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 ممنوعیت تردد شبانه، طرحی که 
تقریباً یک سال پیش به منظور کاهش 
چرخش ویروس کرونا در کشور اجرایی 
شد و حاال بسیاری بر این باورند که این 
طرح چندان مؤثر نبوده است. شاید چند 
هفته پس از آغاز این طرح بسیاری از مردم 
قید اینکه شب ها در خانه بمانند را زدند و 
کار فقط بــرای گروهی که در همه حال 
قانون را رعایت می کنند سخت شد. حاال 
دوباره شب ها هم تعداد زیادی ماشین در 
خیابان ها وجود دارد و حتی در ساعاتی 
بجز ساعات شلوغی هم ترافیک خیابان ها 
سنگین است. خیلی ها دیگر راه فرار را یاد 
گرفته اند و زندگی برایشــان شبیه قبل 

شده است. 
فقط برای 2 درصد ناقابل!

طرح محدودیت تردد شبانه از ابتدای 
آذرماه ســال 1399 در تهران و ســایر 
شهرهای ایران به اجرا درآمد و تاکنون نیز 
ادامه دارد. بر اساس این طرح، از ابتدای 
آذرماه تا پایان اســفندماه 1399 تردد 
خودروهای شــخصی از ساعت ۲1 تا ۴ 
بامداد ممنوع اعالم شد و درصورت تردد 
و ثبت با دوربین یا توسط نیروی انتظامی، 
خودروها بــه مبلغ ۲00 هــزار تومان 
جریمه می شــدند. این طرح از ابتدای 
فروردین ماه دو ســاعت کاهش یافته و 
از ســاعت ۲۲ تا 3 بامداد اجرا می شود. 
اما اجرای این طرح از ابتدا با چالش های 
متعــددی مواجه بــوده و همچنان نیز 
محل بحث است. این طرح با این تصور 
در ایران شروع شــد که همچون برخی 
کشورهای دنیا می تواند موفقیت آمیز و 
در کاهش چرخش ویروس مؤثر باشد؛ 
اما آمارها نشــان می دهد اجرای آن در 

ایران نتوانســته تأثیر باالیی در کاهش 
ابتال به کرونا داشته باشد. دلیل آن را شاید 
بتوان ناهماهنگی میان قانون گذاران و 
مجریان این قانون دانست که باعث شده 
شهروندان به آسانی راه های دور زدن این 

قانون را پیداکرده و از آن تمرد کنند.
بر اساس گزارشــی که اخیراً نقشه و 
مسیریاب »بلد« منتشر کرده است، به 
نظر می رسد این طرح چندان نتوانسته 
موفق شود و شــهروندان را در خانه نگه 
دارد. طبــق آمار »بلد«، قبل از شــروع 
محدودیت ها، حدود 1۴ درصد از سفرها 
در ساعات شب )۲1 تا ۴( اتفاق می افتاده 
که گرچه این آمار با آغاز محدودیت های 
شــبانه در آذرماه به 9 درصد رســیده 
است، اما در ماه های بعد با افزایش تردد 
شهروندان به نزدیک 1۲ درصد رسیده 
اســت و عماًل محدودیت ها اثربخشی 
زیادی نداشته است. ضمن اینکه بسیاری 
از کاربران این اپلیکیشن، به جای استفاده 
از خودرو شخصی، در ساعات محدودیت، 
از تاکسی های اینترنتی استفاده کرده اند. 
تا جایی که برآورد شده، تا قبل از شروع 
محدودیت ها، میزان ســفرهای شبانه 
با تاکســی های اینترنتی کمتــر از ۴0 
درصد کل سفرها بوده است، درحالی که 
پس از اعــالم محدودیت ها به باالی 60 
درصد رسیده اســت. این آمار به خوبی 
بیانگر این اســت که گرچــه در الگوی 
استفاده از خودروی شخصی توسط افراد 
تغییراتی حاصل شده، اما افرادی که نیاز 
به تردد شبانه داشــته اند، با اجرای این 

محدودیت ها خانه نشین نشده اند.
طرحی بی کاربرد، به نفع مرفهین 

اعتراض به استمرار طرح منع تردد 
شبانه فقط مختص شــهروندان نبوده 
و نمایندگان مجلس و مدیران استانی 
نیز نسبت به آن نقد جدی ابراز کرده اند. 
به طور نمونه علیرضا زالی، رئیس ستاد 

مقابله با کرونای استان تهران، شهریور 
امسال گفته بود بحث منع تردد شبانه 
تأثیری در کاهش کرونا ندارد و نتیجه ای 
جز به کارگیری و خســتگی پلیس هم 
نداشته است و باید این طرح موردبررسی 
قرار گیرد. همچنین برخــی موارد که 
ایجاد زحمت، هزینه و نارضایتی به همراه 
دارند را هم باید موردبازنگری قرار دهیم. 
انوشیروان محسنی بندپی، استاندار 
وقت تهران هم دراین بــاره بیان کرده 
بود: در خصوص طرح منع تردد شــبانه 
خواستار بازنگری در همه مصوبات اعم 
از رعایــت پروتکل هــا و فاصله گذاری 

اجتماعی هستیم. 
بســیاری هم بر این بــاور بودندکه 
وضعیت ترددهای شبانه کشور و شهر 
تهران فضا را برای طبقه مرفه خالی کرده 
است. ازآنجاکه تنها دوربین های طرح 
ترافیک و طرح زوج و فرد )که در مناطق 
مرکــزی و جنوبی تهران نصب شــده( 
قادر به ثبت پالک خودروها هســتند و 
دیگر دوربین های ترافیکی نمی توانند 

بر اســاس ســاعت تردد تنظیم شوند، 
بسیاری از جامعه شناسان و کارشناسان 
شهری نسبت به افزایش فاصله طبقاتی 
با اجرای طرح محدودیت تردد شــبانه 
هشــدار داده اند. درواقع افرادی که در 
محدوده طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد 
زندگی نمی کنند، آزادانه می توانند در 
سطح شــهر و منطقه خود تردد کنند و 
تنها باید مراقب باشند از مبادی ورودی 
و خروجی طرح تردد نکنند. همچنین 
در صورت تخلف مانند سرعت غیرمجاز 
یا عبور از چراغ قرمز، هم زمان شــامل 
جریمه محدودیت هــای کرونایی نیز 
می شوند. به این ترتیب به نظر می رسد 
اهالی شمال، غرب و شرق تهران که اقشار 
مرفه تر نسبت به مرکز و جنوب تهران به 
شمار می روند، با این طرح نیز از رانت رفاه 

شهری برخوردار شده اند.
هزینه هایی که به خانواده ها 

تحمیل می شود
بیماری و ناخوشــی هیچ وقت خبر 
نمی کند و شــب و روز نمی شناسد. در 
ایــن روزها که مردم بســیاری بیمارند 
به ناچار ترددهای شبانه نیز کم نیست. 
همین موضوع برای قشــری که درآمد 
چندانی نــدارد می تواند مشکل ســاز 
شــود. یعنی عالوه بــر هزینه هایی که 
بیماری بر دوش آن ها گذاشته حاال باید 
یا هزینه جریمه تردد در شب را پرداخت 
کنند یا هزینه های باالی تاکســی های 
اینترنتی. این درحالی  است که استفاده 
از خودروهای اینترنتی هــم می تواند 
ریسکی باشد. چراکه منجر به بیمار شدن 
راننده و اطراف بسیار دیگری که با آن فرد 
در تماس هستند نیز خواهد شد. البته از 
این نکته هم نباید غافل شد که بسیاری از 
داروخانه های بزرگ کشور که داروهای 
بیماران کرونایی و بیماری های خاص تر 
را ارائه می دهند نیز در مرکز شــهر قرار 

دارند.
سردرگمی مردم با تصمیمات 

ناهماهنگ مسئوالن
پس ازاینکه واکسیناسیون در کشور 
آغاز و قرار بر این شــد برای جلوگیری 
از ازدحام و ســرعت بخشــیدن به کار 
برخی از مراکز به صورت شــبانه روزی 
واکسیناسیون کرونا را انجام دهند، بحث 
و شوخی هایی با این موضوع شد که وقتی 
تردد ممنوع است چطور می شود به مراکز 
برویم و واکسن کرونا بزنیم؟ این شوخی ها 
و طنزپردازی آن قدر ادامه داشت تا جایی 
که ستاد ملی کرونا ســرانجام مصوب 
کرد طرح محدودیت تردد لغو شود. اما 
این مصوبه هیچ گاه اجرایی نشــد زیرا 
پلیس و نیروی انتظامی اعالم کردند هیچ 
ابالغیه ای مبنی بر لغو تردد شبانه به آن ها 
اعالم نشده و برای افرادی که در ساعات 
شبانه تردد داشتند، پیامک های جریمه 
نیز ارســال شــد. پس از دو روز با اعالم 
اینکه به دلیل ناهماهنگی، جریمه های 
این دو روز بخشیده خواهد شد، اجرای 

طرح از سر گرفته شد. ستاد ملی کرونا نیز 
برای رفع ورجوع موضوع واکسیناسیون 
شبانه روزی، اعالم کرد افرادی که برای 
واکســن مراجعه می کنند، می توانند 
با ارائه شــماره اتومبیل خــود به مراکز 
واکسیناســیون، مانع از ارسال پیامک 
جریمه شوند. اما این موضوع نیز با اعتراض 
افرادی مواجه شــد که مجبور بودند با 
اتومبیلی که به نام خودشان نیست برای 

واکسیناسیون مراجعه کنند.
تردد برای ساکنان مناطق مرکزی 

شهر سخت تر است
بر اساس آنچه پیش تر هم اشاره شد 
در تهران تنها دوربین های طرح ترافیک، 
عبور و مرور شــبانه خودروها را ثبت و 
برای متخلفان جریمه صادر می کنند و 
به همین دلیل شهروندانی که خانه های 
آنان در محدوده طرح ترافیک نیست، در 
ساعت های ممنوعیت تردد و به راحتی و 
بدون اینکه جریمه شوند، می توانند در 
شهر به جز محدوده طرح ترافیک تردد 
کنند. این مسئله صدای شهروندانی که 
محل زندگی شان داخل طرح ترافیک 
واقع شده را بیش از سایرین درآورده است. 
برای مثال شــهروندانی که در محدوده 
میدان ولیعصر زندگی می کند، از ۷:30 
صبح تــا 1۴:30 عصر بــه خاطر طرح 
ترافیک نمی توانند ماشین از خانه بیرون 
بیاورند، از آن طرف از ساعت 10 شب نیز 
طرح منع تردد شبانه اجرا می شود. همین 
موضوع باعث شده تا ساکنان این محله ها 
هزینه های زیادی برای جابه جایی در شهر 
پرداخت کنند و مشکالت زیادی داشته 
باشند. این درحالی است که شهروندانی 
که خانه آن ها در محدوده طرح نیست، 
بدون هیچ مشکلی در شهر تردد می کنند، 
فقط باید حواسشان باشد که داخل طرح 
ترافیک نیایند. اگر این طرح واقعاً طرحی 
درست و اصولی باهدف کاهش چرخش 
بیماری در بین مردم بود چرا به این شکل 
اجرا می شود؟ چرا کسانی که در نیاوران، 
سوهانک، شهرک غرب و جنوب تهران 
ساکن هستند، بدون نگرانی از جریمه 

شدن می توانند با ماشین بیرون بیایند؟
مبالغ دریافتی از جریمه ها کجا 

هزینه شد؟
پای صحبت هرکسی که بنشینید 
می گوید این طرح هرچه نداشــت پول 
زیادی روانه جیب دولــت کرد. هرچه 
باشد این موضوع مهمی است و مبالغ هم 
آن قدر کم نیستند که بتوانیم بی اعتنا از 
کنار آن بگذریم. البته هنوز آمار تجمیعی 
و دقیقی از میزان درآمدی که به واسطه 
این طرح ایجادشده در دست نیست؛ اما 
مثاًل در دوهفته ای که ســتاد ملی کرونا 
برای جلوگیری از ترددهای تعطیالت 
ایام سوگواری محرم، محدودیت تردد 
را در کشور تشــدید کرده بود )انتهای 
مرداد و ابتدای شــهریور(، اعالم شد که 
بیش از ۵۴0 هزار نفر در سراســر کشور 
محدودیت تردد شبانه را نقض کرده اند؛ 

با احتســاب جریمه ۲00 هزارتومانی 
برای نقض محدودیت، می توان برآورد 
کرد به طــور میانگیــن ماهانه حداقل 
۲00 میلیــارد تومان جریمــه از محل 
محدودیت های تردد شــبانه به حساب 
ارگان هــای دولتی ریخته می شــود و 
باوجودآنکه قول داده شده درصد باالیی 
از این مبالغ صرف فعالیت های ســتاد 
ملی کرونا شود، هنوز هیچ آماری درباره 
نحوه مصرف این مبالغ اعالم نشده است. 
همین امر باعث شده شهروندان نسبت 
به رعایت محدودیت ها دلسرد شوند و 

همکاری الزم را نداشته باشند. 
 طرح ممنوعیت شبانه همچنان 

پابرجاست
حاال معلوم نیست عاقبت این طرح 
چه می شود و تا کی ادامه خواهد داشت 
اما مهم این است که این طرح نتوانسته 
باری از دوش کادر درمان و نظام سالمت 
کشــور بردارد. مردم بــدون توجه به 
محدودیت ها هر شب در خیابان ها تردد 
می کنند و مسئولین هم فضا را برای دور 
دور کردن های جوانان مرفه شهر آماده 

کرده اند. 
تا امروز که قانــون محدودیت های 
ترافیکی هیــچ تغییری نکرده اســت 
و همچنان از ســاعت ۲۲ تــا 3 بامداد 
اجرا می شــود. این درحالی اســت که 
اگر خانــواده ای بخواهد بیمــار خود را 
شبانه به بیمارستان برســاند، در کنار 
همه هزینه های درمانی مجبور اســت 
این جریمه را هم بپردازد. از سوی دیگر 
سخنگوی نیروی انتظامی اعالم کرده که 
این طرح تا زمان ابالغ رسمی ستاد مقابله 
با کرونا پابرجاست و نیروی انتظامی در 
لغو این طرح تصمیم گیرنده نیست. البته 
گفته می شود که قرار است به زودی طرح 
جامع مدیریت هوشمند کرونا در کشور 
اجرا شود که نتیجه آن رفع محدودیت ها 
و ممنوعیت هــای فعلــی کرونایــی و 
جایگزینی آن ها با کنترل های هوشمند 
و فناورانه است. در این طرح، افرادی که 
واکسن زده اند و کد »کیو آر« مربوط به 
کارت واکسیناسیون را دریافت کرده اند، 
می توانند عالوه بر آغاز کسب وکار خود و 
استفاده از تمامی خدمات شهری، بدون 

جریمه شدن در سطح شهر تردد کنند.

خودروها به محدودیت تردد شبانه وقعی نمی نهند!

ادامه طرحی با کمترین کارآیی ممکن

خبر

روز گذشته صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
گفت که در مجموع تا پایان آبان ماه بارش های 
کمتر از متوسط 30 ساله کشور خواهیم داشت 
البته او کم بارشی را برای آذرماه هم پیش بینی 
کرد، ولی اوضاع در آبان ماه به مراتب بدتر است.

پاییز برای همه ما نماد بارش باران است. با 
این حال یک ماه از پاییز 1۴00 گذشته و هنوز 
بارش قابل توجهی نداشته ایم و وارد دومین ماه 
پاییز شده ایم. با توجه به گفته های کارشناسان 
در مهر و آبــان 1۴00کمترین میزان بارندگی 
در ۵۲ ســال اخیر را داریم حاال اما بشــنوید از 
پیش بینی های نگران کننده برای پاییز پیش رو؛ 

خشک ترین پاییز کشور
چند روز پیش احد وظیفــه، رئیس مرکز 
ملی خشک ســالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناســی گفته بود: مدل های هواشناسی 

بین المللی نشــان می دهد که پاییز کم بارشی 
را پیش رو داریم و حتی این کاهش بارندگی به 
احتمال قوی کمتر از حد نرمال ۵۲ سال اخیر 
خواهد بود. او می افزاید: البته امیدواریم در اواخر 
پاییز و با شروع زمستان بارش ها به حالت نرمال 

بازگردد اما شروع پاییز این طور نخواهد بود.
گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو هم بر این گفته، صحــه می گذارد: طبق 
پیش بینــی دو مرکــزMeteo France  و
NCEP ، وضعیت بارش هــا در فصل پاییز در 
بیشتر مناطق کشور کمتر از میانگین بلندمدت 
پیش بینی شده که این کاهش برای نیمه غربی 
کشور چشمگیر اســت. عالوه بر آن در بیشتر 
مناطق کشور متوســط دمای فصل پاییز هم 
نسبت به متوسط بلندمدت افزایش می یابد و 
در برخی مناطق، افزایش دما بیش از یک درجه 

سانتی گراد خواهد بود.

امیدمان به زمستان است
به گفته وظیفه بر اساس پیش بینی ها به نظر 
می رسد که امسال زمستان نرمالی را طی کنیم 
البته این زمســتان نرمال، زمستان پربارشی 
نخواهد بود و بیشتر به کم بارشی گرایش دارد. 
حدود ۴۵ درصد بارندگی فالت ایران مربوط به 
بارش های سه ماه زمســتان است بنابراین اگر 
بارندگی ها طی زمســتان امسال در حد نرمال 
باشــد می توان امیدوار بود که حدود ۴0 تا ۴۵ 
درصد بارندگی ساالنه را دریافت خواهیم کرد 
و خشک سالی امسال به شــدت سال گذشته 

نخواهد بود.
آبان و آذر امسال سرد و بی باران است

روز گذشته صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
گفت که در مجموع تا پایان آبان ماه بارش های 
کمتر از متوسط 30 ساله کشور خواهیم داشت 
البته او کم بارشی را برای آذرماه هم پیش بینی 

کرد ولی اوضاع در آبان ماه به مراتب بدتر است.
ضیاییان بیان کرد: انتظار داریم طی روزهای 
آینده روند کاهــش دما کمــاکان ادامه یابد. 

اگرچه وقفه ای یکــی دو روزه بین آن می افتد 
ولی از اواسط هفته روند کاهش دما را در اغلب 
مناطق کشور شاهد خواهیم بود. روز دوشنبه 
)3 آبان ماه( برای شــمال غرب کشــور و روز 
سه شــنبه )۴ آبان ماه( برای نوار شمالی کشور 
پیش بینی می شود. روز چهارشــنبه )۵ آبان 
ماه( روند کاهش دما کمــاکان ادامه دارد. این 
وضعیت در برخی نقاط مانند مناطق زاگرسی 

شدیدتر است.

وظیفه همچنین پیش بینی کرد که دمای 
کشور طی پاییز حدود 0.۵ تا 1 درجه سانتی گراد 
باالتر از حد نرمال باشــد البته تا اواسط هفته 
جاری دما در تمام نقاط کشور به استثنای نوار 
جنوبی و جنوب شرق حدود 1 تا ۴ درجه کمتر از 
بلند مدت خواهد بود همچنین در این بازه زمانی 
دما به ویژه در نیمه شــرقی کمتر از حد نرمال 
خواهد بود و در نیمه غربی در شــرایط تقریباً 

نرمالی قرار می گیرد.

یک پیش بینی هواشناسی ناامیدکننده؛

»آبان« خشک و سرد است

علیرضا زالی، رئیس ستاد 
مقابله با کرونای استان 
تهران، شهریور امسال 

گفته بود بحث منع تردد 
شبانه تأثیری در کاهش 

کرونا ندارد و نتیجه ای جز 
به کارگیری و خستگی 

پلیس هم نداشته است و 
باید این طرح مورد بازنگری 

قرار گیرد

طبق آمار »بلد«، قبل 
از شروع محدودیت ها، 

حدود 14 درصد از سفرها 
در ساعات شب )21 تا 4( 

اتفاق می افتاد؛ گرچه این 
آمار با آغاز محدودیت های 

شبانه در آذرماه پارسال 
به 9 درصد رسید، اما در 

ماه های بعد با افزایش تردد 
شهروندان به 12 درصد 

نزدیک شد که نشان 
می دهد طرح محدودیت 

شبانه تردد عماًل اثربخشی 
زیادی نداشته است
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چهار شناور در خلیج فارس 
توقیف شد

رئیس کل دادگستری 
اســتان هرمــزگان از 
توقیف چهار شــناور در 

خلیج فارس خبر داد.
 به گزارش میزان، علی 
صالحی گفت: به دستور مقام قضایی و در پی گزارش 
اداره شیالت شهرستان بندرلنگه، چهار شناور توسط 
ناوگروه منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، شناســایی و در حوالی جزیره 

ابوموسی و جنوب جزیره سیری توقیف شدند.
به منظور صیانــت از حقوق عامه و تســهیل 
زمینه فعالیت بیشتر برای صیادان بومی، با صدور 
دســتور ویژه قضایی، توقیف شناور های غیرمجاز 
در آب های استان هرمزگان به مأموریت مشترک 
شیالت، دریابانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

تبدیل شده است.
    

آرامبخش ها در صدر 
مسمومیت های دارویی

استاد گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها در 
بیمارستان لقمان اعالم کرد: بیشترین دارو هایی که 
منجر به مسمومیت می شوند، شامل آرام بخش ها، 

مسکن ها، دارو های روان درمانی و ... است.
به گزارش ایسنا، عبدالکریم پژومند بیان کرد: 
ازنظر میزان مراجعه، در بیمارستان لقمان می توان 
گفت که ســاالنه بین ۲0 تا 30 هزار مراجع ناشی 
از مســمومیت دارویی داریم که بیشترین عامل 
مسمومیت هم مصرف داروهای آرام بخش هستند. 
البته این داروهای آرام بخش نســبت به داروهایی 

مانند روان درمانی کمتر خطرناک اند. 
    

فرونشست زمین، یک خودرو را 
در نائین بلعید

مدیر آبفای شهرستان 
نائین گفت: فرونشســت 
زمین ســبب وارد آمدن 
خسارت به تأسیسات آب 
و فاضالب و یک دســتگاه 

خودروی عبوری در شهر تاریخی نائین شد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا خامســی نایینی، 
افزود: خشکی قنات سبب شده تا گاهی اوقات شاهد 

فرونشست زمین های اطراف این قنات باشیم.
او ادامه داد: بررســی های بیشــتر نشان داد به 
علت فرونشست زمین، انشعاب آب یکی از منازل 
مسکونی این خیابان با قطر یک اینچ در عمق 1.۵ 

متری زمین دچار شکستگی شده بود.
در سال 13۸۸ نیز حادثه مشــابهی در فاصله 
60 متری همین مکان و در مســیر قنات قدیمی 

روی داده بود.
    

زمان بازگشایی همه مدارس 
کشور اعالم شد

مــعـــاون وزیـــر 
آموزش وپــرورش گفت: 
تمامــی مدارس کشــور 
از نیمه دوم تــا آخر آبان 
مــاه جــاری بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی و شرایط مدنظر بازگشایی 

می شوند.
به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی افزود: با توجه 
به واکسیناســیون بیش از 9۵ درصد فرهنگیان 
و پیامدها و آســیب های جدی ناشــی از تعطیلی 
مدارس، برنامه هــا و رویکرد مدنظر، بازگشــایی 
مدارس اســت.او ادامه داد: بر اساس پژوهش های 
صورت گرفتــه در جهان، بازگشــایی یا تعطیلی 

مدارس، نقشی در شیوع کرونا نداشته است. 
    

 افزایش ۳5  درصدی خودکشی
 با قرص برنج

آمار تلفات مسمومیت 
با قرص برنج که بیشترین 
میزان تلفات ناشی از سم 
را در برمی گیــرد، در پنج 
ماه نخست امسال ۴۲۸ نفر 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3۵ درصد 

بیشتر شده است.
به گــزارش خبرآنالین، تلفات مســمومیت 
که شــامل مواردی همچون مســمومیت با گاز 
منواکسیدکربن، مسمومیت دارویی و یا مسمومیت 
با سم )قرص برنج، سیانور، سرب و غیره( است، در 
پنج ماهه نخست سال جاری منجر به مرگ 9۷۲ 
نفر شده که بیشــترین آن با ۵69 فوتی مربوط به 
مسمومیت با سم بوده است.آمار تلفات مسمومیت 
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۴.6 

درصد افزایش یافته است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی


