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)۱۴:۱۲-۹۹/۰۷/۰۶(میشودخدمترسانیمردم،عزتمندیحفظوسعهصدرباقانونیپزشکیسازماندر

نوعرگزارخب که سازمان این به مراجعین خاص شرایط کنار در فعلی خاص و حساس شرایط گفت: کشور قانونی پزشکی سازمان میزان-رییس هستند،ی دیده آسیب و متالم افراد ًا
کنیم.خدمترسانیمردمبهعزتمندیویمرتکحفظوصدرسعهباشکلینربهتبهیمرداوظیفهمابنابراینمیشودمردمتحملآستانهکاهشموجب

تکرگزارخب مراسم در مسجدی عباس - میزان سازمانری ستاد در ماه مهر ششم یکشنبه امروز صبح که قانونی زشکی سازمان انتظامی یگان فرمانده معارفه و یم

مررب نقاط از انتظامی نیروی افزود: تحمیلی، جنگ شهدای خاطره و یاد و مقدس دفاع هفته گرامیداشت ضمن شد، حضوزگزار شهرها مراکز تا وری جدی ی

میکند.نقشایفایخدمتگذارومردمیمقتدر،نیروییعنوانبهوداردبرعهدهآرامشوامنیتحفظدرپررنگ

ویت انتظامی نیروی همکاران اینکه بیان با کاروی اینرین دیدن با گرفتار مردم و است مردم آرامش موجب پلیس سبز لباس داشت: اظهار هستند، ما ی

است.بازدارندهمتخلفانبرایپوششهمینآنکهحالمیرسندامنیتاحساسوآرامشبهلباس

سازمان قانونیرییس طاهپزشکی سرهنگ تالشهای از قدردانی ضمن شدند،رکشور نائل بازنشستگی درجه به که سازمان انتظامی یگان سابق فرمانده ی

امیدوا ابراز و موفقیت آرزوی جدید، فرمانده خالوندی سرهنگ همکاربرای با کرد: تری مناسب و بهتر شرایط بتوانیم سازمان در مستقر انتظامی نیروی یری

کنیم.فراهممردمبهخدمتارائهبرایرا

مراجعین با برخورد نوع اهمیت به توجه با همچنین قانونیمسجدی عمدتپزشکی آموزشهایکه ارائه خواستار هستند، دیده آسیب و متالم افرادی ًا

شد.سازماناینحفاظتیگانسربازانبهاجتماعیروانشناسی

برای انتظامی نیروی تالشهای به اشاره و مقدس دفاع هفته گرامیداشت با نیز قضاییه قوه حفاظت یگان کل فرمانده رستگار سرهنگ جلسه این ادامه در

تاکنون انتظامی نیروی گفت: کشور آرامش و امنیت و13حفظ شهید هر20هزار نیرو این در و است کرده نظام تقدیم امنیت و نظم حفظ برای جانباز هزار

هستیم.شاهدکشورامنیتحفظراهدرراهمکارانمانشهادتروز

ت با تصأوی کشور در امنیت تأمین اهمیت بر برقرارکید کرد: پلیسریح و شد خواهد کشور در ... و اقتصادی سیاسی، فعالیتهای توسعه موجب امنیت ی

میکند.تالشدیگرنهادهاییرهمکاباامنیتاینحفظبرایهمواره

رستگار قانونیسرهنگ اپزشکی از یکی داشت:ررا اظهار و برشمرد کشور امنیت حفظ در مؤثر قانونیگانهای درپزشکی را پلیس کارشناسی، نظرات ارائه با

است.گذاررتأثیبسیارجرموقوعازیرپیشگینیزوامنیتتأمینوتولیدبحثدرسازماناینومیکندکمکمجرمینشناساییوجرمکشف

برقرا برای یگان این تالشهای به اشاره با قضاییه قوه حفاظت یگان کل جلرفرمانده و قضاییه قوه امکنه در آرامش برهمرگیوی قصد که افرادی ورود از ی

سازمان جمله از قوه امکنه به را نظم برهمزنندگان ورود اجازه پلیس افزود: دارند را امنیت و نظم قانونیزدن اینپزشکی در امنیت حفظ برای و داد نخواهد

میگیرد.کاربهراخودتالشتمامساختمانها
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میکنند؟ایجادتهرانبرایمشکالتیچهموتورسوارهاوموتورها

روزنامهنگارـمصطفینژادسمیرا

شه زندگی آموزشهای نخستین از این شو. رد حاال کن، نگاه خیابان چپ سمت به بعد و راست سمت به بزراول اما میشود. داده کودکان به که است گری

د تهران مانند شهر آن اگر بهویژه میکند. بیاستفادهتر و بیمعنیتر را ابتدایی و ساده آموزش این روزبهروز کالنشهرها در جمعیترشدن رشد مانند معضلی گیر

شه چنین در باشد. ندارموتورسواران نیاز که جهتی تنها قرارری عادی شرایط در باشید مطمئن است. آسمان جهت باشید، نگرانش خیابان از عبور حین ید

یکطرفه خیابانی حاشیه در اگر حتی کنید. چک مدام باید را جهتها بقیه ثانیه هر جهت، یک این جز براند. سمتتان به آسمان از خودرویی یا موتور نیست

ج سمت بربه مانند یکهو نمیکند. خبر موتور باشد. سرتان پس به حواستان ایستادهاید، تاکسی انتظار در خودروها وایریان و میرسد سر سرتان پشت از ق

رو حال بستیزبه را راه چرا و ایستادی اینجا چرا که موتورسوار فحاشی و اعتراض باشد، نشکسته شما از پایی و دست یا بمانید زنده اگر باشیدش. ندیده که ی

تف فضاهای پیادهروها، شدهاند؛ تبدیل شهر موتورسواران اجدادی میراث به امروز تهران معابر تمامی میشود. بلند هوا تمامیربه پیادهروی، مسیرهای یحی،

بز کوچهها، خیابانها، پارجهتهای ورودی پارگراهها، مغازهها، ورودی خانهتان، بارکینگ بیشتزکهای موارد میتوانید حتما کودکان. فهرستری این به ی

بز خروجی و ورودی رمپ در آمدن یکطرفه قرمز، چراغ و ترافیک از فرار برای جدید مسیرهای کشف عبورربیفزایید. خودروها، راست سمت از سبقت گراهها،

بدون قرمز چراغ کردن رد کل در و قرمز چراغ زدن دور برای پیادهروها در دادن ویراژ مسافران، شدن پیاده حین اتوبوس ایستگاه و اتوبوس میان فاصله از

بینظمیهایی از شهروندی گالیههای از بخشی تنها اینها است. شده تبدیل موتورسواران میان طبیعی و رایج کامال زندگی سبک نوعی به ترسی و نگرانی هیچ

باعث میکنند ایجاد شهر در موتورسواران مهارنشدنی افزایش که خطراتی و آسیبها دیگر کنار در مشکالت این میکنند. ایجاد شهر در موتورسواران که است

افسا از یکی به موتورسواران معضل تا افسارگسیختهترشده حدی در شود؛ تبدیل کشور کالنشهرهای دیگر و تهران شهر معضالت مشابهرین گویی که گسیخته

ندارد.وجودآنبرنظارتیهیچدیگر،حوزههایازیربسیا

صوتیآلودگی

از بیش کشور از12در بیش تهران در و موتورسیکلت موتورسیکلتها3میلیون برای صوتی آلودگی استاندارد که شرایطی در دارند. تردد موتورسیکلت میلیون

بز بدنه در و روز طول بینردر باید مسکونی80تا70گراهها مناطق در و استفادهAدسیبل55دسیبل سایلنسر از که موتورهایی اگزوز تهران شهر در باشد،

از بیش صدایی از90نمیکنند بیش تردد میکنند. ایجاد صوتی آلودگی استاندارد حد از باالتر بسیار م3دسیبل، مناطق در بهویژه موتورسیکلت یزکرمیلیون

سال در بگیرد. قرار صوتی آلودگی دارای شهرهای جدول صدر در هم صوتی آلودگی لحاظ از هوا، آلودگی بر عالوه شهر این شده باعث تهران سازمان93شهر

رارکنت تهران شهر صوتی آلودگی از موتورسیکلتها سهم تهران، هوای کیفیت موتورسواران،49ل آمار افزایش به توجه با نمیآید نظر به که کرد اعالم درصد

باشد.شدهکاهشیآنهاصوتیآالیندگیروند

فوتبهمنجرتصادفات

گذشته سال در قانونی، پزشکی آمار و3براساس دادهاند.304هزار دست از را خود جان موتورسیکلت با مرتبط رانندگی سوانح اثر در از61.2نفر درصد

سوانح این در شدهاند،49تا18کشتهشدگان اعالم از2ساله کمتر آنها از داشتهاند،10درصد سن بودهاند،17تا11درصد11.2سال 59تا50درصد9.9ساله

و سنی60درصد15.6ساله رده بودهاند. بیشتر و نسبت0.2ساله به تصادفهای کشتهشدگان آمار اگرچه است. شده اعالم نامشخص نیز قربانیان از درصد

صاب11.8کاهشی97سال پیمان اما است، داشته مردرصدی رئیس جانریان روزانه متوسط بهطور تهران در رانندگی تصادفات است معتقد تهران اورژانس کز
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از اورژانس، مسئول این گفته به میگیرد. را موتورسوار گزارش350یک براساس موتورسوارند. آنها بیشتر تهران، در رانندگی سوانح روزانه پزشکیمصدوم

مرباالتقانونی آمار سالرین در میدهد نشان آمارها همچنین دارد. اختصاص تهران به موتورسیکلتها تصادف سوانح قربانیان و موتورسواران 98گومیر

هر ازای جمعیت100در از نفر آما4هزار دادهاند. دست از را خود جان کشوررموتورسوار در موتورسیکلتسواران تلفات حوادث19.5کلی تلفات کل از درصد

است.بودهگذشتهسالدررانندگی

هواآلودگی

پ نقلیه وسایل از موتورسیکلتها ازرسهم بیش شمارهگذا35کاربرد نقلیه وسایل کل از مقدم،ردرصد حسین گفته به شرایطی چنین در است. کشور در شده ی

شهردا فنی معاینه ستاد دررمدیرعامل تهران، سال5ی اول از14تنها1399ماه بیش از د3موتورسیکلت برای تهران در موتورسیکلت معاینهرمیلیون یافت

گذشته سال مشابه زمان در رقم این کردهاند. مراجعه مربوطه مراکز به سال196فنی آبان در است. بوده هوای98دستگاه آلودگی از موتورسیکلتها سهم

به28تهران توجه با است. بوده سال19درصد در موتورسیکلتها این آالیندگی سهم بودن شه96درصدی مدیران ناتوانی سال به سال میرسد نظر به درر، ی

آلودگیرمدی میزان است. یافته افزایش موتورها آالیندگی معضل کاربراتو10یت همچنینرموتورسیکلت است. شده برآورد فرسوده دیزلی اتوبوس یک برابر ی

است.2یورویرسواخودروییکبرابر4ازبیشیرکاربراتوموتورسیکلتیکآالیندگیمیزان

یرگیرزووسرقت

میان در است کافی است. آشکار تبهکاران میان در موتورسیکلت محبوبیت اما ندارد. وجود مختلف جرائم در موتورسیکلت از استفاده میزان از دقیقی آمار

اخبا تا کنید جستوجو گذشته ماه چند زوراخبار کیفقاپی، به مربوط بارگیری فروشگاهها از سرقت و خودروها از سرقت خانه، از سرقت موبایلقاپی، ی،

با مسیرهای از آن راندن قابلیت موتورسیکلت، باالی سرعت بودن، صرفه به مقرون بیابید. را موتورسیکلت از افزایشراستفاده به کمک پرترافیک، و یک

قانونگ بر عمومی نظارت نبود و محل از گرفتن فاصله و جرم ارتکاب در مجرمان عمل ابزازیرسرعت به را نقلیه وسیله این از استفاده موتورسواران، یری

است.کردهتبدیلمجرمانمیاندرمحبوب

یرشهبینظمی

بز شهرهای در موتورسواران رایج تخلفهای ناجا راهور پلیس گفته حربه شامل پیادهروها،رگ در تردد ویژه، خطوط در تردد خیابانها، در مخالف جهت در کت

مدا نداشتن همراه قرمز، چراغ از حرعبور و پالک مخدوشکردن پالک، نداشتن گواهینامه، نداشتن و تکچرک و مخاطرهآمیز سوارکات است. کردنرخزدن

در ایستادن و موتور راندن حین موبایل گوشی از استفاده ایمنی، کاله از نکردن استفاده موتورسیکلت، روی مجاز حد از بیش زدن بار و مسافر مجاز حد از بیش

بسیا مشاهده اگرچه میشوند. دیده بهوفور تهران خیابانهای در که است تخلفاتی دیگر از عابربانکها یا پیاده عابر خط مانند تخلفاترمکانهایی این از ی

ج شهربا مدیران اما است، همراه موتور توقیف حتی و جریمه با نتوانستهاند امروز به تا پلیس نیروهای و افساری بینظمیهای توقیف و گسیختهریمه

کنند.مهارراتهرانموتورسواران

گیدلوآدرتنوعی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۰:۴۰-۹۹/۰۷/۰۷(قرصوآبکیبرت

م و هولناک موج آن از اگرچه باقرزاده: مرمحمد پیالههای اما میگذرد ماهی چند تقلبی مشروب مصرف اثر بر انسان صدها کمترگ شدت با و همچنان یرگ

مشروب اسم به آنچه هم دیگر سمت از و است افزایش به رو ایران در الکل مصرف همچنان طرف یک از که میدهد نشان تازه پژوهشهای میرود. باال

بخش و دارد الکل از رنگوبویی تنها میشود، فروخته الکل تزو آن از ایرانریادی غیرقانونی بازار در آنچه کیفیت بحران است. اسانس و قرص با آب کیب

بهت که میدهند پیشنهاد الکل اعتیاد درمانگران و حوزه این کارشناسان که است پایین حدی به میشود مصرفنکردنرفروخته همچنان ایران در شیوه ین

مصرفکنندگا است. تالکل معموال و میشود نامیده الکل آنچه مرِن و نابینایی خطر با اگرچه است، متانول یا قرص انواع و آب از هستند،رکیبی روبهرو گ

حقوقدانی که است حالی در این آنهاست. انتظار در ایران در اجتماعی خدمات از دوساله محرومیتهای همچنین و حد مجازات ببرند، در به سالم جان اگر

در که است نیاز باشند، شده قرص و مخدر مواد به معتاد بلکه الکل به معتاد نه عمال مصرفکنندگان بعضی است ممکن اینکه به توجه با که است معتقد

شود.ایجادتغییراتیحقوقیقواعد

گ»رمسالمتی«به

م سالمتی بهتار«به که است الکل به و مخدر مواد به اعتیاد حوزه درمانگر و پژوهشگر قدیرزاده»، «محمدرضا تازه کتاب نام تالشزگ» آن در و شده منتشر گی

ضرورت و موضوع این اهمیت دهد. ارائه جامعه به الکلی مشروبات مصرف عوارض درباره اطالعاتی زمانیآشده زمینه این در ایران جامعه به گاهیبخشی

و مثال برای میکند؛ پیدا افزایش هم باالیی شیب با بلکه نیست کم نهتنها میشود، خوانده الکل آنچه مصرفکنندگان آمار بدانیم که میشود مشخص بیشتر

آخ سالربراساس در تحقیقات نتایج جمعیت1398،9/3ین از مشخص64تا15درصد مطالعه این در داشتهاند؛ الکل مصرف گذشته سال یک در کشور سال

که پیشگی17شد به نسبت سواد نقصان دچار جمعیت، این از سالردرصد در که دیگر بررسی یک در و این بر عالوه هستند. الکلی مشروبات مصرف از ی

جمعیت1393 نفر هزار صد هر از که میگوید نتایج شد، دوهزارو64تا15انجام سال797سال، در رقم این که داشتهاند الکل مصرف سال طول در ،1391نفر

است.ایراندرالکلمصرفکنندگانباالیبسیاررشدوافزایشبیانکنندهخودکهشدهبرآوردنفر731هزاروحدود

تقلبیالکلمصرفاثربرماه2درایرانی800گرمکرونا؛یاالکل

چند در و هفته چند در اما شوند، ویروس این به مبتال افراد پذیرای ایران بیمارستانی تختهای کرونا، ویروس شیوع دوران در میشد پیشبینی اگرچه

ق به تختها عمال رسمیربیمارستان اطالعات براساس درآمد. مصرفکرده الکل بیماران قانونیق سالپزشکی اسفند ابتدای وجود1398از اعالم زمان یعنی

سال اردیبهشت ابتدای تا کشور در ششهزارو1399کرونا مجموع متانول736در با مسمومیت دلیل به به(نفر تقلبی) الکلی مشروبات مصرف اثر در

تعداد این از که کردند مراجعه دیالیز،987بیمارستانها متأسفانه384نفر و شدند کمبینا یا نابینا کشور800نفر در متانول با مسمومیت عوارض اثر بر هم نفر

بود.سال78ینربیشتوسال15فوتشدهسنینرکمتکردند.فوت

الکل؟یاقرصوآبکیبرت

ششهزارو از بیش مراجعه اسفند700همین ماه دو در هم آن تقلبی الکل مصرف دلیل به بیمارستان به فروردین98نفر ایران99و به پا کرونا ویروس تازه که

دراینباره الکل، و مخدر مواد به اعتیاد حوزه درمانگر و پژوهشگر قدیرزاده»، «محمدرضا میدهد. نشان را زمینه این در بحرانی شرایط بهخوبی بود، گذاشته

«ش به توضیح توردر و مصرف تولید، دلیل به ما کشور در الکلی، مشروبات بحث «در میگوید: شمازق» است. شده ایجاد اساسی معضل یک غیرقانونی، یع

بخ نظر مورد درصد با الکل میتوانید فارس خلیج حاشیه کشورهای حتی یا اروپایی کشور یک شرابردر دارد، الکل درصد هفت معموال جو آب مثال 12ید.

کا در و هستند دستساز مشروبات معموال اینکه دلیل به ما کشور در اما است؛ مشخص مصرفکننده تکلیف و و... حتیزگاهردرصد میشوند، ساخته یرزمینی
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ما با بهرموارد را مواردی حتی است. غیراستاندارد هم پلمبشده و خارجی قانونیک بودپزشکی نوشته که شد40آوردند مشخص بررسی در ولی الکل، درصد

بیما باعث آنچه خالصه طور به میرود». سرشان کاله میخرند، برند میکنند فکر که کسانی حتی یعنی است؛ متانول حاوی مرکه و مشروبری مصرف در گ

قربانیان هم گذشته سالهای در که است چوب الکل یا متانول معموالزمیشود، «تولیدکنندگان میدهد: ادامه دراینباره قدیرزاده گرفت. ایرانیان از یادی

خ بازار از را خالص میکنندریداراتانول به(ی نزدیک دا20ما الکل تولید خرکارخانه بازار از غیرقانونی البته یکسریم) و میکنند رقیق میکنند، اسانسرید ی

میفروشند».الکلاسمبههمنهایتدروبرسددرصد50بهکهمیکنندرقیقمیخرند،رادرصد90باالیاتانولمیفروشند.ومیکنندقاطی

کرونادوراندربیمارستانبهالکلیمصدومانهجوم

از افتاده که «اتفاقی است: شده بدتر هم کشور در شرایط کرونا دوران در الکل، و مخدر مواد به اعتیاد حوزه درمانگر و پژوهشگر این توضیحات براساس

تمی جنبه چون است؛ منطقی که رفته باال اتانول مصرف ایران در کرونا شیوع با و توزاسفند متأسفانه دارد. ضدعفونی و آمدندزکنندگی قاچاق اتانول یعکنندگان

کو و کشندگی قدرت که متانول با را قابلخوراکی اتانول یعنی کردند. بازار وارد متانول اتانول، جای ازربه شد باعث اتفاق این و کردند جابهجا دارد کنندگی

فروردین تا به99،802اسفند نزدیک شوند، فوت مشروبات این مصرف اثر بر فقط به900نفر نزدیک شدند، نابینا یا کمبینا شدند».800نفر دیالیز هم نفر

ت این قدیرزاده توضیحات هجمهربراساس کرونا با مبارزه دوران در «ما شد باعث پنجزکیب به نزدیک باشیم، داشته مشروب مصرفکننده بیماران از یادی

بست مدت این در نفر ترهزار اعتیاد، درمانگر این سخنان در دیگر مهم نکته شدند». بررسیهایری «در است: مشروبات این در بهکاررفته خطرناک بسیار کیبات

دستسا مشروب صد روی دادیم، انجام ما خود پیش سال دو که بررسی یک در و بهزانجامشده که قانونیی درپزشکی که بود این نتیجه بود، شده ارسال

دیگ15 چیز اتانول از غیر دیارمورد ازجمله داروها اقسام و انواع داشت؛ وجود هم سرخوشیزی افزایش برای تولیدکنندگان یعنی و... متادون ترامادول، پام،

ت چنین مصرف خطرناک نتیجه درباره قدیرزاده کردند». اضافه را موارد بهراین منجر تنفسی وقفه ایجاد باعث باال دوز در اتانول «خود میگوید: هم کیباتی

دیا ترامادول، مثل تنفس سیستم تضعیفکننده حالت که ماده یک با اگر و میشود مصرفکننده تزفوت و.. برابررپازم چند آن کشندگی خاصیت شود، کیب

میشود».دیدهبهشدتدستسازالکیمشروباتدراینومیشود

ترامادولباگرمیکسالهآمار

دیا و متادون ترامادول، مانند قرصهایی از آثارزاستفاده میشود فروخته الکل اسم به آنچه در استزپام حالی در این و میکنند برابر چند را مواد این یانبار

نیز دستساز مشروبات بررسی در قدیرزاده، توضیحات براساس میدهند. دست از را خود جان قرصها این از استفاده اثر بر فقط ایران در نفر صدها ساالنه که

آن مصرف است ممکن که میکنند اضافه آن به را ترامادول ازجمله داروها اقسام و انواع الکل، سرخوشی حالت افزایش برای تولیدکنندگان که شده مشخص

م و تنفسی وقفه به سالرمنجر در فقط که است حالی در خطرناک استفاده این شود. مصرفکننده کشورمان569تعداد1398گ در ترامادول مصرف اثر بر نفر

تعداد این از که دادهاند دست از را خود و458جان مرد کهزنفر111نفر میگوید رسمی آمار بودهاند. تعداد269ن و ترامادول مصرف اثر بر صرفا نفر300نفر

با که باشند کسانی ترامادول، مصرف جانباختگان از تعدادی است ممکن دیگر عبارت به کردهاند. فوت دیگر ماده چند یا یک با ترامادول مصرف اثر بر نیز

دادهاند.دستازراخودجانوکردهمصرفرامادهایچنینالکلمصرفنیت

ایرانبازاردرموجودالکلمصرفازجرمزداییلزوم

ت عمال الکل، مصرف نیت با افرادی ایران در خالصه طور بهربه اعتیاد میتواند خود مصرف همین که میکنند مصرف را مخدر قرص انواع و الکل از کیبی

برخورد نوع از متفاوت ایران در الکل به اعتیاد دارای فرد با برخورد نوع دارد. الکل به اعتیاد میکند گمان مصرفکننده فرد درحالیکه کند؛ ایجاد را مخدر مواد

درباره میشود. محروم اجتماعی خدمات برخی از مصرفکننده فرد و است سنگینتر معموال برخورد اول مورد در و است مخدر مواد به اعتیاد دارای فرد با

نامیده مشروب آنچه در روانگردان قرصهای از استفاده میزان است ممکن درحالیکه شدهاند؛ الکل به معتاد که میکنند گمان افرادی عمال اما موضوع این

و حقوقدان نیکنژاد»، «سامان کند. معتاد قرصها این از استفاده به را فرد عمال که باشد باال حدی به دادگستومیشود، پایهیک دررکیل و باره این در ی

قرصوآبکیبتریالکلاق:شر|خبرخبرادامهادامه
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«ش به موضوع این بررسی مادهرضرورت «مسکر» مصرف جرم قانونی عنصر حاضر حال «در میگوید: مصوب٢64ق» اسالمی مجازات است.١٣٩٢قانون

تز خوردن، قبیل از مسکر «مصرف که است کرده مقرر اینطور ماده این در یارقانونگذار باشد کم آن تدخین و نکند،زیق یا کند مست مایع، یا باشد جامد یاد،

خا مسکربودن از را آن که گونهای به مخلوط یا باشد بهروشنیرخالص ماده متن خود که همانطور ماده این انتهای با مطابق است». حد موجب نکند، ج

تغیی مجازات در مخلوط، چه باشد خالص چه میشود) گفته مشروب آن به عرف در (که مسکر مصرف است آن مخلوطرگویای آن اینکه مگر نمیکند ایجاد ی

خا مسکربودن حالت از را مشروب که باشد گونهای میگیربه نتیجه پس کند. الکلی،رج مشروبات در مثال اگر حال دارد. موضوعیت اینجا در سکر» «اثر که یم

وجود به شبهه این آنوقت کند تبدیل «نشئهکننده» به «سکرآور» از را مشروب تأثیر که باشد آنقدر ترامادول قرص نظیر دیگر مخدرهای انواع و قرص مقدار

واقعا «مسکر» مصرف اینجا آیا که ماهیترمیآید تغییر «مخدر» به مشروبات «ترامادول»، اضافهشدن از بعد است ممکن درواقع یعنی «مخدر». یا داده خ

بدهد؟».

مصرف است، حد موجب قانون در آنچه که است جهت آن از بحث «اهمیت میدهد: ادامه مخدر مواد با مرتبط قوانین زمینه در فعال حقوقدان این

مواد درمانی مداخالت «مخدرات»؛ مصرف درحالیکه «مخدرات»؛ نه و است ما١6و١5«مسکرات» اینجا یعنی دارد. دنبال به را مخدر مواد با مبارزه قانون

قیاس در آن در خوابآور قرصهای و ترامادول نسبت وقتی داد. نظر آن اثر به نسبت ظاهر براساس نمیتوان قاطع طور به که هستیم روبهرو پدیدهای با

آنقدر الکل دیگزبا حالتهای دچار بدهد، قرار الکل تأثیر تحت اینکه جای به را فرد که باشد میتوانریاد آیا باشد ترامادول اثر الکل، اثر از بیشتر که کند ی

جا فرد این بر حد میتوان که گفت آسوده خیال داربا قاعدهای حکمروایی حدود بحث در ما که است حالی در این کرد؟ الحدودری «تدرء عنوان تحت یم

جا «حد» اینجا در خیر! یا است مسکر نوشیده فرد آنچه که داشتیم شک مثال داشت وجود شبهه موضوعی در اگر که معنا این به نمیشود؛ربالشبهات» ی

آنچه ولی بخورند مشروب اینکه نیت به خوردهاند مشروب اشخاصی بگوییم اگر اینکه درخصوص وانگهی؛ میشود. حد دفع موجب شبهات فقها، اصطالح به

با بگیرد تصمیم شخصی که است این مثل بوده دستشان مشروب شیشه حال هر به خوب! بگوییم ولی است، نبوده مسکر فیالواقع کردهاند یختنرمصرف

جرمی گفت میشود اینجا در آیا بوده. گچ مثال و نبوده سم پودر، آن که شود معلوم بعدا ولی برساند قتل به را او شخصی، آب لیوان در است؟».رسم داده خ

«مسکر» میخواهد شخص میگویند. محال» «جرم موارد این به حقیقت «در میگوید: توضیح در و میکند استفاده محال جرم عبارت از بحث ادامه برای او

ام مسکرات مصرف واقع در مصرفی ماده «مسکر»نبودن دلیل به ولی کند بازاررمصرف در مشروباتی چنین وجود کثرت و اوصاف این با است. بوده محال ی

بط آنجا در و شوند دستگیر محل یک در عدهای آوردهاند،رمثال وجود به مشروبات این در تولیدکنندگان که تغییراتی به توجه با شود کشف مشروبات حاوی ی

مجازات چون «مسکرات». یا میگیرند قرار مخدرها دسته در «کارشناسی» نقطهنظر از آیا که شود بررسی باید مشروبات این و کرد اکتفا ظاهر به نمیتوان دیگر

درنظره با است. متفاوت بسیار موادریک کشفیات درخصوص که است حساس آن به آنچنان ما قضائی نظام که مجازاتها و جرائم قانونیبودن اصل گرفتن

تو عالوهبر اندازهگیزمخدر نیز مکشوفه ماده خلوص دقیق، دررین کامال مخدر مواد فهرست اینکه دلیل به مخدر، مواد درخصوص اینکه به توجه با و میشود ی

نیازمند قضائی رسیدگی مرحله در موضوع این که میرسد نظر به است نشده احصا قانون در «مسکرات» ولی شده حل بحث این است شده مشخص قانون

است؟».«مسکر»واقعاکردهمصرفشخصآنچهآیاکهاستکارشناسیبررسی

ممزوج و مخلوط دو این اگر و چیست «مخدر» با فرقش و چیست «مسکر» اصوال که میکند پیدا اهمیت بحث این خیلی اینجا در که توضیح این با نیکنژاد

ت دورشدند حدی شالق به محکومیت که بس نکته همین بحث این اهمیت «در میدهد: ادامه مسکر، یا است مخدر است، دو این حاصل که جدیدی کیب

کیف پیشینه در محکومیت مراتب و دارد دنبال به اجتماعی حقوق از محرومیت تقلبیرسال مشروب که فردی این پرسید باید درحالیکه میشود. ثبت هم ی

درنظ بدون را مخدر داروی و قرص انواع مرحاوی و نابینایی احتمال ورگرفتن است درمان و درنگ نیازمند واقعا میکند، مصرف ناشناخته عوارض سایر و گ

ت دید باید ابتدا میرسد نظر اخباربه به توجه با است؟ کرده وابسته چنین را او چگونه و چیست واقعا میکند مصرف دارد مشروب عنوان تحت آنچه یرکیب

قرصوآبکیبتریالکلاق:شر|خبرخبرادامهادامه
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ت از ترکه و هست بازار در موجود مشروبهای کیفرکیبات دادرسی در آنها، مخدر بیشتر امرکیبات دیگر مسکربودن تشخیص ارجاعری با و است تخصصی ی

میشود».مشخصآن«مخدر»بودنیا«مسکر»بودنفنیتشخیصوکارشناستوسطمصرفیمادهبررسیوکارشناسبهموضوع

598روزاننیوز،نیوز،بهارمدآرا،ها،ینربرتیا،رآبازارآنالین،شفایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۵۸-۹۹/۰۷/۰۷(جهانیمیانگیننصفایران،درفوتبهمنجرکارحوادث

قرصوآبکیبتریالکلاق:شر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۲:۲۶-۹۹/۰۷/۰۶(ایالماستانقانونیپزشکیدرنزاعمراجعیندرصدی9افزایش

طیرمدی نزاع از ناشی شده انجام معاینات شمار گفت: ایالم، قانونی پزشکی جا6کل سال اول استانرماهه در قبل1835ی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کرد اعالم /9نفر
است.یافتهافزایشدرصد3

مدی علیزادهمهاجر قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در پیش دقایقی خبوایالم خبرنگار با نزاعرگزارگو از ناشی شده انجام معاینات شمار گفت: ایالم، در فارس ی

جا6طی سال اول استانرماهه در قبل1835ی سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کرد اعالم به9/3نفر نسبت همچنین است؛ یافته افزایش درصد

داشتهایم.کاهشدرصد70شدگیقرغحوزهدرگذشتهسالمشابهمدت

عوامل از پایین سنین در زندگی مهارتهای آموزش همچنین و است جامعه در افراد تحمل سطح بودن پایین نزاع آمار بودن باال دالیل از یکی افزود: وی

است.نزاعهاکاهشدرموثر

قانونیکلرمدی دپزشکی و نزاع اینکه بر تاکید با بیشترگیرایالم بهری افراد مراجعه دلیل قانونیین دنبالپزشکی به افراد از توجهی قابل بخش گفت: است،

د و نزاع مراکزرگیروقوع به قضایی مراجع طرف از قانونیی برایپزشکی اسالمی مجازات قانون به توجه با دیدگی آسیب و نوع اساس بر که میشوند ارجاع

میشود.صادرگواهیآنان

970813پیام/انتهای

)۱۳:۱۱-۹۹/۰۷/۰۶((اصفهان)شدندقرغیزکشاوراستخردرکهایرمباجوان۲

باختند.جانوشدندقرغاصفهانکهرمباشهرستاندرواقعمجلسیشهریزکشاورمزرعهاستخریکدرجوانپسر۲ایرنا-اصفهان-

م عمومی روابط فورمدیر و حوادث اینرکز افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز اصفهان استان پزشکی داشتند۲۴و۲۰جوان۲یتهای سن سال

شد.حادثهمحلراهیامدادیواحدیک۱۱۵اورژانسفرماناتاقبهحادثهاعالمازپسکه

بودند.دادهدستازراخودجانآنانمحلدراورژانستکنسینهایحضورازپیشافزود:عابدیعباس

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مبارمدیرعامل ازری گذر و ممنوع شنا تابلوی به توجه بدون نفر دو این گفت: حادثه این بروز علت درباره که
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شدند.حادثهدچاروشدهآبواردمزرعهاستخرحصارهای

مختا تصرکیومرث بدونری افراد برخی شهروندان، به آزاد آبهای و استخرها به نشدن ورود درخصوص مکرر تذکرهای و هشدارها برخالف متاسفانه کرد: یح

میشوند.خودبرایناگوارحوادثبروزموجبنکاتاینبهتوجه

قانونیکلرمدی غپزشکی آمار با رابطه در امسالراصفهان نخست ماه پنج در گفت: اصفهان در غ۳۷قشدگان اثر بر بهرنفر و باختند جان شدگی پزشکیق

شدند.ارجاعاستانقانونی

تلفات آمار که قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این اینکه به اشاره با سلیمانپور مدت۵۵علی این در کرد: بیان است یافته کاهش بود، از۲۹نفر نفر

بودند.نزنفر۸ومردقشدگانرغ

است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهدادنددستازراخودجانشدگیقرغبدنبالنفر۲۰مردادوتیرماههایدرداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی سالجاپزشکی ابتدایی ماهه پنج در موجود آمارهای مطابق شد: یادآور باراصفهان ها رودخانه غ۱۳ی تلفات آمار صدر در قراررنفر شدگی ق

کشاور استخر به مربوط ترتیب به آن از بعد و بازدارند د۱۰ی و فوتی هشت با آب کانال درفوتی، شنا، استخر و فوتی سه با مصنوعی وریاچه طبیعی یاچه

است.فوتییککدامرهنیزمکانهاسایر

دارد.قراراصفهانغربیجنوبیرکیلومت۴۵درکهرمباشهرستان

آیندهاقتصادآنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۵۳-۹۹/۰۷/۰۶(اصفهاندرجوان2دلخراشگرم

شدند.قرغیزکشاوراستخردرکهایرمباجوان2کنا:رحوادث

باختند.جانوشدندقرغاصفهانکهرمباشهرستاندرواقعمجلسیشهریزکشاورمزرعهاستخریکدرجوانپسر2کنا،رگزارشبه

م عمومی روابط فورمدیر و حوادث اینرکز افزود: یکشنبه روز اصفهان استان پزشکی این24و20جوان2یتهای اعالم از پس شنبه روز داشتند سن سال

شد.حادثهمحلراهیامدادیواحدیک115اورژانسفرمان،اتاقبهحادثه

بودند.دادهدستازراخودجانآنانمحلدراورژانستکنسینهایحضورازپیشافزود:عابدیعباس

شهردا ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مبارمدیرعامل ازری گذر و ممنوع شنا تابلوی به توجه بدون نفر دو این گفت: حادثه این بروز علت درباره که

شدند.حادثهدچاروشدهآبواردمزرعهاستخرحصارهای

مختا تصرکیومرث بدونری افراد برخی شهروندان، به آزاد آبهای و استخرها به نشدن ورود درخصوص مکرر تذکرهای و هشدارها برخالف متاسفانه کرد: یح

(اصفهان)شدندقغریکشاورزاستخردرکهایمبارجوان۲ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشوند.خودبرایناگوارحوادثبروزموجبنکاتاینبهتوجه

قانونیکلرمدی غپزشکی آمار با رابطه در امسالراصفهان نخست ماه پنج در گفت: اصفهان در غ37قشدگان اثر بر بهرنفر و باختند جان شدگی پزشکیق

شدند.ارجاعاستانقانونی

تلفات آمار که قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این اینکه به اشاره با سلیمانپور مدت55علی این در کرد: بیان است یافته کاهش بود، از29نفر نفر

بودند.نزنفر8ومردقشدگانرغ

است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهدادنددستازراخودجانشدگیقرغبدنبالنفر20مردادوتیرماههایدرداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی سالجاپزشکی ابتدایی ماهه پنج در موجود آمارهای مطابق شد: یادآور باراصفهان ها رودخانه غ13ی تلفات آمار صدر در قراررنفر شدگی ق

کشاور استخر به مربوط ترتیب به آن از بعد و بازدارند د10ی و فوتی هشت با آب کانال درفوتی، شنا، استخر و فوتی سه با مصنوعی وریاچه طبیعی یاچه

است.فوتییککدامرهنیزمکانهاسایر

دارد.قراراصفهانغربیجنوبیرکیلومت45درکهرمباشهرستان

)۱۶:۳۸-۹۹/۰۷/۰۶(رضوی)خراسان(استمنتفیمشهددرجسداهدایرضوی:خراسانقانونیپزشکیمعاون

است. شده متوقف و نکرد پیدا ادامه مورد این که چرا بگیرد، قرار استفاده مورد فوت از بعد آنها اجساد که نیست موجود قانونی راهکار هستند جسد اهدای داوطلب که افرادی برای

آزمایشگاهی، و پزشکی معاون عطاران حمید ، مشهد از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش قانونیبه اینکهپزشکی به اشاره با رضوی خراسان

مط قبل مدتی موضوع این است،گفت: منتفی مشهد در جسد میکردندراهدای مراجعه رسمی اسناد دفاتر به دارند موضوع این به تمایل که افرادی که بود ح

این ولی گیرد، قرار استفاده مورد آموزشی و علمی اهداف برای فوت از بعد جسدشان که میدادند رسمیت خود تمایل به رسمی جلسه صورت یک قالب در و

است.شدهمنتفیاکنونیانرج

نکرد پیدا ادامه مورد این که چرا بگیرد قرار استفاده مورد فوت از بعد آنها اجساد که نیست موجود قانونی راهکار هستند داوطلب که افرادی برای افزود: او

است.شدهمتوقفو

آزمایشگاهی، و پزشکی قانونیمعاون محدودیتپزشکی را مسئله این شدن منتفی دلیل رضوی مسلمانخراسان افراد اجساد از استفاده برای شرعی های

آموزش کیفیت افت باعث امر این و هستند مواجه محدودیت این با آموزش برای پزشکی علوم دانشگاههای داد: ادامه و دانست آموزشی اهداف برای

میشود.

باشد امکان این که ندارد وجود موضوع این برای قانونی راهکار فعال کرد: بیان ووعطاران میگیرند تماس و هستند موضوع این به متمایل افراد بعضا گرنه

نمیشود.بیشتربخوانیددادهمسالهاینبرایقانونیورسمیمجوزحاضرحالدرفعالدارندسوالکاراینانجامچگونگیدرباره

رضویخراساندرقانونیپزشکیاینترنتیسامانهیزانداراه

تص تاثیراو باعث مساله این کرد: درگذاریح بسیاری در مجبورند دانشجویان و شده پزشکی علوم دانشجویان و پزشکی آموزش موالژرکیفیت روی مواقع از ی

دانشجویان حتی و کنند اآموزشزاستفاده را آناتومی مصنوعی بافت روی باید و نمیبینند جسد اصال اما است، آناتومی آنها تحصیلی رشته که هستند یادی

نیست.موجودموضوعاینبرایقانونیراهکارفعالولینیست،برخوردارباالییکیفیتازطبیعتاوببینند

اصفهاندرجوان2اشدلخرگمرکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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آزمایشگاهی، و پزشکی قانونیمعاون شودپزشکی فراهم قانونی راهکار باید ابتدا ندارد وجود امکان این باشد مایل هم کسی اگر کرد: تاکید رضوی خراسان

همکا زمینه این در میشود دعوت مساله این برای مردم از وقت آن در دهد انجام بتواند بود مایل اگر کسی قابلرتا موضوع این فعال ولی باشند، داشته ی

عده هم اگر نیست. گذازاجرا قانون در مشکل و شود استفاده منظور این برای فوت از بعد آنها اجساد از که ندارد وجود امکان این باشند متقاضی یریادی

است.

ط از راهکارش کرد: اظهار گذارعطاران قانونی مراجع پیگیریق باید علومری دانشگاهای در آموزش سطح افزایش جهت در مشکل این نحوی به تا شود ی

بود.خواهیممواجهآموزشیکیفیتافتباگرنهوکندپیداافزایشوابستهرشتههایوپزشکی

گذا قانون مشکل حل از بعد افزود: ساراو فرهنگ زمینه در میتوان آموزشیزی مراکز نیازهای جوابگوی که حدی در متقاضیانی کرد کار موضوع این در ی

شود.فراهمرااشقانونیراهکاربایدولیدارد،وجودباشد

پیام//ز.قانتهای

یرفومشهدیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۴-۹۹/۰۷/۰۷(مازندران)(امسالماهپنجطیرانندگیتصادفاتدرپیادهعابرانازنفر66گرم

ضوی)راسان(خراستمنتفیمشهددرجسداهدایضوی:راسانخرقانونیشکیپزمعاونان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۴-۹۹/۰۷/۰۷(مازندراندرسوارموتورشدگانکشتهدرصدی5افزایشداد؛خبرمازندراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی سالجارایسنا/مازندران ماه پنج در گفت: مازندران استان قانونی پزشکی در59یرکل رقم این که دادند دست از را خود جان استان ترافیکی حوادث سواردر موتور مرد) همگی نفر(
داشت.افزایشدرصد5قبلسالمشابهمدتبامقایسه

اظها عباسی سارعلی بارکرد: با14ی آمل با8، نکا بیشت6و گلرمورد ، محمودآباد نور، های شهرستان و کمتوین نفر یک تعداد با کدام هر میاندرود و ینرگاه

دارند.راسوارموتورتلفات

.استشدهگزارشمورد7بااردیبهشتوفوتی15باکدامهرماهتیروخرداددرفوتیینربیشتاستان،مراکزازارجاعیگزارشاساسبرافزود:وی

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی آمار اساس بر اینکه بیان با مازندران مراستان که سنی گروه سنیرین گروه افتاده، اتفاق آن در سوارها موتور سال30تا21گ

رسید.ثبتبهفوتی5باسال41تا50نیزسنیگروهینرکمتوینربیشتفوتی19آمارباسنیگروهاینگفت:است،بوده

تعداد فوت به اشاره با شه38عباسی برون محور در موتورسوارها از ورنفر روستایی راه و شه21ی درون محور هم شدگانرمورد فوت کل از افزود: نفر52ی

هستند.موتورسرنشیننفر7وموتورراننده

هستند.سوارهاموتوربهمربوطآندرصد24کهشدندکشتهرانندگیتصادفاتدرامسالماهپنجدرنفر249تعدادکرد:یحرتصوی

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه تپزشکی شایع گفت: عباسی مازندران، مراستان علت مغرین ضربه تصادفات، در موتورسوران ناشیزگ عوارض و ی

خون سپس و آن مزیراز به منجر دیگر عوامل از متعدد های شکستگی و صدمات وسیع، سالجاری ماهه پنج در موتورسواران در بارگ رود می امید که بوده ی

باشیم.آنچشمگیرکاهششاهدایمنیکالهازاستفادهورانندگیوراهنماییمقرراترعایت

پیامانتهای

نیوزهرازیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۰۶-۹۹/۰۷/۰۷(مازندران)(موتورسوارهایفوتییربیشتصدردرجوانانمازندران؛

بودند.سال30تا21سنیندرآنانازتن19کهشداعالمنفر59مازندراندرامسالماههپنجترافیکیحوادثدرسوارموتورشدگانکشته

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما کلری مدیر مازندران، قانونیکز مردادماهپزشکی پایان تا سال ابتدای از گفت: ترافیکی59مازندران حوادث در سوار موتور

داشت.افزایشدرصد5قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجاناستان

بیشت آمار اساس بر افزود: عباسی علی مردکتر که سنی گروه سنیرین گروه افتاده، اتفاق آن در سوارها موتور آمار30تا21گ با کمت19سال و گروهرفوتی ین

رسید.ثبتبهفوتی5باسال41تا50سنی

سا مازندران شهرهای بین در گفت: باراو با14ی آمل با8، نکا بیشت6و گلرمورد محمودآباد، نور، شهرستانهای و نفروین یک تعداد با کدام هر میاندرود و گاه

گزارشرکمت اساس بر همچنین دارند. را سوار موتور تلفات قانونیین باربیشتپزشکی کدام هر ماه تیر و خرداد در فوتی کمت15ین و اردیبهشترفوتی در ین

است.شدهگزارشمورد7باماه

کل قانونیمدیر تعدادپزشکی فوت به اشاره با شه38مازندران برون محور در سوارها موتور از ورنفر روستایی راه و شه21ی درون محور هم افزود:رمورد ی

۱
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هستند.موتورسرنشیننفر7وموتوررانندهنفر52شدگانفوتکلاز

تص عباسی شایعتردکتر کرد: مریح علت مغرین ضربه تصادفات، در موتورسوران خونزگ سپس و آن از ناشی عوارض و شکستگیهایزیری و صدمات وسیع، ی

م به منجر دیگر عوامل از سالجارمتعدد ماهه پنج در موتورسواران در ایمنیرگ کاله از استفاده و رانندگی و راهنمایی مقررات رعایت با میرود امید که بوده ی

باشیم.آنچشمگیرکاهششاهد

هستند.سوارهاموتوربهمربوطآندرصد24کهشدندکشتهرانندگیتصادفاتدرامسالماهپنجدرنفر249شود،مییادآور

)۰۹:۴۱-۹۹/۰۷/۰۷(میگیردجانهمداندرگردوتکانیروزهااین

مدی -یکشنبهرایسنا/همدان گذشته روز گفت: همدان استان قانونی پزشکی باغدار6کل همدان35مهرماه- شهرستان توابع از انجالس روستای در گردو درخت از سقوط اثر بر سالهای
باخت.جان

گفت در کمالی ارتین شدتودکتر علت به اما گرفت قرار مداوا مورد و شد منتقل بیمارستان به مصدوم فرد حادثه این بروز از پس کرد: بیان ایسنا، با گو

داد.دستازراخودجانواردهجراحت

باغدار یک نیز گذشته ماه اواخر اینکه بیان با آخ45وی طبق شد: یادآور باخت، جان اسدآباد شهرستان در گردو درخت از سقوط علت به پنجرساله آمار ین

است.نداشتهیرتغییگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهباختندجانارتفاعازسقوطاثربرمرد16ونزپنجشاملتن21امسالنخستماهه

توان می که شود می ثبت گردو درخت از سقوط علت به باغداران فوت بر مبنی هایی گزارش گردو، محصول برداشت فصل آغاز با ساله همه داد: ادامه کمالی

کرد.یرگیوجلهاخانوادهشدنداغداروحوادثقبیلاینبروزازایمنینکاترعایتبا

مهمت از یکی افزود: تویسروی شهرستان در باغی محصول این درختان از گردو کنندگان برداشت سقوط مانند تلخی اتفاقات وقوع موجب که دالیلی کانرین

کار یک به را گردوها تکاندن حال عین در و تعادل حفظ آنها، از رفتن باال فرآیند که است شهرستان این گردوی درختان عمودی و باال بسیار ارتفاع شود، می

است.کردهتبدیلمشکلبسیار

تص ازرکمالی استفاده و دارد وجود گردو برداشت به مربوط حوادث از ناشی خسارات رساندن حداقل به برای بلندمدتی و مدت کوتاه راهکارهای کرد: یح

بود.خواهدمفیدامرایندرهاتکانگردوبیمهواتوماتیکباالبردستگاه

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۲۱-۹۹/۰۷/۰۷(شرقیآذربایجاندرشدگیقرغاثربرنفر25گرم

شرقی سالجا25ایسنا/آذربایجان ابتدای ماهه پنج طی غرنفر براثر کهری قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این که دادند دست از را خود جان شرقی آذربایجان در شدگی نفر25ق
است.نکردهتفاوتیبود

ان)(مازندرسوارموتورهایفوتییبیشترصدردرجوانانسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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سالجا ماه مرداد غردر اثر بر نفر شش نیز یافتهری افزایش نفر یک گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این که دادهاند دست از را خود جان شدگی ق

است.

بودند.نزآنانازنفرششکهبودنفر34گذشتهسالدرشرقیآذربایجاندرشدگیقرغمتوفیانکلاستان،قانونیپزشکیعمومیروابطازنقلبه

پیامانتهای

شرقیآذربایجاندرگیدشقغراثربرنفر25گمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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