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رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران:
انتشار لیست ساختمان های ناایمن 

تهران »بالمانع« است
رئیس کمیتــه ایمنی 
شــورای اســامی شهر 
تهران گفت: لیست نهایی 
ساختمان های ناایمن شهر 
تهران را باید شــهرداری 
اعام کند و اعام آن از نظر ما در شورای اسامی شهر 

تهران بامانع است.
به گزارش ایسنا، مهدی بابایی با بیان اینکه وضعیت 
رسیدگی به ســاختمان های ناایمن به کندی پیش 
می رود، اظهار کرد: شهرداری هرچه سریعتر باید در 
این زمینه اقدام و تعیین تکلیف کند، چون پای جان 
مردم در میان است. شیب تعداد ساختمان های ناایمن 
نزولی بوده و طیف محدودی نســبت به ایمن سازی 

اقدام کرده اند اما این روند کند است.
    

 ایجاد ۳۰۰ هزار اشتغال
 توسط کمیته امداد در سال گذشته

معــاون اشــتغال و 
خودکفایی کمیته امداد با 
اشاره به مسئولیت کمیته 
امداد برای ایجاد ۵۰۰ هزار 
فرصت شغلی برای جامعه 
هدف در سال جاری، گفت: ســال گذشته ۳۰۰ هزار 

اشتغال توسط این نهاد محقق شد.
مرتضی فیروزآبادی با اشاره به نظارت کمیته امداد 
بر طرح های اشتغال مددجویان افزود: در حال حاضر 
یک میلیون طرح اشتغال تحت نظارت و خدمات فنی 

و پشتیبانی کمیته امداد هستند.
    

کالهبرداری اینترنتی با جعل ای نماد
رئیس پلیــس فضای 
تولید و تبــادل اطاعات 
پایتخــت از شناســایی و 
دســتگیری عامل ایجاد 
ســایت فروش پوشاک با 
جعل ای نماد خبر داد.سرهنگ داود معظمی گودرزی 
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشــت: تعدادی از 
شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی 
شــدند پس از خرید در یکی از ســایت های فروش 
پوشــاک مورد کاهبرداری قرار گرفته اند.این مقام 
انتظامی بیان نمود: مالباختــگان این پرونده گفتند 
قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته اند که 
با یک ســایت فروش آناین، با قیمت های ارزان که 
نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است؛ مواجه شده و 
پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کاالیی دریافت 
نکرده و متوجه کاهبرداری شدند.این مقام انتظامی 
با اشــاره به اینکه مشخصات فروشــگاه های معتبر 
در سایت Enamad.ir قابل مشــاهده است اظهار 
داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد 
اعتماد الکترونیکی هستند خرید های اینترنتی خود 
را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه 
و غیره، قبل از تحویل و تایید صحت و ســقم کاال جدا 

خودداری کنند.
    

 تعطیلی ادارات و مدارس هویزه
 به دلیل آتش سوزی هورالعظیم

با توجــه بــه افزایش 
غلظت آلودگی هوا از شب 
یکشنبه به دلیل آتش سوزی 
هورالعظیم و ادامه داشتن 
این شرایط ادارات و مدارس 
 این شهرســتان در روز دوشنبه تعطیل شــد.بیش از

1۰ روز است که از آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق 
می گذرد و هنوز این آتش مهار نشده است.

    
مجلس »قانون جامع حمایت از حقوق 

سالمندان« را تصویب کند
رئیس سابق دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان از 
مجلس شورای اسامی 
درخواست کرد که »قانون 
جامع حمایــت از حقوق 
سالمندان« را تصویب کند و سازمان برنامه و بودجه 
نیز برای برنامه های ســالمندی اعتبار نشان دار و 

ستاره دار تخصیص دهد.
به گزارش ایسنا، حسام الدین عامه پژوهشگر 
حوزه سالمندی با بیان اینکه سالمندی را می توان 
یک فرصت دانســت و با این نگاه مثبــت از نقش 
سالمندان در جامعه استفاده کرد گفت: متأسفانه 
ما بــرای افراد بازنشســته هیچ برنامــه ای نداریم 
درصورتیکه کشورهای توسعه یافته که سالهاست با 
پدیده سالمندی مواجهند و پنجره جمعیتی آن ها 
عمدتاً بسته اســت و نیروی کار و مولد کمتری هم 
دارند با استفاده از نیروی بازنشستگان و سالمندان 

اشتغال اقتصاد خرد و محله محور را تقویت کردند.

از گوشه و کنار

دبیر شــورای صنفی دانشــگاه 
صنعتی شریف درباره افراد بازداشت 
شده یکشنبه شب در دانشگاه شریف 
توضیحاتی داد و به این نکته اشــاره 
کرد که  بیشــتر، لباس شخصی ها در 

دستگیری ها نقش داشتند.
»علی محدث زاده« در گفت وگو 
با ایلنا در خصــوص آخرین وضعیت 
دانشــجویان بازداشتی شب گذشته 
در دانشــگاه صنعتی شــریف گفت: 
ما یکشنبه شــب با تعداد زیادی اسم 
مواجه بودیم از دانشجویان مختلفی 
که مفقود بودند در مورد برخی از آن ها 
دوستانشان مطمئن بودند که دستگیر 
شده اند اما در مورد برخی هیچ خبری 
نداشتیم. ما از منابع مختلف مثل کانال 
تلگراممان و… پیغام گذاشــتیم که 
اسم افراد را بدهند. در حدود ۴۰ اسم 
جمع آوری کردیم. این روند تا صبح 

ادامه داشت. 
وی بــا بیــان اینکه تعــداد قابل 
توجهی از دوستان خبر می دادند که 
یا خودشان آزاد شده اند یا خبر داشتند 
که دانشــجویان دیگری آزاد شده اند 
که اسمشــان را نمی دانستند، ادامه 
داد: ممکن اســت همین حال که با 
هم صحبت می کنیــم حدود 1۰ نفر 
یا بیشتر آزاد شده باشند. میزان قابل 
توجهی از این افراد دستگیر شده اصا 
در تجمع هم نبودند و یک باره عده ای 
را دســتگیر کردند و با هــدف نبود و 
اینگونه نبود که دنبال یک نفر مشخص 
مثا آمده باشند. البته گزارش هایی 
هم داریم که مشخصا دنبال یک فرد 

خاص برای دستگیری آمده اند. 
دبیر شــورای صنفی دانشــگاه 
صنعتی شریف خاطرنشان کرد: خیلی 
از دانشجویانی که از دانشگاه می رفتند 
ممکن است در تجمع هم نبوده باشند 
و در مقابل درب خروجی دانشــگاه 
بودند و حتی تعدادی از اســاتید هم 
در این بین گیر افتاده بودند. در واقع 
ممکن است کســانی دستگیر شده 
باشــند که اصا در تجمع شــرکت 
نداشتند. ما همه اسامی که به دستمان 
رســیده را به معاونت دانشــجویی 
دانشگاه فرستاده ایم و آن ها نیز با روال 
عادی و میان بر تاش کردند و پیگیر 
بچه ها بودند که وضعیت بچه ها چطور 

است و مذاکراتی داشتند. 
محــدث زاده بــا بیــان اینکه در 
بازداشــت ها پلیس نقش نداشــت 
و بیشــتر لبــاس شــخصی ها در 
دســتگیری ها بر اســاس چیزی که 
دیدیم نقش داشــتند، گفت: پلیس 
حضور داشــت اما ما ندیدیم کسی را 

بازداشت بکند. ما از پلیس خیالمان 
راحت تر بــود کــه کاری نمی کنند 
ضمن اینکه حداقل می دانیم پلیس 
پاسخگو است و قابل پیگیری هست 
و می توانیم ببینیم که دانشجوها را به 

کجا برده اند. 
او در خصــوص آخرین مکاتبات، 
پیگیری ها و سخنان رئیس دانشگاه 
شریف نیز اظهار کرد: تنها اقدام این بود 
که کاس های دانشگاه صنعتی شریف 

مجازی شــده و ورود دانشــجویان 
کارشناسی مجاز نیست. 

محدث زاده در مــورد همکاری و 
تسهیل گری ســایر نهادهای مرتبط 
مثل نهــاد نمایندگی مقــام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها عنــوان کرد: 
برای آزادی دانشــجویانی که قبا در 
فرایندهای روزهای قبل بازداشــت 
شده اند دانشگاه همه اهرم هایش را به 
کار برده است و هم مسئول نهاد، هم 
رئیس و معاونت دانشجویی و فرهنگی 
تاش کردند و فعال شده بودند و کمک 
می کردند و ارتباط ما بیشتر با معاونت 
دانشجویی اســت. ما سعی می کنیم 
داده هایــی که از دانشــجویان جمع 
می کنیم در اختیار معاونت قرار دهیم 

و ایشان هم این کار را می کنند. 
وی درباره افراد بازداشــت شده 
گفت: بازداشتی های این روزها چند 
دســته هســتند؛ برخی در خیابان 
دستگیر شــده اند، برخی در تجمعی 
دســتگیر شــدند که همه آن ها آزاد 
شــدند. تعدادی نیز وزارت اطاعات 
احضار و بازداشت کرد. همه این افراد 
را اگر جمــع بزنیم تا قبــل از فرایند 
دیشب حدود 1۰ تا 11 نفر بازداشتی 

بودند و دراین رقم تردید داشتم چون 
خبر آزادی یکی از آن ها را داریم. 

دبیر شــورای صنفی دانشــگاه 
صنعتی شــریف بــا بیــان اینکه ما 
امیدواریم تعداد آزادی ها بیشــتر از 
این باشد، در مورد چگونگی دعوت از 
وزیر علوم برای ورود به دانشگاه گفت: 
تصور من این بود که رئیس دانشگاه 
ایشان را آورده بود البته اطاع دقیق 

ندارم. 
او در آخر با اشــاره بــه این خبر 
دانشــگاه که از حدود ۳۵ بازداشتی 
 ۶ نفــر را نگــه داشــته اند و حدود

۳۰ دانشجو آزاد شــده اند، گفت: ما 
هنوز از طریق بچه ها در مورد آزادی 
بازداشتی ها نشــنیده ایم و این خبر 
را دانشگاه داده اســت. عاوه بر این 
تعدادی دانشجو داریم که هیچ خبری 
از آن ها نیســت و دانشجویان اسامی 
آن ها را می دهند باید ببینیم که این 
دانشجوها کجا هستند؛ جای مخفی 
شده اند یا خوابگاه هستند، تعداد این 
اسامی ۵ تا۶ نفر اســت. اختاف آمار 
بازداشــتی هایی که با آمار دانشگاه 
داریم احتماال به خاطر همین تعداد 

مفقودی است.

در مورد بازداشتی ها نگرانیم
این روزهــا عاوه بر دانشــجویان، 
افراد بسیاری از طیف های دیگر جامعه 
نیز ازســوی نیروهای امنیتی بازداشت 
شــده اند. یک نماینده مجلس با اشاره 
به اینکه »با حک دوربین های مربوط به 
سازمان اطاعات قوه قضاییه توسط گروه 
عدالت علی دیدیم که شرایط فجیعی در 
مورد نگهداری از زندانیان و برخورد با آنها 
وجود دارد«؛ نســبت به بازداشتی های 

روزهای اخیر ابراز نگرانی کرد.
احمــد علیرضا بیگــی در گفت وگو 
با عصر ایران، تصریح کرد: »بازداشــت 
1۲۰۰ تن از معترضین و نگهداری اغلب 
آنها در زنــدان فشــافویه در کنار نحوه 
نگهداری و برخورد بــا زندانیان موجب 
نگرانی شده است. این درحالی است که 
نظارت قوه قضائیه بر ســازمان زیر نظر 
خودش شائبه هایی از سهل انگاری ایجاد 
می کند که نمونه آن در فیلم های حک 

شده از زندان مشاهده شد.« 
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها 
در مورد وضعیت بازداشتی های حوادث 
اخیر، گفت: در جلسه غیر علنی مجلس 
که برای بررسی اتفاقات اخیر تشکیل شد 
معاون عملیات سپاه رقم بازداشتی های 
 اخیر را 1۲۰۰نفر اعام کرد. بیش از این 
ما نگرانی خودمان را درمورد سرنوشت 
بازداشتی ها و نحوه رســیدگی به آنها 
به رییس قــوه قضاییه اعــام کردیم و 
همین باعث شد که آقای اژه ای سرزده 
ازبازداشتگاه فشافویه که بخش زیادی از 
بازداشتی ها در آنجا نگهداری می شوند 
بازدیدی داشته باشــد.بیگی در پاسخ 
به این سوال که ســازمان زندان ها، زیر 
نظر قوه قضاییه اســت و نظارت قوه بر 
ســازمان تحت نظر خودش تا حدودی 
شــائبه ایجاد می کند و آیا بهتر نیست 
که در مجلس کمیته ای برای بررســی 
وضعیت بازداشتی ها تشکیل شود، می 

گوید: این مشکل ساختاری ماست که 
ما نمایندگان مردم برای اعمال نظارت بر 
قوه قضاییه با مشکاتی مواجه هستیم. 
همواره ایراداتی بر این نظارت وارد است 
که موجب ناکارآمد شــدن نظارت قوه 

مقننه بر قوه قضاییه شده است.
وی با اشاره به شــواهد تاریخی که 
نشــان دهنده موثر نبودن نظارت قوه 
قضائیه بر سازمان زندان هاست می گوید: 
با حک دوربین های مربوط به ســازمان 
اطاعات قوه قضاییه توسط گروه عدالت 
علی دیدیم که شرایط فجیعی در مورد 
نگهداری از زندانیان و برخــورد با آنها 
وجود دارد هرچند قــوه قضاییه همان 
زمان اعام کرد که با اینها برخورد کردیم 
و رئیس سازمان زندان ها نیز برکنار شد 
ولی بحث اصلی این بود که چرا حفاظت 
اطاعاتی که بایســتی چشم بینای قوه 
قضاییــه باشــد و اجازه ندهــد چنین 
حوادثی رخ بدهد و ایــن دوربین ها در 
اختیارش بود اجازه چنین برخوردهایی 
را با زندانیان داده بود.  اینها موضوعاتی 
است که نگرانی ما را به عنوان نمایندگان 
مردم در مورد وضعیت بازداشــتی های 
اخیر تشدید می کند و علیرغم اطمینان 
خاطری که از طرف قوه قضاییه داده می 

شود ولی ما نگران هستیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: 
در کشور ما همه چیز ممکن است اتفاق 
بیفتد. وقتی جلــوی دوربین حفاظت 
اطاعات قوه قضاییه این اتفاقات افتاده 
است پس ممکن است هر اتفاق دیگری 
نیز بیفتــد؛ و اگر این فیلم ها منتشــر 
نمی شــد اصا ما متوجه نمی شــدیم 
که همچین برخوردی با محبوســین و 
زندانیان صورت می گیرد. در حال حاضر 
نیز مــا منتظریم ایــن اطمینان خاطر 
از طرف قوه قضاییــه در مورد وضعیت 

بازداشتی ها به نمایندگان داده شود.
وی در پاســخ به این سوال که وقتی 
کســی نمی تواند از زندان ها بازدیدی 
داشــته باشــد چگونه می توانــد این 
اطمینان خاطر را بــه مردم بدهد گفت: 
این بازدید بایــد از جانب مجلس انجام 
شود. کمیسیون شــوراها می تواند در 
این کار ورود پیدا کند و نظارت و بازرسی 
داشته باشد. درهمان زمان نیز که فیلم ها 
منتشــر شــد هم از جانب کمیسیون 
قضایــی و هم امور داخلی درخواســت 
بازدید از زندان ها داده شد و قوه قضاییه 
نیز پذیرفــت ولی آن چیــزی که دیده 
شــد صحنه  تر و تمیز و خوشگل برای 
بازدید کردن بود و با آن چیزهای که در 
فیلم های حک شده دیدیم متفاوت بود 
و باید تکلیف این صحنه ها روشن می شد 

ولی متاسفانه روشن نشد.

دبیر شورای صنفی 
دانشگاه صنعتی شریف: 

در بازداشت ها پلیس نقش 
نداشت و بر اساس چیزی 

که دیدیم بیشتر لباس 
شخصی ها در دستگیری ها 

نقش داشتند. ما از پلیس 
خیالمان راحت تر بود 

که کاری نمی کنند ضمن 
اینکه حداقل می دانیم 
پلیس پاسخگو است و 

می توانیم پیگیری کنیم که 
دانشجوها را به کجا برده اند

عضو کمیسیون امور داخلی و 
شوراهای مجلس: »بازداشت 

۱۲۰۰ تن از معترضین و 
نگهداری اغلب آنها در 

زندان فشافویه در کنار نحوه 
نگهداری و برخورد با زندانیان 

موجب نگرانی شده است. 
این درحالی است که نظارت 

قوه قضائیه بر سازمان زیر 
نظر خودش شائبه هایی از 

سهل انگاری ایجاد می کند که 
نمونه آن در فیلم های حک 

شده از زندان مشاهده شد.«

خانواده مهسا امینی در بیانیه ای با تشکر از 
ابراز همدردی مردم با این خانــواده و تاکید بر 
اینکه ما مســیر دادخواهی در مراجع قضایی را 
انتخاب کرده ایم، اعام کردنــد که از مقامات 
ذیربط و مسئوالن مربوطه درخواست می کنیم؛ 
طبق قانون اساسی و ســایر قوانین موضوعه و 
مطابق وعده های صریح ریاســت محترم قوه، 
تمامی تاش خود را در جهت کشــف حقیقت 
علت این مرگ هولناک و نیز نحــوه برخورد با 
فرزندمان مهسا از لحظه بازداشت غیرقانونی و 
اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به گشت ارشاد 

به عمل آورند.
 در بیانیه خانواده مرحومه مهســا امینی که 
آن را در اختیار وکای خانــواده در این پرونده 
گذاشته اند، آمده اســت:»اکنون که بازداشت 
غیرقانونی و پیامد مصیبت بار آن؛ مرگ غریبانه 
دخترمان مهســا ) ژینا ( امینی وارد چهارمین 
هفته می شــود، بر خــود الزم می دانیم از همه 
همشــهریان و هموطنانمان در سراسر کشور 
و خارج از ایران و نیز اشــخاصی که به ســمت 
نمایندگی دستگاه های دولتی و خصوصی اظهار 
همدردی کرده اند تشکر کنیم. امیدواریم پس از 

این دیگر هیچ خانواده ای در کشور ما دچار چنین 
فاجعه دهشتناکی نشود. مهسا اکنون در میان ما 
نیست و باز نخواهد گشت ولی ما به عنوان خانواده 
او موظف به پیگیری عادالنه آنچه رخ داده است 
هســتیم. پیگیری که مورد رضایت پروردگار و 
شــادی روح فرزند دلبندمان و آرامش قلبی ما 
می شود، بیان واقعیت و کمک به کشف حقیقت 
و اجتناب از کتمان حقایق و جلوگیری از قلب 

واقعیت در خصوص این جنایت است.
 ما مســیر دادخواهی در مراجــع قضایی را 
انتخاب کرده ایم. از مقامات ذیربط و مسئوالن 
مربوطه درخواست می کنیم؛ طبق قانون اساسی 
و سایر قوانین موضوعه و مطابق وعده های صریح 
ریاست محترم قوه، تمامی تاش خود را در جهت 
کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و نیز نحوه 
برخورد با فرزندمان مهســا از لحظه بازداشت 
غیرقانونی و اعزام وی به مرکز پلیس موسوم به 
گشت ارشاد به عمل آورند و با این کار هم از تکرار 
چنین فجایعی جلوگیری بــه عمل آید و هم از 

حقوق اولیای دم صیانت نمایند.
 اساسی ترین خواســته ما از مرجع قضایی 
رســیدگی کننده به این پرونده این است که با 

دقت و شفافیت تمام، جزئیات پرونده را بررسی 
کرده و درخواســت اساســی و غیرقابل چشم 
پوشــی خانواده ما در خصوص حضور اساتید 
برجسته پزشکی در رشته مغز و اعصاب و قلب 
و یک روانپزشک در جلسات رسیدگی به پرونده 
در کمیسیون پزشکی قانونی به منظور بررسی 
علت یا علل فوت را بپذیرنــد و از دانش و تجربه 
پزشکان معتمد مراجع علمی کشور و خانواده ما 
که از مشاهیر در رشته تخصصی خود می باشند 
بهره گیرند. اینک با توجه به تحقیقات و مشورت 
های صورت گرفته و با اعتماد به صداقت، شرافت 
و دانش استادان بزرگوار آقایان دکتر سیدعلی 
طباطبایی ، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ 
معین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقی پور، 
دکتر محمد فرجی راد ، دکتر خسرو پارسا ، دکتر 
بابک زمانی، دکتــر غامرضا بهادرخان و دکتر 
رضا باقری ،از ریاست محترم دادسرای جنایی 
اســتان تهران مصرانه می خواهیم که دستور 
تشکیل جلسه کمیسیون پزشــکی قانونی با 
دعوت از حداقل ۵ نفر از اساتید معرفی شده فوق 
در رشته مغز و اعصاب به همراه دکتر سیف اهلل 
عبدی متخصص قلــب و دکتر محمد صنعتی 

روانپزشک را صادر فرمایند.
 بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان 
عالیقدر و معتمد ، در جلسات کمیسیون بمنظور 
بررســی علت مرگ فرزندمان، بــه جهت نوع 
برخوردهای اولیه پزشکی قانونی که جزییات 
آن به اطاع ریاســت محترم دادسرای جنایی 
رسیده است، اعام می داریم که »به هیچ وجه« 
نظریه پزشکی قانونی مورد تایید ما نخواهد بود.

 شایان ذکر است که ما و وکای منتخب  قصد 
مداخله در امور تخصصی پزشــکی را نداریم و 
دعوت از این اســاتید و پزشکان برجسته کشور 
برای حضور در جلســه کمیسیون بررسی علل 
فوت مهسا را انکار و نافی وظیفه قانونی سازمان 
پزشــکی قانونی کشــور نمی دانیم، بلکه این 

خواســته اساســی، عما بر غنا و اعتبار نظریه 
پزشکی قانونی می افزاید و در جامعه هم موجب 
اعتماد سازی می شــود، و برای ما نیز اطمینان 
قلبی ایجاد می کند. در پایان از حقوقدانان محترم 
و وکای ارجمند دادگستری که آمادگی خود را 
برای پذیرش وکالت خانــواده ما در پرونده قتل 
مهسای عزیزمان اعام کرده اند سپاسگذاریم. 
ضمنا چون آقایان صالح نیک بخت و علی رضایی 
را از آغاز به عنوان وکیل خود در پی گیری و تعقیب 
این پرونده انتخاب کرده ایم سپاس گزاریم که اگر 
نظراتی از لحاظ حقوقی دارنــد آن را به وکای 

منتخب خانواده اعام فرمایند.«
 مژگان افتخاری  امجد امینی
مادر و پدر مهسا

خانواده مهسا امینی:  

ما مسیر دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کرده ایم

دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف:   

بیشتر، لباس شخصی ها در دستگیری ها نقش داشتند

بیانیه


