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آمار قربانیان مصرف الکل صنعتی در کشور به  70نفر رسید

 12کشته در مازندران
در اهواز  502نفر مسموم شدند

مــوج مســمومیت الکلــی بــه مازنــدران
رســید؛ اســتانی کــه روزهاســت درگیــر
حادثه کرونــا شــده و در روزهایــی بعــد از تهــران
باالتریــن آمــار میــزان ابتــا را دارد .دکتــر
علــی عباســی مدیــرکل پزشــکی قانونــی مازنــدران
گفــت :در حــدود  ۱۹روز گذشــته  ۱۲نفــر در ایــن
اســتان بــر اثــر مصــرف الــکل تقلبــی جــان خــود را
از دســت دادنــد ایــن در حالــی اســت کــه در مــدت
مشــابه ســال قبــل هیــچ گونــه فوتــی ثبــت نشــده
اســت .در ایــن بــازه زمانــی  11مــرد و یــک زن بــر اثــر
مصــرف الکل فــوت کردهاند .وی با اشــاره به اینکه
در گزارشهــای پزشــکی قانونــی مــرگ چندیــن
نفــر بــر اثــر مصــرف مشــروبات الکلــی پلمــب
شــده هــم وجــود دارد ،بــه خانوادههــا هشــدار داد:

ســودجو بــا اســتفاده از وایتکــس و مــواد شــوینده،
رنــگ زرد الــکل صنعتــی را بــه رنــگ ســفید تبدیل
کــرده و بهعنــوان الــکل طبــی و فــرآورده دارویــی
فروختهانــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی
اســتان اردبیــل ،عــدهای از افــراد فرصتطلــب
نیــز مشــروبات الکلــی دستســاز آلــوده و کشــنده
را براســاس شــایعهای کــه خودشــان ســاختهاند بــه
تعــدادی فریــب خــورده بــرای نجــات از بیمــاری
کرونــا فروختهانــد کــه خریــداران پــس از آشــامیدن
ایــن مــواد مهلــک ،بــه کام مــرگ فــرو رفتــه یــا
هوشــیاری و ســامتی خــود را از دســت دادهانــد.
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل بــا صــدور
اطالعی ـهای ،ضمــن هشــدار بــه مصرفکننــدگان

 15ëëکشته در البرز

ایــن قبیــل مــواد اعــام کــرد
هیــچ گونــه مشــروبات الکلــی
محمــد آقایــاری -معاون دادســتان
کــه مصــرف و آشــامیدن
اســتانداردی در کشــور وجــود
کــرج  -از افزایــش فوتیهــای
هرگونــه مشــروبات الکلــی،
نــدارد و حتــی مشــروبات
مشــروبات الکلــی مســموم در البــرز
چــه طبــی چــه صنعتــی و
الکلــی پلمــب شــده نیــز در
بــه ۱۵نفــر خبــر داد و گفــت :تاکنون
ســایر فرآوردههــای مشــابه
اغلــب مــوارد در کارگاههــای
ســه نفــر در ایــن رابطــه بازداشــت
بــه هیــچ عنــوان در کنتــرل،
زیرزمینــی تهیــه میشــود،
شــدهاند .وی از کشــف و ضبــط
پیشــگیری و کاهش بیماری
بنابرایــن بــه خانوادههــا
4هــزار لیتــر مشــروبات الکلی تقلبی
کرونــا مؤثــر نیســت.
هشــدار میدهیــم مراقــب
در کــرج خبــر داد و گفــت :چهــار
 39ëëقربانیدرخوزستان
فرزندان ،نوجوانــان و جوانان
هــزار لیتــر مشــروبات الکلــی شــامل
شــمار جانباختــگان مصرف
خــود باشــند.
 ۲۸۰۰لیتــرمشــروبالکلــیتقلبــیبا
الکلهــای صنعتــی در اهــواز
ëëمــرگ  4نفر و مســمومیت
مــارک یکــی از شــرکتهای تولیــد
بــه  39نفــر رســید؛ ایــن در
 36نفر در اردبیل
نوشــیدنی مطــرح کشــور و ۱۲۰۰لیتــر
حالــی اســت کــه در پــی
طــی  3روز گذشــته  ۴۰نفــر
الــکل تقلبــی کشــف و ضبــط شــده
مصــرف الــکل در اســتان
از شــهروندان اردبیلــی بــا
اســت.
خوزســتان  ۵۰۲نفــر دچــار
مصــرف الــکل متانــول
مســمومیت شــدهاند.
مســموم شــدند.
دکتــر محمدرضــا رضاییبنــا معــاون درمــان دکتــر فرهــاد ابول نژادیان سرپرســت دانشــگاه علوم
دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل گفــت :از ایــن پزشــکی جنــدی شــاپور اهــواز گفت :نخســتین فــرد با
تعــداد ســه نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد و عارضــه مســمومیت الکلــی در تاریــخ  ۱۶اســفند بــه
یــک نفــر دچــار مــرگ مغــزی شــده و برخــی نیــز بیمارســتان مراجعــه کــرد کــه تــا  ۲۰اســفند تعــداد
در بخشهــای مختلــف از جملــه دیالیــز بســتری مســمومیت بــا الــکل بــه  ۵۰۲نفــر رســید .تاکنــون در
شــدهاند .بعضــی از شــهروندان ،بــا تصــور اینکــه مجمــوع  ۳۹نفــر جــان خــود را از دســت دادهانــد کــه
الــکل در پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا مؤثــر اســت  ۳۷نفــر از فوتیهــا در اهــواز و  ۲فوتــی در رامهرمــز
اقــدام بــه مصــرف الــکل کردهانــد در حالــی کــه هســتند کــه از ایــن تعــداد  ۳۸نفــر مــرد و یــک نفر زن
تمامــی الکلهــای موجــود فقــط بــرای گندزدایــی اســت .سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی
و ضدعفونــی محیــط و ســطوح بــوده و مصــرف شــاپور اهــواز تصریــح کــرد :میانگیــن ســنی ایــن افراد
خوراکی آن ســمی و کشــنده اســت .بررســی پلیس مســموم  ۳۴ســال اســت کــه کــم س ـنترین قربانــی
اطالعــات و امنیــت نشــان میدهــد کــه عــدهای  ۱۵ســاله و مس ـنترین آنهــا  ۷۲ســاله اســت.

 #صداوسیما
هشتگ

یگانه خدامی
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ایــن روزهــا انتقادهــا بــه صداوســیما بهدلیــل نــوع پوشــش اخبــار بیمــاری
کرونــا و اطالعرســانی دربــاره آن بیشــتر شــده اســت .بســیاری از کاربــران
گزارشهــای روزهــای اول شــیوع ایــن بیمــاری را بازنشــر میکننــد کــه
صداوســیما تــاش میکــرد آن را یــک بیمــاری ســاده نشــان دهــد و
میگوینــد همیــن مســأله باعــث بیتوجهــی مــردم بــه هشدارهاســت.
گزارشــی کــه بخــش خبــری  ۲۰:۳۰دربــاره شــیوع کرونــا در قــم پخــش کــرده
و گفتــه بــود شــایعه فضــای مجــازی اســت یکــی از گزارشهایــی اســت
کــه بــه آن اســتناد میشــود .کاربــران زیــادی هــم بــه اینکــه برنامههــای
صداوســیما بــرای روزهــای قرنطینــه و خانــه مانــدن مــردم ســرگرمکننده
نیســت ،اشــاره میکننــد:
«صداوســیمایی کــه تــا ســه هفتــه پیــشکرونــا رو در حــد یــه آبریــزش
بینــی جلــوه مـیداد االن از بیتفاوتــی مــردم گــزارش انتقــادی تهیــه میکنــه
کنارشــم هشــتگکرونــا را جــدی بگیریــم میزنــه!»
«وضعیــتکرونــا در صداوســیما :از هــر یــک نفــر ســه نفــر بهبــود
یافتــه»
«وقتــی صداوســیما  ۲۴ســاعته اخبــارویروسکرونــا را خــوب و تحــت
کنتــرل گــزارش میکنــد چــرا انتظــار داریــم مــردم مســافرت ،میهمانــی و
تجمعــات خــود را لغــو کننــد؟!»
ً
«صداوســیما کلــی مســئول آورده مثــا داره ســؤال و جــواب میکنــه
بــرایکرونــا چیــکار کردیــد خیلــی هــم چالشــی امــا یــادم نمیــره گــزارش
بیســت و ســی قبــل از انتخابــات»
«تعطیــات نــوروزی هــم میتونــه در اثــر میهمانــی و مســافرت و
خریــد مــردم بــه اوج گرفتــن شــیوع کرونــا منجــر بشــه و هــم بــه فرصتــی
بــرای قرنطینــه عمومــی و قطــع زنجیــره شــیوع .مــردم نیــاز بــه دریافــت
آموزشهــا بــرای ســبک زندگــی صحیــح ایــن مــدت دارن .صداوســیما
باتوجــه بــه نفــوذ گســتردهای کــه داره بایــد زودتــر دســت بــه کار بشــه».
«صداوســیما بیــن رســانههای دنیــا حکــم اکســپلورر داره بیــن
مرورگــرا!»
«صداوســیما کــه عامــل اصلــی بیتفاوتــی مــردم نســبت بــه کرونــا
بــوده اســت تاحــدی کــه بســیاری از مــردم ایــن بیمــاری را جــدی نگرفتـه و
بــه زندگــی روزمــره خــود مشــغولند ،حــاال از مــردم بابــت نمانــدن در خانــه
طلبــکار نیــز شــده اســت»
«تمــام مســئولیت بیخیالــی ملــت فقــط بــا صداوسیماســت و اون
امیدهــای الکــی و کرونــا کــه تــرس نــداره اول ورود کرونــا .بمانــد کــه ورود
کرونــا هــم بــرای بیخیالــی مســئوالن بــوده»
«فرمانــدار کاشــان در مصاحبــه بــاصداوســیما آمــاری از فوت شــدگان
کرونــا ویــروس داده اســت بعــد همــانصــدا ســیما یــک برنامه پخــش کرده
کــه آمــار فــوت شــدگان در کاشــان غلــط و شــایعه فضــای مجازی اســت»
«بهتــر نیســت بــرای مانــدن مــردم تــوی خونــه از افــرادی ماننــدعــادل
فردوسـیپور کمــک بگیــری؟!»
«واســه تعطیــاتنــوروز قــرارهتلویزیــون فیلــم «شــبی کــه مــاه کامــل
شــد» رو بــذاره .از شــدت هیجــان ایــن انتخــاب هوشــمندانه در ایــن شــرایط
روحــیجامعــه اشــک تــو چشــمام حلقــه زد!»

