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انتظامی

آفتاب یزد گزارش میدهد

اجتماعی

 1/350/000گردشگر در ایران پس از توافق

آفتاب یزد -ســارا عالیی :در توصیــف اهمیت صنعت
گردشگری همین بس که این صنعت «مهمترین منبع درآمد و
ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیاست» و
«امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان و از جمله
صنایع مهم با رشد سریع در توسعه اقتصادی جهان و مهمترین
منبع کســب درآمد ارزی تلقی میشود و یکی از بزرگترین و
پربازدهترین فعالیتهای اقتصادی در دنیاست که باالترین میزان
ارزش افزوده را ایجاد میکند ».همه این اهمیتها زمانی بیشتر
رخ مینمایاند که کشوری پتانسیلهای الزم را در این زمینه
افزایش 5برابری گردشگر
داشته باشد درست مثل ایران که اگر از نفت و زعفران و برنج
با روی کار آمدن دولت یازدهم
و پستهاش صرفنظر کنیم حتما یکی از افتخاراتش پتانسیل
مدیرکلمیراثفرهنگیاستانيزدنيزدرگفتگوباآفتابيزدو
باالی گردشــگری است هرچند تاکنون به این حوزه اجحاف
در پاسخ به اينكه بعد از توافقات هستهاي چه قدر ميزان
بســیار شده اســت؛ آن هم از آن دست اجحافها که سالها
گردشگران خارجي به اين استان افزايش داشته ،بيان كرد:
گفتن و نوشتن از آن کم است و می طلبد ماهها و سالها برای
بعد از تغيير دولت و حاكميت ديدگاههاي جديد ما شاهد
مظلومیت روا شــده در حقش نشست و گریست .به ویژه در
افزايش  5برابري گردشــگري در اســتان يزد تا به امروز
دولت نهم و دهم که به ظن اساتید گردشگری ،این حوزه در
بودهايم به ويژه گردشــگران خارجي كه اين آمار اســتان
بیشترین حد تورم خود قرار گرفت! که نتیجه آن بنا به گفته
يزد را جزو رتبههاي برتر كشوري در اين زمينه قرار داده
عضو هيات مديره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی
است .محمدمهدی شــرافت در ادامه افزود :دولت يازدهم
و جهانگردی ،یک دوره  8ساله رخوت و رکود کامل در صنعت
از آنجا كه در زمينه سياست خارجي موفقتر عمل كرده
گردشگری ایران شــد .اما با روی کار آمدن دولت یازدهم در
و روابط بينالملل و ارتباط با ساير
حالی که بسیاری از مسائل را همراه با گرههای کور به ارث برده بود ،کمکم کلیدهای تدبیر کارگشا و قفلها یکی پس از دیگری
مديركلمیراثفرهنگیاصفهان:
دولتها طي دو ســال اخير بهبود
باز شد .از آنجا هم که همه مسائل ما به همه مسائلمان گره خورده با باز شدن اولین قفل و کارساز شدن اولین کلید ،سایر حوزهها
پيدا كرده در نتيجه نشــان دادن
و مسائل نیز خود به خود پا در مسیر بهبود گذاشتند .یک تغییر نگاه و سیاست در دولت یازدهم چنان کاری کرد کارستان که در
با روي كار آمــدن دولت يازدهم و توافقات
تصوير درست از ايران موجب جذب
پی آن بهبود روابط دیپلماتیک ،توافقات هستهای و رفع تحریمها ،بهبود قطرهچکانی در مسائل اقتصادی و در نهایت این روزها
هستهايآمارهانشانميدهدماطياينمدت
گردشگران خارجي به كشور شده
هم بهبود در صنعت گردشگری را شاهدیم چنانچه به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد دولت يازدهم از آنجا كه در زمينه
شاهد افزايش چشــمگير ورود گردشگران
اســت .وي تاكيد كرد :همچنين
سياســت خارجي موفقتر عمل كرده و روابط بينالملل و ارتباط با ســاير دولتها طي دو سال اخير بهبود پيدا كرده در نتيجه
زباني كه دولتمردان طي دو ســال
نشان دادن تصوير درست از ايران موجب جذب گردشگران خارجي به كشور شده است .همچنین بنا به گفته مدیر کل سازمان
خارجي به كشور بودهايم
اخير استفاده كرده اند موجب شده
میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری تالش برای توسعه صنعت گردشگری یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم
ايران جايگاه واقعي خود را در اذهان
است تا جایی که حتی رسانههای غربی هم به آن اذعان کردهاند .چنانچه رویترز در گزارشی از رونق نسبی صنعت گردشگری
بينالمللي پيــدا كند كه همه اين
ایران در دوره رئیس جمهوری حسن روحانی مینویسد .این خبرگزاری در گزارش خود با اشاره به جاذبههای گسترده گردشگری
موارد موجب افزايش تمايل خارجيان براي سفر به ايران شده است .وی با اشاره به بحث گردشگري بعد از توافقات هستهاي نيز
در ایران ،به موضوع افزایش تعداد گردشگران خارجی در ایران پرداخته و کاهش تنشهای سیاسی ایران با جامعه بینالمللی را
گفت :از آنجا كه بعد از توافقات هستهاي فصل گرما در استان يزد شدت گرفت ،تورها چندان تمايلي براي سفر به يزد نداشتهاند
عامل اصلی این موضوع دانسته است .سیروس اعتمادی ،یک تاجر ایرانی ساکن برلین که در این شهر شرکت خدمات هواپیمایی
اما خوشبختانه ميزان درخواستها نشان ميدهد با شروع فصل پاييز از مهرماه شاهد ورود گردشگران خارجي به استان خواهيم
دارد به رویترز گفت که شرکت او پیشتر سالی  ۱۰هزار گردشگر به ایران میبرد ،اما در دوره احمدی نژاد متقاضیان سفر به ایران
بود تا جايي كه بيشتر هتلهاي  4ستاره ما از هم اكنون رزرو و ظرفيت آنها تكميل شده است .وي با تاكيد بر اينكه پيشبينيهاي
روزب ه روز کاهش یافتند و حتی در نهایت به صفر رسیدند .اما روی کار آمدن آقای روحانی او را به رونق دوباره تورهای گردشگری
ما از افزايش گردشگران خارجي حكايت دارد ،به بحث زيرساختها اشاره كرد و گفت :متاسفانه زيرساختها با ميزان گردشگران
امیدوار کرده است .از سوی دیگر نشریات معتبری مثل فاینشنال تایمز و روزنامه گاردین ،ایران را یکی از مقاصد اصلی گردشگران
تناســبي ندارد خصوصا به لحاظ اقامتي .البته ما طي يك سال اخير پيگيريهاي
جهان در سال  ۲۰۱۴دانستهاند .در همین زمینه به سراغ معاون و مدیرکل فرهنگی
بســياري داشــتهايم كه نتيجه آن احداث  6هتل پنج ستاره در استان است كه در
مثلث طالیی صنعت گردشگری در ایران یعنی یزد و اصفهان و همچنین مدير كل
مدیرکلمیراثفرهنگیاستانیزد:
انتظار صدور پروانه هستند.شرافت با تاكيد بر اينكه ما پيشبيني ميكنيم به علت
و
برنامهريزي و حمايت از توسعه گردشگري سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
بعد از تغيير دولت و حاكميت ديدگاههاي
توافقات هستهاي ميزان گردشگر در استان افزايش يابد ،ابراز كرد :از اين رو ما انتظار
گردشــگری رفتیم تا نظر آنان را در باره حال و روز این روزهای صنعت گردشگری
جديدماشاهدافزايش 5برابريگردشگري
حمايتهاي ويژه به ويژه تســهيالت را از دولت داريم .از آنجا كه گردشگري يكي از
جویا شویم؛ در حالی که پله پله به بهبودی کامل نزدیکتر می شود.
محورهاي توسعه استان است خوشبختانه دستگاههاي استان يزد به ويژه استانداري
در اســتان يزد تا به امروز بودهايم به ويژه
افزایش رغبت برای سفر به ایران
كامال به اين موضوع توجه دارند اما شــرايط خاص بانكها و شرايط اقتصادي اجازه
گردشگران خارجي كه اين آمار استان يزد
بهبود يافتن زيرســاختها را نميدهد البته قولهايي داده شده كه اميدوارم عملي
معاون گردشگري استان اصفهان در گفتگو با آفتاب يزد و در پاسخ به اينكه آیا بعد
را جزو رتبههاي برتر كشوري در اين زمينه
شوند.
از توافقات هســتهاي آمار گردشگران خارجي به اصفهان افزايش داشته ،بيان كرد:
تعداد گردشگران خارجي وارد شده بيشتر شده اما نكته اميدواركننده اين است كه
قرار داده است
وروديكميليونو 350هزارنفرتوريست بهایرانطی4ماهاخیر
رغبت براي سفر به ايران به ویژه اصفهان بسيار زياد شده است .تماسها با آژانسهاي
مدير كل برنامهريزي و حمايت از توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي هم در
هواپيمايي و ارتباطات گردشــگران خارجي با تورها و آژانسها اين ميل و رغبت را
گفتگو با آفتاب يزد درباره افزايش ورود گردشــگران خارجي به ايران بعد از توافقات هستهاي گفت :بازار گردشگري ايران اخيرا
نشان ميدهد.محسن يارمحمديان در بيان فراهم بودن زيرساختهاي استان اصفهان نيز گفت :هر چند زيرساختها در حد 20
به عنوان يك بازار نوظهور مطرح ميشود به ويژه گردشگراني كه با پيشينه ايران آشنايي دارند .سيدكاظم خلدي نسب در ادامه
نيست اما آن طور هم كه اصفهان را در كشور به لحاظ زيرساختي بد جلوه دادهاند ،اينگونه نيست .البته در مقايسه با آن افقي كه
در بيان شاخصهاي جذب توريست در ايران اظهار كرد :تمدن و تاريخ كهن ايران در كنار بحث ميهمان نوازي عوامل مهمي در
ما ترسيم كردهايم زيرساختهايمان ضعيف است اما تا امروز ما مشكل حادی در اين زمينه نداشتهايم .وي تاكيد كرد :مدتي است
جذب توريست هستند .عالوه بر اين با روي كار آمدن دولت يازدهم و توافقات هستهاي آمارها نشان ميدهد ما طي اين مدت
آژانسهاي تهران و كساني كه در بحث گردشگري فعاليت دارند بسيار سر و صدا ميكنند كه اصفهان زيرساختهاي مناسب
شــاهد افزايش چشمگير ورود گردشگران خارجي به كشور بودهايم .وي با اشاره به گردشگران خارجي كه براي سفر به ايران
گردشگري ندارد درحالي كه به راستي
مدیرکلبرنامهریزیمیراثفرهنگی:
بسيار متمايل هستند ،نيز گفت :عالوه بر كشورهاي اروپايي 2 ،بازار عمده گردشگري به ايران داريم؛ عراق با بيش از يك ميليون
اينگونه نيست .علت اين موضوع هم
تعداد گردشگران خارجي وارد شده بيشتر
و  600هزار نفر و آذربايجان با بيش از يك ميليون و  100هزار نفر از جمله گردشگران ورودي به ايران در هر سال هستند .مدير
اين اســت كه بيشــتر گردشگران
كل برنامهريزي و حمايت از توسعه گردشگري خاطرنشان كرد :به لحاظ اهميتي كه صنعت گردشگري به خصوص در برنامه
خارجي كه به اصفهان سفر ميكنند
شده اما نكته اميدواركننده اين است كه
ششم در كشور ما پيدا كرده اين صنعت به مثابه موضوعي خاص مانند اهميت موضوع آب در دستور كار دولت قرار گرفته که اين
يا حتي گردشگران داخلي ميخواهند
رغبت براي سفر به ايران به ویژه اصفهان
موضوع سبب ميشود به موجب احكامي كه براي برنامه ششم به لحاظ سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در نظر گرفته
در هتل عباسي اقامت كنند .اين هتل
بسيار زياد شده است .تماسها با آژانسهاي
شده ،هماهنگي و انسجامي خوب بين تمامي دستگاه ها در اين زمينه را شاهد باشيم.خلدي نسب تاكيد كرد :قطعا هماهنگي و
هم ظرفيتي دارد .اين دليل نميشود
همكاري بين دستگاهها در پيشبرد اهداف كمك بسیاری خواهد كرد .در بحث زيرساختها هم به لحاظ اهميت موضوع ما اعالم
چون هتــل عباســي ظرفيت همه
هواپيماييوارتباطاتگردشگرانخارجيبا
كردهايم تالشمان مبتني بر اين است كه تسهيالت گردشگري را ساماندهي كنيم .از اين رو قانون اصالح صدور مجوز و تسهيالت
گردشگران را ندارد ،پس زيرساختها
تورها و آژانسها اين ميل و رغبت را نشان
گردشگري در هيئت دولت تصويب شده و عاملي خواهد شد براي سرعت بخشي به بحث ساماندهي مراكز اقامتي .وي با اشاره به نكته
نامناسب هستند .معاون گردشگري
ميدهد
ديگري نيز گفت :بحث ديگر ،همكاري سازمانهاست .برخي سازمانها مراكز اقامتي احداث كردهاند كه اگر ما بتوانيم اين انسجام
اســتان اصفهــان با بيــان اينكه در
را ايجاد كنيم كه اين مراكز در اختيار توسعه صنعت گردشگري قرار بگيرد قطعا در بحث اقامتي دستاوردهاي خوبي خواهيم داشت .وي
اصفهان هتلهاي خوب بسياري وجود
درباره آخرين آمار ورود گردشگران خارجي به كشور نيز گفت :طي 4ماه اخير بالغ بر يك ميليون و 350هزار نفر توريست وارد ايران شدهاند
دارد كه بيشتر مواقع خالي هستند ،اظهار كرد :به عبارت ديگر ما مشكل بغرنجي در زمينه زيرساختها در استان اصفهان نداريم
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش چشمگيري را نشان ميدهد و ما پيشبيني مي كنيم اين روند در آينده نزديك باز هم
هر چند در شرايط بسيار مطلوب هم قرار نداريم و بايد به نقطهاي برسيم كه  5،6هتل پنج ستاره مثل هتل عباسي داشته باشيم؛
افزايش يابد ،زيرا طي دو سال اخير تالشهای بسياري براي همگامي و همكاري بين دستگاههاي متولي گردشگري شده نتیجه آن بهبود
اين افقي است كه ما ترسيم كردهايم .يارمحمديان تاكيد كرد :اكنون نيز با توجه به ميزان گردشگران ورودي به اصفهان ما با بحران
صنعتگردشگریدرکشوراست.
روبهرو نيستيم هر چند گاهي كمبودهايي هم وجود دارد.
وي در پاســخ به اينكه اظهارات شما مبني بر عدم تمايل
گردشگران براي اســتفاده از هتلهاي سه و چهار ستاره
نشــان ميدهد اســتان در بخش تبليغات ضعيف عمل
ميكند ،گفت :بله قبول دارم چون بخش خصوصي در اين
زمينه ضعيف عمل كرده است و مسئله ناتواني در برندسازي
در استان اصفهان وجود دارد .براي مثال همه هتل عباسي
را ميشناسند اما ما به غير از اين هتل ،هتلهاي خوب و
تاپ ديگري هم داريم كه كسي آنها را نميشناسد.

یادداشت میهمان

نگاهی به چگونگی درمان بازنشستگان
ضیاءمصباح

در نیمه های هرسال سازمان بازنشستگی کشوری طی تشریفاتی امر بسیار
حساس و مهم بیمه تکمیلی جامعه میلیونی بازنشستگان و خانواده های آنان
را به یکی از شــرکتهای بیمه واگذار مینماید .این ســازمان به طور مستمر
از حقوق کلیه بازنشســتگان تحت پوشــش يك درصد (معــادل  8میلیارد
تومان در ماه) بدین منظور کســر مینماید .طی ســنوات اخیر شرکت …
یکی از شــرکتهای تحت پوشش ســازمان بیمه خدمات درمانی کارمندان
دولت،برنده این مناقصه بوده اســت .شــرکتهای مشــابه و موجود رقیب در
قاب

راننده تاکسی ایرانی در اتریش
به کمک پناهجویان رفت

یک راننده تاکسی اتریشی که اصالتا ایرانی است به عنوان مترجم فارسی و
دری و جهت کمک به پناهجویان افغانی به ایستگاه قطار وین آمده است.
به گزارش پارسینه ،این ایرانی با نصب کارتی روی سینه اش نوشته است
«فارسی» تا افرادی که نیاز به مترجم دارند راحتتر بتوانند مشکل خود را
با نیروهای دولتی در میان بگذارند.

عین حال پاســخگو در ارائه این خدمات بســیار مهم براساس بررسی های
به عمل آمده موفق تر به نظر میرســند و ورود صاحبان اصلی این سازمان،
یعنی بازنشستگان به این مقوله عادی باید شمرده شود .تکرار قرارداد با یک
شخصیت حقوقی که مغایر فلسفه و چرایی یکساله بودن مدت قراردادها در
اینگونه موارد اســت ،به دالیل مختلف و در روال فعلی و شــرایط موجود از
کم و کیف میکاهد ...امر بســیار اساســی رقابت که خدمت مطلوبتر را به
همراه میآورد در این مقوله باثبات طرف قرارداد ،کیفیت کار را رو به کاهش
و نقصــان درهمین آغاز تمدید قرارداد برده که البته با نظارت مســئوالنه و
جــدی و توجه به نظرخواهیها قابل رفع مینماید.در هر حال و اینکه تا یک
ســال آینده این شرکت متولی این خدمت بســیار مهم،حساس و ظریف بر
اساس تجربه چندین ساله شده باید با صراحت گفت نیروی انسانی شاغل در
پشت باجههای این شرکت که مســتقیما با مراجعهکنندگان سروکار دارند،
بسیار زحمتکش و پرکار میباشند و با حداقل حقوق به کاری طاقتفرسا آن
هم با ارباب رجوعی مســن و متوقع در طول روز مواجه و صمیمانه به رتق و
فتق امور درمان این ســالخوردگان مشغولاند .خیل عظیم مراجعهکنندگان،
اتالف وقت از ســویی پرداخت هزینه ها بــر مبنای نرخهای غیرقابل قیاس
بــا هزینه های روزافــزون درمان این تصور را به ذهن متبادر میســازد که
گویــا متولیان امور در دولت تدبیر و امیــد میپندارند :همه چیز در بهترین
حالــت و در ثبات کامل بوده ،این خدمات با افزایش قیمتی مواجه نیســت.
در عیــن حال با حکومت طــب تجاری و افت معیارهــا و انصاف در جامعه
درمانی کشــورمان بسیاری از خدمات پزشــکی از قبیل رادیولوژی ،ویزیت
و خدمات دندانپزشــکی و  ...تحت پوشــش این بیمه تکمیلی قرار ندارد.از
سوی دیگر مدیران میانی در شــرکت کارمند دولتاند و در بسیاری موارد
دکترای پزشــکی دارند،این گروه که تعدادشان هم کم نیست فراتر از کافی
نبودن حقوقشان در مقایسه با دیگر پزشکان و هزینه های روزافزون زندگی
هــر چند دولت کنترل تورم را مژده میدهد ،با حضور فیزیکی و تا حدودی
نبود انگیزه کافی و نداشــتن اختیار در تصمیمگیری اغلب به خودکفا نبودن
شرکت اشاره مینمایند و در پاسخ به اعتراضات موردی هزینهها را به مراتب
بیش از درآمد ســازمان مطرح میســازند.در این رابطه به اینگونه موسسات
باید گفت اگر ادامه کار با صرفه و اقتصادی نیســت چــرا با ارائه کار ناقص
خود داوطلب این امر مهم شده و عرض خود میبری و زحمت ما میداری؟!
اینکه چه میزان از مبلغ عنوان شــده در آغاز مطلب به این شرکت پرداخت

میشــود و در این میان به چه شــکلی مابه التفاوتها هزینه میشود بحث
دیگری اســت که مســلماً ســازمان خدمات درمانی ،این شرکت و سازمان
بازنشستگی کشوری دفاعی در این مورد دارند .انبوه مراجعهکنندگان ،تنوع
کسالتهای پزشکی ،خستگی نیروی انســانی ،عدم پوشش پارهای خدمات
پزشــکی ،ناکافی بودن جبران هزینه در مقایســه با هزینههای بیمارستانی
و ســرپایی ،عدم توجه به ویژگیهای بازنشســتگان که در واقع سرمایههای
اجتماع به شــمار میروند و معیارهایی که در ذهن و اندیشه این بزرگواران
وجود دارد ،عدم اختیار تصمیمگیری در ردههای باالی این سازمان که نهایتاً
به وزارت بهداشــت و درمان میرسد ،از ســویی دیگر توسع ه واحدها و ...در
شــرایط خاص فعلی مزید بر علت شده و نباید نادیده گرفته شود .اگر کادر
شاغل در این شرکت در دو شیفت ارائه خدمت دهند و به عنوان کار سخت با
فوقالعادههایی خاص با همه بار مالی ...خدمتگزار این جامعه هشیار و گرفتار
باشند ،مبحث روابط عمومی که نقشی قوی دارد ،در این میان بهبود مییابد .
پوشش خدمات تکمیلی درمانی این جامعه از مهمترین وظایف و اصلیترین
و ابتدایی ترین خدمات اســت و آن را نوعی کمک و هزینهای اضافه از ســر
لطف به شــمار آوردن که در بعضی موارد نگارنده با این ادبیات مواجه شده،
خطایی فاحش و نابخشودنی است  .برای ارائه خدمت مطلوب کادر شاغل که
بروز خستگی در آنان و افت خدمت با این کم و کیف اجتنابناپذیر مینماید
میتوان از بازنشســتگان میانسال که مســائل را مشاهده و با پوست و خون
خود مشکالت و نارســاییها را درک میکنند کمک گرفت و از درآمدهای
بیشمار موسسات خصوصی ســازمان بازنشستگی که درآمدزا باید باشند و
امروز از چگونگی بازدهی آنان بازنشســتگان یعنی صاحبان سرمایه بیاطالع
ماندهاند ،کمک گرفته شود .همچنین توصیه میشود سازمان بازنشستگی به
صورت پیوسته کار این گونه شرکتها را ارزیابی و فارغ از ارتباطات غیررسمی
هر ســاله عملکرد این موسســات را واقعا ارزیابــی و صالحترین و بهترین را
جهت ارائه این خدمات انتخاب کنند  .امید اســت که حداقل ســامت این
جامع ه فدای پارهای روابط نگردد و به نابسامانی کام ً
ال مشخص فعلی در این
رابطه از هر لحاظ پایان داده شــود .وضعیت فعلی از بســیاری جهات مطلقاً
موجه و با حداقل اســتانداردهای حتی جهان ســومی منطبق نیست و این
مهم را نوعی ارفاق دانســتن خطایی نابخشودنی به شمار میرود  .استنباط
دســتاندرکاران از روشهای فعلی این است که با همین حداقل بهتر است
کنار آییم و در شرایط فعلی کاچی را بهتر از هیچ چی بدانیم!

ساجدی نیا:

بدپوششها را به دستگاه قضایی
ارجاع میدهیم

رئیــس پلیس تهران بــزرگ درباره برخــورد پلیس با
بدپوششــی و کشــف حجاب در برخی معابر پایتخت
گفت :پلیس در مواجهه با چنین مواردی اقدام به توقیف
خودرو متخلفان میکند و متهمان را به دستگاه قضایی
ارجاع میدهد.به گزارش فارس ،سرتیپ پاسدار حسین
ســاجدی نیا ضمن اعالم برخــورد قانونمدارانه پلیس
پایتخت با رانندگانی که در ســاعاتی از شــب مرتکب
تخلفــات راهنمایی و رانندگی خصوصــاً در بزرگراه ها
می شوند ،اظهار داشــت :نیروی انتظامی تهران از آغاز
سال  94تا کنون در پاسخ به مطالبات مردم برابر سنوات
گذشته ولی با جدیت بیشتر با ناهنجاری های ترافیکی
از قبیل سرعت و سبقت غیر مجاز ،الیی کشی ،دور دور
کردن جوالن دادن با خودروهای لوکس و ویژه ،کشــف
حجاب راننده و سرنشــینان ،آلودگی صوتی ،مزاحمت
نوامیس ،ایجاد سد معبر ،نقص فنی خودرو و اخالل در
نظم ترافیکی ،برخورد نموده است که این امر از مهمترین
اهداف طرح مذکور به شمار می آید.سردار ساجدی نیا
به برخورد جدی و قاطع پلیس با رانندگانی که اقدام به
حرکات نمایشی و خطرناک ،مسدود نمودن معابر و اخالل
در انجام ماموریت خودرو های امدادی ،اورژانس و آتش
نشانی می کنند ،اشاره کرد و افزود :پلیس به هیچ عنوان
اجازه قانون شکنی به اینگونه افراد را نخواهد داد.رئیس
پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس با بدپوششی و
کشف حجاب در برخی از معابر پایتخت گفت :از گذشته
برخورد با بدپوششی و کشــف حجاب یا هرگونه اقدام
هنجارشکنانه توسط سرنشینان خودروها در دستور کار
پلیس بوده و پلیس در مواجهه با چنین مواردی اقدام به
توقیف خودرو متخلفان میکند و متهمان را به دستگاه
قضائی ارجاع می دهد.وی در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه موضع پلیس در بحث برخورد با پدیده
دور دور بیشتر ایجابی است تا سلبی ،به بیش از  10هزار
راننده ای که در خالل اجرای طرح با تذکر و ارشاد پلیس
مواجه شدند ،اشاره کرد.سردار ساجدی نیا با بیان اینکه
متاسفانه برخی از این رانندگان با سرعت باال در معابر و
بزرگراه های پایتخت تردد می کنند که نه تنها جان خود
بلکه جان رانندگان خودروهای دیگر و شهروندان را هم
به خطر می اندازند ،اظهار داشــت :اینگونه رانندگان در
صورتی که به فرمان پلیس توجه نکنند ،بعد از توقیف
خودرو به مراجع قضایی معرفی خواهند شــد.این مقام
ارشد انتظامی افزود :از ابتدای سال جاری با اجرای طرح
های شبانه حدود  21هزار انواع خودرو سبک و سنگین
توقیف و روانه پارکینگ های سطح شهر شدند و همچنین
315هزار دستگاه خودرو متخلف از سوی ماموران پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مورد جریمه و اعمال
قانون قرار گرفته اند.وی در ادامه بیان داشــت :در طول
اجرای این طرح برخــورد با دور دور خودرو ها تا کنون
یک هزار و 87دســتگاه انواع خودرو های ویژه و لوکس
توقیف و روانه پارکینگ ها شــده اند.سردار ساجدی نیا
گفت :ماموران پلیس پایتخــت در خالل اجرای طرح
برخورد با تخلفات شبانه خودروها ،گواهینامه  83نفر که
 30نمرهمنفیکسبکردهبودندرانیزضبطوابطالکردند.
رئیــس پلیس پایتخت تصریح کرد :پلیس همچنین از
ادامه رانندگی  229تن از رانندگانی که به دلیل استعمال
مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی شرایط عادی برای
رانندگی نداشتند ،ممانعت به عمل آورد و ضمن توقیف و
اعمال قانون و هدایت خودروهایشان به پارکینگ متهمان
را نیز به مرجع قضایی معرفی کرده است.
حوزه

تاکید آیتاهلل مکار م
بر گسترش دانشگاههای تکجنسیتی

آیتاهلل مکارمشــیرازی گفت :باید محکم روی اعتقاد،
ی کردن دانشگاهها
طرح و قانون خود مبنی بر تک جنس 
بایستید تا بتوانید این طرح را گسترش دهید.این مرجع
تقلید به بیان چند نکته مهم در مورد تک جنســیتی
کردن دانشگاهها اشاره و اظهار کرد :بعضی از غربزدگان
فکر میکنند آنچه را که غربیها میگویند درست است
و باید به آن افکار عمل کرد .به گزارش ایســنا ،آیتاهلل
مکارمشیرازی ادامه داد :آنها خیال میکنند هر فرهنگی
که از غرب و آمریکا میآید درست است و باید به آن عمل
کرد؛ ولی حقیقت این است که نباید به این حرفها توجه
کرد بلکه بایــد به محصول کار خود فکر کنید .آیتاهلل
مکارمشــیرازی با بیان اینکه «در انتخاب دانشگاه باید
مردم را آزاد گذاشت» اظهار کرد :باید محکم روی اعتقاد،
طرح و قانون خود مبنی بر تک جنسی کردن دانشگاه
بایستید تا بتوانید این طرح را گسترش دهید.
دولت
معاون رئیس جمهور:

مراسم روکمکنی
جایگزین سنت های ازدواج شده!

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر
ازدواج آسان جوانان گفت :امروز شاهدیم مراسم پرهزینه و
روکم کنی جایگزین سنت ها و آداب و رسوم زیبای ازدواج
شده اســت.به گزارش ایرنا ،شهیندخت موالوردی افزود:
یکسری قید و بندها که نه قانونی و نه شرعی است باعث
شــده هر روز بر شاخ و برگهای مراسم ازدواج افزوده شود
در حالی که باید برای جلوگیری از این مسئله و تشویق
و ترغیب جوانان به این پیوند آسمانی تغییرات فرهنگی
صورت گیرد.وی با تاکید بر تغییر این فرهنگ از خانواده ها
اظهار داشت :یکی دیگر از مسائلی که خانواده ها را برای
ازدواج دختران با مشکل روبهرو کرده موضوع جهیزیه است
در حالیکه در قانون مدنی تهیه وسایل زندگی برعهده مرد
است .معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز خانوادهها
از صفــر تا صد جهیزیه دختران را خود فراهم می کنند
اضافه کرد :یکی از موضوعاتی که بیشــترین مراجعات را
متوجه معاونت زنــان و امور خانواده کرده تهیه جهیزیه
خانواده ها برای فرزندان اســت در حالی که پیگیری این
مســئله در حیطه ماموریت کاری ما نیست.موالوردی با
اعالم خبر سه میلیون زوج نابارور در کشور گفت :همواره
مسئولیت ناباروری در ایران زنان هستند یعنی اتهام متوجه
این افراد است در حالیکه چنین نیست ،وقتی بحث خانواده
سالم مطرح می شود گویی که مردان هیچ نقشی ندارند.

