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تولید الیاف و پنبه از ضایعات نساجی
کارآفرین اصفهانی موفق شده با راه اندازی کارگاهی کوچک 
از دورری��ز پارچه ها ماهانه نزدیک به ۳۰ تن الیاف و پنپه تولید و 

به کشورهای همسایه صادر کند.
زندگی های روزمره که به سمت مصرف گرایی می رود، سبب 
ش��ده میزان تولید م��واد ضایعاتی هم روزب��ه روز افزایش یابد، از 
طرفی هرچه به س��مت صنعتی ش��دن پی��ش می رویم با حجم 
وس��یعی از ضایعات آن ه��ا روبه رو می ش��ویم، ضایعاتی که اغلب 
معضالت محیط زیستی فاجعه باری همچون آلودگی آب و خاک 
را ب��ه دنبال دارند و زخم هایی بر دل زمین می ش��وند که از بین 

بردن یا حذف آن ها بسیار دشوار است.
صنعت نساجی نمونه ای از صنایع به شمار می رود که دورریز 
و ضایعات آن سرس��ام آور است، هرچند آمار دقیقی از میزان کل 
ضایعات کارخانجات نس��اجی کش��ور در دسترس نیست اما آمار 
موج��ود در برخی از کش��ورها از جمله آمری��کا ضایعات قبل از 
مصرف بالغ  بر ۷۵۰۰۰ تن در س��ال را نش��ان می  دهد، همچنین 
گفته می شود ساالنه بیش از ۴۰ درصد پنبه رشد یافته استحصال 

از فرآیند تولید پوشاک به ضایعات تبدیل می شود.
 البته برای بازیافت ضایعات نس��اجی افرادی وارد کار شدند، 
در استان اصفهان هم در روستای »سهر« واقع در ۸۵ کیلومتری 
ش��رق اصفهان یک کارآفرین موفق ش��ده با راه اندازی کارگاهی 
کوچ��ک از دورریز پارچه ها ماهانه نزدیک به ۳۰ تن الیاف و پنپه 

تولید و به کشورهای همسایه صادر کند.
 داس��تان روس��تایی که حاال چرخ تولیدش می چرخد و آواز 
آبادانی اش به گوش می رس��د از این  قرار اس��ت که محمد قاسمی 
مکانیک و تعمیرکار دس��تگاهی نساجی تصمیم می گیرد از تهران 
به محل تولدش در این روستا بازگردد و کارگاهی را راه اندازی کند. 
محمد قاسمی با بیان اینکه در روستا بدون هیچ امکاناتی به همراه 
برادرم کار را شروع کردم، مطرح کرد: با ابتکار و خالقیت و تالش 
شبانه روزی قالب هایی را ساختم و بعد از چند سال موفق به ساخت 

دستگاه هایی شدم که نمونه خارجی آن ها را تعمیر کرده بودم.
وی افزود: با ۱۰۰ میلیون تومان س��رمایه گذاری توانس��تیم 
کارگاه��ی را راه اندازی کنیم که م��واد اولیه اش خرده پارچه های 

کارگاه های خیاطی و ضایعات کارخانه های ریسندگی است.
این کارآفرین خالق توضیح داد: در فرآیندهای ریس��ندگی 
و بافندگ��ی، ضایعات به اش��کال مختلف نظی��ر باقیمانده پارچه، 
ضایع��ات لبه گ��ذاری پارچه ه��ا روی  ه��م در فعالیت های بخش 
پوش��اک نیز ضایع��ات مختلفی از جمله پارچ��ه، نخ دوخت، نوار 

تزئین، نمونه ابتدایی و ضایعات برش ایجاد می شود.
 محم��د قاس��می با بیان اینک��ه ابتدا ضایعات جداس��ازی و 
دس��ته بندی می ش��ود، تاکید کرد: در چند مرحل��ه این ضایعات 
فشرده س��ازی و تبدی��ل به الیاف و پنبه می ش��ود ک��ه در تولید 
ایزوگام، موکت های نمدی، لحاف و تشک و غیره به کار می رود.

 ه��وش، خالقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راس��تای 
تولید دانش و نوآوری س��بب ش��د تا در روستای کوچک »سهر« 

که ۱۳۰ نفر ساکن دارد ۱۵ نفر مشغول به کار شوند.
رضا قاسمی مدیر داخلی این کارگاه نیز با بیان اینکه ماهانه 
بی��ش از ۳۰ ت��ن الیاف و پنبه در کارگاه تولید می ش��ود، متذکر 
ش��د: الیاف و پنبه تولیدی برای عراق و افغانس��تان و پاکس��تان 

صادر می شود.
وی افزود: وجود این کارگاه در روس��تا سبب شده تا جوانان 
در کنار ادامه تحصیل در مقاطع دانش��گاهی ش��اغل هم باشند و 
همین جا در روس��تا تش��کیل خانواده دهن��د و دغدغه بیکاری و 
ترک روس��تا را نداشته باشد، حتی تعدادی از جوانان روستاهای 
مجاور هم در کارگاه مشغول به کار شدند. این کارآفرین اصفهانی 
تش��ریح کرد: وجود این کارگاه و تالش برادرم محمد س��بب شد 
تا دیگر اهالی روس��تا هم با مشورت و راهنمایی به دنبال تولید و 

کارآفرین شدن باشند که قدم های خوبی هم برداشته  شده است. 
شهر اصفهان به علت وجود بیش از ۲ هزار واحد نساجی بهترین 
فرص��ت را برای کارآفرین��ان ایجاد می کند تا ع��الوه بر بازیافت 
ضایع��ات و بازگردان��دن آن ها به چرخه تولی��د بلکه درآمدزایی، 

اشتغال زایی هم داشته باشند.

اقتصاد مقاومتی با پرورش قارچ
کارآفری��ن دارابی ایجاد اش��تغال برای چند نفر را ش��یرینی 
کارش می دان��د و گوید: در ابتدا عالق��ه چندانی به پرورش قارچ 
نداشتم اما در حال حاضر با عشق و عالقه به این کار می پردازم و 

خوشحالم که توانسته  ام برای چند نفر ایجاد اشتغال کنم.
در گوش��ه و کنار استان فارس جوانانی هستند که با سرمایه  
اندک وارد عرصه تولید می شوند و یکی از دغدغه های اصلی آنها 

ایجاد اشتغال برای چند نفر دیگر است.
 محمدحسین پیشرو، اهل شهرستان داراب، ۵ سال پیش با 
س��رمایه اندک فعالیت خود را در زمینه پرورش قارچ آغاز کرده 
اس��ت و امروز با گذش��ت ۵ سال توانس��ته برای ۸ نفر به صورت 
مس��تقیم ایجاد اش��تغال کن��د و در کنار آن ب��رای ۵ نفر نیز به 
صورت موقت ایجاد اش��تغال کرده اس��ت. پیشرو می گوید: شغل 
قبلی من کش��اورزی بود که با بروز خشکس��الی و کم آبی امکان 
کش��ت محصول وجود نداشت به همین دلیل تصمیم گرفتم که 

وارد عرصه پرورش قارچ شوم.
 وی ک��ه در حال حاضر برای ۱۳ نفر به صورت دائم و موقت 
اشتغالزایی کرده است، می گوید: با سرمایه شخصی و گرفتن وام 
از بانک ها ۴ س��الن پرورش قارچ راه ان��دازی کردم اما از آنجا که 
زیاد با این حرفه آش��نا نبودم در س��ال های اول توان تولید قارچ 

درجه یک را نداشتم و با ضرر روبه رو شدم.
 ای��ن کارآفرین موفق که به گفته خودش دوره پرورش قارچ 
را در ک��رج گذران��ده اس��ت، می افزاید: بعد از اینک��ه فوت و فن 
پرورش قارچ را یاد گرفتم از آنجا که س��رمایه نداش��تم با نصف 
ظرفیت فعالیت داشتم و مجبور بودم که از ۴ سالن پرورش قارچ 

تنها از دو سالن استفاده کنم.
پیش��رو با اشاره به دریافت تس��هیالت ۶۰ میلیونی از بسیج 
سازندگی، می گوید: بعد از دریافت وام از بسیج سازندگی نه تنها 
۴ س��الن پرورش قارچ را فعال کردیم، ۲ س��الن دیگر نیز اضافه 
کردیم و در حال حاضر با ۶ سالن در حال فعالیت هستیم و قارچ 

تولیدی ما یکی از مرغوبت ترین قارچ های استان فارس است.
 این کارآفرین موفق ایجاد اشتغال برای چند نفر را شیرینی 
کارش می دان��د و می افزای��د: در ابتدا عالق��ه چندانی به پرورش 
قارچ نداش��تم و تنها برای امرار معاش وارد این کار ش��دم اما در 
حال حاضر با عشق و عالقه به این کار می پردازم و خوشحالم که 

توانسته  ام برای چند نفر ایجاد اشتغال کنم.
رئیس بس��یج س��ازندگی داراب با بیان اینکه س��ال گذشته 
تس��هیالتی که متقاضیان پرداخت می شد با سود ۱۶ درصد بود 
اما امس��ال سود تسهیالت ۱۰ درصد اس��ت، می گوید: از ابتدای 
سال تاکنون حدود ۱۲۰ میلیون تومان تسهیالت از طریق بسیج 
س��ازندگی داراب ب��ه متقاضی��ان پرداخت ش��ده و پرداخت این 

تسهیالت همچنان ادامه دارد. 
سرهنگ محمدحس��ین تمدن با بیان اینکه در حوزه صنایع 
تبدیلی تاکنون به ۵ متقاضی برای راه اندازی گالب گیری و تولید 
عرقیات تسهیالت پرداخت شده است، می افزاید: متقاضیان برای 
کمک به تولید داخلی دستگاه های صنعتی که برای این کار نیاز 

داشتند را از تولیدات داخلی تامین کرده اند. 
رئیس بسیج س��ازندگی داراب با بیان اینکه امسال در حوزه 
اقتصاد مقاومتی برای پرورش گیاه��ان دارویی و احداث گلخانه 
به ۴ متقاضی تس��هیالت پرداخت شده است، می گوید: در زمینه 
پ��رورش ش��ترمرغ و پروش قارچ نی��ز به متقاضیان تس��هیالت 

پرداخت ش��ده است. سرهنگ تمدن می افزاید: در راستای ایجاد 
اش��تغال برای بانوان نیز چند کارگاه خیاطی در جنت شهر داراب 
راه اندازی شده و با گرفتن سفارشات کلی مثل لباس فرم مدارس 

و... برای بانوان ایجاد درآمد شده است.

بذر و نشای استویا
جوان موفق فیروزآبادی با سرمایه اندک و پشتکار زیاد موفق شد 
نخستین و بزرگترین تولیدکننده بذر و نشای استویا در کشور شود.

صحب��ت از کارآفرینی افراد موفق که می ش��ود عده ای تصور 
می کنند برای ش��روع یک کار باید سرمایه زیادی داشت اما جوان 
موفق فیروزآبادی نش��ان داد که با س��رمایه اندک اما پشتکار زیاد 
می ت��وان کاری کرد، کارس��تان تا افتخار نخس��تین و بزرگ ترین 
تولیدکننده بذر و نشا بذری استویا در کشور و نخستین کشت گیاه 
دارویی پروتئینی گندم سیاه در کشور نصیب استان فارس شود. 

مجتبی قاسمزاده متولد سال ۶۹ است که با ۳ هزار متر زمین 
اجاره ای و ۵۰۰ هزار تومان در س��ال ۹۱ کشت گیاهان دارویی را 
آغاز کرده و امروز به یاری بسیج سازندگی استان فارس کارآفرین 

برتر و طالیه دار اقتصاد مقاومتی در استان فارس شده است. 
وی رش��ته مکانی��ک خوانده بود و پی��ش از اینکه تصمیم به 
کشت گیاهان دارویی کند هیچ تجربه کار کشاورزی نداشته است 
اما در سن ۲۲ سالگی تصمیم می گیرد وارد عرصه کارآفرینی شود 

و کشت گیاهان دارویی را برای این کار انتخاب می کند. 
قاسمزاده معتقد است که سرمایه کارآفرین منابع مالی او نیست 
بلکه پشتکار و تالش است. وی درباره شروع کارش چنین می گوید: 
س��ال ۹۱ به همراه برادرم زمین ۳ هزار متری را اجاره کردیم و با 
۵۰۰ هزار تومان شروع به کشت گیاه دارویی استویا ) برگ عسل( 

کردیم که برای نخستین بار در استان فارس کشت می شد. 
»با ش��روع به این کار از مکانیک ب��ه کاردانی گیاهان دارویی 
تغییر رشته دادم و به کشت گیاه دارویی استویا پرداختیم« این را 
کارآفرین برتر اس��تان فارس می گوید که با این کار موفق شده در 

طی سال های ۹۴ تا ۹۶ برای ۵ هزار نفر روز اشتغالزایی کند. 
دو س��ال نخس��ت مجتبی و برادرش فعالیت خ��ود را علنی 
نکردند و پس از ۲ سال زمانی که نتیجه زحماتشان را گرفتند، به 
جهاد کش��اورزی و بسیج سازندگی مراجعه کرده و موفقیت خود 
را اعالم کردند و گفتند که ش��هر فیروزآباد برای کش��ت گیاهان 

دارویی بسیار مناس��ب است و این آغاز ماجرای تبدیل این شهر 
به قطب گیاهان دارویی استان فارس بود. 

مجتبی و برادرش برای توس��عه کار به حامی نیاز داش��تند و 
سپاه با واگذاری ۱۲ هکتار زمین به این جوان زمینه توسعه کشت 
گیاهان دارویی را در شهر فیروزآباد فراهم کرد. خسرو اسفندیاری، 
رئیس بس��یج سازندگی شهرس��تان فیروزآباد می گوید: سپاه یک 
زمی��ن ۱۲ هکت��اری به اضاف��ه چاه آب و ۳۰ میلیون تس��هیالت 
اقتصاد مقاومتی و تس��هیل ش��رایط گرفتن مجوزهای الزم زمینه 

ایجاد گلخانه و توسعه کشت گیاهان دارویی را فراهم کرد. 
به گفته قاسمزاده ۸ هکتار از زمین تحت زراعت قرار گرفته 
و به طور مس��تقیم برای ۱۰ نفر اشتغالزایی شده است اما تعداد 
کارگران روزمزد این گلخانه و مزرعه از سال ۹۴ تاکنون بیش از 

۵ هزار نفر روز بوده است. 
 ف��روش محصول و پیدا کردن بازار مناس��ب زنجیره دیگری 
از کارآفرینی اس��ت که برای این کار نیز حمایت بسیج سازندگی 
پش��تیبان این جوانان بوده، سرهنگ اس��فندیاری به گوشه ای از 
آنها اش��اره می کند که از جمله می توان حمایت برای شرکت در 
نمایش��گاه گیاهان دارویی تهران، نمایشگاه در سطح شهرستان، 
نمایش��گاه در شیراز و همکاری برای فروش محصوالت در سطح 

شهرستان را نام برد. 
امروز مجتبی قاس��مزاده به همراه برادر و تیمش که همگی 
از تحصیل کردگان رش��ته گیاهان دارویی هستند نه تنها در بازار 
داخلی موفق عمل کردند بلک��ه خیز صادرات گیاهان دارویی به 
دیگر کشورها را نیز برداشته و امسال سفارش محصولی از آلمان 

داشته اند. 
کارآفرین برتر اس��تان فارس از ضعف و کمبود حمایت دولتی 
و ع��دم ثب��ات در بازار گیاه��ان دارویی به عنوان س��ختی های راه 
تولید س��خن می گوید. نبود صنایع تبدیلی نیز از دیگر مش��کالت 
تولیدکنندگان گیاهان دارویی اس��ت که سبب شده محصول این 
کارآفرین برتر استان فارس تاکنون به صورت خام به فروش برسد. 
قاسم زاده اعتقاد دارد برداشت گیاه دارویی از طبیعت، آسیب 
به طبیعت اس��ت پس برای اینکه مواد اولی��ه برای ایجاد صنایع 
تبدیلی به اندازه کافی وجود داش��ته باش��د باید تولید را افزایش 
داد. ایج��اد و راه ان��دازی صنایع تبدیلی یک��ی از اولویت های این 

کارآفرین برتر استان فارس است. 

 تبدیل شهرستان فیروزآباد به قطب تولید گیاهان دارویی در 
استان فارس نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده بذر و نشا بذری 
اس��تویا در کشور، نخستین کش��ت گیاه دارویی پروتئینی گندم 
س��یاه در کشور، نخس��تین کش��ت گیاه دارویی پروتئینی کینوآ 
در اس��تان فارس، تولیدکننده پیش��رو و برتر منتخب در سومین 
نمایش��گاه و جش��نوراه ملی گیاهان دارویی و طب س��نتی نهاد 
ریاست جمهوری، نخس��تین تولیدکننده گیاه دارویی علف لیمو 
در جنوب کش��ور، نخستین کش��ت پاییزه گیاه استویا در کشور، 
نخس��تین کشت آزمایشی گیاه پیرتروم )حشره کش ( در جنوب 
کش��ور، بزرگترین مرکز تکثیر و تولید گیاهان دارویی در جنوب 
کشور و کارآفرین و طالیه دار برتر اقتصاد مقاومتی بسیج سازنگی 

کشور و استان بخشی از افتخارات مجتبی قاسم زاده است. 

اقتصاد مقاومتی با شیرینی حلوا ارده
کارآفرین زرقان��ی در کنار راه اندازی کارگاه تولید حلوا ارده، 
با ابتکار و خالقیت موفق به تولید "حلوا عس��لی"، "حلوا خرما" و 
"حلوا ش��یره انگور" ش��ده و به گفته خودش در تالش برای ثبت 

این ۳ ابتکار است.
توج��ه به توانمندی و ظرفیت هر منطقه و تعریف پروژه های 
تولیدی یکی از راهکارهای بس��یج س��ازندگی استان فارس برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی اس��ت. به گفته عبدالحمید اس��ماعیلی، 
رئیس بسیج سازندگی استان فارس در تعریف پروژه های اقتصاد 
مقاومتی در شهرس��تان ها نخس��تین فاکتوری که لحاظ می شود 

تناسب پروژه ها با توانمندی و ظرفیت شهرستان ها است.
"حلوا ارده" سوغات اختصاصی شهر زرقان استان فارس است و این 
شهر قطب تولید محصوالت کنجدی در این استان محسوب می شود. 
ارده، روغ��ن ارده، روغن کنجد، انواع حلوا ارده و انواع ش��یرینی های 

کنجدی از از جمله تولیدات این شهر محسوب می شود.
به گفته حامد خادمی رئیس بس��یج س��ازندگی شهر زرقان، 
براساس تفاهم نامه هایی که بسیج سازندگی برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی مقاومتی با ارگان های مختلف ش��هر زرقان منعقد کرده 
اس��ت به دنبال اس��تعدادیابی افراد برای رونق تولید و کمک به 

بنگاه های اقتصادی در حال ورشکستگی هستند.
خادمی با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیت و پیشینه شهرزرقان 
در تولید حلوا ارده بسیج سازندگی این شهر در بحث صنایع تبدیلی 
به این حوزه پرداخته است، می افزاید: در این رستا یکی از کارگاه های 
بزرگ تولید حلوا ارده زرقان که در حال ورشکس��تگی و در آستانه 
تعطیلی بود شناسایی و با ارائه تسهیالت و تشویق و ترغیب آنها به 

تشکیل تعاونی به فعالیت مجدد آنها کمک شد.
محمدرضا حس��نی ۳۷ س��اله و اه��ل زرقان که ب��ا گرفتن 
تس��هیالت ۳۰ میلیون تومانی از بسیج س��ازندگی کارگاه تولید 
حلوا ارده  خود را مجددا فعال کرده اس��ت، می گوید: از س��ن ۱۷ 
س��الگی و با ش��اگردی کردن در مغازه فروش حلوا ارده وارد این 
عرصه ش��دم و بعد از ۱۵ س��ال به صورت مستقل در این زمینه 

فعالیت خود را شروع کردم.
وی از س��ختی کارش می گوید و می افزاید: به دلیل نداشتن 
س��رمایه کافی توانایی توسعه کارگاه را نداشتیم بنابراین در حال 
جمع  کردن کارگاه بودیم که با وامی که از طریق بسیج سازندگی 

دریافت کردیم دوباره کسب و کار خود را فعال کردیم.
به گفته حس��نی در ح��ال حاضر این کارگاه ب��رای ۱۲ نفر 
به صورت مس��تقیم ایجاد اشتغال کرده اس��ت و عالوه بر زرقان 
در ش��یراز و مرودش��ت نیز دو فروش��گاه محصوالت کارگاه آنها 
را ب��ه فروش می رس��انند به اعتقاد وی اگر دس��تگاه های برش و 
بسته بندی نیز برای کارگاهشان خریده شود برای ۶ نفر دیگر نیز 
به صورت مس��تقیم اشتغال زایی می ش��ود. حسنی در کنار تولید 
حلوا ارده با ابتکار و خالقیت موفق به تولید "حلوا عسلی"، "حلوا 
خرما" و "حلوا شیره انگور" شده و به گفته خودش در تالش برای 

ثبت این ۳ ابتکار است.
توجه به صنایع کوچک و متوسط سبب ایجاد اشتغال و تحرک 
در جامعه می شود، بنگاه هایی که به دلیل نداشتن سرمایه با نصف 
ظرفیت در حال فعالیت اند و یا اینکه در حال تعطیلی هس��تند با 
تزریق اعتبارات و تس��هیالت ارزان قیم��ت جان دوباره می گیرند و 
همین امر نقش زیادی در ایجاد اشتغال و از بین بردن رکود دارد.

تهیه کنن��ده و مجری تلویزیون و برنام��ه »عصر« گفت:  ج�ادو سازندگان مستند »به وقت جام« خالءبرنامه سازی جعب�ه 
در تلویزیون را به خوبی شناسایی کرده اند و می دانند چه جاهایی 

را در رس��انه پوش��ش نداده ایم و به بهانه فوتبال به س��مت آنها 
رفتند.

ن��ادر طالب زاده درباره مجموعه مس��تند »ب��ه وقت جام« 
گفت: من متاس��فانه نتوانستم همه قس��مت های این برنامه را 

ببینم، اما تا جایی که فرصت کردم بخش هایی از »به وقت جام« 
را دیدم و از اینکه کار متفاوتی است لذت بردم.

وی ادامه داد: آن قس��متی که در اس��پانیا بودند را خیلی دوس��ت 
داشتم و معتقدم کار خوب، مثبتی و نویی است.به خصوص اینکه این گروه 

خالء برنامه س��ازی در تلویزیون را به خوبی شناس��ایی کردند و می دانند چه 
جاهایی را در رسانه پوشش ندادیم و به بهانه فوتبال به سمت آنها رفتند.

طالب زاده با اش��اره ب��ه نقاط ضعف و قوت این مس��تند نیز افزود: از نوع 
کارهایی که تا به حال گروه برنامه سازی ثریا انجام داده و پرتره های خارجی و 
کار قبلی ش��ان که به اردویی علمی دانشگاهی در روسیه رفته بودند،  مشخص 
اس��ت که آنها در حال پر کردن خالیی هس��تند که در س��ازمان صداوسیما 

وجود دارد.
تهیه کننده و طراح برنامه »عصر« در ادامه بیان داش��ت: تنها مشکلی که 
این بچه ها دارند عدم تخصیص بودجه مناسب و کافی است و معموال اهمیتی 
به بودجه آنها داده نمی شود، اما تیم تدوین و فیلمبرداری شان به شدت خوب 
و حرفه ای هستند. نکته بعدی اینکه آنها برای ساخت این مستند شتاب زمان 
داشتند چراکه کار در حال حرکت است و مثل یک گزارش مستند بوده و در 

همان چارچوب خوب جواب می دهد. 
وی در پاس��خ به اینکه تصاویر اس��تفاده ش��ده در »به وق��ت جام« برای 
مخاط��ب تازگ��ی داش��ت، افزود: هر قس��متی که تولید ش��ده ب��ود با همان 
ن��گاه ثری��ا و دغدغه افراد متعه��د در ایران بروی آنتن رفته ب��ود و در همان 
ح��د هم کار قابل قبولی بود. ش��اید ش��تاب زمان اجازه نده��د در عمقی که 
می خواهن��د حرک��ت کنند چراکه به هر حال س��فر پر دغدغه ای اس��ت و به 

ط��ور قطعی زمان می ب��رد تا آدم به همه ابعاد کش��ور دیگر دسترس��ی پیدا 
کند. مرحل��ه بعدی تدوین خواهد بود، اما ش��تاب زمان این اجازه را 
 نمی دهد و کار را محدود می کند اما با همه این تفاسیر کار خوبی 

شده است. 
این تهیه کننده در ادامه درباره شتاب زمانی که سر راه این 
گروه ها برای مستندسازی قرار دارد، گفت: یکی از مشکل هایی 
که این نوع گروه ها دارند همان شتاب زمان است و این موضوع 
اجازه نمی دهد تا آنها بتوانند با فراغ بال به عمق ماجرا برسند و 
اتفاق هایی را در لحظه باید ثبت کنند. دسترس��ی به عمق میدان، 
مصاحبه گرفتن و ورود به فضای هر کشوری مدت زیادی زمان می برد 

که متاسفانه این گروه زمان محدودی داشتند.
وی در ادام��ه بیان داش��ت: موضوع دیگر عدم تخصی��ص بودجه کافی و 
مناس��ب به این گروه اس��ت. به هر حال س��فر به کش��وری دیگر، رفت و آمد 
و اقامت و... مس��تلزم صرف هزینه اس��ت. معموال گروه ثریا برای انجام دادن 
این کارها بودجه ندارند و خودش��ان از هزینه های مختلف اس��تفاده کرده و با 

محدودیت بسیار زیاد کارهایشان را می سازند. 
مجری برنامه »۵۷« با اشاره به اینکه باید سفارش این گروه برنامه ساز را 
به سازمان صداوسیما کرد، افزود: به نظرم باید در جایی سفارششان را بکنند 
چراکه ما در تلویزیون و برنامه س��ازی ش��بیه این گروه نداریم. اینها یک نفر 
و دو نفر نیس��تند و یگ گروه جلو، یک گروه پش��ت دوربین و گروهی محقق 
هس��تند. تعداد بس��یاری از کارشناسان طراز اول کش��ور این گروه را تشکیل 
دادند که یکی از خروجی هایش��ان همین مستندس��ازی است. در گذشته در 
تلویزیون گروهی که برنامه ای گفت وگومحور را می سازند و بعد از مدتی شروع 
به مستندسازی کنند، را نداش��تیم و به جای مستندسازی، پلی بک داشتیم، 
اما اینکه همان پلی بک را تبدیل به مس��تند کنید حرکت جدیدی اس��ت که 

اعضای گروه ثریا از پس آن برآمدند.
مستند به وقت جام مجموعه ای است که در جهت معرفی سبک زندگی، 
تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاس��ت تیم هایی که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 

حضور دارند قدم برداشته است.  فارس

تهیه کننده برنامه »عصر«:
»به وقت جام« خالء بزرگی را در تلویزیون پر کرد

بارها این پیشنهادات را ارائه کردیم ولی مسئوالن داروخ��ان�ه رئیس انجمن علمی داروس��ازان ایران گفت: ما تاکنون 
محدودیت ه��ای قانونی را پیش می کش��ند، درحالیکه در ش��رایط 

کنونی کش��ور و خ��روج آمریکا از برجام و ش��رایط س��خت در 
ماه های آینده می طلبد مسئولین قوانین را اصالح کنند.

محمدرضا شانه س��از ب��ا پرداخت��ن به یک��ی از مهمترین 
مش��کالت دارویی کش��ور که احتماالً در ماه های آینده فعاالن 

عرص��ه تولی��د دارو را با بح��ران مواجه می کند، اظهار داش��ت: 
از مهمتری��ن مش��کالت تولیدکنندگان صنعت دارو این اس��ت که 

نقدینگ��ی وجود ندارد و اصال تولیدکنن��دگان دارو پول ندارند که ماده 
اولیه دارو بخرند و باید دولت فکر عاجلی برای این مسئله کند.

عضو هیات مدیره انجمن داروس��ازان ته��ران ادامه داد: هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ 
میلیون دالر مواد دارویی در گمرک مانده است و ترخیص نمی شود چون صنعت 
دارو پول ندارد و حتی ابالغیه  جدید برای ترخیص مواد دارویی و دارو بدون تسویه 
با بانک ها نیز نتوانسته است مشکالت را کامال رفع کند، زیرا یک تولیدکننده دارو 
در وهله نخست باید ۲۰ تا ۳۰ درصد پول ماده دارویی را به شرکت خارجی در 
همان بدو قرارداد پرداخت کند و بعد از آن ماده دارویی به گمرک ایران می آید، 

در حالیکه همین پول ۲۰ الی ۳۰ درصد را صنعت دارویی ندارد.
وی در تش��ریح چرایی مشکل نقدینگی صنعت دارو در کشور، گفت: اول 
اینکه صنعت دارو از مدت ها قبل دچار بی پولی و نقدینگی شده است و هر بار 
نیز مجبور بوده اس��ت از بانک ها وام بگیرد و بانک ها نیز س��ود باال می گیرند و 

همین موضوع مشکل نقدینگی در صنعت دارو را تشدید کرده است.
شانه س��از تصریح کرد: بنده به عنوان تولیدکننده دارو - مشکل نقدینگی 
را بحث جدی در حوزه دارو عنوان می کنم و این در ش��رایطی است که اگر با 
چنی��ن وضعی پیش رویم و فکری برای آن نش��ود تولید دارو در ایران مختل 
و متوقف می ش��ود و ما باید داروی تولیدی خودمان را که با قیمت ارزان تری 

تولید می کردیم با قیمت چندبرابر از خارج خریداری کنیم.
رئیس انجمن علمی داروس��ازان ایران در ادامه با ارائه چند پیش��نهاد برای 
رفع مش��کالت کنونی صنعت دارویی کشور گفت: متاس��فانه پولی که بیمه ها 

باید به بیمارس��تان ها می دادند و به تاخیر نیز افتاده اس��ت، در صورت پرداخت 
در ردیف ه��ای دیگر هزینه می ش��ود، مثال برای هزین��ه غذای بیمار یا 
ردیف های دیگر بیمارستانی هزینه می شود و پول بدهی بیمارستان ها 
به صنعت دارو پرداخت نمی شود و نخستین کاری که دولت باید 

در این زمینه انجام دهد رفع مشکالت این نقدینگی ها است.
وی ادام��ه داد: این در حالی اس��ت ک��ه تولیدکننده دارو 
وقتی داروی تولیدی خود را می فروشد ۴۰۰ روز بعد پول خود 
را دریاف��ت می کند، آن هم پول نمی گیرد بلک��ه اوراق دریافت 
می کند و وقتی آن اوراق را به بانک می بریم، ۲۰ درصد نرخ آن را 
کاهش می دهند، یعنی تولیدکننده با یک اختالف ۴۰۰ روزه اصل پول 
خود را نیز نمی تواند دریافت کند. بنابراین ما پیش��نهاد می کنیم به بانک ها، 

این نرخ کاهش نیابد و اوراق را به جای ارز از تولیدکنندگان قبول کنند.
شانه س��از در ادامه پیش��نهاد خود برای برون رفت از مشکالت نقدینگی 
داروی��ی، افزود: همچنی��ن با توجه به بده��ی دولت ب��ه تولیدکنندگان دارو 
پیش��نهاد می ش��ود دولت بدهی خود را در قالب ارز به بانک ها پرداخت کند 
یعنی همان بانک هایی که تولیدکننده به آن بدهکار اس��ت. وی تصریح کرد: 
اگر برای این چرخه معیوب فکری شود و این چند پیشنهاد ترتیب اثری داده 

شود مشکالت نقدینگی صنعت دارو تا حدودی برطرف می شود.
شانه ساز در تشریح این مسئله که ما تاکنون بارها در جلسات با مسئوالن 
ای��ن پیش��نهادها را ارائه کردی��م ولی آنه��ا محدودیت های قانون��ی را پیش 
می کشند، گفت: واقعاً در شرایط کنونی کشور و با توجه به خارج شدن آمریکا 
از برجام و اینکه احتماال در ماه های آینده ش��رایط سخت تری خواهیم داشت، 
می طلبد مس��ئولین هرچه س��ریعتر محدودیت های قانونی را حل کنند، زیرا 
تولیدکننده نمی تواند محدودیت قانونی را بطرف کند و این وظیفه قانون گذار 

از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است.
وی گف��ت: نبای��د به هیچ عنوان شیطنت دش��من را نادیده گرفت و یکی 
از بدترین ش��یطنت ها در حوزه دارو می تواند رخ ده��د، بنابراین می طلبد در 
ش��رایط پیش رو ذخایر مواد دارویی کارخانجات داخلی بیشتر شود، نه اینکه 

امروز با کاهش آن مواجه باشیم.  تسنیم

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:
هشدار درباره توقف تولید دارو در ایران

اقتصاد مقاومتی راهکار پایان دادن به مشکالت کشور است

 از ضایعات نساجی تا حلوا عسلی

قاسم غفوری - مائده شیرپور 
گ���و واژه ای گفت و کشور  اقتصاد  مشکالت  حل 

است که تقریبا هر روز به گوش می رسد خصوصا آنکه دو 
سال چشم انتظاری برای تحقق اهداف اقتصادی برجام به 
سراب مبدل شد و اصل عدم کارآمدی برجام برای همگان 
آشکار شد. آنطور که پیش بینی می شد تنها راهکار تحقق 
پایان مشکالت اقتصادی کشور رویکرد به مدل اقتصادی 
درون زاست که با نام اقتصاد مقاومتی شناخته می شود. 
کار  نیروی  درونی،  داشته های  بر  تکیه  با  که  اقتصادی 
قابل  برنامه ریزی صحیح  و  ایران  بلندملت  اراده  جوان، 
اجراست. آنچه در این میان به عنوان مانع تحقق این اصل 

مطرح می شود فراهم نبودن شرایط برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی است که بخش عمده ای از آن را نبود سرمایه 

تشکیل می دهد. 
نیروی  ظرفیت های  و  اقلیمی  وضعیت  بر  مروری  اما 
انسانی کشور نشان می دهد که بیشتر از سرمایه، درک 
صحیح از شرایط اقلیمی و اراده افراد است که ضامن به 
نتیجه رسیدن چنین اقتصادی است که نمونه های متعددی 
از آن را در اقصی نقاط کشور می توان مشاهده کرد. برای 
آشنایی بیشتر مخاطبان با این توانست ها چند الگوی موفق 
البته  و  اندک  سرمایه  با  که  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در 

اراده ای قوی توانسته اند ناشدنی ها را شدنی کنند. 

نمای نزدیک


