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بانوی زعفرانکار

یکی از افراد بهره گیرنده از زعفران برای اش��تغال زایی خانم 
طاهره شهبازی اس��ت. طاهره شهبازی فعال اقتصاد مقاومتی در 
عرصه پرورش زعفران در روستای تازه کند شهرستان مشگین شهر 
درباره چگونگ��ی فعالیتش در عرصه تولید زعفران می گوید: بنده 
تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم در رشته کشاورزی ادامه داده و 
بعد از پایان تحصیالت مقدماتی به تولید فرش در این منطقه روی 
آوردم اما باتوجه به اینکه از کش��اورزی براس��اس رشته تحصیلی 
آگاهی داش��تم در سال ۹۳ وارد عرصه پرورش زعفران شده و در 

طول این سه سال فعالیت خود را گسترش دادم.
 وی افزود: زعفران گیاهي چند س��اله اس��ت که به وس��یله 
پیازچ��ه تکثیر پیدا می کند مهمترین گیاه زراعي موجود در کره 
زمین و تنها محصولي اس��ت که بر خالف سایر محصوالت واحد 
خرید و فروش آن به جاي تن و کیلو گرم، مثقال و گرم اس��ت و 
مهمترین ویژگی پرورش این گیاه این است که با یك بار کاشت 

براي مدت ۱۰- ۵ سال عملیات برداشت صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کشت زعفران سابقه هزار ساله دارد و با 
توجه به اینکه در شرایط آب و هوایي خشك و سرد رشد می کند 
ل��ذا نیاز آبي بس��یار پایی��ن دارد و یکي از جایگزین هاي بس��یار 
مناسب جهت رشد و توسعه در مناطق روستایی است و می تواند 

جایگاه باالیي در اشتغال روستایي و کشاورزي داشته باشد.
وی تاکی��د کرد: ارزش یك کیلو زعفران برابر ۳-۲ تن گندم 
است که به علت حجم بسیار کمي که دارد حمل ونقل آن بسیار 

آسان و از جمله محصوالت صادراتي به شمار می آید.
خانم ش��هبازی درخصوص تکثیر زعف��ران گفت: تکثیر این 
گی��اه از طریق ایجاد پیازچه های جدید ک��ه از پیاز مادر تولی��د 
می ش��ود صورت می گیرد به طوری که پی��از زعفران در ماه هاي 
تابستان به صورت غیرفعال و راکد در زمین باقي می ماند و رشد 

دوباره خود را در حدود پایان تابستان شروع می کند.
 وی ه��دف از ورود به این عرصه اقتص��ادی را تغییر الگوي 
کش��ت به خاطر محدودیت مناب��ع آبي عنوان کرد و گفت: تولید 
ی��ك محصول با ارزش عالوه بر مص��ارف گوناگون باعث ارزآوري 
نیز می شود و در کنار آن موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایي براي 
کش��اورزان و همچنین این محصول به راحت��ی قابل حمل و نقل 
اس��ت بدون اینکه امکانات خاصی نیاز داش��ته باشد و هر بانوی 

ایرانی به راحتی می توان وارد این عرصه شود.
ای��ن فعال اقتصاد مقاومتی گفت: بنا به توصیه های اطرافیان 
وارد این عرصه شده و در اجرای آن اعضای خانواده و سایر افراد 
مرا یاری و همکاری می کند و این امر موجب ایجاد انگیزه در بین 

خانواده برای توسعه آن شده است.
وی افزود: از جمله آس��یب های این عرصه هزینه بر بودن آن 
و نبود ادوات کش��اورزی مناس��ب اس��ت که امید است در آینده 
این ادوات ب��رای افزایش راندمان تولی��د پیش بینی و در اختیار 

کشاورزان قرار گیرد.
خانم ش��هبازی گفت: برای ورود به این عرصه ۵۰۰ میلیون 
ری��ال هزینه ش��ده که بخش��ی از ای��ن هزینه از طریق بس��یج 
س��ازندگی شهرس��تان مشگین شهر در قالب تس��هیالت اقتصاد 
مقاومتی پرداخت ش��ده اس��ت و در حال حاضر ۴ نفر به صورت 
مس��تقیم و ۱۲ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول بکار شده اند. 
وی خاطرنشان کرد: ساالنه ۸۰۰ گرم زعفران تولید و در بازارهای 
شهرستان استان و استان های هموار به فروش می رسد که از این 

مقدار ساالنه بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال سود آوری دارد.

طالی ورامین
در نمودی دیگر از کارکردهای زعفران، شهرستان ورامین با 
تولید ۱۸ کیلوگرم طالی س��رخ، سهمی را در بازار این محصول 
از آن خود کرده اس��ت. طی سال های اخیر توجه به کشت طالی 
س��رخ در ورامین از سوی تعدادی از زعفران کاران دنبال شده و 

موفقیت های خوبی نیز در این عرصه به دست آمده است.
 کیفیت زعفران تولیدی در شهرس��تان ورامین و شرایط آب 
و هوایی این منطقه نش��ان دهنده آن است که شهرستان ورامین 
می توان��د در حوزه تولی��د زعفران قدم های بزرگت��ری را بردارد. 
براس��اس آمارهای ارائه ش��ده و با تالش زعفران کاران ورامینی، 
بیش از ۱۸ کیلوگرم زعفران در این شهرستان تولید و روانه بازار 
می شود که هنوز تا رسیدن به آنچه که این منطقه استحقاق آن 

را دارد، فاصله وجود دارد.
ام��روز موضوع اقتصاد مقاومتی از موضوعات داغ در کش��ور 
محسوب می شود و بدون تردید بخش کشاورزی یکی از بازیگران 
اصلی این عرصه به حس��اب می آید. در این میان توجه به کشت 
محصوالت کش��اورزی که مورد نیاز کشور بوده و عالوه بر تأمین 
نیازهای مردم در داخل، در بازارهای بین المللی و حوزه صادرات 
نیز بدرخش��د یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی اس��ت. کش��ت 
زعفران و گس��ترش صادرات این محص��ول یکی از ظرفیت هایی 
اس��ت که در حوزه کشاورزی وجود داش��ته و شهرستان ورامین 

می تواند در آن موفقیت های بسیار بزرگی را کسب کند.
رضا تاجیك از فعاالن حوزه کشاورزی و اقتصادی شهرستان 
ورامین با تأکید بر استعداد این منطقه در تولید برخی محصوالت 

سودآور در حوزه کش��اورزی اظهار داشت: امروز زعفران 
ایران دارای آوازه جهانی بوده و در این میان، شهرستان 
ورامین با تولید ۱۸ کیلوگرم طالی س��رخ، سهمی را در 

بازار این محصول از آن خود کرده است.
وی ب��ا اش��اره به س��ودآوری محصول زعف��ران افزود: 
زعف��ران از جمله محصوالت حوزه کش��اورزی محس��وب 

می ش��ود که س��ودآوری مناسبی دارد 
و می تواند موجب رش��د هر چه بیشتر 

کشاورزی ورامین و ارزآوری برای منطقه 
ش��ود. تاجیك با تأکید بر ضرورت حمایت از 

ورامینی  کاران  مه زعفران  دا ا
س��ال های  ط��ی  داد: 
خوبی  قدم ه��ای  اخیر 

در  زعفران  برای کش��ت 
ورامین برداشته شده و 

بای��د با حمایت و 
ارائه تشویق های 

چ��ه  ه��ر 
 ، بیش��تر

ای��ن  کش��ت 
محص��ول در ورامی��ن 

توسعه پیدا کند.

 وی حمایت هر چه بیشتر در کنار تالش مضاعف کشاورزان 
را بس��یار مهم و ضروری قلمداد کرد و بیان داش��ت: شهرس��تان 
ورامین با توجه به شرائط محیطی می تواند در این حوزه درخشش 
بیش��تری داشته باشد و بدون تردید در سایه حمایت های بیشتر 
و همت و تالش مضاعف کش��اورزان، رشد اقتصادی ورامین دور 

از دسترس نخواهد بود.
محمدحسین تاجیك با اشاره به این نکته که این شهرستان 
طی س��ال های اخیر در کشت محصول زعفران موفق عمل کرده 
است، اظهار داشت: شهرستان ورامین طی سال های اخیر توانسته 

در حوزه کشت زعفران به موفقیت های خوبی دست پیدا کند.
وی با تقدیر از تالش های فعاالن تولید و کش��ت زعفران در 
شهرستان ورامین افزود: زعفران کاران و فعاالن توانمندی در این 

عرصه مشغول به فعالیت هستند.
تاجیك با اشاره به این نکته که یکی از مهم ترین رویکردهای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به ظرفیت های مختلف 
تولی��دی اس��ت، ادامه داد: شهرس��تان ورامین در حوزه کش��ت 
محصوالت مختلف کش��اورزی دارای توانمندی است که یکی از 

این محصوالت، زعفران محسوب می شود.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین با تش��ریح شرایط 
اقلیم��ی و جغرافیایی این منطقه برای توس��عه بخش کش��اورزی 
اضاف��ه کرد: ش��رایط اقلیمی و جغرافیایی و محی��ط آب و هوایی 

شهرستان ورامین مستعد کشت 
محصوالت��ی نظی��ر زعفران 

بازاره��ای  ب��وده ک��ه در 
داخل��ی و خارج��ی نی��ز 
است.  مش��تری  دارای 
وی با اشاره 
به 

سطح زیرکشت محصول زعفران در شهرستان ورامین عنوان کرد: 
براس��اس برآوردهای به عمل آمده، بیش از شش هکتار از اراضی 

قابل کش��ت شهرستان ورامین به کش��ت زعفران اختصاص دارد 
و این شهرس��تان می تواند در این عرصه موفقیت های بیشتری را 

کسب کند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین ب��ا تأکید بر این 
نکت��ه که میانگین برداش��ت از هر هکتار از اراضی قابل کش��ت 
شهرس��تان، سه کیلوگرم زعفران اس��ت، یادآور شد: از هر هکتار 
از اراضی کش��اورزی ورامین که به زیر کش��ت زعفران رفته، سه 
کیلوگرم طالی س��رخ برداش��ت می ش��ود. وی با اشاره به شروع 
برداش��ت محصول زعفران از اراضی زیرکش��ت رفته بیان داشت: 
کار برداش��ت زعفران در شهرستان ورامین از آبان ماه آغاز شده و 

زعفران کاران منطقه در حال جمع آوری دسترنج خود هستند.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ورامین با ابراز امیدواری 
برای رس��یدن به موفقیت های بیش��تر در این عرصه یادآور شد: 
زعفران تولید شده در شهرستان ورامین به بازارهای مختلف برای 
فروش ارسال می شود که امیدواریم در این عرصه به موفقیت های 
بیش��تری دس��ت پیدا کنیم. به هر ترتیب شهرس��تان ورامین در 
تولید برخی محصوالت مهم و س��ودآور حوزه کشاورزی از جمله 
زعفران، بس��یار بااستعداد و توانمند است و می تواند در این عرصه 

به حضور در بازارهای بین المللی نیز فکر کند.
بدون تردید توجه به بخش های مختلف کشاورزی ورامین و 
استفاده هر چه مطلوب تر از ظرفیت ها و استعدادهای موجود در 
این حوزه، یکی از مهم ترین اولویت های شهرس��تان برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه منطقه محسوب می شود.

زینت لرستان
لرستان نیز از مناطقی است که چشم به زعفران دارد چنانکه 
عبدالرضا بازادار در کارگروه اقتصاد مقاومتی لرستان گفت: سطح 

زیر کشت زعفران در استان دو درصد است.
وی افزود: دو درصد تولید زعفران کش��ور مربوط به لرس��تان 
اس��ت اما زعفران لرستان ازنظر سه شاخص رنگ، طعم و عطر و بو 
حتی نسبت به زعفران خراس��ان باکیفیت تر است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت زعفران 
استان مربوط به شهرستان خرم آباد است و با توجه به نرخ بیکاری 
موجود در روس��تاها و همچنین استفاده بیشتر از اراضی کشاورزی 

استان، توسعه کشت زعفران باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی اضاف��ه کرد: براس��اس برنامه باید چهار ه��زار هکتار از 
اراضی استان در برنامه هفت ساله به کشت زعفران اختصاص پیدا 
کن��د و درصورتی که ۱۰ درصد از اراضی مربوط به کش��ت گندم 
را به کشت زعفران اختصاص بدهیم، اقتصاد روستاها بهبود پیدا 
می کند. متوسط درآمد ساالنه زعفران ۹ برابر گندم آبی، ۲۴ برابر 

گندم دیم و به طور متوسط ۱۲ برابر گندم آبی و دیم است.
بازدار بابیان اینکه درآمد زعفران در یك هکتار پس از هفت 
س��ال حدود ۲۹۰ میلیون تومان اس��ت، گف��ت: هزینه های این 
محص��ول طی دوره هفت س��اله حدود ۴۳ ی��ا ۴۴ میلیون تومان 

است و درآمدزایی آن حدود ۲۵۹ میلیون تومان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کشت زعفران 
و گل محمدی در استان تأکید کرد و افزود: در حوزه حبوبات نیز 
لرس��تان از استان های برتر کشور اس��ت ولی باید سهم بیشتری 
از اعتبارات اس��تان به این حوزه اختصاص یابد.همچنین وضعیت 
کشت بادام و گردو در استان نیز بسیار مطلوب است و در صورتی  
که باغبانی ما از حالت اکولوژی به س��مت مدرن بروند، هیچ گونه 

نگرانی برای تولید و فروش آن ها در بازار وجود ندارد.
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 ديدار مديركل مخابرات گيالن و 
هيئت همراه از شركت گاز استان گيالن

ــركت گاز  به گزارش روابط عمومي گاز گيالن – ش
ــول آمويي مديركل محترم مخابرات استان و  ميزبان رس

هيئت همراه بود.
ــن بازديد از  ــي ضم ــدار مهندس آموي ــن دي در اي
ــركت گاز، طى  ــز پيام و اتفاقات ش ــپچينگ و مرك ديس
جلسه اى با مديران شركت گاز استان گيالن در خصوص 
مشكالت مرتبط با زيرساختهاي مخابراتي جهت افزايش 
كارايي سيستم به بحث و گفتگو پرداخت و مقرر گرديد 
ــاختي  ــي نيازهاي زيرس كاركنان مخابرات ضمن بررس

نسبت به رفع مشكالت همكاري الزم را بعمل آورند.
همچنين در راستاي پدافند غير عامل مقرر گرديد 
تا مسيرهاي مخابراتي پشتيبان جهت امكانات مخابراتي 
ــده در نظر گرفته شود تا  ــتفاده در مراكز ياد ش مورد اس
ــي و ارتباط با مردم و  ــرد و بحران، دسترس در فصول س

ايستگاههاي تقليل فشار گاز استمرار داشته باشد.

افتتاح آزمايشگاه آب روستاهاى غرب 
گيالن در شهرستان آستارا

به مناسبت هفته دولت، در مراسمى با حضور فرماندار 
ــگاه آب روستاهاى غرب  ــووالن، آزمايش و جمعى از مس

گيالن در شهرستان آستارا به بهره بردارى رسيد. 
ــتايى  محمد غزنويان مدير امور آب و فاضالب روس
آستارا در اين خصوص گفت: بيش از 6 ميليارد ريال براى 

ساخت اين واحد آزمايشگاه ميكروبى آب هزينه شد.

گازرسانى به 3 روستا و 9 واحد صنعتى 
شهرستان راميان

طى مراسم   12 پروژه گازرسانى شهرستان راميان با 
حضور محمدحسن پاسوار معاون هماهنگى اموراقتصادى 
و توسعه منابع استاندارى گلستان،مديرعامل گاز گلستان، 
فرماندار،بخشدار و تنى چند از مسئولين استان وشهرستان 
به مركزيت روستاى پاقلعه مورد افتتاح و كلنگ زنى قرار 

گرفت .
ــم رحيمى مديرعامل شركت گازاستان  دراين مراس
ــتان ضمن تبريك هفته دولت، گزارشى از وضعيت  گلس
ــانى به 12  پروژه روستايى و صنعتى راميان  ارائه  گازرس
ــانى  ــرد.  وى افزود:از 12 پروژه مذكور 3 مورد گازرس ك
ــكك بهمراه  3 واحد  ــتاهاى پاقلعه،پل آرام وكش به روس
ــرار گرفته و ضمن اينكه  ــى بود كه مورد افتتاح ق صنعت

عمليات اجرايى 6 پروژه صنعتى نيزشروع شد. 
 رحيمى تصريح كرد:در مجموع 12 پروژه شهرستان 
ــادل مبلغ  46 ميليارد و 487 ميليون ريال هزينه در  مع
ــتائيان عزيز از نعمت گاز  بردارد و تعداد 1194نفر از روس
طبيعى برخوردار خواهند شد.  شركت گازاستان گلستان 
درخاتمه افزود:ازمجموع  65 روستاى شهرستان راميان 

تاكنون تعداد 59 مورد تاكنون گازرسانى شده است.  

استاندار گلستان با بيان اينكه اخبار ــعه و ايجاد اشتغال را بايد گـلسـتـان توس
ــتان دانست و اظهار كرد:  مهمترين نياز امروز اين اس
ــه كه دغدغه رهبرى و دولت هم  تحقق اين دو مقول
ــردم با دولت ــاركت و همكارى م ــت تنها با مش  اس

 امكان پذير است.
ــيد مناف هاشمى در مراسم متمركز افتتاح و  س
ــى 519 طرح عمرانى، توليدى و  آغاز عمليات اجراي
اقتصادى گنبدكاووس، افزود: گلستان ظرفيت زيادى 
ــعه و ايجاد اشتغال  دربخش هاى مختلف براى توس
ــه بايد مورد توجه مديران، بخش خصوصى و  دارد ك

مردم قرار گيرد.
ــال ايجاد 30 هزار فرصت شغلى  وى گفت: امس
ــا توجه به  ــده كه ب ــذارى ش ــدف گ ــتان ه  در گلس
ــت، بازرگانى،  ــود در بخش صنع ظرفيت هاى موج
از دور  آن  ــق  تحق ــاورزى،  كش و  ــگرى   گردش

 انتظار نيست.

ــاس و متفاوت دانستن شرايط  ــمى با حس هاش
ــدت و همدلى  ــرورت حفظ وح ــور و ض ــروز كش ام
ــتر بين مسئوالن، علما و مردم اضافه كرد: امروز  بيش
ــازى بين مردم و مسئوالن و   جامعه نياز به اعتمادس

دنبال كردن مسير وحدت دارد.
وى تصريح كرد: براين اساس همه افراد جامعه از 
هر قوم و مذهبى كه هستند و يا هر پست و مقامى كه 
دارند، بايستى با درك شرايط، براى تحقق اين نيازها 
ــمن بويژه آمريكا كه  تالش نمايند تا توطئه هاى دش
ــانه اى عليه ملت  ــه حربه اقتصادى، روانى و رس از س

استفاده مى كند، خنثى شود.
ــتان ادامه داد: البته وجود برخى  ــتاندار گلس اس

ــود در همه دولت ها و  ــرايط موج نارضايتى ها از ش
كشورها امرى طبيعى است اما درشرايط فعلى كشور، 
ــت همه قوا و  ــش از هر زمان نياز به حماي ــت بي  دول

گروه هاى سياسى دارد.
ــتيضاح وزيران  ــمى با ابراز گله مندى از اس هاش
تعاون، كار و رفاه اجتماعى و اقتصاد و دارايى از سوى 
مجلس شوراى اسالمى، گفت: در شرايط سخت فعلى 
ــه رهبرى انقالب همواره تاكيد بر حمايت از دولت  ك
توسط ديگر قوا دارد، به نظر بنده، خارج كردن برخى 

وزيران كليدى دولت كار درستى نبود.
وى اضافه كرد: امروز كشور نياز به اعتمادسازى 
ــت وحدت و  ــئوالن و تقوي ــدد بين مردم و مس مج

همدلى بين قوا دارد و نبايستى ناآگاهانه و بى توجه به 
اين موضوع، در زمين دشمن بازى كرد زيرا مشكالت 

را بزرگتر مى كند.
هاشمى، ايجاد و تقويت مسير اميد و شادابى در 
جامعه بويژه براى نسل جوان را از ديگر نيازهاى امروز 
ــت و تصريح كرد: امروز مسير توسعه از  ــور دانس كش
سمت جوانان مى گذرد و اگر به اين قشر كمتر توجه 

شود، آسيب هاى جدى به كشور وارد مى شود.
ــان كرد: امروز همه مسئوالن بويژه  وى خاطرنش
ــهيم در توسعه  ائمه جمعه و جماعات بايد خود را س
بدانند و از تريبون هايى كه در اختيار دارند براى ايجاد 

فضاى اميد و شادابى در جامعه استفاده كنند.

استاندار گلستان همچنين با تبريك هفته دولت 
ــت ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر،  و گراميداش
برلزوم استفاده بهينه از فرصت مسئوليت براى خدمت 
به مردم توسط مديران تاكيد كرد و گفت: در اين ايام 
ــتان طرح هاى عمرانى و اقتصادى به ارزش  در گلس
ــاح و عمليات  ــزار و 910 ميليارد ريال افتت ــار ه چه
ــى طرح هاى ديگر در اين زمينه به ارزش 670  اجراي

ميليارد ريال آغاز مى شود.
هاشمى افزود: از مجموع اعتبار طرح هاى عمرانى 
ــتان در هفته دولت، دو هزار و 680  و اقتصادى گلس
ميليارد ريال آن براى افتتاح و يا آغاز عمليات اجرايى 

519 طرح درگنبدكاووس هزينه شده است.
وى، عقب ماندگى و محروميت ها درشرق استان 
ــت و اضافه  ــتان ويژه گنبدكاووس را زياد دانس گلس
كرد: ساالنه بايد دراين شهرستان بين 10 تا 20 هزار 
ميليارد ريال سرمايه گذارى شود و اعتبار طرح هاى 
عمرانى و اقتصادى بخش دولتى آن نيز تا هفته دولت 

توسعه و اشتغال دغدغه امروز گلستان است

 بھره برداری از شبکه فاضالب
 شھر بافران نایین

ــتاندار اصفهان شبكه  با حضور اس ــع اصـفـهـان ــران از تواب ــهر باف ــالب ش فاض
شهرستان نايين به طول 11400 متر با اعتبارى بالغ بر 2 

ميليارد تومان به بهره بردارى رسيد.
ــركت آب و فاضالب استان اصفهان در  مديرعامل ش
مراسم افتتاح اين پروژه گفت:  توپوگرافى شهرستان بافران 
به گونه اى ست كه شيب زمين بسيار زياد است و جنس 
ــد بنابراين به منظور جلوگيرى از  خاك هم رس مى  باش
آلودگى زيست محيطى ،اجراى شبكه فاضالب در اين شهر 

ضرورى بود.
مهندس هاشم امينى با اشاره به ضرورت اجراى شبكه 
فاضالب در شهربافران گفت:  بافران شهرى است از توابع 
ــتان نايين است كه هنوز مردم اين  بخش مركزى شهرس
شهر، بخشى از آب شرب خود را از طريق آب انبار و قنوات 
تامين مى كنند بر اين اساس جلوگيرى از آلودگى آبهاى 
ــيار حائز اهميت است. البته  زيرزمينى در اين منطقه بس
شبكه توزيع آب اين شهر به خط آبرسانى اصفهان بزرگ 
ــرب مردم اين منطقه از طريق  ــد و آب ش متصل مى باش
اين طرح تأمين مى شود. مديرعامل ورئيس هيات مديره 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم كرد:  شهر نايين 
در يك اقليم كويرى و كم آب واقع شده است. همين نكته 
باعث شده بود تا مردمان اين شهر نياز به ساختن آب انبار 
عالقه داشته باشند. آب انبارهاى نايين كه قدمت غالب آن ها 
به دوران صفويه به بعد برمى گردد، براى ذخيره آب و تامين 
آن در فصول گرم سال استفاده مى شوند. بيشتر محله هاى 
ــهر هاى توايع آن از جمله بافران  داراى  ــهر نايين وش ش
آب انبار هستند و اين بناها با سقف گنبدى خود به راحتى 

تشخيص داده مى شوند.

ح  رسانه ملی به کمک طر
« تابستانه کتاب » بیاید

ــانه اى اداره  ــاون فرهنگى و رس مع ــالمى استان كـرمانشـاه ــاد اس فرهنگ و ارش
ــاه معتقد است كه رسانه ملى بايد از طريق پخش  كرمانش

تيزر به اطالع رسانى طرح « تابستانه كتاب » كمك كند.
به گزارش باختر ، پريسا محمدى در گفت و گو با آفتاب 
كرمانشاه اظهار كرد: به عنوان كسى كه ساليان سال در حوزه 
كتاب فعاليت كرده ام معتقدم طرح « تابستانه كتاب » يكى 
از بهترين طرح هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است 
كه به همت موسسه خانه كتاب برگزار مى شود. اما شايسته 
ــه در حمايت از خريد  ــت كه طرح هاى اين چنينى ك اس
كتاب اجرا مى شوند، در سطح كشور و به صورت سراسرى 

و هماهنگ تبليغ و اطالع رسانى شوند. 
معاون فرهنگى و رسانه اى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان كرمانشاه تأكيد كرد : شايسته است طرح « تابستان 
ــانه ملى اطالع رسانى شود تا  كتاب » در قالب تيزر در رس
تمام مردم به ويژه دانشجويان سراسر كشور از وجود چنين 
طرح مطلع شوند. وى افزود: اجراى طرح « تابستان كتاب » 
كتابفروشى ها را از ركود اقتصادى خارج كرده است و مردم 
را براى حضور در اين مراكز و خريد كتاب ترغيب كرده است. 
محمدى با بيان اين كه طرح « تابستان كتاب » نقش موثر 
در افزايش سرانه مطالعه و كتابخوانى دارد ، اظهار كرد : اين 
طرح يكى از بهترين طرح هايى است كه مى تواند كتاب را 
با تخفيف مناسب در اختيار عالقه مندان كتاب قرار دهد.  
ــانه اى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى  معاون فرهنگى و رس
ــاه با بيان اين كه معتقد هر كدام از طرح  ــتان كرمانش اس
 هاى حمايتى از كتابفروشان يك نمايشگاه دائمى محسوب

 مى شوند، گفت : تمهيداتى انديشيده شود تا كتاب هاى 
بومى هر استان نيز در اين طرح جايگاه ويژه اى داشته باشند. 

با گذر از شاخص ھای کمی برق به دنبال  
ارتقای معیارھای کیفی می باشیم

برق  توزيع  ــركت  ش ــل  مديرعام ــه تلويزيونى يه سـمـنـان ــتان در برنام اس
ــت: در حوزه  ــمنان گف ــيماى مركز س صبح تازه از س
شاخص هاى صنعت برق ، از مرحله كمى عبور كرده و 
ــى ــاى كيف ــاخص ه ــاى ش ارتق ــدد  ــواره درص  هم

 برق مى باشيم  .
ــن كه كليه  ــوى زاده با بيان اي ــيد محمد موس س
ــاكن شهرها و روستاهاى استان از نعمت  خانوارهاى س
برق برخوردارند افزود: به بركت نظام مقدس جمهورى 
ــمنان  ــتان س ــالمى ايران ، ضريب نفوذ برق در اس اس
ــن كه موضوع  ــاره به اي ــت . وى با اش 100 درصد اس
ــه هاى كيفى صنعت برق  ــش تلفات، يكى از مولف كاه
ــت يادآور شد : تلفات شبكه هاى توزيع برق استان،   اس
ــتان وضعيت  ــت و از اين نظر ، اس ــدود 7 درصد اس ح
ــبى دارد و به صورت مستمر پيگير تقليل  بسيار مناس
ــت هاى صنعت  ــن ميزان با توجه به اهداف و سياس اي
برق كشور هستيم. وى با عنوان اين كه در هفته دولت 
ــتان  ــانى در اس ــال ، 100 پروژه عمرانى برق رس امس
سمنان افتتاح مى شوند اضافه كرد : براى بهره بردارى 
ــروژه ، 93 ميليارد و 266 ميليون ريال ــن تعداد پ  از اي
ــرمايه گذارى شده است. وى اظهار داشت : احداث   س
ــبكه زمينى و 963 هزار متر خطوط  124 هزار متر ش
هوايى ، نصب يك هزار و 253 دستگاه پست هاى توزيع 
ــرق با ظرفيت 165 هزار كيلوولت آمپر ، برقرارى 19  ب
هزار و 837 دستگاه سرچراغ روشنايى معابر و نصب 422 
 انشعاب برق چاه هاى آب كشاورزى،  از جمله مهم ترين
ــد در حوزه صنعت  ــت تدبير و امي ــتاوردهاى دول  دس

توزيع برق استان سمنان است .

حفر و تجھیز و آزمایش پمپاژ چاه شماره ۹ 
در شھرستان بھارستان      

ــادل 8 ميليارد ريال  با اعتبارى مع ــر وتجهيز يك حلقه آبفاى تهران عمليات حف
چاه در شهر گلستان انجام گرديد.

ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــه گزارش رواب ب
ــتان  ــتان تهران مدير امور آبفاى شهرس جنوب غربى اس
ــت : با عنايت  ــتان با اعالم خبر مذكور اظهار داش بهارس
ــترش حوزه جمعيتى و سكونتى  به مهاجرپذيرى و گس
در اين شهرستان و شهرهاى تحت پوشش ، و همچنين 
ساخت و سازهاى صورت گرفته و توسعه محدوده شهرى،  
لذا پيرو تاكيدات و دستور مدير عامل محترم شركت در 
خصوص تامين و توزيع آب شرب شهروندان و مشتركين 
ــت و كيفيت مطلوب ، عمليات حفارى و  محترم با كمي
تجهيز يك حلقه چاه در دستور كار قرار گرفته و مطابق 
ــيد .  ــه ريزى صورت گرفته عملياتى و به اتمام رس  برنام
ــريح مشخصات پروژه  ــيد محمد رضا زاده  ضمن تش  س
مذكور خاطر نشان ساخت : عمليات حفارى چاه مذكور 
ــارد ريال از محل  ــت ميلي با هزينه اعتبارى معادل هش
ــال در  اعتبارات جارى و داخلى و از اوايل مرداد ماه امس
ــد و در اوايل  ــتارى آغاز ش ــهيد س خيابان 30 مترى ش
شهريور ماه جارى نيز با اتمام حفارى چاه مذكور با عمق 
دويست و بيست متر به اتمام رسيد . ضمن اينكه اين چاه 
ــينگ 24 اينچ تجهيز  با لوله جداره 16 اينچ و لوله كيس
ــا آبدهى 20 ليتر در  ــده و پس از آزمايش پمپاژ ب گردي
ثانيه در مرحله بهره بردارى قرار دارد . مهندس رضازاده با 
تاكيد بر مديريت مصرف آب آشاميدنى توسط شهروندان 
و مشتركين محترم ياد آور شد : عليرغم فصل گرم و اوج 
مصرف آب الحمدهللا در تابستان امسال شاهد مشكالت 

قطعى و كم آبى در اين شهرستان نبوديم. 

شهرستانها

اشتغال زایی با زعفران از مشکین شهر تا لرستان

اقتصاد مقاومتی با رنگ طالی سرخ
اقتصاد  در  گفتمان   گروه  گ���و  بزرگ ترین گفت و عنوان  جهانی، 
که  است  نامی  تنها  جهان  سرخ  طالی  تولیدکننده 
نام هم  این  امروز  و  بود  زعفران  از  ایران  سهم 
پای  جا  افغان ها  و  گرفته  قرار  تهدید  معرض  در 

زعفران ایرانی در تولید گذاشته اند.
از دیرباز خراسان جنوبی را با نام سرزمین طالی 
سرخ می شناسند، سرزمینی که درد محرومیت ها و 
نتوانسته  هنوزهم  خشکسالی  سال   ۱۸ شرایط 
مردمان سخت کوش آن را از پای درآورد و حاال عطر 
بلکه در دنیا  تنها در کشور  نه  و بوی زعفران آن 
زبان زد خاص و عام است. خراسان جنوبی با تولید 
ساالنه ۵۴ تن زعفران خشک رتبه دوم تولید این 
محصول در کشور را به خود اختصاص داده با این 
وجود عطر، طعم و کیفیت باالی زعفران تولیدی آن، 

رتبه نخست کشور را از آن خود کرده است.
خراسان  کویر  خشک  و  گرم  اقلیمی  شرایط 
جنوبی سبب شده که این منطقه سازگاری خوبی با 
کشت زعفران داشته باشد و سال به سال شاهد 
استان  در  این محصول  زیر کشت  افزایش سطح 
باشیم. اما این صادرات هم سال هاست به صورت 
فله ای انجام می شود و سود آن را کشورهای دیگر 
مثل اسپانیا می برند، کشورهایی که با برند شناخته 
شده خود زعفران ایرانی را به نام زعفران اسپانیا 
این  بازار سرخ  و  دیگر می فروشند  به کشورهای 
محصول را به تصاحب خود درآورده اند. نداشتن 
بسته بندی های جذاب و مناسب و نیز نبود متولی 
مدیریت  یکسان سازی  در  یکپارچه 
زعفران از تولید تا مراحل فروش آن در 
داخل و خارج از کشور موجب شده تا نتوان 
به درستی از موهبات این صنعت بزرگ در جهت 
کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت. امروز کشورهای 
بسیاری هستند که با داشتن شرایط بسیار پایین تر 
با رویکرد  از ایران در حوزه زعفران 
اقتصادی و برنامه ریزی مدون به 
در  را  خود  نام  توانسته اند  مهم 
تمام  با  سازند.  برجسته  جهان 
محصولی  زعفران  تفاسیر  این 
داخل  در  می تواند  هم  که  است 
زمینه اشتغال زایی و تولید ثروت به 
کار گرفته شود و هم در عرصه جهانی نام 
ایران را پر آوازه سازد چنانکه 
این  از  متعددی  نمونه های 
کشور  در  را  اشتغال زایی 

می توان مشاهده کرد. 

نماینزدیک


