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موضــوع و مســئله اقتصادی و رفــاه اجتماعی از
مهمترین مسائل روز یک جامعه به حساب میآید
برای همین در انتخابات سیاسی مورد توجه خاص
انتخاب کنندگان و داوطلبین انتخاب قرار میگیرد.
عمده شــعارهای اقتصادی دولت انقالبی برمبنای
تیم اقتصادی توانمند و با تجربه اســتوار شده بود.
اینکه ایــن دولت درک نموده که رونق اقتصادی و
شــکوفایی اقتصاد با یک وزارتخانه و یک سازمان
شــدنی نیســت و نیاز به هماهنگی در گروه های
اقتصادی دارد جای بســی توفیق و موفقیتی به جا
برای دولت محســوب میشــود .در حالی که بعد
از آغاز به کار دولت مشــخص شــد تیم اقتصادی
و مهمتریــن آن وزارت اقتصــاد برنامه روشــنی
برای مهار گرانی و تورم افســار گســیخته باهدف
گستردگی سفره های مردم ندارد.
تجربه اقتصادی بیش از  ۴۰سال کشور در جمهوری
اسالمی ثابت نموده اقتصاد ایران از الگوی اقتصادی
مشــابهی پیروی نمیکند و باید بر اساس داده ها
و موقعیتهای ایجاد شــده با حداکثر اســتفاده از
توانمندی هــای داخلی  ،الگوی رفتــاری اقتصاد
پیش بینی و تدوین شــود .تیم اقتصادی گذشــته
نشان داد طرح های از پیش تعریف شده در اقتصاد
کالن کشــور موثر نیســت و باید بر اساس «محور
اقتصاد مقاومتی» به فرموده مقام معظم رهبری از
ظرفیتهای داخلی در عرصه بین المللی و داخلی
بهره بــرد .چنانچه این تغییــرات در کابینه دولت
انقالبی بر اساس ترمیم و بهبود عملکرد کابینه در
اجرای تصمیمات اقتصادی مناســب با رعایت حال
مردم و جامعه شــود  ،میتوان به تحقق شعارهای
دولت انقالبی بیشتر امیدوار بود.

خبـــــر
ثبت نام وام بازنشستگان
تامین اجتماعی به زودی

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تأمین
اجتماعی گفــت :ثبت نام وام قرض الحســنه ۱۰
میلیــون تومانی بازنشســتگان تامین اجتماعی به
زودی آغاز می شود.
احمد اســفندیاری گفت :بر اساس تصمیم گرفته
شــده ،رقم وام بازنشســتگان از  ۷میلیون به ۱۰
میلیون تومان در ســال جــاری افزایش پیدا کرده
اســت .وی درخصوص ثبتنام وام قرضالحســنه
بازنشســتگان ،تاکید کرد :بازنشستگان میتوانند
از خرداد مــاه از طریق دفاتر کانون بازنشســتگی
در اســتانهای مختلف نســبت به ثبتنام خود و
بارگذاری مــدارک اقدام کنند .معــاون فرهنگی،
اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی
گفت :همچنین به زودی ســایتی از سوی سازمان
تأمین اجتماعی جهت ثبتنام بازنشســتگان برای
وام قرضالحســنه اعالم خواهد شد و بازنشستگان
از ایــن طریق هم میتوانند نســبت به ثبتنام وام
مهر
اقدام کنند.
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نقرهداغ شدن مسافران کاشان و بسیاری از شهرهای گردشگری کشور در تعطیالت عید فطر!

مهماننوازی به سبک کاشانیها در عید فطر

شـهر تعطیـل یـود ،اگـر نگوییـم همـه امـا بیـش از 90
درصـد مغازههـا از هـر صنـف تعطیـل بـود و کـره کـره
آنهـا پاییـن! تصـورش را هـم نمیکردیم که شـهری مانند
کاشـان که یک شـهر گردشـگری تاریخی و طبیعی اسـت
در تعطیلات عیـد فطـر تعطیـل باشـد و از مهمانـان خود
پذیرایـی نکند!
نگارنـده خـود در سـفر بـه کاشـان ود تعطیلات عید فطر
تجربـه خوبـی از سـفر به این شـهر نداشـت و متأسـفانه با
برخوردهای نامناسـب شـهروندان کاشـانی هم روبرو شـد.
غذاخوریهـا تعطیـل و آنهایـی هـم که باز بودنـد خدمات
ارائـه نمیدادند و پاسـخ به درخواسـت مشـتریان این بود،
تمـام شـد غـذا نداریـم! حتی شـرب فروشهای شـهر نیز
بـا وجـودی کـه برخـی از آنها فعال بـود از دادن شـرب به
مسـافران خـود داری میکـرد در حالـی کـه بـه برخـی از
مسـافران کـه ظاهـرا بـا تـور آمـده بـودن دریـغ نمیکرد.
تصـور اینگونـه مهمـان نوازی را از کاشـانیها نداشـتم.
طبـق گزارشهـای واصلـه ،مسـافران تعطیلات عید فطر
در کاشـان و بسـیاری از شـهرهای گردشـگری کشـور بـه
دلیـل عـدم برنامهریـزی بـرای ایـن تعطیلات ،وضعیـت
اسـفبار و افتضاحـی را تجربـه کردنـد تـا جایـی کـه در
روز اول و دوم تعطیلات بیشـتر گردشـگران حتی قادر به
تهیـه غـذا گـرم نبودند.
ترافیکهـای سـنگین ،خیابانهـای قفل شـده ،نبود حتی
یـک وعـده غـذای گـرم ،شـلوغی طاقتفرسـای اماکـن
تاریخـی و گردشـگری و خیابانهـا ،عـدم ارائـه خدمـات
باکیفیـت اماکـن اقامتـی به مسـافران و برخورد نامناسـب
و غیرحرفـهای کارکنـان آن بـا مسـافران و حتـی کمبـود
شـدید آب معدنـی ،همگی گوشـهای از خاطـرات به جای
مانـده از تعطیلات عیـد فطـر در ذهن کسـانی اسـت که
شـهر کاشـان ،سـرآمد شـهرهای تاریخـی و گردشـگری
ایـران را بـه عنوان مقصد سـفر خـود انتخاب کـرده بودند!
یکـی از مسـافران از تجربـه سـفر خود به کاشـان و قمصر
بـه تسـنیم ایـن گونه میگویـد« :پـس از حرکـت از مبدأ
و بعـد از گـذر از ترافیـک سـنگین و عبـور از شـلوغی
طاقتفرسـای ورودی شـهر کاشـان ،بـه زحمـت از چنـد
مـکان تاریخـی و گردشـگری ایـن شـهر کـه مملـو از
جمعیـت بـود ،دیـدن کردیـم.
هنـگام ظهـر و موقـع سـرو ناهـار ،تلاش مـا بـرای پیـدا
کـردن وعـده غذایـی از مراکـز فـروش و توزیـع غـذا،
کبابیهـا و حتـی دو یـا سـه رسـتوران معـروف این شـهر
بینتیجـه مانـد! ایـن درحالـی بود که سـایر مسـافران نیز
در وضعیتـی مشـابه ،خسـته و گرسـنه دسـت خالـی بـر
میگشـتند؛ در نهایـت و بعـد از گذشـت چندین سـاعت،
موفـق بـه تهیـه یک پـرس غـذا از یـک مرکز فـروش غذا
در یکـی از خیایانهـای فرعـی البتـه بـه دو تـا سـه برابـر
قیمـت واقعـی غذا شـدیم!»
وی در ادامـه صحبتهـای خود وضعیت شهرسـتان قمصر
را بـه مراتـب وخیمتر از کاشـان توصیف کـرد و گفت« :به
دلیـل ترافیک فوق سـنگین ورودی این شهرسـتان مجبور
بـه پـارک خـودرو در مبـادی ورودی و طـی مابقی مسـیر
طوالنی بـه صورت پیاده شـدیم.

در سـایه عـدم نظـارت مسـئوالن مربوطـه ،قیمـت
محصـوالت سـنتی ایـن شهرسـتان نظیر گالب نیز بسـیار
باالتـر و فراتـر از حـد معمـول و انتظـار بود؛ بـه طوری که
هـر لیتـر گالب نامرغـوب و بیکیفیـت حتی تـا  100هزا
تومـان نیـز بـه مسـافران عرضـه میشـد!
در ادامـه سـفر خـود نیـز متأسـفانه بـه دلیـل اینکـه
نتوانسـتیم جـای خـواب و حتـی غذایـی برای وعده شـام
پیـدا کنیـم ،ناچـارا ً سـفر را نیمهتمـام رها کـرده و مجبور
بـه مراجعـت و عزیمـت بـه سـمت شـهر و منـزل خـود
شـدیم!»
مطابـق بررسـیهای صـورت گرفتـه ،دیگـر مسـافران
نیـز در فضـای مجـازی ،گالیههـا و صحبتهایـی مشـابه
مـوارد بیـان شـده داشـتند و بـه نوعـی درد دل و تجربـه
ناخوشـایند خـود را از سـفر بـه ایـن شـهر در تعطیلات
چنـد روزه عیـد فطـر بـه اشـتراک گذاشـته بودنـد.
بـه عنـوان نمونـه کاربـری کـه خـود در کسـوت راهنمای
تـور ،مسـئول برگـزاری تورهـای گردشـگری بـه مقصـد
کاشـان اسـت ،اینگونـه روایـت کـرده« :من سـیزدهم در
ایـن شـهر تـور داشـتم ،بـه قـدری شـلوغ بـود کـه تـا به
حـال و در ایـن چند سـال چنیـن وضعی رو ندیـده بودم؛
شـما میگـی ناهـار! مـن میگـم حتـی آب و بسـتنی که به
جهـت گـرم بودن هـوا میخواسـتم بـرای مسـافران تهیه
کنـم ،مقـدور نبـود و در نهایـت خارج شـهر تونسـتم گیر
بیـارم؛ شـلوغی در آبشـار نیاسـر بـه حـدی بـود کـه تنـه
مـیزد بـه  !...هـر پنـج ثانیـه یک متـر جابهجا میشـدیم!
بـه عنوان یـک راهنمای تـور حتی امکان توضیح مناسـب
در سـایت رو نداشـتم و مجبور شدم توضیحات تکمیلی رو
در اتوبـوس بـه همسـفران ارائه بـدم؛ از سیسـتم بلیط باغ
فیـن گرفتـه تـا عـدم نظارت که شـاید بـه نوعی شـروعی
بـرای آسـیب ،حداقـل بـه منظر فرهنگـی این سـایت بود.
بـه شـدت رنجـشآور بـود .جویهـای آب کـه قـرار بـود

در بـاغ ایرانـی صـدای موسـیقی رو یادآور بشـه شـده بود
محل شـنای کـودکان و فـرار از گرمـای بزرگسـاالن .بس
کـه دور جویهـا بـودن و پاهـا داخـل آب و یـا بچهها که
داخـل همـون حـوض در حال شـنا بودن!
وقتـی مسـئولیت و مدیریـت یـک جایـی رو بـه عهـده
میگیرنـد بایـد بـه چالشهـا ،آسیبشناسـی ،ارزیابیهای
مختلـف و ...پیـش از وقـوع هـر اتفاقـی فکر کنن! امسـال
گذشـت ،امیـد بـه اینکـه دیگـه چنیـن صحنـهای رو در
کاشـان نبینیم!»
اکثـر قریـب بـه اتفـاق مسـافرانی کـه در تعطیلات عیـد
فطـر در ایـن شـهر حضـور داشـتند از گرانـی سرسـامآور
غـذا ،قیمـت بـاالی هتلهـا و مراکـز اقامتـی ،ترافیـک
سـنگین و قفلشـده خیابانهـا ،وضعیـت نامناسـب
سـرویسهای بهداشـتی ،هجـوم گردشـگران بـه اماکـن
تاریخـی و مذهبـی کـه مانع از بازدید و تماشـای مناسـب
میشـد ،ایفـای نقـش پلیس بـه عنـوان یک تماشـاچی و
نـه عنصـر فعـال ،عـدم اطالعرسـانی و نصـب هرگونـه بنر
در ابتـدای ورودی شـهر بـه جهت اطالعرسـانی و ممانعت
از ورود حجـم بیشـتر از آسـتانه پذیـرش این شـهر ،گالیه
و انتقـاد میکردنـد.
اوج ایـن کاسـتیها ،نواقـص و بـه تعبیـر دقیقتـر
سـوءمدیریت در روزهای اول و دوم تعطیالت در کاشـان و
شـهرهای اطـراف از جملـه قمصر به وضوح قابل مشـاهده
بـود؛ بـه طـوری کـه بنا بـه گفتـه شـاهدان عینـی تقریباً
بخـش عمـدهای از گردشـگران و مسـافران سـرگردان در
گوشـه و کنـار خیابانهـا و پارکهـای کاشـان بـه دلیـل
عـدم پیـدا کـردن غـذای گـرم ،وعده شـام یـا بعضـاً ناهار
خـود را بـا آب میـوه و یـا غـذای سـرد گذرانـده بودند.
وضعیـت وخیـم پذیـرش گردشـگران در کاشـان در عیـد
فطـر امسـال ،مصـداق بـارز مدیریـت یلـه و رهـا شـده
گردشـگری و عملکـرد بسـیار ضعیـف وزارت میـراث

فرهنگـی در کشـور اسـت کـه علیرغـم مصـادف بـودن
ایـن ایـام بـا فصـل گالبگیـری در کاشـان و قمصـر کـه
بـه راحتـی قابـل پیشبینـی بـود که چـه حجـم باالیی از
مسـافران وارد این شـهر خواهند شـد ،هیچگونـه مدیریت
صحیح شـهری و گردشـگری در راسـتای سـاماندهی این
سـفرها انجـام نگرفـت!
از سـوی دیگـر جـدای از نارضایتیهـای ایجـاد شـده در
بیـن مسـافران ،تعـداد زیـاد بازدیدکننـدگان از اماکـن
تاریخـی و مذهبـی ایـن شـهر کـه در واقـع قلـب تپنـده
گردشـگری کاشـان محسـوب میشـود ،قاعدتـاً تهدیـدی
بسـیار جـدی بـرای نگاهداشـت آن بـه شـمار مـیرود
کـه بـرای مقابلـه بـا آن تهدیـد نیـز هیـچ تدبیـری اتخاذ
نشده بود.
سـهم دیگـر شـهرهای توریسـتی کشـور نیـز از ایـن
حجـم از بینظمـی و مدیریـت غیرصحیـح سـفرهای
پسـاکرونایی نیـز کمتـر از کاشـان نبـوده و در شـهرهایی
ماننـد اصفهـان ،شـیراز و حتـی گـرگان هم اوضاع دسـت
کمـی از کاشـان نداشـته و تقریبـاً اوضاع بـه همین منوال
بوده است.
مطابـق گزارشهـا ،بـه ویـژه در روز اول تعطیلات عیـد
فطـر امسـال ،اغلب مسـافران شـهرهای توریسـتی از عدم
امـکان تهیـه غـذا در بیشـتر مراکـز توزیع غـذا ،صفهای
طویـل بـرای دریافـت خدمـات و گرانـی و کمبـود مراکـز
اقامتـی گالیهمنـد بودهانـد.
هـر چنـد پیشتـر و قبـل از شـروع تعطیلات عیـد
نـوروز بـه دلیـل کاهـش پیـک کرونـا و رفـع بسـیاری از
محدودیتهـا ،امـکان ایجـاد سـونامی سـفر و بـه تبـع آن
عـارض شـدن مشـکالتی از ایـن دسـت بـه کرّات توسـط
کارشناسـان و صاحبنظـران حوزه گردشـگری پیشبینی
و هشـدار شـده بـود اما متأسـفانه در سـایه عـدم مدیریت
صحیـح و کنترل سـفرهای افسـار گریخته توسـط مدیران
حـوزه گردشـگری و شـهری ،تعطیلات عیـد نـوروز و بـه
دنبـال آن تعطیلات عیـد فطـر امسـال بـه بدتریـن نحـو
ممکن سـپری شـد کـه در ایـن میـان متولیـان و مدیران
مربوطـه تنهـا بـه ارائه آمـار و تعریف و تمجیـد از عملکرد
مدیریتـی خـود پرداختند!
ایـن در حالـی اسـت کـه این انتظـار به حق وجود داشـت
کـه در طـول دوران شـیوع کرونـا و رکود سـفرها ،مدیران
و متصدیـان صنعـت گردشـگری ضمـن پایـش و ارزیابـی
چگونگـی وضعیت زیرسـاختهای گردشـگری در کشـور،
درصـدد تقویـت ،اعتلا و همچنیـن رفع کردن مشـکالت
و کمبودهـای احتمالـی اماکـن و زیرسـاختهای مرتبـط
بـا حـوزه خدماترسـانی برمیآمدنـد و حداقـل بـا انجـام
مطالعـات و اقتبـاس و گرتهبـرداری از برنامهریـزی
متقـن سـایر کشـورهای پیشـرو بـرای مدیریت سـفرهای
داخلـی در دوران پسـا کرونـا ،دسـتکم از وقـوع چنیـن
بینظمیهـا و بحرانهایـی کـه قاعدتـاً نتیجـهای جـز تلخ
شـدن کام مسـافران و نارضایتـی آنـان ،ایجاد آسـیبهای
اجتماعـی ،نابـودی و وارد کـردن خسـارات جبرانناپذیـر
زیسـتمحیطی و صدمـه بـه فضـای اماکـن تاریخـی در
برنـدارد ،جلوگیـری میکردنـد.

پوشش  ۳تا  ۵میلیون دانش آموز در طرح بسته امنیت غذایی

مصرف ناقص صبحانه در  ۴۰درصد دانشآموزان
معاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به آغاز
اجرای آزمایشــی طرح توزیع بســته امنیت غذایی دانشآموزان مناطق
کم برخوردار گفت :بســته امنیت غذایی دانش آموزان از این جهت حائز
اهمیت اســت که  ۶۰درصد دانشآموزان ما وعده غذایی صبحانه را طی
شــش یا هفت روز هفته به صورت کامل مصرف میکنند ،اما  ۴۰درصد
دانش آموزان ما مصرف ناقص صبحانه دارند.
صادق ســتاری فرد در آیین افتتاحیه طرح بســته امنیت غذایی دانش
آموزان (موســوم به طرح باغ) که دیروز به صورت نمادین و آزمایشی در
یکی از مدارس اســتان البرز و حاشیه محمدشهر کرج برگزار و از طریق
شبکه شاد نیز پخش شد اظهار کرد :این طرح به صورت آزمایشی در کرج
و همزمان در سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد با این هدف که بتوانیم
برای ســال تحصیلی آینده و از مهرماه این بســتههای غذایی را در میان
حداقل سه تا  ۵میلیون دانشآموز مناطق محروم توزیع کنیم.
وی افزود :یکی از سیاستها و اهداف وزارت آموزش و پرورش تربیت تمام
ساحتی است .یکی از ساحتهای ششگانه ،ساحت زیستی و بدنی است.
معتقدیم ســامت زیربنا ،بسترســاز و پیشنیاز تربیت است .کرونا نشان
داد اگر سالمت دانشآموزان در معرض خطر باشد ،آموزش و تربیت آنها
نیز به مخاطره خواهد افتاد .ســه مولفه اصلی برای سالمت دانشآموزان،

تحرک و ورزش ،تغذیه و بهداشت فردی و خواب مناسب است .امیدواریم
با برنامهها و طرحهایی که در دوره جدید شروع کردیم به سیاست تربیت
تمام ساحتی در کوتاه مدت نایل شویم.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسته
امنیت غذایی دانش آموزان از این جهت حائز اهمیت است که  ۶۰درصد
دانشآمــوزان ما وعده غذایی صبحانه را طی شــش یا هفت روز هفته به
صورت کامل مصــرف میکنند ،اما  ۴۰درصد دانــش آموزان ما مصرف
ناقص صبحانه دارند و از یک روز تا پنج روز در طول هفته ممکن اســت
صبحانه میل نکنند گفت :تغذیه هم در رشد جسمی دانش آموزان و هم
بهره هوشــی و یادگیری بسیار اثرگذار است .ستاریفرد ادامه داد :از یک
ســو شاهد هســتیم که  ۳۱درصد دانشآموزان مبتال به چاقی هستند و
از طرف دیگر هفت تا  ۱۰درصد دچار ســوء تغذیه اند و تغذیه مناســب
ندارند .نیاز بود نســبت به احیای تغذیه دانشآمــوزی اقدام کنیم که با
پیگیری وزیر اعتبار  ۱۱۵۰میلیارد تومانی برای تغذیه و شیر دانشآموزی
در مناطق محروم در بودجه امســال پیشبینی شــده اســت .وی گفت:
برای آنکه بتوانیم تعداد دانشآموزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم
نیازمند همکاری ستادهای انقالبی از جمله ستاداجرایی فرمان امام ،بنیاد
ایسنا
مستضعفان ،خیرین و گروههای جهادی هستیم.
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