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 !وخیم ایران از دریچه آمارها عاوضا

 
 بهرام رحمانی                          

bahram.rehmani@gmail.com  

 جمعیت ایران

جمعيت : ، نوشت دبير ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اتمام سرشماری خبر داد و اعالم کرد0931بان آ 52 مهرخبرگزاری 

 . ميليون نفر است 52ايران بر اساس نتايج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

و اوليه سرشماری، جمعيت طه نورالهی، دبير ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با اعالم اين که بر اساس نتايج مقدماتی 

نتايج کامل سرشماری به زودی از طريق روابط عمومی مرکز آمار اعالم خواهد : ميليون نفر است، عنوان کرد 52کشورمان حدود 

 . شد

نتايج آمارگيری و سرشماری در تمام استان های کشور جمع آوری شده و در حال بارگذاری بر روی سايت مربوطه : نورالهی، افزود

 . تاس

بر طبق  .آبان ماه جاری در سراسر کشور انجام شد 55تا  5الزم به ذکر است که انجام سرشماری توسط مرکز آمار ايران از روز 

 ۴دهه قبل، ايران با رشد  5است که تا حدود  یاين در حال. کاهش يافته استدرصد  0/9 نرخ رشد جمعيت ايران به، یآخرين سرشمار

 . برخوردار بود یباالي یآمد و از رشد جمعيت یجهان به حساب م ین ترين کشورهااز جوا یجمعيت يک یدرصد

تواند  یکه داريم م یمن معتقدم کشور ما با امکانات» :حکومتی، گفته بودخود در ديدار با مسئوالن  یها یاز سخنران یدر يک ی،خامنه ا

ميليون  0۵1متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد پس از  یراخواهد ب یکه م یهر اقدام و تدبير. ميليون جمعيت داشته باشد 0۵1

 . انجام بگيرد

 

 های آتی باشیم درصدی در ماه ۰۷باید منتظر تورم 

ماه، دالر در بازار ارز  دی  55روز جمعه . تومان مانده است 0511قيمت دالر در بازار ارز ايران پس از چند روز نوسان در مرز 

های گذشته پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما،  نوسانات شديد نرخ ارز در هفته  .معامله شده است تومان 0۹3۵ايران به قيمت 

در پی اين تحريم نرخ دالر در . امضا کرد 5100جمهوری آمريکا اليحه تحريم بانک مرکزی ايران را در روزهای پايانی سال  رييس 

 .تومان رسيد 0۰11سابقه  رقم بی  ، به0931دی  5 - 5105ژانويه  05بازار روز دوشنبه 

های آتی گفته است با  اسدهللا عسگراوالدی، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين درباره تاثير افزايش نرخ ارز بر ميزان تورم در ماه 

د شد که برای تومانی، اقتصاد ايران با مشکالت اقتصادی هم چون کمبود بسياری از کاالها و قحطی مواجه خواه 0۹11واردات دالر 

 .که هزينه بسياری بابت قاچاق کاال بپردازد ها يا بايد متوسل به قاچاق شود يا اين  تهيه آن 

درصد  55درصد و بدون احتساب نوسانات نرخ ارز  ۴1ماه، با احتساب نوسانات ارزی   به گفته عسکراوالدی، تورم ماه جاری دی 

ها در شرايط  رگانی ايران و چين، اجرای مرحله دوم قانون هدف مند کردن يارانه به گزارش خبرگزاری پانا، رييس اتاق باز .است

 .داند درصدی را به مصلحت نمی  ۴1تورم 

ها، نتوانست تورم را مهار کند و به همين دليل بخش   که دولت در مرحله اول هدف مندسازی يارانه اسدهللا عسگراوالدی، با بيان اين

 .ها را خطرناک توصيف کرده است  اجرای مرحله دوم هدف مندسازی يارانهتوليد با مشکل مواجه شد، 

درصدی امروز گفته بود با اجرای فاز  ۴1، با اشاره به تورم 0931ماه  دی  50عسگراوالدی در گفتگو با روزنامه شرق، چهارشنبه 

درصدی  51شد و بر همين اساس بايد منتظر تورم  درصد نيز به تورم كنونی افزوده خواهد 91ها بيش از  دوم قانون هدف مندی يارانه 

 «.های آتی باشيم  در ماه

 

 جمعیت پنجاه میلیونی فقرا در ایران 

درصد شهروندان ايرانی توان تامين کالری مورد  ۵1 :است شده گفته «ها  اقتصاد سالمت، چشم انداز و چالش»در همايش  اخيرا،

 . نيازشان را ندارند

. کرده است منتشرهای خانوارهای شهری و روستايی   ها و هزينه مرکز آمار ايران سرانجام آمار درآمد ،خنانيک ماه بعد از اين س

 .ها و درآمدهای خانوارهای ايرانی است  ميان هزينه عميق ای نشان دهنده شکاف  اطالعات و آماری که بيش از هر مساله

تومان و هر خانوار  90۹هزار و  00۴سط هر خانوار شهری ماهيانه به طور متو ۰3بر اساس اعالم مرکز آمار ايران در سال 

 .هايش کسری داشته است  هزار تومان برای تامين هزينه 53روستايی 

هزار تومان و متوسط  ۹11ميليون  01متوسط درآمد ساالنه يک خانوار شهری در سال گذشته : اعالم کرده است ،مرکز آمار ايران

 ۰99اين مرکز متوسط درآمد ماهيانه يک خانوار شهری را . هزار تومان بوده است 311پنج ميليون و  درآمد يک خانوار روستايی
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بر اساس نمونه گيری مرکز آمار .تومان اعالم کرده است ۹11هزار و  ۴30هزار تومان و متوسط درآمد يک خانوار روستايی را 

ميزان . تومان هزينه دارد 90۹هزار و  3۴5تومان و ماهيانه  ۰11هزار و  9۹5ايران، يک خانوار شهری ساالنه يازده ميليون و 

تومان برآورد شده  ۹۴0هزار و  ۵51هزار و هفتصد تومان و در ماه  ۰۴5هزينه يک خانوار روستايی در سال هم شش ميليون و 

 .است

درصدی داشته، در حالی  01/6 زايشاف ۰۰به نسبت سال  ۰3های يک خانوار شهری در سال   است که هزينه، گفته مرکز آمار ايران

درصد  02/22 های يک خانوار روستايی در اين مدت  چنين هزينه هم. درصد افزايش يافته است 09/10 که درآمد هر خانوار شهری

ر های اين آما  بر اساس يافته .درصد گزارش شده است 09/06 افزايش يافته در حالی که ميزان افزايش درآمد يک خانوار روستايی

های شهری را به خود اختصاص  درصد هزينه خانوار 9۰درصد از سبد هزينه خانوارهای شهری و  59گيری، اقالم خوراکی و دخانی 

 .داده است

 .کنند  های اقالم خوراکی را صرف خريد گوشت می  درصد از هزينه 5۵درصد و خانوارهای روستايی  5۹خانوارهای شهری 

درصد  5۹درصد و برای خانوارهای روستايی  ۴5اقالم غيرخوراکی برای خانوارهای شهری  سهم هزينه مسکن در سبد هزينه

درصد خانوارهای شهری و روستايی هزينه زندگی اشان را از  99چنين مرکز آمار ايران اعالم کرده است؛  هم .گزارش شده است

درصد خانوارهای روستايی از مشاغل آزاد  9۴درصد خانوارهای شهری و  0۰کنند در حالی که   مشاغل مزدبگيری تامين می

درصد خانوارهای روستايی نيز محل تامين  99درصد خانوارهای شهری و  ۴3 .کنند  کشاورزی و غيرکشاورزی تامين معاش می

 .اند  درآمدشان را منابع مالی متفرقه اعالم کرده

هايشان گفتند،   ها برگزار شد و مديران دولتی از موفقيت  مندی يارانه يک ماه قبل که سمينارهای مختلفی در باره پيامدهای هدف

درصد شهروندان ايرانی زير خط بقاء قرار  59: مديرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت و درمان در يک برنامه راديويی اعالم کرد

 .دارند

سی  ،های عادل آذر  بر اساس گفته. م کردميليون نفر اعال ۴1يس مرکز آمار ايران بهار امسال، جمعيت زير خط فقر کشور را ير

  .ميليون نفر از جمعيت کشور زير خط فقر نسبی و ده ميليون نفر هم زير خط فقر مطلق قرار دارند

بر اساس . های ايرانی زير خط فقر قرار دارند  دو سوم خانواده: در گزارشی اعالم کرده بود ،«آينده»پيش از اين پايگاه خبری 

 .برند  ميليون نفر از جمعيت کشور در زير خط فقر به سر می ۴۰ن گزارش های اي  يافته

 

 .درصد از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر گذران زندگی می کنند 0۷بیش از 

درصد از کارگران سراسر کشور زير خط فقر  ۰1بيش از : يک کارشناس مسائل کارگری اعالم کرد: ، نوشت52/01/0931ايلنا، 

 .می کنندگذران زندگی 

با : محمد رضا عمادی، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، ضمن اشاره به افزايش بی رويه نرخ خط فقر در کالن شهرهای کشور تصريح کرد

درصد از  ۰1هزار تومان برآورد شده است، بيش از  511توجه به اين که نرخ خط فقر در کالن شهرهای کشور يک ميليون و 

 .توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می کنندکارگران فعال در واحدهای 

پيش بينی می شود تا پايان سال جاری نرخ خط   : او، نابرابری ها در توزيع امکانات را موجب افزايش نرخ خط فقر اعالم کرد و افزود

 .فقر روندی صعودی به خود بگيرد

هم زمان با اجرای قانون هدف مندی يارانه ها به دليل افزايش  : خبر داد و افزودعمادی، از افزايش تعداد واحدهای بحرانی در کشور 

 .نرخ سوخت، واحدهای توليدی کشور با بحران مواجه شده اند

به دليل عدم پرداخت يارانه واحدهای : اين کارشناس کارگری، خواستار افزايش سياست های حمايتی دولت از کارگران شد و گفت

افزايش حقوق : او، تصريح کرد. ی سال جاری تا کنون تعداد زيادی از کارگران از واحدهای توليدی اخراج شده اندتوليدی از ابتدا

تاثيری بر قدرت خريد ندارد و کارگران نيز اين موضوع را پذيرفته اند که با افزايش حقوق نمی توان قدرت خريد کسب کرد زيرا تورم 

 .رشد خواهد کرد

کمک های غير نقدی دولت مانند کاهش هزينه بيمه و کاهش هزينه ماليات و از سوی ديگر پرداخت کاال : افزود اين کارشناس کارگری،

 .به کارگران بهتر از کمک نقدی است و اين طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتيجه نرسيده است

 

 میلیارد دالر کمبود بودجه داریم ۰۲۷برای اشتغال فقط 

برای ثابت نگهداشتن : نايب رييس مجلس شورای اسالمی، گفت: ، نوشت5105ژانويه  1برابر با  0931دی ماه  01 ايلنا، چهارشنبه،

 .ميليارد دالر است 511نرخ بی کاری در کشور بايد ساالنه بيش از يک ميليون شغل ايجاد کنيم که اين به معنی سرمايه گذاری ساالنه 

توانيم   ترين حالت تمام منابعی که می  در خوشبينانه: مانان صنعت و اقتصاد، تصريح کردمحمدرضا باهنر، در هفتمين جشنواره قهر

 .رود  تر نمی ميليارد دالر فرا ۰1تا  51برای ايجاد اشتغال در کشور ايجاد کنيم از 

 .ارد دالر بودجه کم داريمميلي 051برای رسيدن به رشد باالی شش درصد و ايجاد بيش از يک ميليون اشتغال در سال، : او، ادامه داد
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 واحد صنعتى تعطیل شد  ۰0۷طى یك سال فقط در تهران بیش از 

، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى طى مصاحبه هاى متعدد اعالم كرد 0931دی  01به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، 

 . ارايه تسهيالت و حمايت هاى دولت نداشته باشندكه وضعيت واحدها به صورت هفتگى پايش مى شود تا صنعتگران مشكلى از حيث 

اما به رغم اين صحبت ها، توليد كنندگان در شهرك هاى صنعتى كه پيش از اين در شرايط خوبى به امر توليد مى پرداختند و افق هاى 

آن است که فقط در استان تهران به گزارش خبرنگار ما، شنيده ها حاکی از . خوبى را ترسيم كرده بودند دچار مشكالت فراوان شده اند

 .واحد صنعتى ورشکست شده اند 0۰1بيش از 

 

 درصد از کارگران زیر خط فقر ۰۷

در حال حاضر دست مزدهای دريافتی جامعه : های سازندگی و اصالحات گفت  وزير سابق کار دولت: ، نوشت 1390/8/30ايلنا،

 .ها نيست کارگری پاسخ گوی سبد هزينه مختصر زندگی آن 

های  کنند و کمبود فرصت   شايد بتوان گفت که اکثرکارگران کشور فقيرانه زندگی می: حسين کمالی، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، افزود

های خود سربار حقوق اندک خانواده  ها به رغم آمادگی برای کار در خانواده  شغلی برای جوانان موجب شده است تا بسياری از آن

 .باشند

هزار بازنشسته در بازار کار ايران بيانگر آن است که حقوق بازنشستگی تکاپوی  511در حال حاضر ادامه حضور : داداو، ادامه 

های شغلی را  کند و مجبور هستند که دوران سال خوردگی و استراحت خود را نيز کار کنندو بخشی از فرصت   ها را نمی  معيشت آن

 .يرد در اختيار بازنشستگان قرار گيردتواند در اختيار جوانان قرار گ  که می

. فقر و نداری نيست ارتباط با بی کاری، ميزان طالق، کاهش ازدواج و افزايش تعداد زندانيان بی  افزايش تعداد معتادان، به گفته او،

رسيم که  ه اين نتيجه می در صورتی که نرخ خط فقر را در کشور حدود يک ميليون تومان دست مزد در نظر بگيريم ب: کمالی، افزود

 .کنند درصد از کارگران زير خط فقر گذران معيشت می  ۵1بيش از 

 

 هزار بازنشسته صنعت فوالد ایران 0۷مشکل 

هزار  95آذر سال جاری در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت که گفته شد  59هزار بازنشسته صنعت فوالد ايران از روز  ۰1مشکل 

 .هزار تومان از حقوق بازنشستگی آبان ماه خود را دريافت کرده اند 5۵آهن اصفهان تنها  بازنشسته کارخانه ذوب

هزار  95وب سايت قانون آنالين، با اعالم اين مطلب نوشت که مسئوالن ذوب آهن هيچ زمانی را برای پرداخت باقی مانده حقوق اين 

 .بازنشسته مشخص نکردند

ميليارد لاير بابت حقوق بازنشستگان خود پرداخت کند و اضافه  ۴11اصفهان، بايد ماهيانه حدود قانون آنالين، اشاره کرد که ذوب آهن 

 0511رسد در هشتمين ماه سال جاری، کفگير مالی اين شرکت به ته ديگ خورده است و تا پايان سال، به بيش از  به نظر می : کرد

 .ن بازنشستگان نياز داردميليارد لاير نقدينگی، آن هم فقط برای پرداخت حقوق به اي

  ها پرداخت می  مرحله به حساب آن 9يا  5بر اساس اين گزارش، حقوق بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در ماه های قبل از اين نيز طی 

 .شده است

منتشر  هم زمان، خبرگزاری های فارس و ايلنا گزارش هايی در مورد تجمع گروهی از اين بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران

 .التفاوت حقوقی شان معترض هستند تجمع کنندگان گفته بودند که به پرداخت نشدن حقوق ماهيانه و هم چنين مابه. کردند

 

 گری خذف سوبسیدهای دولتی از زبان نمایندگان مجلس ویران

دولت در شرايط »: ه مردم می گويدعضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بحران مالی دولت در پرداخت يارانه های نقدی ب

ها مکلف به   ها و الزامات افزايش حداقل دو برابری نقدينگی پرداختی به مردم از محل هدف مندی يارانه  فعلی برای جبران کسری

 «.درصد است 011ها تا سقف  افزايش قيمت 

 .مالی کشور خبر داده است اين نماينده مجلس، از برداشت غيرقانونی دولت محمود احمدی نژاد از سه منبع

 9هزار ميليارد تومان از  05بر اساس اطالعات دريافتی، دولت مبلغ »: موسی الرضا ثروتی نماينده مجلس شورای اسالمی، می گويد

دی های انرژی برای تأمين يارانه نق درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نيرو عالوه بر افزايش قيمت حامل  منبع بانک مرکزی،

 «.برداشت کرده است

 ۰11هزار و  0۴های نقدی،    پيش تر رييس کل ديوان محاسبات ايران در گزارشی اعالم کرده بود که دولت برای پرداخت يارانه

 .ميليارد تومان از محل درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور به صورت غيرقانونی برداشت کرده است

 311براين اساس دولت دو هزار و »، گفته بود که 0931شهريور  50محاسبات ايران،  عبدالرضا رحمانی فضلی، رييس ديوان

 «.ها برداشت کرده که هنوز تسويه نشده است را از محل صادرات نفت برای هدف مندی يارانه ( حدود سه ميليارد دالر)ميليارد تومان 
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 31کرد اما بنا به اعالم دولت، اين مبلغ در سه ماه اول   ا تسويه می، اين مبلغ ر۰3دولت بايد تا پايان اسفند »به گفته رحمانی فضلی، 

 «.تسويه شده است که اين، از نظر ديوان قابل قبول نيست

تخلف جديد دولت در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تنها محدود به برداشت غير قانونی از محل درآمد فروش نفت نيست و رييس 

های نفت و نيرو و  الحساب دريافتی از شرکت   دولت از بانک مرکزی، علی« برداشت غيرقانونی» ديوان محاسبات در عين حال از

 .بودجه عمومی کشور نيز خبر داده است

وری، اصالح چرخه نظام بانکی کشور، تامين  در زمينه بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره »عبدالرضا ثروتی، با اشاره به اين که 

رغم گذشت يک سال از اجرايی شدن قانون هدف  علی »: ، افزود«ز اين دست، دولت عملکرد مثبتی نداشته استاجتماعی و مباحثی ا

 «.ها متاسفانه تا به امروز هنوز هيچ گزارش رسمی و مکتوبی در اين رابطه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است مندکردن يارانه 

 0۰هزار ميليارد تومان مصوبه مجلس، بالغ بر  ۵۴ن لحاظ شده در بودجه از کل هزار ميليارد توما 9۵با کسر »: ثروتی، می گويد

هزار ميليارد تومانی مواجه  0۰هزار ميليارد تومان کسری محرز است بنابراين برای تامين نقدينگی يارانه فعلی مردم با کسری 

 «.هستيم

عدم »را دليل ديگری بر « 31های گذشته از سال  ها طی ماه   تدرصد قيم 51عدم اقدام دولت برای مقابله با افزايش بيش از »ثروتی 

ها و الزامات   دولت در شرايط فعلی برای جبران کسری«  :و تأکيد کرد« امکان رشد سه برابری نقدينگی پرداختی به مردم برشمرد

 «.درصد است 011ها تا سقف  زايش قيمت ها مکلف به اف  افزايش حداقل دو برابری نقدينگی پراختی به مردم از محل هدف مندی يارانه

برخی نمايندگان معتقدند دولت مخصوصا اليحه بودجه را دير »: ، در گزارشی نوشت31آذر ماه  03خبرگزاری فارس از سوی ديگر، 

اليحه بودجه به  کند که نمايندگان مجلس فرصت تغيير اساسی در اليحه بودجه نداشته باشند، اما آنچه مسلم است، هرچه ديرتر ارائه می 

 «.تصويب برسد، به زيان اقتصاد کشور است

هزار ميليارد تومان کسری  ۴1امسال »: گويد رضا اکرمی، عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس از قول کارشناسان اقتصادی می 

 « .هزار ميليارد آن مربوط به اجرای طرح هدف مندکردن يارانه هاست 0۵الی  0۴بودجه داريم که حدود 

گويد برخالف تصريح قانون، دولت از  رضا اکرمی، می . های سنگينی نيز به نهادهای ديگر دارد  دولت در کنار کمبود بودجه، بدهی

  شماری از نمايندگان از کميسيون برنامه و بودجه. ابتدای سال جاری از پرداخت يارانه مترو و اتوبوس رانی خودداری کرده است

 .رسيدگی کند« لكرد دولت در تخصيص و پرداخت اعتبارات يارانه بليط حمل و نقل عمومی شهرهابه عم»اند  مجلس خواسته 

سايت . شود نژاد، پردرآمدترين دولت تاريخ ايران محسوب می  يابد که دولت محمود احمدی   های ميلياردی در حالی افزايش می  بدهی

نژاد   نوشت، درآمدهای نفتی دولت احمدی« استقراض پردرآمدترين دولت در تاريخ ايران»ان آذر در گزارشی زير عنو 0۰خبرآنالين، 

 .رسد ميليارد دالر می  ۵1۵در شش سال و نيمی که بر سر کار است به حدود 

« .دالر بوده استميليارد  ۴99معادل ( 09۰9تا  09۹1های  سال )های اول تا هشتم  کل درآمد نفتی دولت »شود  خبرآنالين، ياد آور می 

  های دولتی را نيز محاسبه کنيم مجموعه  افزايد اگر درآمدهای مالياتی، فروش اوراق مشارکت و فروش شرکت اين گزارش می 

ميليارد دالری از طريق فروش اوراق قرضه  5۴خبرآنالين، درآمد . رسد  ميليارد دالر می 551تاکنون به  ۰۴درآمدهای دولت از سال 

های نهم و دهم که بيش ترين درآمدها را حداقل طی سه دهه اخير  چرا دولت »پرسد  خوانده و می « استقراض»نوعی  و مشارکت را

 «اند؟ اند دست با استقراضی تا به اين حد گسترده زده  داشته 

 

 افزایش بهای مواد غذایی

ها،   اثرات مخرب اجرای طرح هدف مندی يارانههايی جداگانه از  در گزارش « روزگار»و « شرق»های   خبرگزاری مهر و روزنامه

کميسيون بهداشت مجلس شورای اسالمی، در مقاله ای که در   حسينعلی شهرياری، رييس .نويسند چهار ماه پس از اجرای آن می 

لت قول داد به دو»: دهد  نويسد و توضيح می روزنامه روزگار منتشر شده، از نگرانی نمايندگان مجلس نسبت به رشد سوء تغذيه می 

 «.طور که بايد به قانون عمل نکرده است  ماه از اجرای طرح، آن ۴بند باشد، اما به رغم گذشت حدود  مفاد قانون پای

به نوشته شهرياری، قيمت مواد غذائی، به ويژه مواد پروتئينی در يکی دو ماه گذشته سير صعودی داشته و باعث نگرانی نمايندگان 

ها دسترسی مردم به  ايی که اغلب نمايندگان مجلس نسبت به سالمت مردم نگران هستند و معتقدند با افزايش قيمت تا ج. مجلس شده است

 .مواد غذايی کم تر خواهد شد

درصد از درآمد ناشی از اجرای  91ها  براساس قانون هدف مندی يارانه »دهد که   شهرياری، در بخشی ديگر از مقاله خود توضيح می

در بخش کشاورزی نيز، در شرايطی . يافت، اما اين بخش از قانون نيز تا به حال اجرا نشده است  يد به توليد اختصاص میاين طرح با

 «.که هزينه توليد باال رفته، پولی به توليدکنندگان نرسيده است

 

 کودکان کار

بخش عمده ای از آنان به مواد مخدر و افسردگی  خبرهای منتشره از وضعيت کودکان کار در ايران از کاهش ميانگين سنی آنان، اعتياد

 .شديد، حکايت دارد
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درصدشان نيز مصرف  00کننده سيگار و   درصد از آنان مصرف 05. سال کاهش يافته است 3ميانگين سنی کودکان کار در ايران به 

های ادراری، پوسيدگی شديد دندان،  تی، عفونت های انگلی و پوس  اينها کودکانی هستند که از انواع بيماری. کننده انواع مخدرها هستند

  گسترش بيماری های گوناگون در ميان آنان نيز به عبارت زير می باشد، بيماری. تمايل به خودکشی و افسردگی شديد رنج می برند

های  بيماری درصد و  63درصد، اختالالت شنوايی  61های قلبی  درصد، بيماری  60های تنفسی  درصد، بيماری  59های چشمی 

 .طبق تحقيقات صورت گرفته برخی از کودکان نيز چند بيماری را با هم دارند. درصد ۰5پوستی 

 

 ازدواج ده ها هزار کودک در ایران

کل ثبت  اين خبر از سوی مدير. سال ازدواج کردند 01به گزارش تهران امروز از هرمزگان، در سه شهر اين استان پنج کودک زير 

 . اعالم شد احوال هرمزگان

در »: جاری هم خبر داد  ماهه سال 01سال در اين استان طی  01هايی کم تر از  پور، از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج   رضا غالم

اين رقم نسبت به »: او، هم چنين اظهار داشت« .واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسيده ۴3۹هزار و  0۵جاری تعداد   ماهه سال 01

سال در استان به  01جاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی کم تر از   ماهه سال 01در . درصد کاهش نشان می دهد 25/9 سال گذشته

  .هايی همانند بندرعباس، قشم و ميناب به ثبت رسيده است  ها در شهرستان  ج ثبت رسيده است که اين ازدوا

، آخرين «سهام نيوز»به گزارش . ر اين کشور ازدواج کرده اندبه گزارش منابع خبری ايرانی، تاکنون هشت صد هزار کودک د

 .آمارهای ازدواج کودکان در حکومت اسالمی نشان می دهد که دختران بيش از پسران در فهرست ازدواج زود هنگام قرار می گيرند

هزار و پانصد و نوزده پسر ده  جدر اين گزارش آمده است که بيست و چهار هزار و پانصد و شش دختر زير چهارده سال در برابر پن

 .نشان می دهد که دختران بيش تری با مردان بيش تر از سن خود ازدواج می کنند( در سال هزار و سيصد هشتاد و پنج)تا چهارده سال 

ال طالق بيست و پنج هزار نفر از هشتصد و چهل و هشت هزار کودک ازدواج کرده در سنين کم تر از هجده س: اين گزارش می افزايد

 .گرفته و حدود دوازده هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده اند

بيست و پنج هزار نفر ازکودکانی که ازدواج کرده بودند، طالق ( سال تهيه گزارش)به گفته يک مسئول تهيه گزارش، در حال حاضر 

هم چنين يازده هزار و هشت صد نفر از . قی زن بوده اندبه گفته وی، پانزده هزار و شش صد نفراز اين کودکان مرد و ماب. گرفته اند

 .اين کودکان نيز به دليل مرگ، همسر خود را ازدست داده اند

 

 کودک آزاری

آزاری طی سال گذشته در کشور خبر  معاون امور اجتماعی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور، از وقوع هفت هزار مورد کودک 

 .داد

اورژانس اجتماعی سازمان بهزيستی برای : آزاری و همسر آزاری در کشور گفت در خصوص آخرين وضعيت کودک  زنگانه

ار اندازی شد و در سال گذشته هفت هز آزاری راه   آزاری و کودک آزاری، همسر  آزاری، معلول  جلوگيری از مواردی هم چون سالمند 

 .آزاری به اين اورژانس گزارش و توسط مددکاران بهزيستی به آن ها رسيدگی شد آزاری و هشت هزار مورد همسر   مورد کودک

در پي وقوع يك  ايسنا متاسفانه اين روند باز ادامه دارد به گزارش ،هزار کود آزاری گزارش شده در سازمان بهزيستی 5با وجود 

قربانی آزار ناپدری معتادش به « آرش»: رييس پليس آگاهی همدان با تشريح جزئيات اين پرونده گفت ،مورد كودك آزاری در همدان

 .همراه مادرش به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان بستری شدند

 

بهمن مشهد  55ه بود، در بخش روانی بيمارستان روزه خود را با ضربات چاقو به قتل رساند 06، مادری که کودک اعتماد به گزارش

روزه خود وارد کرده  06ای را به نوزاد   شود بر اثر افسردگی بعد از زايمان با چاقو ضربه ای که گفته می  ساله 51مادر . بستری شد

 .دبهمن منتقل ش 55کند، به بيمارستان   بود، بعد از اين که از ناحيه قفسه سينه اقدام به خودزنی می

 

دختر بچه سه ساله اهل بندرعباس يک شنبه شب با حال بسيار وخيم توسط پدر و مادر خود به بخش اورژانس مرکز آموزشی  ،محدثه

 . او مشاهده کردنددرمانی شهيدمحمدی آورده شد و بعد از معاينات اوليه پزشکان آثاری از کودک آزاری را در بدن 

 

آزاری،   دريا و ميرعلی قربانيان تازه کودک. از دريا و ميرعلی از قربانيان کودک آزاری نوشت خبرگزاری آفتاب شهريور ماه، 19

وحشت از آن داشت که فرزندانش را به دليل ضرب و شتم بگيرند،  شوند و پدر که  توسط پدرشان به بيمارستان کودکان برده می

 .کند  های روی اندام آن ها عنوان می  تصادف را عامل کبودی

 

 2/5والدين معتاد در پی شکنجه دادن دختر . ساله توسط والدينش خبر دادند 2/5 ساناز مهر ماه، خبرگزاری ها از شکنجه 01در تاريخ 

 .ديده با تالش پزشکان از مرگ حتمی نجات يافت خود در بوئين زهرا از سوی پليس دستگير شدند و کودک آسيب   ساله

http://aftabnews.ir/vdcau0n6w49new1.k5k4.html
http://aftabnews.ir/vdcau0n6w49new1.k5k4.html
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1836370&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1836370&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1836370&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1836370&Lang=P
http://etemaad.ir/Released/90-07-20/97.htm#184216
http://www.rahana.org/archives/45365
http://www.rahana.org/archives/45365
http://www.aftabnews.ir/vdcgxt9q3ak9ww4.rpra.html
http://www.aftabnews.ir/vdcgxt9q3ak9ww4.rpra.html
http://aftabnews.ir/vdcgun9qnak9w74.rpra.html
http://aftabnews.ir/vdcgun9qnak9w74.rpra.html
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های جنسی وارده در حالی  ساله بر اثر شدت آسيب  09سميه، دختر . مشهد پرده برداشتاز کودک آزاری ديگری در  ،اعتماد روزنامه

 .برد كه هيچ نهاد و سيستم حمايتی در زمان مورد نياز از او حمايت نكرده بود در بهزيستی مشهد به سر می 

 

 هزار کالس درس در ایران ناایمن است 

هاى خشتى و گلى بزرگ ترين مشکل آموزش و   تجهيز مدارس کشور کالسبه گفته رييس سازمان نوسازى و توسعه و : خراسان

هزار کالس درس ناايمن و تخريبى در کشور  090ها اغلب تخريبى است و بر اساس برآوردهاى اوليه حدود  اين کالس . پرورش است

زار کالس تخريبى باقى مانده ه ۰1کالس درس تخريب و بازسازى شده و  059هزار و  15ماهه اول امسال  6وجود داشت که در 

هاى  در حال حاضر عالوه بر اين تعداد کالس : مرتضى رييسى، در گفتگو با ايسنا، گفت. است که تا دو سال آينده بازسازى خواهد شد

 .هاى مقاوم سازى آن ها در اولويت قرار گيرد سازى دارد که بايد برنامه  هزار کالس درس نيز نياز به مقاوم 056ناايمن، 

 

 کشاورزی

های اصلی محصوالت   های قبل يکی از قطب  کردستان با دارا بودن شرايط مناسب، سال: مهر، نوشتچندی پيش خبرگزاری حکومتی 

 ۰۵درصد در سال  5۰تر از  به کم 5۵درصد در سال  9۵های کشاورزی از   کشاورزی بود اما با رشد پديده قاچاق شاخص فعاليت

رامين اسدی، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به  .است  کاهش پيدا کرده

 00کاری در کردستان  براساس آخرين اعالم مرکز آمار ايران نرخ بی»: کاری در اين استان در حال حاضر بيان کرد وضعيت بی

 «.شود  ان در استان را شامل میکار هزار نفری بی ۹1درصد است که اين ميزان جمعيت 

 

منابع خاک کشور به عنوان يکی از ارکان توسعه پايدار »: حسين بشارتی، رييس موسسه تحقيقات آب و خاک ايران گفت: نوشتايرنا، 

 «.های کشور دچار کمبود يک يا چند عنصر است درصد خاک  ۵1است و بيش از  های فراوانی شده  دچار آسيب 

 

ميليون  ۵/0در اثر فرسايش و هدر رفت خاک، ساالنه »وری، رييس انجمن علوم خاک ايران نيز در اين پيوند گفت گه محمدرضا نيشاب

 «.دهد هکتار از اراضی زراعی کشور توان توليد خود را از دست می 

 

 کمبود شیر

دولت در حال . غاز شد و امسال اوج گرفتها آ کمبود شير از اواخر سال گذشته خورشيدی هم زمان با اجرای قانون هدف مندی يارانه 

ها، سبب کاهش نقدينگی در صنعت   عدم پرداخت اين بدهی. های توليد لبنيات بدهکار است ميليارد تومان به کارخانه  511حاضر حدود 

 .ها شده است توليد لبنيات و ورشکستگی پياپی کارخانه 

ميليون تن شير خام در زمينه تامين مصرف شير داخلی  3ا توليد ساالنه بيش از اتحاديه دامداران، ايران پيش از اين ب به گفته رييس

درصد بر قيمت شير، دست يابی به اين ماده  011دهد که به رغم افزايش  اما اکنون روزنامه جهان صنعت گزارش می . خودکفا بود

 .ه استحياتی که به ويژه برای تغذيه کودکان ضروری است، برای مردم بسيار دشوار شد

اما اين نوع شير . تومان تعيين شده است ۹11گيرد، ليتری  نرخ شير پاکتی که از سوی مراکز توزيع در اختيار مغازه داران قرار می 

 .شود که مصرف عام دارد، در بسياری مناطق توزيع نمی 

  اما می. تومان بپردازند ۵11خرند،   دامدار میای که از   ها بايد بابت هر کيلو شير تازه کارخانه »: نويسد  روزنامه جهان صنعت می

به اين ترتيب، هرکيلو . خرند، با ده کيلو آب مخلوط کنند توانند يک کيلو شيرخشکی را که از چين، هند، استراليا، هلند يا نيوزيلند می 

 «.توانند خود را از ورشکستگی نجات دهند شود و می   تومان تمام می 5۵1ها   شير برای آن

 

 ندانیانی که مخفیانه اعدام شده اند ز

نفر را  010، توسط کمپين بين المللی حقوق بشر منتشر شده اسامی 5105ژانويه  6برابر با  0931دی  06فهرستی که روز جمعه 

اين . اند در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده 09۰3آذر  53و  09۰3خرداد  03نشان می دهد که گفته می شود بدون اعالم رسمی، بين 

فهرست که همراه گزارش کوتاهی در اين زمينه منتشر شده اولين منبعی است که در آن هويت و جزئيات مربوط به تعداد زيادی از 

 . اعدام های پنهانی وکيل آباد فاش شده است

 

 ۹11در ايران بالغ بر  5100شدگان سال  الملل، پيش از اين و در ميانه ماه دسامبر اعالم کرده بود که تعداد کل اعدام   سازمان عفو بين

 .نفر است

http://etemaad.ir/Released/90-07-27/97.htm#185034
http://etemaad.ir/Released/90-07-27/97.htm#185034
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کشور ديگر دنيا چون کنيا،  9۴. کشور جهان از جمله در برزيل، ترکيه و رواندا به صورت رسمی لغو شده است 3۹مجازات اعدام در 

ند از چين، ايران، آمريکا، ترين کشورها در اعدام محکومان عبارت شاخص . کنند  مراکش و روسيه نيز عمال مجازات اعدام را اجرا نمی

 .سوريه، عربستان سعودی و کره شمالی

 

 .سرقت اولين جرم از نظر فراوانی در شهر مشهد است: دادستان عمومی و انقالب مشهد گفت: 0931آبان ماه  06ايسنا، دوشنبه، 

وگاه چناران و کانون اصالح و تربيت آمار زندان مرکزی مشهد، ارد: های مشهد پرداخت و گفت  محمود ذوقی، به بيان وضعيت زندان

با بيان اين که وضعيت زندان مشهد از حيث تراکم  او،. دهد  زندانی را نشان می 329/3و   1111/02مشهد به طور ميانگين وجود 

 . يمزندانی دار 09،111نفر است اما در حال حاضر  9،111ظرفيت اسمی زندان مشهد حداکثر : زندانی نامطلوب است، تصريح کرد

  

های اجتماعی قوه قضاييه ضمن اشاره به وجود بيش  مقام حوزه پيشگيری از وقوع جرم و آسيب   قائم: ، نوشت0931آبان  52فارس، 

 . های اجتماعی در کشور تاکيد کرد  ميليون پرونده جرايم در کشور، بر لزوم جريان نهضت پيشگيری از آسيب 01از 

 .ای جز اين برای مسئوالن باقی نمانده است  ميليون پرونده جرايم در کشور چاره 01ش از برای مقابله با بي: هراتی، افزود

 

 فعال آذربایجانی  ۰۰شالق برای  ۲۲۲۷سال زندان و  ۵۰

اسالمی در خصوص خشک شدن درياچه اروميه و حاميان تيم فوتبال حکومت های   ها از وضعيت پرونده معترضان به سياست  گزارش

تر فوتبال ايران، حاکی است که هفتاد و هفت شهروند آذربايجانی از سوی  تبريز در جريان مسابقات اين تيم در ليگ برتراکتورسازی 

 .اند  ضربه شالق محکوم شده 55۴1سال حبس تعزيری و  9۵جزايی تبريز در مجموع به  01۴شعبه 

به خشک شدن درياچه معروف اين شهر و رد طرح دو هزاران نفر از مردم تبريز و اروميه در اعتراض  ،ماه سال جاری شهريور

ها، دست به تجمعات   ای از نمايندگان مبنی بر کوچ دادن آذربايجانی  فوريتی آبرسانی به اين درياچه در مجلس ايران و سخنان عده

 .ير شدنداعترضی زدند که با واکنش شديد نيروهای امنيتی و انتظامی ايران مواجه و در جريان آن صدها نفر دستگ

ها شماری از طرفداران   تر فوتبال ايران نيز تکرار شد که در جريان درگيری های تراکتورسازی طی ليگ بر  اين اعتراضات در بازی

 .تيم فوتبال تراکتورسازی بازداشت شدند

کرد و با طبيعی دانستن  توصيف« برخی سر و صداهای بلند شده»نيز اعتراضات به خشک شدن درياچه اروميه را  نژاد  محمود احمدی

 «.شود  رو می سال با چنين شرايطی روبه ۵11درياچه اروميه هر » :، ادعا کردخشک شدن اين درياچه

ميليون دالر برای احيای درياچه اروميه  3۵1ماه اعالم کرد که  شهريور 05با گسترش اعتراضات مردمی،  ،نژاد  دولت احمدی

 .اختصاص داده است

روی داشته است، با ادامه اين   کيلومتر پس 01نيمی از آب خود را از دست داده است و در برخی نقاط آن، آب تا  درياچه اروميه که

شود که تا سه سال آينده خشک شود و، به گفته محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط   روند تخمين زده می

ميليون نفر ساکن مناطق اطراف خواهد  ۹رت گرد و غبار و توفان بر سر ميليارد تن نمک به صو 01در اين صورت »زيست، 

 «.ريخت

 

 نفر اعدام ۰۷۷بشر، فقره نقض حقوق 0۷۷ ۷۷۷به  قریب

، تعداد موارد نقض حقوق بشر در حکومت اسالمی ايران قريب 5100در سال  بر اساس آمار استخراج شده از گزارشات ماهانه هرانا،

آمار و . کار بی کار شدند کارگر از ۴1111ند، بيش از  نفر در ايران اعدام شد ۹11در همين سال، تقريبا . فقره است ۰11111به 

زندانيان اعمال شده است، تجاوزات حقوق صاحبان انديشه در  ات حاکی هستند که در اين سال بيش ترين تجاوزات به حقوقگزارش

 .گيرند  چهارم حقوق کارگران و دانش جويان قرار می رديف دوم و در رديف سوم و

 

 بهداشت و درمان

درصد از مردم  31بيش از »: پزشکی اصفهان گفتمرتضی صفوی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم : خبرگزاری فارس، نوشت

 «.شود  کنند و با حذف يارانه شير مصرف شير در بين مردم باز هم کم تر از قبل می ايران کليسم کافی مصرف نمی 

است  کيلوگرم 5۵1اين سرانه در کشورهای دنيا بيش از . کيلوگرم است 31تا  ۰1سرانه مصرف شير در ايران بين »: او، اظهار داشت

واحد توليدکننده شير در کشور فاقد  911تقريبا »: مرتضی صفوی، افزود «.رسد  کيلوگرم می ۵11و در برخی از کشورها نيز به 

بردار است در برخی از   است به دليل اين که کنترل کيفيت هزينه شده هستند هم چنين کيفيت شير کاهش پيدا کرده   استانداردهای تعيين

 «.شود نده شير رعايت نمی واحدهای توليدکن

 

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=6395:2012-01-05-22-55-06&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75
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هزار عمل  ۵1تا  ۴1ساالنه در تهران حدود »: اصغر شيرازی، دبير انجمن علمی راينولوژی ايران گفت علی : فارسخبرگزاری 

رسد که در مقايسه با آمريکا که ساالنه حدود يک ميليون جراحی  هزار می  011شود و در کل کشور اين رقم به  جراحی بينی انجام می 

 «.شود رقم بااليی نيست  بينی انجام می

 

سال از تصويب قانون ممنوعيت استفاده از ماده خطرناک آزبست در ايران و به رغم سپری  01خبرگزاری مهر، نوشته که با گذشت 

 .کنند  ساله، کارخانجات توليدکننده محصوالت آزبستی هم چنان از اين ماده سرطان زا استفاده می 5شدن مهلت 

به گزارش ايسنا، وحيد . است  ها پيش ممنوع شده  از مواد نسور خطرناک است که استفاده از آن در کشورهای پيشرفته از مدت آزبست

برابر  ۵1ميزان الياف آزبست در هوای تهران حدود »نوروزی، مشاور معاون شهردار تهران در امور محيط زيست، گفت که 

 «.است بودن آالينده آزبست محرز شده  زا شهرهای اروپايی و آمريکاست و سرطان 

هزار واحد آن از نظر زيست محيطی نياز به کنترل جدی  ۰1هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که حداقل  ۴51»: او، افزود

 «.کنند ها کارخانه توليدی در سراسر کشور وجود دارد که از آزبست در توليدات خود استفاده می   آاليندگی دارند و ده

 

هزار بيمار  111حدود : ، رييس هفتمين كنگره سراسری انجمن سرطان ايران گفت0931مهر  5۰به گزارش ميگنا، پنج شنبه 

 .در كشور است سرطانی در ايران وجود دارند و در حال حاضر سرطان سومين عامل مرگ و مير

نوع متفاوت سرطان  011بيش از . شود اری ها را شامل میسرطان يك بيماری منفرد نيست، بلكه بسياری از بيم: دكتر پيام آزاده، گفت

 .سياست گذاری در اين زمينه بسيار حائز اهميت است وجود دارد كه به همين علت بحث و تبادل نظر و

 

مطالعات در ايران نشان می دهد مجموع سال های از دست  :دکتر محبوبه دينی افزود ،0931مهر  55به گزارش مهر، چهارشنبه 

 سال آن 551هزار و  05سال آن متعلق به مردان و  525هزار و  0۰سال است که  55هزار و  96ناشی از پوکی استخوان  رفته

 .متعلق به زنان است

 

  درصدی مراجعه به دندان 91پزشکی و کاهش  های دندان   درصدی تعرفه 01رشد »، از 0931مهر  91روزنامه خراسان، شنبه 

 . خبر داده است« پزشکان

  درصدی هزينه مواد مصرفی دندان 91رشد »علی يزدانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی ايران، به روزنامه خراسان گفته است که 

 91پزشکی نسبت به سال گذشته حداقل  های دندان  تورم موجود باعث شده ميزان مراجعات بيماران به مطب »و « پزشکی در کشور

 «.درصد کاهش يابد

 

آن طور که آمار نشان می . ايران يکی از مصرف کننده های بزرگ لوازم آرايشی دنياست: 0931آبان ماه  5ر، دوشنبه روزنامه ابتکا

آن طور که معاون پيشگيری ستاد . شود بهداشتی در ايران مصرف می  -ميليون دالر لوازم آرايشی  211دهد، بيش از يک ميليارد و 

 .شود ميليون دالر محصوالت آرايشی و بهداشتی قاچاق وارد کشور می  ۰11نه مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته، ساال

 

های   آوری شده از دانشگاه براساس آمار جمع »: عباس صداقت، رييس اداره ايدز وزارت بهداشت گفت: خبرگزاری فارس، نوشت

 -وی . آی .نفر افراد مبتال به اچ 05۵هزار و  59مجموعا  0931علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تا تاريخ اول تير ماه سال 

 «.در کشور شناسايی شدند  ايدز

نفر مبتال به ايدز شناسايی  91۵۴دهند و تاکنون   درصد را زنان تشکيل می ۵/۰درصد را مردان و  ۵/30از اين آمار، »: او، افزود

 «.اند  نفر از افراد مبتال فوت کرده ۴900شده و 

 

به دليل كمبود پزشك در روستاها اوايل مهر ماه و در »: مجری طرح پزشک خانواده گفت: ، نوشت0931آبان ماه  3ايلنا، دوشنبه، 

 « .جايی پزشكان مشكالتی وجود دارد زمان جابه 

 2مورد نياز تنها پزشک  555هزار و  5از مجموع »: های اين طرح در بخش روستا گفت محمد شريعتی، با بيان مشکالت و نارسايی 

 «.پزشک مواجهيم 063هزار و  5پزشک در اختيار داريم و با كمبود  019هزار و 

 

رييس انجمن روانپزشكان، ضمن بيان اين مطلب كه كيفيت آموزش تخصصی روانپزشكی در سطح : 0931آبان ماه  3ايلنا، دوشنبه، 

غالمرضا « .هزار نفری روانپزشك در كشور روبرو هستيم 01با كمبود »: های علوم پزشكی مطلوب است، عنوان كرد دانشگاه 

  فارغ 0211اكنون بيش از  هم »: ميرسپاسی، در نشستی كه به مناسبت برگزاری همايش ساالنه انجمن روانپزشكان برگزار شد، گفت

 « .التحصيل روانپزشك در كشور داريم
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هزار تخت روانپزشكی در سراسر  01اكنون  هم »: اره كرد و گفتهای روانپزشكی در كشور اش مظاهری، در ادامه به كمبود تخت 

 « .كشور وجود دارد كه طبق استاندارد اين ميزان تخت بايد سه برابر شود

 

 ۰1تغذيه در ايران بسيار گسترده است و   سوء: ، سيدضياء الدين مظهری متخصص تغذيه گفت0931آبان  05خبرگزاری فارس، 

گرسنگی سلولی در افراد مرفه جامعه هم چنين در افرادی که . شکم سير ولی دچار گرسنگی سلولی هستنددرصد از ايرانيان دارای 

 . شود های مزمن می  توان مالی پايينی دارند، وجود دارد؛ سوء تغذيه بسيار خطرناک است و موجب بروز بيماری 

هايی است که سوء تغذيه  های مفصلی از جمله بيماری  يماری ها، چربی خون و ب فشار خون، نقرس، آرتريت : او، در ادامه بيان داشت

 .شود  موجب بروز آن ها می

 

ميليون نفر در  1/0المللی هپاتيت تهران با اعالم اين که  رييس چهارمين کنگره بين : 0931آبان ماه  06خبرگزاری مهر، دوشنبه، 

 .فيلی و تاالسمی مبتال به هپاتيت خبر دادهستند، از درمان رايگان بيماران همو Bکشور مبتال به هپاتيت 

در کشور  0،۴11،111: کنند، افزود زمينه بيماری مزمن کبدی را فراهم می  Cو  Bدکتر سيدمويد علويان، با اعالم اين که هپاتيت 

 . اند ها شناسايی و تشخيص داده نشده  درصد آن 31هستند که متاسفانه حدود  Bمبتال به هپاتيت 

انجام : در ايران را انجام برنامه واکسيناسيون و افزايش سطح آگاهی جامعه دانست و افزود Bکاهش شيوع هپاتيت  علويان، علت

 . کند کمک می Bآزمايش خون به شناسايی و تشخيص هپاتيت 

 01حدود : فتهای دارو و آزمايش عنوان کرد و گ  در کشورمان را هزينه Bوی، تنها مشکل حال حاضر بيماران مبتال به هپاتيت 

نفر از مبتاليان به  9،111تا  5او، با عنوان اين مطلب که هر سال . درصد داروهای مورد نياز اين بيماران تحت پوشش بيمه نيست

 .ترين علل درمان نشدن اين قبيل بيماران دانست شوند، نداشتن توان مالی را از مهم  در کشور درمان می  Cهپاتيت 

 

 مخدر در ایران آمار تکان دهنده مواد 

شود  در هر دقيقه دو کيلو مواد مخدر در کشور کشف می : ، نوشت5105ژانويه  5برابر با  0931دی ماه  05خبرگزاری مهر، شنبه، 

 . شوند فروشنده مواد مخدر و معتاد دستگر می  91و در هر ساعت 

ماهه  3هم چنين در . ماه امسال خبر داده است 3کشور در تن ماده مخدر در  991رييس پليس مبارزه با مواد مخدر، به تازگی از کشف 

در اين ميان . درصد از کشفيات امسال را به خود اختصاص دادند ۰1نخست امسال هفت استان رکورد دار کشف مواد مخدر بوده اند و 

يات است و پس از آن فارس، سيستان و بلوچستان، به عنوان خط مقدم برخورد با ورود مواد مخدر رکورددار بيش ترين ميزان کشف

 .خراسان جنوبی، هرمزگان، يزد، کرمان و خراسان رضوی قرار دارند

 

از کل فوتی های سوء مصرف مواد مخدر در : ، سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد0931/13/1۵به گزارش خبرگزاری مهر، 

ی که تعداد زنان فوت شده بر اثر اعتياد در هفت ماهه اول سال نفر زن بودند؛ در حال 095نفر مرد و  95هفت ماهه امسال دو هزار و 

 .نفر بوده است 353نفر و تعداد مردان فوت شده يکهزار و  012گذشته 

نفر مربوط به استان تهران است و پس  232بر اساس اين گزارش بيش ترين فوتی های سوء مصرف مواد در نيمه اول امسال با عدد 

 .فوتی در رتبه های بعدی قرار دارند 02۰و فارس با  55۰از آن استان اصفهان با 

ترين ميزان مرگ ناشی از سوء  فوتی به ترتيب کم 3هم چنين استان های کردستان و آذربايجان شرقی با هفت و بوشهر و ايالم با 

 .مصرف مواد مخدر را داشته اند

نفر آنان در نيمه  5۰2نفر بوده که يکهزار و  626ه هزار و گفتنی است تعداد کل متوفيات سوء مصرف مواد مخدر در سال گذشته س

بر اساس آمار های موجود معموال مرگ و مير ناشی از مصرف . نفر آنان در نيمه دوم سال جان باختند ۰50اول سال و يکهزار و 

ر سوء تغذيه و سرمازدگی به آمار مواد مخدر در نيمه دوم هر سال بيش تر است زيرا در اين ايام مرگ کارتون خواب های معتاد بر اث

 .های سوء مصرف مواد اضافه می شود فوتی

 

 زن به دلیل اعتیاد ۰۵مرگ ماهانه دست کم 

شناس اجتماعی با  يک استاد دانشگاه و آسيب : ، نوشت5105ژانويه  00برابر با  0931دی ماه  50خبرگزاری فارس، چهارشنبه، 

زن جان خود را بر اثر اعتياد از  09ماه گذشته به طور متوسط ماهيانه  01طی : اعتياد گفت درصدی مرگ به دليل  1اشاره به افزايش 

آثار : شناس اجتماعی عنوان کرد اين آسيب .اند و استان تهران، اصفهان و فارس در اين زمينه رتبه اول تا سوم را دارند دست داده 

ابر بيش تر از مردان است و موجب عوارضی هم چون نازايی، سرطان، بر 9ويرانگر مواد مخدر در ساختمان ايمنی و روانی زنان 

 .شود ريزش مو و نرمی استخوان می
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 الالت روانیتاخ

مساله سالمت روان به خصوص در دنيای ماشينی امروز، آن قدر اهميت دارد که سازمان جهانی : ... ، نوشت0931مهر  5۰شفاف، 

به گفته مديرکل دفتر سالمت . نام گذاری کرده است« رمايه گذاری در سالمت روانپيش به سوی س»بهداشت امسال را با عنوان 

. درصد است 0۹و در مردان  5۹، ميزان شيوع اختالالت روانی در زنان حکومت اسالمی روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت

 .درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند ۴3اين در حالی است که زنان 

درصد کودکان کشور نيز به اختالالت روانی دچار  51از اين نيز در روز جهانی کودک به طور رسمی اعالم کرده بود،  ناصحی، پيش

متاسفانه در ايران نيز مانند بسياری از کشورهای دنيا آمار اختالالت روان در سطح بااليی قرار »: در اين باره گفته بود او،. هستند

درصدی  50های روان در بزرگ ساالن کشور از متوسط شيوع  سال پيش است بيماری  01بوط به دارد؛ مطابق آخرين آمار که مر

کم   دهد دست ها نشان می  تر است و بررسی   تر و در برخی مناطق کشور پايين برخوردار است که البته اين آمار در برخی مناطق باال

 «.درصد کودکان کشور نيز با اختالالت روانی روبرو هستند 51

، اعتياد و اختالالت دو قطبی به عنوان سه بيماری اصلی در اختالالت روانی هستند که در جامعه ايرانی رواج یبر اساس آمار، افسردگ

 .دارند

 91دکتر مصطفی معين، رييس کرسی يونسکو در آموزش سالمت، با اشاره به آمار افراد مبتال به اختالالت روانی در ايران که حدود 

از مراجعه به روانپزشکان « تبعيض»و « انگ»درصد بيماران در جهان به دليل ترس از  51: شود، افزود ن زده می درصد تخمي

 .کنند خودداری می 

 

 فروش کلیه

هزينه پيوند کليه يک ميليون تومان گران شد تا شرايط بازار سياه و غيرقانونی خريد و فروش اعضای بدن برای دالالن و سودجويان 

، شيوع باالی بيماری های غيرواگير هم چون ديابت که منجر به تخريب کليه و ساير 0931آبان  59به گزارش مهر،  .داغ شود

اين موضوع در کنار آمار . اعضای بدن می شود، باعث شده تا آمار بيماران دياليزی و نيازمند پيوند کليه در کشور نيز افزايش يابد

 .ی، شرايطی را به وجود آورده تا پيوند کليه از افراد زنده در اولويت قرار داشته باشدپايين اهدای عضو از بيماران مرگ مغز

مصطفی قاسمی، رييس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی کشور با اعالم اين که هزينه دريافت کليه از اهداء کننده يک ميليون 

مورد آن از  631پيوند کليه در کشور انجام شده است که هزار و  5۰2تعداد دو هزار و  ۰3در سال : تومان گران تر شده است، گفت

 2تا کنون بيماران دياليزی برای پيوند کليه می بايست : او، افزود .پيوند هم از بيماران مرگ مغزی بوده است 232افراد داوطلب و 

قاسمی،  .که اين مبلغ را خود بيمار بايد پرداخت کندميليون رسيده است  6ميليون تومان به اهدا کننده پرداخت می کردند که اين مبلغ به 

 .ميليون تومان دانست 5با اشاره به مبلغ يک ميليون تومان هديه دولت به اهدا کننده کليه، هزينه پيوند کليه در روال قانونی را 

 

 بازار داغ دعانویسی

آبان  6خبرگزاری فارس، « ها افراد تحصيل کرده هستند  و نيم ميليون ايرانی مراجعه کننده به رماالن و عانويس 5درصد از  5۵»

ها  سه چهارم مراجعان به دعانويس »: ، به نقل از رئوفه قيومی، کارشناس سالمت روان وزارت بهداشت و درمان، گزارش داد0931

 «.افراد تحصيل کرده هستند

به جادوگران کوپنی مراجعه کرده اند که سه چهارم آن ها و نيم ميليون نفر ايرانی در سال گذشته  5اين آمار به وضوح نشان می دهد 

های اخير در کشور روندی افزايشی  ها و جادوگران، طی سال  مراجعه به رمال. ميليون نفرشان، تحصيل کرده هستند 2يعنی بيش از 

شکنی، جادو و  ينی، طلسم و طلسم ب  داشته و در اشکال گوناگونی مثل رمل، اسطرالب، فال قهوه، فال چاي، فال نخود، پيش گويی، کف

 .ادعاهای گوناگون درباره ارتباط با عالم متافيزيک ظاهر شده است

 6تا  1بين ! آن ها می گويند يک رمال موفق و معروف. کارشناسان معتقدند درآمد رمال هايی که کار و بارشان گرفته، سکه است

هزار  991است که پايه حقوق و دست مزد يک کارگر تمام وقت در امسال، تنها اين در حالی . ميليون تومان، درآمد ثابت ماهانه دارد

 .برابر يک کارگر، جيب مشتريان خود را خالی می کنند 51تا  02تومان تعيين شده، به بيان ديگر، رمال ها بين 

 

 هزار امام زاده ۹کشف 

های   امام زاده در سال به امام زاده 911ته به طور ميانگين سال گذش 91در گزارشی اعالم کرد در « نامه سياست »کار   سايت محافظه

 .است برابر شده  5های ايران  کشور افزوده شده و تعداد امام زاده 

 0۵11ها در اوايل انقالب  تعداد امام زاده »در ايران نوشته است که « های دروغين  امام زاده»اين سايت، با ابراز نگرانی از افزايش 

 .است افزايش يافته « تن ۵11هزار و  01تاسفانه به تن بوده که م

 «.دهند  بيش از پنج هزار تن از امام زادگان مدفون در ايران را به نام امام موسی کاظم نسبت می»به نوشته اين سايت، 
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ترين   امام زاده، استان اصفهان به دليل شرايط آب و هوايی و تعدد مناطق روستايی يکی از پر «نامه سياست »به گزارش سايت 

 .شود های شمالی محسوب می   های کشور پس از استان استان 

ها   های استان اصفهان به نام خوانسار حدود پنج امام زاده وجود دارند که دو تن از آن تنها در يکی از شهرستان »به نوشته اين سايت، 

 «.طی اتفاقی نادر کشف شدند ۰۰دو سال پيش يعنی در سال 

شود و   آغاز می« های ديده و نديده برخی اهالی  ها و خواب  ها، روياپردازی قصه »ها با  نويسد که ايجاد اين امام زاده  می اين سايت 

 «.کند شناسی مقبره مذکور شک می   کم تر کسی به نسب»

تان مازندران خبر داد و نوشت که امام زاده جديد طی سال گذشته در اس 95، از شناسايی مقابر 31ماه  خبرگزاری مهر، دوم ارديبهشت 

امامزاده مازندران آغاز شده که  095های ملی، استنی و نذورات، احداث مقابر   ميليارد لاير اعتبار از محل بودجه 51سال گذشته با »

 «.بخشی از مراحل ساخت و تجهيز آن ها در سال جاری ادامه دارد

 

 تبلیغات مذهبی

شعبه در سطح کشور  ۹11اکنون اين موسسه نزديک به  موسسه جامعة القرآن الکريم گفت که هم  محمدمهدی طباطبايی، رييس: ايرنا

 .کنند هزار نفر در اين موسسه تحصيل می  0۵1دارد و بيش از 

مرکز اصلی اين موسسه در قم است و اين مرکز در برخی کشورها نيز شعبه دارد که در اين مراکز مراحل »او، اظهار داشت که 

 «.شود  آموزش قرآن کريم اعم از روخوانی، تجويد، قرائت حفظ و غيره آموزش داده می مختلف

 

هزار مبلغ در  ۰عباس موسوی، مديرکل امور مبلغان دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم، از اعزام   غالم: خبرگزاری فارس، نوشت

تبليغ چهره به چهره، قرائت دعاهای ماه رمضان، »ن مبلغان به های اي  او، در مورد ماموريت .ماه رمضان به سراسر کشور خبر داد

 .اشاره کرد« های معرفت، و اقامه نماز جماعت  برگزاری حلقه

 

 نابودی بناهای تاریخی

دهد که  ارگ بهارستان بيرجند ميراث به جا مانده از دوره افشاريه در حالی غزل خداحافظی را سر می : خبرگزاری مهر، نوشت

 .ها در دو سال گذشته هم نتوانست آن را نجات دهد  ی رسانهها گزارش 

و مسئوالن ميراث فرهنگی متهم « است  تجاوز نهادهای مختلف به حريم اين بنای تاريخی عامل تخريب بنا بوده»بنا به اين گزارش 

 .کند  اتهام را رد می دانند، اما بنياد مستضعفان اين  اصلی در پرونده تخريب ارگ بهارستان را بنياد مستضعفان می

هجری قمری ساخته  051۹و  051۵های   است در سال اين ارگ تاريخی که پناهگاه لطفعلی خان زند و ديگر همراهان وی نيز بوده 

 .است های ايرانی بوده   ترين باغ  ترين و با شکوه شده و يکی از بزرگ 

 

 حوادث

تعداد : ماهه نخست سال جاری کشور گفت 6الم آخرين آمار وقوع حوادث در محمود مظفر با اع: ، نوشت0931مهر  91شنبه آفتاب، 

 . نفر مصدوم شدند 3۰6هزار و  51نفر حادثه ديده و  51۰هزار و  15مورد بود که در اين حوادث  61کل حوادث هشت هزار و 

 915هزار و  06ی سازمان امداد و نجات کشور نفر بوده که با اقدامات نيروهای امداد 621هزار و  11تعداد نجات يافتگان : افزود او،

 .نفر به بيمارستان انتقال يافتند 631مورد درمان سرپايی و هشت هزار و 

 

 قربانیان تصادفات جاده ای

رييس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربيت مدرس . درصد تلفات جاده ای در جهان متعلق به ايران است ۰2: 0931آبان  50مهر، 

 . درصد مربوط به ايران است ۰2ميليون نفر بر اثر تصادفات جاده ای در جهان کشته شدند که از اين تعداد  9/0سال گذشته طی : گفت

اين در . هزار نفر است 91های کشور ساالنه   شدگان تصادف طبق آمار غيررسمی، تعداد کشته »: 0931آبان ماه  0ايلنا، يک شنبه، 

 . است نفر بوده  5۵۵هزار و  509سال جنگ تحميلی،  ۰جنگ تحميلی در كه آمار كلی شهدای  حالی است 

  استاديار بخش علوم و مهندسی کامپيوتر و فناوری اطالعات دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه شيراز، با اعالم تعداد غيررسمی کشته

برابر اعداد فوق  01ها رقمی نزديک به   ، قطع اعضاء و ديگر مجروحيت تعداد معلوالن قطع نخاع»: شدگان در تصادفات، گفت

 « .است

برابر و تعداد  2/5دهد تعداد مجروحان  ماهه نخست سال جاری کشور در مقايسه با سال گذشته نشان می  6بررسی آمار حوادث 

 .درصد افزايش يافته است 91حوادث 
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وی می دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگ بار هزار تصادف در ايران ر ۰11بنابر اسناد رسمی حکومت اسالمی، ساالنه حدود 

برآورد خسارات تصادفات، چندان آسان نيست اما برخی، ميزان آن را ساالنه بيش از پنج هزار ميليارد تومان . جاده ای جهان قرار دارد

 .برآورد می کنند( ميليارد دالر ۵بيش از )

ميليون مجروح  3هزار نفر کشته و  ۰11سال اخير  91ندگی در ايران در ، تصادفات ران«ستاد ديه»به قول اسدهللا جواليی رييس 

 .برجای گذاشته است

تصادفات رانندگی . يک کيلومتر راه کامال ايمن در کشور نداريم: اعالم کرد ،رييس سابق پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ

 .درصد مرگ و ميرها در تهران است 51گی هوا نيز عامل مستقيما جان شهروندان را هدف قرار داده و عوارض آن مانند آلود

 

 غرق شدگان

نفر  00۴نفر مرد و  ۹۵۵ماه نخست امسال غرق شدند،  ۹نفری که در  5۹3از مجموع : 0931آبان ماه  02سايت آفتاب، يک شنبه 

 . نفر غرق شده، يک نفر زن بوده است ۹زن بودند و به عبارتی از هر 

 

 مرغ از چین واردات سنگ قبر و تخم

وقتی می شنويم سنگ قبر و تخم مرغ از چين وارد می شود و ميلگرد چينی هم  :، نوشت0931آبان ماه  5روزنامه خراسان دوشنبه، 

 .در ساخت و سازها به کار می رود، ورود داروهای چينی به بازار دارويی کشور نمی تواند دور از ذهن باشد

 .ی افراد به دليل استفاده از اين داروها منتشر که البته بالفاصله توسط مسئوالن تکذيب شداخيرا اخباری درباره مرگ و مير برخ

 

 د گسترده اقتصادی در حکومت اسالمی ایراناسف

 ۵1عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، درباره پرونده بدهکاری 

ت شکايت اهای ميلياردی به افراد خاص، جر  ها در اعطای وام تخلف محرز بانک: ها، گفت  ارد تومانی برخی افراد به بانکهزار ميلي

 .ها گرفته است  را از آن

ها مشخص نشده است؛ بدهکاری که  هزار ميليارد تومانی برخی افراد به بانک ۵1هنوز تکليف بدهکاری : گفت ،الرضا ثروتی  موسی

 .نفر است ۰هزار ميليارد آن مربوط به  01حدود 

 

ميليارد تومان است كه به  3تا  ۰بدهی گروه آريا به گمرك در حدود : ، نوشت1390/09/02تهران،  -خبرگزاری دانش جويان ايران 

 .اين شركت تاكنون وصول نشده است یها  ن حسابدليل مسدود بود

 

درصد منابع وام  ۵9با اتمام کار هيئت، تخلف بانک ها محرز شده و جالب اين جاست که : نايب رييس تحقيق و تفحص از بانک ها گفت

 .هزار نفر می چرخد 5بانک ها تنها در دستان 

ن با بيان اين که ما در روند تهيه گزارش با تخلفات زيادی از سوی بانک ها نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس در گفتگو با جها

درصد  ۴5به عنوان مثال مشاهد کرديم ميليون ها ايرانی که برای گرفتن وام به بانک ها مراجعه می کنند، تنها : مواجه شديم، افزود

 .هزار نفر می چرخد 5دستان  درصد اين منابع تنها در ۵9منابع وام بانک به آن ها اختصاص يافته اما 

 

 میلیارد تومان است ۲۲2رقم قاچاق کاال باالتر از 

شرکت  05تنها آمار اعالم شده از سوی گمرک دوغارون و گمرک مشهد در مورد ميزان تخلف : ، نوشت0931آذر  5، بولتن نيوز

نتيجه آزمايشگاه های استاندارد متفاوت است، نشان  ها با که نوع کاالی اظهار شده آن 31خوشنام صادرات فرآورده های نفتی طی سال 

 .ميليارد تومان بوده است 0۵۵می دهد که ميزان جريمه اين شرکت ها تنها در يک گمرک يعنی گمرک دوغارون حدود 

خوشنام  شرکت 05ميليارد تومان تنها توسط  5۵براين اساس، اگر ميزان تخلف يا قاچاق کاال به ميزان نصف جريمه ها باشد حدود 

تخلف يا قاچاق در يک گمرک صورت گرفته است و اگر ساير گمرک ها، و ساير کاالهای قاچاق را در نظر بگيريم قطعا رقم قاچاق 

ميليارد تومان است و نه تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است و سوال اين است که چرا آمار تخلف شرکت های  55۵بيش از رقم 

 چاق کاال اضافه نشده است؟خوشنام به آمار قا

ها اضافه کنيم  را به آن... اگر تخلفات صادراتی در حوزه فرآورده های نفتی در گمرکات بندرعباس، کردستان، سيستان و بلوچستان و

 .و ارز استميليارد تومان اعالم شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال  55۵رقم قاچاق فرآورده های نفتی بسيار باالتر از رقم 

ميليارد تومان قاچاق کاال تنها مربوط به گمرکات است در حالی که اگر تخلفات شرکت های خوشنام را  55۵ست که رقم  حالی اين در

ميليارد تومان است و مشخص نيست که چرا آمار تخلف شرکت  55۵تر از  به تنهايی در نظر بگيريم، رقم قاچاق و تخلف بسيار بيش

 .جزو آمار قاچاق در نظر نگرفته اندهای خوشنام را 
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، در پايان ارزش ميزان قاچاق كاال در او. ميليارد تومان اعالم كرد 3الی  ۰حدود  معمارنژاد، ميزان مبلغ وصول نشده به گمرك را در

 .كرد ميليارد دالر ذكر 2/01گذشته را برابر برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  سال

 

در پنج ماهه گذشته حدود »: هللا زمانيان، رييس پليس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پليس آگاهی ناجا گفت فتح : ر، نوشتواحد مرکزی خب

 «.ای در حوزه قاچاق کاال و ارز از جمله کاالهای گمرکی، دخانی، ممنوع و سوخت داشتند دستگير شدند باند که فعاليت گسترده  939

نفر هستند که در زمينه  ۴11هزار و  95اند  که در اين خصوص با اين ميزان کشفيات دستگير شده  هم چنين متهمانی»: او، افزود

در پنج ماهه گذشته به ارزش »هللا زمانيان، در ايران   به گفته فتح« .اند  موضوعات مختلف قاچاق دستگير و تحويل مقامات قضايی شده

 «.کاالی قاچاق کشف شده استميليون لاير  ۴۴۹ميليارد و  35۹هزار و  9بيش از 

 

 میلیون بستنی؟ ۲میلیون گوسفند و  ۰0

رييس هيئت مديره باشگاه سپاهان ابعاد ديگری از اتفاقات رخ داده در دوران مديريت  31در برنامه شب گذشته »: خبرگزاری فارس

فهان صحبت شد که غالمحسين حسينی در اين های باشگاه فوتبال سپاهان اص  در ادامه اين برنامه در مورد بدهی «.ساکت را فاش کرد

 0۰. است ها رفته  ای از آن برای بدهی  ايم که بخش عمده  را گرفته  31درصد بودجه سال  ۰1»: پور، گفت مورد به عادل فردوسی 

 «.ميليون برای بستنی در اين باشگاه هزينه شده بود که آن را پرداخت کرديم 5ميليون برای گوسفند و 

چرا در سفرها اعضای خانواده برخی مسئوالن سابق هم بودند که محسن »ييس هيئت مديره سپاهان هم چنين گفت که حسينی، ر

 «.نفر به اين سفر رفتند 001پورسينا، رييس قبلی هيئت مديره سپاهان، جواب داد در سفر به سوريه اين اتقاق افتاد و 

 

 قتل و جنایت

 ۴۴محمد مصطفايی، معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی کشور با اشاره به وقوع : وشتن ، در باره قتل و جنايت در کشور،مهر

ها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشير و   اين ميزان از قتل»: های کشور در سال گذشته با استفاده از سالح سرد گفت  درصد از قتل

سالح سرد »افزود که  او، «.است درصد افزايش داشته  9ه از سالح سرد بيش از متاسفانه وقوع قتل با استفاد. است ساطور انجام شده 

 «.گيرد به راحتی در دسترس شهروندان قرار دارد که امروزه به عنوان نخستين آلت قتل در کشور مورد استفاده قرار می

 

 افزایش تجاوز

پرونده  011کشور اعالم کرد تنها در طول يک ماه گذشته رييس ديوان عالی : ، نوشت0931آبان ماه  1سايت روزآنالين، چهارشنبه 

به تازگی گزارشگر . مورد احکام اعدام و قصاص تائيد شده است ۹۰ها  تجاوز به عنف و زنای محصنه رسيدگی شده که در ميان آن 

 .ه بودهای گسترده در حکومت اسالمی انتقاد کرد ويژه حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام 

« بد پوششی زنان»ها در شهرهای مختلف کشور را بی شرمانه  ائمه جمعه و مقامات قضايی حکومت اسالمی، دليل افزايش تجاوز

 .دانند و تالشی برای پاک کردن صورت مساله می « غيرواقعی»، «ساده لوحانه»اعالم کرده بودند؛ استداللی که منتقدان، آن را 

پرونده  011مهر ماه امسال »: گويد  گرگانی می. در ايران دارد  يوان عالی کشور نشان از افزايش آمار تجاوزبا اين حال، اعالم رييس د

فقره نيز نقض شده  00فقره اعدام به دليل تجاوز به عنف ابرام و حکم اعدام  05فقره قصاص و  ۵۹تجاوز به عنف و زنای محصنه، 

 «.است

اين همان بسيجی جنايت کاری است که خبرش ماه ها پيش هم در سايت ها  .، نقض شدجاوزت 91کار متهم به  بسيجی جنايت يک حکم

آمده بود و از درون زندان با به دست آوردن شماره تلفن شاکيان به آن ها زنگ می زده و فرزندان شان را تهديد به مرگ می کرده 

 .است

زن را در تهران و شهرهای اطراف ربوده و مورد آزار  91است  حکم مردی که متهم: 0931آبان ماه  00روزنامه شرق، چهارشنبه، 

 . بار ديگر پای ميز محاکمه خواهد رفت کشور نقض شد و متهم يک است، برای بار دوم از سوی ديوان عالی  قرار داده 

زن اعتراف کرد و  91وز به متهم نزد بازپرس به تجا ،در آن زمان. استان تهران مطرح شد در دادگاه کيفری  ۰5اين پرونده، از سال 

کردند، با  داد و هر کدام که مقاومت می  کرد و بعد آن ها را مورد آزار قرار می   گفت قربانيان را به عنوان مسافر سوار ماشين می

 .کرد حال می  شوکر آن ها را بی 

و اکثر شاکيان در جلسه رسيدگی حاضر شدند اما استان تهران فرستاده شد  دادگاه کيفری  55با تکميل اطالعات اوليه پرونده به شعبه 

 . اند اين مرد اتهامات را رد کرد و گفت زنان خودشان با او همراه شده 

بار بسياری از  اين . استان تهران فرستاده شد  دادگاه کيفری 53بعد از چند ماه حکم اعدام نقض و پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه 

سه محاکمه شرکت کنند و برخی ديگر هم از پيگيری پرونده انصراف دادند و فقط دو شاکی پيگير ماجرا شاکيان حاضر نشدند در جل

 . شدند
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زنی   هيچ بار ديگر ادعايش را مطرح کرد و گفت به   مرد پرايدسوار يک. بنابراين جلسه محاکمه بدون حضور ساير شاکيان تشکيل شد

بعد از پايان جلسه دادگاه هيات قضات وارد شور شدند و در نهايت با رای . روغ استهای دو شاکی د و گفته   به زور تعرض نکرده

 . اکثريت متهم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد

 

اند به زودی برای آخرين دفاعيات خود در دادگاه حاضر  زن را ربوده و مورد آزار جنسی قرار داده  01سه مرد جوان که متهم هستند 

زن بازداشت و  01، به نقل از شرق، اين سه جوان شش سال قبل به جرم آزار 0931آبان ماه  5ارش صراط، دوشنبه، به گز. شوند  می

عالی کشور نقض و پرونده برای رسيدگی مجدد به  در دادگاه انقالب محاکمه و به اعدام محکوم شدند اما رای صادره از سوی ديوان 

 .شد ده دادگاه کيفری استان تهران فرستا 53شعبه 

 

درصد متجاوزان هم در پوشش  51. اند درصد موارد، متجاوزان اقدام به ربودن قربانيان کرده  ۹۵ها نشان می دهد که در   بررسی

...( کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، مامور نيروی انتظامی و)درصد در پوشش انواع مامور  0۵راننده تاکسی و مسافرکش و 

 . اند انی کرده اقدام به ربودن قرب

  برانگيز و البته آزاردهنده  ای شده تجاوز را بررسی کرده که نتيجه آن حقايق تامل ترين موارد رسانه  مورد از مهم  11 ،خبرنگار قانون

ال يعنی تقريبا يک س 31تا مهر  ۰3ای شده از آبان  مورد تجاوز رسانه  11به گزارش خبرنگار قانون، بررسی  .ای را در بر دارد

 .گذشته، حاوی نکات قابل توجهی است

 .درصد تجاوزها فردی بوده است 25مورد يعنی حدود  59درصد تجاوزها گروهی و  19مورد يعنی تقريبا  05

درصد موارد، متجاوزان در  51در . اند درصد متجاوزان اقدام به ربودن قربانيان کرده  62مورد يعنی  56ها نشان می دهد که  بررسی 

کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، )درصد در پوشش انواع مامور  02مورد يعنی  6ننده تاکسی و مسافرکش و در پوشش را

 .اند اقدام به ربودن قربانی و تجاوز کرده ...( مامور نيروی انتظامی و

درصد  2/05در مرکز کشور،  مورد 51درصد تجاوزها يعنی  61دهد که   ای شده نشان می مورد تجاوز رسانه  11توزيع جغرافيايی 

 .درصد در جنوب واقع شده است 2/5درصد در شرق و  2/5درصد در غرب کشور،  2/05در شمال کشور، 

درصد ازکل  95مورد تجاوز در استان تهران اتفاق افتاده است و اين يعنی  02مورد تجاوز در مرکز کشور،  51به گزارش قانون، از 

 . علق به استان تهران بوده استای شده مت  موارد تجاوز رسانه

ها  مرد داشت، اما بعد از تکذيب  21خبر اوليه حکايت از تجاوز )مرد  09عجيب ترين مورد تجاوز گروهی، مربوط به تجاوز بيش از 

 به يک زن در.( مرد توسط مسئوالن قضايی تاييد شد 09مرد و در نهايت دستگيری  51و تاييدهای مکرر خبر تحت تعقيب بودن 

های قربانيان در خمينی شهر  نفر به چند زن و دختر در مقابل ديدگان خانواده  01ترين مورد تجاوز گروهی،  کاشمر خراسان و شنيع 

 .بوده است

 

هزار نفر را به دادگاه  911بيش از يک ميليون و ، 09۰3، خشونت شهروندان ايرانی در سال 0931آبان  00به گزارش خبر آنالين، 

 .کشانده است

 

او در جمالتی کوتاه به زنش خبر داد هر سه دخترشان را به قتل رسانده و سپس از . سال به شدت مضطرب و پريشان بود مرد ميان

 .برای يافتن مرد فراری ادامه دارد  در حال حاضر تجسس. خانه فراری شد

دست پدرش در   ای به  ساله 03از قتل دختر  سيستان و بلوچستان رييس پليس آگاهی فرماندهی انتظامی استان : شهريور 53در تاريخ 

 .زابل خبرداد

 

دوستی با يک پسر به قتل رسانده است، انتظار  ای را به دليل ساله  09نوشت جوان ايالمی که دختر  آفتابماه،  مهر 3در تاريخ 

 .کشد قصاص را می 

 

 مرگ ورزشکاران

کای اهل استان لرستان، ششمين سانحه منجر به فوت برای   نيا، کاراته منابع خبری ايران نوشتند که مرگ نابهنگام محمودرضا صادق 

 .لبی در حين برگزاری مسابقه جان خود را از دست دادوی به علت ايست ق. روز اخير است 01پوش ايرانی در  ورزشکاران ملی 

شب در کرج، با   هللا داداشی، قهرمان مسابقات زورآزمايی در ايران، در پی نزاع نيمه ، در روزهای اخير روح «کلمه»بندی   در جمع

 .ضربات چاقو از پا درآمد

ران تيم ملی روئينگ   زهرا فرجی، قايق. منطقه گرمسار درگذشتپوش ايران در اثر سقوط از ارتفاعات  پور، تيرانداز ملی   رضا کريم

 .ای در سد شهرچای اروميه جان خود را از دست داد  زنان ايران هم در حادثه

http://aftabnews.ir/vdccipqs02bq1x8.ala2.html
http://aftabnews.ir/vdccipqs02bq1x8.ala2.html
http://aftabnews.ir/vdchmmnzw23nxqd.tft2.html
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در نپال دچار حادثه شد و جان خود را از  5افزون بر اين، ليال اسفندياری بانوی کوهنورد ايرانی هنگام بازگشت از قله گاشربروم 

 .دست داد

ريزی از بينی شده و فوت   زاده قهرمان خوزستانی پرس سينه ايران، پيش از انجام مسابقات قهرمانی کشور دچار خون  ادق شيخص

 .کرد

 

 نفر در تهران خودکشی می کنند ۰۷روزانه 

هرچند مرگ در اثر  طبق تحقيقات انجام شده، زنان بيش از سه برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند: ، نوشت0931دی  03انتخاب، 

به گزارش انتخاب به نقل از پانا، قرايی مقدم به ميزان خودکشی و آمار آن در ايران . اين اقدام در ميان مردان بيش تر از زنان است

 نفر در هر يک هزار نفر است و استان های ايالم، کرمانشاه، کردستان و 05در حال حاضر ميزان خودکشی : اشاره می کند و می گويد

 .بعد همدان رکورددار آمار خودکشی در ميان زنان هستند

نفر خودکشی می کنند  01در تهران روزانه : اين استاد دانشگاه، بيش ترين عامل خودکشی را مسائل خانوادگی ذکر می کند و می افزايد

 .و يکی از عوامل اصلی آن همسر دوم بودن در ميان زنان و مسائل اقتصادی در بين مردان است

اين پژوهشگر، با بيان اين که زنان در خودکشی از مردان موفق تر عمل کرده و روش های سريع تری را برای خودکشی انتخاب می 

، تجاوزات جنسی و در نظر گرفتن آنان به عنوان ابزار از شاخص یتخريب شخصيت زنان، ازدواج های اجبار: کنند عنوان می کند

 .ان استهای بسيار مهم خودکشی در ميان زن

اين در حالی است که معموال در گروه در حال تحصيل، . دهد خودکشی در ميان دانش جويان نيز روندی رو به تزايد را نشان می 

های معتبر چون دانشگاه تهران و   خبر خودکشی چند دانش جوی سال آخر از دانشگاه ۰3در سال . انگيزه زندگی و پيشرفت باالست

يک دانش جوی فارغ التحصيل کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبايی نيز با خوردن قرص به زندگی . صنعتی شريف منتشر شد

 .خود پايان داد

گويند که عواملی چون مشکالت اقتصادی، جنسيت، سن، ميزان همبستگی با اطرافيان، فشارهای  شناسان و روانشناسان می  جامعه 

در ميان عوامل رايج خودکشی در ايران، افسردگی و اختالفات خانوادگی . خودکشی هستندهای   ها و انگيزه  روحی و اجتماعی از علت

 .درصد بيش ترين سهم را دارا هستند ۴0با 

های اجتماعی سازمان بهزيستی ايران اعالم کرده که آمار خودکشی در ايران شش تا هفت نفر در هر صد هزار نفر است   مديرکل آسيب

او، تاکيد کرده که نرخ خودکشی دختران زير سی سال از راه . الم در اين ميان، باالترين ميزان خودکشی در کشور را داردو اي

 .خودسوزی در ايالم و کرمانشاه نگران کننده است

ز نااميدی، محيطی که سرشار ا. گويد که خودکشی برگ جريمه فرد به محيط است  دکتر حسين عشايری، استاد علوم توان بخشی می

 .کند ، اعتياد، بی کاری، طالق و بی آينده بودن است اما کسی برای تغيير آن کاری نمی  غم

داند که خالء ويران گری در  ها و سيستم آموزشی می  ترين عوامل خودکشی را تربيت پادگانی خانواده  حسن عشايری، يکی از مهم 

 .سازند  را به ورشکستگی روانی مبتال می  ذهن کودک و نوجوان ايجاد کرده و به تدريج جامعه

. ايران، سومين کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان افزايش می يابد و در حال پيشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است

رد که در اثر در کليه کشورهای دنيا در برابر هر سه م. رتبه های اول و دوم را در اين زمينه کشورهای چين و هندوستان دارند

 .خودکشی می ميرند، يک زن از اين طريق جان خود را از دست می دهد

 

 کیفیت هوای پایتخت

ها تنها دو  ماه کيفيت هوای پايتخت مشخص شد که از ابتدای امسال تهرانی  3با انتشار گزارش وضعيت : ، نوشت01/01/0931ايلنا، 

براساس اين »: نترل کيفيت هوای تهران، با اعالم مطلب به خبرنگار ايلنا، گفتمديرعامل شرکت ک .روز هوای پاک برای تنفس داشتند

 «.، پايتخت نشينان فقط دو روز هوای پاک تنفس کردند31روز نه ماه سال  552گزارش در 

عيت هوا روز سه روز وض 063روز هوای ناسالم داشت که از اين  063اين در حالی است که در همين مدت تهران »: او، ادامه داد

 «.در وضع بسيار ناسالم قرار داشت

 31به دو روز پاک از سال  ۰3روز در سال  01و  ۰۰روز از سال  03تعداد روزهای پاک طی يک روند نزولی از » : رشيدی، گفت

 «.کاهش پيدا کرده است

روز  92ه طوری که اين تعداد از در مقابل اين کاهش روزهای پاک تعداد روزهای ناسالم روندی صعودی داشته ب»: او، تصريح کرد

 «.افزايش پيدا کرده است 31روز ناسالم در سال  063به  ۰3روز ناسالم در سال  69و  ۰۰ناسالم از سال 

ها حتی يک روز پاک نيز  های کم سابقه و چند سال اخير در پايتخت، تهرانی  آذر امسال نيز به رقم بارندگی»: رشيدی، خاطرنشان کرد

 «.روز ناسالم را تجربه کرد 59و هوای تهران در آذرماه  تجربه نکردند
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، سرهنگ بازنشسته سيدهادی هاشمی که در 0931آبان  6عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران،   به گزارش روابط

زن و  0۵1هر روز بالغ بر  متاسفانه: حال حاضر به عنوان مشاور معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران فعاليت می کند، گفت

درصد از مجموع مرگ و ميرهای مردم اين کالن شهر ناشی از اثرات مستقيم و غيرمستقيم  51که حدود   مرد در تهران فوت می کنند

 .آلودگی هوا است

 

 جنگ با ماهواره ها

دستگاه  ۴۴0ساعت گذشته  5۴طی »: حبيب کرباليی محمدنژاد، فرمانده انتظامی گرگان، گفت: اخيرا خبرگزاری مهر، نوشت

 «.آوری شد  تجهيزات گيرنده ماهواره توسط ماموران انتظامی گرگان جمع

ای  قطعه تجهيزات ماهواره  50۰به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فخار، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قزوين، نيز از کشف 

 .طی چند اقدام پليس در اين استان خبر داد

 

 راناینترنت در ای

استفاده از اينترنت را منتشر کرده که پيش از اين وزارت ارتباطات اعالم   ترين سرشماری خود در عرصه مرکز آمار ايران، نتايج تازه 

 .، منتشر شده است«دنيای اقتصاد»، در 0931دی  03اين آمار به تاريخ . کرده بود، متفاوت است

ای از خانوارهای ايرانی اعالم کرده تعداد کاربران اينترنت در کشور حدود  ری نمونه بر اساس آنچه مرکز آمار ايران بر اساس آمارگي

درصد جمعيت ايران دسترسی به  ۰۵به عبارت ديگر، يعنی حدود . درصد است 5/0۴ميليون نفر و ميزان ضريب نفوذ اينترنت  00

 .يک بار در سال به اينترنت متصل شده است تازه اين آمار شامل آن کاربران اينترنتی است که حداقل. اينترنت ندارند

کنند و در بهترين  استفاده می  Dial Up کاربران فعلی اينترنت هنوز از( درصد ۰۵)دهد بخش عمده   هم چنين آمارهای جديد نشان می

 .رود  درصد کاربران فعلی فراتر نمی 0۵شرايط تعداد کاربران اينترنت پرسرعت از 

مت اسالمی ايران که متولی توسعه اينترنت در کشور است تا پيش از اين، آمار ديگری در اين مورد ارائه اما وزارت ارتباطات حکو

 . داده بود

ميليون نفر و ميزان ضريب نفوذ اينترنت در  9۵بر اساس آمارهای گذشته وزارت ارتباطات، ميزان کاربران اينترنت در ايران بيش از 

نظير و در  اين آمارها، ايران از منظر ضريب نفوذ، تعداد کاربر و رشد اينترنت در منطقه بیبر اساس . درصد بوده است ۴۹کشور 

بنابراين، فاصله آمارهای مرکز آمار ايران و وزارت ارتباطات هم چون آمارهای ديگر حکومت اسالمی، ! نظير بوده است؟ جهان کم 

 .از زمين تا آسمان است

 

 نیمه نخست امسالایرانی در  ۰0۷۷درخواست پناهندگی 

 ...خبر داده است 0931ايرانی در شش ماه اول سال جاری  5۹11دفتر پناهندگان سازمان ملل، از درخواست پناهندگی بيش از 

 5۹11، دفتر پناهندگان سازمان ملل از درخواست پناهندگی بيش از 5100اکتبر  51برابر با  0931مهر ماه  5۰به گزارش آتی نيوز، 

 .ماه اول سال جاری خبر داده استايرانی در شش 

شود در نيمه اول سال جاری تعداد کسانی که از کشورهای صنعتی جهان  در جديدترين گزارش اين نهاد سازمان ملل، گفته می 

 .درصد افزايش يافته است 05اند نسبت به سال پيش  درخواست پناهندگی کرده 

 ۹11هزار و  5از . پنج کشور جهان با بيش ترين تعداد پناه جويان ياد شده استدر گزارش سازمان ملل، از ايران به عنوان يکی از 

 .اند هزار نفر از کشوری های اروپايی درخواست پناهندگی کرده  9پناهجوی ايرانی بيش از 

 

ن، رتبه نخست كشور در حال توسعه و توسعه نيافته جها 30براساس گزارش صندوق بين المللی پول، ايران از نظر مهاجرت در بين 

 .هزار تحصيل كرده از ايران خارج می شوند 0۰1تا  0۵1را دارد به نحوی كه ساليانه 

براساس آمار ارائه شده از سوی بنياد علمی آمريكا، در ميان مهاجران مقيم آمريكا، ايران پس از كشورهای هند و چين، در رتبه سوم 

هزار نفر با تحصيالت عالی به آمريكا مهاجرت كرده اند و چنان چه به  01۵ و 0۹۵، 55۰قرار دارد كه از اين كشورها به ترتيب 

جمعيت اين سه كشور توجه شود، متاسفانه ايران با تفاوت قابل مالحظه ای، رتبه نخست مهاجرت نخبگان به آمريكا را در جهان 

 .داراست
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