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دادهاند!دستازراخودجان،98سالماه10درسوختگیاثربرهموطنانازنفر500وهزاریکازبیش

سازمان توسط شده ارائه آمار اساس بر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه درپزشکی سال10کشور، و98ماه هزار یک در527، نفر

بودهاند.نزنفر)926(مابقیونزمتوفیانازنفر601کهدادهانددستازراخودجانسوختگیاثربرکشور

با تهران استانهای در آمار این با239بنابر اصفهان استان با191مورد، فارس استان و بیشت142مورد مرمورد، ثبترین به مذکور بازه در سوختگی از ناشی گ

است.رسیده

بختیا و چهارمحال استانهای کمترهمچنین مورد پنج با کدام هر نیز سمنان و شمالی خراسان مورد، چهار با اردبیل استان مورد، دو با مری میزان ناشیرین گ

داشتهاند.را98سالماهدهدرسوختگیاز

***

بازتابخبرخودرو،آنالین،ایراننما،خبرآنالین،جماران،نیوز،فردادیگر:منابع

جهادیکترحکوتاهزماندرنفرهزار83آزادیوزندانیانپروندهبهرسیدگیقضاییه:قوهعالیشورایجلسهدررییسیاهللآیت
)۱۰:۱۶-۹۸/۱۲/۲۶(گشتزباتولیدچرخهبهقضاییدستگاهکمکباتولیدیکزرمصدهاتولیدرونقسالدربود/قضاییهمکاران

بود.قضاییهمکارانجهادیکترحکوتاهزماندرنفرهزار83آزادیوزندانیانپروندهبهرسیدگیگفت:قضاییهقوهرییسمیزان-یرگزارخب

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش آخرگزاربه در رئیسی ابراهیم سید اهلل آیت قضاییه، قوه عمومی روابط کل اداره از نقل به میزان عالیری شورای جلسه ین

سال در قضاییه ت98قوه رهبأبا معظم مقام داشت: اظهار مردم به آن گزارش ارائه و گذشته سال در قضایی دستگاه عملکرد بررسی لزوم بر رارکید امسال ی

نامگذا تولید رونق سال عنوان قضاییهربه قوه میدانستند.رئیس شعار این تحقق برای تالش به موظف را خود قضاییه قوه جمله از دستگاهها همه و کردند ی

تقدی قابل و خوب بسیار اقدامات وابسته، سازمانهای و کشور سراسر در قضاییه قوه همکاران که این بیان کارآفربا از حمایت در وری گذاران سرمایه و ینان

ح گذشته سال طول در قضایی دستگاه گفت: و کرد عنوان فساد را تولید موانع از یکی دادند، انجام آن موانع رفع و تولید مبارزهررونق جهت در ارزشمندی کت

است.دادهانجامفسادبا

کا و کارخانه صدها افزود: است، راهبرد یک کشور در تولید رونق که این بیان با رئیسی اهلل داشتند،رآیت قرار تعطیلی آستانه در یا بودند افتاده رونق از گاه

دادگست و دادسراها در ما همکاران تالش با درراما ویژه به با6یها تولید چرخه به دیگر بار و شد برطرف شان مشکالت اخیر باعثزماه روند این که گشتند

شد.گرانرکایربیکاازیرگیوجلواشتغالافزایش
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دیگ بخش در قضاییه قوه وررئیس کرد تقدیر دادرسی اطاله کاهش و معوقه قضایی پروندههای به رسیدگی برای گرفته صورت تالشهای از سخنانش از ی

ح در و مضاعف تالش با اخیر ماههای در ویژه به قضایی مختلف بخشهای در ما همکاران داشت: وراظهار آمار و کردند رسیدگی پروندهها به جهادی کتی

شد.مختومهمعوقهپروندههزارصدهاکهاستآنگویایارقام

امیدوا ابراز قضاییه قوه باررئیس عدلیه دستگاه که باشند شاهد پیش از بیش قضایی دستگاه به مراجعه در مردم اقدامات، و تالشها این سایه در کرد ی

مهمت این میرسند. خود حق به موقع به آنها و میگیرد تصمیم موقع به میکند، رسیدگی آنها کارهای به استرسرعت قضایی نظام از مردم خواسته ین

یافت.خواهدتحققماهمکارانتالشباکه

زا دکتر نشست این مردر رئیس پور فناورع نظرکز در برخط تمهیدات به اشاره با قضاییه قوه آمار و محاکمری به مردمی مراجعات کاهش برای شده گرفته

خودکارب سامانه تکمیل همچنین و الکترونیک خدمات دفاتر به مراجعان معطلی کاهش برای برخط دهی نوبت امکان ایجاد از برویرقضایی، که داد خبر کال

کنند.ارسالوثبتمذکور،دفاتربهمراجعهبدونوکاردفتریالزمنازنیزراخوددفاعیاتولوایحدادخواست،ثبتبرعالوهمیتوانندکالوآناساس

تس خواستار قضایی، مراجع به مردمی مراجعات کاهش برای گرفته صورت تمهیدات از استقبال با مذکور، گزارش به واکنش در رئیسی اهلل گسترشرآیت در یع

شد.مردمپروندههایبهیرغیرحضودادرسیامکاناتوزمینهها

نورو تعطیالت بودن پیش در به اشاره با همچنین قضاییه قوه وزرئیس فعال نیز تعطیل ایام در همیشگی روال طبق دادسراها، و دادستانها که کرد اعالم ی

بود.خواهندآمدهپیشخاصمواردبهرسیدگیآماده

کا جهادی فعالیت به اشاره با کاروی سالمت حفظ داشت: اظهار سال پایان ایام در قضات و بهرکنان و است مهم بسیار قضایی دستگاه برای قضات و کنان

مج دلیل بههمین رسیدگی به همکاران عمده وقت و رسیده حداقل به محاکم به مردمی مراجعات تا شد داده قضایی همکاران به دادگاهها وقت تجدید ّوز

یابد.اختصاصمعوقهپروندههای

دیگ بخش در رئیسی اهلل اندرآیت دست از تقدیر با سخنانش از تدبیرری داشت: اظهار درمان، و بهداشت بخش در ویژه به کرونا با مقابله عرصه کاران

کرد.خواهدکمکمیدانیفعالیتهایشدنمنسجمتربهعرصه،اینمجاهدانبهکمکمنظوربهگاهیرقراتشکیلبراییررهبمعظممقامحکیمانه

ت با قضاییه قوه بیولوأرئیس دفاع بخش تقویت امروز که این بر است،ژکید ناپذیر اجتناب ضرورتی حوزه این در غیرعامل پدافند برای آمادگی کشور یک

دا یقین برافزود: منشاء عرصهها همه مانند مردم و دولت کنار در مسلح نیروهای حضور ماندگازکاتریم جلوههای بود، خواهد خواهدریادی نمایش به را ی

کرد.خواهدایجاداموردرجدیگشایشوگذاشت

سازمان رئیس جلسه، این ادامه قانونیدر طپزشکی از مردم استقبال خودارربه بیمازح آماریابی ارائه با و کرده اشاره کرونا طری زمینه، این در راری مذکور ح

دانست.موثرکرونابهابتالمیزانکاهشجهتپیشگیرانهاقداماتبهترهرچهیترمدیبرای

خصوص و رسانهها از تشکر ضمن قانونی، پزشکی سازمان رئیس گزارش به واکنش در نیز رئیسی اهلل مآیت رسانه جهتًا در ساآّلی نسبتزگاه افکارعمومی ی

پیشگی شیوههای همکاربه به را مردم میبایست که این گفت: کرونا، ویروس با مقابله و امری کنیم تشویق ویروس این با مقابله برای ضروری است،ری ی

کند.وحشتایجادجامعهدرکهبرسدمرحلهایبهنبایدهشدارهااینکهباشندداشتهتوجهنکتهاینبهبایدرسانههاهموپزشکیجامعههماما

رو شبانه تالش و قضاییه قوه رئیس بخشنامه پیرو کرد: اعالم زندانها وضعیت از خود گزارش در نیز زندانها سازمان تاکنونزرئیس کشور قضایی مجموعه ی

اند.رفتهمرخصیبهافراداینوشدهفراهمزندانیهزار83مرخصیامکان

به مرخصی اعطای در گرفته صورت اقدام به اشاره با هم قضاییه قوه بخشنامه83رئیس اجرای در گفت: زندانها سازمان رئیس به خطاب زندانی، هزار

واقع خصوص این در کاصادره درًا که چرا گرفت؛ صورت جهادی یکری نیازمند کوتاه، مدتی در تعداد این برای قضایی فرایندهای اجرای و وثیقه و سند یافت

میکنم.تشکریززعهمکارانازخودنوبهبهمنواستیزروشبانهتالشوگربزهمت

کتحرکوتاهمانزدرنفرارهز83ادیآزوزندانیانپروندهبهگیدسیرقضاییه:قوهلیعاایشورجلسهدرییسیرهللاآیتان:میز|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۳



دیگ بخش در رئیسی اهلل بهرآیت اشاره با سخنانش از جلوههایزی از یکی کردند، پیدا ظهور و بروز جامعه در کرونا شیوع از پس که زشتیهایی و یباییها

خواهد ماندگار مقدس دفاع دوران صحنههای همچون که کرد عنوان مردم به درمان و بهداشت بخش ارزنده خدمات شد، خلق عرصه این در که ارزشمندی

شد.

مجا فضای در تربیت و تعلیم برای معلم یک تالش عمومی، اماکن داوطلبانه کردن ضدعفونی در مردم همدلی داد: ادامه قضاییه قوه هزرئیس با ینهزی

د از گذشت بارشخصی، اما بودند، دادگاهها وقت تجدید به مجاز که ایام این در قضایی همکاران تالش و امالک صاحبان توسط مستاجران بهای اجاره یافت

بود.روزهااینیباییزجلوههایدیگرازگذاشتند،نیرووتوانزندان،ازمرخصیمشمولینومعوقهپروندههایبهرسیدگیبرایروزشبانهحالاین

سا شایعه و طلب منفعت و سودجو عدهای توسط مردم نیاز مورد بهداشتی اقالم احتکار از حال عین در رئیسی اهلل درزآیت دلهره و اضطراب ایجاد برای یها

همچون نیز قبیح اقدامات این که گفت و کرد یاد پلشتیها و زشتیها از نمونههایی عنوان به تازجامعه، در خواهدریباییها ماندگار و ثبت مردم ذهن و یخ

شد.

تص قضاییه قوه همکاررئیس و همدلی نیازمند که شرایطی در کرد: احتکارریح را مردم نیاز مورد کاالهای خود منافع برای برخی هستیم، ملت آحاد همه ی

مجا فضای در و گرفتند دست به قلم نیز برخی و طزکردند با برخوردری آنها دوی هر با باید که کنند ملتهب را فضا کردند سعی دروغین اخبار و شایعه ح

شود.

تع سازمان از شده، احتکار اقالم انبارهای کشف برای بسیج و سپاه انتظامی، نیروهای و مردمی نیروهای تالش از تقدیر با رئیسی اهلل روندزآیت خواست یرات

تسزتو لزوم بر و بخشد سرعت را مردم بین کاالها این بریع در ترگزاریع نیز محتکران دادگاه مطلعأی دادگاهها نتیجه از باید مردم کرد: نشان خاطر و کید

داشت.خواهیمآموزعبرتبرخوردآنهاباونمیکندگذشتمحتکرانبهنسبتقضاییدستگاهکهبدانندوشوند

احتکا با قضایی دستگاه قاطع برخورد به اشاره با کشور کل عالی دیوان رئیس مقدم مرتضوی المسلمین و االسالم حجت نشست این اقالمردر کنندگان

اظها خود با تا باشند داشته نگه انبار در همچنان را مردم نیاز مورد کاالی است ممکن که شد افرادی برای مهلت تعیین خواستار آنهاربهداشتی کاالی هم ی،

شود.یرگیوجلآنهاانبارهایمصادرهوقانونیبرخوردازهموشودبازارواردروالطبق

د شرایط که زندانیانی داد پیشنهاد همچنین کاروی در این از پیش و نداشته را مرخصی توانمندساریافت اند،زگاههای بوده تولیدی کار مشغول زندانها ی

شوند.سازماندهیلباسودستکشماسک،جملهازکرونا،بامقابلهبرایکشورروزهایاینملزوماتتولیدبرای

سا فعال پیشنهاد به واکنش در نیز رئیسی اهلل کازآیت رئیسری به روزها، این در مردم نیاز مورد پزشکی ملزومات تولید برای زندانها سازمان اشتغال گاههای

کند.فراهمراآنشدنعملیاتیشرایطامکانصورتدروبررسیرااقدامایناجرایزمینههایداددستورزندانهاسازمان

میطلبدهمگانیهمتوملییرهمکاکروناویروسبامقابلهرییسی:اهللآیت

درآمدتعلیقحالتبهکشورزندانهایدرمحوراجتماعفعالیتهایتمامی

کروناویروسشیوعازیرپیشگیولرکنتبرایزندانهادرالعادهفوقصورتبهسالمتکمیتههایتشکیل

داروییوبهداشتیاقالممحتکرانبابرخوردبرایدادستانهابهقضاییهقوهرییسدستور

خا بهداشتی اقالم محتکران بردادگاه علنی و نوبت از فناورج از استفاده با شود/ ازرگزار پشتیبانی مسئوالن برسد/ حداقل به قضایی دستگاه به مراجعه ی،

دهندقراراولویتدرراکرونابامقابلهمقدمخطسربازانوافسران

پیام/انتهای

ی،رساالمردمامروز،وطننیوز،رجاگیالن،رویدادایمنا،ایسنا،اعتدال،عصرنیوز،حوزهنیوز،شماآنالین،نسیمرسا،شبستان،تهران،نویدجماران،آنا،دیگر:منابع
اقتصادی،فکرآنالین،یرهمشهبولتن،خبر،سروشوالیت،حامیانملیت،نیوز،آفتابروز،سیاستتعادل،ایران،ایسکانیوز،یا،رآایرنا،فارس،حمایت،ایرانیان،عصر
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نیوز،سروش،598پرس،جنوبنیوز،شهیدنیوز،اهللحزبایران،شهدایشهر،تیترخبر،ایراننیوز،فانوسکردپرس،تازه،افقگسترش،فارس،اکواقتصادنیوز،اکونیوز،
Tehranقلم،صاحبینش،رآفاطالعات،ملی،اقتصاداصالحات،صدایافکار،آنالین،-نوآورانکنا،رروزنو،آنالین،یرساالمردم Times،صنعت،اخبارملت،رویش

آنالینجواناندیشی،همنیوز،جهاننوآوران،

)۲۱:۰۶-۹۸/۱۲/۲۶(پرتنشسالیکنشیبوفراز؛98سالدرکشوراجتماعیاتفاقاتینرمهمتاز«تعادل»گزارش

شدشروعآنخرابیهایوسیلباآغازشروزهاینخستینازکهسالیدانست.اخیردههپرماجرایسالهایازیکیبتوانشایدرا98سال

آخرش98سال روزهای و شد شروع آن خرابیهای و سیل با آغازش روزهای نخستین از که سالی دانست. اخیر دهه پرماجرای سالهای از یکی بتوان شاید را

و بود سخت و تلخ بیشتر البته که نشیبی و فراز نماند، باقی امسال نشیبی و پرفراز در شکی تا میگذرد آن اخبار و کرونا شیوع به حادثه98هم پر و نفسگیر را

و یک استعفای از مسافربزکرد. هواپیمای سقوط تا اریر پیدوی سیلهای تا خود همسر قتل به تهران اسبق شهردار اعتراف کهرکراینی، یرساختهایزپی

آخ در حال این با برد. خود با را کشور استانهای برخی مرورحداقلی سال این از باقیمانده روزهای مهمترین بر نیستری فایده از خالی آن اجتماعی اخبار ین

شد.گذاشتهسرپشتیراخباچهواتفاقاتچهآنکهبرشودیریادآوتا

مدارسبهسیلآسیباز

خشتیمدارسباخداحافظیرویایتا

سال در اما است خاص رویدادی و اتفاق بدون حوزهای پرورش، و آموزش حوزه میرسد نظر به شاید98اگر نبود. اتفاق از خالی هم ساکت ظاهر به حوزه این

مهمت وربتوان بطحایی محمد استعفای را آن وزین غیاب در وزارتخانه این بالتکلیفی ماه چندین هم آن از بعد و دانست پرورش و آموزش 98خرداد18یر.زیر

و استعفای خبر تکذیب و تایید روز چند از بعد نهایت دولتزدر سخنگوی دفتر و شد رو به رو رییسجمهور موافقت با زود خیلی که استعفایی شد تایید یر

کاندیداتو را علت شرهم برای نه بطحایی شد مشخص آن از بعد اما کرد عنوان مجلس انتخابات برای درری ناتوانی دلیل به بلکه مجلس انتخابات در کت

داد.ترجیحرااستعفاوزارتخانهاینمتعددمعضالتحلوفرهنگیانمطالباتبهپاسخگویی

و استعفای خبر بر فروردینزعالوه در سیل آسیب نبودن98یر، ایمن همچنین و مدرسه کمبود که شرایطی در هم آن گرفت نادیده نمیتوان را کشور مدارس به

و بطحایی، محمد که آنطور حال این با است. پرورش و آموزش نشده حل معضالت از یکی حدودزآنها کرد، اعالم پرورش و آموزش وقت به1500یر مدرسه

دارند.یزبازسابهنیازمابقیوشدهیبرتخکامالمدرسه200میانازکهدیدندآسیبکشوردرسیلدنبال

سال در حوزه این در که جالبی رورمط98خبر بود. تحصیلی شروع از روز اولین به مربوط هم شد وزح حاجیمیرزایی، محسن که اعالمزی پرورش و آموزش یر

پاییز پایان تا ب98کرد مدارس این کار پایان جشن بهزودی و شده برچیده کامال بهطور گلی و خشت زمستانرمدارس پایان به رسیدن با اما میشود 98گزار

خب هم همچنینرهنوز مناطق برخی در دانشآموزان و نیست موضوع این از وزی اظهارنظر البته میخوانند. درس گلی و خشت مدارس ناایمن سقف یرزیر

تیرماه که است کرد98درحالی اعالم رخشانیمهر بازسا400مهراهلل برای نیاز مورد اعتبار که درحالی هم آن دارد وجود کشور در گلی و خشت اینزمدرسه ی

است.داشتهیرششبرابافزایش،96سالبهنسبتمدارس

حادثهوسیلسال؛98سال

سال روزهای سیل98نخستین وقوع از بعد هواشناسی متخصصان رسید. خوزستان و لرستان و شیراز به و آغاز گلستان استان از که سیلی شد. شروع سیل با
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سازمان آمارهای اساسا بر حال این با اما بودند داده هشدار و کرده پیشبینی نو سال شروع از پیش را سیل آنها که کردند تاکید موضوع این بر پزشکیبارها

خسارتبار42کشور،قانونی را ماه فروردین سیل علتی هر از بیش آنچه شد مشخص کارشناسی بررسیهای از بعد نهایت در دادند. دست از را خود جان نفر

ح به تجاوز بود، تنهارکرده این البته افتاد. راه به سیل و شده مسدوده خروج برای آب مسیر نهایت در که بوده غیراصولی سازهای و ساخت با رودخانه یم

بسیا و فراگرفت را لرستان هم باز ماه بهمن کمتر خسارتی با سیل همین مشابه بلکه نبود امسال تخرسیل را ساز تازه سازههای از دیگرری سوی از کرد. یب

د را بلوچستان و سیستان استان وسیعی سیل هم ماه مردمربهمن روز و حال از راهها شدن مسدود دنبال به هفته یک تا که کرد خب50گیر هیچ دررروستا ی

منا اما بود کم سیل این جانی خسارت اگرچه نبود. وزدست مسکونی بسیازل خسارت استان این اندک باریرساختهای نشدهاند. جبران هم هنوز که دید ی

سال در حوادث حال بود.98این پیشتاز اخبار در قبل سالهای به نسبت تمامتر هرچه پررنگی ماه18با ام98دی تهدیدهای دنبال به بعدر، ایران علیه یکا

شماره پرواز سلیمانی، سردار ترور حادثه ا752از بینالمللی مسافربوهواپیمایی پرواز یک که ارکراین بینالمللی هواپیمایی به متعلق تهرانوی مبدأ از کراین

همه و گرفته قرار هوایی پدافند شلیک هدف بود، کییف مقصد ب176به با همزمان دیگر سوی از دادند. دست از را خود جان پرواز این مراسمرگزارمسافر ی

سلیمانی، قاسم سردار پیکر مدی50تشییع دلیل به مراسم این در کرمانی هموطنان از برنفر در ناصحیح دیرگزاریت تا دادند دست از را خود جان برنامه ی

خرداد98ماه رسد. پایان به تلخ و ش98غمگین را تهرانیهای ویژه به مردم همه قتل یک خبر همسرو، قتل به تهران اسبق شهردار نجفی محمدعلی کرد. که

حکم از نجفی مقتول خانواده بخشش با نهایت در اما نیست معلوم آن زوایای و ابعاد تمام هم هنوز البته که پروندهای کرد. اعتراف استاد میترا خود، دوم

شد.محکومحبسسال17بهجرمعمومیجنبهمجازاتطیبراینهایتودریافتبرائتاعدام

انداختسایهسالمتاخبارتمامبرکرونا

ماهرآخ بهمن روز جنجالیت98ین اینر، به مبتال مورد نخستین چین، در کرونا ویروس بروز از دوماه از بعد شد. منتشر سالمت و بهداشت حوزه در خبر ین

تاربیما این از تا شد شناسایی قم، استان ایران، در پایانیری روزهای در کشور مختلف بخشهای تمام بلکه درمان و بهداشت مسووالن تنها نه تاکنون یخ

د گذشتهرسال روز تا که ویروسی باشند. کرونا و14گیر جان991هزار و کرده مبتال است853نفر قرار زمانی چه تا نیست معلوم همچنان و است گرفته را نفر

بماند.باقیدنیاتمامیدروایراندر

آنفلوانزای بحران با هم آن از پیش سالمت و بهداشت حوزه کرونا بر عالوه حال این بیماردN1H1با بود. تارگیر و شد شروع پاییز روزهای نخستین از که ی

از بیش داشت. ادامه ماه دی د800اوایل را بهرنفر نزدیک جان و کرده ط120گیر اجرای درمان و بهداشت حوزه بحثبرانگیز اخبار از یکی گرفت. را حرنفر

بود. بالتکلیفی سالها از بعد سالمت الکترونیک طزپرونده اصلی بهرهبرداریرساخت به ماه یک از کمتر مدت در سرانجام سالمت نظام تحول ورح رسید ی

الکترونیک پرونده عنوان به آنچه که دارند تاکید موضوع این بر سالمت حوزه کارشناسان همچنان این وجود با شد افتتاح رییسجمهور حضور با امسال تیرماه

ندارد.وجودالکترونیکپروندهنامبهیزچیدرمانشبکهدرهمهنوزوبودهنمایشبهشبیهبیشترشدافتتاحسالمت

کمخبرهمیشهمانندعلوموزارت

زمینه در خاصی سیاست چون اما باشد رویدادی و پرخبر حوزه دانشجویان، برای سیاستگذار و کشور عالی آموزش متولی نهاد دلیل به علوم وزارت اگرچه

کمت با خنثی سازمانهیا میان در وزارتخانه این ندارد، وجود دانشگاهها پویایی و سالررونق در میدهد. ادامه خود فعالیت به خبر در98ین مهم خبر دو

و سوی از که بود پزشکی سهمیههای جنجالی بحث نخست شد. منتشر حوزه مطزاین بهداشت سهمیهریر وجود چرایی زمینه در سوالهای هم باز و شد ح

و غالمی منصور که شد اگرهایی و اما و ایجاد موجب رشتهها برخی حذف خبر دیگر سوی از و کرد زنده را دانشگاه به ورود در گروهی بهزبرای را آن علوم یر

ش مجتبی نهایت در و شود رشتهها ساماندهی ایجاد زمینه موضوع همین تا کرد اعالم کار بازار نداشتن وردلیل آموزش معاون نیاسر، کردزیعتی اعالم علوم یر

دارد.نیازآنتخصصبهجامعهکهاستتحصیلیرشتههایبااولویتوباشندشغلیپیوستدارایبایدرشتههاتمامی

کشوردرجدیدوزارتخانهیکظهور
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گردشگ98سال و صنایعدستی میراثفرهنگی، حوزه مدیربرای بودجه، کمبود دلیل به سال هر مانند اگرچه بود. نشیبی و فراز پر سال کشور ناکارآمدری یت

بسیا خسارتهای طبیعی حوادث همچنین تارو بناهای به گردشگری تاسیسات و بهریخی نهایت در حوزه این بالتکلیف پرونده چند امسال اما شد وارد ی

مرداد نهایت در بالتکلیفی سالها از بعد رسید. نوزدهمین98سرانجام ترتیب این به و کرد تایید را فرهنگی میراث سازمان شدن خانه وزارت نگهبان شورای ،

ط این به هم هنوز فعاالن و کارشناسان انتقادهای و نشده ایجاد مثبتی تغییر عملکردش در هم هنوز البته که وزارتخانهای شد. تاسیس کشور در حروزارتخانه

ش تکلیف هنوزهم و بوده پابرجا خود قوت گردشگربه فرهنگی، میراث وزارت برای وظایف ارایهرح مجلس به الیحه قالب در باید که است دستی صنایع و ی

نیست.معلومشود،

شامل جمشید تخت باروی گلنبشتههای مرحله چهارمین امسال مهرماه دیگر سوی ش1783از موسسه از هخامنشی امرلوح بارقشناسی کشور به گرداندهزیکا

با خازشد. ایران از غیرقانونی صورت به که الواح این حدودرگشت هنوز که است درحالی بودند شده موسسه17ج در شکسته قطعات و سالم نبشته گل هزار

میشود.یرنگهداقشناسیرش

هی جنگلهای سالرهمچنین در باالخره داشت وجود تردید ایران نام به و مستقل صورت به آنها جهانی ثبت برای که میراث98کانی کمیته اعضای موافق نظر

درحالی اتفاق شد.این ثبت و گرفت را یونسکو هیرجهانی جنگلهای پرونده آذربایجان کشور پیش سال چند که داد یونسکورخ به جهانی ثبت برای را کانی

حدود که آنجا از اما کرد توسط95ارسال آذربایجان پرونده اینکه تا کرد اعتراض آذربایجان اقدام این به ایران دارد، قرار ایران در جنگل این درختان از درصد

شد.دادهگشتربیونسکو

98سالدرطبیعتنشیبوفراز

محیط98سال گذشتزبرای از پس بود. نشیب و فراز از آمیختهای هم ایران سرانجام80یست کشور در ایرانی شیرهای انقراض از ،98اردیبهشت12سال

جانو اینگونه نر برجفت وحش باغ از ارزشمند گمری وارد انگلستان (رریستول امام فرودگاه تشهک ساعت پنج حدود از پس و شد گمر) کمالریفات در کی،

تالش ترتیب این به تا شد منتقل جدیدش زندگی محل وحش باغ به سالمت و جانو6صحت اینگونه ورود برای ارم باغوحش نتیجهرساله به کشور به ی

برسد.

دیگر سوی مشت1398خرداد22از پیشنهاد به که خاک» از «حفاظت محیطرالیحه حفاظت سازمان جهادکشاورزک وزارت و قرارزیست دولت کار دستور در ی

جلسه در کارشناسی، بررسی مراحل طی با و و1394فروردین30گرفت اسالمیزهیات شورای مجلس در تصویب از پس نهایت در رسید، تصویب به یران

یک از بعد تا شد ابالغ مربوط اجرایی دستگاههای به اجرا برای خاک» از «حفاظت قانون عنوان با رییسجمهور سوی از نگهبان، شورای سوی از تأیید و

شود.حمایتیقانونیکصاحبخاکسرانجامساله6گردانیرس

دارد.98بهمن ادامه هم هنوز که شد شروع میانکاله تاالب در مهاجر پرندگان شدن تلف با که روزهایی بود. ناخوشایندی ماه ایران وحش حیات برای هم

نیست.مشخصاتفاقایناصلیدلیلهمهنوزواسترسیدههزارقطعه50بهمیانکالهدرپرندگانتلفاتشمار

محیط حفاظت سازمان که بود امسال مهرماه اواخر دیگر سوی طزاز اجرای با را خود موافقت مریست فالت به خزر آب انتقال کرد.زکرح اعالم ایران ی

مط اصالحات دولت پایانی روزهای در نخستینبار برای جدی بهصورت که تیرماهرطرحی هشتم و شد یعنی1384ح وقت رییسجمهور اول معاون حضور با

و و عارف درزمحمدرضا سمنان استانی سفر در دولت هیات مصوبه پی در اینکه تا ماند معلق مدتها تا اما رسید تصویب به بیطرف- حبیباهلل نیرو- وقت یر

دی تا1389چهاردهم در سرانجام و نیرو وزارت به احمدینژاد محمود دولت در ش1391خردادماه30یخرو عنوانربه به ایران» نیروی و آب منابع «توسعه کت

طرمج این اجرای تاکنون زمان آن از شد. ابالغ تقری سمنانرح به استانی سفر در رییسجمهور روحانی، حسن گذشته، سال آذرماه اینکه تا ماند مسکوت یبا

گرفت.قراریستزمحیطحفاظتسازمانموافقتموردامسالخردادهمآنازبعدوکردهاعالمراحرطایناجرایبرایدولتآمادگی

پرتنشسالیکنشیبوازفرتعادل:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۳۷-۹۸/۱۲/۲۷(کروناچاشنیباسالآخرچهارشنبه

سو چهارشنبه - ایرنا - دیرتهران آیینهای از یکی ویروسری چاشنی تغییرات این کنار در و شده جبرانی قابل غیر و ناگوار حوادث وقوع به منجر نادرست تغییرات با که است ایرانیان ینه
هستند.کروناشیوعوآییناینیرگزاربازناشیحوادثنگرانخانوادههاازیربسیاوشدهاضافهینهردیسنتاینبهنیزکرونا

آخرچهارشنبهسو غروب در که است ایرانی جشنهای از یکی آخری از پیش شب سهشنبه، برین اسفند ماه چهارشنبه پرین و برافروختن و میشود یدنرگزار

نورو مناسبتهای و جشنها مجموعه از جشن اولین جشن این است، آن اصلی مشخصه آتش روی رفتارهایزاز برخی و آتش برافروختن با که است ی

میشود.گزارربخانهازبیرونودرونبازفضایدرجمعیصورتبهدیگر،نمادین

در «سور» واژه پژوهشگران «چهارشنبهسورتبرخی «سرکیب از دیگر شکلی را «سور» پژوهشگران دیگر که حالی در میدانند، «جشن» بهمعنای را خ»ری»

سو گل مانند قرمز.رمیدانند گل بهمعنای لی زبان در سرسور معنای به کردی و استری سخ از نشانهای را آن آتشرو فردخبودن سالمتی و سرخی یا

میدانند.

آخ از پیش روز دو یا یک قدیم، گردآوردر برای مردم سال، چهارشنبه برین خارشتر، بوته، هیزم، خرماری خو(گ (گیالن)رشهر برنج ساقه یا (گاوان) هرز علف ،(

سو چهارشنبه شروع از پیش بعدازظهر، در و میرفتند بیرون هیزمهاربه این و میشوند چیده شهر یا روستا میدان یا خیابان یا خانه، حیاط در هیزمها ی،

عددی هفت یا پنج سه، یک، دستههایی مت(در چند فاصله به فرد) عددی در هیزمهارهمیشه آن، از پس اندکی یا آفتاب غروب در میشوند، چیده هم از ی

کا چنین که است این بر اعتقاد میپرند، آن روی از میخوانند، تو» از من زردی من، از تو «سرخی که حالی در کودکان و زنان، مردان، و میشوند زده ی،رآتش

داشت.خواهدمصونبدبختیویربیماازبعدسالطولدرراآنها

شود.میگزارربایرانمختلفمناطقدرکهاستمراسمیدیگرازیزانداشالومشکلگشاآجیلگرهگشایی،وفالگوشیقاشقزنی،کوزهشکنی،

چهارشنبهسو اخیر سالهای در متاسفانه حراما با تحری خشونت، سوی به استفادهرکت امروزه، گرفتهاست، فاصله خود اصالت از و شدهاست استحاله و یف

جایگ و است رایج بسیار هستند خطرناک و دستساز برخی که آتشزا و محترقه مواد هموارهزاز شب این گذشته، سال چند در شدهاست، کهن آیینهای ین

بودهاست.جانیتلفاتدارایگاهیوآسیبدیدگیآماردارای

بگاهی چهارشنبهسورگزارهم بهطوری است همراه تنشزا و خشونتآمیز فضایی ایجاد و شهر دیوارهای و تابلوها به آسیب صوتی، آلودگی با برخیری یکه

مصدوم یا کشته جشن، این به مربوط ناخوشایند انفجارهای اثر در ایران از شهروندانی همهساله دارند، وحشت و بیم خیابانها در رفتوآمد از شهروندان

میشوند.

گذشتهسالچهارشنبهینرآخدرنفر۳فوت

مدی ناییچی روابطرحامد سازمانکل الملل بین امور و قانونیعمومی (گفت:پزشکی گذشته سال سال، آخر چهارشنبه ناشی۳)۱۳۹۷در حوادث دلیل به نفر

محترقه مواد انجفار (از سال در هم آن از قبل سال در همچنین و شدند هم۱۳۹۶کشته همچنیننفر۳) باختند. جان سالدیگر درنفر۱۷هم۹۴و۹۵در

دادند.دستازراخودجانحوادثاین

های شکل به منفجره و محترقه مواد با تماس در افراد گفت: و داد هشدار سال آخر چهارشنبه حوادث از ناشی های آسیب و صدمات خصوص در وی

باشد.شیمیایییاوحرارتیسوختگیتایرانفجامادهکشرتبرخوردازناشیتواندمیهاآسیباینکهشوندمیآسیبدچارمتعددی

اضافه وناییچی انفجار موج معرض در گرفتن قرار همچنین دائمیرکرد: های جوشگاه عضو، قطع نابینایی، مانند متعددی عوارض متاسفانه ساختمان یزش

دارد.دنبالبهراهاآسیبدیگروناشنواییبدن،وصورتروی

امیدوا ابراز است صدمات نوع این از دیگر یکی افراد به وارده استرس از ناشی روانی های آسیب اینکه بیان با رعایتروی با امسال آخر چهارشنبه در که کرد ی
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باشیم.گذشتهبهنسبتیرکمتهایآسیبوحوادثشاهدایمنیواخالقیاصول

خواست جوانان از خناییچی پرهیزراز محترقه وسایل از استفاده و بهید ای لحظه های شادی آوردن دست به برای را دیگران و خود سالمت و جان و کنند

نیاندازند.مخاطره

داد: ادامه مراقبتوی خود فرزندان سالمت حفظ برای تا شود می توصیه والدین به است نوجوانان و کودکان متوجه بیشتر روز، این خطرات اینکه به توجه با

کنند.دورآناندسترسازرازاآتشموادوباشندداشتهآنهابریربیشتنظارتو

روابطرمدی سازمانکل الملل بین امور و قانونیعمومی هپزشکی بروز صورت در سرگفت: هرچه خونسردی، حفظ ضمن ای، حادثه ورگونه کودکان تر یع

بگیرند.تماسامدادیودرمانیمراکزباوقتعراسدروکنندمنتقلامنجایبهودورحادثه،محلازرامسنافراد

متفاوتایچهارشنبه

که است ماه یک حدود که است درحالی تجربه این و کنند می تجربه را متفاوتی نوروز ایرانیان، شمارامسال و کرده پیدا شیوع کشور در کرونا یادیزویروس

است.کشاندهگرمکامبههمراتنصدهاوکردهمبتالراهموطناناز

پیشگ کنتربرای و مقابله و ویروس این به ابتدا از طری از و شده تهیه خاصی های دستورالعمل و تدابیر ذیربط مسئوالن سوی از آن اختیاررل در ها رسانه یق

ب منع خاص تدابیر این از یکی است، گرفته قرار هرمردم حتیرگزای و است تجمع کردهگونه تعطیل را دانشگاه و مدارس که است بوده حدی در منع این

ش و دارات کمترو با ها شهرکت سفرهای منع هم تدابیر این از دیگر یکی و کنند می فعالیت خود های نیرو ممکن ظرفت شهرین برون و البتهری است، ی

روند.میهمسفربهبلکهکنندنمیپرهیزتجمعاتازتنهانهوکنندنمیرعایترابهداشتیاصولواندنگرفتهجدیظاهردرراتدابیراینافرادازبرخی

ب را خاصی آیین و آداب ایرانیان نو سال آستانه بهردر انجامش با که آنها از یکی که کنند می سوگزار چهارشنبه آیین روند می نو سال اماراستقبال است، ی

ب عالوه که است الزم این بنابر شود، گرفته ویروس این انتشار جلوی تا اند شده منع تجمعی گونه هر از کرونا ویروس شیوع وجود با مردم ازرامسال پرهیز

باشیم.نیزهموطناندیگروخودمانسالمتیفکربهوشودگرفتهجدیکرونابامبارزهستادهایتوصیهشب،ایندرآمیزمخاطرهرفتار

در ایمنی خدمات و آتشنشانی عملیاتی های اکیپ گفت: و داد خبر استانداران به آخرسال چهارشنبه باش آماده اعالم از کشور وزارت سخنگوی هم سویی از

شوند.مستقرتجمعمراکز

مدی استانی ستاد مدنظر مصوبات و محدویتها گرفتن درنظر با استانداران گفت: کشور سراسر استانداران به خطاب ابالغیهای در سامانی» یتر«سلمان

فراهمساربیما برای الزم تمهیدات پیشبینی ضمن کرونا، برنامهزی شهروندان، رفاه و آسایش پیشگیزیری برای اقدام و کنتری و بهری مربوط حوادث ل

دهند.انجامراسالآخرچهارشنبه

و امدادی اجرایی، دستگاههای میان انسجام و هماهنگی آمادگی، ایجاد منظور به و سال آخر چهارشنبه بودن پیش در به توجه با است: آمده ابالغیه این در

پیشگی برای کنترعملیاتی و استانیری ستاد مدنظر مصوبات و محدویتها گرفتن درنظر با فرمایید دستور کشور سطح در روز این به مربوط احتمالی حوادث ل

بیمارمدی ساریت فراهم برای الزم تمهیدات پیشبینی ضمن کرونا، برنامهزی شهروندان، رفاه و آسایش پیشگیزیری برای اقدام و کنتری و مربوطری حوادث ل

پذیرد.صورتامرمتولیانهمهیرهمکاوایمنیخدماتوآتشنشانیواحدهایوسازمانهایترمحوباسالآخرچهارشنبهشببه

جمعآو و هرس بازدارنده، و ترویجی آموزشی، برنامههای اجرای دارد ضرورت افزود: برابالغیه و شاخ پاری و معابر سطح از درختان جمعآورگ یرکها،

گیرد.قراراولویتدرتجمعمراکزدرایمنیخدماتوآتشنشانیعملیاتیاکیپهایاستقرارهمچنینپسماندهانزمخاومعابرسطحازپسماندها

کروناچاشنیباسالآخرشنبهچهارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۳۲-۹۸/۱۲/۲۶((اصفهان)امسالماههیازدهدردرمانیسقطمتقاضیاندرصدی2.5افزایش

مراجعه به اشاره با اصفهان استان قانونی پزشکی کل د685مدیر برای استان قانونی پزشکی مراکز به دررنفر درمانی سقط مجوز د11یافت متقاضیان آمار گفت: امسال، یافترماهه
است.داشتهافزایشدرصد2.5گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمدتاینطیدرمانیسقطمجوز

گفت در سلیمانپور علی «تابناک»، گزارش جاوبه سال ماهه یازده در نزاع دلیل به مراجعان آمار افزایش به اشاره با ایسنا، با مراکزرگو به پزشکیی

مدتقانونی این در کرد: اظهار و39استان، مراکز18هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر باپزشکی مقایسه در رقم این که کردند مراجعه استان

است.داشتهافزایشگذشتهسالمشابهمدت

نزاع، مراجعان کل از اینکه به اشاره با و13وی وزنفر621هزار و25ن گذشته397هزار سال مشابه مدت در افزود: بودند، مرد و38نفر به752هزار نفر

بودند.مردنفر568وهزار25ونزنفر184وهزار13کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیل

کل قانونیمدیر دپزشکی متقاضیان آمار افزایش به اصفهان درراستان درمانی سقط مجوز قانونییافت جاپزشکی سال ماهه یازده طی کردراستان اشاره ی

کردند.یافترددرمانیسقطمجوزنفر543تعداد،اینازوکردهمراجعهاستانمراکزبهمجوزیافتردبراینفر685مدتایندرداد:ادامهو

د متقاضیان آمار کرد: نشان خاطر پور جارسلیمان سال ماهه یازده در درمانی سقط مجوز گذشتهریافت سال مشابه مدت به نسبت افزایش2.5ی درصد

است.داشته

جا سال ماهه یازده در چنین هم داد: ادامه مروی علت به شده معاینه اجساد تعداد کربنری اکسید مونو گاز با مسمومیت (57گ وز8نفر بوده49ن مرد)

است.داشتهافزایشمرد)43ونز1(نفر44گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکه

نیوزشیعهدیگر:منابع

/۹۸/۱۲(شرقی)(آذربایجانسوختگیاثربرمیروگرمدرصدی۳۱افزایشداد:خبرشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلمدیر
۲۶-۰۹:۵۱(

داد.خبراستاندرسوختگیازناشیصدماتاثربرمیروگرمافزایشازشرقیآذربایجانقانونیپزشکیکلرمدی

داشت: اظهار خبر این اعالم با صفاییفرد علی ایلنا، خبرنگار گزارش در۱۱۹به سوختگی از ناشی صدمات اثر بر آذربایجانشرقی۱۱نفر استان در امسال ماهه

است.داشتهافزایشدرصد۲۶و۳۸ترتیببهکدامهرکههستندمردنفر۶۸ونزنفر۵۱تعداداینازدادند،دستازراخودجان

است.یافتهافزایشدرصد۳۱شدهفوتنفر۹۱کهگذشتهسال)هماه(یازدهمشابهبهمدتنسبتآماراینافزود:وی

قانونیکلرمدی نیزپزشکی امسال ماه بهمن در گفت: آذربایجانشرقی آنها۶استان از نفر چهار که کردند فوت سوختگی اثر در بازنفر مقایسه در که بوده ن

۱
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است.داشتهکاهشنفرپنجگذشتهسالمشابهمدت

بودند.مرد۶۳ونزآنهاازنفر۳۹کهبودنفر۱۰۲گذشتهسالدرآذربایجانشرقیاستاندرسوختگیازناشیمیروگرمکلتعدادکرد:خاطرنشانوی

)۱۰:۱۲-۹۸/۱۲/۲۶(98سالدرنزاعدلیلبهقانونیپزشکیبهاصفهانیهزار39مراجعه

کردند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهنفر18وهزار39تعدادیرجاسالماههیازدهدر

خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به اصفهان از فارس قانونیی جاپزشکی سال ماهه یازده در اصفهان، تعدادراستان و39ی به18هزار نفر

است.یافتهافزایشقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکردند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتدلیل

تعداد نزاع مراجعین کل و13از وزنفر621هزار و25ن تعداد397هزار قبل سال مشابه مدت بودهاند.در مرد و38نفر به752هزار نزاع دلیل به نفر

بودهاند.مردنفر568وهزار25ونزنفر184وهزار13کهکردهاندمراجعهاستانقانونیپزشکیمراکز

درمانیسقطمجوزیافتردبراینفر685مراجعه

جا سال ابتدای ماهراز بهمن آخر تا د685ی برای مراکزرنفر به درمانی سقط مجوز قانونییافت مراجعهپزشکی درمانی543استان سقط مجوز آنها از نفر

کردهاند.یافترد

است.داشتهافزایشدرصد2.5قبلسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماههیازدهدردرمانیسقطیافتردمتقاضیانآماراستذکربهالزم

سازمان اینکه توجه قانونیقابل سقطپزشکی مجوز صدور به اقدام مواردی در تنها درمانی، سقط مجوز صدور درخواستهای بررسی متولی عنوان به کشور

جنین که مینماید ناهنجا4یرزدرمانی واجد و بیمارماه به مبتال مادر یا و بوده مادرزادی شدید صورتریهای در جانی خطر با همراه صعبالعالج یهای

باشد.یربارداتداوم

گازبامسمومیتازناشیمتوفیاتآمارتوجهقابلافزایش

جا سال ماهه یازده مراکزردر در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت تشخیص با کربن،راستان مونواکسید گاز با مسمومیت (57گ وز8نفر ن

است.داشتهافزایشبودهمرد)43ونز1(نفر44تعداداینکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبودهمرد)49

جا سال ماهه یازده در شاملرهمچنین سوختگی از ناشی فوتشدگان آمار (202ی وز78نفر، شامل124ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده 152مرد)

است.داشتهافزایشمرد)80ونز72(نفر،

/ص/63064پیام/انتهای

)۱۰:۲۱-۹۸/۱۲/۲۶(مازندران)(انداختراهبهکروناییشایعهیککهفاجعهای

میبازدجانالکلبانفریککرونا،اثربرفوتی5هرازایبهانداخت؛راهبهکروناییشایعهیککهفاجعهای

شرقی)(آذربایجانسوختگیاثربرمیروگمرصدیدر۳۱ایشافزداد:خبرشرقیآذربایجانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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روز کشور در کرونا مورد اولین که حالی در انتخاب، از نقل به تابناک گزارش روز٣0به از شد، اعالم رسما به16بهمن نیز الکلی مسمومیتهای نیز اسفند

تاکنون رسمی آمار اساس بر کشور در صنعتی یا تقلبی الکل مصرف رواج شد. تبدیل مضاعف آمار146دغدغهای که است حالی در این است. گرفته قربانی

است.گیربزبسیاررقمکههستندکروناویروسخودقربانیندرصد٢0صنعتییاتقلبیالکلقربانیانیعنیبوده.نفر٧٢4اسفند٢5روزتاکرونافوتیهای

میکنیم.مرورشهرستانهاواستانهاتفکیکبهراخصوصایندررسمیاخبارینرآخ

نفر51خوزستان

امروزپیشنهاد

گفت:٢5روز اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه سخنگوی در2اسفند دیگر خوزستان24نفر در تقلبی الکلی مشروبات مصرف اثر در گذشته ساعت

رسید.نفر51بهقربانیانتعدادتعداد،ایناحتسابباکهدادنددستازراخودجان

در اینکه بیان با پور احسان علی دکتر اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط گزارش ناشی24به مسمومیت اثر بر نفر هشت گذشته ساعت

است.درصدهشتخوزستاندرمشروباتاینازناشیمیروگرمکرد:بیانکردندمراجعهخوزستاندردرمانیمراکزبهتقلبیالکلیمشروباتمصرفاز

از افزود: اکنون620وی هم کردهاند مراجعه درمانی مراکز به مشکل این وقوع زمان از که که36موردی هستند درمان درحال بیمارستان در آنها12نفر از نفر

اند.شدهیربستویژهمراقبتهایبخشدر

س ابولنژادیان خوزستان،رفرهاد در را مشروبات اثر بر مسموم افراد سنی میانگین اهواز، شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه کم34پرست که کرده اعالم سال

است.ساله72آنهاینرمسنتوساله15فوتیهاینرسنت

به اقدام وجه هیچ به میکنیم خواهش مردم از بنابراین شد منتشر سودجویان سوی از کرونا با مقابله برای الکل مثبت تاثیر بر مبنی شایعاتی وی گفته به

ندارد.کرونادرمانرونددریراثهیچگونهکهچرانکنندالکلخوردن

روز از مراجعات بیشت16این و شد آغاز تاراسفند در مراجعه میزان روز18یخرین یک در که شد گزارش مراجعه218اسفند خوزستان بیمارستانهای به نفر

روز در روز170اسفند19کردند. در و نیز20نفر در49اسفند تقلبی الکل مسمومیت برای مراجعه نخستین کردند. مراجعه متانول از ناشی مسمومیت با نفر

بود.اسفند16یخرتا

بازداشت و شناسایی از نیز اهواز دادستان معاون بیرانوند تو27علی و تهیه عوامل گفت:تمام و داده خبر تقلبی الکلی مشروبات زمینه در تاکنون الکلزنفر یع

میگیرند.قرارقانونیپیگردموردعمدقتلارتکابعنوانبامتانولالکلبودنکشندهازآنهاگاهیآوعلملحاظبهسمی

تو از وی، گفته حدودزبه جل30یع کنندگان مصرف به سمی الکل لیتر دارندرگیوهزار موضوع این در اصلی نقش که دیگر متهم چند همچنین است. شده ی

شد.خواهنددستگیرزودیبهکههستندتعقیبدروشناسایینیز

نفر31فارس

استان٢5روز کل در گفت: فارس اورژانس عمومی روابط مدیر تعداد264اسفند این از که شدند الکل با مسمومیت دچار گذشته روزهای در فوت31نفر نفر

کردند.

استان در اینکه بیان با همتی این4حسن از گفت: و کرد اشاره نیز شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از شده اعالم آمار به است فعال پزشکی علوم دانشگاه

که251تعداد شده اعالم شیراز پزشکی علوم دانشگاه سوی از و197نفر شیراز به مربوط بوده54مورد دانشگاه این اشراف تحت شهرستانهای به مربوط مورد

است.

نفر1٩اردبیل

روز تا اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه مسووالن گفته اکنون180اسفند٢5به هم و کردهاند مراجعه بیمارستان به مسمومیت و الکل مصرف اثر بر استان در نفر
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هستند.مراقبتتحتاعصابودیالیزویژه،بخشهایدرتعداداینازنفر79

دادهاند.دستازراخودبینایینیزتعدادیوهستندکمادرهماکنونودادهدستازراخودیرهوشیابیماراناینازتعدادی

نفر15البرز

آقایا٢1روز محمد کراسفند دادستان معاون ضبطری و کشف از ک4000ج در تقلبی الکلی مشروبات دیشبرلیتر تا متاسفانه گفت: و داد خبر اثر15ج بر نفر

دادهاند.دستازراخودجاناستاندرالکلیمسمومیت

درآقایا و شده انجام اطالعاتی رصد با افزود: کاری فعالیت خصوص در گزارشها کریافت در الکلی مشروبات تولید ورگاه شناسایی منظور به قضایی دستور ج،

شد.صادردخیلعواملبازداشت

ک دادستان مجموعرمعاون شده نفر سه بازداشت به منجر تاکنون که عملیات این در کرد: بیان شاملج الکلی مشروبات لیتر هزار چهار مشروب2800ًا لیتر

است.شدهضبطوکشفتقلبیالکللیتر1200وکشورحرمطنوشیدنیتولیدکتهایرشازیکیکرماباتقلبیالکلی

نفر1٢مازندران

دادند.دستازراخودجانالکلمصرفاثربراستاندرنفر12امسالاسفند19تااولزمانیفاصلهدرکرداعالممازندراناستانقانونیپزشکیاسفند٢1

بود.نشدهثبتاستاندرالکلمصرفعلتبهفوتیگونههیچقبلسالمشابهمدتدرکهاستحالیدراین

بودند.نزیکومرد11قربانیانگزارش،ایناساسبر

قانونی گزارشهایپزشکی در که این اعالم با قانونیمازندران مپزشکی استان همرشهرستانهای شده پلمپ الکلی مشروبات مصرف اثر بر نفر چندین گ

موارد اغلب در نیز شده پلمپ الکلی مشروبات حتی و ندارد وجود کشور در استانداردی الکلی مشروبات گونه هیچ که داد هشدار خانوادهها به دارد، وجود

میشود.پلمپوتهیهیرزمینیزگاههایرکارد

قانونی ابالغپزشکی آنان به را الزم هشدارهای و توصیهها و باشند خود جوانان و نوجوانان فرزندان، مراقب که است داده هشدار خانوادهها به مازندران

کنند.

قانونیاگرچه مپزشکی به منجر نادرست شیوه عنوان به الکلی مشروبات یا الکل مصرف احتمال به خود گزارش در جلرمازندران برای بهرگیوگ ابتال از ی

مربیما سابقه نبود به توجه با میرسد نظر به ولی نکرد، اشارهای کرونا درری کرونا شیوع و گذشته سالهای زمانی دوره در الکلی مشروبات مصرف اثر بر گ

باشد.داشتهارتباطکرونایربیماباموضوعاینمازندران،درزمانیدورهاین

نفر٧اصفهان

اینکه٢5 بیان با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رئیس چنگیز طاهره م7اسفند خواسترمورد مردم از است، شده ثبت اصفهان در الکل مصرف از ناشی گ

بمانند.خانهدرجامعه،درکروناانتقالزنجیرهقطعبرای

نفر6کردستان

داد.خبرصنعتیالکلمصرفاثربراستاندرنفرششگرمازکردستانپزشکیعلومدانشگاهدرمانمعاوناسفند٢0

دادند.دستازراخودجانمتانولیاصنعتیالکلمصرفاثردراستاندرنفر6کنونتاماهاسفنداولازگفت:یرقصهومن

است.خوبآنهانفر17عمومیحالکههستندیربستبیمارستاندرصنعتیالکلمصرفاثربرنفر18حاضرحالدرافزود:وی

مجا فضای در که شایعاتی دلیل به روزها این گفت: تاسف اظهار با کردستان پزشکی علوم دانشگاه درمان کرونازمعاون با مقابله برای الکل مصرف بر مبنی ی

نیستند.خوردنقابلکدامهیچمتانولنهواتانولنهکهحالیدرمیخورندراصنعتیالکلمتاسفانهمردمشدهمنتشرویروس

نفر4همدان
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م٢٢ موجب متانول الکل مصرف گفت: همدان پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر سنراسفند با مرد چهار تن43تا18گ چند شدن مسموم و سال

شد.همداندردیگر

طاه محمد تردکتر وایتکس با را است قرمز و زرد رنگ شکل به که صنعتی الکل حاضر حال در سودجو افراد کرد: بیان بهری شدن تبدیل از پس و کرده کیب

میکنند.عرضهاتانولعنوانبهراآنسفیدرنگ

نا روی از افراد برخی افزود: همدان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علمی هیات جبرانآعضو صدمات که کرده الکل نوع این مصرف و نوشیدن به اقدام گاهی

دارد.همراهبهآنهابرایرایرناپذی

نفریکگانزهرم

هرم٢4 پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر ویروسزاسفند نابودی برای الکل نوشیدن از مردم اجتناب به نسبت بسیار هشدارهای وجود با گفت: گان

داد.دستازراخودجانالکلبامسمومیتدلیلبهبندرلنگهدرنفریککرونا،

نورو فاطمه ساعتزدکتر تا داشت: اظهار دیگر23یان نفر چهار و فوت نفر یک شمار این از که شدند الکل با مسمومیت دچار بندرلنگه در نفر پنج شب، جمعه

هستند.یربست

سنی گروه در و جامعه جوان افراد جزو نفر پنج هر داشت: بیان در40تا16وی اکنون هم و نداشته بهداشتی هشدارهای به توجهی متاسفانه که هستند سال

هستند.مراقبتتحتویربستبیمارستان

تیکنیوز،یرشهردانیوز،شیعهها،ینربرتنیوز،امینامروز،راهروزنو،،598ساحل،صبحاقتصادنیوز،بورس،اکوخبرخودرو،نیوز،فردادیگر:منابع

)۰۱:۲۴-۹۸/۱۲/۲۷(رضوی)خراسان(کرونایی!کشهایآدم

م طیربا جوان پنج تو۴۸گ و تهیه با کرونایی سودجویان که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» «الکلهای قربانیان آمار مشهد، در بازارزساعت در تقلبی الکلهای یع
اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،

گزارش مبه تایید با گذشته روز مشهد عمد قتل ویژه قاضی جوان، خبرنگاران باشگاه وبگردی طیرگروه نفر پنج الکلهای۴۸گ با مسمومیت اثر بر ساعت

کا پنهان یا جغرافیایی پراکندگی به توجه با اکنون گفت: خراسان به دقیقیرتقلبی آمار خانوادگی، آبروی حفظ خاطر به سمی الکلهای با قربانیان نزدیکان ی

م طوراز به دارد ادامه مشهد در تقلبی و سمی الکلهای قربانیان صعودی روند اما نیست، دست در آور تاسف و تلخ حوادث این میرهای و یکرگ روز که ی

قربانیان از تعدادی که شد انجام عمد قتل ویژه شعبه در دفن جواز صدور قضایی و قانونی اقدامات نفر، دو برای نیز دوشنبه روز و نفر سه برای گذشته شنبه

بودند.ن»ز«

کرونا ویروس شیوع از سودجویان برخی که این به اشاره با دارد، جنایی ویژه پروندههای به رسیدگی در ساله چندین سابقه که نژاد احمدی اکبر علی قاضی

تو و تهیه با و میکنند استفاده سوء مشهد پیگیزدر در افزود: اند، انداخته خطر به را مردم جان بازار در تقلبی الکلهای «مریع پروندههای مصرفری اثر بر گ

و علم با که صورتی در و میگیرند قرار قضایی و قانونی پیگردهای تحت عمد قتل ارتکاب اتهام به ها، الکل گونه این تولید و تهیه عامالن تقلبی» الکلهای

شد.خواهندمحکومنفسقصاصبهباشندکردهیعزتووتولیدبهاقدامگاهیآ

کیف دادگاههای در نیز جرایم این قانونی و علمی اثبات کرد: تاکید جنایی پروندههای ویژه هرقاضی که چرا است پذیر امکان راحتی به وری سمی از کسی

ان)(مازندرانداختاهربهکروناییشایعهیککهفاجعهایک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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تقلبی الکل خطرناک، صنعتی ماده این با کرونا، بازار آشفته از استفاده با سودجویان که است درحالی این دارد اطالع «وایتکس» مانند مایعاتی بودن خطرناک

میکنند.بازارواردوتهیه

که مجرمانی به نژاد احمدی کهآقاضی را پروندهها گونه این قضایی دستگاه بدانند یقین داد: هشدار میزنند، خطرناک مواد این با کشی آدم به دست گاهانه

پیگیر قاطعیت و قدرت با باشد جنایی آن سمیریشه الکلهای بودن کشنده از تاکنون کسانی اگر بنابراین میرساند مجازات اشد به را آن عامالن و میکند ی

شد.خواهندروروبهنفس»«قصاصمانندسنگینیمجازاتهایباکهبدانندامروزنداشتنداطالعیتقلبیو

مدی حال همین قانونیکلردر طیپزشکی گفت: گذشته روز نیز رضوی در۱۰خراسان که اجسادی از تن هشت الکلی مسمومیت آزمایش گذشته پزشکیروز

سنیقانونی میانگین که بود مثبت اند، گرفته قرار دقیق آزمایشهای و معاینات کوچکت۳۰مورد و دارند را آنهارسال آ۱۵ین دکتر داشت. حجارسال یزیا

قربانیانرتص اجساد آزمایشهای نتیجه هنوز کرد: ارزیح حال در اند داده دست از را خود جان سمی و تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر بر که استزن یابی

بست دلیل به نیز گاهی مرو در افراد شدن نیست،ری دسترس در تقلبی، الکلهای قربانیان دقیق آمار بنابراین میشود گزارش منفی آزمایش نتیجه درمانی کز

دارد.توجهیقابلافزایشنیزتقلبیوسمیالکلهایقربانیانمشهد،درکروناشیوعباهمزماناما

ردای افتخار با هاست سال که تجربه با پزشک قانونییاستراین سودجویانیپزشکی از برخی امروز متاسفانه کرد: خاطرنشان دارد، تن بر را رضوی خراسان

بیما خاطر به شهروندان ترس و نگرانی از میکنند، معامله مردم جان با میلیاردی درآمدهای برای واردرکه را خطرناکی تقلبی الکلهای و سوءاستفاده کرونا ی

کردهاند.گبار»رم«تجارتبازار

حجا نظزدکتر که امورری در او تخصصی قانونییههای مپزشکی بار تاسف ماجرای از بار این است، گشوده را جنایی پروندههای کور گره شهروندانربارها گ

دادگست کل رئیس و قضاییه قوه رئیس که طور همان کرد: اضافه و برداشت پرده تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر نبایدربر کردند، تاکید رضوی خراسان ی

ارشد مقام میآورند. وجود به را آور تاسف و تلخ صحنههای واین میاندازند خطر به را مردم جان که کرد رحم کرونایی کاسبان قانونیبه خراسانپزشکی

نا افراد برخی کرونا، ویروس شیوع دنبال به گفت: تقلبی الکلهای تولید برای کرونایی کاسبان سوءاستفاده چگونگی درباره همچنین سودجویانآرضوی یا گاه

پیشگی در الکلی مشروبات که انداختند راه به تبلیغاتی دلیلربازار، به نیز شهروندان از اندکی تعداد ترتیب بدین و دارد تاثیر ناشناخته ویروس این به ابتال از ی

میکردند.وجوجستکروناویروسازمردمترسونگرانیایجاددرراخودمیلیاردیدرآمدهایکهشدندسودجویانیطعمهوخوردندیبرفگاهیآنا

قانونیکلرمدی باپزشکی میکنند معاش امرار حرام نان با که متقلبانی میان این در داد: ادامه رضوی مقدارخراسان کنندههاریختن سفید سایر یا وایتکس ی

این که رساندند فروش به (اتانول) طبی الکل جای به و دادند تغییر سفید به نارنجی) به مایل (زرد کهربایی از را صنعتی ماده این رنگ متانول، الکل درون

ط از حتی و است خطرناک و سمی بسیار جدید آرماده دکتر میشود. حاد مسمومیت موجب و جذب نیز پوست حجاریق اینزیا که صورتی در کرد: اضافه ی

تا موجب خون به نفوذ با و میانجامد سردرد بروز به بالفاصله شود، معده وارد دیگر خوراکی مواد نوع هر با سمی کورماده و دید نهایتری در که میشود ی

میزند.رقمرافرددلخراشگرمنیز

چو (الکل متانول سمی ماده وحشتناک خطرات به اشاره با حاذق پزشک بسیاباین متاسفانه کرد: تاکید ساز دست الکلی مشروبات در فروشندگانر) از ی

کنندگان کشمشزوتهیه دانههای انتهای چوب ساز، دست الکلهای غیربهداشتی و درون(یرزمینی چوبی هستههای با گاهی یا نمیکنند پاک را کشمش) دم

سلول بافت که اینزکشمش که صورتی در و میکنند تولید را «متانول» سمی و خطرناک ماده واقع در که میپردازند ساز دست مشروبات تولید به دارد، ی

نیست.گرمونابیناییازیزیرگدیگرشودمصرفخوراکیصورتبهماده

مسئول قانونیمقام میکند،پزشکی ضدعفونی را گوارش دستگاه سفید) (الکل اتانول دارای الکلهای مصرف که غلط تصور شد:این یادآور رضوی خراسان

نا افراد برخی میشود وآموجب میشوند رو روبه متانول یا وایتکس مخلوط تقلبی مایعات با نیز اوقات بیشتر در که بزنند خطرناکی اقدام چنین به دست گاه

میدهند.دستازراخودجان
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حجا پیشگیزدکتر برای شدهای اثبات تاثیر تنها نه «اتانول» داد: ادامه راری بدن ایمنی سپر که دلیل این به بلکه ندارد گوارش دستگاه ضدعفونی یا کرونا از ی

شرایط در و دارد کاربرد سطوح ضدعفونی در فقط ماده این که چرا میشود کرونا ویروس ویژه به و ویروسها انواع به ابتال در تسهیل موجب میکند تضعیف

میگیرد.قرارعمومدسترسدرگندزداییبرایموجود

آ حجاردکتر مزیا به توجه با کرد: توصیه شهروندان به فری و باشند مراقب سمی، الکلهای از ناشی مسمومیت اثر بر افزایش روبه میرهای و تبلیغاترگ یب

کنند.مشورتمتخصصپزشکانباحتماونخورندرایزمجافضاهایدرنشدهاثباتوسوء

الکلمصرفدلیلبهالبرزدرنفر۵۵مسمومیتوکشته۱۵

آخ اساس بر و است گرفتن قربانی حال در اخیر روزهای طی الکلی مسمومیت که حالی حدودردر آمار دلیل۱۲۶ین این به هم نفر هزار از بیش و کشته نفر

مربست رئیس اند، شده فوری استانرکز این در الکل مصرف اثر بر گذشته روز چند طی که کرد اعالم گذشته روز نیز البرز استان پزشکی جان۱۵یتهای نفر

و دادند دست از را است۵۵خود اعالمشده الکلی مسمومیت براثر کشور استانهای از برخی در متعددی انسانی تلفات اخیر روزهای طی شدند. مسموم نفر

جل برای تالش آن، منشأ ورگیوکه نای (بینی، تنفسی مخاطهای را بدن به کرونا ویروس ورود راههای بابایی مهرداد دکتر است. بوده کرونا به ابتال از ی

تأثیهیرسلولهای هیچ کرونا ویروس بردن بین از برای معده به آن ورود و الکلی مشروبات مصرف گفت: و دانست چشمها و دهان داشت.ر) نخواهد ی

دستگی از هم اردبیل استان انتظامی فرمانده تو۱۱یرهمزمان و تهیه به اقدام که اخالقیزمجرم امنیت پلیس ماموران عملیات در میکردند، تقلبی الکلهای یع

اردبیل استان در صنعتی الکل مصرف باختگان جان تعداد پیشتر داد. خبر تعداد۱۹اردبیل از همچنین بود. شده اعالم دلیلرنف۲۰۰نفر به اسفند اول از که ی

بودند، کرده مراجعه بیمارستانها به الکلی بست۵۲مسمومیت دیالیز بخش ویژه به مختلف بخشهای در هنوز نابینارنفر نیز تعدادی که این ضمن هستند ی

شدهاند.یزمغضایعهدچاریا

خراسانمنبع:

نیوزفانوسی،رفوخبرکنا،رروزنو،معاصر،راهبردپارسینه،خراسان،دیگر:منابع

)۰۵:۴۹-۹۸/۱۲/۲۷((زنجان)نمیکنددرمانراکرونایربیماالکلزنجان:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی ایرنا- بیمارزنجان- برای تنها نه الکل مصرف گفت: زنجان استان قانونی پزشکی بیمارکل سایر درمان برای بلکه که کرونا بهری میشود تاکید و توصیه و نمیشود استفاده نیز یها
نشود.استفادهیربیماایندرمانبرایالکلازعنوانهیچ

آن مصرف نیز پزشکی و طب در است حرام اسالم، مبین دین در الکل که همانطور داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز ستاره مهرداد دکتر

نمیشود.توصیهدرمان،برای

بیما درمان برای الکل از نکردن استفاده و جسمی سالمت از مراقبت بر مجدد تاکید با بازار،روی در تقلبی الکلهای وجود به توجه با کرد: خاطرنشان کرونا، ی

کند.ایجادمصرفکنندگانبرایراُکشندهایووخیمعواقبمیتواندآنازاستفاده

قانونیکلرمدی مپزشکی میزان که میدهد نشان استانها از برخی در گزارشهایی گفت: زنجان ازراستان بیشتر صنعتی، الکل مصرف از ناشی میر و گ

است.کردهمستاصلرادرمانیوبهداشتیسیستموبودهکرونایربیما

است.کمترخیلیزنجاناستاندرمشابهرفتارهایوالکلبهگرایشخوشبختانهداشت:اظهاروی

ضوی)راسان(خرکرونایی!کشهایآدمان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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است.نشدهگزارشالکلبامسمومیتاستان،ایندرتاکنونزنجاناستاندرمانیوبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهدارویوغذامعاونگفتهبه

شدن افزوده با زنجان استان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه آمار اساس بر بیما۱۵همچنین مبتالیان شمار به جدید دررمورد کرونا ی

است.رسیدهنفر۱۳بهنیزجانباختگانشمارونفر۲۱۶بهکرونایربیمادلیلبهاستاناینبیمارستانهایدریربستافرادشمارزنجان،

م رییس گفته به اینکه تاکنونرضمن پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت اطالعرسانی و عمومی روابط به۹۳۸هزارو۱۳کز قطعی طور به کشور در نفر

یافتهاند.بهبودنیزنفر۵۹۰وهزار۴وکردهفوتنفر۷۲۴وشدهمبتالکروناویروس

جماراندیگر:منابع

)۰۵:۴۹-۹۸/۱۲/۲۷(رضوی)خراسان(سمیالکلفروشندگانانتظاردراعدامحکم

م طیربا جوان پنج تو48گ و تهیه با کرونایی سودجویان که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» «الکلهای قربانیان آمار مشهد، در بازارزساعت در تقلبی الکلهای یع
م با اند. انداخته راه به وحشتناکی کشی آدم طیرآشفته، جوان پنج سودجویان48گ که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» «الکلهای قربانیان آمار مشهد، در ساعت

اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،بازاردرتقلبیالکلهاییعزتووتهیهباکرونایی

م تایید با گذشته روز مشهد عمد قتل ویژه طیرقاضی نفر پنج پراکندگی48گ به توجه با اکنون گفت: خراسان به تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر بر ساعت

کا پنهان یا مرجغرافیایی از دقیقی آمار خانوادگی، آبروی حفظ خاطر به سمی الکلهای با قربانیان نزدیکان درری آور تاسف و تلخ حوادث این میرهای و گ

طو به دارد ادامه مشهد در تقلبی و سمی الکلهای قربانیان صعودی روند اما نیست، دوردست برای نیز دوشنبه روز و نفر سه برای گذشته شنبه یک روز که ی

بودند.ن»ز«قربانیانازتعدادیکهشدانجامعمدقتلویژهشعبهدردفنجوازصدورقضاییوقانونیاقداماتنفر،

کرونا ویروس شیوع از سودجویان برخی که این به اشاره با دارد، جنایی ویژه پروندههای به رسیدگی در ساله چندین سابقه که نژاد احمدی اکبر علی قاضی

تو و تهیه با و میکنند استفاده سوء مشهد پیگیزدر در افزود: اند، انداخته خطر به را مردم جان بازار در تقلبی الکلهای «مریع پروندههای مصرفری اثر بر گ

و علم با که صورتی در و میگیرند قرار قضایی و قانونی پیگردهای تحت عمد قتل ارتکاب اتهام به ها، الکل گونه این تولید و تهیه عامالن تقلبی» الکلهای

شد.خواهندمحکومنفسقصاصبهباشندکردهیعزتووتولیدبهاقدامگاهیآ

کیف دادگاههای در نیز جرایم این قانونی و علمی اثبات کرد: تاکید جنایی پروندههای ویژه هرقاضی که چرا است پذیر امکان راحتی به وری سمی از کسی

تقلبی الکل خطرناک، صنعتی ماده این با کرونا، بازار آشفته از استفاده با سودجویان که است درحالی این دارد اطالع «وایتکس» مانند مایعاتی بودن خطرناک

میکنند.بازارواردوتهیه

که مجرمانی به نژاد احمدی کهآقاضی را پروندهها گونه این قضایی دستگاه بدانند یقین داد: هشدار میزنند، خطرناک مواد این با کشی آدم به دست گاهانه

پیگیر قاطعیت و قدرت با باشد جنایی آن سمیریشه الکلهای بودن کشنده از تاکنون کسانی اگر بنابراین میرساند مجازات اشد به را آن عامالن و میکند ی

شد.خواهندروروبهنفس»«قصاصمانندسنگینیمجازاتهایباکهبدانندامروزنداشتنداطالعیتقلبیو

مدی حال همین قانونیکلردر طیپزشکی گفت: گذشته روز نیز رضوی در10خراسان که اجسادی از تن هشت الکلی مسمومیت آزمایش گذشته پزشکیروز

سنیقانونی میانگین که بود مثبت اند، گرفته قرار دقیق آزمایشهای و معاینات کوچکت30مورد و دارند را آنهارسال آ15ین دکتر داشت. حجارسال یزیا

قربانیانرتص اجساد آزمایشهای نتیجه هنوز کرد: ارزیح حال در اند داده دست از را خود جان سمی و تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر بر که استزن یابی

بست دلیل به نیز گاهی مرو در افراد شدن نیست،ری دسترس در تقلبی، الکلهای قربانیان دقیق آمار بنابراین میشود گزارش منفی آزمایش نتیجه درمانی کز

(زنجان)نمیکندماندرارکرونایبیمارلکلازنجان:قانونیشکیپزکلمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دارد.توجهیقابلافزایشنیزتقلبیوسمیالکلهایقربانیانمشهد،درکروناشیوعباهمزماناما

ردای افتخار با هاست سال که تجربه با پزشک قانونییاستراین سودجویانیپزشکی از برخی امروز متاسفانه کرد: خاطرنشان دارد، تن بر را رضوی خراسان

بیما خاطر به شهروندان ترس و نگرانی از میکنند، معامله مردم جان با میلیاردی درآمدهای برای واردرکه را خطرناکی تقلبی الکلهای و سوءاستفاده کرونا ی

کردهاند.گبار»رم«تجارتبازار

حجا نظزدکتر که امورری در او تخصصی قانونییههای مپزشکی بار تاسف ماجرای از بار این است، گشوده را جنایی پروندههای کور گره شهروندانربارها گ

دادگست کل رئیس و قضاییه قوه رئیس که طور همان کرد: اضافه و برداشت پرده تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر نبایدربر کردند، تاکید رضوی خراسان ی

ارشد مقام میآورند. وجود به را آور تاسف و تلخ صحنههای واین میاندازند خطر به را مردم جان که کرد رحم کرونایی کاسبان قانونیبه خراسانپزشکی

نا افراد برخی کرونا، ویروس شیوع دنبال به گفت: تقلبی الکلهای تولید برای کرونایی کاسبان سوءاستفاده چگونگی درباره همچنین سودجویانآرضوی یا گاه

پیشگی در الکلی مشروبات که انداختند راه به تبلیغاتی دلیلربازار، به نیز شهروندان از اندکی تعداد ترتیب بدین و دارد تاثیر ناشناخته ویروس این به ابتال از ی

میکردند.وجوجستکروناویروسازمردمترسونگرانیایجاددرراخودمیلیاردیدرآمدهایکهشدندسودجویانیطعمهوخوردندیبرفگاهیآنا

قانونیکلرمدی باپزشکی میکنند معاش امرار حرام نان با که متقلبانی میان این در داد: ادامه رضوی مقدارخراسان کنندههاریختن سفید سایر یا وایتکس ی

این که رساندند فروش به (اتانول) طبی الکل جای به و دادند تغییر سفید به نارنجی) به مایل (زرد کهربایی از را صنعتی ماده این رنگ متانول، الکل درون

ط از حتی و است خطرناک و سمی بسیار جدید آرماده دکتر میشود. حاد مسمومیت موجب و جذب نیز پوست حجاریق اینزیا که صورتی در کرد: اضافه ی

تا موجب خون به نفوذ با و میانجامد سردرد بروز به بالفاصله شود، معده وارد دیگر خوراکی مواد نوع هر با سمی کورماده و دید نهایتری در که میشود ی

میزند.رقمرافرددلخراشگرمنیز

چو (الکل متانول سمی ماده وحشتناک خطرات به اشاره با حاذق پزشک بسیاباین متاسفانه کرد: تاکید ساز دست الکلی مشروبات در فروشندگانر) از ی

کنندگان کشمشزوتهیه دانههای انتهای چوب ساز، دست الکلهای غیربهداشتی و درون(یرزمینی چوبی هستههای با گاهی یا نمیکنند پاک را کشمش) دم

سلول بافت که اینزکشمش که صورتی در و میکنند تولید را «متانول» سمی و خطرناک ماده واقع در که میپردازند ساز دست مشروبات تولید به دارد، ی

نیست.گرمونابیناییازیزیرگدیگرشودمصرفخوراکیصورتبهماده

مسئول قانونیمقام میکند،پزشکی ضدعفونی را گوارش دستگاه سفید) (الکل اتانول دارای الکلهای مصرف که غلط تصور شد:این یادآور رضوی خراسان

نا افراد برخی میشود وآموجب میشوند رو روبه متانول یا وایتکس مخلوط تقلبی مایعات با نیز اوقات بیشتر در که بزنند خطرناکی اقدام چنین به دست گاه

میدهند.دستازراخودجان

حجا پیشگیزدکتر برای شدهای اثبات تاثیر تنها نه «اتانول» داد: ادامه راری بدن ایمنی سپر که دلیل این به بلکه ندارد گوارش دستگاه ضدعفونی یا کرونا از ی

شرایط در و دارد کاربرد سطوح ضدعفونی در فقط ماده این که چرا میشود کرونا ویروس ویژه به و ویروسها انواع به ابتال در تسهیل موجب میکند تضعیف

میگیرد.قرارعمومدسترسدرگندزداییبرایموجود

آ حجاردکتر مزیا به توجه با کرد: توصیه شهروندان به فری و باشند مراقب سمی، الکلهای از ناشی مسمومیت اثر بر افزایش روبه میرهای و تبلیغاترگ یب

کنند.مشورتمتخصصپزشکانباحتماونخورندرایزمجافضاهایدرنشدهاثباتوسوء

الکلمصرفدلیلبهالبرزدرنفر55مسمومیتوکشته15

آخ اساس بر و است گرفتن قربانی حال در اخیر روزهای طی الکلی مسمومیت که حالی حدودردر آمار دلیل126ین این به هم نفر هزار از بیش و کشته نفر

مربست رئیس اند، شده فوری استانرکز این در الکل مصرف اثر بر گذشته روز چند طی که کرد اعالم گذشته روز نیز البرز استان پزشکی جان15یتهای نفر

و دادند دست از را است55خود اعالمشده الکلی مسمومیت براثر کشور استانهای از برخی در متعددی انسانی تلفات اخیر روزهای طی شدند. مسموم نفر
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جل برای تالش آن، منشأ ورگیوکه نای (بینی، تنفسی مخاطهای را بدن به کرونا ویروس ورود راههای بابایی مهرداد دکتر است. بوده کرونا به ابتال از ی

تأثیهیرسلولهای هیچ کرونا ویروس بردن بین از برای معده به آن ورود و الکلی مشروبات مصرف گفت: و دانست چشمها و دهان داشت.ر) نخواهد ی

دستگی از هم اردبیل استان انتظامی فرمانده تو11یرهمزمان و تهیه به اقدام که اخالقیزمجرم امنیت پلیس ماموران عملیات در میکردند، تقلبی الکلهای یع

اردبیل استان در صنعتی الکل مصرف باختگان جان تعداد پیشتر داد. خبر تعداد19اردبیل از همچنین بود. شده اعالم دلیلرنف200نفر به اسفند اول از که ی

بودند، کرده مراجعه بیمارستانها به الکلی بست52مسمومیت دیالیز بخش ویژه به مختلف بخشهای در هنوز نابینارنفر نیز تعدادی که این ضمن هستند ی

شدهاند.یزمغضایعهدچاریا
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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