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شماره 7278

خودکشی بعد از مرگ
دوست صمیمی

اخبار گروه
حوادث /پســر جوان که
پس از خودکشی دوست
صمیمی اش دچار افسردگی
به
شده بود خودکشی کرد.
گــزارش خبرنــگار جنایــی
21بهمن ،مأموران کالنتری  140باغ فیض در «ایران» ،ســاعت  4صبح
جریان
جوانی در
مرگ مشــکوک پســر
خانهاش قرار گرفتند.
به
دنبال اعالم این خبر
حالی که خود را حلق مأموران راهی محل شده و با
جسد پسر  19ساله در
آویز
گرفتــه مشــخص شــد کرده بود مواجه شــدند.
در بررسیهای صورت
کــه
دوســت صمیمی ایــن
پســر حــدود  40روز قبل
خودکشــی کرده بود و بهگفته
خانواده این پســر وی
بشــدت
بعد از مرگ دوستش
دچار افسردگی شــده
بود .همچنین در تلفن
پیدا شد که نوشته بود
همراهش نیز پیامی
«لعنت به این دنیا ،دیگه
تنهات نمیگذارم».
مجاز

ات

مرگ برای قتل همسر

سابق
گروه حوادث  /مرد
خشمگین پس از جدایی از
او
میخواهــد بــا مــرد دیگــری ازدواج کند همسرش وقتی متوجه شد
زن جــوان
قصاص محکوم شد.
را به قتل رســاند و به
به
گــزارش خبرنــگار حــوادث
«ایران» ،رســیدگی بــه
پیش با
این پرونده از  4ســال
کشــف جســد زنی 44
ســاله بهنــام مهتاب
کار
در خانهاش در دســتور
مأمــوران قــرار گرفت.
خبر فوت این زن توســط
ناصر  51ســاله همســر
سابقش به پلیس اعالم شد
و او در همان ابتدا به
با تکمیل
قتل اعتراف کرد .متهم
پروندهاش به دادسرا
رفت و حاال بعد از 4
شعبه
سال هفته گذشته در
دوم دادگاه کیفری یک
در
استان تهران محاکمه شد.
ابتــدای ایــن جلســه
ناصر به تشــریح ماجــرا
پرداخت و گفــت :من و
مهتــاب از ابتدای زندگی با
هم اختالف داشــتیم
به ما
حتی پــس از آنکه خدا
یک پســر و دختر هم
داد مشــکالتمان حل
نشد و به خاطر دارم که
آخرین بار وقتی او ســر یک
موضوع خیلی ســاده با
دختــرم دعوا کرد ،از
شــدت عصبانیت مهتاب
را کتک زدم .او هم به
را علیه من مطرح
کالنتری رفت و شکایتی
کرد .در کالنتری دوباره
بر
همسرم ،مأمور کالنتری را هم زدم و به دعوایمان شد و این بار عالوه
زندان
کــه
افتادم .در زندان بودم
مهتاب بــه مالقاتم آمــد و
گفــت در صورتی که
حق طــالق را به من
بدهــی رضایت میدهم تا
از زندان آزاد شــوی.
او دادم
مــن هم حق طالق را به
و از زندان آزاد شدم.
 6ماه بعد مهتاب به
بگیریم
بهانه اینکه اگر طالق
مــن پســرمان از سربازی معاف
می
شود
از
من
هم قبــول کردم و
خواست تا جدا شویم.
طــالق گرفتیم .مهتاب
بچه
قــول داده بــود کنار من و
هایمــان تــا آخر عمر در
خانه من زندگی می
کنــد اما چند ماه پساز
جداییمــان قهــر کــرد و به
خانــه پدرش رفت .تــا
دیــدن
اینکــه روز حادثه برای
بچهها کــه آمده بود
به من گفــت با مردی
این آخرین مالقات
قرار ازدواج گذاشــته و
ماســت .از شــنیدن حرف
با
دســت هایم گلویش را فشــردم و بعد هم هایش عصبانی شدم ابتدا
با
کشتم
شــال خفهاش کردم .او را
چون فریبم داده بود.
پــس از
اظهــارات متهم پدر و
مادر مقتول از طرف
قصــاص و از طــرف
خودشــان درخواســت
فرزنــد صغیــر دخترشــان
کردند.
درخواســت دیــه را مطرح
سرانجام صبح دیروز
قضات دادگاه این مرد را به
قصاص محکوم کردند.

کالهبرداری

نحوه پوشش اخبار بحران و عوارض آن؛ از رسانههای رسمی تا شبکههای اجتامعی

تصویری که فیک نیوزها میسازند

کارآفرین قالبی از  4هز

ار نفر
گــروه
حــوادث /مــرد شــیاد
و همدســتانش که بــا
کارآفرین برتر و ســرمایه
معرفــی خــود بهعنوان
گذار از  4هزار نفــر در قم
دستگیر شدند.
کالهبرداری کرده بودند
بــه
گــزارش فــارس ،حجت
االســالم حســن غریــب-
دادســتان عمومی و
انقــالب قــم -در تشــریح
این خبر گفــت :چندی
آگاهی و اداره کل اطالعات اســتان قم رســید قبل گزارشــی بــه پلیس
مبنی
کیمیای ســرخ نشاط
بر اینکه شــرکتی بهنام
بــه بهانه جــذب آفرین ایرانیان ،مشــهور به
«صنایع غذایی گوهرناز»
ســرمایه و
پرداخت ســود ماهانه
درصــد
36درصد و ســاالنه 45
بــه ســرمایهگذاران از
مــردم کالهبــرداری
موضــوع در دســتور کار
کــرده اســت .بالفاصله
قــرار گرفت و با دســتور
ّ
صحــت موضــوع،
قضایی پــساز اطمینان از
مدیــر عامل شــرکت و
بازداشت و کلیه اموال مربوطه توقیف شد.همدســتان وی بهعنــوان متهم
متهمین با اســتفاده از
تبلیغات گســترده در کشــور با
ســرمایه
معرفی خود بهعنوان
گذار و کارآفرین نمونه،
و
با اغفال بیش از چهار
هزار نفر ،وجوه نقدی
سرمایههای آنها را برای
مشارکت در فعالیت
با
بررســیهای بیشتر مشخص شد کمتر از  5اقتصادی دریافت کردهاند.
در
درصد از
وجوه نقدی دریافتی
امــر بســتهبندی و توزیــع
مــواد غذایی ســرمایه
درصــد از آن را بابــت واریز ســودهای ماهانــه گذاری شــده و حــدود 50
به
مابقــی صــرف خرید منــازل و باغ ویالهــای ســرمایهگذاران پرداخت و
متعدد و
همچنیــن خودروها و
موتورســیکلتهای گرانبها
شــده
و
همچنین
برای
بخشی
مســافرتهای خارجی و
نیز بهعنوان کمک به
افراد نیازمند و کمیته
امداد هزینه شده است.
دادســتان عمومی و انقــالب
قم در این خصوص
بــه پرداخت وجوه و
گفت :افــرادی که اقدام
ســرمایههای خود بــه متهم
طرح شــکایت به دادسرای عمومی و انقالب کردهانــد میتوانند برای
قم
اتهــام متهــم که
مراجعه کنند .وی افزود:
ســرمایهها و کالهبرداری و اخــالل در نظام
اقتصــادی از طریق جذب
ســپردههای مــردم
در قالــب مضاربــه و
نظر
حیــف و میــل کردن
آنهاست ،از دادستانی
محرز بوده و نیازی به
امــا با
شاکی خصوصی نیست
توجه بــه توقیف کلیه
اموال متعلق به متهــم،
بعد از صدور رأی در
دادگاه ،ایــن امــوال فقــط
مطابق اســناد واریزی
طرح شکایت کرده
بیــن افرادی کــه اقدام به
اند تقسیم خواهد شد.

اخاذی با عکس
های خصوصی زن جوان
گروه
حوادث /ســارق تلفن

ناپدیدشدنزن
ایرانیـامریکایی

گروه
حوادث /ردیابیها برای
و
شناسایی امریکا
بوده و مدتی قبل هم
دســتگیری یــک مــرد کــه
احتمــال درگذشــته بــود .او مدتــی همسرش کــه ســونیا در
مــی
ایــران اقامــت داشــته
رود در ناپدیــد شــدن
قبــل بــرای
بــه نیامد و از ســویی
ایرانــی  -امریکایــی در مرمــوز زن رســیدگی
ســفارش برادرش که یکی از
مشخص شد که این زن
به اموال پــدری اش
تهــران
به ایران اســت ،بهعنــوان راننــده در دوســتانم ایران را نیز ترک
نقــش برمــی گــردد و
نکرده است ،احتمال به
داشته باشــد با دســتور
متوجه میشــود که یکی
اختیــارش قتل
بازپرس جنایی از
بودم .روز حادثه
تهران از
رسیدن او قوت گرفت.
امــالک موروثــی توســط
از من خواســت تا او را
ســوی پلیــس بینالملل
باتوجه به
بــرادرش به به چهارراه
کلید یک کمپ
خورد.
احتمال قتل زن میانسال،
ترک اعتیاد اجاره داده شده با یکی تلفنخانه ببرم .میگفت
که از آنجایــی کــه
از
است.
بهگــزارش
مهــرداد آخریــن فــردی
دوستان قدیمیاش قرار
خبرنگار جنایــی «ایران»،
دارد بــود که ســونیا را
بعــد
دی ماه
و از مــن خواســت
زنــده دیده بود ،دســتور
از آمــدن ســونیا بــه
که او را تنهــا بگذارم.
سال گذشته مرد جوانی
ایــران ،از مــن هــم
بازداشــت راننــده
به اداره آنجایــی
پلیس
جوان توســط بازپرس
طبــق خواســتهاش او را
که برای رفــت و آمد و
رفت و از ناپدید شــدن
پیاده واحدی صادر
کارهای کــرده و بــه
خواهرش اداریاش
خبــر داد
شــد.زمانی کــه کارآگاهان
خانه برگشــتم و بعــد از
نیــاز به خودرو داشــته،
و گفــت :خواهــرم،
آن پلیــس بــرای
برادر دیگــر از او
ســونیا -ســونیا از
خبــری ندارم.بــا اظهــارات وارد عمل دســتگیری راننــده جــوان
50ســاله -مقیم و ســاکن
دوســتش بــه نــام مهــرداد
شــدند،
برای رسیدگی به امالک امریکاست .او میخواهد تا
مرد جوان تحقیق
مشــخص شــد کــه او
از دوستان و آشنایان
راننده شخصی او شود.
پدری و کارهای
نیــز ناپدیــد شــده
این
ایــن زن ادامــه
ارث و
اســت .فــرار مهــرداد،
درحالی بود که بررســیها
یافــت و چند نفــری نیز
قبل میــراث خانوادگیمان چند
نشان بهعنــوان
مهر تأییــدی بود
وقت مــیداد ســونیا
مظنــون بازداشــت
بر این احتمــال که وی
به ایران آمده بود؛ اما
همیشــه بههمــراه خود
شــدند؛ در ماجــرای
دو روز اســت یــک
کــه به طرز
امــا اگرچــه مظنونــان
ناپدید شــدن مرموز ســونیا
کولــه پشــتی داشــته کــه
مرموزی ناپدید شــده
اظهــارات ضد و نقــش
داخل آن نقیضــی
و دیگر مــدارک،
خبری از او ندارم.
داشــتند اما بررســیها
دارد.درحالــی که بررســیها برای
پــول و طالهایــش را
حمــل مــیداد
نشــان دســتگیری مــرد
میکــرده
بــا
کــه در رابطــه بــا ناپدید
جــوان ادامــه داشــت،
شــکایت مــرد جــوان
اســت؛ امــا کولــه پشــتی
شــدن هیــچ رد و
نیــز زن میانسال
تحقیقــات همراه زن
بــه دســتور
نقشــی نداشته و به دستور بنابرایــن ســرنخی از او بهدســت نیامد
 50ساله گمشده بود.
بازپــرس جنایــی آغاز شــد.
بازپرس
فرضیه
بدیــن ترتیب
در بررســیهای
فــرار او از ایــران پس از
شــعبه یازدهم دادسرای
کارآگاهــان اداره دهم
اولیــه مشــخص شــد
امور ارتکاب جنایت
کــه
پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه تحقیــق از جنایی تهران آزاد شدند.
مطرح شد .بدین ترتیب
ســونیا از ســالها قبل
بازپــرس جنایی
در ادامه
ســاکن کشــور مهــرداد
بــا صدور دســتور حکم
بررسیها ،از آنجایی که
پرداختنــد .او گفــت :در
هیچ جلــب او بــه
مدتی رد و ســرنخی
از زن میانســال بــه دســت وضعیت پلیــس بینالملــل؛ اعــالم
قرمز را صادر کرد.

فریب دختر

همسایه با شربت آلبالو

مرگ مرموز

پسر دادستان بوشهر
در خانه

گــروه حوادث:
همزمان با کشــف جســد
عمومــی و
پســر جوان دادســتان
علت انقالب بوشــهر در خانهاش
مرگ
تحقیقات برای بررســی
وی آغاز شــد .بهگزارش
کل اســتان
روابط عمومی دادگســتری
بوشــهر ،جســد فرزنــد ۲۱
دادســتان
ســاله علــی حســنپور،
دادســرای عمومی و انقالب
بوشــهر ساعت  8شب
سهشــنبه ۲۲
بهمن در یکی از اتاقهای
خانهاش در بوشهر پیدا
شــد .براساس این
گزارش در کنار جســد
شــکاری نیز
وی یک قبضه اسلحه
کشــف شــد .با اعالم ایــن
موضوع بالفاصلــه برابر
روال قانونی و
جاری صحنه توسط مقام
قضایی و پلیس آگاهی
تحت بررســی
قرار گرفت که نتیجه
طریق
بررسی و علت مرگ وی از
روابط عمومی و ارتباطات
دادگســتری کل استان بوشهر
بزودی اعالم خواهد شد.

گــروه
حــوادث /دختــر جــوان
کــه مدعــی
همسایه اســت از ســوی فامیــل
شــان
مــورد تعــرض قــرار
گرفتــه در
وقتی یک
جلســه محاکمــه نشــانی
ماه از آخرین مالقات
خالکوبیهای
شــوم یکدیگــر را
من و
روی بدن این پســر را به
ســعید گذشــته بود و او پاســخم در خانه مالقــات میکردیم .چون
قضات داد.
را
لباس
نمــیداد برایــش پیامک
راحتی میپوشــیدم او
بهگزارش
فرســتادم خالکوبیهای
و گفتــم از او
خبرنگار «ایران» ،حدود
روی بدنم را دیده و به
شــکایت کــردهام امــا
دو ماه قبل
او همیــن خاطــر
بار دیگر مرا
پلیــس دختری  26ســاله به اداره
در دادگاه نشــانی آنها
به خانهشــان دعوت
رفت و از
کرد را داده اســت.
و گفــت
پســری بهنام ســعید
مــن بــه او عالقهمنــد
اعضای خانــوادهاش در
به اتهام تعرض
خانه بودم و می
حضــور
شــکایت کرد .وی در
خواســتم با او ازدواج کنم
دارنــد و بهتــر اســت بــه
توضیــح ماجرا
آنجا امــا وقتــی بــه
گفــت :مــا در خانهای
بــروم تــا بــا هــم
دروغگوییهایــش پی
قــرار خواســتگاری را
واقع در غرب
بردم و از ازدواج
بگذاریم.
تهران زندگی میکنیم.
با او منصرف شــدم
زن میانســالی
چنیــن شــکایتی
دختــر
نیــز از  25ســال قبــل
را علیــه مــن مطرح
جــوان ادامــه داد :مــن
همســایه ما
کــه کرده اســت .او
حرفهــای
بــا آنهــا بــوده و رفت و آمد زیادی
دختر صادقی نیســت
او را باور کــرده بودم
داریم.
برای بهعنــوان مثــال
دومیــن بار به
حــدود یک ســال قبل
در
بــه من گفــت متولد
خانهاش رفتم تا شــاید
خانه آنها پســر جوانــی
ســال  80اســت
قرار ازدواج
را دیدم که اینکــه یــک
امــا بعــد فهمیــدم
بگذاریم اما کسی در
ماه قبــل ســعید گفت
خــودش را خواهــرزاده
خانه متولــد ســال
نبود و ســعید بار
زن همســایه عمویم
زن حالی به هوش
 72اســت .بدتــر از آن
دیگر به من تعرض
از شهرســتان به خانه
آمدم که متوجه شدم
کرد.
معرفــی کــرد .او بــه مــن
اینکــه فهمیــدم
ما آمده سعید به
روز دیگــر جــواب
پیشــنهاد و میخواهــد تو
او یــک بــار صیغــه
تلفنهایــم را نداد و
من تعرض کرده است.
دوســتی داد و گفت می
را ببیند .من هم قبول
مــردی شــده
من هم
وی رو
خواهم بیشتر کردم و به
دختــر جــوان
بــود و ایــن ماجــرا را از
تصمیم گرفتم شکایت
بــه قضــات ادامــه داد:
ادامــه داد :از شــدت
خانه سعید رفتم .اما
بشناســمت تا با هم
کنم .برای
با
من من پنهان کرده
ازدواج کنیم .من وارد
وقتی ناراحتــی و
اثبــات ادعایم میتوانم
این شــکایت ســپیده به
بــود .بعد از اینکه به
شــدم هیچکســی در
شــوک عجیبــی کــه
موضــوع را بــه مــادرم گفتــم
پزشــکی خالکوبیهــای روی بــدن نشــانی این دروغگویی
خانــه نبــود .مــن
بــه قانونی معرفی
خانواده تعجب کردم و
هــا پی بردم از ازدواج
او را
ســعید
وارد شــده بــود گیــج
شــد و پزشــکی قانونی
سراغ آنها را گرفتم که
هــم در جریــان ایــن
نیــز منصرف شــدم
بــودم و آزار و اذیــت
بدهم .سپس به
و ارتباطــم را نیز با او
نمیتوانســتم تصمیم
دوســتی گفت االن میآیند.
وی را تأییــد کــرد .به
بیان این مشخصات
قــرار داشــتند در
به ســعید گفتــم چرا درستی بگیرم ترتیــب
قطع کردم اما او
این پرداخت.
ایــن مــدت بارهــا به
مســعود،
در
این
ردیابی
و
از من شــکایت کرده
فاصله
ایــن
خانــه آنهــا
بازداشــت
سعید برایم
کار را کردی
و مرا متهم به
امــا وقتــی
رفــت و آمــد داشــتم و در
شــد و در شــعبه
شربت که با چرب
تعرض کرده است .در
پســر جــوان در جایگاه
نهــم دادگاه کیفــری
زبانی و فریب به من
آلبالــو آورد وقتــی شــربت
میهمانیهایشان شــرکت
حالــی که ارتباط
گفت یک اســتان
متهــم ایســتاد
را خــوردم نگران
میکردم تا از هــوش
ما با میل و خواســته
منکــر آزار و اذیــت او
نباش میخواهیم ازدواج کنیم ایستاد .تهــران پای میــز محاکمه
رفتــم و بعد از یکســاعت
شــد و گفت:
خودش بوده است.
در و مشکلی پیش
خالــهام سپیده همیشــه به خانه
نمیآید اما بعد از آن
بــا پایــان
روز
اظهــارات ایــن متهــم،
رفــت و آمــد داشــت و
گذشــته شاکی به قضات
مــن قضــات بــرای
گفت :هــم گاهی
تصمیمگیــری در ایــن
اوقات به آنجــا میرفتم و
باره وارد شور شدند.

طالق
به خاطر چشم و هم

چشمی های کودکانه

گروه حوادث /زوج
جوان که دو ســال پس از
چشــم و هم
ازدواجشــان به خاطر
چشــمیهای عروس خانم
آیدا قیافهای حق به
جانب گرفت و گفت:
بودند با توافق طرفین از یکدیگر جدا راهــی دادگاه خانواده شــده
چه اشکالی دارد ما هم
مثل دیگــران خوب
شدند.
زندگی کنیم وقتی توانایی
به گزارش «ایران»،
به
مالی اش را داریم چرا
یکی از روزهای بارانی
خودمان سختی بدهیم؟
زمســتان آیدا و سیامک
در راهــروی دادگاه
خانــواده به انتظار وقت
سیامک لبخند معنا
نشسته بودند.
داری زد و گفت :جناب
رســیدگی به پرونده شــان
قاضی من یک کارمند
صدای گریههای دختری
ســاده بانک هســتم
 3ساله که فضای سالن
مگر چقدر درآمد دارم که
را پر کرده بود حوصله
انتظار بلندپروازانه
بخواهم خواســتههای
و تحملش را ســر برده
همسرم را فراهم کنم؟
نیز وضعیتی
بود .حاضران در ســالن
مشــابه آیدا داشــتند و با
آیدا با لحنی تند و بی
بیحوصلگی به مادر
ادبانه گفت :وقتی توان
نگاه میکردند که
این بچه همسرت را
برآوردن خواستههای
هیچ تالشی برای ساکت
او تذکر نداشتی بیخود کردی ازدواج
کردن کودکش نمیکرد.
دقایقــی بعــد
داد
کردی؛ که در اینجا قاضی به
منشــی شــعبه زوج جــوان را
اما مراقب حرف زدنش باشد.
به داخــل فــرا خواند.
قاضی با مشــاهده
زن
آنها که سن و سالشان به
جوان ادامه داد :اگر تحمل
 30هم نمیرسید گفت:
مشکلتانچیست؟
مرا نداری طالقم بده!
سیامک که چهرهاش
سرخ شده بود سرش
ســیامک پیش
هم رو به قاضی
را پایین انداخت بعد
دســتی کرد و گفت :جناب
گفت :حاج آقا شما به من
قاضی ما حدود  2ســال
اســت که ازدواج کرده
بگویید آیا من حرف بیراهی
میزنم؟ میگویم
ایم آیدا یکی از بســتگان
میهمانــی
چشــم و هم چشــمی نکن
دور ما بود ،او را در یک
دیــدم اما وقتی از پدرم
قرار نیست هرکسی هر
چــه دارد و هرکاری
خواســتم به خواســتگاری
میکند ما هم داشــته
بشدت مخالفت کرد.
او برویم میهمانی
باشــیم و انجام دهیم .یک
خانوادگی ساده کلی خرج روی
دلیــل اصلی
غذا و میوه و دسر و مخلفات تهیه می دست ما میگذارد چند نوع
مخالفت پدرم اختالف
مالی خانواده من و آیدا
کند که از
اما به هر سختی بود
بود .با این کارهایش
فامیلهایش کم نیاورد
پدرم را راضی کردم و چند
قاضی به زندگی مرا سیاه کرده است.
ماه بعد ازدواج کردیم.
قاضی پرسید :خانواده
آیدا
آیدا مخالفتی نداشتند؟
گفت :همســرت راست می
در همیــن لحظــه
گوید چرا زندگی ات را با
آیــدا گفت :با اینکــه وضع مالــی خانواده ما دیگران مقایسه میکنی؟
خیلی بهتر از سیامک
آیــدا بــا صدایــی
بود اما چون او پسری
بغض آلــود گفت :چــرا
با ادب و تحصیلکرده
بــود و من هم او را
حاال بعــد از  2ســال این
حرفهــا را مــی زنــی
دوســت داشــتم پــدر و
مگر تو نبــودی که مــی
مادرم به خواســته من
احتــرام گذاشــته
گفتی من را خوشــبخت
میکنــی هر چــی
و مخالفتــی نکردنــد.
بــود
ضمــن اینکه او قــول
بخواهم برایم فراهــم می
بــرای آرامــش و رفــاه من
داده حاال چی شــده
کنی آن همه قــول دادی
از هیــچ تالشــی دریغ
که به وعده هایت عمل
نکنــد.
نمی
ً
قاضــی پدر من
آقای
کنی
کارگاه
اصــال
اشتباه بود.
ازدواجم با تو
تولیدی داشــت و من
در رفــاه کامل بزرگ
شــده بودم ولی
ســیامک فقط یک کارمند
با تند شدن لحن آیدا
و سیامک و داغ شدن
ســاده بانــک بود .فکر
میکردم زندگی
بحث قاضی آنها را به
آرامش دعوت کرد و
ســیامک خوبی داشته باشیم اما...
خواست سکوت کنند.
حرف
ســیامک گفت:
همســرش را قطع کرد و
گفت :مشــکل را تو ایجاد نمیتوانــم بــا جنــاب قاضی من آیــدا را
کردی با تجمل گرایی و
خیلی دوســت دارم اما
چشــم و هم چشــمی
ایــن طرز
مگــر می
فکــر او کنار بیایم ما با
با دیگران .آقای قاضی
شــود با این وضعیــت
عشــق و عالقــه ازدواج
کردیم اما هنوز دو ســال
خانــه را عوض کرد؟ یا مثل اقتصادی هر چند ماه یک بار
از زندگی مشــترکمان
وســایل خورده ام.
بقیه
نگذشــته که به مشکل
فامیل
آیدا،
از کشور برویم؟
ســالی چند بار به خارج
قاضــی دادگاه نیز
قاضی
بعــد ازشــنیدن صحبت
گفت :دخترم آیا شما
های زوج جــوان وقتی
دریافت زن جوان
چنین خواستههایی دارید؟
برای جدایی از همسرش
صورت جلسه
اصرار دارد از آنها خواست
را امضا کنند تا مراحل
قانونی طالق طی شود.

در

زندگی مشترک صبور

باشید
 ëامیرحسینصفدری_
پژوهشگرومحققحقوقی
چنــد نکته مهــم در
خــودش توجــه نکنــد و
خصوص زندگــی این زوج
همســرش را مجبــور کنــد
جوان وجود دارد.
برای اجابت خواســته
بیندازد .همچنین هایش خودش را به ســختی
نخســت اینکه آیدا
ســیامک
زندگی شــخصی خودش را
هم بیتقصیر نیســت
با
زندگی اطرافیانش مقایســه میکند که این یکی بایــد همان اوایل آشــنایی
با آیــدا در خصوص این
از مهمتریــن آفتهای
مســائل مهــم صحبــت
زندگی مشــترک اســت که
میکــرد و بســادگی از کنار
باعــث ایجــاد تنــش و
این مســأله مهم نمی
به میــدان جنگ و تبدیل شــدن محیــط خانه
گذشــت متأســفانه مشــکل
اصلی زوجهای جوان
دعوا می
شــود آیــدا نباید باطن
همین اســت که در جلسات
زندگــی خــودش را بــا
خواســتگاری با دید باز و
ظاهــر زندگــی اطرافیانــش
افکار روشن واقعیتهای
مقایسه
کند چرا که این باعث ایجاد تشنج در خانه زندگی را در نظر نمیگیرند.
آنها میشــود .از ســوی
نکتــه مهم دیگر این
بهانههای بچگانه دیگر چشم و هم چشمی و
اســت که زوجهــای جوان
آفت
باید با صبــوری ،منطق و
دیگر زندگی این زوج جوان
عقل تصمیمگیری کنند
و زود عصبانی نشوند و
است او مدام زندگی اش را
با زندگی خواهر و برادر
جبههگیری نکنند .این زوج
و خاله و
برای رهایی از مشــکالت
عمه مقایسه میکند و
میتوانند با کمی صبوری
همین چشم و هم و
چشــمیها باعث شــده تا
قبول واقعیتهای زندگی
آیدا بــه واقعیت زندگی
مشترک مشکلشان را
حل کنند و از طالق و
جدایی جلوگیری کنند.

همسران جانبازان در گفت و گو با «ایران» از مشکالت و نگرانی های خود می گویند

سفر در عید گران نمیشود

مهسا قوی قلب
خبرنگار

رئیس انجمن ریاضی در گفت و گو با «ایران»:

معاون بهداشــت و درمان بنیاد شهید
برش و امور ایثارگران در پاســخ به این ســؤال
کــه بیمــه همســران جانبــازان چگونه
است ،به «ایران» میگوید :طبـــق مـاده  12و 13قـانون
جـامع خـدماترسانی به ایثـارگران تمـامی ایثارگران
بـدون در نظرگرفتن درصد بههمراه افراد تحت تکفل
شامل همســـرو فرزنـــدان تحت پوشـــش بیمه پایه و
تکمیلی بوده و بـــدون ســـقف و فرانشـــیز از خدمات
درمانــی در مراکزتحــت پوشــش میتوانند اســتفاده
کنند .برابرآیین نـــامه ماده 12قانــون جامع ،خدمات
دندانپزشـــکی تحت پوشش بیمه پایه بوده و بنیاد از
طریق دسـتورالعمل خاص دندانپزشـکی به شـخص
ایثارگر ســاالنه کمــک هزینه دندانپزشـــکی پرداخت
میکنــد ولی بهدلیل کمبود اعتبارات برای همســران
جانبازان امکان مساعدت وجود ندارد .بسیاری از این
خانمها بــا توجه بهجابهجا کردنهــای مداوم ویلچر
دچار دیســک کمر هســتند و به گفته خودشــان برای
جراحیبایدپالتینراشخصاًتهیهکنند،کهمبلغباالیی
هم دارد .عبدالرضا عباســپور ،درباره هزینه این قبیل
جراحیهــا توضیح میدهــد :نه تنهــا هزینه جراحی

دیســک بلکه تمامــی هزینــه جراحی و بســتریهای
گوناگونتحتپوشـشبیمهبـودهودرمـاناینعزیزان
در بیمارســـتانهای طرف قرارداد ،بهصورت رایگـــان
انجـــام میشــود .در خصوص ایمپلنتهای جراحی
(پالتیــن) معمــوالً بیمارســـتان پالتین را تهیــه کرده
و از طریق بیمه حســـاب میشــود .بنابرایــن خانواده
جانبازانهزینهایپرداختنمیکنند،البتهدرصورتی
که اگر پالتین توسـط بیمارتهیه شود ،با فاکتور مربوطه
به بیمه تکمیلی مراجعه وهزینــه را دریافت میکند
و یا از مرکزی که پالتین خریـــداری شده فاکتور را اخذ
کــرده و بــا مراجعه بــه بیمه تکمیلی مبلــغ فاکتور به
حســاب مرکــز فروشـــنده کاال واریــز و بیمــار پالتین را
بــدون پرداخت وجهــی دریافت میکند وســـپس به
بیمارســتان جهت عمل جراحی تحویــل میدهد .او
میگوید :در خصـــوص گــازاستریــل و لوازم پانسمان
مورد نیــاز بهصــورت دورهای به آنها واگذار میشــود.
ضمناً تمـــامی داروهای مســـکن موجود در فهرست
دارویی رســـمی کشورهماننـــد داروهــای دیگر تحت
پوشـــش بیمه همگانی و تکمیلی بوده و از آن طریق
قابل تهیه خواهد بود.

خبرنگار

عکس :ایسنا

صــرف زمــان بســیار و انجــام کارشناســی در امور
بوده اســت .البته در تمام این مدت ،اصلیترین
همراهــان ما یعنــی معلمــان ریاضی ،اســتادان
و متخصصیــن ریاضــی دغدغهمنــد آمــوزش
ریاضی ،مشــارکت بیســابقهای با ما داشــت ه و در
جریان تمام تغییرات بودهاند و نظرات و تجارب
آنها راهگشا بود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه ریاضیــات بــرای
اســتفاده هرچــه بیشــتر از ظرفیتهــای موجــود
کشــور درباره آمــوزش ریاضی ،در جریــان تألیف
کتابهای جدیدالتألیــف ،پیشنویس کتابها را
بــه محض آماده شــدن بهصورت فصل به فصل
از طریــق ســایت گــروه ریاضی در معــرض دید و
نقــد همه عالقهمندان به این حــوزه قرار میداد،
گفــت :بهطور مثــال پیشنویس مطلــب مربوط
بههمیــن بحــث «انتگــرال» کــه اکنــون مطــرح
شــده اســت ،در ســال  ۹۶از طریــق ســایت گــروه
ریاضــی به اطالع عمــوم معلمین ،آموزشــگران
بهــای
منــدان رصدکننــده تألیــف کتا 
و دغدغه
ِ
ریاضی رســانده شد و آنها نظرات و پیشنهادهای
سازنده خود را در این باره ارائه کردند.
ســیدصالحی؛ بــا اشــاره بــه اینکــه هر ســاله از
معلمــان و اســتادان ریاضــی بیشــتر میشــنویم
کــه خالقیــت دانشآمــوزان و دانشــجویان در
ریاضیــات کمتــر و کمتــر شــده و اســتقبال آنها از
ریاضیــات نیــز روند کاهشــی داشــته عنــوان کرد:
این مطلب مختص ریاضیات مدرسهای نیست.
کافی است به روند کاهشــی استقبال دانشجویان
در تحصیــات تکمیلــی بــرای ادامــه تحصیل در
رشــته ریاضی توجــه کنیم .اما این نســل که بارها
و بارها برچســب عدم خالقیت بر آنها زده شــده
اســت ،خالقیــت خــود را در زمینههــای مختلف
بویــژه در موضوعاتــی که برایشــان جــذاب بوده،
مثــاً فنــاوری اطالعــات ،ســاخت نــرم افزارهای
کاربردی و بازیهای رایانهای و ...نشــان دادهاند،
پــس به نظر میرســد مــا باید بــا در نظــر گرفتن
ایــن واقعیت ،آموزش خود را مــورد بازبینی قرار
دهیم.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :
خانمــیدر زنجان بود که چند وقت تحت نظر
قرار داشت و سه بار تست شده و آخرین تست
وی هممنفی بوده است.
بهگــزارش ایرنــا ،ســعید نمکی در حاشــیه
جلســه هیــأت دولــت در جمــع خبرنــگاران با
بیــان اینکه به مردم اطمینــان میدهیم کرونا
وارد کشــور نشــده ،افزود ۳۶ :مبادی ورودی به
کشــور از طریــق زمینــی ،هوایــی و دریایی برای
پیشگیری از ویروس کرونا کنترل میشود.
وی ادامــه داد :ویــروس کرونا برای جهان و
ما تهدید جدی اســت و اکنــون تمام پروازهای
مســتقیم چیــن بــه کشــور متوقــف شــده و بــه
وزارت امــور خارجه اعــام کردیم اگر ایرانیانی
که میخواهند از چین وارد کشــور شوند از قبل
فهرست آنها را به ما بدهند تا بررسی کنیم.
وزیــر بهداشــت تأکیــد کــرد :افــرادی کــه از
ووهان بــه ایران آمده بودنــد در قرنطینه بوده
و بــر اســاس آزمایشهــای متعدد تســت آنها
در مــورد ویروس کرونا منفی و حالشــان خوب
اســت ،در روز چهاردهــم پــس از قرنطینــه بــا
دعوت از خانوادههای این افراد نشستی برگزار
خواهیم کرد.
نمکــی گفــت :نماینــده ســازمان جهانــی
بهداشــت نیز از اقدامات مــا در مورد قرنطینه
ایــن افــراد و انجام آزمایشها بازدید داشــته و
مطلوب ارزیابی کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم نیــاز متــداول به
ماســک ندارنــد ،گفت :بــر اســاس مکاتبات با
گمرک واردات پارچههای مخصوص ماسک و
ماســک را متوقف کردیم و با پارچههای تولید
داخل ،ماسک تهیه میکنیم و استفاده از آن را
بهطور متداول به مردم نیز توصیه نمیکنیم.
وزیر بهداشــت خاطرنشان کرد :بارها اعالم
کردیــم هرگونــه مورد مثبــت ویــروس کرونا در
کشور مشاهده شود به مردم اعالم خواهیم کرد،
حتی یک پروازی از خارج به کشــور داشــتیم که
یــک فرد چینی در آن بــود ،پرواز را ردیابی کرده
و بردیم در قرنطینه ،مردم نگران نباشند ،همه
چیز در کنترل اســت .ویروس کرونا که شیوع آن
از اواخر دســامبر سال گذشته میالدی (دی ماه)
در چین شروع شد ،عالوه بر  ۳۰استان و منطقه
چین ،به  ۲۴کشور جهان نیز سرایت کرده است.
وزارت بهداشــت اعــام کــرد :شــمار قربانیــان
ویــروس کرونای جدیــد در چین به یکهزار و ۱۱۰
نفر رسیده است.
ëëایران همچنان از ویروس کرونا پاک است
رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :ایران همچنان
از ویــروس کرونــا پــاک اســت .هیچ مــورد این
ویــروس را تاکنــون نداشــتهایم و در دو روز

گذشــته حتی مــورد مشــکوک جدیــدی نیز در
کشور نبوده است.
کیانــوش جهانپــور افــزود :شــایعاتی که در
برخــی رســانهها از جملــه رســانههای معتبــر
در مــورد وجود موارد مشــکوک یــا فوت فردی
به علــت ابتال بــه ویروس کرونا منتشــر شــده،
صحــت نــدارد و از رســانههای معتبــر انتظــار
نداریــم شــایعاتی که در فضــای مجازی وجود
دارد را بازنشر بدهند .وی گفت :نتایچ آزمایش
کرونــا دانشــجویان ایرانــی بازگشــته از ووهــان
چین نیز منفی بوده و تا صبح چهارشنبه هیچ
مورد ابتال به ویروس کرونا در ایران چه در بین
ایرانیــان و چــه خارجیهــا نبــوده اســت .البته
دانشــجویان بازگشته از ووهان چین با توجه به
اینکــه برخی منابــع دوره نهفتگی این ویروس
را تــا  ۱۴روز هم ذکر کردهاند یک هفته دیگر در
قرنطینه میمانند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی
وزارت بهداشت افزود :در مورد تکرار آزمایش
کرونــا بــرای ایــن دانشــجویان نیــز بــا توجه به
پروتــکل و دســتورالعمل کنترل کرونــا و با نظر
مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر وزارت
بهداشــت عمل میشــود اما اکنــون حال همه
این دانشــجویان خوب است و هیچ نشانهای از
بیمــاری ندارند .جهانپور گفت :گر چه در چین
تعــداد بیمــاران و مــوارد فوتــی ویــروس کرونا
بیشــتر شــده و تعداد بیشــتری از کشــورها (۲۴
کشــور) درگیــر این ویروس شــدهاند اما ســطح
هشدار ســازمان بهداشت جهانی تغییر نکرده
بنابرایــن اقدامــات کنترلــی وزارت بهداشــت
شــامل کنتــرل مرزهــا کمــاکان ماننــد گذشــته
انجام میشــود .وی ادامــه داد :اکنون عالوه بر
مســافران غیر مســتقیم چین ،همه مســافران
ایرانــی و خارجــی کــه وارد مرزهــای کشــور
میشــوند تــک بــه تک از نظــر عالیــم بیماری
کنترل میشــوند و تعداد اسکنرهای تب سنج
در مرزهای کشور افزایش یافته است.

وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
گفــت :در تعطیالت نوروز مراکز گردشــگری زیرنظر این
وزارتخانه ،هیچ افزایش نرخی نخواهند داشت.
بهگزارش ایسنا ،علیاصغر مونسان درباره کنترل نرخها
در تعطیالت نوروزی گفت :ســتاد خدمات ســفر بیشــتر
از یــک ماه اســت کــه فعالیت خــود را در این راســتا آغاز
کرده اســت ،حــدود  ١٨وزارتخانه ،ســازمان و نهاد عضو
این ســتاد هســتند که باید در کنار هم قرار گیرند تا نوروز
خوبــی برای مردم فراهم شــود .تأکیــد رئیس جمهوری
هــم بــر این بــوده که نوروز بــدون دغدغه و ایمن باشــد،
همه بخشهای دخیل باید در این باره قول دهند.
او بــا اشــاره بــه همراهــی هتلهــا بــرای گــران نشــدن
قیمتها در تعطیالت نوروز ،اظهار کرد :از جانب بخش
گردشــگری این قول را میدهم که هیــچ افزایش نرخی
رخ ندهد ،غیر از این را هم نمیپذیرم.
مونســان گفــت :در تعطیــات نــوروز پدیــده خاصی رخ
نمیدهد که منجر به گرانفروشــی شــود .ســایر بخشها
باید پای کار باشند تا قیمتها افزایش نیابد.
وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی درباره
توقــف ســفر چینیها بــه ایــران بهدنبال شــیوع ویروس
کرونــا ،گفــت :بواســطه حفــظ ســامتی مــردم کشــور با
سیاســتهای وزارت بهداشــت و تصمیــم دولت همراه
شــدهایم که به محض کنترل این ویروس به ارتباطهای
قبــل و جــذب گردشــگر از چیــن بازمیگردیــم.البته که
ســفیر چین اعالم کرد روند شــیوع این ویروس کند شده
و احتماالً با گرم شدن هوا ،وضعیت بهتر هم میشود.

پارازیت عوارض دارد اما سرطانزا نیست

خبــــر

کرونا وارد کشور نشده است

هدی هاشمی

تأثیر قرار میدهد لذا اگر بخواهیم این چنین فکر
کنیم باید کل مباحث درسی را تعطیل کنیم و در
دانشگاه به دانشآموزان یاد دهیم.
او تأکید کرد :متأســفانه رشته ریاضی روزبهروز
در حــال تحلیــل رفتن اســت و این هــم بهخاطر
عملکــرد مســئوالن آمــوزش و پرورش اســت .ما
سالهای قبل تعداد ساعت ریاضی را در مدارس
کــم کردیم و بهجــای ریاضی درسهــای دیگر را
جایگرین کردیم .همین کم شــدن ساعت درسی
موجب شده تا به طورسلیقه ای برخی از مباحث
ریاضــی را هــم حــذف کنیــم .همچنیــن مهــدی
بهلولی معلــم ریاضی نیز دربــاره حذف مبحث
انتگــرال از کتــاب حســابان دو گفــت :موضــوع
مهم این اســت که ما در حســابان میخواهیم دو
موضوع یا حســاب را به دانشآمــوز یاد دهیم که
این دو حســاب دیفرانســیل و انتگرال است .حاال
بــا حــذف انتگــرال دانشآموز فقط یک حســاب
یــاد میگیرد که این بهنظرم اصالً به صالح نظام
آموزشــی و دانشآموز نیســت .این حذف نشــان
داد کــه نــگاه کارشناســی روی موضــوع ریاضــی
وجــود نــدارد .او اظهــار کــرد :البته قبــول دارم که
حجم حســابان زیاد اســت و بــرای دانشآموزان
هــم ســخت و ســنگین اســت .تدریس هــم برای
ما ســخت اســت تا جایــی که خودمان ســرکالس
احســاس میکنیم که دانشآموز خســته میشود
امــا نباید انتگــرال را حــذف میکردنــد .حتی اگر
بنــا بــر حــذف کــردن باشــد ،موضوعــات دیگری
بــرای حذف کــردن بود .البته ایــن حذفیات فقط
از حســابان نبــوده اســت .از هندســه تحلیلــی و
ریاضیات گسسته سال دوازدهم هم کم کرده اند.
ëëمعلمان در جریان حذف انتگرال بودند
محمدرضــا ســیدصالحی؛ سرپرســت حــوزه
تربیــت و یادگیــری ریاضیات ســازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی به ارائه توضیحاتی پیرامون
برخی امور مربوط به امور ریاضیات و بویژه حذف
انتگرال از کتب درســی پرداخت و به ایسنا گفت:
تک تک تغییرات و تصمیم گیریهای چند ساله
حــوزه ریاضیــات حاصــل تدبیر و خــرد جمعی و
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وزیر بهداشت:

حذف «انتگرال» غیرکارشناسی بوده است
امســال آمــوزش و پــرورش در حــوزه تألیــف
کتابهــای درســی تــا اینجا یک ســال پرچالش را
پشــت ســر گذاشــته اســت .اوایل ســال تحصیلی
مــدارس بــود کــه خبــر حــذف برخــی از اشــعار
شــاعران بنــام ایرانــی در کتابهــای درســی
دانشآمــوزان بــا واکنــش تنــد منتقــدان مواجــه
شــد .آنها معتقدند حذف غزلی از سایه ،شعری
از شــفیعی کدکنــی ،داســتان موســی و شــبان،
رباعیــات خیــام ،داســتان حــاج تذکــره االولیــا،
داســتان بزرگ علوی و کالً نام ایــرج میرزا؛ بدون
دلیل انجام شــده است .چرا که کتابهای درسی
یکــی از مهمتریــن مراجــع و منابــع یادگیــری
دانشآمــوزان در نظامهــای آموزشــی محســوب
میشــود و دلیلــی نــدارد که نــام بــزرگان ادبیات
از کتــاب فارســی حذف شــود .حاال خبــر آمده که
حــذف و اضافه کتابهای درســی فقــط در حوزه
ادبیــات نبــوده و تاریخ و ریاضی هم دســتخوش
ایــن تغییرات شــده اســت .برخی از کارشناســان
تعلیم و تربیت حذف انتگرال در کتاب حســابان
 2را غیرکارشناســی میداننــد .آنهــا معتقدند که
آمــوزش و پــرورش اســتاندارد مشــخصی بــرای
برنامهریــزی و تألیــف کتابهای درســی بویژه در
رشــته ریاضی ندارد .از سوی دیگر رئیس سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشــی در پاســخ به این
اظهار نظرها گفته است« :بچهها باید در دانشگاه
انتگرال بخوانند نه در مدرســه؛ برخی از انتقادها
به ما این اســت که چــرا دانشآمــوزان باید همه
چیز را در مدرسه بخوانند؟ آنها باید برای زندگی
آمــاده شــوند و بتواننــد گلیــم خودشــان را از آب
بیرون بکشند ».این ســخنان حجتاالسالم علی
ذوعلــم بــا واکنش رئیــس انجمن ریاضی کشــور
توگو
ظ پــور در گف 
مواجه شــد .ســید منصــور واع 
بــا «ایــران» میگویــد :متأســفانه مدیــران تألیف
کتابهای درسی درک منطقی از تألیف برخی از
کتابهای درســی ندارند .طبق استاندارد جهانی
دانشآمــوزان در مدرســه ریاضــی میخواننــد تا
با قــدرت تجزیه و تحلیــل؛ اســتدالل در زندگی و
منطقــی فکر کردن آشــنا شــوند اما ایــن موضوع
در مــدارس ایران دیده نمیشــود .وی میافزاید:
این اســتدالل درست نیست که فرد وارد دانشگاه
میشــود و در آنجا انتگرال یاد میگیرد .مسئوالن
برنامــه ریز کتابهای درســی موظفنــد که اصول
ابتدایــی انتگــرال را بــه دانشآمــوزان یــاد دهند.
دانشآمــوز ریاضی میخواند تا برخی از مفاهیم
را در مدرسه یاد بگیرد .ما در نامهای به مسئوالن
آمــوزش و پــرورش گفتیم که این حــذف به ضرر
دانشآموزان است و این تغییر مواد درسی هیچ
منطقی ندارد .او در ادامه اظهار میدارد مسئوالن
آمــوزش و پــرورش در پاســخ نامــه مــا گفتنــد
دانشآمــوز در دانشــگاه میتوانــد ایــن مبحث را
بخوانــد .این حرف اصل آموزش ریاضی را تحت
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بیــش از  30ســال از پایــان جنــگ میگــذرد امــا
گروهــی از جانبازان هنوز با تبعات ناشــی از جنگ
دست به گریبانند.
این روزها هزینههای پرستاری و دارو برای افرادی
کــه درصد بــاالی جانبــازی دارند ســنگین اســت،
اگرچــه بنیــاد شــهید مبلغــی را پرداخــت میکند
امــا این رقــم نمیتواند کفاف هزینههای ســنگین
نیازهــا و نگهــداری را بدهد .در کنار ایــن جانبازان
پرســتارانی هســتند کــه کمتــر دیــده شــدهاند،
همســران جانبــازان ،زنانــی هســتند کــه بــدون
هیــچ چشمداشــتی شــبانه روز در حــال نگهداری
از جانبــازان هســتند .مشــکالت و معضالتــی کــه
خانــواده جانبــازان بویــژه آن دســته کــه درصــد
جانبــازی آنهــا بیــش از  70درصد اســت بر کســی
پوشیده نیست.
بهگفتــه برخــی از همســران جانبــازان قطــع حق
پرســتاری بعد از فوت ،یکی از دغدغههایی اســت
کــه باعث نگرانی خانوادهها شــده واز طرفی حال
جســمی و بهتبــع آن روحــی خیلی از جانبــازان با
افزایش سن هر روز رو به وخامت میرود.
همسر شهریار نخعی جانبازی که ویلچرنشین
اســت و 70درصد جانبازی دارد ،بعد از  30ســال
نگهــداری از همســرش هنــوز هــم نگــران آینــده
اســت .او در اوج جوانــی با مــردی ازدواج کرده که
نمیتوانــد بــه تنهایی بســیاری از کارهــای روزمره
خــود را انجــام دهــد .جانبــازان در فیــش حقوقی
حــق پرســتاری دریافت میکنند .امــا این مبلغ که
بخش اعظم حقوق آنها را شــامل میشود بعد از
فوت قطع می شــود .همین عامل هم بزرگترین
نگرانی جانباز نخعی و همسرش است.
اولیــن جملــهای کــه خانــم نخعی گفــت ،این
بود« :همســرم کــه گفت خبرنــگار روزنامــه ایران
میخواهد با تو صحبت کند ،خیلی تعجب کردم.
بعــد  30ســال باالخــره یکی یــاد ما هم افتــاد!» و
شــروع کــرد بــه درد دل« :در طول این همه ســال

چیز برایم عادی شــده ،همسرم هنگام آزادسازی
خرمشــهر جانباز شد و  37سال از جانبازی ایشان
میگــذرد ،دیگــر در مشــکالت یــک جــوری حــل
شــدهام و حس نمیکنم که یک زندگی غیرعادی
دارم.
پــس از تحمل ســالها بیمــاری ،فعالیتهای
همســرم کمتــر شــده ،مشــکل ریــه پیــدا کــرده،
ناراحتی کلیه و زخم بســتر هم دارد .او می افزاید:
بــا همســران جانبــازان دیگــر در ارتبــاط هســتم و
میدانم که همه آنها هم مشکالتشــان مثل من
اســت زانودرد ،مشــکل دیســک کمــر و پادردهای
مزمن یک روز هم رهایم نمیکند .ســایه خداوند
روی زندگی ماســت کــه تا این لحظه توانســتم بار
ســنگین زندگی را به دوش بکشم .حتی فرزندانم
هــم کمــردرد دارنــد .بهخاطــر زخــم بســترهای
همســرم ســه ماه پیــش درخواســت تشــک مواج
دادم .باالخــره بعــد از ســه مــاه دوندگــی تشــک
تهیه شــد .تاکنــون برای خــودم هیچ درخواســتی
ازدســتگاههای دولتــی نداشــتم .امــا انتظــار دارم
بیشــتر به مــا توجه کنند چــرا که ما جوانــی و عمر
خود را فدا کردهایم.
پــای دردلهــای همســر جــواد اســتوار ،جانباز
 70درصد دیگری نشســتم .او هم مثل ســایرین از
قطع شــدن حق پرســتاری پس از فوت همسرش
نگــران اســت و میگویــد :در همــه جــای دنیــا
همســران جانبازان حقوق دارند اما ما باید نگران
آینده باشیم .آیا شأن ما این است؟
بهخاطــر جابهجایــی ویلچــر مشــکالت شــدید
دســت و کمــر دارم .بعد از  35ســال نگهــداری از
همسرم به بیماریهای مختلفی مبتال شدهام .در
این بین مســأله اشــتغال فرزندانم هم به دغدغه
بزرگی تبدیل شده است .دختری  21ساله و پسری
 19ســاله دارم .خیلیهــا فکــر میکننــد بچههــای
شــاهد و ایثارگــر از امکانــات زیــادی برخوردارنــد
ولــی بههیــچ وجه این طور نیســت اتفاقــاً دغدغه
اشــتغال فرزندان به امری آزاردهنده تبدیل شده
اســت .ما هم مثل بقیه مردم برای پیدا کردن کار
با مشکل مواجهیم.

اخبــــــار

حمایت نمی شویم؛ نگران فرداییم
پرســتاری عاشــقانه از همســرم ،تمــام مفاصلــم
دچار مشکل شدهاند.
مجبــورم همه کارها را خودم انجام دهم .یکی
دو بارهــم پرســتار گرفتیــم اما بهدلیل مشــکالتی
کــه بهوجــود آمد ترجیــح دادم خودم از همســرم
نگهــداری کنــم .حملونقل ویلچر و ســنگینی آن
خیلی به کمرم فشــار آورده ،در عین حال مشــکل
کلیه و خونریزیهای مکرر هم دارم .تا امروز حتی
یک ریــال هم کمک هزینه برای دندانپزشــکی به
مــن تعلق نگرفته اســت .یــک بار به بنیاد شــهید
مراجعــه کــردم ،گفتند کــه تو برای رضــای خدا با
یک جانباز ازدواج کردی؛ نباید توقعی از ما داشته
باشــی .این حرف آنها مثل پتک توی سرم کوبیده
شد.
همسرم جانباز بود که من عاشقانه با او ازدواج
کردم .امــا باالخره دردهــای ناشــی از نگهداری از
جانبــاز هــم خیلی زیاد اســت .آیــا نباید کســی به
داد ما برســد؟ او در ادامه میافزاید :در آستانه 50
ســالگی از نظر جسمی با مشکالت زیادی دست و
پنجه نرم میکنم.
متأســفانه بــه لحــاظ درمانــی فقــط معدودی
از بیمارســتانها خدماترســانی میکننــد .فکــر
میکنــم باید بخشــنامهای بــرای برخی پزشــکان
صادر شود تا بتوانیم هزینههای کمتری بپردازیم.
ارائه خدمات دارویی مانند گاز استریل برای زخم
بستر ،باند ،شربتهای درمانی و مسکنها باید در
اختیارمان باشــد اما حتی برای ایــن اقالم دارویی
روزانــه هم ریالــی به ما کمــک نمیشــود .در کنار
این مشــکالت بیشتر از هر دردی زخم زبان و نگاه
ســنگین برخــی افــراد آزارم میدهد وقتــی گمان
میکنند که ما از امکانات باالیی برخوردار هستیم
در حالــی کــه نمیداننــد روزهایمــان بــه ســختی
میگــذرد و نگــران فردایــی نامعلوم بعــد از فوت
همسرمان هستیم».
همســر آقــای صفویــه جانباز بــاالی  70درصد
هــم که برای دفاع از وطن دوپای خود را از دســت
داده و قطع نخاع اســت ،به «ایران» میگوید بعد
از  34سال زندگی مشترک با همسر جانبازم همه

ورود اینترپل به پرونده
ناپدیدشدن زن ایرانی ـ امریکایی

نگاه کارشناس

همراه وقتی عکسهای
دید وسوسه اخاذی
خصوصی زن جوان را
از او به جانش افتاد.
ســرهنگ مهدی
قاســمی رئیس پلیس فتای
گفــت :چنــدی قبل خانمــی جوان به پلیس بوشــهر در تشــریح این خبر
شــخصی ناشــناس بــا ارســال تصاویــر شــکایت کرد و اظهار داشــت
بســیار
اجتماعی واتســاب او را
خصوصــی وی در شــبکه
زن در ادامــه گفــت :تهدید کرده و درخواســت
های شــیطانی دارد .این
البتــه
این عکسهــا در تلفن
چند روز قبل
همراه خواهــرم بوده که
آن را سرقت کردهاند.
با
شــکایت این زن احتمال
اینکه سارق تلفن همراه
پیــدا کرده
به عکسها دسترسی
و قصــد اخاذی دارد
قوت گرفت و بدیــن
شــد.
ترتیب ردیابیها آغاز
چند روز بعد نیز متهم
شناسایی و دستگیر شد.
فنی انجام شــده ابتــدا
وی در بازجوییهای
سرانجام اقرار کرد هرگونه ارتباط خــود را با
موضوع انــکار میکرد اما
و گفت:
من سارق نیستم ،تلفن
در
همراه خواهر شاکی را
پیســت اسکی در خارج
از استان پیدا کردم ،با
از طریــق شــبکه
دیدن تصاویر خصوصی
حافظه گوشــی اجتماعــی واتســاب اقدام بــه
ارســال تصاویــر موجود در
برای شــاکی و
شــروع بــه تهدیــد و
مهدی
اخاذی کردم.ســرهنگ
قاســمی با اشــاره به
اینکه گوشــیهای تلفن
بــرای تهیــه فیلــم و
همراه وسیله مناسبی
عکسهــای خانوادگــی،
خصوصــی و همچنین محل
امنی برای نگهداری آنها
نیست ،به شهروندان
ذخیره کردن این نوع تصاویر در گوشیهای توصیه کرد تا حد امکان از
تلفن
خودداری کنند.
همراه یا رایانه شخصی
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در چند ســال اخیر روایتهــای متعددی درباره موضوع
پارازیتهــا از ســوی صاحبنظران حوزه ســامت مطرح
شــده اســت کــه همگــی حاکــی از تناقــض گوییهــای
زیــادی درباره عوارض متعدد پارازیتها برای ســامت
هســتند طــوری کــه عــدهای تأکیــد دارنــد پارازیتهــا
بهطــور مســتقیم مرتبــط بــا بیماریهایی مثل ســرطان
و جهشهــای ســلولیاند و عــدهای دیگــر معتقدند این
بحــث هیچگونه ســندیت علمی ندارد و اثــرات آن روی
برخی بیماریها اثبات نشــده اســت .با ایــن حال دیروز
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان دانشــگاه علوم پزشــکی
در نشســت خبــری عنــوان کــرد؛ امــواج الکترونیکــی که
بــا نام پارازیت ممکن اســت به بدن انســان وارد شــوند،
بههیچ عنوان ســرطان زا نیســت .دکتر محمد اسماعیل
اکبــری تأکیــد کــرد :نمیتوانیــم منکــر عــوارض اینگونه
امــواج الکترونیکــی شــویم ،امــا چیــزی کــه به مــا ثابت
شده این اســت که این امواج سرطانزا نیستند .پارازیت
بــه امــواج الکترومغناطیســیای میگوینــد کــه بــا هدف
اختــال در شــبکههای رادیویــی پخــش میشــوند .ایــن
امواج که معموالً امواج کوتاهبرد هستند با فرکانسهای
مشابه شــبکههای هدف موجب اختالل در امواج اصلی
میشــوند .او در ادامــه البته به تأثیر آلودگــی هوا در بروز
ســرطانها اشــاره کرد و گفــت :البته این موضــوع بیانگر
این نیســت که علت قطعی سرطانها آلودگی هواست؛
بلکه موضوعی اســت که میتوانــد در درازمدت در ابتال
بــه ســرطان مؤثــر باشــد .او با بیــان اینکه اســترسهای
درازمدت و کهنه نیز میتوانند علتی برای بروز ســرطان
باشــند ،خاطرنشــان کرد :تا ســال گذشــته وقتی در مورد
ســرطانها صحبت میکردیــم از آنها بهعنوان ســومین
علت مرگ و میر در کشور یاد میکردیم ،اما امسال رتبه
مــرگ و میر ســرطانها به رتبه دوم رســیده اســت .یکی
از علتهــای ایــن موضوع افزایــش تعداد ســرطانها و
کاهش سوانح و حوادث است .از آنجایی که میزان مرگ
و میــر حــوادث ترافیکــی ،قتل ،خودســوزی و خودکشــی
کمتر شــده است و به جایگاه ســوم رفتند جایگاه دوم به
سرطان اختصاص یافته است.

وجود  ۱۲۰گود پرخطر در تهران

مدیــرکل معمــاری و ســاختمان معاونــت شهرســازی
شــهرداری تهران از پایش مــداوم گودهای پایتخت خبر
داد و گفــت ۱۲۰ :گــود پرخطــر در شــهر وجــود دارد کــه
بهصورت مداوم کنترل خواهد شد.
مهــدی صالحــی بــا بیــان اینکه بررســیهای شــهرداری
تهران نشــان داده اســت کــه  ۳۱۸گــود در تهــران وجود
دارد که عملیات اجرایی در آن انجام نمیشود ،به ایسنا
گفــت :این گودهــا بــرای اجــرای پروژههای ســاختمانی
ایجــاد شــدهاند؛ امــا ممکن اســت در میــان راه مالک با
مشــکالت حقوقی یا بحرانهای مالی یا علتهای دیگر
روبــهرو شــود بــه همین دلیــل عملیات ساختوســاز در
ایــن گودهــا انجام نمیشــود و عمدتاً ایــن گودها تنوعی
از مشــکالت را دارد .او افزود :عالوه بر شــهرداری تهران،
سازمان نظام مهندسی و ...نیز به شکل مداوم وضعیت
گودهایی را که عملیات اجرایی در آنها انجام نمیشــود
پیگیــری میکنند ،اما واقعیت این اســت که تا زمانی که
ایــن گودهــا به تراز صفر – صفر نرســند خیــال ما راحت
نمیشود.
وی بــا بیان اینکه تمامی گودهــای پایتخت را تحت نظر
و پایش داریم ،اضافه کرد :براســاس پایش انجام شــده
بیشترین گودها در مناطق یک تا پنج ۱۸ ،و  ۲۲است.

جذب بیسابقه افراد بیخانمان در
شبهای سرد پایتخت

سرپرســت ســازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
از ثبــت رکورد جذب افراد کارتنخــواب و بیخانمان در
پی سرمای شبهای اخیر تهران خبر داد.
مالک حســینی درباره وضعیــت پذیرش کارتنخوابها
بــا توجــه به بارش بــرف در تهران و کاهش دما به ایســنا
گفت :خوشــبختانه با اقدامات انجام شــده تاکنون هیچ
مورد فوتی برای افراد بیخانمان بر اثر سرما نداشتهایم.
دراین مدت  421نفر از افراد بیخانمان جذب شدند که
بهعبــارت دیگراین تعــداد افراد معــادل  25درصد کل
افرادی بودند که در گرمخانهها مستقر شدهاند.
او افزود :عمده این افراد جذب شــده کسانی بودند که تا
به حال تجربه مراجعه به گرمخانه را نداشتند اما شدت
سرما آنها را به سمت گرمخانهها سوق دادهاست.

