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فعالیت های معدنی آرامش بهشت گمشده سی سر  را برهم زده است

تاالب باستانی سی سر نیشابور
در آستانه ثبت ملی

ســعید صفارائی: «به طور طبیعی در اینجا نباید این برکه ها وجود داشته باشد»؛ این گفته 
محمدرضا دلقندی، کارشناس مسئول زیستگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی است. در ۴۵کیلومتری نیشابور به سمت سروالیت در کنار روستای تاریخی زرنده در 
دل کوهستان برکه هایی از دل زمین جوشیده که حتی برای ساکنان محلی هم شگفت انگیز 
اســت. محلی ها این برکه ها را سی سر می نامند. برای به دست آوردن اطالعات بیشتر سراغ 
اینترنــت می روم اما به جز چند پاراگراف مطالب پراکنــده، اطالعات زیادی درباره این تاالب 
وجود ندارد. با اداره حفاظت محیط زیست نیشابور تماس می گیرم و از خوش شانسی با گروه 
طبیعت گردی که قرار است به زودی به این منطقه بروند آشنا می شوم. صبح زود برای دیدن 
دریاچه های اســرارآمیز سی ســر به همراه گروه طبیعت گرد و حامیان محیط زیست راهی 
می شوم. اواسط فصل تابستان است، جای خالی رودخانه های خشک و دشت بی آب و علف 
در طول جاده باریک و پرپیچ و خم سروالیت نیشابور حکایت از تابستانی خشک و پیش از آن 
زمســتانی کم بارش دارد و به یادم می آورد مدتی قبل اداره آبفای نیشابور خبر داد تعدادی 
از روستاهای نیشابور با تانکر آب رسانی می شود و شرایط دشت نیشابور بحرانی است. ایوب 
امین الرعایایی یکی از حامیان محیط زیست در طول راه از غاری حکایت می کند که در کنار 
یکی از برکه های پنج گانه سی ســر قرار دارد و سال ها قبل در داخل آن حدود شش ساعت 
غارنوردی کرده و به جایی رســیده که برای ادامه راه باید غواصی می کردند. هادی ناصری، 
کارشــناس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور نیز از معدن  گچی می گوید که در نزدیکی 
تاالب سی سر فعال شده و حیات این برکه ها و زیست بوم منطقه را تهدید می کند. کمی بیشتر 
از یک  ســاعت طول می کشــد تا این جاده ناهموار ما را به روستای زرنده برساند. در روستا 
تعدادی از محلی ها همراهمان می شوند تا به کنار نخستین دریاچه از مجموعه دریاچه های 
باستانی سی ســر برویم. ماشین ها می غرند و سینه کوهستان را می شکافند و پس از حدود 
۱۰ دقیقــه در کنار تپه ای گچی ترمز می کنند. از شــیب تپه که باال مــی روم ناگهان برکه ای 
ســبزگون که در میان بوته های نی محصور  شــده مانند عروسی سبزپوش نشسته بر سینه 
خشک  کوهستان غافلگیرم می کند. اینجا بهشت گمشده کوهستان بینالود است که دور از 
چشــم انسان ها زیستگاهی بکر برای جانوران منطقه به وجود آورده است. سطح آینه گون 
برکه بدون هیچ موجی رنگ فیروزه ای آسمان پیش  از ظهر را در دل خود منعکس می کرد و 
جلوتر که می روی در کناره های برکه ترکیب رنگ قرمز جلبک ها با سبز و آبی فیروزه ای برکه 
انگار یک نقاشــی آبستره را به نمایش گذاشته است. انگشت اشاره یکی از محلی ها در دل 
آسمان لکه ای سیاه را نشانم می دهد و می گوید: آن شاهین را می بینی، همیشه اینجاست. 
ســپس انگشتش به ســوی تپه ای در باالی برکه نشانه می رود که یک دکل آنتن بر روی آن 
خودنمایی می کند و ادامه می دهد: اینجا همان معدن گچی اســت که ممکن است ریشه 
چشمه  های باستانی سی سر را بخشکاند. رشید از اهالی روستای زرنده می گوید: پیش از این 
آب این دریاچه سرریز می شد اما امسال به خاطر خشک سالی های مداوم سطح آبش پایین 
آمده و جلوه سال های قبل را ندارد. درباره عمق دریاچه می پرسم و پاسخ می دهد: تا به حال 
کسی در آن شنا نکرده و عمقش را هم نمی دانیم چقدر است. به گفته یکی از طبیعت گردان 

این برکه به دریاچه آرامش هم شــهرت دارد و در گذشــته نوعروس هــا و دامادها به کنار 
این دریاچه آمده و برای شــروع زندگی شــان نذر و نیاز می کرده اند. از محلی ها درباره علت 
نام گذاری آن به اســم سی سر می پرسم اما به جز تعدادی داستان و افسانه چیزی دستگیرم 
نمی شود. در گفتار بندهش از دریاچه ای به نام سُوُور یا سوَگر که آذر ُبرزین مهر در نزدیکی آن 
بوده نام برده شــده است. فریدون جنیدی، مدیر بنیاد نیشابور، معتقد است برکه های ریوند 
همین دریاچه های فعلی «سی سر» هستند که در نزدیکی آتشکده آذر ُبرزین مهر در پیرامون 
روستای برزنون واقع شده اند. مانوئل بربریان، زمین شناس ایرانی، درباره این ناحیه می گوید: 
در ۳۷کیلومتری شمال باختری شهر نیشــابور و ۱۱کیلومتری شمال خاوری معدن فیروزه 
نیشــابور بر سر کوره راهی که از کان فیروزه و کان گچ نیشابور به جلگه ماروسک می رود در 
کوهپایه های شــمالی کوه سی سر در جنوب روســتاهای اندرآب و زرنده چند برکه کوچک 
هســت که در میان روستاییان افسانه های بس شــگفتی درباره آنها وجود دارد. بر اساس 
تحقیقات فریدون جنیدی آب این برکه ها به ویژه بزرگ ترین آنها که سو (sow) نامیده می شود 
در چشــم ایرانیان کهن یکی از گرامی ترین آب های جهان و مقدس بوده است. محمدرضا 
دلقندی، کارشــناس مسئول زیستگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
می گوید: در ســطح اســتان خراســان رضوی ۱۱ تاالب وجود دارد که از این تعداد دو تاالب 
کال شور و تاالب سی سر در نیشابور است و بر اساس قانون حفاظت از تاالب ها چهار تاالب 
در اســتان خراسان رضوی ثبت شده که شــامل تاالب تجن، بزنگان، سیرخون در خواف و 
چشــمه سبز در چناران است و درصدد هستیم تاالب سی سر نیشابور را هم  جزء تاالب های 
ملی ثبت کنیم. وی با اشاره به اینکه پس از طی مراحل حقوقی برای ثبت این اثر طبیعی و 
ملی مطالعات و تحقیقات الزم بر روی پوشش گیاهی و جانوری این منطقه انجام خواهد 
شــد، افزود: موقعیت تاالب سی ســر از لحاظ جغرافیایی منحصربه فرد اســت و جریانات 
زیرسطحی در ساختار زیرزمینی این منطقه مجوعه ای از برکه های کم نظیر به وجود آورده 

وگرنه به طور طبیعی در اینجا نباید این برکه ها وجود داشته باشد.
غاری که هنوز  انتهایش کشف نشده است

کمی آن سوتر از نخستین برکه سی سر در یک فرورفتگی در عمق زمین جوی آب زاللی 
روان اســت که دسترسی به آن امکان پذیر نیســت و ظاهرا چشمه اصلی دریاچه از همین 
محل اســت. غار سی ســر هم با دهانه ای تنگ کــه یک نفر به زحمــت از آن می گذرد در 
همین محل قرار دارد. به گفته یکی از محلی ها چند ســال قبل به خاطر اینکه اینجا محل 
زادوولد حیوانات وحشی شده بود ورودی آن را مسدود کرده بودند. ابتدا دو نفر از بومی ها 
و طبیعت گردان وارد غار می شــوند و پس از آنکه تأیید کردند جانوری داخل غار نیســت و 
خطری تهدیدمان نمی کند به زحمت خودم را به داخل غار تاریک کشــاندم. داخل غار هوا 
به شدت شرجی است و کمی که جلوتر می رویم به یک سه راهی می رسیم و به دنبال راه بلد 
وارد یکی از تونل ها می شــویم. راهنمایمان در طول مسیر عالمت گذاری می کند و توضیح 
می دهد که تا به حال از دو مســیر مختلف در طول این غــار پیش رفته ولی به انتهای آن 
نرسیده و برای ثبت این غار نیازمند یک تیم حرفه ای و تجهیزات برای مستندسازی است. در 

قسمت های مختلف غار رسوبات گچ و نمک به چشم می خورد و به نظر می رسد در عمق 
این غار به همان سرچشــمه  ناشناخته ای می رسد که آب برکه های سی سر از آن می تراود. 
به این ترتیب غارنوردی را هم  می توان به فهرســت جاذبه های طبیعی این منطقه اضافه 
کرد. حدود یک ربع ساعت در داخل غار پیش رفته ایم اما به نظر نمی رسد پیشروی چندانی 
کرده باشیم، مسیر بسیار سخت، لغزان و ناهموار است و برای ما که حرفه ای نیستیم بیش 
از این جلورفتن می تواند خطرناک باشد. از غار که بیرون می آییم همه لباس هایمان از شدت 
شرجی داخل غار خیس شده است. یکی از طبیعت گردان قدیمی چند برگ آویشن از زمین  
جمع می کند و به همه توصیه می کند آن را بو بکشیم. او می گوید: آویشن های این  منطقه 

انگار خاصیت آرامش بخشی عجیبی دارند.
انسان ها و خشک سالی خواهران سی سر  را تهدید می کنند

آفتاب به وسط آسمان رسیده و جز صدای باد که در میان نیزارها می پیچد صدای دیگری 
به گوش نمی  رســد. به طرف برکه بعدی که حدود ۹۸۰ متر با برکه اول فاصله دارد به راه 
می افتیم. به گفته هادی ناصری، کارشــناس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور، وسعت 
عرصه آبی مجموعه دریاچه ها و برکه های طبیعی سی ســر با پوشــش گیاهی پیرامونش 
حدود ۱۵ هزار مترمربع است و دریاچه اصلی حدود سه هزار مترمربع و دریاچه های بعدی 
بــه ترتیب فاصله از دریاچه اصلی شــش هزار و ۱۱۴، ۷۰۸، چهار هزار و ۳۰۰ و ۸۶۰ مترمربع 
وســعت دارند و به نظر می رســد هر پنج برکه با ارتباط خطی مشخصی به یکدیگر مرتبط 
هستند. دریاچه دوم سی سر که متراکم ترین و بیشترین پوشش گیاهی را به خود اختصاص 
داده دارای آبی شــور با بویی تند اســت و هنوز تحقیقی دربــاره خواص معدنی احتمالی 
این آب انجام نشــده اما ظاهرا محلی ها به شفابخش بودن آن اعتقاد زیادی دارند. یکی از 
پیرمردان محلی می گوید: در گذشته مردم به اینجا می آمده اند و نذرهایشان را در این دریاچه 

می انداخته اند به این امید که حاجت شان برآورده شود.
به گفته او قبال اینجا هفت برکه بوده اما به خاطر خشک سالی های پی درپی دو برکه آن 
خشک شده است. اما حاال عالوه بر دست قهر طبیعت که از آستین خشک سالی بیرون آمده، 
انسان ها هم کمر به خشک کردن چشمه  حیات خواهران سی سر بسته اند و این  مجموعه زیبا 
را تهدید می کنند. پرویز حاجی بیگلو، یکی از اهالی روستای زرنده با بیان اینکه فعالیت های 
معدنی در اطراف دریاچه و غار سی ســر موجب نگرانی اهالی شــده  اســت، گفت: مدتی 

قبل از مســئوالن دعوت کردیم و به اینجا آمدند و از نزدیک با منطقه آشــنا شدند و دستور 
توقــف ادامه کار معدن را صادر کردنــد. او می گوید: در فصل بهار عده ای برای جمع کردن 
گیاهان دارویی به این  منطقه می آیند و اگر کالس ها و کارگاه های آموزشی برای اهالی روستا 
برگزار شــود، می تواند منبع درآمد خوبی باشــد و از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری 
کند. محمدرضا دلقندی، کارشــناس مسئول زیستگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی می گوید: در مواردی مانند تاالب سی سر بسیار مهم است که احساسی عمل 
نکنیم و در برخورد با حقوق دیگر بهره برداران در سطح منطقه اگر درست و قانون مند عمل 
نکنیم در نهایت به ضرر همه تمام خواهد شــد و بخــش زیادی از حفاظت از عرصه های 
طبیعی بســتگی به مشارکت جوامع محلی دارد. وی افزود: در عرصه تاالب ها با دو دسته 
مشکالت طبیعی و انسانی مواجه هستیم و عمده مشکالت طبیعی شامل خشک سالی های 
ناشــی از تغییر اقلیم است که بر میزان آب دهی و ســطح آب تاالب و در نتیجه زیست بوم 
طبیعی منطقه تأثیر منفی دارد و با گذر از دوران خشک ســالی می توان انتظار داشــت به 
وضعیت قبلی برگردد اما مشــکالت انسانی و فعالیت های معدنی در اطراف عرصه تاالب 
می تواند تأثیرات منفی دائمی بر الیه های زیرزمینی تاالب داشــته باشــد. او می گوید: تاالب 
سی سر دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری است و اگر بتوانیم این منطقه را 
با اطالع رسانی و تبلیغات در سطح استان و کشور به درستی معرفی و صنعت گردشگری 
را در این منطقه فعال کنیم از نظر اقتصادی درآمدهای خوبی برای ســاکنان محلی ایجاد 
خواهد شد. پس از دیدن برکه دوم به روستای زرنده می رویم تا در کارگاه آموزشی که درباره 
حفاظت از عرصه های طبیعی برای اهالی روستا تدارک دیده شده است، شرکت کنیم. تعداد 
زیادی از اهالی زرنده در مســجد روســتا جمع شده اند و با اشــتیاق در این برنامه آموزشی 
شرکت می کنند. در حاشــیه این کارگاه آموزشی به همت اهالی خوش ذوق روستای زرنده 
نمایشــگاهی از صنایع دستی و محصوالت محلی برپا شــده تا طبیعت گردان و میهمانان 
بیشتر با ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آشنا شوند. می خواهم مقداری گیاهان دارویی و 
محصوالت لبنی محلی بخرم ولی هرچقدر اصرار می کنم پولش را قبول نمی کنند. سخاوت 
و میهمان نوازی در خون مردمان این مناطق کم برخوردار جریان دارد. از ترس اینکه اگر بیشتر 
اصرار کنم ناراحت می شوند خداحافظی می کنم و با این امید که به زودی خواهران سی سر 

در فهرست آثار ملی و طبیعی ثبت شوند روستای زرنده را ترک می کنیم.

سه شنبه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۸

کمک به محمد، قربانی کالهبرداری
شــرق: محمد روزنامه نگار نیســت  اما از اهالی 
ایــران اســت. مــردی زحمتکش  مطبوعــات 
و صمیمــی امــا جــدی کــه سال هاســت در 
آبدارخانــه روزنامه هــای مختلــف حواســش 
بــه روزنامه چی هایی اســت که هــر  روز نگران 

خبرهای بد و خوب می شوند.
 محمــد مــرد خســتگی ناپذیر تحریریه های 
ایران، دو ســال اســت کــه گرفتار اســت. یک 
ندانــم کاری خانوادگــی هرچــه را داشــت، از 
دستش درآورد و همسرش را روانه زندان کرد. 

خانه ۵۰ متری اش در اسالمشهر و پراید سال 
۸۶ را کــه همــه دارایی اش بود، پــای بدهی و 
کالهبرداری بزرگی گذاشت که در صندوق های 

قرض الحسنه خانوادگی اتفاق افتاد. 
همیــن ماجــرا باعث آوارگی محمد و پســر 
خردســالش شــد و دختر تازه عروســش را هم 

انگشت نمای فامیل کرد.
 هرچنــد به کمــک اهالی مطبوعــات ایران 

همســر محمد از زندان آزاد شده  اما او دو سال 
آزگار اســت که در تحریریه یکی از روزنامه های 
تهران می خوابد.  مشــکل قلبی پیدا کرده و پسر 
و همسرش هم در خانه  اقوام به صورت هفتگی 

روز را شب می کنند.
 «آوارگــی» ترجیع بند زندگی روزهای محمد 
اســت،  تمام روزهــا و شــب هایش در تحریریه 
می گذرد، کمی بدخلق شــده و کمتر سر به ســر 

همکارانش می گذارد.
 بدهــی ســنگین مالــی یــک  طرف، ســایه 
زندان یــک طرف و آوارگی از طــرف دیگر روی 
شانه هایش ســنگینی می کند. دخترش می گوید 
پدر و مــادرم خانه ای ندارند کــه آنجا میهمان 
شــوم، با همسرم سراغ شان برویم و من دو سال 
اســت به هر ترفنــدی این ماجــرا را از اقوام او 
پنهان کرده ام اما دیگر تــوان این همه مصیبت 
را نــدارم. با این حــال محمد آرام اســت و کمتر 
حرف می زند. گاهی بــا خودش حرف می زند و 

سیگار پشت سیگار در گوشه ای جواب طلبکارها 
را می دهــد؛ طلبکارهایــی کــه گاهــی جلوی 
محل کارش جمع می شــوند و گاهی در خیابان 
تهدیــدش می کنند. حاال محمد بــا کمک اقوام 
و روزنامه نگاران توانســته یک خانه ۴۰ متری در 
حاشیه تهران اجاره کند، اما برای بستن قرارداد 
به ۱۵ میلیــون دیگر نیــاز دارد؛ ۱۵ میلیونی که 
دیگر در توان مطبوعات و خانواده او نیســت که 

تأمینش کنند. 
ما مثــل همیشــه روی همراهــان روزنامه 
می کنیــم.  بــاز  حســاب  خیریــن  و  «شــرق» 
در صورتی که تمایل داشــتید بــه محمد کمک 
کنیــد، مبالغ اهدایــی خود را به شــماره کارت 
۵۰۲۲۲۹۱۰۸۶۶۷۴۴۲۹ بانــک پاســارگاد به نام 
شــهرزاد همتی پل ســنگی واریز کنید. محمد را 
فراموش نکنید؛ او که هرچند روزنامه نگار نیست  
اما سال ها برای مطبوعات ایران زحمت کشیده 

است.

فراخوان

تولیدکنندگان بحران
در آمریکا، محصــوالت کامپیوتری، 
الکترونیکی و نــوری صنعت اول و 
محصــوالت دارویی صنعت چهارم اســت. در چین تایپه و مالزی، 
محصــوالت کامپیوتــری، الکترونیکی و نوری صنعت اول اســت 
و در این کشــورها به ترتیب ۴۵ درصــد و یک چهارم ارزش افزوده 
صنعتی توســط این صنعت تولید می شــود. در فرانسه، هیچ یک 
از این ســه صنعت جزء چهار صنعت اول نیســتند و صنعت غذا، 
مبلمان، محصوالت فلزی ساخته شده و محصوالت شیمیایی چهار 
صنعت اول هستند و صنایع ســایر تجهیزات حمل و نقل و خودرو 
صنعت پنجم و ششم اند. در انگلستان همانند فرانسه، صنعت غذا 
و مبلمان دو صنعت اول، خودرو صنعت ســوم، محصوالت فلزی 
ساخته شــده صنعت چهارم و ماشین آالت صنعت پنجم است. در 
کشور توســعه نیافته یونان، سه صنعت ماشــین آالت، محصوالت 
کامپیوتــری و خودرو جزء آخرین صنایع در ارزش افزوده هســتند. 
در این کشــور با نام صنعت، توریسم را محور قرار دادند و با وجود 
تزریق منابــع چند صد میلیــارد یورویی از ســوی اتحادیه اروپا و 
صندوق بین المللی پول، مشاهده می شود این کشور نتوانسته کاری 

از پیش ببرد و درگیر مشکالت اقتصادی است.
در روســیه، فلزات اساســی، کک و فراورده های نفتی، صنعت 
غذا و محصوالت شیمیایی چهار صنعت اول هستند. در برزیل نیز 
صنعت غذا، محصوالت شیمیایی، صنعت پارچه، پوشاک و چرم و 

صنعت مبلمان و در هند، صنعت پارچه، پوشــاک و چرم، صنعت 
غذا، محصوالت شــیمیایی و فلزات اساســی چهار صنعت اول را 

تشکیل می دهند. 
در یک ترکیب کلی، ســهم مجموع ارزش افزوده سه صنعت 
خودرو، ماشــین آالت و محصــوالت کامپیوتــری و الکترونیکی در 
مقابل چهار صنعت وابســته به منابــع طبیعی یعنی محصوالت 
شیمیایی، کک و فراورده های نفتی، فلزات پایه و سایر مواد معدنی 
غیرفلزی در نمودار سهم ارزش افزوده بخش های ساخت صنعتی 
از کل ارزش افزوده صنعتی ۲۰۱۷   آورده شــده اســت. همان طور 
که می بینید، کشــورهایی با درجه های باالتری از پیشــرفت که در 
شاخص های اقتصادی مختلف آنها نیز این موفقیت دیده می شود، 
ســهم باالتری در مجموع ارزش افزوده این ســه صنعت خاص و 

پیشران نسبت به صنایع وابسته به منابع دارند.
مقایسه وضعیت اشتغال صنعتی آلمان، ترکیه و کره جنوبی 

با ایران
در یک مقایســه موردی دیگر می توان وضعیت تعداد اشتغال 
صنعت در ایران را با آلمان، ترکیه و کره جنوبی که جمعیت نزدیک 
به  هم دارند، مقایســه کرد. در سال ۲۰۱۶، بر اساس داده های بانک 
جهانی، جمعیت در آلمان، ترکیه، ایران و کره جنوبی به ترتیب برابر 
با ۸۲، ۷۹، ۷۹ و ۵۱ میلیون نفر بوده اســت. با توجه به اینکه آمار 
تعداد اشــتغال در بخش های مختلف صنعتــی در ایران فقط در 

بنگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در دسترس است، برای آلمان، ترکیه 
و کره جنوبی نیز از داده های مشابه تعداد اشتغال در کارگاه های ۱۰ 
نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است.   ایران از کمترین میزان تعداد 
اشــتغال صنعتی در کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشــتر در 
سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) برخوردار است و یک اختالف ۵٫۱ میلیون نفری 
در اشــتغال صنعتی کارگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر میان ایران و 
آلمان وجود دارد که ایــن اختالف با ترکیه ۱٫۳ و با کره جنوبی یک 
میلیون نفر است، با وجود اینکه جمعیت کره جنوبی نزدیک به ۳۰ 

میلیون نفر از ایران کمتر است.
مقایسه میزان اشتغال در ســه صنعت مهم و پیشران یادشده 
نیز نشــان می دهد که یک اختالف فاحش میان اشتغال در این سه 
صنعت در ایران در مقایســه با دو کشور آلمان و کره جنوبی وجود 

دارد.
  در کارگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشــتر در بخش ماشین آالت در 
آلمــان و کره جنوبی به ترتیب ۱٫۰۸۹ و ۳۱۳ هزار نفر مشــغول به 
 کار هســتند که این رقم در ایران برابر با ۸۸ هزار نفر اســت و ما در 
مقایســه با آلمان، اختالف اشتغال یک میلیون نفری در این بخش 
داریــم. در بخش تولید خودرو نیز اشــتغال ما یک پنجم اشــتغال 
آلمان و نصف اشــتغال کره جنوبی است. بر اساس نمودار شماره 
۱۱، در بخش تولید محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری نیز ما 
حرفی برای گفتن نداریم و اشتغال این بخش در کره جنوبی حتی از 

آلمان بیشتر است. ترکیه از نظر اشتغال وضعیتی مشابه ما دارد و 
شاید کمی بهتر از ما در بعضی فعالیت های صنعتی باشد که باید 
گفت این میزان برتری کمک شــایانی به افزایش قدرت اقتصادی 
پایدار این کشور در آینده نخواهد کرد و همان طور که این روزها این 

کشور در انبوهی از مشکالت، ازجمله تورم باال درگیر است.
  با وجود یــک اختالف ۵٫۱ میلیون نفری در اشــتغال صنعتی 
کارگاه هــای ۱۰ نفر کارکن و بیشــتر میان ایران و آلمان، این کشــور 
فقط در دو صنعت مواد شــیمیایی و فلزات پایه که شــامل تولید 
فوالد می شــود، از ایران اشتغال بیشتری دارد که به این دو صنعت 
عالوه بر صادرات به عنوان تأمین خوراک برای صنایع پیشران خود 
می نگرد. بر اساس پایگاه داده سازمان تجارت جهانی (WTO)، در 
سال ۲۰۲۰، آلمان با تراز مثبت ۳۵ میلیارد دالر و کره جنوبی با تراز 
۲۵ میلیارد دالر به ترتیب نخستین و چهارمین کشور در دنیا با تراز 
مثبت در این صنعت هســتند. با وجود اشتغالی تقریبا برابر در این 
بخش در کشور ما و کره جنوبی، مشاهده می شود که هم به لحاظ 
صادراتی و هم به لحاظ تراز تجاری، اختالف فاحشی میان ما و این 

کشور در این صنعت وجود دارد.
  بیــش از ۳۰ درصد اشــتغال صنعتی در آلمــان و کره جنوبی 
در این ســه صنعت پیشــران تمرکز یافته اند؛ به گونه ای که اندازه 
اشتغال این ســه بخش در آلمان تقریبا برابر دومیلیون و ۲۰۰ هزار 
نفــر، در کره جنوبی برابــر یک میلیون نفر، در ترکیــه ۴۰۰ هزار نفر 
و در ایــران برابر با ۳۰۰ هزار نفر اســت. هنگامی کــه تراز تجاری 
کاالهای صنعتی را در کشــورهای فوق بررسی می کنیم، می بینیم 
ســهم بســیار باالی تراز تجاری صنعتی این کشورها، از طریق سه 
صنعت مهم نام برده حاصل می شــود، درصورتی که یکی از نقاط 
ضعف اقتصادهایی همانند ما و ترکیه ســهم باالی این صنایع در 

تراز تجاری منفی صنعتی اســت. در حالت کلی باید گفت ســهم 
باالیــی از تراز تجاری کل آلمان و کره جنوبی، مدیون ســه صنعت 
اصلی خودرو، ماشین آالت و صنایع کامپیوتری، الکترونیکی و نوری 
است  که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته، دو صنعت فوالد و 
محصوالت شــیمیایی به عنوان تأمین کننده برای این صنایع اصلی 

مدنظر قرار گرفته اند.
بایــد گفت که امــروز مصائب فراوانی که در کشــور وجود 
دارد، به صــورت زنجیره ای بــه یکدیگر متصل هســتند. بحث 
رشد اقتصادی پایدار و اشــتغال، همبستگی باالیی با وضعیت 
توســعه صنعتی ما در کشــور دارد و این دو وابسته به شرایط 
و قواعــد حاکم بر فضــای کســب وکار و ولنگاری های موجود 
بــرای فعالیت هــای بی چون وچرای کارهــای نامولدند که این 
دو نیــز از نبود دولت های توســعه خواه و ذی نفعان حاضر در 

تصمیم گیری های اقتصادی نشئت می گیرند.
مشــکل ما کمبود منابع ارزی و ریالی نیست، بلکه ما با بحران 
فهم، بحران فســاد و خودفروختگی روبه رو هســتیم که اینها آثار 
خــودش را در رویه های کوته نگرانه، خام فروشــانه و خودفریبانه 
نشان می دهد. امروز آنچه ما در شاخص های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی تجربه می کنیم، حاصل برایند این ساختارهای نامطلوب 
و عدم چاره جویی واقعی برای رهایی از این وضعیت غیرقابل  دفاع 
اســت. چندین دهه است که از توســعه و حذف درآمدهای نفتی 
از بودجه کشــور سخن می گوییم، اما در عمل نتایج رضایت بخشی 
در این حوزه ها نتوانســتیم حاصل کنیم. امروز ما نیازمند هســتیم 
کــه صادقانه تر بــه کارنامه عمــل دولت های مختلــف در حوزه 
تصمیم گیری هــای اقتصادی نگاه کنیم و بر اشــتباهات گذشــته 

رخ داده شده پافشاری نکنیم.

ادامه از صفحه 4

به مناسبت روز جهانی خیریه مبلغ پرداختی اسنپ به خیریه ها ۲ برابر شد 
اسنپ به مناســبت بزرگداشت روز جهانی 
خیریه و با هدف ترویــج کار خیر و حمایت از 
خیریه هــا میزان پرداخت خــود به طرح های 
نیکوکاری را بــه مدت دو روز دو برابر می کند. 
در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه، اسنپ به ازای 
هر ۲۰۰۰ امتیــاز کاربران، مبلغ ۸۰۰۰ تومان به 
طرح های نیکوکاری فعال در اســنپ کالب یا 

باشــگاه مشــتریان خود پرداخت خواهد 
کرد.

در ســال ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان 
ملل، ۵ سپتامبر مصادف با ۱۴ شهریور را روز 
جهانی خیریه نام گــذاری کرد. هدف اصلی 
از اعالم این روز باال بــردن آگاهی عمومی و 
ارائه برنامه مشــترک برای ایجاد و فعالیت 

خیریه ها در سراسر جهان است.
از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون ۹ طرح 
نیکــوکاری در حوزه هــای مختلف از جمله 
حمایت از افــراد دارای معلولیت، حمایت 

از زنــان آســیب دیده از خشــونت، حمایــت از 
کودکان بی ســرپناه، حمایت تحصیلی از کودکان 
کم برخوردار، توســعه زیرســاخت های روستایی 
در اسنپ کالب اجرا شده اســت. کاربران باشگاه 
مشــتریان نیز با اهدای امتیازهای خود در پیشبرد 
و موفقیت این طرح ها سهیم بوده اند. کاربران در 
مجموع ۱,۱۱۰,۲۱۳ مرتبه در این طرح ها مشارکت 

داشــتند و امتیازهای خود را در این کار خیر اهدا 
کرده اند و اســنپ تاکنون مبلغ ۴,۸۷۸,۴۳۴,۰۰۰ 

تومان به خیریه ها پرداخت کرده است.
قدردانی  اسنپ، ضمن  روابط عمومی شرکت 
از مشــارکت خــوب کاربــران و اعتمادشــان به 
طرح های نیکوکاری باشگاه مشتریان اعالم کرد: 
«اجرای طرح های مســتمر و متنــوع نیکوکاری 
بــدون مشــارکت و همــکاری خیریه هــا و 
ســمن های توانمنــد و اعتمــاد کاربران مان 
میسر نمی شد. دستان پرمهرشان را به گرمی 
می فشــاریم و این روز را به آنان که در خط 
مقدم مبارزه با مشکالت جامعه و دستگیری 

از مردم هستند تبریک می گوییم».
مردم نهــاد  ســازمان های  و  خیریه هــا 
می توانند طرح های پیشنهادی خود را برای 
همــکاری به ایمیــل مســئولیت اجتماعی 
 csr.pr@snapp.cab شرکت اسنپ به آدرس

ارسال کنند.

خبر ویژه


