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واگذاری اختیار مهد های کودک 
به آموزش و پرورش

سرانجام بیش از ۱۷ 
هزار مهدکودک در کشور 
پس از کش و قوس های 
فراوان به وزارت آموزش 

و پرورش تحویل شد و بر همین اساس از این پس 
صدور و تمدید مجوز مهدهای کــودک از طریق 

وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.
    

زلزله 5.4 ریشتری خراسان شمالی 
را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 
۵.۴ ریشــتر در عمق ۱۰ 
کیلومتری زمین استان 
خراسان شــمالی حوالی 

سنخواست را لرزاند. غالمرضا هوایی، معاون عمرانی 
استاندار خراسان شــمالی گفته است که بیشترین 
خســارت از دو زلزله در جنوب این استان در گرمه 
و جاجرم بوده اســت. اما این زلزلــه تلفات جانی در 
پی نداشته اســت. به گفته او بیشتر خانه های گلی 
غیرقابل استفاده هســتند و چادرهای هالل احمر 
در حال توزیع است. براســاس آخرین اخبار تا عصر 
دیروز مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات 
هالل احمر به خبرگزاری میزان گفت: تاکنون تعداد 
مصدومان به ۱۴ نفر افزایش یافته که بنا بر اعالم مرکز 
EOC وزارت بهداشت ۱۳ نفر به علت ترس و یک نفر 
هم بر اثر ریزش آوار دچار مصدومیت شدند. رییس 
سازمان امداد و نجات هالل احمر همچنین عنوان 
کرد: ۳۰ دستگاه چادر امدادی در روستای شورک 
توزیع و ۱۲۰ تخته موکت، ۲۴۰ تخته پتو و ۱۶۰۰ 
قوطی کنسروجات و ۱۳۵ دســتگاه چادر هم برای 

تقویت انبار امدادی به کانون زلزله ارسال شده است.
    

نحوه ثبت نام کالس اولی ها  اعالم شد
رضوان حکیــم زاده، 
معاون آمــوزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به اینکه زمان بندی 

ثبت نام ابتدایی ها از اول خرداد آغاز می شود و تا پایان 
مرداد ماه ادامه دارد گفت: امکان ثبت نام الکترونیکی 
برای تمام پایه ها فراهم شده است. البته برای پایه 
اولی ها به دلیل سنجش سالمت، ثبت نام به دو طریق 

حضوری و غیرحضوری انجام می شود.
    

 اعالم موارد مجرمانه انتخاباتی 
در فضای مجازی

رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایــم 
ســایبری پلیــس فتای 
ناجا گفت: براســاس مواد 

مختلف قانون مجازات اسالمی، قانون مطبوعات و 
قانون انتخابات کشور انجام یکسری اقدامات در ایام 
انتخابات جرم محسوب می شــود. به گزارش ایسنا 
ســرهنگ علی محمد رجبی، با بیان اینکه ممکن 
است برخی افراد سودجو بخواهند با انجام اقداماتی 
در فضای مجازی آرامش و شور انتخاباتی را تحت تاثیر 
قرار دهند، گفت: در همین راستا افراد و کاربران فضای 
مجازی باید بدانند که انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی 
علیه داوطلبان و سوء استفاده از تصاویر اشخاص برای 
تبلیغات برابر قانون جرم محسوب شده و امکان پیگیرد 
قانونی آن در فضای مجازی نیــز وجود دارد. رییس 
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتای ناجا ادامه داد: همچنین انتشار صوت، تصویر 
یا فیلم خصوصی و خانوادگی نامزدها، دسترســی 
غیرمجــاز و تخریب تارنماها و پســت الکترونیکی 
نامزدهاو تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی نیز از 

دیگر اقدامات مجرمانه در مورد انتخابات است.
    

 آزادی ۱۲۱۶ زندانی غیرعمد 
با گلریزان های مجازی

خیرین با کمک ۱۵۰۰ 
میلیارد ریالــی خود در 
ماه مبارک رمضان زمینه 
آزادی تعــداد ۱۲۱۶ نفر 

از زندانیان جرایــم غیرعمد را فراهــم کردند. به 
گزارش روابط عمومی ســتاد دیه کشور، علی رغم 
محدودیت های ناشــی از ویروس کرونا هموطنان 
نوعدوست از طریق مشارکت در جشن های گلریزان 
تلویزیونی و آیین های آزادی برگزار شده در فضای 
مجازی زمینه آزادی ۱۰ زندانی زن و ۱۲۰۶ محکوم 
مالی مرد را فراهم کردند که این میزان از استقبال 
عمومی در طی یک ماه بی سابقه بوده است. کمک 
خیرین برای آزادی این زندانیان رقمی بالغ بر ۱۵۰۰ 
میلیارد ریال که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
که مبلغی در حدود ۷۴۰ میلیارد ریال جمع آوری 

شد، رشد صد درصدی داشته است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

این روزها در حالی کــه اغلب ما به 
خصوص افراد سالمند به دلیل طوالنی 
شدن دوران شیوع کرونا و تغییر سبک 
زندگی و کاهش ارتباطــات، کالفه و 
خسته شده و منتظریم تا براساس برنامه 
زمان بندی اعالم شده وزارت بهداشت، 
نوبتمان فرا برسد و واکسن دریافت کنیم، 
خبرها و تصاویری منتشر می شود که 
نشان می دهد، ماجرا آنطور که مسئوالن 
مربوطه بر آن تاکید دارند، نظم و نسق 

خاصی هم ندارد. 
در چند روز گذشته افراد زیادی در 
فضای مجازی از تزریق واکسن کرونا در 
مرکز تجاری ایران مال خبر داده و گفته 
بودند که تزریق واکســن کرونای افراد 
۷۰ سال به باال در این مرکز بدون اعالم 
قبلی و تنها با ارائه کارت ملی با نظم باال و 
کمترین انتظار و معطلی انجام می شود. 
مواردی که البته سبب تعجب برخی از 

کاربران هم شده بود.
این خبر و متعاقــب آن تصاویری 
که از این مرکز به صورت غیررسمی 
در فضای مجازی دســت به دســت 
شد در حالی بود که ابتدای این هفته 
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعالم 
کرده بــود که واکسیناســیون افراد 

باالی ۷۵ سال آغاز شده است. علیرضا 
رئیسی گفت از طریق پیامک یا تماس 
با تلفن همراه؛ زمــان و مکان تزریق 

واکسن به این افراد اعالم می شود.
با این حال آنچه تصاویر و خبرها از 
ایران مال نشان می داد، چیز دیگری 
بود و ایــن پیام را به گــروه کثیری از 
پایتخت نشینان می داد که اگر منتظر 
اس ام اس وزارت بهداشــت و نوبــت 
قانونی بنشینند، شاید کاله گشادی 

سرشان برود.
با همیــن تصــور روز یکشــنبه 
شــمار زیادی از ســالمندان به مرکز 
واکسیناسیون ایران مال که در روزهای 
اخیر افتتاح شده، مراجعه کردند و چنان 
در آن ازدحام و بی نظمی سرگردان شدند 
که بسیاری از همان راه آمده بازگشتند و 
عطای واکسن را به لقای آن بخشیدند. 
مجموعه ایران مال هــم در پیامی در 
اینســتاگرام خود از مردم خواست که 
به ایــن مرکز مراجعه نکننــد؛ چراکه 
واکسیناسیون براســاس گروه سنی 
تعیین شده وزارت بهداشت و براساس 

نوبت دهی قبلی خواهد بود.
راه اندازی دو مرکز بزرگ 
واکسیناسیون در تهران

در حالی که به نظر می رسد در این 
روزها با واردات دوزهای بیشــتری از 
واکسن کرونا به کشــور، الزم است تا 
واکسیناسیون، سرعت بگیرد، گروهی 

از کندی این امر در کشــور و مخصوصا 
در تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون 
نفر سخن می گویند. با همین رویکرد در 
روزهای گذشته دو مرکز واکسیناسیون 
بزرگ در جنوب و غرب تهران راه اندازی 
شــد؛ نخســتین آن بزرگترین مرکز 
واکسیناســیون کرونای کشــور، در 
مجموعه پرحاشــیه ایران مال بود که 
روز شــنبه با همکاری و نظارت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با 

یک صد ایستگاه تزریق راه اندازی شد. 
مرکــزی که گفته می شــود قادر 
اســت، روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر را 
واکسینه کند. همین افتتاح و احتماال 
خبرهــای جســته و گریخته حول و 
حوش این افتتــاح گروهی را به طمع 
واکسن خارج از نوبت روز شنبه سمت 
ایران مال کشاند. پیش بینی که گویا 
درست از آب درآمد و شمار زیادی که 
البته هیچ گاه به صورت رسمی اعالم 
نشد موفق شدند، بدون نوبت و بدون 
وقت قبلی و بدون آنکــه حتی گروه 
ســنی آنها در رنج تعیین شده وزارت 
بهداشت برای دریافت واکسن باشد، 

واکسینه شوند.
دومین مرکز، بزرگ ترین ســایت 
خودرویی تزریق واکســن کشور بود 
که یکشــنبه )۲۶ اردیبهشــت( در 
بوســتان والیت تهران افتتاح شــد. 
برخی از کاربران در توئیتر ادعا کردند 

که مشــابه این اتفاق در دومین مرکز 
بزرگ واکسیناسیون پایتخت هم رخ 
داده است و افراد بســیاری خارج از 
رنج سنی تعیین شــده واکسنشان را 

دریافت کردند.
 تبعات روانی بی نظمی 

در واکسیناسیون
در حالی که ایــن اتفاق چندان به 
طول نینجامید و این دو مرکز با پس از 
چند تخطی با مداخله دفتر بازرسی، 
ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی به 
شکایات وزارت بهداشــت به برنامه 
تعیین شده وزارت بهداشت برگشتند 
و خیلی زود اعالم شــد که از پذیرش 
افراد برای واکسیناســیون به صورت 
متفرقه معذورند. اما همین بی نظمی 
دو روزه هم تبعات روانی زیادی برای 

جامعه ای نگران به همراه داشت.
کاربری که روز یکشــنبه به مرکز 

ایران مــال مراجعه کــرده و با خیل 
انبوه مراجعــان روبرو شــده بود در 
توئیتر خود این طور نوشــت: »روی 
حســاب خبر دیروز رفتیم برای پدر 
۷۲ ساله ام واکســن بزنیم اما حدود 
۳ هزار نفر پــدر و مادرهــای باالی 
۷۰ ســال آمده بودند که نتوانستند 
پذیرش بشوند، لطفا اعالم کنید فقط 
باالی ۷۵ سال مراجعه کنند، در ضمن 
چون این مرکز در پشت بام ایران مال 
واقع شــده تابلوهای مناسبی برای 
راهنمایی سالمندان عزیز نصب نشده 
و همگی در آن پاساژ بزرگ ایران مال 

سرگردان هستند«.
کاربر دیگری نوشته بود: »ایران مال 
افتضاح! ســرکار نرفتم تا پدر و مادرم را 
برای واکسن به ایران مال ببرم. هزاران 
زن و مرد کهنسال سرگردان در پارکینگ 
و طبقات وســیع این مال بــزرگ، پله 
برقی های متراکم و در نهایت پشت بام و 
آفتاب داغ و صف های متراکم! پشیمان 
شدم و شرمنده پدر و مادرم برگشتیم«.

  ابهامات و سردرگمی بیشتر 
در واکسیناسیون

کمتــر از یــک ماهی اســت که 
واکسیناســیون عمومــی جامعه با 
واکسیناسیون ســالمندان آغاز شده 
اســت. از ســه هفته پیش در حالی 
واکسیناســیون افراد باالی 8۰ سال 
آغاز شد که وزارت بهداشت از همان 
ابتدا اعالم کرد که با این افراد تماس 
گرفته می شــود و افرادی کــه با آنها 
تماس گرفته نشده در سامانه واکسن 

ثبت نام کنند. 
از شنبه این هفته نیز براساس اعالم 
وزارت بهداشــت، واکسیناسیون افراد 
باالی ۷۵ سال به باال آغاز شد. هرچند 
امکان ثبت نام واکسن کرونا در سامانه 
)salamat.gov.ir  ( هنوز برای این 

گروه سنی باز نشده است.
در همیــن بــاره رئیــس مرکز 
مدیریت شــبکه وزارت بهداشــت 
در گفتگو با ایســنا گفــت: »تا آخر 
هفته افراد دارای پرونده الکترونیک 
سالمت واکسینه می شوند و احتماال 
پایان هفته برای جاماندگان، سامانه 

ثبت نام بازگشایی می شود«.
آشفتگی انتظار برای واکسن

برخی می گوینــد االن فقط افراد 
باالی ۷۵ ســاله می توانند واکســن 
بزنند و برخی دیگر می گویند افراد ۷۰ 

ساله هم اگر به مراکز بهداشت بروند 
واکسینه می شوند. همین ابهام، سبب 
شــلوغی و طوالنی شدن صف تزریق 

واکسن شده است.
برخی می گویند به مراکز بهداشت 
مراجعه کرده و واکسن زده اند برخی 
می گوینــد با آنها تمــاس گرفته اند. 
مشــخص نیســت ســازوکار ایــن 
اطالع رســانی چگونه اســت و بر چه 
مبنایی انجام می شود که برخی تلفنی 

باخبر می شوند و برخی نه.
تجارت نیــوز گــزارش می دهد: 
در کنــار اطالع رســانی، صف های 
شلوغی که این روزها در برخی مراکز 
بهداشت تشکیل شده موجب نگرانی 
مراجعه کنندگان شــده است. حمید 
می گوید: »امروز برای واکسیناسیون 
مادرم به مرکز بهداشتی در پاسداران 

رفتیم ولی صف طوالنی بود«.
مریم نیز از تجربه خــود در صف 
واکســن کرونا برای پــدر و مادرش 
می گوید: »شــلوغ بــود و همهمه، 
ســاعت ها در صف ماندیم تــا پدر و 

مادرم واکسن تزریق کنند«.
در کنار این مشــکالت برخی هم 
می گویند روند واکسیناســیون پدر 
و مادرشــان به راحتی انجام شــده 
اســت. آنها می گویند مرکز بهداشت 
منطقه با آنها تماس گرفتند و در زمان 
مشخص بدون ماندن در صف واکسن 

را دریافت کردند.
نکته جالب این است که سیستم 
بهداشــت و درمان هنوز نتوانســته 
جمعیت اندک سالمندان ۷۰ سال به 
باال را نظم بدهد. حاال نگرانی این است 
که اگر نوبت بــه جمعیت ۲۱ میلیون 
نفری متولدین ۵8 تا ۶۷ ســال برسد 

چه می شود؟!

ماجرای هجوم پایتخت نشینان به سمت ایران مال چه بود؟

افزایش نگرانی  عمومی از واکسیناسیون های بدون نظم و نسق

خبر

بعد از اعالم خبر پیدا شدن جسد مثله شده 
»بابک خرمدین« کارگردان ســینما، انتشــار 
خبری دیگــر مبنی بر اینکه قتل وی توســط 
والدینش انجام شــده، با واکنش های متفاوتی 
از ســوی افکار عمومی و کاربران فضای مجازی 
همراه شد. این واکنش ها اما زمانی شدت گرفت 
که پدر پس از اعترافاتش در دادسرای امور جنایی 

تهران، بابت جنایتش شکرگزاری هم کرد.
ماجرا از کجا شروع شد؟

به گــزارش رکنــا، صبــح روز یکشــنبه 
۲۶اردیبهشت ماه ماموران کالنتری ۱۳۵ آزادی 
در تماس کارگران شهرداری از پیدا شدن جسد 
مثله شده یک مرد در یکی از سطل های زباله فاز 

۳ شهرک اکباتان مطلع شدند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران برای تحقیقات 
به محل رفته و مشاهده کردند؛ سرشانه، ۲ کف 
دســت، ۲ بازو و ۲ مچ پای یک انسان داخل یک 
چمدان گذاشته شده و در سطل زباله رها شده 

است.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره ۱۰ 
پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس محمدجواد 
شفیعی از شعبه ۵ دادسرای امور جنایی تهران 
و تیم تشــخیص هویت برای بررسی موضوع در 

محل حاضر شوند.
 بررســی های ابتدایی نشــان از آن داشت 
که تکه های جسد کشف شــده متعلق به یک 
مرد است و چند ســاعتی از مرگ و این جنایت 

فجیع می گذرد.  تیم جنایی در ادامه با دســتور 
بازپرس ویــژه قتل تحقیقات میدانــی را برای 
بررســی دوربین های مداربســته آغاز کردند و 
جســد تکه تکه شــده برای تحقیق به پزشکی 
قانونی منتقل شد. با گذشت ۶ ســاعت از پیدا 
شدن جســد، کارشناسان پزشــکی قانونی با 
انگشت نگاری از دستان جسد مثله شده موفق 
به شناسایی هویت او شــدند. جسد متعلق به 
بابک خرمدین، کارگردان ســینما بود و همین 
کافی بود تا تیم جنایی با دستور بازپرس ویژه قتل 
به سراغ خانواده این کارگردان سرشناس در فاز 
یک شهرک اکباتان بروند.  تیم جنایی با حضور در 
خانه پدر و مادر بابک خرمدین تحقیقات را آغاز 
کردند که در همان ابتدا پدر و مادر این کارگردان 
به قتل فجیع پسرشان اعتراف کردند و با دستور 
بازپرس شــفیعی پدر و مادر بابــک خرمدین 

بازداشت شدند.
 شکرگزاری پدر بابک خرمدین 

پس از قتل پسر
 صبــح دیروز والدیــن مقتــول در حالیکه 
دستبند و پابند به دست و پاهایش زده شده بود 
همراه ماموران بدرقه پلیس آگاهی تهران پای در 
شعبه ۵ دادسرای امور جنایی تهران گذاشتند و 
یکی پس از دیگری پیش روی بازپرس جنایی 

اعتراف کردند.
اکبر 8۱ ســاله، مــرد الغر انــدام و قد بلند 
با چهره ای آرام و خونســرد وارد شــعبه پنجم 

دادســرای امور جنایی تهران شــد و در همان 
ابتدای اعترافاتش برای قتلی که انجام داده بود 
از خدا شــکرگزاری کرد.  پدر بابک خرمدین در 
اعترافاتش گفت: »پســرم از بچگی ما را اذیت 
می کرد و با هر بدبختی که بود او را بزرگ کردم، 
همیشه از مدرســه اخراج می شد و یک روز آرام 
نداشتیم اما با کار و تالش توانســتم او را راهی 
دانشگاه کنم و پسرم فوق لیسانس گرفت و یکی 
از فیلم هایش نیز در جشنواره جایزه گرفت و در 

دانشگاه تدریس می کرد«.
 وی افزود: »بابک در دانشــگاه کرج اســتاد 
فیلم سازی و کارگردانی بود اما از زمانی که کرونا 
آمد کالس های دانشگاه به صورت آنالین بود و 
بابک هفته ای ۳ روز به بهانه اینکه به شاگردانش 
درس خصوصی بدهد آنهــا را به خانه می آورد و 
جالب این بود که بابک فقط دانشجویان دختر 
را به خانه می آورد و نمی دانســتیم که همه آنها 

دانشجوهایش بودند یا نه!«.
پدر بابک خرمدین ادامه داد: »پسرم با دخترها 
به داخل اتاق می رفت و از مادرش می خواســت 
برای خــودش و میهمانش غذا درســت کند و 
مادرش از آنها پذیرایی می کرد و این در حالی بود 
که می دانستیم پسرم با دختران در خانه رابطه 

جنسی برقرار می کند«.
 مرد 8۱ ســاله گفت: »از رفتارهای پسرم 
خسته شــده بودم و او بعضی اوقات ما را کتک 
می زد و می خواســت کارهایش را انجام دهیم 

و باور کنید از وجود پسرم یک روز آرام نداشتم 
و جانمان به لبمان رســیده بود. حتی از پسرم 
خواســتم برای خودش خانــه ای تهیه کند و 
حاضر شدم خودروی شــخصی ام را بفروشم 
و حتی ســهم ارث او را بدهم که برای خودش 
خانه بگیرد و با ما زندگی نکند اما بابک می گفت 
جنازه من از این خانه بیرون می رود و هیچ وقت 

نپذیرفت از خانه خارج شود«.
وی افزود: »جمعه ۲۴ اردیبهشت با بابک برای 
ورزش در محیط شهرک اکباتان بودیم و همانجا 
باز هم به بابک گفتم که خانه را می فروشم سهم تو 
را می دهم و خودروی دوو سیلو را هم می فروشم تا 
بتوانی خانه ای برای خودت اجاره کنی و از ما جدا 
شوی که دوباره تاکید کرد من هیچ جایی نمی روم 
که بابک را تهدید کردم یا از خانه برو یا کســی را 
دارم که ۱۰ میلیون تومان به او پول بپردازم تا تو 
را از بین ببرد که بابک لبخندی زد و گفت: چرت و 
پرت نگو من بابکم و کسی نمی تونه کاری بکنه«.

 پدر بابک خرمدین در اعترافاتش درخصوص 
انگیزه قتل گفت: »وقتی به خانه آمدم به همسرم 
گفتم که بابک نمی پذیرد از خانه برود و همانجا 
تصمیم به قتل او را گرفتیم تا از دســت او راحت 

شویم«.
وی گفت: »همسرم داخل غذای بابک قرص 
خواب زیادی ریخت و در حالیکه پسرم با خوردن 
آن نیمه بیهوش شده بود او را با ضربات چاقو به 
قتل رساندم و سپس به کمک همسرم جسد را به 
حمام برده و چون نمی توانستم جسد را از خانه 
خارج کنم با چاقو و ساطور جسدش را تکه تکه 
کرده و پس از بسته بندی کردن تکه های جسد، 

آنها را داخل ۳ سطل زباله انداختیم«.
پدر بابک خرمدین در پایان وقتی خواست از 
اتاق بازپرس خارج شود بار دیگر دستانش را رو به 
آسمان برد و خدا را شکر کرد که فرزندش را به قتل 
رسانده و می گفت با قتل پسرم به آرامش رسیدم 

و دیگر هیچ ناراحتی در زندگیم ندارم.

جزئیات قتل فجیع کارگردان سینما توسط والدینش؛

پدر بابک خرمدین:  خدا را شکر که پسرم را کشتم

در چند روز گذشته افراد 
زیادی در فضای مجازی 

از تزریق واکسن کرونا در 
مرکز تجاری ایران مال 

خبر داده و گفته بودند که 
تزریق واکسن کرونای 

افراد ۷۰ سال به باال در این 
مرکز بدون معطلی انجام 

می شود؛ اما ماجرا این طور 
پیش نرفت

سیستم بهداشت و درمان 
هنوز نتوانسته جمعیت 

اندک سالمندان ۷۰ سال 
به باال را نظم بدهد. حاال 
نگرانی این است که اگر 

نوبت به جمعیت ۲۱ میلیون 
نفری متولدین 5۸ تا ۶۷ 
سال برسد چه می شود؟!
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