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ستادیاخبار

)۱۰:۰۱-۹۹/۰۹/۰۳(گرفتگیزگاتلفاتافزایشدرموردقانونیپزشکیهشدار

های سیستم از درست استفاده لزوم بر و داد هشدار ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش درخصوص هوا، شدن سردتر با کشور قانونی پزشکی سازمان - ایرنا - تهران
کرد.کیدأتگرمایشی

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از ایرنا دوشنبه روز گزارش قانونیبه مپزشکی بیشتر که آنجا از گازرکشور، با مسمومیت از ناشی های گ

افتد،ومن می اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در کربن قانونیکسید نصبپزشکی در دقت و ایمنی نکات رعایت با کرد درخواست هموطنان از

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،هایسیستمیرگیرکابهو

ماههفتدرنفر۲۱۹گرم

جا سال ماهه هفت در موجود آمارهای اساس من۲۹۱یربر گاز با مسمومیت اثر بر باونفر مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

است.یافتهافزایشدرصد۱۸.۸،بودنفر۲۴۵تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدت

با تهران های استان مدت این در با۵۰همچنین شرقی آذربایجان با۲۲، فارس بیشت۱۹و هایرفوتی استان اند. داشته را گاز با مسمومیت تلفات آمار ین

گیرند.میقرارگازبامسمومیتآماربعدیرتبهدرفوتی۱۸باکدامرهنیزیزکرمورضویخراسانالبرز،

است.شدهگزارشصفرنیزهااستانازتعدادیدرونفر۱۵ازکمترهااستانسایردرگرفتگیزگاتلفاتموجودآمارهایاساسبرکهحالیستدراین

ماهمهردرتلفاترشد

من گاز با مسمومیت آمار افزایش به توجه ماهوبا این در ایم. بوده کشور در آمار این افزایش شاهد نیز ماه مهر در سال، دوم نیمه در کربن اثر۳۷کسید بر نفر

است.شدهبیشترنفر۱۴قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهانددادهدستازراخودجانگرفتگیزگا

بدانیمبیشترکربنکسیدومنگازبامسمومیتاز

خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند. کربن منواکسید گاز تولید منبع توانند می فسیلی و گیاهی منشا با های سوخت یا و گیاهی های سوخت همه

های سوخت و نخی های پارچه گیاهخوار، حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد ها آن در تغییراتی که گیاهی مواد ،... و پنبه علوفه،

بن نفت، مثل درزفسیلی توانند می پالستیکی های پارچه قیر، پالستیک، الستیک، مانند شود می تهیه مواد این از که ای ماده هر و طبیعی گاز گازوئیل، ین،

کنند.تولیدکربنمنواکسیدهمانیاوزغالگازوبسوزندناقصصورتبهباشد،نداشتهوجودهوادرکافینژاکسیکهشرایطی

ست؟اچقدرآنسمیتوچیستکربنمنواکسیدگازخصوصیات

گا زغال مزگاز و سمی بسیار گاز این هوا، از تر سبک و مزه بی رنگ، بی بو، بی است مدتری در تنفسی هوای در آن درصد یک تا نیم غلظت است. آور ۱۵گ

شود.میگرمباعثدقیقه

تنفسی هوای در گاز این غلظت سزاگر خیلی تواند می باشد مریاد باعث مریع باعث تواند می باال های غلظت در حتی و شود آنرگ مهم نکته شود. آنی گ

نگی قرار کربن منواکسید گاز تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، منواکسید گاز بودن رنگ و بو بدون به توجه با که ظاهرراست وی در مسمومیت آثار و ید

شود.نمیهوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشود

۱۰

۱۳۹۹/۰۹/۰۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIIOWHDJ


کنیم؟یرپیشگیکربنمنواکسیدگازتولیدازچگونه

ت جلرمهم در نکته کافی(اکسیرگیوین هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از برسد،ژی کافی هوای سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرتمهمهواتهویهبنابراینکرد.نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگاز

ح مسیر در عمودی جهت باید مسکونی فضای از بیرون به داغ هوای فرستادن برای که داشت توجه داغرباید هوای مسیر در اگر کنیم. ایجاد داغ هوای کت

ضرو بود افقی مسیر از مسیرقسمتی افقی، مسیر آن طول برابر سه است یکری دودکش لوله مسیر در مجموع در اگر عبارتی به باشد. داشته وجود عمودی ی

خروج به مثبتی تمایل باشد نداشته وجود دودکش در کافی عمودی مسیر اگر باشد. داشته نیز وجود عمودی مسیر متر سه باید داشت، وجود افقی مسیر متر

ح درمسیر اگر اینکه دیگر مهم نکته داشت. نخواهد وجود فضا آن از گرمرهوا هوای باشد داشته وجود پایین جهت در کوتاه مسیر یک حتی داغ هوای کت

دلیل همین به و رفت نخواهد بیرون به داغ هوای گردد ایجاد باد وزش از ناشی مثبت فشار داغ، هوای خروج مسیر انتهای در اگر رفت. نخواهد بیرون به

نکند.یرپیشگیداغهوایخروجازبادیانرجتاباشدداشتهوجودمخصوصهایکالهکدودکشانتهایدربایدکهاست

د و منفذ وجود است الزم حرارتی وسیله برای کش دود وجود که الزمرهمانقدر دارد، قرار آن در حرارتی وسیله که مسکونی فضای به هوا ورود برای ای یچه

منواکسید تولید برای شرایط یعنی تهویه در اختالل و تهویه در اختالل یعنی این و رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا اگر است.

است.شدهفراهمکربن

بشویم؟مطمئنحرارتیوسیلهیکدودکشازداغهوایخروجازچگونه

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغ

چیست؟کربنمنواکسیدگازبامسمومشخصبابرخوردصحیحنحوه

ت بهترابتدایی و خارین گرفتگی، گاز دچار شخص با برخورد در اقدام مسمومیترین آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده یعرخ

اکسی تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله داردژو وجود کربن منواکسید آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم اقدامات سایر و ن

نفس امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و

ب فضا آن از بیرون به دوباره کنیم، باز را ها پنجره و ها در کنیم، حبس را چندینرخودمان بود الزم اگر و شویم وارد کمک برای مجدد و کنیم تازه نفس گردیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبار

کنار،24رویدادآنالین،شفایرخبپایگاهسایه/ملی،اقتصادجمله،قدس،روزنامهسیما/وصدابرنا،پانا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۰۹-۹۹/۰۹/۰۳(گرفتگیزگاازناشیگرمدرصدی۱۸افزایشداد؛هشدارقانونیپزشکی

از درست استفاده لزوم بر و داد هشدار ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در کشور قانونی پزشکی سازمان زمستان، فصل به شدن نزدیک و هوا شدن سردتر با
کرد.کیدأتگرمایشیهایسیستم

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی مپزشکی بیشتر که آنجا از گازرکشور، با مسمومیت از ناشی گهای

میافتد،ومن اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در کربن قانونیکسید نصبپزشکی در دقت و ایمنی نکات رعایت با کرد درخواست هموطنان از

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،سیستمهاییرگیرکابهو

فتگیگرگازتلفاتایشافزدموردرقانونیشکیپزهشدارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ماههفتدرنفر۲۱۹گرم

جا سال ماهه هفت در موجود آمارهای اساس من۲۹۱یربر گاز با مسمومیت اثر بر باونفر مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

است.یافتهافزایشدرصد۱۸.۸بود،نفر۲۴۵تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدت

بودند.نزنفر۷۲ومردنفر۲۱۹امسال،ماهههفتدرگازبامسمومیتتلفاتکلاز

با تهران استانهای مدت این در با۵۰همچنین شرقی آذربایجان با۲۲فوتی، فارس و بیشت۱۹فوتی داشتهاند.رفوتی را گاز با مسمومیت تلفات آمار ین

میگیرند.قرارگازبامسمومیتآماربعدیرتبهدرفوتی۱۸باکدامرهنیزیزکرمورضویخراسانالبرز،استانهای

است.شدهگزارشصفرنیزاستانهاازتعدادیدرونفر۱۵ازکمتراستانهاسایردرگرفتگیزگاتلفاتموجودآمارهایاساسبرکهاستحالیدراین

ماهمهردرتلفاترشد

من گاز با مسمومیت آمار افزایش به توجه ماهوبا این در بودهایم. کشور در آمار این افزایش شاهد نیز ماه مهر در سال، دوم نیمه در کربن اثر۳۷کسید بر نفر

است.شدهبیشترنفر۱۴قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهدادهانددستازراخودجانگرفتگیزگا

من گاز با مسمومیت کربنواز منواکسید گاز تولید منبع میتوانند فسیلی و گیاهی منشأ با سوختهای یا و گیاهی سوختهای تمام بدانیم: بیشتر کربن کسید

حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد آنها در تغییراتی که گیاهی مواد ،… و پنبه علوفه، خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند.

بن نفت، مثل فسیلی سوختهای و نخی پارچههای پالستیک،زگیاهخوار، الستیک، مانند میشود تهیه مواد این از که مادهای هر و طبیعی گاز گازوئیل، ین،

اکسی که شرایطی در میتوانند پالستیکی پارچههای کربنژقیر، منواکسید همان یا و زغال گاز و بسوزند ناقص صورت به باشد، نداشته وجود هوا در کافی ن

کنند.تولید

ست؟اچقدرآنسمیتوچیستکربنمنواکسیدگازخصوصیات

گا زغال مزگاز و سمی بسیار گاز این هوا، از تر سبک و مزه بی رنگ، بی بو، بی است مدتری در تنفسی هوای در آن درصد یک تا نیم غلظت است. آور گ

م۱۵ باعث تنفسیردقیقه هوای در گاز این غلظت اگر میشود. سزگ خیلی میتواند باشد مریاد باعث باعثریع میتواند باال غلظتهای در حتی و شود گ

نگیرم قرار کربن منواکسید گاز تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، منواکسید گاز بودن رنگ و بو بدون به توجه با که است آن مهم نکته شود. آنی ورگ ید

نمیشود.هوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشودظاهرویدرمسمومیتآثار

کنیم؟یرپیشگیکربنمنواکسیدگازتولیدازچگونه

جلرمهمت در نکته (اکسیرگیوین کافی هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از برسد،ژی کافی هوای سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرمهمتهواتهویهبنابراینکرد.نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگاز

ح مسیر در عمودی جهت باید مسکونی فضای از بیرون به داغ هوای فرستادن برای که داشت توجه داغرباید هوای مسیر در اگر کنیم. ایجاد داغ هوای کت

ضرو بود افقی مسیر از مسیرقسمتی افقی، مسیر آن طول برابر سه است یکری دودکش لوله مسیر در مجموع در اگر عبارتی به باشد. داشته وجود عمودی ی

خروج به مثبتی تمایل باشد نداشته وجود دودکش در کافی عمودی مسیر اگر باشد. داشته نیز وجود عمودی مسیر متر سه باید داشت، وجود افقی مسیر متر

ح مسیر در اگر اینکه دیگر مهم نکته داشت. نخواهد وجود فضا آن از گرمرهوا هوای باشد داشته وجود پایین جهت در کوتاه مسیر یک حتی داغ هوای کت

دلیل همین به و رفت نخواهد بیرون به داغ هوای گردد ایجاد باد وزش از ناشی مثبت فشار داغ، هوای خروج مسیر انتهای در اگر رفت. نخواهد بیرون به

نکند.یرپیشگیداغهوایخروجازبادیانرجتاباشدداشتهوجودمخصوصکالهکهایدودکشانتهایدربایدکهاست

د وجود است الزم حرارتی وسیله برای دودکش وجود که اگررهمانقدر است. الزم دارد، قرار آن در حرارتی وسیله که مسکونی فضای به هوا ورود برای یچهای

کربن منواکسید تولید برای شرایط یعنی تهویه در اختالل و تهویه در اختالل یعنی این و رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا

فتگیگرگازازناشیگمرصدیدر۱۸ایشافزمهر:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهفراهم

بشویم؟مطمئنحرارتیوسیلهیکدودکشازداغهوایخروجازچگونه

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغ

چیست؟کربنمنواکسیدگازبامسمومشخصبابرخوردصحیحنحوه

بهترابتداییت و خارین گرفتگی، گاز دچار شخص با برخورد در اقدام مسمومیترین آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده یعرخ

اکسی تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله داردژو وجود کربن منواکسید آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم اقدامات سایر و ن

نفس امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و

ب فضا آن از بیرون به دوباره کنیم، باز را پنجرهها و درها کنیم، حبس را باررخودمان چندین بود الزم اگر و شویم وارد کمک برای مجدد و کنیم تازه نفس گردیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرای

نیوزامروزیرخبپایگاهحمایت/روزنامهدیگر:منابع

)۱۲:۱۱-۹۹/۰۹/۰۳(مهرماهدرتلفاترشدماه/7درکربنکسیدومنگازبامسمومیتبراثرنفر219گرم

از درست استفاده لزوم بر و داد هشدار ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در کشور قانونی پزشکی سازمان زمستان، فصل به شدن نزدیک و هوا شدن سردتر با
کرد.کیدأتگرمایشیهایسیستم

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایلنا گزارش قانونیبه مپزشکی بیشتر که آنجا از منرکشور، گاز با مسمومیت از ناشی های کسیدوگ

افتد، می اتفاق زمستان فصل در ویژه به و سال دوم نیمه در قانونیکربن بهپزشکی و نصب در دقت و ایمنی نکات رعایت با کرد درخواست هموطنان از

کنند.یرگیوجلناگوارحوادثبروزازگرمایشی،هایسیستمیرگیرکا

ماههفتدرنفر219گرم

جا سال ماهه هفت در موجود آمارهای اساس من291یربر گاز با مسمومیت اثر بر باونفر مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

است.یافتهافزایشدرصد18.8،بودنفر245تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدت

بودند.نزنفر72ومردنفر219امسال،ماهههفتدرگازبامسمومیتتلفاتکلاز

با تهران های استان مدت این در با50همچنین شرقی آذربایجان با22، فارس بیشت19و هایرفوتی استان اند. داشته را گاز با مسمومیت تلفات آمار ین

گیرند.میقرارگازبامسمومیتآماربعدیرتبهدرفوتی18باکدامرهنیزیزکرمورضویخراسانالبرز،

است.شدهگزارشصفرنیزهااستانازتعدادیدرونفر15ازکمترهااستانسایردرگرفتگیزگاتلفاتموجودهایآماراساسبرکهاستحالیدراین

ماهمهردرتلفاترشد

من گاز با مسمومیت آمار افزایش به توجه ماهوبا این در ایم. بوده کشور در آمار این افزایش شاهد نیز ماه مهر در سال، دوم نیمه در کربن اثر37کسید بر نفر

است.شدهبیشترنفر14قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهانددادهدستازراخودجانگرفتگیزگا

بدانیم:بیشترکربنکسیدومنگازبامسمومیتاز
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خاشاک، چوب، مثل گیاهان اجزای باشند. کربن منواکسید گاز تولید منبع توانند می فسیلی و گیاهی منشا با های سوخت یا و گیاهی های سوخت تمام

های سوخت و نخی های پارچه گیاهخوار، حیوانات فضوالت یا و سنگ زغال زغال، مثل است شده ایجاد ها آن در تغییراتی که گیاهی مواد ،... و پنبه علوفه،

بن نفت، مثل درزفسیلی توانند می پالستیکی های پارچه قیر، پالستیک، الستیک، مانند شود می تهیه مواد این از که ای ماده هر و طبیعی گاز گازوئیل، ین،

کنند.تولیدکربنمنواکسیدهمانیاوزغالگازوبسوزندناقصصورتبهباشد،نداشتهوجودهوادرکافینژاکسیکهشرایطی

ست؟اچقدرآنسمیتوچیستکربنمنواکسیدگازخصوصیات

گا زغال مزگاز و سمی بسیار گاز این هوا، از تر سبک و مزه بی رنگ، بی بو، بی است مدتری در تنفسی هوای در آن درصد یک تا نیم غلظت است. آور 15گ

م باعث تنفسیردقیقه هوای در گاز این غلظت اگر شود. می سزگ خیلی تواند می باشد مریاد باعث باعثریع تواند می باال های غلظت در حتی و شود گ

نگیرم قرار کربن منواکسید گاز تأثیر تحت انسان که زمانی تا کربن، منواکسید گاز بودن رنگ و بو بدون به توجه با که است آن مهم نکته شود. آنی ورگ ید

شود.نمیهوادرکربنمنواکسیدگازوجودمتوجهنشودظاهرویدرمسمومیتآثار

کنیم؟یرپیشگیکربنمنواکسیدگازتولیدازچگونه

ت جلرمهم در نکته کافی(اکسیرگیوین هوای رساندن کربن، منواکسید گاز تولید از برسد،ژی کافی هوای سوختی ماده به اگر است. سوختنی ماده به کافی) ن

است.کربنمنواکسیدگازتولیدازیرپیشگیدرنکتهینرتمهمهواتهویهبنابراینکرد.نخواهدتولیدکربنمنواکسیدگاز

ح مسیر در عمودی جهت باید مسکونی فضای از بیرون به داغ هوای فرستادن برای که داشت توجه داغرباید هوای مسیر در اگر کنیم. ایجاد داغ هوای کت

ضرو بود افقی مسیر از مسیرقسمتی افقی، مسیر آن طول برابر سه است یکری دودکش لوله مسیر در مجموع در اگر عبارتی به باشد. داشته وجود عمودی ی

خروج به مثبتی تمایل باشد نداشته وجود دودکش در کافی عمودی مسیر اگر باشد. داشته نیز وجود عمودی مسیر متر سه باید داشت، وجود افقی مسیر متر

ح درمسیر اگر اینکه دیگر مهم نکته داشت. نخواهد وجود فضا آن از گرمرهوا هوای باشد داشته وجود پایین جهت در کوتاه مسیر یک حتی داغ هوای کت

دلیل همین به و رفت نخواهد بیرون به داغ هوای گردد ایجاد باد وزش از ناشی مثبت فشار داغ، هوای خروج مسیر انتهای در اگر رفت. نخواهد بیرون به

نکند.یرپیشگیداغهوایخروجازبادیانرجتاباشدداشتهوجودمخصوصهایکالهکدودکشانتهایدربایدکهاست

د و منفذ وجود است الزم حرارتی وسیله برای کش دود وجود که الزمرهمانقدر دارد، قرار آن در حرارتی وسیله که مسکونی فضای به هوا ورود برای ای یچه

منواکسید تولید برای شرایط یعنی تهویه در اختالل و تهویه در اختالل یعنی این و رفت نخواهد هم بیرون به که است واضح شود داخل نتواند هوا اگر است.

است.شدهفراهمکربن

بشویم؟مطمئنحرارتیوسیلهیکدودکشازداغهوایخروجازچگونه

بود.خواهدآندرداغهواییانرجدهندهنشانحرارتی،وسیلهخودازدورترتوجهیقابلفاصلهدردودکشلولهبودنداغ

چیست؟کربنمنواکسیدگازبامسمومشخصبابرخوردصحیحنحوه

ت بهترابتدایی و خارین گرفتگی، گاز دچار شخص با برخورد در اقدام مسمومیترین آن در که است محیطی از او کردن سرج انتقال سپس و است داده یعرخ

اکسی تجویز برای درمانی مراکز به وی بالفاصله داردژو وجود کربن منواکسید آن در که فضایی به ورود هنگام به که است مهم بسیار اما الزم اقدامات سایر و ن

نفس امکان حد تا است بهتر نشویم. مسمومیت و گرفتگی گاز دچار خودمان که باشیم داشته را دقت و توجه این است شده بیهوش و مسموم شخصی و

ب فضا آن از بیرون به دوباره کنیم، باز را ها پنجره و ها در کنیم، حبس را چندینرخودمان بود الزم اگر و شویم وارد کمک برای مجدد و کنیم تازه نفس گردیم

کنیم.مراجعتوشویمجرخامحیطآنازکردن،تازهنفسبرایبار

ی،رفوخبرنیوز،بهارمعدن،دنیایتهران،نویدفارس،اکونیوز،سالمتآنالین،تجارتایران،عصریرخبپایگاهملی/آرماناطالعات،گر،رکاوکارروزنامهدیگر:منابع
کنارنیوز،فراسوآنالین،اعتماد
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)۰۰:۴۰-۹۹/۰۹/۰۴(خبرخطروی

زندانهاکنانرکاخاصفوقالعادهیرتسقانوناجراییرپیگی

شد.یرپیگیزندانهاکنانرکاخاصفوقالعادهیرتسقانونشدناجراییروندکشور،بودجهوبرنامهسازمانرییسبازندانهاسازمانرییسدیداردر

سپاسگزا مراتب کشور برنامهوبودجه سازمان رییس نوبخت، محمدباقر با زندانها سازمان رییس محمدی، حاج محمدمهدی دیدار دستورردر صدور بابت از ی

شد.واقعیرپیگیموردمذکورقانونشدناجراییروندوابالغویبهکشورزندانبانجامعهطرفازیرتسقانوناجرای

پیگی تسرپیرو قانون اجرای جهت زندانها سازمان مجدانه مدتریهای به که پاسخ8ی در کشور برنامهوبودجه سازمان رییس بود، افتاده تعویق به سال

سالرمکاتبه بودجه در آن پیشبینی و قانون این اجرای دستور زندانها سازمان دستو1400یاست طی برنامهوبودجه سازمان رییس کرد. صادر عنوانررا ی

1400بودجهالیحهدرمیشود.موافقتسازمان،کنانرکاکارصعوبتوزندانهاسازمانیترمأمواهمیتبهنظرکرد:

شود.اقدام

شدبررسیدانشبنیانکتهایرشمشکالت

شد.بررسیکشوردانشبنیانکتهایرشمشکالتوچالشهاکشورکلبازرسیسازمانویرجمهویاستریرفناووعلمیمعاونتکرمشتنشستدر

آقاج مشترمحمد نشست در بازرسی سازمان قضایی و سیاسی امور بازرسی و نظارت معاون فناوری، و علمی معاون با مدیرانرک و بازرسان و رییسجمهور ی

ش گفت: بازرسی، شرسازمان به تخصصی حوزههای نگاه هستند. مقاومتی اقتصاد اساسی ستون بیان دانش انشاءاهللرکتهای و است دانشبنیان کتهای

شود.حلدانشبنیانکتهایرشتوسطآنکهمگرداشت،نخواهیمتخصصیمختلفحوزههایدرمشکلیهیچوشدخواهدعاموفراگیرنگاهاینیزرو

فناو و علمی معاون نشست این ادامه شردر موفقیتهای به اشاره با رییسجمهور موفقیتهایری گفت: کرونا ویروس با مبارزه حوزه در دانشبنیان کتهای

س تشخیص کیت تولید به تصمیم بهداشت وزارت گذشته هفته دو است. گرفته صورت دولت مالی کمک بدون حوزه همینراین و میگیرد داخل در کرونا یع

ش3اآلن شرپرونده ما است. بررسی حال در دارو و غذا سازمان در کیتها این تولیدی دارکت میتواندرکتهایی دولت ناحیه از مالی کمک بدون که یم

کند.تولیدروزدرآرسی.پی.کیتیکمیلیون

ستا دارسورنا دانشگاهی به نیاز ما گفت: کشور دانشگاهی و علمی ساختار از انتقاد با تکنولوری فروش ناحیه از درآمدش که صنعتژیم با ارتباط قراردادهای ی

به کشور ساختارهای تغیر کرد: خاطرنشان وی باشد. داشته تعامل جامعه و بیرون محیط با میتواند دانشگاه این موقع آن نفت. پول نه و شود تأمین کشور

ش برداشتهشدهرنفع گام که است این ما امروز دغدغه باشد. کمککننده موضوع این در میتواند بازرسی سازمان که است حمایت نیازمند دانشبنیان کتهای

حدود امروز نپاشد. هم از آینده ازرش5500در بیش و دانشبنیان این300کت کنیم کمک باید و است شکلگرفته دانشبنیان حوزه در مستقیم شغل هزار

نشود.متوقفکترح

و مجلس تابعه نهادهای و خارجه امور وزارت امور بازرسکل صنایع، جمهورمحمد درخواستهایریاست به اشاره با نشست این ادامه در نیز بازرسی سازمان ی

فناو و علمی معاونت از جمهوریرسازمان بازنگریاست گفت: شری و مؤسسات از حمایت قانون تجاری و دانشبنیان نوآوزیسارکتهای اختراعاتری و یها

که خوبی اتفاقات و گذشته قانون، از که زمانی به توجه با که است ما درخواستهای از سریکی یک است، درخواسترخداده که دارد خألهایی و ایرادها ی

زمینهایندرداردآمادگینیزبازرسیسازمانشود؛انجاماسالمیشورایمجلسدرقانونایناصالحراستایدراقداماتیهست،فرصتتامیکنیم

کند.کمک

گرفتگیزگاازناشیگرمدرصدی18افزایش

سازمان زمستان، فصل به شدن نزدیک و هوا شدن سردتر قانونیبا وپزشکی داد هشدار ایام این در گاز با مسمومیت تلفات آمار افزایش خصوص در کشور
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گرمایشیسیستمهایازدرستاستفادهلزومبر

کرد.کیدأت

سازمان گزارش قانونیبه مپزشکی بیشتر ازآنجاکه منرکشور، گاز با مسمومیت از ناشی اتفاقوگهای زمستان فصل در بهویژه و سال دوم نیمه در کربن کسید

قانونیمیافتد، بهکاپزشکی و نصب در دقت و ایمنی نکات رعایت با کرد درخواست هموطنان جلرگیراز ناگوار حوادث بروز از گرمایشی، سیستمهای یرگیوی

کنند.

جا سال هفتماهه در موجود آمارهای اساس من291یربر گاز با مسمومیت براثر باونفر مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کشور در کسیدکربن

است.افزایشیافتهدرصد18.8بود،نفر245تلفاتآمارکهقبلسالمشابهمدت

)۰۰:۴۱-۹۹/۰۹/۰۴(ترنسهاپنهانوپیدارنجدرست؛اطالعرسانیفقداندلیلبهجامعهسویازپذیرشعدم

صاحبیمرضیهاجتماعی-گروه

میآو تاب را مرارت و رنج که آنها از است، ماللآور سوژه، تاراین داالن از و میافتند هم جان به مغزت در واژهها و طورری هر میکنند. عبور ذهنت یک

ماهیت با بیگانه حرفها، خیلی و میخواهد شهامت « «ترنسها به «پرداختن که میشود، آغاز ازاینجا درست کالمت و نوشتن به میکنی شروع هست

تلفن پشت از «لیال» صدای بستهشده... اغراق نطفه با آنها مورد در روایتها قاطبه که این و میگوید را همین «لیال» شده»، خورانده جامعه به آنان واقعی

بز اندوهی سایه و برده ماتش چیزها، این بابت از زد حدس میشود که است غمگین و گرفته ذرهای،رآنقدر دلش زد، حدس میشود افتاده، صورتش روی گ

سپ تنهایی پیله در که سالهایی میکند. مکدر را خاطرش و دور سالهای به میبرد را او پرسشهایم، نیست... گذشته یادآورتنگ با حاال و آنریشده ی

و بود ژنتیکی نقص یک متوجه قصور، شد. زاده اشتباه کالبدی در که نبود او تقصیر نمیکند..... بالی سبک احساس ابدا و میشود نیمهجان نگرانی از روزها،

این بر هرچند کند. تجربه نو شناسنامهای در را تازه هویتی تا بود، جنسیت» «تطبیق و جراحی به سپردن تن باشد، آالمش عالج میتوانست که راهی تنها

میچسبانند.آنانبهرااشتباهیآدمهایانگونمیشوندشناختهرسمیتبهمعموالکهمیشنوم«لیال»ازبود.متصورپایانینقطهنمیتواندرد،وتألم

جنسیت» «تغییر لفظ همینکه میپرسم، یکییکی را میزند پرسه ذهنم توی که سؤالهایی کوتاه، وقفهای از بعد و میشود برقرار سکوت میانمان لحظهای چند

کشمکشهای از خسته و بالتکلیفی از است کالفه میبرد. کار به را جنسیت» «تطبیق واژه و میکند تصحیح مهربانی و مالطفت با را کالمم میآید، زبانم بر

نبود و یکسویه قضاوتهای و داآدرونی پرماجرایی زندگی «ترنسها میگوید: بگیرد. استهزا و تمسخر باد به را آنان جامعه، شده سبب که جارگاهی یه ن،

دخت چادررخوندم، کوچه توی بودن. آورده خونه کارهای به کمک برای روستا از رو هاجر اسم به پیژامهرُکدی با خونه داخل و مینداخته سرش کرمرنگی ی

بز میخندیده. همیشه و بوده آروم میرفته. راه کوتاه باالتنه پیراهن درو اغلب پسره.رگترها «هاجر میگفتن: هم به هرهزگوشی باهاش یاویاد نکنید.» کره

الغ و بلندقد نارمرد صدای خاطر به و میفروخته خرتوپرت که مهزی سرمهکشیده، چشمهای و میشده،رکش پیداش کوچه سر میکردن،تا صداش خانوم ی

«مه میگرفتن: دم و میافتادن راه سرش پشت گلربچهها بغض میرسد، که اینجا به «لیال» نشسته....» گلخونه تو گلدسته، خانوم هروی اما میشود گیرش

میدهد.قورترابغضگلولههستطور

استمغایریکیزفیجنسیتبامغزجنسیتکهمادرزادیپدیدهای«ترنسکشوال»،

از قبل که میشنوم بگوید. میخواهد هرچه میشود.میگذارم تلخ کامش گذشته، خاطرات تداعی با و است آشفته و مردد انگار میزند، حرف خودش از وقتی

میکرده را سرش است، بوده افسرده و خسته اغلب صبحها جراحی، تیغ به سپردن لبهایشزتن میایستاده، آینه جلوی هم ظهرها میخوابیده. و بالش یر
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س میگوید:ررا «لیال» میانداخته. کوچه توی پنجره از را مردانهاش شلوارهای و پیراهن انزجار، و خشم شدت از گاهی و میزده الک را ناخنهایش میکرده. خ

ف دیگه پسربچههای با میکردم احساس کودکی شلوار«از و تیشرت پوشیدن از تقتقی. کفش و بودم کوتاه دامن عاشق دارم. ازرق پنهون داشتم. نفرت ک

وا با که بودهاند آدمهایی همیشه اما میداد.» کیفی چه و میپوشیدم و خواهرم و مادر لباسهای و کفشها بقیه، هیژچشم و کنند تحقیرش غمافزا، گانی

اینجو «چرا میربگویند: راه دهانبهدهانری آنقدر گاهی که دیگر حرفوحدیث یک و هزار و باشه» اواخواهر نباید که «پسر چیه؟» اطوارا و ادا «این ی؟»،

میداد.آزارراروانشوروحخوره،مثلکهمیچرخید

فی14 جنسیت با مغز جنسیت که طبیعی کامال و مادرزادی پدیدهای است، «ترنسکشوال» فهمید، تضادزسالگی وجود از اطمینان برای است. مغایر یکی

د تأییدیهای معتبر روانپزشک به مراجعه با روان، و جسم رجوعربین از بعد و شد جنسیت تطبیق برای درخواست اعالم و دادگاه راهی سپس و کرد یافت

قانونیبه همراهیپزشکی او با سالها تا خانوادهاش بسپارد. جراح تیغ لغزش به را خود که است آن مداوایش راه تنها شد، مسلم معتمد پزشکان تأیید و

مدیر به میشد، خبردار شستش کسی اگر بماند، سربهمهر راز، این تا میکرد جمع را حواسش خیلی باید و برود مدرسه به پسرانه پوشش با بود ناچار نکردند.

شبانهرو به استیصال و جبر سر از باید آنوقت و میداد وزاطالع میپوشید راسته پارچهای شلوار مدرسه، در و میکرد ظاهر حفظ همین برای میرفت. ی

شلوار گلهای با که میزد مالیم صورتی لب رژ میرفت، لوازمش و لباسها سراغ به خواهرش، چشم از دور خانه، در اما میکرد. تنش آبی مردانه پیراهن

حاشیه به جامعه، سوی از کالن سطح در و خانواده سوی از مذمومی القاب با همیشه و میکرد تنش کوتاه سرمهای مانتوی و باشد همرنگ سرمهای زمینه

میشد.رانده

جنسیتتطبیقعملبرایشرعیفتوای

قرا افترا و تهمت مورد و خلقشده نمای انگشت بارها گونهاند، این که کسانی تمام و شناختراو بدو از فقط نشدهاند، مرتکب خطایی درحالیکه گرفتهاند،

م از پذیرفتهشده، موضوع این هم فقهی و حقوقی منظر از و است تعارض در هستند آنچه با حقیقیشان جنسیت که بردهاند پی آرارخود ملک پور خاتون یم

(ر خمینی امام از را جنسیت تطبیق مجوز توانست که میکنند یاد ایرانی شناختهشده تراجنسی نخستین مقام سالهدر و بگیرد ایشان1360) سوی از فتوایی

شد.صادرعملاینبودنشرعیبرمبنی

قانونیپزشکیسازمانازسالدرنفر270ازبیشمجوزاخذ

این به شاید میگیرند، جای تابوها و قرمزها خط گروه در همچنان و نیست آنان پذیرای جامعه عرفی، و فرهنگی لحاظ به که کرد کتمان نمیتوان هرچند

حدود کشور در را افراد این تعداد آمارها، برخی صرفا و نیست کار در آمارمتقنی است. بودن تنها خود بودن اقلیت در گاهی و اقلیتاند در که 12تا10خاطر

از بیش ساالنه و است کرده عنوان نفر همین270هزار شمار در «آیدین» میدهند، انجام را جنسیت تطبیق عمل قانونی، پزشکی سازمان از مجوز اخذ با نفر

تح270 به میل و نیرو از سرشار کرده، حس و کشیده پر دلهرههایش تمامی یکمرتبه و درآورده بال خوشحالی از مجوز اخذ از بعد که است بهرنفر است. ک

است.بودهگستردهخانهدیوارهایآنسویکهآیندهایدویده،آیندهبهسوینگاهشویافتهمعناترقی»زندگیاش«گلیقول

شومعاشقمیخواستدلم

غلط باور به و بشود اینطور نمیخواسته میگوید: که میشود غمگین آنجایی صدایش غم. گاهی و دارد ذوق گاهی تلفن، امواج پشت از «آیدین» صدای

با بهجای کار پیراهنرجامعه، و بگردد پسرها با شب و صبح میخواسته دلش نبوده، خودش دست کند. زندگی عادی آدمهای مثل داشته دوست بکشد، یک

ات شلوارهای تهوو میخواسته دلش بپوشد، مردانه دخترکشیده به عشق ابراز کند، عاشقی میخواسته دلش باشد. داشته پایریش داشته، دوستش که ی

میلنگد.عشقبدونزندگی،

عجیبوغ12-11 روانکاوها برخی چشم به برده، او که رنجی جنسی»، «بیمار و «اختالل» انگ میزنند انگ او به روانشناس چند غیرقابلهضمرسالگی، و یب

به به است. دوزازبوده آنجا میرود، جلویریستی از که واقعیت پرده اما بوده، بیگانه روز آن تا چهارحرفی کلمه این با است، «ترنس» که میافتد یاش
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شدهاند.متحملرادرداینکههستندهمدیگرانیونیستتنهاکهفهمیدهآنجاشود،پابندروینمیتواندخوشیازمیرود،کنارچشمش

فقط میکند. بیرون خانه از را او پدرش دهد، انجام را جنسیت تطبیق عمل میگیرد تصمیم بااراده و مصمم پس14وقتی داشته، دخترانه،رسال جسم با ی

خانه، سقف بهجای زود خیلی تکیهگاه. بدون و خالی جیب با بوده، تنش که لباسی یکدست همان با نمیکند، نگاه هم را سرش پشت و میرود همیشه برای

میشود.تنهاییاششبهایوروزهاپناهگاهخیاطی،گاهرکاسقف

صاحب به میاندازد. چنگ دل«آیدین» به غربت حس نداشتمت.» اول از که میکنم انگار نیستی، بچم تو گفت، «بابام هست: گوشش توی صدا این هنوز

میزارکا ندارم، زندگی برای جایی و بیکسم دادم، دست از تصادف توی و مادرم و «پدر میگوید: غرگاه و بودم بخوابم؟....مستأصل همینجا شبا پولیرید یب

سن توی بدبختی، هزار با بکنم. جون بودم مجبور نبود. جیبم کا22توی اون به دیگه جنسیت، تطبیق عمل از بعد شد. جور پولم بارسالگی، برنگشتم. گاه

کا توی که سالهایی تمام میپذیره؟ رو ما جامعه، مگه برمیگشتم؟ رویی تقلیدرچه رو اونها مدل و رفتارها میپوشیدم، لباس مردها مدل بودم، خیاطی گاه

فی همون با نمیتونستم دزمیکردم، که باشم آدمایی بین دخترونه نداریک ترنس از کارکی توجه میذاشتم نباید رفتهرن میذاشتم. نباید نه، بشه، جلب گرها

با هم خودم، که نقشی نقش، توی کازبودم هم و بودم خریگرش به مقاومت باید بود، جنسیت تطبیق هدفم بعدرگردانش. میدادم اجازه نباید میدادم ج

رو از بابام، کازاز به دیگه و شدم خالص و کردم جراحی ماجرا، دل توی بخورم.....رفتم سیلی هم کنار،رگار گذاشتم هم رو دوستام حتی برنگشتم خیاطی گاه

مدتها تا حتی نداشتم، رو مهارتش چون برم، مردونه مشاغل از خیلی سراغ نمیتونستم اولش حسیه.... همچین یه باشم، اومده دنیا این به دوباره انگار

چطو مرد، یه بهعنوان نمیدونستم پنهانردرست دارند مراوده او با که آدمهایی همه از و جدیدش کار محل از را بودنش ترنس «آیدین»، کنم.» رفتار باید ی

نفر یک با فقط را راز این او بدهد. دست از یکجا را دارد دوستشان که آنهایی همه و کارش میترسد، اینکه همه از مهمتر و دارد کراهت گفتنش از کرده،

که دارند اصرار حاال و نمیدانند را این همسرش خانواده اما میخواهد هست، که همانطور را آیدین و نیست ترنس اتفاقا که همسرش با گذاشته، میان در

ط از یا و بپذیرند فرزندخواندگی به را کودکی اینکه مگر ندارند، امکانی چنین ترنسها شوند، فرزند صاحب نابارورآنها درمان نوین روشهای صاحبریق ی

ه که شوند حسزفرزند که «الدن» مثل است. آمده بیرون تنهایی چاه از میکند حس و است خوشبخت «آیدین» بازهم بااینحال، نیست. کم ینههایش

غ برایش بزرخوشبختی برشی میخواهد، زندگی از را خودش سهم نیست. میزند،ریب حرف گذشته از وقتی است، اعتمادبهنفس با «الدن» را... آینده از گ

میکند.افتخارخودشبهفهمیدمیشودصدایشازرسیده،سماجتوعشقباطبیعیاش،بهحقکهاستخوشحالیه.رگنهمیکند،بغضنه

نا سر از را همکالسیهایش تمسخر و کرده لمس دیگر پسرهای با را خودش تفاوت ابتدایی چهارم-پنجم «مغزمآ«الدن» میگوید: او آورده. تاب جهل و گاهی

فی و جسم مثل که داشت توقع مدرسه و جامعه اما بود، پسرونه جنسیتم و پرخاشگزدخترونه باعث این و باشم پسرونه مدل یعنی کنم رفتار وریکم ی

بود.»شدهافسردگیم

نیستممکناشتباهیجسمبازندگیادامه

بیقرا و خشمها از میگوید، دبیرستانش اول روزهای از و میچرخد آینده و گذشته میان اطرافشر«الدن» در هرچه میخواسته دلش اینکه از یهایش

رفته پرورشی معلم سراغ به فشرده، را قلبش قهر با آمیخته اندوهی وقتی سرانجام و بودهاند روحش سوهان که همکالسیهایش آزار از بشکند، بزند بوده

زج چه که داده توضیح دستوپاشکسته سرو احساساتش بارها گفته میکشد. نمیتواندری که است عصیانگر و قوی آنقدر درونش دختر گفته، کوبشده،

بیما است، بیمار میکرده، تصور مدتها تا او و نداشته «الدن» حرفهای برای پاسخی معلم این باشد. داشته رفتارهایش و خودش بر حتیرکنترلی و روانی ی

پسرانهاش، جسم و بهظاهر توجه بدون سؤال، چند پرسیدن از پس روانپزشک، اینکه تا چیست، «الدن» درد نفهمیده هم او و کرده مراجعه روانشناس به

کسی مثه ترنسها مشکل ترنسکشوالم. فهمیدم، که بود «اونجا دهد: انجام جنسیت تطبیق عمل باید که گفته و داده قرار خطاب مورد را او دخترم، کلمه با

و نیست ممکن اشتباهی جسم با زندگی ادامه میپذیرم، و خودم و میام کنار ظاهر همین با بگه و باشه داشته مشکل صورتش اجزای یا دماغ که نیست

م کالبدی، همچین تو موندن رنجه، و عذاب مثه اش، هرلحظه و تدرهرروز اینرگ تا میکوبن درودیوار به و خودشون مدام بلوغ، سن از ترنسها و یجیه
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م هیپوتاالموس شدیم اسیر اشتباهی کالبد یه تو سالها ما کنن. تصحیح وجودشون در رو یازکراشتباه مرد مغز، وزی ظاهر نه میکنه تعیین رو بودن ن

رسیدیم.» خودمون طبیعی بهحق جراحی از بعد و بودیم جسم یه اسارت در صرفا چون دادیم، تطبیق جنسیتمون با رو مغزمون که بودیم دخترایی ما جسم.

پولتوجیبی داشتن از سال یک حتی بوده، خانواده عتاب و قهر و مشاجره شاهد مدتها تا میگذارد، میان در خانواده با را بودنش ترنس وقتی «الدن»

میشودمحروم

میشودواقعتمسخرموردجامعهدر«الدن»چقدرکهدیدهخودشچشمهایباوقتیمادرشبدهد.تطبیقهستآنچهباراجنسیتشبودهمصمماواما

تلنگ با باید و دارد نیاز اساسی تکانی یکخانه به وجودش که یافته غلبه او بر حس این جنسیت، تطبیق از بعد میکند. حمایتش و میماند کنارش یردر

ب دور همیشه برای را فروخوردهاش خشمهای و رنجشها و بیابد را درونش گمشده همیشهرحسهای تا باید فهمیده زود خیلی چون نتوانسته، گویا یزد.

بگی ازدواج به تصمیم باشه قرار «اگه میگوید: «الدن» ببخشد. لقایش به را ازدواج عطای و کند پنهان را بودنش ورترنس حقیقت صافوپوستکنده باید یم،

می وقت اون بگیم، مقابل داربهطرف دوست چون نمیکنن، نگاه هم رو سرشون پشت و جسمشرن اول همون از که بدن خانواده تشکیل زنی با بوده،زن ن

چطو نمیدونستم اما کنم، ازدواج آقایی یه با بود قرار یکبار نیست. اینطور منه، ذهنی توهمات اینا نکنین اینکهرفک تا ترنسم، یه که کنم اعتراف باید ی

د به و دل روز حاضریه باشم، داشته سرطان اگه گفتم و زدم موردریا در و واقعیت وقتی اما هستم، باهات تهش تا گفت و کرد قبول کنی؟ ازدواج باهام ی

میشود مسلط خودش بر زود خیلی و میشکند بغضش میرسد، که اینجا به «الدن» بودم.» شده دیوونهها مثل تموم ماه دو زد. پسم گفتم، بودنم ترنس

تصور میدن. نشونمون انگشت با و ترنسیم ما میفهمن هم جنسیت تطبیق عمل از بعد حتی آدما، بعضی اینکه همه از «بدتر میگیرد: را حرفش دنباله و

دو صدای و درشت اندام و قدبلند با ترنسکشوال یه شایدرکنین میشه.» مواجه دیگران سخره با که معلومه خب گیره، قرارمی زنه، که واقعیش کالبد تو گه،

دلخو گاهی و شوق و ذوق گاهی میکنند، تجربه روز طول در را متفاوتی حس دهها ترنسها که باشد معلومرراست سرش یک که دلهرههایی البته و قهر و ی

خودش چشمهای با و کرده مراجعه انتظامی نیروی به حقوقی مشکلی برای وقتی میشناسد. را دلهرههایش جنس «الدن» مجهول. دیگرش سر و است

غ دلهرهای است، سابق تصویر همان مجموعه، این سیستم در تصویرش همهسال، بعدازاین بعدردیده برام «گذشته میگوید: خودش افتاده، جانش به یب

مسئله این سر کنم. زندگی جدیدم جسم با میخواد دلم بشم، پرتاب قبل سالهای به دوباره عکس یه با باید چرا شد، تموم جراحی افسردگی6از تموم ماه

خندیدن!»بهمکلیدیدنروقبلیممشخصاتوعکسوقتیی،رکالنتسربازهایچونگرفتم،شدید

بشناسیدرسمیتبهراما

قدر«الدن» دارد، دوست او میداند. نادانستگی را اتفاقات این تمامی موردشانریشه در جامعه ناآی این باشد. داشته مطالعه و آنانآگاهی خاطر گاهی،

نمیشوند، تأیید اینکه آزاردهندهتر و است آزاردهنده آنان برای بدهند نسبت ترنسها به را جنسیتی اختالل شاخههای تمامی اینکه میکند. رنجیده را

همین.فقطوهمینشوند.شناختهرسمیتبهمیخواهندفقطنیستند،رؤیاییزندگیخواهانحالآنکه

مشت تجاربی با ترنسها همه زبان از و میزند حرف خودش زبان از که «الدنی» است، «الدن» حرفهای وسایلراینها با تردد برای بودیم مجبور «ما ک:

جراحی، عمل از بعد که میشه باعث مردونه محیطهای در بودن وایستیم، یا بشینیم کنارشون صندلی روی و بشیم سوار مردونه قسمت از عمومی، حملونقل

چطو باید خانم یه بهعنوان که نباشیم بگیرمطلع قرار کنارمون در باشن، ما روبهروی اینکه بهجای خانوادهها اگه بپوشیم. کجا رو لباسی چه و کنیم رفتار ن،ری

هستیم. ارزشمندی و قابلستایش آدمهای و مهمیم که میکنیم ازرباور میتونه جامعه کنن، رفتار ما با چطور که است جامعه و خانواده دست قیچی و یش

بده.»تسکینروماانزوایوتنهاییدردمیتونهجامعهمؤثر.آدمهاییابسازهطغیانگروپرخاشگرآدمهایترنسها،

فرهنگسا نه بازمیگردد. درست اطالعرسانی فقدان به که است جامعه سوی از پذیرش عدم میگذارند، صحه آن بر متفقالقول «ترنسها»، همه و او یزآنچه

مجا فضای در که است محتوایی علت به آمده، پدید امر این از شناختی اندک اگر آموزشی، نه و است کار همزدر محتوا این میشود. دستبهدست ی

به خانوادهها که میشنویم جنسیتی» مالل بیماران از «حمایت انجمن رئیس طاهرخانی»، «محمدعلی از ما است. ناصحیح و صحیح اطالعات دربردارنده
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بیشت و مینگرند تابو چشم به «ترنس» خانوادههارموضوع همراهی لزوم از ما، با گفتههایش در «طاهرخانی» است. آنان متوجه خانواده سوی از لطمه ین

میگیرد.قرارسراشیبیمسیردراجتماعیآسیبهایسیرصعودیبالطبعوشدخواهدکاستهدولتبارمالیازباشد،همراهیاینچنانچهومیگوید

فرهنگسا سهگانه به جنسیتی» مالل بیماران از «حمایت انجمن خانوادهزرئیس کانون از طردشده ترنسهای از و دارد اشاره آموزش و صحیح اطالعرسانی ی،

ه ناشایست، اقدامات قبال در آنها و میشوند سودجو افراد و باندها گرفتار و میآورند روی کارتنخوابی به که رازمیگوید ترنسها جراحی عمل ینه

میپردازند.

«اگر میگیرد: را ترنسها دامن که میکند بیان آسیبهایی ازجمله را اعتیاد و کارتنخوابی به آوردن روی و خانواده سوی از فرزندان این شدن رانده «او»

ت مسئله این بر باید کنیم، بررسی را موضوع این موشکافانه یکدستأبخواهیم انگشتان تعداد از که دارد پی در فراوانی آسیبهای بودن ترنس که کنیم کید

میزان به خانوادهها پذیرش میزان و میرود مجاآفراتر فضای در آنچه و زمان گذر اساس بر یعنی بازمیگردد، آنان نیززگاهی خانوادهها شده، بازنشر ی

است.»نبودهکافیوصحیحموارد،اغلبدراطالعاتایناماکردهاندکسباطالعاتیبهگونهای

ترنسهادرجنسیتیمهارتضعف

است قرار هنگامیکه ترنس «مردان بینجامد: ترنسها در جنسیتی مهارت ضعف به میتواند خانواده سوی از زدن واپس چگونه که میزند مثال «طاهرخانی»

ظاه تغییرات بیاورند، روی مردانه پوشش برخیربه به ورود برای ندیدهاند، آموزش را الزم مهارتهای چون طرفی از و میافتد اتفاق بدنشان و صورت در ی

پوشش نوع از متفاوت عروسی مراسم به ورود برای او لباس شود، عروسی مجلس وارد میخواهد که کنید تصور را بهعنوانمثالخانمی مشکلاند. دچار مشاغل

و اطالعات این داده، تطبیق زنانه جنسیت با را جنسیتش که ترنسی مرد اما میپوشد زنانه لباس و میکند آرایش حالت، سه هر در است. مهمانی و اداره در

اصطالحا که میشود حاضر جمع در میکنند استفاده مهمانی و عروسی مجالس در خانمها که لباسی و میکاپ همان با رسمی، جلسه یک در و ندارد را مهارت

قرا خواهر و مادر کنار در نشدهاند، طرد خانواده سوی از اینکه دلیل به ترنسها برخی دیگر سوی از میکند. جلبتوجه و شده ورتابلو پوشش نوع و گرفته

رفتا چه کجا در میدانند حتی و گرفتهاند یاد مختلف مکانهای در را رفتارآرایش همان شدهاند، تارانده آنانکه اما باشند، داشته کهری میشوند مرتکب را ی

آموختهاند.»نابابافراداز

میزان که است این «طاهرخانی» (رآتلقی خمینی امام فتوای از که زمانی به توجه با اما ارتقایافته مردم اینهگاهی به نسبت جامعه اطالعات میگذرد، (

زمانی بازه در میپذیرفت، صورت اطالعرسانی اگر و است نبوده اندازه آن به در10تا5موضوع، چنانچه و چیست موضوع این میدانستند افراد اغلب سال،

میکرد.»همراهیفرزندبادرمانپروسهدرومیآمدکنارپدیدهاینباراحتترخانوادهآنبود،یبانردستبهگمشکلیچنینبافرزندیخانوادهای،

د بهخوبی را موضوع این سنر«او» تا که خاطر این به است، جنسیتی» مالل بیماران از «حمایت انجمن رئیس که خاطر این به نه میکند، سالگی26-27ک

د که است کسی تنها میکرده، خیال همین برای میکند رفتار مردها مثل میکردند، زمزمه گوشش در مدام هم دیگران و است ترنس اینرنمیدانسته گیر

داشتهاند را منطق این بعد ولی کردهاند مخالفت ابراز ابتدا در نیست.خانوادهاش اینطور شده، متوجه بعد کند،اما پنهانش عمر، انتهای تا باید و بوده مسئله

اجازههمقانونوکندتأییدپزشکاگرکه

د از پیش «تا خودش: روایت به میایستند. پشتش پشتوروربدهد، سکه این بعد، اما نبوده روبهرو مناسبی رفتارهای با خانواده سوی از قانونی، مجوز یافت

یکبار و شده اخراج مدرسه، در نامتعارف رفتارهای بروز خاطر به جامعه در اطالعرسانی عدم دلیل به که بهروزهایی برمیگردد عقبتر به کمی «او» شده»

بیما و اختالل دچار است ممکن چون ببرد، روانشناس نزد را او که خواسته مادرش از آموزشوپرورش است،رمشاور ترنس شده محرز پسازاینکه و باشد ی

از بلکه عامه، نزد صرفا نه را «ترنسکشوال» بودن ناپسند مثال، قالب در اما نیست بدبین کردهاند.«طاهرخانی» توصیف قبیح را مادرزادی اختالل این دیگران

ا برمبنایرسوی آنهم که کرد اعالم را رقمی میتوان جهانی آمار اساس بر گویا میدهد. ربط حوزه این در دقیق آمارهای نبود به مختلف، دستگاههای و گانها

حدود جنسی، اختاللهای حاضر حال در است، کشور هر جمعیت از کشو20تا15درصدی هر جمعیت سازمانردرصد دراینبین دربرمیگیرد، را پزشکیی
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بهقانونی آمازو میشود، شناخته قبیح مسئلهای چون اما دهند، ارائه را رقمی میتوانند دریستی بیماری را ترنسکشوال برخی نیست. حالتیرکار برخی و ی

به که انجمنی حتی دارد. مسئله این از اطالعی کسی کمتر اطالعرسانی، ضعف علت به و است مادرزادی ترنس اختالل بوده، مسلم آنچه مینامند. جنسی

خی از گرفتن کمک امکان و است مالی منابع فاقد اما دارد کشور وزارت از فعالیت پروانه گرچه نیست، دایر فعال بهطور است، آنان نداردرنام وجود هم ین

در نمییابد. اختصاص دولتی بخش از هم منابعی کرد. متقاعد را آنها انجمن، به کمک برای نمیتوان و چیست ترنس نمیداند جامعه که خاطر این به

پاسخ هیچیک اما شد، ارسال مختلف دستگاههای و دولت و مجلس به متعددی نامههای و درخواستها داشت مستمر فعالیت انجمن که روزهایی همان

جنسیت تطبیق عمل برای افراد شده سبب کافی، شناخت نبود این و دارد وجود مسئوالن سوی از ترنسها به نسبت شناختی کمتر میدهد نشان این ندادند.

بزه بهداشت وزارت با نشستهایی بارها اینکه بهرغم و بپردازند هنگفتی بهداشت،رینههای وزارت مجموعه و دولت نیست، کار در قانونی چون اما گزارشده

همکا به «هرمجاب «طاهرخانی» گفتههای مطابق درحالیکه نمیشوند، سالزی در عمل این در250از86ینه هم حاضر درحال و میشد شروع تومان هزار

بین عملها، تعداد و نوع به بسته دولتی، ه8تا4بیمارستانهای این خصوصی، بخش در اما است، تومان اززمیلیون وتا30تا25ینهها میلیون80میلیون

به گیرد. دربرمی هم را کمکهزتومان جراحی عمل برای آنزیستی نه اما میدهد دارند،18ینه پرونده سازمان این در که ترنسهایی میکند. اعالم که میلیونی

کمکه5تا3 دزمیلیون شهرستانیرینه هر در بهعنوانمثال میکنند. کمکه100یافت این و هستند متقاضی بهزنفر در20ینه مابقی و میشود داده نفر

میگیرند.»راپولاینبعدسالهای

بیکارندترنسهادرصد90

با جنسیتی» مالل بیماران از «حمایت انجمن رئیس میمانند. بیکار جراحی، از پس آنان نمیشود، ختم موارد همین به ترنسها مخمصه میکندزتمامی گو

گردند.زباخودسابقکارمحلبهدوبارهکهندارندراشانساینجنسیتتطبیقعملازبعدآنهاوبیکارندترنسهادرصد90یبارتقکه

کا بیمه و ثبت اداره در که فردی مثال میکند، اشاره حرفهایش سند بهعنوان فراوانی نمونههای به وراو عمل15کرده از بعد اما دارد بیمه سابقه هم سال

ب بارجراحی فردی حتی ندارد. وجود موضوع این برای موجهی و قانعکننده دلیل درحالیکه شده، خود35کنار بیمه سابقه جنسیت، تطبیق از بعد سن، سال

میشودصادرجنسیتتغییرمجوزکههمقانونیپزشکیدرندارد.وجودکشوردرموضوعاینبراییفشدهایرتعقانونچراکهاست،ازدستدادهرا

رئیس اگر که معنا بدین ندارد. وجود مدونی قانون درواقع است، داخلی بخشنامههای اساس قانونیبر طپزشکی شخص، آن و کند مدیرتغییر برریقه یتیاش

مجو جراحی برای افراد برخی به نگیرد، قرار امر بهزاین مشغول که دارد را شانس این شود، کار بازار وارد بعد و بدهد جنسیت تغییر شخصی اگر نمیدهد. ی

مدا صدور که است این مسئله اما شود، مدارکار تمام دارای هنگامیکه تا میگیرند مجوز و کرده جراحی هنگامیکه از افراد، این برای شناسایی شناساییرک ک

بز موانع با برخی و میکشد طول مدارمیشوند، جزئیات مورد در هم مشخصی قانون چون بود، خواهند روبهرو ندارگی ترنس افراد شناسایی ممکنرک و یم

ندارد.اشتغالامکانعمالوکندیافتردجدیدشهویتباراشناساییاشکرمداتمامیبتواندفردتابکشدطولسال7است

گفت ساعتها محصول گزارش، این بهوپینوشت: و دادهاند انجام را جنسیت تطبیق عمل که است کسانی از نفر چندین با «رسالت» خبرنگار تلفنی گوی

مط ترنسکشوالها سوی از مطلب، در ذکرشده روایتهای تمامی و است مانده محفوظ گزارشگر نزد آنان حقیقی نام هویت حفظ بر اصرار وردلیل حشده

است.نداشتهمتندرتصرفیودخلنگارنده

ترنسهاپنهانوپیدارنجلت:سار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۲۶-۹۹/۰۹/۰۴(باشیم!پیادهعابرانمراقببیشتر

۱۶

۱۳۹۹/۰۹/۰۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/HIHIXLQR


استانیاخبار

)۰۹:۵۴-۹۹/۰۹/۰۳(مازندران)(گرفتگیگازخصوصدرقانونیپزشکیهشدار

داد.هشدارگرفتگیزگابهنسبتگرمایشیوسایلازاستفادهوهواشدنسردترباهمزمانمازندرانقانونیپزشکی

سا از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش کلربه اداره عمومی روابط ،سعادتفر قانونیی افزایشپزشکی به نسبت هشدار با مازندران

کرد.کیدأتزمستانوپاییزفصلدرگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرایمنینکاترعایتبرسال،دومنیمهدرکسیدکربنومنگازبامسمومیتتلفات

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهعمدتاکهگرمازاوسایلازاستفادهدرزمستانوپاییزفصلدرافزود:او

گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی توصیههای به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن گفت: سعادتفر

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومون

است:یرزحرشبهکهکردپیشگیرانهتوصیهچندمردمبهمازندرانقانونیپزشکیعمومیروابط

مون گاوگاز کربن عمدهتزکسید و است بو و رنگ بدون اصوری ولی است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع مادهین نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرًاخصوصسوختنی

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل بیشتزیهای بهرل، ابتال موارد ین

میدهند.تشکیلرامسمومیت

ت برای گاز این تمایل که جا آن همراز با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش ایجادژبرابر باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با و است ن

اکسی و شد خواهد گاز،ژمسمومیت این بودن بو بی و رنگ بی علت به که میکند اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکن

است.اغماوتشنجبیهوشی،حالتسپسوشکمیدرداًلاحتماواستفراغوتهوعگیجه،رسسردرد،شاملگازاینباحادمسمومیتعالیم

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماراندر

فردی اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر مغزودر قوای اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

شود.

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیت

است.شدهگزارشسالدومماهه6درآننفر24کهدادنددستازراخودجانکربنمنواکسیدگازاثربرمازندراندرپارسالنفر35

سپیام/انتهای

نوسالممازند،پیامنیوز،شمالیرخبپایگاهپانا/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

۵
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)۰۹:۰۸-۹۹/۰۹/۰۴(کروناییهایمحدودیتدرقانونیپزشکیخدماتارائه

دهد.میخدماتکنندگانمراجعهبهکروناییهایمحدودیتایهفتهدوایامدرمازندرانقانونیپزشکی

)۱۲:۳۵-۹۹/۰۹/۰۳(مازندران)(باشیدخاموشقاتلمراقب

ید.ربگیجدیراسرمافصلدرگازاینبامسمومیتمازندران:قانونیپزشکیهشدار

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا گازری با مسمومیت از ناشی تلفات آمار رشد با گرمایشی وسایل از استفاده و هوا شدن سردتر با همزمان ، مازندران کز

است.شدهگزارشسالدومماهششدرعمدتارشداینموجودآمارهایاساسبرهستیم؛مواجهنیزکربنکسیدومن

کل اداره عمومی روابط قانونیمسئول منپزشکی گاز با مسمومیت تلفات افزایش به نسبت هشدار ضمن رعایتومازندران بر سال، دوم نیمه در کسیدکربن

کرد.کیدأتزمستانوپاییزفصلدرگرمایشیوسایلیرگیرکابهونصبدرایمنینکات

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهعمدتاکهگرمازاوسایلازاستفادهدرزمستانوپاییزفصلدرهموطنانافزود:سعادتفر

و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی توصیههای به گرمازا، وسایل از بهینه استفاده ضمن خواست، شهروندان از همچنین او

کنند.توجهوسایلایندودکشازکربنکسیدومونگازخروجیمسیر

پیشگیرانه:توصیهچند

مون گاوگاز کربن عمدهتزکسید است. بو و رنگ بدون اصوری ولی است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع سوختنیین ماده نوع هر احتراق اثر در اًل

شود.تولیداستممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرًاخصوص

بخا یا آبگرمکن از منراستفاده در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد یا و فنی نقص دارای یا مستعمل بیشتزیهای بهرل، ابتال موارد ین

میدهند.تشکیلرامسمومیت

ت برای گاز این تمایل که جا آن همراز با ماوکیب خون اکسی250گلوبین از بیش باعثژبرابر سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال با لذا میباشد ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت اینژایجاد بودن بو بی و رنگ بی علت به که مینماید اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به رسانی ن

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالیمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت احتمارعالیم و استفراغ و تهوع مبتالگیجه، بیماران در میباشد. اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.دهندههشدارعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبه

فردی اگر که داشت توجه باید کرد. اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالیم سایر از

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر مغزودر قوای اختالل یا عضوی فلج نظیر پیشرفته عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتشود.

هش و (نود گذشته سال در است که35)تگفتنی دادند دست از را خود جان کربن منواکسید گاز اثر بر مازندران در سال24نفر دوم ماهه شش در آن نفر

است.شدهگزارش
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)۱۰:۱۸-۹۹/۰۹/۰۳(یافتکاهشدرصد۲۴ایالمدررانندگیتصادفازناشیفوتیتعداد

مدی - ایرنا - پارسال(رایالم مشابه مدت به نسبت امسال نخست نیمه در استان این ارتباطی مسیرهای در رانندگی تصادف قربانیان تعداد آمار، برابر گفت: ایالم قانونی پزشکی )۹۸کل
است.یافتهکاهشدرصد۲۴میزانبه

داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز مهاجر علیزاده مهدی جادکتر سال نخست نیمه در تصادف از ناشی شدگان فوت دررتعداد ی

است.بودهن)ز۱۰ومرد۴۱نفر(۵۱تعداداستان

دارد.کشورهایاستاندیگربیندرراتصادفازناشیشدگانفوتتعدادمیزانینرکمتایالماستانوی،گفتهبه

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال نخست نیمه در شد: یادآور ناشیرایالم حوادث کاری افزایشاز درصد پنج گذشته سال مشابه مدت به نسبت استان این در

است.یافته

کند.میمراجعهایالمقانونیپزشکیبهکارحوادثازناشیمصدومنفریکروزانهمیانگینطوربهداد:ادامهمهاجرعلیزاده

جا سال نخست نیمه در کرد: اضافه کارنفر۱۵۸یروی حوادث از ناشی قانونیبهمصدوم مشابهپزشکی مدت با نسبت میزان این که اند کرده مراجعه استان

دهد.مینشانراافزایشدرصدپنجگذشتهسال

قانونیکلرمدی ازپزشکی بیش کرد: تاکید خدمات۹۰ایالم از قانونیدرصد ازپزشکی بیش که است زنده افراد بالینی معاینات به شامل۳۵مربوط را خدمت

شود.می

در افزود: مهاجر قانونیعلیزاده درمانیپزشکی اقدامات نیازمند که منازعه یا تصادف از ناشی مصدومین برای اول اولویت لذا گیرد نمی صورت درمانی کار

بیاندازد.مخاطرهبهرامصدومجانتواندمیدرماندرتاخیرکهچراباشدمیالزماقداماتانجامجهتدرمانیمراکزبهمراجعههستند،

است.فعالایوانوشهردرهچرداول،مهران،دهلران،شامل،ایالمشهرستانپنجدرقانونیپزشکیادارهحاضرحالدرداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی انداپزشکی راه با کرد: اضافه پاتولوزایالم آزمایشگاه سالژی در اندا۹۷ی راه با و است شده بینیاز همجوار استانهای به ها نمونه ارسال یزاز

شود.میبررسیاستاندرشناسیسمهاینمونهنیزقانونیشناسیسمآزمایشگاه

دارد.جمعیتنفرهزار۵۸۰شهرستان۱۱باایالماستان

زاگرسنداییرخبپایگاهدیگر:منابع

۱
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)۱۳:۳۱-۹۹/۰۹/۰۳(شدشناساییاصفهانپاالیشگاهکنانرکااتوبوسگونیژواحادثهاجساداصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبراصفهانپاالیشگاهکنانرکااتوبوسگونیژواحادثهبهمربوطجسدچهارهرشناساییازاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-اصفهان

گفت در سلیمانیپور مراکزوعلی به نزاع خصوص در مراجعه آمار کاهش به اشاره با مهر خبرنگار با قانونیگو نسبتپزشکی امسال ماه هفت در اصفهان استان

زمانی بازه این در داشت: اظهار گذشته سال مشابه مدت و۲۵به مراکز۴۴۹هزار به زمینه این در قانونینفر اینپزشکی که کردهاند مراجعه اصفهان استان

است.بودهمورد۳۳۹وهزار۲۸گذشتهسالدرآمار

نزاعدرنز۸۷۹۱کترمشا

بودهاند.مردنفر۵۱۹وهزار۱۸ونزنفر۷۹۱وهزارهشتیرجاسالدراصفهاناستانقانونیپزشکیبهنزاعبرایکنندهمراجعهکلتعدادازافزود:وی

قانونیکلرمدی زمانیپزشکی بازه این در گفت: و کرد اشاره اصفهان استان در کار حوادث از ناشی فوت ماهه هفت آمار به همچنین اصفهان نفر۶۲استان

باختهاند.جانحوادثایندربودندمردهمگیکه

دیدندآسیباصفهانکارحوادثدرنفر۱۴۳۹

و هزار یک داشت: ابراز نیز اصفهان استان در کار حوادث از ناشی مصدومین خصوص در جا۴۳۹وی سال در تعدادرنفر این از که دیدند صدمه کار محل در ی

بودهاند.مردنفر۳۶۹وهزاریکونزنفر۷۰

م رارسلیمانیپور اصفهان در برنج قرص مصرف از ناشی میر و یک۶گ و مرد پنج شامل بازنفر مقایسه در آمار این گفت: و کرد اعالم اینرم۱۴ن در میر و گ

است.بودهروبهروخوبیکاهشبازمینه

وا حادثه اجساد شناسایی خصوص در کاژوی سرویس خودروی است،رگونی شده شناسایی حادثه این جسد چهار هر داشت: ابراز نیز اصفهان پاالیشگاه کنان

است.شدهتحویلآنهاخانوادههایبهکهبودهبهارلوییخداوردیوکیماسیرضاصالحی،نادعلیموسوی،حمیدسیداجسادایناسامی

آیندهاقتصادنیوز،فرداایمنا،والیت،حامیانتابناک،آنالین،جمجامآنالین،ایرانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهبرنا،یرگزارخبدیگر:منابع

استیافتهافزایشامسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآماری/رجاسالدربرنجقرصبامسمومیتیرنف8کاهش
)۱۵:۲۸-۹۹/۰۹/۰۳((اصفهان)

یک و مرد پنج مسمومیت به اشاره با سلیمانپور علی ؛ نیوز صاحب گزارش درزبه برنج قرص با اصفهانی جا7ن سال دررماهه کرد: اظهار سال7ی، ماهه

مراکزرجا در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت تشخیص با برنج،راستان قرص با مسمومیت مسمومیت6گ به نسبت که بوده در14نفر نفر
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است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدت

بودند.مرد12ونز2گذشتهسالمشابهمدتدرکهحالیدرهستند،نز1ومرد5یرجاسالدربرنجقرصبامسمومیتمتوفیانگفت:وی

امسالماهههفتدرنزاعدلیلبهمراجعینآمارکاهش

عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه مدیپزشکی اصفهان، قانونیکلراستان درپزشکی اینکه بیان با جا7استان سال تعدادرماهه هزار25ی

مراکز449و به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر معادلپزشکی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این افزود: کردند، مراجعه درصد10.2استان

دهند.میتشکیلرااستانقانونیپزشکیمراکزبالینیمعایناتمراجعانحجمازدرصد35نزاعدلیلبهمراجعانکهاستحالیدراینویافتهکاهش

اند.بودهمردنفر658وهزار16ونزنفر791وهزار8تعدادنزاعمراجعانکلازکرد:خاطرنشانوی

قبل سال مشابه مدت در شد: یادآور و28سلیمانپور مراکز339هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه و9استان وزنفر820هزار 18ن

بودند.مردنفر519وهزار

امسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارافزایش

قانونیکلرمدی درپزشکی اینکه اعالم با همچنین اصفهان تعداد7استان امسال مراکز(نفر62ماهه در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد) پزشکیهمگی

است.داشتهافزایشمرد)همگی(نفر50قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینگفت:گرفتند،قرارمعاینهمورداستانقانونی

است.بودهسختجسمبرخوردوبلندیازسقوطبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتوی،گفتهبه

پیام/انتهای

نیوزمفتاحیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۰-۹۹/۰۹/۰۳(برنجقرصبااصفهانی6مسمومیتافتاد؛اتفاقیرجاسالماهههفتدر

داد.خبریرجاسالماهه7دربرنجقرصبااصفهانینزیکومرد5مسمومیتازاصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدیاصفهانایسنا/

در کرد: اظهار خبر، این اعالم با سلیمانپور جا7علی سال مراکزرماهه در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت تشخیص با باراستان مسمومیت گ

است.داشتهکاهشقبلسالمشابهمدتدرنفر14مسمومیتبهنسبتکهبودهنفر6برنج،قرص

بودند.مرد12ونز2گذشتهسالمشابهمدتدرکهحالیدرهستند،نز1ومرد5یرجاسالدربرنجقرصبامسمومیتمتوفیانگفت:وی

امسالماهههفتدرنزاعدلیلبهمراجعینآمارکاهش

عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش قانونیبه مدیپزشکی اصفهان، قانونیکلراستان درپزشکی اینکه بیان با جا7استان سال تعدادرماهه هزار25ی

مراکز449و به نزاع از ناشی صدمات دلیل به قانونینفر معادلپزشکی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این افزود: کردند، مراجعه درصد10.2استان

دهند.میتشکیلرااستانقانونیپزشکیمراکزبالینیمعایناتمراجعانحجمازدرصد35نزاعدلیلبهمراجعانکهاستحالیدراینویافتهکاهش

اند.بودهمردنفر658وهزار16ونزنفر791وهزار8تعدادنزاعمراجعانکلازکرد:خاطرنشانوی

قبل سال مشابه مدت در شد: یادآور و28سلیمانپور مراکز339هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه و9استان وزنفر820هزار 18ن

بودند.مردنفر519وهزار

ایشافزامسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآماری/جارسالدربرنجقرصبامسمومیتینفر8کاهشنیوز:صاحب|خبرخبرادامهادامه
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امسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارافزایش

قانونیکلرمدی درپزشکی اینکه اعالم با همچنین اصفهان تعداد7استان امسال مراکز(نفر62ماهه در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد) پزشکیهمگی

است.داشتهافزایشمرد)همگی(نفر50قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینگفت:گرفتند،قرارمعاینهمورداستانقانونی

است.بودهسختجسمبرخوردوبلندیازسقوطبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتوی،گفتهبه

پیامانتهای

کنارآنالین،جمجامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۴۳-۹۹/۰۹/۰۳(شرقیآذربایجانبحرانیاوضاعویرخدینژروخودکشیجزییات

خدژرو دختررین رحیم فرزند ش17ی در شرقی آذربایجان استان سلماس رش کوزه روستای اهل طنابرساله با پدرش، توسط شتم و ضرب از پس کردستان ق

رو باخت. جان و کرد خدژخودکشی سالرین متولد آذر1382ی در و کرونایی99بود سال در ایران نوجوانان خودکشی چندمین این داد. پایان خود زندگی به

است.ایراندرخودکشیاصلیهایکانونازیکیشرقیآذربایجاناستانشود.میایرسانهکهبود99

کشو آمارهای در شرقی آذربایجان استان بحرانی وضعیت به توجه پیشگیربا کمیته خودکشی، درری شرقی آذربایجان های شهرستان در خودکشی از ی

مدی شد. تشکیل امسال مرتابستان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه نیز را مراکز این سریت دارد. عهده بر استان معاونترکز پرست

پیشگی و دادگستراجتماعی جرم وقوع از تیرری شرقی آذربایجان استان کل در99ی که کرد سال3اعالم نخست این99ماهه در خودکشی افزایش شاهد ،

بودیم.استان

رو شده، منتشر ها رسانه در که اطالعاتی خدژطبق درخواسترین حتی و شده کبود بدنش و میگیرد قرار شتم و ضرب مورد پدرش طرف از پیش روز چند ی

میگیرد.قراریرمهبیموردنیزهمسایگانشازکمک

خدژرو بارین از پس روزی جسد دهد. می پایان زندگیش به و کند می آویز حلقه را خود خانه، به خدژگشت پسرین تا بوده سلماس شهر در بیمارستانی در ی

خاکسپا قانونی، پزشکی نامه اخد و قانونی مراحل طی نوجوانانراز خودکشی انگیزه به مربوط دالیل جمله از اقتصادی، مسائل و روحی فشارهای شود. ی

است.بودهاخیردههیکدرایران

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی قانونیمعاون سالپزشکی در که کرد اعالم امسال ماه خرداد در از98کشور ببش اند5000، کرده خودکشی کشور، در هموطن

سال به نسبت حدود97و ماده1، است. یافته افزایش حق25درصد بر است، بوده اعالمیه این به متعهدان از یکی نیز ایران که بشر حقوق جهانی اعالمیه

است.کردهتاکیدمناسب،اجتماعیتامیندرافراد

برنجقرصبااصفهانی6مسمومیتایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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رئیس فرد صفایی علی قانونیدکتر سالپزشکی در شرقی آذربایجان در96استان خودکشی به ارتکاب میزان در را اول رتبه بار چند استان این که بود گفته

بود.یافتهافزایشمیالدی،2016سالنسبتبهشرقیآذربایجانخودکشیآماردرصد50میالدی،2017سالدردارد.کشور

بودغربیآذربایجاناستانسلماسشهرمتولدیرخدینژرو

به اقدام اما است، بیشتر زنان از مردان در فوت به منجر خودکشی دیگر، کشورهای سایر در چه و ایران در چه جوامع، تمام در که است داده نشان تحقیقات

را این باید اما شود، خوب هم حالشان و بخورند قرص اندکی تعداد ترساندن، یا توجه جلب برای زنان است ممکن که است باالتر زنان جمعیت در خودکشی

گیرند.قرارمردمدسترسدرراحتیبهنبایدودارندیادیزیرگآورموهستندمهلکسمومبرخیکهگرفتنظردرهم

ف رفتارخودکشی، دیگران، مداخله بدون شخص و است خواهی کمک برای مریادی به منتهی گاها که دهد می انجام عادی غیر وری عوامل شود. می گ

پیشگی عصررراهکارهای ایران در خودکشی از رفتا1400ی بعدی چند آسیب نوعی خودکشی، بگیرد. قرار مسئوالن جدی کار دستور در ازرباید که است ی

رتبه اسالم، جهان کشورهای میان در ایران میگیرد. سرچشمه متعددی آو3عوامل تاب دارد. اختیار در را پیشگیرخودکشی در موثر و مهم عوامل از ازری، ی

است.خودکشی

یرفوخبریرخبپایگاهدیگر:منابع

خوزستان)(میبردگرمکامبهراکودکیکدقیقه4هرترافیکیحوادثخوزستان:بهداشتکزرمغیرواگیریهایربیماگروهرمدی
)۹۹/۰۹/۰۳-۱۶:۵۸(

مدی بیمارایسنا/خوزستان مرگروه غیرواگیر تقریهای گفت: هستند، ترافیکی حوادث پذیر آسیب های گروه از کودکان اینکه بیان با خوزستان بهداشت یکیبرکز دنیا در دقیقه چهار هر ًا
میبندد.فروجهانازچشمترافیکیحادثهدلیلبهکودک

خب نشست در نعمانی امروزرکوروش که آذرما(ی بهسوم ترافیکیر) حوادث امروزه کرد: اظهار ترافیکی حوادث قربانیان یادمان جهانی روز به اشاره با شد، گزار

مط المللی بین سطح در پایدار توسعه موانع و مهم معضالت از یکی عنوان درربه جهان کشورهای از آمده دست به اطالعات براساس که ای گونه به است ح

م2016سال تعداد ترافیکیر، حوادث از ناشی های م1.3گ علت اولین ترافیکی حوادث است. نفر جوانانرمیلیون و کودکان در هشتمین29تا5گ و سال

شود.تبدیلجهاندرمیروگرمعاملهفتمینبه2030سالتانشود،آنازیرپیشگیبرایاقدامیاگرشدهزدهتخمینواستسنینتمامدرگرمعلت

از بیش افزود: وی ایسنا، گزارش م50به دستهردرصد آن یعنی است، سواران دوچرخه و موتورسیکلتسواران پیاده، عابران به مربوط ترافیکی حوادث های گ

اند.گرفتهقرارغفلتموردهاراهطراحیسیستمدرکهافرادیاز

تق که ای گونه به هستند. ترافیکی حوادث پذیر آسیب های گروه دیگر از کودکان داد: ادامه ترافیکییبرنعمانی حادثه دلیل به کودک یک دقیقه چهار هر ًا

ساالنه بندد. می فرو جهان از چشم همیشه و183برای از300هزار بیش معادل کنند.500کودک می فوت جهان در ترافیکی حوادث اثر بر روز هر در کودک

شرقیآذربایجانانیبحراوضاعویخدرینروژکشیدخوییاتجزیاتو:روز|خبرخبرادامهادامه
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پذیرند.آسیبترافیکبرابردربالغینازبیشاجتماعی،وشناختییکی،زفیتکاملبودنمحدودعلتبهترپایینسنیندرکودکان

بیمارمدی مرگروه غیرواگیر اگرریهای همچنین است. بالغین از کمتر جثه کوچکی علت به کودکان شدن دیده و دیدن احتمال گفت: خوزستان بهداشت کز

د ترافیکی حادثه در کوچکتر،رکودکی کودکان در است. پذیرتر آسیب سر جدی صدمات مقابل در بالغین به نسبت او، سر بافت بودن تر نرم علت به شود، گیر

گذارد.میتاثیرنقلیهوسایلکترحجهتوسرعتفاصله،خصوصدرآنهاقضاوتبرمختلفعالئموصداهاتفسیردریردشوا

تعداد ساالنه نیز ایران در متاسفانه کرد: بیان درزنعمانی جهانی بهداشت سازمان گزارش براساس که کنند می فوت ترافیکی حوادث اثر در هموطنان از یادی

م2016سال تعداد ترافیکیر، حوادث های و16گ با426هزار کشورهای جزو همچنان ترافیکی، حوادث تلفات کاهشی به رو روند وجود با است. بوده نفر

هستیم.ترافیکیحوادثمیروگرمباالیمیزان

تص آمارروی براساس کرد: قانونییح درپزشکی های18کشور سال از یعنی اخیر م70حدود97تا85سال موارد درردرصد ترافیکی حوادث از ناشی گ

است.دادهخرروستاییهایراهدرویرشهبرونتصادفات

بیمارمدی مرگروه غیرواگیر آمارریهای براساس کرد: بیان خوزستان بهداشت قانونیکز سالپزشکی اول ماهه شش حوادث99در از ناشی متوفیان تعداد

خوزستان در گذشته،389ترافیکی سال در مشابه زمان به نسبت که است بوده از9مورد بعد و است باالیی رقم همچنان اما است داشته کاهش درصد

یم.رداقرارهفتمرتبهدربلوچستانوسیستانوکرماناصفهان،رضوی،خراسانفارس،تهران،هایاستان

س روند گفت: ترافیکی، حوادث این وقوع عوامل به اشاره با ضعیفرنعمانی اعمال و اجرا قوانین، ناکارآمدی ایمنی، ضعیف استانداردهای شهرنشینی، یع

صحبت و ایمنی کاله یا و کمربند از استفاده عدم غیرمجاز، سرعت الکل، یا مخدر مواد دارو، تأثیر تحت رانندگی رانندگی، حین خستگی یا حواسپرتی قانون،

شوند.میمحسوبحوادثاینوقوعدالیلازبخشیهمراه،تلفنباکردن

پیامانتهای

آنالیناتحادنیوز،رهیابامید،وتدبیرخوزنیوز،یرخبپایگاهمهر/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۱۰-۹۹/۰۹/۰۳(رضویخراساندرگازبامسمومیتقربانیانآمارافزایشهمگان؛کمیندریرخطی؛زپائیهایگرفتگیزگا

است.رسیدهنفر7بهچشمگیررشدیباامسالآبانومهرطیکربنکسیدومونگازبامسمومیتقربانیانداد:هشداررضویخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما آری دکتر ، رضوی خراسان حجارکز نمیشود،زیا گرفته جدی گازسوز وسایل ایمنی مسائل به توجه پائیز فصل در اینکه بیان با ی

از امسال،7افزود: آبان و مهر و3فوتی مرد دادنزنفر4نفر دست از با آذر ابتدای روزهای در و بودند (4ن دیگر استانی و2هم مز2مرد آمار میررن) گ

است.رسیدهنفر11بهتاکنونپائیزابتدایازخاموشقاتل

بود.نفر10گرفتگی،زگاازحاصلقربانیانمجموع،98سالپائیزماههسهدرکهاستحالیدراینداد:ادامهوی

قانونیکلرمدی اطمینانپزشکی نکات این رعایت از گازسوز، وسایل ایمنی نکات مرور با دیگر بار تا خواست استانیها هم از آمار این اعالم با رضوی خراسان
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