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در این تصویر اینفوگرافیک دنیای پرهیاهوی شایعه و انتشار اخبار نامعتبر را می بینید.
چرخهشایعه

گزارش تصویری
نهمين دوره مجلس دانش آموزی با طرح انتقادات گسترده و صحبت طرفين برگزار شد

کمیمسئوالنواندکیدانشآموزان
امسال نهمین جلسه مجلس دانش آموزی برگزار شــد. مهر در گزارشی از این 
جلسه می نویســد که »مراســم دو روزه آغاز به کار نهمین مجلس دانش آموزی 
فرصت مغتنمی بود که مسئوالن سخنان نوجوانان و جوانان را از نزدیک بشنوند. 
سخنانی که فقط درباره مسائل آموزش وپرورش نبود. در همین دو روز چهار وزیر 
در حضور دانش آموزان ســخن گفتند. آنها آمدند، سخنرانی های نیم ساعته خود 
را برای دانش آمــوزان انجام دادند و رفتند. در حالی  کــه آن چه بیش از همه این 
نوجوانان و جوانان نیاز دارند، این است که سخنشــان شنیده شود اما نه فقط از 
طرف هم نســالن خود.« بعد از آن هم خبرهایی آمد از اینکه »در جلسه مجلس 

دانش آموزی، سی دقیقه مسئوالن سخن گفتند و کمی دانش آموزان!«
اما مجلس دانش آموزی چیست؟ 

مجلس دانش آموزی در مرداد  سال ۱۳۷۹ در شورای عالی آموزش و پرورش 
مصوب و از  ســال ۱۳۸۰ نخســتین دوره خود را آغاز کرد و آن طور که علیرضا 
کاظمی، معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پــرورش می گوید »این 
مجلس بهترین بســتر برای تمرین دموکراسی در یک ساختار قانونی، هدفمند 
و شبیه سازی شــده را فراهم و میــدان نقش پذیری آنهــا را در فضای تعلیم و 
تربیت مهیا می کند.« کاظمی با بیان این که هر دوره مجلس دو ســاله اســت، 
گفــت: »۱۵۰ نماینده دختر و پســر از بین دانش آموزان متوســطه اول و دوم 
انتخاب می شــوند و کارگاه های آموزشــی مربوط را قبل از حضور در مجلس 
طی می کنند. ۱۴۲ نماینده از اســتان ها، چهار نماینده از اقلیت ها، دو نماینده 
از دانش آموزان با نیازهای ویــژه و دو نماینده از دانش آمــوزان مدارس ایرانی 
خارج از کشــور داریم.« او  مجلس را دارای اهداف و کارکردهای غیرمســتقیم 
دانســت و ماموریت اصلی مجلس را تربیت سیاســی و اجتماعی دانش آموزان 
و مهیاساختن زمینه مشــارکت و تمرین مهارت های اجتماعی در یک ساختار 

قانونی عنوان کرد. 
با این حال انتقادات به این مجلس در ســال های گذشته همچنان ادامه داشته 
اســت. مجلســی که در آموزش وپرورش خروجی فوق العاده ای نــدارد . مهر در 
این باره می نویســد »بعد از دو  ســال دانش آموزان از راه های دور و نزدیک چند 
وقت یک بار دور هم جمع می شــوند و حرف های مهمی می زنند. حرف هایی که 
می تواند در صورت شنیده شدن و رسیدگی به آنها »تحول« در آموزش و پرورش 
ایجاد کند اما حتی وقتی در  سال ۹۰ هیأت دولت جلسه خود را در حضور مجلس 
دانش آموزی برگزار کرد و حــدود ۱۵ مصوبه دولت برای وزارت آموزش وپرورش 
داشــت، این مجلس و این ســخنان ذی نفعان بزرگ آموزش وپرورش نتوانست 

خروجی خود را به  طور مشخص به رخ بکشد. 
اما در مجلس نهم دانش آموزی مطالب بســیاری از سوی دانش آموزان مطرح 
شــد. آنها به کمبود ســهم پرورش در مقابل آمــوزش، فراری بــودن بچه ها از 
مدارس به دلیل بی نشــاط بودن فضای مدارس، بی عدالتی در تخصیص امکانات 
زیرســاختی و معلم متبحر به اســتان ها، عدم توجه به دانش آموزان عشایری و 
رعایت نشدن عدالت آموزشی و موارد دیگر اشــاره کردند. مواردی که امیدواریم 
جدی گرفته شوند و به تدریج و با همیاری دانش آموزان بتوانند تحولی را در نظام 

آموزشی ایجاد کنند.

ذره بین

از بزرگترین چالشی که درحال حاضر شهرداری تهران 
با آن روبه روست، یعنی احتمال رفتن محمدعلی افشانی 
به دلیل بازنشســته بودنش که بگذریم، دستگاه مدیریت 
شــهری در روزهای گذشــته با انواع و اقســام حاشیه ها 
دست وپنجه نرم کرده است، از برکناری مدیر روابط عمومی 
و اطالع رســانی شــهرداری گرفته آن هم وقتی او در یک 
سفر کاری به سر می برد، تا پافشــاری افشانی بر برکناری 
حجت اهلل میرزایی معاون برنامه ریزی شــهرداری که االن 
دیگر معاون ســابق لقب می گیرد. هر کدام از این اتفاق ها 
چنان با ماجراهای پس و پیش همراه شده اند که نمی توان 
به سادگی از کنارشان گذشت. وقتی علی کریمی مسئول 
روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری برکنار شد و خیلی ها 
در فضای مجازی از نحوه برکناری او انتقاد کردند و شــیوه 
افشانی را مورد »احمدی نژادی« لقب دادند، کمی حرف و 
حدیث هایی که بیشتر در حد شایعه بودند، پیچید که دلیل 
برکناری او رفتن به یک ســفر تفریحی در قالب ماموریت 
بوده، آن هم به میزبانی شرکت ملی نفتکش. خود کریمی، 
شرکت ملی نفتکش و سایر خبرنگاران و مسئوالن رسانه ها 
که در این سفر همراه او بودند، این موضوع را تهمت خواندند 
و تصاویر و اسنادی رو کردند که نشان می داد سفر واقعا جنبه 
اطالع رسانی و کاری داشته است. موضوع به همین جا ختم 

نشد. افشانی یک روز بعد از برکناری علی کریمی، از 
حجت اهلل میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری 

تهران خواســت که اســتعفا بدهد و عمال او 
را برکنار کرد. با وجود اینکه حتی شــورای 
شــهر هم به این تصمیم واکنش نشان داد و 
اعضای پارلمان شــهری در یکی از جلسات 
شورا با جایگزینی های احتماال لحظه آخری 
مخالفت کردند، اما افشانی گفت که تا آخرین 

زمانی که اختیار دارد، از این اختیار اســتفاده 
می کند. خب باید قبول کرد که این پافشــاری 

زمینه را برای راه افتادن انواع 
شایعه ها  اقسام  و 

فراهم می کرد، 

اما ناگهان موضوعی مطرح شــد که هیچ کس توقعش را 
نداشت.توییت یاشار سلطانی خبرنگار حکایت از شنود در 
شهرداری و ارتباطش با عزل ها داشت. موضوعی که مورد 
توجه کاربران شــبکه مجازی قرار گرفت و البته از طرف 
روابط عمومی شهرداری تکذیب شد. بعضی از کاربران اعالم 
کردند که خود میرزایی چنین ادعایی کرده است، اما او در 
گفت وگو با »شهروند« موضوع را از بیخ وبن تکذیب می کند 
و می گوید: »من در صفحه توییترم اعالم کرده ام که هرگز 
چنین ادعایی نداشته ام.« او ادامه می دهد: »شنود که کار 
غیرقانونی است و آقای افشانی نشــان داده اند که به قانون 
پایبند هستند، ضمن اینکه نه ایشان به این کارها نیاز دارند 
و نه ما به عنوان زیرمجموعه شــان نیاز به گفتن حرف های 
درگوشی داریم. این مســأله آنقدر مبتذل و سطح پایین 
است که اصال نباید درباره اش حرف زد.« میرزایی یک سری 
حدسیات هم در مورد کسانی که این دست حرف ها را مطرح 
می کنند، دارد و می گوید: »اینها می خواهند اعتمادبه نفس 
مجموعه شــهرداری و به طورکلی اصالح طلبان را پایین 

بیاورند، اما خب قطعا راه به جایی نخواهند برد.«
حرف های رئیس شورای شهر هم در این مورد حسابی 
از طرف کاربران فضای مجازی داغ شــده است. او دیروز در 
پایان جلســه شورای شــهر وقتی با سوال 
خبرنــگاران مواجه شــده، گفته: »از 
موضوع شنود گذر کنید. ابزار شنود 
آنقدر ارزان شده که زن و شوهرها 
هم از آن استفاده می کنند. تا این 
لحظه هنوز نامه وزارت کشــور 
درخصوص شــمولیت شهردار 
تهــران درخصــوص قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان به دست 
بنده نرسیده است. معاون حقوقی 
ریاست جمهوری نیز اطالعیه ای در 
این زمینه داده، اما در هر صورت فرآیند 
این کار باید از طریق وزیر کشــور 

انجام شود.«

دردسرهایعزلونصبهایدقیقهنودی
حاشيه ها دست از سر شهرداری تهران برنمی دارد

 محسن هاشمی: ابزار شنود آنقدر ارزان شده که زن و شوهر ها هم استفاده می کنند

  میتســو جو ســایتو، ســفیر جدید ژاپن در تهران، با نحوه پوشــش جالب خود، رونوشــت 
استوارنامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کرد.  )ایرنا(

  نخستین مدرسه دخترانه اُتیســتیک با نام »فرشتگان آســمانی« در تهران افتتاح شد. 
اُتیســم به اختالالت عصبی شــناختی گفته می شــود که مبتالیان را از روابــط اجتماعی دور و 

تخیل، تفکر و تکلم آنان را دچار اختالل می کند. )مشرق(

  ایسلندی ها هم گوشت کوســه و یک مدل کله پاچه ویژه خودشان را دارند. عادت غذایی 
دیگر مردم ایســلند، بســتنی خوری اســت؛ آن هم با اینکه ایسلند همیشه ســرد است اما 

ساکنان آن بستنی خورهای حرفه ای هستند. )خبرآنالین(

  دریاچه زیبای اُوان در الموت استان قزوین. )مشرق(
ش
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وزیر نفت گفت: از من پرسیدند وضعیت قاچاق سوخت چگونه است؟ گفتم الحمدهلل خیلی خوب 
است؛ از همه مرزها با موفقیت در جریان اســت. او در توضیح دقیق تر گفت: ما گاز مایع را می دهیم 
کیلویی 150 تومان، یعنی کمی بیش از یک سنت در کیلو. هر تن از گاز مایع در ایران حدود 10 دالر 
می شود، در حالی که در بازار جهانی این کاال 500 دالر است. او با لحنی گزنده ادامه داد: پسر نوح که 

از اول وضعش خوب نبود، اما این تفاوت قیمت، پسر پیغمبرهای دیگر را هم شاید دچار تردید کند.

بيژن نامدار زنگنه:

ازهمهمرزهاقاچاق
باموفقیتصورت
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در هر اتاقـی ، محل های امن را 
مشـخص کنيد  ) مثـاًل زیر یک 
ميز محکـم یا کنار سـتون ها 
یـا دیوارهـای مجـاور آنهـا(. 

ماجرای افزایش قیمت طال در ماه های اخیر باعث 
شــد عده ای ضرب شست سکه را بچشــند و ناگزیر 
به زندان بروند. به همین دلیل هــم اخبار مربوط به 
زندانیان مهریه بیشتر از گذشته مطرح شد. چنانچه 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اشاره 
کرد که زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته دو برابر 

شده اند. 
ورود آیت اهلل مکارم شیرازی

همین ماجرا باعث شــد آیت اهلل مکارم شــیرازی 
انتقاداتی در این زمینه مطرح کند و از دســتگاه قضا 
بخواهد به ماجرا رســیدگی کنــد: »در حال حاضر 
عده ای از جوانان بی گناه به واســطه مسأله مهریه در 
زندان به سر می برند که اشکاالتی در این موضوع وجود 
دارد.« بخشی از صحبت های آیت اهلل مکارم شیرازی 
به مســائل تخصصی فقهی و بحث درباره مفاهیمی 
نظیر »عندالمطالبه« و »عنداالستطاعه«اشاره داشت. 

پاسخ های مکرر
این انتقاد از ســوی دستگاه قضا پاســخ داده شد و 
آیت اهلل آملی الریجانی عنــوان کرد: »مراجع تقلید 
مورد اطمینان و محل رجوع مردم هستند و به نحوی 

انتقادات مــردم را نیز منعکس می کننــد.« البته در 
ادامه تأکید کرده بود: »گاهی انتقادات ناشــی از عدم 
اطالع اســت.« و از منتقدان خواسته بود مباحث این 
چنین را در جلســات خصوصی پیگیــری کنند تا 
موجبات سوء اســتفاده عده ای فراهم نشود. جریان 
اما به همین جا ختم نشــد و آیت اهلل مکارم شیرازی 
در نامه ای سرگشــاده خطاب به آیت اهلل صادق آملی 
 الریجانی نوشت: »بیانات جنابعالى را درباره مسائلى 
که این جانب مطرح کرده بودم، خواندم. متأســفانه 
قانع کننده نبود و شاید توضیحات من براى آن چند 
مســأله کافى نبوده اســت.« آیت اهلل مکارم در ادامه 
اشاره ای ضمنی به جلســه ای کرده بود که می تواند 
راهگشا باشــد و نوشــته بود: »پیشــنهاد می کنم 
همان طور که خود شــما هم اشاره کرده اید دادستان 
کل کشــور و دو نفر از قضات عالی رتبه که ســوابق 
حوزوی داشــته باشند تشــریف بیاورند تا آن چهار 
مســأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از 
عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله 
روشن شد، ان شاء اهلل به کار بسته شود و اگر بعضی از 
قوانین موجود با متون اسالمی سازگار نبود از طریق 

مجلس شورای اسالمی اصالح شود.« اشاره آیت اهلل 
مکارم شیرازی به مسائل فقهی در این زمینه بود. 

رأی نهایی
با سابقه ای که ذکر کردیم، روز گذشته خبر رسید 
رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به رؤسای کل 
دادگستری های سراسر کشور دستوری داده است که 
به نظر می رسد بخشی از معضالت مربوط به زندانیان 
مهریه را حل کند. در قســمتی از بخشنامه آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه آمده است: 
»نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومان 
تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طالی تعیین شده به 
علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را 
نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. بدین 
وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه ها به 
صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رســیدگی 
نسبت به درخواســت تعدیل که از سوی زوج تقدیم 
می شود رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب 
با وضعیــت مالی محکوم علیه افزایــش داده تا بدین 

ترتیب از زندانی شدن آنها جلوگیری به عمل آید.«

دستور افزایش مهلت پرداخت مهریه صادر شد

توافقنهایی


