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میرود.باالیرکمتشدتباوهمچنانگرمپیالههایامامیگذردماهیچندتقلبیمشروبمصرفاثربرانسانصدهاگرموهولناکموجآنازاگرچه

میرود.باالیرکمتشدتباوهمچنانگرمپیالههایامامیگذردماهیچندتقلبیمشروبمصرفاثربرانسانصدهاگرموهولناکموجآنازاگرچه

فروخته الکل و 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

است.اسانسوقرصباآبکیبرتآنازیادیزبخشوداردالکلازرنگوبوییتنهامیشود،

که میدهند پیشنهاد الکل اعتیاد درمانگران و حوزه این کارشناسان که است پایین حدی به میشود فروخته ایران غیرقانونی بازار در آنچه کیفیت بحران

مصرفکنندگاربهت است. الکل مصرفنکردن همچنان ایران در شیوه تین معموال و میشود نامیده الکل آنچه است،رِن متانول یا قرص انواع و آب از کیبی

م و نابینایی خطر با انتظارراگرچه در ایران در اجتماعی خدمات از دوساله محرومیتهای همچنین و حد مجازات ببرند، در به سالم جان اگر هستند، روبهرو گ

آنهاست.

قرص و مخدر مواد به معتاد بلکه الکل به معتاد نه عمال مصرفکنندگان بعضی است ممکن اینکه به توجه با که است معتقد حقوقدانی که است حالی در این

شود.ایجادتغییراتیحقوقیقواعددرکهاستنیازباشند،شده

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

میکند؛پیداافزایشهمباالییشیببابلکهنیستکمنهتنهامیشود،خواندهالکلآنچهمصرفکنندگانآماربدانیمکهمیشودمشخصبیشتر

آخ براساس و مثال سالربرای در تحقیقات نتایج جمعیت1398،9/3ین از این64تا15درصد در داشتهاند؛ الکل مصرف گذشته سال یک در کشور سال

که شد مشخص پیشگی17مطالعه به نسبت سواد نقصان دچار جمعیت، این از بررسیردرصد یک در و این بر عالوه هستند. الکلی مشروبات مصرف از ی

سال در که جمعیت1393دیگر نفر هزار صد هر از که میگوید نتایج شد، دوهزارو64تا15انجام این797سال، که داشتهاند الکل مصرف سال طول در نفر

است.ایراندرالکلمصرفکنندگانباالیبسیاررشدوافزایشبیانکنندهخودکهشدهبرآوردنفر731هزاروحدود،1391سالدررقم

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
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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

میگوید:توضیحدر

تو و مصرف تولید، دلیل به ما کشور در الکلی، مشروبات بحث حتیز«در یا اروپایی کشور یک در شما است. شده ایجاد اساسی معضل یک غیرقانونی، یع

بخ نظر مورد درصد با الکل میتوانید فارس خلیج حاشیه شرابرکشورهای دارد، الکل درصد هفت معموال جو آب مثال مصرفکننده12ید. تکلیف و و... درصد

است؛مشخص

کا در و هستند دستساز مشروبات معموال اینکه دلیل به ما کشور در مازگاهراما با موارد حتی میشوند، ساخته همریرزمینی پلمبشده و خارجی ک

است.غیراستاندارد

به را مواردی قانونیحتی بودپزشکی نوشته که میکنند40آوردند فکر که کسانی حتی یعنی است؛ متانول حاوی که شد مشخص بررسی در ولی الکل، درصد

بیما باعث آنچه خالصه طور به میرود». سرشان کاله میخرند، مربرند و گذشتهری سالهای در که است چوب الکل یا متانول میشود، مشروب مصرف در گ

گرفت.ایرانیانازیادیزقربانیانهم

خ بازار از را خالص اتانول معموال «تولیدکنندگان میدهد: ادامه دراینباره میکنندریدارقدیرزاده به(ی نزدیک دا20ما الکل تولید غیرقانونیرکارخانه البته یم)

خ بازار یکسراز و میکنند رقیق میکنند، باالیرید اتانول میفروشند. و میکنند قاطی اسانس به90ی که میکنند رقیق میخرند، را و50درصد برسد درصد

میفروشند».الکلاسمبههمنهایتدر

کرونادوراندربیمارستانبهالکلیمصدومانهجوم

اسفند 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 توزو متأسفانه دارد. ضدعفونی و بهزکنندگی آمدند قاچاق اتانول یعکنندگان

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

شدند».دیالیزهمنفر800بهنزدیکشدند،نابینایاکمبینانفر900بهنزدیکشوند،فوتمشروباتاینمصرفاثربرفقطنفر99،802فروردینتا

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

داشت؛وجودهمیردیگچیزاتانولازغیرمورد15

دیا ازجمله داروها اقسام و نتیجهزانواع درباره قدیرزاده کردند». اضافه را موارد این سرخوشی افزایش برای تولیدکنندگان یعنی و... متادون ترامادول، پام،

ت چنین مصرف حالترخطرناک که ماده یک با اگر و میشود مصرفکننده فوت به منجر تنفسی وقفه ایجاد باعث باال دوز در اتانول «خود میگوید: هم کیباتی

دیا ترامادول، مثل تنفس سیستم تزتضعیفکننده و.. بهشدترپازم دستساز الکی مشروبات در این و میشود برابر چند آن کشندگی خاصیت شود، کیب

میشود».دیده

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

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

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

سال در فقط که است حالی در خطرناک استفاده تعداد569تعداد1398این این از که دادهاند دست از را خود جان کشورمان در ترامادول مصرف اثر بر نفر

و458 مرد کهزنفر111نفر میگوید رسمی آمار بودهاند. تعداد269ن و ترامادول مصرف اثر بر صرفا ماده300نفر چند یا یک با ترامادول مصرف اثر بر نیز نفر

کرده مصرف را مادهای چنین الکل مصرف نیت با که باشند کسانی ترامادول، مصرف جانباختگان از تعدادی است ممکن دیگر عبارت به کردهاند. فوت دیگر

دادهاند.دستازراخودجانو

ایرانبازاردرموجودالکلمصرفازجرمزداییلزوم

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

فرد با 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

میشود.محروماجتماعیخدماتبرخیازمصرفکنندهفردواستسنگینترمعموالبرخورداولمورددرواستمخدرموادبهاعتیاددارای

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

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

«ش به موضوع این بررسی ضرورت در مادهرو «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،

است».حدموجبنکند،جرخامسکربودنازراآنکهگونهایبهمخلوطیاباشدخالص

چه باشد خالص چه میشود) گفته مشروب آن به عرف در (که مسکر مصرف است آن گویای بهروشنی ماده متن خود که همانطور ماده این انتهای با مطابق

تغیی مجازات در خارمخلوط، مسکربودن حالت از را مشروب که باشد گونهای به مخلوط آن اینکه مگر نمیکند ایجاد میگیری نتیجه پس کند. «اثررج که یم

را مشروب تأثیر که باشد آنقدر ترامادول قرص نظیر دیگر مخدرهای انواع و قرص مقدار الکلی، مشروبات در مثال اگر حال دارد. موضوعیت اینجا در سکر»

واقعا «مسکر» مصرف اینجا آیا که میآید وجود به شبهه این آنوقت کند تبدیل «نشئهکننده» به «سکرآور» استراز ممکن درواقع یعنی «مخدر». یا داده خ

بدهد؟».ماهیتتغییر«مخدر»بهمشروبات«ترامادول»،اضافهشدنازبعد

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

دارد.دنبالبهرامخدرموادبامبارزهقانون١6و١5مواددرمانیمداخالت«مخدرات»؛مصرفدرحالیکه«مخدرات»؛نهواست«مسکرات»

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

آنقدر الکل با قیاس در دیگزآن حالتهای دچار بدهد، قرار الکل تأثیر تحت اینکه جای به را فرد که باشد باشدریاد ترامادول اثر الکل، اثر از بیشتر که کند ی

کرد؟یرجافرداینبرحدمیتوانکهگفتآسودهخیالبامیتوانآیا

دا قاعدهای حکمروایی حدود بحث در ما که است حالی در داشتراین وجود شبهه موضوعی در اگر که معنا این به بالشبهات» الحدود «تدرء عنوان تحت یم

خیر!یااستمسکرنوشیدهفردآنچهکهداشتیمشکمثال

جا «حد» اینجا نیتردر به خوردهاند مشروب اشخاصی بگوییم اگر اینکه درخصوص وانگهی؛ میشود. حد دفع موجب شبهات فقها، اصطالح به نمیشود؛ ی

است این مثل بوده دستشان مشروب شیشه حال هر به خوب! بگوییم ولی است، نبوده مسکر فیالواقع کردهاند مصرف آنچه ولی بخورند مشروب اینکه

با بگیرد تصمیم شخصی اینجارکه در آیا بوده. گچ مثال و نبوده سم پودر، آن که شود معلوم بعدا ولی برساند قتل به را او شخصی، آب لیوان در سم یختن

است؟».دادهخرجرمیگفتمیشود

«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
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است.بودهمحالیراممسکراتمصرفواقعدرمصرفیماده«مسکر»نبودندلیلبهولیکندمصرف

بط آنجا در و شوند دستگیر محل یک در عدهای مثال بازار در مشروباتی چنین وجود کثرت و اوصاف این تغییراتیربا به توجه با شود کشف مشروبات حاوی ی

در «کارشناسی» نقطهنظر از آیا که شود بررسی باید مشروبات این و کرد اکتفا ظاهر به نمیتوان دیگر آوردهاند، وجود به مشروبات این در تولیدکنندگان که

«مسکرات».یامیگیرندقرارمخدرهادسته

ه مجازات درنظرچون با است. متفاوت بسیار درخصوصریک که است حساس آن به آنچنان ما قضائی نظام که مجازاتها و جرائم قانونیبودن اصل گرفتن

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

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

است؟».«مسکر»واقعاکردهمصرفشخصآنچهآیاکهاستکارشناسیبررسینیازمندقضائی

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

میشود.ثبتهمیرکیفپیشینهدرمحکومیتمراتبودارددنبالبهاجتماعیحقوقازمحرومیتسال

درنظ بدون را مخدر داروی و قرص انواع حاوی تقلبی مشروب که فردی این پرسید باید مردرحالیکه و نابینایی احتمال ناشناختهرگرفتن عوارض سایر و گ

ت دید باید ابتدا میرسد نظر به و است درمان و درنگ نیازمند واقعا میکند، ورمصرف چیست واقعا میکند مصرف دارد مشروب عنوان تحت آنچه کیب

اخبا به توجه با است؟ کرده وابسته چنین را او ترچگونه از که تری و هست بازار در موجود مشروبهای کیفرکیبات دادرسی در آنها، مخدر بیشتر یرکیبات

ام دیگر مسکربودن یارتشخیص «مسکر»بودن فنی تشخیص و کارشناس توسط مصرفی ماده بررسی و کارشناس به موضوع ارجاع با و است تخصصی ی

میشود».مشخصآن«مخدر»بودن

قرشروزنامهمنبع:

)۱۷:۰۱-۹۹/۰۷/۰۷(گرانرکاگرمدرصد44عاملارتفاع،ازسقوط

م رئیس اظهارات بر کشورربنا قانونی پزشکی سازمان آمار اساس بر همچنین و اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات حوادث44کز درصد
باشد.میارتفاعازسقوطازناشیکشوردرفوتبهمنجرکار

سال سهم1988از ارتفاع از سقوط کنون بطوزتا است. داده اختصاص خود به را دنیا در کار از ناشی های جراحت و ها آسیب از شایعتریادی که علتری ین

باشد.می)گرممورد10ازمورد3عبارتیبهدرصد29ًاحدود(ارتفاعازسقوطبهمربوطیرکاهایمحیطدرگرانرکامیروگرم

سال در اجتماعی رفاه و ،کار تعاون وزارت آمار عامل1392طبق ارتفاع از سقوط م5/45، دهندهردرصد نشان آمار این است. شده شناخته کار از ناشی های گ

باشد.میکارمحیطدرارتفاعازسقوطخطررفعوموقعبهشناساییاهمیت

شدید تا جزئی های جراحت به منجر تواند می ارتفاع از سالهایگرم(سقوط طول در ارتفاع از سقوط حوادث از ناشی های جراحت بررسی در شود. (2004

آمار2013تا اساس بیشتHSE(بر که شود می )مشخص (رانگلستان تحتانی اندام به مربوط صدمه (43ین ها شانه و تنه و ها) جراحت کل از از%29 %

باشد.میها)جراحتکل

ار با که گفت توان می تقریابیزلذا رخداد از توان می الزم کنترلی تمهیدات و مناسب م50یباریسک پیشگیردرصد کشور در کار از ناشی های دررگ کرد. ی
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سال کاردر حوادث شدگان کشته بیشت1394،44میان همواره اخیر سالهای در که علتی دادهاند، دست از را خود جان بلندی از سقوط دلیل به ینردرصد

هستند.یربیشتخطرمعرضدرمیکنندکارارتفاعدرکهافرادیدهدمینشانودادهاختصاصخودبهراسهم

درسالرنف658درمیان که بودند.94ی خود جان حفظ برای الزم ایمنی ابزارهای فاقد توجهی قابل تعداد دادند، دست از را خود جان ارتفاع از سقوط خاطر به

سازمان جدید آمار قانونیدر گردید:پزشکی اعالم سال484کشور نخست ماهه چهار در این1395نفر که دادند دست از را خود جان کار، از ناشی حوادث در

قبل سال مشابه مدت با مقایسه در سازمان7/6رقم گزارش به میدهد. نشان کاهش قانونیدرصد سالپزشکی ماهه چهار در کار از ناشی تلفات آمار کشور،

بود.نفر519گذشته

سال ابتدای ماهه چهار در گزارش این اساس کار95بر حوادث تلفات کل نفر477از هفت و مرد بازنفر، تهران استانهای مدت این در بودند. خراسان90ن ،

با با40رضوی اصفهان بیشت39و بارفوتی بویراحمد و کهگیلویه استانهای و بختیا2ین و چهارمحال بار، با3ی یک هر شمالی خراسان و زنجان فوتی4و

اند.داشتهراکارحوادثاثربرگرمتلفاتآمارینرکمت

است.نداشتهکارحوادثاثربرگرمموردهیچامسالماههچهاردرجنوبیخراساناستانکهاستدرحالیاین

سال به با1394نسبت سخت جسم اصابت ارتفاع، از سقوط از ب111پس بارفوتی، گرفتگی با63ق سوختگی اکسی24، کمبود باژو رتبههای20ن در فوتی

م میانربعدی این در دارند. قرار کار از ناشی حوادث اثر بر دیگ55گ علل به نیز کهرنفر بدانیم است جالب اند. داده دست از را خود جان کار حوادث در ی

اکنون کا70هم به مربوط آن از عمدهای بخش که است ارتفاع از سقوط به مربوط میافتد اتفاق ساختمانی پروژههای در که کار از ناشی حوادث از گرانردرصد

میشود.کارنیرویمیروگرمبهمنجرآنازیادیزدرصدمتاسفانهکهباشدمی

است.همراهمحیطییستزوایمنیبهداشتی،مخاطراتباهموارهصنعتیمحیطهایدرکارارتفاعدرکارایمنییترمدی

کا مختلف فعالیتهای در مخاطرات برنامهراین عدم صورت در و شده ظاهر متفاوتی شکلهای به میتوانند کنتزیری و داشتهری دنبال به را پیامدهایی صحیح، ل

برنامه نمودن لحاظ و شغلی خطرات شناسایی برای مند نظام های برنامه داشتن رو این از نیست. پذیر امکان وجه هیچ به آنها جبران اوقات گاهی که باشند

است.ناپذیراجتنابیرامکارمحیطدرناگوارپیامدهایبروزازیرگیوجلمنظوربهپیشگیرانهوکنترلیهای

میشود.انجامیرنگهداوتعمیرهایبرنامهانجامبراییاوروزمرهصورتبهمختلفیرکامحیطهایدرکهاستفعالیتهاییجملهازارتفاعدرکار

اقدامات شرایط، این وجود است. نموده تبدیل آن احتمالی حوادث پیامدهای و مخاطرات نوع نظر از خاص فعالیتی به را آن ، ارتفاع در کار خاص شرایط

محیط و بهداشت ایمنی، مالحظات شدن برقرار از اطمینان حصول منظور به نیز را شزخاصی داشت. خواهد نیاز کاملتریست ارائه با ماشین کاو و کند ینرکت

ت ایمن کوچکترو بعنوان را خود سعی تمام ایران در باالبر مجموعه ورین صدمات رساندن حداقل به و ایمن تجهیزات از استفاده ارتقاء برای جامعه عضو ین

نماید.میتالشکشوردرجانیتلفات

انگرکارگمرصددر44عاملارتفاع،ازسقوطایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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وآبکیبرتیاالکلشده؛همبدترشرایطکرونادوراندرونیستایرانیرزمینیزبازاردراستانداردیالکلدهدمینشانهابررسی
)۲۰:۵۴-۹۹/۰۷/۰۷(قرص

میرود.باالیرکمتشدتباوهمچنانگرمپیالههایامامیگذردماهیچندتقلبیمشروبمصرفاثربرانسانصدهاگرموهولناکموجآنازاگرچه

الکل و 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 : کالنشهر

بخش و دارد الکل از رنگوبویی تنها میشود، تزفروخته آن از فروختهریادی ایران 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 است.رمیشود الکل مصرفنکردن همچنان ایران در شیوه ین

تمصرفکنندگا معموال و میشود نامیده الکل آنچه مرِن و نابینایی خطر با اگرچه است، متانول یا قرص انواع و آب از بهرکیبی سالم جان اگر هستند، روبهرو گ

با که است معتقد حقوقدانی که است حالی در این آنهاست. انتظار در ایران در اجتماعی خدمات از دوساله محرومیتهای همچنین و حد مجازات ببرند، در

تغییراتی حقوقی قواعد 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

شود.ایجاد

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

کند.معتادقرصهااینازاستفادهبهرافردعمالکهباشدباالحدیبهمیشود،
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و حقوقدان نیکنژاد»، دادگستو«سامان پایهیک «شرکیل به موضوع این بررسی ضرورت در و باره این در جرمری قانونی عنصر حاضر حال «در میگوید: ق»

ماده «مسکر» مصوب٢64مصرف اسالمی مجازات تز١٣٩٢قانون خوردن، قبیل از مسکر «مصرف که است کرده مقرر اینطور ماده این در قانونگذار یقراست.

یا باشد کم آن تدخین خازو مسکربودن از را آن که گونهای به مخلوط یا باشد خالص نکند، یا کند مست مایع، یا باشد جامد است».ریاد، حد موجب نکند، ج

چه باشد خالص چه میشود) گفته مشروب آن به عرف در (که مسکر مصرف است آن گویای بهروشنی ماده متن خود که همانطور ماده این انتهای با مطابق

کند.جرخامسکربودنحالتازرامشروبکهباشدگونهایبهمخلوطآناینکهمگرنمیکندایجادیرتغییمجازاتدرمخلوط،

میگی نتیجه آنقدررپس ترامادول قرص نظیر دیگر مخدرهای انواع و قرص مقدار الکلی، مشروبات در مثال اگر حال دارد. موضوعیت اینجا در سکر» «اثر که یم

واقعا «مسکر» مصرف اینجا آیا که میآید وجود به شبهه این آنوقت کند تبدیل «نشئهکننده» به «سکرآور» از را مشروب تأثیر که «مخدر».رباشد یا داده خ

بدهد؟».اینماهیتتغییر«مخدر»بهمشروبات«ترامادول»،اضافهشدنازبعداستممکندرواقعیعنی

«مسکرات» 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

مواد درمانی مداخالت «مخدرات»؛ مصرف درحالیکه «مخدرات»؛ نه و پدیدهای١6و١5است با ما اینجا یعنی دارد. دنبال به را مخدر مواد با مبارزه قانون

آنقدر الکل با 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

دیگز حالتهای دچار بدهد، قرار الکل تأثیر تحت اینکه جای به را فرد که باشد آسودهریاد خیال با میتوان آیا باشد ترامادول اثر الکل، اثر از بیشتر که کند ی

جا فرد این بر حد میتوان که دارگفت قاعدهای حکمروایی حدود بحث در ما که است حالی در این کرد؟ بهری بالشبهات» الحدود «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 فقها،راین اصطالح به نمیشود؛ ی

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

با بگیرد تصمیم شخصی که است این مثل بوده دستشان مشروب شیشه حال هر به خوب! بگوییم ولی است، نبوده مسکر لیوانرفیالواقع در سم یختن

است؟».دادهخرجرمیگفتمیشوداینجادرآیابوده.گچمثالونبودهسمپودر،آنکهشودمعلومبعداولیبرساندقتلبهرااوشخصی،آب

«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

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

99مهر7دوشنبه-3828شماره-قرشروزنامه-باقرزادهمحمد

)۰۷:۵۵-۹۹/۰۷/۰۸(رسیدآذربایجانغربیبهیرگیردونزاعآمارپنجمرتبه

است.یرگیردونزاعقضاییمراجعوقانونیپزشکیبهمراجعهدالیلینرتمهمازیکیدهدمینشانقانونیپزشکیآمارهای،نیوزارومگزارشبه

بز و کوچک موضوع هر برای حالی در مادهرمردم اساس بر که میشوند گالویز یکدیگر با اسالمی615گی مجازات «ه1375مصوب(قانون بار)، عدهای گاه

میشوند.»محکوممقررمجازاتبهموردحسبنزاع،درکتکنندگانرشازیکرهکنند،منازعهیکدیگر

سال5آمار اول به99ماهه مراجعات با رابطه در قانونیکه حکایتپزشکی کشور سطح در غربی آذربایجان رتبه نامناسب وضعیت از شده، منتشر کشور در

دارد.

سازمان توسط شده منتشر آمار اساس قانونیبر جاپزشکی سال نخست ماهه پنج در و271ی،رکشور به594هزار مراجعه قانونیمورد نزاعپزشکی پی در

است.بودهزنانبهمربوطمراجعهمورد644وهزار83یعنیمابقیومردانبهمربوطمراجعاتازمورد950وهزار187کهاسترسیدهثبتبه

به مراجعات کل مجموع حیث از غربی آذربایجان که شود می مشخص شده منتشر جدول بررسی قانونیبا مجموعپزشکی و13با پنجم430هزار رتبه مورد

دارد.اصفهانوشرقیآذربایجانرضوی،خراسانتهران،هایاستانازبعدرایرکشو

بیشت شرقی آذربایجان همراه به غربی آذربایجان شده، ثبت منازعات نسبت به کشور های استان جمعیت رسمی آمار تطبیقی بررسی با نسبترهمچنین ین

مقدار به را استان جمعیت به شده ثبت بیشت0.4منازعات با تهران استان که حالی در است. داده اختصاص خود به مقدارردرصد شده ثبت میزان 0.3ین

است.دادهاختصاصخودبهرادرصد

بیکا و فرهنگی،فقر اختالف و مهاجرت زا جرم اجتماعی عوامل و علل از اند. برشمرده جمعی دسته نزاع خصوصا نزاع برای را متعددی دالیل شناسان بررجرم ی

دیگ دالیل از روانی اختالالت سن، تأثیر ، جنسیت تأثیر مثل فردی عوامل کنار در طبیعی عوامل و علل همچنین . اند شده پرداختهرشمرده آن به که است ی

اند.

مهمت آورروانشانسان تاب کاهش را آن ساده و فردی موارد خصوصا نزاع انواع دلیل افرادرین تحمل آستانه که معنی این به دانند می اجتماعی و فردی ی

است.کردهپیداکاهش

فک غربی آذربایجان باالی آمار و معضل این برای باید عمومی فرهنگ شورای در خصوصا مسئوالن حال هر مثلردر نزاع های گونه برخی بروز چراکه کنند ی

بیاندازد.خطربهرامردمروانیواجتماعیوعمومیامنیتتواندمیخیابانییاجمعینزاع

پیام/انتهای
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استانیاخبار

)۱۰:۵۴-۹۹/۰۷/۰۷(مازندراندرسوارموتور59گرم

باختند.جانمازندرانرانندگیحوادثدرتیرماهپایانتاامسالاولازسوارموتور59

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه مدیر عباسی ،دکتر قانونیی گفت:پزشکی تا59مازندران امسال اول از سوار موتور

داشت.افزایشدرصد5پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهباختندجاناستانرانندگیحوادثدرتیرماهپایان

سا افزود: باراو با14ی آمل با8، نکا بیشت6و گلرمورد محمودآباد، نور، شهرستانهای و سوار موتور تلفات کمتوین نفر یک با کدام هر میاندرود و ینرگاه

داشتند.راسوارموتورتلفات

است.شدهگزارشمورد7بااردیبهشتدرفوتیینرکمتونفر15باکدامهرماهتیروخرداددرفوتیینربیشتگفت:عباسیدکتر

بیشت آمار اساس افزود:بر مراو که سنی گروه سنیرین گروه افتاده، اتفاق آن در سوارها موتور آمار30تا21گ با کمت19سال و سنیرفوتی گروه 41تا50ین

رسید.ثبتبهفوتی5باسال

فوت به اشاره با عباسی شه38دکتر برون محور در سوارها موتور از ورنفر روستایی راه و شه21ی درون محور هم شدگانرمورد فوت کل از افزود: نفر52ی،

هستند.موتورسرنشیننفر7وموتورراننده

است.سوارهاموتوربهمربوطآندرصد24کهشدندکشتهرانندگیتصادفاتدرمردادماهپایانتاامسالاولازنفر249گفت:او

قانونیکلرمدی شایعتپزشکی افزود: مرمازندران علت مغرین ضربه رانندگی، تصادفات در موتورسوران خونزگ آن، از ناشی عوارض و صدماتزیری وسیع، ی

است.متعددشکستگیهایو

سپیام/انتهای

شمالگستراقتصادیرخبپایگاهکنا،رالبرز،سبزوارش،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۸:۳۵-۹۹/۰۷/۰۸(مازندران)(امسالماهپنجطیرانندگیتصادفاتدرپیادهعابرانازنفر66گرم

)۱۲:۲۵-۹۹/۰۷/۰۷(همدان)(انجالسروستایدرساله35مردگباررمسقوط

داد.دستازراخودجانگردودرختازسقوطاثربرهمدان،شهرستانتوابعازانجالسروستایدرسالهای35باغدارکنا:رحوادث

گزارش کلربه مدیر کمالی آرتین قانونیکنا، بهپزشکی مصدوم فرد ، گردو درخت از جوان مرد سقوط و حادثه این بروز از پس کرد: ،بیان همدان استان

داد.دستازراخودجانواردهجراحتشدتعلتبهاماشدمنتقلبیمارستان

باغدار یک نیز گذشته ماه اواخر اینکه بیان با شروع45او با ساله همه داشت: اظهار باخت، جان اسدآباد شهرستان در گردو درخت از سقوط علت به ای ساله

این بروز از ایمنی نکات رعایت با میتوان که میشود ثبت گردو درخت از سقوط علت به باغداران فوت بر مبنی گزارشهایی گردو، محصول برداشت فصل

کرد.یرگیوجلخانوادههاشدنداغداروحوادثقبیل

م و مصدومیت عامل گردو درختان از مهمترسقوط از یکی افزود: مسئول باغداراناین برداشترگ سقوط مانند تلخی اتفاقات وقوع موجب که دالیلی ین

تویس شهرستان در باغی محصول این درختان از گردو باالرکنندگان فرآیند که است شهرستان این گردوی درختان عمودی و باال بسیار ارتفاع میشود، کان

است.کردهتبدیلمشکلبسیارکاریکبهراگردوهاتکاندنحالعیندروتعادلحفظآنها،ازرفتن

کل قانونیمدیر وجودپزشکی گردو برداشت به مربوط حوادث از ناشی خسارات رساندن حداقل به برای مدتی بلند و مدت کوتاه راهکارهای گفت: استان
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میشود.پیشنهاداحتمالیخسارتهایجبرانبرایتکانهاگردویبیمهواتوماتیک"باالبر"دستگاهازاستفادهودارد

آخ طبق داد: ادامه امسالرکمالی نخست ماهه پنج آمار شامل21ین وز5نفر سال16ن مشابه مدت به نسبت که باختند جان ارتفاع از سقوط اثر بر مرد

است.نداشتهیرتغییگذشته

)۱۷:۱۴-۹۹/۰۷/۰۷(همدان)(میگیرندجانکهگردوهایی

قانونیکلرمدی -یکشنبهپزشکی گذشته روز گفت: همدان باغدار6استان شهرستان35مهرماه- توابع از انجالس روستای در گردو درخت از سقوط اثر بر سالهای

باخت.جانهمدان

شدت علت به اما گرفت قرار مداوا مورد و شد منتقل بیمارستان به مصدوم فرد حادثه این بروز از پس کرد: بیان کمالی آرتین دکتر "همداننیوز"، گزارش به

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

ایسنابود./خواهدمفیدامرایندرهاتکانگردوبیمهواتوماتیکباالبردستگاه

)۱۳:۲۴-۹۹/۰۷/۰۷(شدندقرغشرقیآذربایجاندرنفر25

داد.خبراستاندرنفر25شدنقرغازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

(همدان)انجالسروستایدرلهسا35دمرگبارمرسقوطکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار غ25یز براثر امسال ماهه پنج در رارنفر خود جان شرقی آذربایجان استان در شدگی ق

دادند.دستاز

است.نکردهتفاوتیبودنفر25کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینافزود:وی

امسال ماه مرداد در داد: ادامه فرد غ6صفایی اثر در نفررنفر یک گذشته سال مشابه مدت به نسبت آمار این که است داده دست از را خود جان شدگی ق

است.یافتهافزایش

بودند.نزآنانازنفر6کهبودنفر34گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرشدگیقرغمتوفیاتکلکرد:خاطرنشانوی

60001پیام/انتهای

کنارجوان،تابناکی،رآذپیامیرخبپایگاهبرنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۴۴-۹۹/۰۷/۰۷(رضوی)خراسان(هستند!قانونی»«خالیکتکلیفتعیینمنتظرهمچنانکهدانشجویانی

م به که میشود پیدا کسی مرکمتر از پس که بدنی باشد. نکرده فکر خود جان بی بدن و دررگ کمتزگ در و آرامد می خاک خروارها چیریر زمان باقیزین استخوانهایش از ی
چی به جامعه افراد ذهنیت میان یا افراد عمده نگاه دیگزنمیماند.هرچند جور میخواهد دلشان که هستند کسانی ایرانی، میلیونها میان در اما کند نمی فکر جسد دفن جز بهری نه ی

بگیرند.آرامابدبرایهمیشگیرسم

م به که میشود پیدا کسی مرکمتر از پس که بدنی باشد. نکرده فکر خود جان بی بدن و دررگ کمتزگ در و آرامد می خاک خروارها چیریر زمان اززین ی

چی به جامعه افراد ذهنیت میان یا افراد عمده نگاه نمیماند.هرچند باقی کسانیزاستخوانهایش ایرانی، میلیونها میان در اما کند نمی فکر جسد دفن جز ی

بگیرند.آرامابدبرایهمیشگیرسمبهنهیردیگجورمیخواهددلشانکههستند

دهه های سال میانه کنند. می نرم پنجه و دست جسد کمبود مشکل با که سالهاست ایران در پزشکی علوم دانشگاههای «تابناک» گزارش با80به که بود

سازمان از و عمل وارد بهداشت وزارت دانشگاهها، در جسد کمبود مشکل شدن قانونیجدی کردپزشکی را دانشگاهها به مجهولالهویه اجساد ارائه تقاضای

باق اینکه تا ماند بیپاسخ شرعی مسائل خاطر به قضایی دستگاه سوی از تقاضا این ورکه لنکرانی هاشمیزی آیتاهلل به نامهای طی نهم دولت بهداشت یر

رهب معظم مقام فتوای به استناد با و قضاییه قوه وقت رییس شیرارشاهرودی مکارم اهلل آیت و بهزی مجهولالهویه اجساد تحویل درخواست مجددا ی،

کنند.مراعاتمراحلکلیهدرراشرعیضوابطبودخواهندموظفکشورسراسرپزشکیعلومدانشگاههایکهکردتاکیدوحرمطراپزشکیعلومدانشگاههای

حمید است.اخیرا باقی خود قوت به همچنان مشکالت امر مسئوالن گفته به اما شده مرتفع الهویه مجهول اجساد مدد به مشکالت این از بخشی امروز گرچه

آزمایشگاهی، و پزشکی معاون قانونیعطاران مدتیپزشکی موضوع این گوید می است شده منتفی مشهد در جسد اهدای اینکه به اشاره با رضوی خراسان

مط رسمیترقبل خود تمایل به رسمی جلسه صورت یک قالب در و میکردند مراجعه رسمی اسناد دفاتر به دارند موضوع این به تمایل که افرادی که بود ح

شدندقغرشرقیآذربایجاندرنفر25س:فار|خبرخبرادامهادامه
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ج این ولی گیرد، قرار استفاده مورد آموزشی و علمی اهداف برای فوت از بعد جسدشان که داوطلبرمیدادند که افرادی است.برای شده منتفی اکنون یان

است.شدهمتوقفونکردپیداادامهمورداینکهچرابگیردقراراستفادهموردفوتازبعدآنهااجسادکهنیستموجودقانونیراهکارهستند

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

باشد امکان این که ندارد وجود موضوع این برای قانونی راهکار دربارهومیشود.فعال و میگیرند تماس و هستند موضوع این به متمایل افراد بعضا گرنه

نمیشود.دادهمسالهاینبرایقانونیورسمیمجوزحاضرحالدرفعالدارندسوالکاراینانجامچگونگی

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

ندارد وجود امکان این باشد مایل هم کسی نیست.اگر موجود موضوع این برای قانونی راهکار فعال ولی نیست، برخوردار باالیی کیفیت از طبیعتا و ببینند

همکا زمینه این در میشود دعوت مساله این برای مردم از وقت آن در دهد انجام بتواند بود مایل اگر کسی تا شود فراهم قانونی راهکار باید داشتهرابتدا ی

عده هم اگر نیست. اجرا قابل موضوع این فعال ولی منظورزباشند، این برای فوت از بعد آنها اجساد از که ندارد وجود امکان این باشند متقاضی یادی

است.یرگذاقانوندرمشکلوشوداستفاده

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

گذا قانون مشکل حل از بود.بعد خواهیم مواجه آموزشی کیفیت افت با گرنه و کند پیدا افزایش وابسته رشتههای و فرهنگرپزشکی زمینه در میتوان ی

شود.فراهمرااشقانونیراهکاربایدولیدارد،وجودباشدآموزشیمراکزنیازهایجوابگویکهحدیدرمتقاضیانیکردکارموضوعایندریزسا

جسداهدایبرایقانونیخالء

تع گونه هیچ قانون گذاردر قانون جسد اهدای با رابطه در اینکه به توجه با پس ندارد، وجود جسد اهدای از مشخصی بهریف اقدام است، نگرفته صورت ی

تع حوزههای از که صورتی در خارآن شده مادهریف باشد.طبق داشته همراه به را مشکالتی میتواند شود، مسلمان634ج قبر نبش اسالمی مجازات قانون

شده مشخص مرده بر جنایت دیه که دارد وجود موادی جدید مجازات قانون در هشتم فصل در دیات با رابطه در و است مجازات به قائل مسلمان غیر وحتی

است.

بهربسیا دسترسی باید ابتدا که معتقدند آنها هستند. جسد اهدای برای شروطی به معتقد است شده استفتاء موضوع این اینکه وجود با حتی علما از ی

ضرو بسیار موارد در دوم وهله در و باشد نداشته وجود مسلمان غیر تعرجسد جای به که باشد مناسب شاید گیرد.لذا صورت اقدام این موضوعری این یف

گذا قانون یک و گیرد صورت رابطه این در کارشناسی کار که است بهتر وقف همچون مالی کامال موضوع یک قالب وجودردر رابطه این در مشخصی کامال ی

باشد.داشتهقانونیمنعودینیمواردبامخالفتینبایدمیگیردصورتکهیرگذاقانونهراینکهضمنباشد.داشته

ضوی)راسان(خرهستند!قانونی»«خالیکتکلیفتعیینمنتظرهمچنانکهدانشجویانیک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۹-۹۹/۰۷/۰۷(گان)زهرم(شدافتتاحمینابشهرستانقانونیپزشکیساختمان

شد.افتتاحمینابشهرستانقانونیپزشکیساختمان

دادگست کل رییس صالحی»، «علی ساحل، صبح گزارش هرمربه ساختمانزی افتتاح مراسم در قانونیگان ازمسئولینپزشکی تشکر ضمن میناب شهرستان

هستیم.مینابشهرستانقانونیپزشکیساختمانافتتاحشاهدمتعالخدایلطفبهامروزگفت:جلسهدرحضوربرایمینابشهرستان

شدهاست.تاسیسپاییرسمعایناتسایرواجسادمعاینهمنظوربهمربعمتر500یربنایزبامربع،مترهزار2مساحتبهزمینیدرساختماناینافزود:وی

باشد.مینابشهرستاندریزمانزعشهرونداننیازپاسخگویبتواندمجموعهاینکهیمرامیدواکرد:اظهارپایاندرصالحی

تک راستای در مجموعه این و داشتند مشکالتی شهرستان این در مردم فضا کمبود دلیل به گذشته در کرد: اضافه بهترروی خدمترسانی و رجوع ارباب یم
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