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اعضای دفتر تحکیم وحدت گزارشی از وضعیت دانشگاهها
را در دولـت نهـم ارائـه کردند .آنها با بیان اینکه در خالل قریب
تلنگر
بـه دو سـال از آغـاز بـه کار دولت نهم شـاهد افت شـدید علمی
دانشـگاهها ،وضعیـت نامطلـوب رفاهـی و افزایـش معضالت
گوناگون از قبیل خودکشی در دانشگاهها بودیم ،گفتند :در کنار
ایـن مسـائل ،شـاهد افزایـش برخـورد با منتقـدان نیـز بودهایم.
بـه گونـهای کـه اسـتادان منتقـد بـه بهانههـای واهـی بازنشسـته
شـده یـا قـرارداد آنهـا تمدیـد نمیشـود .در ایـن مـدت قریـب
بـه  523احضـار یـا صـدور حکـم انضباطـی را شـاهد بودهایـم.
 86دانشـجو توسـط نهادهـای گوناگـون دسـتگیر شـدهاند 41 .نهـاد دانشـجویی اعـم از
شـورای صنفی ،انجمن اسلامی و کانون فرهنگی تعطیل یا تعلیق شـده اسـت .بیش
از  134نشـریه دانشـجویی تعطیـل ،توقیـف یـا لغـو مجـوز شـده و بیـش از  17دانشـجو
در سـال گذشـته سـتارهدار شـدهاند و هنـگام ثبتنـام در مقطـع کارشناسـی ارشـد برای
آنهـا مشـکالت گوناگونـی در مسـائل آموزشـی پدیـد آمـد و امسـال نیز شـاهد سـتارهدار
شـدن 50دانشـجوی دیگـر بودیم.
ایسنا 1-تیر86
مرضیه وحید دستجردی در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» در پاسخ
بـه سـؤالی دربـاره طرح تفکیک جنسـیتی در بیمارسـتانها کـه در دولت
محمـود احمدینـژاد مطـرح شـد ،گفـت :ایـن طـرح مربـوط بـه تفکیک
جنسـیتی نبـود بلکـه رعایـت موازیـن شـرع در بیمارسـتانها را شـامل
میشـد .مـا کمیتـهای بـه عنـوان کمیتـه موازیـن شـرع داشـتیم و وزرایـی
هـم کـه آمدنـد بـا توجه بـه اعتقاداتـی که وجود داشـت سـعی کردیم آن
را انجـام دهیـم و بیمارسـتانهای تخصصـی جامعـه زنـان را راهانـدازی
کردیم تا در واقع هر دانشـگاهی یک بیمارسـتان تخصصی زنان داشـته
باشـد که همه پرسـنل خانم باشـند.
خبرگزاریفارس 19-اردیبهشت93
سرپرسـت کمیته امداد امام خمینى(ره) در دولت دهم در واکنش به این سـؤال
کـه شـما مىگوییـد کمیتـه امـداد کمـک نقـدى بـه ایـن کشـورها نمىکنـد درحالى که
خبرهـا حاکـى از ایـن اسـت کـه این کمیته بـه دختران دمبخـت برخى از این کشـورها
جهیزیـه مىدهـد ،گفـت :کمیتـه امـداد در پـى ترویـج فرهنگ اسلامى اسـت .هدف
کمیتـه امـداد جلوگیـرى از ایجـاد مفاسـد اجتماعـى در این کشـورها و ترویج فرهنگ
ازدواج اسـت ،بـه همیـن جهـت بخشـى از جهیزیه دختـران آنهـا را تأمین مىکنیم.
ایلنا 28 -تیرماه88
محمـد مهـدی زاهـدی در  23مـرداد سـال  1384از سـوی محمـود
احمدینـژاد بـرای تصـدی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری به مجلس
معرفـی شـد .در معرفـی نامـه ،او بـه عنـوان نابغـه ریاضـی قـرن معرفـی
شـده بـود .وقتـی محمـد مهـدی زاهـدی ادعـا کـرد کـه از سـوی کمبریـج
بـه عنـوان نابغـه ریاضـی قـرن معرفی شـده اسـت ،عمـاد افـروغ نماینده
اصولگـرای مجلـس کـه در آن روزهـا طرفـدار احمدینـژاد بـود ،بـه ایـن
سـابقه علمـی شـک کرد .وی گفتـه بود کـه در سـالهای  97 -98به عنوان
مـرد علمـی سـال انتخـاب شـده اسـت .نشـریات همزمـان اطالعاتـی را
بـه چـاپ رسـاندند کـه بـرآن اسـاس مرکـز بینالمللـی کمبریـج کـه هیـچ
ربطـی بـه دانشـگاه معـروف کمبریـج نـدارد ،در قبـال دریافـت مبلـغ 195
دالر هرکسـی را بـه عنـوان مرد سـال علـم معرفی میکنـد و در صورتی که
بخواهـد نـام وی روی نقـره حـک شـود 360 ،دالر میگیرد .معلوم شـد که
وزیـر علـوم جدیـد آگهی چاپ نامـش را به مرکز بینالمللی تجاری شـهر
کمبریـج در قبـال پـول آگهـی داده اسـت.
روزنامهخبر 24-تیر88

خبر

خانه -موزه آیتاهلل هاشمی
تأسیس میشود

فرزنـد آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی از تأسـیس خانـه –
مـوزه رئیـس فقید مجمع تشـخیص مصلحـت نظام خبر
داد .محسـن هاشـمی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا اعلام ایـن
خبرگفـت بـا تصویـب هیـأت وزیران ،محل سـکونت آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی به
خانـه – مـوزه تبدیـل میشـود تـا مـردم بتواننـد از نزدیـک واقعیـت زندگـی ایشـان را
ببینند.
وی افـزود :محل سـکونت آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی ،متعلق بـه دولت بود که
بـه دسـتور امـام خمینـی(ره) ،پـس از تـرور پـدرم در سـال  1358در مجاورت حسـینیه
جمـاران جهـت حفـظ امنیت ایشـان بـه محل سـکونت آیتاهلل هاشـمی اختصاص
یافـت و اجـاره آن بـه دولـت پرداخت میشـد.
وصـی آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی ادامـه داد :پـس از رحلـت پـدرم بـا تصویـب
هیـأت وزیـران ،ایـن محـل قـرار اسـت بـه خانـه  -مـوزه تبدیـل شـود و مؤسسـه تنظیـم
و نشـر آثـار امـام خمینـی(ره) بـا هماهنگـی دفتـر نشـر معـارف انقلاب امـکان بازدید
مـردم را از محـل سـکونت آیـتاهلل هاشـمی فراهـم آوردنـد.
هاشـمی با بیان اینکه با تصمیم خانواده مقرر شـده تا اثاث و لوازم زندگی پدرم،
دسـتنخورده در این محل باقی بماند ،گفت :میخواهیم مردم از نزدیک واقعیت
زندگـی آیـتاهلل هاشـمی را ببیننـد تـا شـاید ایـن اقـدام موجـب شـود کـه مخالفـان
هاشـمی ،پـس از تخریبهـای طوالنـی ومتهـم کـردن ایشـان بـه اشـرافیگری متوجه
نادرسـتی اقدامات خود شـوند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شــورای اسالمی کشور خبر داد

تأیید صالحیت  232هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا
حمیده امینی فرد

موعـد قانونـی دوم اردیبهشـت مـاه،
جمعـه شـب را بـرای  3هـزار داوطلـب
تهرانـی در انتظـار صالحیـت ،بـه شـبی
سـخت و پـر دلهـره تبدیـل کـرده بـود
تـا اینکـه پیامـک «تأییـد» ،بـرای تعـداد
بیشـماری از منتظـران «بهشـت»؛ رؤیـای
شیرین نشستن بر 21کرسی پارلمان شهر
را محقـق کـرد .خبرهـا حکایـت از تأییـد
بیشتر داوطلبان را دارد که برخی هایشان
بـرای چندمیـن بـار پـی در پـی بختشـان
را در آزمـون انتخابـات شـورای شـهر
میآزماینـد ،اما در این میان چند چهره
بخـت آزمـوده هـم هسـتند کـه پیامکـی
مبنـی بـر «تأییـد» دریافـت نکـرده انـد!
بـه گـزارش خبرنـگار «ایـران» ،اخبـار
غیـر رسـمی و شـایعات ،اگرچـه چنـد
روز قبـل از اعلام رسـمی صالحیـت هـا،
تنـور تأییـد یـا رد شـدگان را داغ کـرده
بـود امـا بـا ارسـال رسـمی پیامکهـا،
بسـاط حاشـیهها تـا حـدود زیـادی جمـع
شـد .محسـن هاشـمی ،احمـد مسـجد
جامعـی ،محسـن سـرخو ،افشـین
حبیـبزاده کلـی ،غالمعلـی رجایـی،
مرتضـی الویـری ،احمـد حکیمیپـور،
مهـدی چمـران ،محمـد حقانـی،
مصطفی موسوی الری ،یاشار سلطانی،
فاطمـه راکعـی ،هـادی سـاعی ،اقبـال
شـاکری ،مجتبـی شـاکری ،فاطمـه
دانشـور ،غالمرضـا انصـاری ،محسـن
پیرهـادی ،رضـا تقیپـور ،پرویـز سـروری
و ولـیاهلل شـجاع پوریـان از جملـه
چهرههـای شـاخصی بودنـد کـه پیامـک
تأییـد را در شـب دوم اردیبهشـت مـاه
دریافـت کردند.بـا ایـن حـال روز شـنبه
بـرای تعـدادی از شـوراییهایی کـه
برخـی هایشـان از چنـد روز قبـل ،درگیـر
حـدس و گمانهـای تأییـد یـا رد شـده
بودنـد ،روز طاقـت فرسـایی بـود .عبـاس
جدیدی ،علیرضا دبیر ،حبیب کاشـانی،
عبدالحسـین مختابـاد ،الهـه راسـتگو،
حسـین رضـازاده و مرتضـی طالیـی
از جملـه کسـانی بودنـد کـه بـا اتفـاق
غیرمنتظـره نیامـدن پیامکهـا روبـهرو
شـده بودنـد.
پیـش از آنهـا البتـه دو نـام دیگـر
هـم بـه ایـن فهرسـت نـه چنـدان بلنـد
بـاال وارد شـده بـود ،امـا بـا تأییـد «هـادی
سـاعی» و «احمـد دنیـا مالـی» بـرای
تأیید صالحیتشـان ،فهرسـت  9نفـره رد
شـدهها بـه  7نفـر تقلیـل یافـت .ایـن 7
نفـر البتـه بجـز علیرضـا دبیـر و مرتضـی
طالیی « با انتشـار زودهنگام اطالعیهای
رسـماً رد شـدنش را تأییـد کـرده بـود»،

مابقـی بـه رویـه «سـکوت» دامـن زدنـد
بـه امیـد اینکـه ماجرایـی شـبیه «علـی
صابـری» کـه گفتـه بـود رسـماً پیامکـی
دریافـت نکـرده ،امـا فرمانـداری طـی
تماسـی بـا او صالحیتـش را تأییـد کـرده
اسـت ،یـا شـبیه مجتبـی شـاکری کـه بـا
اعلام تأییـد صالحیتـش از دریافـت
پیامکـی ناقص خبر داده بـود ،برای آنها
نیـز تکـرار شـده و نامشـان بـه فهرسـت
تأییـد شـدهها وارد شـود .علیرضـا دبیـر
هـم اگرچـه رد صالحیتـش را تأییـد
کرده ،اما به ایسـنا گفته بود که اسـتعالم
چهارگانـهاش از وزارت اطالعـات ،ثبت،
قـوه قضائیـه ،ناجـا و حتـی نظـر هیـأت
اجرایـی مثبـت بـوده ولـی هنـوز هـم
نمیدانـد علت رد صالحیتش چه بوده
اسـت؟ او حتـی گفتـه بود کـه دوتابعیتی
هـم نیسـت کـه بخواهنـد بـه ایـن بهانـه
صالحیتـش را رد کننـد!
البتــه در حالی که نمایندگان عضو
شــورا تلفــن خبرنــگاران را بیپاســخ
میگذاشــتند خبرگــزاری فــارس از رد
صالحیــت قطعــی حبیــب کاشــانی،
مرتضی طالیی ،الهه راستگو ،علیرضا
دبیر ،عبدالحســین مختاباد ،حســین
رضازاده و عباس جدیدی خبر داد.
مرتضـی طالیـی هـم در اطالعیـه
خـود بـا بیـان اینکه طی دو شـب گذشـته
در فضـای مجـازی اخبـاری منتشـر و
اعلام شـده کـه صالحیـت تعـدادی
از اعضـای فعلـی شـورا از جملـه بنـده
احـراز نشـده اسـت ،تأکیـد کـرده بـود:
«اگرچـه بـر اسـاس اطلاع قبلـی ،تأییـد
نهادهـای نظارتـی و مراجـع چهارگانـه
و همچنیـن هیـأت اجرایـی انتخابـات
دربـاره اینجانـب صـورت گرفتـه ،امـا
ظاهـراً هیـأت نظارت شـهر تهـران اقدام
بـه اتخـاذ چنیـن تصمیمـی کرده اسـت.
البتـه موضوع هنوز به صورت رسـمی به
بنـده اطلاع داده نشـده امـا آنچه شـائبه
برانگیـز ،تعجـب آور و غیـر منصفانـه
اسـت ،حجـم سـنگین اطالعرسـانی این
خبـر طی شـب گذشـته بـود که امیـدوارم
دسـتگاههای مسـئول در امـر برگـزاری
انتخابـات سـاده از کنـار آن نگذرنـد.
بدیهـی اسـت اینجانـب بـه عنـوان یـک
شـهروند از همـه حقـوق قانونـی خـود
بـرای پیگیری موضـوع از طریـق مجاری
رسـمی اسـتفاده خواهـم کـرد».
هیـأت نظـارت بـر انتخابـات شـوراها
جناحـی عمـل کـرده اسـت
انتشـار اخبـار رسـمی تأییـد یـا رد
صالحیـت هـا ،البتـه واکنـش اعضـای
تأییـد شـده را هـم بـه دنبـال داشـت ،بـه
طـوری که مهدی چمـران ،رئیس فعلی

شـورا را بـر آن داشـت تـا ضمـن جناحـی
خوانـدن عملکـرد هیـأت نظـارت بـه رد
صالحیـت برخـی چهرههـا واکنـش تنـد
نشـان دهـد!
او بـا بیـان اینکـه متأسـفانه هیـأت
نظـارت بـر انتخابات به شـکل جناحی و
سیاسـی عمل کـرده و به طور حتم شـورا
ایـن موضـوع را پیگیـری میکنـد ،گفـت
کـه رد صالحیـت تعـدادی از اعضـای
شـورا از جملـه گروه اصولگرایان از سـوی
هیأت نظارت به شـکل حزبی و جناحی
بـوده و ایـن با قواعـد دموکراسـی و آزادی
مخالـف اسـت.او ادامـه داد :بیشـتر
افـرادی کـه از سـوی هیـأت نظـارت بـر
انتخابات رد شدهاند ،سابقه فعالیت در
شـورا را در چنـد دوره داشـته و تجربیـات
خوبـی کسـب کردهانـد و رد ایـن افـراد،
جـای سـؤال و پرسـش دارد .درواقـع
رد آنهـا نشـان میدهـد کـه نیـازی بـه
برگـزاری انتخابـات شـوراها نیسـت چـرا
کـه هیـأت نظـارت نتیجـه انتخابـات را
رقـم میزنـد.وی از نماینـدگان مجلـس
خواسـت بـه ایـن موضـوع وارد شـوند و
منصفانـه و قانونمنـد رفتـار کننـد.
رضـا تقیپـور ،سـخنگوی فعلـی
شـورا هـم در مصاحبـهای صریحـاً رد
صالحیـت ها را معنادار دانسـته و اعالم
کـرده بـود که نظارتها به صـورت دقیق
و کامـل انجـام نشـده و امیـدوار اسـت تـا
طـی چنـد روز آینده این مشـکل برطرف
شـده و بـه مـر قانـون عمـل شـود.
وی تأکیـد کـرد که مراجع قانونی باید
رسـیدگی خـود را بسـرعت آغـاز کننـد،
چراکـه ایجـاد مضیقـه بـرای کاندیداهـا
یـک تخلـف انتخاباتـی محسـوب
میشـود کـه ً
فعلا عالقـهای بـه حـرف
زدن دربـاره آن نداریـم.
تأییدصالحیت232هزارنفر
رئیـس هیـأت مرکـزی نظـارت بـر
انتخابات شـورای اسالمی کشـور با اعالم
تأیید  232هزار و  392داوطلب شـرکت
در پنجمیـن دوره انتخابـات شـوراهای
شـهر و روسـتا گفت :از مجموع  240هزار
داوطلب 3 ،هزار و  605نفر داوطلب رد
صالحیـت شـده و حـدود  5هـزار و 749
نفـر نیـز انصـراف دادهاند.
محمـد محمـودی شـاه نشـین در
توگـو بـا «ایـران» بـا بیـان اینکـه
گف 
 3/53درصـد از داوطلبـان در ایـن دوره
رد صالحیـت شـدهاند ،گفـت8/6 :
درصـد داوطلبـان در شـهرها و  76/2از
داوطلبـان نیـز در روسـتاها رد صالحیت
شـدهاند.وی درباره برخی حواشـی تأیید
یـا رد صالحیتهـا بـه ارسـال پیامـک بـه
داوطلبـان اشـاره کـرد و گفـت :دریافـت

وضعیت نمایندگان فعلی شورای شهر پایتخت

برش

احمد مسجدجامعی

تأیید

محمدمهدی تندگویان

تأیید

ولیاهلل شجاع پوریان

تأیید

رضا تقی پور

تأیید

حبیب کاشانی

عدم پاسخگویی

مهدی چمران

تأیید

هادی ساعی

تأیید

عباس جدیدی

عدم پاسخگویی

حسین رضازاده

عدم پاسخگویی

محمد حقانی

تأیید

محسن پیرهادی

تأیید

احمد حکیمی پور

تأیید

پرویز سروری

تأیید

فاطمه دانشور

تأیید

محمد ساالری

تأیید

اسماعیل دوستی

تأیید

محسن سرخو

تأیید

علیرضا دبیر

رد صالحیت

مجتبی شاکری

تأیید

احمد دنیامالی

تأیید

اقبال شاکری

تأیید

الهه راستگو

عدم پاسخگویی

مرتضی طالیی

رد صالحیت

علی صابری

تأیید

ابوالفضل قناعتی

تأیید

رحمتاهلل حافظی

عدم ثبتنام

مختاباد

عدم پاسخگویی

عباس شیبانی

عدم ثبتنام

عبدالمقیم ناصحی

تأیید

معصومه آباد

عدم ثبتنام

غالمرضا انصاری

تأیید

نکـردن پیامـک از سـوی داوطلبـان بـه
معنـای رد صالحیـت آنهـا نیسـت،
چـه آنکـه بـرای داوطلبانـی کـه تأییـد
صالحیـت نشـدهاند هـم پیامـک عـدم
تأیید ارسـال و از آنها خواسـته شـده تا به
فرمانداریهـا مراجعـه کننـد.
شـاه نشـین بـا بیـان اینکـه ممکـن
اسـت بـه علـت قطعـی خطـوط یـا هـر
دلیـل دیگـری پیامـک به دسـت عـدهای
نرسـیده باشـد ،تأکیـد کـرد :داوطلبـان
میتواننـد بـرای دریافـت نتیجـه قطعی
بـه فرمانداریهـا مراجعـه کننـد.
او همچنیـن در پاسـخ بـه برخـی
ادعاهـا دربـاره جناحـی و سیاسـی
برخـورد کـردن هیـأت نظـارت و هیـأت
اجرایـی بـا داوطلبـان و همچنیـن رد
برخـی چهرههـای اصولگـرا در ایـن
دوره گفـت :چنیـن چیـزی امکان نـدارد،
چراکـه اعضـا براسـاس مـاده  26و مـاده
 29قانـون اساسـی ،شـرایط داوطلبـان
را احـراز کـرده و طبـق بررسـیها بـه ایـن
نتیجـه رسـیدهاند کـه مثالً فالن شـخص
بـه علـت داشـتن دوره محکومیـت یـا
نداشـتن مـدرک تحصیلـی بایـد رد
صالحیـت شـود.
شـاه نشـین بـا بیان اینکـه مـاده  29در
 11بنـد ،صالحیـت داوطلبـان را بررسـی
میکنـد ،بـا رد جناحـی عمـل کـردن
هیـأت نظـارت و اجرایـی گفـت :حتـی
خـود مـا هـم از جناحبنـدی داوطلبـان
بیاطالعیـم و نمیدانیم چنـد درصد از

کـدام جنـاح تأیید صالحیت شـدهاند .با
این حال هر اعتراضی قابلیت رسـیدگی
دارد و داوطلبـان میتواننـد از امـروز بـه
مـدت  4روز ،مراتـب اعتراض و شـکایت
خـود را بـه هیأتهـای اسـتانی اعلام
کنند.
تأییــد صالحیــت چهــار نفــر از
اقلیتهای دینی
چهــار نفــر از اقلیتهــای دینــی
کــه بــرای انتخابــات شــوراهای شــهر
در تهــران نامــزد شــده بودنــد ،تأییــد
صالحیت شــدند و به عنوان نامزد در
این انتخابات حضور خواهند داشت.
آندرانیــک ســیمونیان ،آرمــن
نازاریــان و آرا شــاهوردیان ســه نامــزد
ارمنــی ایــن انتخابــات هســتند .بابک
شــهریاری نیــز از زرتشــتیان تهــران
اســت.محمدجواد کولیونــد ،نایــب
رئیــس هیــأت مرکــزی نظــارت بــر
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر
و روســتا ،گفت:هیأتــی متشــکل از
اعضــای مجلــس کار نظــارت بــر
انتخابــات شــوراها را به عهــده دارند.
در ایــن هیــأت در حــدود  ۹۰نماینــده
مجلــس حضور دارند کــه در بین آنها
از نماینــدگان اصولگرا و اصالحطلب
قرار دارند.
دربــاره نامزدهای انتخابات شــورا
از وزارت اطالعــات ،دادگســتری،
نیــروی انتظامــی و ثبت احــوال که به
مراجــع چهارگانــه نظارتــی مشــهور

سیر صعودی ورود گردشگران خارجی ادامه دارد

بهار گردشگری در پسابرجام
گردشــگران خارجــی بهــار امســال
جاذبههــای طبیعــی کشــور و اماکــن
تاریخی را فتح کردهاند .به گواه تصاویر
و ویدئوهایی که منتشــر شــده بر خالف
ســالیان گذشــته که بیشــتر توریســتها
افــراد میانســال و پــا بــه ســن گذاشــته
بودند دستاورد برجام و امنیت حاصل
از آن باعــث شــده جوانــان کشــورهای
همسایه و اروپایی نیز ایران را به عنوان
مقصــد گردشــگری انتخــاب و ســفر به
ایران را تجربه کنند .عکس توریستهای
جوانــی کــه در میــدان نقــش جهــان
اصفهــان مبهوت زیباییهای معماری
مســاجد ایرانــی شــدهاند یــا در تخــت
جمشــید به نظــاره تاریــخ ایســتادهاند
در فضــای مجــازی دســت بــه دســت
میشــود و از رشد گردشــگری در کشور
حکایت میکند.
این رشــد مثبت گردشگری در سایه
برجــام و امنیت عمومــی حاصل از آن
ایجاد شده است.هرچند طول میکشد
تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
آمارهــای مربــوط بــه نــوروز و یــک ماه
فروردیــن را جمعبنــدی و ارائه کند اما
مشــاهدات خبرنگارهــا و ثبــت تصاویر
مــردم در شــبکههای اجتماعــی حاکی
از این اســت که گشایشــی در این حوزه
ایجاد شــده و گردشــگری ایــران تکانی

خورده است.
امســال دومیــن ســالی اســت کــه
مقاصــد گردشــگری ایران توریســتهای
بیشــتری را شــکار میکننــد .بر اســاس
آمار ارائه شــده از سوی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری،
در نیمــه اول ســال  ،1395تعــداد 117
هزار و  619گردشــگر وارد کشور شدهاند
کــه ایــن تعــداد در مدت مشــابه ســال
 1394معادل  87هزار و  314گردشــگر
بــوده اســت.به گــزارش خبرآنالیــن در
ایــن میــان ،کشــور فرانســه بــا افزایش
چشــمگیر  104.1درصــدی گردشــگران
خــود بــه ایــران در ایــن بــازه زمانــی،
بیشــترین ســهم را در افزایــش درصــد
گردشــگران اروپایی به مقصد ایران در
پسابرجام داشته است .جمهوری چک
و هلنــد نیز به ترتیــب با  53.4درصد و
 43.3درصد ،در رتبهبندی در شاخص
افزایش گردشــگر خود به مقصد ایران
در این بازه زمانی قرار دارند.
رشــد گردشــگری ایران از کشورهای
اروپایــی در دوره پســابرجام در حالــی
رخ داد کــه بــا وجــود برداشــته شــدن
تحریمهــای اتحادیه اروپــا علیه ایران،
ایــن گردشــگران هنوز از ســوی جامعه
غربــی بــا مشــکالتی روبــهرو بودنــد.
از جملــه ایــن مشــکالت میتــوان بــه

اولویتهای جدید حج تمتع اعالم شد

ســازمان حــج و زیــارت بــا صــدور
اطالعیــهای اولویتهــای جدیــد حــج
تمتــع را اعــام کرد.بــه گــزارش ایــن
ســازمان دارندگان اســناد ودیعهگذاری
حج تا پایان شــهریور ماه سال  1385از
روز دوشنبه  4اردیبهشت ماه میتوانند
بــرای ثبتنــام اولیــه تشــرف بــه حــج

امســال ،بــه بانکهــا مراجعــه کنند.در
متــن اطالعیــه ســازمان حــج و زیــارت
آمده اســت :بــه اطــاع ودیعهگــذاران
تشــرف به حج تمتع میرساند :از آنجا
که با تالش مســئوالن اســکان ســازمان،
خوشــبختانه ظرفیت مســکن بیشــتری
متناســب بــ ا شــأن حجــاج جمهــوری

هستند ،استعالم شده است.سهشنبه
هفتــه گذشــته ابالغیــه احمــد جنتی،
دبیــر شــورای نگهبــان مبنی بــر لزوم
ردصالحیت داوطلبان غیرمســلمان
انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا
منتشر شد.
او در نامــهای بــا اســتناد بــه اصل
چهــارم قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ،مــواد  ۱۹و  ۲۱آییننامــه
داخلــی شــورای نگهبــان و نظریــه
فقهــای این شــورا راجــع بــه تبصره ۱
مــاده  ۲۶قانــون تشــکیالت ،وظایــف
و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور،
خواســتار رد صالحیــت نامزدهــای
اقلیتهــای غیرمســلمان در مناطقی
شــد کــه اکثر جمعیــت آنها مســلمان
اســت.طی روزهــای گذشــته تعــدادی
از نماینــدگان مجلــس با ایــن ابالغیه
مخالفــت کردنــد .اســفندیار اختیاری،
نماینده زرتشتیان در مجلس ،نیز این
پرسش را مطرح کرد که شورای نگهبان
چگونه بخشــی از قانونی را که  ۲۰سال
از تصویب آن گذشــته لغو کرده است.
قاســم میرزایی نکو ،نماینــده دماوند،
نیز آن را بدعت خوانده بود.در نهایت
علــی الریجانی ،رئیس مجلس ،اعالم
کرد که مجلس از اجــرای ابالغیه دبیر
شورای نگهبان خودداری خواهد کرد.
امــا عباســعلی کدخدایی ،ســخنگوی
شــورای نگهبان ،اجرای این ابالغیه را
الزام آور خوانده بود.

محمدجواد حق شناس:

خبر

ایران

اجاره مسـکن قانونمند :آقاي برکچي در تماس با ستون
سلام ايران اظهار داشـتند که در  27فروردين در صفحه
سالم
گزارش مقالهاي با عنوان سـقفي براي هيچکس توسـط
ايران
خانـم بنييعقـوب تهيـه و چـاپ شـده بـود .ايـن مقالـه
بسـيار ارزنده و کارشناسـي شـده بود .چند بار از سـرويس
اقتصادي شـما درخواسـت کرديم که درخصوص اجاره
مسـکن در ايـران تحقيـق و طـي مقالـهاي بيـان کنيـد .در
ايـران هرچـه آپارتمـان قدمـت بيشـتري پيـدا ميکنـد،
تلفن تماس:
در اجـاره آن تأثيـري نـدارد و کاهـش داده نميشـود.
88769075
اگـر کسـي اهميـت مـيداد ،بعـد از بررسـي و تفکيـک
منطقـهاي ميشـد ،اجارههـا را قانونمنـد کـرد .در هـر
صـورت از ايشـان بـه خاطـر تهيـه ايـن مقالـه تشـکر ميکنـم.
اضافه حقوق بازنشسـتگان :بازنشسـته محترمـي در تماس با ما عنـوان کردند
کـه مـن بازنشسـته سـازمان تأميـن اجتماعـي هسـتم .يـک مـاه از سـال جديـد
ميگـذرد ،امـا هنـوز آقـاي نوربخـش اضافـه حقـوق بازنشسـتگان را اعلام نکـرده
اسـت.
مسـتمريبگيران بهزيسـتي :خانم عباسـي چنيـن بيان کردنـد که دولـت اعالم
کـرد کـه مسـتمري اشـخاص تحـت پوشـش بهزيسـتي را دو برابـر کـرده اسـت،
در صورتـي کـه  90هـزار تومـان واريـز کردنـد امـا بـراي فرزنـد مـن کـه ويلچـري و
دانشآمـوز اسـت هيـچ پولـي واريـز نشـده اسـت .از اداره بهزيسـتي پيگيـري کـردم
ميگوينـد فقـط بـه مسـتمريبگيران پرداخـت ميکننـد .لطفـاً ايـن موضـوع را بـه
گـوش وزيـر رفـاه يـا رئيـس بهزيسـتي برسـانيد تـا بـه ايـن بچههـا هـم کمـک کننـد.
مزاحمـت فروشـندگان وانتـي :آقـاي دخانچـي گفتنـد فروشـندگان وانتـي در
محلههـا بـا ايجـاد سـر و صـدا بـراي سـاکنين در کوچه و محلههـا هـر روز مزاحمت
ایجـاد مـی کنند.
جلوگيـري از کار فرهنگـي :آقـاي فضلـي نيـز چنيـن اظهـار داشـتند کـه مـا در
حکيميـه تهرانپـارس در حـال سـاخت مسـجد هسـتيم .بـا اينکـه شـهرداري دم از
مسجدسـازی ميزنـد ،عوامـل آن دسـتگاه کاشـيبر و ديگـر ابـزار کار مـا را ضبـط و
از سـاخت و سـاز مسـجد جلوگيـري کردهانـد .شـهرداري بـه جـاي کمک بـه اين کار
فرهنگـي مانـع از اجـراي آن شـده اسـت.
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این مورد اشــاره کــرد که کنگــره ایاالت
متحــده در مصوبه پــس از برجام خود
اعــام کــرد کــه شــهروندان  38کشــور
جهــان کــه میتوانســتند پیــش از آن
بدون اخذ روادید به امریکا ســفر کنند،
در صورت سفر به ایران حتی به عنوان
گردشــگر ،برای سفر به امریکا باید اخذ
روادید کنند.
بــا وجــود محدودیتهــای ایــن
چنینــی ،ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور
موفق شــد در ســایه فضای ایجاد شده
بواســطه برجــام ،در نیمــه اول ســال
 1395پذیرای این تعداد از گردشگران
اروپایــی باشــد کــه چنانچــه گفته شــد،

اســامی ایــران فراهــم آمده اســت ،لذا
کلیــه عزیزانــی کــه ســند ودیعهگــذاری
آنان تا تاریخ  31شــهریور  1385اســت،
میتواننــد از صبــح روز دوشــنبه مــورخ
چهارم اردیبهشــت مــاه بــا مراجعه به
شــعب بانــک ملــی در سراســر کشــور
نســبت بــه ثبتنــام اولیه برای تشــرف

رشــد میانگین  40درصدی گردشگران
اروپایی به ایران نسبت به زمان مشابه
سال  1394را نشان میدهد.
آمارها نشــان میدهند که  10کشــور
برتــر منطقــه اروپــا دارای بیشــترین
ســهم در گردشــگری ورودی ایــران
طــی نیمــه اول ســال  95هســتند کــه
میتــوان کشــورهای آلمــان ،فرانســه،
ایتالیا ،روسیه ،هلند ،انگلستان ،سوئد،
اتریــش ،اســپانیا و ســوئیس را نام برد.
(تعداد گردشگر ورودی از آلمان بیش
از  29هــزار نفــر و حــدود  4هــزار نفــر از
ســوئیس در  6ماهــه  95بــوده اســت.
بــرای تمام کشــورهای یاد شــده ،رشــد
مثبت به ثبت رسیده است).

بــه حــج تمتــع در ســالجاری اقــدام
کنند.بدیهی اســت اولویــت ثبتنام در
کاروانها و تشرف به حج تمتع با کسانی
خواهد بود که نســبت بــه ثبتنام اولیه
در شعب بانک ملی اقدام کرده باشند.
ضمنــاً بــه محــض تکمیــل ظرفیــت،
فرآیند ثبتنام متوقف میشود.

« شورای پاک»
بایدمطالبهعمومیشود

محمــد جــواد حق شــناس ،اســتاد دانشــگاه و عضو
شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان بــا تأکید
براینکه راهاندازی فراخوان«شــورای پاک» باید به یک مطالبه عمومی برای
مردم تبیدل شود ،به «ایران» میگوید :ما برای داشتن شهری پاک باید یک
مدیریت شــهری پاک و برای داشــتن یک شــهرداری پاک باید یک شــورای
پاک و برای ایجاد یک شــورای پاک باید یک رأی پاک داشــته باشــیم .یعنی
بایــد بــه افــرادی رأی بدهیم کــه فارغ از نگاههای سیاســی و حزبــی ،دغدغه
یک شــهر پاک را داشته باشــند و به طور حتم توجه به سوابق افراد ،تجربه و
تخصصشان میتواند به این رأی پاک کمک زیادی بکند.
وی بــا انتقــاد از اینکــه شــورای چهارم نه شــورای شــهر که بیشــتر شــورای
شهرداری بود ،تأکید میکند :متأسفانه بزرگترین لطمهای که شورا دراین دوره
متحمل شد از همین ناحیه بود .براین اساس این موضوع باید به شدت مورد
توجه مردم قرار بگیرد و در انتخاب رأیشان دقت کنند.
وی هدف اصلی داوطلبان برای حضور در انتخابات را نه فقط رسیدن به
یک هدف که در اصل توجه به زندگی و رفاه شــهروندان دانســته و میگوید:
شهروندان باید بتوانند در شهری پاک که محوراصلی فراخوان شورای پاک
قــرار دارد ،زندگی کنند .این شــهر باید از معیارها و شــاخصههایی همچون
رفــاه ،امنیــت ،آســایش و آرامــش برخوردار باشــد .البتــه این شــهر باید در
همه حوزهها اعم از محیط زیســت ،الگو باشــد .متأســفانه تهران هم اکنون
به عنوان یکی از آلودهترین شــهرهای دنیا معرفی میشــود که نگران کننده
است .جالب اینکه روزهای پاک این شهر در سال گذشته از  30روز هم کمتر
بــود .نتیجــه آنکه میزان مرگ و میرهای ناشــی از بیماریهای قلبی و ریوی
هــم افزایش یافت و برای حضور ســالمندان و کودکان در روزهای بیشــتری
خط قرمز کشیده شد .حتی شهر نزدیک به  2هفته به حالت تعطیل درآمد.
خب این شــهر با اســتانداردهای یک شــهر پاک فاصله جدی دارد و باید به
شــرایط استاندارد برگردد .یا استفاده از چاههای آلوده برای تأمین آب شهر
که مخاطرات جدی برای شــهروندان به همراه داشــته است.او همچنین به
روابط ناســالم میان شــهروندان با یکدیگــر و با نهادهای دیگر اشــاره کرده و
میگوید :متأســفانه ما در این حوزه آسیبهای جدی داریم .برای مثال تنها
در یکســال گذشته حدود هزار فقره قتل در این شهر رخ داده یا روزانه صدها
نزاع و درگیری رخ میدهد .کم تحمل شدن ،صبور نبودن ،ناسزا و بیاخالقی
همه زاییده چنین شــهری است .بالطبع امواج مزاحم ،پارازیتها و آلودگی
صوتــی هــم روی ســامت روان مــردم تأثیــر منفی گذاشــته اســت.بنابراین
افــرادی باید به پارلمان شــهری وارد شــوند که در ســاختن این شــهر تالش
جدی کنند نه اینکه بدنبال باند بازیها و رانت و درآمدزایی خود بروند.

