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آنها که از ناچاری ماندند
وقتی  بسته اند.  شوش  در  هم  پاساژ  دو  بسته.  پاساژ  یک  نبسته ایم.  ما   »تنها 
نمی توان جنس تهیه کرد، چرا  تعطیل نکنیم؟ آنهایی که هنوز کار می کنند از سرناچاری 
است.«  یک سالی از خانه نشینی آقای عزیزی  می گذرد. او چشم به آینده ای دوخته که 
کامال برایش مبهم است، اما چاره ای جز این نمی بیند؛ نشستن و  امید بستن به روزهای 
. »ببینیم خدا چه می خواهد. اینهایی که هنوز ادامه می دهند از امثال من  خرید  بهتر
می کردند. برای آنها فرقی ندارد، قدیم کارتن مادر را می خریدند 5 میلیون تومان و حاال 
دوجین را  می خرند 5 میلیون. فقط کار کمی برایشان سخت شده، همین.« نقشه برداری 
را در دانشگاه که تمام کرد،  خدمت نرفت و شد گل فروش. سه سالی شاگردی کرد و 
چم وخم کار را آموخت. مغازه ای اجاره کرد و بعد  آمد پاساژ شیرازی و مغازه خرید. »از  سال 
82 کار در این صنف را شروع کردم. شاگردی کردم،  مغازه اجاره کردم و صاحب مغازه شدم 
و حاال هم بستم. جنس وارد نمی شود و تولید داخل آن قدر   بی کیفیت است که مشتری 

نمی پسندد.«  
، پنج سال پیش دکور خانه ها، گلدان های مصنوعی را نپسندید و کمتر کسی  از چهار
خ و بعد  گذرش به پاساژ  شیرازی افتاد برای دست چین کردن شاخه  گل های سفید و سر
هم گران شدن دالر و سخت شدن  واردات گل های مصنوعی که از چین به ایران می آیند. 
»وقتی سلیقه ها تغییر کرد، رفتیم سراغ دکور  ساختمان های بزرگ و تاالرهای عروسی. 
دست مشتری هایمان به دهان شان می رسید و کاسبی بد نبود.  چمن های متری و 

قالبی خوب فروش می رفتند.«  
گل فروش ها یک سالی را با ته مانده انبارهایشان سرکردند به امید برگشت دوباره 
رونق به بازار. جنس های  انبارها ته  کشیدند و ممنوعیت واردات پابرجا ماند تا خیلی ها 
خانه نشین  صاحب مغازه ها  خانه نشین  شوند.  و  پایین بکشند  را  مغازه ها  کرکره 
شدند، از سود سپرده ها روزگار گذراندند و مستاجرها رفتند سراغ اسنپ  و تپ سی 
بازارها افتاد تا  و پیک موتوری. گذر سرنوشت شاگردمغازه ها هم به شوش و بقیه 
شانس شان را  جای دیگری امتحان کنند. »یک سال قبل به آینده امید داشتیم. منتظر 
ج مان به دخل مان نمی آمد. خیلی ها  بودیم ببینیم آخرش چه می شود، اما  هیچ نشد. خر
از بازار رفتند. »مقیمی« و »خانی زاده« از قدیمی ها  بودند که خانه نشین شدند. آنهایی که 

ماندند به زحمت به تعداد انگشتان یک دست می رسند.«  
شوق کاسبی، »عزیزی« را در فصل دانشگاه و کتاب و درس به پاساژ می کشاند. 
همیشه رویای کاسبی  داشت، اما به عشق پدر دانشگاه را تمام کرد. »خانه نشینی 
را  کاری  نمی توان  و  است  اقتصاد  مریض  نیست.  چاره ای  اما  دارد،  درد  کاسب  برای 
شروع کرد. گاهی اوقات دست به کاری نزدن سود بیشتری از شروع  کار جدید دارد. 
بیشتر کسبه خانه نشین از جیب می خورند. سه شاگرد داشتم که ماهی 2میلیون 
از مغازه  روزی می بردند. کار که تعطیل شد، رفتند شوش و فروشنده جزء شدند برای 
فروشنده  نداشتند،  سرمایه ای  که  شاگردها  بیشتر  یک میلیون و500 هزار  تومان. 

مغازه های دیگر شدند. بعضی ها هم با موتور کار  می کنند.« 

تالش برای ادامه
تا همین یک سال پیش، مغازه ها و سالن های پاساژ پر بودند از گل و درختچه؛ 
گلخانه ای بدون عطر و  بوی گل. حاال درختچه ها رفته اند و خبری از گلدان های بزرگ 
و کوچک نیست. همه چیز رنگ خاک  گرفته و بوی نای خبر از کسادی می دهد. »بعد از 
سال ها نمی شود خانه نشین شد. عمرمان را سر این  کار گذاشته ایم. نمی توانیم به 
سادگی رها کنیم. چاره ای جز جنگیدن برای ادامه نداریم. باید طاقت بیاوریم  تا واردات آزاد 
شود. هرکدام از این مغازه ها سفره کوچکی اند برای نان دادن به چند خانواده ، نمی شود 
به  سادگی َکند و رفت.«  آقای روغنی جوان بود و هنوز مدرسه  می رفت که گذرش به بازار 
گل افتاد و شد  ویزیتور یکی از تجار قدیمی؛  سال 65. »روغنی«، جوان دیروز حاال یکی از 
قدیمی های بازار گل های  تزیینی است؛ جوانی که بعد از چهارسال باال و پایین رفتن و یاد 
گرفتن راه و رسم تجارت، اعزام به  خدمت شد. کارت پایان خدمتش که رسید، پاسپورت 
گرفت و شد مسافر دوبی. »قدیم ها گل ها در باکس  نمی آمدند تهران. نایلون های بزرگی 
بودند پر از گل که آدرس های دوبی  روی شان نوشته می شد. آدرس ها  را برداشتم و رفتم 
دوبی. هفت، هشت ایرانی االصل هستند  در بازار مرشد که کار گل های دوبی را در  دست 

. 90درصد تجار آنجا دفتر دارند.«   دارند؛ بازاری در میدان جمال الناصر
رابطه ایران و چین که خوب شد، کسادی به بازار گلفروش های دوبی زد. دفتر ایرانی ها 
در چین رونق  گرفت و شدند بلدراه تجار ایرانی. سالی دو بار نمایشگاه  بین المللی 
»گوانجو« تجار گل های تزیینی ایران  را در چین دورهم جمع کرد. »سال 91 رابطه ایران و 
چین خوب شد. ایرانی هایی که آنجا دفتر زده  بودند، مترجم می  دادند و نزدیک دفترشان 
ج دوم و هشتم  برپا می شد. چین  هتل می گرفتند. نمایشگاه »گوانجو« هر سال بر
کشور بزرگی است، اما هر صنفش را محدود به شهر و منطقه ای کرده. به عنوان مثال 
 بوته های کوچک در شهر »تیانجه« درست می شوند و گل های باکسی، حسن یوسف ها 

و لمسی ها در   »داندونگ«.« 
آخرین سفارش ها در گمرک مانده اند و امید پشت ویترین نشستن را می کشند؛  
اینکه  از  کارگاه های چین تولید شدند، بی خبر  سفارش هایی که یک سال  پیش در 
ج  سوم پارسال واردات گل های تزیینی  ممنوعیت اجازه ورود به آنها نخواهد داد. »بر
ممنوع شد و این درحالی است که تولید داخل تنها جوابگوی  نیم درصد نیاز بازار است. 
گفتند کاالی تزیینی است و ارزبری دارد. از طریق اتحادیه خیلی تالش کردیم،  اما راه  

به جایی نبردیم. نامه دادند خانه اصناف، اما مودبانه بیرون مان کردند.«  
ممنوع شدن واردات قصه امروز و دیروز نیست. در دولت های محمود احمدی نژاد 
اما  شدند،  وسوسه  تولید  برای  عده ای  و  شد  ممنوع  گل های  تزیینی  واردات  هم 
آزاد  واردات  ممنوعیت،  6ماه  بعد  از  احمدی نژاد  »دوره  نشستند.  سیاه  خاک  به 
آهن پاره  شدند  دستگاه های شان  نشستند.  سیاه  خاک  به  تولیدکنندگان  و  شد 
نفر به شکل مستقیم  کرده 30هزار  اتحادیه اعالم   و حتی ضایعاتی ها هم نخریدند. 
روزها  این  کسادی  البته  فعال اند،  شغل  این  در  سطح  کشور  در  غیرمستقیم  و 

80درصدشان را  بیکار کرده است.«  

دالل ها پای کار آمدند
به کاسب ها شبیه نیست. پله های پاساژ را باال و پایین می کند. به مغازه ها سر 
می زند و قیمت می گیرد.  گلدان های کوچک را دست می گیرد و وارسی می کند تا نوبت 
به گلدان بعدی برسد. بازار که از رونق  افتاد، رفت وآمدش به پاساژ شیرازی شروع 

شد. میان گل فروش ها گشت و گل ها و گلدان های شان را زیر  قیمت خرید.    
این گل ها چند؟

 - گلدانی 22هزار تومان.  
 15هزار تومان بدهی برمی دارم.  

 - خدا شاهد است، خودم 14 تومان خریدم. با یوان دوهزار تومانی. االن بخواهم 
بیاورم حدود 40-  30هزار تومان برایم در می آید.   

 51هزار تومان بیشتر نمی خرم. 
 - ضرر می کنم. 

بزرگی  مشکی  نایلون  در  و  می روند  جعبه  درون  مغازه  گلدان  شانزده  پانزده، 
می نشینند تا برای  موتورسواری آماده شوند. بقیه گلدان ها را هم پیک قرار است 
از انبار پامنار ببرد برایش. گلدان هایی که  شاید راهی انبارها می شوند برای روزی که 

گل های وارداتی کیمیا می شوند.  
 »مرتضی« حرف های دالل را که می شنود با حسرت به نایلونی که از مغازه بیرون 
می رود، نگاه  می کند. »تمام کودک و جوانی ام در این مغازه گذشت. ببین به چه حال 
و روزی افتاده ایم. ما هم داریم  جمع می کنیم. گمرک بسته است و بار نمی آید.«  مترو 
که پایش به پانزده خرداد رسید، تک فروشی در  پاساژ شیرازی باب شد تا عالوه بر 
مغازه داران شهرهای مختلف که خرید عمده می کردند، زنان و  دختران در پاساژ دنبال 
گل های خوش  آب ورنگ باشند.»فروش آن قدر خوب بود که تک فروشی نداشتیم. 
 مترو که راه افتاد، تک فروشی مد شد و هنوز هم ادامه دارد اما از رونق افتاده است. در 
سال های اخیر  سفارش عمده شهرستان ها چراغ مغازه را روشن نگه داشته اما آن 

هم دیگر نمی صرفد.«   
  در سال های رونق بازار سه، چهار مغازه پول می گذاشتند و یکی می رفت چین یا 
امارات برای خرید.  آن روزها رقابت حریف رفاقت نمی شد. کاسب شدن رسم و رسومی 
داشت. شاگردی کالس درس بود  برای یاد گرفتن همسایه داری و مشتری مداری. 
»مردم خوشحال، سراغ گل می آیند. مردم آن روزها  خوشحال بودند اما این روزها 
کسی دل و دماغ خریدن گل ندارد. کسادی معامله فروشنده ها را هم اخمو  کرده 
است. دالل ها بازار را خراب کرده اند. در بازار دالر و سکه، میلیاردها تومان سرمایه 
. بازار را خراب  جمع کرده اند  و برای آب کشی مجبورند، بیایند سراغ شغلی در بازار
کرده اند.« جنس قاچاق و خرید  از دست، کمک می کنند تا پاساژ شیرازی نفس های 
آخرش را به تعویق بیندازد. »جنس قاچاقی می آید اما  ما از دست نمی خریم. در دوبی 
با یک ایرانی طرفیم که آن را از چین می آورد و سوار لنج می کند و از جنوب  می فرستد 
برایمان. آنها بلد کارند اما با وجوداین، بازار مرده و تعطیل است. ما هم داریم جمع 

می کنیم.  می رویم اسنپ، تپ سی. مگر بقیه چه کار می کنند ما هم مثل آنها.«     
را  کاسبی  معینی  نیست.«  خوب  حال شان  صنوف  بیشتر  نیستیم،  تنها   »ما 
با دنیای چوب شروع کرد.  از دالوران. ورشکست که شد وانت خرید و بار برد و آورد 
اما چرخش نچرخید تا به سفارش آشنایی پا  در دنیای آهن ها گذاشت و شد یکی از 
آهن فروش های راسته شادآباد اما دوباره به نقطه صفر رسید و به  سفارش آشنایی 
دیگر آمد تا شانسش را در بازار گل امتحان کند.»آهن فروشی کار َمردی است. باال 
 بکشد، حسابی باال می کشد، زمین هم می زند مردانه زمین می خورید اما بازار گل ِلک  
و ِلک است. فعال  بخور و  نمیر روزگارمان می گذرد تا ببینیم پیشانی نویس مان به کجا 

می بردمان.«        
 »معین« جنس مغازه اش را از دست جور می کند شاید واردات آزاد شود و رونق 
گذرش به بازار بیفتد.  مغازه هایی که کرکره شان را پایین کشیدند ته مانده انبارشان 
»از دست  بیاورند.  را به همکاران شان می فروشند، شاید چند  روزی بیشتر دوام 
می خریم. بعضی ها از قبل جنس داشتند و گمرک مانده بود. از آنها  می گیریم. قبال 
از چین و تایلند جنس می آمد اما به مرور قیمت ها باال رفت، تعرفه ها گران شد و 
پاساژ  خالی شد. همه صنوف حال شان بد است. آجیل فروش ها از آهنگران آمدند 
جایشان  و  رفتند  آینه شمعدانی ها  و  نقره فروشی ها،  صرافی ها  بفروشند.  شاید 
شدند  همه  باال  می آیید،  که  مترو  از  گرفته اند.  خشکباری ها  و  ساندویچی ها  را 

آجیل فروش و فست فودی. وضع بازار همین است. حال همه بد است.«    

هزاران نفر خانه نشین می شوند
یک سال پیش، گل های تزیینی در گروه کاالهای ممنوع برای واردات قرار گرفت؛ 
تصمیمی که وزارت  صنعت و معدن و تجارت گرفت و حاال بعد از گذشت یک سال 
پاساژ شیراز خاموش شده است.  گل های  تزیینی  بازار  این تصمیم گیری چراغ  از 
اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه و گل های  تزیینی دراین باره به 
»شهروند« می گوید:  »واردات گل های تزیینی ممنوع است و این درحالی است  تولید 

داخل نداریم و حداقل تولید داخلی هم توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارد.«   
که شاید  این تجار است. اجناسی  بار مشکل دیگر  ترخیص نشدن دوساله 
بتواند تا مدتی  مغازه های باقی مانده را سرپا نگه دارد. »دوسالی است جنس  شان 
با  بهمن-  سیزدهم  -یکشنبه  ندارند.   اجازه  ترخیص  و  می خورد  خاک  گمرک  در 
بودند.  گله مند  این  وضعیت  از  و  داشتیم  جلسه  صنف  این  فعاالن  از  تعدادی 
متاسفانه در این دوسال تجار با وجود شرایط بد بازار باید حق شارژ کانتینرهای 
 گمرک را هم پرداخت کنند.« شاهرخی با اشاره به اینکه تجار پاساژ شیرازی و شوش 
که در این صنف  فعالند با دالر شخصی اجناس شان را وارد کرده اند می گوید: »قبل از 
ممنوعیت واردات این سفارش ها  انجام گرفته بود و وقتی وارد گمرک شدند واردات 
ممنوع بود. در گذشته کاال که وارد می شد تاجر  ثبت سفارش می کرد و کاال ترخیص 
می شد. مقدار موجودی گمرک رقم باالیی نیست اما در شرایط فعلی  بازار می تواند 
کمک کننده باشد.«   رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه و گل های تزیینی با تأکید 
بر این موضوع که کل واردات گل های  تزیینی در یک سال چیزی حدود 10میلیون  دالر 
می شود، ادامه می دهد: »10میلیون دالر رقم باالیی نیست  و این درحالی است که 
120مغازه تنها در پاساژ شیرازی فعال بودند و هر مغازه محل نان آوری حداقل  چهار 
نفر بود. با این ممنوعیت هزاران نفر بیکار می شوند. برای حل مشکل این صنف، 
تجار با رئیس  اتاق صنعت و معدن تهران جلسه ای داشتند اما پاسخ نهایی این 
بود؛ طبق قانون ممنوع است و نمی شود  کاری کرد.« شاهرخی قدرت اتحادیه را در 
حدی نمی بیند که بتوان برای این مشکل راه حلی بیابد.   »قدرت ما آن قدر نیست، 
دولت باید کاری برای آنها انجام دهد. وقتی از تعطیلی صنفی حرف می زنیم  یعنی مرگ 
مشاغلی دیگری که عمرشان به این صنوف بسته است. در صنف گل های تزیینی، 
 انباردارها، وانتی ها، گروه سازنده گلدان ها، تزیین کننده ها و ... فعالند که همگی 
بیکار می شوند. ایجاد  اشتغال هزینه باالیی برای دولت دارد و این درحالی است که 

ما مشاغل موجود را تعطیل می  کنیم.«  
مالیات مشکل دیگر صنف گل های تزیینی است و بی مهری اداره مالیات مشکل 
بیکار شدن را برایشان  دوچندان کرده است. »دو،سه سالی است که بازار گل های 
خ دالر و  تحریم ها به این مسأله دامن زده تا  تزیینی کساد شده است. باال رفتن نر
جایی که خیلی از کسبه کار را تعطیل کرده اند اما با وجود این، تخفیف  یا همکاری از 

سوی اداره مالیات دیده نمی شود.«   

فروش گل  های مصنوعی پاساژ شیرازی در بازار تهران کاهش یافته است  

  ]لیال مهداد[ از 20سال پیش گل مصنوعی فروش ها اینجا بودند؛ بازار تهران، پاساژ شیرازی، کمی آن  طرف تر از بازار پله نوروزخان. پیراهن فروش ها که رفتند، گل تزیینی ها آمدند و 
. 20  سال، ریسه گل ها و برگ ها از نرده های طبقات آویزان شدند و تمام روز تاب خوردند. درختچه ها از  نرده ها فاصله گرفتند و کنار درهای ورودی مغازه ها ایستادند  شدند ساکن پاساژ
، الله سوخته و حسن یوسف.  نیلوفرهای آبی روی شاخه ای که از سقف  و از مشتری ها دل بردند. مغازه ها تن به  تن هم دادند، در سه طبقه جاخوش کردند و لب به لب پر شدند از رز
آویزان بود، پیچیدند و به زنبق ها فخر فروختند. گل های  داوودی خجالتی، کنار َدخل جایی برای خودشان باز کردند. یاس بنفش و کاملیا هم بودند تا پاساژ  شیرازی باغی بزرگ شود 
در سه طبقه. حاال از آن باغ بزرگ، جز چند باغچه کوچک چیزی باقی نمانده.  برگه های سفید روی شیشه باغ های قبلی خبر از کوچ همیشگی  باغبانانی می دهد که دل از گل و  گلدان ها 
بریده و خانه نشین شده اند؛ باغبانان رنجور گل های مصنوعی. از گل فروش های قدیمی پاساژ  حاال بعضی  راننده اسنپ و تپ سی شده اند و برای امرار معاش خیابان های تهران را 

گل فروش ها یک سالی را باال و پایین می روند  و بعضی پیک موتوری.  
با ته مانده انبارهایشان 

سرکردند به امید برگشت 
 . دوباره رونق به بازار

جنس های  انبارها ته  
کشیدند و ممنوعیت 

واردات پابرجا ماند تا 
خیلی ها کرکره مغازه ها را 

پایین بکشند و خانه نشین 
 شوند. صاحب مغازه ها 

خانه نشین شدند، از 
سود سپرده ها روزگار 

گذراندند و مستاجرها 
رفتند سراغ اسنپ  و 

تپ سی و پیک موتوری. گذر 
سرنوشت شاگردمغازه ها 

هم به شوش و بقیه بازارها 
افتاد تا شانس شان را  جای 

دیگری امتحان کنند

فصل بی رونق گل 
سعید غالمحسینی/شهروند


