
زعفران از جمله 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
محصوالتی است 
که در س�ال های 
اخير کش�ت آن در چهارمحال و بختياري مورد 
استقبال کشاورزان قرار گرفته و با توجه به کاهش 
بارش ه�ا در س�ال هاي اخير مي توان�د اقتصاد 
کش�اورزي  چهارمحال و بختياری را همچنان 
پابرجا نگه دارد. رونق کشت اين محصول در اين 
استان سبب ش�د تا مدير امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری، از توليد 
و برداشت 900 کيلوگرم زعفران مرغوب طی سال 
جاری خبر داده و اعالم کند: »با توجه به برداشت 
600کيلويي در سال گذشته اين ميزان نسبت به 
مدت مش�ابه 30 درصد افزايش داشته است.«

    
ش��رايط مناس��ب آب و هواي��ي در چهارمحال و 
بختياري سبب شده اين استان در زمينه توليدات 
باغي و كش��اورزي حرف هاي بسياري براي گفتن 
داشته باش��د؛ با اين حال  تغييرات آب و هوايي در 
اين استان از جمله داليلي است كه موجب شده تا 
كشت هاي جايگزين نيز در برخي مناطق مورد توجه 
قرار گيرد.  در اين ميان زعفران يکی از محصوالتی 
است كه در سال های اخير كشت آن در استان، نتايج 
بس��يار خوبی در اختيار محققان و كشتکاران قرار 
داده  و مورد استقبال كشاورزان قرار گرفته و در همه 
نقاط چهارمحال و بختياری كشت مي شود و يکی 
از مرغوب ترين زعفران های كشور به شمار مي آيد.  
با وجود اينکه  مدت زمان بسياری نيست كه كشت 

زعفران در چهارمحال و بختياری مطرح شده است 
اما درآمدزايی باال، چند س��اله بودن گياه، قابليت 
كشت پياز بعد از چند سال در زمين جديد، افزايش 
قابل توجه در ميزان پياز اوليه )پنج برابر(، نياز آبی 
پايين به همراه سازگار بودن زعفران با اقليم استان 
چهارمحال و بختياری و صرفه اقتصادي از جمله 
داليل مهمي است كه موجب شده تا مزارع بسياری 
توسط كشاورزان به كشت زعفران اختصاص يافته و 

هر ساله نيز بر ميزان كشت آن افزوده شود.
   افزايش دوبرابري كشت زعفران 

رونق كشت زعفران در سال هاي اخير موجب شده 

تا دو سال اخير ميزان كشت زعفران در چهارمحال 
و بختياري تا دوبرابر افرايش پي��دا كند به طوري 
كه سال 95، 100 هکتار از اراضی استان به كشت 
زعفران اختصاص يافت كه نسبت به سال قبل آن 
دوبرابر افزايش داشت.  مدير امور باغبانی سازمان 
جهاد كشاورزی چهارمحال و بختياری با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »رونق و صرفه اقتصادي كشت 
زعفران در مناطقي از استان كه شرايط خوبي براي 
كشت اين محصول دارند موجب شده تا هرساله تا 
دوبرابر سطح زير كش��ت افزايش پيدا كند.«  اين 
اظهارات در حالي است كه در سال 95، 100هکتار 

از اراضی استان به كشت زعفران اختصاص يافت كه 
نسبت به سال 94، دوبرابر افزايش داشت به طوري 
كه س��طح اراضی زير كش��ت زعفران استان طی 
سال جاری از 190 هکتار، 150 هکتار بارور است 
و متوسط برداش��ت 4 كيلوگرم در هر هکتار اعالم 
شد. ابراهيم شيرانی مي افزايد: »زعفران توليدي در 
چهارمحال و بختياري  6 ميليارد و 650 ميليون ريال 
براي توليدكنندگان درآمد ايج��اد كرد و در زمان 
برداشت زمينه اشتغال موقت 50 نفر در هر هکتار 
را نيز فراهم آورد.« اين موقعيت در حالي است كه 
بيش از 80 درصد محص��ول توليدي چهارمحال 
و بختياري پس از بس��ته بندي به استان خراسان 
رضوی فرستاده شد . اين در حالي است كه زعفران 
توليدی اين استان به دليل كيفيت مطلوب با برند 
استان به خارج از كشور نيز صادر مي شود.  به گفته 
كارشناسان صنعت زعفران، زمان و نوع برداشت و 
پاک كردن زعفران در كيفيت و قيمت آن بسيار مؤثر 
بوده چراكه زعفران هايی كه بعد از برداشت سريع 
پاک و خشک می شوند بهترين و مناسب ترين نوع 
برای صادرات اس��ت.  با تمام اين مزايا بايد گفت از 
آنجا كه در حال حاضر ساالنه منابع آب چهارمحال و 
بختياری بيش از 46 ميليون متر مکعب كاهش دارد، 
لذا بايد كشاورزان چهارمحالی در مسير تغيير الگوی 
كشت حركت كنند و تالش شود تا گياهان با نياز آبی 
كم را جايگزين گياهان با نياز آبی باال كنند. لذا از آنجا 
كه زعفران نياز آبی كمي  دارد و بازده بسيار خوبی در 
استان چهارمحال و بختياری دارد بايد براي توسعه 

آن اقدام جدي شود.

 زنجان براي سومین سال پیاپی
شهر پاک ايران شد

سه سال است که ش�هر زنجان به انتخاب شهرداران به عنوان شهر 
پاک کش�ور ش�ناخته مي ش�ود و اين نيز به دليل عملک�رد مثبت 
شهرداري استان در طي اين سال هاس�ت. به رغم اينکه مسئوالن 
ش�هري زنجان براي ارائه بهتري�ن خدمات به مردم تمام توانش�ان 
را به کار مي برند اما دخل و خرج ش�هرداري با ه�م همخواني ندارد. 
اين نيز به اين دليل اس�ت که 75 درصد مردم عوارض شهري ش�ان 
را به موقع پرداخت نمي کنند. بنابراين ش�هرداري ناچار مي ش�ود 
با کمترين مناب�ع مالي از پروژه هاي بزرگ دس�ت بکش�د و همين 
موضوع در طوالني مدت مشکالتي را براي شهر به بار خواهد آورد.

    
شهر زنجان سه سالي مي شود كه به عنوان شهر پاک از سوي شهرداران 
انتخاب مي شود. شهري كه جمعيتي بالغ بر 430 هزار نفر دارد و به عنوان 
مركز استان زنجان شناخته مي ش��ود. به رغم اينکه هر سال اين شهر به 
عنوان شهر برتر از لحاظ خدمات شهرداري ش��ناخته مي شود، اما مردم 
شهر كمتر توجهي به پرداخت عوارض شهري دارند. اين نيز در حالي است 
كه شهرداري به عنوان يک سازمان غيردولتي از اعتبارات دولتي برخوردار 
نمي شود و پروژه هايش را با استفاده از عوارضي كه مردم پرداخت مي كنند، 
پيش مي برد. بر اساس قانون نوسازي، شهرداری زنجان ساالنه 120 هزار 
قبض عوارض نوسازی را به منازل ش��هر زنجان ارسال مي كند كه بايد از 
مجموع اين قبوض  40 ميليارد تومان به حساب شهرداري واريز شود اما از 
اين مبلغ طي سال گذشته تنها 10 ميليارد تومان واريز شده است. ابوالفضل 
بيگدلی، مدير تشخيص و وصول درآمدهای عمومی شهرداری زنجان در 
اين خصوص مي گويد: »عده زيادی از ش��هروندان عوارض ساالنه خود را 
پرداخت نمی كنند و اين در حالی است كه شهرداری به عنوان نهاد عمومی 
برای خدمات رسانی بهتر در شهر نيازمند دريافت مبالغ عوارض در راستای 

قانون و مصوبات شورای اسالمی شهر است.«
   تنها ۲۵ درصد مردم زنجان عوارض پرداخت می كنند

همان طور كه گفته شد، عدم پرداخت عوارض شهري توسط مردم به عنوان 
يکي از مشکالت پيش روي شهرداري زنجان مطرح است كه در اين خصوص 
شهردار زنجان می گويد: »علی رغم اينکه سال گذشته تبليغات گسترده ای 
در سطح شهر انجام شد و جوايز مختلفی برای پرداخت عوارض در نظر گرفته 
شد تنها 25 درصد از مردم عوارض خود را پرداخت كردند و اين نشان دهنده 
اين مسئله است كه ۷5 درصد از مردم عوارض پرداخت نمی كنند.« مسيح اهلل 
معصومی در حالی به اين موضوع اش��اره كرد كه به گفته وی به رغم اينکه 
سهم شهرداری زنجان از جرائم راهنمايی و رانندگی در سال قبل بيش از 5 
ميليارد تومان بود ولی متأسفانه كمتر از 500 ميليون تومان از اين مبلغ به 
حساب شهرداری واريز شده است. وی با اشاره به قطع كمک های مالی دولت 
به ش��هرداری ها ادامه مي دهد: »زمانی دولت به ش��هرداری ها در اداره امور 
كمک مالی می كرد ولی متأسفانه يک سالی است كه كمک های مالی دولت 
به شهرداری ها قطع شده و شهرداری  ها با درآمدهايی كه به دست می آورند 
هزينه های جاری خود را تأمين می كنند.«  در سه سال گذشته شهر زنجان به 
عنوان شهر پاک و تميز از سوی شهرداران كه بازديدهای مختلفی از اين شهر 
داشته اند، انتخاب شده و اين موضوع اهميت مشاركت مردم را بيش از گذشته 

نشان می دهد و حتی بر شادابی مردم نيز تأثيرگذار است.

پروانه سهرين بيگلو

رونق کشت طالي سرخ، چهارمحال و بختياري را جهاني مي کند

باالخره بزرگ ترين راهپيمايي جهان اس��الم كه 
جلوه اي از وحدت و همدلي مسلمانان است رقم 
خورد و چشم هاي زيادي را از سراسر دنيا به خود 
خيره كرد. عاشقاني كه پاي پياده از سراسر ايران 
و كشورهاي همس��ايه به كربال رفتند و در مدتي 
كوتاه بزرگ تري��ن تجمع دنيا را ش��کل دادند و 
دلدادگي خود را به همه اثبات كردند. حاال وقت 
آن رسيده كه همه زائران برگردند،  هرچند حال و 
هواي كربال دل كندن را براي زائران سخت كرده 

است. ازدحام ميليونی جمعيت در كربالی معلی، 
مش��کل تأمين اقامتگاه، دسترس��ی به امکانات 
ض��روری و دغدغه تأمين خ��ودرو باعث انتخاب 
زم��ان كنونی برای بازگش��ت به وطن اس��ت. بر 
اساس آمار ارائه ش��ده از سوي مسئوالن استاني 
ايالم،  مرز مهران به عنوان يک��ي از پرترددترين 
مرزهاي كش��ور در روزهاي منتهي ب��ه اربعين 
معرفي مي شود كه يک ميليون و 422 هزار زائر  
از آن به سمت كربال رفته اند. از اين رو با توجه به 

اينکه موج بازگشت از سه روز گذشته آغاز شده 
است، متوليان همان طور كه براي خدمت رساني 
هرچه بهتر به زوار تالش كردند، امروز چهارشنبه 
نهم آبان مدارس را هم ب��راي جلوگيري از ايجاد 
ترافيک در ش��هر و تردد راحت ت��ر زوار تعطيل 
كرده اند. همچني��ن با توجه ب��ه برنامه ريزي كه 
از قبل انجام شده به گفته اس��فنديار رستم زاد،  
مديركل آموزش و پرورش استان ايالم 60 مدرسه 
هم براي تجديد قواي زائران و استراحتي هرچند 

كوتاه آماده شده است. عالوه بر مدارس تعداد 30 
خوابگاه، مجتمع و زائرسرای استان هم در انتظار 

ميزباني از زائران هستند. 
   3 هزار اتوبوس براي انتقال زائران

در حال حاضر بازگشت زائران از مسير مرز مهران به 
داخل كشور به شکل منظم و بدون مشکل جريان 
دارد. مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای ايالم 
در اين باره مي گويد: »از ابت��دای ماه صفر تاكنون 
بيش از 280 هزار نفر از طريق مرز مهران وارد كشور 
شده اند و امروز چهارشنبه بر موج بازگشت زائران 
افزوده مي شود.« نوراهلل دلخواه با اشاره به آمادگي 
راهداري استان براي بازگشت زوار ادامه مي دهد: 
»زائران پس از انجام مراحل اداری ورود به كشور در 
پايانه مرزی به وسيله اتوبوس هايی كه در اين محل 
تدارک ديده ش��ده به پايانه بركت هدايت و پس از 
آن به شهر مهران و سپس به شهرهای خود منتقل 
می شوند.« گفته مي شود در ايام اربعين 2 ميليون 
و ۷00 هزار تردد در جاده های استان ثبت شده كه 
نسبت به سال گذشته 2 درصد رشد داشته است. 
دلخواه از آمادگی و استقرار 30 اكيپ راهداری در 
جاده استان برای بازگش��ت زائران خبر مي دهد و 
بيان مي كند: »به همين منظور 3هزار اتوبوس برای 
بازگشت زائران در نظر گرفته شده كه به تدريج كار 
انتقال زائران به شهرهای محل سکونت شان را انجام 
خواهند داد.« محمد نوذری، معاون سياسی، امنيتی 
اس��تانداری ايالم نيز با اش��اره به اينکه مرز مهران 
براي بازگشت زائران نيز به عنوان پرترددترين مرز 
شناخته مي شود، مي گويد: »تمام نيروهای امنيتی، 
انتظامی و امدادی آمادگی كامل برای خدمت رسانی 
به زائران را در مسير بازگش��ت دارند. از اين رو در 
مس��ير حركت زائران تمام امکانات از نظر اسکان، 
تغذيه، حمل و نقل، بهداشت و درمان زائران فراهم 
شده است.« الزم به ذكر است از هم اكنون ترافيک 
در محور مهران- ايالم روان اما پرحجم و در برخی 
مقاطع سنگين و نيمه سنگين است. سرهنگ رضا 
همتی زاده،  رئيس پليس راه ايالم با تأييد اين موضوع 
بيان مي كند: »پليس راه استان برای روبه رو شدن با 
اين موج ترافيک آمادگی دارد و تدابير ترافيکی الزم 

را انديشيده است.«
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مرز مهران آماده استقبال از زائران میلیوني اربعین
امروز مهران براي بازگشت باشکوه زوار حسيني)ع( تعطيل است

اجرای ۱۶۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج 
دانش آموزی در استان مرکزی 

مسئول بسیج دانش آموزی استان مركزی     مرکزي
از برگ�زاری ۱۶۰ عن�وان برنامه فرهنگی، 
علمی، آموزشی و مذهبی در هفته بسیج دانش آموزی در استان خبر داد. 
س��رهنگ محمدتقی امينی گفت: برنامه های اجرايی به مناسبت هفته 
بسيج دانش آموزی از هفتم آبان مقارن با ش��هادت شهيد فهميده آغاز 
ش��ده و تا 13 آبان كه روز راهپيمايی و مبارزه با اس��تکبار جهانی است، 
ادامه دارد. اين مسئول با اشاره به اينکه در هفته بسيج دانش آموزی بيش 
از 160 برنامه در سراسر اس��تان مركزی برگزار می شود اظهار كرد: اين 
برنامه ها با هدف آشنايی هرچه بيشتر نسل جوان و نوجوان با ايثارگری ها 
و ازخودگذشتگی های رزمندگان و دانش آموزان شهيد هشت سال دوران 
دفاع مقدس برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: هم انديشی نخبگان علمی 
دانش آموزی با اس��تاندار مركزی، ديدار با خانواده ش��هدا، آغاز ثبت نام 
ليگ علمی پايا، ديدار با امام جمعه اس��تان، گلباران قبور مطهر ش��هدا، 
اجرای رزمايش پدافند غيرعامل، افتتاح راهيان نور دانش آموزی خواهر 
در شهرس��تان زرنديه، برگزاری هيئت عزاداری نوجوانان عاش��ورايی، 
 FATF شركت در راهپيمايی روز استکبارستيزی و امضای طومار عليه
از ش��اخص ترين برنامه های س��طح اس��تان خواهد بود. مسئول بسيج 
دانش آموزی استان مركزی خاطرنشان كرد: دانش آموزان بسيجی مردانه 
در مقابل دشمنان ايستادگی كردند، شهيد فهميده از جمله دانش آموزانی 

بود كه در مقابل تانک های دشمن ايستاد و به شهادت رسيد.

احداث ۱۲ سد  در استان بوشهر   
مديرعامل شركت آب منطقه ای استان     بوشهر
بوش�هر از س�اخت ۱۲ س�د متوسط و 
كوچک با حجم مخزن 3۶.۶ میلیون متر مکعب كه در برنامه شركت 

آب منطقه ای استان قرار دارد، خبر داد. 
شاپور رجايی گفت: استان بوشهر در سال های اخير با كاهش بارش  و 
افت آورد رودخانه ها و همچنين كاهش س��طح ايستابی روبه رو بوده و 
مشکالتی را در زمينه تأمين آب كشاورزی ايجاد كرده است. وی افزود: 
هفت سد در شهرستان دشتستان، سه سد در شهرستان دشتی و يک 
سد در جم و يک سد در عسلويه احداث می شود كه در مجموع دارای 
حجم مخزن 36.6 ميليون متر مکعب هستند. مديرعامل آب منطقه ای 
استان بوشهر از تأمين حقابه های تاريخی حاشيه حله خبر داد و بيان 
كرد: متناسب با آب موجود در سد رئيس��علی دلواری، آب حقابه بران 
تاريخی حاشيه حله تأمين خواهد ش��د. رجايی با اشاره به ممنوعيت 
توسعه باغات در استان، افزود: بر اساس مصوبه های ملی و استانی و به 
علت كاهش شديد منابع آبی، توس��عه باغات در استان بوشهر ممنوع 
است. وی با بيان اينکه سرانه آب تجديدپذير در استان بوشهر در سال 
آبی گذش��ته به 6۷6 مترمکعب به ازای هر نفر كاه��ش يافته، افزود: 
ميانگين حجم آب تجديدپذير استان بوشهر در دوره بلندمدت معادل 2 
هزار و 293 ميليون متر مکعب در سال ثبت شده است. مديرعامل آب 
منطقه ای استان بوشهر ادامه داد: اين رقم در بازه زمانی 15 سال اخير 
يک هزار و 969 و در بازه زمانی 10 سال اخير يک هزار و 664 ميليون 
مترمکعب بوده است. در س��ال آبی 9۷-96 ميزان آب تجديدپذير در 

استان بوشهر به ۷94 ميليون مترمکعب كاهش يافته است.

 ۵۹ درصد مدارس گلستان 
مقاوم سازی می خواهد   

مدي�ركل آم�وزش و پرورش اس�تان    گلستان
گلستان با اشاره به وجود ۲ هزار و ۵۵۰ 
مدرسه در استان از نیازمند بودن حدود ۵۹ درصد مدارس استان 

به مقاوم سازی و بازسازی خبر داد. 
احس��ان گوهری راد گفت: در س��ال تحصيلی جاری بيش از 350 هزار 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلی سر كالس های درس حضور پيدا 
كردند. وی با بيان اينکه آموزش و پرورش اس��تان گلس��تان برای سال 
تحصيلی 98-9۷ با كمبود يک هزار و 200 نيروی انسانی مواجه بود، افزود: 
اين مشکل از طريق استخدام نيروهای جديد در قالب ماده 28، به كارگيری 
نيروهای حق التدريس و بازنشسته ها و همچنين مدارس خريد خدمات 
آموزشی جبران شد به طوری كه امسال هيچ مدرسه ای بدون مدير و هيچ 
كالس درسی در اس��تان بدون معلم نبود. اين مسئول با اشاره به افتتاح 
36 مدرسه در ابتدای مهرماه امس��ال گفت: 18۷ كالس درس كه با 30 
ميليارد تومان اعتبار ساخته شده بود، از مهرماه امسال در اختيار حدود 
4 هزار دانش آموز قرار گرفت. وی با بيان اينکه 59 درصد مدارس استان 
گلستان نياز به مقاوم سازی و بازس��ازی دارد، ادامه داد: در استان 2 هزار 
و 550 مدرسه وجود دارد كه بخش زيادی از آنها شامل مدارس تخريبی 
بوده يا نيازمند استحکام بخشی است. گوهری راد به تصويب 100 ميليارد 
تومان پروژه فرهنگی، آموزش��ی و رفاهی در س��فر اعضای كميس��يون 
آموزش مجلس شورای اسالمی به استان گلستان اشاره كرد و افزود: ايجاد 
سالن ورزشی، ساخت مدرسه، تأمين اعتبار برای فازهای بعدی اردوگاه 
دانش آموزی، س��اخت كانون فرهنگی- تربيتی و هنرستان و همچنين 
تأمين اعتبار برای تکميل مجتمع فرهنگی رفاهی شهرس��تان علی آباد 

كتول از مصوبات سفر اعضای كميسيون آموزش به استان است.

 آمادگی خراسان رضوی 
برای میزبانی از زائران در دهه آخر صفر   

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار    خراسان رضوی
خراسان رضوی از آمادگي كامل اين استان 
برای میزبانی از زائران امام هش�تم در دهه پايانی م�اه صفر خبر داد. 
محمدرحيم نوروزيان گفت: بر اساس تجارب سال های گذشته و جلساتی 
كه در شورای ترافيک و شورای تأمين استان برگزار شده، استان و شهر 
مقدس مشهد برای ارائه خدمات شايسته به زائران رضوی در دهه پايانی 
ماه صفر آمادگی كامل دارند. وی عنوان كرد: مناس��بت هايی همچون 
دهه پايانی ماه صفر نقش به سزايی در نهادينه كردن فرهنگ ميزبانی و 
ارائه سيره و منش امام رضا)ع( دارد. نوروزيان ادامه داد: عالوه بر اينکه 
جلساتی با دستگاه های اجرايی استان و مجموعه آستان قدس رضوی 
برای هماهنگی در ارائه خدمات به زائران برگزار شده است، با استان های 
همجوار همچون خراسان شمالی، گلستان، سمنان و خراسان جنوبی 
نيز جلساتی برگزار شده و تدابيری انديشيده شده است تا زائران و به ويژه 
زائران پياده با كمترين مشکل به مشهد تشرف پيدا كرده و عزاداری خود 

را به نحو شايسته ای انجام دهند.

موج بازگشت زوار از سه روز گذشته از مرز مهران به کشور آغاز شده و امروز 
نهم آبان مدارس اين شهرستان براي رفاه هرچه بيشتر زائران تعطيل است. 
زائران مي توانند براي تجديد قوا مدتي را در مدارس مهران بگذرانند و دوباره به 
راه شان ادامه دهند. در اين راستا به گفته مديرکل آموزش و پرورش استان ايالم 

60 مدرسه استان آماده ميزباني از زوار هستند. عالوه بر اين مدارس تعداد 30 
خوابگاه، مجتمع و زائرسرای استان نيز براي بازگشت عاشقان حسيني اعالم 
آمادگي کرده اند. گفته مي شود امسال يک ميليون و ۴۲۲ هزار نفر از مرز مهران 
به سمت عراق عبور کرده اند که طي اين هفته قرار است به کشور بازگردند.
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