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گزارش تصویرى
شهردار ارومیه درباره ویدیوى جنجالى از جلسه با اعضاى شوراى شهر توضیح داد:

شوخى بود،عاشق ترك ها و کردها هستم
ديروز ويديويی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن محمد حضرت پور، شهردار 
اروميه خطاب به يکی از اعضای کرد شورای شــهر که به ترکی حرف زدن اعضای جلسه 
اعتراض دارد، می گويد: «اگر نمی توانی ترکی حرف بزنی، برو بيرون.» اين ويديو با واکنش 
تند کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو شد و حتی شبکه های خارجی هم روی آن مانور 
دادند اما خود حضرت پور در گفت وگو با «شــهروند» اصرار دارد که شوخی کرده و ويديو 

تقطيع شده است.
 او می گويد: «باور بفرماييد که حرف من شــوخی بود، اصال از لحن من هم پيداست که 
جدی نمی گويم. مگر می شود من به يک نفر حاال هرکس که می خواهد باشد، بگويم اگر 
ترکی نمی فهمی برو بيرون؟ ما سال هاســت که کرد و ترک در کنار هم زندگی می کنيم، 
شهر را مديريت می کنيم و هيچ وقت مشکالتی از اين دست نبوده است.»حضرت پور در 
مورد اين که اصال چه اتفاقی افتاد که اين شوخی ردوبدل شد، می گويد: «ما از اين شوخی ها 
با هم داريم. بسياری از اعضای کردزبان شورای شهر با ما ترکی حرف می زنند و ترک های 
ما هم در اغلب موارد کردی متوجه می شــوند اما آقای حاتمی معموال اصرار دارند که به 
زبان فارسی صحبت شود و ما هميشــه درباره اين موضوع با ايشان شوخی داريم. اين بار 
ايشان بيشتر تأکيد کرد که وقتی در جلسه از قوميت های مختلف حضور دارند، بايد فارسی 
حرف زده شود. من هم گفتم آخر بعضی از کلمه های ترکی را نمی توان به فارسی ترجمه 
کرد، خنديديم و بعد هم شوخی کرديم.»او ادامه می دهد: «معموال از اين شوخی ها بين ما 
هست، بين مردم عادی هم هست. خود آقای حاتمی هم ناراحت نشده بودند اما بعضی ها 
که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگيرند، مانند بعضی تجزيه طلب ها و رسانه های آنها 
شلوغش می کنند. اين که بين ما اختالف باشد و تنش های بی ارزش تبديل به بحران شود، 
خواسته آنهاست اما بايد بدانند که اين کارها قديمی شده است. ما سال هاست که کنار هم 
زندگی می کنيم و عاشق هم هســتيم. همه می دانند که من عاشق تمام ترک ها و کردها 

هستم و خدمتگزار همه آنها هم هستم. اين ماجرا باعث شد همه مان بيشتر مراق ب باشيم.»

حیوان آزارى کم از جنایت نیست
ادامه از صفحه اول| در ميان اخبار ناخوشايند و تصميماتی که بعضا موجب دلخوری 
بخشی از شهروندان می شود، رويکرد پليس راهنمايی و رانندگی کشور برای برخورد جدی 

با رانندگان حيوان آزار از آن کارهاست که همه را راضی خواهد کرد. 
شــايد انتظار اين باشــد که ناجا به اين دســت قوانين که دغدغه اکثريــت جامعه را 
در بر می گيرد، نگاه جدی تری داشته باشد و همان طور که سرهنگ جهانی گفته اند با چنين 
تخلفاتی مماشات نشود. چه بهتر که درباره اين اقدامات مناسب پليس هم اطالع رسانی 
بيشتری شــود و همان طور که در مورد برخی ديگر از قوانين مدام تذکر و شدت عمل به 
خرج داده می شود، اين قوانين نيز تمام و کمال اجرا شود. آن چه قابل توجه است، تفاوت و 
صراحت چنين افعالی با موارد ديگری است که پليس برايشان مته به خشخاش می گذارد. 
برای مثال در هفته های اخير چندبار درباره برخورد با کسانی که روی بدن خود تتو دارند و 
احتمال گرفتن تست های روانی و ندادن گواهينامه به آنها، خبررسانی شده است؛ موضوعی 
که از طرف روانپزشکان و حقوقدان ها نيز با چالش هايی مواجه شده است. اين که داشتن 
تتو بدون نشانه های ديگر و به شکل مستقيم چطور می تواند به عدم صالحيت افراد برای 
دريافت گواهينامه بينجامد، موضوعی است که مطمئنا در آينده روی آن صحبت بيشتری 
خواهد شد و می تواند در آن تجديد نظر شود. اما در مقايســه، کسی که به طور واضح و با 
خشونت آشکار به حيوان آزاری می پردازد، جز اين که افکار عمومی را برآشفته می کند و 
موجب ناراحتی مردم می شود، يک خطر بالفعل برای جامعه است. تصور اين است که برای 
چنين جرايمی هم نياز به آگاهی بخشی و تبليغات بيشتر داريم و هم اطمينان بخشی به 
همه که پليس کوتاه نمی آيد و  تالش می کند تا اين گونه نقض قوانين به حداقل برســد. 
اگر اين جديت وجود داشت، مدام شاهد تکرار اين صحنه ها در خيابان ها و جاده ها نبوديم 
و هر روز خبر حيوان کشــی و زجردادن حيوانات به طرق مختلف از نقاط مختلف کشور 

به گوش نمی رسيد.
تا اين جا بايد از معاونت اجتماعی پليس راهور به دليل توجهی که نشان داده اند، تشکر کرد 
و منتظر همکاری ديگر نهادها برای برخورد با حيوان آزاری باشيم و ببينيم شهرداری ها و 
ديگر سازمان ها هم برای جلوگيری از خشونت با حيوانات اهتمام بيشتری به خرج خواهند 

داد يا نه.

ذره بین

حاشیه نویسى
شــهروند| ارديبهشت ماه امســال، پليس امنيت 
اخالقی برای تعدادی از خودروهــا در تهران پيامکی 
درباره کشــف حجاب داخل خــودرو و احضار آنها به 
ساختمان پليس امنيت اخالقی در خيابان وزرا (خالد 
اســالمبولی) ارســال کرد. تعداد باالی پيامک های 
ارسال شــده عاملی شــد تا اين خيابان بــا ترافيک 
عجيبی روبه رو شود و آنهايی که با عنوان «طرح ناظر» 
به محل مراجعه کرده بودند، با مشــکالت گسترده ای 
مواجه شــدند. اين طــرح همان زمان هــم مخالفان 
بسياری داشت. نمونه اش پروانه سلحشوری، نماينده 
مجلس بود که در گفت وگويی با خبرآنالين در اين باره 
گفت: «حجاب در ايران مقوله ای سياســی است. من 
هشــدار می دهم، جامعه را دوقطبــی نکنيد. قانون 
حجاب بايد تغيير کند. قوانين ما بشدت تبعيض آميز 
است. زن در قوانين ما جنس دوم است. من می گويم 
طرح عفاف و حجاب چه فايده ای داشته؟ شما بگوييد 
چندتــا از زنان ما را به باور قلبی حجاب رســانديد؟» 
نمونه ديگــر اعتراض ها به اين پيامک هــا هم طيبه 
سياوشــی، ديگر نماينده مجلس بود: «ارسال پيامک 
کار جديدی است که فکر می کنم فی البداهه و بدون 
کار کارشناســی و ديــدن عواقب آن، به اين مســأله 
ورود کرده اند. متاســفانه مردم را در مقابل قانون قرار 
می دهند. به دليل اين که کســی می خواهد از ديگری 

انتقام گيری کند، گزارش غلطی می دهد.»
اين طرح پس از گذشت چند ماه هر چند کمی از تب 
و تاب افتاد اما هرگز قطع نشــد و حاال در جديدترين 
اتفاق در اين حوزه، ســردار حســين رحيمی، رئيس 
پليس پايتخت گفته رانندگانی که پيامکی به اشتباه 
با کد تخلف طرح ناظر دريافت کرده اند، می توانند به 
پليس امنيت اخالقی، واحد رســيدگی به اعتراضات 

مراجعه کننــد. به محض اين که فــردی به اين واحد 
مراجعه کند، فــرم اعتراض به او داده می شــود و آن 
فرد بايد اعتراض خود را به صورت مکتوب بنويســد و 
تحويل دهد تا به مشکل او رسيدگی شود. واحد ۱۹۷ 
به اين اعتراضات رســيدگی می کند و در کوتاه ترين 
زمان پاســخ آن اعتراض را می دهــد و در مدتی که 
فردی برای اعتراض به SMS طرح ناظر به اين واحد 
مراجعه کرده اســت تا زمانی که جوابش داده شــود، 

خودروی او توقيف نمی شود.»
نکته مهم در اين مورد اين است که پس از رسيدگی 
به اعتراضات، چنانچه پليس اشــتباه کرده باشد چه 
اتفاقی می افتد. مسعود  حائری، وکيل دادگستری به 
«شــهروند» می گويد پيامک از نظر قانون با يک متن 
رســمی فرقی ندارد و سند رســمی و مستند است: 
«چنانچه مستند شود که پليس اشــتباه کرده و فرد 
را بی دليل احضــار کرده، او می تواند شــکايت کند و 
از منظر توهين و هتک حرمت می شــود به اين جرم 
رســيدگی کرد.» اين وکيل دادگستری معتقد است 
حتمــا در مواردی از اين دســت تخلفــات اداری در 
سازمان، پليس هم بايد وارد کار شود و به تخلف افراد 
رســيدگی کند. به گفته او، در مواردی از اين دست، 
هرچند پليس وظيفه قانونــی اش را انجام می دهد اما 
در نهايت از اين نظر که ساز و کاری به وجود آمده که 
به افراد افترا زده شــده و وقت و انرژی آنها را گرفته، 

مورد پيگيری حقوقی است.
حاال چنــد روزی از راه اندازی واحــد اعتراضات در 
پليس امنيت اخالقی می گذرد و بايــد ديد در آينده 
اين واحد چطور به اعتراض افراد رســيدگی می کند 
و در نهايــت آيا مردم هــم در جريان روند بررســی 

اعتراضاتشان قرار می گيرند يا خير؟

واحد رسیدگى به اعتراضات در واحد پلیس امنیت اخالقى فعال شد

حق اعتراض
 براى پیامک هاى اشتباهى

  مسعود حائرى در گفت وگو با «شهروند»: چنانچه مستند شود که پلیس اشتباه کرده 
و فرد را بى دلیل احضار کرده، او مى تواند شکایت کند و از منظر توهین و هتک حرمت 

مى شود به این جرم رسیدگى کرد

  برنامه نورپردازى سه بعدى ویدئومپینگ از شامگاه 19 مردادماه 1398 به مدت ده شب تا پایان 
دهه والیت در ضلع ورودى مجموعه ارگ کریمخان زند شیراز برگزار مى شود.

دورهمى هموطنان اهل سنت جزیره کیش     به مناسبت عید قربان/ مهر

  تصویرى از یک مرسدس بنز هفت رنگ که حضورش در خیابان هاى تهران توجه کاربران فضاى 
مجازى را به خود جلب کرد.

  مسابقات بین المللى ارتش هاى جهان با شرکت 223 تیم از 39کشور جهان در روسیه برگزار شد 
و نظامیان در 32 رشته با یکدیگر  رقابت کردند. ایران در این دوره از مسابقات با 13 تیم حضور یافت. 

  reuters /.این تیم ها شامل 4 تیم از سپاه، 6تیم از ارتش و 3تیم  از نیروى انتظامى بود
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وزير امور خارجه کشورمان مداخله آمريکا در خاورميانه و گسترش حضور نظامی اين کشور 
در منطقه را عامل اصلی افزايش تنش ها در منطقه دانســت و در گفت وگو با شــبکه الجزيره 
گفت: «غرق شدن منطقه در ســالح توسط آمريکا و هم پيمانانش، منطقه ما را به بشکه باروت 
آماده انفجار تبديل کرده است. خليج فارس منطقه کوچکی است و هرچه حضور کشتی های 

بيگانه در آن بيشتر شود، امنيت در خليج فارس برای همه ما کمتر خواهد شد.»

 محمدجواد ظریف:  

آمریکا منطقه را 
به بشکه باروت آماده 

انفجار تبدیل کرده است

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

ادامه از صفحــه اول|  ٦-در رتبه های ده گانه 
امسال تهران ۴۶درصد، آذربايجان  شرقی و استان 
فارس ۱۰ درصد، اصفهان ۷درصد، خراسان رضوی 
۹ درصد و خراســان جنوبی، خوزستان، مازندران و 
همچنين چهارمحال بختياری ۲.۴درصد رتبه های 

برتر زير ۱۰ را به خود اختصاص دادند.
اگر نخواهيم ســخت بگيريم، بايد بدانيم که در 
خاتمه اين قصه وزارت آموزش وپرورش وعده داده 
که طرحی در دســت آماده سازی اســت که در آن 
۳۲ استان، ۷۶۰ منطقه آموزش وپرورش، ۱۰۷ هزار 
مدرســه و ۱۴ ميليون دانش آموز را به دو قســمت 
قابل توجه و الزم توجه با رويکرد عدالت آموزشــی 

تقسيم بندی می کند! همين.
اما بدبينی به وضع موجود از چه روی است؟ شايد 
از اين روی که اميد اصالح نيست. شايد از اين روی 
که جمعيتی اندک شرايط برای بهترين انتخاب ها را 
دارند. گويی نظارتی استصوابی که گوشه چشمی به 
جيب و ژن و جغرافيای محصالن دارد، راه گزينش 
ايشان برای تصدی امور مملکت در فرداهای پس از 

امروز را هموار می سازد. 

نظارتى استصوابى 
در آموزش و پرورش

ره
چه

ديــروز رســانه ها به نقــل از جــواد جاويد نيا، 
سرپرســت معاونت فضای مجازی دادستانی کل 
کشــور، از صدور حکم قضائی بــرای فيلترينگ 
شبکه  اجتماعی اينستاگرام خبر دادند. حرف های 
او اين طور نقل شــد: «طبق مصوبات شورايعالی 
فضای مجازی، ترافيک اينســتاگرام از ســطحی 
نبايد بيشــتر می شــد؛ اما اين اتفاق افتاد و دولت 
نيز بايد مجــوزی برای انتقال ســرورها به داخل 
کشــور صادر می کرد که اين کار نيز انجام نشــد. 
اينســتاگرام يک بار فيلتر شــد و دولت وعده داد 
که با کمک فيلترينگ هوشمند می تواند اين فضا 
را کنترل کند؛ اما متاســفانه در اين زمينه هزينه   
زيادی انجام شد که به نتيجه ای نرسيد. هم اکنون، 
دستور قضائی برای فيلتر اين ســرويس را داريم 
و ديدگاه اکثريت شــورايعالی فضــای مجازی و 
ديگر تصميم گيران نيز مبنی بر فيلترشــدن اين 

سرويس است.»
اين حرف ها با واکنش های بســياری مواجه شد و 
خيلی ها را به تکاپو انداخت، اما جاويدنيا به سرعت 
اصالحيه ای برای حرف هايش منتشــر کرد و گفت: 

«خبر منتشرشــده به اين معنا نيست که به تازگی 
دستوری صادر شده اســت. اين امر از گذشته اتفاق 
افتاده و دستور فيلترينگ اينســتاگرام در مقطعی 
صادر شده بود. دولت پيشــنهادی مطرح کرده بود 
مبنی بر اين که می توانيم با فيلترينگ هوشــمند، 
مانع از محتوای مجرمانه و غيراخالقی شــويم؛ ولی 
به اين دليل که اينســتاگرام ارتباطات خود را رمز 
کرد و مانع از اين امر شد، تمام هزينه های خرج شده 
برای اين منظور هــدر رفت و محتوای غيراخالقی و 
خالف قانون هم در اينستاگرام همچنان ادامه پيدا 
کرد. در شــورايعالی فضای مجازی، اين موضوع بار 
ديگر مصوب شد که تلگرام، اينستاگرام و شبکه های 
اجتماعی خارجــی بايد مجوز بگيرنــد، به قوانين 
کشور ملتزم شوند، سرورهای خود را به داخل کشور 
منتقل کننــد، از وزارت ارتباطــات مجوز بگيرند و 
درصورت انجام نشــدن اين امر، طبق همان مصوبه 
بايد فيلترينگ انجام شود. اين امر متاسفانه محقق 
نشــده و منتظريم تصميم جمعی گرفته شــود و 
اينستاگرام که محتوای خالف قانون و خالف اخالق 

کشور ما را دارد، سريع تر تعيين و تکليف شود.»

هر کدام از کشورهاى مسلمانباز هم اینستاگرام لرزید
 چند روز به مناسبت عید قربان تعطیل هستند

به بشکه باروت آماده 
انفجار تبدیل کرده است
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