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کاهش قیمت خودرو در مشهد همچنان ادامه دارد

عکس :ایمنا

برگزاری آیین سنتی و مذهبی قالیشویان
«فین» در کاشان

کاشــان -خبرنــگار «ایــران» /آییــن ســنتی و مذهبــی
قالیشــویان «فیــن» همزمــان بــا دومیــن جمعــه از مــاه
تک خبر
مهــر ،دیــروز با حضور گســترده مــردم در آســتان مقدس
ســلطانعلی بــن باقر (ع) در مشــهد اردهال کاشــان برگزار شــد .خاطرنشــان
میشــود ،حرکــت پیــادهروی اهالی فیــن یک روز قبــل از شــرکت در عزاداری
ایــن آییــن ســنتی و مذهبی برگزار شــد و ایــن کاروان (با چوبدســتیهای خود
کــه نمــادی از اســلحه و ابــزار جنگــی در آن زمان بــود) از صبح روز پنجشــنبه
( 12مهرماه) از مسجد جامع فین با عبور از میادین و خیابانهای اصلی شهر
و عبور از راوند به طرف مشهد اردهال حرکت کردند که در بین راه نیز از طریق
ایستگاههای صلواتی خودجوش و مردمی با توزیع نذورات پذیرایی شدند.

رونق بازار آبادان ،فرصت یا تهدید؟

فرماندار آبادان :کمبود کاال نداریم ،اما برای رفع دغدغه مردم خروج کاالهای اساسی از مرز شلمچه را ممنوع کردیم
خبرنگار
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هجــوم آوردهاند و یک جو روانی درســت
شــده و کاالی مــورد نیاز چند ماهشــان را
یکروزه خریداری میکنند ،بهعنوان مثال
فردی که شاید مصرف ماهانه رب گوجه
فرنگــی خانــوارش  2قوطی نیــم کیلویی
باشــد االن  25قوطــی بــا خــود میخرد و
میبرد و هــر کس به دیگری نگاه میکند
و شــرایط به گونهای شــده کــه همه کاالی
بیش از نیاز میخرند.
وی تصریــح میکنــد :ایــن جنــگ روانی
(کمبود کاال و افزایش قیمت آن بهدلیل
افزایش نرخ دالر) خاص شهر ما نیست
و در سراســر کشــور دامنگیــر شــده ولــی
شــخصاً بهعنوان فرمانــدار آبادان اعالم

میکنم در این شهرســتان برای مصرف
روزانه در هیچ کاالیی کمبود نداریم ولی
بــرای رفع نگرانی مــردم خروج کاالهای
اساســی را از مرز شلمچه ممنوع کردیم.
سرپرست فرمانداری آبادان خاطرنشان
میکنــد :اجــازه نمیدهیم ســودجویان
از ایــن وضعیــت سوءاســتفاده کنند و به
همیــن جهــت بــازار را بشــدت کنتــرل و
پایش میکنیم تا در این شرایط کسی به
خود جرأت ندهد دســت به گرانفروشی
یا احتکار کاال بزند.
بــه گفته وی ،کاالهایی نیز کــه با ارز  4هزار
و  200تومانی تأمین میشــود زیر ذرهبین
بازرســی قــرار دارد .البتــه میخواهیــم

رونــد رو بــه رشــد ورود همســایگان بــه
آبــادان را به یــک فرصت تبدیــل کنیم و
در حــال آمادهســازی بســترهای قانونــی
هســتیم تــا ایــن عزیــزان نیــز بتواننــد
کمــاکان مایحتاجشــان را از بــازار آبــادان
یــا بازارچههایــی که میخواهیــم در خود
شلمچه راهاندازی کنیم ،تأمین کنند.
ëëرضایــت واحدهــای صنفــی آبــادان
وخرمشهر
در همیــن حــال« ،امین توانایــی» رئیس
توگو با «ایران»
اتاق اصناف آبادان در گف 
تأکید میکند :شهرهای خرمشهر و آبادان
جزو منطقه آزاد اروند اســت که از منطقه
شــلمچه شــروع و تا آبــادان ادامــه دارد و

سامانه بارشی به شمال و شمال غرب کشور رسید

گروه ایــران زمین /ســازمان هواشناســی
اعالم کرد ،فعالیت سامانه بارشی که از
بعدازظهر دیروز (جمعه) شــروع شده
و موجــب بارش بــاران گاهی بهصورت
رگبار و توأم با رعدوبرق ،وزش باد شدید
و در مناطــق مســتعد بــا بــارش تگرگ
و افــت قابــل توجــه دمای هــوا بویژه در

ســواحل شــمالی و شــمال شــرق کشور
همراه بوده ،تا پایان امروز (شنبه) ادامه
خواهد داشــت .بر این اســاس ،احتمال
اینکه این سامانه بارشی امروز در گیالن،
مازندران ،گلســتان ،خراســان شــمالی،
شــمال خراســان رضوی ،البــرز ،تهران،
شــمال و غــرب ســمنان و قــم موجــب

فرود پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله

گــروه ایــران زمیــن 6 /هــزار قطعــه
پرنده زمســتان گــذران در ماه نخســت
مهاجــرت ،بــه تــاالب بینالمللــی
میانکاله واقع در بهشهر مازندران وارد
شــدند« .علی ابوطالبــی عبدالملکی»
کارشــناس و مســئول آمــوزش اداره
حفاظت محیط زیســت بهشهر افزود:
از اواسط شهریورماه خوتکای ابرو سفید
که اولیــن پیشــقراول پرنــدگان مهاجر
زمستان گذران است در تاالب میانکاله
فرود آمد و ســپس خوتکای معمولی و
اردک نوک پهن به این تاالب رسیدند.
وی بــا اشــاره به اینکه پرنــدگان مهاجر
زمســتان گــذران از اواســط شــهریور تــا
پایان اســفند و برخی گونهها تا اواســط
فروردیــن ســال آینــده نیــز در تــاالب
میانکالــه زیســت میکننــد ،گفــت :هر

ســاله تعــدادی از پرنــدگان مهاجــر در
تــاالب «لپــوی زاغمــرز» و آب بنــدان
«نمــک چــال» کــه در مجــاورت تاالب
بینالمللیمیانکالهقراردارند،زمستان
گذرانی میکنند .ابوطالبی با بیان اینکه
ایــن پرندگان از مناطق شــمالی دریای
خزر ،ســیبری ،روســیه و دلتای رود ولگا
بــه تاالب میانکالــه مهاجرت میکنند،
یــادآور شــد :ســال  96تــاالب میانکالــه
میزبــان حــدود  400هــزار قطعه پرنده
مهاجر زمستان گذران از  80گونه آبزی
و کنارآبزی بود .در پناهگاه حیاتوحش
میانکالــه  230گونــه پرنــده در قالــب
پرندگان خشــک زی ،آبزی و کنار آبزی
زیســتمند هســتند که از این میان 100
گونــه تاالبی (آبــزی و کنارآبــزی) و 130
گونه خشک زی هستند.

آبگرفتگــی معابــر عمومــی و ســیالبی
شــدن مســیلها بخصــوص در مناطق
کوهپایــهای و رودخانههــای فصلی این
اســتانها شود ،زیاد اســت .شایان توجه
اســت ،با گذرجبهه سرد و سرمایش هوا
در ارتفاعات کوهستانی اردبیل و مناطق
مرتفــع البــرز احتمال بارش و نشســت

براســاس قانون مناطق آزاد همســایگان
مــا بدون اخذ روادید میتوانند تردد کنند
و اصنــاف نیــز از شــلوغی بــازار اســتقبال
میکنند .البته قیمتها همــان اندازه که
در جاهای دیگر کشــور از جمله پایتخت،
رشــد داشــته بــاال رفتــه ولــی در آبــادان
بهدلیــل آمــد و شــد بــاالی همســایگان
شاهد افزایش قیمت مضاعفی نیستیم
و فقط تقاضا برای خرید باال رفته اســت.
وی تأکیــد میکند :همه اصنــاف در عین
حــال کــه کاسبیشــان رونــق یافتــه ولــی
بهدنبــال ســود قانونــی متعــارف در بازار
هستند .توانایی با اشاره به اینکه در آبادان
 12هزار و در خرمشهر  7هزار واحد صنفی
فعــال هســتند ،میگویــد :ایــن واحدهــا
مدتهاســت چنیــن فضــای کســب و
کاری را بــه خــود ندیده بودنــد و به نظرم
بایــد آن را مثبت تلقی کنیــم ،نمیدانم
چــرا بعضیهــا میخواهنــد این فضــا را
تهدید برای کمبود کاالهای اساسی جلوه
دهند .در حال حاضر بازار اقالم خوراکی،
نوشتافزار ،پوشاک و ...همه رونق دارد.
وی در خصــوص ایجــاد بازارچههایی در
مرز شــلمچه بــرای خرید همســایگان از
ایــن محلهــا ،میگویــد :اصنــاف موافق
این تصمیم نیستند چون یک عده از این
امتیــاز اســتفاده خواهند کــرد و مابقی باز
باید در رکود به سر ببرند.

بــرف دور از انتظار نیســت .همچنین از
امروز تا فردا مسیر جادههای کوهستانی
ســواحل خــزر بــه اســتانهای مجــاور،
بخصوص گردنهها مــه آلود پیشبینی
میشــود و بــا احتمــال بســیار موجــب
کندی یا اختالل در ترافیک جادهای این
مناطق میشود.

استخراج آبهای نامتعارف ،راهکار مقابله با کم آبی

گــروه ایــران زمیــن /اســتخراج آبهــای
شــیرین از گســلهای آبــدار ،تصفیــه
پســابهای شــهری و صنعتی ،کشاورزی
بــا آبهــای شــور و قناتهــا مهمتریــن
نمونههای منابع آب نامتعارف است که
میتواند برای حل مشکالت آبی سیستان
و بلوچستان مورد استفاده قرار گیرد.
«حمیــد ســرخیل» ،عضو هیــأت علمی
دانشــکده محیــط زیســت بــا بیــان اینکه
سیستان و بلوچســتان جزو مناطق بسیار
کمبــارش و خشــک کشــور بــه حســاب
میآید ،در مورد راهکار استخراج آبهای
نامتعــارف در این منطقه اظهار داشــت:
بــا توجه به حل نشــدن معضــل دریاچه
هامــون بــه دالیــل مشــکالت متعــدد
ژئوپلیتیک و سیاســی  -منطقهای و سایر
معضالت کمآبی در این اســتان میتوان

بــه عنــوان گزینــه جایگزیــن ،مــواردی را
بــرای حــل معضــات کمآبــی و بیآبی
در ایــن مناطــق معرفی کرد .بــرای مثال
«شکســتگیهای آبــدار ســطحی و نیمــه
سطحی (گســلهای آبدار)» در مجاورت
سلســله جبــال مکــران (حوالی زابــل در
سیستان تا ناحیه بم در کرمان) همچنین
در سلسله جبال بارز (ناحیه بم و جیرفت
در مرز سیستان و بلوچستان) وجود دارد.
وی تصریــح کــرد :از دیگــر نمونههــای
آبهــای نامتعارف میتوان بــه آبهای
سنتی نیز اشــاره کرد؛ مهمترین روش در
این حوزه ،بهرهگیری از آب قناتهاست.
درگذشــته قناتهــا تا ســالهای طوالنی،
آب را از مناطق پرآب باالدســت و از چند
صــد کیلومتر دورتــر به مناطق کــمآب و
خشک پایینتر هدایت میکردند.

پیشبینی تولید  600هزار تن کلزا در کشور
امســال هــدف تولید
گزارش کلــزا در کشــور 600
خبری هــزار تــن اســت کــه
نســبت به ســال گذشــته حــدود  2برابر
افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایرنا« ،شاپور شکاری» مشاور
مجــری طــرح دانههــای روغنــی وزارت
جهــاد کشــاورزی در گردهمایــی کشــت
پاییزه مازندران با محوریت دانه روغنی
کلزا ،با بیان اینکه ساالنه حدود 4میلیارد
دالر ارز بــرای واردات دانههــای روغنی،
روغــن و کنجاله صرف میشــود ،افزود:
نیاز ســاالنه کشــور به روغن یک میلیون
و  300هــزار تــن اســت و ســال گذشــته
 340هــزار تن دانه روغنی کلزا در کشــور
تولیــد شــده اســت .وی ســرانه مصرف
روغن در کشور را 7کیلوگرم بیشتر نسبت
به متوسط دنیا اعالم کرد و گفت :در حال
حاضر ،ســرانه مصــرف روغن درکشــور
 20کیلوگرم است.
شکاری با بیان اینکه طرح توسعه کشت
دانههای روغنی کشــور از ســال  78آغاز
شــده ،اظهــار داشــت :بــی توجهــی بــه

بازرگانی محصول کلزا و حمایت نشدن
بموقع کشت این محصول استراتژیک،
رونــد تولیــد آن را بــا فراز و نشــیبهای
زیادی روبهرو کرد.
مشــاور مجــری طــرح دانههــای روغنی
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه
دولت تدبیر و امید با بستههای حمایتی
ویژه توانســته سال گذشــته رکورد سطح
کشــت کلزا را افزایــش دهد ،ادامــه داد:
ســال زراعــی گذشــته 174هزار هکتــار از
زمینهــای کشــور زیــر کشــت کلــزا رفته
اســت .بــر اســاس برنامــه وزارت جهاد
کشــاورزی بــرای ســال زراعــی جــاری،
ســطح زیــر کشــت کلــزا بایــد تــا 330
هــزار هکتار برســد .وی با بیــان اینکه در
 3ســال اخیــر  3هــزار دســتگاه ماشــین
آالت بــا یارانــه حــدود  50درصــدی در
اختیار کشــاورزان قرار گرفتــه ،بیان کرد:
اعــام بموقــع نــرخ خریــد تضمینــی،
پرداخــت بموقــع مطالبات کشــاورزان،
تخصیصتسهیالتبالعوضویارانهای
برای تهیه نهادههای کشاورزی بویژه بذر
و علفکش و همچنین توجه به کشــت

عکس :ایرنا
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عکس :زینب روستائی

ایــن روزها جای ســوزن انداختــن در بازار
شــهرهای مرزی خوزستان نیســت؛ بازار
اغلب شــهرهای این اســتان بویژه آبادان
و خرمشــهر شــلوغ اســت .با وجــود آنکه
اصــوالً بازار باید در شــب تعطیل باشــد،
تکاپــوی بازارهــای آبــادان تــا پاســی از
نیمــه شــب ادامــه دارد؛ فرقــی نمیکند
چه جنســی را برای فروش داشــته باشید
حتماً مشــتریهایی که این روزها بیشــتر
از همســایگان آن ســوی مــرز هســتند آن
را چنــد برابــر قیمت خریــداری میکنند.
اگــر گشــتی در بازارهــای ماهیفروشــان،
ته لنجی و شــهر آبــادان بزنیــد چنان برو
بیایــی میبینیــد کــه سالهاســت مــردم
خوزســتان یــا بهتــر بگویــم همــه مــردم
ایــران آرزویــش را بــرای آبــادان پــس از
جنگ داشــتند .با وجود اینکه کسب و کار
فروشــندگان در ایــن بــازار پرتقاضا ســکه
شــده و اوضاع و احوالشان روبهراه است و
مشتری ها دالر به دست دارند ،اما مردم
نگــران این وضعیت هســتند و میگویند
کار بــه جایــی رســیده کــه فروشــندگان
ترجیــح میدهنــد اجنــاس را بــه دســت
مشــتریهایی بدهنــد که از آن ســوی مرز
ســری بــه بازارهــای آبــادان میزننــد تــا

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

آسان

متوسط

مایحتــاج روزمــره خود و حتی پوشــاک را
با قیمت پایینتر از کشور خود تهیه کنند.
آنان میگویند در صــورت ادامه این روند
شــاید بــا کمبــود کاالی اساســی در آینده
روبهرو شــویم .هرچند مســئوالن اســتان
و شهرســتان آبادان تأکیــد میکنند که به
هیچ وجه کمبود کاال برای تأمین مایحتاج
روزمــره مردم وجود نــدارد ،اما آنان برای
رفع ایــن دغدغه مــردم خــروج کاالهای
اساســی از مرز شــلمچه را از روز دوشــنبه
(نهم مهرماه) ممنوع اعالم کردند.
ëëبازارآباداناشباعازکاالست
«ســید زینالدیــن موســوی» سرپرســت
توگو با «ایران»
فرمانــداری آبادان در گف 
تصریــح میکند :این تصمیــم تنها برای
رفــع نگرانی مــردم گرفته شــده وگرنه ما
همیشه میهمانانی از کشورهای همسایه
داشــتهایم کــه بــرای خریــد بــه ایــران
میآمدند ولی در حال حاضر تعدادشان
بیشتر شده است .وی خاطرنشان میکند:
بــازار آبــادان در حــال حاضــر بیشــترین
حجــم کاال را در خود دارد ولی متأســفانه
تقاضا بشــدت بــاال رفته و بر اســاس آمار
میبینیم در برخی از روزها تقاضا حتی به
 5یا  12برابر روزهای چند ماه قبل رسیده
است .موسوی میگوید :در واقع اتفاقی که
افتاده این است که برخی از مردم آبادان
بــرای خریــد و دپــوی کاال در منازلشــان

زهره افشار

 «حیــدر چراغی» رئیــس اداره تعزیرات مسجدســلیمان
از کشــف یک انبــار احتکار کاالهــای ضروری مــردم به ارزش
دو خط خبر یک میلیارد و  500میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
 بهگــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری استان ســمنان ،تور گردشــگری عکاســی امروز (چهاردهم مهر ماه) با
شرکت  30هنرمند عکاس و دانشجو در دامغان برگزار میشود.
  30تابلــوی نقاشــی ،قلــم زنــی و ...از هنرمنــدان بنــام ایرانــی و اروپایــی ،بــه
همراه 2مجموعه منبتکاری ،در صحن کوثر موزه مرکزی آستان قدس رضوی در
مشهد ،در معرض دید عالقهمندان قرار گرفت.
 «انوشــیروان محسنی بندپی» سرپرســت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در
کرمانشــاه گفت :با تفویض اختیارات جدید به اســتانها و افزایش مبلغ پرداخت
تسهیالت اشتغالزایی روستایی ،آنها تا سقف  100میلیارد ریال میتوانند در اختیار
صاحبان طرحها قرار دهند.
 «محسن جاوری» رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان
گفت3 :هتل ســنتی این شهرستان که با هزینهای افزون بر  60میلیارد ریال از سوی
سرمایهگذاران بخش خصوصی مرمت و بازسازی شده بود ،به بهر ه برداری رسید.
 «رضــا ملــک زاده» معــاون وزیــر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی و دبیر
علمی کنگره بینالمللی «ســامت بــرای صلح» اعالم کرد :ایــن کنگره با حضور
 24دانشــمند داخلــی و خارجی ،با مؤلفههــای مدارا در فرهنگ ایرانی و اســامی،
از  18تا  20مهر ماه در شیراز برگزار میشود.
 «امیــن قصمی»مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمــزگان گفت :بندرعباس
بحرانیترین شهر کشور از نظر بارش امسال بود ،چراکه تنها  ۵۱میلیمتر بارندگی در
این شهر رخ داد و این درحالی است که این رقم در سالهای گذشته  ۲۲۱میلیمتر بود.
 «بــاباهلل فتحــی» فرمانــدار مالیر اعالم کــرد که نهمین مراســم آیینی و ملی
شیرهپزی «مانیزان» ،در میان استقبال خوب مسافران و گردشگران در این روستای
شهرستان استان همدان برگزار شد.

جــــدول
سـودوکو

عکس :محمد حسین طاقی

از زمــان افــت قیمــت دالر ،نــرخ خــودرو
خارجــی نســبت بــه هفته پیــش در بــازار
شــهر مشــهد بین  100تا  400میلیون ریال
و نرخ خودروهای داخلــی بین  100تا 150
میلیون ریــال کاهش یافته و همچنان نیز
این رونــد نزولی ادامــه دارد« .حمیدرضا
حیدری» رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران
و فروشــندگان خودرو مشــهد در گفتوگو
بــا ایرنــا افــزود :افــرادی که طی چنــد ماه
اخیــر متأثــر از هیجانــات بــازار در پــی

کســب ســود بیشــتر اقدام به خرید بیش
از نیــاز بــه خــودرو کردهانــد ،در شــرایط
کنونی متضرر شــدهاند .وقتــی یک کاالی
مصرفــی ماننــد خــودرو تبدیل بــه کاالی
ســرمایهای برای مردم میشــود ،افزایش
یــا کاهــش نــرخ آن اثرگذار اســت؛ لــذا در
شــرایط رکــود فعلی بــازار و افــت قیمت
خــودرو افــرادی کــه پیــش از این خــودرو
خریدهاند تا بفروشند و سود ببرند ،متضرر
گردیدهانــد .حیــدری اظهــار داشــت:

معامالت خودرو در بازار این شهر رکودی
پایــدار داشــته ،بــه طــوری کــه از ابتــدای
امسال تاکنون  15درصد از نمایشگاهداران
خودرو جواز کســب خود را باطل کردهاند.
هــم اینک نیز بازار خودرو در مشــهد راکد
اســت .دلیل اصلی این رکود نیز بی ثباتی
بــازار و فقــدان اطمینان مردم نســبت به
اقدام برای خرید یا فروش خودرو اســت.
تــداوم کاهش قیمــت دالر هــم روی نرخ
خــودروی خارجی اثرگذار اســت .به دلیل

جو روانی بازار ،خودروهای ساخت داخل
نیز از این وضعیت بینصیب نیستند .وی
ادامه داد :فعالیت ســایتها و کانالهای
فضای مجازی نیز که دستاندرکار فروش
خــودرو نــو یــا مســتعمل بــه قیمتهای
کارشناســی نشــده هســتند ،مــردم را
ســرگردان کردهاند .در این شــرایط مردم
اطالعات خود را در مورد قیمت خودرو از
پایگاههای معتبر دریافت نمیکنند و این
مسأله باعث سرگردانی آنان میشود.

مکانیــزه از جملــه بســتههای حمایتــی
بــوده که به کلزاکاران ارائه شــد .افزایش
قیمت خرید تضمینی کلزا متناســب با
هزینــه تولید در دســتور کار وزارت جهاد
کشــاورزی قــرار دارد تا انگیزه کشــاورزان
برای کشت بیشتر شود.
شکاری از استانهای گلستان و مازندران
بهعنواناستانهایمهمتولیددانههای
روغنــی کلزا نام برد و افزود :کشــت کلزا
به عنوان کشــت دوم بایــد در زمینهای
شــالیزاری اســتانهای شمالی گسترش
یابد.

بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی
مازنــدران کشــت دانــه روغنــی کلــزا بــا
 30هزار هکتار محور توسعه کشت پاییزه
استان قرار گرفته است.
کشاورزان مازندران سال گذشته  31هزار
و  600تــن کلــزا بــه ارزش  860میلیــارد
ریــال تحویــل مراکــز خریــد دادهانــد.
مازنــدران  230هــزار هکتــار اراضــی
شالیزاری دارد که با انجام طرح تسطیح
و یکپارچهســازی و توجــه بــه برداشــت
زودتــر ،دانــه روغنــی کلــزا میتوانــد به
عنوان کشت دوم مورد توجه قرار گیرد.

