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ستادیاخبار

)۰۵:۳۸-۹۹/۰۲/۳۰(استمجموعهیکینرویتوسازمانیاهدافکنندهتعیینعمومیروابطقانونی:پزشکیسازمانرییس

ابزا به نباید عمومی روابط گفت: ها عمومی روابط وظایف از یکی عنوان به سازمان جایگاه و سطح ارتقا لزوم بر تاکید با قانونی پزشکی سازمان لررییس اختیاروی در و تبلیغاتی کس،
باشد.مجموعهمدیراقداماتوهابرنامهکنندهمنعکسصرفاوشودتبدیلمدیر

ایران عمومی روابط رسانی اطالع سازمان(شبکه رییس ||- قانونیشارا) روابطپزشکی وظایف از یکی عنوان به سازمان جایگاه و سطح ارتقا لزوم بر تاکید با

ابزا به نباید عمومی روابط گفت: ها لرعمومی باشد.وی مجموعه مدیر اقدامات و ها برنامه کننده منعکس صرفا و شود تبدیل مدیر اختیار در و تبلیغاتی کس،

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به شارا گزارش قانونیبه دوشنبهپزشکی گذشته روز صبح آرانی مسجدی عباس دکتر 29کشور،

مشت نشست در ماه طراردیبهشت از ارتباطات هفته و روز مناسبت به که ها استان عمومی روابط مسوولین و کل مدیران با ویدئرک بویق شد،رکنفرانس گزار

ویت و سازمانی اهداف کننده تعیین عمومی روابط اینکه بیان بیرونربا چه و درون چه فرد هر که است جایی اولین روابطعمومی افزود: است، مجموعه یک ین

در سازمان کند مشخص که کند می کمک عمومی روابط به نظرات بررسی و رصد همین و کند می مراجعه آن به خود مشکالت یا و نظرات بیان برای سازمان

دارد.قراروضعیتیوجایگاهچه

مهمت به اشاره با تصروی ها عمومی روابط وظایف است،رین مجموعه های ظرفیت بیان عمومی روابط وظایف جمله از کرد: قانونییح سازمانپزشکی یک

بعض حتی و عمومی افکار در هنوز گذشته دهه چند زحمات و ها تالش تمام وجود با متاسفانه که است تخصصی وخدماتی کالبدگشایی با مترادف نخبگان ًا

گیرد.میبردرراسازمانوظایفدرصد5تنهاخدمتاینکهحالیدرشودمیشناختهیحرتش

تش هرچند داد: ادامه مسجدی مهمتردکتر از کالبدگشایی و تریح تخصصی و جامعهرین اینکه اما است سازمان خدمات قانونیین اینپزشکی با تنها را

وظیفه سازمان خدمات و ها ظرفیت درست معرفی بنابراین نیست. قبول قابل بماند ناشناخته سازمان های ظرفیت و خدمات دیگر و شود شناخته وظیفه

شود.انجامعمومیروابطتوسطبایدکهاستای

سازمان قانونیرییس دیگرپزشکی سوی از و مردم با سو یک از عمومی روابط داشت: اظهار و برشمرد مردم و سازمان منافع حافظ را عمومی روابط کشور

کا و مدیران اینربا تقویت با و بدهد خط مجموعه به مردمی بازخوردهای و نظرات انتقال با تواند می عمومی روابط بنابراین است ارتباط در سازمان کنان

کند.فراهمراسازمانبیشترپیشرفتزمینهسویهدوارتباط

ت با مسجدی بزأدکتر اخبار بیان در ها رسانه گاه اینکه بر اقداماترکید که است آن عمومی روابط اصلی وظایف از افزود: کنند، می نمایی کوچک یا و گنمایی

ضمن کند می اصالح را ها نگرش و دهد می ارتقا را سازمان جایگاه افکار تنویر و مردم به درست اطالعات دادن گاهی کند، منتقل خوبی به را سازمان ارزشمند

کرد.خواهدتولیدبرنامهنیازهابامتناسبنیزسازمانآنکه

کشو دستاوردهای دادن جلوه ناکارآمدی برای دشمنان تالش به توجه (با سازمان علمی های فعالیت و دستاوردها معرفی نسبتروی مثبت نگاه ایجاد ،(

بهرهگی سازمان، فناوربه از برری و عنوان سازمان در ها عمومی روابط وظایف دیگر از را مشکالت احصا و افکارسنجی و عمومی روابط نوین ابزارهای و ها ی

کیدکرد.أتعمومیروابطدرهنرکاربرد

دیگ بخش در مسجدی امروزردکتر ارتباطات و عمومی روابط گفت: و کرد اشاره عمومی افکار در نفوذ و ارتباطات و عمومی روابط اهمیت به خود سخنان از ی
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ت اهمیت با از دلیلریکی به وحشیانه رفتارهای و ها جنایت انواع ارتکاب با جعلی کشور یک دنیا در امروز که مفهوم این به کشورهاست اداره ابزارهای ین

شود.میمعرفیخوبیرکشوعنوانبهاخبارصدردرومحسوببشرحقوقسردمدارانازایرسانهتبلیغاتهمین

سازمان قانونیرییس بیماپزشکی موضوع به همچنین موضوعرکشور این در نمونه عنوان به شد: یادآور و کرد اشاره است، امروز جهان مبتالبه که کرونا ی

ماندگار تا کنند بیان را خدمات این هنر زبان به که است عمومی روابط کار این و شود اشاره هنر زبان به پزشکی کادر ارزنده خدمات و ها جانفشانی به باید

شود.منعکسجامعهدردرستیبهآنانجانفشانیوتالشوبماند

)۰۹:۱۶-۹۹/۰۲/۳۰(قانونیپزشکیخدماتینرتخصصیتازکالبدگشاییقانونی؛پزشکیمدیراننشست

باشد.مجموعهمدیراقداماتوبرنامههاکنندهمنعکسصرفانبایدوشودتبدیلمدیراختیاردروتبلیغاتیکس،ولیرابزابهنبایدعمومیروابطقانونی:پزشکیسازمانرئیس

خب اجتماعی سرویس گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به سیما و صدا قانونیی سازمانپزشکی رئیس پزشکیکشور،

مشتقانونی نشست طردر از ارتباطات هفته و روز مناسبت به که استانها عمومی روابط مسئوالن و کل مدیران با ویدئرک بویق تاکیدرکنفرانس با شد، گزار

ابزا به نباید عمومی روابط گفت: عمومیها روابط وظایف از یکی عنوان به سازمان جایگاه و سطح ارتقاء لزوم لربر تبدیلوی مدیر اختیار در و تبلیغاتی کس،

باشد.مجموعهمدیراقداماتوبرنامههاکنندهمنعکسصرفاوشود

ویت و سازمانی اهداف کننده تعیین عمومی روابط اینکه بیان با آرانی مسجدی عباس کهردکتر است جایی اولین عمومی روابط افزود: است، مجموعه یک ین

که میکند کمک عمومی روابط به نظرات بررسی و رصد همین و میکند مراجعه آن به خود مشکالت یا نظر بیان برای سازمان بیرون چه و درون چه فرد هر

دارد.قراروضعیتیوجایگاهچهدرسازمانکندمشخص

مهمت به اشاره با تصروی عمومیها روابط وظایف است،رین مجموعه ظرفیتهای بیان عمومی روابط وظایف جمله از کرد: قانونییح سازمانپزشکی یک

بعض حتی و عمومی افکار در هنوز گذشته دهه چند زحمات و تالشها تمام وجود با متاسفانه که است تخصصی وخدماتی کالبدگشایی با مترادف نخبگان ًا

میگیرد.بردرراسازمانوظایفدرصد5تنهاخدمتاینکهحالیدرمیشودشناختهیحرتش

تش هرچند داد: ادامه مسجدی مهمتردکتر از کالبدگشایی و تخصصیتریح و جامعهرین اینکه اما است، سازمان خدمات قانونیین اینپزشکی با تنها را

وظیفهای سازمان خدمات و ظرفیتها درست معرفی بنابراین نیست؛ قبول قابل بماند ناشناخته سازمان ظرفیتهای و خدمات دیگر و شود شناخته وظیفه

شود.انجامعمومیروابطتوسطبایدکهاست

سازمان قانونیرییس باپزشکی دیگر سوی از و مردم با سو یک از عمومی روابط داشت: اظهار و برشمرد مردم و سازمان منافع حافظ را عمومی روابط کشور

کا و ارتباطرمدیران این تقویت با و بدهد خط مجموعه به مردمی بازخوردهای و نظرات انتقال با میتواند عمومی روابط بنابراین است ارتباط در سازمان کنان

استمجموعهیکینویترومانیسازاهدافکنندهتعیینعمومیروابطقانونی:شکیپزمانسازییسرا:شار|خبرخبرادامهادامه
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کند.فراهمراسازمانبیشترپیشرفتزمینهسویهدو

ت با مسجدی بزأدکتر اخبار بیان در رسانهها گاه اینکه بر اقداماترکید که است آن عمومی روابط اصلی وظایف از افزود: میکنند، نمایی کوچک یا و گنمایی

ضمن میکند اصالح را نگرشها و میدهد ارتقا را سازمان جایگاه افکار تنویر و مردم به درست اطالعات دادن گاهی کند، منتقل خوبی به را سازمان ارزشمند

کرد.خواهدتولیدبرنامهنیازهابامتناسبنیزسازمانآنکه

کشو دستاوردهای دادن جلوه ناکارآمدی برای دشمنان تالش به توجه (با سازمان علمی فعالیتهای و دستاوردها معرفی بهروی نسبت مثبت نگاه ایجاد ،(

بهرهگی فناورسازمان، از کاربردری بر و عنوان سازمان در عمومیها روابط وظایف دیگر از را مشکالت احصا و افکارسنجی و عمومی روابط نوین ابزارهای و یها

کیدکرد.أتعمومیروابطدرهنر

دیگ بخش در مسجدی امروزردکتر ارتباطات و عمومی روابط گفت: و کرد اشاره عمومی افکار در نفوذ و ارتباطات و عمومی روابط اهمیت به خود سخنان از ی

اهمیتت با از دلیلریکی به وحشیانه رفتارهای و جنایتها انواع ارتکاب با جعلی کشور یک دنیا در امروز که مفهوم این به کشورهاست اداره ابزارهای ین

میشود.معرفیخوبیرکشوعنوانبهاخبارصدردرومحسوببشرحقوقسردمدارانازرسانهایتبلیغاتهمین

سازمان قانونیرییس بیماپزشکی موضوع به همچنین موضوعرکشور این در نمونه عنوان به شد: یادآور و کرد اشاره است، امروز جهان مبتالبه که کرونا ی

ماندگار تا کنند بیان را خدمات این هنر زبان به که است عمومی روابط کار این و شود اشاره هنر زبان به پزشکی کادر ارزنده خدمات و جانفشانیها به باید

شود.منعکسجامعهدردرستیبهآنانجانفشانیوتالشوبماند

)۰۶:۴۳-۹۹/۰۲/۳۰(الکلیمشروباتساقییکناگفتههای

ک از ترسیدم. مواد از .... فونمیترسم؟ که جوونایی از چیرکایین، این از نمیدونستن، رو آبالکل با مشروب اینازق از چیه، واقعا نیست معلوم و سفید الکل اسم به بازاره تو االن که ی
شما؟ میگی چی حس، این به میترسم. این از هیچوقت. نمیکشم. آدم باشه. میخواد کی هر آدم، یه من، عین برسه کسی یه دست جنس این قراره نیستم. بیوجدان میترسم.

بدیه؟شغلمن،کارشمانظربهبودن.پنهانبهکردم.عادتترسااینبهمنترس؟

مسلمرجمهو محرمات جزو را خمر شرب سنی، و شیعه از اعم مسلمان فقهای همه و حرامند الکلی مشروبات تردیدی بیهیچ نوشت: «اعتماد» روزنامه – یت

تص به نیز مجید قرآن آیات وربرشمردهاند. مومن از اعم را مردمان نیز اخالق عالمان فقیهان، بر عالوه است. فرموده تحذیر میسر و خمر از را مسلمانان یح

نگردند.گناهیچنینگردوبپرهیزندنظایرشوشرابنوشیدنازکهکردهاندکدومتوصیهیرده

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

ای مرحوم اواخر این حتی ندارند. نگه دور چشم برابر از را آن خطر پر کاشرضررهای «ای کرد: دعا آن فرجام در که سرود قطعهای شراب مضرات در میرزا ج

قانونیشکیپزخدماتینتخصصیترازگشاییدلبکاسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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را».بشرنوعکندحفظشرمایهینز/خداوندوتاکبنخشکشود

نعمات جزء الکل میسازد. فتنه شراب از و میبرد گناه سمت به را جامعه که است شرور انسانهای از بعضی پلید ذات بلکه نیست، تاک گردن به گناه البته

حد چه تا 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

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

میکنند.مسمومیتویرکووگرمگرفتارراآنهاشرابدرتقلبباومیاندازندگناهشاندامبهیبند،رمیفراجوانهاکههستند

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،قانونوخداازوبفرستدگرمکامبهراخودقربانیانبیشتر،سودجوییبرایوکندتقلبنیزخودخالفو

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

م مستوجب آید، فائق گناه کوروسوسه یا جمهورگ سیاستهای که البته است؟ خطرناک مسمومیت یا مسکراتری و مخدر مواد با مقابله برای اسالمی ی

بگیرد؛ صورت فرهنگی و عقیدتی و علمی کارهای خیلی و شود جبران و بررسی خطاهایش شود، رجوع و رفع ایراداتش و عیب شود، آسیبشناسی باید

قاچاقچیان، ورود بر را راه معضل همین و هستیم روبهرو الکلی مشروبات جدی معضل با ما که شد تلخ واقعیت این منکر نمیتوان هست چه هر فعال اما

است.کردههموارمتقلبتولیدکنندههایوگرمسوداگران

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 آن بر را ما اخیر ماههای در الکلی مشروبات کشتههای و مسمومشدهها 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

مطیع یکی جا همه و همیشه کنند. تبعیت حاکمان نهی و امر از مطیع شهروندان مثابه به نیست قرار همه و نیستند هم شبیه همه انسانها داشت. نگه دور

دیگ و مملکتداراست سنت در آنچه و ما پدران نظرات و آرا طبق طاغی. مقاماتری و مسئوالن بر میشوند. محسوب مردمان پدران حاکمان افتاده اتفاق ی

پد سایه بیگناه و گناهکار سر بر و ببینند فرزند چشم به را جامعه آحاد همه است فرض ازرکشور گناه ارتکاب جهت به را فرزندانش خوب پدر بیندازند. ی

او مال و جان از بداند فرزند بیآنکه و کرده دعوتش راست راه به مشفقانه و مراقبت او از بلکه نمیبرد، او با را عاطفیاش پیوندهای و نمیاندازد بیرون خانه

میکند.حراستومراقبت

***

تع بخش اسالمی، مجازات مادهزقانون ه702یرات، نگهدار: یا حمل یا دهد قرار 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 :

لکلیامشروباتساقییکگفتههاینایت:جمهور|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



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

نیستمقاتلاماخالفکارممن

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»

کووید1398بهمن30 به مبتال بیمار دو فوت خبر گندزداست،19، «الکل»، فهمیدند و شنیدند مردم که صبحی همان بعد؛ روز سه صبح شد. منتشر کشور در

خ برای طویلی اتانولرصف داروخانهای عرضه آن، از پیش شد. تشکیل داروخانهها جلوی طبی» «الکل «الکل96یا75ید به عموم، گویش در که – درجه

ماده کمیسیون مقررات و نسخه بدون فروش ممنوعیت مشمول – دارد شهرت هم میوه الکل به و است معروف سفید» «الکل یا دارو20طبی» و غذا سازمان

کنت تحت داروهای عرضه مکرردرباره گزارشهای دنبال به آنکه بر عالوه بود. دههرل در که معتادان70ی توسط خام سفید الکل سوءمصرف باالی آمار درباره

با عوارض و سالزالکل از میشد، منتشر اعتیاد از مدل این (بیت1383گشتناپذیر بنزوات» «دناتونیوم شیشههایر، محتوای به هم سی600و120کس) سی

میکرد.تحملغیرقابلراخاماتانولطعمتلخیکهبودشدهاضافهاتانول

اسفند از بود. «کرونا» ردپای ظهور از قبل به مربوط اینها همه تع98اما و شکل بازار، خورد. هم بر کشور اقتصادی مناسبات تمام در تقاضا و عرضه تعادل یفیر،

گم تعرفه شد، آزاد اتانول واردات شد، لغو اتانول خردهفروشی ممنوعیت کرد، پیدا خاردیگر «محرمانگی» از اتانول تولید آمار شد، صفر واردات شد،رکی ج

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

و بار این اتفاقا که بودند الکلی مشروبات سرشناس و اصلی تولیدکنندگان بیدار همیشه اما سایه در و خالصه شبکه مسیر، این آخر خانه . … و پیوستند الکل

برنگشت.«آنها»نفعبهاصالقهاروشد،یقرتزمردمذهنبهگذشتهماهسهطیآنچهبرخالف

براب چند فروش ایام این در اگرچه الکلی، مشروبات تورتولیدکنندگان خردهپاهای بار، این اما داشتند مشتزی صف اول ردیف که حداقل،ریع و تولیدکننده یان

حداقل شهر، هر از منطقه هر که کنید تصور اینطور سعید، نقل به بنا – هستند تولیدکنندگان تعداد برابر صد –10چند دارد الکلی مشروبات خردهفروش

نا پیشآمده؛ اتفاقات درآاز بیشتر هرچه نوشیدن برای برخیها بیشتر ولع نهایت، در و برخیها بیحوصلگی برخیها، خانهنشینی به اجبار برخیها، گاهی

بیشت «کرونایی»، بیبارروزهای آزاد سقوط نادیدنی، چالهای پای وقتی مگر بردند را سود تفاوتزین تشخیص در کمسوادی چاله شد؛ اقبالشان نصیب گشت

خام.الکلفروشندهبهاعتمادواتانولوصنعتی)(الکلمتانول

تع سعید که مخدوششدنرروایتی 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 خرابکردن جای به دادند ترجیح الکلی، مشروبات خردهفروشهای از ی
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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 نوشابهزنی 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

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
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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

حتی4000الی3200 اتانول، فروش که میگوید 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 مهرشده و رسمی حواله قبال در فقط عمدهفروشی، بازار اتانول20در فروش و است مجاز سازمان این

د اینربدون تابع میکنند، تامین را داروخانهها و بیمارستانها آزمایشگاهها، خوراک اغلب، که اتانول رسمی عمدهفروشان است. غیرقانونی حواله، این یافت

طی که میگوید سفید الکل کنندگان تولید از یکی اما هستند مشت3مقررات سوی از فراوان تلفنی تماسهای گذشته، گالنرماه میکردند ادعا که داشته یانی

بیمارلیت220 از مصونیت برای را سفید الکل منری گندزدایی و سختگیزی همه وجود با سفید، الکل نشت احتمال میگوید و میخواهند آزادرل بازار در یها،

کنند.تامینراالکلیمشروباتخردهفروشانخوراکتامیکنندکمیناتانول،دالالنکهجایینادیدنی،فرعیهایهماننیست؛صفراصالیع،زتومداردرو

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

است.تجارتومعادنصنعت،وزارتازمجوزهایییافتردنیازمندهممادهاینفروشمیفروشند)شیشهاسمبهوکردهتبدیل

ظرفربیشت که میگوید متانول فروش عمده یک و هستند نفتخیز استانهای به نزدیک متانول، تولید صنعتی واحدهای درخواستهای3ین گذشته، ماه

خ برای خرمتفرقه تناژ؛ از کمتر مقادیر بشکههایرید یارلیت175ید کارخانهرلیت220ی در را ترخیصها و مجوزها تمام که فروشنده این است. یافته افزایش ی،

«مشت میگوید: میکند، ممهور و تایید شیراز به منتهی جاده در خرمستقر رنگ یا چسب تولید مثل صنعتی مصارف برای معموال و ثابتند ما، میکنند.ریان ید

بیما وقتی خراز 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

است؟کشندهمتانول،خوردنکهمیدانستندهمالکلیمشروباتفروشهایخرده

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 حرفهایها اینکه ضمن نیستیم. الکل خردهفروشریدار داده، رد که کسی اون بار، این میفهمن. رو الکل با مخلوط مشروب ق

فروخته.»اتانولاسمبهوکردهیررنگبرومتانولکهفروشندهایسراغبرهبایدپلیساون،ازقبلامابوده.

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

د و کشور در کرونا ویروس شیوع از پس روزهای اولین از که میگوید بهداشت وزارت غیرعامل پدافند مشاور مقدم؛ حسنیان گزارشرحسین اولین یافت

ظرف 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

متیلیک «الکل است: رسیده اخیر کمت(سالهای نوشیدن و است سمی کورمتانول) باعث هم مقدارش مرین و بهری را 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

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 کهرتاخیر افرادی معموال میبرد. باال را گ

ت واقع، در میخورند، متانولرمشروب از 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 شروعزباشد، 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 بدن19ما میتواند 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 ضدعفونیکننده،زرا 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 جمعآورح برای موادری و الکلی مشروبات با مسمومیت تعداد مثل مرتبط اطالعات ی

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 کمبینایی 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
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معافند.باشند،نداشتهمالءعامدرارتکابکهشرطیبهمجرمان؛شمارازتابعیت،ودینصرفبهکشور،ایندراقلیتیکهخصوص

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

کرد.خاموشرافرسایندهاعتیاداینمزمنوحاد

ار نتایج سزدر اعتیادریابی وضعیت سالRSAیع نمونه1386که حجم و7با شد،769هزار انجام خیابانی معتادان و زندانیان و درمانی مراکز مراجعان از نفر

هستند.»الکلبهشدیداعتیاددچارنفر400وهزار8کشور،درمعتادهزار200ومیلیونیکمجموع«ازکرد:اعالمحرطاینیرمجرفیعی؛حسن

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

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
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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

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. یکشبه مخلوق و اتفاق یک اجتماعی، آسیب کنند. فراموش آن، تودرتوی راهحل،رالیههای ین

منبتکا میزهای دکور فقط که است نسخههایی آن از هم آسیبدیده یک شدن «اصالح» یا آسیب یک یا رفتار یک یکشبه 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 آبالکل با مشروب معلومزق و سفید الکل اسم به بازاره تو االن که ی

هیچوقت. 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
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بدیه؟»شغلمن،کارشمانظربهبودن.پنهانبهکردم.عادتترسااینبهمنترس؟شما؟میگیچیحس،اینبهمیترسم.ایناز

او گفتههای به تا میخواهد ، خوانندگان و امر مسووالن از آن، نقل با صرفا، بلکه شوند نمی تکذیب یا تایید سعید حرفهای که است توضیح به الزم

بیندیشند.

نیوزقلمیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۴۶-۹۹/۰۲/۳۰(گذشتهسالدررانندگیتخلفمیلیون42ثبتندارد/رانندگیوراهنماییپلیسشهر703

رسید.ثبتبهرانندگیتخلفمیلیون42گذشتهسالگفت:ندارد،وجودرانندگیوراهنماییپلیسکشور،سطحدرشهر703دراینکهبیانباراهورپلیسرئیس

خب نشست در امروز صبح هادیانفر کمال سید سردار پویا؛ خبرنگاران باشگاه انتظامی خبرنگار گزارش گذشتهربه سال در اینکه بیان با تخلف42ی میلیون

قانونی، پزشکی سازمان اعالم اساس بر کرد: اظهار شد، ثبت پلیس "سپهر" سامانه در حادثه،31رانندگی محل در میکند تصادف شهرها در که افرادی درصد

میکنند.فوتبیمارستانهادردرصد62وانتقالحیندردرصد6

در اینکه بیان با راهور پلیس گفت:703رئیس ندارد، وجود رانندگی و راهنمایی پلیس برونشه59شهر رانندگی سوانح جانباختگان حادثه،ردرصد محل در ی

میدهند.دستازراخودجانبیمارستانهادردرصد34وانتقالحیندرصد6

اینکه بیان با ح64وی در تصادفات تشکررکیلومت30یمردرصد سایپا و ایرانخودرو مدیران صمت، وزارت دولت، از گفت: میپیوندند، وقوع به شهرها ی

خا مدل دو پراید، مدل سه از اکنون پژورمیکنیم، خودروی و شده خا405ج رده از امیدوارنیز و شد خواهد خارج با کاهشریم شاهد خودروها، این شدن ج

باشیم.رانندگیسوانحجانباختگان

اضافهشدن از انتظامی مقام کر8این بحث کرد: خاطرنشان و داد خبر نزدیک آینده در راهور پلیس تجهیزات به موبایلی دستافزار بهوهزار نیز سازشی کی

بود.نخواهدکاغذیکیوکربهنیازدیگرومیشوداجرازودی

شدند.مجهزلحظهایردیابسیستمبهکشورسراسردرراهورپلیسگشتدستگاه150وهزار4کرد:بیانهادیانفر

ط گذشته سال در اینکه بیان با رانندگی و راهنمایی پلیس طررئیس این گفت: شد، اجرا رانندگی جرائم تقسیط اردیبهشترح ابتدای از افراد99ح شد؛ متوقف

ط این از جراستفادهکننده سال یک سقف تا پیشپرداختی هیچ بدون شدند متعهد نزدیکرح اکنون کنند، پرداخت را پرداخت23یمهها را جرایمهها درصد

ج تمام ترخیص برای باید و شد خواهند توقیف گذشته، آنها زمان سال یک از که خودروهایی که نکردند عمل خود تعهد به برخی اما پرداخترکردند را یمه

کنند.

بپردازند.خسارتپلیس،کیوکربدونتومانمیلیون11سقفتاشدهابالغبیمههابهشد:یادآوروی

بیما و نیست سفر وقت اکنون که کردند تاکید دستگاهها تمام اینکه بیان با انتظامی مقام عیدراین تعطیلی ایام در کرد توصیه هموطنان به دارد، ادامه ی

دهد.انجامراالزمیترمدیسفر،صورتدرکهداردآمادگیراهورپلیسصورتهردرشد:متذکروکنندپرهیزسفرازسعیدفطر

***
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/۹۹(اخیریکسالدرتصادفاتکاهشفطر/عیددرسفربرایترافیکیتمهیداتبندد/نمیایمنیکمربندکهرانندگانیانتظاردریمهرج
۰۲/۳۰-۰۸:۰۱(

شد.گزارربامروزصبحرانندگیوراهنماییپلیسرییسهادیانفر،کمالسیدسرداریرخبنشست

خب اجتماعی گروه گزارش بیمارگزاربه از عبور و کشور مردم برای سالمتی آرزوی با رانندگی و راهنمایی پلیس رییس نشست این ابتدای در برنا؛ کروناری ی

است.شدهتدوینخدماتتسهیلوایمنیترافیک،یترمدیمنظوربهاصلییترمأمووبرنامه٩٩4امسالگفت:

است.٩٩سالدرحوادثیابیزاروسنجشبارانندگیحوادثباختگانجانشمارکاهشبرنامهینرجدیتافزود:او

ح بر منوط ترافیک و مرور و عبور توسعه ارتقای کرد: تاکید رانندگی و راهنمایی پلیس همکاررییس و بوده موتورسواران ساماندهی و خطوط بین مردمرکت ی

میطلبد.را

حاضر حال در ما افزود: و22او دا131میلیون فعال صورت به ایران پالک با مجموعرخودرو در تردد23یم؛ حال در کشور در نقلیه وسیله دستگاه میلیون

یم.رداسیکلتموتورمیلیون12وهستند

سال در : گفت: هادیانفر گذا365میلیون98،2سردار شماره بحث ابتدای از خودرو گذارهزار شماره که اند شده بودهری محدود بسیار فرسوده های خودرو ی

است.

گذشته افزود:سال رانندگی و راهنمایی پلیس است.٣5رییس شده ارایه مردم به خدمات ارائه5١میلیون راهور پلیس توسط انتظامی نیروی خدمات درصد

است.شده

گذا شماره گفت: است.راو یافته افزایش سیکلت موتور د6٠٠هزار١٢6ی منفی نمره کشور در تعدادرنفر این از که اند کرده نخست،65یافت مرحله در نفر هزار

کنند.یافتردراخودگواهینامهمیتوانندساعتیکگذشتازبعدنفرهزار١٢ودوممرحلهدرنفرهزار5

داشت.کاهشکشوردرتصادفاتکرونادلیلبهاسفندسومافزود:ازودادخبراخیرسالهایدرتصادفاتافزایشازرانندگیوراهنماییپلیسرئیس

نمیکنند.مقایسهکشتهشدگانتعدادبارارانندگیتصادفآمارجهانیسازمانآماراساسکرد:برتاکیدهادیانفر

گفت:مدی تسراو مقررات و ها،قوانین دستگاه افزایی طوریت،هم به است کشور های راه معضالت ما اصلی مساله است شده گذشتهریع سال راه١٢ی درصد

است.شدهگرمبهمنجرروستاییهای

م عامل افزود:چهارمین رانندگی و راهنمایی پلیس رانندگی،ررییس سوانح زمان در است عامل اولین ما کشور در اما است رانندگی تصادفات جهان در میر و گ

،اورژانس،محیط رانندگی و راهنمایی بهزپلی همچون سازمانهایی تصادفات از بعد هرچند دارند. حضور .... و درزیست هم سازمانهای دیگر و بیمه یستی،

دارند.حضوراتفاقاین

شود.گزارربزمینهایندرایجلسهاستگفت:امیدمیکنندفوتکشوردرنفر65تا45روزانهاینکهبیانبااو

یابد.میافزایشتصادفاتدرصد٣٠یرکاروزهایبهنسبتکشوردرتعطیالتیهردرافزود:رانندگیوراهنماییپلیسرییس

نف هزار هر به نسبت دنیا در او گفته هستند،ربه تصادفات در که وجود18ی با و است کمربندایمنی نبستن تصادفات در فوت دالیل از میکنند.یک فوت نفر

بسیا الزامیست ما کشور در اقدام این آمارراینکه اساس بر کنند. می امتناع کار این به مباردت از قانونیی سالپزشک کاهش٩٨٢در کشتهشدگان آمار در

است.یافته

سال در گفت: است یافته افزایش کشور های جاده در تردد میزان اخیر های سال در اینکه بیان با رانندگی و راهنمایی پلیس اربعین٩٨رییس درصد4٩در

داشتیم.ترددافزایش
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هستند.هابچهجانباختگاندرصد١٢بودیمجانباختگاندرصدی4٠کاهششاهد٩٨سالتصادفاتتحلیلدرافزود:هادیانفر

یافت.کاهشدرصد٣٣تصادفات٩٨فروردینبهنسبتکهشداجرایرگذافاصلهحرط99فروردینهشتمازکرد:تاکیدرانندگیوراهنماییپلیسرییس

شه درون تصادفات در افزود: و٣١یراو کرده فوت حادثه محل در افراد میکنند6٠درصد فوت بیمارستان به انتقال حین در نیز مابقی و بیمارستانها در درصد

شه برون در و56یرهمچنین محل در و٣4درصد بیمارستانها در خون٢٠درصد ها فوتی این دلیل بیشتر و میکند فوت انتقال روند در هم یزیردرصد

است.تصادفاتایندالیلعمدهازمجازغیرسبقتوسرعتکهاستبودهیزمغضربهوداخلی

است.فوتدالیلدیگرازآلودگیخوابوخستگیوجلوبهتوجهعدماوگفتهبه

شود.میپیشنهادسیکلتموتورراکبینبرایایمنیکالهوکمربندایمنیخودرورانندگانایمنیبرایگفت:هادیانفر

است.تفرجگاهیاکثرانقاطایندرچوناستتصادفاتمنبعشهرهایرکیلومت٣٠افزود:هادیانفر

کر و راهور سپهر سامانه بحث و شد خواهند جمع ترخیص ستادهای رفته رفته داد: ادامه هادیانفر جوسردار حذف الکترونیکیو نیزرکیهای را کاغذی یمه

داشت.خواهیم

شود.میانجامسرعتلرکنتوسرقتازیرگیوجلراستایدرسومپالکحرطگفت:هادیانفر

شوند.میمنتقلکینگرپابهویمهرجنکردهپرداختیکسالدرراخودیمهرجکهافزود:خودروهاییاو

تب با ضرورهادیانفر غیر سفرهای از کرونا ایام در : خواست مردم از فطر عید متبریک های حرم و بپرهیزند ایمنیری کمربند از سرنشینان است. بسته که

کنند.توجهپلیسیمحدودیتهایبهوبپرهیزندمجازغیرسبقتازوشدخواهندیمهرجاینصورتغیردرکردهاستفاده

)۰۸:۴۰-۹۹/۰۲/۳۰(نروندسفرمردمراهور:پلیسرئیس

است.نیافتهپایانکرونایربیمازنجیرهکهچرانروندسفربهکردتوصیهمردمبهفطرعیدتعطیالتشدننزدیکبهتوجهباانتظامینیرویراهورپلیسرئیسایرنا-تهران-

خب نشست در شنبه سه روز هادیانفر سیدکمال افزود:رسردار رسانه اصحاب با دارندی تاکید پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ویژه به ها دستگاه همه

دارد.پیوستگیکروناویروسزنجیرههمچنانونیستسفروقتاکنونکه

اماکن داد: ادامه استزوی بسته هنوز ملتهبیارتی است ممکن سفرها با بود قرمز که گیالن و مازندران شهرهای براساسو دارد آمادگی پلیس اما شود

کند.یترمدیراسفرهابارابالغیتمهیدات

گفت: سالهادیانفر در فطر عید تعطیالت سال۹۶در درصد، است.۹۷،۳۶سه داشته افزایش تصادفات امتناع۶۳درصد سفر به رفتن از نوروز در مردم درصد

به اکنون نرفتند. سفر به و کردند رعایت را ها توصیه و تعطیالتکرده شویم، می نزدیک داتعطیالن پیش در را تابستان ماه سه و فطر سالرعید اما ۹۸یم

است.بودهنفرهزار۵۹۷ومیلیوندو،۹۷سالدربوده۴۰۵وهزار۱۰۹ومیلیوندو۹۸سالدرتصادفاتکلداشت.یادیزتفاوت۹۷بهنسبت

کمربند از باید سرنشینان و اعضای همه دارد وجود که مالحظاتی با کرد: تاکید راهور پلیس نداشتهرییس غیرمجاز سرعت و سبقت از و کرده استفاده ایمنی

نکند عبور جاده چپ و راست سمت شانه از و بوده صبور شد، ترافیک اگر توجهزو ها توصیه این به اگر حتی شود می توقیف خودرو و قانون اعمال حتما یرا

کنند.راهورمراجعهپلیسبهکینگرپابهانتقالبرایتاشودمیارسالپیامکآنهابراینکنند

ابتدای از دولت تالش با افزود: باید۹۸وی دارد وجود شهرستانک راه آزاد پایان که است تونل طول کیلومتر پنج و شد افتتاح شمال - تهران راه محورآزاد

یکسالدرتصادفاتفطر/کاهشعیددرسفرایبرافیکیتربندد/تمهیداتنمیایمنیکمربندکهگانیداننرانتظاردریمهجربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شود.ترافیکیگرهبهمنتجکهباشندنداشتهتوقفیهیچ

ط از شرایط براساس ها محدودیت کرد: اضافه مرهادیانفر کنتریق خواهدرکز طرفه یک شلوغ مسیرهای حتما شود می ابالغ راهور محورهال این جمله از شد

فیرو چالوس، وزهراز، است.کوه رشت قزوین پامحور به و توقیف حتما خودروها ایمنی کمربند نبستن با که باشند داشته توجه منتقلرهموطنان کنیگ

شود.می

دیگوی بخش گفت:ردر و کرد اشاره گذشته سال با مقایسه در امسال نوروز های فوتی آمار به سخنانش از سالی ماه اسنفد و۹۷در هزار یک از۲۵۷، نفر

اسفند در و کردند فوت بیما۹۸هموطنان طرکه و اسفند سوم از کرونا فاصلهری ازرگذاح اجتماعی و۸ی هزار یک د شد، آغاز که۴۸فروردین کردند فوت نفر

گفت توان، می معادل۲۰۹درواقع سال۱۶.۶نفر فرودین در ایم، داشته را شدگان فوت کاهش و۹۸درصد هزار داشتیم۲۴۲یک تصادفات اثر بر باخته جان

فرود در سالرو ط۸از۹۹ین بااجرای گذارفرودین فاصله کاهشرح و جی اعمال شهرها، بین تومانی،۵۰۰یمهرتردد که۸۳۲هزار کردند در۴۱۰فوت نفر

داشتیم.کاهش۹۸سالماهفرودینبهنسبتماهینرفرود

با گفت: اسفند۳۳هادیانفر در مجموع در کاهش باختند۹و۴۱روزانه۹۷درصد جان تصادفات در درصد سالدهم با مقایسه در روزانه۹۸که دهم۹و۳۴،

فرودین در و فرودین۹۸،۴۲درصد در و درصد دهم چهار کردند۷و۹۹،۲۷و فوت درصد مجموعدهم مشابه۶۱۹در مدت به نسبت کمتر هموطنان از نفر

شدند.کشتهتصادفاتدرکمترگذشتهسال

وی گفته گذشتهبه شاهد۴۲سال و شد ثبت سپهر سامانه در رانندگی تخلف بودیم.۳کاهشمیلیون ماه مهر ابتدای در کالنشهرها و اصلی معابر در درصدی

شهرها در کرد: اضافه راهور پلیس (از۳۱رئیس حادثه،)رنف۳نفر۱۰هردرصد محل و۶در انتقال حین در که۶۲درصد کنند می فوت بیمارستانها در درصد

باشد.بیشتربیمارستانیهایکشتهبایدچراامااستبیشترشهرهاامکاناتچراکهاستابهامقابلاین

شه برون حوزه در افزود: حادثه،۵۹یرهادیانفر محل در راهدرصد بین درصد کشور۴و۳۴وشش های جاده در را خود جان ها بیمارستان در درصد دهم

دهند.میجانداخلییزیرخونویزمغضربهاثردرکههستندپیادهعابروموتورسوارکنند،میفوتبیمارستاندرکهکسانیبیشتردادند،دستاز

بیشت ندارد،روی کننده جدا موانع که طرفه دو های راه در ویژه به مجاز غیر سبقت مجاز، غیر سرعت را گذشته سال تصادفات عوامل جلوین به توجه عدم

نا در بیشتر که آلودگی خواب و خستگی ناوو در گفت: و کرد عنوان افتد می اتفاق عمومی عمومیوگان کاهش۱۰گان برای رانندگان های راه از متر کیلو

یافت.کاهشتصادفات،

گفت: راهور پلیس هستد،۱۹رئیس کودکان تصادفات در درصد هفتم در۶و تصادفات راهرکیلومت۳۰درصد وزارت سهم باید که افتد می اتفاق شهرها ی

شهردا گرفترو نظر در تصادفات این در را حزی تصادف اثر در اگر کند؟ریرا خاموش. را آن باید کسی چه بیفتد اتفاقی دریقی شهرها۳۰روشنایی کیلومتر

دیگ مساله واقعرنیز در است یعنیی سفر آغاز در شتاب ابتدای۳۰عامل بهکیلومتر نزدیک سفر پایان و ورکیلومت۳۰شهرها شهرها دری سفر پایانی نقطه

دارند.نقشتصادفات

داد: ادامه سالهادیانفر مامو۹۹در کنار در که است شده بینی پیش راهور برای اصلی برنامه جملهرچهار از اصلی های تردد،رمدییت در تسهیل ترافیک، یت

در ها برنامه این و شود می اجرا ترافیکی خدمات ایمنی و تردد برنامهایمنی جزء و است شده تبادل ها تفاهنامه و تدوین ناجا کالن های برنامه راستای

شود.میاجراکهاستجدیهای

ت جدی گفت: ارروی سنجش دارای که است ما های اولویت از باختگان جان کاهش رویکرد با تصادفات و سوانح کاهش ما برنامه است.زین یابی

حتوسعه طولی، فاصله رعایت مثل موضوعات برخی بر تاکید با ترافیک مرور و عبور نظم و ساماندهیرانضباط و تقدم حق رعایت خطوط، بین کت

توسعه بعدی موضوع است، راهور های برنامه دیگر از انها، تردد نحوه و نامه گواهی باب در سواران ترافیکموتورسیکلت اجتماعی و فردی رفتار بهبود و

همکا که طلبد.راست می مختلف های بخش در را مردم سالی در که جدی موضوعات دیگر سا۹۸از هوشمند و سیستمی تحول و توسعه شده یزاجرا

نروندسفردممراهور:رپلیسرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال اول نیمه در که است راهور گذا۹۹پلیس شماره مثل شود می اطالعاتراجرایی ملی شبکه بستر در نقلیه وسائل ترخیص اطالعات، ملی شبکه بستر بر ی

شد.خواهدعملیاتیحتماکهالکترونیکیبهکاغذیهایکیوکرتبدیلوپلیسسپهرسامانهو

کرد: اضافه راهور پلیس و۲۲رئیس و۱۳۱میلیون است تردد حال در فعال شکل به ایران پالک با خودروی دارد.۹۴۷هزار وجود ایران پالک میلیون۱۲هزار

کشور۱۰۴و در موتورسیکلت بخشرداهزار که سالزیم در کنندهاست. تولید به برخی و مالک به منتسب ها ان از و۹۸یادی میلیون شماره۳۶۵دو هزار

شود.میانجامکندیبهخروجامایمردارانقلیهوسیلهورودهمچنانکهحالیدربودهموجودتعداداین۹۸درسالشدفرسودهخودرویرگذا

ها جاده و شهر حجم آورد. می وجود به آینده در کشور برای را مشکالتی که گیرد می صورت کندی با فرسوده نقلیه وسائل خروج روند این گفت: هادیانفر

تعداد این با نیست.متناسب سالخودرو در نوشماره و۹۸،۳خودروهای و۸۵۳میلیون واردات۹۶۵هزار و داخلی کارخانه تولید عدد این که است دستگاه

گذشته سال مشابه مدت به نسبت موضوع این که میگیرد بر در مجموع۷را در است. داشته افزایش درصد گذشته۳۹دهم سال به نسبت هزاردستگاه

گذا شماره ورافزایش داشتیم ازی بیش نیز خودرو انتقال و بخش۴نقل این در خدمات افزایش درصد نیم و شش شاهد که است شده انجام مورد میلیون

این.بوده

گفت: راهور پلیس نیزرئیس سیلکت موتور گذشته۱۲۴درحوزه سال در شد پالک دستگاه اسقاطی۱۰۳هزار خودروهخای حوزه در بود. شده پالک هزاردستگاه

سال دستگاه۹۷،۶۷در و۳۵ازهزار نقلیه وسیله سالمیلیون دهد۹۸،۱۴در می نشان ها امار که است شده اسقاط دستگاه حوزه۷۹هزار این در درصد

است.داشتهافزایشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتدرصد۵کهداشتهنوشمارهدرخدمتهزار۲۰۷ومیلیون۵مجموعدرایم.داشتهکاهش

گفت: گذشته۱۸هادیانفر سال دهیم می ارائه را خدمات و۳۵نوع و۷۸۴میلیون ناجا۵۱۴هزار در کردیم ارائه مردم به شده۷۰خدمت انجام خدمت میلیون

است.بودهراهورپلیسدرناجاکلخدماتدرصددهم۴ودرصد۵۱کهاست

نامه گواهی بحث در کرد: اضافه و۱۲۶وی با۶۰۰هزار نامه گواهی نامه۳۵نفر گواهی و هستند منفی نمره دارای نقلیه وسیله اول۶۹میلیون بار در نفر هزار

محروم، رانندگی از ماه سه و و۵ضبط و۷۰هزار دوم مرحله در ونفر محروم رانندگی از ماه گواهی۱۲شش که کرده کسب منفی نمره سوم بار برای نفر هزار

ژشوند.مینامهگواهیصاحبآموزشیدورانگذرانوسالیکازبعدکهشدابطالهااننامه

سال در گفت: و کرد اشاره کشور جدی مساله عنوان به تصادفات به سال۹۷و۹۶هادیانفر در داشت. افزایش درصد دهم دو و یک هفتم۹۷تصادفات و یک

کرونا ورود از قبل تا ها دستگاه های حمایت با که یافت کنیم،اسفندماه،۳درافزایش متوقف را تصادفات از ناشی های کشته میزان شدیم واقعموفق در

افتاد.اتفاقکشوردرتصادفاتکاهش۹۸بهمنپایانتادرصددهمدو

امیدوا ابراز سالروی برای را کاهشی روند این کرد س۹۹ی و دقیق رسانی اطالع و قوانین رعایت با و باشیم داشته کار دستور پیشردر را کاهشی روند بردهیع

هررغمبه برحسب اول کنند نمی مقایسه دنیا جای هیچ در کشته با را کشته آمار جمعیت،۱۰۰اینکه نقیله۱۰هزار وسیله پیمایشیاهزار میلیارد سوم

شود.میسنجیدهکشورها

مدی ترافیک، در اصلی های مولفه گفت: جاده(رهادیانفر و راه مقررات، و قوانین است،۲۱۷یت، کشور در راه کیلومتر کشته۱۲هزار روستایی های راه در درصد

است.نقلیهوسائلوانسانیم)رداکشوردرخیزحادثهنقطههزار۲۰۵ازبیشو

معادل تصادفات از ناشی باخته جان هر گفت: راهور پلیس ه۵رئیس تومان میلیارد دودهم وینهزو گذارد می کشور دست در مستقم غیر و ۳۴مستقیم

ه دالر درزمیلیارد کشور برنامه و کند می تحمیل کشور به به۹۸سالینه بودهدرصد۸دستیابی ملی ناخالص ماتولید کشور در که حالی درزدرصد۷در یان

است.شدهتحمیلملیناخالصتولید

تق دنیا در کرد: اضافه وروی میلیون یک سالی م۳۰۰یبا عامل چهارمین تصادف و دهند می دست از تصادف اثر در را خود جان نفر امارهزار است دنیا در درگ

تجارت، و معدن صنعتف بهداشت، های وزارتخانه سانحه از قبل درتصادفات است. عامل دومین ما استانداردکشور سازمان سیما، و صدا پرورش، و آموزش

نروندسفردممراهور:رپلیسرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شهردا شهرسارو و راه وزارت سانحه زمان در دارند، نقش ها وزی نجات و امداد سازمان شهردای، نشانی، آتش اورژانس، احمر، راهوررهالل پلیس و ها ی

دارند.نقشیستیزبهسازمانوهابیمهاحمر،هاللبیمارستانی،حوزهبهداشت،وزارتقضائی،مراکزانتظامی،نیروینیزسانحهازبعددارندنقش

برنامه های شاخص در گفت: بههادیانفر توسعه استکه۳۶ششمم شده اشاره تصادفات یافتدرصدکاهش می حضور ایمنی کمیسیون در جمهور رئیس باید

باما جلسه این هم بار یک گذشته سال چند کهردر حالی در نشد جانباخته۴۵روزانهگزار هر ازای به داده دست از را خود جان کشور در مجروح۲۵نفر نفر

شوند.می

با مرتبط پیمایش میزان حتما که کیلومتر میلیارد یک در جانباخته تعداد براساس مثال عنوان به شده عنوان شاخص چهار براساس کرد: تاکید یسکروی

یابد افزایش پیمایش چه هر دارد، قانونی مستند و است میزانرتصادف کشور در تعطیلی هر یابد می افزایش نیز تصادف افزایشیسک نیز ها جانباخته

شوند.میمجروحوباختهجانتعدادچهکهشودمیاعالمکنیم،میامادهدولتبرایکهتحلیلیگزارشدریابدمی

کرد: اضافه سالتعدادهادیانفر در باختگان پیمایش۹۶جان کیلومتر میلیارد یک سال۴۴در در و است بوده سال۹۷،۴۰مورد در و مورد۹۸،۳۳مورد

شاخص با جانباختگان تعداد سال۱۰۰بوده، در جمعیت سال۹۶،۲۰هزار در درصد، دهم هفت سال۹۷،۲۱و در و در۹۸،۲۳نفر یافته افزایش درصد دهم

است.نفرهزار۱۰۰در۱۸دنیانرمکهحالی

شاخص در داد: ادامه نقلیه۱۰وی وسلیه سالهزار سال۹۶در در درصد، دهم یک و و۹۷پنج سالپنج در و درصد دهم نزدیک۹۸یک دهم هشت و چهار

اند۵ کرده فوت تصادفات در آمارنفر قانونیبراساس کشتهپزشکی به کشته آمار نداکه قبول را آن ما و سالراست در و۹۶،۱۶یم سال۹۷۷هزار در در نفر

سالهزار۹۷،۱۷ در و۹۸،۱۶و داشته۹۴۷هزار کاهش درصد دهم چهار و یک کرونایی وجود با اسفند در که باختند جان تصادف اثر در ماه بهمن تا نفر

است.

شود.میاضافهخودرهابهامسالقانونتاکیدبراساسنیزسومپالکگفت:شودفمیانجاماینترنتییرگذاشمارهپساینازاینکهبهاشارهباوی

آنالینایراننفتون،بازتاب،نیوز،تینیرخبپایگاهاعتماد/روزنامهدیگر:منابع
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)۰۳:۴۵-۹۹/۰۲/۳۱(اول)قسمت(خرداداواخراز405تولیدتوقفداد:خبرناجاراهورپلیسرییس

روزنواکوناپرس،کار،وخودروانا،آنالین،جمجامآنالین،جوانانتخاب،یرخبپایگاهامروز/شهروند،زمان،پیاماطالعات،کیهان،روزنامهدیگر:منابع

۱۲ ۷
۱
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)۰۳:۴۵-۹۹/۰۲/۳۱(دوم)قسمت(خرداداواخراز405تولیدتوقفداد:خبرناجاراهورپلیسرییس
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جانباختهموردهرمیلیاردی۵.۲خسارتاالن/بهتا۸۰سالازتصادفاتجانباختگانکاهشیروندخبرنگاران:جمعدرهادیانفرسردار
)۰۹:۱۳-۹۹/۰۲/۳۰(کشوربه

است.داشتهکاهشیروند۹۸سالتا۸۰دههازرانندگیحوادثجانباختگانآمارگفت:ناجارانندگیوراهنماییپلیسرئیس

سال در راهور پلیس خدمات آمار به اشاره با خبرنگاران جمع در امروز ظهر از پیش ناجا راهور پلیس رئیس هادیانفر کمال سید سردار مهر، خبرنگار گزارش به

از۹۸ بیش و۳۵گفت: سال۷۸۴میلیون در ناجا مجموعه در خدمت خدمت،۹۸هزار تعداد این از راهور پلیس سهم که است شده داده ارائه مردم ۷۰به

است.بودهراهورپلیسبهمربوطدادهارائهناجابهکهخدماتیازدرصد۵۱حدودیعنیاستبودهمیلیون

شمارهگذا آمار به اشاره با سالروی در خودرو و۹۸ی میلیون پنج راهور پلیس شمارهگذا۲۰۷افزود: خودرو سالرهزار با مقایسه در که است کرده ۹۷،۵ی

است.داشتهافزایشدرصد

داد: ادامه ناجا راهور پلیس سال۶۹رئیس در اول بار برای راننده و۹۸هزار گرفت قرار ماهه سه ضبط آستانه در در۵۷۰۰گواهینامهشان دوم بار برای راننده

گرفتند.قرارگواهینامهتوقیفمعرض

حدود هادیانفر، گفته سال۱۲به یک از بعد و شده باطل گواهینامهشان افراد این که گرفتند قرار گواهینامه توقیف معرض در سوم بار برای هم نفر هزار

کنند.یافتردجدیدگواهینامهمیتوانند

دهه از رانندگی حوادث جانباختگان آمار داشت: اظهار سال۸۰وی سالهای۹۸تا در است. داشته کاهشی تعداد۹۷و۹۶روند در که بودیم شاهد

شدهایم.آنمهاربهموفقگذشتهسالدرالبتهداشتیمافزایشکمیبسیاردرصدرانندگی،حوادثجانباختگان

استداشتهکاهشرانندگیحوادثجانباختگانآماردرصد۰.۲

آمار به اشاره با ناجا راهور پلیس قانونیرئیس سالپزشکی بهمن آمار۹۸تا اساس بر قانونیگفت: کروناپزشکی شیوع از قبل یعنی ماه بهمن درصد۰.۲تا

است.داشتهکاهشدرصد۹۸،۱.۴سالدرآماراینگفتمیتواناسفنداحتسابباکهداشتهکاهشرانندگیحوادثجانباختگانآمار

) بوده اربعین زمانی بازه به مربوط بیشتر جادهها تردد که مهرماه جز به کرد: بیان داشته۶.۶هادیانفر کاهش رانندگی حوادث جانباختگان آمار تردد)، میلیون

است.

میکند.واردکشوربهغیرمستقیمومستقیمخسارتمیلیارد۵.۲رانندگیحوادثجانباختهموردهرگفت:وی

هر ازای به جهان در را رانندگی تصادفات جانباختگان آمار افزود: ناجا راهور پلیس سالهای۱۰رئیس در میگیرند. درنظر نقلیه وسیله آمار۹۶-۹۷هزار این

است.داشتهیرچشمگیکاهشایرانتصادفاتآمارکنیم،بررسیراتصادفاتجهانی،معیارهایبااگرمیدهدنشاناینهاکهبوده۴.۸گذشتهسالدرو۵.۱

ت سالأهادیانفر در قانونی، پزشکی آمار طبق کرد: و۹۶،۱۶کید سال۹۸۷هزار در و۹۷،۱۷نفر سال۱۸۳هزار در و ماه۹۸نفر بهمن و۱۶تا در۹۴۷هزار نفر

دادهاند.دستازراخودجانتصادفات

نیوزمرورخبر،همتنیوز،فرداسنقر،یبونرتیرخبپایگاهموج/یرگزارخبدیگر:منابع
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بهنسبت98اسفنددرخودکشیبهاقدامدرصدی27کاهشداد:خبربهداشتوزارتاعتیادواجتماعیروانی،سالمتدفترکلرمدی
)۱۸:۲۸-۹۹/۰۲/۳۰(قبلسال

مدی حدودرسالمانه: خودکشی از ناشی فوت میزان گفت: پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت دفتر صد6کل هر در

اسفند در کشور در خودکشی به اقدام میزان بهداشت، وزارت در شده ثبت موارد اساس بر و است جمعیت نفر سال98هزار به درصد27حدود97نسبت

است.یافتهکاهش

خب نشست در شنبه سه روز حاجبی احمد سالمانه: گزارش بربه بهداشت وزارت از که کنفرانس ویدیو ازری ناشی فوت آمار بهداشت وزارت افزود: شد، گزار

آو جمع را آماررخودکشی با آن دقت افزایش برای اما میکند، قانونیی درپزشکی خودکشی به اقدام آمار میکنیم. استناد آمار آن به و میشود داده انطباق

دارد.وجود98فروردینبهنسبتنسبیکاهشهمآمارایندرامااست،نشدهکاملهنوزماهفروردین

است.افسردگیکشوردردرصد12.7بااختاللینرشایعتاست.درصد23.6سال64تا15سنیگروهدرکشوردرشناسیرواناختالالتآمارداد:ادامهوی

کروناازناشیاضطرابوترس

گیرمدی همه از بعد گفت: بهداشت وزارت اعتیاد و اجتماعی روانی، سالمت دفتر اینرکل از ناشی نگرانی و اضطراب با افراد عموم و جامعه کرونا، ویروس ی

گی ویروسرهمه از رفتارهایی با جهانی جامعه همچنان بود. ویروس این بینی پیش غیرقابل رفتارهای و بودن ناشناخته آن، اصلی علت شدند. مواجه ی

هستند.بیشترتحقیقاتدنبالبهواستمبهمکهمیشودمواجه

بحرانها و حوادث دنبال به و هستند طبیعی واکنشها، گونه این دارد. وجود جامعه در اضطراب و ترس انتظار بحرانی، موارد این دنبال به داد: ادامه وی

بیما برچسب نباید واکنشها این به بنابراین میشود. روانردیده سالمت بخش داشت. شدید اضطراب که شدیم مواجه جامعهای با اسفند اوایل در بزنیم. ی

بدهد.انجاممداخالتیوکردهشناساییراجامعهنیازکهکردتالشمختلفروشهایبهابتداازبهداشتوزارت

از یکی افزود: مراقبتهایزحاجبی نظام در روانشناس هزار دو حدود بود. اولیه بهداشتی مراقبتهای نظام شد، استفاده اول روهای از که یرساختهایی

ط از کرونا از ناشی اضطراب اساس بر و هستند فعال کشور سراسر در که شدهاند گرفته کار به اولیه بودند.ربهداشتی ارتباط در مردم با ویدیویی ارتباط یق

ازز و شد استفاده ماه اسفند هفتم از که دیگر تلفنی23یرساخت سامانه شد، آغاز آن در روان سالمت مداخله از4030اسفند بیش تاکنون هزار500بود.

بین زمانی بازه این در که شده داده پاسخ روان سالمت مشاوران و کارشناسان توسط تلفنی به9تا8تماس توانست منبع این است. شده داده جواب هزار

تلفنی تماسهای دادههای اساس بر که داده فرودهایی و فراز گذشته ماه سه این در جامعه شناختی روان نیازهای کند. کمک جامعه سطح نیازهای برداشت

کنیم.تنظیمجامعهنیازبامتناسبراخودخدماتتوانستیم

کروناییبیمارانفوتازناشیگوسبرایمشاوره

ازرمدی بیش دنبال به کرد: اظهار بهداشت وزارت روان سالمت دا7کل خانوادههایی شده، اعالم تاکنون که فوت ازرهزار ناشی شده فوت افراد بازمانده که یم

عزادا شرایط نتوانستند افراد این هستند. کرونا سرویروس این نکند که دارد وجود نگرانی این نتیجه در و کنند اجرا را دفن و کفن و ازوی شود. پیچیده گ

س در مشاوره عنوان با خدمتی بسته و خدمات پیش ماه رضایت،ویک اخذ از پس و میشود گرفته تماس خانوادهها کلیه با میشود. ارائه و شده آماده گ

میشود.ارائهخانوادههابهخدماتاین

مخدرموادمصرفشیوعومصرفاختالل

مط مخدر مواد مصرف شیوع و مواد مصرف اختالل مخدر، مواد مصرف مورد در کرد: اظهار کشور در مخدر مواد مصرف میزان درباره سوالی به پاسخ در حروی

آخ اساس بر مخدرراست. مواد مصرف اختالل گرفته، قرار بهداشت وزارت اختیار در که آمارها کشور2.1ین در مخدر مواد مصرف شیوع ولی است. 5.4درصد
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است.درصد

کروناازیرپیشگیبرایالکلمصرفنادرستباور

جل برای الکل مصرف بر مبنی افراد در نادرستی باور ماه اسفند در کرد: بیان مصرفرگیوحاجی بابت مسمومیتهایی نتیجه در و بود شده ایجاد کرونا از ی

کردهاند.پیداراالزمگاهیآمردممیرسدنظربهونشدیمروبهروموضوعاینباگذشتهماهیکدرافتاد.اتفاقالکل

روانسالمتقانونوضعیتینرآخ

حدودرمدی گفت: بهداشت وزارت روانی سالمت دو16کل در قانون این شد. انجام آن مورد در فراوانی بازبینیهای و میگذرد روان سالمت قانون از سال

مط مختلف جلسههای در دولت هیات تغییراتیرکمیسیون که شد طزح این اسم افتاد. اتفاق آن روی هم بهریادی مبتال بیماران حقوق از حمایت قانون ح،

م در آن روی فنی کارهای حاضر حال در شد. ارائه مجلس به ماه اسفند در موضوع این شد. مصوب دولت هیات در نهایت در و تبدیل روانی کزراختالالت

شود.آمادهصحنبهارائهبرایتامیشودانجاممجلسپژوهشهای

داردجلوییبهروکترحسراجحرط

ط درباره طرحاجبی شهر، یک در پزشکی علوم دانشگاه هر حاضر حال در کرد: اظهار سراج زوایایرح به کامل تسلط اینکه از بعد میکند. اجرا را سراج ح

شد.تصویبمالحظاتیباوحرمطهمکشوراجتماعیشورایجلسهدرکرونا،شیوعازقبلسراجحرطکند.پیداگسترشمیتواندشدایجادآنمختلف

که کشور اجتماعی سازمان داد: ادامه طزوی این از است کشور وزارت سالریرمجموعه در میکند. حمایت ط15نیز99ح به دیگر خواهدرمحل اضافه سراج ح

ط این حرشد. سالرح پایان تا میکنیم بینی پیش دارد. نیاز استانداردهایی به اجرا برای اما دارد، جلو به رو شورای99کت ببینیم. را گسترش سرعت بتوانیم

استاندا خصوص به و کشور مدیراجتماعی و استانداری اجتماعی طرکلهای اجرای برای استانها در پزشکی علوم دانشگاههای با همکاری سراج میکنند.رح ی

کروناییدوراندرخانوادههادرخشونت

ج در اینکه کرد: اظهار کرونایی دوران در خانوادگی تعارضات درباره سوالی به پاسخ در مواجهرحاجبی خانوادگی ارتباط در مشکالتی با خانگی قرنطینه یان

است. بینی پیش قابل گیزشویم همه تنظیمریرا قبلی زندگی شیوه برای ما مهارتهای همه است. داده تغییر را زندگی شیوه کلی طور به کرونا ویروس ی

بیفتد.اتفاقارتباطدرتعارضاتیاستممکنباشند،داشتهتعامللزمندریربیشتساعتبایدخانوادههاومیشودطوالنیخانگیقرنطینهوقتیبود.شده

کردیم.برقرارجامعهبامستقیمیارتباطزمینهایندرکردهاندکار4030سامانهدرکهشناسانیروانازاستفادهوحمایتیمداخلهایبستهچندباافزود:وی

درمانکادربهروانسالمتخدماتارائه

د مشاورهای نیازهای برای درمان کادر که خدماتی عمده کرد: اظهار درمان کادر به روان سالمت خدمات ارائه درباره پزشکیروی دانشکدههای در کردند یافت

فراخور به ما همکاران شد. تدازارائه درمان کادر برای را گروهی و غیردارویی مداخالت پزشکی، علوم دانشگاههای در ارائهریرساختها شکل البته دیدند. ک

بود.متفاوتیرساختهازاساسبردانشگاههادرخدمت

ساعترمدی افزایش هستند. شناسی روان مداخالت مستعد علت چند به درمان تیم افراد که میدهد نشان تجربه افزود: بهداشت وزارت روانی سالمت کل

دورکا و کاری ساعت از پس شدن قرنطینه حتی و خانوادهها از اینری و کند کمک مشکالت جذب در میتواند خانواده محیط است. موارد این جمله از ی

میگذا هم کنار را ابعاد همه وقتی نداشت. وجود دوران این در درمان کادر برای میشود.روضعیت وارد شرایط این در درمان کادر به فشارهایی میبینیم یم

است.گروهیمداخالتشیوهها،ازیکیزمینهایندر

با میتوانند افراد گروهی شرایط در که است مناسب بسیار درمان کادر برای گروهی مداخله صورت به خدمت این داد: ادامه داشتهزحاجبی شناسی روان گویی

باشند.داشتهیربهتشرایطافرادکهمیشوداستفادهگروهیجلسههایایندرتکنیکهاییالبتهباشند.

میکندکمرااضطرابمیزانگاهیآ

اسفنددرکشیدخوبهاقدامصدیدر27کاهشداد:خبربهداشتتاروزاعتیادواجتماعیروانی،سالمتدفترکلمدیرسالمانه:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



افزایشرمدی با اضطراب میزان کاهش درباره بهداشت وزارت روانی سالمت وآکل دانش گفت: کرونا به نسبت میتواندآگاهی مقولهای هر به نسبت گاهی

سامانه وقتی کنیم. رسانی اطالع کرونا زمینه در کردیم تالش کند. کم را اضطراب اندا4030میزان بیشتزراه شد، دلیلری به میشد گزارش که تماسی ین

بود.ویروساینبابرخوردچگونگیمورددرنگرانی

جوانانونوجواناندررواناختاللشیوع

سنی بازه در هم جوانان و نوجوانان گروه کرد: اظهار اخیر سالهای در جوانان و نوجوانان در روان اختالل شیوع درباره و64تا15حاجبی میگیرد قرار سال

است.افسردگیشد،اشارهکهطورهماناختاللینرشایعت

پساکرونادوراندروسواس

شود. بیشتر آینده در وسواس مورد در افراد عالئم است ممکن بودیم. روبهرو خاصی شرایط با گفت: پساکرونا دوران در وسواس افزایش احتمال درباره وی

شوند.عالئمتشدیددچارمضاعف،عاملشدناضافهبامیتواندداشتندوسواسبرایزمینهایکهافرادیهمچنین

میشودآغازپاییزازروانسالمتیرغربالگ

غربالگرمدی انجام درباره ایرنا سالمت خبرنگار سوال به پاسخ در بهداشت وزارت روانی سالمت غربالگرکل گفت: روان سالمت ازری یکی روان سالمت ی

الزم آمادگی که پرسشگرهایی و دارد وجود که ابزارهایی از استفاده با گفت. روان سالمت پیمایش آن به باید البته است. سالمت نظام در ما دغدغههای

غربالگ برای میتوانیم دارند گیررا نمونه با پیمایشها در برویم. جامعه سمت به روان سالمت نمایندهری تعداد آن میتواند که میشود کار جامعه روی ی

بیفتد.اتفاقامسالپاییزدربایداقداماینشدهانجامکهطراحیهاییاساسبرباشد.کشوروضعیت

گذا فاصله حفظ با و نباشیم ویروس انتقال نگران و باشد خوب کشور شرایط اگر داد: ادامه کشوروی دادههای بهداشتی، اصول و روانیری سالمت زمینه در ی

غربالگ احتماال و میشود ارائه آموزشها شناسان روان به تابستان در و است آماده ابزار و شده نوشته پروتکلها تمام میشود. شهرجمع از روان سالمت یورری

شد.خواهدآغازپاییزابتداییاماه

غربالگ این خانه به خانه نتوانیم که برسیم بندی جمع به اگر افزود: دیگرحاجبی شیوه است ممکن بدهیم، انجام را استری بعید خیلی ولی کنیم. انتخاب را ی

کشور در روانشناسی اختاللهای شیوع جدید وضعیت میتوانیم امسال پایان تا بنابراین کنیم. اجرایی را کار این نتوانیم کنیم، استفاده حفاظتی لوازم از اگر که

کنیم.اعالمرا

غربالگرمدی شیوه درباره بهداشت وزارت روانی سالمت رارکل آمار دقت نمیتوانیم دیگر کند تغییر شیوه اگر کرد: اظهار خانه به خانه صورت به روان سالمت ی

کرد.خواهیمکاریردیگروشهایرویشود،ویروسانتقالیسکرافزایشباعثخانهبهخانهشیوهاگرالبتهیم.رببباالترکشوردر

کرونابهمعتادانابتالیاحتمال

ندا دلیلی کرد: بیان کرونا به معتادان ابتالی درباره ایرنا سالمت خبرنگار دیگر سوال به پاسخ در شاهدرحاجبی هیچ نشود. مبتال کرونا به معتاد فرد که یم

تو افراد که است این ابتدایی برداشت میشود. مبتال کرونا به کمتر مخدر مواد کننده مصرف فرد بگوید که ندارد وجود جهان در زمینه این در کنندهزعلمی یع

ندارد.علمیمبنایهیچموضوعاینولیکنند،یربردابهرهشایعهاینازمخدرمواد

اسفنددرخودکشیکاهشدالیلازیکی

از یکی باشد. افتاده اتفاق خانواده در تعارضاتی است ممکن خانواده در افراد حضور ساعت تغییر و مدت این در زندگی شیوه تغییر دلیل به گفت: حاجبی

هسته در نگرانی و بحران وجود دلیل به خانواده روابط در انسجام ماه، اسفند در که هست این کند، پیدا کاهش خودکشی میزان شده باعث که دالیلی

کرد.پیداافزایشماهاسفنددرخانوادههادراجتماعیسرمایهمیرسدنظربهشد.همدورافرادشدنجمعباعثخانواده

است. نیاز زمان به جدید الگوی با انطباق برای نتیجه در بودند. نکرده تجربه قبال که شدند مواجه مدت این در الگویی یک با خانوادهها طرفی از افزود: وی
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بیفتد.اتفاقتعارضاتیاستممکنبگیرد،شکلانطباقاینوقتیتاالبته

خودکشیبرموثرعوامل

شناختی روان و اجتماعی مسائل به روان، سالمت حوزه مشکالت و مسائل بقیه مثل خودکشی کرد: بیان خودکشی به اقدام بر موثر عوامل مورد در حاجبی

فاکتو چندین خودکشی دارد. ازرارتباط گروهی و است پیچیدهای پدیده بسیار کرد. برخورد خودکشی شناسی سبب عنوان به عامل یک با نمیتوان و است ی

بیما ژنتیکی، مباحث میشوند. موضوع شدن پیچیدهتر باعث تعامل با ازرعوامل بیش تا شود. خودکشی باعث میتواند دیگر موارد و پزشکی روان 90یهای

هستند.شناسیرواناختاللیکبهمبتالنوعیبهمیکنندخودکشیبهاقدامکهافرادیدرصد

عوامل همه تعامل است ممکن ایالم مورد در دارند. پررنگ نقش خودکشی زمینه در نیز سالمت اجتماعی کنندههای تعیین یا اجتماعی عوامل داد: ادامه وی

باشد.شدهاستانایندرخودکشیافزایشباعث

کرونابامقابلهدربارهپویارویکرد

کرونارمدی ویروس بود. پویا که داشت دفاعی قابل رویکرد کرونا دوران در روان سالمت زمینه در بهداشت وزارت کرد: اظهار بهداشت وزارت روانی سالمت کل

کند.رفعراجامعهنیاززمانی،مقطعهرحسببرتاباشدپویابایدکندکارکرونامورددرمیخواهدکهحوزهایهروداردیربسیاناشناختهابعاد

بورسدنیاییرخبپایگاهشهروند/امروز،وطنروزنامهدیگر:منابع

)۱۹:۳۷-۹۹/۰۲/۳۰(مینهد!دلبرداغکهاشتباهیپزشکی؛قصور

بسیا شاکیان که است موضوعاتی جمله از پزشکی قصور بسیارسالمانه: های زنی گمانه جامعه سطح در آن افزایش خصوص در وجود این با دارد شدهری ی

داشت.امراینبهنسبتجدیتوجهبایدکهاستدادهقرارتاثیرتحترایادیزهایزندگیو

دغدغه که است مسائلی جمله از پزشکی قصور سالمانه: گزارش وزبه ترس دیگر سوی از و کرده ایجاد درمانی مراکز به ورود بدو در بیماران برای یادی

از جدی توجه به نیاز و دیدهاند آسیب پزشکی قصور از خانوادهها برخی همچنین میشود درمان روند رسیدن سرانجام به مانع امر، این از ناشی اضطراب

دارند.مسئولینسوی

برای نامناسب داروی پزشک، اشتباه تشخیص به مربوط پزشکی خطاهای بیشتر کرد اعالم درمان ناامن شیوههای بررسی از پس بهداشت جهانی سازمان

عنوان مصاحبهای طی گذشته سال ماه دی در قانونی، پزشکی سازمان رئیس مسجدی، عباس همچنین است. مغز جراحی عمل و اشتباه عضو، قطع درمان،

گذشته سال ماهه هشت «در که و19میکند های609هزار کمیسیون در قانونیپرونده وپزشکی هزار شش تعداد این از که شد مربوط302بررسی پرونده

که است بوده پزشکی قصور کمیسیون32به در شده بررسی پروندههای کل از برمیگیرد. در را ها کمیسیون به ارجاعی پروندههای کل از درصد47درصد
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و داشت همراه به را پزشک بیشت53محکومیت موجود، آمارهای اساس بر انجامید. پزشک تبرئه به نیز مربوطردرصد ترتیب به قصور شکایات تعداد ین

با دندانپزشکی رشتههای با662به زایمان و زنان با519، عمومی جراحی با447، ارتوپدی جراحی با327، عمومی پزشکان با292، بینی و حلق گوش ،228

پرستا بارو شماره214ی در رسالت روزنامه با گفتگویی در کشور، پزشکی نظام سازمان انتظامی معاون مقام قائم خلیلی، محسن دیگر سوی از است.» بوده

ماه9407 دی وجود97در بیشت13از گفته و داده خبر کشور در سال طول در پزشکی خطای به مربوط پرونده زایمان،رهزار و زنان به مربوط خطاها ین

است.پزشکاندندانوعمومیجراحان

دارد.جدیتوجهبهنیازبینندمیقصوراینازافرادکههاییآسیبوپزشکیقصوربحثرسدمینظربهاساساینبر

کشاندگرمکامبهرانوجوانپسرپزشکیقصور

بخوانید:بیشتر

کنندهضدعفونیمادهینربهتمعرفیشستوشو/محلولهایازاستفادهبهدلیلتنفسییرمجاسوختگی

کنیدحذفکرونایرپیشگیروشهایازراالکلمیشود/یشیرپروانباعثالکلمداوماستفاده

است.دادهدستازسادهاستفراغواسهالیکبهدلیلرافرزندشاحمدی،یارزما

دادم.دستازساعت12طیرااوامانداشت،زمینهاییربیماهیچفرزندمشد:مدعیفرزندشفوتچراییدربارهپدراین

ش خیابان در بیمارستانی به را او شد. دچار استفراغ و اسهال به فرزندم کرد: تاکید فرزندش درمان روند درباره همکاراو عدم با اما بردم تهران کادرریعتی ی

دادند.ارجاعتهرانغربدربیمارستانیبهراماآنهاوشدیممواجهدرمان

م یک به را فرزندم باالخره گفت: مراحمدی آن در فرزندم رساندم. تهران غرب در درمانی ازرکز بعد بست40کز پزشک حضور بدون همردقیقه درمان تیم شد. ی

کردند.وصلسرموکردهپوشکراساله14نوجوان

تز درمان کادر بررسیهای اساس بر را فرزندش فوت دلیل تزراو و پتاسیم کنتریق از بعد پرستار اینکه بهرغم افزود: و دانست انسولین خونریق فشار متوجه ل

نبرد.پیشازیرکااماشد،فرزندمپائینقلبضربانو

کمیسیون رفتم. پزشکی جرائم کمیسیون سه به تاکنون بنده کرد: تاکید و5احمدی داخلی کودکان، زمینههای در متخصصان حضور با پزشکینفره

اینربقانونی شد. کمیسیون5گزار به پرونده و دادند پزشکی خطای بر صددرصد رای دانشگاه اساتید از را7نفر صددرصد قصور نیز دادگاه داد. رای نفره

است.کردهتائید

فنی مسئول و معالج پزشک برای حبس هستم. پزشکی جرائم برای مربوطه رای روند بررسی حال در و کردهام شکایت درمان تیم از افزود: داغدیده پدر این

شدهاند.محکومصددرصدقصوربهبدویدادگاهدروشدهصادربیمارستان

شدمنجرگرمبهدردمعده

زنی و50منصوره، کرده شکایت درمان تیم از نیز فرزندش رفت. کما به شب همان اما کرد مراجعه پایتخت بیمارستانهای از یکی به درد معده بهدلیل ساله

دانست.کومشکرامادرشگرم

خب به رابطه این در بیمارگزاراو هیچ مادرم گفت: برنا تزری بهدلیل کرد فوت روز چند از بعد و رفته کما به درد معده بهدلیل اینکه است. نداشته زمینهای یقری

است.پرستاراناشتباه

میزد!بوتاکسدیپلمهدکترخانم

تز45حمید، بوتاکس را پلکش اطراف چررساله و چین تا کرد درمانهایویق وجود با او گفته به نمیشد. باز پلکش دیگر اقدام این در اما شود برطرف کش

ندارد.راچشمشکردنبازتواناییدیگرورفتهبینازپلکشعصبپیاپی
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تا بوتاکس داروی را عارضه این بروز دلیل تزرحمید که فردی افزود: و دانست گذشته مصرف مراکزریخ در فعالیت با فقط که است دیپلمه یک داده انجام یق

با اجازه خود به سالنهایزدرمانی برخی در که است حالی در این است. داده را افراد سالمت با تززی اینژیقریبایی میشود. انجام نیز ... و بوتاکس ل،

است.جامعهدرسالمتیمقولهبهکمتوجهیوبیتوجهیدهندهنشانقضیه

اخیرسالهایدرپزشکیخطایافزایش

پزشکی خطاهای میزان اخیر سالهای در گفت: کشور در پزشکی خطاهای درباره اسالمی، شورای مجلس درمان و بهداشت کمیسیون عضو بنیادی، بهروز

است.پزشکیاموردرخودشانحقوقازمردمگاهیآبهدلیلپزشکیخطاهایشدنحرمطوشکایتهاافزایشدلیلاست.یافتهافزایش

دندانپزشکیها ارتوپدی، جراحی زنان، جراحی عمومی، جراحی همچون پزشکی رشتههای از برخی دارد. بهدنبال را شکایتها افزایش قضیه همین افزود: او

دارند.پزشکیخطاهایدرراآمارینربیشت

بیشت دارد. غیرعمد دالیل نیز مسائل اغلب کرد: تاکید پزشک خودراین حقوق به پیش از بیش مردم که است دلیل این به شده شکایت به منجر که آسیب ین

شدهاند.گاهآپزشکیامردربهویژه

تز براثر نوجوان فوت درباره مسئولیتراو که پرستاران ویژه به پزشکی گروه در فعال افراد تمامی اما بگیرد، قرار بررسی تحت باید پرونده افزود: پتاسیم یق

تزرتز مستقیم شکل به را پتاسیم نباید دارند برعهده را تزریقات فرد به مستقیم شکل به پتاسیم و شود بررسی پرونده اگر که است مهمی نکته این کنند. یقریق

است.نابخشودنیگناهاقداماینمیشود،

بدوی دادگاه در پزشکی کادر که دارد وجود شبهه این مردم بین در اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در اسالمی شورای مجلس درمان و بهداشت کمیسیون عضو

صو نوعی به شکایتها نوع این و گرفته را خود همکار طرف پزشکیرهم تخلفات به رسیدگی ردهبندیها تمامی در کرد: تاکید میگیرد، قرار بررسی تحت ی

دادگست براز پزشکی جامعه دادن نشان پی در دادگاه این در افراد که شبهه این بنابراین دارد. وجود دادیار عنوان به فردی شهرستان هستند،ری خطا از ی

میپردازند.فعالیتبهپزشکینظاماساسنامهبامطابقحقوقدانافراددادگاهآندرچوننیستدرستچندان

افراد است. شده تقسیمبندی کشور کل پزشکی نظام و استان روستا، سطح در و دارد مراتب سلسله شکایات به رسیدگی روند در حال، این با داد: ادامه او

میگیرد.قراربررسیمورداغماضهیچبدونشکایتشانروندبدانندوشدهعملواردشکایتصورتدرمیتوانند

م به منجر پزشکی در خطا یک مردم دیدگاه از شاید و است تخصصی علم یک پزشکی بدانند باید همگان گفت: درصدربنیادی بررسی شورای اما شود فرد گ

نیست.علمیچنداناقدام،یکبهدلیلفردیکمحکومیتهرچندمیدهد.نشانراقصور

استنداشتهافزایشپزشکیقصور

شفاف پزشکی خطاهای درباره قوانین گفت: کشور در پزشکی خطاهای درباره اسالمی، شورای مجلس درمان و بهداشت کمیسیون عضو قربانی، محمدحسین

ندارد.وجودقانونیضعفزمینهایندراست.

کند.عملشفافسالمتحوزهتادادقراربررسیموردراجراحیمجامعوپزشکینظاممیتوانبارهایندرافزود:او

قانون، به توجه با باید است. اجتناب غیرقابل پزشکی خطای حال هر به است. مشهود پزشکی خطای نیز پیشرفته کشورهای در افزود: مجلس نماینده این

کند.اعمالسختگیرانهقوانینتدوینبهبایدقانونگذارسالمتحوزهدرمشکالتبامواجهصورتدرداد.قرارمدنظرراپزشکیجامعهازمردمانتظارات

است.نیافتهافزایشپزشکیخطاهایقربانیگفتهبه

میشودگرفتهاشتباهپزشکیقصورباپزشکیخطاهای

است.رای متفاوت پزشکی عوارض با پزشکی خطای گفت: کشور در پزشکی خطاهای درباره کشور، پزشکی نظام سازمان بدوی هیات اسبق رئیس خسرونیا، ج

میکنند.شکایتزمینهایندرواستپزشکیخطاکهباورنداینبرهمگانهرچنداست.یرگیوجلغیرقابلومیافتداتفاقدنیاتمامیدرپزشکیعوارض
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طبیعتا شده، تخصصیتر ... و زایمانها پالستیک، جراحیهای اخیر سالهای در مثال برای هستیم. پزشکی قصور شاهد نیز مواقع برخی در کرد: تاکید او

با مقایسه در قلب جراحی عمل درضمن است. یافته افزایش نیز زمینه این در نیز15-10شکایت زمینه این در نیز شکایت است. شده پیشرفتهتر گذشته سال

است.یافتهافزایش

میکنند.طراحیرامتعددشکایتهایطبیعتاونکردهپیدادستخودهدفبهیباییزعملهایرونددرافرادموارداغلبدرخسرونیاگفتهبه

مسئولیتپذی درباره کشور پزشکی نظام سازمان بدوی هیات اسبق وررئیس تخصص از دور به اعمالی فردی هر اگر مثال برای افزود: پزشکی جامعه ی

دهد.میقراربررسیتحتراموارداینمرتبنیزدرمانوبهداشتوزارتبگیرد.قراربررسیتحتپزشکیجامعهیقرطازبایدمیدهدانجامصالحیتش

بسیا اینکه بیان با فعالیترخسرونیا به تخصصش اساس بر فرد هر باید گفت: میشوند، شکایت بروز باعث مختلف زمینههای در فعالیت با پزشکان از ی

بپردازد.همراآنتاوانبایدکندپیداورودتخصصبدوندرمانیحیطهدرپزشکیاگربپردازد.

تز عوارض درباره تزراو صورت در و است کشنده دارو این کرد: تاکید پایان در پتاسیم درریق مریق باعث تزرگ میشود. قوانینرگ رعایت مستلزم پتاسیم یق

میشود.گرمباعثآن،بهکمتوجهییابیتوجهیصورتدرکهاستایویژه

)۲۰:۰۸-۹۹/۰۲/۳۰(دعوایکدقیـقههرکرونایی؛تنشهایبهنگاهیباجامعهدریرگیردونزاعآماربررسی

غ نه و میشناسد خودی نه دیگر کند، طغیان که عصبانیت و شعلهرخشم چنان گاهی ساده، اخم یک حتی لحظهای، عصبانیت یک کوچک، جرقه یک یبه.

را قرارت و صبر میبندی، هم روی چیز همه برای ثانیهای را چشمت که زمانی همان میسوزاند. و میزند آتش هم با را خشک و تر که میمیکشد تارُبَسر ی

ببا را چیزها خیلی شاید لحظه همان کنی، خالی همه سر روی را عزخشمت جان حتی و زندگی را. خانوادهات و خودت وزی. خشونت میگوید را.شواهد یزت

ندا سیاهنمایی قصد نیست. چشمگیر هم آنچنان کاهش این رقم اما شده کمتر موجود شرایط به توجه با و قبل به نسبت ناخوشایندرنزاع حقیقت این اما یم،

سر اجتماعی آسیبهای با نوعی به که آنهایی تمام و روانشناسان جامعهشناسان، که است موضوعی و نیست انکار کردهوقابل بیان بارها و بارها دارند، کار

ج و ضرب با که خانوادگی حتی یا خیابانی نزاعهای آمار نیست کم دادهاند. هشدار آن مورد در سرو و نفر چند یا یک قتل حتی و شدید و خفیف خرح

د هم با و گفته ناسزا هم به صف زدن بههم خاطر به که دیدهاید تاکسی یا اتوبوس صف در را نفر چند میرسد. پایان به خانه یا خیابان سنگفرش گیررشدن

یقهگی شاهد چندبار درشدهاند؟ با یا آن غائله که بودهاید تصادف یا خیابان در پیچیدن سر بر نقلیه وسایل رانندگان جرگیری و ضرب و ازری یکی قتل یا ح

سازمان آمارهای اساس است؟بر شده تمام دو، قانونیآن سالپزشکی در و و97،185کشور وز686هزار و394ن کتککا384هزار خاطر به دررمرد ی

راهی قانونینزاع ساعتپزشکی هر میشود، مشخص ساده کتاب و حساب یک با کشور66شدند. در رارنزاع آمارها این حالی در قانونی میدهد.پزشکی خ

ج و ضرب و نزاع تعداد این که داده بسیارارائه و است درآمده سازمان رسمی ثبت به میافتد،رح اتفاق خانهها حتی و خیابان و کوچه در که نزاعهایی از ی

بسیار نزاع، آمارهای که گرفت نتیجه میتوان علت، همین به نمیشود. ضبط و ثبت نیز سازمان این آمارهای در و میشود تمام رسمی شکایت هیچ بدون
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چی آن از سازمانزبیشتر که است قانونیی کهپزشکی حوادث این از یکی میکند.در اعالم را آن رسمی طور به امسال16کشور یکرفروردین خون داد، خ

پلیس25جوان به حادثه اعالم از پس کرد. رنگین را خیابان کف دستهجمعی، نزاع یک در اتابک110ساله منطقه در نزاع محل به سرعت به انتظامی ماموران ،

غ پیکر با حادثه محل در حضور با ماموران شدند. جملهراعزام از بدن مختلف نواحی از نزاعجمعی این در که شدند روبهرو جوان پسر نیمهجان و خون در ق

باخت. جان جوان پسر و نشد واقع موثر درمانها اما شد، منتقل بیمارستان به سرعت به مجروح جوان بود. گرفته قرار چاقو ضربات مورد کمر و شکم کتف،

د این عوامل از نفر دو و کرده بازداشت را نزاع این عامالن از نفر پنج اولیه، تحقیقات انجام از پس نهایترگیرماموران در کردند. معرفی پلیس به را خود نیز ی

با دستور با بهزنیز مقتول جسد تهران، جنایی امور قانونیپرس اماکنپزشکی یا خیابانها همیشه دارد. ادامه پرونده این درباره بیشتر تحقیقات و شد منتقل

همخونها و فامیل یک اعضای حتی که میآید پیش مواقعی است. قتل حتی و نزاع شاهد خانواده عرصه نیز گاهی و نیست قتل شاید و دعوا شاهد عمومی

این از یکی در میشود. فراهم ناگوار حادثه یک وقوع برای زمینه که اینجاست و میافتند هم جان به و ندارند را یکدیگر مخالف رفتارهای و نظرات تحمل هم

سه که را خانواده اعضای گرم، اسلحه یک از استفاده با مردی تا شد باعث فنوج شهرستان سیاهکان روستای در خانواده دو بین خانوادگی اختالفات نزاعها،

تیرانداز این نتیجه در که بود خانواده اعضای بین نظر اختالف وجود قتل، این وقوع اصلی علت پلیس، تحقیقات براساس ببندد. گلوله به بودند، دختر،زن ی،

رسیدند.قتلبهگرمادربزومادر

تپش/حسینزادهلیال

خشونتوخشملرکنتراهکارهای

روانشناس/رزاقیپرویزدکتر

هنجارهای که هستند کسانی پرخاشگر، افراد میگیرد. هدف را روان و روح و جسم سالمت دارد، همراه به نامطلوبی اجتماعی تاثیر اینکه بر عالوه خشونت

بهراحتی را دیگران حقوق و حق و خودریزجامعه از خشنی و تند رفتار نباشد، چه و باشد آنان با حق چه که است بهگونهای اشخاص این روحیه میگذارند. پا

رفتا و خشم شدت چه هر بین، این در بگیرند. دیگران از را خود حق روش، این با تا میدهند بهرنشان کمکم باشد، شدیدتر میدهد، نشان خود از فرد که ی

زندگی در فرد گاهی داشت. خواهد دیگران با روابط در نامطلوبی تاثیر که میدهد نشان خشم خود از واکنشی هر در و شده تبدیل او همیشگی رفتار و رویه

قد به اقتصادی مسائل و خود درروزمره کوچکتری با که است ناکامی دچار و عصبانیرگیر بهشدت خودرواش، جلوی خودرویی پیچیدن مانند واکنشی ین

فشار رفتن باال دلیل به و دارد همراه به مطلوب تاثیر نیز انسان جسم و روح سالمت بر عصبانیت و خشونت اینها، بر عالوه میزند. رقم را نزاع یک و شده

مغ سکته دچار است ممکن آن پی در و شدید عصبی اختالل و استرس دچار فرد قلب، ضربان میزان افزایش و کنتزخون برای شود. قلبی و کاهشری و ل

مهمت و اولین دارد. وجود مختلفی راهکارهای اگررخشونت، است. مشاور یا روانپزشک روانشناس، به مراجعه باشد، داشته مثبتی نتایج میتواند که راه ین

ت را محیط است بهتر دارند، قرار تنشزا محیط یک در تارافراد یک از و بکشند عمیق نفس یک کرده، خشمشان10ک میزان از تا بشمارند برعکس صورت به را

کنت به نیز خنک آب لیوان یک نوشیدن شود. رسیدنرکاسته راه تنها نزاع و خشونت به توسل که بگیرند یاد و ببینند آموزش باید افراد میکند. کمک خشم ل

مسالمتآمیزت روشهای از میتوان و نیست نیازها و خواستهها گفتربه مانند دوی و نزاع تا کرد استفاده نیز بزرگیرگو حوادث به ختمرگتری قتل مانند ی

نشود.

نشاطخالیجای

جامعهشناس/قراییمقدمامانا...دکتر

خشونت تا میدهند دست به دست عواملی مجموعه یعنی نمیکند. تولید خشونت خود خودی به جامعه یک و است مختلف عامل دهها زاییده خشونت،

جامعه در نزاع و قتل گاهی آن پی در و شده بیکارتولید مانندی اقتصادی مشکالت و نابسامانیها از دهد. خشم،رخ خانوادگی، یا خیابانی نزاعهای تورم، ی،

تز تا زوجها میان طالق و اعتیاد مجارافزایش فضای در که ناسزاهایی حتی رسانهها، توسط منفی اخبار دستزیق همه و همه میشود، گفته عمومی یا ی
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کنت عوامل این کند. پیدا رواج گذشته از بیش خشونت تا میدهند هم دست کنتربه از وقتی و هستند نشده خارل بایدرل که است مشخص میشوند، ج

کنت عوامل این وقتی باشیم. جامعه در خشونت وقوع انتظار عادیردر موضوع یک نیز خشونت انواع به توسل کنند، پیدا شدت زمان گذشت با و نشوند ل

از بیش پیشزمینه میشود. جامعه40تلقی سطح در که قتلهایی و جمعی نزاعهای فردرصد چرا کردی، اخم من به چرا که است این میدهد، یادرخ

بسیا تحمل آستانه که میبینیم و هستیم شرایط این شاهد هماکنون متاسفانه قبیل. این از مسائلی و نکردی رعایت را نوبت چرا بهدلیلرکشیدی، مردم از ی

کوچکت مشاهده با و کرده پیدا کاهش عوامل ترویجرهمین جامعه در بیشتر هرچه را خشونت مساله همین که میزنند خشونت به دست نامالیمتی ین

خواب از که روز هر جامعه در وقتی کنید تصور شما است. شادی خشونت مقابل نقطه است. خالی بسیار ما کشور در شادی جای موارد، این بر عالوه میکند.

غ و عجیب شکل به اجناس قیمت میشویم، راربیدار خود جدید دلخواه رقم میشود، بیدار خواب از که تولیدکنندهای هر میکند، پیدا افزایش و تغییر یبی

خشونتور و بخندند و باشند شاد باشیم داشته انتظار مردم از باید چطور میکند، خشونتزاعالم تولید خشونت، جهانی، نظرسنجیهای اساس بر نکنند؟ ی

فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بخشهای در همهجانبه پیشرفت موجب اینکه بر عالوه و دارد همراه به فراوانی مثبت اثرات جامعه، یک کردن شاد میکند.

جل روانی و روحی مشکالت و جامعه در خشونت ترویج و اجتماعی مشکالت انواع گسترش و بروز از میشود، سیاسی مردمرگیوو تا میشود باعث و کرده ی

بیشت امید ناچیزربا و کم ما جامعه در شادی اینکه بر عالوه امروزه شوند. متوسل خشونت به کمتر خود دردهای و آالم تسکین برای و کنند نگاه آینده به ی

د دلیل به مردم وراست، خواب دارند، فعالیت و کار که آنقدر میدهند. اهمیت خود جسم سالمت به کمتر گرانی، و تورم و اقتصادی مشکالت با بودن گیر

در میکند. فراهم خانوادگی حتی و جمعی نزاعهای و خشم بروز برای را زمینه خود به خود نکند، استراحت و نخوابد خوب فرد وقتی ندارند. کافی استراحت

میدهند.دستازراخودجانحالتینربدتدریامیشوندمجروحومضروبسختیبهیانفرچندیایکنیزبیناین

خشمخاطربهخانوادگیجنایت2روایت

مهمت از تاثیرخشونت،یکی و بسیارگذارترین در نهتنها آن پای رد که است قتل وقوع در عوامل درین از بسیارگیری در بلکه خیابانی قتلهایریهای از ی

رسید.پایانبهآنهاازیکیقتلبافروشیمیوهیکدربرادردوخونیندعوایکهبودامسالفروردیناوایلیکهرمیشود.بهطومشاهدهنیزخانوادگی

که خونین دعوای این فروشی14در میوه مغازه یک در سورفروردین آتش اثرحادثه بر داد، برادرزخ دو بودند40و34ی شده سوختگی دچار بهشدت که ساله

صبح یعنی بعد، روز چند شدند. منتقل بیمارستان بز15به برادر ماجرارفروردین چون و داد دست از را جانش سوختگی شدت بهدلیل مصطفی نام به گتر

کرد.صادرراخصوصایندرتحقیقدستوراوکهشداعالمتهرانجناییقاضیبهحادثهاینگزارشبود،کومشک

مامو همراه به بهبود از پس کوچکتر کارتخوانربرادر دستگاه حادثه روز برادرم گفت: حادثه این درخصوص و شد منتقل تهران جنایی امور دادسرای به ی

د هم با شد باعث همین و آورد مغازه به را درخود شویم. بنرگیرگیر ظرف به چشمم ناگهان شد. کشیده تهدید به که حدی تا گرفت شدت ما بهزی افتاد. ین

بن ظرف برادرم میزنم. آتش را مغازه نروی، بیرون مغازه از اگر گفتم مقدازاو بود، گرفته شکل ما میان که کشمکشی در و برداشت را بنرین از رویزی به را ین

پاشید.منرویبرادرمراینزبنازبخشیوپاشیدمبرادرم

داد.دستازراجانشبرادرممتاسفانهاماسوختیم،ماودادخریزآتشسوناگهانبود،یربخانزدیکچون

یهرمهبهخاطرنزمادروهمسرقتل

مه گذاشتن اجرا برساند.ربه قتل به را مادرزنش و مرد،همسر این تا شد باعث بابلسر شهرستان های بانک از یکی مسلح میانسال نگهبان همسر توسط 27یه

تیراندا وقوع امسال جسدزاردیبهشت با محل در حضور با ماموران و شد گزارش پلیس به بابلسر شهرستان بهنمیر بخش های روستا از یکی در ساله47نزی

شدند.بودند،روبهرورسیدهقتلبهگلولهشلیکباکهسالهاش70مادرو

متهم گفت: باره این در انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون ساداتی، سیدجعفر ج52سرهنگ در همسرشرساله با اواخر این شد، مدعی اولیه تحقیقات یان

کند.مطالبهرایهاشرمهوبرودمادرشخانهبهوکردهقهرهمسرششدهباعثهمینکهداشتهیرگیردواختالف
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د و دعوا ز بعدا و رفته مادرزنش خانه کارش، محل به رفتن از قبل و شده موضوع این متوجه جنایت روز قتل، به مادررگیرمتهم و او همسرش، با ساله70ی

کرد.زخمیگلولهشلیکبارادوهرورفتهدخترشدوسراغسپسرساند.قتلبهگلولهشلیکباراوی

کروناوخشمرابطه

نسبتا خشم است معتقد قراییمقدم دیگزگرچه عده و دارد وجود جامعه در -ریادی کووید شیوع با هستند مدعی او با همسو نیز در19ی خشم و نزاعها آماز ،

دیگ اجتماعی گروههای اما است، کرده پیدا گسترش نیز خانوادهها حتی و میگویندرجامعه و است قراییمقدم نظر برخالف نظرشان که هستند جامعه در ی

خانوادههامیاندرنزاعوخشونتافزایشباعثمیشود،ادعاکهآنگونهخانگیقرنطینهو19-کووید

است.نشده

همهگی از ماه سه از بیش گذشت مربا و کرونا ازری بیش بیما200گ این به ابتال اثر در جهان در نفر یکیرهزار است. انکار غیرقابل آن مثبت تاثیرات اما ی،

محیط شدن پاک بهجز آن مثبت اثرات از پیشگیزدیگر پلیس رئیس گفته به که بود خوبی تاثیر آسمان، شدن آبی و خانوادگیریست نزاعهای بر پایتخت ی

کاهشخانوادگییهایرگیردموضوعبامردمیتماسهایکرونا،یرهمهگیبااو،اعتقادبهگذاشت.

ندارد.اساسیوپایهکرده،پیداافزایشماهچندایندرجنایتوجرممدعیاندکهشایعاتیواخبارحالعیندروکردتجربهرادرصدی10

ظهی کیوان مامورسردار به اشاره با تشری و تهران شهر سطح در پلیسی «ماموریتهای گفت: شده، یاد نکات پلیسریح صحنههای110یتهای در حضور ،

کنت جمعآورجرم، تصادفات، مامورل جمله از و... معتادان پیشگیری پلیس عملیاتهای و بهریتها را کدام هر بعد میکند ورود آنها به ابتدا در که است ی

است.همیرپیشگیپلیسبهعهدهنحویبهداردقرارپلیسبهعهدهکهیتهاییرماموتمامکهبگویممیتوانممیدهد.ارجاعتخصصیپلیس

تاکنون سال ابتدای و315از م572هزار با فورتماس تعدادرکز این از که شده گرفته پلیس و310یتهای اینکه957هزار ضمن است، شده عملیاتی آن مورد

م با تماسها فوربیشتر پارکز بد را خود ماشین فردی یعنی است بوده خاص محلی در پلیس به نیاز مورد در پلیسی اهالیریتهای آمد و رفت مانع و کرده ک

است.یرگیردونزاعبهمربوطتماسهاینربیشتموضوعاینازبعدکهشدندپلیسمداخلهخواستاروگرفتهتماسپلیسبامحلآناهالیوشده

جمجامروزنامهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۷:۵۲-۹۹/۰۲/۳۰((تهران)پایتختکروناییروزهایدرموتورسوارانجوالن

ب را شهروندان امان پایتخت خیابانهای در موتورسواران شمار بی تردد تهران پرترافیک و شلوغ روزهای این در ایرنا- خیابانهارتهران- در نظمی بی و ترافیک افزایش موجب و یده
است.شده

موتورسیکلتها تردد از ناشی ناهنجار فصدای و بوق با ایستادی،رهمراه اینجا چرا برو، «برو است: کرده چندان دو را پایتخت های خیابان شلوغی راکبان یاد

اند.آمدهتنگبهروهاپیادهوهاخیاباندرآنهاضابطهبیترددازکهاستشهروندانیاعتراضبهراکبانپاسخجمالتاین»و...بینینمیمنومگه

موتورسواران مخصوصبرخی مسیرهای حتی و ها کوچه پس کوچه رو، پیاده در تردد با که میدهند ترجیح خیابانها، روزهای این ترافیک دلیل به

شوند.میمواجهشهرونداناعتراضباالبتهکهبزننددورراترافیکتندرو،اتوبوسهای

میدهند.جوالنتهرانشلوغهایخیاباندرایمنیکالهحتیبدونوباالسرعتباموتورسوارانروزهااینیرآ

ولیعصر خیابان در روزانه معمول طور به که میانسالی را(مردی شهروندان امان موتورسواران گوید: می ایرنا خبرنگار به باره این در میکند روی پیاده عج)

است.دهندهآزاربسیارروهاپیادهدرموتورسوارانحضورپایتخت،روزهایایناضطرابپرایامدرواندیدهرب

و کوچهها در غیرمجاز سرعت با موتورسیکلت راکبان برخی افزاید: می کند، می معرفی بازنشسته دبیر و یوسفی را خود که ححتیوی روها میرپیاده کت

خاطر همین به باشد؛ خطرناک شهروندان برای تواند می که برایکنند خواهم می مدیران سایر و راهور پلیس عوامل داشتهاز موتورسواران ساماندهی حال

باشند.

و دارد ببخشید فقط ها اعتراض این جواب اما کردم اعتراض رو پیاده قسمت در موتورسواران حضور به بارها و بارها که کند می تاکید تهرانی شهروند این

گیرد.نمیصورتزمینهایندرموتورسوارانسویازعملیهیچ

شودنمیموتورسوارهمهاینیفرحپلیس

م های خیابان در گوید: می ایرنا خبرنگار به باره این در نیز تهرانی دیگر شهروند محدودهزکریک یعنی شهر ولیعصری فردوسی(خیابان و بهارستان میدان عج)،

سوا خودرو یک ازای به گفت جرات به توان قد۶تا۵یرمی به ها موتورسیکلت تردد حجم و بینیم می ویرموتورسیکلت راهنمایی ماموران که باالست

شوند.نمیآنهایفرحهمرانندگی

افزاید: می تواندوی این که کنند می انتخاب تردد برای را رو پیاده پلیس، عوامل و قانون اعمال از فرار برای موتورسواران بزبرخی پیادهرخطر عابران برای گی

باشد.

پایتخت در ها موتورسیکلت تصادف میزان شهروند، این گفته شهردازبه و راهور پلیس مدیران و است فکریاد باید تهران باالیری حجم این حال به ی

باشند.موتورسوار

استشغلیرموتورسوا

موتورسوار ولیعصریک میدان از ای گوشه در موتورسوا(که شاید گوید: می باره این در است، نشسته منتظر مسافر یافتن برای که تفرعج) گذشته در یحری

کنند.ترددهاخیاباندرکروناشیوعسختشرایطدرمجبورندخودیزروکسببرایموتورسوارانازیربسیاامروزامابود
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محمد را خود که شده۳۲وی سبب کرونا گوید: می شغلش درباره کند می معرفی موتوربسیاساله ثابت مسافران از اینری از استفاده به تمایل دیگر ها ی

کنند.استفادهموتورازشوندمیمجبورکارمحلبهرسیدنزودوترافیکازفراربرایبرخیهنوزهرچندباشند؛نداشتهوسیله

االن اما رفت می پیش خوبی به درآمد کسب کرونا آمدن از قبل تا و بود خوب خیلی موتور با فعالیت درآمد گذشته در میافزاید: تهرانی موتورسوار این

است.یافتهکاهشدرصد۷۰تادرآمدمان

ط که وقتی از گفت: نیز پایتخت روزهای این شلوغی درباره است،روی شده لغو ترافیک البتهح کنند؛ می استفاده شخصی وسایل از بیشتر رومردم کهزاز ی

هستند.بارحملمشغولموتورسوارانازخیلیوشدهبیشترآنهافعالیتوموتورسوارانحضورشدهبازتهرانبازار

س قیمت، ارزان وسیله این چه اگر گفت: و کرد اشاره نیز نقلیه وسیله این خطرات به روروی اما است آسان و بازیع عابر تصادف شاهد که نیست ی

نباشم.خودروباموتورتصادفهمچنینوموتورسیکلت

شودمیکشتهتهراندرموتورسواریکروزانه

م رانندگیررییس حوادث در گفت: ایرنا خبرنگار به پایتخت های خیابان در موتورسواران جانی تلفات درباره نیز تهران اورژانس هرکز متوسط بطور پایتخت،

میدهد.دستازراخودجانموتورسواریکروز

صاب اینکهر«پیمان بیان با آمبوالنس۳۰یان» با که ترومایی مصدومان بیشتر متاسفانه افزود: است، رانندگی حوادث به مربوط تهران اورژانس مصدومان درصد

هستند.سوارموتورمیشوند،منتقلبیمارستانبه

هستند.سوارموتورآنهااغلبکهیمرداتهراندررانندگیحوادثازناشیمصدوم۳۵۰روزانهداد:ادامهوی

م کرد:ررییس تاکید تهران اورژانس نکنند،کز رعایت را ایمنی اصول موتورسواران این اگر باالست، بسیار تهران شهر در موتورسواران تعداد اینکه توجه با

میکند.پیداافزایششبدررانندگیحوادثازناشیمیروگرمآمارافزایشاحتمال

دلیل به اما بیند می آسیب کمتر ترافیکی حوادث در آنها فقرات ستون و سر زانو، آرنج، کنند، استفاده مناسب لباس از که صورتی در موتورسواران وی، گفته به

میشوند.معلولیتدچارترافیکیحوادثدرموتورسوارانازیربسیامتاسفانهنکات،ایننکردنرعایت

تهراندرموتورسیکلتمیلیون۳روزانهتردد

م کنتررییس بزرکز تهران راهور پلیس تهرانرل شهر سطح در موتورسواران پررنگ حضور درباره خیابانگ در سیکلت موتور میلیون یک از بیش روزانه گفت:

کنند.میترددکالنشهراینهای

سرنشینان و راکب برای ایمنی کاله از استفاده زمینه در آموزشی و فرهنگی های برنامه اجرای به توجه با افزود: رازقی» محمد برخی«سرهنگ همچنان

است.نکتههمیننیزتصادفاتبیشتردرآنهاگرمعلتوکنندنمیاستفادهایمنیکالهازموتورسواران

خ به توجه با سال پایانی ایام در ها موتورسیکلت تردد حجم وی، گفته راهنماییربه مقررات موتورسواران اگر و کند می پیدا افزایش ها خیابان در عید شب ید

بود.خواهیمحوادثگونهایندرجانیتلفاتافزایششاهدنکنندرعایترارانندگیو

پایتختفوتیتصادفاتاصلیعاملها؛موتورسیکلت

هستند.موتورسیکتهاوپیادهعابرانپایتخت،فوتیتصادفهایازدرصد٨۴مجموعدرکرد:اعالمنیزتهرانپلیسرییسهمچنین

مهماندار»، «محمدرضا گفته خیابانها،۴٨به عرض از عابران عبور به مربوط ها فوتی از و٣۶درصد موتورسیکلتها سوا١۶درصد خودروهای است.ردرصد ی

آمار براساس افزود: قانونیوی اینپزشکی در تهران شهر و شده کاسته پایتخت تصادفات های فوتی میزان از درصد هفت معادل امسال ابتدای از تهران

دارد.رامیروگرمکاهشدرکشوراولرتبهزمینه

بز تهران راهور پلیس بسیاررییس اینکه بیان با سارگ جدا که افتد می اتفاق دوطرفه مسیرهای در تصادفات از خاطرنشانزی نیست، آنها در خطی بین ی

ان)(تهرپایتختکروناییهایروزدرانسوارموتورجوالنایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



کرد.کمراهاکشتهتعدادتوانمیدوطرفهمسیرهاییزجداساباکرد:

اث ترافیکی مهندسی با گفت: کنتگذار،روی بیمارستانی، پیش خدمات و خیز حادثه نقاط بندی کنتراولویت و ها موتورسیکلت مهار سرعت، سالمترل ل

داد.کاهشرافوتبهمنجرتصادفهایمیزانتوانمیعمومینقلوحملوسایلرانندگان

رانندگی و راهنمایی مقررات قوانین رعایت با موتورسواران است خوب کرده ایجاد تهرانی شهروندان در را ترس و اضطراب کرونا ویروس شیوع که شرایطی در

شوند.رویپیادهزماندرشهروندانآرامشوامنیتموجبپیادهینرعابمخصوصمسیرهایدرنکردنترددهمچنینو

پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اعالم اساس ظهربر ماه۲۹تاکنون و۱۲۲اردیبهشت مبتال۴۹۲هزار کرونا ویروس به قطعی طور به ایران در نفر

است.رسیدهنفر۵۷زوهشاهفتبهیربیمااینازناشیهایفوتیتعدادوشدهاند

بیما شیوع عامل که کرونا -رویروس کووید بیما۱۹ی یک رود می شمار به جهان وردر میلیون چهار از بیش تاکنون که است ویروسی در۸۱۹ی را نفر هزار

است.گرفتهرانفرهزار۳۱۷نزدیکجانوکردهمبتالجهانسراسر

)۱۰:۳۵-۹۹/۰۲/۳۰((لرستان)گرمازساله42خانمیکگشتزبا

کشد.مینفسهنوزشده،منتقلبیمارستانسردخانهبهکهایساله42خانمشدمتوجهآبادخرمقانونیپزشکی

خانم یک گفت: لرستان پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط که42مدیر شود می مشاهده بود، کرده مراجعه دفن جواز صدور برای سکته علت به که ساله

کشد.مینفس

میشود.منتقلآبادخرمرضا»«بهشتسردخانهبهمیکندفوتاینکهازبعدساله42خانمیکداشت:اظهارمهر،خبرنگارباگووگفتدریزشهباعبدالرضا

میکشد.نفسخانماینمیشودمشاهدهکهمیکندمراجعهدفنجوازصدوروجسدمعاینهبرایقانونیپزشکیصبحًاظاهرکرد:عنوانوی،

تیم نهایت در گفت: میکنند، منتقل آباد خرم مدنی شهید بیمارستان به را خانم این سپس اینکه بیان با لرستان پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط مدیر

میشود.احیاساله42خانماینومیشوندعملواردپزشکی

خانمزشهبا این حاضر حال در اینکه بر تاکید با بست42ی مدنی شهید بیمارستان اورژانس در مرساله علت گفت: میدهد، ادامه خود حیات به و است گری

است.بودهسکتهخانماین

ان)(تهرپایتختکروناییهایروزدرانسوارموتورجوالنایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۵۵-۹۹/۰۲/۳۰((لرستان)پزشکانمتفاوتادعای3/ساعت18ازپسآبادیخرمنزشدنزنده

:رحوادث شدن3کنا زنده خصوص در متخصص اززپزشک پس آبادی خرم م18ن از یک هر و دارند متفاوتی اظهارات اینرساعت نگهدازگ و بیمارستانرن سردخانه، در وی جسد ی
کردند.عنوانخانهو

خب (رپایگاه نیوز نامه تحلیلی پزشکیnamehnews.comی علوم دانشگاه درمان معاون که شد منتشر خرمآبادی شهروند یک شدن زنده خبر امروز ظهر : (

داد.ارایهموردایندرتازهایجزییاتایرناباگووگفتدرلرستان

مدی اظهارات بر بنا کرد: بیان گویی و گفت در شنبه سه شامگاه پزشکی عباس قانونیکلردکتر دادپزشک2لرستانپزشکی به مراجعه با فردی قبل پزشکیشب

است.داشتهدفنجوازصدورخواستدرخودنزدیکانازیکیفوتاعالموقانونی

نشدصادردفنجواز

است.کردهجسدمشاهدهبهمشروطراجوازگونهرهصدورونکردهصادردفنجوازفرد،اینفوتکرمدادرنقصدلیلبهدادپزشکافزود:وی

خانهدرجسد

من در شب شده فوت رفته می گمان که بیمار این پیکر بنابراین گفت: نگهدازوی اندرل برده دادپزشک نزد دفن جواز صدور برای را آن که بعد روز و شده ی

شود.مینزاینحیاتیعالیممتوجهوی

نبودسردخانهدرگزره

این پیکر کرد: تاکید نگهدازپزشکی سردخانه در عنوان هیچ به احیارن و منتقل آباد خرم مدنی شهید بیمارستان به دادپزشک تشخیص از پس و نشده ی

است.شده

و نشده ثبت استان اورژانس و درمانی مراکز به بیمار این مشخصات با ای مراجعه هیچگونه بود: گفته لرستان پزشکی علوم دانشگاه رییس این از پیش

است.دادهانجامراویاحیایاقداماتقانونیپزشکینظربنابربودنزندهتشخیصازپسمدنیشهیدبیمارستان

م باورنکردنی و خفن آرایش عکس کیمونو+ با افشار مهناز خفن قرتیپ سحر خودرو ایران فوقالعاده فروش جزئیات +عکس کافه یک در امیرجاللی یشیریم

با شخصی ماشین افشازدر بهاره و آزمون از جدید جنجالی عکس عکس + مشهور پریگر خاص آرایش عکسری عکس + سینما خانه جشن در ایزدیار یناز

گاهیردآناهیتااروپاییتیپازدیدنی

کناریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۳:۴۶-۹۹/۰۲/۳۱((لرستان)شداتفاقاینباعثبیمارخانوادهاشتباه|شدتکذیبسردخانهدرخرمآبادینزشدنزندهماجرای

شدن زنده خبر خصوص در لرستان پزشکی علوم درمان خرمآبادیزمعاون بست18ن استان سردخانههای از کدام هیچ در خانم این گفت: سردخانه، در حضور از پس ورساعت نبوده ی
میشود.مشخصویبودنزندهقانونیپزشکیدرحضورازپسبالفاصله

همشه گزارش گفتربه در امروز پزشکی عباس آ«الین شدنوی زنده موضوع با ارتباط در خرمآباد در فارس خبرنگار با اساسزگو بر داشت: اظهار خرمآبادی، ن

نبودهاست.یربستاستاندرمانیمراکزازکدامهیچدرخانماینگرفتهصورتبررسیهای

۱
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مدا با همراه فردی گذشته شب افزود: موضوع این جزئیات بیان با مداروی برخی و شناسایی بیمارک به مربوط درک برای خود خانمری یک دفن مجوز یافت

قانونیبه مداپزشکی نقص به توجه با که میکند مراجعه اوراستان از دفن مجوز صدور برای قانون پزشکی مسئوالن محل، در جسد وجود عدم و پزشکی ک

بیاورد.قانونیپزشکیبهخودهمراهراجسدکهمیخواهد

ساعت18ازبعدساله42نزشدنزنده|باقیدیارازگشتزبا

به جسد همراه به بعد روز صبح فرد این کرد: بیان لرستان پزشکی علوم درمان قانونیمعاون گرفتهپزشکی صورت بررسیهای از پس که میکند مراجعه

است.نکردهفوتاصالوبودهحیاتیعالئمدارایاوکهمیشودمشخصقانونیپزشکیتوسط

دارد.قراریرپایداشرایطدرحاضرحالدراودادانجامفرداینرویبرمدنیشهیدبیمارستانپزشکیتیمکهاقداماتیازپسبالفاصلهکرد:یحرتصپزشکی

حضور تکذیب با پایان در اساس18وی بر و بود اشتباه شد منتشر زمینه این در که اولیه خبر داشت: اظهار سردخانه در مذکور فرد قانونیساعته بهپزشکی

است.نداشتهحضورسردخانهیاودرمانیمراکزدررخداداینازقبلشبخانماینزمینه،ایندررسمیمرجععنوان

یرفوخبرآنالین،-اقتصاددنیایروزنو،خبر،اتحادانتخاب،یرخبپایگاهدانشجو/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۴:۰۱-۹۹/۰۲/۳۱(مازندراندررانندگیحوادثتلفاتکاهش

یافت.کاهشدرصد۵پارسالمشابهمدتبامقایسهدرمازندراندرامسالماهفروردینرانندگیحوادثتلفات

کل مدیر عباسی قانونیعلی هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گفتگو در جوانمازندران خبرنگاران تصادفاتیرساازباشگاه از ناشی فوتیهای گفت: ،

به ارجاعی قانونیرانندگی امسالپزشکی ماه فروردین در (۳۸مازندران یک۳۷نفر و پارسالزمرد مشابه مدت در رقم این که هستند کاهش۵ن) درصد

یافتهاست.

برمیگیرد.دررانفر۲روستاییراهو۲۶یرشهبرون،۱۰یرشهدرونمحورماهفروردینرانندگیحوادثمتوفیاتکلازافزود:او

مراکز از ارجاعی گزارش اساس بر گفت: قانونیعباسی ساپزشکی شهرهای باراستان میاندرود با۹ی، آمل گلربیش۶و و فوین نور، سوادکوه، یدونکناررگاه،

است.نشدهثبتآندررانندگیتصادفاتازناشیفوتیازگزارشیکههستندشهرستانهای

هستند.نفریکسواردوچرخهو۷باکدامهرسرنشینوعابر،۹سوارموتور،۱۴رانندهتعداداینازافزود:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی عباسی علی مازندران در رانندگی تصادفات از ناشی زخمیهای قانونیکلرکاهش مراکزپزشکی به ارجاعی رانندگی تصادفات از ناشی زخمیهای مازندران

داشت.کاهشدرصد۵۳پارسالمشابهبهنسبترقماینگفت:وکرداعالمنفر۵۸۱راامسالفروردیندراستانپزشکی

(ل…شداتفاقاینباعثبیمارخانوادهاشتباه|شدتکذیبدخانهسردرمآبادیخرنزشدنزندهایماجرآنالین:یهمشهر|خبرخبرادامهادامه
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رفتا الگوی مقررات و قوانین به عمل با اینکه بیان با رانندگی،راو و راهنمایی مقررات و قوانین رعایت با خواست: رانندگان از باشیم، فرزندانمان برای مناسبی ی

کنند.ایفاراخودمهمنقشتصادفاتکاهشدر

انمازندردرگیداننرحوادثتلفاتکاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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