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زمان محاكمه پزشك تبريزي مشخص شد
تس�نيم| رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي از تعيين زمان محاكمه پزشك تبريزي خبر داد .مظفري ،رييس كل دادگس�تري آذربايجان شرقي گفت :اين حكم بدوي است .وي از بيان جزييات حكم
صادره خودداري كرد .روز شنبه  ١٧مهرماه سال گذشته خبر رسيد كه پنج عضو خانواده پزشك تبريزي شامل همسر ،مادر ،پدر ،برادر و مادربزرگ با خوردن غذاي نذري آلوده دچار تنگي نفس شدهاند و همسر
و مادربزرگ پزشك ،پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادهاند .تحقيقات بعدي پليس در اين پرونده نشان داد كه اين غذاها نذري نبوده و از رستوراني در تبريز خريداري شده بودند.

سرخط خبرها

خبر

رييس مرك�ز اطالعات و كنت�رل ترافيك پليس
راهور ناجا گفت :طي ۲روز گذشته ،سه تصادف مهم
در جادههاي كش�ور رخ داد كه يكي از آنها منجر به
كشته شدن  ۴نفر شد .مهر
پس از ماجراي شهادت مامور كالنتري  18آبادان
در هنگام دستگيري يك س�ارق تيمي از ماموران
انتظامي اين شهرس�تان براي دس�تگيري س�ارق
فراري وارد عمل شده و او را دستگير كردند .تسنيم
يك كشتي باري با پرچم پاناما در منطقه روسيهاي
درياي سياه غرق شد و از سرنوشت  11سرنشين آن
خبرينيستوفقطيكتننجاتيافتهاست.فارس
واژگون�ي اتوبوس در جاده نيريز -س�يرجان 15
مصدوم برجاي گذاشت .ايرنا
كش�ف يك ميلي�ارد و  ۶۰۰ميلي�ون ريال كاالي
قاچاق ،دستگيري ۲سارق و پلمب كمپ غيرقانوني
ترك اعتياد در استان كرمانشاه انجام شد .ايرنا

دبيركل جمعيت هاللاحمر:

مردي همسرش را
با گلوله كشت

ميزان|مردجوانيبهعلتاختالفهايخانوادگي
با همس�رش او را با گلوله كش�ت .سرهنگ علي
حاتمي ،رييس پليس آگاهي خوزس�تان گفت:
 23فروردين امس�ال وقوع درگيري خانوادگي
در يكي از محالت شوش�تر به پليس اطالع داده
ش�د .با حضور ماموران پليس مشخص شد مرد
جواني اقدام به تيراندازي به س�وي همس�رش
كرده و از محل متواري شده است .وي ادامه داد:
بررس�يها نش�ان ميداد مقتول به علت اصابت
گلولههاي اسلحه ش�كاري در دم جان خود را از
دستدادهاست.حاتميافزود:همسرمقتولپس
از دستگيري به قتل اعتراف و انگيزه خود از اين
قتلرامشكالتواختالفاتخانوادگياعالمكرد.

دستگيري قاتل  18ساله

مي�زان| فرمانده انتظام��ي شهرس��تان فيروزآباد از
دس��تگيري متهم  18س��الهاي كه به دليل اختالفات
قبلي يك نفر نوجوان را به قتل رس��انده بود ،خبر داد.
سرهنگ حسين ارجمندمزيدي افزود :در پي وقوع نزاع
و درگيري منجر به قتل در بخش ميمند ماموران پليس
آگاهي به همراه دادس��تان به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود :ماموران بالفاصل��ه در محل حاضر و با پيكر
بيجان جواني مواجه ميش��وند كه فورا به بيمارستان
اعزام اما متاسفانه به دليل شدت جراحات وارده جانش
را از دست ميدهد .وي تصريح كرد :با مرگ پسر نوجوان
دس��تگيري قاتل در كمتر از  15دقيق��ه انجام گرفت.
ارجمند با بيان اينكه متهم در بازجوييهاي انجام شده
انگيزه خود را اختالفات قبلي با متهم عنوان كرد ،افزود:
وي براي ادامه تحقيقات به مرجع قضايي معرفي شد.

گزارش

رييسجمهور به مناطق سيلزده آذربايجان رفت

هيچكس براي زلزله احتمالي
تهران آماده نيست
مصطفي محمديون ،دبيركل جمعيت
هاللاحمر گفت :متاسفانه كشور ايران
كشور بحرانخيزي است و مسووالن عالي كشور بايد
تدابيري در نظر بگيرند .جمعيت هاللاحمر در كشور
10هزار نيروي رس��مي و  50هزار نيروي داوطلب در
اختي��اردارد كه در مواقع اضط��رار فعاليت ميكنند و
بخ��ش عم��دهاي از اقدامات هاللاحم��ر در كمك به
هموطنان با اس��تفاده از نيروهايداوطلب اس��ت .در
س��ال  94تعداد بالگردها  17فروند بود كه در سال 95
به  24فروند رسيد واميدواريم در سال  96بتوانيم اين
تعداد را به  30فروند افزايش دهيم .او با اشاره به اينكه
هيچكس براي زلزله احتمالي تهران آماده نيست ،گفت:
«هاللاحمر با تمام توان خود در استانهايآذربايجان
غربي ،شرقي و كردستان حضور يافت».

پيامك «شما برنده شدهايد»
همچنان قرباني ميگيرد
كارشناس��ان پلي��س فتا ترب��ت جام
از دس��تگيري بان��د كالهب��رداري از
ش��هروندان كه با پيامك «ش��ما برنده خوش شانس
ما هستيد» از آنها سوءاس��تفاده ميكردند ،دستگير
ش��دند .س��رهنگ محمد يزداني افزود :خانمي با در
دست داشتن مرجوعه قضايي به پليس فتا شهرستان
تربتج��ام مراجعه كرد و درخواس��ت رس��يدگي به
ش��كايت خود را داشت .شاكيه در اظهارات اوليه خود
به كارشناسان پليس فتا گفت ،در ايام نوروز  96پيامي
ح��اوي اين متن درياف��ت كردم كه «ب��راي حمايت
از كاالي ايراني و تحقق ش��عار س��ال مبني بر توليد و
اش��تغالزايي در برنامهاي كه با ه��دف خريد كاالي
ايراني ،امشب در صدا و س��يما به صورت زنده برگزار
خواهد شد ،شما برنده خوش شانس ما در قرعه كشي
خودرو پژو بودهايد ،بر همين اساس مشترك گرامي،
بايد مبلغ  489هزار تومان را به حساب ***** واريز
كنيد» ،با ديدن اين پيام از شدت خوشحالي بالفاصله
رقم اعالمي را به حساب گفته شده واريز كرده و منتظر
برنامه زنده شب شدم كه مجري تلويزيون اسم مرا جزو
حمايتكنن��دگان خريد كاالي ايراني ب��رده و برنده
يك خودرو نيز ش��دهام كه البته در پايان شب متوجه
كالهبرداري مذكور شدم .س��رهنگ يزداني افزود :با
توجه به اظهارات شاكيه و مستندات موجود پروندهاي
با موضوع كالهبرداري در پليس فتا تش��كيل و در پي
اقدامات فني و تخصصي كارشناسان فتا متهمان را در
شهر تهران شناسايي و دستگير كردند.

زندگي روزمره در چنار از بين رفته است

دستور
رييسجمهور
براي كمك به
سيل زدگان

ريي�س جمهور دس�تور
ا قد ا م�ا ت س�ر يع و
تخصيص اعتبارات الزم،
تس�هيالت ارزانقيمت
براي جبران خس�ارات و
بازس�ازي منازل را صادر
ك�رد .دكت�ر روحاني در
مسير عزيمت به روستاي
چنار در منطق�ه غله زار
ني�ز توقف ك�رد و ضمن
دي�دار با برخي م�ردم با
توضيحات مقامات محلي
در جري�ان آس�يبهاي
سيل اخير قرار گرفت.
پايگاه اطالعرسانی رياستجمهوری

اعتم�اد| رييسجمه��ور
صبح روز چهارش��نبه براي
بررس��ي آخري��ن وضعيت س��يلزدگان
آذربايجان ش��رقي ب��ا اس��تقبال نماينده
ول��ي فقيه در اس��تان ،امام جمع��ه تبريز،
اس��تاندار و جمعي از مقامات ارشد محلي
وارد ف��رودگاه بينالملل��ي ش��هيد مدني
تبريز شد .حجتاالسالم والمسلمين دكتر
حس��ن روحاني در جمع خبرنگاران ضمن
تس��ليت به داغداران و حادثه ديدگان اين
حادثه س��يل آذربايجان تاكيد كرد :دولت
يازده��م با همه ت��وان خود ب��راي كمك و
رفع مشكالت حادثهديدگان تالش خواهد
كرد .رييسجمهور در ادامه صحبتهايش

براي م��ردم داغدي��ده از پيگيريهايي كه
از لحظه وقوع س��يل ب��راي بهبود وضعيت
بازماندگان انجام داده بود خبر داد و افزود:
از هم��ان لحظ��ات آغاز اين حادث��ه ناگوار
ضمن پيگيري اقدامات انجام شده از طريق
اس��تاندار و فرس��تادن وزير نيرو به منطقه
بررس��يها و اقدامات خوبي براي كمك به
مردم اين اس��تان از طرف دولت انجام شد.
دكتر روحاني در ادامه صحبتهايش گفت:
در كنار رحمتهاي الهي ب��اران عدهاي از
مردم گرفتار سيل و خسارات جاني و مالي
ش��دند كه ضرورت داش��ت براي بررس��ي
اقدام��ات و انجام دادن كاره��اي تكميلي
براي رفع مش��كالت كمكهاي بالعوض و

تسهيالت كمبهره به اين استان سفر كنيم.
رييسجمهور تاكيد كرد :روز س��ه ش��نبه
اعتبارات الزم براي استانهاي كردستان،
آذربايجان غربي و ش��رقي و اردبيل توسط
خزانه تخصيص داده ش��د .حجتاالسالم
والمسلمين روحاني دستور اقدامات سريع
و تخصي��ص اعتب��ارات الزم ،تس��هيالت
ارزانقيمت براي جبران خسارات و بازسازي
منازل را صادر كرد .دكتر روحاني در مسير
عزيمت به روستاي چنار در منطقه غلهزار
نيز توقف ك��رد و ضمن ديدار ب��ا برخي از
مردم با توضيحات مقامات محلي در جريان
آسيبهاي سيل اخير قرار گرفت .روحاني
همچني��ن در مس��ير عزيمت ب��ه منطقه

سيلزده در روس��تاي چنار در روستاهاي
مهمان��دار و ديوج حس��نبيگ توقف كرد
و با حض��ور در جمع مردم روس��تاها كه به
استقبال او آمده بودند و شنيدن درد دلها و
عرض تسليت به ابراز احساسات آنان پاسخ
داد .همچنين در جريان بازديد هيات دولت
ق سيلزده ،معاون رييسجمهور در
از مناط 
امور زنان و خانواده و رييس سازمان حفاظت
محيط زيست ،به خانه اهالي روستاي چنار
رفتند و از آنها دلجوي��ي كردند .به گزارش
خبرآنالين اعضاي هي��ات دولت ،با عبور از
شهرها و روس��تاهاي حادثه ديده در سيل
با مردم و مس��ووالن گفتوگ��و كردند و در
جريان روند امدادرساني قرار گرفتند .آنها
از نزدي��ك ،جوياي وضعي��ت خانوارهايي
بو
شدند كه در جريان س��يل ،دچار آسي 
خس��ارت ش��ده بودند .در جريان بازديد از
منطقه چنار شهيندخت موالوردي ،معاون
رييسجمه��ور در ام��ور زن��ان و خانواده و
همچنين معصومه ابتكار ،رييس س��ازمان
حفاظت محيط زيست ،به عنوان نمايندگان
هيات دولت ،به بازديد محلي از خانوادههاي
روس��تايي پرداختند و با حض��ور و اقامت
چندساعتهدرمنازلاهاليچناربهمشكالت
خانوادههاي اين روستا گوش سپردند .آنها
ضمن هم��دردي و دلجوي��ي از اين مردم
گرفتار بحران و خانوادههاي داغدار ،به آنها
قول مساعد براي رسيدگي هرچه سريعتر
بهمشكالتشانرادادندواعالمكردندپيگير
ساير مشكالتشان نيز خواهند بود.
باغهاي گيالس و گردو از بين رفته است

حاال نزديك ب��ه  6روز از حادثه تلخ جاري
ش��دن س��يل و تخري��ب روس��تاي چنار
ميگذرد .در اين مدت اهالي اين روستا بارها
با كابوس حمله س��يل به خانههايشان از
خواب بيدار ش��دهاند .عدهاي از جاي خالي
عزيزاني كه ديگر در كنارشان نيستند اشك
ميريزند و ع��دهاي ناباورانه وقت و بيوقت
به خانههاي خراب شدهش��ان سر ميزنند
و روزهايي را به ي��اد ميآوردند كه همراه با

خانوادهشان در آن زندگي ميكردند و هنوز
دست سيل به آنجا نرسيده بود تا همهچيز
را به تاراج ببرد .جعفر ،جوان  22س��الهاي
است كه در حادثه سيل مادر ،پدر ،دو برادر
و برادرزادهاش را از دست داده است .او درباره
حادثه سيل آن روز در گفتوگو با «اعتماد»
ميگويد« :آن روز همراه با دوستانم از باالي
تپه جاري شدن سيل را ديدم .فكر نميكردم
كه روستا را ببرد .اما در چشمبههمزدني اين
اتفاق افتاد و روستا زير آب رفت .مردم هنوز
هم در شوك اين اتفاق هستند و نميدانند
باي��د چطور از پ��س غم و غص��ه اين اتفاق
بربيايند ».زن ديگري از اهالي اين روس��تا
نيز ميگويد« :شوهرم همراه با ديگر مردان
روس��تا در گلواليها دنبال جسد  4نفري
ميگردندكههنوزپيدانشدهاند.درآمدمردم
از راه كش��اورزي و دامداري در زمينهاي
اط��راف اينجا ب��ود .تمام باغه��اي گردو و
گيالسي كه ما سالها با فروش محصوالتش
زندگي مان را ميگذرانديم را س��يل برده
و زمين اينجا هم براي كش��اورزي قابليت
ندارد .ما اينها را ميبينيم و نميدانيم بايد
از اين به بعد زندگي مان را چطور بگذرانيم.
امروز رييسجمهور به شهرمان آمد و ما را
به كمكهايش دلگرم كرد» .
هنوز 4نفر مفقودي سيل هستند

به گزارش آنا ،غواصان سازمان آتشنشاني
تبريز پس از  5روز جستوجو و تفحص در
قلعه چاي عجب شير موفق به كشف يكي
ديگر از اجس��اد جانباختگان سيل در سد
قلعهچايعجبشيرشدند.تيمهايامدادي
در جستوجوي دو نفر مفقودي باقيمانده
روستاي چنار هستند .از روز  ۲۵فروردين
س��يل و آبگرفتگي در  9اس��تان كش��ور از
جمله آذربايجان شرقي و غربي ،كردستان،
كرمانشاه ،قزوين ،زنجان ،لرستان ،گيالن
و مازندران به وقوع پيوس��ت و امداد رساني
نيروه��اي ام��داد و نجات ه�لال احمر نيز
همچنان در دو اس��تان آذربايجان شرقي و
غربي ادامه دارد.

قتل

قاتل جسد مقتول را وسط حياط بيمارستان رها كرد و رفت
ميزان| كشف جسد مرد فروشنده مواد مخدر
در وس��ط بيمارس��تان لنگرود كارآگاهان اين
منطق��ه را در برابر جنايت جدي��دي قرار داد.
سرهنگ حس��ين نيكفرد ،فرمانده انتظامي
لنگرود گفت :س��اعت  5:30صبح سهش��نبه

فردي با يك دس��تگاه خودروي پرايد مشكي
وارد بيمارستان لنگرود ش��د .با توجه به اينكه
نگهبان جلوي در حضور نداشت با خودرويش
وارد محوطه پارك بيمارس��تان شد از خودرو
پياده ش��د و فرار كرد .نيكفرد افزود :نگهبان

بعد از حدود يك س��اعت به خ��ودروي پارك
شده مش��كوك و پس از بازرسي متوجه جسد
رها ش��ده در خودرو ميشود .وي با بيان اينكه
هويت مقتول شناسايي شده است ،گفت :وي
مردي  38ساله و اهل كياكاليه لنگرود است و

سابقه خريد و فروش مواد مخدر دارد و احتماال
با فرودآمدن ش��يء س��نگيني به ناحيه سر به
قتل رس��يده اس��ت .فرمانده انتظامي لنگرود
ميگويد ممكن است مقتول در راه رسيدن به
بيمارس��تان زنده بوده باشد .سرهنگ حسين

نيكفرد افزود :بررسيهاي اوليه نشان ميدهد
كه علت قتل اختالف بر سر خريد و فروش مواد
مخدر ب��ود .وي با بيان اينكه قاتل شناس��ايي
شده اس��ت گفت :تالش براي دستگيري قاتل
فراري ادامه دارد.

ادامه از صفحه اول

قانون اساسي و حق برابر اقليتها
بنابراين با توجه ب��ه حاكميت قانون و تاكيد
مسووالن كش��ور به اين امر و با توجه به مفاد
صريح قانون اساس��ي به هي��چ بهانه و دليل
ديگ��ري نميت��وان افراد را از حقوق مس��لم
قانوني آنان محروم كرد .ضمن آنكه ما با توجه
به الحاق به اسناد بينالمللي در زمينه رعايت
حقوق اساسي و بش��ري و با ابتناء به منشور
حقوق شهروندي بايد نسبت به رعايت حقوق
اش��خاص به ويژه اقليتهاي ديني شناخته
ش��ده در قانون اساس��ي اهتمام ورزيده و در
اين مس��ير از هرگونه اقدامي كه موجب بروز
چالش در ارزيابي حقوق بش��ري در كش��ور
ش��ود خودداري كنيم .اخيرا در جلسه مورخ

 1396/1/23نظريه فقهاي محترم ش��وراي
نگهب��ان در م��ورد تبصره 1م��اده  26قانون
تش��كيالت ،وظايف و انتخابات ش��وراهاي
اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مصوب
 1375آمده اس��ت .با توجه به اينكه شوراي
نگهبان علي القاعده انطب��اق يا عدم انطباق
مفاد اين قان��ون را با اصول قانون اساس��ي و
قواعد فقه��ي ،بايد در زمان ارس��ال قانون از
طرف مجلس به آن شورا اعالم نمايد ،از لحاظ
حقوقي اين اظهارنظر الحق موجب بيثباتي
و تزلزل در اجراي قوانين خواهد شد .و به نظر
ميرسد نافي حقوق اقليتهاي ديني است.
به ويژه آنكه سخنگوي محترم شوراي نگهبان

در مورد ابالغيه آيتاهلل جنتي اشاره كردهاند
كه اگر در جاي��ي اكثريت با اقليتهاي ديني
و مذهبي باشد ،حضور آنها در شوراها بالمانع
است .هر چند در فراز اول اين نظريه كه مقرر
ميدارد در جايي كه اكثريت مسلمان باشند،
اقليتها نميتوانند در شوراها حضور داشته
باش��ند ،در تطبيق با قانون اساس��ي ،منشور
حقوقشهروندي،تعهداتبينالملليومنطق
مشاركت مردمي نيست .زيرا وقتي اكثريت
يك شهر يا روستا مسلمان باشند ،چه اشكالي
وجود دارد كه نماينده اقليتها هم بتوانند به
عنوان نماينده اديان و مذاهب خود و با درك
درست از نيازهاي آنان در شوراها حضور داشته

باشند .اگر اين استدالل سخنگوي محترم را
مبناي اتخاذ تدابير در مسير نظارت شوراي
محترم نگهب��ان بدانيم ،باي��د بگوييم چون
اكثريت جامعه ايران مسلمانند ،الزم نيست
اقليتهاي ديني به عنوان نمايندگان اديان
و مذاهب خود در مجلس ش��وراي اس�لامي
حضور داشته باشند و اين نقض غرض است.
قطع��ا فقهاي عاليق��در و حقوقدانان محترم
عضو شوراي نگهبان با وسعت نظر و مالحظه
عينيت حقايق واقعيتهاي اجتماعي داخلي
و بينالمللي و توجه به قانون اساسي كه ميثاق
بين ملت و حاكميت است ،چنين حضوري را
پيشبيني و مورد حمايت قرار ميدهند.

آنان چنان بيروح و بيرمق درباره مس��ائل
جه��ان ع��رب س��خنراني ميكنن��د كه
سخنانش��ان حتي قادر نيست مانع چرت
زدن ديگران شود!

وجه ديگر اين مس��اله در رفتار بخش��ي از
م��ردم و جامعه عرب بازت��اب پيدا ميكند
كه از روي استيصال و خودباختگي حاضر
ميشود از بمباران سوريه به وسيله ترامپ

حمايت كند ،ترامپي كه آنان را به پشيزي
نميان��گارد و همواره درص��دد تحقير آنان
بوده اس��ت .بمباراني كه براي خنك كردن
دل اسراييليها انجام شده است .نميدانيم

كه آيا سقوط يك جامعه و تمدن يا قوم بيش
از اين نيز ممكن است يا خير؟ اميدواريم كه
اين نهايت سقوط باشد .و البته درسي براي
ما نيز تلقي شود.

اتحاديه متفرق!
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