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مهر ورود به ایران از پاسپورت گردشگران خارجی حذف می شود
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دستی و گردشگری با اشاره به کاهش
ســفر ایرانیــان بــه خــارج از کشــور بــه
جزئیــات حذف مهر ورود بــه ایران از
پاسپورت گردشگران پرداخت.
بهگــزارش روابــط عمومی ســازمان
میراث فرهنگی ،علیاصغر مونسان
بــا اشــاره بــه تعــداد گردشــگران
خروجــی در ســال  ،97گفــت:

«براســاس آمــار مربــوط بــه  4مــاه
نخســت ســال از ابتــدای فروردین تا
تیــر مــاه ،تعــداد گردشــگر خروجی
8/6درصد کاهش داشته که این امر
صرفه اقتصــادی خوبی برای کشــور
ایجاد کرده است».
وی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد ســازمان
میــراث فرهنگــی  ،صنایــع دســتی و
گردشــگری بــرای حــذف مهــر ویزای
ایران از پاسپورت گردشگران ورودی،

توضیح داد« :براســاس صحبتهای
انجــام گرفتــه بــا نیــروی انتظامــی
مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود ندارد
و عزیــزان وزارت خارجــه نیــز بــا ایــن
پیشنهاد همراه هستند».
معــاون رئیــس جمهــوری تأکید کرد:
بنابرایــن همه مشــخصات گردشــگر
ورودی در کامپیوترهــا ثبــت میشــود
و با عملی کردن این پیشــنهاد مشکل
امنیتی ایجاد نخواهد شد.

عزل و نصب و خاتمه کار شهردار ،تابع قانون شوراها
بهگفتــه رئیــس کمیســیون حقوقی و
نظــارت شــورای عالی اســتانها ،بند
یک ماده  ۸۰قانون شوراها این اجازه
را میدهــد که شــهرداران تابع قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان نباشند،
عالوهبــرآن ،اصــل مصلحــت منافع
عمومــی حکــم میکنــد شــهرداران
را از ایــن قانــون مســتثنی بدانیم .به
گــزارش روابــط عمومی شــهرداری ،
سیدعبدالرزاق موسوی گفت :فلسفه

وجــودی شــهرداری و شــهرداریها
بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی
و در بحث مدیریت شهری یا مدیریت
محلــی کــه گاه حکومــت محلی هم
گفتــه میشــود ،ایجــاب میکنــد کــه
ایــن نهــاد از یــک اســتقالل حقوقــی
خاصی برخوردار باشد .واقعیت هم
این اســت کــه شــهرداریها در بحث
مقررات استخدامی و اداری استقالل
حقوقی خاصی دارند.

موســوی با تأکید بر اینکه شهرداران
مشــمول قانــون منــع بهکارگیــری
بازنشســتگان نمیشــوند ،توضیــح
داد :مــن معتقــدم قانــون شــورا،
یــک قانــون خــاص اســت؛ نحــوه
بهکارگیــری ،نصب و عــزل و خاتمه
کار شــهردار در این قانون پیشبینی
شــده و از هــر منظــر نــگاه کنیــم،
شــهرداران مشــمول قانــون منــع
بهکارگیری بازنشستگان نمیشوند.

گزارش «ایران» از وضعیت روحی روانی مردم مناطق زلزله زده

کرمانشاهیها در انتظار بازگشت «امید»
هدی هاشمی

خبرنگار اعزامی «ایران» به کرمانشاه

پرونده ساخت خانهها سال  98بسته میشود
اســتاندار کرمانشــاه دربــاره حــل مشــکالت مــردم
مناطــق زلزلــه زده ،میگویــد :دولــت با همــه توان و
بـــــرش
تالش برای حل مشــکالت اســتان پای کار آمده و در
این زمینه مصوبات و اعتبارات بسیار خوبی تصویب کرده است.
هوشــنگ بازونــد ادامه میدهد:طبــق برنامهریزیهای صــورت گرفته
تــا پایان شــهریور ماه ســالجاری  ۱۲هزار و  ۵۰۰واحــد در مناطق زلزله
زده بــه پایــان میرســد و در برنامــه داریم کــه تا پایان ســال  ۹۸پرونده
بازسازی در این مناطق را ببندیم ،اگر چه از مدیران ذیربط خواستهایم
که تالش خود را برای اتمام روند بازسازی در مناطق زلزله زده تا پایان
نیمه اول سال آینده بهکار گیرند.
وی بــا بیان اینکه گرانی آهن و ســیمان مشــکالتی را در روند بازســازی
مناطــق زلزلــه زده بــه وجــود آورده بــه ایســنا میگوید :بــرای حل این
مشکل ۹۰ ،هزار تن آهن با قیمت بورس در اختیار افراد قرار میگیرد.
م تهیه شده و توسط بنیاد مسکن توزیع میشود.
سیمان ه 
همچنیــن در مهــر مــاه  45مدرســه در ســرپلذهاب و  15مدرســه در
ثالثباباجانی به بهرهبرداری میرسند.
در ایــن شــرایط دولــت تمــام توان خــودش را بــرای بازســازی مناطق
زلزلهزده به کار برده است.

عکس :پوریا ترابی

ســر ظهر بود و هر چهار نفرشان داخل
چــادر نشســته بودنــد و با صــدای بلند
حــرف میزدند ،آنقــدر بلند کــه گویی
چنــد نفــری داخل چــادر با هــم درگیر
شده باشند .برگشتم و چادر را کنار زدم
و ســام کردم .برای چند دقیقه ،چهار
نفرشــان ســاکت شــدند و بــا اخمهای
درهــم گره خورده ،فقط نگاهم کردند.
آنقدرعصبانــی به نظر میرســیدند که
ترسیدم حرف اضافه تری بزنم .همان
جا ایستادم و نگاهشان کردم ،یکیشان
گفــت« :چیــزی الزم داری ».جوابم نه
بــود ،خــودم را معرفی کــردم و دوباره
همان سروصداها بلند شد ...همهشان
بــا هم حرف میزدند ،از هر چه در این
 10مــاه کشــیده بودنــد .هــر  4نفرشــان
متأهل ،بچه دار و بیکار بودند .دلشــان
حســابی پــر بــود ،یکیشــان میگفت:
«زندگیم زیر و رو شد ،هر چه در این 35
سال جمع کرده بودم ،رفت زیر خاک!
از همــان روز زلزله تــا حاال وضعیت ما
همیــن اســت ».اینهــا را میگویــد و به
دوستانش نگاه میکند ،نگاهش آنقدر
تنــد و تیز اســت کــه در طــول مصاحبه
احساس میکنم میخواهد با من هم
گالویز شود .در تمام آن مدتی که آنجا
بودم دستهایش میلرزید و با بغض
حــرف مــیزد« :بعــد از زلزلــه عصبی
شــدم نــه فقــط مــن همــه همینطور
شــدیم ،کنترلی روی رفتارمان نداریم.
هر روز دعــوا میکنم با زنم ،بچه هایم
و همســایه ها .هر کسی چیزی میگوید
میخواهم چاقو بکشم ،اصالً حوصله
حرف زدن با کسی را ندارم».فقط چند

دقیقه راه رفتن داخل همین پارکی که
کانکسهــا در کنار هم ســوار شــدهاند،
حــس و حــال کل شــهر را پیــش رویم
باز میکند ،نه خبری از شــادی اســت
و نه خبری از زندگی! اینجا ،افسردگی
مــوج میزنــد نــه فقــط میــان زنــان و
مردانش که حتی البــه الی کوچهها و
خیابان هایش!
ایــن تنهــا حــال و روز «مهــرداد» نبود،
«خســرو»« ،میثــاق» و «طاهــر» هــم
همیــن حس و حــال را داشــتند ،آنقدر
عصبــی بودند که زمیــن و زمان را بهم
میبافتنــد و از همه چیز میگفتند« :تا
قبــل از زلزله در یک رســتوران آشــپزی
میکــردم .زلزلــه کــه آمــد رســتوران
تخریــب شــد و مــن هــم بیــکار شــدم.
از صبــح تا شــب زیــر این چادر شــب و
روز میکنــم .هیچــی بــه هیچــی ».از او
میپرســم کــه خــرج خانــه و زندگی را
چطــور در مــیآورد؟ میگویــد« :یارانه
میگیــرم ».همیــن کــه حــرف یارانــه
میشــود ،میثاق به زبــان کردی چیزی
میگویــد و طاهــر بــه فارســی برایــم
ترجمــهاش میکنــد« :یارانــه مگــر
چقــدر اســت بــا یارانــه مگــر میشــود
خانــه ســاخت .خــودت بیا فقــط چند
روز داخــل چــادر زندگــی کــن ببینــم
میتوانی .در ســرما باید نگران ســیل و
بارندگــی باشــیم و در گرما هم از ترس
عقــرب و مــار ،نمیتوانیــم بخوابیم».
درســت هــم میگفتنــد ،زندگــی زیــر
چــادر یا کانکــس دشــواریهای خاص
خــودش را داشت.ســاخت و ســاز هــم
آنقــدر در ایــن منطقــه کنــد شــده کــه
مردم دلخوشــی ساخت خانه هایشان
را هم از دســت دادهاند .ســرپل ذهاب
تــا چشــم کار میکنــد خانههــای نیمه

ســاخت میبینم و کانکسهایی که در
کنــار همیــن خانههــای نیمه ســاخته،
بنا شــدهاند .طاهر میگویــد« :مصالح
آنقدر قیمتــش باال رفته کــه امیدی به
ســاخت خانــه نداریــم .بیخانمانــی
مــا را عصبی کــرده .امید بــه هیچ چیز
نداریــم .حمایتهــا کــم شــده ،دیگــر
کســی به همشــهری هایش هــم رحم
نمیکند .سرقت وسایل هم خیلی زیاد
شــده ما نمیتوانیم چــادر یا کانکس را
رهــا کنیــم ،یک نفــر حتماً بایــد داخل
بخوابــد .بــه همــه اینهــا دعواهــای هر
روز را هــم بایــد اضافــه کنیــم .چند بار
نیروی انتظامی آمد چاقو کشی شده بود.
همین چند روز پیش یک نفر خودکشی
کرد ،شــرایط آنقدر سخت شده که همه
کــم آوردهایــم ».از طاهــر پرســیدم مگر
روان شناس یا مددکار اجتماعی به شما

ســر نمیزند؟ یا پزشــکان دارویــی برای
مردمــی کــه درگیــر بیماریهــای روحی
و روانــی شــدهاند ،ندادهانــد؟ همــه آنها
میزنند زیر خنده ،انگار برایشــان جوک
تعریــف کــردهام .میثاق ســرش را چند
باری باال میآورد به نشــانه نه .می گوید:
«دلتانخوش است.بهمانان نمیدهند
بخوریــم ،خــودم مشــکل کبــد دارم،
داروهایم پیدا نمیشــود ،اگر بیمارستان
بــروم ،باید کلی پــول دارو بدهم ،آنوقت
شمامیگوییدداروبدهند».
حرفهایــش هنــوز تمــام نشــده کــه
خســرو میــان حرفهایــش میپــرد:
«خانم !شــما بــرو دور بزن ،میفهمید
درهمین منطقه ،چقدر زن زندگیشان
را رهــا کــرده و رفتهانــد ،چقــدر مردها
تنهــا زندگی میکنند ،بــرای هیچ کس
هم مهم نیســت » .از چادرشان بیرون

میآیم و با تعدادی زن و کودک روبهرو
میشــوم .انگار منتظر بودند تا از چادر
بیرون بیایــم .فکر میکردنــد از خیریه
آمــده و برایشــان کمــک آوردهام  ،امــا
تا ایــن موضــوع را رد میکنــم ،خیلی
هایشان میروند.
نسرین لباس بلند مشکی محلی به تن
کرده ،تا جواب ردم را میشــنود ،دست
پسرش را میگیرد و درحالیکه به زبان
کردی بــا پرخــاش چیزی میگویــد ،از
کنــارم رد میشــود« :هــزار تــا خبرنگار
آمدنــد .هیــچ اتفاقی هم نیفتــاد .االن
بچههــای مــا کجا بایــد بروند مدرســه.
تکلیــف خانه هایمان بــا این وضعیت
گرانــی چــه میشــود .شــوهرانمان
بیکارند ،پــول نداریم که چیزی بخریم
و بخوریــم ،پــول دارو درمانمــان را هم
نداریــم ،همــه فقیــر شــدیم ایــن شــد

زندگی »...هوا کم کم آنقدر گرم میشود
که هیچ کس تاب و تــوان ماندن در این
هوای گــرم را ندارد .آفتاب روی صورت
ندا افتاده ،همینطور که چشــمانش را
جمع میکنــد ،من را به داخل کانکس
تعــارف میکند« :مصالــح آنقدر گران
اســت کــه خانهمــان را نیمــه کاره رهــا
کردیــم 45 .میلیــون وام دادنــد و مــا
هم با کلی قرض و وام فقط توانســیتم
آهنهــای خانــه را بزنیــم و نیمــه کاره
رهــا کردیــم .همه خانه هایشــان را رها
کردند ،پول مصالح را نداریم» .
ثریا همراه سه فرزندش داخل کانکس
زندگــی میکنــد .بعد از زلزلــه بیماری
قلبی میگیرد و حاال تحت نظر پزشک
است« :ما مســتأجر بودیم و پول پیش
خانــه را بــرای خریــد کانکــس دادیــم.
شوهرم کار نمیکند تازه چند روز پیش
از فرمانــداری آمدنــد و گفتنــد بایــد تا
آخــر مــاه برویــد و خانــه اجــاره کنید
بــه همه گفتنــد که بایــد پارکها را به
شرایط اول برگردانیم االن تکلیف ما
چه میشود».
مســتأجرها کانکــس هایشــان را
مجهزکردهانــد ،کولــر خریدهانــد و
تلویزیــون دارند .آنهایــی که صاحب
خانــه بودنــد امــا در کانکس هایشــان
خبــری از تلویزیــون نبــود .فریبــا بــه
زندگــی مســتأجران و صاحبخانههــا
اشاره میکند« :خب ما جایی را نداریم
برویــم .پــول پیــش را بــرای کانکــس
دادیم و میخواهیم در همین کانکس
بمانیــم ،االن بــرادر و خواهر همســرم
هــم همســایه مــا هســتند کانکــس را
خریدهاند و میخواهند داخل کانکس
بماننــد اگر کانکس را از ما بگیرند آواره
یشویم».
م 

برخی زلزلهزدگان حاضرند برای ساخت خانههایشان کلیه بفروشند

مشکالت روحی و روانی زلزله زده ها بیشتر شده است

رئیــس شــورای شــهر ســرپلذهاب معتقــد اســت :بهدلیــل گرانــی مصالــح
ساختمانی ،بسیاری از مردم فقط اسکلت خانه را باال بردهاند و بقیه کار متوقف
شدهاست .سید مجتبی جاسمی ،درباره آخرین وضعیت زلزلهزدگان کرمانشاه
به ایلنا ،میگوید :وضعیت ســرپل ذهاب با توجه به اینکه زمینلرزه مدام تکرار
میشــود ،خوب نیســت و مردم را از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته اســت و
وضعیت بسیار نامســاعدی دارند.همچنین بهدلیل گرانی مصالح ساختمانی،
بســیاری از مردم فقط اسکلت خانه را باال بردهاند و بقیه کار متوقف شدهاست.
وی تأکید میکند :همچنین بعید میدانم که بیشــتر مدارســی که تخریب شــده
بود ،تکمیل شــده باشــد .البته بیشــتر مدارس در حال ســاخت هســتند ،اما اول
مهر تکمیل نمیشــود ،شــاید چند مدرســه بهصورت نمادین افتتاح شود.برای
بســیاری از مدارس از کانکس اســتفاده میشــود از طرفی بسیاری از مستأجرین
که قــرار بــود ،زمین تحویــل بگیرند همچنــان زمیــن تحویل نگرفتند.جاســمی
میافزاید :مردمی هستند که حاضرند کلیه خود را بفروشند تا کار ساخت و ساز
را انجــام دهند؛ این درد اســت .زلزلههای پــی در پی ،روح و روان مردم را به هم
ریخته است .قرار بود که به مردم تیرآهن بدهند ،ولی بعد اعالم کردند که هیچ
تیرآهنی حمل نشــده است .منکر خدمات دولت نیستیم ،اما بررسی کنند چند
بند از مصوبات جلســات اجرایی شــده و خروجی داشته است .بیشتر روستاهای
سرپلذهاب ،آب آشامیدنی ندارند و با تانکر به آنها آبرسانی میشود.

رئیس کمیته امداد سر پل ذهاب درباره مشکالت مردم منطقه زلزله زده به خبرنگار
«ایــران»  ،میگوید« :هماکنون مردم بحــث گرانی مصالح را دارند و پیمانکاران هم
با آنها همراهی نمیکنند ،قیمتها باال رفته و معامالت ســاخت و ســاز بهم ریخته
اســت .مردم هم نمیتوانند هیچ تضمینی برای حســاب و کتاب ساخت و ساز خود
داشــته باشــند و همه ســرگردان شــدند .البته مشــکالت بهداشــتی هم همچنان در
منطقه حاکم است ».حیدر بهرامی به مشکالت دانشآموزان و کمبود مدرسه اشاره
میکند و میگوید« :هماکنون مدارس ما سه شیفته هستند یعنی دانشآموزان  8تا
 11 ،11تا  2و  2تا  5سر کالس درس مینشینند و این وضعیت موجب افت تحصیلی
دانشآموزان شــده اســت .چندی پیش وزیر آمــوزش و پرورش وعــده داد که به این
وضعیت رسیدگی کند تا دیگر دانشآموزی در کانکس درس نخواند اما هنوز اتفاقی
در این باره نیفتاده است و باید از آموزش و پرورش پرسید که دقیقاً برای اول مهر چه
کاری قرار اســت انجام دهند .او با اشــاره به اینکه پدیده طالق در منطقه بســیار زیاد
شده است اظهار میکند:زندگی داخل کانکس موجب افزایش اختالفات خانوادگی
شده است مردان هم تقریباًبیکارند و داخل کانکس در کنار زن و بچه هایشان هستند
و همیــن موضوع مشــاجرات را باال برده اســت ،بعد از زلزله درخواســت سرپرســت
خانوارهادرکمیتهامدادبیشترشدهاستبررسیکردیممتوجهشدیمبسیاریازافراد
بعد از زلزله دیگر نتوانستند باهم زندگی کنند آنها دچار افسردگی و مشکالت روحی
بودند و روان شناس هم در منطقه وجود ندارد تا به وضعیت این افراد رسیدگی کند.

الالیی مادران ایرانی برای کوچکترین شهید کربال

مهر

صــدای الالیی مادران ایرانــی در اولین
جمعه مــاه محــرم بــرای کوچکترین
شــهید کربــا ،حضــرت علــی اصغر در
سراسر کشور طنینانداز شد .مادرانی که
کودکانشان را در آغوش گرفته و در میان
گهواره و کالسکه به مراسم آورده بودند
تا جگر گوشههایشــان را در میــان فراز و
نشــیبهای زندگی به صاحب مجلس
بسپارند.
بــه گــزارش «ایــران» ،همایــش
شیرخوارگان حسینی مراسمی است که
هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم
به یــاد کودکان شــهید در روز عاشــورا از
ســوی مســلمانان در ایران و کشــورهای
دیگرهمچــون هند ،پاکســتان ،بحرین،
عــراق ،عربســتان ،ترکیــه ،افغانســتان

و ...برگــزار میشــود .ایــن همایــش از
ســالهای آغازین دهه هشتاد در تهران
شروع شد و به سایر شهرها نیز گسترش
یافت .برای برگزاری این مراسم مجمع
جهانــی حضــرت علیاصغــر(ع) نیــز
تشــکیل شــد .مصالی تهران هم دیروز
میزبان مــادران پایتخت نشــین بود که
کودکان خود را با ســربند «یاحســین» و
«یــا علــی اصغر» به مراســم عــزاداری
آورده بودنــد .ایــن مراســم کــه تعــداد
شــرکتکنندگان در آن تنهــا در شــهر
تهــران در ســال  ۱۳۹۰بیــش از یکصــد
هــزار نفــر تخمیــن زده شدهاســت ،در
ایران ثبت ملی شــده و ثبت جهانی آن
هم در جریان اســت .مراســمی که تنها
به پایتخت محدود نمیشــود و در سایر

شــهرها هم صــدای گریــه مــردم برای
مظلومیت خاندان اباعبداهلل حسین به
هفت آسمان میرسد.
دیــروز صــدای «الال الال اصغــر بخــواب

گل مــادر» در حســینیههای مازنــدران
هــم پیچیــد .در جنــوب هــم کــودکان
بندرعباســی با ســربند وتــن پوشهای
ســبز و ســفید در آغــوش مادرشــان بــه

مراسم عزاداری شش ماهه کربال آمده
بودند.
«شــیرخوارگان حســینی» بازخوانــی
حماسهای اســت که در آن دشت پربال،
کوچکترین طفل تشنه امام حسین(ع)
لبهایش از تشنگی مفرط خشک شده
بــود ،دهــان کوچکــش نیمهبــاز بود و
دیگر حتی نای گریه هم نداشــت ،سه
روز بود که آبی نخورده بود ،با دســتان
کوچکــش مــدام بــه ســینه مــادرش
ربــاب چنگ میانداخت تا شــاید آبی
به او برســد ،مــادر تاب نــگاه کردن به
چشــمان معصــوم شــشماههاش را
نداشــت و دردلــش خدا خــدا میکرد
کــه جرعهای آب بــرای علیاصغرش
بیابد.

امام حسین(ع) شیرخوار خود را گرفت
و بردست بلند کرد و گفت :پروردگارا تو
میدانی غیرازاین کودک کسی را ندارم
و ایــن طفل شــیرخوار از شــدت عطش
بــر خود میپیچد ،آنگاه بهطرف لشــکر
رفت و برای او آب درخواست کرد.
هنوز ســخن امام تمام نشده بود که تیر
ســه شــعبه زهرآلود «حرمله بن کاهل
اســد» بر گلــوی نــازک علیاصغــر(ع)
نشســت .پدر فرزندش را دیــد که چون
ماهــی بــه خــود میغلتــد و میپیچــد،
دســت برد زیــر گلــوی علیاصغــر(ع)
و خــون او را بــر جامــه خــود مالیــد و به
آســمان پاشــید و فرمــود :خدایا شــاهد
باش ،این قوم بر ذریه پیغمبرت(ص)
رحم نکردند.

انتقاد از ورود دیوان عدالت به موضوع
تأییدصالحیتهیأتعلمیدانشگاهها

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ورود دیوان
عدالــت اداری بــه موضــوع تأیید صالحیــت هیأت علمی
اخبار
دانشــگاهها انتقــاد و تصریــح کــرد :ایــن موضــوع بایــد در
کمیسیون آموزش و شورای عالی انقالب فرهنگی رسیدگی شود.
محمــود صادقی به خانه ملت گفــت :بالغ بر  70نفر از افراد بورســیه بهدیوان
عدالت شکایت کردهاند و طبق آخرین اطالعات  15نفر آنها در دانشگاه تربیت
مدرس ،حکم تدریس و عضویت در هیأت علمی گرفتهاند.
وی افزود :این در حالی اســت که برای هیأت علمی شــدن در هر دانشــگاهی،
ابتدا خود دانشگاه باید نیاز به هیأت علمی داشته باشد و ثانیاً فرد از نظر علمی
و اخالقی صالحیت استاد شدن را داشته باشد و این مسأله را وزارت علوم باید
یخواهند استاد و عضو هیأت
تشــخیص دهد؛ ولی این افراد با حکم قضایی م 
علمی شوند.
وی تصریح کرد :نکته عجیب این اســت که هفته گذشــته قاضی اجرای احکام
دیوان عدالت در اقدامی بیســابقه شــخصاً با همراهانش به دانشــگاه تربیت
مدرس رفته و خواستار اجرای حکم شده و عنوان کرده باید برای فردی که رأی
صادر شده است ،اتاق اختصاص دهید و واحد درسی برای وی در نظر بگیرد.
ایــن نماینده مــردم در مجلس افزود :جالبتر اینکه فردی که بهعنوان اســتاد
برای دانشــگاه تعیین شــده خواســتار این اســت که در مقطع دکترا مشغول به
تدریس شــود که این مهم برای فردی که تازه وارد دانشگاه شده ،نشدنی است
و در واقع این وقایع به سخره گرفتن علم ،دانش و سیستم آموزش عالی کشور
است.
وی افزود :این اقدام از دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده و به نظر میرسد این
دانشگاه الگویی برای اجرای این احکام قضایی در سایر دانشگا هها خواهد بود.
صادقــی افــزود :همچنیــن رئیس دانشــگاه نیز پیــش از اجرای حکــم قضایی
احضــار و بــه او گفته میشــود کــه در صورت عــدم اجرای حکــم قاضی ،حکم
انفصال از خدمت او صادر خواهد شد و وی مجبور به اجرای حکم دیوان است.
وی ادامه داد :از ســوی دیگر عالوه بر دانشــجویان که تهدید کردهاند سر کالس
ایــن اســتادان نخواهند رفت ،ســایر اعضــای هیأت علمی دانشــگا ه نیز تهدید
بــه اســتعفا کردهاند؛ بنابراین ضرورت دارد این مســأله در کمیســیون آموزش
و تحقیقــات مجلس و شــورای عالــی انقالب فرهنگــی مطــرح و در این رابطه
تصمیمگیریشود.
ëëمافیایسوءاستفادهازکودکانکاربرایجمعآوریزبالهها
صادقی همچنین درباره مافیای سوءاستفاده از کودکان کار هم گفت :در بازدید
از گود محمودآباد شهرری و محل دفن زبالههای شهر تهران در آرادکوه شواهد
آشــکاری از مافیا و سوءاســتفاده از کودکان کار را شــاهد بودیم .گود محمودآباد
ســابقاً کــوره پزخانه بوده و اکنون بهدلیل عدم فعالیــت کورهها ،این منطقه به
محل انباشت و تفکیک زبالهها تبدیل شده است.
وی با تأکید براینکه یکی از مسائل بسیار مهم بحث مافیای جمعآوری زبالهها
و سوءاســتفاده از کودکان و نوجوانان کار است که تالش داریم با ادامه بازدیدها
و نظارتهــا آن را پیگیــری کنیم ،بیــان کرد :کامیونهایــی در همین منطقه به
طرز ســازماندهی شدهای از کودکان برای جمعآوری زبالهها و تفکیک استفاده
میکنند ،بیشتر این کودکان در ظاهر افغانستانی بودند.

هیچ خیابانی در تهران مناسب دوچرخه نیست

درحالــی کــه ایــن روزهـــــــــــــا ،اغلب مردم بــرای کاهــش ترافیک و آلودگــی هوا به
دوچرخه سواری و استفاده کمتر از خودروی شخصی در خیابانهای تهران تشویق
میشــوند ،اما به گفته یکی از مدیران شــهرداری ،هماکنون هیچ یک از خیابانهای
تهران برای دوچرخه سواری مناسب نیست ،اگرچه عالقه مردم به دوچرخه سواری
بیشترشدهاست.
بهگزارش خانه گفتمان شــهر« ،یعقوب آزادهدل» مدیر واحد توسعه سیستمهای
ل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درنشست «شهر
حمل و نقل پاک معاونت حم 
و دوچرخــه؛ رویکردهــا و تجارب» ،گفت :خود من دغدغه هوای پاک را داشــتم و با
دوچرخــه همــه تهــران را دیــدم و واقعاً باید اعتــراف کنم هیچ خیابانــی در تهران
مناســب دوچرخه نیســت .با این شــرایط ،در طرح جامع ترافیک ،بــرای دوچرخه
ســواری تنها گفته شد که تســهیالت مهیا شــود ،در همین حد! حاال اما کار به جایی
رســیده که خانههای دوچرخه ،دو سال اســت که بسته شده اما از سوی دیگر تعداد
دوچرخه سواران بیشتر شــدهاند .بنابراین باید دیدگاهها عوض شود و حتی قوانین
تغییر کند تا دوچرخه و دوچرخه سواران دیده شوند.
«الهام فخاری» عضو شورای شهر تهران با ذکر این نکته که باید بررسی شود چرا طی
یکی دو دهه گذشــته ،دوچرخه از زندگی مردم برچیده شد؛ سه پیشنهاد برای رواج
دوباره آن مطرح کرد و درباره آن اینطور توضیح داد :نخست آنکه دوچرخه سواری
بهعنوان ُم ِد اجتماعی و نه رفتار روشنفکرانه تسری یابد .دیگر آنکه ،باید روی جوانان
ســرمایهگذاری صورت گیرد و ســوم این اســت کــه بهعنوان یک رفتــار لذتبخش،
میــان مــردم که زندگی غمگین و پرتنش دارند ،گســترش یابد .در ایــن میان ،برای
سیاستهایترویجاجتماعی،بایدازمؤثرانجامعهکمکگرفت«.صدرا وجدانی»
از مؤسسان کمپین بازچرخ ،این کمپین را حرکتی برای بازتعریف مفاهیم و بازگویی
سفر ،شهر و راه و بازآرایی خیابانها از منظری تازه دانست و گفت :برای این منظور
و ترویج دوچرخه در شــهرها ،کمپینی راه افتاد و برای شــبکههای اجتماعی تولید
محتوا صورت گرفت و حتی تیشرت و ماسک طراحی شد تا بهعنوان رسانه فعالیت
داشته باشند و حاال امروز گروههای بسیاری هستند که دوچرخه سواری میکنند .این
کمپیناینهدفرادنبالمیکردتافضاهایعمومیاحیاشود.

 180سایت گردشگری و فروش آنالین بلیت فیلتر شدند

 180ســایت گردشــگری و فروش آنالین بلیت براســاس اســتعالم دادســتانی
کل کشــور از ســازمان هواپیمایی فیلتر شــد .به گزارش «ایران» این فیلترینگ،
اعتراض فعاالن اســتارتاپی در حوزه گردشــگری در فضای مجــازی را بهدنبال
داشت .آنطور که «امیر ناظمی» ،عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست
علمی کشور میگوید«:این فیلتر برای سایتهای فاقد مجوز فروش از سازمان
هواپیمایــی بوده اســت ».او میگوید« :اشــتباه این اســتعالم نادیــده گرفتن دو
نــوع از ســایتها از جمله ســایتهایی که پارتنر دارای مجــوز دارند و همچنین
سایتهای مقایسه و معرفی بوده است».
او همچین خبر شکایت «علی اصغر مونسان» رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور و «فرزانــه شــرفبافی» مدیرعامل شــرکت
هواپیمایی جمهوری اسالمی از این سایتها را رد میکند و میگوید«:برخالف
شــایعات ،آقای مونسان و خانم شــرفبافی نه تنها شکایت نکرده بودند ،بلکه
حامی سایتهای نوپا هستند و خانم شرفبافی از این شایعه دلخورهم بودند».
علی اصغر مونسان هم در واکنش به این شایعه در توئیترش مینویسد«:درکنار
تلخیهای تالطمات ارزی شاهد رونق چشمگیری در جذب گردشگر بودهایم.
انسداد ایجاد شده در فعالیت برخی استارتاپهای خدماتی در مقطع حساس
کنونی را پیگیری میکنم».
به دنبال این فیلترینگ گسترده «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و
توگو کرد و پیچیدگیهای فنی موضوع را
فناوری اطالعات هم با دادستانی گف 
برای رفع فیلترینگ توضیح داد .همچنین امیرناظمی از ارســال نامه سازمان
هواپیمایی به دادستانی خبر میدهد و میگوید«:فیلترینگ بدون توجه به عدم
نیاز برخی از کسبوکارها به مجوز و همچنین همکاری میان چند شرکت بوده
اســت ».او عــدم مجوز از یک ســازمان را به معنای بــدون مجوز بودن فعالیت
نمیدانــد و میگویــد« :برخی به خاطر منافع فردی ،نهادهــای قانونی را برای
برخی تصمیمات تحریک میکنند».

