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10اقتصادی

افزایش90درصدیارزش
صادراتشرکتهای

دانشبنیان
رئیس اقتصادی: گروه سپهرغرب،
عملکرد گزارشی، در ایران گمرک کل
حوزه در بنیان دانش شرکتهای
فعاالن فهرست در که خارجی تجارت
قرار )AEO( گمرک اقتصادی مجاز

دارندرااعالمکرد.
خصــوص  در  مقدســی  علیرضــا 
بنیــان  دانــش  شــرکت های  خارجــی  تجــارت  عملکــرد 
در 7 ماهــه ســال جــاری گفــت: میــزان تجــارت خارجی 
شــرکت های دانش بنیــان که در فهرســت فعــاالن مجاز 
اقتصــادی گمرک )AEO( قرار دارنــد، در این مدت بیش 
از 52 هــزار و 939 تن و به ارزش بیش از 249 میلیون و 

337 هزار دالر بوده است.
رئیــس کل گمــرک ایران با اشــاره بــه اینکه در حال 
فهرســت  در  دانش بنیــان  شــرکت   64 تعــداد  حاضــر 
فعــاالن مجاز اقتصادی گمــرک )AEO( قرار دارند، که 
از ایــن تعداد 33 شــرکت در حوزه صــادرات غیرنفتی 
و 54 شــرکت در رویــه واردات دارای فعالیــت تجــاری 
واردات  و  صــادرات  میــزان  خصــوص  در  انــد،  بــوده 
ایــن شــرکت ها در 7 ماهــه اظهــار کــرد: در ایــن مدت 
از مجمــوع تجارت خارجی توســط شــرکت های دانش 
 43 حــدود  ارزش  بــه  و  تــن   975 و  هــزار   14 بنیــان 
میلیــون و 172 هــزار دالر به صــادرات غیرنفتی و 37 
هــزار و 964 تــن به ارزش 206 میلیون و 165 هزار دالر 

به واردات اختصاص داشت.
مقدســی افــزود: در ایــن مدت میــزان صــادرات این 
شــرکت ها بــه لحــاظ وزن یــک درصــد کاهــش و از حیث 
ارزش 90 درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم 
در ایــن مدت به لحاظ وزن 5 درصد و از نظر ارزش 12.5 

درصد کاهش داشته است.
ایــن گــزارش می افزایــد، هم اکنــون گمرک ایــران با 
هــدف تســریع و تســهیل در انجــام تشــریفات گمرکــی 
شــرکت های دانش بنیــان و حمایــت حداکثــری از ایــن 
شــرکت ها، تســهیالت هجــده گانــه بــرای شــرکت های 
دانــش بنیــان در قالــب فعــاالن اقتصــادی مجــاز ارائه 

می کند.

کنترلحقوقهاینجومی
بااجرایحسابواحدخزانه

یک اقتصادی: گروه سپهرغرب،
از یکی گفت: اقتصادی کارشناس
خزانه، واحد حساب اجرای مزایای
افزایشنظارتاست،اگربررویحساب
گیرد صورت جدی نظارت خزانه واحد
میتواندنقشمؤثریدرکاهشاتالف

منابع،خواهدداشت.
علــی ســعدوندی اظهار کــرد: یکــی از مزایــای اجرای 
حســاب واحد خزانــه، افزایش نظارت اســت، اگر بر روی 
حســاب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می تواند 
نقــش مؤثــری در کاهش اتــالف منابع، کســری بودجه، 

فساد و کنترل حقوق های نجومی داشته باشد.
وی بیــان کــرد: باید قانون حســاب واحــد خزانه اجرا 
شــود و بــر آن نظارت جــدی صورت گیرد. دســتگاه های 
اجرایــی در مقابــل نظــارت ایســتادگی دارنــد و ایــن امر 
همیشــه وجــود داشــته اســت؛ از ســویی دیگــر نقــش 
حاکمیتی دولت تضعیف شــده است و دولت در مقابل 
بخش های مختلف خود، توان اعمال قدرت را ندارد لذا 

با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم.
ایــن اقتصاددان خاطرنشــان کــرد: بزرگ تریــن بازیگر 
اقتصاد دولت اســت و اندازه این حساب ها بزرگ بوده و 
اگر بانکی این سپرده ها را جذب کند از آن منتفع خواهد 
شــد؛ لذا اگر رانت بزرگی باشــد احتمال فساد نیز وجود 
دارد. بنابراین باید حســاب واحد خزانه هر چه ســریع تر 

اجرایی شود.
ســعدوندی بیــان کــرد: عزم کافــی برای تغییــرات در 
کشور وجود ندارد اگر راه برای فرار قانونی از یک قانون 
خاص وجود دارد باید بالفاصله بررسی و اصالحات الزم 
صورت گیرد؛ حتی قبل از اصالح، وزیر مربوطه می تواند 
بــه موضــوع ورود کنــد؛ چــون وزیــر از ســوی مجلــس 
منصوب و از ســوی رئیس جمهور انتخاب شــده است و 
وضعیت با یک دســتور قابل تغییر اســت اما این دستور 
داده نمی شــود و تمام این ها ضعــف حاکمیت دولت را 

نشان می دهد.
وی مطــرح کرد: در عــدم اجرای حســاب واحد خزانه 
پــای دســتگاه های دولتی در میــان بوده و خــود دولت 
اســت که قانون شــکنی و به یک راهی برای فرار قانونی 
اســتناد می کند. لذا باید جلوی فرار قانونی گرفته شود 
و از ســویی دیگــر دولــت بــرای اجــرای تصمیمــات خود 

اقتدار داشته باشد.

خبــر

علیرضا مقدسی

علی سعدوندی

بهرهبرداریازپارکلجستیککشاورزیبهزودی
سپهرغرب،گروهاقتصادی:وزیرجهادکشاورزیگفت:باتوجهبهاهمیتزیرساختهایحملونقلیدرصادراتمحصوالتکشاورزی،درآیندهنزدیکپارکلجستیککشاورزیایرانبهبهرهبرداریخواهدرسید.

ساداتی نژاد بر لزوم تقویت زیرساخت های حمل و نقل بخش کشاورزی در راستای تسهیل صادرات و واردات بخش کشاورزی تاکید کرد.
وی همچنین به برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین کانتینرهای یخچال دار مورد نیاز صادر کنندگان محصوالت کشاورزی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمام امکانات خود برای حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی را به کار خواهد گرفت، چراکه ایران ظرفیت تبدیل شدن به پایانه صادرات محصوالت منطقه را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقلی در صادرات محصوالت کشاورزی، در آینده نزدیک پارک لجستیک کشاورزی ایران به بهره برداری خواهد رسید.

اقتصادی: گروه سپهرغرب،
رئیسه هیئت عضو گفته به
ایراندر جامعهصنعتکفش
حالحاضرسهمایرانازبازار4
کمتر اوراسیا کفش میلیاردی
هشت بازار از و درصد یک از
همسایه کشورهای میلیاردی

نیزحدودیکدرصداست.
علــی لشــکری از صــادرات ٤٧ میلیون دالری 
کفــش در هفــت ماهه اول امســال خبــر داد و 
گفــت: این رقم نســبت به مدت مشــابه ســال 
قبل به لحاظ وزنی ســه درصد رشــد و به لحاظ 
ارزشی هفت درصد افت داشته است. متوسط 
قیمــت صــادرات کفش نیــز در مدت یاد شــده 
11.5 درصــد افــت داشــته که علــت آن افزایش 

نرخ ارز است.
افغانســتان،  عــراق،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ترکمنستان، پاکســتان و آذربایجان در مجموع 
بــه لحــاظ وزنــی ٩٧ درصــد و بــه لحاظ ارزشــی 
٩٣ درصــد صادرات ایران را بــه خود اختصاص 
دادنــد، تصریــح کــرد: در ایــن مــدت 30 درصد 

 13 حــدود  قــم،  گمــرکات  از  کفــش  صــادرات 
درصد از گمرک غرب تهران، 11 درصد از مشــهد، 
10 درصــد از آســتارا و 9 درصــد از منطقــه ویــژه 

اقتصادی زرندیه انجام شده است.

رشد به منجر ارز نرخ افزایش چرا 
صادراتنشد؟

بــه گفتــه عضــو هیئــت رییســه  همچنیــن 
رونــد  بررســی  ایــران  کفــش  صنعــت  جامعــه 
صــادرات کفــش از ســال 1397 تاکنون نشــان 
می دهــد کــه صــادرات کفــش از 75 میلیــون 
دالر در هفــت ماهه ســال 1397 بــه حدود 47 
میلیــون دالر در مدت مشــابه امســال کاهش 
داشــته اســت. ایــن کاهــش در حالی اســت که 
انتطــار می رفت با توجــه به افزایش نــرخ ارز، با 
رشــد صادرات روبرو شــویم، اما بخشنامه های 
بانــک مرکــزی در دوره یاد شــده، فرصت رشــد 
صادرات را برای صنعت کفش از بین برد. ضمن 
آنکــه فاصلــه نــرخ ارز نیمایــی بــا ارز صادراتی و 
افزایش هزینه های ســربار داخلــی را می توان از 

علل افت صادرات انواع کفش نام برد.

وی افــزود: عمــده صــادرات ایــران بــه عراق 
و افغانســتان اســت که به صــورت ریالی انجام 
می شــود. از طــرف دیگر تفاوت نــرخ ارز نیمایی 
با ارز آزاد باعث می شــود که واردات مواد اولیه 
بــا ارز نیمایــی کمتــر از واردات بــا ارز حاصــل از 
صــادرات تمــام شــود و عمــال اگــر صادرکننــده 
بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود اســتفاده 

کند، قیمت تمام شده اش بیشتر می شود.

کفش بازار از ایران ناچیز سهم 
کشورهایهمسایهواوراسیا

عضو هیئت رییســه جامعــه صنعت کفش 
ایــران دربــاره صــادرات بــه روســیه نیــز گفت: 
ســازمان توســعه تجارت در حال برنامه ریزی 
برای ورود به بازار اوراســیا و روســیه از طریق 
تعرفــه ترجیحــی اســت. در حال حاضر ســهم 
ایران از بازار کفش اوراســیا کمتر از یک درصد 
اســت. اما روســیه ســاالنه 3.7 میلیارد دالر و 
اوراســیا بیش از 4.2 میلیــارد دالر کفش وارد 

می کند. 
در مورد کشورهای همســایه سهم ایران از 

بازار هشت میلیاردی کفش 15 کشور همسایه 
نیز حدود یک درصد اســت. 15 کشور همسایه 
ایــران در ســال 2021 حــدود 8.2 میلیــارد دالر 
واردات انــواع کفش داشــتند کــه ایران حدود 
را تامیــن کــرده کــه  آن  از  82.8 میلیــون دالر 
یعنــی ســهم ایــران حــدود 1.01 درصــد بــوده 
است. استفاده ایران از این ظرفیت ها مستلزم 
حل مشــکالت مربوط با نقــل و انتقاالت پولی 

است.

افزایشسهمچینازبازارکفشعراق
وی بــا بیــان اینکه نفــوذ در بازارهــای هدف 
صادراتــی جدیــد گامــی در جهــت تنــوع ســبد 
صادراتــی کفش و ارتقای جایگاه پایپوش ایران 
کفــش  صــادرات  دالری  میلیــارد   125 بــازار  در 
جهــان خواهد بود، اظهار کرد: بازار کفش عراق 
در 8 ســاله 2014 تا 2021 با رشــد 45 درصدی از 
357 میلیــون دالر به 501 میلیون دالر رســیده 

است.
عضــو هیئت رئیســه جامعــه صنعت کفش 
ایــران ادامــه داد: اما صادرات کفــش ایران به 
عراق در همین دوره مورد بررسی از حدود 67 
میلیــون دالر به حدود 60 میلیون دالر کاهش 

یافته اســت. یعنی ســهم ایــران از 19 درصد در 
بازار کفش عراق در ســال 2014 به 10 درصد در 
ســال 2021 کاهش یافته است. چین در همین 
دوره صــادرات کفــش خود بــه عــراق را از 141 
میلیــون دالر بــه 364 میلیــون دالر افرایــش 
داده و ســهم 39 درصــدی این کشــور در بازار 
مصرفــی کفــش عراق بــه 73 درصــد افزایش 

یافته است.

ظرفیتافزایش2برابریصادراتانواع
پایپوش

لشــکری با بیان اینکه تفــاوت نرخ ارز نیمایی 
و آزاد یکــی از دالیــل کاهــش صــادرات کفش و 
کاالهــای مشــابه اســت، تصریح کــرد: اگر بانک 
مرکــزی در کشــورهای هــدف صادراتــی ماننــد 
شــده  شــناخته  صرافــی  افغانســتان  و  عــراق 
داشــته باشــد، صادرکننده ها می توانند همان 
جــا تعهــد ارزی خــود را رفــع کنند و تــا حدودی 

مشکل آنها برطرف می شود. 
پیش بینــی می شــود در صــورت به کارگیــری 
بــا کشــورهای  سیاســت های توســعه تجــارت 
اوراســیا، ارزش صــادرات انواع پایپــوش ردیف 

تعرفه 64، تا دو برابر فعلی افزایش یابد.

اقتصادی: گروه سپهرغرب،
ترویج و آموزش معاون
تات، سازمان کشاورزی
به را ماهر انسانی نیروی
موثر عامل مهمترین عنوان
و کشاورزی تولید زنجیره در

افزایشبهرهوریمعرفیکرد.
عطاءاهلل ابراهیمی ضمن تبیین سیاست ها و 
رویکردهای آموزش کشاورزی، گفت: امنیت ملی 
به امنیت غذایی وابســته اســت، امنیــت غذایی 
یکی از ارکان مهم کشور و وابسته به تربیت نیروی 

انسانی ماهر در بخش کشاورزی است.
وی بــا بیــان اینکــه با توجه به رشــد ســریع 
جمعیت جهان، تولید غذای بیشــتر و اســتفاده 
از فنــاوری نویــن بیــش از پیــش به عنــوان یک 
نیاز محســوب می شــود، افزود: تأمین نیازهای 
تولید غذای ســالم و ضــرورت اجتناب از تخریب 
محیط زیســت و مســأله ســالمت مردم نیازمند 

دانش و آگاهی تولیدکننده است.
و  آب  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  ابراهیمــی 
خاک کشــور را یکــی از ضروریات توســعه پایدار 
حفاظــت از محیط زیســت دانســت و افــزود: از 
ســویی کاهش در تنوع ژنتیکــی و تهدید ذخایر 
ژنتیکــی باید حتمًا مدنظر قــرار گیرد. ما نیازمند 
نیــاز غذایــی  تأمیــن  بــرای  برنامه ریــزی جــدی 
هســتیم بــا توجــه بــه ارکان امنیــت غذایی که 
شامل فراوانی، در دسترس بودن، ارزان بودن 
و منشــأ داخلــی بودن غذا در کنــار حفظ منابع 

پایه و محیط زیست است.

وی تحقیق، ترویج و آموزش کشــاورزی را در 
دانش بنیان کردن عوامل مؤثر در زنجیره تولید 
کشــاورزی کشــور بســیار حائز اهمیــت خواند و 
اظهــار داشــت: مهمتریــن ایــن عوامــل، نیروی 
انســانی ماهر اســت که باعث افزایــش تولید از 

طریق بهره وری می شود.

نیرویانسانیماهروحرکتبهسمت
اقتدارغذایی

رئیس مؤسســه آموزش و ترویج کشــاورزی 
خطاب به معاونین آموزشــی مراکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: 
شــما به عنــوان متولیــان آموزش کشــاورزی با 
توجه بــه مهمترین چالش های نیروی انســانی 
بخــش کشــاورزی شــامل میانگین ســنی باالی 
ماهــر،  انســانی  نیــروی  کمبــود  بهره بــرداران، 
اشــتغال ناچیــز دانش آموختــگان کشــاورزی و 
آموزش هــای  بــه  کاهــش تقاضــای اجتماعــی 
کشــاورزی، در حرکت از امنیت غذایی به ســمت 
اقتــدار غذایــی بایــد روی تربیت نیروی انســانی 
درســت  برنامه ریــزی  کشــاورزی  بخــش  ماهــر 
داشته باشید و مجدانه در این راه تالش کنید.

معــاون آمــوزش و ترویــج ســازمان تــات با 
اشــاره به این که در ســال های گذشــته روند رو 
غ التحصیــالن کشــاورزی را  بــه رشــد جــذب فار
داشــته ایم، بیان کرد: اما در جذب دانشــگاه ها 
رونــد نزولــی داریــم کــه در دوره هــای کاردانــی 

مهارتی خأل بزرگی است.
وی بــا اشــاره به این که عمده کشــاورزان ما 

زیر دیپلم هســتند، افزود: زنگ خطر کشــاورزی 
ســطح ســواد و دانــش تولیدکننــدگان بخــش 
کشــاورزی اســت. در مــاده 21 و 23 و بنــد ب 
ماده 65 قانون برنامه ششــم توسعه به نظام 
آموزش کشــاورزی اشــاره شــده و راه حل هایی 
برای کیفی ســازی و تعادل بخشــی بین پذیرفته 
شــدگان بیان شــده اســت اما آن طــور که باید 
و شــاید به این مهم پرداخته نشــده و هنوز راه 

طوالنی در پیش داریم.

قانونجامعآموزشپشتوانهمؤسسه
آموزشوترویج

ابراهیمــی قوانیــن باالدســتی را بــه عنــوان 
پشتوانه جدی برای آموزش کشاورزی دانست و 
گفت: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
از همیــن دســت قانون های حمایتی اســت اما 
کافی نیست، بر همین اساس، اولویت بندی در 
حــوزه فعالیت هــای آموزش و ترویج کشــاورزی 
انجام شــد که تدویــن و تصویب قانــون جامع 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان قانون 
جامع و پشــتوانه آموزش و ترویج کشاورزی در 

دستور کار است.
وی با بیان این که نیروی انســانی در راستای 
اهــداف و راهبردهای وزارت جهاد کشــاورزی به 
عنــوان مهمتریــن رکن تحول بخش کشــاورزی 
اســت، گفــت: ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت 
نیــروی انســانی متناســب بــا اهــداف توســعه 
پایدار کشــاورزی، توسعه ســرمایه های انسانی 
و اجتماعــی آینــده بخــش کشــاورزی، هدایــت 

عالقه منــد،  و  روســتایی  نوجوانــان  تحصیلــی 
فرهنگ ســازی و ایجاد انگیزه، پــرورش و تربیت 
مهارت هــای  توســعه  ماهــر،  انســانی  نیــروی 
شــغلی، توســعه دانــش نگــرش و مهارت های 
فنــی هنرجویان و دانشــجویان کشــاورزی و در 
بــه  نهایــت هدایــت شــغلی دانش آموختــگان 
کســب و کارها و مشــاغل کشــاورزی در راستای 
توســعه پایــدار کشــاورزی از مهم تریــن اهداف 
مجموعه آموزش و ترویج کشــاورزی اســت که 

در این گردهمایی به آنها اشاره شد.

تا کشاورزی هنرستانهای توسعه 
پایانبرنامههفتمتوسعه

رئیس مؤسســه آموزش و ترویج کشاورزی 
کشــاورزی  هنرســتان های  توســعه  همچنیــن 
تــا پایــان برنامــه هفتم توســعه، کیفی ســازی 
و  دانشــگاه ها  ورودی  ترغیــب  آموزش هــا، 
هدایت صحیح بــا توافقاتی که با وزارت علوم 
و آموزش و پرورش انجام شده است، اجرایی 
شــدن طرح هــای جدیــدی مثــل طــرح 3 -3 

)سه سال هنرســتان، سه سال آموزش عالی 
با هدف و نیازســنجی شــده و ایجاد اشتغال( 
احیــای  آموزش هــا،  کیفی ســازی  رویکــرد  بــا 
شــورای عالــی راهبــردی آمــوزش کشــاورزی، 
برنامه هــای کمــی و کیفــی در حــوزه آمــوزش 
محتــوا،  تغییــر  و  رشــته ها  بازنگــری  عالــی، 
توســعه مهارت هــای عالــی در قالــب کارورزی 
دانشــجویان، تدوین استانداردهای صالحیت 
نگهــداری  و  جــذب  شناســایی،  حرفــه ای، 
اســتعدادها و نخبــگان، تربیــت کاردان ماهــر 
دوره هــای  دانشــجویان  جــذب  کشــاورزی، 
کاردانی و کارشناســی رشــته های کشــاورزی و 
منابع طبیعی، بازآمــوزی اعضای هیأت علمی 
و… را از دیگــر اهــداف و چشــم اندازهایی این 

برشمرد. مؤسسه 
در پایان این گردهمایی، معاونین آموزشــی 
پیشــنهادهای  و  دیدگاه هــا  مســائل،  کشــور 
خــود را مطرح کرد و توســط معاون آموزشــی، 
معاونــت علمی و فنــاوری و مدیــران کل حوزه 

آموزش پاسخ های الزم ارائه شد.

چنددرصدوعدهاشتغالدولتعملیشد؟
از بیمهشدگان، آمار افزایش به اشاره با اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزیر اقتصادی: گروه سپهرغرب،

تحقق66درصدیتعهداشتغالدولتدرسال1401خبرداد.
بر اســاس عملکرد ســامانه ملی رصد اشتغال کشور که در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل 
دســترس اســت، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار و اطالعات مربوط به اشتغال حوزه خود و شاغالن را در 
ســطح اســتانی و شهرستانی وارد ســامانه وارد کنند تا از نتایج آمارگیری در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها 

استفاده شود.
ســامانه رصــد ثبت اشــتغال یکــی از راهکارهایی اســت که دولــت برای ســاماندهی اشــتغال ایجاد کرده 
تــا ضمــن ثبت اطالعات شــاغالن و کارجویان، آمار اشــتغال مربوط به هر دســتگاه اجرایی و عملکرد دســتگاه های در حوزه 

اشتغال مشخص شود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی در نشســتی که با حضــور معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد، ضمن ارائه گزارشــی از 
ســامانه رصد ملی اشــتغال اظهار کرد: تا پایان آبان  ماه، 66 درصد از تعهد اشــتغال دولت سیزدهم در سال 1401 در سامانه 
رصد ملی اشتغال وزارت کار محقق شده است که این میزان مطابق با زمان بندی پیش بینی شده تا پایان سال بوده است.
به گفته ســید صولت مرتضوی همه موارد طی ســه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری تا پایان ســال مورد بررسی و نظارت 

قرار خواهند گرفت.
وزیر کار همچنین از افزایش آمار بیمه شدگان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: به دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در 

کشور هستیم تا با اطالعات و آمار دقیق تر، برنامه ریزی مناسبی برای حل معضل بیکاری داشته باشیم.
پیــش از ایــن محمــود کریمــی بیرانوند، معاون اشــتغال وزیر کار از ثبت 750 هزار شــغل در ســامانه ملی رصد اشــتغال 

خبر داده و گفته بود: تاکنون نزدیک به 750 هزار شــغل ایجادی 
از طــرف همــه دســتگاه ها در ســامانه رصد ملی اشــتغال به ثبت 
رســیده کــه این آمــار متعلق بــه اول ســال 1401 تاکنون اســت و 
نزدیــک بــه 60 درصــد تعهد ما برای ایجاد اشــتغال محقق شــده 

است.
بــه گفتــه وی، در طــرح جامــع نظــام پایــش تمــام طرح هایی 
کــه ثبت شــده اند، مورد نظــارت و پایش قرار می گیرنــد و گزارش 

نظارتی این طرح ها در آخر سال ارائه می شود.
سامانه ملی رصد اشتغال کشور با هدف کسب اطالعات دقیق 
از ورودی و خروجی های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی، طراحی 
و راه انــدازی شــده اســت و از طریــق این ســامانه، دســتگاه های 

اجرایی اطالعات اشتغال خود را اعالم می کنند.

لزومتوجهبهحملونقلهواییبهعنوانمحورتوسعهکشور
سپهرغرب،گروهاقتصادی:دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییبابیاناینکهالزماستباتغییراترویکرد
دروزارتراه،توجهبهحملونقلهواییبهعنوانیکمحورتوسعهکشورصورتبگیرد،گفتکهحمایتاز

بخشخصوصیدرصنعتهواییمیتواندافق
جدیدیرابرایحملونقلهواییبازکند.

مقصــود اســعدی ســامانی دربــاره اقدامات 
صنعــت  حــوزه  در  راه  وزارت  ســوی  از  الزم 
حمل ونقل هوایی بیان کرد: در یک سال گذشته 
از طــرف دولــت، توجهــی بــه حمل ونقــل هوایــی نشــده، البتــه 
سازمان هواپیمایی کشــوری تالش های زیادی داشته اما در رده 
باالتــر از ســازمان، به این صنعت توجه نشــده اســت. امیدواریم 
بــا تغییری که در وزارتخانــه اتفاق می افتد، توجــه به حمل ونقل 
هوایی به عنوان یک محور توســعه کشور صورت بگیرد تا بتواند 

تقاضاهایی را که از این صنعت وجود دارد، برآورده کند.
وی ادامــه داد: حمایــت از بخــش خصوصــی و فعــال کــردن 
بخــش خصوصی در صنعت هوایی می تواند افق جدیدی را برای 
حمل ونقل هوایی باز کند، که متاســفانه در دو سال گذشته این 

حمایت را کمتر شاهد بودیم؛ اما امیدواریم که با حضور ویر جدید این اتفاق رخ دهد و صنعت هوایی بتواند جایگاه و رسالت 
خود را برای خدمت بیشتر به مردم ایفا کند.

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی با اشــاره بــه کمبودهای حوزه  حمــل ونقل بیان کرد: مهم ترین مشــکلی که در حال 
حاضر وجود دارد، دخالت بخش هایی از دولت در سازوکار اقتصادی یا نرخ گذاری صنعت است. در حالی که الزم است در این 
زمینه تمکین به قانون صورت گیرد. قانون برنامه پنجم و ششــم توســعه که صراحتا نرخ بلیت پروازهای داخلی را آزاد کرده، 
باید توســط دولت به رســمیت شــناخته و اجرایی شود، در غیر این صورت شــاهد تداوم مشکالت صنعت حمل ونقل هوایی 

خواهیم بود و عمال صنعت نمی تواند روی پای خودش بایستد.
اسعدی سامانی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 200 هواپیمای کشور غیر فعال است، افزود: کال 333 فروند هواپیما 
داریــم کــه بیش از 200 فروند آن غیرفعال اســت و اگر بخواهیم با همین روند ادامه دهیم، در کمتر از یک ســال آینده، نصف 
هواپیماهــای فعلــی هــم به مشــکل بر خواهند خــورد و این موضوع چالشــی خواهد بــود و فرصتی کــه حمل ونقل هوایی 

می تواند برای کشور و برنامه های دولت ایجاد کند، سلب می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز است که دولت به متعادل سازی نرخ بلیت تمکین کرده و قانون را اجرا کند، ما هم چیزی 

جز اجرای قانون در صنعت نمی خواهیم؛ اما وزارتخانه در این مدت به این موضوع توجهی نداشته است.

سهم ایران از بازار کفش 
کشورهای همسایه و اوراسیا

علی لشکری

مقصود اسعدی عبدالملکی

نیرویانسانیماهر؛مهمترینعاملمؤثردرزنجیرهتولیدکشاورزی

عطاءاهلل ابراهیمی
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حقوقگمرکیشیرخشک
داروییبهیکدرصد

کاهشیافت
گمرک اقتصادی: گروه سپهرغرب،
و غذا سازمان درخواست پی در ایران
تعرفه و حقوق کاهش موضوع دارو،
یک به 4 از دارویی شیرخشک گمرکی

درصدراابالغکرد.
علــی وکیلــی مدیرکل دفتــر واردات 
بــه  بخشــنامه ای  در  ایــران  گمــرک 
گمرکات سراســر کشــور موضوع کاهش حقوق گمرکی 
و کاهــش یــا معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده شــیر 
خشــک دارویــی اطفــال بــا نظر ســازمان غــذا و دارو را 

کرد. ابالغ 
در ایــن بخشــنامه که دوم آذر ماه صادر شــده، آمده 
اســت: پیــرو بخشــنامه های شــماره 290131/1401/57 
مــورخ   381964/1401/83 و   3/3/1401 مــورخ 
23/3/1401 )در خصــوص کاالهــای مشــمول کاهــش 
حقــوق گمرکــی چهار درصــد 4 به یک درصد )1 و شــماره 
)فهرســت   11/3/1401 مــورخ   331197/1401/69
مشــمول  متابولیــک   - رژیمــی  خشــک  شــیر  نــوع   3
معافیــت مالیــات بــر ارزش افزوده و بخشــنامه شــماره 
1091440/1401/222 مــورخ 1/8/1401 )نحــوه اقــدام 
مالیــات بــر ارزش افــزوده دارو و لــوازم مصرفــی درمانی 
بــا توجه به اعالم نظر ســازمان غذا و دارو(، به پیوســت 
تصویر نامه شــماره 27258/655 مــورخ 2/4/1401( 
شناســه 11546042 و تصویر نامه شماره 77031/655 
ســازمان   )12384937 )شناســه   23/8/1401 مــورخ 
غــذا و دارو بــه انضمام یک فقره فایل اکســل حاوی 190 
ردیف شیرخشک رژیمی - متابولیک دارای کد IRC جهت 
اقدام الزم به شــرح ذیل و یا رعایت سایر مقررات ارسال 

می گردد:

1-پیــروبخشــنامهردیــف57و83ســالجــاریوبــا
توجهبهنامههایفوقالذکرسازمانغذاودارووپاورقی
تعرفــه0402جــداولتعرفهمنضمبهآئیــننامهاجرایی
قانــونمقــرراتصــادراتووارداتشــیرخشــکدارویی
اطفــالرژیمــی–متابولیــک(ذیــلتعرفههــای04021010
–04021090–4022110و4022120،مشــمولمعافیــت
جــز)2(بنــد)ه((تبصــره)7(قانونبودجهســال1401و
کاهشحقوقگمرکیازچهاردرصدبهیکدرصداستو
کاهــشحقوقگمرکیبهیکدرصددرهرموردمنوطبه
اعالمنظرســازمانغذاوداروبــررویاظهارنامهمربوطه

خواهدبود.

2-پیــروبخشــنامهردیــف69و222ســالجــاریوبا
توجــهبــهنامههایفوقالذکرســازمانغذاودارو،شــیر
خشکداروییاطفالرژیمی-متابولیک(ذیلتعرفههای
04021010-04021090-4022110و04022120مشــمول
معافیــتویاکاهشمالیاتبــرارزشافزودهموضوعجز
)15(بنــد)الف(ماده)9(قانونمالیاتبرارزشافزودهو
تبصره)1(بند)الف(ماده)9(قانونمزبوراســتونحوه
اقــدامدرارتبــاطبامالیاتبرارزشافزودهشــیرخشــک
دارویــیواعالمنظرســازمانغــذاودارومطابقبند)ب(
بخشنامهشماره1091440/1401/222مورخ1/8/1401

خواهدبود.
ایــن بخشــنامه در پــی مکاتبــه حیدر محمــدی رئیس 
ســازمان غــذا و دارو با علیرضا مقدســی رئیس کل گمرک 
ایران در خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده 

شیرخشک های دارویی، صادر شده است.
در ایــن نامه که 23 آبان ماه صادر شــده، آمده بود: 
بــا عنایــت بــه مکاتبــات صــورت گرفته ایــن ســازمان در 
خصوص حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مطابق 
 27258/655 و   655٬73991 شــماره  نامه هــای  بــا 
مــورخ 29/12/1400 و 2/4/1401 و بخشــنامه شــماره 
 1401 بودجــه  قانــون  و   19/02/1401 مــورخ   128/100
کل کشــور ترخیص شیرخشــکهای دارویــی به موجب جز 
)2( بنــد )ه( تبصــره )7( قانون بودجه ســال 1401 نرخ 4 
درصــد حقــوق گمرکی مذکــور در صدر بنــد )د( ماده )1( 
قانون امور گمرکی برای این ردیف کاال به 1 درصد تقلیل 

یافته است. 
با توجه به حساســیت شیرخشــک های رژیمی و نیاز 
کــودکان مبتــال بــه بیمــاری و با عنایــت به سیاســتهای 
ایــن ســازمان بــرای تأمین نیــاز بــازار بــه فرآورده های 
صــدور  کشــور  در  آن  کمبــود  از  جلوگیــری  و  مذکــور 
مجوزهــای ترخیــص بــه صورت سیســتمی و با ارســال 
پیــام گمرکــی در ســامانه ترخیــص TTAC بــه ســامانه 
EPL گمرک توســط اداره کل امور فرآورده های طبیعی 
ســنتی و مکمــل بــرای کلیــه فرآورده هــای شیرخشــک 

رژیمی - متابولیک انجام می شــود. 
طــی  موضــوع  می ســازد  نشــان  خاطــر  همچنیــن 
 1401 خ 2/4/  بخشــنامه شــماره 27258/655 مــور
ج کدهای تعرفــه و فهرســت فرآورده های مذکور  بــا در

به پیوســت به آن وزارتخانه ابالغ شده است.
شــهریار  گمــرک  همکاری هــای  عــدم  بــه  توجــه  بــا   
تهران بــا شــرکتهای وارد کننده شیرخشــک های رژیمی 
و متابولیــک بــرای ترخیــص محموله هــای تائید شــده 
ایــن اداره کل و  از طریــق ســامانه ترخیــص از ســوی 
اعــالم صــدور ترخیصیه صرفًا برای 25 درصــد محموله 
بــه ازای پرداخت 4 درصــد از حقوق گمرکی به شــرکت 
خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد موضــوع مجــدد 
بــه گمــرکات کشــور بــه ویــژه گمــرک شــهریار )تهــران( 
بــرای اقــدام مقتضی مطابــق قوانین و مقــررات جاری 
به منظــور جلوگیری از رســوب کاال به ویژه فرآورده های 
ابــالغ  -متابولیــک  ویــژه  غــذای  و  رژیمــی  شیرخشــک 

شود.

تحلیل

اقتصادی مشــوقمالیاتیجدیددولتبهدارندگانرمزدارایی
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای اعالم کرد که بازگشت ارز حاصل از رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد شد.

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعالم کرد که بازگشت ارز حاصل از رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد شد.
در این بخشـــنامه که پنجم آذر ماه صادر شـــده، آمده اســـت: مطابق ماده 11 آئین نامه استخراج رمزدارایی ها »مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه 

اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.«

اقتصادی: گروه سپهرغرب،
گفت: مسکن کارشناس یک
عمران شرکت اخیر سیاست
بر مبنی جدید شهرهای
برای مردم به زمین واگذاری
ساختخانههایویالییویک
طبقهباعثافزایشهزینههاو
اتالفمنابعمیشود؛درحالیکهتقریباهمه
با بزرگ شهرهای اکثر در و جهان کشورهای
و عمودی توسعه سمت به مناسب طراحی

بلندمرتبهسازیرفتهاند.
علــی شــماعی اظهــار کــرد: در حــال حاضر 
بــا ســاخت  عمــده کشــورهای توســعه یافته 
و  بــرق  آب،  از  بــزرگ  مجتمع هــای  و  بــرج 
امکاناتی که در شــهرها وجود دارد اســتفاده 

 . می کنند
به دلیل تجمیع امکانات و زیرســاخت های 
شهری در کالنشــهرها احداث ســاختمان های 
کــه  اســت  ایــن  از  به صرفه تــر  مقــرون  بلنــد 
هزینه هــا در نقــاط حومه ای صــرف واحدهای 

یک طبقه شود.
به گفتــه شــماعی، امــروزه در موضوعات 
مســائل  بــه  مســکن  ســاخت  و  شهرســازی 
محیــط زیســت، از جملــه منابــع آب، فضــای 
ســبز، هوا، انرژی و زیرســاخت های شــهری با 
وســواس نــگاه می کننــد. بــا توجه بــه اقلیم 

خشــک ایران اگر مــا به این مســائل بی توجه 
باشــیم به مشکل می خوریم.

ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: احیــای 
بســیار  شــهرها  داخــل  فرســوده  بافت هــای 
منطقی تر از ساخت مسکن در حومه است. اما 
در ایران شــاید یکی از دالیل تمرکــز برنامه های 
شهری در حومه کالنشــهرها و شهرهای جدید، 

عــدم ســاختار محله محــوری پایدار بــا تمام 
کاربری هــای مــورد نیــاز در هــر محلــه و 

بافــت  در  وســاز  ســاخت  مشــقت های 
فرســوده باشــد؛ زیرا ســاخت و ساز در 

بافت هــای فرســوده بــا توجــه بــه 
درخصــوص  مســائلی 

پالک هــا،  تجمیــع 
وراثــت  موضــوع 
خانه هــا، دریافت پروانه 

و عــدم مدیریت یکپارچه 
و غیره دشــوار اســت. لذا 

به نظر می رســد دولت 
کــه  را  راحت تــر  کار 

مســکن  ســاخت 
شــهرهای  در 
را  اســت  جدیــد 
کــرده  انتخــاب 

حالــی  در  اســت. 
کــه آنجــا بــا معضل 

تامین امکانات مواجهیم.
شــماعی با اشاره به مشــکالت تامین آب در 
شــهرهای حومه ای گفت: بخــش قابل توجهی 
از آب در مســیر انتقال دچار 

در  دائمــا  هــم  بخشــی  می شــود.  هدررفــت 
لوله هــای اصلی که بعضا طوالنی اســت جریان 
دارد. یعنــی از دو ناحیــه با هدررفــت منابع آبی 
و انرژی و ســرمایه مواجهیم. از سوی دیگر برای 
تامیــن زیرســاخت ها و امکانــات کــه بالــغ بر 20 
مورد را شــامل می شــود بودجه هــای هنگفتی 

باید هزینه کرد.
را  ویالیــی  خانه هــای  ســاخت  طــرح  وی 
صرفــا بــرای مناطــق روســتایی و شــهرهای 
گفــت:  و  دانســت  مناســب  کوچــک، 
و  حمــل  کاهــش  در  بلندمرتبه ســازی 
نقــل، کاربرد بهینه زمین، کاهش حجم 
کاهــش  شــهر،  در  زیربنایــی  شــبکه های 
اتــالف  مســافرت درون شــهری و کاهــش 
وقــت، ایجاد ســاختمان بــا کاربری 
چشــم انداز  ایجــاد  مختلــط، 
فضاهــای  خلــق  و  زیبــا 
دنــج و آرام به شــرط 
مناسب،  طراحی 
امــکان  و 
ه  د ســتفا ا
و  بهتــر 
از  بیشــتر 
ی  مین هــا ز
و  مرتعــی 
کشاورزی و خاک های صنعتی بلند 

مرتبه ســازی ضروری اســت، با توجه به وجود 
اراضی گســترده و زیرســاخت هایی کــه از قبل 
برای شــهرهای کوچک تامین شــده، توســعه 
افقــی و احداث خانه هایی بــا حیاط های بزرگ 
توجیــه دارد. امــا در کالنشــهرها و حومه آنها 
کــه جمعیــت زیــادی دارند، ســاخت خانه های 
بزرگ بــه نوعی اتالف زمین های ارزشــمند این 

است. مناطق 
این کارشــناس مســکن به موضوع کم آبی 
کــرد: جمعیــت  تاکیــد  و  اشــاره  تهــران  شــهر 
میلیــون   36 حــدود  آن  اطــراف  و  توکیــو 
نفــر اســت؛ زیــرا در محله هــای مختلــف ایــن 
شــهری  زیرســاخت های  و  خدمــات  کالنشــهر 
بــرای ســکونت چنیــن جمعیتــی در هر بخش 

و محله شــهری وجود دارد. 
ولــی مــا در اکثــر شــهرها حتــی تهــران بــا 
مشــکل ارایه خدمــات عمومی مواجهیم. در 
تهران کســانی که باالی شــهر زندگــی می کند 
روزمــره  نیاز هــای  از  بــرای دریافــت بســیاری 
خریــد  و  اتومبیــل  تعمیــر  مثــل  خدمــات  و 
برخــی کاالهــا به وســط شــهر یا جنوب شــهر 

می روند. 
در  چندانــی  تــوازن  و  تناســب  واقــع  در 
از لحــاظ  امکانــات و عدالــت فضــای شــهری 
محــالت  ســطح  در  اقتصــادی  و  اجتماعــی 

ندارد. وجود 

اقتصادی: گروه سپهرغرب،
تراکتور تولید امسال اینکه با
گذشته سال به نسبت
با اما یافت افزایش 33درصد
تولید تراکتورهای وجود، این
نیازمندهای پاسخگوی داخل
متقاضیان و نبوده کشاورزان

باید3تا4سالدرصفانتظارباشند.
مهــم  بخش هــای  از  یکــی  کشــاورزی 
ســرزمین ها بــوده که امنیــت غذایــی جوامع 
راســتا  ایــن  در  می کنــد.  تضمیــن  را  بشــری 
کشــت  اصلــی  ابزارهــای  از  یکــی  تراکتــور 
محصــوالت کشــاورزی بــوده کــه بــا توســعه 
شــده  متحــول  هــم  تراکتورســازی  صنعــت، 
قدیمی ترین هــای  بیــن  واقــع  در  اســت. 
ماشــین آالت مولــد نیــرو در حوزه کشــاورزی، 
تراکتورها هســتند که نقش بســیاری در رونق 
امــروز  دارد.  زراعتــی  فعالیت هــای  توســعه  و 
بــا پیشــرفت تکنولــوژی تجهیــزات حوزه هــای 
مختلــف متحول شــده و انجام امــور را بهینه 

کرده است.
ایــران با قدمتــی حدود 60 ســال در حوزه 
بازارهــای  نیازهــای  از  بخشــی  تراکتورســازی 
امــا  می دهــد.  پوشــش  نیــز  را  بین المللــی 
مدتــی اســت صحبت هایــی از انباشــت تقاضا 
شــده و اینکــه تولیــد تراکتور متناســب بــا نیاز 
داخــل نبــوده و این امــر منجر بــه ایجاد صف 
خریــد شــده اســت. در ایــن بــاره تاکید شــده 
بایــد بخشــی از نیــاز کشــور بــا واردات تأمین 
شــود. حــال پرســش این اســت کــه آیــا ایران 
بــا پیشــینه ای 60 ســاله، امــروز بایــد یکــی از 

کشــورهای واردکننده تراکتور باشد؟
ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه بــا ســابقه 
فعالیــت کمتــر تیــراژ تولیــد خــود را افزایــش 
داده و ســهم خواهــی خود را در بــازار جهانی 
بــاال بــرده اســت. آیــا تراکتورهــای داخلــی بــه 
لحاظ فناوری با امکانات و آپشــن های جهانی، 

تأمین می شوند؟ و  تولید 
برای پاســخ به این ســواالت باید به ســراغ 
زنجیــره تأمیــن تراکتورســازی کشــور رفت زیرا 
اهمیــت  از  قطعــات  قیمــت  و  تیــراژ  کیفیــت، 
ویژه ای برخوردار است. یونس اکبرپور پایدار، 
رئیــس انجمــن ســازندگان قطعه، ماشــین و 
مجموعه هــای صنعتی و خــودرو تبریز درباره 
وضعیــت تولید قطعات گفــت: ظرفیت قطعه 
ســازی داخــل خالی اســت و صنعتگــران توان 

تأمیــن تمام نیاز داخل را دارند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا قیمت 
بــه مشــابه خارجــی  قطعــات داخــل نســبت 
رقابتــی اســت، عنــوان کــرد: تفــاوت قیمت ها 
جزئــی اســت و بیــن 17 تــا 20 درصــد قطعات 
تولیــدات داخــل باالتــر از نــوع خارجی اســت. 
ایــن امر هم به تیــراژ تولید برمی گردد؛ هر چه 
شــمارگان تولید باالتر باشــد بهای تمام شده 

رقابتی تر خواهد بود.
این فعــال صنعت دربــاره مشــکالت تولید 
اظهار کرد: مهم ترین مســئله صنایع نقدینگی 
و تأمیــن ســرمایه در گــردش اســت. در حــال 
حاضر ســازنده تراکتور هزینــه قطعات زنجیره 
تأمیــن را هــر 3 تا 4 ماه می پــردازد اما قطعه 
ســاز بایــد حقــوق کارگــران و کارکنــان خود را 
ماهانــه بپــردازد بنابرایــن بایــد منابــع مالــی 
کافی در اختیار داشــته باشــد تا بتواند از پس 

برآید. هزینه های جاری خود 

افزایش50درصدیتولید
دیگــر  از  دریانــی  محمــود  ادامــه  در 
تأمیــن  زنجیــره  در  فعــال  تولیدکننــدگان 
قطعات تراکتورهای داخلی با اشــاره به تولید 
مــادر  شــرکت  ســفارش  اســاس  بــر  قطعــات 
گفــت: امســال تیراژ نســبت به ســال گذشــته 
افزایــش یافتــه بــه طــوری کــه قطعه ســازان 

ناچار به افزایش شــیفت ها شده اند.
وی افــزود: آمــار تولیــد امســال، نشــان از 
افزایــش 50 درصدی در این حوزه داشــته که 
این نویدبخش خوبی برای بازار داخل اســت.

دریانــی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان 
تحریــم  زدن  دور  بــا  ســازان  قطعــه  اینکــه 
روزآمــد  را  خــود  فنــی  دانــش  انــد  توانســته 
کننــد، تصریــح کرد: در حال حاضــر با همکاری 
کشــورهایی مانند کره جنوبی، هند، ترکیه و… 
تکنولــوژی ســاخت قطعــات به روز شــده و به 
لحــاظ کیفیت می تــوان با نمونه هــای خارجی 

وارد رقابت شد.

تولیدداخلپاسخگوبازاراست
بر اســاس آمارهای منتشــر شــده تــا پایان 
تراکتــور  هــزار   70 بــه  نزدیــک  امســال  مهــر 
 634 و  میلیــارد  یــک  ارزش  بــه  جــاده ای 
میلیون دالر وارد کشــور شــده است. به گفته 
کارشناســان این آمــار مربوط بــه تراکتورهای 
ایــن  واردات  اینکــه  نبــوده ضمــن  کشــاورزی 
حجم تراکتور در ســایر بخش ها هم بر اساس 
آمــار گمــرک نمی تواند صحت داشــته باشــد. 
در ادامــه گــزارش خــود دربــاره آمــار تولیــد و 
نیاز بازار کشــور به ســراغ یکی از فعاالن حوزه 
تراکتورســازی رفتیــم. ناصــر قربانیــان در ایــن 
بــاره گفت: بر اســاس آمارهای منتشــر شــده 
تیــراژ تولیــد تــا پیــش از ســال 98 بیــن 15 تــا 
16 هــزار دســتگاه بــوده کــه در حــال حاضر بر 
اســاس آمار وزارت جهاد کشــاورزی نیازمندی 

کشــور حدود 18 هزار دستگاه است.
وی دربــاره صف های طوالنــی خرید تراکتور 
توضیــح داد: تیــراژ تولیــد داخــل پاســخگوی 
خریــد  قــدرت  بــودن  پاییــن  امــا  اســت  بــازار 
کشــاورزان سبب شــده تا با انباشت نیاز رو به 

باشیم. رو 
کاهــش  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  قربانیــان 
انباشــت بازار تقاضا ضــرورت دارد تا اعتباراتی 
بــرای کشــاورزان در نظــر گرفتــه شــود، یادآور 
شد: در یک ســال گذشته )از 6 ماه دوم سال 
1400 تا آذر 1401( هیچ اعتباری از ســوی بانک 
خریــد  بخــش  در  کشــاورزان  بــرای  کشــاورزی 
تراکتــور لحــاظ نشــده ایــن در حالی اســت که 
در ســال های قبــل به طــور میانگیــن برای 12 
هزار دســتگاه، تسهیالت به خریداران پرداخت 

می شد.
این فعال حوزه تراکتورســازی با بیان اینکه 
امــروز میــزان تولیــد از 18 هــزار دســتگاه بــه 
حــدود 35 هــزار دســتگاه برای بــازار داخل و 
خارج رســیده است، اظهار کرد: در واقع با این 
رکــورد هیــچ نیازی بدون پاســخ باقــی نمانده 
اســت. تمــام تــالش تولیدکننــدگان تضمیــن 

تأمین نیاز داخل و البته صادرات اســت.
گفتنی اســت آمار تولید امســال نســبت به 
ســال گذشــته روند صعودی داشــته و شاهد 
تراکتــور  تولیــد  در  درصــدی   33 افزایــش 
هســتیم. بــه گفتــه قربانیان اگر آمــار تعهدات 
به میزان تولید فعلی اضافه شــود تیراژ تولید 

سال جاری به حداقل 30 هزار تراکتور خواهد 
رســید که ایــن عدد در ســال گذشــته 20 هزار 

دستگاه بوده است.

تراکتور دردسرهایخرید
در ادامــه موضوع تأمین تراکتورهای مورد 
نیــاز را از کارشناســان حوزه کشــاورزی پیگیری 
کردیــم. حمیــد زارعیــن از کارشناســان حــوزه 
کشاورزی و باغداری درباره تأمین تراکتورهای 
کــرد:  عنــوان  کشــاورزی  بخــش  نیــاز  مــورد 
نخســتین مســئله ایــن اســت کــه تراکتورهای 
تولیــدی داخل پاســخگو نیازمندی ها نیســت. 
بــه عنــوان مثــال اگــر کشــاورزی بــرای خریــد 
تراکتــور دولتــی اقــدام کنــد بایــد بیــن 3 تا 4 

سال در صف انتظار باشد.
کارخانــه  درب  قیمــت  تفــاوت  افــزود:  وی 
تراکتــور و نرخ بازار زیاد بوده و کشــاورز خرده 
پــا توانایــی خریــد از بــازار آزاد را نــدارد؛ ناچار 
باید ثبت نام کرده و پس از تأیید وی از ســوی 
وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان کشاورز چند 
ســالی در صــف خواهــد بود تــا تراکتــور مورد 

را تحویل بگیرد. نظرش 
تراکتــور  بــازار  بــه ســوداگری  اشــاره  بــا  او 
عنــوان کرد: اگر قیمــت تراکتور دولتی را 340 
میلیــون تومــان در نظــر بگیریــم ایــن عدد در 
بــازار آزاد بــه 600 میلیــون تومــان می رســد؛ 
عــالوه بر اینکــه قیمت تراکتورهــای وارداتی-

مونتاژی نیز شــناور و آزاد است.
از  کــرد:  اضافــه  کشــاورزی  مهنــدس  ایــن 
نمی شــود  اســتقبال  مونتــاژی  تراکتورهــای 
زیرا بیشــتر قطعــات آنها چینی بــوده بنابراین 
اســتهالک آنهــا باالســت. همچنیــن از خدمات 

پس فروش مناســبی برخوردار نیستند.
کــه  زمانــی  قبــل  ســال های  در  گفــت:  او 
کشــاورز برای خرید تراکتور اقدام می کرد پس 
از 6 مــاه می توانســت آن را تحویــل بگیرد اما 

امروز مدت زمان خرید طوالنی شــده است.

کشاورزانماتداللبازی
زارعیــن دربــاره کیفیــت و امکانات 
عنــوان  داخــل  تولیــد  تراکتورهــای 
کرد: کشــاورزان چون از قشــر ضعیف 
جامعــه هســتند اولویت شــأن بیش 
قــدرت  امکانــات جدیــد،  و  آپشــن  از 
و اســتهالک پاییــن اســت و نیــز اینکه 
محصــوالت از خدمات پس از فروش 

خوبی هم برخوردار باشند.
او دربــاره چالش هــای کشــاورزان 
کشــور به چند نکته کلیدی اشاره کرد 

و گفت: نخســتین مســئله کشاورز 
بــا  تراکتــور  خریــد 

قیمــت دولتی اســت نه با نرخــی که دالالن در 
بــازار آزاد تعیین می کنند. همچنیــن باید تیراژ 
تولیــد متناســب با بازار تقاضا بــوده به طوری 
که کشــاورز بــرای تعویض و تبدیل به احســن 
کــردن تراکتــور مــورد نیــاز کشــت و کارش بــا 
مشــکل رو بــه رو نباشــد. عمــر مفید ماشــین 
تراکتــور  حــوزه  در  و  اســت  مشــخص  آالت 
ضــرورت دارد پــس از 10 ســال تراکتــور جدید 
خریداری شــوند. این در حالی اســت که امروز 
حتــی تراکتورهــای مربــوط بــه ســال 60 هنوز 
در روســتاهای کشــور فعالیت دارنــد. این امر 
خود منجر به آلودگی هوا و مشــکالت زیســت 

محیطی شده است.
او اضافــه کرد: برای کمک به بهره وری باید 
کیفیت قطعات افزایش یابد و اینگونه نباشــد 
کــه پس از 2 یا 3 ماه قطعــه ای از بین رفته و 

هزینه های کشــاورز را افزایش دهد.

دیوارکوتاهکشاورز
ایــن مهنــدس بخــش کشــاورزی در ادامــه 
عملکردهــای  گفــت:  کشــاورزان  چالش هــای 
جزیــره ای و ناهماهنگ بــودن برخی از نهادها 
ســبب شــده تــا امــروز بعضــی از تراکتورهــای 
و  نشــوند  پــالک  )مونتاژی هــا(  داخــل  تولیــد 
ناچــار گازوئیــل مورد نیــاز خود را از بــازار آزاد 
بــا لیتری حــدود 3 هــزار تومان تهیــه کنند در 
حالــی کــه قیمــت دولتــی ایــن ســوخت لیتری 

300 تومان است.
زارعین درباره چرایی پالک نشدن تراکتورها 
توضیــح داد: تراکتورهــای تولیــد داخــل پالک 
امــا  قــرار می گیــرد  اختیــار کشــاورز  در  شــده 
تراکتورهای مونتاژی از سوی پلیس راهنمایی 
زیــرا معتقدنــد  پــالک نمی شــوند  رانندگــی  و 
وارداتــی بوده و نبایــد پالک شــوند. دود این 
ناهماهنگــی نهادها به چشــم کشــاورز رفته و 
صدایــش هم به جایی نمی رســد. امروز برخی 
کشــاورزان پس از 4 ســال هنوز نتوانسته اند 
برای تراکتورهای مونتاژی داخل پالک دریافت 
کننــد و بایــد گازوئیل را با قیمــت باال خریداری 

کننــد. این موضــوع نیاز به رســیدگی جدی از 
سوی نهادهای مربوطه دارد.

پایانی سخن
کــه  حالــی  در  گــزارش  ایــن  بــر  بنــا 
در  تیــراژ  افزایــش  از  تراکتــور  تولیدکننــدگان 
اینکــه محصــوالت  ســال جــاری می گوینــد و 
می دهــد  پوشــش  را  کشــور  نیــاز  داخلــی 
متقاضیان تراکتــور عنوان می کنند برای خرید 
یــک دســتگاه تراکتــور دولتــی ناچــار هســتند 
چندین ســال در صف انتظار باشــند. از سوی 
دیگــر زنجیــره تأمیــن ســخن از رقابتــی بودن 
قطعــات داخلــی بــه لحــاظ کیفیــت بــا نمونه 
مشــابه خارجی دارند اما یکــی از گالیه مندی 
کشــاورزان معیوب شــدن زودهنگام قطعات 
بــوده و اینکه هزینه کــرد آنها را افزایش داده 
تجهیــزات  حــوزه  مشــکالت  دیگــر  از  اســت. 
ســوخت  تأمیــن  و  گــذاری  پــالک  کشــاورزی 
نهادهــای  ناهماهنگــی  اســت.  آنهــا  دولتــی 
داخلی ســبب شــده تــا تراکتورهــای مونتاژی 
از ســوی پلیــس راهنمایــی و رانندگی شــماره 
گذاری نشــده و صاحبان ایــن تراکتورها ناچار 

به خرید گازوئیل با قیمت آزاد هســتند.

خانههاییکطبقه،یعنیاتالفبودجهوانرژی

علی وکیلی

کشاورزی

علی شماعی

یافت تراکتــــور 4 سال انتظار برای در

ایران با قدمتی حدود 60 
سال در حوزه تراکتورسازی 
بخشی از نیازهای بازارهای 
بین المللی را نیز پوشش 
می دهد. اما مدتی است 
صحبت هایی از انباشت 
تقاضا شده و اینکه تولید 
تراکتور متناسب با نیاز 
داخل نبوده و این امر منجر 
به ایجاد صف خرید شده 
است. در این باره تاکید شده 
باید بخشی از نیاز کشور با 
واردات تأمین شود. حال 
پرسش این است که آیا 
ایران با پیشینه ای 60 ساله، 
وز باید یکی از کشورهای  امر
واردکننده تراکتور باشد؟
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آزادشدند

در جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
قضاییه قوه رئیس ویژه دستور پی
مبنیبرمساعدتزندانیانیکهشرایط
دارند، را قانونی ارفاقات از بهرهمندی
در مختلف زندانهای از زندانی 1156

کشورآزادشدند.
جمعــه  کــرد:  اعــالم  قضاییــه  قــوه 
چهــارم آذرمــاه بــود که تیــم ملــی فوتبــال در چارچوب 
رقابت هــای جــام جهانــی 2022 قطــر، مقابــل تیــم ملی 

فوتبال ولز قرار گرفت و با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد.
پــس از پیروزی ملی پوشــان فوتبال، حجت االســالم 
و المســلمین غالمحســین محســنی اژه ای رئیــس قوه 
قضاییــه ضمــن تبریک این پیروزی به ملت ایران دســتور 

ویژه ای را صادر کرد.

رئیــس قــوه قضاییــه بــه مراجــع و مراکــز ذی ربــط 
قضایــی دســتور داد "بــه شــکرانه عنایــت پــروردگار و 
مســرت و ســرور ملــی حاصــل از ظفرمنــدی تیــم ملی 
فوتبال جمهوری اســالمی ایران" نســبت به آن دسته 
از زندانیــان که شــرایط بهره مندی از ارفاقــات قانونی 
را دارا هســتند، نهایــت مســاعدت و معاضــدت انجام 
گیــرد و مقدمــات آزادی و بازگشــت آن هــا بــه آغوش 
گرم خانواده های شــان در اولین فرصت ممکن فراهم 

شود.
پس از این دســتور ویژه مقامات قضایی استان های 
کشــور اقدامات الزم جهت اجرایی شــدن دستور رئیس 
قــوه قضاییــه را در دســتور کار قــرار دادنــد و تعــدادی 
از زندانیــان کــه در زندان هــای کشــور که واجد شــرایط 
بودنــد، یا آزاد شــدند و یــا اینکه از تســهیالت و ارفاقات 

قانونی برخودار شدند.
رئیــس  دســتور  براســاس  کــه  افــرادی  میــان  در 
برخــوردار شــدند،  قانونــی  ارفاقــات  از  قــوه قضاییــه، 
بازداشت شــدگان وقایــع اخیر کشــور که واجد شــرایط 

قانونی بودند، نیز حضور دارند.
در این راســتا، روز گذشــته در اســتان تهران 195 
، 14 نفــر در اســتان هرمزگان، 20 نفر در اســتان  نفــر
، 40نفر  آذربایجــان غربــی،، 57 نفــر در اســتان البــرز
در اســتان کرمان، 18 نفر در اســتان کردستان، 204 
نفــر در اســتان فارس، 78 نفر در اســتان مازندران، 
80 نفر در اســتان مرکزی، 30 نفر در اســتان بوشــهر 
شــدند.  آزاد  جنوبــی  خراســان  اســتان  در  نفــر   6 و 
 23 و  آزاد  نفــر   7 ســمنان  اســتان  در  همچنیــن 
نفــر از متهمــان اتفاقــات اخیــر کــه تأثیــر عمــل آنان 
قانونــی  ارفاقــات  از  بــوده  خفیــف  بــزه  ارتــکاب  در 

شدند. بهره مند 
همچنیــن در پــی ایــن دســتور 14 نفــر در اســتان 
ایــالم، 9 نفــر در اســتان خراســان شــمالی، 236 نفر 
در اســتان خوزســتان،17 نفر در اســتان چهــار محال 
بختیاری،21 نفر در اســتان گلستان،36 نفر در استان 
50 نفــر در  24 نفــر در اســتان زنجــان و  کرمانشــاه، 
اســتان گیالن آزاد شــدند. که بر این اساس مجموعا 
یک هزارو 156 نفر از زندان های 20 اســتان کشور آزاد 

شدند.
البته در دســتور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که 
بدیهی اســت کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت 
شــده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند 
و اموال مردم را به آتش کشــیدند و قرآن را ســوزاندند، 
قابل اغماض و بخشش نیستند و تاکید بر این است که 
بــرای عناصر و مســببان اصلی حوادث اخیــر، هیچ جای 

ارفاق وجود ندارد.
اجــرای دســتور رئیــس قــوه در ســایر اســتان های 
کشــور نیــز در دســتور کار قرار دارد و تعــداد دیگری از 
متهمــان واجــد شــرایط، از ارفاقــات قانونــی بهره مند 

شد. خواهند 

ایران و جهان

اژه ای

و ایران گروه سپهرغرب،
ایام و صفر ماه پایان جهان:
)ع( حسین امام سوگواری
همیشهباانفجارکنسرتهادر
ایرانهمراهبودهاست.امسال
مهسا خانم درگذشت با اما
شهریورماه 25 روز در امینی
هنرمندان جامعه، در ناآرامیهایی ایجاد و
داشته کنسرتی نتوانستند عمال موسیقی
ارتزاقهزاراننفر باشندویکشغلکهمرجع
بود،حاالحدود3ماهاستکهبهطورکاملاز

بینرفتهاست.
موســیقی  کــه  می شــود  ماهــی  ســه  بلــه؛ 
در ایــران تعطیــل شــده و هیــچ هنرمنــدی بــه 
خاطــر جــو موجــود در جامعه جســارت حضور 
روی صحنــه اجــرا را نداشــته اســت. موســیقی 
عــالوه بر اینکه برای مردم یک ســرگرمی اســت، 
بــرای عده ای دیگر یک شــغل اســت امــا در این 
مــدت هیچکــس حتی رســانه ها حالــی از اهالی 

موسیقی نپرسیده اند!
امیرعبــاس ستایشــگر کــه امــروز بــر مســند 
مدیریت انجمن موسیقی ایران تکیه زده است، 
عــالوه بر یک مدیــر اجرایی در حوزه موســیقی، 
نوازنده، کنســرت گذار، معلم و ناشــر موســیقی 
نیز هســت. با او به بهانه سکوت نسبتا طوالنی 

هنرمندان موسیقی همکالم شدیم.

آقایستایشگر!بدنهموسیقیهمیشه
معموال است. بوده نحیف خیلی ایران در
هر رخداد با و دیده آسیب رویدادی هر با
هنرمندان از مردم اجتماعی یا اتفاقسیاسی
عدهای هم بار این دارند. انتظاری موسیقی
را کارشان هنرمندان این که دارند انتظار

تعطیلکنند.اینانتظارازنظرشمابجاست؟
مــن واقعا امیدوارم کــه این روزهــا زودتر به 
ســامان رســد. همچنین به خانواده های شهدا 
و درگذشــتگان روزهــای اخیر تســلیت می گویم 
و عمیقــا ابــراز تاســف دارم، نســبت بــه آنچــه 
ایــن روزهــا در اخبــار می بینیــم و می شــنویم. 
همان طور که خودتان گفتید موسیقی همیشه 
یــک حــوزه اســتثنا در کشــورمان بــوده اســت. 
البته من شــرایط موســیقی در کشــورمان را به 
هیچ وجه با ســایر کشــورها قیاس نمی کنم؛ چرا 
کــه در این ســال ها موســیقی در ایران ســبک و 
ســیاق و قواعد خاص خودش را داشــته است. 
قواعــد مــا هم فقــط مختص خودمان اســت و 
فکــر نمی کنــم در هیچ جــای کره زمین به ســبک 
و ســیاق ما با موســیقی برخورد شــود. بنابرین 
صرفا با توجه به تجربیات خودم در این سال ها 

با شما صحبت می کنم.
در حــال حاضــر ذهنیتی میان عمــوم وجود 
دارد کــه ما باید موســیقی را تعطیل کنیم. چرا؟ 
چون بــه زعم عــده ای موســیقی باعث شــادی 
و تفریــح می شــود و اکنــون هــم زمــان تفریــح 
نیســت. دیــدگاه عده ای دیگر هم این اســت که 
موزیســین ها باید کارشــان را انجام دهند؛ حتی 
سرســخت تر باشند و اگر هم حرفی دارند با زبان 

موسیقی بگویند.
امــروز کــه بــا شــما صحبــت می کنــم، اوایــل 
آذرماه اســت و حاال شما به من بگویید، از زمان 
درگذشــت خانــم مهســا امینــی کدام شــغل در 
ایران تعطیل شــده اســت؟ جواب، هیچ شــغل 
اســت. آیا پزشــکان کارشــان را تعطیــل کردند؟ 
آیا مهندســان ســاخت و ســاز را تعطیل کردند؟ 
آیــا کارمندان بانک ســر کار نمی روند؟ خیر. هیچ 
شــغلی تعطیــل نیســت! اگــر عــده ای معتــرض 
پــس  هســتند،    مشــاغل  تعطیلــی  خواهــان 
خودشــان باید اول صف باشند. من نمی توانم 
به عنوان یک موســیقیدان صبح از خواب بیدار 
شوم،   باشگاه، آرایشگاه و رستورانم سر جایش 
باشد، بعد از ظهر هم به خانه بیایم و شروع کنم 
به مطلب گذاشــتن در صفحات مجــازی که چه 
کســی بی شــرف و چه کسی با شــرف است؟ اگر 
من اعتقاد دارم که بــه خیابان آمدن و اعتراض 
کــردن کار مثبتی اســت،   پس باید خودم هم در 
خیابــان باشــم نــه داخــل موبایلم! پــس نتیجه 
می گیریم که موزیســین ها هم خودشان به این 
حوزه قائل نیســتند. ما هر شــب با حجم زیادی 
از اتفاقات اینستاگرامی مواجهیم در صورتی که 
در طــول روز زندگی عادی مان را داریم. در طول 
روز جشن تولد و عزا و میهمانی برپاست و فقط 

می گوییم که موسیقی را تعطیل کنیم.

به تعطیلیموسیقی این زعمشما به 
نفعکیست؟

تعطیلــی موســیقی بــه نفــع کســی نیســت. 
چه فایده ای دارد اگر موســیقی تعطیل شــود؟ 
من می گویم شــاید یک نفر باشــد که اصال مثل 
دیگــران فکــر نکنــد و مثال مــِن نوعــی بخواهم 
بایــد  آیــا  در حــال حاضــر کنســرت برگزارکنــم،   
فحش و ناســزا بشــنوم؟ ما با فعالیت اعتراضی 
می خواهیم از حقوقمان دفاع کنیم اما از طرفی 
طــوری رفتار می کنیم که حقــوق دیگران تضییع 

شــود. اگر ابزار تنبیه و شوکر هم داشتیم، حتما 
کار دیگــر هــم می کردیم. امروز معیشــت اهالی 
موسیقی تعطیل شده است؛ جامعه موسیقی 
تــا چــه زمانــی می توانــد ایــن شــرایط را تحمل 
کند؟ ما نمی دانیم، شــرایط فعلــی چقدر ادامه 
دارد؟ شــاید یک روز،   یک ماه و یک سال دیگر... 

موسیقی تا کی باید تعطیل باشد؟

عدهایازمردمفکرمیکنند،هنرمندان
حاال و کردهاند پر را جیبشان کافی اندازه به

بایدسکوتکنند.
مــن با ایــن حــرف موافق نیســتم. شــاید در 
حوزه موســیقی پاپ این نظر را تا حدی بپذیریم 
کــه در شــرایطی کــه مــردم در فشــار هســتند، 
برگزاری کنسرت های پاپ چندان درست نیست؛ 
امــا ما موســیقی دیگری هم داریــم که مردم در 
سالن پلک هم نمی زنند! هرکس از سالن بیرون 
می آید، بغض دارد. مثل موسیقی دستگاهی یا 

موسیقی نواحی ایران.
موضــوع دیگر اینکه چــرا مردم موســیقی را 
فقــط در خواننــده خالصــه می کنند؟ از ســایت 
بلیت فروشــی بگیر تــا نورپرداز و صدابــردار مگر 
زندگــی ندارنــد؟ مگر خرج ندارند؟ مــا چرا انقدر 
فشار می آوریم؟   بنده به ضرس قاطع می گویم، 
هیچ موزیسینی امروز عقیده اش این نیست که 
موســیقی بایــد تعطیل شــود. من بیــش از 25 
سال است که با اهالی موسیقی زندگی کرده ام 
و از همیــن جامعــه بیــرون آمدم. موزیســین ها 
در یک رودربایســتی خشــمگینانه گیــر کرده اند. 
مگر اســتاد »کیهان کلهر« در سوئد و آلمان تور 
کنســرت هایش برگــزار نشــد؟   چگونه اســت که 
آقای کلهر باشرف اند و اگر من بخواهم در ایران 
کنســرت دهم، می شــوم بی شــرف؟   یا مثال مگر 
آقــای ســراج در قونیه کنســرت برگــزار نکردند؟ 
خب؛ اگــر با اجرای یک »از خــون جوانان وطن« 
غ ســحر« در پایان یک کنســرت، آدمی از  یــا »مر
بی شــرف به با شرف تبدیل می شــود، من اینجا 
اعالم می کنم، هرکس می خواهد کنســرت دهد 
و ایــن دو آهنــگ را هــم اجــرا کند؛ مــن از چنین 
شــخصی حمایــت می کنم که برنامــه اش را اجرا 
کنــد. اگر فکر می کنیــد،   مخاطب این گونه اقناع 
می شــود، بیایید و انجام دهید. اجازه دهید که 

موسیقی از این فضا خارج شود.
مــن مــرز ایــن بی شــرف و باشــرف بــودن را 
متوجه نمی شــوم. یک بازیکــن فوتبال،   می رود 
فوتبالش را بازی کند، بی شــرف می شــود؛   بعد 
یک حرکت نمادین می کند و باشــرف می شــود. 
حوزه موســیقی در یک سیکل خشم و بی تعقل 
مانــده و همــه نــگاه می کننــد کــه ببیننــد چــه 
می شــود؟ حــاال اصال کنســرت هیــچ؛ با انتشــار 
آلبوم چه مشــکلی وجود دارد؟ کارگاه آموزشی 
برگزار کردن مشــکلش چیســت؟ چنــد روز پیش 
بــا یکی از ناشــران موســیقی صحبــت می کردم 
و ناراحــت بــود و می گفــت در ایــن مــدت حتــی 
یــک »ســی دی« هــم فاکتــور نکــردم! ایــن یک 
ظلــم مضاعــف بــه حــوزه موســیقی اســت. ما 
موزیسین ها که همیشه ایستادگی کردیم. بنده 
از ســال 78 در ایــن مملکت کنســرت گذاشــتم. 
شــهادت  می تواننــد  موســیقی  اهالــی  همــه 
دهنــد کــه حتی یک کنســرت نبــوده کــه من در 
آن اعتــراض نداشــتم. بنده آلبوم توقیف شــده 
داشــتم، دو سال اثر مشترکم با زنده یاد افشین 
یداللهــی در ارشــاد ماند، یک ســال ممنوع الکار 
بودم، کنســرتم به خاطر ناهماهنگی مدیران در 
ســال 86 لغو شده است. در ســال 89 کنسرت 
مشــترکم با بهمــن رجبی برای اینکــه 5 روز قبل 
از اجــرا یک مدیر تغییر کرده بود و می خواســت 
کال موســیقی را تعطیــل کند،   به ســختی برگزار 

شــد. برای همه این ادعاها شــاهد دارم. اهالی 
موســیقی همیشــه جنگیده انــد امــا دشــمنی 
نکردند. همیشه با تعقل و تعامل عمل کردند. 
من آمده ام که به موسیقی کمک کنم اما برخی 
یک خشــم تعریف نشــده ای دارند که به من این 
اجازه را نمی دهند. شــما به من بگویید برگزاری 
یــک تکنــوازی تــار در تــاالر رودکی چــه تقابلی با 
ایــن جریــان رســانه ای دارد که خودمــان آن راه 
انداخته ایــم؟ من کــه اصال قائل به آن نیســتم! 
مــن می گویــم بایــد کار کنیــم و بیشــتر هــم کار 
کنیم! االن مگر ســینما تعطیل است؟ مگر تئاتر 
تعطیل است؟ اینکه مخاطب استقبال کند یا نه 

اصال یه موضوع دیگر است.

آقایستایشگر!مخاطبشماچهکسی
بهمردم را اینحرفها دارید االن است؟شما

میزنید؟
خیــر؛   با هنرمندان هســتم امــا هنرمندان در 

فشاری از طرف مردم قرار دارند.

هنرمند است همینطور دقیقا؛ 
یک در هنرمند گفتید، که همانطور
رودربایستیباعدهایازمردمقرارگرفتهاست

ومیترسدکهکارکند.
حــرف من همین اســت؛ من می گویــم نباید 
بترســیم و بایــد کار کنیم. هنرمنــد باید کارش را 

انجام دهد.

ایندرحالیاستکهموسیقیتقریبا6
ماهدرسالبهخودیخودتعطیلاست؛شما
آماردقیقیازتعطیلیهایرسمیموسیقیدر

ایراندارید؟
بگذاریــد اینطور جــواب ســوال تان را بدهم. 
من هــر روز که به محل کارم می آیم در ماشــین 
رادیــو گــوش می دهم؛ اتفاقــا »رادیــو آوا« هم 
گــوش می دهم. یــک ناهماهنگی بیــن مدیران 
وجود دارد که نیاز اســت آن را حل کنیم. صدا و 
ســیما تقریبا تا 6 محــرم روال عادی اش را دارد. 
پــس از ایام عــزادارای هم دوبــاره روال خودش 
را پی می گیرد. این در حالیســت که وزارت ارشاد 

دوماه موسیقی را تعطیل اعالم می کند.
در واقــع صــدا وســیما، وزارت ارشــاد و حوزه 
هنــری هرکــدام یــک سیســتم فکــری دارنــد،   در 
حالــی کــه نیــاز اســت، ایــن سیســتم یکپارچــه 
شــود. برگــزاری کار مناســبتی فکــر خوبــی بود و 
»اپــرای عاشــورا« هم ایــن گونه و بــر مبنای این 
تفکر شــکل گرفــت. امــا نباید با هیجــان برخورد 
کنیــم. ایــن حوزه گفتگــو و تعامــل می خواهد و 
نمی شــود، قوانین نانوشــته برای آن صادر کرد. 
پــس باید در روزهای عادی اجاره دهند، بخشــی 
از موسیقی جدی اجرا شود. حاال اگر عده ای فکر 
می کننــد، اجرای صحنه ای مضر اســت که من به 
آن قائل نیســتم، باید آلبوم ها منتشر شوند و یا 
کارگاه های آموزشــی برگزار شود. همه می دانند 
که هنرمندی مثل استاد »ارشد طهماسبی« چه 
طرز فکری دارد و نسبت به مسائلی هم معترض 
اســت اما دو هفتــه پیش کارگاه آموزشــی اش را 
در گــرگان برگــزار کــرد. االن می توانیم بگوییم که 
ایشــان باشرف است یا بی شــرف است؟ موضوع 
اینجاســت که االن فشــار به جوانــان و بچه های 

موسیقی آمده است.

فعلی شرایط در اگر میکنید فکر 
استقبال میزان  شود، برگزار مهم کنسرتی

چگونهباشد؟
نظــر مــن این اســت کــه اگــر بــه آزادی مقید 
هســتیم،  اجازه دهیم مردم خودشــان تصمیم 
بگیرنــد. آیــا در این تهران کســی دوســت ندارد، 

کنســرت برود؟ مــن می گویــم دارد. اگر 
به آزادی معتقدیم نباید آن را ســرکوب 
کنیــم. اگــر هم یــک درصــد مخاطب کم 
بود،   دولت موظف اســت که سوبسید 
دهد، چون دارد هنرمندش را از دســت 
کرامــت و  مــن نمی خواهــم  می دهــد. 
شــان هنرمنــدان را زیــر ســوال ببــرم امــا روزی 
نیســت که به خاطر یک میلیون و سه میلیون و 
پنــج میلیون تماس از طرف هنرمندان نداشــته 

باشم. من شرمنده ام که این را می گویم.

صحبتتان اول خودتان که همانطور 
اشارهکردید،مردمفقطخوانندهرامیبیند؛نه
صدابردارونورپردازو...کنسرتراصرفاتجارت

میبینند.
در حــوزه موســیقی غیــر پاپ کــه اصال چنین 
چیزی نیســت. اساســا مبنــای کنســرت و اجرای 
صحنــه ای زنــده مانــدن افــکار هنــری هنرمنــد 
اســت و نه بحث مالی. هنرمند کنسرت می دهد 
کــه بگویــد مــن هســتم. بــرای همین اســت که 
می گویــم دولــت باید کمــک کند و ما بــرای این 
موضــوع برنامه ریــزی هــم کردیم. من دوســت 
ندارم با تقســیم بندی موســیقی پاپ و غیر پاپ 
صحبت کنم اما بــه خاطر مردم که این گفتگو را 
می خوانند، کمی تفکیک شــده صحبت می کنم. 
ما یک خواننده داریم و یک گروه؛ حاال شــاید در 
این خواننده تمول بیشتری داشته باشد. اما از 
کســی که ســالن را تمیز می کند تا مسئول نور و 
»ال ای دی« همــه دارنــد کار می کنند و از حوزه 
کنســرت ارتــزاق دارنــد. شــاید حوزه موســیقی 
تجــاری ســال ها منتفــع شــده باشــند امــا مــن 
قبول ندارم. مثل این می ماند که به یک پزشــک 
بگوینــد تو زیــاد جراحی کردی و پــول درآوردی؛   
حاال دیگر کار نکن! نمی شود. 80 درصد جامعه 
موســیقی بیرون از حوزه پــاپ کار می کنند. باید 
چــه کننــد؟ این ها بــه آمــوزش روی آوردنــد اما 

حوزه آموزش هم مخدوش شده است.

رودربایستی یک در موسیقی جامعه 
داردبهسمتنابودیمیرود

مــن این  حرف هــا را بــرای خــودم نمی گویم؛ 
این ها را برای دوســتان و همسنگرانم می گویم 
که می دانم در چه وضعیتی هستند؟ اجاره خانه 
و خــورد و خــوراک ســر جایش اســت اما شــغل 
موزیســین ها وجود نــدارد. چرا؟ چــون در حال 
حاضــر موســیقی را زائده ای می بینیــم که نباید 
وجود داشــته باشــد. اگــر قرار اســت در جریانی 
همسو باشید،   بیایید در کنسرت هایتان باشید. 
مــن نمی خواهــم مســائلی را بــاز کنــم امــا اگــر 
هنرمندی واقعا مبارز است، می تواند درآمدش 
کــه حاصــل از یک تــور بــزرگ اروپایی اســت را به 
جریانی تقدیم کند که به آن اعتقاد دارد؛ به این 
مبارزه می گویند! اگر با چند شــمع روشن کردن 
روی صحنــه و شــعار نوشــتن هنرمنــدی از بــی 
شــرف به با شرف تبدیل می شود، همه بیایند و 
کنسرت دهند. مگر ذهن ما به یک شمع و دوتا 
عکس بند اســت؟ فالن هنرمنــد دلش نمی آید 
تــور کنســرت آمریکایــش را لغــو کنــد؛  آن وقــت 
خــودش را وصــل می کند بــه جریانی کــه به آن 
اعتقادی هم ندارد و از آن سر دنیا مردم ایران را 
تهییج می کند که بروند خیابان و کشــته شوند، 
این اصال انســانی نیســت. ما موزیسین ها فقط 
باید کار موســیقی کنیــم. باید کنســرت بدهیم؛ 
آلبــوم بدهیم. ما کار و تخصصی جز این نداریم. 

من فقط یک کار بلدم آن هم موسیقی است.

کسی بین هنرمند که میرسد نظر به 
کهبهاومجوزمیدهدومردمکهبهکنسرتش

میآیندگیرکردهاست.
ما یک سیســتمی در موســیقی داریم به نام 
»مجوز«. یعنی هر کاری بخواهد به طور رسمی 
روی صحنــه رود یــا آلبــوم شــود بایــد از وزارت 
ارشــاد مجوز بگیرد. اینکه کسی قید این روال را 
بزنــد که من بــا او حرفی ندارم. امــا در این چند 

سال ببینیم چند در صد بچه هایی که موسیقی 
نواحــی و یا کالســیک اجرا می کنند،  کارشــان در 
ارشــاد گیــر افتــاده و حل نشــده اســت؟ یا مثال 
چنــد قطعــه یــک آلبومشــان رد شــده اســت؟ 
واقعا دفتر موســیقی دارد با هنرمندان تعامل 
می کنــد. مــن می توانــم 20 نفر را نام ببــرم که با 
تعامل کارشــان حل شــده اســت. در جشنواره 
ســی و ششــم فجر، حسین علیشــاپور کنسرتی 
روی صحنــه برد که هر اعتراضی خواســت کرد و 

کسی چیزی نگفت.
یک خط کشــی وجود دارد که همیشــه بوده 
اســت و مــا کاری به آن نداریم امــا بعضی مرزها 
واقعا جابجا شدند. در سال 87 به خاطر وجود 
کلمه »بوســه« دو ســال آلبومم در ارشاد گیرد 
کــرد و کارم بــه مطبوعــات کشــید امــا االن حل 
شــده اســت. این نتیجه مبــارزه اســت. حرف ما 
حرف انتقاد و تعامل و گفتگوست نه جنگیدن!

موســیقیدان ها بداننــد کــه حرکــت انفعالی 
بــه  جــواب نمی دهــد. حرکــت انفعالــی منجــر 
حذف یــا عقب افتــادن می شــود. االن همه جا 
صحبت یک کلمه اســت بنام »ری فــرم«. مگر ما 
در موســیقی »ری فرم« نکردیم؟ قطعا که هنوز 
هم شرایط کامال ایده آل نیست اما ما هیچ وقت 

برای تفریح و خوشی موسیقی کار نکردیم.

میدانم که آنجا تا ستایشگر! آقای 
برایجامجهانی اخیرمحمدمعتمدی قطعه
اما شد تولید ایران موسیقی انجمن توسط
ملی تیم برای را اینقطعه معتمدیخواندن
کتمانکرد.بهنظرشمادلیلاینفرارروبهجلو

چهبود؟
با شــما موافق نیســتم. در مورد آقای محمد 
وجویــی  جلویــی  بــه  رو  فــرار  هیــچ  معتمــدی 
نداشــت. ما در مرداد سال گذشــته، قطعه ای را 
به خواســت و عالقه خودمان بــرای جام جهانی 
تولیــد کردیــم. بــا دفتــر موســیقی هــم صحبت 
کردیــم و گفتیــم مــا می خواهیم که چنیــن کاری 
انجــام دهیــم؛ اگــر مقبــول افتــاد که چــه بهتر و 
اگــر هم نه این قطعــه هم قرار بگیرد، کنار ســایر 
قطعاتــی که برای جــام جهانی پخش می شــود. 
همه هم داشــتند ایــن کار را می کردنــد. اتفاقی 
کــه کار ما را خــراب کرد،  ناهماهنگی فدراســیون 
فوتبــال با ما بود که بدون اطالع قبلی اعالم کرد 
که آقای محمد معتمدی خواننده سرود رسمی 
جــام جهانی خواهد بود. ایــن دروغ محض بود. 
آقــای معتمــدی رنــگ فدراســیون را هــم ندیده 
بــود. نه قرارداد و نه مراوده مالی با فدراســیون 
داشت. اما این خبر طوری پیچید که انگار ایشان 
یک قرارداد کالن بســته اســت. اگر این تک آهنگ 
واقعا سرود رسمی بود، ایشان االن باید در قطر 

می بود و قطعه اش را اجرا می کرد.
اصال ســرودی تا امــروز برای تیــم ملی وجود 
نداشــته اســت. تا امروز که دو بازی پخش شده 
اســت،   شــما می توانید بگویید که کدام سرود،   
ســرود رسمی تیم ملی اســت؟   من به دوستان 
فدراســیون هــم گالیــه کــردم و گفتم شــما چرا 
در ایــن وضعیــت ملتهــب چنین خبر اشــتباهی 
دادیــد؟ توضیــح هم دادیــم اما هرچــه توضیح 
دادیــم در این فضا این خبر دیده نشــد. انجمن 
موســیقی بابــت آن قطعــه هزارتومــان هــم از 
فدراســیون فوتبال نگرفته اســت. ما آن قطعه 
را به تیم ملی هدیه کردیم،  چون فکر می کردیم 
جــزو وظایــف هنری مــان اســت کــه از تیــم ملی 

حمایت کنیم.
مــا ایــن قطعــه را هدیــه کردیم تــا در فضای 
مناســبی هــم بــرای انتشــارش برنامــه داشــته 
باشــیم اما فدراســیون با ناهماهنگی همه چیز 

را بهم ریخت.

پیشنهادتانبرایهنرمندانیکهتمایل
دارنداکنونکنسرتداشتهباشند،چیست؟

هنرمندان برای اجرای صحنه ای اقدام کنند. 
دولــت کــه دارد همــکاری می کنــد. مــا هــم در 
انجمــن موســیقی در هزینه ها کمــک می کنیم. 
اگر کســی شــخصا اعتقاد ندارد،  این کار را نکند 
امــا خیلی هــا تمایــل بــه کنســرت دارنــد و گیــر 
کردنــد. من بارها به هنرمندان گفته ام که بیش 
از چند ماه دوام نمی آورید! اول باید ماشــینتان 
را بفروشــید و بعــد ســازتان! اگــر همــه اصنــاف 
تعطیل بودند، من حرفی نداشتم اما االن همه 
روال عادی دارند. هم صبح ها ســر کار می روند. 
90 درصــد جامعــه موســیقی بــا ذهنیــت مــن 
همراه اســت. چون من بــا آنها در ارتباطم. همه 
دوست دارند کار کنند و اجرا داشته باشند. این 
ضرر مــادی را چند ماه تحمــل کنید؟ آخرش که 

چه؟
مــا کــه نمی توانیــم از راهــی جــز موســیقی 
ارتزاق کنیم. امیدوارم که شــرایط به زودی تمام 
شــود. مــا خیلی خســته ایم. مــن هــر روز روحم 
آزار می بینــد امــا سال هاســت که عهــد کردم در 
راه موســیقی ایســتادگی کنــم. مــا همــه با هم 
هســتیم امــا داریم از داخــل خودمــان را از بین 

می بریم. این کار غلط است.

آن سردنیا می گویند کنسرت ندهید! از 
چهکسیمرزبیشرفوباشرفبودنراتعیینمیکند؟

ستایشگر

ودتر به ســامان رســد. همچنین به خانواده های شــهدا  وزها ز من واقعا امیدوارم که این ر
وزهــای اخیر تســلیت می گویم و عمیقا ابراز تاســف دارم، نســبت به آنچه  و درگذشــتگان ر
وزها در اخبار می بینیم و می شنویم. همان طور که خودتان گفتید موسیقی همیشه  این ر
یک حوزه اســتثنا در کشــورمان بوده اســت. البته من شــرایط موســیقی در کشورمان را به 

هیچ وجه با سایر کشورها قیاس نمی کنم ...


