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ستادیستادیاخباراخبار

باتوکتابناامید،وتدبیرها،ینبرترداغ،خبرنیوز،یدارشهرس،فارکوانیوز،دافرانتخاب،یخبرپایگاهقدس/روزنامه۹

۳جدول+بودزنانبهمربوطاجعاتمرصددر43اع/نزپیدرقانونیشکیپزبهاجعهمرارهز88ازبیش

آناجیخبرپایگاه۱
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۴است!خیابانیاعنزددارکوررانتهر
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۵جدول+امسالنخستماه2درسوختگیدلیلبهنفر300گمر
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۵هستندپیادهانعابرتصادفات،فوتیصددر48
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مانسازکنانکاربهخاص»لعادهفوقای«تسرکاملومستمرداختپراملزایادارلتعدادیواندکراعالمقانونی
دکراعالمقانونیوجاهتومبنافاقدارینیگزکارحکمدرآنجدروکشورشکیدامپز

۱۰

استانیاستانیاخباراخبار
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۱۸سمازناشیمیروگمردرستانلرسومرتبه



۱۹گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیگمرکاهش

بسیجاز،همرآنالین،سپیدان،جماریخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۵

۱۹شددهسپرکخابهبوشهراستانسالمتمدافعشهیددومین

۲۰ی)کز(مررنجیدههایبدن



ستادیاخبار

)۰۵:۲۵-۹۹/۰۴/۱۶(جدول+بودزنانبهمربوطمراجعاتدرصد43نزاع/پیدرقانونیپزشکیبهمراجعههزار88ازبیش

است.رسیدهثبتبهیرجاسالنخستماههدودرونزاعپیدرکشورقانونیپزشکیمراکزبهمراجعهموردهزار۸۸ازبیش

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه جاپزشکی سال نخست ماه دو در و88ی،رکشور، مورد293هزار

است.رسیدهثبتبهنزاعدلیلبهکشوردرقانونیپزشکیمراکزبهمراجعه

است.بودهزنانبهمربوطمورد823وهزار26مابقیوآقایانبهمربوطمراجعاتاز470وهزار61تعدادایناز

با تهران استانهای بین این و13در و345هزار هزار هفت با رضوی خراسان با423مورد، شرقی آذربایجان و و6مورد بیشت282هزار مراجعاترمورد ین

دادهاند.اختصاصخودبهکشوراستانهایمیاندررانزاعدلیلبهقانونیپزشکیبه

کمت بارهمچنین ایالم استانهای به مربوط ترتیب به مذکور بازه در مراجعات مورد با491ین بوشهر هرم606مورد، و بازمورد است.697گان بوده مراجعه مورد

باتوتابناکامید،وتدبیرها،ینربرتداغ،خبرنیوز،یرشهردافارس،اکونیوز،فرداانتخاب،یرخبپایگاهقدس/روزنامهدیگر:منابع

/۹۹/۰۴(منازعاتدرزنانچشمگیرسهم/کشوردریرگیردونزاعسومرتبهشرقیآذربایجانشد؛ثبتامسالنخستماههدودر
۱۶-۰۹:۰۵(

شد.ثبت1399سالنخستماههدودرکشورپرنزاعاستانسومینعنوانبهقانونی،پزشکیبهنزاعمدعیمراجعه282وهزار6ثبتباآذربایجانشرقیاستان

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر ایلنا، خبرنگار قانونیبهگزارش جاپزشکی سال نخست ماه دو در و88ی،رکشور، مراکز293هزار به مراجعه پزشکیمورد

باقانونی تهران استانهای بین این در که است رسیده ثبت به نزاع دلیل به کشور و13در و345هزار هزار هفت با رضوی خراسان و423مورد، مورد

دادهاند.اختصاصخودبهکشوراستانهایمیاندررانزاعدلیلبهقانونیپزشکیبهمراجعاتینربیشتمورد282وهزار6باشرقیآذربایجان

و هزار یک اینکه دیگر ذکر قابل به520نکته مراجعان کل از قانونینفر آذربایجانشرقیپزشکی استان حدوددر که میدهند تشکیل زنان کل25را درصد

۹

۱

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GMHFV075
http://www.newswire.ir/LHFWKWIJ


میشود.شاملرامراجعان

است.یافتهکاهشدرصدیکحدودبود،نفر365وهزار6نزاعمراجعانتعدادکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقمایناستگفتنی

آناجیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۰۹-۹۹/۰۴/۱۶(است!خیابانینزاعکوردداررتهران

است.رسیدهثبتبهیرجاسالنخستماههدودرونزاعپیدرکشورقانونیپزشکیمراکزبهمراجعهموردهزار88ازبیش

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر سال: قانونیشعار جاپزشکی سال نخست ماه دو در و88ی،رکشور، مراکز293هزار به مراجعه قانونیمورد درپزشکی

است.رسیدهثبتبهنزاعدلیلبهکشور

است.بودهزنانبهمربوطمورد823وهزار26مابقیوآقایانبهمربوطمراجعاتاز470وهزار61تعدادایناز

با تهران استانهای بین این و13در و345هزار هزار هفت با رضوی خراسان با423مورد، شرقی آذربایجان و و6مورد بیشت282هزار مراجعاترمورد ین

دادهاند.اختصاصخودبهکشوراستانهایمیاندررانزاعدلیلبهقانونیپزشکیبه

کمت بارهمچنین ایالم استانهای به مربوط ترتیب به مذکور بازه در مراجعات مورد با491ین بوشهر هرم606مورد، و بازمورد بوده697گان مراجعه مورد

است.

)۱۵:۳۸-۹۹/۰۴/۱۶(هستندزنانقانونی،پزشکبهنزاعمراجعاندرصد30

عاتمنازدرزنانچشمگیرسهم/کشوردریگیردرواعنزسومرتبهشرقیآذربایجانایلنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/MHFWQESI
http://www.newswire.ir/GLHFWZVW


)۰۶:۵۷-۹۹/۰۴/۱۶(جدول+امسالنخستماه2درسوختگیدلیلبهنفر300گرم

فرورفتهاند.گرمکامبهسوختگیدلیلبهیرجاسالنخستماهدودرهموطنانازنفر۳۰۰

سازمان توسط شده ارائه آمار بنابر پویا؛ خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار گزارش قانونیبه ماهپزشکی دو در جاکشور، سال بر300یرنخست کشور در نفر

دادهاند.دستازراخودجانسوختگیاثر

بودهاند.نز)رنف111(مابقیومردنفر189تعداد،ایناز

مربیشت آمار جارین سال نخست ماه دو در سوختگی از ناشی بارگهای خوزستان استانهای به مربوط ترتیب به با40ی فارس با31متوفی، اصفهان و متوفی

است.بودهمتوفی30

است.نرسیدهثبتبهمذکوربازهدرسوختگیازناشیگرمموردهیچگان،زهرموسمنانی،ربختیاوچهارمحالاردبیل،استانچهاردرهمچنین

نوسالمنیوز،تینآنالین،تجارتآنالین،ایرانخبرآنالین،یرخبپایگاهملی/آرمانابتکار،روزنامهدیگر:منابع

)۱۲:۵۱-۹۹/۰۴/۱۶(هستندپیادهعابرانتصادفات،فوتیدرصد48؛3شد/گزارربتهرانترافیکشورای

قانونی، پزشکی سازمان آمار و48طبق پیاده عابران تهران، شهر تصادفات در فوتیها قانونی،36درصد پزشکی سازمان آمار طبق هستند. سواران موتورسیکلت فوتیها48درصد درصد
هستند.سوارانموتورسیکلتدرصد36وپیادهعابرانتهران،شهرتصادفاتدر

به14شنبه تهران ترافیک شورای جلسه برتیرماه تهران شهردار حناچی، پیروز تهرانریاست رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس حمیدی، حسین سردار شد. گزار

طربز که کشور دیگر شهرهای در چرا کرد: بیان جلسه، ادامه در سالرگ دوم ماه شش در است؟ قرمز همچنان کرونا شیوع وضعیت شود نمی اجرا ترافیک ح

هستندزنانقانونی،شکپزبهاعنزاجعانمرصددر30آنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه

۷

۱

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JHFVU189
http://www.newswire.ir/HHUFWUDJ


شد.خواهددوچندانهواآلودگیحجمسرما،فصلدرکهچراگیردقرارتوجهموردبایدنیزهواآلودگیموضوعکرونا،ویروسبرعالوه

آمد. خواهد بند سال دوم ماهه شش در مردم نفس شوند، داده سوق شخصی خودروی از استفاده سمت به شهروندان که باشد قرار اگر افزود: ادامه در او

است.مخالفترافیکحرطلغوباراهورپلیسمیگیرد.شکلیرغیرضروسفرهایباشند،فعال...وبوستانهاویدرخمراکزازیربسیاکهزمانی

سال داد: توضیح تهران، شهر تصادفات آمار درباره حمیدی تمامی1392سردار راهور پلیس که کردند بیان تصادفات کاهش راستای در فرمایشی آقا حضرت ،

در تهران شهر در تصادفات روند گذاشت. تصادفات کاهش بر را خود ط9تالش لغو با اخیر ماه سه در همچنین است. بوده نزولی گذشته ورسال ترافیک ح

است.کردهپیداکاهشآماراینگذار،راثومنسجماقداماتبهباتوجهامامییافتافزایشتصادفاتآمارمیبایستشهردرشدهایجادنظمیبی

بز تهران راهور پلیس بیشتررئیس افزود: ادامه در ساعترگ در تهران شهر در گرفته صورت تصادفات و12الی20:00ین پلیس20:00الی16:00بامداد است.

میکند.پیداافزایشحوادثومیرودباالخودروهاسرعتبنابرایناستترافیکتراکمبدونشهروداردراحضورینرکمتساعاتایندر

میدهدخرگراههاربزدرتصادفاتدرصد51

بیشت اینکه بیان با حمیدی بزرسردار به مربوط آسیبها و فوتی تصادفات رخداد بارین خیابانها51گراهها سایر36درصد، و افزود:18درصد هستند، درصد

شود.عملمشکالتونواقصاصالحبهنسبتالویتبراساستاشدهاندبندیتقسیمیریزترجزئیاتبهگراههاربزحوزهدرصد51

سازمان گزارش براساس گفت: تهران، شهر تصادفات در فوتیها آمار درباره قانونیاو بهپزشکی مربوط تصادفات در خودروها،16فوتیها درصد36درصد

و جل48موتورسیکلت برای مطالعاتی، آمار این براساس است. پیاده عابران اقداماترگیودرصد خودروها و سوارها موتورسیکلت عابران، فوتی و تصادفات از ی

دارند.راهورپلیسوترافیکحوزهدرراخودخاصدستورالعملهایبندیهاتقسیماینازکدامرهمیگیرد.صورتجداگانهای

رخدادهای سامانه به شهروندان رسانیهای اطالع براساس که است قرار کرد: بیان شهر، در خیز حادثه محلهای نبودن مشخص به اشاره با حمیدی سردار

جداسا نظیر اقداماتی هندسی اصالحات حوزه در بگیرد. شکل مطالعاتی و تحلیل بزانتظامی، و رفت ساری آرام درزگشتها، روشنایی تأمین کشی، خط ی،

است.شدهانجامی،زآشکارساودارندراترددینربیشتپیادهعابرانکهمکانهایی

بز تهران راهور پلیس تررئیس با پاأگ اجرای و ساماندهی بر پارکید اجرای گفت: هوشمند، حاشیهای ورک شهر به دهی نظم سبب هوشمند حاشیهای ک

میشود.ترافیکیانضباط

به14شنبه تهران ترافیک شورای جلسه برتیرماه تهران شهردار حناچی، پیروز تهرانریاست رانندگی و راهنمایی پلیس رئیس حمیدی، حسین سردار شد. گزار

طربز که کشور دیگر شهرهای در چرا کرد: بیان جلسه، ادامه در سالرگ دوم ماه شش در است؟ قرمز همچنان کرونا شیوع وضعیت شود نمی اجرا ترافیک ح

شد.خواهددوچندانهواآلودگیحجمسرما،فصلدرکهچراگیردقرارتوجهموردبایدنیزهواآلودگیموضوعکرونا،ویروسبرعالوه

آمد. خواهد بند سال دوم ماهه شش در مردم نفس شوند، داده سوق شخصی خودروی از استفاده سمت به شهروندان که باشد قرار اگر افزود: ادامه در او

است.مخالفترافیکحرطلغوباراهورپلیسمیگیرد.شکلیرغیرضروسفرهایباشند،فعال...وبوستانهاویدرخمراکزازیربسیاکهزمانی

سال داد: توضیح تهران، شهر تصادفات آمار درباره حمیدی تمامی1392سردار راهور پلیس که کردند بیان تصادفات کاهش راستای در فرمایشی آقا حضرت ،

در تهران شهر در تصادفات روند گذاشت. تصادفات کاهش بر را خود ط9تالش لغو با اخیر ماه سه در همچنین است. بوده نزولی گذشته ورسال ترافیک ح

است.کردهپیداکاهشآماراینگذار،راثومنسجماقداماتبهباتوجهامامییافتافزایشتصادفاتآمارمیبایستشهردرشدهایجادنظمیبی

بز تهران راهور پلیس بیشتررئیس افزود: ادامه در ساعترگ در تهران شهر در گرفته صورت تصادفات و12الی20:00ین پلیس20:00الی16:00بامداد است.

میکند.پیداافزایشحوادثومیرودباالخودروهاسرعتبنابرایناستترافیکتراکمبدونشهروداردراحضورینرکمتساعاتایندر

میدهدخرگراههاربزدرتصادفاتدرصد51

بیشت اینکه بیان با حمیدی بزرسردار به مربوط آسیبها و فوتی تصادفات رخداد بارین خیابانها51گراهها سایر36درصد، و افزود:18درصد هستند، درصد

هستندپیادهانعابرتصادفات،فوتیصددر48سینه:پار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



شود.عملمشکالتونواقصاصالحبهنسبتالویتبراساستاشدهاندبندیتقسیمیریزترجزئیاتبهگراههاربزحوزهدرصد51

سازمان گزارش براساس گفت: تهران، شهر تصادفات در فوتیها آمار درباره قانونیاو بهپزشکی مربوط تصادفات در خودروها،16فوتیها درصد36درصد

و جل48موتورسیکلت برای مطالعاتی، آمار این براساس است. پیاده عابران اقداماترگیودرصد خودروها و سوارها موتورسیکلت عابران، فوتی و تصادفات از ی

دارند.راهورپلیسوترافیکحوزهدرراخودخاصدستورالعملهایبندیهاتقسیماینازکدامرهمیگیرد.صورتجداگانهای

رخدادهای سامانه به شهروندان رسانیهای اطالع براساس که است قرار کرد: بیان شهر، در خیز حادثه محلهای نبودن مشخص به اشاره با حمیدی سردار

جداسا نظیر اقداماتی هندسی اصالحات حوزه در بگیرد. شکل مطالعاتی و تحلیل بزانتظامی، و رفت ساری آرام درزگشتها، روشنایی تأمین کشی، خط ی،

است.شدهانجامی،زآشکارساودارندراترددینربیشتپیادهعابرانکهمکانهایی

بز تهران راهور پلیس تررئیس با پاأگ اجرای و ساماندهی بر پارکید اجرای گفت: هوشمند، حاشیهای ورک شهر به دهی نظم سبب هوشمند حاشیهای ک

میشود.ترافیکیانضباط

شهریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۲:۳۸-۹۹/۰۴/۱۷(اجتماعینشاطباورزشیکنشتلفیقزنان؛یردوچرخهسوا

فعالیت و سالمت زمینه در پویشهایی تا شد خواهد موجب دهد، قرار قهرمانی ورزش مسیر در گذشته از بیش را قشر این میتواند آنکه ضمن دوچرخه از زنان استفاده ایرنا- تهران-
شود.ایجادشهروندانبیندراجتماعی

درردوچرخهسوا بانوان تع۲ی خود سلیقه طبق را آن برخی که است تبدیلشده مسائلی از یکی به همگانی و قهرمانی باربخش نیز دیگر برخی و میکنند یف

به توجهاشاره با حال میدانند. کالنشهرها محدوده در بهویژه جامعه در انکارناپذیر فعالیت یک را آن زنان، اجتماعی و فردی زندگی در ورزش این اهمیت

میشود؟تلقیجرمکاراینآیاشکلگرفتهدخترانوزنانیردوچرخهسواپیرامونجامعهدرکهدوقطبیوپیشزمینهچنینبه

تع چه ما قضایی قانون در جرم یا اصلرتخلف طبق دارد. ماده۳۶یفی اساسی، بند۲قانون و اسالمی مجازات هر۱۱ماده۲قانون بشر حقوق جهانی اعالمیه

ت یا طبقرفعل باشیم داشته کشور قضایی قانون از کلی واکاوی یک اگر است. کرده تعیین مجازات آن برای قانونگذار که است جرم صورتی در ارتکابی فعل ک

است.منتفیقانونیلحاظبهآنیرجرمانگابنابراینندارد،وجودزنانیردوچرخهسواممنوعیتخصوصدرقانونیکشورقضاییاسناددربندهااین

و سی روز قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی» «غالمحسین که میشود پذیرفته زنان بین در رشته این ترویج برای مهم گزاره یک بهعنوان زمانی موضوع این

ندارد.منعیباشد،شرعیضوابطرعایتبااگرقانونبهموجبزنانبراییردوچرخهسواگفت:۱۳۹۸سالاردیبهشتماهیکم

زمین در میتواند اسالمی شئونات حفظ با نقلیه وسیله این از استفاده و نشده تعیین جرم مساله ورزش این برای ایران قضایی قانون در که مختلفحال ٔههای

داشته بینالمللی و ملی سطح در ورزشی افتخار کسب برای ابزار یک و نقلیه وسیله یک بهعنوان دوچرخه اهمیت به نگاهی که است الزم باشد موثر و مفید

باشیم.

دوچرخهسوا ورزش بگوییم نیستراگر گزاف است، خاص یکرشته جهان ورزشی مختلف رشتههای بین در موجبزی میتوانند یکسو از ابزار این یرا

ابزارافتخارآف به دیگر سوی در و باشد جهانی افتخار سکوی در زنان حضور و زندگیرینی تاثیر تحت که سبکی شود، تبدیل ورزشی زندگی سبک تغییر برای ی

داشت.خواهددنبالبهراکیرکمتحودیابتفشارخون،چاقی،مانندتبعاتیوشدهخانوادههابرایفراوانیمشکالتیرشکلگیموجبآپارتماننشینی

هستندپیادهانعابرتصادفات،فوتیصددر48سینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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تعاگر خاصی گروه در فقط را رشته این قهرمانی گفترُبعد باید کنیم دوچرخهسوایف ورزش همگانی تغییراترُبعد ایرانیان کنونی زندگی در میتواند ی

قشر سالمت تا است شده موجب مناطق آن در ماشینی زندگی رواج و کالنشهرها در حضور کند. ایجاد قرارزفراوانی مشکل این تاثیر تحت جامعه از یادی

گیرد.

تفردوچرخهسوا یک هم و است ورزش هم پیگیری مختلف افراد توسط خانوادگی هم و فردی بهصورت میتواند هم که میرود شمار به تفریح شود. یحیری

افزایش موید میتواند هم و دهد افزایش خانوادهها بین در را رقابت حس میتواند هم تاثیرکه تحت که نشاطی باشد، جامعه سطح در اجتماعی نشاط

است.کاهشبهرواجتماعیواقتصادیمشکالتازبرخی

مهمت از دیگر کاریکی شهرین زندگی برای دوچرخه جامعهرکردهای برای معضلی به اکنون که ترافیکی است طوالنیمدت ترافیکهای از راحت عبور ی

بن لیتر هزاران ساالنه و است میرود.زتبدیلشده هدر چراغقرمزها پشت در ملی سرمایه بهعنوان دبیرین آبادی» مزد طباطبایی محسن «سید گفته به بنا

شه اقتصاد علمی بنرانجمن از تومان میلیون هشتصد و میلیارد یک تا تومان میلیون پانصد و میلیارد یک بین روزانه ایران، ترافیکزی تراکم در خودروها، ین

داشت.قراریرپایینتسطحدرامروزنسبتبهینزبنقیمتکهاست۱۳۹۴سالبهمربوطآماراینالبتهمیرود.هدربهشهر،اینسنگین

قانونی، پزشکی سازمان سوی از اعالمشده آمار اساس بر سال۲۷همچنین تصادفات بز۱۳۹۶درصد و خیابان محدوده درونشهردر کهریرگراههای خداده،

م آن ازرنتیجه بیش و۴گ (۳۰۰هزار آن قبل سال به نسبت تصادفات پنجدرصدی افزایش از آمارها این بود؛ ایران در زمان۹۵نفر شدن تلف دارند. حکایت (

بز شهرهای ترافیکی مشکالت از دیگر یکی محیطرمفید کمیته رییس گفته به بنا است. سالیزگ تهران، شهر شورای پایتختنشینها۲۰۰یست «عمر» ساعت

میشود.تلفترافیکدر

از گذر شهزبرای ترافیک ترافیکریانهای در سوخت باالی مصرف و صرفهجوییی ضمن که نسخهای باشد شفابخش نسخهای میتواند دوچرخه کالنشهرها

از که سالمتی کند. تضمین نیز را ایران دختران و زنان بین در را روحی و جسمی سالمت میتواند سوخت و زمان مصرف دوچرخهسوادر ورزشی نشاترُبعد ی

میگیرد.

دوچرخهسوا رشته پیرامون که مختلفی علمی مقاالت و تحقیقات به سواربنا دوچرخهسواری منتشرشده جهان و ایران در تفری و ورزش یک بهعنوان یحری

انر افزایش قلب، سالمت افزایش در مهمی تمژنقش درری، فعال دختران و زنان از برخی همچنین باشد. داشته میتواند اجتماعی نشاط افزایش و ذهنی کز

باشند.اجتماعیکنشهایبرایخوبیسفیرانمیتوانندمدنیپویشهایحوزه

دخترانی از حمایت در که بود طوسی» «سحر فعالیت این بارز نمودهای از خانهنشینییکی به مجبور تحصیلی امکانات نبود دلیل به ابتدایی مقطع از که

د سواحل از رارهستند، خلیجفارس تا خزر گفتریای در او زد. کرد:وکاب اعالم ایرنا خبرنگار با ازگو کمکرهدفم با که است این خلیج تا خزر از زدن کاب

کنند.تجربهرااجتماعینشاطوشونداجتماعیزندگیواردمیتوانندورزشیقرطازبازماندهدخترانبسازم.مدرسهیکینرخی

دوچرخهسوا تفروی و نشاط ورزش، را دوچرخهسوارانری استقبال و کرد قلمداد حیح یک تهران شهر در کهردختر دارد آن از نشان که کرد قلمداد مثبت کت

هستند.کالنشهرهادریردوچرخهسوافرهنگترویجدنبالبهمحدودیتهابرخیازعبورباقشراین

اجتماعینشاطباشیورزکنشتلفیقایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۰۶-۹۹/۰۴/۱۷(قضاییدستگاهورودباشهربابکمواصالتیمحورهایدرخیزحادثهنقاطاصالح

دادگسترگزارخب رییس میزان- ساری ایمن و پلها اصالح جهت ویژه دستور چندین قضایی مقامات عامه حقوق احیای راستای در گفت: شهربابک شهرستان حادثهزی نقاط از تعدادی ی
است.پذیرفتهصورتمتولیدستگاههایسویازالزماصالحاتخوشبختانهکهاندکردهصادرراشهربابکبهمنتهیمواصالتیمحورهایدرخیز

گفت در آقامحمدی ساورمضان ایمن و پلها اصالح جهت ویژه دستور چندین قضایی مقامات عامه حقوق احیای راستای در کرد: عنوان میزان با یزگو

صورت متولی دستگاههای سوی از الزم اصالحات خوشبختانه که اند کرده صادر را شهربابک به منتهی مواصالتی محورهای در خیز حادثه نقاط از تعدادی

است.پذیرفته

دادگست تشررییس در شهربابک شهرستان رهبری معظم مقام اینکه به توجه با گفت: قضایی واحد این عملکرد گزارش سال(یریح را امسال العالی) مدظله

دادگست راستا این در و است تولید از حمایت قضایی دستگاه رسالتهای از یکی اند، نامیده تولید ورجهش اقتصاد در که افرادی با را جلساتی شهربابک ی

کند.کمکاقتصادیچرخهشدنبهتربهبتواندتااستداشتهدارندنقشتولید

انجام مطلوبی حد در و بهداشتی پروتکلهای رعایت با را مراجعان به دهی خدمات روند بخشها همه در شهربابک در قضا دستگاه کرد: بیان آقامحمدی

میکنیم.ماسکازاستفادهبهملزمراکنندگانمراجعهکهیرطوبهمیدهد،

دادگست مجموعه عملکرد به سالروی در دادگاه بخش در افزود: و کرد اشاره شهربابک در و97،5ی تعداد229هزار این از که شده وارد و5پرونده 483هزار

شد.مختومهآنمورد278وهزار5آنازکهرسیدنفر221وهزار5بهتعداداین98سالدرواستشدهمختومهپرونده

زمینیرمت200عمقدرعدالتبسط

دادگست سالررییس در و دادسرا در اینکه بیان با شهربابک و97،7ی کا51هزار تالش به که داشتیم وارده ادارپرونده و قضایی و7یرکنان پرونده130هزار

است.شدهمختومهآن831وهزار7کهرسیدهمورد741وهزار7بهپروندهتعداداین98سالدرکرد:بیاناست،شدهمختومهرا

سال در اختالف حل شورای در اینکه به اشاره با و97،4وی که57هزار داشتیم وارده و4پرونده تص116هزار است، شده مختومه را اینرپرونده در کرد: یح

است.شدهمختومهپرونده540وهزار3تعداداینازکهبودهمورد740وهزار98،3سالدروبخش

سال در مجموع در افزود: قضایی مقام قضایی97این حوزه و16در که337هزار شد وارد و16پرونده حالی729هزار در این و است شده مختومه پرونده

شد.اعالممختومهپرونده649وهزار16ورسیدپرونده702وهزار16بهآماراین98سالدرکه

گل جشنهای به سالرآقامحمدی در شهربابک مهر نسیم و گذشته98یزان سال در شهربابک شده آزاد زندانیان آمار مجموع در کرد: اظهار و بوده38اشاره نفر

است.

دادگست بهررییس وارده پروندههای شهربابک قانونیی سالپزشکی در و97را هزار یک سال377، در گفت: و خواند و98مورد هزار یک به تعداد این نیز

است.یافتهکاهشمورد195

سال در اینکه به اشاره با سال55تعداد97وی در کرد: بیان ایم، کرده پلمب را غیرمجاز آب به98چاه چاه پلمب توجه38نیز از نشان این که رسید مورد

دارد.زمینییرزسفرههایبهمردم

سال در شد: یادآور باشند، داشته نظر در را آن عواقب باید متخلفان و نمیکند مماشات کسی با ملی اراضی تصرف رفع در قضا دستگاه اینکه بر تاکید با وی

ایم.داشتهاراضیتصرفرفعهکتار52مختلفحوزههایدروکلیطوربه98

است.داشتهافزایشدرصد97،30سالبهنسبتشهربابکاختالفحلشورایدرسازشوصلحآمار98سالدرکرد:یحرتصآقامحمدی
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ایم.داشتهراگذشتقابلجرائمافزایشوزندانیانآمارکاهشقضاییه،قوهرییسدستورالعملهایباجرموقوعازیرپیشگیبخشدرافزود:وی

پیام/انتهای

کنانرکابهخاص»فوقالعادهیر«تسکاملومستمرپرداختالزامیراداعدالتدیوانکشور:دامپزشکیسازمانتعارضاعالمپیدر
پرداختالزامیراداعدالتدیوانکرداعالمقانونیوجاهتومبنافاقدراینیزگرکاحکمدرآنجردوکشوردامپزشکیسازمان
وجاهتومبنافاقدراینیزگرکاحکمدرآنجردوکشوردامپزشکیسازمانکنانرکابهخاص»فوقالعادهیر«تسکاملومستمر
)۰۲:۳۸-۹۹/۰۴/۱۷(کرداعالمقانونی

...استیرزحرشبهیراداعدالتدیوانعمومیهیأتحکممتنمالی)،واستخدامی،ی،رادامقرراتسامانه(شناسنامهازنقلبهمهرحکیمگزارشبه

ادا عدالت دیوان مهر: «تسرحکیم کامل و مستمر پرداخت الزام حکمی در کاری به خاص» العاده فوق دری و کشور دامپزشکی سازمان حکمرکنان در آن ج

دانست.قانونیوجاهتومبنافاقدراینیزگرکا

است:یرزحرشبهیراداعدالتدیوانحکممتنمالی)،واستخدامی،ی،رادامقرراتسامانه(شناسنامهازنقلبهمهرحکیمگزارشبه

یران)زوهیئت1399?3?27خرمو469شمارهدادنامه(ینیزگرکاحکمدرکشوردامپزشکیسازمانخاصالعادهفوقجردوجاهتعدم

469دادنامه:شماره

1399?3?27دادنامه:یخرتا

9802804پرونده:شماره

یراداعدالتدیوانعمومیهیأترسیدگی:مرجع

کشوردامپزشکیسازمانتعارض:کنندهاعالم

یراداعدالتدیوانشعبازشدهصادرآراءدرتعارضاعالمموضوع:

تس قانون موضوع خاص العاده فوق کامل پرداخت خواسته به کشور دامپزشکی سازمان کارمندان از برخی دادخواست خصوص در کار: العادهرگردش فوق ی

تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان و کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال و کشور قانون پزشکی های سازمان کارمندان خاص

کردهاند.صادرمعارضیآراءیراداعدالتدیوانشعبینی،زگرکاحکمدرآنجردو1391سالمصوبکشور

است:یرزقراربهآراءمشروحوهاپروندهکارگردش

شعبه ادا27الف: عدالت دیوان شمارهربدوی پرونده به رسیدگی در ن9609980900303099ی خانم دادخواست موضوع بهربا زاده جوشانی حسینی گس

تس قانون موضوع خاص العاده فوق پرداخت به الزام خواسته به و کشور دامپزشکی سازمان سازمانرطرفیت کارمندان خاص العاده فوق قانونیی وپزشکی
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تا از دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون شمارهرانتقال دادنامه موجب به قانون شدن االجرا الزم و ابالغ ش1397?4?11-9709970900300986یخ حربه

است:کردهصادررأییرز

تس قانون واحده ماده موجب به اینکه به کارنظر به ایران خون انتقال و کشور قانون پزشکی های سازمان کارمندان خاص العاده فوق سازمانری کنان

مصوب ... و کشور درآمدی1391?2?19دامپزشکی ردیف محل از کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به قانون این موضوع خاص العاده فوق که گردید مقرر

مصوبه14ماده کشور دامپزشکی سازمان مدی1350?3?24قانون گواهی موجب به و شود شمارهرپرداخت به دامپزشکی سازمان ذیحسابی و مالی امور کل

ماده1397?3?97-30?21?18623 درآمد محل از سازمان است14اعتبارات شده پرداخت دامپزشکی سازمان کارمندان به کشور بازنشستگی سازمان قانون

ماده موضوع درآمدهای محل از شده یاد خاص العاده فوق اعتبار اینکه به توجه با پرداخت14بنابراین دارد مستمر غیر جنبه که دامپزشکی سازمان قانون

د شود کارمی احکام در آن ضروزگرج آن بودن مستمر غیر به توجه با مدارینی ارائه به عنایت با لذا نبوده پرداختری از حکایت که خوانده سوی از مثبته ک

سال از شاکی به نسبت مذکور العاده مستند1392فوق و تشخیص وارد غیر را شاکی شکایت مادهدارد. به عدالت10ًا دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون

مادهرادا استناد به صادره رأی مینماید. اعالم و صادر شاکی شکایت رد به حکم مهلت65ی ظرف مذکور محاکم20قانون در اعتراض قابل ابالغ از پس روز

باشد.مییراداعدالتدیوانتجدیدنظر

است.شدهتأییدیراداعدالتدیوانتجدیدنظر23شعبه1398?4?23-9809970959301697شمارهرأیموجببهمذکوررأی

شعبه ادا27ب: عدالت دیوان شمارهربدوی پرونده به رسیدگی در منصو9709980900301155ی منصور آقایان دادخواست موضوع ابوالحسنیربا حمید و ی

جوهوبا مینو خانم درکالت و خاص العاده فوق کامل پرداخت به الزام خواسته به کشور دامپزشکی سازمان طرفیت به کاریان حکم در آن موجبزگرج به ینی

است:کردهصادررأییرزحرشبه1397?10?16-9709970900303493شمارهدادنامه

ش به خواهان شکایت خصوص تقدیمیردر دادخواست به توجه با فوق مدا1397?4?20ح دفاعیاترو رغم علی و طرفین اظهارات مالحظه و آن منضمات و ک

او اینکه به التفات با و خوانده مؤثر غیر نظر به انکار کارمندانو برای مطلق صورت به الذکر فوق قانون در خواسته موضوع خاص العاده فوق پرداخت اًل:

تا از دامپزشکی (اعتبارسازمان تأمین محل و مقرر قانون تصویب ثانیریخ و شده بینی پیش واحده ماده ذیل تبصره در نیز آن تأمین) عدم القاعده علی ًا:

د عدم جهت مـوجهی دلیل مـزبور اوصاف با کاراعتبار حـکم در تشخیصزگرج وارد را شاکی شکایت بنابراین شود. نمی محسوب قـانونی خـواسته رد و ینی

مستند موادو به ادا11و10ًا عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت مادهرقانون استناد به شده صادر رأی نماید. می اعالم و صادر شکایت ورود به حکم ی

باشد.مییراداعدالتدیوانتجدیدنظرمحاکمدراعتراضقابلابالغازپسروز20ظرفمذکورقانون65

شعبه مذکور رأی از تجدیدنظر اثر ادا25در عدالت دیوان شمارهرتجدیدنظر دادنامه موجب به استدالل1398?4?15-9809970955801857ی مذکورزبا رأی یر

کند:مینقضرا

ماده موضوع درآمد خواسته موضوع العاده فوق پرداخت ابرا14محل مستندات حسب که باشد می دامپزشکی سازمان درآمدزقانون کل تصویب زمان از ی

کا به شده یاد محل از دامپزشکی درسازمان و دارد مستمر غیر جنبه مذکور العاده فوق دیگر طرف از و است گردیده پرداخت دامپزشکی سازمان دررکنان آن ج

کا خـواهزگرحکم تجدیدنظر اعتـراض مذکور مراتب به توجه با است نشده مقررات نقض مرتکب فیه مانحن در خواه تجدیدنظر لذا ندارد قانونی مبنای ینی

است.قطعیصادرهرأیگردد.میاعالموصادرشکایتردبرحکمخـواستهتجدیدنظردادنامـهنقضضمنتشخیصوارد

شعبه ادا27ج- عدالت دیوان شمارهربدوی های پرونده به رسیدگی در مـوضوع9609980900303007،9609980900303005،9609980900302658ی با

زا هـادی آقـایان عامردادخـواست حامد و حسام اله نبی زردینـی، ورع خاص العاده فوق پرداخت خواسته به و کشور دامپزشکی سازمان طرفیت به یان

شماره های دادنامه موجب به تأدیه تأخیر خسارت ش1397?1?21-9709970900300117،9709970900300111،9709970900300112جبران کردهزحربه صادر رأی یر

است:
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سازمان کارمندان خاص العاده فوق قانون موضوع خاص العاده فوق قانون واحده ماده اینکه به قانونینظر مصوبپزشکی ایران خون انتقال و کشور

مصوب1390?2?4 کشور دامپزشکی سازمان کارمندان درآمـدی1391?2?27به ردیف اعتبار محـل از دامپزشکی سازمـان در را مـذکور العاده فـوق پـرداخت

مصوب14ماده کشور دامپزشکی سازمـان تس1350قانـون خصوص در آن تصویب زمان از شده اشاره العاده فوق پرداخت لذا است. کرده بینی آنرپیش ی

کا مستندربه و تشخیص وارد دامپزشکی سازمان موادکنان به ادا11و10ًا عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت صادررقانون شاکی شکایت ورود به حکم ی

ماده استناد به صادره رأی نماید. می اعالم مهلت65و ظرف مذکور ادا20قانون عدالت دیوان تجدیدنظر محاکم در اعتراض قابل ابالغ از پس میرروز ی

باشد.

است.شدهتأییدیراداعدالتدیوانتجدیدنظر25شعبه1397?7?1-9709970955802349شمارهرأیموجببه1397?1?21-9709970900300112شمارهرأی

است.شدهتأییدًاعینتجدیدنظر29شعبه1397?10?8-9709970959903840شمارهرأیموجببه1397?1?21-9709970900300111شمارهرأی

شماره رأی از خواهی تجدیدنظر اثر ادا29شعبه1397?1?21-9709970900300117در عدالت دیوان شمارهرتجدیدنظر دادنامه موجب به ی

کند:مینقضرامذکوررأییرزاستداللبا1397?7?9709970959902534-1

شماره دادنامه از آمده عمل به خواهی تجدیدنظر خصوص ادا27شعبه1397?1?21-117در عدالت دیوان تجدیدنظرربدوی خواسته به نسبت آن موجب به که ی

تس قانون موضوع خاص العاده فوق مبلغ پرداخت به شکایت طرف الزام بر مبنی سازمانهایرخوانده کارمندان خاص العاده فوق قانونیی وپزشکی کشور

مـوضوع در دقت و پرونده اوراق مندرجات بررسی با است شده صادر شکایت ورود به حکم ... و کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال

ذیل تبصره اساس بر اینکه به نظر شکایت طرف تجدیدنظرخواهی دادخواست و دفاعیـه الیحه و قانونی مستنـدات در دقت با و صادره دادنامـه و خواسته

ماده درآمدی ردیف محل از کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به قانون آن موضوع خاص العاده فوق پرداخت جهت نیاز مورد اعتبار مزبور، قانون14قانون

مصوب کشور دامپزشکی به1350سازمان العاده فوق حاصله، درآمدهای و اعتبار میزان به نباشد کافی سازمان آن درآمد اگر که معنی بدین شده بینی پیش

بهرکا خواسته تجدیدنظر دادنامه در اینکه به نظر و باشد نمی اعتبار بر مازاد خوانده تجدیدنظر خواسته تأمین به موظف و کرد خواهد پرداخت خود کنان

ماده مغایر شده صادر خوانده تجدیدنظر خواسته کامل پرداخت و شکایت ورود به حکم مطلق شماره14طور رویه وحدت رأی و مذکور 1391?1?28-34قانون

ماده استناد به و شود می تشخیص موجه خواهی تجدیدنظر مذکور مراتب به بنا باشد. می عمومی عدالت71هیأت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون

مادهرادا درآمدی ردیف محل از و مصوب اعتبار حد در خوانده تجدیدنظر شکایت ورود به حکم شده یاد شماره به خواسته تجدیدنظر دادنامه نقض ضمن ی

است.قطعیرأیاینشود.میاعالموصادرباشد)میمذکورالعادهفوقپرداختاعتباربراییرانحصادرآمد(کهسازمانآنقانون14

ادا عدالت دیوان عمومی تارهیأت در ادا1399?3?27یخری عدالت دیوان معاونین و رئیس حضور تشکیلربا دیوان شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و ی

است.کردهمبادرترأیصدوربهیرزحرشبهآراءیتراکثبابررسیوبحثازپسوشد

عمومیهیأترأی

است.محرزآراءدرتعارضالف-

او اینکه به توجه با سازمانهایب- کارمندان خاص العاده فوق قانون واحده ماده «الف» بند موجب به قانونیاًل: مصوبپزشکی ایران خون انتقال و کشور

مند1390?2?4 ضرایب قانونی، پزشکی سازمان در کار سختی به نظر » است: شده مقرر اسالمی شورای خاصرمجلس العاده فوق عنوان به ذیل جدول در ج

سال ابتداء ط1390از این اعتبار شود. می اعمال کارمندان مزایای و حقوق (ردر ماده اساس بر سازمان، اختصاصی درآمدهای محل از تشکیل3ح قانون (

قانونیسازمان مصوبپزشکی انتقال1372?4?27کشور سازمان پزشکان و «پرسنل است: شده بینی پیش مذکور واحده مـاده تبصره در و شود.» می تأمین

ماده وفق و گردند.» می بهرهمند قانون این مزایای و حقوق از سازمان درآمدهای از استفاده با سازمان3خون تشکیل قانونیقانون مصوبپزشکی کشور

ه1372?4?27 است موظف «سازمان اسالمی: شورای تصویبزمجلس بـه سـازمان پیشنهاد به که هایی تعرفه اساس بر را قانـونی پزشکی خدمات های ینه

فوق…ی«تسرکاملومستمرداختپراملزایادارلتعدادیوانکشور:شکیدامپزمانسازضتعاراعالمپیدرمهر:حکیم|خبرخبرادامهادامه
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وا کشور عمومی درآمد حساب به و اخذ رسد می قضاییه قـوه واررئیس درآمد معادل ساله همه نماید. اعتبازیریز محل از مزبور درری منظور همین به که ی

مراکز تجهیز جهت تا گرفت خواهد قرار سازمان اختیار در شود می بینی پیش مربوط سال بودجه قانونیقانون مطالعاتپزشکی و تحقیقاتی امور پزشکیو

برسد.»مصرفبهپزشکیمجلهانتشاروقانونی

تسثانی قانون واحده ماده در سازمانهایرًا: کارمندان خاص العاده فوق قانونیی وپزشکی کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به ایران خون انتقال و کشور

مصوب کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها تا1391?2?19سازمان از » است: آمده اسالمی، شورای خاصرمجلس العاده فوق قانون این تصویب یخ

سازمانهای کارمندان خاص العاده فوق قانون - قانونیموضوع مصوبپزشکی ایران خون انتقال و کشور1390?2?4کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به -

تس ذیل جدول مطابق کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان کارمندان و مذکور قانون جدول قانونرمطابق واحده ماده تبصره در و یابد.» می ی

درآمدی ردیف محل از کشور دامپزشکی سازمان کارمندان به قانون این موضوع خاص العاده فوق پرداخت جهت نیاز مورد اعتبار » است: شده مقرر اخیرالذکر،

) مصوب14ماده کشور دامپزشکی سازمان قانون جا1350?3?24) سال برای کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان کارمندان به محلرو از ی

بند موضوع ((درآمدهای ماده س2هـ) شورای تبدیل قانون مصوبر) تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان به زندانها (1364?11?6پرستی ماده )98و

بهرهگی با خود، قانونی مجوزهای و اختیارات از استفاده با و ها جویی صرفه نیز و آن اجرایی نامه مازادرآیین امالک و اموال فروش از حاصله منابع از ی

وا از پس سازمان نیاز مادهربر مطابق و شود.» می بینی پیش سنواتی های بودجه در آن از پس و تأمین خزانه حساب به دامپزشکی14یز سازمان قانون

مصوب د1350کشور شده انجام خدمات با متناسبی وجوه دامپزشکی، خدمات انجام قبال در است مجاز «سازمان درر: بابت این از حاصل وجوه نماید. یافت

آو جمع شد خواهد افتتاح خزانه در که مخصوصی هرحساب صرف و بیمازی با مبارزه به مربوط های میزانرینه و خدمات تعیین شد. خواهد دامی یهای

بود.خواهدقانونایناجرایینامهطبقآیینوجوه

اداثالث عدالت دیوان عمومی هیأت شمارهرًا: رویه ایجاد رأی صدور مقام در های1391?1?28-34ی سازمان کارمندان استحقاق قانونی، انتقالپزشکی و کشور

د به ایران مادهرخون مطابق مصوب اعتبارات حد در خاص العاده فوق سازمان3یافت تشکیل قانونیقانون است،پزشکی داده قرار تأیید مورد را کشور

تأمین دامپزشکی خدمات انجام قبال در و سازمان اختصاصی درآمدهای محل از خاص» العاده «فوق اعتبار الذکر، فوق مقررات اساس بر که آنجا از بنابراین

غیر سازمان درآمدهای که این به عنایت با و گردد می اقدام کارمندان به العاده فوق این پرداخت به نسبت اختصاصی درآمدهای با متناسب و گردد می

د قابل مستمر غیر درآمدهای محل از پرداخت و بوده کارمستمر احکام در باشدزگرج نمی کا(ینی اضافه کاملرمانند و مستمر طور به آن پرداخت بنابراین ی)،

د کارو حکم در آن بندزگرج استناد به رأی این است. مقررات موافق و صحیح شکایت رد به آراء و است قانونی وجاهت و مبنا فاقد ماده12ماده2ینی و

ادا89 عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت سالرقانون مصوب ادا1392ی عدالت دیوان شعب اداربرای مراجع سایر و الزمری مشابه موارد در مربوط ی

است.االتباع

بهرامیمحمدکاظم

یراداعدالتدیوانعمومیهیأترئیس

فوق…ی«تسرکاملومستمرداختپراملزایادارلتعدادیوانکشور:شکیدامپزمانسازضتعاراعالمپیدرمهر:حکیم|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۶:۲۴-۹۹/۰۴/۱۶(همدان)(نیمهکارهساختمانیکآسانسورمحفظهازبنایکسقوطداد؛خبرهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرهمداندرکارهنیمهساختمانیکآسانسورمحفظهازبنایکسقوطازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیهمدانایسنا/

گفت در کمالی ارتین مطودکتر خبر توضیح در ایسنا، با -یکشنبهرگو گذشته روز کرد: مرد15ح یک کاره61تیرماه- نیمه ساختمان در هاشم بنی محله در ساله

کند.میفوتدمدروشودمییزمغضربهدچاروکردهسقوطپایینبهآسانسورمحفظهازوسومطبقهازبودهبناییکارمشغولای

یکشنبه روز کرد: خاطرنشان کا8وی یک ابرو روستای در نیز تخ43گررتیرماه مشغول دیواررساله که بوده قدیمی دیوار یک آوارریب سرش بر و کرده یزش

بازد.میجاندمدروشودمی

سال نخست ماهه سه در کرد: اظهار کار حوادث از ناشی متوفیان آمار به اشاره با سال98کمالی نخست ماهه سه در و مرد حوادث99پنج اثر بر مرد یک ،

دارد.متوفیاندرصدی80کاهشازنشانآمارهامقایسهکهباختندجاناستانسطحدرکارازناشی

سال نخست سال ماهه سه در کار حادثه از ناشی مصدومان سه98وی شامل وزرا امسال86ن مشابه مدت در شد: یادآور و دانست حوادث94مرد در مرد

دهد.مینشانرامصدوماندرصدی5.6افزایشکهشدندمصدومکارازناشی

قانونیکلرمدی تشپزشکی منظر دو از را کار از ناشی حوادث همدان بیماراستان علت به سانحه بروز از پیش افراد از برخی گفت: و کرد سکتهریح جمله از ی

میشود.مشخصورصدموضوعاینپزشکیمعایناتدرکهمیشوندکارسانحهدچارسپسباختهجانقلبی

اکسیروی کمبود و سوختگی سخت، جسم اصابت بلندی، از سقوط آوار، مهمتژیزش از را شد:رن یادآور و کرد عنوان کار حوادث از ناشی فوت عوامل ین

استانمعمو کار حوادث عمده نگهدارنده کابل و ایمنی کاله از استفاده عدم همچون ساز و ساخت حین در ایمنی موارد رعایت عدم علت به ارتفاع از سقوط اًل

زند.میرقمرا

پیامانتهای

نیوزبهارنیوز،آفتابیرخبپایگاهکیهان/روزنامهبرنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

۵
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)۰۸:۴۳-۹۹/۰۴/۱۶(همداندرخودروفروشکالهبردارانبانداعضاییردستگی

پلیس ماموران گفت: همدان استان انتظامی فرمانده - ایرنا دستگیآهمدان- و شناسایی به موفق ورگاهی میلیارد یک ارزش به خودرو فروش کالهبرداران باند تومان۵۰۰ی میلیون
شدند.

تش در دوشنبه روز صالح کامرانی بخشعلی اینکهرسردار بر مبنی ای پرونده تشکیل از پس گفت: خبر این با۳۶فردییح همدان صنعتی بازار در فعال ساله

گرفت.قرارکاردستوردرموضوعاینبهرسیدگیکنندمیدولتیقیمتازترپایینخودروفروشتبلیغبهاقدامنفرچندهمدستی

گی بهره با باند این اعضای کرد: اضافه خودرو،روی ملتهب بازار از شی نماینده عنوان به خود تحویلرمعرفی به تعهد و خودرو فروش های وسیله۴۵کت روزه

بودند.کردهیافتردمالباختگانازهنگفتیمبلغنقلیه

کرد: بیان همدان استان انتظامی شد،فرمانده مشخص ماموران تحقیقات و۱۵در میلیارد یک مجموع در مالباخته و۵۰۰فرد کردند پرداخت متهم به میلیون

است.شدهیرمتواهمراهتلفنکردنخاموشومکانتغییربامتخلففرد

محل آمده، عمل به های استعالم و تعامل با و متهم سکونت و تردد های محل در تحقیقات و مالباختگان همه از دعوت با داد: ادامه صالح کامرانی سردار

شد.منتقلهمدانگاهیآپلیسبهودستگیرغافلگیرانهعملیاتیکدروشناساییویاختفای

کالهبردا به متهم پلیس فنی تحقیقات در کرد: بیان همدستیروی با قرار۲ی با و دستگیر نیز وی همدستان قضائی هماهنگی با که کرد اعتراف دیگر نفر

شدند.زندانروانهمناسبقانونی

نهاونددرخودرو۴۵توقیف

گفت: نهاوند انتظامی درفرمانده نهاوند شهرستان رانندگی و راهنمایی و انتظامی و۷۲ماموران متخلف نقلیه وسایل با برخورد راستای در گذشته ساعت

کردند.توقیفرامتخلفخودرویدستگاه۱۴ومزاحمومتخلفموتورسیکلتدستگاه۳۱شهرستان،سطحدرمزاحم

ط اجرای اینکه بیان با ساکی احمد شا برخوردرسرهنگ گفت: دارد، قرار نهاوند پلیس کار دستور در مهم های اولویت عنوان به انتظامی و ترافیکی های ح

و خودروها مزاحم و متخلف رانندگان با قاطع و خاطرمستمر آرامش و امنیت زدن هم بر موجب که ها تفرجگاه سطح در ویژه به موتورسیکلت راکبان

دارد.ادامهشودمیشهروندان

گرفتقربانیآسانسورازسقوط

داد.دستازراخودجانسومطبقهازسقوطاثربرگذشتهروزهمدانشهرهاشمبنیمنطقهساکنساله۶۱مردگفت:همدانقانونیپزشکیکلرمدی

باخت.جانواردهجراحاتشدتعلتبهکهبودکردهسقوطپایینبهمسکونیلزمنسومطبقهآسانسورمحفظهازفرداینافزود:کمالیارتین

یادآو ماههروی سه کرد: سالی کاهشی۹۸ابتدای روند آمار این که دادند دست از را خود جان کار حوادث اثر بر مرد یک امسال مشابه مدت در و مرد پنج

دهدمینشانرا

قانونیکلرمدی داشت:پزشکی اظهار جاهمدان سال نخست ماهه سه در حادثه مصدومان گذشته۹۴ی،رآمار سال مشابه زمان و وزسهمرد بوده۸۶ن مرد

است.داشتهافزایشدرصدی۵.۶نیزآماراینکه

گذشته سال داد: ادامه و۵۰۰کمالی مصدوم ماقبل(۳۶تن سال در همچنین کردند فوت و۴۳۵)۹۷نفر شده مصدوم کار حادثه در از۳۸نفر را خود جان مرد

دادند.دست
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خراسان(بیایندکارپایینروخیپزشکیعلومدائمی/ساختمانبهنهبندانقانونیپزشکیاورژانسینیازکی؟؛تامردمگردانیرس
)۰۷:۴۰-۹۹/۰۴/۱۶(جنوبی)

کنند.یریاراکلادارهایننهبندان،درقانونیپزشکیساختمانساختبرایخواستخیرانومسئوالنازجنوبیخراسانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی قانونیکلرجعفرزاده هایپزشکی استان گروه خبرنگار با گفتگو در جنوبی جوانخراسان خبرنگاران فرماندابیرجندازباشگاه گفت: یکر، نهبندان ی

گیرد.انجامآنجادراجسادمعاینهتااستدادهقرارقانونیپزشکیاختیاردرامانیصورتبهساختمان

تش سالن نبود نهبندان در عمده مشکل اینکه، بیان با درراو آنها بررسی برای الزم شرایط که اجسادی گفت: است، استاندارد غیر شرایط در معاینه و یح،

میشدند.منتقلاستانکزرمبهنداشتوجودشهرستان

ط از که شدند، مجموعه این برای وقت تمام پزشک متقاضی و است داشته بدنبال را نهبندانیها نارضایتی هم وقت تمام پزشک نبود افزود: یقرجعفرزاده

کردیم.استخدامرانفریکخدمت،تعهدسهمیه

قانونیکلرمدی داپزشکی استان شهرستانهای تمامی برای استخدامی چارت گفت: جنوبی خیرخراسان تا است نیاز و فیریم فضای و بیایند کار پای یکیزین

دربیایند.گردانیرسازمردمواستاستفادهاستاندرماندهخالیظرفیتازبتوانیمتاشودمهیا

کروناباباراینپزشکبهقانونیپزشکدستنرسیدنبخوانیدبیشتر

ساختمان برای نهبندان آتشدست شهید بیمارستان کنار در فضایی بررسی، از پس داد: ادامه قانونیاو دانشگاهپزشکی به میتواند هم که شد گرفته نظر در

کند.یادیزکمکبیمارستانهموپزشکیعلوم

مدی سوله صورت به را ساختمان میتوانیم و میکنیم شروع را ساخت کار بدهد، مجوز ما به دانشگاه اگر افزود: ازرجعفرزاده قسمتی و کنیم طراحی بحران یت

شود.تجهیزاجسادتخصصیمعاینهبرایسوله

یافت.اختصاصجنوبیخراسانبهسهمیه۲یرجاسالدرکهداردسربازیهرامسهمیهنفر۱۰ازکمترکشورکلدرقانونیپزشکی

برای دیده آموزش پزشک تا شده باعث سرباز کمبود و کرونا شیوع اینکه بیان با قانونیاو استخدمپزشکی محل به آموزشی دوره پایان از پس نتواند فردوس

داشت.خواهدوجودهمنهبندانبراینیزماهآباندرمشکلاینکرد:بیانگرددرباش

مدی افزود: قانونیکلرجعفرزاده نیرویپزشکی از مفیدتر ما برای مرد نیروی گفت: جنوبی سربازخراسان خدمت مشکل و هاست درشهرستان اکثرزن برای ی

هستیم.مشکلاینرفعخواستارانتظامینیرویازکهداشتخواهدوجودمانیروهای

همداندرخودروفروشاندارکالهبربانداعضاییدستگیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۵۶-۹۹/۰۴/۱۶(شدندمصدوملرستاندرنزاعاثربرنفر۷۲۱وهزار۱۳

مدی - ایرنا - گذشتهرخرمآباد سال گفت: لرستان قانونی پزشکی و۱۳کل افزایش۷۲۱هزار درصد چهار آن از قبل سال به نسبت آمار این که شدند مصدوم نزاع دلیل به استان در نفر
است.داشته

حدود اینکه به اشاره با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز نظیفی رضا س۶۰حمید معاینات پروندههای از درردرصد قانونیپایی مربوطپزشکی لرستان

دارد.قرارکشورسیزدهمرتبهدرنزاعازناشیمصدومانزمینهدرلرستانخکرد:بیاناست،نزاعورانندگیحوادثازناشیمصدومانبه

است.یافتهافزایشدرصد۱۰.۵بودنفر۴۷۳که۹۷سالبهنسبتکهبودهنفر۵۲۳گذشتهسالدررانندگیحوادثازناشیمتوفیانکلتعدادافزود:وی

قانونیکلرمدی نپزشکی داد: ادامه دررلرستان لرستان رانندگی حوادث از ناشی مصدومان کل تعداد همچنین است، کشور در هفتم رابطه این در لرستان خ

است.یافتهکاهشدرصدشش،۹۷سالبهنسبتکهبودهنفر۴۹۴وهزار۱۰گذشته،سال

است.بودهپرونده۵۲۲وهزارشدهانجاماستانقانونیپزشکیدرکهآزمایشهاییکلتعدادگفت:نظیفی

گذشته، سال در اینکه به اشاره با و۴۶وی به۱۱۴هزار قانونیپرونده سالپزشکی به نسبت که شده و۴۸که۹۷ارجاع بود،۶۱۸هزار کاهش۵.۱پرونده درصد

تعداد این از کرد: بیان است شده ثبت پرونده س۹۲ارجاع معاینات به مربوط اجساد،۳.۵پایی،ردرصد معاینات و۳.۳درصد آزمایشگاه درصد۱.۲درصد

است.بودهکمیسیونهابهارجاعیپروندههایبهمربوط

س معاینات پروندههای کل تعداد اینکه بر تاکید با گذشته،روی سال در استان در و۴۲پایی سال۴۴۲هزار به نسبت که بوده کاهش۹۷،۳.۷مورد درصد

هر ازای به پروندهها تعداد افزود: است، س۱۰۰یافته معاینات بحث در استان جمعیت نفر و۲پاییرهزار ن۳۶۷هزار است، بوده دررمورد کشور در استان خ

است.۱۳رابطهاین

قانونیکلرمدی سالپزشکی در اجساد معاینات کل تعداد داشت: اظهار و۹۸لرستان هزار که۶۵۰یک آن از قبل سال به نسبت عدد این است، بوده مورد

است.یافتهافزایشدرصد۱۴بودهپرونده۴۴۶وهزار

هر ازای به اینکه بیان با استان،۱۰۰نظیفی جمعیت نفر به۹۲هزار قانونیجسد کشوپزشکی متوسط و میشود ارجاع رابطهرلرستان این در جسد۷۷ی

است.کشوردرچهارمرابطهایندرلرستاناستانخرنداد:ادامهاست،

ا…(خربیایندکارپایینوخیرشکیپزدائمی/علومساختمانبهنهبندانقانونیشکیپزاورژانسینیازان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۲:۳۰-۹۹/۰۴/۱۷(سمازناشیمیروگرمدرلرستانسومرتبه

دارد.رازمینهایندریرکشوسومرتبهلرستانگفت:وکرداعالمنفر۵۳راگذشتهسالطیلرستاندرسمبامسمومیتازناشیمیروگرمآمارلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی نظیفی، قانونیکلرحمیدرضا گفتپزشکی در تشولرستان، در لرستان، از ایکنا با فعالیتهایرگو قانونییح مپزشکی آمار ازرلرستان ناشی میر و گ

را سم با کشو۵۳مسمومیت سوم رتبه لرستان اینکه به اشاره با و کرد اعالم قرصرنفر با مسمومیت از ناشی تلفات متأسفانه گفت: دارد، را زمینه این در ی

جل برای سختگیرانهتر و ویژه تدابیر اعمال نیازمند شک بدون افزایشی روند این و است افزایش حال در لرستان استان در قرصرگیوبرنج غیرقانونی ورود از ی

است.آفتکشاینمخاطراتازعمومییزگاهساآبرایمرتبطنهادهایسویازهمهجانبهاطالعرسانینیزوآنفروشممنوعیتوکشوربهبرنج

است.بیستملرستانرتبهحوزهایندرکهاستداشتهافزایشدرصد۵کهشدهبررسیلرستانقانونیپزشکیدریرهمسرآزاپرونده۶۹۶وهزارافزود:وی

دادگست در که پروندههایی سوم یک اینکه بیان با بهروی کارشناسی جهت میشود تشکیل قانونیی گفت:پزشکی میشود، داده درصد۷۰ارجاع

هستند.دکتراتحصیلیکرمددارایلرستانقانونیپزشکیکنانرکا

ساالنه اینکه به اشاره با گذشته۵۰نظیفی سال در داد: ادامه میشود، نظر اعالم و بررسی استان این در پرونده به۴۶هزار پرونده قانونیهزار لرستانپزشکی

است.شدهنظراعالموارجاع

قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با به۹۲لرستان ارجاع پروندههای کل قانونیدرصد سپزشکی معاینات حوزه تصردر میشود، انجام کرد:رپایی یح

به۳/۵ ارجاعی پروندههای قانونیدرصد وپزشکی اجساد به۳/۳لرستان ارجاع پروندههای قانونیدرصد وپزشکی ارجاع آزمایشگاهها به در۱/۲لرستان

است.شدهنظراعالمتخصصیکمیسیونهای

که مطلب این ذکر با قانونیوی س۴۰پزشکی معاینات در خدمت کرد:رنوع اضافه میدهد، انجام قانونیپایی شایدپزشکی که است مظلومانی گویای زبان

باشند.نداشتهخودحقاحقاقبرایزبانی

گذشته سال اینکه به اشاره با س۵نظیفی معاینات تعداد گفت: داشتیم، پرونده ارجاع کاهش قانونیپاییردرصد که۴۲لرستان،پزشکی بوده پرونده هزار

داشتیم.پروندهارجاعکاهشدرصد۳/۷

قانونیکلرمدی بهپزشکی ارجاعی اجساد کل تعداد قانونیلرستان راپزشکی گفت:۱۶۵۰لرستان و کرد اعالم در۵۲۳جسد لرستان رانندگی تلفات آمار نفر

دارد.راکشور۷رتبهلرستانحوزهایندرکهاستگذشتهسال

را لرستان در نزاع از ناشی مصدومان آمار و۱۳وی ن۷۲۱هزار نزاع بحث در گفت: و کرد استانراعالم که۱۳خ حالیاست در این است به۱۵۲۲کشور پرونده

است.شدهانجامسمشناسیوآسیبشناسییژسلولوبخشسهدرآزمایشهااینکهاستشدهارجاعآزمایشگاهها
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قانونیکلرمدی اینکهپزشکی به اشاره با میشود،۳۳۰۰لرستان داده ارجاع زندانیان ژنتیکی اطالعات بانک در و تهیه لرستان زندانیان ژنتیکی پروفایل از نمونه

است.اعتمادقابلاطالعاتصحتدرصد۹۹ژنتیکبحثدرکرد:اضافه

پیامانتهای

)۰۹:۲۵-۹۹/۰۴/۱۶(گلستاندرموادمخدرمصرفسوءازناشیگرمکاهش

داد.خبردراستانموادمخدرمصرفسوءازناشیگرمدرصدی۱۴کاهشازگلستانقانونیپزشکیکلرمدی

های استان گروه خبرنگار گزارش جوانبه خبرنگاران مدیرگازباشگاه زارعی حسین قانونیکلرگان، ارجاعیپزشکی پروندههای تعداد اساس بر گفت: گلستان

بودند.نز۲ومرد۴تعداداینازکهباختندجانمخدر،موادمصرفسوءاثربرنفر۶سال،نخستماهه۲طیقانونی،پزشکیبهشدهفوتعلتتعیینو

است.داشتهکاهشدرصد۱۴قبل،سالمشابهمدتبهنسبتتعداداینداد:ادامهاو

بودند.نزیکومرد۶تعداد،اینازکهدادنددستازراخودجانمخدرموادمصرفسوءاثربرنفر۹۸،۷سالمشابهمدتگفت:زارعی

)۱۴:۰۵-۹۹/۰۴/۱۶(شدسپردهخاکبهبوشهراستانسالمتمدافعشهیددومین

شد.سپردهخاکبهتنگستانشهرستانتوابعازبوالخیربندردربوشهراستانسالمتمدافعشهیددومینخلیلی،خضردکترپیکربوشهرایسنا/

دوشنبه امروز ب1399تیرماه16صبح کلرگزاربا اداره از بدرقه از پس و تدفین و تشییع مراسم قانونیی مدافعپزشکی شهید این همکاران، وداع و بوشهر

گرفت.آرام-زادگاهش-دلواربوالخیربندرشهدایگلزاردرسالمت

فخ غالمرضا دکتر از بعد خلیلی خضر دکتر ایسنا، گزارش مسیرربه و کرونا با مبارزه جبهه در که میآید حساب به بوشهر استان سالمت مدافع شهید دومین ی،

سمازناشیمیروگمردرستانلرسومرتبهایکنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.رسیدهشهادتبهمردمبهخدمت

پیامانتهای

بسیجهمراز،آنالین،سپیدجماران،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۹:۴۸-۹۹/۰۴/۱۶(ی)زکرم(رنجیدههایبدنپردازد؛مییزکرماستانوکشوردرخشونتپنهانزوایایبررسیبهاستانوقایع

تا طول رفتاردر بد مختلف اشکال به جرایمریخ از یکی عنوان به که ای گونه به شود می تجربه زندگی عمومی و خصوصی های حوزه در که داشته وجود زنان به نسبت خشونت و ی
آید.میحساببهامروزجهاندراجتماعیمشکالتازواجتماعیرایج

فی مختلف ابعاد با عملی خشونت بازمعموال شود می انجام خویش مقاصد تحقق منظور به دیگران به رساندن آسیب هدف با که و… روانی و روحی یکی،

میزان به زنان مورد در اما شود، می مواجه دیگران طرف از حدزواکنش تا و تحمل مردانزیادی توسط که چرا شود می تلقی مشـروع و گردد می تایید یادی

است.ساالرانهپدرمردونزروابطازحاکمتلقیدهدکهمیخرفرهنگیشرایطدریرساالمرداقتدارنمادعنوانبهوشودمیانجام

مردساال سلطه خاطر به واقع مردمحوردر سلطه و بشری های فرهنگ اکثر در پنهانری ها نظر از موارد بیشتر در زنان علیه خشونت ما، فرهنگ ویژه به و ی

بسیا حتی و ماند فرهنگرمی حفظ راستای در خانواده اعضای از مشازی نیز خشونت در شاید فرمانبردار، کنند.رن پوشی چشم آن از یا و باشند داشته کت

پدرساال خویش، محدود دیدگاه بنابر رضایت، عدم صورت در یا بوده راضی وضع این از و کرده استقبال نظام این از نیز زنان خود بسا ورچه ازلی روح را ی

نمیدهند.نشانآنبرابردرهدفمندومستقیمکنشیالجرمواندنبودهواقفخویشاجتماعیوانسانیحقوقبرودانستهحاکم

ناخود طور به دختران و زنان رسد می نظر جامعهآبه مسلط ارزش که فهمیدهاند دررمردساال(گاه کنند. همنوایی مسلط ارزش با میخواهند فلذا ، چیست ی)

پدرساال ایدئولورواقع و نهادین های مکانیسم تمام نهان، یا آشکار خواه که است نظامی علومژی اخالق، اقتصاد، سیاست، حقوق، مانند خود دسترس در یکی

طبقه یک حد در زنان دلیل همین به گیرد. می کار به زنان بر مردان سلطه تحقق منظور به را و… گروهی های رسانه پرورش، و آموزش فرهنگ، مد، پزشکی،

ه دانند می الزم فرزندان و خانواده حفظ برای را خود وجود چون و اند نکرده را مردان با مخالفت ادعای گاه مقابلرهیچ در زنانه همبستگی ایجاد دنبال به گز

پدرساال نظام تاثیر مورد در اند. نبوده سرنوشتشرمردان شدن، متولد از قبل حتی دختر که کند می ایجاب چنین پدرشاهی نظام گفت: توان می زنان بر ی

فک رشد از زندگی در که شود تعیین برترچنان و بپذیرد چرا و چون بی را اجتماعی های ارزش و قواعد که بیاید بار مطیعی موجود و بازماند تر بیش مردری ی

آورد.حساببهمسلموطبیعیامریکرا

کهظاهر جاست این اساسی نکته زندگیزًا ابتدای از بلکه گیرد، بکار خویش شخصی رشد برای یا و انگیخته خود اهداف برای را هایش فعالیت نیست قرار ن

برقرا او اصلی وظیفه و باشد دیگران وقف باید وجودش که آموزد دیگرانرمی خدمت در روابطی است روابط حفظ و می(ی نظر به خانوادگی). روابط حفظ

پذی جامعه روند طررسد از خود جامعه فرهنگی و اخالقی اصول ها، ارزش قواعد، با اجتماعی های گروه و افراد ساختن آشنا معنای به ازری مستمر آموزش یق

وی سو پذیرشژیک مورد یافته تعمیم صورت به نکته این تا است شده سبب دیگر سوی از و کند می تولید باز را مردان و زنان فرادستی و فرودستی های گی

شناسان جامعه که حالی در هاست. آن خانوادگی های مسئولیت از یکی زنان طرف از خشونت مقابل در سکوت و مردان حق خشونت اعمال که گیرد قرار

کنشگ را اجتماعی کنشگر نظرخرد، شناسان جامعه دارد؛ دست در خویش خاص منافع جهت در را روزمره دنیای اختیار عنان که کنند می وصف فمنیستیری یه

عنوان به شان پایگاه برحسب زنان معتقدند طزاما ترسیم فکر که یابند می محدود را خود چنان بلکه ندارند، حسی چنین تنها نه جزرن دنیا برای هایشان ح
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برقرا را آدمی وظیفه که شوند می اجتماعی ای گونه به بیشتر زنان شود. می معنا بی کامال خیال تواردر گوناگونزی کنشگران منافع بین فرزندان)(ن و شوهر

برنامه زنان بسا چه و دانند فمنیستیزیرمی مطالعات واقع در کنند. تجربه دیگران و خودشان منافع گوناگون، منافع جهت در عملی مثابه به را کنش و ی

رفتا شناسی جامعه نظر مورد هدفمند کنشگر مدل ارائه جای کنشگربه زنان از وظایفرگرا، جهت در که قدر آن خویش روزمره زندگی در که دهد می ارائه ی

دیگران تقاضاهای و ها کنش و ها خواسته تعدیل و تسهیل و هماهنگی و غ(مراقبت فرزندان) و وضعیتیرهمسر در را خود مدت دراز در که شوند می ق

کنت قابل بیشترغیر مستمر توجه و کنند می عمل تر واکنشی معموال زنان دلیل همین به و یابند می بینی پیش و دارندرل دیگران های خواسته و نیازها به ی

).1393،یتزرر(

تلقی الزم خانواده بنیان حفظ و خانواده آبروی حفظ نظیر اجتماعی و فرهنگی دالیل به یا و باشد نداشته قبحی زنان علیه خشونت که زمانی دیگر، بیان به

تبدیل فرایندی به شود، تکرار دائما و تحمل زنان از قانونی های حمایت عدم دلیل به نیز و مالی استقالل و اقتصادی امنیت عدم و طالق از ترس یا و شود

فی خشن رفتارهای آنها است. زندگی از بخشی خشونت که آموزد می زنان به که شود مادیزمی حقوق از محرومیت یا مرد سوی از تحقیر و توهین و یکی

تع زنانه عادی زندگی از بخشی عنوان به را خود اجتماعی درریا که است دلیل همین به میدهند. ربط خود جنسیت به را آن و میدانند عادی و میکنند یف

مشت سرنوشت از بخشی و قبول قابل و عادی امر یک زنان علیه خشونت که دارد وجود باور این زنان مختلف دلیلرگروههای به آنها بهزک و است بودن ن

کرد.مدارانهایتآنبابایددلیلهمین

ج و مهم غیر خانواده احترام و شان و خانوادگی زندگی حفظ ارزش با مقایسه در یا اجتماعی، رایج باورهای اساس بر خشونت از مختلفی تلقیزشکلهای یی

خود اشتباهات آن، دلیل که میدهند انتقال همدیگر به را باور این زنان مثال و میشود دانسته طبیعی هم شکلها از بسیای و یازمیشود مرد طبیعت ن،

مشت زندگی نسبترصالح خشونت زنی اگر و است مذموم و ناپسند زنان، سوی از خشونت به دادن نشان واکنش تفکر، طرز و باور همین اساس بر است. ک

رفتا رایج نظام که کسی عنوان به نپذیرد، را خود خودربه بسا چه و میشود خوانده بیآبرویی و بدنامی عامل و میشود سرزنش زده هم بر را خانوادگی و ی

خانواده حفظ و آبرو حفظ را زنان وظیفه که اجتماعی و فرهنگی فشارهای دلیل همین به سازد. فراهم برایش را بیشتر خشونت تحمل برای جدیدی زمینه

میکند.تشویقتندادنوپذیرشوسکوتبهرازنانقانونی،حمایتعدمودیگرانسرزنشوبدنامیازترسکناردرمیداند،

است. دهنــده آزار برهنه «قدرت گوید: می قدرت شناسی جامعه در پور درویش بگویدزمهرداد خیابان و کوچه در سادگی به تواند نمی دیـده خشونت ن

بدت پدرساالرترمن و کنندرین می سعی باشند، نداشته را برهنه قدرت تغییر امکان زنان که آنجایی رو این از دهند. می آزار مرا که دارم را دنیا شوهر یا پدر ین

هیچ است معتقد او کنند.» پذیرفتنی و توجیه عشق، حتی و شخصی مشکالت اقتصادی، شرایط مرد، عصبانیت شوهر، استرس چون: دالیلی با را آن وجود

سادگی به را زندگی باشد نداشته تغییر امکان که زمانی تا رازکس شرایط این زمانی زنان برد. نمی سوال وزیر باشند داشته تغییر امکان که برند می سوال یر

فرا ورراه باورها مثل قدرت ارزشی منابع چقدر هر لذا بیابند. جبآی منابع حقوقی، دانش و فرهنگی و اجتماعی های امکاناترگاهی نظیر قدرت اقتصادی و ی

بیشت قدرت زنان و گردد فراهم بیشتر زنان برای و… اقتصادی استقالل و امن های خانه مثل گر حمایت اجتماعی های شبکه زنان، مدافع قانونی و یرحقوقی

یابد.میافزایشبرنتابندراخشونتبرمبتنیروابطآنانکهاینشانسکنند،پیدا

می در دارم یاد بزبه گذشته سال که خانواده» در «خشونت تخصصی مرگرد کردم میرگزار این در ایران جامعهشناسی انجمن اراک دفتر مدیر توسکی، بازیم گرد

میدهد نشان جهانی مطالعات اینکه مردان90بیان علیه زنان خشونت که است حالی در این گفت: میافتد اتفاق خانه در زنان علیه مردان خشونت درصد

است.شدهزدهتخمیندرصد10حداکثرخانوادهمحیطدر

مشا جامعه در گذشته از بیش زنان امروزه نیست، فمنیستی دیدگاه ترویج معنای به زنان از حمایت داد: ادامه حمایتروی و پشتوانه حالیکه در دارند کت

ندارند.راالزماجتماعی

کالمیوروانیخشونتایران؛درخشونترقمینرباالت

ی)کز(مررنجیدههایبدنمیگنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



باالت گفت: است، اهمیت مورد بسیار ما کشور در جمله از روانی خشونت اینکه به اشاره با تعاروی طبق بر کشورمان در خشونت رقم خشونترین علمی یف

فی خشونت بعد وهله در و است کالمی و خشونتزروانی نوع این مصادیق است، آموزشی و فرهنگی اجتماعی، رشد از ممانعت خشونت آن از بعد و یکی

اشتغال از مرد برزممانعت بالغ رقمی ما کشور در که است و… نزدیک اقوام با حتی فامیلی ارتباطهای تحصیل، ادامه خانگی26ن، خشونت انواع از درصد

است.دادهاختصاصخودبهرازنانعلیه

گرفت صورت زنان علیه خانگی خشونت خصوص در کشور وزارت سوی از که تحقیقی در گفت: اراک اسالمی آزاد دانشگاه جامعهشناسی علمی هیات عضو

بازنگ کمترطی و دارد قرار صدر در ناموسی جنسی، خشونتهای اراک شهرستان زنان با رابطه در شد انجام تحقیق این آمار در مجدد امسال که اینری ین

است.بودهیاسوجوکرمانشهرهایدرخشونتنوع

ت وأتوسکی لبنان پاکستان، افغانستان، همچون اسالمی کشورهای گردد، وضع کشور در زنان علیه خانگی خشونتهای حوزه در مجزا قوانین باید کرد: کید

اولرت وهله در ما همه باید قانون این وضع برای است. قانون نوع این فاقد ما کشور ولی میباشند دارا زنان علیه خشونت حوزه مخصوص قوانین و… کیه

نیست.همراهقضاییهقوهباورقانوناینوضعدرمیکنماحساسمنشود،وضعقانوناینباشیمداشتهباوروبخواهیم

بپذ باید گفت: اراک اسالمی آزاد دانشگاه جامعهشناسی علمی هیات به10یمرعضو شکایت برای میگیرند قرار خشونت مورد خانه در که زنانی از درصد

میورزند.امتناعآنکردنگوزباوشکایتو…ازآبروهمچونفرهنگیدالیلبهومیکنندمراجعهقضادستگاه

تص بالینی روانشناس صالحی، سمیه ادامه نظردر کرد: یادگیریح مطریه روانشناسی زمینه در اجتماعی اینری است شده آموخته نوعی به خشونت میکند، ح

ت تعاملگرایی دیدگاه است. کرده پیدا ادامه نسل در نسل و گرفته الگو خشونت است معنی اینأبدین کنیم پیدا را خشونت اتفاق محل که دارد این بر کید

رفتا روستایی در است ممکن که است معنی شهربدین جامعه دیدگاه از که مطری خشونت نظری نشود. تلقی خشونت عنوان به باشد، یستمحیطیزیهرح

جامعپذی رسیدن ثمر به در شاخص سه میکند ایدولوربیان نظام و اجتماعی شبکههای محیط، شامل که دارد وجود افراد استژی خانواده جهانبینی و یک

رفت.خواهدباالگاهآناخودخشونتآماربنابراینکنندتشویقنوعیبههمسرانعلیهراخشونتاگرموردسهایندرکه

به مشاور صدای وقت مسئول مددی، علی مزاعظم استان علیهزکریستی خشونت اتفاق عاملهای از دیگر یکی حیا و شرم کرد: عنوان نشست این ادامه در ی

ط اگر باالخص میخورند گره ارزشی مسائل با ما مسائل که جایی و میشود تلقی ارزش مسئله ما خانوادههای در است، ایثارزنان باشدرگرحواره داشته هم ی

ارزش عنوان به را آن حتی و میکند تحمل را خشونت این دارد و ندارد باور فرد آن خود و میکنیم مشاهده فرد در را خشونت حتی هستیم. خشونت شاهد

ایثا را نامش و نوعرگرتلقی این میگذارد. خانواده در گذشت و رفتازی ناکارآمدی الگوهای این و میدهد انتقال خود فرزندان به را فرهنگ همین بهرن ی

مییابد.انتقالبعدینسلبهسادگیهیمن

قوانین از خانمها اگر است، خانگی خشونتهای ایجاد در مهم عوامل از دیگر یکی دارد وجود جامعه در که قوانین از دقیق اطالعرسانی عدم داد: ادامه وی

ندارند.اطالع

تص استرمددی خشونتآمیز رابطه در زنان ماندن عوامل از یکی خشونتدیده مورد زنان از حمایتی منابع داشتن عدم کرد: وقتیزیح دیده خشونت ن

خانواده طرف از فقط حمایتها این کند. تحمل را خشونتها و بماند رابطه در میشود مجبور نمیکنند او از حمایتی او اطرافیان بلکه قانون تنها نه که میبیند

استرمط مدنظر هم اجتماعی نگاه و اجتماعی حمایتهای حتی نیست بهزح ما جامعه که نگاهی وزیرا نیست مناسبی نگاه دارد مطلقه اینزن بخاطر ن

بماند.رابطهدراستحاضرنشوداوبهنگاههاوبرچسبهااینگونهکه

م به خشونت اثر در که زنانی بارها گفت: اعتراضرمددی در و میدهد قرار شتم و ضرب مورد مدام را او همسرشان میکنند عنوان کردهاند، مراجعه مشاوره کز

اینز است خشونت انواع تجربه حال در خانهاش در که خانمی کن. ثابت برو میتوانی میگوید، کندزن ثابت و مراجعه قضا دستگاه به میتواند چگونه ن

نمیتوانی دیگر روش این با میگوید و میدهد فشار و قرار پاهایش تا دو بین را من سر شوهرم میگوید دارم مراجعه بنده است. گرفته قرار خشونت مورد

ی)کز(مررنجیدههایبدنمیگنا:|خبرخبرادامهادامه
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گرفتهای.قرارشتموضربموردکهکنیثابتتو

مدی فرجی، زهرا ادامه استانداردر خانواده و بانوان امور دفتر مرکل ترسزکری همسرشان، ترس از روستایی زنان بهویژه زنان جامعه کرد: اظهار آبروری یختن

ت از بعد حمایتی سیستم هیچ اینکه یا ورو باشند داشته را الزم سازشهای خشونت این مقابل در میکنند احساس دالیل همین به ندارد وجود همسرشان ک

تع ما جامعه در ازرمتأسفانه که تعزیفی دارد وجود سازشکار خودرن زندگی به و کرده سکوت خشونت اقسام مقابل در که میشود اطالق زنی به واقعی، یف

دهد.ادامه

آخ در اینکه به اشاره با است،روی شده انجام زنان علیه خانگی خشونتهای مورد در که مطالعاتی خشونت66ین مورد بار یک حداقل ایرانی زنان درصد

فی خشونت شامل که خشونتی بین در گفت: شدهاند، باالتزواقع و… آموزشی و علمی اقتصادی، جنسی، حقوقی، کالمی، باریکی، خشونت درصد52,7ین

است.افتادهاتفاقبرایشانمورداینبار10حداقلگرفتهاندقرارخشونتاینموردکهزنانیومیشودکالمیوروانیخشونتبهمربوط

فی خشونت داد: ادامه بازفرجی آموزشی37,8یکی و اجتماعی رشد از ممانعت خشونت سوم رتبه شدهاند، آن دچار بار سه زنان حداقل و دوم رتبه درصد

میباشد.داراراآمارینرکمتدرصد10.2باجنسیخشونتخشونتهااینبیندرومیدهداختصاصخودبهرادرصد27.8بربالغرقمیکهمیباشد

استاندارمدی خانواده و بانوان امور دفتر مرکل بیشتزکری ما بیسواد زنان اینکه بیان با میرودری باالتر سواد سطح چه هر گفت: میکنند، تجربه را خشونت ین

ط اساس بر که میکند پیدا کاهش خشونت بیشترمیزان است. شده یافته دست نتیجه این به است شده انجام کشور وزارت که مطالعاتی خشونترح ین

سنین بین زنان بین کا59تا55در اجتماعی موقعیت نظر از و میکند پیدا افزایش خشونت میرود باالتر زنان سن چه هر میدهد نشان که باشد گرانرمی

میکنند.تحملراخشونتینرکمترتبهعالیمتخصصانکارمندان،ومیکنندتحملراخشونتینربیشتیزکشاور

پیشگی و اجتماعی وقت معاون درودگر، اله دادگسترحجت جرم وقوع از آزاری همسر مورد در که آمارهایی کرد: عنوان نشست این در استان خشونتری و ی

گذشته در ولی بوده قبل از آمار این است شده گذشته از بیش آن به نسبت ما شناسایی بلکه است شده بیشتر آمار اینکه نه میشود، ارائه زنان علیه خانگی

است.شدهبیشترزنانعلیهخانگیخشونتآمارمیکنیمحسهمینبراینمیگرفتصورتدرستشناسایی

همسرآزا بحث در داد: ادامه آماروی بهری که را سالزی کرده اعالم ما به استان سال90،123یستی سال91،25نفر، سال92،13نفر، سال93،33نفر، نفر،

سال94،17 و به95،15نفر به مزنفر استان همسرآزازکریستی واقعی آمار این آیا اینجاست سوال حال کردهاند، مراجعه مری استان در درزکری است؟ ی

همسرآزا آمار کهرمقابل قانونیی سالپزشک است کرده اعالم ما به و91،1استان سال233هزار و92،1نفر، سال296هزار سال328هزار93،1نفر، نفر،

کردهاند.مراجعهادارهاینبهنفر96230آذروآباندرونفر500وهزار951سالنفر،377وهزار94،1

مدی آبادی، فتح غالمرضا ادامه استانداردر فرهنگی و اجتماعی امور دفتر وقت مرکل زنانزکری علیه خانگی خشونت به نسبت که بررسی طی کرد: عنوان ی

آخ اساس بر است مناسب جایگاهش موضوع این در کشورها سایر به نسبت ما کشور است، گرفته مرصورت استان ما، کشور در مطالعات مجموعزکرین در ی

تع25 زنان برای که خشونتی آمارنوع است شده ازریف کمتر آخ10ی اساس بر دارد. مقایسهردرصد را استان وضعیت است شده انجام که پایشی ین

کشو میانگین دربا که افرادی باشیم داشته بودهاندری خانگی خشونت قرار71گیر خشونت مورد خود زندگی در که داشتهاند اذعان موضوع این به درصد

میکند.قرفآنطیفالبتهکهگرفتهاند

ت باأوی را فرهنگی معضالت نمیتوان و است فرهنگی موضوع نگرش تغییر این است اهمیت حائز خانگی خشونت کاهش در مردان نگرش تغییر کرد: کید

آخ اساس بر باالست ما جامعه در روانی و روحی اختالالت نمود. رفع سلبی استربرخوردهای داده انجام خصوص این در بهداشت وزارت که مطالعهای ین

اضطراب،23,6 بحث بویژه میگذارد تاثیر اجتماعی آسیبهای و خشونتها روی موضوع همین هستند روانی و روحی اختالالت دارای نوعی به جامعه درصد

شود.توجهآنبهبایدکهاستموضوعاتیجزو…افسردگی

میشود، عنوان اجتماعی آسیبهای سایر و خانگی خشونت در که آمارهایی اکنون هم است، مهمی بسیار موضوع آمارها ساماندهی اینکه بیان با فتحآبادی

ی)کز(مررنجیدههایبدنمیگنا:|خبرخبرادامهادامه
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متولیگ به جامعه سامانه باید و است متفاوتی آمارهای شود.رگفت: شیوعشناسی آسیبها این مجدد مدتی گذشت از بعد و شود مشخص دستگاه یک ی

طرآخ در که شیوعیشناسی مرین و کشور وزارت اجتماعی دفتر سوی از زنان علیه خانگی خشونت بررسی ملی مشارح سالرکز در آن اول فاز گرفت صورت کت

است.نشدهانجامملیپیمایشوگستردهتحقیقاتشکلبهواستشدهانجامموردیشکلبههمآنازبعدواستگرفتهصورت83

استاندارمدی فرهنگی و اجتماعی امور دفتر وقت مرکل طزکری این در کرد: عنوان مری استان آمار کشوزکرح با مقایسه در دری افراد است آمده چنین گیرری

مشت زندگی اول در خانگی استانرخشونت در کشو71ک میانگین صورتیکه در بوده امر66یردرصد این بودن بیشتر نشاندهنده این که است بوده درصد

مشت زندگی طول در زنان علیه خشونت بار یک حداقل تجربه است. استان مردر استان در آن قبل سال یک کشو71یزکرک میانگین ولی بوده 63یردرصد

است.بودهدرصد

در اقتصادی خانوادگی، فردی، مسائل در زنان نگرش داد: ادامه کشو15وی میانگین از باالتر استانرعنوان وضعیت که آنچه است. بوده اراک شهرستان در ی

بر بالغ رقمی که کشورها سایر از مطلوبتر را خانگی خشونت بحث مط10در آن موارد تک تک در کلی نگاه در شد، عنوان درردرصد مثال عنوان به است ح

افسردگی، اضطراب، میزان کودکآزاآبحث سابقه حقوقی، زورگاهیهای و قدرتگویی ازدواج، بودن تحمیلی میزان خانوادگی، اختالفات سابقه درری، گویی

نابراب احساس ارتباطی، الگوهای در تفاهم میزان کشورخانواده، میانگین از بیشتر اراک شهرستان عصبانیت میزان و بیعدالتی و بودهری ما خانوادههای در ی

است.بودهیرکشومیانگینازکمترمورد25درمقابلدرامااست

تص سنیرفتحآبادی گروه در میدهد نشان تحقیق این که آنچه و است بوده جسمی و کالمی بیشتر تحقیق این در خشونت نوع کرد: سال24تا20یح

ط این در که ناموسی و جنسی خشونت دیگر. سنی گروههای در نه بوده بیشتر خانگی ازرخشونت بیش شده عنوان اظهار87ح اراک شهر پاسخگویان درصد

مشت زندگی طول در که درداشتند افراد همچنین نبودهاند ناموسی و جنسی خشونت قربانی خود زندگیرک طول در کردند اعالم که ناموسی خشونت در گیر

شهررمشت در پنجم عامل ناموسی و جنسی خشونت وقوع که میدهد نشان بنابراین بودهاند. خشونت این معرض در پایین خیلی و پایین حد در خود ک

است.شدهگزارشکمتردیگر،خشونتهایبامقایسهدراراک

مط مباحث در از میرآنچه شده افزایشزح دهد می نشان شد، عنوان وآگرد است تغییر این جهت در گام نخستین کلی، طور به جامعه البته و زنان گاهی

کنت در قوانین اعمال و تنظیم در مسئوالن و مردم نقش آن از امرپس زنان، از حمایت و خشونت ضرورل کهری جایگاهی هر در ما همه چنین هم است. ی

است.نیازآنبهخشونتلرکنتویرپیشگیدرکهدهیمپرورشراهاییمهارتبایدهستیم

ی)کز(مررنجیدههایبدنمیگنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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