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اکبر خرمدین از قصاص نجات یافت 
اکبر خرمدین پس 
از اعتــراف به کشــتن 
دختر، پســر و دامادش 
بــه 10ســال حبس 
محکوم شــد.  خانواده 

فرامرز داماد خانواده که گفته شــده در سال ۹0 
توسط اکبر خرمدین به قتل رسیده، به دادسرای 
جنایی تهــران رفتند و از قصاص گذشــتند. به 
گزارش رکنــا، خواهر فرامــرز در خصوص این 
تصمیم گفت: ما از قصاص دایی ام گذشــتیم اما 
درخواســت کردیم که به حبس محکوم شود و 
هرگز روی آزادی را نبیند. براساس این گزارش 
همســر خرمدین نیز بخاطر معاونــت در قتل، 
به زندانی کمتر از پدر بابــک خرمدین محکوم 
می شــود.  صدور این حکم بازتاب های فراوانی 
در پی داشــت و بســیاری صدور چنین کیفری 
 را برای متهم متناســب بــا جنایت های صورت

 گرفته شده ندانستند.
    

قتل عام خانوادگی در اهواز
فرمانــده انتظامی 
اهواز از قتل اعضای یک 
خانواده به دست چهار 
برادر بــه علت اختالف 
خانوادگی خبر داد. به 

گزارش ایسنا، سرهنگ محسن دالوند گفت: روز 
دوشــنبه چهار نفر از عموهای خانواده به سمت 
ساکنان )خانواده برادرشان( تیراندازی کرده اند 
که پدر، مادر، دختر و پسر خانواده در اثر اصابت 
گلوله به قتل رســیده اند و دیگــر دختر خانواده 
مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است. 
فرمانده انتظامی اهواز با بیان اینکه دستورهای 
ویژه جهت دســتگیر قاتالن صادر شــده است، 
تصریح کرد: اختالف خانوادگی علت این حادثه 

بوده است.
    

راه اندازی سایت جدید برای 
درخواست مجوز تردد بین شهری

معــاون امنیتــی 
و انتظامــی اســتاندار 
تهران گفــت: به دلیل 
باال بــودن مراجعات، 
نه  ما ســا لیــت  فعا

درخواســت صدور مجوز تردد مختل شــد. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران تا ۲ روز دیگر سایت

taradodtehran.com راه اندازی می شــود 
و متقاضیان مجوز تردد بین شــهری در تهران 

می توانند به آن  مراجعه کنند.
    

بازگشایی تدریجی مدارس
از سوی انجمن اولیا 
و مربیان، دستورالعمل 
»رویکردهای اساسی 
در بازگشــایی مدارس 
به صــورت تدریجی و 

آرام«، با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی، 
به ادارات کل آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ 
شــد. به گزارش ایســنا، نتایج تحقیقات، نشان 
داده که تعطیلی کامل مــدارس و آموزش های 
مجازی، موجــب دوری کــودکان و نوجوانان 
از اجتماع همساالن شــده و آسیب های جدی 
بــه دانش آمــوزان وارد می کند. لذا بــه منظور 
پیشگیری از این روند این دستورالعمل به ادارات 
کل آموزش و پرورش اســتان ها ابالغ شد. دیروز 
همچنین همچنین با اعالم شروع سال تحصیلی 
از سوم مهر، علیرضا کاظمی، سرپرست آموزش 
و پرورش از واکسیناســیون دانش آموزان علیه 
کرونا خبر داد. در این برنامه دانش آموزان پرخطر 
و دارای بیماری های خاص و زمینه ای در اولویت 

واکسیناسیون قرار دارند.
    

پیش ثبت نام اربعین شروع شد
ســامانه ثبت نــام 
اربعین که در ســاعات 
اولیه دیروز از دسترس 
خارج شــده بود، پس 
از رفع نقــص، با اعالم 

شــرایط ســفر اربعین، برای پیــش ثبت نام در 
دسترس قرار گرفت. دولت عراق که سال گذشته 
اربعین را بدون حضور زائران خارجی برگزار کرد، 
امســال با حضور ۶0 هزار زائر از ایران و 10 هزار 
زائر از دیگر کشــورها در مراسم اربعین موافقت 
کرده است. نخست وزیر عراق همچنین افزایش 
ســهمیه ایران در اربعین را وعده داده اســت. تا 
این لحظه، دولــت عراق فقط با ســفر هوایی به 
این کشــور موافقت کرده و مرزهای زمینی بین 

دو کشور برای تردد زائران همچنان بسته است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دهه هاســت که انتصاب استاندار 
برخی از اســتان های کشــور به ویژه 
اســتان های مرزی با محرومیت باال و 
زبان و مذهب اقلیت؛ با حاشــیه های 

فراوان روبروست. 
این حواشــی هر چند همواره حوِل 
محور انتصاب اســتانداران غیربومی 
و با نگاه امنیتی از ســوی دولتمردان 
پایتخت نشــین دور می زد، اما این بار 
حاشیه ها در خصوص استاندار جدید 
سیستان و بلوچســتان کمی متفاوت 
بود؛ شخصی که به محروم ترین منطقه 
کشور برای اســتانداری گسیل شده 
به ادعای برخــی خبرگزاری ها یکی از 
پُروپیمان ترین حقوق هــای ماه های 
اخیر را در بین مدیران دولتی دریافت 

کرده است.
»حسین مدرس خیابانی« در حالی 
استاندار سیستان وبلوچستان شد که نه 
تنها هیچ نسبت خونی و زیستی با این 
استان ندارد، که گفته می شود در تیرماه 
سال 1۴00، 11۷میلیون تومان حقوق 

دریافت کرده است!
مبلغی که نه تنها از نگاه بســیاری 
برای دریافتی یک ماهه یک شــهروند 
ایرانی، نجومی است که این پارادوکس 
را هم تقویت می کند که فردی با چنین 
جیب های پُرپولی، اساسا چه درکی از 
محرومیت مردِم سیستان وبلوچستان 
خواهد داشت؟! استانی که گزارش ها از 
بعضی مناطق آن حکایت از سوءتغذیه 

و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم 
و مواد غذایی اساسی در بین مردم دارد.

 ماجرای افشای فیش 
از کجا شروع شد؟

ســوم شــهریور ماه، پیرو ارسال 
فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی 
به »ســامانه ســوت زنی« خبرگزاری 
فارس، این رسانه مدعی شد که در فیش 
حقوقی تیرماه 1۴00 حسین مدرس 
خیابانــی، مدیرعامل شــرکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وابسته به 
بانک سپه( مبالغ حقوق پایه ۲۲ میلیون 
تومان، حق جذب پنج میلیون تومان و 
فوق العاده شغل ۹میلیون تومان درج 
شده است و همچنین مبلغ اضافه کاری 
تیرمــاه 13۹۹ وی 31 میلیون تومان 

بوده است. 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
از جمله شــرکت های بورسی فعال در 
زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی 
و بازار سرمایه است که درصد عمده ای 
از سهام آن به صورت مستقیم متعلق به 

بانک سپه است.
براســاس این گــزارش در فیش 
تیرماه جمع حقوق و مزایا مدیرعامل 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید، بهغیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷0 
میلیون تومان درج شده است. همچنین 
در فیش تجمیعی تیرمــاه وی نیز در 
مجموع بابت حق ماموریــت و کارانه 
مبلغ ۴۷ میلیون تومان درج شده است 
که با این حساب مجموع دریافتی او در 
تیر ماه را به حدود 11۷ میلیون تومان 

می رساند.
در این گــزارش هر چنــد محمد 
اســدی، معاون مالی و اداری شرکت 

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در 
خصوص حقوق و مزایــای مدیرعامل 
این شرکت آن را قانونی دانسته و توضیح 
داده که پرداخت هــای صورت گرفته 
در شرکت براســاس ضوابط مربوط به 
»عضویت و حقــوق و مزایای مدیران 
عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های 
وابسته به بانک ها و بیمه های دولتی« 
بوده و هیچ گونه انحرافــی از این بابت 
صورت نپذیرفته اســت، اما بســیاری 
انتصــاب مدیری با چنیــن حقوقی را 
بــرای اســتانداری اســتانی مثــل 
سیستان و بلوچستان مملو از پارادوکس 

می دانند.
حسین مدرس خیابانی کیست؟

حسین مدرس خیابانی، زاده 13۴۷ 
متولد تهران اســت. او پیش  از این در 
خرداد 13۹8 تا اواخر اردیبهشت 13۹۹ 
و در زمان ریاســت رحمانی بر وزارت 
صمت قائم مقام وزیر صمــت در امور 
بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی 
از وزارت صمت، طــی حکمی از طرف 
حســن روحانی رئیس جمهور وقت، 

در ۲۲ اردیبهشــت 13۹۹ بــه عنوان 
سرپرست وزارت صمت منصوب شد. 

مدرس خیابانی در مرداد ماه ســال 
13۹۹ رای اعتماد از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی برای تصدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و بر 
این اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه 
13۹۹ به عنوان مدیرعامل شــرکت 

سرمایه گذاری امید منصوب شد. 
واکنش تند اصول گرایان به 
انتخاب استاندار سیستان

پس از انتصــاب اســتاندار جدید 
سیستان وبلوچســتان بســیاری از 
حامیان رئیسی نیز به او انتقاد کردند، 
علی قلهکی، فعال رسانه ای اصولگرا در 
توئیترش نوشت: »مدرس خیابانی، در 
حالی استاندار سیستان وبلوچستان شد 
که در تیرماه سال 1۴00، 11۷میلیون 
تومان حقوق دریافت کــرده! آیا یک 
استاندارِ نجومی بگیر، درِد استاِن محروم 
و مردِم مستضعِف سیستان وبلوچستان 

را درک می کند؟!«
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی و رئیس 
هیات تحقیق و تفحص از حقوق های 
نجومی هم در واکنــش به این انتصاب 
در توئیترش نوشــت: »با اســتفاده از 
گزارش های مردمــی، هیات تحقیق 
و تفحص گزارش جامــع و دقیقی را از 
نجومی بگیــران در مهلت قانونی تهیه 
خواهیم کرد.  »مطمئنم رییس جمهور 
محترم، موضوع  حقوق نجومی استاندار 
ویژه منتخب سیستان و بلوچســتان 
را شــخصا بررســی کرده، بــه وعده 

پاسخگویی عمل خواهند کرد«.
 بی توجهی به نگاه بومی

هر چند در ماجــرای انتصاب اخیر 
استاندار سیستان و بلوچستان، نگاه  ها 
به درآمد باالی شــخص منصوب شده 
متمرکز اســت؛ اما انتخابی اینچنین 
را شــاید باید ریشــه در انتخاب  های 
بی تناســبی دانست که پیشــتر بارها 

شاهد آن بودیم.
حســن روحانی، رئیــس جمهور 
پیشــین هــم در دوره اول ریاســت 
جمهوری با وجود وعده  هایی که مبنی 
بر تکیه بر انتخاب نیروهای بومی داده 
بود، وعــده اش را  عملی نکــرد و در 3 
اســتان کشــور که اقلیت  ها ساکنند 
)سیستان و بلوچســتان، کردستان و 
گلستان( استانداران غیربومی منصوب 
کرد. هر چنــد روحانــی در دوره دوم 
دولتش بهمن مرادنیــا را که خود یک 
کرد شیعه بود به عنوان استاندار کرستان 
منصوب کرد، اما باز هم بسیاری انتخاب 
او را چندان متناســب بــا جمعیتی با 
اکثریت اهل سنت ندانستند. اتفاقی که 

در دوره ابراهیم رئیسی با انتخاب فردی 
چون مدرس خیابانی به عنوان استاندار 

سیستان و بلوچستان هم تکرار شد.
محمد رئوف قادری، نماینده دوره 
پنجم کردســتان در این باره می گوید: 
»هر چند برخی از دولتمردان معتقدند 
از استانداران اهل سنت و بومی مناطق 
اقلیت نشین اســتفاده کنند اما بخش 
دیگر هنوز هم نمی توانند این مســئله 
را بپذیرنــد. در دولت های ســابق هم 
در مدیریت هــای کالن از نیروهــای 
اهل سنت استفاده ای نشــد. ما غیر از 
اوایل انقالب، آن  هــم در دولت موقت 
استاندار اهل سنت نداشتیم. نه در دولت 
اصول گرا، نه در دولت سازندگی و نه در 
دولت  های بعدی«. به گفته او هر چند 
باید پیش از بومی گرایی به شایســته 
ساالری توجه کرد، اما چگونه است که 
تنها در استان هایی با ساکنین اهل سنت 

هیچ گاه فرد شایسته ای پیدا نمی شود.
فعــاالن مدنــی در اســتان  های 
سیستان و بلوچســتان و منطقــه 
ترکمن نشین و کرد هم همواره نسبت به 
انتصاب استاندارانشان معترض هستند 
و این گزینش ها را امنیتی می دانند. نگاه 
امنیتی که از سوی دولت اجازه انتخاب 

فرد بومی را نمی دهد.
فرد بومی انتخاب بهتریست

اما ماجرای اعتراض به استانداران به 
دلیل عدم درک محرومیت مردم مناطق 
مرزی مثل سیستان و بلوچستان تنها به 
جیب های پرپول آنها خالصه نمی شود، 
بلکه به اعتقاد برخی فعاالن اجتماعی 
این افراد حتی استان ها را هم به درستی 

نمی شناسند.
در همین باره رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس شــورای 
اسالمی به فارس می گوید: »بسیاری 
از نیروهای بومی سیستان و بلوچستان 
نیروهای توانمندی هســتند که اگر از 
خیلــی از وزیرانی که توســط رئیس 
جمهور دولت سیزدهم معرفی شده اند 

توانمندتر نباشند کمتر از آنها نیستند. 
اما به هر حال وی حــق انتخاب دارد و 
می تواند افراد را برای پست  های مختلف 

انتخاب کند«.
نماینده مردم زاهــدان در مجلس 
شورای اسالمی تاکید می کند: »حضور 
فردی غیــر از بومیــان توانمند بلوچ و 
سیستانی و دیگر افرادی که عمر خود 
را در راه خدمت به مــردم این خطه در 
استان صرف کرده اند به عنوان استاندار 
را توهین به مردم خوب این خطه پهناور 

می دانیم«.
به گفته او کسی که از بیرون بخواهد 
به عنوان اســتاندار به فعالیت مشغول 
شود، تنها یک ســال زمان نیاز دارد تا 
شهرها و روستاهای این خطه پهناور را 
بشناسد و قطعا به مانند یک نیروی بومی 

دلسوزی الزم را نسبت به منطقه ندارد.
در این میــان بســیاری از فعاالن 
مدنی معتقدند در بیش از ۴0 سال که 
از پیروزی انقالب اســالمی می گذرد، 
با حضور اســتانداران غیــر بومی در 
اســتان های مــرزی و دارای جمعیت 
مذهبــی اقلیت، نه تنها توســعه قابل 
توجهی رخ نداده بلکه شــاهد افزایش 
محرومیــت و آســیب های اجتماعی 

بیشتر در این استان ها هستیم.

حواشی انتصاب استاندار جدید سیستان و بلوچستان ادامه دارد؛

مدیریت یک نجومی بگیر غیربومی در محرومترین استان کشور

گفت وگو

جامعه شناس و رئیس بهزیستی قرچک گفت: هرچند در 
ایران مانند ســایر نقاط دنیا، مردان بیشتر از زنان خودکشی 
می کنند اما در مقایسه با سایر کشورها، در ایران زنان بیشتر از 

زنان سایر نقاط دنیا خودکشی می کنند.
اردشــیر بهرامــی، و در گفــت و گــو بــا ایلنــا افزود: 
در ایران آمــار خودکشــی روند رو بــه رشــدی دارد و این 
 رونــد در طی ســال های ۹۷ تا 1۴00 رشــد بیشــتری نیز 

داشته است. 
بــه گفتــه او سیاســت های مــا اگرچــه علمــی 
 اســت، امــا نتواســته در قبــال این رشــد کارآمد باشــد. 
بهرامی معتقد است که اگر برنامه های جامع و کاملی در سطوح 
مختلف در خانواده، مدرسه، رسانه، فضای شهری، محیط کار 

و... اجرا نشود، قطعا روند رو به رشد ادامه خواهد داشت.

 تغییر کانون خودکشی از غرب کشور به مرکز
رییس سابق دبیرخانه آسیب های اجتماعی استان تهران 
درباره کانون های خودکشــی گفت: در آخرین بررســی ها 
مشخص شده کانون خودکشــی از غرب ایران به مرکز و سایر 
مناطق کشــور از جمله اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، 
بندرعباس، استان مرکزی، گیالن، تهران و سایر مناطق مانند 

خراسان شمالی در حال تغییر است.
بهرامی با بیان اینکه البته هنوز در استان های غربی مانند 
ایالم آمار خودکشی باالست، تصریح کرد: اما این آمار یک روند 
کاهشی تدریجی دارد، البته این روند خیلی قابل توجه نیست، 
اما در یک سری از مناطق دیگر کشور وضعیت خودکشی در 

حال شیوع است و این موضوع نگران کننده است.
  نقش پیک های متعدد کرونا در افزایش خودکشی 

در سال ۹۹
این پژوهشگر و نویسنده کتاب فرهنگ، توسعه و خودکشی 
در غرب ایران گفت: همــه افراد جامعه به طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم تحت تاثیر کرونا و مشکالت ناشــی از آن قرار 
گرفته اند. گاهی اوقــات در این میان کودکان یا ســالمندان 
بیشتر آسیب را می بینند، البته این آسیب ها متفاوت است، اما 
معتقدم اثرات روحی روانی ناشی از کرونا مانند خودکشی تازه 

در حال شروع شدن است. وی ادامه داد: اگرچه در طول مدت 
یک سال و نیم گذشته، کرونا روی مشــکالت روحی و روانی 
مانند افزایش خشونت ها، انزوای اجتماعی، خشونت خانگی و 
خودکشی تاثیر داشته است، اما مانند خیلی از رخدادهای دیگر 
مانند زلزله که در دوره بحران، انسجام اجتماعی شکل می گیرد 
در این دوره نیز در کوتاه مدت این انسجام شکل گرفته و شاید 
تصور کنیم در این شرایط جامعه زنده است و همه به یکدیگر 
کمک می کنند اما کرونا نه تنها یک بیماری بلکه یک بحران 
اجتماعی است و تاثیرات آن را در زندگی پس از گذراندن بحران 
باتوجه به اینکه نظم جامعه از بین رفته و معاش خیلی از افراد 
دچار اختالل شده و روابط و مناسبت های اجتماعی از بین رفته 

است، خواهیم دید.
جامعه شــناس و پژوهشگر و نویســنده کتاب فرهنگ، 
توســعه و خودکشــی در غرب ایران با بیــان اینکه میزان 
تاب آوری افراد در جامعه در حال کم شــدن اســت و سطح 
تحمل و مــدارای اجتماعی افراد کاهش پیدا کرده اســت، 
تصریح کرد: البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که کرونا به 
تنهایی تاثیرگذار نیست و باعث افزایش خشونت و خودکشی 
نمی شود، بلکه مشکالت اقتصادی، تورم و بیکاری نیز در این 

فرآیندها تاثیرگذار است.

۵۷ درصد خودکشی ها با حلق آویز کردن است
وی ادامــه داد: ۵۷ درصد مرگ های بر اثر خودکشــی به 
دلیل حلق آویز کردن است. مسمویت با قرص ها و سموم نیز 
تقریبا ۲0 درصد است. خودسوزی مابقی مرگ های ناشی از 

خودکشی است.
 رخنه خودکشی از طبقات پایین به طبقات اجتماعی 

دارای تخصص  علمی
بهرامی در پاسخ به این سوال که عوامل سیاسی و اقتصادی 
چقدر در افزایش خودکشــی ها تاثیر گذار است، تصریح کرد: 
خودکشــی از طبقات پایین جامعه که دچار مشکالت روحی 
و روانی بودند به طبقات اجتماعی دارای تخصص های علمی 
رخنه کرده و این نشان از یک بحران در جامعه است و این برای 
جامعه خطرناک است چراکه این افراد الگو و مرجع در جامعه 
 هســتند و این موارد باعث افزایش ناامیــدی و یاس و مرِگ 

نشاط اجتماعی می شود.
به گفته او آگاهی خانواده نســبت به جواِن درگیر بحران 
خودکشی بسیار مهم اســت، گاهی اوقات خانواده نمی داند 
که فرد می خواهد خودکشــی کند و روش برخورد با او را بلد 
نیست و نمی داند که از چه سازمان و چه نهادی مانند اورژانس 

اجتماعی کمک بگیرد.

رئیس بهزیستی قرچک در گفت وگو با ایلنا:

زنان ایرانی بیشتر از سایر زنان دنیا خودکشی می کنند 

هر چند در ماجرای 
انتصاب اخیر استاندار 
سیستان و بلوچستان، 
نگاه  ها به درآمد باالی 
شخص منصوب شده 

متمرکز است؛ اما انتخابی 
اینچنین را شاید باید ریشه 

در انتخاب  های غیربومی 
بی تناسبی دانست که 
 پیشتر هم بارها شاهد 

آن بودیم

فعاالن مدنی در استان  های 
سیستان و بلوچستان و 
منطقه ترکمن نشین و 

کرد هم همواره به انتصاب 
استاندارانشان معترض 
هستند و این گزینش ها 
را امنیتی می دانند. نگاه 

 امنیتی که از سوی 
دولت اجازه انتخاب فرد 

بومی را نمی دهد
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