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از فطرت می جوشد.  فطر، چیدن میوه هایی است که 
فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. 
پیروزی بر خصم درون، جشنی روحانی دارد به نام عید 
فطر، که میثاق بستن با فطرت را از سوی روزه داران 
مجاهده گر اعالم می دارد. عید فطر، پاداش افطارهای 
قصد  با  های  انفاق  قبولی  ُمهر  جاست،  به  و  خالصانه 
قربت و پایان نامه دوره ایثار و گذشت در مسائل مالی 
خداپرستی  و  خداترسی  و  خداجویی  عید  فطر،  است. 

است.
کرده  و سرور  شادی  غرق  را  زمان  و  زمین  که  عیدی 
و  عبادت  ماه  یک  شکرانه  به  زمین  ساکنان  است. 
نیایش، عید گرفته اند و ساکنان آسمان نیز مأمور شده 
الهی  عرش  سوی  از  را  هایی  پاداش  و  جوایز  که  اند 
که  راستی  به  و  بیاورند  خاکی  کره  این  ساکنان  برای 
و  در جوش  آسمان  و  زمان  زمین،  بزرگ،  روز  این  در 

خروش اند.
عید فطر، روزی است که فطرت آدمی به واسطه سی 
فضای  کردن  معطر  به  و  شده  شکوفا  اخالص،  روز 
زندگی انسان می پردازد. به راستی که فطرت، چه عطر 
دل انگیز و روح افزایی دارد و زندگی در پرتوی فطرت 
است.  معنوی  های  زیبایی  عید  عیدفطر،  زیباست!  چه 
عید  این  است.  سعادت  عید  و  بشارت  عید  فطر،  عید 

سعید، بر تمامی فطرت های بیدار مبارک باد.
عید فطر، جشن تولد فطرت است؛ فطرتي که از غبارها 
خود  شکل  زیباترین  در  اکنون  و  شده  پاک  زنگارها  و 
و  کجا  من  مي اندیشم،  خودم  به  مي کند.  خودنمایي 
را  قلبم  گناه،  سیاهي  و  جهل  غبار  کجا.  خدا  میهماني 
آلوده کرده است و خریداري براي این قلب زنگار گرفته 
نمي یابم. به خدایم مي اندیشم که سراسر لطف است و 

مهربان ترین مهربانان. غفار است و بنده نواز.

جال  را  قلبم  و  مي کند  دعوت  خودش  میهماني  به  مرا 
مي دهد. یادم مي آورد فطرت توحیدي ام را، یادم مي آورد 
خدایم،  خودم،  را.  بیروني ام  و  دروني  شیطان  با  مبارزه 
مي آورم.  یاد  به  بودم،  کرده  فراموش  که  را  جایگاهم 
اکنون که میهماني تمام شده و عید فطر فرا رسیده، انگار 

از نو متولد مي شوم و به روشني مي بینم که بازگشت به 
فطرتم را جشن گرفته ام. امیرمؤمنان علي)ع( نیز جشن 

فطرت را این گونه به عید فطر نسبت مي دهد:
نماز  پذیرفته،  را  روزه اش  است که خدا  این عید کسي 
روز  آن  نشود،  نافرماني  روز که خدا  و هر  را ستوده  او 

عید است.
عید رمضان، در حقیقت عید شکر است؛ شکر به خاطر 
شکر  الهي.  ضیافت  ماهه  یک  دوران  گذراندن  توفیِق 
روزه داري. شکر توفیق عبادت و ذکر و خشوع و توسل 
این  براي  هم  حقیقتًا  حق.  حضرت  کبریایي  بارگاه  به 

شکر، انسان مؤمن باید عید بگیرد.
در خاتمه باید گفت بر همگان الزم است خدای متعال 
را به سبب روزه هایی که در ماه رمضان گرفتند، شکر 
کنند، باید بر ماهی که قرآن مجید در آن نازل شد، امام 
علی)ع( در آن به شهادت رسید، و برای ما رحمت، پاکی 
و تقوا به ارمغان آورد و ماهی که از آمدنش خوشحال و 
از رفتنش نگران می شویم، سالم گفت، حال که پس 
نورانی  روح  و  پاک  انسان  قلب  داری  روزه  ماه  از یک 
شده بنابراین باید سعی کرد این نورانیت را در همه ایام 

سال حفظ کرد.
هم چنین باید کالم حضرت عیسی)ع( در یکی از اعیاد 
مسیحیان و زمانی که برای حواریین، مائده آسمانی فرا 
رسید، را مورد توجه قرار داد؛ آنجا که حضرت مسیح)ع( 
به پیشگاه خداوند چنین عرضه داشت: »اللهم ربنا أنزل 
علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا الولنا وآخرنا وآیة 
پروردگارا!  خداوندا!  الرازقین«؛  خیر  وأنت  وارزقنا  منک 
آخر  و  اول  برای  تا  بفرست  ما  بر  مائده ای  آسمان  از 
ما، عیدی باشد و نشانه ای از تو؛ و به ما روزی ده! تو 

بهترین روزی دهندگانی.
نیست که گوشه ای  بعید  تو  بی پایان  از کرم  پروردگارا! 
از این رحمت وسیع و گسترده ات را شامل حال ما نیز 

بفرمایی.
پروردگارا! ما را از بندگان خاصت قرار ده و توفیق کسب 

ویژگی های صفات عبادالرحمن را به ما مرحمت کن.

عید فطر؛ عید زیبایی های معنوی است
 جناب آقای وحیدرضا عسکری مدیر محترم گروه فرآورده های چوبی صالح

علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزیر بهداشت در آیین آغاز فاز سوم کارآزمایی 
بالینی واکسن کرونا در استان کرمان که با تزریق واکسن تولید مشترک ایران 
و کوبا با حضور علی زینی وند استاندار کرمان، رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم 
برگزار و  استان کرمان  ثاراهلل  پزشکی کرمان و سرهنگ نظری جانشین سپاه 
بیماری کرونا  با کنترل  ارتباط  اظهار داشت: شاهد جهش علمی در  انجام شد 

در کشور هستیم.
دارد  وجود  فرصت هایی  دل سختی ها  در  می فرماید  خداوند  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: کارهای علمی پژوهشی زیادی در کشور در ارتباط با ویروس کرونا انجام 

شده است و دستاوردهای خوبی داشتیم.
امکان  حتی  اول  روزهای  در  اینکه  یادآوری  با  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون 
نوشتن پروتکل برای مدیریت بیماری کرونا نداشتیم و با مشکل مواجه بودیم 

گفت: اما امروز به دانش تولید واکسن در دنیا رسیده ایم.
وی با تصریح به اینکه تولید واکسن هم از نظر سالمت مردم اهمیت دارد و هم 
آبروی کشور است اضافه کرد: امروز تولید واکسن کرونای ایرانی آغاز شده است 
و امیدواریم هرچه سریع تر به یک واکسن بومی برای کنترل بیماری کرونا که 
جهان را درگیر کرده است برسیم و کرمان یکی از استان هایی است که در آن 

سایت تولید واکسن راه اندازی شده است که امیدواریم موفق باشد.

استان کرمان ظرفیت تولید واکسن کرونا در کشور را دارد
کادر  زحمات  از  اینکه  ابراز  با  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استاندار  زینی وند  علی 
درمان در یک سال گذشته برای مقابله با بیماری کرونا سپاسگزاریم و به شهدای 
این عرصه درود می فرستیم گفت: مردم استان کرمان در رعایت پروتکل های 

بهداشتی مقابله با کرونا همکاری خوبی دارند.
وی با اشاره به اینکه میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی مردم استان کرمان 
مجبوریم  مردم  جان  و  سالمت  بین  گفت:  است  باالتر  کشوری  میانگین  از 

محدودیت هایی را اعمال کنیم و مردم را به سختی بیندازیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه استان کرمان از استان هایی است که گزارشی مبنی 
بر تخلف در واکسیناسیون کرونا در آن نداریم ادامه داد: از این بابت از مردم، 

دست اندرکاران و دستگاه های نظارتی تشکر می کنم.
وی با تأکید به اینکه استان کرمان ظرفیت تولید واکسن کرونا در کشور را دارد 
ادامه داد: بر اساس گزارشی که داریم و اعتمادی که دانشگاه علوم پزشکی به 

ما داده است واکسن تولید مشترک ایران و کوبا واکسن قابل اعتمادی است.
زینی وند با بیان اینکه مسئوالن در این زمینه اقدام کنند و تزریق واکسن را انجام 
امیدوارم  و  واکسن هستم  نوع  این  از  استفاده  داوطلب  بدهند گفت: خودم هم 

به زودی تولید این نوع واکسن در استان آغاز شود.

  هر چند تحقیقات مستند و مستدلی در خصوص میزان شادی در جامعه انجام 
در  میزان شادی  است،  منتشر شده  تاکنون  که  آمارهایی  اکثر  اما  است،  نشده 
جامعه ایران را کم و پایین تر از میانگین های جهانی ارزیابی کرده اند. در مقابل، 
گزارش ها از رشد آمار بیماری های روانی، میزان افسردگی و پرخاشگری در میان 

ساکنین شهرهای بزرگ و پرتراکم کشور حکایت می کنند.
باید  گمان  بی  جهان  سراسر  در  شمار  بی  پژوهش های  و  مطالعات  اساس  بر 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  زندگی  در  غم  و  شادی  که  پذیرفت 
انسانها، تأثیرات عمده ای دارد و چه بسا که بسیاری از کشورها در راه افزایش 
شادی همگانی و فردی در کشور خود برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند. 
به رغم وجود صدها مطالعه در حوزه شادی و بعد اجتماعی آن نشاط و تاکید 
این مطالعات بر طراحی و ایجاد شادی در زندگی ایرانیان، اما به نظر می رسد 
در کشور ما این مهم با توجه چندانی روبه رو نبوده است و گاه در کشور بنا به 
به  امری متروک شده و  نادرست و بدون استدالل  مقامات، شادی  تعبیرهای 
حاشیه گذاشته شده است، در حالی که این امر نه با فرهنگ ملی ایرانیان چندان 
تناسبی دارد و نه با فرهنگ دینی کشور. با وجود پتانسیلهای گوناگون در کشور، 
سن امید به زندگی در ایران حدود ۷۲ سال است که خود حکایت از فاصله بسیار 

ما با کشورهای پیشرفته و اروپایی است.
در حالی که به نظر می رسد در چارچوب برنامه ای اصولی و اصالح برخی روشها 
می توان با یاری گرفتن از رسانه های گروهی و اجتماعی مانند صدا و سیما، 
سینما و رسانه های جمعی و طراحی شهری شاد ... به سوی جامعه ای شادتر 
حرکت کرد جامعه ای که در کنار شادی بیشتر مسلمًا نتایج مثبتی از تالش و 
حرکت به سمت جلو را همراه خود دارد و همچنین باعث جذب حداکثری جوانان 
به مشارکت، افزایش امید، نوع دوستی، جامعه پسندی و فرایض دینی خواهد 
شد، چرا که جوان به دنبال شادی و تفریح است و عدم وجود بسترهای مناسب 
برای شادی می تواند تبعات بدی را برای جوانان و جامعه ماند اعتیاد و مصرف 

الکل به همراه داشته باشد.
زندگی در شهر های شاد دلبستگی بیشتری را به محله ها و همسایگان ایجاد 
می کند و ساکنین شهر های شاد معموال از مهاجرت پرهیز می کنند. نوع دوست 
ترند، امیدوارند، آرامش بیشتری را تجربه می کنند و از سبک زندگی و کیفیت 
مطلوب تری برخوردارند. اگرچه اشتغال و درآمد ماهیانه و سطح تولید ناخالص 
داخلی مردم کشورها با سطح شادی آنها در ارتباط است و اغلب کشورهای شاد 
باالیی  درآمد  و  اشتغال  و سطح  باال  اجتماعی  استانداردهای سالمت  از  جهان 
برخوردارند ولی با روش های بسیار ساده و آسانی می توان سطح شادی و امید را 
در بین مردم شهرهای کشور نسبت به وضع موجود افزایش داد به عنوان نمونه 

بعضی از این راهکارها فهرست وار مطرح می شود:
از  فکاهی  و  طنز  های  برنامه  و  ها  فیلم   ، ها  جنگ  نمایش  همگانی،  ورزش 
رسانه های تصویری، تقویت روحیه امید و توکل، جشنواره های خیابانی، تشویق 
به پیاده روی و طراحی پیاده راه، جشنواره های اقوام، مسابقات کتاب خوانی، 
خدمات  فودها،  استریت  طراحی  و  توسعه  خیریه،  و  محلی  بازارهای  طراحی 
سالمت، افزایش موزه ها، آموزش مهارتهای زندگی، توسعه سینماها و نمایش 
نمایش حیوانات  نمایش های خیابانی،  فیلم های کمدی، سیرک ها،  تاترها و 
دست آموز، ساماندهی ترافیک و حمل و نقل، پخش موسیقی در اماکن عمومی، 
تندیس  بخشش،  و  قدردانی  مهارت های  اموزش  مردم،  به  خدمات  بر  نظارت 
مشاهیر، جشنواره های نوع دوستی، مشارکت مردم در تصمیم گیری، احترام به 
حقوق شهروندی، کاهش فساد اداری، اجازه ابراز هیجانات مثبت در مناسبت ها 
و مراسم شاد،زیست شبانه، جشنوارهای اقلیت ها و اقوام، طراحی محیط های 
شاد، طراحی محالت با توجه به حس هویت مکان و دلبستگی مکان، کنسرت 
با  اجتماعی  استانداردهای سالمت  و  رفاه  اشتغال، سطح  افزایش  محلی،  های 
تالش و احتمام جدی حکمرانی  و... ده ها راهکار دیگر که بسیاری از آنها ممکن 

است حتی بدون هزینه باشد.و سطح امید و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

معاون وزیر بهداشت: به دانش کامل تولید واکسن کرونا دست یافته ایم

 سالمت مردم و آبروی کشور را در تولید 
واکسن مدنظر داریم

با افزایش افسردگی و پرخاشگری در 
جامعه چه کنیم؟
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با  ارتباط  برقراری  افراطی،  و  منطقی  غیر  خودگذشتگی  از 
افراد معتاد و مشکل دار و همچنین نداشتن اعتماد به نفس 

کامل از نشانه افرادی است که دچار تله “ایثار” هستند.
کمال  مبین  و  اخالقی  موضوعی  نوع  هم  به  داشتن  ایثار 
به  افراد  از  برخی  گاهی  ولی  است  شرافت  و  انسانیت 
شکل  دچار  گذشته  در  خود  پنهان  و  پیدا  مشکالت  دلیل 
بیمارگونه ای از این مسئله می شود که در روانشناسی به آن 
گونه  افراط  این شکل  واقع  در  می گویند.  ایثار”  “طرح واره 
برای  فرد  اندازه  از  بیش  گذشتگی  خود  از  به  مربوط  ایثار، 

کمک به دیگران است.
نیازهای  مقابل  در  خود  نیازهای  به  فرد  طرح واره  این  در 
دیگران بی توجه می شود. او تا زمانی که نیازهای دیگران 
را برطرف نکند نمی تواند احساس آرامش داشته باشد. او از 
اینکه به خودش توجه کند در حالی که دیگران به کمک 
احتیاج دارند، احساس گناه می کند. برای همین سعی می کند 
تا به دیگران کمک کند و این احساس گناه را در درون خود 

آرام کند.
احساس  دیگران،  به  کمک  از  طرح واره،  این  دچار  فرد 
ارزشمندی و اعتماد به نفس می کند. او از وقت استراحت و 
آرامش خودش می گذرد و آن زمان را به دیگران اختصاص 

داده و نیازهای اطرافیان را در اولویت قرار می دهد.
وی با بیان اینکه روابط عاطفی و ازدواج این افراد به شدت 
تحت تأثیر طرح واره آنها است، افزود: در روابط عاطفی این 
گیری  چشم  مشکالت  که  می شوند  کسانی  عاشق  افراد 
ایثار  حس  می توانند  که  است  صورت  این  در  چون  دارند، 
و از خود گذشتگی شأن را در مورد آنها بیشتر راضی کنند. 
آنها در روابط عاطفی شأن دچار مشکل هستند چون جذب 
آدم های معتاد، معلول، فقیر و با افراد شکست خورده عاطفی 

می شوند.
چون در این نوع روابط می توانند طرحواره ایثارگری شأن را 
همچنان ادامه دهند ولی اگر رابطه ای بر اساس ایثارگری و 
خدمت نباشد، آنها سردرگم می شوند و نمی توانند نقشی را 

برای خود در زندگی پیدا کنند.
گونه  وسواس  مسئولیت  احساس  دیگران  قبال  در  آنها 
اوج  در  می دهند.  افراطی  سرویس  اطرافیان  به  و  می کنند 
باشد،  داشته  تقاضایی  آنها  از  اگر شخصی  کار،  و  خستگی 
نمی توانند “نه” بگویند. از اینکه به خواسته دیگران بی توجه 
باشند، احساس خودخواه بودن می کنند. همیشه سنگ صبور 
اطرافیانشان هستند و همدردی شدیدی با آنها دارند و آنقدر 
به این کار ادامه می دهند تا به ضرر خودشان تمام می شود.

بعد از مدتی این افراد احساس می کنند که از آنها سوءاستفاده 
شده، در صورتی که خودشان تمام موقعیت ها را ساخته اند تا 
مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. آنها از رفتارهای غیر منصفانه 
غالبًا  افراد  این  و شاکی می شوند.  ناراضی  با خود،  دیگران 
و  مزمن  درد، خستگی  معده  نظیر  فیزیکی  دچار مشکالت 
مشکالت  این  طریق  از  آنها  می شوند.  روده ای  مشکالت 
را  دیگران  و  کنند  کسب  را  دیگران  توجه  می کنند  سعی 
اما  آنها محبت و توجه نشان دهند.  مجبور می کنند که به 
وقتی دیگران توجه و پیشنهاد کمتری برای کمک به این 

افراد نشان می دهند، احساس خشم درونی می کنند.
زمانی که والدین از فرزند خود، بیش از اندازه انتظار دارند، 
کودکی تربیت می کنند که خود را مدام الزم به رفع انتظارات 
دیگران می کند. انتظارات غیر معقول و بیش از اندازه از یک 
کودک او را به طرح واره ایثار سوق می دهد. به طور نمونه 
محول کردن کارهای خانه به کودک، اگرچه امری پسندیده 
اما  ایجاد می کند  در وی  را  پذیری  ابعاد مسئولیت  و  است 
زمانی که بیش از حد و بی مورد باشد، به فرد آسیب می زند.
یکی از مهم ترین اقدامات پذیرش این واقعیت است که فرد 
قبول کند که دچار ایثار وسواس گونه شده و روند درمان را 
بپذیرد، فرد باید به این دانایی برسد که فداکاری ها و از خود 

گذشتگی هایش حالتی بیمارگونه و غیرعادی است.
ببیند که کدام  و  باشد  داشته  به خود  دقیق  نگاهی  باید  او 
بی  فداکاری های  مسیر  در  نیازهایش  و  خواسته ها  از  یک 
مورد نادیده گرفته شده و بی توجه باقی مانده اند. در واقع در 
این مرحله فرد باید خودش را در آغوش بگیرد و با خودش 
همدردی کند نوشتن یک نامه و گفتگو با خود می تواند شروع 
خوبی باشد. همچنین فرد باید شروع به ایجاد تغییراتی در 
رفتارهایش کند مثاًل از دادن خدمات بیش از حد به دیگران 
خودداری کند. دریافت کمک از دیگران را تمرین کرده و از 

همه مهم تر توانایی “نه” گفتن را در خودش پرورش دهد.

افرادی که نمی توانند “نه” بگویند
آسیب های از 

افراطی خودگذشتگی 

واقعیت این است که کشور ما علیرغم برخورداری از مزیت های 
رقابتی کلیدی، همچون نیروی کار ارزان، دانش فنی، موقعیت 
جغرافیایی منحصربه فرد و نیاز مبرم به مزیت های رقابتی بازار 
محصوالت باالدستی، تنها بخش اندکی از بازار جهانی قطعات 

و تجهیزات را در اختیار دارد.
بخش  به عنوان  تجهیزات،  و  قطعات  ساخت  صنعت  به  توجه 
نفت  صنعت  نظیر  استراتژیک  صنایع  تأمین  زنجیره  اساسی 
 ... و  خانگی  لوازم  نیرو،  دریایی،  ریلی،  هوایی،  گاز، خودرو،  و 
زیرا  است،  کشوری  هر  صنعتی  توسعه  برنامه   الینفک  جزء   ،
را  پایین دستی  صنایع  پایداری  می تواند  صنعت  این  در  تحول 
نیز فراهم سازد. چرا که قطعات و تجهیزات دست کم 60 درصد 
)تولیدکننده   OEM را در سطح  این صنایع  افزوده  ارزش  از 

اصلی تجهیزات( تشکیل می دهند. 
 OEM برای مثال، سهم قطعات
خودرو  صنعت  افزوده  ارزش  در 
حداقل 80 درصد، در ارزش افزوده 
صنعت ریلی، فراتر از80درصد و در 
کشتی سازی  صنعت  ارزش افزوده 

به عدد ۷0 درصد می رسد.
فراوانی  پتانسیل های  به عالوه، 
برای توسعه صنعت قطعه سازی در 

کشور وجود دارد:
بزرگ  بازارهای  به  دسترسی   *
را  ارزشمندی  فرصت  داخلی 
پیش روی صنعت قطعه سازی نهاده 
واردات   9۷ سال  آمار  طبق  است. 
نفت،  صنعت  خصوص  در  کشور، 
خودرو و ریلی به ترتیب 4۲ ، 338 
و۲1 میلیون دالر بوده است . این در حالی است که توانمندی 

ساخت بسیاری از قطعات مذکور در داخل کشور وجود دارد.
قابل  ارقام  نیز  منطقه  بازارهای  در  قطعات  واردات  میزان   *
تأملی را نشان می دهد. به طور مثال، میزان واردات کشورهای 
درخصوص  تنها  عربستان،  و  ترکیه  ازبکستان،  عراق،  هند، 
واردات خودرو سواری و قطعات مرتبط درسال۲019، به ترتیب 
5.6 ، 0/۲، 0/4، 0/8، 1/۲ میلیارد دالر بوده است که عمدتا 
از کشورهایی نظیر:آمریکا، آلمان، روسیه، ژاپن و ترکیه تامین 

شده است.
افق 1404 جمهوری  در  تعیین شده  اهداف  این،  بر  * عالوه 
اسالمی ایران نیز به نوعی مؤید ضرورت توجه ویژه به صنعت 

قطعه سازی است؛ چرا که تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 
کشور  تجهیزات  و  قطعات  صنعت  در  سرمایه گذاری  مستلزم 
میلیارد   ۲5 حداقل  تأمین  به  می توان  جمله  آن  از  که  است 
 6 و  داخل  ساخت  خودروهای  قطعات  تولید  برای  دالری 
سرمایه گذاری  مذکور،  قطعات  صادرات  جهت  دالری  میلیارد 
گاز  و  نفت  تجهیزات صنعت  تأمین  300میلیارد دالری جهت 
ریلی  صنعت  قطعات  در  دالری  ۲۲میلیارد  حداقل  صادرات  و 

اشاره نمود.
برخورداری  علیرغم  ما  کشور  که  است  این  واقعیت  اما 
ارزان،  کار  نیروی  همچون  کلیدی،  رقابتی  مزیت های  از 
و  فنی، موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد  دانش  از  برخورداری 
همچنین نیازمندی مبرم به مزیت های رقابتی بازار محصوالت 
اشتغال زایی،  و  تحریم گریزی  صادرات پذیری،  نظیر  باالدستی 
بازارهای  از  اندکی  بخش  تنها   ،... و  باال  افزوده  ارزش  خلق 
است؛  داده   خوداختصاص  به  را  تجهیزات  و  قطعات  جهانی 
به طور مثال، سهم کشور از بازار 1800 میلیارد دالری قطعات 
این  و  دالر  میلیون   11۷ تنها  جهان  موتوری  نقلیه  وسایل 
ریلی  تجهیزات صنعت  میلیارد دالری  بازار 1۲  مورد  در  رقم، 
که  است  صورتی  در  این  است.  نرفته  فراتر  دالر  1میلیون  از 
تقریبا تمامی فعاالن و خبرگان صنعت کشور معتقدند هم اکنون 
صنعت  تقاضای  و  عرضه  سمت  دو  در  فراوانی  ظرفیت های 
ساخت قطعات و تجهیزات در کشور وجود دارد یعنی در کشور 
نیازمندی سمت  هم توانمندی سمت عرضه وجود دارد و هم 
و  نشده  دو محقق  این  بهم رسانی  بدالیل مختلف  ولی  تقاضا 
شرایط  این  در  هستیم.  مواجه  بازار  شکست  با  زمینه  این  در 
ایفای  با  ورود دولت و نهادهای توسعه ای دولتی یا خصوصی 
اعتمادسازی،  گفتمان سازی،  آگاه سازی،  عارضه یابی،  نقش 

امری  بهم رسان  و  تسهیل گری  جریان سازی،  مطالبه گری، 
الزامی است.

از جمله مهم ترین چالش های حال حاضر صنعت ساخت قطعات 
و تجهیزات کشور می تواند به این موارد اشاره نمود:

از تأمین مواد  رویه های نامناسب قیمت گذاری در کل زنجیره 
فقدان  تصمیم گیرنده،  نهادهای  تعدد  نهایی؛  تا محصول  اولیه 
صنعت  در  منسجم  و  یکپارچه  بلندمدت،  جامع،  سیاست های 
قطعات و تجهیزات؛ ارزبری و وابستگی صنعت قطعه سازی به 
ارز، قطعات خارجی و مشکالت تخصیص ارز؛ محدودیت های 
از  اولیه  مواد  تأمین  مشکالت  ترخیص؛  مشکالت  و  گمرکی 
داخل )نبود ظرفیت( و خارج )بدلیل تحریم ها( و افزایش قیمت 
مواد اولیه؛ عدم وجود شفافیت در میزان عمق ساخت داخل و 

فقدان ارتباط فناورانه با سایر صنایع.
استفاده  چالش ها  این  از  رفت  برون  فرصت های  از  یکی  اما 
بین   بازارها،  و  فناوری ها  قابلیت ها،  سرریز  بالقوه  ازفرصت 
هوایی،  نفت،  دفاعی،  خودرو،  می باشد)صنعت  مختلف  صنایع 
باید در کنار توجه به محصوالت  ...(یعنی کشور  نیرو و  ریلی، 
پایین دستی که بعنوان محصوالت نهایی صنایع استراتژیک از 
آنها یاد می شود تمرکز خود را بر روی صنعت باالدستی )قطعات 
و تجهیزات( که فصل مشترک سایر صنایع محسوب می شود 
قرار دهد. در همین راستا اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که 
در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
)1398/08/۲8(، این موضوع را مطرح نمودند که »قطعه سازی 
در حوزه های مختلف -نفت، خودرو، لوازم خانگی، حمل و  نقل، 
فناوری  و  دانش  تبادل  هم  با  و  بشود  تجمیع  ماشین آالت- 

داشته باشند تا به هم افزایی برسند« دال بر این مدعاست.

شهداد نامی آشنا طی دو دهه اخیر در بستر صنعت گردشگری 
ایران است، این منطقه که در گذشته مرکز ایالت آراتا در ایران 
باستان بوده را به نام خبیص هم می شناسند، آنجا که قدیمی 
شهر  از  بقایایی  و  کردند  کشف  را  ایران  فلزی  پرچم  ترین 

کوتوله ها پیدا شده است.
بیرق فلزی شهداد که هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری 
می شود در کنار مجموعه از اشیای تاریخی مربوط 6 هزار سال 
قبل حلقه ای اصلی از تمدن شرق ایران محسوب می شود اما 
بر  گذشته  از  بیش  را  نام شهداد  اخیر  دهه  دو  که طی  آنچه 
و  است  لوت  کویر  پرونده  جهانی  ثبت  می کند  جاری  زبان ها 
در این میان شهداد ۷0 درصد از عرصه این کویر را در خود 

جای داده است.
کویرلوت در واقع چهارمین پرونده ثبت جهانی طبیعی جهان و 
اولین اثر ثبت شده طبیعی ایران است که تا قبل از شیوع کرونا 
در فصل گردشگری کویرنوردی به خصوص در پاییز، زمستان 
ویژه  به  المللی  بین  گردشگران  گسترده  شاهد حضور  بهار  و 

اروپایی ها و طبیعت گردان ایران بود.
استان کرمان ۷ اثر ثبت جهانی را در خود جای داده که یکی از 
جالب توجه ترین آنها عجایب خارق العاده کویر است، آنجا که 
گرم ترین نقطه زمین با عنوان گندم بریان، قرار دارد و کمی آن 
سوتر گلدان های طبیعی کویر )نبکاها( از زمین سر بر آورده اند 
و کمربندی از کلوت ها که از آنها به عنوان نگهبانان کویر یاد 

می شود نیز گردشگران را به خود جذب می کنند.
رودخانه شور که علیرغم عبور از گرم ترین کویر ایران اما هیچ 
البته دریاچه ای نوپدید در میانه کلوت  گاه خشک نمی شود و 
ها که در کنار دره کشیت، آسمان پر ستاره لوت، نخلستان ها 
و بلند ترین تپه های شنی جهان و ... کلکسیونی از زیبایی های 
طبیعی را فراهم کرده که در کمتر نقطه ای از کشور و جهان 

می توان آنها را یافت.
که  حالی  در  کویر  جهانی  ثبت  زمان  از  اینجاست  سوال  اما 
از جاذبه های گردشگری است چه برنامه  منطقه شهداد مملو 
ریزی برای بالقوه کردن صنعت گردشگری انجام شده است؟!

جواب این سوال را می توان با سفری کوتاه به منطقه شهداد 
مشاهده کرد؛ فاصله شهر کرمان با شهداد تقریبًا 100 کیلومتر 
است هر چند قبل از شیوع کرونا مردم از استان های مختلف 
اکنون  هم  اما  داشتند  حضور  منطقه  این  در  دائمًا  کشور 
شخصی  خودروهای  یا  آفرود  خودروهای  بر  سوار  کرمانی ها 
در  حضور  بدون  و  می برند  همراه  به  را  خود  نیازهای  تمامی 
به  را  کویر خود  حاشیه  و کمپ های محدود  روستاها  شهداد، 

دریاچه و کلوت ها و یا عمق کویر می رسانند.
اتوبوس ها و کامیون ها در میانه کویر و در  بدون هیچ مانعی 
کنار کلوت ها که گاه میلیون ها سال قدمت دارند می روند و در 

کمتر جایی از کویر می توان به مکانی بکر دست یافت.
اتوبوس ها و کامیون ها در میانه کویر و در  بدون هیچ مانعی 
کنار کلوت ها که گاه میلیون ها سال قدمت دارند می روند و در 

کمتر جایی از کویر می توان به مکانی بکر دست یافت.
کناره های کلوت ها مملو از آجر و بلوک سیمانی و یا بقایای 
آتش برای طبخ غذا و یا کمپ ها است، رد تایر خودروها همه جا 
هستند و گاه شاهد کنده شدن و تخریب برخی از قسمت های 
در مکان های مختلف  زباله ها  توسط مردم هستیم،  کلوت ها 
کویر لوت که زمانی عاری از هرگونه زباله بود دیده می شود. 
و  میوه  پوست  و  نیمه سوخته  هیزم های  شیشه های شکسته، 
انواع زباله های کمپ های گردشگری را می توان در کویر یافت.
با شیوع کرونا گستره حضور مردم در کویر برای فاصله گرفتن 
از یکدیگر نیز بیشتر شده و آسیب به طبیعت بکر لوت بیش از 
گذشته به چشم می خورد، تورهای گردشگری حتی در زمان 

اوج کرونا به صورت غیر رسمی فعال هستند.
را مشاهده  زباله ها  انواع  نیز می توان  در اطراف دریاچه جوان 
زیبای  اثر  این  طبیعت  در  موجود  آلودگی  بر  روز  هر  و  کرد 

جهانی افزوده می شود.
با تاریک شدن هوا حتی در اطراف نبکاها می توان جوانانی که 
به  را  تاریخی  این جنگل  آتش روشن می کنند و گاه گیاهان 
آتش می کشند مشاهده کرد و البته به صراحت می توان دید 

که هیچ برنامه ای برای ساماندهی گردشگری در این منطقه 
وجود ندارد و همه چیز باری به هر جهت رها شده است.

عدم وجود سرویس بهداشتی، مسجد و مراکز عرضه کاالهای 
مورد نیاز مسافران نشان می دهند نه مردم محلی به این دیدگاه 
نه  و  کنند  ریزی  برنامه  درآمد  ایجاد  برای  باید  که  رسیده اند 

مسئوالن فکری به حال ایجاد زیر ساخت کرده اند.
برنامه  نهبندان و عدم  به  شاید تخریب دو ساله جاده شهداد 
آبرومند  موقت  مسیر  یک  حتی  ایجاد  برای  مسئوالن  ریزی 
نشان می دهد در این اثر ثبت جهانی هیچ چشم انداز مشخصی 
نیست چرا وعده هایی که در جلسات  ندارد و مشخص  وجود 
مختلف مطرح می شود هیچ گاه نمودی در زندگی واقعی پیدا 

نمی کند.
در این زمینه با مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان که 
گفتگو  به  می باشد  نیز  شهداد  اهل  رسانه ای  فعاالن  از  یکی 
و  است  مند  دغدغه  زمینه  این  در  زاده  تقی  عباس  نشستیم، 
می گوید: یکی از اتفاقات ارزشمند در عرصه گردشگری استان 
کرمان ثبت جهانی کویر لوت بود که بین کرمان، سیستان و 

بلوچستان و خراسان جنوبی مشترک است.
روستاهای  و  لوت شهرها  بیابان  در گرداگرد  افزود:  زاده  تقی 
متعددی وجود دارند که بعضًا عالوه بر ویژگی های گردشگری 
نیز  توجه  جالب  باستانی  و  تاریخی  سوابق  دارای  خاص  و 
برای  فعالیت های  لوت  بیابان  جهانی  ثبت  از  پس  هستند، 
مراکز  توسعه  آنها  اما عمده  گرفته  توسعه گردشگری صورت 
بومگردی بوده است، در عین حال همین واحدها نیاز به آسیب 

شناسی نیاز دارد.
وی بیان کرد: برای مثال در شهداد که یکی از بیشترین تمرکز 
مراکز بومگردی را داریم یکی از پیشنهادهایی که بارها مطرح 
کردم این است که بومگردی ها باید یک انجمن و یا اتحادیه 
داشته باشند که از طریق آن هم سطح آموزش ها را ارتقا دهند 

و هم از تجربه های دیگران استفاده کنند.
این  هستیم  شاهد  مواقع  برخی  متأسفانه  کرد:  بیان  وی 
بومگردی ها منافع هم را برای جلب مسافر تهدید می کنند و 
در این میان برخی از تورهای گردشگری از استان های دیگر 
و یا استان کرمان سود به جیب می زنند و ممکن است سود 

چندانی به بومگردی ها ندهند.
مسافران  به  خدمات  و  محلی  جوامع  توسعه  برای  گفت:  وی 
انجمن  یک  نتوانسته اند  اما  شده  ایجاد  بومگردی  واحدهای 
توسعه  برای  اقتصادی  پتانسیل  این  وجود  از  و  کنند  ایجاد 

محلی استفاده کنند.
تقی زاده افزود: مدیریت مسافر در واقع خارج از منطقه شهداد 
است و بیشتر به دست آژانس ها و تورهای گردشگری قرار داد 

و سود ناشی از گردشگری عاید مردم منطقه نمی شود.
واقع  در  کرد:  بیان  کرمان  استانداری  روابط عمومی  مدیرکل 

فرد  به  دیروز  تا  می کردند  زندگی  منطقه  این  در  که  مردمی 
دیگری خدمات می دانند و حاال به تورها و آژانس ها خدمات 
کارگر  دیروز  تا  که  مردمی  است  این  بدبینانه  تعبیر  می دهند، 
مزرعه کشاورزی بودند امروز کارگر یک رستوران یا بومگردی 

شده اند اما ارتقا پیدا نکرده اند.
وی افزود: نیاز است مردم بومی به خصوص تحصیل کرده ها با 
آموزش و حمایت، نقش های مهم تری ایفا کنند، و برنامه ریزی 

باید به این افراد واگذار شود.
جاذبه های  به  لوت  گردشگری  در  گاه  گفت:  همچنین  وی 
بیابان لوت مثل کلوت ها، گندم بریان و دریاچه بیشتر توجه 
می شود و مسافران از کنار روستاها و شهرها رد و وارد بیابان 
بین  باید  کنیم  ایجاد  اقتصادی  بخواهیم چرخه  اگر  می شوند، 
گردشگر و کسانی که آنجا زندگی می کنند ارتباط ایجاد کنیم 

این ارتباط می تواند به داد و ستد اقتصادی ختم شود.
وی بیان کرد: این تجارت گرچه وجود دارد اما بسیار ضعیف 
است، سفر به شهداد یک روزه و به سمت طبیعت کویر لوت 
است در واقع مسافر همه مایحتاج خود را به همراه می آورد و 
پس از سفر یک روزه به لوت، بدون هیچ عایدی برای مردم 

باز می گردد.
اتفاق  هیچ  لوت  جهانی  ثبت  با  متناسب  کرد:  بیان  زاده  تقی 
و  بلوچستان  و  سیستان  در  وضعیت  این  نداده  روی  خاصی 
خراسان جنوبی بسیار ضعیف تر است که برای رفع این مشکل 

باید برنامه ریزی شود.
ارتباط  کرد:  بیان  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
با حفظ محیط زیست و فرهنگ  با جوامع محلی  گردشگران 
و  ببینید  آموزش  باید  اهالی  یابد،  افزایش  باید  بومی  جوامع 
توانمند شوند اما هم اکنون ۷0 درصد مردم منطقه شهداد زیر 
پوشش نهادهای حمایتی قرار دارد و سوال این است که در اوج 
پتانسیل های اقتصادی و گردشگری چرا مردم محروم هستند؟
تقی زاده گفت: جایی در برنامه ریزی مشکل دارد، یک برنامه 
تدوین  و  ندارد  وجود  منطقه  این  در  راه  نقشه  و  چارچوب  و 
نشده است، یکی دو نقطه را خیلی تقویت می کنیم اما بقیه را 
نمی بینم و توسعه نا متناسب ایجاد می کند و مشکالتی ایجاد 
می شود که پیامد اجتماعی و امنیتی دارد. در صورتیکه اگر این 
توازن وجود داشته باشد شاهد توسعه زیر ساخت ها در سطوح 

مختلف خواهیم بود.
وی افزود: به هر حال وقتی یک گردشگر به یک منطقه می آید 
به انواع خدمات نیاز دارد اما این خدمات ضعیف و یا اصاًل دیده 
نشده است، استفاده از توان تولید صنایع دستی در منطقه اصاًل 

دیده نشده و مردم ارتباطی با مسافران ندارد.
وی ادامه داد: دالل ها و رابط ها در حال حاضر بیشترین سود 
را می برند، در حالی که فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش 
می توانند دوره های آموزشی برای مردم محلی ایجاد کند ضمن 

با  ارتباط  برای  را  مردم  می توانند  زبان  آموزشگاه های  اینکه 
در  را  اینها  از  اما هیچکدام  کنند.  توانمند  گردشگران خارجی 
هیچ نقطه ای در لوت نمی بینیم و برنامه کلیشه ای وجود دارد.

از مردم محلی نظر گرفته نمی شود و  وی گفت: هیچ نظری 
نگاه فقط به کلوت ها و جاذبه ها است اما نگاه باید تغییر کند، 
زیر ساخت های شهری، بهداشت و درمان و عمران باید ارتقا 
یابد و هزینه کنیم تا مسافر و گردشگر به داخل شهر بیایید و 

موجب مهاجرت معکوس شود.
چرخه  کرد:  اضافه  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
گردشگری لوت حلقه های مفقوده ای دارد و به یک مطالعه نیاز 
است که باید با حضور تیم های پژوهشی در خود مناطق انجام 
شود، نسخه های بیرونی و تقلیدی از خارج از کشور پاسخگو 
اینها  با  متناسب  و  شناسایی  را  بومی  ویژگی های  باید  نیست 

کار کنیم.
در  می توانند  شرکت ها  و  اقتصادی  معین های  کرد:  بیان  وی 
این زمینه تأثیر گذار باشند، باید اجازه داده شود که شرکت های 
در  انحصار  جلوی  و  کنند  گزاری  سرمایه  منطقه  در  دیگر 
سرمایه گذاری گرفته شود، باید شرکت ها بومی تأسیس و در 

کنار شرکت های بزرگ توانمند شوند.
و  باالست  شهداد  منطقه  در  مهاجرت  نرخ  افزود:  زاده  تقی 
باز  شهداد  به  دانشگاه  و  سربازی  از  بعد  جوانان  از  بسیاری 
نمی گردند چون مهارت های الزم و امکانات در منطقه وجود 

ندارد و این مساله مشکل ساز است.
استاندار،  آورد  در  پول  گردشگر  از  نمی توانند  داد:  ادامه  وی 
فرماندار، بخشدار و تک تک مدیران محلی باید نگاهشان تغییر 

کند و به سمت توانمندکردن جوامع بومی حرکت کنند.
از  یکی  در  که  گردشگری  فعاالن  از  یکی  ابراهیمی  زهرا 
قبل  زندگی مردم شهداد  بومگردی است می گوید:  واحدهای 
و بعد از ثبت جهانی پرونده لوت هیچ تغییر محسوسی نکرده 
از راه دور چراغ های خودروها را  است چون مردم عماًل فقط 
لوت  کویر  راهی  دیگر  شهرهای  از  دسته  دسته  که  می بینند 
می شوند و حتی رغبتی برای حضور در کمپ ها و شهر شهداد 

ندارند.
وی می گوید: متأسفانه مسئوالن از گردشگری این منطقه فقط 
ثبت جهانی آن را انجام داده اند و بعد از گذشت بیش از دو سال 
از تخریب جاده شهداد نهبندان حتی برای آسفالت موفق جاده 
هم کاری نکرده اند و فقط هر سال آمار حضور گردشگران را 
زیر  تا  بود  زمان شیوع کرونا فرصت خوبی  در  بیان می دهند 
اتفاقی روی  اما عماًل هیچ  تقویت می شد  ساخت های منطقه 

نداده است.
وی افزود: در این اثر ثبت جهانی عماًل برنامه ای برای توسعه 
و  است  مانده  کاغذ  و همه چیز روی  ندارد  گردشگری وجود 

عماًل جوامع محلی از بابت گردشگری توانمند نشده اند.
ایام  تمام  در  از حضور گسترده مردم  تأسف  ابزار  با  ابراهیمی 
متأثر  شدت  به  منطقه  گفت:  گذشته  سال  طی  کرونا  شیوع 
برای شهداد  آورده شأن  تنها  است که  از حضور گردشگرانی 
زباله هایشان است و حتی یک بطری آب از مغازه های منطقه 

خریداری نمی کنند.
وی گفت: متأسفانه جاده لوت نیز به گونه ای احداث شده که از 
شهر شهداد و روستاها عبور نمی کند و عماًل مسافران هم دیگر 

رغبتی برای حضور در شهر و روستاها ندارند.
توسعه گردشگری در  زمینه  باید در  بیان کرد: مسئوالن  وی 
مناطقی مانند شهداد به صورت جدی روی توانمند کردن مردم 
محلی از طریق اراده خدمات گردشگری، توسعه صنایع دستی 
و ایجاد جذابیت های بیشتر بپردازند و ارائه تسهیالت به جوانان 
شهدادی زمینه بازگشت جوانان مهاجر به شهداد را مهیا کنند.

در شرایط موجود به نظر می رسد باید طرح جامع گردشگری 
لوت با نگاه جدی به محرومیت زدایی با هدف توانمند شدن 
مردم محلی و بومی و با مشورت افراد تحصیل کرده در منطقه 
تدوین و به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و شهدادی 
که می تواند به دلیل گستردگی کویر لوت حتی در زمان شیوع 
کرونا جذب گردشگر کند به مکانی برای خلق ثروت و ایجاد 

مهاجرت معکوس تبدیل شود.

برهوتی از سردرگمی در کویر شهداد 
آلودگی تنها نتیجه گردشگری

محرومیت بر روی گنج تمام نشدنی

۸ معضل صنعت »قطعات و تجهیزات« در ایران
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موضوع پایین بودن کیفیت  و کمبود آرد در استان کرمان در این 
استان کرمان،  روزها در حالی مطرح شده است که مدیر کل غله 
کمبود آرد را در این استان کذب دانست و در این  باره گفت: این 
مطلب صحت ندارد زیرا هیچ استانی کمتر از نیاز دو ماه خود گندم 
می تواند  شایعه  این  به  زدن  دامن  دارد.  نمی  نگه  سیلوهایش  در 
نان  آرد و  به مانند صف های مرغ، شاهد صف های  باعث شود که 

باشیم و یک ناهنجاری دیگر به وضعیت این روزها اضافه شود.
باعث  کرمان  در  اخیر  روز  چند  در  که  نان  قیمت  افزایش  شایعه 
آن هم  نان  خرید  به  را  از شهروندان  ای  عده  مردم شده،  نگرانی 
بیش از حد نیاز خود وادار کرده و این موضوع همچنان به عنوان 

یک دغدغه جدی در ایام پایانی ماه مبارک رمضان مطرح است.
به گفته شهروندان کرمانی، بخش قابل توجهی از یک قرص نان، 
و  زند  می  کپک  یا  بماند  روز  دو  یکی  اگر  یا  است  ریختنی  دور 
در  این  کرد.  استفاده  آن  از  توان  نمی  که  شود  می  بیات  آنقدر  یا 
حالی است که در سالیان دور، نانوایی های تنوری موجود در شهر، 
و  نان  پخت  های  دستگاه  ورود  با  ولی  داشتند  فراوانی  مشتریان 
تجهیز کلیه نانوایی ها به این دستگاه ها نان تولیدی امروز، کیفیت 

چندانی نداشته است. 
یکی از شهروندان کرمانی در این باره اظهار کرد: در روزهای اخیر 
کیفیت آرد در استان پایین آمده و همین کیفیت پایین تاثیر زیادی 

بر روی کیفیت نان گذاشته است.
نان  برخی  کیفیت  به  اشاره  با  که  است  شهروندان  از  دیگر  یکی 
های عرضه  شده در نانوایی ها گفت: پخت نان نامرغوب در برخی 
نانوایی  بین مشتریان و کارگران  لفظی  نانوایی ها موجب درگیری 
تر  ها سبک  چانه  و  ها سبک  نان  از  برخی  که  بماند  ها می شود 

شده است.
است،  یافته  افزایش  شهر  این  در  نان  ضایعات  اینکه  بیان  با  وی 
نانوایان  از سوی  و مرغوب  با کیفیت  نان  اگر شرایط پخت  افزود: 

رعایت شود از ضایعات آن کاسته خواهد شد.
شهروند دیگری با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت نان بیان کرد: 
نان ها به علت پایین بودن کیفیت، جویده نمی شوند و باید آن را 

بلعید که در دراز مدت باعث بیماری می شود.
نان  و  آرد  کیفیت  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ   در  نیز  نانوا  یک 

پایین است چنین گفت: کیفیت آردهای تحویلی بسیار پایین است 
و این مهم به صورت مستقیم بر کیفیت پخت نان تاثیر می گذارد.
این روزها موضوع  نانوایان،  از  برخی  از گالیه شهروندان و  جدای 
کمبود آرد، گرانی بیش از دو برابری حمل آرد  و در نهایت کم بودن 
کیفیت آرد  در استان کرمان به بحث داغی تبدیل شده است. بحثی 
که مدیر کل غله استان  را  به واکنش در برابر این اخبار واداشت .
اینکه  بر  مبنی  شده  منتشر  مطالب  به  واکنش  در  ماهری  داریوش 
امسال با کمبود آرد مواجه هستیم، گفت: این مطلب صحت ندارد 
زیرا هیچ استانی کمتر از نیاز دو ماه خود گندم در سیلوهایش ذخیره 

ندارد و باید مدنظر داشت سال گذشته حدود 1۲ میلیون تن سرانه 
مصرف کشور بود که حدود 4 میلیون تن آن از خارج کشور تهیه و 

مابقی در داخل تولید شد.
های  سال  به  نسبت   امسال  گندم  کیفیت  درباره  همچنین  وی 
بوده  کم  بارندگی  که  امسال  گندم  کیفیت  گفت:قطعا  نیز  ترسالی 
نسبت به سال های ترسالی کمتر اما کیفیت آن در حد قابل قبول 

است. 
وی درباره سطح زیرکشت گندم در استان بیان کرد: امسال سطح 
زیرکشت نسبت به سال گذشته بیشتر شده زیرا کشاورزان در سال 

گذشته پول خود را به موقع دریافت کردند و این باعث انگیزه در 
بارندگی های  دلیل عدم  به  ها،  است طبق شنیده  کشاورزان شده 
مناسب میزان تولید گندم در هکتار از 5 تن به 3 تن و کلزا نیز از 

3 تن به حدود یک تن کاهش یافته است.
سال  در  استان  در  شده  خریداری  گندم  میزان  ادامه  در  ماهری 
گذشته را حدود 160 هزار تن اعالم کرد و افزود: در سال گذشته 
1۲0 هزار تن گندم معمولی و 40 هزار تن گندم درم و حدود ۲500 

تن کلزا از کشاورزان استان خریداری کرده ایم. 
وی با تاکید برآنکه صادرات گندم توسط مردم ممنوع است، اظهار 
کرد: دولت همه گندم های تولیدی و حتی مازاد تولید را نیز دولت 
خریداری می کند و استان کرمان حدود یک سوم گندم مورد نیاز 
خودش را تولید می کند اما هرچقدر هم کشاورزان مازاد بر ذخیره 
و  کند  می  خریداری  را  آن  دولت  هم  باز  کنند  تولید  گندم  استان 
انجام  دولت  توسط  فقط  گندم  واردات  و  صادرات  کنم  می  تاکید 

می شود.
مدیرکل غله استان کرمان درباره اقدامات صورت گرفته در راستای 
گندم  اینکه  به  باتوجه  کرد:  بیان  نیز  گندم  قاچاق  از  جلوگیری 
محصول استراتژیک است و تفاوت قیمت آن با کشورهای همجوار 
باعث انگیزه برای قاچاق گندم می شود اما ارگان های نظارتی سال 
گذشته به خوبی این موضوع را کنترل و مدیریت کردند و امسال نیز 
اقدامات الزم برای جلوگیری از قاچاق گندم در حال انجام و مبادی 

استان کامال تحت کنترل است. 
و  آورد  میان  به  کرمان سخن  استان  سیلوهای  از وضعیت  ماهری 
تصریح کرد: در استان کرمان چهار سیلوی تمام مکانیزه داریم که 
۲۲0 هزار تن ظرفیت ذخیره سازی آنهاست و ظرفیت ذخیره سازی 
استان در بخش خصوصی و دولتی بیش از نیم میلیون تن است این 

درحالی است که سرانه مصرف استان 360 هزار تن است.
به  اقدام  که  بود  استانی  اولین  کرمان  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
خریداری گندم از کشاورزان کرده، تصریح کرد: سیلوهای شهرستان 
کرمان به شبکه ریلی متصل هستند و ریل شهرستان سیرجان نیز 

آماده شده و نیمه اول امسال به شبکه ریلی متصل خواهد شد.

کمبود گندم در کرمان ؛ از شایعه تا واقعیت


