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مشکالت زلزله زدگان
بجنورد برطرف نشده است

نصب پرچمهای عزا
در 290نقطه از شهر مشهد

استاندار خراسان شمالی گفت :هنوز مشکالت زلزله زدگان شهرک گلستان بجنورد
برطرف نشده اســت و باید دســتگاههای اجرایی کارها و اقدامات را شتاب بخشند
زیراکه سرما در راه اســت« .محمدرضا صالحی» در نشست شورای اداری این استان

ارائه خدمات ویژه
شهرداری منطقه 4
به مدارس
نمایی از نصب پرچمهای محرم در شهر مشهد  -عكس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد
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و متنوع همزمان با آغاز ســال
تحصیلی جدید در این منطقه
خبر داد« .ســید کمال الدین
شاهچراغی» گفت :با فرارسیدن
سال تحصیلی جدید شهرداری
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برطرف نشده است

ارائه خدمات ویژه شهرداری منطقه 4
به مدارس

استاندار خراسان شمالی گفت :هنوز مشــکالت زلزله زدگان شهرک گلستان
بجنورد برطرف نشده است و باید دستگاههای اجرایی کارها و اقدامات را شتاب
بخشند زیراکه سرما در راه است .به گزارش ایرنا« ،محمدرضا صالحی» در نشست
شورای اداری این اســتان که با محوریت آیین تکریم و معارفه معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد ،از بانکها خواست تا در ارائه تسهیالت به
زلزله زدگان مساعدت بیشتری انجام دهند .این مقام مسئول افزود :شهرداری،
شورای شهر ،بنیاد مسکن و سایر ادارههای مربوطه مشکالت را شناسایی کنند
و به استانداری گزارش دهند تا برای برطرف شــدن آن تصمیمات الزم گرفته
شود .وی در عین حال افزود :در بازسازی واحدهای مسکونی روستایی از برنامه
زمانبندی شده جلوتر هستیم که از دستگاههای مسئول در این خصوص قدردانی
میشود .استاندار خراسان شمالی از مسئوالن دستگاههای اجرایی خواست در
فرصت باقیمانده برای جذب اعتبارات تالش کننــد .صالحی افزود :اعتبارات
تملک دارایی طبق اســناد 99/5 ،درصد جذب شــده و تنها نیم درصد جذب
نشده است.

شــهردار منطقه 4مشــهد از ارائه خدمات ویژه و متنوع همزمان با آغاز ســال
تحصیلی جدید در این منطقــه خبر داد .به گزارش روابط عمومي شــهرداري
منطقه 4مشــهد« ،ســید کمال الدین شــاهچراغی» گفت :با فرارسیدن سال
تحصیلی جدید شــهرداری این منطقه اقدامات ویژه و متنوعی را در دستور کار
خود قرار داده است .وی گفت :به منظور بهسازی ،زیباسازی و ایمن سازی فضای
آموزشی دانش آموزان ،شــهرداری این منطقه خدمات گستردهای را در زمینه
عمرانی ،ترافیک ،خدمات شهری،فضای سبز ،فرهنگی ،اجتماعی و ...به مدارس
منطقه ارائه میدهد .وی شستوشوی مدارس و جمع آوری خاک و نخاله برای
ایجاد فضایی پاک و به دور از آالیندهها را یکی از اقدامات عنوان کرد و افزود :در
این راستا مدارس منطقه  4توسط نیرویهای خدمات شهری شستوشو شدند و
خاک و نخالههای ساختمانی از داخل محوطه و معابر اطراف مدارس جمعآوری
شد .شاهچراغی به شستوشــوی معابر منتهی به مدارس منطقه  4اشاره کرد و
افزود :عالوه بر پاکسازی ،تنظیف و شستوشوی این معابر ،جداول آنها نیز رنگ
آمیزی شده است .شهردار منطقه  4مشهد ادامه داد :رنگ آمیزی جداول و وسایل
داخل مدارس مانند ســطل زباله ،نیمکت ،میز پینگ پنگ و ...از دیگر اقدامات
شهرداری این منطقه است .وی کاشت درخت و گل را در افزایش روحیه نشاط و
شادابی دانش آموزان موثر دانست و افزود :به همین منظور انواع نهال و گلهای
دائمی و فصلی در مدارس سطح منطقه کاشته شــده است .شهردار منطقه 4با
اشاره به بازپیرایی فضای سبز مدارس ،ادامه داد :برای زیباسازی محیط ،سرشاخه
خشک درختان هرس و درختان خشــک در مدارس رفع خطر شد .شاهچراغی
بیانکرد :همچنین به منظور افزایش ایمن سازی تردد خودروها و ارتقای امنیت
عابران پیاده ،عــاوه بر رنگ آمیزی ســرعتگیرهای آســفالتی منطقه و نصب
تجهیزات ترافیکی ،در محل گذرگاههای عابر پیاده نیز خط کشی اجرا شده است.
وی به اقدامات فرهنگی شهرداری منطقه 4همزمان با بازگشایی مدارس اشاره
کرد و افزود :اجرای طرح سپاس و قدردانی از معلمان با اهدای گل ،اجرای نقاشی
دیواری و ...از اقدامات فرهنگی این منطقه است .شهردار منطقه 4مشهد در پایان
ضمن اشاره به دیگر فعالیتهای شــهرداری این منطقه ،یادآور شد :بهسازی و
زیباسازی پیادهروهای اطراف مدارس ،اصالح روشنایی زیرگذرهای عابر پیاده،
همسطح سازی دریچهها و جمع آوری و پاکسازی کارگاههای حفاری بخشی از
خدمات شهرداری منطقه 4در راستای زیباسازی فضاهای آموزشی و محیطهای
مجاور آنهاست.

تغییرمدیریت کارها را شتاب میبخشد

استاندار خراسان شــمالی در ادامه با بیان اینکه تغییر مدیریت ،کارها را شتاب
میدهد افزود :وقتی یک نفر در یک تیم جابه جا میشود کارها با شتاب بیشتری
انجام میشود .وی ضمن قدردانی از زحمات «محمدتقی ایرانی» معاون پیشین
استانداری خراسان شــمالی گفت« :مهرداد ابراهیمی» معاون جدید سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری سوابق گوناگونی را در کارنامه کاری خود داشته است.
دکتر ابراهیمی هفته گذشته با حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری خراسان شمالی منصوب شد .ابراهیمی از نیروهای باسابقه
در وزارت کشور است و پیش از این ،مشاور عالی استاندار و مدیرکل حوزه ریاست
استانداری خراسان شمالی بود .وی دانش آموخته رشتههای علوم سیاسی و حقوق
بین الملل و پژوهشگر و مدرس نمونه دانشگاههاست .رئیس اداره سیاسی -انتظامی
فرمانداری ،بخشدار بابل کنار ،مشاور و مدیر دفتر معاونت سیاسی امنیتی ،مشاور و
رئیس دفتر استاندار مازندران ،رئیس گروه امنیتی شورای تامین استان ،معاون اداره
کل امنیتی انتظامی استانداری مازندران ،فرماندار شهرستان بندری فریدونکنار،
مدیر کل سیاسی  -انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران از سمتهای
وی بوده است .از مهر پارسال محمدتقی ایرانی عهده دار این سمت بوده است.

نصب پرچمهای عزا در  290نقطه از شهر مشهد
رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی ،زیارت،
گردشگری و رسانه شورای اسالمی شهر مشهد گفت:
شــهرداری در ماه محرم ،اقداماتی را انجام داده که از
جمله آن میتــوان به نصب پرچمهای عزای ســاالر
شهیدان امام حسین (ع) در  290نقطه از شهر مشهد
اشــاره کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد« ،احســان اصولی» در جلسه شورای فرهنگ
عمومی استان خراسان رضوی با موضوع ارائه گزارش
در خصوص برنامههای ماه محرم شــهرداری مشهد،
اظهار کرد :در راستای اینکه شهر مشهد آماده عزاداری

برای امام حســین(ع) شــود آییننامهای تنظیم شد
که براســاس آن بر روی بیلبوردهایی کــه در اختیار
بخش خصوصی اســت نوار عزا نصب شود .وی عنوان
کرد :وضعیــت نصب پردههــای عزا در گذشــته به
شــکل پراکنده و نامنظم بوده است که امسال آنها را
ساماندهی کردیم و پرچمهای عزای حسینی در 290
نقطه از مشهد در قالب  330سازه آماده و نصب شده
است؛ در جلسهای که با شــورای هیأتهای مذهبی
داشتیم به توافق رســیدیم و قرار بر این شد آنها نیز
کمک کنند تا مشکلی در این حوزه به وجود نیاید.
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رئیــس کمیســیون فرهنگــی ،اجتماعــی ،زیارت،
گردشگری و رسانه شورای اسالمی شهر مشهد افزود:
برنامه هیأتهای مذهبی به صورت رایگان در روزنامه
شــهرآرا به چاپ میرســد .همچنین به هیأتهای
مذهبی کمک هزینه  30درصدی برای چاپ بنر ارائه
میشــود .اصولی با اشــاره به اینکه پخش آگهیهای
مذهبی از دیگر اقدامات در این حوزه است ،خاطرنشان
کرد :همزمان با آغاز مدارس طرح «مهر حسینی» را با
همکاری آموزش و پرورش در سطح خراسان رضوی
اجرا کردیم.

که با محوریت آیین تکریم و معارفه معاون سیاســی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار برگزار شــد ،از بانکها خواست تا در ارائه
تسهیالت به زلزله زدگان مساعدت بیشتری انجام دهند.

انیمیشندرکشورماتبدیل
بهصنعتنشدهاست

«زندگیپنهان»ناممجموعهایانیمیشنی
است که از ســوی استودیو انیمیشن پاج
تولید میشود .ویژگی بارز این مجموعه این است که اشیا مثل
آدمهای دور و برمان صاحب احساس و عاطفه هستند .سیب
و قاشق و بشقاب و سکه مثل انســانها لبخند میزنند ،غصه
میخورند و اشــک میریزند« .زندگی پنهان» نگاهی دارد به
زندگی پنهان اشیا در اطراف ما .با «ادریس ارمغانى» ،کارگردان
این مجموعه در دفتر روزنامه همشهری هم صحبت شدیم.
صفحه 8را
بخوانيد

لغوممنوعیتصادرات
پیاز زعفران از سوی
وزارت جهاد کشاورزی
مجری طرح ملی توسعه صفحه7را
بخوانيد
گیاهان دارویــی وزارت

جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات پیاز
زعفران باید آزاد شــود ،گفت :وزارت جهاد
کشــاورزی دیدگاه های نوین و برنامههای
جدیدی در این زمینه دارد.

همین صفحه
را بخوانيد

 1450هکتار از اراضی سرایان
به کشت جو اختصاص یافت
مدیر جهاد کشــاورزی سرایان گفت:
عملیات کشــت جو از مهر امســال در
اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز و پیش بینی میشود
در سال زراعی جاری حدود هزار و  450هکتار از اراضی به
کشت جو اختصاص یابد« .موسی ســلیمانی» در نشست
برنامه ریزی کشت پاییزه شهرســتان سرایان افزود :میزان
بذر جو مورد نیاز در هر هکتار  150تا  180کیلوگرم در نظر
گرفته میشود.

 |3زندگی

پایتخت شیرین
ایران

 |4اجتماعی

تکثیرغمانگیز
تجرد

صفحه 2را
بخوانيد

 |6فرهنگ

سکوت کوچه
صومعه بیجار
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کشاورزی
 1450هکتار از اراضی سرایان
به کشت جو اختصاص یافت
مدیر جهاد کشاورزی ســرایان گفت :عملیات کشت جو از مهر
امسال در اراضی کشــاورزی این شهرســتان آغاز و پیش بینی
میشود در سال زراعی جاری حدود هزار و  450هکتار از اراضی
به کشت جو اختصاص یابد .به گزارش ایرنا« ،موسی سلیمانی» در
نشست برنامه ریزی کشت پاییزه شهرستان سرایان افزود :میزان
بذر جو مورد نیاز در هر هکتار  150تا  180کیلوگرم در نظر گرفته
میشود .این مقام مسئول متوسط برداشت جو در هکتار را  2/3تن
اعالم کرد و گفت :پیش بینی میشود با این سطح زیر کشت 3هزار
و  350تن جو در اردیبهشت سال آینده برداشت شود.
سلیمانی با تاکید بر کشت به موقع محصوالت پائیزه و استفاده از
بذرهای اصالح شده به کشــاورزان توصیه کرد از ارقام مناسب و
سازگار با شرایط منطقه در کشت پاییزه استفاده کنند.
وی عنوان کرد :بذرهای اصالح شده دارای کیفیت ژنتیکی مناسب،
درصد باالیــی از افزایش عملکرد محصول را بــه خود اختصاص
میدهد .به همین دلیل تاکید میشــود از بذرهای اصالحشــده
استفاده شود.
مدیر جهاد کشاورزی سرایان یادآوری کرد :رقم مناسب برای کشت
جو در این شهرستان شامل ریحان ،نصرت و نیک است و در حال
حاضر رقم نصرت و نیک برای کشت جو بین کشاورزان توزیع شده
است .انتخاب این رقم به دلیل مقاومت به خوابیدگی ،مقاوم بودن
به بیماری و عملکرد باالی آن است.
وی افــزود :تامین عناصر غذایــی به میزان مورد نیــاز برای این
محصول ،از جمله عوامل موثر در افزایش عملکرد محصول است و
در طول رشد خود به مقدار قابل توجهی ازت نیاز دارد.
سلیمانی گفت :همچنین بعد از ازت ،فسفر و پتاس از جمله عوامل
ضروری برای رشد محصول جو به شمار میآید که باید در اختیار
گیاه قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه میزان مصرف کودهای شــیمیایی بســته به
آنالیز و تجزیه خاک توصیه میشــود گفت :در منطقه سرایان به
طور معمول کود ازته  200تــا  250کیلوگرم در هکتار به صورت
تقسیطی در 3مرحله ،کود فسفاته  100تا  150کیلوگرم در هکتار
و کود پتاســه  50تا  100کیلوگرم در ابتدای فصل کشت توصیه
میشود .وی با تاکید بر رشد کلزا در شهرستان سرایان عنوان کرد:
با توجه به افزایش 3برابری کشت کلزا و اینکه امسال  200هکتار
کشت این محصول در شهرستان انجام خواهد شد ،میزان کشت
جو در اراضی کشاورزی سرایان تفاوت چندانی نداشته است.
وی به وجود  850نفر بهره بردار مستقیم در حوزه کشت محصول
جو اشاره کرد و افزود :سطح زیر کشت این محصول سال گذشته
در شهرســتان هزار و  400هکتار بود که  3هزار و  200تن جو از
آن برداشت شد.

گزارش تصویری

عکس :همشهری-سید بهنام حسینی زهرائی

کارخانه مداد از کاغذ باطله
در آستانه ماه مهر و باز گشایی
مدارس به کارخانه تولید مداد از
کاغذ های باطله سری میزنیم
تا باصنعت ساخت این وسیله از
لوازم التحریر مدارس و تولید
کاالی ایرانی بیشتر آشنا شویم .

05138492050

02123023914

شناسایی صیادان غیرمجاز پرندگان شکاری
???????
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
داد.
رئیس حفاظت محیط زیست فریمان از شناسایی  3صیاد غیرمجاز پرندگان شکاری در این شهرستان و بازداشت یکی از آنها خبر
به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی «جواد ستوده» افزود :این 3نفر که در ماههای اخیر در منطقه شروع به صید کرده بودند توسط ماموران یگان حفاظت
محیط زیست شناسایی شده و یکی از آنان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد؛ دو نفر دیگر متواری شدند که هم اینک تحت تعقیب هستند.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

جواد افتخاری

اوایل سال  93طرح تفکیک زباله از
شهری مبدأ در کاشمر آغاز شد اما به دلیل
آمــاده نبــودن زیر ســاختها و
همچنین همکاری نکردن شهروندان این طرح در
شهرستان با شکست مواجه شــد .در این طرح
درصد کمی از شهروندان زبالههای خشک شامل
کاغذ ،اشیای پالستیکی ،فلزی و شیشهای را جدا
کرده و تحویل مراکز تفکیــک زباله میدادند اما
بعد از مدت کوتاهی این مراکز در کاشمر تعطیل
شد و زبالهگردها دوباره فعالیت خود در این زمینه
را آغاز کردند.
تولید روزانه  85تن زباله

معاون خدمات شهری شهردار کاشمر با بیان اینکه
طرح تفکیک زباله یک بار در سال  93اجرایی شد
و  3کانکس به صورت موقت برای فرهنگسازی در
برخی نقاط شهر گذاشته شد ،گفت :این طرح به
دلیل واگذار نشدن به بخش خصوصی با شکست
مواجه و اجرای آن متوقف شد.
«علی صمیمــی» افزود :بــا توجه بــه اینکه
زیرساختهای الزم برای اجرای این طرح آماده
نشده بود ،طرح تفکیک زباله از سوی شهرداری
انجام شد.
وی با اعالم اینکه برای اجرای هر چه بهتر طرح
تفکیک زباله ابتدا باید ســاختارهای اولیه آماده
ش چهره به چهره ،خانه به خانه،
شود ،گفت :آموز 
آموزش پایههای ابتدایی ،مهدهای کودک و سایر
مقاطــع تحصیلی و ایجاد فضاهایــی برای ورود
بخش خصوصی به این طرح از زیرســاختهای
ضروری اجرای طرح است.
معاون خدمات شهری شهردار کاشمر ادامه داد:
تاکنون حجم زباله به انــدازهای نبوده که طرح
تفکیک اجرایی شود؛ اجرای آن با این حجم زباله
صرفه اقتصادی ندارد .از این رو ،در طرح جدیدی
که از سوی سازمان مدیریت پسماند مشهد تهیه
و قراردادی در این حوزه منعقد شده ،شهر کاشمر
در میان شــهرهای اطراف به عنوان شــهر مادر

جواد رستمی

دانست و گفت :الزم است در ازای زبالههای خشک
و تفکیک شــدهای که مردم تحویل میدهند به
عنوان تشویق ،کاالیی دریافت کنند که برایشان
قابل استفاده باشد.
وی با بیــان اینکه تا وقتی طــرح تفکیک زباله
انجام نشود روزانه ثروت هنگفتی از این شهر به
زیر خاک میرود ،بیان کرد :تمامی کارشناسان
اقتصادی و زیســتمحیطی در تالش هستند تا
سرمایههایی که از این طریق از دست میرود به
اقتصاد کشور بازگردد.
صمیمی افزود :در روزهای عادی ماهیانه بالغ بر
یک میلیارد تومان هزینه رفت و روب ،جمعآوری
زباله و نگهداری فضای سبز کاشمر میشود که
این مبلغ در  2ماه پایانی بــه  1/5میلیارد تومان
افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه تا  50ســال دیگر مشکل دفن
زباله در کاشمر وجود ندارد ،عنوان کرد :در تالش
هستیم به جای دفن زباله ،با اجرای طرح تفکیک
به سمت سودهی آن برویم.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد
گفتوگو کشاورزی با بیان اینکه صادرات پیاز زعفران باید آزاد
شود ،گفت :وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه های نوین
و برنامههای جدیدی در این زمینه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،بحث قاچاق پیاز زعفران مدت هاست بر
سر زبان ها افتاده و عده زیادی را نگران آینده این محصول با ارزش
کشور کرده است؛ کارشناسان و مسئوالن مختلف طی این سال ها
راهکارهای متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده اند.
در این میان وزارت جهاد کشــاورزی که هیــچ گاه به اظهارنظر
جدی در این زمینه نپرداخته و راهکاری را نیــز ارائه نکرده بود،
دیدگاههای نوینی را مطرح ساخته که کمتر کسی انتظار شنیدن
چنین دیدگاهی را از وزارت خانه مذکور داشــته است .در همین
راستا گفت وگویی را با« پیمان یوسفی آذر» ،مشاور وزیر و مجری
طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده
که مشروح آن را می خوانید.
اخیرا مباحث زیادی پیرامون قاچاق پیاز زعفران از
کشور به راه افتاده و کمتر پیش آمده وزارت جهاد کشاورزی
در این زمینه اظهارنظر کند؛ شما به عنوان مجری طرح ملی
توسعه گیاهان دارویی چه نظری در این زمینه دارید؟

عکس:همشهری

جمعه پور با بیان اینکه تولید زباله در کاشــمر
روند صعــودی دارد ،افزود :این رونــد به دلیل
مصرفگرایی بیشــتر ،وابستگی به ظروف یکبار
مصرف و پالستیکها و دفن و دفع غیربهداشتی
زباله اســت که معضالت جدی به محیطزیست
وارد میکند.
وی با بیان اینکــه میزان تولید زباله در شــهر
کاشمر  85تن در روز است و با توجه به جمعیت
 102هــزار نفری شــهر ،ســرانه تولیــد زباله
به ازای هر نفــر در روز  833گرم اســت ،افزود:
کاشمر روند مشــابهی نظیر مشــهد در استان
دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست کاشمر با اشاره
به اینکه اگر بخواهیم معضالت حاصل از پسماند
به حداقل برســانیم باید به  4اصل کاهش تولید

زباله ،استفاده مجدد از تولیدات ،بازیافت و احیای
انرژی توجه ویژه کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه  70درصــد زبالههــای
تولیــدی را زبالــه تر کــه قابلیت کمپوســت
شــدن دارد و  30درصد را زبالههای خشک که
آن هم قابلیت اســتفاده مجدد را دارد تشــکیل
میدهــد ،اظهارکــرد :بــا ســرمایه-گذاری
در این حــوزه میتــوان ضمن جلوگیــری از
آلودگی محیطزیســت از زباله بــه عنوان منبع
اقتصــادی و در آمدزا اســتفاده و اشــتغال نیز
ایجاد کرد.
جمعهپــور افزود :با ایــن طــرح از هزینههایی
که صرف مدیریت پســماند در دفن میشــود،
جلوگیری میشود که این امر از مصادیق اقتصاد
سبز است.

بنــده موافــق صــادرات پیــاز زعفــران از کشــور هســتم و
ممنوعیتهــا و محدودیتهای موجود در ایــن زمینه باید لغو و
سیاستگذاریهایی که مربوط به حدود  ۵۰سال قبل است باید
کنار گذاشته شود.
دلیل موافقت شــما با لغو ممنوعیت پیاز زعفران
چیست و چرا وزارت جهاد به چنین نتیجه ای رسیده است؟

اگر ما نخواهیم با اصول معامالت و بازاریابی جهانی حرکت کنیم
با شدت و ســرعت زیادی از بازارهای جهانی حذف خواهیم شد.
حرکت های محدودکننده نتوانسته مانع رشد تولید زعفران در دنیا
شود؛ با وجود اعمال سیاست های ســختگیرانه در دهه های قبل
االن شاهد هستیم که کشــورهای زیادی از جمله چین ،مراکش،
افغانستان ،ایتالیا ،آمریکا ،فرانسه ،اسپانیا و کشورهای آفریقایی به
تولید کننده زعفران تبدیل شده اند.
ما با  ۹۵درصد تولید زعفران جهان ،نخســتین تولیدکننده این
محصول در دنیا هســتیم و تولید در کشــورهای دیگر نتوانسته
مانعی برای طالی سرخ ایران باشــد .در دهه های گذشته که این
کشورها به تولید زعفران روی آورده اند ما همواره با رشد صادرات
این محصول در کشور مواجه بوده ایم .همین اتفاق باید درباره پیاز

آیا آماری وجود دارد که ســاالنه چــه میزان پیاز
زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود؟

علی رغم ســخت گیری هایی که در کشــورمان انجام می شود
براساس آمار غیررسمی حدود  ۸۰تن پیاز زعفران ساالنه فقط به
افغانستان قاچاق می شود .متاسفانه در سال های اخیر نیز برخی از
کشورها از جمله هلند به صادرکننده پیاز زعفران تبدیل شده اند.
این زنگ هشدار به نظر جدی است.
بله؛ اخیرا در هلند ،پیاز زعفران را استاندارد سازی کرده و آن را به
تمام کشورهای دنیا از جمله گرجستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان،
روسیه و غیره صادر می کنند .این خطری جدی برای ماست .ایران
باید صادرکننده این محصول می شــد نه هلند که اصال تولیدی
ندارد! االن هلند تالش می کند تا این محصول را اصالح کند؛ روزی
خواهد رسید که عملکرد پیاز زعفران ایران  ۴کیلوگرم در هکتار و
نوع هلندی اصالح شده آن  ۱۲کیلوگرم در هکتار باشد.
بحث دیگر بــازی تعرفه علیه ایران اســت .گفته
میشود کشورهایی مانند چین و هند برای صادرات زعفران
ایران تعرفه اعمال کرده اند اما از افغانســتان این تعرفه را
دریافت نمی کنند تا این کشور را به نوعی حمایت کنند .چرا
دیپلماسی اقتصادی ما اجازه این کار را میدهد؟

خیر ،آنها از افغانستان حمایت نمی کنند ،افغانستان عضو سازمان
تجارت جهانی است و تعرفه ترجیحی دارند .آنها تعرفه های خود
را به صورت مشترک برداشته اند .این مســاله را باید رایزن های
اقتصادی ما در وزارت امور خارجه پیگیــری و حل کنند ،وزارت
جهاد کشاور زی نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و ما
به زودی در این زمینه اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.
با توجه به مباحث ذکر شده ما به بزودی شاهد لغو
ممنوعیت صادرات پیاز زعفران از کشور خواهیم بود؟

صد درصد؛ بنده تمام تالشم در این راستا خواهد بود.

آقای حجتی چه نظری دارند؟ موافق لغو ممنوعیت
صادرات پیاز زعفران هستند؟

نظر وزیر را در این زمینه نمــی دانم چون تاکنون پیش نیامده که
بحثی در این زمینه داشته باشیم .این نظر کارشناسی بنده است
اما به نظرم آقای وزیر با این مساله موافق هستند چون به مسائل
بیشتر جهانی می نگرند.
وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه ای برای توسعه
کشت ،تولید و صادرات طالی سرخ دارد؟

جهانیسازی زعفران با برند ایرانی ،گشایش دفاتر صادرات زعفران
ایران در شهرهای بزرگ دنیا ،معرفی زعفران به دنیا به عنوان غذا از

برنامه های دیگری نیز در این زمینه دارید؟

بله ،یکی از اســتراتژی های ما معرفی زعفران به عنوان غذاست؛
یعنی این محصول از حالــت دارو و ادویه خــارج و به عنوان غذا
معرفی شود .اینگونه می توانیم تقاضای جدید برای مصرف ایجاد
کنیم.
یکی دیگر از استراتژی های ما تحریک تقاضا و افزایش مصرف این
محصول در جهان است؛ در این راستا باید از بازرگانان خود حمایت
کنیم و تسهیالت با بهره کم در اختیار آنان قرار دهیم.
در سال های اخیر تولید زعفران در افغانستان رشد
زیادی داشته و همچنان نیز در حال رشد است؛ آیا نگرانی در
این زمینه ندارید؟

نه تنها از ورود افغانســتان به این حوزه نگرانی نداریم بلکه خیلی
خوشحالیم ،برای اینکه این کشــورها نام زعفران را در دنیا بر سر
زبانها می اندازند و مصرف آن را باال می برند که این به نفع ایران
است .در نهایت ورود کشورهای دیگر به حوزه تولید زعفران منجر
به افزایش مصرف آن در جهان می شــود .در واقع این کشــورها
در مســیری حرکت می کنند که ما می خواهیم بنابراین ما باید
هدایتگر تمام کشــورهایی که در مســیر تولیــد این محصول
حرکت میکنند باشــیم .همین االن آنها ،ناخواسته در راستای
سیاستهای ما حرکت می کنند.
بحث دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که
بخشی از زعفران ایران به کشورهای دیگر می رود و بعد از بسته
بندی مجدد به نام آن کشورها صادر می شود که این مساله نیز
نگران کننده به نظر می رسد.

این سیاست غلط است ،ما با این سیاست مخالف هستیم اما مانع
آن نمی شــویم چون صادرات انجام می شــود .حتی اگر با برند
دیگری یک گرم صادر شود بنده موافق هستم که صادر شود؛ با این
حال سیاست ما اصالح و حرکت به سوی برندسازی بومی است در

پژمانفر :اگر بودجه هزار میلیارد تومانی زیارت به مشهد تخصیص داده میشد ،شاهد اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری بودیم

ضرورت تقویت فرهنگ شهروندی در مشهد
مذهبی کشــور باید مــدل و نمونهای
برای مدیریت شــهری سایر شهرهای
کشور باشــد اظهارکرد :متاسفانه در
برخی موارد نســبت به ســایر شهرها
ضعیفتر هســتیم و مشکالت زیادی
داریم که امید اســت این مشکالت با
مدیریت شــهری جدید بهتدریج حل
شــود .نوروزیان به اولویــت بندی در
زیرســاختهای عمومــی شــهر و
متناســب با رفاه حال جامعه معلوالن
نیز اشــاره و بیانکرد :مناسب سازی
شهری باید بر اساس مطالعه ،بررسی
و اولویتبندی زیر ساختهای عمومی
شهر و دستگاههایی که معلوالن در آن
تردد بیشتری دارند صورت گیرد .وی
اضافهکرد :اگر ادعا کنیم که در عرض
یک یا 2سال میتوانیم در شهر مناسب
سازی انجام دهیم ادعای گزافی است
زیرا که در این ســالها باید این کارها
انجام میشد .اگر هم بخواهیم بر اساس
رویه اداری الکپشتی حرکت کنیم به
جایی نخواهیم رسید .در این راستا باید
واقع بین باشیم و با جدیت مشکالت را

مصطفی دلیری
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بر مبنای اولویتها حل کنیم.
فرماندار مشــهد در ادامه با اشــاره به
اهمیــت موضوع آموزش و مشــورت
گفت :همــه ما بــه آمــوزش دائمی
نیازمندیم و اعضای شوراهای اسالمی
روســتاها در جایگاهی قرار دارند که
هرچه به وظایــف و قوانین شــوراها
اشــراف بیشتری داشــته باشند بهتر
میتوانند به مردم خدمت کنند.
وی افزود :آموزش ،یک نیاز دائمی برای
همه است و بشر با همه پیشرفتهایی
که داشته ،ندانســتههایش در مقابل
دانستههایش زیاد است .با دانستههای
بیشــتر بهتر میتوان به مردم خدمت
کرد.
نوروزیان اظهارکرد :مقام مشورت مقام
بســیار مهمی اســت و کارکرد مهم و
اساسی شوراها ایجاد انسجام ،اتحاد و
حفظ وحدت در بین مردم است که در
غیر این صورت هرچه بودجه و امکانات
هم در اختیار داشــته باشیم اما اتحاد
نباشــد قدمی نمیتوانیم برداریم و به
جایی هم نخواهیم رسید.

وی همچنیــن با اشــاره بــه موضوع
حاشیهنشینی در مشهد گفت :درصد
قابل توجهی از حاشــیه نشــینان ما
جزو عشایر استان هســتند .از این رو
پرداختن به مشکالت آنها باید به طور
ویژه در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار مشــهد با بیــان اینکه اگر
مشــکالت عشــایر حــل نشــود به
حاشیهنشینهای شــهر مشهد اضافه
میشــود و هر روز بر مشکالت افزوده
خواهد شد افزود :این مشکل در حالی
است که برخی از حاشیه نشینها شاید
جزو عشایری باشند که روزی مشغول
تولید بودهاند.
وی با تاکید بر اینکه عشایر از طبقات
و اقشار بسیار کم توقع و پر بازده کشور
هســتند اظهارکرد :اگر قرار باشد که
در ســال تولید و اشــتغال ،به تولید و
تولیدکننده و اقتصــاد مقاومتی توجه
کنیم در این مسیر یکی از عناصر اصلی
در اقتصاد مقاومتی و امر تولید ،عشایر
هستند همه باید تالش کنیم مشکالت
آنان حل شود.

آغاز کمپین «اهدای خون؛ از تاسوعا تا اربعین» در خراسان رضوی
معاونت فنــی و فناوریهــای نویــن انتقال خون
خراســانرضوی از آغــاز کمپین اهــدای خون از
تاســوعا تا اربعین در این استان خبر داد .به گزارش
همشــهری ،دکتر «حمیدرضا حســنی» افزود :در
ایام سوگواری امام حســین(ع) کمپین و پویش از
تاسوعا تا اربعین در پایگاههای اهدای خون خراسان
رضوی اجرا میشــود .وی به طرح نــذر خون نیز
اشــاره و اظهارکرد :از دیگر طرحهایی که در طول
محرم و صفر اجرا میشود « نذر خون حسینی» در
پایگاههای اهدای خون خراسان رضوی است .وی در
ادامه با اشاره به اینکه زمان نگهداری خون محدود
و حداکثر یک ماه است بیانکرد :از مردم میخواهیم
که در امر اهدای خون در طول سال مشارکت داشته
باشند .جانشــین مدیرکل و معاونت اداری و مالی
اداره کل انتقال خون خراسانرضوی نیز با اشاره به
گزارش  5ماهه سال  96اشاره و بیانکرد :از ابتدای
سال تا پایان مرداد ماه  ۶۲هزار  ۲۷۷واحد خون در
خراســان رضوی تولید شده اســت .دکتر «محمد

شریف الحســینی» افزود :بودجه موجود و نیروی
انســانی فعلی کفاف تولید  ۵۷هزار کیسه خون در
اســتان را میدهد ،اما نیاز ما متجاوز از  ۳۲۲هزار
کیسه خون و فرآورده خونی اســت که این میزان
معادل  ۶برابــر ظرفیت موجود اســت .وی با بیان
اینکه مجموعه عام المنفعه انتقال خون توانسته با
همت پرسنل خدوم و تالش شبانه روزی نیاز استان
را تامین کنــد گفت ۲۰ :درصــد مراجعهکنندگان
اهداکننده بار اولی ۵۳ ،درصد اهداکننده مســتمر
و  ۲۷درصد اهداکننده با ســابقه بودند .جانشــین
مدیرکل انتقال خون اســتان ادامه داد :به ســمت
افزایش تعداد اهداکنندگان خون مســتمر حرکت
کردهایــم .طبق آمار ارائه شــده بیــش از نیمی از
اهداکنندگان خون در خراســان رضوی اهداکننده
مستمر هستند .وی با اشــاره به اینکه  ۷۷درصد
مراجعهکنندگان استان مجاز به اهدای خون و ۲۳
درصد دیگر هم بهدلیل شرایطی که داشتند معاف
از اهدای خون شــدهاند افزود :همچنین در مشهد
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جمله برنامههای تازه وزارت جهادکشاورزی برای احیای زعفران
اســت .برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای زعفران که حدود
یک ماه است تدوین شده به این شــرح است:موافق صادرات پیاز
زعفران با شرایطی که ذکر شد هستیم .جهانی سازی زعفران با برند
ایرانی از دیگر برنامه های ماســت؛ هزاران سال است که زغفران
برای ایران اســت باید به نام ایران باشد .دفاتر بزرگ زعفران ایران
در شهرهای بزرگ جهان از جمله هامبورگ ،لندن ،نیویورک و ...
باید گشوده شود.
بخش خصوصی باید در این زمینه با قدرت وارد شــود و تبلیغات
کند .به کسانی که حاضر هستند در این زمینه وارد شوند ما با بهره
۶درصد وام بازرگانی می دهیــم و از آنان حمایت های الزم را می
کنیم فقط کافی است طرح خودشان را ارائه کنند.

بحران آب در مشهد و خراسان؛ شدیدتر از همه نقاط کشور

میز خبر

معاون اســتاندار و فرماندار مشهد به
ضرورت تقویت فرهنگ شــهروندی
در این شهرســتان تاکید کرد و گفت:
در دوره جدید شــهرداری بخشــی از
بودجه  160میلیــارد تومانی معاونت
فرهنگی باید صــرف تقویت فرهنگ
شهروندی شود .به گزارش همشهری،
«محمــد رحیم نوروزیان» در ســتاد
مناسب سازی شهرستان مشهد افزود:
ما امروز در حوزههای شــهروندی در
مشهد مشــکل داریم و امید است در
دوره جدید شهرداری بخشی از بودجه
معاونت فرهنگی صرف تقویت فرهنگ
شــهروندی شــود .وی ادامه داد :باید
اولویت شهرداری این باشد که به جای
نصب بنرهای سیاســی بر در و دیوار
شــهر ،فرهنگ ســازی کند تا مردم و
مســئوالن به این تشخیص برسند که
قبل از ساخت و ســاز ،زیرساختهای
عمومی متناسب با رفاه حال معلوالن
در آن فراهم شود .این مقام مسئول با
بیان اینکه مشــهد به عنوان پایتخت
فرهنگی جهان اســام و کالنشــهر

زغفران نیز رخ دهد یعنی ما نه تنها نباید از صادرات این محصول
ممانعت کنیم بلکه باید صادرکننده آن باشیم.
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سرانه تولید زباله ،دو برابر میانگین جهانی

رئیس اداره حفاظت محیطزیســت کاشمر نیز
در ادامــه با بیــان اینکه اگر شــهرداری بتواند
ایستگاههای تفکیک زباله را مجدد راه اندازی کند
یا مشوقهایی در نظر بگیرد تأثیر بسیار خوبی در
فرهنگســازی خواهد داشت ،گفت :اجرای طرح
تفکیک زباله در کاشمر بسیار ضروری است.
«مهدی جمعهپور» با اعالم اینکه براساس ماده
 8قانون مدیریت پسماند تفکیک و فرهنگسازی
زباله در شهر مســئولیت شهرداری است ،عنوان
کرد :قبل از اینکه بخواهیم تفکیک را انجام دهیم
باید زیرساختهای الزم فراهم شود.
این مقام مســئول با بیان اینکــه باید ضرورت
اجرای طرح تفکیک زباله به مردم اطالعرسانی
شود ،افزود 90 :درصد زبالهها قابل برگشت بوده
و قابلیت استفاده مجدد را دارد.
وی بیان کرد :اگر کانکسهایی را برای تفکیک
زباله در مناطــق مختلــف شــهر بگذاریم اما
زیرساختهای الزم فراهم نباشد ،متولیان طرح و
شهروندان با مشکل مواجه میشوند.

پيامك شما را درباره
روزنامه خراسان رضوی م 
يخوانيم

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی :جهانیسازی زعفران با برند ایرانی از جمله برنامههای تازه برای احیای زعفران است

معاون خدمات شهری شهردار کاشمر 40 :درصد مردم آماده همکاری با شهرداری در اجرای طرح تفکیک زباله هستند
خراسان رضوی–خبرنگار

دستگیری زورگیر سابقه دار در جغتای
???????
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سارقی که با استفاده از سالح سرد در این شهرستان اقدام به زورگیری میکرد شناسایی و
فرمانده انتظامی جغتای گفت:
دستگیر شد .سرهنگ «مجتبیموهبتی» در گفت وگو با ایرنا افزود :این سارق زورگیر  28ساله معروف به «قوچ » است و در
بررسی سامانههای تخصصی پلیس مشخص شد وی دارای  7فقره سابقه با عناوین مختلف است.

خراسان

رضوی ،شمالی
جنوبی

لغو ممنوعیت صادرات پیاز زعفران از سوی وزارت جهاد کشاورزی

طرح تفکیک زباله در کاشمر اجرا میشود
شناخته شده است.
وی با اعالم اینکه براســاس این طرح شهرهای
اطراف مانند خلیلآباد ،بردســکن ،انابد ،کندر،
شــهرآباد و ریــوش زیرمجموعه کاشــمر قرار
میگیرند ،افزود :با اضافه شــدن این شهرها به
طرح ،حجم زبالــه به حدی میرســد که طرح
تفکیک قابل اجرا باشد.
صمیمی با اشاره به اینکه با افزایش حجم زباله
طرح تفکیک صرفه اقتصادی خواهد داشــت و
میتوان برای اجرای آن اعتبارات و وامهایی را از
دولت گرفت ،افزود :اکنون کل زباله کاشمر 80
تا  85تن در روز اســت که باید حداقل به  150تا
 200تن برسد.
وی با بیان اینکه پیشبینــی میکنیم با جمع
آوری زبالههــای شهرســتانهای اطراف میزان
زباله به  150تن در روز برسد ،گفت :برای ساخت
کارخانه بازیافت زباله به اعتباری بالغ بر  2میلیارد
تومان نیاز است.
معاونت خدمات شهری کاشمر با اشاره به اینکه
اکنون قرارداد با سازمان مدیریت پسماند مشهد
منعقد شــده و تهیه طرح مطالعاتــی و اجرایی
تفکیک زباله از ابتدای امسال شروع شده است،
بیان کرد :تفکیک نشــدن زبالهها در این سالها
موجب شد که تعداد زبالهگردها در شهر افزایش
یابد.
صمیمی با بیان اینکه اکنون شــهرداری هیچ
گونه کنترلی بر این افراد ندارد ،اظهارکرد :برای
اجرای مجدد طرح تفکیک زباله ابتدا باید تمامی
این افراد شناســایی و اگر امکان همکاری با آنها
وجود دارد ،وارد سیستم شهرداری شوند؛ در غیر
این صورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بسیاری از این افراد
که بالغ بر  250نفر هســتند شناسایی شدهاند،
افزود 40 :درصد مردم آماده همکاری با شهرداری
در اجرای طرح تفکیک زباله هستند .حدود 60
درصد مردم کاشــمر بین زباله خشک و تر هیچ
تفاوتی قائل نیســتند و همه را بــا هم مخلوط
میکنند.
معاونت خدمات شهری کاشــمر یکی از اصول
اجرای طرح تفکیک زباله را طرحهای تشــویقی
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 ۷۶درصد مجاز به اهدای خــون و  ۲4درصد معاف
از اهدای خون شدهاند .شریف الحسینی اضافهکرد:
آمار اهداکنندگان جهانی به تفکیک جنســیت ۵۴
درصد آقا و  ۴۶درصد خانم بود ،اما میزان استقبال
بانوان در کشور و استان بسیار پایین و عدد ثبت شده
 ۹۴درصد آقا و  ۶درصد خانم است ،در حالیکه بیش
از نیمی از دریافتکنندگان خون بانوان هســتند.
وی افزود :در زمینه پالســما نیز اقدامات موثری در
استان انجام گرفته و سال گذشته رتبه ممتاز ارسال
پالسما را داشتیم .در  ۵ماه امســال نیز  ۳۳هزار و
 ۱۴۴واحد پالسما ارســال کردهایم که این رقم در
مدت مشابه ســال گذشــته  ۲۷هزار و  ۶۸۸واحد
بوده است .قائم مقام مدیرکل انتقال خون خراسان
رضوی گفت ۶۶ :درصد اهداکننــدگان جوان۳۰ ،
درصد میانســال و  ۴درصد گروه ســنی باالی ۵۶
سال هســتند و بیشــترین گروه خونی اهدایی هم
مربوط به  O+و کمترین هم مربوط به گروه خونی
 ABمنفی است.

مشــهد دومین کالنشــهر کشــور به
لحاظ وســعت و جمعیت است .بحران
آب ،حاشیه نشینی ،مشکالت زائران و
همچین کمبود زیرساختهای فرهنگی
و بهداشــتی از مهمترین چالشهایی
است که در این شهر مشاهده میشود.
با توجه به اینکــه نمایندگان مجلس
شــورای اســامی یکی از ارگانهای
مطالبهگر حقوق مردم این کالنشهر از
دولت هستند ،گفتو گویی با «نصراهلل
پژمانفر» نماینده مشــهد در مجلس
شورای اسالمی و نایب رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس انجام گرفته که در ادامه
میخوانید.
بحران آب در اســتان و
خصوصا مشــهد تهدیــدی جدی
وحیاتی است .در این راستا تاکنون
چه مطالباتی از سوی نمایندگان مردم
مشهد از دولت شده است؟

چندساله برنامهای وجود ندارد .به طور
مثال طبق قانون باید تا پایان سال ،۹۵
استفاده از آب آشــامیدنی برای آبیاری
فضای سبز این کالنشهر پایان مییافت
که متاســفانه این موضوع محقق نشد
و ما در نیمه ســال  96همچنان شاهد
این معضل در مشــهد هستیم .با توجه
به بحران آب در مشهد معتقدم که باید
واقعیتهای موجود برای مردم مطرح
شود تا بخشی از برداشــتها کم شود.
کمآبی و بحران آب در کالنشــهر 3/5
میلیون نفری مشهد جدی است و باید هر
چه زودتر برنامهریزیها و افق بلندمدت
برای رفع و کاهش این بحران ترســیم
شود.

توسعه حاشــیه شهر از
دیگر چالشهای مشهد است .برای
ساماندهی این معضل چه برنامههایی
از ســوی منتخبان مردم مشهد در
مجلس پیشنهاد شده است؟

در راســتای محدودیتهای منابع آب
در اســتان جلســاتی با رئیس جمهور
داشــتهایم .کمبود آب در استان از حد
بحران گذشته و نگرانیهای زیادی برای
نمایندگان ایجاد کرده که این موضوع
از ابتــدای فعالیت دولــت یازدهم به
رئیسجمهوری انتقال داده شد .بر این
اســاس یک کارگروه ویژه برای بحران
آب با ریاســت دکتر روحانی در کشور
تشکیل شد .البته ما پیگیر مساله هستیم
و نشســتهای متعددی داشتهایم و به
گمان ما این بحرانی که امروز در مشهد
وجود دارد به مراتب از استانهای دیگر
شدیدتر و نگرانیها به مراتب بیشتر است.
همچنین در این راستا انتقال آب از هزار
مسجد و استفاده از پساب در دستور کار
قرار گرفته است .قرار بود پساب تصفیه
شده بیرون از این شهر استفاده شود اما با
پیگیریهای انجام شده در مجلس مقرر
شد این پساب از مشهد بیرون نرود و برای
آبیاری فضای سبز استفاده شود.

ایجاد «ســازمان اجرایی حاشیه شهر»
یکی از راههای ساماندهی حاشیه شهر
مشهد است .متاسفانه دولت همکاری
الزم برای این موضوع نداشــته اســت.
حساسیتهای حاشــیه شهر مشهد در
هیچ جای کشــور نظیر و نمونه ندارد.
این حجم از حاشیهنشینی با در اختیار
داشــتن  ۳۵درصد از جمعیت شهری،
مشکالت متعددی دارد و اکنون نیز این
حاشــیه به بحرانی بالفعل تبدیل شده
است .با وجود شبکه متعددی از مشکالت
و معضالت مانند ساخت و سازهای فاقد
اســتحکام در این مناطــق ،اگر یکی از
بالهــای طبیعی در مشــهد بــه وقوع
بپیوندد ،ابعاد آن قابل مدیریت نیست.
همچنین حاشیه شهر مشهد با مشکالت
بهداشــتی ،درمانی ،آموزشی و امنیتی
زیادی مواجــه اســت .تصمیمگیری
درباره بسیاری از این مشکالت در حدود
وظایف و اختیارات مســئوالن استانی
نیســت و برای همین موضوع حاشیه
شهر مشهد ،در شورای امنیت کشور و
مجلس مطرح شد.

متاســفانه برنامهریزی بلندمدتی برای
حل مشکل کم آبی مشهد وجود ندارد.
تاکنون همه اقدامها در حوزه آب مشهد
برای رفع نیازهای روزمره بوده و در افق

در شورای امنیت کشــور برای تشکیل
سازمان اجرایی حاشــیه شهر تصمیم
گرفته شد و وزارت کشور نیز به عنوان
متولی پیگیر این امر شــد .تالشهای
زیادی نیــز در مجلس برای تشــکیل

آیا این برنامهها میتواند
درمان قطعی بحران آب در دشتهای
خشک مشهد و استان باشد؟

برآیند و دســتاورد این
جلسات برای مشهد چه بوده است؟

این ســازمان و تخصیص ردیف بودجه
اختصاصی حاشیه شــهر مشهد انجام
شــد و مجلس در زمینه ردیف بودجه
اختصاصی حاشیه مشهد قانع شد .بر این
اساس انتظار میرفت که سازمان اجرایی
حاشیه شهر شکل بگیرد اما نه تنها این
سازمان تشکیل نشد بلکه حمایتی نیز در
قالب امور جاری انجام نگرفت و هنوز با
انباشت بسیاری از مشکالت در حاشیه
شهر مشهد مواجه هستیم.

مقــام معظــم رهبری
نیز دســتوراتی مبنی بر تشــکیل
کارگروهی فرهنگی در زمینه بررسی
مشــکالت فرهنگی حاشیه شهر
مشهد ارائه فرمودند .چه اقدامهایی
در این راستا صورت گرفته است؟

در این راســتا کارگروهی تشکیل شد.
برخی دستگاهها وارد این کارگروه شدند
و اقدامهایی انجام گرفت که مرهمی بود
برای بخشی از مسائل فرهنگی حاشیه
شهر مشهد ،اما متأســفانه بسیاری از
مسائل حاشیه شهر مشهد زمین گذاشته
شده و نیازهای زیرساختی حاشیه شهر
مشهد که میتوانســت با تشکیل این
سازمان مورد رسیدگی بیشتر قرار گیرد،
به حال خود رها شده است.
مشــهد  2017یکــی از
اقدامهای فرهنگی بود که میتوانست
دستاوردهایی برای این شهر داشته
باشد .آیا اهداف این نامگذاری محقق
شد؟

متاسفانه در راستای اهداف مشهد 2017
کوتاهیهای زیادی شد .نه تنها به اهداف
مورد نظر دست نیافتیم بلکه در زمینه
بودجه زیارت نیز به آنچه حق مشــهد
بود دســت نیافتهایم .بخشی از بار مالی
اختصاص اعتبارات زیارت در مشهد طبق
برنامه پنجم توسعه باید از سوی دولت
تامین میشد ،اما چنین اتفاقی رخ نداد.
اگر بودجه هزار میلیــارد تومانی زیارت
که در برنامه پنجم توسعه برای مشهد
مصوب شده بود به این شهر تخصیص
مییافت شاهد اتفافات مبارکی در حوزه
گردشگری زیارت بودیم.

خاستگاه مشــهد و نقطه
عزیمت آن ،حضرت رضا(ع) و زیارت
ایشان است .آیا آنگونه که باید به این
موضوع پرداخته شده است؟

اسناد باالدستی مشهد بر اساس زیارت
تنظیمشــده اســت .در مشــهد همه

موضوعات و مسائل در حوزههای مختلف
عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی با رویکرد
توجه به زیــارت بوده و هــر چیزی که
بخواهد این موضوع را تحتالشعاع قرار
دهد ،نمیتواند پایداری داشــته باشد.
همچنین باید توجه داشت که در زمینه
خدمترسانی به زائر و مجاور در مشهد
تفکیکی وجود ندارد .باید زیرساختها را
برای حضور زائران فراهم کنیم و بتوانیم
از فرصت حضور آنان نهایت بهرهبرداری
را در ابعاد مختلف داشــته باشیم و در
مقابل ،خدمات مناسب را ارائه کنیم.

زیرساختهای الزم برای
خدمت رسانی و علیالخصوص اسکان
زائران فراهم است؟

بخش زیادی از امکانات و زیرساختهای
گردشگری کشــور در مشهد تأسیس
شده اســت اما با این حال هنوز شاهد
هســتیم که از این امکانات به شــیوه
درست بهرهبرداری نشــده و همچنان
مشــکالت زیادی در این حــوزه وجود
دارد .بهعنوان مثال با وجود اینکه بیش
از  50درصد ظرفیت اقامت در کشور در
شهر مشهد ساخته شــده ما شاهد این
هستیم که هتلها خالی هستند و زائران
به سمت اقامتگاههای غیرمجاز هدایت
میشوند .اگر یک طرح جامع برای حوزه
گردشگری برای مشــهد تدوین شود
بســیاری از چالشهای موجود در این
شهر رفع خواهد شد.
قــرار بــود بــرای همه
پروژههای عمرانی مشــهد پیوست
فرهنگی تهیه شود .آیا این موضوع
محقق شد؟

در قالب برنامههای پنجم مقرر شد که
برای تمــام پروژههای بزرگ پیوســت
فرهنگی وجود تدوین شود اما این قانون
اجرا نشد و اکنون ما شاهد ساختمانها و
برنامههای متعددی هستیم که پیوست
فرهنگی ندارد .ما بــا اجرای هیچ پروژه
عمرانی در مشــهد مخالف نیستیم اما
اینکه در شهر فضاهایی ایجاد شود که
موضوع زیارت را تحتالشعاع قرار دهد
مطلوب ما نیست و با آن مخالف هستیم.
البته این نیاز بــه برنامهریزی مدون و
دقیق دارد .در مشهد نباید بگذاریم که
فعالیتهایــی که به نوعــی مغایرت با
زیارت دارند ایجاد شود و فضای ملکوتی
حرم مطهر امام رضا(ع) با فضاهای دیگر
به صورت نامطلوبی همراه شوند.

عکس:همشهری

این زمینه بخش خصوصی باید با قدرت وارد شــود .در این زمینه
از بخش خصوصی گالیه داریم که چرا قدرتمند وارد بازار نشــده
است البته بخشی از آن به دلیل موانع سیاسی بوده که به اقتصاد
ما ضربه زده است.

برنامه وزارت جهاد در حوزه کاشــت ،داشــت و
برداشت محصول چیست؟ آیا برنامه ای تدوین شده است؟

برنامه ما اصالح پیاز زعفران و عملکرد آن است ،باید به واریته ها
و ارقامی برسیم که بیشترین عملکرد را در هکتار دارند ،که حتی
هلند توان رقابت با آن را نداشته باشد.
متاسفانه افکار غلطی وجود داشته که مانع ورود مکانیزاسیون به
حوزه زعفران شده چون معتقدبودند اشتغال بدین ترتیب از بین
می رود ،سهم کارگر کاهش می یابد و سهم ماشین باال می رود؛ در
حالی این صحیح نیست .کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا در این
زمینه حرکت کرده اندو هزینه تمام شده طی سال های آینده در
این کشورها کاهش می یابد و ما حذف می شویم .اتفاقی که در پنبه
نیز برای کشور افتاد ،پنبه در ترکمنستان و قرقیزستان مکانیزه شد
و قیمت تمام شده تولید آن کاهش یافت اما در کشور ما این اتفاق
رخ نداد نتیجه آن شد که نتوانستیم با این کشورها رقابت کنیم و
به شدت ضربه خوردیم.
این احتمال وجود دارد که چنیــن اتفاقی برای زعفران هم بیفتد.

مکانیزاسیون عالوه بر کاهش هزینه تولید را باال می برد.
است؟

چه میزان اعتبار برای اجــرای این طرح مورد نیاز

 ۳۰۰میلیارد تومان برای اجرای کل طرح درخواست اعتبار کرده
ایم.
وضعیت تولید زعفران از نظر کیفی در کشور به چه
صورت است؟

ما امروز همان زعفرانی را تولید می کنیم که 30ســال قبل تولید
می کردیم .طی این  30ســال هیچ کاری بر روی این محصول و
برای افزایش کیفیت آن انجام نشــده اســت؛ محصولی به مهمی
زعفران هیچ دفتر مستقلی نداشته است .ما برای صادراتمان هیچ
ساختاری نداریم.
در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهان زعفران
چقدر است؟

میزان تجارت جهانــی زعفران در دنیا ۸.۲ ،میلیارد دالر اســت؛
متاســفانه کل صادرات ما  ۲۸۶میلیون دالر اســت .همین االن
کل بازار در اختیــار اســپانیا ،ایتالیا ،آلمان و دیگر کشــورهای
اروپایی است؛ سهم تجارت ما یک هفدهم جهان است و آن وقت
اظهارنگرانی می کنیم که پیازمان را بردند! ما در بازارهای جهانی
حرفی برای گفتن نداریم.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكrazavikhorasan@hamshahri.org :

چاپ :قدس(مشهد)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

انیمیشن در کشور ما تبدیل به صنعت نشده است
احسان رحیم زاده

خراسانرضوی-خبرنگار

«زندگی پنهــان» نام مجموعهای
فرهنگ انیمیشنی است که از سوی استودیو
انیمیشن پاج تولید میشود .ویژگی
بارز این مجموعه این است که اشیا مثل آدمهای
دور و برمان صاحب احســاس و عاطفه هستند.
سیب و قاشــق و بشقاب و ســکه مثل انسانها
لبخند میزنند ،غصه میخورند و اشک میریزند.
«زندگی پنهان» نگاهی دارد به زندگی پنهان اشیا
در اطراف ما .با «ادریس ارمغانى» ،کارگردان این
مجموعه در دفتر روزنامه همشهری هم صحبت
شــدیم .او متولد سال  65اســت .از سال  79در
شرکتهای انیمیشن سازی فعال بوده و سال 86
استودیو انیمیشن «پاج» را با همراهى دو نفر از
دوستانش راه اندازی کرده است.
اکنــون مجموعه انیمیشــنهای
«زندگی پنهان» در فضای مجازی دســت به
دســت میچرخد .لطفا درباره مشخصات آن
توضیح بدهید.

به این تكنيك الیو اکشــن یا انیمیشن تلفیقی
میگوینــد .در ایــن مجموعــه میخواهیم به
یکســری موضوعات روز بپردازیــم .مثال زمان
آتشســوزي پالســکو ما به موضوع شــهدای
آتشنشان پرداختیم .فعال خودمان تهیه کننده
و سرمایهگذار هستیم و تعدادي اسپانسر نيز برای
مشارکت در ســاخت آن اعالم آمادگی کرده اند.
ما بر اساس ویژگیهای اشــیا ،انیمیشن درست
میکنیم .البته ســازندگان دیگر در بعضى نقاط
دنيا تا حدی به این شــکل کار کرده اند .برای هر
قسمت سر لوکیشــن میرویم و تصویربرداری
میکنیم .اشــیا در آثار ما با آدمهای یک زندگی
موازی دارنــد .مثال وقتی من چــای داخل یک
استکان را میخورم ،ممکن است استکان ناراحت
شود یا حسرت بخورد.
چند قسمت از این مجموعه تولید
شده و مخاطبان چگونه میتوانند آن را تماشا
کنند؟

شخصیتهای انیمیشن را چگونه
انتخاب میکنید؟

بر اساس موضوع شخصیتمان را از بین اشیا انتخاب
میکنیم .مثال انیمیشنی با موضوع عید ساختیم
که شخصیت هایش تخم مرغ و وسایل هفت سین
بودند .در انیمیشن پالسکو روی کاله آتش نشانها
متمرکز شــدیم .در کارهایمان شــخصیت ثابت
نداریم .تیم نویسندگان ما حدود  54نفر هستند که
در یک کانال تلگرامی دور هم جمع شدهاند .برای
نوروز یک آیتم گزارشی کار کردیم .از مردم عادی
با دوربین سواالتی درباره نوروز پرسیدیم .صدای
این افراد را روی شــخصیتهای مختلف کارتونی
گذاشتیم.
برای مجموعه «زندگی پنهان» چند
قسمت پیش بینی کرده اید؟

تعداد این انیمیشنها نامحدود است و اکنون ٣٠
قسمت داستان جديد در نوبت ساخت قرار دارند.
االن روی یک پروژه دیگر هم کار میکنیم که به
زبان انگلیسی پخش میشــود .در قسمت هاي
جديد«زندگــی پنهان» هم داریــم صداها را به
انگلیسی ضبط میکنیم.
با تولید انیمیشن در فضای مجازی
چقدر امیدوار به بازگشــت سرمایه و کسب
سود هستید؟

شبکه یک و شــبکه  3چند بار پیشنهاد داده اند
که انیمیشــنهای ما را پخش کنند؛ اما موافقت
نکردیم .دنبال اسپانســر هستیم .دوست نداریم
یک محصول را تبلیغ کنیم .میخواهیم انیمیشنی
مستقل بسازیم و آخر آن نام و لوگوی یک اسپانسر
را بیاوریم .برای یکی از رستورانها آیتمی درست

مدتی کارهــای تبلیغاتی انجــام میدادیم .یک
انیمیشــن ســینمایی به نام «معمــای گندم»
ساختیم که برایمان خیلی مهم بود .به دالیلی این
انیمیشن به مرحله اکران نرسید .همچنین برای
شبکههای دولتي ترکیه و امارات میان برنامه هاي
زيادي ساختیم.
آیا انیمیشن در کشور ما میتواند
بسترهای کارآفرینی ایجاد کند؟

من سال هاســت معلم آموزش و پرورش هستم
و در دانشــگاههای مختلف هم تدریس میکنم.
مشــکل ما این است که نتوانســته ایم نیروهای
خوبی تربیت کنیم .انیمیشن کار سختی است و
هنرمندی که وارد این حوزه میشود باید خیلی
عالقه داشــته باشــد .باید اطالعاتی از نقاشی،
گرافیک ،سینما و موسیقی داشته باشد تا بتواند
انیمیشــن را درک کند .هدف ما در انیمیشــن
صرفا جابهجایی اشیا نیست .اشیا باید تبدیل به
شخصیت شــوند و در زمانبندي درست حركت
كنند تا بیننده بتواند با آنها همذات پنداری کند.
دانش آموزان و دانشجویان ما به دلیل سختی این
هنر معموال آن را رها میکنند.

یــا

05138492079

[ســتون صــدای همشــهري بــراي نوشــتن مشــكالت شــما خراسانيهاســت،
معضالتي كــه منعكــس ميشــوند تــا مســئوالن آنهــا را بخواننــد و در پي يافتــن راه
حلي بــراي رفــع آنهــا برآینــد .بــرای بازگو کــردن مشــکالت با مــا تمــاس بگیرید].

مخابرات

از اینترنت شرکت شاتل استفاده میکردیم ،محله را کابل برگردان کردند و فیبر
نوری کشیدند .این شرکت میگوید مخابرات به ما اجازه نمیدهد از فیبر نوری
اینترنت بدهیم و اجبار میکنند که حتما باید از مخابرات اینترنت بخریم .اینترنت
مخابرات دائم یا قطع است یا سرعتش خیلی پایین است و هیچ گونه تعهدی به
مشتری ندارد.
جزایری-مشهد

چه كساني با شــما در اين پروژه
همكاري مي كنند ؟

به جز ســاخت انیمیشن «زندگی
پنهان» چه فعالیتهای دیگری داشته اید؟

ســینا  ،15پالك  ،133طبقه دومتلفکس051 -38492050 :

021-88932308

کردیم که اقتباســی از فیلم «پدرخوانده» بود.
یک فنجان میافتد و میشکند .بچه این فنجان
دنبال قاتــل پدرش میگردد .از قاشــق اعتراف
میگیرند و...اسم رستوران در آخر فیلم میآید.
از طریــق شــبکههای اجتماعی خیلیهــا با ما
تماس میگیرند .فضای مجازی میتواند خیلی
درآمدزا باشد.

انيميشن در همه جاي دنيا يك كار تيمي است
و بــدون آن هرگز بــه كار كامــل و خوبي نمي
رسيم .در تيم ما «مجتبي محمدي» سوپروايزر
تصويربرداري و «پيمان مسكرانيان» سوپروايزر
متحركسازي اســت .خانوم «فرزانه حقيقت»،
«ياسمن مومني»« ،بهزاد نوحسيني» و «مهدي
قليچ» از ديگر عوامل اين پروژه هستند.

فائزه احمدی -نشــانی :مشهد ،ســه راه ادبيات ،نبش ابن

صدای همشهری

انیمیشنساز مشهدی :انیمیشنسازان ایران برای شبکههای تلویزیونی کشورهای همسایه کار میکنند
تا حاال حدود  40قســمت از مجموعه «زندگی
پنهان» را تهیه کرده ایم 10 .قسمت تبلیغاتی بود
که آن را اصال منتشر نكرديم .محل اصلى پخش
اين مجموعه كانال رسمى آپارات است .ساخت
«زندگی پنهان» را از بهمن ماه ســال گذشــته
شــروع کردیم .چون کارهایمان بــرای فضای
مجازی تولید میشــود زمانش بین یک دقیقه تا
 90ثانیه اســت .بيننده امروز هم خيلى حوصله
ويدئوهاى طوالنى را ندارد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در خراســان:

شرکت گاز

مسئوالن شرکت گاز اهالی خیابان خلیج فارس حاجی آباد بیرجند را دریابند.
افرادی که این جا زندگــی میکنند مگر با بقیه چه فرقی دارنــد؟ چرا با وجود
گازکشی دیگر نقاط این منطقه را گاز کشی نمیکنند؟ تا شروع فصل سرما زمان
زیادی باقی نمانده است.
سیادت-بیرجند
چرا بــرای تلویزیون انیمیشــن
نمیسازید؟

اسپانســرهای مختلــف بودجههــای مختلف
میدهنــد .بودجه هاي ســازمان هــاي دولتي
پاسخگوي ما نيســت ،از طرفي اغلب کارهای ما
براي سيما ممیزی میخورد و قابل پخش نیست.
سالها برای بهترین شبکههای منطقه کار کردیم
اما دیده نشدیم .به دلیل این که در خارج از ایران
کار میکردیم و کارمان دنباله دار نبود .موفقیت
انیمیشــن هایي كه به آنها «انيميشــن روزانه»
ميگويند در ادامه دار بودن آنها نیســت .ما هم
ســعی میکنیم «زندگی پنهان» را ادامه بدهیم
و رها نکنیم.
آمار بازدیدهایتان چه میزان است؟

در آپارات بازدیدهای ما بین  30تا  40هزار است
که باید بیشــتر شــود .در تلگرام هر کسی که از
روی فایل رد بشــود بازدید محاسبه میشود .اما
در آپارات به ازای هر دانلود یک بازدید محاسبه
میشود .به همین خاطر ارزش بازدیدهای آپارات
براي ما بیشتر است.
آیا ما در کشــور خودمان صاحب
صنعت انیمیشن سازی هستیم؟

خیر .انیمیشــن در کشــور ما تبدیل به صنعت

نشده است .چند روز قبل نموداری منتشر شده
بود که نشان میداد کشورها ساالنه چه درآمدی
از صادرات انیمیشــن دارند و این رقم چند برابر
صادرات نفت ایران اســت .ما در کشورمان اصال
چیزی به اسم صادرات انیمیشن نداریم .نهایتش
این اســت که تیمــی مثل ما برای شــبکههای
تلویزیونی کشــورهای همســایه کار میکنند!
در نهايت هر چنــد كه ما ممیزیهــای ایران را
براي کشــورهای ديگر رعایت میکنیم اما نگاه
خوبي به همكاري با رســانه هاي بيــن المللي
در اينجا نيست.
شــما مولف مجموعه ای از کتب
درســی دانش آموزان در حوزه انیمیشــن
هستید .درباره این کتابها توضیح بدهید.

رشــته انیمیشــن تا االن در مــدارس ما کتاب
نداشــت و معلمها مطالب را از روي سرفصل و يا
از روي تجربه شخصي درس میدادند .کتابهاي
نونگاشــت براي نظــام جديد آموزشــي و براي
مقطع فني و حرفه اي تهيه شــده است .در نظام
جديد آموزشي 3ســال تحصيلي تخصصي براي
هنرجويان برنامه ريزي شــده است كه در طول
اين مدت براي هر رشته حداقل  ٨درس تخصصي
ارائه مي شود.

گزارش تصویری

عکس :تسنیم

مراسم چادر کشی حسینیه
قنادهاـ سبزوار
حسینیه قنادها مربوط به اواخر دوره
قاجار و اوایل دوره پهلوی است و به
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.در دهه اول محرم هر سال،
در داخل حسینه خیمه ای روی  ۴تیر
چوبی به ارتفاع ۱۳متر برای عزاداری
این ایام برپا می شود .چادر حسینیه با
هنر خوشنویسی و اشعاری با مضامین
مرثیه واقعه کربال تزیین شده است.

بهسازی پیادهروها

ســنگ فرشهای پیاده روها در همه جا به ویژه در مرکز شهر یک دست و سالم
نیست .با توجه به این که سنگ فرشهای قدیمی از بین رفته الزم است به ترمیم
و ساخت سنگ فرش این مناطق توجه شود.
ساجدی-بجنورد

سد معبر

شــهرداری منطقه  6هیچ برخوردی با مغازه داران خیابان حر در شهرک شهید
رجایی که باعث ترافیک میشوند نمیکند وسط خیابان و در پیاده رو جعبه نوشابه
و چوب میگذارند و راهی برای عابر در پیاده رو وجود ندارد.
محمدی-مشهد

زیر ساختهای شهری

مشهد به شهر مجتمعهای تجاری تبدیل شده است .در این شهر نسبت به جمعیت
چه تعداد پارک خوب و بزرگ ،پارک بانوان ،پردیس سینمایی باکیفیت ،سالن
تئاتر مجهز ،شهربازی بزرگ ،کتابخانه تخصصی و عمومی به روز و ...وجود دارد؟
باخرد-مشهد

اتوبوسرانی

با توجه به بازگشــایی مدارس و اینکه دانش آموزان زیادی از اتوبوس استفاده
میکنند یا در معابر تردد دارند ،سازمان اتوبوسرانی بیرجند به رانندگان خود برای
رعایت سرعت مجاز و قوانین تذکر جدی بدهد.
مردادی-بیرجند

