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)۱۰:۱۵-۹۸/۱۲/۲۰(98ماه10تصادفاتدرنفرهزار307مصدومیتوهزار15حدودگرم

شدهاند.مصدومسوانحایندرنیزنفرهزار307ازبیشودادهدستازراخودجان98سالماهه10دررانندگیتصادفاتاثربرنفر800وهزار14اکوفارس:

سازمان توسط شده اعالم آمار اساس قانونیبر سالپزشکی از گذشته ماه ده در و98،14کشور، (800هزار و11نفر و505هزار هزار سه و مرد نفر295نفر

شدند.مصدومنیزن)ز379وهزار88ومرد945وهزار218(نفر333وهزار307ودادنددستازراخودجانرانندگیتصادفاتدرن)ز

گذشته( سال مشابه مدت در رانندگی سوانح جانباختگان و14)،97تعداد مذکور673هزار بازه در و بود و315نفر مصدوم713هزار تصادفات در نیز نفر

شدند.

در رانندگی سوانح کشتهشدگان میزان مجموع ترتیب این سال10به سال98ماه به (97نسبت جزئی افزایش مصدومان0.9با تعداد اما بود روبهرو درصدی (

داشت.درصدی2.7کاهشگذشته،سالمشابهمدتبهنسبت98سالماه10دررانندگیحوادث

رشد با ترتیب به جنوبی خراسان و ایالم و یزد بوشهر، استانهای آمار این (رشد18.4و42،28.4بنابر و18.4درصدی ایالم استان دو هر به مربوط درصدی

داشتهاند.گذشتهسالمشابهمدتبهنسبت،98سالماه10مدتدررارانندگیسوانحکشتهشدگانافزایشینربیشت)تاسجنوبیخراسان

با کردستان هرم15استان استان کاهش، بازدرصد بختیا14.9گان و چهارمحال و کاهش باردرصد بیشت12.8ی متوفیانرکاهش، تعداد در را کاهش ین

دادهاند.اختصاصخودبهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت98سالماه10دررانندگیسوانح

بیشت نیز رانندگی سوانح مصدومان افزایش باردر سمنان استان به مربوط آمار با13.7ین جنوبی خراسان م11.1، بازکرو همچنین9.8ی بود افزایش درصد

با ترتیب به فارس و بوشهر ایالم، بیشت12.5و19.3،14.3استانهای مدتردرصد در رانندگی سوانح مصدومان تعداد در را کاهش میزان سال10ین 98ماه

دادهاند.اختصاصخودبهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبت

تسنیممنبع:

صبحهفتاطالعات،خراسان،نیوز،پدالکار،وخودری،رفوخبرفارس،خلیجراسخون،نیوز،تینخودرو،عصرق،رمشآنا،دیگر:منابع

)۰۹:۱۰-۹۸/۱۲/۲۰(...امااستعادیکشوروضعیتمیگویدجمهوررئیس|نشد؟منتشرآبانکشتهشدگانآمارچرا

ا هواپیمای آبان، کشتههای توضیح ارائه کشور به کرونا ورود با سهوا یا عامدا استودولت مدعی رئیسجمهور خود درحالیکه است، سپرده فراموشی به را بیانی نیلوفر و کراینی
است.عادیکشوروضعیت

همشه گزارش شربه آنالین، حملهری پرونده به رسیدگی آبان، کشتهشدگان آمار جمله از مطالبات، تمام که داد قرار شرایطی در را کشور کرونا آمدن نوشت: ق

ا هواپیمای به اخباروموشکی دنبال به همه و برد حاشیه به بود بازجویی و بازداشت دوران در شکنجه مدعی که را بیانی نیلوفر نامه بررسی حتی و کراینی
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نیا که میداند عادی چنان را کشور وضعیت دولت اگر که است آن مهم مسئله اما بودند. عادیزکرونا وظایف به نیز خود نیست، قرنطینه یا تعطیلی به ی

برآید.پاسخگوییمقامدرنیزپروندههااینبارابطهدروکندعملخود

آخ ازرینباراز بررسی درخواست نیاز صورت در و بررسی دولت هیئت در بیانی نیلوفر نامه یا میشود اعالم زودی به آبان کشتهشدگان آمار شد گفته که ی

باعث طوالنیشدنش که سکوتی است؛ کرده اختیار سکوت وظایفش از بخش این با رابطه در دولت همچنان و میگذرد روزها شد خواهد قضائیه قوه رئیس

حقوقبش سازمان ازرشد بیش را آبان کشتهشدگان تعداد بینالملل عفو و300ی هزار را کشتهشدگان شمار ایران، در منابعی از نقل به رویترز و کند عنوان نفر

خب500 اما نیستند، درست آمار این شده گفته بارها هرچند کرد. گزارش باورنفر سبب امر همین و نبوده دقیق آمار اعالم از درری اشتباه آمار این پذیرشدن

است.شدهعمومیاذهان

پنجشنبه، که است کواکبیان سخنان به مربوط آبان حوادث از بعد رسمی آمار مردمساال12تنها حزب کنگره در بهردی، ملی امنیت کمیسیون «در بود: گفته ی

باشد.پابرجاهمچناننیزآنصحتدرابهامتانشدتأییدهمآماراینحتیاست».یادزهمنفر17است،نفر170تعدادگفتندما

دولت، کرونا، بحران از قبل قانونیتا امنیتپزشکی شورای مصوبات به اشاره با قضائیه قوه هم هربار و میکرد اعالم آبان حوادث کشتهشدگان اعالم مرجع را

نیستند هماهنگ هم با قضائیه قوه و دولت چرا اینکه شدهاند. منع کشتهشدگان آمار اعالم از نهادها سایر میگفت: و میکرد معرفی مسئول را نهاد این ملی،

تهران،رام استاندار هرچند نکردهاند. اعالم را رسمی آمار هیچیک نهایت در که اینجاست مهم مسئله اما نیست، گزارش این در آن بحث جای و جداست ی

خب نشست به را آبان کشتهشدگان آمار انتشار وعده خبرمحسنیبندپی، همچنان ولی بود، داده حواله خود آینده بری از دادهشدهرگزاری وعده نشست این ی

نیست.

آخ در قضائیه قوه «جداسارسخنگوی به نیاز آمار «این بود: گفته آبان کشتهشدگان آمار انتشار با رابطه در خود اظهارنظر تعیینتکلیف»زین و تفکیک و ی

جداسا و تفکیک این توضیح در او بودندزدارد. کسانی جزء مردم از نفر چند بودهاند، ما مسلح نیروهای جزء و شهدا جزء اینها از نفر چند «اینکه گفت: ی

بودند».اغتشاشگرانخودجزءآنهاازنفرچندوشدهاندکشتهاغتشاشگرانواشرارتوسطکه

ت با شود».أاسماعیلی تکمیل بایستی آمار این انجامشده بررسیهای به توجه «با گفته است، کشور» امنیت شورای هم موضوع این «متولی اینکه بر دوباره کید

خب نشست در روحانی حسن و نرسید هم رئیسجمهور به خبرنگاران زور بین این سازمانردر » خود قانونیی کشتهشدگانپزشکی آمار اعالم مسئول را «

کند.خالیشانهآمارایناعالممسئولیتازتاکردمعرفی98آبان

جهانگی دیگر سویی اعترافراز برای آزار و شکنجه مدعی آن در و بود شده نوشته گذشته سال که را بیانی نیلوفر نامه بود داده وعده ، روحانی معاوناول ، ی

مط دولت هیئت در نامهربود بررسی از هفته، چند گذشت با شود. ادعا این به دقیقی رسیدگی بخواهد قضائیه قوه رئیس از نیاز صورت در دولت و کند ح

نیست.یرخبهمبیانینیلوفر

ا هواپیمای به موشکی حمله مسئوالن با رابطه در بود قرار همچنانوهمچنین اما شود، برخورد دلخراش حادثه این مسببان با و شود اطالعرسانی نیز کراینی

بیشت که هواپیمایی به موشکی حمله حادثه در انجامشده اقدامات با رابطه دولتردر بنابراین است؛ نشده ارائه توضیحی بودند ایرانی هم مسافرانش ین

است.سپردهفراموشیبهرامواردایندرتوضیحارائهکشوربهکروناورودباسهوایاعامدا

آمدن از بعد هرچند شده، غافل شهروندان مطالبات قبال در خود عادی وظایف انجام از است، عادی کشور وضعیت است مدعی رئیسجمهور خود درحالیکه

خب آلوده شهرهای قرنطینه از نه بیمارکرونا، شیوع شرایط نه و شده تأمین مردم نیاز مورد بهداشتی لوازم و دارو نه و است اماری است، عادی درمان و ی

مط کشور وضعیت عادیبودن ادعای ادعایروقتی به رسیدگی یا آبان کشتهشدگان آمار انتشار مانند عمومی افکار مطالبات حداقل به پاسخگویی است، ح

باشد.غیرمعمولخواستهاینبایدیرمسافربهواپیمایبهموشکیحملهمتهمانپروندهوبیانینیلوفر
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نیوزبهار،24رویدادفارس،خلیج،24ساعتتیک،اکونومیست،ایراندیگر:منابع

)۰۹:۳۶-۹۸/۱۲/۲۰(نشد؟قرنطینهابتداازقمچرارئیسی؛آیتاهللروایت

بود.مذهبیمراکزوجمعهنمازهایمساجد،روحانیت،بامرتبطنهادهایکردند،آمادگیاعالمخوداجتماعاتتعطیلیبرایکهیزمراکاولینگفت:قضاییهقوهرئیس

خبرقم رسانی اطالع پایگاه گزارش آیت(به امروزقمنا)، مصائب و بالیا از را کرونا ویروس شیوع قضاییه، قوه عالی شورای جلسه در رئیسی ابراهیم سید اهلل

مجاهدت از و دانست شدهجهان منحوس ویروس این با مبارزه میدان وارد ازخودگذشتگی و ایثار با که کشور درمان و بهداشت عرصه خادمان وهای اند

کرد.قدردانییرلشکویرکشومختلفهایبخشدرآنهاپشتیبانمردمینیروهایهمچنین

تآیت و کرونا با مقابله مقدم خط در بهداشت وزارت حضور به اشاره با رئیسی تأاهلل وزارتخانه این به همهجانبه کمک لزوم بر جنگأکید جبهه در کرد: کید

مجموعه عهده بر امر این و نبوده پشتیبانی و ادوات تأمین است، رزم مشغول مقدم خط در که کسی کار استهم الزم هم امروز است. پشتیبانی نام به ای

مراک توسط درمانی مراکز بهداشتی و لجستیکی نیازهای تأمین مأموزمسئولیت بر وزارتخانه این تا گیرد صورت بهداشت وزارت از غیر عرصهیتری در هایش

شود.کزرمتمدرمانوبهداشت

سازمان رئیس مسجدی دکتر جلسه، این قانونیدر همگانیپزشکی شعار پیشنهاد از و پرداخت کشور در کرونا ویروس با مقابله روند پیرامون گزارشی ارائه به

مشت«درخانه_می ستاد یک تشکیل لزوم بر و داد خبر کرونا با مقابله پویش اصلی شعار عنوان به اجراییرمانیم_تا_کرونا_را_شکست_دهیم» عالی سطح در ک

کرد.کیدأتکروناویروسکنییشهربرایموفقوموثرکز،رمتممقابلهبرای

سازمان رئیس اظهارات به واکنش در قضا دستگاه قانونیرئیس تپزشکی قراأبا یک ایجاد لزوم بر مرکید برنامهزکرگاه برای منسجم تصمیمزیری و برایرگیی ی

بخش برخی نکردن تعطیل یا کردن تعطیل برای است الزم امروز داشت: اظهار کرونا با پروتکلمقابله تهیه و شهرهاییها در ویژه به اجتماعات برای الزم های

قرا یک در است، خاص وضعیتشان مرکه بهزکرگاه کامی حسابصوت تصمیماًل بهداشت وزارت و پزشکی و درمانی کادر نظرات از استفاده با و شود.رگیشده ی

حوزهآیت و علما مراجع، از تقدیر با رئیسی همکااهلل برای علمیه همیارهای و مراکری اولین داشت: اظهار کرونا ویروس شیوع با مقابله در برایزی که ی

به بهداشت وزارت تشخیص البته بود. مذهبی مراکز و جمعه نمازهای مساجد، روحانیت، با مرتبط نهادهای کردند، آمادگی اعالم خود اجتماعات تعطیلی

قرا فرمانده تصمیمرعنوان موضوع این در و شود قرنطینه خاصی شهر که نبود این کرونا با مقابله بهرگیگاه هیچی بدون و کامل اختیارصورت در ممانعتی گونه

بود.گاهرقرااین

آنالینکوتاه،598دیگر:منابع
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)۱۶:۳۵-۹۸/۱۲/۲۰(یژُدلوپرایپراید؛باایرانیانکرمشتزندگیدهه٢ینرشیوتلخبررسی

گ کرد؛ قلمداد ایران مردم زندگی در اجبارشده و مسئولخواسته تجددهای متعدد موارد از یکی میتوان را گزپراید هیچ که وزینهای پولتان اگر و نداشت انتخاب برای مقابلی ینه
باشید.داشتهراپرایدهمانبودیدمجبورنبود،گرانترخودروهایاندازهبهشرایطتان

نا و نرم و جمعوجور خودرویی نمیکرد فکر هیچوقت پیکان : نیوز برایزاسکان پرخاطره خودرویی و ایران مردم بیشتر خودروی به تبدیل او از بعد بتواند ک

سوار شهرشان در یا داشتهاند پراید فامیلشان و خانواده و خودشان یا حاال دارند؛ خاطره پراید با شکلی به ایران مردم همه گفت میتوان شود. تبدیل همه

کنیم.تقسیمینرشیوتلخخاطراتبخشدوبهبایدحتماراپرایدازخاطراتالبتهشدهاند.پراید

گ کرد؛ قلمداد ایران مردم زندگی در اجبارشده و مسئولخواسته تجددهای متعدد موارد از یکی میتوان را گزپراید هیچ که انتخابزینهای برای مقابلی ینه

میکنیم، صحبت آن از اینجا تا که پرایدی البته باشید. داشته را پراید همان بودید مجبور نبود، گرانتر خودروهای اندازه به شرایطتان و پولتان اگر و نداشت

سال از قبل هشتمیلیونی – هفت تا تق٩٠پراید که تازهراست که نوجوانانی تا پیرمرد از ایران مردم همه حاال١٨یبا بخرند. میتوانستند بود، شده سالشان

ازردهخا درباره فرزندانرکه و داده ماهیت تغییر گرانی البته و متفاوت و مختلف انواع به پراید میکنیم، صحبت ایرانیزهشده محبوب خودرو این یادیزجکردن

بتواند خانوادهای هر که نیست ارزان خودرو یک دیگر پراید بود. خواهند پراید هم باز کند، جانشان به جان و دهد تغییر را داخلشان و شکل طور هر که دارد

شگفتانگیز و منحصربهفرد همیشه خانوادههای این داد، تطبیق ایرانی خانوادههای با را خود که نبود پراید این دیگر عبارت به باشد؛ داشته را آن از یکی

بماند زمین روی خودرو این نمیگذارند و میشکنند سرودست پراید برای هم باز میبینند و دیدند پراید از که زخمهایی و نیش همه باوجود که بودند ایرانی

میخرند.پرایدهمبازیرسهبرابقیمتیباحتیو

شرخب که مردمری و بازار بیشتر ولع برای تشویقی خبر این بارها و نیست جدید چندان است، کرده اعالم هاچبک پراید خودرو تولید خط توقف در سایپا کت

است.شدهاعالمپرایدید،رخبهایران

شرخب که وری بازار بیشتر ولع برای تشویقی خبر این بارها و نیست جدید چندان است، کرده اعالم هاچبک پراید خودرو تولید خط توقف در سایپا کت

خ به ایران سالرمردم اواخر از است. شده اعالم پراید مط٩١ید، داخلی خودروهای استانداردهای موضوع همرکه حداقلها حد در پراید آپشنهای و شد ح

ازردهخا موضوع شهرنبود، مسئوالن سایر و راهور مسئوالن بارها را خودرو این مطرجشدن مجلس نمایندگان و پیگیری و زوررح همیشه، مثل اما کردند؛ ی

داد.ادامهخودراهبهمقتدرانهپرایدوچربیداجرائیمسئوالنهمهبهخودروسازان

ش پرتیراژترمسئوالن توقف گفتهاند سایپا پرایدرکت تولید توقف با را داخلی خودروی اردیبهشت111ین برای حاال از که اعالم این اما میکنند؛ شروع هاچبک

برنامه آینده بازازیرسال بوی بیشتر بار چندمین برای و شود اجرائی نیست معلوم شده، قولری این چقدر دید باید و دارد را خودرو این تولیدات برای یابی

شود.اجرائیمیتواند

داردخواهانهنوزکرهاییرس

صندوقدارس و هاچبک پرایدهای اول سری به میشد، هم تولید مدتی تا و بود شده ایران وارد که قویتری بدنه هم که بودند معروف کرهای وری داشتند ی

و دارد خواهان هم هنوز کرهای پرایدهای شوید. متوجه هم خودرو نفسکشیدن صدای در را تفاوت میتوانستید و بودند زبانزد بسیار جانسختی، نظر از هم

س از هنوز و باشند داشته نگه را آن امروز تا شاید داشتند، کرهای پراید سالها همان که خرکسانی در مهم آپشن یک پراید کرهایبودن یکیری است. آن ید

دهه پزشکم همکار میگفت دوستان خ٧٠از را کرهای هاچبک پرایدهای از اینریکی علت است. داشته نگه را آن هم هنوز و بود باکالس کلی زمان آن و ید

بود؟ گرفته سبک و جمعوجور خودروی این از را بدنه و اتاق در مهم آپشنهای تمام داخل تولید که بود این جز داخل، تولیدات و کرهای نمونه بین تفاوت

سرنشینانش و راننده و خود از و کند جانسختی روزمرهاش تصادفات و ترافیک و تهران در میتوانست چطور میرفت، فرو مشت یه با بدنهاش که خودرویی

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵

http://www.newswire.ir/HHODWY6B


کند؟دفاع

پایینشهرفشناسپرتهایخودروی

س اولین هاچبک پایینشهرپراید قولی به و متوسط قشر جوانان که بود خودروهایی از وری دهند مانور آن روی میتوانستند خودروهاییَکلی بیندازند. راه َکل

و گلف گمثل هاچبک پراید اما بود؛ گران طبقه این جوانان برای زمان آن هاچبک قشرزُگل همین ذائقه به هم هنوز که بود هدفی به نزدیک و جدید ینه

است.همراهیبهمشتاقهمهنوزوکردههمراهیرا٧٠و6٠دههجوانانازنسلدوامروزتاخودروییشدهمتغیرگونهاینعبارتیبهمیآید.خوش

نشستنجلودونفرهپایانوپراید

تق شد، ایران شهرهای بیشتر خوردرو به تبدیل پراید اماروقتی نیست؛ ایرانی و شلوغ خانوادههای مناسب خودرو این که بودند رسیده نتیجه این به همه یبا

فشار پراید به تا کردند کم را جمعیتشان و دادند تطبیق پراید با را خود که بودند ایرانی خانوادههای این هم قوانینزباز که بود اینگونه نشود. وارد یادی

شده شروع جلو، سرنشین و راننده برای حداقل ایمنی کمربند بستن برای که موجی با همزمان شد. تصویب پراید در کمسرنشینبودن برای آییننامههایی و

نفر سه جوابگوی ارتفاع، و طول عرض، نظر از پراید اتاق چون بنشینند؛ عقب صندلی روی نفر سه جای به نفر دو و بنشیند جلو نفر یک فقط شد قرار بود،

بز شهرآدم قواعد و اجتماعی عرف در عقب صندلی هنوز و نشد اجرائی کامل شکل به آییننامهها این البته نبود. امارگ است؛ سهنفره همان قوانین، نه و ی

مشت خاطرات بسیارپراید جرک نه و داشت دونفرهنشستن برای جایی پراید نه دیگر و برد بین از نشستن جلو نفر دو از را اینری میگذاشت قانونی یمههای

یابد.ادامهدوستیخیزنزدیکی

ازدواجبرایمهمینهزگ

خربسیا پراید اول یعنی کردند؛ ازدواج پراید با سالها این در جوانان از خواستگاری رفتند بعد بریدند و بلیت برایشان پراید گرفتند. هم مثبت جواب و گری

کا همه پراید با چون بود؛ بیکاربرنده نگران حتی دیگر و داد انجام میشد رشدری میتوانست باشد، داشته پراید میتوانست که دامادی نبودند. داماد ی

قش داشت. جامعه پایین به رو متوسط قشر در هم خوبی کالس آخر، سال چند این از غیر و بخرد هم را باالتر مدلهای و همرکند سایپا مدیرعامل حتی که ی

سربا بدون دوستان از یکی برادر هست یادم میکنند. تولید قشر همین برای اصال را پراید است نوسازمعتقد وقتی نهم دولت دوره در کار و خودروهایزی ی

کرد.ازدواجهمبعدماهچندویدرخنوپرایدیکوامباودادقراضهپیکانیکبودند،انداختهراهرافرسوده

تق شد، ایران شهرهای بیشتر خوردرو به تبدیل پراید اماروقتی نیست؛ ایرانی و شلوغ خانوادههای مناسب خودرو این که بودند رسیده نتیجه این به همه یبا

کردند.کمراجمعیتشانودادندتطبیقپرایدباراخودکهبودندایرانیخانوادههایاینهمباز

پرایدبانرفتیمکهسفرهاچه

بسیا خودرو این که است این پراید انکارنشدنی بسیارواقعیت و کرد خودرودار را ایرانی خانوادههای از وری شمال سفر اولین ایرانی خانوادههای از ی

بسیا مثل هم من پدر رفتند. پراید با را هرمشهدشان برای خانوادهها از خزی بودرینههای سالها و بود فروخته را جذابش آلبالویی پیکان سازمانی خانه ید

رفتیم.راکمانرمشتشمالاولینماویدرخکرهایپرایدیوگرفتگواهینامهخواهرمکهبودوقتیماماشینباخانوادگیسفراولیننداشتیم.ماشین

نورو سفرهای در پراید آنقدر دورهای دورهایزدر دوره این میکرد. ارائه ویژه گزارش وضعیت این درمورد راهور پلیس که بود غالب جادهها در تابستانی و ی

به خودرو با سفر به عادت که ایرانی خانوادههای برای پراید نداشتند. خودرو این تلفات اعالم بر بنایی اجرائی مسئوالن سایر و راهور مسئوالن هنوز که بود

و دادند تطبیق تنگ اتاق و کوچک صندوق با را خانواده و خود که بودند ایرانی خانوادههای این هم باز اما نبود مناسب دارند بسیار لوازم با و کمپینگ شکل

رفتند.سفربههمباز

پایتختتاکسیبرایمطلوبینهزگ

گ پراید مدیزآنقدر مخالفت با البته و دهم و نهم دولتهای مسئوالن که بود شهروندان برای مطلوبی شهرینه واردریت را آن و زد زرد رنگ پراید به وقت ی
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نوسا منتظر سالها که تاکسی رانندگان شود. فعال تاکسی بهعنوان تا کرد گزتهران و چاره هم باز بودند، خود قراضه پیکان مثلزی و نداشتند پراید جز ینهای

شد ایران دیگر شهرهای و تهران در غالب تاکسی به تبدیل کوتاهش و تنگ اتاق همان با پراید که بود اینگونه شدند. خودرو این قبول به مجبور تهران مردم

از کمتر که پرایدی تاکسیهای نشستند. هم کنار فشرده همانطور مسافرانش نوسا١٠و نوبت در روزها این نمیگذرد، عمرشان از تنهازسال حاال و هستند ی

نیست.یراختیاپولشانبهتوجهباپیشرویشانینههایزگهمبازوبدهندراآنوامتاوانبایدکههستندتاکسیرانندگان

کشهارمسافبرایپرایدخالیجای

گ تاکسی، پراید کنار در سالها این دیگزدر شهرینه حملونقل به وری بود تاکسی رانندگان اعتراض البته و مردم اقبال و استفاده مورد که شد اضافه هم ی

مساف هم گرآن پراید که آنجا از بود. پرایدی بسیازکشهای بود، متوسط قشر برای معقولی و معمول مسافرینه امکان از مختلفیری ساعات در پراید با کشی

مدی و دولت دورهای در میکردند. استفاده اداره از بعد و قبل و شبانهروز شهراز مسافریت این حذف در سعی موفقری که داشتند آنها ساماندهی و کشها

مساف این و پرایدرنشدند برای آپشن این گفت باید مورد این در هستند. فعال هم حسابی و دارند حضور دیگر شهرهای و تهران در کماکان پرایدی کشهای

بار حتی و مسافر پراید با که قشر این نشود، تولید دیگر پراید اگر که دارد وجود نگرانی این حاال و شده شغل یک به تبدیل هست، هم مردم اعتماد مورد که

میکنند؟چهدرمیآوردند،شبنانومیکردندجابهجا

و دوهزار کرد. تکمیل را سهلانگار راننده و غیراستاندارد و ناایمن جادههای یعنی ایران جادههای ناامنی مثلث رانندگی454پراید حوادث کشتهشدگان از نفر

بودهاند.پرایدخودرویسرنشینیاراننده،١٣٩٢سال

ثانیه٣درپرایدازدزدیکوردر

پراید مورد در نگرانکننده آمارهای بهاینترتیب و ندهند آمار نمیتوانستند راهور و انتظامی مسئوالن که شد سنگین آنقدر پراید پرونده بعد به جایی از

ناامنت را پراید انتظامی مسئوالن کرد. پر را همهجا مدیریکباره ستاد رئیس که دورهای در رویانیان محمد کردند. اعالم سارقان دسترسی نظر از خودرو یترین

کرد اعالم بود، کشور سوخت و وا44حملونقل به منجر تصادفات مهژدرصد تقی سردار است. پراید و پیکان خودروی دو به مربوط فوت و رئیسرگونی ی،

از بیش کرد اعالم آمارها به استناد با هم ناجا رانندگی و راهنمایی پراید23پلیس با فوتی تصادفات دزدیردرصد هم چندیقبل است. داده از5٠خ که ساله

بود،رک کرده کوچ مشهد به تجارج مهم مراکز اطراف در که او شکست. را پراید از دزدی دزدگیررکورد کرد اعتراف میربود، را پراید خودروهای داخل اموال ی،

میکرد.قطعثانیهسهدرراخودروها

پرایدرفا خاطرات که بود اینگونه و میگیرد قربانی چگونه خود اطراف خانوادههای در که میدیدند خود چشم به میشدند، پراید سوار که مردمی آمار این از غ

شی تا بود تلخ بیشتر دیگر بعد به جایی درراز کرد. تکمیل را سهلانگار راننده و غیراستاندارد و ناایمن جادههای یعنی ایران جادههای ناامنی مثلث پراید ین.

کهرآما قانونیی سالپزشکی و٩٣در دوهزار که شد مشخص کرد اعالم جادهای حوادث کشتهشدگان تعداد سال454از رانندگی حوادث کشتهشدگان از نفر

بودهاند.پرایدخودرویسرنشینیاراننده،١٣٩٢

میزنیم؟حرفچهازمیزنیمحرفپرایدازوقتی

پرفروشت بهعنوان میشود گفته که ویژهای شرمحصول برای هم را توجهی قابل سود داخلی خودروسازان محصول دارد،رین و است داشته همراه به سایپا کت

است.شدهماجامعهدراجتماعیمفهومیونمادبهتبدیلدیگرحاال

بیشت که ماست اجتماع در سطحی و قشر معرفیکننده میشود مربوط خودرو این به که موضوعاتی همه و پرایدسوار و وقتیرپراید هستند. اجتماع قشر ین

بسیا زندگی از نمادی شکل به که میزنیم حرف تلخ گاهی و شاد گاهی کمکیفیت، روندی و زندگی از میزنیم حرف پراید آنراز دچار که است ایرانیان از ی

موضوعات کنار را آن هشتگ اجتماعی شبکههای در یا میزنیم حرف پراید از وقتی هستند. خوش هم همان با و ندارند آن جز چارهای فعال حداقل و هستند
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میآو میآوردیگر کماهمیت موضوع هر برای را پراید مثال یا درریم تغییر امکان عدم نتیجه در که اعتراضی میکنیم؛ اجتماعی اعتراض به شروع نوعی به یم،

است.آمدهوجودبهواقعیزندگی

)۱۸:۲۷-۹۸/۱۲/۲۰(تهرانطباطباییعالمهدانشگاهدر«خودکشی»کمیتهتشکیلجزییات

است.شدهثبتخودکشیموردهزار100کشورمان،بهداشتوزارتاعالمطبقگذشتهسالدرتنهااست.افزایشحالدرمالیمیشیبباتورم،مثلایراندرخودکشی

م800ساالنه اعالم طبق کنند. می فوت خودکشی بخاطر صرفا جهانی، بهداشت سازمان اعالم طبق دنیا در نفر پیشگیرهزار برنامه نژاد،مسئول عباسی ازریم ی

کشورمان، بهداشت وزارت در سالرخودکشی دنیا97کورد در خودکشی میانگین است. تاملی قابل رقم کشور، سراسر در شده ثبت خودکشی هزار صد یک با

است.یادیزبسیاررقمایران،برایکهاستنفرهزار100هردرنفر11بهداشت،وزارتروانسالمتدفترخودکشیازیرپیشگیبرنامهمدیراعالمطبق

سال17 ماه و98مهر معاون حدودز، ساالنه کردکه اعالم بهداشت جهانی1یر میانگین نصف ایران، در خودکشی میزان و کنند می خودکشی دنیا در نفر میلیون

شد.ثبتایراندرگرمبهمنجرخودکشی5101قانونی،پزشکیاعالمطبق،97سالدرنفر.هزار100هردرنفر6یعنیاست.

افراد20 به متعلق ایران در ها خودکشی کل و18یرزدرصد سنی26سال گروه در و24تا19درصد سنی32سال گروه در و34تا25درصد در12سال درصد

است.سال45باالیسنیگروهبهمتعلقدرصد7تنهاوسال44تا35سنیگروه

ت بیش جوانانریعنی و نوجوانان به متعلق ایران، در خودکشی سهم آمار،35یرزین طبق ست. ا که40سال افرادی توسط ها خودکشی دیپلم،زدرصد یر

است.ایرانیزنانبهمتعلقنیزهاخودکشیدرصد60ازبیشوپیوستهوقوعبهاندداشتهتحصیلیکرمد

خودکشیعمدهدالیل

پرخاشگ توان می را خودکشی عمده بیکاردالیل و شغل درمانی،فقدان خدمات به دسترسی موانع اجتماعی، انزوای بیماری، عاطفی، مالی مشکالت یری،

است.خودکشیبهاقدامعواملجملهازروانییربیماانگخاطربهکمکبهنداشتنتمایلوخودکشیهایروشبهدسترسیجسمی،

استجهانیمیانگیننصفایراندرخودکشیمیزان

از و48بیش مشاور را این است. کالمی خشونت نوع از شود، خودکشی به منجر تواند می که ایران در خانگی خشونت موارد امورزدرصد در بهداشت یر

است.خودکشیبهافرادیکرتحدرموثرعواملجملهازشغلی،واقتصادیومالینگرانیاست.کردهاعالمروانپزشکی

تهرانطباطباییعالمهدانشگاهدرخودکشیکمیتهتشکیل

جالبت از یکی طباطبایی، عالمه دانشگاه در خودکشی کمیته ماهرتشکیل اسفند پایانی روزهای در اخبار رو98ین در وزاست. آموزش اقتصاد، کرونایی گار

است.شدهتشکیلخودکشیکمیتهکشور،هایدانشگاهدربارنخستینبرایکهکرداعالمطباطباییعالمهدانشگاهدانشجوییمعاونتایران،بهداشت

پیشگی برای کمیته، هایراین سیاست طبق کمیته، این تشکیل است. شده تشکیل طباطبایی عالمه دانشگاه در خودکشی با مقابله و خطر پر رفتارهای از ی

گردید.انجامشدهابالغکشورهایدانشگاهکلیهبهخانهوزارتازکهاستدستورالعملیاساسبروبودهیرفناووتحقیقاتعلوم،وزارت

م در طباطبایی، عالمه دانشگاه خودکشی سالرکمیته از را خود های فعالیت و شده تشکیل دانشگاه مشاوره بین1399کز در مخدر مواد مصرف کند. می آغاز

تا دارد. قرار دانشگاه خودکشی کمیته کار دستور در که است مواردی جمله از دانشجویی های خوابگاه در خصوص به طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویان

نکردند.ارائهیرآمادانشگاه،ایندرخودکشیدربارهطباطبایی،عالمهدانشگاهمسئوالنکنون

یُدلوژایپراسکان:|خبرخبرادامهادامه
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اندا ارزراه شناسایی، جوانان، و دانشجویان میان در عمل این بروز های زمینه تا است الزم اقدامات از ها، دانشگاه در خودکشی با مقابله های کمیته یابیزی

شود.یابیزاروبررسیمجرب،کارشناسانتوسطوتخصصیهایکمیتهیقرطازبایدها،دانشگاهدرخصوصبهجامعهدرموضوعاتهمهشود.یرپیگیو

سالرامیداو در کشور دانشگاهی مراکز همه در خودکشی با مقابله های کمیته تاسیس فزاینده1399یم تمایل کاهش برای ملی عزم نیازمند یاید. گسترش

عصر ایران در مجلس و دولت باید که است خودکشی به افراد ترغیب مهم دالیل از یکی حتما اقتصاد، هستیم. خودکشی به ایران جامعه از برای1400برخی ،

بکنند.اساسییرفکآن

یاتوزرومنبع:

)۰۱:۱۰-۹۸/۱۲/۲۱(الکلباکرونادرمانتلخپایان

بص و سمعی رسانه انواع حالیکه در - ایرنا - آباد پیشگیرخرم و مقابله های روش جایگری را الکل مصرف غلط به برخی اما کنند می رسانی اطالع را کرونا شیوع از توصیهزی ین
انجامد.میشانخانوادهشدنداغداروآنانزندگیپایانبهایبهشناختعدماینکهکنندمیمتخصصان

پیشگی خصوص در شایعات بازار روزها این ایرنا گزارش روغنربه استعمال دهان؛ در سنگ گذاشتن تا گرفته خوراکی انواع از است گرم بسیار کرونا درمان یا ی

صورت.ودستگونهوسواسشستشویوسیر؛حدازبیشخوردناسپند؛کردنبنفشه؛دود

عده و کند می ایفا ای عمده سهم بحرانی شرایط در شایعات اما شنوند می بیش و کم را پزشکان سخن و دارند ختیار درا را ها رسانه انواع شهروندان هرچند

با آنها از برخی حاصل که زنند می دامن شایعات این به بیشتر درآمد کسب و سودجویی برای موقعیت این در نیز است.زای مردم زندگی حتی و سالمت با ی

پروفسور یا دکتر فالن از نقل به جدیدی مطلب ساعت هر و روز هر و کرد پیدا بیشتر رخنه برای مجالی نیز شایعات شد باز ایران به کرونا پای که زمانی از

مجا فضاهای در شده بازشناخته راحتیرگذاری همین به شایعه و دهند می بازنشر را مطالب این غیرمسووالنه همچنان که هستند افرادی و شد می ی

شود.میپذیررباو

پیشگی شایعه نیست کهرمعلوم شده پر افرادی زندگی اتمام قیمت به سودجویان جیب بوده هرچه اما شد پیدا کجا از موجود های الکل خوردن با کرونا از ی

کنند.گزاررببرایشانترحیمکوچکمراسمیکحتیکروناترسازتوانندنمیآنهاداغدارخانوادهاکنون

برده حاشیه به را کرونا اخبار که داشته جامعه در بازخوردی آنچنان و است چشمگیر بسیار الکل مصرف های شده کشته تعداد شهرها برخی ودر مردم و

است.واداشتهتقلبیالکلوکروناهمزمانجبهه۲درجنگیدنبهرامسووالن

ناشی مسمومیت اثر بر که کردند تقلبی الکل مصرف به اقدام کرونا ویروس درمان برای الکل خوردن بودن موثر شایعه دنبال به اهواز در افرادی اخیر درروزهای

شنبه سه عصر تا که جایی تا کردند مراجعه ها بیمارستان به آن اند.۳۷۰اسفند۲۰از کرده مراجعه درمانی مراکز به الکلی مشروبات با مسمومیت دلیل به نفر

ط از را موضوعی هر مطالب و اخبار باید شهروندان اینکه توجه قابل پیگیرنکته معتبر های رسانه حسابریق پرشدن برای سودجویان ندهند اجازه و کنند ی

کنند.یزبامردمجوانانجانباشانبانکی

بسیا توسط کرونا با نبرد میدان در محیط و دست ضدعفونی برای پزشکان یکرتوصیه عنوان به الکل شده موجب امر همین و شده گرفته جدی مردم از ی

بسیا در منارضرورت از بسیازی اما باشد داشته باالیی نسبتا مصرف ادارات و ورل الکلی های مسمومیت عالئم الکل، نوع انتخاب خصوص در شهروندان از ی

ندارند.چندانیاطالعاتآندرمان

ت ارزش با از یکی به ماده این و شده الکلی ایران مردم روزهای این هوای و ترحال حیاتی و ضرورین یارین و نبود جاییکه تا شده تبدیل ایرانیان زندگی یات

انتهرطباطباییعالمهدانشگاهدرکشی»د«خوکمیتهتشکیلییاتجزآنالین:55|خبرخبرادامهادامه
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شود.میهاخانوادهمیاناضطرابوجامعهدرتشویقموجبآنکمبود

بسیا اما کنند می توصیه را معمول حد در ضدعفونی و دانند می آسان را کرونا با مقابله راههای پزشکان ورهرچند ایم شده روحی وسواس دچار ما از دری

کنیم.میافراطکنندهضدعفونیمادهاینمصرفدرهستیمغافلالکلغیراصولیمصرفازناشیمسمومیتخطراتازحالیکه

برای غیرعلمی دستورات با و نشویم غافل الکلی های مسمومیت و الکل حد از بیش مصرف عواقب از کرونا، با مبارزه دار و گیر در داشت توجه باید اما

شود.دیگرانجسمانیآسیببهمنجرکهنپیچیمهایینسخهشویندهموادسایریاوآبباالکلمختلفهایدرصدکیبرت

دکتر و بالینی های مسمومیت متخصص قانونییک خلوصپزشکی درصد داشت: تاکید کردو اشاره الکل از صحیح استفاده چگونگی به ایرنا با گو و گفت در

بهت نتیجه روزها این مصارف برای باال درصد با های الکل اینکه و نبوده کرونا با مقابله میدان در آن انتخاب برای درستی معیار نادرسترالکل، تفکر یک دارد، ی

است.

دارندآزمایشگاهیکاربرددرصد۹۰هایالکل

آست پیمان الکلردکتر چراکه شود استفاده طبی الکل از باید کند می تهدید را عمومی سالمت کرونا که روزها این در هستند معتقد متخصصان گوید: می کی

ندارند.کنندهضدعفونیودرمانیخاصیتمتانولهمانندغیرطبیهای

الکل باید هستند معتقد زمینه این در متخصص همکاران افزود: های۷۳تا۷۰وی درصد با ها داروخانه در که هایی الکل و شود استفاده درصد) درجه(

عنوان۹۶یا۹۰ به ها مکان این در و دارد آزمایشگاهی کاربرد رسد می فروش خاصیتردیکتاتو(به آزمایشگاهی کاربرد دلیل به بنابراین شود می استفاده (

شود.میکمنیزآنهاکنندهضدعفونی

تا باید متانول های الکل خلوص کرد: تاکید علمی۷۳وی صورت به باید بلکه شود انجام یا پیشنهاد غیرمتخصص افراد توسط نباید مهم این که شود کم درجه

الکل برای مثال طور به و شده هر۹۰انجام ازای به باید۱۰۰درصد سی یعنی۲۷سی شود اضافه جوشیده آب یا مقطر آب سی یکسی محتوی مجموع از

باشد.الکلسیسی۷۳بایدسیسی۱۰۰ظرفیتباظرف

نیستاستفادهبرایمناسبیمالکالکلرنگ

بالینی های مسمومیت متخصص تاین ماده با شوند می پیشنهاد روزها این برای که سفید های اتانول الکل کرد: تاراضافه شده نداشتهکیب شرب قابلیت

است.مهمبسیاریربطروینوشتهبلکهکنندیریدارخرنگمبنایبرراالکلنبایدمردمبنابراینباشند

آست تصردکتر خرکی هنگام کرد: دریداریح اطالعات باید الکل الکلری یک اتانول چراکه گیرد قرار توجه مورد نیز مصرف موارد و شود مطالعه خوبی به شده ج

شود.میافزودهآنبهموادیخوراکی،حالتازشدنجرخادلیلبهوشودمیمحسوبطبی

نگیرد.قراراستفادهموردیراضطراویرضرومواردبجزکنونی،شرایطدرشودمیپیشنهادکهاستغیرطبیوصنعتیالکلیکمتانولاماداد:ادامهوی

شود؟میمسمومیتبهمنجراتانولالکلآیا

آست اتانولردکتر با مسمومیت اینکه کرد:برای بیان دارد استنشاقی جذب اما نداشته پوستی جذب اتانول الکل اینکه بیان با ازرکی بیش باید دهد میلی۱۰۰خ

یابد.افزایشانسانخونسیسیدرگرم

ت به توجه با و بوده باال بسیار میزان این گفت: اسپروی یک صورت به نیز مردم که بازار در موجود های اتانول الکل محلول کنندرکیب می استفاده ساده ی

ندارد.وجوداتانولالکلبااستنشاقیمسمومیتبراینگرانی

چیست؟متانولبامسمومیتعالئم

آن مقدار اگر که نحوی به کند می سم تولید و شود می شکسته بدن در جذب از پس متانول داد: ادامه ازوی خون گرم۵۰در آسیبمیلی باعث شود بیشتر

شد.خواهددیالیزبهمنجرحتیوگرمنابینایی،جدی،
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آست تاردکتر قلب، تپش تعادل، عدم گیجی، استفراغ، تهوع، افزود: روزها این در متانول الکل از استفاده عدم بر تاکید با شدنرکی تند و شکم درد دید، ی

س در باید کند بروز فرد بدن در ها نشانه این از مورد چند یا یک صورتی در که است متانول با مسومیت عالیم از درمانیریعترتنفس مراکز به ممکن زمان ین

نماید.مراجعه

تاخی صورت به متانول با مسمومیت داشت: اظهار و دانست خطرناک را درمانی مراکز به مراجعه در تاخیر افرادروی از باید بنابراین کند می پیدا بروز گیرردی

شود.گرفتهخونیگازهایوضعیتتستمساله،این

سختیربیمابرایآساننسخه

آست کردنردکتر ضدعفونی برای الکلی نوع هر از استفاده در نباید مردم کرد: تاکید شستنزکی چراکه بگیرند الکلی" دوش اصطالح" به و کرده روی مداومیاده

است.کرونابهابتالازیرپیشگیروشینرتاصلیدیگرانباتماسکاهشوهادستاصولیو

دارای افراد اینکه بیان با بایدوی سرماخوردگی صورتعالیم با دست تماس از پرهیز داشت: اظهار کنند استفاده ماسک عدماز استرس، کاهش چشم، و

هستند.یربیمااینبهابتالازیرپیشگیراههایینرمهمتازبیرونغذاهاینخوردنومراسمتجمعات،درحضور

تنها گفت: م۲۰وی آمار که دارند شدید عالئم کرونا به مبتال افراد تعدادردرصد این میر و نمی۲گ حال عین در اما ندارد وجود نگرانی جای بنابراین است نفر

گرفت.نادیدهرابهداشتیرفتاررعایتوکردمسامحهشود

صنعتیالکلبامسمومیتبهنسبتهشدار

مدی ستاد و لرستان پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا بیمارمعاونت الکلریت با مسمومیت به نسبت اطالعیههایی صدور با نیز لرستان در کرونا ی

دادند.هشدارمتانول)(صنعتی

بیما گسترده شیوع به توجه با که است کرده اعالم اطالعیهای در لرستان پزشکی علوم دانشگاه داروی و غذا ازرمعاونت ناشی درکرونای جدید ویروس

منا در سطوح مناسب گندزدایی و دستها بهداشت بر تاکید و پایهزکشور بر فرآوردههای جمله از کننده ضدعفونی اقالم از استفاده مهم نقش و اماکن و ل

پیشگیاتیلیکالکل جهت اطالعاتر(اتانول) و مشاهدات اساس بر متاسفانه عفونت، از مسمومیتبدستی از مواردی کشور، بیمارستانهای برخی از آمده

الکل حاوی محلولهای کردن غرغره یا و خوراکی مصرف اثر در فوت الکلاتیلیکو خوراکی مصرف موارد، برخی در و با(متیلیک(اتانول) و اشتباه به متانول)

است.شدهگزارشجدیدویروسکروناعفونتازیرپیشگیهدف

کرد.صادراطالعیهایکرونادرمانویرپیشگیجهتدرالکلنوشیدننادرستباورخصوصدرلرستانکرونابیماریترمدیستادهمچنین

است: آمده اطالعیه این یادر و الکل نوشیدن تاثیرات جمله از غلط باورهای برخی گسترش متاسفانه لرستان، استان و کشور در کرونا ویروس شیوع پی در

پیشگیرت در آن از بیمارکیباتی این درمان و کهری است شده صنعتی الکل مصرف دنبال به کشور مختلف استانهای در هموطنان از تعدادی فوت موجب ی،

میکند.چنداندوراآمدهوجودبهمشکالت

اساس این بر شده: تاکید اطالعیه این تاکیددر وپیرو لرستان مدیراستاندار ستاد بیماریاست عریت استانیهای هم استحضار به کرونا کهزی میرساند یز

خدای و غذایی حاد مسمومیت همچون مشکالتی بروز موجب بلکه کرد، نخواهد موجود وضعیت بهبود به کمکی تنها نه نادرست باورهای این به زدن دامن

پیشگی برای الکل نوشیدن به مبادرت و شده گرفتار نادرست باورهای این دام در که شد خواهد افرادی برای فوت بیمارناکرده بهبود یا و ابتالء از کروناری ی

میکنند.

: کرده اعالم لرستان در کرونا مدیرت عستاد استانیهای هم از درخواست دریززضمن نشدن گرفتار و نزدن دامن و بهداشتی پیشگیرانه اصول رعایت جهت

ضرو غیر ترددهای از پرهیز و انتقال زنجیره قطع جهت در تالش که میکنیم تاکید نادرست، شایعههای و باورها بهتردام همچنان شهرها، سطح در وری ین
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استکروناویروسبامقابلهراهکارینرمطمئنت

باباییالهام

نیوزنامهجماران،دیگر:منابع

)۰۴:۴۱-۹۸/۱۲/۲۱(حادثهوسیصدوهزارسال

شی98سال حوادث تمام با است؛ شدن تمام حال در شیرهم اتفاقات این از خیلی تلخش. و برایشانرین کردیم، همدلی نشاند، لبمان به لبخند و بود ین

شوق اشک و شدیم خرخوشحال جان به را دردشان و غم دیدهها، حادثه با همدرد هم خیلیهایشان برای اما یکسالرگویدیمریختیم، این طی در کردیم. یه

است.دادهخر98سالطولدرکهمهمیحوادثبریمردایرمروگزارش،ایندراست.شدهفراموشخیلیهایشانکهدادهخرمختلفیحوادثآنقدر

یزنوروویرانگرسیل

بسیا ماه، فروردین پنجم حالیکه جاردر اما میبردند، سر به نوروز عید بازدید و دید و تعطیالت در مردم از غافلگیری سیلی شدن دروازهری در بیسابقه و کننده

درشدهمنتشرتصاویرتلخکرد.بودند،کردهتعیینتعطیالتگذراندنمقصدعنوانبهراشیرازکهمسافرانیازیربسیاوهموطنانکامشیراز،قرآن

مجا فضای و ملی بسیازرسانه و بود دلخراش ازری افرادی صحنهها، این در نداشتند. میدیدند، را آنچه تماشای تحمل بهزی که جوان و پیر و مرد و ن

چی هر به بودند، درآمده سیالب عدهزمحاصره نبرد. خود با را آنها خروشان آبهای تا میانداختند چنگ بود، مسیرشان در که بهزی خودروها در هم یادی

قانونی، پزشکی سازمان اعالم اساس بر و حادثه این در میشدند. رانده خودروها بقیه سمت به سیالب هجوم هر با و بودند افتاده آمل،21دام شهرهای از نفر

شدند.گرفتارسیالبدرنیزخودرو200ودادنددستازراخودجانشهرسعادتومرودشتشیراز،

آنالینقتل

تق ماه فروردین پایان دیگرتا خاص اتفاق اینستاگرامریبا از آنالین قتل یک وقوع خبر که اردیبهشت هفتم تا نیفتاد شود، عمومی افکار توجه جلب موجب که ی

ش خبر شد. پخش جا خاوهمه مدرسه از همدان، کربعلی مسجد جماعت امام قاسمی، مصطفی حجتاالسالم زمانیکه حادثه، روز صبح بود. شد،رکهکننده ج

یخت.رگمحلازورساندشهادتبهرااوروحانیاینسربهگلولهدوشلیکباوشدپیادهخودخودرویازهمدانگندهالتهایازیکیبهروز،

کار از تیمی پلیس، به جنایت این گزارش از پلیسآپس کنند.آگاهان شناسایی را قاتل خودروی پالک شماره توانستند جنایت شاهدان کمک با همدان گاهی

شد.دستگیروشناساییبود،همدانآبادقاسممحلهساکنکهخودرومالکبالفاصله

بار چند که است معروف اشرار از او داد نشان بهروز سابقه است. بوده بهروز نام به برادرش اختیار در خودرویش شنبه روز کرد ادعا تحقیقات در جوان مرد

دستگی که حالی در است. شده زندان روانه و دستگیر پلیس تیراندارتوسط از ویدئو چند انتشار با بهروز بود، گرفته قرار پلیس کار دستور در قاتل یهایزی

کرد.اعترافقاسمیحجتاالسالمقتلبهجنگیسالحباخود

تیراندا محل به و گرفته او از را خودرو و گذاشته قرار برادرش با او شدند متوجه خود تحقیقات ادامه در کهزماموران منطقهای ده ادامه، در است. رفته ی

باشدشدهمخفیآنجاقاتلداشتاحتمال

شد.گرفتهیرنظرزنامحسوسصورتبه

بیشت دقت با پرونده بود، سابقهدار مجرمان از قاتل که آنجا مامورانراز جنایت، از بعد روز دو صبح نیم و چهار ساعت سرانجام گرفت. قرار رسیدگی مورد ی
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مشک بود، همدان حاشیهای محلههای از یکی در تردد حال در که مردی تعقیبوبه تحت قاتل همان او شد مشخص که دادند ایست دستور او به و شدند ک

است.

درد ازرگیرقاتل ماموران، با تیراندازی ماموران سمت به و آورد بیرون کالشینکفی سالح خود کاپشن دزیر کند. فرار بتواند تا کرد مامورانرگیری با او مسلحانه ی

شد.کشتهترتیباینبهوگرفتقرارگلولههدفاینکهتاکشیدطولدقیقه20

خانهسفرهدرگرمآتش

بامداد50ساعت بسیا12دقیقه که ساعاتی در درست بلواررمرداد، در تختجمشید طبقه سه سفرهخانه جان به مهیبی آتش بودند، ناز خواب در مردم از ی

افتاد.کشاورز

هرچه مردم اما میشد شنیده آتش شعلههای میان از کمکخواهی صدای کردند. خبر را آتشنشانی و اورژانس پلیس، دود، و آتش مشاهده با همسایهها

آتشسو از ساعت چند شدند. حاضر محل در آتشنشانی و پلیس امدادی، گروههای ادامه، در کنند. اقدام آنها نجات برای نتوانستند کردند، گذشتهزتالش ی

ش دیوار و در روی دود آثار و شده پلمب در دیدن با اما آمدند کارشان محل به بود ساختمان این در کارشان محل که افرادی دروبود. حضور با آنها شدند. که

تنظیمکردند.کتشانرشبهشدهواردخسارتدربارهراشکایتییرکالنت

آتشسو از گوشیهایشان با و ایستاده محل اطراف مردم حالیکه شدند.زدر سفرهخانه یک منفی طبقه وارد آتشنشانان میگرفتند، عکس و فیلم ساختمان ی

جل و آتش کردن خاموش به آتشنشانان آمدند. بیرون و داده نجات محل از را خود یکیرگیودونفر نیز اورژانس پرداختند. طبقات دیگر به آتش سرایت از ی

کا پسرراز و مادر دونفرشان که نفر چهار اجساد کرد. فوت روز چند از بعد که کرده منتقل بیمارستان به را او و احیا بود، شده تنفسی مشکالت دچار که را گران

شد.منتقلقانونیپزشکیبهتهران،جناییدادسرایقتلکشیکپرسزبادشتبان،رحیمدستوربهوآوردهبیرونبودند،

نوقلعهدرزهراشدنگممعمای

شه است. نشده حل هنوز که است معمایی هم نو قلعه در ساله دو زهرای شدن بارگم هم با خانه در جلوی خواهرش با همراه زهرا امسال، میکردندزیور ی

بز خواهر مادر، دخترکه شد متوجه زهرا، خانه کنار آژانس مداربسته دوربین بررسی در پلیس شد. ناپدید هم زهرا او، رفتن از پس زد. صدا را کهرگتر انگار ک

ح کوچه انتهای و راست سمت به یکلحظه بزند، صدا را او اثرکسی اما کردند، جستوجو را خانه مقابل آب جوی برنگشت. دیگر و کرد بارکت نبود. او از ی

است.منتفیدختربچهاینربودنبحثمیدهدنشانسرنخهامیگوید:پایتختپلیسرئیساماشده،ربودهزهرااستمعتقدزهراپدراینکه

یاییرددزداندامدر

ازیکیبهمربوطمهرماه،خبرهایینرمهمتازیکی

د21 دزدان اسارت به پیش سال شش که بود مرحله،رصیادی چند در دزدان بودند. درآمده سومالیایی امسال17یایی مهرماه دوم کردند. آزاد را صیادان از نفر

گفتندوگرفتندتماسیاییرددزدانگفت:وابرادرشود.آزادهمیفرمحمدشبهنامصیادانازدیگریکیاستقرارکهرسیدخبراما

از200ــ300 هم سومالی دولت حتی برویم. میگویند که جایی به نداشتیم جرات نبود. هیچکس توان در پول این پرداخت کنیم. آزادشان تا بدهید دالر هزار

متوجه تماسها، این در صحبتکنیم. تا گرفتیم انگلیسی زبان به مسلط مترجم دو دزدان هم و ما هم نمیشدیم. هم زبان متوجه یک هیچ میکند. حذر آنها

م و شکنجه به را آنها بارها دزدان شدیم. صیادان و برادرم ناگوار گرشرایط صدای تلفن پشت از میکردند. تهدید بعضیرگ میشنیدم. را آنها شکنجه و یه

تغیی صدایشان تا نمیدادند غذا و آب روز چند اسرا به مردهاند. آنها میگفتند یا میکردند شلیک گلوله صیادان سمت به حتی کنندروقتها وانمود و کند

گ ما اسرای دادهاند. شکنجه خیلی را ایرانرصیادان به دیگر نمیکنیم فکر چون نکنند، احساس کمبودی تا باشید خانوادهمان مراقب میگفتند و میکردند یه

گردیم.رب

ط از دیگرم شربرادر محمد وضعیت پیگیر خارجه، وزارت و دولت یکیریق اینکه تا میدهیم انجام آزادیاش برای را تالشمان تمام گفتند مسؤوالن بود. یف
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زد زنگ من به دوستانم شدهام.واز آزاد گفت و زد زنگ خودش رسیدیم، که خانه به نمیکنم. باور نشنوم، را صدایش تا گفتم شود. آزاد برادرت است قرار گفت

هستند.دزداناسارتدردیگرصیادسههنوزالبتهایران.دولتوبشردوستانهسازمانیکیقرطازگفتچطور؟پرسیدم

سیستاندرخانوادگیقتلعام

با از پس جوانی پسر انداخت. بلوچستانیها و سیستان تن بر لرزه هولناکی، خبر انتشار ماه، آبان نامادزسوم پاکستان، از خواهرزادهاشرگشت سه و خواهر ی،

به روستایی خانه در خانهررا به حادثه شب متهم میگوید یکی دارد. وجود روایت چند اهالی بین جنایت، انگیزه درباره کرد. فرار سپس و بست گبار

اینرناماد مخالفت با ولی بگیرد را پدرش ماشین تا رفته دیگزیاش روایت در است. کرده جنایت نامادرن کرده ادعا قاتل برایری مشکالتی باعث یاش

او شده، مشخص آنچه اما بود تکمیلی تحقیقات منتظر باید قاتل اصلی انگیزه شدن مشخص برای میگوید پلیس است. زده جنایت به دست و شده پدرش

رسید.هالکتبهپلیسبایرگیردیانرجدربعدروزچندقاتلاست.داشتهخانوادگیاختالفقربانیانبا

کمنچایرتبامدادیزلزله

خوابشرقیآذربایجانمردمکهساعاتیدردرستماه،آبان18جمعهبامداددقیقه17و2ساعت

زمین ناگهان میدیدند، را پادشاه زلزلهریزهفت غرشکرد. تریشتر9/5پایشان در شرقیری آذربایجان که584کمنچای گذاشت برجای کشته شش و مصدوم

در مسکونی واحد هزار زلزله، این اثر بر بودند. میانه ورنکش و ورزقان روستای اهل قربانیان، بودند. شده مصدوم فرار هنگام و ترس علت به مجروحان اغلب

شدند.تلفآواریرزدامراس1150ودیدندصدمهزلزله

گرفترانفر11جانعروسی،جشن

تلخت14 از یکی بودرآذر، قرار باشد، خاطرهانگیز عروسی جشن یک شاهد شهر، این مانگه تاالر بود قرار شد. ثبت سقز اهالی خاطره در که است روزهایی ین

ش جوان داماد و عروس شادی در ورمهمانان داماد و عروس رویاهای تمام دردناک، حادثه یک اما شود، زده رقم همه برای خوبی شب بود قرار باشند، یک

کرد.آببرنقشراخانوادههایشان

غذاخو سالن به مهمانها بود، شده حاضر عروسی شام که بعد ساعاتی بودند. پایکوبی و جشن مشغول ناگهانرهمه اما شدند، غذا خوردن مشغول و رفتند ی

بز آن، یک در نمیشد. باورش هیچکس که شیونیکرد و ضجه صحنه به تبدیل را عروسی مراسم تاالر، آشپزخانه از مهیبی انفجار مردزکوچک،وگرصدای و ن

حجم آن جوابگوی که بود آن از کوچکتر اما تاالر خروجی در بردند. هجوم خروجی در سمت به میشد، نزدیک آنان به داشت لحظه هر که آتشی از فرار برای

باشد.وحشتزدهجمعیتاز

کردستان استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون خوشاقبال، حسین رساندند. تاالر به را خود اورژانس و آتشنشانی ماشینهای که نکشید طول خیلی

بخا به متصل گاز شیلنگ نشت اثر بر حادثه این شدنرگفت: کشته بر عالوه آن در و پیوست وقوع به پنج11ی کودک، پنج شامل مهمانان از یکزنفر و ن

شدند.منتقلدرمانیمراکزبهاورژانسوامدادنیروهایتوسطوشدهمصدومنیزدیگرنفر42مرد،

پایتختاشرارخبرسازتسویهحساب

آبمیوهفروشیهای از یکی مقابل که افرادی حادثه، شب افتاد. زبانها سر بر تهران معروف شرورهای از یکی هانیکرده، نام دوباره که بود امسال ماه دی دوم

پژو خودروی یک اطراف در موتورسوار چند شدند. روبهرو هولناکی صحنه با بودند، تهران پژو206معروف سرنشین دو سمت به قمه و چاقو با و کرده توقف

یختند.رگمحلازوشدهموتورسواربعدمهاجمانشد.واردبود،نشستهرانندهکنارکهقویهیکلیمردپیکربرضرباتبیشتروکردهحمله

پژو کنار را خود وقتی ماجرا س206شاهدان که بود کرده هانی به معروف هانی او کردند. شناسایی را مجروح مرد شد.ررساندند، منتقل سینا بیمارستان به یع

کرد.پیدانجاتگرمازساعته12جراحیعملازبعدوشدمنتقلعملاتاقبهیعرسبود،شدهوارداوبدنبهکهضرباتیشدتدلیلبه

سبالندرارتشهوایینیروی29میگسقوط
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گروه12ساعت چند قالب در احمر هالل و اورژانس امدادگران بعد، مدتی شد. شنیده اهالی توسط کوهسبالن اطراف از مهیبی صدای امسال، دی چهارم ظهر

میگ جنگنده فروند یک شد معلوم که شدند حاضر محل در فکو29عملیاتی شهید پایگاه از برخاستن از پس ارتش هوایی تبرنیروی ساعتری در9یز، صبح

ماه، دی پنجم شد. آغاز هوایی و زمینی راههای از خلبان یافتن برای تالشها و بود صعبالعبور و برفگیر منطقهای سقوط، محل است. کرده سقوط اردبیل

خلبان سرهنگ شهادت ارتش، هوایی نیروی ترتیب این به و شده پیدا جنگنده این قطعات کرد، اعالم اردبیل استاندار امنیتی و سیاسی معاون ندایی، بهروز

کرد.تاییدرارحمانیرضامحمد

درهبهاتوبوسسقوط

مسافرب19بامداد3ساعت اتوبوس یک سقوط خبر انتشار ماه، سوادکوهردی محور در حادثه این کرد. تلخ را ایرانیها کام دوباره سوادکوه، جاده در دره به ی

خطی رودبار ارزنگ منطقه آنردر اثر بر که افتاد اتفاق و19کوه باختند جان ح24نفر حال در گنبد سمت به تهران از اتوبوس این شدند. زخمی بود.رنفر کت

خود راه به حدودی تا فنی، نقص رفع و راننده تعویض با که بود شده ترمز در مشکل بروز و فنی نقص دچار راه، میانه در اتوبوس سرنشینان، از برخی گفته به

گد منطقه سراشیبیهای در اما داد، خودرووادامه سرعت متاسفانه کنتزک، را خودرو نتوانست راننده و شد تحقیقاتریاد از پس کرد. سقوط دره به که کند ل

بیانکرد.اتوبوسترمزدرفنینقصبروزراحادثهاینعلتنیزپلیستکمیلی،

کرمانبهشتیخیابانحادثه

آخ17 برای اطراف استانهای و کرمان مردم پرشور حضور کنار در ماه، ازردی بیش شهر، این در تلخ حادثهای وقوع سلیمانی، سردار با وداع و250ین کشته

تعداد، این از گذاشت. جای بر شامل56مجروح و35نفر ازدحامز21مرد اثر بر کرمان بهشتی شهید خیابان به ورودی و آزادی میدان از خروجی مسیر در ن

رسیدند.شهادتبهجمعیت

اما شوم، بلند جایم از خواستم افتادم، و دادم دست از را تعادلم وقتی بود. معجزه یک ماندنم «زنده گفت: حادثه این نجاتیافتگان از یکی محمدحسین،

دیگ حرافراد کرمان آزادی میدان در شهدا پیکر حامل خودروی بودم.وقتی شده خفه االن میبستند، دیرتر را خیابان اگر و افتادند من روی چندری کرد، کت

من بروند. پیادهرو به خواستند مردم از و90نفر پزکیلو مانند جمعیت میان و دارم خیابانیرن میدان، از بعد میرفتم. آنسو و سو این به که بودم کاهی

مت هشت زمینرحدود روی مردم و کرد گیر موانع آن به جمعیت شوند. خودروها عبور مانع تا بود موانعی کوچه ابتدای پیچید. آن داخل جمعیت که بود ی

افتادند.»

سیلدوبارهخروش

د21 بلوچستانیمان و سیستان هموطنان ماه، ازردی بیش به سیل، این اثر بر شدند. خروشان سیل در20گیر مسکونی واحد مزا230هزار و عرروستا

یازکشاور سیالب در شدن گرفتار اثر بر سیل قربانیان دادند. ازدست را خود جان نفر چهار و شد وارد خسارت بودند.ری داده دست از را خود جان آوار یزش

اثر بر که بود سالهای پنج دختر جانباختگان از محلریکی در امدادی نیروهای سیل، از بعد باخت. جان چابهار حوالی در روستاییشان خانه سقف یزش

کردند.آغازراهوایقرطازکمکرسانیوشدهحاضر

کیفــتهرانهواپیمایسقوط

شهادت خبر سح56هنوز که بود داغ ازدحام اثر بر کرمانی جنوب19گاهرشهروند در پرواز، از پس دقیقه شش کیف، ــ تهران هواپیمای رسید خبر ماه دی

مسافربرشه از هواپیما سقوط حوادث تمام دوباره آن، یک است. کرده سقوط تهران غرب در پرند و صباشهر بین الله پروازرک هواپیمای تا فارس خلیج ی

گرفت.جانذهنهادرکرد،برخورددناکوهبهکهسنندج

ش بوئینگ شد مشخص سقوط از پس ارساعاتی هواپیمایی و167کراین،وکت که9مسافر داشت اورژانس147خدمه نیروهای بودند. ایرانی مسافران، از نفر

بودند.رساندهحادثهمحلبهراخودشانشوند،ردمامورانحلقهازبودندتوانستهکهمسافرانازتنچندخانوادهوداشتندحضورمنطقهدرآتشنشانیو
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یادگا عکسهای سوخته، گذرنامه لنگهکفش، نیمهسوخته، و سالم عروسکهای دیدن بود. پا به غوغایی حادثه محل جوان،ردر دامادهای و عروس خندان و ی

ه دل اجساد، بدن تکههای و دیوار به شده پاشیده خونهای اینها، از دردناکتر چمدانها، بقایای کودکانه، کفش شده، تکهتکه دردرلباسهای به را کسی

میآورد.

کرد.»اعالمپدافندانسانیخطایراحادثهدلیلاطالعیهایدرمسلحنیروهایکلستادحادثه،ازپسروزسهمختلف،گمانهزنیهایازپس

شوند.سپردهخاکبهتاگرفتقراربازماندگانشاناختیاردروشدندهویتتعیینقانونیپزشکیتوسطاجساد

فارسخلیجتمساحاعدام

س6 و فارس خلیج تمساح به معروف عیسی مخدربهمن، مواد قاچاق بینالمللی باند یک درکرده راه از همراه400یارکه بود، کرده قاچاق مخدر مواد تن

بز محمولههای ابتدا باند، این اعضای شدند. آویخته مجازات دار به زندان در میخرهمدستش افغانستان در فروشندگان از را مخدر مواد کمکرگ با و یدند

د ساحل و پاکستان به را محموله این خود، دررابطان راه از محمولهها گرفتن تحویل با و شده عمل وارد باند ایرانی اعضای اینجا، از میدادند. انتقال یاریا

هرم و بلوچستان و سیستان استانهای در ایران ساحلی خلوت مناطق به را سپسزمواد میشد. انجام زمینی صورت به مواد انتقال آنجا از و کرده منتقل گان

جاسا با را محموله حرفهای مزقاچاقچیان سمت به کانتینر در حری کشور تورکز کشور داخل در را آن از بخشی و داده دیگزکت بخش و کرده استانریع به را ی

ت به آنجا از و برده غربی ترانرآذربایجان اروپا به سپس و هرمزکیه اهل عیسی، میکردند. وزیت از36گان بیش سال دو در و بود تومان2000ساله میلیارد

تعداد بود، کرده کسب پولشویی با که متهم داراییهای جمله از داشت. مالی اززگردش بیش زراعی، امالک شناورزمن60یادی فروند چندین مسکونی، ل

بود.یرشکاسالحقبضهششوخودروانواعدستگاه16قایق،ولنچمثلصیادی

خیاباندریرمسافربهواپیمایفرود

عجیبت از اضطراریکی فرود امسال، ماه بهمن هفتم حوادث شرین بوئینگ هواپیمای ساعتری هواپیما، بود. ماهشهر خیابانهای از یکی در کاسپین و6کت

ت42 ماهشهر فرودگاه مقصد به را مهرآباد فرودگاه ساعتردقیقه، و نداشت مشکلی مسیر طول در هواپیما مسافران، گفته به کرد. فرودگاه50و7ک به دقیقه

جادهعرضفرودگاه،باندانتهایفنسهایبابرخوردازبعدوکردطیراباندسرعتبافرود،ازبعدرسیدند.هواپیماماهشهر

پا کنار ماهشهر، ورودی خیابان در و کرد قطع را خمینی بندرامام ــ نسترماهشهر اضطرارک درهای بالفاصله توقف، از پس شد. متوقف شدرن باز هواپیما ی

مهمانداران، خصوص135و اظهارنظردر هواپیماییکشور، سازمان سخنگوی شدند. مصدوم پا ناحیه از مسافر دو سانحه این در کردند. پیاده را هواپیما مسافر

کرد.کولومکارشناسیتیمبررسیازبعدبهراحادثهاینعلت

رودباربهمنسقوطدرکشته6

آف حادثه باالخره بود، شده آغاز گیالن مختلف مناطق در قبل روز چند از که سنگینی برف کهربارش حادثه این در موجبربهمن24ید. اینکه بر عالوه داد، خ

ب و آب بسیارقطعی شهرق و روستایی مناطق از بخشری شدن مسدود و مختلف شهرستانهای در ــزی رشت آزادراه نیز و روستایی جادههای از یادی

گیالنی شهروندان از برخی حادثه این در دهند. دست از را خود جان هموطنانمان از نفر شش شد باعث شد، جادهای اصلی محورهای از دیگر برخی و قزوین

مفقودان از نفر سه امدادی، نیروهای تالش و همت با که شدند مفقود طرنیز از امدادگران توسط رودبار رود رشته در بهمن جمعیتریزش این امدادهوایی یق

یافتند.نجاتگرماز

شدولگردسگهایطعمهزبالهگردکودک

از پس او جسد باخت. جان و گرفت قرار ولگرد سگهای حمله مورد میبد، حوالی در ضایعات کردن جمع هنگام هشتساله پیدا12پسر جستوجو ساعت

داد.خبرهشتسالهاشبرادرشدنناپدیدازورساندمیبدپلیسمامورانبهراخودساله11پسربهمنوششمبیست،19ساعتشد.

ضایعات روز هر برادرم و من آمدیم. میبد به خانوادگی قبل مدتی و هستیم بلوچستان و سیستان شهرهای از یکی اهل ما گفت: ماموران به پسربچه این
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ه کار این با و کرده میتوانستیمزجمع و میشود تخلیه میبد نخالههای آنجا در رفتیم. سعیدآباد منطقه به برادرم با جمعه روز میشد. تامین زندگیمان ینه

تازضایعات هوا آمدیم، خودمان به وقتی کنیم. جمع بهریادی شروع جاده سمت به ترس از انداخت. وحشت به را ما ولگرد سگهای صدای و بود شده یک

خب رسیدم، جاده کنار به وقتی کردیم. وقتیردویدن و آمدم خانه به خاطر همین به کنم پیدا را او نتوانستم اما کردم جستوجو را اطراف نبود. برادرم از ی

کنند.شکایتگرفتندتصمیمشدندماجرامتوجهخانوادهام

بسیج، پلیس، هاللاحمر، تیمهای شد. آغاز منطقه در گستردهای جستوجوی و دادند اطالع عملیاتی تیمهای به را موضوع ماموران شکایت، این از پس

شد.پیدازبالهگوددرهشتسالهپسربیجانپیکرتالش،ساعت12ازبعداینکهتاداشتندحضورجستوجوعملیاتایندراورژانسوآتشنشانی

پیکر قضایی دستور با جسد، کشف از پس بودند. خورده سگها را بدنش از بخشی و گرفته قرار ولگرد سگهای حمله مورد پسربچه این داد، نشان بررسیها

شد.منتقلقانونیپزشکیبهگرمعلتتعیینبرایپسربچه
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)۱۰:۵۲-۹۸/۱۲/۲۰((تهران)گیردمیجانکهالکلیتهران؛استانقانونیپزشکیمسمومیتهایمتخصصوآموزشبخشرئیس

نیوز: فوتسالمت است؛ جانکاه و تلخ از20خبر گذشته روز چند طی که است تلخی حوادث از جزئی خبر این صنعتی! الکل مصرف بهخاطر اهواز در نفر

میشود.مخابرهکشوردرصنعتیالکلبامسمومیت

اسپ همچون بهداشتی مواد شدن کمیاب و کرونا به ابتال از ،ترس ایران روزنامه از نقل به نیوز سالمت گزارش وربه موجبژی الکل بخصوص ضدعفونی لهای

خطربیندازند. به را دیگران جان خطرناک حتی و غیراستاندارد مواد پخش با موقعیت این از سوءاستفاده با سودجویان از برخی تهرانشده در بیمارانی مراجعه

ک جمله از دیگر شهر چند تبرو و بهدلیلرج آنها از تعدادی که شدهاند مسموم غیراستاندارد الکلهای مصرف بهدلیل آنها همگی که است این از حاکی اهواز و یز

دادهاند.دستازراخودجانمسمومیتشدت

تصاوی نیز این از مجارپیش فضای در (وایتکس) سفیدکننده مواد قطره چند از استفاده با صنعتی الکل رنگ تغییر نحوه و مسمومیتها از بهزی دست ی

مردم از و داد هشدار متانول با مسمومیت به نسبت نیز ایران داروسازان انجمن متانول، الکل تهیه برای مردم مراجعه افزایش بهدنبال بود. شده دست

کنند. تهیه داروخانهها از را بهداشتیشان تجهیزات و مواد مسمومیتهایخواست متخصص و آموزش بخش رئیس محمدی، علی علیمحمد پزشکیدکتر

میگوید:صنعتیالکلازناشیمسمومیتهایدرباره«ایران»باگووگفتدرتهراناستانقانونی

بیما شیوع بهدلیل روزها نوظهور«این است.ری شده جامعه در نامتعارف رفتارهای سبب ویروس، این به شدن آلوده از عمومی ترس کشور، در کرونا بهنام ی

برای آن کردن غرغره گاهی و خوراکیها حتی و لباس سطوح، دستها، کردن ضدعفونی برای الکل از حد از بیش و بیمورد استفاده رفتارها این از یکی

است.»راست دهان کردن میل به منجر میتواند چگونه صنعتی الکل که اینجاست سؤال میگوید:راما محمدی علی دکتر شود. اتانولگ درصد70«الکل

میشود،ربهت استفاده یخها ضد در که الکلی یا گالیکول» «اتیلن و صنعتی الکل همان یا «متانول» مانند الکلها از بعضی و دارد را میکروبی ضد خاصیت ین

دارد.یرکمتکشیمیکروبخاصیت

حتی و مجاز الکل درصد با نوشیدنیهایی دلیل همین به میشود کاسته اش میکروبی ضد خاصیت از پایین یا باال غلظتهای در نیز اتانول کنم اشاره باید

اصو میشود.»غیرمجاز ایمنی سیستم تضعیف سبب الکل مصرف عکس بر ندارند. ضدمیکروبی خاصیت توسطاًل الکل بیرویه مصرف متأسفانه میافزاید: وی

قب که شستوشویافرادی همچنین میکنند، مصرف را آن کرونا شیوع بهدنبال خوراکی الکل بودن میکروبی ضد تصور به که افرادی یا میکردند، مصرف الکل اًل

مسمومیتهای سبب الکل، با کردن شویه دهان یا لباسها کردن آلوده یا الکل با دستها است.زبیرویه شده گذشته روزهای در ادامهیادی در محمدی علی

میگوید:

معمو صنعت در است. اتانول الکل جای به گالیکول اتیلن و متانول مانند صنعتی الکلهای از استفاده موضوع این از خطرناکتر با« را الکل نوع دو این اًل

را آنها بوی و طعم که موادی است، ممکن همچنین باشد. متانول بودن خطرناک از نشان تا میکنند رنگی قرمز یا آبی سبز، نارنجی، زرد، رنگ به رنگدانههایی

نگیرند.»قرارخوراکیاستفادهموردتاشوداضافهآنهابهمیدهدتغییر

به و کرده بیرنگ را متانول است، معروف وایتکس به که ژاول آب سفیدکننده قطره چند از استفاده با سودجویان برخی میافزاید مسمومیت متخصص این

نا مصرفکنندگان گفت باید بنابراین میرسانند. فروش به اتانول، الکل آنکهآاسم از غافل کرده، مصرف اتانول الکل بهعنوان را خطرناک و سمی الکل این گاه

یا10خوردن درصد صد متانول متانول30سیسی غذاخو2درصد(40سیسی مرقاشق سبب میتواند درمان بدون شود!ری)، دیگرگ ابعاد به محمدی علی

باشد.خطرناکمیتواندشود،جذباستنشاقیبهصورتیاپوستراهازمتانولازکمیحجم«اگرگوید:ومیمیکنداشارههمصنعتیالکلبودنخطرپر

کند. بدن وارد را متانول سمی ماده از حجم این میتواند درصد صد متانول نوبت دو کردن غرغره یا متانول با دستها شستوشوی نوبت چهار یا سه

سبب میتواند گیرد، قرار شده تبخیر متانول استنشاق معرض در فرد و شده داده شستوشو متانول الکل با مربع، متر چند وسعت به سطحی اگر همچنین

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۹

http://www.newswire.ir/MHDWM9LP


شود.»فردیرکویاگرمحتیوجدیمسمومیت

س اسهال، استفراغ، تهوع، همچون عالئمی متانول با مسمومیت میگوید بیقراروی شکمی، شدید درد نفس، تنگی تارگیجه، و ازری عالئم این است. دید ی

تا مصرف از بعد دقیقه میتواند72چند مصرف از بعد دهد.رساعت دردخ همچون عالئمی میشود استفاده یخ ضد بهعنوان که گالیکول اتیلن با مسمومیت

دارد. کلیوی و قلبی نارسایی و تهوع اغما، و تشنج استفراغ، اسهال، سشکمی، در باید شد عالئمی چنین دچار الکل از استفاده از بعد کسی بهریعتراگر زمان ین

دارد.وجودجدیعوارضیاگرماحتمالصورتاینغیردراست.درمانیراهتنهادیالیزباسمبرداشتمواردبیشتردرکند.مراجعهمسمومیتمراکز

الکل:بامسمومیتازیرپیشگیبرایتهرانقانونیپزشکیآموزشبخشتوصیههای

خ1 از خوددار- نامعتبر مکانهای از یا شناسنامه بدون الکلهای شود.رید است2ی برای الکل از کمتر ور- آب با شستوشو کنید، استفاده دستها کردن یل

است. مفید اندازه همان به ندارد.3صابون فایدهای هیچ نیز آن کردن غرغره و نداشته میکروبی ضد خاصیت خوراکی الکل وجه هیچ به آب4- با را سطوح -

کنید.استفادهالکلازکمتروکردهیلراستدیگر،یلکنندههایراستیاشدهرقیقژاول

)۰۸:۲۰-۹۸/۱۲/۲۰(گانزهرمدرفوتیتصادفاتدرصدی18کاهش

بودهایم.شاهداستاندررافوتیتصادفاتکاهشدرصد18قانونی،پزشکیاعالماساسبر98سالماهه11درگفت:گانزهرمراهپلیسرییس

خب گزارش دررگزاربه کرد: اظهار خبرنگاران جمع در امروز صبح نیکبخت علیرضا بندرعباس، از فارس در11ی فوتی تصادفات میزان امسال ابتدایی ماهه

است.یافتهکاهشدرصد18گذشتهسالمشابهمدتباهمسنجیدرگانزهرم

کنت تشدید افزود: مهمتروی رانندگی و راهنمایی قوانین به مردم توجه افزایش و جادهای دوربینهای پوشش افزایش جادهها، سطح در عواملرلها ین

است.گانزهرمراههایدرجادهایتصادفاتتلفاتکاهش

است.آمدهبدستقانونیپزشکیگزارشاتبهمستندآماراینداد:ادامهگانزهرمراهپلیسپرسترس

استان در تصادفات از نوع این متاسفانه کرد: عنوان نیز استان راههای در جرحی تصادفات درباره نیکبخت موتورسیکلت11سرهنگ نقش که داشته رشد درصد

است.چشمگیربسیارروستاییویرشهبینجادههایسطحدرسواران

3264پیام/انتهای

بسیجدیگر:منابع

)۱۱:۵۸-۹۸/۱۲/۲۰((اصفهان)نیستکرپاجایخیابانراهور:پلیسرئیس

.اصفهاناستانراهورپلیسرئیسمحمدیسرهنگبافردادیدبانخبرنگاراختصاصیمصاحبه

اید؟کردهبینیپیشچطوراست،شدهشایعکهیربیماشرایطبهتوجهبارانوروزترافیکیشرایط????

ایم.بودهمواجهشهردریربیشتترافیکباپیشهایسالاسفنددرکهاستداشتهکاهشصددر50ترافیکگذشتههایسالبهمقایسهدرامسال

ان)(تهردگیرمیجانکهلکلیانیوز:سالمت|خبرخبرادامهادامه

۱
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است؟داشتهبرتصادفاتیرتاثیچهترافیکشدن????کمتر

شه حوزه در واراصفهان اتوبوس یک اینکه رغم علی و است موفق های استان جز تحتژی خیلی مارا های آمار که ایم داشته نیز فوتی نفر ده و شده گون

.شدهحفظدرصداینسالپایانتایمرامیدواکهایمداشتهکاهشدرصد5قانونیپزشکیآمارطبقوبودهخوبنسبتبه،دادهقرارتاثیر

اید؟گرفتهرنظدرهابیندورکردنخاموشترافیک،حرطدرآمدورفتجرایم،بخشودگیازاعمرانندگانبهتسهیالتی????آیا

که افرادی و تمدیدی های گواهینامه همچنین هستند، خاموش فروردین آخر تا وفرد زوج و فنی معاینه های دوربین ، پالکوبله تعویض برای نامه کالت

تا نیا15دارند و دارند زمان کازاردیبشت ترافیک علت به که شد گرفته نظر در طرحی نیز پزشکان برای نیست، مراجعه به بهری مربوطه روزخدمات این در ی

شود.میارائهافرادبهصفوفدرانتظاربدونحوزهاین

د شما خبرفور???? علومریک دانشگاه دستور مراکز تعطیلی برای آیا کردید، نگرانی ابراز مراکز در پالک تعویض جهت مردم ازدحام و کرونا، ویروس شیوع از ی

است؟یرضروپزشکی

فرمانده تدبیر با شود. می داده ارائه کار حال در نیروهای برای دستکش و ماسک و هستند ضدعفونی حال در ظهر و صبح دونوبت در پالک تعویض مراکز

شود.میهمتعطیلناجاهماهنگیباباشدنیازاگروباشدمیفردوزوجبصورتخدماتارائهاستانانتظامی

شود؟انجاموقتتمامیرگذاشمارهکارداردضرورتآیااستیافتهکاهشخودروفروشویدرخ????ظاهرا

دادیم.فرصتفروردین15تاماکهنکنندعجلهافرادولییمرندااطالعاتیخودروفروشویدرخآمارخصوصدر

بدهید.توضیحجرائمازاعمرانندگانتسهیالتبه????راجع

چی خصوص این مادهزدر کمسیون به بنا اعتراضات به رسیدگی کمیسیون به مراجعه با توانند می افراد اما است نشده ابالغ ما به اعتراض5ی و کرده اقدام

شود.میگزارربراهورپلیسکارشناسیکوقاضییکحضورباکهکنندبیانراخود

ط شورای در کارشناسی کدام با اقدام این است شده ساخته راه چهار سر در تی آر بی خط ایستگاه وفایی راه چهار علیه انتها تا آباد احمد فلکه از حر????اخیرا

است؟شدهگرفتهقرارتصویبمورداصفهانترافیک

مط فنی های حوزه در شود می انجام ترافیک ی حوزه در که مشاوراقداماتی و شده میرح بررسی فنی های کمیته در ها پیشنهاد و کنند می کار ان روی ین

شود.مییابیزارفنیهایکمیتهدربیفتددارداحتمالآیندههایسالدرومدتبلنددرکههاییآسیبتماموشود

ضرو ها کالنشهر عمومی نقل و حمل به توجه پارامروزه نه است عبور جای خیابان همچنین و است همشهری باید که خودرو کردن عرک کنندزیان رعایت یز

کرد.خواهیماجراییکهیمردانظردرآیندهسالبراییربیشتهایحرطو

خبرسرویس

(اصفهان)نیستکپارجایخیاباناهور:رپلیسرئیسدا:فرباندیده|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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