
JAM-E-JAM  Vol.14 - No. 3751.SAT\JULY.27.2013 شنبه 5 مرداد   1392/ 18 رمضان 1434/ 27 جوالى  2013/ سال چهاردهم/  شماره  3751/ قيمت 300 تومان

روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران 20 صفحه +  قاب كوچك 16 صفحه
ميالد مولود كعبه  و روز پدر مبارك باد

www.jamejamonline.ir

قاب كوچك

21

در چشم انداز سال 1404 بايد  پاي 20 ميليون گردشگر خارجي به ايران باز شود
پوران محمدي/ گروه جامعه

ــال  ــگر خارجي در ايران تا س 20 ميليون گردش
ــت، اما نه تا وقتي كه  ــي غرورانگيز اس 1404 روياي
فعاالن حوزه گردشگري مي گويند آمار گردشگران 
خارجي در ايران به زحمت به 400 هزار نفر مي رسد. 
ــگري در ايران اين روزها دوران ركود خود را  گردش
سپري مي كند، سومين صنعت درآمدزاي دنيا هنوز 
ــا بتوان به عنوان  ــور ما فرصت پيدا نكرده ت در كش
يك صنعت درآمدزا روي آن حساب باز كرد. فعاالن 
حوزه گردشگري هشدار مي دهند وضع اگر به همين 
ــگري ايران در خطر  روال پيش برود، صنعت گردش
ــه دولت جديد  ــرد، مگر اين  ك ــودي قرار مي گي ناب
ــخه اي براي حال نزار صنعت گردشگري كشور  نس
ــگري  بپيچد. آيا رئيس جمهور منتخب بخت گردش
ــگري در ايران رونق  ــد كرد؟ آيا گردش ــاز خواه را ب

خواهد گرفت؟
 آمارهاي واقعي، آمارهاي خيالي

سرزميني چهارفصل كه طبق آمارهاي سازمان 
ــي جهانگردي از لحاظ جاذبه هاي طبيعي رتبه  جهان
پنجم و از نظر جاذبه هاي تاريخي رتبه دهم در دنيا را 
دارد، كشوري امن براي گردشگران  است و...  همه اين 
مزيت ها كافي است براي اين  كه صنعت گردشگري 
ــاله درآمد كالني  ــور را پررونق كرده و هر س يك كش
ــفانه اين  ــور كند، اما متاس را از اين راه نصيب آن كش

پيش بيني در مورد كشور ما اتفاق نيفتاده است.
ــني كه به آن اشاره  ــوري كه با وجود محاس كش
ــگر بسيار  ــت در زمينه جذب گردش ــد مي توانس ش
ــاني در صنعت  موفق عمل كند، حاال كارنامه درخش
ــهم آن از كل درآمدهاي  ــدارد و س ــگري ن گردش
ــگري دنيا كمتر از يك درصد است و تاكنون  گردش
ــت حدود يك هفتم از اهداف سند  فقط توانسته اس

چشم انداز بيست ساله كشور يعني ورود 20 ميليون 
گردشگر خارجي به ايران را محقق كند.

ــاس آمارهاي رسمي سال 88 دو ميليون و  براس
ــال 89 سه ميليون و  ــگر، س 276 هزار و 575 گردش
121هزار و 282گردشگر، سال90 3 ميليون و 200 
ــال 91، سه ميليون و 729 هزار  ــگر و س هزار گردش
ــد و اين در حالي  ــگر خارجي به ايران آمده ان گردش
است كه وعده اعالم شده از سوي مسئوالن سازمان 
ميراث فرهنگي ورود هفت ونيم  ميليون گردشگر در 

سال 91 به كشور بود.

ــگري  گردش ــازمان  س ــاي  آماره ــه  اگرچ
ــگران ورودي به ايران  ــان مي دهد تعداد گردش نش
ــاالنه از مرز چند ميليون نفر مي گذرد اما  فعاالن  س
ــي نمي دانند و  ــن آمار را واقع ــگري اي حوزه گردش
ــتند. عضو  ــگر واقعي نيس معتقدند اين افراد گردش
ــگري ايران در  ــره انجمن علمي گردش هيات مدي
ــاالنه  ــا بيان اين  كه آمار س ــو با جام جم، ب گفت وگ
ــران از 400 هزار نفر هم  ــگران ورودي به اي گردش
ــت: آمارهايي كه مسئوالن  ــت، معتقد اس كمتر اس
ــازمان گردشگري از تعداد گردشگران ورودي به  س

ايران اعالم مي كنند، گردشگر واقعي نيستند.
به گفته ناصر كرمي، گردشگر واقعي كسي است 
كه با تور سفر كند، در كشور مقصد در هتل اقامت كند 
ــور مقصد  ــتوران غذا بخورد و در واقع در كش و در رس
ــده از  ــول خرج كند، در حالي كه آمارهاي اعالم ش پ
سوي سازمان گردشگري هرگونه تردد هاي مرزي، 
ــراد مقيم خارج براي بازديد اقوام و حتي ورود  ورود اف
ــگران حساب  ــتاني را هم جزو گردش متكديان پاكس
ــگري، تصريح  ــناس حوزه گردش مي كند. اين كارش
مي كند: مشكل فعلي گردشگري ايران كمبود امكانات 
و زيرساخت ها نيست، شرايط تحريم به همان اندازه كه 
حوزه هاي اقتصادي را درگير خود كرده است، چند برابر 
بيشتر روي گردشگري اثر منفي گذاشته است و حاال 
ــت هاي خارجي دولت  همه چيز به مذاكرات و سياس
آينده بستگي دارد كه مي تواند خط مشي ماه هاي آينده 
ــگري كشورمان را مشخص كند. كرمي تاكيد  گردش
مي كند: تحقق آمار ورود 20 ميليون گردشگر خارجي 
به ايران در چشم انداز سال 1404 هدفي دست يافتني 
ــرطي كه با يك برنامه ريزي دقيق  ــت، البته به ش اس
پنجساله بتوان راهكارهاي قابل اجرايي  براي جذب 

گردشگر به كار گرفت.
 دوران ركود گردشگري ايران

نه فقط فعاالن حوزه گردشگري بلكه نمايندگان 
ــز معتقدند كه   ــگري مجلس ني ــيون گردش فراكس
ــي دوره ركود  ــرايط فعل ــران در ش ــگري اي گردش
ــت  ــد و دليل عمده آن نيز اين اس ــود را مي گذران خ
ــگر فكر كرده ايم  ــا همواره به صادرات گردش كه م
ــچ گاه تالش  ــگر، در واقع ما هي ــه جذب گردش و ن
نكرديم جاذبه هاي گردشگري كشورمان را به دنيا 
ــم و همين موضوع تاثير منفي در جذب  معرفي كني

گردشگران خارجي داشته است.
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بخت صنعت گردشگري ايران باز مي شود؟
هزينه هاي مراسم تجليل از احمدي نژاد 

صرف امور خيريه  شد

آب در مرز جيره بندي؛ 
صرفه جويي كنيم

اوج 
رويارويي هاي 

خياباني 
درمصر 

ــت از انتقال  ــي خبرها حكاي ــي كه برخ درحال
ــده مصر به  ــي رئيس جمهور بركنار ش محمد مرس
ــتقرار حسني مبارك - دارد،  زندان طره – محل اس
گزارش هاي رسيده نشان مي دهد انبوه مخالفان و 
ــار ديگر ميدان هاي قاهره و  ــي يك ب موافقان مرس
تعدادي ديگر از شهرهاي مصر را به تصرف خود در 
آورده و عليه هم شعار دادند. به دنبال فراخوان ارتش 
ــونت طلبي،  ــم وخش براي تظاهرات عليه تروريس
ــتن تصاوير عبدالفتاح  ــت داش هزاران نفر با دردس
ــدان التحريرتجمع  ــي فرمانده ارتش در مي السيس
ــي نيز  ــداران مرس ــر از طرف ــزاران نف ــد و ه كردن
خشمگين و روزه دار با در دست داشتن تصاوير او در 

مقابل مسجد رابعه العدويه تجمع كردند.
ــت از درگيري طرفين در  ــي گزارش ها حكاي برخ
ــبكه خبري  ــكندريه مي دهد . ش مناطقي از جمله اس
ــدن بيش از  ــك خبر فوري از زخمي ش ــره دري الجزي
ــود در  ــر دراين درگيري ها خبر داد. گفته مي ش 30نف
ــر ديگر در درگيري ها زخمي  ــتان الغربيه نيز ده  نف اس
شده اند . نيروهاي پليس تجمع طرفداران مرسي را در 
مسجد ابراهيم در اسكندريه برهم زدند . درشبه جزيره 
سينا و اسيوط نيز درگيري هاي پراكنده اي گزارش شده 
است . تصميم ارتش مبني بر برخورد جدي با طرفداران 
مرسي كه از ديروز شروع شد مي تواند نقطه آغازي بر 
ــد. ...  درگيري هاي خونين در روزهاي آينده مصر باش

گزارش كامل  درباره مصر را در صفحه 6 بخوانيد.

آب برخي مناطق پايتخت قطع شد
درخواست مسئوالن براي صرفه جويي 10تا15درصدي آب 

در پي افزايش دماي هوا، مصرف آب در پايتخت 
به طور بي سابقه اي افزايش يافت كه همين مساله 
ــئوالن را ناچار به قطع آب در مناطقى از تهران  مس
ــاني نكردن،  ــه به علت اطالع رس ــرد؛ اقدامي ك ك

مشكالتى براى شهروندان به دنبال داشته است.
ــته  ــزارش خبرنگار ما، از هفته هاي گذش به گ
ــئوالن وزارت نيرو  ــبي هوا مس ــدن نس و با گرم ش
ــور  ــران و كش ــالب ته ــازمان هاي آب و فاض و س
ــي و رعايت الگوي صحيح  ــرورت صرفه جوي بر ض
ــن در حالي بود  ــدار داده بودند. اي ــرف آب هش مص
ــدات زيادي هم بر  ــدارها تاكي كه با وجود اين هش
ــد.  ــدن آب و نبود جيره بندي مطرح مي ش قطع نش
ــرف آب  ــر مص ــاي اخي ــي روزه ــن، ط باوجود اي
بخصوص در پايتخت ركوردهاي جديدي را به ثبت 
رسانده است؛ ركوردهايي كه زمينه ساز جيره بندي 
ــده و باعث قطع در ساعات و مناطق مختلف  آب ش

بوده است.
طبق روال قبلي در سال هاي گذشته رسم بر اين 
ــاني  ــد روز پيش از قطع آب، اطالع رس ــود كه چن ب
ــت جغرافيايي دقيق  ــاره زمان و موقعي دقيقي درب
ــردم از قبل اقدام  ــد تا م منطقه مدنظر اعالم مي ش

ــازي آب مورد نياز خود كنند؛ اما به گفته  به ذخيره س
شهروندان در دو روز گذشته هيچ گونه اطالع رساني 
در اين زمينه صورت نگرفته و تلفن هاي ادارات آب 
و فاضالب نيز پاسخگو نبوده اند. گرچه بديهي است 
وظيفه شهروندان رعايت الگوي صحيح مصرف و 
ــت، اما قطع آب بدون اطالع قبلي  صرفه جويي اس

نيز نمي تواند هيچ توجيه منطقي داشته باشد.
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گفت وگو

براي اثبات 
دوباره ام 
به استقالل آمدم

گفت وگو با پژمان نوري 
 بازيكن اين فصل 
استقالل تهران

گزارشي از پشت صحنه 
برنامه «شهر باران» 
ويژه افطار
 ماه رمضان 
شبكه يك

كرمانشاه، كردستان، كهگيلويه و بويراحمد
لرستان و شهرستان بروجن (چهارمحال وبختيارى)

 
گزارشي از پششت صحنه  
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پا به پاي رمضان در «شهر باران»
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هزينه هاى مراسم تجليل از هشت سال خدمات 
محمود  احمدى نژاد كه قرار بود عصر ديروز در سالن 
ــود، با پيشنهاد وى صرف  ــران برگزار ش اجالس س

امور خيريه و رسيدگى به نيازمندان خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطـالع رسانى رياست جمهورى، 
دفتر معاون اول رئيس جمهور كه مسئوليت پيگيرى 
ــم را به عهده داشت، اعالم كرد  و برگزارى اين مراس

اين مراسم كه قرار بود با حضور اعضاى هيات دولت، 
استانداران، معاونان وزارتخانه ها و روساى سازمان ها 

برگزار شود، به خواست رئيس جمهور لغو شد. 
براساس اين گزارش، اين اقدام رئيس جمهور، 
ــتى، دورى  ــج روحيه ساده زيس ــتاى تروي در راس
ــر  ــه قش ــه ب ــى و توج از تجمالت، صرفه جوي

كمتر برخوردار جامعه است.

كاهش تحريم پزشكي ايران از سوي آمريكا
ــام برخي اقالم  ــكا ن ــه داري آمري وزارت خزان
ــت كاالهاي مجاز  ــزات درماني را به فهرس تجهي

براي صادرات به ايران افزود.
ــرز، اين  ــل از رويت ــه نق ــزارش مهر و ب ــه گ ب
وزارتخانه روز پنجشنبه با صدور بيانيه اي همچنين 
ــركت هاي  ــراي مطلع كردن ش ــتورالعملي ب دس
ــكي  ــدگان تجهيزات پزش ــازي و توليدكنن داروس
ــده بر تحريم هاي  ــتثناهاي در نظر گرفته ش از اس
ايران، منتشر كرده است. ديويد كوهن، معاون ضد 
تروريسم وزارت دارايي آمريكا، افزوده شدن صدها 
قلم از تجهيزات پزشكي به مجوز عمومي صادرات 
به ايران را بخش مهمي از سياست تحريم اين كشور 

عنوان كرده است. كوهن مدعي شد: حتي با اين كه 
ــديد عليه حكومت ايران  ــه اعمال تحريم هاي ش ب
ــتانه قانوني  ــه مي دهيم، از مبادالت بشردوس ادام
ــياري از  ــرد. وي گفت: با بس ــت خواهيم ك حراس
ــركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي مالقات  ش
ــرايط  ــه آنها درباره نحوه كار كردن در ش ــرده و ب ك

تحريم ايران توضيح داده ام. 
ــت  ــده اس ــا در حالي اظهار ش ــن صحبت ه اي
ــالم مانند  ــامل برخي اق ــت تنها ش كه اين فهرس
ــت  ــتگاه هاي دياليز اس الكتروكارديوگراف و دس
ــكي در فهرست  ــياري از اقالم پزش و همچنان بس

تحريم ها قرار دارد.

اسپانيا در شوك حادثه مرگبار قطار
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اختصاص 1500 ميليارد تومان 
به اجراي سياست هاي جمعيتي

ــي مجلس از  ــيون اجتماع ــخنگوي كميس س
ــراي اجراي  ــان ب ــارد توم ــاص 1500 ميلي اختص
ــوي دولت  ــال از س ــت هاي جمعيتي در امس سياس
ــرح 50 ماده اي جمعيت و تعالي  ــر داد و گفت: ط خب
ــي به  خانواده پس از تصويب در كارگروه براي بررس
كميسيون فرهنگي ارجاع داده شده است. اميرحسين 
قاضي زاده درباره سياست هاي جمعيت كه از سوي 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شده به مهر  ش
ــوراي عالي انقالب فرهنگي سال گذشته  گفت: ش
ــاره افزايش جمعيت مطرح كرده بود  مصوباتي درب
ــه اين مصوبات به دليل اين كه نياز به قانونگذاري  ك
ــي در اين باره  ــد و كارگروه ــه مجلس آم ــت ب داش
ــور متخصصان،  ــد. وي افزود: با حض ــكيل ش تش
ــان، دستگاه هاي  ــان و جامعه شناس جمعيت شناس
ــئوالن شوراي عالي انقالب  اجرايي و همچنين مس
فرهنگي اين سياست ها تبديل به تدوين طرح جامع 
50 ماده اي با عنوان جمعيت و تعالي خانواده شد كه 
اكنون به كميسيون فرهنگي مجلس براي بررسي 
ــت. به گفته قاضي زاده،  ــتر ارجاع داده شده اس بيش
تمامي 50 ماده اين طرح مواد قانوني است كه براي 
ــن مناسب ازدواج، تكامل  اجرا نياز به اعتبار دارد. س
دوران ابتدايي كودكي، سبك زندگي سالم، جمعيت 
ــال ژن نخبه و باروري مطلوب برخي  مطلوب، انتق
ماده هاي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده است. 
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راديو و تلويزيون

 2 سريال جديد تلويزيوني
 براي شب هاي قدر


