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وطنامروز شماره 2947

اجتماعی

اخبار

آب به اولین روستای غیزانیه رسید

نماینده استان خوزستان در شورای
عالی اس��تانها گف��ت :آب به مدار
اولین روس��تای غیزانیه رس��ید و
اعتبارات قاب��ل توجهی نیز در این
باره برای تکمیل این پروژه در نظر

گرفته شد.
احمد زمانپور ،نماینده استان خوزستان در شورای عالی
استانها با اشاره به پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه
اظهار داش��ت :با حضور استاندار و سایر مسؤوالن آب به
مدار اولین روستای غیزانیه رسید و اعتبارات قابل توجهی
نیز در اینباره برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شد.
وی گفت :با توس��عه و بازسازی تصفیهخانه شیبان و
اجرای  ۲۴کیلومتر خط انتقال جدید و همچنین توسعه
و بازسازی ایستگاه پمپاژ صفیره در گام جدید ،دیگر کمبود
آب نخواهیم داش��ت و پمپ صفیره میتواند به طور ۲۴
ساعته در مدار باشد.
نماینده استان خوزس��تان در شورای عالی استانها
درباره اعتبار پروژه آبرس��انی تصریح کرد :پروژه آبرسانی
به  8روس��تای فاقد آب دهستان مشرحات با اجرای ۴۳
کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع و اعتبار مالی ۳۰۰
میلیارد ریال نیز به اتمام رسید.

 ۶۵درصد سارقان پایتخت
ساکن تهران نیستند

اس��تاندار تهران گفت :بر اساس اعالم پلیس  ۶۵درصد
سارقان در تهران سکونت ندارند و  ۸۵درصد زورگیریها
توسط موتوسیکلتسواران بدون هویت انجام میشود.
انوش��یروان محس��نیبندپی در حاشیه دومین طرح
کاشف پلیس آگاهی پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار
داش��ت :در بدو شروع کار پلیس در تهران ،پایتخت ۲۹
درصد از سرقت کل کشور را به خود اختصاص داده بود
که در پایان سال  ۹۸این عدد به  21/8درصد رسیده است.
بیان این نکته ضروری است که  ۶۵درصد سارقان که در
این شهر دستگیر میشوند ،بومی پایتخت نیستند ،یعنی
محل سکونتشان در تهران نیست.
وی افزود :ش��اهد اقدامات ارزش��مند و اثربخشی در
راستای ارتقای سالمت روحی و روانی شهروندان تهران
توسط نیروی انتظامی پایتخت بودهایم.
اس��تاندار تهران گفت :به ط��ور کلی باید عرض کنم
در وقوع جرم کاهش و در کش��فیات افزایش داشتهایم.
همه میدانیم که اگر پلیس از تجهیزات و امکانات باالیی
برخوردار باشد ،میتواند عملکرد بهتری داشته باشد ،به
همین منظور در استانداری تکلیف کردهایم تا جایی که
میشود پلیس را در تامین تجهیزات کمک کنیم.
وی تصری��ح ک��رد :برخوردار کردن پلی��س از لحاظ
الکترونیکی را در جلس��های که امروز داش��تیم ،تصویب
کردهایم و از شهرداری هم درخواست داشتیم دوربینهای
الکترونیکی را که دارند در اختیار پلیس قرار دهند .استاندار
تهران گفت ۱۵۰:هزار واحد صنفی بدون پروانه در پایتخت
فعالیت میکنند ،بین  3/5تا  ۴میلیون موتوسیکلتسوار
بدون هویت در این شهر داریم که  ۸۵درصد از زورگیریها
توسط همین موتوسیکلتسواران انجام میشود.
محسنیبندپی گفت :پایتخت  ۸۰کالنتری کم دارد تا
به حد معمول از لحاظ تعداد کالنتریها برسد .در همین
راستا مصوب کردهایم که  2قطعه زمین در هر منطقه برای
ساخت کالنتری از سوی شهرداری تعلق بگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه
الزام اجرایی برای شهرداری در این راستا دارید ،گفت :هم بر
ما (مجموعه استانداری) و هم بر دوستان شهرداری واضح
و مبرهن اس��ت که پایتخت به این  ۸۰کالنتری احتیاج
دارد و بای��د همگی برای تأمین این خأل پای کار بیاییم.
در نخستین جلسه شورای شهر بعد از امروز من و سردار
رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت حضور پیدا میکنیم و بار
دیگر این موضوع را متذکر میشویم .اگر دوستان شهرداری
به این موضوع اهمیتی ندهند ،از اهرمهای دیگری برای
اجرایی کردن این تصمیمات استفاده میکنیم.

چه تعداد از آتشسوزیهای پایتخت
عمدی بود؟

شهرداری تهران در جوابیهای گزارش «وطن امروز» درباره تراکمفروشی
در۱۵هکتارباقیماندهبوستانارتش راتأییدکرد

اقرار شهرداری به
بر جسازی در پادگان ۰۶

سخنگویشورایشهر :ساختوسازدر١٥هكتارديگردراينمنطقه
را داراى تبعات جدى مىدانم
میکائیل دیانی :بعد از گذش��ت چند روز از گزارش «هدیه به
مردم یا کاسبی از تراکمفروشی؟!» روزنامه «وطن امروز» ،روابط
عمومی شهرداری در جوابیهای با تایید این گزارش توضیحاتی
را هم درباره توافق بین ارتش و شهرداری درباره تغییر «پادگان
 06به بوستان ارتش» ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش «وطن امروز» ،پیش از ش��روع تغییر کاربری
پادگان 06به بوستان ارتش ،گزارشهایی پیرامون نقاط پنهان این
توافق از سوی این رسانه منتشر شد ،که حاال در قالب جوابیهای از
سوی شهرداری ،تلویحا مورد تایید قرار گرفته است؛ به گونهای که
با وجود مساحت  50هکتاری پادگان  ،06در فضای رسانهای تنها
به تبدیل  35هکتار از این زمین به بوستان ارتش اشاره میشد،
حال آنکه مسأله اساسی درباره آن  15هکتاری است که کسی
درباره آن سخن نمیگفت و حاال پس از گزارش «وطنامروز»،
شهرداری درباره آن صحبت میکند.
ش��هرداری در جوابیه خود پیرامون این تبدیل با اش��اره به
توس��ازها در آن  15هکتار باقیمانده اعالم میکند «در
ساخ 
توافق اولیهای که در س��ال  ۹۲تهیه و به کمیس��یون ماده 5
ارجاع شد ،به ارتش اجازه داده میشد در  ۴۰درصد سهم خود
بارگذاری تجاری ،اداری ،گردشگری و مسکونی با زیربنای یک
میلیون و  ۶۰۰هزار مترمربع! داشته باشد که این تراکم برگرفته
از پهنههای طرح تفصیلی بود .البته در کمیسیون ماده  ،5این

زیربنا به حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار مترمربع و پس از آن
در شورای عالی شهرسازی و معماری به یک میلیون و  ۵۰۰هزار
مترمربع کاهش یافت .در دوره جدید مدیریت شهری ،رویکرد
خلق کیفیت در شهر و حفظ ارزشهای طبیعی و تاریخی در
رأس امور قرار گرفت .با روی کار آمدن پیروز حناچی به عنوان
شهردار تهران و توجه ویژه ایشان به کیفیت زیست شهری ،با
توجه به ارزش��مندی اراضی فوق جلوگیری از شهرفروشی در
دستور کار قرار گرفت و بهرغم شرایط اقتصادی و مشکالت مالی
فراوان ،شهرداری تهران از درآمد قابل مالحظهای چشمپوشی
کرد و با همراهی ارتش ،میزان بارگذاری به  ۶۳۰هزارمترمربع
کاهش یافت».
«وطن امروز» در گزارش خود با اشاره به ساختوساز در آن
 15هکتار آورده بود« :آنچه پیش از این بین شهرداری و ارتش
مورد توافق قرار گرفته بود ،امکان بارگذاری ارتش در  6هکتار از
این  15هکتار با متوسط طبقات 11و  12طبقه بود اما با توجه به
ثبت حدود  100هزار مترمربع ابنیه ارزشمند ،محدوده بارگذاری
پیشنهادی از 6هکتار به 2/9هکتار کاهش پیدا کرد» .که جوابیه
شهرداری با تایید آن تنها صورتبندی اعداد را تغییر داده است
که «تنها در  ۳هکتار یعنی  ۲۰درصد از  ۱۵هکتار و  ۶درصد
از مساحت کل بارگذاری انجام میشود».
شهرداری تهران در توضیح جمعیتپذیری این بخشی که

تبدیل به برجهای تجاری و مسکونی میشود نیز گفته است:
«جمعیتپذیری بخش مس��کونی در طرح ارائهش��ده ۲۷۰۰
نفر اس��ت که پایینتر از ظرفیت در نظر گرفتهش��ده در طرح
تفصیلی است و مساحت ناخالص تجاری که بیشترین جذب
س��فر را دارد  ۶۷هزار مترمربع بوده که خالص آن حدود ۳۰
هزار متر مربع است».
ش��هرداری ته��ران اما در توجیه این تراکمفروش��ی بزرگ
میگوید« :در تهران ساالنه حدود  ۱۲میلیون مترمربع پروانه
صادر میش��ود و  ۶۳۰هزار مترمربع در محلی که کامال واجد
ویژگیهای شهرس��ازانه اس��ت ،در قبال آزادسازی  ۳۵۰هزار
مترمربع فضای عمومی برای مردم ،با منطق مدیریت پایدار شهر
کامال منطبق است» .این در حالی است که همزمان با جوابیه
شهرداری به «وطن امروز» ،علی اعطا ،عضو شوراى اسالمى شهر
تهران و سخنگوى این شورا با تایید گزارش «وطن امروز» در
رشته توئیتی با انتقاد از شهرداری نوشت« :در توافق  ،٠٦آنچه
مايه نگرانى است سرنوشت  ١٥هكتار باقيمانده است ،جايى كه
طبق مصوبه شوراي عالى شهرسازى قرار است در آن  ٦٣٠هزار
توساز صورت گيرد .نخستين بار بهمن  ٩٦در
مترمربع ساخ 
صحن علنى شورا نسبت به تصويب هرگونه بارگذارى سنگين
در  ٠٦هشدار دادم».
نکته جالب توجه در رشته توئیت سخنگوی شورای شهر،

توسازها
اختالف شورای شهر و شهرداری بر سر همین ساخ 
در آن  15هکتار بوده است ،به گونهای که نوشته «در آن مقطع،
با پيگيرىهاى ما ،شوراي عالى شهرسازى پذيرفت موضوع را
از دس��تور خارج كند .من ضمن حمايت جدى از آزادس��ازى
توساز  ٦٣٠هزارمترى در ١٥هكتار ديگر در
 ٣٥هكتار ،ساخ 
اين منطقه را داراى تبعات جدى مىدانم .شخصا در  2جلسه
حضورى پيشنهاد جايگزينى به شهردار محترم تهران ارائه كردم.
مىشد دنبال كرد و به نتيجه رساند اما دنبال نشد».
اما آنچه نش��ان از عدم آشنایی اعضای شورای پنجم شهر
تهران نسبت به مدیریت شهری دارد را میتوان در پیشنهاد
توساز در  15هکتار باقیمانده
اعطا به شهرداری به جای ساخ 
از بوستان ارتش دید .وی نوشته است«:پيشنهاد کردم طرح
«افزایش محدوده شهر تهران» به «میزانی که سهم ارتش از
زمین و متراژ ساخت در آن تامین شود» را به «شورای عالى
شهرسازی» ببرید و مصوبه بگیرید .در این صورت با «اندكى
افزایش در محدوده شهر» و «تامین سهم ارتش در آن محدوده
جديد و حتی کمی بیشتر» میشد همه این ٥٠هكتار را در
پادگان ٠٦تهران آزاد کرد» .این پیشنهاد اما به معنای توسعه
ش��هر به همراه هزینه باالی توس��عه زیرساختهای شهری
است که بهمراتب میتواند مشکالت جدیتری برای مدیریت
شهری ایجاد کند.

پدر رومینا:

با دیدن عکسهای دخترم در اینستاگرام دیوانه شدم

گروه اجتماعی 2 :هفته پس از جنجال
حوادث
قتل رومینا اشرفی در تالش ،پدر رومینا
ادعا کرد انتشار عکسهای خصوصی دخترش با بهمن خاوری
باعث جنون وی شده است.
رضا اشرفی  37ساله ،کشاورز است و  15سال از ازدواجش
میگذرد .وی در گفتوگویی درباره برخورد با بهمن خاوری
که دختر وی را فراری داده بود ،گفت :یک نفر به من گفت
ظرف  ۲تا  ۳روز دیگر دخترت فرار میکند؛ به خانه آمدم و
گوشی دخترم را چک کردم .متوجه شدم پیامی در این رابطه
رد و بدل نشده است .یک هفته از شنیدن اینکه میخواهد
فرار کند میگذشت؛ خرید کرده بودم ،همسرم مریض احوال
بود؛ شام گذاشتم و سر سفره نشستیم و شام خوردیم .بعد
از آن هوس چ��ای کردم؛ رومینا چای را حاضر کرد .هنگام
خوردن چای متوجه شدم ماده سفیدرنگی ته استکان است؛
شک کردم .چای دوم را که خوردم گفتم بیمزه است .بعد از
خوردن چای س��وم در همان وضعیت خوابم برد و از ساعت
 10:30شب تا  3صبح خوابیدم .خانمم بیدارم کرد و گفت
رومینا کجاست؟ رومینا در خانه نیست .متوجه شدم رومینا در
چای مواد خوابآور ریخته و از خانه رفته بود .تا ساعت  8صبح
گیج بودم که برادرم آمد و گفت آن پسر (بهمن خاوری) در

بهمن خاوری با اتهام اعمال خالف منافی عفت محاکمه میشود

نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» با حضور قضات
دادگستری ،جامعهشناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوهقضائیه برگزار شد و ابعاد مختلف وقوع این حادثه
تلخ مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت .در این نشست ،حجتاالسالم محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی ،رئیس
پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوهقضائیه با بیان اینکه روح پدر با مشاهده عکسهای دخترش همان لحظه
کشته شده است ،افزود :خانواده یک نهاد محافظ است و پدری که نه اعتیاد داشته و نه مشکل اقتصادی ،بنابراین در
آن زمان بدون کنترل خشم اقدام به این امر کرده است .در این بین نباید نقش بهمن خاوری را نادیده گرفت ،وی با اتهام
اعمال منافی عفت محاکمه خواهد شد .در ادامه این نشست دکتر سهیال صادقی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
اظهار کرد :خشونتهای خانگی هم شامل خشونت علیه فرزندان و هم شامل خشونت علیه والدین است .وی اضافه
کرد :عالوه بر این ،مدتها قبل تحقیقی پیرامون قتل داشتم که به وسیله مصاحبههایی کیفی توسط خودم انجام شد؛
در این تحقیق روشن شده که از لحاظ اجتماعی ما با یک نوع قتل روبهرو نیستیم ،بلکه با  ۱۲۰نوع قتل مواجه هستیم
در حالی که به لحاظ حقوقی صرفا با یک نوع قتل مواجهیم .این تحقیق برای قضات ارائه شد و ذهن آنها را درگیر کرد.

تعداد مبتالیان «کووید »۱۹-در کشور به  177938و شمار قربانیان به 8506نفر رسید

وضعیت ناامیدکننده تهران

معاونمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشت:اجرایطرحترافیکدرکناربازگشاییمراکز
بوکاروادارات،حجمترددهاراافزایشمیدهد
کس 
همزیستی و با سالمت فعالیت کنیم که پروتکلهای بهداشتی
را رعایت کنیم .وضعیت مترو ،اتوبوس و تاکسی هم به همین
منوال است؛ هم از مردم و هم از ارائهدهندگان خدمات عمومی
خواهش میکنم پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند .وی افزود:
شرایط رعایت پروتکلها در شهر تهران نسبت به سایر استانها
لونقل زیاد و مسافرتهای درونشهری و
به دلیل جمعیت و حم 

فعالیت و عدم رعایت پروتکلها از سوی مکانهایی مانند پاساژها
بوکار استانهای دیگر هم هستند،
که گلوگاههای تجاری و کس 
کم��ی ناامیدکنندهتر اس��ت .بر همین اس��اس باید آموزش و
اطالعرسانی را در دستور کار قرار دهیم .ما هم برخالف میلمان
برخوردهای قضایی و حقوقی را با متخلفان انجام میدهیم.
وی درباره جزئیات تعطیلی برخی اصناف به دلیل عدم رعایت
نفر

نمودار تعداد بستریروزانه درسراسرکشور

940
900

860
820
780
740
700

660

620

580
540
500

460
420

380

340
300

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

گروه اجتماعی :وزارت بهداش��ت اعالم
درمان
کرد وضعیت تهران برای مقابله با کرونا
ناامیدکننده است و استانهای خوزستان ،کردستان و کرمانشاه
نیز در وضعیت قرمز به سر میبرند.
ن امروز» ،تهران هماکن��ون از نظر وزارت
به گ��زارش «وط 
بهداشت در وضعیت زرد به سر میبرد اما آمارهای نگرانکننده
موجب شده این استان در آستانه ورود به وضعیت قرمز باشد.
محسن فرهادی ،معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت درباره رعایت پروتکلهای بهداشتی گفته  55درصد
رعایت پروتکلها کاهش یافته اس��ت .با وج��ود اینکه وزارت
بهداش��ت اعالم کرده بود حتی اگ��ر  ۲درصد ازدحام در مترو
افزایش یابد ،طرح ترافیک لغو میشود اما عمال این اتفاق نیفتاده
است .فرهادی در این باره گفت :گالیهها نسبت به وضعیت مترو
کامال درست است و ما هم این گالیهها را رسما اعالم کردیم.
بوکار
طبیعتا اجرای طرح ترافیک در کنار بازگشایی مراکز کس 
و ادارات ،حجم ترددها را افزایش میدهد .امکانات ش��هرداری
تهران و شهرداریهای سایر استانها محدود است و الزم است
که ناوگان عمومی تقویت ش��ود .با همین ناوگان کم ،رعایت
پروتکلهای بهداش��تی و فاصلهگذاری اجتماعی الزامی است.
حتی اگر ماسک بزنیم اما در مترو ،اتوبوس و ...تراکم جمعیت
داشته باشیم ،قطعا ماسک فاقد ارزش میشود.
وی افزود :تا  ۲۷اردیبهشتماه وضعیت اجرای پروتکلها در
کشور در حد مطلوب بود و به طور میانگین  77/57درصد مردم
بوکارها پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکردند که در
و کس 
شهر تهران به  ۵۶درصد میرسید.
فرهادی ادامه داد :متاسفانه تا  ۱۵خردادماه این میانگین در
کل کشور به  22/66درصد کاهش یافت و همچنین در شهر
بوکارها در کل کشور
تهران که گلوگاه اصلی مراودات و کس�� 
است ،این میانگین ب ه  10/54درصد نزول کرد که این موضوع
زنگ خطر را برای ما به صدا درمیآورد .باید توجه کرد که عمال
زمانی میتوانیم بازگشاییها را انجام داده و ادامه دهیم و با کرونا

اینستاگرام گفته است ساعت  ۱۲شب با رومینا فرار کردهاند.
وی افزود :قبل از ظهر به پاسگاه رفتم و در زمینه آدمربایی
شکایت کردم .دوباره بعد از ظهر برای پیگیری به پاسگاه رفتم،
با آن پسر (بهمن خاوری) تماس گرفتم و گفتم دخترم را به
تو میدهم؛ مقدمات کار را فراهم کن .آدرس خانه خواهرش
را داد .به آنجا رفتم و دخترم را که دیدم تپش قلب داشتم؛ به
اتاقی رفتیم و از او پرسیدم چند سال است با این پسر رابطه
داری؟ گفت یک ماهی میشود با او تلفنی صحبت میکنم.
در بازپرسی گفتم وسایل و شناسنامه دخترم در خانه آن
پسر (بهمن خاوری) است .بعد از آن وسایل را تحویل گرفتیم
و به منزل باجناقم برگشتیم.
وی درباره اینکه گفته میش��ود بعد از تحویل رومینا با

وی بدرفتار بودید ،گفت :در مس��یر خیلی مهربان بودیم و
خودش هم تشکر کرد .هنگامی که رسیدیم کمی بعد رومینا
و ب��رادرش خوابیدند؛ با خودم گفتم کاش نمیخوابید و با
هم صحبت میکردیم .رضا اش��رفی درباره بهمن خاوری
گفت :پارسال قبل از عید برای نزدیکانش بنایی کرده بودم.
از همان اول از این پسر بدم میآمد؛ اصال آدم خوبی نبود.
شما میتوانید از همه محل بپرسید به چه نامهایی مشهور
بود .اگر هم برای رومینا به خواس��تگاری میآمد مخالفت
میکردم اما بهمن اصال خواستگاری نیامد .از بهمن حرکاتی
دیده بودم که تا به حال از کس��ی ندیده بودم .میدانس��تم
با افرادی بدنام در ارتباط بوده اس��ت؛ ش��ما هم بپرسید از
همسایهها که چهکاره است.
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رئی��س پلی��س پایتخ��ت گف��ت :بی��ش از  ۹۰درصد
آتشس��وزیهای به وقوع پیوسته در تهران غیرعمدی
بوده است .سردار حسین رحیمی ،فرمانده انتظامی پایتخت
در گفتوگو با فارس در پاسخ به این پرسش که چه تعداد
از آتشسوزیهای رخ داده در پایتخت عمدی بوده ،اظهار
داشت :بیش از۹۰درصد آتشسوزیهای تهران غیرعمدی
بوده اس��ت .سردار رحیمی تصریح کرد :پلیس تهران در
مجموع  ۵نفر از افرادی را که مظنون به ایجاد آتشسوزی
عمدی بودهاند شناسایی و دستگیر کرده و تحویل دستگاه
قضا داده است .رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر این مطلب
که پلیس تهران بر این موضوع اش��راف داش��ته و دارد،
تاکید کرد :تعدادی از آتشسوزیها به علت سهلانگاری
رخ داده؛ مثال یک آتشسوزی به صورت غیرعمد توسط
چند کارگر یک مجموعه پیمانکاری خود شهرداری حادث
ش��ده یا در موردی دیگر چند جوان حواسشان نبوده و
آتش در منطقهای کوچک ایجاد شده است؛ در مجموع
میتوان گفت که س��هم عمده این دسته از وقایع اخیر
عمدی نبوده است.

موافقت سازمان محیطزیست با شمارهگذاری تاکسیهای یورو ۴

حملونقل ممنوع است اما سازمان حفاظت محیطزیست که پیش از این بر ارتقای استاندارد خودروها به یورو ۵اصرار داشت با شمارهگذاری حدود
بر اساس قانون هوای پاک ورود خودروهای یورو  ۴به چرخه 
 ۲۲۰۰تاکسی یورو ۴موافقت کرده است .معاون محیطزیست انسانی این سازمان میگوید :ما برای کار  3دلیل مهم داشتیم .در حالی که بر اساس قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای سال  ۹۸فروش خودروهای
یورو ۴ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آالیندگی و استانداردهای یورو ۵اقدام کنند اما بنا بر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال  ۹۹به تعویق افتاد.

خرداد

وی افزود :میدانستم او هممذهب ما نیست اما برای من این
مهم نبود .خواهر من حدود  ۱۶سال پیش با یک اهل سنت
ازدواج کرد و االن پسرش کالس نهم است .اصال مشکلی با
این موضوع نداریم ،خوشبخت هم هست.
رضا اش��رفی ادامه داد :بهمن خ��اوری به دخترم گفته
ب��ود اگر با من نیایی ،آبرویت را میب��رم و پدر و مادرت را
میکشم .این موضوع را رومینا به همسرم گفته بود .من به
بهمن گفتم اگر میخواهی دخترم را خوشبخت کنی چرا
چنین تصاویری در اینس��تاگرام میگذاری؟ از مادر رومینا
بپرسید ،رومینا را مجبور میکردند در آن حالت از او عکس
بگیرند .پدر رومینا درباره احساس فعلی خود گفت :اگر به
عقب برگردم هرگز این کار را نمیکنم .با داس  2ضربه وارد
کردم و بیرون رفتم.
وی افزود :وقتی عکسها و تصاویر اینستاگرام را دیدم،
اذیت ش��دم .او دخترم را فری��ب داد .با آبروی خانواده ما در
اینستاگرام بازی کرد؛ آدمی که شرف و غیرت داشته باشد،
این کار را نمیکند .رضا اشرفی درباره اینکه چه کسی را مقصر
میداند ،گفت :مقصر اصلی خودم هس��تم ،چون من قتل را
انجام دادم .من تمام جزئیات قتل را به یاد دارم اما با دیدن
عکسهای اینستاگرام دیوانه شدم .اینکه بهمن خاوری ادعا
کرده به خواستگاری دخترم آمده دروغ است .کسی نزد من
نیامد و با من صحبت نکرد .رومینا خواستگارهای زیادی داشت.
من نمیخواستم رومینا را تحت فشار بگذارم و میخواستم او
آزاد باشد؛ من با حجابش مشکلی نداشتم و اصراری نداشتم
لباس خاصی بپوشد .هر لباسی میگفت دوست دارم همان
را برایش میخریدم .من رومینا را دوست داشتم ولی عصبی
شدم و االن زمان قابل بازگشت نیست.
پروتکلهای بهداشتی نیز گفت :این تعطیلیها در مکانهایی انجام
شده که از نظر ما اهمیت بیشتری داشته و حجم مراوداتشان
بیش��تر بوده اس��ت .حجم عمدهای از این مراکز رس��تورانها و
سفرهخانههایی بودند که بر اساس مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا
فعالیتشان را آغاز کردند اما به صورت غیرمجاز مواد دخانی هم
عرضه کردهاند .یکسری هم مربوط به تاالرهای پذیرایی است که
مراسمهای تجمعی برگزار کردند مانند ختم یا عروسی .عمدتا این
 2گروه بیش از سایر اصناف تعطیل شدهاند .البته برخی مکانهای
بینمسیری نیز که پروتکلها را رعایت نکردند تعطیل شدهاند.
در همین حال س��خنگوی وزارت بهداشت درباره آمارهای
جدید در خصوص بیماری «کووید »19-گفت :استان خوزستان
همچنان در وضعیت قرمز است و استانهای کردستان و کرمانشاه
نیز در وضعیت قرمز قرار دارند .عالوه بر آن ۶ ،استان از جمله
استانهای سیستان و بلوچس��تان ،کرمان ،آذربایجان شرقی،
اصفهان و یزد نیز در وضعیت هشدار قرار دارند .سخنگوی وزارت
بهداشت از شناسایی  ۲۰۱۱مورد جدید ویروس کرونا در کشور
طی  24ساعت ظهر سهشنبه تا ظهر چهارشنبه خبر داد و گفت:
به این ترتیب مجموع مبتالیان «کووید »19-در کشور به ۱۷۷
هزار و  938نفر رسید .به گزارش ایسنا ،دکتر الری گفت :از دیروز
(سهشنبه) تا امروز  ۲۱خرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی 2 ،هزار و  ۱۱بیمار جدید مبتال به «کووید »19-در
کشور شناسایی شدند که  ۸۱۱مورد بستری شدند.
وی ادامه داد :به این ترتیب مجموع بیماران «کووید»19-
در کشور به  ۱۷۷هزار و  ۹۳۸نفر رسید .الری همچنین گفت:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۸۱ ،بیمار «کووید»19-
جان خود را از دست دادند .به این ترتیب مجموع جانباختگان
این بیماری به  ۸هزار و  ۵۰۶نفر رس��ید .س��خنگوی وزارت
بهداشت افزود :خوش��بختانه تاکنون  ۱۴۰هزار و  ۵۹۰نفر از
بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
وی همچنین ادامه داد :تاکنون یک میلیون و  ۱۵۱هزار و
 ۳۲آزمایش تشخیص «کووید »19-در کشور انجام شده است.

