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 نگاهی به اعتراض های دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت
دانشجویان خواهان حذف محدودیت های تحمیلی شدند

 نورا حســینی: علیرضا زاکانی بعد از تعطیالت نوروز در ســه جلسه صحن علنی شورای شــهر تهران حضور داشته، 
اعضای شورای شهر تهران در همین مدت یک جلسه هم اندیشی نیز با حضور شهردار تهران برگزار کرده اند؛ جلسات 
هم اندیشــی جلساتی است که بدون حضور خبرنگاران برگزار می شــود و اعضای شورا و شهردار بی پرده تر از صحن 
علنی با هم ســخن می گویند. این در حالی است که در ســال گذشته شهردار تهران کمتر فرصت حضور در صحن پیدا 
می کرد. لطف اهللا فروزنده، معاونت برنامه ریزی، توســعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران پیش از این 
درخصوص اینکه چرا شهرداری پاســخ ابهامات اعضای شورای شهر در حوزه های مختلف از جمله قرارگاه مسکن را 
نمی دهد، گفته بود شهرداری درخواســت حضور در صحن را داده است اما مهدی چمران این فرصت را نمی دهد و 
می گوید دستور جلسات زیادی در نوبت مانده اســت.  چمران در ایام نوروز دچار کرونا شده و هنوز توانایی بازگشت 
به صحن شــورای شهر تهران را ندارد. روز گذشته پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت 

وضعیت کالمی و حرکتی مهدی چمران رو به بهبود است.

 شــرق: «امروز شاهد اولین تجمع دانشجویی، در دفاع از حق دانشجویان هستیم. با اینکه 
مدت کوتاهی اســت که از بازگشایی دانشــگاه ها می گذرد؛ اما در همین مدت کوتاه شاهد 
شــدت گرفتن تالش هایی برای اســتقرار نظم پلیسی در دانشگاه هســتیم. گویا تعطیلی 
دوســاله دانشگاه و شکاف نسلی ایجادشده میان دانشــجویان،   فرصتی برای از بین بردن 
دستاوردهای فعالیت دانشجویی داده است»؛ اینها بخشی از بیانیه اعتراضی دانشجویان 
علم  و صنعت اســت که پس از گذشــت دو سال و ۱۵ روز به دانشــگاه برگشته اند؛ اما در 
همین مدت کوتاه –که به یک ماه هم نرســیده است، بارها و بارها صدای اعتراضات شان 
به شــبکه های اجتماعی رســیده است. روز گذشــته اما این اعتراضات در دانشگاه علم  و  
صنعت به باالترین سطح خود رسید. جایی که گروهی از دانشجویان در اعتراض به «فضای 
پلیســی»، «ایجاد رعب و وحشــت و تهدید دانشجویان» و «گســترش دخالت در پوشش 
دانشجویان حتی خارج از دانشگاه» تجمع کردند. تجمع در دانشگاه علم و صنعت چهار 
روز پس از ضرب وشــتم یکی از اعضای انجمن اســالمی هنگام توزیع بیانیه اعتراضی به 

اقدامات حراست و سرپرستان خوابگاه های دختران برگزار شد.

معترضان همچنین با قرائت بیانیه ای خواســتار توقف گشت زنی نیروهای حراست در 
سطح دانشــگاه با موتور، توقف پیگرد دانشجویان احضار شــده به کمیته انضباطی، رفع 

محدودیت رفت و آمد خوابگاه ها و حذف سرشماری شبانه خوابگاه ها شدند.
از نخســتین روزی که دانشجویان در فروردین ماه امسال به دانشگاه رفتند، روزی نبوده 
که ردی از اعتراضات آنها در شبکه های اجتماعی دیده نشود. از دانشجویی که نوشته بود 
هنگام ورود به دانشگاه تهران به خاطر اینکه شال بر سر داشته، به او اجازه ورود نداده اند، 
تا محدودیتی که در ســاعت برگشــت به خوابگاه ها ایجاد شــد. طهمورث امیران، فعال 
دانشــجویی که خودش هم در دانشگاه علم و صنعت درس خوانده، درباره برخوردهای 
جدید نیروهای حراســت به «شرق» می گوید: «همان زمانی که دولت جدید تشکیل شد و 
بعد از انتصاب ها که اتفاقا خیلی هم با سرعت اتفاق افتاد، اسامی و مدیران همان کسانی 
بودند که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم حضور داشتند و بر مناصب جدی 
تکیه زده بودند. ما هم این افراد را کمی دور و نزدیک باالخره می شناختیم و از عملکردشان 
اطالع داشتیم. به ویژه در دولت دوم آقای احمدی نژاد که این افراد ذیل مدیریت و چارچوب 

کامران دانشجو که در آن زمان وزیر علوم بود و خودش هم علم و صنعتی است، فعالیت 
می کردند. البته در ســایر دولت ها هم ساخت حقیقی دولت به دست این افراد بود؛ ولی 
دســت کم از ساخت حقوقی دانشگاه و وزارت علوم در هشت سال اخیر دور مانده بودند. 
حاال همه آنها به ســر کار برگشته اند و محدود به علم  و صنعت هم نیست. بخش اعظم 
تیم دولت دوم وزارت علوم احمدی نژاد به اکثر دانشگاه ها برگشته اند و اتفاقا ما پیش بینی 
می کردیم که چنین برخوردهایی رخ دهد. قدرت یکدســت تر ســبب ایجاد چنین فضایی 
شــده که ما می بینیم که در داخل دانشگاه، یک دانشجو را کتک می زنند». او معتقد است 
نسل جدید دیگر دست به خودسانسوری نمی زند: «این برخوردها بیشتر ذیل سبک زندگی 
افراد و تمایزات فرهنگی بین فرهنگ رسمی و غیر رسمی دارد رخ می دهد. سخت گیری ها 
و رفتارهای پلیســی که به خصوص علیه زنان به شــدت در خوابگاه ها رخ می دهد، گشت 
ارشادهایی که نســبت به حجاب و پوشش دانشجویان دختر و پسر راه انداخته اند و البته 
محدود کردن فعاالن دانشجویی و ساکت کردن آنهاست که رویکرد جدیدی هم به حساب 
نمی آید و مســبوق به سابقه اســت. مدیریت جدید هم که دقیقا همین رویکرد  پلیسی را 

ترجیح می دهند. فشار روی فعاالن دانشــجویی در همه زمان ها بوده است؛ یعنی خیلی 
نباید به کم و زیاد شــدن آن بپردازیم؛ اما اینکه زیست روزمره افراد و سالیق و انتخاب های 
شــخصی دانشجویان در مدیریت جدید تحت فشــار و کنترل بیشتر قرار گرفته، موضوعی 
است که فضا را متفاوت می کند. وقایع چند سال گذشته به نوعی فضا را به معنایی واقعی 
کرده و خیلی از پرده ها افتاده اســت. مثال نســل ما و قبل تر از ما شاید به برخی موارد هم 
اعتقادی نداشت؛ اما یاد گرفته بود که قواعد بازی را هدایت کند؛ ولی نسل جدید اعتنایی به 
این قواعد ندارد و در نتیجه خودسانسوری کمتری دارد و به شکل علنی تری سبک زندگی 
خودش را به نمایش می گذارد». با وجوداین، این فعال دانشــجویی معتقد اســت فضای 
دانشــگاه نمادی از کل جامعه است و چنین شکاف هایی عادی است: «نکته درخور توجه 
این است که دو سال دانشگاه تعطیل بوده و فعاالن دانشجویی ارتباط ارگانیکی را که باید 
با بدنه نداشته اند و در نتیجه اینها نشان می دهد که اعتراضات شکل گرفته تا اندازه زیادی 
خودجوش بوده است». دانشگاه هم نمادی از کل جامعه است و این فاصله و شکاف بین 

دانشجویان و مدیران دانشگاه، نمادی دیگر از شکاف بین مردم و دولت است». 

دوشنبه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۵

دریـچـه

 پایان ماجرای شکنجه 
یک معلول ذهنی

رئیس  کل دادگســتری مازندران از تشــکیل پرونده قضائی 
برای بررســی و شناســایی عامل آزار و اذیت یک ناتوان ذهنی 
در قائم شــهر خبــر داد. در پــی انتشــار تصاویــر آزار و اذیت 
یــک ناتوان ذهنــی در یکی از مراکــز نگهداری در قائم شــهر، 
حجت االسالم والمســلمین اکبری، رئیس  کل دادگستری استان 
مازندران به این موضوع واکنش نشــان داد و خواستار برخورد 
جدی دادستانی با عامالن این ماجرا شد. رئیس  کل دادگستری 
مازندران گفت: پرونده قضائی برای بررســی و شناسایی عامل 
آزار و اذیت یک ناتوان ذهنی در قائم شــهر تشــکیل شد. اکبری 
با بیان اینکه دســتگاه قضائی اســتان مازندران به این مســئله 
ورود کــرده  و در خصوص این موضوع و شناســایی عوامل آن 
قاطعانه پیگیری خواهد کرد، گفت: انتشــار تصاویر آزار و اذیت 
یک ناتوان ذهنی در یکی از مراکز نگهداری در قائم شــهر واقعا 
ناراحت کننده بود. در این ماجرا با هرگونه فعل یا ترک فعل که 
ســالمت جســمی، روانی، اخالقی یا اجتماعی طفل و نوجوان 
اعم از ناتوان یا غیرناتوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد، 

برخورد جدی خواهیم کرد.
کاظــم نظم ده، مدیــر کل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و 
پاسخ گویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور درباره این حادثه 
عنوان کرد: توانخواه «ع - ش»، ۲۳ تیرماه ســال ۱۳۹۹ در مرکز 
نگهداری قائم شهر مورد پذیرش قرار گرفت و ۱۰ مردادماه سال 
۱۴۰۰ به دلیل ضعف و عالئم بیماری از مرکز ترخیص و تحویل 
خانواده (پدر و مادر) شــده است، در زمان تحویل این توانخواه 
به خانواده، هیچ گونه عالئم سوختگی یا ضرب و شتم در بدن او 
وجود نداشته است. دو تا سه روز بعد از ترخیص، این توانخواه 

توسط خانواده در بیمارستان قائم شهر بستری می شود.
او ادامــه داد: در پذیرش بیمارســتان و شــرح حالی که از 
پذیرش بیمارســتان وجود دارد، هیچ گونه اشــاره ای به زخم و 
سوختگی و جراحت هایی که مورد ادعای خانواده است، نشده 
اســت. در زمانی که این توانخواه در بیمارستان بستری بوده، بنا 
به درخواســت خانواده توسط پزشــکی قانونی مورد معاینه و 
ارزیابی قرار گرفته اســت و در گزارش پزشکی قانونی اشاره ای 
به سوختگی در بدن توانخواه نشده اما به وجود عالئم جراحت 

بدون زمان احتمالی اشاره شده است.
مدیــر کل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاســخ گویی به 
شــکایات سازمان بهزیستی کشــور افزود: آنچه مهم است، این 
است که این توانخواه ۱۰ مرداد سال ۱۴۰۰ از مرکز ترخیص شده 
و سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ این مطلب برای اولین بار در فضای 
مجازی انعکاس پیدا کرده است و در این زمان ۹ ماهه هیچ گونه 
شــکایت یا مراجعه ای از طرف خانواده به مرکز یا بهزیســتی یا 
رســانه یا مراجع نداشــته ایم؛ بــا وجود این تعلــل ۹ماهه در 
انعکاس این موضوع بســیار مهم و ضروری، سازمان بهزیستی 
وظیفه خــود می داند بــدون فوت وقت و بــی هیچ اغماضی 
موضوع را به طور جد مورد بررسی قرار دهد و در این خصوص 
ســازمان بهزیســتی هیچ گونه تعارفی با هیچ مرکزی نداشته و 
نــدارد؛ مراکز متخلفــی بوده اند هرچند تعداد آنها نســبت به  
کل مراکز، بســیار بســیار محدود و ناچیز بوده ولی بدون ذره ای 
اغماض، پروانه شــان لغو و به مراجع قضائی معرفی شده اند. 
نظم ده با بیان اینکه ســازمان بهزیستی نسبت به ضرب و شتم، 
تخلــف و اجحافی کــه در حق معلوالن شــود، به هیچ عنوان 
گذشــت نمی کند، گفت: به طور جدی بــرای برخورد قانونی با 
متخلف یا متخلفان اقدام می شــود و در صورت اثبات تخلف، 

عالوه بر لغو پروانه به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

 گزارش روز گذشته شهردار به شــورا به موضوع تفاهم نامه 
شــهردار با نهادهای مختلف اختصاص داشت. تفاهم نامه های 
برخــی از آنها به قرارداد ختم شــده بود اما اعضــا از جزئیات 
هیچ کدام از این تفاهم نامه ها اطالعی نداشتند. گزارش شفاهی 
شــهردار هم اطالع بیشــتری از آنچه پیش تر در رسانه ها منتشر 
شده بود، به اعضای شورا نداد. ناصر امانی از شهردار درخواست 
کرد دست کم شهردار تفاهم نامه ها را به صورت پاورپوینت ارائه 
می کرد که جزئیات بیشتری از این قراردادها در اختیار شورا قرار 
می گرفت. اما به نظر می رســید گزارش مکتوبــی در این زمینه 
وجود نداشــته باشد، به گفته شــهردار از برخی از تفاهم نامه ها 
که در مسیر امضا بودند، نام برده نشد و در پایان سخنان شهردار 
او به خاطر آورد که تفاهم نامه ای هم با اوقاف داشــته و کلیاتی 

از این تفاهم نامه را در صحن تشریح کرد.
 علیرضا زاکانی درخصوص تفاهم نامه های امضا شده توضیح 
داد: در این دوره جنس مدیریت خود را مدیریت مشــارکتی قرار 
دادیم و چشم انداز ۱۰ ساله خود را تهران، کالن شهر الگوی جهان 
اســالم قرار دادیم و به گفتمان خدمت و پیشرفت توجه کردیم 
و شــعار ما نیز تهران، شهر تالش و سرزندگی بود؛ بنابراین برای 
تحقق مدیریت مشارکتی از اولین اقدامات، راه اندازی قرارگاه ها 
بود تا اهداف واحدی را با مشــارکت ســایر نهادها و دستگاه ها 

دنبال کنیم که دغدغه های جدی نظام و شهر تهران است.
وی با بیان اینکه در آســتانه تشکیل قرارگاه جمعیت هستیم 
تا ظرفیت های این حوزه را جمع کنیم و خدمت و امکان مرتبط 
بــه خانواده ها را فراهم کنیم، توضیــح داد: یکی دیگر از رئوس 
ما ایجاد تفاهم نامه ها با دســتگاه ها بود تــا از اختیارات قانونی 
در دولت و مجلس و شــورای شهر به عنوان یک قاعده استفاده 
کنیم و بتوانیم از طریق تفاهم نامه ها یک بســتر جدی برای ارائه 
خدمت داشته باشــیم.  تفاهم با وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت 
نفت، وزارت نیرو و نیروهای مسلح برخی از تفاهم نامه هایی بود 
که زاکانی به آن اشاره کرد و درخصوص تفاهم نامه با نیروهای 
مســلح توضیح داد: بخش عمــده ای از زمین هایی که از دوران 
قبل در شهر رها شــده بوده، متعلق به نیروهای مسلح است و 
قانون انتقال پادگان ها به خارج از شهر نیازمند مراوده و تعامل 
است. در این راستا درباره پادگان هایی مانند ۰۶، جی، دوشان تپه 

و کوهک نیازمند تفاهم هستیم.
بنیاد مســتضعفان، ســتاد اجرائی فرمان امام (ره)، معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، کمیته امداد خمینی (ره)، شرکت مپنا در حوزه 
برقی ســازی اتوبوس ها و سازمان اوقاف نهادهای دیگری بودند 

که شهرداری قصد دارد با آنها تفاهم نامه هایی امضا کند.

امــا برخی از اعضای شــورای شــهر تهران چنــدان به این 
تفاهم نامه هــا و قرارگاه هــا در جهت حــل چالش های تهران 
خوش بین نبودند. ناصر امانی، عضو شــورای شــهر در واکنش 
به ســخنان شهردار گفت: مدیریت شــهری تهران صرفا متولی 
تهران به عنوان یک کالن شهر است و مسئولیت دو مفهوم دیگر 
تهران با دولت اســت و تــا زمانی که دولــت به معنای عامش 
مســئولیت خود را نپذیرد، مشکالت تهران حل نخواهد شد. این 
عضو شــورا اضافه کرد: به عنوان نمونــه آلودگی هوا و ترافیک 
دو مقوله به هم پیوســته و متأثر از هم هستند که بدون احساس 
مســئولیت عملی دولت در تهران حل نشدنی هستند. اگر ایجاد 
قرارگاه هایی که شــهرداری تهران در حال راه اندازی شان است، 
مســئولیت های متوجه دولت را بر  عهده قــوه مجریه بگذارد و 
هزینه های آن را از دولت بستاند، یک کار بی نظیر و قابل ستایش 
در طول تاریخ بلدیه است؛ اما اگر این قرارگاه ها مدیریت شهری 
را وادار به پذیرفتن مسئولیت های دولت در تهران کند، قطعا راه 
به جایی نخواهد برد و بار مدیریت شــهری سنگین تر از همیشه 

خواهد شد.
امانــی تأکیــد کرد: چــه خوب بود کــه قبــل از امضای این 
تفاهم نامه ها نمایندگان مردم در شــورای اســالمی شهر تهران 
در جریان مفاد این تفاهم نامه ها قرار می گرفتند و به شــهرداری 
تهران کمک فکری و کارشناســی می کردند. آقای زاکانی گفتند 
شش تفاهم نامه قطعی شده؛ یعنی تفاهم نامه با وزارت مسکن، 
وزارت نیرو، وزارت نفت، نیروهای مســلح، بنیاد مســکن و بنیاد 
مستضعفان. همان طور که می دانید، تفاهم نامه هیچ مسئولیتی 
نمــی آورد و ما هر وقت حرف زدیم راجع بــه اصل تفاهم نامه 
حــرف نداریم؛ چون می توانیــد صدها تفاهم نامــه امضا کنید. 
تفاهم نامه وقتی عملی می شــود که به قرارداد تبدیل شــود و 
ممکن اســت از درون یک تفاهم نامــه ۱۰ الی ۲۰ قرارداد بیرون 

بیاید و در اینجاست که تفاهم نامه خود را نشان می دهد.
احمــد صادقی، رئیس کمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند 
شورای اسالمی شهر تهران هم در این زمینه گفت: شهر تهران را 
باید به صورت مشارکتی اداره کرد؛ چرا که اگر تمام بار اداره شهر 
به دوش مردم باشد، این اتفاق رقم نمی خورد. امیدواریم دولت 
هم به این بلوغ برســد که هزینــه اداره تهران به عنوان پایتخت 

جمهوری اسالمی ایران را بپردازد.
جعفر تشکری هاشمی هم درخصوص کارایی تفاهم نامه ها 
در حــل چالش های تهران گفت:  تفاهم نامه ها معموال تمایالت 
طرفین را نشــان می دهــد و زمانی کاربردی می شــود که دقیقا 
شــرح کار، مجریان، زمان و نتایــج و هزینه کار به صورت صریح 

بررسی شود.

او با اشــاره به اینکه تفاهم نامه ها رافع مسئولیت های ما در 
شــهرداری نیستند، گفت: یک سری از وظایف در شهرداری ذاتی 
اســت و باید این وظایف به خوبی انجام شود؛ اما باید بگویم که 
ما از مدیران گذشته گالیه مند بودیم که شش هزارو ۵۰۰ اتوبوس 
را به دوهــزارو ۵۰۰ اتوبوس کاهش دادند؛ اما با کمال تأســف 
اعالم می کنم که وضعیت اتوبوس رانی اصال خوب نیســت و در 
زمان ما تعداد اتوبوس های فعال به کمتر از هزارو ۵۰۰ دستگاه 
رســیده اســت و به این مســئله توجه کنید و از مدیران توضیح 
بخواهید. آمار خرابی مترو خیلی زیاد شــده و مســافران دقایق 
طوالنی منتظر می مانند. این در حالی اســت که گفته شــده بود 
هفت هزار میلیارد تومان برای خرید قطعات از طریق بانک شهر 
تأمیــن کردیم؛ اما باید این کار ســرعت داده شــود؛ چرا که هنوز 

محصولی دریافت نشده است.
به گفته تشکری هاشــمی در بحث سیســتم های هوشــمند 
نیز اوضاع خوب نیســت؛ به گونه ای کــه جی پی اس اتوبوس ها 
خاموش اســت و تجهیزات الکترونیکی نیز وضعیت نامطلوبی 

دارد.
حبیب کاشانی، خزانه دار شــورای شهر تهران هم تأکید کرد 
در ایــن تفاهم نامه هــا باید آورده طرفین موضوع آن مشــخص 
باشــد. او خاطره ای از زمانی که مشــاور یکی از شهرداران بود 
و قرار بود عده ای از شــهروندان را به ســفر زیارتی ببرند، گفت. 
اینکه اتوبوس، میان وعده و ناهار با شهرداری بود و طرف مقابل 
می گفــت من آدم ها را می آورم. کاشــانی ادامــه داد: در همین 
میدان هاشمی اتوبوس می ایستاد و می گفت می خواهیم برویم 
قم، پذیرایی داریــم و ناهار هم می دهیم. همه ســوار اتوبوس 
می شدند. او تأکید کرد که آورده طرف مقابل و شهردار مشخص 
باشــد و این تفاهم نامه هــا در جهت گره های تاریخی شــهر و 

شهروندان امضا شود تا مشکلی از مشکالت مردم حل شود.
تعدیلی های سیاسی استخدام  شدند

در این شــورای شــهر تهران بــه موضوع تعدیــل نیروهای 
سیاســی که چند روزی است شــورا و شهرداری درخصوص آن 
ســکوت کرده است نیز پرداخته شــد. احمد علوی که در دوره 
گذشته یکی از مدیران شهرداری بود، در ابتدا از برخورد مدیران 
گذشــته گالیه کرد و در واکنش به توییت انتقادی شهردار سابق 
تهران درباره تعدیل نیرو در شهرداری به دلیل گرایشات سیاسی 
گفت: ای  کاش ایشــان ســخنانی درباره نیروی انسانی را منتشر 
نمی کردند و ما هم اجازه می دادیم آنچه در چهار ســال گذشته 

بر پرسنل شهری گذشت، در دل ها بماند.
عضو شــورای شــهر تهران در توصیه هایی به مدیران فعلی 
شــهری نیز گفــت: این کاری که در دوره گذشــته با ما پرســنل 

شهرداری کردند بد، غیر انســانی و غیر اسالمی بود؛ ما به عنوان 
مدیران انقالبی حق تکرار و ایجاد دسته بندی سیاسی و جناحی 
را نداریم و اولین و اصلی ترین اصل این است که همه ما پرسنل، 
سرمایه شهرداری هســتیم. وقتی شفاف عمل نکنیم و به وقت 
برای پاســخ گویی وارد نشــویم، جــای ظالــم و مظلوم عوض 
می شود. ســکوت ما برای حدود ۵۰ نفر که مشخص هم هست 
علت اتفاقات رخ داده چه بوده، موجب شــده است جای ظالم 
و مظلوم عوض شــود و در مورد همیــن تعداد محدود و همان 
هزار نفری که در روزهای آخر مدیریت قبل جذب شــده و مورد 
اعتراض پرســنل نیز هستند، اگر مســائل اداری و گزینشی اجازه 

می دهد، با رأفت برخورد کنید.
شــهردار تهــران دراین بــاره به «شــرق» گفت: جــذب این 
نیروها در شــهرداری سیاســی بود و افرادی تعدیل می شــوند 
که چارچوب های جذب را نداشــته اند و باقی نیروها روی تخم 
چشممان هستند. او گفت جزئیات بیشتر درخصوص این تعدیل 

نیرو را فروزنده معاونش توضیح خواهد داد.
نمی گذارند  زاکانی  دامادش  را  استخدام  کند

روز گذشــته در صحن شورای شــهر تهران دو عضو شورای 
شــهر از محمدباقــر قالیباف دفاع کردند و در حالی که پســر او 
از مردم بابت گناه نابخشــودنی خواهر و دامادشان عذرخواهی 
کــرده بــود، واکنش ها بــه خرید دو تکــه سیســمونی بچه از 

حراجی های ترکیه را ناشی از عقده توصیف کردند.
پرویز سروری با اشــاره به اینکه دشمن تالش دارد اختالفی 
را در بین قوا ایجاد کند، گفت: در موضوع ســفر خانواده رئیس 
مجلس ببینید چه فضاســازی ای ایجاد کردند. در حالی که پسر 
ریاست مجلس اعالم کرد این خطایی بود و نباید انجام می شد و 

رئیس مجلس هم گفت نباید این کار انجام می شد.
در ادامه این جلســه ســید محمد آقامیری نیز در تذکری به 
حواشی ایجاد شده برای ســفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه 
اشــاره کرد و گفت: خدا را شاهد می گیرم صحبت های من نه از 
روی هوای نفس که صرفا از روی تکلیف است. اگر اندک آبرویی 
در فضای سیاســی جامعه دارم، از لطف و محبت مردم تهران 
و جبهــه انقالب دارم و به عنوان یک ســرباز کوچک این آبرو را 
صرف مردم می کنم و بس. او ادامه داد: اندک آزادگی در خودم 
می بینم که آنچه را حق است، اعالم کنم و فریاد بزنم و باکی از 

جبهه گیری ها و تهمت هایی که بعدا پیش بیاید ندارم.
 آقامیری با اشــاره به حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه 
گفــت: موضوعــی که چند روز اســت فضای مجازی کشــور و 
شــبکه های معاند را علیه نظام بســیج کرده و همه به صورت 
یکدست، چه عوامل داخلی و منافقین و چه شبکه های خارجی، 
درصدد ضربه زدن به نظام بر سر یک مسئله بسیار پیش پا افتاده 
هســتند، وارد کردن چند قلم کاالی خارجی به نام سیســمونی 
کودک است که توسط دختر و داماد رئیس مجلس اتفاق افتاده 
اســت. این خانواده با چهار ســاک رفتند و با پنج ساک برگشتند 
و دو قلــم جنس هم همراه خود آوردند که مشــخص اســت. 
دو جوانی که اول ازدواجشــان اســت و دارند صاحب فرزندی 
می شــوند، ذوق دارند و به یک ســفر خارجی رفتنــد و در یک 

حراجی سیسمونی دیدند و دو قلم جنس هم خریدند.
 چه خطایی کردند؟ جای خاصی رفتند؟ مکان خاصی رفتند؟ 
چیزی خوردند؟ حرکتی کردند؟ این عقده ها از کجا درمی آید که 
به یک نیروی انقالبی و جهادی که ۴۰ سال از عمر خود را در این 
مملکت وقف انقالب و نظام کرده است و در این کشور کار کرده 
و زحمت کشــیده، انتقــاد می کنند؟ امروز آقای قالیباف اســت، 
دیروز آقای رئیســی بود، فردا آقای زاکانی و حدادعادل هستند. 
سر آقای زاکانی چه بالیی درمی آورند؟ هر کاری انجام می دهد 
برای او داســتانی درست می کنند. خودشان در زمان خود پسر و 
دختر و عروس و داماد و حتی قصاب سر کوچه خود را استخدام 
کردند و آقای زاکانی یک داماد خود را نمی تواند در شــهرداری 

استخدام کند.

در شصتمین جلسه شورای شهر تهران چه گذشت؟

 تفاهم نامه های پرابهام

 برگ سبز خودرو  پژو  پارس  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران ۴۴ _ ۲۸۱ ب ۵۹ 

و شماره موتور ۲۲۸۲۸۰۰۷۴۴۴ و شماره شاسی 
 ۸۱۸۰۶۶۳۲ به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 کارت خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ 

 به شماره پالک ایران ۳۰ _ ۳۶۹ ن ۹۱ 
و شماره موتور M15/9032037 و شماره شاسی 

NAS821100L1282679 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ  التحصیلی   فرزند حاجی گل 
به شماره شناسنامه ۲۵۷۹ و کد ملی ۰۰۷۳۹۹۵۹۳۲ صادره از تهران در 

مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی با شماره ۱۵۹۲۰۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. 
از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد تهران مرکزی به 

نشانی تهران بزرگراه ارتش سوهانک مجتمع دانشگاهی سرباز والیت شهید  
سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ارسال نماید.

 برگ سبز خودرو  فیات  سی ینا  رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۳۸۹ به شماره پالک ایران ۳۳ _ ۴۴۵ ب ۷۳ 

و شماره موتور 350A10174851832 و شماره شاسی 
NA417800081001610 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  تویوتا  کروال  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۹۸۹ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۲۳۲ ه ۸۱ و شماره 

موتور ۸۰۲۵۴۶۶ و شماره شاسی ۱۸۳۵۷۵ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   با 
کد ملی  ۱۲۷۰۰۵۶۶۷۰ و شماره دانشجویی ۹۶۴۲۳۰۲۷ 
از دانشگاه  شهید بهشتی تهران رشته  فلسفه اسالمی در 

مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 سند فروش خودرو  ماکسیما  رنگ قهوه ای سیر متالیک 
 PKLHA33CDL00459 مدل ۱۳۸۱ به شماره شاسی
 و شماره موتور VQ30527401B  و شماره انتظامی ایران

  ۶۸ _ ۴۸۳ ط ۹۸ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶ رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران

 10FX5X2311234 ۴۰ _ ۳۲۲ ج ۸۹ و شماره موتور 
و شماره شاسی ۸۳۶۹۰۹۲۰ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


