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میز خبر
قائممقام سازمان دانشآموزی وزارت
آموزشوپرورش خبر داد:

دعوت به کار از  2دانشآموز قطع عضو
حادثه داراب در خبرگزاری پانا

با ابالغ معاون اول رئیسجمهوری

مصوبه جلوگیری از تخریب
محیطزیست شمال اجرا میشود
ایرنا| معــاون اول رئیس جمهــوری مصوبه
دولت دربــاره جلوگیری از تغییــر کاربری اراضی
کشاورزی و تخریب محیطزیســت در استانهای
شمالی را برای اجرا به دســتگاههای مربوطه ابالغ
کرد .براســاس این مصوبــه وزارتخانههای جهاد
کشــاورزی ،راهوشهرســازی و کشــور و سازمان
حفاظت محیطزیست مکلف شدند که ظرفیتها و
احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از
تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب
محیطزیســت واقع در محدوده ،حریم و خارج از
حریم شهرهای استانهای شمالی کشور (گیالن،
مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود
رادراینزمینهاعمالکنند.
تکرار تخلف در اداره محیطزیست استان گلستان

خرس گلستان را بدون کالبدشکافی
دفن کردند

اهل سنت همه با خشونت مخالفند

ما میگوییم شهادت در راه دفاع از مرزها را از ما دریغ نکنید ،بگذارید در کنار هم بمیریم و از کشورمان دفاع کنیم

نباید مردم استان که از تنوع قومی و مذهبی برخوردارند ،اختالف داشته باشند ،اقوام این استان رابطه تاریخی دارند

محمد باقرزاده -شــهروند | دور تا دور ســالن
انتظار برای ورود به دفتــر کارش ،مردانی با لباسهای
یکدست سفید بلوچی نشســتهاند ،برای واردشدن،
هیچ بازرســی صورت نمیگیرد .دفترش شلوغ است،
ریشسفیدان صندلی به صندلی جلو میروند و به زبان
بلوچی حرفهایی رد وبدل میشود که یکمرتبه دفتر
خلوت میشــود و تنها چند نفر از نزدیکان و یا مشاوران
باقیمیماننــد.رویمیزدفترکار«مولویعبدالحمید
اســماعیلزهی» در یکی از ســاختمانهای مسجد
بزرگ اهل ســنت زاهدان ،بریدههایــی از روزنامهها و
خبرگزاریها قرار دارد که مرتبط با مســائل اهل سنت
است؛ در تمام پاسخهایش هم مدام «اهل سنت» تکرار
میشود.امامجمعهاهلسنتزاهدانکهحاالهمهعمق
تاثیرگذاریاشبرمردممناطقبلوچنشینواهلسنترا
میدانند،اینروزهاودرآستانه۷۰سالگیدرگفتوگوی
مفصلیبا«شهروند»بیشازگذشتهبراعتدالوگفتمان
کابینهحضورپیداکنندکهصورتنگرفتولیامیداست
تاکیدمیکندوازلزومرفعتبعیضهامیگوید.
که در معاونان وزرا ،اســتانداران و سفرا اهل سنت به کار
تعــدادزیادیازمنتخبــانپنجمیندوره
انتخابات شــورای اسالمی شــهر و روستا در
گرفتهشوند.
کهالبتهقبالودردولتیازدهمیکسفیراهل
سیستانوبلوچستان زنان هستند؛ حتی بخش
سنتوجودداشت.
مرکزی خاش ،رتبه نخست در کشور را دارد .شما
بلهوخوشحالیماهمازهمینبودکهبراینخستینبار
تاچهاندازهموافقحضورزناندرجامعهومناصب
یک سفیر اهل سنت به کار گرفته شد ولی انتظارات در
مدیریتیهستیدواینروندراچگونهمیبینید؟
ایندورهبیشــتراســت.مابایدفرصتبدهیمومنتظر
بله؛ماموافقهستیم.درائتالفمادرزاهدانیکیاززنان
بمانیمکهچهاتفــاقوتحوالتیصورتمیگیرد.االنبا
شیعه حضور داشت که به شورا هم راه یافت .در دور قبل
ایننامهوفرمانیکهرهبرمعظمانقالبصادرکردند،راه
همدوخانمازائتالفمارأیآوردند.االنخانمهادانشگاه
هموارشده ،زمینه بیشتر فراهم است و االن هیچ عذری
میروند و تواناییهایی دارند و اگر شــئونات اسالمی را
قابل قبول نیســت .قبال میگفتند که فشار وجود دارد
رعایتکنند،مشکلینیســت.ماحتیاعتراضداریمو
وپیشــترمیگفتندازطرفنهادهاوارگانهایانقالبی
وقتیوزرامطرحشــدند،گفتیمکهاهلسنتوخانمها
فشار میآوردند که از شخصیتهای اهل سنت استفاده
جایی در کابینه ندارند .انتقاد ما ایــن بود که اگر زنی در
نشود اما االن شخص اول مملکت ،رهبر معظم انقالب،
کابینهبوددرهمهدنیامورداستقبالقرارمیگرفت؛قبال
فرمانی صادر کردند که محتوای قانون اساســی و شرع
معاونوزیرگذاشتندپسمیشودکهوزیرهمازبینزنان
اسالم اســت .االن همه جامعه ایران و همه دولتمردان،
انتخاب کرد و خوب بود اگــر زنی در بین وزرا هم حضور
همه علما از شیعه و سنی باید این فرمان را اطاعت کنند
داشت.
وبهنظرمنشــرایطفراهمشــدهکهدیگردولتحرف
از ضرورت حضور یک زن در بین وزرا سخن
هیچکسی را نشنود و اگر کسی اعتراض کرد ،این فرمان
گفتیدوحضورزناندرشوراودهیاریهایاستان
مقاممعظمرهبریرانشاندهند.ازداخلوزارتخانههای
راهممثبتمیبینید.بااینحالبسیاریازفعاالن
مختلف شــنیدیم که وقتی وزیر
حقوق زنان معتقدند که زنان
میخواســت در معاونتها از اهل
در بلوچســتان و درمناطق
اصالحطلبانبایدباسعهصدر
سنتاستفادهکند،گروهیتماس
سنینشــین از برخی حقوق
حتیمنافعجناحیخودراکنار
میگرفتند و تهدید میکردند ولی
ابتدایی خود محروم هستند و
بگذارندودنبالمنافعمردمو
االن کسی جرأت نمیکند چنین
مثال به بحث چندهمسری در
اقوامباشند
تماسی بگیرد ،چون نامه رهبری
اینمناطقاشارهمیکنند.شما
چندهمسری را ناقض حقوق انتظاربودکهاهلسنتدرکابینه وجود دارد .درخواست ما این است
کههــموزراوهممدیرانکشــور
زنان میدانید و کاری در این
حضورپیداکنندکهصورت
همین فرمان رهبــری را یک تابلو
زمینهتااالنانجامدادید؟
نگرفتولیامیداستکهدر
کنند و باالی سر خود نصب کنند
بله؛ در این شک ندارم که حقوق
معاونانوزرا،استاندارانوسفرا
و هرکســی حرفی زد ،این تابلو را
زنان در جامعه ما خیلی ضایع شده
اهلسنتبهکارگرفتهشوند
نشاندهند.
اســت و دلیل آن فاصله موجود با
درســفرپسازانتخابات
قرآن عظیمالشــأن و احکام است.
اهلسنت
حجتاالســالم رئیسی به
در قرآن آمده است که همان اندازه
همهباخشونتمخالفهستند
زاهــدان ،با هم جلســهای
کهمردانبرزنانحقدارندبههمان
داشــتید که بعضی آن را به
اندازه و نه کموبیش ،زنان بر مردان
حق دارند و این حقوق متساوی و برابر است .بنابراین ما
معنای هشــدار به دولت کنونی قلمداد کردند؛
بایدبیشــتررویآنموضوعکارکنیمکهحقوقرعایت
اینکه اگر به خواســتههای خود نرسید ،ممکن
نمیشود .درباره تعدد همسر هم چیزی است که اسالم
استدرانتخاباتبعد،بهسمتاصولگراهابروید.
چنینبرداشتیازاینجلسهدرستاست؟
جایزدانستهامااسالممیگویدبایدعدالتاجراشودواگر
من با جنــاب آقای رئیســی از قدیم رفاقــت دارم؛
کسینمیتواندعدالترارعایتکند،نبایدهمسردیگری
اختیارکند.ازاینمجوزبرایچندهمسریاستفادهشده
سالمعلیک دیرینه داریم .ایشان از چهرههای شاخص
امامتاسفانهبعضیهارعایتنمیکنندوهمینمیشودتا
کشورهستندواینجاکهتشریفآوردند،میهمانبودندو
حقوقزنانرعایتنشود.
وظیفهمابودکهدرخدمتایشانباشیم.حتیمنآنروز،
یعنیشمامعتقدیدکهچندهمسریباشدولی
روزهداشــتم؛روزهنافلهومستحببود.سرسفرهجناب
آقایسلیمانیفرموندکهبهاحتراممیهمانشماروزهخود
عدالتبایدلحاظشود؟
رابشــکنیدوماهمقبولکردیموروزهخودراشکستیم
بله؛ از لحاظ عقلــی هم اگر بخواهیم به این مســأله
تا بتوانیم سر ســفر جناب آقای رئیسی خدمت ایشان
نگاه کنیم ،عقل هم میگوید که درســت است .درست
بنشــینیم .در دو ضیافت ما خدمت ایشان بودیم .البته
اســت که برای زنان سخت اســت ولی االن در جامعه
قبلازانتخاباتاینمسألهراگفتیم؛ازطرفاصولگرایان
ماجمعیتزنانبیشــترازمرداناســت.جنگهامثل
مراجعهشدکهشمااینچنددورهاصالحطلبانراتجربه
جنگایرانوعراقجمعیتمردانراکمترکردهاســت.
کردید و برای شــما کاری نکردند ،اینبــار اصولگرایان
تعددهمســرازلحاظشرعیدرستاستوحکمتیدر
را تجربه کنید و ببینید آنها برای شــما چه کاری انجام
حکم خداوند اســت ولی خداوند مشروط کرده که باید
میدهند .ما هم گفتیم که اهل ســنت وابسته به هیچ
عدالت رعایت شود .اگر عدالت رعایت شود ،حقوق زنان
جریانیدرکشورنیستند.اولفکرمیکنیمکهچهکسانی
ضایعنمیشود.
بهنفعکلکشورهستندودوماینکهچهکسیبهمنافع
شماواهلسنتایرانهموارهازاصالحطلبان
اهلسنتکهدچارتبعیضومحرومیتهستند،نزدیک
حمایتکردیدودردوانتخاباتریاستجمهوری
است؛ یعنی اول منافع ملی و بعد منافع اهل سنت .ما آن
گذشته هم به «حســن روحانی» رأی دادید .با
زماناینموضوعراگفتیمواگراصولگرایانقولهمکاری
این همه معتقدید که پس از به قدرترســیدن
میدادند،ماچرخشمیکردیم؛گرچهممکناستاین
اصالحطلبانبهخواستههایخودنرسیدهاید؟
چرخش برای ما مضرات داشته باشد ولی ما هم به دنبال
اهل سنت در گذشته از اصالحطلبان حمایت کردند،
منافعملیومنافعجامعهخودمانهستیم.االنهمحرف
به این امید که در جامعه تحــول به وجود بیاید و اصالح
ما همین است و اگر بدانیم اصولگرایان برنامهشان خوب
صورت گیرد ،چون از نام اصالحطلبان آشــکار اســت
است ،در انتخابات آینده این امکان وجود دارد که از آنها
که دنبال اصالح و بازســازی جامعه هستند .در دو دوره
حمایتکنیم.
ریاستجمهوریدکترروحانیهمدرحدوسیعحمایت
قبلازانتخابــات،برنامهایبادکترروحانیو
کردند.دردوردوم،اهلسنتخیلیهماهنگدرصحنه
تیم ایشان داشتید و قول مشخصی به شما داده
آمدندوحتیماگزارشداریمکسانیکهدرطول۳۸سال
بودند؟
پس از پیروزی انقالب در انتخابات شرکت نکرده بودند،
قول مشخص به ما ندادند که مثال ما در کابینه حتما از
در این انتخابات برای نخستینبار رأی دادند و استدالل
اهلسنتاستفادمیکنیم؛ولیباالخرهباصحبتهایی
میکردندکهچونشما(من)گفتید،بیاییدرأیبدهید،
کهباتیــمآقایروحانیبودهاینقــولرادادندکهتاهر
ماهماحساسمسئولیتکردیم.اهلسنتهمدرحاشیه
اندازه که بتوانند ســعی میکنند مشکالت اهل سنت
کشور هم در کالنشهرها ،همه آمدند و رأی دادند و حتی
را حل کنند و خواســتن توانستن است .االن اهل سنت
بر مشارکت برادران شیعه هم تأثیرگذار بودند .انتظار ما
همین را میگویند که اگر آقای روحانی و تیمش جدی
ایناستکهتحولیدرمناطقسنینشینصورتبگیرد.
درچهارسالاولدورهاعتدال،تحوالتیدربرخیمناطق
باشند ،مشکالت قابل حل اســت مخصوصا با این نامه
مقام معظم رهبری .البته مردم ما االن مقداری گلهمند
بوده و در برخی موارد هم افرادی از اهل ســنت را به کار
گرفتند.تحوالتیبودههرچندکهضعیفبود.کسانیکه
هســتند،چراکهاصالحطلبانوقتیدرانتخاباتپیروز
میشوند مردم را فراموش میکنند و آن رفتوآمدهای
درزمینهمسائلسیاسیاطالعاتدارند،همهاذعاندارند
ایام انتخابات را بعد از انتخابات ندارند .آنها باید بدانند که
کهبرگبرندهجنابروحانیدرایندوره،آرایاهلسنت
قدرهمهمردمیکهحمایتکردندرابدانند؛شیعهوسنی.
بودهوانتظارمیرودکهاصالحطلبانآستینراباالبزنندو
اگرآنهابهخواستههاتوجهنکنند،اینخطروجودداردکه
انتظاراترابرآوردهکنند؛البتهانتظاربودکهاهلسنتدر

گزارش روز
توییتهایي در انتقاد به رئیس دانشگاه عالمه
که حاال یکي از گزینههاي وزارت علوم است

نارضایتي دانشگاهیان
از گزینه پیشنهادي
براي وزارت علوم

ما هم تالش گستردهای انجام دادیم .مشکل این است
که ما در سومالی نمایندگی نداریم .آخرین خواسته این
دزدان دریایی حدود ۸۰۰میلیون تومان اســت .تالش
کردیم که به خانواده این افراد کمک شود اما به خودشان
نه.هنوزنهاهلکنارکتوانستنداین۸۰۰میلیونتومانرا
فراهمکنندونهتااینلحظهماتوانستیمبهاینپولبرسیم.
البته من در همین سفرم به تهران به وزارت خارجه رفتم
و یکی از صحبتها همین بود .وزارت خارجه هم آمادگی
کمککردن دارد ،به شرطی که اعتماد کند و در ازای این
پول ،اسرا آزاد شــوند ،چراکه این پول بیتالمال است .ما
امیدواریمبهزودینتیجهایحاصلشود.
یعنیدرجلســهشماباآقایظریفاینبحث
مطرحشد؟
بله.دونفرازاهالیایناســتانهمقبالدرکشــورهای
آفریقایی زندانی شــدند که با پیگیــری وزارت خارجه
آزاد شدند .ما هم برای تشــکر رفتیم و من از آقای ظریف
همه ملت به سمت دیگر چرخش کنند .بعضی هستند
درخواســتکردمکهدربارهاین صیادانهم تالشکنند
که دنبال منافع خودشان هستند و ممکن است منافع
و گفتند که االن حکومت ســومالی عوض شده و وزارت
ملی و منافع اقــوام را فراموش کنند و تلفن آنها را جواب
خارجه تالش میکند با رئیس دولت جدید ارتباط برقرار
ندهند،برایگرفتنمالقاتیکسریمشکالتدرست
کند.
کنند.رهبراناصالحطلببایددنبالخواستهمردمباشند
بهمن  ۹۲تعدادی از ســربازان ایرانی توسط
یک گروهک تروریســتی به اسارت برده شدند
که اکثر خواستهها هم منافع ملی و کشور است .وحدت
ملی و پایدار زمانی حاصل میشود که منافع تمام اقوام و
که شــما در آزادی آنها نقش داشتید .امسال هم
مذاهب لحاظ شود .اصالحطلبان باید با سعهصدر حتی
یک گروهک تروریستی در حمله به هنگ مرزی
منافع جناحی خود را کنار بگذارند و دنبال منافع مردم
میرجاوه ،یک سرباز را به اسارت برد که با گذشت
واقوامباشند.
ماهها ،هنوز خانواده او در انتظار بازگشــت و خبر
یکی از معضالت این اســتان ،بازماندگان از
سالمتیاشهستند.تالشیبرایآزادیاینسرباز
تحصیل هستند که آمارهای متفاوتی هم بیان
انجام ندادید یا از شما خواسته نشده که کاری در
میشود و به نظر میآید تعداد آنها چندصدهزار
اینزمینهانجامدهید؟
نه کسی از ما خواسته و نه گزارشی به ما دادند ،چون
نفرباشــد.بافرماندوســالپیشمقاممعظم
رهبری ،به لحاظ قانونــی امکان تحصیل حتی
همانســربازهاکهآزادشدند،بســیاریمسئوالنرا
برایاتباعخارجیهمفراهمشــدهاماهمچنان
مورد حمله قرار دادند که چرا به فالنی مراجعه کردید
در سیستانوبلوچستان بســیاری از کودکان
واختالفیدردرونافتاد.بعضیهامتاسفانهتنگنظری
مدرسهنمیروندکهاینبیسوادیمیتواندریشه
دارندواالنهیچکسیجرأتنکردهبهمامراجعهکندو
بسیاری از مشکالت امنیتی و فرهنگی هم شود.
منچونهیچاطالعاتیندارم،دنبالقضیهنرفتم.مابه
چطور میشود امکان تحصیل این افراد را فراهم
این فکریم که خودشان در تالشند که این سرباز را آزاد
آورد؟
کنند .البته من یک موضوع را یادآوری کنم که به نامه
بخش بزرگــی از ناهنجــاری و
مقام معظم رهبری مرتبط است
مشکالت استان ما به فقر فرهنگی
وآناستخداماهلسنتبهعنوان
خوب بود اگر زنی
برمیگــردد؛ همانطــور که فقر
کادررســمیدرنیروهایمسلح
در بین وزرا هم حضور
اقتصادیهماینجــاوجوددارد.دو
است.چیزیکهاینجابرایماتلخ
داشت
مقولهای که زاییده تبعیض هستند
بود؛یکتلخیاینبودکهمرزبانان
و اگر این تبعیض را بتوانیم برطرف
ما را شــهید کردند و دوم اینکه
در این شک ندارم که
کنیم که مقام معظــم رهبری هم
چرا همــه این شــهدا از عزیزان
حقوق زنان در جامعه ما
فرمودند که باید از بیــن برود ،فقر
شیعه ما باشــند ،چرا5نفر از این
خیلی ضایع میشود
فرهنگی و مالی هــم از بین خواهد
۱۰نفرنبایداهلســنتباشند؟
رفت.دیگراینکهمســئولیتهادر
چرابرایحفاظتازمرزهادرکنار
اهل سنت در سطح کشور
آموزش و پرورش را باید به خود اهل
همشهیدنشویم؟انگیزهایکهدر
بر این موضوع اجماع دارند
سنت و مردم منطقه داد و نیروهای
اهل سنت برای حفاظت از مرزها
که حق و حقوق آنها باید
بومی را به کار بگیرند .این میتواند
وجود دارد ولی چون اســتخدام
از طریق قانون و گفتمان
تغییــر ایجاد کند .مثــال مدیریت
نمیکنند ،کســی از اهل سنت
پیگیری شود
آمــوزشوپرورشاســتانتااالنو
وجودندارد.مامیگوییمشهادت
بعــد از انقالب یک بار دســت اهل
را از ما دریغ نکنید و زمینه را برای
سنت نیفتاده اســت .برای یک دوره بگذارند یکی از اهل
کسانی که انگیزه دارند ،از میهن و مرزشان دفاع کنند
ســنتبهمدیریتآموزشوپرورشبرســدواگرتحول
فراهم شود؛ بگذارید در کنار هم بمیریم و از کشورمان
به وجود نیامد ،بگویند که این مشکالت نتیجه تبعیض
دفاعکنیم.بااینکاروحدتماتحکیمودلهانزدیکتر
نیســت.زاهداندومنطقهآموزشوپــرورشداردکهتا
میشوند.
االن مدیر یکی از این مناطق را هم از اهل ســنت انتخاب
در سالهای گذشته اقدامات تروریستی در
ایناستانکمترشدهاماهنوزهمگروهکهایی
نکردند.یاهنوزدرچابهاریابرخیشــهرهایبلوچستان
وجود دارند که همین شهادت سربازان مرزبانی
هنوز این اتفاق نیفتاده و تبعیض یعنی همین .االن در هر
یکی از اقدامات کور آنها بوده است .اینها گاهی
بخشیاززندگیمردمنگاهکنیدنتیجهاینتبعیضدیده
خودرامدافعحقوقاهلسنتمیدانند.راهحل
میشود.یکیازکاندیداهایاستانداریگفتکهباالترین
شمابرایحلریشهایاینموضوعوازبینرفتن
مشکل سیستانوبلوچستان فقر است که من به او گفتم
اینگروهکهاچیست؟
شماتشخیصندادیهنوزوبیشتربررسیکنید،ببینید
اهل ســنت در سطح کشــور براین موضوع اجماع
که ریشــه فقر به کجا برمیگردد .فقر معلول است و باید
دارندکهحقوحقوقآنهابایدازطریققانونوگفتمان
مشخص شود ریشه و علت آن چیست؟ آیا معدن نداریم،
پیگیری شــود ،اهل ســنت همه با خشونت مخالف
زمینکشاورزینداریم،برایصنعتزمینهفراهمنیست،
هستند .خشونت راه مطالبه حقوق نیست .این افرادی
آیا مرز نداریم ...این همه پتانســیل وجود دارد .چرا از این
که بیرون از مرزها هستند و مشکالتی ایجاد میکنند،
پتانسیلهااستفادهنمیشود؟
اعتقادماایناســتکهفریبخوردندوچهبســاکهاز
درایناســتان،گاهیاختالفوتفکیکیبین
سیستانی و بلوچ یا شــیعیان و اهل سنت دیده
بعضی جاها تحریک میشــوند .اعتقاد ما بر این است
میشود یا گروهی از داخل و خارج تالش میکنند
کهخشــونتوکشتارنبایدوجودداشتهباشدوبایدبه
به این مسائل دامن بزنند .شما بهتازگی از یک فرد
سمت قانون و گفتمان برویم .بعضی از این گروهکها
سیستانی برای رســیدن به وزارت نیرو حمایت
علمایاهلسنتراهمتهدیدمیکنند.منمعتقدمکه
کردید که با استقبال زیادی روبهرو شد و میتواند
باالترین مبارزه با افراطگرایی و خشونت همان اجرای
گامیمثبتبرایازبینبردناینشائبههاباشد.
عدالت اســت .عدالت ضامن امنیت است .اگر عدالت
بله،اینطبقهبندیهابایدازبینبرودونبایدمردماستان
اجرا شود و نگاه یکسان وجود داشته باشد ،از هر مبارزه
که از تنوع قومی و مذهبی برخوردارند ،اختالف داشــته
و مقابله نظامی تأثیرگذارتر است و ریشه افراطگرایی و
باشندوزمینهسوءاســتفادهفراهمشود.اقوامایناستان
خشونتراخشکخواهدکرد.
رابطه تاریخی و برادری قدیمی با هم دارند .بعضی تالش
کردندکهزمینهاختالفرابهوجودبیاورندکهمااعتقادیبه
آگهی ثبتی
اینمسألهنداریم.توسعهایناستانزمانیحاصلمیشود
کههمهافرادشایستهاستانازهرقومومذهبیدرکنارهم
تاریخ تنظیم ۱۳96/۰6/۱5 :
شماره دادنامه 96۰99۷۰4۰42۰۱۰۳5 :
شماره بایگانی شعبه96۰۸۰۰:
شماره پرونده96۰99۸۰4۰42۰۰۷۸۰:
قراربگیرند.ازاینرو،مااز«دکتراحمدعلیکیخا»حمایت
دادنامه
کردیموسوابقکاریافرادتوانمنداستانراهمبهتعدادی
خواهان  :خانم مریم عزتی هل آباد فرزند علی به نشانی اردبیل – خ بعثت -کوچه نسیم -کوی مهردادی – پ
 ۱۱۰تلفن همراه۰9۰۳۱۳4۰۷۱۳ :
از وزرا تحویل دادیم کــه از این افراد در مناصب تاثیرگذار
خواندگان  .۱ :آقای علی عزتی فرزند سرخوش به نشانی مجهول المکان  .2دادستان محترم شهرستان اردبیل
استفادهکنند.مااعتقادداریمکهبایددرمناصبمدیریتی
به نشانی اردبیل – بزرگراه شهدا – میدان شاهد – مجتمع قضایی -شهید بهشتی
خواسته  :اذن در ازدواج
استان هم تعادل وجود داشته باشــد .در همین شورا که
رای دادگاه
فهرستمارأیآورد،گفتیمکهشهرداریازهرطرفیبود،
در خصوص دعوی خانم مریم عزتی هل آباد فرزند علی بطرفیت -۱دادستان محترم شهرستان اردبیل  -2آقای
علی عزتی فرزند سرخوش بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اذن در ازدواج به جهت مجهول المکان
معاون باید از طرف دیگر باشد و معتقد به اعتدال هستیم
بودن پدر و در قید حیات نبودن جد پدری  ،محکمه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی بشرح خواسته و احراز
کهدرکنارهمباشیم.
رابطه ابوت و بنوت مابین طرفین بداللت تصویر مصدق سند سجلی پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی
و عدم حضور خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی و عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر در
دست
به
اسیرشــده
چابهاری
صیادان
درباره
آگهی و نظر باینکه در صورت عدم حضور پدر در محل و فوت جد پدری  ،با توجه به اینکه استیذان از انها نیز عادتا
دزداندریاییســومالیکهتعدادیازآنهادراین
غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج دارد  ،پس از طی مراحل قانونی و احراز موارد فوق الذکر مشارالیها
می تواند اقدام به ازدواج نماید و خواهان با معرفی کامل اقای حامد عیسی زاده و تبیین شرایط نکاح و مهریه
دوسال جان خود را از دســت دادند و بازماندگان
مورد توافق و نظر به اینکه تاکنون دلیلی مدلل برخالف ادعای خواهان تقدیم محکمه نگردیده  ،لذا دادگاه خواسته
همدرشــرایطبدیبهســرمیبرند،شماتااالن
خواهان را وارد تشخیص و باستناد ماده  ۱۰44قانون مدنی اذن بر ازدواج خواهان با اقای حامد عیسی زاده با
میزان مهریه تعداد ۱4سکه طالی تمام بهارازادی طرح جدید و یک سفر کربال و تعداد  ۱۳۷۳شاخه گل مریم
چهکاریانجــامدادهایدواصالکمکیبهخانواده
به صورت عندالمطالبه صادر و اعالم میدارد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد.
این افراد یا تالشــی بــرای آزادی آنها صورت
دادرس شعبه اول دادگاه خانواده اردبیل – میثم توحیدی
گرفتهاست؟
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شهروند| توله خرس گلستان که هفته پیش با
دارت بیهوشی تلف شد را بدون کالبدشکافی دفن
کردند .این اقدام با وجود دســتورالعمل ســازمان
حفاظت محیطزیســت درباره این خرس ،تخلف
دوبارهای از سوی اداره محیطزیست استان گلستان
است .این توله خرس یکشنبه پیش در حاشیه یکی
از روســتاهای پارک ملی گلســتان دیده شد .روز
دوشنبهساعتیپسازاینکهمامورانیگانحفاظت
به خرس دارت بیهوشی تزریق کردند ،در راه انتقال
خرس قهوهای به مرکز نگهداری حیاتوحش جان
ســپرد .عالوه بر اینکه اداره محیطزیست استان
گلســتان خبر مرگ این حیــوان را دو روز پس از
اعالم خبر درگیری با خرس و زخمی شــدن یکی
از اهالی روستا اعالم کرد ،از سوی دیگر با وجود این
ادعا که باید منتظر نظر دامپزشکی درباره مرگ این
توله خرس بود اما حاال یک هفته پس از اتفاق معلوم
شده آنها بدون کالبدشــکافی ،خرس مرده را دفن
کردهاند .همه اینها درحالی است که پس از انتشار
عکسهای این توله خرس قهوهای ،بعضی فعاالن
محیطزیست ،دامپزشــکان و کارشناسان سازمان
حفاظت محیطزیست تزریقدومیندارتبیهوشی
به قفسه سینه این خرس را نشانهای از بیتجربگی
مامورانی دانستند که تنها با دیدن این حیوان آن هم
درحاشیهیکروستا،آنرابیهوشکردند.
دیــروز مدیــرکل دفترحفاظــت ســازمان
محیطزیســت اعالم کرد که اداره محیطزیســت
گلستان با وجود دستورالعمل ،رأسا درباره خرسی
که به روستا آمده بود ،اقدام کرد و بدون هماهنگی
الشــه را نیز پیــش از کالبدشــکافی دفــن کرد:
«متاســفانه آنها پس از جاندادن حیوان آن را در
فضایی که برای الشه گونههای مختلف دارند ،دفن
کردهاند ».علی تیموری به مهر گفت« :باید سریعا به
ما گزارش میدادند که از طرف سازمان دامپزشک
میفرستادیمیادامپزشکمورداعتمادمانرامعرفی
میکردیم تا حیوان را با دوز مشخصی از دارو بیهوش
کنند و کار هم فنیتر و کارشناســیتر و با نظارت
سازمان انجام میشــد و بعد هم بررسی میکردیم
ببینیممشکلحیوانچیست».

مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی ،امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتوگوی تفصیلی با «شهروند»:
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میزان| قائممقام ســازمان دانشآموزی وزارت
آموزشوپرورش اعالم کــرد :از دو دانشآموز قطع
عضو حادثه داراب برای اشــتغال در خبرگزاری پانا
دعوت به عمل میآید .محمــود علیگو در توضیح
بیشــتر گفت« :بهمنظور امید به زندگــی و القای
توانمندی در مصدومان قطع عضو حادثه واژگونی
اتوبــوس داراب ،این دو دانشآمــوز در خبرگزاری
پانا بهعنوان خبرنگار مشغول به کار خواهند شد».
او دربــاره پیگیری وضع دانشآمــوزان هرمزگانی
حادثه واژگونــی اتوبوس در منطقــه داراب فارس
افزود« :درحالحاضر تمامــی اقدامات درمانی الزم
برای دانشآموزان مصدوم و حادثهدیده هرمزگانی
انجام شده اســت و هماکنون در وضع رو به بهبود
بهسر میبرند ».او با اشاره به وضع چهار دانشآموز
آســیبدیده حادثــه ادامــه داد« :دو دانشآموز
هرمزگانی که از ناحیه صورت دچار مشکل شدید
شده بودند برای انجام جراحی پالستیک به شیراز
منتقل شدند و جراحی بهخوبی روی آنها انجام شد.
همچنین دو دانشآموز قطع عضو از ناحیه دســت
و پا تا حدی بهبود یافتهانــد و به دلیل جلوگیری از
عفونت نواحی قطع شده ،درحال حاضر تحتنظر
پزشــکان متخصص در بیمارســتان قرار دارند».
او گفت« :براســاس تمهیــدات آموزشوپرورش
هرمزگان ،به محــض بهبود دانشآمــوزان قطع
عضو به منظور ادامه تحصیــل این افراد ،معلمهای
خصوصی برای تدریس دروس مقطع تحصیلی آنها
در نظر گرفته شده اســت».او در ادامه خبر منتشر
شده از پدر یکی از جانباختگان این حادثه مبنی بر
مراجعه نمایندههایی از آموزشوپرورش و پیشنهاد
هشــتمیلیون تومان برای گرفتن رضایت سفر از
خانواده را رد کرد و توضیح داد« :پدر این دانشآموز
هم این خبر را تکذیب کرد ».او تأکید کرد « :تاکنون
از طــرف خانوادههای داغــدار دانشآموزان دختر
هرمزگانی و مصدومان حادثه هیچگونه شــکایتی
به آموزشوپرورش ارایه نشــده اســت .همچنین
رسیدگی به شکایت این وزارتخانه از راننده جوان از
جانب موازین قانونی و قضائی درحال پیگیری است
وهماکنونرانندهجواندربازداشتبهسرمیبرد».
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شهروند| حسین ســلیمي وقتي سال  92به
جاي صدرالدین شریعتي ،رئیس سابق دانشگاه
عالمه طباطبایي نشســت ،شــوروهیجاني در
دانشــگاه بر پا بود .آن روزها همه از تندرويهاي
شریعتيخستهشدهبودندوخواستارتغییربودند؛
براي همین هم دانشجویان و فعاالن دانشجویي
در روز برکناري رئیس ســابق دانشــگاه عالمه و
جانشیني رئیس جدید دانشگاه جشن شادي برپا
کردند اما حاال که 4سال از آن روزها گذشته است
جو کامال ضد آخرین رئیس دانشگاه عالمه است.
او که حاال در کنار الهام امینزاده ،ضیاءهاشمي،
ســیدجالل دهقاني فیروزآبــادي و محمدعلي
برخورداري یکــي از گزینههاي رئیسجمهوری
براي وزارت علوم دولت دوازدهم است ،با موجي
از انتقادات روبهرو اســت .فعاالن حوزه دانشگاه
معتقدند که ســلیمي عملکرد خوبي در  4سال
گذشته نداشته است .واکنشها البته از یکي دو
روز قبل به اوج خود رسیده است؛ زماني که یکي
از رسانهها گزارشي انتقادي درباره سلیمي نوشت
و یک روز بعد همین رســانه در گزارش دیگري
به نکات مثبت رئیس دانشگاه عالمه اشاره کرد.
حسین سلیمی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه
عالمه طباطبایی با مدرک دکترای رشته روابط
بینالملل از دانشگاه تربیت مدرس ،عضو هیأت
علمی و دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی است
و گفته ميشــود که یکي از افراد نزدیک به بنیاد
باران است .او در سال 92پس از برکناري شریعتي
به عنوان رئیس دانشــگاه عالمــه طباطبایي از
ســوي جعفر توفیقي حکم گرفت .اما آنطور که
دانشجویان و حتي برخي خبرنگاران حوزه وزارت
علومدرتوییتهايخودگفتهاند ،سلیميدردوره
مسئولیت خود جز تندروي در دانشگاه ،خفقان
خبري هم به وجود آورده است.
بخشــی از واکنشهای توییتری البته درباره
گزارش انتقادي اســت که در روزهاي گذشــته
در یکي از رســانهها منتشر شد اما سلیمی باعث
حذف آن شده است .فاطیما یکی از دانشجویان
درتوییتینوشته«:گزارشدرموردعملکردرئیس
دانشگاه که به مذاقش خوش نیومد و حاال میگه
باید عذرخواهی کنیم یا هر چی گفتم بنویسید».
برخی اعتراضها نسبت به شهریه دانشگاه عالمه
بود .احســان یکی از آنهاســت که در اینباره در
توییترش نوشــته« :شــهریه ثابت ورودیهای
عالمه سال  9۱حدود 5۷هزار تومن بود .شهریه
ثابت من که ورودی  92هســتم ۱5۰هزار تومن.
تو این یک ســال چی شــده واقعا؟!» برهان هم
اینطور انتقاد خود را توییت کرده است« :یکنفر
برای وزیرشــدنش به اطرافیانش سپرده بود که
تمام روزنامههایی که علیهاش مینویسن بخرن.
مثل اینکه سلیمی همین مسیرو میره ».نرگس
هم نوشته« :در سه سال ریاست سلیمی فعالیت
دانشــجویی محدود به جشن و کارگاههای الکی
شد .بچههایی که میخواستن فعالیت سیاسی
و اجتماعی کنن ،باید دنبال مجوز میدویدند».
نرگس دانشجوي دیگري اســت که در انتقاد به
مواضع او نسبت به زنان نوشته است« :یادمه برای
یه برنامه زنان  4بار اقــدام کردیم و مجوز لحظه
آخر لغو شد .ســلیمی برنامههای زمان رو خط
قرمز میدونست و سعی میکرد محافظهکارانه
این رو بمون بفهمونه ».دیروز اما محمدحســین
نجاتي یکي از خبرنگاران حوزه دانشگاه و وزارت
علوم در توییتي نوشت« :بخش زیادي از مدیران
و وابســتگان قالیباف در دوران ســلیمي استاد
دانشــگاه شــدند .نمونهاش هیأت علميشدن
علیرضادبیراست».
در حالي که بیشترین انتقادها از برخوردهاي
انضباطــي ،وضعیــت نامناســب تشــکلها و
انجمنهاي صنفي ،حقالتدریسيشدن استادان
اخراجشــده در دوره شــریعتي و محرومبودن
دانشجویان ستارهدار از تحصیل در دوره سلیمي
بود ،او دیــروز در گفتوگو با ایســنا به خیلي از
انتقادات پاســخ داد« :تمامی استادان اخراجی و
دانشجویان ســتارهدار در طی دوران مسئولیت
منبهدانشگاهبازگشتهاند.طیچهارسالگذشته
هیچ دانشجو و استادی به دلیل نگرش و فعالیت
سیاسیاخراجویابهکمیتهانضباطیاحضارنشده
است ».ســلیمی این را هم گفت که براي تصدي
پست در وزارت علوم هنوز هیچ پیشنهاد رسمي
نداشتهاست.

