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جز امید راهی نیست...

اینکه چرا در کشــور ما همیشــه اعتراضات بحق مردم ،از
یادداشت
مســیر اصلی خــود دور و منحرف میشــود جــای تأمل و
تدبیر دارد .شاید چون با وجود راهی که در اصل  27قانون
اساسیپیشبینیشدهاست،هیچگاهدرواقعیتمکانیزم
مؤثــری برای به نمایش گذاشــتن اعتــراض و مخالفت از
ســوی مردم وجود ندارد .شاید هم علت آن این باشد که
مهدی تندگویان
مجوز هیچ تجمعی صادر نمیشــود و وزارت کشور همه
معاون ساماندهی امور
تجمعــات و اعتراضــات مدنی را غیرقانونــی میداند .در
جوانان وزارت ورزش
هفته اخیر ما شــاهد بودیم که در بخشهایی از کشورمان
و جوانان
اتفاقات ناخوشایندی رخ داد .ابتدا عدهای که طبق اعالم
برخی رســانه ها در اعتراض به مســائل اقتصادی به خیابانها آمدنــد .این روند در
سایر استانهای کشور با انحراف از اصل به شکل خشونتآمیز و با اقدامات انحرافی
ادامــه پیدا کــرد .این روند خســارتهای مالی و جانیای را بر مردم و کشــور تحمیل
کرد .طبیعی است باید صف تندروهای افراطی را از معترضان تفکیک کرد .به گفته
معاونامنیتیوزیرکشوربیشاز۹۰درصدکسانیکهدرصحنهاینناآرامیهادستگیر
شدهاند ،جوان و نوجوان بودند که میانگین سنی آنها زیر  ۲۵سال بوده و قاطبه آنان
نیز سابقه دستگیری و بازداشت قبلی نداشتند .همه اینها فرزندان و آینده این کشور
هســتند .باید همه اینها را پاره تن کشــور بدانیم ،اعتراض دارند ،ناراحتند ،دلگیرند
اما با همه وجود دلشــان می ســوزد برای آینده این کشور ،همگیشــان از آینده خود
نگران و مضطرب هستند .بسیاری از اینها در استانهایی زندگی میکنند که با انواع
تهاروبهروهستند.
محرومی 
باید درکشان کرد و در کنارشان ایستاد تا اعتراض کردن و فریاد کشیدن را ذیل قانون
اساسی و در چارچوب مرزهای داخلی ،فرابگیرند« .امید» کلید واژه گمشدهای است
که قشر جوان در پی یافتن و دل بستن به آن است .جوانان با همین امید رأی دادند،
با همین امید مشارکت اجتماعی میکنند .همه چیزشان با امید در آمیخته است.
وظیفه ماســت که از این امید ،حراســت و پاســداری کنیم .وقت آن اســت که از خود
بپرسیم امروز جایگاه جوانان در عرصههای مختلف مدیریتی و اجرایی و ...چیست.
پاسخ این سؤال میتواند بخش زیادی از مسأله را روشن کند .هرچقد کفههای ترازو
بهسمتجوانانسنگینترباشد،امیدوارترودلخوشترند.درنهایتفکرمیکنمگر
نیکتدبیرکنیجزامیدراهینیست.

تصمیمات جدید دولت برای اشتغال

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی از بررســی وضع اشــتغال
اخبار
و تــاش بــرای رســیدن به اهداف مشخصشــده در جلســه
مشترکبارئیسجمهوریبااخذتصمیماتجدیدخبرداد.
علیربیعیبااشارهبهبرگزارینشستیبارئیسجمهوریدر
حوزه اشتغال گفت :در این جلسه مقرر شد برای رفع موانع
موجود هماهنگی بینبخشی بیشتری انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری منابع
بانکی را اختصاص دهیم .وی توجه به اشــتغال و اشــتغال روســتایی را از مهمترین
محورهایاینجلسهبرشمردوافزود:دراینجلسهاشتغالفراگیرچشماندازاشتغال
 97و ســهم هر یک از دســتگاهها مشــخص شــد .ربیعــی گفت :جهتگیــری دولت
برای بیش از  975هزار شــغل اســت و تا پایان شهریور 350هزار دفترچهاولی تأمین
اجتماعیداشتیمکهعددخوبیاستکهباشغلهایغیررسمیبتوانیمتاپایان96به
هدفگذاریدرنظرگرفتهشدهبرسیم.ویتوجهبهمعادنراازاولویتهایمهمدولت
دراشتغالبرشمردوافزود:دراینجلسهدرخصوصیارانهمزدوبیمهکارگرانتوسط
دولتنیزتصمیماتخوبیاتخاذشد.

شرایط دشوارصدور کارت ملی با عمل بینی
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جامعه شناسان در گفتوگو با «ایران»:

صدای جوانان معترض را بشنویم
یاسمن صادق شیرازی

جامعــه شناســان تاکنــون تحلیلهــای
مختلفیدربارهاعتراضهایمردمیچند
روز اخیر ارائه کردهاند« .سرمایه اجتماعی
تحلیل رفته» ،موضوعی اســت که اصغر
توگو
مهاجری عنوان میکنــد .وی در گف 
با خبرآنالین تصریح کرده«:موضوعی که
نســبت به آن اظهــار نگرانی کــرده و هنوز
میکنیم این اســت که سرمایه اجتماعی
دچــار فرســایش شــده و اضــاع طالیــی
آن در هــم ریخته اســت .ایــن ضلعها که
تضمینکننــده توســعه جامعه هســتند
عبارتند از شــفافیت ،اعتماد و مشــارکت.
متأسفانهمیزانشفافیتکمشدهوبهتبع
آن اعتمــاد کاهش پیدا کرده و مشــارکت
مــردم در عرصههای عمومی بســیار کم
شــده اســت ».معصومــه ابتــکار معاون
رئیس جهمــوری در امور زنــان و خانواده
نیز در واکنش به بازداشــتهای اخیر ،در
توگو با ایســنا بیان کرده اســت«:ما به
گف 
گفتوگوی عمیق بین نسلی نیازمندیم.
حتماً نیازمند شــنیدن صدای نوجوانان و
جوانان هستیم ،زیرا برای شنیدن صدای
نســل دهــه  ۷۰و  ۸۰فرصــت و فضــای
کافی نه در خانواده و نه در جامعه فراهم
نکردهایم.البتهاقداماتخوبیدرآموزش
و پرورش یا دانشــگاهها برنامهریزی شده،
ولــی کافی نیســت .وی افزود :حتمــاً باید
صدای جوانان و نوجوانان شــنیده شده و
مطالبات آنها درک شــود .این گفتمان با
شنیدن شروع میشود یعنی قبل از اینکه
ما صحبت کنیم ،باید صدای نســل دهه
 ۷۰و ۸۰را بشنویم».وی با بیان اینکه باید
در رســانههای عمومی ،فضــای عمومی
جامعه ،دانشــگاهها ،آموزش و پرورش و
خانواده برای جوانــان و نوجوانان جایگاه
قائــل شــویم ،تصریح کرده :این نســل به
فضای مجــازی گرایش زیادی پیــدا کرده
استایندرحالیاستکهفضایمجازی

همان قدر که فرصتهای فوقالعادهای
دارد ،مقــداری تهدیــد هــم دارد کــه
توانمندســازی جوانــان بــرای اســتفاده
صحیح از فضای مجازی بهترین راه برای
مقابلهباتهدیداتاست».
مسألهایکهدراینمیاننیازبهبررسی
و تحلیــل کارشناســان اجتماعــی دارد،
علــت اصلی گرایش نســل دهــه 70و80
به ســمت اعتراض و اغتشاشهای اخیر
است .در این میان از جامعه شناسان باید
پرسید علت اصلی شنیده نشدن صدای
این نسل چیست و برای تکرار نشدن این
اعتراضهــا چــه کار باید کــرد؟ «اماناهلل
قرایــی مقــدم» جامعــه شــناس معتقد
است حدود 28سال قبل در کتابش تأکید
کرده که امکان بروز دگرگونی خاموش در
جامعه وجود دارد .او با اشاره به اینکه باید
نظــرات جوانان تحصیلکــرده ،فرهیخته
و آینده نگر را در جامعه شــنید ،میگوید:
شکی نیســت که آینده متعلق به جوانان
است .چراکه آنها هستند که در آینده قرار
اســت جامعــه را اداره کننــد و سرنوشــت
کشــور را رقم بزنند .این جامعه شناس با
اشــاره به اینکه آموزش و پرورش ما دچار
مشــکالت متعدد است و همین موضوع
باعــث پرخاشــگری و اعتراض این نســل
شــده اســت ،بیان میکند :هــر جامعهای
دچار نظم و روال مشخصی است .برخی
میگویند این حرکتها از عربســتان خط
میگیرنــد اما بایــد دید این حــرف چقدر
درســت اســت و نبایــد در اینجــا بــه فهم
مــردم توهین شــود .مــا وقتی بــه جوانان
میگوییم تحت تأثیــر توطئه های اعراب
هســتند بــه آنهــا بی احترامــی میکنیم.
او بــا تأکید بــر اینکه نبایــد فراموش کنیم
کــه زمینه اعتــراض در جامعه مــا فراهم
اســت ،میگوید:ســؤال من این اســت که
اگــر مردم کشــورهای دیگــر را تشــویق به
اعتراضکنیمآنهااغتشاشمیکنند؟اگر

زمینه فراهم نباشد که مردم به خیابانها
نمیآیند .باید ضمن ســوا کردن حســاب
قانون شــکنان تندرو  ،مشکل این مردم را
پیدا کنیم و به آن رســیدگی کنیــم .قرایی
مقدم علت افزایش خودکشی در جامعه
را ســرخوردگی و رواج بیاعتمــادی در
جامعه میداند .او با اشاره به اینکه امریکا
عالقهمنــد به ایــن اعتراضها اســت ولی
زمینه اعتراض از قبل در بین مردم وجود
داشــته اســت ،میگویــد :اعالم میشــود
کــه افرادی در دهها شــهر و شهرســتان در
ایــن روزها به خیابانها آمدهاند و نســبت
به شــرایط شــان اعتراض کردهاند .اغلب
اینها کســانی هســتند که نســبت به آینده
خــود چنــدان امیــدوار نیســتند و حــس
می کننــد بــا محدودیــت و محرومیــت
مواجــه بودهانــد .قرایی مقدم با اشــاره به
اینکــه برخــی از مســئوالن بــه وعدههــای
خود عمل نکردهاند و یا کوتاهی کردند که
همین موضوع برخــی از مردم را ناراضی
کــرده اســت ،بیــان میکنــد« :زمانــی کــه
مردم شــاهد تبعیض در جامعه هستند
و با مشــکل معیشتی دســت و پنجه نرم
میکنند زمینه اعتراض در جامعه فراهم
اســت ».ایــن جامعــه شــناس میگویــد:
«زمانــی کــه یک جــوان بــیکار مشــاهده
میکند که نمیتواند تا سالهای دیگر هم
ازدواجکندودرهمینحالبرخیفسادها
رامیبیندبههرحالمعترضمیشود».
قرایی مقدم با اشاره به اینکه بیکاری،
فقرواعتیاددرجامعهروبهافزایشاست،
میگوید«:شکاف طبقاتی در جامعه زیاد
اســت و جوانــان آن را می بینند و خواهان
تعدیلاینوضعیتهستند».
اینجامعهشناسبیانمیکند«:وقتی
حتی رفتن دختران مان به ورزشــگاه ها با
امــا و اگــر مواجــه مــی شــود و ایــن بحث
بــه نتیجــه ای نرســیده  ،وقتــی جوانــان
نمیتواننــد بــه راحتــی بخشــی مهــم از

ابتکار

مهاجری

قرایی مقدم

انتظاری

ëëقرایــی مقدم :شــکاف طبقاتی در جامعــه زیاد اســت و جوانان آن را مــی بینند و خواهــان تعدیل این
وضعیت هستند

نیم نگاه

ëëانتظاری :دغدغه جدی در این اعتراضها حضور دشمن است .البته باید فضای آرامی را هم در جامعه
فراهم کرد تا مردم دغدغهها و مشــکالت خود را بیان کنند اما تجمع و اعتراض راه حل مناسبی برای بیان
دیدگاههای مردم نیست

عقایــد خــود را بیان کننــد به تدریــج این
نسلبهسمتپرخاشگریحرکتخواهد
کرد ».قرایی مقدم با بیان اینکه بر اساس
نظریه«الکسیدوتوکویل»جامعهشناس
فرانسوینبایدجوانانمعترضرادستگیر
کرد ،بیــان میکند«:باید با ایــن جوانان با
آرامش برخورد کنیم .این افراد معترض
دشمن مردم نیستند ولی دشمن کسانی
هستندکهشرایطازدواجوشغلرابرایشان
فراهــم نکردهاند .بنابراین با برخوردهای
خشونتآمیز در قبال مطالبات قانونی و
منطقینبایدزمینهرابرایمهاجرتنسل
جوان به کشورهای دیگر فراهم کنیم ».او
میگوید«:جوانان معترض خواستههایی
مثل شــادی ،شــغل و ازدواج دارنــد و این
امکانــات را بــا وجود ســرمایههای کشــور
میتوانبرایآنهامهیاکرد .اعتراض های
مختلفدرنسلجوانامروزیتلمبارشده
واینبرایجامعههشداردهندهاست».
ëëمسألهامنیتملی
مهمترازبازداشتشدگاناست
اما جامعه شناســانی هم هســتند که

دیدگاه متفاوتی نســبت به این موضوع
دارند«.علی انتظاری» استادیار دانشگاه
عالمه طباطبایی با اشاره به اینکه امنیت
ملــی مهمتــر از انســانهای معتــرض
اســت ،به «ایــران» میگوید«:مردم هم
بایــد حرفهایشــان را بزنند و مســئوالن
نیــز گــوش شــنوا داشــته باشــند امــا اگر
روزی برخــی افراد به دالیل سیاســی به
بلندگــوی دشــمن تبدیل شــدند باید به
هــر حــال مقابله شــود ».ایــن اســتادیار
دانشــگاه عالمه با اشاره به اینکه صدای
مردم را باید شــنید شــکی نیســت ،بیان
میکند«:در تمام کشــورها باید امکانات
الزم بــرای شــنیدن صدای مــردم وجود
داشــته باشــد .مشــکل امنیتی در کشــور
جدی است .تعدادی از مسئوالن نسبت
به بازداشــت جوانــان در این اعتراضها
واکنــش نشــان دادنــد در صورتــی که در
اینجــا نبایــد فرامــوش کنیم که مشــکل
امنیتــی در کشــور بســیار جــدی و حائــز
اهمیت است».
انتظاری با اشــاره بــه اینکه همانطور

کــه نظام سیاســی آزادی را به افراد اعطا
میکند باید نسبت به حضور دشمن هم
مقابله کند ،میگوید :اقداماتی را باید در
برابر این اعتراضهــا انجام داد که دیگر
مشابه آن در جامعه صورت نگیرد .باید
کاری در جامعــه کنیــم کــه دیگــر مردم
فریب دشمن خارجی را نخورند.
این جامعه شــناس با اشاره به اینکه
دشــمن سیاســتهای الزم خــودش
را بــرای فریــب مــردم بــه کار میگیــرد،
بیــان میکند«:دغدغــه جــدی در ایــن
اعتراضها حضور دشــمن اســت .البته
بایــد فضــای آرامــی را هــم در جامعــه
فراهم کرد تا مردم دغدغهها و مشکالت
خــود را بیــان کنند اما تجمــع و اعتراض
راه حل مناســبی برای بیــان دیدگاههای
مردم نیست».
او بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا در جامعــه
دچار مشــکل انســداد ارتباطی هستیم،
میگوید«:این مشــکل را باید در جامعه
مرتفــع کنیم تا صــدای مــردم به گوش
نهادهای مرتبط برسد».

آیین«استقبالازرویدادتبریز»2018باحضورمسئوالنافتتاحشد

تبریز؛ پایتخت گردشگری جهان اسالم

زهرا کشوری

«تبریــز» پایتخت گردشــگری جهان اســام
شــد .ایــن شــهر ســال  2018را فرصــت دارد
تا بهانه حضور بیشتر گردشگران خارجی به
شــمال غرب کشور باشــد .به گزارش روزنامه
ایران ،آیین گشایش این رویداد روز پنجشنبه
بــا حضــور وزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در تبریز
برگــزار شــد« .علــی اصغر مونســان» رئیس
ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشگری میگوید که تبریز را باید در سطح
جهان معرفی کرد تا نماینده ایران در سطح
بینالملل باشد«.ایرج شهینباهر» شهردار
تبریز نیز در دیدار با بهرام قاسمی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه ،تأکید میکند چشمانداز
«تبریز  »2018نیازمند پشــتیبانی وزارت امور
خارجهاست.
براســاس آمارهایــی کــه مونســان مــی دهد
آذربایجــان شــرقی جزو  5اســتان اول کشــور
در مــورد حضــور گردشــگران خارجی اســت
و درنیمــه اول ســال  300هــزار گردشــگر
خارجی داشــته .او از رشــد  6درصدی حضور
گردشــگران خارجــی در این اســتان نســبت
به  6ماهه اول ســال  95خبــر میدهد .پیش
از تبریــز ،قدس ،قونیه و مدینه ســه پایتخت
گردشــگری جهــان اســام بودنــد .مونســان

«تبریز  »2018را پیشــانی گردشگری ایران در
ســالجاری میالدی و ایرانشــهر گردشــگری
اســامی میدانــد .تبریز در نهمیــن اجالس
وزیــران گردشــگری کشــورهای اســامی در
نیجریه،بهعنوانپایتختگردشگریاسالمی
انتخاب شــد .مونســان پیش از اینکه در آیین
گشــایش تبریــز 2018شــرکت کند گفتــه بود
کــه از فرصت پیشآمده در ماههای گذشــته
برای بهرهبرداری از این ســال استفاده نشده
است«.زهرااحمدیپور»رئیسسابقمیراث
فرهنگی کشــور هم پیش از او همین واکنش
را بــه عملکرد تبریز برای آمادگی یک رویداد
جهاناسالمیداشت.اودرجلسههماهنگی
بــرای تبریــز  2018بــا مخاطــب قــرار دادن
مســئوالن استانی و شهری آذربایجان شرقی
وتبریز گفته بود در این جلســه شــرکت کرده
تا بداند دقیقاً در ســال  2018چه برنامههایی
انجام میشــود امــا در این جلســه هیچ چیز
عاید او نشــد .اســتاندار آذربایجان شــرقی در
پاسخبهانتقادرئیسپیشینمیراثفرهنگی
گفته بود آغاز فعالیتها را ابتدای سال2018
میداند.اونقطهشروعپروازتبریزدرصنعت
گردشــگری را بــه بعــد از شــروع ایــن رویداد
موکول کرد .آیین گشــایش رویداد تبریز2018
برنامــه کوچکــی در ســالن کنفرانــس هتــل
پتروشیمی تبریز بود؛چند سخنرانی و اجرای

برنامههایموسیقی.شهرهمدرآنمشارکتی
نداشت .البته به گفته مسئوالن قرار بود چند
برنامه در ســطح شــهر از جمله پــارک «ائل
گلی» انجام شود که اعتراضات مردمی اخیر
باعث شــد تا شــورای تأمین استان به نتیجه
دیگریبرسد.
یکــی از اهــداف ســازمان کنفرانس اســامی
ترویــج گردشــگری از طریــق احــداث و
گســترش هتلها ،اقامتگاههــا ،ترویج غذای
حالل ،سرگرمی و امکانات ورزشی مطابق با
شریعت اســامی بوده است .تبریز به لحاظ
هتــل مشــکل دارد .در این مراســم خبــری از
گردشــگری غــذا نبــود .مســئوالن مهمترین
مراســم تبریز  2018را به سوم فروردین سال
 97موکــول کردهانــد .مراســمی کــه میزبــان
«حسنروحانی»رئیسجمهوریکشوراست
اما تبریــز یک ســال برنامه را بــرای پایتختی
میخواهد .سالی که میتواند با مشارکت سه
استان ترک نشین یعنی آذربایجان شرقی و
غربی و اردبیل مســیر جدیدی به گردشگران
خارجــی نشــان بدهــد .یکــی از اهــداف ایــن
رویــداد معرفی فرهنگــی ترکــی –آذری این
خطه کشــور اســت .این فرهنگ محــدود به
تبریز نمیشود .دو استان آذربایجان غربی و
شرقیسهکلیسارادرفهرستجهانییونسکو
دارنــد که میتواند بهانه خوبــی برای حضور

سایت CHN

«افــرادی که عمل بینی انجــام دادهاند صدور کارت ملی هوشمندشــان
منوط به تعویض شناســنامه اســت»؛ جملــهای که این روزهــا در برخی
از دفاتر پیشــخوان دولت به چشــم میخورد ،آن هم در روزهایی که تب
ثبتنــام کارت ملی هوشــمند بــاال گرفته اســت و خدمات ارائه شــده در
راستای دولت الکترونیک مردم را بیش از پیش تشویق کرده تا با دریافت
کارت ملی هوشمند جدید از خدمات نوین بهرهمند شوند ،اما سخنگوی
ســازمان ثبــت احــوال این موضــوع را رد کــرد و گفت :صــدور کارت ملی
هوشــمند ربطی به عمل بینی نــدارد .به گزارش ایســنا ،در حالی که این
روزهــا بازار ثبتنام کارت ملی هوشــمند داغ اســت ،اما اخیراً موضوعی
ذهن برخی از شهروندان را به خود مشغول کرده که آیا در صورت عمل
بینی صدور کارت ملی هوشمندشــان منوط به صدور شناســنامه جدید
خواهدبودیاخیر؟واگراینگونهباشدتکلیفکسانیکهاینعملراانجام
داده اما شناســنامه جدید نگرفتهاند در این مهلت باقی مانده چیست؟
طــرح چنین موضوعــی در برخی از دفاتر پیشــخوان دولت کــه اگر بینی
خود را عمل کردهاید ،صدور کارت ملی هوشــمندتان منوط به تعویض
شناســنامهتان است ،منجر شده تا برخی از شــهروندان به این فکر کنند
که پروســه دریافت کارت ملی هوشمندشــان بســیار طوالنی خواهد بود.
به همین منظور ابوترابی ســخنگوی ســازمان ثبت احوال ضمن رد این
موضوع گفت :صدور کارت ملی هوشمند ربطی به عمل بینی ندارد زیرا
دراینعملچهرهفردتغییرخاصینخواهدکرد.ویادامهداد:کسانیکه
کارت ملی هوشمندشان را دریافت کردهاند اما به دلیل حادثهای مجبور
به عمل زیبایی چهره شده اند و چهره آنها بهطور کلی تغییر کرده  ،یعنی
چهر ه آنها بعد از عمل زیبایی با قبل از آن تغییر محسوسی داشته است ،
بایدبرایدریافتکارتملیهوشمندجدیدبهثبتاحوالمراجعهکنند.
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گردشگران در کشور باشد .تبریزیها حساب
ویژهایروی«ابراهیمپورفرج»رئیسجامعه
تورگردانان ایران برای حضور گردشــگران در
ســال  2018بــاز کردهانــد .او به روزنامــه ایران
میگویــد قطارهای گردشــگری کــه از اروپا به
ایران میآیند را ســالجاری میالدی به تبریز
میبرد .گردشــگرانی هــم از امریکا برای آنها
مــیآورد .پورفــرج امــا اعتقــاد دارد کــه بایــد
آژانسهایگردشگریآذربایجانشرقیخود
به میان میدان بیایند .به گفته او آژانسهای
اســتان روی خــروج گردشــگران به ایــران ،به
عــراق و مقاصــد زیارتــی تمرکــز کردهانــد و
فعالیتی برای آوردن گردشگر خارجی به این
شهرپرپتانسیلندارند.معرفیپتانسیلهای
گردشگریتبریزدرسطحبینالمللهمیکی
از خواســتههای ســازمان کنفرانس اســامی
است.البتهدرآیینگشایشازچگونگیانجام

تبلیغاتیکسالآیندهتبریزسخنیبهمیان
نیامد.
تبریــز مهمترین کانــون جمعیتی شــمال و
شــمال غــرب کشــور اســت .جمعیــت آن از
باکو پایتخت کشــور آذربایجان بیشــتر است.
کارشناســان قابلیــت بســیاری بــرای رقابت
فرهنگی و رشــد اجتماعی در قیاس با آنکارا
و اســتانبول ترکیــه بــرای آن قائــل هســتند.
فــرش تبریــز حرفهای زیــادی بــرای گفتن
دارد .مشــاهدات عینــی خبرنــگار امــا از بازار
تبریز نشــانی از حضــور بازاریان در رویــداد را
در نمییابــد .هرچند «مســعود پزشــکیان»
نماینده مجلس در آیین گشایش از بازاریان
تبریــز بــرای رویــداد بینالمللــی دعــوت به
مشارکت میکند اما بازار در روزهای نخست
ســال خارج از برنامه اســت .آنهــا کار هر روزه
خود را انجام میدادند .کســانی که میتوانند

یکــی از مهمتریــن جاذبه هــای حضــور
گردشگران خارجی به تبریز باشند .بازار تبریز
بهعنــوان بزرگترین بازار سرپوشــیده تاریخی
جهان در یونســکو ثبت شده است! بازاری که
تنها بهانــه حضــور گردشــگران در آن فرش
تبریز نیســت .معماری بازار و مساجد زیبای
آن در صورت شــناخته شــدن میتواند دلیل
خوبی برای حضور گردشگران خارجی باشد.
متأســفانه همین بــازار هم بخوبــی معرفی
نشده است .بسیاری از گردشگران نمیدانند
در تبریز مســجدی به نام مسجد  63ستونی
وجود دارد که میتواند ســاعتها گردشگر را
بهخودخیرهسازد.شناختهشدهترینمسجد
تبریز مسجد کبود است که متأسفانه ساخت
و سازهای مداوم دارند حریم منظری آن را از
شهرمیگیرند!وضعبرایدیگرآثارتبریزهم
بههمینمنوالاست.
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ادامه از
و ســال  1395نیــز یکــی از ســالهای خــوب اقتصــاد ایــران
صفحه اول
بوده اســت کــه در آن درکنار مهــار نرخ تورم ،رکــود اقتصادی
بــه معنای دقیــق نیز تاحدود زیــادی از بین رفته اســت .البته
ســیمای واقعــی رکــود اقتصــادی در ســالهای اخیر از ســوی
برخی از جریانها تغییر داده شــده است و عدهای سعی دارند تا بخشی از اقدامات
دولتهــای قبــل را بــه پــای دولــت روحانــی بنویســند .در دولتهــای نهــم و دهم
ظرفیتسازیهایی در اقتصاد و صنعت صورت گرفت که واقعی نبود و اکنون به طور
طبیعی این ظرفیتها خالی مانده است و روی آن اسم رکود میگذارند .برای مثال
کارخانهای در دوره قبل با ظرفیت  800کارگر راهاندازی شــد که در آن دو هزار کارگر
قراردادی استخدام شد و اکنون کار برای آن تعداد کارگری که بیش از ظرفیت به کار
گمارده شــدهاند وجود ندارد .برهمین اساس گفته میشود که برخی از کارخانهها و
واحدهــای تولیدی با ظرفیتی در حدود  30درصد کار میکنند که شــاخص برخی از
منتقدان شده است .برهمین اساس دولت باید برای مردم توضیح دهد که شرایط
چگونه است .از برنامه سوم توسعه تاکنون بهجز جهش قیمتی حاملهای انرژی در
دولــت احمدینــژاد ،قیمتها در اقتصاد ایران حبس شــده و اجازه افزایش به آنها
داده نشــده اســت و هرگاه قیمتها افزایش یابد مردم احســاس گرانی میکنند .اما
درصورتی که قیمتها بهنگام و در زمان درســت افزایش مییافت نه تنها فشــاری
به مردم وارد نمیشد بلکه با تزریق درآمدها به بخش تولید و اشتغال رفاه جامعه
نیــز ارتقــا پیدا میکرد .هــم اکنون بنیادهای اقتصادی کشــور به خوبــی کار میکند و
جهتگیریهــای آن نیــز به درســتی تعیین شــده اســت .بودجه ســال  97نیــز با دو
رویکرد اساسی افزایش اشتغالزایی و فقرزدایی توسط دولت تدوین شده است که در
شــرایط کنونی اقتصاد ایران نسخه مؤثری خواهد بود .زمانی که نرخ رشد اقتصادی
افزایش یابد به اشــتغالزایی و رشد درآمد خانوارها که همان فقرزدایی است ،منجر
خواهد شد .بنابراین دولت نباید به انتقادهای غیرکارشناسی نسبت به الیحه بودجه
تدوینــی خود شــک کند و متناســب با واقعیــت های موجود  ،منافــع ملی  ،ظرفیت
مردم و کشش اقتصاد مسیر را ادامه دهد.

