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ایسنا|  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه تحصیل برای دانش آموزان اتباع رایگان است، 
گفت: »اگر مدرسه ای از خانواده اتباع شــهریه گرفت یا اقدامی فراتر از مصوبه هیأت وزیران انجام داد، تخلف انجام داده، زیرا 
در مصوبه هیأت دولت امکان تحصیل برای فرزندان مهاجران مشابه فرزندان ایرانی فراهم شده است.« احمد محمدی فر با 
بیان اینکه حدود ۴۵۰ هزار دانش آموز اتباع در کشــور وجود دارند که ۱۰۲ هزار نفر از آنها فرزندان خانواده هایی هستند که 
حضورشان در ایران غیرمجاز بوده اما در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در مدارس ثبت نام شده اند اظهار کرد: در 
سال ۹۵ در خصوص تحصیل رایگان مصوبه ای در هیأت وزیران تصویب شد که فرزندان مهاجران هم مانند فرزندان ایرانیان از 

تحصیل رایگان برخوردار باشند که در حال حاضر نیز برای این افراد تحصیل رایگان فراهم است.«

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:

دریافت شهریه از اتباع توسط 
مدارس تخلف است

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شهروند| پیش از این همه سکوت می کردند و منکر 
می شدند اما حاال می شود از مشکل حرف زد: رفت و آمد 
بعضی مردان مجرد عراقی به خانه مسافرهای مشهد بیشتر 
شده، آنها که با زنان ایرانی همراهشان راه ورود به هتل ها را 
بسته می بینند راهی بیش از 6هزار خانه مسافر غیرمجاز 
این شهر زیارتی می شــوند. از دی ماه پارسال اروپایی ها 
کمتر به ایران ســفر می کنند و در عوض با کاهش ارزش 
ریال، سفر عراقی ها به کشور ۹۰ درصد بیشتر از قبل شده 
است. این آمد و شــدها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده 
اما در خوزستان و خراسان رضوی، حاشیه هایی به همراه 
داشته است. از شایع شدن ازدواج موقت گردشگران عراقی 
با زنان ایرانی البته آماری در دست نیست و نمی توان تمام 
گردشگران را به یک چشم دید اما فعاالن حوزه گردشگری 
می گویند اگرچه این مسأله همه گیر نبوده و جزیی است اما 

نمی توان انکارش کرد و باید پی راه حل بود.  
پیشتر محمدمحب خدایی، معاون گردشگری کشور 
به رشد ســفر در چند ماه اخیر تحت تاثیر کاهش ارزش 

ریال، این طور اشــاره کرده 
بود:» ورود گردشــگر از عراق 
۹۰ درصد رشــد داشــته و 
ســفر آذربایجانی ها به ایران 
هم ۷۰ درصد بیشــتر شده 
است. افغان ها نیز ۴۰ درصد 
بیشتر به ایران سفر کرده اند، 
این رشد در سه حوزه زیارت، 
سالمت و تجارت بوده است.« 
اما اینها تمام اهدافی نیست 
که مسافران عراقی را به ایران 
ایران  می کشاند. گردشگری 
اگرچه همیشــه به واســطه 
میــراث فرهنگــی غنــی و 
همچنین اماکن مهم زیارتی 
مطرح بــوده اما حــاال ابعاد 
تازه ای از تخلفات، این صنعت 

را به حاشیه کشانده است.
قدم برداشــتن در مســیر 
توسعه گردشــگری از ابتدا از 
وعده های دولت بــود و برای 
همین هدف بود که سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیش از همه به 
گردشگری پرداخت تا جایی 
که حتی از میراث فرهنگی دور 
شد. با وجود گشایش هایی در 
تحریم های پیشــین اگرچه 
راه ورود گردشــگران اروپایی 
به ایران هموار شــده بود، اما 

با تغییراتی که در وضع اقتصاد کشور پدید آمده و جریان 
تازه تحریم ها، این مسیر بار دیگر سد شده است. کاهش 
ارزش ریال، کالف گردشــگری کشور را در هم گره داده و 
حاشیه، سد راه این صنعت شده است. تا چند وقت پیش 

اگر شایعه خرید ملک در مشهد و خوزستان در شبکه های 
اجتماعی کلیــک می خورد، حاال چند وقتی اســت که 
جریانی کهنه، دوباره مطرح شده است. از چند روز پیش 
بار دیگر نام مشهد در فضای مجازی و در پی آن در جلسات 
تصمیم گیری مسئوالن پیچیده است. گزارش های فعاالن 
گردشگری نشان می دهد که بعضی از زائران عراقی محل 
اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب 
می کنند و با وجود تعداد زیاد خانه مسافرها در سطح شهر، 
به راحتی راهی این مکان های اقامتی غیرمجاز می شوند. 
این مسأله اگرچه درصد کمی از گردشگران را دربرمی گیرد 
اما در آبادان و خرمشهر هم خبرساز شده است. منطقه آزاد 
اروند که از آذر ســال پیش با لغو روادید، میزبان مسافران 
عراقی شده در ماه های گذشته از این حاشیه ها دور نبوده 
و میان پچ پچ ها می توان رد خانه های موقت غیرمجازی را 
گرفت که گاه و بیگاه برای اســتفاده جنسی از زنان به راه 

می افتد.  
نمی توانیم انکار کنیم

رئیس  قانعــی،  محمــد 
اتحادیه هتلداران خراســان 
رضوی حضــور مردان مجرد 
عراقی در خانه مسافرها همراه 
با زنان ایرانی را تایید می کند 
و به »شهروند« می گوید:»در 
شــهرهایی مثل مشهد و قم 
که زائر پذیر هستند، مراوده 
و مراجعه افــراد غیرایرانی به 
خصــوص عرب هــای عراق 
خیلی بیشتر مشهود است و 
حاال با مطرح شــدن موضوع 
ازدواج موقــت باید بیشــتر 

مراقب باشیم.«
خبرآنالین چند روز پیش 
در گزارشــی درباره خدمات 
جنســی به مــردان مجرد 
عراقی نوشته بود: »در حالی 
که هتل های رسمی و معتبر 
از پذیرش زوج هایی با ترکیب 
مرد خارجــی و زن ایرانی )و 
حتی شــرعی( منع شده اند، 
بخشــی از زائــران خارجی، 
به ویژه عراقی هــا در منازل 
شخصی اســکان یافته و در 
نقاط مختلف شــهر پراکنده 
شده اند، منازلی )خانه مسافر( 
که نه مجوز فعالیت دارند و نه 
بر آنها نظارت می شوند. شمار 
این خانه مسافرها بنا بر اعالم 
مســئوالن دولتی، افزون بر ۵ هزار واحد است و نهادهای 
صنفی هم تعداد خانه مسافرهای مشهد را حدود 6 هزار 

باب می دانند.« 
قانعی اما می گوید، نه فقط در مشهد بلکه در تمام کشور 

زنان و مردانی که همسر قانونی نیستند، در هتل ها پذیرفته 
نمی شوند:»در قوانین ما ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی 
تابع شــرایط و ضوابط خاصی است و تا آن شرایط محقق 
نشود، این ازدواج شکل نمی گیرد. اینجاست که عناوینی 
مثل صیغه محرمیت مطرح می شود که غیرقانونی است. 
به همین دلیل کســانی که همســر قانونی نیستند، در 
هتل ها پذیرش نمی شــوند. تا زمانی که این موضوع حل 
نشود، ازدواج غیرقانونی تلقی می شود و این نوع ازدواج هم 
مشکالت زیادی دارد. در هیچ شهری امکان پذیر نیست که 
مرد غیر ایرانی با زن ایرانی که به صورت قانونی زن و شوهر 

نیستند، در هتل ها پذیرفته شوند.«
فروردین امسال در جلسه ســتاد خدمات سفر استان 
خراسان رضوی، تعداد خانه مســافرهای استان بیشتر 
از ۷3۰۰ باب عنوان شــد که از این تعداد تنها 6۰۰ مورد 
توانسته اند مجوز دریافت کنند. رئیس اتحادیه هتلداران 
خراسان رضوی هم پذیرفتن این افراد در خانه مسافرها 
را منکر نمی شــود:» عالوه بر اینکه با وجود تعداد فضای 
اقامتی مختلــف، اصال نیازی به فعالیت خانه مســافرها 
نیســت، پذیرفتن مردان مجرد عراقــی در این اماکن به 
صورت غیرقانونی درحال رخ دادن است. ما به همین دلیل 
با فعالیت آنها مخالفیم. نتایج این روند برای حیثیت کشور 

ما خیلی مهم است.« 
وقتی صحبت از آمار گردشــگران عراقی در مشــهد 
می شود، او در تردید برای استفاده از کلمه »خوشبختانه« یا 
»متاسفانه«، می گوید: »در یک ماه اخیر حضور گردشگران 
خارجی به ویژه عراقی ها در مشهد بسیار رونق گرفته و این 
رونق هتل ها را به دنبال داشته است، این درحالی است که 
تا پیش از این همکاران ما داشتند متضرر می شدند و با این 

روند جلوی این ضرر گرفته شد.«
با پایین آمدن ارزش پول ملی، سفر به ایران و خرید در 
بازارها برای مسافران عراقی، خیلی ارزان تمام می شود. به 
گفته قانعی درحالی که نرخ ها در ایران افزایش پیدا نکرده، 
با کاهش ارزش پول ملی تا ســه برابر، سفر به ایران برای 
گردشگران بسیار سودآور است، آنها با خیال راحت خرید 
می کنند و با همان هزینه ای که در کشورشــان ساندویچ 
می خرند، یک شــب در هتل های ایران اقامت می کنند. 
با این حال از ســود اقتصادی حضور گردشــگران برای 

شهرهای مختلف نمی توان گذشت.
نام ایران بد مطرح می شود

سه  ســال پیش از این )۱۷ اردیبهشت ۹۴(  گاردین در 

گزارشی به این مسأله پرداخته و مدعی سکس توریسم در 
شهر مشهد شده بود. این گزارش که به حضور زوار عراقی 
در مشهد می پرداخت از تن فروشی در این شهر گفته بود 
و البته واکنش هایی هم به دنبال داشــت. حاال اما رئیس 
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی می گوید:  »نام ایران میان 
عراقی ها بد مطرح می شود، مثل همان نگاهی که خیلی 
از  ایرانی ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب 
شده و سخت از آن صحبت می شد، اما حاال معتقدیم که 
باید نسبت به آن حساســیت ایجاد و درباره اش صحبت 
کرد. این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده ایم. 
با این حال متاسفانه نمی شود آشکارا با این مشکل برخورد 
کرد، چراکه مجبوریم سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکالتی 
که وجود دارد، این حاشــیه ها هم دور از انتظار نیســت. 
دراین باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و 
باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، 

باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است.«
همه را با یک چوب نرانیم

با وجود جوی که علیه گردشگران عراقی به راه افتاده، 
اما ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان معتقد است 
نباید همه را بــه یک چوب راند، چراکه حاشیه ســازی، 
توریست ها را از کشور می راند. او سفر گردشگران عراقی 
بــه آذربایجان غربی را مثال می زند کــه »بگوومگوهاي 
بي فایده« سبب شد آنها مقصدشان را عوض کنند و برای 
توریسم سالمت راهی کشورهای دیگری همچون ترکیه 

شوند. 
پورفرج در توضیح بیشتر به »شهروند« می گوید: »در 
میان گردشگران عراقی افرادي هستند که همراه خانواده 
براي مسائل پزشکي وارد ایران مي شوند و گروهي دیگر 
براي سیاحت شهرهاي شــمالي را هدف قرار مي دهند. 
با این حــال گفته هایي هم وجود دارد کــه بعضي از آنها 
براي داشــتن بعضي روابط وارد ایران مي شوند و یکي از 
شهرهایي که در این زمینه از آن نام  برده مي شد، مشهد 
است و حاال نام آبادان هم به میان آمده، اما باید این سوال 
را مطرح کرد که آیا تمام گردشگران به همین مقصود وارد 
ایران مي شوند؟ آیا مي توان چنین قضاوتي داشت که همه 
ایرانیاني که از ایران خارج مي شوند تنها صرفا براي داشتن 
روابط آزاد است؟ چنین قضاوتي مصداق قضاوت در مورد 
عراقیاني است که وارد ایران مي شوند. تعداد زیادی از این 
توریست ها براي خرید و ســیاحت و بهره بردن از بعضي 

کاالهاي ایراني و مناطق خوش آب وهواي ایران است که 
ایران را مقصد سفر خود قرار مي دهند، اگرچه این احتمال 
هم وجود دارد که در میان آنها افرادي براي نیت های دیگر 
وارد ایران شوند، اما نمي توان همه آنها را با یک چوب راند.«

رئیس جامعه تورگردانان که معتقد است باید زودتر به 
دنبال راهکاری درباره این مســأله بود، برای روشن شدن 
مسأله باز هم مثال می زند: »آمارها از تخلفات رانندگي در 
میان شهروندان تهراني مي گویند. آمارهایي که مي گویند 
بســیاري از تصادفات از همین تخلفات رانندگي نشأت 
مي گیرند. با این وجود آیا مي تــوان گفت تمام رانندگان 
تهراني متخلف  هستند؟ واقعیت امر این است که در همه 
مسائل اجتماعي تخلفات بیش از ســایر موارد به چشم 
مي آیند، ولي نمي توان با اتــکا به آنها همه موارد را نادیده 
گرفت. این متخلفان هستند که دیده مي شوند و در مورد 
آنها صحبت مي شود. بي شک تخلفات و تخطي هایي هم 
میان گردشــگران وجود دارد که به چشــم آمده و دیده 
شده اند که راهکارهاي پیشگیري مي تواند از همین میزان 
کم آن هم بکاهد، اما نباید بهانه اي شود براي منع ورود تمام 

گردشگران کشور عراق.« 

بحران حیثیتی در صنعت گردشگری پس از افزایش حضور مسافران عراقی د رایران

 مردان عراقی
و حاشیه های تجرد

  رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در گفت وگو با »شهروند«: در شهرهایی مثل 
مشهد و قم مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب های عراق خیلی بیشتر 

مشهود است و حاال با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم

 
افتتاح خانه »آیت اهلل«

شــهروند|  »این خانه که پس از ترور نافرجام آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در خردادماه 
ســال ۱3۵۸ به دســت متحجرین و افراطیون آن زمان، تا آخرین روز حیات پرفراز و نشیب و 
پرمسئولیت شان به دستور و توصیه حضرت امام)ره( مبنی بر ضرورت حفاظت از شخصیت های 
ارزنده انقالب، محل ســکونت ایشان و خانواده شــان بود، ســندی متقن و گویا در رد ادعای 
متحجرین و افراطیون کینه ورزی است که زندگی آن مفسر قرآن، مبارز نستوه، امین امام راحل 
و فرمانده هشت سال دفاع مقدس را اشرافی گری و محل سکونتش را کاخ، به جامعه القا و معرفی 
می کردند.« این بخشی از اطالعیه خانواده آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. عصر دیروز، 
خانه رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، که دو ســال از وفات او می گذرد، همزمان با 
زادروز تولد او خانه- موزه شد. پیش از افتتاح این خانه - موزه، حسن خمینی، یادگار امام)ره(؛ 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ اکبر ترکان، مجید قاســمی، حســین عالیی، فریدون 
وردی نژاد و محسن هاشمی رفسنجانی در حسینیه شماره دو جماران سخنرانی کردند. آدرس 
خانه - موزه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که زندگی او در آن به نمایش درآمده این است: جماران، 

 عکس ها: آژانس عکس تهرانخیابان شهید حسنی کیا، حسینیه جماران.
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حاشیه هایی از درگیری ها در آبادان
موضوع حضور عراقی ها در آبادان و خرمشهر هم، اگرچه 
با رونق اقتصادی همراه بوده، اما برای بعضی شــهروندان 
چندان رضایت بخش نیست. آمدن گردشگران عالوه بر سود 
اقتصادی، گران شدن بسیاری از اجناس و اقالم خوراکی را 
برای شهروندان آبادان و خرمشهر به دنبال داشته و عالوه بر 
این حرف وحدیث های دیگری هم در پی اش آمده؛ اخبار و 
شایعاتی از درگیری میان ایرانی ها و مردان عراقی. حاصل 
این حرف وحدیث ها هم موجی از نارضایتی میان شهروندان 
بوده است. پیش از این مرتضی نعمت زاده، معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند درباره تفاوت های 
فرهنگی گردشگران و شهروندان، درگیری های پیش آمده 
و نارضایتی گروهی از مردم به »شهروند« گفته بود: »این 
موضوع )درگیری ها( در حوزه گردشگری و اقتصادی مورد 
توجه ما است، مطالعاتی درباره آن انجام شده و گزارش هایی 
هم تهیــه کرده ایم. ما نمی خواهیم رویداد گردشــگری و 
اقتصادی فقط رویدادی مقطعی باشد، بنابراین طبیعی است 
که همه دستگاه های دست اندرکار اجتماعی و امنیتی روی 
ابعاد مختلف آن تمرکز داشته باشند. رویداد مهمی است که 
اثرات اجتماعی دارد و باید مراقبش بود و برای توسعه و رفع 
مشکالتش تالش کرد. از طرف دیگر بخشی از مسائلی که 
مطرح می شود ناشی از نگرانی هاست. این نگرانی ها باعث 
می شود شایعاتی از برخورد میان شهروندان دو کشور مطرح 

و هر روز بیشتر منتشر شود.«
در روزهای گذشته در برخی گروه های مجازی شایع شده 
بود که یک مرد عراقی در بازار ماهی فروشان خرمشهر به قتل 
رسیده، چون به زنان ایرانی توهین کرده است. با انتشار این 
شایعه اما چهارشنبه ای که گذشت، ولی اهلل حیاتی، فرماندار 
ویژه خرمشهر موضوع را از اساس تکذیب کرد. با این همه 
هنوز بعضی شهروندان معتقدند برداشتن ویزا برای مردان 
عراقی راه را برای حضور آنها در مناطق آزاد اروند راحت کرده 
و حضور آنها در شهرهای جنوبی باعث ایجاد مزاحمت برای 

زنان و دختران ایرانی شده است. 


