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کرونا جان 121 نفر را گرفت

تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید در 24 
ساعت گذشته به ۱2۱ مورد رسید.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با بیان 

این که هم اکنون ۱۳۱ بیمار با عالیم ...

در حکمی از سوی فرمانده ناجا سرهنگ »ناصر فرشید« به عنوان فرمانده نیروی 
انتظامی خراسان جنوبی منصوب شد.سردار »حسین اشتری« امروز پس از دیدار با 

نماینده ولی فقیه در مراسم معارفه ...
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
 
خراسان جنوبی 61سال پیش           

در روزنامه

سرکشی از کارهای سازمان برنامه
روزنامه خراسان در شماره 2978 به تاریخ 26 مهر 1338در مطلبی 
در صفحه 6 آورده است: آقای سرتیپ نوربهشت به منظور رسیدگی به 
کارهای عمرانی طبس از طرف سازمان برنامه و شهرداری به طبس وارد 
و از حمام نیمه تمام شهرداری و کارخانه برق که باید توسط سازمان برنامه 

تکمیل شود بازدید کرد و به سوی مشهد حرکت کرد.

یادداشت 

 مجتبی نوریان

 کاروانی تخصصی 

از نمایندگان به 

خراسان جنوبی 

می آید تا استان را 

کمک کند. در این 

پرواز نمایندگان 

روسای نهادهای 

حمایتی و شرکت 

های بزرگ سرمایه 

گذاری حضور 

دارند تا در راستای 

رفع مشکالت 

معیشتی و اشتغال 

استان اقدامات 

الزم انجام شود
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در هفته خبرنگار انجام شد

اجحاف به خبرنگاران و بازنشستگان 
مشاغل سخت در همسان سازی حقوق

 عمری را قلم زدند، از همه جا و همه کس نوشتند، تا حقی ضایع نشود. مشکالت و 
تنگناهای مردمی و دولتی را بازگو کردند به عدالت تا نه سیخی بسوزد و نه کبابی چرا 
که آموخته اند بر اساس انصاف عمل کنند.پس جز انصاف هم بر نمی تابند، چرا که 
معتقدند حسب رسالت و کار حرفه ای در خبر، اظهار نظر شخصی ممنوع، در گزارش، 
طرفین را ببینند و دیواری را یک طرفه، گل نکنند و رعایت دیگر اصول علمی کار خود، 
پس انتظارشان از دیگران نیز چنین است، خاص این که مدیر و مسئولی باشند.این 
که از قانون مشاغل سخت و زیان آور، رای به تفسیر دهند کاری ناصواب است حال آن 
که بر اساس قانون، هر سال کار شاغالن این مشاغل، یک و نیم برابر محاسبه و هر 2۰ 
سال، 3۰ روز پرداخت حقوق به دنبال دارد.نیک می دانیم که تشخیص شغل سخت 
و زیان آور نظیر خبرنگاری، معدن کاری و ... هم حاصل رای کمیته ای است متشکل 
از نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و تامین اجتماعی، رای محکم و با پشتوانه 
ای که نقض آن فقط با دیوان عدالت اداری است و بس، پس یعنی، الزام.حال تامین 
اجتماعی در طرح همسان یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بر چه استداللی، 
سال های بیمه پردازی را همان 2۰ سال می داند موضوعی است مبهم، چرا که باید 
بپذیرد همین کارگرانی را که پس از 2۰ سال تالش، با جسم و روح فرسوده و به حکم 
قانون، بازنشسته کرده است بر خالف اطالق سابقه ارفاقی، ارفاقی در دریافتی 

هایشان به کارفرما نکرده و تا چهار درصدها را نگرفته، کارگر را ترخیص نکرده است.
جان سخن این که به حمایت و دفاع از همکاران خود آن هم در هفته ای که به یاد 
شهید، صارمی که ناجوانمردانه و مظلومانه در خارج از کشور به شهادت رسید و این 
روزها به نامش و یادبود خبرنگار، مزین شده است و نیز دیگر کارگران شریفی که در 
مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته شده اند نادیده گرفتن سال های با ضریب یک 
و نیم خدمتشان به نوعی بی عدالتی و اجحاف به این اقشار اثرگذار زحمتکش و بی 
توقع است.امید که مسئوالن تامین اجتماعی به طور خاص و وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و هیئت های امنا و مدیره سازمان تامین اجتماعی، متناسب سازی را برای 

بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور به واقعیت و عدالت نزدیک کنند.

مرگ کودک نهبندانی در استخر

کودک سه ساله نهبندانی در استخر خانگی غرق شد. به گزارش خبرنگار ما، این 
کودک عصر دوشنبه در استخر خانگی واقع در مزرعه  محل سکونتش غرق  شد 

که متاسفانه تالش های امدادگران هم برای احیای کودک نتیجه بخش نبود.

کرونا جان 121 نفر را گرفت

تعداد فوتی های بیماری کرونا در خراسان جنوبی با ثبت یک مورد جدید در 24 
ساعت گذشته به 121 مورد رسید.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با بیان 
این که هم اکنون 131 بیمار با عالیم حاد تنفسی در بیمارستان های استان 
بستری هستند، گفت: از این تعداد 49 نفرمبتالی قطعی کرونا هستند و از این 
تعداد 17 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند. به گفته »دهقانی« حال 
عمومی 6 نفر از بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه وخیم است.

صندلی خالی 1000 معلم 

خسروی- آژیر وضعیت قرمز کمبود معلم نه تنها 
در شهرهای بزرگ و پایتخت؛ بلکه مدت هاست در 
شرقی ترین نقاط کشور هم به صدا درآمده است، 
هرچند در این مدت مسئوالن روش  هایی مانند 
افزایش جمعیت کالس  های درس به بیش از 35 
نفر، خرید خدمت آموزشی، استفاده از معلمان 
حق التدریس، بازنشسته و ... برای مدیریت اوضاع 
به کار گرفتند اما وقتی هدف فقط خالی نماندن 
کالس  های درس از حضور معلم باشد، طبیعی است 

که کیفیت آموزش چگونه خواهد بود.
مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به نقل و انتقال و 
بازنشستگی برخی نیروها در سال تحصیلی جدید، 
به »خراسان جنوبی« گفت: هرچند نمی توان به 
دالیل یاد شده، رقم دقیقی از کمبود معلم در استان 

اعالم کرد اما با توجه به نرم دانش آموزان و ... حدود 
هزار معلم در دوره های مختلف تحصیلی در استان 

کمبود داریم.
»واقعی« با اشاره به جبران کمبود معلم ها از طریق 
بازنشسته،  شاغل،  التدریس  حق  نیروی  جذب 
ورودی، سرباز معلم و ... افزود: این کمبودها به 
معنی تعطیلی کالس درس نیست چرا که در سال 
نخواهیم  معلمی  بدون  کالس  جدید  تحصیلی 
نیروهای  از  استفاده  و  معلم  کمبود  وی  داشت. 
بازنشسته، سرباز معلم و ... را در کیفیت آموزشی 
کالس های درس چندان موثر ندانست و گفت: 
در  کرونا  شیوع  اساس  بر  ها  کالس  نرم  امسال 
شهرستان های مختلف و سه وضعیت قرمز، زرد و 

سفید تعیین می شود. 

قائم مقام نماینده ولی فقیه:

امر به معروف تالش بیشتری می خواهد

جامعه  در  بیشتری  تالش  به  معروف  به  امر  تحقق 
نیاز دارد. قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان در 
نشست هم اندیشی برنامه های فرهنگی و هنری 
هفته امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به جایگاه 
هنر و فرهنگ در خصوص امر به معروف و نهی از منکر، 

گفت: تقارن هفته امر به معروف و نهی از منکر با هفته 
دولت می تواند بهترین فرصت برای مطالبه گری برای 
شکل گیری دولت اسالمی براساس گام دوم انقالب 
اسالمی باشد. به گفته حجت االسالم »نوفرستی« 
جوانی که اهل مسجد و خواندن نماز است به مراتب 

کمتر دچار آسیب های اجتماعی می شود، اگر اهل 
نماز هستیم ولی دچار آسیب های اجتماعی شده ایم 
معلوم می شود در نیت نماز خلوص نداشته ایم. وی با 
اشاره به تقدم امر به معروف نسبت به نهی از منکر در 
تعالیم دینی، افزود: باید در بحث امر به معروف تالش 
بیشتری انجام شود و ما می توانیم در مسائل فرهنگی 
با در نظر گرفتن اصل پیشگیری، مانع گسترش رخنه 

های فرهنگی شویم.

صدور مجوز واردات دایم 
شتر از پاکستان به استان

مجوز واردات دایم شتر از پاکستان به خراسان 
جنوبی صادر شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
با امضای وزیر  اول  استاندار گفت: در مرحله 
جهاد و همراهی مجموعه دام پزشکی کشور و 
تالش های استاندار مجوز ورود 1۰۰ نفر شتر به 
استان دریافت شد. »عابدی« افزود: این موضوع 
می تواند نقطه عطفی در زمینه تامین شتر بر اساس 
تعهد قید شده در تفاهم نامه استانداری و ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( در خصوص هاب شتر 
باشد. وی افزود: طرح های زیرساختی اقتصادی 
مورد تعهد استان شامل راه اندازی سه سایت 
قرنطینه دام، مرکز به نژادی تولید و تکثیر حاشی 
پرمحصول، بازار تخصصی دام و ایجاد جایگاه انبار 
علوفه و دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای به اضافه 

اقدامات دستگاه های خدمات رسان بوده است.

گروه خبر

قول قالیباف به مردم خراسان جنوبی و اعزام کاروان 
مجلسی ها به استان خبری بود که از گزارش سفر 

استاندار به مجلس منتشر شد.
»معتمدیان« دیروز مهمان بهارستان بود و مشکالت 
استان را به مجلس برد تا نگاه مجلس را متوجه استان 
کند.او با دکتر »محمدباقر قالیباف« نشست داشت 
تا راوی بازگو کردن مشکالت شود و از اعتبارات ملی 
برای اتمام پروژه های فرا استانی کمک بگیرد.این خبر 
را روابط عمومی استانداری بدون این که اجزای خبر را 
باز کند، بارگذاری کرده و نپرداخته که چه موضوعات و 
پروژه هایی با رئیس مجلس مورد بحث قرار گرفته است 
و قالیباف در چه موردی بناست به کمک مردم بیاید. 
فقط بسنده کرده که استاندار به تشریح مسائل استان 

پرداخت و از آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های در 
دست اقدام گفت و خواستار راهکارهایی در این زمینه 
شد.بر پایه این گزارش، قالیباف ضمن پذیرش شرایط 
برای کمک به تقویت ردیف های بودجه ای در راستای 
مشکالت استان قول مساعد داد. معتمدیان توانست 
در این سفر از نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز قول هایی 
بگیرد تا آن جا که کاروانی تخصصی از نمایندگان به 
خراسان جنوبی می آید تا استان را کمک کند. در این 
پرواز نمایندگان روسای نهادهای حمایتی و شرکت 
های بزرگ سرمایه گذاری در حوزه تامین اجتماعی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند تا با هدف رفع 
مشکالت معیشتی و اشتغال استان اقدامات الزم انجام 
شود.خبر استانداری حکایت از روز پرکار استاندار 
در بهارستان دارد و نشان می دهد که استاندار دیروز 
تریبون خراسان جنوبی در مجلس بود تا ارقام اعتبارات 

را تغییر دهد و این کار معتمدیان حرکتی است که 
صدای آن  بعد شنیده خواهد شد و باید منتظر بود که 
در چمدان مجلسی ها چه بسته ای برای استان قرار 

خواهد گرفت.
واقعیت این است که خراسان جنوبی هم اکنون عالوه 
بر این که روی خط محرومیت قرار دارد متاسفانه 
محصوالت استراتژیک و کلیدی آن از قبیل زعفران، 
زرشک، عناب و فرش نیز که راه امرار معاش مردم است 
با بحران روبه رو شده و بدین جهت خط فقر را پررنگ 
تر کرده است، حال این که استاندار در این دیدار 
پارلمانی خود عالوه بر اعتبار برای پروژه های ملی 
چقدر در راستای تقویت  مردم و محصوالت این استان 
توانسته رایزنی کند و آیا خبر خوشی نیز از این سفر 
برای بحران شکنی بازار زرشک و زعفران هم خواهد 
بود امری است که باید منتظر ماند، زیرا به نظر می رسد 
رفع بحران زرشک بدون دخالت دولت مشت به سندان 
کوبیدن است و ورود مجلس و دولت برای ادامه حیات 
این محصوالت ضروری است.باالخره باید منتظر ماند 
تا سوغات سفر معتمدیان به بهارستان خبری شود، 
امید که قول قالیباف و نیکزاد و سفر کاروان نمایندگان 

ارمغانی برای خراسان جنوبی باشد.

گزارشی از رایزنی پارلمانی استاندار

قول »قالیباف« به خراسان جنوبی
سفر سردار »اشتری« برای 

معارفه فرمانده جدید

در حکمی از سوی فرمانده ناجا سرهنگ »ناصر 
فرشید« به عنوان فرمانده نیروی انتظامی خراسان 
جنوبی منصوب شد.سردار »حسین اشتری« امروز 
پس از دیدار با نماینده ولی فقیه در مراسم معارفه 
فرمانده جدید انتظامی استان شرکت می کند. 
وارد  گذشته  روز  عصر  کشور  انتظامی  فرمانده 
استان شد و مورد استقبال استاندار و جمعی دیگر 
از مسئوالن قرار گرفت.وی سپس با خانواده شهید 
مدافع وطن مهرداد سبزبان که سال 7۰ در شهرستان 
زاهدان به دست اشرار مسلح و سوداگران مرگ به 

درجه رفیع شهادت نائل گردید دیدار کرد.

ترمز قیمت در بازار خودرو

زهرا قربانی- چند روزی است که با روند کاهشی 
دالر قیمت ها در بازار خودرو هم تغییر چندانی ندارد. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی بیرجند 
به خبرنگار ما گفت: به دنبال نوسانات ارزی قیمت 
خودرو هم افزایش یافت اما چند روزی است که با 
کاهش دالر قیمت خودرو ثبات بیشتری دارد. به 
گفته »راعی فرد« در برخی موارد هم کاهش قیمت 
رخ داده است اما چشمگیر نیست زیرا به حدی قیمت 
خودروها باال رفته که این کاهش در مقابل آن اندک 
است. وی افزود: معامالت هم به صورت معمولی 
انجام می شود اما خودروی تمیز و به اصطالح خانگی 
که کیفیت مناسبی داشته باشد کمتر یافت می شود.
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آقای وزیر؛صدای زرشک کاران 
از کنار تاالرهای مملو از زرشک

اکبری 

با وجود این که تا فصل برداشت چند قدمی بیش فاصله 
نداریم ولی برای بحران زرشک هیچ روزنه ای از سوی 
دولتی ها دیده نمی شود. انگار نه انگار که دسترنج 
مردم رو به نابودی است، انگار نه انگار که وزارت جهاد 
کشاورزی در این خصوص مسئولیت دارد، انگار نه انگار 
دسترنج مردم روی دست آن ها مانده است و در این 
وانفسای قیمت ها آن ها باید برای ادامه زندگی تالش 
کنند. باالخره مردم دچار خسارت سنگینی شده اند. 
آیا نباید جهاد کشاورزی وارد میدان شود و نقش آفرینی 
کند؟!! این بار خبرنگار ما به سراغ زرشک کاران رفت تا 

نظر آن ها را برای مقابله با بحران جویا شود.
پای صحبت شان که می نشینی و راهکار می خواهی 
حرف هایی می زنند که اگر نیمی از آن هم رنگ تحقق 
بگیرد، زرشک کار بی دغدغه و به امید فصلی نو سر بر 
بالین می گذارد. خرید دولتی و عرضه در دیگر استان 
ها، انتقال محصول به سردخانه های دیگر نقاط، تسریع 
در فراوری،ورود تعاونی ها به خرید و ... از راهکارهای 
آنان برای خروج از بحران است.در روزهای خاکستری 
یاقوت سرخ و با پیگیری »خراسان جنوبی«، مدیران 
دولتی در میزگرد روزنامه، راه انتقال به سردخانه را 
پیش روی زرشک کاران تا عادی شدن اوضاع گذاشتند 
اما ظرفیت تکمیل سردخانه ها آب سردی روی آنان بود. 
بخش خصوصی نیز چتر کنسرسیوم زرشک را برای سر و 
سامان دادن به حوزه بی متولی زرشک باز کرد اما تا گفته 
های خوبان رنگ عمل به خود بگیرد و نوشداروها برسد، 
مسیر طوالنی در پیش است و زرشک کار برای وفای به 

عهد مدیران باید دندان روی جگر بگذارد. 
گفت:  او  است.  بیرجندی  کار  زرشک  »میرزایی« 
دسترنج زرشک کاران در حال نابودی است در حالی که 
تا چند ماه دیگر محصول جدید روانه بازار می شود و در 
این شرایط نه انبار و تاالر خالی برای نگهداری زرشک 
تازه وجود دارد و نه سردخانه ای خالی است تا زرشک 
های سال گذشته در آن جا نگهداری شود. شرایط 
باعث شده است تا انگیزه زرشک کاران برای تولید این 
محصول گرفته شود و می طلبد که برای جلوگیری از 
نابودی دسترنج کشاورز و محصول استراتژیک استان، 

دولت هم مانند دیگر کشورها ورود کند. 

خرید توسط دولت و عرضه در استان ها
او پیشنهاد کرد که دولت محصول را از زرشک کاران 
بخرد و دستگاه ها و نهادهای مربوط را واسطه کند تا آن 
را در همه استان ها عرضه کنند. وی با اشاره به این که 
برای خرید زرشک باید یک قیمت عادالنه و پایه تعیین 
شود، ادامه داد: الزمه فروش زرشک درست کردن 
بازار و باالبردن تقاضاست. زرشک نباید فقط محصور 
به بسته بندی باشد، باید برای فراوری آن هم اقدام و از 
سوی دیگر برای تبلیغات محصول و خواص آن اقدام 
شود. میرزایی پرداخت تسهیالت هر چند ارزان قیمت 
را دوای درد ندانست و افزود: برخی کشورها برای آن 
که انگیزه کشاورزان از بین نرود و تولید را ادامه دهند، 
محصول را خریداری و بعد تصمیم گیری می کنند. در 
کشور ما هم دولت می تواند در همه استان ها سردخانه 
در اختیار بگیرد و زرشک را برای عرضه نگهداری کند و 
به جای پرداخت تسهیالت با خرید محصول گره از کار 
زرشک کاران باز کند. وی با بیان این که دغدغه کشاورز 
فقط باید تولید باشد و نه بازار، گفت: شرکت تعاونی 
های استان مقداری زرشک خریداری کرده اند که آن 
هم در انبار مانده است و ظرفیت سردخانه های استان 
نیز جایی برای نگهداری ندارد. موقع سررسید چک و 
اقساط شرکت تعاونی ها هم رسیده است و  با ادامه این 
بی توجهی و خونسردی مسئوالن، کشاورزان دیگر 
انگیزه ای برای تولید زرشک نخواهند داشت. به گفته 
وی هر خانوار ایرانی اگر یک کیلو زرشک بخرد زرشک 
در داخل ایران به فروش می رسد و در این شرایط کرونا 
نیازی به صادرات هم نخواهد بود. ما بازاریابی زرشک 
نداریم و اگر زرشک به دیگر استان ها منتقل شود و 
تبلیغات درست باشد بحران رفع می شود.دیگر زرشک 
کار نیز با بیان این که خام فروشی زرشک و ضعف صنعت 
فراوری یک آفت است، گفت: چون تبلیغات برای فراورده 

های زرشک در حد صفر و زرشک هم معرفی نشده 
است، زرشک کاران متضرر می شوند. زرشک نیاز به 
تبلیغات گسترده دارد. خواص آن زیاد اما کمتر کسی 
از آن آگاه است و دولت و جهاد کشاورزی استان برای 
تبلیغات گسترده می توانند ورود کنند. زرشک را با قیمت 
مناسب از زرشک کار خریداری و با تبلیغ مناسب عرضه 
کنند. کشاورز نباید دغدغه فروش داشته باشد اما این 
روزها دغدغه اول زرشک کاران بازار است و دالل های 
بازار هم کوتاهی نمی کنند و افت قیمت زرشک بالی 
جانمان شده است.»عباس نژاد« دیگر زرشک کار هم که 
نگاهش به اقدام دولت است، گفت: تعاونی ها، اتحادیه 
ها، نهادهای دولتی و دیگر فعاالن این حوزه برای حل 
بحران زرشک ورود کنند. زرشک را با قیمت عادالنه از 
کشاورزان خریداری و به دیگر استان ها و سردخانه ها 
منتقل و در موقع مناسب عرضه کنند. از سویی فراوری 
هم بیشتر شود و با تبلیغات گسترده یا قرار دادن آن 
در بسته سوغات مسافران به بازار زرشک کمک شود. 
»براتی« دیگر زرشک کار نیز اظهارکرد که بازار ،کشش 
عرضه حجم زیاد زرشک را ندارد، بنابراین پیشنهاد می 
شود زرشک در سردخانه انبار شود تا برای محصول 
جدید انبار و تاالرها خالی شود. به گفته وی باید برای 
احداث سردخانه های بیشتر هم پیش بینی شود چرا که 
سردخانه های موجود ظرفیت زیادی ندارد. وی فراوری 
این محصول و تولید آب نبات، رنگ غذا، نوشیدنی و 
... را پیشنهاد کرد و افزود: واحدهای فراوری و بخش 
خصوصی و دولت زرشک را با قیمت منصفانه خریداری و 
واحدهای فراوری با افزایش ظرفیت کمک کنند تا اوضاع 
بهتر شود چرا که زرشک خام فساد پذیری باالیی دارد 
اما فراوری آن مشتری بیشتری دارد و با تبلیغ هم بهتر 
می شود. دیگر پیشنهاد وی خرید زرشک توسط تعاونی 
های استان هاست. به گفته وی دولت می تواند مدیران 

هر استان را موظف کند تا مقداری زرشک خریداری و 
در بازار و فروشگاه های بزرگ برای فروش عرضه کنند. 

بازار ویژه زرشک
دیگر زرشک کار اهل روستای مهمویی نیز با اشاره به 
حضور دالل ها در این شرایط که به ارزان شدن زرشک 
دامن می زنند، گفت: اگر زرشک به قیمت توافقی 
خریداری شود واسطه کمتر است. وی افزود: بهتر است 
میدان و بازار ویژه برای زرشک در مرکز استان و دیگر 
شهرستان ها در نظر گرفته شود تا افرادی که توانایی 
دارند زرشک را ویژه به فروش برسانند. در این شرایط 
زرشک کاران می توانند محصول خود را به طور مستقیم 
عرضه کنند و در این بین رقابت بیشتر، قیمت متعادل تر 
و  واسطه ها کمتر می شود. »حسین پور« افزود: آموزش 
تولید محصول ارگانیک برای صادرات بیشتر و احداث 
سردخانه هم برای زرشک در نظر گرفته شود.دیگر فعال 
حوزه زرشک و زرشک کار نیز هماهنگی با دیگر استان 
ها و در نظر گرفتن سردخانه برای انتقال زرشک، مکان 
یابی سردخانه در شهرک های صنعتی برای انتقال 
زرشک، هماهنگی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با جهاد 
کشاورزی، امور بازرگانی و سازمان صمت برای فروش 
زرشک را به عنوان راهکار بیان کرد. »آذری« افزود: به 
تمام سازمان های جهاد کشاورزی در استان های دیگر 
ابالغ شود تا برای فروش زرشک اقدام کنند و اگر هر 
نیروی جهاد نیم کیلو زرشک خریداری کند میزان زیادی 

زرشک از چرخه خراب شدن خارج می شود.   

حذف واسطه و دالل
اما دیگر زرشک کار، کارشناسانه وارد میدان گپ و 
گفت شد و برای خروج زرشک از بحران برنامه کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه کرد. »عرب نژاد« که 
پیگیرانه اخبار زرشک را دنبال می کند درخواست کرد 
در کنسرسیوم زرشک، کشاورزان نمونه بیشتر باشند و 
قبل از هر چیز دستگاه های متولی بسیج شوند تا جلوی 
اقدامات دالالن و واسطه های بازار زرشک گرفته شود. 
همچنین مدیران هر شهرستان برای انتقال زرشک به 
سردخانه ها پیش قدم شوند و از انتقال زرشک به مشهد 
و تهران برای مدت کوتاه تا برگشت قیمت ها جلوگیری 
شود. وی ارائه کمک مالی بالعوض برای زرشک کارانی 
را که کشت محدود دارند پیشنهاد کرد و افزود: ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت برای دستگاه های زرشک دان 
کنی،  بازاریابی گسترده برای فروش زرشک تازه در 
میادین بار دیگر استان ها، معرفی این محصول، تبلیغات 
از رسانه ملی و فضای مجازی و ... از دیگر پیشنهادها 

برای کوتاه مدت است. 

برنامه میان مدت و بلند مدت
به گفته وی برای فراوری زرشک ، افزایش ظرفیت 
واحدهای فراوری این محصول، ماموریت به جوامع 
دانشگاهی و رشته خاص زرشک، بازاریابی در کشورهای 
تسهیالت  ارائه  و  گذار  سرمایه  شناسایی  همسایه، 

برای احداث واحد فراوری، تهیه دستگاه چوب خرد 
کن زرشک، ارائه تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت 
بارگاه، آموزش تولید محصول ارگانیک، راه اندازی 
بورس زرشک، نظرخواهی از کشاورزان نمونه و تجار 
قوی و ... از دیگر راهکارها برای خروج زرشک از بحران 
است که باید در برنامه میان مدت و بلند مدت قرار گیرد.   
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: صادرات و 
بازاریابی در زنجیره ارزش تولید مهم است و از سیاست 
ها، تبدیل کشاورزی تولید محور به کشاورزی بازار محور 
است. به گفته وی برای کشاورزی بازار محور، کشاورزی 
قراردادی در دستور کار قرار گرفته است تا همه مراحل 
تولید محصول از کاشت تا برداشت، بازاریابی و فروش 
برای کم کردن دغدغه های کشاورزان انجام و ارزش 
افزوده باالتری نصیب استان شود. »قوسی«، افزود: در 
کشاورزی قراردادی، بین کشاورز و تاجر قراردادی بسته 
می شود تا دغدغه های کشاورز برای فروش محصول 
کاهش یابد. در این طرح تولید کننده میزان تولید، ارزش 
محصول و ... را می داند و دغدغه فروش ندارد. وی افزود: 
دعوت از سرمایه گذاران بزرگ، حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها نیز برای فراوری و صادرات 

موثر است و پیگیر این موضوع هستیم. 

فراوری نیازمند اعتبار ویژه
وی اولین برنامه را توسعه صنعت فراوری این محصول 
دانست و گفت: این محصول در بازارهای جهانی 
مشتری زیادی دارد و برای شناسایی بازارهای هدف، 
نیازمند همت همگانی و نگاه ویژه دولت هستیم. 
فراوری آن هم نیازمند اعتبار ویژه است و سرمایه 
گذاری ها باید برای احداث واحدهای فراوری باشد. 
همچنین نیاز است تسهیالت ارزان قیمت برای بازار 
و بازاریابی اختصاص یابد. به گفته وی اگر تشکل ها، 
تعاونی ها و بخش خصوصی بخواهند وارد کار شوند 
هستند. قیمت  ارزان  تسهیالت  تخصیص  نیازمند 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه صحبت هایش 
با اشاره به این که راه اندازی صندوق حمایت از زرشک 
برای جذب کمک های دولتی و بخش خصوصی نیز در 
برنامه قرار دارد افزود : کاهش تعرفه های گمرک و در 
نظر گرفتن ردیف اعتباری از محل اعتبارات بحران نیز 

می تواند در کاهش مشکالت اثر گذار باشد.

اعتبار بحران زرشک نداریم
»یزدان مهر« رئیس اداره مخاطرات و مدیریت بحران 
سازمان جهاد کشاورزی هم گفت: در این شرایط نیاز 
است سیستم انبارها درست و از آفت زدن زرشک باقی 
مانده جلوگیری شود. اعتبارات بحران برای موارد 
ناخواسته است و به جز اعتبارات سیل 97 و 98 اعتبار 
بحران دیگری تخصیص نیافته و برای زرشک هم 
اعتباری نبوده است. »نخعی« رئیس صندوق حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی نیز با اشاره به راه اندازی 
صندوق حمایت از زرشک و بورس این محصول  افزود: 

در حال پیگیری هستیم. 

فاز یک پودر میکرونیزه 
بنتونیت در مدار اجرا

  فاز یک کارخانه پودر میکرونیزه بنتونیت خوسف 
در مدار اجرا قرار گرفت. »پارسا« مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی با بیان این مطلب، از 
اشتغال 25 نفر مستقیم و 225 نفر غیر مستقیم 

در این کارخانه خبر داد.

اجرای جزئی کشاورزی 
قراردادی 

دستورالعمل های کشاورزی قراردادی سال 
93 ابالغ شد اما در برخی بخش های کشاورزی 
تا حدودی اجرایی می شود. معاون برنامه ریزی 
و اقتصاد جهاد کشاورزی استان از کشاورزی 
قراردادی به عنوان راهکار رونق بخشی به بازار 
از  کشاورزی  اقالم  سفارشی  فروش  و  خرید 
جمله زیتون، زرشک و زعفران خبر داد و گفت: 
دستورالعمل های کشاورزی قراردادی سال 93 
ابالغ و موارد جزئی از کشاورزی قراردادی انجام 
شده است. به گفته »اکبری« این نوع کشاورزی 
برای زیتون اجرایی شده و برای زرشک در دستور 

کار قرار گرفته است.   

انحراف تسهیالت پرداختی 
اشتغال کمتر از یک درصد 
میزان انحراف تسهیالت پرداختی برای اشتغال 
پایدار روستایی و عشایر کمتر از یک درصد است. 
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با بیان این 
مطلب و با اشاره به این که در دو یا سه پرونده، 
انحراف  موارد  اشتغال  تسهیالت  درخواست 
مشاهده و تسهیالت برگشت داده شد، افزود: 72 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری برای 89۰ طرح توسط این صندوق 
در استان پرداخت شده است. »زنگنه« افزود: 
با پرداخت این میزان تسهیالت، هزار و ۴9۰ 
فرصت شغلی ایجاد شد. وی با اشاره به نظارت 
بر طرح ها، اظهارکرد: تسهیالت به متقاضیان 
اشتغال در طرح های مختلف شامل کشاورزی، 
صنایع، معادن، صنایع دستی و گردشگری و ... 

پرداخت شد. 

اخبار
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 تولید کننده: تنوع 
در تولید و پیش 

رفتن با شرایط 
بازار، ضرورت 

دارد اما حوصله، 
آموزش، حمایت و 

سرمایه گذاری می 
خواهد در حالی که 

تعداد بافندگان 
پارچه کم است و 

حاضر به کار تیمی 
و جمعی نیستند

معاون صنایع 
دستی اداره کل 

میراث فرهنگی: 
تنوع در تولید 

منسوجات 100 
درصد ضروری 

است تا استان در 
این زمینه خودکفا 
شود البته به مواد 

اولیه، طراحی، 
ترویج فرهنگ 

استفاده، آموزش، 
بازآموزی و تکمیل 

دوره، اقدام در 
قالب تعاونی و... 

هم نیاز دارد

رشته نازک تولید پارچه سنتی در استان

 بازار نساجی سنتی 
در تسخیر حوله بافی 

قاسمی

 چند سال از احیای رشته توبافی می گذرد و خراسان 
جنوبی با زنده کردن این هنر، روستای جهانی خراشاد 
را به نام خود ثبت کرد و صدای چیلیک چیلیک دستگاه 
های توبافی با تولید پارچه و حوله های دست باف در 
گوشه گوشه استان، گوش نواز بانوان شهری و روستایی 
شد. امروز حدود 6 هزار بافنده استان در صنعت نساجی 
سنتی یا همان توبافی مشغول کار هستند اما بیشتر 
تولیدشان را حوله های پنبه ای و نخی تشکیل می دهد و 
اگرچه در برخی کارگاه ها و بعضی نمایشگاه های صنایع 
دستی پارچه های دست بافت هم به چشم می آید اما بازار 
نساجی سنتی را حوله ها تسخیر کرده است. این در حالی 
است که برخی شهروندان آشنا به حوله ها و نساجی سنتی 
استان طالب خرید پارچه های دست باف خنک و پنبه ای 
هستند که ارگانیک است و حساسیت زا نیست. ظرافت، 
لطافت و برای هر فصل جنسی مناسب دارد اما جای این 
پارچه ها در بازار خالی است. این را شهروندی می گوید 
که لطافت حوله های دست بافت را تجربه کرده است اما 
با وجود تمایل به تهیه لباس از این جنس، نشانی برای 
خرید نمی یابد در حالی که می توان لباس های مختلف 

زنانه، مردانه و بچگانه از همین دست پارچه ها تهیه کرد.
 به نظر »علی پور« تنوع در تولید دست بافته ها مهم است 
و نباید همه توان و ظرفیت این هنر در تولید حوله خالصه 
شود بلکه باید مراکز شناخته شده ای برای معرفی و 

عرضه منسوجات استان تعیین شود.

دسترسی کم به پارچه
 شهروند دیگری با تایید گفته های او توضیح می دهد:  
پارچه هایی از جنس همان حوله ها تولید می شود که در 
نمایشگاه های صنایع دستی و کارگاه های حوله بافی 
می توان آن ها را یافت اما تنوع کم است و برای شال، 
مانتو و لباس زمستانی کاربرد دارد ولی همه جا در 
دسترس نیست و فقط افرادی که با این هنر و تولیدات 
آن آشنا هستند سراغش را می گیرند.»سورگی« هم کم 
بودن تنوع در تولید را مطرح و اضافه می کند: در استانی 
مانند یزد در این زمینه بیشتر کار شده است و در کارگاه 
ها و نقاط گردشگری می توان آن ها را دید و خریداری 
کرد. در خراسان جنوبی پارچه ضخیمی به نام برک 
تولید می شود که قیمت آن زیاد است و برای لباس گرم 

کاربرد دارد اما توان خرید آن پایین است. 

پارچه جدید بر اساس نیاز بازار
در یک کارگاه تولید منسوجات سنتی مدیر مجموعه، 
مشکالت فروش و بازاریابی چند ماه اخیر و به ویژه 
تبعات کرونا را مطرح می کند و می گوید که این موضوع 
باعث تغییر و تنوع در تولید شده و منسوجات را به سمت 
پارچه و انواع لباس هدایت کرده است و فروشگاه هم در 
مجاورت کارگاه به زودی افتتاح می شود. در هر کار تا 
تنوع نباشد فروش هم نیست و برای ماندگاری باید به 
تولید متنوع و با کیفیت اندیشید. »حوا دهقان« با این 
نظر، اصل به روز بودن و پیش رفتن با نیاز بازار را مهم 
می داند و می گوید: تغییر رویه را امسال شروع کرده 
است تا محصوالت کیفی و متنوع تری در کارگاهش 
تولید کند چرا که عمر مصرف حوله کوتاه و 6 تا 12 
ماه است اما باید پارچه ای تولید شود که ماندگاری و 
مصرف بیشتری دارا باشد، بنابراین با تداوم آموزش در 
تولید محصوالت جدید در کارگاه و براساس نیاز بازار، 
پارچه های جدیدی با همان شیوه سنتی حوله بافی 
تولید می شود که کیفیت خوبی دارد اما هنوز وارد بازار 
نشده است و به دلیل دقت بر کیفیت تولید، شاید قیمت 
تمام شده آن بیشتر باشد اما مشتری خاص می خواهد. 
او تاکید می کند که گاهی تولید کننده از تنوع استقبال 
نمی کند چون تغییر برایش سخت است و در این زمینه 
آموزش ندیده است و آگاهی ندارد و ترس از فروش 
نرفتن و بازار را بهانه می کند. از طرف دیگر هم از آن جا 
که تولید و هزینه پارچه های سنتی و فروش حوله بیشتر 

است حاضر به تغییر رویه نیست. 

سفارش پارچه از شرکت های معتبر
اما  خبر خوب این است که منسوجات سنتی استان 
از قالب حوله خارج شده است و پارچه هایی با عرض 
105 سانتی متر را شامل می شود و حتی تا عرض یک 
و نیم متر قابل تولید است با این تفاوت که به گفته معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استان به دلیل افزایش عرض پارچه، تولید 
توان جدی و زور بازوی مردانه می خواهد و از پارچه 
های با عرض 105 سانتی متر، به ویژه در خارج استان 
خوب استقبال و حتی سفارش هایی از شرکت های 
معتبر هاکوپیان و البسکو دریافت شده است.»عباس 
زاده« تولید و دوخت لباس از منسوجات سنتی استان 
را یادآور می شود و اظهار می کند که برخی کارگاه های 
پارچه بافی، پوشاک هم تولید می کنند البته تعداد و 
تنوع تولید پارچه در استان کم و بیشتر حوله است چرا 
که بازار خود را دارد اما تولید پارچه برای صنعت گر، 
ریسک است و از نداشتن بازار هراس دارد. البته تولید 
و تنوع در پارچه های دست باف نیاز به فرهنگ سازی 
زیاد و همچنین تغییر در نوع بافت دارد هر چند که در 
برخی کارگاه ها پارچه های متنوع تولید می  شود. بنا 
به گفته وی، یک شرکت فعال در حوزه صنایع دستی 
از این پارچه های نخی، برک، مله و... لباس تولید می 
کند که تنوع آن بیشتر از 15 نوع و البته بسته به تعداد 
الیاف است. با وجود این در بیشتر مراکز، تولید حوله 
بیشتر است و تصور نمی شود در بازار، محلی برای 
فروش آن ها باشد و بیشتر درهمان کارگاه ها عرضه می 
شود. وی با اشاره به این که بیشتر حوله بافته می شود، 
تولید پارچه را نیازمند فرهنگ سازی و تامین شرایط 
تولید در کارگاه می داند و می گوید: حجم تولید پارچه، 
مستلزم تامین مواد اولیه بیشتر و اغلب سفارشی است. 
با وجود این تنوع در تولید منسوجات 100 درصد 
ضروری است تا استان در این زمینه خودکفا شود 
البته به مواد اولیه، طراحی، ترویج فرهنگ استفاده، 
قالب  در  اقدام  دوره،  تکمیل  و  بازآموزی  آموزش، 
تعاونی و... هم نیاز دارد. این را هم می گوید که هر چه 
حوله تولید شود بازار اشباع نمی شود چرا که در خارج 
استان، مشتری دارد و باید با برنامه ریزی و به صورت 
هدفمند به ویژه برای تولید در روستای جهانی حوله 

بافی برای تنوع در تولید اقدام شود.

166 طرح صنایع دستی منتظر 
تسهیالت کرونا   

صاحبان 166 طرح صنایع دستی و گردشگری در استان برای دریافت 
تسهیالت کرونا درخواست دادند. پرداخت تسهیالت به فعاالن آسیب دیده 
از کرونا در بخش صنایع دستی و گردشگری هر چند وارد مرحله اجرا شده اما 
هنوز همه فعاالن را شامل نشده است و آن طور که مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گفت: از 166 طرح متقاضی، 97 مورد 
مشمول بیمه هستند و بقیه در گروه فاقدان بیمه قرار دارند اما از 97 طرح 
برخوردار از بیمه، 76 مورد در زمینه صنایع دستی، 13 طرح گردشگری و 
هشت درخواست هم از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی دریافت شده 
است. »رمضانی« اظهارکرد که مبلغ مورد درخواست این طرح ها یک میلیارد 
و 800 هزار تومان با اشتغال 161 نفر است که متقاضیان 25 پرونده 470 
میلیون تومان وام گرفته اند و بقیه موارد در دست بانک هاست. اما طرح های 
متقاضی که بیمه هم  ندارند از طریق ادارات استانی به وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و سپس به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی معرفی 
شد که تعداد آن ها در خراسان جنوبی به 69 طرح با اشتغال 266 نفر می رسد. 
به گفته وی کارمزد تسهیالت کرونایی 12 درصد با بازپرداخت 24ماهه است 
و به مشاغل خویش فرما تا شش و برای کارگاه ها بین 12تا 16میلیون تومان 

پرداخت می شود. 

افزایش کمک های 
مردمی به عتبات 

عالیات  عتبات  به  مردمی  های  کمک  امسال 
افزایش دارد. چند ماه از شیوع کرونا در جامعه 
و رکود برخی فعالیت ها می گذرد اما مشکالت 
اقتصادی نه تنها مانع از کمک های مردمی به 
عتبات عالیات نشده است بلکه امسال میزان 
آن هم افزایش دارد به گونه ای که رئیس ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان گفت: هر چند 
که جلسه و اجتماع جمعیت برگزار نمی شود و 
ستاد هم قبض و صندوقی برای جمع آوری کمک 
ندارد اما نذورات و کمک های مردم از جنبه کمی 
و کیفی با مراجعه به ستاد افزایش یافته است 
برای مثال یک خیر به تنهایی 100 میلیون تومان 
کمک کرده است و تعداد کارگاه های قالی بافی 
حتی در منطقه محرومی مانند درح افزایش یافته 
و در استان از 240 به 260 کارگاه رسیده است. 
به گفته »جوینده« تعهد سال گذشته استان برای 
کمک به عتبات سه میلیارد تومان است که محقق 
شد و هر چند برای امسال تامین سه میلیارد و 
700 میلیون تومان تعهد  شده اما در حالی که 
سال به نیمه نرسیده است حدود دو میلیارد تومان 
برای کمک به بازسازی عتبات عالیات جمع آوری 
شده است و این احتمال وجود دارد که تا پایان 

سال بیش از میزان تعهد استان هم محقق شود. 

 خانه قیصری فردوس چشم انتظار 
3 فصل مرمت

فصل اول مرمت خانه تاریخی قیصری شهر فردوس انجام شد اما برای حفظ این 
بنا باید سه فصل مرمتی دیگر در آن انجام شود. خانه قیصری از بناهای تاریخی 
و در محدوده محله سردشت فردوس است که در زلزله سال 47 بخش زیادی از 
آن تخریب شده اما برای مرمت آن اقدام نشده بود. مدیر پایگاه میراث فرهنگی 
شهر تاریخی تون از پایان اولین فصل مرمت این بنا خبر داد و گفت: عملیات 
آواربرداری حیاط و فضاهای داخلی خانه قیصری به منظور خواناسازی 

فضاهای معماری با 30 میلیون تومان اعتبار به اتمام رسید. 
»اقدس کرم پور« افزود: از اعتبارات ملی مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه 
تاریخی در این فصل، با هدف خوانا سازی فضاهای معماری بنا استفاده 
شد اما مهم ترین اقدامات آینده برای مرمت آن استحکام بخشی جداره ها، 
دیوارچینی، بازسازی بخش های تخریب شده پوشش ها و اجرای اندود جداره 

هاست و خانه به سه فصل مرمت نیاز دارد. 

دریچه فرهنگ

امثال و حکم 

از ترِس ُبگلر یا ُحَسی   
مثل »از ترِس ُبگلر یا ُحَسی« یکی دیگر از عبارت های قدیمی ها در کتاب دستان 
ها و داستان هاست. مولف کتاب درباره آن می گوید: در زبان معیار این عبارت 
از ترس ُبگلر یا حسین خوانده می شود یعنی انجام فالن کار، از ترس و بیم حاکم 
است.به گفته دکتر »زنگویی« این مثل زمانی به کار می رود که فردی بر خالف 

میل خود و در برابر زور و فشار شخص دیگر یا حکومتی، کاری را انجام دهد.

اسفندیار بی پول  
کتابخانـه عمومـی روسـتای اسـفندیار طبـس، 
امسـال هیچ اعتباری ندارد. عملیات ساخت این 
کتابخانـه عمومـی سـال 95 آغـاز شـد و با ایـن که 
چهار سـال می گذرد به دلیل مشـکالت اعتباری 
ایـن پـروژه پیشـرفت کافـی نـدارد و آن طـور کـه 
رئیـس اداره کتابخانـه هـای عمومـی شهرسـتان 
در  کتابخانـه  احـداث  پیشـرفت  گفـت:  طبـس 
حـد 30درصـد باقـی مانـده و بـا کمـک دهیـاری 
آهـن آالت تامیـن شـده و پـروژه بـه نصـب اسـکلت 

رسـیده اسـت. 
»مرادیان عشقی« از اختصاص نیافتن اعتبار برای 
این پروژه در سال 99 خبرداد و افزود: هر چند 
سال گذشته هم اوضاع بهتری نداشت و فقط 20 
میلیون تومان به آن تعلق گرفت که در پایان سال 

مالی تخصیص یافت.
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