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ستادیاخبار

)۰۷:۲۰-۹۹/۰۲/۲۸(ترددهایمحدودیترفعباترددهادرصدی30افزایش

سا فرهنگ و آموزش گروه گزارش شهزبه برون ترددهای افزایش از ناجا راه پلیس رئیس جانشین نیوز، تهرانی درری تردد های محدودیت رفع به توجه با ی

داد.خبرماهاردیبهشت

تش شرافتی ایوب ازرسرهنگ ترددی های محدودیت کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات اساس بر و کرونا ویروس شیوع به توجه با کرد: تا8یح فروردین

کاهش شاهد شد، مردم به سفر منع برای که هایی توصیه با و گرفت قرار ناجا راه پلیس کار دستور در فروردین مدت62پایان به نسبت ترددها درصدی

بودیم.گذشتهسالمشابه

معنادا و مستقیم رابطه اینکه به توجه با داد: ادامه وروی شده تصادفات کاهش موجب ترددها کاهش دارد، وجود تصادفات و ترددها میزان بین ی

قانونیآمار شهپزشکی برون حوزه در اسفندماه سوی180یردر از ماه فروردین در آمار این دهد. می نشان را جانباختگان و تصادفات کاهش پزشکینفر

قطعقانونی است. نشده اعالم آمارهنوز چون اما داشته وجود فروردین در تصادفات کاهش قانونیًا تصادفاتپزشکی کاهش از دقیقی آمار است استناد قابل

نیست.دستدرجانباختگانو

جل در راه پلیس عملکرد به اشاره با ناجا راه پلیس رئیس کنترگیوجانشین و مردم سفر از طری گفت: ماه فروردین در کرونا انتقال زنجیره محدودیترل ح

از تردد در8های فروردین پایان تا ماه حدود296فروردین و شد اجرا کشور از شهرها420نقطه خروجی و ورودی مبادی از داشتند سفر قصد که خودرو هزار

حدودرب جاده حوزه در و شدند داده ج22گشت با که قانونی اعمال گرفت، صورت قانون اعمال به500یمهرهزار خودرو ماهه یک توقیف و تومانی هزار

شد.خواهدجردرانندهسوابقدروبودهمراهسیستمیصورت

گذشته سال مشابه مدت به نسبت ماه اردیبهشت در ترددها کرد: خاطرنشان شرافتی امسال30سرهنگ ماه فروردین با مقایسه در اما داشته کاهش درصد

از داشته وجود تردد های محدودیت به62که کاهش حدود30درصد افزایش شاهد بنابراین است. رسیده ماه30درصد اردیبهشت در ترددها درصدی

ایم.بودهفروردینبهنسبت

تص مباروی ماه به توجه با حاضر حال در کرد: انفجارریح فطر عید تعطیالت و رمضان ماه از بعد اما داشته کاهش سفرها میزان مردم اعتقاد و رمضان ک

های هماهنگی و اندیشیده مردم سفر برای را تمهیداتی ناجا راه پلیس کرونا شیوع کاهش صورت در دلیل همین به شود. می بینی پیش ترددها و سفرها

شود.فراهممردمسفرشرایطتاگرفتهصورتیوطهرمهایدستگاهباالزم

شه برون ترددهای برای حاضر حال در کرد: بیان پایان در ناجا راه پلیس رئیس شمالیرجانشین محورهای گذشته روال طبق اما ندارد وجود محدودیتی ی

ک محور گرچهرمانند باشند، داشته رانندگی تخلفات مردم است ممکن ها جاده خلوتی دلیل به اینکه ضمن شود. می طرفه یک هفته پایان در چالوس ج-

جل تخلفات از و دارند حضور ها جاده در گذشته مانند راه پلیس در ما واقعرگیوهمکاران اما کنند می خودی جان ترافیکی حوادث در انسان که است حیف ًا

دهد دست از پیشگیزرا و بینی پیش قابل حوادث این عریرا مردم از بنابراین هستند. وقوعزی از رانندگی مقررات و قوانین رعایت با که خواهشمندیم یز

کنند.یرگیوجلتصادفات
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)۰۲:۳۷-۹۹/۰۲/۲۹(«متانول»بامستیبازارحاشیهدرمشروبتولیدکنندهیکحرفهای|گرمپیالههای

است؛ الکلی مشروبات تولیدکننده م32سعید، و شمال غرب، جنوب، مناطق در الکلی مشروبات پخشکننده شهر، جنوب اهل کرساله، به اعتیاد از بهبودیافته تهران، گاهیوکز کایین.
خرخ و ساختوساز از را زندگی برج اما میکند جور ماشین فروش و عراقرید کردستان از قاچاق وارداتی بار خردهفروشی یا تهران، اطراف سولهای در الکلی مشروبات تولید از اصلی، ج

میشود.تامین

نوشت:گزارشیدراعتمادروزنامهآنالینیرهمشهگزارشبه

به نیز مجید قرآن آیات برشمردهاند. مسلم محرمات جزو را خمر شرب سنی، و شیعه از اعم مسلمان فقهای همه و حرامند الکلی مشروبات تردیدی بیهیچ

دهرتص و مومن از اعم را مردمان نیز اخالق عالمان فقیهان، بر عالوه است. فرموده تحذیر میسر و خمر از را مسلمانان مریح توصیه ازوی که کردهاند کد

نگردند.گناهیچنینگردوبپرهیزندنظایرشوشرابنوشیدن

کا اولین عقلرشراب به میکند که بسیازی متون نثر و نظم به فارسی ادبیات در نمیبندد. عقلش نابودی به کمر عاقلی هیچ و میرساند میشوندریان یافت ی

اما باشد، منفعتی آن در قرآن تعبیر به اگرچه و کنند پیشه تقوا شراب وسوسه مقابل در که خواستهاند جوانان از خصوص به برشمردهاند، را شراب مضرات که

ندارند.نگهدورچشمبرابرازراآنخطرپرضررهای

ای مرحوم اواخر این خداوند/رحتی و تاک بن خشک شود کاش ای » کرد: دعا آن فرجام در که سرود قطعهای شراب مضرات در میرزا حفظزج شر مایه ین

میسازد.فتنهشرابازومیبردگناهسمتبهراجامعهکهاستشرورانسانهایازبعضیپلیدذاتبلکهنیست،تاکگردنبهگناهالبته.را»بشرنوعکند

الکل که شد آشکار عامی و عارف بر کرونا همین قضیه در و بهداشتی مسائل در باشیم. شاکرش و بدانیم را قدرش باید که است متعال خدای نعمات جزو الکل

بیما و پلیدیها و باشد فایده مفید میتواند حد چه مردمانرتا «بد» بلکه سکرآورشان مشتقات نه و الکل نه است، بد انگور نه کند. دور زندگیمان از را یها

میکنند.مسمومیتویرکووگرمگرفتارراآنهاشرابدرتقلبباومیاندازندگناهشاندامبهیبند،رمیفراجوانهاکههستندسودجویی

جمهو مقررات طبق بلکه است، گناه تنها نه شراب گناهکارترتولید معالوصف میآید. حساب به خالف اسالمی خالفکارتری و گناهرین در که است کسی آدم ین

نگیرد.رایبانشرگهموجدانشنترسد،قانونوخداازوبفرستدگرمکامبهراخودقربانیانبیشترسودجوییبرایوکندتقلبنیزخودخالفو

م مجازاتش اما است گناه خمر بررشرب نتواند که کسی آیا اما سلمنا، بخورد، شراب نباید کسی بمیرد. باید شرابخوار که نگفته هم فقیهی هیچ نیست گ

است؟خطرناکمسمومیتیایرکویاگرممستوجبآید،فایقگناهوسوسه

جمهو سیاستهای که بررسیرالبته خطاهایش شود، رجوع و رفع ایراداتش و عیب شود، آسیبشناسی باید مسکرات و مخدر مواد با مقابله برای اسالمی ی

جدی معضل با ما که شد تلخ واقعیت این منکر نمیتوان هست چه هر فعال اما بگیرد؛ صورت فرهنگی و عقیدتی و علمی کارهای خیلی و شود جبران و

است.کردههموارمتقلبتولیدکنندههایوگرمسوداگرانقاچاقچیان،ورودبرراراهمعضلهمینوهستیمروبهروالکلیمشروبات

ماجرا وارد حمیت و جدیت با اجرایی و قضایی و تقنینی نهادهای زودتر چه هر که میکند اقتضا و است نگرانکننده مسکرات مصرف معتبر و رسمی آمارهای

و خود رسانهای تکلیف بر بنا تا داشت برآن را ما اخیر ماههای در الکلی مشروبات کشتههای و شدهها مسموم باالی تعداد اما بکوشند امر اصالح در و شوند

یم.رآوفراهمدستسازتولیداتبودنخطرناکمیزانوساقیهاپدیدهازگزارشیوشویمموضوعواردخودحددر

تش و تعارف وقت یک: شوم؛ متذکر را مقدماتی نکته دو داشت خواهد تداوم احتماال که گزارش این آغاز در است خطرالزم با ما نیست. الپوشانی و یریفات

م لحاظ به میتواند که روبهروییم کوویدرجدی با مبارزه اختیار در کشور درمانی ظرفیت باید که روزهایی در درست کند. رقابت کرونا با مسمومیت و میر و گ

د19 را درمانی کادرهای تقلبی الکل مسمومشدههای هجوم میگرفت، ملکدارقرار و حکمرانی اقتضائات دو: دارد. تامل جای که کرد خاطررگیر از نباید را ی

کنند.تبعیتحاکماننهیوامرازمطیعشهروندانمثابهبهنیستقرارهمهونیستندهمشبیههمهانسانهاداشت.نگهدور
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دیگ و است مطیع یکی جا همه و مملکتدارهمیشه سنت در آنچه و ما پدران نظرات و آرا طبق طاغی. محسوبری مردمان پدران حاکمان افتاده اتفاق ی

پد سایه بیگناه و گناهکار سر بر و ببینند فرزند چشم به را جامعه آحاد همه است فرض کشور مقامات و مسووالن بر فرزندنشرمیشوند. خوب پدر بیندازند. ی

بیآنکه و کرده دعوتش راست راه به مشفقانه و مراقبت او از بلکه نمیبرد، او با را عاطفیاش پیوندهای و نمیاندازد بیرون خانه از گناه ارتکاب جهت به را

میکند.حراستومراقبتاومالوجانازبداندفرزند

تع بخش اسالمی، مجازات مادهزقانون ه702یرات، نگهدار: یا حمل یا قراردهد فروش معرض در یا بفروشد یا بخرد یا بسازد الکلی مشروبات یارکس کند ی

دیگ اختیار بهردر قراردهد، تا6ی و حبس سال یک تا میزان74ماه به نقدی جزای پرداخت نیز و شالق (تجا5ضربه عرفی ارزش یادشدهربرابر کاالی ی)

میشود.محکوم

تع بخش اسالمی، مجازات مادهزقانون به703یرات، آن، میزان از نظر صرف واردکننده، و میگردد محسوب قاچاق کشور به الکلی مشروبات نمودن وارد :6

تا تا5ماه و حبس میزان74سال به نقدی جزای پرداخت نیز و شالق (تجا10ضربه عرفی ارزش اینربرابر به رسیدگی میشود. محکوم یادشده کاالی ی)

است.عمومیمحاکمصالحیتدرجرم

ماده بهداشتی، و آشامیدنی خوراکی، مواد گردد،3قانون مصرفکننده فوت به منجر بهداشتی و آرایشی و آشامیدنی و خوردنی مواد مصرف که صورتی در :

است.اعداممخلوطکنندهیاتهیهکنندهیاسازندهمجازات

اسفند اول از بهداشت، وزارت اعالم بر تا1398بنا کرونا) ویروس شیوع حاوی1399،5011اردیبهشت8(آغاز الکلی مشروبات مصرف دلیل به کشور در نفر

کردهاند.فوتعوارض،شدتدلیلبهدرمانی،مراکزبهمراجعهکنندهمسمومانازنفر525کهشدندمسمومیتدچارمتانول

سازمان اعالم بر قانونیبنا اسفندپزشکی اول از تا1398کشور، کرونا) ویروس شیوع الکلی1399،796اردیبهشت6(آغاز مشروبات با مسمومیت اثر بر نفر

با تهران که کردهاند فوت متانول بیشت205حاوی بزرفوتی، آمار، این قضایی، نهاد این اعالم بر بنا دارد. را قربانیان تعداد جمعیرگترین مسمومیت حادثه ین

است.بودهاخیرسالهایتلفاتبامقایسهدرکشوردرمتانولمصرفاثربر

نیستم*قاتلاماخالفکارممن

است؛ الکلی مشروبات تولیدکننده م32سعید، و شمال غرب، جنوب، مناطق در الکلی مشروبات پخشکننده شهر، جنوب اهل ازرساله، بهبودیافته تهران، کز

ک به خواعتیاد گاهی خرکایین. و ساختوساز از را زندگی برج اما میکند جور ماشین فروش و تهران،رید اطراف سولهای در الکلی مشروبات تولید از اصلی، ج

میشود.تامینعراقکردستانازقاچاقوارداتیبارخردهفروشییا

م خبر هم، طولرسعید در اما شنیده را «کرونا» نهیب و هول روزهای در متانول به آلوده مشروبات مصرفکنندگان مسمومیت و مصاحبه،95گ بار3دقیقه

نیستم.»قاتلاماهستم،خالفکار«منمیکند:تکرارراجملهاین

بود؟مقصر«کرونا»

شد.منتشرکشوردر19کوویدبهمبتالبیماردوفوتخبر،1398بهمن30

خ برای طویلی صف گندزداست، «الکل»، فهمیدند و شنیدند مردم که صبحی همان بعد؛ روز سه پیشرصبح شد. تشکیل داروخانهها جلوی طبی» «الکل ید

اتانول داروخانهای عرضه آن، مشمول96یا75از – دارد شهرت هم میوه الکل به و است معروف سفید» «الکل یا طبی» «الکل به عموم، گویش در که - درجه

ماده کمیسیون مقررات و نسخه بدون فروش کنت20ممنوعیت تحت داروهای عرضه درباره دارو و غذا مکررسازمان گزارشهای دنبال به آنکه بر عالوه بود یرل

دهه در با70که عوارض و الکل معتادان توسط خام سفید الکل سوءمصرف باالی آمار سالزدرباره از میشد، منتشر اعتیاد از مدل این ،1383گشتناپذیر

میکرد.تحملقابلغیرراخاماتانولطعمتلخیکهبودشدهاضافهاتانولسیسی600و120شیشههایمحتوایبههمکس)ر(بیتبنزوات»«دناتونیوم

اسفند از بود. « کرونا » ردپای ظهور از قبل به مربوط اینها همه و98اما شکل بازار، خورد، هم بر کشور اقتصادی مناسبات تمام در تقاضا و عرضه تعادل ،

«متانول»بامستیاربازحاشیهدرمشروبکنندهدتولییکحرفهای|گمرلههایپیاآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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گمرتع تعرفه شد، آزاد اتانول واردات شد، لغو اتانول خردهفروشی ممنوعیت کرد، پیدا دیگر خاریفی «محرمانگی» از اتانول تولید آمار شد، صفر واردات جرکی

د با کوچک، صنفی واحدهای شد، مجوز از بینیاز اتانول تولید شد، ممنوع اتانول صادرات بررشد، ضدعفونی مواد تولیدکنندگان جمع به موقت، پروانه یافت

این اتفاقا که بودند الکلی مشروبات سرشناس و اصلی کنندگان تولید بیدار همیشه اما سایه در و خالصه شبکه مسیر، این آخر خانه و... پیوستند الکل پایه

تز مردم ذهن به گذشته ماه سه طی آنچه برخالف و وربار شد، فروشریق ایام این در اگرچه الکلی، مشروبات تولیدکنندگان برنگشت. «آنها» نفع به اصال قها

براب تورچند خردهپاهای بار، این اما داشتند مشتزی صف اول ردیف که نقلریع به بنا - هستند تولیدکنندگان تعداد برابر صد چند حداقل، و تولیدکننده یان

حداقل شهر، هر از منطقه هر که کنید تصور اینطور نا10سعید، آمده؛ پیش اتفاقات از – دارد الکلی مشروبات خانهنشینیآخردهفروش به اجبار برخیها، گاهی

بیشت «کرونایی»، روزهای در بیشتر هرچه نوشیدن برای برخیها بیشتر ولع نهایت، در و برخیها، بیحوصلگی پایربرخیها، وقتی مگر بردند را سود ین

بیبا آزاد سقوط نادیدنی، الکلزچالهای فروشنده به اعتماد و اتانول و صنعتی) (الکل متانول تفاوت تشخیص در سوادی کم چاله شد؛ شان اقبال نصیب گشت

خام.

تع سعید که شدنرروایتی مخدوش و گران وارداتی بار در تقلب افزایش و دالر گرانی دنبال به سمت، این به قبل دهه یک از که است جور این میکند، یف

بسیا عراق، کردستان و ایران دوستانه مشروباترروابط عرضه دلیل به خود اعتبار کردن خراب جای به دادند ترجیح الکلی، مشروبات خردهفروشهای از ی

دهه نیمه بگیرند. دست در را تولید میدان وارداتی، بیکیفیت و فاسد بورس80الکلی در وطنی تولید پای جای محکمزکه الکلی مشروبات عرضه یرزمینی

ت کارخانههای تولید مشروب بطر هر قیمترشد، با امارات، و رقم80کیه این از ارزانتر داخلی، تولید که میرسید ایرانی مصرفکننده دست به تومان هزار

میشد.تمام

دهه اوایل داغونه. عراق، کردستان از وارداتی بار که ساله «چند میگوید: تولید90سعید موقع، همون از بود. فاسد میرسید، دستمون به عراق از چی هر ،

سال بود. خوب قبلش تا کردم. شروع شبی90رو رو7، بطر هر عراق، کردستان از داشتم. نقد درآمد وارداتی مشروب فروش از تومن تومن35میلیون هزار

اینجارمیخ ت70یدم، کارخونههای از رو جنس من فروشنده میفروختم. تومن میخرهزار عراق و برکیه جنسای برایرید؛ که اونایی یا پایین کیفیت و گشتی

میخ بار ازش گاهی هم، نبود گرون اینطور دالر که قبل سال دو تا میشد. تولید آسیایی کشورای و میدادم،رایران سفارش بار، صاحب به میزدم تلفن یدم.

یا600بطر،500 سمند با اونم جاسا405بطر، تخصص نفر یه اونجا بود. چرخه یه اونم تهران. میفرستاد میگرفتزبرام تومن میلیون یه داشت. بطر500ی

جاسا پژو یا سمند توی تعمیزرو یه کنه. میبری رو فنر کمک میگرفت پول حرکار، موقع ماشین که میکرد سفتتر و کوتاهتر و نکنه،رید لی لی لیتر500کت،

ک تا که داشت اسکورت تا دو میافتاد، راه که ماشین بود. ماشین این تو طرآب از و میاومدن همراهش همهرج ماشینا بودن. تماس در هم با بیسیم یق

حزلی نامعلوم. ماشینا، همه صاحب سند، بدون همه بود، تارینگی وقت ماشینا، همه هرکت کل هوا. میدادم.زیکی جنس پول فقط من بود، بار صاحب با ینه

باید12 االن، ماشین. یه بابت نمیدونی300میلیون اصال جعبه. بدون میاد، فله قسمش، همه نداره. کیفیت دیگه هم وارداتی جنس نمیصرفه. بدم. میلیون

بط این تو امرچی ویسکی قیمت وقتی کیفیتش. به کنی شک باید میشنوی که رو قیمتش قیمت400یکایی،ریاست. تومن یه خردهفروش اینجا، و دالره

با میتونی وقتی تقلب. یعنی کا50میده، یه خارمیلیون، بندارگاه راه تهران از بازج بخ400ی، اینترنتی سایتای از تقطیر دستگاه یه تومن، براترهزار که ی

بشکههای ! فروش از بعد خدمات عنوان به میان حتی و بگی که آدرسی هر به میفرستن دردسررلیت220رایگان به خودتو چرا میکنن، نصب برات هم ی

بخزبندا گرون تقلبی وارداتی جنس که بری سر یه کافیه حتیری؟ میشه، پیدا بخوای، که مدل هر از دوم دست مشروب بطر شوش، میدون ضایعاتیای ی

بط در داره. خربرچسبم تیم یه میکنی. پلمب زنی نوشابه دستگاه با هم رو مینداری راه میزید که خری برای نوروزخان پله یا نفت انبار خرما.رن یا کشمش ید

بخ15 کشمش ورکیلو کنی،8ی حوصله دا40روز مشروب ساعتیرلیتر میتونی برسی، انبوه تولید به اگه نمیخواد. الکل هم قطره یه که تولید40ی لیتر

نمیخواد.»الکلهمقطرهیهکهکنی

دهه اوایل شبانهرو90از وطنی، تولید زمانبندی سودآوزکه برای نانوشته قانون یک به هم، الکلی مشروبات خردهفروشهای شد، دبهری یک رسیدند؛ 20ی
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بارلیت را مشروب دبه40یا30یا20ی یک از و میکنند مخلوط سفید الکل دبهرلیت20دبه3ی،رلیت20لیتر هر میگوید سعید بسازند. یکرلیت20ی را ی

و دبه200میلیون هر میگوید سعید میشود. بینصیب آمد، خواهد دبه این سر به آنچه آتی و باقی از و میفروشد خردهفروش به تومان ی،رلیت20هزار

خرلیت1.5بطر19 که همان تقلب، بدون اگر خردهفروش، و میکند پر را بفروشد،ری را معموال،500یده اما میبرد سود تومان میلیون یک نهایت، یا هزار

بسیا در و سفید الکل با دبه، هر حداقلرمحتوای نحو، این به که میشود برابر سه یا دو ترامادول، و متادون خوابآور، داروهای انواع حاوی آب با مواقع، ی

خ4الی3 برای که پولی خربرابر دبه یک دبهرید خردهفروشها افتاد. اتفاق همین هم بار این برمیگردد. خردهفروش جیب به شده، مشروبرلیت20ج ی

خ اصلی تولیدکننده از تزررا با تا ازریدند دبه، حجم از بیشتر یا معادل سفید، الکل به20یق حتی60لیتر، اتفاق،70یا یک وسط، این اما برسند. جنس لیتر

براب چند افزایش دلیل به اتانول کمبود زد؛ برهم را سود پر معادله این برتناسب ضدعفونی مواد تقاضای حجم بیماری شیوع از تابعی که بازار، در الکل یرپایه

و کنند رنگزدایی سفیدکننده، محلولهای با را متانول صنعتی، الکل و سفید الکل نامحسوس تفاوت تصور با که واداشت انگیزه این به را متانول دالالن بود،

خ اتانول داللهای که جا همان عمومی؛ بازار خردر واسطه دالل بفروشند. سفید الکل اسم به را صنعتی الکل میکردند، هم،رید خردهفروشها برای الکل ید

اختالف به حتی که خردهفروشی رسید؛ خردهفروش دست به «متانول» دبه صدها همیشه، برخالف و بار این اینکه از غافل رفت همیشگی بازار همان سراغ

نکرد.شکهمهمیشگیجنسقیمت

اتانول لیتر هر قیمت عمدهفروشی، بازار در عادی، شرایط روزانه96در تولید از از500الی400درصد بیش محصول لیتر الکلسا40هزار حدودزکارخانه 60ی،

ش برای و تومان درهزار مشمول ضدعفونی مواد تولیدکننده نرکتهای با دولتی،ریافت خلوص17الی15خ با متانول کیلو هر قیمت و تومان درصد،99هزار

فروش4000الی3200 که میگوید «اعتماد» به دارو، و غذا سازمان داروی کل مدیر مهرعلیان؛ غالمحسین دارد؛ خاص مقررات هم کدام هر فروش است. تومان

ماده کمیسیون مصوبات مشمول و دارو و غذا سازمان شده مهر و رسمی حواله قبال در فقط عمدهفروشی، بازار در حتی است20اتانول، مجاز سازمان این

د بدون اتانول فروش تامینرو را داروخانهها و بیمارستانها آزمایشگاهها، خوراک اغلب، که اتانول رسمی عمدهفروشان است. غیرقانونی حواله، این یافت

طی که میگوید «اعتماد» به سفید الکل کنندگان تولید از یکی اما هستند مقررات این تابع مشت3میکنند، سوی از فراوان تلفنی تماسهای گذشته، یانیرماه

گالن میکردند ادعا که بیمارلیت220داشته از مصونیت برای را سفید الکل منری گندزدایی و وجودزی با سفید، الکل نشت احتمال میگوید و میخواهند ل

سختگی تورهمه مدار در و آزاد بازار در خردهفروشانزیها، خوراک تا میکنند کمین اتانول، دالالن که جایی نادیدنی، فرعیهای همان نیست؛ صفر اصال یع،

کنند.تامینراالکلیمشروبات

آسانترخ نسبتا شرایط متانول، ساالنهرید و میشود تولید پتروشیمی واحدهای در است، مشهور هم چوب الکل به که حالل این چون دارد از300ی تن هزار

و8تولید تقلبی300میلیون آمفتامین مت تولید و خودکشی برای سوءاستفاده قابلیت دلیل به اما است کشور صنایع خوراک داخل، تنی زمانهایی(هزار در

سودوافد – اولیه موثره ماده ترکه قاچاقچیان، و نیست دسترس در – بیهویترین مادهای به متانول، در کردن حل با را اصلی فرموالسیون به نزدیک کیباتی

د نیازمند هم ماده این فروش میفروشند) شیشه اسم به و کرده بیشترتبدیل است. تجارت و معادن صنعت، وزارت از مجوزهایی صنعتیریافت واحدهای ین

ظرف که میگوید «اعتماد» به متانول فروش عمده یک و هستند نفتخیز استانهای به نزدیک متانول، خ3تولید برای متفرقه درخواستهای گذشته، یدرماه

خ تناژ؛ از کمتر بشکههایرمقادیر یارلیت175ید جادهرلیت220ی در مستقر کارخانه در را ترخیصها و مجوزها تمام که فروشنده این است. یافته افزایش ی،

«مشت میگوید: «اعتماد» به میکند، ممهور و تایید شیراز به خرمنتهی رنگ یا چسب تولید مثل صنعتی مصارف برای معموال و ثابتند ما، ازریان میکنند. ید

بیما خروقتی درخواستهای شد، شایع خری با وقتی بود. برانگیز شک کامال که دالیلی داشت. عجیب دالیل که میشد ثبت ما سایت در صحبتریدی یدار

خ دلیل نمیتوانست هم، نمیکردیمرمیکردیم فکر و بود ضدعفونی مواد تولید در سفید الکل جای به متانول از استفاده تقلب ما، تصور کند. توجیه را یدش

»است.کشندهمتانول،خوردنکهمیدانندهمهچونکننداستفادهمشروبتولیددربخواهند

؟استکشندهمتانول،خوردنکهمیدانستندهمالکلیمشروباتفروشهایخرده
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بازا آن در شلوغ، بازار آن در چرا که نبردند شک هیچ اما میدانستند درقطعا روی داروخانهدار که ندای «الکل برچسب مغازهاش الکل،رِر دالل میچسباند، یم»

خ اسفند از قبل که قیمتی همان با هم آن میفرستد وانت و پیک با سفید» «الکل دبه لیتردهها میشد؛ فروش و لیت12یرید تومان، تومان،17یرهزار هزار

میشد. توجیه هم قیمتش نسبی ثبات بود، «نشتی» چون و بود کرده رد را واسطه دهها جیب تطمیع و کارخانه از نشت فیلتر دالل، گفته به که قیمتهایی

سود به رسیدن ولع از آنقدر وربراب5خردهفروشان، وربراب10ی خلوص و کیفیت تفاوت بر ظنی هیچ که بودند هیجانزده انفجار، به رو تقاضای بازار در ی

امتحان زحمت حتی پرور، دالل قاچاق بازارهای همان در متانول و اتانول تشخیص کیتهای فراوانی وجود با و نبردند بود رسیده دستشان به آنچه ماهیت

ندادند.خودبههمراالکلاشتعالنقطه

ت متانول، لیتر هزاران با الکلی، مشروب لیتر هزاران اسفند، اول هفته بطردر در و لیترکیب نیم لیتریهای یک و توری شاهراههای راهی و بستهبندی یعزی،

شد.

نیا تولیدکننده اصال نمیکنه. خراب رو خودش کار تولیدکنندهای «هیچ میگوید: باالتزسعید با مشروب کشمش، و خرما چون نداره الکل به الکلری درصد ین

خ ما، پس میده. ما فربه هم ایها حرفه اینکه ضمن نیستیم. الکل خردهفروشریدار داده، رد که کسی اون بار، این میفهمن. رو الکل با مخلوط مشروب ق

فروخته.»اتانولاسمبهوکردهیربرنگرومتانولکهفروشندهایسراغبرهبایدپلیساون،ازقبلامابوده.

یخچالی اتاقکهای که فروردین دوم هفته تا اسفند. دوم هفته رسید؛ خوزستان از متانول حاوی الکلی مشروبات نوشیدن قربانی فوتیهای خبر اولین

قانونیسردخانههای استانها،پزشکی تعداد بود، شده ترسناکتر عددها متانول، از سرمستی قربانیان جنازههای از شد پر تهران و البرز و فارس و خوزستان

بیشتر؛ فارس،320مسموم،3117خیلی استان خوزستان،90جسد؛ استان شرقی،71فوت. آذربایجان استان البرز،27فوت. استان استان37فوت. فوت.

فوت.15اصفهان،استانفوت.17تهران،استانفوت.22مازندران،استانفوت.22اردبیل،

19کوویداپیدمیابتدایازمسمومیتشکلدو

د و کشور در کرونا ویروس شیوع از پس روزهای اولین از که میگوید «اعتماد» به بهداشت وزارت غیرعامل پدافند مشاور مقدم؛ حسنیان اولینرحسین یافت

متانول با مسمومیت پیک هر از متفاوت نتایجی تلخ؛ نتایج به و کرده آغاز را قربانیان وضعیت مورد در تحقیق متانول، نوشیدن اثر بر مسمومیتهای گزارش

متیلیک «الکل است: رسیده اخیر سالهای کمت(ظرف نوشیدن و است سمی کورمتانول) باعث هم مقدارش مرین و راری غیرسمی الکل مردم، میشود. گ

میشود. ایجاد نوشیدن، از بعد اول ساعت سه یا دو ظرف و است اتیلیک الکل نوشیدن از بعد سرخوشی حال همان مستی، که میخورند سرخوشی قصد به

مشکل دچار بدن متابولیک زمان، گذشت با چون است مسمومیت عالئم دیرهنگام بروز خطر، و است کم بسیار سمی، الکل نوشیدن از ناشی سرخوشی ولی

ا سایر و مغز چشم، روی میتواند عوامل این که میشود تولید بدن در سمی عوامل و مرمیشود و بگذارد تاثیر ارگانها چند نارسایی یا بزند.رگ رقم را گانی

م آمار دیر، مراجعه این و کنند مراجعه ما به دیر هم، بیماران میشود باعث متانول، با مسمومیت عالئم بروز در افرادیرتاخیر معموال ..... میبرد باال را گ

ت واقع، در میخورند، مشروب ازرکه بیشتر مشروب، در اتانول مقدار اگر و است متانول پادزهر اتیلیک، الکل اما مینوشند غیرسمی و سمی الکل از کیبی

تج مرحله شد، دفع بدن از اتانول اینکه از بعد باشد، متانول نفع به نسبت، این اگر اما میکند خنثی را مشروب سمیت باشد، شروعزمتانول بدن در متانول یه

تا ساعت دو از متانول، نسبت به بسته هم، مسمومیت عالئم بروز زمان برای24میشود. عالئم، بروز در تاخیر و است متفاوت مشروب مصرف از بعد ساعت

کووید اپیدمی ابتدای از .... است بد خیلی نشانه یک میتواند19ما الکل، نوشیدن اینکه تصور با عدهای بودیم؛ مواجه مسمومیت شکل دو با ما کشور، در

تج را اتیلیک الکل پایه بر ضدعفونی مواد ببرد، بین از را ویروس و بدهد شو و شست را ضدعفونیکننده،زبدن مواد خوردند. را مواد این داخل الکل و کردند یه

ش70تا40معموال از تعدادی اما دارد اتیلیک الکل تعدادیردرصد و بودند کرده استفاده متانول از اتیلیک، الکل جای به ضدعفونی، مواد تولیدکننده کتهای

د با بنابراین، و داشتیم هم الکلی مشروبات با مسمومیت گزارشهای همزمان، اما افتاد. اتفاق ضدعفونی مواد خوردن دلیل به هم مسمومیتها یافتراز

مجو با گزارشها، طزاولین گرفتیم، پزشکی اخالق کمیته از که کشوری آورح جمع برای موادری و الکلی مشروبات با مسمومیت تعداد مثل مرتبط اطالعات ی
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م تعداد و بالینی عالئم جمعآورضدعفونی، نتایج امروز، تا متاسفانه، و کردیم شروع را ازرگ کمتر که داده نشان ما به اطالعات مربوط5ی مسمومیتها، درصد

کووید از مصونیت هدف با که بود کسانی مصرف19به دلیل به موارد، باقی ولی بودند خورده را ضدعفونی مواد داخل الکل یا مشروب مشروباتآ، گاهانه

م و مسمومیت دچار سرخوشی، قصد به غلظترالکلی با متانول داشت؛ متانول کردیم، آزمایش مدت این در که الکلی مشروبات نمونههای تمام شدند.... گ

خا قربانی بدن از هم دیالیز بار دو از بعد که حدی در باالترباال، داد نشان ما به داشتیم کشورها باقی وضعیت با که مقایسهای .... نمیشد مرج آمار بررین گ

کشو هیچ در بوده؛ ایران به مربوط متانول، با مسمومیت ازراثر بیش اپیدمی از5ی، بیش و مراجعه نشد.700هزار ثبت متانول، مسمومیت دلیل به فوت

آما چنین با قبل سالهای در (کرحتی کشور در متانول حاوی مشروب قربانی فوتیهای تعداد گذشته، سال نبودیم. مواجه بندرعباس)ری و ولی100ج بود نفر

از بیش قانونی، پزشکی آمار اساس بر دا700حاال متانول حاوی مشروب نوشیدن قربانی اینرفوتی نوشیدن اثر بر که افرادی افزایش به رو آمار عالوه به یم

با غیرقابل نابینایی تا بینایی کم از درجاتی دچار مسموم، جوانهایزمشروب افراد، این اغلب شدند. حتی30تا20گشت نبودند، الکل معتاد که بودند سالهای

نداشتند....»همالکلمصرفسابقه

ماده در قانونگذار است. جرم ایران در مسلمان فرد برای الکلی مشروبات مصرف اسالمی، مجازات قانون تع701طبق بخش اسالمیزاز مجازات قانون یرات

متجاهر کس «هر تامیگوید: دو به شربخمر شرعی حد اجرای بر عالوه نماید، استعمال الکلی مشروبات عمومی مجامع و معابر و اماکن در علن نحو به و ًا

میشود.»محکومیریزتعحبسماهشش

انگا تورجرم و تولید پیچیده چرخه همان که ملزومش و مرتبط معبرهای و رفتار این بهزی زده رقم را آن ارتکاب افزایش زمینه جرایم، تمام مثل است، یع

معافند.باشند،نداشتهعاممالدرارتکابکهشرطیبهمجرمان؛شمارازتابعیت،ودینصرفبهکشور،ایندراقلیتیکهخصوص

اخیردههدویرکشوتحقیقات

کشو تحقیقات نتایج سیاسیرطبق اقتصادی، شرایط اجتماعی، آسیبهای تحلیل کارشناسان که داشته افزایشی به رو دامنه جرم این اخیر، دهه دو طی و ی

سالهای فاصله در کشور اجتماعی بیکا1398تا1384و کارشناسان، این نگاه از نمیبینند. بیتاثیر افزایش این در تورم،ررا روانی،ری، اختالالت اقتصادی، کود

عواملی اقتصادی، نابسامانیهای از ناشی اقتصادی قدرت رفتن دست از دلیل به اقشار اجتماعی جایگاه تقلیل و دولتها کارآمدی به عمومی اعتماد کاهش

مح مخدرها، به جوان سنی گروههای گرایش بر که باورراست دلیل به شاید میگذارد. تاثیر کاذب و موقت فراموشیهای ایجاد قابلیت با ماده هر و کها

سال از که بود واقعیت از1392همین اجتماعی آسیبهای تحلیل کارشناسان نگرانکننده گزارشهای دنبال به و یازدهم دولت آمدن کار روی از پس و

کشو تحقیقات نتایج استناد به الکلی مشروبات مصرف آمار معنادار سالهایرتفاوتهای در شده انجام جرمانگا1390و1386ی نورافکن قانونگذار، سرر، بر ی

ت برای داوطلبانه که تعدادی بسترآن برای بیمارستانی تختهای و الکل اعتیاد درمان تابلوی بدون مراکز میکنند، اقدام الکل اعتیاد عوارضرک مبتالیان ی

ار نتایج در کرد. خاموش را فرساینده اعتیاد این مزمن و سزحاد اعتیادریابی وضعیت سالRSAیع نمونه1386که حجم و7با مراکز769هزار مراجعان از نفر

مج رفیعی؛ حسن شد، انجام خیابانی معتادان و زندانیان و طردرمانی این وری میلیون یک مجموع «از کرد: اعالم کشور،200ح در معتاد و8هزار 400هزار

هستند.»الکلبهشدیداعتیاددچارنفر

نمونه1390سال حجم با و مخدر مواد با مبارزه ستاد توسط که اعتیاد ملی شیوعشناسی نتیجه بر جمعیت15بنا و خانوار شد،64تا15هزار انجام کشور ساله

بودند.الکلمصرفکنندهشده،شناساییمعتادهزار325ومیلیونیکمجموعازدرصد22.6

نمونه جمعیت بر بهداشت وزارت توسط سال همان روان، سالمت پایش سنیرنف7886اولین گروه از آن64تا15ی نتایج از خالصهای و انجام کشور ساله

» شد: منتشر رسانهها سنی23.6در گروه در افراد (64تا15درصد و20.8سال مردان هستند.26.5درصد روانی اختالالت انواع از یکی دچار زنان) درصد

13.6) مبتالیان کل تعداد از و16.5درصد زنان هستند.10.7درصد افسردگی دچار مردان) انجام6.2درصد از پیش سال یک روان، اختالالت مبتالیان از درصد

و داشتند خودکشی افکار شدید،34پیمایش اختالالت دچار روان، اختالالت مبتالیان از و29.5درصد متوسط اختالالت دچار اختالالت36.2درصد دچار درصد
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فقط بودهاند. د44خفیف برای روان، اختالالت مبتالیان از اماردرصد کردهاند مراجعه درمانی خدمات د56یافت خدماتی گونه هیچ بیماران، از یافتردرصد

که ه49.6نمیکنند پرداخت در مشکل را نکردن مراجعه علت بیماران، وزدرصد درمان مراجعهکنندگان26.6ینه میان از کردهاند. عنوان بیمه نداشتن درصد،

بست41هم نیازمند مبتالیان جمع از میشوند. منصرف درمان ادامه از ه56ی،ردرصد پرداخت در مشکل علت به بستزدرصد برای نمیکنند.رینهها، اقدام ی

د18 را خدمات حداقل سال، یک طول در بیماران، وردرصد میکنند د82یافت از بیماردرصد، بار هستند. محروم مناسب خدمات طبقریافت روانی یهای

سال جمعیت84،14گزارش در مواد سوءمصرف بار و کشور64تا15درصد و2.65ساله میلیون یک معادل را عدد این بهداشت، وزارت که است 500درصد

میداند.»نفرهزار

مج توسط و یازدهم دولت در که محرنتایجی مخدرها، به اعتیاد وضعیت از پیمایش این باورریان مقابل از را پردهها شد، منتشر الکلی مشروبات و کها

شیوع کنار «در کردند: اعالم کشور در الکل سوءمصرف به مربوط جزییات از خود گزارش در آنها، زد. کنار قضا حوزه شیشه،26مسووالن مصرف درصدی

کشور، در الکل است.22.6سوءمصرف اعتیادآور مواد به وابستگی سوم رتبه در و داشتند.85.7درصد الکل مصرف به مثبت پاسخ شوندگان مصاحبه درصد

و10.18 مردان در1.04درصد که گفتند زنان داشتند.12درصد الکل مصرف پایش انجام به منتهی الکل4.22ماه سوءمصرف دچار شوندگان مصاحبه درصد

بودند.( الکل) به اعتیاد از قبل قدم یک و اندازه از بیش بودند.2.47مصرف الکل به (اعتیاد) وابستگی دچار مردان و72.8درصد مردان درصد55.8درصد

جهان کل در عدد این که میکردند مصرف قوی الکلی مشروبات معادل50زنان، را الکل استاندارد پیمانه بهداشت، وزارت که حالی در بود. سی350درصد

محتوی بودند،13الی12سی سوءمصرف دچار و خورده الکل پایش، انجام به منتهی سال یک در که کسانی مصرف میزان کرده، تعیین الکل لیتر1.42گرم

هر84معادل( – پیمان4.5پیمانه یک مردانهروز مصرف که بود زنان1.52) مصرف و به0.42لیتر منتهی هفته در که کسانی مصرف میزان شد. گزارش لیتر

بودند، وابستگی دچار و خورده الکل تحقیق، سال5.98انجام در پیمان(لیتر یک روزانه مردانهمعادل برای عدد این که بود زنان6.49) برای و لیتر1.74لیتر

آما تخمین بر بنا شد. بالغرگزارش ایرانی هر مصرف ساالنه سرانه ندارد)رفا(ی، یا دارد الکل مصرف اینکه از سی108غ شدهپیمان7الی6معادل(سی برآورد (

مرد هر برای عدد این هر0.208که برای و کشو0.007نزسیسی پایش این نتیجه بر بنا بود. کشوررسیسی در خالص الکل ساالنه سوءمصرف میلیون5ی،

و750و مج438هزار که شد برآورد ضرلیتر گرفتن نظر در با پایش مصرفریان تعداد مطالعه، این میدانند. نزدیک واقعیت به را عدد این دوبرابر خطا، یب

تف رارکنندگان الکل در2800یحی را100نفر الکل وابستگی دچار و روزانه کنندگان مصرف تعداد و نفر در830هزار (100نفر نفر نف623هزار تخمینرهزار (

میزند.»

به1393سال سازمان وز، داد انجام الکل مصرفکنندگان تعداد تخمین برای مشابهی تحقیق کشور، جمعیت9300یستی بین کشور64تا15پرسشنامه ساله

چون میکرد روایت را الکلی مشروبات مصرف صعودی شیب پرسشنامهها، این به پاسخ که کرد گذشته2.68پخش هفته که گفتند شوندگان، پرسش درصد

خوردهاند، و4.3مشروب گذشته ماه در گفتند و9.7درصد گذشته سال در تعداد11.7گفتند و خوردهاند مشروب عمرشان طول در بار یک حداقل گفتند درصد

عدد به زنان بین الکل کنندگان به3.5مصرف مردان بین و مج19.6درصد بود. رسیده طردرصد این پیمایشریان اعداد با آمده دست به نتایج مقایسه در ح،

سال در الکل مصرفکننده زنان «تعداد کردند: اعالم روان، از90سالمت کمتر سال20، در و بوده نفر از93هزار کمتر جمعیت50به تعداد رسیده، نفر هزار

رسیده.»نفرهزار400ازبیشبه93سالدروبودهنفرهزار100ازکمتر90سالدرالکلی،مشروباتمصرفکنندهسال18ازکمتر

م نسبت افزایش دلیل به الکلی مشروبات کنندگان مصرف بین مسمومیت آمار رشد است، سالمت نظام مسووالن جدی نگرانی حاال، دررآنچه متانول گبار

ادارهرت است. دستساز الکلی نوشابههای قانونیکیبات سالپزشکی آنالیز95تهران، نتیجه نهاد100در این به شده ارجاع دستساز الکلی مشروب نمونه

» کرد: اعالم متانول،1قضایی حاوی نمونهها اکسا2درصد حاوی فلورا1پام،زدرصد حاوی آلپرازوالم،زدرصد حاوی درصد ا ترامادول،7پام، حاوی 2درصد

بودهاند.»پامزدیاحاویدرصد3ومتادونحاویدرصد

نیستمقاتلمن
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آخ به سازمانربنا آمار قانونیین ظرفپزشکی و امسال اردیبهشت اول هفته تا و(روز70کشور، فروردین و اسفند ماههای اردیبهش6در اول نفر796)تروز

کردهاند.»فوتنفر796متانول،حاویمشروبمصرفکنندهمسموم5011«ازاست:ایندقیقترآمارکردهاند.فوتمتانول،حاویمشروبنوشیدناثربر

ن که میگوید ما به ساده خیلی اعداد، مراین اینرخ در متانول، حاوی مشروب نوشیدن اثر بر از70گ بیش کمی هرطور15روز، عدد، این است. بوده درصد

آخ بعضیها، برای الکلی، مشروبات و مخدر مواد دارد؛ خود در پیام یک کنیم، دررتعبیرش را خود میتوانند که است پناهگاهی اولین بعضیها، برای و ین

آخ به آدم، یک تا باید، ناپیوستهای یا مستمر روند نیست. شبه یک مخلوق و اتفاق یک اجتماعی، آسیب کنند. فراموش آن، تودرتوی راهحل،رالیههای ین

منبتکا میزهای دکور فقط که است نسخههایی آن از هم دیده آسیب یک شدن «اصالح» یا آسیب یک یا رفتار یک شبه یک رفع انتظار بدهد. اول یراولویت

کره روی انسانهای تعداد به که است معتقد قضا، کارشناس یک عنوان به قانونگذار اگر میکند. تکمیل را براق خودنویسهای و چرمی صندلیهای و شده

اجتماعی، اقتصادی، خیزهای و افت قبال در متفاوت واکنشهای منتظر زمین، کره روی انسانهای تعداد به باید پس دارد، وجود متفاوت انگشت اثر زمین،

آفتهایتمام....ویرادافسادفقر،تحمیلی،یربیکاتورم،جنگ،انقالب،قدرت،جابهجاییسیاسی،

باشیم.گارزرو

نمیترسی؟

تع و حد اجرای خاطره میکند. فکر بلند، صدای با را سوال و شده خیره اتاق وسط میز صفحه به کند. تکرار خود برای را سوالها دارد عادت یادشزسعید یر

میلیونی.70ومیلیونی5ومیلیونی2یمههایرجخاطرهمیکند،یفشرتعومیآید،

ک از ترسیدم. مواد از .... فو«نمیترسم؟ که جوونایی از چیرکایین، این از نمیدونستن، رو الکل آب با مشروب وزق سفید الکل اسم به بازاره تو االن که ی

نمیکشم آدم ... باشه میخواد کی هر آدم، یه من، عین برسه کسی یه دست جنس این قراره نیستم. بیوجدان میترسم... اینا از چیه، واقعا نیست معلوم

بدیه؟»شغلمن،کارشمانظربه....بودنپنهانبهکردم.عادتترسااینبهمنترس؟شما؟میگیچیحس،اینبهمیترسم.اینازهیچوقت....

میخواهد روزنامه، خوانندگان و امر مسووالن از آن، نقل با صرفا، بلکه نمیکند تکذیب یا تایید را سعید حرفهای «اعتماد»، روزنامه که است توضیح به الزم

بیندیشند.اوگفتههایبهتا

روان- سالمت ملی پیمایش کشور،1390نتایج در الکل «سوءمصرف بهداشت،22.6: وزارت که حالی در است. آور اعتیاد مواد به وابستگی سوم رتبه در و درصد

معادل را الکل استاندارد محتوی350پیمانه سی بالغ13الی12سی ایرانی هر مصرف ساالنه سرانه کرده، تعیین الکل داردرفا(گرم الکل مصرف اینکه از غ

ندارد) سی108یا مردهپیمان7الی6معادل(سی هر برای عدد این که شد برآورد هر0.208) برای و پایش0.007نزسیسی این نتیجه بر بنا بود. سیسی

کشوررکشو در خالص الکل ساالنه سوءمصرف و5ی، و750میلیون مج438هزار که شد برآورد ضرلیتر گرفتن نظر در با پایش عددریان این دوبرابر خطا، یب

تف کنندگان مصرف تعداد مطالعه، این میدانند. نزدیک واقعیت به راررا الکل در2800یحی وابستگی100نفر دچار و روزانه کنندگان مصرف تعداد و نفر هزار

میزند.»تخمین)رنفهزار623(نفرهزار100درنفر830راالکل

«متانول»بامستیاربازحاشیهدرمشروبکنندهدتولییکحرفهای|گمرلههایپیاآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۲۴-۹۹/۰۲/۲۸(بلوچستان)وسیستان(عکس+اشصمیمیدوستهمدستیباشوهردارنزبهفجیعتجاوز

یکرپس سوی از که سازی خصوصی سازمان سامانه شد. محکوم شالق و ،زندان اعدام به دادگاه قضات سوی از بود شده اجیر دوستش آزار برای انتقامجو تازن آماده8ی خرداد
است.بورسیفعالکدیافتردمتقاضیانشبایشمارهیافترد

خوانید می ادامه در را تجاوز از عجیب ماجرایی . است بخشش قابل غیر عملی تجاوز . کند می تباه را قربانی زندگی تجاوز . است وحشتناک ای حادثه تجاوز

گرفت.قرارورامینپلیسکاردستوردرموضوعمهسا،نامبهساله35نزیکشکایتبا97سالیوررشهبیستمشامگاه.

پس که سیاهی جنایت از بود گرفته تماس پلیس با هراسان که پسروی پیش ساعتی : گفت و داد خبر بود شده مرتکب را آن ناشناس استفادهری با جوان ی

داد.آزارمرا،چاقوباخردسالمفرزندومنتهدیدازپسوکردبازراامخانهدرکلیداز

خانه از لخت متجاوز جزئیات + مستهجن فیلم تهیه و دوستش به پسر یک فجیع تجاوز : بخوانید شکایت،زحتما این دنبال کردبه فرار جوان جوانزن ن

.استیختهرگمتاهلنزخانهازهایشلباسگذاشتنجاباصفتشیطانپسریافتردهابررسیدرپلیسوشدمعرفیقانونیپزشکیبه

زو تجاوز به شیطان مهساوقتیراعتراف به قانونیی اینپزشکی اذیت و آزار گزارشی، وزدر پرداخت صفت شیطان پسر ردیابی به پلیس کرد تایید را ن

.کردبازداشتراوی،ماهیوررشهدوموبیست

.بودشدهاجیرمهساآزاربرایفرشتهنامبهنزیکسویازگفتوگرفتگردنراجواننزاذیتوآزارهابازجوییدرساله21پیام

و رفت هم با و بودم دوست مهسا با پیش ها سال از من گفت: و شد بازداشت نیز فرشته ، اعترافات این متجاوزبا کردن اجیر خاطر به فرشته بازداشت

آستانه در ام زندگی و گرفته شدت شوهرم و من اختالفهای بیاید. پیش اختالف شوهرم و من بین شد باعث رفتارهایش با او اما داشتیم. خانوادگی آمد

بدهد.آزاررااوتابودمنگفتهاوبهگزرهولیکندایجادمزاحمتبرایشتاخواستمپیامازدلیلهمینبهبود.فروپاشی

دادگاهدر

دادگاه هفتم شعبه به پرونده و صادر کیفرخواست جرایم این در معاونت اتهام به فرشته برای و عنف به ورود و چاقو با تهدید عنف، به زنای اتهام به پیام برای

شد.فرستادهتهراناستانیکیرکیف

.ایستادندمحاکمهمیزپایمستشارقاضییکحضورباوکیخاقاضییاستربهمتهمان

تش به مهسا جلسه ابتدای مجاردر فضای در دلیل همین به و داشتیم را مان خانه فروش قصد : گفت و پرداخت ماجرا جزئیات بودیمآیزیح داده فروش گهی

مان خانه در مقابل دارد نام پیام شدم متوجه بعدها که ها آن از یکی بعد روز چند . آمدند مان خانه به بازدید برای نفر دو همسرم غیاب در روز یک که این تا

بردا عکس خانه داخل از دارد قصد گفت و طرآمد از را ها عکس و گیرم می عکس خانه داخل از گفتم او به و کردم مخالفت من . کند برایشری اینترنت یق

مجا فضای در مدام .او شد شروع پیام مزاحمتهای ماجرا این از .بعد میکنم مسدودزارسال را او شماره شدم ناچار که این تا میکرد ایجاد مزاحمت برایم ی

کنم.

شهزاین بیستم عصر داد: ادامه ماهرن پیام97یور دیدن از .من شد وارد و کرد باز را مان خانه در کلید با نفر یک که بودیم خانه در خردسالم فرزند و من

آشپزخانهوش به را او است شده بد حالم که این بهانه به سپس . داد آزار مرا هایم التماس به توجه بدون و تهدید با و کشید چاقو رویم به .او بودم شده که
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پایین طبقه به نداشتم تن به لباسی که حالی در و کردم استفاده فرصت از من رفت آشپزخانه به او که این محض .به بیاورد آب لیوان یک برایم تا فرستادم

بود.یختهرگلباسهایشگذاشتنجاباهمپیامموقعهمانگرفتم.تماسپلیسباورفتمبودساکنجاآندرشوهرمپدرکهمانخانه

می اشک که حالی در بمانم.منروی تنها مان خانه در ای لحظه برای حتی توانم نمی دیگر و است گذاشته من روحیه در بدی تأثیر ماجرا این گفت: یخت

خواهم.میاعدامپیامبرای

اص :من گفت وی . پرداخت دفاع به پیام اوسپس گفت می و کرد می بدگویی مهسا از مدام او بودم. شده آشنا فرشته با بود مدتی نمیشناختم را مهسا اًل

شده اجیر کار این برای فرشته سوی از من کنم. تجاوز او به و بروم او خانه به تا خواست من از او بپاشد. هم از اش زندگی تا است شده باعث رفتارهایش با

.بودم

.کردمبازرامهساخانهدرقفلخودمخانهکلیدبامنگفت:شوی؟خانهواردتوانستیچطورکهایندربارهقاضیسوالبهپاسخدروی

را مهسا خانه آدرس دلیل همین به بپاشد هم از ام زندگی بود شده باعث مهسا :چون گفت و ایستاد ویژه جایگاه در بود آزاد وثیقه قرار با که فرشته سپس

کند.تجاوزاوبهتابودمنخواستهاوازگزرهاماکندایجادمزاحمتاوبرایتاخواستماوازودادمپیامبه

کنار:منبع

و زندان سال دو به چاقو با تهدید برای و اعدام به عنف به زنا خاطر به را پیام و شدند شور وارد قضات جلسه پایان متجاوزدر شیطان برای ضربه74اعدام

شد.محکومدیهپرداختبهمهساشتموضربدلیلبههمچنین.اوکردندمحکومزندانسالسهبهاوراعنفبهورودخاطربهوشالق

کردند.محکومزندانماهششوسال10بهنیزرافرشتهدادگاهقضات

دانشگاهاستادوشناسجامعهاندرخوراابراهیمسیاهدکترهایدخالتثمرهدارچوبه/کارشناستحلیل

ت مهم از یکی ها زوج های خانواده اطرافیان دخالت گذشته های سال تاثیردر عوامل گیرین شکل بر ناگوارگذار اتفاق بسیاری . است بوده طالق نام به یری

که است دوستان برخی و والدین مالکانه و دوستانه عواطف و احساسات دلیل به ها دخالت این رود.راز می شمار به زا آسیب و مخرب اما دارد عاطفی یشه

موضوعی هر در باید شان فرزندان زندگی آینده تضمین برای کنند می تصور دارند دوست را خود فرزندان افراطی طور به و غیرمنطقی گونه به که والدینی اغلب

گی شکل موجب مختلف های بحث و ها حرف انتقال با و بگیرند تصمیم ها آن جای به و کنند درردخالت مسئله این که شوند می بدبینی و ظن سوء ی

میربسیا و... ربایی آدم تجاوز، قتل، ، مانند هولناکی حوادث جا بی های دخالت این محصول که گیرد می خود به پرخاشگرانه و اضطراب شکل موارد از ی

گی شکل و توجهی کم یا توجهی بی ناامیدی، دیگر سوی از رفتارشود. اختالالت بینری جویی کینه عامل جامعهزی در را هولناکی اقدامات و شود می مرد و ن

زند.میرقم

بسیا دگرآزاردر یعنی سادیسم شکل به زا آسیب عوامل این شود می دیده موارد این از خودآزاری شکل به مازوخیسم یا همچنینری کند. می پیدا بروز ی

م به که ها خودکشی دخالتربرخی پای وقتی شود. می تجاوز مانند هولناکی رخدادهای به منجر که است هایی جویی کینه و دخالت ثمره انجامد می گ

ح به یعنی زناشویی زندگی در وراطرافیان گیرد می شکل صمیمانه ارتباطات بین عمیقی شکاف و فاصله شود می باز افراد خصوصی جایزیم به مرد و ن

آیند.برمیجوییکینهوجوییانتقامصدددرخانوادهکیانحفظ

ح و شود می یکدیگر از ها زوج شدن دور به منجر زندگی در دوستان و والدین بهردخالت فرزندان برای قوی پشتوانه دیگر است خانواده همان که امن یم

بین ارتباطی پل و رود نمی میزشمار فرو شوهر و وررن کینه اصلی عامل عاطفی های جدایی و غیرمنطقیزیزد های دخالت و وحشتناک حوادث بروز و ی

برد.میسوالیرزراخانوادهکانوناشتباههایدخالتهمینوشدخواهدشتموضربویرگیردسبب

جنسیتجاوزاثباتچگونگی

راهکا اما است جرم این اثبات است تر سخت قربانیان برای عمل این خود از گاها که ماجرا این تلخ قسمتهای از کهریکی شده آورده قانون در آن برای ی

بلوچستان)و(سیستانعکس+اشصمیمیدوستهمدستیبادارشوهرنزبهفجیعتجاوزاقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه
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است.قاضیعلمهمنهایتدرودهندشهادتعادلمردچهاریاکنداقرارجرمشبهبارچهارمتهمبایدکهنحوبدینکنند،استنادآنبهتوانندمیافراد

انکار باید که گیرند می یاد قضایی فرایند این در یا و شوند می منکر را وارده اتهام قطعا و نیستند اقرار به حاضر متجاوز افراد است، کرده ثابت تجربه اما

داشت.نخواهدپیدربرایشانرااعدامجزیزچیی،راقراچنیننتیجهچونکنند،

تجاو آیا داشتند حضور صحنه در عادل مرد چهار اگر که است دیگر ابهامی خود که هم عادل مرد چهار شهادت بحث در راهزو فقط و گرفت؟ می صورت ی

گزارش به ابتدا در مسلما هم قاضی که ماند می باقی قاضی علم یعنی قانونیپایانی بهتپزشکی نظرتان به شاید کند. می ازراستناد جرم اثبات برای راه ین

به قربانی قانونیمراجعه سپزشکی جنایت نوع این آثار اینکه به توجه با اما گرفتند،رباشد قرار تجاوز مورد اگر که بدانند باید افراد شود، می پاک آسان و یع

برسند.نتیجهبهشایدتاکنندطیبایدرامراحلیچه

جنسیقربانیزنانبرایتجاوزاثباتفرصتساعت72تنها

نس رابطه همین نادردر کلرین اداره بالینی معاینات مسئول پزشک قانونییان بدونپزشکی که جنسی عمل نوع هر داشت: اظهار بلوچستان و سیستان

جنسی عمل رضایت جهت البته و شود می نامیده جنسی تجاوز شود، انجام قربانی باالیزرضایت و بالغ و عاقل باید رضایت18ن کودکان برای و باشد سال

ه و نیست حسابرشرط به تجاوز نیز باشد نداشته دادن رضایت قدرت که فردی جنسی آزار همینطور آید، می حساب به تجاوز کودکان با جنسی تماس گونه

آید.می

کل اداره بالینی معاینات مسئول قانونیپزشک ظرفپزشکی باید شوند می واقع تجاوز مورد که زنانی داد: ادامه بلوچستان و انجام72سیستان جهت ساعت

کنند.مراجعهقانونیپزشکبهمعاینات

و قضایی مراکز به اگر گیرند می قرار جنسی تجاوز مورد که زنانی افزود: قانونی، پزشکی در گرفته صورت اقدامات به اشاره با قانونیوی کنندپزشکی مراجعه

آزمایشگاهی بررسی برای است، شده آلوده مرد ترشحات به که دستمالی یا لباس مانند الزم های نمونه گیرند می قرار الزم معاینات مورد اینکه DNAضمن

شود.میدادهارجاعآزمایشگاهبهآزمایشجهتواخذ

سرناد مراجعه اینکه به اشاره با مراکزریان به گرفته قرار تجاوز مورد زنان تر قانونییع تصپزشکی کند، می کمک آنان ادعای اثبات صورتربه در کرد: یح

در فرد بردا72مراجعه نمونه و معاینه برای الزم اقدامات توان می قانونی، پزشکی به قضایی مراجع نامه با جنسی تجاوز از بعد اول انجامرساعت به را ی

داد.تشخیصراجنسیتجاوزیبیرتقزماناول،هفتهسهتاتوانمیشدهایجادعالئمازبودهباکرهقربانی،فرداگرهمچنینرساند،

داردهمراهبهراشدیدیروانیوروحیآثارجنسیتجاوز

کل اداره بالینی معاینات مسئول قانونیپزشک روحیپزشکی آثار جنسی تجاوزات دنبال به کرد: بیان جنسی، تجاوزات روانی و روحی آثار به اشاره با استان

در که غیره و شبانه کابوس اضطراب، عصبانیت، خجالت، حقارت، احساس ترس، گناه، حس مانند احساساتی بروز شود می ایجاد قربانی در شدیدی روانی و

است.قانونیپزشکیمراکزدربررسیقابلکهیابدمیادامههاماهوروزهاحاد،مراحل

)۱۹:۳۲-۹۹/۰۲/۲۸(دادندجانآذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127

دادند.دستازراخودجاناستاندر98درسالسوختگیازناشیاثرصدماتدرنفر127گفت:شرقیآذربایجاناستانقانونیپزشکیکلرمدی

بلوچستان)و(سیستانعکس+اشصمیمیدوستهمدستیبادارشوهرنزبهفجیعتجاوزاقتصادی:صدر|خبرخبرادامهادامه
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گفت در امروز فرد صفایی تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار سال127یز در سوختگی از ناشی صدمات اثر در شرقی98نفر آذربایجان استان در

تعداد این از که دادند دست از را خود وزنفر54جان مشابه(73ن مدت به نسبت آمارها این از کدام هر که بوده مرد ترتیب1397نفر به درصد16و38)

است.داشتهافزایش

است.یافتهافزایشدرصد25حدودبودهباختهجاننفر102کهکه)1397مشابه(مدتبهنسبتامسالسوختگیازناشیآمارتلفاتاینافزود:وی

نیز گذشته سال اسفند در کرد: اضافه فرد که8صفایی کردند فوت سوختگی دراثر آنها3نفر از گذشتهزنفر سال مشابه بامدت مقایسه در و بوده نفر3ن

است.داشتهکاهش

بودند.مرد63ونزآنهاازنفر39کهبودنفر102گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرسوختگیازناشیمیروگرمکلتعدادکرد:خاطرنشانوی

60002پیام/انتهای

ایرنایرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۰۴-۹۹/۰۲/۲۸(گذشتهساعت24دراصفهانفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهت

معما تخرشاهکار حال در سلجوقی عهد ازری پس اصفهان امام مسجد گنبد خا9یب، داربستها حصار از میرسد؟،رسال گلپایگان به نطنز از سابق نمایندگان وزارتنشینی میشود، ج
سال رمضان ماه در کاشانیها انقالبی پربازدیدت57فعالیت تیتر گذشته؛ سال فروردین به نسبت اصفهانیها «نزاع» آمار کاهش خبر، اخبار بودهرگزارین گذشته روز در اصفهان فارس ی

است.

میکنید:مشاهدهاینجارا)همااردیبهشت28(یکشنبهگذشتهروزدراصفهاناستانفارسیرگزارخباخبارینرپربینندهت

یبرتخحالدرسلجوقیعهدیرمعماشاهکار

معما بارز صورترهرچندشگفتیهای در که گرفته قرار نامالیمتی دستخوش زمان مرور به اما است دیدنی و جذاب گلپایگانی مالعلی حاج مسجد شبستان ی

میشود.واردبنااینبهیرناپذیجبرانینهزهویبرتخروندادامه

میشودجرخاداربستهاحصارازسال9ازپساصفهاناماممسجدگنبد

گردشگ فرهنگی، میراث کل پیشرفترمدیر از اصفهان استان دستی صنایع و گنبد90ی این مرمت عملیات اتمام و اصفهان امام مسجد گنبد مرمت درصدی

داد.خبر1399سالدر

یزفیرونفتیمسیردربختیارمیرسد؟/گلپایگانبهنطنزازسابقنمایندگانوزارتنشینی

ش در حاضر حال در بود کار به مشغول پرورش و آموزش در مجلس به ورود از پیش مجلس نهم دوره در قمصر و نطنز انتخابیه حوزه مردم نفترنماینده کت

شود.دچارسرنوشتهمینبهاستقرارنیزخوانساروگلپایگاننمایندهشدهشنیدهدهممجلسیافتنپایانباحاالدارد،فعالیت

دادندجانآذربایجانشرقیدرسوختگیاثربرنفر127س:فار|خبرخبرادامهادامه
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قدرشبدرمردمبهشلیکماجرای/57سالرمضانماهدرکاشانیهاانقالبیفعالیت

بود.آنگستردهسیاسیجنبهقبل،سالهایباآنتفاوتاماداشت،شایستهوروحانیمراسمهاییکاشانمردم57سالقدرشبهای

گذشتهسالفروردینبهنسبتاصفهانیها«نزاع»آمارکاهش

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال ماه فروردین در گفت: تعدادراصفهان و2ی مراکز262هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر اصفهانپزشکی استان

است.یافتهدرصدکاهش1/32قبل،سالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهکردندمراجعه

کنیدکلیکآنعنوانرویخبرهرمطالعهبرای

/ج/63086پیام/انتهای

)۰۳:۳۲-۹۹/۰۲/۲۹(فروردیندراصفهانجادهایتلفاتدرصدی40کاهش

کاهشرمدی به اشاره با اصفهان استان قانونی پزشکی امسال40کل ماه فروردین گفت: جادهای تلفات تعداد43درصدی این از که دادهاند دست از را جانشان ترافیکی حوادث در نفر
هستند.مردنفر33ونزنفر10

خب گزارش مرگزاربه اصلی دالیل جمله از جادهای حوادث اصفهان، از فارس طوری به است ایران در میر و فرهنگرگ و اجتماعی معاون گذشته ماه دی که ی

است.جادهایتصادفهایبهمربوطایراندرمیروگرمعاملسومینجهانی،بهداشتسازمانیرآماجداولاساسبرکرداعالمناجاراهورپلیسترافیک

م در گرفتن قرار جهت به که اصفهان بسیاراستان ترددهای همواره کشور جزءرکز اخیر سالهای در میکند، میزبانی را تلفات5ی تعداد لحاظ از اول استان

دادند.دستازراخودجانترافیکیحوادثدرنفر1050ًامجموعگذشتهسالدرآمارینرآخطبقوبودهجادهای

دیگ اجتنابناپذیر نتیجه کرونا ویروس شیوع دلیل به امسال نوروز در ترددها پیدارکاهش کاهش قبل به نسبت جادهای تلفات تعداد که این داشت، هم ی

راهدا کل اداره فنی معاون صلواتی محمدعلی طرکرد، ابتدای از داشت: اظهار کاهشها این خصوص در اصفهان استان فروردینری چهاردهم پایان تا نوروز ح

بود.همراهقبلسالمشابهمدتبهنسبتدرصدی72کاهشبااصفهاناستانخروجیوورودیترددحجمماه،

به اصفهان استان در تردد میزان سفر، های محدودیت کاهش وجود با ماه فروردین پایانی هفته دو در همچنین کرد: خاطرنشان در42صلواتی خودرو هزار

یافت.کاهشروز

فروردیندراصفهانجادهایتلفاتدرصدی40کاهش

اتفاق این عمل در اما بیاید کاهش میزان همین به نیز جادهای حوادث تلفات تا میرفت انتظار کاهش این به توجه مدیربا سلیمانپور علی نداد، پزشکیکلرخ

امسالقانونی ماه فروردین گفت: فارس خبرنگار به رابطه همین در اصفهان و43استان داده دست از را جانشان ترافیکی حوادث در قانونینفر استانپزشک

هستند.مردنفر33ونزنفر10تعداداینازکهشدهاندارجاعاصفهان

تلفات تعداد که گذشته سال فروردین به نسبت که این بیان با کاهش73سلیمانپور بوده داد:40نفر ادامه بودهایم، شاهد را حوادث25درصدی در نفر

وربرونشه درونشه17ی فروردینرنفر در جادهای حوادث از ناشی مصدومان همچنین شده؛ گزارش سایر هم مورد یک بوده، از956به99ی که رسید نفر

بودند.مردنفر718تعداداین

پایین فرهنگ نامناسب، جادههای خودروها، بودن ناایمن جمله، از میشود بیان مختلفی دالیل استان و کشور در تلفات باالی میزان چرایی خصوص در

دارند.جادههادرسالههرکشتههایباالرفتندرسهمیکدامهرکه...ورانندگی

گذشتهساعت24دراصفهانسفاریارگزخبراخبارینپربینندهترس:فار|خبرخبرادامهادامه
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میافتداتفاقگراههاربزدراصفهاناستانتصادفهایدرصد80

راهدا معاون دادخواه فرزاد استان، راههای ایمنی با رابطه راهداردر کل اداره گفتری در اصفهان استان جادهای نقل و حمل و دروی فارس خبرنگار با گو

تران چهارراه در گرفتن قرار دلیل به اصفهان استان داشت: اظهار کشورزاصفهان دا11.5یتی راه کیلومتر و109یم،رهزار شناسایی استان در پرتصادف 67نقطه

است.انجامدستدرهمنقطه12وکنیمخطررفعکاملطوربهرانقطه13اعتباراتحداقلباتوانستیماخیرسالدوطیوشدیرکشومصوبموردش

از بیش شد: یادآور ندارد، جاده با ارتباطی تصادف سهم عمده که این بیان با بز80دادخواه در اصفهان استان تصادفهای کهردرصد میافتد اتفاق گراهها

معمو و میشوند شناخته ایمنی وراههای استان وسعت آن اصلی دلیل شاید میخورد، رقم راننده سوی از جلو به توجه عدم یا آلودگی خواب دلیل به اًل

است.شدهواقعکویریرکویمناطقدرکهاستجادههایی

اصفهانیهاتصادفاتدرپرتیحواسپررنگنقش

بیشت رانندگی و راهنمایی پلیس سوی از گرفته صورت بررسی سهمرطبق اختصاص با جلو به توجه عدم اصفهان شهر در تصادفات وقوع علل درصدی18.8ین

است.تصادفاتکلازدرصدی12سهماختصاصباظهرازبعد4الی2ساعتشبانهروزساعاتینرپرحادثهتهمچنیناست؛تصادفاتکلاز

سهم اختصاص با پیاده عابران کرد: اعالم ارقام، و اعداد این بیان با اصفهان استان رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس محمدی درصدی،17محمدرضا

سهم اختصاص با سهم3موتورسیکلت اختصاص با نقلیه وسایل دیگر و دادهاند.1.5درصدی اختصاص خود به را فوتی تصادفات جانباختگان کل از درصدی

که این بیان با پنجشنبه18وی روز در تصادفات کل از اکیدردرصد رانندگی در شتاب و عجله از رانندگی قوانین رعایت ضمن خواست رانندگان از میدهد، ًاخ

نباشیم.رانندگیتلخحوادثوقوعشاهدتاکنیدرانندگیمطمئنهومجازسرعتباوکنندیرخوددا

کاهش وجود با حتی میدهد نشان شده ارائه سایر70آمار تأثیر از نشان که نکرده پیدا کاهش اندازه این به جادهای تلفات ماه، فروردین در ترددها درصدی

است.تصادفاتبرعوامل

/20/ج63064پیام/انتهای

نیوزفرتاکیرخبپایگاهدیگر:منابع

دینفروردراصفهانجادهایتلفاتصدیدر40کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۹/۰۲/۲۹۱۳۹۹/۰۲/۲۹

لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	افزایش 30 درصدی ترددها با رفع محدودیت های تردد (۹۹/۰۲/۲۸-۰۷:۲۰)
	پیالههای مرگ | حرفهای یک تولیدکننده مشروب در حاشیه بازار مستی با «متانول» (۹۹/۰۲/۲۹-۰۲:۳۷)
	اخبار استانی
	تجاوز فجیع به زن شوهردار با همدستی دوست صمیمی اش + عکس (سیستان و بلوچستان) (۹۹/۰۲/۲۸-۰۷:۲۴)
	127 نفر بر اثر سوختگی در آذربایجانشرقی جان دادند (۹۹/۰۲/۲۸-۱۹:۳۲)
	پربینندهترین اخبار خبرگزاری فارس اصفهان در 24 ساعت گذشته (۹۹/۰۲/۲۸-۲۰:۰۴)
	کاهش 40 درصدی تلفات جادهای اصفهان در فروردین (۹۹/۰۲/۲۹-۰۳:۳۲)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




