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 دوم روایت

باغداران کشی براي مجوز باسکول و وزن
 سیب 

 زهرا بخشایی راوی: 

 





 

 

روایت حاضر روایت محمد توکلی یک کشاورز جوان 
فروش  ساده،  حلراه است که تصمیم داشت با یک 

محصوالت کشاورزي و باغی را در منطقه بهبود ببخشد. 

کشی خدمات وزن ۀتصمیم محمد این بود که با ارائ
بارهاي سنگین، روال توزیع محصوالت کشاورزي را در 

اید کشاورزان شود. منطقه بهتر کند تا سود بیشتري ع
  ۀ انجام این کار به نظر ساده بود و فقط به صرف هزین

یک باسکول و همت و همکاري جمعی بین  ۀتهی
ملزومات عملی کار فراهم  ۀداشت. همنیاز کشاورزان 

شد، اما محمد که محلی براي انجام فعالیتش نداشت 
را  در طول چهار سال نتوانست مجوز استفاده از زمینی 
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که براي این کار مناسب بود تهیه کند. دلیل اصلی آن 
هم یک چیز بود: براي استفاده از زمین ابتدا باید براي  

که براي  را  دي  کس نهاشد، اما هیچکار مجوز گرفته می
کند  کشی مجوز صادر میفعالیت باسکول و خدمات وزن

 شناخت.نمی

 باغ سیب 
محمد توکلی یک باغدار و اهل یکی از روستاهاي سمیرم است. بیشتر مردم  

 ۀروستاهاي این منطقه باغدار هستند و از این راه کسب درآمد دارند. محمد در رشت
کشاورزي و تولید محصوالت باغی به خصوص اورزي تحصیل کرده بود و از راه  شک

اي است و کیفیت شدهکرد. سیب سمیرم محصول شناختهسیب کسب درآمد می
بودند. باغدارها   بارترهوخیلی خوبی دارد. بازار اصلی فروش این محصول میادین میوه 

یی که خودشان ماشین داشتند محصول هاآنکردند و  یک را جمع میمحصول درجه
یی هم که هاآنفروختند. می آنجارساندند و شهر می بارترهوي میوههان امیدرا به 
کیلومتري تا شهر صدتوانستند محصولشان را به شهر برسانند و طی مسافت نمی

فروختند. محصول را مستقیما در محل به دالل و واسطه می  ،صرفه نبودبرایشان به 
تر از قیمت فروش مستقیم در میدان پایین البته معموال با این کار، قیمت محصول 

کشی و تعیین وزن دقیق محصول نبود  چون در باغ امکانی براي وزن ؛شدتمام می
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زد و  و دالل معموال به نسبت اندازه و تعداد درخت، وزن محصول را تخمین می
 برد باغدار بود. می کمتريمعموال در این میان کسی که سود 

یک باغی بودند  خریدار داشتند محصوالت درجه  بارترهومیوه هایی که در بازار  میوه 
تري داشتند مشتري چندانی هم در تر که کیفیت پایینپاییناما محصوالت درجه

آن را به   اینکهاي نداشت جز بازار نداشتند. باغدار براي فروش این محصول چاره
اشک و مربا و مانند  گیري یا تولید محصوالت خوراکی مثل لومیوههاي آبکارخانه

آن بفروشد. به دلیل کیفیت و قیمت پایین این محصول و از طرف دیگر مسیر  
شد، معموال باغدارها از فروش این دسته از ها باید طی میزیادي که تا این کارخانه
  ۀشدند، چون بار کردن و بردن مقدار کم محصول تا فاصلمحصوالت منصرف می

اقتصادي زیادي براي باغدار   ۀها صرفکیلومتري تا محل کارخانهسیصدحداقل 
تر به روستاها پایینهاي درجهاي براي خرید سیبنداشت. این بود که اگر واسطه

ها خراب پایین پاي درختدرجه ها بخش زیادي از محصول آمد، خیلی وقتنمی
 رفت.شد و از بین میمی

دیگر هم در آن منطقه بودند که بیشتر   روستاي دوازدهدر کنار روستاي محمد 
کشاورز یا دامدار بودند. کشاورزي اصلی منطقه باغداري بود و هر روستا   هامردم آن 

هکتار باغ سیب داشت. محمد که خودش از نزدیک سودوضرر کار  1500حدود 
دید و شاهد آن بود، تصمیم گرفت براي فروش بهتر محصول  کشاورزي را می
تر کاري بکند. به نظر او با توجه  پایینهخصوص محصوالت درجبه کشاورزي منطقه  

پایین، اگر همین محصوالت   ۀهاي درجتر میوه به مشکل مسافت زیاد و قیمت پایین
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 ۀرسیدند هزینهاي صنایع غذایی میو کارگاه   شدند و به کارخانهآوري مییکجا جمع
را باغدار خودش هزینه کند تا باري    شد و الزم نبود هرتر میانتقال بار کم  ةشدتمام

که وزن کمی هم داشت به خریدار برساند. از این راه، یک ارتباط همیشگی بین 
شد و باغدارها در یک روال همیشگی از فروش خریدار و فروشنده ایجاد می

 شدند.محصوالت خود مطمئن می

کشی بارهاي با  این کار را در این دید که یک باسکول براي وزن ۀمحمد الزم
در منطقه و در محل  جاناوزن باال تهیه کند. با این کار محصوالت باغی هم

آوري کل شد و بعد از جمعشدند، سهم کشاورز پرداخت میکشی میباسکول وزن
ر این، کشاورزان شدند. عالوه بمحصوالت منطقه، یکجا به کارخانه انتقال داده می

هم دیگر مشکلی نداشتند و امکان تعیین  یکدرجهبراي تعیین وزن محصوالت 
آمد. با وجود یک باسکول براي بارهاي سنگین، وزن واقعی محصولشان به وجود می

کاالهاي کشاورزي و دامی هم   ۀهاي باغی که کار خرید و فروش کلیتنها میوه نه
نیازي نبود که بارهاي سنگین صرفا براي گرفت و در منطقه سروسامانی می

کشی به شهر برده شوند و دوباره برگردانده شوند. از طرف دیگر، در آن اطراف وزن
روند توزیع  بود، کشی بار این معادن هم میسر معادن سنگ هم بودند که اگر وزن

 کشی بار سنگین، هماصل با ایجاد خدمات وزن شد. دربار این معادن هم بهتر می
گرفت و هم در مورد ونقل و توزیع بار در منطقه سروسامانی میکل جریان حمل

توانست با همکاري سایر کشاورزان و محصوالت باغی و کشاورزي محمد می
اي براي توزیع شبکه ،هاي حمل بار داشتند، در یک کار جمعییی که ماشینهاآن
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منافع کار، محمد به دنبال   ۀمحصوالت کشاورزي منطقه ایجاد کند. با دیدن هم
 مقدمات قانونی رفت. ۀتهی

 جواب بی  سؤال 
دارد به فرمانداري   ايدانست که این کار دقیقا چه شرایط قانونیمحمد چون نمی

رفت. در فرمانداري به او جواب روشنی داده نشد و دقیقا مشخص نبود کدام نهاد  
مد به استانداري هم رفت اما باید مجوز مربوط به فعالیت باسکول را صادر کند. مح

اي که دانستند او دقیقا باید کار را از کجا شروع کند. محمد به هر اداره هم نمی  آنجا
از ادارات مسیر   کدامهیچاما  ،صنعت و معدن ةاز جمله ادار ،کرد رفتفکر می

دادند. درنهایت مسئولین فرمانداري که شاهد مشخصی را پیش روي محمد قرار نمی
و پیگیري محمد بودند به او پیشنهاد دادند که کارش را شروع کند تا شاید    آمدورفت

 در جریان آن، متولی مربوط هم واکنشی نشان بدهد و تکلیف معلوم شود.

 شروع فعالیت و ظهور مشکل 
میلیون تومان براي خرید یک دستگاه    صدش چیزي حدود  اانهمحمد با فروش خ

هترین محل براي مستقر کردن باسکول، جایی باسکول هزینه کرد. به نظر او ب
نزدیک به جاده و مسیرهاي ارتباطی بود، چون اگر باسکول داخل روستا قرار 

آوري بار هاي سنگین حمل بار و دپو و جمعگرفت عمال دسترسی ماشینمی
 ۀشد بقیشد. به عالوه نزدیک بودن محل کار به جاده باعث میغیرممکن می

هاي سنگین که در جاده تردد آمدند یا ماشینمشتریانی که از مناطق مختلف می
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راحتی به محل باسکول دسترسی داشته باشند. چون از منافع کردند بتوانند بهمی
هاي سنگین در پلیس راه بود، محمد  ماشین  ۀدیگر این کار تعیین وزن بار اضاف

سالی از  یکو شروع به کار کرد. محلی را در نزدیک جاده و پلیس راه انتخاب 
فعالیت باسکول را  ۀادام ،اي دادمنابع طبیعی نامه ةشروع کار گذشته بود که ادار
اي هم علیه محمد در دادگاه تنظیم کرد. بعد از آن غیرقانونی اعالم کرد و پرونده

 کار محمد جلوگیري کرد. ۀدالیل قانونی از ادام ۀ راه هم با ارائ ةادار

 اول  ۀخان برگشت به 
از آن که ربطی به نداشتن مجوز براي فعالیت داشته باشد   بیش  مدهآش یپمشکل  

  وبه محل انتخابی ربط داشت. زمینی که محمد براي فعالیت انتخاب کرده جز
 ۀکردند و پروانبراي چراي دام استفاده می ها از آنمراتعی بود که روستایی

  ة منابع طبیعی داشتند، اما مالک اصلی زمین ادار ة برداري از آن را از طرف اداربهره 
متفاوت از زمین، در دادگاه   ة منابع طبیعی به دلیل استفاد ة منابع طبیعی بود. ادار

هاي محمد و روندي که او براي گرفتن  شکایت کرد. قاضی پرونده با شنیدن صحبت
شد که باید  اما به او گفته  ؛ مجوز پشت سر گذاشته بود حکمی علیه او صادر نکرد

منابع طبیعی  ة. درواقع اداردادامه بدهبه کار  دتا بتوان دمشکل مجوز کار را حل کن
کرد که مجوزي براي فعالیت وجود در صورتی با فعالیت در آن محل موافقت می

 داشته باشد.
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 کدامهیچمنابع طبیعی    ةراه و نه ادار  ةاول برگشته بود. نه ادار  ۀمحمد دوباره به نقط
کردند. تنها پیشنهادي که  مشخصی براي مراجعه و گرفتن مجوز معرفی نمی  متولی
نامه داشته منابع طبیعی به محمد داده شد این بود که حتی اگر یک معرفی  ةدر ادار

باشد و یک اداره یا سازمان محمد را به منابع طبیعی معرفی کند به او مجوز استقرار 
نامه را صادر کند همان باید این معرفی شود. اما اینکه چه کسیدر محل داده می

دانست! اگرچه استانداري و فرمانداري و چند کس جوابش را نمیی بود که هیچسؤال
 محصوالت و کاالهاي سنگین  کشیوزن  ی برايمحل   وجوددیگر همه با منافع    ةادار

  و تشویق کرده تأییددر منطقه آشنا بودند و بارها خودشان در صحبت، این کار را 
مین کنند. البته استانداري أاما در عمل نتوانستند شرایط قانونی این کار را ت ،بودند

هایی با موضوع معرفی به ادارات مختلف براي همکاري با محمد فرستاده بارها نامه
 کردند.ایجاد نمی اي اداراتها الزام قانونی براز این نامه  کدامهیچاما ظاهرا  ؛بود

مستقیما تا تهران و   ،کندبمحمد که حاضر بود هر کاري براي گرفتن مجوز  
هم به او   آنجااستان صحبت کرد.  ةمجلس شوراي اسالمی هم رفت و با نمایند

اي حاصل اما با گذشت زمان اتفاق خاصی نیفتاد و نتیجه ،قول پیگیري داده شد
 نشد.

 پایان 
حاال نزدیک به دو سال است که باسکولی که محمد براي آن هزینه کرده بود 

  ة بدون استفاده رها شده و تنها کاري که محمد توانسته انجام دهد این بوده که ادار
قمع باسکول منصرف کند. در آن مدتی که کار باسکول ومنابع طبیعی را از قلع
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بیشتري گرفته بودند. حمل بار و  ةجریان داشت کشاورزها هم براي کارشان انگیز
ها و خریداران ماشین  وآمدرفتبا سرعت بیشتري به جریان افتاده بود و  محصوالت  
ها باعث رونق کار در منطقه شده بود. به خاطر همین کشاورزان خودشان و فروشنده

هم پیگیر مشکل باسکول بودند و بارها به محمد پیشنهاد دادند که جمع شوند و با 
هایی که محمد در طی اما با تجربه   ؛هم درخواستی بدهند و از این کار حمایت کنند

بتواند    که این اقدام هم  داشت، امیدي نبه دست آورده بودچهار سالی که گذشته بود  
مشکلی را حل کند. تنها جواب در دست او این بود: این کار فعال متولی قانونی 

 ندارد!

دانست که در مناطق اطراف، افرادي هستند که در طول این مدت، محمد می
دهند بدون آنکه مجوز خاصی براي کارشان داشته باشند. همین فعالیت را انجام می

کردند ظاهرا الزم نبود چون خودشان مالک زمینی بودند که در آن فعالیت می  هاآن
 طورینهمبراي انجام کار به جایی پاسخگو باشند و مجوزي براي کارشان بگیرند. 

اما چون در  ،کسانی بودند که محل کارشان را نزدیک جاده انتخاب کرده بودند
کمتر بودند ظاهرا کمتر هم در دیدرس بودند و مشکلی   وآمدرفتهایی با منطقه

اي که محمد براي حل این مسئله  برایشان پیش نیامده بود. درنهایت نتیجه
ي و خدمات بیشتري که این نوع از  اگرفت یک چیز بود: از فکر باسکول جاده می

تواند انجام دهد منصرف شود و در جایی زمینی با مالکیت شخصی باسکول می 
ها و وپا کند و در حد محدودتري کارش را شروع کند، چون با مرور تمام گفتهدست
شد که این مدت محمد بیهوده به دنبال اخذ  ها فقط این نتیجه حاصل میشنیده

ده است. ظاهرا مشکل کار فقط محل و زمین انجام فعالیت بوده  مجوز فعالیت بو
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است نه مجوز انجام آن. دراصل هیچ نیازي به گرفتن مجوز براي این کار نبوده و  
نیست، اما این موضوعی بود که هیچ نهادي حاضر نشد صراحتا آن را اعالم کند! 

رفت به جایی می کرد وکرد را عوض میاو فقط باید زمینی که در آن فعالیت می
 که کسی با آن مشکلی نداشته باشد!
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