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گـــزارش
نقره داغ شدن مسافران کاشان و بسیاری از شهرهای گردشگری کشور در تعطیالت عید فطر! 

مهمان نوازی به سبک کاشانی ها در عید فطر
ترمیم دیرهنگام کابینه

موضــوع و مســئله اقتصادی و رفــاه اجتماعی از 
مهمترين مسائل روز يك جامعه به حساب می آيد 
برای همين در انتخابات سياسی مورد توجه خاص 
انتخاب كنندگان و داوطلبين انتخاب قرار می گيرد.
عمده شــعارهای اقتصادی دولت انقالبی برمبنای 
تيم اقتصادی توانمند و با تجربه اســتوار شده بود. 
اينکه ايــن دولت درك نموده كه رونق اقتصادی و 
شــکوفايی اقتصاد با يك وزارتخانه و يك سازمان 
شــدنی نيســت و نياز به هماهنگی در گروه های 
اقتصادی دارد جای بســی توفيق و موفقيتی به جا 
برای دولت محســوب می شــود. در حالی كه بعد 
از آغاز به كار دولت مشــخص شــد تيم  اقتصادی 
و مهم تريــن آن وزارت اقتصــاد برنامه روشــنی 
برای مهار گرانی و تورم افســار گســيخته باهدف 

گستردگی سفره های مردم ندارد.
تجربه اقتصادی بيش از 40 سال كشور در جمهوری 
اسالمی ثابت نموده اقتصاد ايران از الگوی اقتصادی 
مشــابهی پيروی نمی كند و بايد بر اساس داده ها 
و موقعيت های ايجاد شــده با حداكثر اســتفاده از 
توانمندی هــای داخلی ، الگوی رفتــاری اقتصاد 
پيش بينی و تدوين شــود. تيم اقتصادی گذشــته 
نشان داد طرح های از پيش تعريف شده در اقتصاد 
كالن كشــور موثر نيســت و بايد بر اساس »محور 
اقتصاد مقاومتی« به فرموده مقام معظم رهبری از 
ظرفيت های داخلی در عرصه بين المللی و داخلی 
بهره بــرد. چنانچه اين تغييــرات در كابينه دولت 
انقالبی بر اساس ترميم و بهبود عملکرد كابينه در 
اجرای تصميمات اقتصادی مناســب با رعايت حال 
مردم و جامعه شــود ، می توان به تحقق شعارهای 

دولت انقالبی بيشتر اميدوار بود.

 ثبت نام وام بازنشستگان
 تامین اجتماعی به زودی

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تأمين 
اجتماعی گفــت: ثبت نام وام قرض الحســنه 10 
ميليــون تومانی بازنشســتگان تامين اجتماعی به 

زودی آغاز می شود.
احمد اســفندياری گفت: بر اساس تصميم گرفته 
شــده، رقم وام بازنشســتگان از 7 ميليون به 10 
ميليون تومان در ســال جــاری افزايش پيدا كرده 
اســت. وی درخصوص ثبت نام وام قرض الحســنه 
بازنشستگان می توانند  تاكيد كرد:  بازنشســتگان، 
از خرداد مــاه از طريق دفاتر كانون بازنشســتگی 
در اســتان های مختلف نســبت به ثبت نام خود و 
بارگذاری مــدارك اقدام كنند. معــاون فرهنگی، 
اجتماعی و امور استان های سازمان تأمين اجتماعی 
گفت: همچنين به زودی ســايتی از سوی سازمان 
تأمين اجتماعی جهت ثبت نام بازنشســتگان برای 
وام قرض الحســنه اعالم خواهد شد و بازنشستگان 
از ايــن طريق هم می توانند نســبت به ثبت نام وام 

مهر اقدام كنند. 

یادداشت

شـهر تعطيـل يـود، اگـر نگوييـم همـه امـا بيـش از 90 
درصـد مغازه هـا از هـر صنـف تعطيـل بـود و كـره كـره 
آنهـا پاييـن! تصـورش را هـم نمی كرديم كه شـهری مانند 
كاشـان كه يك شـهر گردشـگری تاريخی و طبيعی اسـت 
در تعطيـالت عيـد فطـر تعطيـل باشـد و از مهمانـان خود 

نکند! پذيرايـی 
نگارنـده خـود در سـفر بـه كاشـان ود تعطيـالت عيد فطر 
تجربـه خوبـی از سـفر به اين شـهر نداشـت و متأسـفانه با 
برخوردهای نامناسـب شـهروندان كاشـانی هم روبرو شـد.
غذاخوری هـا تعطيـل و آنهايـی هـم كه باز بودنـد خدمات 
ارائـه نمی دادند و پاسـخ به درخواسـت مشـتريان اين بود، 
تمـام شـد غـذا نداريـم! حتی شـرب فروش های شـهر نيز 
بـا وجـودی كـه برخـی از آنها فعال بـود از دادن شـرب به 
مسـافران خـود داری می كـرد در حالـی كـه بـه برخـی از 
مسـافران كـه ظاهـرا بـا تـور آمـده بـودن دريـغ نمی كرد. 

تصـور اينگونـه مهمـان نوازی را از كاشـانی ها نداشـتم.
طبـق گزارش هـای واصلـه، مسـافران تعطيـالت عيد فطر 
در كاشـان و بسـياری از شـهرهای گردشـگری كشـور بـه 
دليـل عـدم برنامه ريـزی بـرای ايـن تعطيـالت، وضعيـت 
اسـف بار و افتضاحـی را تجربـه كردنـد تـا جايـی كـه در 
روز اول و دوم تعطيـالت بيشـتر گردشـگران حتی قادر به 

تهيـه غـذا گـرم نبودند.
ترافيك هـای سـنگين، خيابان هـای قفل شـده، نبود حتی 
يـك وعـده غـذای گـرم، شـلوغی طاقت فرسـای اماكـن 
تاريخـی و گردشـگری و خيابان هـا، عـدم ارائـه خدمـات 
باكيفيـت اماكـن اقامتـی به مسـافران و برخورد نامناسـب 
و غيرحرفـه ای كاركنـان آن بـا مسـافران و حتـی كمبـود 
شـديد آب معدنـی، همگی گوشـه ای از خاطـرات به جای 
مانـده از تعطيـالت عيـد فطـر در ذهن كسـانی اسـت كه 
شـهر كاشـان، سـرآمد شـهرهای تاريخـی و گردشـگری 
ايـران را بـه عنوان مقصد سـفر خـود انتخاب كـرده بودند!
يکـی از مسـافران از تجربـه سـفر خود به كاشـان و قمصر 
بـه تسـنيم ايـن گونه می گويـد: »پـس از حركـت از مبدأ 
از شـلوغی  ترافيـك سـنگين و عبـور  از  از گـذر  بعـد  و 
طاقت فرسـای ورودی شـهر كاشـان، بـه زحمـت از چنـد 
از  مملـو  كـه  شـهر  ايـن  گردشـگری  و  تاريخـی  مـکان 

جمعيـت بـود، ديـدن كرديـم.
هنـگام ظهـر و موقـع سـرو ناهـار، تـالش مـا بـرای پيـدا 
غـذا،  توزيـع  و  فـروش  مراكـز  از  غذايـی  وعـده  كـردن 
كبابی هـا و حتـی دو يـا سـه رسـتوران معـروف اين شـهر 
بی نتيجـه مانـد! ايـن درحالـی بود كه سـاير مسـافران نيز 
در وضعيتـی مشـابه، خسـته و گرسـنه دسـت خالـی بـر 
می گشـتند؛ در نهايـت و بعـد از گذشـت چندين سـاعت، 
موفـق بـه تهيـه يك پـرس غـذا از يـك مركز فـروش غذا 
در يکـی از خيايان هـای فرعـی البتـه بـه دو تـا سـه برابـر 

قيمـت واقعـی غذا شـديم!«
وی در ادامـه صحبت هـای خود وضعيت شهرسـتان قمصر 
را بـه مراتـب وخيم تر از كاشـان توصيف كـرد و گفت: »به 
دليـل ترافيك فوق سـنگين ورودی اين شهرسـتان مجبور 
بـه پـارك خـودرو در مبـادی ورودی و طـی مابقی مسـير 

طوالنی بـه صورت پياده شـديم.

قيمـت  مربوطـه،  مسـئوالن  نظـارت  عـدم  سـايه  در 
محصـوالت سـنتی ايـن شهرسـتان نظير گالب نيز بسـيار 
باالتـر و فراتـر از حـد معمـول و انتظـار بود؛ بـه طوری كه 
هـر ليتـر گالب نامرغـوب و بی كيفيـت حتی تـا 100 هزا 

تومـان نيـز بـه مسـافران عرضـه می شـد!
اينکـه  دليـل  بـه  متأسـفانه  نيـز  خـود  سـفر  ادامـه  در 
نتوانسـتيم جـای خـواب و حتـی غذايـی برای وعده شـام 
پيـدا كنيـم، ناچـاراً سـفر را نيمه تمـام رها كـرده و مجبور 
بـه مراجعـت و عزيمـت بـه سـمت شـهر و منـزل خـود 

شـديم!«
مسـافران  ديگـر  گرفتـه،  صـورت  بررسـی های  مطابـق 
نيـز در فضـای مجـازی، گاليه هـا و صحبت هايـی مشـابه 
مـوارد بيـان شـده داشـتند و بـه نوعـی درد دل و تجربـه 
ناخوشـايند خـود را از سـفر بـه ايـن شـهر در تعطيـالت 

چنـد روزه عيـد فطـر بـه اشـتراك گذاشـته بودنـد.
بـه عنـوان نمونـه كاربـری كـه خـود در كسـوت راهنمای 
تـور، مسـئول برگـزاری تورهـای گردشـگری بـه مقصـد 
كاشـان اسـت، اين گونـه روايـت كـرده: »من سـيزدهم در 
ايـن شـهر تـور داشـتم، بـه قـدری شـلوغ بـود كـه تـا به 
حـال و در ايـن چند سـال چنيـن وضعی رو نديـده بودم؛ 
شـما ميگـی ناهـار! مـن ميگـم حتـی آب و بسـتنی كه به 
جهـت گـرم بودن هـوا می خواسـتم بـرای مسـافران تهيه 
كنـم، مقـدور نبـود و در نهايـت خارج شـهر تونسـتم گير 
بيـارم؛ شـلوغی در آبشـار نياسـر بـه حـدی بـود كـه تنـه 
مـی زد بـه ...! هـر پنـج ثانيـه يك متـر جابه جا می شـديم!

بـه عنوان يـك راهنمای تـور حتی امکان توضيح مناسـب 
در سـايت رو نداشـتم و مجبور شدم توضيحات تکميلی رو 
در اتوبـوس بـه همسـفران ارائه بـدم؛ از سيسـتم بليط باغ 
فيـن گرفتـه تـا عـدم نظارت كه شـايد بـه نوعی شـروعی 
بـرای آسـيب، حداقـل بـه منظر فرهنگـی اين سـايت بود. 
بـه شـدت رنجـش آور بـود. جوی هـای آب كـه قـرار بـود 

در بـاغ ايرانـی صـدای موسـيقی رو يادآور بشـه شـده بود 
محل شـنای كـودكان و فـرار از گرمـای بزرگسـاالن. بس 
كـه دور جوی هـا بـودن و پاهـا داخـل آب و يـا بچه ها كه 

داخـل همـون حـوض در حال شـنا بودن!
وقتـی مسـئوليت و مديريـت يـك جايـی رو بـه عهـده 
می گيرنـد بايـد بـه چالش هـا، آسيب شناسـی، ارزيابی های 
مختلـف و... پيـش از وقـوع هـر اتفاقـی فکر كنن! امسـال 
گذشـت، اميـد بـه اينکـه ديگـه چنيـن صحنـه ای رو در 

نبينيم!« كاشـان 
اكثـر قريـب بـه اتفـاق مسـافرانی كـه در تعطيـالت عيـد 
فطـر در ايـن شـهر حضـور داشـتند از گرانـی سرسـام آور 
ترافيـك  اقامتـی،  مراكـز  و  بـاالی هتل هـا  قيمـت  غـذا، 
نامناسـب  وضعيـت  خيابان هـا،  قفل شـده  و  سـنگين 
اماكـن  سـرويس های بهداشـتی، هجـوم گردشـگران بـه 
تاريخـی و مذهبـی كـه مانع از بازديد و تماشـای مناسـب 
می شـد، ايفـای نقـش پليس بـه عنـوان يك تماشـاچی و 
نـه عنصـر فعـال، عـدم اطالع رسـانی و نصـب هرگونـه بنر 
در ابتـدای ورودی شـهر بـه جهت اطالع رسـانی و ممانعت 
از ورود حجـم بيشـتر از آسـتانه پذيـرش اين شـهر، گاليه 

و انتقـاد می كردنـد.
دقيق تـر  تعبيـر  بـه  و  نواقـص  كاسـتی ها،  ايـن  اوج 
سـوء مديريت در روزهای اول و دوم تعطيالت در كاشـان و 
شـهرهای اطـراف از جملـه قمصر به وضوح قابل مشـاهده 
بـود؛ بـه طـوری كـه بنا بـه گفتـه شـاهدان عينـی تقريباً 
بخـش عمـده ای از گردشـگران و مسـافران سـرگردان در 
گوشـه و كنـار خيابان هـا و پارك هـای كاشـان بـه دليـل 
عـدم پيـدا كـردن غـذای گـرم، وعده شـام يـا بعضـاً ناهار 

خـود را بـا آب ميـوه و يـا غـذای سـرد گذرانـده بودند.
وضعيـت وخيـم پذيـرش گردشـگران در كاشـان در عيـد 
فطـر امسـال، مصـداق بـارز مديريـت يلـه و رهـا شـده 
ميـراث  وزارت  ضعيـف  بسـيار  عملکـرد  و  گردشـگری 

فرهنگـی در كشـور اسـت كـه علی رغـم مصـادف بـودن 
ايـن ايـام بـا فصـل گالب گيـری در كاشـان و قمصـر كـه 
بـه راحتـی قابـل پيش بينـی بـود كه چـه حجـم بااليی از 
مسـافران وارد اين شـهر خواهند شـد، هيچ گونـه مديريت 
صحيح شـهری و گردشـگری در راسـتای سـاماندهی اين 

سـفرها انجـام نگرفـت!
از سـوی ديگـر جـدای از نارضايتی هـای ايجـاد شـده در 
اماكـن  از  بازديدكننـدگان  زيـاد  تعـداد  مسـافران،  بيـن 
تاريخـی و مذهبـی ايـن شـهر كـه در واقـع قلـب تپنـده 
گردشـگری كاشـان محسـوب می شـود، قاعدتـاً تهديـدی 
مـی رود  بـه شـمار  آن  نگاهداشـت  بـرای  بسـيار جـدی 
 كـه بـرای مقابلـه بـا آن تهديـد نيـز هيـچ تدبيـری اتخاذ 

نشده بود.
ايـن  از  نيـز  كشـور  توريسـتی  شـهرهای  ديگـر  سـهم 
سـفرهای  غيرصحيـح  مديريـت  و  بی نظمـی  از  حجـم 
پسـاكرونايی نيـز كمتـر از كاشـان نبـوده و در شـهرهايی 
ماننـد اصفهـان، شـيراز و حتـی گـرگان هم اوضاع دسـت 
 كمـی از كاشـان نداشـته و تقريبـاً اوضاع بـه همين منوال 

بوده است.
مطابـق گزارش هـا، بـه ويـژه در روز اول تعطيـالت عيـد 
فطـر امسـال، اغلب مسـافران شـهرهای توريسـتی از عدم 
امـکان تهيـه غـذا در بيشـتر مراكـز توزيع غـذا، صف های 
طويـل بـرای دريافـت خدمـات و گرانـی و كمبـود مراكـز 

اقامتـی گاليه منـد بوده انـد.
عيـد  تعطيـالت  شـروع  از  قبـل  و  پيش تـر  چنـد  هـر 
نـوروز بـه دليـل كاهـش پيـك كرونـا و رفـع بسـياری از 
محدوديت هـا، امـکان ايجـاد سـونامی سـفر و بـه تبـع آن 
عـارض شـدن مشـکالتی از ايـن دسـت بـه كّرات توسـط 
كارشناسـان و صاحب نظـران حوزه گردشـگری پيش بينی 
و هشـدار شـده بـود اما متأسـفانه در سـايه عـدم مديريت 
صحيـح و كنترل سـفرهای افسـار گريخته توسـط مديران 
حـوزه گردشـگری و شـهری، تعطيـالت عيـد نـوروز و بـه 
دنبـال آن تعطيـالت عيـد فطـر امسـال بـه بدتريـن نحـو 
ممکن سـپری شـد كـه در ايـن ميـان متوليـان و مديران 
مربوطـه تنهـا بـه ارائه آمـار و تعريف و تمجيـد از عملکرد 

مديريتـی خـود پرداختند!
ايـن در حالـی اسـت كـه اين انتظـار به حق وجود داشـت 
كـه در طـول دوران شـيوع كرونـا و ركود سـفرها، مديران 
و متصديـان صنعـت گردشـگری ضمـن پايـش و ارزيابـی 
چگونگـی وضعيت زيرسـاخت های گردشـگری در كشـور، 
درصـدد تقويـت، اعتـال و همچنيـن رفع كردن مشـکالت 
و كمبودهـای احتمالـی اماكـن و زيرسـاخت های مرتبـط 
بـا حـوزه خدمات رسـانی برمی آمدنـد و حداقـل بـا انجـام 
برنامه ريـزی  از  گرته بـرداری  و  اقتبـاس  و  مطالعـات 
متقـن سـاير كشـورهای پيشـرو بـرای مديريت سـفرهای 
داخلـی در دوران پسـا كرونـا، دسـت كم از وقـوع چنيـن 
بی نظمی هـا و بحران هايـی كـه قاعدتـاً نتيجـه ای جـز تلخ 
شـدن كام مسـافران و نارضايتـی آنـان، ايجاد آسـيب های 
اجتماعـی، نابـودی و وارد كـردن خسـارات جبران ناپذيـر 
زيسـت محيطی و صدمـه بـه فضـای اماكـن تاريخـی در 

برنـدارد، جلوگيـری می كردنـد.

ت اولآگهی مناقصه 
نوب
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مناقصه عمومی با شرایط ذیل اقدام نمایند.
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هوشنگمقبولی

خبـــــر

معاون تربيت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به آغاز 
اجرای آزمايشــی طرح توزيع بســته امنيت غذايی دانش آموزان مناطق 
كم برخوردار گفت: بســته امنيت غذايی دانش آموزان از اين جهت حائز 
اهميت اســت كه 60 درصد دانش آموزان ما وعده غذايی صبحانه را طی 
شــش يا هفت روز هفته به صورت كامل مصرف می كنند، اما 40 درصد 

دانش آموزان ما مصرف ناقص صبحانه دارند.
صادق ســتاری فرد در آيين افتتاحيه طرح بســته امنيت غذايی دانش 
آموزان )موســوم به طرح باغ( كه ديروز به صورت نمادين و آزمايشی در 
يکی از مدارس اســتان البرز و حاشيه محمدشهر كرج برگزار و از طريق 
شبکه شاد نيز پخش شد اظهار كرد: اين طرح به صورت آزمايشی در كرج 
و همزمان در سيستان و بلوچستان به اجرا درآمد با اين هدف كه بتوانيم 
برای ســال تحصيلی آينده و از مهرماه اين بســته های غذايی را در ميان 

حداقل سه تا 5 ميليون دانش آموز مناطق محروم  توزيع كنيم.
وی افزود: يکی از سياست ها و اهداف وزارت آموزش و پرورش تربيت تمام 
ساحتی است. يکی از ساحت های شش گانه، ساحت زيستی و بدنی است. 
معتقديم ســالمت زيربنا، بسترســاز و پيش نياز تربيت است. كرونا نشان 
داد اگر سالمت دانش آموزان در معرض خطر باشد، آموزش و تربيت آنها 
نيز به مخاطره خواهد افتاد. ســه مولفه اصلی برای سالمت دانش آموزان، 

تحرك و ورزش، تغذيه و بهداشت فردی و خواب مناسب است. اميدواريم 
با برنامه ها و طرح هايی كه در دوره جديد شروع كرديم به سياست تربيت 

تمام ساحتی در كوتاه مدت نايل شويم.
معاون تربيت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه بسته 
امنيت غذايی دانش آموزان از اين جهت حائز اهميت است كه 60 درصد 
دانش آمــوزان ما وعده غذايی صبحانه را طی شــش يا هفت روز هفته به 
صورت كامل مصــرف می كنند، اما 40 درصد دانــش آموزان ما مصرف 
ناقص صبحانه دارند و از يك روز تا پنج روز در طول هفته ممکن اســت 
صبحانه ميل نکنند گفت: تغذيه هم در رشد جسمی دانش آموزان و هم 
بهره هوشــی و يادگيری بسيار اثرگذار است. ستاری فرد ادامه داد: از يك 
ســو شاهد هســتيم كه 31 درصد دانش آموزان مبتال به چاقی هستند و 
از طرف ديگر هفت تا 10 درصد دچار ســوء تغذيه اند و تغذيه مناســب 
ندارند. نياز بود نســبت به احيای تغذيه دانش آمــوزی اقدام كنيم كه با 
پيگيری وزير اعتبار 1150 ميليارد تومانی برای تغذيه و شير دانش آموزی 
در مناطق محروم در بودجه امســال پيش بينی شــده اســت. وی گفت: 
برای آنکه بتوانيم تعداد دانش آموزان بيشتری را تحت پوشش قرار دهيم 
نيازمند همکاری ستادهای انقالبی از جمله ستاداجرايی فرمان امام، بنياد 

ايسنا مستضعفان، خيرين و گروه های جهادی هستيم. 

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

مصرف ناقص صبحانه در ۴۰ درصد دانش آموزان


