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خواندنيها
پزشك موفق ايراني در آلمان

سامي در اين گفتوگو وضعيت پزشكي در ايران را
بس��يار خوب ذكر كرده و گفته كه دوست دارد در
سالهاي آينده به ايران برگردد و به هموطنان ايراني
خود خدمت كند .او سالي دو بار به ايران ميآيد و به
شدت به كشور و مردمش عالقهمند است.

كمتر مسافرت خارجي رفته ايم

وقت��ي خبري درب��اره موفقيت يك ج��وان ايراني
ميشنويد غرق در لذت و غرور ميشويد .اگر قرار
اس��ت ايران قلههاي پيش��رفت را طي كند بايد به
سرمايه انسانياش متكي باشد و نه نفت و معدن و...
ارزش افزودهاي كه اين س��رمايههاي انساني براي
كش��ور ايجاد ميكنند قابل مقايسه با سرمايههاي
ديگر مادي نيست.
تس��نيم اخيرًا از موفقيت يك خانم ج��وان ايراني
گزارشي تهيه كرده كه خواندني است:
س��هيال س��امي يكي از جوانان نخبه اين س��رزمين
اس��ت كه تا ب��ه حال  500عم��ل جراحي موفق در
رش��ته مغز و اعصاب داش��ته اس��ت .او كه  6سال
پيش دوره عمومي پزشكي خود را تمام كرده ،حاال
به عنوان يكي از دس��تياران پروفس��ور سميعي در
مركز پزشكي هانوفر آلمان يكي از پرورش يافتگان
نخبه و كاربلد اين اس��تاد بزرگ جراحي دنياست.
او ميگويد:پدرم فوق تخصص قلب و عروق اس��ت
ومن از بچگي عالقه داش��تم همين رش��ته را ادامه
دهم اما وقتي يك پذيرش از دكتر سميعي دريافت
كردم به مطالعه در اين رش��ته عالقهمند ش��دم و
دوره تخصص را در رشته مغز و اعصاب گذراندم و
حاال سه سال و نيم است كه در مركز مغز و اعصاب
هانوفر آلمان زير نظر پروفسور سميعي رزيدنسي
را ش��روع كردهام .مدتي كم��ك جراح بودم و حال
هم جراحيهاي بس��ياري را خ��ودم به تنهايي انجام
ميده��م .تع��داد جراحيهايي كه ب��ه تنهايي انجام
دادهام ب��ه ح��دود  500عم��ل ميرس��د .البته در
نزديك دو هزار عمل جراحي هم به عنوان دستيار
و كمك جراح حضور داشتهام.
او در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه چه ش��د حجاب را
انتخاب كرده و حتي در آلمان به شدت اين ارزش
را پاسداري كرده گفت:
خيليها اين را از من ميپرس��ند و من عالقه چنداني
به پاسخگويي ندارم .چرا كه من با انتخاب و آگاهي
حج��اب را انتخاب كردهام و داخل كش��ور و خارج
از كش��ور ندارد .همان پوششي را كه اينجا دارم در
س��فر به ايران هم همان جور لباس ميپوشم .البته
ميزان انتخاب نوع پوشش به خود فرد برميگردد
و حجاب من هم تا ب��ه حال در جراحي محدوديتي
برايم ايجاد نكرده است.
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در  9ماهه اول امس��ال ،گردش��گران بيش��تري به
ايران س��فركردند .علت آن هم كاملًا معلوم است.
با تغييراتي كه در قيمت ارزهاي خارجي پيش آمد
ايران به يكي از ارزانترين كش��ورها براي مسافرت
بدل ش��د و ش��ايد در هيچ كجاي دنيا با اين ميزان
جاي ديدن��ي و امكان گردش��گري و تفريح و البته
امني��ت و ارزاني غذا و هتل و تاكس��ي نتوان امكان
گردش و مسافرت داش��ت .به همين خاطر شاهد
 56درصد رشد در صنعت گردشگري هستيم.

ب��ر اس��اس آمار در  9ماهه گذش��ته ،بي��ش از دو
ميليون و دويس��ت هزار نفر عراقي به كش��ورمان
س��فر كردن��د .يعني  113درصد بيش��تر از س��ال
گذش��ته ،پس از آن آذربايجانيها  92درصد بيشتر
از س��ال قبل به ايران آمدند ( 1/356/000نفر) و
جالب اينكه تركها هم  50درصد بيش��تر از گذشته
مسافر ايران ش��دند و با وجود تمام محدوديتهايي
كه ترامپ براي س��فر آمريكاييها ب��ه ايران وضع
كرده ،س��فر آمريكاييها به ايران بيش از  15درصد
رشد داشته و به  1980توريست رسيده است.
آمار گردش��گران  9ماه اول سال بدين شرح است:
ع��راق ( 2/207/621نفر) جمهوري آذربايجان
( 1/356/078نفر) افغانس��تان ( 782/113نفر)
تركي��ه ( 645/608نفر) پاكس��تان (252/618
نف��ر) ارمنس��تان ( 129/635نفر) تركمنس��تان
(114/929نفر)بحرين(63/257نفر)هندوستان
( 52/258نفر)و كويت ( 51/256نفر)
جال��ب اينك��ه نزدي��ك  80درصد مس��افران از
كش��ورهاي همس��ايه از طريق مرز زميني به ايران
آمدهان��د يعني بيش از  4ميليون و هش��تصد هزار
نفر ،يك ميلي��ون و  235هزار نفر نيز از طريق مرز
هوايي وارد ايران شدند.
در كن��ار افزاي��ش س��فر خارجيها به ايران ،س��فر
ايرانيان به خارج از كشوركاهش داشته و از حدود
 8/5ميليون نفر در  9ماهه س��ال گذشته به كمتر از
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 6ميليون نفر در امسال رسيده است كه دليل اصلي
آن افزايش نرخ ارز و گران شدن سفر يا بويژه بليت
هواپيماست.

دولت بايد الغرتر شود

بر اس��اس قانون برنامه توسعه ششم دولت موظف
اس��ت در راستاي اصالح نظام اداري و صرفه جويي
در هزينههاي عمومي كش��ور ،حج��م و اندازه خود
را كاه��ش دهد به نحوي كه تا پايان برنامه شش��م،
 15درصد الغرتر ش��ود اما آمارها نش��ان ميدهند
كه در فاصله يك س��ال گذش��ته كمت��ر از  70هزار
نف��ر ( 66/740نفر) از وزارتخانهها و دس��تگاههاي
دولتي خارج ش��دهاند كه معادل  2/4درصد است.
در اين بين بيش��ترين ري��زش را وزارت آموزش و
پرورش با بازنشس��تگي بيش از  35هزار نفر داشته
است .از وزارت نفت  8068نفر و از وزارت صنعت
معدن وتجارت هم  7654نفر بازنشس��ته شده و از
دولت رفتند .بد نيس��ت بدانيم كه وزارت آموزش
و پ��رورش در حال حاضر حدود  955هزار ،وزارت
اقتصاد بيش از  117هزار و وزارت نفت بيش از 104
هزار كارمند دارند .تنه��ا وزارتخانهاي كه افزايش
كارمند داش��ته وزارت ارشاد است كه كارمندانش
از  12353نفر به  12701نفر رس��يده اس��ت.البته
الزم به ذكر اس��ت كه تعداد اف��رادي كه به دولت
اضافه شده اند در اين آمار نيامده است.
تعداد كلي كارمندان دولت هم بالغ بر يك ميليون
و شش��صد و چند هزار نفر اس��ت و اين جداي افراد
نيروهاي مس��لح و ق��وه قضاييه و بازنشس��تگان و
مستمري بگيران است.

تامين بودجه پرداخت عيدي

دول��ت ب��راي پرداخ��ت عي��دي كارمن��دان و
بازنشس��تگان خود بيش از  49هزار ميليارد تومان
بودجه گذاش��ته كه قرار اس��ت در همين ماه بهمن
هم��راه با حقوق به آنان پرداخت ش��ود كه رقم آن
 932هزار تومان خواهد بود .اين رقم در س��ال 96
( ،)850در س��ال  ،)770( 95در س��ال ،)688( 94
در س��ال  ،)603( 93در سال  ،)503( 92و در سال
 402( 1391هزار تومان) بوده است.
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در خبرها آمده بود كه كريس��تيانو رونالدو ،گلزن
نامدار پرتغالي كه چند س��الي در تيم رئال مادريد
اين كش��ور حض��ور داش��ته حك��م دادگاه درباره

