
شماره هفتصدوسى وهفت   بيست ويك دی نودوهشت2 سالمت در ايران

وداع مردم  با سردارشهيد
صبح جمعه 13 دی ماه، خبری بهت آور جامعه ايران و 
جهان را تكان داد. قاسم سليمانى، فرمانده سپاه قدس، و 
برخى از همرزمانش هدف موشك های آمريكا قرار گرفتند 
و شهيد شدند. آنها كه حافظه تاريخى خوبى ندارند و بمباران 
اتمى هيروشيما و ناكازاكى به دست نيروهای آمريكايى در 

پايان جنگ جهانى دوم و سرنگون كردن هواپيمای مسافربری ايرانى در پايان 8 سال دفاع مقدس را فراموش 
كرده اند، اين اقدام آمريكا را عجيب مى دانند، اما تاريخ كوتاه مدت اين كشور نشان داده، هر جا كه الزم ببيند 
برای حفاظت از منافع سرمايه داران و نه مردم خود مى تواند دست به هر جنايتى بزند.به شهادت رساندن 
سردار قاسم سليمانى را در همان چارچوب مى توان درك كرد و فهميد. سردار سليمانى بيش از يك فرمانده 
جنگى بود، استراتژيستى بود كه امنيت مردم برايش معنا داشت و به آن اهميت مى داد. فراتر از مرزهای 
عملكردهای نظامى فكر مى كرد و نظامى گری را وسيله ای برای حف ميهنش مى دانست. شايد به همين 
دليل سخت محبوب بود، وگرنه اين سرزمين كه تجربه 8 سال تجاوز را پشت سر دارد، فرماندهان نظامى 

شايسته بسيار به خود ديده.شايد مرور زمان بتواند غم از دست دادنش را التيام بخشد، اما پر كردن جای او 
قطعا آسان نخواهد بود. حتى بدبين ترين تحليل گران سياسى نيز پيشبينى جمعيت انبوهى را كه برای بدرقه 
پيكر سردار سليمانى آمده بودند را نمى كرد. امروز شايد بيش از هر زمان ديگر نيازمند تدبيريم تا بتوانيم با 
درايت انرژِی انبوه مردم ميليونى را كه در همه جای ايران برای وداع با سردار خود آمده بودند، به جريانى 
برای ثبات و صلح و آرامش تبديل كنيم، در دام جنگ طلبى آمريكا نيفتيم و يادمان نرود كه آمريكا 12هزار 
كيلومتر با ما فاصله دارد، اما فاجعه همينجا بيخ گوش ما ممكن است اتفاق بيفتد. قطعا گرفتن انتقام خون 

اين شهيد خاص و حق ملت ما است كه بر مبنای منافع خود درباره آن تصميم خواهيم گرفت. 

يادداشت

 ازدحام يكى از مشكالت اصلى در تجمعات انبوه 
است، به ويژه هنگامى كه تجمع بسيار انبوهى در 
زمانى مشخص و در محيط فيزيكى محدودی 
شكل بگيرد. از اين رو، يكى از جنبه های مهم 
در كنترل تجمعات انبوه، مقابله با ازدحام و فشار 
جمعيت است. در تعاريفى كه از ازدحام داريم، 
مبنای اصلى، تعداد افراد حاضر در هر مترمربع 
است؛ به اين گونه كه اگر در يك تجمع انبوه در هر 
مترمربع، 3 نفر حضور داشته باشند، شرايط تقريبا 
عادی است اما وقتى تعداد افراد به 5 نفر برسد، 
شلوغى آغاز مى شود. وقتى فشردگى جمعيت بيشتر 
شود و تعداد افراد به 5 تا 8 نفر برسد، مشكالت 
جدی ازدحام آغاز مى شود و افراد به شدت به 
هم فشرده مى شوند و آشفتگى و سراسيمگى در 
جمعيت بيشتر خواهد شد. اين ازدحام و فشردگى 
مى تواند چنان فشاری به افراد و به ويژه قفسه 
سينه وارد كند كه حتى تنفس افراد مختل شود. 
ازدحام پديده ای شناخته شده در رشته تحقيقاتى 
جديدی است كه آن را «كنترل شلوغى» ناميده اند. 
پديده ازدحام در كشورها و فرهنگ های مختلف 
به داليل متفاوت رخ مى دهد. يكى از نخستين 
ازدحام های مرگبار ثبت شده، در  سال 1896 ميالدی 
در مراسم تاج گذاری تزار نيكوالس دوم، در حومه 
شهر مسكو رخ داد و جان  هزار نفر را گرفت. 
دليل ماجرا نيز پخش شايعه ای بود كه مى گفتند 
تغذيه فروشى های موقتى كه در مراسم برپا شده 
بود به همه سوغاتى مى دهند. همان طور كه قبال 
گفته شد، در كشورهای غربى، ازدحام بيشتر در 
ورزشگاه ها، كنسرت های موسيقى يا جشنواره ها 
اما  مى شود  ايجاد  اجتماعى  گرد همايى های  و 
در كشورهای غيرغربى، معموال اين پديده در 
مى افتد.  اتفاق  مذهبى  بزرگ  گردهمايى های 
كنسرت های موسيقى در آمريكا يا ورزشگاه های 
فوتبال در اروپا نيز از اين قاعده مستثنا نبوده اند. در 
هندوستان بارها در مناسك و مراسم مذهبى، مردم 
زير دست و پا له شده اند. بعد از تكرار چندباره 
ازدحام های مرگبار در مراسم ساالنه هندو ها و از دنيا 
رفتن چندصد نفر، چند محقق هندی تالش كردند 
مكانيسم اين پديده ها را مطالعه كنند. تحقيقات 
نشان داده  درك درست از رفتار جمعيت به جای 
كنترل مبتنى بر نيرو، به رويكرد مبتنى بر جامعه 
برای كنترل جمعيت و شلوغى منجر مى شود. 
به عنوان مثال، انتظار بيش از حد در مكان های 
زيارتى ممكن است باعث سرريزشدن صبر زائران 
و مشتاقان زيارت و باالرفتن آنها از نرده ها شود 
كه مى تواند باعث ازدحام بيش از حد در ناحيه 
ديگری شود. از اين رو، زمانى كه ازدحام پيشروی 
  كند، جمعيت كنترل خود را از دست مى دهد و اين 
مساله معموال در كسری از ثانيه اتفاق مى افتد. ايلياس 
و همكارانش يكى از پيشروانه ترين مقاله ها را در 
مطالعه اين پديده با عنوان «ازدحام های انسانى در 
خالل مراسم  مذهبى: مرور تطبيقى ظهور توده های 
انبوه در هند4» نوشتند. ايلياس مى نويسد: «پديده 
ازدحام های منجر به آسيب يا مرگ زمانى رخ 
مى دهد كه تراكم جمعيت تا حد مشخصى باال 
برود.» تحقيق آنها نشان داد معموال وقتى تراكم 
جمعيت به بيش از 10 نفر در هر مترمربع برسد، 
امكان ظهور ازدحام بسيار باالست. وی معتقد 
است در پديده ازدحام غالبا ماشه را مساله ای 
روان شناختى مى چكاند. يك شايعه، فرياد، ناله 
دلخراش يا ليزخوردن كسى، اين تكانه را القا 
مى كند كه خطری در كمين است. در موقعيتى كه 
فضا تنگ و تراكم جمعيت بسيار باالست، چنين 
تكانه ای سريع موجب مى شود افراد بدون آنكه 
بفهمند آيا واقعا خطری در ميان است يا نه، احساس 
خطر و گير افتادن در مخمصه  كنند. اين احساس 
منجر به تالش های فردی آدم ها برای خالصى 
مى شود. افراد شروع به دويدن، فرار كردن يا فرياد 
زدن مى كنند. اين تالش های فردی، امكان هرگونه 
سازمان دهى جمعى يا حركت منسجم مديريتى را 
خيلى سريع از ميان مى برد و در نتيجه، همه چيز از 
كنترل خارج مى شود. جف وايز، نويسنده، ديگری 
است كه به اين موضوع پرداخته است. او معتقد 
است ازدحام ها دو نوع عمومى دارند. يك نوع از 

ازدحام ها وقتى رخ مى دهند كه توده مردم به طور 
ناگهانى با تغيير نيروی مثبت يا منفى روبرو شوند. 
تغيير نيروی مثبت وقتى رخ مى دهد كه جمعيت 
در برخورد با يك مانع يا در اثر تنگ و بسته شدن 
مسير، متوقف شود. تغيير نيروی منفى، برعكس، 
وقتى رخ مى دهد كه فشار جمعيت راهى ناگهانى 
برای تخليه پيدا كند، مثال دروازه ای باز شود يا 

حصاری سوراخ شود.

ازدحام هاى آشفته
نوع دوم ازدحام ها كه مى توان آن را «ازدحام های 
آشفته» ناميد، وقتى اتفاق مى افتد كه دو توده 
متراكم با هم برخورد كنند يا در ميانه يك توده 
انبوه، بلوايى ناگهانى برپا شود. مشخصه نوع 
اول، حركت همسان و هم جهت انبوه جمعيت 
است اما در نوع دوم، مسير افراد هم جهت نيست 
و در نتيجه اغتشاش، ازدحام چند برابر مى شود. 
هردوی اين الگوها قدرت هولناكى  دارند. در 
حالت عادی، اگر 6تا 10 نفر، هم جهت با هم 
فشار بياورند، مى توانند نرده فوالدی ضخيمى 
را به راحتى كج كنند بنابراين فشار جمعيت در 
مدل اول بسيار سهمگين است و به راحتى با 
فشار به قفسه سينه افراد، دنده هايشان را خرد 
مى كند، يا به دليل ناتوانى در بازشدن شش ها 
هنگام دم، امكان تنفس را از آنها مى گيرد و دچار 
خفگى مى شوند و فرقى هم نمى كند چقدر قوی، 
بلندقد يا عضالنى باشند. اين فشار، در مدل 
دوم يعنى ازدحام های آشفته، كمتر است زيرا 
جهت متفاوت حركت افراد، نيروها را خنثى 
مى كند اما اينجا مشكل مرگبار ديگری به نام 
«آشوب» رخ مى دهد. بگذاريد مثالى بزنيم؛  فرض 
كنيد درحال عبور از يك پياده رو هستيد. وقتى 
تراكم جمعيت خيلى كم باشد، شما با كمترين 
به  يا راست،  تغيير مسير به چپ  يا  انحراف 
سمت هدف خود مى رويد ولى وقتى تعداد 
آدم هايى كه در جهت مخالف تان، يا هم جهت با 
شما درحال عبورهستند، باال و باالتر برود، شما 
مجبور مى شويد برای ادامه مسير خود، مرتب 
جابجا شويد، گامى به چپ و راست برداريد 
يا توقف كنيد. طبق مطالعات محققانى كه روی 

مكانيسم های سياليت در توده ها كار مى كنند، در 
درجه ای از تراكم، ديگر نمى توانيد مسير خودتان 
را انتخاب كنيد، بلكه جمعيت شما را با خودش 
مى برد. در چنين وضعيتى، تالش افراد برای ادامه 
مسير تعيين شده شان و ناتوانى آنها از اين كار، 
منجر به آشوب مى شود. در آشوب ها، خيلى 
زود افراد تعادل خود را از دست مى دهند و 
زمين مى خورند، افراد بعدی بالفاصله روی آنها 
مى افتند و در جمعيت، چاله ای درست مى شود 
كه برگرداندن آن به حالت عادی ناممكن است. 
هلبينگ مى گويد: «وقتى تراكم جمعيت بين 5 
تا 10 نفر در هر مترمربع باشد، امكان ازدحام 
آشوبناك وجود دارد. البته اين تعداد به اندازه 
بدن و وزن افراد بستگى دارد.» در توضيح اين 
مطلب مى توان گفت كه تدابير بايد به گونه ای 
باشد كه از اقدامات فردی خاص كه سرعت 

حركت يا دامنه فعاليت ديگران را محدود مى كند 
و بر ازدحام جمعيت مى افزايد، جلوگيری شود 
زيرا اين مساله مى تواند مشكل آفرين باشد. در 
اين زمينه، آموزش در دو مقوله سالمت و كنترل 
ازدحام اهميت ويژه ای دارد. از اين رو، بايد به 
كسانى كه در تجمعات انبوه شركت مى كنند، 
حركت روان و جنب وجوش ماليم آموزش داده 
شود. افراد با بيماری های مزمن مانند آسم، بيماران 
قلبى- عروقى، بيماران دارای محدوديت حركتى، 
صرع و... حتما بايد يك نفر همراه و مراقب 
داشته باشند و از تردد در بخش های پرازدحام 
در تجمعات خودداری كنند، مثال در مناسك حج 
به جز اعمال واجب كه ضروری است برخى 
اعمال مستحب و برخى ديگر غيرمستحب و 
سليقه ای است كه اين موارد بايد در صورت 
لزوم توسط روحانيون كاروان به بيماران و افراد 
ناتوان به گونه ای جدی تذكر داده شود. به دور از 
كاركردهای مختلف در مناسبات بشری و وجود 
قضاوت های متفاوت ارزشى، پديده تجمعات 
انبوه، در هر يك از سطوحى كه در باال اشاره 
شد، موجب به وجود آمدن شرايطى مى شود 
كه در آنها تقريبا تمامى خطرات بالقوه، توان 
الزم برای تبديل شدن به حوادث و بحران های 
خاص خود را دارد، به ويژه اينكه زمينه های الزم 

برای ميدان داری تسهيل گرهايى مثل خطر پذيری 
و آسيب پذيری نيز مهيا باشد. معموال ازجمله 
در  بحران ها  و  مديريت حوادث  راهكار های 
مجموعه سياست های پيشگيری و آمادگى برای 
كاهش احتماالت، بروز حوادث يا كاهش تاثيرات 
يا  ارزيابى خطر پذيری  اجرای  مربوط، بحث 
آسيب پذيری است. به نظر مى رسد برقراری رابطه 
معنى دار ميان نتايج حاصل از اين ارزيابى ها و 
الگوهای رفتاری فردی و جمعى در تجمعات 
انبوه و همچنين شيوه های مديريت و مهندسى 
كنترل تحركات مربوط، مى تواند به راه حل های 
كارساز و موثر منجر شود بنابراين، برای تجمعات 
درون مراكز بزرگ خريد و پاركينگ های آنها، 
فرودگاه ها و ساير سالن های ترانزيت و همچنين 
محل برگزاری همايش های بزرگ، تغييرات و 
اصالحاتى در معماری و مهندسى بناها به عنوان 

راه حل هايى عملى انجام گرفته است.

راهكارهاى رهايى از مخمصه
شناخته شده ترين  از  يكى  كه  ورتهايمر  پل 
متخصصان «كنترل شلوغى» در جهان است، 
برمبنای تحقيقات خود، توصيه هايى كرده كه 
جمعيت،  ازدحام  يك  در  گير افتادن  هنگام 
چطور خود را نجات دهيد. بالفاصله بعد از 
اينكه احساس كرديد تراكم جمعيت به حد 
خطرناكى  رسيده، تالش كنيد تا از مركز ازدحام 
فاصله بگيريد؛ نگذاريد دير شود. تصميم گيری 
درباره اين كار، گاهى بسيار دشوار است چون 
ممكن است شما مدت ها منتظر مانده باشيد 
تا به نقطه دلخواه خود برسيد. اگر نتوانستيد 
فاصله بگيريد و در مخصمه افتاديد، راهكارهای 

زير را اجرا كنيد: 

 گام های خود را استوار كنيد و اجازه ندهيد 
ليز بخوريد.

 انرژی  خود را حفظ كنيد. تالش بيهوده نكنيد 
تا جمعيت را بشكافيد يا فرار كنيد يا داد و فرياد 
را  امور  فريادزدن معموال جريان  بيندازيد.  راه 

وخيم تر مى كند.
 دست هايتان را جلوی سينه تان مشت  كنيد. 

نفر جلويى  به پشت  سينه تان را بدون حفاظ 
نچسبانيد. دست ها اجازه مى دهند در صورت 
افزايش فشار جمعيت، راهى برای تنفس داشته 

باشيد.
 اگر در تاريكى هستيد، خود را به موج جمعيت 

بسپاريد.
 اگر كنارتان كسى روی زمين افتاد، بالفاصله 
كمك كنيد تا از جايش بلند شود زيرا بسيار محتمل 

است كه بعد از او، شما هم سرنگون شويد.
مهم ترين سواالتى كه در اين زمينه مطرح هستند، 

عبارتند از:
آيا مكان در نظر گرفته شده برای تجمع مناسب است 
و ايمنى الزم را برای جمعيت مورد انتظار دارد؟ آيا 
مطالعات و بررسى های الزم برای شناسايى خطرات 
احتمالى مكان مورد نظر انجام شده  است؟آيا مكان 
در نظر گرفته شده دسترسى مناسبى برای ورود و 
خروج تعداد زيادی از نيروهای امدادگر و آتشنشانى 
و پليس را در صورت لزوم دارد؟ نيروهای امداد 
برای كمك رسانى در صورت امكان بايد مسيرهای 
دسترسى ويژه داشته باشند و نبايد از همان مسير 
تردد مردم شركت كننده عبور كنند. آيا در مكان در 
نظر گرفته شده امكان كمك رسانى وجود دارد؟ 
به عبارتى، نيروهای امدادگر مى توانند وسايل و 
تجهيزات خود را تخليه و به مصدومان كمك 
كنند؟ آيا جاده های دسترسى به محل برگزاری 
تجمع در شرايط بحرانى در دسترس خواهند 
بود؟ آيا فضای خالى كافى برای عقب گرد مردم 
در صورت نياز وجود دارد؟ آيا ماهيت مراسم 
به گونه ای است كه زمينه های بحران را فراهم كند؟ 
اين مساله ممكن است به دليل حضور افراد خاص 
مانند جوانان، گروه های مذهبى، سالمندان، كودكان 
و... با ويژگى های رفتاری يا فيزيكى خاص باشد.
چه سازمانى مسوول تامين ايمنى مردم شركت كننده 
است؟نحوه برخورد نيروهای مسوول امنيت تجمع 
با كسانى كه مقررات را رعايت نمى كنند بايد چگونه 
باشد؟ و در صورت نياز به نيروهای كمكى بيشتر 
برای تامين امنيت شركت كنندگان، از كجا اين 
نيروها بايد تامين شوند؟ آيا وسايل و تجهيزات 
سنگين و امداد و نجات در صورت بروز حادثه ای 
بزرگ در دسترس هستند؟ آيا در صورت نياز، 

امكان امدادرسانى هوايى وجود دارد؟

حج و مديريت بحران
به طور كلي، خطرات در ايام حج مي تواند شامل 

موارد زير شود:  
خطرات طبيعي ناشي از سيل، آتش سوزی، توفان 
و گرماي بيش از حد هوا، بيماری های مسری 
كه بيشترين نگرانى ها را از نظر خطرات طبيعى 
دوران حج ايجاد كرده اند، مخاطرات تكنولوژيكى 

و انسان ساخت.
 اين گروه از مخاطرات شايد مهم ترين و بيشترين 
مخاطرات از نظر تعداد  باشند. در زمينه حمل ونقل 
اعم از هوايى، زمينى و دريايى همواره در طول 
ايام حج شاهد بروز حوادث و سوانح ناگوار 
بوده ايم. اين اتفاقات فقط به محدوده مكه و 
مدينه مربوط نيست، بلكه مبدأ يا مقصد حركت 
زائران را نيز دربرمى گيرد. داخل محدوده مكه 
در  كه  است  كافى  نكته  فقط همين  مدينه  و 
فاصله زمانى بسيار فشرده، حجم بااليى از مسافران 
بايد جابجا شوند كه اين فشردگى به نوبه خود 
امكان خطا و اشتباه را در رانندگان به وجود 
مى آورد. با توجه به اينكه حجم بااليى از جابجايى 
حجاج در اين منطقه با اتوبوس انجام مى گيرد، 
تصادفات زمينى مهم ترين خطرات حمل و نقلى 
منطقه مكه و مدينه محسوب مى شوند. در زمينه 
مخاطرات زيرساخت ها نيز همواره مشكالتى 
به صورت تخريب يا شكست تمام زيرساخت ها  
يا بخشى از آنهايى كه برای ميزبانى يا انجام 
است.  متصور  مى شوند،  استفاده  مراسم 
آتش سوزی ساختمان های محل استقرار زائران 
نيز يكى ديگر از مخاطرات مهم مراسم حج 
و  جمعيت  ازدحام  ديگر،  مهم  خطر  است. 
پيامدهای ناشى از آن است. اين خطر مخصوص 
مكان های اصلى مورد توجه زائران در مكه و 
مدينه است. اين ازدحام ممكن است توسط 
عوامل يا سوانح ديگر تشديد شود. مخاطرات 
انسان ساخت نيز گرچه نادر هستند،  احتمال 
وقوع آنها را نبايد ناديده گرفت. تروريسم و 
بيوترويسم نيز ازجمله مخاطراتي است كه بايد 

در ايام حج بسيار مورد توجه قرار گيرد.

 مرجان يشايايى
روزنامه نگاررئيس كانون 

فارغ التحصيالن كليمى ايران

قاسم  حاج  شهيد  «سردار  گفت:  بهداشت  وزير 
سليمانى در يك سال گذشته به شدت ما را همراهى 
مى كرد تا از مسيرهای مختلف حلقه تحريم دارو و 

تجهيزات پزشكى را بشكنيم.»
به گزارش مهر، سعيد نمكى در حاشيه مراسم تشييع 
پيكر شهيد سردار حاج قاسم سليمانى در جمع خبرنگاران 
ضمن تسليت به ملت شريف ايران به دليل از دست 
دادن يكى از بزرگ ترين سرداران رشيد اسالم تاكيد 
كرد: «سردار شهيد قاسم سليمانى به همه مردم ايران و 
مردم منطقه كه او را از ناجيان ضد تروريست مى شناختند؛ 
چه در سوريه، عراق و يمن و چه در اقصى نقاط جهان 
تعلق داشت و اميدواريم در ذهن مردمان اين سرزمين، 
ادامه داد: «سردار قاسم  باشد.» وی  همواره جاودان 
سليمانى در زمين گير كردن تروريست ها و حذف آنها 
از منطقه نقش آفرينى اصلى را داشت و كمك موثری 
نيز برای ما در نظام سالمت بود.» وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى اضافه كرد: «سردار قاسم سليمانى 
در 1/5 سال گذشته، به رغم ادعاهای آمريكا كه دارو و 
تجهيزات مشمول تحريم ها نمى شوند و بيشترين فشار 
را بر ما و شركت های دارويى كه قصد فروش دارو و 
تجهيزات را به ما داشتند و مى خواستند به هر مكانيسمى 
ما را به زانو درآورند، به شدت ما را همراهى كرد و از 
مسيرهای مختلفى، حلقه تحريم دارو و تجهيزات پزشكى 
را شكست تا ما با كمبود جدی روبرو نشويم و اميدواريم 

روحش با معشوقش سيدالشهدا(ع) محشور شود.

دكتر سعيد نمكى، وزير بهداشت بر بالين مصدومان 
مراسم تشييع پيكر مطهر سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 
حضور يافت و از خانواده های مصدومان و درگذشتگان 
دلجويى كرد. همچنين رئيس مركز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 
كشته و مجروح شدن تعدادی از عزاداران را در مراسم 
تشييع پيكر شهيد سردار سليمانى در كرمان تاييد كرد 
و گفت: «همه مصدومان به بيمارستان منتقل شدند.» 
به گزارش وبدا، دكتركيانوش جهانپور افزود: «حادثه 
از بين رفتن تعدادی از هموطنان عزادار در مراسم 
تشييع پيكر شهيد سليمانى در كرمان صحت دارد و 
متاسفانه تعدادی از عزاداران در ازدحام جمعيت جان 
خود را از دست دادند و تعدادی نيز مصدوم شدند.» 
وی با بيان اينكه ابعاد حادثه در حال بررسى است و 
هنوز نمى توان آمار دقيقى از كشته ها و مصدومان اين 
حادثه اعالم كرد، توضيح داد: «دكتر سعيد نمكى، وزير 
بهداشت در كرمان حضور دارد و شخصا بر پيگيری 
درمان مصدومان نظارت مى كند.»  رئيس مركز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت گفت: «هيچ 
كدام از آمارهايى كه در برخى رسانه ها درباره تعداد 
كشته ها و مصدومان اين حادثه اعالم شده، مورد تاييد 
نيست.» وی افزود: «با وجود مشكالتى كه در ازدحام 
جمعيت برای انتقال مصدومان با آمبوالنس وجود 
داشت، اكنون همه مصدومان به بيمارستان منتقل شده اند 

و درمان آنها در حال انجام است.» 
دكتر جهانپور توضيح داد: «ازدحام جمعيت در يكى- 
دو نقطه از جاهايى كه تراكم جمعيت وجود داشت 
باعث شد عده ای از مردم زير دست و پا و ازدحام 
بمانند و در اين حادثه تعدادی از عزاداران دچار آسيب 
شدند كه بين آنها زن و مرد و سالمند و نوجوان وجود 
دارد.» وی در پايان تصريح كرد: «بر اثر ازدحام و فشار 
سردار  مراسم  تشييع كنندگان  از  تعدادی  جمعيت، 

سليمانى مصدوم شدند و شماری نيز جان باختند.»

همراهى شهيد سليمانى براى 
شكستن حلقه تحريم هاى دارو

حضور وزير بهداشت بر بالين 
مصدومان تشييع سردار سليمانى

بررسى پديده ازدحام در تجمعات انبوه

كنترل شلوغى و رهايى از مخمصه
 دكتر مهراب شريفى سده پزشك

مدرس امداد و نجات موسسه آموزش عالى هالل ايران 
 اشرف سادات موسوى 

كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى، موسسه 
آموزش عالى هالل ايران  
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