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)۱۴:۵۸-۹۹/۰۹/۰۴(ترنسهاپنهانوپیدارنجدرست؛اطالعرسانیفقداندلیلبهجامعهسویازپذیرشعدم

ف دیگه پسربچههای با میکردم احساس کودکی «از میگوید: شلوار«لیال» و تیشرت پوشیدن از تقتقی. کفش و بودم کوتاه دامن عاشق دارم. بقیه،رق چشم از پنهون داشتم. نفرت ک
وا با که بودهاند آدمهایی همیشه اما میداد.»، کیفی چه و میپوشیدم و خواهرم و مادر لباسهای و اینجوژکفشها «چرا بگویند: هی و کنند تحقیرش غمافزا، میرگانی راه ی؟»،ری

میداد.آزارراروانشوروحخوره،مثلکهمیچرخیددهانبهدهانآنقدرگاهیکهدیگرحرفوحدیثیکوهزاروباشه»اواخواهرنبایدکه«پسرچیه؟»اطواراوادا«این

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

بستهشده...اغراقنطفهباآنهامورددرروایتهاقاطبهکهاینومیگویدراهمین«لیال»شده»،خوراندهجامعهبهآنانواقعی

بز اندوهی سایه و برده ماتش چیزها، این بابت از زد حدس میشود که است غمگین و گرفته آنقدر تلفن پشت از «لیال» صدای نوشت: ادامه در گررسالت

سالهایی میکند. مکدر را خاطرش و دور سالهای به میبرد را او پرسشهایم، نیست... گذشته تنگ ذرهای، دلش زد، حدس میشود افتاده، صورتش روی

سپ تنهایی پیله در یادآورکه با حاال و اشتباهریشده کالبدی در که نبود او تقصیر نمیکند.. بالی سبک احساس ابدا و میشود نیمهجان نگرانی از روزها، آن ی

شد.زاده

در را تازه هویتی تا بود، جنسیت» «تطبیق و جراحی به سپردن تن باشد، آالمش عالج میتوانست که راهی تنها و بود ژنتیکی نقص یک متوجه قصور،

انگ و نمیشوند شناخته رسمیت به معموال که میشنوم «لیال» از بود. متصور پایانی نقطه نمیتوان درد، و تألم این بر هرچند کند. تجربه نو شناسنامهای

میچسبانند.آنانبهرااشتباهیآدمهای

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

میبرد.کاربهراجنسیت»«تطبیقواژهومیکندتصحیحمهربانیومالطفتباراکالمممیآید،زبانمبر

نبود و یکسویه قضاوتهای و درونی کشمکشهای از خسته و بالتکلیفی از است بگیرد.آکالفه استهزا و تمسخر باد به را آنان جامعه، شده سبب که گاهی

دا پرماجرایی زندگی «ترنسها دخترمیگوید: خوندم، جا یه چادررن، کوچه توی بودن. آورده خونه کارهای به کمک برای روستا از رو هاجر اسم به یرُکدی

بز میخندیده. همیشه و بوده آروم میرفته. راه کوتاه باالتنه پیراهن و پیژامه با خونه داخل و مینداخته سرش درکرمرنگی اغلب میگفتن:رگترها هم به گوشی

پسره. هرهز«هاجر باهاش الغویاد و بلندقد مرد یا نکنید.» نارکره صدای خاطر به و میفروخته خرتوپرت که مهزی سرمهکشیده، چشمهای و خانومرکش ی

«مه میگرفتن: دم و میافتادن راه سرش پشت بچهها میشده، پیداش کوچه سر تا میکردن، اینجارصداش به «لیال» نشسته.» گلخونه تو گلدسته، خانوم ی

میدهد.قورترابغضگلولههستطورهرامامیشود،گیرشوگلبغضمیرسد،که

استمغایریکیزفیجنسیتبامغزجنسیتکهمادرزادیپدیدهای«ترنسکشوال»،

از قبل که میشنوم بگوید. میخواهد هرچه میگذارم میشود. 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

میانداخته.کوچهتویپنجرهازرامردانهاششلوارهایوپیراهنانزجار،وخشمشدتازگاهیومیزدهالکراناخنهایشمیکرده.خرسرا

ف دیگه پسربچههای با میکردم احساس کودکی «از میگوید: شلوار«لیال» و تیشرت پوشیدن از تقتقی. کفش و بودم کوتاه دامن عاشق دارم. نفرترق ک

وا با که بودهاند آدمهایی همیشه اما میداد.»، کیفی چه و میپوشیدم و خواهرم و مادر لباسهای و کفشها بقیه، چشم از پنهون غمافزا،ژداشتم. گانی

اینجو «چرا بگویند: هی و کنند میرتحقیرش راه گاهیری که دیگر حرفوحدیث یک و هزار و باشه» اواخواهر نباید که «پسر چیه؟» اطوارا و ادا «این ی؟»،

میداد.آزارراروانشوروحخوره،مثلکهمیچرخیددهانبهدهانآنقدر
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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

بسپارد.جراحتیغلغزشبهراخودکهاستآنمداوایشراهتنهاشد،مسلممعتمدپزشکانتأییدوقانونیپزشکیبه

اگر بماند، سربهمهر راز، این تا میکرد جمع را حواسش خیلی باید و برود مدرسه به پسرانه پوشش با بود ناچار نکردند. همراهی او با سالها تا خانوادهاش

شبانهرو به استیصال و جبر سر از باید آنوقت و میداد اطالع مدیر به میشد، خبردار شستش مدرسه،زکسی در و میکرد ظاهر حفظ همین برای میرفت. ی

صورتی لب رژ میرفت، لوازمش و لباسها سراغ به خواهرش، چشم از دور خانه، در اما میکرد. تنش آبی مردانه پیراهن و میپوشید راسته پارچهای شلوار

سطح در و خانواده سوی از مذمومی القاب با همیشه و میکرد تنش کوتاه سرمهای مانتوی و باشد همرنگ سرمهای زمینه شلوار گلهای با که میزد مالیم

میشد.راندهحاشیهبهجامعه،سویازکالن

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،آیندهبهسوینگاهشویافتهمعنازندگیاشترقی»«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

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

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

شد.جورپولمسالگی،22سنتویبدبختی،هزاربابکنم.جونبودممجبورنبود.جیبمتوی

کا اون به دیگه جنسیت، تطبیق عمل از کاربعد توی که سالهایی تمام میپذیره؟ رو ما جامعه، مگه برمیگشتم؟ رویی چه با برنگشتم. بودم،رگاه خیاطی گاه

فی همون با نمیتونستم میکردم، تقلید رو اونها مدل و رفتارها میپوشیدم، لباس مردها دزمدل که باشم آدمایی بین دخترونه نداریک ترنس از نبایدرکی ن

گردانش.رکاهموبودمیگرشزباهمخودم،کهنقشینقش،تویبودمرفتهمیذاشتم.نبایدنه،بشه،جلبگرهارکاتوجهمیذاشتم

خ به مقاومت باید بود، جنسیت تطبیق رورهدفم از بابام، از بعد میدادم اجازه نباید میدادم وزج کردم جراحی ماجرا، دل توی رفتم بخورم.. سیلی هم گار

کا به دیگه و شدم نمیتونستمرخالص اولش حسیه. همچین یه باشم، اومده دنیا این به دوباره انگار کنار، گذاشتم هم رو دوستام حتی برنگشتم خیاطی گاه

کنم.»رفتاربایدیرچطومرد،یهبهعنواننمیدونستمدرستمدتهاتاحتینداشتم،رومهارتشچونبرم،مردونهمشاغلازخیلیسراغ

میترسد، اینکه همه از مهمتر و دارد کراهت گفتنش از کرده، پنهان دارند مراوده او با که آدمهایی همه از و جدیدش کار محل از را بودنش ترنس «آیدین»،

آیدین و نیست ترنس اتفاقا که همسرش با گذاشته، میان در نفر یک با فقط را راز این او بدهد. دست از یکجا را دارد دوستشان که آنهایی همه و کارش

ندارند، امکانی چنین ترنسها شوند، فرزند صاحب آنها که دارند اصرار حاال و نمیدانند را این همسرش خانواده اما میخواهد، هست، که همانطور را

ط از یا و بپذیرند فرزندخواندگی به را کودکی اینکه نابارورمگر درمان نوین روشهای هریق که شوند فرزند صاحب بازهمزی بااینحال، نیست. کم ینههایش

نیست.یبرغبرایشخوشبختیحسکه«الدن»مثلاست.آمدهبیرونتنهاییچاهازمیکندحسواستخوشبخت«آیدین»

بز برشی میخواهد، زندگی از را خودش گرسهم نه میکند، بغض نه میزند، حرف گذشته از وقتی است، اعتمادبهنفس با «الدن» را... آینده از خوشحالرگ یه.

میکند.افتخارخودشبهفهمیدمیشودصدایشازرسیده،سماجتوعشقباطبیعیاش،بهحقکهاست

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،

باشد.داشتهرفتارهایشوخودشبرکنترلی

بیما است، بیمار میکرده، تصور مدتها تا او و نداشته «الدن» حرفهای برای پاسخی معلم نفهمیدهراین هم او و کرده مراجعه روانشناس به حتی و روانی ی

و داده قرار خطاب مورد را او دخترم، کلمه با پسرانهاش، جسم و بهظاهر توجه بدون سؤال، چند پرسیدن از پس روانپزشک، اینکه تا چیست، «الدن» درد

ترنسکشوالم.فهمیدم،کهبود«اونجادهد:انجامجنسیتتطبیقعملبایدکهگفته

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

م کالبدی، همچین تو موندن رنجه، و عذاب مثل اش، لحظه هر و روز هر و نیست ممکن تدراشتباهی ورگ خودشون مدام بلوغ، سن از ترنسها و یجیه

م هیپوتاالموس شدیم اسیر اشتباهی کالبد یه تو سالها ما کنن. تصحیح وجودشون در رو اشتباه این تا میکوبن درودیوار یازکربه مرد مغز، روزی بودن ن

جسم.وظاهرنهمیکنهتعیین

«الدن» 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
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محروم 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

واقع تمسخر مورد جامعه در «الدن» چقدر که دیده خودش چشمهای با وقتی مادرش بدهد. تطبیق هست آنچه با را جنسیتش بوده مصمم او اما میشود.

میشود.

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

نیست.اینطورمنه،ذهنیتوهماتاینانکنینفک

چطو نمیدونستم اما کنم، ازدواج آقایی یه با بود قرار دریکبار به و دل روز یه اینکه تا ترنسم، یه که کنم اعتراف باید داشتهری سرطان اگه گفتم و زدم یا

حاض دیوونههارباشم، مثل تموم ماه دو زد. پسم گفتم، بودنم ترنس مورد در و واقعیت وقتی اما هستم، باهات تهش تا گفت و کرد قبول کنی؟ ازدواج باهام ی

بودم.»شده

بعد حتی آدما، بعضی اینکه همه از «بدتر میگیرد: را حرفش دنباله و میشود مسلط خودش بر زود خیلی و میشکند بغضش میرسد، که اینجا به «الدن»

دو صدای و درشت اندام و قدبلند با ترنسکشوال یه کنین تصور میدن. نشونمون انگشت با و ترنسیم ما میفهمن هم جنسیت تطبیق عمل کالبدراز تو گه،

میشه.»مواجهدیگرانسخرهباکهمعلومهخبگیره،قرارمیزنه،کهواقعیش

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

مجهول.دیگرشسرواستمعلوم

تصویرش همهسال، بعدازاین دیده خودش چشمهای با و کرده مراجعه انتظامی نیروی به حقوقی مشکلی برای وقتی میشناسد. را دلهرههایش جنس «الدن»

غ دلهرهای است، سابق تصویر همان مجموعه، این سیستم باردر باید چرا شد، تموم جراحی از بعد 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 سربازهای6یه چون گرفتم، شدید افسردگی تموم ماه

خندیدن!»بهمکلیدیدنروقبلیممشخصاتوعکسوقتیی،رکالنت

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
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است.ناصحیحوصحیحاطالعاتدربردارنده

و مینگرند تابو چشم به «ترنس» موضوع به خانوادهها که میشنویم جنسیتی» مالل بیماران از «حمایت انجمن رئیس طاهرخانی»، «محمدعلی از ما

ازربیشت باشد، همراهی این چنانچه و میگوید خانوادهها همراهی لزوم از ما، با گفتههایش در «طاهرخانی» است. آنان متوجه خانواده سوی از لطمه ین

میگیرد.قرارسراشیبیمسیردراجتماعیآسیبهایسیرصعودیبالطبعوشدخواهدکاستهدولتبارمالی

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،اغلبدراطالعاتایناماکردهاند،کسباطالعاتیبهگونهای

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

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

است.مهمانیوادارهدرپوشش

و ندارد را مهارت و اطالعات این داده، تطبیق زنانه جنسیت با را جنسیتش که ترنسی مرد اما میپوشد، زنانه لباس و میکند آرایش حالت، سه هر در

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

قرا خواهر و مادر کنار در نشدهاند، طرد خانواده سوی از اینکه دلیل به ترنسها برخی دیگر سوی از میکند. دررجلبتوجه را آرایش و پوشش نوع و گرفته

رفتا چه کجا در میدانند حتی و گرفتهاند یاد مختلف رفتارمکانهای همان شدهاند، تارانده آنانکه اما باشند، داشته نابابری افراد از که میشوند مرتکب را ی

آموختهاند.»

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 خانوادهاش نیست. اینطور شده، متوجه بعد اما کند، پنهانش عمر، انتهای تا باید و بوده مسئله

میایستند.پشتشبدهد،اجازههمقانونوکندتأییدپزشکاگرکه

د از پیش «تا خودش: روایت بهربه کمی «او» شده» پشتورو سکه این بعد، اما نبوده، روبهرو مناسبی رفتارهای با خانواده سوی از قانونی، مجوز یافت

آموزشوپرورش مشاور یکبار و شده اخراج مدرسه، در نامتعارف رفتارهای بروز خاطر به جامعه در اطالعرسانی عدم دلیل به که بهروزهایی برمیگردد عقبتر

بیما و اختالل دچار است ممکن چون ببرد، روانشناس نزد را او که خواسته مادرش اختاللراز این دیگران است، ترنس شده محرز پسازاینکه و باشد ی
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کردهاند.توصیفقبیحرامادرزادی

ا سوی از بلکه عامه، نزد صرفا نه را «ترنسکشوال» بودن ناپسند مثال، قالب در اما نیست، بدبین آمارهایر«طاهرخانی» نبود به مختلف، دستگاههای و گانها

حاضر حال در است، کشور هر جمعیت از درصدی برمبنای آنهم که کرد اعالم را رقمی میتوان جهانی آمار اساس بر گویا میدهد. ربط حوزه این در دقیق

حدود جنسی، کشو20تا15اختاللهای هر جمعیت سازمانردرصد دراینبین دربرمیگیرد، را قانونیی بهپزشکی اما،زو دهند، ارائه را رقمی میتوانند یستی

مینامند.جنسیحالتیبرخیویربیماراترنسکشوالبرخینیست.کارردیرآمامیشود،شناختهقبیحمسئلهایچون

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

خی از گرفتن کمک امکان و است مالی منابع فاقد اما دارد، کشور وزارت از فعالیت پروانه گرچه نیست، دایر جامعهرفعال که خاطر این به ندارد وجود هم ین

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

ندادند.پاسخهیچیکاماشد،ارسالمختلفدستگاههایودولتومجلسبهمتعددینامههایودرخواستهاداشتمستمرفعالیت

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

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

گیرد.دربرمیهمراتومان

کمکهزبه جراحی عمل برای آنزیستی نه اما میدهد، دارند،18ینه پرونده سازمان این در که ترنسهایی میکند. اعالم که کمکه5تا3میلیونی ینهزمیلیون

شهرستانیرد هر در بهعنوانمثال میکنند. کمکه100یافت این و هستند متقاضی بهزنفر را20ینه پول این بعد سالهای در مابقی و میشود داده نفر

میگیرند.»

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

میشود.صادرجنسیتتغییرمجوزکههمقانونیپزشکیدرندارد.وجودکشوردرموضوعاینبراییفشدهایرتعقانونچراکهاست،ازدستدادهرا

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

نمیدهد.یزمجوجراحیبرایافرادبرخیبهنگیرد،قرارامراینبر

مدا صدور که است این مسئله اما شود، کار به مشغول که دارد را شانس این شود، کار بازار وارد بعد و بدهد جنسیت تغییر شخصی اینراگر برای شناسایی ک

مدا تمام دارای هنگامیکه تا میگیرند مجوز و کرده جراحی هنگامیکه از بزرافراد، موانع با برخی و میکشد طول میشوند، شناسایی خواهندرک روبهرو گی

مدا جزئیات مورد در هم مشخصی قانون چون نداربود، ترنس افراد شناسایی استرک ممکن و مدا7یم تمامی بتواند فرد تا بکشد طول شناساییاشرسال ک

ندارد.اشتغالامکانعمالوکندیافتردجدیدشهویتبارا
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)۱۶:۰۴-۹۹/۰۹/۰۴(یرغیرضروسفرهایازپرهیزوکروناآذر/۲۰اززمستانترافیکحرطآغازناجا:راهورپلیسرئیس

ط آغاز از انتظامی نیروی راهور پلیس رئیس ایرنا- ازرتهران- زمستانه ترافیکی سفرهای۲۰ح از هموطنان شود می توصیه کرونا ویروس شیوع به توجه با کرد: تاکید و داد خبر آذرماه
کنند.اجتنابیرضروغیر

خب پایگاه از ایرنا گزارش درربه شنبه سه روز هادیانفر سیدکمال سردار راهور، پلیس طی اجرای هماهنگی کمیته جلسه یکمین و ترافیکیرهفتاد ویژه های ح

راهدا سازمان از اعم مرتبط های سازمان حضور با امدادخودرو،رکه احمر، هالل اورژانس، وی، بسایپا افزود:رهواشناسی شد، و۲۳۶گزار جاده کیلومتر هزار

اند.کردهفعالیتوبودهکارپایکروناشرایطدرکشورجادههاییزمحدودسامرحلهچندمیندردستگاههاتمامکهیمرداشهر۱۴۷وهزار

داد: ادامه آخوی در چون بود، خواهد گذشته سال از متفاوتتر امسال زمستان جوی، شرایط به توجه کشور،ربا شمالی قسمتهای در پاییز فصل ماه ین

اساس براین میکنیم تجربه را غیرضروزمستان سفرهای از هموطنان کنم می تاکید نارهمچنان اما کنند، اجتناب دروی همچنان عمومی نقل و حمل گان

شود.گرفتهجدیبایدآنهاایمنیواستترددحالدرجادهها

و دستور به تاکنون داشت: اظهار هادیانفر شهرسازسردار و راه بازسازیر و ترمیم کشور پرخطر نقطه یکصد قبلزی باید نیز اتوبوسها تردد برای و است شده ی

شود.یابیزاراتوبوسهاتمامیفنیمعاینهزمستان،ترافیکیحرطرسیدنفرااز

شهردا تمام به نامساعد جوی شرایط به توجه با افزود: ناجا راهور پلیس معابرررئیس و نشویم غافلگیر معابر برخی در گذشته مانند که میکنیم اعالم یها

کنند.محیامناطقتمامیدرماسههایکیسهجانماییوموقعبهپاشینمکوشنبابرفبارشبرایرایرشه

بسیا در را اصلی معابر و داشتیم ها حوزه از برخی در سختی شرایط ما گذشته سال گفت: هادیانفر برایرسردار اتفاقی تا کردیم مسدود کشور مسیرهای از ی

مامورهموطنان خاص، شرایط در تا باشند همراه هم با دستگاهها تمام که باشد گونهای به شرایط باید امسال ندهد؛ کمترخ با را خود انجامریت آسیب ین

دهند.

تص بیشتروی جادهها در اما است، خسارت به منجر شهرها در تصادفات اکثر کرد: گزارشریح اساس بر و میشود گزارش فوتی و جرحی نوع از تصادفات ین

قانونیسازمان کاهشپزشکی سال اول ماهه شش در و داشتیم را تصادفات کاهش ما متوالی سال دو از بعد گذشته برون۱۵سال جانباختگان درصدی

شد.گزارشتصادفاتکاهشدرصد۱۱.۳زمستاندرگذشتهسالاست.بودهدرصد۳۵خصوصدراینکرونایربیماتاثیروکردیمثبترایرشه

بیشتهادیانفر به اشاره آنانربا انتقال نحوه ها، فوتی اصلی دالیل از یکی تصادفات در افزود: است، مصدومان انتقال نحوه دلیل به فوتی تصادفات عامل ین

باشد نامساعد جوی شرایط اگر چند هر دهیم. کاهش را درمانی نیروهای توسط حادثه محل به رسیدن زمان که کنیم بینی پیش را شرایطی باید لذا است

نزدیکت که کنیم تعبیه گونهای به را احمر هالل و امداد اورژانس، پلیس، استقرار محلهای باید لذا ندارد. وجود امدادرسانی برای نیز بالگرد پرواز ینراجازه

کنیم.رسیدگیحادثهبهیعرسجادهدرچهوشهردرچهافتاداتفاقینکردهخداییاگرکهباشیمداشتهرااحتمالیحوادثمحلبهموقعیت
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تعداد افزود: ناجا راهور پلیس دازرئیس خیز حادثه گردنههای اهمیتریادی هموطنانمان تردد و گردنهها وضعیت بهبود برای باید نیز رابطه همین در که یم

تقربیشت شویم، قائل سازمان۳۳یباری نظارت و است سرنشینان همه توسط ایمنی کمربند نبستن خاطر به جادهای تصادفات متوفیان و مجروحین درصد

شرراهدا و توسطری ایمنی کمربند از استفاده فرهنگ و ها جاده در موضوع براین پلیس نظارت همچنین و ایمنی کمربند از استفاده بر نقل و حمل های کت

شود.خسارتیتصادفاتنوعازدادخراگرتصادفیونمودیرگیوجلهموطنانمانفوتازدرصد۷۰میتوانسرنشینان،

گفت: امسال، زمستان برای هواشناسی گزارش به اشاره با هادیانفر کافیسردار آمادگی باید لذا است گذشته سال از سختتر و سردتر ما زمستان امسال

گیرد.قرارمدنظربایدکهاستمهمیموضوعهایازیکیهموطنانترددمسیرهایوراههاازمراقبتونشویمغافلگیرتاباشیمداشته

جلسه این حسینیدر تیمور طسردار اجرای در پلیس با مسئول های دستگاه هماهنگی مورد در نکاتی ابتدا ناجا راهور پلیس سالرجانشین زمستانه ح

رارجا گذشته سال تصادفات علل و ها کاستی و ضعف نقاط برخی و دادند قرار بررسی و بحث مورد جلسهرتشی در حاضر های سازمان نمایندگان و یح

کردند.اعالمرایرجاسالزمستانترافیکیحرطاجرایبرایراخودآمادگیوحرمطراخودحوزهبهمربوطمسائلونکاتجداگانه،کدامره

فرداتهران،صبحنیوز،امروزآنالین،جمجامیرخبپایگاهامروز/تماشاگرانگر،رکاوکارق،رشروزنامهتسنیم/میزان،مهر،یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
ایرانیستزمحیطنیوز،تینآنالین،اتحادبازار،تحلیلنیوز،صراطنیوز،

یضرورغیرهایسفرازهیزپروکروناآذر/۲۰ازمستانزافیکترحطرآغازناجا:اهوررپلیسرئیسایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۹:۳۲-۹۹/۰۹/۰۴(مازندران)(کروناییهایمحدودیتدرقانونیپزشکیخدماتعناوینارائهینرتعناوینپربینندهینرزندهآخاخبار

دهد.میخدماتکنندگانمراجعهبهکروناییهایمحدودیتایهفتهدوایامدرمازندرانقانونیپزشکی

کل مدیر عباسی علی دکتر نیوز، شمال گزارش قانونیبه طپزشکی اجرای راستای در کل اداره این گفت: تکرمازندران نمودنرح فراهم و رجوع ارباب یم

است.استانکزرم16درمراجعانبهرسانیخدمتحالدرکرونایی،هفتهایدوتعطیالتایامدرتسهیالت

هفتهای، دو تعطیلی بر مبنی کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات اجرای راستای در اینکه بیان با قانونیاو کارشناسیپزشکی بازوی بعنوان و وظیفه حسب بر

کا و پزشکان و دانسته واجب خود بر را مراجعان به خدمت قضائیه قوه در ادامهرپزشکی رسانی خدمت به خدمت و بسیجی روحیه با کل اداره این کنان

میدهند.

با مردم دارند، قرار کرونا ویروس با رویارویی مقدم خط در سالمت مدافعان که روزهایی در گفت: مردم به رسانی خدمت اولویت بر تاکید با عباسی دکتر

شوند.کروناویروسانتقالوشیوعمانعایامایندربهداشتیهاینامههایشیوهرعایت

کل قانونیمدیر بیماپزشکی این با مبارزه در که دهیم نشان و کرده کمک سالمت نظام فعاالن به بهداشتی اصول رعایت با مردم افزود: آنهارمازندران کنار ی

هستیم.

)۱۱:۲۶-۹۹/۰۹/۰۴(مازندران)(نشدقانونیپزشکیدرمراجعینبهمنتبیخدمتارایهمانعکرونا

ط اجرای راستای در کل اداره این : گفت قانونی پزشکی کل تکرمدیر بهرح رسانی خدمت حال در ، کرونایی ای هفته دو تعطیالت ایام در تسهیالت نمودن فراهم و رجوع ارباب یم
است.استانکزرم16درمراجعین

کل اداره عمومی روابط گزارش قانونیبه مبنیپزشکی کرونا با مبارزه ملی ستاد تصمیمات اجرای راستای در اینکه اعالم با عباسی علی دکتر ، مازندران استان

، ای هفته دو تعطیلی قانونیبر وپزشکی دانسته واجب خود بر را مراجعین به خدمت قضائیه قوه در پزشکی کارشناسی بازوی بعنوان و وظیفه حسب بر

دهند.میادامهرسانیخدمتبهمنتبیخدمتوبسیجیروحیهباکلادارهاینکنانرکاوپزشکان

کل قانونیمدیر ویروسپزشکی با رویارویی مقدم خط در سالمت مدافعان که روزهایی در گفت: مردم به رسانی خدمت اولویت بر تاکید با مازندران استان

کرونا ویروس انتقال و شیوع مانع ایام این در بهداشتی های پروتکل رعایت با تا خواست مردم از ، کرونا ویروس تصاعدی شیوع علیرغم و دارند قرار کرونا

.هستیمآنهاکناریربیمااینبامبارزهدرکهدهیمنشانوکردهکمکسالمتنظامفعاالنبهوشده

آزادیعصرروزنامهدیگر:منابع
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)۱۱:۲۹-۹۹/۰۹/۰۴((تهران)گذشتهماههفتدردرمانیسقطمجوز۵۸۱صدور

است.شدهصادردرمانیسقطمجوزمورد۵۸۱ی،رجاسالمهرپایانتافروردینابتدایازکرد:اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلاداره-ایرنا-تهران

گزارش ازبه ایرنا شنبه سه کلروز قانونیاداره مدتپزشکی این در تهران، برای۹۳۳استان درمانیردنفر سقط مجوز مراکز(یافت به پزشکیجسمانی)

سالقانونی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند کرده مراجعه تهران درمانی۹۸استان سقط مجوز صدور برای درخواست تعداد ۱۵بود،مورد۱۰۹۴که

است.یافتهکاهشدرصد

ضرو شرایط است: شده تاکید گزارش این ناهنجاردر به مربوط شرایط شود می تقسیم گروه دو به درمانی سقط مجوز صدور برای شرایطری و جنینی های ی

بیما یک وجود به ناهنجارمربوط و مشکالت مورد در که مادر در جدی ناهنجاری قطعی تشخیص جنینی، های سونری ویا معتبر ژنتیک آزمایش با گرافیوی

ناهنجا ناهنجارمعتبر، یا حری موجب ها رضایتری شود، مادر بارداوگاهانهآج سن مادر، ازرکتبی کمتر سون۱۹ی براساس سوهفته اینکهرگرافی و معتبر یال

است.برسدقانونیپزشکیتاییدبهوتشخیصمربوطهمتخصصسهتوسطمادرجرح

پانایرگزارخبدیگر:منابع

/۹۹/۰۹((اصفهان)امسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارافزایشخبرداد؛اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۴-۱۱:۵۳(

است.داشتهافزایشنفر۵۰قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینگفت:ودادخبراصفهاناستاندرامسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارافزایشازسلیمانپور

خب خبرنگار با گفتگو در سلیمانپور» اصفهانرگزار«علی شبستان مراجعینی آمار کاهش به اشاره گفت:با امسال ماهه هفت در نزاع دلیل عللربیشتبه ین

است.بودهسختجسمبرخوردوبلندیازسقوطبهمربوطکارحوادثدرفوت

قانونیکلرمدی درپزشکی اینکه بیان با اصفهان جا۷استان سال تعدادرماهه و۲۵ی مراکز۴۴۹هزار به نزاع از ناشی صدمات دلیل به پزشکینفر

معادلقانونی قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این افزود: کردند، مراجعه دلیل۱۰.۲استان به مراجعان که است حالی در این و یافته کاهش درصد

دهند.میتشکیلرااستانقانونیپزشکیمراکزبالینیمعایناتمراجعانحجمازدرصد۳۵نزاع

بیان با یکوی و مرد پنج درزمسمومیت برنج قرص با اصفهانی جا۷ن سال داشت:ی،رماهه جا۷درابراز سال دررماهه شده معاینه اجساد آمار ی

قانونیمراکز مپزشکی علت تشخیص با برنج،راستان قرص با مسمومیت مسمومیت۶گ به نسبت که بوده کاهش۱۴نفر قبل سال مشابه مدت در نفر
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است.داشته

قانونیکلرمدی اصفهانپزشکی جااستان سال در برنج قرص با مسمومیت متوفیان و۵یرگفت: گذشتهز۱مرد سال مشابه مدت در که حالی در هستند، ن

بودند.مرد۱۲ونز۲

اند.بودهمردنفر۶۵۸وهزار۱۶ونزنفر۷۹۱وهزار۸تعدادنزاعمراجعانکلازکرد:خاطرنشانوی

در شد: یادآور قبلسلیمانپور سال مشابه و۲۸مدت نزاع۳۳۹هزار دلیل به مراکزنفر قانونیبه کهپزشکی کردند مراجعه وزنفر۸۲۰وهزار۹استان ۱۸ن

بودند.مردنفر۵۱۹وهزار

امسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارافزایش

قانونیکلرمدی درپزشکی اینکه اعالم با همچنین اصفهان تعداد۷استان امسال مراکز(نفر۶۲ماهه در کار حوادث از ناشی فوت دلیل به مرد) پزشکیهمگی

است.داشتهافزایشمرد)همگی(نفر۵۰قبلسالمشابهمدتبامقایسهدرتعداداینگفت:گرفتند،قرارمعاینهمورداستانقانونی

است.بودهسختجسمبرخوردوبلندیازسقوطبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتوی،گفتهبه

126پیام/پایان

)۱۲:۵۸-۹۹/۰۹/۰۴(لغزندهجادههایدربیاحتیاطیبااصفهاندرخودروهاگونیژوا

میشود.شنیدهلغزندهجادههایدررانندگانبیاحتیاطیدلیلبهترافیکیحوادثازیرناگواخبرهایبارشاولینویژهبهیزپاییبارشهایآغازباهرساله-ایرنا-اصفهان

وا کاژحادثه سرویس ناگوارگونی اخبار جمله از اصفهان نفت پاالیشگاه منتشررکنان جاده لغزندگی و باران بارش دلیل به ماه آذر روزهای اولین در که بود ی

شد.

در اصفهان انتظامی فرماندهی راهور پلیس رییس گفته وا۲به فقره دهها باران، بارش دلیل به گذشته خودروژروز جرحی و خسارتی فوتی، تصادف و گونی

داد.رویاصفهاناستاندر

راهدا ادارهکل اعالم به ازربنا بیش اصفهان، جادهای نقل و حمل و از۷۰ی تجاوز جلو، به نکردن توجه که است انسانی عوامل از ناشی تصادفات درصد

(اصفهان)امسالماهههفتدرکارحوادثازناشیفوتآمارایشافزشبستان:|خبرخبرادامهادامه
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و خستگی آلودگیسرعت، نکردنخواب رعایت مهمتو از تقدم میانرحق این در و میرود شمار به آن دالیل م۴۳ین درردرصد رانندگی سوانح میر و گ

خودروست.گونیژواعلتبهاصفهاناستان

صورت در که میدهد اطمینان و میکند توصیه جادهها لغزندگی و بارندگی روزهای در را آرامش و صبر رانندگان به همواره راه و راهور پلیس وجود این با

رساند.خواهندپایانبهسالمتبهراخودسفررانندگیمقرراتوقوانینرعایت

بارش کنار در اخبار اولین توصیهها این همه وازبا خطر برف، یا باران بسیاژیبای در که است لغزندگی دلیل به خودروها نیزرگونی جانی تلفات با موارد از ی

است.همراه

میشودموجبراالستیکوجادهاصطکاککاستهشدنموادنفتی،بهجادههاآغشتهبودن

راهدا ادارهکل ترافیک و ایمنی نفتیرکارشناس مواد به جادهها بودن آغشته علت به باران بارش اولین در گفت: اینباره در اصفهان جادهای نقل و حمل و ی

میرود.باالسانحهبروزاحتمال،معابردرآبیافتنیانرجعلتبهالستیکوجادهاصطکاکمیزانشدنکاستهآندنبالبهوجزلمایعاتو

ت افزود: ایرنا با گو و گفت در ذهبیون موجودرمعید آالیندههای سایر و نقلیه وسایل روغن و الستیک از باقیمانده آثار سایر و خاک و گرد با باران قطرات کیب

است.عادیروزهایبهنسبتبیشتراحتیاطنیازمندشرایطایندرخودرولرکنتکهمیآوردوجودبهلغزندهسطحیآسفالت،شکافوسطحدر

ح لغزندگی، و باران دلیل به جاده و الستیک تماس سطح کاهش نتیجه در داشت: اظهار چروی تردد موجب باال سرعت با ایرکت الیه روی بر خودرو های خ

کنت حتم طور به که میشود آب زمانراز در اصطکاک کاهش به توجه با افزود: ایمنی کارشناس این میکند. دشوار و سخت بسیار را هنگام چنین در خودرو ل

کنند.یرخوددافرسودهوصافالستیکهایباکترحازبایدرانندگان،جوینزوالتبارش

ط شامل عواملی وی گفته زبربه و نوع الستیک، داخل باد فشار الستیک، آج سطحرح بر ترمز اصطکاک نیروی ایجاد در نقلیه وسیله سرعت جاده، سطح ی

است.موثربارانی

باران هنگام ترمز کارایی از افزود: میشودذهبیون کاسته معابر کردندر خشک به نسبت تردد شرایط شدن فراهم از پس باید کامل توقف بر عالوه رانندگان و

کنند.اقدامترمزآزمایشوخهارچ

استبیخطرمحتاطرانندهوسالمخودرویبالغزندهجاده

خودرو، بودن سالم شامل بارانی هوای در سفر الزامات مجموعه گفت: اینباره در نیز اصفهان انتظامی فرماندهی راه پلیس رانندهآرییس بودن آمده و گاهی

است.رانندگیمقرراترعایتنهایتدرو

پورقیص حسین باشدرسرهنگ مساعدتر جوی اوضاع که زمانی به سفر زمان تغییر افزود: ایرنا با گو و گفت در بهتی صورتیرهمواره در ولی است انتخاب ین

شود.رعایتعادیروزهایازجدیتررانندگیضوابطوقواعدبایداستیرضروسفرکه

ح مطمئنه سرعت با که خودروهایی بارانی روزهای در داشت: اظهار واروی و جاده از خروج دچار ندارند، توجه راه حاشیه خطوط به و نمیکنند گونیژکت

دارد.همراهبهراسرنشینانحرجوفوتمواردازیربسیادرکهمیشوند

وا و خروج از متعدد موارد به اشاره با اصفهان انتظامی فرماندهی راه پلیس اولینژرییس با جادهها در اتوبوسها جمله از سنگین و سبک خودروهای گونی

میدهد.رویناگوارحوادثاینسالههرهمبازرسانههایقرطازوکارشناسانوپلیسسویازبسیارتوصیههایوجودباگفت:لغزندگیوبارش

به بسته و ندارد خاصی عدد مطمئنه سرعت شد: یادآور کنتوی الزمه که را سرعتی راننده اگر که است ترافیک و جاده وضعیت و رارشرایط است خودرو ل

میشود.حادثهسازنکندرعایت

بسیا دارد، اهمیت بسیار جاده لغزندگی و بارانی روزهای در گردنهها و پیچها در سرعت این رعایت اینکه بیان با سنگینروی بهویژه و سبک خودروهای از ی

میشوند.رانندگاندیگربهمالیوجانیخسارتباعثومیکنندقیچیخودشاناصطالحبهومیشوندواردمخالفمسیربهشرایطایندر

لغزندهجادههایدربیاحتیاطیبااصفهاندرخودروهاواژگونیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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پیش مشکلی جلو راننده برای اگر تا کنند حفظ را جلویی خودروی با طولی فاصله جادهها، سطح لغزندگی و باران بارش زمان کرد: توصیه رانندگان به وی

نیاید.وجودبهایزنجیرهبرخوردآمد،

ندارد،رپورقیص وجود دیدکافی و است مهآلود هوا که افزود:زمانی و داد قرار تاکید مورد بسیار را بارانی روزهای در سبقت از پرهیز و مطمئنه سرعت رعایت ی

شود.بهترشرایطتاکنندتوقفایمنجاییوراستسمتالیهمنتهیدربایدخودرو،چراغهایکردنروشنعالوهرانندگان

آخرب قانونیگزارشینرپایه اصفهانپزشکی جااستان کلرنف۳۹۸ی،رسال اداره به دادند دست از را خود جان ترافیکی حوادث در قانونیکه استانپزشکی

است.داشتهکاهشدرصد۱۸.۱)،رنف۴۸۶(قبل،سالمشابهمدتبامقایسهدرآمارایناند؛شدهدادهارجاعاصفهان

جا سال ترافیکی حوادث تلفات مجموع اصفهان،راز استان در وزنفر۷۴ی اند.۳۲۴ن بوده مرد باربیشتنفر ترافیکی حوادث تلفات جادههای۲۴۷ین در نفر

است.شدهگزارشسایرنفر۵ویرشهدرونمسیرهاینفردر۱۴۶،یرشهبرون

جا و۸یرسال کل۹۶۲هزار اداره به رانندگی حوادث قانونیمصدوم رقمپزشکی این که کردهاند مراجعه تابعه مراکز و اصفهان مدتاستان با مقایسه در

است.داشتهکاهشدرصد۲۶.۲قبلسالمشابه

آنالینجمجامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۹-۹۹/۰۹/۰۴(استممنوعهمچنانجرکسکینهبهشتبهزائرانورودج:رکشهردار

ک شهردار بردارایسنا/البرز بهره آماده پیش هفته چند از (س) سکینه بهشت معراج مجموعه گفت: برج از پیش کرونا، شیوع از ناشی خاص شرایط دلیل به ولی است مراسمرگزاری ی
کند.میرسانیخدماتمراجعانبهرسمیافتتاح

مدی سازمان معراج مجموعه پروژه از بازدید در آذر چهارم سهشنبه روز زاده کمالی کرعلی شهر شورای رئیس همراه به که آرامستانها اظهارریت شد، انجام ج

مهمت از یکی (س) سکینه بهشت معراج مجموعه مدیرکرد: سازمان پروژههای بهداشتی،رین سرویس وضوخانه، نمازخانه، شامل که است آرامستانها یت

است.آبشاروسبزفضایطراحیی،زسامحوطهمیت،نمازاقامهمحلیح،رتشسالنوپزشکییرادامجموعهبهشت،فرهنگیمجموعه

بردا بهره آماده پیش هفته چند از مجموعه این داد: ادامه وی ایسنا، گزارش ازربه پیش آورده، پیش کرونا شیوع که خاصی شرایط دلیل به ولی است ی

میدهد.ارائهشهروندانبهراالزمخدماتورسیدهیربردابهرهبهرسمیافتتاحمراسمیرگزارب

میشودافتتاحبهزودیبهقانونیپزشکیجدیدساختمان

ک جدیدرشهردار ساختمان پروژه توجه قابل پیشرفت به اشاره با ادامه در قانونیج مختلفیپزشکی بخشهای از که پروژه این افزود: (س)، سکینه بهشت

تش سالن ادارچون سالن و بریح رسمی افتتاح مراسم زودی به و کند می ارائه خدمات شهروندان به شده تکمیل قبولی قابل سرعت با شده تشکیل گزارری

شد.خواهد

.بودخواهیمدفنمجوزصدورفرآیندهایدریعرتسومراجعانبهرسانیخدمتبهبودشاهدساختماناینافتتاحباکرد:اضافهزادهکمالی

خدماتی از راحتی به توانند می مراجعان آن تکمیل با که است احداث حال در هم مجموعه این فرهنگی ساختمان مذکور، های پروژه کنار در داد: توضیح وی

شوند.برخوردارخودرفتهدستازیزانزعبرایاعالمیهبنروچاپچون

استممنوعثانویاطالعتاسکینهبهشتبهزائرانورود

لغزندهجادههایدربیاحتیاطیبااصفهاندرخودروهاواژگونیایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ک کرشهردار (س) سکینه بهشت در توجهی قابل های پروژه اینکه به اشاره با برایرج سال طول در که مراجعانی گفت: است، اجرا حال در قبورزج یارت

جمعیزع تالش و مسئوالن حمایت امر این که هستند (س) سکینه بهشت آرامستان در محسوسی تغییرات شاهد کنند می پیدا حضور محل این در یزانشان

است.مجموعهاینهمکاران

رو شبانه تالش از قدردانی ضمن زاده مدیزکمالی سازمان پرسنل کاری فشار رغم علی که آرامستانها بهتزیریت هستند مواجه آن با که خطراتی و ینریاد

باشند.داشتهمجموعهاینپرسنلباراالزمیرهمکاکروناشیوعازیرگیوجلبرایتاخواستشهروندانازمیدهند،ارائهمراجعانبهراخدمات

ب حاضر حال در داد: ادامه (س)، سکینه بهشت آرامستان در شهروندان تردد برای محدودیت اعمال به اشاره با سکینهرگزاروی بهشت در مراسم نوع هر ی

شود.مییرگیوجلمجموعهاینبهزائرانورودازثانویاطالعتاواستممنوع(س)

ک شهروندانرشهردار از افزود: میگیرد، صورت بهداشتی های پروتکل تمامی رعایت با اموات دفن برای سازمان رسانی خدمت هفته طول در اینکه بیان با ج

ش از دیگران یک، درجه بستگان از غیر و رسانیده حداقل به را مکان این در حضور دیگران، و خود سالمتی حفظ برای شود می تشییعرتقاضا مراسم در کت

کنند.یرخودداجدا

همکا حداکثر مردم رود می انتظار و بوده ها خانواده و مراجعان سالمت حفظ منظور به شده گرفته تصمیمات همه شد: یادآور زاده اجراییرکمالی عوامل با ی

باشند.داشته

پیامانتهای

جرکیرشهیترمدییرخبپایگاهامروز/روزنامهدیگر:منابع

)۰۹:۲۷-۹۹/۰۹/۰۵()ه(کرمانشاسرمافصلدرتلخحوادثبروزازیرگیوجلبرایسادهراهکارچند

است.یرضروکربنکسیدومونگازبامسمومیتازیرپیشگیبرایایمنینکاترعایتسرمافصلرسیدنفرابا

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مونری گاز اینکه بیان با کرمانشاه نشانی آتش سازمان رییس کرمانشاه، کشندهوکز و سمی بسیار بو، بی رنگ، بی کربن کسید

کرد.یرگیوجلسرمافصلدرمخصوصاگرفتگیگازدلخراشحادثههایبروزازمیتوانمهماماساده،راهکارچندانجامباگفت:است،

بخا نصب هنگام شهروندان افزود: رضایی شکلرآتشپاد به کالهکهای از باید همچنین و نباشد مسدود که کنند چک باید حتما را دودکش مسیر Hی

شود.استفاده

بخا لوله کرد: خاطرنشان خاروی دهنده نشان این که باشد سرد نباید بخاری لوله شدن درج از بخاری باید صورت این در که زانوهاست یا و خاموشریچه را ی

کرد.بررسیرااتصاالتو

استممنوعهمچنانجکرسکینهبهشتبهانائرزورودج:کردارشهرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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تص کرمانشاه آتشنشانی سازمان گیررییس درز میشود گرفتگی گاز بروز موجب فصل این در که مشکلی کرد: تمامریح نباید هاست، پنجره اصولی غیر ی

باشد.برقراربستهسرفضاهایدربایدهواکافییانرجوبسترامنافذ

بسیا داشت: اظهار رضایی جدارآتشپاد امکان و میکند بیشتر را گرفتگی گاز خطر کار این که میخوابند سوز گاز وسایل با کمی بسیار فاصله در شهروندان از ی

دارد.وجودافرادجاییجابههنگامبهنیزیربخالولهاتصاالتشدن

خا و شیشهای حفاظ نداشتن که چرا کرد استفاده خانه کردن گرم برای گاز اجاق از نباید عنوان هیچ به کرد: تاکید محیطروی از کربن مونواکسید گاز نشدن ج

میکند.تهدیدراافرادجان

میکند.بیشترراگرفتگیگازخطرکهچرانمیشودتوصیهمحافظشیشهنداشتندلیلبهنیزشومینهازاستفادهافزود:رضایی

س تهو، نفس، تنگی اینکه بیان با آتشنشانی سازمان مهمتررییس از سینه قفسه در درد و گارگیجه عالئم دچارزین فرد با مواجه هنگام گفت: است، گرفتگی

اکسی تا داد قرار باز فضای در را او باید بهژمسمومیت کافی منرن از بیرون به فرد انتقال امکان اگر و برسد سردزیهها اب با را حولهای باید نداشت وجود ل

برسند.امدادینیروهایتادادقرارفردبینیودهانرویوکردهمرطوب

اند.دادهدستازراخودجانگرفتگیگازاثربرکرمانشاهاستاندرنفر13کنونتا99سالابتدایازقانونیپزشکیآماراساسبر

)۰۹:۰۵-۹۹/۰۹/۰۵(خوزستان)(نوجوانانوکودکانگرمعلتاولینترافیکی،حوادث

است.سنینهمهدرفوتعلتهشتمینونوجوانانوکودکانمیروگرمعلتاولینترافیکیحوادثگفت:خوزستانبهداشتکزرمرئیس

م رئیس علوی محمد گفترسید در خوزستان بهداشت بهوکز ترافیکی حوادث امروزه گفت: ، اهواز از جوان خبرنگاران باشگاه استانهای گروه خبرنگار با گو

مط المللی بین سطح در پایدار توسعه موانع و مهم معضالت از یکی سالرعنوان در جهان کشورهای از آمده دست به اطالعات براساس که گونهای به است، ح

رسید.ثبتبهنفرمیلیون3/1ترافیکیحوادثازناشیگهایرمتعداد،2016

م علت اولین ترافیکی حوادث اینکه بیان با سنینراو جوانان و کودکان م29تا5گ علت هشتمین و تخمینرسال افزود: میشود، محسوب سنین همه در گ

شد.خواهدبدلجهاندرمیروگرمعاملهفتمینبه2030سالتانگیرد،صورتآنازیرپیشگیبرایاقدامیاگرشدهزده

آمار براساس کرد: بیان قانونیعلوی ترافیکیپزشکی حوادث از ناشی متوفیان تعداد امسال نخست نیمه در زمان389استان، به نسبت که است بوده مورد

قبل، سال سیستان9مشابه و کرمان اصفهان، رضوی، خراسان فارس، تهران، استانهای از بعد و است باالیی رقم همچنان اما میدهد، نشان کاهش درصد

دارد.قرارهفتمرتبهدربلوچستانو

س روند همچون عواملی رانندگی،راو حین خستگی یا حواسپرتی قانون، ضعیف اعمال و اجرا قوانین، ناکارآمدی ایمنی، ضعیف استانداردهای شهرنشینی، یع

حین حواسپرتی و همراه تلفن با کردن صحبت ایمنی، کاله یا و ایمنی کمربند از نکردن استفاده غیرمجاز، سرعت الکل، یا مخدر مواد دارو، تأثیر تحت رانندگی

کرد.عنوانرانندگیحوادثوقوعدالیلازبخشیرانندگی

م ازررئیس بیش داشت: اظهار خوزستان بهداشت م50کز سوارانردرصد دوچرخه و سواران موتورسیکلت پیاده، عابران به مربوط ترافیکی حوادث گهای

به هستند، ترافیکی حوادث پذیر آسیب گروههای دیگر از کودکان اینکه ضمن اند، گرفته قرا غفلت مورد راهها طراحی سیستم در که افرادی یعنی است،

میدهد.دستازراخودجانترافیکیحادثهدلیلبهکودکیکدقیقه4هرًایبرتقکهگونهای

مانشاه)(کرماسرفصلدرتلخحوادثبروزازیگیروجلایبرسادهاهکاررچندسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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فی تکامل بودن محدود علت به پایینتر سنین در کودکان اینکه به توجه با داد: ادامه آسیبزاو ترافیک برابر در بالغین از بیش اجتماعی، و شناختی یکی،

سالیانه از300هزار186پذیرند، بیش معادل ترافیکی500کودک حادثه در کودکی اگر عالوه به میکنند، فوت جهان در ترافیکی حوادث اثر در روز هر در کودک

دشوارد کوچکتر کودکان در و است پذیرتر آسیب بالغین به نسبت سر جدی صدمات مقابل در را او سر بافت بودن نرمتر شود، عالئمرگیر و صداها تفسیر در ی

میگذارد.تاثیرنقلیهوسائطکترحجهتوسرعتفاصله،خصوصدرآنهاقضاوتبرمختلف

تعداد سالیانه نیز ایران در داشت: بیان سالزعلوی در جهانی بهداشت سازمان گزارش آمار براساس که میکنند فوت ترافیکی حوادث اثر در هموطنان از یادی

م2016 تعداد ترافیکیر، حوادث و16گهای جزو426هزار همچنان ولی ایم، داشته ترافیکی حوادث تلفات در که کاهشی به رو روند علیرغم و است بوده نفر

هستیم.جهاندر)تجمعینفرهزار100در20.5(ترافیکیحوادثمیروگرمباالیمیزانباکشورهای

آمار به اشاره با قانونیاو درپزشکی اخیر18کشور حدود97الی85سالهای(سال م70)، موارد شهردرصد برون تصادفات در ترافیکی حوادث از ناشی یرگ

تص است، خورده رقم روستایی راههای در حدودرو راه، پلیس سوی از شده، انجام بررسیهای براساس کرد: محدوده60یح در جادهای، تصادفات از 30درصد

میدهد.خرشهرهایرکیلومت

گپیام/انتهای

خوزستانبازتابخوزنیوز،یرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۹(داردقرارتصادفاتازناشیمیروگرمهفتمرتبهدرخوزستانخوزستان:بهداشتکزرمغیرواگیریهایربیماگروهرمدی
۰۴-۰۹:۵۸(

سال اول ماهه شش در قانونی پزشکی آمار براساس گفت: نعمانی خوزستان99کوروش در ترافیکی حوادث از ناشی متوفیان است389تعداد باالیی رقم همچنان که است بوده مورد
یم.رداقرارهفتمرتبهدربلوچستانوسیستانوکرماناصفهان،رضوی،خراسانفارس،تهران،هایاستانازبعدو

خب نشست در نعمانی کوروش ، رهیاب رسانی اطالع شبکه گزارش امروزربه که آذرما(ی بهسوم حوادثر) قربانیان یادمان جهانی روز به اشاره شد،با گزار

براساس که ای گونه به مطرحاست المللی بین سطح در پایدار توسعه موانع و مهم معضالت از یکی عنوان به حوادثترافیکی امروزه کرد: اظهار ترافیکی،

سال در جهان کشورهای از آمده دست به تعدادم2016اطالعات ترافیکیر، حوادث از ناشی های م1.3گ علت اولین ترافیکی حوادث است. نفر گدررمیلیون

جوانان و م29تا5کودکان علت هشتمین و پیشگیرسال برای اقدامی اگر زدهشده تخمین و است سنین تمام در سالرگ تا نشود، آن از هفتمین2030ی به

شود.تبدیلدرجهانمیروگرمعامل

از بیش افزود: م50وی کهدرردرصد افرادی از دسته آن یعنی است، سواران دوچرخه و موتورسیکلتسواران پیاده، بهعابران مربوط ترافیکی حوادث های گ

اند.گرفتهقرارغفلتموردهاراهطراحیسیستم

تق داد: ادامه هستند، ترافیکی پذیرحوادث آسیب های گروه دیگر از کودکان اینکه به اشاره با حادثهترافیکییبرنعمانی دلیل به کودک یک دقیقه چهار هر ًا

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

پذیرند.آسیبترافیکبرابربالغیندرازبیشاجتماعی،وشناختییکی،زفیتکاملبودنمحدودعلتبهترپاییندرسنینکودکان

بیمارمدی مرگروه غیرواگیر همچنینریهای است. بالغین از کمتر جثه کوچکی علت به کودکان شدن دیده و دیدن کرد:احتمال بیان خوزستان بهداشت کز

ستان)(خوزنوجوانانوکاندکوگمرعلتاولینافیکی،ترحوادثان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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دراگ ترافیکی حادثه در کوچکتر،رکودکی کودکان در است. پذیرتر آسیب سر جدی صدمات مقابل بالغیندر به نسبت او، سر بافت بودن تر نرم علت به شود، گیر

میگذارد.تاثیرنقلیهوسایلکترحجهتوسرعتفاصله،خصوصدرآنهاقضاوتبرمختلفعالئمصداهاوتفسیردریردشوا

تعداد ساالنه نیز ایران در متاسفانه کرد: عنوان جهانیدرزنعمانی بهداشت سازمان گزارش براساس که کنند می فوت ترافیکی حوادث اثر در هموطنان یادیاز

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

هستیم.ترافیکیحوادثمیروگرباالیممیزان

آمار براساس کرد: ابراز قانونیوی درپزشکی های18کشور سال از یعنی اخیر م70حدود97تا85سال موارد تصادفاتردرصد ترافیکیدر حوادث از ناشی گ

است.دادهخرروستاییهایراهدرویرشهبرون

بیمارمدی مرگروه غیرواگیر تصریهای خوزستان بهداشت آماررکز براساس قانونییحکرد: سالپزشکی اول ماهه شش از99در ناشی متوفیان تعداد

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

یم.رداقرارهفتمرتبهدربلوچستانوسیستانوکرماناصفهان،خراسانرضوی،فارس،تهران،هایاستان

س کرد:روند بیان ترافیکی، حوادث این وقوع عوامل به اشاره با اعمالضعیفرنعمانی و اجرا قوانین، ناکارآمدی ایمنی، ضعیف استانداردهای شهرنشینی، یع

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

شوند.میمحسوبحوادثاینوقوعدالیلازبخشیهمراه،باتلفنکردن

پیام/انتهای

قرتصادف…ازناشیمیروگمرهفتمرتبهدرستانخوزستان:خوزبهداشتکزمرگیرغیروایهایبیمارگروهمدیرنیوز:هیابر|خبرخبرادامهادامه
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