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وزیر بهداشت :برای تأمین دارو در
شرایط تحریم برنامه داریم

وزیر بهداشت با بیان اینکه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مورد
توجه و تأکید رئیس جمهوری کشورمان قرار دارد ،گفت :ستاد
اخبار
تدابیــر ویــژه برای تأمین دارو و تجهیزات پزشــکی در شــرایط
تحریــم برنامههایــی دارد ،درعین حــال امیدواریم بتوانیم از ســوی بانک مرکزی و
سایر بانکهای عامل ،حمایتهای کافی را دریافت کنیم تا بخش دارو و تجهیزات
با کمترین آسیب روبهرو شود.هاشمی ادامه داد :از نظر رئیس جمهوری امریکا ،این
تحریمها ،شدیدترین و بیرحمانهترین نوع تحریم است ،اما از نظر ما ،تحریم در قرن
 ٢١بشدتی که وی تصور میکند ،نیست ،مخصوصاً برای کشوری مانند ایران که با ١٥
کشــور همســایه بوده و چند دهه تجربه تحریم را داشته است.وی اظهارداشت :کشور
ایران به شــرایط ســخت و طاقت فرســایی که ترامپ درنظر دارد ،دچار نخواهد شد،
اما دراینکه مردم ،کودکان شیرخوار و افراد مسن و بیماران آسیب میبینند ،تردیدی
نیســت و متأســفانه مدعیان حقوق بشــر نیز ســکوت کــرده و فقط نظاره گرنــد .وزیر
بهداشت با بیان اینکه اعمال تحریمها ،ایران را در تبادالت مالی دچار مشکل میکند،
یادآور شــد :آنهــا ادعا میکنند که دارو و تجهیزات پزشــکی جزو تحریمها محســوب
نمیشود ،اما زمانی که نتوانیم پول را جا به جا کنیم یا در فروش نفت به اروپا با مشکل
مواجه شویم ،آسیب خواهیم دید.

حذفسهمیلیوننفریکهدودفترچهبیمهداشتند

تعیین تکلیف هزینههای مدارس هیأت امنایی

رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش ،جزئیــات
راهانــدازی ســامانههای مدارس غیردولتــی را اعالم کرد و گفت :شــهریه در دو قالب
ثابت و فوق برنامه دریافت میشــود که فوق برنامه از جمله فعالیتهای تابستانی
مــدارس غیردولتــی کامالً اختیــاری هســتند.به گزارش ایســنا ،مجتبی زینــی وند در
استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش با اشاره بهطراحی و راهاندازی سامانههایی در
سازمان مدارس غیردولتی بهمنظور شفافیت و سهولت دسترسی به اطالعات گفت:
معتقدیم اگر بتوانیم سامانهها را در قالب خوبی یکپارچه کنیم بسیاری از مشکالت
مخاطبان ما حل میشود.وی افزود :بهعنوان مثال برای دریافت صدور مجوز مراحل
طوالنی طی میشد اما از زمانی که سامانه صدور مجوز الکترونیکی راهاندازی شده دیگر
نیازی به مراجعه حضوری نیست .همه فرآیندها بهصورت الکترونیکی تعریف شده و
مراحل قابل رهگیری است.زینی وند درباره شرایط تأسیس شعب مدارس غیردولتی
گفت :مؤسسان غیردولتی که میخواهند شعبهای برای مدارس دایر کنند اگر حتی یک
تذکر کتبی از شورای نظارت منطقه گرفته باشند حق تأسیس شعبه در هیچ شهری را
ندارند.زینــی وند درباره گالیههای مردمی از شــهریههای بــاالی  ۲۵میلیونی مدارس،
گفت :هیچ مورد شــهریه  ۲۵میلیونی نداشــتیم .از  ۶۵مدرســه گزارش تخلف شهریه
داریم و برای نظارت بر شهریه چند اقدام انجام دادیم که ناظر مستقر در مناطق از این
جمله است .بهصورت مستمر و روزانه ۵تیم بر مدارس غیردولتی تهران نظارت دارند.
وی افزود :یک مبنای نظارت ،شکایات مردم و دستگاههای مختلف از جمله مجلس
و سازمان بازرسی است که بازرسان ما آن را بررسی میکنند .امسال و تاکنون بیش از ۱۰
مورد تخلف شهریه برای ما مسجل شد که به شورای نظارت تهران اعالم کردیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه
در میان این تخلفات مسجل شده ،باالترین میزان گزارش شده از مدرسهای بود که
 ۲۱میلیون شــهریه گرفته بود که خالف بود و پیگیر اســترداد شهریه به اولیا هستیم،
گفت :اکثر مؤسسان قانون را رعایت میکنند و ما وظیفه داریم از آنها حمایت کنیم.
از آن سو باید از حقوق مردم که به ما اعتماد کردند دفاع کنیم.

رئیس اداره محیط زیســت شــهر تهران با اشــاره به اینکه ســاالنه حــدود  ۴۰۰میلیون متر مکعب
آبهای ســطحی به ســمت جنوب پایتخت ســرازیر میشــود ،گفت که برای حل این مشــکل با
همکاری دســتگاههای مختلف طرح ساماندهی آبهای سطحی تهران تهیه شده است.محمد
حســین بازگیــر افزود :بخشــی از آبهای ســطحی جاری شــده ،حاصــل رود درههای
شــمال تهران و مسیلهایی اســت که از ارتفاعات تهران آب میگیرند مانند مسیل
جاجــرود ،گالبدره ،دربنــد ،فرحــزاد ،اویــن -درکه و رودخانه کن .بخشــی دیگر نیز
حاصل نزوالت و ســرریزهای داخل خیابانها اســت که عموماً به آلودگیهای
سطحخیابانوپسماندهایرهاشدهدرسطحشهرآغشتهمیشود.ویادامه
داد :فاضالبهای خانگی نیز به این آبهای ســطحی وارد میشود و در
مجموعکلاینآبآلودهبهجنوبتهرانسرازیرمیشود.
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کمک بالعوض  30میلیونی به خانواده های دارای دو معلول

جزئیات افزایش سرمایه بیمه «عمر» و «حادثه» بازنشستگان

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور گفت :بــرای حمایــت از تهیه مســکن برای
خانوادههای دارای دو معلول به باال  ۳۰میلیون تومان کمک بالعوض توسط
سازمان بهزیستی به این خانوادهها اعطا میشود.
بهگزارشتسنیم،انوشیروانمحسنیبندپیگفت:انجام
غربالگریهای ژنتیک قبــل از ازدواج برای جلوگیری از
تولد کودکان معلول نیز توســط سازمان و پیگیریهای
صــورت گرفتــه انجام شــد و خوشــبختانه ســال
گذشته با انجام طرح غربالگری ژنتیک از زایش
یــک هــزار و  480کــودک معلول در ســطح
کشورجلوگیریکردیم.

مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از افزایش
ســرمایه بیمه عمر و حادثه سال  ۹۷بازنشستگان خبر داد و گفت :قرارداد بیمه
عمر و حادثه کارکنان شــاغل و بازنشســته دولت در ســالجاری به  ۵۸میلیون و
 ۳۰۰هزار ریال افزایش یافته است.
زهــرا زاده غــام اظهــار داشــت :نرخ حق بیمه (عــادی) ماهانه در ســال جاری
شــامل ســهم شــاغل  ۱۷هزار و  ۴۹۰ریال ،ســهم دســتگاه  ۱۷هزار و  ۴۹۰ریال و
سهم بازنشسته  ۱۴هزار و  ۹۹۰ریال تعیین شده است .مبلغ  ۲۵۰۰ریال نیز سهم
(ماهانه) صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان مشترک این صندوق
پرداخــت میشــود و در مــورد مشــترکان ســایر صندوقهــا نیز توســط صندوق
بازنشستگی متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت میشود.

گزارش «ایران» از بازتاب بخشنامه جنجالی استفاده مجدد از وسایل پزشکی

صرفه جویی ارزی به اتاق عمل رسید

فهرست تجهیزات پزشکی با قابلیت چندبار مصرف اعالم شد
فریبا خان احمدی
خبرنگار

در هفتــهای کــه گذشــت بخشــنامه
پرحاشــیهای از ســوی وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی دربــاره
اســتفاده مجدد از برخی وسایل پزشکی
بــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی و
بیمارستانها ابالغ شــد که واکنشهای
زیــادی را در فضــای مجــازی و برخــی
رســانهها بهدنبال داشــت .بخشنامهای
کــه در قســمتی از آن آمــده اســت:
بیمارســتانها میتواننــد در راســتای
مدیریــت منابــع و مصــارف از اســتفاده
بیرویه وســایل پزشــکی یکبــار مصرف
اجتناب کنند و در عوض رویکرد تدارک
و تأمین وســایل پزشــکی ،ابزار و وسایل
جهــت انجــام جراحیهــا بــا قابلیــت
اســتفاده مجــدد را بــه جای اســتفاده از
وسایل پزشکی یکبار مصرف در اولویت
جراحیهای اتاق عمل قرار دهند.
حــاال چند روزی اســت که ابــاغ این
بخشنامه موجی از واکنشها و انتقادات
را در بیــن کاربران شــبکههای اجتماعی
بهدنبال داشته و به سوژهای مورد بحث
تبدیــل شــده اســت .برخــی از کاربــران
و رســانههای رســمی دســتورالعمل
«فرآوری مجدد و ایمن وسایل پزشکی»
را استفاده دوباره از وسایل پزشکی یکبار
مصرف تعبیر میکنند و عدهای نیز این
ادعــا را دارنــد که وزارت بهداشــت برای
مقابلــه بــا تحریمهــا و نوســانات ارزی
ایــن دســتورالعمل را به بیمارســتانها
ابالغ کرده تا شــاید کمــی از بار کمبودها
و مشــکالت آنهــا کاســته شــود .شــائبه
اســتفاده مجدد از وســایل اتاق عمل در
چنــد روز گذشــته بــه نگرانی بیمــاران و
خانوادههایشــان دامــن زده اســت .آنها
معتقدند اســتفاده دوبــاره از مواد یکبار
مصرف سالمت بیماران را نشانه گرفته
و این بخشنامه به ضرر بیماران است.
با این حال مسئوالن رده باالی وزارت
بهداشــت از همــان ابتــدا در واکنــش به
حواشی این دستورالعمل موضعگیری
سرســختانهای گرفتنــد .ایــرج حریرچی
در این باره گفت :دستورالعمل فرآوری
مجــدد و ایمــن وســایل پزشــکی ربطی
به تحریمهــا ندارد و قرار نیســت اتفاق

جدیدی در این زمینه بیفتد.
هــر چنــد بعــد از مصاحبههــای پی
در پــی مســئوالن وزارت بهداشــت بــاز
هــم نگرانیهای زیادی درباره اســتفاده
مجــدد از وســایل اتــاق عمــل مطــرح
میشــد و انتظــار میرفــت وزارت
بهداشــت بهصورت شــفاف تری درباره
بخشــنامه جدیــد خــود اطالعرســانی
بیشــتری کنــد و حتــی فهرســت لــوازم
دارای قابلیت فرآوری مجدد را منتشــر
کنــد امــا بــا وجــود ایــن مدیــرکل دفتــر
مدیریت بیمارســتانی و تعالی خدمات
بالینــی وزارت بهداشــت در توضیــح
کوتاهی اعالم کرد :بخشنامه ما در واقع
دستورالعمل اســتفاده مجدد از وسایل
قابل اســتفاده مجــدد مانند ســتهای
اتــاق عمــل از قبیــل پنــس ،قیچــی و..
اســت که بعد از عمل شســته و استریل
میشــوند و دوبــاره از آنهــا اســتفاده
میشود.
ëëفشار بر سازمانهای بیمهگر
اولین بار اســتفاده از وســایل پزشکی
چندبــار مصــرف از ســوی اعضــای
جامعه جراحان ایران مطرح شــد .بروز
مشــکالت مالــی در تأمیــن هزینههــای
اتــاق عمــل و تحمیل هزینــه اضافی در
نتیجــه دور ریختــن تجهیــزات پزشــکی
چنــد بار مصــرف به ســازمانهای بیمه
گر ،موجب شد تا صدای گالیه جراحان
بلنــد شــود و ایــن موضــوع را بــه طــور
جــد پیگیری کننــد که امکان اســتفاده از
تجهیزات پزشــکی چند بــار مصرف در
اتاقهــای عمــل فراهــم شــود .برخی از
رؤســای بیمارســتانها این ادعا را دارند
کــه وزارت بهداشــت باالخــره بعــد از 4
ســال متوجه اشــتباهش شــده و حاال که
کفگیر ســازمانهای بیمه گر به ته دیگ
خورده دوباره بخشنامه استفاده مجدد
از وســایل چند بار مصــرف اتاق عمل را
به بیمارستانها ابالغ کرده است.
ëëمشــکالت ارزی عامــل ابــاغ ایــن
بخشنامه
دکتــر ایــرج فاضــل رئیــس ســازمان
نظام پزشکی که رئیس جامعه جراحان
کشــور هم است ابالغ این دستورالعمل
را در راســتای صرفهجویــی ارزی عنوان
میکنــد و بــه «ایــران» میگویــد :بنــده
شــخصاً بســیار موافــق ایــن بخشــنامه

هســتم کــه هــم پشــتوانه علمــی دارد و
هم پشــتوانه اقتصادی .نخستین بار در
تاریخ  95/3/24بهعنوان رئیس جامعه
جراحــان ایران به دکتــر دیناروند رئیس
وقت ســازمان غذا و دارو نامهای نوشتم
مبنی بر اینکه بخشنامه وزارت بهداشت
درخصــوص ارزشــیابی بیمارســتانها،
دربــاره ممنوعیــت اســتفاده چندبــاره
از وســایلی بــا قابلیــت اســتفاده مجدد
غلط اســت چــرا که اســتفاده مجــدد از
ملزومات پزشــکی بــا قابلیت اســتفاده
چند بارمصــرف ،میلیاردها دالر ذخیره
ارزی برای کشــور بــه همــراه دارد .کاری
کــه در امریــکا هــم بهعنــوان بزرگتریــن
کشــور ســازمان تجهیــزات پزشــکی
انجــام میشــود.دکتر فاضــل میگوید:
بنــده ســالها در مراکــز درمانــی امریکا
جراحــی کــردهام .بســیاری از وســایل
پزشــکی کــه در بیمارســتانهای ایــران
دور ریخته میشــوند با کمــال اطمینان
و با کوچکترین خطری در مراکز درمانی
قابلیت اســتفاده مجدد دارند اما با این
حال وزارت بهداشــت کشــور از سال 94
اســتفاده مجدد از وســایل پزشکی اتاق
عمــل را ممنوع اعالم کرد و از آن ســال
تاکنون بیمارستانها بســیاری از وسایل
گرانبها را دور میریختند.
او میافزاید :مشــکالت ارزی موجب
شــد در نهایــت وزارت بهداشــت بعد از
 3ســال وقفه و در راســتای صرفهجویی
ارزی بخشــنامه فــرآوری مجدد وســایل
پزشکی را به مراکز درمانی ابالغ کند.
رئیس ســازمان نظام پزشکی کشور
در ادامــه بــا اشــاره به فهرســت وســایل
پزشــکی دارای قابلیت اســتفاده مجدد
عنــوان میکنــد :چهار نوع شــرح در این
بخشــنامه داریــم:اول؛ ابــزار و وســایل و
ادواتــی که با بافت ،مایعات ،ترشــحات
و خون بیمار تماس نداشــته باشد.دوم؛
وســایل و ابزاری که دسترســی به داخل
و خلــل و فرج آن امکانپذیر بوده و قابل
توشو و کنترل باشــد .سوم؛وسایل
شس 
و ابــزاری که بســتهبندیشــان باز شــده
ولی اســتفاده نشــدهاند .چهارم؛ وسایل
و ابزاری که تاریخ گذشتهاند اما قابلیت
اســتفاده خــود را از دســت ندادهانــد و
قابلیــت اســتریل شــدن دارنــد .بــرای
مثــال رگهــای مصنوعــی  80ســانتی

ایسنا

معاون بیمهای ســازمان تأمین اجتماعی از رفع همپوشانی سه میلیون
بیمــه شــده میان ســه صنــدوق و ســازمان بیمهگر خبــر داد و گفــت :در
راســتای طرح رفع همپوشــانی بیمهای و شناســایی افرادی که همزمان
در چند ســازمان بیمه گر بیمه هســتند توانستیم در مدت کوتاهی بیش
از ســه میلیون همپوشانی را شناســایی کنیم.وی با اشاره به اینکه تعداد
همپوشــانیها بیــش از  ۶میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفر بود ،گفت :بر اســاس
توافقنامهای که میان ســازمان تأمین اجتماعی ،ســازمان بیمه سالمت
و صندوق بیمه روســتاییان و عشــایر به امضا رسیده است همپوشانی از
این ســازمانها در دســتور کار قرار گرفته اســت.معاون بیمهای ســازمان
تأمین اجتماعی گفت :مشکل قانونی در این خصوص وجود دارد که آن
نیز باید رفع شــود و با رفع این مشکل میتوانیم تمامی همپوشانیهای
بیمهای در سازمانهای بیمه گر را برطرف کنیم.وی گفت :به طور مثال
فــردی کــه دفترچه بیمــه نیروهــای مســلح را دارد و در ســازمان تأمین
اجتماعــی نیز دفترچه بیمه دریافت کرده اســت و قانون این اجازه را به
آنها داده است اما در رفع همپوشانیها باید فرد یکی از دفترچه بیمهها
را حذف کند و فقط تحت پوشش یک سازمان بیمه گر باشد.زدا در پاسخ
به این ســؤال که آیا بیمه شــده میتواند به انتخاب خود یک دفترچه را
حذف کند ،گفت :خیر این امکان ندارد و باید بیمه شده اصلی صندوق یا
سازمانی که هست باقی بماند و دفتر سازمان دیگر را تحویل دهد.

ب سطحی به جنوب تهران
سرازیر شدن ۴۰۰میلیون مترمکعب آ 
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کــه بــه جــای رگهــای بــدن اســتفاده
میکنیــم ،قطعات مهم و بســیار گرانی
هســتند که جــراح میتوانــد یک قطعه
 55میلیمتــری از آن را اســتفاده کنــد و
بقیــه را نگــه دارد .همچنین «اســتیپل»
یا بخیههای فلزی که با ماشــین دوخته
میشوند میتوانند دوباره استریل شده
و مصــرف شــوند .در ســه ســال گذشــته
باقیمانــده همــه ایــن مــواد دور ریختــه
میشد .در حالی که وسایلی که قابلیت
اســتریل شــدن دارنــد از لحــاظ علمــی
هیچگونــه تفاوتــی بــا نــوع اولیهشــان
ندارند.
دکتر محسن محور رئیس بیمارستان
توگــو بــا «ایــران»
بهمــن نیــز در گف 
میگوید :در دو ســال اخیــر آنقدر درباره
عــدم اســتفاده مجــدد از وســایل اتــاق
عمل جوســازی کردند کــه امروز تبعات
آن روشــن شــده اســت .برای مثال ما از
ابزار«هارمونیــک» یــا «کوتــر»  5مرتبــه
اســتفاده میکردیــم امــا در چنــد ســال
گذشته بیمهها و شــرکتهای فروشنده
تجهیــزات پزشــکی اصــرار داشــتند کــه
همــه این وســایل را دور بریزید .تحمیل
هزینههــای اضافــی و خریــد تجهیــزات
گرانقیمــت کمــر بیمههــا و بیمــاران را
شکســت .حاال دوبــاره مســئوالن وزارت
بهداشــت با توجه به شــرایط تحریمها
تصمیم عقالنــی گرفتهاند و بخشــنامه
دادهانــد که وســایل پزشــکی بــا قابلیت
چند بــار مصــرف را دور نریزیم که البته
اتفاق جدیدی نیست و تا قبل از سال 94

هم دستورالعمل همین بود.
او در ادامه با طرح این پرسش که چرا
باید در شــرایط تحریم که بیمارستانها
پمپ اکســیژناتور و پمپ قلــب ندارند،
وســایل گرانقیمــت پزشــکی را دور
بریزند ،عنــوان میکند :تنها کســانی که
مغرض هستند شــایعه استفاده مجدد
از وسایل یکبار مصرف پزشکی را مطرح
کردهاند .باید هوشــیار باشــیم که کفگیر
بیمارســتانها به ته دیگ خورده و هیچ
ابــزاری ندارنــد .شــرکتهای تجهیزات
پزشــکی یا ابــزار ندارند یا اینکــه دارند و
نمیفروشــند .همین االن برای جراحی
قلــب بــه یکــی از بیمارســتان معــروف
تهران میالد برویــد ،پمپ قلب ندارند.
وقتــی امکانــات نیســت چــرا عــدهای
شــیطنت میکنند؟رئیــس بیمارســتان
بهمــن کــه متخصــص بیهوشــی نیــز
هست این را هم به حرفهایش اضافه
میکند که پیشتر ماسک بیهوشی برای
بیماران زیادی استفاده میشد که حتی
بعد از ســوراخ شــدن بــا چســب نیز آن
را مجــدداً ترمیــم میکردیم امــا وزارت
بهداشــت از ســال  94اعــام کــرد که هر
بیمار یک ماســک بیهوشــی باید داشته
باشــد .این اقدام بیمههــا را بیچاره کرد
و حــاال عقالنیــت بــه خــرج دادهانــد که
اسراف نکنند.
ëëجلوگیری از هزینه های اضافی بیمار
و بیمه ها
دکتــر کــوروش شــمیمی رئیــس
انجمــن بیمارســتانهای خصوصی نیز

در ایــن باره به نکته قابــل توجه دیگری
هــم اشــاره میکنــد :اینکه شــرکتهای
تولیدکننده تجهیزات پزشکی در امریکا
بهدلیــل وابســتگی دنیــا بــه تکنولــوژی
پیشــرفته ایــن کشــور وســایل چنــد بــار
مصــرف پزشــکی را کــه قبــاً بــا اتــوکالو
اســتریل میشــد تبدیــل بــه نــوع یکبار
مصرفشــان کردهانــد .به همیــن خاطر
آنهــا مقــاالت متعــددی را در مزیــت
استفاده از وسایل یکبار مصرف پزشکی
نوشتند و وزارت بهداشت ایران نیز پیرو
ایــن مقالهها همان موقع بخشــنامهای
را به بیمارستانها فرســتاد که از وسایل
بیش از یکبار مصرف استفاده نکنند.
دکتر شمیمی میافزاید :ما بهخاطر
بازرســیهای وزارت بهداشــت مجبــور
بودیــم .بــرای مثــال بقایــای پروتزهــا را
که قابلیت اســتریل شدن داشــتند ،دور
بریزیــم .البتــه این بــه معنای اســتفاده
دوبــاره از پروتزهــای داخــل بــدن بیمار
نبــود .در نهایــت از اعضــای جامعــه
جراحــان درخواســت کردیــم بــرای
جلوگیــری از هزینههــای اضافــی بیمار
و بیمههــا ،وزارت بهداشــت را مجــاب
کنند تا دســتورالعمل استفاده از وسایل
پزشــکی بــا قابلیت فــراآوری مجــدد را
صادر کند.بهگفتــه وی با توجه به اینکه
ابالغ این بخشــنامه با مســأله گرانی ارز
همزمان شــده این شائبه به وجود آمده
کــه چــون وزارت بهداشــت پــول نــدارد
ســامت بیماران را با این بخشــنامه به
خطر انداخته است.

نماینده وزارت گردشگری اسپانیادر گفت وگو با «ایران» خبر داد

گردشگران اسپانیایی مشتاق سفر به ایران
زهرا کشوری
خبرنگار

مهر

تعــداد گردشــگرانی کــه هرســال از
ایــران بــه اســپانیا میرونــد بــه  20هزار
گردشگر رسیده است و در مقابل 10هزار
اســپانیایی نیــز ســال گذشــته بــه ایران
آمدهانــد .البتــه براســاس گزارشهای
منتشــر شــده از قرار معلوم گردشگران
اســپانیایی در ردیف ســوم گردشــگران
اروپایــی ورودی بعد از آلمان و فرانســه
به ایران هستند.
بهگــزارش «ایران» در ابتدای دولت
روحانــی ایــران و اســپانیا  20تفاهمنامه
در حــوزه گردشــگری امضــا کردهانــد.
«خورخــه» نماینــده وزارت گردشــگری
اســپانیا ادامــه روابــط ایــران و اســپانیا
در حــوزه گردشــگری را تــا حــدودی بــه
پیامدهــای خــروج ترامــپ از توافــق
هستهای وابسته میداند .هرچند تأکید
میکنــد کــه او فردی سیاســی نیســت و
نمیتوانــد نظــر صریحی دربــاره ماجرا
بدهد .خورخه مسلمان است .نخستین
مقصــد او بعد از اینکه به تهران رســید،
ســفر به مشــهد و زیــارت امــام رضا(ع)
بود .او میگوید« :پیشبینی برنامههای

گردشــگری دو کشور کمی سخت است.
امریــکا بــا ایــران خــوب نیســت .همــه
کشــورهای طــرف ایران منتظر هســتند
که ببینند چه میشــود ».خورخه اعتقاد
دارد که در دو ســه ســال گذشــته ارتباط
گردشــگری ایران و اســپانیا خــوب بوده
و بهتــر هم میشــود .هرچنــد همچنان
گوشــه ذهنش را رفتار ترامپ مشــغول
کرده .در این ســه ســال به گفتــه او تردد
 30هــزار گردشــگر میــان دو کشــور بــا
پروازهــای ایرانی انجــام گرفته .مدیران
ماهــان ایــر هــم اعــام کردهانــد کــه
میخواهنــد یک پرواز دیگــر میان ایران
و اســپانیا برقــرار کنند .خورخــه هم این
مســأله را تأییــد میکند امــا نمیداند با
توجه به تحوالت سیاســی جهــان اجازه
میدهــد کــه ایــن جابهجایــی و پروازها
توسط ایرالین ایرانی انجام بگیرد یا نه.
او میگوید« :ممکن اســت پــرواز ایرانی
برچیــده شــود ».البته تأکیــد میکند که
پیشبینــی او درحــد حــدس و گمــان
اســت امــا این احتمــال را هــم میدهد
که اگــر قوانین بینالمللی اجــازه ندهد
ایرالیــن دیگری جــای ایرالیــن ایرانی را
در تبــادل گردشــگران دو کشــور بگیــرد
«ممکــن اســت مجبــور شــویم بــا یــک

کمپانــی غیــر ایرانــی کار کنیــم ».او در
نهایــت میگوید«:باید تا چند ماه آینده
صبر کرد و دید که چه میشود ».خورخه
تأکیــد میکند«:نگویید خورخــه اینها را
گفت ،چون من از طرف سفارت اسپانیا
نیستم .ممکن است اتفاق بیفتد ممکن
است اتفاق نیفتد».
با وجود این ایران و اسپانیا همچنان
بهدنبال افزایش پرواز و تبادل گردشگر
بیشــتر هســتند .نخســتین همایــش
گردشــگری ایــران و اســپانیا هــم بــه
همین مناســبت در هتــل همای تهران
برگزار شــد .خورخه اعتقاد دارد که این
همایش در اسپانیا هم باید برگزار شود
امــا اســپانیا یــک پیش شــرط دیگر هم
دارد ،تعداد گردشــگران باید زیاد شود.
خورخــه میگوید«:بایــد دید کــه تعداد
مسافران چه تعداد میشوند ».به گفته
او االن تعداد مســافرانی کــه به صورت
هفتگی بــه اســپانیا میروند بســیار کم
است .البته آژانسهای ایرانی که مسافر
به اســپانیا میبرند اعتقاد دارند که این
کشــور در صــدور ویــزا بــرای ایرانیهــا
بســیار ســختگیری میکند .خورخه هم
معتقــد اســت کــه ایرانیهــا برخــاف
اســپانیاییها خیلــی عجلــه دارنــد .او

میگوید«:طول میکشــد تا اسپانیا یک
کار را انجــام بدهــد ».نماینــده وزارت
گردشــگری اســپانیا تأکید میکند که به
هموطنانــش بایــد زمــان داد تــا کارهــا
انجام شود .خورخه پای مسأله دیگری
برای صدور ویزای ایرانی را هم به میان
میکشد؛ مسأله ای آشنا که باعث شده
بســیاری از کشــورها در صــدور ویــزا بــه
ایرانی ها دســت به عصــا حرکت کنند.
برای ورود به اســپانیا «ویزای شــینگن»
نیاز اســت و صــدور ویزای شــینگن هم
نیاز بــه موافقت تمام کشــورهای عضو
دارد .خورخــه میگوید«:بســیاری از
کشــورها اعتقــاد دارنــد قصــد ایرانیها
از ســفر ماندن در اروپاســت ».او درباره
شــناخت هموطنانــش از ایــران هــم
اسپانیاییها را تحت تأثیر تبلیغات زیاد
امریکاییها میداند .او میگوید«:افراد
بســیار فرهیخته مسافر ایران میشوند،
چــرا که بســیاری از مــردم عــادی ایران
را نمیشناســند ».اســپانیا بــرای جذب
گردشــگر ایرانــی عجلــهای نــدارد .این
کشــور  80میلیون گردشــگر دارد یعنی
بــه انــدازه جمعیــت ایــران .بنابرایــن
نســبت به افزایــش گردشــگران ایرانی
روند معمــول و کنــدی را در پیش دارد

اما گردشگران اسپانیایی در ردیف سوم
گردشــگران اروپایی هســتند که در ســه
ســال گذشته در سفر به ایران روند رو به
رشدی داشت هاند.
خورخه پیش از آنکــه به ایران بیاید
بهدلیــل عالقــهای کــه داشــت فارســی
را یــاد گرفــت .او حضــور گردشــگران
اســپانیایی درمراســم عاشــورای ســال
گذشــته که در کشور خبرســاز شد را هم
نوعــی کنجــکاوی بــرای آشــنا شــدن با
فرهنگ ایرانی و آیین مذهبی میداند.

اســپانیا چهارمین کشــور اتحادیــه اروپا
از حیــث تعــداد مســلمانان پــس از
انگلیس ،فرانسه و آلمان است.
خورخــه ایران را برای اســپانیاییها
بســیار ارزان میدانــد و میگویــد:
«در اســپانیا همیــن کــه داخل تاکســی
بنشــینید بــدون اینکــه حرکــت کنیــد
باید ســه یورو بدهید ».خورخه معتقد
اســت :ایــران بایــد بــرای گردشــگران
اســپانیایی تبلیغ کند تا تعداد بیشتری
به ایران بیایند.

