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ستادیاخبار
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کا و کارخانه دها گفت: قضاییه قوه دادگستررئیس و دادسراها در ما همکاران تالش با اما داشتند قرار تعطیلی آستانه در یا بودند افتاده رونق از بهرگاه و شد آنهابرطرف مشکالت ها ی
گشتند.زباتولیدچرخه

خب گزارش قدسرگزاربه آخ(ی در رئیسی ابراهیم سید اهلل آیت قضاییه، قوه عمومی روابط کل اداره از نقل به دررقدسنا) قضاییه قوه عالی شورای جلسه ین

ت98سال رهبأبا معظم مقام داشت: اظهار مردم به آن گزارش ارائه و گذشته سال در قضایی دستگاه عملکرد بررسی لزوم بر سالرکید عنوان به را امسال ی

دانستند.میشعاراینتحققبرایتالشبهموظفراخودقضاییهقوهجملهازهادستگاههمهوکردندیرنامگذاتولیدرونق

تقدی قابل و خوب بسیار اقدامات وابسته، های سازمان و کشور سراسر در قضاییه قوه همکاران که این بیان با قضاییه قوه کارآفررئیس از حمایت در ینانری

ح گذشته سال طول در قضایی دستگاه گفت: و کرد عنوان فساد را تولید موانع از یکی دادند، انجام آن موانع رفع و تولید رونق و گذاران سرمایه کترو

است.دادهانجامفسادبامبارزهجهتدرارزشمندی

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

دادگست و دادسراها در ما دررهمکاران ویژه به ها با6ی تولید چرخه به دیگر بار و شد برطرف شان مشکالت اخیر افزایشزماه باعث روند این که گشتند

شد.گرانرکایربیکاازیرگیوجلواشتغال

دیگ بخش در قضاییه قوه وررئیس کرد تقدیر دادرسی اطاله کاهش و معوقه قضایی های پرونده به رسیدگی برای گرفته صورت های تالش از سخنانش از ی

ح در و مضاعف تالش با اخیر های ماه در ویژه به قضایی مختلف های بخش در ما همکاران داشت: وراظهار آمار و کردند رسیدگی ها پرونده 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 ها تالش این سایه در کرد ی

ت مهم این رسند. می خود حق به موقع به آنها و گیرد می تصمیم موقع به کند، می رسیدگی آنها کارهای به استرسرعت قضایی نظام از مردم خواسته ین

یافت.خواهدتحققماهمکارانتالشباکه

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

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،ثبتبرعالوهتوانندمیکالوآناساس

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

شد.مردمهایپروندهبهیرغیرحضودادرسیامکاناتوها

نورو تعطیالت بودن پیش در به اشاره با همچنین قضاییه قوه وزرئیس فعال نیز تعطیل ایام در همیشگی روال طبق دادسراها، و ها دادستان 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
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مج دلیل بههمین رسیدگی به همکاران عمده وقت و رسیده حداقل به محاکم به مردمی مراجعات تا شد داده قضایی همکاران به ها دادگاه وقت تجدید ّوز

یابد.اختصاصمعوقههایپرونده

دیگ بخش در اندررئیسی دست از تقدیر با سخنانش از مقامری حکیمانه تدبیر داشت: اظهار درمان، و بهداشت بخش در ویژه به کرونا با مقابله عرصه کاران

کرد.خواهدکمکمیدانیهایفعالیتشدنترمنسجمبهعرصه،اینمجاهدانبهکمکمنظوربهگاهیرقراتشکیلبراییررهبمعظم

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 ها عرصه همه مانند مردم و دولت کنار در مسلح نیروهای حضور ماندگازکاتریم های جلوه 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 ها رسانه از تشکر ضمن قانونی، پزشکی سازمان رئیس گزارش به واکنش در نیز مرئیسی رسانه جهتًا در ساآّلی بهزگاه نسبت عمومی افکار ی

پیشگی های همکارشیوه به را مردم بایست می که این گفت: کرونا، ویروس با مقابله و امری کنیم تشویق ویروس این با مقابله برای ضروری اماری است ی

کند.وحشتایجادجامعهدرکهبرسدمرحلهایبهنبایدهشدارهااینکهباشندداشتهتوجهنکتهاینبهبایدهارسانههموپزشکیجامعههم

رو شبانه تالش و قضاییه قوه رئیس بخشنامه پیرو کرد: اعالم ها زندان وضعیت از خود گزارش در نیز ها زندان سازمان کشورزرئیس قضایی مجموعه ی

اند.رفتهمرخصیبهافراداینوشدهفراهمزندانیهزار84مرخصیامکانتاکنون

به مرخصی اعطای در گرفته صورت اقدام به اشاره با هم قضاییه قوه بخشنامه84رئیس اجرای در گفت: ها زندان 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

کنم.میتشکریززعهمکارانازخودنوبهبهمنواستیزروشبانهتالشوگربزهمت

دیگ بخش در بهررئیسی اشاره با سخنانش از ارزشمندیزی های جلوه از یکی کردند، پیدا ظهور و بروز جامعه در کرونا شیوع از پس که هایی زشتی و ها یبایی

شد.خواهدماندگارمقدسدفاعدورانهایصحنههمچونکهکردعنوانمردمبهدرمانوبهداشتبخشارزندهخدماتشد،خلقعرصهایندرکه

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 ها دادگاه وقت تجدید به مجاز که ایام این در قضایی همکاران تالش و امالک صاحبان توسط مستاجران بهای اجاره یافت

بود.روزهااینیباییزهایجلوهدیگرازگذاشتند،نیرووتوانزندان،ازمرخصیمشمولینومعوقههایپروندهبهرسیدگیبرایروزشبانهحالاین

سا شایعه و طلب منفعت و سودجو عدهای توسط مردم نیاز مورد بهداشتی اقالم احتکار از حال عین در جامعه،زرئیسی در دلهره و اضطراب ایجاد برای ها ی

شد.خواهدماندگاروثبتمردمذهنویخرتادرهایباییزهمچوننیزقبیحاقداماتاینکهگفتوکردیادهاپلشتیوهازشتیازهایینمونهعنوانبه

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 شود.ری برخورد آنها دوی هر با باید که کنند ملتهب را فضا کردند سعی دروغین اخبار و شایعه ح

تع سازمان از شده، احتکار اقالم انبارهای کشف برای بسیج و سپاه انتظامی، نیروهای و مردمی نیروهای تالش از تقدیر با توزرئیسی روند خواست یعزیرات

تس لزوم بر و بخشد سرعت را مردم بین کاالها براین در ترگزاریع نیز محتکران دادگاه وأی شوند مطلع ها دادگاه نتیجه از باید مردم کرد: نشان خاطر و کید

داشت.خواهیمآموزعبرتبرخوردآنهاباوکندنمیگذشتمحتکرانبهنسبتقضاییدستگاهکهبدانند

منتظ االسالم حجت نشست این احتکاردر با قضایی دستگاه قاطع برخورد به اشاره با کشور کل عالی دیوان رئیس مقدم خواستارری بهداشتی اقالم کنندگان

اظها خود با تا باشند داشته نگه انبار در همچنان را مردم نیاز مورد کاالی است ممکن که شد افرادی برای مهلت بازاررتعیین وارد روال طبق آنها کاالی هم ی،

تولیدخهچربهقضاییدستگاهکمکباتولیدیکزمرصدهاگشتبازرئیسی:هللاآیتقدسنا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.یرگیوجلآنهاانبارهایمصادرهوقانونیبرخوردازهموشود

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

شوند.سازماندهیلباسودستکشماسک،جملهازکرونا،بامقابلهبرایکشورروزهایاینملزوماتتولیدبرای

سا فعال پیشنهاد به واکنش در کازنیز زندانری سازمان رئیس به روزها، این در مردم نیاز مورد پزشکی ملزومات تولید برای ها زندان سازمان اشتغال های گاه

کند.فراهمراآنشدنعملیاتیشرایطامکانصورتدروبررسیرااقدامایناجرایهایزمینهداددستورها

)۰۹:۰۱-۹۸/۱۲/۲۷(بهمندررانندگیحوادثتلفاتدرصدی12کاهش

بود.مواجهدرصدی12.1کاهشبارانندگیحوادثتلفاتیرجاسالبهمندر

خب سالمت گروه گزارش سازمانرگزاربه اعالم اساس بر و فارس قانونیی جاپزشکی سال ماه بهمن در کاهشرکشور، با رانندگی حوادث تلفات درصدی12.1ی

بود.نفر253ویکهزارقبلسالمشابهمدتدررقماینحالیکهدردادنددستازراخودجانتصادفاتدرنفر101ویکهزارماهایندربود.مواجه

امسال ماه بهمن در رانندگی حوادث تلفات کل و877از مرد جازنفر224نفر سال ماه بهمن رانندگی حوادث مصدومان تعداد بودند. بهرن که نیز ی

است.شدهکمتردرصد11.1قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبودنفر985وهزار22کردند،مراجعهقانونیپزشکیمراکز

در موجود آمارهای اساس جا11بر سال نیزرماهه و15ی سال900هزار مشابه مدت با مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

تصادفات تلفات آمار که در926هزارو15قبل است. یافته کاهش درصد دهم دو بود، جا11نفر سال رانندگیرماهه حوادث تلفات کل از و12ی نفر381هزار

بودند.نزنفر519وهزارسهومرد

و یکهزار با فارس استانهای مدت این و185در یکهزار با تهران و159، یکهزار با رضوی خراسان باربیشت69و ایالم های استان و و156ین کهگیلویه ،

داشتهاند.راتلفاتآمارینرکمتترتیببهفوتیمورد200بایربختیاوچهارمحالو191بابویراحمد

کاهش با نیز کشور در سازمان این به رانندگی حوادث مصدومان مراجعات آمار مدت این در در3.3اما بود. مواجه جا11درصدی سال و330یرماهه هزار

بود.نفر558وهزار341قبلسالمشابهمدتدررقماینحالیکهدرکردندمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهرانندگیحوادثمصدوم318
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نیوز،پدالنو،اخبارناطقان،خودرو،عصریا،رآبازاراقتصادآنالین،اکونومیست،ایرانآنالین،یرهمشهنیوز،فردادانشجو،مهر،آنا،خبرنگاران،باشگاهاقتصاد،دنیای
آنالینگررکاسبز،شاخهپرس،سورایران،صدای
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صبحهفتدیگر:منابع

)۱۰:۳۹-۹۸/۱۲/۲۷(ایمنیالزاماتاجرایمستلزمانسانی،نیرویسالمتحفظ

دا ایمنی الزامات اجرای مستلزم انسانی، نیروی سالمت فناورحفظ پیشرفت با امروزه ایمنی رئیس دانیالی نیرویریوش سالمت حفظ گوناگون، تولیدی واحدهای و صنایع توسعه و ی
[…]خطرناکومضرشیمیاییموادوگازهاباداشتنکاروسرآن،درباالحرارتوفلزذوبماهیتبهدلیلفوالدصنعتاست.شدهبرخوردارویژهایاهمیتازکار

ایمنیالزاماتاجرایمستلزمانسانی،نیرویسالمتحفظ

فناوردا پیشرفت با امروزه ایمنی رئیس دانیالی برخوردارریوش ویژهای اهمیت از کار نیروی سالمت حفظ گوناگون، تولیدی واحدهای و صنایع توسعه و ی

سر آن، در باال حرارت و فلز ذوب ماهیت بهدلیل فوالد صنعت است. موادوشده از استفاده همچنین و خطرناک و مضر شیمیایی مواد و گازها با داشتن کار

خطرناکت از یکی تولید، فرآیند در سوختها انواع و مختلف پرحادثهتراولیه و شرین میرود. بهشمار صنایع مهمترین از یکی بهعنوان خوزستان فوالد ینرکت

برنامه گذشته، سال چند در کشور، فوالدی پیشگیزیرواحدهای و ایمنی افزایش زمینه در را گوناگونی و متنوع اقدامات و خودریها کار دستور در حوادث از ی

دهد.کاهشیرچشمگیمیزانبهراکارحوادثتولید،افزایشیروندباوجودتوانستهودادهقرار

کا ماشینآالت، و تجهیزات تنوع وجود با صنعتی محیطهای فناوردر پیشرفت با دارند. قرار گوناگونی خطرات معرض در معموال تنوعرکنان افزایش و ی

ایمنسا برای که است علمی واقع در ایمنی یافتهاند. ماهیت تغییر کار محیط مخاطرات تولید، فرآیندهای در پیشگیزتجهیزات و کار محیط وقوعری از ی

ارزشمندت که آنها، سالمت و کار نیروی جان از حفاظت راستای در همواره تا آمده صنعت کمک به محیطها این در شرحوادث سرمایه سازمانهارین و کتها

ام بهعنوان و کرده پیدا را خود واقعی جایگاه ایمنی توسعهیافته، کشورهای در بهویژه امروز صنعتی جهان در باشد. داشته اساسی نقش میرود، یربهشمار

میکند.نقشایفاییرکافعالیتهایتمامدرتفکیکناپذیربخشویرضرو

یتیرمدیبرنامههایراسدرایمنی،

د صنایع مدیران پایدارامروزه کار، و کسب تداوم رقابت، قدرت حفظ برای راه تنها که بهرهوریافتهاند ارتقای و تولید کاری ایمنی به ویژه توجه است.ری، کنان

سرمایهگذاربسیا یک قالب در را ایمنی جهان، پیشرفته صنایع مدیران از برنامههایری راس در را آن و میبینند مالی و انسانی منابع حفظ نظر از ارزشمند ی

هرمدی کار از ناشی حوادث میدهند. قرار خود شزینهزیتی بر را هریادی میکند. تحمیل بهزکتها جبرانناپذیر آسیبهای شامل که حوادث آشکار ینههای
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بیکا محصول، و تجهیزات به واردشده خسارات انسانی، هرمنابع بررسی، زمان تغییرات، زمان در میشود،زی و… جانشین انسانی نیروی تامین آموزشی ینه

ه مقابل هزدر از کوچکی بخش تنها حوادث، پنهان کارخانههایزینههای مدیران امروز رقابتی جهان در اینرو، از برمیگیرند. در را حوادث از ناشی ینههای

ایمنسا و ایمنی الزامات رعایت مزایای از هستند. قائل خود واحدهای در کارآمد ایمنی سیستمهای ایجاد برای ویژهای اولویت میتوانزموفق، کار محیط ی

کا سالمت سطح ارتقای سوانح، و حوادث کاهش غیرایمن، کار انجام از ناشی تنشهای کاهش کار، محیط در انسانی نیروهای روحیه افزایش درربه و کنان

بهرهو افزایش و محصول کمی و کیفی سطح افزایش شرنتیجه رقابتی قدرت و اقداماتری انجام و ایمنی اقدامات تقویت و توسعه بنابراین کرد؛ اشاره کتها

است.اجتنابناپذیرویرضرویرامسازمانیوکترشهربرایایمنیاهدافتحققوکارمحیطدرحوادثوقوعازیرپیشگیبهمنظورتأمینی

مهمت میان، این تمردر ایمنی، حوزه مولفههای کارین بین در ایمنمحور تفکر ترویج و شبهحوادث به ویژه توجه حوادث، کاهش بر تمرکز است. کزرکنان

بیما کاهش روی عمده بهطور حرفهای وربهداشت قوانین موثر اجرای عدم شغلی، بهداشت عمومی فرهنگ مانند عواملی بهدلیل که است کار از ناشی یهای

برنامه نبود آموزشها، مناسب اثربخشی عدم حرفهای، بهداشت حوزه در مربوطه اغلبزیرمقررات در حرفهای بهداشت حوزه به نداشتن کافی توجه و موثر ی

است.شدهتبدیلکارمحیطبهداشتمتولیانویرگرکاجامعهدغدغههایازیکیبهوداشتهافزایشیروندکارازناشییهایربیماصنعتی،واحدهای

درآمدازایمنیدرصدییکسهم

مقادیر مصرف بهدلیل فوالد انرزصنعت و منابع اولیه، مواد از پیامدهایژیادی میتواند بهطوزی باشد، داشته همراه به را نامطلوبی محیطی یکهریست

فوالدسا واحدهای اساسی چالشهای از یکی به پیامدها این مهمتزامروزه از است. شده تبدیل جهان و ایران در مشکالتری صنعتزین این یستمحیطی

عدم صورت در که کرد اشاره صنعتی پسماندهای از متنوعی مجموعه تولید و گلخانهای گازهای انتشار آالینده، گازهای و غبار و گرد انتشار و تولید به میتوان

ار مهمتزشناخت، داد. خواهد قرار جدی تهدید معرض در را صنعت این رشد و حیات ادامه نزدیک آینده در الزم، اصالحی اقدامات پیشبینی و ینریابی

مشت خطرات و شرچالشها در حوادث وقوع زمینهساز فوالدسارک درزکتهای طبقهبندی7ی، شدید خیلی و شدید حوادث ایجاد ظرفیت با مختلف دسته

سنگین ماشینآالت فعالیت از ناشی خطرات ارتفاع، در کار خطرات شامل خطرات این و(میشوند. اشتعال (انفجار، گازها خطرات و…)، لیفتراکها جرثقیلها،

مدا پاشش و اشتعال (انفجار، مذاب خطرات ببخفگی)، خطرات دوار، تجهیزات خطرات مهمتر)، میشوند. اشیا برخورد و اررقگرفتگی شاخصهای یابیزین

است.حوادثشدتوشدیدحوادثتکرارحوادث،کلتکرارشاخصهایخوزستان،فوالدکترشدرایمنیوضعیت

ه میزان هر به میدهد نشان شرسرمایهگذا(ینهزبررسیها ازسوی ایمنی حوزه در ازری) بیش گوناگون جنبههای از شود، انجام سودآو4کتها برایربرابر ی

میشود.شاملراآنهاساالنهدرآمدازدرصد4حدودایمنیحوزهدری)رسرمایهگذا(ینهزهجهان،معتبرکتهایرشدرداشت.خواهدبهدنبالکترش

ه که میدهد نشان کشور ایمنی حوزه در انجامشده بررسیهای اما ندارد، وجود دقیقی عدد ایران در اینباره، شرسرمایهگذا(ینهزدر ایمنی،ری) حوزه در کتها

اعالم1تا5/0حدود براساس برمیگیرد. در را آنها ساالنه درآمد قانونیدرصد سالپزشکی در مدت(1396تا1387کشور و15سال)،10در در997هزار نفر

خا سالهایرحوادث طی دیگر، بهعبارت دادهاند. دست از را خود جان کار از ناشی و خانه از و1396،15تا1387ج خانه997هزار از معاش امرار برای نفر

هرخا دیگر و شده مرج ازسوی شده انجام اقدامات و کشور سطح در کار بازرسان تالشهای تمام وجود با درحالحاضر، برنگشتهاند. خانه به تحقیقات،رگز کز

پیشگی راستای در معین زمانی افق با هدفمند و جامع برنامهای که نمیرسد نظر به کار، بهداشت و حفاظت دررتعلیمات، کار از ناشی حوادث کاهش و ی

پیشگی بهمنظور باشد. داشته وجود کشور کشاوررسطح و خدماتی ساختمانی، صنعتی، حوزههای در حوادث از تفکرزی با تخصصی نیروهای که است الزم ی

کا از کار بازرسان پایشهای و شوند ساماندهی ایمنمحور برنامهای با یادشده حوزههای در پیمانکاران و تربیت ازرایمنمحور ساختمانی و صنعتی گاههای

یابد.ارتقاکیفیوکمینظر

تق فوالد، تولید فرآیند پیچیدگی و ماهیت بهدلیل فوالد مهمترصنعت دارد. را حوادث وقوع برای الزم زمینههای تمام شریبا در چالش ازرین تولیدی کتهای

ش مدیرجمله دیدگاههای برخی در گاه که است تولید و ایمنی بین تقابل نگرش فوالدساز، نگرشیرکتهای به تولیدمحور نگرش این تغییر دارد. وجود یتی
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کا دادن دست از با و ایمنی بدون و بوده تولید فرآیند از الینفکی بخش ایمنی که واقعیت این باور و ایمنمحور تولید بر دررمبتنی حوادث اثر بر توانمند کنان

است.صنایعایمنیراستایدرگامینراساسیتوینرمهمتداشت،نخواهدوجودهمتولیدیعمالتولید،خط

موث کاراقدامات حوزههای ایمنی ساماندهی انضباطی، و تشویقی سیستمهای استقرار مانند ایمنیری زمینه در متعددی سیستمهای استقرار پیمانکاران، ی

موثر بسیار و نوین سیستم و ایمنی مجوزهای سیستم MLS(MultiLayersنظیر Systemشاخصهای تحت تولید فرآیندهای تجهیزات پایش ،(Leading،

«درسآمو کتاب انتشار و واقعیزچاپ حوادث براساس حوادث» از ش20ی گذشته جهترسال در خوزستان فوالد کازگاهساآکت فرهنگری ترویج و کنان

بسیا و کارایمنی حوادث شده باعث دیگر، موثر اقدامات از شری در طیری کاهشی روند یک در خوزستان فوالد وجود21کت با گذشته، درصد65سال

میزان به کاهشی تولید، ه88افزایش حوادث کل تکرار شاخص و شدید حوادث تکرار شاخص زمانی، بازه همین در باشد. داشته میزانردرصد به 94یک

همکا و ارشد مدیران مدیرعامل، حمایت مرهون بینظیر موفقیتهای این است. داشته کاهش شردرصد شغلی ردههای تمام بسیاری اجرای و ازرکت ی

ایمنسا موثرزپروژههای سیستمهای استقرار مجموع،ITی، در شده باعث که بوده ایمنی حوزههای در گسترده تخصصی آموزشهای و ایمنی پایشهای برای

ش ایمنی وضعیت شردرحالحاضر، این بااینوجود، گیرد. قرار مناسبی شرایط در خوزستان فوالد فاصلهرکت ایمنی مطلوب» «شرایط به رسیدن تا همچنان کت

مدی حمایت با و متعال خداوند لطف به شردارد. ارشد بهکاریت با تا میرود امید الیههایرگیرکت، بر موثر نظارت و موجود سیستمهای ظرفیت تمام موثر ی

ش سیستمرگوناگون اجرای جمله از شMLSکت، سطوح تمام در ایمنمحور تفکر دستیافتنیر، مطلوب» به«شرایط رسیدن صورت این در شود، نهادینه کت

بود.خواهد

ایمنیکیفیتبهبودبرایراهکارپنج

پیشگی و ایمنی کیفیت بهبود کارراهکارهای حوزههای سایر و صنعت در حوادث وقوع از بهری میتوان را تمام5ی در ایمنمحور تفکر ایجاد کرد؛ تقسیم دسته

مدی بهکارسطوح امن، کار محیط ایجاد ایمنسارگیریتی، ایمن، ماشینآالت و تجهیزات شاخصهایزی تحت آنها پایش و تولید فرآیندهای وLeadingی

کا ایمنمحور تفکر بهعنوانرایجاد ضرو5کنان اساسی، پیشگیراصل و ایمنی کیفیت بهبود برای مهم پیشنیاز و ایجادری میروند. بهشمار حوادث وقوع از ی

همکا5این با فقط شرپیشنیاز مختلف ردههای سوی از ایمنی الزامات اجرای قبال در مسئولیت احساس و صورتری این در و شد خواهد محقق کتها

Zero(صفرحادثههدفتحققسمتبهمیتوانندصنایع Accident(بردارد.گام

آنالینکوتاهمعدن،دنیایدیگر:منابع

)۱۷:۰۲-۹۸/۱۲/۲۷(گرافیواینف+98پایانبیتلخیگذشت؛کهسالرویدادهایینرمهمتازآنالین"یرساال"مردمگزارش

ه98 گذاشت ایران تن و جان بر که داغی اما رسید، پایان کرد.ربه موم و مهر را خانهها کرونا اسفندش در و کرد آوار را خانهها آب، فروردینش در شد. نخواهد فراموش سال98گز
میپردازد.98سالمهمرویدادهایآن،باهمراهگرافیواینفوگزارشایندرآنالین"یرساال"مردمآبان.ماندهدلبرداغهایسالبود.نرسیدهمسافرانوماندهراهبهچشمهای

ه98 گذاشت ایران تن و جان بر که داغی اما رسید، پایان راربه خانهها کرونا اسفندش در و کرد آوار را خانهها آب، فروردینش در شد. نخواهد فراموش گز

آبان.ماندهدلبرداغهایسالبود.نرسیدهمسافرانوماندهراهبهچشمهایسال98کرد.مومومهر

نورو98 عمو و میبندد رفتن بقچه هق، هق با سرما ننه نمیرسید. مشام به عید بوی ایران خیابانهای در که میرسد پایانی روزهای به حالی بادر قصهها، ِز

بدتر بد ز بد و بد سالی بود، بد سال گذشت که «سالی بخواند: برایمان تا است خالی احمدی مرتضی صدای جای چقدر میآید. امیدوار اما اشک پر چشمانی

ایمنیاماتلزاایاجرممستلزانسانی،نیرویسالمتحفظاقتصادی:فکر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۷

http://www.newswire.ir/KHDCTJZT


برنگردی...»دیگهیرببرنگردی،سالایبود،

پردازد...می98سالمهمرخداد12بهگزارشایندر"آنالینیرساالمردم"

آبیرزایرانفروردین؛

ماه غ98فرودین ایران جنوب تا شمال از و شدیم غافلگیر دیگر بار برد. آب را ایران از کشورربخشهایی هواشناسی سازمان که بود سال پایانی روزهای شد. ق

پرهیاهویی روزهای همان درست داشت. کشور شمالی نوار در آسا سیل بارشهای از حکایت هواشناسی هشدارهای داد. کشور در شدید بارشهای از خبر

س همه نخسترکه روزهای همان از زمین ایران پیداست، بهارش از نکوست که سالی گویا اما بودیم. بهار ورود برای شدن آماده داغدار98گرم بهار همان از ،

شد...

آخ فراردر را استان ده جادههای باران و برف بارش شد، شروع شمالی خراسان و رضوی خراسان گلستان، مازندران، استانهای در بارشها اسفند روزهای ین

به بارش نمیرسید، گوش به گنبدکاووس از خوبی خبرهای میان این در شد. محور چندین شدن مسدود به منجر و مت100گرفت بهرمیلی و بود رسیده 20ی

بود.زدهخسارتروستا

داشت. قرار هشدار وضعیت در گلستان میشد. ترسناکتر خبرها میشدیم، نزدیکتر جدید سال به چه آخرگبارهر در مداوم راری گلستان سال روزهای ین

ب سرردر سدها و کردند طغیان رودخانهها شرگرفت. از سیالب رسانیریز. خدمات گرفت. دربر غرب شمال و شمال در را وسیعی بخشهای و شد آغاز استان ق

و یکهزار در385به آب قطعی گلستان، سیالب و کوالک در دیده ب170حادثه قطعی و گلستان کشف34قرروستای سیالب، اثر بر کالله شهرستان روستای

نوروززجسد آستانه در همه گهرباران سیالب در جوان گلستانرن سیل بحرانی. شرایط در گمیشان و گرفت قرار سیل محاصره در قال آق بعد روز چند داد. خ

کرد.واردمنطقهمختلفهایبخشبهایگستردهخساراتهمچنینگرفترااستانایناهالیازنفر8جان

نورو میهمانان از پیش سیل میکرد، آماده میهمان از پذیرایی برای را خود هرسال مانند لرستان که حالی بسیازدر در گسترده سیالب رسید. لرستان به ازری ی

تخ موجب پلدختر و آباد خرم جمله از لرستان کشاورزیبرمناطق مختلف های بخش رفتن بین از و دسترسی راههای و ابنیه بارشهازیرساخت، این شد. ی

به استان جنوبی مناطق در ب100که و رعد با همراه و رسید نیز متر بارمیلی پلدختر همچون مناطق برخی در و تگرق روزهایریزش همان در شد. همراه گ

است.مسدودرودخانهطغیانعلتبهنیزپلدختر-آبادخرمجادهکهبودیربها

مر12 سد طغیان، چگنی و بروجرد معموالن، پلدختر، سلسله، کوهدشت، دلفان، های شهرستان رودخانه و رود خرم رودخانه سه سروفروردین دورود کردرک یز

کنند.کرتراخودلزمنشددادههشداراهالیازنفرهزارصدهابهو

ب بسیارسیل گاز و آب شهرق، مناطق از بسیاری های پل کرد، قطع را روستایی و فروری فرعی و اصلی مسیرهای در بسیاری و زدهریخته سیل روستاهای از ی

دادند.دستازراخوددسترسیراهچگنیدورهوالیگودرزدلفان،پلدختر،شهرستاندرجملهاز

از کشکان حاشیه اطراف روستاهای و معموالن و پلدختر شهرهای د12مردم بدون را روز شبانه یک هرفروردین و امدادی خدمات درریافت امکاناتی گونه

نمیداد.راهواییپروازاجازهجویشرایطوبودشدهقطعمنطقهبهزمینیارتباطراههایتمامیگذراندند.اطرافکوههاییالزمنابامپشت

است شیراز به ورود شمالی دروازه که قرآن دروازه محل در فروردین پنجم صبح نیز شیراز ناگهانی ساعترسیل حوالی از باران داد. با8خ شیراز در یدنرصبح

یکباره به چیرگرفت، گرفت. شدید و تند کهزیتمی نگذشت بهاری تگرگبار به تبدیل شیراز درری سیل را شهر مداوم بارش از بعد نیم و یکساعت و شد گ

چیرب سمتزگرفت. در آورد. می شهر داخل به خود با سیل که میشد مشاهده خودروهایی قرآن دروازه سمت از شیراز شهر ورودی شیب در که نگذشت ی

گرفت.آبنیزراشیرازشهرکزرمکوچههایازیربسیانبود،یربهتوضعیتنیزشهرکزرمودیگر

بسیا شد. آوار جنوب سر بر آب اینبار رسید. نیز خوزستان به دادهرسیل تخلیه دستور آنها ساکنان به و گرفتند قرار بحرانی وضعیت در استان شهرهای از ی

بسیا اردرشد. در آنها ساکنان و شده سکنه از خالی سیل محاصره در روستاهای از بسیاوی خانه شداند؛ داده اسکان دبیرگاه باالرفتن با روستاها اهالی از ی
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بام تا رودخانهها همینزاین به شد، مسدود اروندان گاز و نفت چاههای از برخی دسترسی جاده و آمد باال هورالعظیم تاالب در آب سطح رفت. فرو آب یر

شد.بستهنفتچاههایازبرخیدلیل

ماه فروردین سیل د26در ایران حدودراستان به که آمده خبرها در شدند. سیل خسارتی2گیر کشور و رسید آسیب مستقیم طور به نفر میلیارد4میلیون

حدودردال است. شده متحمل را کشاور1.5ی بخش در خسارت این از دالر بیشتزمیلیارد است. بوده آسیبری خوزستانین و لرستان گلستان، استان به هم ها

باختند.جان98نوروزو97سالپایانیروزهایدرمختلفاستانهایسیالبهایاثربرنفر42کشورقانونیپزشکیسازماناعالماساسبرشد.وارد

:98فروردینرخدادهایدیگراز

مشایخیجمشیدگذشترد13/1

یکارآمسویازیستیرتروگروهدرراپاسدارانسپاهگرفتنقرار19/1

ایرانجنوبدرملخهاحمله29/1

برجامیتعهداتکاهشبرایایرانگامنخستیناردیبهشت،

آم98اردیبهشت خروج از سال سرریک بینالمللی معاهده یک به نسبت غرب بیتعهدی برابر در ایران صبر کاسه گذشت. برجام توافق از رئیسریکا شد. یز

کرد.اعالمبرجاماعضایبهراروز60برایآبسنگینوشدهیزغنیسااورانیومفروشتوقفشاملایراننخستگامروحانیجمهور

حقوق18 بر مبنی که بود آمده بیانیه این در شده، منتشر برجام عضو کشورهای به خطاب ملی امنیت عالی شورای سوی از بیانیهای که بود ماه اردیبهشت

مندرجمهو ایران اسالمی بندهایری در امروز36و26ج از «حسن98اردیبهشت18برجام، میکند. متوقف را برجام توافق در خود اقدامات برخی ایران ،

جمهو رئیس اولتیماتومرروحانی» اعالم از بعد نیز ایران اسالمی امروز60ی شرایط به نیز ما بپردازند جبران به مدت این در اروپاییها اگر گفت: اروپا به روزه

یم.رمیگیپیشدررادیگراقدام2صورت،اینغیردربرمیگردیم؛

برای تصمیم این که گفت به60روحانی کردند، تامین را بانکی امور و نفت در بخصوص ما اصلی منافع و آمدند مذاکره میز پای برجام طرفین اگر و است روز

کرد.خواهیمآغازرادیگراقدامدونرسیدیم،نتیجهبهروز60اینپایاندراگرامامیگردیم؛بازقبلینقطه

غنیسا که بود شده توافق برجام در که داد توضیح نیز دیگر اقدام دو خصوص در جمهور سطحزرئیس در توافق3.67ی به عدم صورت در که شود داشته نگه

این در مشا60رسیدن با اراک سنگین آب راکتور بود قرار همچنین کرد. خواهیم عبور سطح این از ما نوسارروز، برجام در مذاکرهکننده کشورهای شودزکت ی

این در رسیدن توافق به عدم صورت در خواهیم60که ادامه راکتور این برای را برجام از قبل برنامه و گرفت خواهیم جدیدی تصمیم زمینه این در هم ما روز،

داد.

آغا و هستیم اعتدال و صلح مرد ما که تاکید آغازاو و نبودیم تعهد نقض متجاوزگر هر به اما بود، نخواهیم جنگی چارچوبزگر در داد؛ خواهیم قاطع پاسخ ی

کمتر.نهوبیشترکلمهیکنهمذاکرهایم؛آمادههمچنانبرجام

رئیسجمهو نامه تسلیم و خارجه امور وزارت به فرانسه و روسیه چین، انگلیس، آلمان، کشورهای سفیران دعوت با برجام، اعضای دیگر به ایران یراولتیماتوم

دیگ نامه روز همان گرفت. صورت آنها، به خارجه امور وزارت سیاسی معاون عراقچی» «سیدعباس سوی وراز توسط «فدزی برای کشورمان خارجه امور یکاریر

رسید.برجامکرمشتکمیسیونکنندههماهنگعنوانبهویاطالعبهایراناقداماتجزئیاتوشدارسالاروپاییاتحادیهعالینمایندهینی»،رگوم

اردیبهشت از اروپا اردیبهشت97اتحادیه منفعالنهای98تا موضع برجام از ترامپ خروج از بعد عمال و کرد وقتکشی اینستکس و مالی کانال تحقق وعده با

کرد.اتخاذرا

مهلت بیانیهای، صدور با اروپا اتحادیه بعد روز جمهو60یک سوی از شده تعیین سویرروزه از که بیانیه این در کرد. رد را ایران اسالمی اروپایی3ی کشور

گروه ب(1+4عضو «فدرفرانسه، نیز و آلمان) و مریتانیا پایبندیرگویکا اعالم شعار تکرار ضمن شده، امضا اروپا اتحادیه امنیتی و خارجی سیاست مسئول ینی»
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شد.ردبرجام،قالبدرشانتعهداتبهنسبتنزتواایجادبرایکشورهااینبهایرانروزه60ضرباالجل،برجامبهاتحادیهاین

:98اردیبهشترخدادهایدیگراز

یزساغنیمحدودیتازایرانعبور18/2

اماراتنفتیگرشاهدرانفجار23/2

اویندرنجفیخرداد،

منطقه در خود خانه در تهران مستعفی شهردار دوم همسر رسید» قتل به نجفی محمدعلی همسر استاد، «میترا رسید، خبر که بود ظهر حوالی خرداد هفتم

خب اما بود، نقیض و ضد خبرها بود. رسیده قتل به گلوله اصابت اثر بر آباد شرسعادت را همگان که ساعتوی حوالی کرد قاتل8که که زمانی شد. اعالم شب

در که او بود. گرفته قاتل لقب حاال سیاست محجوب و آرام مرد کرد» اعتراف استاد میترا قتل به نجفی «محمدعلی کرد. اعتراف میترا قتل به و معرفی را خود

علوم، وزارت پرورش، و آموزش وزارت بر تصدی خود بودجه،رکارنامه و برنامه سازمان گردشگریاست و فرهنگی میراث سازمان شورایریاست در عضویت ی،

شهردا و تهران شهردارشهر از استعفای از بعد که بود کشته را زنی نجفی است. قتل پرونده اول ردیف متهم حاال دارد را تهران خاطرری به شد گفته تهران ی

است.کردهرهاراسمتایناو

بتواند نجفی که بود نکرده باور هنوز عمومی افکار گویا میچرخید. دهان به دهان جدید شایعهای روز هر میشد، شنیده زبانی هر از نجفی پرونده حواشی

بازسا جرم صحنه و آغاز جنایی دادسرای در پرونده بررسی برساند. قتل به را سیاستمدازکسی برای عمد قتل عنوان با خواست کیفر نهایت در شد. شناختهری ی

داشت.واقعیتامابودنکردنیباوروعجیبشد.صادرشده

ب جلسه سه شود. رسیدگی ابهام از پر اما شفاف ظاهر به پرونده این به تا گرفت قرار دادگاه در کشکولی قاضی برابر در «محمدعلیرنجفی نهایت در و شد گزار

شد.محکومقصاصبهعمدقتلجرمبهنجفی»

و پدر مادر، داشت. حضور دادگاهها تمامی در آنها از نمایندگی به مقتول برادر استاد» «مسعود که خانوادهای بودند، استاد خانواده واکنش انتظار در همه حاال

بسیا مصاحبههای مدت این در مسعود بودند. کرمانشاه ساکن میترا نجفیرپسر قصاص از حرف صراحت به خود صحبتهای تمام در و بود داده انجام را ی

بود.نخواهدتهرانسابقشهردارقصاصماجراایننهایتکهمیکردندپیشبینیهمهنخستروزهایهمانازامامیزد.

ع خون از و بخشیدیم را نجفی محمدعلی «آقای نوشت: اینستاگرامش صفحه در ماه مرداد اواخر استاد مسعود درآمد؛ آب از درست یزمانزپیشبینیها

شدهاند.منصرفنجفیقصاصازکشوروکرمانشاهگانربزپادرمیانیباکهگفتاونکردیم.»گوارربزآنخونبامعاملهایهیچکهخرسندیموگذشتیم

نگهدا به محکوم همچنین او بگذراند. را خود جرم عمومی محکومیت باید نجفی وثیقهرحاال قید به را روز چند اخیر ماه چند در او است. مجوز بدون سالح ی

است.شدهزندانراهیمجدداوآزاد

داد:خرهمیردیگاتفاقاتماهخرداددر

شدایرانسرمربیویلتموس2/3

شددولتسخنگویربیعی3/3

داداستعفاپرورشوآموزشیرزو16/3

کردسفرتهرانبهشینزوآبه22/3

گذشتردمرسیمحمد28/3

کردسقوطیکاییرآمپهپاد30/3

نفتکشهاجنگتیر،
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گذشت که سالی تیرماه الطا2در جبل منطقه در ایران نفت بشکه گرمیلیون نفتکش آزادی لحظه تا اقدام این شد. توقیف انگلستان توسط ازرق یکی یس

بود.جهانروزخبرهایینرمهمت

جبلالطا محلی دولت از نقل به رویترز نفتکش توقیف روز کشتیها)ردر مسیر ثبت (وبسایت ایکون» «رفنیتیو اطالعات براساس که کرد اعالم بیانیهای در ق

سو در بانیاس پاالیشگاه نفتکش این مقصد میداد نشان کافی درشواهد نیروی است. بوده سوریه که استدالل این با انگلستان تحریایی مشمول یمهایریه

زدند.قرجبلالطادرنفتکشاینتوقیفبهدستاست،اروپااتحادیه

گ توقیفشده ش١یسرنفتکش یک به متعلق و داشت مدارنام و بارنامه مالحظه و کشتی این بازرسی با انگلیس نیروهای بود. روسی رارکت کشتی آن، ک

نمیشود.یانوردیردبینالمللیقوانینشاملوبودهسیاسیاقدامیکآنها،اقداماینمتخصصینوکارشناسانگفتهبهکهمیکنندتوقیف

د راهزنی و دزدی را انگلیس اقدام مسئوالن دیگر و ایران امورخارجه وزارت مقامات کرد. احضار را انگلیس سفیر ایران اتفاق این از تاکیدرپس و مینامند یایی

است.نبودهیهرسونفتکشمقصددارند

گ کشتی جبلالطارخدمه مقامات و میگیرند قرار تحقیق و بازجویی مورد کشتی محموله و مقصد درباره راریس ایرانی نفتکش توقیف تمدید14ق دیگر روز

میکند.

آم درخواستهای از انکار غیرقابل اسناد وجود الطاربا جبل اقدامی، چنین برای کشوریکا درخواست به که میشود مدعی نکردهرق توقیف را ایران کشتی ی

الطا جبل جمهوراست. رییس ملی امنیت مشاور بولتون» «جان که میکرد رد را ادعا این حالی در آمرق ازری خود توئیتر صفحه در نفتکش توقیف روز در یکا

جل به متحدانش و متحده نوشت:«ایاالت و کرد استقبال موضوع ررگیواین بردن منفعت از خواهندژی ادامه غیرقانونی تجارت این از دمشق و تهران های یم

داد.»

ج جنوب در قاچاق سوخت لیتر میلیون یک حامل خارجی شناور یک توقیف از بیانیهای در پاسداران سپاه ماه تیر الزاواخر وریره داده خبر فارس خلیج در ک

د المللی بین مقررات و قوانین نکردن رعایت علت به هرمز تنگه از عبور هنگام کشتی «این کرد: درتاکید و بنادر سازمان درخواست به بنا استانریایی یانوردی

است.»شدهتوقیفسپاهیاییردنیروییکممنطقهیرشناویگانتوسطگان،زهرم

د احتمال از ظرگیررسانهها میکند. تهدید را ایران دیگر سوی از و میکرد رد را احتمال این سو یک از هانت» «جرمی میگفتند، سخن منطقه در نظامی یفری

د دزدی «برخالف مینویسد: تهدیدها همه جواب در توییتی جبلالطاردر تنگه در دریایی قوانین اجرای و رعایت برای ما اقدام است.»رق، بینالمللی یایی

میکند.ارائهراانگلیسیکشتیتوقیفبودنقانونیاسنادامنیت،شورایبهنامهایدرهمچنینایران

شد.ردلندندرایرانسفیرسویازانگلیسخارجهیرزوراب»«دومینیکسویازهمانگلیسیوایرانیکشتیدومبادلهپیشنهادمیانایندر

گ ایرانی الطارنفتکش جبل تنگه در توقیف از پس ماه دو دریس راهزنی شد، آزاد سرانجام دیپلماتیکرق و حقوقی تالش با انگلستان دولت غیرحقوقی و یایی

شد.آزادآبهایعازمدارد،نامیاردیانرآداکنونکه1یسرگویافتپایانایران

افتاد:اتفاقیردیگمهمرخدادهای98ماهتیردر

شداعدامجاسوسیجرمبهدفاعوزارتکارمند1/4

شدآغازاینستکستراکنشهای8/4

شدجهانیثبتکانیرهیجنگلهای14/4

یدزلرسلیمانمسجد17/4

یزساخصوصیدربازداشتتااستعفاازمرداد،

سا خصوصی سازمان رئیس استعفای شایعه ماه مرداد اواسط پوزاز هفتهای یک مرخصی از اما سازمان این مشاور میچرخید، دهان به دهان یحسینیری
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پو حضور از بعد که داشت آن از حکایت نیز زنیها گمانه برخی میکرد. ورصحبت همراه به اعتراضزیحسینی و اسالمی شورای مجلس در اقتصاد یر

است.کرددهتقدیمیرزوبهراخوداستعفایرسماویسازمان،ایندراوعملکردبهمجلسنمایندگان

ب خصوص در مجلس نمایندگان از تعدادی نیز پورکنارپیشتر ازری حسینی ساری خصوصی سازمان وزیاست به نوشتهزی نامهای دارایی امور و اقتصادی یر

سا خصوصی سازمان نامناسب عملکرد خصوص در و سازبودند خصوصی سازمان نامناسب عملکرد به نسبت نمایندگان نامه در داشتند. گالیههای وزی ی

بود.شدهذکرمواردیگرفتهصورتیهایرواگذا

چهارشنبه صبح یعنی حواشی این از بعد و23مدتی که رسید خبر ماه پوزمرداد استعفای اقتصاد، ازریر را حسینی خصوصیساری سازمان پذیرفتهزیاست ی

شد.منتشرنیزکشورقضاییدستگاهسویازیزساخصوصیسازمانسابقرئیسبازداشتخبرشبهماندرستامااست،

ماه دی در بود؟ قرار چه از ماجرا جعف97اما دولتآبادیرعباس خصوصیسا(ی حوزه به زودی به که بود گفته خبرنگاران جمع در تهران) ورودزدادستان ی

پو پیرامون حواشی که بود زمان همان از میکنیم. آغاز را خودمان بررسیهای و فسادرمیکنیم و تخلفات خصوص در زنیها گمانه و یافت افزایش حسینی ی

است.دادهخریزخصوصیساسازماندراویترمدیدورهدر

واگذازمدت از نیز سراج قاضی که نگذشت ساریادی خصوصی سازمان بیشتزیهای قوت حواشی و کرد گالیه بهمنری در سراج گرفت. تخلفات97ی به نیز

بود.دادهخبربازرسیویژهکلادارهدرخصوصایندرسنگینیپروندههایتشکیلازوکردهاشارهخصوصیبخشدرشدهانجامواگذارهایدرشدهانجام

مغان دشت بود: گفته و اشاره مغان دشت پرونده به همچنین واگذا27وی باید کرده مشخص قانون است، هکتار سابقهرهزار و اهلیت دارای افراد به ی

واگذا زمان در است شده واگذار او به دشت این که فردی اما باشند، زمینه آن در مالی مناعت دارای و مرتبط درزمینه ورفعالیت هزار یک میلیارد350ی

بود.بدهکاربانکیسیستمبهتومان

با نهم شعبه توسط دولتی و عمومی اموال گسترده تضییع و کشور اقتصادی نظام در اخالل اتهام به وی رسانهها گفته کازبه ویژه دادسرای دولترپرسی کنان

بود.شدهبازداشتتهران

به:میتوانماهاینمهمرویدادهایدیگرازو

یهارشورایاانتخابات4/5

خزردرایرانیکشتیشدنقرغ4/5

نجفیعلیمحمدعفو23/5

خودروایرانعاملمدیریرکنارب30/5

ایرانازورزشکارانکوچآغاز،98یوررشه

ماهرشه تیراندا98یور تکواندو، جودو، شطرنج، مانند مختلف رشتههای از ورزشکارانی گذشت که سالی در بود. ایرانی ورزشکاران پناهندگی و مهاجرت ی،زآغاز

سال در که ورزشیهای آمار گفت میتوان جرات به رفتند. ایران از و... است.رت98کشتی بیشتر بسیار پیشین سالهای در مهاجر ورزشکاران از کردند وطن ک

دالیل وطن خاک از رفتن برای متقاعدزآنها را آنها اجتماعی مسائل و امکانات نبود و بیپولی بیتوجهی، سرمربی، یا فدراسیون با نظر اختالف داشتند، یادی

میکنند.یرمدالآودیگرکشورهایپرچمیرزحاالکهورزشکارانیاست.کردهکشورازخروجبه

سال در و مالیی» ح2019«سعید از خوردن شکست به مجبور مصلحتها بر بلربنا حژیف سپس و بهریکی مصلحتها همین دلیل به او شد. گرجستانی یف

کرد.حمایتپناهندگانتیمدر2020المپیکدراوکترشازنیزجودوجهانیفدراسیونشد.مغولستانشهروندبعدماهچندورفتآلمان

منصو که داشت ادامه حاشیهها و بود نشده تمام مالیی سعید ماجرای مهاجرانرهنوز جمع به و پیوست مالیی سعید به نیز ایران ملی تیم سابق سرمربی ی

شد.اضافهایرانی
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کماندارانرپو از کی نیز جاللیپور باریا سهمیه شده، موفق که است پارالمپیکزیکرو اینوت2020یهای از هلند جهانی مسابقات از بعد او کند. کسب را کیو

دارد.رایکارآمبهمحاجرتقصدکهکرداعالمبعدوبازنگشتایرانبهکشور

بز سوپراستاد نخستین که نیز فیروزجا دسامبررعلیرضا در بود ایران شطرنج ش2019گ مسابقات در ایران پرچم با دیگر که کرد مسابقاتراعالم در و نمیکند کت

ش شطرنج جهانی فدراسیون پرچم با روسیه احتمارجهانی که کرد اعالم مسابقات این از پس او کرد. باکت فرانسه برای ژانویهزاًل در او کرد. خواهد در2020ی

گرفت.قرارجهانجوانانشطرنجردهبندیصدر

و آزادکار کشتیگیر زنگنه آسیاوکیل74نزنوید امیدهای نقره مدال که ایران از2019گرم او کرد. کوچ کانادا به نیز داشت بینالمللی2را مسابقات در دیگر سال

ش شرایط زنگنه گرفت. خواهد کشتی کانادا برای رسمی سالربهطور در کانادا ملی مسابقات در گذشته٢٠٢٠کت کهماه مقدماتی رقابتهای در چراکه ندارد، را

است.نداشتهحضورشد،انجاممیالدی

تنها و نخستین او است. جهانی فدراسیون استاد و شطرنج داور بیات رتبهزشهره شطرنج بینالمللی داور آموAن و آسیا شطرنجزدر جهانی فدراسیون گار

با قصد کرد اعالم آن از پس و بود پرداخته جهانی مسابقات در قضاوت به حجاب بدون دیماه در شطرنج جهانی فدراسیون ایرانی سرداور بهزاست. گشت

ندارد.راایران

سال در ایران کرده کوچ دیگر فغانی داو98علیرضا او جهانیربود. جام ردهبندی دیدار مثل مهمی باالت2018یهای کسب با او دارد. کارنامه در درررا امتیاز ین

شه در نیز او گرفت. قرار جهانی جام داوران جدول رسم1398یوررصدر او میکند. مهاجرت استرالیا به فرزندانش تحصیل و زندگی برای که کرد لیگاعالم داور ًا

میکند.قضاوتکشوراینلیگدر2020-2019فصلدروشداسترالیابرتر

مج کننده، تهیه فوتبال، گزارشگر میرزایی تلویرمزدک کازی تابستانریونی، در نیز مترجم و خا1398گردان ایران اینترنشنالراز ایران ماهوارهای شبکه به و شد ج

شد.حاضردوربینجلویاینترنشنالایرانماهوارهایشبکهدر1398آذر13ازاواماشد.حرمطاوگشتزباامکانواوخروجدربارهیادیزشایعاتپیوست.

المپیک برنز مدال دارنده این شد. هلند راهی نیز علیزاده سالهای2016یورکیمیا در جهان نقره و برنز برنده به2017و2015و خود مهاجرت از امسال دیماه ،

رفت.خواهدچانگشیاپرویهلندکشورپرچمباژاپنکیویوت2020تابستانیالمپیکیهایزبادراوداد.خبرهلندکشور

ب خادمی فروردینوصدف در ایرانی اهل ب1398کسور نخستین دادزکسوروبهعنوان انجام فرانسه غرب مسابقات در را خود رسمی مسابقه نخستین ایرانی، ن

است.شدهمنصرفایرانبهگشتزباازمسابقه،اینازبعداومیرسدنظربهشد.پیروزخودیفرحبرو

سال قهرمانی مسابقات برنز مدال دارنده آذرشکیب،کشتیگیر سال2010محمدرضا در که بود،91آسیا کرده رد را آذربایجان ملی تیم به پیوستن پیشنهاد

است.شدهفراموشایراندرکهبودگفتهاوشد.حاضربینالمللیمسابقاتدرکشورایندوبندهباوگرفتراآذربایجانتابعیت98فروردین

تکواندو جهانی مسابقات در قهرمانی که خدابخشی آبانماه2015مهدی در دارد، خود کارنامه در این1398را ملی تیم عضویت به صربستان تابعیت اخذ با

درآمد.کشور

حجا بززمیترا استاد درجه که سالریپور در را زنان دیماه2015گ آورد، س1398بهدست مسابقات در آنکه از برپس و حجابریع بدون مسکو در جهان قآسای

نه.یااستگشتهزباکشوربهاتفاقاینازبعداوآیاکهنشدهمشخصهنوزشد.اخراجایرانشطرنجملیتیمازرفت،یفانشرحمصافبهاسالمی

و در آسیا جودوی قهرمانی مسابقات دوره دو قهرمان و قهرمان نایب که محجوب ظاهروکیل100نزجواد و رفت کانادا به امسال است؛ برایگرم قصدی ًا

شزبا کبک ایالت در است رزمی رشته چند از تلفیقی که گراپلینگ مسابقات دوره یک در اولینبار او ندارد. ایران به خودرگشت مدال نخستین به و کرد کت

آورد.بدستکشوراینبهمهاجرتازبعد

:98یوررشهمهمرخدادهایدیگرازو

اسدزادهیوشرداگذشترد3/6
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گابهرمورابرتگرم16/6

آرامکوبهیمنپهپادیشبیخون24/6

کشورعالیدیوانسویازنجفیمحمدعلیپروندهحکمنقض31/6

محمودیچناردرایدزمهر،

خب ماه شرمهر را شنوندهای هر که شد منتشر ویروسوی به روستا یک اعضای از تعدادی میکرد. اخبارHIVکه راس در کوتاهی زمان در خبر این شدند. مبتال

بختیا چهارمحال استان توابع از لردگان شهرستان توابع از محمودی» «چنار شد. تایید متاسفانه خبر گرفت. قرار آنرکشور همه روزها آن که است روستایی ی

میشناختند.را

میدانستند.نفر20حدودرامبتالیانبرخیامامقابلدرمیکردند،عنوانرانفر200ازبیشیرآمابرخیبود.ضدونقیضاماآمارها

فرماندا مقابل در تجمع با محمودی» «چنار روستای مقصرراهالی آلوده سرنگ با روستا بهداشت خانه بهورز که بودند معترض لردگان فاجعهری این دادن خ

است.شده

و کرده رد را ادعا این اما بهداشت وزارت شد. آغاز زمینه این در تحقیقات و بازداشت روستا بهورز مردمی اعتراضات پی در که رسید خبر اولیه ساعات همان در

بیما این به مبتالیان کرده دیگراعالم های راه از اعتیادتزری چون بهداشتری خانه بهورز متوجه گناهی و شدند مبتال مشکلی چنین به نامطلوب روابط و یقی

نیست.

س ماجراها این ادامه بختیاردر و چهارمحال پزشکی علوم دانشگاه بیماررپرست مورد چند کشف پی در خبر اعالم از قبل ماه یک حدود از که کرد اعالم ی

ویروس به بختیاHIVمبتال و چهارمحال روستاهای از یکی اعزامردر منظقه به دانشگاه بهداشتی معاونت در مشاوره و تخصصی درمان و بهداشت تیمهای ی

شدهاند.

شناسایی، مسیر در تخصصی و علمی اقدامات استانی مسئوالن و پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت با تماس و هماهنگی با تیمها این که کرد تاکید او

پیشگی و بیماردرمان اشاعه از وری گرفتهاند قرار درمان و مشاوره تحت و شناسایی مبتال افراد از تعدادی وی گفته به دارد. ادامه کماکان روند و کرده آغاز ی

و معاون بعد چندی است. بوده انجام حال در بیماران درمان و جدید موارد و علل شناسایی مسیر در تکمیلی آزمایشات و کهزاقدامات کرد اعالم بهداشت یر

شدهاند.مبتالاچآیویبهروستاایناهالیدرصد5ازکمتر

:98ماهمهرمهمرخدادهادیگرازاماو

روحانیتوسطترامپتماسرد9/7

سلیمانیسردارترورحرطشکست13/7

عربستانبامذاکرهبرایایرانشرط17/7

یهرسوکردهایبهکیهرتارتشحمله18/7

تهرانبهخانعمرانسفر18/7

زماهللروحیردستگی22/7

اعتراضتاینزبنازآبان،

خب24بامداد خبرآبان کرد. غافلگیر را همگان که شد منتشر ازری که بود آمده خبر متن در بود. شده منتشر آن شایعات قبل ماه چند از که ماه24ی آبان

بن لیتر هر سهمیهایزقیمت بن1500ین و آزادزتومان ط3000ین بود. خواهد بنرتومان قیمت اصالح شدهزح گرفته قوه سه سران توسط که بود تصمیمی ین

از کمتر در مجلس نمایندگان ط48بود. بارساعت یا تغییر بنزح قیمت رهبزگشت معظم مقام اما کردند، آماده را خارین درس جلسه ابتدای در درری فقه ج
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رهب حمایت از بعد شود. عمل تصمیم آن به باید و گرفتهاند کشور برای تصمیمی کارشناسی پشتوانه به قوا سران گفتند: تصمیم این از طرحمایت از حری

شد.جرخامجلسکاردستورازیتیرفودوحرطبررسیجلسهقواسرانتصویبی

روز از ناگهانی افزایش این به مردم ب24اعتراضات در را کشور سراسر اعتراضات این موج و شد آغاز ماه نسبترآبان ابتدا در اعتراضات مسالمتآمیزگرفت. ًا

تد به اما بانکهاربود، شد. کشیده خشونت به تجازیج مراکز به شد. کشیده آتش به بسیاریادی اموال شد، حمله افرادری رفت. غارت به دستگیرزی یادی

معترض جمعیت البهالی از که هستند معتقد برخی دارند. نامعلومی سرنوشت یا و شده کشته است نشده مشخص هم هنوز که تعدادی میان این در و شدند

ندارد.وجوداتفاقاتاینازموثقیاطالعاتهنوزرخدادهااینازماهچندگذشتوجودباامااست،گرفتهصورتشلیکهایمعترضانسمتبه

دستگی از آبانرگرچه شدگان کشته و شدگان ق98ی که دارد آن از حکایت شنیدهها اما نیست، دسترس در و نشده اعالم بهرآمار دستگیر75یب از درصد

اکثر نیز بقیه و بودند بیکار اخیر ناآرامی کاشدگان جامعه به متعلق همچنینرگرًا آنها80ی. از و30یرزدرصد داشته سن حد75سال در تحصیالتی نیز درصد

و داشتند.زدیپلم دیپلم بن29یر قیمت افزایش از پس ناآرامیهای دستخوش شهر صدها و حواشیزاستان میان این در شدند. کشورزین سراسر در نیز یادی

آبانرمط حوادث گفت میتوان متاسفانه نشد. داده شفافی توضیحات هیچکدام خصوص در اما شد، دارد.98ح قرار ابهام از هالهای در همگان برای همچنان

امر این بر بارها مجلس نمایندگان حتی است، بوده شدگان بازداشت و کشته دقیق آمار شدن شفاف دنبال به همواره عمومی افکار آبان حوادث پایان از بعد

است.افتادهتعویقبهموضوعاینبهانهایبههرباراماداشتهاند،اصرار

بن قیمت افزایش به اعتراضات شروع سراسزبا قطعی شد. قطع کشور در اینترنت به دسترسی ازرین ایران در اینترنت تا25ی و شد شروع ماه ماه3آبان آذر

خا کاربران دسترس از بینالمللی اینترنت روز ده حدود در شد. اانجام ارتباطات وزارت توسط و کشور ملی امنیت شورای دستور با کار این داشت. جرادامه

به قطعیها اوج در ایران در اینترنت دسترسی میزان بالکس، نت گزارش به بنا بود. دسترس قابل اطالعات ملی شبکه تنها و بود.4شد یافته کاهش درصد

پنجشنبه از اینترنت از ش30محدودیتزدایی دانشگاهها، برخی به دادن دسترسی با یافت.رآبان تعمیم خانگی کاربران به مرور به و شد آغاز ادارات و کتها

است.رسیده٪64بهاینترنتبهدسترسیمیزانکهدادگزارشبالکسنتیافتهاند،دسترسیاینترنتبهخانگیکاربرانازیربیشتتعدادکهآذر2از

و ضرر اینترنتی، اقتصادزیانزمحدودیت اینترنت شدن قطع روزهای در که میدهد نشان داخلی سایتهای برآوردهای داشت. بر در کشور برای را یادی

خسارتی و900ایران میلیارد یک را رقم این بالکس نت اما است، کرده تجربه را تومانی آبان500میلیارد تلخ رخدادهای است. کرده برآورد دالر 98میلیون

سا شفاف با است نشده دیر این از بیش تا هستیم امیدوار همچنان ما اما است، کرده تلخ را ملت اززکام و شوند محاکمه مجرمین شود، رفع اتهامات ی،

بماند...دلهارویآبانزخمجاییدرنگذاکاششود.دلجوییمردم

:98آباندیگرمهمرخدادهایدیگراز

عربستانباگووگفتبرایایرانآمادگیاعالم1/8

البغدادیابوبکرشدنکشته8/8

طالقانیاعظمگذشترد9/8

وسباجهرمیمقابله16/8

آذربایجانزلزله17/8

برجامیتعهداتتوقف18/8

nptازایرانخروجاحتمال19/8

یمرتحعلتبهایبیکودک15گرم20/8

مجلسدرجمهوررئیسعلیهبیانیهیعزتو21/8
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فوالدسلطانیردستگی23/8

عبدیرضاگذشترد25/8

دولتحمایتیبستهاولینیزروا28/8

کردستاندلبرکولبرانداغآذر،

خب با ماه دیگرآذر تلخ خبر رسید. اتمام به تلخ کولبری از کردستان، از مری از کولبر. نوجوانان از غری. کوالکرگ و برف در کولبران شدن گم از کولبران. یبانه

باختند.جاندوهروشدندمفقودمیگویندهمژاالنهآنبهکهتتهارتفاعاتدرکولبرنوجوانبرادردوخسرویفرهادوآزادکردستان.ارتفاعات

خسروی فرهاد و کولب14و17آزاد به تصمیم زندگی گذران برای کرد جوانان دیگر چون نیز آنها بودند. العبوررساله صعب کوهستانهای راهی و گرفتند ی

است.کردهدارداغرایربسیامادرانتاکنونکهکوهستانهایهمانشدند.کردستان

مر5آذر،26روز صفر منطقه در اورامانات منطقه در که سختی گردنه برسانند، مقصد به را بارهایشان تا میشوند تهته گردنه راهی نی روستای اهالی از یزنفر

است.برفوکوالکهمیشهسالماه6درمنطقهاهالیگفتهبهکهگردنهایدارد.قراریوانرموحلبچهحدفاصل

کولب تجربه چند میکنند.رآزاد گم را مسیر و میشوند کوالک گرفتار مسیر در شده راهی کولبران شد. برادر همراه بار اولین برای فرهاد اما داشته این3ی از نفر

ح مسیر در و میشوند مواجه اقبال با گرمسیرگروه منطقه به میکنند.رکتشان پیدا نجات عراق روستاهای از یکی به رسیدن با نهایت در و میشود منتهی ی

کولب وقت هیچ و دارد ضعیفی چشمان که او است، باخته جان کولبر دو پدر طرعثمان از نکرده؛ آوری جمع امرارریق ها آن فروختن و آبادی کارتنهای ی

کردند.انتخابزندگیادامهبرایرایرکولبفرهادوآزادشرایط،شدنسختتربااماکرده،معاش

بز پسر ضعیف جسمی توانایی از کولبرعثمان برای که بود بار اولین و بود اندام الغر میزند. حرف کهرگتر فرهاد کوچکتر، پسر اما بود، شده کوهستان راهی ی

بود.کردهتجربهدررایرکولبیرباچندبودهساله17

گرفتن شدت با اما انداخته، دور هم را بارش حتی و میگردد بر را راه بهمن، سقوط هنگام کوچکترش پسر که است شنیده آزاد و فرهاد همراهان از عثمان

است.نداشتهراراهادامهتوانکهچرامیماندکوهپایدروشودمیبهمنتسلیمبودنش،تجربهکمدلیلبهوکوالکوبرف

بز برادر آزاد، نمیخواهد که کوچکتر برادر دیگرفرهاد کولبران کمک با بعد و است مانده کنارش ساعت دو حدود بگذارد، تنها را بودندرگتر آمده قاطر با که ی

ب برادرش پیش به دوباره راه نیمه در اما است، آمده پایین به کمک آوردن بیندربرای می را برادرش جان بی جسد اما شود، مطمئن ماندنش زنده از تا گشته

بودهاند.ماجراشاهدکهکردهاندیفرتعکولبرانیراروایتاینمیدهد.دستازراجانشگشتربراهدرهمخودشبرمیگردد.امیدناو

با پیکرش تشییع و پیدا اصلی جاده نزدیک احمر، هالل اکیپهای و منطقه مردم از نفر صدها توسط جستجو روز سه از بعد فرهاد زده یخ و بیجان جسد

شد.گزارربیوانرممردمهمراهی

خانواده نیست، مناسب عثمان خانواده معیشتی و مالی وضعیت که میدهد نشان است آمده رسانهها در پسر،6آنچه دو دادن دست از با حاال که او نفره

ندارد.خوبیروزوحالشدهنفرهچهار

کولب و پول اندک آوردن بدست برای را دیگرش پسر دو نیست حاضر دیگر که میگوید رورعثمان بتواند میکند دعا بفرستد، کوهستان به سپزی را کندرگار ی

بدارد.محفوظبرایشرادیگرشفرزنددوخداو

ط از نان آوردن دست به برای را خود جان خسروی آزاد و کولبرفرهاد دیگریق بسیار جوانان مانند دادند، دست از بیکاری که دیگری چاره فقر و جزری ی

است.نگذاشتهباقیبرایشانیرکولب

نشستهدلبرداغایخداحافظدی،

ماه دی آبان، حوادث از بامدادرپرحادثهت98بعد بود. سال ماه ساعتی13ین رفت. فرو غم و بهت به سلیمانی قاسم حاج سردار ترور خبر با ایران ماه آبان
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است.گرفتهصورتمتحدهایاالترئیسجمهورترامپدونالدمستقیمدستورباسردارترورکرداعالمیکارآمارتشکهبودنگذشته

و عراق حشدالشعبی قائممقام المهندس ابومهدی پاسداران، سپاه قدس نیروی فرمانده سلیمانی قاسم حاج سپهبد دو8سردار این عراقی و ایرانی همراه

پورجعف حسین زمانینیا، وحید شدند. ترور پهپادهای موشکهای وسیله به بغداد فرودگاه نزدیکی در مقاومت جبهه مظفرفرمانده شهروز هادیری، و ینیا

رسیدند.شهادتبهیکارآمیستیرترواقدامایندرکهبودندسلیمانیسردارایرانیهمراهانطارمی

ب ترور شهدای برای باشکوهی تشییع مراسم ایران تا عراق درراز و نجف و کربال بغداد، کاظمین، شهرهای در عراق در شهدا این با وداع و پیکر تشییع شد. گزار

جمعیت ازدحام کرمان، در سلیمانی سردار پیکر تشییع مراسم در متاسفانه گرفت. صورت میلیونی جمعیتی حضور با کرمان و قم تهران، مشهد، اهواز، در ایران

شوند.بیمارستانراهینیزتعدادیوبدهنددستازراخودجاننفر60ازبیششدباعث

بامداد که بود نشده سپرده خاک به هنوز سردار زادگاه کرمان، در سلیمانی شهید ساعت18پیکر در درست ماه همراهانش1:20دی و سلیمانی سردار که بامداد

شلیک با و سلیمانی» «شهید عنوان با عملیاتی در اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای نیروی بودند، رسیده شهادت ط13به بالستیک موشک حرفروند

کردند.حملهمیآید،حساببهمنطقهدریکاییرآمنیروهایفرماندهیمقرکهعراقعیناالسدیکاییرآمپایگاهبه،313فاتحوقیام

آم هیچ پنتاگون، گزارش بنابر اما میدادند، عیناالسد پایگاه به فراوانی خسارات از خبر مختلف امنیتیررسانههای مقامات نشد. کشته حمله این در یکایی

از هیچیک که شد مدعی االسد عین به ایران حمله از بعد خود رسمی سخنرانی در هم ترامپ دادند. خبر حمله این در عراقی نیروهای تلفات عدم از نیز عراق

آم رویترزرنیروهای میان این در دانست. ناچیز را ساختمانها و تأسیسات به وارده آسیبهای همچنین ترامپ ندیدهاند. آسیبی حمله این در عراقی یا یکایی

ندهد.قراراصابتموردرایکاییرآمنیروهایکهبودکردهیرهدفگییرطوعمدیبهطورایراناطالعاتی،یابیهایزاربراساسکهدادگزارشنیز

مقامرگزارخب «یک از نقل به حمله، شروع از پس ساعت چند نیز فارس حمله،آی این «تلفات که نوشت اسالمی انقالب پاسداران سپاه در و80گاه» کشته

وجود200حدود با داشته، برعهده را عملیات اجرای که اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای نیروی فرمانده حاجیزاده امیرعلی بودهاست.» زخمی نفر

به زدن ضربه صدد در بلکه نبودیم افراد کشتن دنبال به اما دهیم، قرار هدف را نیروها استقرار محل و آسایشگاه «میتوانستیم گفت تلفات شمار این تأیید

م و جنگی کنترماشین و فرماندهی اینرکز طی در حال این با نبودیم، کسی کشتن دنبال عملیات این در ما اگرچه که کرد تاکید زاده حاجی بودیم.» آنها ل

حتم بعدعملیات میکند اثبات که نمود اسنادی داشتن دست در از صحبت عیناالسد، پایگاه بودن خالی ادعای رد در وی شدهاند». زخمی و کشته نفر دهها ًا

حداقل سپاه موشکی عملیات شین9از بالگرد تعدادی و شد منتقل اسرائیل و اردن به پایگاه این از مجروح پرواز آموسورتی بیمارستان به را مجروحان یکارک

کردند.منتقلبغداددر

است.نشدهاعالممتحدهایاالتمقاماتسویازیکاییرآمپایگاهاینبرشدهواردخسارتهایازدقیقیآمارهنوز

آم پایگاه به پاسداران سپاه هوافضای نیروی موشکی حمله از پس ارساعاتی بوئینگ هواپیمای فروند یک عیناالسد ازویکایی پرواز از پس دقایقی کراینی

باختند.جانآنسرنشین179وکردسقوطتهراننزدیکیدر)ه(رخمینیامامفرودگاه

ابهامات ابتدایی ساعات همان از که نخستوزحادثهای ترودو جاستین تلخ اتفاق این از بعد روز چند داشت. همراه به را زلینسکیزیادی والدیمیر و کانادا یر

ا بهورئیسجمهور ابتدا نداشتند اطالع ماجرا واقعیت از میشد گفته که ایران هواپیمایی سازمان مسئوالن شدند. ماجرا این ابعاد همه بررسی خواهان کراین

ا هواپیمای با موشک برخورد احتمال دروتکذیب سرانجام اما پرداختند، که21کراینی واقعیتی کرد. مشخص را ماجرا واقعیت که شد صادر بیانیهای ماه دی

مسافرب هواپیمای عمد، غیر صورت به و انسانی خطای بروز اثر بر که بود آمده مسلح نیروهای کل ستاد بیانیه در نداشت. واقعیت ارکاش موردوی کراینی

است.شدهخارجیاتباعازتعدادیباختنجانویززعهموطنانازجمعیرسیدنشهادتبهموجبمتاسفانهکهگرفتهقراراصابت

ارائه به سپاه سهوی اشتباه این خاطر به عذرخواهی با اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای نیروی فرمانده حاجیزاده امیرعلی بیانیه این از پس ساعاتی

پرداخت.ماجراایندربارهتوضیحاتی
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میان از تلخ حادثه این مسافرب179در هواپیمای این خدمه و باختند،رسرنشین جان آنها تمامی که و147ی بودند ایرانی کانادا،32نفر کشورهای اتباع از نفر

ماند.خواهدایرانملتتمامیدلبرورفتنخواهدیادازگزرهخطااینداغانگلستان.وافغانستانسوئد،کراین،وا

:98ماهدیمهمرخدادهایدیگراز

تابندهنورعلیگذشترد3/10

هلندبهعلیزادهکیمیامهاجرت20/10

ایرانآسمانازخارجیهواپیماییکتهایرشخروج22/10

انقالبمعظمرهبرامامتبهنمازجمعه27/10

سیستانسربرباراینسیل،آوارهمبازبهمن،

آوا ایران برای آب دیگر بار ماه محرومتربهمن به نوبت اینبار آورد. سیستانرگی از شدید بارشهای خبرهای ماه دی اواخر از بود. رسیده کشور استان ین

که میرسید خبر بلوچستان و سیستان از شد. آوار بلوچستان و سیستان محروم روستاها و شهرها سر بر آب تا یافت ادامه انقدر بارشها میرسد، گوش به

گذشته سال به نسبت استان جنوب در سر26بارشها نتیجه در و شده مستمرربرابر بارندگیهای است. داشته پی در را استان سدهای پشت از آب شدن یز

کرد.تعطیلراینرکوبخشوالشارفنوج،سوران،وسیبسراوان،سرباز،مهرستان،چابهار،ک،رکنای،ردشتیادلگان،مدارس

ارتباطی با890راه برای تالشها عالرقم و شد قطع کامل طور به استان بازروستای برای که بود حدی به بارشها شدت اما ارتباطی مسیرهای گشاییزگشایی

بود.بارندگیکاهشورودخانههاکردنکشوفربهنیازمعابر

از بیش به مردمی های کمک رساندن و امدادرسانی کار مناسب دسترسی جاده حدود120نبود در زده سیل محدوده300تا250هزار در چابهار روستای

مردشتیا های بخش بازکری، انتظار در سبک خودرو و کامیون صدها و کرد مختل را قصرقند تلنگ بخش از قسمتی و پالن و کمکزی رساندن برای راه گشایی

بودند.نیازمندسیلزدگانبه

ب قطع نبود، ارتباطی مسیرهای بودن بسته تنها مشکل دیگراما مشکل گرق که بود بود.ری گرفته را بلوچستان و سیستان و783یبان سیستان روستای

شدند.قربقطعیدچاربلوچستان

محرومت وربلوچستان است کشور استان سیلزین دلیل همین به ندارد، قدرتمندی خسارت98یرساختهای به332متاسفانه تومانی یرساختهایزمیلیارد

حدودرشه اخیررشهردا24ی سیالب همچنین کرد. وارد استان این کشاور613ی بخش به نیز تومان خسارتزمیلیارد عمده کرد. وارد خسارت استان این ی

کشاور کنازبخش شهرستانهای به دیرری سوی از بود. شده گزارش خاش و سوران سیبو فنوج، بمپور، سرباز، مهرستان، دلگان، قصرقند، چابهار، نیکشهر، ک،

شدند.تلفسیلدراستانایناهالیدامهایازیادیزتعداد

یورش بر مبنی رعبآور اخبار زمان همان میترساند. را اهالی شایعهها و میکرد تهدید را استان ساکنان نیز گاندوها حمله احتمال میان این تمساح300در سر

مدی راستا، این در که شده منتشر استان جنوب سیلزده مناطق محیطربه حفاظت رویتزکل بر مبنی موردی هیچگونه کرد اعالم و تکذیب را خبر این یست

است.نشدهگزارشومشاهدهسیلزدگانوروستاییانبهتمساححملهیاو

در سوا13ساکن و سیب سراوان، سرباز، زاهدان، دلگان، خاش، چابهار، ایرانشهر، کنارشهرستان فنوج، خساراترن، هیرمند و نیکشهر میرجاوه، رازک، یادی

و هزار سه به و شدند در428متحمل یک98نفر همچنین باخت. جان سرباز شهرستان در سیل وقوع اثر بر نفر یک متاسفانه و شد امدادرسانی روستا و شهر

یافتند.اسکانگاههاواردایندربلوچستانوسیستانسیلزدگانازنفر144وهزار

خسارات بلوچستان و سیستان جازموزسیل تاالب خشکیده تن به تازهای جان توانست دیگر طرف از اما کرد، تحمیل محروم استان این به را بدمد.ریادی یان

جازمو تاالب مسیرها شدن سیالبی و بلوچستان و سیستان در شدید بارندگیهای از آبگی21.7یانربعد مترمکعب دیگر،رمیلیون عبارت به شد. میلیون21.7ی
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گرفت.جانیانرجازمووشدتاالبواردهودیانوروستابمپور،دامن،همچونرودخانههاییازآبمکعبمتر

شرجازمو جنوب غبار و گرد کانون به اخیر خشکسالیهای پی در منطقهریان وحش حیات و گیاهی پوشش روی نامطلوبی تاثیر و بود شده تبدیل کشور ق

شد.اگرتکاکایی،قبیلازمهاجرپرندگانازیادیزتعدادمیزباندوبارهتاالباینبارشهاازبعدبود.گذاشته

:98بهمنرخدادهایدیگراز

ترامپاستیضاحآغاز2/11

انتخاباتبرایاصالحطلبانلیست26/11

میدهیم؟شکستراکروناآیااسفند،

از نبود. ما سال که سالی برای شوم بخشی پایان آمد. ایران به جدید ویروس کرونا که بود نیامده فوت1398بهمن29اسفند دنبال به عوارض2، با بیمار

م درباره شایعاتی قم، کامکار بیمارستان در تارتنفسی در بعد روز اما شد، تکذیب شایعات این ابتدا در گرفت. شکل کروناویروس علت به بیماران این یخرگ

شد.گزارشبهداشتوزارتعمومیروابطیقرطازقمشهردرجدیدکرونایازموارداولینبهمن30

م اولیهررئیس آزمایش نتایج که کرد اعالم بهداشت وزارت عمومی روابط و اطالعرسانی مشک2کز موارد از مثبتومورد کروناویروس، به ابتال نظر از را ک

شد.مشخصکرونابهکومشکمواردوبیمارانمراجعهوقرنطینهمحلبعنواننیزقمکامکاربیمارستانشدهاست.گزارش

بیما گسترش شاهد گذشته روز چهار در که کرد اعالم قم پزشکی علوم دانشگاه مدتررئیس این طی و بودیم قم در تنفسی از2یهای یکی در نفر

بیما اثر بر قم بیماربیمارستانهای مورد در فرد دو این اولیه تست امروز که کردند فوت تنفسی خبری شد. اعالم مثبت کرونا منابعرگزاری از نقل به ایلنا گاهآی

بست30در کرونا ویروس به ابتال بهدلیل حاضر حال در هم ششنفر که نوشت درربهمن میبرند. سر به قرنطینه در افراد این نزدیکان و خانواده که هستند ی

داد.نشاندندانوچنگایرانبهجدیدویروسکرونارسمانفر،چهارشدنفوترسمیاعالمبااسفند،2

ویروس19کووید به مبتالیان شمار رسمی، آمار بنیاد اعالم اساس بر گزارش این تنظیم لحظه تا است. گسترش حال در جهان سراسر در ترسناک سرعتی با

هستند.یبانرگبهدستهیوالاینباکشور150واسترسیدهجهاندرتنهزار157ازبیشبهکرونا

احتکار را کننده ضدعفونی مواد و ماسک برخی میکنند. سواستفاده نگرانی این از جویان سود و هستند نگران مردم اسفند پایان روزهای این در ایران در اما

غ و عجیب قیمتهای با را مردم نیاز مورد اقالم برخی سارمیکنند، شایعه دیگر برخی و میفروشند صیدزیب منفعت ماهی گلآلود آب این از تا میکنند ی

کنند.

از بیش امروز تا ماست، کشور ناخوانده میهمان ویروس این که است ماه یک درست از14حاال بیش و شدهاند مبتال ویروس این به کشور در نفر 4500هزار

کوید متاسفانه کردهاند. پیدا بهبود از19نفر بیش جان سال پایانی روزهای در شوم ویروس این هوای750، و حال کشور است. گرفته را هموطنانمان از نفر

ندارد.راسالآخرروزهای

کنت انتشار چرخه این تا بمانند خود خانههای در که میخواهد مردم از مدام بهداشت کارروزارت به همچنان بانکها و دولتی ادارات وجود این با اما شود، ل

ندا قرنطینه برای برنامهای میگوید جمهور رئیس میدهد. ادامه تحرخود وجود با که میدهد خبر تهران شهردار مایحتاجریم، نمیتوانیم قرنطینه صورت در یمها

خوش هم آینده به امید حال حتی روزها این نیست، خوش کشور اقتصادی اوضاع نیست، خوش مردم دل حال نیست، خوش خبرها کنیم. تامین را مردم

سرآغا میتواند رویش آغاز و بهار که داشتهایم باور دیرباز از ایرانیان ما و است راه در نوروز اما رازنیست، نوروز امسال است، راه در نوروز غم. پایان بر باشد ی

بکشیم...آغوشدرتنگتررایکدیگر99وبدهیمشکستراکرونااینکهامیدبهکردخواهیمآغازهرسالازتنهاتر

ببینید:رامربوطهگرافیواینف

یرشوبیمانیاگزارش:
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استانیاخبار

)۰۷:۴۰-۹۸/۱۲/۲۷(رضوی)خراسان(کروناییسودجویاندستبهمشهدیجوان5تلخگرم

موش با طیرک: جوان پنج تهیه48گ با کرونایی سودجویان که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» «الکلهای قربانیان آمار مشهد، در ساعت

اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،بازاردرتقلبیالکلهاییعزتوو

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

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
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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

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

ضوی)راسان(خرکروناییسودجویاندستبهمشهدیجوان5تلخگمرآنالین:کوش|خبرخبرادامهادامه
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شدهاند.یزمغضایعهدچاریا

خراسانمنبع:

)۰۸:۳۵-۹۸/۱۲/۲۷(رضوی)خراسان(تقلبیهایالکلباکروناییشرایطازاستفادهسوء

م طیربا جوان پنج تو48گ و تهیه با کرونایی سودجویان که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» های «الکل قربانیان آمار ، مشهد در بازارزساعت در تقلبی های الکل یع
اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،

رسید.رضویخراسانبهسمیهایالکلقربانیانافزایشموجقانونی:پزشکیکلمدیروقضاییمقامسال:هشدارشعار

م طیربا جوان پنج و48گ تهیه با کرونایی سودجویان که است گرفته خود به صعودی روند حالی در سمی» های «الکل قربانیان آمار ، مشهد در ساعت

اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،بازاردرتقلبیهایالکلیعزتو

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

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

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

بودند.ن»ز«قربانیانازتعدادیکهشدانجامعمدقتلویژهشعبهدردفنجوازصدورقضاییوقانونیاقداماتنفر،

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

تو و تهیه با و کنند می استفاده سوء پیگیزمشهد در افزود: اند، انداخته خطر به را مردم جان بازار در تقلبی های الکل «مریع های پرونده مصرفری اثر بر گ

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

شد.خواهندمحکومنفسقصاصبهباشندکردهیعزتووتولیدبهاقدامگاهیآ

کیف های دادگاه در نیز جرایم این قانونی و علمی اثبات کرد: تاکید جنایی های پرونده 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

کنند.میبازارواردوتهیه

که مجرمانی به نژاد احمدی راآقاضی ها پرونده گونه این قضایی دستگاه بدانند یقین داد: هشدار زنند، می خطرناک مواد این با کشی آدم به دست گاهانه

پیگیرکه قاطعیت و قدرت با باشد جنایی آن هایریشه الکل بودن کشنده از تاکنون کسانی اگر بنابراین رساند می مجازات اشد به را آن عامالن و کند می ی

شد.خواهندروروبهنفس»«قصاصمانندسنگینیهایمجازاتباکهبدانندامروزنداشتنداطالعیتقلبیوسمی

مدی حال همین قانونیکلردر طیپزشکی گفت: خراسان به گذشته روز نیز رضوی که10خراسان اجسادی از تن هشت الکلی مسمومیت آزمایش گذشته روز

قانونیدر سنیپزشکی میانگین که بود مثبت اند، گرفته قرار دقیق های آزمایش و معاینات ت30مورد کوچک و دارند را هارسال آن دکتر15ین داشت. سال

حجارآ تصزیا قربانیانری اجساد های آزمایش نتیجه هنوز کرد: حالزیح در اند داده دست از را خود جان سمی و تقلبی های الکل با مسمومیت اثر بر که ن

بستزار دلیل به نیز گاهی و است مریابی در افراد شدن درری تقلبی، های الکل قربانیان دقیق آمار بنابراین شود می گزارش منفی آزمایش نتیجه درمانی کز

دارد.توجهیقابلافزایشنیزتقلبیوسمیهایالکلقربانیانمشهد،درکروناشیوعباهمزمانامانیستدسترس

ردای افتخار با هاست سال که تجربه با پزشک قانونییاستراین سودجویانیپزشکی از برخی امروز متاسفانه کرد: خاطرنشان دارد، تن بر را رضوی خراسان
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بیما خاطر به شهروندان ترس و نگرانی از کنند، می معامله مردم جان با میلیاردی درآمدهای برای واردرکه را خطرناکی تقلبی های الکل و سوءاستفاده کرونا ی

کردهاند.گبار»رم«تجارتبازار

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

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

ارشد مقام آورند. می وجود به را آور تاسف و تلخ های صحنه واین اندازند می خطر به را مردم جان که کرد رحم کرونایی کاسبان قانونیبه خراسانپزشکی

نا افراد برخی کرونا، ویروس شیوع دنبال به گفت: تقلبی های الکل 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

کردند.میوجوجستکروناویروسازمردمترسونگرانیایجاددرراخودمیلیاردیدرآمدهایکهشدندسودجویانیطعمهوخوردندیبرفگاهیآنا

قانونیکلرمدی باپزشکی کنند می معاش امرار حرام نان با که متقلبانی میان این در داد: ادامه رضوی مقدارخراسان کنندهریختن 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 ها

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

تا موجب خون به نفوذ با و انجامد می سردرد بروز به بالفاصله شود، معده وارد دیگر خوراکی مواد نوع هر با سمی ماده کوراین و دید درری که شود می ی

زند.میرقمرافرددلخراشگرمنیزنهایت

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 های دانه انتهای چوب ساز، دست های الکل غیربهداشتی و چوبی(یرزمینی هستههای با گاهی یا نمیکنند پاک را کشمش) دم

سلول بافت که کشمش کهزدرون صورتی در و کنند می تولید را «متانول» سمی و خطرناک ماده واقع در که پردازند می ساز دست مشروبات تولید به دارد، ی

نیست.گرمونابیناییازیزیرگدیگرشودمصرفخوراکیصورتبهمادهاین

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

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

دهند.میدستازراخودجانو

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

در و دارد کاربرد سطوح ضدعفونی در فقط ماده این که چرا شود می کرونا ویروس ویژه به و ها ویروس انواع به ابتال در تسهیل موجب کند می تضعیف را

گیرد.میقرارعمومدسترسدرگندزداییبرایموجودشرایط

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

کنند.مشورتمتخصصپزشکانباحتماونخورندرایزمجافضاهایدرنشدهاثباتوسوء

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 های جان15یت 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

جل برای تالش آن، منشأ ورگیوکه نای بینی، ) تنفسی های مخاط را بدن به کرونا ویروس ورود های راه بابایی مهرداد است.دکتر بوده کرونا به ابتال از ی

های تأثیرسلول هیچ کرونا ویروس بردن بین از برای معده به آن ورود و الکلی مشروبات مصرف گفت: و دانست ها چشم و دهان ( داشت.ریه 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

ضوی)راسان(خرتقلبیهایلکلاباکروناییایطشرازاستفادهسوءسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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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 ها بیمارستان به الکلی بست52مسمومیت دیالیز بخش ویژه به مختلف بخشهای در هنوز نابینارنفر نیز تعدادی که این ضمن هستند ی

شدهاند.یزمغضایعهدچاریا

)۱۳:۴۷-۹۸/۱۲/۲۷(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
اند.انداختهراهبهوحشتناکیکشیآدمآشفته،

م تایید با گذشته روز مشهد عمد قتل ویژه قاضی ،« نیوز شیعه » گزارش طیربه نفر پنج گفت:48گ خراسان به تقلبی الکلهای با مسمومیت اثر بر ساعت

کا پنهان یا جغرافیایی پراکندگی به توجه با مراکنون از دقیقی آمار خانوادگی، آبروی حفظ خاطر به سمی الکلهای با قربانیان نزدیکان اینری میرهای و گ

طو به دارد ادامه مشهد در تقلبی و سمی الکلهای قربانیان صعودی روند اما نیست، دست در آور تاسف و تلخ سهرحوادث برای گذشته شنبه یک روز که ی

بودند.ن»ز«قربانیانازتعدادیکهشدانجامعمدقتلویژهشعبهدردفنجوازصدورقضاییوقانونیاقداماتنفر،دوبراینیزدوشنبهروزونفر

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

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
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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

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
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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

خراسانمنبع:

)۰۷:۵۵-۹۸/۱۲/۲۷((کرمان)سالحادثهها

غ98سال و عجیب حادثههای انواع شاهد امسال بود. حادثه از خودسورپر تا نجفی محمدعلی بهدست استاد میترا قتل از بودیم. سقوطزیب آبی، دختر ی

پرداختهایم.98سالدرمهمحادثه16بازخوانیبهگزارشایندرو...الکلبامسمومیتاثربرگرموکولبرانگرمکراینی،واهواپیمای

آتشدرفرشتهای

حادثه پر سال فداکازقهرمانان98در به دست که داشتند وجود ازریادی دیگران جان نجان برای را خود جان آنها از برخی حتی و زدند یادماندنی به یهای

آخ در بود. زنجان توحید بیمارستان پرستار زندی، اکو آنها از یکی دادند. شهردست روز آتشسورین در خردسالش فرزند همراه زنی فهمید او وقتی یزیورماه

از پس و شد شدیدی سوختگی دچار خودش اما داد؛ نجات را آنها و زد آتش به آنها نجات برای گرفتارشدهاند سنندج اطراف در و3کلبهای درد تحمل روز

داد.دستازراجانشجراحت

بیمارستانازربایینوزاد

غ و عجیب حوادث شهرامسال اجتماعی تامین بیمارستان از نوزادی ربودن نادر حوادث از یکی اما نیفتاد اتفاق کم صدایریب و سر حادثهای بود. یادیزیار

یک شد معلوم و پیدا نوزاد سرانجام تا بودند خبر این پیک رسانهها مدتها تا و کرد پا امسالزبه مردادماه در که بود قرار این از ماجرا است. دزدیده را او ن

با را نوزاد آمده پیش مشکلی او برای که ادعا این با و رفت بود آورده دنیا به آراد نام به را فرزندش تازه که زنی سر باالی است پرستار میکرد وانمود که زنی

این که شد معلوم ادامه در اما برد رباییزخود نوزاد این است. ربوده را نوزاد و است قالبی پرستار یک مقابل68ن را کودک رباینده اینکه تا کشید طول روز

شد.دستگیرخودشبعدروز2وکردرهایاررشهمسجد

سالجنجالیچهرهنجفی؛

را7صبح نجفی همه باشد. نجفی قاتل که نمیکرد را فکرش هیچکس شد منتشر نجفی محمدعلی دوم همسر استاد، میترا قتل خبر وقتی خردادماه

کمرسیاستمدا کلت با همراه او روز همان عصر وقتی و میشناختند متین و آرام پلیسری به شآیاش همه کرد، تسلیم را خودش و رفت شدند.وگاهی که

کوتاهت در او پرونده به درررسیدگی او و انجام ممکن زمان مدعی2ین نیز او و داشتند اصرار نجفی قصاص برای استاد خانواده شد. محاکمه جنجالی جلسه

بار او تا بخشیدند را نجفی دم اولیای بعد چندی اما کرد صادر را نجفی قصاص حکم دادگاه این وجود با است. شده همسرش قتل مرتکب ناخواسته بود

است بیگناه کند اثبات میکرد تالش و بود شده راحت قصاص بابت از خیالش اسبق شهردار بار این شود. محاکمه جرم عمومی جنبه به رسیدگی برای دیگر

زندان در دیوان قضات نظر اعالم انتظار در هماکنون او و شد فرستاده کشور دیوانعالی به او اعتراض با پرونده و کردند محکوم حبس به را او دادگاه قصات اما

میبرد.سربه

تمساحمجازات

سال در که تبهکارانی از جوانی98یکی شد بسته همیشه برای زندگیاش س36پرونده جوان این بود. خلیجفارس تمساح به مشهور بزرساله ورگترکرده ین

تورمخوفت و قاچاق شبکه دستگیزین هنگام که بود کشور جنوب در موادمخدر ازریع بیش قاچاق هدایت حال در آبهای100یاش حوزه به موادمخدر تن
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مدت در او بود. از2آزاد بیش مجرمانه فعالیت زده2سال جیب به مدت این در که پولهایی شد دستگیر وقتی اما داشت بانکی تراکنش تومان میلیارد هزار

شد.آویختهمجازاتداربهبندرعباسدربهمن5روزصبحونیامدکارشبهبود

کوچولوزهراراز

بسیا امسال اینکه وجود کوچولوربا زهرا شدن مفقود پرونده مثل هستند. بیسرانجام همچنان پروندهها برخی اما رسیدند نتیجه به جنایی پروندههای از ی

شامگاه2دختر که ساعترشه25سالهای حدود زهرا دارد. قرار ابهام از هالهای در سرنوشتش و شده ناپدید خانهشان نزدیکی در آن9یور شد. گم دوشنبه شب

خواهر و او بز7شب در قلعهنو بخش در خانهشان مقابل بارسالهاش مشغول ورامین وقتیزگراه و رفت خانه داخل به خواهرش لحظاتی برای که بودند ی

اثرب تالشهایرگشت پلیس و امدادی گروههای اینکه با نبود. کوچکش خواهر از بهزی راه تالشها این از کدام هیچ اما دادند انجام او یافتن برای یادی

نبرد.جایی

تشییعمراسمدرنفر62گرم

رو17روز چند دلهازدیماه سردار با وداع منتظر کرمان اهالی و شده تشییع شهر چندین در همرزمانش و وی پیکر میگذشت. سلیمانی سردار شهادت از ی

سیل مراسم میانه در و کنند وداع او با تا بودند رسانده کرمان گلزارشهدای به را خود سردار مشتاقان نیز نزدیک و دور شهرهای از کرمانیها بر عالوه بودند.

شمار و شد ساز حادثه شزجمعیت از مراسمریادی در شدزکتکنندگان اعالم اینکه با ماندند. پا و دست بعد56یر روز چند اما باختهاند جان حادثه این در نفر

قانونیکلرمدی راپزشکی مراسم کشتهشدگان تعداد کرمان م62استان عوامل از خفگی و استخوانها شکستن جمجمه، فشردگی گفت: و کرد اعالم گرنفر

بود.جانباختگان

کروناترسازگرم

شایعات کرونا ویروس شدزشیوع شایع بین این در و بودند ویروس این از ماندن امان در برای راهی بهدنبال خیلیها داشت. همراه به خود با نیز را یادی

الکل اینکه از غافل کنند؛ الکل مصرف به اقدام مختلف شهرهای در نفر صدها شد سبب شایعه همین شود. ویروسها فعالیت مانع میتواند الکل نوشیدن که

کوتاهی مدت در شده منتشر آمار براساس شود. تمام جانشان قیمت به کار این است ممکن و میشود مسمومیتشان دستکم137باعث در بر12نفر استان

شدهاند.مسمومنفرصدهاوباختهجانالکلنوشیدناثر

کراینیواهواپیمایسقوط

تلخت تردید اربی هواپیمای سقوط حادثه امسال حادثه باختنوین جان موجب که بود خمینی امام فرودگاه حوالی در اتفاق176کراینی این شد. آن سرنشین

روز صبح آمردی18تلخ نظامیان پایگاه سلیمانی سردار شهادت تالفی در پاسداران سپاه هوافضای نیروی حادثه این از پیش ساعتی داد. عراقرخ در را یکایی

ا هواپیمای اینکه گمان به و اشتباه به هوایی پدافند که بود هنگام این در نبود. عادی وضعیت و بود داده قرار موشکی حمله استوهدف موشک یک کراینی

اما نبود معلوم حادثه این علت درستی به اول روزهای در هرچند شد. هواپیما سقوط موجب و کرد شلیک آن سوی در3به مسلح نیروهای ستادکل بعد روز

است.بودههواییپدافنداشتباههواپیماسقوطعلتکرداعالماطالعیهای

آبیدخترتلخگرم

شه دختراواخر شد؛ خبرساز آبی دختر امسال خدایاریورماه سحر نام به تلختری از یکی تا کشید آتش به انقالب دادگاه مقابل را خودش که سالری حوادث ین

آنها با میشوند مانعش مأموران وقتی داشته را آزادی ورزشگاه به ورود قصد که قبل مدتی و بود استقالل تیم هواداران از او میداد نشان شواهد بزند. رقم را

خارد انقالب دادگاه از اینکه از بعد حادثه روز او میشود. تشکیل برایش پروندهای دلیل همین به و بنرگیر با نشد معلوم درستی به که دالیلی به شد ینزج

بهخودسو مزدست داد. دست از را جانش بیمارستان تخت روی هم بعد روز چند و زد دخترری درباره همه مدتها تا و داشت گستردهای بازتاب جوان دختر گ

میکردند.صحبتآبی
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نانجستوجویدرکولبرانگرم

م اما دادند دست از را خود جان کشور غرب کوهستانی مناطق در کولبر چندین بودرامسال آذرماه اواخر بود. بقیه از غمانگیزتر بودند برادر که آنها از نفر دو گ

آزاد و فرهاد م2که کولبربرادر به دوستشان زانیار همراه گیرریوانی زمین را آنها دیگر سوی از آزاد شدن ناتوان و سو یک از بوران و برف راه در اما رفتند ی

برادر دو این و بیاورد کمک تا رفت زانیار بردارد قدم از قدم نمیتوانست دیگر او که جایی در اما آوردند خود با را آزاد توانستند که جایی تا فرهاد و زانیار کرد.

بخورد.رقمیردیگتلخحادثهتادادنددستازراخودجانسرماوبرفمیاندر

غزالهوآرمان

غزاله رازآلود اتفاقی در اما کنند ازدواج یکدیگر با داشتند قصد که جوانی پسر و دختر بود. شنیده را غزاله و آرمان نام کسی کمتر امسال دیماه از پیش تا

روز آرمان است قرار که رسید خبر امسال دیماه باشد. ناکام عشق این تا رسید قتل به آرمان اولیای11بهدست رضایت جلب برای تالشها و شود قصاص دی

مط را عجیبی ادعاهای او بین این در شد. آغاز آرمان شدن بخشیده و نمردهردم غزاله است ممکن گفت نشده کشف غزاله پیکر وقت هیچ چون و کرد ح

برای تالشها دادند. مهلت آرمان به غزاله مادر و پدر حکم اجرای از پیش لحظاتی اینکه تا داشت قرار حوادث اخبار صدر در روز چند پرونده این باشد.

دارد.ادامههمچنانمرموزپروندهاینازگشاییزرا

بیمارجانقیمتبهآمبوالنسکردنرپنچ

عجیبت از غمانگیزتریکی حال عین در و مرین به حادثهها شرین در امسال آبانماه حادثه این میگردد. بر آمبوالنس شدن پنچر بهدلیل قلبی بیمار یک قرگ

گرفتند تصمیم داشت وخیمی وضعیت او چون و شدند او خانه راهی بود شده قلبی حمله دچار که مردی نجات برای اورژانس امدادگران افتاد. اتفاق تهران

س پارهرچه در جلوی که آمبوالنس سراغ وقتی اما کنند منتقل بیمارستان به را وی پاریعتر همسایه قمهرکینگ با همسایه مرد که بردند پی رفتند بود شده ک

شد.تمامجانشقیمتبهبیمارمردرسیدندیرامارسیدراهازینزجایگآمبوالنسبعددقایقیچندهراست.کردهپنچرراآمبوالنسخرچ4هر

خانهقهوهبهحملهدربیگناهانگرم

دیگ و بود گرفته بهدست اسلحه تیرانداریکی به شروع مسلح مردان بگیرند. انتقام جوانی از تا بودند رفته مسعودیه در خانهای قهوه مقابل آنها قمه. یزی

به آنها گلولههای میان این در اما پس3کردند بود، مسافرش منتظر که اسنپ راننده یک شامل جوانی13یرنفر و مرد25ساله و راننده جان و کرد اصابت ساله

روز که بود حادثهای این گرفت. را و14جوان افتاد اتفاق مسعودیه منطقه در داشتند2آذر قصد کردند اعتراف شدند دستگیر جنایت این عامالن وقتی بعد روز

کرد.اصابتبیگناهفرد3بهتیرهاناخواستهونبودآنجادرنظرشانموردفرداماشوندگیرردقهوهخانهدریردیگجوانبا

سالجنایتینرهولناکت

سال روز98تلخیهای کرد. تلختر را سال این گیالن استان کوچصفهان در خانوادگی جنایتی بود، پس6کم پدرش22یرآبانماه اموال تصاحب باانگیزه ساله

پدربز مادر، با همراه را گورابراو روستای در واقع خانهشان در دوستش همدستی با بود رفته آنها خانه به تعطیالت برای که خواهرش دوست و خواهر گ،

هولناکت تا رساند قتل دوستربه و زدم جنایت این به دست مادرم و پدر با اختالف و پول بهخاطر گفت: اعترافاتش در او باشد. خورده رقم سال جنایت ین

رساندیم.قتلبهندهدلورامااینکهبرایهمراخواهرم
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)۰۸:۱۷-۹۸/۱۲/۲۷((زنجان)است؟موثرکروناازیرپیشگیدرالکلآیافیلم|

داد.توضیحزمینهایندرموجودتوهماتو19کوویدیربیمابهابتالیازیرپیشگیدرالکلتاثیراتمورددرزنجاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

داد.توضیحزمینهایندرموجودتوهماتو19کوویدیربیمابهابتالیازیرپیشگیدرالکلتاثیراتمورددرزنجاناستانقانونیپزشکیکلمدیر

پیشگی در الکل مصرف که شده شابع کشور نقاط برخی در کرونا ویروس شیوع دنبال به و روزها این بیمارمتاسفانه این به ابتال از حالیکهری در دارد، تاثیر ی

ندارد.صحتوجههیچبهشابعاتاین

/ق2308پیام/انتهیا

)۰۸:۳۵-۹۸/۱۲/۲۷(مازندران)(هستندکروناویروسخودقربانیندرصد٢0صنعتییاتقلبیالکلقربانیان

تاکنون رسمی آمار اساس بر کشور در صنعتی یا تقلبی الکل مصرف روز146رواج تا کرونا فوتیهای آمار که است حالی در این است. گرفته قربانیان٧٢4اسفند٢5قربانی یعنی بوده. نفر
است.گیربزبسیاررقمکههستندکروناویروسخودقربانیندرصد٢0صنعتییاتقلبیالکل

جل در الکل مصرف تاثیر درباره نادرست شایعات کشور، در کرونا ویروس شیوع با سال:همزمان بیمارگیوشعار این درمان یا بهری کشور در دیگر فاجعه یک ی

است.آوردهبار

روز کشور در کرونا مورد اولین که حالی روز٣0در از شد، اعالم رسما مصرف16بهمن رواج شد. تبدیل مضاعف دغدغهای به نیز الکلی مسمومیتهای نیز اسفند

تاکنون رسمی آمار اساس بر کشور در صنعتی یا تقلبی روز146الکل تا کرونا فوتیهای آمار که است حالی در این است. گرفته بوده.٧٢4اسفند٢5قربانی نفر

است.گیربزبسیاررقمکههستندکروناویروسخودقربانیندرصد٢0صنعتییاتقلبیالکلقربانیانیعنی

میکنیم.مرورشهرستانهاواستانهاتفکیکبهراخصوصایندررسمیاخبارینرآخ

نفر51خوزستان

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
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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

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

ان)(مازندرهستندکروناویروسخودقربانینصددر٢0صنعتییاتقلبیلکلاقربانیانسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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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

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

ان)(مازندرهستندکروناویروسخودقربانینصددر٢0صنعتییاتقلبیلکلاقربانیانسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۵۵-۹۸/۱۲/۲۷(شدغربیآذربایجاندرنفر534گرمموجبرانندگیحوادث

شدند.مصدوماستانایجادهتصادفاتدرنفر936وهزار11یرجادرسالگفت:غربیآذربایجانقانونیپزشکیسازمانرئیس

خب آژانس گزارش تبربه جاری درسال افزود: روشنی رسول ایرنا، از نقل به مجموعریزمن در و11ی تعداد936هزار این از که و8519نفر مرد نزمورد3417نفر

اند.شدهمصدوماستانایجادهتصادفاتدرهستند

مراک به ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی متوفیان آمار به اشاره با تصزوی غربی آذربایجان قانونی جارپزشکی سال در کرد: در89یریح فوتی پرونده مورد

شه درون شه390ی،رتصادفات برون تصادفات در فوتی مراکز55ی،رمورد روستاییبه ای جاده تصادفات در قانونیموردفوتی است.پزشکی شده ارجاع استان

داشتهاند.بخشایندررافوتیینربیشتمورد23بازنانکهبودهمورد42یرجاسالدراستاندرسوختگیازناشیمتوفایانکرد:نشانخاطرروشنی

قانونیرئیس بیشتپزشکی اینکه به اشاره با غراستان مربوطبه فوتی آمار بارین ماه مرداد به مربوط استان در شدگان متوفیان13ق تعداد کرد: اظهار است، نفر

اند.داشتهرافوتیینربیشتمورد26بامردانکهبودهنفر32یرجاسالدرشدگیقرغ

غربی آذربایجان پزشکیقانونی مراکز به شده ارجاع جسمانی نزاع معاینات آمار آورشد: یاد و21روشنی مردان382هزار که بوده و15مورد زنان771هزار و مورد

است.مورد5811

جا سال در داد: ادامه استانروی در مون10ی از ناشی گرفتی گاز علت به نیز کهونفر اند داده دست از خودرا جان کربن فوتیها4کسید از مردزمورد مابقی و ن

هستند.

هستند.مردمورد8ونزنفریککهبودهنفر9گرفتگیقربازناشیمتوفیانآماریرجاسالدرافزود:روشنی

سازمان قانونیرئیس مجموعپزشکی در گذشتهنیز سال در کرد: خاطرنشان غربی پروندهمعاینات،70آذربایجان پروندهفوتی،12هزار پرونده3000هزار

شد.بررسیاستانپزشکیقانونیمراکزدرتمامیکمیسیونپرونده9000وآزمایشگاهی

/۹۸/۱۲(ی)ربختیاو(چهارمحالنیستاشتباهباریکسزایگ"ر"می؛ربختیاوچهارمحالمحورهایدرزندگیوگرمجدال
۲۷-۱۴:۵۵(

میکشاند.گرمکامبهراانسانخطایکباوهستندمواجهیرساختیزجدیبسیارمشکالتبایربختیاوچهارمحالاستانمواصالتیمحورهایوجادهها

خب گزارش شهرگزاربه از تسنیم وبختیاری چهارمحال استان راههای و جادهها ساختارکرد، جدی بسیار ایرادهای با مشکالتری این از برخی که هستند مواجه ی

تغییر نیازمند و نیست مزاصالحپذیر رانندگی اشتباه یک سزای که باشند داشته توجه نکته این به باید مسئوالن و است بایدریرساختها جاده و نیست گ

بدهد.رانندهبهرااشتباهجبرانفرصت

و وعید و وعده با که بدانند باید مسئوالن اما داشته وجود همیشه استان جادههای نامناسب وضعیت به نسبت اعتراضات گذشته سالهای طی هرچند

است.تجهیزاتوبودجهنیازمنداستانبحرانیوپرتصادفنقاطنقصرفعوکردیزبامردممالوجانبانمیتوانسخنرانی

ع داغدار خانوادهها روز هر استان جادههای در برایزمتاسفانه بار یک را جادهای مشکالت که نمیشوند کسی را مردم اعتراضات صدای و هستند یزانشان

کنند.رفعهمیشه
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شه محور در که بود گذشته روز جانرچند تصادف یک طاقانک ـ بین6کرد رانندگی حادثه این گرفت. را استانیمان هم از پیکان2نفر و پژو خودروی دستگاه

داد.خر

شدند.منتقلکردرشهکاشانیآیتاهللبیمارستانبهآمبوالنسدستگاه4بادرمانیاقداماتانجامازپسمصدومان

رانندگی حادثه این مرد،3در یک شامل وزنفر تصادف محل در کودک یک و و3ن کردند فوت بیمارستان در نیز دیگر بیمارستان2نفر در و مصدوم نیز نفر

شدند.یربست

امسالابتدایازاستاندرتصادفاتازناشیفوتی177

مدی ساسانپور قانونیکلرعلی بختیاپزشکی و گفترچهارمحال در تاکنونوی امسال ابتدای از اظهارداشت: تسنیم خبرنگار با در3438گو استان در نفر

هستند.مردآنهامابقیونزآنهانفر990کهشدندمصدومجادهایتصادفات

تاکنون امسال ابتدای از افزود: ترافیکی حوادث وقوع محل به اشاره با شه177وی درون شامل حوادث، از ناشی شهرفوتی برون روستاییری، جاده و ی

داشتهایم.

داردنیازاعتباریالرمیلیارد150طاقانککرد-رشهجادهیضرتع

س ندیمی راهدارشهرام تعرپرست به اشاره با استان جادهای نقل و حمل و شهری جاده تشریض گذراندن از پس گفت: طاقانک ورکرد- مناقصه اجرایی یفات

است.دادهانجامراپیمانکارتوسطگاهرکایزراهاندادرمیدانیمطالعاتانجامپیمانکار،باقراردادانعقادسپس

ط این اینکه بیان با طروی اصالح به ملزم ما همکاران ، گاز قوی فشار لوله عبور دلیل به افزود: دارد، قرار اجرا مرحله در شدهرح انجام الزم اقدامات که شد ح

میشود.آغازآناجراییعملیاتآیندهروزهایدرو

است.نیازاعتباریالرمیلیارد150ازبیشحرطایناجرایبرایکرد:بیانیربختیاوچهارمحالاستانجادهاینقلوحملویرراهداپرسترس

***

ی)بختیارومحال(چهارنیستاشتباهباریکایسزگ""مرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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