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زهره افشار /خراسان جنوبی دومین
تولیدکننــده زعفــران کشــور اســت ،امــا
بهدلیل اقلیم خاص این اســتان ،زعفران
تولیدی آن به لحاظ کیفیت مقام اول را به
خود اختصاص داده است .گفته میشود،
ایــن اســتان زادگاه پیــاز زعفــران اســت و
دانش بومــی تولید این محصــول در این
استان نهادینه شده است .در سال زراعی
گذشــته در حالــی کــه میانگیــن عملکرد
زعفــران در کشــور  3.7کیلوگــرم در هــر
هکتار بود برخی از کشــاورزان زعفران کار
این استان توانستند  43کیلوگرم در هکتار
زعفران تولید کنند .کار برداشــت زعفران
در خراســان جنوبــی که  35هزار کشــاورز
زعفــران کار دارد از اوایــل آبــان مــاه آغــاز
شده و کشاورزان با ورود دولت برای خرید
زعفــران و حمایــت از آنــان ،بــا دلگرمــی
بیشــتری مشــغول برداشــت هســتند و
امیدوارند تا با حذف دالالن سود بیشتری
به آنان برسد.
ëëحمایتازکشاورزان
«هاشــم ولیپــور مطلــق» رئیــس
سازمان جهاد کشــاورزی خراسان جنوبی
توگــو بــا «ایــران» اعــام کــرد کــه
در گف 
امســال برای نخستین بار در دولت تدبیر
و امیــد و بهدنبــال کاهــش نســبی قیمت
زعفــران ،دولت برای خرید این محصول
ورود کرده تا ضمن حمایت از کشــاورزان
بتواند دست دالالن را از بازار زعفران کوتاه
کند .در راستای ابالغ دستورالعمل خرید
زعفــران از ســوی وزیــر جهــاد کشــاورزی
در چنــد شهرســتان اســتان ،مراکــز خرید

ایران ،مهمترین تولیدکننده زعفران جهان

برش

زعفران یکی از مهمترین محصوالت کشــاورزی ایران اســت که ارزش صادراتی ویژهای دارد ،به طوری
که کشورمان بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا با  ۹۵درصد کل تولید این محصول ارزشمند است .در
سال گذشته از  105هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران ،حدود  363تن طالی سرخ تولید شد که بیش از
 203تن آن به ارزش  286میلیون دالر از کشور صادر شد .نیازآبی کم زعفران از ویژگیهای منحصر به
فرد آن است که این محصول را مستعد کشت در مناطق خشک کشور کرده است .خراسانهای رضوی
و جنوبی از مهمترین استانهای تولیدکننده زعفران هستند ،به گونهای که در این استانها اقتصاد بیشتر
خانوادههای کشاورز با این محصول گره خورده است.

زعفران راهاندازی شــده اســت .این مراکز
خرید در شهرستانهای بیرجند ،قائنات و
فردوس از سوی سازمان تعاون روستایی
راهانــدازی شــده کــه کشــاورزان میتوانند
برای فروش بدون واســطه زعفــران خود
اقدامکنند.
ولیپور مطلق با اشاره به اینکه زعفران

خراسان جنوبی به  2روش امانی و توافقی
قطعــی خریداری میشــود ،خاطرنشــان
کــرد :کشــاورزان بنــا بــر خواســت خــود
میتواننــد یکــی از ایــن دو روش فــروش
را انتخــاب کننــد که زعفــران آنــان پس از
آزمایــش کیفــی در بســتههای  5کیلویــی
در  4درجــه از حداقــل کیلویی  4میلیون و

 300هــزار تومــان تــا حداکثــر  5میلیون و
 700هــزار تومــان تحویل گرفته میشــود.
در خریــد امانی حــدود  30درصد قیمت
زعفران به صورت نقد به کشاورز پرداخت
و محصــول بــه مــدت  3مــاه نگهــداری
میشود .اگر پس از این مدت قیمت باالتر
رفــت کشــاورز میتواند پــول  30درصدی

ثبت رکورد خروج روزانه 180هزار نفر در مرز مهران
ایــام  -خبرنگار «ایــران» /درایــام عزیمت
زائــران اربعیــن رکورد تــردد روزانه 180هــزار نفر در
پایانه مرزی مهران در استان ایالم ثبت شد« .قاسم
ســلیمانی دشــتکی» ،اســتاندار ایالم با بیــان اینکه
مهران همچنان مســیر تــردد وانتخــاب اول ورود و

خروج مرزی زائران اربعین اســت ،گفت 2 :میلیون
زائر از طریق هوایی و مرزهای سه گانه ایران و عراق
عزیمــت کردنــد کــه از این تعــداد  968هــزار نفر از
مــرز مهــران 260 ،هزار نفر با ســفر هوایی و بقیه نیز
از مرزهــای چزابــه و شــلمچه راهــی کربالی معلی

شدند .وی با اشاره به جریان منظم بازگشت زائران،
پیشبینی کرد ،یک میلیون و  100هزار نفر از طریق
مرز مهران وارد کشــور شوند .استاندار ایالم احتمال
داد ،برخــی از زوار کــه از ســایر مرزها از کشــور خارج
شــدهاند از طریق مهران به کشور برگردند 94 .گیت

مجهز بــه بهترین امکانــات در مرز مهران مســتقر
شده که حداکثر توقف زائران در این گیتها  20ثانیه
بوده بهطوری که ظرفیت پاسخگویی  300هزار نفر
در روز را دارد .سلیمانی دشتکی بر ضرورت تدوین
ســند جامع اربعین تأکید کرد و گفت :این سند باید

تحویل  1570خانه در مناطق زلزله زده خراسان رضوی به متقاضیان

عمران

عکس :ایرنا

ســاخت یک هــزار و  570واحد مســکونی
خســارت دیــده از زلزلــه  16فروردیــن ماه
امسال در خراسان رضوی به اتمام رسیده
و تحویل متقاضیان شده است.
«حســن حســینی» ،معــاون امــور
بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن
خراســان رضــوی بــه ایرنا گفــت :در زلزله
مزبــور  137روســتا در شهرســتانهای
مشــهد ،فریمان ،ســرخس و تربــت جام
خســارت دیــد کــه بــه منظــور اســتفاده از
تســهیالت حمایتــی ســاخت مســکن از
محل طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن
روســتایی تاکنــون بــرای یک هــزار و 738
واحد روســتایی پرونده تشــکیل و با بانک
عامــل قــرارداد الزم منعقد شــده اســت.
اکنون با گذشــت چنــد ماه از وقــوع زلزله،
چهــره روســتاهای خســارت دیــده تغییر
زیادی کــرده و واحدهای مقاوم جایگزین
خانههای خشتی و گلی شده و جای بافت
فرسوده را گرفته است.
حســینی با بیــان اینکــه کار آواربرداری
در مناطــق زلزلــه زده خراســان رضــوی با
حجم  364هزار و  664مترمکعب توسط
بنیاد مســکن انجام گرفته ،گفــت :در این
مــدت  519هــزار تن ســیمان 380 ،قالب
بلــوک ســقفی و  98تــن میلگــرد نیز بین
خسارتدیدگان توزیع شده است.
ویتصریحکرد:بهمنظورشتاببخشی

به روند بازسازی مناطق زلزله زده با توجه
بــه هماهنگــی انجام شــده مقرر شــد18 ،
هزار تن سیمان رایگان به مناطق زلزلهزده
خراسان رضوی تخصیص یابد که تاکنون
 7هــزار تــن آن تحویــل متقاضیان شــده
اســت.برای نوســازی ایــن واحدهــا نیــز از
تســهیالت  200میلیــون ریالی طــرح ویژه
بهســازی و نوسازی مسکن روستایی بنیاد
مسکن و کمک بالعوض  50میلیون ریالی
اســتفاده شد و پیشــرفت اجرایی بازسازی
واحدهای خســارت دیده بهطور متوســط
بیش از  87درصد است.
معــاون امــور بازســازی و مســکن
روســتایی بنیاد مسکن خراســان رضوی
افزود :تاکنــون  75میلیارد ریال در قالب
کمک بالعوض و مصالح ساختمانی به

افزایش 2برابری اعتبارات عمرانی خوزستان

اعتـبـــارات عمـــرانی امـســـال خوزســـتان  12هــزار و
 800میلیــارد ریال اعالم شــده که این میزان نســبت به
سال قبل 2برابر افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایرنــا« ،امیــد حاجتــی» ،رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجه خوزســتان بیان کــرد :تخصیص این اعتبارات مشــابه بقیه
مناطق کشور به صورت اسناد خزانه است.
اســناد خزانــه بــه صورت چــک مدت دار اســت وســال قبل چون نخســتین
تجربه اســتانی به این روش بوده در جذب و تخصیص اعتبار دچار مشــکل
شــدیم ،هرچند تا آخر سال در جذب اعتبار بهترعمل کردیم ولی امسال با
استفاده از تجربیات سال قبل مطلوب ترعمل خواهیم کرد.
وی گفت :هنوز دســتگاهها در اســتان درجذب اســناد خزانه فعال نشدهاند
که برای فعال شدن دستگاهها تا پایان دوره مالی (تیرماه سال آینده) مقرر
شــده که معــاون عمرانی اســتانداری خوزســتان به صورت ویــژه وضعیت
جــذب و تخصیــص اســناد خزانه در دســتگاههای اســتان را بررســی کنند و
اگــر دســتگاهها این رویــه را ادامه دهنــد در تخصیص اعتبارات به دســتگاه
بازنگری خواهیم کرد.
حاجتــی تعداد پروژههای عمرانی امســال اســتان را بین  700تــا  900پروژه
اعــام کــرد و افــزود :پیشبینــی شــده در صورتــی کــه دســتگاهها در جذب
اســناد خزانــه بخوبی عمل کنند تا پایان ســال مالی تمامی ایــن پروژهها به
بهرهبرداری برسند.

متقاضیان خســارت دیده ناشی از زلزله
پرداخت شده است .هماکنون از مجموع
یــک هــزار و  738واحد خســارت دیده،
دیوارچینی و سفت کاری یک هزار و 570
واحــد بــه اتمام رســیده و آماده اســتقرار
خانوادهها شده است .عالوه بر تخصیص
تسهیالت ارزان قیمت و کمک بالعوض
بــه واحدهــای مســکونی ،تســهیالت
تأمین لوازم خانگی و معیشــتی حداکثر
 30میلیــون ریــال بــرای هــر متقاضی و
نیــز برای ســاخت محــل نگهــداری دام
روستاییان خسارت دیده از زلزله حداکثر
100میلیون ریال برای هر متقاضی تأمین
و متقاضیان به بانکهای عامل معرفی
شد هاند.
وی برخی مشــکالت و موانع بازسازی

خانههــای خســارت دیــده از زلزلــه در
خراســان رضــوی را پراکندگــی واحدهای
خســارت دیده در 4شهرســتان ،اشتغال و
درگیــر بودن مردم به شــغل دامــداری در
فصل بهار و مشارکت نداشتن مؤثر برخی
از آنان ،همزمانی آغاز بازسازی واحدهای
خسارت دیده با آغاز ماه رمضان و افزایش
ناگهانی قیمت آهنآالت برشمرد.
معاون بنیاد مســکن خراسان رضوی
گفــت :بازســازی بــه صــورت مشــارکتی
انجــام میگیــرد و ایــن موضــوع در ابتدا
به کلیه خســارت دیدگان اعالم شــد ،لذا
افــرادی کــه مشــارکت مؤثری داشــتهاند
ساخت واحدهای آنها از پیشرفت خوبی
برخــوردار اســت .همچنیــن بــه منظــور
شتاب بخشــی به روند بازســازی مناطق
زلزله زده بــا توجه به هماهنگی به عمل
آمــده بــا مدیریــت بانکهــای عامــل
خراســان رضوی بــرای کاهــش مراجعه
روستاییان به شهر و جلوگیری از تحمیل
هزینههــای گزاف ،پرســنل بنیاد مســکن
اســتان و بانکهــا بــرای تشــکیل پرونده
بانکــی متقاضیان بــه روســتاها عزیمت
میکنند.
گفتـــنی اســــت ،زلـزلـــه  6ریشــتری
 16فروردین ماه در  4شهرســتان خراسان
رضــوی یک کشــته و  40مصــدوم بر جای
گذاشت و به  137روستا آسیب زد.

صادرات دارو و مکمل دام و طیور از استان مرکزی

برای نخستین بار  3هزار و  300لیتر دارو دام و طیور امسال از استان مرکزی به خارج از
کشور صادر شد .به گزارش ایرنا« ،سید کمال سجادی» رئیس اداره تشخیص و درمان
اداره کل دامپزشکی استان مرکزی گفت :این داروها شامل انواع آنتی بیوتیکهاست
کــه در قالــب یــک محمولــه به کشــورهای شــمالی ایــران صادر شــده اســت 2 .هزار
و  795تن خوراک و مکمل طیور نیز امســال در قالب  13محموله به خارج از کشــور
صادر شده است .صادرات خوراک و مکمل طیور از استان مرکزی در سال گذشته یک
هزار و  667تن بود که امسال  67درصد افزایش یافته است.

ثبت جغرافیایی خرما«استعمران»

را کــه گرفتــه بــود برگردانــده و محصــول
خــود را از انبــار پــس بگیــرد تــا بــا قیمت
باالتر بفروشــد و اگر هم قیمت باال نرفت،
معاملــه قطعــی و بقیه طلب کشــاورز به
مدت یک هفته پرداخت میشــود .بدین
ترتیــب دالالن نمیتواننــد طبــق روال
ســالهای گذشــته محصــول کشــاورزانی
را کــه نیــاز مالــی دارند مفت از چنگشــان
در بیاورنــد .در همیــن حــال ،در خریــد
توافقی قطعــی  40درصد قیمت زعفران
بــه کشــاورز پرداخــت میشــود و ســپس
ســازمان تعاون روســتایی از طریق بورس
کاال ،محصــول را بــه فــروش میرســاند
و  60درصــد مابقی را به کشــاورز میدهد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان
جنوبــی با اشــاره بــه مشــکالت پیشروی
کشــاورزان از جملــه خشکســالی ،گفــت:
متأســفانه امســال در برخــی روســتاهای
شهرســتانهای فــردوس و ســرایان برای
آبیــاری مــزارع زعفــران با تانکر آبرســانی
کردیــم .در ســال گذشــته  51.1تن زعفران
خشــک در اســتان تولیــد شــد کــه امســال
پیشبینی میشــود ،این میــزان به حدود
 55تن برسد.
ëëمشکالتکشاورزان
بــرای شــنیدن درد دل و مشــکالت
کشــاورزان اســتان بــه ســراغ «فرحنــاز
صداقت» کشاورز نمونه کشوری در سال 94
رفتیم که توانســته در این ســال از هر هکتار
مزرعــه خــود  34.1کیلوگرم زعفــران تولید
کند .وی که  8هکتار زعفران کاری در حومه
شهرســتان فردوس دارد به «ایران» گفت:

خرمــا «اســتعمران» کــه با نــام هــای «ســمبرون»« ،ســمبارون» و«ســعمران» نیز
شــناخته می شــود ،دارای نشــان ثبت جغرافیایی شد« .نوراهلل حســن زاده» ،رئیس
ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت خوزســتان در گفــت و گو با ایرنا بیــان کرد :خرما
«استعمران» خوزستان از سوی دفتر حمایت ازمالکیت صنعتی معاونت آموزش،
پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت به ثبت نشان جغرافیایی رسیده
که این امر موجب حفظ حقوق مالکیت معنوی ،متمایز شدن از محصوالت مشابه و
بهرهمندی از ارزش افزوده ایجاد شده برای تولیدکنندگان و تشکلهای ذیربط خواهد
شــد .وی گفت :نشان جغرافیایی نشانهای است که روی کاالهایی که متعلق به یک
منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بهواسطه آن منطقه جغرافیایی
است ،به کار می رود .نشانههای جغرافیایی همچنین برای اطالع مصرف کنندگان از
منشأ و کیفیت محصوالت به کار میروند.

در حــال حاضــر تــازه شــروع بــه برداشــت
کردهایم و باید ببینیم مســئوالن وقتی پای
کارمی آیند ،چگونــه از ما حمایت خواهند
کرد .جهــاد کشــاورزی اســتان بــرای خرید
زعفران اطالعرســانی کرده ،اما کشــاورزان
نگران تعیین درجه کیفیت زعفران از سوی
دولت هستند ،زیرا تجربه بدی در این زمینه
دارند .دولــت بارها اعالم کــرده با توجه به
کمبود آب چارهای جز استفاده از روشهای
نوین آبیاری نداریم و از کشاورزان حمایت
میکنیــم ،امــا وقتــی مراجعــه میکنیم با
واقعیت دیگری روبهرو میشویم .صداقت
تأکیــد کرد :شــخصاً بهعنــوان یک کشــاورز
نمونــه کــه بــا کار آشــنایی دارم بــا وجــود
مراجعات مکرر نتوانســتهام از هفت خان
اجرای شــبکه آبیاری نوین بگذرم و این در
حالی است که مشــکل برای کشاورزانی که
زمین کوچک دارند ،چند برابر است.
ëëلزومرفعمشکلکمبودآب
در همیــن حــال« ،احمــد محمــدی»
زعفران کار روستای «فتح آباد» فردوس نیز
گفت :چند ســالی است خشکســالی رمقی
برایمــان نگذاشــته ،امســال بــرای آبیــاری
مزرعــه یــک هکتــاری زعفرانــم مجبــور به
خرید آب با تانکر شدم .از سوی دیگر ،چون
همه مراحل کاشــت تا برداشــت را با روش
سنتی انجام میدهم ،قیمت تمام شده باال
میرود .وی تأکید کرد :دولت اگر میخواهد
زعفــران را مدیریــت و جایــگاه آن را ارتقــا
دهــد ،بایــد با بــه کارگیــری مکانیزاســیون،
کیفیت و سالمت این محصول را افزایش و
هزینههای تولید را کاهش دهد.

بــا محوریت مــردم وبا توجه به جایــگاه مرز مهران
تدویــن واجرایــی شــود .آییــن شــکوهمند اربعیــن
حســینی(ع) بایــد دولتی نشــود و مردمــی بماند و
عالوه بر بعد فرهنگی ،دینی ،مذهبی و سیاسی آن،
ُبعد اقتصادی آن در استان ایالم در نظر گرفته شود.

عکس :عصر ایران

زعفران خطه خراسان به دو شیوه امانی و توافقی با کیلویی حداقل  4میلیون و  300هزار تومان تا حداکثر  5میلیون و  700هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود

طرح نرده کشی سی و سه پل تأیید نشد

اصفهــان -خبرنگار «ایــران» /کارشناســان میــراث فرهنگی اجــرای طرح
نردهکشــی «ســی و ســه پل» اصفهان را در دهانههای این شــاهکار دوره صفوی
تأیید نکردند و اکنون طرحهای دیگر ارائه شده در دست بررسی است« .فریدون
اهللیاری» مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان
تأکید کرد :در پی ســقوط کودکی دوســاله ازباالی این پل در  20مهر ماه امســال،
میــراث فرهنگی این اســتان در یکی از  200دهان ه این پــل نرده چوبی به صورت
آزمایشــی نصــب کرد تا با بررســی این طرح ،راهکاری مناســب بــرای جلوگیری
از بــروز هر مشــکلی روی این بنــای تاریخی پیدا کند؛ پس از گذشــت یک ماه ،در
بررســی کارشناســان میراث فرهنگی مشخص شــد این طرح برای اجرا مناسب
نیست .به گفته وی بنابراین شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری این استان در نشستهای بیشتر راهکارهای دیگر را بررسی میکند.
گفتنی است ،سیوسهپل ،پلی به طول  295متر وعرض 14متر را اهللوردی خان
روی زایندهرود در شهر اصفهان ساخته است.

ورود گرد و غبار به کشور

سازمان هواشناسی از ورود پدیده گرد و غبار به کشور خبر داد .به گزارش
این سازمان ،سیستان و بلوچستان از امروز دوشنبه تا چهارشنبه شاهد
پدیــده گــرد وخاک خواهــد بود .ایــن اســتان همچنین از دیروز شــاهد
نخســتین بارش باران پاییزی اســت و تمرکز بارش بیشتر در شهرهای
زاهدان و خاش اســت که تا عصر امروز نیز با شــدت ادامه دارد .در این
مدت برای خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،تهران،
البرز و ایالم هم وزش باد و وقوع پدیده گرد وغبار پیشبینی میشود.
ëëمشکالتباراندرمازندران
همچنین بارش رگباری و شدید باران در مازندران که از اوایل صبح
دیروز آغاز شــد ،آبگرفتگی بیشتر معابر عمومی شهری در مناطق
مختلــف را در پــی داشــت و روال عادی زندگی مــردم را در بعضی
مناطق دچار مشکل و وقفه کرد.

تجلیل از مقام کمالالدین بهزاد در تبریز

تبریز  -خبرنــگار «ایران» /مراســم بزرگداشــت و تجلیل از مقام اســتاد
«کمالالدیــن بهــزاد» ،نقــاش و مینیاتوریســت چیرهدســت ایــران در عهــد
صفــوی ،روز پنجشــنبه ( 25آبــان مــاه) در ســالن اجتماعات بنیاد پژوهشــی
شــهریار در تبریز برگزار میشــود .در این مراســم که به همت بنیاد پژوهشــی
شهریار برگزار میشود ،استادانی چون «محمد مهدیزاده»« ،کریم میرزایی»
و «شهریار شکرپور» به ترتیب پیرامون «میراث کمالالدین بهزاد در خارج از
ایــران (هند و عثمانــی)»« ،از هرات تا تبریز با کمالالدین بهزاد» و «زندگی و
هنر کمالالدین بهزاد» سخنرانی خواهند کرد.

