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ستادیاخبار

)۰۵:۴۵-۹۹/۰۵/۱۳(جدول+کشاندگرمکامبه۹۹بهاردرراایرانی۱۷۰قگرفتگیرب

دادند.دستازراخودجانقگرفتگیرباثربرامسالبهاردرنفر۱۷۰

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماهه سه در کشور170ی،رکشور در نفر

بودند.نز)رنف14(مابقیومردآنهاازنفر156کهدادهانددستازراخودجانقگرفتگیرباثربر

با تهران استانهای ترتیب به آمار، این اساس با19بر خوزستان با16، کدام هر مازندران و فارس بیشت15و برمتوفی، از ناشی فوتیهای آمار رارین قگرفتگی

داشتهاند.کشوراستانهایبیندریرجاسالبهاردر

است.نرسیدهثبتبه99سالنخستماهسهدرقگرفتگیربازناشیفوتموردهیچیزدوشمالیخراسانی،ربختیاوچهارمحالاستانسهدرهمچنین

نوسالمخبر،ینرآخکنا،رفارس،اکوقنیوز،ربیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۳۸-۹۹/۰۵/۱۳(یرمنصوقاضیتارضاییمحسنفرزندازک؛ومشکگهایرم

م حتی و قتلها تاربرخی مرور با دارند. سیاست حضور از نشانهای کشتهشدگان بکشد. طول کمی شاید آنها به پاسخ که میشوند تبدیل معماهایی به زود خیلی بهرگها میتوان یخ
م اینگونه از جدیدترنمونههایی که یافت دست مرگها آن نمونه منصورین قاضی منصورگ قاضی فوت است. رومانی در ابهاماتیری دلیل به که است موضوعاتی جمله از رومانی در ی

شد.خواهدثبتاذهاندرداردکه

جا30 سال منصورخرداد قاضی جسد رسید خبر که بود کردهری خودکشی او که شد عنوان اول وهله در است. شده پیدا رومانی در اقامتش محل هتل در ی

مط او قتل فرضیه بعدتر اما منصوراست خانواده به جسد دیروز اینکه تا شد منصورح غالمرضا متهم جسد مرداد اول شد. داده تحویل بهری ورود از پس ی

شد.منتقلقانونیپزشکیبهکشور

سازمان رئیس زمان آن قانونیدر منصوپزشکی متهم جسد انتقال به اشاره ساعتربا جسد گفت: قانونی، پزشکی به آن تحویل و کشور به صبح5ی نیم و

به قانونیبامداد قضائی،پزشکی مقام دستور به افزود: مسجدی دکتر است. شده شروع آزمایشگاهی و علمی الزم اقدامات آن، تحویل محض به و تحویل

متخصصان از متشکل قانونیتیمی مپزشکی در جسد بالین آزمایشگاهیربر تشخیصی قانونیکز جهتپزشکی در اولیه اقدامات و شدند حاضر تهران استان
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شد.انجامفوتعلتتعیینجهتتخصصیبررسیهایوجسدشناسایی

گزارش «در کرد: اعالم چنین اطالعیهای در تهران دادستانی روز همان قانونیدر تصویربرداپزشکی و جسد دقیق معاینه با است: پزشکیرآمده اقدامات و ی

منصو غالمرضا آقای به متعلق جسد ظواهر، اساس بر اوال شد مشخص صورتپذیرفته تشخیصی بلندیرو مکان از که است حاکی بررسیها ثانیا است، ی

صور استخوانهای و چپ و راست (کتف تنه و صورت و سر در شکستگی چراکه است نموده تصویربرداتسقوط با جسدر) که شد اعالم دیروز شد.» روئیت ی

شد.دادهتحویلخانوادهاشبهیرمنصوقاضی

سازمان قانونیرئیس مپزشکی علت درباره سوالی به پاسخ در منصورکشور قاضی پاتولورگ و سمشناسی حوزه در اینکه جهت به گفت: فرآیندهایژی، ی

امیدوا است، طوالنی زمانرآزمایشگاهی آیا که سوال این به پاسخ در مسجدی عباس کنیم. اعالم قضائی مراجع به را پاسخ آینده هفته دو یکی در بتوانیم یم

نیزرم خانواده به جسد تحویل خصوص در وی نمیکنیم.» مشخص را زمان نشود، مشخص ما برای آزمایشها که زمانی «تا گفت: دادهاید؟ تشخیص را گ

است.»بررسیحالدرجناییدادسرایدرموضوعو)ت(اسشدهتحویلقضائیمقامدستور«باگفت:

خانوادهبهجسدتحویلخبرتکذیب

منصو قاضی برادر خبر این انتشار از پس ساعتی منصوراما قاضی جسد تحویل خبر کهری جسدی گفت: برنا به وی کرد. تکذیب و رد را خانوادهاش به ی

به خانواده با هم دوبار و آوردند ایران به است، من برادر به قانونیمنصوب کنیم.پزشک احراز را جسد ظاهر نتوانستیم منتها قانونیرفتیم همهپزشک از

است.نشدهاعالمهنوزآزمایشجواباماگرفتدیانایآزمایشماخانواده

منتظ و نگرفتیم تحویل را جنازه هنوز ما خاطر همین منصوربه قاضی برادر نکردیم. احراز رویت لحاظ به چون شود اعالم دیانای آزمایش که مدعیریم ی

که قدی و طول ابعاد نه سر، ابعاد نه نمیخورد داشتیم نظر در حداقل ما که کسی آن به چهره این اما نیست تشخیص قابل اندازهای و ازبینرفته «چهره شد:

هستیم.»آزمایشمنتظرودهیمتشخیصنتوانستیمهمدرصد50حتیکلیبهصورتامانمیخوردبرادرمبهدارد،جسداین

ذوالنو مجتبی بازمیگردد. مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس اظهارات به که دارد وجود هم ابهام یک موضوع این است:ردر گفته ی

مط گمانههای از منصور«یکی قاضی قتل درباره باندرح باشد.» اطالعاتی حاوی بوده ممکن که است فردی حذف برای کشور در فعال مخوف باند وجود ی،

است؟داشتهنقشیآیامیبردنامآنازنمایندهاینکهمخوفی

گفت؟چهآشنا

جا سال خرداد در که اینجاست تامل قابل مرنکته خبر که منصوری بهنظررگ نوشت: توئیتر در رئیسجمهور مشاور آشنا، حسامالدین بود، شده منتشر ی

«طب به موسوم پرونده دیگررمیرسد نهادهای بسا چه و قوه سه هر در فعال شبکههایی وجود «بدون داد: ادامه او هست. هم غیراقتصادی ابعادی دارای ی»

»شود.زدهپروندهسروتهنکندشود.راندهدنیاازرومانیدرمتهمشیککهبگیردشکلفسادیاستبعید

رضاییاحمدپرونده

ابهامات هم رضایی محسن پسر سالزپرونده رضایی احمد شد. کشته هتل در هم رضایی احمد اینکه تامل قابل نکته داشت. گلو93یادی هتل یایردر

سال و شد کشته فرزندزبا94امارات که شده داده اطالع گذشته سال آبانماه در افزود: مطلب این اعالم با رضایی احمد قتل سالروز در تهران، قتل ویژه پرس

با ایران به امارات کشور از وی جسد و رسیده قتل به رضایی احمد نام به رضایی بهزمحسن سوئیت کف در رضایی احمد جسد افزود: وی است. شده گردانده

داشت.قرارورودیدرنزدیکیدرجسدکهاستحالیدراینوشدهپیداکشزدراصورت

نمونهبردا کار امر این که داده تحویل احشا و امعا شامل داخلی محتویات بدون را رضایی احمد جسد امارات پلیس متاسفانه افزود: کردهروی غیرممکن ی

با تصزاست. تهران قتل ویژه موردرپرس بارها مقتول که میدهد نشان بودند ارتباط در رضایی احمد با که کسانی و شاهدان از برخی از ما بررسی کرد: یح
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است.داشتهنگرانیاظهارتهدیدهااینازوگرفتهقرارتهدید

آرمانروزنامهمنبع:

)۱۸:۳۶-۹۹/۰۵/۱۳(ی"رمنصو"قاضیگرمپیچیدهپروندهدرابهامهاادامه

نیستآنازبخشییاتمامتاییدمعنایبهخبرینرآخدرآنانتشاروشدهمنتشرفرارودرروپیشمتن/فرارو-محرمانهاخبار

م پرونده در منصورابهامها غالمرضا خانوادهرگ اما است. داده تحویل ایران به را او پیکر رومانی اخیرا میکند. پیدا افزایش روز به روز فساد به متهم قاضی ی،

نیست.اوبهمتعلقشدهدادهتحویلپیکرمیگویندیرمنصو

سازمان رئیس گذشته قانونیروز منصوپزشکی قاضی جسد تحویل از آخرکشور درباره آرانی مسجدی عباس دکتر داد. خبر خانوادهاش به بررسیری روند ین

است."نشدهاعالمقضائیمراجعبهپروندهایننتیجه"هنوزکرد:اظهارویفوتعلتتعیینویرمنصوجسد

سازمان قانونیرئیس «حدودپزشکی افزود: منصو10کشور قاضی جسد پیش بهرروز قانونیی اولیهپزشک بررسیهای و شد،(منتقل انجام جسد) معاینه

پاتولو و سمشناسی حوزه در اینکه دلیل به آمادهساژاما و آزمایشگاهی فرآیندهای امیدوازی است طوالنی فرآیندی تشخیصی المهای یکیری در بتوانیم یم

کنیم.»اعالمقضائیمرجعبهراپاسخآیندههفتهدو

م علت هنوز اینکه بیان با مسئول مقام منصوراین گفت:رگ و داد خبر خانوادهاش به قضایی مقام دستور با متوفی پیکر تحویل از است، نشده مشخص نیز ی

است.»رسیدگیحالدرتهرانجناییاموردادسرایدرپرونده«این

منصو قاضی برادر خبر این انتشار از پس بارساعتی هم دوبار و آوردند ایران به است، من برادر به منسوب که «جسدی گفت: او جسد هویت احراز درباره ی

به قانونیخانواده کنیم.پزشک احراز را جسد ظاهر نتوانستیم منتها قانونیرفتیم هنوزپزشک آزمایش جواب اما گرفت، انای دی آزمایش ما خانواده همه از

نکردیم.»احرازرویتلحاظبهچونشود،اعالمانایدیآزمایشکهیمرمنتظونگرفتیمتحویلراجنازههنوزماخاطرهمینبهاست.نشدهاعالم

مقدا ظاهر و ابعاد زمان طول دلیل «به افزود: دیدیمراو و نکردیم احراز را جسد ظاهر و ابعاد رفتیم که مرحلهای دو در بنابراین است رفته بین از جسد از ی

بیاید.»آزمایشجوابکهیمرمنتظوگرفتندانایدیآزمایشبرادرانوخواهرانازدلیلهمینبهنمیخوردبرادرمانبهجسدچیزهیچکه

است.نشدهیرنگهداسردخانهدرجسدظاهرایرمنصوخانوادهعضواینگفتهبهبنا

میافزاید.ماجراپیچیدگیبرقطعااظهاراتاینامااست.ندادهتوضیحییرمنصوقاضیبرادرادعایدربارهتاکنونقضائیهقوه

منصو قاضی باربرادر فرآیند از نیز پیشتر کهزی هنگامی را برادرش رومانی در ایران سفارت که کرده ادعا همچنین او بود. کرده انتقاد کشور به او جسد گرداندن

است.دادهپلراینتپلیستحویلکردهمراجعهآنجابه

در خارجه منصو23وزارت غالمرضا قاضی «جسد که بود گفته ماه بارتیر رومانی از کرونا ویروس شیوع از ناشی محدودیتهای رفع از پس گرداندهزی،

میشود.»

میشود.اعالمگرمعلتبررسیازپسکهکرداعالمقضائیهقوهزمانهمانشد.گرداندهزباتهرانبهیرمنصوغالمرضاجسدماهمرداداول

داد.خبرایرانبهماجرا»حرشگزارشصفحه29«همراهجسدانتقالازملیامنیتعالیشورایبهنزدیکنورنیوزوبسایتحالهمیندر

میانجامد.پرونده"اینپیرامونشدهحرطشبهات"تقویتبهموضوعاینونشدهدادهتحویلمداربستهدوربینهایتصاویربودگفتهوبسایتایناما

منصو غالمرضا بارجسد کهزی، شد پیدا رومانی بخارست در هتلی در خرداد سیام جمعه ایران کشور عالی دیوان سابق قاضی و اقامت10پرس آن در روز

یمنصورقاضیتاضاییرمحسنفرزندازنیوز:اعتدال|خبرخبرادامهادامه
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"اکبرطب فساد جنجالی پرونده نهم ردیف متهم او خارداشت. به محاکمه شروع زمان از که بود اوری" دادگاه کیفرخواست براساس بود. رفته ایران از هزار500ج

بود.کردهیافتردرشوهیورو

منصو بیمارقاضی درمان برای گذشته سال زمستان خاری کشور از سرطان باری به تمایلی خیلی او میگوید قضائیه قوه رفت، آلمان به و شد کشورزج به گشت

منصو قاضی اما مرنداشته، از پیش روز چند باری چند که شد مدعی و کرد منتشر ویدئویی بارگ کشور به کرده تالش پیزی در مرزها شدن بسته با اما گردد،

نشد.ممکنکاراینکرونایربیماشیوع

قتل؟یاخودکشی

نو راهپله از او رومانی، پلیس اولیه گزارشهای اساس دربر هتل پنجم طبقه پذیرشوگیر بخش روبهروی که جایی است. افتاده هتل البی کف به بخارست در ک

کا است. اضطرارهتل تلفن با اتفاق این از بعد هتل احتمال112یرکنان پلیس است. شده پرت پایین به مسافران از یکی کردند گزارش و گرفتند تماس

باشند.شدههتلوارداستممکنکهافرادییاهتلکنانرکابایرمنصومکالماتمخصوصاکند،بررسیرادوربینهابایدگفتوکردحرمطرا"خودکشی"

نش خبرنگار ماجرا ادامه مردر روز در که نوشت قضایی مقام یک از نقل به بخارست در لیبرتاته منصوریه رارگ، خودش باید هفتگی که رفته پلیس دفتر به ی

است.نداشتهوجوداودرنگرانیازنشانهایوبوده"خوب"اوحالکهشدهگزارشاست.میکردهمعرفی

نش این خبرنگار گزارش اساس بر منصورهمچنین شاهد، یک از نقل به بهریه باال از بعد لحظاتی و نشد آن وارد ولی رفت، پنج طبقه در خود اتاق سوی به ی

است.داشتهوجودداخلییزیرخونوشکستگیاوبدندرافتاد.همکفطبقه

نش منصوراین غالمرضا داده گزارش دارد دسترسی بخارست در محلی مقامهای به که مریه از قبل لحظاتی هری بازگ سپس و کرد پرداخت را اقامتش ینه

رفت.پنجمطبقهدرخوداتاقسویبهآسانسور

نشانرنش میتواند کالبدشکافی هرچند میکند، تقویب را خودکشی فرضیه دوربینها اولیه تصاویر که بودند گفته قبال پلیس مقامهای همچنین و لیبرتاته یه

باشد.شدهسقوطشباعثکهداشتهوجوداوبدندریردیگمخدرمادهیاالکلآیاکهبدهد

م که است این شده اعالم کالبدشکافی نتیجه از میگویدرآنچه گزارش این است. شده وارد سخت سطح با برخورد با که بوده ضربه از ناشی جراحات اثر در گ

است.دادهخرپرشتاباحتماالحالتدرگرم

مجمع دبیر رضایی، محسن داشت. وجود جدی تردیدهای ایران داخل در اما میکرد، برجسته را "خودکشی" بحث رومانی دولت گزارشهای اینکه وجود با

پرداختند.پروندهایندرقتلاحتمالیانگیزههایبررسیبهرسانههاکرد.استفادهماجراتوصیفدر"قتل"کلمهازتوییترشدرنظاممصلحتتشخیص

ثانی، نجفپور منصووامیرحسین منصورکیل قاضی هستند مطمئن خانوادهاش و او گفت مقطع همان در باشد."ری داشته خودکشی قصد که نبود "آدمی ی

منصو قاضی برادر ادعا منصوربه خانواده از نقل به همچنین است". شده "ترور برادرش هم، خوبری حالش و داشته تلفنی ارتباط روز همان که شده گفته ی

است.بوده

"طب پرونده سیاه جعبه او میگویند اماربرخی است، بوده حرفوی" پرونده ذینفعان دیگر توسط قتل احتمال از هم برخی نمیکند. تائید را ادعا این کیلش

کنند.صیدراخودماهیآبکردنآلودگلباتامیدهندنسبتمنافقینهمچوننظاممخالفتندروهایگروهبهراماجراهمعدهایزند.می

م هنوز ادعاها این تمام وجود منصوربا قاضی همرگ ایران قضائیه قوه و است نکرده ارائه باره این در دقیقی گزارش هیچ رومانی دولت است. "معما" یک ی

نشود.روشنبارهایندرواقعیتوقتهیچهمشایدوکنندبازراگرههاابعاددقیقتربررسیهایوآزمایشاتانجامشایداست.ندادهدقیقیتوضیحی
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)۲۰:۱۱-۹۹/۰۵/۱۳(خشایار!خونوداغگلولهسهراب،عشق

اسلحه به دست است، مشکی اش خودرو همانند کوتاهش آستین لباس رنگ که راننده و زند می ترمز خیابان وسط مشکی سوناتای – عبدالهی مصطفی

روانه مشکی جک سرنشینان سمت به که تیرهایی تعداد تا شوند می پیاده هم سوناتا عقب سرنشینان کند، می شلیک که را اول تیر دو یکی شود. می پیاده

ف یکی بعد لحظاتی شود. بیشتر شود معرمی دیگر گانگستر دو که است خونی در غرقه جسم منظورش ماشین». توی بذارش «بدو : زند می لگدزکهریاد یر

مع از سرعت به و گذارند می سوناتا عقب صندلی روی را او کشان کشان اند؛ ترگرفته را صحنه سرنشینانش و مشکی خودروی که همزمان گذرند. می کرکه

....هستنداتفاقاینتماشاگرکهشهروندیدووآسفالترویماندهجایبهخونلکهدو:کندمیخودنماییچیزدوکنند،می

تیراندا درزماجرای صدا به را خطر زنگ این دیگر بار اما بس، و باشد حادثه یک فقط تواند می اگرچه تهران، آباد سعادت منطقه در گذشته هفته خونین ی

است.شدهتبدیلاجتماعیکنندهنگرانهایآسیبازیکیبهجامعهدرآنهولناکبروزگونهاینوخشونتکهآوردمی

؟بودقرارچهازماجرا

د ماجرای شده، اعالم تاکنون چه آن اساس درگیربر تهران، آباد سعادت گذشته هفته دخترگیری سر بر خشایار و سهراب وری بوده سهراب عشق گویا که بود ی

خشایا خونرهمراه و خشم به نهایت در مسببانزیرکه و کرد خواهند رسیدگی و بررسی قضایی و انتظامی مسئوالن را حادثه این بیشتر جزئیات انجامد. می ی

کند.میخودگیرردراجامعهکهاستتلخاتفاقاتگونهاینازناشیوحشتورعباستآوردلهرهچهآنامارسید،خواهندخودجزایبهحادثه

عینیشاهدانوما

تا گشتیم خیلی بنابراین کند. می آشنا آباد سعادت لعنتی روز آن تگزاسی هوای و حال با بیشتر مارا عینی شاهدان از نقل به ماجرا این روایت قطع طور به

مجا فضای در چندنفر با . کنیم بررسی را اجتماعی ی ها آسیب آن دنبال به و شویم همکالم ماجرا این عینی شاهدان با روایتزبتوانیم که گرفتیم ارتباط ی

چی داشتند؛ کاسبی قصد هم ماجرا همین از ها آن از برخی که بود جا این جالب اما بود نزدیک واقعیت به دیگرزهایشان اجتماعی آسیب یک خود که ی

است.

هم رو آباد سعادت حادثه از شما تجربه خوایم می کنه. می مضطرب و نگران رو جامعه چقدر ها خشونت این که این درباره کنیم کار گزارش یه خوایم می ما

باشیم.داشته

بیکارم.چونکنم،میمصاحبهگیرممیپول+من

کنیم.صحبتاوندربارهاولبدیناجازه،نهیاخورهمیمادردبهوهستاندازهچهتاشمااطالعاتدونیمنمیکهما

بدم!توضیحتایزربتومن300میدم،کارتشمارهدارم،اطالعاتکاملوجامع+

بودوحشتناک

گفت به حاضر ماجرا آن عینی شاهدان از یکی وواما اضطراب او زدن حرف با شاید که امید این با و نکنیم ذکر او از نامی که شرط این با شود، می ما با گو

میدادن ناموسی فحشای شد، بلند خیابون از فحاشی صدای یهو که بودیم شده جمع هم دور دوستام «با : شود شنیده حادثه این از ناشی اجتماعی نگرانی

و دزدیدی رو اون «تو گفت می شون یکی آوردن. می رو دختر یه اسم هی و بودن کشیده قمه اول ؟ خبره چه ببینیم که پنجره دم رفتیم همدیگه، ُبرشبه

آورد. در رو تفنگش شون یکی بعدش اما زدن می داد فقط اولش کردن. می دوئل هم با داشتن انگار و تگزاس عین بود شده نبود، عادی شرایط اصال زدی».

تیراندا از بعد زد. تیر یکی اون طرف به هم بعدش و کرد شلیک هوایی تیر تا سه خوردهزدو تیر هم دیگه یکی بردن، و ماشین توی انداختن رو یکی هم ی

دستکا رو ماشین پالک ها اون رفتن قبل کردن. کارش چی نشدم متوجه که بودم ترسیده قدر اون اما وربود من نداره. بر رو پالک شماره کسی تا کردن ی

با و بودن شده جمع پایین مردم اومد. پلیس بعدا و بودن رفته شون همه ببینن. پنجره دم رو ما یهویی نکنه که بودیم دزدیده رو سرمون ترس از دوستام
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بیاد اونا مثه یکی یهو نکنه که ترسم می خیابون، توی برم خوام می وقتی هنوزم روز اون از بعد پایین. نرفتیم و بودیم ترسیده ما اما زدن می حرف پلیس

کنه».یزتیرانداوبیارهدرتفنگ

هانزاعکنندهنگرانآمار

تیراندا دلیل به که بود اجتماعی تلخ اتفاقات از یکی آباد، سعادت گذشته هفته ویدئویزحادثه به را ها نگاه و رسید همگان به خبرش آن، در گرفته صورت ی

برای باید شک بدون و هاست حرف این تراز کننده نگران جامعه در خشم و خشونت بروز شرایط که است این حقیقت اما کرد. جلب آن از شده منتشر

رسمی های آمار بود. هوشیارتر اجتماعی درد این قانونیتسکین امسال،پزشکی ابتدایی ماه سه در بدانیم فقط دهد. می نشان بیشتر را زخم این عمق هم

و146 به353هزار نزاع دلیل به قانونینفر :پزشکی اند کرده و44مراجعه وز632هزار و101ن به721هزار نزاع مراجعین آمار قانونیمرد. 12درپزشکی

: است تلخ قدر همین هم گذشته سال و574ماه شامل961هزار کننده، مراجعه و187نفر وز153هزار و387ن فقط808هزار ها این که بماند تازه مرد.

به مراجعه به که است مواردی قانونیشامل میپزشکی نشان ها این همه است. نشده ثبت جایی در که دارد وجود نیز نزاع از مواردی احتماال و شده منجر

نگذشت.هاآنکنارازسادگیبهوکرداییشهریرفکموجوداجتماعیمسائلحلبرایبایدکهدهد

تحلیل

/اقلیمادکترمصطفی

اجتماعییرمددکاعلمیانجمنرئیس

هاجنایتاینوماغلطهایسیاست

وجودبهمدتبلنددرکهاستاجتماعیمحیطازناشیمشکالتبلکهنیست،فردیمسائلیموجود،اجتماعیمسائل

بود.آنبروزدالیلدنبالبهبایدوهاستعلتازمعلولیموجوداجتماعیهایآسیبدیگرسویازبود.خواهدحلقابلهممدتبلنددروآیدمی

باشندرپرخاشگ مشکل دچار جامعه در مادر و پدر وقتی گردد، می بر خانواده به اول علت است. علت هزار از معلولی بینیم می جامعه در که هم دعواهایی و ی

منتقلفرزندشانوخانوادهبههاآنبهواردفشارباشند،نداشتهشغلیامنیتمثالو

مثال گیرد. می قرار هم مدرسه و جامعه فشارهای تاثیر تحت خانه، در موجود فشارهای بر عالوه حاال و شود می جامعه وارد ها آن فرزند آن، از بعد شود. می

ف آموز دانش سر ندارد مناسبی حقوق که آمورمعلمی دانش با معلم رفتار تبعیض زند، می بهزیاد کند. می خشم دچار را او هم دارد خوبی مالی وضع که ی

تاثیراورویشرایطاینمرور

ما است. برده سمت این به را او جامعه فرهنگی و اجتماعی شرایط بلکه نبوده، شرور و دزد تولد ابتدای از او دهد. می شکل را اش شخصیت و گذارد می

غلطمان های سیاست با که سازمانزهستیم اگر هم حاال است. شده گسترده اجتماعی های آسیب اکنون و نکردیم ایجاد جامعه در را الزم های یرساخت

شاید بدهد، سامان را مسائل این بخواهد نهادی نیست.50یا حل قابل هم شبه یک و نیامده وجود به شبه یک مسائل این که چرا باشد، نیاز زمان سال

باشیم.آنحلفکربهبایدکهماستجامعهامروزمسائلجملهازدست،اینازمسائلیوهاتبعیضی،ربیکاگویی،رزودروغگویی،
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)۱۰:۳۳-۹۹/۰۵/۱۳(نمیترسند؟کروناازمعتادانچرا

میخوانید.ادامهدرکهاستگزارشیموضوعآوارهوبیخانمانمعتادانزندگی:نیوزاقتصاد

س ما قبال که بگم بهت تا کنارمون بشین دقیقه چند «آبجی ایران، عصر از نقل به نیوز اقتصاد گزارش نبودیمربه بدبخت اونقدر االن مثل و داشتیم سرها تو ی،

باشیم.»نداشتههمخودکشیجرئتحتیکه

بود.گفتهراستشزانوییرزخراشهایوزخموارسیبرایشلوارشلنگهیزدنباالازقبلراجمالتاینناصر

پایش زخم روی را بتادین آنکه محض به ناصراما زخم الی مصرفراستخوانهای شبانهی پاتوق از غرولندش و فحش ناله، صدای که نداشت ابایی دیگر یخت

برود.طرفترهم،آنتهرانشوشمیداندردیگرنزومرد10واومواد

ب زخم روی مستقیما نباید را بتادین کردم توصیه داد؛درزیروقتی ادامه عصبانیت با دارد؟ ارزش کسی برای معتاد یک جان گفت؛مگر قبل از خشمگینتر ی،

ندارد.درمانبرایپولیاماداردعفونتویزیرخونودردپایشاستیزرو10وشدهواردپایشبهضرباتیی،رگیردیکیانرج

ف عصبانیت و خشم با و بوده او سوی از حرفها شنیدن به دعوت که میبرد یاد شنیدن.راز نه و داره دیدن نه که ما. همهی زندگی شده این میزند؛ گرنهویاد

پا در را شب که میآید خوشش عاقلی شهردارکدام و مخدر انتظامی،مواد نیروی ماموران بار چند اگر که شرایطی در آنهم برساند. صبح به خیابانها و یرکها

ی.ربگیقرارموادیرخمادریانشئهمعتادیکهدفاستممکننیایندسراغت

ساعت45ناصر از بعد است. بندرعباس اهل و همراه12ساله و10شب پازمرد از یکی حاشیه در دیگر موادرن مصرف حال در شوش میدان محدوده کهای

است.مخدر

مانندمخدرموادمصرفمخصوصلوازمبامیکنندپهنکرپادرراساعتهچندبساطیحرتفبرایکهخانوادهایمانندآنهاکهجایی

با و میکنند پهن را عیششان بساط است، امن برایشان که کنارههایی و گوشه در سیخ و سنجاق وافور، کوچک، نیک پیک گاز اتمی، فندک َدمهایپایپ،

به را کند نشئهشان است قرار که دودی «کرعمیق مانند بعضیشان کار میفرستند. ازریه ویم» مستقیماُپک تا دارند نیاز سرنگ به و گذشته بازدم و َدم

در را تزرمواد شدهشان نحیف پای و دست همرگهای بین از اگر حتی میشود حساب سطحی شوخی یک همچنان کرونا ویروس جمع این کنند.در یق

باشد.گرفتهقربانیهمبساطیهایشان

پاتوق32 این دمدر و دود با زندگی ناص10سال آوارنفره، امتداد است ماهی چند بیشترکه مدعی کشانده تهران به بندرعباس از را مصرفرگیاش سالهای ین

است.بودههروئیناخیراویاکرتمصرفگیرردراگذشتهسال32میگوید؛ومیشودمواد

تت و زخمی پای درد از که میدهد؛ازوکمی توضیح میشود کم همیشه14کردهاش و میکردم کار بودم کرده شروع هم را مواد مصرف که زمانی یعنی سالگی

داشتم.رااعتبارمهمجامعهوخانوادهدرهمینبراینباشم.مصرفلنگکهمیآوردمدرپولیرآنقد

جوشکارپیمانکا در مهارت دلیل به که میشود مدعی شدهاو کارتنخواب که رجاییری شهید اسکلهی جمله از مختلف پروژههای در پیمانکار عنوان به سالها ی

است؟اینروزموحالحاالامامیکردندکارنظرمیرزگررکا90کهنمیشودباورتمیگوید؛ومیآوردباالراسرشکرده.کاربندرعباس

که نمیکنی باور هم را این میدهد؛ ادامه بماند حرفهایش رد یا تائید منتظر آنکه از7بدون عوضرکیلومتر خودم را رجایی شهید اسکلهی به مربوط یلهای

کردم؟

دربد از که هست کسی مگر میدهد؛ ادامه میکند مصرف هروئین حاضر حال در که اگررناصر من امثال اما باشد؟ راضی تحقیر و کارتنخوابی و همرَتی ک

گوشهای در باید دوباره دارد؟ فایدهای چه دبکنند افراد اکثر خانوادههای حتی نه و کند اعتماد ما به است حاضر کسی نه چون کنیم. رارِکز آنها اعتیاد با گیر
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میپذیرند.

ف را دزدیاش که میزندناصر،«کرمردی کهریاد آقا این از میگوید؛ببین و دهد می نشان را مانده زمین و پاها بین سرش که زده چمپاتمه معتادان از یکی یم»

بیزا وضعیتمان و مخدر مواد از ما، تا گرفته را رفتنش برامضای راه یا انتخاب حق مگر اما داریم. هرگشتی که سوال این پاسخ در او وزیم؟ مواد مصرف ینه

میکنم».«دزدیمیگوید؛بلندصدایبامیکندتامینراهیچهازراخوراکش

د افراد که این دارد؟ این جز راهی شده طرد معتاد یک مگر میدهد؛ ادامه غرولندکنان و ندارد تفاوتی برایش سرزنش یا راهرتعجب از میگویند اعتیاد با گیر

ه زباله و ضایعات کردن حازجمع هرروز اگر میکنند تامین را موادشان مصرف هینههای کمک نوعی برایشان باشند،نهایتا داشته را سخت کار آن استزِل ینه

اعتیاد.ینههایزهتامیناصلیراهنهو

ت امیدی چه بربه برای دلخوشی هیچ میگوید که کنم؟ناصر کهرک زنی میدهد؛وقتی توضیح ایران عصر به اینگونه را ندارد.دلیلش خانه به تو20گشتن با سال

مالی ورشکستی از بعد اما کرده ورَتزندگی میگیرد طالق و میکند پد2َکت که رود می یادشان است دبیرستانی یکی و دانشجو یکی که داشتهاند،رفرزند ی

میدهد.آرامشمنبهلحظاتیحداقلکهکنمتالشیرمخدموادکرَتبرایبایدمنچرا

گذاشته، منفی تاثیر هم فرزندانت و همسر اعتبار و روان و روح و زندگی بر دهه دو حدود طی مواد مصرف که این مانند جمالتی شنیدن به عالقهای ناصر

حدود اعتیاد بر مبنی آمارهایی شنوندهی نخواهد مواد مصرف شبانه پاتوق یک وسط او که نیست نمیدهد.عجیب د3نشان و ایرانی مستقیمرگیرمیلیون ی

از فرزندآزامیلیون20بیش و همسر طالق، خود دل در و نیست همراه نفر یک دم و دود با فقط که موادی باشد. مخدر مواد با ایران جمعیت از ی،رَتن

دارد.دنبالبههمراخصوصیودولتیمراکزدرمخدرموادبارهچندودورهایکرتمیلیاردیینهزهومقاربتییهایربیماشناسنامه،بیکودکان

ف مشغول ناصر که لحظاتی تمام نشددر پاره که کرُچرتی بود بلند صدای با صحبت و ازریاد بیشتر پاتوق در حاضر افراد دیگر گفتهی به که سن40یم سال

حال در همچنان وداشت کمبود شدت به که میداد نشان خمیدهاش کمر و پا و دست اما نبود صورتش دیدن امکان بود. زدن داردزُچرت سوءتغذیه و ن

چی کلمه عینی معنای به کزو بود. نمانده باقی او از استخوان کمی و پوست جز ازری بیش آمار جزء هم است.19یم تهران کارتنخواب و متجاهر معتاد هزار

نیمه در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی نشان و نام بی شدگان فوت میان در احتماال و ندارد زندگی ادامهی برای چندانی شانس میداد نشان او وضعیت

سال ک99دوم تزرباشد. دلیل به دیگرریم مخدر، مواد مکرر تزریقهای خود عضلههای داخل را اخیر،هروئین ماههای در و ندارد سرنگ کردن فرو برای یقرگی

میکند.

دادند.دستازاعتیاداثربرراخودجانایراندرنفر153و،هزار99سالاولماههسهدرقانونیپزشکیسازمانآماربراساس

مد جای به کرسوءسابقه کنار دست به پایپ که شناساییعلیرضا ترک را مواد بار چند حال میگوید؛تابه مقدمه بدون بود نشسته مثلریم که همیشه کردهام. ک

نبودم.عالفاالن

خال و فرحزاد درهی تا دروازهغار هرندی، فشافویه،شوش، از تهران در معتادان پاتوقهای اکثر در مواد مصرف تجربهی که اززاو پس پرامید روزهای داشته را یر

شرت و بنگاهها رفتم بار نکرده؛چند فراموش هم را کارک مدارکتهای اما تاریابی که میکنند درخواست سابقه سوء عدم ندارم؛یا که میخواستند شناسایی ک

یم.رداسوءسابقهبخواهددلتان

ب دوباره ما که نیست طبیعی شما نظر میدهد؛به ادامه کلمات بعضی آوای تغییر و رمق بی صدای دوستانیربا و مخدر مواد مصرف پاتوقهای سمت گردیم

میپذیرند؟شونجمعدرراماضامنیواوراقوگهربهیچبدونکه

محمود جمع، این مخدر مواد مصرف شبانهی پاتوق ب31در کلمات با شده تمام تازه هروئینش مصرف که برساله تاثیراتریده از ناشی نیست روشن که یده

مدا تمام تهران به ورود از بعد قبل سال سه که میدهد توضیح آن مدت بلند اثرات یا است مواد مصرف مشکیرلحظهای پالستیک یک در که شناساییام ک

هستم.خیابانهاآوارهموقعآنازوگذاشتمجابهداشتیسرویسدررابود
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است.کردهتهرانکناروگوشهخیابانخوابمالیر،درخانهامازرامنیربیکامیگویدواستهمدانمالیراهل

ه که میگوید جمعآوزاو راه از را موادش مصرف بارینه ضایعات هوازی شدن سرد از بعد و میخوابد خیابانها گوشه است گرم هوا تا و میکند تامین یافتی

میرساند.صبحبهراشباعتیادباگیرردافراددیگرکنارمصرف،پاتوقهایدریاومیرودتهرانیستیزبهویرشهرداگرمخانههایبه

میخو فاسد شیر ما تارکرونا؟ گاه دمای در و زمستانها که سوال تلخش10یماین خندههای با میمانید زنده و میخوابید خیابان در تهران صفر منفی درجه

بط است؟ عجیب شما برای گرم و سرد هوای دمای تحمل میگوید و میشود تارهمراه شیر ازری روز چند که میدهد نشان را پاتوق گذشتهی مصرف یخ

شی همین از ما از نفر چند امروز میگفت بود. باقی آن از جرعه یک و بود گذشته مصرفش رارانقضای شده پنیر شبیه هوا گرمای خاطر به و است فاسد که ی

میترسانند.کروناازرامابعدمیگویدخندههستیم.باسالمماهمهیاماخوردیم

دارد.رازبالهسطلهایدرغذاییپسماندهایوگذشتهمصرفیخرتاغذاییموادانواعمصرفتجربهکهمیدهدنشانحرفهایش

میخو که غذاهایی وقتها خیلی میخورمیگوید ما اما نمیخورد بدهید هم سگ به جوریم ما بدن واقع در میگوید کنایه با میمانیم. هم زنده و شدهریم ی

میسازدمابدنبهگذشتهمصرفیخرتاغذاهایومیشودگارزناسامابایمربخوتازهغذاهایاگرکه

را توهینکنندگان دارم چُبدوست کنار مهدی شیشهی مصرف ازرُکشمبساط که شده پهن درفتهای زوار و شکسته وسایل و لباس پالستیک دو حامل دستی خ

مهدی بود. کرده پیدا زباله خیابانها37سطلهای در مردم روزانه مداوم تحقیرهای و توهین از بود نکرده شروع را شبانهاش شیشهی مصرف هنوز که ساله

میگویند.متلکتحقیرآمیزکلماتیبااومثلافرادیبهخیابانازشدنردحالدرمردمازتعدادیاینکهوداشتشکایت

روزهای میداد نشان سرش موهای چربی و خاک از پر و چسبیده بهم اززتارهای پر و پاره هم رنگاش آبی تیشرت جای جای و نرفته حمام که است یادی

و میرویم جایی که گاهی اما شدهایم رانده حاشیهها به شهرها و روستا وسط و خانواده از که داد؛ما ادامه اینگونه را صحبتهایش گالیهوار لحن بود.با لک

برخورد کسی با است دستمان در که وسیلهای یا لباس نکند خدا و باشند نداشته ما با تماسی هیچ تا میکشند کنار را خودشان میشویم رد مردم کنار از

بدت جورکند.چون میکنند. ما با را رفتارها کسانیرین میخواهد دلم رفتارها این خاطر به میگوید کردهایم. منتقل آنها به را جهان مرضهای تمام انگار که ی

ُبکشم.رامیکنندتوهینکه

انسانیم.همچنانخباماکارتنخوابیمومعتادمیکند؛درستهزمزمه

آمادهسا حال راحتزدر زندگی این از و بودیم کرده خالص خودمونو حاال تا داشتیم جیگر ذره یه اگه میگیرد؛واهلل پی را جمالتش شیشه مصرف برای پایپ ی

خوشحالیم؟خیلیاوضاعاینازونمیفهمیمیزچیهیچمامیکنیدفکرمیشدیم.

ببین حرفاش پای بشین بیا شیشه مصرف از بعد دقیقه چند کن. ولش آبجی میگوید؛ نشسته او به پشت و آنطرفتر کمی که معتادی منفیمرد توهمات فاز

کرده.پیدابدبینانهتوهماتفازاالنداده.لمبهشتدرمیکنه.انگارپیداباشیمکهداغانآبادیهرومردمبهعشقیچه

تز تازه که طرزروحید به است.گردنش آزاد هم وقتم و هستم فعالی آدم من هست کار بحث اگر میگوید؛ببین و میشود نزدیک کرده تمام را هروئینش یق

با بزرعجیبی برایش سایز چند که پیراهنی و شده برریک است گفت؛«البتگ باشد شده پشیمان پیشنهادش از انگار بعد ثانیه چند میزند. زار نحیفش َتن

نی؟»َرما،مانعَنهوشمندملیکارت

همسرای دو با کارترکارتنخوابی دستهای و میزند کنار دادن هل شبیه حالتی در را وحید است الغر اندامی و سوخته آفتاب چهرهای با بلند قد مردی که ج

نشان را دیگر کارتی و است ایالم بهداشت شبکه کارمند که میشود مدعی کارت یک دادن نشان با دارم. کارت اینهمه من کن میگوید؛ولش و میدهد نشان

میداند.یهرسرطانبابودنشگیررددهندهی

اورژانس برای که تهران بودم آمده امروز شب115میگوید من تا کرد خالی را جیبم دزد یک کشیدم می درد سرطان از من وقتی اما ببرم. آمبوالنس ایالم

باشم.نداشتهمعتادانپاتوقکنارجزماندنبرایراجایی
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باو دیگران و من برای درصد چند حرفهایش که مداراین وقتی کند سوال کسی که ندارد برایش اهمیتی چندان خیر یا است امکانرپذیر آیا دزدیدهاند را کت

ندا هم را همکارانت یا خانواده با تلفنی برتماس ادعایات شهر به که ساکنری و بروی کنند آماده برایت را مدنظر آمبوالنس بود قرار که ادارهای به یا گردی

امی شاید شوی. خانه ایمسافر برِد کرایه و بگیر را پول این بگوید و شود جیب به دست کسی که است این بهرج هَشگشت و بپرداز را چندزَهرت مصرف ینه

شود.تامیناینگونههمموادشوعده

میدهد؛دو ادامه اینگونه را ادعایاش زندگی روایت پول گرفتن بازبدون هم یکی او و میکنه زندگی همدان بچه دو با خانمهام از دارم.یکی بچه سه و ن

است.مالیردربچهمون

من به هم همکارانم اما شدهام. آواره شهر این در که است روز میدهد؛چند ادامه باشد کرده فراموش گویا آمدم تهران به امروز بود گفته قبل دقایقی که او

ه و دارم حنجره سرطان میدهد توضیح نمیدهند. قرض پول و نمیکنند اورژانسزاعتماد ادعایی آمبوالنس سراغ به دوباره است. سنگین درمانش ینههای

نداشت.امکاناتیونبودمجهزچونبگیرم؟بهداشتوزارتازروآمبوالنسنکردمقبولچرامیدونیمیگویدومیرود

دارد.بستگیمخدرشموادمصرفوضعیتبهداردکارتنخوابیاشواعتیادبرایدیگرروایتچندجرایاینکه

تا در ایراما که موادی مصرف پاتوق روشنای تاریک و داشت حضور هم فوتشدگانرج تعداد تخمین بود شوخی دستمایه کرونا و غذایی مواد مصرف یخ

از بیش سال هر مخدر مواد مصرف با اما میاندازند دست را کرونا ویروس که نبود.کسانی سخت آینده ماههای و روزها طی اغلبهزار4جمع که َتنشان

به جامعهاند جوان نیروهای بسیازاز که شرایطی در میروند.آنهم خاک خروارها موادریر مصرف پاتوقهای به خودخواسته فرار یا شدن طرد دلیل به یشان

ندارند.نشانیونامهیچهمدفنوگرمهنگاممخدر

)۱۱:۱۸-۹۹/۰۵/۱۳(همسر2بابیخانمانتاکارتنخوابپیمانکارازُکشد/میموادُکشد،نکروناتهران:مخدرموادپاتوق

تا در نیوز: ایرسالمت که موادی مصرف پاتوق روشنای تاریک و داشت حضور هم تعدادرج تخمین بود شوخی دستمایه کرونا و غذایی مواد مصرف یخ

از بیش سال هر مخدر مواد مصرف با اما میاندازند دست را کرونا ویروس که نبود.کسانی سخت آینده ماههای و روزها طی جمع َتنشانهزار4فوتشدگان

میروند.خاکخروارهایرزبهجامعهاندجواننیروهایازاغلبکه

س ما قبال که بگم بهت تا کنارمون بشین دقیقه چند «آبجی نوشت؛ عصرایران نیوز، سالمت گزارش نبودیمربه بدبخت اونقدر االن مثل و داشتیم سرها تو ی،

باشیم.»نداشتههمخودکشیجرئتحتیکه

بود.گفتهراستشزانوییرزخراشهایوزخموارسیبرایشلوارشلنگهیزدنباالازقبلراجمالتاینناصر

ناصرزخمالیاستخوانهای

پایش زخم روی را بتادین آنکه محض به وراما او مواد مصرف شبانهی پاتوق از غرولندش و فحش ناله، صدای که نداشت ابایی دیگر و10یخت دیگرزمرد ن

برود.طرفترهم،آنتهرانشوشمیداندر

ب زخم روی مستقیما نباید را بتادین کردم توصیه داد؛درزیروقتی ادامه عصبانیت با دارد؟ ارزش کسی برای معتاد یک جان گفت؛مگر قبل از خشمگینتر ی،

ندارد.درمانبرایپولیاماداردعفونتویزیرخونودردپایشاستیزرو10وشدهواردپایشبهضرباتیی،رگیردیکیانرج

ف عصبانیت و خشم با و بوده او سوی از حرفها شنیدن به دعوت که میبرد یاد شنیدن.راز نه و داره دیدن نه که ما. همهی زندگی شده این میزند؛ گرنهویاد

پا در را شب که میآید خوشش عاقلی شهردارکدام و مخدر انتظامی،مواد نیروی ماموران بار چند اگر که شرایطی در آنهم برساند. صبح به خیابانها و یرکها

سند؟نمیترکروناازمعتاداناچراقتصادنیوز:|خبرخبرادامهادامه
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ی.ربگیقرارموادیرخمادریانشئهمعتادیکهدفاستممکننیایندسراغت

ساعت45ناصر از بعد است. بندرعباس اهل و همراه12ساله و10شب پازمرد از یکی حاشیه در دیگر موادرن مصرف حال در شوش میدان محدوده کهای

است.مخدر

مانندمخدرموادمصرفمخصوصلوازمبامیکنندپهنکرپادرراساعتهچندبساطیحرتفبرایکهخانوادهایمانندآنهاکهجایی

با و میکنند پهن را عیششان بساط است، امن برایشان که کنارههایی و گوشه در سیخ و سنجاق وافور، کوچک، نیک پیک گاز اتمی، فندک َدمهایپایپ،

به را کند نشئهشان است قرار که دودی «کرعمیق مانند بعضیشان کار میفرستند. ازریه ویم» مستقیماُپک تا دارند نیاز سرنگ به و گذشته بازدم و َدم

در را تزرمواد شدهشان نحیف پای و دست همرگهای بین از اگر حتی میشود حساب سطحی شوخی یک همچنان کرونا ویروس جمع این کنند.در یق

باشد.گرفتهقربانیهمبساطیهایشان

دمودودبازندگیسال32

پاتوق این ناص10در آوارنفره، امتداد است ماهی چند بیشترکه مدعی کشانده تهران به بندرعباس از را میگوید؛رگیاش و میشود مواد مصرف سالهای ین

است.بودههروئیناخیراویاکرتمصرفگیرردراگذشتهسال32

تت و زخمی پای درد از که میدهد؛ازوکمی توضیح میشود کم همیشه14کردهاش و میکردم کار بودم کرده شروع هم را مواد مصرف که زمانی یعنی سالگی

داشتم.رااعتبارمهمجامعهوخانوادهدرهمینبراینباشم.مصرفلنگکهمیآوردمدرپولیرآنقد

شدهکارتنخوابکهیرپیمانکا

جوشکا در مهارت دلیل به که میشود مدعی راراو سرش کرده. کار بندرعباس رجایی شهید اسکلهی جمله از مختلف پروژههای در پیمانکار عنوان به سالها ی

است؟اینروزموحالحاالامامیکردندکارنظرمیرزگررکا90کهنمیشودباورتمیگوید؛ومیآوردباال

که نمیکنی باور هم را این میدهد؛ ادامه بماند حرفهایش رد یا تائید منتظر آنکه از7بدون عوضرکیلومتر خودم را رجایی شهید اسکلهی به مربوط یلهای

کردم؟

دربد از که هست کسی مگر میدهد؛ ادامه میکند مصرف هروئین حاضر حال در که اگررناصر من امثال اما باشد؟ راضی تحقیر و کارتنخوابی و همرَتی ک

گوشهای در باید دوباره دارد؟ فایدهای چه دبکنند افراد اکثر خانوادههای حتی نه و کند اعتماد ما به است حاضر کسی نه چون کنیم. رارِکز آنها اعتیاد با گیر

میپذیرند.

میزندیادرفرادزدیاشکهمردی

ازرناصر،«ک ما، تا گرفته را رفتنش امضای که آقا این از میگوید؛ببین و دهد می نشان را مانده زمین و پاها بین سرش که زده چمپاتمه معتادان از یکی یم»

بیزا وضعیتمان و مخدر برمواد راه یا انتخاب حق مگر اما داریم. هرگشتی که سوال این پاسخ در او تامینزیم؟ راهی چه از را خوراکش و مواد مصرف ینه

میکنم».«دزدیمیگوید؛بلندصدایبامیکند

د افراد که این دارد؟ این جز راهی شده طرد معتاد یک مگر میدهد؛ ادامه غرولندکنان و ندارد تفاوتی برایش سرزنش یا راهرتعجب از میگویند اعتیاد با گیر

ه زباله و ضایعات کردن حازجمع هرروز اگر میکنند تامین را موادشان مصرف هینههای کمک نوعی برایشان باشند،نهایتا داشته را سخت کار آن استزِل ینه

اعتیاد.ینههایزهتامیناصلیراهنهو

کنم؟کرتامیدیچهبه

ب برای دلخوشی هیچ میگوید که کهرناصر زنی میدهد؛وقتی توضیح ایران عصر به اینگونه را ندارد.دلیلش خانه به از20گشتن بعد اما کرده زندگی تو با سال

مالی ورَتورشکستی میگیرد طالق و میکند پد2َکت که رود می یادشان است دبیرستانی یکی و دانشجو یکی که برایرفرزند باید من چرا داشتهاند، کرَتی
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میدهد.آرامشمنبهلحظاتیحداقلکهکنمتالشیرمخدمواد

گذاشته، منفی تاثیر هم فرزندانت و همسر اعتبار و روان و روح و زندگی بر دهه دو حدود طی مواد مصرف که این مانند جمالتی شنیدن به عالقهای ناصر

حدود اعتیاد بر مبنی آمارهایی شنوندهی نخواهد مواد مصرف شبانه پاتوق یک وسط او که نیست نمیدهد.عجیب د3نشان و ایرانی مستقیمرگیرمیلیون ی

از فرزندآزامیلیون20بیش و همسر طالق، خود دل در و نیست همراه نفر یک دم و دود با فقط که موادی باشد. مخدر مواد با ایران جمعیت از ی،رَتن

دارد.دنبالبههمراخصوصیودولتیمراکزدرمخدرموادبارهچندودورهایکرتمیلیاردیینهزهومقاربتییهایربیماشناسنامه،بیکودکان

نشدپارهکهُچرتی

ف مشغول ناصر که لحظاتی تمام کردر بود بلند صدای با صحبت و ازریاد بیشتر پاتوق در حاضر افراد دیگر گفتهی به که در40یم همچنان داشت سن سال

وحال کمبود شدت به که میداد نشان خمیدهاش کمر و پا و دست اما نبود صورتش دیدن امکان بود. زدن کلمهزُچرت عینی معنای به و دارد سوءتغذیه و ن

کزچی بود. نمانده باقی او از استخوان کمی و پوست جز ازری بیش آمار جزء هم میداد19یم نشان او وضعیت است. تهران کارتنخواب و متجاهر معتاد هزار

سال دوم نیمه در مخدر مواد سوءمصرف از ناشی نشان و نام بی شدگان فوت میان در احتماال و ندارد زندگی ادامهی برای چندانی ک99شانس بهرباشد. یم

میکند.یقرتزخودعضلههایداخلرااخیر،هروئینماههایدرونداردسرنگکردنفروبرایگیردیگرمخدر،موادمکرریقهایرتزدلیل

دادند.دستازاعتیاداثربرراخودجانایراندرنفر153و،هزار99سالاولماههسهدرقانونیپزشکیسازمانآماربراساس

شناساییکرمدجایبهسوءسابقه

نبودم.عالفاالنمثلکههمیشهکردهام.کرتراموادبارچندحالمیگوید؛تابهمقدمهبدونبودنشستهیمرککناردستبهپایپکهعلیرضا

خال و فرحزاد درهی تا دروازهغار هرندی، فشافویه،شوش، از تهران در معتادان پاتوقهای اکثر در مواد مصرف تجربهی که اززاو پس پرامید روزهای داشته را یر

شرت و بنگاهها رفتم بار نکرده؛چند فراموش هم را کارک مدارکتهای اما تاریابی که میکنند درخواست سابقه سوء عدم ندارم؛یا که میخواستند شناسایی ک

یم.رداسوءسابقهبخواهددلتان

ب دوباره ما که نیست طبیعی شما نظر میدهد؛به ادامه کلمات بعضی آوای تغییر و رمق بی صدای دوستانیربا و مخدر مواد مصرف پاتوقهای سمت گردیم

میپذیرند؟شونجمعدرراماضامنیواوراقوگهربهیچبدونکه

محمود جمع، این مخدر مواد مصرف شبانهی پاتوق ب31در کلمات با شده تمام تازه هروئینش مصرف که برساله تاثیراتریده از ناشی نیست روشن که یده

مدا تمام تهران به ورود از بعد قبل سال سه که میدهد توضیح آن مدت بلند اثرات یا است مواد مصرف مشکیرلحظهای پالستیک یک در که شناساییام ک

هستم.خیابانهاآوارهموقعآنازوگذاشتمجابهداشتیسرویسدررابود

است.کردهتهرانکناروگوشهخیابانخوابمالیر،درخانهامازرامنیربیکامیگویدواستهمدانمالیراهل

ه که میگوید جمعآوزاو راه از را موادش مصرف بارینه ضایعات هوازی شدن سرد از بعد و میخوابد خیابانها گوشه است گرم هوا تا و میکند تامین یافتی

میرساند.صبحبهراشباعتیادباگیرردافراددیگرکنارمصرف،پاتوقهایدریاومیرودتهرانیستیزبهویرشهرداگرمخانههایبه

یمرمیخوفاسدشیرماکرونا؟

تا گاه دمای در و زمستانها که سوال میگوید10این و میشود همراه تلخش خندههای با میمانید زنده و میخوابید خیابان در تهران صفر منفی درجه

بط است؟ عجیب شما برای گرم و سرد هوای دمای تارتحمل شیر بودری گذشته مصرفش انقضای از روز چند که میدهد نشان را پاتوق گذشتهی مصرف یخ

شی همین از ما از نفر چند امروز میگفت بود. باقی آن از جرعه یک سالمرو ما همهی اما خوردیم را شده پنیر شبیه هوا گرمای خاطر به و است فاسد که ی

میترسانند.کروناازرامابعدمیگویدخندههستیم.با

خوابکارتنمعتادان
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دارد.رازبالهسطلهایدرغذاییپسماندهایوگذشتهمصرفیخرتاغذاییموادانواعمصرفتجربهکهمیدهدنشانحرفهایش

میخو که غذاهایی وقتها خیلی میخورمیگوید ما اما نمیخورد بدهید هم سگ به جوریم ما بدن واقع در میگوید کنایه با میمانیم. هم زنده و شدهریم ی

میسازد.مابدنبهگذشتهمصرفیخرتاغذاهایومیشودگارزناسامابایمربخوتازهغذاهایاگرکه

ُکشمُبراتوهینکنندگاندارمدوست

چ کنار مهدی شیشهی مصرف مهدیربساط بود. کرده پیدا زباله سطلهای از که شده پهن درفتهای زوار و شکسته وسایل و لباس پالستیک دو حامل دستی خ

مردم37 از تعدادی اینکه و داشت شکایت خیابانها در مردم روزانه مداوم تحقیرهای و توهین از بود نکرده شروع را شبانهاش شیشهی مصرف هنوز که ساله

میگویند.متلکتحقیرآمیزکلماتیبااومثلافرادیبهخیابانازشدنردحالدر

روزهای میداد نشان سرش موهای چربی و خاک از پر و چسبیده بهم اززتارهای پر و پاره هم رنگاش آبی تیشرت جای جای و نرفته حمام که است یادی

و میرویم جایی که گاهی اما شدهایم رانده حاشیهها به شهرها و روستا وسط و خانواده از که داد؛ما ادامه اینگونه را صحبتهایش گالیهوار لحن بود.با لک

برخورد کسی با است دستمان در که وسیلهای یا لباس نکند خدا و باشند نداشته ما با تماسی هیچ تا میکشند کنار را خودشان میشویم رد مردم کنار از

بدت جورکند.چون میکنند. ما با را رفتارها کسانیرین میخواهد دلم رفتارها این خاطر به میگوید کردهایم. منتقل آنها به را جهان مرضهای تمام انگار که ی

ُبکشم.رامیکنندتوهینکه

انسانیم.همچنانخباماکارتنخوابیمومعتادمیکند؛درستهزمزمه

آمادهسا حال راحتزدر زندگی این از و بودیم کرده خالص خودمونو حاال تا داشتیم جیگر ذره یه اگه میگیرد؛واهلل پی را جمالتش شیشه مصرف برای پایپ ی

خوشحالیم؟خیلیاوضاعاینازونمیفهمیمیزچیهیچمامیکنیدفکرمیشدیم.

منفیتوهماتفاز

به عشقی چه ببین حرفاش پای بشین بیا شیشه مصرف از بعد دقیقه چند کن. ولش آبجی میگوید؛ نشسته او به پشت و آنطرفتر کمی که معتادی مرد

کرده.پیدابدبینانهتوهماتفازاالنداده.لمبهشتدرمیکنه.انگارپیداباشیمکهداغانآبادیهرومردم

تز تازه که طرزروحید به است.گردنش آزاد هم وقتم و هستم فعالی آدم من هست کار بحث اگر میگوید؛ببین و میشود نزدیک کرده تمام را هروئینش یق

با بزرعجیبی برایش سایز چند که پیراهنی و شده برریک است گفت؛«البتگ باشد شده پشیمان پیشنهادش از انگار بعد ثانیه چند میزند. زار نحیفش َتن

نی؟»َرما،مانعَنهوشمندملیکارت

همسردوباکارتنخوابی

ورای میدهد نشان کارت دستهای و میزند کنار دادن هل شبیه حالتی در را وحید است الغر اندامی و سوخته آفتاب چهرهای با بلند قد مردی که ج

د دهندهی نشان را دیگر کارتی و است ایالم بهداشت شبکه کارمند که میشود مدعی کارت یک دادن نشان با دارم. کارت اینهمه من کن گیررمیگوید؛ولش

میداند.یهرسرطانبابودنش

اورژانس برای که تهران بودم آمده امروز شب115میگوید من تا کرد خالی را جیبم دزد یک کشیدم می درد سرطان از من وقتی اما ببرم. آمبوالنس ایالم

باشم.نداشتهمعتادانپاتوقکنارجزماندنبرایراجایی

باو دیگران و من برای درصد چند حرفهایش که مداراین وقتی کند سوال کسی که ندارد برایش اهمیتی چندان خیر یا است امکانرپذیر آیا دزدیدهاند را کت

ندا هم را همکارانت یا خانواده با تلفنی برتماس ادعایات شهر به که ساکنری و بروی کنند آماده برایت را مدنظر آمبوالنس بود قرار که ادارهای به یا گردی

امی شاید شوی. خانه ایمسافر برِد کرایه و بگیر را پول این بگوید و شود جیب به دست کسی که است این بهرج هَشگشت و بپرداز را چندزَهرت مصرف ینه

شود.تامیناینگونههمموادشوعده

همسر2بابیخانمانتاکارتنخوابپیمانکارازُکشد/میموادُکشد،نکروناان:تهرمخدرموادپاتوقنیوز:سالمت|خبرخبرادامهادامه
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میدهد؛دو ادامه اینگونه را ادعایاش زندگی روایت پول گرفتن بازبدون هم یکی او و میکنه زندگی همدان بچه دو با خانمهام از دارم.یکی بچه سه و ن

است.مالیردربچهمون

من به هم همکارانم اما شدهام. آواره شهر این در که است روز میدهد؛چند ادامه باشد کرده فراموش گویا آمدم تهران به امروز بود گفته قبل دقایقی که او

ه و دارم حنجره سرطان میدهد توضیح نمیدهند. قرض پول و نمیکنند اورژانسزاعتماد ادعایی آمبوالنس سراغ به دوباره است. سنگین درمانش ینههای

نداشت.امکاناتیونبودمجهزچونبگیرم؟بهداشتوزارتازروآمبوالنسنکردمقبولچرامیدونیمیگویدومیرود

دارد.بستگیمخدرشموادمصرفوضعیتبهداردکارتنخوابیاشواعتیادبرایدیگرروایتچندجرایاینکه

تا در ایراما که موادی مصرف پاتوق روشنای تاریک و داشت حضور هم فوتشدگانرج تعداد تخمین بود شوخی دستمایه کرونا و غذایی مواد مصرف یخ

از بیش سال هر مخدر مواد مصرف با اما میاندازند دست را کرونا ویروس که نبود.کسانی سخت آینده ماههای و روزها طی اغلبهزار4جمع که َتنشان

به جامعهاند جوان نیروهای بسیازاز که شرایطی در میروند.آنهم خاک خروارها موادریر مصرف پاتوقهای به خودخواسته فرار یا شدن طرد دلیل به یشان

ندارند.نشانیونامهیچهمدفنوگرمهنگاممخدر

تدبیرایران،دیدهبانخبر،ینرآخترقی،راهایران،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۴۶-۹۹/۰۵/۱۳(میشودگمکروناسایهدرکهمازندراندرحوادثیرشد

امسال، ماه سه طی مازندران قانونی پزشکی سازمان آمار اساس بر مشابه32ایسنا/مازندران مدت با مقایسه در میزان این که دادند دست از را خود جان کار از ناشی حوادث در نفر
است.شدهگممازندران،درکرونابهمربوطحواشیسایهدرمیرسدنظربهکهصعودیرشدداشت،افزایشدرصد28گذشتهسال

م علت دومین رانندگی حوادث از پس کار از ناشی بسیارحوادث خسارتهای آن از ناشی مصدومیتهای و معلولیتها آن بر عالوه و است کشورمان در یرگ

پیشگی و علتیابی شناخت، قابل بلکه نمیافتد اتفاق خود به خود حوادث این که است حالی در این و میکند وارد کشور اقتصادی و فنی و انسانی منابع یربر

است.

سازمان آمار اساس قانونیبر بیشتپزشک بارمازندران بابل های شهرستان در کار حوادث تلفات آمار با6ین نور با5، آمل های4و شهرستان و فوتی مورد

است.شدهثبتموردیکباکدامهرمیاندورودوآبادعباسمحمودآباد،بابلسر،ی،رسا

با خرداد در تلفات این امسال، ماه سه طی گزارش این اساس بر اردیبهشت13همچنین با12، فروردین شده7و ذکر تعداد این از که است شده گزارش فوتی

بودهاند.مجردمابقیومتاهلنفر24

سنین2همچنین که، است اهمیت حائز نیز نکته این به توجه دیگر، سوی از هستند. ایرانی غیر ملیت دارای کار حوادث از ناشی شدگان فوت از 50تا41نفر

داشتند.راآمارینرکمتفوتی3باسال61ازبیشوفوتیینربیشتدارایمورد9باسال

کارحوادثدرگرمعلتینربیشتبلندیازسقوط

م امسال،دالیل ماهه سه در بارهمچنین بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد ب15گ بار، گرفتگی با8ق سخت جسم اصابت با7، سوختگی 2و

است.فوتی

دیگر، سوی شامل175از مصدوم مابقی167نفر و بهزمرد کار حوادث از ناشی قانونین سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در میزان این که کردند مراجعه

داشت.افزایشدرصد15نیز،گذشته

کا ناامن اوضاع از حکایت آمارها کاراین برای ایمنیری ارتقای برای زنجیره یک نیازمند کار هنگام تلفات کاهش برای که، هستند معتقد کارشناسان دارد، گران

آید.میشماربهایمنیکنرینرمهمتاستانداردتجهیزاتوجودکارشناسانعقیدهبههستیم،

نوسازاستانداردسا نیازمند مازندران در کار تجهیزات بازسازی و ازی از نظارت هستند، معتقد کارشناسان است، بخشری این مفقوده حلقه و اساسی کان

ت قوی نیست ایمن کار فرآیند ذات اینکه دلیل به کنیم استفاده ایمن و استاندارد روز، به تجهیزات از نتوانیم اگر که چرا میشود، همرمحسوب ها نظارت ین

شد.نخواهدخطربروزمانع

کارحوادثآماررفتنباالدالیل

بودن پایین کنار در دقیق نظارت نداشتن و بازرسی ضعف همچنین و معدنی و ساختمانی مشاغل برای مناسب لوازم و ابزار نبود که، هستند معتقد کارشناسان

کا جان که است عواملی دلیلردستمزدها به آالت ماشین جای به کار نیروی از استفاده خطرناک، و سخت مشاغل برخی در واقع در اندازد؛ می خطر به را گران

کا جان امنیت حفظ برای باید که است درحالی این گیرد می قرار کارفرمایان توجه مورد بیشتر بودن صرفه به صنعتیرمقرون ابرازهای و آالت ماشین از گران

۲
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کرد.استفادهگرانهرچند

استتزیینیعکس

م در دیگر مهم عامل کار نیروی ساماندهی و کافی آموزش نبود متخصصان اعتقاد کاربه میر و بهرگ حادثه بروز که تخصصی مشاغل در متاسفانه است، گران

شود.میمنجرگرمخرنافزایشبهامراینکهشودمیگرفتهکاربهآموزشبدونکارنیرویداردوجودوفور

ب به نسبت مسئوالن چند آموزشرگزارهر عدم امر، این کارشناسان اعتقاد به واقع در اما داد خواهند ارائه باال بلند لیستی آموزشی، دورههای و کالسها ی

تکنولو غیرایمن، و فرسوده ماشینآالت از استفاده کار، محیط در فردی حفاظت و ایمنی فرهنگ به توجه عدم کار، نیروی وژمؤثر لباس ماشینآالت، پائین ی

ایمن کاتجهیزات روانی و جسمی توانائی با محوله کار تناسب رعایت عدم پائین، کیفیت با و غیراستاندارد حوادثرِی افزایش به منجر که هستند عواملی از گر

میشوند.گاههارکاومعادنکارخانجات،جملهازمختلفیرکامحیطهایدرکارازناشی

سالرمدی از که، کرد اشاره نکته این به امسال خردادماه همین مازندران اجتماعی رفاه و کار تعاون، از92کل بیش برای کا28تاکنون ساختمانیرهزار گر

ب آموزشی دوره کار، ایمنی موضوع با و مستقیم صورت به مهندسین و پیمانکاران از نفر هزاران برترو از زمینه این در همیشه و کردیم کشوررگزار در ها ین

هستیم.

ب که، داد ادامه چیرگزاروی کار ایمنی از که بگوید تواند نمی کسی مازندران استان در امروزه که شده موجب تخصصی آموزشی های کالس از اینگونه یزی

ب با واقع در داند، طرگزارنمی از گسترده های رسانی اطالع و مستمر آموزشی های دوره شدیمری موفق کل اداره این و مربوطه انجمنهای کار، بازرسان یق

دهیم.افزایشکارایمنیبحثدررااستانمردمگاهیآ

افزایش وجود با مهمتر مدی28نکته سخنان مازندران، در کار حوادث الیهردرصدی راسته و اصلی تونل از بازدید حاشیه در در اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل

اصغ بود، خبرنگاران جمع در اسپادانا الویج نگین زغالسنگ معدن های اکلون و دو و تریک با نأی اینکه بر متوسطرکید از مازندران در کار از ناشی حوادث خ

گذاشت.خواهیمزمینهایندریربسیایژانرودانیمنمیکافیراآنقطعااماخوشحالیمبسیارمهماینازکه،کردخاطرنشاناست،ترپایینیرکشو

گرانرکاسالمتحفظدرکارفرمایاننقش

ط از کار نیروی سالمت از صیانت در کارفرمایان عملکرد و دیدگاه که، معتقدند کارشناسان دیگر، سویی کاراز در خطر فاکتورهای کاهش یا حذف وریق گاهها

کا محیط آوردن کارفراهم مناسب آموزش عالوه به است، مهم بسیار ایمن و سالم بهکاری و تکنولورگیرگران با و استاندارد ماشینآالت و ابزار باعثژی روز ی

کا زودهنگام استهالک از کار، از ناشی حوادث کاهش ضمن جلرمیشود نیز کارگیوگران محیط ایجاد با حتی و شود کاهشری شاهد استرس کم و نشاط با ی

بحثربیما در کارفرمایان نقش بنابراین میگیرند؛ قرار کارفرما اختیار حیطه در که هستند مواردی اینها باشیم. تولید و کار جامعه در نیز روانی و روحی یهای

است.پررنگبسیارکار،حوادث

پیامانتهای

وارشآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۵:۰۴-۹۹/۰۵/۱۴(نرمازندادربرنجقرصبامیروگرمدرصدی۵۲کاهشکرد:عنوانمازندرانقانونیپزشکیکلرمد

مدیرسا گفت:ری- مازندران قانونی پزشکی قبل۱۳کل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کردند فوت استان در امسال ماهه سه در برنج قرص از ناشی مسمومیت براثر ۵۲نفر
داشت.کاهشدرصد

مسمومیت به اشاره با خبرنگاران با گفتگو در شنبه سه صبح عباسی علی مهر، خبرنگار گزارش این۱۳به از داشت: اظهار امسال ماهه سه در برنج قرص با نفر

نفر هشت بیشتزتعداد و هستند مرد مابقی و است.رن شده ثبت نفر دو با کدام هر نوشهر و قائمشهر آمل، نفر، چهار با بابل شهرستانهای در فوتی آمار ین

قانونیکلرمدی مپزشکی سال ماههای همه در اینکه اعالم با سنینرمازندران افزود: داشت وجود استان در برنج قرص مصرف از ناشی میر و ۳۰الی۲۱گ

دادند.اختصاصخودبهراآمارینرکمتنفریکباباالبهسال۶۱وینربیشتنفرپنجباسال

شد.ثبتبرنجقرصبامسمومیتآندرکهبودماههاییینربیشتموردسهبافروردینوچهاربااردیبهشتمورد،ششباخردادکرد:خاطرنشانعباسی

تو با برخورد نیز و مهلک ماده این به افراد دسترسی در تر جدی محدودیتهای اعمال کرد: نشان خاطر استان اجرایی مقام باالبردنزاین و آن کنندگان یع

است.تاکیدموردمیاندازند،خطربهراخودجانخانوادهها،تهدیدقصدبهکهکسانیگاهیآ

)۰۶:۲۳-۹۹/۰۵/۱۳(لرستاندرترافیکیحوادثمتوفیاندرصدی16کاهش

گنمایی:ربز

خبرداد.استاندرترافیکیحوادثمتوفیاندرصدی16کاهشازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/-لرستانندای

گفت در نظیفی حمیدرضا جاودکتر سال اول ماهه سه کرد: اظهار ایسنا با کل112ی،رگو اداره به و دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در پزشکینفر

شدند.دادهارجاعلرستانقانونی

است.داشتهکاهشدرصد16قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینداد:ادامهوی

بودهاند.مرد92ونز20استان،دریرجاسالترافیکیحوادثتلفاتمجموعازکرد:بیانلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

بیشت افزود: بارنظیفی ترافیکی حوادث تلفات شه80ین برون جادههای در شه23ی،رنفر درون مسیرهای ورنفردر است.9ی شده گزارش روستایی جاده نفر

فوق مدت در همچنین کرد: اظهار کل1829وی اداره به ترافیکی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردهاند مراجعه تابعه مراکز و 1380لرستان

است.داشتهکاهشدرصد29بودهنفر2592کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدروبودندنز449ومرد

قانونیکلرمدی سالجاپزشکی اول ماهه سه در اینکه بیان با ادامه در از34یرلرستان قانونینفر دپزشکی درمانی سقط آماررمجوز گفت: کردهاند، یافت

د کهرمتقاضیان قبل سال مشابه مدت به نسبت مدت این در درمانی سقط د61یافت برای مراکزرنفر به درمانی سقط مجوز قانونییافت استانپزشکی
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است.داشتهکاهشدرصد32کردندمراجعه

مجموع از اینکه بیان با متقاضی61وی تص50نفر شدند، درمانی سقط مجوز اخذ به موفق سازمانرنفر کرد: قانونییح بررسیپزشکی متولی عنوان به کشور

جنین که میکند درمانی سقط مجوز صدور به اقدام مواردی در تنها درمانی، سقط مجوز صدور های ناهنجازدرخواست واجد و چهارماه شدیدریر یهای

باشد.یربارداتداومصورتدرجانیباخطرهمراهالعالجصعبیهایربیمابهمبتالمادریاوبودهمادرزادی

پیامانتهای

)۰۶:۵۱-۹۹/۰۵/۱۳(دادکاهشدرصد۵۲راهمدانجادهایسوانحکرونا

کاهش موجب مسافرتها و تردد کاهش و کرونا شیوع گفت: همدان استان راه پلیس رییس ایرنا- شه۵۲همدان- برون جادههای در خسارتی و جرحی فوتی، سوانح اینردرصدی ی
شد.استان

ع رضا گذشتهزیزسرهنگ سال نخست چهارماه داشت: اظهار ایرنا با گو و گفت در دوشنبه روز و۶۵ی صورت۷۱۷میلیون استان این جادههای از تردد هزار

یافت.کاهشترددهزار۶۰۲ومیلیون۵۵بهترددهزار۱۱۵ومیلیون۱۰معادلکاهشدرصد۱۵بایرسالجااولچهارماههدرآماراینگهگرفت

و کرونا ویروس شیوع دنبال به کرد: بیان شهوی برون جادههای در فوتی سوانح مسافرتها، جرحی۲۷یرکاهش خسارتی۵۳درصد، و و۵۸درصد درصد

یافت.کاهشدرصد۵۲سالابتداییچهارماههدرجادهایسوانحمجموع

داشت: اظهار همدان استان راه پلیس و۲رییس سال۲۴۰هزار نخست چهارماهه خسارتی و جرحی فوتی، سانحه استان۹۸فقره این رقمردر این که داد خ

رسید.رانندگیسانحه۸۵وهزاریکبهکاهشفقره۱۱۵وهزاریکباامسالتیرپایانتایرسالجاابتدایاز

ع اززیزسرهنگ زمان مدت این در همدان استان جادهای سوانح متوفیان تعداد کرد: بیان و۸۲به۱۱۲ی هزار یک از مجروحان تصادف۵۹۹به۲۶۳نفر، و نفر

است.داشتهکاهشفقره۶۰۷به۴۸۳وهزاریکازخسارتی

بیشت کرد: اضافه معادلروی که است بوده استان این اصلی های جاده در خسارتی و جرحی فوتی، سوانح میزان کاهش۳۶ین وجود با و است درصد

هستیم.سوانحمیزانافزایششاهدفرعیوروستاییجادههایدرهامسافرت

بیشت داد: ادامه همدان استان راه پلیس چهارماههررییس در و هستند بومی رانندگان روستایی و فرعی جادههای در رانندگی سوانح افزایش عامل ین

دادند.اختصاصخودبههمدانجادهایسوانحمجروحانومتوفیاندرصد۷۱گذشته،سالمشابهمدتبهنسبتافزایشدرصد۱۹بایرسالجا

ع بازیزسرهنگ فرعی مسیرهای در جرحی و فوتی سوانح آمار اما امسال تابستان نخست ماه و بهار در ترافیک حجم کاهش وجود با گفت: درصد۶ی

است.داشتهافزایشدرصدیکنیزروستاییراههایدرورسیددرصد۲۷بهافزایش

توسط شده ارائه گزارش اساس قانونیبر همدان،پزشکی سالجااستان نخست ماهه سه در رانندگی سوانح مروقوع موجب شد۷۲گری استان این در تن

است.روستاییوخاکیراهدرنیزنفریکویرشهدرونهایتصادفدرنفر۱۴ی،رشهبرونسوانحدرنفر۵۷شاملکه

ستانلردرافیکیترحوادثمتوفیانصدیدر16کاهشستان:لرندای|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۱۹-۹۹/۰۵/۱۳(داشتفوتیپنجسمناناستاندرکارحوادثقانونی:پزشکیکلرمدی

مدی ایرنا- مرسمنان- سمنان استان در امسال نخست ماه سه طی کار هنگام حادثه گفت: سمنان استان قانونی پزشکی گذشتهرکل سال مشابه مدت با مقایسه در که زد رقم را نفر پنج گ
یافت.کاهشدرصد۴۴استاندرحوادثنوعاین

دادند.دستازاستاندرراخودجانکارحینحادثهدلیلبهنفر۹گذشتهسالنخستماهسهداشت:ابرازایرناباگووگفتدردوشنبهروزیزنورومهدی

افزود: مراکز۸۲وی به کار هنگام مصدومیت و آسیبدیدگی دلیل به بالینی معاینههای انجام برای امسال بهار در قانونینفر مراجعهپزشکی استان سراسر

کردند.

یافت. کاهش درصد پنج گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در امسال نخست ماه سه در کار هنگام حادثه از ناشی دیده آسیب افراد تعداد داشت: اظهار وی

گرفتند.قراربالینیمعاینههایموردسمناناستانقانونیپزشکیدرگذشتهسالنخستماهسهدرکارازناشیحادثهدلیلبهنفر۸۶داد:ادامهیزنورو

گیرد.قرارکارفرمایانتوجهموردمهمموضوعاینبایدواستکارحوادثکاهشدرمهمراهکارگرانرکابهآموزشوایمنیاصولیرعایتکرد:بیانوی

کرد: نشان خاطر باوی استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره سوی از تمهیداتی اتخاذ با باید سمنان استان در کار حوادث آمار کاهشی روند تقویت

شود.یرپیگیجدیت

قانونیکلرمدی سمنانپزشکی سارتصاستان فرهنگ با و است شدنی کار از ناشی حوادث رساندن صفر به کرد: واحدهایزیح در کار نحوه اصولی فعالیت ی

داشت:اظهارکرد.ویبرطرفراچالشاینمیتوانتولیدی

بود.معادنوساختمانیمشاغلبهمربوطگذشتهسالسمناناستاندرکارحوادثینربیشت

کاربازاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۱۲-۹۹/۰۵/۱۳(سمنان)(یافتکاهشدرصد۴۴استاندرحوادثنوعاینگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدر

یافت.کاهشدرصد۴۴استاندرحوادثنوعاینگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهزدرقمرانفرپنجگرمسمناناستاندرامسالنخستماهسهطیکارهنگامحادثه

نورو مهدی سمنان، از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش مدیزبه قانونیکلری درپزشکی کار هنگام حادثه اینکه به اشاره با سمنان استان

استان در گذشته سال مشابه مدت با گذشته۴۴مقایسه سال نخست ماه سه گفت: است، یافته کاهش در۹درصد را خود جان کار حین حادثه دلیل به نفر

دادکاهشصددر۵۲ارهمدانجادهایسوانحکروناایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دادند.دستازاستان

افزود: مراکز۸۲او به کار هنگام مصدومیت و آسیبدیدگی دلیل به بالینی معاینههای انجام برای امسال بهار در قانونینفر مراجعهپزشکی استان سراسر

کردند.

قانونیکلرمدی مشابهپزشکی مدت با مقایسه در امسال نخست ماه سه در کار هنگام حادثه از ناشی دیده آسیب افراد تعداد داشت: اظهار سمنان استان

یافت.کاهشدرصدپنجگذشتهسال

گرفتند.قراربالینیمعاینههایموردسمناناستانقانونیپزشکیدرگذشتهسالنخستماهسهدرکارازناشیحادثهدلیلبهنفر۸۶داد:ادامهیزنورو

گیرد.قرارکارفرمایانتوجهموردمهمموضوعاینبایدواستکارحوادثکاهشدرمهمراهکارگرانرکابهآموزشوایمنیاصولیرعایتکرد:بیاناو

قانونیکلرمدی وپزشکی کار تعاون، کل اداره سوی از تمهیداتی اتخاذ با باید سمنان استان در کار حوادث آمار کاهشی روند تقویت کرد: ابراز سمنان استان

شود.یرپیگیجدیتبااستاناجتماعیرفاه

تصزنورو ساری فرهنگ با و است شدنی کار از ناشی حوادث رساندن صفر به کرد: رازیح چالش این میتوان تولیدی واحدهای در کار نحوه اصولی فعالیت ی

کرد.برطرف

بود.معادنوساختمانیمشاغلبهمربوطگذشتهسالسمناناستاندرکارحوادثینربیشتداشت:اظهاروی

)۱۶:۴۴-۹۹/۰۵/۱۳(سمنانقانونیپزشکیبهنزاعمراجعهکنندگاندرصدی2.5کاهش

داد.خبرگذشتهسالبهنسبتاستانایندرنزاعمراجعهکنندگاندرصدی2.5کاهشازسمناناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به سمنان از فارس قانونیی نوروپزشکی مهدی سمنان، جازاستان سال نخست ماه سه در کرد: اظهار ی،ری

کردند.مراجعهسمناناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعازناشیصدماتدلیلبهنفر336ویکهزار

و یکهزار سمنان استان در نزاع مراجعهکنندگان تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این کرد: اضافه بود،371وی یافته2.5نفر کاهش درصد

است.

قانونیکلرمدی سالپزشکی نخست ماه سه در استان این در نزاع مراجعهکنندگان کل از اینکه بیان با سمنان تص1399،881استان بودند، مرد دررنفر کرد: یح

بودند.مرداستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعمراجعهکنندگانازنفر916قبلسالمشابهمدت

است.بودهنفر505کاهش،درصدچهارباقبلسالمشابهمدتبهنسبتنزاعمراجعهکنندگانآمارنیزیرجاسالخردادماهدرکرد:خاطرنشانیزنورو

/س/2568پیام/انتهای

(سمنان)یافتکاهشصددر۴۴استاندرحوادثنوعاینگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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البرزسبزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۱۴-۹۹/۰۵/۱۳(شدبرابر2آذربایجانشرقیدرکارحوادثفوتیهای

گفت:رمدی آذربایجانشرقی قانونی پزشکی با29کل گذشته سال مشابه مدت به نسبت که دادند دست از را خود جان استان در کار از ناشی حوادث اثر بر امسال اول ماهه سه در نفر
است.یافتهافزایشبرابر2بهنزدیکحوادثگونهاینازناشیتلفاتنفر15

گفت: افراد این فوت علت مورد در بودند، مرد ها باخته جان همه اینکه به اشاره با فرد صفائی علی بلندی،10دکتر از سقوط علت به برخورد4نفر براثر نفر

اند.دادهدستازراخودجانخفگیعلتبهنیزنفریکوسوختگیبراثرنیزنفریکگرفتگی،قرببراثرنفر3سخت،جسم

تعداد مدت این در کرد: اضافه ادارات268وی به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه نزنفر9استان

بودند.مردبقیهو

امسال ماه خرداد در گفت: همچنین فرد صفائی کا10دکتر حادثه علت به قبلرنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کردند فوت استان در نفر5ی

است.داشتهافزایش

بودند.نزآنهاازنفر4کهکردندمراجعهاستانقانونیپزشکیاداراتبهیرکاحوادثمصدومیتعلتبهنیزنفر121مدتهمیندرافزود:وی

دهد.مینشانرادرصدی17افزایش98سالدرمشابهمدتبهنسبتآماراینکرد:اعالمفردصفائیدکتر

قانونیکلرمدی کاپزشکی حوادث های شده فوت کل تعداد کرد: خاطرنشان شرقی سالرآذربایجان در با98ی که78برابر بود آنان25نفر از بقیهزنفر و ن

و یکهزار با برابر گذشته سال در کننده کارمراجعه حوادث مصدومین کل تعداد نیز و بودند تعداد325مرد این از که بود وزنفر35نفر یکهزار و مرد290ن نفر

بودند.

سمنانقانونیشکیپزبهاعنزگانداجعهکننمرصدیدر2.5کاهشس:فار|خبرخبرادامهادامه
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