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درایتی:

 تا زمانی که
 بی اعتمادی وجود دارد، 
گفت وگو به نتيجه نمی رسد

شهرنوشت 6

ستاد امر به معروف و نهی از منکر:   

 در مورد حجاب
کوتاه نمی آیيم
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بحران بورس دستوری حل نمی شود، حتی با  10  فرمان جدید؛ 

  بی اعتنایی به عملیات نجات
در ساختمان شیشه ای

چرتکه 3

سياست 2

 هشدارهای تند سردار به آل سعود و مذاکراتی که
به تعویق افتاده؛

یاض  - ر آشتی تهران
زخ همچنان در بر

فرمانده سپاه پاسداران ایران هشداری که 25 
مهر به عربستان سعودی داده بود را دو روز پیش 
در مراسم تشییع شهدای اقدام تروریستی حرم 
شاهچراغ، رســما به تهدید بدل کرد و گفت: »به 
آل سعود و رسانه های تحت سیطره و کارگردان 
فتنه ها می گوییم مواظب باشــید؛  به  سراغتان 
می آییم، اما زیاد آرام نباشــید، نمی توانید برای 
ملت ایران التهاب ایجاد کنید و خودتان در آرامش 

باشید.« 
سردار حسین سالمی اواخر مهر هم در مراسم 
رزمایش سپاه در ارس گفته بود: »به رژیم آل سعود 
هشدار می دهم مراقب رفتارتان باشید و بنگاه های 
سخن پراکنی و رســانه هایی که فقط شیطنت 

ترویج می کنند و آشکارا به دنبال تحریک جوانان 
ما هستند، را کنترل کنید وگرنه دود آن به چشم 
شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می کنیم. 
شما از طریق این رسانه ها در امور داخلی ما وارد 
شده اید ولی بدانید آسیب پذیرید. ما به شما گفتیم 

مراقب باشید.«
این تهدید سردار ســالمی در حالی است که 
صحنه سیاسی منطقه تا همین چندی پیش در 
انتظار ششــمین دور مذاکرات تهران- ریاض در 
بغداد بود تا شــاید با بازگشت روابط سیاسی این 
دو کشــور به حالت عادی و یافتــن راه حل برای 
اختالفات دیرینه دو رقیب سنتی، اندکی آرامش 

به منطقه بازگردد. ..

التهاب فضای دانشگاه ها گروهی از دانشجویان را »ممنوع الورود« کرد 

 شیوه های قهری جدید
در کنترل اعتراضات دانشجویی

شهرنوشت 6

 نگاهی به عملکرد سه مربی خارجی 
به بهانه تعطیالت لیگ

عصر سازندگی!
آدرنالين 8

دسترنج 4
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سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

دسترنج 4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال درباره حوادث امروز 
اطالعیه ای صادر کرد که در آن تصریح شده است: دانشگاه نه 

جای فحاشی است، نه چوب و چماق و نه گاز اشک آور
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، متن 
اطالعیه به شرح زیر اســت: پیش از ظهر امروز }یکشنبه{در 
واحد تهران شمال دانشگاه آزاد مراسمی برای یادبود شهدای 
فاجعه شــاهچراغ برگزار شــد که با درگیری شدیدی میان 
دانشجویان همراه بود. در حین مراســم برخی افراد با چوب و 
چماق به مراسم دانشجویان که مجوز رسمی از دانشگاه داشتند 

حمله کردند و متاسفانه صحن دانشگاه بهم ریخت. یکی از شــاهدان عینی می گوید در دست برخی از حمله کنندگان 
چاقو هم بوده است.

روز گذشته}شنبه{ نیز افرادی قصد حمله به مقبره شهدای دانشگاه را داشتند و صحنه هایی زشت رقم خورد. امروز هم 
همان افراد دانشگاه را با باشگاه مشت زنی اشتباه گرفتند و حمالت به دانشجویان شرکت کننده در مراسم شهدا را آغاز کردند .
در میان درگیری های امروز فردی که هویت او معلوم نیست به یکباره از گاز اشــک آور استفاده کرد و فضا تندتر شد. 
فیلمی که از دانشگاه در فضای مجازی دست به دست می شود نشان می دهد فردی که گاز اشک آور را زده خیلی سریع میان 

دانشجویان پنهان می شود و صحنه را ترک می کند.
در هفته های اخیر در هر دانشگاهی که تجمع های دانشجویی با شعارهای رادیکال و فحاشی همراه شده، صحن دانشگاه 
تبدیل به کارزار زد و خورد شده و صحنه های دون شأن دانشگاه پدید آمده است، حاال استفاده از سنگ،چوب و چماق  فقط 

منجر به رادیکال شدن دانشگاه می شود. 
این اتفاق هیچ سودی برای دانشجویان 
با هر ســلیقه ای ندارد و هیچ دیدگاهی 
نمی تواند آن را تاییــد کند. قطعا وجود 
شور و هیجان دانشــجویی باعث زنده 
شدن دانشگاه می شود، حتی اگر چند 
گروه حرف ها و شــعارهای یکدیگر را 
قبول نداشته باشــند و برای هم شعار 
بسازند، عقالی دانشگاه مشکلی ندارند.

مشکل از آنجایی شــروع می شود که 
شعارها استادیومی و زننده شد و چوب و 
چماق به جای گفت و گو به صحن دانشگاه 
آمد . قطعا دانشگاه برای حفظ شأن خودش 
و برای دفاع از حرمت دانشجویان باید مقابل 
فحاشی، استفاده از چوب و سالح سرد، و 
کارهایی غیرعاقالنه بایستد. دانشجویان 
شــاید هیچ وقــت نتواننــد همدیگر را 
 قانع کنند ولی این مجوز رادیکالیســم 

کور نیست.
بازگشــت فضای علمــی و آرامش 
انتظار بــه حق خانواده دانشــجویان و 
دانشگاهیان است که افرادی قلیل این 
فضا را دراین ۴۱ روز به تشنج کشانده اند.

رئیس جمهور دانشــگاه را بهترین جایگاه برای بحث و 
گفتگو درباره رخداد های اخیر و ارائه راهکار دانست و افزود: 
شرط مهم این گفتگو ها فهم درست مسائل است؛ اگر مسائل 
به خوبی تحلیل نشــده یا تحلیل ها بیش از آنکه از حقیقت 
نشات گرفته باشند، تحت تاثیر فضاسازی ها و جوسازی های 
رسانه ای و مجازی باشند، راهکار های ارائه شده راه به خطا 

خواهند برد.
به گزارش »انتخاب«، سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه 
در دیدار روسای دانشگاه های سراسر کشور را مراکز پرنشاط 
و پویایی دانســت که با تولید علم و ارتقای توانمندی های 
علمی برای کشــور قدرت تولید کرده و دشــمنان ایران را 

ناکام گذاشته اند.
رئیس جمهور علم و دانش را مهمتریــن ابزار هدایت و 
نجات انسان و هموارکننده مسیر پیشرفت، تعالی و رسیدن 
انسان به سعادت دانست و افزود: حرمت و قداست دانشگاه 
هم به همین علت است پس بر روسا، اساتید، دانشجویان و 
همه اجزا و ارکان جامعه علمی و دانشگاهی است که محور 
اصلی تالش خود را به حفظ و ارتقــای روحیه تولید علم و 

دانش در دانشگاه ها معطوف کنند.
رئیسی در ادامه صحبت های خود سیاســی بودن را از 
الزامات فضای دانشگاه دانست و تاکید کرد: سیاسی بودن 
دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه باید بیشتر و بهتر از هر بخش 
دیگری جامعه و نیاز های آن را بشناســد و برای خدمت به 

مردم اولویت هایش را با نظام مسائل کشور منطبق کند.
رئیس جمهور گریزی هم به رخداد های روز های اخیر 
کشور و از جمله در دانشگاه ها زد و دانشگاه را بهترین جایگاه 
برای بحث و گفتگو درباره رخداد هــای اخیر و ارائه راهکار 
دانست و افزود: شرط مهم این گفتگو ها فهم درست مسائل 
است؛ اگر مسائل به خوبی تحلیل نشده یا تحلیل ها بیش از 
آنکه از حقیقت نشات گرفته باشند، تحت تاثیر فضاسازی ها 
و جوسازی های رسانه ای و مجازی باشند، راهکار های ارائه 

شده راه به خطا خواهند برد.
رئیس جمهور با تکرار این نکته مهــم که جنگ امروز، 
جنگ روایت ها اســت، بر اهمیت تبیین روایت درســت و 
صادق تاکید کرد و گفت: دشمن که تالش بسیاری کرده بود 
تا فعالیت های علمی، صنعتی، تولیدی و خدماتی در کشور 
متوقف و ارتباطات ایران با دیگر کشور ها قطع شود، وقتی 

در عمل خود را ناکام دید شروع به توطئه و کارشکنی کرد.
وی درباره پیشرفت های کشور که موجب ناکامی دشمن 
شد به ذکر مثال هایی پرداخت و گفت: دشمن به صراحت 

اعالم کرد که تالش خواهد کرد تا فروش نفت ایران را به صفر 
برساند، اما در حال حاضر صادرات نفت کشور به آمار قبل از 
تحریم ها نزدیک شده است، ارتقای رتبه علمی دانشگاه های 
کشور قابل توجه اســت و برخالف خواست و تالش دشمن 
برای منزوی کــردن کشــور، ارتباطات با همســایگان و 

کشور های منطقه در حال گسترش است.
رتبه بنــدی معلمان بعد از ۱۱ ســال معطلی، وضعیت 
حقوق کارگران و بازنشستگان در ســال جاری، رشد تا 5 
برابری حجم روابط تجارت خارجی ایران و نزدیک شــدن 
تراز تجاری کشــور به مثبت شــدن، افزایش سهم ایران از 
ترانزیت، اقتصاد و پیشرفت علمی و فناوری منطقه از دیگر 
مثال های رئیس جمهور در بیان مصادیق پیشــرفت های 

اخیر کشور بود.
رئیس جمهور افزود: البته در کنار این پیشرفت ها وجود 
برخی کمبود ها و مشــکالت در رفع گره هــای ذهنی در 
دانشگاهیان و برخی اقشــار ایجاب می کند دانشگاه جهاد 

تبیین را یکی از مهمترین اولویت های خود بداند.

رئیسی با تأکید بر اینکه اولین و مهمترین راهکار تقویت 
نظم و آرامش در دانشــگاه ها تبیین و رفع گره های ذهنی 
دانشجویان و اساتید است، ساز و کار ها و ظرفیت های درون 

دانشگاه را برای حفظ نظم، انضباط و آرامش کافی دانست.
در این نشست و پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی 
از روسای دانشگاه ها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز به 

بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

حادثه شیراز برای ایجاد ناامنی و اختالل در زندگی 
مردم بود

رئیس جمهور حادثه تلخ شیراز را عینیت یافتن بخشی 
از هدف دشمن در ایجاد ناامنی و اختالل در زندگی مردم از 

طریق ناآرامی، فتنه گری و ترور دانست.
رئیسی در جلسه دیروز هیات دولت با تسلیت شهادت 

جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه تروریستی در حرم 
مطهر شاهچراغ شیراز، از حضور پرشکوه آحاد مردم در آیین 
تشــییع و تکریم مقام این شــهیدان در شهرهای مختلف 

قدردانی کرد.
رئیس جمهور حادثه تلخ شیراز را عینیت یافتن بخشی 
از هدف دشمن در ایجاد ناامنی و اختالل در زندگی مردم از 
طریق ناآرامی، فتنه گری و ترور دانست و با اشاره به افزایش 
نفرت عمومی نسبت به تروریست ها و اغتشاشگران افزود: 
مسئوالن مکلف هستند همه تالش خود را برای حفظ آرامش 
و امنیت کشور و خدمت رســانی به مردم و رفع موانعی که 
مخل کسب و کار و تحصیل و زندگی روزمره آنان می شود، 

به کار گیرند.
رئیسی، پیام حضور مردم در خیابان های شیراز و دیگر 
شهرهای کشور را عالوه بر محکومیت حمله تروریستی به 
حرم مطهر شاهچراغ، مقابله قاطع با تروریست ها و تأمین و 

تضمین امنیت کشور دانست.
رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین وظیفه مسئوالن 
برای مقابله با توطئه های دشــمن کار و تالش بی وقفه و به 
موقع برای حل مشــکالت مردم و پیشــرفت کشور است، 
زمان شناسی را از لوازم اصلی مسئولیت دانست و افزود: همه 
دستگاه ها مکلف اند وظایف شــان را در زمان مناسب انجام 
دهند تا هم کار انجام شده نتیجه بهتری برای مردم داشته 
باشــد و هم تاخیر در انجام وظایف موجب از دســت رفتن 

فرصت ها نشود.
رئیسی در بخش دیگری از ســخنانش بر اجرای کامل 
قوانین تأکید کرد و با اشاره به مطالبه مردم و سازمان های 
مردم نهاد برای حل معضل آلودگی هوا، همه دستگاه های 
ذیربط را ملزم به اجرای بی قید و شرط قانون هوای پاک کرد 
و افزود: اگر دستگاهی به هر دلیل نتوانست به وظایف قانونی 

خود عمل کند باید دلیل آن را اعالم کند.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به آغاز قریب الوقوع 
مسابقات جام جهانی 2۰22 قطر، وزارت امور خارجه را مأمور 
کرد در تعامل با مسئوالن قطری در این رویداد مهم ورزشی 
زمینه را برای پیش بینی و پیشــگیری از بروز مشــکالت 

احتمالی فراهم کند.
وی در این نشســت با اشــاره به گزارش معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده، از اقدامات صورت گرفته برای 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و همچنین همکاری 
این معاونت با وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز مدارس 

دخترانه قدردانی کرد.

اطالعیهخبر
اطالعیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال درباره حوادث دیروز:

دانشگاه نه جای فحاشی است، نه چوب و چماق و نه گاز اشک آور
رئیسی: 

 دانشگاه بهترین جایگاه برای گفت وگو   و ارائه راهکار درباره رخداد های اخیر است 

تفاهم ایران و روسیه  برای 
ایجاد منطقه آزاد مشترک 

توماج صالحی بازداشت شد

مجلس حقوق نیروی انتظامی 
را 20 درصد افزایش داد

سدهای تهران فقط 18 درصد 
آب دارند

 سهم بیمه کارگران ساختمانی به جای افزایش،
 در شرف حذف گسترده است؛ 

مسکن سازان بی پناه 

روسیه با تعلیق توافقنامه صادرات غالت اوکراین، 
به غرب ضرب شست نشان داد

»غذا«؛ اهرم کشاندن آمریکا 
به میز مذاکره!

toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

همين صفحه

سخنگوی قوه قضاییه: 

برخورد دستگاه قضا
با عوامل اصلی اغتشاشات
مقتدرانه خواهد بود

جهان 5

 تکذیب برقراری مناسبات با اسرائیل
 ازسوی طالبان به شایعات

و ابهام ها دامن زد؛  

 تل آویو در کابل
به دنبال چيست؟
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بیمه شدگان تامین اجتماعی پشت درهای بسته مراکز درمانی دولتی 

  دولت؛
بدهکاری که طلبکار شده است

دسترنج 4

سياست 2

تعریف »ایرانیان خارج از کشور« چگونه از فرصت به تهدید 
تغییر کرد؟

گفتمان تبدیل سرمایه 
به زباله!

یکی از کسانی که عالقه بسیاری به ایرانیان 
خارج از کشور داشت، محمود احمدی نژاد بود. 
او بهار 88، کمی پیش آنکه انتخابات ریاســت 
جمهوری آن سال به یک بلوا و آشوب بزرگ در 
تاریخ ایران تبدیل شود و موجی از مهاجرت را 
راه بیندازد، پس از یک نشست پرشور با ایرانیان 
خارج از کشــور، خبر داد که ایجاد »مجتمع 
ایرانیان خارج از کشــور« در دستور کار دولت 
اوســت. روزنامه دولتی ایران، آن زمان نوشت 
که بســیاری از ایرانیان مقیم خارج در هنگام 
ورود و خروج احمدی نــژاد تالش می کردند تا 
با وی دست داده، روبوســی کنند و با او عکس 
یادگاری بگیرند.  زمان گذشــت. دولت دوم او 

نیز سپری شــد و رویای جذب ایرانیان خارج 
از کشور کماکان تعبیر نشده باقی ماند. پس از 
او، دولت حسن روحانی برای این منظور تالش 
کرد. به ویژه با امضای برجــام، روحانی نیز در 
جمع ایرانیان مقیم آمریکا حضــور یافت و با 
اشــاره به آماده بودن طرح های 200 میلیارد 
دالری در حوزه انــرژی و 70 میلیارد دالری 
در بخش پتروشــیمی برای سرمایه گذاری، از 
ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد. با بالیی که 
بر سر برجام آمد اما باز هم این رویا، تعبیر نشد. 
اسفند پارسال، ابراهیم رئیسی به میان ایرانیان 
مقیم قطر رفت و گفت: »ایرانیان خارج از کشور، 

سرمایه های ایران اسالمی هستند.« 

تجارت کشور زیر سایه مستدام لیست سیاه!

ایران قید عضویت اف ای تی اف را زده است

چرتکه 3

رستمیان، نخستین المپیکي 
کاروان ایران

آدرنالين 8

همين صفحه

سياست 2

سياست 2

همين صفحه

چرتکه 3

رئیس جمهور با اشاره به گزارش های دریافتی از کمبود برخی اقالم دارویی، 
مسئوالن مربوطه را مکلف کرد ضمن تامین سریع اقالم داوریی مذکور و رفع نیاز 
مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعه ای 

که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد کنند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیأت دولت، 
بر پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی، به عنوان اولویت کاری دستگاه های 
اجرایی تاکید کرد و افزود: در اجرای این مصوبــات، اولویت هایی چون اهمیت و 
ضرورت اجرای طرح، میزان پیشرفت و نحوه تامین منابع آن، در نظر گرفته شود تا 

نتایج سفرهای استانی برای مردم ملموس و عینی باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش های دریافتی از 
کمبود برخی اقالم دارویی، مسئوالن مربوطه را مکلف کرد ضمن تامین سریع اقالم 
داوریی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با 
هر فرد یا مجموعه ای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد کنند.

 رئیســی در ادامه با تقدیر از حضور برخی مســئوالن دولتی در جمع مردم و 
دانشجویان، حضور ســایر مســئوالن در جمع های مردمی و دانشجویی را نیز 
اقدامی موثر در رفع ابهامات آنان دانست. وی همچنین بر ضرورت تالش بیشتر 

دستگاه های اجرایی برای تکمیل هر چه سریع تر دولت هوشمند تاکید کرد.

موافقت دولت با شناورسازی ساعات کاری دستگاه های اجرایی 
در این جلسه هیات وزیران با پیشنهاد استانداری تهران مبنی بر شناورسازی 
ساعات کاری دستگاه های اجرایی در تهران از ابتدای آبان تا پایان آذرماه سال جاری 

موافقت کرد.
هیات دولت دستگاه های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرد از ابتدای آبان ماه 
تا پایان آذر ماه سال جاری، نسبت به اجرای طرح شناورسازی ساعت آغاز فعالیت 

خود از ساعت 7 الی ۹ صبح به مدت 2 ساعت اقدام کنند.
هیات وزیران این تصمیم را با هدف مدیریت تقاضای سفرهای شهری، کاهش 
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران، افزایش بهره وری، انعطاف کاری و کاهش 

حجم رفت و آمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن، اتخاذ کرد.

ســخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد قوه قضاییه و واحدهای قضایی با 
عوامل اصلی اغتشاشات برخوردی عبرت آموز، بازدارنده، مقتدرانه و بدون 

تعارف خواهد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مسعود ستایشی در گفت وگویی اظهار 
داشت: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و رهنمودهای رئیس قوه 
قضاییه ما قائل به تفکیک هستیم، تفکیک هم انجام داده و دسته بندی کردیم 

و هرکدام در جای خودش رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.
وی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده اغتشاشات افزود: قوه قضاییه به 
عنوان یکی از نهادها و رکن رکین مجموعه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و حوزه حاکمیت، همواره بر این اعتقاد اســت کــه رعایت تدبیر، حکمت و 
بکارگیری عقل و هوشمندی از اوجب واجبات است. همواره باید در فرآیند ها 
این مهم مطمع نظر واقع شود.این آن چیزی است که ما همواره بر آن تاکید 

داریم.
ستایشــی ادامه داد: اراده قوه قضاییه در خصوص اقداماتی که در مورد 
رسیدگی به پرونده مرتکبین جرایم در اغتشاشات اخیر صورت می گیرد بر 
این مهم استوار بوده که در بستر قانونی حرکت صورت بپذیرد و کلیه امور واجد 
قاعده حکمت قضایی باشد، معتقدیم که اقتضای این حکمت بر این است که 
اقدام دستگاه قضایی بدون فوت وقت با سرعت و بدون شتابزدگی و با کمال 
دقت به صورت کارشناسی انجام شود تا بتوانیم در محضر افکار عمومی و قانون 
رسیدگی عادالنه ای را متجلی کنیم انتظاری که آحاد جامعه از قوه قضاییه 
دارند، احقاق حق است، اگر حقی از کسی تضییع شد قوه قضاییه، ملجا و پناه و 
جایگاه رسیدگی به تظلم خواهی کسانی باشد که در مقام دادخواهی هستند.

با افراد فریب خورده، با رفتار اقناع ساز برخورد می کنیم 
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دادخواهان از ما می خواهند که با مسببان 
اصلی که زندگی مردم را به آشوب کشیده اند، آنهایی که مرتکب قتل و غارت 
شده اند، قرآن کریم و یا پرچم مقدس جمهوری اسالمی را به آتش کشیدند، 
به اموال خصوصی و عمومی تعرض کردند، برخوردی ریشــه ای و محکم و 
مقتدرانه صورت گیرد، البته ما با افراد احساسی و فریب خورده با رفتار اقناع ساز 
و هدایت گونه برخورد می کنیم، این اطمینان را به ملت می دهم برای این دسته 
از افراد قرار تامین کیفری که منتهی به آزادی شان باشد صادر شود و اگر اظهار 
پشیمانی و تنبیه شان احراز شد، این موضوع تا مرحله دادگاه در صدور آرا مطمع 

نظر قاضی صالح قرار گرفته و متضمن ارفاق قانونی خواهد بود.
ستایشی افزود: در مورد آن دسته از افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند، 
آنهایی که بی احترامی به مقدسات کردند، آنهایی که تحریق و تخریب کردند، 
افرادی را تحریک کردند، آنهایی که امنیت جامعه را مختل کردند، آنهایی که 
تشویش اذهان عمومی کردند، آنهایی که برای عده ای جوان و نوجوان محرک 
شده و آنها با رهنمودهای این محرکین به خیابان آمده و مردم را آزرده کردند، 
هم مطمئن باشند که برخورد قوه قضاییه و واحدهای قضایی با آنها برخوردی 
عبرت آموز، بازدارنده، مقتدرانه و بدون تعارف خواهد بود. البته بر حســب 

تصمیم قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح قطعاً برخورد با اینگونه افراد 
قابل ارفاق نبوده و ما با آنها تعارفی نداریم.

براساس اقتضا و تشخیص قاضی، محاکمات را علنی می کنیم
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه اعالم کرده است آن جایی 
که اقتضا می کند و قاضی تشخیص می دهد محاکمات را علنی کرده و در مرئا 
و منظر برگزار و نتیجه به ســمع و نظر عموم برسد. البته دستگاه های دیگر هم 
تکالیفی دارند این هجمه، هجمه عمدتا رسانه ای بوده است، همه می دانند که 
رســانه های بیگانه چه می کنند، ما هم باید از ظرفیت های خود به احسن وجه 
بهره مند شویم، می دانید تعداد قابل مالحظه ای از پدیدآورندگان آشوب های اخیر 
را افراد فریب خورده تشکیل دادند، رسانه های معاند، این افراد را فریب رسانه ای 
دادند شبکه هایی که دروغ ساخته و جنگ روانی راه انداختند. ستایشی افزود: باید 
در بعد عمل به وظایف؛ از حیث اجتماعی و فرهنگی، این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد و اقدامات پیشینی و پسینی دستگاه های ذی مدخل در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی و فکری جامعه و نیز میزان عمل آنها نسبت به اقداماتی که کردند مورد 
بررسی واقع شود امید داریم این رفتار حکمت آمیز در تمام ابعاد و زوایا برای کلیه 

دستگاه های ذی مدخل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گفت وگوخبر
رئیسی تاکید کرد:

 رفع سریع کمبود برخی اقالم دارویی و برخورد با اهمال کاران
سخنگوی قوه قضاییه: 

برخورد دستگاه قضا با عوامل اصلی اغتشاشات مقتدرانه خواهد بود

در پی بروز تنش و  ناآرامی؛ 

ورود برخی دانشجویان شریف 
به دانشگاه، ممنوع شد

یک کارشناس اقتصادی:

اثر افزایش صادرات نفت در 
زندگی ایرانی ها مشهود نیست

رئیسی تاکید کرد: 

رفع سریع کمبود برخی اقالم 
دارویی و برخورد با اهمال کاران

یک نماینده خبر داد:

طرح مجلس برای خواصی 
که علیه نظام اقدام کنند

 ادعای یک گروه هکری
و تأیید سازمان انرژی اتمی

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

دهیاری روستای اسکمان در نظر دارد نسبت 
به اجاره زمین چمن مصنوعی دهیاری با 
مزایده  طریق  از  شده  کارشناسی  قیمت 
از واجدین شرایط  اقدام نماید.لذا  عمومی 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 
از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۵به ساختمان دهیاری 
اسکمان مراجعه نمایند.آخرین تاریخ ارائه 
پیشنهادات  ۱۴۰۱/۰۸/۱۹می باشد.تلفن 
اداری ساعت   ۰۲۱-۶۵۹۶۰۸۴۰  تماس: 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
تاریخ انتشار  نوبت  دوم :۱۴۰۱/۰۸/۰۹

وحید مهدوی - دهیار اسکمان

دهیاری اسامکن

دیروز دانشــگاه  صنعتی شــریف صحنه 
ناآرامی و برپایی تجمع دانشــجویی بود.  روز 
یکشنبه دانشگاه صنعتی شریف در حالی که 
کالس های درس با حضور دوباره دانشجویان 
از سرگرفته شد، این دانشــگاه در کانال خود 
در فضای مجازی اعالم کرد: تعداد معدودی از 
دانشجویانی که در ارزیابی اولیه انجام شده در 
ایجاد فضای ناآرام در دانشگاه، نقش داشته اند 
جهت مصلحت دانشگاه و خودشان به صورت 

موقت از حضور در دانشگاه منع شده اند.
این دانشــگاه تاکید کرد که این تصمیم، با 
سخنرانی و حضور در تجمع های دارای مجوز 
دانشگاه ارتباطی ندارد و بدیهی است، بررسی 
دقیق و عنداللزوم ارجاع پرونده ایشان به کمیته 
انضباطی در دســتور قرار خواهد گرفت. گفته 
می شود پس از برگزاری جلســه تریبون آزاد 
دانشــجویان شــریف با رئیس و معاونین این 

دانشــگاه، از ورود محمد مالنوری، دانشجوی 
دکتری اقتصاد این دانشــگاه  کــه در تریبون 

حضور داشت، ممانعت شد.
به روایت خبرنگار ایســنا، در پی درگیری 
لفظی این دانشجو با حراست دانشگاه، حراست 
با پلیس تماس گرفته و لحظاتی بعد این دانشجو 
توسط پلیس بازداشت و در نهایت ساعاتی بعد 
آزاد شده اســت. بنا بر اعالم دانشگاه صنعتی 
شریف، بازداشت شدن این دانشجو ارتباطی به 
حضور او در تریبون آزاد ندارد و علت بازداشت 
شدن او توسط پلیس، بی احترامی و رفتارهای 
او در برخورد با حراست بوده و مالنوری و برخی 
دیگر از دانشجویان شریف به علت نقش داشتن 
در اعتراضات اخیــر این دانشــگاه از ورود به 

دانشگاه منع شده اند.
روز یکشــنبه گروهی از دانشــجویان در 
اعتراض بــه ورود هم زمان دختران و پســران 

دانشجو به سالن غذاخوری در روز شنبه، تجمع 
کرده و راه های ورودی سلف را مسدود کردند 
که به رویارویی با دانشجویان معترض و تالش 

آنها برای ورود به سالن غذاخوری منجر شد.
با باال رفتــن تنش در دانشــگاه تعدادی از 
اســتادان برای میانجیگــری در محل تجمع 
حاضــر شــدند. همچنیــن تصاویر نشــان 
می دهد که رســول جلیلی، رئیس دانشــگاه 
هم به ســلف دانشــگاه رفته اســت. متعاقب 
این امر تصویری از ســلف دانشــگاه شــریف 
 منتشر شــد که در آن صندلی ها جمع آوری 

شده بود.

در پی بروز تنش و  ناآرامی؛ 

نوبت دومورود برخی دانشجویان شریف به دانشگاه، ممنوع شد


