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معاون کل وزیر بهداشت خبر داد
کمبود جدی پزشک در کشور

معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به کمبود جدی 
پزشک در کشور گفت: در حال حاضر شاخص تعداد 
پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در کشور 
۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است. دکتر ایرج حریرچی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تعداد و نحوه 
توزیع پزشک در کشــور، گفت: در حال حاضر در 
کشور شــاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص 
و دندانپزشــک ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت 
اســت. این درحالیســت که کف مورد نیازمان در 
این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده و حتی 
بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی 
بین ۳.۵ تا ۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند.

وی با بیان اینکه بنابراین ما در کشور با کمبود 
پزشک مواجهیم،   افزود: علی رغم تربیت نیروهای 
پزشکی که داشــتیم، تعدادی از این افراد به دلیل 
مالحظاتی که در انتخاب دانشــجو وجود داشته و 
بنابر شرایطی که داشتند،  به خارج از کشور رفته اند. 
بر این اساس به کمبود جدی پزشک دچار هستیم. 
بنابراین باید از شــاخص ۱.۶ پزشــک به ازای هر 
۱۰۰۰ نفر به ۲.۵ پزشک در هر ۱۰۰۰ نفر برسیم. 
حریرچی ادامه داد: مجلس شــورای اسالمی طی 
چند سال اخیر، سیاستی را اتخاذ کرد که بر اساس 
آن باید حدود ۳۰ درصد از ظرفیت دانشگاه ها را به 
دانشجویان مناطق محروم اختصاص دهیم و آنها 
هم متعهد می شوند که سه برابر دوره تحصیل شان، 
یعنی ۲۱ ســال در آن منطقه محــروم، کار کنند. 
امیدواریم با این سیاست که انشاءاهلل از سال آینده 
اولین فارغ التحصیالن آن بیرون می آیند، بتوانیم 
در میان مدت نیاز مناطق محروم به پزشک را به این 

صورت رفع کنیم.
    

رئیس پلیس راهور ناجا در گفت وگو با ایلنا:
 درآمد حاصل از طرح ترافیک 
جدید، متعلق به شهرداری است

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: »طرح ترافیک 
جدید« در شورای شهر و شــورای ترافیک تهران 

تصویب شده و ربطی به پلیس راهور ندارد.
سردار کمال هادیانفر در گفت  وگو با خبرنگار ایلنا 
در پاسخ به این سوال که آیا طرح ترافیک جدید باعث 
محدود شدن عملکرد نظارتی پلیس می شود یا خیر؟ 
گفت: در خصوص طرح ترافیک تهران باید بگویم، 
این طرح مربوط به شهرداری تهران است و در شورای 
شهر تهران و شورای ترافیک تهران تصویب شده و 
درآمد و سود حاصله مادی و معنوی آن با شهرداری 
تهران اســت و به پلیس راهور ارتباطی ندارد. وی 
ادامه داد: برای مردم اینگونه تصور شــده است که 
این طرح از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا 
شده اســت، در حالی که این طرح ربطی به پلیس 
راهنمایی و رانندگی ندارد و متعلق به معاونت حمل 
و نقل ترافیک شهرداری تهران است و مسئولیت آن 
نیز متوجه مسئوالن این معاونت است. البته پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران در خصوص جزییات این 

طرح موضوعاتی را اعالم کرده اند.
    

مدیرعامل شرکت مترو تهران خبر داد:
 نیاز شدید متروی کالنشهرها 

به واگن

مدیرعامل شرکت مترو تهران از نیاز شدید همه 
متروهای کالنشهرها به واگن خبر داد.

به گزارش ایســنا، علی امام در مراسم امضای 
قرارداد شهرداری با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری جهت ساخت یک رام قطار شهری مترو 
در پایتخت، با بیان اینکه در حال حاضر مترو تهران 
در خطوط یک تا ۷ به مردم خدمت رسانی می کند 
گفت: بر اساس آخرین بازنگری طرح جامع ریلی 
قرار شــده اســت که ۴ خط دیگر به خطوط مترو 
اضافه شــود و این در حالی است که در حال حاضر 
از همه ظرفیت های خط یک تا ۷ استفاده نمی شود 
و مهمترین دالیل آن کمبود واگن بوده است. وی 
گفت: در حال حاضر با توافق شهرداری با معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تالش شده که 
ظرفیت تولید داخل را جهت ساخت واگن های مترو 

از کمتر از ۴۰ درصد به ۸۵ درصد برسانیم.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

دو روز پیش معاون گردشــگری از 
موافقت هیات دولت با »لغو یک طرفه« 
ویزای ایران برای اتبــاع چین خبر داد. 
به گزارش ایســنا این طرح پس از ابالغ 
هیات دولت، فقط بــرای اتباع چینی 
اجرا می شود و ایرانی ها برای سفر به این 

کشور، همچنان باید ویزا دریافت کنند.
موضوع لغو روادید ایــران و چین از 
سال 9۵ مطرح شده است اما سفیر چین 
در ایران تا یک سال پس از طرح چنین 
موضوعی نسبت به آن ابراز بی اطالعی 
می کرد. پانگ ســن به ایسنا گفته بود: 
»تاکنون صحبتی درباره لغو ویزا از سوی 
ایران با چین مطرح نشــده است.« در 
ادامه ایران در گام بعدی و در شــرایطی 
که طرفین نگرانی هایی درباره حواشی 
سفر بدون ویزا داشتند، طرح »لغو ویزای 
گروهی« را مطرح کــرد که مورد توافق 
وزارت امور خارجه و ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
واقع شــد که به همراه پیشــنهادهای 
دیگری چون »لغو یک طرفه ویزای ایران 
برای اتباع چین« یا »لغو ویزای گروهی 
با چین«، »صدور ویزای رایگان تزانزیت 
در فــرودگاه بین المللی امام خمینی« 
و »حذف مهر ورود در پاســپورت« به 
هیات دولت ارائه شد که در جلسه هفته 
گذشته، رئیس جمهور با هدف توسعه 
گردشــگری، با برخــی از این بندهای 
پیشــنهادی موافقت کرد. همچنین 
روحانی هفته گذشته نیز با صدور مصوبه 
»حذف مهر ورود به ایــران از گذرنامه 
اتباع خارجی« موافقت کرد. وزارت امور 
خارجه این طرح را از بهمن ماه سال 9۶ 
در فرودگاه بین المللی تهران آغاز کرده 
بود که از مهرماه ســال 9۷ نیز در سایر 
مبادی ورودی به کشور فراگیر شد. در 
این میان ولی تیموری، معاون سازمان 

گردشگری گفته است: »این پیشنهاد 
حاصل توافق کارگروهی متشــکل از 
رئیس سازمان، میراث فرهنگی،  صنایع 
دستی و گردشگری و وزیر امورخارجه 
بود کــه موافقت هیات دولــت را برای 
تصویب دریافت کرد و حاال باید فرآیند 
ابالغ آن طی شــود تا بــه مرحله اجرا 

برسد.«
چند سالی می شود که رقابت بر سر 
جذب گردشــگران چینی در سراسر 
جهان باال گرفته است. گردشگرانی که 
به توریســت های ولخرخ شهرت پیدا 
کرده اند و شمار باالی جمعیت شان آنها 
را به یکی از مهم ترین گردشگران دنیا 
تبدیل کرده است. هر کشوری در این بازار 
فشرده و رقابتی در صنعت گردشگری 
سعی می کند که سهمی از گردشگران 
چینی داشته باشــد. در این میان ایران 
نیز ســعی دارد تا با برقــراری ارتباط با 
این کشور سهمی از گردشگران چینی 

داشته باشد. 
چینی ها؛ پرخرج ترین گردشگران 

جهان در سال 2016
در این میان براساس گزارش آژانس 
مسافرتی آنالین سی تریپ چین و اتاق 
فکر چینی)مرکز چین و جهانی سازی( 
که بــه گردشــگران چینــی عنوان 
پرخرج ترین گردشگران جهان در سال 
۲۰۱۶ را داده است، رقم ولخرجی این 
گردشگران در ســال ۲۰۱۶ در سراسر 
جهان ۲۶۱ میلیارد دالر بوده است که 
این میزان حــدودا ۲۱ درصد از صنعت 
گردشگری جهان را به خود اختصاص 
داده است. طبق این گزارش گردشگری 
چینی در خــارج از چین در ۱۲ ســال 
متوالی از رشــد دو رقمی بهره مند بوده 
اســت. صدور ویزاهای ۱۰ ساله برای 
گردشگران چینی توسط کشورهایی از 
جمله آمریکا، کانادا و سنگاپور به بازارهای 
گردشگری چین کمک می کرده است و 
این گردشــگران را به مهم ترین نیروی 
محرک صنعت گردشگری جهان تبدیل 

کرده است. عالوه بر این، چین از ژانویه 
تا نوامبر ســال گذشــته ۲۶۰ شرکت 
هواپیمایی بین المللی افتتاح کرده است 
که محرک تقاضا برای گردشگری بوده 
است. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۵ 
مســافران چین بیش از ۱۲۰ میلیون 
سفر خارجی انجام داده اند که در مقایسه 
با ســال ۲۰۰۵ افزایش ۳۱۳ درصدی 

داشته است. 
گردشگری چینی و ایجاد بیش از 

292 میلیون شغل 
از سوی دیگر براساس ارقام منتشر 
شــده از کنفرانس اقتصــاد بین الملل 
در ســال ۲۰۱۷، گردشگری چین ۷/۶ 
تریلیارد دالر در جهان توزیع کرده که به 
واسطه پولی که به اقتصاد جهان تزریق 
شده بیش از ۲9۲ میلیون شغل ایجاد 
شده است. از همین رهگذر، کشورهایی 
که در حوزه گردشــگری پیشرو و فعال 
محسوب می شوند، توجه ویژه ای به بازار 
چین دارند و با بازاریابی های گسترده در 
این کشــور، درصدد جذب گردشگران 
ولخرج چینی هســتند که با سفرهای 
خارجی خود بیش از ۲.۵ میلیارد دالر 
برای جوامع میزبان و کشورهای مقصد 
خود عواید اقتصادی رقم می زنند. ایران 
نیز برای اینکه ســهمی از گردشگران 
چینی داشته باشد، ســعی در برقراری 
روابطی با این کشور در حوزه گردشگری 
داشته است. روابط رسمی گردشگری 
بین ایــران و چین نیز از ســال ۲۰۱۱ 
میالدی با امضای توافق نامه ای دوجانبه 
و با اضافه شــدن نام ایران به فهرســت 
مقاصد سفر چینی ها، آغاز شده است. 
ایران سال ها است برای جذب یک درصد 
از سهم بازار میلیونی گردشگری چین 
تمایل نشــان داده و مــدام حرفش را 
می زند، اما هنوز موفق نشده به این سهم 
را به دست آورد. طبق آخرین آماری که 
سفیر چین در ایران اعالم کرده، در سال 
۲۰۱۷ برای ۱۱۷ هزار نفر ایرانی ویزای 
چین صادر شده، در حالی که جمعیت 

چینی هایی که به ایران آمدند کمتر از ۷۰ 
هزار نفر بوده است.

چین در سال 2017 پذیرای 60 
میلیون و 740هزار گردشگر بود

گرچه دنیا برای دستیابی به سهمی 
از بازار گردشگران چینی تالش می کند 
اما جالب اســت که بدانیم سر چین هم 
از این بازار بی کاله نمانده اســت. طبق 
آخرین آمار سازمان جهانی گردشگری، 
چین در سال ۲۰۱۷ پذیرای حدود ۶۰ 
میلیون و ۷۴۰هزار گردشگر خارجی در 
این کشور بوده است؛ رقمی که فاصله ای 
چند میلیونی با آمار توریســتی ترین 
کشــورهای جهان دارد. اما »گاردین« 

در گزارشــی چنین ادعا کرده است که 
تا ســال ۲۰۳۰ معادالت کنونی به هم 
خواهد خورد و چیــن تبدیل به مقصد 
نخست گردشگری در جهان می شود. 
بنا به یافته هــای پژوهش جدیدی که 
موسسه »یورواستار اینترنشنال« انجام 
داده، تا ســال ۲۰۳۰ چین بــا عبور از 
فرانسه به محبوب ترین مقصد سفر جهان 
میان گردشــگران تبدیل خواهد شد و 
همزمان عنوان گردشگرفرســت ترین 
و گردشگرپذیرترین کشــور جهان را 
تصاحــب خواهد کــرد. بــه گزارش 
»گاردین« این پژوهش افزوده است که 
تا این سال، تعداد گردشگران خروجی 
چین از تعداد ۲۶۰ میلیــون نفر عبور 
می کند و چینی ها با اختالفی بســیار 
نسبت به گردشگران آمریکایی و آلمانی، 
پرتعدادترین گردشگران جهان خواهند 
بود. در حال حاضر فرانســه، اسپانیا و 
آمریکا به ترتیب با پذیرش ۸۶/9 میلیون، 
۸۱/۸ میلیون و ۷۶/9 میلیون گردشگر 
خارجی در ســال ۲۰۱۷ رتبه های برتر 
توریستی ترین کشــورهای جهان را به 
خود اختصاص داده اند و چین در حالی 
در رده چهارم این فهرســت قرار گرفته 
که در این ســال میزبان اندکی کمتر از 
۶۱ میلیون گردشگر خارجی در خاک 

خود بود.
ایران در سال 2017 پذیرای 

4میلیون  و 867 هزار گردشگر بود 
این وضعیت چین درحالی اســت 
که ســازمان جهانی گردشگری ملل 
متحد )UNWTO( سپتامبر ۲۰۱۸ 
گزارش وضعیت گردشگری سال ۲۰۱۷ 
را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد 
که تعداد گردشــگران ورودی به ایران 
در ســال ۲۰۱۶ برابر با چهار میلیون  و 
9۴۲ هزار نفر بود که این رقم با رشــد 
منفــی ۱/۵ درصد در ســال ۲۰۱۷  به 
چهار میلیون  و ۸۶۷ هزار نفر رســید و 
به  این  ترتیب، ســال ۲۰۱۷ سهم ایران 
از گردشــگری جهانی فقط ۱/۵ درصد 
بوده است. همچنین، درآمد حاصل از 
بخش گردشگری در ســال ۲۰۱۶ در 
ایران برابر ســه میلیارد و ۷۱۳ میلیون 
دالر بود و در شرایطی  که تمام کشورها 
داده های درآمد گردشگری بین المللی 
سال ۲۰۱۷ را ارائه کرده اند، اطالعاتی 
درباره درآمد گردشگری ایران در سال 
۲۰۱۷ در این گزارش وجود ندارد. اکنون 

با به روزرســانی این گزارش در ژانویه 
۲۰۱9، سازمان جهانی گردشگری ملل 
متحد جزییاتی از روند گردشگری ایران 
بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اعالم کرده 
است. با بررسی این جزییات به راحتی 
می توان رشد چشــمگیر گردشگران 
بین المللی ورودی به کشــورمان را در 
سال ۲۰۱۵ مشــاهده کرد که علت آن 
می تواند امضای توافق هسته ای در این 

سال باشد.
صنعت گردشگری از صنعت نفت 

اقتصادی تر است
علی اصغــر مونســان، معــاون 
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه لغو 
روادید یکی از راهکارهای جذب گردشگر 
اســت، گفت: »باید باور کنیم صنعت 
گردشــگری به مراتب از صنعت نفت 
اقتصادی تر اســت و این درآمد پایدار 
تحریم پذیر نیســت. ارتقــای جایگاه 
صنعت گردشــگری در کشــورمان با 
تصویب قوانیــن و موضوعات مرتبط با 
این حوزه مشــهود و محسوس است، 
خوشبختانه در حال حاضر پروژه های 
گردشگری بسیاری از کشــورمان در 
حال اجراست که با تکمیل این پروژه ها 
زیرساخت های گردشــگری تکمیل 
می شود«. مونسان اضافه کرد: »بخش 
خصوصی به عنوان بازوی توانمند صنعت 
گردشــگری باید در معرفی ظرفیت ها 
و هدایت گردشــگران به سمت مراکز 
اقامتی رسمی، شــفافیت در قیمت و 
ارتقای کیفیت، همــکاری و همراهی 
الزم را در مســیر لغو روادید با سازمان 
میراث فرهنگی داشته باشد. وی افزود: 
کشورهای هدف گردشــگری پس از 
بازبینی انتخاب شده اند و برنامه های الزم 
برای توسعه همکاری ها با این کشورها در 

دست انجام است.«
با این حال چین یکــی از بازارهای 
هدف اصلی و اولویت گردشگری ایران 
است. در سال ۲۰۱۷ جمعیتی در حدود 
۱۲9 میلیون چینی به خارج از این کشور 
سفر کردند که در همان سال سهم ایران 
از این گردشگران کمتر از ۷۰ هزار نفر بود. 
با این اقدامات این امید می رود که میزان 
گردشگران چینی در سال های آینده در 
کشور افزایش یابد و دروازه های صنعت 
گردشگری ایران به روی نه فقط چینی ها 
که برای همه گردشگران جهان باز شود. 

هیأت دولت با ورود بدون ویزای چینی ها به ایران موافقت کرد

چراغ سبز به دست  و دلبازترین گردشگران جهان

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

حواشی این هنرمندان مثل اینکه تمامی 
ندارد؛ ابتدا ماجــرای رامبد جوان و ســتاره 
اســکندری، بعد امیر جعفری و حال نوبت به 
یکی از پیشکسوتان عرصه تئاتر و سینما رسیده 
است؛ براستی چه خبر است؟ تا به کی قرار است 
ادامه یابد! چه بالیی بر جان اخالق و فرهنگ 
ایرانی افتاده اســت؟ قدیم تر ها اگر مردی زن 
دوم هم اختیار می کرد، این خبــر را با وجود 
آنکه متاسفانه شرع و قوانین فقهی به وی اجازه 
داده است، از اطرافیان خویش مخفی می کرد 

تا آب ها از آسیاب بیفتند نه اینکه آن را در بوق و 
کرنا کند و با لبخندی مشمئزکننده از تریبون 
صفحات مجازی اعالم دارد که همســر اول و 
فرزندم از ازدواج دومم خبر نداشتند؛ یا اینکه 
اگر قرار به ازدواج دوم بود، به اذن همســر اول 
و با اطالع ایشان این اقدام انجام می پذیرفت؛ 
ولی متاسفانه در حال حاضر شرایط به گونه ای 
در حال پیشروی است که سلبریتی ها به جای 
آنکه  اسوه و الگوی اخالق مداری باشند، یکی 
پس از دیگری در حال افول در گردابی هستند 
که معلوم نیست، قرار است به کجا ختم شود. 
اصال بحث اینکه حق داشــته زن دوم اختیار 
کند و یا نکند مطرح نیست!  ما را چه به سرک 
کشیدن در زندگی شخصی دیگران. صحبت 
و بحث بر ســر موضوع اخالق و احترام است؛ 

احترام به همســری که در فــراز و فرود های 
زندگی یاور و تکیه گاهی امن بوده، حال شرایط 
برای وی به گونه ای رقم خورده که باید موضوع 
ازدواج دوم همســر خود را از طریق صفحات 
اجتماعــی در حالی که همســرش نزد وی و 
فرزندش است، متوجه شــود!؟  البته ماجرا به 
اینجا ختم نشــد؛ به رغم آنکه دختر و همسر 
اول این ماجرا را تکذیــب می کنند و دختر به 
جانب داری از پدر بر می خیزد و می گوید این 
خبر کذب است و شناســنامه پدر را گواه این 
دروغ بزرگ می داند، مــرد وقیحانه از طریق 
همین اجتماع نو ظهور خانواده خویش را با خبر 
می کند که بله، تجدید فراش کرده ام؛ حاال مگر 

چه اتفاقی افتاده است؟ 
براستی چنین مردی که سال های طوالنی 
هم بالین و هم صحبت با همســر خود بوده، و 
زمانی با عشق زندگی عاشــقانه خود را شروع 
کرده  و شــاهد کلی لحظات عاشــقانه کنار 
همسرش بوده ، آیا به حرمت تمام لحظاتی که 
با وی سپری کرده ، همســر وی استحقاق آن 

را نداشــته، قبل از آنکه توسط اصحاب رسانه 
غافلگیر شود، این اتفاق نا میمون را از زبان یگانه 

مرد زندگی اش بشنود؟! 
متاسفانه قوانین نابرابرانه جمهوری اسالمی 
و نظام مردســاالرانه حاکم، بعضی ها را آنقدر 
وقیح کرده که قبح خیلی از مسائل را ریخته اند 
و درصدد هستند تا مسائلی همچون خیانت، 
فســاد، دروغ، ریا و مخفی کاری از خانواده را 
عادی جلوه دهند. در حــال حاضر باید اذعان 
داشت جامعه با شیب بسیار تندی در جهتی در 
حال حرکت است که اخالق، مهربانی و احترام 
در حال رنگ باختن هستند و این شرایط واقعا 

تاسف انگیز است! 
نکته حائز اهمیت آن اســت که مثل اینکه 
سلبریتی ها فراموش می کنند وقتی به عنوان 
یک چهره شناخته می شوند چه خود بخواهد 
یا نخواهد، الگوی بخشی از جامعه و جوانان به 
حســاب می آیند؛ بنابراین هر اقدام، حرکت، 
رفتار و صحبت آنان زیر ذره بین هوادارانشان 
قرار می گیرد؛ چراکه این ســلبریتی نماها را 

به عنوان الگوی زندگی خویش بر می گزینند 
تا در مســیر زندگانــی از آنهــا الگوبرداری 
کنند. ســلبریتی ها نباید فراموش کنند که 
معروف شدنشــان در عین حال کــه مزایای 
 زیادی را برای آنان می آفرینــد، معایبی هم 

به دنبال می آورد. 
بر این اســاس زندگی خصوصی و حریمی 
شــخصی برای آنان جایــگاه و معنایی نباید 
داشته باشد، چراکه خود راه دیده شدن و سر 
زبان ها بودن را انتخاب کرده انــد. اما نا گفته 
نماند که این دفعه اوضاع نســبت به حواشی 
ســلبریتی ها، اندکی متفاوت اســت چراکه 
اینبار خود ســلبریتی ها اصرار به فاش کردن 
اخبار اندرونــی زندگی خود داشــته اند و به 
انتشــار ویدئویی از زندگی خصوصی خود در 
صفحات مجازی اقدام کرده اند. افســوس که 
این ســلبریتی ها بجای آنکه در جهت ترویج 
فرهنگ و اخالق  کوشا باشند، دائما اخبار زیر پا 
گذاشتن هنجار های اخالقی جامعه را به سمع 

و نظر دیگران می رسانند.

افول اخالق در اردوگاه سلبریتی ها

ذره ای اخالقم آرزوست

تعداد گردشگران ورودی 
به ایران در سال 2016 برابر 
با چهار میلیون  و 942 هزار 

نفر بود که این رقم با رشد 
منفی 1/5 درصد در سال 
2017  به چهار میلیون  و 

867 هزار نفر رسید و به  این  
ترتیب، سال 2017 سهم 

ایران از گردشگری جهانی 
فقط 1/5 درصد بوده است

اتاق فکر چین، به 
گردشگران چینی عنوان 
پرخرج ترین گردشگران 

جهان در سال 2016 را 
داده است، رقم ولخرجی 
این گردشگران در سال 

2016 در سراسر جهان 261 
میلیارد دالر بوده است که 

این میزان حدودا 21 درصد 
از صنعت گردشگری جهان 

را به خود اختصاص داده 
است
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