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ستادیاخبار

)۱۲:۵۴-۹۹/۰۸/۲۵(اطالعرسانیِختلروز/98آبانحوادثبهنگاهی

شامگاه آناج؛ سیاسی فو23گروه خبر که بود گذشته سال نرآبانماه افزایش بنری ساعتزخ از شد. تبدیل رسانهها یک تیتر به بن24ین قیمت جمعه، ینزروز

یافت.افزایشدرصد50نیزسهمیهایینزبنخرنوشدبرابرسهقبلی،اطالعبدونویکبارهبه

سازندگیدولتعلیهاعتراضاتازپسسابقهبیتلفات

ج ایرانی ها میلیون احساسات تا بود کافی خبر درراین که اعتراضاتی گردد. آغاز الساعه خلق تصمیم این به نسبت اعتراضات، شنبه روز از و شده دار یحه

ب آمیز مسالمت صورت به ابتدایی صرساعات پاسخگویی و شفافیت عدم از مردم خشم میزان افزایش با رفته رفته اما شد تصمیمرگزار قبال در مسئوالن یح

به آمیز مسالمت اعتراضات میدیدند، خرابکارانه عملیات انجام برای مساعد را صحنه که اغتشاشگر، و طلب فرصت عناصر ورود با دیگر طرف از و شده اتخاذ

شد.تبدیلیرناگواوتلخحوادث

اظهارات قانونیطبق حدودپزشکی گردید، منتشر بعد ها ماه که از230کشور حجم این دادند. دست از را خود جان ماه آبان حوادث در هموطنانمان از نفر

بود.سابقهبیهاشمیمرحومدولتاقتصادیهایسیاستعلیه70سالاوایلدرمردمیاعتراضاتماجرایازپسیبارتقتلفات

شدردکهادعاییمردم/بیشترخشموروحانیخندههای

باو قابل و جدی توضیح قبل، سال اتفاقات اصلی متولی عنوان به دولتی، مسئوالن از یک هیچ تاکنون و میگذرد روزها آن تلخ حوادث از سال دربارهریک ی

ن افزایش اطالعرسانی بنزنحوه تاملبرانگیزتزخ ندادهاند. ارائه بنرین گرانی خصوص در اظهارات بهزین سفر در جمهور رئیس توسط آن از پس حوادث و ین

بود.شرقیآذربایجان

تلوی از زنده صورت به که خود پایانی جلسه در بنزروحانی نابخردانه و ناگهانی افزایش در دولت تصمیم به واکنشی هیچ بدون میشد، پخش طیزیون ین،

شدم!»باخبرگرانیازجمعهصبحمردم،همهمانندهممنین،زبنماجرای«درگفت:کننده،ناراحتخندههاییباالبتهوآورتعجباظهاراتی

بسیا و بود همراه مردم تند واکنش با نیز اظهارات روحانیراین ادعای هرچند میدانند. اظهارات همین را روحانی از مردم ناامیدی علل از یکی تحلیلگران از ی

است.داشتهاطالعح،رطدقیقاجرایزمانوگرانیازجمهوررئیسکهشدعنوانوردکشوروزارتتوسطیختهرگوجستهصورتبهبعدها

بود!متفاوتشدگفتهآنچهباحرطاجراینحوهمجلس/نمایندگانزدندور

ط در قوه سه سران نقش موضوع، این در مهم طرنکته این دولت هیئت شد، عنوان که آنچنان بود. مذکور بارح تنها و مجلس نمایندگان نظر بدون را ح

ت اصلی از یکی درآورد. اجرا و تصویب به قوه سه روسای بنرتصمیم گرانی ماجرای در دولت توجیهات نیززین موضوع این که بود قوه سه روسای امضای ین،

داشت.یربسیاتفاوتدرآمداجرابهآنچهباینزبنقیمتافزایشحرطکهکردعنواناووشدردقضاییهقوهرئیستوسطبعدها

مردماعتراضاصلیدالیل

طربسیا این دالیل برای توضیح عدم شبانه، اجرای کافی، رسانی اطالع عدم خود، سخنان در معترضان از ازری پس اقتصادی وضعیت بودن نامعلوم ح،

بن قیمت تدبیزافزایش بی همچنین و مسئوالن و مردم بین صداقت و شفافیت عدم ناکافی، و ناعادالنه های سهمیه طرین، اجرای نوع در دولت دلیلری را ح

میدانستند.قیمتافزایش
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سپ واقعه این از سال یک از بیش هرحال تدبیربه بی مسئولیت کس هیچ تاکنون متاسفانه و میشود طری اطالعرسانی در گرفته انجام های اجرایری و ح

است.مردمیمطالباتینرتاصلیازیکیاکنونموضوعاینواستنگرفتهبرعهدهراینزبنگرانی

جمهو خورده قسم دشمنان و بیگانه رسانههای استفاده سو باال، مطالب بر بارعالوه ها رسانه این بود. توجه قابل خود نوبه به ماجرا این در نیز اسالمی ی

خب خط انقالب، به ضربه برای شرایط دیدن مساعد با و اعتراضات بنرشروع گرانی ماجرای به را خود متمزی طرفندهایرین با نیز، آن از پس ها ماه و نموده کز

میدادند.مانورآنبربیگانههایرسانهکهبودموضوعاتیازیکیهاکشتهفضاییآمارهایداشتند.مردمتهییجدرسعیرسانهای

بن گرانی ماجرای بتوان تزشاید برانگیز چالش از یکی عنوان به را آن از پس حوادث و کارشناسان،رین گفته به که طرحی دانست. اخیر چندسال اتفاقات ین

ج موجب بد، بسیار تدابیر با اما بود اجرا کمترالزم با و راحتی به میتوانست که موضوعی و شد مردم احساسات کردن دار بدتریحه به شود، اجرا تبعات ینرین

درآمد.اجرابهمعنویومادیینهزهینربیشتباوممکنشکل

پیام/انتهای

سانیاطالعرِختلروز/98آبانحوادثبهنگاهیآناج:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۰:۵۰-۹۹/۰۸/۲۵(شرقیآذربایجاندرشدگیقرغازناشیگرمافزایش

داد.خبراستاندرنفر33شدنقرغازآذربایجانشرقیقانونیپزشکی

عمومی روابط گزارش قانونیبه طیپزشکی سالجا6استان، اول غ33ی،رماهه براثر اینرنفر که دادند دست از را خود جان شرقی آذربایجان در شدگی ق

است.یافتهافزایشنفرسهبود،نفر30کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآمار

شه غردر اثر بر نفر هشت نیز امسال است.ریور یافته افزایش سه گذشته سال مشابه مدت به نسبت نیز آمار این که است داده دست از را خود جان شدگی ق

بودند.نزآنانازنفرششکهبودنفر34گذشتهسالدرشرقیآذربایجاندرشدگیقرغمتوفیاتکل

)۱۱:۲۰-۹۹/۰۸/۲۵((تهران)تصادفاتازناشیصدماتدلیلبهنفرهزار۱۵ازبیشمراجعهکرد؛اعالمتهراناستانقانونیپزشکی

کردند.مراجعهتهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهتصادفاتازناشیصدماتدلیلنفربه۱۵۹۷۵امسالنخستماههشش

کردند.مراجعهتهراناستانقانونیپزشکیزمراکبهتصادفاتازناشیصدماتدلیلنفربه۱۵۹۷۵امسالنخستماههششدرمهر،یرگزارخبگزارشبه

است.یافتهودودرصدکاهشبیستنفربود۲۰۵۶۴تصادفاتمصدومینتعدادمراجعینکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماین

نفرمردبودند.۱۲۱۹۸ونزنفر۳۷۷۷امسالنخستماههششدرتصادفاتمصدومینتعدادمراجعیناز

نیوزامروزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۳-۹۹/۰۸/۲۵(تهراندرتصادفاتمصدوماندرصدی۲۲کاهش

است.یافتهکاهشدر۲۲گذشتهسالبهنسبتامسالماهه۶درتصادفاتمصدومانمراجعانشمارکرد:اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلادارهایرنا-تهران-

پزشکی از ایرنا یکشنبه روز گزارش دربه تهران استان امسال۶قانونی نخست مراک۹۷۵هزارو۱۵ماهه به تصادفات از ناشی صدمات دلیل قانونیزنفربه پزشکی

کردند.مراجعهتهراناستان

است.یافتهدرصدکاهش۲۲نفربود۵۶۴وهزار۲۰تصادفاتمصدومانتعدادمراجعانکهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینگزارشایناساسبر

بودند.مردنفر۱۹۸وهزار۱۲ونزنفر۳۷۷۷امسالنخستماهه۶درتصادفاتمصدومانتعداداز

۱

۵
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نیوزامروزآنالین،شفاانتخاب،یرخبپایگاهزمان/پیامابتکار،روزنامهدیگر:منابع

)۱۲:۳۵-۹۹/۰۸/۲۵(گلستانازکوتاهخبرچندوگانرگدرصنفیواحد۶پلمب

پلمبرگ - ایرنا - گ۶گان در صنفی پیرورواحد و استان ساختمان مهندسی نظام رییسه هیات انتخاب کرونایی، محدودیت نکردن رعایت علت به گزگان پاس تیم دستهری لیگ در گان
است.گلستانیکشنبهروزکوتاهاخبارینرمهمتازکشوروالیبالاول

گ گفت:رفرماندار ساعت۶گان در خود واحدهای تعطیلی برای کرونا با مقابله ستاد مصوبه از گذشته شب که شهرستان این صنفی کردهرس۱۸واحد پیچی

شدند.پلمببودند

**

قانونیکلرمدی کاهشپزشکی از م۵۰گلستان گاردرصدی از ناشی مدتزگ این در گفت: و داد خبر استان در سال نخست ماهه هفت در بر۲گرفتگی نفر

باختند.جانگرفتگیزگاوسوختناقصاحتراقاثر

بودند.دادهدستازراخودجانگرفتگیزگااثربرگلستاندرنفرچهارگذشتهسال

**

ب گلستان ساختمان مهندسی نظام سازمان رییسه هیات گیرانتخابات رای این پایان در که شد ورگزار ابراهیمپور محمد رییس، عنوان به حسینی سیدمجید ی

شدند.انتخابسازماناینانتخابدبیرعنوانبهقدسعلویسیدحامدودومواولرییسنایبعنوانبهواثقییدونرف

**

گ فرماندار پارمعاون در خودروها تردد ممنوعیت گفت: تارگان صبح هشت ساعت از النگدره جنگلی پا۲۱ک در و شده غیرراعمال به نیز ناهارخوران جنگلی ک

میشود.گذاشتهاجرابهخودروییترددمحدودیت۲۱تا۱۶ساعتازیارتزروستایساکنخودروهایاز

**

رسید.یزپیروبهیکبرسهنتیجهبااردکانصنایعخودیفرحمقابلکشوراولدستهلیگاولهفتهدرگانرگپاسوالیبالتیم

**

شد.پرداختگلستانتولیدیواحدهایبهتسهیالتیالرمیلیارد۲۶۰وهزار۶تاکنون۹۹سالاعتباراتمحلازگفت:گلستاناستاندار

)۰۸:۱۱-۹۹/۰۸/۲۶(ی)ربختیاو(چهارمحالمیکندنابودراکودکیدنیایکهخشونتی

بختیا و دارایسنا/چهارمحال دوست ما همه بهری دنیایمان تنهازیم و ندارد وجود کینه و غرور ظلم، بیرحمی، کودکانه دنیای در بیآالیش، و ساده همانقدر شود، کودکان دنیای یبایی
میشود.خالصهآندردنیاهیجانتمامکهفوتبالیتوپیاسادهعروسکیبهعشقاست!عشقاوست،دنیایدرکهیزچی

انتهردرتصادفاتمصدومانصدیدر۲۲کاهشایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بز طمع خاطر به دنیایشان سادگی که هستند هم کودکانی قشراما ندارد، را همیشگی سادگی آن دیگر خودرگترها، حقوق و حق از شناختی هیچگونه که ی

هم اثرات این بسا چه و ندارند را اطرافیان سوی از خود به واردشده آزارهای و آسیبها یا و نیازها کردن بیان برای جراتی حتی و زبان بنابراین نداشته،

یزد.رمیهمدرراآنانگسالیربزهموکودکی

هرآزاکودک بلکه نمیشود خالصه کودک کتکزدن در تنها فیری رفتار رفتازگونه هر یا غفلت جنسی، استفاده سوء عاطفی، یا بیتوجهیریکی با همراه که ی

است.یرکودکآزامصادیقازشود،کودککالمحتییاقدرتروابط،زمینهدرکودککرامتیارشدسالمت،بهواقعیآسیبسببوباشد

بختیا و چهارمحال در روانپزشک زارعان، کودکآزارالهام ازری برخی را جنسی نوع کرد: اظهار و تقسیمبندی عاطفی و غفلت جنسی، جسمی، انواع به را ی

فی آزار یک جسمی نوع در که میگیرند درنظر جسمی رفتازنوع هر واقع در و میشود حادث کودک بر بهریکی منجر که اشیا پرتکردن کتکزدن، مانند ی

میآید.بهحسابجسمییرکودکآزاجزءشودتصادفازغیریکیزفیمصدومیتهای

کودکآزا به روانپزشک تحراین برای کودک از استفاده شامل مورد این گفت: و پرداخت جنسی بزری جنسی انجامریک به کودک کردن مجبور گساالن،

است.کودکانحضوردرجنسیفعالیتانجاموجنسیفعالیتهای

کودکآزا داد: ادامه پرخاشگرزارعان مانند مختلفی انواع عاطفی کودکری چشمان برابر در همسر علیه پرخاش یا کودک تحقیر ناسزا، و فحش شدید، یهای

است.اوترساندنو

کودکآزا دیگر نوع است،روی کودک اولیه حقوق جزو مسکن و امنیت پوشاک، خوراک، شامل کودک اولیه نیازهای داد: توضیح و کرد عنوان غفلت را ی

است.غفلتییرکودکآزامثالهاینیزکودکتوسطمخدرموادپخشوزبالهگردیی،رتکدیگنظیریراموبرایکودکگرفتنقراردستاویزبهعالوه

کودکآزا پیامدهای به متخصص کودکآزاراین پیامدهای کرد: بیان و اشاره دستهری دو به میتوان را آن اثرات و باشد بلندمدت یا کوتاهمدت میتواند ی

کرد.تقسیمبندیروانیوجسمی

نیز روانی اثرات میشود، محرز کودک بدن بر خستگی و سوءتغذیه عضو، نقص شکستگی، سوختگی، خراشیدگی، مانند جسمی پیامدهای داد: ادامه زارعان

باشند.کودکهمراهگسالیربززمانتاتاثیراتایناستممکنوبوده...وزبانلکنتافسردگی،ی،رشبادرای،رپرخاشگی،رگوشهگیشاملآن

ت و بزهکارانه رفتارهای خانه، از فرار خودکشی، به اقدام و خودزنی الکی، مشروبات و مخدر مواد سمت به گرایش شخصی، اختالالت پایان در تحصیلروی ک

کرد.عنوانیرکودکآزابلندمدتاثراتجملهازرا

به سازمان اجتماعی امور معاون نجفی جواد ادامه بختیازدر و چهارمحال بهریستی اینکه بیان با کودکآزازی حوزه در مداخلهگر دستگاههای از یکی یریستی

دارند.دخالتنیزانتظامینیرویوقانونیپزشکییستی،زبهسازمانبرعالوهامرایندرکرد:اظهاراست،

کودکآزا میزان باید قاعدتا افزود: است، کرده پیدا افزایش کرونایی ایام این در کودکان خانهماندن در اینکه بیان با ماههروی شش در اما کند، پیدا افزایش ی

سالجا بهرنخست سازمان اجتماعی اورژانس با تماس میزان عنوانزی باید البته است، نداشته محسوسی تغییر قبل، سال مشابه مدت با مقایسه در یستی

کرد.بررسینیزمتولیدستگاههایدیگریقرطازرامسئلهاینمیتوانواستیستیزبهبهارجاعاتبهمربوطتنهامشاهدهاینکهکرد

به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال شمارهریستی اینکه بیان با گفت:123ی است، هماستانیها به پاسخگویی آماده اجتماعی مسائل حوزه در

کودکآزا قبیل از همسرآزارمواردی وسالمندآزاری، طری از پیگیری اجتماعی اورژانس مریق این با تماس از پس میشود، تماسگیرندهری فرد با روانشناسان کز

میکنند.آرامرافضاگووگفتباورفتهفردسکونتمحلبهنیازصورتدرومیدهندویبهراالزمدستوراتوشدهگووگفتوارد

کودکآزا علت اجتماعی اورژانس در داد: ادامه خانوادهرنجفی از را آسیبدیده کودک قضایی، مرجع هماهنگی با و لزوم صورت در مشاوران شده، شناسایی ی

ب وی به را روانی آرامش تا کرده جدا محدود زمانی برای پزشکی،رخود امور انجام مانند تخصصی اقدامات دیگر و داده تشکیل پرونده او برای آنگاه گردانند،

میدهند.انجامویبرایراروانشناسیوحقوقی
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به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال کودکآزاریستی اینکه بیان با بیشتری کرد: اظهار است، متعددی موارد شامل باری گرفتهشده تماس ین

هستند.روانییربیمادارایوپرخاشگرمعتاد،بیکار،افرادیمعموالمهاجمافرادواستفرزنداننیازهایازغفلتدربارهاجتماعیاورژانس

به سازمان اجتماعی امور بختیازمعاون و چهارمحال اینکهریستی به اشاره با به7ی سازمان با صورتگرفته تماسهای از کودکآزازدرصد با رابطه در یریستی

میگیرند.قرارآزارموردپسرانازبیشدختراناستاندرکرد:بیاناست،بوده

مدی سامانپور علی ادامه قانونیکلردر وبختیاپزشکی کودکآزارچهارمحال پروندههای اینکه به اشاره با نیز بهری اثباتشده، جنسی و جسمی پزشکیی

دارد.پروندههادررافراوانیینربیشتشده،اثباتجسمییرآزاکودکسهمگفت:میشود،دادهارجاعقانونی

مراکز در شده تشکیل پروندههای خصوص در قانونیوی کودکآزاپزشکی به حوزهرمربوط در شده تشکیل پروندههای و مراجعان درصد یک از کمتر افزود: ی

میدهند.تشکیلیرکودکآزاپروندههایرانزاع

قانونیکلرمدی وبختیاپزشکی کودکآزارچهارمحال حوزه در شده تشکیل پروندههای تعداد کاهش به سالجاری در بهری آموزش ارائه کرد: بیان و اشاره ی

کا کالنترقضات، کودکآزارکنان راستای در درمان و بهداشت مراکز مسئوالن و کودک مهدهای مربیان بهریها، ارجاعی پروندههای کاهش دالیل از پزشکیی

است.قانونی
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