دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

بیمارستانها نیاز به خون دارند؛ مردم بشتابند

معاون کل وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و سفیر
اهــدای خون گفت :اهدای خون امروز در جامعه ما یک وظیفه
همگانی است و بهتر است هرکسی که شرایط آن را دارد برای
نجات جان بیماران تالش کند.
به گزارش ایرنا ،از ســازمان انتقال خون ،دکتر ایرج حریرچی
که از اهداکنندگان مســتمر خون است در هنگام اهدای خون
افزود :در حال حاضر با توجه به واکسیناسیون سراسری کشور
در مقابل کرونا موج این بیماری فروکش کرده و بیمارستان ها

جراحی های غیر اورژانســی خــود را که مدتی به
تعویق انداخته بودند از ســر گرفته اند و به همین
دلیــل نیاز به خون افزایش یافته اســت.وی ادامه
داد :مردم مثل همیشــه این بــار نیز می توانند از
بیماران پشــتیبانی کنند و با قــراردادن این عمل
خداپســندانه در برنامه زندگی خود با هر بار اهدای خون جان
سه نفر را نجات دهند.حریرچی تاکید کرد :مراکز اهدای خون
کامال از اســتانداردهای باالی بهداشــتی تبعیــت می کنند و

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

اهدا کنندگان می توانند با رعایت موازین بهداشتی
پیشــگیرانه برای مقابله با کرونا با آسودگی و بدون
نگرانی از انتقال بیماری به این مراکز مراجعه کرده
و خون اهدا کنند.در حال حاضربه دلیل گســترش
روز افزون اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی
و پیوند اعضا و گســترش مراکز خون و انکولوژی در سراســر
کشــور ،باعث افزایش روزافزون مصرف خــون و فرآورده های
آن شده است.

جامعه شناسان در گفتگو با آفتاب یزد :در موضوع انحراف جوانان استخدامهای رانتی و فامیلی نقش مهمی دارد

آقای رئیسی! وزارت نفت نقطه آغاز مبارزه با فساد است

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشــعرا :ماجــرای لغو استخدام دختر
نماینده مجلس شورای اسالمی در ابتدای دولت سیزدهم در وزارت
نفــت میتواند واجد درسهای مهمی برای دولت و ملت باشــد .روز
چهارشنبه ،بیســت و هشتم مهرماه سندی منتشــر شد که نشان
میداد نفیســه سنگدوینی ،دختر یکی از نمایندگان مجلس شورای
اســامی با وجود آنکه در آزمون استخدامی وزارت نفت قبول نشده
اما بنا به دســتور وزیر نفت به استخدام این وزارتخانه درآمده است.
براســاس نامه منتشر شده که مهر محرمانه نیز دارد با جذب نفیسه
ســنگدوینی در قالب قرارداد مدت معین موافقت شده است .نفیسه
سنگدوینی با مدرک کارشناسی فناوری اطالعات و ارتباطات  ITاز
دانشــگاه آزاد ساری و با معدل  14/67در سمت مسئول دبیرخانه و
اسناد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارتخانه نفت جذب
شده است.رمضانعلی سنگدوینی ،عضو کمیسیون انرژی مجلس در
واکنش به نامه محرمانه برای اســتخدام دختــرش گفت « در این
خصوص باید از وزارت نفت ســؤال شود .من در این قضیه هیچگونه
دخالتی نداشــتهام و در این مورد بایــد وزارت نفت و روابط عمومی
این وزارتخانه پاســخگو باشند» .بعد از پیگیری موضوع در رسانهها و
شبکههای اجتماعی ،وزیر نفت دستور قبلی خود مبنی بر استخدام
دختر نماینده گرگان در مجلس شــورای اسالمی را لغو کرد .اگرچه
ت روز چهارشنبه ،بیست و هشتم آبانماه در
روابط عمومی وزارت نف 
توضیحی در این باره نوشــته بود« به منظور به کارگیری متقاضیان
واجد شرایط جذب در قالب جذب نوین ،مرکز توسعه مدیریت صنعت
نفت مهارتهای زبان انگلیسی ،کامپیوتر ،توانمندیهای شناختی و
سالمت روان افراد مذکور را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت کسب
حدنصــاب الزم و اخذ مجوز مقام عالــی وزارت انعقاد قرارداد مدت
معین ایشان تحقق مییابد .طی موفقیتآمیز فرآیند فوق برای همه
متقاضیان واجد شــرایط ضروری و الزم بوده و برای نامبرده و دیگر
افراد مشابه وضع ایشان بر همین منوال عمل شده است».همچنین
خبر انتصاب داماد شــهردار یکی از دیگر خبرهایی است که نشان از
انتصابها و استخدامهای فامیلی میدهد .بر این اساس طی حکمی
از ســوی شهردار تهران ،حســین حیدری (داماد زاکانی) به عنوان
مشاور و دســتیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی ،فناوریهای
نوین و نوآوری شهری منصوب شد.حسین حیدری همسر همان دختر
زاکانی اســت که دوره تحصیالت تکمیلیاش را در سوییس سپری
کرده است و افشای آن حنجال زیادی به راه انداخت.گرچه استخدام
دختر نماینده مجلس لغو شد اما این موضوع و سایر موضوعات مشابه
نشاندهنده ان است که مســئولین چنین دستوراتی میدهند و به
انجام آن اهتمام میورزند.این موضوع برای دولت سیزدهم که با شعار
دولت مردمی ،عدالت و رفع تبعیض بر ســر کار آمده است ،میتواند
نقطه شــروع مناسبی برای برخورد با چنین فسادهایی باشد و مردم
منتظر اقدامات موثر دولت سیزدهم در این زمینه هستند .با توجه به
وضعیت بیکاری تعداد زیادی از جوانان فارغالتحصیل در کشور میباید
تمامی فرایندهای جذب و استخدام نیروهای انسانی در وزارتخانهها
و دســتگاههای اجرایی به صورت شفاف و برابر برای همگان صورت
پذیرد و این نوع موضوعات جوانان کشــور را بیش از پیش مایوس و
دلزده میسازد.
>تبعیض بدترین توهین ،اهانت ،درد و مصیبت است

جعفــر بای جامعه شــناس در این باره به آفتــاب یزد گفت «:یکی

نداشــته باشــد و قربانی تبعیض شــده باشــد در ضمیر ناخودآگاه
آسیبهای جدیای را ذخیره میکند که گاهی اوقات سالهای سال
تاثیرات ناخوشایند این تبعیضات در روان و رفتار افراد باقی میماند.
بســیاری از جوانان به رفتارهایی مانند خود کشــی و حذف خود از
جامعه روی میآورند .قربانیان تبعیض به اقدامات و رفتارهای بسیار
خشــن و انتقام از جامعه روی میآورند .وقتی مکانیسم قانون مندی
وجود نداشته باشد وقوع این نوع نابرابریها و تبعیضات در جامعه به
وفور وجود خواهد داشت .مقامهای نظارتی و دستگاههای اجرایی باید
به این اقدامات توجه داشته باشند زیرا تاثیرات بسیار مضر این اتفاقات
برای جامعه زیاد است .رفتار تبعیض آمیز بنیادهای جامعه را به لغزه
در میآورد و عوارض بسیار زیادی را در بر دارد».

=جعفربای :بســیاری از افراد تحت
تاثیر شکســت ناشــی از نابرابری
قرار م یگیرند و بعــد از مدتی حتی
نم یتوانند رفتارهــای نرمال از خود
نشــان بدهند و به صورت خشــم و
پرخاشگری این شکست را بروز م یدهند
=سعید معدنی :وجود این تبعیضات
قصه تازهای نیست و سال هاست که
در کشور ما رواج دارد؛ به همین خاطر
اســت که  4میلیون ایرانی مهاجر در
کشورهای دیگر حضور دارند
از دالیــل گرایــش به مصرف مــواد مخــدر در جوانــان میتواند
فارغ التحصیلی ،در جست و جوی کار بودن ،ناکامی و شکست در پیدا
کردن شــغل باشد .ما االن در یک شرایطی از زمان قرار گرفتهایم که
بیکاری به مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری هم رسیده است.
به عبارتی هر قدر مدرک تحصیلی باالتر باشد و فرد نتواند شغل و کار
مورد نظر خود را پیدا کند میزان شکست باالتر است.تحقیقات میدانی
در جامعه شناسی مقوله اعتیاد نشان داده است که بخشی از گرایش
به مصرف مواد مخدر به خاطر تسکین برای التیام درد نیافتن شغل در
جوانان است .یکی از دیگر پیامدهای احساس تبعیض گرایش به انواع
انحرافات ،بزهکاری ها ،مشکالت و گرفتاریهای از این دست میتواند
باشد .همیشه شکست برای انسانها ناکامیهای روانیای را به وجود
میآورد .قطعا این گونه شکستها مشکالت روانی و عاطفی بسیاری
را به همراه دارد که عدم تعادل روانی و رفتاری از جمله این مشکالت
است .تبعیض بدترین توهین ،اهانت ،درد و مصیبتی است که میتواند
برای انسانها معضالت و گرفتاریهای گوناگونی را به وجود آورد».
> خودکشی و حذف خود از جامعه

وی ادامه داد «:بسیاری از افراد تحت تاثیر شکست ناشی از نابرابری
قرار میگیرند و بعد از مدتی حتی نمیتوانند رفتارهای نرمال از خود
نشــان بدهند و به صورت خشم و پرخاشــگری این شکست را بروز
میدهند.انسانهای شکست خورده در ارتباطات با دیگران رفتارهای
غیر قابل پیشبینی از خود نشــان میدهند .اگر جوان فرصت برابر

> گزینش ابزاری برای حذف

ســعید معدنی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره آفتاب یزد
گفت«:این موضوع جدیدی نیســت و چند دههای است که این نوع
تبعیضات وجود دارند .از زمانی که داســتان گزینش به وجود آمد به
بهانه آن تبعیضات هم شروع شد .تبعیض در استخدام باعث افسردگی
و استرس جوانانی میشد که نمیخواستند به ریاکاری روی بیاورند.
به مرور زمان گزینش به ابزاری برای حذف بســیاری از افراد تبدیل
شد .بســیاری از جوانانی که شایســتگی باالیی داشتند و تمایل به
ریــاکاری نداشــتند در این فرآیند حذف شــدند .بســیاری از این
افــراد از ایران رفتند ،به بخش خصوصی جذب شــدند یا به کارهای
غیر مشــغول شــدند .پس وجود این تبعیضات قصه تازهای نیست
و ســال هاست که در کشــور ما رواج دارد؛ به همین خاطر است که
 4میلیون ایرانی مهاجر در کشــورهای دیگر حضور دارند .بخشی از
این افراد از دانشگاههای بسیار خوب فارغ التحصیل شدند اما به دلیل
تبعیضات موجود به کار گرفته نشدند و افراد کم توانتر وارد مشاغل
شدند .این روزها به دلیل گسترش فضای مجازی این موارد به راحتی
افشا میشود در صورتی که در ادوار گذشته چنین مسائلی رخ داده اما
فضای مجازیای برای افشای آنها وجود نداشته است .
> سرخوردگی و عدم تمایل به ادامه تحصیل

وی ادامه داد «:نکته جالب توجه این اســت که بسیاری تمایل دارند
تحت عنوان طرح صیانت این فضای افشــاگری را محدود سازند و با
این کار این نوع اخبار و افشــاگریها به وجــود نمیآید.در این فضا
جوانان سرخورده میشوند و عدم تمایل به تحصیل به وجود میآید.
افراد میبینند اطرافیانشــان با تحصیالت باال نتوانستهاند شغلی پیدا
کنند با سرخوردگی از تحصیل گریزانمیشوند .شاید به همین دلیل
باشــد که جوانان ما تمایلی به ادامه تحصیــل ندارند و صندلیهای
دانشگاهها خالی میمانند .بســیاری از این جوانان تنها به این دلیل
میروند دانشگاه که دل پدر و مادر خود را شاد نگه دارند .عدهای دیگر
هم برای فرار از ســربازی به دانشگاهها پناه میبرند و برخی دانشگاه
را فرودگاهی برای مهاجرت خود میدانند وگرنه در این فضا جوانان
عالقه و انگیزهای برای درس خواندن ندارند».
به هرحال به نظر میرســد رئیس جمهور محترم باید برای شــروع
مبارزه با فســاد طبق آنچه وعده داده از وزارت نفت که محل توزیع
رانتهای خاص شده شروع کند.بررسی ریشه استخدام دختر نماینده
مجلس و مهر محرمانه بر روی نامه توصیه شــده نقطه آغاز مناسبی
برای این مهم است.

بیسوادانی که با عناوین جعلی " تخصص از آمریکا" خدمات روانشناسی میدهند

معاون انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره کشــور درباره ارائه خدمات غیرمجاز
روانشناسی از سوی برخی افراد بدون پروانه اشتغال در سایتها
و کانالهای مختلف ،گفت :این افراد عمدتا فاقد تحصیالت ابتدایی
روانشناســیاند و بعضا با عناوین جعلــی نظیر «فوق تخصص از
آمریکا» در حال ارائه خدمات به مرد م هستند.
در برخی مــوارد باالترین مدرکی که فرد متخلف توانســته به
ســازمان ارائه دهد" ،فوق دیپلــم الکترونیک" بوده اســت .در
حالی این افراد خودشــان دچار اختالالت روانــی و بیمارند که
بعضا نظامهای نظارتی را دور زده و ســر از رســانههای رسمی و
ملــی در میآورند.دکتر محمد باقر حبی در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :متاســفانه افــرادی که فاقد مجــوز فعالیت و پروانه
اشــتغال هســتند از طریق فضای مجازی و با تبلیغ فعالیتهای
خود از نیاز مردم برای دریافت خدمات روانشناســی و مشــاوره
سوءاســتفاده کرده و خود را با عناوین جعلی و ساختگی و کذب
تحت عنــوان «متخصص» و یا «فوق تخصــص» این حوزه و یا

استاد دانشگاه در کانالها و شــبکههای اجتماعی معرفی کرده و
در حال فعالیتاند .مردم نیز متاسفانه به آنها مراجعه میکنند و
عمدتا از این افراد نتیجهای نگرفته و وضعیت روانی آنها تشدید
میشود.
در برخــی مــوارد نیز روابط غیــر حرفهای میــان مراجعین و
ارائه دهندگان غیر قانونی خدمات روانشناســی و مشاوره برقرار
شده و مراجعین مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.این روانشناس
با بیان اینکه ارائه خدمات روانشناســی و مشــاوره از سوی غیر
متخصصان آســیبهای جبــران ناپذیری به مــردم وارد کرده
و عمده افــراد ارائه دهنده این خدمات غیــر قانونی ،تحصیالت
عالیه ندارند ،ادامه داد :بیش از  ۵۰۰۰سایت و کانال ارائه دهنده
خدمات روانشناسی و مشاوره غیر قانونی در کشور شناسایی شده
است که عمدتا با عناوین جعلی خود را معرفی کردهاند.
در ایــن میــان اما برخــی از این افــراد نظامهــای نظارتی را
دور زده و ســر از رســانههای رســمی و ملی در میآورند و در
رســانههای رســمی گفتگو میکنند و ضریب نفــوذ خود را در

جامعــه افزایش میدهند و مردم نیــز در دام این افراد میافتند.
معاون انتظامی و رســیدگی به تخلفات حرفهای ســازمان نظام
روانشناسی و مشــاوره کشور ،با اشــاره به برخورد این سازمان
بــا ارائه دهنــدگان خدمات غیر قانونی حضوری روانشناســی و
مشاوره نیز افزود :پرونده بســیاری از این افراد به مراجع قانونی
و نظارتی و دادســرای جرائم پزشــکی ارجاع شده و در بسیاری
از موارد درخواســت پلمب مراکز صادر و دفاتر مســدود و حکم
محکومیت برای این افراد در شــعب مختلف صادر شده است اما
چون این افراد بیهویتاند هر روز در قالب اســمی جدید خود را
معرفی کرده و مکان ارائــه خدمات خود را دائما تغییر میدهند
و تا زمانــی که مردم به آنها مراجعه کننــد ،ترجیح میدهند با
هویت مجازی خدمات خود را ارائه دهند .بســیاری از این افراد
با مدرک دیپلم حتی کارگاههای روانشناســی برگزار میکنند .با
گرفتن مبالغ باال هزینههای بســیاری را به مردم تحمیل و اسرار
آنهــا را فاش کرده و آنها را مورد ســوء اســتفاده و اخاذی قرار
میدهند.
رئیسکمیسیونآموزشمجلس:

سمدارس
معتقدیمکال 
بایدحضوریبرگزارشود

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس
با تاکید بر اینکه اصرار ما بر بازگشــایی مدارس
است ،گفت :با ورود به پیک ششم تحصیل دانش
آموزان مجازی می شود.علیرضا منادی سفیدان در
گفتوگوباایسنا،دربارهکیفیتوچگونگیبازگشایی
مدارس ،عنوان کرد :اصرار آموزش و پرورش برای
حضوری شــدن کالس مدارس صحیح اســت و
معتقدیم کالس ها باید حضوری برگزار شود ،چرا
که روند واکسیناسیون روز به روز در حال توسعه و
تسریع می باشد و اکثر دانش آموزان و همه معلمان
واکسینه شده اند.نماینده مردم تبریز در مجلس
افزود :ما مصر هســتیم کــه کالس ها حضوری
برگزار شود و اصرار ما هم صحیح است ،البته این
بازگشایی مراحلی دارد ،از ترکیبی آغاز می شود
تا اختیاری و در ادامه حضوری کامل .اختیاری به
اینمعنیاستکهتصمیمچگونگیتحصیلدانش
آموز به صورت حضوری و یــا مجازی با خانواده
دانش آموزش می باشد.رئیس کمیسیون آموزش
مجلس اضافه کرد :امــا در صورتی که وارد پیک
ششم شیوع کرونا شدیم همه تابع دستورات ستاد
ملــی مبارزه با کرونا خواهیم بــود و در خصوص
بازگشایی مدارس به جایگاه اول بازمی گردیم ،یعنی
آموزش ها آنالین و به صورت مجازی می شود.
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واردات واکسن کرونا از سوی هالل احمر ۱۰۰میلیون دزی شد

سی ویکمین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هاللاحمر حاوی  ۶میلیون دُز
واکسن ،روز سهشنبه؛ چهارم مهرماه در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل
داده شد.به گزارش ایسنا ،دکتر کریم همتی _ رئیس جمعیت هالل احمر گفت :خوشبختانه
با خوش قولی مسئوالن صلیب سرخ کشور چین و همکاری خوب بین دستگاهی در ایران با
نظارت معاون اول رئیس جمهور ۶ ،میلیون دُز واکسن سینوفارم دیگر هم وارد کشورمان شد
و مجموع واردات واکسن هالل احمر را به بیش از  ۱۰۰میلیون دُز رساند.

کرونا خبر

حوادث

میهمانی مرگ
در خانه دوست

= مبتالیان جدید 9096 :نفر
=قربانیان جدید 156 :نفر
=کل مبتالیان 5877456 :نفر
=کل قربانیان 125519 :نفر
=بهبودیافتگان 5443243 :نفر
=بیماران بدحال 4184 :نفر
=واکسن تزریق شده دز اول51455291 :
=واکسن تزریق شده دز دوم30950480 :
=واکسن تزریق شده دوز سوم 67500:
=مجموع واکسن تزریق شده82473271 :
خبر

مبتالیانکرونا
افزایش
ِ
با حال عمومی خوب در تهران

معــاون درمان ســتاد مقابله بــا کرونا در
اســتان تهران ضمن تشریح آخرین شرایط
کووید ۱۹در پایتخت گفت :همچنان تعداد
فوتیهایمان در تهران دو رقمی است.دکتر
نادر توکلــی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
وضعیــت بیمــاری کوویــد  ۱۹در تهران،
گفت :آمار بســتری و فوتیهایمان تغییری
نکرده و روندی ثابت را در این دو شــاخص
شــاهدیم .اما در حال حاضر بحث افزایش
مبتالیــان وجود دارد که البته موضوعی که
در افزایــش مبتالیان مطرح اســت ،عمدتا
تست مثبتهایی هســتند که معموال حال
عمومیشــان خوب است.از آنجایی که اکثر
افراد واکســن کرونا تزریق کردهاند ،افرادی
که به کرونا مبتال شوند ،طبیعتا به بیماری
خفیف مبتال شــده و بر این اساس افزایش
تعــداد مبتالیان ،بــر تعداد بســتریهای
اســتان تهران اثری نداشته است؛ بهطوری
کــه افزایــش بســتری نداشــتیم و تعداد
بســتریهایمان کماکان رو به کاهش است.
اما با تزریق واکســن فرد به بیماری شدید
مبتال نمیشــود و احتمال فوت هم بسیار
کاهش مییابــد که اکنــون در تهران این
اتفــاق رخ داده و ابتالهایــی که میبینیم،
عمدتا در افرادی است که تستشان مثبت
است ،اما بیماری خفیف دارند و بسیاری از
آنها هم واکسن تزریق کردهاند.وی در پاسخ
به ســوال ایســنا درباره وضعیت فوتیهای
ناشی از کرونا در تهران ،با بیان اینکه هنوز
تعداد فوتیهایمان در تهران دو رقمی است،
گفــت :فعال روند فوتیها در اســتان تهران
ثابت است .دو رقمی ماندن فوتیها به دلیل
شدت پیک پنجم است .در عین حال اکنون
اعمال الکتیو در بســیاری از بیمارستانها
آغاز شده و اقدامات بیمارستانی در جریان
اســت.وی دربــاره پیش بینــی از وضعیت
اپیدمی در روزهای آینــده نیز اظهار کرد:
با رونــدی که میبینیــم پیشبینی ما این
اســت که طبیعتا افزایش مبتــا خواهیم
داشــت ،اما بیماری شــدید و مرگ و میر
باالیی را به دنبال نخواهد داشــت .در عین
حال بازگشــاییها با حفظ پروتکلها و در
نظر گرفتن شــرایط خاص میتوانند انجام
شود .سناریوهای مختلفی برای بازگشاییها
وجود دارد که باید بر اســاس شرایط مورد
توجه قرار گیرند.
جمعیت

خانواده ایرانی کوچک شد

بررسیها نشــان میدهد که در یک فاصله
زمانــی  ۶۰ســاله متوســط تعــداد افراد
در خانوارهــای ایرانــی از متوســط  ۴.۸به
 ۳.۸نفر کاهش پیدا کرده اســت.به گزارش
ایســنا ،طبق آمــاری که مرکز آمــار ایران
در گــزارش شــاخصهای کالن اقتصادی و
اجتماعی گردآوری کرده است در بازه زمانی
 ۱۳۳۵تا  ۱۳۹۵بُعد خانوار دستخوش نوسان
بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت
شــده است.این در حالی اســت که در سال
 ۱۳۹۵متوســط تعداد افــراد در خانوارهای
ایرانی در کل کشــور  ۴.۸نفــر بوده که این
تعداد در سال  ۱۳۴۵و  ۱۰سال بعد در سال
 ۱۳۵۵به طور متوســط پنج نفر اعالم شده
است.در سال  ۱۳۶۵و  ۱۳۷۰متوسط تعداد
افــراد در خانوارها  ۵.۱و  ۵.۲نفر بوده که در
سال  ۱۳۷۰باالترین بُعد خانوار طی  ۵۰سال
گذشته ثبت شده اســت .اما از این سال به
بعد تعداد افــراد در خانوادهها به تدریج کم
شــده و به  ۴.۸نفر رسیده است.در ادامه نیز
در ســال  ۱۳۸۵بُعد خانوار به طور متوسط
چهار نفر ۳.۵ ،۱۳۹۰ ،نفر و در ســال ۱۳۹۵
به  ۳.۳نفر کاهش دارد.اما بررســی جزییات
این گزارش نشان میدهد که متوسط تعداد
افراد در خانوارهای شهری نیز از  ۴.۷نفر در
سال  ۱۳۳۵به  ۳.۳۳در سال  ۱۳۹۵کاهش
دارد و طی این سالها باالترین متوسط تعداد
افراد یک خانواده به ســال  ۱۳۷۰با  ۴.۹نفر
برمیگردد.همچنین در خانوارهای روستایی
بُعد خانوار از  ۴.۸در ســال  ۱۳۳۵به  ۳.۴در
ســال  ۱۳۹۵کاهش دارد و طی این سالها
باالترین متوســط تعداد افــراد خانوارهای
روســتایی در ســال  ۱۳۷۰با  ۵.۶نفر ثبت
شده است.

همزمان با کشف جسد خونین مردی جوان
در آشــپزخانه آپارتمان دوســتش ،دستور
بازداشــت صاحبخانه به اتهــام قتل صادر
شــد.به گزارش مشــرق ،ســاعت  ۳بامداد
دوشــنبه  ۳آبان مرد جوانی با پلیس تماس
گرفت و گفت :همسایهمان یک نفر را داخل
آپارتمانش به قتل رســانده است.بدنبال این
تماس ،مأموران کالنتری  ۱۳۴شهرک غرب
با کسب دستور از بازپرس حبیباهلل صادقی
به همراه تیم جنایی راهی محل حادثه شدند.
آنها به محــض ورود با جســد خونین مرد
 ۴۵ساله داخل آشپزخانه در حالی مواجه شدند
که عامل جنایت نیز در محل حضور داشت
و ســر مقتول را روی پایش قرار داده و گریه
میکرد .متهم که بواسطه مصرف مشروبات
الکلی حال جســمی و روحی خوبی نداشت،
در تحقیقات گفت :من و حامد هر دو تولید کننده
پوشــاک هســتیم .حامد امشــب میهمان
خانه من بود حدود ســاعت  ۱۰شب با هم
مشــروب خوردیم اما بعد از آن دیگر چیزی
به خاطر نــدارم و نمیدانم چه اتفاقی برای
دوســتم رخ داده اســت.در تحقیقــات از
همسایهها ،مرد جوانی که گزارش قتل را به
پلیس داده بود ،گفت :ســاعت دو نیمه شب
بود که صــدای آهنگ و موســیقی از خانه
همســایه آرامش ما را به هم زده بود .به در
خانــهاش رفتم زنگ در آپارتمان او را زدم تا
بگویم صدای آهنگ را کم کند .اما کسی در
را بــاز نکرد در همین موقع صــدای دعوا و
پرت شدن و شکستن وسایل هم به گوش رسید.
چندبار دیگر در خانه را زدم اما هیچ پاسخی
نداد .حدود ســاعت سه صبح بود که ناگهان
صدای فریادی به گوش رســید .بعد هم مرد
همسایه کمک میخواســت و فریاد میزد:
«کمک کنید ،مرد ،مرد».وقتی وارد خانهشان
شدیم حمامی از خون در آشپزخانه دیدیم.
جسد مرد جوانی روی زمین افتاده بود و مرد
همسایه هم سر او را روی پایش گذاشته بود
و گریه میکرد.بدینترتیب به دستور بازپرس
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت،
جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ
به پزشکی قانونی منتقل شد .همچنین متهم
نیز پس از بازداشــت برای بررسی وضعیت
جســمی و روحیاش در اختیار کارشناسان
پزشکی قانونی قرار گرفت.

رازگشایی از مرگ مشکوک
خانم وکیل

جسد خانم وکیل پایه یک دادگستری در باغ
ویال در حالی کشف شــد که هنوز مدارکی
مبنی بر وقوع قتل بدســت نیامده است.به
گزارش مشــرق ،ساعت  ۴بعد از ظهر شنبه
اول آبان ،صاحب باغ ویالیی در منطقه بلوار
فردوس مشــهد ،پس از چندین بار تماس با
مستأجرش راهی باغ شد .دختر جوانی به نام
سعیده محمدی این باغ ویال را برای یک شب
اجاره کرده بود و طبق قرار باید ظهر روز بعد
کلید را به صاحب باغ ویال تحویل میداد .اما
وقتی صاحب باغ متوجه دیرکرد خانم وکیل
شد خودش به باغ رفت اما هرچه در زد کسی
جواب نداد به ناچار با کلیدی که در دســت
داشــت وارد باغ شــد اما ناگهان با مشاهده
جسد دختر جوان داخل استخر وحشت زده
با پلیس تماس گرفت .با کشف جسد وکیل
 ۳۹ساله ،بالفاصله موضوع به بازپرس محمود
عارفی راد و تیم جنایی اعالم شــد و دقایقی
بعد ،تیم بررســی صحنه جــرم راهی محل
شــدند .معاینات اولیه متخصصان پزشکی
قانونی ،آثاری از ضــرب و جرح روی بدن او
نشان نداد .از آنجایی که جسد با لباس داخل
استخر افتاده بود تعیین زمان مرگ در صحنه
مشکل بود همچنین این احتمال مطرح شد
که دختر جوان اواخر شب قبل یا اوایل صبح
روز حادثه فوت کرده اســت .بدین ترتیب از
زمان مرگ او کمتر از  ۱۲ساعت میگذشت.
از ســویی آثار ورود به زور به داخل باغ دیده
نمیشــد و درهای ورودی سالم بودند .هیچ
مورد بههمریختگی و سرقتی نیز در باغ ویال
دیده نمیشد که حکایت از درگیری داشته
باشد .بدین ترتیب فرضیه قتل کمرنگ شد.در
ادامه به دستور بازپرس جنایی مشهد ،ماجرا
به خانواده خانم وکیل اعالم شد و تحقیقات
از آنها صورت گرفت .در حالی که هیچ مدرک
و سرنخی که نشــان از جنایت داشته باشد،
در تحقیقات بهدست نیامد ،اما خانواده دختر
جوان مدعی شدند وی به قتل رسیده است.
آنها در تحقیقات عنوان کردند چند نفری با
دخترمان مشکل داشتند و احتمال میدهیم
که آنها ســعیده را به قتل رسانده باشند .به
همین خاطر خواهان بررســی دقیق پرونده
هستیم.بدین ترتیب جسد دختر جوان برای
مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی
قانونی انتقال داده شد.بازپرس محمود عارفی
راد گفت :اثبات این موضوع که دختر جوان
به قتل رســیده یا بر اثر حادثهای فوت کرده
باشــد ،هنوز مشخص نیست و تحقیقات در
این خصوص ادامه دارد.

