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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
صدور 2۴۳2 حکم در ناآرامی های اخیر

مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه 
آرای صادره در دادگاه های بدوی با ســرعت صورت 
گرفته و ممکن اســت از کیفیت بکاهد نظر شــما 
در این رابطه چیســت، گفت: قضات در صدور آرا و 
اتخاذ تصمیمات قانونی به هیج وجه گرفتار حرف ها 
و شــرایط و هیجانات نمی شوند و بر اساس مقررات 
قانونی تکالیف خود را انجام می دهند در برخی موارد 
قاضــی نمی تواند در صــدور رأی تعلل کند مگر در 
برخی شرایط خاص از جمله اصالح ذات البین، گاهی 
هم برای رسیدن به واقعیت، باید موارد مختلفی مورد 
توجه قرار گیرد که این نیاز به صرف وقت بیشتری 

دارد.
وی افزود: تمام تالش ما این اســت که بدون در نظر 
گرفتن مطالباتی که برخی برای ســرعت بخشی و 
برخی برای تأخیر در رسیدگی داشتند، قانون را مبنا 

قرار داده و با دقت متضمن سرعت اقدام می کنیم.
ســخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت 
صدور کیفرخواســت های صادره بــرای وقایع اخیر 
گفت: تاکنون در شــهر تهران ۱۱۱۸ کیفرخواست 
صادر شده اســت. ۲۴۳۲ محکومیت هم در سراسر 

کشور صادر شده است.
 اتهام الهام افکاری 

سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهام الهام افکاری گفت:  
او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
کشور از طریق همراهی با فراخوان های معاندین نظام 

در بازداشت است.
ستایشی در مورد اتهامات الهام افکاری بیان کرد: بر 
اساس گزارش هایی که داریم الهام افکاری از نام برادر 
معدومش استفاده کرده و اقدام به تحریک عده ای از 
افراد مستعد و همراهی آنان در برخی تجمعات کرده 
و این فرد قصد خروج از کشور را داشته و حکم جلب 
وی صادر و هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. 
اتهام ایشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
کشور است از طریق همراهی با فراخوان های معاندین 
نظام. این اتهام به ایشان تفهیم شده و بر اساس این 
تفهیم و جرم مرتکبه قرار تامین بازداشت موقت در 
مورد ایشــان صادر و اعالم شــده و در زندان به سر 
می برد. مشارالیه ارتباط فعال و گسترده ای با عناصر 
رسانه ای داشته. کدام عناصر؟ عناصر فعال رسانه ای و 
شاخص برانداز. ادله در پرونده وجود دارد و ارتباط با 

براندازان داخل و خارج از کشور وجود داشته است.

سپاه مقر گروهک تجزیه طلب »پاک« 
را در هم کوبید

نیروی زمینی ســپاه روز گذشته دور جدید حمالت 
خود علیه گروهک های تروریستی مستقر در اقلیم 

کردستان عراق را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، در حمالت دیروز سپاه، مقر گروهک 
تروریستی تجزیه طلب پاک )حزب آزاد کردستان( 
توســط موشــک و پهپادهای انتحــاری در حومه 

کرکوک مورد هدف گرفته است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد
روزمرگی از مشکالت اساسی مدیریت 

کشور است
امام جمعه موقت تهران تاکید کــرد: امروز یکی از 
مشکالت اساسی مدیریت کشــور، روزمرگی است. 
درخواست می کنم استاندار تهران چندساعت وقت 
بگذارد و برای آینده نگاه های بلند را بسازد. بی تردید 

نگاه های کوتاه برای کشور یک آسیب است.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم ابوترابی در آیین 
تکریم و معارفه اســتاندار تهــران گفت: از خدمات 
ارزشمند و تالش خستگی ناپذیر آقای منصوری در 
دوران مدیریت استان تهران تشکر می کنم. در ایشان 
شــاهد چند ویژگی در طول این ســال ها بودیم از 
جمله این ویژگی ها انگیزه جدی برای فهم مشکالت 
و تالش موثــر و پی گیر برای برون رفت از تنگناها و 
صداقت و ســالمت مورد انتظــار در یک مدیر نظام 

جمهوری اسالمی ایران بودیم.
وی افــزود: امیدواریم در مســئولیت جدید با اراده 
بیشتر و فهم موثرتر از مسائل کشور و نگاه کارشناسی 
به عنوان معاون و مشاور رئیس جمهور در جایگاهی 
که مــی تواند برای ملت ایران امیدآفرین باشــد از 

توفیقات بیشتری برخودار باشد
وی ادامه داد: از رئیس جمهور و وزیر کشــور برای 
انتخاب آقای فخاری تشکر می کنم. فردی با تجربه 
و فهم الزم برای شناخت مشــکالت و برون رفت از 
مشــکالت که امیدوارم برای کشــور، استان تهران 
و شــهروندان آن پیام آور امید و نشــاط و تالش و 
الهام بخش آرامش و حرکت به سمت افق های روشن 

باشد.
وی تاکید کرد: یکی از مشــکالت اساسی مدیریت 
کشــور امروز روزمرگی اســت. درخواست می کنم 
استاندار تهران چندساعت وقت بگذارد و برای آینده 
نگاه های بلند را بسازد. بی تردید نگاه های کوتاه برای 
کشور یک آسیب است. مدیران برای مردم الگو خلق 
می کنند؛ البته این خلق الگو باید با رفتارشان باشد نه 
با سخنانشان قطعا مردم محصول ما هستند و هر جا 

مشکلی می بینیم باید به خودمان بازگردیم.
وی گفت: تصمیماتی که امروز مدیریت و مشکالت 
آینده را افزایش دهد قطعا خود منشــا مشــکالت 
فعلی نیز هســتند. نباید تصمیمی بگیریم که امروز 
از مجلس که بیرون می آییم برای ما کف بزنند بلکه 
باید تصمیمی بگیریم که نیم قرن بعد برای ما کف 
بزنند. مســائل امروز کشور مانند دفاع مقدس برای 
مردم ایران منطقه و جهان اسالم باید پیام آور اقتدار 
باشد. امیدوارم ملت ایران با عقالنیت راه برای خلق 

اقتدار و قدرت دیگری هموار کند.

خبر

کمیسیون امورداخلی عملکرد منفعالنه ای 
در حوادث اخیر داشت

یک عضو کمیســیون امورداخلی کشور و شوراها در 
مجلس، تاکید کرد: متاســفانه مجلس در مواجهه با 
حوادث اخیر به نحو درســتی ورود پیدا نکرده است 
و به نظر می رسد ساز و کارهای پیش بینی شده در 
مجلس و در دولت برای بررسی مسائل اخیر کشور 

دارای ایراد است.
احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
نحوه ورود مجلس به بررســی حــوادث اخیر در 
سطح کشــور، بیان کرد: کمیســیون امورداخلی 
اصلی ترین کمیســیون برای بررسی حوادث اخیر 
در سطح کشور به شمار می رود اما به نحو منفعلی 
رفتار کرده است. چه در موضوع حوادث سیستان 
و بلوچســتان و چه در موضــوع ورود عناصر غیر 
مســئول به دانشگاه شــریف و پیامدهای آن که 
دامنگیر کشــور شده اســت، انفعال در خصوص 

عملکردهای نادرست دیده می شود.
وی با اعتقاد به این کــه »بهترین گواه در خصوص 
عملکردهای نادرســت، به تحلیل ها درباره حوادث 
سیســتان باز می گــردد« افزود: ایــن تحلیل ها به 
کمیسیون امورداخلی ارائه شد به نحوی که مجلس 
در خصوص حوادث سیســتان و بلوچستان قضاوت 
کند همه آن چه که اتفاق افتاده حرکت تجزیه طلبانه 
و همراهی با ضدانقالب بوده است. اما ورود نماینده 
رهبــر انقالب برای رســیدگی به ایــن موضوع در 
سیســتان و بلوچستان نشــان داد که در آن اتفاق 
عده ای بی گناه کشته و شهید اعالم شدند و از مردم 
نیز دلجویی شد. حتی وعده رسیدگی به تخلفات و 
جرم های صورت گرفته به مردم اســتان سستان و 

بلوچستان داده شد.
نماینده مردم تبریــز در مجلس تصریح کرد: بنا بر 
این؛ مجلس شــورای اسالمی به نحو درستی با این 
موضوع مواجه نشد. حتی زمانی که نماینده چابهار 
قصد داشت از حقوق موکلین خود در مجلس دفاع 
کند، تعدادی هیاهو کردند. این ها نشان می دهد که 
ســازوکارهای پیش بینی شده برای بررسی مسائل 
پیش آمده دچار اشــتباه شده اســت. این  رفتار در 
خصوص سایر مسائل کشور نیز به چشم می خورد 
که ضرورت یک بازنگری از طریق مجلس را ایجاب 

می کند.

 تجهیز نیروی دریایی ارتش
 به بالگرد هجومی 

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
گفت: برای اولین بار بالگردهای هجومی و پهپادهای 
به روز با برد بیش از۲ هزار کیلومتر در نیروی دریایی 

رونمایی می شود.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار شهرام ایرانی در نشست 
خبری امروز خود با گرامیداشــت روز هفتم آذر روز 
نیروی دریایی و بزرگداشت یاد شهدای دفاع مقدس 
و نیروی دریایی، اظهار کرد: امروز نیروی دریایی در 
دوره ســازندگی گام برمی دارد و در همه حوزه های 
منطقه و بین الملل فعالیت دارد. در حوزه ســاخت 
انواع شناورها، تجهیزات و پرنده ها حرف داریم و توان 
خود را در دریا به نمایش گذاشته ایم. شاهراه تجاری 
دریایی کشــور را در امنیت حفــظ کرده ایم. تمام 
کشتی های تجاری ما توسط نیروی دریایی اسکورت 
می شوند. شناورهای نیروی دریایی در همه اقیانوس 
ها حضور دارند. نیروی دریایی در حال حاضر دارای 
فرماندهی ناوگان اقیانــوس هند، فرماندهی ناوگان 
اقیانــوس اطلس و فرماندهی نــاوگان اقیانوس آرام 

است.
وی ادامــه داد: در حوزه افزایش توان رزمی شــاهد 
پیشرفت های بسیار خوبی بوده ایم و به زودی شاهد 
الحاق دستاوردهای جدید نیروی دریایی به بدنه این 
نیرو خواهیم بود. برای اولین بار بالگردهای هجومی 
و پهپادهــای به روز با برد بیــش از ۲ هزار کیلومتر 

استفاده خواهیم کرد.
امیر ایرانی خاطرنشــان کرد: همزمان ســه ناوگروه 
نیروی دریایی در حال انجام ماموریت هســتند. این 
تــوان را داریم که صدها پهپــاد را همزمان به پرواز 
درآوریم. در چند ماه آینده، اجرای رزمایش مرکب در 
دستور کار داریم که در منطقه شمال اقیانوس هند 
با حضور بیشتر کشورهای عضو تفاهم نامه های دو یا 

چند جانبه هستند، اجرا خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: امروز صنعت گران، 
دانشمندان و شرکت های دانش بنیان ما تمام تالش 
خود را به کار می گیرند تا توان نیروی دریایی افزایش 
یابد. ارتقای توان رزمی، ساخت شناورهای مجهز و 

افزایش برد عملیاتی در اولویت ماست.
وی درباره ماموریت ناوگروه۸۶ نیروی دریایی، گفت: 
ناوگروه ما برای تامین امنیت کشــتیرانی در تنگه 
ماالگا ماموریت دارد. ما اکنون در اقیانوس آرام حضور 
داشته و  آمادگی حضور در همه اقیانوس ها را داریم.

ایرانی در واکنش به اعالم آمریکا در استفاده از تعداد 
زیادی شــهپاد در دریاها، اظهار کرد: این شهپادها 
ایمنی دریانوردی را به خطر انداخته اند و ما پیش از 
این، شهپادها را جمع کردیم و چون آمریکا تضمین 
داد که شــهپادها را جمع کند، آنهــا را بازگرداندیم 
ولی اگر دوباره ایــن اتفاق بیفتد باز هم آن را جمع 
می کنیم چون شهپادها امنیت دریانوردی را به خطر 
می اندازند و خطری برای کشتی های تجاری و نفت 

کش هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دشــمن سعی 
داشــت منطقه شمال اقیانوس هند و کانال سوئز را 
امنیتی کند و  مرکز امنیتی منطقه در چابهار برای 
تامین امنیت دریایی ایجاد شــد تا کشورهای عضو 
آیونز و سایر کشــورها که مایل باشند، برای تامین 

امنیت منطقه حضور داشته باشند.

خبر

همدلــی| مجلــس وارد فــاز برخــورد با 
دانشجویان شده است. منابع خبری گزارش 
داده انــد که نماینــدگان در تدارک تدوین 
طرحی هســتند که احتمــاال به موجب آن 
انتظار برخی  برخوردهــای شــدیدتری در 
دانشجویان است. هرچند که به نظر می رسد 
همه نمایندگان پی گیر آن نیســتند و برخی 
هم با آن مخالفت می کنند. ولی به هرحال در 
فضای اتفاقات اخیر، دانشگاه ها برخوردهای 
خود را با دانشــجویان معترض را تشــدید 
کرده انــد. خبرگزاری فارس گــزارش داده 
جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناســان 
طرحــی را تدوین کرده اند کــه در صورت 
هنجارشــکنی دانشــجویان در دانشگاه ها و 
ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، 
تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات 
در دانشــگاه ها و هرگونه اقدامی که در روند 
ماموریت های آموزشــی و پژوهشی دانشگاه 
اخــالل ایجاد کنــد، ضمن صــدور احکام 
انضباطی، متخلفیــن را محکوم به پرداخت 
کل هزینه های تحصیل در آن مقطع آموزشی 
کنند.به گزارش فارس، از دیگر مجازات های 
مطرح شــده در این طرح ممنوع الخروجی 
بــه مدت ۱۰ ســال اســت. در ایــن طرح 
پیش بینی شــده در صورتی که دانشجویان 
از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشیمانی کنند، 
مجازات هــای فوق تخفیف خواهد یافت و یا 
در صورت رفع نیاز کشــور و خدمت رسانی 
مجــازات آنهــا بخشــیده خواهد شــد.به 
گفته یکــی از طراحان این طــرح برگزاری 
کرســی های آزاداندیشــی و ایجــاد فضای 
باز گفت وگو در دانشــگاه هــا همواره مورد 
تاکید مسئوالن بوده اســت که در روزهای 
اخیــر هنجارشــکنان در دانشــگاه علیرغم 
دعوت تشکل های دانشــجویی به حضور در 
کرســی های آزاد اندیشی و تریبون های آزاد 
تاکنون از حضور در این جلســات خودداری 
کرده اند.الزم به ذکر اســت طرح مذکور به 
امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده 
و در حال حاضــر در حال جمع آوری امضاء 

توسط سایر نمایندگان است.
 بی اطالعی کمیسیون آموزش 

مهرداد ویس کرمــی نماینده مردم خرم آباد 
و عضو کمیســیون آموزش مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با ایلنــا، در رابطه با 
مطرح شــدن تهیه طرحی با هدف تشدید 
از جمله  دانشــجویان  بــرای  مجازات هــا 
ممنوع الخروجــی ۱۰ ســاله، گفــت: »من 
چنین طرحی را ندیده ام، معموال طرح برای 
امضاء باید روی سامانه بارگذاری شود، بعد 
به کمیســیون بیاید و من چنین طرحی در 

مسیر طی این مراحل ندیده ام.«
وی درخصــوص مطرح شــدن طــرح در 
زمــان حضــور نماینــدگان در حوزه های 
انتخابیه اظهار کرد: »اگر طرح در ســامانه 

بارگزاری شــود، نمایندگان قــادر خواهند 
بــود از طریــق تبلت آن را امضــاء کنند و 
امضــاء به صورت دســتی نیســت اما من 
چنین طرحی را ندیده ام.«عضو کمیســیون 

آمــوزش و تحقیقات مجلــس درخصوص 
تحلیل چنین موضوعاتی در شرایط کنونی 
جامعه، افزود: »به نظر من قوانین و مقررات 
موجود در دانشــگاه ها گویاســت و کفایت 

می کنــد، به هر حــال دانشــگاه ضوابط و 
هدف گذاری خودش را دارد، قشر فرهیخته 
ما در دانشــگاه ها هســتند. همین مقررات 
و قوانینــی کــه اکنون در بحــث مباحث 
انضباطی دانشــگاه ها وجــود دارد، کفایت 
می کند. سال های ســال دانشگاه های ما با 
همین قوانین اداره شده اند و مشکل خاصی 
هم پیش نیامده است. لذا اینطور نیست که 
احساس کنیم باید قوانین تشدید شود.«وی 
تصریح کرد: »بعید می دانم همچین چیزی 
باشد و اگر هم باشد به نظرم در فضای کنونی 
مطرح کردن برخی موضوعات بی ســلیقگی 
اســت. بعید می دانم چنین مساله ای مطرح 
باشد اما اگر جدی شود، علی القاعده باید به 
کمیســیون آموزش بیاید اما تاکنون چنین 
چیزی را ندیدم، طرح باید به هیات رئیسه 
برود و ارجاع شود به کمیسیون در واقع به 

این آسانی نیست.«
کمیسیون  رئیس  منادی ســفیدان  علیرضا 
آموزش ضمن مخالفت خود و کمیســیون 
متبوعــش با هرگونه طرحــی در خصوص 
ممنوع الخروج کردن دانشجویان در وقایع 
اخیر گفته:»هیــچ طرحی در این خصوص 
در دســتور کار صحن یا کمیسیون آموزش 
مجلــس قرار نــدارد. گویــا در قالب پیش 
طرح در ســامانه قانون گــذاری نمایندگان 
پیش نویــس طرحی بارگذاری شــده حتی 
هنــوز به مرحله جمع آوری امضا از ســوی 
نمایندگان نیز نرســیده است.« بررسی های 
ایلنا نشان می دهد که طراح این طرح علی 
خضریان است و هنوز هیچ نماینده ای آن را 
امضا نکرده و عمال حتی در مرحله بررســی 

نیز قرار ندارد.

در حالی که نظر دلسوزان تنش زدایی است، برخی نمایندگان برای برخورد با دانشگاه برنامه دارند 

طرحی برای تحریک  دانشجویان

همدلی| باالخــره بعــد از تأیید و تکذیب هــای مختلف 
رستم قاسمی وزیر پرحاشــیه کابینه رئیسی از دولت جدا 
شد. روز گذشــته سید ابراهیم رئیســی ضمن قدردانی از 
تالش های رستم قاســمی در دوران مسئولیتش در وزارت 
راه و شهرسازی با استعفای وی به دلیل تشدید بیماری اش 
موافقت کرد. رئیس جمهور با آرزوی ســالمتی برای رستم 
قاســمی ابراز امیدواری کرد بتــوان از توانمندی های وی 
پس از بهبودی کامل اســتفاده شود. در پی قبول استعفای 
قاسمی، رئیسی »شــهریار افندی زاده« معاون حمل و نقل 
این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه 

و شهرسازی منصوب کرد.
»ســیدمحمد حسینی« معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز با 
اشــاره به تغییرات جدی مدیریتــی در وزارت راه، به ایرنا 
گفت که گزینه پیشــنهادی برای جایگزینی رستم قاسمی 

یکشنبه آینده )ششم آذر( به مجلس معرفی می شود.   
در پی قبول استعفای قاســمی، رئیسی شهریار افندی زاده 
معاون حمل و نقل این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. دولتی های 
در حالی تالش می کنند که علت کناره گیری قاســمی را 
مسئله بیماری او نشان دهند که به تازگی انتشار تصاویری 
از قاســمی در کنار یک زن بی حجاب در مالزی با حاشــیه 

های زیادی همراه شده بود.  
اما به نظر می رســد که مســئله تغییر کابینه رئیسی تنها 
به قاســمی محدود نمی شــود. نماینــدگان مجلس دوباره 

فشارهای خود علیه کابینه رئیسی را تشدید کرده اند. 
مجتبی یوســفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگویــی ، درخصوص »ضعف های موجود در کابینه 
دولــت و عدم توفیق در عملکرد برخــی وزرا«، گفت: » ما 
وقتــی می خواهیم یک دولت را قضــاوت کنیم باید جمیع 
شــرایط را نگاه کنیم، شــاخص بگذاریم و بعد از آن نمره 
بدهیم که عملکرد قابل قبول است یا اینکه بگوییم ضعیف 
اســت. نه دولت و نه مجلس هیچ کســی مدعی نیست که 
صفر و صــدی نگاه کنیم، یعنی یک باره بگوییم یک دولت 
مطلق خوب یا یک دولت مطلق بد اســت. روند کلی دولت 

باید مثبت باشد.«
به گــزارش اعتمادآنالین وی ادامه داد: »در اتفاقاتی که در 
این یک سال و چند ماه رخ داده اولین نکته حضور شخص 
ریاســت محترم جمهور و اکثر وزرا در کنار مردم اســت، 

یعنی ببینید مشــکالت زیاد است، در حوزه های اقتصادی، 
در حوزه زیرساخت اقتصاد یا زیرساخت های ما در استان ها 
و محرومیتی که در حوزه زیرساخت ها داریم مخصوصا عدم 
توســعه متوازن در کشور که حاال یکی دو تا استان محدود 
برخوردارند و در مقابل بسیاری از استان ها دچار محرومیت 

هستند.«
یوسفی خاطرنشــان کرد: »از این جهت که دولت، شخص 
رئیس جمهور و وزرا کنار مردم هســتند، قابل احترام است 
کــه مشــکالت را می بینند و بــا دغدغه های مردم آشــنا 
هســتند. اما باید بپرسیم وقتی دولت شروع به کار کرد چه 
چالش هایی داشت؟ اولین چالش فوت روزانه بیش از ۷۰۰ 
نفــر از عزیزان ملت متاثر از کرونا بود، این فقط یک چالش 
بود که عزیزان مردم در حال فوت شدن بودند. چالش بعدی 
محدودیت های اجتماعی بود کــه در قالب محدودیت های 
تردد و ســفر وجود داشت که همین هم بر بازار و اشتغال و 
گردش گری و این ها تاثیر داشت که با یک کار جهادی این 

کار را انجام دادند.«
نماینــده مردم اهــواز در ادامه اظهار کــرد: »اما در حوزه 
اقتصاد مشکالتی وجود دارد، قطعا در حوزه مسکن کار باید 
با جدیت بیشتری دنبال شود، عدم همراهی سیستم بانکی 
و ســازمان برنامه و بودجه با این حوزه مشهود است. این ها 
نشــان می دهد که فرمایش ریاست جمهور که گفتند ما با 
کسی عهد اخوت نبستیم فرصت خوبی است که بعد از یک 

سال و چند ماه قطعا باید ترمیم در کابینه صورت گیرد.«
وی خاطرنشــان کــرد: »مجلــس نشــان داد در پیگیری 
مطالبــات مردم در عین اینکه تفکــرات این دولت را قبول 

دارد بــه عنوان دولت جهادی کــه پای کار و در کنار مردم 
اســت، کوتاه نمی آید و اشــکاالت جدی هــم در بعضی از 
وزارتخانه هــا وجود دارد که انتظار ما این اســت که قبل از 
اینکه مجلــس خودش ورود کند، دولت نســبت به اعمال 

تغییرات اقدام کند.«
عضو مجمع نمایندگان اســتان خوزستان ادامه داد: »برای 
مثال در اســتیضاح وزیر صمت در عیــن اینکه ما از حوزه 
خودرو و خودروســازی ها ناراحت هستیم و رضایت نداریم 
اما اینکه این را به یــک وزیر محدود کنیم، منطقی نبود و 
مجلس دوباره به وزیــر رأی اعتماد داد ولی انتظارمان این 
است که در حوزه های اقتصادی، در بازار ارز و حوزه مسکن 
ترمیمی صورت گیرد و انشــاءاهلل که خود ریاســت جمهور 

تغییراتی را انجام دهد.«
یوســفی در رابطه با ضعف های موجــود و نیاز به اصالحات 
در کابینه گفت: »االن بعضی از استانداران به شدت ضعیف 
هســتند، بعضی از وزرا باید جای خود را به افراد قوی تری 
بدهند و برخی معاونان وزرا نیاز است که تغییر کنند. خود 
آقای رئیس جمهور هم نیاز به ترمیم در بدنه مدیریت دولت 
را قبول دارد و ما از ایشــان می خواهیم که هرچه سریع تر 

این کار را انجام دهد.«
حــاال چهره های اصول گرا هم خیلی علنی از دولت و وزرای 
ناکارآمد انتقاد می کنند. هدایت اهلل خادمی فعال سیاســی 
اصول گــرا در گفت وگو بــا نامه نیوز اظهار کــرده: »امروز 
وزرایی اطراف آقای رئیسی هستند که در سطحی نیستند 
که بتوانند مشــکالت کشــور را حل کنند. ارزش پول ملی 
بســیار کاهش و تورم و رکود به شــدت افزایش پیدا کرده 
است، سالی یک میلیون شــغل که ایجاد نشد هیچ، برخی 
شغل های قبلی از دست رفتند. وضعیت ساخت سالی یک 
میلیون مسکن نیز که در هاله ای از ابهام قرار دارد. مجموعه 
اینها باعث می شود که بگوییم هیچ موردی وجود ندارد که 

دیگران از عملکرد دولت دفاع کنند.«
او افزوده: »امروز هیچ کس نمی تواند در هیچ بخشی اعم از 
اقتصادی، سیاست خارجی، اجتماعی و فرهنگی از عملکرد 
دولت دفاع کند، اگر آقای رئیســی امروز عصبانی و ناراحت 
است، شاید علتش این باشد که گرفتار کابینه ای شده که به 
اهداف انتخاباتی او و کشــور ضرر می زند، در عین حال این 
افراد مثل آش کشــک خاله می مانند که باید حتما باشند و 

آقای رئیسی نیز باید از همین ها استفاده کند.«

حرکت کابینه رئیسی به سمت تغییرات گسترده
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تعلیق۱۰ دانشجوی دانشگاه شریف 
در همین حال خبرگزاری ایسنا از صدور حکم بدوی برای ۱۳ مورد از پرونده های دانشجویان 
دانشگاه شــریف و صدور احکام به متخلفین در اینباره خبر داد. شورای انضباطی دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد با توجه به وقایع هفته های اخیر در این دانشگاه و لزوم ایفای 
وظایف قانونی شورای انضباطی دانشجویی، در چند هفته اخیر، این شورا در حمایت از حقوق 
عموم دانشــجویان و کمک به حفظ انضباط دانشگاه، جلسات متعددی برگزار کرده است. به 
گزارش ایســنا، با توجه به حصول اولین نتایج و صدور و ابالغ اولین ســری از احکام این شورا، 
بر اســاس گزارش اولیه عملکرد شورای انضباطی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، تاکنون 
حدود ۲۳۰ شکایت به شورای انضباطی واصل شده است. همچنین بیش از ۲۵ ساعت جلسات 
رسیدگی با حضور اعضای شورا انجام شده که در این جلسات، پرونده ها و مستندات هر یک به 
صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، شورای انضباطی دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف همچنین اعالم کرده است که حدود ۴۰ مورد از پرونده ها، تفهیم تخلف 

انجام شده است.
ایسنا تاکید کرده که آمار کلی از احکامی که امروز ابالغ شده، به این شرح است: ۲ مورد تعلیق 
از تحصیل به مدت دو نیم سال؛ ۴ مورد تعلیق به مدت یک نیم سال با احتساب سنوات؛ ۴ مورد 
تعلیق از تحصیل به مدت یک نیم سال بدون احتساب سنوات؛ و بقیه موارد توبیخ کتبی با درج 
در پرونده؛ و ۱ مورد تذکر شفاهی. پیش از این محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی 
مجلس در سخنانی اعالم کرده بود که مجلس پی گیر امور دانشجویان ممنوع الورودی نیست. 
او گفته بود: »اینکه پرونده های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به 
پرونده ها آغاز نشده به همین علت است که احتماال شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون 
داریم که هرکسی می تواند از قوه قضائیه تظلم خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند.این 
موضوعات در اختیار کمیته انضباطی دانشگاه است و بنا نیست که از مجلس کسی در این کار 
ورود پیدا کند، چون این ها آیین نامه داخلی دارند و خودشان تصمیم می گیرند. دانشگاه محیط 
متفاوتی دارد و از بیرون کسی نمی تواند برود آنجا و بخواهد در خصوص فضای دانشگاه تصمیم 
بگیرد. تمام قوانین و آیین نامه ها هم به منظور رسیدگی به موضوعات این چنینی در چارچوب 

مقررات دانشگاه دیده شده است.«


