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با خودروی شخصی نمیتوان به عراق رفت

رونمایی از تمبر تهران با حضور ظریف و حناچی

مهر

مراســم بزرگداشــت
«روز تهــران» بــا حضــور
محمدجــواد ظریــف وزیــر
امور خارجه و پیروز حناچی
شــهردار تهــران در کاخ
گلســتان برگــزار و از تمبــر
تهران رونمایی شد.
شــهردار تهــران در
مراســم نکوداشت روز تهران گفت :کاخ گلستان اثر ثبتجهانی تهران است که در
نــوروز  1175آغامحمد خان قاجار در اینجــا تاجگذاری و تهران را بهعنوان پایتخت
معرفی کرد .این اثر حد شــمالی حصار صفوی تهران اســت که در کنار آن محالت
تاریخیای همچون بازار و سنگلج قرار گرفته است .در دوره پهلوی اول خیابانهای
زیــادی از ایــن بافت تاریخی عبور کرد هرچند که اولین خیابان تهران اللهزار اســت
و مربــوط بــه دوره قاجار .حناچی با بیان اینکه ارزشهای اجتماعی موجود در بازار
تهران را بعید میدانم مشابهاش در جهان پیدا شود ،گفت :بازار در تهران که هنوز
هم قلب اقتصادی تهران و حتی ایران است ،اگر با بازار استانبول مقایسه شود شاید
بازار اســتانبول بهروزتر باشــد اما قطعاً بازار تهران زندهتر است و واجد ارزشهایی
اســت کــه در جــای جــای آن میتوان ایــن ارزشها و آثــار تاریخی را مشــاهده کرد.
محسن هاشمی هم در این مراسم گفت :از زمان تشکیل بلدیه در این شهر حدود
 50شــهردار داشــتهایم .البته رکورد حضور در این ســمت مربوط به آقای قالیباف
است و امیدواریم آقای حناچی هم رکورد بزند.
وی ادامه داد :اگر نگاه بیرحمانهای به دوره قاجار داشته باشیم و از آنجا که من
مترویی هســتم باید یادی از ناصرالدین شاه کنیم که یکی از پروژههای عمرانی آن
دوره مربوط به سیستم ریلیای بود که بهنام قطار دودی توسط ناصرالدین شاه به
تهران آورده شــد .این قرارداد در آن موقع بســته شد و در حد یک برگه کاغذ بود که
معادل آن امروز حدود پنج هزار صفحه قرارداد  BOTاســت .وی ادامه داد :دولت
برای ما دو میلیارد یورو گذاشــته تا واگن تهیه کنیم ،لذا باید از این فرصت استفاده
کنیم و در جهت ارتقای سیستم حمل و نقل تهران گام برداریم.
احمد مسجدجامعی نیز با تأکید بر لزوم ثبت ملی توچال گفت :اگر توچال ثبت
ملی نشــود در معرض آســیب قرار خواهد گرفت .مسجدجامعی با تأکید بر اینکه
تهران روایت ایران است ،افزود :در مورد الواح هخامنشی یکی از کسانی که برای آنها
گام برداشت و تالش کرد که یکهزار و  ۷۰۰لوح گلی به کشور بازگردانده شود و آنها
را مغتنم شمرد و همه این کارها را بیسروصدا انجام داد ،آقای دکتر ظریف بود.

ایران ،دومین کشور جهان در سرعت جذب گردشگر

تکذیب دستور وزیر بهداشت برای ممنوعیت اعالم نتیجه HIVمثبت

وزارت بهداشــت انتشار خبر دستور وزیر مبنی بر عدم اعالم نتیجه مثبت
آزمایش ایدز را جعلی خواند و آن را تکذیب کرد.
بهگــزارش وبــدا بتازگی نامــهای در شــبکههای اجتماعی بــا امضای دکتر
سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منتشر شده و درمیان
کاربران دستبهدســت میشــود که طی آن وزیر بهداشــت بــه مدیرکل امور
آزمایشــگاههای کشــور ،دســتور داده «با توجه به حــوادث رخ داده در لردگان
ت طلبی گروههای معانــد و ضدانقالب از نارضایتــی مردم که منجر
و فرصــ 
به آشــوب های گســترده در سطح شــهر و آسیب رســیدن به اماکن سیاسی و
مذهبی آن شــهر شــد ،مقرر گردید برای پیشــگیری از وقوع چنین حوادثی در
سایر شهرها تا اطالع ثانوی ازاعالم نتیجه مثبت آزمایش  HIVبه مراجعین
در تمام آزمایشگاههای کشور خودداری شود».
وزارت بهداشت این نامه را جعلی خواند و محتوای آن را تکذیب کرد.

 100آقازاده با رانت بورسیه شدند
هدی هاشمی
خبرنگار

ن بورسیهها انگار تمامی ندارد .شش سال بعد از تصمیم
داستا 
دولتهای نهم و دهم در ارتباط با موضوع بورسیهها ،مجلس،
برای چندمین بار وزیــر علوم را فراخواند تــا درباره احکامی که
بــرای ارائــه برخی از بورســیهها صادر شــده ،توضیحاتــی ارائه
دهد.بهگزارشایســنا،دیروزمحمودصادقینمایندهمعترض
به روند بررســی بورســیههای تحصیلی که در دولتهای نهم و
دهماتفاقافتادهاستدرجلسهعلنیمجلسشورایاسالمی
اعالم کرد« :سؤال ما این است چرا وزارت علوم اعالم نمیکند
چه تعداد از بورســیهها از مقامات و منتسبان به مقامات بوده و
چرا این وزارتخانه جسارت و شــجاعت الزم برای پاسخ به این
سؤال را ندارد .بنده لیست ۱۰۰نفرهای از آقازادهها و آقاها را دارم
که با رانت بورســیه گرفتند .این لیست شامل نماینده مجلس
و فرزندان نمایندگان مجلس ،امــام جمعه ،فرمانده انتظامی
و وزیر اســت .کمیتــه منتخب رســیدگی به پرونده بورســیهها
دروزارتعلــومبــااینافرادچطوررفتارکردهاســت.کســیکه
میخواهد از این طریق اســتاد دانشــگاه شــود مگر صالحیت
علمیداردکهدانشجوراپرورشدهد؟اینافرادروالغیرشفاف

و تبعیضآمیز داشتهاند و میخواهند در ادامه در محیط علمی
فعالیتکنند؛بعضاًمالکانتخاباینافرادبرایدادنبورسیه
داشتنانگیزهانقالبیواعتقادبهنظاموارزشهابودهاست».
ایــن موضوع از آن جهت بــرای عــدهای از نمایندگان مجلس
مهم شده اســت که برخی از این افراد دانشگاه را ملزم میکنند
تــا بهعنــوان هیــأت علمــی ردیــف اســتخدامی بگیرنــد یــا در
ســازمانهای دولتی جذب شــوند؛ بحرانی که رئیس دانشــگاه
تربیت مدرس ،صنعتی اصفهان و کاشــان با آن مواجه شدند.
رئیس دانشــگاه تربیت مدرس درباره این موضوع به خبرنگار
«ایــران» ،اعالم کرد :مســأله در اختیار دانشــگاه و حتــی وزارت
علومنیســت.شــورایعالــیانقالبفرهنگــیبایددربــارهآن
تصمیمگیریکند.
از ســوی دیگر محمود مدرس هاشمی ،رئیس سابق دانشگاه
صنعتی اصفهان درباره جذب بورســیههای تحصیلی اعالم
کرد :در زمان دولتهاى نهم و دهم  26نفر بورسیه تحصیلی
شــدند .دانشــگاه برای جــذب ایــن افــراد دوران تحصیلی و
ســوابق علمی آنها را در دوران بورســیه بودن بررسی میکند
و ایــن حــق بــرای دانشــگاه و مرکز جــذب اســتادان محفوظ
اســت .ما بر اســاس قانون شــورای عالــی انقــاب فرهنگی
وضعیت علمی افراد را بررســی میکنیم .بنابراین بر اساس

رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در دانشگاهها برخورد کند

دربــاره ماجــرای بورســیههاهیچ مرجــع
تکردننیست
رسمیایحاضربهصحب 
و تنها میشود به صحبتهای منابع آگاه
وهمچنیناظهارنظربرخیازنمایندگان
مجلسبسندهکرد.موضوعیکهدوبارهاز
سوی محمود صادقی در مجلس شورای اسالمی مطرح شد.
او با اشــاره به اینکه  ۱۰۰آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی
برخوردار شدهاند ،گفت :رئیس قوه قضائیه با فساد علمی در
دانشــگاهها برخورد کند که زمینه ســاز فســادهای دیگر است.
بیش از سه سال از طرح این سؤال میگذرد اما هنوز تبعات آثار
زیانبار مربوط به استفاده از بورسیهها گریبانگیر آموزش عالی
و دانشــگاههای کشــور اســت .اینکه امروز نمایندگان در الیحه
مالیــات بر ارزش افزوده مــاده  ۲۴را درباره ایجاد زمینه جهت
استخدامهای خارج از روال عادی و قانونی حذف کردند بدان
معناســت که مجلس با تبعیض و رانت مخالف است .وی با
اشاره به مصوبه سال ۶۴درباره اعزام دانشجو به خارج از کشور
گفت :طبق این مصوبه اعزام دانشــجو به خارج از کشــور برای
ادامهتحصیلمنوطبهشرکتدرآزمونسراسریاعزامبودکه
توسط سازمان سنجش برگزار میشد با این روال هر کسی حق
برابر برای شرکت در رقابت علمی را داشت تا از امتیاز بورسیه
برخوردار شود .درباره مربیان هم باید حداقل سه سال سابقه
خدمت داشــته و حد نصاب امتیاز جدول ارتقا را کســب کرده
و شــرایط فعلی هم وجود داشت .متأسفانه در دولت گذشته
در ســال  ۸۵روال قانونی اعزام به هم خورد ،مطابق تصمیم
شــورای مرکزی بورس تصمیم به عدم برگزاری آزمون گرفته
شــد و داوطلبان را خودشــان انتخاب میکردنــد .روال این بود
که از بین دانشجویان نمونه در رشتههای خاص افراد انتخاب
شوند.
وی گفت :نماینده دوره هفتم و هشتم در سربرگ خود تعداد

زیادی از افراد را برای برخورداری از بورســیه تحصیلی معرفی
کرده ،جامعه اســامی دانشــجویان بهعنوان تشکل سیاسی و
دانشجویی هم لیست ارائه کرده ،این کار توسط معاون اداری
و مالی و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وقت انجام
شــده اســت .برخــی از نهادها مانند بســیج هم لیســتی برای
داشتنبورسیهتحصیلیمعرفیکردند.برایناساستعدادی
از طریق سفارش از امتیاز بورس برخوردار شدهاند.
او افزود :سؤال این است که کمیته رسیدگی به پرونده بورسیهها
در وزارت علوم بر چه مبنایقانونی تصمیم گرفته و چه تعداد
بورســیه را لغو کرده اســت .حکم آنها این بوده که این افراد با
هزینه شــخصی در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند؛ یعنی
کســانی که در رقابت علمی شــرکت نکردهانــد .جوانان ما چه
گناهــی دارند که از این شــرایط برخوردار نبــوده و در مقابل آن
افــرادی بدون شــرکت در رقابت علمــی با رانت و ســفارش و
انتساب به این و آن وارد فضای علمی شدهاند؟ بدتر آن است
که تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد باعث شده این افراد
بعد از گذران تحصیل در دانشــگاه وزارتخانه را برای استخدام
تحتفشارقراردهندوباهمینروشبیشاز ۳هزارنفرجذب
شدند.ویافزود:اینافرادبهحکمدیوانعدالتاداریمتوسل
شدند ولی مگر این حکم میتواند به فرد اعتبار و وجهات الزم
برای فعالیت در دانشــگاه را بدهد؟ البته که قرار است بیش از
 ۷۰نفر با حکم دیوان عدالت اداری در دانشگاهها جذب شوند.
دانشــگاهها را ملزم کردند که برای این افراد ردیف استخدامی
لحاظ کنند .این کار به دانشــگاه تربیت مدرس تحمیل شــد و
بعد رئیس دانشگاه را محکوم کردند چون نمیخواهد زیر بار
روالهــای غیر قانونــی برود .با وجود این هم اســتخدام تحت
فشار انجام شد .اکنون میگویند ردیف استخدامی ایجاد شود.
مگر رئیس دانشــگاه میتواند قبل از داشــتن ردیف از سازمان
اداریواستخدامیردیفاستخدامیایجادکند.

ارزیابیهــای مــا حــدود  20نفر صالحیــت علمی داشــتند و
در دانشــگاه مشــغول تدریس شــدند 3 .نفر از این افراد فاقد
صالحیــت بودنــد 3 .نفر دیگــر هم تــا دو ماه پیش کــه بنده
مســئولیت دانشــگاه را داشــتم هنوز فارغالتحصیل نشــده
بودند.
محمد تقــی احمدی از دادن اطالعات بیشــتر دربــاره تعداد
بورســیهها خودداری کرد و گفت :اگر حکمی قطعی شــود ما
رؤسای دانشگاه موظف به اجرای آن هستیم .البته مسئوالن

در حال رایزنی هســتند تا از ورود افرادی که صالحیت علمی
ندارند در دانشــگاهها جلوگیری شــود .شــورای عالی انقالب
فرهنگــی در حال امضای تفاهمنامه بــا دیوان عدالت اداری
اســت تا بلکه از این طریــق بتواند وضعیــت را اصالح کند.
رئیس دانشــگاه تربیت مــدرس دربــاره آقازادههایــی که به
دانشــگاه فشــار میآورنــد تا اســتخدام این دانشــگاه شــوند
توضیحی نداد و اعالم کرد« :شــاید با امضای این تفاهمنامه
بتوانیم وضعیت را ساماندهی کنیم».

 ۸۰۰نفر از بورسیههای خارج فاقد شرایط بورسیه بودند

وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری با
اشــاره به بورس تحصیلــی بیش از
 ۳هــزار و  ۶۰۰نفــراز ســالهای ۸۵
تــا  ۹۲گفت کــه از این تعــداد بیش
از  ۸۰۰نفــر فاقد شــرایط الزم برای

بورسیه بودند.
منصــور غالمــی درپاســخ به ســؤال محمــود صادقی
درباره صدور احکام بورسیه تحصیلی و تعداد احکام
بورســیهها و مبنای قانونی تصمیمگیــری در این باره
گفت :دیوان محاســبات ســال  ۹۲به وزیر علوم وقت
مشــکالت قانونــی در مورد بورســیهها را اعــام کرد و
دلیــل اصلی ورود مســئوالن وزارت علــوم نیز همین
تأکیــد دیــوان محاســبات بــوده اســت .کــه مهمترین
مشــکالت قانونــی آن عــدم رعایــت قانــون الــزام در
برگزاری آزمون علمی ،نداشــتن مصوبــه مورد تأیید
وزیــر علوم وقت و عدم رعایت شــرط ســنی و معدل
و همچنین اشــتغال رسمی همزمان با تحصیل بوده
است.
وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری با بیــان اینکه موارد
تخلف در بورسیهها از سوی سازمان بازرسی نیز اعالم
شــده ،ادامه داد :در بین سالهای  ۸۵تا  ۷۱۰ ،۹۲نفر
بــورس خــارج ،هــزار و  ۸۷۴تبدیــل بورس خــارج به
داخل ۱۶۰ ،نفر اســتفاده از بخشنامه ایثارگران و ۸۹۰
نفــر از ســهمیه مربیــان دانشــگاه اســتفاده کردند که
جمع کل آنها  ۳هزار و  ۶۴۴نفر بوده است.
ایــن مقــام مســئول در دولــت گفــت :بــر اســاس
بررســیها بیــش از  ۸۰۰نفــر فاقــد شــرایط الزم برای
دریافــت بورســیه بودنــد ۳۴۵ .نفــر ملــزم شــدند بــا
هزینــه شــخصی تحصیــل کنند زیــرا حداقل شــرایط

تحصیــل برای دکترا را داشــتند ولی شــرایط بورس را
نداشــتند ۲۱ .نفر هیچ شــرایطی را نداشتند و بهدلیل
تصمیــم آمــوزش دانشــگاه لغــو تحصیــل شــدند و
 ۱۷نفــر هــم بهدلیــل عــدم توانایــی ادامــه تحصیــل
اخراج شدند.
غالمی خاطرنشــان کرد :موضوع بورســیهها سال ۹۲
توســط دیوان محاســبات مطــرح شــد و وزارت علوم
موظــف به توضیح و ارائه اســناد و گــزارش چگونگی
انجــام مراحــل مختلــف بورســیهها شــد .تا ســال ۹۶
کــه مــن بهعنــوان وزیــر در وزارتخانــه حضــور یافتــم
بخشهای اداری این گزارشها انجام شده بود و بعد
از آن در سالهای  ۹۶و  ۹۷مباحث مربوط به جایابی
و استخدام بورســیههای فارغالتحصیل در دستور کار
قرار گرفت که بعضاً حاشیههایی هم داشت.
وزیــر علوم بــا بیان اینکــه انتخاب داوطلبــان از میان
دانشــجویان و مربیــان نمونــه و بــا تأییــد وزیــر علوم
وقــت انجام شــد ادامه داد :ســال  ۸۷دســتورالعمل
تغییــر میکنــد و افــراد دارای خدمــات فرهنگــی
هــم بــه ضوابــط اعطــای بــورس اضافــه میشــوند و
شــرط ســنی و معدلــی نیــز تعیین میشــود ،امــا این
تغییــرات بــه تأیید وزیر وقــت نمیرســد و بهصورت
معرفــی دانشــجویان بورســیه از طــرف افــراد
انجام میشود.
بین ســالهای  ۸۹تا  ۹۲معاون فرهنگی وقت وزارت
علــوم  ۷۳۶نفر ،یک تشــکل دانشــجویی ۵۹۵ ،نفر و
مســئولی دیگر  ۱۵۱نفر را برای اعطای بورس معرفی
میکننــد؛ تــا اینکه بتدریج رشــتههای ضــروری برای
اعــزام حذف شــده و برای رشــتههای بورســیه خارج
میشوند که هیچ وقت معمول نبوده است.

شکرخواه استاد ارتباطات پس از  ۳۰سال کار در رسانه:

روز نامه نگار بازنشسته نمیشود

مراســم بزرگداشــت یونــس
شــکرخواه ،روزنامهنــگار پیشکســوت
کــه پــس از  30ســال تالش رســانهای
بهتازگــی بازنشســته شــده اســت ،بــا
حضور جمعی از دوســتان و همکاران
قدیمــیاش برگــزار شــد .او در ایــن
مراســم خاطرنشــان کــرد که نســل ما
هیچــگاه بازنشســته نمیشــود و مــا
همچنان ادامه داریم.
به گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمسلمین ســعیدرضا عاملی ،دبیر
شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس
دانشــکده مطالعات جهان دانشــگاه
تهــران بــا اشــاره بــه روزنامهنــگاری
هوشــمند و برشــمردن ویژگیهــای
آن و بــا بیــان اینکــه «آقای شــکرخواه
پایهگــذار روزنامهنــگاری برخــط در
ایــران هســتند» ،گفــت :در ادامــه
روزنامهنــگاری برخط ،امــروز در حال
رســیدن بــه روزنامهنــگاری هوشــمند
هســتیم کــه توانــش آن را خودمــان
تعریف میکنیم.
وی افـــــــــزود :مـــــــا در حــــــــوزه
روزنامهنــگاری بــا حضــور افــرادی
همچــون آقای شــکرخواه بــه صورت
تدریجــی بــه ســمت روزنامهنــگاری
هوشــمند حرکــت کردهایــم .از لحاظ
شــخصیتی نیــز آقــای شــکرخواه یک
دوســت خیلــی مهربــان اســت .مــن
نزدیک ۱۸ـ  ۱۷ســال است که با ایشان
آشــنا شــدم و مهمتریــن نکتــه درباره
او ایــن اســت کــه انســان اخالقمــدار
و در رفاقــت پایــدار اســت .او رفیــق
تلــخ و شــیرین اســت و نــه رفیقــی که
بــه اقتضای زمانه یا خیلــی نزدیک یا
خیلی دور میشــود .این وجه اخالقی
آقــای شــکرخواه اســت کــه کیفیــت
ارتباطــات را برای ایشــان فراهم کرده
اســت و همان وجه اخالقی اســت که

روزنامهنــگاری کیفــی را فراهم آورده
است.
عاملــی بــا بیــان اینکــه «آقــای
شــکرخواه هیچــگاه آبــروی کســی را
نبرده اســت» ،تأکید کرد :او همواره در
درستنویسی ،راستنویسی و پرهیز از
هر راستنویسی تأکید کرده است.
در ایــن مراســم پیــام ســیدعباس
صالحــی (وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی) توسط سید محمد طباطبایی
(دبیر شــورای ارزشــمندی هنرمندان)
قرائت شد.
ëëمشــکل روزنامهنــگاری ایــران دفن
تجربهها است
همچنیـــــــن فـــــریــــــد قاســـــمی،
روزنامــــــهنگار و پژوهشــگر تاریــــــخ
مطبوعات ایــران گفت:روزنامهنگاری
ایــران یک حرفــه مظلوم اســت و این
مظلومیت برای امروز و دیروز نیســت
و از همان ســرآغاز مظلوم بــود .اولین
روزنامهنــگار ایــران ۱۸ ،ســال در صف
یکنفــره صــدور مجوز بــود و بعد هم
کــه موفــق بــه انتشــار شــد ،ســه ســال
کار مطبوعاتــی کــرد و بــه او گفتنــد بیا
شــغل دیگــری بــرای تــو ســراغ داریم
و روزنامــهاش را تعطیــل کردنــد .او را
از مدیرمســئولی ســخن امــروز برکنــار
کردنــد و بــه او ســمت مســئول وصول
مطالبات شهرداری تهران را دادند.
قاســمی ادامــه داد :حتــی روزی که
فرهنگســتان و دانشــگاه در این کشــور
نبــود ،بــار فرهنگــی را روزنامهنــگاری
بــه دوش میکشــید .زمانــی کــه اصــاً
در ایــران شــیوه نــگارش فارســی نبود،
ایــن روزنامهنــگاران بودنــد کــه اولیــن
شــیوهنامه را نوشــتند .امــروز هــم
میبینیــم کــه دربــاره روزنامهنــگاری
حرفهــای ناصــواب بســیاری زده
میشود.

وی گفــت :مــا نمیتوانیــم از دره
بین نســلی حــرف بزنیــم و بــه راحتی
ســرمایههای روزنامهنــگاری را از
دســت بدهیــم .بــه نظــر مــن امــروز
مشــکل روزنامهنــگاری ایــران دفــن
تجربههاســت .اگــر بــه مــن بگوینــد
مشــکل امروز روزنامهنگاری چیســت،
فهرســتی تهیه میکنم و در ابتدای آن
مینویســم تهــی شــدن تحریریههــا از
صدیقیها ،قاضیزادهها ،شکرخواهها
و تــاش نمکدوســتها بــرای اینکــه
مفری برای بازنشستگی پیدا کنند.
ســیدمحمود دعایی ،مدیر مسئول
روزنامه «اطالعات» صحبتهای خود
را با طرح یک شوخی آغاز کرد و گفت:
امروز خیلی آرام گفتــم ،من اگر دختر
بودم زنش میشدم .این صحبتهای
او بــا تشــویق و خندههــای حاضــران
همراه شد.
دعایــی ســپس خاطرنشــان کــرد:
زمانــی که بــرای اولیــن بار بــه روزنامه
«اطالعــات» رفتــم ،عناصــر فرهیخته
زیــادی بودنــد کــه دســتم را گرفتنــد و
آقای شــکرخواه یکــی از آن عناصر بود
کــه برایــم قــوت قلــب بــود .او آگاهــی
زیادی به ما داد و مهمتر اینکه با مشی
خود برای ما سرمشق بود.
ëëبرای روزنامهنگاری که علم و اخالق
را پیوند زد
محسن اســماعیلی ،نماینده مردم
تهــران در مجلــس خبــرگان رهبــری
در ســخنانی گفــت :شــکرخواه را بــه
دو ویژگــی میســتایند؛ یــک ویژگــی
دانــش برتــری اســت کــه دارنــد و از
شناختهشــدهترین اســتادان دانــش
ارتباطــات هســتند .دومیــن ویژگی نیز
منش و رفتار اوست .این فروتنی آشکار
و بیادعایــی ،کیمیــای نایابــی اســت
کــه بهرغــم دانــش و جایــگاه علمــی،
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بنــا بــر اعــام ســازمان جهانــی گردشــگری بــا ورود ۴میلیــون و  ۹۰۰هزار
گردشــگر در ۶مــاه نخســت ســال؛ ایــران در رتبــه دوم «ســریعترین رشــد
گردشگری جهان» قرار دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوســیما ،علی اصغرمونســان در حاشــیه جلســه
فراکســیون تولید و اشتغال مجلس درمحل این وزارتخانه گفت :در شرایطی
که تنشهای منطقهای برای صنعت گردشــگری ما همچون ســم اســت ،اما
بــا تدابیــری که داشــتیم توانســتیم ایــن تعداد گردشــگر را وارد کشــور کنیم و
این رتبه خوبی برای کشــورمان است .مونســان گفت :در جلسه با نمایندگان
این فراکســیون گزارشــی از اقدامــات وزارتخانه برای ایجاد اشــتغال در حوزه
گردشــگری ارائه کردیم ،برنامههایی که در آینده داریم تبیین و موضوعات و
مشکالتی را که نیاز به حمایت نمایندگان داشت مطرح کردیم.
وزیــر میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری با بیان اینکه ســرعت
ایجــاد اشــتغال در حوزه گردشــگری بســیار باالســت و این حــوزه میتواند به
ایجــاد و رونــق اشــتغال در کشــور کمــک کنــد گفت :بــه ازای هر  ۱۰شــغل در
دنیا ،یک شــغل مرتبط با حوزه گردشــگری اســت که در ایــران هم به همین
شــکل اســت یعنی اگر ما بتوانیم بخش گردشــگری را به فعالیــت درآوریم،
میتوانیم به ایجاد اشــتغال در کشــور سرعت بخشیم .مونسان افزود :حجم
ســرمایهگذاری بــه ازای هر شــغلی در حوزه گردشــگری بســیار کمتر از ســایر
بخشهای اقتصادی کشــور اســت مثالً در شــرایطی که برای ایجاد شــغل در
صنعــت بایــد  ۵۰۰میلیون تا یــک میلیارد تومان هزینه کرد در گردشــگری با
 ۵۰تا  ۱۰۰میلیون (یعنی چیزی حدود یک دهم) میتوان شغل ایجاد کرد.
وی بــا تأکید بــر اینکه این وزارتخانــه میتواند معضل اشــتغال را که یکی
از بزرگترین مشــکالت کشــور است ،حل کند به شرطی که امکانات حداقلی
فراهــم شــود گفت :ان شــاءاهلل بــا کمک نماینــدگان مجلس بتوانیم امســال
بودجه وزارت گردشــگری را متناســب با حداقل بودجه وزارتخانههای دولتی
دریافت کنیم تا بتوانیم به اهداف این وزارتخانه برسیم.
مونســان افزود :در حــوزه زیرســاختها اتفاقات خوبی در حــال رخ دادن
اســت .بیــش از  ۲هــزار طــرح ســرمایهگذاری در حــوزه عمرانــی دردســت
اجراست ،از جمله ساخت هتلها که خود ایجاد اشتغال کرده است،

نماینده تهران در مجلس در سؤالی از وزیر علوم گزارش داد
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رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگــی نیروی انتظامی اعــام کرد که
امکان سفر با خودروی شخصی به عراق وجود ندارد.
ســردار ســید کمال هادیانفر در گفتوگو با ایسنا درباره اینکه آیا
اخبار میتوان با خودروی شــخصی به کشــور عراق و زیــارت رفت گفت:
برابــر تصمیمی که ســتاد اربعین در هماهنگی با مســئوالن کشــور
عراق اتخاذ کرده امکان سفر با خودروی شخصی یا به عبارتی کاپوتاژ تا پایان مهرماه
به کشور عراق نیست ،لذا امکان اینکه زائران با خودروی شخصی به زیارت اربعین
بروند وجود ندارد .وی اضافه کرد :تنها  ۴۰۰دستگاه اتوبوس برای تردد افراد دارای
شرایط خاص نظیر جانبازان و معلوالن و ...مجوز کاپوتاژ دارند که این اتوبوسها نیز
تنها از مرز چذابه عبور خواهند کرد .سردار هادیانفر با بیان اینکه خودروهای سنگین
نیــز اجازه تردد در معابر ســه اســتان و چهار مــرز را ندارند ،گفت :تنهــا خودروهای
حامل تجهیزات و لوازم موکبها میتوانند تردد کنند که تاکنون بالغ بر  ۹۰درصد از
خودروها نیز به محل رسیده و وسایل و بار خود را تخلیه کردهاند.
وی در مــورد اینکه آیا وزارت راه میتواند در مورد کاپوتاژ تصمیمی اتخاذ
کند گفت :مســئولیت امور مربوط به پایانههای مســافربری و اتوبوسها را بر
عهده وزارت راه است و کاپوتاژ در حوزه اختیارات و وظایف وزارت راه نیست.
تنهــا  ۴۰۰دســتگاه اتوبوســی کــه مجــوز گرفتهانــد از ســوی وزارت راه معرفی
شــدهاند .در مــورد خودروهای شــخصی ،وزارت راه نمیتوانــد مجوزی برای
کاپوتاژ صادر کند.
هادیانفر با بیان اینکه دولت عراق نیز به دالیلی نظیر قیمت بنزین و دیگر موارد
زیــر بار کاپوتاژ نرفته اســت ،گفت :در همین راســتا نیز بــه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و گمرک گفته شده تا مجوز کاپوتاژ را تا پایان مهرماه صادر نکنند.
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همیشه میتوان او را به صفت تشنگی
بــرای فراگیری دانش بیشــتر ســتود .او
همیشه خندان و خوش برخورد است
و هیچــگاه در فــراز و نشــیبها گــره به
پیشانی نداشت و همواره صادق بود و
همچنان نیز هست.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه «آقــای
شــکرخواه بینیــش اســت و همــه
نــوش» ،گفــت :در همــه ایــن ســالها
ندیــدم که کســی از او رنجیده شــود .به
هــر حال قلم دســت گرفتــن و زبان در
کام چرخانــدن گاهی حتــی ناخودآگاه
میتواند کسانی را آزرده خاطر کند؛ اما
ندیدم که کسی از او آزرده خاطر شود.
فرشــاد مهدیپــور ،مدیــر مســئول
روزنامــه «صبــح نــو» گفــت :یونــس
شــکرخواه امتــداد بیــن چــاپ ،کاغذ و
صفحههای حروفچینیشده قدیمی
و روزنامهنگاری آنالین در کشور است.
او بیــان کــرد  :گفتــه شــد که ایشــان
اعتبــار
حزبــی نیســت .میتوانــم بــه
ِ
تجربه شــخصی بگویم که او را همیشه
حافــظ منافع ملــی دیدم .یادم اســت
کــه در یکــی از مواقــع حســاس کنونی،
میگفــت مــن همیشــه صبــر میکنم

ابرهــا کنــار بــرود و بتوانــم درســت
تصمیــم بگیــرم .ایــن صبــر و نــگاه
عاقالنه به پدیدهها و حفظ منافع ملی
از مهمترین صفتهای اوست .او برای
مــا اهالی مشــهد یکــی از مفاخر مهم
روزنامهنگاری به حساب میآیند.
همچنیــن هــادی خانیکــی،
روزنامهنــگار پیشکســوت گفــت :مــا
بــا ویژگیهــای روزنامهنــگاری آقــای
شــکرخواه و وارد کــردن مؤلفههــا و
عناصــر جدید بــه روزنامهنگاری آشــنا
هســتیم .اما آنچــه مــن میخواهم به
آن اشــاره کنم قــدرت جابهجایی او در
موقعیتهای مختلف است.
حســـــن نمکـــدوستتهرانــــی،
روزنــامهنـــــگار پیشکســوت گفـــــت:
مهمترین سازهای که ما روزنامهنگاران
تولیــد میکنیــم خبــر اســت و مقالــه و
گــزارش فرزنــد خبــر هســتند .بــه ایــن
موضوعات اشــاره کردم که بگویم وجه
دانشــمند بودن آقــای شــکرخواه نباید
مغفول بماند .او دانشمندی است که با
خبر سر و کار دارد .پیشتر هم گفته بودم
که در حوزه خبر آقای شکرخواه دماوند
هستند و دیگرانی همانند من ،تپههای

عبــاس آبــاد .در ایــن میــان مــا احتیاج
داریــم کــه ایــن دانــش و روایتهــای
روزنامهنگارانه در سطح جامعه جاری
شود.
ســپس محمــد خــدادی ،معــاون
امــور مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــاز اول
امــروز رســانهها اخــاق اســت ،گفت:
مأموریت اول رســانهها تکثیر خوبیها
در جامعــه اســت .مهــارت نیــز در
حــوزه روزنامهنــگاری بســیار حائــز
اهمیت اســت .امروز در میــان هزاران
فارغالتحصیل کمتر کســانی از مهارت
کافی برخوردار هســتند .لذا من دست
نیاز به سوی شما استادان دراز میکنم
تــا بتوانیــم بعــد مهــارت را در میــان
جامعه رسانهای کشور گسترش دهیم.
ســپس یونــس شــکرخواه گفــت:
از نظــر مهــر و محبــت کــه دوســتان
اشــاره کردنــد ،حاصــل جمــع همیــن
کسانی هســتم که صحبت کردند  .من
مهربانــی را از مهــدی فرقانی ،ذکاوت
و سرســختی را از خانیکــی ،تکنیــک
را از فریــدون صدیقــی و آرامــش را از
منصــور ســعدی و بزرگمنشــی را از
آقــای دعایی یــاد گرفتم .یادم نیســت
چه ســالی پیش آقای دعایــی رفتیم و
اولیــن پولی که گرفتم  ۷هــزار تومان و
واقعاً مبلغ خیلی زیــادی بود .در واقع
آقــای دعایی من را بــه طرف این فضا
ُهل داد.
شــکرخواه کــه بــا بغــض ســخن
میگفــت ادامــه داد :هیچکــدام از مــا
وابســتگی بــه مقــام نداریم .مــن هنوز
هــم مســتأجرم و شــجاعانه میگویــم
که در برابر صدهــا فرصت قرار گرفتم
که خانه و ماشین بگیرم ،اما یاد گرفته
بــودم پاکتی را که درونش دیده نشــود
دستم نگیرم.

