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هنــر شــش هــزار ســاله در حالــی بــا اوجــش فاصلــه مــی گیــرد کــه در صــورت احیــاء
مــی توانــد نقــش موثــری در اشــتغال و توســعه در جوامــع محلــی کرمــان ایفــا کنــد امــا
اســتادکاران کرمانــی زیــر ســایه صنایــع دســتی چیــن هســتند.
شــاید بــرای بســیاری از مــردم ایــن مســئله متصــور باشــد کــه علــت مهــم و اصلــی رکــود
محســوس و نفسگیــر در تولیــد و صنعــت تحریمهــای بینالمللــی و نوســان شــدید
ارزی اســت.
«حــال تولیــد خــوب نیســت» ،ایــن را کارخانــه داران مــی گوینــد و مــردم ،اعتقــاد دارنــد
واحدهــای تولیــدی بــزرگ و بــا پیشــینه ،قربانــی اشــتباه در خصوصــی ســازی شــده انــد.
بــا خــارج شــدن اتوبــوس هــای دریایــی از چرخــه جابجایــی مســافران در هرمــزگان،
شــناورهای دســته دوم کشــورهای همســایه جایگزیــن شــد و علیرغــم وجود 40شــرکت
کشــتی ســازی در ایــران همچنــان حمایتــی از آنهــا نمــی شــود.
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تولیدکننـدگان داخلـی با وجـود مشـکالتی ازجمله تحریم
و کمبـود مواد اولیـه با تکیهبر نیـروی کار بومـی و خالقیت
تـوان تأمیـن نیـاز بـازار را دارنـد امـا واردات بیرویـه کمر
تولیدکننـدگان را خم کرده اسـت.

در راســتای پیگیــری منویــات مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه
بــه بنــد  ۲۱سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر
«تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن بهویــژه
در محیطهــای علمــی ،آموزشــی و رســانهای و تبدیــل آن بــه
گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی» تمرکــز بــر تولیــد محتــوای
رســانهای اثربخــش در ایــن حــوزه در دســتور کار قرارگرفته اســت.
در ایــن راســتا بــا نگاهــی بــه سیاسـتهای ابالغــی مقــام معظــم
رهبــری در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــرای تقویــت اطالعرســانی
و تولیــد محتــوای رســانهای در ایــن بخــش برنامهریــزی صــورت
گرفتــه اســت تــا در قالــب پروندههایــی بــه هرکــدام از بندهــای
ایــن منشــور پرداختــه شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه برنامهریــزی دولــت در تدویــن ۱۲
برنامــه ملــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و پایلــوت
قــرار گرفتــن ســه اســتان در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی پیگیــری
و رصــد برنامههــا در ایــن بخــش از دیگــر اولویتهــای ایــن
رســانه خواهــد بــود .ایــن اولویــت در راســتای رویکــرد در حــوزه
مطالبــه گــری بــرای تحقــق برنامههــا در ایــن بخــش صــورت
میگیــرد.
در ایــن گــزارش بــا تمرکــز بــر بنــد «افزایــش تولیــد داخلــی
نهادههــا و کاالهــای اساســی (بهویــژه در اقــام وارداتــی) ،و
اولویــت دادن بــه تولیــد محصــوالت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد
تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتــی باهــدف کاهــش
وابســتگی بــه کشــورهای محــدود و خــاص» -سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی -نگاهــی بــه وضعیــت واردات و تأثیــر آن
بــر تولیــد داخلــی در اســتانهای مختلــف کشــور داریــم.
تولیدکنندگان :واردات غیرضروری را متوقف کنید
تولیدکننــدگان داخلــی طــی ســالهای اخیــر بــا مشــکالت
متعــددی ازجملــه تأمیــن نقدینگــی ،مــواد اولیــه و مشــکالتی
در خصــوص واردات مــواد اولیــه و صــادرات کاالی نهایــی
مواجــه بودهانــد امــا وقتــی پــای درد دل صنعــت گــران ایرانــی
مینشــینیم یــک نگرانــی بالقــوه و مشــترک دارنــد و آن واردات
کاالهــای مشــابه تولیــد داخــل اســت.
باوجوداینکــه دولــت طــی ســالهای اخیــر از واردات کاالهــای
مشــابه منع شــده اســت امــا بخــش خصوصــی همچنــان در زمینه
واردات کاالهــای مشــابه تولیــد داخــل نقــش جــدی ایفــا کــرده
اســت و گاه برخــی از ایــن کاالهــا هــم بهصــورت قاچــاق وارد
کشــور میشــود.
از ســوی دیگــر در زمینــه ممنوعیــت واردات کاالهای مشــابه تولید
داخــل از ســوی دولــت نیــز اماواگرهــای مختلفــی هــم وجــود دارد،
درحال ـی ســازوکارهایی بــرای تهیــه لیســت کاالهــای مشــابهی
کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــوند ایجادشــده امــا هنــوز ایــن
لیســت بهصــورت جامــع تدویــن نشــده اســت.
زمانــی کــه قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــد داخلــی
تصویــب شــد در معاونــت امــور صنایــع وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت دفتــری بــا عنــوان «توانمندیهــای تولیــد
و خدمــات کشــوری» ایجــاد و مقــرر شــد ایــن دفتــر لیســت
نهایــی کاالهــای تولیــد داخلــی را تهیــه کنــد امــا ایــن دفتــر
نــه قــدرت الزم را داشــت و نــه موردتوجــه قــرار گرفــت و
نتیجــه ایــن بیتوجهــی بســته شــدن پیدرپــی کارخانههــا
و کارگاههــای داخلــی و افزایــش نــرخ بیــکاری در اســتانهای
مختلــف کشــور بــود.
هرچنــد مجلــس طــی ماههــای اخیــر طرحــی در خصــوص
ممنوعیــت واردات کاالهــای مشــابه داخلــی نیــز تهیهکــرده و
درصــدد ممنوعیــت ورود ایــن کاالهــا توســط بخــش خصوصــی
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چرخ تولید زیر فشار واردات شکست

واردات غیرضروری را متوقف کنید

برآمــده اســت امــا همچنــان پــای رانتخــواران و گاه قاچاقچیانــی
کــه ایــن کاالهــا را وارد میکننــد روی گــردن تولیدکننــدگان
ســنگینی میکنــد.
بــا وجــود تأکیــد اقتصاددانــان بــرای تبییــن لــزوم جلوگیــری از
واردات کاالهــای دارای نمونــه مشــابه داخلــی بــه نظــر میرســد
هنــوز یــک ســازوکار مناســب در دولــت بــرای جلوگیــری از
مداخــات نابجــای تجــاری اندیشــیده نشــده اســت.
سرآغازی برای ایجاد یک بازار مصرف مناسب
هرچنــد قاچــاق کاال نیــز در ایــن مســیر صدمــات جبرانناپذیــری
بــر بدنــه تولیــد داخلــی وارد کــرده اســت امــا اگــر قانــون
تأثیرگــذاری بــرای مهندســی دقیــق واردات کاالهــا بــه کشــور
طرحریــزی و اجــرا شــود زمینــه الزم بهمنظــور برخــورد بــا پدیــده
قاچــاق نیــز در گام بعــد فراهــم خواهــد شــد.
محمدحســن آزمــوده ،اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه در ایــن
خصــوص میگویــد :تحریمهــا هرچنــد محدودیتهایــی
ایجــاد کــرده و در ماههــای اول ســردرگمی در خصــوص
اختــال در کانالهــای تولیــد ایجــاد میکنــد امــا در ادامــه
و در صــورت مدیریــت صحیــح میتــوان بــا حمایــت از تولیــد
داخلــی و تقویــت پتانســیلهای اقتصــادی بســیاری از نیازهــای
بــازار را رفــع کــرد.
وی افــزود :در حــال حاضــر توزیــع کاالهــای ایرانــی در اکثــر
فروشــگاههای داخلــی و زنجیــرهای بهصــورت چشــمگیر افزایــش
یافتــه اســت و ایــن امــر میتوانــد ســرآغازی بــرای ایجــاد یــک
بــازار مصــرف مناســب در مقابــل تولیدکنندگانــی باشــد کــه
سالهاســت زیــر ســایه برندهایــی گرفتارشــدهاند کــه تولیــد
مشــابه کارخانههــای ملــی را بــا قیمتهــای ارزانتــر وارد بــازار
میکننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد :متأســفانه در اکثــر اســتانها بهویــژه
در شــهرکهای صنعتــی و گاه کارخانههایــی کــه ســالها در کشــور
فعالیــت کردهانــد شــاهد رکــود هســتیم و کاالهــای تولیــدی بــه
فــروش نمیرونــد ،ایــن امــر فقــط مختــص صنایــع نیســت بلکــه در
بســیار از مـواردی کــه پتانســیل تولیــد داریــم از ظرفیتهــای بالقــوه
استفادهنشــده و فشــارهای متعــددی از ســوی کاالهــای مشــابه کــه
اکث ـراً تولیــد کارخانههــای مشــترکالمنافع و یــا چیــن هســتند بــه
ظرفیتهــای اقتصــادی وارد شــده اســت.

وی بیــان کــرد :اقتصــاد یــک علــم اســت و بایــد حلقههــا و
مؤلفههــای تأثیرگــذار را بهدرســتی کنــار یکدیگــر بگذاریــم
تــا زنجیرههــای تولیــد ایجــاد شــود در غیــر ایــن صــورت و
بهخصــوص در صــورت نابســامانی در واردات و یــا رانتهــای
وارداتــی صنایــع داخلــی از هــم میپاشــد.
آزمــوده افــزود :حمایــت از کاالی ایرانــی فقــط یــک شــعار نیســت
بلکــه بایــد بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود بهطوریکــه مــردم از
خریــد کاالهــای مشــابه خارجــی خــودداری کننــد ،مجلــس قوانین
الزم را مصــوب و دولــت اجــرا کنــد و گمــرک نیــز بهصــورت
جــدی واردات را کنتــرل کنــد و در ایــن صــورت اســت کــه رقابــت
در ســطح ملــی افزایــش و کیفیــت کاالهــا نیــز روزبـهروز افزایــش
مییابــد.
وی افــزود :قوانینــی وجــود دارد امــا اجــرا نمیشــود و یــا در برخــی
مــوارد بــا ایــن قوانیــن بــازی میشــود و درنهایــت برخــی کاالهای
بیکیفیــت خارجــی بهســادگی وارد بــازار کشــور میشــود و
تولیــد داخــل و اشــتغال را از بیــن میبــرد.
داستان کارخانه ریسندگی خراسان رضوی
صنعــت نســاجی یکــی از قدیمیتریــن صنایــع کشــور و اســتان
خراســان رضــوی اســت کــه بــه دلیــل ورود بیرویــه نــخ دچــار
مشــکل اساســی شــد بــه صورتــی کــه تنهــا  ۳۰درصــد واحدهــای
تولیــد آنهــم بــا ظرفیــت پاییــن بــه کار خــود ادامــه میدهنــد امــا
طــی ماههــای اخیــر بــا کاهــش واردات جــان دوبــارهای بــه ایــن
کارخانههــا داده شــده اســت.
بــه دلیــل ورود بیرویــه نــخ و پارچــه بــه کشــور بســیاری از
واحدهــای نســاجی روبــه تعطیلــی رفــت و کار بهجایــی رســید کــه
واحدهــای تولیــدی برجســته کشــور ازجملــه «مشــهد نــخ» بــا ۲۶
ســال فعالیــت خــرداد ســال گذشــته تعطیــل و پیگیریهــا بــرای
احیــای ایــن واحــد ادامــه دارد.
کارخانههــای نســاجی خراســان رضــوی کــه بــه دلیــل واردات
نــخ و پارچههــای خارجــی بیکیفیــت امــا ارزان انبارهایشــان
مملــو از کاالهــای فــروش نرفتــه بــود بعــد از کاهــش واردات و
عــدم صرفــه قاچــاق پارچــه ایــن روزهــا کاالهــای خــود را بهتــر
در بــازار بــه فــروش میرســانند امــا حــاال بــا مشــکل تأمیــن مــواد
اولی ـهای کــه بایــد از خــارج کشــور وارد کننــد و همچنیــن تــورم
افسارگســیخته مواجــه شــدهاند.
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صنعــت نســاجی بــرای فعالیــت خــود بــه مــواد اولی ـهای ازجملــه
پنبــه ،الیــاف اکریلیــک و رنگهــای شــیمیایی نیــاز دارد کــه  ایــن
کاالهــا مشــمول ارز دولتــی نمیشــوند و طبیعــی اســت ایــن
اقــدام در محصــول نهایــی نیــز تأثیــر گذاشــته و در نهایــت موجب
افزایــش قیمــت پوشــاک و پارچــه در بــازار میشــود.
دبیــر خانــه صنعــت و معــدن خراســان رضــوی گفــت :طــی
دو ســال گذشــته واردات بهشــدت بــه صنایــع نســاجی کشــور
آســیب زد و باعــث تعطیلــی کارخانجــات شــد ولــی در دو مــاه
اخیــر بــا واقعــی شــدن نــرخ ارز ایــن مشــکل خودبهخــود رفــع
شــد هرچنــد واقعــی شــدن نــرخ ارز بایــد بــا شــیب مالیمتــری
انجــام میشــد.
فیــروز ابراهیمــی گفــت :بایــد تهدیــد بــه وجــود آمــده را تبدیــل به
فرصــت کنیــم و دولــت بــا اختصــاص ارز بــرای واردات مــواد اولیــه
بــه افزایــش تولیــد و بهتبــع آن افزایــش اشــتغال کمــک کنــد.
وی ادامــه داد :در دو ســال گذشــته دو واحــد بــزرگ تولیــدی
نســاجی اســتان تعطیلشــده بــود کــه اخیــراً بــا تغییــر مدیریــت
هــر دو دوبــاره بــه چرخــه تولیــد بازگشــتهاند و بهتــر از قبــل
مشــغول فعالیــت هســتند.
دبیــر خانه صنعــت و معدن خراســان رضــوی ادامــه داد :دولــت باید
اقــدام بــه نیازســنجی کنــد و مــواد اولیــه مورداحتیــاج صنایــع را بــا
نــرخ رســمی بــرای کارخانجــات وارد کنــد و بــر فــروش محصــول
آنهــا نیــز نظــارت کنــد تــا مشــکلی در عرضــه محصــوالت در
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بــازار بــه وجــود نیایــد.
تولیدیهــای پوشــاک مشــهد تحــت تأثیــر واردات
و قاچــاق لبــاس
رئیــس اتحادیــه پوشــاک دوختــه مشــهد بــه وضعیــت ایــن
روزهــای صنعــت نســاجی و پوشــاک اشــاره کــرد و گفــت :ســال
 ۹۶واردات پوشــاک بــرای اشــخاص حقیقــی ممنــوع بــود و فقــط
اشــخاص حقوقــی و شــرکتها میتوانســتند واردات لبــاس
انجــام دهنــد کــه در ســال جــاری بهطورکلــی واردات  ۱۳۹۱قلــم
کاال ازجملــه کیــف و کفــش و لبــاس ممنــوع شــد.
مهــدی لســان طوســی افــزود :بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات،
تمــام پوشــاک خارجــی کــه در مغازههــا عرضــه میشــود قاچــاق
اســت و مأمــوران مبــارزه بــا قاچــاق کاال در صــورت مشــاهده
کاال را ضبــط و  ۳برابــر ارزش جنــس جریمــه صــادر میشــود و
بااینوجــود در حــال حاضــر حــدود  ۵۰درصــد پوشــاک موجــود در
بــازار را کاالی خارجــی قاچــاق تشــکیل میدهــد.
وی ادامــه داد :مشــکل اصلــی حــوزه نســاجی در شــرایط فعلــی
مــواد اولیــه تولیــد اســت کــه شــامل قانــون ممنوعیــت واردات
شــده اســت کــه اگــر ایــن مشــکل رفــع شــود بــا توجــه بــه ســال
حمایــت از کاالی ایرانــی واحدهــای تولیــدی کــه از ســال گذشــته
بــا انگیــزه بیشــتری وارد تولیــد شــده بودنــد دوبــاره کار را از ســر
خواهنــد گرفــت.
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خســارت واردات چــرم بــه صنعتگــر داخلــی/
تولیدکننــده هــا :واردات ممنــوع شــود
واردات بیرویــه چــرم و نیــز قاچــاق ایــن کاال بــه تولیدکننــدگان
ایــن محصــول خســارت فراوانــی وارد کــرده اســت و آنهــا
خواهــان اعمــال تعرفــه بــاال و یــا ممنوعیــت ورود ایــن کاال بــه
کشــور هســتند.
چــرم تولیــدی کشــور بــه دلیــل واردات بیرویــه روی دســت
تولیدکننــده میمانــد امــا در ایــن شــرایط مشــاهده میشــود ،کــه
برخــی کاالهایــی کــه در داخــل کشــور ،آنهــم بــا کیفیــت بــاال
تولیــد میشــود ،در حــال صدمــه دیــدن فــراوان در پــی واردات
بیرویــه کاالهــای خارجــی اســت ،یکــی از ایــن کاالهــا کــه در
اســتان تهــران شــاهد آســیب رســیدن بــه تولیــد در پــی واردات
هســتیم« ،چــرم» اســت.
یکــی از تولیدکننــدگان صنعــت چــرم کــه در یک شــهرک صنعتی
در جنــوب اســتان تهــران فعالیــت دارد ،قاچــاق چــرم مصنوعــی
بــا کیفیــت پاییــن بــه داخــل کشــور را از مهمتریــن مشــکالت
تولیدکننــدگان چــرم دانســت و اضافــه کرد :متأســفانه قاچــاق چرم
مصنوعــی ،بــا کیفیــت و قیمــت پاییــن بــه کشــور همچنــان ادامه
دارد و پیگیریهــای تولیدکننــدگان و فعــاالن ایــن صنعــت بــرای
جلوگیــری از ایــن امــر کارســاز نبــوده اســت ،گاهــی شــاهد واردات
چــرم از طریــق گمــرک نیز هســتیم و ایــن موضــوع صدمه بســیار
زیــادی بــه تولیــد چــرم در داخــل کشــور وارد کــرده اســت.
وی ادامــه داد :انبــوه چــرم تولیــدی بــه دلیــل رغبــت مصرفکننده
بــه قیمــت پایینتــر و نابســامانی بــازار روی دســت تولیدکننــده
میمانــد و عمــ ً
ا برنامهریــزی مناســبی بــرای صــادرات هــم
مشــاهده نمیشــود و بایــد اعتــراف کنیــم ،خبــری از بــازار خــوب
ســالهای پیــش نیســت و تولیــدات روی دســت تولیدکننــده
میمانــد و بــه همیــن دلیــل بســیاری از ظرفیتهــای تولیــد
عمــ ً
ا بــه کار گرفتــه نمیشــود.
ایــن فعــال صنعــت چــرم گفــت :بســیاری از تولیــدات وارداتــی
اســتانداردهای جهانــی را نداشــته و در واقــع اجنــاس پس فرســتاده
شــده و مصنوعــی اســت ،کــه بهســوی کشــور مــا ســرازیر شــده
و موجــب وارد شــدن لطمــات فــراوان بــه صنعــت چــرم طبیعــی در
اســتان تهــران و دیگــر نقــاط شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــازار اروپــا و آســیای میانــه را نیــز بــه دلیــل
بیدقتــی در برندســازی بهراحتــی از دســت دادیــم ،گفــت :بارهــا
بــه مســئولین مرتبط صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــکالت موجود
را گوشــزد کردیــم ،امــا در عمــل تحرکــی بــرای حفــظ بــازار داخل
مشــاهده نشــده اســت.
واردات از مبــادی رســمی و قاچــاق کمــر صنعــت قــم
را خــم کــرده اســت
قــم نیــز یکــی از اســتانهای اســتراتژیک در خصــوص صنایــع
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در مراکــز عمــده جمعیتــی اســت ،امــا
بســیاری از ایــن صنایــع هــم بــا مشــکالت عمــدهای در رقابــت بــا
واردات بیرویــه کاالهایــی مواجــه هســتند کــه نمونــه آنهــا را
تولیــد میکننــد امــا از آنســوی مرزهــا وارد میشــود.
یکــی از کارآفرینــان برتــر اســتان قــم بــا اعــام اینکــه اراده
و خالقیــت ایرانــی تــوان مقابلــه بــا هــر تحریــم و مانعتراشــی
بینالمللــی را دارد ،گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه نــاوگان
مدیریــت اقتصــادی کشــور نیــاز بــه خــون تــازه و تدبیــر جوانــان
نخبــه دارد.
وی ادامــه داد :بیشــترین ضربــه را در عرصــه قاچــاق و واردات کاال،
آن عــدهای زدنــد کــه بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی کاال وارد و بــا قیمــت
آزاد بــه بــازار عرضــه کردنــد.
ایــن تولیدکننــده انــواع محصــوالت خــواب و ملزومــات و تولیــدات
پلیاتیلنــی بــا طــرح ایــن مطلــب کــه تولیدکننــده داخلــی
نمیتوانــد بــا کاالهــای قاچــاق و وارداتــی رقابــت کنــد ،گفــت:
متأســفانه در دایــره قاچــاق کاال گروهــی خــاص بــا ارتباطهــای
ویــژه بهطــور نامحســوس حمایــت میشــوند.
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همچنیــن مدیــر یکــی دیگــر از شــرکتهای تولیدکننــده لــوازم
گرمایشــی و سرمایشــی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات لوازمخانگــی
خارجــی ارز ســنگینی را از کشــور خــارج میکنــد ،گفــت :متأســفانه
مافیــا و رانــت گســتردهای در حــوزه قاچــاق کاال بهویــژه
لوازمخانگــی وجــود دارد.
علیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در تولید محصــوالت برقــی منافع
ملــی را رعایــت کنیــم ،گفــت :اگــر دولــت نســبت بــه مزیتهــای
فنــاوری کاالهــای ایرانــی اطالعرســانی جامــع و شــفافی کنــد،
دیگــر اســتفاده و واردات کولرهــای گازی ارزبــر توجیهــی نخواهــد
داشــت.
علیــان بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۳۵۰مــدل محصــول سرمایشــی
و گرمایشــی تولیــد میکنــد ،گفــت :باوجودایــن ظرفیتهــای
انحصــاری و خالقانــه بــه دلیــل واردات ،قاچــاق ،رکــود شــدید،
نبــود تســهیالت مناســب و گرانــی مــواد اولیــه مجبــور بــه تعدیــل
نیــرو شــدیم و ایــن ریــزش ادامــه خواهــد داشــت.
کاالهای چینی بیکیفیت و ارزان هستند
یکــی از تولیدکننــدگان انــواع داروهــای گیاهــی ،انســانی و
دامپزشــکی بــا تصریــح ایــن مطلــب کــه در حــال حاضــر بــه
دلیــل گرانــی عــوارض گمرکــی و افزایــش قیمــت ارز واردات
مقرونبهصرفــه نیســت ،گفــت :عمــده واردات حــوزه دارویــی در
بخــش آنتیبیوتیکهــا اســت.
علــی شــریعتمداری بــا تأکیــد بــر اینکــه وابســتگیها در واردات
دارویــی رو بــه کاهــش اســت ،گفــت :متأســفانه برخــی از
شــرکتهای دارویــی بــا اینکــه کاال را در داخــل تولیــد میکننــد
امــا بــا برنــد و مــارک خارجــی وارد بــازار میکننــد!
وی دربــاره علــت ایــن فریبــکاری گفــت :ایــن شــرکتها بــا
ایــن کار هــم میتواننــد دارو را بــه قیمــت دلخــواه بفروشــند
و هــم بــه دنبــال گرفتــن ارزهــای دولتــی بــرای واردات دارو
هســتند.
مدیرعامــل شــرکت دارو درمــان ســلفچگان بــا تأکیــد بــر اینکــه
اوضــاع تولیــد دارو در کشــور مطلــوب اســت ،گفــت :متأســفانه
برخــی از رویههــای واردات دارو بیشــتر ســودجویی اســت تــا
تأمیــن نیــاز داخلــی.
شـریعتمداری ورود بیرویـه دارو را برای تولیدکننـدگان داخلی مضر
دانسـت و افـزود :ورود دارویـی کـه تـوان تولیـد داخلـی داریـم بـه
معنـای این اسـت کـه تولیدکننـده بومـی را نابـود کردهایم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی قــم بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد روی
اقتصــاد تمرکــز و مدیریــت کنــد ،گفــت :اگــر دولــت بتوانــد
مشــکالتی ماننــد بیتوجهــی نظــام بانکــی بــه صنعــت و
هرجومــرج در قیمــت بــازار را مدیریــت کنــد ،مشــکالت ناشــی
از تحریمهــا قابلپیشــگیری و مدیریــت اســت.
ابوالفضــل خاکــی بــا بیــان اینکــه گرانــی و افزایــش هزینههــا
ســبب ورود بیرویــه برخــی از کاالهــای کــم کیفیــت شــده
اســت ،گفــت :بســیاری از کاالهــای چینــی بــا ویژگــی ارزانــی
و فراوانــی در فهرســت بــاالی فــروش در ســطح اســتان قــم
هســتند.
وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی یکــی از خطــوط تولیــد لوازمخانگــی
بومــی اســتان گفــت :ایــن مرکــز تولیــد انــواع آبمیــوه گیــری و
جاروبرقــی بــه دلیــل نبــود امــکان تأمیــن برخــی از لــوازم پایــه و
ورود کاالهــای مشــابه خارجــی تعطیلشــده و حــدود  ۱۰۰نفــر
بیــکار شــدهاند.
ریسک قاچاق کاال باال برود
خاکــی از مســئوالن گمــرک خواســت کــه یــک تعرفــه ثابــت و
مقرونبهصرفــه بــرای ورود کاال تعییــن کننــد و گفــت :کســانی
کــه اقــدام بــه ورود کاالهــای قاچــاق میکننــد بایــد حــدود ۳۰
درصــد بــرای حملونقلهــای غیرمجــاز و واســطهگریها
اضافــه هزینــه کننــد امــا گاهــی اوقــات پذیــرش ریســک و
اضافههزینــه راحتتــر از ورود کاال از بســترهای مجــاز اســت.
بههرحــال آنچــه از مجمــوع گفتههــا و رویکردهــای
تولیدکننــدگان بخشهــای مختلــف صنعــت اســتان قــم
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برمیآیــد ایــن اســت کــه ســوء تدبیرهــا و افسارگســیختگی
مدیریــت اقتصــادی نقــش پررنگتــر و تأثیرگذارتــری از مجمــوع
تحریمهــا دارد.
تولیدات استان سمنان زیر تیغ واردات
در اســتان ســمنان هــم بررســیهای صــورت گرفتــه نشــان
میدهــد در چهــار محــور باوجــود تولیــدات داخــل ،همچنــان
شــاهد واردات هســتیم ،نخســتین مــورد «کــود» اســت .امــروز
یکــی از بزرگتریــن و غنیتریــن معــادن کــود معدنــی ایــران
در حاشــیه شــاهرود قــرار دارد کــه بخــش خصوصــی آن را مــورد
بهرهبــرداری قــرار داده اســت ،ایــن کــود بــا دارا بــودن بیــش از ۶۰
نــوع مــاده معدنــی بــا آزومیــت آمریکایــی برابــری میکنــد امــا
کــود یکــی از واردات کنونــی اســتان ســمنان اســت.
قطعــات خــودرو نیــز چنیــن وضعیتــی رادارنــد امــروز بــا راهانــدازی
ســه واحــد خودروســازی و قطعهســازی ،ســمنان بــه یکــی از
مهمتریــن مراکــز صنعــت خودروســازی ایــران اســامی بــدل
شــده امــا در عیــن نابــاوری همچنیــن قطعــات خــودرو بــه ایــن
اســتان وارد میشــود کــه برخــی علــت آن را مافیــا و برخــی دیگــر
ســوء مدیریــت میداننــد کــه دراینبیــن همچنــان قطعــه ســازان
دچــار ضــرر میشــوند.
ســومین محــور لوازمخانگــی اســت کــه حداقــل در دو واحــد
تولیــدی مرکــز اســتان بهصــورت جــدی بــا تولیــد و صــادرات
کولــر ،پکیــج و دســتگاههای گرمایشــی ،یخچــال و ی ـخزن ادامــه
کار میدهــد امــا از ســوی دیگــر گمــرک اســتان از نامهــای
خارجــی کاالهــا و لوازمخانگــی مملــو اســت.
دیگــر محــور «دارو» اســت ،بزرگتریــن داروســاز دامپزشــکی
ایــران در گرمســار اســت امــا واردات انبــوه کاالهــا و داروهــای
دامــی کارشناســان اقتصــادی را شــگفتزده کــرده اســت.
هرچنــد احمــد همتــی نماینــده ســمنان ،مهدیشــهر و ســرخه
در مجلــس ســال گذشــته در نشســت بررســی واردات دارو در
ســمنان بابیــان اینکــه طــی چهــار ســال گذشــته واردات دارو در
کشــور افزایــش نداشــته بلکــه بــه میــزان پنــج الــی  ۱۰درصــد
کاهــش واردات دارو را نیــز شــاهد هســتیم ،خواســتار کنتــرل
مصــرف و واردات دارو شــده بــود امــا همچنــان ایــن رویــه
برقــرار اســت.
تعرفه گمرکی کاالهای خارجی افزایش یافته است
معــاون ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ســمنان ضمن
تائیــد واردات محصوالتــی کــه مشــابه آنهــا در اســتان تولیــد
میشــود ،گفــت :ایــن امــر طبیعــی اســت و هیــچ کار غیرقانونــی
صــورت نگرفتــه اســت.

علــی یــزدان فــر بابیــان اینکــه امــروز بســیاری از محصــوالت
تولیــدی در اســتان ســمنان وارد هــم میشــوند ،تأکیــد کــرد:
قطعــات خــودرو ،کولــر ،پکیــج و سیســتم گرمایشــی ،یخچــال و
 ....هــم در اســتان ســمنان تولیــد میشــود امــا واردات محصــوالت
خانگــی خارجــی هــم برحســب نیــاز بــازار صــورت میگیــرد و
هیــچ کار غیرقانونــی هــم رقــم نخــورده اســت.
وی افــزود :بــرای اینکــه تولیدکننــده داخلــی بتوانــد بــا واردات
رقابــت کنــد امــا محصــوالت خارجــی تعرفــه  ۶۰درصــدی
گمــرک میپردازنــد کــه درازای آن تولیدکننــده داخلــی یــا آن را
نمیپــردازد و یــا در نمونههایــی کــه مونتــاژ کاالهــای خارجــی
در اســتان ســمنان صــورت میگیــرد -مثــ ً
ا موتــور یخچــال
خارجــی در ایــن اســتان ســرهم میشــود -تعرفــه بســیار کمتــر
از واردات کل مجموعــه یــک یخچــال اســت کــه ایــن امــر
تــوان رقابتپذیــری را بــه تولیدکننــده داخلــی میدهــد و ایــن
تعرفههــای واردات باعــث حمایــت از او میشــود.
معــاون صنایــع ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت اســتان ســمنان
دربــاره قطعــات خــودرو هــم گفــت :قبــول داریــم متأســفانه برخی
اوقــات حتــی خــود خودروســازان هــم از چیــن قطعــات وارد
میکننــد و دلیلشــان هــم شــاید کاهــش قیمــت تولیــد در نمونــه
چینــی و یــا شــاید مافیــای موجــود در مقولــه قطعــات خودرو باشــد
کــه ایــن امــر باوجــود صنعــت قطعهســازی در اســتان ســمنان
ضربــه زننــده اســت امــا در ســایر صنایــع و تولیــدات قانونگــذار
واردات هیــچ محصولــی را غیرقانونــی نمیدانــد و تنهــا دولــت را
مکلــف بــه حمایــت از تولیدکننــده کــرده کــه در ایــن راه اقدامــات
بســیار خوبــی در اســتان ســمنان صــورت میگیــرد.
برخــی معتقــد هســتند کــه بــرای حمایــت از کاالهــای تولیــد
داخــل اســتان بایــد «صــادرات محــوری» را در پیــش بگیریــم یــا
بهعبارتدیگــر بایــد بــه دنبــال تولیــد صــادرات محــور باشــیم
کــه البتــه بــا آمایــش ســرزمینی اســتان ســمنان نیــز بخوانــد یعنی
بــه دنبــال صنایــع کــم آب و پرفایــده باشــیم.
از ســوی دیگــر امــا بســیاری افــراد ازجملــه رئیــس اتــاق بازرگانــی
ســمنان معتقــد هســتند کــه میتــوان سیاســتهای خوبــی را
بــرای حمایــت از صادرکننــدگان آغــاز کــرد تــا کمکــم جوامــع
محلــی هــم بــه خریــد کاالهــای داخــل اســتان روی بیاورنــد.
زمزمههــای تلــخ بــرای طــای ســرخ در خراســان
جنوبــی
درحالیکــه هنــوز سرنوشــت برنــد ســازی زعفــران ایــران در
جهــان مشــخص نشــده بــود ،خبــر قاچــاق پیــاز زعفــران ایــران
بــه کشــورهای دیگــر ازجملــه افغانســتان تــن زعفــرانکاران را
ت ـبدار کــرد و هنــوز لــرز ایــن تــب التیــام نیافتــه بــود کــه خبــر
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مجــاز شــدن واردات زعفــران و پــودر آن صــدای تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان طــای ســرخ را درآورد.
تیــر  ۹۶بــود کــه تعــدادی از رســانهها تیترهــای
شــوکه کننــد های زدنــد «واردات زعفــران و پــودر
زعفــران مجــاز شــد» ایــن در حالــی بــود کــه اوایــل
همــان مــاه در ســال گذشــته وزیــر صنعــت ،واردات
کاالهــای مشــابه داخلــی را ممنــوع  اعــام کــرده بــود.
غافــل از اینکــه وزارتخانــه تحــت مدیریتــش طــی
مصوبــهای واردات زعفــران و پــودر آن را جــزو لیســت
ممنو عالورود یهــا قلمــداد نکــرده بــود.
بــا ایــن تفاســیر از مصائــب تولیــد ،فــروش و صــادرات محصوالت
کشــاورزی هــر چــه بگوییــم بازهــم کــم اســت ،در بحبوحه انتشــار
ایــن خبــر بــرای محصولــی کــه بــا تولیــد بیــش از  ۳۲۰تــن در
ســال مقــام اول در دنیــا را بــه ایــران داده اســت ،هرچنــد عــدهای
آن را تکذیــب کردنــد امــا عــدهای هــم پرســیدند مگر چه اشــکالی
دارد؟! ســؤالی کــه شــاید تعــداد زیــادی از کشــاورزان پاس ـخهای
روشــنی بــرای آن داشــته باشــند.
خراســان جنوبــی ازجملــه اســتانهایی اســت ،کــه بخشــی از
تولیــد زعفــران کشــور را بــه خــود اختصــاص داده تــا جایــی کــه
بــا فعالیــت حــدود  ۳۶هــزار زعفــران کار و تولیــد بیــش از  ۵۰تــن
زعفــران خشــک توانســته جایــگاه خوبــی را در تولیــد طالی ســرخ
در کشــور از آن خــود کنــد.
معــاون تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
جنوبــی دربــاره چنیــن مصوب ـهای اظهــار بیاطالعــی میکنــد و
میگویــد :وقتــی پارامترهــای گوناگــون ایــن محصــول را در کنــار
یکدیگــر بگذاریــد متوجــه میشــوید کــه واردات ایــن محصــول
بیمعنــی اســت.
مهــدی عصمتــی پــور اعــام میکنــد :بیــش از  ۹۵درصــد از
زعفــران جهــان در ایــران تولیــد میشــود و اگــر چنیــن اتفاقــی
بیفتــد ،نــه تنهــا کشــاورزان بلکــه صادرکننــدگان مــا را نیــز دچــار
مشــکل میکنــد.
وی ادامــه میدهــد :هرچنــد ایــران تولیدکننــده اصلــی ایــن
محصــول اســت ،امــا ارزشافــزوده ایــن محصــول نصیــب
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کشــورهایی ماننــد اســپانیا (بزرگتریــن واردکننــده زعفــران ایران)
میشــود ،یعنــی ســودش را ایــن کشــور میبــرد ،چراکــه بــا
شــیوهای مــدرن آن را بســتهبندی کــرده و توزیــع میکنــد.
وی دراینبــاره اظهارنظــر بیشــتری نمیکنــد امــا معتقــد اســت
واردات زعفــران بــه ایــران طرحــی نیســت کــه توجیــه ارزی و
اقتصــادی داشــته باشــد.
هویــت صنایعدســتی کرمــان در قربانــگاه چینیهــا/
صــدای چکــش نمیآید
صنایعدســتی در کرمــان یکــی از ارزآورتریــن و مهمتریــن صنایــع
محســوب میشــود و تولیــد مصنوعــات مــس یکــی از مهمتریــن
هنرهــای مــردم کرمــان اســت ،هنــر ششهزارســاله در حالــی بــا
اوجــش فاصلــه میگیــرد کــه در صــورت احیــا میتوانــد نقــش
مؤثــری در اشــتغال و توســعه در جوامــع محلــی کرمــان ایفــا کنــد
امــا اســتادکاران کرمانــی زیــر ســایه صنایــع ســنتی چین هســتند.
امــا حــاال پــس از گذشــت هــزاران ســال از رونــق و تجــارت مــس
در زمینــه صنایعدســتی کل داشــتههای ایــن رشــته زیبــا و البتــه
پردرآمــد بــه تعــدادی حجــره در بــازار کرمــان ختــم میشــود کــه
بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم نمیرســد.
مهمتریــن عامــل کاهــش اقبــال مــردم کرمــان و گردشــگران
بــه اســتفاده از مــس وجــود کاالهــای مشــابه ایرانــی و خارجــی
بهخصــوص چینــی در بــازار اســت .اگــر ایــن روزهــا ســری بــه
راســته بــازار مسفروشــان کرمــان بزنیــد بهوضــوح میبینیــد
کــه اکثــر مغازههــای اطــراف بــازار مسفروشــان در حــال
تبدیلشــدن بــه اصنــاف مختلــف اســت و دیگــر صدایــی از
چکــش اســتادکارانی کــه عمرشــان را در پســتوهای ایــن حجرهها
ســپری کردنــد شــنیده نمیشــود.
در مقابـل کمـی آنطرفتـر میتوانید انـواع کاالها و صنایعدسـتی
چینـی ،پاکسـتانی و هندی را ببینید که توسـط دستفروشـان و گاه
مغـازهداران با قیمتهای مناسـب و شـکلهای رنگارنـگ و جذاب
به گردشـگران عرضه میشـوند.
ایــن روزهــا دیگــر نــه از «حــاج اکبر»هــا خبــر اســت و نــه از «حاج
امــراهلل» و «ســید باقــر» ،دکانهــای «ســید جعفــر» و «ســید
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باقــر» هــم تعطیــل شــدهاند .اینهــا جــزو اســتادکاران شــهره
کرمانــی بودنــد کــه برخــی فــوت کردهانــد امــا حجرههایشــان
تــا چنــد ســال قبــل توســط شــاگردان و فرزندانشــان بــاز میشــد
و بــا ورود کاالهــای چینــی حــاال دیگــر اثــری از رونــق در ایــن
راســته بــازار نیســت.
بارهــا از حمایــت مســئوالن میــراث فرهنگــی از صنعتگــران
قدیمــی شــهر کرمــان ســخن گفتــه شــده اســت امــا وقتــی
در زیــر طاقهــای بــازار مســگران قــرار میگیریــم ســکوتی
محــض ایــن بــازار را فراگرفتــه اســت ،رفتهرفتــه عطارهــا از
ســوی بــازار عطــاران ،نقــرهکاران از ســردر بــازار ،پتــه فروشــان
از حجرههــای میــدان گنجعلیخــان و طالفروشــان از بــازار
طالفروشــان حجرههــای بــازار مســگران را گرفتهانــد و حــاال
امثــال حــاج اکبرهــا در کنــار مجســمه گنجعلیخــان نشســته و بــه
درب بستهشــده مغــازهاش نــگاه میکنــد و بغضــی در گلویشــان
مانــده اســت.
واردات و قاچــاق  ۲مانــع بــزرگ عــدم پیشــرفت
صنعــت در سیســتان و بلوچســتان
صنعــت در سیســتان و بلوچســتان ازجملــه بخشهایــی اســت
کــه در صــورت آمــاده شــدن شــرایط زیربنایــی و تجهیــز نیــروی
انســانی و از همــه مهمتــر توجــه دولتمــردان امــکان رشــد و
توســعه آن وجــود دارد .ازایـنرو توجــه بــه بخــش صنعــت در ایــن
اســتان بــه دلیــل تأثیرگــذاری مســتقیم بــر اقتصــاد ملــی و ایجــاد
اشــتغال میتوانــد موجــب رشــد سیســتان و بلوچســتان و حتــی
ســایر اســتانهای همجــوار شــود.
دولــت طــی چنــد ســال گذشــته بــرای تکمیــل زیرســاختهای
اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان اقــدام بــه توســعه خطــوط
راهآهــن ،گازرســانی بــه نقاط مختلــف اســتان ،پرداخت تســهیالت
بالعــوض و اختصــاص معافیتهــای مالیاتــی و شــرایط ویــژه
بــرای ســرمایهگذاری کــرد امــا برخــی مســئوالن و کارشناســان
معتقدنــد بخــش تجــارت ،صنعــت و معــدن اســتان بــه دلیــل
شــرایط خــاص منطقــه نیازمنــد حمایــت بیشــتر اســت  بــه همین
ســبب بــا توجــه بــه همــه ایــن شــرایط در حــال حاضــر شــاهد
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 CGTدر داخــل کشــور ،تحــت نظــارت مؤسســات ردهبنــدی
داخلــی ساختهشــده اســت.
بــه عبارتــی میتــوان گفــت کــه  متوســط تولیــد داخــل  ۱۹فرونــد
شــناور در ســال بــوده و ایــن کارخانجــات طــی ایــن ســالها
کــه دوران اوج ســاخت کشــتی جهــان بــوده اســت بــا  ۵۰درصــد
ظرفیــت فعالیــت کردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه چیــن
 ۳۴درصــد ،کــره جنوبــی  ۳۵درصــد و ژاپــن  ۱۳درصــد از بــازار
سفارشــات کشتیســازی دنیــا را در اختیــار دارنــد.

رشــد صنعــت در ایــن خطــه از کشــور نیســتیم.
یکـی از مهمتریـن عوامـل ،واردات قانونـی و غیرقانونـی انـواع
محصوالت و کاالها از مرزهای شـرقی به کشـور و اسـتان سیستان
و بلوچسـتان اسـت بهطوریکه تقریب ًا هیـچ صنعتی تـوان رقابت با
مـوج قاچـاق کاال و واردات بـه ایـن اسـتان را ندارد.
طبــق آخریــن آمــار در حــال حاضــر شــاهد اســتقرار  ۲۸شــهرک و
ناحیــه صنعتــی فعــال و برخــوردار از امکانــات زیربنایــی و مناســب
در ســطح اســتان هســتیم کــه طبــق اعــام ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت سیســتان و بلوچســتان تحویــل زمیــن در آنهــا
در زاهــدان یـکروزه و در ســایر شهرســتانهای اســتان تنهــا ســه
روز بــه طــول میانجامــد .امــا باوجــود همــه ایــن مســائل در حــال
حاضــر بســیاری از ایــن شــهرکها بــه حالــت تعطیــل و یــا نیمــه
تعطیــل درآمدهانــد.
تــردد شــناورهای مســافری دســته دوم خارجــی در
ســواحل هرمــزگان
بــا خــارج شــدن اتوبوسهــای دریایــی از چرخــه جابجایــی
مســافران در هرمــزگان ،شــناورهای دســته دوم کشــورهای
همســایه جایگزیــن شــد و علیرغــم وجود۴۰شــرکت کشتیســازی
در ایــران همچنــان حمایتــی از آنهــا نمیشــود.
طــی ســالهای اخیــر بــا خــروج شــناورهای ناایمــن
اتوبوسهــای دریایــی ،لــزوم تقویــت صنعــت کشتیســازی در
بخــش تولیــد شــناورهای اســتاندارد مســافری در اســتان هرمزگان

در اولویــت قــرار گرفــت امــا مســئوالن بــا غفلــت از ایــن صنعــت
پردرآمــد و ســودآور بــه خریــد شــناورهای دســته دوم و حتــی
تفریحــی شیخنشــینان عربــی روی آوردنــد کــه در کارخانههــای
کشتیســازی ایرانــی تغییــر کاربــری داده میشــد و وارد نــاوگان
حملونقــل مســافری میشــد.
شــاید در ابتــدا ایــن موضــوع بــه دلیــل نبــود کارخانجــات
کشتیســازی در داخــل کشــور منطقــی بــود امــا بــا ورود جــدی
شــرکتهای کشتیســازی در حــوزه تولیــد کشــتیهای اســتاندارد
مســافری ،خریــد شــناور از کشــورهای دیگــر توجیــه اقتصــادی
نداشــت .درحالیکــه بــا ســفارش در داخــل کشــور هــم بــه
رونــق اقتصــادی و هــم افزایــش اشــتغال کمــک مســتقیمی
میشــد .طــی دو ســال اخیــر بــه گفتــه فعــاالن حــوزه صنعــت
کشتیســازی کشــور ثبــت ســفارش کشــتیهای مســافری
همچنــان بــه ســمت شــرکتهای خارجــی اســت و خــروج ارز در
ایــن حــوزه ماننــد ســایر حوزههــا بــدون نظــارت انجــام میشــود.
بــر اســاس اعــام رســمی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ۹۰  ،تــا
 ۹۵درصــد از تجــارت خارجــی کشــورمان از طریــق  حملونقــل
دریایــی صــورت میگیــرد امــا متأســفانه ایــن صنعــت
آنچنانکــه بایــد رشــد چندانــی نداشــته اســت .در حــال حاضــر
حــدود  ۴۰کارخانــه کشتیســازی فعــال در کشــور وجــود دارد کــه
تــوان بالقــوه تولیــد ایــن کارخانههــا در حــدود  ۱۲۵هــزارCGT
در ســال اســت و از ابتــدای ســال  ۱۳۸۰تــا انتهــای ســال ۱۳۹۲
حــدود  ۲۵۰فرونــد شــناور ســایز متوســط یعنــی زیــر پنــج هــزار

نقش رانت روی پارچه اصفهان حک شد
رانــت واردات رمــق را از تولیدکننــده پارچــه هــم گرفتــه اســت
تــا اصفهــان کــه زمانــی انقــاب صنعتــی خــود را بــا تأســیس
کارخانههــای نســاجی آغــاز کــرد بــه بــازاری بــزرگ بــرای
بافتههــای چینــی تبدیــل شــود.
روزی خیابــان چهاربــاغ اصفهــان محــل عبــور و مــرور صدهــا
کارگــری بــود کــه اگــر مقصــد آنهــا را جویــا میشــدیم بهاتفــاق،
همــه آنهــا یــک نــام و نشــان را بــر زبــان میآوردنــد؛ «کارخانــه
ریســندگی اصفهــان» .کارخانـهای کــه فراتــر از یــک واحــد تولیــد
بــرای اصفهــان بــه شــمار میرفــت و آن را میتــوان نمونــهای
از واردات تکنولــوژی ،مدرنیتــه کــردن رونــد تولیــد و برنــدی بــرای
اقتصــاد اصفهــان دانســت.
رفتهرفتــه و از اواســط دهــه چهــل شمســی ،صنعــت نســاجی
بــه پیشــانی تولیــد در اصفهــان تبدیــل و آنقــدر ریشــههای آن
مســتحکم شــد کــه مشــارکت و ســرمایههای عمومــی ،ســبب
ســرازیر شــدن بخــش قابلتوجهــی از نقدینگــی روز مــردم
بــه واحدهــای تولیــد پارچــه و نــخ شــد بهگونــهای کــه اغلــب
کارخانههــای تولیــدی ،قالــب خــود را بــه یــک شــرکت ســهامی
تبدیــل کردنــد.
سرنوشــت صنعــت پارچــه و نــخ اصفهــان رونــد رو بــه ســقوطی
را طــی کــرده اســت و اصفهــان کــه زمانــی بــه منچســتر شــرق
شــهره بــوده ایــن روزهــا بــورس فــروش پارچههــای تــرک،
هنــدی و پاکســتانی شــده اســت.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن نســاجی اصفهــان ،ایــن اســتان هشــت
هــزار و  ۳۰۰واحــد تولیــد پارچــه ،نــخ و منســوجات داشــته اســت
کــه بیــش از دو هــزار واحــد بهصــورت رســمی و بــا مجــوز
فعالیــت میکردهانــد.
وی میگویــد :بــه دلیــل ســودآوری و نیــز ظرفیــت خــوب
اشــتغالزایی در ایــن صنعــت ،شــش هــزار واحــد صنعتــی هــم
بهصــورت زیــر پلــهای در اصفهــان شــکل گرفــت کــه باوجــود
فعالیــت غیررســمی بخــش زیــادی از نیازهای بــازار اصفهــان و ۳۰
اســتان دیگــر کشــور و حتــی چندیــن کشــور اروپایــی و آســیایی را
تأمیــن میکــرد.
مظفــر چلمغانــی بــا انتقــاد از سیاســتهای غلــط بــرای واردات
منســوجات بــه ایــران و تضعیــف کشــت پنبــه بهعنــوان مــاده
اولیــه صنعــت تولیــد پارچــه ،میافزایــد :بازگشــت ســرمایه در
صنعــت نســاجی در دهههــای  ۴۰و  ۵۰بهانــدازهای خــوب بــود
کــه اغلــب ســرمایهداران اصفهانــی بــه کارخانـهداران بــزرگ ایــن
صنعــت تبدیلشــده بودنــد و بــا تشــکیل شــرکتهای ســهامی
مــردم را در ایــن ســود شــریک میکردنــد امــا در دهههــای بعــد
باسیاســتهای اشــتباه در امــر واردات و نیــز نبــود مزیتهــای
صادراتــی ،ایــن صنعــت رو بــه افــول رفــت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر  ۱۰درصــد از منابــع ســرمایهگذاری در
اســتان بــه ســمت صنعــت پاچــه و نســاجی جــذب شــود میتــوان
بــه اشــتغالزایی  ۱۵درصــدی دســتیافت ،میگویــد :متأســفانه
اکنــون بــا از دســت رفتــن بــازار داخــل بــه دلیــل واردات جنــس
مشــابه ،ایــن امــکان از اصفهــان گرفتهشــده اســت.
دبیــر انجمــن نســاجی اصفهــان وضعیت کنونــی نســاجی اصفهان
را ناشــی از تصمیمــات در بلندمــدت میدانــد و میگویــد :بهــا
دادن بــه اجنــاس تــرک و هنــدی در بــازار پارچــه باعــث شــد تــا
تولیدکننــده بــرای رقابــت بــا محصــول خارجــی رو بــه کاهــش
ظرفیتهــای تولیــدی خــود بــرای کاهــش هزینــه بیــاورد.
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اکثــر تولیدکننــدگان در اســتان گیــان
معتقدنــد کــه موضــوع «حمایــت از
تولیــد داخلــی» تنهــا در حــد همــان
شــعار مانــده و در ایــن اســتان قــدرت
دالالن بیــش از آنهــا و حتــی مســئوالن
اســت.
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قدرت دالالن بیشتر است

«حمایتازتولیدداخلی»تنهادرحدشعار

ســال  ۹۷در حالــی  بــه عنــوان ســال «حمایــت از کاالی ایرانــی»
نامگــذاری شــد کــه رونــد چنــد ســاله اخیــر نشــان از وضعیــت
نابســامان و بحرانــی بســیاری از بنــگاه هــای تولیــدی کوچــک و
بــزرگ ،واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کشــور دارد.
بــاال رفتــن تــورم ،رکــود اقتصــادی ،تحریــم ،فشــارهای اقتصادی
خارجــی و واردات بــی رویــه محصــوالت و کاالهــای مشــابه
داخلــی ســبب شــده رونــد تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و صنعتی
کوچــک و بــزرگ ســرعت بیشــتر گرفتــه و ایــن واحدهــا دیگــر
تــوان فعالیــت نداشــته باشــند .البتــه در ایــن میــان دولــت و
مســئوالن وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تــاش کــرده انــد تا
بــا ارائــه تســهیالت رونــق تولیــد ایــن واحدهــای تولیــدی را احیا
و خــون تــازه ای بــه رگ هــای آنهــا تزریــق کننــد اما مشــاهدات
عینــی و آمارهــای ارائــه شــده نشــان از رکــود در حــوزه تولیــد و
صنعــت کشــور دارد.
تعطیلی  ۶۰درصدی واحدهای تولیدی گیالن
شــاید زمانــی کــه صحبــت از اســتان گیــان بــه میــان مــی
آیــد همــگان ایــن اســتان را یــک اســتان کشــاورزی بداننــد
امــا از گذشــته هــای دور گیــان یکــی از قطــب هــای صنعتــی
کشــور بــه ویــژه در صنایــع تبدیلــی کشــاورزی و دریایــی ،صنایع
دارویــی و ســلولزی و نســاجی (جــز  ۱۰اســتان اول کشــور) بــود
اســت.
ظرفیــت اســتان گیــان در زمینــه مــواد اولیــه بــرای توســعه
صنایــع تبدیلــی ،وجــود صنایــع بــزرگ همچــون کاغذ و نســاجی
و فــوالد ،وجــود شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی در نقــاط مختلــف
اســتان ،نیــروی کار ماهــر و متخصــص و آمــاده بــه کار همــه و
همــه نشــان مــی دهــد کــه اگــر توجــه الزم بــه این اســتان شــود
و از واحدهــای تولیــدی کوچــک و بــزرگ آن حمایــت هــای الزم
صــورت گیــرد صنعــت و تولیــد ایــن اســتان مــی توانــد هماننــد
گذشــته حــرف هایــی بــرای گفتــن داشــته باشــد.
امــا ایــن روزهــا واحدهــای تولیــدی و صنایــع اســتان گیــان
هماننــد ســایر نقــاط کشــور از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت
و بســیاری از ایــن واحدهــا یــا تعطیــل شــده انــد و یــا تنهــا بــا
کمتــر از نیمــی از ظرفیــت خــود فعالیــت مــی کننــد .در ایــن
میــان برخــی از مســئوالن و کارشناســان بــا تعطیلــی بیــش از
 ۶۰درصــدی ،وضعیــت واحدهــای تولیــدی و صنایــع گیــان را
در حالــت کمــا توصیــف مــی کننــد .البتــه در دو ســال گذشــته
مســئوالن ارشــد اســتان همــگام بــا سیاســت هــای دولــت در
رفــع موانــع تولیــد جلســات بســیاری در زمینــه جــذب تســهیالت
رونــق تولیــد برگــزار کــرده انــد.
بــه گفتــه مصطفــی ســاالری اســتاندار گیــان ایــن اســتان در
جایــگاه نخســت پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد در کشــور
بــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی دارای مشــکل قــرار دارد .هــر
چنــد بــا بررســی هــای انجــام شــده مشــکل همــه واحدهــای
صنعتــی و تولیــدی اســتان تنهــا منابــع مالــی نبــوده و بســیاری
از ایــن واحدهــا در تهیــه مــواد اولیــه تولیــد خــود بــا مشــکل
مواجــه هســتند و در صــورت حــل نشــدن ایــن معضــل آنهــا نیــز
بــه صــف واحدهــای تعطیــل و یــا نیمــه تعطیــل گیــان  مــی
پیوندنــد.
مشکل نبود مواد اولیه است نه نقدینگی
علــی زارع صاحــب یکــی از ایــن واحدهــای تولیــدی در شــهرک

هــای صنعتــی اســتان گیــان اســت کــه مشــکل واحــد خــود
را نبــود مــواد اولیــه بــرای تولیــد مــی دانــد و بــرای حــل ایــن
موضــوع نیــز بــه گفته خــود بــا بســیاری از مســئوالن شهرســتان
صومعــه ســرا و حتــی اســتان گفتگــو و رایزنــی کــرده ولــی
تاکنــون بــا وجــودی کــه مــواد اولیــه ایــن واحــد تولیــدی در
اســتان گیــان فــراوان وجــود دارد بــه هیــچ نتیجــه مثبتــی
نرســیده اســت.
وی در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه اینکــه ســال  ۹۲بــا ســرمایه دو
میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون تومــان و بــدون هیــچ تســهیالت بانکــی
اقــدام بــه خریــد یــک واحــد تولیــدی در شــهرک صنعتــی
شهرســتان صومعه ســرا کــرده اســت ،افزود :متاســفانه شــش ماه
بعــد از خریــد کارخانــه بــارش بــرف ســنگین آن ســال در اســتان
گیــان و ایــن شهرســتان باعــث تخریــب کامــل واحــد تولیــدی
وی شــده اســت.
زارع بــا بیــان اینکــه دوبــاره بــدون هیــچ تســهیالت بانکــی و بــا
ســرمایه شــخصی اقــدام بــه ســاخت و بازســازی واحــد تولیــدی
خــود کــرده اســت ،گفــت :در ایــن واحــد بــا حضــور هفــت کارگر
«رول بســتر مرغــداری» تولیــد و بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان
صومعــه ســرا قطــب تولیــد مــرغ در گیــان بــوده و بیشــترین
واحــد مرغــداری در ایــن شهرســتان وجــود دارد تمــام محصــول
تولیــدی کارخانــه خــود را بــه ایــن مرغــداری هــا و واحدهــای
تولیــدی در شهرســتان رشــت ارســال مــی کنــد.
وی بــه وضعیــت واحــد تولیــدی خــود و مشــکل آن در حــال
حاضــر اشــاره و خاطرنشــان کــرد :ایــن واحــد تولیــدی بــه هیــچ
عنــوان از نظــر مالــی و نقدینگــی مشــکل نداشــته و تنها مشــکل
آن نبــود مــواد اولیــه یعنــی ضایعــات کارتــن و کاغــذ بــرای تولید
«رول بســتر مرغــداری» اســت.
زارع بــا بیــان اینکــه ضایعــات کارتــن و کاغــذ بــه وفــور در
اســتان گیــان و شهرســتان صومعــه ســرا وجــود دارد ،تصریــح
کــرد :متاســفانه وجــود دالالن کــه ایــن روزهــا قدرتشــان از
تولیدکننــدگان و حتــی گاهــی اوقــات از مســئوالن بیشــتر اســت
اجــازه تولیــد و فعالیــت بــه هیــچ کــس را نمــی دهنــد.
وی افــزود :دالالن بــا بســتن قــرارداد بــا شــرکت هــای جمــع
کننــده ضایعــات ،آنهــا را بــه اســتان هــای دیگــر همانند تهــران،
یــزد ،کرمــان و ســایر شــهرهای کشــور ارســال مــی کننــد ایــن

درحالــی اســت کــه واحدهــای تولیــدی هماننــد واحــد مــن بدون
حتــی یــک گــرم ضایعــات اســت.
مسئوالن به فکر تولیدکنندگان نیستند
زارع بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن وضعیــت ســبب شــده واحــد
تولیدیــش در آســتانه تعطیلــی و بیــکاری کارگــران قــرار داشــته
باشــد ،گفــت :بارهــا بــا مراجعــه بــه مســئوالن شهرســتان و حتی
اســتان خواســتار ممانعــت از خــروج ایــن ضایعــات شــده ام ولــی
تاکنونــی هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن واحــد تولیــدی روزانــه بــه  ۵تُــن
ضایعــات بــرای تولیــد رول بســتر مرغــداری نیــاز دارد ،افــزود:
ضایعــات کارتــن و کاغــذ شهرســتان صومعــه ســرا مــی
توانــد مــواد اولیــه ایــن واحــد تولیــدی را تأمیــن کنــد .ایــن
در صورتــی اســت کــه ایــن ضایعــات بــه شــهرهای دیگــر
ارســال نشــود.
زارع تأکیــد کــرد :نبــود ضایعــات و عــدم رســیدگی مســئوالن بــه
ایــن موضــوع ســبب شــده رول بســتر مرغــداری تولیــد نشــده
و مرغــداری هــای شهرســتان و حتــی اســتان نیــز بــا مشــکل
تأمیــن ایــن رول هــا مواجــه شــوند.
وی در ادامــه بــه تهیــه بخشــی از ضایعــات واحــد تولیــدی خــود
از اســتان اصفهــان نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد :متاســفانه ایــن
اســتان نیــز بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ارز و دالر ضایعــات را
در انــدازه هــای  ۱۰۰گرمــی بــه خــارج از کشــور صــادر کــرده و
دیگــر بــه واحدهــای تولیــدی داخلــی نمــی فروشــد.
حضور دالالن به تولید ضربه زده است
زارع در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بهتریــن راهــکار بــرای حــل
ایــن مشــکل چیســت گفــت :یکــی از راهکارهــای حــل ایــن
مشــکل دســتور مســئوالن بــه شــهرداری هــا بــرای فــروش
ضایعــات بــه ایــن واحــد تولیــدی و ممانعــت از خــروج ضایعــات
ازشهرســتان و فــروش آن بــه ســایر شــهرها و اســتان هــا بــا
توجــه بــه نیــاز در داخــل اســتان  گیــان اســت.
وی ضمــن گالیــه از بــی توجهــی و کــم کاری مســئوالن بــه
ایــن موضــوع ،اظهــار کــرد :در صــورت اجــرای ایــن راهــکار از
ســوی مســئوالن ،تولیــد در کارخانــه دوبــاره آغــاز و حتــی ســبب
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افزایــش تولیــد و همچنیــن ایجــاد اشــتغال پایــدار شــده و کاهش
قیمــت تمــام شــده محصــول تولیــدی و تأمیــن نیــاز مرغــداری
هــای اســتان خواهــد شــد.
زارع بــا بیــان اینکــه بــا دیــدن بــی توجهــی مســئوالن بــه ایــن
موضــوع شــخصا بــه ضایعــات فروشــی هــا مراجعــه کــرده و از
آنهــا خواســته اســت تــا ضایعــات ایــن واحــد تولیــدی را تأمیــن
کننــد ،اظهــار کــرد :آنهــا مدعــی هســتند کــه بــا کارخانــه ای در
اســتان یــزد قــرارداد داشــته و روزانــه ُ ۷۰تــن ضایعــات بایــد برای
ایــن اســتان ارســال کننــد.
وی بااشــاره بــه اینکــه امــروز دالالن بیــش از تولیدکننــدگان
قــدرت داشــته و تولیــد را بــا مشــکل مواجــه کــرده انــد ،افــزود:
ایــن مشــکل انقــدر بــزرگ نیســت کــه مســئوالن نتواننــد بــا
یــک دســتور العمــل آن را حــل کننــد .مــا نیــاز بــه تســهیالت
نداریــم تنهــا حمایــت مســئوالن را مــی خواهیــم.
زارع بــه تأکیــد و توجــه دولــت برحــل مشــکل بیــکاری و ایجــاد
اشــتغال و رونــق واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد و گفــت:
متاســفانه مــا تاکنــون هیــچ حمایــت و اقــدام عاجلــی از ســوی
مســئوالن دولتــی ندیــده ایــم و ایــن موضــوع ســبب تعطیلــی
ایــن واحــد تولیــد و مشــکالت بعــدی بــرای مرغــداری هــای
شهرســتان و اســتان شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن تولیدکننــده در صــورت تأمیــن مــواد اولیــه و
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ضایعــات مــورد نیــاز ظرفیــت تولیــد ایــن کارخانه ســه برابر شــده
و از ســوی دیگــر تعــداد افــراد مشــغول بــه کار نیــز افزایــش مــی
یابــد.
واحدهای تولیدی و صنعتی گیالن در کما
در ایــن بــاره بــا رئیــس هئیــت مدیــره کارفرمایــان گیــان بــا
اشــاره بــه وضعیــت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ایــن اســتان،
گفــت :کارخانجــات اســتان گیــان هماننــد ســایر کارخانجــات
کشــور وضعیــت خوبــی نداشــته ،در بحــران بــوده و بــه نوعــی
در کمــا اســت.
محمدرضــا ســماکچی بــا بیــان اینکــه مســائل ارزی بــه وجــود
آمــده مشــکالت را بیشــتر کــرده و موجــب شــده تــا برخــی تجار
برابــر دســتور العمــل ،ثبــت ســفارش بــا مبلــغ  ۴هــزار و ۲۰۰
تومــان را انجــام دهنــد و بعــد از مدتــی کوتــاه بــه آنهــا اعــام
شــود کــه بایــد مــا بــه التفــاوت ارز دریافتــی تــا مبلــغ  ۸هــزار
تومــان را پرداخــت کــرده تــا بتواننــد اجنــاس خــود را از گمــرک
خــارج کننــد ،اظهارکــرد :دوبرابــر شــدن قیمــت ارز موجــب
کمبــود ســرمایه در گــردش و افزایــش دو برابــری قیمــت اجناس
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا افزایــش قیمــت توســط کارخانــه هــا
و فروشــندگان ،مصــرف کننــده تــوان خریــد نخواهــد داشــت،

افــزود :افزایــش  ۳۲درصــدی لبنیــات در کشــور و بــه طبــع در
اســتان گیــان توســط دولــت ســبب کاهــش قــدرت خریــد
مــردم و همچنیــن کاهــش تولیــد کارخانجــات شــده اســت.
عضــو خانــه صنعــت ایــران ادامــه داد :در حــال حاضــر میــزان
تولیــد لبنیــات در کشــور بــه علــت افزایــش قیمــت هــا و کــم
شــدن مشــتری کاهــش پیــدا کــرده اســت و ایــن افزایــش قیمت
هــا مغایــر بــا شــعار ســال یعنــی  حمایــت از کاالی ایرانــی و
تولیــدات داخلــی اســت.
کاهــش نــرخ اشــتغال در گیــان براســاس آمــار
تأمیــن اجتماعــی
ســماکچی بــه تعدیــل نیــرو از ســوی بســیاری از کارخانجــات
اشــاره و آن را برخــاف آمــار اشــتغالزایی اعــام شــده از طــرف
رئیــس جمهــور عنــوان کــرد و افــزود :متاســفانه در اســتان گیالن
در زمینــه اشــتغال بــا کاهــش مواجه هســتیم .افــرادی کــه جذب
بــازار کار شــده انــد کمتــر از افــرادی اســت کــه یــا بازنشســته
شــده و یــا از کار اخــراج شــده انــد.
وی ادامــه داد :براســاس آمــار ســازمان تامیــن اجتماعی اســتان
گیــان تعــداد افــرادی کــه در ســال جــاری بیمــه شــده انــد
کمتــر از کســانی اســت کــه از بیمــه خــارج شــده انــد و ایــن
بــه خــودی خــود نشــانگر منفــی بــودن فعالیــت هــا در زمینــه
اشــتغال اســت.
عضــو هیئــت مدیــره کارفرمایــان گیــان بــا اشــاره بــه تعطیلــی
حــدود  ۶۰درصــد از کارخانجــات شــهرک هــای صنعتــی در
شهرســتان هــای مختلــف ایــن اســتان ،افــزود :تنهــا در شــهرک
صنعتــی رشــت  ۵۰درصــد از کارخانجــات یــا تعطیــل هســتند و
یــا بــا  ۲۰درصــد از ظرفیــت موجــود خــود تولیــد مــی کننــد۵۰ .
درصــد مابقــی نیــز بــه صــورت  ۱۰۰درصــدی تولیــد نداشــته و با
ظرفیــت کامــل کار نمــی کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا فعالیــت اجرایــی نداشــته و وظیفــه ما
ایــن اســت کــه بــا جمــع آوری مشــکالت کارفرمایــان و انتقــال
آن بــه مقامــات مربوطــه و انعــکاس آنهــا بــه طــرق مختلــف
مشــکالت را مطــرح کــرده تــا مســئوالن بــه فکــر برطــرف
کــردن آنهــا باشــند ،اظهارکــرد :بــه عنــوان بلندگــوی کارفرمایان
اســتان گیــان مشــکالت را بــا راهــکار هــای موجــود اعــام می
کنیــم و رفــع مشــکالت بــا دســتگاه هــای حاکمیتــی و دولتــی
اســت.
ســماکچی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رونــق کســب و
کار دولــت بایــد بدهــکاری هــای خــود بــه کارخانجــات ،شــرکت
هــای پخــش دارویــی ،تامیــن اجتماعــی و صنــدوق هــای
مختلــف را بپــردازد گفــت :دولــت اگــر بدهــکاری هــای خــود
بــه موسســات ،پیمانــکاران ،کارخانجــات و تامیــن اجتماعــی را
پرداخــت کنــد  ۵۰درصــد مشــکالت حــل مــی شــود.
عضــو خانــه صنعــت ایــران بــا بیــان اینکــه دولــت مــی توانــد
بــرای رونــق دوبــاره کســب کار و فعالیــت هــای تولیــدی بــا
مصوبــه مجلــس و یــا هیئــت دولــت بــه کارخانجــات تولیــدی
کــه وام دریافــت کــرده انــد یــک ســال تنفــس از پرداخــت دهــد،
تصریــح کــرد :ایــن حمایــت مــی توانــد زمینــه قــوت گرفتــن
تولیــد و خــروج از بحــران شــده و بعــداز یکســال واحدهــای
تولیــدی بدهــی هــای خــود بــه بانــک هــا و امــور مالیاتــی را
پرداخــت کننــد.
هرچنــد اولویــت اســتان گیــان صنعــت و تولید نیســت و بیشــتر
تــوان و ظرفیــت اســتان بــه حــوزه گردشــگری و کشــاورزی
اختصــاص یافتــه اســت ولــی بیــاد گفــت بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن اســتان روزگاری در حــوزه تولیــد و صنایــع کوچــک و بــزرگ
قطــب کشــور بــوده و حــرف هایــی بــرای گفتــن نیــز داشــته
اســت مــی تــوان بــا توجــه و حمایــت البتــه نــه فقــط از نظــر
منابــع مالــی ،دوبــاره ایــن بخــش را نیــز فعــال کــرده و فرصــت
هــای شــغلی فراوانــی بــرای جوانــان جویــای کار گیــان ایجــاد
کننــد.
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صدای چکش نمی آید

هویت صنایع دستی کرمان در قربانگاه چینی ها

اسما محمودی

هنــر شــش هــزار ســاله در حالــی
بــا اوجــش فاصلــه مــی گیــرد کــه
در صــورت احیــاء مــی توانــد نقــش
موثــری در اشــتغال و توســعه در
جوامــع محلــی کرمــان ایفــا کنــد امــا
اســتادکاران کرمانــی زیــر ســایه
صنایــع دســتی چیــن هســتند.

صنایــع دســتی و گردشــگری یکــی از پایــه هــای اصلــی اقتصــاد
پایــدار اســت کــه در شــرایط مختلــف از جملــه تحریــم هــا مــی
توانــد موجــب رونــق بــازار داخلــی و خلــق ثــروت در جامــع محلــی
شــود اســتان کرمــان بــا توجــه بــه غنــای تاریخــی و ثبــت هفــت
اثــر ثبــت جهانــی کــه یکــی از آن هــا در رشــته صنایــع دســتی
اســت نشــان داده مــی توانــد بــا وجــود تحریــم هــا همچنــان بــا
تکیــه برپتانســیل هــای بومــی زمینــه توســعه و محرومیــت زدایی
را فراهــم کنــد.
در ایــن مســیر توجــه بــه صنایــع خــاص و دارای ارجحیــت و
توانمنــدی مــی توانــد موثــر باشــد ،یکــی از ایــن داشــته هــا مــس
اســت ،کرمــان دارای ذخایــر گســترده و اســتراتژیک مــس مــی
باشــد کــه در زمینــه صنایع مختلــف ایــن اســتان را از جایــگاه ویژه
برخــوردار کــرده اســت امــا ایــن مــاده معدنی ســال هاســت کــه در
زندگــی مــردم کرمــان هــم نقــش موثــر ایفــا کــرده اســت.
یافتــه هــای کاوشــگران در تــل ابلیــس در شهرســتان بردســیر
نشــان مــی دهــد کــه کرمانــی هــا از شــش هــزار ســال قبــل
تــا کنــون در زمینــه تولیــد ظــروف مســی فعــال بــوده انــد و آثــار
فراوانــی از جملــه ظــروف ،مجســمه و کــوره هــای مــس در ایــن

منطقــه یافــت شــده اســت.
کســادی بــازار مســگران کرمــان زیــر ســایه واردات
صنایــع دســتی
امــا حــاال پــس از گذشــت هــزاران ســال از رونــق و تجــارت مــس
در زمینــه صنایــع دســتی کل داشــته هــای ایــن رشــته زیبــا و البته
پــر درآمــد بــه تعــدادی حجــره در بــازار کرمــان ختــم مــی شــود
کــه بــه عــدد انگشــتان یــک دســت هــم نمــی رســند.
مهمتریــن عامــل کاهــش اقبــال مــردم کرمــان و گردشــگران بــه
اســتفاده از مــس وجــود کاالهــای مشــابه ایرانــی و خارجــی بــه
خصــوص چینــی در بــازار اســت .اگــر ایــن روزهــا ســری به راســته
بــازار مــس فروشــان کرمــان بزنیــد بــه وضــوح مــی بینید کــه اکثر
مغــازه هــای اطــراف بــازار مــس فروشــان در حــال تبدیــل شــدن
بــه اصنــاف مختلــف اســت و دیگــر صدایــی از چکــش اســتاد
کارانــی کــه عمرشــان را در پســتوهای ایــن حجــره هــای ســپری
کردنــد شــنیده نمــی شــود.
در مقابــل کمــی آن طــرف تــر مــی توانیــد انــواع کاالهــا و صنایــع
دســتی چینــی ،پاکســتانی و هنــدی را ببینیــد کــه توســط دســت
فروشــان و گاه مغــازه داران بــا قیمتهــای مناســب و شــکل هــای
رنگارنــگ و جــذاب بــه گردشــگران عرضــه مــی شــوند.
ایــن روزهــا دیگــر نــه از حــاج اکبر خبــر اســت و نــه از حــاج امراهلل،
ســید باقــر ،دکانهــای ســید جعفــر و ســید باقــر هــم تعیطــل شــده
انــد ایــن هــا جــزو اســتادکاران شــهره کرمانــی هســتند کــه برخی
فــوت کــرده انــد و برخــی خانــه نشــین شــده انــد امــا حجــره
هایشــان تــا چنــد ســال قبــل توســط شــاگردان و فرزندانشــان
بــاز مــی شــد و حــاال دیگــر اثــری از رونــق در ایــن راســته بــازار
نیســت.

مسئوالن بگویند چه حمایتی از مسگران کرده اند
بارهــا از حمایــت از مســئوالن میــراث فرهنگــی از صنعتگــران
قدیمــی شــهر کرمــان ســخن گفتــه شــده اســت امــا وقتــی در
زیــر طاقهــای بــازار مســگران قــرار مــی گیریــم ســکوتی محــض
ایــن بــازار را فراگرفته اســت ،رفتــه رفتــه عطارهــا از بازار عطــاران،
نقــره کاران از ســردر بــازار ،پتــه فروشــان از حجــره هــای میــدان
گنجعلیخــان و طالفروشــان از بــازار طــا فروشــان حجــره هــای
بــازار مســگران را گرفتــه انــد و حــاال امثــال حــاج اکبرهــا کــه در
کنــار مجســمه گنجعلیخــان نشســته و بــه درب بســته شــده مغازه
اش نــگاه مــی کنــد بغضــی در گلویشــان مانــده اســت.
کنــارش مــی نشــینم و از اوضاعــش مــی پرســم ،ماننــد کرمانیهای
قدیــم ،ســام و احــوال پرســی پــر و پیمانــی مــی کنــد و آهــی می
کشــد و مــی گویــد :روزگاری ایــن بــازار مملــو از دیــگ و ظــروف
مختلــف مســی بــود و صــدای چکــش مســگران در هــم آمیختــه
مــی شــد و نوایــی بســیار زیبــا را ایجــاد مــی کــرد کــه زیــر طــاق
هــای بــازار منعکــس مــی شــد و همــه میــدان را فــرا مــی گرفــت
امــا حــاال دیگــر خبــری از اســتادکاران نیســت.
وی توجــه ام را بــه ســمت مغــازه هــای باقیمانــده جلــب کــرد و
گفــت :در هیــچ یکــی از ایــن مغــازه هــا دیگــر کــوره مســگری و
قالگــری وجــود نــدارد همــه بــه فروشــنده تبدیــل شــده انــد کــه
البتــه تعدادشــان بــه انــدازه انگشــتان دســت هــم نمــی شــود،
زمانــی مــن جــوان بــودم درب ایــن مغــازه هــا ســاعت شــش
صبــح بــاز مــی شــد و برخــی از حجــره داران نمــاز صبحشــان را
اینجــا مــی خواندنــد ،در ایــن کارگاه هــا حداقــل نــان  10خانــواده
تامیــن مــی شــد و کســب و کار رواج داشــت .شــاگردان از طفولیت
بــرای آمــوزش بــه حجــره هــای مســگری آورده و دســت اســتاد
کاران ســپرده مــی شــدند و اینجــا در کنــار مســگری رســم و آداب
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زندگــی را مــی آموختنــد.
حــاج اکبــر مــی گویــد :حــاال ایــن چنــد مغــازه بــه مکانــی بــرای
فــروش ظــروف مــس تبدیــل شــده انــد و کســی مســگر نیســت
حتــی نیــکل و صنایــع دســتی چینــی فروختــه مــی شــود .چــون
قیمــت مــس بــاال رفتــه اســت مــردم ترجیــح مــی دهنــد ظــروف
ســنگین مــس را اســتفاده نکننــد و ســراغ نمونــه هــای وارداتــی
ارزان برونــد و وقتــی قیمــت یــک مجســمه و یا ظــرف چینــی را با
مــس مقایســه مــی کننــد بــه ســمت کاالی کــم ارزش امــا خوش
آب و رنــگ تــر متمایــل مــی شــوند.
وی گفــت :ایــن بــرای یــک مــس گــر کرمانــی و مســئول
کرمانــی جــای گریــه دارد کــه یــک گردشــگر تهرانــی در
میــدان گنجعلیخــان کرمــان بــه جــای خریــد ظــروف مســی
کاالهــای تولیــد شــده اصفهــان را مــی خــرد و بــه شــهرش
مــی بــرد مگــر مــا خودمــان هویتــی هــزاران ســاله پشــت ســر
نداریــم کــه بــه یــک نفــر اجــازه داده مــی شــود کاالهــای
چینــی و اصفهانــی را در مرکــز صنایــع دســتی شــهر کرمــان
عرضــه کنــد؟
حــاج اکبــر مــی گویــد :مســگر بــه کســی مــی گوینــد کــه
دســتانش از ضــرب چکــش و حــرارت کــوره پینــه بســته باشــد
چــرا کســی ســراغی از اســتاد کاران قدیمــی
مــس نمــی گیــرد ،بســیاری از اســتاد کاران فوت
کــرده انــد و کســی ســراغی از زنــده هــا هــم
نمــی گیــرد ،یــک مجســمه مســگر ســردر بــازار
گذاشــته انــد کــه بــرای مســگران قدیمــی آینــه
دق شــده اســت ،مــا کــه زنــده ایــم مــورد توجــه
نیســتیم امــا مــردم و گردشــگران از ســر و کلــه
ایــن مجســمه بــاال مــی رونــد و مســئوالن فخر
مــی فروشــند کــه اینجــا بــازار مســگران اســت!
هویـت بـازار مسـگران کرمـان زیـر
سـوال رفتـه اسـت
یکــی از قدیمــی هــای بــازار کرمــان مــی
گویــد :آنقــدر بــه هویــت بــازار کرمــان بــی
توجــه بــوده انــد کــه حــاال بــازار اکثــرا دســت
بیرجنــدی هــا و زاهدانــی هاســت تــا مــردم
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کرمــان ،در گذشــته ایــن بــازار حرمــت داشــت و اجــازه عرضــه
هــر کاالیــی در بــازار مســگران داده نمــی شــود امــا وقتــی بــا
قیمــت هــای انــدک کاالهــای چینــی وارد اســتان مــی شــود
مشــخص اســت دیگــر کســی بــرای کار دســت اســتادکاران
ارزش قائــل نیســت.
حــاج محمــد ایرانمنــش گفــت :وقتی گفتنــد طبــخ غــذا در ظروف
مســی موجــب بهبــود ســامت مــی شــود عالقــه مــردم بــه خرید
ظــروف کوچــک مســی افزایــش یافــت امــا در گذشــته یــک
دســت کامــل انــواع مــس جــزو جهیزیــه دختــران کرمانــی بــود
و عیــار جهیزیــه بــه وجــود همیــن ظــروف بــود.
وی مــی گویــد :یــک مســگر کــه نمــی توانــد جلــوی ورود
کاالی چینــی را بــه بــازار بگیــرد ،ایــن مشــکل را بایــد از لــب
مــرز حــل کــرد ،حــاال دیگــر خبــری از شــاگردهای مســگر
کرمانــی نیســت چــون کســی نمــی خواهــد دســتش ســیاه
شــود بــه ســادگی همیــن کاالهــای چینــی را از دالالن مــی
خــرد و بــدون اینکــه دســتش ســیاه شــود در ویتریــن هــای
رنگارنــگ مــی فروشــد.
حــاج محمــد مــی گویــد :اســتادکاران قدیمــی دیگــر رغبتــی بــه
ادامــه کار ندارنــد و کســی هــم بــه عنــوان شــاگرد هــم بــه کارگاه

هــای اندکــی کــه وجــود دارد مراجعــه نمــی کنــد.
وی مــی گویــد :در همیــن مغــازه هــای انگشــت شــماری هــم
کــه وجــود دارد مــی توانیــد هــم جنــس چینــی پیــدا کنیــد و هــم
اجناســی کــه هیــچ ربطــی بــه مــس کرمــان نــدارد .کرمــان در
کنــار زنجــان ،اصفهــان مهمتریــن مرکــز تولیــد ظــروف مســی
اســت و طــرح هــا و ظــروف خــاص و ســبک هــای قدیمــی را دارد
امــا هیــچ دســتگاهی ایــن هــا را مســتند نکــرده اســت متاســفانه
صنایــع دســتی را در فــرش و گلیــم خالصــه کــرده انــد کــه البتــه
همانهــا هــم وضــع خوبــی ندارنــد.
وی ادامــه داد :آخــر بــه کــه بگوییــم کــه افغــان هــا بــه کارگــران
مــس کار تبدیــل شــده انــد اگــر اینهــا برونــد ایــن هنــر چگونــه به
نســل هــای بعــد منتقــل شــود ،مــا کــه بمیریــم  100ســال بعــد
ایــن هنــر را دیگــر کســی بــه یــاد هــم نخواهــد داشــت.
الهــام اکبــری یکــی از گردشــگران شــیرازی اســت کــه در بــازار
کرمــان قــدم مــی زنــد و بــا عالقــه ظــروف مســی را مــی بینــد،
وی مــی گویــد :مــن از چنــد نفــر از مــس فروشــان در خصــوص
طــرح هــا و کارگاههــای تولیــد ایــن ظــروف ســوال پرســیدم امــا
هیــچ اطالعــات دقیقــی نداشــتند.
وی گفـت :ظروف موجـود در کرمان از کیفیت مطلوبـی برخوردارند
امـا تصـور مـن ایـن بـود کـه وقتـی وارد بـازار
مسـگرها می شـوم بـه جـای مغـازه هایـی که
اجنـاس چینی و کاالهای متفرقه را می فروشـند
چنـد کارگاه مسـگری ببینم.
ایــن گردشــگر بیــان کــرد :متاســفانه مــن هیچ
اســتادکاری ندیــدم و ایــن نشــان مــی دهــد
صنعــت مســگری کرمــان نیــاز بــه حمایــت
جــدی میــراث فرهنگــی دارد در غیــر ایــن
صــورت مطمئنــا در ســفرهای بعــدی دیگــر
نشــانی از همیــن چنــد مغــازه مــس گــری هــم
نخواهــد بــود.
از مســئوالن میــراث فرهنگــی کرمــان انتظــار
مــی رود بــا برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش
مســگری بــا اســتفاده از اســتادکاران قدیمــی و
مســتند ســازی مــس گــری زمینــه احیــاء ایــن
هنــر بــی نظیــر مــردم کرمــان را فراهــم کننــد.
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تردد شناورهای مسافری دسته دوم خارجی در سواحل هرمزگان
بــا خــارج شــدن اتوبــوس هــای
کلثوم حسینی زاده
دریایــی از چرخــه جابجایــی
مســافران در هرمــزگان،
شــناورهای دســته دوم کشــورهای همســایه جایگزیــن
شــد و علیرغــم وجــود 40شــرکت کشــتی ســازی در
ایــران همچنــان حمایتــی از آنهــا نمــی شــود.

وجــود  ۱۴جزیــره در هرمــزگان ایــن اســتان را متمایــز از ســایر
اســتانهای ســاحلی کشــور کــرده اســت بــه گونــه ای کــه وجــود
ســکونت در اغلــب ایــن جزایــر صنعــت جابجایــی مســافران
دریایــی را در ایــن اســتان از رونــق خاصــی برخــوردار کــرده
اســت .جزایــر قشــم ،هرمــز ،الرک ،الوان ،هنــگام و کیــش جــزو
جزایــری هســتند کــه اکثــر تــردد مردمان ســاکن آنهــا و مســافران
عالقمنــد بــه ســفر بــه ایــن جزایــر از شــناورهای مســافری
اســتفاده مــی کننــد.
هرمــزگان یکــی از اســتانهای منحصــر بــه فــرد در داشــتن تنــوع
بنــادر مختلــف در کشــور و حتــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس
اســت .داشــتن بنــادر مســافری ،صیــادی و ترانزیتــی کاال ایــن
اســتان را در ردیــف اول تنــوع بنــدری در کشــور و حتــی منطقــه
قــرار داده اســت .در کنــار ایــن تنــوع بنــدری و نیــاز بــه داشــتن
شــناورهای مختلــف ،نیــاز تقویت صنعت کشــتی ســازی را بیشــتر
از ســایر صنایــع در هرمــزگان مــی تــوان احســاس کــرد.
طــی ســال هــای اخیــر بــا خــروج شــناورهای نــا ایمــن اتوبــوس
هــای دریایــی ،لــزوم تقویــت صنعــت کشــتی ســازی در بخــش
تولیــد شــناورهای اســتاندارد مســافری در اســتان هرمــزگان
اولویــت شــد امــا مســئوالن بــا غفلــت از ایــن صنعــت پــر درآمــد
و ســودآور روی بــه خریــد شــناورهای دســته دوم و حتــی تفریحــی
شــیخ نشــینان عربــی کردنــد و در کارخانجــات کشــتی ســازی
ایرانــی تغییــر کاربــری داده مــی شــد و وارد نــاوگان حمــل و نقــل
مســافری مــی شــد.
شــاید در ابتــدا ایــن موضــوع بــه دلیــل نبــود کارخانجــات کشــتی
ســازی در داخــل کشــور منطقــی بــود امــا بــا ورود جــدی شــرکت
هــای کشــتی ســازی در حــوزه تولیــد کشــتی هــای اســتاندارد
مســافری ،خریــد شــناور از کشــورهای دیگــر توجیــه اقتصــادی
نداشــت .در حالــی کــه بــا ســفارش در داخــل کشــور هــم بــه
رونــق اقتصــادی و هــم افزایــش اشــتغال کمــک مســتقیمی مــی
شــد .طــی دو ســال اخیــر بــه گفتــه فعــاالن حــوزه صنعت کشــتی
ســازی کشــور ثبــت ســفارش کشــتی هــای مســافری همچنــان
بــه ســمت شــرکتهای خارجــی اســت و خــروج ارز در ایــن حــوزه
ماننــد ســایر حــوزه بــدون نظــارت انجــام مــی شــود.
بــر اســاس اعــام رســمی مرکــز پژوهــش هــای مجلــس۹۰  ،
تــا  ۹۵درصــد از تجــارت خارجــی کشــورمان از طریــق  حمــل
و نقــل دریایــی صــورت مــی  گیــرد امــا متاســفانه ایــن صنعــت
آنچنــان کــه بایــد رشــد چندانــی نداشــته اســت .در حــال حاضــر
حــدود  ۴۰کارخانــه کشتیســازی فعــال در کشــور وجــود دارد کــه
تــوان بالقــوه تولیــد ایــن کارخانههــا در حــدود  ۱۲۵هــزارCGT
در ســال اســت و از ابتــدای ســال  ۱۳۸۰تــا انتهــای ســال ۱۳۹۲
حــدود  ۲۵۰فرونــد شــناور ســایز متوســط یعنــی زیــر پنــج هــزار
 CGTدر داخــل کشــور ،تحــت نظــارت مؤسســات ردهبنــدی
داخلــی ســاخته شــده اســت.
بــه عبارتــی می تــوان گفــت کــه  متوســط تولیــد داخــل  ۱۹فروند
شــناور در ســال بــوده و بــه عبارتــی ایــن کارخانجــات در طــی این
ســالها کــه دوران اوج ســاخت کشــتی جهــان بــوده اســت بــا ۵۰
درصــد ظرفیــت فعالیــت کــرده انــد .ایــن در حالیســت کــه چیــن
 ۳۴درصــد ،کــره جنوبــی  ۳۵درصــد و ژاپــن  ۱۳درصــد از بــازار
سفارشــات کشتیســازی دنیــا را در اختیــار دارنــد.
واردات کشــتی ممنــوع /دولــت بایــد بــه توانمنــد ســازی صنایــع

دریایــی کمــک کنــد
رئیــس کمیتــه بنــدری و صنایــع دریایــی در کمیســیون عمــران
مجلــس در ایــن زمینــه گفــت :انتظــار مــا از دولــت کمــک بــه
توانمنــد ســازی صنایــع دریایی اســت ،بایــد واردات کشــتی ممنوع
یــا محــدود شــود.
حســین هاشــمی تختی در خصــوص واردات کشــتی از کشــورهای
دیگــر بیــان کــرد :انتظــار مــا از دولــت کمــک بــه توانمنــد ســازی
صنایــع دریایــی خصوصــا صنعــت کشــتی ســازی در بخــش
شــناورهای مســافری بــوده و بایــد واردات کشــتی بــه داخــل
ممنــوع یــا محــدود شــود تــا ایــن صنعــت کــه در هرمــزگان رونق
بیشــتری بگیــرد و دولــت بایــد نــگاه ویــژه ای بــه صنایــع داخلــی
داشــته باشــد تــا بتوانــد موجــب گســترش کار در ایــن زمینه باشــد.
وی حمایــت از تولیــد داخلــی در صنعــت کشــتی ســازی را یکــی
از اولویــت هــای کارهــای کمیتــه بنــدری و صنایــع دریایــی
کمیســیون عمــران دانســت و تأکیــد کــرد :در کمیتــه بنــدری و
صنایــع دریایــی کمیســیون عمــران در مجلــس ،طرحــی بــا هدف

حمایــت از صنعــت کشــتی ســازی داخلــی ارائــه شــده اســت کــه
اگــر ایــن طــرح در مجلــس بــه تصویــب برســد امتیــازات خوبــی
بــرای صنعــت کشــتی ســازی داخلــی بــوده و محدودیــت هایــی
بــرای بــه کار گیــری کشــتی هــای وارداتــی در پــی خواهد داشــت.
رئیــس کمیتــه بنــدری و صنایــع دریایــی در کمیســیون عمــران
مجلــس تصریــح کــرد :مــا در صنعــت کشــتی ســازی در داخــل
اســتان هرمــزگان چــه در بخــش ســاخت و چــه در حــوزه تعمیــر
کشــتی هــای نفتکــش و تجــاری و در بخــش شــناورهای
مســافربری ظرفیــت هــای خوبــی داریــم کــه بایــد این صنعــت در
اســتان کــه مــورد نیــاز هرمــزگان بــوده را حمایــت کنیــم.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بیــان داشــت :بایــد دولــت
همــکاری هــای الزم را انجــام دهــد و کار ســاخت و تعمیــرات
کشــتی را بــه متخصصــان و شــرکت هــای داخلــی واگــذار کنــد
البتــه دو مشــکل اصلــی در ایــن راســتا وجــود دارد یکــی قیمــت
تمــام شــده ســاخت کشــتی نســبت بــه قیمــت وارداتــی آن بیشــتر
اســت و مســئله دوم تأخیــر در تحویــل ســفارش در موقــع مقــرر
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بــوده کــه ایــن موضــوع نیــز بــه دلیــل  برخــی مشــکالت  بوجــود
آمــده کــه مــی توانــد بــا تدبیــر و انجــام راهکارهــای مناســب حــل
شــود.
همیشــه بیــن بخــش خصوصــی و یــا تولیــد کننــده بــا تصمیــم
گیــران دولتــی و حتــی مجلــس اختــاف نظرهایــی وجــود دارد.
تــا آنجــا کــه کشــتی ســازان مســافری در کشــور معتقــد هســتند
شــناورهای ســاخته شــده در داخــل مقــرون بــه صرفــه تــر از خرید
کشــتی هــای خارجــی اســت و خواهــان تجدیدنظــر خریــداران و
مســئوالن تصمیــم گیرنــده در ایــن حــوزه هســتند.
شــناورهای ایرانــی ۱۰۰درصــد ارزان تــر از
شــناورهای خارجــی
عضــو هیئــت مدیــره یکــی از شــرکتهای تولیــد کننــده شــناور
گفــت :صنعــت کشــتی ســازی در هرمــزگان  ،صنعتــی تقریبــا نــو
پــا بــوده کــه بایــد بــه آن بهــا داده شــود و از دولت مــی خواهیــم از
ایــن صنعــت حمایــت کنــد.
رضــا الماســی در خصــوص مقایســه کیفیــت و نــرخ تمــام شــده
شــناورهای داخلــی و خارجــی بیــان داشــت :شــناورهایی کــه در
اســتان تولیــد مــی شــود چــه از نظــر کیفیــت و چــه از نظــر قیمت
صدرصــد ارزانتــر از شــناورهایی اســت کــه از خــارج کشــور تأمیــن
شــده اســت .
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد نــگاه ویــژه ای بــه ایــن
صنعــت داشــته باشــد عنــوان کــرد  :حــدود  ۲۰۰نفــر بــه صــورت
مســتقیم در ایــن شــرکت کشــتی ســازی  مشــغول بــه فعالیــت
هســتند و از دولــت انتظــار داریــم کــه از تولیدکننــدگان داخلــی
حمایــت کنــد.
الماســی ادامــه داد :در دو ســال گذشــته  ۳فروند شــناور مســافربری
ســاخته شــده و تحویــل متقاضــی داده شــده و  ۲فرونــد دیگــر نیــز
ثبــت ســفارش شــده و در حــال ســاخت اســت.
وی تصریــح کــرد :مــا بــه تعهــدات خــود در خصــوص آمــاده
کــردن شــناور در موقــع مقــرر عمــل کــرده امــا متأســفانه بخاطــر
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مشــکالتی کــه بــرای خــود ســرمایهگذار روی مــی دهــد ایــن
تحویــل گرفتــن شــناور بــه تعویــق افتــاده و مــا مقصــر نیســتیم.
سرمایه گذاران را حمایت کنید
مدیرعامــل یکــی دیگــر از شــرکتهای تولیــد کننــده شــناور گفــت:
بایــد دولــت از ســرمایهگذاران در بخــش شــناورداران حمایــت
کنــد تــا مشــکالت آنهــا مرتفــع شــود و از اینکــه ســرمایهگذاری  
هنگفتــی را در ایــن حــوزه پیشــمان نشــوند.
اســحق اصالحــی در خصــوص نابســامانی ارزی کــه متأســفانه
تأثیــر منفــی بــر چرخــه اقتصــاد شــناورداران داشــته اســت بیــان
کــرد :در حــال حاضــر بــه علــت مشــکالت اقتصــادی درآمــد جابه
جایــی مســافران بــه جزایــر بــرای شــناورداران بــه صرفه نیســت و
ســودآوری الزم را نــدارد و نمــی تــوان هزینــه ها را بیشــتر کــرده و
بــه مــردم فشــار بیایــد ،بایــد در ایــن خصــوص دولــت کنــد.
وی بــه تعــداد شــناورهای موجــود در هرمــزگان اشــاره کــرد و
گفــت :در حــال حاضــر  ۴۱فرونــد شــناور در حــوزه مســافربری
داریــم کــه در هــر فرونــد شــناور حــدود  ۱۲نفــر مشــغول بــه کار
هســتند کــه  ۱۲فروند
آن در خــود اســتان
ســاخته شــده و مــا
بقیــه آن از کشــورهای
امــارت ،چیــن  ،ژاپــن
 ،نــروژ تأمیــن مــی
شــود.
مدیرعامــل ایــن
شــرکت ادامــه داد:
متأســفانه در خصوص
طوالنــی بــودن صدور
مجوزهــا در ایــن حوزه
مشــکالتی داریــم
کــه گاهــی شــش تــا
هفت مــاه صــدور یک

مجــوز بــه طــول مــی انجامــد کــه خــود مشــکل بزرگــی و زمــان
زیــادی را مــی گیــرد و اگــر دولــت در خصــوص دادن تســهیالت
بــه ســرمایهگذاران ایــن بخــش نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد ایــن
صنعــت بهتــر و پایــدار تــر از قبــل خواهــد بــود.
اصالحــی بــه نارضایتــی ســرمایهگذاران در بخــش شــناورها اشــاره
کــرد و بیــان داشــت :بدلیــل مشــکالت بوجــود آمــده تعــدادی از
شــناورداران مــی خواهنــد ســرمایه خــود را در ایــن حــوزه واگــذار
کــرده و در حــوزه دیگــری ســرمایه گــذاری کننــد بــه همیــن دلیل
دولــت بایــد به مشــکالت شــناورداران رســیدگی و بــرای تــداوم آن
بــه حــل ایــن مســائل بپــردازد.
هرمــزگان مــی توانــد در صنعــت کشــتی ســازی بــا کشــورهای
همجــوار ایــران رقابــت کنــد و صنعــت کشــتی ســازی کــه در
ایــن یــک دهــه پایــه هــای آن محکــم شــده مــی توانــد در آینــده
نزدیــک اشــتغال پایــدار ایجــاد کنــد امــا ایــن امــر نیــاز بــه حمایت
دولــت و جلوگیــری از واردات شــناورهای خارجــی دارد.
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تولیدکننــدگان اســتان قزویــن
اعتمادســازی از ســوی دولــت،
جلوگیــری از صــدور بخشــنامههای غیر
کارشناســی ،عمــل بــه وعدههــا و تأمیــن
مــواد اولیــه را راهــکار حــل مشــکالت
تولیــد و اشــتغال کشــور میداننــد.

اســتان قزویــن بــا داشــتن بیــش از  ۱۵ناحیــه و شــهرک صنعتــی
و فعالیــت بیــش از  ۳هــزار واحــد صنعتــی کوچــک و بــزرگ از
قطبهــای صنعتــی کشــور محســوب میشــود کــه بــا تولیــد
 ۱۲۹۰نــوع محصــول مختلــف در تأمیــن نیازهــای داخلــی و
صــادرات نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
افزایــش تحریمهــا و مشــکالت نقدینگــی و تأمیــن مــواد اولیــه،
نوســان ارزی و صــدور بخشــنامههای متعــدد غیــر کارشناســی
و عمــل نکــردن بــه وعدههــای دادهشــده دولتــی و بروکراســی
اداری و بــاال بــودن ســودهای بانکــی از مهمتریــن دغدغههــای
تولیدکننــدگان اســتان قزویــن اســت.
مدیرعامـل یکـی از واحدهـای بـزرگ تولیـد مـواد غذایـی کـه در
شـهرک صنعتـی کاسـپین قزویـن فعالیـت میکنـد بـا اشـاره بـه
مشـکالت خود گفت :مهمترین مشـکل مـا تأمین نقدینگی اسـت
کـه گریبان تولید را گرفته و هر روز این مشـکالت بیشـتر میشـود.
گرجــی افــزود :تأمیــن مــواد اولیــه بســیار ســخت شــده و اگــر
نتوانیــم بــا برنامــه ایــن مــواد را تأمیــن کنیــم بــا کاهــش و توقــف
خطــوط تولیــد و تعدیــل نیــرو مواجــه خواهیــم شــد.
گرجـی با یادآوری اینکه تا قبل از عید مشـکالت کمتـری در تأمین
مـواد اولیـه از خـارج داشـتیم ،بیـان کـرد :در فعالیت ما «اسـانس»
از خـارج وارد میشـود و در داخـل هـم همراهـی الزم بـا دولـت را
مشـاهده نمیکنیـم و قیمـت آرد سرسـامآور باال مـیرود.
وی اظهــار داشــت :وقتــی خریــد مــواد اولیــه ســاعتی شــده و بایــد
نقــدی آن را پرداخــت کنیــد واقعـ ًا تولیدکننــده نمیدانــد چـهکاری
بایــد انجــام دهــد و تکلیفش مشــخص نیســت.
ایـن تولیدکننـده تصریـح کـرد :دولـت حتـی در خریـد مـواد اولیـه
داخلـی هـم کمـک نمیکنـد و قیمتهـا را به امـان خدا رهـا کرده
و بـرای نمونـه یـک حلب روغـن که ً
قبلا  ۵۷هـزار تومـان قیمت
داشـت امروز به  ۹۷هزار تومـان درب کارخانه رسـیده و هرروز تغییر
قیمـت میدهـد و مـا حتـی در قیمتگـذاری هـم ماندهایم.
صــادرات بهتــر شــده امــا مــواد اولیــه بــرای افزایش
تولیــد نداریم
ایــن تولیدکننــده کــه ســاالنه  ۴۵تــن بیســکویت تولیــد میکنــد
تغییــر قیمــت ارز را بــرای صــادرات مناســب میدانــد و میگویــد:
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قیمــت فعلــی بــرای صــادرات مناســب اســت امــا بهشــرط آنکــه
بتوانیــم تولیــد خــود را بــاال ببریــم و بخشــی از آن را صــادر کنیــم
کــه اآلن در ایــن بخــش مشــکل داریــم و مــواد اولیــه الزم بــرای
تولیــد بیشــتر و جوابگویــی بــه صــادرات نداریــم  .
وی بیــان کــرد :در واحــد خــود بــرای  ۲۳۰نفــر شــغل ایجــاد
کردهایــم و اگــر حمایــت دولــت جــدی نباشــد و فقــط شــعار بدهند
و در تأمیــن مــواد اولیــه و کنتــرل قیمتهــا ضعیــف عمــل کننــد
نمیتوانیــم ایــن اشــتغال را حفــظ کنیــم.
گرجــی بــا ارائــه پیشــنهاد بــرای حــل مشــکالت تولیــد میگویــد:
در ایــن واحــد ســاالنه  ۱.۵میلیــون یــورو نیــاز ارزی داریــم کــه
اگــر تأمیــن شــود میتوانیــم صــادرات خــود را هــم رونــق دهیــم و
بخشــی از مشــکالت را حــل کنیــم امــا دولــت چوب حــراج بــه ارز
زد و ثبــت ســفارشها دچــار مشــکل شــده اســت.
وی میگویــد :فقــط در یــک قلــم ثبــت ســفارش  ۲۰۰میلیــون
تومــان ضــرر کردیــم و هنگامیکــه دولــت میگویــد از بــازار
ثانویــه ارز تهیــه کنیــد امــا خبــری نیســت یعنــی صادقانــه رفتــار

نمیکننــد.
گرجــی بیــان کــرد :از دولــت انتظــار داریــم بــرای تأمیــن شــکر،
روغــن و آرد کــه در داخــل موجــود اســت اقــدام کنــد و آن را بــه
قیمــت متعــادل در اختیــار تولیدکننــده قــرار دهــد .اگــر اجــازه
دهنــد خودمــان قیمتگــذاری کنیــم میتوانیــم بــر اســاس
بــازار عرضــه و تقاضــا ایــن وضعیــت را ســاماندهی کنیــم و اگــر
دیدیــم کاالیــی گــران اســت و مــردم نمیخرنــد خــط تولیــد
را عــوض کــرده و بــر اســاس نیــاز مــردم تولیــد میکنیــم و
کارهــا ســاماندهی میشــود.
بخشــنامههای متعــدد غیــر کارشناســی موجــب
بیاعتمــادی تولیدکننــده
علیرضـا کشـاورز قاسـمی رئیس اتـاق بازرگانـی که خود دسـتی بر
تولیـد دارد از بیاعتمادی به مسـئوالن دولتی میگویـد و اعتقاد دارد
اگـر صداقت باشـد میتوان مشـکالت را کمتـر کرد.
وی بــا آسیبشناســی مشــکالت تولیــد گفــت :اولیــن انتظــار مــا
از دولــت ایجــاد اعتمــاد اســت کــه بهعنــوان ســرمایه اجتماعــی
مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه اســت.
کشــاورز قاســمی یــادآور شــد :اگــر مــردم بــه دولــت اعتمــاد
نکننــد و تعهــدات بخــش دولــت محقــق نشــود هیــچ کاری جلــو
نمــیرود و مــا تولیدکننــدگان انتظــار داریــم مســئوالن دولتــی،
رئیسجمهــور و وزرای صنعــت و امــور اقتصــادی بــه عهــد خــود
وفــا کننــد.
رئیـس اتـاق بازرگانـی قزویـن گفت :بـر اسـاس بنـد  ۵مصوبه ۱۶
هیئتوزیـران مقـرر بـود صاحبـان کاال بتواننـد بـرای باقیمانـده
ارز خـود تعییـن تکلیـف کننـد و کسـانی کـه هفتخوان را سـپری
کردهانـد دیگـر بـا مانعـی روبـرو نشـوند امـا در همیـن  ۵مـاه اخیر
آنقـدر بخشـنامه صـادر کردهانـد کـه مـا بیاعتمـاد شـدهایم.
کشـاورز قاسـمی تصریـح کـرد :امـروز وقتـی مسـئوالن از بسـته
حمایـت از تولیـد میگویند ما که در صحنه هسـتیم بـاور نمیکنیم
و اعتمـاد نداریم زیـرا در عمل هیچ تغییـری رخ نمیدهد و برعکس
ریسـک سـرمایهگذاری هـر روز باالتر مـیرود.
وی بــا ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکالت تولیــد میگویــد:
جلوگیــری از صــدور بخشــنامههای غیــر کارشناســی،
اعتمادســازی ،ثبــات در قوانیــن و بخشــنامهها و کاهــش ریســک
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ســرمایهگذاری میتوانــد بسترســاز رفــع موانــع شــود.
کشــاورز قاســمی خطــاب بــه مســئوالن دولتــی اظهــار داشــت:
تولیدکننــده را بــه حــال خــود بگذاریــد خودمــان میتوانیــم
مشــکالت را حــل کنیــم  .
قیمــت بــازار توســط تولیدکننــدگان تعییــن شــود نه
دولــت
حســن موســوی مدیــر خریــد واحــد تولیــد فرآوردههــای لبنــی
در تشــریح مشــکالت واحــد گفــت :روزانــه  ۵۰تــن شــیر تهیــه
میکنیــم و بــرای  ۴۰۰نفــر شــغل ایجــاد کردهایــم امــا ایــن
روزهــا نوســان قیمــت ارز ایــن واحــد را دچــار بحــران کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :بــرای خریــد شــیر خــام دچــار مشــکل شــدهایم
زیــرا بــه دلیــل تفــاوت قیمــت ارز برخــی از شــرکتها شــیر را
خریــداری کــرده و احتــکار میکننــد و قیمتهــا  ۴۰درصــد
افزایشیافتــه اســت.
موســوی تصریــح کــرد :رقابــت ســنگینی بیــن تولیدکننــدگان
ایجادشــده اســت و مصرفکننــدگان نیــز کاهشیافتهانــد و بایــد
در ایــن میــان دولــت بــا جدیــت وارد کار شــود.
مدیــر خریــد ایــن واحــد تولیــدی یــادآور شــد :دولــت بایــد بــازار
را آزاد بگــذارد تــا میــزان عرضــه و تقاضــا آن را کنتــرل کنــد و
در شــرایطی کــه در داخــل نیــاز داریــم نبایــد محصــوالت مهــم
صــادر شــود.
وی گفــت :هزینــه بســتهبندی تــا ســه برابــر افزایشیافتــه
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و فرآینــد واردات بســیار طوالنــی و ســخت شــده و بــه کاهــش
کیفیــت و میــزان کاال منجــر شــده اســت.
موســوی اضافــه کــرد :بیــش از  ۴مــاه کاالی وارداتــی مــا در
گمــرک معطلمانــده و در کنــار افزایــش مــواد اولیــه تــا  ۴۰درصــد
اجــازه نداریــم قیمــت محصــول لبنــی خــود را افزایــش دهیــم و
ایــن رونــد منطقــی و منصفانــه نیســت.
وی اظهــار داشــت :آزاد کــردن قیمــت بــازار در بخــش محصوالت
لبنــی ،جلوگیــری از انبــار کــردن کاال و صــادرات شــیر خشــک،
جلوگیــری از دونرخــی بــودن ارز و تخصیــص ارز بــه تولیدکننــده
واقعــی از راهکارهــای رفــع موانــع تولیــد اســت   .
معــاون اســتاندار :کاهــش بروکراســی و روانســازی
امــور را عملیاتــی کردهایــم
منوچهــر حبیبــی معــاون اقتصــادی اســتانداری قزویــن ضمــن
تائیــد مشــکالت عدیــده تولیدکننــدگان از اقدامــات انجامشــده
بــرای کاهــش موانــع تولیــد خبــر داد و اظهــار داشــت :آنچــه
واحدهــای تولیــدی را آزار میدهــد تأمیــن مــواد اولیــه وارداتــی
اســت کــه تحــت تأثیــر شــرایط تحریــم بینالمللــی قــرار گرفتــه
اســت.
حبیبــی تصریــح کــرد :بــاال رفتــن نــرخ ارز و شــناور بــودن قیمــت،
دســتورالعملهای متعــدد و مشــکالت گمرکــی از دیگــر موانــع
تولیــد اســت کــه تــاش کردهایــم در حــد اختیــارات خــود مســائل
را برطــرف کنیــم.
وی اظهــار داشــت :خوشــبختانه بــا اصــاح برخــی از

بخشــنامههای دولتــی بــرای تســهیل امــور اقــدام شــده اســت و
در عرصــه گمــرک هــم برخــی دســتورالعملها اصالحشــده تــا
ترخیــص کاال روان و تســریع شــود البتــه در ایــن میــان  ۲۵قلــم
کاالی اساســی مشــمول ایــن دســتورالعمل نشــده و بــرای بقیــه
کاالهــا شــش مــاه تنفــس داده میشــود.
حبیبــی بیــان کــرد :بــا هماهنگــی ســازمان صنعــت و بانــک
مرکــزی کســانی کــه در ســامانه نیمــا ثبتنــام کننــد بــا تعییــن
تکلیــف وضعیــت خــود میتواننــد ارز را خریــداری کــرده و
ســریعتر نیــاز خــود را تأمیــن کننــد و بهتدریــج شــرایط روانتــر
خواهــد شــد.
وی ضمــن تائیــد بــاال رفتــن ریســک ســرمایهگذاری در تولیــد
اظهــار داشــت :هرچنــد شــرایط تحریمهــا کمــی ریســک را
افزایــش داده امــا در کنــار آن صــادرات وضعیــت بهتــری پیداکــرده
اســت.
معــاون اقتصــادی اســتانداری قزویــن یــادآور شــد :امــروز صــادرات
بهتــر شــده البتــه شــاید گفتــه برخــی تولیدکننــدگان هــم
درســت باشــد کــه تأمیــن مــواد اولیــه بــرای تولیــد بیشــتر کمــی
دشــوار شــده بهویــژه در مــواد پتروشــیمی بــا تأخیــر در تحویــل
مــواد مواجهیــم کــه ایــن مــوارد بــه بــورس و وزارت اقتصــاد
منعکسشــده تــا راهــکاری اتخــاذ شــود.
حبیبــی گفــت :کاهــش بروکراســی در شــرایط خــاص کنونــی
ضــروری و مســتلزم ســازوکار مــدون اســت کــه در حــال اجراســت
و اگــر اجــرا شــود میتوانــد بــه تســهیل در امــور منجــر شــود.
وی اضافــه کــرد :فعالیتهــای مــا بــر اســاس سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی و برنامههــای دولــت اســت و تکیــه بــر تــوان
داخلــی را محــور کار قــرار دادهایــم هرچنــد تحریمهــا مشکلســاز
شــده امــا یــک فرصــت هــم بــرای صنعــت و تولیــد ایجادشــده
تــا بتوانیــم نیــاز  ۸۰میلیــون جمعیــت کشــور و همســایههای خــود
را تأمیــن کنیــم کــه ایــن کار بــا تقویــت تــوان تولیــد و اشــتغال
محقــق میشــود.
حمایــت از تولیــد واقعــی باشــد /بــازار را بــه بخــش
خصوصــی بســپارید
بدیهــی اســت عبــور از شــرایط کنونــی رکــود اقتصــادی ،رفــع
موانــع تولیــد و کمــک بــه اشــتغال و حمایــت از ســرمایهگذاران
بخــش تولیــد نیازمنــد تغییــر رویکــرد دولتمــردان و همراهــی
واقعــی بــا تولیــد اســت.
در ایــن میــان کاهــش قوانیــن دســت و پاگیــر و بروکراســی،
روانســازی امــور ،تأمیــن مــواد اولیه بــه قیمت متعــادل ،تأمیــن ارز
تولیدکننــدگان و اســتفاده از دیــدگاه کارشناســی بخــش خصوصــی
ضــروری اســت تــا ب ـهدوراز شــعارزدگی و ســخنرانیهای بــدون
پشــتوانه بــا کمــک مــردم ،مســئوالن و تولیدکننــدگان در مســیر
رفــع موانــع و روانســازی بخــش تولیــد گام برداشــت.
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وحید
محمدییکتا

واردات بــی رویــه چــرم و نیــز قاچــاق
ایــن کاال بــه تولیدکننــدگان ایــن محصــول
خســارات فراوانــی وارد کــرده اســت
و آن هــا خواهــان اعمــال تعرفــه بــاال و
یــا ممنوعیــت ورود ایــن کاال بــه کشــور
هســتند.
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تولیدکنندهها:وارداتممنوعشود

از ابتــدای ســال  ۹۷و بــا نــام گــذاری ایــن ســال بــه نــام « حمایت
از کاالی ایرانــی»  ،کــه در واقــع در راســتای حمایــت از اقتصــاد
مقاومتــی صــورت گرفــت ،بــر انگیــزه تولیدکننــدگان در تولیــد
افــزود و از طــرف دیگــر مــردم و مســئوالن را بــرای جراحــی
اقتصــاد کشــور فراخوانــد.
در ایــن بیــن وظیفــه مســئوالن رفــع موانــع تولیــد بــه عنــوان
اصلــی تریــن راهــکار بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی بــر کســی
پوشــیده نیســت ،در واقــع توقــع تولیــد کننــده از مســئوالن رفــع
موانــع پیــش روی آن هــا اســت ،کــه در اســتان تهــران در ایــن
خصــوص چندیــن جلســه کارگــروه رفــع موانــع تولید تشــکیل و در
آن تصمیماتــی نیــز اتخــاذ شــد.
یکــی از موانــع تولیــد کــه قطعــا انتظــار از مســئولین رفــع آن بــوده
اســت ،جلوگیــری و یــا اعمــال تعرفــه واردات بــرای کاالهایــی
مرغــوب اســت کــه در داخــل در حــال تولیــد بــوده و بازار مناســبی
را نیــز در ایــن زمینــه دارد.
چــرم تولیــدی کشــور بــه دلیــل واردات بــی رویــه
روی دســت تولیدکننــده مــی مانــد
امــا در ایــن شــرایط مشــاهده مــی شــود ،کــه برخــی کاالهایــی
کــه در داخــل کشــور ،آن هــم بــا کیفیــت بــاال تولیــد مــی
شــود ،در حــال صدمــه دیــدن فــراوان در پــی واردات بــی
رویــه کاالهــای خارجــی اســت ،یکــی از ایــن کاالهــا کــه در
اســتان تهــران شــاهد آســیب رســیدن بــه تولیــد در پــی واردات
هســتیم ،چــرم اســت.
یکــی از تولیدکننــدگان صنعــت چــرم کــه در یــک شــهرک
صنعتــی در جنــوب اســتان تهــران فعالیــت دارد ،قاچــاق چــرم
مصنوعــی بــا کیفیــت پاییــن بــه داخــل کشــور را از مهــم
تریــن مشــکالت تولیدکننــدگان چــرم دانســت و اضافــه کــرد:
متاســفانه قاچــاق چــرم مصنوعــی ،بــا کیفیــت و قیمــت پاییــن
بــه کشــور همچنــان ادامــه دارد و پیگیــری هــای تولیدکنندگان
و فعــاالن ایــن صنعــت بــرای جلوگیــری از ایــن امــر کارســاز
نبــوده اســت ،گاهــی شــاهد واردات چــرم از طریــق گمــرک نیــز
هســتیم و ایــن موضــوع صدمــه بســیار زیــادی بــه تولیــد چــرم
در داخــل کشــور وارد کــرده اســت.
وی ادامــه داد :انبــوه تولیــد چــرم بــه دلیــل رغبــت مصــرف کننــده
بــه قیمــت پاییــن تــر و نابســامانی بــازار روی دســت تولیدکننــده
مــی مانــد و عم ـا برنامــه ریــزی مناســبی بــرای صــادرات هــم
مشــاهده نمــی شــود و بایــد اعتــراف کنیــم ،خبــری از بــازار خــوب

ســال هــای پیــش نیســت و تولیــدات روی دســت تولیدکننــده می
مانــد و بــه همیــن دلیــل بســیاری از ظرفیــت هــای تولیــد عمــا 
بــه کار گرفتــه نمــی شــود.
ایــن فعــال صنعــت چــرم کــه بــه دلیــل نداشــتن مجــوز مصاحبــه
از هیــات مدیــره نخواســت نامــش فــاش شــود ،گفــت :بســیاری
از تولیــدات وارداتــی اســتانداردهای جهانــی را رعایــت نکــرده و در
واقــع اجنــاس  مصنوعــی اســت کــه بــه ســوی کشــور مــا ســرازیر
شــده و موجــب وارد شــدن لطمــات فــراوان بــه صنعــت چــرم
طبیعــی در اســتان تهــران و دیگــر نقــاط شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــازار اروپــا و نیــز آســیای میانــه را نیــز بــه
دلیــل بــی دقتــی در برندســازی بــه راحتــی از دســت دادیــم ،گفت:
بارهــا بــه مســئولین مرتبــط صنعــت ،معــدن و تجــارت مشــکالت
موجــود را گوشــزد کردیــم ،امــا در عمــل تحرکــی بــرای حفــظ
بــازار داخــل مشــاهده نشــده اســت.
نبایــد بــازار  ۸۰میلیونــی داخلــی را بــه راحتــی بــه
چــرم وارداتــی داد
ســید حســین نقــوی حســینی نماینــده مــردم ورامیــن در
مجلــس شــورای اســامی نیــز ضمــن انتقــاد از ورود کاالهایــی
کــه مشــابه آن هــا در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود ،اظهــار
داشــت :در شــرایطی کــه ارز بــه ســختی وارد کشــور مــی شــود
و از طرفــی نیــز شــعار ســال حمایــت از کاالی داخلــی اســت،

نبایــد بــه راحتــی بــازار  ۸۰میلیونــی داخــل کشــور را در اختیــار
اجنــاس خارجــی قــرار دهیــم.
وی بــر ایجــاد شــرایطی بــرای اســتفاده مــردم از تولیــدات داخلــی
و رشــد اشــتغال در کشــور تاکیــد کــرد و گفــت :بایــد در داخــل
کشــور و اســتان تهــران مشــخص شــود ،کــه تــوان تولیــد چــه
تعــداد از کاالهــای مــورد نیــاز را در داخــل داریــم و بــه ویــژه در
خصــوص کاالهــای مصرفــی مانند چــرم ،کــه کاالی اســتراتژیک
نیســت ،نیــازی بــه واردات نداریــم و بایــد در خصــوص ممنوعیــت
کاالهایــی کــه مشــابه آن هــا در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود
اقــدام کــرد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــورای اســامی اضافــه کــرد :قطعــا بــی تدبیــری در خصــوص
عــدم حمایــت از صنعــت داخلــی بــه نابــودی و تضعیــف آن صنایع
کمــک کــرده ،بــه وابســتگی بــه بازارهــای بیــن المللــی منجــر
شــده و بــه امنیــت ملــی کشــور آســیب وارد مــی کنــد.
چــرم وارداتــی در واقــع فــرآوری شــده چــرم خــام
صادراتــی اســت و کیفیــت الزم را نــدارد
یکــی از اســاتید اقتصــادی دانشــگاه کــه در زمینــه مشــکالت
صنعتگــران چــرم تحقیقاتــی داشــته اســت ،گفــت :ســازمان
توســعه تجــارت معمــوال هــر ســال و یــا گاهــی طــی چنــد
مــاه ،قوانینــی بــرای حمایــت از تولیــد و تجــارت داخلــی وضــع
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و تعرفــه هــای واردات و صــادرات را تغییــر مــی دهــد و در ایــن
زمینــه تغییراتــی در خصــوص تعرفــه هــای واردات چــرم نیــز
اعمــال مــی شــود ،امــا مســائلی در خصــوص قاچــاق نیــز در
ایــن زمینــه وجــود دارد ،یعنــی واردات را ممنــوع مــی کننــد ،امــا
در قالــب یــک کاالی دیگــر وارد کشــور مــی شــود.
محســن ممیــزی گفــت :ایــن مــوارد را نمــی تــوان نادیــده گرفت،
از طرفــی چرمــی کــه وارد کشــور مــی شــود ،کیفیــت داخــل را
نــدارد ،بســیاری اوقــات چــرم هــای داخــل کشــور در حالــت
ســاالمبور کــه حالتــی اســت ،کــه پشــم و کثیفــی هــای آن هــا
زدوده شــده صــادر و در کشــورهایی ماننــد ترکیــه و ایتالیا فــرآوری
مــی شــود و ســپس همیــن چــرم بــه داخــل کشــور مــا بــاز مــی
گــردد ،یعنــی ایــن چــرم وارداتــی اغلــب چــرم خــود ایــران اســت،
کــه بــه صــورت ســاالمبور خــارج و بــه صــورت مصنوعــات چرمی
وارد کشــور مــی شــود.
وی گفــت :مــا بــه دلیــل ایــن کــه مــواد اولیــه رنــگ ســازی قیمت
باالیــی دارد و در خریــد آن هــا بــه دلیــل تحریــم هــا محدودیــت
داریــم ،نمــی توانیــم ســاالمبور را بــه خوبــی فــرآوری کنیــم.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان ایــن کــه قطعــا کیفیــت چــرم هــای
داخلــی باالتــر از چــرم هــای وارداتــی اســت ،گفــت :امــا قیمــت
تمــام شــده چــرم داخلــی بــه دلیــل عــدم بهــره وری باالتــر از
وارداتــی هــا اســت.
ممیــزی اضافــه کــرد :بایــد تعرفــه هــای واردات بــاال بــرود ،تــا
بتــوان از تولیــد داخلــی در مقابــل هجــوم بــی رویــه مصنوعــات
چرمــی خارجــی حمایــت کــرد.
وی گفـت :یکـی از مباحثـی کـه پیـش از ایـن مطـرح شـد ،این
بـود ،کـه روی صـادرات سـاالمبور تعرفـه بگذارند ،تا سـاالمبور
بـه عنـوان یـک محصـول خـام صـادر نشـود و انگیـزه صـادر
کننـده سـاالمبور کاهـش یافتـه و محصـول نهایـی صادر شـود
و ایـن تعرفـه در داخـل کشـور در صندوقـی نگهداری شـده و در
صنعت چرم سـازی در قالب بازسـازی و نوسـازی ماشین آالت و
تسـهیالت بانکـی هزینه شـود ،ایـن تعرفه گذاشـته و پـول آن از
صـادر کننـده سـاالمبور دریافت شـد ،اما پـول به چرم سـازها به
دلیـل عـدم وجود صندوقـی با سـاز و کار قانونی الزم بازنگشـت،
در واقـع چرم سـازان پولـی را دادنـد ،که دیگـر نتوانسـتند ،آن را
پـس بگیرند.
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واردات بــی رویــه عاملــی خانمــان ســوز در ایجــاد
مشــکالت بــرای صنعتگــران چــرم اســت
دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران نیــز معتقــد اســت ،کــه
مجلــس شــورای اســامی بایــد در جلوگیــری از واردات بــی
رویــه و قاچــاق کاال نظــارت بیشــتری بــر دولــت داشــته باشــد و
افــزود :در صــورت نیــاز مــی بایســت ،قانــون ســخت گیرانــه ای در
راســتای حمایــت از تولیــدات داخلــی و وضــع تعرفــه ســنگین برای
واردات کاالهایــی کــه مشــابه آن در داخــل تولیــد مــی شــود بــه
تصویــب برســد ،همچنیــن مجلــس باید در بحــث تامیــن نقدینگی
و تخصیــص ارز مــورد نیــاز صنایــع داخلــی از جملــه صنعــت چــرم
بــه کمــک ایــن صنعــت بیایــد و دولــت را مکلــف بــه حمایــت از
تولیدکننــدگان داخلــی کنــد.
محســن علیجانــی زمانــی گفــت :البتــه عوامــل متعــددی در
مشــکالت صنعــت چــرم دخیــل اســت ،کــه از آن جملــه مــی توان
وارداتــی بــودن مــواد اولیــه صنعــت چــرم ،از جملــه رنــگ ،رزیــن،
پیــه ،مــواد ســاخت و ســاز مصنوعــات چرمــی و عملکــرد بســیار
کنــد گمــرک کشــور در ترخیــص مــواد اولیــه را نــام بــرد ،امــا
نمــی تــوان خســارات واردات بــی رویــه و قاچــاق کاال و مصنوعات
چرمــی بــه صنعــت چــرم را نادیــده گرفــت ،قاچــاق و واردات بــی
رویــه عاملــی خانمــان ســوز در از بیــن بــردن تولیــد داخلــی اســت،
کــه بایــد تصمیمــات اساســی در مقابلــه بــا آن گرفتــه شــود.
وی افــزود :نوســان قیمــت ارز در مــاه هــای اخیــر نیــز از دیگــر
عواملــی اســت ،کــه بــه صنعــت چــرم کشــور ،ماننــد دیگــر صنایع
صدمــه وارد کــرده ،چــرا کــه اغلــب ماشــین آالت و تکنولــوژی این
صنعــت همچــون مــواد اولیــه وارداتــی اســت و نوســان ارز و تامین
ارز الزم بــرای واردات ایــن اقــام مــورد نیــاز صنعــت چــرم را دچار
چالــش کــرده اســت ،چــرا کــه تولیدکننــدگان بایــد ارز مــورد نیــاز
خــود را از بــازار ثانویــه تهیــه کننــد.
نماینــده مــردم شهرســتان های تهــران ،پردیــس ،ری ،اسالمشــهر
و شــمیرانات در مجلــس شــورای اســامی عــدم وجــود برندینــگ
در صنعــت چــرم و نیــز نبــود شــبکه توزیــع پیشــرفته در ایــن
صنعــت را از دیگــر مشــکالت اساســی تولیدکننــدگان چــرم
دانســت و خواســتار همراهــی مســئولین و تولیدکننــدگان بــرای
رفــع آن شــد.

حاضریــم از طریــق مکاتبــه بــا معــاون اول رییــس
جمهــور واردات چــرم را ممنــوع کنیــم
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار تهــران در خصــوص
ممنوعیــت ورود چــرم بــه کشــور ،گفــت :مــا از خســارات ناشــی از
واردات چــرم بــه تولیدکننــدگان ایــن صنعــت اطالعــی نداشــتیم.
محمــد امامــی امیــن افــزود :حاضریــم ،در صورتــی کــه هیــات
مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان چــرم در اســتان تهــران نامــه ای
مبنــی بــر ورود خســارت ناشــی از واردات چــرم بــه داخــل کشــور
بــه این صنعــت بــه اســتانداری تهــران بنویســند ،از طریــق مکاتبه
اســتاندار تهــران بــا معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر صمــت،
ممنوعیــت واردات چــرم بــه داخــل کشــور تقاضــا شــود.
ایــن اظهــارات در حالــی صــورت مــی گیــرد ،کــه طبــق قانــون «
حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تأمیــن نیازهــای
کشــور و تقویــت آنهــا در امــر صــادرات و اصــاح مــاده ()۱۰۴
قانــون مالیــات هــای مســتقیم» ابالغیــه ســال  ،۹۱وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت موظف اســت بــا همــکاری ســازمان هــا ،انجمن
هــا ،اتحادیــه (ســندیکا)های تولیــدی و خدماتــی مرتبــط ،هــر
شــش ماه یک بــار فهرســت کاالهــا ،تجهیــزات ،لــوازم و فــرآورده
هــای ســاخت داخــل و ظرفیــت تولیــدی آنهــا را اســتخراج کنــد و
بــه طــور رســمی در دســترس دســتگاه هــای ذی نفــع ایــن قانــون
و عمــوم مــردم قــرار دهــد.
طبــق ایــن قانــون وزارت صمــت ،خــود مــی بایســت طبــق ایــن
قانــون هــر  ۶مــاه یــک بــار توانمنــدی هــای داخلــی را رصــد
کــرده و حاصــل ایــن پایــش را بــه دیگــر دســتگاه هــا ،از جملــه
اســتانداری هــا و نیــز مــردم اطــاع دهــد ،امــا بــه نظــر مــی رســد،
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
حــال بــا توجــه بــه نــام گــذاری ســال ،بــه نــام« حمایــت از کاالی
ایرانــی» بــه نظــر مــی رســد ،بایــد راه هــای بهتــر و ســریع تــری
بــرای کاهــش مشــکالت تولیدکننــدگان در نظــر گرفتــه شــود،
ایــن اقــدام ســبب حفــظ اشــتغال موجــود در جامعــه و اســتفاده
بهینــه از ظرفیــت هــای داخلــی مــی شــود.
حمایــت از کاالی تولیــد ملــی ،در تمــام دنیــا یــک امــر اثبات شــده
اســت و حــال نبایــد اجــازه داد ،چــرخ ســنگین مشــکالت ناشــی از
واردات کاالهــای بــی کیفیــت خارجــی ،کارگــران ایرانــی را بیکار و
ســرمایه گــذاران و صنعتگــران داخلــی را دلســرد کنــد.
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راهکارهای کوتاه مدت پاسخگو نیست

چالش تامین مواد اولیه در گلستان

زهرا بهرامی

تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
گلســتان چالــش تامیــن ارز ،مــواد
اولیــه و بالتکلیفــی را حاصــل تصمیمات
عجوالنــه دولــت مــی داننــد و معتقدنــد
راهکارهــای کوتــاه مــدت پاســخگوی
نیــاز بــازار نیســت.

بــا افزایــش قیمــت ارز ،دولــت دســت بــه کار شــد و بــرای کاهــش
التهــاب بــازار سیاســت هــای پولــی و ارزی را بــه اجــرا گذاشــت،
سیاســتی کــه بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی بیــش از هــر چیــز
بالتکلیفــی را رقــم زده و تولیدکننــدگان را بــا چالــش تامیــن مــواد
اولیــه و ارز مواجــه کــرده اســت.
فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان گلســتان معتقدنــد نوســانات
قیمــت ارز و برنامــه هــای کوتــاه مــدت دولــت و تغییــرات لحظــه
ای ایــن تصمیــات بــرای مقابلــه بــا التهــاب قیمــت ارز در بــازار،
حاصلــی جــز بالتکلیفــی بــرای فعــاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان
نداشــته اســت.
یــک فعال اقتصــادی و تولیــد کننده گلســتانی در خصوص شــرایط
فعلــی تولیــد در اســتان اظهــار کــرد :در شــرایط فعلــی آن چه بیش
از همــه تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی را دچــار چالــش کرده،
تصمیمــات عجوالنــه بخــش هــای دولتی اســت.
حمیــد دامغانــی افــزود :دولــت در ســال هــای گذشــته هــم
اشــتباهاتی داشــته کــه بــه اشــتباهات خود پــی بــرده اما متاســفانه
ایــن اشــتباهات مــدام تکــرار مــی شــوند و دولــت همچنــان بــر
گرفتــن تصمیــات آنــی بــرای بخــش اقتصــادی اصــرار دارد و
مکــرر بخشــنامه ابــاغ مــی کنــد بــدون آن کــه نظــر بخــش
خصوصــی را بپرســد.
تصمیــم هــای دولــت بــه بخــش تولیــد و بــازار
صدمــه وارد مــی کنــد
وی بــا بیــان ایــن کــه تصمیــات دولــت بــه بخــش تولیــد و بــازار
صدمــه وارد کــرده و مــی کنــد ،گفــت :تصمیــات عجوالنــه دولــت
تمــام فعــاالن اقتصــادی را بالتکلیف گذاشــته اســت؛ بخــش تولید
نمــی دانــد تولیــد داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد ،اگــر تولیــد کنــد
آیــا مــی توانــد مــواد اولیــه را بــا همــان قیمــت یــا چنــد درصــد
باالتــر تامیــن کنــد ،همــه ایــن هــا باعــث شــده فعــاالن اقتصادی

چــه در بخــش تولیــد و چــه در بخــش کســب و کار بالتکلیــف
بماننــد.
ایــن تولیــد کننــده گلســتانی ادامــه داد :مجلــس شــورای اســامی
بــا تصویــب قانــون بهبــود فضــای کســب و کار دولــت را مکلــف
کــرده اســت پیشــنهادات بخــش خصوصــی را بــرای تصمیــم
گیــری لحــاظ کنــد.
دبــه گفتــه دامغانــی در حــال حاضــر نــه تنهــا قانــون اجــرا نمــی
شــود بلکــه نظــر خصوصــی هــم مهــم نیســت و مســئوالن هــم
تصمیاتــی مــی گیرنــد کــه امــروز بــازار و تولیــد را فلــج و فــردا هم
ســایر بخــش هــای اقتصــادی و اجتماعــی را درگیــر مــی کننــد.
ایــن فعــال اقتصــادی از اعــام اختصــاص ارز چهــار هــزار و ۲۰۰
تومانــی بــه عنــوان تصمیــم غیرکارشناســانه نــام بــرد و اضافــه
کــرد :ایــن تصمیــم غیرکارشناســانه پشــتوانه اجرایــی نداشــت؛ هم
قیمــت کاالهــا را افزایــش داد و هــم قاچــاق اعــام شــدن خریــد و
فــروش ارز در بــازار و صرافــی هــا ،باعــث شــد بــر خــاف اتفاقاتی
طبیعــی بــازار اقتصــاد زیرزمینــی بــه وجــود بیایــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه تصمیــم هــای دولــت عــده ای را بیــکار
کــرد و بخشــی را هــم بــه ســمت فعالیــت هــای زیرزمینــی بــا
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ســود بــاال ســوق داد ،تصریــح کــرد :ایــن تصمیــم هــا باعــث
شــد بخشــی از فعــاالن اقتصــادی کــه بــا کمــک گرفتــن از
صرافــی هــا ،مــواد اولیــه وارد مــی کردنــد فلــج شــوند و مابقــی
هــم بالتکلیــف بماننــد.
وی بیــان کــرد :در شــرایط کنونــی ارز در اختیــار شــرکت هایــی
اســت کــه یــا دولتــی هســتند و یــا وابســته بــه دولــت کــه آن
هــا هــم از دادن ارز بــه غعــاالن اقتصــادی خــودداری مــی کننــد
و شــرکت هــای کوچــک و متوســط هــم کــه نیــاز بــه ارز دارنــد
بــدون مــواد و خریــد مانــده انــد.
دامغانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بخشــی از مــواد اولیــه خریــداری
شــده توســط تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی در گمــرک دپــو
شــده اســت ،گفــت :بــه دلیــل مصلحــت هایــی کــه مــا فعــاالن
اقتصــادی از آن بــی اطــاع هســتیم ،مــواد اولیــه خریــداری شــده
از گمــرک ترخیــص نمــی شــود تــا مــواد اولیــه وارد کارخانــه شــده
و منجــر بــه تولیــد شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن کــه راهــکاری بــرای بهبــود شــرایط فعلــی
وجــود دارد ،اظهــار کــرد :اگــر بــه طــور ســاختاری بــه موضــوع
نــگاه کنیــم بهتریــن کار پایــدار نگه داشــتن نــرخ ارز توســط بانک
مرکــزی اســت تــا ارز نوســان پیــدا نکنــد؛ امــا اگــر راهــکار کوتــاه
مــدت مدنظــر اســت کــه دولتمــردان در ایــن حــوزه تبحــر دارنــد و
التهــاب کنونــی بــازار حاصــل ایــن تصمیــات اســت.
دامغانــی متذکــر شــد :دولــت بایــد بــرای حــل موضــوع بــا
مشــورت گرفتــن از فعــاالن واقعــی بخــش خصوصــی نــه کســانی
کــه بــا رانــت خودشــان را بــه عنــوان بخــش خصوصــی معرفــی
مــی کننــد ،بــه دنبــال راهکارهــای بلندمــدت باشــد.
بخشــنامه هــای مکــرر مانــع تصمیــم گیــری و برنامه
ریــزی فعــاالن اقتصادی شــده
در ادامــه ،نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی گــرگان بخشــنامه هــای مکــرر دســتگاه هــای اجرایــی
را مانــع تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی فعــاالن اقتصــادی مــی
دانــد.
امیــر یوســفی ب اظهــار کــرد :بــا تغییــر در قیمــت ارز و نوســانات
ارزی تمــام برنامــه ریــزی هــای بخــش تولیــد و تجــارت بهــم
ریخــت و خــود بــه خــود واحدهــای تولیــدی دچار مشــکل شــدند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــا افزایــش قیمــت ارز ،چالــش
ســرمایه در گــردش واحدهــای اقتصــادی افزایــش و قــدرت
خریــد آن هــا کاهــش یافتــه اســت ،گفــت :پــس از افزایــش
نــرخ ارز واحدهــای تولیــد مــواد اولیــه را نقــد و اقســاط تهیــه
مــی کردنــد امــا در شــرایط فعلــی تمــام خریدهــا نقــدی انجــام
مــی شــود و بازهــم تضمینــی بــرای تحویــل جنــس در موعــد
مقــرر وجــود نــدارد.
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رئیــس کارگــروه بخــش کشــاورزی اتــاق بازرگانی ایــران با اشــاره
بــه ایــن کــه بعضــی از مــواد اولیــه در مــاه هــای اخیــر بیــش از
دو برابــر افزایــش قیمــت داشــته انــد ،ادامــه داد :افزایــش قیمــت
مــواد اولیــه بــه طــور قطــع و یقیــن افزایــش قیمــت تمــام شــده
را بــه همــراه دارد و در چنیــن شــرایطی تقاضــای خریــد کاهــش
مــی یابــد.
وی اضافــه کــرد :وقتی تولیــد کننــده نتوانــد کاالی خــود را در بازار
بــه فــروش برســاند و میــزان تولیــد کاهــش یابــد خــود بــه خــود
قیمــت تمــام شــده کاال و خدمــات افزایــش مــی یابــد و ایــن دور
تسلســل همچنــان ادامــه پیــدا مــی کنــد.
یوســفی بــه دیگــر چالــش هــای پیــش روی تولیدکننــدگان و
فعــاالن اقتصــادی اشــاره و بیــان کــرد :دولــت هــر روز بخشــنامه
جدیــدی را بــرای وزارتخانــه هــا ارســال و وزارتخانــه هــا هــم
بــر اســاس ایــن بخشــنامه هــا موانعــی را بــرای تصمیــم گیــری
فعــاالن اقتصــادی ایجــاد مــی کننــد.
وی تصریــح کــرد :بعضــی از مــواد اولیــه ابتــدا در لیســت کاالهــای
اساســی قــرار داشــته و بــه آن هــا ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی
تخصیــص مــی یافــت امــا بعــدا از لیســت کاالهــای اساســی خارج
شــده و در لیســت ثانویــه قــرار گرفتــه انــد و بخــش قابــل توجهــی
از مــواد اولیــه در گمــرکات بــه دلیــل همیــن تغییــرات و پرداخــت
مــا بــه تفــاوت ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی و ارز بــازار آزاد،
بالتکلیــف مانــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن موضــوع بــه چالشــی اساســی در
تامیــن مــواد اولیــه تولیــد منجــر شــده اســت ،گفــت :اگــر ایــن
مســیر بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد و دولــت بــرای حــل ایــن
معضــل راهــکار اساســی ارائــه ندهــد تولیدکننــدگان بــه زودی
زمیــن گیــر مــی شــوند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت بایــد صــدور
بخشــنامه هــای جدیــد در ایــن حــوزه را متوقــف کنــد ،افــزود:
امــروز تصمیــم گیــری انجــام مــی شــود و فــردا بــا یک بخشــنامه
جدیــد ،بخشــنامه قبلــی ملغــی مــی شــود.
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وی تاکیــد کــرد :تــا ایــن بالتکلیفــی هــا ادامــه داشــته باشــد و بــه
یــک ثبــات نرســیم ،تولیــد کننده هــم نمــی توانــد تصمیــم گیری
کنــد و در ایــن شــرایط هــم تولیــد کننــده و هم مصــرف کننــده در
بالتکلیفــی باقــی مــی ماند.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون خــود تحریمــی هــا بیــش از تحریــم
هــای خارجــی آزار دهنــده اســت؛ وزارتخانــه هــا هــم بالتکلیــف
هســتند و نمــی داننــد بــرای آینــده چــه تصمیمــی بگیرنــد.
بــه گفتــه یوســفی اگــر دولــت روی تصمیــم هــای خــودش برنامه
اصولــی و درســتی را ارائــه کنــد بالتکلیفــی تولیــد کننــده و مصرف
کننــده پایــان مــی یابــد و شــرایط تولیــد و مصــرف بهبــود مــی
یابــد.
چالــش تامیــن مــواد اولیــه بــه دلیــل شــفاف نبــودن
سیاســت هــای ارزی
یوســفی دولــت را مقصــر اصلــی شــرایط فعلــی مــی دانــد و
بالتکلیفــی تولیدکننــده و مصــرف کننــده را حاصــل ابــاغ
بخشــنامه هــای مکــرر در حــوزه اقتصــادی اعــام مــی کنــد نکته
ای کــه فعــال اقتصــادی دیگــری آن را بــه تعبیــر دیگــری بیــان
مــی کنــد.
یــک تولیدکننــده و فعــال اقتصــادی گلســتان گفــت:
مشــکالتی کــه امــروز واحدهــای تولیــدی گلســتان بــا آن
مواجــه هســتند بــه عــاوه مشــکالتی اســت کــه از قبــل
وجــود داشــته اســت.
رضــا مبصــری چالــش تامیــن ســرمایه در گــردش و منابــع بــرای
توســعه و تجهیــز واحدهــای تولیــد و اقتصــادی را بــه عنــوان
چالــش هــای گذشــته نــام بــرد و افــزود :مشــکالت قبلــی
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و مشــکالت جدیــد کــه
عمدتــا ناشــی از تحریــم هــای اخیــر اســت بــه آن هــا افزوده شــده
اســت.
بــه گفتــه وی تاثیــر روانــی تحریــم هــای اخیــر دسترســی بــه
مــواد اولیــه را بســیار ســخت کــرده اســت و تقریبــا تمــام واحدهای

تولیــدی و اقتصــادی اســتان بــا مشــکل تامیــن مــواد اولیــه مواجه
هســتند.
ایــن فعــال اقتصادی مشــخص نبــودن سیاســت هــای ارزی دقیق
را دلیــل شــرایط فعلــی دانســت و ادامــه داد :کاالهــا گــروه بنــدی
مــی شــوند و در فاصلــه کوتــاه کاالهــا در داخــل گــروه بنــدی هــا
جابهجــا مــی شــوند و در نتیجــه اولویــت تخصیــص ارز تغییــر مــی
کنــد؛ کمــا ایــن کــه مراحــل ثبــت ســفارش هــم بســیار پیچیــده و
طوالنــی شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :مراحــل پیچیــده و طوالنــی ثبــت ســفارش،
تخصیــص ارز و تامیــن ارز باعــث شــده بســیاری از فعــاالن
اقتصــادی و تولیدکننــدگان ترجیــح بدهنــد ارز را از بــازار آزاد تهیــه
کننــد.
مبصــری از تامیــن ارز بــرای واردات و دسترســی بــه مــواد
اولیــه بــه عنــوان چالــش عمــده فعــاالن اقتصــادی نــام بــرد
و تصریــح کــرد :ایــن روزهــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه
چــرا قیمــت بســیاری از محصــوالت افزایــش یافتــه بــدو ایــن
کــه موضــوع ریشــه یابــی شــود؛ بنــده معتقــدم کاهــش تولیــد
عامــل اصلــی گرانــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تصمیــم گیــری در شــرایط بحــران
ســخت اســت ،متذکــر شــد :یکــی از عواملــی را کــه بــازار را تحــت
تاثیــر قــرار داده تغییــرات مــداوم بخشــنامه هــا و سیاســت هــای
ارزی دولــت اســت؛ دولــت در ابتــدا تصمیمــی را گرفتــه و هــم
اکنــون در حــال تعدیــل و چکــش کاری اســت.
همانطــور کــه فعــاالن اقتصــادی اســتان گلســتان محطــر
کردنــد ،حــل شــرایط فعلــی راهــکار فــوری نــدارد و نیازمنــد
طــرح نجــات ملــی هســتیم تــا بیــن دولــت و تولیدکننــدگان
و بخــش خصوصــی مفاهمــه اتفــاق بیفتــد؛ تصویــب الیحــه
و طــرح بــرای حــل موضــوع حداقــل بــه یکــی دو ســال زمــان
نیــاز دارد پــس چــاره ای نداریــم جــز آن کــه دولــت و بخــش
خصوصــی پــای میــز مذاکــره بنشــینند و بــرای حــل مشــکل
چــاره اندیشــی کننــد.
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تولیــد انبــوه ،قاچــاق پیــاز زعفــران بــه
افغانســتان و واردات موضوعاتــی اســت
کــه زنــگ هــای خطــر را بــرای دومیــن
تولیــد کننــده زعفــران ایــران بــه صــدا
در آورده اســت.

درحالیکــه هنــوز سرنوشــت برنــد ســازی زعفــران ایــران در
جهــان مشــخص نشــده بــود ،خبــر قاچــاق پیــاز زعفــران ایــران به
کشــورهای دیگــر ازجملــه افغانســتان تــن باغدارانمــان را ت ـبدار
کــرد ،و هنــوز لــرز ایــن تــب التیــام نیافتــه بــود کــه خبــر مجــاز
شــدن واردات زعفــران و پــودر آن در تیرمــاه ســال  ۹۶صــدای
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طــای ســرخ را درآورد ،هرچنــد
در پروســه اعــام ایــن مصوبــه خبــر تکذیــب آنهــم منتشــر
شــد ،امــا انــگار هنــوز زمزمههــای«واردات زعفــران چــه اشــکالی
دارد؟» بــرای کشــوری کــه خــود  ۹۸درصــد زعفــران دنیــا را تولیــد
میکنــد ،نقــل محفــل برخــی از مســئوالن کشــور اســت.
رتبه برتر کیفیت زعفران در خراسان جنوبی
خراســان جنوبــی ازجملــه اســتانهایی اســت ،کــه بخــش زیــادی
از تولیــد زعفــران کشــور را بــه خــود اختصــاص داده تــا جایــی کــه
بــا فعالیــت حــدود  ۳۶هــزار زعفــران کار و تولیــد بیــش از  ۵۰تــن
زعفــران خشــک توانســته رتبــه دوم تولیــد طالی ســرخ در کشــور
را از آن خــود کنــد.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی
زعفــران ایــن اســتان توانســته بــه لحــاظ کیفیــت و عطــر رتبــه
نخســت کشــور را بهدســت آورد .رتبــهای کــه ثمــره دســترنج
قطرهقطــره جــان زعفــران کاران اســتان اســت چراکــه بــا شــرایط
آبــی ایــن اســتان تولیــد باکیفیــت در حقیقت یک عــزم عاشــقانه و
تــوکل خاضعانــه میخواهــد.
هاشــم ولــی پــور مطلــق  بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره دارد کــه
باوجــود دریافــت رتبــه برتــر کیفیــت؛ خراســان جنوبــی بــا  ۱۵هزار
هکتــار ســطح زیــر کشــت در رتبهبنــدی میــزان تولیــد بعــد از

صفحه  | 22شماره  | 32مهر 97

MEHR

زمزمههای تلخ برای طالی سرخ

افغانستان را جدی بگیرید

خراســان رضــوی قــرار دارد.
وی ادامــه میدهــد :زعفــران ایــن اســتان بــه کشــورهایی
ازجملــه آلمــان ،اســترالیا و کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس صــادر
میشــود.
تمــام ایــن اطالعــات نشــان میدهــد ،تولیــد ایــن محصــول
اســتراتژیک در اســتانی ماننــد خراســان جنوبــی امــروز امیــد تعــداد
زیــادی از آنهایــی اســت کــه یــک ســال را چشــم بــه زمیــن
دوختهانــد و بــا خــوندل  در ایــن شــرایط خشکســالی ایــن گل را
پــرورش داده انــد تــا آنهــا را از مهاجــرت منصــرف کنــد و دلشــان
را خــوش کنــد بــه خریــد تضمینــی کــه قولــش را مســئوالن برای
کنتــرل بــازار دادهانــد.
در ایــن روایــت شــیرین تلخیهــای زخمهــای خشکســالی
کــم نبــود کــه زمزمههــای واردات زعفــران هــم بــه آن
اضافهشــده اســت.
 ۱۶تیــر  ۹۶بــود کــه تعــدادی از رســانهها تیترهــای شــکه
کننــدهای زدنــد «واردات زعفــران و پــودر زعفــران مجــاز شــد»
ایــن در حالــی بــود کــه اوایــل همــان مــاه در ســال گذشــته وزیــر
صنعــت ،واردات کاالهــای مشــابه داخلــی را حــرام اعــام کــرده
بــود .غافــل از اینکــه وزارتخانــه تحــت مدیریتــش طــی مصوبهای
واردات زعفــران و پــودر آن را جــزو لیســت ممنوعالورودیهــا
قلمــداد نکــرده بــود.
از مصائــب تولیــد ،فــروش و صــادرات محصــوالت کشــاورزی هر
چــه بگوییــم بازهــم کــم اســت ،چراکــه در بحبوحـهی انتشــار این
خبــر بــرای محصولــی کــه بــا تولیــد بیــش از  ۳۲۰تــن در ســال
مقــام اول در دنیــا را بــه ایــران داده اســت ،عــدهای پرســیدند مگــر
واردات چــه اشــکالی دارد؟؟؟ ســؤالی کــه شــاید تعــداد زیــادی از

کشــاورزان پاس ـخهای روشــنی بــرای آن داشــته باشــند.
هیچ بخشنامه یا مصوبهای دراینباره ندیدهام
معــاون تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان
جنوبــی دربــاره چنیــن مصوب ـهای اظهــار بیاطالعــی میکنــد و
میگویــد :وقتــی پارامترهــای گوناگــون ایــن محصــول را در کنــار
یکدیگــر بگذاریــد متوجــه میشــوید کــه واردات ایــن محصــول
بیمعنــی اســت.
مهــدی عصمتــی پــور اعــام میکنــد :بیــش از  ۹۵درصــد از
زعفــران جهــان در ایــران تولیــد میشــود ،و اگــر چنیــن اتفاقــی
بیفتــد ،نــه تنهــا کشــاورزان بلکــه صادرکننــدگان مــا را نیــز دچــار
مشــکل میکنــد.
وی ادامــه میدهــد :هرچنــد ایــران تولیدکننــده اصلــی ایــن
محصــول اســت ،امــا ارزشافــزوده ایــن محصــول نصیــب
کشــورهایی ماننــد اســپانیا (بزرگتریــن واردکننــده زعفــران ایران)
میشــود ،یعنــی ســودش را ایــن کشــور میبــرد ،چراکــه بــا
شــیوهای مــدرن آن را بســتهبندی کــرده توزیــع میکنــد.
وی بیــان داشــت  :بیشــترین زحمــت بــرای طــای ســرخ در ایران
کشــیده میشــود چراکــه بــرای بهدســت آوردن یــک کیلوگــرم
زعفــران خشــک بایــد کشــاورزان ســاعتها  ۱۷۰هــزار دانــه گل را
از کاللــه جــدا و بــا حساســیت باالیــی خشــک کننــد  .
وی دراینبــاره اظهارنظــر بیشــتری نمیکنــد امــا معتقــد اســت
واردات زعفــران بــه ایــران طرحــی نیســت کــه توجیــه ارزی و
اقتصــادی داشــته باشــد.
همانطــور کــه ایــن مســئول وجــود چنیــن مصوبــهای را
غیرقابلبــاور میدانــد ،عــدهای از مســئوالن در  ۳۰تیرمــاه ۹۶
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آن را بــه ایــن دلیــل کــه ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده زعفــران
اســت تکذیــب کردنــد ،امــا در مقابــل عــدهای دیگــر واردات
زعفــران را منــوط بــه پرداخــت تعرفــه  ۵۵درصــدی گمــرک
دانســته و عنــوان کردنــد خــود ایــن مســئله موضــوع واردات را تــا
حــد زیــادی کاهــش میدهــد.
الیههای پنهان ماجرا
زمانــی کــه مســئوالن کشــور در حــال دوئــل بــر ســر واردات
زعفــران بــه ایــران بــودن در زیرپوســت ایــن کشــور جریان ناســالم
دیگــری در حــال انجــام بــود« .قاچــاق پیــاز زعفــران» تــراژدی که
نــه تنهــا تولیدکننــدگان را آزردهخاطــر کرد بلکــه صادرکننــدگان را
نیــز وادار بــه اظهارنظــر دراینبــاره کــرده اســت.
در اصــل بایــد گفــت بــا مطرحشــدن ایــن موضــوع ذهنهــا از
موضــوع بســیار حســاستری منحــرف شــد کــه میتوانــد ریشــه
بــه تیشــه اعتبــار زعفــران ایــران و برنــد ملیمــان بزنــد.
در ایــن ماجــرا خراســان جنوبــی بــه دلیــل داشــتن بیشــترین مــرز
مشــترک بــا کشــور افغانســتان در مظــان اتهــام قــرار گرفــت.
هرچنــد عــدهای بهصراحــت اعــام کردنــد خــوب اســت شــاید
از ایــن طریــق کشــت خشــخاش کــم شــود ،امــا بایــد گفــت طعم
ســودی کــه خشــخاش بــه جیــب قاچاقچیــان میانــدازد ،بــا طعــم
ســود زعفــران متفــاوت اســت.
البتــه ایــن موضــوع را یکــی از مســئوالن کشــوری خردادمــاه
امســال تشــریح کــرد :رضــا تــاز یکــی ،مدیــر طــرح ملــی توســعه
کسـبوکار و اشــتغال پایــدار وزارت کار بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت
زراعــت افغانســتان اعــام کــرده کــه زعفــران ایــن کشــور بــرای
ســومین ســال بهعنــوان بهتریــن و باکیفیتتریــن زعفــران
دنیــا شناختهشــده اســت ،اظهــار داشــت :سالهاســت کــه
فعــاالن زعفــران  در خصــوص پیــدا شــدن رقیبــی تــازه بــرای
یکــی از محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی کشــورمان ،ســخن
میگوینــد.
مدیــر طــرح  ملــی تکاپــو (توســعه کس ـبوکار و اشــتغال پایــدار)
وزارت کار  تصریــح کــرد :صحبــت از قاچــاق پیــاز زعفران ،کشــت
و تولیــد زعفــران در کشــور افغانســتان ،هــراز چنــد گاهــی در میان
اخبــار مختلــف بــه گــوش میرســد و بیــان آمارهــای متفــاوت،
متناقــض و گاه بــدون ســند و مــدرک از تولید و کشــت زعفــران در
افغانســتان باعــث نگرانیهایــی شــده اســت.
تازیکــی تأکیــد کــرد :بایــد ســعی شــود که بــا اطالعــات مســتند از
فعالیتهــای انجامشــده در کشــور افغانســتان در خصــوص تولیــد
زعفــران ،تصمیماتــی مناســب بــرای مقابلــه بــا رقیــب تــازهوارد
اتخــاذ گــردد.
وی ادامــه داد :امــروزه بخــش کشــاورزی افغانســتان تنهــا حــدود

 ۳۵.۵درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی افغانســتان را دربــر مــی
گیــرد ،امــا در حقیقــت  ۸۰درصــد جمعیــت افغانســتان بهطــور
مســتقیم یــا غیرمســتقیم در بخشهــای کشــاورزی و دامــداری
فعالیــت میکننــد.

تولیــد زعفــران جــدی بگیریــم ،گفــت :ســوژه اصلــی مربــوط بــه
همــان قاچــاق پیــاز زعفــران اســت کــه تــا چنــد ســال آینــده
خواهــد توانســت افغانســتان را بــا شــرایط آب و هوایــی مســاعد به
یکــی از رقبــای اصلــی ایــران تبدیــل کنــد.

واردات صحت ندارد ،رقیب را باید شناخت
ایــن نقیضهــا نشــان میدهــد گاهــی بهجــای حــل شــدن
معادلــه صــورت آن بهکلــی پــاک میشــود و بهجــای آن معادلــه
دیگــری مطــرح میشــود و امــروز زعفــران بــه ایــن بــا دچــار
شــده اســت.
رئیــس اتــاق بازگانــی خراســان جنوبــی نیــز بــا رد قطعــی شــدن
موضــوع واردات زعفــران میگویــد :ایــن حــرف بــهکل غلــط
اســت ،بــا توجــه بــه تمــام شــرایطی کــه در بحــث زعفــران
داریــم هیــچ عقــل ســلیمی ایــن را نمیپذیــرد کــه زعفــران
را وارد کنیــم.
احتشــام بــا اشــاره بــه اینکــه واردات زعفــران  ۱۰۰درصــد تعرفــه
دارد اضافــه میکنــد .امــروز شــما زعفــران را در بــازار خراســان
جنوبــی مثقالــی  ۲۸هــزار تومــان میخریــد امــا ایــن میــزان بــا
تعرفــه بایــد مثقالــی  ۱۰۰هــزار تومــان خریــداری شــود .بنابرایــن
ماجــرای واردات زعفــران بهطورکلــی منتفــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد افغانســتان را در زمینــه تولیــد و رقیب

زیاد بد نیست
امــا در ایــن میــان مســئوالن وزارت صنعــت معــدن و تجــارت نظر
متفاوتــی دارنــد ،رئیــس اداره بازگانــی خارجــی ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت خراســان جنوبــی معتقــد اســت بایــد نگاهمــان
را بــه ایــن موضــوع عــوض کنیــم چراکــه ایــران هماکنــون بــا
کمبــود آب مواجــه اســت پــس مــا میتوانیــم بهجــای تولیــد
مــواد خــام واردکننــده آن باشــیم بهخصــوص محصــوالت
کشــاورزی کــه امــروز دغدغــه زیــادی را ایجــاد کــرده اســت.
ســعید بهشــتی راد میگویــد :ارزشافــزوده و ســود متعلــق بــه
کشــوری اســت کــه فــراوری انجــام میدهــد بنابرایــن مــا نیــز
اگــر بتوانیــم بحثهــای فــراوری و کارخانههایــی کــه بــا ایــن
تخصــص راهانــدازی میشــوند را حمایــت کنیــم بــه ایــن نتیجــه
میرســید کــه زیــاد هــم بــد نیســت کــه واردات زعفــران نیــز
داشــته باشــیم!!!
وی ایــراد کار را در بازاریابــی میدانــد و اعــام میکنــد :اگــر
مــوارد مربــوط بــه بازاریابــی را تخصصــی دنبال کنیــم و فــراوری را
باکیفیــت مطلــوب انجــام دهیــم بایــد گفــت بســتهبندی زعفــران
از تولیــد آن برایمــان ســودآورتر خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه کارخانههــای فــراوری زعفــران کــه هماکنــون
فــراوری زعفــران و صــادرات آن را انجــام میدهــد میافزایــد:
نبایــد همیشــه بــه موضــوع واردات ایــن محصــوالت باخشــم نگاه
کــرد ،چراکــه اینیــک موقعیــت مناســب بــرای بهرهمنــدی از آب
مجــازی اســت.
هــر چنــد تصمیمــات دم بریــده نتیج ـهاش را بعــد از چنــد ســال
نشــان میدهــد ،امــا بایــد بــاور داشــت دســتهایی در پــس
پــرده نمیخواهــد کــه روی زعفــران ایــران ســرخ بمانــد .امــا بــه
گفتــه مدیــر طــرح ملــی تکاپــو ،الزم اســت تــا فعالیــن صنعــت
زعفــران بــا همــکاری یکدیگــر و در تعامــل و مشــارکت ،بــا حضور
در عرصههــای بینالمللــی ،ضمــن رهبــری تجــارت زعفــران در
ســطح جهــان ،هرچــه بیشــتر در ســطح بینالمللــی حضــور یافتــه
و اقــدام بــه بــازار ســازی و توســعه بازارهــای بینالمللــی نماینــد
تــا حتــی در صــورت وجــود رقبــای متعــدد ،تجــارت زعفــران و
رهبــری بــازار زعفــران همــواره نــزد ایــران  باشــد.
بــه طــور حتــم ایــن تصمیمــات مهــم بــرای کشــاورزان اســتانی
ماننــد خراســان جنوبــی کــه تــاش مضاعفــی در تولیــد دارنــد از
بازخــورد دو چندانــی برخــوردار خواهــد بــود.
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صنعـت نسـاجی بـرای فعالیت خـود به
مـواد اولیه از جمله پنبـه ،الیاف اکلریک
و رنگ های شـیمیایی نیـاز دارد که این
کاالهـا مشـمول ارز دولتی نمی شـوند و
نوسـان ارز باعـث شـده تـا ایـن صنعت
دچار مشـکل شـود.

صنعــت نســاجی یکــی از قدیمــی تریــن صنایــع کشــور اســت که
طــی ســال هــای گذشــته بــه دلیــل ورود بــی رویــه نــخ دچــار
مشــکل اساســی شــد بــه صورتــی کــه تنهــا  ۳۰درصــد واحدهــای
تولیــد آن هــم بــا ظرفیــت پاییــن بــه کار خــود ادامــه دادنــد و امروز
نیــز بــه دلیــل نوســانات ارزی و مشــکل در تامیــن مــواد اولیــه
ضربــه هــای نهایــی بــر پیکــر نیمــه جــان ایــن صنعــت زده مــی
شــود.
طـی سـال هـای گذشـته بـه دلیـل ورود بـی رویه نـخ و پارچـه به
کشـور بسـیاری از واحدهـای نسـاجی کشـور روبـه تعطیلـی رفت
و کار بـه جایـی رسـید کـه واحدهـای تولیـدی برجسـته کشـور از
جمله«مشـهد نخ»بـا  ۲۶سـال فعالیت خرداد سـال گذشـته تعطیل
و پیگیـری هـا بـرای احیای ایـن واحـد ادامـه دارد.
صنعت نسـاجی بـرای فعالیت خود بـه مـواد اولیـه ای از جمله پنبه،
الیـاف اکلریـک و رنـگ هـای شـیمیایی نیـاز دارد که  ایـن کاالها
مشـمول ارز دولتـی نمی شـوند و نوسـان ارز باعث شـده تـا قیمت
مـواد اولیـه این بخش  افزایش زیادی داشـته باشـد و طبیعی اسـت
ایـن اقدام در محصـول نهایی نیز تاثیـر گذاشـته و در نهایت موجب
افزایـش قیمت پوشـاک و پارچـه در بازار می شـود.
صنعت نساجی می تواند رونق گیرد
در همیــن رابطــه  عضــو انجمــن نســاجی ایــران در گفتگــو بــا
خبرنگارمهــر در خصــوص  وضعیــت فعلــی صنعــت نســاجی
خراســان رضــوی اظهــار کرد:بــا توجــه بــه بــاال رفتــن قیمــت دالر
دیگــر قاچــاق کاال توجیــه پذیــر نیســت  و ایــن افزایــش قیمــت
دالر بــه نفــع تولیــد داخلــی و صــادرات کشــور شــده اســت .در
گذشــته هــر چقــدر دولــت هــا ســعی در جلوگیــری از قاچــاق کاال
داشــتند ولــی عمــا موفــق نبودنــد ولــی اکنــون بــا قیمــت هــای
جدیــد ارز خــود بــه خــود جلــوی قاچــاق گرفتــه شــده اســت.
غالمعلــی رخصــت افــزود :یکــی از مشــکالت فعلــی صنعــت
نســاجی کشــور بحــث تــورم ایجــاد شــده اســت کــه باعــث
دلســردی پرســنل  و قشــر کارگــری شــده اســت کــه دولــت بایــد
بــا حمایــت هایــی بیمــه ای از ایــن قشــر در مقابــل تــورم افســار
گســیخته حمایــت کنــد .همچنیــن دولــت در ایــن حــوزه بــا
حمایــت  از کارفرمــا و کارگــر و حــذف حــق بیمــه کارگــری کمک
بســیار خوبــی مــی توانــد بــه تولیــد کننــدگان داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :اگــر دولــت بــه دنبــال ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت
بایــد بــه واحدهــای نســاجی در حــوزه توســعه خطــوط تولیــد و
بــه روز شــدن دســتگاهها ارز دولتــی اختصــاص دهــد تــا تولیــد
کننــدگان بتواننــد اشــتغال بیشــتری ایجــاد کننــد.
عضــو انجمــن نســاجی ایــران تصریــح کــرد :در صنعــت نســاجی
هــر واحــد تولیــدی یــک روز متولــد مــی شــود و یــک روز مــی
میــرد و اینکــه واحــدی تولیــدی تعطیــل شــود بگوییــم وضعیــت
نســاجی خــراب شــده اســت درســت نیســت و در دنیــا هــم از از
ایــن قبیــل اتفاقــات مــی افتــد.
رخصــت تاکیــد کرد:مشــکلی کــه در دو مــاه اخیــر بــرای واحدهای
نســاجی ایجــاد شــد قوانیــن جدیــد بــود کــه دولــت وضــع کــرد و
اجرایــی شــدن تبصــره بنــد  ۵کــه از واحدهــای تولیــدی خواســته
شــده بــود مابــه التفــاوت ارزی کــه دریافــت کــرده بــودن را بــه
دولــت بدهنــد باعــث بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده تولیــد مــی
شــد کــه رایزنــی هایــی بــا اســتاندار و رئیــس ســازمان صنعــت و
معــدن اســتان انجــام شــده اســت تــا ایــن مشــکل رفــع شــود.
وی گفت:یکــی دیگــر از مشــکالت در صنعت نســاجی بهــره های
بانکــی اســت کــه دولــت اگــر در ایــن حــوزه ورود جــدی داشــته

صفحه  | 24شماره  | 32مهر 97

MEHR

صنعت نساجی تشنه مواد اولیه است

ضربهقاچاقبرپیکرتولیدپوشاک

باشــد و وام هایــی بــا بهــره هــای پاییــن را بــه واحدهــای تولیــدی
پرداخــت کنــد ایــن واحدهــا توانایــی توســعه تولیــد و بــه تناســب
آن ایجــاد اشــتغال کــه نیــاز امــروز کشــور اســت را دارنــد.
عضــو انجمــن نســاجی ایــران بیــان کــرد :بــا توجــه بــه بــاال رفتن
قیمــت دالر وضعیــت فعلــی بــه نفــع تولیــد  و باعــث افزایــش
صــادارت مــا خواهــد شــد بــه شــرطی کــه دولــت بــا وضــع قوانین
و تصمیمــات ناگهانــی بــه ایــن حرکــت ضربــه نزنــد.در شــرایط
فعلــی و قیمــت هــای بــاالی ارز واردات نیــز توجیــه پذیــر نیســت
و واحدهــای تولیــدی بایــد بــا همــت بــاال و تــاش بیشــتر از ایــن
فرصــت اســتفاده و بــا تولیــد بیشــتر و برنامــه ریــزی دقیــق از
شــرایط فعلــی بــه نفــع تولیــد داخلــی اســتفاده کننــد.
رخصــت خاطــر نشــان کــرد :بــرای تامین مــواد اولیــه نیــز حمایت
هــای دولــت خــوب بــوده اســت ولــی وضــع قوانیــن جدیــد کــه
پشــتوانه کارشناســی ندارنــد در دو ماهــه اخیــر مقــداری تولیــد
کننــدگان را بــا مشــکل مواجــه کــرده کــه امیدواریــم بــا رایزنــی
هــای مقامــات اســتانی بــا دولــت ایــن موضــوع مرتفــع شــود تــا
تولیــد کننــدگان بــا انگیــزه بیشــتری بــه کار و فعالیــت بپردازنــد.
وی گفــت :در شــرایط فعلــی کــه بــا افزایــش قیمــت دالر جلــوی
قاچــاق و واردات گرفتــه شــد مــی تــوان گفــت  ۷۰درصــد
مشــکالت ایــن حــوزه مرتفــع شــده اســت و در ادامــه بــا حمایــت
هــای دولــت در بحــث بیمــه و وام هــای بــا بهــره پاییــن حــال این
صنعــت در کشــور بهتــر نیــز خواهــد شــد.
پوشاک قاچاق در بازار
در همیــن رابطــه رئیــس اتحادیــه پوشــاک دوختــه مشــهد بــه
وضعیــت ایــن روزهــای صنعــت نســاجی و پوشــاک  اشــاره کــرد و
گفــت :ســال  ۹۶واردات پوشــاک بــرای اشــخاص حقیقــی ممنــوع
بــود و فقــط اشــخاص حقوقی و شــرکت هــا مــی توانســتند واردات
لبــاس انجــام دهنــد کــه در ســال جــاری بــه طــور کلــی واردات
 ۱۳۹۱قلــم کاال از جملــه کیــف و کفــش و لبــاس ممنــوع شــد.
مهــدی لســان طوســی افزود:بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات ،تمام
پوشــاک خارجــی کــه در مغــازه هــا عرضــه مــی شــود قاچــاق
اســت و مامــوران مبــارزه بــا قاچــاق کاال در صــورت مشــاهده کاال
را ضبــط و  ۳برابــر ارزش جنــس جریمــه صــادر مــی شــود و بــا
ایــن وجــود در حــال حاضــر حــدود  ۵۰درصــد پوشــاک موجــود در
بــازار را کاالی خارجــی قاچــاق تشــکیل مــی دهــد.
وی ادامــه داد :مشــکل اصلــی حــوزه نســاجی در شــرایط فعلــی

مــواد اولیــه تولیــد اســت کــه شــامل قانــون ممنوعیــت واردات
شــده اســت کــه اگــر ایــن مشــکل رفــع شــود بــا توجــه بــه ســال
حمایــت از کاالی ایرانــی واحدهــای تولیــدی کــه از ســال گذشــته
بــا انگیــزه بیشــتری وارد تولیــد شــده بودنــد دوبــاره کار را از ســر
خواهنــد گرفــت.
رئیــس اتحادیــه پوشــاک دوختــه مشــهد بیــان کــرد:واردات مــواد
اولیــه بــرای ادامــه حیــات واحدهــای تولیــدی و صنایــع نســاجی
مــا بســیار ضــروری اســت و اگــر ایــن مشــکل مرتفع شــود شــاهد
اشــتغال بیشــتری در حــوزه پوشــاک خواهیــم بــود .بــا توجــه بــه
اینکــه خطــوط تولیدی کارخانجات نســاجی کشــور فرســوده شــده
اســت بایــد دولــت در جهــت نوســازی و بــه روز کــردن دســتگاهها
بــه کارخانجــات کمــک کنــد و همچنیــن بــا ایجــاد امنیــت
اقتصــادی ورود ســرمایه گــذاران خارجــی را نیــز تســهیل کنــد.
دولت از صنعت نساجی حمایت کند
دبیــر خانــه صنعــت و معــدن خراســان رضــوی گفــت:در دو ســال
گذشــته واردات بــه شــدت بــه صنایــع نســاجی کشــور آســیب زد و
باعــث تعطیلــی کارخانجــات شــد ولــی در دو مــاه اخیــر بــا واقعــی
شــدن نــرخ ارز ایــن مشــکل خــود بــه خــود مرتفــع شــد هــر چنــد
ایــن واقعــی شــدن نــرخ ارز بایــد بــا شــیب مالیــم تــری انجــام
مــی شــد.
فیــروز ابراهیمــی گفت:بایــد تهدیــد بوجــود آمــده را تبدیــل بــه
فرصــت کنیــم و دولــت بــا اختصــاص ارز بــرای واردات مــواد اولیــه
بــه افزایــش تولیــد و بــه تبــع آن افزایــش اشــتغال کمــک کنــد.
وی ادامــه داد :در دو ســال گذشــته دو واحــد بــزرگ تولیــدی
نســاجی اســتان تعطیــل شــده بــود کــه اخیــرا بــا تغییــر مدیریــت
هــر دو دوبــاره بــه چرخــه تولیــد بازگشــته انــد و بهتــر از قبــل
مشــغول فعالیــت هســتند.
دبیــر خانــه صنعــت و معــدن خراســان رضــوی ادامــه داد :دولــت
بایــد اقــدام بــه نیــاز ســنجی کنــد  و مــواد اولیــه مــورد احتیــاج
صنایــع را بــا نــرخ رســمی بــرای کارخانجــات وارد کنــد و بــر
فــروش محصــول آنهــا نیــز نظــارت کنــد تــا مشــکلی در عرضــه
محصــوالت در بــازار نیــز بــه وجــود نیایــد.
حــال در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ دالر و عــدم
صرفــه قاچــاق پوشــاک بــه داخــل کشــور دولــت بایــد بــه چرخــه
حمایــت از واحدهــای نســاجی بــه عنــوان صنعــت مــادر حــوزه
تولیــد پوشــاک وارد شــده و بــه حمایــت از تولیــد داخلــی بپــردازد.
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علیرضا
نوریکجوریان

«حــال تولیــد خــوب نیســت» ،ایــن را
کارخانــه داران مــی گوینــد و مــردم،
اعتقــاد دارنــد واحدهــای تولیــدی
بــزرگ و بــا پیشــینه ،قربانی اشــتباه در
خصوصــی ســازی شــده انــد.

 ۴۰شــهرک و ناحیــه صنعتــی حــال و روزشــان هماننــد تابلوهای
ورودی ناخــوش اســت ،از ســالها قبــل تالشــهای زیــادی بــرای
ایجــاد زیرســاخت در شــهرکها و نواحــی صنعتــی مازنــدران
صــورت گرفــت امــا بــه رغــم همــه تالشــها اهــداف مدنظــر بــه
دســت نیامــده اســت.
درنظــر گرفتــن مشــوق هــای حمایتــی و معافیــت هــای مالیاتــی
هــم چنــدان بــه کســب و کار و تولیــد در مازنــدران رونــق نــداد  
ســاز صنعــت همچنــان ناکــوک مــی نــوازد.
نساجی مازندران ،اشتباه در خصوصی سازی
نســاجی مازنــدران کارخانــه ای بــه قدمــت تاریــخ کــه همــه
مازنــدران از آن خاطــره دارنــد و بخــش عمــده ای از خانوارهــای
اســتان یــا در آن َ شــاغل بــوده انــد و یــا غیرمســتقیم اشــتغال
داشــتند .اکنــون حــال و روز نســاجی ناخــوش اســت و بیــن شــورا
و بخــش خصوصــی و بانکهــا دســت بــه دســت مــی چرخــد
وهماننــد یتیمــی اســت کــه زیردســت نامــادری روزگار مــی
گذرانــد.
کاهــش شــیفت هــای کاری و اخــراج کارگــران و بدهــی هــای
میلیــاردی ثمــره اجــرای نــا موفــق و اشــتباه خصوصی ســازی در
نســاجی مازنــدران اســت و هرازگاهی شــیپور حــراج و فــروش آن
طنیــن انــداز مــی شــود.
محمــود رمضانــی سرپرســت کارخانه نســاجی قائمشــهر از بدهی
دو  میلیــاردو ۶۰۰میلیــون تومانــی کارخانــه بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی خبــر داد و افــزود :ایــن بدهــی بابت بیمــه ماهانــه ۱۲۰
میلیــون تومــان کارگــران اســت و ایــن در حالــی کــه مــا فقــط
مقــدور بــه پرداخــت حقــوق ماهیانــه آنــان هســتیم.
وی بابیــان اینکــه بخــش ریســندگی و بافندگــی کارخانه نســاجی
نیــاز بــه اصــاح ســاختار دارد ،گفــت :بــدون اختصــاص بودجــه،
کارخانــه نســاجی هیــچ ســوددهی نخواهــد داشــت.
سرپرســت کارخانــه نســاجی از شــورای شــهر و شــهرداری
درخواســت کمــک کــرد و گفــت :در حــال حاضــر حــدود قیمــت
میانگیــن پنبــه در ایــران هشــت هــزار تومــان اســت و ماهانــه
بایــد یــک میلیــارد تومــان پنبــه تولیــد کنیــم.
چیت سازی بهشهر؛ قربانی بین طلبکاران
چیــت ســازی بهشــهر هــم زخــم خــورده خصوصــی ســازی
اســت و در دهــه  ۸۰در آســتانه ورشکســتگی کامــل قــرار گرفت و
نبــود نقدینگــی مناســب ،درآمدزایــی ناکافــی ،ســوء مدیریــت این
واحــد را در آســتانه تعطیلــی قــرار داده بــود و طلبــکاران بــرای
وصــول مطالبــات اقــدام بــه تصــرف اراضــی آن کــرده انــد.
حــال واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرکهای صنعتــی
مازنــدران نیــز ناخــوش اســت و رضــا رفیعیفــرد یکــی از
صاحبــان واحــد تولیــدی در شــهرک صنعتــی شورمســت
بــا  ۲۰ســال ســابقه ،یکــی از مهمتریــن مســائل خــود را
مشــکالت ارزی برشــمرد و افــزود :اگــر دولــت بــرای مســئله ارز
چارهاندیشــی نکنــد ،کارگاه مــا عنقریــب بســته خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکالت مــا در صــادرات بــا مشــکالت
واردکننــدگان ســودجو گــره خــورده اســت ،افــزود :دولــت از مــا
صادرکننــدگان میخواهــد ارز را بــه قیمــت ۴هــزارو ۲۰۰بــه آنهــا

بفروشــیم امــا از ســوی دیگــر دســت واردکننــده را آزاد گذاشــته
تــا مــواد اولیــه مــورد نیــاز مــا را بــه هــر قیمتــی بــه مــا بفروشــد.
ســرمایه درگــردش و صــادرات محــوری راه حــل
بــرون رفــت از مشــکالت
عبــداهلل مهاجــر رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران بــا اشــاره بــه
مشــکالت اقتصــادی واحدهــای تولیــدی در اســتان ،تولیــد
صــادرات گــرا را راه حــل رفــع مشــکالت برشــمرد و گفــت:
اگــر تولیــد صــادرات گــرا نداشــته باشــیم  اتــاف منابــع اتفــاق
میافتــد.
وی ســرمایه در گــردش ،نبــود نقدینگــی و ســوء مدیریــت را از
جملــه مشــکالت مهــم فــراروی واحدهــای تولیــدی اســتان بیان
کــرد و افــزود :ر اقتصــاد تولیــد صــادرات گــرا بســیار حائــز اهمیت
بــوده و اگــر تولیــد صــادرات گــرا نداشــته باشــیم  اتــاف منابــع
اتفــاق میافتــد.
وی ادامــه داد :بحــث هــای مالیاتــی و اعتبــارات بانکــی بایــد
در جهــت قابلیــت هــای ســرمایهگذاری در اســتان مازنــدران

هدفمنــد شــود ،همچنیــن ســود بــاالی بانکــی از مهمتریــن
مشــکالت اســت زیــرا تولیــد بــا ســود  ۱۸درصــدی بــه رونــق
نخواهــد رســید.
تولید با وام  ۱۸درصدی رونق نمی گیرد
مهاجــر یــادآور شــد :وامهایــی کــه بنــگاه هــای اقتصــادی
دریافــت میکننــد بــا ســود  ۱۸درصــد بــوده و طبــق دســتور
رئیــس جمهــور ،چــک برگشــتی و معوقــات بانکــی در وام هــای
جدیــد کــه بــرای تولیدکننــدگان لحــاظ میشــود نبایــد در نظــر
گرفتــه شــود امــا متاســفانه مشــاهده شــده کــه بانــک هــا از
دســتورات ســرپیچی مــی کننــد.
وی افــزود :متاســفانه تولیــد کننــدگان در ســه حــوزه بانکــی،
مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی دچــار مشــکل هســتند کــه بایــد
توجــه جــدی در ایــن خصــوص صــورت گیــرد .مشــکالت در
عرصــه تولیــد و تجــارت بایــد بــه صــورت مکتــوب بــه شــورای
گفتوگــوی دولــت ارائــه شــود تــا بــرای حــل آن چــارهای
اندیشــیده شــود .بایــد کارگروهــی در شــورای گفتوگــو بــرای
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حــل مســائل بانکی ایجاد شــود تــا بــه تولیدکننــدگان ،صنعتگران
و معــدن داران بــرای رفــع مشــکالت آنــان کمــک کنند تــا زمینه
را بــرای واحدهایــی کــه خواهــان صــادرات هســتند فراهم شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران تصریــح کــرد :امــروزه تولیــد
کننــدگان واقعــی بــا شــرایط ســخت کار ،خواهــان حفظ اشــتغال
هســتند تــا ثابــت کننــد کــه تولیــد کننــده ،واقعــی هســتند.
متاســفانه تولیــد کننــدگان و صنعتگــران بیشــترین آســیب را از
قشــر صنعــت گــر نماهــا دیدهانــد.
توزیع نامتوازن شهرک های صنعتی
وی توزیــع نامتــوازن شــهرکهای صنعتــی اســتان را یکــی دیگــر
از مشــکالت صنعتــی در اســتان عنــوان کــرد و افزود:بطوریکــه
برخیــراز شهرســتان هــا بــدون شــهرک و برخــی تــا چهــار
شــهرک صنعتــی دارند،عــاوه بــر آن عــدم اســتفاده مناســب از
ظرفیتهــای شــهرکهای صنعتــی موجــود اســتان یکــی دیگــر از
مشــکالت حــوزه صنعــت در مازنــدران اســت.
مهاجــر ادامــه داد:اگــر بیشــتر زمیــن هــا و ابزارهــا کــه در داخــل
شــهرک بـا اســتفاده هســتندو یــا در گــرو بانــک هــا قــرار دارند
بــه ســرمایه گــذاران واگــذار شــود مــی تــوان صنعــت اســتان را
شــکوفا کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت صنعــت در اســتان بســیار
نگــران کننــده اســت اظهــار کــرد :نســاجی و صنایــع چــوب و
کاغــذ مازنــدران کــه دو صنعــت مــادر در اســتان بــه شــمار مــی
آینــد در شــرایط نگــران کننــده ای قــرار دارنــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران اســتفاده از فرصتها،پتانســیل ها
و ظرفیــت هــای موجود،بازنگــری شــیوه پرداخــت تســهیالت و
وام هــای صنعتــی و تولیــدی بــا ســود کــم کــه منابــع بانکــی در
راســتای تولیــد اشــتغالزایی و صــادرات هزینــه شــود را بــه عنــوان
راهکارهــای ایــن موانــع عنــوان کــرد.
وی مشــارکت فعاالنــه دانشــگاهها در توســعه صنعــت و ارائــه
امــوزش هــای کاربــردی بــر اســاس خواســته هــا و نیازهــای
صنایــع و ایجــاد و فعــال ســازی مراکــز تحقیــق و توســعه در
مراکــز صنعتــی کــه تاثیــر قابــل توجهــی در بهبــود کیفیــت
و افزایــش راندمــان بهــره وری و کاهــش هزینــه هــا دارنــد از
ضــرورت هــای دیگــری اســت کــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر
مســئوالن بخــش دولتــی و خصوصــی در حــوزه صنعــت قــرار
گیــرد.
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آمارهــای غیررســمی و کارگــروه تخصصــی اقتصــاد اتــاق فکــر و
تعالــی مازنــدران میگویــد  ۸۰درصــد کارخانــه هــای مازنــدران
ورشکســته اســت امــا مســوالن چیــز دیگــری مــی گوینــد.
بدهــی بیــش از  ۳۰هــزار میلیــاردی واحدهــای تولیــدی بــه
بانکهــا معضــل دیگــر فــراروی تولیــد و رونــق آن در مازنــدران
بــه شــمار مــی رود.
پاسکاری تعطیلی کارخانه ها بین دولت ها
همــواره تعطیلــی واحدهــا و کارخانــه هــای تولیــدی بــه زمیــن
دولــت قبلــی انداختــه مــی شــود تــا جایــی کــه محمــد پــور
رئیــس ســازمان صنعــت مازنــدران گفــت :حــدود  ۳۴درصــد
کارخانــه هــای دارای بیــش از  ۱۰کارگــر اســتان تعطیــل هســتند
و بیشــتر واحدهــا از ســال  ۸۸تــا  ۹۲تعطیــل شــدند.
وی ادامــه داد ۵۵۴:واحــد صنعتــی جدیــد طــی دولــت یازدهــم
در مازنــدران رویــش کردنــد و هــزار و  ۳۳واحــد نیــز در دســت
ســاخت اســت و در مجمــوع هــزار د  ۷۰۰واحــد صنعتــی بــا
اشــتغال بــاالی  ۱۰نفــر در اســتان فعالیــت دا د.
محمــد پــور در عیــن حــال تعطیلــی  ۷۰درصــدی واحدهــای
تولیــدی را رد کــرد و آینــده صنعــت اســتان را نویدبخش دانســت.
اخــراج  ۱۰۰۰کارگــر در آمــل /دســتهای پشــت
پــرده مافیــای لبنیــات
آمــل جایــی کــه  ۵۵درصــد صنعــت مازنــدران در آن اســتقرار دارد
و بــه قطــب صنعتــی معــروف اســت امــا آمارهــای ضــد و نقیض
اخــراج کارگــران در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی نگــران کننده
شــده اســت.
قطــب تولیــد لبنیــات در آمــل وجــود دارد کــه محصوالتــش
حتــی بــه آمریــکا نیــز صــادر شــده امــا اکنــون کار بــه جایــی
پیــش رفتــه کــه شــایعه اخــراج  ۱۲۰۰کارگــر آن در شــهر پیچیده
اســت.
هــادی رضــازاده مســئول خانــه کارگــر آمــل مــی گویــد :یکــی
از مشــکالتی کــه در ایــن ایــام بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد
نیمــه فعــال بــودن و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی کــه باعــث
بیکارشــدن کارگــران شــده اســت.
وی افــزود :از اول ســال  ،حــدود هــزار نفــر از کارگــران شهرســتان
آمــل بــه دلیــل اخــراج و مشــکالت دیگــر بــه اداره کار مراجعــه
کردنــد ،البتــه نبایــد فرامــوش کــرد خیلــی از کارگــران نیــز بــه
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دلیــل اتمــام قــرارداد بــه اداره کار مراجعــه نمــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارگــران شــاهد کاهــش قــدرت خریدشــان
در مقابــل هزینههــای سرســامآوری هســتند افــزود :در ایــن ایــام
اکثــر کارگــران بــه دلیــل نبــودن درآمــد و نخوانــدن درآمــد و
هزینــه هــا  ،تبدیــل بــه بدهکارانــی بــه اقــوام یــا موسســات مالی
شــده انــد.
رضــازاده تصریــح کــرد :در شــرایط فعلــی کشــور یکــی از
کارهایــی کــه دولــت مــی توانــد در شــرایط فعلــی انجــام دهــد
ایــن اســت کــه واردات کاالهایــی کــه مشــابه آن در کشــور
تولیــد مــی شــود ،محــدود کنــد و ایــن کار باعــث تقویــت تولیــد
کننــدگان داخلــی مــی شــود.
هرچنــد اســتاندار مازنــدران مــی گویــد دســت هایــی پشــت پرده
اســت تــا صنعــت لبنیــات منطقــه را ضربــه زنــد و بررســی هــا
نشــان داد کــه ایــن کارخانــه بــرای تامین شــیر مشــکل داشــت و
برخــی هــا شــیرها را تبدیــل بــه شیرخشــک و صــادر مــی کردند
و مــا جلــوی صــادرات شیرخشــک را گرفتیــم.
ایجاد زیرساخت در شهرکهای صنعتی
حــال واحدهــای تولیــدی مســتقر ور شــهرکهای صنعتــی
مازنــدران هــم خــوب نیســت امــا ایــن مســله کافــی زیرســاخت
هــای ایجــاد شــده در شــهرکهای صنعتــی نیســت و بــه گفتــه
مصطفــی موســوی مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
فقــط در دولــت تدبیــر و امیــد  ۲۳۷طــرح عمرانــی بــا  ۳۲۰میلیارد
ریــال اعتبــار بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا در شــهرکهای صنعتی
اجــرا شــده اســت.
وی مــی گویــد گازرســانی ،تامیــن آب و بــرق ،راه دسترســی،
آســفالت ،ســاخت تصفیــه خانــه ،تامیــن روشــنایی معابــر از جمله
زیرســاخت هــای ایجــاد شــده اســت.
وی ادامــه داد اکنــون تمامــی زیرســاخت هــا بــرای ســرمایه
گــذاری و اســتقرار واحدهــای تولیــدی در شــهرکهای صنعتــی
مهیــا شــده اســت.
بدهــی هــای بانگــی ســبب شــده بــود بانکهــای اســتان بیــش
از  ۴۰۰واحــد تولیــدی را در ســالهای قبــل تملیــک کننــد و بــا
پیگیــری ســتاد تســهیل و رونــق تولیــد اکنــون شــمار واحدهــای
تملیــک شــده بــه  ۱۶۰واحــد کاهــش یافتــه اســت.
درحــال حاضــر  ۷۰درصــد واحدهــای تولیــدی مازنــدران فعــال
اســت   ۵۰درصــد بــا ظرفیــت کامــل کار مــی کننــد.
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فاطمهحسینی

«متروکــه» و «قبرســتان» واژههایی اســت
کــه فعــاالن اقتصــادی از واحدهــای
تولیــدی بــه خاطــر دارنــد ،شــرایط
کار آنقــدر ســخت شــده کــه گزینــه
مهاجــرت بــه اســتانهای دیگــر پیــش
روی آنهــا قرارگرفتــه اســت.

حــوزه صنعــت و تولیــد بهعنــوان رکــن اقتصــاد ملــی طــی
ســالهای گذشــته بــا چالشهــای متعــددی مواجــه بــوده،
چالشهایــی کــه هرکــدام منجــر بــه خســارات جــدی بــه پیکــره
ایــن بخــش شــده اســت.
صنعــت بهعنــوان یکــی از شــاخصهای توســعه در هــر جامع ـهای
تلقــی شــده و بهطورقطــع صنعــت بانشــاط و پویــا میتوانــد نقــش
مؤثــر و انــکار نشــدنی در فراهــم آوردن شــرایط توســعهیافتگی یک
جامعــه ایفــا کند.
زخــم عمیــق صنعــت لرســتان و مهاجــرت فعــاالن
اقتصــادی
طــی ســالهای اخیــر مشــکالت متعــدد از تحریمهــا و نوســان
نــرخ ارز گرفتــه تــا تــورم و ســودهای بــاالی بانکــی در کنــار
سیاس ـتهای بیثبــات اقتصــادی بخــش صنعــت و تولیــد کشــور
را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرد ،مشــکالتی کــه منجــر بــه
از دســت رفتــن بخشــی از اشــتغال و تولیــد ایــن بخــش مهــم
اقتصــادی شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه صنعت لرســتان طــی دهههــا و ســالهای
گذشــته بــا واگذاریهــای اشــتباه بــه برخــی افــراد دچار مشــکالتی
جــدی شــد و صدهــا کارگــر بیــکار را در دامــن ایــن اســتان بــه حال
خــود وانهاد.
مدتهــا صنایــع راکــد و نیمــه تعطیــل لرســتان بهعنــوان یکــی از
دغدغههــای مهــم در نــزد دولتمــردان و ســایر مســئوالن محســوب
میشــد بهطوریکــه اعتراضهــای مکــرر و تجمــع پیدرپــی
کارگــران ایــن صنایــع در مکانهــای مختلــف موجــب چالشــی
جــدی در ایــن اســتان شــده بــود.
طــی ســالهای گذشــته کارخانــه پارســیلون خرمآبــاد  ،مجتمــع
کشــت و صنعــت لرســتان و دیگــر صنایــع ایــن اســتان بــا رکــود
و تعطیلــی خــود توســعه صنعتــی لرســتان را نیــز در هالـهای از ابهام
فروبــرده بودنــد کــه البتــه برخــی از آنهــا دســت روی زانــوی همت
گذاشــته و بــار دیگــر بلنــد شــدند.
ایــن در حالــی اســت کــه دغدغههــا و مطالبــات مــردم در طــول
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کارخانهها شبیه قبرستان شدهاند

سرمایهگذاران چمدان هجرت را بستند

ســفرهای هیئــت دولــت بــه ایــن اســتان و تصویــب مصوباتــی
درزمینــه تعییــن تکلیــف صنایــع بحــران دار این اســتان خود نشــان
از عمــق نگرانــی مــردم لرســتان از وضعیــت حاکم بر صنعت اســتان
داشــت ،مصوباتــی کــه بســیاری از آنهــا تنهــا منجــر بــه ســنگین
شــدن بــار بدهــی برخــی از ایــن واحدهــا شــد.
امــا موضــوع بــه همینجــا ختــم نمیشــود و واحدهــای اقتصــادی
متوســط و کوچک نیــز ایــن روزهــا درگیر شــرایط نامســاعد تولیدی
هســتند کــه حیــات آنهــا را بــه خطــر انداختــه اســت؛ تصمیمــات
بیثبــات و متعــدد ارزی ،فشــار دســتگاههای حــوزه بیمــه،
بانــک ،مالیــات و  ...بــه واحدهــای اقتصــادی ،بروکراســی اداری و
عدمحمایــت از واحدهــای تولیــدی هــرروز عرصــه را بــر فعالیــت
آنهــا تنگتــر میکنــد.
جدیــت و حساســیت موضــوع را تنهــا در گفتوگویــی کوتــاه بــا
فعــاالن اقتصــادی میتــوان دریافــت ،فعــاالن اقتصــادی کــه ایــن
روزهــا دیگــر نایــی بــرای فریــاد زدن مشــکالت خــود ندارنــد و بــه
مهاجــرت بــه دیگــر شــهرهای کشــور کــه شــرایط کار در آنهــا
مســاعدتر اســت روی آوردهانــد.
 ۵۱واحد تولیدی مجبور به تعدیل نیرو شدند
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان در تازهتریــن
نشســت خــود بــا خبرنــگاران اعــام کــرده اســت کــه  ۵۱واحــد
تولیــدی و صنعتــی لرســتان از حمایتهــای قانــون بیمــه بیــکاری
اســتفاده کردهانــد.
علــی آ شــتاب بابیــان اینکــه بیمــه بیکاری بــه کارگــر واحــد تولیدی
تعلــق میگیــرد کــه بهطــور غیــرارادی یــا بــه خاطــر شــرایط
اقتصــادی اخــراج میشــوند و درواقــع نیروهــای تعدیلشــده
هســتند ،تصریــح کــرد :دو هــزار و  ۵۶۰نفــر در ســال گذشــته بیمــه
بیــکاری دریافــت کردهانــد.
آمــار بیمــه بیــکاری و واحدهایــی کــه از این قانــون حمایتی اســتفاده
کردهانــد خــود گویــای آن اســت کــه شــرایط اقتصــادی و جــو
حاکــم بــر بــازار واحدهــای صنعتــی را مجبــور به تعدیــل نیــرو کرده
و اســتمرار ایــن وضعیــت قطعـ ًا ایــن واحدهــای تولیــدی را بــه ورطه

تعطیلــی میکشــاند.
علی نظـر صالح نیـا رئیس هیئتمدیـره شـرکت داروسـازی خرمان
بابیان اینکه لرستان زیرسـاختهای اداری الزم را برای سرمایهگذاری
ندارد ،اظهار داشـت :کارشناسـان و مدیـران توانایی الزم بـرای فراهم
کـردن زمینه سـرمایهگذاری در اسـتان را ندارند.
وی بابیــان اینکــه برخــی مدیــران مشــکالت واحدهــای تولیــدی را
مربــوط بــه خــود نمیداننــد و میگوینــد اگــر مشــکلی وجــود دارد
تنهــا بــه خــود ســرمایهگذار برمیگــردد و بایــد او آن را رفــع کنــد،
ادامــه داد :بــرای مدیــران مهــم نیســت کــه واحــد اقتصــادی چــه
مشــکلی دارد و میگوینــد اگــر مشــکلی وجــود دارد ،مربــوط بــه
خــودت اســت.
واحدهایتولیدیشبیه«قبرستان»شدهاند
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان بابیــان اینکــه
اگــر واحــد تولیــدی کار کنــد و یــا فعــال نباشــد بــرای مدیران ارشــد
اســتان مهــم نیســت ،ادامــه داد :واحدهــای تولیــدی اســتان ماننــد
قبرســتان هســتند کــه میخواهنــد مــرده را در آن دفــن کننــد و
مدیــران بههیچعنــوان کاری بــه آن ندارنــد.
صالــح نیــا با اشــاره بــه اینکــه مدیریــت اســتان درمجمــوع بهانــدازه
یــک شــغل نمیتواننــد بــه حــوزه تولیــد کمــک کننــد ،تصریــح
کــرد :دغدغــه مجموعــه مدیریــت اســتان آن چیــزی کــه واحدهای
تولیــدی میخواهنــد نیســت.
وی بابیــان اینکــه تاکنــون  ۳۰تــا  ۴۰میلیــارد تومــان مصوبــه
داشــتهایم تــا بــه واحــد مــا تســهیالت پرداخــت کننــد امــا هنــوز
یــک دینــار آن را نتوانســتهایم جــذب کنیــم ،افــزود :واحــد تولیــدی
مــن نه معــوق دارد ،نه بــه بانــک ،بیمــه ،دارایــی ،گاز و  ...بدهــی دارد
و ایــن در حالــی اســت کــه موردحمایــت قــرار نمیگیــرم.
تصمیــم گرفتــهام از لرســتان بــروم و در کــرج
ســرمایهگذاری کنــم
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان بابیــان اینکــه این
امــر موجــب شــده کــه تصمیــم بگیــرم از لرســتان بــروم و در کــرج
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ســرمایهگذاری کنــم ،عنــوان کــرد :دغدغــه مجموعــه مدیریــت
اســتان توســعه نیســت ،توســعهنیافتگی اســت.
صالــح نیــا بــا تأکیــد بــر اینکــه واحــد مــا ،شــاخص گیاهــان دارویی
کشــور اســت و ایــن در حالــی اســت کــه جهــاد کشــاورزی اســتان
بــه مــا گفتهانــد کــه مــا شــرایط الزم را نداریــم ،بیــان داشــت :اگــر
مــا شــرایط نداریــم ،چــه کســی شــرایط دارد؟ وزیرانــی کــه از واحــد
مــا بازدیــد داشــتهاند ،ایــن واحــد را بهعنــوان شــاخص معرفــی
کردهانــد.
وی بابیــان اینکــه ســال گذشــته  ۴۰۰میلیــارد تومــان طــرح بــه
بانــک معرفــی کردهانــد و ایــن در حالــی اســت کــه همــه ایــن
تســهیالت برگش ـتخورده اســت ،گفــت :ایــن امــر بــه ایــن دلیــل
بــوده کــه تســهیالت را بــه فــردی دادهانــد کــه فقــط قصــد دریافت
وام را داشــته اســت ،ایــن فــرد نــه هویــت دارد ،نــه شناســنامه دارد.
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان تصریــح کــرد:
ایــن در حالــی اســت واحــد مــا کــه شــرایط دریافــت تســهیالت را
دارد بــه بانــک معرفــی نمیکننــد.
صالــح نیــا بابیــان اینکــه کارخانههــای اســتان متروکه شــده اســت،
گفــت :ایــن شــرایط بهخصــوص در مرکــز اســتان وجــود دارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از ســال  ۷۳تاکنــون در خرمآبــاد در
حــال فعالیــت هســتیم ،ادامــه داد :امــروز از خرمآبــاد دارم م ـیروم،
هیچکســی نمیتوانــد اینجــا کار کنــد.
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از صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــویم بایــد بــا همــه
ادارات بجنگیم
رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان بــا اشــاره قــول
مســاعد معــاون اقتصــادی رئیسجمهــور بــرای حمایــت مالــی
از ایــن واحــد اقتصــادی گفــت :مقــرر بــود کــه در ایــن زمینــه بــا
مســاعدت و همــکاری اســتاندار یــک چــک بــرای حمایــت صــادر
شــود و ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز ایــن امــر تحقــق پیــدا نکرده
اســت.
صالــح نیــا رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان بــا
اشــاره به وضعیــت بــازار و تغییــرات ارزی گفــت :باوجودایــن عوامل،
مــا مشــکلی نداریــم و میتوانیــم  ۱۰برابــر هــم کارکنیــم ،امــا از
صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــویم بایــد بــا همــه ادارات بجنگیــم
تــا کار مــا انجــام شــود.
نمیتوانیم مواد اولیه موردنیاز کارخانه را وارد کنیم
رازمیــک مهرابــی یکــی دیگــر از فعــاالن اقتصــادی لرســتان بــا
اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مــا گرفتــار هســتیم و کارخانــه در
حــال تعطیــل شــدن اســت ،اظهــار داشــت :نمیتوانیــم مــواد اولیــه
را وارد کنیــم.
وی بابیــان اینکــه یــک مــاه اســت کــه نمیتوانیــم مــواد اولیــه
موردنیــاز کارخانــه تأمیــن کنیــم  ،عنــوان کــرد :کســانی هــم کــه
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ثبــت ســفارش کردهانــد نمیتواننــد مــواد اولیــه را وارد کننــد.
ایــن فعــال اقتصــادی در لرســتان بابیــان اینکــه بیثباتــی بــازار،
تغییــرات نــرخ ارز و  ...عامــل بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکالت
اســت ،ادامــه داد :تولیدکننــده امــروز ماننــد باغــدار اســت ،مــا مــواد
اولیــه نداریــم ،مــن بهعنوانمثــال از  ۲۰نــوع مــواد اولیــهای
اســتفاده میکنــم ۱۸ ،نــوع رادارم امــا بقیــه را نــدارم و بــه هرکــدام
از واردکننــدگان هــم زنــگ میزنــم ،میگوینــد نمیتوانیــم وارد
کنیــم.
مهرابــی بابیــان اینکــه وقتیکــه کمبــود مــواد اولیــه داشــته باشــم،
نمیتوانــم تولیــد هــم کنــم ،گفــت :بانکهــا نیــز بههیچعنــوان
بــا واحدهــای تولیــدی همــکاری ندارنــد.
هرچه کارکردهایم برای بیمه ،بانک و دولت بوده
وی ادامــه داد :مــن تســهیالتی را از بانــک گرفتهام ،اصل تســهیالت
را بازپرداخــت کــردهام ،چنــد میلیــارد تومــان همســود و جریمــه آن
بــوده کــه آنهــم خــودش بــه ســرمایه تبدیلشــده اســت ،بــا ایــن
اوصــاف هرچــه مــا در ایــن چنــد ســال کارکردهایــم یــا بــرای بانــک
بــوده  ،یــا بــرای بیمــه بــوده اســت و یــا بــرای دولــت بــوده اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی لرســتان در حــوزه تولیــد لنــت ترمــز خــودرو
تصریــح کــرد :ســرمایه مــا هــم هــر میزانــی بــوده بــه یکچهــارم
کاهشیافتــه اســت.
حاضرم کارخانه را مجانی بدهم و بروم
مهرابــی بــا اشــاره بــه مشــکالت بیم ـهای بــرای واحــد اقتصــادی
خــود عنــوان کــرد :ارزشافــزوده مالیاتــی یکــی دیگــر از مشــکالت
مــا اســت کــه بارهــا مــا در رابطــه بــا ایــن مشــکل صحبــت
کردهایــم امــا بــه نتیجــهای نرســیدهایم.
وی بیــان داشــت :مــن در شــهرک صنعتــی شــماره یــک خرمآبــاد
یــک شــهر ســاختهام؛ انبــار ،ســوله ،ســاختمان و  ...را احداث کــردهام،
اگــر کســی پیــدا شــود حاضــرم آن را مجانــی بــه او بدهــم و بــروم؛
شــرایط کار واقعـ ًا ســخت شــده اســت.
بههــرروی پیکــر صنعــت لرســتان در هــر گوش ـهای بــا زخمهــای
کهنـهای درگیــر اســت ،زخمهایــی کــه درمــان آنهــا نیازمنــد تدبیر
و چارهاندیشــی جــدی بــوده و هــرروز تأخیــر در مــداوای ایــن بیمــار
محتضــر میتوانــد تبعــات جبرانناپذیــری در بخــش اشــتغال و
تولیــد بــه دنبــال داشــته باشــد.
اختصــاص تســهیالت بــا نــرخ ســود پاییــن و مــدت بازپرداخــت
بــاال بــرای واحدهــای صنعتــی ،رفــع مشــکالت ارائــه وثیقههــای
واحدهــای صنعتــی ،تعییــن تکلیــف بدهیهــای واحدهــای
تولیــدی ،اعمــال شــرایط بانکــی خــاص بــرای پرداخــت تســهیالت
بــه واحدهــای مشــکلدار ،تأمیــن ســرمایه در گــردش موردنیــاز،
تأمیــن زیرســاختها در شــهرکها و نواحــی صنعتــی ،اعمــال
سیاســتهای درســت اقتصــادی ،کنتــرل نوســان نــرخ ارز،
اصــاح ســاختارهای اداری پیــش روی ســرمایهگذار و  ...ازجملــه
راهکارهایــی اســت کــه صنعتگــران در راســتای رفــع مشــکالت
واحدهــای صنعتــی مطــرح کردهانــد کــه امیــد م ـیرود موردتوجــه
مســئوالن قــرار گیــرد.
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فرصت تحریم

نبود مدیریت در واردات تولیدکننده را نابود میکند
روح اهلل
یارمحمدی

تعــدادی از فعــاالن عرصــه تولیــد
و اشــتغال ،واردات بــی رویــه کاال را
ســمی مهلــک بــرای اقتصــاد دانســتند
و عنــوان کردنــد :مدیریــت صحیــح
اقتصــادی تحریمهــای خارجــی را
بیتأثیــر میکنــد.

شــاید بــرای بســیاری از مــردم ایــن مســئله متصــور باشــد کــه
علــت مهــم و اصلــی رکــود محســوس و نفسگیــر در تولیــد و
صنعــت تحریمهــای بینالمللــی و نوســان شــدید ارزی اســت؛
امــا وقتــی بــا گروههــای مختلــف تولیــدی بــه گفتوگــو
نشســتیم ،آنهــا تأثیــر عوامــل خارجــی را بســیار ضعیفتــر و کــم
اثرتــر از بیتدبیریهــا و بیتوجهیهــای خودیهــا از جملــه
مســئوالن اعــام کردنــد.
تقریبــ ًا همگــی آنهــا در ایــن گفتوگــو هــا بــا قاطعیــت
تمــام گفتنــد کــه توانایــی مقابلــه بــا تحریمهــا ،نوســان ارز
و حتــی قاچــاق کاالهــا را دارنــد امــا در ادامــه مدعــی شــدند
بروکراســیهای اداری و ســوء مدیریتهــا و نظارتهــای کــم
اثــر نفــس تولیــد و صنعــت را بــه شــماره انداختــه اســت.
یکــی از کارآفرینــان برتــر اســتان قــم بــا اعــام اینکــه اراده و
خالقیــت ایرانــی تــوان مقابلــه بــا هــر تحریــم و مانــع تراشــی
بینالمللــی را دارد ،گفــت :واقعیــت ایــن اســت کــه نــاوگان
مدیریــت اقتصــادی کشــور نیــاز بــه خــون تــازه و تدبیرجوانــان
نخبــه دارد.
حمیــد عالمــی اظهــار کــرد :متأســفانه حتــی باالتریــن قــدرت
اجرایــی کشــور بــرای معضــات اساســی اقتصــاد کشــور پاســخ
قانــع کننــدهای نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت و نوســان ارز انجــام برخــی از
واردات و قاچاقهــا را غیرموجــه کــرده اســت ،ادامــه داد :بیشــترین
ضربــه را درعرصــه قاچــاق کاال آن عــدهای زدنــد کــه بــا ارز ۴۲۰۰
تومانــی کاال وارد و بــا قیمــت آزاد بــه بــازار عرضــه کردنــد.
ایــن تولید کننــده انــواع محصــوالت خــواب و ملزومــات و تولیدات
پلــی اتیلنــی بــا طــرح ایــن مطلــب کــه تولیــد کننــده داخلــی
نمیتوانــد بــا کاالهــای قاچــاق رقابــت کنــد ،گفــت :متأســفانه در
دایــره قاچــاق کاال گروهــی ویــژه بــا ارتباطهــای ویــژه بــه طــور
نامحســوس حمایــت میشــوند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه مــواد اولیــه تولیــدی مــا وابســتگی خارجی
نــدارد ،گفــت :بــا ایــن حــال قیمــت مــواد اولیــه پتروشــیمی تــا ۲.۵
برابــر افزایــش داشــته و ایــن گرانــی در حــوزه کاری ما ،بســتر ورود
کاالهــای مشــابه خارجــی را بــه بــازار بــاز کرده اســت.
عالمــی بــا اعــام اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال یــک عــزم ملــی
میخواهــد ،گفــت :هرچنــد اســتان قــم در مبــارزه بــا قاچــاق و
احتــکار کاال خــوب عمــل کــرده اســت امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه مرزهــای ورود و خــروج کاال فراتــر از مرزهــای یــک اســتان
اســت.
وزیر صنعت باید جوان و جسور باشد
ایــن تولیــد کننــده انــواع تشــکهای خــواب بــی ثباتــی بــازار
را در صــادرات کاال مؤثــر دانســت و افــزود :کشــورهای مقصــد از
تغییــرات پیاپــی قیمتهــای کاالهــای مــا سرســام گرفتــه و مــدام
اعتــراض میکننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت هیــچ اســتراتژی بــرای اقتصــاد
نــدارد ،گفــت :تولیدکننــدگان ماهانــه  ۲۶درصــد افزایــش هزینــه
دارنــد بــدون اینکــه اقتصــاد رونــق و فعالیــت خاصی داشــته باشــد.
عالمــی آمارهــای دولتــی در مــورد اقتصــاد و اشــتغالزایی را

درســت ندانســت و گفــت :کســانی کــه از روی کاغذهــای خــود
بــه مــردم آمــار میدهنــد شــب هنــگام بیاینــد ببیننــد چنــد چــراغ
روشــن در شــهرک صنعتــی شــکوهیه روشــن اســت.
مدیــر یکــی دیگــر از شــرکتهای تولیــد کننــده لــوازم گرمایشــی
و سرمایشــی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات لــوازم خانگی خارجــی ارز
ســنگینی را از کشــور خــارج میکنــد ،گفــت :متأســفانه مافیــا و
رانــت گســتردهای در حــوزه قاچــاق کاال بــه ویــژه لــوازم خانگــی
وجــود دارد.
علیرضــا علیــان بــا تأکید بــر اینکــه کولرهــای خارجــی موجــود در
بــازار توانایــی رقابــت بــا محصــوالت مشــابه تولیــدی مــا نــدارد،
اظهــار کــرد :کولرهــای آبــی مــا دارای ویژگیهــای انحصــاری و
چنــد منظــوره تولیــد هــوای پــاک ،تأمیــن رطوبــت ،کــم صدایــی
محســوس ،تعویــض هــوا و دمــا اســت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان کیــان مبتکــر پــارس بــا بیــان
اینکــه انــواع محصــوالت سرمایشــی و گرمایشــی خــود را کام ـ ً
ا
مطابــق بــا وضعیــت جغرافیایــی و آب و هوایــی کشــور ســاختهایم،
گفــت :کاهــش  ۴۰درصــدی مصــرف آب و مصــرف یــک چهارمی
مصــرف بــرق در تولیــد ســرمای مشــابه بــا کولرهــای آبــی و یــک
دوازدهمــی مصــرف بــرق نســبت بــه کولرهــای گازی از ویژگــی
منحصــر محصــوالت ماســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه محصــوالت ایــن شــرکت کامــ ً
ا بــا
مدیریــت مصــرف انــرژی و اســتانداردهای محیــط زیســت
همخوانــی دارد ،گفــت :محصــوالت سرمایشــی زیــر ســقفی
آپارتمانــی مــا در منطقــه خاورمیانــه بینظیــر و در ســطح دنیــا
کمنظیــر اســت و محصــوالت مشــابهای هــم کــه وجــود دارد بــه
دلیــل گرانــی ارز هیــچ توجیــه اقتصــادی بــرای واردات نــدارد.
علیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در تولیــد محصــوالت برقــی و
آب بــر منافــع ملــی را رعایــت کنیــم ،گفــت :اگــر دولــت نســبت
بــه مزیتهــای فنــاوری کاالهــای ایرانــی اطالعرســانی جامــع
و شــفافی کنــد ،دیگــر اســتفاده و واردات کولرهــای گازی ارز بــر
توجیهــی نخواهــد داشــت.
وی در ادامــه بــه شــدت از عملکــرد دولــت در تأمیــن انــرژی انتقــاد
کــرد و گفــت :در اســتان گــرم و خشــکی ماننــد قــم هزینههــای
بــرق را بــه صــورت یارانــهای تعریــف میکننــد امــا از طرفــی
بــا ارزهــای گــران مجــوز ورود کولرهــای گازی غیــر اســتاندارد و
پرمصــرف را صــادر میکننــد کــه در نــوع خــود عجیــب و خنــدهدار
اســت.

دولت همراه باشد ،تحریمها کم اثر میشود
این فعـال در عرصه تولید و اشـتغال در ادامه به هزینههای سـنگین
تأمیـن و نگهـداری و توزیـع شـبکه بـرق در اسـتان قم اشـاره کرد
و گفـت :بـا عـدم مدیریـت درسـت انـرژی و اسـتفاده از کاالی کم
مصـرف و بومی شـده دانش بنیـان ایرانـی در واقع به ثـروت ملی و
منابـع انـرژی و مردم آشـکارا ظلـم و خیانـت میکنیم.
وی بــار دیگــر از عــدم تدبیــر ،بیتوجهــی و ناتوانــی مســئوالن
نســبت بــه مدیریــت انــرژی انتقــاد کــرد و افــزود :ســاالنه
چیــزی حــدود  ۱۰۰میلیــارد دالر مــازاد انــرژی در کشــور مصــرف
میکنیــم کــه بــا ایــن مبلــغ میتــوان تمــام مشــکالت ریــز و
درشــت صنایــع کشــور را حــل و فصــل کــرد.
علیــان بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۳۵۰مــدل محصــول سرمایشــی
و گرمایشــی تولیــد میکنــد ،گفــت :بــا وجــود ایــن ظرفیتهــای
انحصــاری و خالقانــه بــه دلیــل رکــود شــدید ،نبــود تســهیالت
مناســب و گرانــی مــواد اولیــه مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــده و این
ریــزش ادامــه خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از مســئوالن خــود را وامــدار مــردم
و انقــاب نمیداننــد ،گفــت :آنهــا فقــط شــعار میدهنــد و
توجهــی هــم بــه دلســوزیهای رهبــر انقــاب ندارنــد.
یکـی از تولیدکنندگان انواع داروهای گیاهی ،انسـانی و دامپزشـکی
بـا تصریـح این مطلـب که در حـال حاضر بـه دلیل گرانـی عوارض
گمرکـی و افزایـش قیمـت ارز واردات مقـرون بـه صرفـه نیسـت،
گفـت :عمـده واردات حـوزه دارویـی در آنتـی بیوتیکها اسـت.
علــی شــریعتمداری بــا تأکیــد بــر اینکــه وابســتگیها در واردات
دارویــی رو بــه کاهــش اســت ،گفــت :متأســفانه برخــی از
شــرکتهای دارویــی بــا اینکــه کاال را در داخــل تولیــد میکننــد
امــا بــا برنــد و مــارک خارجــی وارد بــازار میکننــد.
وی دربــاره علــت ایــن فریبــکاری گفــت :ایــن شــرکتها بــا ایــن
کار هــم میتواننــد دارو بــه قیمــت دلخــواه بفروشــند و هــم بــه
دنبــال گرفتــن ارزهــای دولتــی بــرای واردات دارو هســتند.
مدیرعامــل شــرکت دارو درمــان ســلفچگان بــا تأکیــد بــر اینکــه
اوضــاع تولیــد دارو در کشــور مطلــوب اســت ،گفــت :متأســفانه
برخــی از رویههــای واردات دارو بیشــتر ســودجویی اســت تــا
تأمیــن نیــاز داخلــی.
شــریعتمداری بــا بیــان اینکــه ورود بیرویــه دارو را بــرای
تولیدکننــدگان داخلــی مضــر دانســت و افــزود :ورود دارویــی کــه
تــوان تولیــد داخلــی داریــم بــه معنــای ایــن اســت کــه تولیدکننده
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بومــی را نابــود کردهایــم
وی بــا بیــان اینکــه داروهایــی کــه پایــه ویتامینــی دارنــد تــا ۲۰۰
درصــد افزایــش قیمــت داشــتهاند ،گفــت :بــر ایــن اســاس قیمــت
برخــی از کاالهــای مصرفــی ماننــد مــرغ بــه دلیــل بــاال رفتــن
قیمــت نهادههــا و داروهــای مکمــل و کنســتانتره بــه شــدت
افزایــش یافتــه اســت.
ایــن تولیــد کننــده داروهــای گیاهــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از
 ۴۰نــوع محصــول بــا مــواد و پایــه ایرانــی تولیــد میکنــد ،اظهــار
کــرد :متأســفانه بــا توجــه بــه مســائل تحریمهــا و گرانــی بیــش
از حــد تولیــد در صــادرات بــا چالشهــای جــدی مواجــه هســتیم.
شــریعتمداری بــا تأکیــد بــر اینکــه افزایــش قیمــت تولیــد داخلــی
در رونــد صادراتــی مؤثــر اســت ،گفــت :اآلن تقاضــای خارجــی
اجنــاس ایرانــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت ارز و کاهــش ارزش پول
ملــی زیــاد شــده اســت امــا تــا بــازار بــه شــرایط ثبــات و شــفاف
نرســد ،تولیــد ملــی بــه صرفــه نیســت.
مدیرعامــل شــرکت دارو درمــان ســلفچگان بــا تصریــح ایــن
مطلــب کــه کاهــش ارزش پــول ملــی توســعه صنعــت و تولیــد
را مختــل میکنــد ،گفــت :تنهــا راه بــرای جبــران ایــن خدشــه
اقتصــادی رونــق بــازار اســت.
شــریعتمداری بــا تأکیــد بــر اینکــه تولید بــا پایــه داخلی در شــرایط
کنونــی میتوانــد یــک فرصت باشــد ،گفــت :وقتــی تهیــه و تأمین
مــواد اولیــه خارجــی گــران و ســخت اســت کســانی کــه به ســمت
تولیــد بومــی میرونــد میتواننــد در دوران تحریــم بــه یــک
امنیــت اقتصــادی نســبی دســت یابنــد.
آمار دقیقی از واردات و قاچاق منتشر نمیشود
مدیــر یکــی از شــرکتهای دانــش بنیــان نیــز بــا بیــان اینکــه
قاچــاق کاال در حــوزه فیلترهــای تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی
کامـ ً
ا محســوس و گســترده اســت گفــت :متأســفانه آمــار دقیقــی
از میــزان واردات و درصــد قاچــاق ایــن نــوع کاال منتشــر نمیشــود.
احمد رنجبـر با اعلام اینکه در تولیـد فیلترهای کربنـی تصفیه آب
فعالیـت دارد ،گفـت :شـرکتهای دانـش بنیـان در واقـع در ایجـاد،
بومیسـازی و ارتقـا فراینـد تولید بـا رویکرد فنـاوری فعالیـت دارند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه اقدام بـه بومیسـازی فیلترهـای تصفیه آب
کردهایـم ،گفـت :یکـی از مشـخصات شـرکتهای دانـش بنیـان
شفافسـازی و مرتـب کـردن فرایندهـای تولید و عرضه کاالسـت.
مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان گــواراب ســازان دشــت ســبز،
بــا بیــان اینکــه تعهدپذیــری و قانــون مــداری در تولیــد و صنعــت
بــه معنــای افزایــش هزینههــا و پاســخگوی مکــرر بــه مســئوالن
دولتــی اســت ،گفــت :مــا بــا کســانی کــه بــه صــورت زیرزمینــی
و بــدون هیــچ پرداختــی بــه دولــت کار میکننــد چگونــه بایــد
رقابــت کنیــم.
رنجبــر بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــرای تعاریــف مختلــف قاچــاق
تفــاوت قائــل شــویم ،اظهــار کــرد :گاهــی یــک کاالی قانونــی از
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مبــادی غیرقانونــی وارد میشــود و زمانــی هــم اجنــاس تقلبــی از
طریــق مبــادی رســمی گمــرک ترخیــص میشــود کــه هــردو بــه
نوعــی قاچــاق اســت.
وی در ادامــه بــا افشــاگری در خصــوص ایــن نکتــه کــه برخــی از
کاالهــای ایرانــی بــا مــارک خارجــی وارد بــازار میشــود ،گفــت:
زمانــی بــود کــه تولید کننــده جــرأت نداشــت ایرانــی بــودن کاالی
خــود را لــو بدهــد وگرنــه نمیتوانســت عرضــه کنــد.
رنجبــر ادامــه داد :خوشــبختانه در یکــی دو ســال اخیــر بــا
فرهنگســازی مناســب برنــد ایرانــی در برخــی از کاالهــا جایــگاه
پیــدا کــرده اســت.
ایــن تولیــد کننــده انــواع فیلترهــای کربنــی تصفیــه آب بــا بیــان
اینکــه قوانیــن واردات ســختتر شــده اســت ،افــزود :تولیدکنندگان
ایرانــی دوســت دارنــد کاالهایــی کــه تولیــد میکننــد بــه نــام و
کشــور خــود باشــد.
نقش شرکتهای دولتی در افزایش قیمتها
مدیرعامــل شــرکت گــواراب ســازان دشــت ســبز از بــه کارگیــری
روشهــای جدیــد بــرای کاهــش هزینههــای تولیــد خبــر داد و
گفــت :در ایــن خصــوص ســعی کردیــم بــه جــای واردات مــواد
اولیــه ،از مــواد بومــی اســتفاده کنیــم تــا از وابســتگی و ارزبــری
بیمــورد جلوگیــری کنیــم.
رنجبــر بــا انتقــاد از هزینههــای ســنگین چــاپ و بســتهبندی و
وکیومهــای پلیمــری اظهــار کــرد :اآلن کارخانههــای بــزرگ و
دولتــی پتروشــیمی بــا اینکــه بیــش از  ۲برابــر نیــاز داخلــی تولیــد
دارنــد امــا بــا وجــود دریافــت پــول نقــد ،در عرضــه کاال مــا را دچار
ســردرگمی و فرســایش زمــان میکننــد.
وی از وجــود رانتهــای پنهــان در صنایــع پتروشــیمی گالیــه کــرد
و گفــت :گرانــی ارز تبعــات زیــادی بــرای اقتصــاد داشــته اما ســبب
شــده تــا حــدودی از واردات بیمــورد جلوگیــری کــرده و رقابــت
برندهــای ایرانــی را هموارتــر و پررونقتــر کــرده اســت.
انتقاد از ورود انبوه کاالهای چینی
رئیــس اتــاق بازرگانــی قــم با بیــان اینکــه دولــت بایــد روی اقتصاد
تمرکــز و مدیریــت کند ،گفــت :اگــر دولــت بتواند مشــکالتی مانند
بیتوجهــی نظــام بانکــی بــه صنعــت و هــرج و مــرج در قیمــت
بــازار را مدیریــت کنــد ،مشــکالت ناشــی از تحریمهــا قابــل
پیشــگیری و مدیریــت اســت.
ابوالفضــل خاکــی بــا بیــان اینکــه گرانــی و افزایــش هزینههــا
ســبب ورود بیرویــه برخــی از کاالهــای کــم کیفیــت شــده اســت،
گفــت :بســیاری از کاالهــای چینــی بــا ویژگــی ارزانــی و فراوانــی
در فهرســت بــاالی فــروش در ســطح اســتان قــم هســتند.
وی بـا اشـاره بـه تعطیلی یکـی از خط تولیـدی لـوازم خانگی بومی
اسـتان گفـت :این مرکـز تولیـدی انـواع آبمیوههـا و جـارو برقی به
دلیـل عـدم امـکان در تأمیـن برخـی از لـوازم پایـه و ورود کاالهای
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مشـابه خارجـی تعطیل شـده و حـدود  ۱۰۰نفـر بیکار شـدهاند.
ایــن صــادر کننــده مــواد پالســتیکی بــا انتقــاد از رویههــای
ســخت واردات کاال یــا مــواد اولیــه گفــت :واقعـ ًا چــه معنــا دارد که
بــرای تهیــه مــواد مــورد نیــاز  ۱۳۵درصــد از ارزش کاال را در مبادی
گمرکــی مســدود کنیــم .مگــر یــک تولیــد کننــده چقــدر نقدینگی
دارد کــه ایــن همــه مبلــغ را گــرو بگــذارد؟
خاکــی بــا بیــان اینکــه متأســفانه قیمــت کاالهــای بورســی بــه
شــدت افزایــش داشــته اســت گفــت :مــواد اولیه گــروه پتروشــیمی
و پلیمــری از هــر کیلــو  ۴هــزار بــه  ۸هــزار تومــان افزایــش قیمت
داشــته اســت در حالــی کــه ایــن مــواد کامـ ً
ا داخلــی و بــا مدیریت
دولتــی تولیــد میشــود و هیــچ ربطــی بــه قیمــت ارز نــدارد.
تأمین مواد اولیه سخت شده است
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان قــم بــا تأکیــد بــر اینکــه تأمیــن
مــواد اولیــه داخلــی و خارجــی بســیار ســخت شــده اســت ،گفــت:
بیــش از  ۸۰درصــد لــوازم خانگــی اســتان قــم بــا برنــد خارجــی
عرضــه میشــود و کاالهــای مشــابه داخلــی نــه از لحــاظ تولیــد
و نــه از لحــاظ خدمــات پــس از فــروش توانایــی رقابــت بــا لــوازم
خانگــی خارجــی را ندارنــد.
وی یکـی از دالیـل افزایـش کاالهای قاچـاق را نبود کنتـرل دقیق
و بازرسـی در مبـادی ورودی اعلام کـرد و گفـت :هـر کاالیـی که
شایسـته مصرف و استفاده اسـت باید شناسـه و بارکد داشته باشد تا
کاالی کـم کیفیـت و قاچاق شناسـایی و معدوم شـود.
ایــن تولیــد کننــده پیشکســوت بــا تأکیــد بــر اینکــه راه و نحــوه
ورود کاالهــای مــورد نیــاز کشــور همــوار شــود ،اظهــار کــرد :وقتی
بــرای ورود مــواد اولیــه یــا کاالی اساســی بــا بروکراســیهای
دشــوار و هزینههــای تعرف ـهای مواجــه شــویم راه بــرای دور زدن
قانــون و ورود قاچاقــی همــوار میشــود.
ریسک قاچاق کاال باال برود
خاکــی از مســئوالن گمــرک خواســت کــه یــک تعرفــه ثابــت و
مقــرون بــه صرفــه بــرای ورود کاال تعییــن کننــد و گفــت :کســانی
کــه اقــدام بــه ورود کاالهــای قاچــاق میکننــد بایــد حــدود ۳۰
درصــد بــرای حمــل و نقلهــای غیرمجــاز و واســطهگریها
اضافــه هزینــه کننــد امــا گاهــی اوقــات پذیــرش ریســک و اضافه
هزینــه راحتتــر از ورود کاال از بســترهای مجــاز اســت.
بــه هــر حــال آنچــه از مجمــوع گفتههــا و رویکردهــای
تولیدکننــدگان بخشهــای مختلــف صنعــت اســتان قــم
برمیآیــد ایــن اســت کــه نقــش ســوء تدبیرهــا و افسارگســیختگی
مدیریــت اقتصــادی نقــش پررنگتــر و تأثیرگذارتــری از مجمــوع
تحریمهــا دارد.
از گوشــه و کنــار ایــن اظهارنظرهــا و آنچــه کــه از اوضــاع اقتصادی
کشــور برمیآیــد مدیریــت دولتــی اقتصــاد نیــاز بــه پوســت
انــدازی و نخبــه پــروری دارد.
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رانــت واردات رمــق را از تولیدکننــده
پارچــه هــم گرفتــه اســت تــا اصفهــان
کــه زمانــی انقــاب صنعتــی خــود را بــا
تاســیس کارخانــه هــای نســاجی آغــاز
کــرد بــه بــازاری بــزرگ بــرای بافتــه
هــای چینــی تبدیــل شــود.

روزی خیابــان چهاربــاغ اصفهــان محــل عبــور و مــرور صدهــا
کارگــری بــود کــه اگــر مقصــد آنهــا را جویــا مــی شــدیم باالتفاق،
همــه آنهــا یــک نــام و نشــان را بــر زبــان مــی آوردنــد؛ «کارخانــه
ریســندگی اصفهــان» .کارخانــه ای کــه فراتــر از یــک واحــد تولید
بــرای اصفهــان بــه شــمار مــی رفــت و آن را مــی تــوان نمونــه ای
از واردات تکنولــوژی ،مدرنیتــه کــردن رونــد تولیــد و برنــدی برای
اقتصــاد اصفهــان دانســت.
رفتــه رفتــه و از اواســط دهــه  ۴۰شمســی ،صنعــت نســاجی بــه
پیشــانی تولیــد در اصفهــان تبدیــل و آنقــدر ریشــه هــای آن
مســتحکم شــد کــه مشــارکت و ســرمایه هــای عمومــی ،ســبب
ســرازیر شــدن بخــش قابــل توجهــی از نقدینگــی روز مــردم بــه
واحدهــای تولیــد پارچــه و نــخ شــد بــه گونــه ای کــه اغلــب
کارخانــه هــای تولیــدی ،قالــب خــود را بــه یــک شــرکت ســهامی
تبدیــل کردنــد.
امــا ایــن روزهــا به جــای آنکــه نــام و نشــان کارخانــه هــای تولید
پارچــه را چهاربــاغ بگیریــم بایــد ســری بــه خیابــان اســتانداری
بزنیــم ،خیابانــی کــه هــر از گاهــی شــاهد اعتــراض بســیاری از
کارگــران نســاجی بــه دلیــل تعطیلــی کارخانــه و عــدم پرداخــت
حقــوق هــای معــوق هســتیم.
سرنوشــت صنعــت پارچــه و نــخ اصفهــان رونــد رو بــه ســقوطی
را طــی کــرده اســت و اصفهــان کــه زمانــی بــه منچســتر شــرق
شــهره بــوده ایــن روزهــا بــورس فــروش پارچــه هــای تــرک،
هنــدی و پاکســتانی شــده اســت.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن نســاجی اصفهــان ،ایــن اســتان هشــت
هــزار و  ۳۰۰واحــد تولیــد پارچــه ،نــخ و منســوجات داشــته اســت
کــه بیــش از دو هــزار واحــد بــه صــورت رســمی و بــا مجــوز
فعالیــت مــی کــرده انــد.
وی مــی گویــد :بــه دلیــل ســودآوری و نیــز ظرفیــت خــوب
اشــتغالزایی در ایــن صنعــت ،شــش هــزار واحــد صنعتــی هــم
بــه صــورت زیرپلــه ای در اصفهــان شــکل گرفــت کــه بــا وجــود
فعالیــت غیررســمی امــا بخــش زیــادی از نیازهــای بــازار اصفهان
و  ۳۰اســتان دیگــر کشــور و حتــی چندیــن کشــور اروپایــی و
آســیایی را تامیــن مــی کــرد.
مظفــر چلمغانــی بــا انتقــاد از سیاســت هــای غلــط در دولــت
هــای نهــم و دهــم بــرای واردات منســوجات بــه ایــران و تضعیف
کشــت پنبــه بــه عنــوان مــاده اولیــه صنعــت تولیــد پارچــه ،مــی
افزایــد :بازگشــت ســرمایه در صنعــت نســاجی در دهــه هــای  ۴۰و
 ۵۰بــه انــدازه ای خــوب بــود کــه اغلــب ســرمایه داران اصفهانــی
بــه کارخانــه داران بــزرگ ایــن صنعــت تبدیــل شــده بودنــد و بــا
تشــکیل شــرکت هــای ســهامی مــردم را در ایــن ســود شــریک
مــی کردنــد امــا در دهــه هــای بعــد بــا سیاســت هــای اشــتباه در
امــر واردات و نیــز نبــود مزیــت هــای صادراتــی ،ایــن صنعــت رو
بــه افــول رفــت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر  ۱۰درصــد از منابــع ســرمایه گــذاری در
اســتان بــه ســمت صنعــت پاچــه و نســاجی جــذب شــود مــی
تــوان بــه اشــتغالزایی  ۱۵درصــدی دســت یافــت ،مــی گویــد:
متاســفانه اکنــون بــا از دســت رفتــن بــازار داخل بــه دلیــل واردات
جنــس مشــابه ،ایــن امــکان از اصفهــان گرفتــه شــده اســت.
نســاجی اصفهــان بــا کمتــر از  ۲۰درصــد ظرفیــت
فعــال اســت
دبیــر انجمــن نســاجی اصفهــان وضعیــت کنونــی نســاجی
اصفهــان را ناشــی از تصمیمــات در بلندمــدت مــی دانــد و مــی
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گویــد :بهــا دادن بــه اجنــاس تــرک و هنــدی در بــازار پارچــه
باعــث شــد تــا تولیدکننــده بــرای رقابــت بــا محصــول خارجــی رو
بــه کاهــش ظرفیــت هــای تولیــدی خــود بــرای کاهــش هزینــه
بیــاورد.
وی ادامــه مــی دهــد :برخــی تولیدکننــدگان نیــز کاهــش کیفیــت
را تنهــا راهــکار بــرای مانــدن در بــازار داخــل دانســتند کــه البتــه
شــمار ایــن تعــداد واحــد صنعتــی بســیار انــدک اســت و اغلــب
واحدهــا در شــرایط نابرابــر رقابتــی مجبــور بــه تعطیلــی کامــل یــا
کاهــش ظرفیــت تولیــد شــدند.
اکنــون بــه جــرات مــی تــوان گفــت  ۵۰درصــد از واحدهــای
نســاجی اصفهــان بــه تعطیلــی کامــل و مابقی نیــز با ظرفیــت ۲۰
درصــد مشــغول فعالیــت هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه هــم
وادرات مــواد اولیــه ایــن صنعــت و نیــز ماشــین آالت مــورد نیــاز
بایــد بــا ارز آزاد تامیــن شــود که قطعــا در چنین شــرایطی ســرمایه
گــذاری در ایــن صنعــت و صنایــع مشــابه بــه دلیــل عــدم توجیــه
اقتصــادی بــه صفــر خواهــد رســید.
از طرفــی ،در ســال هــای اخیــر کــه دولــت از پنبــه کاران بــرای
کشــت حمایــت الزم را نکــرد ،تولیــد ایــن محصــول نیــز رو بــه
افــول گذاشــت و تامیــن مــواد اولیــه کارخانــه هــای تولیــد پارچــه
و نــخ در اصفهــان بــا چالــش جــدی روبــرو و وابســته بــه واردات
شــد ،وارداتــی کــه اکنــون بایــد بــا نــرخ آزاد انجــام شــود امــا توان
آن بــرای واردکننــده و نیــز خریــد آن از ســوی تولیدکننــده وجــود
نــدارد.
اصفهــان کــه زمانــی پارچــه لبــاس هــای پلیــس انگلســتان را
تولیــد و تامیــن مــی کــرد اکنــون بــرای تامیــن چــادر مشــکی
خــود دســت بــه دامــن واردات شــده اســت و بــه گفتــه احمــد
تقــی زاده ،رئیــس اتحادیــه پارچــه فروشــان اصفهــان ،تنهــا
کارخانــه تولیــد چــادر مشــکی اســتان هــم کــه بــا تــاش
بســیار راه انــدازی شــده بــود بــه دلیــل دســت اندازهــای
داخلــی ماننــد مالیــات و بیمــه ،بــه صــورت نیمــه تعطیــل و
محــدود فعالیــت مــی کنــد.
وی مــی گویــد :هرچنــد واردات جــان نســاجی را در اصفهــان
گرفتــه اســت امــا از ســوی دیگــر مــا در اصفهــان توانایــی تولیــد
پارچــه هــای مجلســی کــه بخــش زیــادی از نیــاز بــازار را شــامل
مــی شــود ،نداریــم و بایــد در واردات تکنولــوژی تولید آن از ســوی
دولــت حمایــت شــویم.
 ۹۰درصــد پارچــه هــای مــورد نیــاز بانــوان را واردات

تامیــن مــی کند
تقــی زاده بــا بیــان اینکــه حــدود  ۹۰درصــد از پارچــه هــای مــورد
نیــاز بانــوان از طریــق کشــورهای واردکننــده جنــس بــه ایــران
تامیــن مــی شــود و مــا تــوان تامیــن را نداریــم ،مــی افزایــد :در
ایــن زمینــه ناچــار بــه واردات هســتیم کــه بــه همیــن دلیــل قطعا
بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــا رکــود روبــرو شــده انــد.
بــه تبــع رکــود در کارخانــه هــا و کارگاه هــای تولیــد پارچــه
اصفهــان ،واحدهــای فــروش هــم بــه دلیــل کاهــش قــدرت
خریــد مــردم بــا مشــکل روبــرو شــده انــد و بســیاری از واحدهــای
صنفــی از ســال گذشــته تاکنــون ابطــال پروانــه کســب خــود را به
مانــدن در بــازاری کــه بــا ارز آزاد جنــس خــود را تامیــن مــی کنــد
امــا مشــتری بــرای آن وجــود نــدارد ،ترجیــح داده اســت.
پرچم نیمه افراشته انقالب صنعتی اصفهان
هرچنــد جنــس چینــی هــم بــه اذعــان مشــتریان و نیــز
فروشــندگان کیفیــت مشــابه پارچــه هــای ایرانــی را نــدارد
امــا بــه علــت قیمــت پاییــن فعــا مــورد اقبــال بخــش
زیــادی از خریــداران قــرار گرفتــه اســت و تامیــن پارچــه
مــورد نیــاز واحدهــای تولیــد لبــاس نیــز بــا منســوج چینــی
انجــام مــی شــود امــا ضــرر حضــور نابجــای رقیــب خارجــی
در بــازار داخلــی در حــال حاضــر از جیــب تولیدکننــده داخلــی
و کارگــران پرداخــت مــی شــود بــه گونــه ای کــه بســیاری از
واحدهــای تولیــد پارچــه اصفهــان بــه دلیــل وام هایــی کــه
بــرای نوســازی تجهیــزات خــود گرفتــه انــد اکنــون بــا بهــره
هــای بیــش از  ۲۰درصــد بدهــکار بانــک هــا شــده انــد و از
طــرف دیگــر بــا مطالبــات و معوقــات کارگــران خــود کــه
شــاید نزدیــک بــه شــش مــاه اســت ،حقــوق نگرفتــه انــد،
روبروانــد.
شــش دهــه پیــش ،انقــاب صنعتــی بــا صنعــت پارچــه و
منســوجات و بــا کمــک آلمانــی هــا در اصفهــان آغــاز شــد امــا
ایــن روزهــا بــا عــدم تدبیــر برخــی مســئوالن و ســودجویی
واردکنندگانــی کــه از رانــت هــای دولتــی بــرای واردات پارچــه
برخوردانــد ،راه ایــن صنعــت اســتراتژیک بــه کــج راهــه افتــاده
و اگــر سیاســت هــای ارزی و خالــی گذاشــتن دســت تولیــد از
حمایــت هــای دولتــی ،تــداوم یابــد نســاجی اصفهــان ماننــد
کارخانــه متــروک ریســباف در قلــب چهارباغ پوســیده خواهد شــد
و بایــد ســراغ صنعــت پارچــه بافــی اصفهــان را از آرشــیو مجــات
و روزنامــه هــای دهــه  ۵۰و  ۶۰گرفــت.
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کمبــود نقدینگــی ،مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه و نوســانات
ارز کارخانجــات را بــه بحــران رســانده اســت ،فعــاالن
عرصــه تولیــد بــا مشــکالت پیــش رو عطــای تولیــد را بــه
لقــای آن بخشــیدهاند.

در راســتای پیگیــری منویــات مقــام معظــم رهبــری بــا توجــه
بــه بنــد  ۲۱سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر
«تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و گفتمــان ســازی آن بهویــژه
در محیطهــای علمــی ،آموزشــی و رســانهای و تبدیــل آن بــه
گفتمــان فراگیــر و رایــج ملــی» تمرکــز بــر تولیــد محتــوای
رســانهای اثربخــش در ایــن حــوزه در دســتور کار قرارگرفته اســت.
در ایــن راســتا بــا نگاهــی بــه سیاسـتهای ابالغــی مقــام معظــم
رهبــری در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــرای تقویــت اطالعرســانی
و تولیــد محتــوای رســانهای در ایــن بخــش برنامهریــزی صــورت
گرفتــه اســت تــا در قالــب پروندههایــی بــه هرکــدام از بندهــای
ایــن منشــور پرداختــه شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه برنامهریــزی دولــت در تدویــن  ۱۲برنامــه
ملــی در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و پایلوت قــرار گرفتن
ســه اســتان در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی پیگیــری و رصــد برنامهها
در ایــن بخــش از دیگــر اولویتهــای ایــن رســانه خواهــد بــود .این
اولویــت در حــوزه مطالبــه گــری بــرای تحقــق برنامههــا در ایــن
بخــش صــورت میگیــرد.
در ایـن گـزارش بـا تمرکـز بـر بندهـای «مدیریـت مخاطـرات
اقتصـادی از طریـق تهیه طرحهای واکنش هوشـمند ،فعال ،سـریع
و بـه هنـگام در برابر مخاطـرات و اختاللهـای داخلـی و خارجی»،
«رصـد برنامههـای تحریـم و افزایـش هزینـه بـرای دشـمن» و
«شـفاف و روانسـازی نظـام توزیع و قیمتگـذاری و روزآمدسـازی
شـیوههای نظـارت بـر بـازار» -از مجموعـه سیاسـتهای کلـی
اقتصـاد مقاومتـی -نگاهـی بـه وضعیـت واحدهـای تولیـدی و
مشـکالت آنهـا در اسـتانهای مختلـف کشـور داریـم.
بررسی مشکالت تولید از گلستان تا لرستان
ایــن روزهــا اقتصــاد کشــور درگیــر التهابــات و مصائبــی اســت کــه
تأثیــر خــود را بــر روی حــوزه تولیــد گذاشــته اســت .تأثیراتــی کــه
منجــر بــه رکــود در واحدهــای تولیــدی شــده و رمــق کارخانجــات
را کشــیده اســت.
کارخانههــا یکــی پــس از دیگــری از چرخــه تولیــد خــارج
میشــوند و دراینبیــن آمــار بیــکاران نیــز رشــد صعــودی بــه
خــود میگیــرد .ایــن روزهــا التهابــات موجــود در بــازار و فــراز
و نشــیبهای اقتصــادی ،پــای کمتــر ســرمایهگذاری را بــه  
حــوزه تولیــد بــاز میکنــد حتــی فعــاالن کنونــی ایــن حــوزه
نیــز ترجیــح میدهنــد ســرمایههای خــود را از حــوزه تولیــد
بــه ســمت فعالیتهایــی ســوق دهنــد کــه حاشــیه امنتــری
داشــته باشــد.
نوســانات ارز ،پروســههای اداری ،تأمیــن مــواد اولیــه،
بخشــنامههای پیدرپــی ،تصمیمــات آنــی و غیــر کارشناســی
فصــل مشــترک همــه دغدغههــای فعــاالن بخــش تولیــد و
صنعــت اســت کــه باعــث شــده نواحــی صنعتــی اســتانها هــرروز
متروکهتــر و منفعلتــر باشــند.
طــی ســالهای اخیــر مشــکالت متعــدد از تحریمهــا و نوســان
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نوسانات ارز تولید را زمینگیر کرد

کارخانجات در جستجوی مواد اولیه

نــرخ ارز گرفتــه تــا تــورم و ســودهای بــاالی بانکــی در کنــار
سیاسـتهای بیثبــات اقتصــادی بخــش صنعــت و تولیــد کشــور
را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرد ،مشــکالتی کــه منجــر بــه
از دســت رفتــن بخشــی از اشــتغال و تولیــد ایــن بخــش مهــم
اقتصــادی شــد.
استان گلستان و مصائب نوسانات نرخ ارز
در اســتان گلســتان فعــاالن حــوزه صنعــت و تولیــد نــرخ ارز را یکی
از دالیــل رکــود در ایــن بخــش میداننــد.
حمیــد دامغانــی یــک فعــال بخــش تولیــد در اســتان گلســتان
اســت کــه دراینبــاره از ارز چهــار هــزار و  ۲۰۰تومانــی
بهعنــوان تصمیــم غیــر کارشناســانه نــام میبــرد و اضافــه
میکنــد :ایــن تصمیــم غیــر کارشناســانه پشــتوانه اجرایــی
نداشــت؛ هــم قیمــت کاالهــا را افزایــش داد و هــم قاچــاق
اعــام شــدن خریدوفــروش ارز در بــازار و صرافیهــا ،باعــث
شــد برخــاف اتفاقاتــی طبیعــی بــازار اقتصــاد زیرزمینــی بــه
وجــود بیایــد.
وی بــا بیــان اینکــه تصمیمهــای دولــت عــدهای را بیــکار
کــرد و بخشــی را هــم بــه ســمت فعالیتهــای زیرزمینــی بــا
ســود بــاال ســوق داد ،تصریــح کــرد :ایــن تصمیمهــا باعــث
شــد بخشــی از فعــاالن اقتصــادی کــه بــا کمــک گرفتــن از
صرافیهــا ،مــواد اولیــه وارد میکردنــد فلــج شــوند و مابقــی
هــم بالتکلیــف بماننــد.
وی بیــان کــرد :در شــرایط کنونــی ارز در اختیــار شــرکتهایی
اســت کــه یــا دولتــی هســتند و یــا وابســته بــه دولــت کــه آنهــا
هــم از دادن ارز بــه فعــاالن اقتصــادی خــودداری میکننــد و
شــرکتهای کوچــک و متوســط هــم کــه نیــاز بــه ارز دارنــد
بــدون مــواد و خریــد ماندهانــد.
درعینحــال نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی گــرگان بخشــنامههای مکــرر دســتگاههای اجرایــی را
مانــع تصمیمگیــری و برنامهریــزی فعــاالن اقتصــادی میدانــد.
امیــر یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از مــواد اولیــه در
ماههــای اخیــر بیــش از دو برابــر افزایــش قیمــت داشــتهاند،
ادامــه داد :افزایــش قیمــت مــواد اولیــه بهطورقطــع و یقیــن
افزایــش قیمــت تمامشــده را بــه همــراه دارد و در چنیــن شــرایطی
تقاضــای خریــد کاهــش مییابــد.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی البرز
ایــن در حالــی اســت کــه در اســتان البــرز نیــز کمبــود نقدینگــی
باعــث شــده کــه تأمیــن مــواد اولیــه بــرای واحدهــای تولیــدی
مشــکل باشــد.
مهــدی زاده یــک صنعتگــر البــرزی اســت کــه عــاوه بــر
مســئله ارز تأمیــن مــواد اولیــه و نقدینگــی بــرای خریــد آن را
یــک مشــکل مهــم عنــوان کــرده و گفــت :تولیــد را متوقــف
کردهایــم ،کارگــران در مرخصــی بــه ســر میبرنــد شــاید
اوضــاع کمــی بهتــر شــود .تــا پیشازایــن مشــکالتی وجــود
داشــت ،پــس از مــوج گرانیهــا مشــکالت چندیــن برابــر
شــده اســت ،از پــس مشــکالت برنمیآییــم و نمیدانیــم ایــن
وضعیــت تــا کــی ادامــه دارد.
یکــی دیگــر از صنعتگــران حــوزه چــوب بیــان کــرد :اخیــراً بــرای
خریــد چــوب و مــواد اولیــه موردنیــاز بــه مشــکل برخوردهایــم،
نوســان قیمتهــا باعــث شــده کــه فروشــندگان مــواد اولیــه
تمایلــی بــه فــروش نداشــته باشــند ،بــرای خریــد چوبهــای «ام.
دی.اف» بایــد از هفتخــان رســتم بگذریــم ،ایــن مســئله در خریــد
نقــد و غیــر نقــد مشــهود اســت.
وی بــه کاهــش خریــد مبــل و تولیــدات صنعــت چــوب در کشــور
اشــاره کــرد و گفــت :برخــی از تولیدکننــدگان چنــد شــریک دولتی
دارنــد کــه بایــد بــه آنهــا ســود بپردازنــد ،عــاوه بــر اینهــا
مشــکالت دیگــری چــون نبــود بــازار فــروش ،افزایــش قیمــت ارز
و غیــره گلــوی صنعــت را میفشــارد.
امــا رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اســتان
البــرز در خصــوص مشــکالت صنعتگــران بــرای تأمیــن مــواد
اولیــه ،میگویــد :در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه نوســان نــرخ
ارز در بــازار و بخشنامههــای روزانــه وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت و بانــک مرکــزی کــه در ایــن رابطــه اعــام میشــود،
تولیدکننــدگان بــا ســرگردانی مواجــه هســتند؛ زیــرا آنهــا
بهدرســتی نمیداننــد قیمتــی کــه بــرای خریــد مــواد اولیــه
پرداخــت میکننــد بــا درآمــد حاصــل از تولیــد محصــوالت آنهــا
در بــازار قابلرقابــت خواهــد بــود یــا خیــر.
رحیــم بناموالیــی میافزایــد :تــا زمانــی کــه ثبــات اقتصــادی
نداشــته باشــیم و شــناور بــودن نــرخ ارز نیــز متوقف نشــود ،بیشــتر
تولیدکننــدگان همچنــان در ســردرگمی خواهنــد بــود و بــه ســمت
تعطیلــی کارخانههــا پیــش میرونــد.
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تعدیل نیرو در  ۵۱واحد تولیدی لرستان
در اســتان لرســتان نیــز وضعیــت بــه همیــن منــوال اســت .در ایــن
اســتان  ۵۱واحــد تولیــدی مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــدهاند.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان در تازهتریــن
نشســت خــود بــا خبرنــگاران اعــام کــرده اســت کــه  ۵۱واحــد
تولیــدی و صنعتــی لرســتان از حمایتهــای قانــون بیمــه بیــکاری
اســتفاده کردهانــد.
علــی آ شــتاب بابیــان اینکــه بیمــه بیــکاری بــه کارگــر واحــد
تولیــدی تعلــق میگیــرد کــه بهطــور غیــرارادی یــا بــه خاطــر
شــرایط اقتصــادی اخــراج میشــوند و درواقــع نیروهــای
تعدیلشــده هســتند ،تصریــح کــرد :دو هــزار و  ۵۶۰نفــر در ســال
گذشــته بیمــه بیــکاری دریافــت کردهانــد.
آمــار بیمــه بیــکاری و واحدهایــی کــه از ایــن قانــون حمایتــی
اســتفاده کردهانــد خــود گویــای آن اســت کــه شــرایط اقتصــادی و
جــو حاکــم بــر بــازار واحدهــای صنعتــی را مجبــور بــه تعدیــل نیرو
کــرده و اســتمرار ایــن وضعیــت قطع ـ ًا ایــن واحدهــای تولیــدی را
بــه ورطــه تعطیلــی میکشــاند.
در عیــن حــال  علــی  نظــر صالــح نیــا رئیــس هیئتمدیــره
شــرکت داروســازی خرمــان معتقــد اســت کــه لرســتان از عــدم
توانایــی مدیــران بــرای حــل کــردن مشــکالت صنعتگــران رنــج
مــی بــرد.
نام استان

مشکالت واحدهای تولیدی

گلستان

نوسانات ارز ،کمبود نقدینگی ،عدم تامین مواد اولیه

مازندران

خصوصی سازی های غیر کارشناسی

لرستان

نوسانات ارز ،کمبود نقدینگی ،عدم تامین مواد اولیه،
عدم وجود زیر ساخت مناسب

گیالن

داللی ،کمبود نقدینگی ،عدم تامین مواد اولیه

قزوین

بخشنامه های غیر کارشناسی ،نوسانات ارز ،کمبود
نقدینگی

البرز

نوسانات ارز ،کمبود نقدینگی ،عدم تامین مواد اولیه

او  بابیــان اینکــه لرســتان زیرســاختهای اداری الزم را بــرای
ســرمایهگذاری نــدارد ،اظهــار داشــت :کارشناســان و مدیــران
توانایــی الزم بــرای فراهــم کــردن زمینــه ســرمایهگذاری در
اســتان را ندارنــد.
وی بابیــان اینکــه برخــی مدیــران مشــکالت واحدهــای تولیــدی
را مربــوط بــه خــود نمیداننــد و میگوینــد اگــر مشــکلی وجــود
دارد تنهــا بــه خــود ســرمایهگذار برمیگــردد و بایــد او آن را رفــع
کنــد ،ادامــه داد :بــرای مدیــران مهــم نیســت کــه واحــد اقتصــادی
چــه مشــکلی دارد و میگوینــد اگــر مشــکلی وجــود دارد ،مربــوط
بــه خــودت اســت.
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رئیــس هیئتمدیــره شــرکت داروســازی خرمــان بــا اشــاره بــه
وضعیــت بــازار و تغییــرات ارزی گفــت :حتــی باوجودایــن عوامــل،
مــا مشــکلی نداریــم و میتوانیــم  ۱۰برابــر هــم کارکنیــم ،امــا
از صبــح کــه از خــواب بیــدار میشــویم بایــد بــا همــه ادارات
بجنگیــم تــا کار مــا انجــام شــود.
«داللی» مشکل مهم تولید کنندگان گیالنی
در رشــت نیــز  ۶۰درصــد واحدهــای تولیــدی در تعطیلــی یــا
بحــران بــه ســر میبرنــد کــه عامــل ایــن وضعیــت نیــز چیــزی
جــز همــان نوســانات نــرخ ارز و کمبــود نقدینگــی بــرای تأمیــن
مــواد اولیــه نیســت امــا درعینحــال حضــور دالالن نیــز در ایــن
اســتان بــر پیکــره صنعــت ضربــه زده اســت.
ظرفیــت اســتان گیــان در زمینــه مــواد اولیــه بــرای توســعه
صنایــع تبدیلــی ،وجــود صنایــع بــزرگ همچــون کاغــذ و نســاجی
و فــوالد ،وجــود شــهرکها و نواحــی صنعتــی در نقــاط مختلــف
اســتان ،نیــروی کار ماهــر و متخصــص و آمادهبــهکار همــه و
همــه نشــان میدهــد کــه اگــر توجــه الزم بــه ایــن اســتان شــود
و از واحدهــای تولیــدی کوچــک و بــزرگ آن حمایتهــای الزم
صــورت گیــرد صنعــت و تولیــد ایــن اســتان میتوانــد هماننــد
گذشــته حرفهایــی بــرای گفتــن داشــته باشــد.
امــا ایــن روزهــا واحدهــای تولیــدی و صنایــع اســتان گیــان
هماننــد ســایر نقــاط کشــور از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت
و بســیاری از ایــن واحدهــا یــا تعطیلشــدهاند و یــا تنهــا بــا کمتــر
از نیمــی از ظرفیــت خــود فعالیــت میکننــد .در ایــن میــان برخــی
از مســئوالن و کارشناســان بــا تعطیلــی بیــش از  ۶۰درصــدی،
وضعیــت واحدهــای تولیــدی و صنایــع گیــان را در حالــت کمــا

توصیــف میکننــد.
علــی زارع صاحــب یکــی از ایــن واحدهــای تولیــدی در
شــهرکهای صنعتــی اســتان گیــان اســت کــه مشــکل واحــد
خــود را نبــود مــواد اولیــه بــرای تولیــد میدانــد و بــرای حــل ایــن
موضــوع نیــز بــه گفتــه خــود بــا بســیاری از مســئوالن شهرســتان
صومعهســرا و حتــی اســتان گفتگــو و رایزنــی کــرده ولــی تاکنــون
باوجــودی کــه مــواد اولیــه ایــن واحــد تولیــدی در اســتان گیــان
فــراوان وجــود دارد بــه هیــچ نتیجــه مثبتــی نرســیده اســت.
وی درعینحــال بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز دالالن بیــش
از تولیدکننــدگان قــدرت داشــته و تولیــد را بــا مشــکل مواجــه
کردهانــد ،افــزود :ایــن مشــکل آنقــدر بــزرگ نیســت کــه
مســئوالن نتواننــد بــا یــک دســتورالعمل آن را حــل کننــد .مــا نیــاز
بــه تســهیالت نداریــم تنهــا حمایــت مســئوالن را میخواهیــم.
دراینبــاره رئیــس هیئتمدیــره کارفرمایــان گیــان هــم بــا اشــاره
بــه وضعیــت واحدهــای تولیــدی و صنعتــی ایــن اســتان ،گفــت:
کارخانجــات اســتان گیــان هماننــد ســایر کارخانجــات کشــور
وضعیــت خوبــی نداشــته ،در بحــران بــوده و بهنوعــی در کمــا
هســتند.
محمدرضــا ســماکچی بــا بیــان اینکــه مســائل ارزی بــه وجــود
آمــده مشــکالت را بیشــتر کــرده و موجــب شــده تــا برخــی تجــار
برابــر دســتورالعمل ،ثبــت ســفارش بــا مبلــغ  ۴هــزار و  ۲۰۰تومــان
را انجــام دهنــد و بعــد از مدتــی کوتــاه بــه آنهــا اعــام شــود
کــه بایــد مابهالتفــاوت ارز دریافتــی تــا مبلــغ  ۸هــزار تومــان را
پرداخــت کــرده تــا بتواننــد اجنــاس خــود را از گمــرک خــارج کنند،
اظهــار کــرد :دو برابــر شــدن قیمــت ارز موجــب کمبــود ســرمایه در
گــردش و افزایــش دو برابــری قیمــت اجنــاس شــده اســت.
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جلوگیــری از صــدور بخشــنامههای
غیرکارشناســی راهحــل بحــران در
قزویــن
درعینحــال تولیدکننــدگان اســتان قزویــن
اعتمادســازی از ســوی دولــت ،جلوگیــری
از صــدور بخشــنامههای غیــر کارشناســی،
صداقــت ،عمــل بــه وعدههــا و تأمیــن مــواد
اولیــه را راهــکار حــل مشــکالت تولیــد و
اشــتغال کشــور میداننــد.
اســتان قزویــن بــا داشــتن بیــش از ۱۵
ناحیــه و شــهرک صنعتــی و فعالیــت بیــش
از  ۳هــزار واحــد صنعتــی کوچــک و بــزرگ
از قطبهــای صنعتــی اســتان محســوب
میشــود کــه بــا تولیــد  ۱۲۹۰نــوع محصــول
مختلــف در تأمیــن نیازهــای داخلــی و
صــادرات نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
افزایــش تحریمهــا و مشــکالت نقدینگــی و
تأمیــن مــواد اولیــه ،نوســان ارزی و صــدور بخشــنامههای متعــدد
غیرکارشناســی و عمــل نکــردن بــه وعدههــای دادهشــده دولتــی
و بروکراســی اداری و بــاال بــودن ســودهای بانکــی از مهمتریــن
دغدغههــای تولیدکننــدگان اســتان قزویــن اســت.
مدیرعامــل یکــی از واحدهــای بــزرگ تولیــد مــواد غذایــی کــه
در شــهرک صنعتــی کاســپین قزویــن فعالیــت میکنــد بــا بیــان
مشــکالت گفــت :مهمتریــن مشــکل مــا تأمیــن نقدینگــی اســت
کــه گریبــان تولیــد را گرفتــه و هــرروز ایــن مشــکالت بیشــتر
میشــود.
گرجــی افزود:تأمیــن مــواد اولیه بســیار ســخت شــده و اگــر نتوانیم
بــا برنامــه ایــن مــواد را تأمیــن کنیــم بــا کاهــش تولیــد و توقــف
خطــوط تولیــد و تعدیــل نیــرو مواجــه خواهیــم شــد.
گرجــی در ارائــه پیشــنهاد بــرای حــل مشــکالت تولیــد گفــت :در
ایــن واحــد ســاالنه  ۱.۵میلیــون یــورو نیــاز ارزی داریــم کــه اگــر
تأمیــن شــود میتوانیــم صــادرات خــود را هــم رونــق دهیــم و
بخشــی از مشــکالت را حــل کنیــم امــا دولــت چــوب حــراج بــه
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ارز زد و ثبــت ســفارشها دچــار مشــکل شــده اســت.
در همیــن رهگــذر علیرضــا کشــاورز قاســمی رئیــس اتــاق
بازرگانــی کــه خــود دســتی بــر تولیــد دارد از بیاعتمــادی بــه
مســئوالن دولتــی میگویــد و اعتقــاد دارد اگــر صداقــت باشــد
میتــوان مشــکالت را کمتــر کــرد.
وی بــا آسیبشناســی مشــکالت تولیــد گفــت :اولیــن انتظــار مــا
از دولــت ایجــاد اعتمــاد اســت کــه بهعنــوان ســرمایه اجتماعــی
مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه اســت.
کشــاورز قاســمی یــادآور شــد :اگــر مــردم بــه دولــت اعتمــاد
نکننــد و تعهــدات بخــش دولــت محقــق نشــود هیــچ کاری جلــو
نمــیرود و مــا تولیدکننــدگان انتظــار داریــم مســئوالن دولتــی،
رئیسجمهــور و وزرای صنعــت و امــور اقتصــادی بــه عهــد خــود
وفــا کننــد.
زخم خصوصیسازی بر پیکره کارخانههای مازندران
امــا در اســتان مازنــدران ماجــرا کمــی فــرق میکنــد .ایــن اســتان
بیشــتر زخمخــورده خصوصیســازی غیراصولــی شــده اســت
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تــا مســائل ارزی و نقدینگــی و ایــن امــر
کارخانههــا را بــه ورشکســتگی کشــانده
اســت.
نســاجی مازندران نمونــه همین واحدهاســت.
کارخانــهای بــه قدمــت تاریــخ کــه همــه
مازنــدران از آن خاطــره دارنــد و بخــش
عمــدهای از خانوارهــای اســتان یــا در آن
شــاغل بودهانــد و یــا غیرمســتقیم اشــتغال
داشــتند .اکنــون حــالوروز نســاجی ناخــوش
اســت و بیــن شــورا و بخــش خصوصــی
و بانکهــا دستبهدســت میچرخــد
و هماننــد یتیمــی اســت کــه زیردســت
نامــادری روزگار میگذرانــد.
کاهــش شــیفتهای کاری و اخــراج
کارگــران و بدهیهــای میلیــاردی ثمــره
اجــرای ناموفــق و اشــتباه خصوصیســازی در
نســاجی مازنــدران اســت و هرازگاهی شــیپور
حــراج و فــروش آن طنینانــداز میشــود.
محمــود رمضانــی سرپرســت کارخانــه نســاجی قائمشــهر از بدهی
دو  میلیــارد و ۶۰۰میلیــون تومانــی کارخانــه بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی خبــر داد و افــزود :ایــن بدهــی بابــت بیمــه کارگــران بــه
مبلــغ ماهانــه  ۱۲۰میلیــون تومــان اســت و ایــن درحالیکــه مــا
فقــط قــادر بــه پرداخــت حقــوق ماهیانــه آنــان هســتیم.
چیــت ســازی بهشــهر هــم زخمخــورده خصوصیســازی اســت
و در دهــه  ۸۰در آســتانه ورشکســتگی کامــل قــرار گرفــت و نبــود
نقدینگــی مناســب ،درآمدزایــی ناکافــی ،ســوء مدیریــت ایــن واحد
را در آســتانه تعطیلــی قــرار داده بــود و طلبــکاران بــرای وصــول
مطالبــات اقــدام بــه تصــرف اراضــی آن کردهانــد.
بههرحــال کارخانجــات بــا ادامــه رونــد فعلــی امــکان فعالیــت
پررونــق ندارنــد .صاحبــان آنهــا یکــی پــس از دیگــری خســته
شــده و عطــای تولیــد را بــه لقــای ســراب ســودی کــه باید کســب
کننــد میبخشــند .تعطیلــی کارخانجــات بهطــور حتــم ضربــه
تمامکننــدهای بــر پیکــره اقتصــاد خواهــد بــود.
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وارداتوقاچاق ۲مانعبزرگعدمپیشرفتصنعتدرسیستانوبلوچستان
صنعــت در سیســتان و بلوچســتان
مریمگمشاد
از جملــه بخشهایــی اســت کــه در
صــورت آمــاده شــدن شــرایط زیربنایــی
و تجهیــز نیــروی انســانی و از همــه مهمتــر توجــه
دولتمــردان امــکان رشــد و توســعه آن وجــود دارد.

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا وســعتی در حــدود   ۱۸۱۷۵۸
کیلومتــر مربــع ،حــدود  ۱۱.۱درصــد از مســاحت کل کشــور را بــه
خــود اختصــاص داده اســت کــه بزرگتریــن اســتان کشــور از نظــر
مســاحت اســت.
ایــن در حالیســت کــه سیســتان و بلوچســتان دارای موقعیــت
جغرافیایــی ویــژه ای از جملــه  دسترســی بــه آب هــای آزاد بیــن
المللــی خــارج از تنگــه هرمــز ،امــکان ارتبــاط با کشــورهای شــرق
آســیا و شــبه قــاره هنــد و شــیخ نشــین هــای عربــی و بازارهــای
آفریقایــی اســت از ســوی دیگــر ایــن اســتان در جنــوب  بیــش از
 ۳۰۰کیلومتــر مــرز آبــی بــا دریــای عمــان و از شــرق نیــز۱۱۰۰
کیلومتــر مــرز بینالمللــی زمینــی بــا دو کشــور پاکســتان و
افغانســتان دارد.
ایــن اســتان عــاوه بــر موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی بــا داشــتن
معــادن غنــی و متنــوع ،اقلیــم بســیار مناســب بــرای کشــت انــواع
محصــوالت گرمســیری کشــاورزی و همچنیــن دارا بــودن منابــع
غنــی دریایــی و آبزیــان و اراضــی و اقلیــم مناســب در ســواحل
جنوبــی بــرای توســعه فعالیــت هــای شــیالتی و صیــادی و صنایع
مرتبــط بــا آن شــرایط منحصــر به فــردی بــرای نقــش آفرینــی در
بازرگانــی ملــی و ترانزیــت خارجــی میــان اروپــا و آســیای مرکــزی
بــا آبهــای شــرقی و جنوبــی و شــاخ آفریقــا دارد.
امــا متاســفانه خشکســالی  ۲دهــه اخیــر در سیســتان و بلوچســتان
بــر دامنــه مشــکالت و محرومیــت هــای ایــن اســتان افــزوده
بــه طــوری کــه بــر اســاس آخریــن اعــام آمــار ،سیســتان و
بلوچســتان بیشــترین آمــار بیــکاری در ایــران را به خــود اختصاص
داده و نــرخ بیــکاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۵ /۹
درصــد رشــد داشــته اســت.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه سیســتان و بلوچســتان
جوانتریــن اســتان کشــور از نظــر جمعیتــی اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه طــی ســال هــای اخیــر میــزان اشــتغال بــه انــدازه جمعیــت
رشــد نکــرده اســت ایــن عامــل نیــز مزیــت بــر علــت در رونــد
رشــد بیــکاری در اســتان شــده اســت.
از ایــن رو توجــه بــه بخــش صنعــت در ایــن اســتان بــه دلیــل
تاثیرگــذاری مســتقیم بــر اقتصــاد ملــی و ایجــاد اشــتغال مــی تواند
موجــب رشــد سیســتان و بلوچســتان و حتــی ســایر اســتان هــای
همجــوار شــود.
دولــت طــی چنــد ســال گذشــته بــرای تکمیــل زیرســاخت هــای
اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان اقــدام بــه توســعه خطــوط راه
آهــن ،گازرســانی بــه نقــاط مختلــف اســتان ،پرداخــت تســهیالت
بالعــوض و اختصــاص معافیــت هــای مالیاتــی و شــرایط ویــژه
بــرای ســرمایه گــذاری کــرد امــا برخــی مســئوالن و کارشناســان
معتقدنــد بخــش تجــارت ،صنعــت و معــدن اســتان بــه دلیــل
شــرایط خــاص منطقــه نیازمنــد حمایــت بیشــتر اســت  بــه همین
ســبب بــا توجــه بــه همــه ایــن شــرایط در حــال حاضــر شــاهد
رشــد صنعــت در ایــن خطــه از کشــور نیســتیم.
طبــق آخریــن آمــار در حــال حاضــر شــاهد اســتقرار  ۲۸شــهرک و
ناحیــه صنعتــی فعــال و برخــوردار از امکانــات زیربنائــی و مناســب
در ســطح اســتان هســتیم کــه بــر طبــق اعــام ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت سیســتان و بلوچســتان تحویــل زمیــن در آن هــا
در زاهــدان یــک روزه و در ســایر شهرســتان هــای اســتان تنهــا
ســه روز بــه طــول مــی انجامــد .امــا بــا وجــود همــه ایــن مســائل
در حــال حاضــر بســیاری از ایــن شــهرک هــا بــه حالــت تعطیــل و

یــا نیمــه تعطیــل درآمــده انــد کــه در ایــن گــزارش قصــد پرداختن
بــه ریشــه یکــی از آن هــا داریــم بــه عنــوان مثــال برخــی از صنایع
قبــل از ایجــاد و راه انــدازی نیــز در ایــن منطقــه دچــار مشــکل
شــده انــد کــه کارخانــه تولیــد الســتیک در سیســتان یکــی از آن
هاســت.
طبــق نظــر کارشناســان صنعــت الســتیک یکــی از صنایــع  
اســتراتژیک و دارای ســابقه در کشــور اســت از همیــن رو
توســعه صنعــت الســتیک از جملــه صنایعــی اســت کــه میــزان
وابســتگی ایــران را بــه صــادرات نفــت کاهــش مــی دهــد و
نقــش مهمــی در کاهــش نــرخ بیــکاری و توســعه کشــور
خواهــد داشــت.
از همیــن رو دولــت بــرای رفــع  تبعیــض و کاهــش نــرخ بیکاری
در مناطــق محــروم  ســال گذشــته کارخانــه الســتیک ســازی  
سیســتان را در قالــب کنسرســیوم  ایــران و چیــن کلیــد زد،
ایــن طــرح بــا بیــش از   ۸۰۰میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری
ارزی و ریالــی و اشــتغال  ۱۳۵۰نفــر بــه صــورت مســتقیم و سیســتان و بلوچســتان در انتظــار تحقــق عدالــت و
تولیــد ســالیانه  ۵۰هــزار تــن طایــر خــودرو در شــهرک صنعتــی توســعه اقتصــادی
«رامشــار» واقــع در منطقــه سیســتان از طریــق فاینانــس و در خــرداد ســال گذشــته محمدرضــا نعمــت زاده ،وزیــر صنعــت و
بخشــی از منابــع داخلــی شــروع بــه کار کــرد امــا متاســفانه پس معــدن و تجــارت وقــت دربــاره احــداث کارخانــه تولیــد الســتیک
از یــک ســال از شــروع ایــن طــرح  بــا انصــراف چینــی هــا خــودرو در زابــل گفــت :کارخانــه تایــر ســازی زابــل  ۸۰۰میلیــارد
طــرح متوقــف شــد.
تومــان ســرمایه گــذاری ارزی و ریالــی دارد کــه از طریــق فاینانــس
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کارخانــه در مســیر ترانزیتــی کریــدور و بخشــی از منابــع داخلــی تامیــن میشــود  .
شــمال بــه جنــوب قــرار دارد نقــش مهمــی مــی توانــد در  بیــن نعمــت زاده بــا بیــان اینکه یکــی از اهــداف دولــت ســرمایه گذاری
المللــی شــدن منطقــه سیســتان و صــادرات بــه کشــورهای در زمینــه الســتیک بــوده اســت ،ادامــه داد :تولیــد الســتیک را بــه
همســایه داشــته باشــد  و نیــز بــا توجــه بــه ایــن کــه در شــرایط مناطــق کمتــر توســعه یافتــه بردیــم و یــک واحــد در کردســتان  
فعلــی کشــورهای آســیای میانــه یکــی از پر مصــرف کننــده ترین افتتــاح شــد و واحــد دیگــر در لرســتان بــا مشــارکت «ایــدرو» آغاز
بازارهــای الســتیک ایــران در جهــان هســتند کــه برای دسترســی شــده اســت.
بــه آب هــای آزاد نیــز بایــد از مســیر ایــران تــردد کننــد از  ایــن وی گفــت :بخــش کشــاورزی در سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل
رو توســعه کارخانــه الســتیک سیســتان نقــش  حائــز اهمیتــی در شــرایط اقلیمــی دیگــر باعــث ایجــاد اشــتغال نمــی شــود و تصمیم
افزایــش صــادرات بــه کشــورهای همســایه ،آســیای مرکــزی و گرفتیــم صنایــع بزرگــی چــون واحــد  ۵۰هــزار تنــی الســتیک
قفقــاز خواهــد داشــت.
ســبک و ســنگین درایــن اســتان ایجــاد کنیــم.
وی افــزود :تــاش مــی کنیــم تــا  ۵۰درصــد تولیــدات ایــن
لــزوم شــتاب در تغییرسیاســت هــای اقتصــادی در کارخانــه باتوجــه بــه بازارهــای هــدف بــه افغانســتان و کشــورهای
منطقــه سیســتان
همســایه صــادر شــود.
مــرز نشــینان سیســتان در طــول ســالیان متمــادی بــه زندگــی علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی وقــت نیــز ســال
کشــاورزی ،دامــداری ،صیــادی و همچنیــن فعالیــت هــای محدود گذشــته در مراســم امضــای قــرارداد ســاخت کارخانــه الســتیک
اقتصــادی مــرزی عــادت و قناعــت کــرده انــد بــه طــوری کــه زابــل در محــل وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بیــان کــرد :ایــن
اغلــب مــردم ایــن منطقــه بــه حفــظ وضــع  موجــود رضایــت
داشــته و خواهــان پیگیــری بهبــود وضعیــت رفــاه خــود نبودهانــد،
از ســویی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه پایــه و اســاس اقتصــاد
روســتایی منطقــه سیســتان بــر مبنــای رودخانــه هیرمنــد شــکل
گرفتــه معیشــت مــردم سیســتان پــس از خشــک شــدن ایــن
رودخانــه بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــده اســت.
قطعــا یکــی از اهــداف مهــم سیاســت گــذاری هــای کالن
کشــورها ،دســتیابی همــه شــهروندان بــه شــاخص هــای توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و کاهــش محرومیــت هــا و
نابرابــری هــا اســت کــه نقــش مهمــی در ارتقــاء و کیفیــت زندگی
مــردم خواهــد داشــت طبیعتــا توســعه همــه جانبــه اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی  نقــش مهمــی در کاهــش نابرابــری هــا و
دغدغــه فقــر و محرومیــت در سیســتان و بلوچســتان خواهــد
داشــت.
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کــه ســال بــه ســال افزایــش یافتــه کــه قطعــا در رونــد تصمیــم
گیــری چینــی هــا بــی تاثیــر نبــوده اســت.
از ســوی دیگــر زمانــی کــه ایــن صنعــت بــزرگ را بــا کارگاه
هــا و صنایــع کوچــک مقایســه مــی کنیــم بــه روشــنی دلیــل
وضعیــت نامناســب شــهرک هــای صنعتــی در اســتان سیســتان
و بلوچســتان را درک مــی کنیــم.
البتــه اســتان سیســتان و بلوچســتان دارای مزیــت هــای فــراوان
دیگــری هــم هســت کــه کــم و بیــش همــه بــا مشــکالتی
مشــابه دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.

پــروژه از نظــر دولــت چنــد وجهــی بــوده و صــرف ســاخت یــک
کارخانــه الســتیک ســازی دنبــال نشــده اســت  .
وی هــدف دولــت از اجــرای ایــن پــروژه را عادالنــه کــردن ســهم
مناطــق از رشــد اقتصــادی ،ارتقــای رشــد منطقــهای و ارتقــای
ســهم اســتان سیســتان و بلوچســتان از درآمــد ناخالــص داخلــی
عنــوان کــرد.
وی یــادآور شــد :بیــش از یــک هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و
تــا  ۲برابــر ایــن تعــداد بــه صــورت غیرمســتقیم در فــاز نخســت
ایــن پــروژه مشــغول بــه کار مــی شــوند و حــدود  ۸۰۰نفــر نیــز در
مرحلــه ســاخت ســاختمان پــروژه فعالیــت خواهنــد کــرد.
توقف طرح الستیک سازی سیستان
البتــه ایــن طــرح بــا همــه ایــن صحبــت هــا پــس از یکســال
متوقــف شــد کــه بــه گفتــه نماینــده مــردم سیســتان در مجلــس
دالیــل مختلفــی داشــت.
حبیــب اهلل دهمــرده ،نماینــده مــردم سیســتان در مجلــس
شــورای اســامی اظهــار داشــت :درگذشــته مبنــای فعالیــت هــای
اقتصــادی مــردم سیســتان بــر مبنــای رودخانــه هیرمنــد شــکل
گرفتــه هماننــد  کشــور مصــر کــه بــر مبنــای رودخانه نیل توســعه
یافــت بــه طــوری کــه زمانــی منطقــه سیســتان انبــار غلــه آســیا
بــود و مــردم بــا توجــه بــه فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری
زندگــی شــان را ســامان مــی دادنــد   .
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه در دو ســه دهــه اخیــر کشــور
افغانســتان ســد هــا و بنــد هــای مختلفــی بــر روی رودخانــه
هیرمنــد ایجــاد کــرده و از همیــن رو میــزان ورود آب بــه منطقــه
سیســتان امســال تقریبــا بــه صفــر رســیده اســت معیشــت مــردم
ایــن منطقــه مختــل شــده اســت.
وی ادامــه داد :در چنیــن  شــرایطی و بــه منظــور اجرایــی کــردن
سیاســت هــای جدیــد اشــتغال بایــد درصــدی از توســعه ایــن
منطقــه بــه صنعــت واگــذار شــود و ایجــاد صنعــت الســتیک تنهــا
مــی توانــد بخــش کوچکــی از  فعالیــت هــای اقتصــادی سیســتان
باشــد.
نماینــده مــردم سیســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت:
بــا توجــه بــه اینکــه درصــدی از ســرمایه گــذاری را چینــی هــا
متقبــل شــده بودنــد و از ادامــه ســرمایه گــذاری انصــراف داده اند،
ایــن طــرح در حــال حاضــر تعطیــل شــده اســت.
وی افــزود :از همیــن رو بــا امتنــاع  چینــی هــا از ســرمایه گــذاری،
دولــت و یــا هــر بخشــی کــه قصــد ســرمایه گــذاری دارد فــارغ از
مســائل گشــایش ارز بایــد وارد عمــل شــود و مــا منتظــر هســتیم
کــه دولــت و وزارت صنایــع  و معــادن بــا شــدت بیشــتری ایــن
طــرح را دنبــال کننــد    .
دهمــرده ادامــه داد :بــر طبــق آخریــن دیــدار بــا مســئولین وزارت
صنایــع یــک ســری برنامــه هــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و

بلنــد مــدت پیشــنهاد شــد کــه در فــاز اول یــک ســری کارخانــه
هــای الســتیک بــرای ماشــین هــای صنعتــی بــا ســایز بــاال و
در فــاز هــای بعــدی ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت   .
وی بیــان داشــت :صنعــت الســتیک در  بــازار داخلــی و خارجــی
ایــران نقــش حائــز اهمیتــی دارد ،بــه طــور مثــال افغانســتان یک
بــازار محلــی بــرای محصــوالت صــادرات ایــران اســت.
واردات و قاچــاق  ۲مانــع بــزرگ عــدم پیشــرفت
صنعــت در سیســتان و بلوچســتان
از ســوی دیگــر بــه عقیــده برخــی از کارشناســان دلیــل اصلــی
انصــراف چینــی هــا وجــود پدیــده قاچــاق و واردات بــی رویــه
الســتیک بــه کشــور و منطقــه اســت از همیــن رو در ایــن رابطــه
علــی محمــدی ،کارشــناس بخــش صنعــت اظهــار داشــت :قطعا
عــاوه بــر شــرایط جدیــد بیــن المللــی کــه بــه ناحــق بــر کشــور
مــا تحمیــل شــده اســت عوامــل دیگــری نیــز در ایــن میــان
موثــر اســت.
وی افــزود :اینکــه چــرا از ابتــدای ایــن طــرح بــه ورود یک کشــور
خارجــی بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن طــرح دل بســته ایــم
خــودش جــای ســاعت هــا بحــث دارد امــا نکتــه مهــم این اســت
کــه چــرا آنهــا اصــراف دادنــد.
وی ادامــه داد :قطعــا وضــع تحریــم هــای جدیــد بــی اثــر نبــوده
امــا بــه نظــر مــن عوامــل متعــدد دیگــری نیــز در ایــن تصمیــم
گیــری اثــر گــذار بــوده اســت.
ایــن کارشــناس صنایــع گفــت :در ســالهای گذشــته عــدهای
بــا قاچــاق کاال بســیاری از کاالهــای بیکیفیــت را وارد کشــور
کردنــد کــه عــاوه بــر اینکــه موجــب آســیب بــه مــردم میشــود
صنعــت کشــور را نیــز فلــج
میکنــد.
وی بیــان داشــت :برخــی
محمولههــا نیــز از مبــادی قانونــی
وارد میشــوند ،امــا کیفیــت الزم
را ندارنــد و یــا بــه درســتی  و بــر
اســاس نیــاز بــازار وارد نمــی شــوند
کــه موجــب ضربــه هــای جبــران
ناپذیــری بــه صنعــت مــی شــوند.
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه
صنعــت الســتیک نیــز در ســال
هــای اخیــر از ایــن امــر مســتثنی
نبــوده تصریــح کــرد :اگــر بــه
میــزان واردات الســتیک نیــز
توجــه کنیــم مشــاهده مــی کنیــم

عــدم رشــد بهینــه در محصــوالت کشــاورزی بــا
مزیــت نســبی
کشــت خرمــا کــه یکــی از مزیتهــای اصلــی بخــش کشــاورزی
سیســتان و بلوچســتان اســت کــه برغــم باالبــودن میــزان تولید و
ســطح زیــر کشــت متاســفانه بهــرهوری در ایــن بخــش مطلــوب
نیســت کــه درصــورت بهبــود بهــرهوری در آن میتــوان امیــدوار
بــود ارزش افــزودة بخــش کشــاورزی اســتان بــا افزایــش همــراه
باشــد.
در دامپــروری نیــز ،بــا توجــه بــه ســازگاربودن شــتر بــا
اقلیــم اســتان و نظــر بــه مســئله جــدی کمآبــی ،پــرورش
شــتر یــک مزیــت نســبی بــه شــمار میآیــد کــه بــه دلیــل
موانــع قانونــی و البتــه نبــود صنایــع تبدیلــی بــرای فــرآوری
محصــوالت تولیــدی و آمادهســازی آنهــا بــرای بــازار نهایــی
مصــرف ،ایــن بخــش نیــز مغفــول مانــده اســت و بخشــی
از فعالیــت دامپــروی و کشــتار دام نیــز ،ظاهــراً وابســته بــه
واردات دام از کشــور پاکســتان اســت.
شــیالت و ماهیگیــری ،یکــی دیگــر از مزیتهــای اصلــی اســتان
اســت کــه بــه تنهایــی حــدود  %۲۱ارزش افــزودة تولیــدی در
ایــن بخــش در کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت و
برخــاف دو محصولــی کــه بــه آن هــا اشــاره شــد ،صنایــع
تبدیلــی در ایــن بخــش شــکل گرفتــه اســت کــه البتــه ایــن
بخــش نیــز بــا مســائل خــاص خــود دس ـتوپنجه نــرم میکنــد
کــه درصــورت تــدوام ،ایــن مزیــت نســبی نیــز بــا خطــر و
چالشهــای جــدی مواجــه کــی شــود زیــرا بــا ورود کشــتیهای
بــزرگ صنعتــی (تــرال) اشــتغال صدهــا صیــاد بومــی را بــا
مشــکل روبــهرو کــرده اســت.
در مجمــوع صنعــت در اســتان سیســتان و بلوچســتان از جملــه
بخشهایــی اســت کــه در صــورت آمــاده شــدن شــرایط
زیربنایــی ،تجهیــز نیــروی انســانی و تحــوالت اقتصــادی و
اجتماعــی ،امــکان رشــد و توســعه آن وجــود دارد امــا نکتــه حائــز
اهمیــت ایــن اســت کــه امــروز اقتصــاد مولــدی در سیســتان
وجــود نــدارد فعالیــت هــای مــرزی هــم بــه صــورت قانونــی در
جریــان نیســت ،کشــاورزی ،دامــداری و صیــادی نیــز بــه واســطه
خشکســالی از رونــق افتــاده اســت.
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محمد حسین
عابدی

بــا وجــود اینکــه کودهــای کشــاورزی
بهخصــوص کــود معدنــی فاقــد مــواد
شــیمیایی در شــاهرود تولیــد میشــود
کمــاکان شــاهد واردات کــود شــیمیایی
در اســتان هســتیم کــه بــا شــعار
حمایــت از تولیــد ملــی مغایــرت دارد.

وقتــی رهبــر معظــم انقــاب اســامی شــعار ســال ۹۷را
بــا عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانــی» تبییــن فرمودنــد،
دلهــای بســیاری از تولیدکننــدگان در اســتان ســمنان میزبــان
بارقههــای امیــد شــد امــا شــش مــاه از ابــاغ معظــم لــه
گذشــته و هنــوز شــاهد واردات برخــی محصــوالت هســتیم کــه
نمونــه آنهــا در داخــل اســتان تولیــد میشــود ،نمونــه بــارز آن
امــا کــود معدنــی اســت کــه یکــی از بزرگتریــن ذخایــر آن
در شــاهرود قــرار دارد امــا هنــوز آزومیــت آمریــکا در گمــرک
ترخیــص میشــود.
معــدن از ابتــدا بنــا بــود ســنگآهن را از دل طبیعــت بــه
اقتصــاد اســتان هدیــه دهــد امــا مســئوالنش بــا یــک تــوده
ســرخرنگ خــاک در مقابــل دهانــه آن مواجــه شــدند ،در ابتــدا
امــا بــه فکــر ضایعــات بــودن آن بودنــد هرچنــد آزمایشهــا
نشــان داد ایــن خــاک چیــزی اســت کــه تمــام آهــن درون
معــدن نیــز باارزشتــر اســت .کــود معدنــی آنچــه کــه مــردم
در اصطــاح بــه بهســاز خــاک و تقویــت کننــده رشــد گیاهــان
مــی گوینــد ...عناصــری کــه یــک قاشــق آن میتوانــد یــک
گلــدان را در ظــرف دو هفتــه بــا تغییــرات شــگفتانگیز و
بعضـ ًا غیرقابلبــاوری روبــرو کنــد آنهــم بــا بیــش از  ۶۰مــاده
معدنــی  ...مشــابه آنچــه آزومیــت آمریــکا میســازد بــا ایــن
تفــاوت کــه هــم ارزانتــر اســت ،هموطنــی اســت و هــم مــواد
معدنــی بیشــتری دارد.
بااینحــال اقبــال از کــود شــیمایی وارداتــی گویــا قــرار نیســت
تمــام شــود از یکســو مســئوالن اســتان ســمنان میگوینــد
واردات بازهــم بایــد باشــد چراکــه مــا نمیتوانیــم بــه
کشــاورزان تکلیــف کنیــم از کــود معدنــی یــا بــا نــام علمــی و
صحیــح تــر بهســاز خــاک اســتفاده کننــد حتــی اگــر معجــزه از
آن دیــده باشــیم ،از ســوی دیگــر معــدن کاران میگوینــد ایــن
بــازی بــا الفــاظ اســت تــا حمایتــی از تولیــد داخلــی نشــود و جــا
بــرای جــوالن مافیــای کــود در ایــران باقــی بمانــد.
حمایتی از تولید نمیشود
آنگونــه کــه ســید مصطفــی طباطبایــی کارشــناس اقتصــادی
و آگاه بــه مســائل واردات اســتان ســمنان میگویــد ،آنچــه
مســلم اســت دســتهایی پشــت پــرده هســتند ،امــروز بــازار
 ۴.۵میلیــون تــن کــود وارداتــی بــه کشــور در دســت عــدهای
معــدود اســت کــه حتــی خــط و مشــیها را نیــز تعییــن
میکننــد یعنــی درواقــع مســئوالن جهــاد کشــاورزی اســتان
ســمنان هــم نمیتواننــد جلــوی آن را بگیرنــد چــه برســد بــه
رئیــس جهــاد شــاهرود! امــا از ســوی دیگــر ایــن بهانــهای
بــرای عدمحمایــت از تولیــد داخلــی نیســت.
وی میگویــد :اگــر میخواهیــم شــعار ســال ،۹۷مدنظــر
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تحقــق یابــد میبایســت بــه
حمایــت واقعــی از تولیــد دســت بزنیــم یعنــی برویــم پــای
صحبــت تولیدکننــده بنشــینیم از او بخواهیــم مشــکالتش را
بیــان کنــد و تــا جایــی کــه از دســتمان برمیآیــد بــه آن
کمــک کنیــم ایــن کمــک میتوانــد در مقولــه تســهیالت
بهیــن یــاب ویــژه واحدهــای تولیــدی باشــد کــه دراینبیــن
انصافــ ًا عملکــرد اســتانداری خــوب بــوده و هــم میتوانــد
ترویجــی باشــد یعنــی شــرایط را بــرای بــازار فــروش
محصــوالت تســهیل کنیــم کــه فکــر نمیکنــم در ایــن
بخــش جهــاد کشــاورزی شــاهرود عملکــردی دربــاره کــود
معدنــی مذکــور داشــته باشــد آن هــم خوشبینانــه و اگــر
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حمایت ازتولید یا واردات

نگوییــم ســنگاندازیهایی هــم در ایــن راه شــده اســت.
ویژگیهای کود تولید داخل
یــک کارشــناس کشــاورزی دربــاره ویژگیهــای
بهســازهای خــاک یــا هما نطــور کــه مــردم مــی
شناســند کودهــای معدنــی میگویــد :ایــن بهســازها یــا
بــا نــام مصطلــح آن ،کودهــای فقــر زمیــن از عناصــر
معدنــی موردنیــاز گیاهــان را جبــران میکنــد یعنــی
علنــ ًا چیــزی بــه گیــاه میدهــد کــه  ۵۰ســال پیــش در
درون زمیــن بهصــورت خــدادادی بــوده و مــا انســا نها
آن را بهواســطه برداشــت مضاعــف ،اســتفاده از کودهــای
شــیمایی ،برداشــت خــاک ،تخریــب خــاک ،کشــاورزی
نادرســت و  ...آن را از زمیــن گرفتهایــم درنتیجــه
کودهــای معدنــی بــا بازگردانــدن ایــن عناصــر بــه زمیــن
فقــط مــواد مغــذی را بــه گیاهــان بازمیگرداننــد.
مریــم میرحســنی بابیــان اینکــه کــود معدنــی ماننــد
مکملهــای غذایــی بــرای بدنســازی نیســت بلکــه ماننــد
نــان و میــوه و گوشــتی اســت کــه بــه یــک انســان الغــر
میخوراننــد تازندگــیاش بهبــود یابــد نــه اینکــه فقــط فربــه
شــود لــذا تفــاوت بیــن کودهــای شــیمایی و معدنــی نیــز در
ایــن هســتند ،کارکــرد کودهــای شــیمایی درســت همــان
مکملهــای قاچــاق بدنســازی هســتند کــه فقــط انســان
الغــر را در ظاهــر حجــم میبخشــند امــا در درون چــه؟ آیــا
جایگزیــن غــذا هــم میشــوند؟ لــذا اگــر امــروز از کــود معدنــی
حمایــت کنیــم درواقــع از خــاک آبــا و اجدادیمــان حمایــت
کردیــم.
وی میگویــد :امــروز خــاک مــا فقیــر اســت یعنــی آنقــدر
کودهــا و مکملهــای شــیمایی بــه خــاک خوراندهایــم کــه
ایــن خــاک نــه آهــن دارد و نــه عناصــری کــه بــرای گیــاه
مفیــد هســتند ،آنچــه در درونشــان یافــت میشــود یــک خــاک
شــور ،آهکــی و فقیــر کــه اگــر کودهــای شــیمایی نباشــند
چیــزی در آن رشــد نمیکنــد ،وقتــی کــود معدنــی بیــش از
 ۶۰عنصــر موردنیــاز گیــاه ازجملــه آهــن ،منیزیــوم ،ســزیوم،
کلســیم ،فســفر ،زیرکانیــم ،روی ،منگنــز و دههــا و دههــا عنصــر
دیگــر را بــه زمیــن تزریــق میکنــد دیگــر نیــازی بــه کــود
شــیمایی و مکمــل نیســت.

مصارف کودهای معدنی گوناگون هستند
ایــن کارشــناس کشــاورزی دربــاره مصــارف کودهــای معدنــی
نیــز میگویــد :بزرگتریــن مزیــت کودهــای معدنــی مصــارف
آن هســتند ،همــگان میداننــد کــه ایــن کودهــا در زراعــت،
باغــداری و گلخانههــای خانگــی و صنعتــی مصــرف دارنــد
امــا بــا یــک مــورد مصــرف گســترده دیگــر ایــن کودهــا شــاید
همــگان آشــنا نباشــند و آنهــم مصــرف در شــیالت اســت.
میرحســنی میگویــد :کــود معدنــی بــا عناصــر فراوانــی کــه
دارد اگــر در اســتخرهای پــرورش ماهــی مثــ ً
ا قزلآالهــای
فرحــزاد شــاهرود پاشــیده شــوند در کــف اســتخرها باعــث
رشــد ریزمغذیهایــی میشــود کــه ماهــی میتوانــد مــواد
معدنــی موردنیــاز بــرای رشــد و طراوتــش را از آنهــا بگیــرد،
یــک کیســه کــود معدنــی میتوانــد رشــد ماهــی یــک اســتخر
را چندیــن درصــد بهبــود بخشــد از ســوی دیگــر میتوانــد بــه
رشــد بهتــر در فضــای بهتــر ماهیهــا نیــز کمــک کنــد و ایــن
مزیتــی اســت کــه کودهــای شــیمایی ندارنــد و کافــی اســت
یــک قاشــق آنهــا در اســتخر پاشــیده شــود تــا شــاهد مــرگ
تمــام ماهیهــا باشــیم.
وی میگویــد :یــک مــورد مصــرف دیگــر دربــاره کودهــای
شــیمایی کــه شــاید کمتــر بــه آن توجــه شــود اراضــی
کشــاورزی و باغــی هســتند کــه ســن و ســالی از آنهــا
گذشــته میخواهنــد دوبــاره بــازاری شــوند پسنیــاز
اســت تمــام درختانشــان بــا درختهــای نــو تعویــض و یــا
زمیــن کشــاورزی بــه بــاغ بــدل شــود در ایــن بخــش غالــب
کارشناســان متفقالقــول نظــر بــر ایــن دارنــد کــه خــاک
اینگونــه باغهــا دیگــر فقیــر اســت پــس تلفیــق آنهــا بــا
کــود معدنــی میتوانــد بــاغ و یــا زمیــن تــازه را ازایــنرو بــه
آن رو کنــد.
حمایتی صورت نگرفته است
مدیــر جهــاد کشــاورزی شــاهرود در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
آیــا حمایتــی از شــرکت تولیدکننــده کــود معدنــی داشــته اســت
یــا خیر،گفــت :ایــن محصــول کــود نیســت بلکــه مــاده معدنــی
اســت مجــوز بــرای کــود بایــد از موسســه تحقیقــات آبوخــاک
کشــور گرفتــه شــود ،ایــن شــرکت هــم از آن موسســه مجــوزی
دارنــد امــا نــه تحــت عنــوان کــود چراکــه کلمــه کــود در مجــوز
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نیــاورده شــده امــا ایــن افــراد معتقــد هســتند مــاده معدنــی
تولیدیشــان دارای برخــی ترکیبــات موردنیــاز خــاک اســت و
تحــت همیــن عنــوان نیــز مجــوز گرفتهانــد .بحــث محلــی و
منطق ـهای و صرف ـ ًا مرتبــط بــه مــا نیســت.
محمدرضــا قاســمی افــزود :توصیــه کــردن بــرای ایــن مــوارد
از ســوی جهــاد نیــاز بــه آنالیــز شــیمایی ترکیبــات و تفســیر
کارشناســی کارشناســان خاکشناســی اســت و اینطــور
نیســت کــه هــر تولیدکننــدهای محصولــش توصیــه شــود البتــه
خــود تولیدکننــده میتوانــد دربــاره محصولــش بــا داشــتن
مجوزهــای الزمــه از مراجــع قانونــی مربوطــه تبلیــغ کنــد امــا
ارتباطــی بــه مــا بهعنــوان دســتگاه دولتــی نــدارد.
وی گفــت :نکتــه دیگــر اینکــه فعالیــت تبلیغــی بایــد صرفــ ًا
دربــاره همیــن کاری باشــد کــه مجــوز میگیــرد و نــه در حــوزه
کارهــای دیگــر چــون بعضــ ًا دیدهشــده کــه برخــی در حــوزه
حــرص درختــان هــم توصیههایــی بــه کشــاورزان میکردنــد
کــه مــا همــواره میگفتیــم نبایــد بــه کاری کــه در حــوزه شــما
نیســت ورود کنیــد شــما اگــر میخواهیــد توصیــه و تبلیغــی
کنیــد ،روی همــان محصــول کــه دارای مجــوز و گواهــی از
مراجــع مربوطــه اســت ،محصــول را معرفــی کنیــد امــا نبایــد
روی حوزههــای کاری غیرتخصصــی باشــد.
تــاش بــرای گفتگــو بــا معــاون مدیــرکل جهــاد کشــاورزی
اســتان ســمنان نیــز بهواســطه عــدم پاســخ روابــط عمومــی
بــی نتیجــه مانــد.
تعریف کود چیست!
رئیــس هیئتمدیــره شــرکتی کــه مالــک معــدن تولیدکننــده
بهســاز خــاک اســت ضمــن بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت
ایــن شــرکت بــا جهــاد کشــاورزی در معنــای کلمــه کــود
خالصــه میشــود ،گفــت :در لغتنامــه هــر آنچــه بــه خــاک
اضافــه شــود و بــه رشــد گیــاه کمــک کنــد کــود نــام دارد از
ســوی دیگــر جهــاد بــه محصــول مــا عنــوان بهســاز خــاک و
تقویتکننــده گیــاه میدهــد پــس یعنــی پذیرفتــه کــه ایــن
محصــول چیــزی را بــه خــاک میافزایــد کــه باعــث رشــد
گیــاه میشــود امــا همچنــان اســم ایــن محصــول را کــود
نمیگذارنــد!
محمدمهــدی غنــی پــور بیــان کــرد :جهــاد کشــاورزی امــا
مــادهای را کــه تولیــد شــود کــود مینامــد نــه اینکــه از دل
معــدن فقــط اســتخراج شــود لــذا ســؤال مــا ایــن اســت کــه
مگــر کــود مــرغ و گاوی تولیــد میشــوند کــه ســالهای
ســال اســت بانــام کــود عرضــه میشــوند؟ از ســوی دیگــر
جهــاد عنــوان میکنــد کــه آنالیــز شــیمایی ،کــه دربــاره آن
نیــز بایــد گفــت مگــر اســتفاده در یــک ،دو و  ۱۰هــزار زمیــن
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کشــاورزی و گلــدان و مشــاهده نتایــج آن پذیرفتــه نیســت کــه
فقــط آنالیــز کارشــناس جهــاد کشــاورزی بایــد پذیرفتــه شــود؟
نمیشــود کــه خــود جهــاد هــم قاضــی باشــد و هــم داور یعنــی
هــم خــودش آنالیــز کنــد و هــم خــودش حکــم صــادر کنــد،
محصــول معدنــی بارهــا و بارهــا در همیــن اســتان ســمنان
اســتفاده و در نمونههــای بســیار وســیع جــواب گرفتهشــده
اســت امــا همچنــان بــا مشــکالتی روبــرو اســت.
وی افـزود :موضـوع بعـد مقولـه مجـوز از آب و خاک اسـت مگر
ایـن مرکـز تحـت نظـارت خـود جهـاد کشـاورزی نیسـت! پس
چطـور مجـوز آن دریافت شـده امـا جهاد معتقد اسـت بایـد آنالیز
دوبـارهای صـورت گیرد ،یعنـی جهاد موسسـه آبوخـاک خود را
قبـول ندارد؟ لـذا بایـد گفت متأسـفانه حالتـی از تعـارض در بین
جهـاد کشـاورزی متأسـفانه دیده میشـود.
وی همچنیــن معتقــد اســت تــا زمانــی کــه مافیــای کــود در
کشــور وجــود داشــته باشــد متأســفانه جهــاد هــم علیرغــم
تمــام تالشهــا و زحماتــی کــه صــورت میدهــد نمیتوانــد
کاری کنــد.
ارگانیک افتخار تولید ایرانی
مدیــر فنــی شــرکت تولیدکننــده ایــن محصــول  گفــت :پــس
از اطمینــان از خاصیتهــای ایــن مــاده معدنــی و تأثیــر آن
در اصالحکننــده خاکهــای کشــاورزی (کــه متأســفانه
ســرعت نابــودی خاکهــای کشــاورزی در ایــران تبدیــل بــه
مثــال شــده اســت) و همچنیــن تأثیــرات مثبــت آن بــر تقویــت
و تغذیــه گیاهــان درحالیکــه میتوانســتیم بــدون دردســر
ماننــد خیلــی از کســانی کــه دغدغــه مــادی آنهــا بیشــتر از
دغدغــه شــرایط کشــور و تولیــد و اشــتغال اســت اقــدام بــه
خــام فروشــی ایــن مــاده معدنــی بــاارزش کنیــم .امــا بــا درک
شــرایط کشــور و پیــرو تأکیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبــری
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد ملــی ،اقتصــاد پویــا و
ایجــاد اشــتغال پــس از دریافــت مجــوز ثبــت مــواد
کــودی از موسســه تحقیقــات خــاک و آب وزارت
جهــاد کشــاورزیکه آنهــم بــدون دردســر نبــود  ،
وارد عرصــه تولیــد و فــرآوری ایــن مــاده معدنــی
بــاارزش و معرفــی آن بــه بخــش کشــاورزی
شــدیم ،تــا شــاید هــم ادای دیــن کــرده و هــم
نقــش مثبتــی در ســامت غــذای جامعــه داشــته
باشــیم آنهــم بــدون ذرهای حمایــت.
رضــا رهگــذر بیــان کــرد :در ایــن شــرایط
تحریــم ،در ایــن شــرایط بحــران کمآبــی و
نابــودی کشــاورزی مــا آمادگــی داریــم تــا بــا
تولیــد ســالیانه  ۳۰۰هــزار تــن و در صــورت وجــود
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حمایــت بــا بــاال بــردن ظرفیــت تولیــد خــود ضمــن  نجــات
کشــاورز و کشــاورزی از بــای خانمانســوز کــود و ســموم
شــیمیایی و جلوگیــری از نابــودی زمینهــای کشــاورزی بــه
تولیــد محصــول ســالم و ارگانیــک کمــک کنیــم و بــا تولیــد
یــک محصــول پرافتخــار بــرای ایــران ضمــن  خــروج ارز ،از
طریــق صــادرات گامــی در راســتای اقتصــاد بــدون نفــت
برداریــم و در ایــن مبــارزه اقتصــادی بازهــم نقــش ســربازی
خــود را ثابــت نماییــم.
وی افــزود  :امــا گویــا دشــمن مــا در خــارج نیســت بلکــه مــا
بایــد بــا مافیــای کودهــا و ســموم شــیمیایی در داخــل هــم
مبــارزه کنیــم ،ســالها اســت بــرای توســعه کشــاورزی ســالم
و عــدم اســتفاده از کــود و ســموم شــیمیایی در کشــاورزی
داخلــی در حــال دس ـتوپنجه نــرم کــردن هســتیم و از ســوی
دیگــر نکتــه جالــب ایــن اســت کــه کشــورهای تولیدکننــده
کودهــا و ســموم شــیمیایی بــا علمــی وانمــود کــردن اســتفاده
از ایــن دشــمنان ســامتی بشــر ایــن امــر را نهادینــه کردهانــد
بهطوریکــه اگــر کســی قصــد رواج مجــدد کشــت ارگانیــک
و ســالم را داشــته باشــد توســط نهادهــای مســئول کشــاورزی
مــورد بیمهــری و بعضــ ًا دشــمنی واقــع میشــوند.
سالمتی مردم یا سود دالالن
آنــان کــه بــه خالقیــت و علــم مطلــق خداونــد ایماندارنــد
میداننــد کــه خلقــت خداونــد بینقــص و کامــل اســت
بنابرایــن اعتقــاد و تجربیــات بشــر درگذشــته کــه بشــر در
طبیعــت دســت نبــرده بــود تمامــی درختــان و محصــوالت
کشــاورزی درنهایــت ســامت ،زیبایــی ،عطروطعم ،مانــدگاری و
سرشــار از انــواع مــواد معدنــی و ویتامینهــا بودنــد و بــه همیــن
جهــت هــم خــوردن آن میوههــا ،ســبزیها و مــواد غذایــی
حاصــل از آنــان ،نــان ،غذاهــا ،منشــأ ســامتی ،قــوت و قــدرت
حیوانــات و انســانها بودنــد.
متأسـفانه پسازاینکـه بشـر اقـدام بـه اسـتفاده از کودهـای
شـیمیایی کـرد بـا واردکـردن کودهـای شـیمیایی بـه خـاک و
محیـط زندگـی گیاهـان و حیوانـات بهتدریـج آفـات گیاهـی
پدیـدار شـدند ،عطروطعـم میوههـا از دسـت رفتنـد ،ویتامینهـا
و عناصـر معدنـی از میـان میوههـا و مـواد غذایی بشـر فـرار کرد
و بیماریهـای مختلـف در درون بـدن حیوانات مورد تغذیه بشـر
و خـود انسـان کـه از ایـن سـبزیها ،میوههـا و گوشـت حیوانات
مصـرف میکـرد پدیـدار شـد.
درنهایــت بایــد گفــت ســود دالالن از واردات کودهای شــیمیایی
آمریکایــی و  اســرائیلی بــا برندهــای ترکیـهای عرضه میشــوند
بــر قــدرت کشــاورزان مــا میچربــد تــا تولیــدات داخلــی
همچنــان بیدفــاع بماننــد نمونــه آن را در گــزارش پیــش
رو مشــاهده کردیــد .ایــن در حالــی اســت کــه رهبــر معظــم
انقــاب اســامی تأکیــد ویــژهای بــر تحقــق شــعار ســال دارنــد
شــعاری کــه در پنــاه آن میتــوان بــه وضعیــت تولیــد در
اســتان ســمنان نیــز ســامان بخشــید .امــروز کــود ،فــردا دیگــر
محصــوالت متأســفانه یکــی پــس از دیگــری باوجــود تولیــد در
داخــل اســتان ،قربانــی واردات میشــوند تــا ســامت انســان
یــا ســود دالالن دو طــرف معادلــه کودهــای شــیمایی باشــد.

ن ارائــه خدمــات ضعیــف بهداشــت و درمــان ،هزینههــای
مــردم جزیــره هرمــز نگــرا 
بــاالی دارو و ویزیــت و نبــود آمبوالنــس اســتاندارد دریایــی بــرای جابجایــی بیمــاران از
ایــن جزیــره بــه ســرزمین اصلــی و جزیــره قشــم را دارنــد.
سالهاســت کــه بحــث نجــات تــاالب زریبــار در شهرســتان مریــوان مطــرح اســت ولــی
همچنــان معضــات متعــدد از جملــه ورود فاضــاب ایــن ظرفیــت مهــم را تهدیــد مــی
کنــد.
بــی امــان ســرفه مــی کنــد ،ســرفه هــای خشــک و پــی در پــی .مــی گویــد ســابقه بیمــاری
تنفســی نداشــته و امــا در ایــن دو هفتــه نفــس عمیــق کشــیدن برایــش بــه یــک حســرت
تبدیــل شــده اســت.
کمــی آنطرفتــر از مرکــز لرســتان ،بــر بلنــدای زاگــرس دره عمیقــی از محرومیــت
شــکل گرفتــه اســت ،جایــی کــه بنیــادی پــای کار آمــده تــا بــه محرومیتزدایــی در ایــن
منطقــه «برکــت» دهــد.

جامعـه ایـــران

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

فاطمه حسینی

کمـی آنطرفتـر از مرکـز لرسـتان،
بـر بلنـدای زاگـرس دره عمیقـی
از محرومیـت شـکل گرفتـه اسـت،
جایـی کـه بنیـادی پـای کار آمـده تـا
بـه محرومیتزدایـی در ایـن منطقـه
«برکـت» دهـد.
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ثروتمندِ محروم در دامنه زاگرس

بنیادبرکتپایکارآمد

شهرســتان دلفــان بــا دو هــزار و  ۷۴۰کیلومتــر مربــع مســاحت
یکــی از شهرســتان هــای کمتــر توســعه یافتــه اســتان لرســتان
بــه شــمار مــی رود کــه در همســایگی اســتان هــای کرمانشــاه و
همــدان قــرار گرفتــه اســت.
ثروتمندِ محروم در دامنه زاگرس
ایــن شهرســتان بــا  ۴۴۶روســتا یکــی از مناطــق محــروم کشــور
محســوب مــی شــود کــه در بســیاری از زیرســاخت های توســعه
ای بــا مشــکالت فراوانــی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد بــه
طــوری کــه تعــدادی از روســتاهای آن از حداقــل امکانــات اولیــه
زندگــی از قبیــل راه دسترســی ،آب ،گاز و  ...محــروم هســتند کــه
ایــن امــر عــاوه بــر اینکــه زمینــه مهاجــرت روســتائیان بــه
مرکــز شهرســتان را فراهــم مــی کنــد ،موجــب مشــکالت متعدد
در زندگــی شهرنشــینی آنهــا نیــز خواهــد شــد.
خدمـات فراوانی کـه پس از پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی
در این شهرسـتان صورت پذیرفته اسـت قابل تقدیر اسـت اما باید
گفـت با توجه به عمـق بـاالی محرومیت در ایـن منطقه خدمات
ارزشـمند انجام شـده کمتر نمایان شـده است.
در ایــن راســتا بنیــاد برکــت و همچنین حــوزه معاونــت اجتماعی
وزارت کشــور اجــرای طــرح «پیشــرفت و آبادانــی» را در
شهرســتان دلفــان در دســتور کار قــرار داده تــا بــا ایــن اقــدام و
همچنیــن ایجــاد دفتــر بنیــاد برکــت در ایــن شهرســتان محروم
زمینــه ارائــه خدمــات و همچنیــن رفــع بخشــی از محرومیــت
هــای موجــود در ایــن شهرســتان را فراهــم کنــد.
همه قابلیتهای مغفول مانده دلفان
جعفــر طوالبــی در ســخنانی بــا بیــان اینکــه یکــی از قابلیــت
هــای شهرســتان نورآبــاد بحث توســعه آبزیان و شــیالت اســت،
اظهــار داشــت :منابــع آب و خــاک شهرســتان دلفــان بــی نظیــر
اســت امــا بــه صــورت بالقــوه مانــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر از محورهــای شهرســتان
دلفــان بحــث دامپــروری اســت ،گفــت :در شهرســتان  ۴۵۰هــزار
دام ســبک ۳۰ ،هــزار راس دام ســنگین وجــود دارد و ســاالنه دو
هــزار و  ۵۸۴تــن تولیــد گوشــت قرمــز در دلفــان داریــم.
فرمانــدار دلفــان ،تصریــح کــرد :بــا ایــن وجــود پــرورش دام در
شهرســتان بــه صــورت ســنتی اســت و اگــر شــرایط فراهم شــود
بــه صنعتــی تبدیــل شــود بــه طــور حتــم فراتــر از ایــن میــزان
تولیــدات خواهــد بــود.
طوالبـی بـا اشـاره بـه تولیـد  ۱۹هـزار و  ۱۲۲تـن تولیـد شـیر در
شهرسـتان دلفان ،عنوان کرد :در این راسـتا احـداث طرح گاوداری
دو هزار راسـی و شـش هزار راسـی در شهرسـتان پیش بینی شده
کـه نیاز بـوده ایـن طرح ها توسـعه پیـدا کنند.
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت  ۳۰هــزار نفــری دانــش آمــوزی
شهرســتان دلفــان ،گفــت ۴۵۰ :واحــد آموزشــی در ایــن
شهرســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد  ۵۷واحــد تخریبــی۶۱ ،
واحــد کانکســی ۱۲ ،واحــد اســتیجاری هســتند.
معاونت اجتماعی وزارت کشور ورود کرد
فرمانــدار دلفــان بــا اشــاره بــه اختصــاص  ۲۱۰میلیــون تومــان از
اعتبــارات معاونــت اجتماعــی وزارت کشــور بــه شهرســتان دلفان
طــی ســال گذشــته ،گفــت :ایــن اعتبــار بــرای بحــث محرومیت
زدایــی بــه شهرســتان اختصــاص پیــدا کرد.

طوالبــی بــا بیــان اینکــه ایــن اعتبــار صــرف تجهیــز مــدارس
حــوزه شهرســتان شــد ،گفــت :مــدارس محــروم مناطــق
روســتایی بــا ایــن اعتبــار پوشــش داده شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال نیــز  ۹۰۰میلیــون تومــان در
ایــن زمینــه اختصــاص پیــدا کــرد ،افــزود :ایــن اعتبــار نیــز
بــرای اجــرای دو طــرح راه انــدازی کلینیــک غربالگــری زنــان
بــاردار و ارتقــای ســطح ســامت آنهــا و همچنیــن تهیــه و
تامیــن لــوازم ورزشــی بــرای اماکــن ورزشــی روســتایی
هزینــه شــد.
فرمانــدار دلفــان بــا بیــان اینکــه مجمــع خیریــن ســامت تحت
عنــوان بنیــاد «محکــم» طــی ســال گذشــته نمایندگــی پذیرش
نــوزادان دارای ناهنجــاری مــادرزادی و ســرطانی را در دلفــان
ایجــاد کــرد ،گفــت :تــا کنــون نیــز بیــش از  ۲۰نــوزاد از ســوی
ایــن مرکــز شناســایی و بــه مراکــز درمانــی بــرای عمــل جراحی
معرفــی کردنــد.
طوالبــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه دفتــر نمایندگــی بنیــاد
برکــت در دلفــان ایجــاد مــی شــود و در ایــن زمینــه بــرای تامین
مــکان و اســتقرار نیــرو در ایــن دفتــر آمادگــی الزم وجــود دارد،
افــزود :همچنیــن بایــد بــا برنامــه ریــزی الزم و بــرای محرومیت
زدایــی طــرح هــای بــزرگ در حــوزه کشــاورزی ،ســد ســازی،
صنعتــی و  ...در ایــن شهرســتان عملیاتــی شــود.
طرحی برای پیشرفت و آبادانی دلفان
همچنیــن حبیــب اهلل خجســته پــور معــاون اســتاندار لرســتان در
ایــن رابطــه بــا بیــان اینکــه از مهــر مــاه ســال گذشــته اســتاندار
لرســتان پیگیــری و مالقــات هــای متعــددی در رابطــه بــا طــرح
«پیشــرفت و آبادانــی» شهرســتان دلفــان داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پیگیــری هــا در حــوزه وزارت کشــور
و همچنیــن بنیــاد برکــت صــورت گرفتــه اســت عنــوان کــرد:
در نهایــت تصمیــم گرفتــه شــد کــه در شهرســتان دلفــان
دفتــر بنیــاد برکــت راه انــدازی شــود تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت
دســتگاههای اجرایــی ،نیروهــای مردمــی و پتانســیل هــای
شهرســتان بتوانیــم گامــی در جهــت رفــع محرومیــت دلفــان در
حــوزه هــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،عمرانی،
زیــر بنایــی و  ...برداریــم.

معــاون اســتاندار لرســتان بــا بیــان اینکــه در ســطح کشــور،
تعــدادی شهرســتان کــه از لحــاظ شــاخص هــای مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در رتبــه هــای پایین کشــوری
هســتند انتخــاب شــده انــد ،گفــت :در ایــن راســتا بــه صــورت
ملــی بــرای ارتقــای شــاخص هــای ایــن شهرســتان هــا
اقداماتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری لرســتان با بیــان اینکــه این
اقدامــات در جزیــره هرمــز و همچنیــن «قلعــه گنــج» کرمــان
صــورت گرفتــه اســت ،ادامــه داد :یکــی از شهرســتان هایــی
کــه طــی ســنوات گذشــته در لرســتان نیــز شناســایی شــده،
شهرســتان دلفــان اســت.
بنیاد برکت در دلفان نمایندگی ایجاد میکند
خجســته پــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان در بیــن
شهرســتان هــای اســتان بــه لحــاظ خیلــی از شــاخص هــا ایــن
قابلیــت را داشــت کــه از ظرفیــت هــای ملــی بــرای توســعه آن
اســتفاده کنیــم ،افــزود :ایــن اقــدام از ســال گذشــته بــا دعــوت
از معــاون وزیــر کشــور ،رئیــس بنیــاد برکــت ،مجمــع خیریــن
مســکن ســاز و تعــدادی از خیریــن حــوزه ســامت در دســتور
کار قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه نماینــده حــوزه اجتماعــی وزارت کشــور مقرر
شــد تــا پایــان شــهریور دفتــر نمایندگــی بنیــاد برکــت در دلفــان
راه انــدازی شــود گفــت :تــا کنــون از محــل اعتبــارات اجتماعــی
وزارت کشــور حــدود  ۱۵۰میلیــون تومــان کاالی ورزشــی بیــن
جوانــان روســتاهای دلفــان توزیــع کــرده ایــم و بــا انعقــاد تفاهــم
نامــه بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی خدمــات الزم بــه مــادران
بــاردار روســتاهای دلفــان ارائــه خواهــد شــد.
بههرحــال بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در
زمینــه محرومیــت زدایــی مــی طلبــد عــاوه بــر اینکــه دولــت
توجــه ویژهتــری بــه مناطــق محــروم کشــور داشــته باشــد
مــردم و نهادهــای مرتبــط نیــز در ایــن نقشــه راه نقــش خــود
را بهخوبــی ایفــا کــرده و بــا ایجــاد دغدغــه بــرای توســعه بومــی
و عــدم خــروج ســرمایههای مالــی از ایــن مناطــق نهتنهــا از
محرومیتهــا کاســته بلکــه گامــی مهــم در راســتای عمــران و
آبادانــی ایــن مناطــق برداشــته شــود.
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MEHR

داد از دود هور سوخته

دود هورالعظیم ابرها را عقیم می کند

سیده فاطمه
هالالت

هورالعظیــم بیــش از ســه مــاه اســت
کــه در شــعله هــای آتــش مــی ســوزد
و مــردم خوزســتان بــه ویــژه ســاکنان
نــوار مــرزی در ایــن مــدت روزگار
ســختی را ســپری مــی کننــد.

بــی امــان ســرفه مــی کنــد ،ســرفه هــای خشــک و پــی در
پــی .مــی گوید ســابقه بیمــاری تنفســی نداشــته و امــا در این دو
هفتــه نفــس عمیــق کشــیدن برایــش بــه یــک حســرت تبدیل
شــده اســت .نفــس را بــه ســختی فــرو مــی دهــد تــا شــاید
کمــی از راه هــای تنفســی دود گرفتــه اش بــاز شــود.
اهــل سوســنگرد اســت ،شــهری کــه ایــن چنــد وقــت
روزهایــش دودی اســت و شــب هایــش تاریکتــر از همیشــه.
آنطــور کــه ســلیمه مــی گویــد پزشــکش ایــن حالــش را
حساســیت تشــخیص داده اســت ،حساســیت بــه ایــن هــوای
دودآلــود.
او مــدت دقیــق حــال و هــوای خــراب شــهرش را نمــی دانــد،
تخمینــی مــی گویــد  ۷۰روز و توضیــح می دهــد ۷۰ :روز اســت
کــه بــه صــورت مســتمر دود داریــم ،قبــا هفتــه ای یــک تــا
دو بــار پیــش مــی آمــد امــا در ایــن  ۷۰روز تقریبــا هــر شــب
وضعیــت خیلــی بــد مــی شــود.
ادامــه مــی دهــد :غلظــت دود زیــاد اســت .صبــح هــا
دیــد هســت امــا در شــب بــه خاطــر نــوع هــوای پاییــز
در خوزســتان و رطوبــت شــبانه ،دود متراکــم و مــه ماننــد
مــی شــود.
او هــم مــی دانــد کــه ایــن شــعله هــای آتــش کــه چنــد وقتــی
اســت به جــان زندگیشــان افتــاده حاصل ســوختن نیزارهاســت
امــا آرزو مــی کنــد کــه ای کاش نیزارهــا بــه تنهایــی مــی
ســوخت .مــی گویــد :ایــن نیزارهــا بــه تنهایــی نمــی ســوزد،
بیشــتر ســطح هــور نــی اســت کــه حــاال دارد بــا مشــتقات نفت
و گاز مــی ســوزد کــه خطرنــاک اســت.

ســلیمه مزرعــه ،نجاتگــر اســت امــا ایــن اواخــر مجبــور شــده
بــرای نجــات نفــس هایــش بــه ســختی تــاش کنــد بــا ایــن
حــال مــی گویــد ایــن حــال و روز ،حــال اوی تنهــا نیســت
خیلــی از همشــهری هایــش روزگار بهتــری ندارنــد.
ســلیمه مــی گویــد :بیمارســتان هــا و درمانــگاه بخاطــر
همیــن دود ،پــر از بیمــار اســت و مــا در هــال احمــر هــر
روز بیــن مــردم ماســک توزیــع مــی کنیــم و ایــن اواخــر
یــک ســری اســپری هایــی هــم بیــن نیازمندانــش توزیــع
مــی شــود.
دود دردناک
ســه مــرداد بــود کــه فرمانــدار هویــزه از خاموشــی آتــش هــوز
العظیــم خبــر داد .آتشــی کــه دوبــاره زبانــه کشــید و هنــوز و بــا
وجــود گذشــت ســه مــاه از آغــاز شــعله ور شــدنش خامــوش
نشــده اســت و دودش هــر چــه مــی گــذرد دردنــاک تــر مــی
شــود.
چنــدی پیــش خبــری از مراجعــه و درمــان حــدود  ۲۵۰نفــر از
شــهروندان هویــزه منتشــر شــد .خبــری کــه مــی تــوان آن را
به بیماران تنفســی و قشــر حســاس جامعه در ســایر شهرســتان
هــا همچــون سوســنگرد ،اهــواز و حتــی آبــادان و خرمشــهر که
هــر از گاهــی از میزبانــی ایــن دود بــی نصیــب نمــی ماننــد ،نیز
تعمیــم داد و رقمــی قابــل توجــه بــه دســت آیــد.
ســودانی شــهروند اهــل هویــزه اســت .پــدری کــه تــداوم
ایــن وضعیــت دودآلــود برایــش بــه عاملــی بــرای نگرانــی
تبدیــل شــده اســت .بیشــتر از همــه نگــران فرزنــد یــک
ســال و نیمــه خــود اســت و مــدام از کاهــش وزن غیــر
عادیــش مــی گویــد .
مــی گویــد :هــوا اینجــا خیلــی آلــوده اســت .اینجــا نمــی تــوان
نفــس کشــید .پــدر پیــری دارم کــه مــدام نفســش مــی گیــرد و
او را مرتــب بــه پزشــک مــی بریــم و خیلــی وقــت هــا درمــان
بــی فایــده اســت .بچــه کوچکــم هــم ایــن اواخــر وزنــش
خیلــی کــم شــده و نمــی دانیــم مشــکلش چیســت حــدس می
زنیــم از هــوا باشــد.

آنطــور کــه تعریــف مــی کنــد ایــن وضعیــت قــرار هــم را از
خانــواده اش گرفتــه اســت .تعریــف مــی کنــد :یــک مــاه بــا
خانــواده بــه مســافرت رفتیــم کــه فقــط از اینجــا دور باشــم.
در طــول تابســتان هــم خانــم و بچــه را بــه اهــواز خانــه
پدربزرگشــان فرســتاده بــودم امــا حــاال مــدارس شــروع شــده
و نمــی توانــم آنهــا را جایــی بفرســتم.
شاید باران...
آســمان و هــوای ســفید ،ســنگینی ســینه ،بــوی تقریبــا
محســوس کــه بــر روی لبــاس هــا بیشــتر خودنمایــی مــی
کنــد ،شــرح حــال ایــن روزهــای شــهرهای مــرزی خوزســتان
و حتــی اهــواز اســت.
چنــدی پیــش ســهم شهرســتان هــای آبــادان و خرمشــهر بــا
فاصلــه ای بیشــتر از  ۱۷۰کیلومتــر تــا هورالعظیــم آلودگــی ۶
برابــر حــد مجاز بــود که شــمالی شــدن هــوای منطقــه و جهت
بــاد بــه گســترش وســیع آن انجامیــد.
کارشــناس هواشناســی فعلــی و مدیــرکل پیشــین
هواشناســی اســتان خوزســتان بــه تــوان بادهــا بــرای
گســترش دود ناشــی از آتــش ســوزی هورالعظیــم در
طــول نــوار مــرزی و حتــی شــهرهای مرکــزی خوزســتان
اشــاره مــی کنــد امــا معتقــد اســت بــارش بــاران هــای
پائیــزی کــه در ارتفاعــات تشــکیل مــی شــود ،مــی توانــد
آتــش و دود را مهــار کنــد.
کــورش بهــادری ولــی ایــن را هــم مــی گویــد کــه همیــن دود
مــی توانــد مانعــی بــرای بــارش بــاران در خوزســتان باشــد و
توضیــح مــی دهــد :دود مــی توانــد باعــث عقیــم شــدن ابرهــا
شــود و تاثیــر منفــی گردوغبــار بــر میــزان بــارش در مــورد دود
هــم وجــود دارد.
عملیات مهار آتش
رئیــس جمهــور بــه وزارت خارجــه و ســازمان محیــط زیســت
وظیفــه پیگیــری اطفــای آتــش در هــور العظیــم را محــول کرد.
آتشــی کــه در پــی ایــن دســتور بــرای خاموشــیش ،بــا موافقــت
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کشــور عــراق ،بالگــرد و هواپیمــای آب پــاش  ,راهــی آســمان
عــراق شــد.
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان خوزســتان در گفــت و گــو بــا
مهــر ،آتــش ســوزی را بــه دو نــوع پراکنــده و یکپارچــه تقســیم
مــی کنــد کــه حالــت یکپارچــه اش از  ۱۱تیــر آغاز شــده اســت
کــه ظــرف ایــن ســه مــاه  ۲۵هــزار هکتــار از هــور العظیــم را
ســوزانده اســت.
هــر چنــد بنــا به گفتــه هــای دیگــر ،آتــش در مســاحتی بیشــتر
از  ۲۵هکتــار از   ۳۵۰هکتــار تــاالب هورالعظیــم پیشــرویی
کــرده اســت.
الهیجــان زاده بــه انجــام  ۶عملیــات در خــاک عــراق بــرای
خاموشــی ایــن آتــش اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد :در ابتــدا
ایــن کار بــه وســیله یــک هواپیمــا و یــک بالگــرد انجــام مــی
شــود کــه هواپیمــا بعــد از انجــام چنــد ماموریــت بازگشــت و
قــرار اســت بازهــم یــک توپولــوف بــه نــاوگان هوایــی بــرای
خاموشــی هورالعظیــم اضافــه شــود و کارش را بــه زودی از ســر
بگیــرد.
وی ســخت تریــن قســمت کار را آن بخشــی از تاالب
کــه در خــاک عــراق اســت مــی دانــد کــه آن بخــش
هــم بخــش اعظــم کار اســت و مــی گویــد :در خــاک
ایــران آتــش ســوزی وجــود داشــت امــا ظــرف چنــد
ســاعت مهــار شــد ســختی کار در قســمت عــراق
اســت.
الهیجــان زاده ،دود گســترده را نتیجــه ســوختن
نیزارهــای هــور مــی دانــد و خطــرات آن بــر ســامت
را تاییــد مــی کنــد.
مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت خوزســتان مــی
گویــد :دو ناشــی از آتــش ســوزی نیزارهــا بــرای
مردمــی کــه مشــکالت تنفســی و ریــوی دارنــد
مشــکل ایجــاد مــی کنــد و اســتمرار ایــن وضعیــت
مــی توانــد بــرای افــراد ســالم هــم خطــر ســاز باشــد.
تالش گران
ِ
کیامــرث حاجــی زاده مدیــر کل مدیریــت بحــران
خوزســتان نیــز پیــش تــر وســعت آتــش ســوزی
را  ۱۸۰هکتــار اعــام کــرده بــود کــه بــه صــورت
نقطــه ای ایجــاد شــده اســت .او همچنیــن از تــاش
گســترده ایــران بــرای مهــار آتــش و رایزنــی هــای
میــان دو کشــور ایــران و عــراق بــرای مهــار کامــل
آتــش ســخن گفتــه اســت.
هرچنــد بــا وجــود تــاش هــای مکــرر در برقــراری
ارتبــاط بــا ســتاد بحــران بــرای جویــا شــدن از رونــد
رایزنــی هــا و پیشــروی مهــار آتــش ،ایــن ســتاد
پاســخی بــرای پرســش هــای مطــرح شــده ارائــه
نکــرد امــا در نهایــت در  ۱۷مهــر جــاری و در جلســه  
کارگــروه مخاطــرات زیســت محیطــی خوزســتان در
اســتانداری خوزســتان ،حاجــی زاده مدیــر کل ســتاد
بحــران خوزســتان بــه موضــوع مهــار آتــش در
تــاالب هورالعظیــم هــم اشــاره مــی کنــد.
وی در ایــن نشســت عواملــی همچــون سیاسـتهای
عــراق و تامیــن نشــدن حقابــه هورالعظیــم را موجــب
خشــک شــدن بخــش عراقــی تــاالب مــی دانــد و
یــادآور مــی شــود کــه فقــط بخــش هایــی از تــاالب
کــه در نزدیکــی دایــک مــرزی ایــران قــرار دارنــد
مرطــوب اســت.
حاجــی زاده ،تامیــن حقابــه تــاالب را تنهــا راه رفــع
مشــکالت هورالعظیــم از جملــه آتــش ســوزی هــا و
جلوگیــری از تبدیــل شــدن ایــن تــاالب بــه کانــون
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ریزگــرد مــی دانــد و از مذاکــره بــا کشــور عــراق بــرای تامیــن
حقابــه از ســوی ایــن کشــور همســایه خبــر مــی دهــد
وی در ادامــه ســخنانش بیــان مــی کنــد :بــا وجــود همــه
مشــکالت ،ایــران حاضــر بــه رهاســازی آب در بخــش عراقــی
تــاالب هورالعظیــم شــده اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه شــیب
تــاالب بــه ســمت ایــران اســت اگــر آب رهاســازی شــود فقــط
 ۲تــا ســه کیلومتــر از بخــش عراقــی تــاالب را مرطــوب مــی
کنــد در حالــی کــه آتــش ســوزی هــا در نقــاط پنــج ۱۰ ،و ۲۰
کیلومتــری هســتند.
وی همچنیــن هزینــه هــای صــرف شــده بــرای مهــار آتــش
هــور العظیــم را میلیــاردی اعــام و اظهــار مــی کنــد :تاکنــون
 ۶عملیــات مهــار آتــش در هــور العظیــم انجــام شــده کــه
هزینههــای میلیــاردی در بــر داشــته اســت.
بنــا بــه گفتــه مدیــرکل مدیریــت بحــران خوزســتان،
هزینــه هــای پــرواز ،هزینــه تامیــن ســوخت پروازهــا و
ســایر مــواردی کــه موجــب مهــار آتــش در هورالعظیــم
مــی شــود اعتبــارات مالــی بســیاری را بــه خــود
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اختصــاص مــی دهــد.
محمــد ســبزه زاری مدیر کل هواشناســی اســتان خوزســتان اما
در ادامــه ایــن جلســه پایــان آتــش هور بــا کمــک بــاران را نوید
مــی دهــد و مــی گویــد :مــدل هــای هوایــی نشــان مــی دهنــد
ســامانه بارشــی طــی هفتــه آینــده بــه خوزســتان مــی رســد
کــه بــارش هــای خوبــی را خواهــد داشــت و حتــی اگــر نصــف
پیــش بینــی هــای بــارش هــم محقــق شــود آتــش ســوزی در
هورالعظیــم خامــوش مــی شــود.
هــور همچنــان مــی ســوزد و همســایگان بــه دود نشســته
اش هنــوز درد مــی کشــند و از تــاش بــی ســرانجام بــرای
پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت بــه شــدت گلــه مندنــد .و بــه
اعتقــاد ایــن افــراد اگــر خــدا نباشــد ،بــاران خوبــی نفرســتد،
همانطــور کــه بــرای هــوای گردوخاکــی چــاره ای نشــده
بــرای آتــش هــم خاموشــی  و بــرای هــوای دود گرفتــه هــم
پایانــی نخواهــد بــود و شــاید ایــن وضعیــت مــرز نشــینان را
وادار بــه مهاجــرت اجبــاری و مرزهــای خوزســتان را غیــر
قابــل ســکونت کنــد
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معــاون گردشــگری میــراث
فاطمه محمدی
فرهنگــی خراســانجنوبی گفــت:
متأســفانه در ســال هــای اخیــر بــه
واســطه کمبــود نــزوالت جــوی حجــم آب تــاالب کجــی
نهبنــدان بســیار کاهــش یافتــه اســت.

هــر گردشــگری بــرای انتخــاب مقصــد ســفر خــود مؤلفههــای
خاصــی را مــد نظــر قــرار میدهــد .بــرای فــردی آثــار تاریخــی
حائــز اهمیــت اســت و دیگــری نیــز دوســت دارد در کنــار بازدیــد
از مناطــق دیدنــی شــهر مقصــد ،ســری بــه بازارهــای آن منطقــه
بزنــد.
امــا بــرای بســیاری از افــراد جاذبــه هــای طبیعــی بیــش از
هــر چیــز حائــز اهمیــت اســت و دوســت دارنــد روح شــان
را بــه آرامــش طبیعــت ســپرده و بــه دور از دغدغــه هــای
روزانــه ســاعتی را در یــک  اثــر طبیعــی زیبــا و دلچســب
ســپری کننــد.
خراســان جنوبــی علیرغــم اقلیــم خشــک و کمبــود نــزوالت
جــوی ،جاذبــه هــای طبیعــی فراوانــی دارد کــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه تــاالب کجــی نهبنــدان اشــاره کــرد کــه ســال هــا
مقصــد بســیاری از گردشــگران بــوده  و برخــی آن را از جملــه
شــگفتیهای طبیعــت میداننــد.
هــر کــس کــه حداقــل یــک بــار بــه شهرســتان نهبنــدان ســفر
کــرده باشــد ،ایــن شــهر را بواســطه جاذبــه اکوتوریســتی آن مــی
شناســد و خاطــرات خــوش تــاالب کجــی در ذهنــش جــاودان
مانــده اســت .امــا ایــن شــگفتی زیبا بــه واســطه خشکســالیهای
متعــدد امــروزه روزگار خوبــی نداشــته و بــا مشــکالت عدیــدهای
رو بــه رو اســت.
مرتضــی عربــی ،معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری خراســانجنوبی  گفــت :تــاالب کجــی
نمکــزار  بــا فاصلــه  ۱۱۰کیلومتــر در جنــوب شهرســتان بیرجنــد
و در مســیر جــاده بیرجنــد بــه نهبنــدان قــرار دارد.
وی ادامــه داد :ایــن تــاالب مأمــن و و زیســتگاه مناســبی بــرای
بســیاری از جانــوران خشــکی زی و کنــار آبــزی بــه شــمار میآیــد
کــه جــزو مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت خراســانجنوبی اســت.
تاالب کجی نهبندان ذخیرگاه ژنتیکی گیاهان
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری خراســان جنوبــی اظهــار کــرد  :وجــود گونههــای
گیاهــی متنــوع و متعــدد ماننــد تــاغ ،گــز ،قیــچ ،شــور گــز،
اشــنان و خارشــتر در محیــط اطــراف تــاالب باعــث جــذب
بیشــتر پرنــدگان و پســتانداران مختلــف گردیــده و ایــن تــاالب
را بــه عنــوان یکــی از ذخیــره گاههــای ژنتیکــی گیاهــی
معرفــی نمــوده اســت.
مرتضــی عربــی بیــان کــرد :خوشــبختانه یکــی از زیســتگاه هــای
غنــی زاغ بــور کــه بــه عنــوان تنهــا پرنــده بــوم زاد کشــورمان
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محســوب مــی شــود در اطــراف روســتای چاهــدراز در ایــن منطقه
اســت.
بادهــای  ۱۲۰روزه سیســتان مــی توانــد در صــورت خشکســالی
قطعــی ایــن تــاالب صدمــات جبــران ناپذیــری بــه منطقــه وارد
نمایــد وی ادامــه داد :از دیگــر گونههــای پرنــدگان در ایــن منطقــه
میتــوان بــه هوبــره ،انــواع ســنگ چشــم ،چــکاوک و پرنــدگان
شــکاری نــام بــرد کــه بصــورت دائــم دی محیــط تــاالب زیســت
دارنــد.
وی افــزود :در فصــل آبگیــری نیــز کــه معموال از اواســط پاییــز و با
شــروع بارندگــی هــای فصلی آغــاز می شــود و تــا اواخــر فروردین
مــاه ادامــه دارد پرنــدگان مهاجــر فراوانــی بــرای زمســتان گذرانــی
بــه تــاالب کجــی کــوچ میکننــد کــه از جملــه آن مــی تــوان بــه
اردک ســر ســبز ،خوتــکا و حواصیــل اشــاره کرد.

بــه حداقــل خــود رســیده اســت و در ســال گذشــته نیــز بــه همین
دلیــل برگــزاری جشــنواره ملــی مجســمه هــای نمکــی در ایــن
محــل لغــو گردیــد.
عربــی افــزود  :تاالبهــا را میتــوان بــه عنــوان شــریان هــای
اصلــی حیــات اکوسیســتم هــا بــه حســاب آورد و خشــک شــدن
دائمــی اینگونــه تــاالب هــا بخصــوص در مناطــق نیمــه بیابانــی
کــه نیــاز بیشــتری بــه اینگونــه زیســتگاهها اســت مــی توانــد
باعــث بــروز مشــکالت متعــدد زیســت محیطــی در مناطــق
اطــراف شــود
وی گفــت :خصوصیــات طبیعــی اینگونــه تــاالب هــا شــامل
خصوصیــات فیزیکــی ،شــیمیایی ،بیولوژیکــی و اجــزای تشــکیل
دهنــده اکوسیســتم  از جملــه آب ،خــاک ،گیاهــان و جانــوران  
اســت.

خشکســالی قطعــی تــاالب صدمــات جبــران
ناپذیــری بــه منطقــه وارد میکنــد
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری خراســان جنوبــی گفــت :وجــود تــاالب کجــی
نمکــزار نهبنــدان از لحــاظ زیســت محیطــی ماننــد دیگــر تــاالب
هــا بســیار بــا ارزش اســت بخصــوص اینکــه بادهــای  ۱۲۰روزه
سیســتان مــی توانــد در صــورت خشکســالی قطعــی ایــن تــاالب
صدمــات جبــران ناپذیــری بــه منطقــه وارد کنــد.
عربــی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه فصلــی بــودن آبگیــری
تــاالب کجــی و نامســاعد بــودن هــوا در منطقــه بخصــوص
از اوایــل خردادمــاه تــا اواخــر شــهریور مــاه ،بیشــترین بازدیــد
گردشــگران در اوایــل فصــل بهــار و اواخــر زمســتان صــورت
میگیــرد.
وی بیــان کــرد  :در ایــن راســتا همــه ســاله بــا همــکاری دفاتــر
خدمــات مســافرتی و گردشــگری اســتان تورهایــی بــه مقصــد
تــاالب کجــی برنامــه ریــزی و اجــرا میشــود و همچنیــن همــه
ســاله (بجــز ســال  )۱۳۹۶جشــنواره مجســمه هــای نمکــی در
اواخــر فروردیــن مــاه در محــل تــاالب برگــزار مــی گــردد کــه می
توانــد بــه جــذب بیشــتر گردشــگران بخصــوص در ســطح ملــی
کمــک نمایــد.

راهکارهای بهبود وضعیت تاالب کجی
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری خراســان جنوبــی اظهــار کــرد :تــاالب کجــی
نمکــزار در زمینهــای پســت اطــراف رشــته کــوه بــاران و بهــاران و
همچنیــن حــوزه آبریــز شهرســتان سربیشــه واقــع گردیــده اســت
و قســمتی از آب آن توســط چشــمه هــای جوشــان از قلــب زمیــن
تامیــن میگــردد.
عربــی دربــاره راهکارهــای بهبــود وضعیــت ایــن تــاالب بیــان
کــرد :بهبــود شــرایط خشکســالی بوجــود آمــده میتوانــد بــا
عوامــل متعــدد از جملــه آمــوزش جوامــع محلــی و عــدم برداشــت
آب از ســفره هــای زیرزمینــی و راه انــدازی کســب و کارهای ســبز
تــا حــدودی مرتفــع شــود.
وی یــادآور شــد :در نهایــت در گامهــای بعــدی مــی تــوان بــا
اجــرای مجــدد جشــنوارهها و مراســم آیینــی در فصــول مختلــف
بــه معرفــی بهتــر و بیشــتر تــاالب کجــی نمکــزار اقــدام نمــود و
گردشــگران را بــرای بازدیــد از ایــن جاذبــه بیبدیــل خراســان
جنوبــی دعــوت کــرد.
در مناطقــی چــون خراســان جنوبــی وجــود مناطقــی چــون تاالب
کجــی نهبنــدان بســیار ارزشــمند اســت چــرا کــه در شــرایط
خشکســالی گردشــگری یــک مؤلفــه مهــم و اثــر گــذار در رونــق
اقتصــاد منطقــه مــی باشــد کــه نبایــد از آن غافــل شــد.
هــر چنــد کمبــود نــزوالت جــوی در ســال هــای اخیــر بــر ایــن
شــگفتی طبیعــت تأثیــر گذاشــته ولــی مــی تــوان بــا مراعــات
برخــی از مؤلفــه هــای زیســت محیطــی از خشکســالی قطعــی آن
جلوگیــری کــرده و امیــد رونــق دوبــاره ایــن تــاالب زیبــا در شــهر
نهبنــدان را داشــته باشــیم.

لغــو جشــنواره مجســمه هــای نمکــی در تــاالب بــه
علــت خشکســالی
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری خراســان جنوبــی ادامــه داد :متاســفانه بدلیــل کــم
بــودن نــزوالت جــوی در ســالهای اخیــر میــزان آبگیــری تــاالب
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خیابانهــا و زیرگذرهــا در محاصــره
آب ،تاکســیها نایــاب ،خیابانهــا
شــبیه اســتخر و مــردم غــرق در
گرفتــاری ایــن سرنوشــت کــرج پــس
از بــاران اســت.

بیســتم مهرمــاه جــاری یعنــی دو روز گذشــته مدیریــت بحــران
اســتان در پــی صــدور اخطاریــه هواشناســی مبنی بــر ورود ســامانه
بارشــی بــه البــرز اعــام کــرد طبــق پیشبینیهــا احتمــال وقــوع
ســیل و آبگرفتگــی معابــر شــهری وجــود دارد.
مهــدی مهــرور مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری البــرز گفته
بــود احتمــال بــارش بــرف در ارتفاعــات اســتان نیــز دور از انتظــار
نیســت.
وی بــر لــزوم آمادگــی اعضــای شــورای هماهنگــی بحــران در
شهرســتانها و همچنیــن شــهرداریها تأکیــد کــرده بــود.
در ادامــه بایــد بــه ایــن نکتــه پرداخت کــه عــدم مدیریــت آبهای
ســطحی در کــرج همــواره بــا بیتفاوتــی مســئوالن مدیریــت
شــهری همــراه بــوده اســت بهطوریکــه طــی ســالهای اخیــر
بــارش بــرف و بــاران در کــرج بــه آبگرفتگــی معابــر و قفل شــدن
شــهر ختــم شــده و متولیــان امــر را غافلگیــر کــرده اســت.
متأســفانه بایــد گفــت؛ طرحــی کــه در ســایهاش آبهــای
ســطحی ســاماندهی شــود یــا هنــوز ارائــه نشــده یــا ارائهشــده
و اجــرا نمیشــود .البتــه همــگان میداننــد بــاال آمــدن آب در
زیرگذرهــای شــهر کــه بهتازگــی سرپرســت شــهرداری کــرج
اذعــان کــرده دارای ایــرادات فنــی از ســوی پیمانــکار هســتند را
نمیتــوان بــا مســئله غافلگیــری رفعورجــوع کــرد.
ز آنجاییکــه معضــل غیراســتاندارد بــودن برخــی معابــر و خیابانها
از ســوی مدیریــت شــهری و شــهرداری کــرج بــا چاشــنی
کمتوجهــی همــراه اســت بــا معــاون خدمــات شــهری شــهرداری
کــرج گفتگویــی ترتیــب داده ایــم تــا در خصــوص تدابیــر
شــهرداری بــرای روزهــای بارانــی ســال بیشــتر بگویــد.
حســن مدیرروســتا بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل ســرما ،بــارش
بــاران و بــرف کــه منجــر بــه آبگرفتگــی معابــر در کالنشــهر
کــرج میشــود ،گفــت :نقــش معاونــت خدمــات شــهری
شــهرداری کــرج بهعنــوان بهرهبــردار تأسیســات ،ابنیــه،
کانالهــا و شــبکههای انتقــال آب انجــام اقدامــات الزم بــرای
رفــع مشــکالت اســت.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری کــرج بــا تأکیــد بــر اینکــه
مطالعــات الزم بــر روی مســیرهای تعریفشــده عبــور آبهــای
ســطحی توســط حــوزه معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری کــرج
انجــام میشــود ،گفــت :بــر اســاس ایــن مطالعــات ،اقدامــات
اجرایــی در راســتای ایجــاد و کنتــرل شــبکه کانالهــا بهمنظــور
هدایــت و جمــعآوری آبهــای ســطحی و آبهــای ناشــی از
بارندگیهــا ایجادشــده اســت.
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تدابیر آبکی شهر را نجات نمیدهد

وجود چاههای جذبی برای مقابله با آبگرفتگی
وی ایجــاد چاههــای جذبــی را جــزو زیرســاختهایی دانســت
کــه حــوزه معاونــت فنــی  -عمرانــی بــرای مقابلــه بــا آبگرفتگــی
معابــر شــهری فراهــم میکنــد و گفــت :حــوزه معاونــت خدمــات
شــهری از ایــن زیرســاختهای ایجادشــده بهرهبــرداری
میکنــد.
مدیــر روســتا بابیــان اینکــه طــی ســه مــاه اخیــر معاونــت خدمــات
شــهری تمــام تــاش خــود را بــه کار بســته تــا بــا هماهنگــی
معاونــت فنــی و عمرانــی نواقــص زیرســاختهای موجــود در
حــوزه جمـعآوری آبهــای ســطحی را برطــرف کــرده یــا شــرایط
بهتــری را بــرای بهرهبــرداری از آن ایجــاد کنــد ،گفــت :بازدیــد
از چاههــای جذبــی و کانالهــای ســطح شــهر انجــام میشــود
همچنیــن اســتقرار نیروهــا ،امکانات و تجهیــزات در ســطح مناطق
مختلــف شــهر در دســتور کار قــرار دادهشــده و بــرای انجــام
عملیــات مربوطــه هــم بــه پیمانــکاران مجــری دســتورات الزم
ابالغشــده اســت.
معــاون خدمــات شــهر شــهرداری کــرج توضیــح داد :طــی بازدیــد
دورهای از تمــام مناطــق  ۱۰گانــه شــهر کــرج امکانــات و تجهیزات
آنهــا از قبیــل اســتقرار کارگــران ،فراهــم آوری وســایل کار ازجمله
چنــگک ،بیــل ،تهیــه لبــاس کارگــران ،تأمیــن پمپهــای آبکــش
و پمپهــای کــف کــش بررســی میشــود.
وی ادامــه داد :ســازمان
آتشنشــانی هــم در ایــن میــان
بهعنــوان ســازمان همــراه و
کمککننــده معاونــت خدمــات
شــهری همــکاری الزم را بــا
مــا خواهــد داشــت تــا در مواقــع
ضــرورت از امکانــات و تجهیزات
ایــن ســازمان اســتفاده کنیــم.
مدیرروســتا در خصــوص بارندگی
روزهــای گذشــته در کــرج
بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل
خاصــی بــه وجــود نیامــد ،گفــت:
ضایعاتــی که توســط شــهروندان
در معابــر ریختــه شــده بــه
درون کانالهــای آب هدایــت

میشــود  بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت در برخــی نقــاط
آبگرفتگیهایــی در ســطح خیابانهــا ایجادشــده باشــد.
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کــرج بــا اشــاره بــه اینکــه
الیروبــی کانالهــا و انهــار از ســه مــاه گذشــته در دســتور کار
مناطــق قرارگرفتــه اســت ،عنــوان کــرد :بــه دنبــال الیروبــی
کانالهــا هماهنگــی الزم بــرای مقابلــه بــا مشــکالتی ازجملــه
آبگرفتگیهــا انجــام میشــود.
وی بــه وجــود کــوه در شــمال و شــرق کــرج اشــاره کــرد و گفــت:
بســیاری از آبگرفتگیهــا ناشــی از ســرازیر شــدن ســیالبهای
برونشــهری اســت بــه همیــن منظــور نیازمنــد اقدامــات الزم در
حــوزه آبخیــزداری هســتیم.
مدیــر روســتا در بخشــی دیگــر بــه انجــام اقداماتــی ازجملــه
آبگیــری حاشــیه خیابانهــا اشــاره کــرد و افــزود :ایــن کار بــه
همــراه ایجــاد ســطح و  بنــدی در دســتور کار معاونــت خدمــات
شــهری اســت و بــا همــکاری اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری
اســتان ایــن مــوارد را پیگیــری خواهیــم کــرد.
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کــرج اضافــه کــرد :ســازمان
مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج نیــز بهعنــوان ســازمانی کــه
ماشــینآالت مربــوط بــه آبگرفتگــی و عملیــات زمســتانی را در
اختیــار دارد در کنــار مدیریــت بحــران اســتان و اداره کل منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری اقدامــات الزم را در هنــگام بــارش بــاران و
بــرف انجــام میدهــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســیرهای اســتقرار ماشــینآالت بــرای
انجــام عملیاتهــای زمســتانی مشخصشــده اســت ،گفــت:
بــه ســازمان مدیریــت پســماند ابالغشــده کــه تجهیــزات و
ماشــینآالت زمســتانی خــود را آمــاده کنــد .همچنیــن از ســازمان
ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری درخواســت کردهایــم تــا
درختانــی کــه در روزهــای برفــی احتمــال ســقوط آن وجــود دارد
را شناســایی و عملیاتهایــی ازجملــه شــاخه زنــی و جــدا کــردن
شــاخههای خشــک انجــام شــود.
در پایــان بایــد گفــت؛ طــی ســالهای اخیــر بســیاری از متولیــان
اعــام کردهانــد کــه تدابیــری اندیشــیده شــده تــا مشــکالت در
روزهــای بارانــی بــه حداقــل برســد ولــی در عمــل مشــکالت
کــم کــه نشــده هیــچ بلکــه بیشــتر شــده اســت ،حــال بایــد دیــد
بــاز بــاران شــهرداری کــرج و دیگــر نهادهــای خدمــات رســان را
غافلگیــر میکنــد یــا خیــر؟

جامعــه ایـــران
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اتوبوس دریایی غرق شد

اورژانس غیراستاندارد برای جابجایی بیماران

احمد رنجبری

اتوبــوس دریایــی کــه در گذشــته
بــرای جابجایــی مســافران اســتفاده
مــی شــد بــا تغییــر کاربــری مدتــی
بــه عنــوان اورژانــس دریایــی اســتفاده
شــد کــه چنــد شــب گذشــته در
اســکله قشــم غــرق شــد.

مــردم جزیــره هرمــز نگــران ارائــه خدمــات ضعیــف بهداشــت و
درمــان ،هزینههــای بــاالی دارو و ویزیــت و نبــود آمبوالنــس
اســتاندارد دریایــی بــرای جابجایــی بیمــاران از ایــن جزیــره بــه
ســرزمین اصلــی و جزیــره قشــم را دارنــد .علیرغــم اینکــه ســال
گذشــته اورژانــس اســتاندارد دریایــی توســط وزیــر بهداشــت و
درمــان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت امــا در ماههــای اخیــر
یــک اتوبــوس دریایــی کار انتقــال و جابجایــی بیمــاران را انجــام
مــی داد.
یکــی از اهــداف مهــم دولتهــا رســاندن جامعــه بهســامت
مطلــوب اســت و هــر دولتــی بــه نحــوی بــرای ایــن مهــم در
اقصــی نقــاط کشــور بــا اجــرای برنامههــای کالن ســعی در
بهبــود نظــام ســامت کشــور دارد .بــر کســی پوشــیده نیســت
کــه از اهــداف بزرگــی کــه تاکنــون در دولــت تدبیــر و امیــد بــه
آن پرداختهشــده اســت برنامهریزیهــای کالن بهداشــت و
ســامت بــوده بهگونـهای کــه موفقیتهــای بزرگــی در خدمــت
بــه مــردم نمایــان اســت .در ایــن میــان آنچــه مغفــول مانــده
ســامت جزیرهنشــینان اســت.
موقعیــت اســتراتژیکی جزیــره هرمــز ایــن جزیــره را نســبت
بــه ســایر جزایــر در شــرایط خاصــی قــرارداده اســت .بــا ارتقــاء
مرکــز بهداشــت هرمــز بــه مرکــز توســعه ســامت بهعنــوان
یــک رکــن مســتقل بهداشــتی در ســالهای گذشــته بارقــه
امیــدی بــه مــردم داده شــد ،تــا شــاید مشــکالت ایــن جزیــره
مرتفــع شــود .امــا نهتنهــا اســتقرار مرکــز توســعه ســامت
دردی را دوا نکــرد ،بلکــه ایــن روزهــا دو پزشــک بخــش
خصوصــی در نوبــت صبــح و عصــر  نداشــتن امکانات پزشــکی
را بهانــه قــرار میکننــد تــا فقــط بــه ویزیــت بیمــاران بپردازنــد
و نــه درمــان.
طــرح تحــول نظــام ســامت کــه اجــرا شــد ،بســیاری
از بخشهــای «ســامت» را متحــول کــرد .از میــزان
پرداخــت از جیــب مــردم تــا دسترســی بــه داروهــا ،از ارزان
شــدن تعرفههــا تــا پوشــش بیم ـهای و ...طــرح تحــول نظــام
ســامت ،همــه اینهــا را کموبیــش متحــول کــرد امــا
اهالــی جزیــره هرمــز از ایــن طــرح فقــط گــران شــدن ویزیــت
و خدمــات نصیبشــان شــد.

اتوبــوس دریایــی غیــر اســتاندارد بــه جــای
آمبوالنــس دریایــی
اتوبــوس دریایــی ســال  ۹۰بــه دلیــل حادثــه دلخــراش غــرق
شــدن  ۱۷مســافر در مســیر دریایــی هرمــز بــه بندرعبــاس از رده
تــردد مســافران توســط اســتانداری هرمــزگان و ســازمان بنــادر
و دریانــوردی هرمــزگان خــارج شــد .امــا بــا گذشــته  ۷ســال
شــاهد بودیــم کــه ایــن شــناور تــا قبــل از غــرق شــدن بــه جــای
اورژانــس مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت.
جابجایــی بیمــاران بــا ایــن اتوبــوس دریایــی مــورد اعتــراض
مــردم جزیــره هرمــز قــرار داشــت و پــس از انتشــار خبــر غــرق
شــدن ایــن اتوبــوس دریایــی نگرانــی ها بســیار زیــاد شــد و اهالی
جزیــره بــا انتقــاد از بــی توجهــی مســئوالن عنــوان مــی کردنــد
اگــر ایــن شــناور در هنــگام جابجایــی بیمــار و همراهــان بیمــار
دچــار حادثــه مــی شــد کــدام مســئول حاضــر بــه پاســخگویی
بــود.
تاخیــرات آمبوالنــس دریایــی بــای جــان بیمــاران
اورژانســی در هرمــز
چنــدی پیــش بیمــار دیابتــی بــا درجــه بــاالی  ۵۰۰بــا دســتور
پزشــک درمانــگاه هرمــز بــرای اعــزام آمــاده مــی شــود ولــی دیر
رســیدن آمبوالنــس دریایــی موجــب تحمــل درد شــدید توســط
بیمــار مــی شــود.
بااینکــه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان و اورژانــس
هرمــزگان در نشســت بــا معــاون سیاســی واجتماعــی اســتاندار
هرمــزگان عنــوان کردنــد کــه از ایــن بــه بعــد در خصــوص
جابجایــی بیمــاران از هرمــز و کاهــش تاخیــرات در اعــزام بیماران
اقداماتــی صــورت خواهــد پذیرفت امــا هنــوز جابجایی بیمــاران و
انتقــال آنهــا بــه ســرزمین اصلــی یــک دغدغــه اســت.
چنــدی اســت کــه اســتانداری هرمــزگان طــی تفاهمــات صورت
گرفتــه بــا بنیــاد مســتضعفان و بنیــاد برکــت بــرای مرمــت و
زیباســازی جزیــره هرمــزگان اقــدام کــرده اســت امــا ایــن در
حالــی اســت کــه خواســته و دغدغــه اصلــی مــردم جزیــره هرمــز
بهداشــت و درمــان و انتقــال بیمــاران بــه مراکــز درمانی خــوب در
ســرزمین اصلــی اســت.
معصومــه هرموجــی مــادر یکــی ازبیمــاران بدحــال دیابتــی
مــی گویــد :از ســاعت ۱۰شــب تاســاعت  ۲بعــد نصــف شــب
بــرای اعــزام دختــرم بــه بندرعبــاس در مرکــز درمانــی هرمــز
معطــل رســیدن آمبوالنــس دریایــی بودیــم کــه متاســفانه ایــن
آمبوالنــس دریایــی همــان اتوبــوس دریایــی هســت کــه ۶ســال
پیــش ازرده خــارج شــده اکنــون بــرای جابجایــی دختــر مــن و
دیگربیمــاران بدحــال ایــن جزیــره اســتفاده مــی شــود.
وی اظهارداشــت :هیچکــدام از مســئوالن اســتانی وکشــوری بــه

فکــر ســامت اهالــی ایــن جزیــره نیســتند.
مادرایــن بیمــار دیابتــی بیــان داشــت :مگــر پزشــکان نمــی
گویندکــه بیمــار دیابتــی درشــرایط بداحتمــال کورشــدن یاایســت
قلبــی و یــا فلــج شــدن را دارنــد پــس چگونــه فرزنــد مــن و
جگرگوشــه مــن بایــد بــا ایــن شــرایط دســت و پنجــه نــرم کنــد.
هرموجــی اظهارداشــت :اگــر دختــرم از دســتم بــرود چــه کســی
مــی خواهــد جوابگــو باشــد.
یکــی دیگــر از شــهروندان هرمــزی گفــت :جزیــره هرمــز از
لحــاظ بهداشــتی و درمانــی در وضعیــت بــدی اســت تاجایــی کــه
حتــی دســتگاه دیالیــزی کــه بــه ایــن جزیــره از ســوی خانــواده
مرحــوم هاشــمی اهــدای شــده بــود از ایــن جزیــره گرفتنــد و
بایــد بیمــاران دیالیــزی هزینــه هــای ســنگینی متحمــل شــوند
و ســاعت هــا در مراکــز دیالیــزی شهرســتان هــای بندرعبــاس و
قشــم درمــان شــوند.
حســین هرمــزی اظهارداشــت :از محــل ســفر مقــام معظــم
رهبــری بــه اســتان هرمــزگان اعتبــاری جهــت تهیــه یــک
فرونــد آمبوالنــس دریایــی بــه جزیــره هرمــز اختصــاص داده
شــده بــود کــه پــس از گذشــت هشــت ســال دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــان آمبوالنــس دریایــی را از مرکــز درمانــی گرفــت و
ســرکاربیماران هرمــزی بــه اتوبــوس دریایــی کشــیده شــد.
هرمــزی اضافــه کــرد :ســاعت کاری درمانــگاه هرمــز  از ســاعت
 ۷:۳۵دقیقــه صبــح تــا   ۱۲:۳۵دقیقــه ظهــر و عصــر هــا هــم از
ســاعت  ۱۸تــا  ۲۰:۳۵بعــداز ظهــر اســت و اگــر بیمــار اورژانســی
باشــد ایــن مرکــز درمانــی خدمــات نمــی دهــد.
ایــن شــهروند هرمــزی اظهارداشــت :بــه دلیــل کمبــود امکانــات
و نبــود نیــروی متخصــص درمانــگاه جوابگــوی نیازهــای مــردم
نیســت .مــردم ایــن منطقــه بســیار محرومنــد و در بخــش درمان
بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند ،در موقــع بیمــاری یــا بایــد
از درمــان کامــل صــرف نظــر کننــد و یــا بــه شهرســتانهای دیگر
مراجعــه کننــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت مــردم جزیــره هرمــز از
قشــر صیــاد هســتند و وضعیــت معیشــتی و درآمــد آنــان چنــدان
مطلــوب نیســت ،تــوان پرداخــت هزینــه هــای ســنگین تــردد و
مطــب هــای  تخصصــی بــه ویــژه خصوصــی را ندارنــد و حداقــل
هفتــه ای یکبــار الزم اســت متخصــص بــه جزیــره بیایــد و
بیمــاران را درمــان کنــد.
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــول داده تاخیــرات
آمبوالنــس دریایــی کــم بشــود
فرمانــدار قشــم در خصــوص تاخیــرات آمبوالنــس دریایــی و
جابجایــی بیمــاران از هرمــز بــه مراکــز درمانــی گفــت :در جلســه
ای کــه بــا حضــور معــاون سیاســی اســتاندار و رئیــس  دانشــگاه
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علــوم پزشــکی هرمــزگان و مســئوالن شــهر هرمــز برگــزار شــد
مقــرر شــد کــه جابجایــی بیمــاران توســط آمبوالنــس دریایــی از
هرمــز در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن صــورت بگیــرد.
علیرضــا نصــری اظهارداشــت :بــا توجــه بــه شــکایت مردمــی به
جــد پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم و حتمــا بایــد بــه یــک نتیجــه
مطلوبــی برســد تــا مشــکالت درمانــی ایــن جزیــره مرتفع گــردد.
نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان قشــم بیــان داشــت :در
همیــن جلســه ای کــه برگــزار شــد قــول داده شــد کــه تاخیــرات
آمبوالنــس دریایــی بــه حداقــل برســد و طــی زمــان یک ســاعته
صــورت بگیــرد.
شــبانه روزی شــدن درمانــگاه هرمــز خواســته
مــردم جزیــره اســت /دردهــای شــبانگاهی در هرمز
عــاج نــدارد
یکــی از مشــکالت اساســی و مطالبــات بــه حــق مــردم جزیــره
هرمــز برخــوردار شــدن از درمانــگاه شــبانهروزی اســت زیراکــه با
برخــورداری از خدمــات درمانــگاه بــرای ســاعاتی مقرر(ســاعات
اداری) اقدامــی حیاتــی و پایــهای صــورت نمیپذیــرد چــون در

بســیاری مــوارد بیمــاری و ناراحتــی در پاســی از شــب بــه وقــوع
میپیونــدد کــه مطمئنــ ًا نبــود مرکــز درمانــی شــبانه روزی آن
بیمــاری و ناراحتــی را تشــدید خواهــد کــرد و چــه بســا کــه
اتفاقــات ناگوارتــری همچــون مــرگ هــم هــر بیمــاری را تهدیــد
کنــد.
در همیــن راســتا نگرانــی از آنجایــی نشــأت میگیــرد کــه
دانشــگاه  علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان
هرمــزگان و معاونــت بهداشــتی این دانشــگاه  در خصــوص ایجاد
مرکــز درمانــی شــبانهروزی در شــهر هرمز«معیار جمعیتــی» را در
اولویــت قــرار داده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه منظــور از «معیــار جمعیتــی» در اینجــا
ایــن اســت کــه اگــر بــرای مثــال جمعیــت شــهری و یا روســتایی
بــه حد نصــاب بــا معیــار دانشــگاه علوم پزشــکی نرســد آن شــهر
از داشــتن درمانــگاه شــبانهورزی بیبهــره میشــود در حالــی کــه
بــه عقیــده صاحبنظــران دیگــر ایــن رویــه نمیتوانــد درســت
و منطقــی و انســانی باشــد و آن هــم در جزیــره ای که ســاکنانش
در شــرایط بحرانــی جــوی هــوا قــادر بــه هیــچ تــرددی بــه مرکز
اســتان و یــا دیگــر شهرســتان هــای اطــراف نیســتند.
دکتــر پریســا محمــدی مســئول درمانــگاه هرمــز گفــت :کارکــرد
درمانــگاه هرمــز در حــد یــک مطــب پزشــک عمومــی اســت در
ایــن جزیــره برخــی حــوادث رخ مــی دهــد کــه بایــد بیمــاران
ســریعتر بــه مراکــز درمانــی مجهــز در قشــم و یــا بندرعبــاس
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منتقــل شــوند.
پزشــک مســتقر در درمانــگاه هرمــز اظهارداشــت  :بــا توجــه بــه
اینکــه جزیــره هرمــز دارای موقعیــت گردشــگری مــی باشــد
و گردشــگران زیــادی هــم از داخلــی و خارجــی بــرای بازدیــد
بــه ایــن جزیــره ســفر مــی کنــد ایــن خدمــات رســانی درمانــی
زیبنــده ایــن جزیــره نیســت.
محمــدی بیــان داشــت :متاســفانه اگــر یــک اتفــاق اورژانســی در
ایــن جزیــره رخ بدهــد یــک شــناور خــوب و مناســب وجود نــدارد
کــه بتوانــد بیمــاران اورژانســی را از هرمــز بــه مرکــز اســتان یــا
مراکــز درمانــی نزدیــک اعــزام نماییــم.
وی عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن جزیــره بیمارســتان
وجــود نــدارد کــه بیمــاران را بــه حالــت پایــدار برســانیم و بعــد
اعــزام شــوند ،تنهــا کاری کــه مــی توانیــم در درمانــگاه هرمــز
بــرای بیمــاران انجــام دهیــم فقــط در حــد اقدامــات اولیه هســت.
مســئول درمانــگاه هرمــز بــا اشــاره بــه نبــود آمبوالنــس دریایــی
در جزیــره گفــت :اگــر یــک بیمــار اورژانســی کــه شــرایط اعــزام
را دارد بخواهیــم اعــزام کنیــم بایــد چندیــن هماهنگــی انجــام
شــود و تاخیــر در اعــزام آمبوالنــس بــه جزیــره هرمــز موجــب

مــی شــود تــا بیمــار در ایــن مــدت زمــان طوالنــی متحمــل درد
زیــادی شــود.
محمــدی عنــوان کــرد :در بعضــی از روزهــا و حتــی مــاه هــای
ســال دریــا بــه شــدت متالطــم و طوفانــی اســت کــه آمبوالنــس
دریایــی (اتوبــوس دریایــی) قــادر بــه آمــدن بــه هرمــز نیســت و
نمــی توانیــم بیمــاران را اعــزام کنیــم.
وی گفــت :در ایــن خصــوص مــردم ایــن جزیــره فشــار روحــی و
روانــی متحمــل مــی شــوند کــه موجــب پرخاشــگری همراهــان
بیمــار مــی شــود .بیمــاری کــه بایــد ســریع بــه مراکــز درمانــی
مجهزتــر برســد بــا تاخیــر دو الــی ســه ســاعته از هرمــز اعــزام
مــی شــود.
مســئول درمانــگاه هرمــز اظهارداشــت :بــا اینکــه درمانــگاه هرمز
شــبانه روزی اســت ولــی بــا دو پزشــک یکی شــب و دیگــری روز
مشــغول طبابــت بیماران هســتند.
محمــدی از مســئوالن خواســت کــه بــه وضــع ســامت مــردم
ایــن جزیــره توجــه و اهمیــت بدهنــد و شــناور آمبوالنــس دریایی
در خــود جزیــره مســتقر باشــد تــا بتوانیــم در کمتریــن زمــان
ممکــن  بیمــاران را بــه مراکــز برســانیم.
رنــج بیمــاران دیالیــزی هرمــز از نبــود امکانــات/
هزینــه هــای تــردد بــر دوش بیمــاران
بــه گفتــه برخــی از اهالــی هرمــز ،امکانــات درمانــی ایــن جزیــره
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بســیار ضعیــف اســت .حســن جاشــوی هرمــزی  یکی از ســاکنان
جزیــره هرمــز و همــراه بیمــار دیالیــزی مــی گویــد :درمانــگاه
جزیــره هرمــز در حــد یــک خانــه بهداشــت بــه مــردم خدمــات
ارائــه مــی دهــد و اگــر کســی نیــاز بــه درمــان تخصصــی داشــته
باشــد بایــد بــه مرکــز اســتان مراجعــه کنــد.
نیــاز اصلــی جزیــره هرمــز تامیــن آمبوالنــس
دریایــی اســتاندارد اســت/جزیره نیازمنــد درمانــگاه
مجهــز
رئیــس شــورای شــهر هرمــز در مــورد وضعیــت بیمــاران دیالیزی
در جزیــره هرمــز گفــت :هرچند آمــار تعــداد بیمــاران دیالیــزی در
جزیــره هرمــز بــه چنــد نفــر مــی رســد امــا بایــد اعتــراف کــرد
کــه بــه دلیــل نبــود دســتگاه دیالیــز ،آمــار مــرگ و میــر بیمــاران
کلیــوی در ایــن بخــش افزایــش مــی یابــد ،زیــرا ایــن بیمــاران
بــرای رســیدن بــه نزدیکتریــن دســتگاه دیالیــز بایــد مســافت
زیــادی را طــی کننــد کــه گاهــی بــه دلیــل شــرایط جــوی آب و
هوایــی و طوفانــی بــودن دریــا قــادر بــه رفتــن بــه مرکــز اســتان
نیســتند و فــوت میکننــد.
وی در ادامــه گفــت :در حــال حاضــر بیمــاران دیالیــزی کــه
در هفتــه ســه بــار بایــد دیالیــز شــوند بــه دلیــل نبــود دســتگاه
و مشــکالت تــردد دریایــی کــه گاهــا بایــد در آفتــاب در انتظــار
شــناور باشــند.همه مــردم جزیــره هرمــز تــوان پرداخــت هزینــه
انتقــال بیمــاران خــود بــه بیمارســتانهای دیگــر ندارنــد و بــه
مشــکالت زیــادی برمــی خورنــد.
رئیــس شــورای شــهر هرمــز گفــت :بــه دلیــل کمبــود امکانــات
و نبــود نیــروی متخصــص درمانــگاه جوابگــوی نیازهــای مــردم
نیســت و اکنــون ســاعات خدمــات رســانی ایــن درمانــگاه را
محــدود کردنــد  .مــردم این منطقــه بســیار محرومنــد و در بخش
درمــان بــا مشــکالت زیــادی مواجــه هســتند ،در موقــع بیمــاری
یــا بایــد از درمــان کامــل صرفنظــر کننــد و یــا بــه شهرســتانهای
دیگــر مراجعــه کننــد.
مرتضــی غالمــزاده اظهارداشــت :بیمــاران دیالیــزی بــه لحــاظ
جســمی و روحــی دچــار مشــکلند و بــا توجه بــه اینکه نصــف روز
را اینجــا هســتند ،مســلما کار و شــغل مناســبی نخواهنــد داشــت.
متاســفانه روز بــه روز هــم بــر شــمار بیمــاران دیالیــزی اضافــه
میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه نبــود دســتگاه دیالیــز در
جزیــره هرمــز کامــا چشــمگیر اســت.
رئیــس شــورای شــهر هرمــز ،از نبــود درمانــگاه شــبانه روزی در
ایــن شــهر هفــت هــزار و  ۵۰۰نفــری گلــه منــد اســت و مــی
گویــد :هفــت ســالی هســت کــه  از تصویــب شــبانه روزی شــدن
درمانــگاه هرمــز در مرکــز ارتقــای ســامت وزارت بهداشــت و
ابــاغ آن بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان هرمــز گان مــی
گــذرد امــا ایــن خواســته مردمــی هنــوز محقــق نشــده اســت.
غالمــزاده مهمتریــن مشــکل شــبکه بهداشــت و درمــان جزیــره
هرمــز را کــم توجهــی مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی
هرمــزگان بــه حــوزه بهداشــت جزیــره هرمــز ذکرکــرد و افــزود:
مادامــی کــه مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان،
جزیــره هرمــز را در حــوزه ســامت بــه جــای نــگاه برادرانــه
نگاهــی رقابتــی داشــته باشــند ،پیشــرفتی در زمینــه ســامت و
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ایــن منطقــه حاصــل نخواهد شــد.
رئیــس شــورای شــهر هرمــز اظهارداشــت :مســئوالن ایــن
دانشــگاه بــرای بهبــود ارایــه خدمــات پزشــکی بــه مــردم ،بایــد
زمینــه احــداث کلینیک تخصصــی در جزیــره هرمز فراهم ســازند
تــا شــرایط حضــور پزشــکان متخصــص در ایــن جزیــره  بیــش از
گذشــته فراهــم شــود.
شــبکه بهداشــت و درمــان جزیــره هرمــز تحت پوشــش دانشــگاه
علــوم پزشــکی هرمــزگان و مرکــز بهداشــت اســتان هرمــزگان  
فعالیــت مــی کنــد جزیــره هرمــز بــا جمعیتــی بالــغ بــر هفــت
هــزار و  ۵۰۰نفــر و در   ۱۸کیلومتــری جنــوب شــرقی بندرعبــاس
قــرار دارد.
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ورود فاضالب به زریبار ادامه دارد

نسخهپیچیجدید
براینجاتتاالب

آرماننصرالهی

سالهاســت کــه بحــث نجــات تــاالب
زریبــار در شهرســتان مریــوان مطــرح
اســت ولــی همچنــان معضــات
متعــدد از جملــه ورود فاضــاب ایــن
ظرفیــت مهــم را تهدیــد مــی کنــد.

مــروری بــر وضعیــت موجــود تــاالب هــای ایــران نشــان مــی
دهــد کــه بســیاری از آن هــا در اثــر نبــودن شــاخص هــای
مدیریتــی ،مدیریــت ناکارامــد ،بهــره بــرداری نامعقــول ،تغییــر
کاربــری و تبدیــل زمیــن هــای تاالبــی ،ســد ســازی ،شــکار و صید
غیــر قانونــی و صــدور مجوزهــای شــکار بیــش از حــد تحمــل ،کم
آبــی و خشــک ســالی ،اجــرای طــرح هــای عمرانــی ،وارد کــردن
گونــه هــای گیاهــی و جانــوری غیــر بومــی ،احــداث و توســعه
مــزارع تکثیــر و پــرورش آبزیــان ،احــداث بــزرگ راه ها ،اکتشــافات
نفــت در تــاالب هــای ســاحلی و اســتفاده از آب تــاالب هــا ،ســبب
کاهــش ،خشــک شــدن و از بیــن رفتــن تــاالب هــای ایــران شــده
اســت.
کاهــش آب ورودی بــه تــاالب هــا از منابــع آب ســطحی و زیــر
زمینــی حــوزه آبخیــز و دشــت هــای اطــراف تــاالب هــا ،اجــرای
طــرح هــای توســعه ای و زیــر بنایــی ،ورود انــواع آالینــده
هــای بیولوژیکــی ،شــیمیایی و فیزیکــی گســیل شــده از مــزارع
کشــاورزی ،شــهرها و آبــادی هــا و صنایــع و رســوبات ناشــی از
فرســایش خــاک باالدســت تــاالب هــا ،شــکار و صیــد غیــر مجــاز
و بــی رویــه و برداشــت علوفه و ســایر محصــوالت تاالبــی بیش از
حــد تــوان تجدیــد پذیــری تــاالب ،تغییــر کاربــری اراضــی تاالبی
بــرای امــور کشــاورزی ،راهیابــی گونــه هــای غیــر بومــی و مهاجم
بــه تــاالب هــا و تغییــر اقلیــم و خشکســالی حاکــم بــر کشــور را
مــی تــوان از عمــده تریــن مشــکالت نابــودی تــاالب هــا عنــوان
کــرد.
تاالب زریبار مریوان نگین غرب کشور
تــاالب زریبــار مریــوان نیــز یکــی از تــاالب های کشــور اســت که
طــی چنــد ســال گذشــته دســتخوش تغییــرات زیســت محیطــی
قــرار گرفتــه و اگــر بــه فکــر ســاماندهی مشــکالت و احیــای آن
نباشــیم ،شــاید تــا چنــد دهــه دیگــر اثــری از ایــن تــاالب زیبــا
نیــز در کشــور دیــده نشــود و بــه ماننــد بســیاری از تــاالب هــای
مرکــزی ایــران بــه یــک دشــت خشــک تبدیــل شــود.
تــاالب زریبــار بزرگتریــن چشــمه آب شــیرین جهــان بــا ارتفــاع
هــزار و  ۲۸۵متــری از ســطح دریــا و طــول شــش کیلومتــر و
عــرض متوســط ســه کیلومتــر بــا مســاحتی برابــر بــا ســه هــزار
و  ۲۹۲هکتــار اســت کــه نزدیــک بــه  ۷۰۰هکتــار آن بــه نیــزار
تبدیــل شــده اســت.
اکوسیســتم تــاالب زریبــار مریــوان بــه عنــوان یــک واحــد
اکولوژیکــی و یــک اکوسیســتم آبــی در کردســتان پدیــده ای
بســیار زیبــا و نــادر اســت کــه در یــک دره طولــی نســبت ًا وســیع از
دو طــرف غــرب و شــرق بــا کــوه هــای پوشــیده از جنــگل احاطــه
شــده اســت.
تــاالب زریبــار مریــوان بــا اینکــه یکــی از منحصــر بــه فردتریــن
تــاالب هــای آب شــیرین جهــان بــه شــمار مــی رود ،ولــی
متاســفانه در طــول زمــان بــی مهــری هــای زیــادی بــه خــود دیده

اســت و اختصــاص نیافتــن اعتبــارات طــرح نجــات زریبــار مریوان
حیــات آن را بــا مشــکل جــدی روبــرو مــی کنــد.
متاســفانه در ســنوات گذشــته بــا برنامــه های غیر کارشناســی ســد
خاکــی در قســمت جنوبــی تــاالب احداث شــده و بــا ورود رســوبات
و شــن هــای جــاری و فضــوالت حیوانــی و انســانی بــه دریاچــه از
طریــق بنــد انحرافــی قزلچــه ســو ،ورود فاضــاب هــای انســانی و
مــواد زائــد جامــد  ۱۰روســتای حاشــیه تــاالب مشــکالت زیســت
محیطــی را افزایــش داد تــا ســتاد نجــات بخشــی و احیــای تــاالب
زریبــار مریــوان تشــکیل شــود تــا بتــوان بــا هماهنگــی دســتگاه
هــای متولــی بخشــی از مشــکالت ایــن تــاالب را برطــرف کــرد.
فاضــاب هفــت روســتای حاشــیه غربــی تــاالب
ســاماندهی شــد
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان کردســتان
در آخریــن جلســه ســتاد نجــات بخشــی تــاالب زریبــار مریــوان
گفــت :خوشــبختانه تاکنــون عملیــات ســاماندهی و انتقــال
فاضــاب هفــت روســتای حاشــیه غربــی تــاالب بــه تصفیــه خانه
فاضــاب مریــوان بــه اتمــام رســیده و تنهــا ســاماندهی فاضــاب
ســه روســتای حاشــیه شــرقی دریاچــه باقــی مانــده که کار شــبکه
انتقــال فاضــاب ایــن روســتاها نیــز بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۵
درصــد در حــال پیگیــری اســت.
صالــح مفاخــری اظهارداشــت :بــا برآوردهــای صــورت گرفتــه
بــرای اتمــام ایــن کار و انتقــال فاضــاب ایــن ســه روســتا بــه
تصفیــه خانه فاضــاب مریــوان نیــاز بــه دو میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
تومــان اعتبــار اســت کــه بــا تخصیــص بــه موقــع آن تــا پایــان
ســال ایــن کار بــه اتمــام مــی رســد.
وی در ادامــه افــزود :تنهــا مشــکلی کــه در ایــن حــوزه باقــی مانــده
ســاماندهی کانــال آب ســطحی و فاضــاب مشــترکی اســت که از
ســوی شــهر بــه ســمت تــاالب زریبــار در هنــگام بارندگــی روانــه
مــی شــود کــه جمــع آوری و انتقــال ایــن کانــال بــه ســمت تصفیه
خانــه فاضــاب مریــوان نیازمنــد یــک میلیــارد تومــان اعتبــار
اســت.
مدیرعامــل آبفــار کردســتان یــادآور شــد :در صــورت تخصیــص
اعتبــارات الزم ،کار ســاماندهی ایــن کانــال نیــز کــه در حــال
حاضــر  ۷۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد تــا پایــان ســال جــاری
بــه اتمــام مــی رســد تــا دیگــر شــاهد ورود فاضــاب هــای
شــهری و روســتایی بــه حــوزه تــاالب زریبــار نباشــیم.
حفــر چــاه هــای متعــدد و بهــره بــرداری بیــش از انــدازه از آب
تــاالب نیــز طــی ســالیان گذشــته یکــی دیگــر از مشــکالت و
معضالتــی بــود کــه تــاالب زریبــار را بــا خطــر نابــودی روبــه رو
مــی کــرد امــا خوشــبختانه در ایــن حــوزه نیــز اقدامــات مناســبی

صــورت گرفتــه کــه مــی تــوان امیــدوار بــود اگــر حــرف هــای
مســئوالن تنهــا شــعار نبــوده باشــد ،احیــای ایــن تــاالب را بــه
مــرور شــاهد باشــیم.
ورود ســالیانه  ۱۰میلیــون مترمکعــب آب بــه تــاالب
زریبــار
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کردســتان در ایــن زمینه
بیــان کــرد :در رابطــه بــا احیــای تــاالب زریبــار یــک برنامــه جامع
در ســال  ۹۴بــه تصویــب شــورای برنامــه ریــزی اســتان رســید که
طــی آن دایکــی کــه قبـا بــر روی تــاالب بــا هــدف آبیــاری بیش
از هــزار هکتــار از اراضــی پایــاپ احــداث شــده بــود و صدمــات
جبــران ناپذیــری بــه ایــن تــاالب وارد مــی کــرد ،تخریــب شــد.
خالــد جعفــری ادامــه داد :در حــال حاضــر کار تامیــن آب مــورد
نیــاز بــرای آبیــاری پایــاب بیــش از هــزار و  ۶۰۰هکتــار از اراضــی
حاشــیه تــاالب زریبــار از محــل ســید گاران تامیــن مــی شــود کــه
از ســال  ۹۵کــه ایــن کار آغــاز شــده تاکنــون بیــش از  ۳۵میلیــارد
تومــان هزینــه شــده اســت.
وی گفــت :انجــام ایــن کار باعــث شــده عــاوه بــر صرفــه جویــی
مناســب در مصــرف آب تــاالب ،چــاه هــای حفــر شــده در اطــراف
تــاالب نیــز جمــع آوری شــده و همیــن امــر باعــث حفــظ و
پایــداری منابــع آبــی اطــراف تــاالب شــده اســت و در حــال حاضــر
بــا فعالیــت هایــی کــه صــورت گرفتــه اســت ســاالنه  ۱۰میلیــون
مترمکعــب آب وارد تــاالب زریبــار مریــوان مــی شــود.
قبــا حجــم زیــادی از پرنــدگان هــم بــه ایــن تــاالب کــوچ
مــی کردنــد ولــی بنظــر مــی رســد کــوچ پرنــدگان هــم نســبت
بــه گذشــته کاهــش یافتــه و حتــی رغبــت پرنــدگان هــم بــرای
اســتفاده از ایــن تــاالب کــم شــده اســت و نیزارهــا نیــز بــه عنــوان
یکــی از ویژگی هــای اکوسیســتم تــاالب زریبــار مامن و زیســتگاه
مناســبی بــرای پرنــدگان بشــمار مــی رود کــه بــه دالیلــی ایــن
نیزارهــا در چنــد ســال اخیــر بــا رشــد بــی رویــه روبرو شــده اســت.
نجــات و احیــای تــاالب زریبــار نیازمنــد اعتبــارات
خــاص اســت
همچنیــن اســتاندار کردســتان در خصــوص آخرین وضعیــت تاالب
زریبــار مریــوان اظهارداشــت :اعتبــارات موجــود حــال و روز تــاالب
زریبــار را تغییــر نمــی دهــد و احیــا و نجــات ایــن تــاالب نیازمنــد
ایــده و اعتبــارات خــاص اســت.
بهمــن مرادنیــا اعتبــارات و امکانــات موجــود در اســتان را بــرای
نجــات تــاالب زریبــار غیرکافــی ارزیابــی کــرد و افــزود :زریبــار
بــرای مــردم اســتان کردســتان از حیــث زیســت محیطــی و
گردشــگری دارای اهمیــت فــراوان اســت.
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وی وضعیــت حــال حاضــر تــاالب زریبــار را ناخوشــایند توصیــف
کــرد و ادامــه داد :بــا اقدامــات و اعتبــارات اســتانی بــرای نجــات
و احیــای تــاالب زریبــار مریــوان کاری نمــی تــوان انجــام داد و
انتظــار داریــم رئیــس ســازمان محیــط زیســت بــه طــرح نجــات
تــاالب زریبــار کمــک هــای اعتبــاری و فنــی الزم را داشــته باشــد.
اســتاندار کردســتان خواســتار تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی برای
جلوگیــری از دچــار شــدن  تــاالب زریبــار بــه سرنوشــت دیگــر
تــاالب هــای کشــور شــد و یــادآور شــد :امیــد داریــم در دو هفتــه
آینــده تیــم کارشناســی مســتقر در تــاالب انزلــی بــرای بررســی
ابعــاد و زوایــای کار در تــاالب زریبــار بــه مریــوان ســفر کننــد.
مرادنیــا بــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای احیــای تــاالب زریبــار اشــاره
کــرد و بیــان کــرد :بــرای احیــای ایــن تــاالب دو میلیــارد و ۲۰۰
میلیــون تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه ســعی مــی کنیــم بخشــی
از آن را از محــل اعتبــارات اســتانی و بخشــی را نیــز از محــل
اعتبــارات شهرســتان تامیــن کنیــم.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تــاالب زریبــار بــرای مــردم
اســتان کردســتان از چنــد بعــد مناظــر طبیعــی ،زیســت محیطــی
و گردشــگری بســیار مهــم اســت ،انتظــار داریــم بــا تخصیــص
اعتبــارات خــاص از محــل اعتبــارات ملــی وضعیــت ایــن تــاالب
را بهبــود بخشــید.
بهشــت گردشــگری غــرب ایــران ظاهــرا تــا پیــش از برگــزاری
ایــن جلســه حــال و روز خوشــی نداشــت و نفســش در آغــوش
تنــگ نیزارهــا بــه شــماره افتــاده و پرنــدگان و آبزیانــش را فــراری
داده بــود ،امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن روزهــا تنهــا مشــکل
باقیمانــده بــرای نجــات و احیــای ایــن تــاالب وجــود نیزارها اســت
کــه طــی چنــد ســال گذشــته رشــد زیــادی داشــته انــد و بــه نظــر
مــی رســد اگــر کاری بــرای ایــن نیزارهــا صــورت نگیــرد طــی
چنــد ســال آینــده ایــن تــاالب بــه نیــزار تبدیــل مــی
شــود و اثــری از آب آن نمــی مانــد.
کارشناســان مــی گوینــد رشــد نیزارهــا در ســال هــای
اخیــر بــه دلیــل ورود فاضــاب روســتاهای اطــراف
بــه داخــل تــاالب بــوده و اکنــون بخــش زیــادی از
تــاالب را ایــن نیزارهــا پوشــانده انــد کــه خوشــبختانه
مســئوالن اعــام کردنــد کــه کار انتقــال و ســاماندهی
کامــل فاضــاب حاشــیه تــاالب تــا پایــان امســال بــه
اتمــام مــی رســد و از ورود فاضــاب بــه داخــل تــاالب
جلوگیــری مــی شــود.
جلوگیــری از ورود فاضــاب روســتاهای اطــراف زریــوار
بــه داخــل تــاالب کــه بــر رشــد نیزارهــا کــه بخــش
زیــادی از فضــای دریاچــه را اشــغال کــرده انــد ،کمــک
کــرده و چهــره غیرآبــی بــه ایــن تــاالب مهاجرپذیــر
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پرنــدگان بخشــیده بــود ،یکــی از دغدغــه فعــاالن محیــط زیســت
اســت کــه خوشــبختانه امــروز شــاهد شــنیدن خبرهــای خــوش در
ایــن زمینــه هســتیم و اکنــون بایــد بــرای جمــع آوری ایــن نیزارها
نیــز چــاره ای اندیشــیده شــود.
تاالب زریبار مشکلی برای احیا ندارد
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور نیــز در جریــان آخریــن
ســفر خــود بــه اســتان کردســتان ضمــن بازدیــد میدانــی از تــاالب
زریبــار ،اظهارداشــت :بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه طــی چنــد ســال
گذشــته در خصــوص احیــای تــاالب زریبــار انجــام گرفته مشــکلی
بــرای ادامــه ایــن رونــد وجــود نــدارد.
عیســی کالنتــری افــزود :احیــای تــاالب ها یکــی از ســخت ترین
وظایــف ســازمان محیــط زیســت اســت ،چــرا کــه انجــام ایــن کار
نیــاز بــه آب دارد کــه خوشــبختانه وضعیــت آب تــاالب زریبــار
مناســب اســت و احیــای ایــن تــاالب امــکان پذیــر اســت.
وی ادامــه داد :هــم اکنــون غیــراز ســه تــاالب در کشــور مابقــی
تــاالب هــا خشــک شــده انــد ولــی خوشــبختانه بــا توجــه بــه
مشــاهدات عینــی و وجــود تکنولــوژی هــای جدیــد بــرای نجــات
زریبــار هنــوز دیــر نشــده اســت.
معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه پرشــدن تــاالب زریبــار به
دلیــل ورود مــواد آلــی بــوده و دلیــل طبیعــی نــدارد ،یــادآور شــد:
نیزارهــا پارازیــت و مهمــان هــای ناخوانــده تــاالب هــا هســتند و
بایــد بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای نویــن و بــه روز دنیــا از
توســعه ایــن نیزارهــا جلوگیــری کــرد.
کالنتــری مجموعــه برنامــه هــای اجــرا شــده در اســتان بــرای
جلوگیــری از ورود مــواد آلــی نظیــر پســماندها و فاضــاب هــا
بــه تــاالب را ارزشــمند و قابــل تقدیــر دانســت و بیــان کــرد :هــم
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اکنــون گروهــی از متخصصیــن در تــاالب انزلــی مشــغول اجــرای
طرحــی بــرای مبــارزه بــا نیزارهــا هســتند کــه ایــن امــر مــی تواند
بــرای زریبــار هــم پاســخگو باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه انجــام مطالعــات ناقــص و کارهای کارشناســی
نشــده مشــکالت تــاالب زریبــار را بــه وجــود آورده اســت ،گفــت:
خســارت هــای ایــن کار جبــران ناپذیــر اســت ولــی بــا توجــه بــه
وضعیــت کنونــی تــاالب زریبــار نجــات ایــن تــاالب هنــوز دیــر
نشــده اســت.
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور در ادامــه ســخنان خــود
بــه اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای نجــات تــاالب زریبــار اشــاره کــرد
و اظهارداشــت :دولــت اعتبــارات مــورد نیــاز را تامیــن خواهــد کــرد
امــا گام نخســت بایــد تدویــن برنامــه درســت باشــد.
کالنتــری افــزود :مهمتریــن بخــش کار عملیــات بیرونــی نظیــر
جلوگیــری از ورود پســماند بــه تاالب اســت که خوشــبختانه بخش
اعظــم آن اجــرا شــده اســت و عوامــل درونــی بــرای نجــات تاالب
زریبــار نیــز بــا بهــره منــدی از تکنولــوژی جدیــد قابــل اجرا اســت.
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه پیـش بینی به عمـل آمـده و تخصیص
اعتبـارات الزم بـرای احیـای تـاالب زریبار مریـوان انتظـار داریم تا
پیـش از پایـان کار دولـت دوازدهـم ایـن کار به اتمام برسـد.
رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور بــا بیــان اینکــه هــم
اکنــون تــاالب زریبــار از مــواد آلــی انباشــته شــده اســت ،یــادآور
شــد :پرشــدن تــاالب زریبــار بــه علــت ورود مــواد آلــی بــوده و این
مــواد شــرایط بــی هــوازی در پاییــن آب را بــه وجــود آورده اســت و
در نتیجــه عمــق آب کــم و نیزارهــا شــروع بــه رشــد و تکثیــر کرده
و تــاالب تصــرف مــی شــود.
کالنتــری اقدامــات انجام شــده در راســتای جلوگیری از پســماندها
و ورود فاضــاب هــا بــه تــاالب را قابــل تقدیــر دانســت و بیــان
کــرد :اگــر نتیجــه کارهــای گــروه متخصصــی کــه در تــاالب
انزلــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند ،مثبــت باشــد ،نیزارهــای
تــاالب زریبــار نیــز ظــرف یــک ســال تخلیــه مــی شــود و منابــع
مالــی آن را نیــز تامیــن مــی کنیــم.
وی خطــاب بــه مســئوالن حاضــر در جلســه گفــت :امیــدوارم
حداکثــر تــا پایــان کار ایــن دولــت ،تــاالب زریبــار بــه حالــت قبلــی
خــود بازگــردد و نگــران تامیــن منابــع مالــی نیــز نباشــید و بنــده
مطمئنــم تــاالب زریبــار بــه ســرعت مــی توانــد احیــا شــود.
کارشناســان گردشــگری معتقدنــد کــه وجــود چنیــن تــاالب هایی
در هــر منطقــه ای مــی توانــد موجــب خیــر و بــرکات فراوانــی
شــود و بــا برنامــه ریــزی دقیــق و اصولــی و اجــرای طــرح هــای
متناســب بــا وضعیــت تــاالب شــغل هــای فراوانــی ایجــاد کــرد.
صنعــت گردشــگری بــه عنــوان بزرگتریــن و متنــوع تریــن صنعت
در دنیــا بــه حســاب مــی آیــد .بســیاری از کشــورها ایــن صنعــت
پویــا را بــه عنــوان منبــع اصلــی درآمــد ،اشــتغال ،رشــد بخــش
خصوصــی و توســعه ســاختار زیربنایــی مــی داننــد ،بــه ویــژه در
کشــورهای در حــال توســعه ،یعنــی در آنجــا کــه شــکل هــای
دیگــر اقتصــاد ،مثــل تولیــد یــا اســتخراج از نظــر اقتصــادی بــه
صرفــه نیســت یــا نقــش چنــدان مهمــی در صحنــه تجــارت و
بازرگانــی ندارنــد ،بــه توســعه صنعــت گردشــگری توجــه زیــادی
مــی شــود.
تــاالب زریبــار مریــوان نیــز علیرغــم برخــورداری از
جاذبــه هــای طبیعــی فــراوان ،بــا مشــکالت و موانــع
گوناگونــی مواجــه بــوده کــه مانــع از جــذب و گســترش
گردشــگر بــه آن شــده اســت و ایــن تــاالب در اغلــب
زمینــه هــا فاقــد امکانــات و تســهیالت الزم بــرای جلب
رضایــت گردشــگران اســت.
امیدواریــم بــا خبرهــای امیــدوار کننــده ای کــه
مســئوالن در خــال جلســه ســتاد نجــات بخشــی
تــاالب زریبــار مریــوان ارائــه دادنــد ،ســال هــای بعــد
شــاهد برگــزاری ســتاد توســعه گردشــگری در ایــن
منطقــه باشــیم و دیگــر از مشــکالتی کــه چنــد ســال
اســت ایــن تــاالب بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنند
خبــری نباشــد.
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ثمین
مامقانینژاد

نتایــج تحقیقــی کــه اخیــرا درمــورد
شــادکامی انجــام شــد ،مرکــزی را در
زمــره نقــاط دارای وضعیــت نامطلــوب
قــرارداد و زنــگ خطــری را بــه صــدا
درآورد کــه نشــانگر گــم شــدن
دغدغــه هــای اجتماعــی درپــس
مشــکالت اقتصــادی اســت.

از مولفــه هایــی کــه مــی توانــد در پویایــی و ســامت یــک جامعه
نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذاری را ایفــا کنــد میــزان شــادی و
امیــد بــه زندگــی در میــان افــراد آن جامعــه اســت.
براســاس تحقیقاتــی کــه اخیــرا در رابطــه بــا وضعیــت نشــاط
اجتماعــی در اســتان هــای کشــور انجــام شــده ،اســتان مرکــزی
وضعیــت مناســبی در زمینــه میــزان نشــاط اجتماعــی نــدارد.
اســتان مرکــزی یــک اســتان صنعتــی اســت کــه بیشــترین
میــزان اشــتغال آن مربــوط بــه فعالیــت کارگــران در صنایع اســت،
متاســفانه بــا توجــه بــه مشــکالت ایجــاد شــده و مســائلی کــه
صنایــع و کارگــران را در چنــد ســال اخیــر درگیــر خــود کــرده،
میــزان نشــاط و امیــد اجتماعــی در ایــن اســتان کاهــش داشــته
اســت.
بــر همیــن اســاس برنامه هــای افزایــش شــادی و نشــاط اجتماعی
در ایــن اســتان بایــد بــا جدیــت بیشــتری دنبال
شــود ،در غیــر ایــن صــورت عــاوه بــر عــدم
پویایــی و نشــاط جامعــه ،شــاهد افزایش آســیب
هــای اجتماعــی خواهیــم بــود کــه بســیاری از
ایــن آســیب  هــا لطمــه هــای جبــران ناپذیــر
و هزینــه هــای بســیار زیــادی را بــه جامعــه
تحمیــل خواهــد کــرد.
پویایی جامعه در گرو وجود نشاط و امید
در شهروندان
یــک روانشــناس در ایــن زمینــه اظهــار داشــت:
شــادی و نشــاط یکــی از ضروریــات و نیازهــای
طبیعــی هــر انســان و در واقــع جــزء هیجانــات
مثبــت و تاثیرگــذار بــر افــراد یــک جامعه اســت
کــه بایــد بــه روش هــای صحیــح بــه ایــن نیاز
پاســخ داده شــود.
فرامــرز آســنجرانی بــا اشــاره بــه اینکــه شــادی
احساســی اســت کــه از رضایتمنــدی افــراد
نســبت بــه اطرافیــان خــود و جامعــه نشــات
مــی گیــرد ،بیــان کــرد :در صورتــی کــه
ایــن رضایتمنــدی وجــود داشــته باشــد ،قطعــا مــی توانیــم شــاهد
ســامت روح و روان افــراد جامعــه باشــیم ،در غیــر ایــن صــورت
افــراد دچــار افســردگی و ناامیــدی و انتقــال آن بــه جامعــه خواهنــد
شــد.
وی اظهــار کــرد :بــا قطعیــت مــی تــوان گفــت جامعــه ای کــه در
آن ناامیــدی و افســردگی جایگزیــن نشــاط و شــادابی باشــد ،جامعه
ای اســت کــه نمــی توانــد بــه پویایــی و شــکوفایی دســت پیــدا
کنــد و رونــد توســعه اجتماعــی آن متوقــف مــی شــود.
ایــن روانشــناس بــا بیــان اینکــه برنامــه هــای شــادی زا در جامعــه
بســیار ناچیــز و کــم اســت ،ادامــه داد :بایــد در ایــن زمینــه یــک
برنامــه ریــزی منســجم و جــدی وجــود داشــته باشــد و در ایــن
بخــش نیــز از ظرفیــت تمامــی دســتگاه هــا اســتفاده شــود ،زیــرا
جامعــه ای مــی توانــد بــه رشــد دســت پیــدا کنــد کــه افــراد آن
بــا نشــاط باشــند.
آســنجرانی اظهــار داشــت :شــادی و نشــاط عــاوه بــر اینکــه
تضمیــن کننــده ســامت روح و جســم افــراد یــک جامعــه اســت،
ســبب افزایــش ارتبــاط اجتماعــی بیــن افــراد جامعــه نیــز خواهــد
شــد و بــر ســایر ابعــاد زندگــی افــراد از جملــه کار ،تحصیــل و...
تاثیــر مثبــت دارد.
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آیا سندنشاط اجتماعی راهگشاست؟
وی خاطــر نشــان کــرد :ارتقــای شــادی و نشــاط در جامعــه یکی از
عوامــل مهــم در افزایــش ســرمایه اجتماعــی اســت کــه در نهایــت
توســعه اجتماعــی و تحقــق شــاخصه هــای یــک جامعــه ســالم را
رقــم مــی زنــد.
کمبود شادی و نشاط اجتماعی در استان مرکزی
در ایــن رابطــه همچنیــن یــک جامعــه شــناس و عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه بیــان کــرد :یکــی از ویژگــی هــا و شــاخص هایی
کــه مــی تــوان بــرای یــک جامعــه ســالم در نظــر گرفــت ،شــادی
و نشــاط اجتماعــی اســت ،در واقــع امیــد و شــادی یــک پیــش نیاز
بســیار مهــم بــرای نشــاط اجتماعــی محســوب مــی شــود.
مریــم یارمحمــد توســکی بــا بیــان اینکــه شــادی کــه ناشــی از
هیجــان مثبــت باشــد تبدیــل بــه نشــاط اجتماعــی مــی شــود،
ادامــه داد :بــر ایــن اســاس مــی تــوان گفــت شــادی کــه از
هیجانــات زودگــذر و یــا کاذب نشــات بگیــرد ،نمــی توانــد نشــاط
اجتماعــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
بــه منظــور دســت یابــی بــه ســرمایه اجتماعــی بایــد تــاش شــود

شــادی کــه در جامعــه ایجــاد مــی شــود یــک شــادی مثبت باشــد
تــا بتوانــد نشــاط اجتماعــی را تولیــد کنــد ،هیجانــات و شــادی
هــای زودگــذر نشــاط اجتماعــی را ارتقــا نمــی دهنــد
وی بیــان کــرد :بــه منظــور دســت یابی بــه ســرمایه اجتماعــی باید
تــاش شــود شــادی کــه در جامعــه ایجــاد مــی شــود یک شــادی
مثبــت باشــد تــا بتوانــد نشــاط اجتماعــی را تولیــد کنــد ،هیجانات و
شــادی هــای زودگــذر نشــاط اجتماعــی را ارتقــا نمــی دهند.
ایــن جامعــه شــناس و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه خاطر نشــان
کــرد :نبــود نشــاط اجتماعــی در جامعــه پیامدهــای منفــی بــه
همــراه دارد کــه از مهــم تریــن ایــن مــوارد مــی تــوان بــه افزایــش
آمــار طــاق و کاهــش ســامت اجتماعــی و افزایــش افســردگی و
اقــدام بــه خودکشــی اشــاره کــرد.
توســکی اظهــار کــرد :در اســتان مرکــزی شــاهد کمبــود شــادی و
نشــاط اجتماعــی هســتیم و مــی تــوان گفــت یکــی از دالیــل بــاال
بــودن آمــار نــزاع و درگیــری و کاهــش میــزان اعتمــاد اجتماعــی
در ایــن اســتان براســاس اظهــار نظــر کارشناســان ایــن بخــش،
کمبــود نشــاط اجتماعــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب بــه منظور
دســت یابــی بــه شــادی و نشــاط اجتماعــی در جامعــه بــه ویــژه

اســتان مرکــزی فاصلــه بســیار زیــادی وجــود دارد ،عنــوان کــرد:
دلیــل ایــن مســئله نبــود زیــر ســاخت هــای ایجــاد کننــده نشــاط
در اســتان مرکــزی اســت.
ســند نشــاط اجتماعــی اســتان مرکــزی در مرحلــه
تدویــن اســت
مدیــرکل دفتــر اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری مرکــزی نیــز
در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :کشــور ایــران بــر اســاس آخریــن
ارزیابــی هــای انجــام شــده در بیــن  ۱۵۷کشــور جهــان از نظــر
شــادی رتبــه  ۱۱۵را کســب کــرده و بــر اســاس همیــن ارزیابــی از
ســال  ۲۰۱۳تــا ســال  ۲۰۱۸نــرخ نشــاط اجتماعــی در کشــورمان
نیــم درصــد کاهــش پیــدا کــرده کــه وضعیــت اســتان مرکــزی نیز
از ایــن لحــاظ مشــابه وضعیــت کلــی کشــور اســت.
غالمرضــا فتــح آبــادی بــا اشــاره بــه اقدامــی کــه تحــت عنــوان
ترســیم نقشــه نشــاط ایــران بــه منظــور مشــخص شــدن میــزان
نشــاط در ســطح کشــور و همچنیــن معرفــی شــادترین و غمگیــن
تریــن اســتان هــا انجــام شــده ،بیــان کــرد :در ایــن بخــش ۲۷هزار
نفــر در  ۳۱اســتان کشــور مــورد ارزیابــی قــرار گرفتند
کــه شــادترین اســتان در ایــن ارزیابــی زنجــان و
غمگیــن تریــن اســتان یــزد اعــام شــد و اســتان
مرکــزی نیــز در رده  متوســط قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :نبــود شــادی و نشــاط اجتماعــی
در جامعــه ناشــی از عوامــل متعــددی اســت و تــا
زمانــی کــه مشــکالت و موانــع موجــود رفــع نشــود،
نمــی توانیــم در برنامــه ریــزی هــای ایــن حــوزه
بــه موفقیــت دســت پیــدا کنیــم ،بــه همیــن منظــور
دســت یابــی بــه یــک سیاســت گــذاری واحــد دارای
اهمیــت بســیار اســت.
مدیرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری
مرکــزی امیــد بــه آینــده و رضایــت را یکــی از مــوارد
مهــم در ارتقــای ســرمایه اجتماعــی معرفــی و عنــوان
کــرد :در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نارضایتــی هایــی
کــه در حــوزه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و ...هســت،
مشــکالت بســیار زیــادی در کشــور و بــه تبــع آن
اســتان وجــود دارد و چنیــن جامعــه ای نمــی توانــد به
شــادی و نشــاط اجتماعــی دســت پیــدا کنــد.
فتــح آبــادی خاطــر نشــان کــرد :بایــد تمامــی
متغیرهــای تاثیرگــذار در شــادی و نشــاط اجتماعــی شناســایی و بــا
یــک برنامــه ریــزی اصولــی و هدفمنــد در ایــن بخــش اقدام شــود،
البتــه دســت یابــی بــه ایــن هــدف مهــم نیازمنــد زمــان زیــادی
اســت و تمامــی دســتگاه هــا بایــد در ایــن بخــش همــکاری الزم
را داشــته باشــند ،البتــه نقــش رســانه هــا نیــز در ایــن حــوزه نبایــد
نادیــده گرفتــه شــود.
وی بــا اشــاره بــه تدویــن ســند نشــاط اجتماعــی در اســتان مرکزی
افــزود :ایــن ســند در حــال تدویــن اســت و مــا در تدویــن این ســند
فقــط بــه دنبــال نظریــه پــردازی نیســتیم ،بلکــه در تالش هســتیم
تــا بتوانیــم ماموریــت هــا و بایــد و نبایدهــای دســتگاه هــا را در این
حــوزه مشــخص کنیم.
بــه نظــر مــی رســد موضــوع شــادکامی و نشــاط یــک مقولــه
چنــد بعــدی اســت کــه از عوامــل مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی
و ...نشــات مــی گیــرد و چنانچــه بخواهیــم بــه ارتقــای نشــاط
اجتماعــی بپردازیــم ،بایســتی موانــع آن از ســر راه برداشــته شــوند،
وگرنــه برنامــه ریــزی هــا ثمــری نخواهــد داشــت؛ بــه همیــن
ســبب دســتگاه هــای مختلــف در ایــن رابطــه اثرگــذار هســتند تــا
حــل مجموعــه ای از مشــکالت و برنامــه ریــزی بــرای ارتقــای
امیــد ،در نهایــت افزایــش شــادکامی اجتماعــی را رقــم بزنــد.
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نان حالل با چکش آهنین از کوره سوزان درمی آید

آخرینچکشهایآهنگر

اســتاد علــی احمــدی آخریــن آهنگــر
اسما محمودی
شــهر کرمــان اســت که بــا عــرق جبین
و اراده ای آهنیــن در ســن  70ســالگی
پشــت کــوره زغالــی مــی نشــیند بــا ضربــات چکــش آهــن
را نــرم مــی کنــد و نــان حــال در مــی آورد.

ایــن روزهــا اوضــاع اقتصــادی بــه گونــه ایســت کــه رســانه
هــا مملــو از خبرهــای مربــوط بــه احتــکار و فعالیــت مفســدان
اقتصــادی و اختــاس شــده اســت ،در حالیکــه برخــی ســعی مــی
کننــد بــا پــول حــرام یــک شــبه بــار خــود را ببندنــد و در ایــن میان
حــق میلیــون هــا نفــر را زیــر پــا بگذارنــد و زندگــی بســیاری از
مــردم را بــه خــاک ســیاه بنشــانند امــا در یکــی از راســته بازارهــای
کرمــان در گوشــه یــک حجــره دود گرفتــه یــک مــرد بــا خــاک
ســیاه لقمــه حــال در مــی آورد و ســر ســفره خانــواده اش مــی
گــذارد.
عقربــه ســاعت روی عــدد هفــت اســت و ســرمای صبــح کمــی
آزار دهنــده اســت ،وارد بــازار قلعــه محمــود مــی شــوم ،بــازاری که
بســیاری از کســبه اش بــه مــرور آن را تــرک کــرده انــد بــه ســمت
چهــار ســوق قــدم بــر مــی دارم و بــه جــز صــدای مــداوم برخــورد
کفشــم بــا ســنگ پــوش قدیمی تریــن بــازار کرمــان شــاهد رفت و
آمــد ســاکنان محلــه قلعــه محمــود هــم هســتم کــه اکثرا ســالمند
هســتند و نانــی در دســت بــه ســمت خانــه شــان مــی رونــد.
پول حالل برکت زندگی ام است
کمــی جلــو تــر کــم کــم صــدای چکــش اســتاد علــی بــه گــوش
مــی رســد ،حجــره ای کوچــک کــه طــول و عرضــش بــه زحمــت
چهــار متــر طــول و ســه متــر عــرض دارد در میانــه حجــره یــک
کــوره از ســنگ و گل بنــا شــده و آتشــی در دل کــوره در حــال زوزه
کشــیدن اســت .علــی آقــا در حــال تمیــز کــردن اطــراف کــوره
بــرای نــرم کــردن آتــش و کوبیــدن پتــک بــر ســندان وســط مغازه
اســت.
اطرافــش پــر از میــخ و کــوالن و بیــل و کلنــگ و انواع آهــن آالت
اســت ،خــودم را معرفــی مــی کنــم ،عــرق پیشــانی اش را خشــک

مــی کنــد و ماســکی کــه منــاع ورود زغالســنگ و دود بــه ریــه اش
مــی شــود را برمــی دارد و لبخنــدش هویــدا مــی شــود.
بــا آغــوش بــاز پذیــرای مــن مــی شــود و چنــد عکــس از مغــازه
اش مــی گیــرم کــه همــه اش زیبایــی و حســرتی اســت کــه بــا به
یــاد آوردن غوغــای میانــه بــازار و احتــکار و  ...بــه دلــم می نشــیند.
مگــر مــی شــود در ایــن وانفســا مــردی چشــم بــر ســود جویــی
هــای برخــی ببنــدد و صبــح هــا بــا یــک یــا علــی کرکــره مغــازه
اش را بــاال بزنــد و بــا چکــش و آتــش و آهــن پــول در بیــاورد.
پــای حرفهــای علــی آقــا مــی نشــینم؛ مــی گوید :حــدود  ۷۰ســال
قبــل وقتــی کودکــی ســه ســاله بــودم پــدرم بــرای شــاگردی مــن
را دســت اســتاد آهنگــر ســپرد از آن زمــان در ســرمای و گرمــا
پــای کــوره نشســتم و کارم ســاخت وســایلی بــود کــه مــردم نیــاز
داشــتند .روزگار خــوب بــود امــا
بــا صنعتــی شــدن زندگــی مــردم
رفتــه رفتــه مراجعــه مــردم بــه مــا
کمتــر شــد.
اســتاد علــی احمــدی مــی گویــد:
هنــوز هــم مــردم بــرای ســاخت
وســایل مــورد نیازشــان بــه مــا
مراجعــه مــی کننــد امــا اکثــرا
روســتایی و کشــاورز هســتند و
بــرای ســاخت بیــل و کلنــگ و یــا
وســایل فلــزی کــه دیگــر در بــازار
پیــدا نمــی شــود اینجــا مــی آینــد.
اســتاد آهنگــر خــدا رو شــکر مــی
کنــد و مــی گویــد :مــن و شــریکم
ایــن کــوره را وســط حجــره
ســاخته ایــم و صبــح هــا روشــن
مــی کنیــم خــدا هــم روزی مــا را
مــی رســاند و الحمــداهلل هــر دو
مــا زندگــی خوبــی داریــم و پــول
حــال ســر ســفره خانــه هایمــان
مــی بریــم.
اســتاد علــی آهــی مــی کشــد و

صفحه  | 50شماره  | 32مهر 97

مــی گویــد :هیــچ کــس و هیــچ نهــادی از مــا حمایــت نمــی کنــد
نــه میــراث فرهنگــی ســراغ مــا آمــده و نــه اداره صنعت ،متاســفانه
بیمــه نیســتیم و هزینــه هــای زندگــی و درمــان زیــاد اســت بــه
دلیــل اینکــه در گذشــته بیمــه نبودیــم بازنشســته هــم نمی شــویم
و بــرای گــذران زندگــی تــا آخریــن نفســی کــه داریــم بایــد کار
کنیــم.
وی ادامــه داد :شــاگرد نــدارم و جوانــان متاســفانه رغبتــی بــه
کارهــای ســخت نشــان نمــی دهنــد مــن هســتم و شــریکم کــه
بــا یکدیگــر کار مــی کنیــم و خــدا هــم رحمــت خــود را نصیــب
مــا مــی کنــد و هــر روز مشــتری هــای خــاص خودمــان را داریــم.
وی مــی گویــد :فرزنــدان مــا هــر کــدام بــه دنبــال کارهــای اداری
رفتــه انــد و دیگــر کســی ســراغ کارهایــی از ایــن دســت نمــی آید
امــا آمــاده هســتم اگــر کســی راغــب بــود ایــن حرفــه را بــه او
آمــوزش دهــم.
علــی آهنگــر مــی گویــد :مــن اعتقــاد زیــادی بــه نــان حــال
و عرقــی دارم کــه از پیشــانی مــن مــی ریــزد و  ۷۰ســال زندگی
خــود را بــا اعتقــاد بــه روزی کــه روزانــه خــدا ســر ســفره ام
مــی گذارنــد گذرانــده ام و هــر روز برکــت ایــن نــان بیشــتر
شــده اســت.
وقتــی از اســتاد علــی احمــدی در خصــوص شــرایط امــروز مــی
پرســم مــی گویــد :بــه تــو کــه جــوان هســتی و بــه بقیــه جوانــان
فقــط یــک حــرف دارم .نانــی کــه از خــراب کــردن زندگــی مــردم
در مــی آیــد و پشــت ان هــزاران اه اســت نمیتوانــد در زندگــی شــما
برکشــت کنــد .اینکــه یــک نفــر دنبــال دالل فروشــی مــی رود و
یکــی طــا مــی خــرد و در خانــه انبــار مــی کنــد و برخــی هــم
ارزاق اساســی را در خانــه هــا انبــار مــی کننــد یعنــی بــه خــدا توکل
ندارنــد.
وی مــی گویــد :در فرهنــگ اســامی  -ایرانــی مــا بایــد بــا کار و
تــاش شــبانه روزی باعــث قــوت قلــب اطرافیــان شــویم و دســت
بــه دســت هــم بدهیــم و ســختی هــا را پشــت ســربگذاریم و اجازه
ندهیــم ضحــاک هــای زمــان موجــب ضربــه زدن بــه کشــور
شــوند.
همــکار علــی آقــا بــرای آوردن زغــال کــوره از حجــره خــارج مــی
شــود ،بیــرون مغــازه ســکوت محــض اســت بــازاری بــزرگ کــه از
صدهــا حجــره اش کــه ســالها تعطیــل شــده انــد چنــد ده مغــازه
هنــوز باز اســت کــه اکثــرا هــم اســتاد کارانــی هســتند کــه آخرین
مــردان از نســل خودشــان در هــر حرفــه و کســب و کار هســتند.
بــازار ســوت و کــور اســت امــا چنــد متــر آن ســو تــر برخــی در
اندیشــه ســوداگری در بــازار دالر و طــا و ارزاق ضــروری مــردم
هســتند و ایــن داســتان ادامــه دارد.

حوالـی  ۹صبح وقتی رژه یگان های ویژه نیروهای مسـلح به مناسـبت آغاز هفتـه دفاع مقدس
در تمـام کشـور در حال برگـزاری بود ،بلوار لشـکر اهواز صحنـه درگیری میـان نیروهای ضد
انقلاب با نیروهای نظامی و انتظامی شـد تا حمله تروریسـتی به مراسـم رژه در اهـواز تیتر اول
تمامی اخبار رسـانه هـای داخلی و خارجی شـود.
بـه اعتقـاد کارشناسـان ،باوجود پیشـینه خـوب تئاتر گلسـتان در گذشـته ،ایـن هنر امـروز در
اسـتان بـه خصـوص در بخش محتـوا بسـیار ضعیف ظاهـر شـده اسـت موضوعی کـه متولیان
فرهنـگ هـم آن را رد نمـی کنند.
اسـتادکار و هنرمندان بابلی در شـبهای محرم با ابتـکاری خالقانه و نو از طـرح ضریح اباعبداهلل
حسـین (ع) رونمایـی کرده انـد و در آرزوی سـفر به کربال لحظه شـماری می کنند.
خالـق نوحه «ممد نبودی ببینـی» از روزهای دفاع مقدس و حسـرتی می گوید کـه در تب و تاب
جنـگ او را وا داشـت تـا بـا زبان شـعر جای خالی فاتحان شـهید خرمشـهر ،حماسـه هـای این
دوران را جاودانـه کند.
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استعدادهای تئاتر گلستان نیاز به آموزش دارند

الهامرئوفیفر

به اعتقاد کارشناسـان ،باوجود پیشـینه
خوب تئاتـر گلسـتان در گذشـته ،این
هنـر امـروز در اسـتان به خصـوص در
بخـش محتـوا بسـیار ضعیـف ظاهـر
شـده اسـت موضوعـی کـه متولیـان
فرهنـگ هـم آن را رد نمـی کننـد.

بــا بررســی جشــنواره هــای تئاتــر اســتانی و امیدهــای جــوان
گلســتان در ســال هــای گذشــته و رصــد بیانیــه داوران و مصاحبــه
آنهــا در طــول جشــنواره هــا ،مــی تــوان بــه یــک نقطــه مشــترک
رســید آن هــم خــاء محتــوا در آثــار ارائــه شــده اســت .بــه اعتقــاد
بســیاری از متخصصیــن حــوزه هنرهــای نمایشــی علــت ضعــف
در آثــار تولیــدی جوانــان گلســتانی و پائیــن آمــدن کیفیــت آثــار
در مقایســه بــا دهــه هــای  ۵۰و  ۶۰شــکاف بیــن نســل هاســت.
شکاف بین نسل جدید و پشکسوتان عامل ضعف تئاتر
موضوعــی کــه یــک نمایشــنامه نویــس و کارگــردان تئاتــر از آن
بــه عنــوان یــک مشــکل یــاد مــی کنــد مــی گویــد :نیروهــای
جــوان میــراث دار هنرمنــدان پیکســوتی هســتند کــه کوله بــاری از
تجربــه هنرهــای نمایشــی را دارنــد.
فــارس باقــری بــه اســتفاده از پیشکســوتان بــه عنــوان اســاتید در
رشــته هنرهــای نمایشــی تاکیــد مــی کنــد و مــی افزایــد :بــا ایــن
اقــدام بایــد فاصلــه ایجــاد شــده بیــن نســل امــروز و گذشــته در
حــوزه تئاتــر از بیــن بــرود.
ایــن مــدرس دانشــگاه ضمــن ابــراز خرســندی از وجــود نیروهــای
مســتعد جــوان در گلســتان ،مــی گویــد :بــا ایــن حجــم اســتعداد در
اســتان آنچــه بیــش از همــه خودنمایــی مــی کنــد خــا آمــوزش
اســت بــه همیــن خاطــر امیــدوارم مســئوالن اســتانی بــرای رفــع
مشــکل ایــن بخــش تدابیــر الزم را بیاندیشــند.
وی از هنــر تئاتــر بــه عنــوان دانــش یــاد مــی کنــد و ادامــه مــی
دهــد :بــدون مطالعــه و آمــوزش هیــچ گاه هنرمنــدان تئاتــر موفــق
نخواهنــد بــود.
گلستان سرزمین استعدادهای تئاتر
یــک کارشــناس ارشــد کارگردانــی هــم از گلســتان بــه عنــوان
ســرزمین اســتعدادهای تئاتــر یــاد مــی کنــد و مــی گوید :متاســفانه
در دهــه هــای اخیــر درخشــش ایــن نیروهــای توانمنــد بســیار کم
شــده اســت.
رضــا حامــدی خــواه مــی افزایــد :بــا وجــود افــراد نخبــه گلســتان
ماننــد عطالــه صفرپــور بــه نظــرم بایــد برآینــد تئاتــر اســتان بیــش
از آنچــه امــروز نمــود پیــدا کــرده ،باشــد.
او کــه بــه عنــوان داور بیســت و هفتمیــن جشــنواره تئاتــر گلســتان
در اســتان حاضــر شــده بــود دربــاره آثــار جشــنواره اینگونــه مــی

گویــد :آثــار جشــنواره تئاتــر در مقایســه بــا
ســال هــای قبــل قــدری رشــد داشــته امــا
بــا اینحــال در حــوزه متــن و محتــوا همچنــان ضعــف وجــود دارد.
حامــدی خــواه علــت ایــن ضعــف را نبــود دوره هــای آموزشــی
در بخــش نمایشــنامه نویســی مــی دانــد و مــی افزایــد :درحالیکــه
بــرای حــوزه بازیگــری و کارگردانــی دوره هــای آموزشــی زیــادی
در اســتان برگــزار مــی شــود بــه نــدرت دوره آموزشــی نمایشــنامه
نویســی برگــزار شــده اســت.
ایــن مــدرس دانشــگاه نمایشــنامه را زیــر ســاخت اندیشــه و
تفکــر یــک اثــر هنــری مــی دانــد و مــی گویــد :کیفیــت آثــار
بــا قــوی شــدن محتــوا ارتقــا مــی یابــد.وی بــه ارتبــاط منســجم
بیــن تئاتــر و ســینما تاکیــد مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد :زیبایــی
شناســی هنرمنــدان صحنــه اســتان خــوب نیســت بــرای حــل این
مشــکل مــی تــوان از هنرمنــدان ســینما کمــک گرفت.بــه اعتقــاد
ایــن کارشــناس ارشــد کارگردانــی ،انجمــن هنرهــای نمایشــی
اســتان بایــد بــا انجمــن هــای ادبــی هــم ارتبــاط برقــرار کنــد تــا
از ظرفیــت شــاعران و نویســندگان بهــره ببــرد.
مسئوالن فرهنگی شناختی از هنر ندارند
امــا جــدای از شــکاف بیــن دو نســل هنــری و بهــره نبــردن از
پیشکســوتان هنرهــای نمایشــی بــرای ارتقــا کیفیــت آثــار تولیدی
در اســتان ،یــک پژوهشــگر هنــر از نداشــتن شــناخت مناســب
مســئوالن در مقولــه هنــر بــه عنــوان مشــکل اصلــی یاد مــی کند
و مــی گویــد :اغلــب مدیــران ،هنــرو هنرمنــد را نمــی شناســند و از
برگــزاری جشــنواره فقــط بــه دنبــال ارائــه گــزارش عملکــرد بــه
مســئول باالدســتی هســتند بــه همیــن خاطــر جشــنواره هــا علــی
رغــم صــرف هزینــه هنگفــت ،بــدون خروجــی مثبــت اســت.
محمــد عــارف با بیــان اینکــه اکثــر جشــنواره ها فرمایشــی اســت،
ادامــه مــی دهــد :افــراد سیاســی کــه بــرای فرهنــگ انتخــاب مــی
شــوند بــرای حفــظ جایــگاه خــود حاضــر بــه ریســک در هنــر
نیســتند.
ایــن مــدرس دانشــگاه بابیــان اینکــه ذات هنــر ایــن اســت که ســر
تســلیم فــرود نیــاورد و خالقانــه بــه پیرامــون خــود نــگاه کنــد ،می
افزایــد :چــون ایــن امــر محقــق نشــده ما شــاهد اجــرای جشــنواره
هایــی هســتیم کــه بازخــورد مثبتــی بــرای هنرمندان نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره هــا مخاطــب مردمــی ندارنــد ،مــی
گویــد :در بیشــتر ایــن برنامــه هــا هنرمنــدان حضــور دارنــد و مردم

رغبتــی بــه حضــور در جشــنواره هــا نــدارد زیــرا آثــار ارائــه شــده
مردمــی نیســت.
ارتقا کیفی تولیدات نمایشی جشنواره امسال
بــا وجــود انتقــاد اســاتید هنــر و پژوهشــگران ایــن حــوزه بــه رونــد
عملکــرد مســئوالن اســتانی در حــوزه هنرهــای نمایشــی ،معــاون
هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان معتقد اســت
کــه آثــار راه یافتــه بــه بیســت و هفتمیــن جشــنواره تئاتــر اســتانی
بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه تولیــدات نمایشــی نســبت بــه
ســال هــای گذشــته از لحــاظ کیفــی ،رشــد داشــته اســت.
رمضــان یازرلــو تئاتــر را هنــری پویــا بــا دیدگاهــی همــه جانبــه
مــی دانــد مــی گویــد :در ایــن حــوزه بایــد هنرمنــدان هــر ســال
علــم خــود را در ســه بخــش کارگردانــی ،بازیگــری و نویســندگی
بــه روز کننــد.
وی ضعــف در حــوزه محتــوای هنرهــای نمایشــی را مــی پذیــرد
و مــی افزایــد :در حــوزه نمایشــنامه نویســی بایــد بیشــتر کار شــود
ایــن سیاســت از ســال گذشــته دنبــال مــی شــود.
معــاون هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا
بیــان اینکــه در ســال هــای آینــده شــاهد تولیــد آثــار نمایشــی
فاخــر خواهیــم بــود ،مــی افزایــد :توجــه بــه حــوزه نمایشــنامه
نویســی کمــک زیــادی بــه رشــد و ارتقــا کیفــی آثــار مــی کنــد.
وی از راه انــدازی کانــون نمایشــنامه نویســان توســط انجمــن
هنرهــای نمایشــی اســتان خبــر مــی دهــد و مــی افزایــد :ایــن
اقــدام قبــل از پایــان ســال جــاری صــورت مــی گیــرد.
یازرلــو هــم بــه پیونــد بیــن انجمــن هنرهــای نمایشــی و انجمــن
ادبــی تاکیــد مــی کنــد و مــی گویــد :تالشــمان بــر ایــن اســت تــا
کارگاه هــای آموزشــی بیــن رشــته ای هــم بــرای ایــن انجمــن ها
برگــزار کنیــم.
وی دربــاره فرمایشــی بــودن جشــنواره هــا اینگونــه توضیــح مــی
دهــد :فرمایشــی بــودن جشــنواره هــا را تــا  ۵۰درصــد تائیــد مــی
کنــم؛ در دهــه گذشــته ایــن فرمایشــی بــودن رنگــی در جشــنواره
داشــت امــا اکنــون ایــن رونــد در حــال اصــاح اســت.
بــا توجــه بــه پیشــینه هنــر تئاتــر در اســتان و وجــود نیروهــای
مســتعد در ایــن منطقــه انتظــار مــی رود تــا مســئوالن اســتان بــا
تدویــن راهــکار و سیاســت مناســب بــرای رشــد و ارتقــاء ایــن هنر
ارزشــمند تــاش کننــد تــا گلســتان کــه زمانــی مهــد تئاتر بــود به
جایــگاه گذشــته اش بازگــردد.
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پیر غالم هشترودی که با دو کالس سواد نویسنده  ۹جلد کتاب است
حــاج محســن محمــدی
اسماعیل رحیمی سراسکانرود
پیــر غــام هشــترودی
اســت کــه فقــط تــا
کالس دوم ابتدایــی درسخوانــده و بااینحــال نویســنده
 ۹جلــد کتــاب اســت.

اســماعیل رحیمــی؛ مداحــان اهلبیــت کــه بــا ذکــر مصیبــت و
ذکــر فضایــل خانــدان وحــی مجالــس حســینی را گرم و اشــک
عاشــقانه شــیعیان آل اهلل را جــاری میســازند ،از عوامــل مهــم
بقــای فرهنــگ عاشــورا هســتند.
جامعــه مــداح و ذاکــر اهلبیــت(ع) افــرادی هســتند کــه
در ســایه ایــن روش بیشــترین تأثیــر را در تعمیــق فرهنــگ و
معــارف اســامی در ذهــن مــردم دارنــد.
رســالت مقــدس مداحــان در عصــر حاضــر عبــارت اســت
از اســتفاده شایســته از عواطــف پــاک مــردم و جهــت دادن
بــه آنهــا در مســیر پاکــی ،تهذیــب و تقــوا .روشــنگری
افــکار جامعــه و هدایــت بــه ارزشهــا و خوبیهــا و
تقویــت ایمــان مــردم و حفــظ و اشــاعه فرهنــگ شــهادت
از طریــق یــاد شــهدای کربــا و شــهدای انقــاب و
جنــگ تحمیلــی ،طــرح معــارف اســام و انقــاب و حفــظ
آرمانهــای انقــاب.
در ایــن گــزارش سرنوشــت یکــی از ایــن خادمــان و عاشــقان
حســینی را معرفــی میکنیــم .پیــر غالمــی از خطــه هشــترود،
ســرزمین فرهنــگ و مذهــب و از خطــه آیــتاهلل انتظــاری
و پروفســور محســن هشــترودی کــه از ســال ۱۳۴۳مداحــی
میکنــد.
حــاج محســن محمــدی متخلــص بــه (ناطــق) متولــد
۱۳۲۶فرزنــد میرزاعلــی از روســتای اوشــندل اســت کــه در
حــال حاضــر بیــش از  ۴۰ســال اســت کــه در هشــترود زندگــی
میکنــد.
وقتــی بــرای مصاحبــه مــیروم بــا روی بــاز بــه اســتقبالم
میآیــد و بعــد از احوالپرســی درحالیکــه اشــک در
چشــمانش حلقـهزده بــا ایــن شــعر آغازگــر مصاحبــه میشــود:
«گیــدوب عمرمــون صفاســی قوتــاروب بهــار حســین جــان.
ویــرن عمرنــی فنایــه اولــی شرمســار حســین جــان .قاپــووا
گلــن گدانــی قواســان ســنه یاراشــماز ،باشــیم اوســته گل اولنده
ایدیــم افتخــار حســین جــان»
وی کــه تــا کالس دوم ابتدایــی درس نخوانــده اســت ،نوشــتن

۹جلــد کتــاب را همــه از موهبــت الهــی مــی دانــد .وی هفــت
جلــد کتــاب را توانســته بــه چــاپ برســاند کــه پرفــروش تریــن
کتابــش را گلشــن والیــت معرفــی میکنــد.
کتــاب گلســن والیــت ایــن پیــر غــام در مــدح و مراثی ســینه
زنــی و زنجیــر زنــی اســت و  ۵۰۰صفحــه را شــامل میشــود.
حــاج محســن میگویــد :االن کــه دشــمنان اســام و قــران
میخواهنــد بــا گســترش فســاد و فحشــا مــردم بــه خصــوص
جوانــان را از معنویــت و مذهــب جــدا ســازند ،مــن بــه عنــوان
یــک غــام اهلبیــت توصیــه ای بــه جوانــان و مــردم دارم
کــه خانوادههــا و جوانــان را تشــویق کننــد کــه در راه امــام
حســین(ع) و حضــرت عبــاس(ع) قلــم فرســایی کننــد.
وی ســپس میافزایــد :مــا نیــز آمادهایــم کــه در ایــن راه هرچــه
در تــوان داریــم در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم ،چــون هرچــه ذکر
مصیبــت اهلبیــت نوشــته شــود بیشــتر مــردم آگاه خواهنــد
شــد و ایــن کار نقشــه دشــمنان را خنثــی میکنــد.

وی گالیــهای نیــز از مســئوالن دارد و میگویــد :بایــد از
شــاعران و مداحــان حمایــت شــود.
وی ادامــه میدهــد :مــا کــه آفتــاب لــب بــوم هســتیم ولــی
از مســئوالن تقاضــا دارم کــه الاقــل از شــاعران و مداحــان
جــوان حمایــت کننــد تــا درگاه اباعبــداهلل حســین (ع) از عطــر
احساســات داغ و ســوز دل خادمــان و نوکرانــش پــر شــود.
ایــن پیــر غــام بــا ایــن شــعر حرفــش را بــه پایــان میرســاند:
«اولســون ســام جــاه و جــال محمــده(ص) اولســون ســام
حســن کمــال محمــد (ص) اولســون ســام مطلــع انــوار عالمه.
صلــوات اوخــی محمــده وال محمــده(ص) »
بــدون شــک در ایــن روزگاری کــه شــاهد رشــد قــارچ گونــه
انــواع مداحیهــای نادرســت و نوحههــای پــر از اشــتباه در
ایــام محــرم هســتیم حمایــت از چنیــن پیرغالمــان و گســترش
چــاپ کتابهــای نوحــه ســرایی آنهــا مــی توانــد گامــی در
جهــت جلوگیــری از تحریــف قیــام عاشــورا باشــد.
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کوثرکریمی

حملــه تروریســتی ،مراســم رژه در
اهــواز را تیتــر اول رســانه هــای داخلی
و خارجــی کــرد ،حادثــه ای کــه یکــی
از مجروحــان آن مــی گویــد :تیرهــای
دشــمن بــه اراده مــا خللــی وارد
نکــرده اســت.

حوالــی  ۹صبــح وقتــی رژه یــگان هــای ویــژه نیروهــای مســلح
بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس در تمــام کشــور در حــال
برگــزاری بــود ،بلــوار لشــکر اهــواز صحنــه درگیــری میــان
نیروهــای ضــد انقــاب بــا نیروهــای نظامــی و انتظامــی شــد تــا
حملــه تروریســتی بــه مراســم رژه در اهــواز تیتــر اول تمامــی اخبار
رســانه هــای داخلــی و خارجــی شــود.
حادثــه ای کــه بــا  ۲۴کشــته و  ۶۹زخمــی ،موجــی از محکومیــت
ایــن حادثــه تروریســتی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب ،رئیــس
جمهــور ،روســای قــوای قضاییــه و مقننــه ،دیگــر مســئوالن
کشــوری و اســتانی و حتــی دیگــر کشــورها را در پــی داشــت.
بیمارســتان هــای رازی ،آپادنــا ،امــام خمینــی(ره) ،آیــت اهلل کرمی و
بیمارســتان ارتــش شــنبه تلخــی را بــه واســه دیــدن خانــواده های
داغــدار از ســر گذراندنــد.
ســرباز  ۲۰ســاله باغملکــی کــه یکــی از مجروحــان ایــن حادثــه
تروریســتی اســت در خصــوص شــرح ماجــرا گفــت :از جلــوی
جایــگاه ،رژه زده و رد شــدیم و بــه پشــت جایــگاه رفتیــم تــا دوبــاره
روی بانــد رژه برگردیــم ولــی چهــار فــرد مســلح از پشــت جایــگاه
روبــروی مــا قــرار گرفتــه و شــروع بــه تیرانــدازی کردنــد.
کمــال نظــری مــی افــزود :یکــی از تروریســت هــا خیلــی بــه مــن
نزدیــک بــود و بعــد از تیرانــدازی هــای آنهــا دو تیــر بــه کتــف من
اصابــت کــرد.
ایــن ســرباز  ۲۰ســاله باغملکــی مجــروح شــده بــا اشــاره بــه خروج
تیرهــا از کتفــش بعــد از عمــل جراحــی بیــان کــرد :آن لحظــه
ابتدایــی تیرانــدازی عــده ای از حاضــران در رژه خودشــان را روی
زمیــن انداختنــد ولــی آن تروریســت بــه ســمت ســر ایــن افــراد
تیرانــدازی کــرد.
مزدور بودن دشمنان
در میــان زخمــی هــای ایــن حادثــه نــام دو پرســنل صدا و ســیمای
مرکــز خوزســتان دیــده مــی شــود .یکــی از آن هــا مــی گویــد:
در واحــد فنــی مرکــز صــدا و ســیمای خوزســتان مشــغول بــه کار
هســتم؛ بــرای مراســم رژه جــزو گــروه واحــد ســیار ضبــط برنامــه
رژه بــودم و کنــار جایــگاه حضــور داشــتیم.
مهــدی موگهــی مــی افزایــد :شــرایط بســیار وحشــتناکی بــود
و چنــد نفــر از شــهدا را خودمــان جابجــا کردیــم و از شــدت
ایــن حادثــه و تیرانــدازی هــا بیهــوش و بعــد بــه بیمارســتان
اعــزام شــدم.
ایـن کارمنـد مصـدوم صـدا و سـیمای خوزسـتان ضمـن
محکومیـت این حادثـه تروریسـتی بیان مـی کند :کسـانی که
به مـردم عـادی تیراندازی مـی کنند ،بـی مروتی را بـه نمایش
گذاشـتند.
موگهــی بــا تأکیــد بــر اینکــه دشــمنان نمــی تواننــد مــردم را
از نظــام و امنیــت کشــور دلســرد کننــد ،ادامــه داد :ماننــد ســال
هــای گذشــته نقشــه هــای شــوم دشــمنان نظــام و اســام
نقشــه بــر آب شــده و آنهــا بــه اهــداف پلیــد خــود دســت پیــدا
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پایانقالبایستادهایم

نکردنــد.
وی در پایــان یــادآور شــد :دشــمنان امتحــان خــود را پــس داده و
مــزدور بودنشــان بــرای مــردم بــه اثبــات رســیده و عمــرا بتواننــد
نظــر مــردم را از عالقــه وافــر خــود بــه نظــام برگرداننــد.
امنیت کشور خدشه دار نمی شود
مهـران ویسـی شـیخ ربـاط سـرباز وظیفـه  ۲۶سـاله اهـوازی یکی
دیگـر از مصدومـان ایـن حادثـه اسـت اظهـار کـرد :مقابـل جایگاه
مشـغول نواختن مارش بـرای رژه سـربازان بودم که یکبـاره صدای
تیرانـدازی بـه گوش رسـید؛ اصلا تروریسـت هـا را ندیدم.
وی افــزود :بعــد از تیرانــدازی چیــزی ندیــدم و روی زمیــن افتــادم
و همــه از روی قفســه ســینه مــن رد شــدند ،کــه منجــر بــه آســیب
بدنــی مــن شــد.
این سـرباز مصـدوم حادثه تروریسـتی اهـواز ضمن محکـوم کردن
ایـن حادثـه تصریح کرد :دشـمنان نظـام به هیـچ وجه نمـی توانند
مـردم را دلسـرد و یـا به امنیـت کشـور خدشـه ای وارد کننـد چون
ملـت و مـردم همـواره از همدیگـر حمایت مـی کنند.
ویسـی شـیخ رباط در پایان گفت :قطعـا تیراندازی و احسـاس مرگ
در یک لحظه شـاید وحشـتناک باشـد ولی دشمنان کشـور هرگز را
بـا چنیـن حمالتی به اهـداف خود دسـت پیدا نمـی کنند.
تأثیری بر اراده ملت ندارد
یکــی دیگــر از مجروحــان حادثــه تروریســتی اهــواز اظهــار کــرد:
قطعــا وحــدت و همگرایــی ملــت ایــران بــا چنیــن حوادثــی دو
چنــدان مــی شــود؛ دشــمن آرزوی دلســردی و زیــر ســؤال بــردن
امنیــت کشــور را بــه گــور خواهــد بــرد.
حســین براتــی افــزود :ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه دشــمنان
اســام و نظــام چنیــن کاری را انجــام مــی دهنــد ،غافــل از اینکــه
هیــچ تأثیــری بــر اراده ملــت نخواهــد داشــت.
ایــن مجــروح حادثــه تروریســتی اهــواز تصریــح کــرد :بــا چنیــن
اقداماتــی موضــع گیــری علیــه دشــمنان بیشــتر مــی شــود.
پاســداران و نظامیــان هیــچ ترســی از تیرانــدازی ندارنــد و در هــر
لحظــه ای آمــاده جانفشــانی بــرای مــردم ،نظــام و اســام هســتند.

ترسی از حمالت کور کورانه ای نداریم
یکی دیگر از مصدومان پاسـداری که نخواسـت نامش عنوان شـود
اظهـار کـرد :در پایگاه بسـیج پنـج حوزه شـهری حضور داشـتم که
با صـدای تیرانـدازی به سـمت محـل حادثه حرکـت کـردم؛ بعد از
رسـیدن بـه محـل متوجه شـدم کـه دو نفـر بـدون هـدف در حال
تیرانـدازی به سـمت مـردم و جایگاه هسـتند.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه پاســداران نظــام جمهــوری
اســامی ایــران بــرای جانفشــانی لحظــه شــماری مــی کننــد و
اصــا ترســی از چنیــن حمــات کــور کورانــه ای ندارنــد ،گفــت:
بــر خــاف خواســته دشــمنان اســام و نظــام قطعــا چنیــن
حوادثــی باعــث افزایــش وحــدت و همدلــی بیــن مــردم می شــود.
افزایش وحدت
علـی براتی که از دسـت چـپ تیر خـورده دیگر از مجروحـان حادثه
تروریسـتی حملـه مسـلحانه بـه رژه نیروهـای مسـلح اهواز اسـت
اظهار کرد :دشـمنان نظام و اسلام با چنین حمالتـی باعث افزایش
وحـدت میـان مـردم و نیروهـای نظامـی ـ انتظامی می شـوند .وی
افـزود :موضـع گیری بـر علیه دشـمنان از سـوی هموطنـان ایرانی
از هر قشـری بیشـتر شـده و اهداف دشـمنان و گروه های تکفیری
هرگـز محقق نمی شـود.
ایـن مجـروح حادثـه تروریسـتی حملـه مسـلحانه بـه رژه نیروهای
مسـلح اهواز تصریـح کرد :اگـر بال اینطور باشـد که خوشـحال می
شـوم چنین سـعادتی نصیبم شـده و بـه درجه شـهادت نائل شـوم.
ایــن پاســدار بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــا اســام پیــروز مــی شــود،
عنــوان کــرد :جلــوی جایــگاه بــرای پوشــش خبــری و تصویــری
حضــور داشــتم ،دو گروهــان رد شــده و زمــان عبــور گروهان ســوم
صــدای مهیــب تیرانــدازی بــه گــوش رســید.
براتــی ادامــه داد :بعــد چنــد ثانیــه تیرانــدازی بــه صــورت رگبــاری
تــا حــدود  ۱۵دقیقــه ادامــه داشــت و ایــن تیرانــدازی هــا بــدون
وقفــه و ممتــد انجــام مــی شــد.
وی یـادآور شـد :تروریسـت هـا مـردم ،زن ،کـودکان و پاسـداران را
مجـروح کردنـد ولـی قطعـا چنین حملات کـور کورانه ای توسـط
عمـوم مـردم و همـه نظامیـان نیروهای مسـلح محکوم می شـود.
براتــی گفــت :هرچنــد از مصدومیــت و آســیب دیــدن مــردم
ناراحــت هســتم امــا چنیــن حمالتــی اصــا آنقــدر بــزرگ
نیســتند کــه خللــی در امنیــت کشــور ایجــاد کننــد.
وی در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــا از ایــن تیرانــدازی
نترســیده بیــان کــرد :مــا نظامیــان و پاســداران همچنــان بــا
قاطعیــت بــه کار خــود ادامــه مــی دهیــم.
هــر چنــد تروریســت هــای توانســتند عــده ای از مــردم را
بــه شــهادت برســانند و تعــدادی را مجــروح کننــد ولــی ایــن
حرکــت هــای کــور و بزدالنه نمــی تــوان اراده ملــت در دفــاع از
آرمــان هــای نظــام را سســت کنــد .مــردم از قــوم و منطقــه ای
بــا قــدرت تمــام پــای ایــن نظــام و انقــاب ایســتاده انــد و ایــن
تیرهــای ناجوانمردانــه نمــی توانــد اراده آنهــا را سســت کنــد.
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خالق «ممد نبودی» از نوحه
ماندگارش می گوید

هنوزکابوسمیبینم
سیده فاطمه هالالت

خالــق نوحــه «ممــد نبــودی ببینــی» از روزهــای دفــاع
مقــدس و حســرتی مــی گویــد کــه در تــب و تاب جنــگ او
را وا داشــت تــا بــا زبــان شــعر جــای خالــی فاتحــان شــهید
خرمشــهر ،حماســه هــای ایــن دوران را جاودانــه کنــد.

جــواد عزیــزی متولــد  ۱۳۳۷و یــک خرمشــهری اســت کــه بــا
نوحــه «ممــد نبــودی ببینــی» هــر ســوم خــرداد یــاد فرمانــده
شــهید خرمشــهر شــهید جهــان آرا را زنــده مــی کنــد .مــرد جــا
افتــاده و دانشــگاهی امــروز و جــوان پاســدار  ۱۹ســاله زمــان جنگ
کــه روزهــای آغازیــن جنــگ و دفــاع  ۴۵روزه خرمشــهر را بــه
چشــم دیــده و از آن دوران هنــوز دو ترکــش در نزدیــک نخــاع اش
بــه یــادگار دارد .مــردی کــه بیــش از چهــار ســال از هشــت ســال
دفــاع مقــدس را بــا وجــود مجروحیــت در میــدان نبــرد بــود و تــا
امــروز خاطــرات تلــخ و شــیرین آن روزگار را در رویــای اکثــر شــب
هایــش مــرور مــی کنــد.
پیش از آغاز جنگ ماموریت شما چه بود؟
مــن زمانــی مســئول تــدارک ســپاه بــودم .یــک مــدت در دژبانــی
ســپاه بــودم .کار تقســیم گــروه هــا بــرای گشــت هــا و نگهبانــی
هــا را انجــام مــی دادم .مدتــی هــم در قســمت عملیــات ســپاه
خرمشــهر بــودم .ایــن کارهــا را ادامــه مــی دادم تــا جنــگ شــد.
البتــه قبــل از اینکــه جنــگ شــود ،شــهید جهــان آرا طبــق نامــه
ای مــن را بــه دادســرای  انقــاب بــرای کار معرفــی کــرد .مــن
هــم رفتــم امــا آن کســی کــه بایــد کارم را انجــام مــی داد آن
روز بــه محــل کارش نرفتــه بــود کــه از همــان جــا بــه خانــه
رفتــم .شــبکه آبــادان داشــت فیلمــی پخــش مــی کــرد .فیلــم
طوالنــی ،هنــری و زیبایــی بــود .در حیــن پخش فیلم ســینمایی
متوجــه زیــر نویــس شــدم کــه بــه گــروه خونــی  Oو  Aنیــاز
داریــم .مــن گــروه خونــی ام  Bبــود .در آخــر نوشــت بــه گــروه
خونــی  Bنیــاز داریــم .رفتــم بیمارســتان کــه خــون بدهــم.
شــهر حالــت غیرعــادی داشــت .همــان جــا یکــی از بچــه هــای
ســپاه خرمشــهر را دیــدم .جریــان را از او پرســیدم .گفــت در مــرز
درگیــری شــده اســت .ایــن اتفــاق مربــوط بــه  ۱۵تــا ۲۰شــهریور
بــود کــه مــن از همانجــا بــه ســپاه رفتــم و بــا بچــه هــا عــازم
مــرز شــدیم.
ایــن اتفــاق قبــل از شــروع رســمی جنــگ بــود؟
ممکــن اســت کمــی در مــورد آن روزهــا گوییــد؟
بلــه .ایــن نبــود کــه عــراق فــی البداهــه بگویــد فــردا حملــه مــی

کنیــم و بالفاصلــه حملــه کننــد .باالخــره بــرای جنگ یک ســری
نقــل و انتقاالتــی بایــد انجــام و امکاناتــی کــه موقــع عملیــات نیــاز
اســت و همچنیــن لشــکر و ارتــش بایــد فراهــم شــود کــه همــه
ایــن کارهــا زمــان بــر اســت و صــدام هــم از خیلــی وقــت پیــش
آمــاده عملیــات بــود .بــه دنبــال ایــن قضایــا رژیــم بعــث چنــد
تانــک کــه قــدرت شــلیک نداشــتند امــا مــی توانســتند حرکــت
کننــد را بــه خرمشــهر آورد و ســمت راســت جــاده شــلمچه و در
نزدیکــی هــای پــل نــو مســتقر کــرد.
یــک اختالفــی زمانــی هــم وجــود دارد کــه عــده ای مــی گوینــد
از زمــان حملــه عــراق تــا ســقوط خرمشــهر  ۳۵روز طــول کشــید.
امــا خرمشــهری هــا همــه مــی گوینــد  ۴۵روز طــول کشــید و این
اختــاف مربــوط بــه  ۲۰شــهریور اســت  .جنــگ در واقــع از ۲۰
شــهریور شــروع شــد نــه  ۳۱شــهریور.
مــا هــم از همــان موقــع وارد درگیــری شــدیم .روســتایی بــه اســم
جوگــه وجــود داشــت ،یــک قریــه بــود کــه  ۶تــا هفــت خانــواده
آنجــا زندگــی مــی کردنــد .جــای کوچکــی بــود کــه عراقــی هــا
روبــروی ایــن روســتای کوچــک پاســگاه مــرزی داشــتند و مــا
رفتیــم آنجــا مســتقر شــدیم .مــردم روســتا آنجــا را تخلیــه کــرده
بودنــد .آن زمــان درگیــری در نــوار مــرزی وجــود داشــت و مــا
بــرای اســتراحت بــه خانــه هــای روســتای جوگــه مــی رفتیــم.
درگیری مسلحانه بود؟
بلــه مــا آنجــا شــهید هــم مــی دادیــم .شــهید حیــدر حیــدری،
اســکندر حیــدری و رحمــان اقبــال پــور بچــه هــا یــی بودند کــه از
طریــق نهــر رفتنــد ســمت پاســگاه عــراق پــل هایشــان را منفجــر
کردنــد .آنهــا بــا خمپــاره شــلیک مــی کردنــد مــا هــم بــا خمپــاره .
 ،۱۰۶آرپــی جــی میزدیــم .در همــان  ۱۰روز ســید  جعفر موســوی،
حیــدر حیــدری ،رحمــان اقبــال پــور و ســربازی از پادگان دژ شــهید
شــدند.
تا کی جوگه ماندین؟
تــا  ۳۱شــهریور آنجــا بــودم .دو ســه روز بــود
کــه کســی نیامــده بــود کــه بــه مــا ســر بزنــد.
البتــه مهمــات و غــذا مــی دادنــد و مــی رفتنــد.
 ۳۱شــهریور نفراتــی آمدنــد جوگــه را تحویــل
دادم و پاســگاه مــرزی مومنیــن کــه بــه ســمت
شــلمچه بــود ،رفتــم .وقتــی رســیدم ،دیــدم
در حــال تخلیــه پاســگاه مومنیــن هســتند.
پرســیدم چــرا تخلیــه مــی کنیــد؟ گفتنــد بــه
مــا دســتور داده انــد تخلیــه کنیــم و بــه شــهر
برگردیــم چــون قــرار اســت هواپیماهــا شــهر را

بمبــاران کننــد .در آن بیــن شــخصی بــه نــام رفیعــی بــود کــه
مــی گفــت مــن آنجــا را تخلیــه نمــی کنــم چــون بــی ســیم
هــا بیــت المــال هســتند و بایــد فکــری بــرای آن بکنــم بعــد
تخلیــه کنــم .از مهمــات مقــداری تــی ان تــی هــم بــود .چالــه
ای کندیــم و آنهــا در چالــه گذاشــتیم رویــش خــاک ریختیــم
کــه بعــد از بمبــاران آنهــا را از مخفیــگاه خــارج کنیــم  .دو ســه
تــا از بچــه هــا گفتنــد مــا مــی رویــم و جلــوی عراقــی هــا مــی
ایســتیم کــه رفتنــد و  ۱۰ســال بعــد برگشــتند .مــن هــم بــه
جوگــه برگشــتم تــا بــه بچــه هــا بگویــم مقــر را تخلیــه کننــد.
از مومنیــن تــا جوگــه را  پیــاده آمــدم عراقــی هــا بیــن راه مــن
را دیدنــد .بــا خمپــاره  ۶۰شــروع بــه زدن کردنــد اینکــه چطــور
از مخمصــه جــان ســالم بــه در بــردم و بــه شــهر رســیدم هــم
داســتانی داشــت .وقتــی برگشــتم بعــداز ظهــر شــده بــود .شــهر
خیلــی بهــم ریختــه بــود .عراقــی هــا شــهر را هــدف قــرار داده
بودنــد .بــد طــوری مــی زدنــد .نقطــه بــه نقطــه شــهر را مــی زدند.
شــهر ملتهــب بــود .هر کســی ســعی مــی کــرد خــودش و خانــواده
اش را نجــات دهــد .بــاورش بــرای مــردم ســخت بــود .انتظــار
داشــتند یــک طــوری یکــی ورود کنــد تــا جنــگ تمــام شــود امــا
خبــری نشــد.
روحیهتان در طول جنگ چطور بود؟
مــن خــودم را مــی گویــم ،کاری بــه کســی نــدارم .مــن کمــی
مــی ترســیدم .امــکان دارد بعضــی هــا بگوینــد نمــی ترســیدیم .اما
روحیــه مــن خیلــی خــوب نبــود .آن موقــع فشــار بــود .آدم ذاتــا
تحمــل شکســت را نــدارد اگــر تحمــل هــم داشــته باشــد برایــش
اینکــه قبــول کنــد کشــور دیگــری وارد کشــورش شــده اســت و
زورش بــه آن نمــی رســد ،ســخت اســت.
شــما بــه جــز رزمنــده ،شــاعر و خالــق نوحــه هــای مانــدگار دفــاع
مقــدس هــم هســتید .از کــی طبــع شــعرتان را کشــف کردیــد؟
شــعر گفتــن در ذات همــه مــا ایرانــی هــا هســت .از شــما مــی
پرســم تــا حــاال شــعر نگفتــه ایــد؟ اگــر بگوییــد نگفتــه ام حــدس
مــی زنــم راســت نگفتــه باشــید .همــه شــعر مــی گوینــد .شــعر به
ذهــن همــه مــی رســد و باالخــره هــر کســی اگــر شــعر قدیــم را
نگفتــه باشــد شــعر ســپید را گفتــه اســت میــزان اثرگــذاری آن هم
بمانــد امــا همــه یــک بــار شــعر گفتــه انــد .یــک عــده یادداشــتش
مــی کننــد یــک عــده یادداشــت نمــی کننــد .مــن هــم اوایــل در
شــهرهایم از نظــر محتــوا و عــروض و قافیــه اصــول را رعایــت
نمــی کــردم .قبــل از جنــگ بیشــتر بــرای دلــم شــعر مــی گفتــم.
از هرکــس خوشــم مــی آمــد برایــش شــعر مــی گفتــم ( .با خنــده)  .
البتــه شــعرهایم را یــا بعــد از یادداشــت کــردن پــاره می کــردم و یا
در خرمشــهر درگیــر جنــگ جــا ماندنــد.
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در شهر به شاعر مسلکی معروف بودید؟
نــه .مــا چنــد دوســت بودیــم کــه بــا هــم شــعر مــی گفتیــم امــا
بعضــی از آنهــا بــه شــب شــعرها مــی رفتنــد و شعرهایشــان را می
خواننــد امــا مــن نمــی رفتــم .بــا بچــه هــا جمــع  مــی شــدیم و
کتــاب شــعر مث ـا اخــوان ثالــث ،احمــد شــاملو را مــی خواندیــم
و یــک چیزهایــی را هــم خودمــان مــی نوشــتیم و بعــد بــرای
همدیگــر مــی خواندیــدم.
زمان جنگ در شب و خلوتتان هم شعر می گفتید؟
زمــان جنــگ و قبــل از ســقوط خرمشــهر نــه ،امــا بعــد از
ســقوط خرمشــهر کــه رفتیــم و در هتــل پرشــن مســتقر شــدیم
آنجــا هــر شــب ســینه زنــی داشــتیم اگــر نگویــم هــر شــب
هــر ســه چهــار شــب یــک بــار هــر شــب جمعــه یــک بــار
مراســم ســینه زنــی بــود .بچــه هــا هــم کــه شــهید مــی شــدند
برایشــان مجلــس مــی گرفتیــم شــب مــی آمدیــم برایشــان
ســینه زنــی مــی کردیــم .امــا نوحــه ای کــه متناســب بــا جنــگ
و دفــاع باشــد وجــود نداشــت بــه فراخــور آن نوحــه هــای
موجــود را تغییــر مــی دادیــم  .مثــا اگــر در نوحــه ای گفتــه
بــود «مــادر اکبــر مــرو میــدان» مــا تغییــرش مــی دادیــم و بــه
«مــادر اکبــر بــرو میــدان» تبدیلــش مــی کردیــم .یــا «بنشــین
کنــارم» را بــه «منشــین کنــارم» تبدیــل مــی کردیــم .ممکــن
بــود بــه مصــرع بعــد کــه مــی رســیدم نمــی شــد بــا ایــن
تغییــرات آن اصــاح کــرد آنجــا نوبــت مــداح بــود کــه بــا آوا
درســتش کنــد .آن موقــع مــن و جمشــید بــرون ایــن کارهــا
را مــی کردیــم مــن مــی نوشــتم او مــداح بــود و مــی خوانــد .در
واقــع یــک کار دو نفــره ترکیبــی بــود .نمــی شــد گفــت کارمــان
حرفــه ای بــود چــون کار حرفــه ای نبــود اما کار مســتمر شــعر را
بــا رفوگــری نوحــه هــای قدیــم شــروع کــردم.
از نوحه های جدیدتان استقبال می شد؟
غوغــا مــی شــد .همــه خودمانــی و رفیــق و رفقــا بودنــد و مــی
خواســتند عــزاداری کننــد .آن زمــان نفــرات در واحــد  ،۱۰۶خمپاره
انــداز و خــط مقــدم ،تعمیــرگاه ،آشــپزخانه و غیــر پراکنــده بودنــد و
یــک ســری کــه شــب آنجــا بودنــد ،دورهــم جمــع مــی شــدند.
حــدود  ۷۰یــا  ۸۰نفــری مــی شــدند .آن موقــع بــرای بچــه هــا
فرقــی نمــی کنــد کجــا بیاســتد .هرکــس هرجــا می ایســتاد ســینه
مــی زد ،خــوب هــم ســینه مــی زدنــد و جــواب مــی دادنــد.
شــناخت شــما از ممــد خرمشــهر مربــوط بــه همــان
موقــع بــود؟
خیــر .شــهید جهــان آرا را قبــل از اینکــه ســپاه خرمشــهر تشــکیل
شــود مــی شــناختم .دبیرســتان بازرگانــی ســابق و الفتــح فعلی مقر
ســپاه بــود ماهــم یــک تعــدادی از بچــه هــای خرمشــهر بودیــم
کــه روبــروی آن محــل ،ســاختمانی گرفتــه بودیــم و مســئولیت
آنجــا بــا صائــب عبــود زاده بــود .آنجــا فعالیــت مــی کردیــم امــا در
ســپاه نبودیــم از آنجــا بــود کــه جهــان آرا را مــی شــناختم.
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و یاران چه غریبانه را چطور؟
بخشــی از ایــن نوحــه متعلــق بــه مــن اســت زمــان ســرودن ایــن
یکــی ،اهــواز بــودم کــه نشســتم شــعر را گفتــم .معمــوال اینطــور
نیســت کــه مــن بــروم دنبــال شــعر ،شــعر خیلی وقــت هــا خودش
بــه ســراغم مــی آیــد.

شعر ممد نبودی را کی خلق کردید؟
ســرودن شــعر ممــد نبــودی در زمــان جنــگ بــود .جهــان آرا مهــر
ســال  ۶۰شــهید شــد .ســوم خــرداد ســال  ۶۱خرمشــهر آزاد شــد
و شــهید جهــان آرا  ۹مــاه بــود کــه شــهید شــده بــود و آزاد ســازی
خرمشــهر را ندیــد و ســال  ۶۱اولیــن ســالگردش جمشــید بــرون
مــداح همراهــم هــم در عملیــات بیــت المقــدس شــهید شــده بود.
ســه تــا اتوبــوس شــده بودیــم تــا بــه تهــران برویــم و در مراســم
ســالگرد شــهادت جهــان آرا شــرکت کنیــم .قــرار شــد یــک نوحــه
باشــد کــه در آن مراســم بخوانیم کــه آن نوحــه را خودم گفتــم و در
اتوبــوس هــم خــودم بــرای بچــه هــا خوانــدم.
همــان موقــع و آنــی بــه فکــر ســرودن یــک
نوحــه بــرای شــهید جهــان آرا افتادیــد و یــا زمــان
آزادســازی هــم جــای خالــی شــهید جهــان آرا
احســاس مــی شــد؟
زمـان آزادسـازی خرمشـهر که حرفـش بود جای شـهید جهـان آرا
و بقیـه شـهدا خالـی اسـت کـه کاش می شـد باشـند و آزادسـازی
خرمشـهر را ببینند .مثال جمشـید برون خیلی دوسـت داشت حضور
داشـته باشد و آزاد سـازی خرمشـهر را ببیند و آرزو داشت برود باالی
گلدسـته مسـجد جامع و همان جا شـروع به اذان گفتـن کند .خیلی
از بچه ها بودند که شـهید شـدند و نتوانستند آزاد سـازی خرمشهر را
ببیند و قبل از سـرودن این نوحـه در واقع ذهنیتی از آنها داشـتم بعد
کـه گفتند بیـا نوحه بگـو ،نوحـه ممد نبـودی را بـه یاد جـای خالی
همه شـهدا گفتم.
آنچه می سرایید نوحه است یا شعر؟
شعر است اما به نیت نوحه
شعر ممد نبودی را فی البداهه گفتید؟
بله

االن بعـد از  ۳۵چنـد سـال اگـر بخواهیـد جنـگ و
خرمشـهر بعد از جنـگ را تعریف کنید چـه می گویید؟
جنــگ چیــز خوبــی نیســت .امــا اجتنــاب ناپذیــر اســت چیــزی
نبــود کــه مــا بخواهیــم دنبالــش برویــم .آن جنــگ تحمیــل شــد
و مجبــور شــدیم .نمــی توانــم بگویــم از جنگیــدن پشــیمانم هــر
کــس ایــن حــرف را بزنــد دیوانــه اســت چــون اگــر جنــگ نمــی
کردیــم خرمشــهر و ایــران و نظــام جمهــوری اســامی تمــام مــی
شــد و چیــزی تحــت عنــوان ایــران باقــی نمــی مانــد .از اینکــه
جنــگ کردیــم پشــیمان نیســتیم بــا وجــود اینکــه معتقــدم جنــگ
چیــز خوبــی نیســت.
خاطراتش هنوز با شماست؟
بلــه .مــن نمــی توانــم بگوییــم هــر شــب ولــی اکثــر شــب هــا
بــا کابــوس مــی خوابــم .هنــوز کــه هنــوز اســت فکــر مــی کنــم
عراقــی هــا حملــه کردنــد و مــن در خرمشــهر هســتم ،مــی خواهم
بــروم بجنگــم ،اســلحه نــدارم .بعــد اســلحه گیــرم مــی آیــد،
فشــنگ نــدارم .بعــد کــه فشــنگ پیــدا مــی کنــم درگیــری شــدید
اســت و خشــاب جــا نمــی رود ،خشــاب جــا بــرود ،مســلح نمــی
شــود ،مســلح مــی کنــد هرچــه شــلیک مــی کنــم تیــر بیــرون
نمــی آیــد بعــد هــر چــه قــدر بخواهــم فــرار کنــم  تــوان دویــدن
نــدارم .از خــواب بیــدار مــی شــوم.
اکثر شب ها این طور است؟
اکثر شب ها
در مورد این احساس هم شعر گفته اید؟
نه
بعــد از پایــان جنــگ هــم بــه شــعر گفتــن ادامــه
دادیــد؟ شــعرهای شــما چــه حــال و هوایــی دارنــد؟
مــن  شــعر زیــاد نمــی گویــم ،نوحــه مــی ســرایم و ایــن زبــان
حــال خــودم اســت .مــی گویــم:
یـاران مدارایـم کنیـد /گاهـی ترحم /با مـن که خـود را چند سـالی
کـرده گـم /من مژدگانی مـی دهم هر که مـرا یافـت /در این حوالی
گـم شـدم در بیـن مـردم  /یـک دسـت لبـاس خاکـی و صد سـینه
اللـه /یـک دور ذکـر یـا رب و صـد لـب ترنـم  /یـک سـینه ریزی
از پلاک چنـد لقمـه عرفـان  /یک چشـم دریا منسـب و یـک دانه
گنـدم /دارم  نشـانه می دهم آیـا ندید  /جـان عزیزان خـود و بانوی
در قـم  /در هر کالم می گردم و از من نشـان نیسـت /من گم شـدم
در کوچـه های بـی ترحم
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اسـتادکار و هنرمنـدان بابلـی
علیرضانوریکجوریان
در شـبهای محـرم بـا ابتـکاری
خالقانـه و نـو از طـرح ضریـح
اباعبداهلل حسـین (ع) رونمایـی کرده اند و در آرزوی سـفر
بـه کربلا لحظـه شـماری مـی کننـد.

طراحــی و اجــرای پشــت زمینــه ای زیبــا و متفــاوت در هیئــت
یافاطمــه الزهــرا(س) مــا را بــر آن داشــت تــا پــای صحبــت هــای
اســتاد کاری قابــل در فــن گــچ بــری کــه در نقاشــی و خطاطــی و
مجســمه ســازی و قالــب گیــری احجام ســیلیکونی دســتی بــر آتش
دارد و از قضــای اهــل بیــت خــادم درگاه بــی بــی دو عالــم نیز هســت
بنشــینیم.
خــودش را محمــد قربــان نیــا ۳۵ ،ســاله و اهــل بابــل معرفــی کــرد
و مــی گویــد :شــغل اصلــی بنــده گــچ بــری اســت و البتــه مســلط
بــه نقاشــی و خطاطــی و مجســمه ســازی و قالــب گیــری ســیلکون
نیــز هســتم.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۱۰ســال قبــل بــا توجــه بــه عالقــه ای
کــه بــه برنامــه هــای عــزاداری هیئتــی داشــتم و با توجــه به پرشــور
بــرگcار شــدن مراســمها و همچنیــن آشــنا شــدن بــا برنامــه هــای
هیئــت بــا توجــه بــه حضــور بــرادرم در ایــن مجموعــه بــرای اولیــن
بــار بــا شــرکت در مراســم عــزاداری وارد هیئــت شــدم .نمــی دانــم
چــه جذبــه ای باعــث پایبنــدی بنــده در هیئــت شــد؛ ولــی از خــدای
بــزرگ ممنونــم کــه لطــف خــود را در حقــم تمــام کــرد.
وی از مشــخصات طــرح دکــور در هیئــت فاطمــه الزهــرا (س) بابــل
و چگونگــی اجــرای آن مــی گویــد :در ابتــدا بنــا بــر ایــن بــود کــه
چنــد نفــر از خادمیــن هیئــت بــه کرب ـا برونــد تــا از ضریــح حــرم
اربــاب ،بــا زاویــه هــای مختلــف عکــس بــرداری کننــد .امــا وقــت
خیلــی کمــی داشــتیم و فرصــت مــان محــدود بــود و از طرفــی
هزینــه اجــرای ایــن طــرح خیلــی بــاال مــی رفــت ،در نتیجــه بــا یک
عکســی کــه از حــرم داشــتیم کار را شــروع کردیــم ،امــا بــرای اینکــه
بتوانیــم طــرح را روی جایــگاه بــه طــول  ۸متــر وارتفــاع  ۳متــر اجــرا
کنیــم نیــاز بــه بزرگنمائــی چنــد برابــری داشــتیم بــه نحــوی کــه
مثــا طــرح گلــی از ضریــح کــه  ۶ســانت پهنــا داشــت ،بایــد بــه
پهنــای  ۱متــر اجــرا مــی شــد .بــه همیــن خاطــر مجبــور شــدیم بــا
تغییراتــی در طــرح ضریــح اصلــی کــه البته بــه اصــل کار هــم ضربه
نزنــد طــرح گلهــا عــوض شــود تــا زیبایــی بیشــتری داشــته باشــد
کــه الحمــدهلل ایــن مقصــود حاصــل شــد و طــرح زیبائــی خــود را
از دســت نــداد.
وی ادامه داد :البته بی مناسـبت نیسـت کـه از خادمین عزیـزی که در
ایـن حـدود دو ماه فعالیـت از همـکاری و یاری بـه بنده دریـغ نکردند
یـاد کنم که اگـر نبود کمـک و همراهی ایـن عزیزان این طـرح آنچه
کـه اکنـون از کار در آمـده در نمی آمد ،اسـتاد یوسـف نـوروزی خطاط
خـط ثلـث ،اقای سـید حسـین برهانـی مدیریت اجـرای طـرح  ،آقای
علـی حبیب زاده کار آهنگری و آقایان مهرداد کربالیی و حسـن ولیپور
اجـرای رنگ و نقاشـی طـرح را کمک کردنـد و همه خادمانـی که هر
یـک به نحـوی و نوعـی در این ایـام با احسـاس مسـئولیت ،حامی ما
بودنـد تا ایـن کار به نتیجه رسـید.
قربـان نیـا ،دربـاره اینکـه مدت زمـان آمـاده سـازی و اتمام طـرح چه
قـدر بوده و شـما بـرای این کار چـه مقدار وقت گذاشـتید؟ مـی گوید:

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

ضریحی که ندیده ساخته شد

عشق به امام حسین (ع) درقاب هنر

تقریبـأ از زمـان طراحی تـا اجـرا و پایان کار حـدود  ۳ماه طول کشـید
و بنده هم تقریبأ  ۴۵روز کار شـبانه روزی داشـتم .خیلی سـخت اسـت
کـه وقـت کمـی داشـته باشـی و یـک کار هنـری مذهبـی آن هم به
عنـوان پشـت زمینـه ایـام عـزای دردانـه خلقـت حضـرت اباعبـداهلل
باشـد ،از طرفـی سـرعت و کیفیت هـردو چیـزی بودند کـه باید دقت
مـی کـردم و خـدا را شـکر با عنایـت اهـل بیت و پشـت کار خـودم و
همـکاری همـه دوسـتان و خادمین عزیزی کـه در هنگام اجـرای کار
از هیچ تالشـی دریغ نداشـتند توانسـتیم کار را یک روز مانده به شـب
اول محـرم آمـاده کنیم.
ایــن هنرمنــد بابلــی دربــاره اینکــه در مــدت ســاخت ایــن طــرح،
چــه شــیرینی هــا و زیبایــی هایــی و از طرفــی دیگــر چــه ســختی
هــا یــا تلخــی هایــی را تحمــل کردیــد؟ عنــوان کــرد :تلخــی
بــرای مــن فقــط آنجــا بــوده کــه خــودم در حــال ســاخت طرحــی
از ضریحــی بــودم کــه هنــوز خــودم از نزدیــک ندیدمــش ،یــاد
کربالئــی کــه هنــوز ندیدمــش .یــاد حضــرت رقیــه ســه ســاله
و   ...وگرنــه کار بــرای امــام حســین (ع) لــذت بخــش اســت و
ســختی نــدارد.
وی افــزود :زیباتریــن قســمت کار هــم  ،آخــر شــبها بــود کــه بچه ها
دورهــم جمــع مــی شــدند و بــا حضــور نوکرهــای اربــاب مثــل حــاج
رضــا و کربالئــی جبــار بــذری و  ...پــای ایــن طــرح ضریــح روضــه
اربــاب مــی خواندنــد و گریــه مــی کردنــد.
وی در پاســخ بــه اینکــه شــما شــغل شــما کارگــری اســت در ایــن
اوضــاع ســخت اقتصــادی چــه چیــزی باعــث شــد کــه یــک مــاه از
وقــت و کار و زندگیتــان را صــرف ایــن کار کنیــد؟ مــی گویــد :هــر
کســی در ایــن شــرایط  ،مشــکالت و ســختی هــای خــاص خــودش
را دارد ،ولــی محبــت بــه اهــل بیــت ایــن مســائل را نمــی شناســد،
مــن در طــول مــدت کار ایــن طــرح ،علیرغــم اینکــه از کار خــودم
جــدا بــودم ولــی خــدا رو شــکر بــه برکــت اهــل بیــت علیهم الســام

اصــا در مضیقــه مالــی نیفتــادم و از جاهایــی کــه فکــرش را نمــی
کــردم روزی مــن و خانــواده مــی رســید.
وقتــی کار ســاخت تمــام شــد و بــه طــرح نــگاه
کردیــد ،چــه احساســی داشــتید؟
واقعیتـش را بگویـم  ،بـا توجـه بـه اینکـه کار از یک سـایز کوچک به
سـایز چنـد برابـری تغییر کـرده بـود و قرینه سـازی ها و دقـت کار به
علـت بزرگنمائـی باید بیشـتر می شـد فکـرش را نمـی کـردم که در
ایـن زمـان کـم  ،کار اینقدر خـوب در بیاد .کار که تمام شـد خسـتگی
جسـمی که در بدنم بـود با نگاهـی که به طـرح انداختم کاملا از تنم
رفـت و بـه این باور رسـیدم که کاری که برای امام حسـین (ع) باشـد،
نیمـه تمـام ،روی زمین نمـی ماند.
اگــر بخواهیــد طرحتــان را بــه یکــی از شــهدای کربــا
تقدیــم کنیــد؛ بــه چــه کســی تقدیــم مــی کنیــد؟
بنــده ســرباز امــام زمــان (عــج) هســتم؛ مســلما ایــن کار را بــه امــام
حــی و حاضرمــان تقدیــم کــردم .ولــی اگــر بخواهــم ایــن کار را بــه
یکــی از شــهدای کربــا تقدیــم کنــم ،کســی نیســت جــز اقا مســلم
ابــن عقیــل.
و حرف آخر...
در آخـر از بـرادر عزیـزم آقا مسـعود که در آشـنائی من بـا هیئت نقش
بسـزائی داشـت و در این ایام نیز شـبانه روز دوشـادوش بنده در اجرای
طـرح  هیئت درکنـار بنده بود تشـکر مـی کنم .همچنین یک تشـکر
ویـژه از همسـر گرانقـدرم دارم کـه در ایـن ایـام بـا توجه بـه کمرنگ
بـودن حضـورم بـار مسـئولیت منـزل را بـه تنهائـی به دوش کشـیده
امیـدوارم جزای خیـر این صبر و تحمـل را خانوم حضـرت زهراء خانم
حضـرت زینـب سلام اهلل علیهما به همسـرم عطـا فرمایند

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

فراخــوان جشــنواره یــادواره «عربعلــی شــروه» در حالــی
منتشــر شــد کــه نــه تنهــا در زمــان تعییــن شــده برگــزار
نشــد بلکــه هیــچ گونــه اطالعیــه ای از ســوی متولیــان امــر
مبنــی بــر علــت تعویــق برنامــه ارائــه نشــد.

بیســت و یکــم تیرمــاه ســال جــاری فراخــوان بزرگداشــت
و یــادواره «عربعلــی شــروه» توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد
اســامی قــروه منتشــر شــد و قــرار بــود ایــن مراســم در
ســوم مردادمــاه ســال جــاری برگــزار شــود.
در حالــی همــه منتظــر ایــن یــادواره بودنــد کــه هرچــه بــه
زمــان برگــزاری مراســم نزدیــک تــر مــی شــد خبرهایــی از
لغــو شــدن برنامــه بــه گــوش مــی رســید .بســیاری ایــن
خبرهــا را بــه رســمیت نمــی شــناختند تــا اینکــه رئیــس
فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــروه در پاســخ بــه پیگیریهــای
اظهــار داشــت کــه تاریــخ مراســم بــه دوم مهرمــاه تغییــر
یافتــه اســت.
ایــن تغییــر ناگهانــی همانــا و اطــاع نــدادن بــرای
اصالحیــه فراخــوان منتشــر شــده همــان .در ایــن میــان
انتظــار بــرای رســیدن دوم مهرمــاه و برگــزاری مراســم
ادامــه داشــت تــا اینکــه ایــن تاریــخ هــم گذشــت و هیــچ
خبــری ولــو انتشــار اطالعیــه مبنــی بــر برگــزار نشــدن و
یــا بــه تعویــق افتــادن برنامــه از ســوی متولیــان امــر ارائــه
نشــد  .
تمامــی ایــن عقــب انداختــن مراســم از یــک طــرف و
بــی تفاوتــی مســئوالن ارشــاد از طــرف دیگــر باعــث شــد
جمعــی از هنرمنــدان و آشــنایان اســتاد «شــروه» نســبت
بــه ایــن موضــوع اعتــراض خــود را ابــراز دارنــد و همیــن
باعــث شــد کــه یــک فضــای بــی اعتمــادی نســبت بــه
مســئوالن شهرســتان ایجــاد شــود.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن بــی برنامــه گــی و یــا بــه
گفتــه تعــدادی از فرهیختــگان هنــری شهرســتان بــی
توجهــی اداره ارشــاد قــروه در حالــی صــورت مــی گیــرد
کــه هــر ســال چنیــن تصمیمــی را مــی گیرنــد و اطــاع
رســانی مــی کننــد و بعــد بــدون هیچگونــه توضیحــی بــه
ســادگی از اجــرا نشــدن مراســم مــی گذرنــد.
در ایــن میــان تنهــا ســالی کــه مراســم یــادواره
ایــن هنرمنــد شــاخص برگــزار شــد ســال گذشــته
بــود کــه آن هــم بــه همــت انجمــن بــاران؛ یکــی
از ســازمان هــای مــردم نهــاد قــروه صــورت گرفــت
و هرچنــد ایــن برنامــه هــم آن طــور کــه بایــد نبــود
و بــا حاشــیه هایــی همــراه بــود و مســئوالن ارشــد
هــم حضــور نداشــتند امــا همیــن کــه بــرای یکبــار
هــم شــده یــاد و خاطــره اســتاد «عربعلــی شــروه» در
زادگاهــش گرامــی داشــته شــد بــه دل میهمانــان و
خانــواده او خــوش نشســت.
عادت کرده ایم
شــاید بیشــترین تأثیــر ایــن بــی تفاوتــی را بتــوان در
خانــواده «عربعلــی شــروه» دیــد .بــه طــوری کــه در ایــن
چنــد ســال مــدام از طــرف ارشــاد شهرســتان بــا آنــان
تمــاس گرفتــه مــی شــد و هربــار وعــده مــی دادنــد و
انتظــار بــرای عمــل بــه وعــده هــا هرگــز بــه ســر نرســید.
در همیــن رابطــه «مرضیــه قــره داغــی»؛ همســر «شــروه»
از ایــن وضعیــت انتقــاد دارد« .در ایــن چنــد ســال مــدام
از طــرف اداره ارشــاد قــروه تمــاس گرفتــه مــی شــد در
خصــوص برگــزاری یــادواره اســتاد و هربــار کــه جریــان
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بازی مسئوالن با مفاخر هنری

را پیگیــری مــی کــردم متوجــه مــی شــدم کــه بــه دلیــل
اختصــاص نیافتــن بودجــه و یــا یکســری مســایل دیگــر
اجــرای برنامــه محقــق نشــده اســت».
او کــه دیگــر عــادت کــرده بــه ایــن وعــده هــا ،دوســت
دارد یــاد و خاطــره همســرش بــا اعتبــار و ارزشــی کــه
دارد حفــظ شــود و بازیچــه ای بــرای بودجــه و رزومــه پــر
کــردن مســئوالن نباشــد.
خواب عمیق مسئوالن
بــه گفتــه پژوهشــگر و محقــق برجســته قــروه ای واقعیــت
ایــن اســت کــه کمتــر در فکــر بــزرگان خــود بــوده و ایــن
دردی اســت کــه بــه آن مبتــا هســتیم  .
«محســن صالحــی» بــا اشــاره بــه ایــن بــی توجهــی
مســئوالن نســبت بــه برگــزاری مراســم یــادواره «شــروه»
اظهــار داشــت« :ایــن گونــه بدعهــدی هــا اعتمــاد جامعــه
فرهنگــی را نســبت بــه مســئوالن از بیــن مــی بــرد و
همیــن مــی توانــد شــکافی میــان هنرمنــدان و مســئوالن
ایجــاد کنــد».
بــه بــاور او مســئوالن دولتــی وظیفــه معرفــی مفاخــر
شــاخص را بــر عهــده دارنــد و متأســفانه همیشــه در ایــن
مــورد کوتاهــی مــی شــود.
«صالحــی» بــا بیــان اینکــه مســئوالن امــر در خــواب
عمیقــی بــه ســر مــی برنــد ،افــزود« :در مــورد ایــن بــی
تفاوتــی جــز ابــراز تأســف چــه مــی تــوان گفــت وقتــی
نقــش هنــر و هنرمنــد از دیــدگاه مدیــران چنــدان ارزش
نــدارد  ».
تلنگر مسئولیت پذیری
شــاید اگــر متولیــان فرهنــگ و هنــر شهرســتان بعــد از
انتشــار فراخــوان و بــه تعویــق افتــادن آن اصالحیــه ای را
منتشــر و بــه نوعــی اطــاع مــی دادنــد ایــن فضــای بــی
اطمینانــی در جامعــه فرهنگــی و هنــری نمایــان نمــی شــد.

مســئله ای کــه گویــا چنــدان از نظــر مســئوالن اهمیــت
نــدارد چــرا کــه رئیــس فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــروه
همچنــان خبــر از اجــرای برنامــه در آینــده ای نزدیــک
مــی دهــد« .شــهال مــژده» در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر
اینکــه جشــنواره یــادواره «شــروه» بــه کجــا رســید ،اظهــار
داشــت« :بعــد از کنگــره آئیــن هــای عاشــورایی ،مراســم
یــادواره اســتاد برگــزار مــی شــود .در ایــن مــدت هــم بــه
دلیــل کمبــود منابــع مالــی نتوانســتیم بــه موقــع برنامــه را
اجــرا کنیــم».
حــال ســؤال اینجاســت کــه وقتــی یــک اداره ای بودجــه
الزم را نــدارد چــرا تصمیــم بــه اجــرای مراســمی را مــی
گیــرد و حتــی آن را رســانه ای مــی کنــد؟ مگــر نــه اینکــه
همیشــه بایــد بــرای هــر مراســمی یــک رونــد کارشناســی
و برنامــه ریــزی اصولــی طــی شــود.
همیــن نشــان مــی دهــد کــه مســئوالن دولتــی نمــی
تواننــد بــدون کمــک نهادهــای غیردولتــی کاری را در خــور
شایســته انجــام دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه نهــاد
فرهنگــی هماننــد ارشــاد اســامی بایــد همیشــه متولــی
فرهنــگ و هنــر باشــد امــا گویــا تنهــا در قالــب ســخن و
نــگاه هــای کلیشــه ای خــوش مــی درخشــد .اینجاســت
کــه بایــد گفــت الزم اســت یــک تلنگــر مســئولیت پذیــری
زده شــود تــا حساســیت موضــوع روشــن و بــرای همــه
ارزشــمند شــود.
گفتنــی اســت «عربعلــی شــروه» مترجــم ،مــدرس،
نقــاش ،ســفالگر و مجســمه ســاز برجســته ایرانــی کــه
آمــوزش نقاشــی و طراحــی نویــن را در ایــران بنیــان
نهــاد ،متولــد دوم مهــر مــاه ســال  ۱۳۱۸در روســتای
شــکوه آبــاد از توابــع شهرســتان قــروه بــود .او کــه
صاحــب آثــار برجســته ای اســت در  ۱۳اردیبهشــت
مــاه ســال  ۹۰در ســن  ۷۲ســالگی بــر اثــر بیمــاری و
در ســکوت ســرد رســانه هــای خبــری ،روی در نقــاب
خــاک کشــید و خامــوش شــد.
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صلح امام حسن مجتبی(ع) در نهایت هوشمندی و عقالنیت بود
مژگان فرهنگیان اســتاد حــوزه علمیــه قــم گفــت:
بهتریــن رفتــار ممکــن در عصــر امــام
حســن(ع) صلــح بــا معاویــه بــود و اگــر هریــک از ائمــه(ع)
بودنــد همیــن کار را میکردنــد و ایــن صلــح در نهایــت
هوشــمندی و عقالنیــت بــود.

بنــا بــه روایــت مشــهور بیــن شــیعه و اهــل ســنت ،امــام حســن
بــن علــی(ع) در شــب نیمــۀ مــاه مبــارک رمضــان ،ســال ســوم
هجــرت در شــهر مدینــه دیــده بــه جهــان گشــود .کنیـهاش ابــو
محمــد اســت .ایــن کنیــه را پیامبــر اکــرم(ص) بــه امــام حســن
داد؛ آن حضــرت هفــت ســال از دوران پیامبــر اســام صلــیاهلل
علیــه و آلــه و ســلم را درک نمودنــد و پــس از درگذشــت
پیامبــر(ص) تقریبـ ًا ســی ســال در کنــار امیرالمؤمنیــن(ع) حضــور
داشــتند و پــس از شــهادت حضــرت علــی(ع) ،آن حضــرت در ۳۷
ســالگی بــه امامــت و خالفــت رســید.
امــام حســن مجتبــی(ع) بــه مــدت  ۱۰ســال منصــب امامــت را
در دســت داشــتند امــا دوره خالفــت ایشــان تنهــا شــش مــاه و
ســه روز طــول کشــید .امــام حســن(ع) توســط «جعــده» دختــر
اشــعث کــه همســرش بــود بــه وســیله زهــری قــوی مســموم
شــد .پــس از آن ،امــام(ع) در بســتر بیمــاری افتادنــد و ســرانجام
در  ۷صفــر ســال  ۴۹ه.ق یــا در روایتــی دیگــر در  ۲۸صفــر در
ســن  ۴۷ســالگی بــه شــهادت رســیدند و بــه پــا کــردن مراســم
عــزاداری بــرای حضــرات معصومیــن(ع) ،از جهــت مظلومیــت 
آنــان و فضیلــت ایــن آیینهــا در تمــام اعصــار پســندیده اســت.
یکــی از مســائل مهمــی کــه در تاریــخ اســام بــدان اشارهشــده،
بحــث صلــح امــام حســن(ع) بــا معاویــه اســت .اساس ـ ًا اســام
دیــن رحمــت و صلــح و صفــا اســت ،تاریــخ اســام و زندگــی
پیامبــر(ص) و ائمــه(ع) بیانگــر همیــن معنــا اســت ،مگــر در

مــواردی کــه پیامبــر(ص)  و یــا ائمــه(ع)  مجبــور بــه جنــگ و
نبــرد میشــدند کــه آن هــم جنبــۀ دفاعــی داشــت.
امــام حســن(ع) هــم آنگاهکــه بــه خالفــت رســیدند ،بــا
مخالفــت و لشکرکشــی معاویــه روبــرو شــدند و از ایــن جهــت
لشــکری را تجهیــز نمودنــد تــا بــه دفــاع و مقابلــه برخیزنــد،
امــا در ادامــه ،شــرایطی فراهــم شــد کــه امــام مجبــور شــدند ،از
اســام بهگون ـهای دیگــر دفــاع کننــد؛ امــا دربــارۀ علــت صلــح
امــام حســن(ع) و قیــام امــام حســین(ع) بایــد گفــت :اینهــا دو
حادثــۀ تاریخــی هســتند کــه معلــول شــرایط و اوضــاع سیاســی و
اجتماعــی زمــان خــود هســتند و ایــن دو واقعــه را بایــد بــا در نظر
گرفتــن اوضاعواحــوال زمــان خودشــان بررســی کــرد.
بهتریــن رفتــار ممکــن در عصــر امــام حســن(ع)
همــان صلــح بــا معاویــه بــود
حجــت االســام ســید علــی اکبــر حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه
اهــل بیــت(ع) در گذشــته بــه معنــای واقعــی و چنانکــه
شیایســته آنــان اســت تکریــم و معرفــی نمیشــدند ،اظهــار کــرد:
امــروزه بــه لطــف خداونــد و تــاش علمــای معاصــر مظلومیــت
امامــان معصــوم(ع) جبــران شــده اســت .تعییــن هفتــم صفــر بــا
عنــوان ســالروز شــهادت امــام حســن مجتبــی و تعظیــم ایــن روز
از جملــه نتایــج ایــن اهتمــام و تــاش اســت.
وی ادامــه داد :اگــر بــه دیــدگاه شــیعه و تلقــی تشــیع نســبت بــه
امامــت توجــه نشــود باعــث میشــود تــا نتوانیــم تفاوتهــای
رفتــاری ائمــه(ع) را در موقعیتهــای مختلــف توجیــه و تبییــن
کنیــم ،بــه عنــوان مثــال وقتــی امــام جــواد(ع) بــه امامــت رســید
تنهــا  ۷یــا  ۸ســال ســن داشــت همیــن کمــی ســن باعــث شــده
بــود کــه هرچنــد شــیعیان اصــل امامــت ایشــان را  پذیرفتــه
بودنــد؛ امــا برخــی شــیعیان و حتــی اصحــاب و یــاران امــام
رضــا(ع) برایــن بــاور بودنــد کــه بایــد منتظــر بماننــد تــا امــام

جــواد(ع) بــه بلــوغ برســند و توانایــی الزم را پیــدا کننــد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی
افــزود :در واقــع ایــن افــراد از فهــم درســت مبانــی تشــیع
کالمــی ناتــوان بودنــد ،برایشــان شــگفت انگیــز بــود کــه بــا
کــودک هشــت ســالهای مواجــه شــدهاند کــه قــرار اســت امــام و
پیشــوای همــه امــور دینــی و دنیایــی آنــان باشــد.
حجــت االســام حســینی عنــوان کــرد :بهتریــن رفتــار ممکــن
در عصــر امــام حســن(ع) همــان صلــح بــا معاویــه بــود و اگــر
هریــک از ائمــه(ع) بودنــد همیــن کار را انجــام میدادنــد ،چــرا
کــه در هــر عصــری شــرایط اجتماعــی ،فرهنگــی و ویژگیهــای
سیاســی  جامعــه رفتــار خاصــی را رقــم مــیزد و اگــر بســتر
الزم فراهــم بــود قطعــا امــام حســن(ع) نیــز همچــون امــام تــا
حســین و یــاران بــا وفایــش تــا پــای جــان و شــهادت جنــگ را
ادامــه میدادنــد.
امامــان جلوههــای یــک حقیقــت واحــد و بازتــاب
نــور تابنــاک هدایــت الهــی هســتند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امامــان معصــوم(ع) نــور واحــد هســتند
و دانــش خــود را از خداونــد دریافــت میکننــد در تشــخیص
مصالــح و مفاســد هیچگونــه تفاوتــی میــان آنــان نیســت و
براســاس معیارهــای یکســانی بــه تعلیــم و تربیــت و هدایــت
انســانها میپردازنــد.
حجــت االســام حســینی افــزود :افــرادی همچــون برخــی
اندیشـهوران اهــل ســنت و شــماری از خاورشناســان کــه درکــی
درســت از نظریــه عصمــت و امامــت و جایــگاه هادیــان معصــوم
براســاس
ندارنــد ،کوشــیدهاند تــا تفاوتهــای رفتــاری آنــان را
ِ
شــخصیت و تفاوتهــای شــخصیتی آنــان تبییــن و توجیــه کنند
و مدعــی شــدهاند کــه تفاوتهــای روانشــناختی آنــان موجــب
شــده اســت تــا آنــان تصمیمگیــری هــای متفاوتــی داشــته
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هوشــمندی توســط آن امــام انجــام شــد و زمینــه مناســب را برای
قیــام امــام حســین(ع) ایجــاد کــرد.
ایــن مــدرس حــوزه علمیــه بــا اشــاره بــه اینکــه امــام حســن(ع)
هــم بــه انــدازه امــام حســین(ع) شــوق شــهادت داشــتند ،گفــت:
بــا وجــود شــجاعت و سلحشــوری امــام حســن(ع) مجبــور بــه
ســکوت بــود و بیگمــان رنــج ایــن ســکوت و خویشت ـنداری
کمتــر از مصائــب امــام حســین(ع) و شــهادت آن حضــرت در
کرب ـا نبــود.
حجت االسلام حسـینی اظهار کرد :بایـد حق امام حسـن(ع) را به
خوبی ادا کرد و در مناسـبتهای مختلف و سـالروز شـهادت دالیل
صلـح آن حضرت را تبیین کرد تا به شـناخت شایسـته و بایسـته از
امامـان معصوم و عملکردهای آنان برسـیم.

باشــند؛ از ایــنرو علــت صلــح امــام حســن(ع) را  ویژگیهــای
متفــاوت روحــی آن حضــرت در مقایســه بــا امــام حســین(ع )
انگاشــتهاند.
ایــن مــدرس حــوزه علمیــه ادامــه داد :بــه عنــوان مثــال آنــان
قیــام امــام حســین(ع) را محصــول شــخصیت ظلمســتیز آن
حضــرت دانســتهاند .بــه ایــن معنــا کــه اگــر امامــان دیگــر در
چنیــن شــرایطی بودنــد از چنیــن جنگــی پرهیــز میکردنــد؛
در حالیکــه منشــأ چنیــن انــگارهای درک نادرســت از مبانــی
کالمــی تشــیع بــه ویــژه نظریــه  عصمــت اســت وبــدون تردیــد
ویژگیهــای شــخصیتی امــام نقشــی در تشــخیص مصالــح،
مفاســد و موضعگیریهــای آنــان در طــول امامــت نــدارد .تنهــا
عامــل اساســی در تفــاوت رفتارهــای آنــان شــرایطِ فرهنگــی،
اجتماعــی ،سیاســی متفــاوت اســت.
حجــت االســام حســینی گفــت :اگــر امــام حســن(ع) را مظهــر
رحمــت و شــفقت الهــی بدانیــم و حســین(ع) را مظهــر تجلــی
خشــم خــدا نســبت بــه دشــمنان بدانیــم بیشــک آن حضــرت
اگــر در جایــگاه امــام حســین(ع) قــرار میگرفــت بــی هیــچ
تفاوتــی همــان رفتــاری را انتخــاب مــی کرد کــه امام حســین(ع)
انجــام داد و امــام حســین(ع) نیــز در شــرایط امــام حســن(ع) تنها
تصمیــم مناســب را صلــح بــا معاویــه میدانســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــام حســن مجتبــی(ع) ســالهای
متمــادی امــا ِم و رهبــر امــام حســین(ع) بودنــد و و امــام حســین
لحظــه بــه لحظــه در کنــار بــرادر خــود امــام حســن(ع) و تحــت
اوامــر ایشــان بودنــد ،گفــت :در حالــی کــه امــروزه ســیطره
شــخصیت امــام حســین(ع) و قیــام ایشــان مــا را درنوردیــده کــه
گاهــی تجلــی عقالنیــت امــام حســن(ع) را فرامــوش میکنیــم؛
در حالیکــه ایشــان براســاس برخــی روایــات گــزارش شــده از
پیامبــر اکــرم(ص) ،آئینــه تمــام نمــای عقالنیــت و عقلمــداری
بودنــد .
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی
ایــن نکتــه را نیــز بیــان کــرد :نبایــد عظمــت شــخصیت امــام
حســین(ع) مانــع شــود تــا از امــام زمــان و نقــش و جایــگاه
آن حضــرت غافــل شــویم و ظایــف خــود را نســبت بــه امــام
زمان(عــج) فرامــوش کنیــم .اگــر منشــأ عشــق و احســاس مــا

نســبت بــه امــام حســین(ع) باورهــای نــاب و پویــای تشــیع
باشــد ،بایــد بیــش از هرچیــز بــرای غربــت امــام زمــان و ظهــور
آن حضــرت اشــک بریزیــم و ابــراز ارادت و دوســتی کنیم ،زیــرا او
امــام حــی و پیشــوای بــی واســطه مــا اســت.
ایــن مــدرس حــوزه علمیــه ادامــه داد :قــرآن مرامنام ـه مکتــوب
تشــیع و تفســیر و تبییــن زبانــی شــخصیت امامــان معصوم اســت
و اگــر قــرآن معیــار شــناخت امــام معصــوم قــرار داهیــم و تفســیر
بنیادهــای شــخصیتی آن را از آموزههــای قرآنــی دریافــت کنیــم،
بــه وضــوح  در مییابیــم کــه آنــان جلــوه هــای یــک حقیقــت
واحــد و بازتــاب نــور تابنــاک هدایــت الهــی هســتند.

هفتــم صفــر یــاد آور مظلومیــت و غربــت امــام
حســن مجتبــی(ع) اســت
حجــت االســام ســید محمــد واعــظ موســوی از اســاتید حــوزه
علمیــه قــم بــا اشــاره بــه اینکــه روز هفتــم صفــر یــاد آور
مظلومیــت و غربــت امــام حســن مجتبــی(ع) اســت ،اظهــار کرد:
ایشــان زندگــی پــر فــراز و نشــیبی را پشــت سرگذاشــتند و اوایــل
طفولیــت تــا  ۷ســالگی در کنــار پیامبــر(ص) و مــادرش حضــرت
فاطمــه زهــرا(س) بودنــد و پــس از آن در کنــار تربیتهــای
پدرانــه و معصومانــه حضــرت علــی(ع) روزگار میگذراندنــد و
شــاهد ظلمهــای وارد بــر پــدر و مادرشــان بودنــد.
وی ادامــه داد :بنابــر وصیــت حضــرت علــی(ع) و شایســتگیهای
فــراوان امــام حســن(ع) ،ایشــان هدایــت امــت و ارشــاد معنــوی
جامعــه اســامی را عهــده دار شــدند و بــه منصــب امامــت
رســیدند.
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه افــزود :امــام حســن(ع) بــا لشــکریانی
سســت بــاور و دشــمن کینــه تــوز و سیاســت مــدار مواجــه بــود و
در اثــر فشــارهای زیــاد مصلحــت جامعــه اســامی بــر ایــن بــود
کــه بــا صلــح از جــان ،مــال و نامــوس شــیعیان حفاظــت کــرده
و در واقــع مفــاد صلــح نامــه منافــع کلــی فرهنــگ تشــیع بــود و
پیامبــر(ص) هنــگام معرفــی ایــن دو ســبط بزرگــوار میفرماینــد:
«ا لحســن و الحســین امامــان قامــا او قعــدا و ســیدی شــباب اهل
الجنــه» یعنــی حســن و حســین در همــه احوال امــام و پیشــوایند؛
چــه بایســتند و چــه بنشــینند.

زمینــه ســازی بــرای قیــام امــام حســین(ع) بــا
مفــاد صلــح نامــه
حجــت االســام حســینی گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط
اقلیمــی ،اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،بســتر نامناســب اقلیــم
عــراق و انحراقــات گســترده در آن ســرزمین و نیــز ،هــوش
شــیطانی معاویــه و خیانــت برخــی ســرداران ســپاهش و
فشــارهای زیــاد انبوهــی از ســربازان ســپاه امــام بــرای پایــان
دادن بــه جنــگ ،امــکان منطقــی ادامــه جنــگ بــرای امــام
حســن(ع) وجــود نداشــت و آن حضــرت بهرغــم میــل باطنــی
خــود تنهــا بــه جهــت مصالــح اســام و مســلمانان و بــا توجــه
بــه اقتضــای زمــان و شــرایط جامعــه اســامی تــن بــه صلــح
داد.
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی
ادامــه داد :اگــر امــام حســن(ع) جنــگ را ادامــه میدادنــد همــان
یــاران کــم را هــم از دســت میدادنــد و خــود امــام حســن(ع)
نیــز در مقــام خلیفــه مســلمانان بودنــد و درگیــری آن حضــرت
بــا معاویــه و کشــته شــدن او بــه دســت لشــکر معاویــه ،در واقــع
شکســت مرکــز خالفــت مســلمانان بــود و ایــن مســائل باعــث
شــد تــا صلــح تنهــا یــک اســتراتژی مطلــوب خردمندانــه
محســوب شــود و زمینــه الزم را بــرای ســامان دادن بــه وضعیــت
مــردم مســلمان فراهــم آورد.
وی تصریــح کــرد :یکــی از مســائلی کــه در تحلیلهــای تاریــخ
تشــیع مغفــول مانــده ایــن اســت کــه مفــاد صلــح نامــه در نهایت

علت صلح امام حسن(ع) با معاویه
حجــت االســام واعــظ موســوی گفــت :بــا ایــن حــال ریــاکاری
و تزویــر معاویــه از یــک طــرف و سســت بنیــادی اعتقــادی و
دنیاگرایــی طرفــداران و یــاران امــام(ع) بــه واقعــه صلــح انجامیــد
کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری پرشــکوه تریــن نرمــش
قهرمانانــه تاریــخ بــود.
وی عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه مدیــرت و کیاســت ذاتــی و
اکتســابی امــام حســن(ع) اگــر قــرار بــه مقابلــه بــا معاویــه بــود
بــه شــهادت میرســیدند و معاویــه شــهادت ایشــان و یارانــش
را بهان ـهای بــرای بــه ریختگــی جامعــه اســامی قــرار م ـیداد.
ایــن اســتاد حــوزه بــا اشــاره بــه اینکــه ظلــم بزرگــی در تاریــخ
بــر امــام حســن مجتبــی(ع) رفتــه اســت کــه حتــی بســیاری از
شــیعیان گمــان میکننــد کــه ســاختار شــخصیتی امام حســن(ع)
بــا امــام حســین(ع) متفــاوت اســت ،تأکیــد کــرد :دقت در شــرایط
و اوضــاع زمانــی و مکانــی ایــن دو امــام بزرگــوار نشــان میدهــد
کــه اگــر امــام حســین(ع) در شــرایط امــام حســن مجتبــی(ع)
قــرار میگرفــت ،تصمیمــی غیــر از صلــح انجــام نمــی گرفــت.
حجــت االســام واعــظ موســوی خاطــر نشــان کــرد :مــا
شــیعیان افتخــار الگــو قــرار دادن ائمــه معصومیــن(ع) را بــرای
ســاختن جامعــه آرمانــی و الهــی داریــم و هــر یــک از ایــن
شــخصیتهای برجســته میتواننــد در زمــان خــاص و شــرایط
ویــژه از صالحیــت الگــو شــدن برخــوردار شــوند و امــام حســن
مجتبــی(ع)  نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

کاروانسـراها بـه دلیـل قدمـت طوالنـی و سـبک معمـاری منحصـر به فـرد فرصتی
را بـرای گردشـگران بـه وجـود مـی آورد تا بـا گنجینه هـای معمـاری ایران آشـنا
شو ند .
با وجود دسترسـی به یک الیه خشـتی باسـتانی بسـیار مهـم در فصل ششـم کاوش
هـای تپـه اشـرف کـه تاریـخ اصفهـان را بـه پیـش از هخامنشـی میرسـاند ،کمبود
بودجـه موجب شـده تـا کاوشهـا متوقف شـود.
بـا کاهـش دمای هـوا در اسـتان کرمان رفتـه رفته درب هـای واحدهـای بومگردی
منطقه شـهداد به روی گردشـگران باز می شـود و حضـور تورهای گردشـگری در
تنهـا اثر ثبـت جهانـی طبیعی ایـران افزایش یافته اسـت.
«رودسـر» اگرچـه نـام جدیـدی نیسـت و از قـرن هشـتم بـه ایـن سـو شـرقیترین
شهرسـتان گیلان رودسـر خوانده می شـود ،امـا پیـش از روی کار آمدن سلاطین
کیایـی در شـرق گیلان نامش «هوسـم» بـود .نامی کـه معنـای جایگاه نیکـو و نیک
شـهر مـی دهد.
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تبدیــل خیابانهــای حریــم بــرج
الهام رئوفی فر
قابــوس بــه پیــاده راه ،ســاماندهی
ســیما و منظــر پیرامــون محوطــه ایــن
بــرج هزارســاله ،از مــواردی اســت کــه مســئوالن اســتانی
اجــرای آن را منــوط بــه تخصیــص اعتبــار ملــی میداننــد.

بــرج قابــوس بــن وشــمگیر ،بلندتریــن بــرج آجــری جهــان و یکــی
از آثــار ارزشــمند معمــاری در دوره اســامی اســت کــه در شهرســتان
گنبــدکاووس قــرار دارد.
ایـن اثـر تاریخی که سـال  ۹۱در فهرسـت آثار جهانی به ثبت رسـید،
بنای ارزشـمندی بـر فـراز تپه خاکی کـه قریب پانـزده متر از سـطح
زمیـن بلندتـر اسـت ،قـرار دارد؛ ارتفـاع ایـن بـرج  ۵۵متر اسـت که با
احتسـاب ارتفاع تپـه در مجموع بـه  ۷۰متر میرسـد.
بــرج گنبــد قابــوس بنایــی تاریخــی از ســده چهــارم هجــری اســت
کــه در میــان پارکــی زیبــا و در ســه کیلومتــری شــهر تاریخــی
جرجــان در قــرار دارد .ایــن بنــای فاخــر معمــاری در ســال ۳۹۷
هجــری قمــری برابــر بــا  ۳۷۵هجــری خورشــیدی و در زمــان
ســلطنت شــمسالمعالی قابــوس بن وشــمگیر در شــهر جرجــان که
پایتخــت پادشــاهان آن دیــار ،آل زیــار بــوده ،بنــا شــده اســت.
آجرهایــی کــه در آن بــرج بهکاررفتــه از خــاک گلشــن اســت کــه
خــاک ســاروجی اســت و ایــن خــاک را در زمــان ســاخت بــرج بــا
اســب از دامنــه کــوه مینودشــت آوردنــد .ایــن بنــا در ســال ۳۹۷
قمــری ساختهشــده و معمــاران زبردســت و کارگــران بــرای ســاختن
ایــن بــرج ده ضلعــی پنــج ســال کار کردنــد.
روزنــه کوچکــی در ســقف بنــا و رو بــه شــرق ساختهشــده کــه بــه
نظــر میرســد بــاز گذاشــتن روزنــه و بهخصــوص زینــت دادن بــه
آن بیارتبــاط بــا عــادات چندیــن هزارســاله چادرنشــینان نباشــد کــه
همیشــه منفــذ چادرهایشــان را رو بــه آفتــاب قــرار میدادنــد تــا
نخســتین پرتــو آفتــاب در هــر بامــداد بــه پیکــر قابــوس بتابــد.
ایــن بنا به شــماره ثبــت  ۸۶در تاریــخ  ۱۵دیمــاه  ۱۳۱۰در فهرســت
آثــار ملــی و پانزدهمیــن اثــر فاخر ایــران در فهرســت یونســکو جای
گرفته اســت.
ایــن بــرج تاریخــی کــه بیــش از هــزار ســال ،ســرفرازانه ســر بــه
آســمان کشــیده تا تمــدن کهــن مــردم ایــن دیــار را بــه رخ جهانیان
بکشــد امــروز قامتــش در مقابــل تکنولــوژی بشــر ماننــد تــردد
خودروهــای ســنگین بــه لــرزه درآمــده اســت.
تبدیــل خیابــان محوطــه بــرج بــه پیــاده راه ،نیازمنــد
تأمیــن اعتبــار ملــی اســت
موضوعــی کــه مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد قابــوس از آن
بهعنــوان آســیب جــدی بــر پیکــره ایــن اثــر تاریخــی یــاد میکنــد
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و میگویــد :تــردد خودروهــای ســنگین و ترافیــک شــهر در فاصلــه
نزدیــک بــرج قابــوس ایــن اثــر را تهدیــد میکنــد.
عبدالمجیــد نورتقانــی میافزایــد :بــرای تبدیــل خیابانهــای اطراف
محوطــه بــرج بــه پیــاده راه یــک اعتبار ملــی نیاز اســت.
بــه گفتــه وی ،بــرای رفــع مشــکل تراکــم خودروهــای اطــراف بــرج
قابــوس در ایــام نــوروز بایــد طــرح آرامســازی ترافیــک اجــرا شــود تا
کمتریــن آســیب به ایــن اثــر تاریخــی وارد شــود.
نورتقانــی ادامــه میدهــد :در زمــان اوج ترافیــک شــهر یــا تــردد
خــودروی ســنگین ،لــرزش ســاختمان پایــگاه بــرج قابــوس
بهصــورت ملمــوس احســاس میشــود.
وی از نبــود زیرســاختهای گردشــگری در گنبــدکاووس گالیــه
میکنــد و میافزایــد :در چنیــن شــهری کــه گردشــگران داخلــی
و خارجــی بــرای بازدیــد از آثــار تاریخــی بــه آن مراجعــه میکننــد
حتــی یــک هتــل هــم وجــود نــدارد.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد قابــوس ،اضافــه میکنــد :البتــه
یــک هتــل در شــهر در حــال ســاخت اســت و قــول بهرهبــرداری آن
را در ســال جــاری دادهانــد بااینحــال بــرای شــهری ماننــد گنبــد
یــک هتــل کــم اســت.
وی ســاماندهی ســیما و منظــر اطــراف محوطــه گنبــد قابــوس را
از دیگــر مــوارد موردنیــاز ایــن پایــگاه جهانــی اعــام میکنــد و
میافزایــد :ســاماندهی جــداره مغازههــا و مجتمعهــای تجــاری
هــم یــک ضرورتــی اســت که نیــاز بــه تخصیــص اعتبــار مناســبی
از بخــش ملــی دارد.
ضرورت رسیدگی به امور فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
امــا مشــاور طــرح مدیریتــی بــرج جهانــی قابــوس جــدای ایــن
مــواردی کــه مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد قابــوس از آن
یادکــرد رســیدگی بــه امــور فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی را
همپــای مباحــث کالبــدی ضــروری میدانــد و میگویــد :ایــن
موضــوع یکــی از ضعفهایــی اســت کــه مــا داریــم و بایــد سیســتم
حاکمیتــی بــه آن رســیدگی کنــد.
احسـان ایروانـی میافزایـد :همه پایگاههـای جهانی کـه محوطهای
دارنـد و در فهرسـت آثـار جهانی ثبت شـدند ،غیـر از مباحـث کاوش
باستانشناسـی و حفاظـت کالبدی بایـد به امور فرهنگـی اجتماعی و
اقتصـادی همپای مباحـث کالبدی رسـیدگی کنند.

وی بــا بیــان اینکــه نهادهــا و تشــکلهای مدنــی بایــد نســبت بــه
ایــن موضــوع آگاه شــوند ،میافزایــد :اصرارمــان بــر ایــن مبناســت
کــه آگاهســازی مــردم نســبت بــه اهمیــت آثــار تاریخــی ،ســبب
کاهــش تعــدی و تعــرض آنهــا بــه حریــم میــراث فرهنگــی
میشــود.
مشــاور طــرح مدیریتی بــرج جهانــی قابــوس ادامــه میدهــد :ارتباط
بیــن بســتر اجتماعــی پیرامــون بنــا یــا محوطــه ثبتشــده بــا ابعــاد
اقتصــادی و فرهنگــی بایــد قــوی باشــد درحالیکــه امــروزه کمتــر
چنیــن چیــزی مشــاهده میشــود.
وی تعــرض بــه حریــم میــراث جهانــی و عــدم رعایــت ارتفــاع
در ساختوســاز را نشــاندهنده ضعــف اجــرای قوانیــن اعــام
میکنــد و میافزایــد :مادامیکــه آگاهســازی جامعــه محلــی انجــام
نشــود ،بســتر اجتماعــی پیرامــون اثــر جهانــی ،آمادگــی پذیــرش
چنیــن موضوعــی را نــدارد.
ایروانــی میگویــد :پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد قابــوس بر اســاس
آنچــه شــنیدم قــدری از الک خــودش بیــرون آمــده و بــه مســائل
اجتماعــی و اقشــار مختلــف توجــه کــرده اســت اما همچنان مســئله
کالبــدی تحــت پیگیری اســت.
وی از نبــود برنامــه منســجم کالبــدی اظهــار نارضایتــی میکنــد
و میافزایــد :رســیدگی کالبــدی از انســجام برخــوردار نبــوده و
تأمیــن و توزیــع اعتبــار در ســایتهای جهانــی منظــم نیســت زیــرا
ممکــن اســت یــک ســال اعتبــار مالــی محــدود و ســال دیگــر رقــم
قابلتوجهــی باشــد.
مشــاور طــرح مدیریتــی بــرج جهانــی قابــوس از تغییــر مدیریتــی
پایــگاه جهانــی قابــوس بهعنــوان آســیب یــاد میکنــد و میگویــد:
بــا توجــه بــه سیاســت و برنامههــای خــاص هــر مدیــر تغییــرات در
ایــن بخــش بــه تســریع در رونــد کار لطمــه وارد میکنــد.
بــرج قابــوس بلندتریــن بــرج آجــری جهــان و تنهــا اثــر بینالمللــی
اســتان گلســتان اســت که هرســاله مــورد اســتقبال مســافران داخلی
و خارجــی قــرار میگیــرد .ایــن شــرایط ظرفیتــی بــرای توســعه
صنعــت گردشــگری در اســتان اســت کــه بایــد از آن بهعنــوان
فرصــت بهــره جســت.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد تخصیــص اعتبــار بــرای ســاماندهی
ســیما و منظــر محوطــه و پیــاده راه خیابانهــای اطــراف ایــن اثــر
ارزشــمند یــک ضــرورت اســت.

میـراث ایــران
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گذر تاریخ را در کاروانسراها ببینید

فرصت آشنایی بامعماری ایرانی

مصطفی
یاوری نسب

کاروانســراها بــه دلیــل قدمــت
طوالنــی و ســبک معمــاری منحصــر به
فــرد فرصتــی را بــرای گردشــگران
بــه وجــود مــی آورد تــا بــا گنجینــه
هــای معمــاری ایــران آشــنا شــوند.

کاروانســراها یکــی از آثــار مهــم تاریخــی کشــور بــه شــمار مــی
رونــد کــه در گذشــته کارکــرد هتــل هــای امــروز را داشــته انــد
و بســیاری از مســافران در جــاده هــا و شــهرها ســاعاتی را بــه
اســتراحت در ایــن اماکــن مــی پرداختنــد .کاروانســراها معمــوال به
شــکل مربــع یــا مســتطیل بــا ســردرب بــزرگ ســاخته شــده اند و
دارای بخــش هایــی مختلفــی بــرای اســکان مســافران و نگهداری
حیوانــات و وســایل همــراه رهگــذران اســت.
رونــق ســاخت کاروانســراها در کشــور بــه دوران  صفویــه مــی
رســدو شــاه عبــاس کــه تصمیــم بــه احیای جــاده ابریشــم داشــت،
ســاخت بناهایــی بــرای اســتراحت در میــان راههــا را آغــاز کــرد
کــه امــروز ایــن ابنیــه تاریخــی بــه کاروانســراهای شــاه عباســی
معــروف شــده اســت.

طــی ســال هــای گذشــته اگرچــه برخــی از کاروانســراها کــه در
نقــاط مختلــف کشــور واقــع شــده انــد بــه دلیــل عــدم توجــه یــا
مشــکالت مالــی در بنــای خــود دچــار مشــکل شــده انــد امــا
برخــی از کاروانســراهایی کــه در شــهرهای بــزرگ و یــا حاشــیه
راههــای اصلــی قــرار گرفتــه اند توســط بخــش خصوصــی مرمت
شــده و بــه عنــوان یــک مــکان تاریخــی مــورد بازدیــد مــردم قــرار
مــی گیرنــد .همچنیــن برخــی از کاروانســراها پــس از بازســازی به
عنــوان هتــل و یــا رســتوران مــورد اســتفاده مجــدد قــرار گرفتــه
انــد.
در ایــن میــان برخــی از کاروانســراهای مشــهور در خراســان
رضــوی واقــع شــده انــد و امــروز بــه عنــوان بناهــای بــه یــادگار
مانــده از دوران صفویــه مــورد توجــه گردشــگران و باســتان
شناســان قــرار دارنــد.
کاروانسرای سنگ بست
کاروانســرای ســنگ بســت در کنــار راه قدیمــی شــرق ( جــاده
ابریشــم) واقــع بــوده و هــم اکنــون در مســیر جــاده مشــهد -
فریمــان قــرار دارد .ایــن بنــا متعلــق بــه دوره آخــر تیموریــان
میباشــد .و از ســاخته هــای امیرعلیشــیر نوائــی وزیــر بــا کفایــت
ســلطان حســین بایقــرا بــوده اســت .از ایــن رو بــه کاروانســرای

امیــر علیشــیر نیــز معــروف اســت .ایــن کاروانســرا پــس از متروک
شــدن روســتای ســنگ بســت در دوره خوارزمشــاهیان ســاخته
شــده اســت و از نــوع کاروانســراهای تابســتانی بــا حیــاط بــاز و ۴
ایوانــی میباشــد و در  ۴گوشــه آن  ۴بــرج اســتوانهای ســاخته شــده
کــه در اصــل نقــش پشــتیبانی دیوارهــا را داشــته اســت و از بــرج
هــا جهــت دیــده بانــی اســتفاده میشــده اســت .ایــن کاروانســرا در
حــال حاضــر ســالم بــوده و بــه عنــوان بازداشــتگاه از آن اســتفاده
میشــود.
کاروانسرای ماهی
کاروانســرای ماهــی نمونــهای کوچــک از کاروانســرای شــرف
اســت .وجــود تزئینــات ایــن بنــا از قبیــل گــچ بریهــا،
آجرکاریهــای بســیار زیبــا نمایانگــر آن اســت کــه جــزو کاخ
رباطهــا بــوده اســت ،ایــن کاخ رباطهــا از مســیر ســبزوار تــا
ســمرقند تــا  ۶بــاب بــوده اســت کــه ســه کاخ ربــاط معــروف آن
شــرف  -ماهــی و ســنگ بســت بــوده اســت .ایــن کاروانســرا
در کنــار یــک کارونســرای عمومــی و عــادی بنــا شــده اســت
کــه بــه احتمــال قــوی توســط « علــی بــن حســن مــاه» در
قــرن ســوم ه.ق و زمــان ســامانیان ســاخته شــده و منســوب
بــه ماهــی اســت .کاروانســرای ماهــی کــه بعدهــا در دوره
ســلجوقیان بنــا شــده اســت از نــوع کاروانســراهای  ۴ایوانــی
اســت کــه بــر گــرد حیــاط مرکــزی آن غرفههــا و حجرههــای
متعــددی بنــا شــده و مــال بندها و شــتربندها در قســمت شــمال
و غــرب آن وجــود داشــته اســت ،ایــن بنــا اکنــون تــا پوشــش
گنبــد مدفــون در خــاک اســت.از آنجائــی کــه ربــاط ماهــی
و شــرف در امتــداد یکدیگــر و در مســیر جــاده ابریشــم واقــع
شــدهاند و امــکان بازســازی بخشــی از جــاده اصلــی ابریشــم
نیــز در ایــن مســیر وجــود دارد ،امــکان ایجــاد یــک محــور
گردشــگری تحــت عنــوان جــاده ابریشــم در مســیر ربــاط
ماهــی ،جــاده قدیمــی ابریشــم و ربــاط شــرف میســر اســت.
کاروانسرای طرق
کاروانســرای طــرق در زمــان شــاه عبــاس صفــوی بنــا شــده و
در زمــان شــاه ســلیمان بــر روی شــالوده بنــای آن کاروانســرایی
احــداث شــده اســت .اهمیــت ایــن کاروانســرا بــه ایــن خاطــر بوده
اســت کــه محــل اســتقبال و بدرقــه مســافران ،میهمانان ســنابادی
بــوده اســت .کاروانســرای طــرق یــک ایــوان شــاه نشــین(خاص
پذیرایــی) دارد کــه در خانههــای قدیمــی بــه آن مهتابــی و یــا
مطبعــه میگفتهانــد .ایــن کاروانســرا دارای دو حیــاط اســت کــه
حیــاط اصلــی آن مربــوط بــه دوره شــاه ســلیمان و حیــاط جنوبــی
آن مربــوط بــه دوره قاجاریــه اســت و دارای چهــار ایــوان و بصورت
مطبعــه اســت .در همین روســتای ییالقــی کــه روزگاری مهمترین
منــزل ســر راهــی تــوس بــه ســنگ بســت بــوده اســت ،بنــای
قدیمــی مصــای طــرق وجــود دارد کــه شــامل ایــوان بلنــدی
اســت و در میانــه دشــت وســیعی ســاخته شــده و جهــت برگــزاری
نمازهــای عیــد مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.
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کاروانسرای رباط الری
ربــاط الری مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و در تربــت حیدریــه،
ضلــع جنوبــی میــدان ربــاط ،خیابــان روح بخــش واقــع شــده و
ایــن اثــر در تاریــخ  ۱۰دی  ۱۳۸۱بــا شــماره ثبــت  ۶۶۶۱بهعنــوان
یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
رباط ویرانی
ربــاط ویرانــی مربــوط بــه دوره تیموریــان  -دوره صفوی اســت و در
شهرســتان شــاندیز ،بخــش طرقبــه ،روســتای ویرانــی واقع شــده و
ایــن اثــر در تاریــخ  ۲۷دی  ۱۳۷۷بــا شــماره ثبــت  ۲۲۶۱بهعنــوان
یکــی از آثــار ملــی ایــران به ثبــت رســیده اســت.رباط کاروانســرای
ویرانــی در راه تابســتانی مواصالتــی نیشــابور بــه تــوس واقــع و از
نــوع ربــاط هــای سرپوشــیده و فاقــد حیــاط مرکــزی مــی باشــد.
ایــن بنــا دارای نــه غرفــه بــا طــاق هــای جناقــی اســت که هشــت
غرفــه بــه شــکل قرینــه روبــرو و یــک غرفــه در انتهــای بنــا قــرار
گرفتــه اســت .در مــوزه مــردم شناســی ربــاط ویرانــی از مشــاغل و
حــرف ســنتی اســتان خراســان رضــوی و بــه ویــژه مشــهد مقدس
بــه نمایــش گــذارده شــده و مــی تــوان آن را نخســتین مــوزه مردم
شناســی کشــور و اولیــن مــوزه تخصصــی مشــاغل و حرف ســنتی
در خراســان بــه شــمار آورد.
رباط کبودان
رباط کبودان مربوط به دوره قاجار اسـت و در شهرسـتان بردسـکن،
روسـتای کبـودان واقع شـده و این اثـر در تاریخ  ۱۸شـهریور ۱۳۷۷
بـا شـماره ثبـت  ۲۱۰۶بهعنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبت
رسـیده است.شـالوده ربـاط سـنگی اسـت و بـا طـرح و نقشـه یک
ایوانـی مشـتمل بـر حیـاط مرکـزی ،دوازده اتـاق ،نماز خانـه ،محل
نگهـداری چهـار پایـان (اصطبـل) و ...میباشـد.واقف ایـن ربـاط
(حاجـی میرزا احمـدی مجتهد) بوده و به سـعی و اهتمـام (کربالئی
غالمرضا طبسـی)بنیان شـده اسـت.
کاروانسرایزعفرانیه
کاروانســرای زعفرانیــه مربــوط بــه دوره صفــوی  -دوره قاجــار
اســت و در شهرســتان ســبزوار ،دهســتان ربــاط ،روســتای زعفرانیه
واقــع شــده و ایــن اثــر در تاریــخ  ۱۷آذر  ۱۳۶۴بــا شــماره ثبــت
 ۱۶۹۶بهعنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
کاروانسرای رباط شرف
کاروانســرای ربــاط شــرف در  ۴۵کیلومتــری شــهر ســرخس واقــع
اســت.پدر کهنتریــن متــون جغرافیــای اســامی از ربــاط بــه
عنــوان آبگینــه یــاد کردهاند.طبــق مــدارک و متــون تاریخــی بانــی
بنــای فعلــی شــرف الدیــن ابوطاهربــن ســعدالدین عــل القمــی
اســت کــه مدتــی حکومــت مــرو را و ســرانجام صــدارت ســلطان
ســنجررابرعهده داشــت.بنای ربــاط بــه ســال  ۵۴۹قمــری در زمان
ســلطان سنجرســلجوقی بــا مصالــح آجــر و گــچ ســاخته شــده
اســت و یکــی از شــاهکارهای هنــر ایرانــی بــه شــمار م ـیرود.
این بنا در حاشـیه جاده قدیم نیشـابور – سـرخس (جاده ابریشـم)
و  ۶کیلومتـری جاده سـرخس – مشـهد قـرار دارد.بعـد از تپههای
کـم ارتفاع روسـتای شـورلق ،این بنـا در میـان بیابان سـاکت و آرام
خودنمایی میکند.شـکل این ربـاط از دور به یک قلعه بزرگ شـبیه
اسـت امـا از داخل بـه مانند یـک کاخ جلـوه میکند.
کاروانســرای ربــاط شــرف دو صحــن دارد و هرصحــن دارای ۴
ایــوان بــه شــکل چلیپــا (صلیــب) و شبســتان میباشــد و همچنین
آجــر چینــی و کتیبههــای آن جلــوه خاصــی دارد.ایــن کاروانســرا
یکــی از بناهــای کلیــدی معمــاری اســامی به شــمار مـیرود و در
معمــاری ایــران نیــز جایــگاه ویــژهای دارد.
رعایـت دقیـق و همه جانبـه تناسـبات و اصـول معمـاری ایرانی در
طراحی و سـاخت و به کارگیـری طرحهای آجرچینـی متنوع و بدیع
در نمـای ایوانهـا و طاقهـا و طاقچهها و گنبدها عناصری هسـتند
کـه ایـن کاروانسـرای شـاهی را شـبیه به یـک عمـارت قصرگونه
قلمـداد میکنند.نـام دیگر این کاروانسـرا ،آبگینه یا ربـاط آبگینه بود
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که در سـال  ۵۰۸قمری توسـط شـرفالدین ملقب بـه وجیهالملک،
وزیر سـلطان سـنجر سـلجوقی بنا شد.
گچبریهــای ربــاط شــرف از جالبتریــن نمونههــای ایــن هنــر
در ســده ششــم هجــری اســت تــا جایــی کــه کتیبههــای حاشــیه
محرابهــای دو نمازخانــه کاروانســرا ،بــا بهتریــن کتیبههــای
محرابهــای مســاجد ایــران ،از لحــاظ زیبایــی و طــرح برابــری
میکنند.نقشــه ســاختمانی ربــاط شــرف بــا دیگــر کاروانســراها
تفــاوت دارد .وجــود کتیبههــای گچــی و طرحهــای آجرچینــی در
بقیــه کاروانســراها مرســوم نبــود.
امــا در کاروانســرای ربــاط شــرف ،تقریبــ ًا تمــام آجرچینیهایــی
کــه در نمــای دیوارهــا ،گنبدهــا و طاقهــای آن ایجــاد شــده
طــرحدار میباشــند.
کاروانسرای مهر
کاروانســرای تاریخــی مهــر» در روســتای مهــر در مســیر جــاده
ابریشــم و محــور ســبزوار بــه شــاهرود و  ۵۰کیلومتــری غــرب
ســبزوار قــرار دارد کــه یکــی از زیباتریــن کاروانســراهای بیــن
راهــی اســت .قدمــت کاروانســرای مهــر مربــوط بــه دوران
قاجاریــه میرســد کــه در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت
رســیده اســت .مصالــح آن آجــر ،مــات گل و گــچ و تزئینــات آن
بهصــورت آجــری نیــم دایــره اســت .طــاق هــاو قوسهــای آن
نیــز جناقــی و هاللــی اســت و دارای هشــتی ،حیــاط مرکــزی،
اصطبلهــای شــرقی و غربــی و یــک محــل شاهنشــین اســت.

کاروانســرای مهــر بــه شــکل چهــار ایوانــی و مســتطیل شــکل
کــه تعــداد  ۲۸اتــاق در اطــراف حیــاط مرکــزی آن ســاخته شــده
اســت .داالن ایــن کاروانســرا بســیار زیبــا و بصــورت هشــت ضلعی
و دو اتــاق مســتطیل شــکل بطــور قرینــه در طرفیــن آن قــرار دارد.
روبــروی دروازه ورودی ،شــاه نشــین زیبای کاروانســرا قــرار دارد که
از یــک ایــوان و یــک حیــاط هشــت ضلعــی بــا اطــاق هــای متعدد
مربــع و مســتعطیل شــکل ســاخته شــده اســت.
کاروانسرای فخر آباد
کاروانســرای فخــر آبــاد مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و در
شهرســتان بجســتان ،بخــش یونســی ،روســتای فخــر آبــاد واقــع
شــده و ایــن اثــر در تاریــخ  ۱۰دی  ۱۳۸۱بــا شــماره ثبــت ۶۶۵۶
بهعنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
کاروانســرای فخرآبــاد بــه لحــاظ دارا بــودن تزئینــات معمــاری
یکــی از منحصــر بــه فردتریــن کاروانســراهای اســتان اســت.
پــان بنــای کاروانســرا فخرآبــاد مربــع شــکل دارای ۴ایــوان و
یــک هشــتی ورودی اســت کــه دو ایــوان شاهنشــین در دو ضلــع
شــمال غربــی و جنــوب شــرقی هســتند همچنیــن در پشــت شــاه
نشــین هــا دو تــاالر سرتاســری قــرار دارد کــه بــه دوطــرف ورودی
و نیــز پشــت ایــوان ضلــع شــرقی امتــداد یافتــه اســت .تزئینــات
معمــاری ایــن بنــا بــا اســتفاده از آجرهایــی بــا پخــت ناقص اســت
کــه بــا تلفیــق آن بــا آجرهــای معمولــی اشــکال هندســی زیبایــی
در قســمت پیشــانی ســر در ورودی و بخــش شــاه نشــین آن بــه
وجــود آمــده اســت.
کاروانسرایفریمان
کاروانسـرای فریمـان از جملـه کاروانسـراهای اوایـل دوره قاجـار
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اسـت که د رمسـیر راه مشـهد به تربـت جام و هرات سـاخته شـده
اسـت .ایـن بنـا از نظـر طـرح و پلان یکـی از کاروانسـراهای دو
ایوانی خراسـان محسـوب می شـود کـه دارای طرحی مربع شـکل
بـا فضاهـای متعـدد بـوده کـه در سـاخت آن از مصالـح آجـر و گچ
اسـتفاده شـده اسـت .کاروانسـرای فریمان در فهرسـت آثار ملی به
ثبت رسـیده استَ .فریمان شـهری است در اسـتان خراسان رضوی
در شـرق ایـران .ایـن شـهر در بخـش مرکـزی شهرسـتان فریمان
قـرار دارد .جمعیـت ایـن شـهر در سـال  ،۱۳۸۵برابر بـا  ۳۳۲۵۴نفر
بوده اسـت .فریمان درگذشـته همواره در سـایه رویدادهای تاریخی
نیشـابور قـرار داشـته گفته شـده کـه ایـن منطقه اسـفنج یا اشـبند
نامیـده میشدهاسـت کـه از وابسـتههای نیشـابور کهن بودهاسـت.
مرکـز آن فرهادگـرد یـا ده فرهـاد بود کـه اکنـون در  ۱۵کیلومتری
غرب شـهر فریمـان قـرار دارد.
کاروانسراییونسی
ایــن بنــای بــا ارزش در حاشــیه شــهر یونســی و در مســیر جــاده
فیــض آبــاد بجســتان و در  ۹۰کیلــو متــری شــمال غــرب گنابــاد و
 ۴۰کیلومتــری شــهر بجســتان واقــع شــده اســت  .ایــن مــکان بــر
ســر راه کاروان رو ســابق یــزد بــه مشــهد یعنــی از قاســم آبــاد بــه
فخــر آبــاد بعــد بــه مرنــد یــزد و یونســی بــا عبــور از پــل قدیمــی
یونســی بــه طــرف مــه والت در دوره صفــوی احــداث گردیــده
اســت .ایــن بنــا بــا فضــای تقریبــی  ۲۵۰۰متــر مربــع دارای ۸
ایوانچــه و دو تــاالر جهــت اســتراحت کاروانیــان مــی باشــد  .بنــا
دارای تــز ئینــات آجــری بــه صــورت خفتــه راســته در پیشــانی طــا
ق هــا و ایوانهــا مــی باشــد  .از ایــن مــکان کــه بــه ربــاط شــاه
عباســی نیــز معــروف مــی باشــد هــم اکنون بــه عنــوان نمایشــگاه
مــردم شناســی اســتفاده مــی شــود.
کاروانسرای شاه عباسی
کاروانســرای شــاه عباســی نیشــابور از بناهــای دوره صفویان اســت
که امــروزه کاربــری مــوزه و فــروش صنایــع دســتی دارد و در بافت
مرکزی شــهر نیشــابور ،خیابــان امام خمینــی (نیشــابور) ،قــرار دارد.
هماننــد بــازار تاریخــی نیشــابور ،گمــان بــر ایــن اســت که ســاخت
ایــن کاروانســرا از جملــه اصالحــات دوره شــاه عبــاس صفــوی در
نیشــابور بــوده اســت .ربــاط شــاه عباســی ،کاروان ســرای عباســی،
ربــاط نیشــابور از جملــه نامهــای ایــن بناســت.این کاروانســرای
در دورههــای مختلــف تاریــخ کاربــری متفاوتــی داشهاســت.در
دوره قاجــار بــه عنــوان یتیــم خانــه ،در دروه پهلــوی ،شــهربانی و
ژاندارمــری و پــس از انقــاب اســامی ایــران تــا ســال  ۱۳۶۷انبــار
و از ســال  ۱۳۷۴بــه بعــد بــه عنــوان اثــر تاریخــی و مــوزه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه و میگیرد.ایــن بنــا -بــا توجــه بــه کاربــری
آن در طــول تاریــخ  دارای یــک صحــن مرکــزی  ۲۴ ،حجــره،
چهــار ایــوان ،اصطبــل و ســکوی بــار داشــته و دارد.
کاروانسرای زین آباد
کاروانســرای زیــن آبــاد مربــوط بــه دوره صفــوی  -دوره قاجــار
اســت و در گنابــاد ،روســتای زیــن آبــاد واقــع شــده و ایــن اثــر
در تاریــخ  ۵آذر  ۱۳۸۰بــا شــماره ثبــت  ۴۴۹۹بهعنــوان یکــی از
آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .ایــن بنــای بــا ارزش
بــه فاصلــه  ۱۵کیلومتریــی جنــوب شــرقی بجســتان و در امتــداد
جــاده بجســتان -فــردوس واقــع اســت  .ربــاط زیــن آبــاد بــا
وســعت تقریبــی  ۲۵۰۰متــر مربــع به صــورت نقشــه چهــار ضلعی
و فضاهــای معمــاری متفــاوت توقــف گاه کاروانیانــی بــوده اســت
کــه مســیر کویــر را طــی مــی نمــوده انــد  .در اضــاع شــمالی و
جنوبــی در هــر طــرف از صحــن ربــاط فضاهایــی بــه عــرض ســه
متــر بــرای اقامــت مســافران و اتــاق هایــی نیــز بــه ابعــاد ۴ * ۳
متــر تعبیــه شــده اســت  .شــاه نشــین بنــا کــه قســمت شــاخص
ایــن اثــر معمــاری محســوب مــی شــود در ضلــع غربــی صحــن
قــرار گرفتــه و ورودی آن بــا ســه چشــمه طــاق و دو داالن کــه
بــه پشــت شــاه نشــین منتهــی مــی شــود مشــخص اســت  .ربــاط
زیــن آبــاد از یادگارهــای معمــاری عصــر قاجاریــه اســت.
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فاطمه کازرونی

با وجود دسترسی به یک الیه خشتی
باستانی بسیار مهم در فصل ششم
کاوش های تپه اشرف که تاریخ
اصفهان را به پیش از هخامنشی
میرساند ،کمبود بودجه موجب شده
تا کاوشها متوقف شود.

تپـه اشـرف بـا رمـز و رازهایـی کـه قرنهاسـت در قلـب خویـش از
چشـم آدمیان پنهان نگه داشـته ،سـالهای سـال اسـت که در مسـیر
رفتوآمـد اصفهانیهـا از پل بزرگمهر به سـمت پل شهرسـتان خفته
اسـت ،هر بـار صـدای گامهـای کوتـاه و بلند آدمیـان رویای شـیرین
«سـارویه» را در هممیشـکند ،هـر چند سـال یکبار تپه اشـرف زبان
به بازگویـی رازهـای تاریخیاش میگشـاید ،باستانشناسـان مهمان
بسـتر خاکیاش میشـوند و سرانگشتانشـان بـا دقت تمـام گنجهای
فرهنگـی درون تپـه را کاوش کنـد امـا زمانـی بیـش نمیگـذرد کـه
کمبـود بودجه بر تـن «کهـن دژ» اصفهانیها بار دیگـر زخمه تنهایی
میزنـد و همـه رهایـش میکنند تا چندیـن و چند سـال بعـد ،در این
زمانهـا هـر بـار خبـری ناخوشـایند از کنارههـای شـمالی زاینـدهرود
میرسـد ،گاه سـارویه از هجوم افـراد بیفرهنگ زخم میخـورد و گاه
زمینهـای خاکـیاش خوابـگاه افـراد معتاد یـا ولگرد میشـود.
در فصـل ششـم کاوش در تپه اشـرف کـه به تازگـی به پایان رسـیده
اسـت ،یـک الیـه باسـتانی مربـوط بـه دوران هخامنشـی و قطعـات
سـفالی از ایـن دوران کشـف شـد کـه بسـیار حایـز اهمیت اسـت اما
بـه گفتـه جعفـری زند ،سرپرسـت هیئـت باستانشناسـی تپه اشـرف
مشـخص نیسـت فصـل بعـدی کاوش چـه زمانی انجـام شـود و این
تهدیـدی بـرای تپـهای باسـتانی اصفهـان اسـت کـه درسـت در دل
اصفهان و یک از مناطق خوب شـهری واقع شـده اسـت ،تپه اشـرفی
کـه به کهـندژ و سـارویه نیـز شـهرت دارد.
در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بــا علیرضــا جعفــری زنــد ،باســتان
شــناس معــروف کشــور و سرپرســت هیئــت باستانشناســی تپــه
اشــرف اصفهــان بــه گفتوگــو نشســتیم.
آقــای جعفــری زنــد ،در فصــل ششــم کاوش در تپــه
اشــرف چــه یافتههایــی بــه دســت آمــد و از نظــر
باستانشناســی تــا چــه میــزان داری اهمیــت اســت؟
در ایــن فصــل کاوش کــه پــس از ســه ســال وقفــه انجــام و ۴۰
روز بــه طــول انجامیــد ،یــک الیــه باســتانی مربــوط بــه دوران
هخامنشــی و قطعــات ســفالی از این دوران کشــف شــد .همچنین در
ایــن کاوشهــا یــک دیــوار خشــتی یافــت شــد کــه از نظــر باســتان
شناســی بســیار بــا اهمیــت اســت.
سـاختار معمـاری خشـتی این دیوار بسـیار خـاص اسـت چراکه چنین
نمونـهای از دیوارهـای خشـتی را در کاوشهـای باستانشناسـی پنج
فصل گذشـته تپه اشـرف و در سـاختار معماری هیچ نقطـه دیگری از
اصفهان تاکنون مشـاهده نشـده اسـت.
بــا کشــف ایــن الیــه باســتانی تاریــخ تپــه اشــرف بــه اواخــر قــرن
پنجــم قبــل از میــاد (دوره هخامنشــی) میرســد.
احتمــال کشــف الیههــای باســتانی مربــوط بــه
دورههــای قدیمیتــر نیــز در فصلهــای جدیــد کاوش
ایــن تپــه وجــود دارد؟
مــا در فصلهــای بعــدی کاوش حتــی ممکــن اســت بــه الیههــای
پیــش از دوره هخامنشــی نیــز دســت پیــدا کنیــم چراکــه ســفالهای
موجــود نشــان میهــد تــداوم ســنت و یــک اســکان طوالنــی در
تپــه اشــرف وجــود داشــته اســت کــه تاریــخ تپــه اشــرف را بــه
دورانــی بســیار پیشتــر از دوران کنونــی نیــز میرســاند.
بــر ایــن اســاس انتظــار داریــم بــا توجــه بــه یافتههــای جدیــد در تپه
اشــرف در فصلهــای جدیــد ،حتــی بــه الیههایــی از دوره ایالمــی
و چهــار و یــا ســه هــزار و پانصــد ســال پیــش دســت پیــدا کنیم.
فصــل بعــدی کاوش در تپــه اشــرف چــه زمانــی آغــاز
میشــود؟
هــم اکنــون فصــل ششــم کاوش در تپــه اشــرف بــه پایــان رســیده
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وقتی جستجوی تاریخ اصفهان متوقف میشود

کمبود بودجه متهم اصلی

اســت امــا متاســفانه در شــرایط فعلــی ادامــه کاوش هــا بــرای مــا
مقــدور نیســت و زمــان دقیقــی از ادامــه کاوش در دســت نداریــم،
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات بیشــتر
در ارتبــاط بــا دیــوار خشــتی کشــف شــده و اینکــه متعلــق بــه چــه
دورهای اســت نیــاز بــه ادامــه کاوشهــا داریــم.
دلیــل اصلــی توقــف کاوشهــای تپه اشــرف چیســت و
چــه آســیبهایی در پــی دارد؟
از ســالهای گذشــته تاکنــون بزرگتریــن مشــکل مــا در تــداوم
بخشــیدن بــه کاوشهــای تپه اشــرف کمبــود بودجــه اســت ،بدیهی
اســت کــه کاوشهــای تپــه اشــرف بایــد ادامــه داشــته باشــد امــا
میــان فصــل پنجــم و ششــم ایــن کاوشهــا نیــز ســه ســال وقفــه
افتــاد.
بــر ایــن اســاس حرکــت در راســتای گاهنــگاری تپــه اشــرف خــود در
تبییــن اهمیــت ایــن تپــه باســتانی دارای اهمیــت ویــژهای اســت بــه
شــکل منقطــع انجــام میشــود و ســالهای ســال مــا را از کشــف
تاریــخ و فرهنــگ مرتبــط بــا ایــن تپــه و در واقــع اصفهــان عقــب
میانــدازد.
بــه نظــر میرســد کاوشهــای جــدی در تپــه اشــرف
نیازمنــد تخصیــص بودجــه ملــی اســت ،در ایــن ارتباط
آیــا تمهیــدی اندیشــدهشــده اســت؟
مــن نیــز اعتقــاد دارم کــه بایــد یــک بودجــه جداگانــه در ســطح
ملــی بــه تپــه باســتانی اشــرف اختصــاص پیــدا کنــد ،بــه نوعــی کــه
کاوشهــای آن تــداوم داشــته باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه پــس
از پایــان هــر فصــل از کاوش ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه ادامــه
کاوشهــا بــه چــه زمانــی موکــول خواهــد شــد؟!
بــا ادامــه ایــن رونــد اطالعــات در ارتبــاط بــا ایــن تپــه باســتانی مهم
منقطــع باقــی میمانــد و ایــن درحالــی اســت کــه در ارتباط بــا چنین
تپههــای باســتانی مهمــی بایــد دو تــا ســه فصــل در ســال کاوش
انجــام شــود ،اکنــون ســواالت بســیار زیــادی بــرای مــا ایجــاد شــده
اســت کــه پاســخ آنهــا در زمــان گــم میشــود.
بــه طــور معمــول بــرای تپههــای باســتانی حریــم
خاصــی تعییــن میشــود ،وضعیــت تپــه اشــرف از
نظــر حریــم و حفاظــت چگونــه اســت؟
پــس از گذشــت ایــن همــه ســال از نخســتین کاوشهــا در ایــن
تپــه ،هنــوز هیــچ حریمــی بــرای آن تعییــن نشــده اســت آن هــم

در شــرایطی کــه تپــه اشــرف در داخــل شــهر اصفهــان قــرار دارد.
عــاوه بــر عــدم تعییــن حریــم ،تپــه اشــرف از نظــر حفاظتــی نیــز
وضعیــت خوبــی نــدارد ،قــرار بــر ایــن بــود کــه دور تــا دور تپــه
حصارکشــی شــده و دارای نگهبــان باشــد و ایــن اتفــاق در طــول
ســالهای گذشــته رخ نــداده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد تپــه اشــرف در معــرض آســیبهای
مختلــف ناشــی از رفتوآمــد افــراد مختلــف اســت.
از نظــر دســتاندازی ســارقان آثــار تاریخــی و
کاوشهــای غیــر قانونــی تاکنــون مــورد خاصــی در
تپــه اشــرف مشــاهده شــده اســت؟
خوشــبختانه تاکنــون چنیــن مــوردی را در تپــه اشــرف شــاهد نبودیم
امــا رفــت و آمدهــای مــداوم آدمیــان ،عبــور موتــور ســیکلت و
دوچرخــه و تــردد در حریــم آن خــود تخریبهایــی را بــه همــراه دارد.
در ایــن ســالها اگــر کنــد و کاوی نیــز در تپــه اشــرف انجــام شــده
اســت بــه منظــور یافتــن اشــیای عتیقــه نبــوده اســت بلکــه بیشــتر
تخریــب عمــدی را در برخــی قســمتها شــاهد بودیــم کــه البتــه
مــورد مرمــت قــرار گرفتنــد امــا بــار دیگــر تخریــب شــدند.
برتریــن راه حــل رســیدن بــه تخصیــص بودجــه ثابــت ملــی توســط
مســئوالن و یــک کاوش متــداوم در تپــه اشــرف چیســت؟
یــک نکتــه مهــم در ارتبــاط بــا تپــه اشــرف وجــود دارد و آن اینکه در
صــورت تبدیــل آن بــه «ســایت مــوزه» بســیاری از مشــکالت ان از
جملــه کمبــود بودجــه تخصیصــی رفــع میشــود.
بــدون تبدیــل بــه ســایت مــوزه ،بودجــه خــاص بــرای تپــه اشــرف
اختصــاص نخواهــد یافــت بلکــه هماننــد دیگــر نقــاط کشــور ،یــک
بودجــه کلــی از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای بناهــای
تاریخــی اختصــاص پیــدا میکنــد و بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان
آثــار تاریخــی بســیار زیــادی دارد کــه نیازمنــد مرمتهــای دورهای
هســتند طبیعــی اســت کــه بودجــهای بــرای تپــه اشــرف باقــی
نمیمانــد یــا بســیار انــدک اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از دیگــر شــهرهای کشــور
شــاهد چنیــن موضوعــی یعنــی فراوانــی آثــار نیازمند مرمت نیســتیم
و مســئوالن میــراث نیــز بــر ایــن امــر اذعــان دارنــد.
در شــرایط فعلــی هــرگاه امــکان کوچکــی فراهم شــده اســت میراث
فرهنگــی بــه منظــور پژوهــش بودجــهای در اختیــار مــا گذاشــته
اســت بنابرایــن تنهــا راه حــل ایــن اســت کــه بودجــه جداگان ـهای
از بودجــه مرمــت آثــار تاریخــی اصفهــان توســط مســئوالن ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه تپــه اشــرف اختصــاص داده شــود.
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اسما محمودی

بـا کاهـش دمـای هـوا در اسـتان کرمـان
رفته رفته درب های واحدهای بومگردی
منطقـه شـهداد بـه روی گردشـگران باز
می شـود و حضـور تورهای گردشـگری
در تنهـا اثـر ثبـت جهانـی طبیعـی ایـران
اسـت.
یافتـه
افزایـش

ایـران یـک اثـر طبیعـی در لیسـت آثـار ثبـت جهانـی دارد و این
اثر سـه اسـتان کرمان ،خراسـان جنوبی و سیسـتان و بلوچسـتان
را در بـر گرفتـه اسـت .کویـر لـوت یکـی از بزرگتریـن عرصـه
هـای ثبت جهانی محسـوب می شـود کـه  ۷۰درصد لـوت و ۹۰
درصـد از جاذبه های ایـن کویر طبـق اعالم میـراث فرهنگی در
اسـتان کرمان قـرار گرفته اسـت.
افزایـش دمـای هوا کـه از نیمه بهـار در این منطقـه روی می دهد و
تـا اواخر تابسـتان ادامـه دارد عمال گردشـگری را در شـهداد متوقف
مـی کنـد و فعالیت تورهای گردشـگری به طول شـب محـدود می
شـود ،دلیل ایـن امر نیز دمـای بیش از حـد هوا در منطقه اسـت که
در منطقـه گندم بریـان به عنـوان گرمترین نقطه زمین در تابسـتان
طـی روز بـه  ۷۰درجه سـانتیگراد نیز می رسـد.
بــا گــذر از نیمــه مهرمــاه و آغــاز فصــل پاییــز امــا اوضــاع در
شــهداد دگرگــون و آب و هــوا در ایــن منطقــه بهــاری مــی
شــود ،گیاهــان و درختــان ســبر ســبز و طــراوت ویــژه ای
در کویــر ایجــاد مــی شــود دمــا در گنــدم بریــان بــه  ۳۰تــا
 ۴۰درجــه مــی رســد و در مناطــق گردشــگری و روســتاهای
اطــراف شــهداد دمــای بــه  ۲۰درجــه هــم مــی رســد ایــن
روزهــا هــر جــای شــهر کرمــان و حتــی شــبکه هــای اجتماعــی
آگهــی هــای تورهــای گردشــگری را مــی بینیــد کــه ســعی
دارنــد بــا خدمــات ویــژه و ایجــاد رفــاه بیشــتر در مناطــق
بومگــردی گردشــگران زیادتــری را جــذب کننــد.
میراث فرهنگی برای جذب سرمایه گذار تالش کند
بعــد از ثبــت جهانــی کویــر لــوت هــر چنــد هنــوز مســئوالن
اقدامــات قابــل توجــه و زیــر ســاختی را در ایــن منطقــه انجــام
نــداده انــد و حتــی پایــگاه ثبــت جهانــی ایــن اثــر هــم بــا
کمبودهــای زیــادی از نظــر امکانــات مواجــه اســت امــا مســئوالن
محلــی ســعی کــرده اند بــا تکیــه بــر داشــته هــا و امکانــات محلی
و توانمنــد کــردن مــردم منطقــه امــکان توســعه گردشــگری را
مهیــا کننــد کــه در ایــن خصــوص توفیقــات زیــادی هــم نصیــب
آن هــا شــده اســت.
محمــد کرباســی یکــی از فعــاالن کویــر نــوردی اســت کــه در
خصــوص کویــر نــوردی در شــهداد مــی گویــد :بــا توجــه بــه ثبت
جهانــی لــوت توجــه گردشــگران بــه ایــن منطقه بیــش از گذشــته
شــده اســت امــا یــک حقیقــت تلــخ در ایــن زمینــه وجــود دارد و
آن اینکــه هنــوز در بُعــد ملــی بــرای تجهیــز و ایجــاد زیــر ســاختها
در ایــن منطقــه اتفــاق خاصــی روی نــداده اســت .در ابتــدای ثبــت
جهانــی مســئوالن وعــده هــای زیــادی دادنــد و حتــی قــرار شــد
قلعــه تاریخــی روســتای شــفیع آبــاد بعــد از مرمــت بــه مرکــز
گردشــگری در منطقــه تبدیــل شــود امــا عمــا نــه تنهــا ایــن
پــروژه نیمــه کاره رهــا شــد بلکــه هــم اکنــون امــکان اســکان در
ایــن بنــا وجــود نــدارد.
وی بیــان کــرد :ایــن قلعــه بــه صــورت نیمــه مرمــت شــده
و شــرایط مناســبی نــدارد در حالیکــه مــی تــوان ایــن بنــا را بــه
مرکــز گردشــگری تبدیــل کــرد از ســوی دیگــر زیــر ســاختهای
الزم دیگــر نیــز اســتقرار نیافتــه اســت ایــن امــر هــم در بحــث رفاه
گردشــگران و هــم حفاظــت و نگهــداری دیــده مــی شــود.
کرباســی گفــت :برخــی از مســئوالن تصــور مــی کننــد همیــن
کــه کرمــان رکــورد دار بناهــای ثبــت جهانــی شــده اســت کفایــت
مــی کنــد در حالیکــه ایــن مــکان هــا باید بــه الگــوی گردشــگری
پذیــری در ایــران تبدیــل شــوند.
وی بیــان کــرد :میــراث فرهنگــی بــرای جبــران کمبودهایــی
کــه دارد بــر تورهــای گردشــگری و همچنیــن اقامتــگاه هــای
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تنور داغ گردشگری در گرمترین نقطه زمین

واحدهای بومگردی رونق گرفتند

بومگــردی تکیــه کــرده اســت کــه البتــه کار خوبــی اســت امــا
میــراث در ایــن بیــن فقــط نقــش هماهنــگ کننــده را دارد در
صورتــی کــه ایــن نقــش بایــد حمایتــی باشــد.
وی خواســتار تجهیــز و فعــال شــدن کمــپ کویــری شــد و بیــان
کــرد :نبایــد چنیــن مکانهایــی بــه حــال خــود رهــا شــوند حتــی
بایــد توســعه یابنــد و ظرفیتهــای الزم بــرای جــذب بیشــتر
گردشــگران را فراهــم کننــد.
کرباســی بیــان کــرد :گردشــگران مناطــق سردســیر اروپــا عالقــه
بســیار زیــادی بــه کویــر لــوت دارنــد چــون چنیــن مکانهایــی
در محــل زندگــی ایــن افــراد وجــود نــدارد و آنچــه کــه در ایــن
مناطــق بــرای مــا تکــراری شــده بــرای آنهــا یــک شــگفتی
طبیعــت محســوب مــی شــود.
وی گفــت :گردشــگری در شــب و رصد آســمان یکــی از مهمترین
عالقــه مــردم اســت امــا متاســفانه هیــچ امکانــی در ایــن زمینــه
وجــود نــدارد در صورتیکــه مــی تــوان در ایــن خصــوص جــذب
ســرمایه گــذار را در دســتور کار قــرار داد.
وی گفــت :مســئوالن فقــط بــه شــعار دادن و وعــده بســنده نکنند،
بومگــردی مــی توانــد مشــکالتی از جملــه نبــود هتــل و زیــر
ســاختهای مطلــوب را رفــع کنــد امــا مســلما تمــام امکاناتــی کــه
یــه گردشــگر نیــاز دارد را تامیــن نمــی کنــد.
 ۴۰واحد بومگردی در کرمان وجود دارد
نماینـده سـازمان میـراث فرهنگـی در شـهداد مـی گوید :اسـتقبال
گردشـگران داخلـی و خارجـی از کلـوت هـا افزایـش یافته اسـت و
این مسـاله ناشـی از تغییـرت فصلی و کاهش دما در شـهداد اسـت.
ابراهیمــی زاده بیــان کــرد :یکــی از مقاصــد گردشــگران گنــدم
بریــان اســت کــه بــا وجــود کاهــش دمــا از گردشــگران بــه صورت
جــدی تقاضــا داریــم بــدون راهنمــا در کویــر حضــور نیابنــد.
وی گفــت :هــم اکنــون شــاهد حضــور تعــداد قابــل توجــه
گردشــگران ایرانــی و خارجــی بــه خصــوص از کشــورهای اروپایی
در کویــر شــهداد هســتیم.
وی همچنیــن از وجــود  ۴۰واحــد بومگــردی در کویــر لــوت خبــر
داد و بیــان کــرد :تورهــای گردشــگری زیــر نظــر میــراث فرهنگــی
اقــدام بــه خدمــات رســانی بــه گردشــگران مــی کننــد و محــل
اســتقرار ایــن افــراد نیــز در خانــه هــای بومگــردی اســت کــه نحوه
پذیرایــی و همچنیــن مکانهــای اســتقرار بنــا بــه آداب و رســوم
مــردم محلــی آمــاده شــده انــد.
وی بیــان کــرد :در کنــار گنــدم بریــان ،نبکاهــا ،کلوتهــا و رودخانــه
شــور وجــود دارد کــه در طــول ســال جــاری اســت و در برخــی
مــکان هــای عــرض آن بــه  ۹۰متــر مــی رســد.
بــرای بررســی ایــن موضــوع از نزدیــک میــزان رضایــت
گردشــگران خارجــی را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

نظر گردشگران اروپایی در خصوص شهداد
یــک گردشــگر بلژیکــی مــی گویــد :مــن در ایــران کویــر ســمنان
و یــزد را هــم دیــده ام امــا مناظــری کــه در شــهداد یافتــم بســیار
شــگفت آور بــود بــه همیــن دلیــل بــه چندیــن نفــر از دوســتان
توصیــه کــردم بــرای آرامــش اعصــاب و اســتفاده از طبیعــت بــه
کرمــان ســفر کننــد.
وی مــی گویــد :ایــن ســفر ماننــد یــک ماجراجویــی امــن اســت
بســیار جالــب و شــگفت آور اســت و هــر لحظــه زیبایــی هــا را
مــی بینیــد کــه در هیــچ جــای دنیــا نظیــرش وجــود نــدارد و نکتــه
جالــب اینکــه شــب گذشــته در شــهرک ســینمایی مــن صدهــا
نفــر گردشــگر از کشــورهای مختلــف را دیــدم کــه ســاعت هــا در
ســکوت محــض در کنــار آنهــا یــک نقطــه مشــترک داشــتم و آن
نــگاه کــردن بــه آســمان شــب و ســتاره هــای زیبــا بــود.
یــک گردشــگر فرانســوی نیــز مــی گویــد :هیجــان زیــادی دارد
کــه در مکانــی قــدم بزنیــد کــه دمــای آن بــه صــورت طبیعــی
باالتریــن دمــای ثبــت شــده روی کــره زمیــن اســت ،تصمیــم دارم
بــه ســردترین مــکان زمیــن هــم ســفر کنــم و ایــن بــرای مــن
هیجــان زیــادی دارد ،مــردم محلــی بســیار ســاده و بــی آالیــش
هســتند و ایــن نمــادی از فرهنــگ ایــن بخــش از ایــران اســت که
بارهــا بــه طــرز بــاور نکردنــی مــن را تحــت تاثیــر قــرار داد آنهــا
هــر چــه دارنــد بــا گردشــگران شــریک مــی شــوند.
یک گردشـگر چینی هم بیـان کرد :حضـور در شـهداد یک فرصت
فـوق العاده برای من بود ،شـغل من عکاسـی و نویسـندگی اسـت و
حضـور در این روسـتا تحولـی را در ذهنـم ایجاد کرد که حتمـا از آن
برای خلـق آثار جدیـد اسـتفاده می کنم.
وی بیــان کــرد :هزینــه هــای گردشــگری در ایــران پاییــن تــر از
مناطــق دیگــر اســت و از ســوی دیگــر مــکان هــای بکــری وجــود
دارد کــه در امنیــت کامــل مــی شــود از آنهــا بازدیــد کــرد.
وی گفــت :شــما چیزهایــی را در شــهداد مــی بینیــد کــه بــدون
شــک در کویــر ســایر کشــورها نخواهیــد دیــد ،مــن در یکــی
از کشــورهای عربــی هــم کویــر نــوردی کــردم امــا آنجــا فقــط
کویــر بــود ،شــهداد در هــر گوشــه اش مــن را غافلگیــر کــرد بــه
خصــوص عظمــت و بزرگــی کلوتهــا بســیار زیبــا اســت.
نکتــه بســیار جالــب بــرای گردشــگران خارجــی نحــوه طبــخ
غذاهــای محلــی ،پخــت نــان در تنــور و اســتفاده از گیاهــان
خوراکــی ،کشــک ،گوشــت و ســبزی اســت کــه مقابــل چشــم آنها
تولیــد و مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
در کنــار تمــام ایــن زیبایــی هــا امــا کمبودهــا هــم بــه شــدت
خودنمایــی مــی کننــد و بــه نظــر مــی رســد بــا گذشــت چنــد
ســال از ثبــت ایــن پرونــده جهانــی امــا برنامــه ای بــرای حمایت از  
رونــق گردشــگری در آن وجــود نــدارد.

میـراث ایــران
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«ارس» بــا داشــتن جاذبههــای
گردشــگری فــراوان تاریخــی و
طبیعــی ظرفیــت تبدیلشــدن بــه
قطــب گردشــگری کشــور را دارد؛
پتانســیلی کــه در روزهــای ســخت
تحریــم میتوانــد ارزآوری فراوانــی
باشــد.
داشــته
پــی
در

توریســم یــا گردشــگری؛ یکــی از همــان راههــای ســعادت
اقتصــادی اســت کــه هرکســی رفتــه ،دســت خالــی بازنگشــته
اســت .در ســرزمینی مثــل ســرزمین مــا کــه هــر وجبــش نهتنهــا
دیدنــی ،بلکــه زندگــی کردنــی اســت ،جــزو بدیهیــات محســوب
میشــود کــه بیــکاری در رتبــه اول آســیبهای اجتماعــی آن
جامعــه قــرار نگیــرد.
بــه گفتــه محققــان «بــا توجــه بــه اینکــه کشــورهای درحــال
توســعه بــا مشــکالتی نظیــر بیــکاری بــاال ،محدودیــت منابــع
ارزی و تکمحصولــی بــودن اقتصــاد مواجــه هســتند توجــه
بــه توســعه صنعــت گردشــگری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت.
ازآنجاییکــه اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات
نفــت وابســتگی باالیــی دارد و نوســانات قیمــت جهانــی نفــت
در طــول زمــان متغیرهــای کالن اقتصــادی نظیــر تولیــد ملــی،
ســرمایهگذاریهای ناخالــص ،اشــتغال و درآمدهــای ارزی را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ لــذا بهمنظــور تنــوع بخشــیدن
بــه منابــع رشــد اقتصــادی ،درآمدهــای ارزی و همچنیــن ایجــاد

فرصتهــای مختلــف شــغلی در کشــور ،توســعه صنعــت
گردشــگری از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت».
میتــوان ادعــا کــرد کــه بعــد از تبریــز ،منطقــه آزاد ارس دومیــن
مقصــد گردشــگران در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه شــمار
میآیــد .مقصــدی لبریــز از جاذبههــای طبیعــی و تاریخــی و البتــه
تجــاری و صنعتــی.
همچنیــن بــا وجــود جمعیــت جــوان روبــه گســترش و نــرخ باالی
بیــکاری ،لــزوم افزایــش درآمــد ارزی و ســرمایهگذاری خارجــی،
توجــه بیشازپیــش بــه ایــن بخــش میتوانــد زمینــه رســیدن بــه
اشــتغال کامــل ،افزایــش درآمــد ارزی و معرفــی تمــدن و فرهنــگ
ایرانــی بــه جهانیــان را فراهــم کنــد.
اینکــه منطقــه آزاد ارس بهعنــوان صنعتیتریــن منطقــه
آزاد کشــور شــهرت دارد ،چیــز خوبــی اســت؛ امــا نبایــد
باعــث شــود کــه ایــن منطقــه در حــوزه گردشــگری شــهرتی
نداشــته باشــد .البتــه اگــر برویــد و در جلفــا دنبــال هتــل
بگردیــد و اتــاق خالــی پیــدا نکنیــد ،متوجــه میشــوید کــه
اصــ ً
ا باعــث نشــده اســت.
کوهســتان «کیامکــی» ،روســتای «اشــتبین» ،منطقــه
حفاظتشــده «ارســباران» یــا همــان «اینالــو» ،حمــام تاریخــی
جلفــا ،امامــزاده ســید محمد نوجــه مهــر ،رود ارس ،آبشــار آســیاب،
کلیســای سنتاســتپانوس و ،...اینهــا تکتکشــان از شــهرت
کافــی برخوردارنــد کــه بتواننــد گردشــگرانی را از سراســر کشــور و
حتــی خــارج از کشــور بــه منطقــه آزاد ارس بکشــانند ،امــا موضــوع
ایــن اســت کــه چقــدر بــرای میزبانــی از گردشــگران آمادهایــم .آیــا
زیرســاختهایمان بــرای حضــور هــزاران هــزار گردشــگر کافــی
هســتند؟

ایــن موضــوع حتــی در تبریــز هــم کــه بهعنــوان پایتخــت
گردشــگری جهــان اســام انتخــاب شــده ،مطــرح اســت .مــا
توانایــی الزم را بــرای جــذب گردشــگران داریــم امــا واقعیــت
ایــن اســت کــه بــرای اقامــت گردشــگران ،زیرســاختهای الزم
را فراهــم نکردهایــم .ایــن را میتــوان از مســافرانی شــنید کــه
بــه دلیــل نبــود ظرفیــت خالــی در هتلهــا ،شــب را در پارکهــا
ســحر میکننــد.
گام اول ،تامیــن زیرســاختهای نرمافــزای و
ســختا فز ا ر ی
یوســف داداشزاده ،معــاون فرهنگــی ،اجتماعــی و گردشــگری
منطقــه آزاد ارس میگویــد« :صنعــت گردشــگری صنعتــی
کامـ ً
ا نوپاســت و مــا بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن صنعــت را در ارس
ارتقــا داده و موفــق باشــیم ،گام اول را در تأمیــن زیرســاختهای
نرمافــزاری و ســختافزاری برداشــتهایم».
او میگویــد کــه در حــوزه تأمیــن زیرســاختهای
نرمافــزاری ،تمــام تــاش منطقــه آزاد ارس برگــزاری
دورههــای آموزشــی بــرای جبــران خــأ نیــروی انســانی
در حــوزه گردشــگری بــوده اســت و ایــن دورههــا معمــو ًال
در نیمههــای دوم هرســال بــا حضــور اســاتید و مشــارکت
دانشــگاهها برگــزار میشــود.
داداشزاده دربــاره اقدامــات انجامشــده در حــوزه ســختافزاری
نیــز توضیــح میدهــد« :طرحهــای جامــع گردشــگری بــا
مشــاوره کارشناســان ایــن حــوزه تدویــن و تمــام نیازهــا و
ضعفهایمــان در ایــن حــوزه احصــا شــده اســت».
او تشــریح میکنــد۲« :مســیر جلفــا تــا کلیســای
سنتاســتپانوس و جلفــا تــا جنگلهــای ارســباران بــه
نحــو احســن جادهســازی شــده و عــاوه بــر ایــن ،امکانــات
الزم از جملــه تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی ،پارکینــگ،
ســرویسهای بهداشــتی و  ...در ایــن مســیرها تــدارک دیــده
شــده اســت».
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افزوده شدن ۶۵۶تخت به ظرفیت هتلهای ارس
معــاون گردشــگری منطقــه آزاد ارس از تــاش ایــن ســازمان
بــرای جــذب ســرمایهگذاران ســخن میگویــد و ادامــه میدهــد:
«یکــی از مســائل مهمــی کــه میتوانــد بــه دســت بخــش
خصوصــی حــل شــود ،بحــث اقامتگاههــا و هتلهاســت کــه مــا
اکنــون در ارس هــزار و۴۴تخــت ظرفیــت داریــم امــا ۷هتــل در
حــال ســاخت اســت کــه بــا اتمــام آنهــا ۶۵۶ ،تخــت تــا پایــان
ســال  ۹۸بــه ظرفیتمــان افــزوده خواهــد شــد».
داداشزاده میگویــد کــه در حــوزه پذیرایــی از مســافران،
ســرمایهگذاریهای خوبــی در منطقــه آزاد ارس شــده اســت و
سیاســت جــذب ســرمایهگذار بــه ســمت برندهــای معتبــر دنیــا
مــیرود.
او همچنیــن از برنامههــای زیرســاختی بــرای آینــده میگویــد:
«۲پــروژه بــزرگ داریــم کــه یکــی مربــوط بــه طــرح برنــد ارس
اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه ارس بــه مرحل ـهای رســیده کــه
بــرای خــود هویــت خــاص در حــوزه گردشــگری داشــته باشــد و
تــا پایــان ســال طــرح مطالعاتــی برنــد ارس بــه اتمــام میرســد».
طبــق گفتــه داداشزاده ،ژئوپــارک بــزرگ ارس ،دومیــن پــروژه
بــزرگ زیرســاختی منطقــه در حــوزه گردشــگری بــه شــمار
میآیــد .وی میگویــد« :ژئوپــارک ارس بهعنــوان دومیــن
ژئوپــارک بــزرگ ایــران از مدتهــا قبــل مطرحشــده و امیدواریــم
بتوانیــم تــا پایــان ســال  ۲۰۱۸آن را در یونســکو ثبــت کــرده و بــه
رســمیت بشناســانیم».
گردشــگری تنهــا صنعتــی اســت کــه تحریــم
برنمــیدارد!
او یــادآور میشــود کــه «تحریــم در کشــورمان باعــث ایجــاد
یکســری نگرانیهــا شــده اســت ،امــا گردشــگری تنهــا صنعتــی
اســت کــه قابــل تحریــم نیســت و کشــور مــا در ایــن حــوزه دارای
پتانســیلهای فوقالعــادهای اســت ،بــه همیــن خاطــر بایــد ایــن
حــوزه را جدیتــر بگیریــم».
عــدهای از افــراد بــا یــاد کــردن از منطقــه آزادی چون کیــش ،ارس
را در حــوزه گردشــگری ضعیــف میداننــد .درحالیکــه نــه ایــن
مقایســه صحیــح اســت و نــه ضعیــف برشــمردن ارس.
مهــدی عباســی ،مدیــر گردشــگری و نماینــده ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری در منطقــه آزاد ارس
میگویــد« :گــروه خونــی کیــش بــا جلفــا متفــاوت اســت.
مســافران جلفــا هــم بــا کیــش متفــاوت هســتند و ایــن نشــان
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میدهــد کــه مــا در حــوزه گردشــگری جامعــه هــدف متفاوتــی
از کیــش داریــم و مطئنــا آینــده منطقــه آزاد ارس در حــوزه
گردشــگری درخشــان خواهــد بــود».
او میگویــد« :حــوزه گردشــگری ارس از مدلــی کــه بــرای
۷منطقــه آزاد ارس تعریــف شــده اســت ،بهصــورت کامــل تبعیــت
میکنــد».
او میگویــد کــه بــه دنبــال تأمیــن زیرســاختها ،افزایــش
ظرفیــت هتلهــا و رســتورانها هســتیم و در نهایــت میخواهیــم
بــه درجــه اســتاندارد برســیم امــا بــرای ایــن امــر حضــور و
مشــارکت ســرمایهگذاران ضــروری اســت.
عباســی اعــام میکنــد« :اتفاقــی کــه در ســال جــاری یعنــی
ســال  ۹۷افتــاد ،ایــن بــود کــه ســعی کردیــم داشــتههایمان را در
حــوزه زیرســاختی استانداردســازی کنیــم .بــه همیــن منظــور مث ً
ال
هتلهــا را بــا ضوابــط مناطــق آزاد بــه درجــه اســتاندارد رســاندیم».
او توضیــح میدهــد کــه در کنــار اینهــا ،توجــه ویــژهای بــه
جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی و گردشــگری منطقــه شــده و
یکــی از وظایــف ســازمان در ســال  ،۹۷تعمیــر و بهســازی جادههــا
بــوده اســت.
مدیــر گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد ارس از برنامههــای جدیــد
بــرای ســال جــاری میگویــد« :مرمــت کاروانســرای عباســی و
احــداث مــوزهای در جلفــا بــا توجــه بــه اینکــه جــای خالــی آن
احســاس میشــود ،ازجملــه مهمتریــن برنامههــای ماســت».
عباســی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه چیــزی باعــث
میشــود یــک گردشــگر منطقــه آزاد ارس را بهعنــوان مقصــد
انتخــاب کنــد ،بیــان میکنــد« :جلفــا از دیربــاز بــه خاطــر ســواحل
رود ارس بهعنــوان مقصــد گردشــگری انتخــاب شــده اســت و
همیــن موضــوع در شــمال غــرب کشــور شــهرت فــراوان داشــته
اســت».
او ادامــه میدهــد« :امــا در دو یــا ســه ســال گذشــته یکــی از
اهــداف مســافرت بــه جلفــا ،خریــد بــوده اســت و میتــوان گفــت
کــه خریــد از ایــن منطقــه بــه یــک جاذبــه تبدیلشــده اســت
و همیــن باعــث میشــود از اســتانهای همجــوار میزبــان
مســافران زیــادی باشــیم».
افزایــش ۲۵درصــدی میــزان ورودیهــا بــه منطقــه
آزاد ارس
بــه گفتــه عباســی ،در مردادمــاه ســال جــاری ارس میزبــان ۱۹هزار
و ۷۷۲نفــر و شــهریورماه ســال جــاری پذیــرای  ۲۰هــزار و  ۷۲نفــر
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مســافر بــوده اســت و ایــن نشــان میدهــد میــزان ورودیهــا
بــه منطقــه آزاد ارس نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته
۲۵درصــد افزایــش داشــته اســت.
نماینــده ســازمان میــراث فرهنگــی در منطقــه آزاد ارس
دربــاره اینکــه آیــا تاکنــون ســرمایهگذاری از ایجــاد
پــروژه در ارس پشــیمان شــده اســت یــا خیــر ،میگویــد:
«بهواســطه تعاملــی کــه بــا انجمــن هتــلداران داریــم،
در فصلهایــی کــه مســافر کــم باشــد ،بــرای هتلهــا
تخفیــف قائــل میشــویم و همیــن باعــث جــذب مســافر
میشــود و تاکنــون هیــچ ســرمایهگذاری اظهــار نارضایتــی
نکــرده اســت».
او دربــاره برنامههــای آتــی منطقــه آزاد ارس در حــوزه گردشــگری
نیــز اعــام میکنــد« :اپلیکیشــن گردشــگری همــراه ارس در
هفتــه آینــده رونمایــی میشــود .همچنیــن وبســایت ژئوپــارک
ارس کــه یــک ســایت جامــع اســت در اختیــار گردشــگران قــرار
میگیــرد تــا بــه گردشــگران طبیعــت گــرد اطالعــات الزم را
بدهــد».
عباســی همچنیــن از صــدور تعــدادی مجــوز بــرای ایجــاد
بومگــردی در روســتاهای ارس خبــر میدهــد و  میگویــد:
«هماکنــون مــا  ۲۱واحــد کاشــانه یــا همــان خانــه مســافر داریــم
و  ۷اقامتــگاه بومگــردی در ۶ماهــه اول امســال راهانــدازی شــده
اســت».
او یــادآور میشــود کــه شــهرت جلفــا بهعنــوان صنعتیتریــن
منطقــه آزاد کشــور ،باعــث نمیشــود کــه گردشــگری در ایــن
منطقــه جــدی شــمرده نشــود و ادامــه میدهــد« :طبــق وظایفــی
کــه قانونگــذار مناطــق آزاد تعریــف کــرده ،منطقــه آزاد ارس نیــز
یــک منطقــه گردشــگری بــه شــمار میآیــد».
واقعیــت ایــن اســت کــه کشــور مــا ازلحــاظ اقتصــادی در شــرایط
ســختی قــرار دارد .شــرایطی کــه باعــث شــده تجــارت و صنعت در
مناطــق آزاد بــا دشــواری مواجــه شــوند .گردشــگری تنهــا صنعتــی
اســت کــه اکنــون میتــوان بــا خیــال راحــت بــه آن تکیــه زد.
از طرفــی دیگــر بــا کاهــش ارزش پــول ملــی ،حضــور مســافران
خارجــی در کشــورمان افزایشیافتــه اســت .کارشناســان
اقتصــادی میگوینــد کــه ایــن میتوانــد یــک فرصــت بــرای
فــروش هرچــه بیشتــر کاالهــای ایرانــی باشــد .حــاال بایــد
دیــد بــا توجــه بــه برنامههــا و زیرســاختهایی کــه مســئولین
میگوینــد ،ســهم منطقــه آزاد ارس از ایــن فرصــت چقــدر
خواهــد بــود؟

صفحه  | 69شماره  | 32مهر 97

واکنــش مســئوالن میــراث فرهنگــی
الهام رئوفی فر
اســتان بــه انتقــاد کارشناســان بــرای
نصــب دکل مخابراتــی در محوطــه تاریخــی خالدنبــی،
ســکوت اســت .کارشناســان دســتگاه هــم نبــود عرصــه و
حریــم مصــوب را عامــل ایــن اختــاف نظــر مــی داننــد.

میـراث ایــران
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نصب دکل در حریم گورستان «خالدنبی»

اثر هزارساله قربانی تکنولوژی شد

گورســتان و محوطــه تاریخــی خالدنبــی کــه هربــار به نوعــی مورد
دســت درازی قــرار مــی گیــرد اینبــار بــه بهانــه ایجــاد امکانــات
بــرای رفــاه گردشــگران ،در آن دکل چهــل متــری مخابراتــی آن
هــم در باالتریــن نقطــه محوطــه نصــب شــده اســت تــا مســافران
از اینترنــت پرســرعت در ایــن منطقــه بهره ببرنــد .در گذشــته دکل
مخابراتــی در ایــن منطقــه نصب شــده بــود کــه آن هــم نارضایتی
کارشناســان و فعــاالن حــوزه میــراث فرهنگــی را در پــی داشــت
بــا ایــن حــال ،ایــن بــار هــم دکل یــک شــرکت مخابراتــی در
مجــاورت دکل قبلــی بــا ایــن اســتنباط کــه در گذشــته ایــن اقــدام
انجــام شــده ،نصــب شــده اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان نصــب دکل هــای مخابراتــی کــه حریــم
منظــری و بصــری ســایت تاریخــی را مخــدوش ســازد ،پیــرو
بندهــای مــورد تاکیــد بســیاری از کنوانســیون هــا اعــم از منشــور
حفــظ زیبایــی محوطــه هــا و چشــم اندازهــای باســتانی مصــوب
ســال  ١٩٦٢میــادی ممنــوع اســت .ایــن متخصصــان بــر ایــن
باورنــد کــه صــدور مجــوز میــراث فرهنگــی مبنــی بر نصــب دکل
ایرانســل در محوطــه هیــچ توجیــه علمــی نــدارد.
نصب دکل مخابراتی خالف آیین نامه میراث فرهنگی
یـک دکتـرای مرمـت و احیـاء بافـت و بناهـای تاریخی درایـن باره
مـی گویـد :خالدنبـی و منظـر فرهنگـی آن بـه عنـوان مجموعـه
یکپارچـه ای از آثـار تاریخی و منظـر طبیعی و مصنـوع آن ،موضوع
کنوانسـیون هـا و منشـورهای بیـن المللـی حفاظت اسـت.
کاوه منصــوری نصــب دکل مخابراتــی در محوطــه خالدنبــی را
خــاف آییــن نامــه هــای میــراث فرهنگــی کشــور مــی دانــد و
مــی افزاید:هرگونــه تغییــر در ماهیــت محوطــه تاریخــی اعــم از
مســیرهای جدیــد ،دسترســی بــرای تــردد خــودرو ،ســاخت و
ســازهای بــی ضابطــه و غیــر همســان بــا محیــط و نیــز نصــب
دکل هــای مخابراتــی ،آنتــن ،بیلبــورد وغیــره خــاف قوانیــن بیــن
المللــی و آییــن نامــه هــای میــراث فرهنگــی کشــور اســت.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر معمــاری ،ایجــاد و تاســیس فضاهــای
خدمــات گردشــگری اعــم از کافــی شــاپ ،گالــری هــای
نمایشــگاهی ،رســتوران ،نگهبانــی ،ســرویس بهداشــتی صرفــا
خــارج از عرصــه حریــم آثــار و محوطــه تاریخــی و بــا رعایــت
حریــم ارتفــاع ،کیفیــت بصــری نماهــای خارجــی و بــا مالحظــه
قابلیــت برچیده شــدن الحاقــات و بــدون احــداث پی و فونداســیون
هــای تحــت االرضــی کــه آثــار احتمالــی مدفــون در زیــر خــاک را
مخــدوش نســازد ،میســر اســت.
بســیاری از کارشناســان بــا ایجــاد امکاناتــی ماننــد نصــب دکل
مخابراتــی یــا امثــال آن در محوطــه تاریخــی خالدنبــی مخالــف
نیســتند بلکــه آن را مشــروط بــه رعایــت مالحظــات مختلــف اعم
از امــکان ســنجی فنــی ،منظــری ،زیســت محیطــی و اقتصــادی
مــی داننــد موضوعــی کــه یــک کارشــناس ارشــد مرمــت و احیــاء
بافــت و بناهــای تاریخــی هــم بــه آن تاکیــد مــی کنــد.

دکل مخابراتی آسیب به حریم منظری گورستان است
محدثــه میرحســینی مــی گویــد :در بســیاری محوطــه و بناهــای
تاریخــی کشــور یــا جهــان بــه دلیــل آســیب بــه اثــر ،چنیــن
اقدامــی انجــام نشــده و یــا بــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب
الزم اجرایــی شــده اســت در حالــی کــه در اســتان ایــن کار بــدون
مطالعــات قبلــی انجــام گرفتــه اســت.
او بــا یــادآوری اینکــه هرچنــد دکل مخابراتــی از گورســتان فاصلــه
دارد ،مــی گویــد :بــه هرحــال حریــم منظری محوطــه گورســتان را
ایــن دکل تحــت الشــعاع قــرار داده اســت.
ایــن مدرس دانشــگاه بــا بیان اینکــه نصــب دکل در گذشــته دلیلی
بــرای اجــرای دکل ایرانســل در محوطــه نیســت ،مــی افزایــد :باید
دکل هــا در کــد ارتفاعــی پائیــن تــری نصــب شــوند تــا در دیــد
مراجعــه کننــده هنــگام بازدیــد از گورســتان نباشــد.
وی علــت چنیــن تصمیماتــی در میــراث فرهنگــی اســتان را
نابســامانی ایــن دســتگاه مــی دانــد و معتقــد اســت کــه بایــد برای
ایــن پــروژه هــا یــک پــان مدیریتــی نوشــته شــده و در ایــن
پــان ،برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت
دیــده شــود؛ اقدامــی کــه هیــچ گاه در میــراث فرهنگــی صــورت
نگرفتــه اســت.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس ارشــد مرمــت و احیــاء بافــت و بناهــای
تاریخــی ،میــراث فرهنگــی اســتان بــه محــض جــذب اعتبــار،
بــدون برنامــه ریــزی خــاص اقداماتــی انجــام مــی دهد کــه چنین
اشــکاالتی را بــه همــراه دارد.
وی ادامــه مــی دهــد :ســاخت ســرویس بهداشــتی مناســب،
پارکینــگ ،کافــه و رســتوران بــا شــکل و الگــوی مناســب و
جانمایــی درســت از امکانــات مــورد نیــاز ایــن محوطــه بــوده کــه
هیــچ گاه بــه آن توجهــی نشــده اســت.
میرحســینی بــه رعایــت حریــم تپــه و گورســتان خالدبنــی تاکیــد
مــی کنــد و مــی افزایــد :مســیر دسترســی و پارکینــگ فعلــی
مناســب نیســت زیــرا منظــر و حریــم تپــه رعایــت نشــده اســت
ضمــن اینکــه فنــس کشــی گورســتان هــم نامناســب بوده اســت.
امتناع معاون میراث فرهنگی از پاسخگویی
بــرای دریافــت پاســخ از مســئول مربوطــه و شــفافیت ارائــه
گــزارش بــه مخاطــب بــا ســارا اخــوت معــاون میــراث فرهنگــی

اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
تمــاس گرفــت کــه ایشــان حاضــر بــه مصاحبــه نشــد و پاســخ را
منــوط بــه هماهنگــی بــا روابــط عمومــی اداره کل کــرد کــه بــاز
هــم علــی رغــم هماهنگــی بــا روابــط عمومــی ،ایــن مســئول از
پاســخگویی امتنــاع کــرد.
بــر همیــن اســاس کارشــناس ثبــت آثــار و حرایــم تاریخــی اداره
کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بــرای
پاســخ بــه ســواالت معرفــی شــد.
نبود عرصه و حریم مصوب مشکل خالدنبی
حبیــب رضایــی نصــب دکل در محوطــه خالدنبــی را به درخواســت
شــرکت مخابــرات اعــام مــی کنــد و مــی افزایــد :مجــوز نصــب
دکل ،پــس از بررســی درخواســت در کمیتــه کارشناســان اســتان
صــادر شــد.
وی بــا بیــان اینکــه دکل مخابراتــی تــا گورســتان تاریخــی یــک
کیلومتــر فاصلــه دارد ،ادامــه مــی دهــد :یــک ســری محوطــه هــا
تعییــن عرصــه حریــم شــده و دارای یــک ســری ضوابــط میراثــی
اســت درحالــی کــه گورســتان خالدنبــی علــی رغــم ثبــت در
فهرســت آثــار ملــی ،هنــوز تعییــن عرصــه و حریــم نشــده و همین
مشــکل ایجــاد کــرده اســت.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس ثبــت آثــار و حرایــم تاریخــی اداره کل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان ،یــک
هــزار اثــر تاریخــی در اســتان وجــود دارد بنابرایــن اگــر نخواهیــم تا
شــعاع یــک کیلومتــری آن اجــازه هیــچ نــوع فعالیتــی دهیــم بایــد
اســتان را «فریــز» کنیــم.
ارائــه خدمــات رفاهــی بــه گردشــگران از مــوارد مهــم در
حــوزه گردشــگری بــه شــمار مــی رود و بــر کســی پوشــیده
نیســت امــا بــه نظــر مــی رســد امکاناتــی ماننــد اینترنــت
پرســرعت در ایــن محوطــه زمانــی معنــا پیــدا مــی کنــد کــه
بدهــی تریــن زیرســاخت هــا در منطقــه ای کــه ســاالنه مــورد
بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجــی قــرار مــی گیــرد بــرای
بازدیدکننــدگان مهیــا باشــد.
امکاناتــی مانند ســرویس بهداشــتی مناســب ،آب شــرب و ســالم و
بهداشــتی کــه از حقــوق اولیــه هــر فــردی اســت امــا در محوطــه
خالدنبــی هنــوز ســاماندی نیافتــه اســت.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

مهری شیرمحمدی

تمیجـان بزرگتریـن پـل خشـتی
گیلان و مهـم تریـن اثـر تاریخـی
دوره کیایـی کـه روزگاری از شـکوه
خاصـی برخـوردار و براثـر گـذر
زمان آسـیب دیـد ،به همـت میراث
فرهنگـی گیلان مرمـت شـد.

«رودســر» اگرچــه نــام جدیــدی نیســت و از قــرن هشــتم بــه ایــن
ســو شــرقیترین شهرســتان گیــان رودســر خوانــده مــی شــود،
امــا پیــش از روی کار آمــدن ســاطین کیایــی در شــرق گیــان
نامــش «هوســم» بــود .نامــی کــه معنــای جایــگاه نیکــو و نیــک
شــهر مــی دهــد.
بــا روی کار آمــدن ســاطین کیایــی و بهویــژه حضــور قدرتمنــد
«میــرزا علــی کیــا» ایــن منطقــه روزبــه روز آبادتر شــد و روســتای
کوچکــی کــه امــروز بــه عنــوان «تمیجــان» مــی شناســیم همانند
یــک آبــادان شــهر شــد .بــه نحــوی کــه ضرابخانــه هوســم ،در
تمیجــان راه انــدازی شــد و عــاوه بــر ضــرب ســکه در آن زمــان،
چندیــن پــل خشــتی بــر روی رودخانــه « ُپلــرود» احــداث شــد تــا

عبــور تجــار و کاروانیــان بــه ســمت مازنــدران تســهیل شــود.
بزرگترین پل خشتی در مسیر تجار مازندران
بزرگتریــن پــل ،درســت روبــروی مســجد جامع تمیجــان قــرار دارد
و همیــن همجــواری اهمیــت بزرگتریــن پــل خشــتی گیــان را
نشــان مــی دهــد .پلــی بــه طــول  ۶۰متــر کــه زمینــه اتصــال بــه
ســوی مازنــدران را ممکــن مــی کــرد.
از یادداشــت هــای لوئــی رابینــو( ،کنســول انگلیــس در رشــت در
اوایــل قــرن بیســتم) مــی تــوان فهمیــد کــه تمیجــان کــه بــه
گفتــه رابینــو« ،تیمجــان» هــم نامیــده مــی شــد ،نــه روســتای
کوچــک فعلــی بلکــه منطقــه ای وســیع و مرکــز حکومــت
«رانکــوه» بــود .در ســال  ۱۸۳۹میــادی کــه لنگــرود ضمیمــه
رانکــوه شــد ،مرکزیــت رانکــوه بــه لنگــرود منتقــل و از آن
زمــان تمیجــان شــکوه گذشــته خــود را از دســت داد .البتــه
ویرانــی تمیجــان در زلزلــه  ۸۹۰هجــری و ویرانــی رانکــوه در
اثــر حملــه ســلطان «حســام الدیــن فومنــی» در ســالهای
 ۹۰۸و  ۹۱۰و  ،۹۱۴عمــا آبادانــی تمیجــان بــزرگ را از بیــن
بــرد و بــا ســقوط ســاطین کیایــی در ســال  ۱۰۰۰هجــری
( ،)۱۵۹۱-۹۲تمیجــان رو بــه انحطــاط رفــت .بــا ایــن حــال
آثــار ایــن شــکوه و آبادانــی را هنــوز مــی تــوان در تمیجــان
یافــت  .
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یادگاری از سالطین کیایی در شرق گیالن

مرمت پل خشتی تمیجان

ثبت ملی پل خشتی تمیجان
کارشــناس مســئول ثبــت بناهــای میراثــی اداره کل میــراث
فرهنگــی گیــان دربــاره پــل خشــتی تمیجــان مــی گویــد :ایــن
پــل خشــتی در شــش کیلومتری جنــوب غربــی رودســر قــرار دارد  .
طــول پــل ۶۰متــر و عــرض آن  ۵متــر اســت .ایــن پــل۳ ،دهنــه
اصلــی و ۲دهنــه کوچــک دارد و بلنــدی دهانــه اول از ســطح آب
 ۶۲۰ســانتی متــر و بلنــدی دهانــه دوم کــه مقــداری از کــف آن
از گل پــر شــده ۴۵۰ ،ســانتی متــر و  و دهانــه ســوم ۳۸۰ســانتی
متــر اســت  .
ســید مهــدی میرصالحــی مــی افزایــد :پرونــده ثبتــی ایــن اثــر
تاریخــی در بیســتم آبــان مــاه  ۱۳۵۳توســط «ناصرالمعمــار» بــه
ســازمان حفاظــت از آثــار باســتانی وقــت کشــور گــزارش شــد و
یــک ســال بعــد در هشــتم آذرمــاه ســال ۱۳۵۴خورشــیدی بــه

شــماره  ۱۱۲۵در فهرســت بناهــای میراثــی کشــور بــه ثبت رســید.
وی بــه ویژگــی هــای ایــن اثــر اشــاره و ادامــه مــی دهــد :ایــن
پــل بــه ســیاق دیگــر پــل هــای هــای خشــتی گیــان از مصالــح
ســاروج و آجرســرخ پختــه ســاخته شــده ،کــف آن ســنگفرش
اســت .بدنــه هــای شــمالی و جنوبــی پــل دارای تزیینــات آجــری
زیبایــی اســت و در فضــای زیــر پــل یــک اطاقــک ســاخته انــد که
بــه دو محفظــه خالــی دیگــر راه دارد.
تجدید بنای پل در دوره صفویه
در گــزارش ثبتــی پــل خشــتی تمیجــان آمــده کــه ایــن اثــر
تاریخــی مربــوط بــه اواخــر دوره کیایــی اســت .بــا ایــن حــال یــک
مــورخ احتمــال مــی دهــد بنــای اولیــه آن مربوط بــه عصــر کیایی
بــوده و پــل در زمــان شــاه عبــاس اول صفــوی تجدیــد بنــا شــده
اســت.
عبــاس پناهــی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ســبک معمــاری پــل
فاقــد طــاق هــای تیــز و جناغــی و دهانــه هــای پــل خیــز کمتری
دارد بنابرایــن مــی تــوان گفــت پــل در دوره صفــوی ســاخته شــده
اســت  مــی گویــد :ممکــن اســت بنــای نخســتین پــل مربــوط بــه
دوره کیاییــان بــوده امــا در دوره صفــوی مقــام ســازی و تجدیــد بنا
شــده باشــد .بــا ایــن حــال مــدرک معتبــر از تاریــخ دقیــق احــداث
پــل در دســت نیســت.

کارشــناس میــراث فرهنگــی مــی افزایــد :شــاه عبــاس اول صفوی
طــی ۴۲ســال حکومــت خــود ،بــرای گســترش تجــارت و تســهیل
ســفر ،راه هــا ،کاروانســراها و پــل هــای زیــادی ســاخت .ایــن پــل
نیــز بــه احتمــال زیــاد بــه دســتور شــاه عبــاس اول صفــوی و بــه
همــت وزیــر وی در گیــان یعنــی «بهــزاد بیــک» ســاخته شــده
باشــد.
پناهــی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن پــل توضیح مــی دهــد :تــا دوره
قاجــار ایــن پــل حلقــه اتصــال مواصالتــی و ارتباطــی منطقــه بود.
منوچهــر ســتوده (ایــران شــناس) نیــز کــه دهــه  ۴۰از پــل
تمیجــان دیــدن کــرده بنــای آن را بــه شــاه عبــاس اول
صفــوی نســبت مــی دهــد و مــی نویســد« :ایــن پــل بــر
ســر راهــی اســت کــه شــاه عبــاس در سراســر مازنــدران
و گیــان کشــیده بــود و بــه اردبیــل متصــل مــی شــد» بــه
گفتــه وی آبادانــی دهکــده تمیجــان ،مربــوط بــه ســالهای
 ۸۲۰هجــری قمــری بــوده کــه بــه دســت «ســید محمــد
کیــا» شــروع شــده اســت  .
مرمت دوباره پل خشتی تمیجان
اخیــرا پــل خشــتی تمیجــان بــا نظــارت اداره کل میــراث فرهنگــی
و گردشــگری گیــان مرمــت شــد.
معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری گیــان دربــاره
مرمــت ایــن پل خشــتی مــی گویــد :یکــی از معضــات نگهــداری
پلهــای خشــتی رشــد بیــش از حــد گیاهــان در حریــم و بدنــه پــل
هــا اســت .رشــد درخــت انجیــر و نفــوذ ریشــه هــای ایــن درخــت
تــا داخــل ســاروج بیشــترین آســیب را بــه بناهــای تاریخــی مــی
رســاند.
جهانــی بــا بیــان اینکــه اداره کل میــراث فرهنگــی گیــان یــک
بــار در اوایــل دهــه  ۸۰نســبت بــه گیــاه زدایــی از بدنه پــل و مرمت
ایــن اثــر تاریخــی اقــدام کــرد ،مــی افزایــد :دو ســال پیــش نیــز
گیــاه زدایــی از بدنــه و حریــم پــل تجدیــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش ســطح آب رودخانــه و تجمع رســوابت در
حریــم ایــن اثــر تاریخــی ،ادامــه مــی دهد :زمســتان ســال گذشــته
یــک شــرکت خصوصــی بــدون هماهنگــی بــا اداره کل میــراث
فرهنگــی اقــدام بــه برداشــت شــن و ماســه از حریــم ایــن پــل
و رودخانــه پلــرود کــرد کــه ایــن موضــوع ســبب سســت شــدن
پایــه هــای پــل شــد و بــه موجــب آن ســازمان میــراث فرهنگــی
از شــرکت مذکــور شــکایت و عملیــات برداشــت شــن و ماســه
متوقفشــد.
جهانــی بــا اشــاره بــه محکــوم شــدن شــرکت مذکــور تصریــح
کمــی کنــد :براســاس رای دادگاه ،پیمانــکار موظــف شــد بــا نظارت
ســازمان میــراث فرهنگــی وضعیــت محــدوده پیرامونــی پــل را بــه
حالــت اولیــه برگردانــد.
معــاون میــراث فرهنگــی همچنیــن یــادآور مــی شــود :عملیــات
بهســازی ایــن پــل دوره کیاییــان طــی چنــد مرحلــه توســط
کارشناســان میــراث فرهنگــی انجــام شــد.
تمیجانــی کــه روزگاری محل عبــور کاروانهــای از گیــان و قزوین
بــه ســمت مازنــدران و اســترآباد بــود ،امــروز شــکوهی نــدارد .بــا
ایــن حــال برخــی از بناهــای میراثــی دوران آبادانــی تیمجــان در
ایــن روســتا فرصتــی بــرای توســعه گردشــگری بــه منطقه اســت  .
پــل هــای متعــدد ،مســجد جامــع ،بقعــه میراثــی معیــن و بقایــای
ضرابخانــه هوســم در نزدیکــی رودخانــه بناهایــی اســت کــه بــا
احیــای هرکــدام مــی تــوان یــک مجموعــه گردشــگری بــی نظیر
راه انــدازی کــرد.
امــروز تمیجــان تنهــا بــا نــان برنجــی اش در گیــان شــناخته می
شــود .ولــی هیــچ تابلــوی معرفــی از آبادان شــهر هوســم در مســیر
راه اصلــی رودســر بــه ســمت املــش وجــود نــدارد.

بیــش از یــک دهــه از کلنــگ زنــی پــروژه قطــار شــهری میگــذرد و کالنشــهر
کــرج هنــوز بــا ترافیکهــای سرســامآور دســتوپنجه نــرم میکنــد.
برداشــت پســته در یــزد تقریبــا روزهــای پایانــی خــود را طــی میکنــد و همــه
پســتهکاران ،ناراضــی از کاهــش شــدید محصــول امســال ،زمزمههــای افزایــش
قیمــت ،حتــی بیــش از میــزان فعلــی را آغــاز کردهانــد.
موضــوع قاچــاق ســوخت ســال هاســت کــه در کشــور و بــه خصــوص در اســتان های
مــرزی ســبب هــدر رفــت منابــع ملــی مــی شــود و همچنیــن مــردم مناطــق مــرزی را
نیــز بــا مشــکالتی درگیــر کــرده اســت.
هرســال هــزاران زائــر از مســیر جــاده کرمــان  -دیهــوک خــود را بــه مشــهد مقدس
میرســانند؛ جــادهای کــه از عمــق کویــر مرکــزی ایــران در میــان بیآبــی مطلــق،
گرمــای باورنکردنــی کویــر و دســتاندازهای مرگبــار میگــذرد.

اقتصــاد ایــــران

اقتصاد ایـــران
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موافقت با تهاتر

امکان تزریق پول نقد به متروی کرج وجود ندارد
نیوشا فتحی زاده عضــو شــورای شــهر کــرج بــا اشــاره
بــه اینکــه امــکان تزریــق پــول نقــد
بــه پــروژه متــروی کــرج وجــود
نــدارد ،گفــت :طبــق مذاکــرات بــا پیمانــکار تصمیــم
گرفتیــم کــه در قالــب تهاتــر کار کنیــم.

بیــش از یــک دهــه از کلنــگ زنــی پــروژه قطــار شــهری
میگــذرد و کالنشــهر کــرج هنــوز بــا ترافیکهــای سرســامآور
دســتوپنجه نــرم میکنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه متــرو در
بســیاری از شــهرهای بهمراتــب بــا جمعیــت کمتــر کــه ایــن
پــروژه را بعــد از کــرج کلنــگ زدهانــد راهانــدازی شــده اســت.
کلنــگ پــروژه متــروی کــرج ســال  ۱۳۸۵زمیــن زده شــد امــا
باگذشــت ســالها رنــگ افتتــاح بــه خــود ندیــد زیــرا درگیــر
اختالفــات کارفرمــا و پیمانــکار شــد بهطوریکــه پــروژه بــرای
مدتــی تعطیــل و حتــی کار بــه دادگاه هــم کشــیده شــد.
امــا بــا اتمــام دوره چهــارم شــورای شــهر کــرج و آغــاز دوره پنجــم
کارگاههــای ایــن پــروژه دوبــاره رنــگ تحــرک بــه خــود دیــد
بهطوریکــه در اخبــار دیدیــم و شــنیدیم کــه زمینــه اشــتغال
بــرای بیــش از  ۵۰۰نفــر را فراهــم کــرده اســت ،آخریــن وضعیــت
ایــن پــروژه مهــم و سرنوشتســاز را از عضــو ناظــر شــورای شــهر
در ایــن پــروژه جویــا شــدیم کــه در ادامــه مــی خوانیــد.
عملیــات اجرایــی در خــط دو پــروژه متــروی کــرج در
حــال انجــام اســت
محمدحســین خلیلــی اردکانــی دربــاره آخریــن وضعیــت پــروژه
قطــار شــهری کــرج ،اظهــار کــرد :هماکنــون عملیــات اجرایــی
در خــط دو ایــن پــروژه در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو مشــکل اساســی در ارتبــاط بــا ایــن
پــروژه مهــم وجود داشــته اســت ،افــزود :یــک مــورد تائید شــورای
عالــی فنــی کشــور در خصوصترمیــم قیمتهــا در ایــن پــروژه
بــوده اســت.
عضــو ناظــر شــورای شــهر کــرج در پــروژه قطــار شــهری بابیــان
اینکــه بخــش دوم مربــوط بــه تأمیــن مالــی ایــن پــروژه اســت که
در ایــن خصــوص هــر هفتــه جلســات کارگــروه فنــی و اجرایــی
پــروژه خــط دو متــروی کــرج بــا حضــور مســئوالن شــهری
ازجملــه رئیــس ســازمان حملونقــل ریلــی شــهرداری کــرج،
مشــاور ،پیمانــکار و ســایر مدیــران و کارشناســان مربوطــه در ایــن
حــوزه برگــزار کردهایــم.
خلیلــی اردکانــی اشــاره کــرد :در شــرایط کنونــی امــکان تزریــق
پــول نقــد بــه پــروژه قطــار شــهری کــرج
ممکــن نیســت بــه همین دلیــل در جلســات
برگزارشــده و طبــق مذاکــرات بــا پیمانــکار
قطــار شــهری کــرج تصمیــم گرفتیم کــه در
قالــب تهاتــر کارکنیــم.
وی ادامــه داد :پیمانــکار پــروژه قطــار
شــهری کــرج شــرایط کنونــی شــهرداری
ازلحــاظ بحــث بودج ـهای وعــدم نقدینگــی
کافــی بــرای تزریــق بــه ایــن پــروژه را
میدانــد ،بــه همیــن دلیــل بــا انجــام تهاتــر
موافقــت کــرده اســت.
عضــو شــورای شــهر کــرج در ادامــه گفــت:
قــرار اســت بــرای انجــام تهاتــر مســیرهایی
را از طریــق واگــذاری بخشــی از امــاک
شــهرداری کــرج بــه پیمانــکار پــروژه قطــار
شــهری کــرج بازکنیــم و خوشــبختانه در

ایــن رابطــه چندیــن کاربــری کــه قــرار اســت بــرای تهاتــر از آنها
اســتفاده شــود مشخصشــده اســت امــا هنــوز بــه قطعیــت در این
خصــوص نرســیدهایم.
خلیلــی اردکانــی بــا برشــمردن ایــن نکته کــه روزانــه بیــش از ۵۰۰
نفــر در بخشهــای مختلــف پــروژه خــط دو قطــار شــهری کــرج
ازجملــه مدیریتــی ،پشــتیبانی و کارگــری مشــغول بــکار هســتند تا
ایــن پــروژه پیشــبرد بهتــری داشــته باشــد ،افــزود :در چنــد مــاه
باقیمانــده ســال جــاری کارهایــی اجرایــی دو ایســتگاه بــه اتمــام
میرســد و ایــن ایســتگاهها کامــل خواهــد شــد.
وی بــا توضیــح اینکــه تعییــن پیشــرفت فیزیکــی کار در پــروژه
قطــار شــهری کــرج برحســب درصــد بهدرســتی قابلســنجش
نیســت ،افــزود :اقدامــات اجرایــی در ایســتگاهها و یــا در تونــل
پــروژه چــون در زیرزمیــن اجرایــی میشــود در پیشــرفت کار
چنــان نمــود پیــدا نمیکنــد درحالیکــه بخشهــای مهمــی از
کار در حــال انجــام اســت.
احــداث برخــی ایســتگاههای متــروی کــرج تــا دو
ســال آینــده
عضــو ناظــر شــورای شــهر کــرج در پــروژه قطــار شــهری با اشــاره
بــه اینکــه انجــام کارهایــی همچــون ریلگــذاری پــروژه ازنظــر
اجرایــی اقداماتــی ســنگین اســت کــه بهیکبــاره بعــد از انجــام

آن شــاهد پیشــرفت بــاالی کارخواهیــم بــود ،گفــت :بــه همیــن
در حــال حاضــر ســنجش پیشــرفت کار و تعییــن درصــد بــرای آن
صحیــح نیســت.
خلیلــی اردکانــی در خصــوص بهــرهوری اقتصــادی کــه
ایســتگاههای قطــار شــهری ایــن کالنشــهر خواهنــد داشــت،
بیــان کــرد :مطالعــات مربــوط بــه ایســتگاهها بــر اســاس بــرگ
خریدهایــی همچــون موقعیــت قرارگیــری و نقــاط دسترســی
در حــال بررســی اســت تــا مشــخص شــود کــدام ایســتگاهها
قابلیــت بارگــذاری مــواردی ازجملــه غرفههــای تجــاری را
دارد.
وی عنــوان کــرد :طبــق برنامهریزیهــای موجــود ایجــاد چنــد
ایســتگاه در یــک بــازه زمانــی  ۲۴ماهــه را تعریــف کردهایــم و
در یــک محــدوده زمانــی  ۳۱ماهــه هــم ایجــاد ایســتگاههای
دیگــر را پیشبینــی کردهایــم کــه البتــه رســیدن بهتمامــی ایــن
اهــداف منــوط بــه تزریــق بودجــه کافــی بــه پــروژه قطــار شــهری
کــرج اســت.
موافقت با  ۴۰۰میلیارد تومان تهاتر
عضــو شــورای شــهر کــرج از اختصــاص بودجــه یــک هــزار
میلیــارد تومانــی بــرای پــروژه قطــار شــهری کــرج ســخن
گفــت و عنــوان کــرد :از ایــن میــزان بودجــه  ۴۰۰میلیــارد
تومــان تهاتــر ۴۰۰ ،میلیــارد تومــان اوراق
مشــارکت و  ۲۰۰میلیــارد تومــان هــم
بهصــورت نقــد اســت.
خلیلــی اردکانــی اشــاره کــرد کــه اکنــون
از ســوی دولــت اوراق مشــارکت مربــوط
بــه پــروژه قطــار شــهری کــرج بــه ۲۵۰
میلیــارد تومــان کاهــش پیداکــرده اســت و
 ۲۰۰میلیــارد تومــان پــول نقــد را هــم هنــوز
نتوانســتهایم جــذب کنیــم.
وی در پایــان گفــت :درنهایــت اگــر بتوانیــم
حــدود  ۵۰درصــد ایــن بودجــه هــزار
میلیاردتومانــی کــه بــرای تزریــق بــه پــروژه
قطــار شــهری کــرج دنبــال کردهایــم
محقــق کنیــم ،نســبت بــه برنامهریــزی
کــه داشــتهایم تنهــا  ۵۰درصــد پیشــرفت
خواهیــم داشــت.
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سعید رضایی

ســالها از آغــاز پــروژه راهآهــن بوشــهر
 شــیراز میگــذرد و ایــن پروژههــاهمچنــان راکــد مانــده و وعدههــای
مســئوالن بــرای ازســرگیری ایــن پــروژه
نیــز محقــق نشــده اســت.

اتصــال بوشــهر بــه خــط ریلــی کشــور یکــی از مهمتریــن
خواســتههای مــردم اســتان بوشــهر و یکــی از نیازهــای اساســی در
حــوزه زیرســاختها بــرای کل کشــور اســت .ایــن اتصــال عــاوه
بــر منافعــی کــه بــرای اســتان بوشــهر دارد ،میتوانــد اثــرات
مثبــت بســیاری بــرای دیگــر نقــاط کشــور داشــته باشــد.
راهآهــن سراســری کــه تــا شــیراز کشــیده شــده اســت ،در صورتی
کــه بــه بوشــهر متصــل شــود میتوانــد زمینهســاز اتصــال بنــدر
بوشــهر بــه عنــوان نقطــه اســتراتژیک صــادرات و واردات کشــور
بــه شــهرهای مختلــف در سراســر کشــور باشــد.
اقتصــادی شــدن راهآهنــی کــه تــا اســتان فــارس کشــیده شــده
اســت ،نیازمنــد اتصــال آن بــه بنــادر اســت و چــه مســیری بهتــر
از اتصــال ایــن خــط بــه بنــدر بوشــهر کــه میتوانــد رونقبخــش
ایــن مســیر ریلــی بــوده و حمــل و نقــل و ترانزیــت را گســترش
دهــد.
پــروژه راه آهــن بوشــهر  -شــیراز از مصوبــات ســفر اول دولــت
محمــود احمدینــژاد بــه اســتان بوشــهر بــود کــه در ســال ۸۶
عملیــات اجرایــی آن در بوشــهر آغــاز شــد ،امــا بــه دلیــل تامیــن
نشــدن اعتبــارات مــورد نیــاز رونــد اجــرای پــروژه کنــد بــوده و طی
ســالهای گذشــته نیــز متوقــف شــده اســت.
وعدههایی برای آغاز پروژه
ســال گذشــته و امســال مســئوالن وعدههــای مختلفــی را بــرای
آغــاز پــروژه راهآهــن بوشــهر دادهانــد ولــی تاکنــون ایــن وعدههــا
محقــق نشــده اســت و مــردم همچنــان چش ـمانتظار آغــاز ایــن
پــروژه مهــم و بنیــادی هســتند.
اســتاندار بوشــهر اردیبهشـتماه امســال عنــوان کــرد کــه مناقصــه
پــروژه راهآهــن بوشــهر بــه شــیراز بــا رفــع مشــکالت حقوقــی تــا
پایــان خــرداد مــاه توســط وزارت راه و شهرســازی انجــام میشــود
و شــاهد اجــرای ایــن پــروژه خواهیــم بــود.
بــه گفتــه عبدالکریــم گراونــد ،ســال گذشــته  ۱۰۳میلیــارد تومــان
اعتبــار از محــل اعتبــارات اســتان بوشــهر بــرای اجــرای پــروژه راه
آهــن از ســمت اســتان اختصــاص یافــت و بــرای انجــام مناقصــه
پــروژه راه آهــن بوشــهر پیگیریهــای الزم از ســوی وزیــر راه و
شهرســازی انجــام شــده اســت.
اســتاندار بوشــهر از اجــرای ایــن پــروژه بــه صــورت فاینانــس و
واگــذاری آن بــه ســرمایه گــذار چینــی خبــر داد و خاطرنشــان کرد:
حــدود  ۲۰۰کیلومتــر پــروژه راه آهــن بوشــهر بــه شــیراز در  اســتان
بوشــهر اســت کــه تــرک تشــریفات آن بایــد در شــورای اقتصــاد
انجــام شــود.
گراونــد کــه از آغــاز عملیــات راهآهــن بوشــهر تــا پایــان خــرداد ماه
خبــر داده بــود ،بیــان کــرد :انجــام مناقصــه ایــن پــروژه از نظــر
حقوقــی اگــر مانعــی نداشــته باشــند تــا پایــان خردادمــاه توســط
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قطار ما به مقصد نرسید

وزارت راه و شهرســازی انجــام میشــود و یکــی از مهمتریــن
پروژههــای اســتان در مســیر اجــرا قــرار میگیــرد.
البتــه مســئوالن اســتان فــارس نیــز از آغــاز ایــن پــروژه خبــر
دادهانــد؛ عنایــتاهلل رحیمــی معــاون عمرانــی اســتاندار فــارس
گفــت :عملیــات اجرایــی راه آهــن شــیراز  -بوشــهر  -عســلویه که
فــارس را بــه بنــدر وصــل مــی کنــد در دســتور کار اســت و در حال
حاضــر ســرمایه گــذار داخلــی و خارجــی بــرای آن مشــخص شــده
و امیدواریــم کــه بتوانیــم ســال  ۹۷کلنــگ شــروع بــه کار آن را
زمیــن بزنیــم.
وزیــر راه و شهرســازی نیــز در ســفر بــه بوشــهر وعــده داد کــه
طــرح راهآهــن شــیراز  -بوشــهر بــا حضــور شــرکت خصوصــی
ایرانــی بــا همراهــی شــرکت چینــی انجــام میشــود.
آخونــدی اظهــار داشــت :یکــی از مشــکالت در فاینانــس طرحهــا
تامیــن ســهم  ۱۵درصــدی اســت کــه نکتــه مهمــی بــود امــا بــا
همراهــی مجلــس در بودجــه ســال  ۱۳۹۷پیشبینــی شــد کــه
ســهم  ۱۵درصــدی فاینانــس از محــل صنــدوق توســعه ملــی
تامیــن شــود.
وعده مسئوالن محقق شود
نماینــده مــردم شهرســتان دشتســتان در مجلس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه اهمیــت بــاالی اجــرای پــروژه راهاهــن بوشــهر -
شــیراز اظهــار داشــت :راهآهــن حلقــه مفقــوده زیرســاختهای
ارتباطــی در اســتان بوشــهر اســت.
محمــد باقــر ســعادت بــر لــزوم تــاش و همــت همــه مســئوالن
بــرای تحقــق وعدههــای احــداث راهآهــن بوشــهر تاکیــد کــرد
و ادامــه داد :اجــرای ایــن پــروژه نقــش بســیار مهمــی در بهبــود
کســب و کار و رونــق اســتان بوشــهر خواهــد داشــت و بــه جــد
پیگیــر تحقــق آن هســتیم.
وی ادامــه داد :اتصــال اســتان بوشــهر بــه خــط ریلــی کشــور
عــاوه بــر منافــع و مزایایــی کــه بــرای اســتان بوشــهر دارد ،نقش
بســیار مهمــی در اتصــال دیگــر نقــاط کشــور بــه بنــادر و آبهــای

آزاد خواهــد داشــت.
نماینــده مــردم شهرســتان دشتســتان در مجلس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :همــه تــاش خــود را بــرای همافزایــی در مــورد
اجــرای ایــن پــروژه بــه کار میگیریــم و بــا پیگیــری مســتمر
امیدواریــم بــه زودی شــاهد کلنگزنــی ایــن پــروژه باشــیم.
اجرای  ۲۰۰کیلومتر راهآهن در استان بوشهر
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان بوشــهر نیــز
اظهــار داشــت :پــروژه راه آهــن بوشــهر  -شــیراز یــک پــروژه ملی
اســت کــه  ۴۵۰کیلومتــر طــول دارد و  ۲۰۰کیلومتــر آن در اســتان
بوشــهر اجــرا خواهــد شــد.
رضــا عوضپــور بیــان کــرد :در حالــی کــه ایــن پــروژه فاینانــس
خارجــی از کشــور چیــن دارد و روال اداری آغــاز بــه کار فاینانــس
خارجــی زمــان بــر بــود مــا خودمــان بــا اعتباراتــی کــه داشــتیم
کار را آغــاز خواهیــم کــرد تــا زمانــی کــه اعتبــارات فاینانــس هــم
تزریــق شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گــذاری اولیــه ایــن پــروژه بــر اســاس
نــرخ یــوان چیــن حــدود ســه هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود،
گفــت :تاکنــون  ۳۰درصــد تخصیــص از اعتبــار  ۱۱۸میلیــارد
تومانــی را دریافــت کردیــم و  ۷۰درصــد باقــی مانــده هــم در
آبانمــاه دریافــت خواهیــم کــرد و عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه را
تــا مــاه آینــده آغــاز میکنیــم.
راهآهن بوشهر  -شیراز به زودی آغاز میشود
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از آغــاز ایــن پــروژه در آینــده
نزدیــک خبــر داد و بیــان کــرد :اتصــال اســتان بوشــهر بــه خطــر
راهآهــن سراســری از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت و
تــاش ویــژهای بــرای تحقــق آن داریــم.
خیــراهلل خادمــی بــا اشــاره بــه ایجــاد کریــدور ترانزیتــی ریلــی
جدیــد از بوشــهر تــا مبــادی شــمالی کشــور بــا اجــرای ایــن پــروژه
خاطرنشــان کــرد :احــداث خــط آهــن شــیراز  -بوشــهر  -عســلویه
باعــث اتصــال منطقــه پــارس جنوبــی بــه شــبکه ریلــی سراســری
میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت سرعتبخشــیدن بــه آغــاز و اجــرای
ایــن پــروژه ادامــه داد :اجــرای خــط ریلــی در اســتان بوشــهر
امــری مهــم و ضــروری اســت چــرا کــه بــا اتصــال راه آهــن
بــه بنــادر اســتان تحــول مهــم اقتصــادی و معیشــتی ایجــاد
میشــود.
حــاال مــردم چش ـمانتظار تحقــق وعــده مســئوالن هســتند تــا در
بیــن ایــن همــه مســئولی کــه وعــده ســاخت ایــن خــط ریلــی را
دادهانــد ،یکــی هــم بــه وعــده خــود عمــل کنــد و صــدای ســوت
قطارهــا در اســتان بوشــهر نیــز شــنیده شــود.
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«مگــس زیتــون» آفتــی کــه در ســالهای
گذشــته خســارت زیــادی بــه باغــداران
رودبــاری زده بــود امســال بــه دلیــل
شــرایط مســاعد آب و هوایــی بــرای زاد
و ولــد دوبــاره طغیــان و کام زیتــون کاران
را تلــخ کــرده اســت.

از ســال  ۸۳بــا واردات بیرویــه زیتــون از کشــورهای همســایه
آفتــی بــه نــام «مگــس زیتــون» وارد باغــات زیتــون کشــور شــد
کــه کانــون اصلــی پراکندگــی آن در ســه منطقــه زیتــون خیــز
کشــور یعنــی اســتان هــای گیــان ،زنجــان و قزویــن بــود و از آن
ســال بــه بعــد ســبب خســارت فــراوان بــه باغــداران ایــن مناطــق
شــد.
مگــس زیتــون حشــره ای کــه بــا زندگــی بــر روی میــوه زیتــون
خســارات شــدید بــه ایــن میــوه وارد مــی کنــد .حشــره کامــل ایــن
آفــت ،مگــس کوچکی بــه طــول  ۵میلیمتــر کــه ســر آن زرد مایل
بــه قرمــز و ســطح بــدن آن دارای موهــای زرد رنگــی اســت .ایــن
مگــس هماننــد ســایر مگسهــا دارای  ۴مرحلــه زندگــی بــه
صــورت تخــم ،الرو ،شــفیره و حشــره بالــغ بــوده کــه بعــداز آنکــه
حشــره بالــغ مــاده تخــم خــود را بــر روی میــوه گذاشــت ،بــوی
خاصــی از میــوه متصاعــد مــی شــود کــه مگسهــای دیگــر روی
آن میــوه تخــم نمــی گذارنــد بــا گذشــت  ۲تــا  ۳روز تخــم بــاز
و کــرم شــروع بــه تغذیــه از میــوه زیتــون مــی کنــد .ایــن عمــل
باعــث ریــزش میوههــا قبــل از برداشــت و کاهــش کیفیــت روغــن
زیتــون مــی شــود.
حــال چنــد ســالی اســت کــه باغــداران زیتــون در کشــور
بــا ایــن آفــت دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و بســته بــه
شــرایط آب و هوایــی خســارت و آســیب بــه محصــول آنهــا
متفــاوت اســت .البتــه در ایــن ســال وزارت جهــاد کشــاورزی
اقداماتــی هماننــد آمــوزش و راه انــدازی مراکــز پایــش ،حضــور
کارشناســان در باغــات زیتــون و همچنیــن توزیــع کارت زردهــا
بــرای کاهــش آســیب و خســارت ناشــی از شــیوع ایــن آفــت
بــه باغــات زیتــون انجــام داده انــد ولــی ایــن اقدامــات تنهــا در
برخــی از ســنوات راهگشــا بــوده اســت   .
۲۰هــزار هکتــار از باغــات زیتــون ســه اســتان مبتــا
بــه آفــت مگــس زیتــون
البتــه بســیاری از کارشناســان معتقــد هســتند کــه امــروزه
بایــد از روشهــای مناســب بــرای مبــارزه بــا آفــت مگــس
زیتــون بــه جــای روش شــیمیایی اســتفاده کــرد .کنتــرل
بیولوژیکــی آفــات و اســتفاده از موجــودات زنــده بــرای
ازبیــن بــردن جمعیــت یــک آفــت مشــخص یکــی از ایــن
راهکارهــا اســت.
مجــری طــرح زیتــون کشــور خــرداد مــاه امســال طی نشســتی در
یکــی از اســتان هــای زیتــون خیــز کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه در
ســال جــاری بــه دلیــل کاهــش نســبی دمــا و افزایــش رطوبــت بر
اثــر بــارش ماههــای اخیــر شــرایط بسیارمناســبی بــرای طغیــان
آفــت مگــس زیتــون وجــود دارد.
احمــد مســتخدمی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۲۰هــزار هکتــار از
باغــات زیتــون اســتانهای زنجــان ،قزویــن و گیــان آلــوده
بــه مگــس زیتــون اســت ،گفــت :بــا وجــود اینکــه در ســه ســال
گذشــته میــزان خســارت ناشــی از ایــن آفــت بــا توجــه بــه
پایــش هــای انجــام شــده انــدک بــوده اســت ولــی رســالت
ایــن مرکــز تمــام نشــده و هــر ســال ایــن پایــش هــا ادامــه
دارد.
اســتان گیــان بــه عنــوان یکــی از مراکــز تولیــد زیتــون نیــز
هماننــد ســایر مناطــق بــا ایــن آفــت دســت و پنجــه نــرم مــی
کننــد و بــه گفتــه برخــی از باغــداران امســال بــا توجــه بــه شــرایط
آب و هوایــی شــاید طغیــان دوبــاره ایــن آفــت در باغات شهرســتان
رودبــار هســتیم.

MEHR
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طغیان دوباره «مگس زیتون» در رودبار

خستگی یکسال زحمت در تنها ماند

ارتفاعات رودبار درگیر آفت مگس زیتون
شــعبانی یکــی از باغــداران رودبــاری اســت کــه بیــش از چهــار
هکتــار بــاغ زیتــون دارد .وی دربــاره آفــت مگــس زیتــون گفــت:
باغهــای زیتونــم در مناطــق مختلــف شــهر رودبــار قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر باغهــای زیتونــی کــه
در ارتفاعــات رودبــار قــرار دارد درگیــر ایــن آفــت هســتند ،افــزود:
خوشــبختانه باغهــای مــن در میانــه و پاییــن دســت رودبــار قــرار
دارنــد و فع ـا ایــن آفــت نتوانســته بــه محصــول زیتونــم آســیب
برســاند.
شــعبانی خنــک بــودن آب و هــوا را شــرایط مناســبی بــرای تخــم
ریــزی و افزایــش زاد و ولــد مگــس زیتــون عنــوان کــرد و گفــت:
امســال شــدت گرمــای تابســتان در تیرمــاه بــود و اواســط مــرداد
مــاه کــه زمــان تخــم ریــزی مگــس زیتــون اســت بــا خنکــی هوا
همــراه شــد بــه همیــن دلیــل بعــداز دو ســال شــاهد طغیــان دوباره
ایــن آفــات هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته دمــای بــاالی ۳۰
درجــه مــرداد مــاه از ورود الرو مگــس بــه داخــل زیتــون
هــا جلوگیــری کــرده و ســبب خشــک شــدن الروهــا شــد،
خاطرنشــان کــرد :آب و هــوای مــرداد امســال بــه گونــه ای
بــود کــه آفــت مگــس زیتــون بــا مســاعد بــودن شــرایط بــر
روی زیتــون هــا تخــم ریــزی و الروهــا بــرای تغذیــه بــه داخــل
زیتــون رســوخ کردنــد.
شــعبانی در ادامــه بــا اشــاره بــه برداشــت ۳۰درصــدی زیتــون
باغهــای خــود ،تصریــح کــرد۴۰ :درصــد دیگــر زیتــون
کنســروی ،گوشــتی و مــاری برداشــت نشــده اســت ۳۰ .درصــد
باقــی محصــول نیــز بــرای مصــرف خوراکــی و روغنــی بــوده کــه
برداشــت آن در اواخــر مهرمــاه انجــام خواهــد شــد کــه متاســفانه
ایــن بخــش از محصــول بــا خســارت زیــادی از ســوی مگــس
زیتــون همــراه مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر محلــه گزن ،ســرخن ،کلشــتر
رودبــار بــه دلیــل شــیوع آفــت مگــس زیتــون آســیب هــای زیادی
دیــده انــد ،اظهارکــرد :خوشــبختانه در حــال حاضــر باغــات میانه و
پاییــن دســت رودبــار آســیب ندیــده و بــا توجــه بــه ایــن شــرایط
باغــداران با ســرعت بیشــتر بــرای جلوگیــری از آســیب و خســارت
محصــول خــود را برداشــت مــی کننــد.

مراجعه به مسئوالن نتیجه ای نداشت
شــعبانی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده از ســوی جهــاد
کشــاورزی شهرســتان رودبــار در ســال گذشــته ،ادامــه داد:
درســالهای گذشــته کارتــی بــرای چســباندن بــر روی تنــه
درخــت زیتــون از ســوی جهــاد کشــاورزی بیــن زیتــونکاران
توزیــع شــدکه متاســفانه امســال و تــا ایــن لحظــه هیــچ اقدامــی
صــورت نگرفتــه اســت.
باغــدار رودبــاری بــه مراجعــات زیــاد خــود بــه جهــاد کشــاورزی و
فرمانــداری شهرســتان رودبــار بــرای ارائــه راهــکار مناســب بــرای
کاهــش خســارت ناشــی از شــیوع ایــن آفــت اشــاره و تصریــح
کــرد :متاســفانه اقــدام مناســبی از ســوی ایــن دســتگاه هــا صورت
نگرفتــه اســت.
وی نابــودی ۱۰۰درصــدی آفــت مگــس زیتــون را غیرممکــن
دانســت و خاطرنشــان کــرد :باغــداران رودبــار تنهــا امیدشــان بــه
خــدا بــوده تــا درفصــل تابســتان و زمــان تخمریــزی شــرایط
هــوای گــرم و در زمســتان ســرما بــه حــدی برســد کــه شــرایط
بــرای زندگــی ایــن آفــت در زیــر پوســت درخــت و یــا زمیــن
فراهــم نشــود.
شــعبانی در ادامــه قطــع کامــل همــه درختــان زیتــون را یکــی از
راهکارهــای پیشــگیری و کاهــش ایــن آفــت عنــوان کــرد و گفت:
بــا توجــه بــه اینکــه زیتــون منبــع درآمــد بســیاری از خانوارهــای
رودبــاری اســت عملــی کــردن ایــن راهــکار غیرممکــن اســت
مگــر اینکــه دولــت از باغــداران زیتــون حمایــت هــای الزم را
انجــام دهــد درآن صــورت شــاید باغــداران بــه ایــن کار رضایــت
دهنــد.
عــدم اقــدام اساســی از ســوی جهــاد کشــاورزی
رودبــار بــرای مقابلــه بــا آغــت مگــس
حســینی یکــی دیگــر از باغــداران زیتــون اســت کــه در حــال
حاضــر بــه گفتــه او  ۸۰درصــد محصــول زیتونــش براثــر آفــت
مگــس نابــود شــده اســت .وی گفــت :هــزار و  ۶۰۰درخــت زیتــون
دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن درختــان از پدربزرگــش بــه وی رســیده
و طــی ســال هــای اخیــر بــرای بهــره وری بهتــر هــرس شــده
اســت ،افــزود :در حــال حاضــر تمــام ایــن درختــان نهــال هســتند.
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باغــدار رودبــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از هشــت ســال اســت
کــه زیتــونکاران بــا آفــت مگــس زیتــون درگیــر هســتند ،گفــت:
البتــه در برخــی از ســالها خســارت ایــن آفــت زیــاد و در برخــی از
ســالها هماننــد دو ســال گذشــته کــم بــوده اســت.
حســینی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته وضعیــت باغــش بســیار
بهتــر از امســال بــود ،خاطرنشــان کــرد :در ســال گذشــته بیــش از
 ۸۰درصــد محصــول زیتــون را برداشــت کــردم و تنهــا  ۲۰آن بــا
آفــت مگــس نابــود شــد در حالــی کــه امســال وضعیــت برعکــس
اســت.
وی بــه عــدم رســیدگی جهــاد کشــاورزی شهرســتان در ایــن
زمینــه اشــاره و تصریــح کــرد :متاســفانه تاکنــون هیــچ اقــدام
اساســی از ســوی ایــن اداره انجــام نشــده اســت.
آسیب  ۸۰درصدی باغات زیتون
باغــدار رودبــاری بــا بیــان اینکــه در طــول ســال بــه دلیــل
خشکســالی یکبــار موفــق بــه آبیــاری درختــان خــود نشــده
ایــم ،یادآورشــد :قبــل از شــیوع ایــن آفــت در ســال بیــش از ۲۰
تــا ُ ۴۰تــن زیتــون برداشــت مــی کردیــم در حالــی کــه امــروز
بــا شــیوع ایــن آفــت محصــول خاصــی نمــی توانیــم برداشــت
کنیــم و تنهــا مقــداری بــرای روغــن گیــری برداشــت مــی
شــود کــه ان هــم شــاید در حــدود  ۲۰۰کیلــو روغــن زیتــون
بدهــد.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر اکثــر باغــداران ایــن
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منطقــه از آفــت مگــس زیتــون آســیب دیده انــد ،افــزود :براســاس
شــواهد حــدود  ۸۰درصــد باغــات زیتــون ایــن منطقــه براثــر آقــت
مگــس زیتــون آســیب دیــده اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه عــده ای معتقدنــد کــه گرما ایــن آفت
را کــم و ســرما بــر روی آن اثــر نــدارد ،گفــت :اصــا چنیــن چیــزی
نیســت زیــرا ایــن آفــت در هنــگام ســرما در داخــل پوســت درخــت
و زیــر خــاک زندگــی مــی کنــد کــه نــه ســرما و نــه گرمــا بــر روی
آن اثرگــذار نیســت.
باغــدار رودبــاری بــا تأکیــد براینکــه مســئوالن بایــد اقدامــات
اثرگــذار و اصولــی در ایــن زمینــه انجــام دهنــد ،خاطرنشــان کــرد:
امســال تــا ایــن زمــان جهــاد کشــاورزی و مســئوالن مربوطــه
هیــچ اقــدام اساســی بــرای کاهــش خســارت ناشــی از شــیوع ایــن
آفــت انجــام نــداده انــد.
حســینی بــا تأکیــد براینکــه برداشــت و تولیــد زیتــون تنهــا منبــع
درآمــدی مــردم رودبــار اســت ،گفــت :متاســفانه بــا ایــن وضعیــت
ایــن درآمــد نیــز بــا شــرایط ســخت حــال حاضــر کشــور از بیــن
رفتــه اســت.
آسیب ۸۰درصدی به باغات رودبار تأیید نمی شود
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان بــا اشــاره بــه اینکــه
آفــات در حــوزه کشــاورزی بــه هیــچ عنــوان از بیــن نمــی رود،
گفــت :مــی توانیــم بــا اســتفاده از راهکارهــای مختلــف ،مبــارزه و
مدیریــت بــا آفــات میــزان آن را کــم کنیــم.

علیرضــا شــعبان نــژاد بــا بیــان اینکــه آفــت در طــول زمــان و
براثــر شــرایط کــم و یــا زیــاد مــی شــود ،افــزود :اینکــه باغــداران
زیتــون در رودبــار مدعــی هســتند کــه در ســال جــاری باغــات آنها
دچــار خســارت  ۸۰درصــدی شــده ایــن درصــد از ســوی جهــاد
کشــاورزی اســتان تأییــد نمــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه مگــس زیتــون بــه برخــی از باغــات
وارده شــده ولــی نــه بــه ایــن میــزان ،خاطرنشــان کــرد :تاکنــون
بیــش از  ۲۵درصــد زیتــون از نــوع کنســروی از باغــات رودبــار
برداشــت شــده اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان بــه خنــک شــدن هوای
و مناســب بــودن شــرایط بــرای طغیــان آفــت مگــس زیتــون نیــز
اشــاره و تأکیدکــرد :یکــی از مهمتریــن توصیــه هــا بــه باغــداران
بــه ویــژه در مناطقــی کــه احتمــال طغیــان آفــت مگــس زیتــون
بیشــتر اســت ایــن بــوده کــه زیتــون هــا را حتــی االمــکان بــه
صــورت ســبز برداشــت کننــد.
لــزوم بهــره گیــری مدیریــت مناســب و اســتفاده از
توصیــه هــای کارشناســان
شــعبان نــژاد بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه مســاعد بــودن شــرایط
آب و هوایــی پیــش بینــی شــده در ســال جــاری بیــش از  ۲۱هــزار
تُــن زیتــون برداشــت شــود ،افــزود :در ســال گذشــته حــدود ۱۶
هــزار ُتــن زیتــون از باغــات رودبــار برداشــت شــد.
بــه گفتــه ایــن مســئول خوشــبختانه امســال ســال بــارآوری باغات
زیتــون بــا توجــه بــه نهــال کاری کــه انجــام شــده بود ،اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان بــا اشــاره بــه برخــی
راهکارهــا بــرای مقابلــه و کاهــش خســارت ناشــی از آفــت مگــس
زیتــون ،گفــت :باغــداران مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه اداره جهــاد
کشــاورزی و یــا کلینیــک هــای گیــاه پزشــکی کارت زردهــا و یــا
ســایر مــواردی کــه بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــات مناســب بــوده،
دریافــت کننــد.
وی بــه وجــود آفتهــای مختلــف در حــوزه کشــاورزی نیــز اشــاره
و خاطرنشــان کــرد :بایــد بــا مدیریــت مناســب و اســتفاده از توصیه
هــای کارشناســان جهــاد کشــاورزی خســارت ناشــی از آفــات را
کاهــش دهیــم.
شــعبان نــژاد بــا بیــان اینکــه جهــاد کشــاورزی اســتان و
شهرســتان رودبــار بــرای کاهــش خســارت و همچنیــن
آشــنایی باغــداران بــا ایــن آفــت دورههــای آموزشــی برگــزار
کــرده اســت ،تصریــح کــرد :توزیــع بوشــور ،پوســتر و حضــور
کارشناســان در باغــات زیتــون و اســتفاده از ظرفیــت صــدا و
ســیما و رســانه نیــز از دیگــر اقدامــات جهــاد کشــاورزی بــرای
آگاهــی و اطــاع رســانی اســت.
بــه گفتــه ایــن مســئول مراکــز ترویــج و مشــاوره جهــاد
کشــاورزی آمــاده ارائــه خدمــات رســانی و مشــاوره بــه
باغــداران اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود هشــت هــزار و  ۸۰۰هکتــار بــاغ
زیتــون در شهرســتان رودبــار ،ادامــه داد :از ایــن میــزان بیــش
از هشــت هــزار و ۲۰۰هکتــار بــارور بــوده و بــا توجــه بــه ســال
بــاروری پیــش بینــی برداشــت  ۲۱هــزار ُتــن زیتــون در ســال
جــاری شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه باغــداران زیتــون از خســارت
۸۰درصــدی مگــس زیتــون بــه باغــات خــود خبــر مــی
دهنــد و از ســوی دیگــر ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان
ایــن آمــار را تأییــد نمــی کنــد بایــد دیــد کــه کــدام ادعــا
درســت اســت .بــا تمــام ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه اینکــه
در ســال هــای گذشــته باغــداران رودبــاری از ایــن آفــت
خســارت فــراوان دیــده انــد و بــه گفتــه مســئوالن آفــت
حــوزه کشــاورزی نابــود شــدنی نیســت بنابرایــن بــا توجــه
بــه آغــاز برداشــت ایــن محصــول اســتراتژیک بــرای مــردم
رودبــار مســئوالن حــوزه کشــاورزی بایــد توجــه ویــژه ای
بــه ایــن بخــش داشــته باشــند تــا زحمــت یکســاله زیتــون
کاران براثــر غفلــت و کــم کاری نابــود نشــود.
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فاطمهحسینی فــاز چهــارم کارخانــه ســیمان دورود بــا
وجــود ســه بــار کلنگزنــی همچنــان
بالتکلیــف اســت تــا در ســفر وزیــر
صنعــت بــه لرســتان شــاهد رونمایــی از وعــدهای جدیــد
بــرای رفــع مشــکالت آن باشــیم.

احــداث فــاز چهــارم کارخانــه ســیمان دورود از مصوبــات
ســفرهای هیئــت دولــت بــه اســتان لرســتان اســت کــه هنــوز
عملیاتــی نشــده و بهعنــوان یکــی از مطالبــات جــدی مــردم
ایــن شــهر صنعتــی همــواره مطــرح بــوده اســت.
اجــرای ایــن مصوبــه ازآنجــا اهمیــت دارد کــه احــداث فــاز
چهــارم کارخانــه ســیمان دورود عــاوه بــر اینکــه زمینــه
توســعه ایــن صنعــت بــزرگ را در شهرســتان دورود فراهــم
مــیآورد ،میتوانــد منجــر بــه انتقــال کارخانــه ســیمان
از مرکــز شــهر و رفــع آلودگــی هــوای دورود بهعنــوان
معضلــی  ۳۰ســاله شــود.
افزایــش ظرفیــت تولیــد بــا اجــرای فــاز چهــار
کارخانــه ســیمان درود
از ســوی دیگــر در حــال حاضــر کارخانــه ســیمان دورود بــا
فعالیــت چنــد دهــهای خــود در ایــن شهرســتان بــا معضــل
فرســوده بــودن خطــوط تولیــد مواجــه اســت ،موضوعــی کــه
موجــب افزایــش هزینههــای ایــن واحــد صنعتــی و درنتیجــه
بــه مخاطــره افتــادن حیــات ایــن واحــد تولیــدی شــده اســت.
همچنیــن راهانــدازی فــاز چهــارم کارخانه بــزرگ ســیمان دورود
عــاوه بــر توســعه هــر چــه بیشــتر ایــن صنعــت در شهرســتان
دورود زمینــه ایجــاد اشــتغال در ایــن بخــش و ارتقــای صنعتــی
دورود را فراهــم میســازد ،موضوعــی کــه بهراحتــی
نمیتــوان از کنــار آن گذاشــت.
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گرهی که به دست شریعتمداری باز نشد

وعدههایی که سیمان گرفته میشود
بــا ایــن تفاســیر پــروژه فــاز چهــارم کارخانــه ســیمان دورود
ازآنجــا اهمیــت دارد کــه عــاوه بــر بسترســازی بــرای خــروج
ایــن واحــد آالینــده از شــهر ،میتوانــد در راســتای افزایــش
ظرفیــت صنعــت ســیمان لرســتان و همچنیــن بهکارگیــری
جوانــان جویــای کار گامــی مؤثــر باشــد.
پروژهای که  ۳بار کلنگزنی شد!
کلنــگ فــاز چهــارم کارخانــه ســیمان دورود در ســفر هیئــت
دولــت تدبیــر و امیــد بــا حضــور وزیــر کار ،تعــاون و رفــاه
اجتماعــی بــه زمیــن زده شــد و بــر اســاس مصوبــات ایــن
ســفر بایــد بانکهــای رفــاه و توســعه تعــاون بهصــورت
کنسرســیومی مبلــغ هــزار و  ۲۰۰میلیــارد ریــال بــه ایــن
طــرح پرداخــت میکردنــد و ایــن در حالیســت کــه بــه گفتــه
مجیــد کیانپــور نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای
اســامی هنــوز زمینــه بــرای عملیاتــی شــدن فــاز چهــارم ایــن
کارخانــه فراهــم نشــده اســت.
وی در ســخنانی بــا بیــان اینکــه بیــش از  ۲۳۰پیگیــری روزانــه
مســتمر بــرای اجرایــی شــدن ایــن پــروژه داشــته ام ،عنــوان
کــرد :بانــک رفــاه بایــد سرپرســتی کنسرســیوم را بپذیــرد و
بانــک توســعه تعــاون و صنعــت و معــدن بایــد منابــع ارزی و
ریالــی آن را تامیــن کننــد.
پیگیری صدباره برای اجرایی شدن پروژه
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه پیگیــری بــرای پرداخــت تســهیالت بــرای بخــش

آورده خــود شــرکت شســتا نیــز ،گفــت :بــا شــرایطی کــه جلــو
مــی رویــم امیــد بخــش بــوده کــه ســیمان بــه زودی کار خــود
را در بخــش احــداث شــروع کنــد.
کیانپــور ،یــادآور شــد :کلنــگ ایــن پــروژه ســه مرتبــه بــر زمین
زده شــده امــا متاســفانه اجرایــی نشــده ،امــا امیدواریــم کلنــگ
آخــری کــه در ســال  ۹۳بــه زمیــن زدنــد پیمانــکار آن امســال
عملیــات اجرایــی آن را شــروع کنــد.
ســید موســی خادمــی اســتاندار لرســتان نیــز در نشســت
بررســی مشــکالت واحدهــای صنعتــی دورود کــه بــا حضــور
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر
لــزوم عملیاتــی شــدن فــاز چهــار ســیمان دورود از ســوی وزیــر
صنعــت ،گفــت :صدهــا بــار بــرای عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه
جلســه برگــزار کــرده ایــم.
رونمایی از وعده جدید وزیر صنعت
ایــن ســخنان در حالــی مطــرح مــی شــود کــه وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت در ســفر خــود بــه لرســتان در رابطــه بــا ایــن
پــروژه وعــده داد کــه مشــکالت پــروژه ســیمان دورود پیگیری
خواهــد شــد.
شــریعتمداری بــا تاکیــد بــر اینکــه جلســه ســتاد ملــی تســهیل
را برگــزار خواهیــم کــرد ،گفــت :در ایــن جلســه در مــورد فــاز
 ۴ســیمان دورود و مشــکالت جــاری آن کار ویــژه ای صــورت
خواهــد گرفــت.
وی همچنیــن وعــده پیگیــری در شــورای پــول و اعتبــار بــرای
تامیــن اعتبــار فــاز  ۴ســیمان دورود را داد.
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محمدحسن
مقدمنیا

موضــوع ارز و دالر در اســتان ســمنان نیــز
ن ُقــل محافــل اســت ،حتــی عــدهای نیــز
بــه ســرمایهگذاری بــر روی ارز روی
آوردهانــد امــا امــروز بــا نوســانات شــدید
ارز ایــن تصمیــم چــه میــزان عقالنــی
اســت؟

ماجــرای دالر و ارز در اســتان ســمنان هرچنــد کمرنگتــر
از اســتانهای پرجمعیتتــر امــا بهنوبــه خــود ،ســازوکار و
ماجراهــای خــود را داشــته اســت از افــرادی کــه در شــاهرود و
ســمنان حتــی خودرویشــان را فروختنــد تــا ارز بخرنــد و آن را
دو برابــر بفروشــند تــا کســانی کــه پــول رهــن منزلشــان را بــه
ایــن کار زدنــد ،از آنهایــی کــه پولهایشــان را از بانکهــا بیــرون
آوردنــد و امــروز انگشــت تعجــب بــه دهاندارنــد تــا افــرادی کــه
بــرای تأمیــن ارز مســافرتی ســاعت هــا در ســایتها به دنبــال نرخ
ارز میگشــتند.
ارز در شهرسـتانهای اسـتان سـمنان برخلاف تهران و شـهرهای
بزرگ کـه توسـط صرافیها عرضه میشـود ،اینجا مدیریت دسـت
چنـد طالفروشـی و برخی شـعبات بانکی ملی اسـت پـس اینگونه
نیسـت کـه لباس بـر تن کنیـد برویـد صرافیهـا ،بگردید ،بررسـی
کنیـد ،قیمـت بگیریـد و سـپس دالر بخریـد! اینجـا بـازار ارز به آن
شـکل کـه در تهران مشـاهده میشـود ،وجـود ندارد پـس تبوتاب
دالر هـم نبایـد آنقدرهـا به خیابانها کشـیده شـود اما در پسـتوی
طالفروشـان و مراکز خریدوفروش ارز داللی ،بازار شـایعات و قیمت
ارز و دالر و یـورو رونقی ویـژه دارد.
بههـرروی در اسـتان سـمنان نیز کسـانی بودنـد که چند مـاه پیش
علیرغـم توصیههـای مسـئوالن و تاکیـد بـر بـازار پـر تالطـم و
غیـر قابـل اطمینـان ارز ،بهسـوی ارز و دالر خریـدن پیـش رفتنـد،
سـرمایهگذاری کـه از آن بـه حرکـت روی پوسـت موز نـام میبرند
چراکـه هرلحظـه ممکن اسـت لغـزش خطرنـاک یابد.
مشاهدات از سرمایهگذاری بر روی ارز
از کسـانی کـه سـرمایههای خـود را از بانکهـا بیـرون آوردنـد تا بر
روی دالر سـرمایهگذاری کننـد نیز آمار دقیقی در دسـت نیسـت اما
همانطـور کـه جاللـی یکـی از طالفروشـان شـاهرود میگویـد:
هفتـه نخسـت تغییـرات ارز و دالر زن و شـوهر شـاهرودی بـه من
مراجعـه کردنـد و گفتنـد خـودروی زیـر پایمـان را فروختـه و تمـام
داراییمـان را از بانـک بیـرون کشـیدهایم تـا مبلـغ  ۲۰۰میلیـون
تومـان ارز هشـت هزارتومانـی بخریـم در آن زمـان البتـه بـه آنها
گفتـم کـه  ۲۰۰میلیـون تومـان ارز یکجـا قابـل تهیه نیسـت و لذا
بایـد به تهـران بروند .امـروز از آن خانـواده خبر ندارم امـا اگر تاکنون
ارزهایشـان را نگهداشـته باشـند نیز برایشـان غیرقابل فروش است
و مجـدداً سرمایهشـان را بازمیگرداننـد بـه بانـک با این تفـاوت که
دیگر ماشـینی کـه  ۷۰میلیـون تومـان فروختهاند را بـا  ۱۰۰میلیون
تومـان هـم نمیتواننـد بخرند.
وی میگویــد :مــا خودمــان کــه طالفــروش هســتیم عقیــده
داریــم نبایــد بــر روی ســرمایهگذاریهای بــا ریســک بــاال بــا
تمــام تــوان وارد شــد ،درســت اســت کــه اگــر فــردی از پسانــداز
و درآمــد خوبــی برخــوردار اســت و مثـ ً
ا  ۵۰میلیــون تومــان بــه او
ارث میرســد ایــن پــول اگــر بودونبــودش در زندگــی فــرد نقشــی
نداشــت بهتــر اســت ســرمایهگذاری شــود امــا اینکــه ماشــینت را
بفروشــی تــا دالر بخــری اشــتباه محــض اســت.
ایــن طالفــروش از مشــاهدات خــود طــی ماههــای گذشــته
میگویــد :حداقــل ســه نفــر را میشناســم کــه تمــام زندگیشــان
را فروختنــد حتــی خانهشــان را تــا ارز ،طــا و مخصوص ـ ًا ماشــین
بخرنــد .مــن خانــواده شــاهرودی را میشناســم کــه حتــی
خانهشــان را فروختــه و اجارهنشــینی میکنــد و بــا  ۴۰۰میلیــون
تومــان پولــی کــه بــه دســت آورده دالر و خــودرو ال ،۹۰ســمند و
پرایــد خریــده اســت از عاقبــت او هــم خبــری نــدارم امــا بهواقــع
ایــن کار نادرســت اســت.
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سکته دالر یا سرمایهگذاری نافرجام

ارز سوار بر موج احساسات میتازد

جنون بیفکری برای طمعکاری
علیرضــا معصومــی اســتاد دانشــگاه معتقــد اســت :شــرایط
اقتصــادی ناهمگــون یــک نــوع جنــون مالانــدوزی را بــه وجــود
مـیآورد امــا آنچــه در کشــور مــا و بهخصــوص در اســتان ســمنان
دیــده میشــود ایــن اســت کــه ایــن جنــون بــا بیفکــری همــراه
میشــود و ملغمـهای از ضررهــای هنگفــت را بــه بنیــان خانوادههــا
میزنــد وقتــی شــما میگوییــد کســانی هســتند کــه خانهشــان
را فروختهانــد دالر بخرنــد ایــن یعنــی فــرد بــه مــرز همــان جنــون
بیفکــر طمــعکاری رســیده کــه متأســفانه پلهــای پشــت
ســرش را هــم خــراب میکنــد.
روزهــای گذشــته امــا خبرهــای شــوکه کننــده از بــازار ارز شــنیده
میشــد ســقوط دالر بــه نصــف قیمــت ،قطع ـ ًا خبــری نبــود کــه
ســرمایهگذاران بــر روی ارز و ســکه بــه دنبــال شــنیدنش بودنــد
آنهایــی کــه طمــع نمیگذاشــت داشتههایشــان را بفروشــند
و بــا ایــن فکــر کــه هــرروز پــول بــر روی پولشــان میآیــد بــا
دندهســنگین بــه حرکــت در جــاده لغزنــده طمــع میراندنــد.
یافتــن چنیــن افــرادی بــرای مصاحبــه در شــاهرود و ســمنان
کمــی ســخت اســت او ًال کســانی کــه اذعــان بــه ایــن امــر کننــد
کمپیــدا میشــوند و ثانیــ ًا تمایلــی بــرای مصاحبــه ندارنــد امــا
بــا طــرح ایــن پرســش کــه اص ـ ً
ا چــرا ارز فرصــت خوبــی بــرای
ســرمایهگذاری نیســت بــه گــزارش ادامــه میدهیــم.
قیمت واقعی ارز بین  ۷تا  ۸هزار تومان است
نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس امــا دربــاره کاهــش
شــدید قیمــت دالر ،بیــان کــرد :همانطــور کــه ســابق ًا نیــز
اعــام شــد ،شــاخص اقتصــادی مــا تغییــر چش ـمگیری نداشــته
کــه شــاهد چنیــن رشــد شــاخصی در ارز و دالر باشــیم امــا معتقــد
هســتیم کــه برخــی سیاس ـتهای غلــط دولــت و بانــک مرکــزی
خصوصــ ًا در شــشماه گذشــته باعــث ایــن افزایــش شــد.
وی بابیــان اینکــه در همــان زمــان نیــز خیلــی از اقتصاددانــان
اعــام داشــتند کــه بــه ایــن بــازار ورود نشــود ،افــزود :بــازار
ارز ،پــر ریســک ،پــر نوســان و پرخطــر اســت کــه بهیکبــاره
ممکــن اســت ســقوط کنــد لــذا مــا در همــان زمــان آغازگرانــی
ارز نیــز توصیــه کردیــم کــه کســی وارد ایــن مقولــه نشــود و
تنهــا کســانی کــه نیــاز مبــرم بــه تهیــه ارز دارنــد ،دالر خــود

را خریــداری کننــد از ســوی دیگــر بایــد گفــت قیمــت واقعــی
ارز بیــن هفتتــا هشــت هــزار تومــان اســت و نوســانات بیــش
از ایــن حبــاب بــوده و توجیهــی نــدارد و البتــه بــه تصمیمــات
غلــط بازمیگــردد.
حســینی شــاهرودی بیــان کــرد :در مــدت کوتاهــی کــه تصمیمات
جدیــدی در بانــک مرکــزی و شــورای ســران قــوا گرفتــه شــد و
البتــه دولــت بــه توصیههــای بهمنمــاه و اســفندماه گذشــته
کمیســیون اقتصــاد توجــه کــرد ،شــاهد کاهــش شــدید قیمــت
دالر هســتیم کــه اگــر سیاسـتها ادامــه داشــته شــود ،ارز هفتتــا
۹هــزار تومــان عرضــه خواهــد شــد.
ضعف در هوش جمعی یا ضعف در برنامههای اقتصادی
اســتاد دانشــگاه و مــدرس حــوزه جامعهشناســی سیاســی نیــز
در ایــن گفتگــو علــل روی آوردن مــردم بــه ارز کــه بــازار آشــفته
محســوب میشــود را هــم نشــأت گرفتــه از ضعــف در هــوش
جمعــی و هــم در برنامههــای اقتصــادی دولــت میدانــد و
میگویــد :مــردم مــا تــا زمانــی کــه بــا اخبــار تلگرامــی و شــایعات
و داشــتههای خودشــان تصمیــم بگیرنــد وضعیــت از ایــن بهتــر
نمیشــود ،نمونــه ضعــف مبــرم در هــوش جمعــی را میتــوان در
هجــوم مــردم بــه مارکتهــای بــزرگ و خریــداری دههــا قوطــی
رب گوجهفرنگــی دیــد ،مقول ـهای کــه انتظــار م ـیرود ،برعکــس
آن رقــم بخــورد یعنــی اگــر هــم در خانــه رب گوجــه فرهنگــی
مــازاد وجــود دارد مــردم باگذشــت خــود آن را بــه ســایران کــه
تــوان خریــد ندارنــد اهــدا کننــد و نــه اینکــه  ۱۵قوطــی دیگــر را با
ســرعت تمــام خریــداری کنیــم کــه مطمئــن شــویم بــه دیگــران
نخواهــد رســید!
معصومــی میگویــد :بلــوغ فکــری ،سیاســی ،اقتصــادی و  ...تنهــا
شــرکت در انتخابــات و رأی دادن نیســت قــدرت تحلیــل دادههــا و
هــوش جمعــی موســوم بــه ســی کیــو ،نیــاز حیاتــی جامعه بشــری
محســوب میشــود .مشــخص بــود کــه رونــد صعــودی قیمــت
دالر و ارز پــس از بازگشــت روحانــی از نیویــورک در یــک نقطـهای
متوقــف و از همــه مهمتــر مشــخص اســت کــه ســرمایهگذاری
در بــازار پــر ریســک راه رفتــن بــر روی یکبنــد نــازک قلمــداد
میشــود امــا بــه دلیــل همیــن فقــر هــوش جمعــی متأســفانه
هــرروز شــاهد بــروز پدیدههــای نادرســت در جامعــه هســتیم.
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دالر بخریم یا نخریم
اینکــه دالر بخریــم یــا نخریــم موضــوع بســیاری از بحثهــای
مطرحشــده در فضــای مجــازی ،محافــل عمومــی و حتــی
تاکســی و بقالــی و نانوایــی و  ...اســت دراینبــاره همنظرهــا
متفــاوت هســتند ،برخــی معتقدنــد کــه بایــد دالر و خــودرو ســکه
و  ...را تحریــم کــرد و نخریــد تــا ارزان شــود امــا همانطــور کــه
عباســعلی بنیهاشــمی مــدرس دانشــگاه و کارشــناس اقتصــادی
در ســمنان معتقــد اســت :تحریــم یــک واکنــش مدنــی بــه یــک
پدیــده اقتصــادی اســت امــا باعــث ارزانــی نمیشــود چراکــه
گرانــی عوامــل متعــددی دارد کــه یکــی از آنهــا تقاضــا اســت.
وی میگویــد :اساس ـ ًا عــدم توانایــی در کنتــرل بــازار ارز بــه ایــن
شــکل کــه بــا حضــور گســترده مــردم مواجــه میشــود از تأثیــر
روانــی گرفتــه میشــود نــه مــوارد اقتصــادی؛ شــما وقتــی در
جامعــه شــاهد ســیل عظیــم مــردم بــه ســمت صرافیهــا هســتید
کــه بــا طمــع ثــروت انــدوزی هیچچیــز جلودارشــان نیســت دیگــر
باحالــت طبیعــی و افــرادی منطقــی روبرو نیســتید کــه بیاینــد پای
ســخنان شــما بنشــینند و تحلیــل کننــد.
ایــن کارشــناس میگویــد :مراکــز عرضــه دالر ســوار بــر مــوج
احساســات قیمــت دالر را تــا  ۲۰هــزار تومــان افزایــش دادنــد،
مقولــهای کــه بــه نظــر میرســید دیگــر از کنتــرل دولــت نیــز
خارجشــده اســت امــا امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت دالر کســی
خریــدار ارزی کــه بــا طم ـعورزی مــردم رویهــم تلنبارشــده بــود
هــم نیســت پــس درنتیجــه مجبــور بــه فــروش دالر باقیمــت
هشــت تــا  ۱۰هــزار تومــان هســتند کــه حداقــل اصــل پولشــان
بازگــردد و عطــای ســودش را بــه لقایــش ببخشــند.
وی دربـاره شـرایط کنونـی میگویـد :امـروز هـر یورویی کـه هفته
گذشـته  ۲۲هـزار و  ۵۰۰تومـان فروختـه میشـد حتـی باقیمـت
 ۱۲هـزار تومـان هـم مشـتری نـدارد ،اما مـن معتقد هسـتم عامل
ایـن امـر دو بعد اسـت نخسـت اینکـه مـردم باالخـره توانسـتند بر
احساسـات خـود غلبـه کـرده و بـا عهـد بسـتن بـه نخریـدن دالر،
توانسـتند سـد تقاضا را بشـکنند و در نتیجه قیمـت ارز کاهش یافت
و دو سیاسـتهای خـوب دولـت کـه هرچنـد دیر امـا بازهم بـه داد
مملکت رسـید تـا امـروز شـاهد کاهش نـرخ دالر باشـیم .
 ۳عامل کاهش قیمت دالر
دیگــر کارشــناس اقتصــادی و اســتاد دانشــگاه نیــز بــا ابــراز اینکــه
بــرای ایــن کاهــش قیمــت دالر من ســه عامــل را متصور هســتم،
میگویــد :نخســت اینکــه برنامــه دولــت در کنتــرل ســیر صعــودی
ارز باهــم قســم شــدن مــردم در نخریــدن دالر همــراه و باعــث
کاهــش تقاضــا شــد و درنتیجــه ارز را ارزانتــر کــرد.
حمیدرضــا صالحیــان معتقــد اســت :موضــوع بعــد در کاهــش
دالر ایــن اســت کــه شــرایط ســپردههای بانکــی بهبــود
یافــت ،پیشفــروش محصــوالت خــودرو ســازان دوبــاره
آغــاز میشــود و مــردم راهکارهــای بهتــری از ارز بــرای
ســرمایهگذاری یافتهانــد و مــورد ســوم نیــز عرضــه نفــت در
بــورس انــرژی اســت کــه باعــث شــده مــردم از طــا ،ســکه
و دالر پائیــن بیاینــد و ســود را در بــورس جســتجو کننــد کــه
بســیار معقولتــر اســت.
وی نقــش بــورس را در کاهــش قیمــت دالر اساســی میدانــد و
میگویــد :مــردم اگــر از هــوش اجتماعــی باالیــی برخــوردار باشــند
متوجــه خواهنــد شــد کــه بــورس میتوانــد بــه شــرکتهای
تولیــدی کمــک کــرده و توســعه اقتصــادی را بــه همــراه ســود
بــه هموطنــان عرضــه مــی کنــد .مــا اگــر همیــن میــزان
ســرمایههایی را کــه مــردم در نوســان دالر از دســت دادنــد را
در بــورس تزریــق میکردیــم شــاهد  ۱.۲تــا  ۱.۳درصــد رشــد
اقتصــادی در ســطح کشــور بودیــم کــه حتــی بــه دیگــر عوامــل
ماننــد کاهــش نــرخ تــورم هــم منجــر میشــد امــا بالعکــس
مــردم مــا بــا هجــوم بــه ســمت مراکــز خریــد هرچــه بودونبــود
را خریــداری و انبــار کردنــد و بســیاری دیگــر هــم پولهایشــان را
بهســوی دالر و ارز و ســکه و طــا رهنمــون ســاختند تــا دود آن
بــه چشــم همــه مــردم بــرود.
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نیره
شفیعیپور

برداشــت پســته در یــزد تقریبــا روزهای
پایانــی خــود را طــی میکنــد و همــه
پســتهکاران ،ناراضــی از کاهــش شــدید
محصــول امســال ،زمزمههــای افزایــش
قیمــت ،حتــی بیــش از میــزان فعلــی را
آغــاز کردهانــد.
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کاهش شدید برداشت پسته در یزد

بهانه برای افزایش قیمت جور شد

یــزد کــه روزگاری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل
بیآبــی جایــگاه قابــل توجهــی نداشــت ،طــی دو دهــه اخیــر در
تولیــد بســیاری از محصــوالت از جملــه پســته ،در کشــور دارای
جایــگاه و رتبــه شــده بــه نحــوی کــه اکنــون در تولیــد محصــول
پســته جایــگاه ســوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
طــی ســالهای اخیــر بخــش قابــل توجهــی از پســته تولیــدی
کشــور بــه بازارهــای خارجــی ارســال شــده و ایــن امــر در رونــد
زندگــی پســتهکاران تحولــی چشــمگیر ایجــاد کــرده اســت.
گرچــه اغلــب پســتهکاران طــی ســالهای مختلــف در
مصاحبههــای متعــدد از وضعیــت موجــود اظهــار نارضایتــی
کردهانــد امــا واقعیــت ایــن اســت پســتهکاری توانســته زندگــی
همــه پســتهکاران را بــه لحــاظ اقتصــادی ســر و ســامان ببخشــد
بــه نحــوی کــه برخــی روســتاها کــه زمانــی از آنهــا بــه عنــوان
روســتاهای محــروم یــاد میشــد ،امــروز بــه مــدد پســتهکاری
متحــول شــده و بســیاری از امــور عمرانــی روســتاها دیگــر توســط
خــود روســتاییان پســتهکار انجــام میشــود.
پســتهکاری و تحــول جــدی در وضعیــت معیشــتی
پســتهکاران روســتاهای یــزد
در شــرایطی کــه تنهــا محصــول تولیــدی برخــی روســتاها بــه
دلیــل ناآگاهــی ،زردک ،شــلغم و در بهتریــن حالــت انــار بــود و
درآمــد بســیار ناچیــزی از ایــن محصــوالت نصیــب کشــاورزان
زحمتکــش میشــد ،امــروز پســتهکاری زمینهــای آنهــا را کــه
میرفــت تــا بــه شــورهزار تبدیــل شــود ،نجــات داده و شــرایط
اقتصــادی مــردم ایــن مناطــق را نیــز بــه طــرز چشــمگیری
متحــول کــرده اســت.
افزایــش قیمــت محصــول پســته بــه بهانههــای مختلــف نیــز،
اقبــال باغــداران را بــرای کشــت ایــن محصــول بیشــتر کــرده
بــه نحــوی کــه امــروز اتفــاق خوشــایندی در یــزد رخ داده و یــزد
ســومین تولیدکننــده پســته کشــور بــه شــمار مــیرود.
اکثــر پســتهکاران اذعــان کردهانــد کــه درخــت پســته یـک ســال
پرمحصــول و یــک ســال کــم محصــول اســت و ظاهــرا امســال
از آن ســالهای کممحصولــی پســته اســت و البتــه دالیلــی از
جملــه ســرمازدگی و گرمازدگــی ،کاهــش بیشــتر ایــن محصــول را
بــه دنبــال داشــته اســت.
پستهکاران ساز گرانی پسته را کوک کردهاند
ایــن امــر ســبب شــده تــا پســتهکاران برخــی مناطــق یــزد ،ســاز
گرانــی کــردن پســته را کــوک کننــد و دیگــر حتــی بــه فــروش
پســته خشــک بــه قیمــت هــر کیلــو  ۲۰۰هــزار تومــان هــم
رضایــت نمیدهنــد.
بــر اســاس یــک رصــد میدانــی ،امــروز در مغازههــای یــزد قیمــت
هــر کیلــو پســته خشــک (محصــول پارســال) بــه طــور میانگیــن
 ۲۲۰هــزار تومــان اســت ایــن قیمــت بــرای بســیاری از خانوادههــا
بــاور نکردنــی اســت و مــردم از هماکنــون بــه فکــر حــذف ایــن
محصــول از آجیــل عیــد خــود هســتند.
یکــی از پســتهکاران مهریــزی کــه طرفــدار افزایــش قیمــت
ایــن محصــول اســت ،اظهــار داشــت :امســال اگرچــه ســال کــم
محصولــی پســته بــود اما ســرمای بهــاره میــزان ایــن محصــول را
بــه شــکل بیســابقهای کاهــش داد.
دالالن پسته بیش از کشاورزان سود به جیب میزنند
اســماعیل محســنی بیــان کــرد :ســم و کــود نیــز از آنجا کــه اغلب

وارداتــی اســت ،امســال بــه چنــد برابــر قیمــت خریــداری کردیم و
همــه اینهــا طبیعــی اســت کــه خواســتار افزایــش قیمــت محصول
باشــیم زیــرا هزینههــای کاشــت ،داشــت و برداشــت افزایــش
یافتــه اســت.
وی عنــوان کــرد :البتــه قیمتــی کــه اکنــون در مغازههــا مشــاهده
میشــود ،قیمتــی نیســت کــه پســتهکار فروختــه باشــد و در ایــن
میــان دالالن ســود بیشــتری بــه جیــب میزننــد.
محمدرضــا خراســانی ،یکــی دیگــر از پســتهکاران مهریــزی گفت:
مــن هــم یــک کشــاورز پســتهکار هســتم و محصــول باغ مــن نیز
امســال کاهــش داشــته امــا بــه نظــر میرســد اگــر پســتهکاران
بــدون واســطه اقــدام بــه فــروش محصــول خــود کننــد ،نیــازی به
افزایــش قیمــت نباشــد.
وی بیــان کــرد :اغلــب پســتهکاران محصــول خــود را بــه دالالن
میفروشــند و دالالن تــا محصــول را از بــاغ بــه مغازههــا
برســانند ،مبلــغ زیــادی بــه جیــب میزننــد.
خراســانی گفــت :پیشــنهاد میکنــم پســتهکاران بعــد از فراغــت از
برداشــت و خشــک کــردن محصــول ،خــود اقــدام بــه بازاریابــی و
فــروش پســته کننــد تــا هــم دســت واســطهها قطــع شــود و هــم
نیــازی بــه افزایــش قیمــت پســته نباشــد.
البتــه نظــرات کشــاورزان در مناطــق مختلــف اســتان متفــاوت
اســت و گرچــه برخــی همــواره از وضعیــت نــاالن هســتند امــا
عــدهای دیگــر منصفانهتــر بــه موضــوع نــگاه میکننــد و رغبتــی
بــه افزایــش قیمــت محصــول خــود ندارنــد زیــرا درک بهتــری از
شــرایط اقتصــادی مــردم دارنــد.
پســته گرچــه کاالی اساســی نیســت امــا چنیــن قیمتهایــی
نیــز در بــازار دور از انصــاف اســت و بــه نظــر میرســد در ایــن
زمینــه بایــد بررســیهایی توســط جهــاد کشــاورزی و دیگــر
دســتاندرکاران نــرخ گــذاری انجــام شــود.
امــا اینکــه محصــول پســته امســال در اســتان یــزد کاهش داشــته
یــا خیــر ،موضوعــی اســت کــه از مدیــر جهــاد کشــاورزی اســتان
یــزد پیگیــری شــد.
میــزان برداشــت پســته در اســتان یــزد از  ۴۷هــزار
تــن پارســال بــه  ۱۲هــزار تــن رســیده اســت
ســیدجمال ســجادیپور ،مدیــر جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد

اظهــار داشــت :امســال در حالــی کشــاورزان اســتان یــزد  ۱۲هــزار
تــن پســته برداشــت کردهانــد کــه ایــن میــزان در ســال گذشــته
 ۴۷هــزار تــن بــوده اســت بــه ایــن معنــا کــه میــزان برداشــت
پســته بــه یــک چهــارم میــزان برداشــت ســال گذشــته رســیده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  ۴۵هــزار هکتــار از
باغهــای اســتان یــزد زیــر کشــت محصــول پســته اســت ،افــزود:
بیــش از  ۷۵درصــد از درختــان ســطح زیــر کشــت ،بــارور هســتند.
ســجادیپور بــا اشــاره بــه اینکــه خاتــم ،مهریــز ،اردکان ،اشــکذر،
یــزد و بهابــاد عمدهتریــن ســطح کشــت محصــول پســته دارنــد،
افــزود :محصــول پســته در همــه شهرســتانهای اســتان یــزد بــا
کاهــش مواجــه بــوده اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد یــادآور شــد :مهمتریــن دالیل
کاهــش ایــن محصــول ،گرمازدگــی ،ســرمازدگی بهــاره ،عــدم
مدیریــت مناســب تغذیــه و وجــود آفاتــی همچــون پســیل بــوده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان یــزد ارقــام اکبــری،
احمدآقایــی ،کلــه قوچــی ،فندقــی و حاجــی عبداللهــی بیشــتر
کشــت شــده اســت ،افــزود :بیشــتر محصــول تولیــدی پســته
اســتان یــزد بــه کشــورهای چیــن ،ترکیــه ،اســپانیا و آمریــکا
صــادر میشــود.
در حالــی کــه صادرکننــدگان پســته ،ایــن محصــول را بــه طــور
متوســط بیــن  ۱۳تــا  ۱۵دالر بــه خــارج از کشــور صــادر میکننــد،
فــروش پســته در داخــل نیــز بــه نــرخ دالر محاســبه میشــود.
محصــول پســته امســال افــت داشــته و متضــرر شــدن کشــاورزان
قابــل چشمپوشــی نیســت امــا ایــن ضــرر در مقایســه بــا کســب
درآمــد ســالهای گذشــته محاســبه میشــود و همیــن میــزان
برداشــت فعلــی نیــز بــا توجــه بــه هزینههــای داشــت ،ســود
خوبــی بــرای پســتهکاران داشــته اســت.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد دســتاندرکاران
نرخگــذاری نبایــد کاهــش محصــول امســال یــا افزایــش
قیمــت ارز را بهانـهای بــرای افزایــش قیمــت پســته قــرار دهنــد
کــه اگــر اینگونــه باشــد ،بــه احتمــال زیــاد مــردم بایــد پســته
نــوروز  ۹۸خــود را بــا نــرخ کیلویــی  ۲۵۰هــزار تومــان و شــاید
هــم بیشــتر خریــداری کننــد.
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مشــکل قاچــاق ســوخت در سیســتان و
بلوچســتان و بــه تبــع آن معضالتــی کــه
بــرای مــردم اســتان ایجــاد شــده اســت
همچنــان ادامــه دارد و مســئوالن بــه جای
حــل ایــن مشــکل ،صــورت مســئله را
پــاک کردنــد.

موضــوع قاچــاق ســوخت ســال هاســت کــه در کشــور و بــه
خصــوص در اســتان هــای مــرزی ســبب هــدر رفــت منابــع ملــی
مــی شــود و همچنیــن مــردم مناطــق مــرزی را نیــز با مشــکالتی
درگیــر کــرده اســت .امــا ایــن روزهــا ایــن مشــکل در برخــی از
اســتان هــای مــرزی از جملــه سیســتان و بلوچســتان بســیار بغرنج
تــر شــده زیــرا بــا توجــه بــه تغییــرات نــرخ ارز و روی آوردن تعــداد
زیــادی از ســودجویان بــه قاچــاق ســوخت عــاوه بــر طوالنــی
شــدن صــف هــای بنزیــن ،افزایــش حــوادث جــاده ای و ایجــاد
شــغل هــای کاذب هــم موجــب بــروز مشــکالتی بــرای مــردم
شــده اســت.
بــه عنــوان مثــال ایــن روزهــا بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن بســیار
زیــاد صــف هــای بنزیــن قیمــت هــر گالــن  ۲۰لیتــری بنزیــن در
شــهر زاهــدان در اطــراف پمــپ هــای بنزیــن بــه  ۸۰هــزار تومــان
هــم رســید ،و یــا اینکــه در برخــی از شــبکه هــا و فضاهــای
مجــازی نیــز برخــی اقــدام بــه خریــد و فــروش کارت بنزیــن و
حتــی گالــن هــای بنزیــن مــی کننــد.
امــا در ایــن میــان مســئوالن بــه جــای حــل اصولــی موضــوع
صــورت مســئله را پــا کردنــد و بــا کاهــش  ۵۰لیتــری ســهمیه
بنزیــن ســعی کردنــد تــا بــه نوعــی ایــن موضــوع را مدیریــت
کننــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کار کارشناســی نبــود نــه
تنهــا مشــکل حــل نشــد بلکــه بــر مشــکالت مــردم افــزوده
شــد و بســیاری از شــهروندان از ایــن کاهــش ســهمیه گلــه
منــد شــدند.
کاهــش ســهمیه بنزیــن مشــکالت فروانــی بــرای
مــردم اســتان ایجــاد کــرده اســت
محســن راشــدی یکــی از شــهروندان زاهدانــی اظهــار داشــت:
بزرگتریــن جامعــه آمــاری کــه معیشــت آن هــا بــا ســوخت ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد راننــدگان مســافرکش شــخصی هســتند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه وســعت اســتان سیســتان و بلوچســتان و
همچنیــن گرمــای شــدید آن در بســیاری از مــاه هــای ســال ایــن
کاهــش ســهمیه بنزیــن مشــکالت فروانــی بــرای مــردم اســتان
ایجــاد کــرده اســت.
ایــن شــهروند زاهدانــی گفــت :نبــود اشــتغال مناســب در اســتان
موجــب شــده تــا بســیاری از جوانــان از طریــق مســافر کشــی
مایحتــاج خانــواده خــود را تامیــن کننــد کــه بــا ایــن کاهــش
ســهمیه بــرای بســیاری از آن هــا مشــکالت فروانــی بــه وجــود
آمــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :البتــه ایــن کاهــش ســهمیه بــرای  
بســیاری از اقشــار دیگــر جامعــه نیــز مشــکل ایجــاد کــرده زیــرا
بــا توجــه بــه بعــد زیــاد فاصلــه هــا در اســتان همــه از آن متضــرر
مــی شــوند.
امــا واکنــش مســئوالن اســتان سیســتان و بلوچســتان پــس از
کاهــش ســهمیه بنزیــن نیــز بســیار جالــب توجه بــود زیرا همــه آن
هــا از جملــه اســتاندار از خــود ســلب مســئولیت کردند و مســئوالن
کشــوری را مقصــر جلــوه دادنــد.

کاهــش ســهمیه ســوخت در سیســتان و بلوچســتان
اتخــاذ نشــده اســت
علــی اصغــر افتــاده ،مشــاور اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــا
اشــاره بــه اینکــه کاهــش ســهمیه ســوخت بنزیــن از  ۲۵۰بــه ۲۰۰
لیتــر در ســطح اســتان تصمیــم گیــری نشــده اســت ،گفــت :ایــن
کاهــش بــه دنبــال مصوبــه ســتاد بهینــه ســازی مصــرف ســوخت
در مرکــز کشــور انجــام شــده اســت.
مشــاور اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در گفــت و گــو بــا یکــی
از رســانه هــا بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن کشــوری بایســتی
شــرایط منطقــهای و محلــی را در حــوزه تصمیــم گیریهــای
کالن رعایــت کننــد ،تصریــح کــرد :ایــن مصوبه بــه دالیــل متعدد
کارشناســی از جملــه شــرایط اقلیمــی و گســتردگی و همچنیــن
پراکندگــی جغرافیایــی جمعیــت اســتان دقیــق نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اجرایــی شــدن کارتهای هوشــمند
ســوخت میلیاردهــا تومــان هزینــه شــده اســت تــا از روشهــای
ســنتی و ســلبی پرهیــز شــود ،تاکیــد کــرد :متولیــان امــر بــه جــای
اســتفاده از روشهــای ســنتی بایســتی اســتفاده صحیــح و دقیق از
فنــاوری اطالعــات را در دســتور کار قــرار دهنــد تــا زمینــه هرگونــه
ســودجویی و ســوء اســتفاده گرفتــه شــود.
مشــاور اســتاندار در امــور اطــاع رســانی و تنویــر افــکار عمومــی

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه تــاش گســترده
مســئوالن محلــی در هفتههــای اخیــر در ســاماندهی جایگاههــای
ســوخت کــه زمینــه رضایــت مــردم را فراهــم کــرده بــود ،افــزود:
اجــرای ایــن مصوبــه و کاهــش مصــرف ســوخت بــدون هماهنگی
بــا مســئوالن اســتانی نــه تنهــا همــه زحمــات را بــه هــدر داد بلکه
زمینــه افزایــش نارضایتــی را فراهــم کــرده اســت.
البتــه ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــده اســت کــه بــه عقیــده
بســیاری از مــردم دلیــل ایــن کاهــش ســهمیه ســوخت گــزارش
هــای غیرکارشناســی ،اشــتباه و خــاف واقــع مســئوالن اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــه مرکــز بــوده اســت.
امــا نکتــه عجیــب تــر اینکــه در خصــوص ایــن موضــوع در میــان
مســئوالن اســتانی و کشــوری وحــدت رویــه ای وجــود نــدارد و
برخــی از آن هــا از ایــن اقــدام دفــاع مــی کننــد.
کاهــش ســهمیه ســوخت با هــدف آســایش مــردم و
حــذف دالالن بــوده اســت
سـید محمد رضـا موسـوی خـواه ،مدیرعامل شـرکت ملـی پخش
فـرآورده هـای نفتی ایـران که چنـدی پیش بـه زاهدان سـفر کرده
بـود در گفـت وگـو بـا یکـی از رسـانه هـای محلـی اظهار داشـت:
کاهش سـهمیه کارت های سـوخت در استان سیسـتان وبلوچستان
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یـک موضـوع ملـی بـود کـه بـه منظـور رصـد ،کنتـرل و مدیریت
مصرف سـوخت انجـام شـد و بر اسـاس آن اقدامـات اجرایـی الزم
متعاقبـ ًا بـه مرحله اجـرا در مـی آید.
وی ادامــه داد :اقدامــی کــه در ایــن خصــوص صــورت گرفــت بــا
تصمیــم و اخــذ مجــوز از مقامــات ذیصــاح کشــور بــود و قصــد
نداشــتیم تــا بــه هیــچ وجــه طرحــی را اجرایــی کنیــم که بــه مردم
ایــن اســتان لطمــه ای وارد شــود چــون معتقدیــم مــردم اســتان
سیســتان وبلوچســتان مردمانــی شــریف ،مظلــوم و زحمــت کــش
هســتند و تمــام تــوان خــود را انجــام مــی گذاریــم تــا خدشــه ای
بــه آســایش آنهــا وارد نشــود.
وی بیــان داشــت :ایــن طــرح قــرار اســت یــک مــاه بــه صــورت
آزمایشــی اجرایــی شــود امــا اعتــراض برخــی هــا نســبت بــه
کاهــش ســهمیه آن هــم در ســومین روز اجــرا حاکــی از حضــور
دالالن و فعــاالن در حــوزه قاچــاق ســوخت و کارت هــای مهاجــر
در ایــن اســتان اســت کــه بــه فعالیــت اقتصــادی غیرقانونــی شــان
ضربــه وارد مــی شــود.
موســوی خــواه خاطــر نشــان کــرد :طــی  ۴ماهــه گذشــته در
اســتان سیســتان وبلوچســتان شــاهد رشــد بیــش از ۴۰درصــدی
مصــرف ســوخت بــوده ایــم کــه تنهــا در شــهر زاهــدان ۶۴درصــد
رشــد مصــرف بــه ثبــت رســیده اســت.
وی گفــت :یکــی از معضالتــی کــه در سیســتان و بلوچســتان
وجــود دارد مشــکل کارت هــای ســوخت مهاجــر اســت کــه بــر
اســاس اقدامــات اجرایــی صــورت گرفتــه بیــش از ۹۰هــزار کارت
ســوخت مهاجــر در جنــوب اســتان و ۱۲هــزار کارت ســوخت نیز در

اسما محمودی هرسـال هـزاران زائـر از مسـیر جـاده
کرمـان  -دیهـوک خـود را بـه مشـهد
مقـدس میرسـانند؛ جـادهای کـه از عمق
کویـر مرکـزی ایـران در میـان بیآبـی مطلـق ،گرمـای
باورنکردنـی کویـر و دسـتاندازهای مرگبـار میگـذرد.

از گذشــته دور تاکنــون مســیر حرکــت بــه ســمت مشــهد
مقــدس بــرای مــردم اســتانهای سیســتان و بلوچســتان،
هرمــزگان و کرمــان از جــاده کرمان-دیهــوک میگذشــته
اســت ،اگــر نقشــه مــکان کاروانســراهای جنــوب شــرق
کشــور را رصــد کنیــد خــط ممتــدی از شــهرهای پرجمعیــت
شــرق کشــور بهخصــوص کرمــان بــه ســمت دیهــوک و
در انتهــا فــردوس و اســتان خراســان رضــوی ایجــاد شــده

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

شــمال اســتان شناســایی و مســدود شــده کــه آمــار بســیار باالیــی
اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران
گفــت :کاهــش ســهمیه ســوخت بــا هــدف مدیریــت مصــرف،
رســاندن ســوخت بــه مصــرف کننــده واقعــی و قطــع دســت
دالالن انجــام شــد.
امــا در ایــن میــان عــاوه بــر همــه ایــن مشــکالت جــو روانــی
نادرســتی کــه از ســوی برخــی افــراد در اســتان سیســتان و
بلوچســتان بــه آن دامــن زده مــی شــود نیــز در ایجــاد ایــن صــف
هــای طوالنــی بــی تاثیــر نبــوده و برخــی از افــراد مغــرض بــا
شــایعه پراکنــی ســعی در ایجــاد التهــاب در میــان مــردم هســتند
کــه بــا توجــه بــه تاکیــد مســئوالن خوشــبختانه هیــچ مشــکل
خاصــی در تامیــن ســوخت در اســتان وجــود نــدارد.
مشــکلی در تامیــن ســوخت در اســتان سیســتان و
بلوچســتان وجــود نــدارد
علیرضــا نــورا ،معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان  ،اظهــار داشــت :تغییــرات نــرخ
ارز باعــث روی آوردن برخــی ســودجویان بــه قاچــاق ســوخت  و
افزایــش حجــم قاچــاق ســوخت در اســتان شــده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تفــاوت قیمــت ســوخت در دو ســوی مــرز
کارت هــای ســوخت مهاجــری کــه در ســطح کشــور بالاســتفاده
انــد ،توســط تیــم هــای ســودجو بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان
ســرازیر شــده انــد.

وی ادامــه داد :هرچنــد تعــداد زیــادی از ایــن کارت باطــل شــده
انــد امــا همچنــان بــا توجــه بــه ســود سرشــار قاچــاق ورود آن هــا
موجــب ایجــاد صــف هــای طوالنــی در جایــگاه هــای عرضــه
ســوخت در اســتان سیســتان و بلوچســتان شــده اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار
سیســتان و بلوچســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم نظــارت بیشــتر در
جایــگاه هــای ســوخت خاطر نشــان کــرد :خوشــبختانه در شــرایط
فعلــی بــا توجــه بــه بازدیدهایــی کــه از انبارهــای ســوخت داشــته
ایــم در رابطــه بــا تامیــن فــرآورده هــای نفتــی مشــکلی در اســتان
وجــود نــدارد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه ذخیــره انبارهای ســوخت اســتان سیســتان
و بلوچســتان در شــرایط مطلوبــی قــرار دارد ،تصریــح کــرد:
ســودجویی باندهــای قاچــاق ســوخت و از ســوی دیگــر جــو روانــی
ایجــاد شــده در بیــن مــردم باعــث ایجــاد صــف هــای طوالنــی و
اذیــت شــدن شــهروندان شــده اســت.
نــورا خاطــر نشــان کــرد :بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده از
جملــه نصــب دوربیــن در جایــگاه هــای عرضــه ســوخت بــه
شــهروندان اطمینانــم مــی دهیــم مشــکلی در خصــوص تامیــن
ســوخت در اســتان وجــود نــدارد.
در مجمــوع موضوعــی کــه حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه
مســئوالن امــر بایــد بــا تدبیــر و تعقــل راه حلــی بــرای حــل ایــن
مشــکل پیــدا کننــد تــا هــم  بــرای مــردم مشــکلی بــه وجــو نیایــد
و هــم از هــدر رفــت منابــع ملــی از طریــق قلچــاق ســوخت
جلوگیــری شــود.

مصائب مسیر تردد زوار شرق به مشهد

جادهای در میان آتش و فراموشی
اســت.
امــروزه بعــد از گذشــت هــزاران ســال ایــن کاروانســراها
تخریبشــدهاند و بهجــز خرابــهای چیــزی از آنهــا باقــی
نمانــده اســت امــا مســیر همــان خــط ممتــدی اســت کــه
کاروانســراهای قدیمــی را بــه هــم وصــل میکــرد و فقــط
آســفالت شــده و در امتــداد جــاده چنــد آبانبــار کــه البتــه خالــی
از هرگونــه امکانــات ازجملــه آب هســتند! در طــول ایــن مســیر
طوالنــی احداثشــده اســت.

جادهای که از مسیر بیتوجهی میگذرد
درحالیکــه طــی دهــه گذشــته مســئوالن کشــور از توســعه راههــا
و دوبانــده شــدن جادههــای کشــور ســخن فــراوان گفتهانــد امــا
گویــا تاکنــون هیــچ مســئولی از ایــن جــاده عبــور نکــرده اســت،
جــادهای کــه تنهــا مســیر ارتباطــی ســه اســتان بــا خراســان
رضــوی محســوب میشــود و در کنــار مســافران بیشــمار،
کامیونهــای ترانزیــت هــم از آن عبــور میکننــد.
آنچــه در خصــوص ایــن جــاده گفتــه میشــود دقیق ـ ًا مطابــق بــا
مشــاهده خبرنــگار و بـهدوراز هرگونــه اغــراق اســت و امیــد میرود
بــا انتشــار ایــن گــزارش مســئوالن بــرای رفــع مشــکل زائــران
حــرم رضــوی پیشقــدم شــوند.
کافــی اســت از شــهر کرمــان بــه ســمت مشــهد حرکــت کنیــد ،در
ابتــدا بایــد از چنــد شــهر کوچــک در اطــراف شــهر کرمــان گــذر
کنیــد کــه اکثــراً از میــان باغهــای پســته میگــذرد و بیشــتر بــه
جــاده روســتایی کــه هرلحظــه امــکان دارد تراکتــور وارد جــاده
شــود شــباهت دارد ،ایــن جــاده هرچنــد طــی ســالهای اخیــر در
بخشهایــی دو بانــده شــده امــا خطرناکتریــن قســمتهای
جــاده کرمــان -چتــرود دقیق ـ ًا در همــان قســمتهایی اســت کــه
بهتازگــی احداثشــده و هــر راننــده ناآشــنایی را میتوانــد دچــار
حادثــه کنــد.
امــا پــس از گــذر از ایــن بخــش از میانــه کویــر ناگهــان وارد یــک
مســیر کوهســتانی خطرنــاک از چتــرود بــه ســمت شــهر راور
یعنــی آخریــن مرکــز جمعیتــی کــه در حاشــیه کویــر وجــود دارد،
میشــوید .ایــن جــاده بســیار کمعــرض و دارای پیچوخمهــای
خطرنــاک اســت و در اطــراف آن دههــا روســتا قــرار دارد.
در کنــار جــاده غیراســتاندارد و کمعــرض ســعی شــده طــرح
دوبانــده شــدن اجــرا شــود امــا گویــا بــه دلیــل مشــکالت اعتباری
مســکوت و ســالها طــرح نیمـهکاره مانــده اســت ،در ایــن منطقــه
روســتای هجــدک کــه مرکــز زمینلرزههــای جنــوب شــرق
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کشــور اســت خودنمایــی میکنــد.
کمــی جلوتــر بــه شــهر راور میرســید ،ایــن شــهر زیسـتگاه یــوز
ایرانــی اســت و بــه همیــن دلیــل اطــراف جــاده مملــو از تابلوهــای
هشــداردهنده اســت ،از ایــن منطقــه تــا دیهــوک کــه نخســتین
شــهر در آنســوی کویــر اســت  ۳۲۰کیلومتــر فاصلــه وجــود دارد.
ورود بــه یکــی از داغتریــن جادههــای ایــران۳۲۰ /
کیلومتــر بــدون یــک قطــره آب
مهمتریــن مشــکل مســافران دقیقــ ًا در همیــن بخــش از جــاده
شــروع میشــود امــا متأســفانه بــه مســافران عبــوری کــه
عمومـ ًا ناآشــنا بــه مشــکالت ایــن راه هســتند هیــچ اطالعــی داده
نمیشــود و هیــچ تابلــوی هشــداری نیــز وجــود نــدارد.
کافــی اســت تنهــا چنــد کیلومتــر از کوهســتانهای اطــراف راور
بــه ســمت کویــر حرکــت کنیــد کــه دنیــای اطــراف بــه نــاگاه
متوقــف میشــود و همزمــان خدماترســانی بــه مســافران هــم
ماننــد دنیــای غریــب اطرافتــان متوقــف میشــود.
کویــر ســوزانی کــه یکدســت بیابانــی و بیآبوعلــف و خــاک
اســت ،در برخــی از قســمتهای جــاده موبایــل هــم آنتــن
نمیدهــد ،بعــد از گــذر از پایــگاه هاللاحمــر کــه در نزدیکــی

راور قــرار دارد بــا گرمایــی بیســابقه مواجــه میشــوید کــه امــکان
پیــاده شــدن از خــودرو را حتــی بــرای چنــد لحظــه از مســافران
میگیــرد .تنهــا امــکان بــرای رهایــی از ایــن گرمــا  مســافرت
در شــب اســت کــه بــه دلیــل خطــر برخــورد بــا شــترهایی کــه
بهوفــور در اطــراف جــاده یافــت میشــوند دارای ریســک فــراوان
اســت.
امــا گــذر از ایــن بیابــان از ســاعت  ۹صبــح تــا  ۴عصــر داســتانی
اســت کــه فقط بایــد تجربــه کــرد ،هرچنــد شــرایط جــوی طبیعت
منطقــه چیــزی نیســت کــه کســی بتوانــد برایــش چارهاندیشــی
کنــد امــا انگشــت تعجــب وقتــی بــه دهــان میمانــد کــه بدانیــد
در طــول ایــن مســیر تــا منطقــه «دیــگ رســتم» هیــچ امکانــی
بــرای اســتراحت یــا تأمیــن آب مســافران و حتــی یــک ســایه
در گرمــای نزدیــک  ۵۰درجــه وجــود نــدارد ،نــه خبــری از پایــگاه
پلیــسراه اســت نــه پایــگاه امــدادی و اورژانــس ،برخــی مواقــع
درصورتیکــه خوششــانس باشــید خــودروی گشــت یکــی از
ایــن نهادهــا را مشــاهده خواهیــد کــرد.
تنهــا امــکان دسترســی مســافران آبانبارهایــی اســت کــه بــه
فاصلــه معیــن از یکدیگــر در کنــار جــاده بناشــدهاند و ســایه بانــی
نیــز در کنــار ایــن آبانبارهــا احداثشــده اســت ،امــا نکتــه عجیب
ایــن اســت کــه در ایــن مکانهــا برخــاف نامشــان هیــچ اثــری
از آب پیــدا نمیشــود.
بیابانــی بیآبوعلــف کــه در صــورت نقــص فنــی خــودرو و
ازکارافتــادن سیســتم سرمایشــی هیــچ گزین ـهای بهجــز موبایلــی
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کــه اکثــراً آنتــن نمیدهــد بــرای درخواســت کمــک وجــود نــدارد.
در میانــه مســیر بــه دلیــل عــدم وجــود کنتــرل پلیــس و البتــه
دوربینهــای کنتــرل ســرعت بــا انــواع تخلفهــای رانندگــی از
ســوی خودروهــای ســنگین و گاه مســافران نیــز مواجــه خواهیــد
شــد.
ایــن جــاده کــه   ۱۰۳کیلومتــر آن در حــوزه اســتان کرمــان و مابقی
در حــوزه خراســان جنوبــی قــرار دارد کمتریــن توجهــی در راســتای
خدماترســانی را بــه خــود ندیــده اســت.
باوجــود حجــم بــاالی ترافیــک امــا مســیر اکثــراً دوطرفــه و بســیار
کمعــرض و مملــو از دس ـتاندازها و آبنماهایــی اســت کــه بــه
حــال خــود رهاشــدهاند.
تنهــا مکانــی کــه در طــول ایــن مســیر وجــود دارد منطق ـهای
بــه نــام «دیــگ رســتم» اســت کــه در خراســان جنوبــی
قرارگرفتــه ،ایــن مــکان بســیار گــرم هرچنــد دارای مســجد و
ســرویس بهداشــتی ،رســتوران ،پمپبنزیــن و پایــگاه اورژانــس
اســت امــا بســیار فرســوده و فــارغ از هرگونــه رســیدگی
بهداشــتی بــه نظــر میرســد و حداقلهــا را در اختیــار مســافر
قــرار میدهــد.
ســرویسهای بهداشــتی فرســوده و دارای شــرایط بســیار

اســفبار ،امکانــات محــدود درمانــی کــه فقــط شــامل
آمبوالنــس و یــک ســاختمان کوچــک فاقــد امکانــات درمانــی
و پمپبنزینــی کــه اگــر شــانس داشــته باشــید ســوخت
موردنیــاز را در اختیارتــان بگــذارد تنهــا چیزیهایــی هســتند
کــه در دیــگ رســتم میبینیــد و بــاز همــان داســتان جــادهای
کــه در برخــی مکانهــا دوطرفــه و گاه یکطرفــه میشــود
ادامــه مییابــد و شــما را از قلــب یکــی از بیامکاناتتریــن
جادههــای ایــران بــه ســمت اولیــن شــهر در آنســوی کویــر
میرســاند.
ساعتها بیآبی در گرمای  ۵۰درجهای کویر
درد دل مســافرانی کــه در ایــن مســیر حضــور دارنــد هــم جالــب
اســت ،محمــد چوگانــی یکــی از ایــن افــراد اســت کــه تجربــه
ســفرش از ایــن جــاده را بیــان میکنــد.
وی میگویــد بعــد از ورود بــه جــاده متوجــه پــاره شــدن ژنــت
خــودرو و ازکارافتــادن سیســتم سرمایشــی شــدم ایــن در حالــی بود
کــه بــه همــراه همســر و فرزنــد تــازه متولدشــدهام راهــی مشــهد
بودیــم ،متأســفانه موبایــل آنتــن نمــیداد و در میانــه کویــر در
گرمایــی کــه هی ـچگاه فرامــوش نمیکنــم گرفتارشــده بودیــم و
تنهــا شانســی کــه آوردم وجــود مقــداری آب بــود ،لبــاس نــوزادم را
خیــس میکردیــم کــه دچــار گرمازدگــی نشــود و درنهایــت پــس
از یــک ســاعت یــک خــودروی عبــوری بــه مــا کمــک کــرد و
توانســتیم از کویــر عبــور کنیــم.
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آبانبارهایــی فاقــد آب کــه پنــاهگاه حیوانــات کویــر
شــدهاند
راننــده یکــی از کامیونهــای عبــوری هــم میگویــد:
باوجوداینکــه در ایــن مســیر آبانبــار وجــود دارد امــا ایــن مکانهــا
هیــچ امکاناتــی نــدارد و بیشــتر بــه محلــی بــرای تجمــع حیوانــات
خطرنــاک کویــر تبدیلشــدهاند کــه دنبــال ســایه میگردنــد ،از
یــک ســال قبــل بــه دلیــل اینکــه نمیتوانســتند بــر بهداشــت آب
نظــارت داشــته باشــد آب ایــن منبعهــا را خالــی کردنــد.
وی گفــت :کمعــرض بــودن جــاده و تبدیلشــدن مســیر بــه
دوطرفــه و یکطرفــه میتوانــد موجــب ســردرگمی و تصــادف
در ایــن مســیر شــود همانطــور کــه طبــق مشــاهدات مــا بارهــا
شــاهد تصادفهــای دلخــراش در ایــن جــاده بودهایــم.
محمــد نظــری یکــی دیگــر از مســافران اســت کــه خــود را از
سیســتان و بلوچســتان بــه «دیــگ رســتم» رســانده اســت ،وی
میگویــد :مســافت طوالنــی را بــرای طــی کــردن مســیر زاهــدان
بــه ســمت راور طــی کــردم و تصــور میکــردم حداقــل در ایــن
بخــش از جــاده وضعیــت بهتــر باشــد امــا بهمراتــب از جادههــای
سیســتان و بلوچســتان وضعیــت بدتــر بــود.
وی افــزود :جــاده پــر از دســتانداز اســت و خودروهــای
ســنگین در نبــود نظــارت پلیــس و حتــی دوربینهــای کنتــرل
ســرعت از البــهالی خودروهــای ســواری بــه نحــو بســیار
خطرناکــی عبــور میکننــد و چــون هــوا بهشــدت گــرم
اســت همــه ســعی دارنــد بهگونــهای خــود را از ایــن گرمــای
وحشــتناک نجــات دهنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در خصــوص وضعیــت راههــای
اســتان کرمــان میگویــد :اســتان کرمــان وســیعترین اســتان
کشــور و دارای راههــای طوالنــی اصلــی و فرعــی اســت کــه اکثــراً
یکنواخــت و بیابانــی هســتند بــه همیــن دلیــل بــرای رانندگــی
خســتهکننده هســتند و اکثــر حــوادث در جادههــا نیــز بــه دلیــل
خســتگی راننــده و واژگونــی روی میدهــد.
ســردار رضــا بنــی اســدی میافزایــد :جــاده راور-دیهــوک نیــز بــه
دلیــل کویــری بــودن ایــن مشــکل را دارد و عمـ ً
ا بــه دلیــل تنــوع
نداشــتن موجــب خســتگی راننــده میشــود.
وی تصریــح کــرد :در ایــن جــاده برخــی از مناطــق نیــز حادثهخیــز
هســتند کــه بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای رفــع مشــکل ایــن
بخشهــای جــاده اقــدام شــود.
وی بــا اشــاره بــه طوالنــی بــودن ایــن مســیر و خســتگی رانندههــا
گفــت :قطعـ ًا اگــر امکانــات رفاهــی بیشــتری در طــول این مســیر
ایجــاد شــود میــزان بــروز حــوادث جــادهای هــم کاهــش خواهــد
یافــت.
اصالح نقاط حادثهخیز به اعتبار نیاز دارد
فرمانــدار راور نیــز در خصــوص وضعیــت ایــن جــاده میگویــد:
 ۱۰۳کیلومتــر از ایــن جــاده در حــوزه اســتحفاظی اســتان کرمــان
قــرار دارد کــه طــرح دو بانــده کــردن ایــن جــاده از ســالها
قبــل در دســتور کار اســت و بــه دلیــل کمبــود اعتبــار کار طــی
ســالهای گذشــته بهکنــدی پیــش رفتــه اســت.
اژدری در ایــن خصــوص میگویــد :بخشــی از مســیر طــی
فازهــای مختلــف اصالحشــده و طــرح دو بانــده کــردن باقیمانــده
جــاده نیــز در انتظــار تأمیــن اعتبــار اســت.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه زائــران امــام رضــا (ع) از ایــن
جــاده عبــور میکننــد تمــام تــاش مــا بــرای ارائــه خدمــات بهتــر
بــه مســافران اســت کــه ایــن امــر هــم منــوط بــه تأمیــن اعتبــار
اســت.
ایــن جــاده کــه هرســال هــزاران نفــر از عاشــقان اهلبیــت(ع)
از کشــورهای پاکســتان و افغانســتان و ســه اســتان هرمــزگان،
سیســتان و بلوچســتان و کرمــان را بــه مشــهد میرســاند بــدون
شــک یکــی از فقیرتریــن مســیرهای اصلــی کشــور اســت کــه
کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه و دســتگاههای متولــی میتواننــد بــا
همافزایــی بــا یکدیگــر یکبــار بــرای همیشــه بــه مشــکالتش
پایــان دهنــد.

