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سرمقاله

دغدغه های مردم 
از معیشت تا سیاست

اعتراضات دی  آغازین  بهانه و شعار  به گرانی« گرچه  »نه 
تقلیل  اما  بود  ایران  از شهرهای  برخی  در  جاری  سال  ماه 
اقتصاد  به  اعتراضی  تجمعات  این  دالیل  و  ابعاد  تحدید  و 
به  توجه  در  گذاران  سیاست  گمراهی  سبب  تواند   می 
دغدغه های اصلی جامعه و برنامه ریزی برای رفع آنها باشد. 
پدیده »اعتراض« به حکم فرآیند بودن آن نمی تواند محدود 
به یک عامل مشخص و معین باشد. تجربه اعتراضات دستکم 
طی یک قرن گذشته و در جغرافیای ایران نشان می دهد که 
برای معترض شدن گروهی از مردم بسترها و دالیل متعدد، 
متنوع و حتی متناقضی در همه حوزه های جامعه وجود دارد. 
مخاطب چنین اعتراضاتی هم تنها محدود به یک شخص، 
ارگان یا سازمان خاصی نیست.اعتراضات دی ماه سال جاری 
برپایه  این شیوه مرسوم پیروی می کند.   از  در کشور هم 
برخی اظهارات غیررسمی، ناآرامی های اخیر که هفتم دی 
ماه و از مشهد آغاز و به دیگر شهرهای ایران گسترش یافت، 
تکاپوی رقبای انتخاباتی دولت برای بزرگ نمایی مشکالت 
و  اقتصادی  مشخص  های  دغدغه  شد.  تحلیل  اقتصادی، 
معیشتی اما همه داستان اعتراضات نبود. »جامعه متشکل از 
انواع دیدگاه ها و مطالبات است« این جمله، گزاره ای غیرقابل 
مذهبی  و  قومی  تنوع  به  توجه  با  که  است  وانکاری  تردید 
و نیز با توجه به متغییر دوری و نزدیکی به مرکزمی تواند 
تنوع دیدگاه و مطالبات در سرزمینی چون ایران را هزاران بار 
پررنگ تر می کند. در اعتراضات اخیر هم همین تنوع در نوع 
 شعارها و نحوه تظاهرات نمود پیدا کرد. آنچه مردم معترض 
در  آن  بهانه  به  مرکز  از  دور  های  استان  و  ها  شهرستان 
تجمعات حضور می یافتند با آنچه مردم تهران و کالن شهرها 
را به خیابان می کشاند در برخی برهه ها تفاوت های بنیادین 
 داشت.  به اعتقاد بسیاری تحلیلگران، برخی در ناآرامی ها با انواع 
گرایش های سیاسی و اعتقادات اجتماعی شعارهای متنوعی 
سردادند ، بر همین اساس می توان دالیل آغاز و انجام این 
اعتراضات را هم به همین اندازه گسترده دانست. موضوعی که 
رییس جمهوری هم در نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره 
کرد. حجت االسالم »حسن روحانی« گفت: اعتراض مردم 
فقط به مسائل اقتصادی نبوده بلکه مسائل سیاسی، اجتماعی و 
سیاست خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده است. تقلیل دادن 
دالیل اعتراضات به مشکالت اقتصادی با وجود شعارهای 
متنوع و مختلف سیاسی و اجتماعی که حتی به سیاست های 
فرامرزی ایران هم اشاراتی داشتند، به عقیده رییس جمهوری 
مصداق بارز نشنیدن صدای مردم است.  ریشه یابی عمیق 
ابعاد این  این اعتراضات و بررسی موشکافانه و همه جانبه 
تجمعات می تواند در عمل نشانگر شنیدن صدای واقعی مردم 
باشد. انتقاد از این سخن رییس جمهوری که اعتراضات را 
نباید تنها با زاویه اقتصاد دید، شاید بتواند چندی سوژه خبری 
و تحلیلی منتقدانش را فراهم کند اما گمراه کننده در مسیر 
شنیدن صدای مردم خواهد بود.  واقعیت این است که مردم 
هم به شرایط اقتصادی موجود در کشور اعتراض داشتند که 
مسوول مستقیم آن را دولت و وزرا می دانستند و از سویی 
معترض به شرایط اجتماعی که دولت تنها مسوول ایجاد آن 
نیست وعامه مردم به این امر واقف هستند.  کنشگری ایران 
در خارج از مرزها، جنجال های سیاسی مقامات و مسووالن 
در داخل کشور که به صورت عمومی از تریبون های رسمی و 
غیررسمی به جامعه منتقل می شود، جایگاه غیرقانونی کسب 
شده به واسطه شیوه های غیرقانونی توسط برخی ، نادیده 
بنیادین  محورهای  جمله  از  شهروندی  حقوق  گرفته شدن 

اعتراضات مردم در حوزه ای غیر از اقتصاد بوده است. 
به باور تحلیلگران ماهیت برخی محورهای اشاره شده به گونه 
با نادیده گرفتن آنها، حتی در صورت اصالح  ای است که 
باز  جامعه  به  آرامش  معیشتی،  های  دغدغه  رفع  و  اقتصاد 
نخواهد گشت و انکار چنین محورهایی، مانند انکار بیماری 
مزمنی است که پزشک و بیمار با مسکن در پی درمان آن 
هستند.  سیاست عملی هم در عرصه داخل و هم در خارج 
از مرزها با همه ابعاد و مولفه هایش، دغدغه های اجتماعی 
و مشکالت معیشتی سه ضلع مثلت موثر در اعتراضات اخیر 
هستند که توجه و تمرکز بر هر یک از این اضالع و بی توجهی 
به دو ضلع دیگر، اعتبار بررسی ها را با چالش مواجه می کند 
و نتیجه این بررسی ها نمی تواند رهنمون خوبی برای تصمیم 
 گیران و سیاست گذاران باشد. تنها در سایه پذیرش اهمیت 
هر سه ضلع این مثلث است که می توان در پی راهکاری آینده 
نگرانه و به دور از جهت گیری های سیاسی و جناحی بود. 
کانون توجه قراردادن اقتصاد تنها به این دلیل که دولت تدبیر 
و امید مسوول مستقیم آن است، شاید بتواند در کوتاه مدت، 
التیام بخش شکست انتخاباتی باشد اما در درازمدت منافع ملی 

را زخمی خواهد کرد. 
دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیر و سیاست گذار 
بنا بر گفته رییس جمهوری در تالش است هر سه ضلع این 
مثلث را بی توجه به هیاهوی جریان سیاسی رقیب مورد توجه 
و تمرکز قرار دهد. شاید نخستین گام این تالش تعریف درست 
و به دور از اغراض از صورت مسئله اعتراضات است. مجموعه 
دولت باید ریشه یابی در همه ابعاد اعتراضات را دستور کار 

خود قرار دهد. 
در گام دوم دستگاه اجرایی، دیگر قوا و نهادها باید با مردم 
تبیین دالیل برخی  صریح، صحیح و شفاف سخن گویند، 
اقدامات در عرصه سیاست داخلی و خارجی )با رعایت اصول 
مصالح ملی( بسیاری از پرده های حقیقی و مجازی پیرامون 
برخی تصمیم ها را کنار خواهد زد و در سایه این تبیین شفاف 
اهمیت برخی سیاستگذاری ها هم در عرصه داخلی و هم 

خارجی مشخص خواهد شد. 
در نهایت درک همدالنه از دغدغه های مردم و نگاه یکسان 
به همه معترضان به عنوان شهروندان نظام جمهوری اسالمی 
می تواند همان شنیدن صدای مردم باشد که طی روزها و 
هفته های گذشته از سوی بسیاری از مسووالن و چهره های 
سیاسی بر آن تاکید شده است. افتادن سایه چنین درک و 
ادراکی، فزونی اعتماد نهاد حاکمیت و مردم را در پی خواهد 
امان  بیگانگان در  اندازی  از دست  منافع ملی کشور  داشتو 

خواهد ماند.

حباب ارز شکست
دستگاه های  مناسب  و  بجا  مدیریت  با  اخیر  روز های  طی 
ذی ربط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله بانک مرکزی 
و مراجع قضایی و انتظامی و دستگاه های کاشف و هماهنگی 
سایر دستگاه های مسئول نرخ ارز خصوصاً دالر به وضعیت 

قبل و پایین تر از مرحله صعود آن بازگشت.
اقدام های صورت گرفته در راستای کنترل بازار ارز و برخورد 
با دالالن و واسطه گران را مورد بررسی قرار داده است که 
به شرح زیر می خوانیم: طی روز های اخیر با مدیریت بجا و 
مناسب دستگاه های ذی ربط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 
جمله بانک مرکزی و مراجع قضایی و انتظامی و دستگاه های 
کاشف و هماهنگی سایر دستگاه های مسئول نرخ ارز خصوصًا 

دالر به وضعیت قبل و پایین تر از مرحله صعود آن بازگشت.
اقدام های مدیرانه اخیر در راستای کنترل بازار ارز و برخورد با 
دالالن و واسطه گران دربردارنده پیام واصل مهم »خواستن 
توانستن است« می باشد. همانطور که مقام معظم رهبری 
ندارد  وجود  کشور  مدیریت  در  غیرممکنی  هیچ  فرمودند: 
بلکه نیاز به همدلی و هماهنگی و تالش همه دستگاه های 
دخیل و اقدام مناسب دارد. با توجه به اینکه قیمت ارز از 
و  جامعه  اقتصاد  با  تنگاتنگ  و  مستقیم  رابطه  دالر  جمله 
قیمت کاال ها و خدمات دارد. عدم کنترل و افزایش قیمت 
گرانی  خرید،  قدرت  کاهش  تورم،  نرخ  افزایش  باعث  آن 
و فشار بر اقشار مختلف جامعه می شود. از آنجا که یکی 
از سیاست های راهبردی دشمن در فشار به نظام و کشور 
افزایش نارضایتی از طریق باال بردن نرخ ارز و نتایج حاصل 
از آن است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله 
ادامه و استمرار سیاست های  لزوم  اقتصادی  با تهدید های 
نظارت و کنترل بازار ارز و مقابله با دالل ها و واسطه گران 
بیش از پیش خودنمایی کرد و اجتناب ناپذیر است. اقدام اخیر 
دستگاه های مقابله ای نشان دهنده قابلیت و توانایی نظام در 
مقابله با برخورد با کلیه مشکالت و معضالت و حل آن ها در 
پرتو هماهنگی و همدلی همه دستگاه ها و استفاده از ابزار های 
علمی و قانونی و فنی و تخصصی و برخورد های مناسب و 
قاطع قضایی، انتظامی است، افزون بر آن پیامی است به 
سوداگران و واسطه گران که نباید برای سودجویی و تحصیل 
منافع و درآمد های نامشروع باعث وارد شدن فشار های مادی 
و آسیب های فراوان به اقتصاد جامعه و مردم شوند. کسانی 
که به جای به کار بردن سرمایه هایشان در امر تولید و اقتصاد 
سالم با خرید ارز سودای ثروت اندوزی و کسب درآمد بدون 
زحمت را در سر می پرورانند بدانند که روا نیست سرمایه خود 
را در ریسک خرید و فروش ارز قرار دهند. پیام دیگری برای 
آحاد جامعه و مردم عزیز کشور است که هوشیار باشند. فریب 
تبلیغات و تلقین های رسانه های خارجی و بیگانگان در گرانی 
شدن ارز که با هدف مقابله با نظام انجام می شود را نخورند و 
جز موارد نیاز ضروری خرید ارز نداشته باشند. باید توجه داشته 
باشند که نتیجه خرید ارز و گرانی آن به زندگی خود آن ها نیز 
تأثیرگذار است. یکی از مهم ترین آسیب های موجود در عرصه 
کنترل قیمت ارز و عرضه و تقاضای آن با ذرات مبادالت آن 
است که برای رفع آن باید با فراهم کردن سامانه های الزم 
بانکی )که مواردی از آن در حال انجام است( و ارائه کارت 
بانک های ارزی و تقویت مبادالت الکترونیکی ارز و تهیه و 
تصویب مقررات الزم مردم را به نقل و انتقال الکترونیکی و 
بانکی ارز هدایت کرده و به طور کلی مبادله فیزیکی ارز به 
الکترونیکی تبدیل شود و همه دارندگان ارز در کشور اعم 
و  )اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات  از مردم عادی 
صرافی ها( ارز موجود خود به هر میزان را که باشد به بانک ها 
تحویل دهند و نقل و انتقال و خرید و فروش ارز از طریق 
کارت بانک های ارزی انجام شود. در غیر این صورت نه تنها 
کشور ما بلکه هیچ کشوری نمی تواند نیاز های ارزی و پولی 
خود را با جابجایی فیزیکی آن انجام دهد. در واقع مبادالت 
فیزیکی پول امری نامناسب و به دور از سیاست های پولی و 

بانکی و اقتصادی است. 
نکته قابل توجه برای مسئوالن مبارزه از جمله ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع 
قضایی و انتظامی ذی ربط این است که با گران شدن ارز 
کاال  نرخ  به سرعت  خرده فروشی ها  و  عمده  فروشندگان 
افزایش داده اند لیکن متأسفانه  و خدمات را گران کرده و 
علیرغم کاهش بهای آن از تقلیل قیمت ها خودداری می کنند 
که هر دو مورد قابل پیگیرد و برخورد است و نیاز به نظارت 
و کنترل گسترده و برخورد به خصوص با عوامل اصلی و 

عمده دارد.
دکتر حسین ذبحی

گروه اقتصادی: با وجود اعتراض و گالیه های 
بازاریان شهرستان ساری به برگزاری فروش بهاره 
در مرکز مازندران، اما عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف 
از برگزاری این جشنواره در 16 تا  مرکز مازندران 
25 اسفندماه خبر داد بر این نکته هم تأکید دارد 
که جشنواره فروش بهاره هیچ آسیبی به بازار وارد 
ماه سال گذشته و  از آخرین  نمی کند. چند روزی 
مردم در تکاپوی خرید وسایل و مایحتاج مورد نیاز 
خود هستند، مغازه ها و پاساژها کم و بیش شلوغ و 
خرید برای عید توسط مردم کم کم آغاز شده است. 
چندین سال است که در ماه پایانی سال جشنواره 
کشور  کل  مانند  مازندران  مرکز  در  بهاره  فروش 
برگزار می شود و همواره هم برگزاری به قول معروف 
استان  بازاریان  و  کسبه  صدای  بهاره  نمایشگاه 
مازندران را درآورده است. گالیه ها و اعتراض کسبه 
مانند سال های قبل امسال هم ادامه دارد و بازاریان با 
ناراحتی از برگزاری این نمایشگاه خواستار جمع  شدن 

نمایشگاه و برگزار نشدن آن توسط اصناف هستند.
* مشتری بازار روانه جشنواره شده و به 

فروش مان لطمه وارد می شود
یکی از فروشندگان پوشاک در خیابان 18 دی ساری 
در گفت وگو با فارس، گفت: تمام طول سال به امید 
بازار شب عید هستیم، برپایی نمایشگاه بهاره برای ما 
ضرر است چراکه مشتری بازار روانه نمایشگاه شده و 

این به فروش مان لطمه وارد می کند.
* اجاره غرفه ها باال و به صرفه نیست

فروشنده دیگری در خیابان انقالب ساری که مغازه 

کیف و کفش دارد به فارس، گفت: افرادی که در 
غرفه ها مشغول به فروش محصوالت خود می شوند 
بومی نبوده و از استان های دیگر می آیند و همچنین 
هزینه اجاره غرفه ها هم باالست و برای ما به صرفه 
نیست. تعدادی دیگر از فروشندگان، با ابراز گالیه و 
ناراحتی از برگزاری نمایشگاه بهاره این اقدام اصناف 
را موجب ضرر و زیان خود می دانند. ناراحتی بازاریان 
و کسبه شهرستان ساری فقط به امسال مربوط نبوده 
و حتی در سال های گذشته نیز با نوشتن طوماری به 
برگزاری نمایشگاه بهاره اعتراض کردند و خواهان 

جلوگیری از برگزاری نمایشگاه شدند.
* 300 غرفه در جشنواره فروش 

بهاره امسال
بهاره  برگزاری جشنواره فروش  با زمان  ارتباط  در 
و همچنین گالیه و ناراحتی بازاریان را از مجتبی 
کواکبیان، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مازندران 
ایران  اصناف  اتاق  در  مازندران  اصناف  نماینده  و 
پرسیدیم که وی در گفت و گو با فارس، از برگزاری 
جشنواره فروش بهاره از 15 تا 26 اسفندماه خبر داد 
و گفت: 300 غرفه در رسته های مختلف صنفی از 
کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، چینی و 
بلور تا محصوالت خرازان در فروش فوق العاده بهاره 

عرضه می شود.
* جشنواره بهاره با هدف کمک به قشر 

آسیب پذیر جامعه برگزار می شود
وی با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره افزود: 
افراد  به  کمک  هدف  با  بهاره  فروش  هرساله 

آسیب پذیر جامعه که توان تهیه پوشاک و خشکبار 
را از بازار ندارند، برگزار می شود تا بتوانند مایحتاج 

خود را تهیه کنند.
* اجناس جشنواره مرکز مازندران 

از تولیدات داخلی است
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مازندران در ادامه با 
بیان اینکه نرخ ها برای این جشنواره مشخص شده و 
با 20 درصد تخفیف، زیر قیمت بازار عرضه می شود 
که به صرفه تر است، بیان کرد: اجناسی که در این 
جشنواره توزیع می شود بیشتر از تولیدی ها و به ویژه 
جشنواره  در  افزود:  کواکبیان  است.  داخلی  تولید 
بخش  در  به ویژه  امسال،  بهاره  فوق العاده  فروش 

پوشاک از برندهای داخلی استفاده می شود.
* داشتن پروانه کسب الزامی است

نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران با بیان 
اینکه در مرکز مازندران تولیدی های خوب پوشاک 
وجود دارند، افزود: فقط کسانی که پروانه کسب دارند 

می توانند در فروش بهاره دارای غرفه باشند.
کواکبیان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با اعتراض 
بازاریان از برگزاری جشنواره بیان کرد: برای ایجاد 
آرامش در بازار و رفع گالیه مندی کسبه و رعایت 
حال آنان در جشنواره امسال بیشتر از تولیدی ها و 

اجناس تولید داخلی استفاده می شود.
* برگزاری نمایشگاه در جاده ساری 

به قائم شهر
وی با بیان اینکه باز هم برای رعایت حال کسبه 
فروش بهاره مرکز مازندران تعمداً در جاده ساری به 

قائم شهر برگزار می شود افزود: رویکرد ما رفع مشکل 
افرادی است که تمکن مالی ندارند تا با کنترل قیمت 
در فروش بهاره بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند 
و این آسیبی به بازار وارد نمی کند. نماینده اصناف 
مازندران در اتاق اصناف ایران در ادامه یادآور شد: 
و  طراحی  کارشناسانه  بهاره  فروش  جشنواره  اگر 
غرفه داری شود آسیبی به بازار نمی زند مگر اینکه 

ما خودمان تخصصی وارد نشویم.
* جشنواره فروش بهاره لطمه ای 

به بازار وارد نمی کند
کواکبیان با بیان اینکه در جشنواره فروش فوق العاده 
بهاره امسال الویت ما بیشتر عرضه تولید داخلی و 
ما  رویکرد  کرد:  تأکید  است،  عمده فروشی  بحث 
حفظ بازار است و برگزاری جشنواره بهاره لطمه ای 
به بازار وارد نمی آورد. وی با بیان اینکه ما با برپایی 
این نمایشگاه به دنبال منافعی نیستیم، افزود: دید ما 
سهولت خرید برای افراد آسیب پذیر جامعه است نه 

بحث درآمدزایی برای اصناف.
* همه غرفه داران نمایشگاه 

از مرکز مازندران هستند
در  ایران  اصناف  اتاق  در  مازندران  اصناف  نماینده 
در  امسال  غرفه داران  همه  کرد:  خاطرنشان  پایان 
نمایشگاه دارای پروانه کسب و تأیید اتحادیه مربوطه 

بوده و فقط از مرکز استان مازندران هستند.
بازاریان شهرستان  و گالیه های  اعتراض  وجود  با 
ساری به برگزاری فروش بهاره در مرکز مازندران، 

این جشنواره در روزهای آینده برپا می شود.

اعتراض و گالیه های بازاریان ساروی از برپایی نمایشگاه بهاره
*عضو هیأت رئیسه اصناف: جشنواره فروش بهاره لطمه ای به بازار وارد نمی کند
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان  
مازندران خبر داد:

دستگیری رمال یک میلیاردی
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از شناسایی و 
دستگیری رمال و کالهبردار یک میلیاردی در شهرستان نکا 
خبر داد. سرهنگ ذبیح اهلل پهلوانی گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی در سطح شهرستان نکا با اغفال و فریب 
شهروندان اقدام به کالهبرداری از طریق رمالی، فالگیری و 
مالی،  مشکالت  دارای  که  آن هایی  برای  دارو  انواع  تجویز 
روحی و جسمی هستند، موضوع در دستورکار پلیس آگاهی 
حساسیت  به  عنایت  با  افزود:  وی  گرفت.  قرار  شهرستان 
موضوع، تحقیقات گسترده ای از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی 
و پلیس امنیت عمومی شهرستان انجام شد که در نتیجه متهم 
پس از شناسایی با هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه 
دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، 
گفت: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی و کالهبرداری 
ابا این روش از سه شهروند به ارزش یک میلیارد ریال اقرار 
کرد. سرهنگ پهلوانی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و سپس روانه زندان 

شد./خبرنگاران

از  خیلی  مثل  بهمن،  دوازدهم  اقتصادی:  گروه 
روزهای دیگر، از جمله جشن های ملی فراموش شده 
ماست؛ روزی که در آن دولت دکتر محمد مصدق 
انحصار شرکت  از  را  خزر  دریای  توانست  باالخره 
شیالت روسیه و ایران که مشابه شرکت نفت بریتانیا 
و ایران کار می کرد،  در آورد و شیالت دریای خزر 
را ملی کند. از 1331 تا امروز،  شصت و پنج سال 
گذشته است. تعاونی های ماهی گیری که در ساحل 
خزر به راه افتاده اند،  بیشترشان حاال چهل سالگی 
اگر به جایشان آدمی  را هم پشت سر گذاشته اند. 
را تصور کنید، حاال این تعاونی ها باید به سن عقل 
رسیده باشند و در باالترین حد بهره وری شان باشند. 
تعاونی ها اما به جای اینکه شبیه آدم های چهل ساله 
قرار است حاصل  باشند که  اتوکشیده ای  و  مرتب 
دسترنج این همه سال را صرف افزایش بهره وری 
کنند،  شبیه مردمان چروکیده و پوست به استخوان 
پا  روی  توانشان  آخرین  با  که  هستند  چسبیده ای 
خزر  دریای  در  تعاونی ها  ماهی گیری  ایستاده اند. 
هنوز به شیوه سنتی انجام می شود. از 20 مهر که 
می گذرد،  اعضای تعاونی های ماهیگیری دوباره دور 
هم جمع می شوند. صید، کار هر روز است، مگر اینکه 
هوا آنقدر بد باشد که ماهی ها »کنار« نیایند و نشود 
تور انداخت. به غیر از روزهای طوفانی، هر روز از بعد 
از ظهر شروع می کنند به بار کردن تورها و طناب ها 
روی قایق و راه می افتند دریا. توراندازی هر بار یک 
ساعتی طول می کشد. بعد یکی دو ساعتی همه در 
اتاق هایشان هستند تا دوباره صدای سوت جمع در 
محوطه تعاونی بپیچد و سهام داران راه بیفتند دریا، 
 تور را جمع کنند و بیاورند تا نزدیک ساحل. از این 
جا به بعد، کار تراکتور است که طناب تور را بکشد و 
ماهی ها را بیاورد تا ساحل. بعد سبد پخش می کنند 

و نیسان ها از  راه می رسند که سبدهای ماهی را بار 
بزنند ببرند بازار!  در طول هر روز کاری که از ظهر 
شروع می شود و تا صبح فردا ادامه دارد،  ممکن است 
ماهی گیران پنج شش بار به دریا بزنند و تور بیندازند. 
وقت هایی که صید خوب نیست و »َسر ماهی پیدا 
نمی شود« همان دو سه بار تور انداختن همه را خسته 
می کند و مردها نیمه شب که می گذرد راه می افتند به 
سمت خانه.  سود تعاونی های ماهیگیری می تواند در 
هر فصل به بیش از دو میلیارد تومان برسد. این رقم 
به صورت مساوی بین سهام داران پخش می شود. 
هر سهم تعاونی هم می تواند بین 65 تا 90 میلیون 
تومان معامله شود که معلوم است پول کمی نیست. 
گاهی ممکن است از هر صید، زیر 100 هزار تومان 
سود به هر صیاد برسد. َسر ماهی اگر پیدا شده باشد،  

این رقم می تواند تا 500 هزار تومان هم برسد!  
صید عمده دریای خزر، ماهی سپید و کپور است. 
شیالت به وقتش بچه ماهی های پرورشی را در دهانه 
رودخانه ها رها می کند که بروند توی آب بالغ شوند. 
رشد بچه ماهی ها یکی دو سالی طول می کشد و 
وقتی ماهی های بالغ به دهانه رودخانه ها برمی گردند 
منتظرشان  ماهی گیران  تور  کنند،   تخم گذاری  که 
که  نبود  شیالت  اگر  می گویند  صیادان  است.  
بچه ماهی در آب بریزد تمام تعاونی ها تا امروز تعطیل 
شده بودند. آنها که سابقه بیشتری دارند می گویند آب 
دریای خزر هر روز بیشتر از دیروز به لجن نزدیک 
می شود و در این آب ماهی نمی ماند!  چاره چیست؟  
فاضالب کشاوزی و شهری در سراسر کرانه دریای 
خزر با رودخانه ها جابه جا می شود و به دریا می آید!  اما 
کثیفی دریای خزر تنها مشکل صیادان نیست.  صید 
غیرقانونی در تمام خزر و تاالب ها و حتی مناطق 
حفاظت شده هم ادامه دارد. هیچ روزی نیست که 

دام های  با  ماهیگیری  تعاونی های  تورهای  آن  در 
غیرقانونی  دام های  برنگردد.  ساحل  به  غیرقانونی 
حبس  دریا  کف  در  را  ماهی ها  اینکه  بر  عالوه 
می کنند و صید ماهی گیران قانونی را کم می کنند،  
وقتی لنگرهای روی تورشان به تورهای ماهی گیران 
گیر می کند و با تور به ساحل برمی گردد هم ماهی ها 
را فراری می دهد و هم تور تعاونی ها را پاره می کند. 
 عالوه بر این در حالی که بازرسان تعاونی ها به شدت 
مراقبت می کنند که هیچ ماهی خاویاری در تور باقی 
نماند و به هر قیمتی که شده ماهی های خاویاری 
برمی گردانند،  صیادان  دریا  به  را  تور  در  گیر کرده 
غیر قانونی چنین احتیاط هایی را در نظر نمی گیرند و 
هر چه به تورشان می افتد را از آب بیرون می کشند. 
یکی از صیادان در این مورد می گوید: »مشکالت 
صید غیرقانونی یکی دو تا نیست. از آن طرف در 
رودخانه ها مردم با هر چه می توانند به آب می زنند 
و ماهی هایی می گیرند که گاهی 15 سانتی متر هم 
طول ندارند. بعد هم که به دریا می رسیم صیادان 
غیرقانونی و دام هایشان امان ما را بریده اند. ما که 
80 نفر سهام دار یک شرکت قانونی هستیم گاهی 
کمتر از 100 هزار تومان از هر صید در آمد داریم،  
در حالی که صیادان غیر قانونی هر یک ماهی را در 
بازار 50 هزار تومان می فروشند و نه سهم شیالت را 
می دهند، نه مالیات می دهند، نه هیچ هزینه دیگری. 
روزی 10 تا ماهی هم بگیرند برایشان کافی است!«  
اما این صیادان غیرقانونی چه طور کار می کنند که 
کسی یقه شان را نمی گیرد؟ صیادان می گویند مشکل 
از آنجاست که حفاظت دریا به عهده شیالت است 
و شرکت ملی شیالت ایران ظاهرا آنقدرها حریف 
ما  تیغ  می گوید  نیست.  شیالت  غیرقانونی  صید 
بیش از این نمی برد. شاپور کاکولکی  معاون صید و 

بنادر ماهیگیری شیالت می گوید هر چند شیالت 
داریم در مورد  به هر حال  اما  دارد  یگان حفاظت 
دریا حرف می زنیم و نظارت مدام بر وجب به وجب 
آب ها ممکن نیست : »دریابانی وظیفه  دارد با هر 
کند.  برخورد  است  آب  روی  که  بی هویتی  شناور 
شناورهای ثبت شده هم اگر اقدام به صید غیرمجاز 
سهمیه صیدشان  از  بشویم  آن  متوجه  ما  و  کنند 
مراجع  به  یا  می کنیم  جریمه شان  یا  می کنیم  کم 
قضایی تحویل می دهیم اما از آنجا که دادگاه خاص 
شیالت نداریم،  برخورد با صیادان غیرمجاز بر مبنای 
سابقه ای که دارند، متفاوت است.« وضعیت امروز 
سازمان  که  برخوردی  می دهد  نشان  خزر  دریای 
شیالت از آن صحبت می کند،  آنقدرها هم بازدارنده 
نیست و شیالت هم این را می داند که صحبت از 
فرهنگ سازی می کند. آقای کاکولکی می گوید: »ما 
باید متوجه باشیم که همه کار را با جریمه نمی شود 
پیش برد. سازمان شیالت این تجربه را دارد که در 
برخی مناطق خزر حفاظت از رودخانه ها را به خود 
تعاونی های صید واگذار کند و در طول چهار پنج 
سال گذشته نتیجه خوبی هم از این کار گرفته است، 
تا جایی که امسال صید ماهی سپید در دریای خزر 
دو برابر شده است. این نشان می دهد که حفاظت از 
برنامه رهاسازی بچه ماهی به خوبی در بعضی جاها 
انجام می شود اما بیش از اینها باید به عهده سازمان 
محیط زیست و رسانه ها باشد که مردم را آگاه کنند 
تا از صید غیرمجاز خودداری کنند.«  فصل صید 
که تمام می شود،  صیادان برمی گردند سر زمین های 
کشاورزی شان و زمین تعاونی را هم مزایده ای واگذار 
می کنند به مهمان پذیرها. در تمام تابستان،  فاضالب 
دریا  به  همچنان  کشاورزی  و  صنعتی  شهری، 

می ریزد و ماهی ها هر روز کمتر و کمتر می شوند.

آمل-خبرنگار وارش: سید جعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرستان آمل در جلسه ستاد اجرایي پزشک خانواده شهری گفت: 
طرح اجرای پزشک خانواده هدف دولت برای ارتقای سالمت خانواده ها 
می باشد تا قبل از اینکه دچار مشکل بشوند و کارشان به مراکز درماني 
و بیمارستانها کشیده شود تحت نظارت و کنترل پزشک خانواده قرار 
بگیرند و از سالمت خود آگاهي داشته باشند. وی با بیان اینک پزشک 
خانواده براي هر فرد ایراني الزم و ضروري مي باشد افزود: با اجراي طرح 
پزشک خانواده سالمت افراد پایدار مي ماند و هر فرد بصورت رایگان نزد 
پزشک خانواده مي رود و مي تواند تحت درمان قرار گیرد. فرماندار آمل 
ادامه داد: ما تابع سیاست هاي دولت هستیم تا انشاء اله در کل کشور 
این طرح اجرایي بشود و امیدواریم این عمل در سطح 2 بیشتر انجام 
گیرد و با مکاتباتي که با استانداري خواهیم داشت مشکالت پیش روي 

این طرح را بررسي خواهیم کرد تا بتوانیم این مسائل و مشکالت را حل 
نمائیم.  دکتر حمزه قاسمي رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
آمل گفت: مشکل اساسي ما پزشک خانواده نداشتن کلینیک ویژه در 
شهرستان می باشد. وی اشاره کرد: درطرح پزشک خانواده درآمل  30 
درصد پزشکان متخصص قرارداد دارند و بعضي از پزشکان متخصص 
قرارداد ندارند. قاسمی اظهارداشت: تنها 2 پزشک قلب در پزشک خانواده 
فعالیت مي کنند و مهمترین دغدغه بحث رایگان بودن پزشک خانواده 
در شهر مي باشد و در پزشک خانواده روستا مبالغي از آنها گرفته مي شود 
اما در پزشک خانواده شهري بصورت رایگان انجام مي گردد.  رییس 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل با بیان اینکه تنها در دو استان 
مازندران و فارس پزشک خانواده در حال اجرا مي باشد. دکتر قاسمی 
اظهارامیدواری کرد:  10 مرکز به صورت استیجاري در حال فعالیت 

هستند که مي توان با کمک شهرداري و خرید زمین مناسب در 10 نقطه 
از شهر مراکز بهداشتي ودرماني ایجاد کنیم تا مردم دچار مشکل نشود 
و به راحتي دسترسي به اماکن بهداشتي داشته باشند.  وي اضافه کرد: 
مشکالت متعدد دراین بخش از تعداد 9 پزشک متخصص قلب فقط 2 
نفر ،از 12 جراح عمومي 3 نفر ،از 7 جراح داخلي 4 نفر ، از9 ارولوژیست 

3 نفر در قالب پزشک خانواده فعالیت دارند که این رقم خوبي نیست. 

فرماندار ویژه آمل:

مشکالت  طرح اجرای پزشک خانواده در آمل مرتفع گردد 

دریا روزی رسان است

نـان گرفتن از آب گل آلـود


