
  سمنان: مديركل دامپزشكي استان سمنان با بيان اينكه با راه اندازي سه 
كشتارگاه بزرگ صنعتي طيور در غرب، مركز و شرق استان، كشتار طيور در اين 
استان كامالً صنعتي مي شود، گفت: ظرف دو ماه آينده بزرگ ترين كشتارگاه 
طيور استان در ايوانكي گرمسار كه نخستين كشتارگاه از اين كشتارگاه هاي 
سه گانه است، به بهره برداري مي رسد.  محمد سعيدي اظهار كرد: كشتارگاه 

صنعتي طيور ايوانكي بيش از 100 شغل مستقيم در استان ايجاد مي كند. 
  خراسان جنوبي: پنجمين پايگاه پژوهشي ملي استان خراسان جنوبي 
تحت عنوان پايگاه بافت تاريخي شهر خوسف راه اندازي شد.  علي شريعتي 
منش معاون ميراث فرهنگي اداره كل با اعالم اين خبر گفت: بافت تاريخي 
شهر خوسف از جمله بافت هاي بسيار با ارزش تاريخي خراسان جنوبي 

است كه از ويژگي هاي معماري و بومي ويژه اي برخوردار است. 
  آذربايجان غربي: معاون توانبخشي بهزيستي آذربايجان غربي گفت: 
بيش از 5 هزار كودك معلول در استان شناسايي شده است.  ايرج عبداهلل پور 
اظهار داش��ت: بيش از 2 هزار نفر از معلوالن اس��تان با درجات مختلف 
معلوليت به دنبال شغل هستند.  وي با اش��اره به اينكه مراكز نگهداري 
معلوالن استان به صورت شبانه روزي فعاليت مي كنند، خاطرنشان كرد: 
9 مركز نگهداري معلوالن در استان فعال است كه 8 مركز براي نگهداري 

معلوالن ذهني و يك مركز براي معلوالن جسمي - حركتي است.

هر ساله از چند روز مانده به آغاز اربعين حسيني 
مس��ئوالن كش��ور براي تس��هيل در رفت و آمد 
زائران برنامه هاي وي��ژه اي از قبيل تس��هيل در 
دريافت گذرنامه، ايج��اد موكب و ايجاد تنوعي از 
سيستم هاي حمل و نقل را در برنامه هاي خود قرار 
مي دهند.  عالوه  بر اين مهم ايجاد مراكز درماني، 
ارائه داروهاي مورد نياز و پذيرايي از زائران حسيني 
به طور ويژه از داخل مناطق عبوري كشور تا كربال 

به صورت خودجوش ادامه دارد. 
   آغاز پيش فروش بليت قطار اربعين 

از آنجا كه يكي از دغدغه هاي هر ساله زائران حسيني 
وسايل نقليه اي است تا آنها بتوانند به راحتي به اين 
س��فر زيارتي بروند، لذا اين مهم موجب شده تا هر 
س��اله اين مهم به طور ويژه و جدي در دستور كار 
مسئوالن مرتبط با اين موضوع قرار بگيرد.  از آنجا 
كه سيس��تم ريلي يكي از ايمن ترين و ارزان ترين 

روش هاي حمل و نقل است لذا براي اربعين امسال 
اين مهم به ط��ور ويژه مورد توجه ق��رار گرفت؛ به 
طوري كه به اين منظور 160رام قطار كه ش��امل 
280 هزار صندلي مي شود براي خدمت رساني به 

عزاداران آماده شده است. 
مديرعامل ش��ركت حمل و نقل ريلي رجا با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »پيش فروش بليت هاي اين 
شركت ويژه اربعين از روز گذشته به صورت حضوري 
در دفاتر عرضه بليت ب��راي جابه جايي زائران از  27 
مهر تا 13 آبان، حرك��ت 134 رام قطار فوق العاده 
در مسير تهران-كرمانشاه برنامه ريزي شده است.« 
اين در حالي است كه به اين منظور از حدود دو ماه 
پيش هلدينگ »هگتا« و دو ش��ركت زيرمجموعه 
شركت رجا و شركت خدمات مسافرتي و جهانگردي 
»تأمين« با پشتيباني راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
برنامه ريزي گسترده اي را براي ارائه خدمت به زائران 

حسيني تدارك ديده اند.  محمد رجبي مي افزايد: 
»تالش شده است با تأمين قطار به صورت فوق العاده 
تا ايستگاه  راه آهن كرمانشاه و هماهنگي اتوبوس از 
ايستگاه راه آهن كرمانشاه تا مرز مهران، همچنين 
هماهنگي اتوبوس از مهران ب��ه نجف و بالعكس از 
كربال تا مرز مهران توس��ط آژانس ه��اي مربوطه، 
جابه جايي زائران ايراني انجام شود.« همچنين بر 
اساس اطالعات موجود قطارهاي فوق العاده براي 
ايام اربعين چهار تخته، شش تخته و اتوبوسی بوده و 
قيمت بليت قطار از تهران تا كرمانشاه بر اساس نوع 
قطار و به صورت تك مسيره از حدود 700 هزار ريال 
تا حدود يك ميليون و 500 هزار ريال متغير بوده كه 

هزينه پذيرايي نيز در آن محاسبه شده است. 
   راه اندازي قطار قم-كربال از 4 آبان 

قم به عنوان يكي از استان هاي مهم كشور كه بارگاه 
ملكوتي حضرت معصومه)س( در آن قرار دارد نيز 

همواره از استان هايي به شمار مي رود كه تعداد قابل 
توجهي از زائران اربعين حسيني را به خود اختصاص 
داده است.  اين مهم موجب شده تا هر ساله در اين ايام 
خدمات متنوع و ويژه اي را در اختيار زائران اربعين 
حسيني قرار دهد كه مي توان به ايجاد تعداد قابل 
توجهي موكب و دادن خدمات درماني و بهداشتي 
به زائران اشاره كرد.  در اين ميان يكي از اقداماتي كه 
در اين چند ساله ارائه مي شود امكانات متنوع حمل 
و نقلي اس��ت كه مهم ترين آنها قطار است.  رئيس 
انجمن دفاتر خدمات گردشگري و مسافرتي استان 
قم با بيان اينكه قطار قم-كربال 4 آبان ماه راه اندازي 
مي شود، در اين خصوص مي گويد: »با قراردادي كه 
بسته شده ظرفيت قطار قم-كربال 360 نفر است كه 
مي توان اين ظرفيت را به بيش از 700 نفر افزايش 
داد.« سيدمهدي حسيني نيشابوري مي افزايد: »با 
شركت عراقي كه هندل كننده مسير قطار بصره به 
سمت كاظمين است وارد مذاكره شديم و در مورد 
مس��ائلي همچون نوع واگن ها، برنامه ريزي ساعت 
حركت قطارها و انتقال زوار از مرز شلمچه مذاكراتي 

شد كه به نحو احسن انجام شود.«
   رف�ع 19 منطق�ه حادثه خيز و ايج�اد 102 

كيلومتر راه جديد
از آنجا كه مرز مهران در استان ايالم به عنوان امن ترين 
مرز با كش��ور عراق شناخته مي ش��ود، لذا اين مهم 
موجب ش��ده تا هر س��اله پذيراي زائران و مهمانان 
اباعبداهلل الحسين)ع( باش��د.  لذا اين شرايط مثبت 
سبب شده تا هر ساله براي تس��هيل در رفت  و آمد 
زائران امكان��ات جديدي در زمينه رفع مش��كالت 
زيرساختي ايجاد شود. معاون امور عمراني استاندار 
ايالم در اي��ن خصوص مي گويد: »ب��ا رفع 19 نقطه 
حادثه خيز و ساخته ش��دن 102كيلومتر راه جديد 
طي سال جاري در مسيرهاي ارتباطي به مرز مهران، 
جاده هاي اس��تان با ش��رايط بهتري نسبت به سال 
گذشته براي اربعين آماده شده است.« احمد كرمي 
مي افزايد: »44 كيلومت��ر از اين مي��زان به صورت 
بزرگراه و مابقي به صورت راه اصلي است و عالوه بر آن 
10/5 كيلومتر روشنايي در مسيرهاي بزرگراهي ايجاد 
شده است.« اين اظهارات در حالي است كه خط كشي 
يك هزار و 500 كيلومتر از راه هاي منتهي به اربعين، 
اجراي پروژه كنارگذر غربي شهر مهران به طول 12 
كيلومتر و آسفالت پاركينگ هاي بزرگ مهران از جمله 

مهم ترين اقدامات در اين زمينه است.

 گرد و خاك پاييزي
 7 شهرستان خوزستان را تعطيل كرد

رنگ برگ ها به زرد و نارنجي مي زند. باران هاي پاييزي همه مردم 
در سراسر استان هاي كشور را مسرور كرده است. حتي آنهايي كه 
اين روزها درگير سيل هس�تند هم ترجيح مي دهند سيل باشد؛ 
اما خشكسالي به منطقه شان ورود پيدا نكند. همان اتفاقي كه به 
رقم آغاز بارندگي ها در خوزس�تان رخ داده است. خورستاني كه 
نزديك به يك دهه اس�ت كه با ش�روع پاييز با گرد و غبار دست و 
پنجه نرم مي كند و حاال هم كه مسئوالن از ايجاد يك چشمه جديد 
گرد و غبار اظهار نگراني مي كنند. معضلي كه روز گذش�ته منجر 
به تعطيلي رس�مي مدارس و ادارات هفت شهرستان استان شد. 

    
روز به روز هوا خنك و خنك تر مي شود. اولين قطرات باران هاي پاييزي 
بر روي زمين فرود مي آيند. خاك سيراب مي شود و بوي خوش آن تمام 
كوچه ها و خيابان ه��ا را پر مي كند. با اينكه گاهي اين باران ها سيل آس��ا 
مي شوند و خساراتي هم به مناطق شمالي كشور وارد مي كنند، اما باز هم 
پاييز محبوبيت خاصي بين تمام مردم دارد. فصلي كه با بارندگي هايش 
نويدبخش بهاري رنگين تر است. با اين حال و به رغم تمام ويژگي هاي مثبت 
اين فصل؛ خوزستاني ها هرسال با روي ديگري از پاييز روبه رو مي شوند و 
آن هم گردوغبار است. ريزگردهايي كه نزديك به يك دهه است كه مهمان 
ناخوانده خوزستاني ها شده اند و گاهاً تردد عادي مردم را هم سخت و دشوار 
مي كنند. حاال در اين زمان كه اغلب استان هاي كشور ميزبان بارش هاي 
پاييزي هستند؛ خوزستاني ها بايد با ريزگرد دست و پنجه نرم كنند. البته 
طي هفته گذشته بارش هايي هم در اين اس��تان رخ داده است؛ اما آنقدر 
ناچيز بوده كه نتوانسته مرحمي براي درد چندساله مردم باشد. از همين رو 
روز گذشته مدارس و ادارات هفت شهرستان خوزستان به صورت رسمي 
تعطيل شدند. تعدادي از مدارس هم به دليل غلظت ريزگردها بدون ابالغيه 
آموزش و پرورش و به صورت خودجوش تعطيل شدند. معضلي كه معلوم 
نيست تا آخر اين فصل چندبار تكرار شود. البته نكته قابل توجه هم اين است 
كه خبري از تالش براي رفع اين معضل شنيده نمي شود و تمام اخباري كه 
به دست مي رسد در راستاي تشديد مشكل است. مثال واضح اين موضوع 
هم همين گفته محمد سبزه زاري مديركل هواشناسي خوزستان است كه 

از ايجاد يك چشمه جديد گردو غبار در شمال اهواز خبر مي دهد. 
   توسعه كانون هاي ريزگردي

گفته مي شود كه در حال حاضر يك چشمه گردو غبار جديد در شمال 
اهواز وجود دارد كه امسال فعال شده است. سبزه زاري، مي گويد: »تا پيش 
از اين در شمال اهواز كانون گردو غبار نداشته ايم و كانون هاي گردو غبار 
در جنوب و جنوب شرق اهواز و مناطق شمال غربي و سوسنگرد و هويزه 
فعال بودند.« مديركل هواشناسي خوزستان ادامه مي دهد: »زمين هاي 
كشاورزي در شمال اهواز به دليل خشكسالي يا كشت نشده اند يا شخم 

خورده اند ولي آب به آنها نرسيده است و موجب گرد و غبار شده اند.«
 مدير روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز با اشاره 
به غلظت گردو غبار در برخي از مناطق استان مي گويد: »ميزان غلظت 
آالينده هاي گردو غبار در هواي حميديه روز گذشته به بيش از 48 برابر و 
در آبادان نيز 46 برابر حد مجاز رسيد.« شهريار عسگري با اشاره به اينكه 
ميزان ذرات گردو غبار در هواي حميديه 7206 ميكروگرم در متر مكعب 
بوده اس��ت،  ادامه مي دهد: »ميزان غلظت گردو غبار در آبادان 6930، 
اهواز 2181، رامشير 6886، سوسنگرد 452، رامهرمز 220، اميديه 164، 
هنديجان 415، شوشتر 110، بهبهان 93، انديمشك 63، شوش 50 و در 

دزفول 27 ميكروگرم در مترمكعب اندازه گيري شده است.«
 با توجه به شدت گردو غباري كه در مناطق مختلف استان خوزستان 
است؛ مديركل هواشناس��ي خوزس��تان وعده اين را مي دهد كه اين 
شرايط پايدار نخواهد بود و به همين سرعت كه مناطق مختلف استان 
را تحت تأثير قرار داده است؛ زود هم فروكش مي كند. البته اين معضلي 
نيست كه مسئوالن به اميد تغييرات آب و هوايي براي رفع آن بنشينند. 
چرا كه با توجه به سابقه يك دهه اي اين اس��تان در زمينه بلند شدن 
ريزگردها؛ هر چند كه شرايط آب و هوايي مساعد باشد و باران ببارد، به 
دليل وجود كانون هاي متعدد ريزگردي هر لحظه امكان دوباره آلوده 
شدن هوا وجود دارد. الزم به ذكر است كه بر اساس ارزيابي انجام شده 
توسط كارشناسان در سال93 حدود 349 هزار هكتار كانون ريزگرد 
در خوزس��تان شناسايي ش��ده اس��ت. كانون هايي كه بر اساس گفته 
كارشناسان به دليل مديريت نادرست منابع آبي ايجاد شده اند و حاال 
مي توان با درخت كاري در دل آنها جلوي اين معضل را گرفت. اما تاكنون 

برنامه جدي براي اين مسئله در نظر گرفته نشده است.

 ايجاد 400 شغل در هرمز 
با طرح آسمان بركت

چن�د روز پيش و در پي س�فر مديرعام�ل بنياد برك�ت به منطقه 
هرمز در اس�تان هرمزگان، شش�مين جلسه س�تاد راهبري اين 
جزيره با حضور اس�تاندار و مديران دس�تگاه هاي اجرايي برگزار 
شد كه در نهايت قرار شد تا پايان امسال در قالب طرح »آسمان« 
بنياد برك�ت 400 فرص�ت ش�غلي در جزي�ره  هرمز ايج�اد كند. 

    
در سفر بهمن  ماه سال گذشته دكتر محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( به هرمزگان بود كه مصوباتي به همراه داشت و 
حاال مديرعامل بنياد بركت چگونگي اجراي س��ند توسعه و پيشرفت 
پاي��دار و همه جانبه  جزيره  هرم��ز و مصوبات آن جلس��ه را پي گيري و 
اقدامات هر يك از دستگاه هاي ذيربط را مورد بررسي قرار داد.  در فرآيند 
توسعه  و پيشرفت جزيره  هرمز كه براس��اس يك سند مطالعاتي انجام 
مي گيرد، بنياد بركت وابسته به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
براي اشتغالزايي، رفع محروميت و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي 
اين جزيره، تا پايان سال جاري 400 فرصت ش��غلي را در قالب الگوي 
اقتصادي اجتماع محور »آس��مان« )آيين نامه سرمايه گذاري مردمي 
و اشتغال  نيروي انساني(، در هرمز ايجاد خواهد كرد. در طرح آسمان، 
با ايجاد گروه هاي توس��عه اي 15 تا 20 نفره، صندوق هاي كسب و كار 
راه اندازي شده و به هر يك از اعضاي اين صندوق ها تا سقف 400 ميليون 
ريال وام با سود 4 درصد و مهلت بازپرداخت چهارساله اعطا مي شود. از 
آنجا كه مبناي توسعه  جزيره  هرمز بر مبحث گردشگري گذاشته شده 

است، همه  اين فرصت هاي شغلي در همين حوزه خواهند بود. 
   هرمز متحول مي شود

چند روز پيش و در پي س��فر س��عيد جعفري مديرعامل بنياد بركت 
به جزيره  هرمز ك��ه از پروژه هاي كارآفريني اين بني��اد از جمله كارگاه 
قالي بافي با ظرفيت ايجاد اشتغال براي 60 نفر نيز بازديد كرد، قرار شد 
در بحث بوم گردي 11 خانه  آماده اسكان و ارائه  خدمات به مسافران براي 
دريافت تسهيالت به بانك عامل معرفي و خودروهاي الزم براي حمل 
و نقل و جابه جايي گردش��گران در جزيره در قالب طرح توانمندسازي 
اقتصادي اجتماع محور آس��مان براي متقاضيان اشتغال در اين حوزه 
تأمين شوند.  هدف از اين فعاليت ها و اشتغالزايي هاي مستقيم، ايجاد 
جذابيت هاي الزم و فراهم آوردن امكانات كافي براي اقامت مسافران و 
رونق گردشگري در جزيره هرمز است. اين تصميمات در شرايطي اتخاذ 
مي شود كه در حال حاضر با وجود سفر گردشگران فراوان به اين جزيره، 
امكان اسكان و اقامت شبانه  آنها وجود ندارد.  در همن راستا بنياد بركت 
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( هم چنين آموزش مباحث 
اجتماعي در زمينه هايي همچون حقوقي، قانوني، سياسي، اجتماعي، 
روان ش��ناختي و... را در قالب برگزاري كالس هايي براي مردم جزيره  
هرمز تدارك ديده است.  گفتني است، در سند توسعه و پيشرفت پايدار 
و همه جانبه  جزيره  هرمز با توجه به مطالع��ات كافي درباره  ظرفيت  ها 
و قابليت هاي اين جزيره، توسعه   گردش��گري در جايگاه يك صنعت با 
جذب نيروي كار فراوان و سرمايه اندك و توانايي ايجاد اشتغال پايدار، به 
عنوان بهترين الگوي توسعه تعريف شده است.  پس از آماده سازي سند 
توسعه  و پيشرفت پايدار و همه جانبه جزيره  هرمز و تأييد آن در شوراي 
برنامه ريزي استان هرمزگان، 98 پروژه در قالب اين سند تعريف شده 
است كه با اجراي آنها معضل بيكاري و محروميت در اين جزيره تقريباً 
به طور كامل مرتفع خواهد ش��د. اين پروژه ها توسط بخش خصوصي، 
سازمان هاي فعال در حوزه زيرساخت ها، تعاوني ها و تشكل هاي مردمي 
با حمايت بنياد بركت و استانداري هرمزگان اجرا خواهد شد. هم چنين 
نيروهاي بومي جزيره  هرمز تحت آموزش هاي الزم قرار خواهند گرفت 
تا مهارت و دانش ارتباط با گردش��گران و ارائه خدمات به آنها را كسب 
كنند. در سند توسعه  و پيشرفت پايدار و همه  جانبه  جزيره  هرمز عالوه 
بر صنعت گردش��گري به حوزه هاي ديگري هم چون صنايع دس��تي، 
شيالت و... هم توجه شده است.  نكته حائز اهميت اينكه مدت اجراي 
سند توسعه  پايدار جزيره  هرمز سه ساله است كه با توجه به همكاري ها 
و پي گيري هاي مناسب بنياد بركت و استانداري هرمزگان پيش بيني 
مي شود تمامي پروژه هاي در نظر گرفته شده در اين طرح، تا پايان سال 
1398 به بهره برداري برس��ند. البته اميد مي رود با اجراي كامل سند 
توسعه  و پيشرفت پايدار و همه  جانبه جزيره  هرمز، اين جزيره به يكي از 

الگوهاي موفق توسعه  محلي تبديل خواهد شد. 

 توسعه بنادر بوشهر 
در اولويت سازمان بنادر و دريانوردي كشور   
استان بوشهر از لحاظ بندري از بندر هاي     بوشهر
استراتژيك كشور اس�ت و در اولويت 

توسعه سازمان بنادر و دريانوردي كشور قرار دارد. 
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر با اعالم اين خبر در آغاز عمليات 
اجرايي اليروبي بندر پرك شهرستان كنگان گفت: يكي از اساسي ترين 
اقدام ها در جهت افزايش قابليت هاي بندر براي پذيرش شناورهاي بزرگتر و 
بهره برداري مناسب از تأسيسات دريايي ارائه طرح اليروبي مناسب و بهينه 
است.  سياوش ارجمندزاده با بيان اينكه طرح توسعه بنادر استان بوشهر 
در اولويت برنامه هاي سازمان بنادر و دريانوردي است افزود: در اين راستا 
طرح هاي مهمي براي توسعه زيرساخت هاي بنادر استان بوشهر تدوين و 
علملياتي شده است.  وي با اشاره به آغاز عمليات حوضچه اليه روبي بندر 
پرك شهرستان كنگان اس��تان بوش��هر تصريح كرد: اين پروژه با اعتبار 
41ميليارد ريال با مشاركت قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( در مدت سه 
ماه تكميل مي شود.  مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر حجم اليروبي 
اين پروژه 60 هزار متر مكعب الي سنگي دانست و گفت: انتظار مي رود در 
موعد مقرر اين پروژه مورد بهره برداري قرار بگيرد.  ارجمندزاده اظهار داشت: 
مهم ترين مشكلي كه بندر پرك با آن مواجه بود مشكل رسوب گذاري در 
پشت موج شكن اصلي بندر و نفوذ زبانه رسوبي به درون دهانه بندر بوده كه 
با احداث رسوب گير برطرف شده است.  وي اظهار داشت: در قالب قرارداد 
كنوني كه به  طور صرف انجام كار اليروبي است با توجه به جنس سخت 

بستر عمليات از طريق بيل و بارج مكانيكي صورت مي گيرد. 

بر اساس اطالعات موجود قطارهاي 
فوق العاده براي ايام اربعين چهارتخته، 
شش تخته و اتوبوسی بوده و قيمت 
بليت قط�ار از ته�ران تا كرمانش�اه 
ب�ر اس�اس ن�وع قط�ار و به صورت 
تك مس�يره از حدود 700 هزار ريال 
تا حدود يك ميليون و 500 هزار ريال 
متغير بوده كه هزينه پذيرايي نيز در 

آن محاسبه شده است

محمدرضا هاديلوميترا شهبازي

باز هم فصل زعفران 
سجاد مرسلي
   گزارش 2

و فصل غم و غصه و 
درد زعفران كاران. 
باز هم برداش�ت زعفران و آم�ار و ارقامي كه ما 
چنين و ما چنان هستيم اما درجا مي زنيم. باز هم 
بايد بشنويم 85 درصد زعفران جهان در ايران 
توليد مي شود و با اين رقم هيچ نظارت و حمايت 
و كنترلي بر روي محص�والت و مبادي توزيع و 
صادرات انجام نمي شود. با اينكه زعفران كاران 
در اوج كم آبي ها با هزاران رنج و مشقت محصول 
خ�ود را ب�ه ثمر مي رس�انند ام�ا باز ه�م عدم 
حمايت هاي دولت، باعث ش�ده تا كش�اورزان 
دست به دامان دالالن ش�وند تا با حداقل مبلغ 
ممك�ن، رنجش�ان را ب�ه پ�ول تبدي�ل كنند. 

    
با اينكه 85 درصد مي��زان توليد زعفران جهان در 
ايران انجام مي ش��ود، اما واقعيت تلخ آن است كه 
تاكنون كنترل درس��تي بر روي مب��ادي توزيع و 
صادرات اين محصول صورت نگرفته و نتيجه اين 
كار، آشفته بازاري است كه در نهايت فشار زيادي 
بر توليد كنندگان و كشاورزان وارد مي كند.  همين 
سال گذشته بود كه رئيس سازمان تعاون روستايي 
كش��ور گفت: »اگر حتي اندكي احساس كنيم با 
عرضه زعفران كنترل و تثبيت قيمت از دس��ت ما 
خارج مي ش��ود، بالفاصله جلوي صادرات زعفران 
را مي گيريم زيرا بايد همگان بدانند و اين موضوع 
را درك و لمس كنند اين توليد كننده ايراني است 
كه بايد بر بازار جهاني زعف��ران قيمت بگذارد و نه 
دالالن و واسطه ها.« علي اوس��ط هاشمي با بيان 
اينكه سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي ايجاد 
تحول در دو حوزه داخلي و خارجي متمركز شده 

اس��ت ادامه داد: »در حوزه داخل��ي ضمن آنكه از 
اتحاديه هايي حماي��ت مي كنيم كه به نفع اعضاي 
خود فعاليت كنند، بر توسعه تشكل هاي توليدي، 
تحقق س��رمايه گذاري هاي مش��ترك و توصيه به 
كشاورزان عزيز مبني بر تغيير الگوي كشت از سنتي 

به مدرن و توسعه اراضي يكپارچه تأكيد داريم.«
 اين حرف ها در شرايطي عنوان شد كه گنابادي ها 
سال هاست كه با كم آبي دست و پنجه نرم مي كنند 
و زعفران تنها اميد كش��اورزان اين منطقه است.  
آبي��اري زمين هاي زعفران در شهرس��تان گناباد 
از نيمه هاي مهرماه آغاز و تا آب��ان ماه ادامه دارد و 
زمين ها حداقل دو تا سه مرحله آبياري نياز دارند 
اما امسال به دليل خشكسالي كشاورزان گنابادي 
مجبور شدند با تانكر آب را به زمين هايشان برسانند 

كه هزينه زيادي روي دستشان گذاشت.  براي هر 
تانكر آب14 هزار ليتري ح��دود 180 هزار تومان 
پرداخت مي ش��ود و با توجه به اينك��ه زمين ها به 
تعداد زيادي تانكر آب نياز دارند هزينه ها به شدت 
باال مي رود. نكته حائز اهميت اين است كه كشاورز 
اين آبها را نس��يه مي خرد و بايد بعد از برداش��ت 
محصول تمام آنها را تسويه كند و با وضع قيمت و 
نحوه خريد زعفران، زعفران كار هميشه مقروض 
اس��ت.  در اين ميان هيچ حمايتي از طرف دولت 
صورت نمي گيرد و حتي با وجود خشكسالي هاي 
20 ساله زمين هاي زعفران بيمه نمي شود و بيمه 

نيز خسارتي پرداخت نمي كند. 
  دو سال است دولت زعفران كار را رها كرده

»س��ال هاي قبل دولت كم��ك هزين��ه اي براي 

كشاورزان پرداخت مي كرد تا هزينه آبرساني آنها را 
تحت فشار نگذارد ولي دو سال است كه دولت اين 
كمك هزينه را پرداخت نمي كند.« اين ها بخشي از 
حرف هاي عليرضا حسين زاده مدير جهادكشاورزي 
گناباد است كه با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ 
بودجه اي در استان براي كمك به كشاورزان وجود 
ندارد و تمام هزينه را بايد خود كش��اورز پرداخت 
كند، ادامه مي ده��د: »در گناباد 3 ه��زار و 500 
هكتار زعفران داريم كه در سال گذشته با برداشت 
15 تن زعفران توانس��ته ايم رتبه دوم اس��تان را 
كسب كنيم اما با وضعيت آبياري كه با تانكر انجام 
مي شود كيفيت محصول و ميزان برداشت كاهش 
خواهد يافت.« اما نماينده مردم گناباد و بجستان 
در مجلس شوراي اس��المي هم همان حرف هاي 
تكراري و بي عمل گذشته را بازگو مي كند كه بايد 
به سمتي حركت كنيم كه دست واسطه ها و دالالن 
را كوتاه كنيم تا كشاورز بهره بيشتري از محصول 
خود ب��ردارد و يكي از اين راهكاره��ا ارائه زعفران 
توليدي در بورس زعفران و كاال مي باشد.  حميد 
بنايي مي گويد: »قبل از ورود زعفران در بورس كاال 
سود و چرخه مالي باالي زعفران به جيب دالالن و 
واسطه ها مي رفت تا كشاورزان كه با زحمت بسيار 
اقدام به توليد زعفران مي كنند از سود توليد خود 
كمترين بهره را ببرد.« البته اين نمايند در زمينه 
مشكالت خشكس��الي و آبياري مزارع زعفران با 
تانكر در گناباد هم مدعي است جلساتي در وزارت 
جهاد كش��اورزي برگزار كرده اند و دغدغه مردم و 
كشاورزان را به وزارتخانه مربوطه انتقال داده اند. 
اما وقتي كاري براي كش��اورز صورت نگرفته، به 
اين معناست كه آن جلسات هم به يك دورهمي و 

خوردن ميوه و شيريني ختم شده است!

بي توجهي دولت، زعفران كاران را دست به دامان دالالن كرد

اعزام ۳۵0 خادم زنجاني به عراق 
    زنجان رئيس عتبات عاليات استان زنجان با بيان اينكه 18 موكب استان 
زنجان در پياده روي اربعين به خدمت رساني به زائران مي پردازند 

از اعزام ۳50 خادم به عراق خبرداد. 
ذبيح اهلل بابايي در حاشيه بارگيري 35 دستگاه كاميون به مقصد كشور عراق، افزود: نخستين محموله 
مورد نياز موكب هاي اربعين حسيني از استان زنجان به كشور عراق بارگيري شد.  وي ادامه داد: اين 
محموله شامل اقالم اساسي مورد نياز خوراكي و غيرخوراكي است كه با 35 دستگاه خودرو سبك و 
سنگين به كشور عراق حمل مي شود.  رئيس عتبات عاليات استان زنجان گفت: همچنين 350 خادم آقا 
و خانم براي خدمت رساني به زائران به كشور عراق اعزام مي شوند.  بابايي تأكيد كرد: همچنين نانوايي 
سيار هم براي ارائه خدمات به زائران در مسير پياده روي اربعين برپا مي شود.  به گفته وي، از 28 مهرماه 

تا 10 آبان، 18 موكب استان زنجان در پياده روي اربعين آماده خدمت رساني به زائران هستند. 

تبريز ميزبان اولين جشنواره سرود بسيج مي شود 
اولين جشنواره سرود بسيج اختصاصي پسران به همت سازمان      آذربايجان شرقي 

بسيج هنرمندان سپاه عاشورا برگزار مي شود. 
محمد ملكي اصل دبير اجرايي اولين جشنواره سرود بس��يج با اعالم اين خبر در مورد جزئيات اين 
جش��نواره گفت: 25 تيرماه فراخوان اولين جشنواره سرود بسيج در س��طح استان منتشر گرديد و 
عالقه مندان تا 25 آبان ماه فرص��ت دارند آثار خود را به صورت صوت��ي و تصويري در قالب CD به 
دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.  وي افزود: تاكنون 15 گروه سرود براي حضور در جشنواره اعالم 
آمادگي كرده و ثبت نام نموده اند كه هفت گروه از تبري��ز، پنج گروه از مرند، يك گروه از مراغه، يك 
گروه از جلفا و يك گروه از هشترود است.  دبير اجرايي اولين جشنواره سرود بسيج از رونمايي دو اثر 
فرهنگي در اين جشنواره خبر داد و گفت: همزمان با اين جشنواره از كليپ مستند شهيد باكري با 

صداي استاد قره باغي و لوح صوتي به نام »نواي عشق« شامل هشت قطعه رونمايي مي شود.

11 |  1440 صف��ر   6  |  1397 مه��ر   24 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5493سه ش��نبه 

 رفع 19 نقطه حادثه خيز ايالم
گذر زائران اربعين را هموار كرد

 پارك ويژه معلوالن گرگان
تا دهه فجر به بهره برداري مي رسد       

شهردار گرگان در نود و ششمين جلسه     گلستان
رسمي و علني شورا كه با حضور برخي 
از اعضاي انجمن نابينايان گرگان برگزار شد از بهره برداري پارك 

ويژه معلوالن تا دهه فجر خبر داد. 
عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با تأكيد بر اهميت مناسب سازي فضاهاي 
شهري براي معلوالن گفت: طي س��ال هاي اخير اقداماتي در خصوص 
ساماندهي و مناسب سازي و ايجاد ساختار جديد براي رفاه معلوالن در نظر 
گرفته شده است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.  وي 
همچنين از در نظر گرفتن تمهيدات ويژه براي معلوالن در شهرداري خبر 
داد و افزود: استفاده رايگان معلوالن از اتوبوس هاي درون شهري از جمله 
اين موضوعات مي باشد كه در حال اجراست.  اعضاي شوراي اسالمي شهر 
گرگان نيز در اين ديدار بر ضرورت پيگيري خواسته هاي به حق معلوالن 
و نابينايان از مديريت شهري به ويژه در بخش استاندارد سازي ساخت و 

سازهاي شهري و معابر و ميادين تأكيد كردند.

امضای تفاهم نامه هاي همكاري ميان شهرداري 
و دانشگاه محقق اردبيلي 

تفاهم نامه ه�اي هم�كاري مي�ان     اردبيل
شهرداري و دانشگاه محقق اردبيلي 
ب�راي اج�راي پروژه ه�اي پژوهش�ي ش�هري ب�ه امضا رس�يد. 
شهردار اردبيل در مراسم انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري ميان شهرداري و 
دانشگاه محقق اردبيلي گفت: دانشگاه محقق اردبيلي در تربيت انسان هاي 
توسعه يافته و كارآمد نقش ويژه دارد و با پيشينه پرافتخار در راستاي توسعه 
استان گام بر مي دارد.  حميد لطف اللهيان با تأكيد بر اينكه دانشگاه اهميت و 
اهداف مديريت شهري را به درستي تشخيص داده و نقش آن  را جدي تلقي 
مي كند، تصريح كرد: براي شهرداري مهم است كه بتواند در فعاليت هاي 
توسعه، تقدم پژوهش را رعايت كند.  لطف اللهيان افزود: شهرداري اردبيل 
از همكاري با دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي استقبال مي كند چرا 
كه اساتيد دانشگاه در تربيت انسان هاي توسعه يافته نقش بسزايي دارند.  
شهردار اردبيل گفت: اگر شهرداري و دانشگاه اهداف و چشم انداز مشتركي 
براي خود تعيين كرده و آن  را پيش ببرند نتيجه آن قطعاً به ايجاد شهر توسعه 
يافته منجر خواهد شد.  وي با بيان اينكه مديريت شهري يك نهاد عمومي 
غيردولتي است، افزود: شهروند توس��عه يافته امري محال نيست، بلكه 
شهروند توسعه يافته به دنبالش شهر توسعه يافته را خواهد داشت.  ابوالفضل 
بضاعت پور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي نيز همكاري و 
مشاركت در موزه شهرداري اردبيل و توسعه آن با ارائه خدمات آموزشي در 
زمينه هاي تاريخي و علم و فناوري به صورت حضوري، نرم افزاري و مجازي 

را از محورهاي اصلي تفاهم نامه علمي و موزه اي عنوان كرد.

در حالي كه كمتر از دو هفته به برگزاري مراسم اربعين حسيني كه به عنوان 
بزرگ ترين راهپيمايي جهان اسالم شناخته مي شود باقي مانده است، حاال 
خبرها حاكي از آن است كه عاشقان حسيني اعم از شيعيان و اهل تسنن از 
كشورهايي همچون پاكستان و افغانستان با ورود به استان هاي شرقي كشور 
خود را براي شركت در مراس�م اربعين كه نمادي از وحدت مسلمانان جهان 
است، آماده مي كنند.  اين در حالي است كه به منظور تسهيل در رفت و آمد 
زائران ايراني و خارجي امسال راه آهن كشور برنامه هاي خاصي را در نظر گرفته 

است.  موضوعي كه موجب شد تا مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا اعالم 
كند: »از روزگذشته پيش فروش بليت هاي اين شركت ويژه اربعين به صورت 
حضوري در دفاتر عرضه بليت آغاز شده و قرار است جابه جايي زائران از  27 مهر 
تا 13 آبان، با 134 رام قطار فوق العاده در مسير تهران-كرمانشاه انجام بگيرد.« 
عالوه بر آن استان ايالم نيز به عنوان مهم ترين منطقه مرزي براي ورود به عراق 
امكانات ويژ ه ای را تهيه كرده كه به عنوان مثال مي توان به مواردي همچون 
رفع 1۹ نقطه حادثه خيز و ساخته ش�دن 102 كيلومتر راه جديد اشاره كرد. 
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