
رضوی خراسان 

اين شماره:

جنوبيخراسان 
|6| روزنامه جوان |  شماره 5542 ربيع الثان��ی 1440   9  | آذر 1397  دو ش��نبه 26 

i ran@javanOnl ine. i r

خداحافظ پيازچه هاي ناب 
سالم زعفران هاي تقلبي! 

 آمارهاي منتشر شده 
سید احمد هاشمی

   یادداشت
از گم��ركات آنق��در 
وحشتناك هستند كه 
معلوم نيس��ت چه كس��ي پاي اين هم��ه واردات 
بي ارزش را امضا كرده است؟! در ميان واردات روغن 
دانه آفتابگردان و روغن گلرنگ يا زعفران كاذب و 
تقلبي هم به چشم مي خورد. محصوالتي كه ايران 
در توليد مرغوب ترين آنها ادع��ا دارد و حداقل در 
توليد زعفران حرف اول را در دنيا مي زند. با اين حال 
معلوم نيست اين واردات بر اساس كدامين مجوزها 
صورت مي گيرد و چه كس��ي مس��ئول بيكاري و 
ضرباتي  اس��ت كه برپيكره كشاورزان و فعاالن اين 

عرصه وارد مي شود؟! 
خبر آنقدر ناراحت كننده است كه نخواهيم چندبار 
آن را مرور كنيم، در حالي كه زعفران كاران ايراني از 
وضعيت بد بازار و روي دست ماندن زعفران هايشان 
به دليل كاهش صادرات سخن مي گويند، آمارهاي 
گمرك خبر از واردات روغن دانه آفتابگردان، روغن 
گلرنگ يا زعفران كاذب مي دهند و بدتر اينكه اين 
واردات نس��بت به مدت قبل تر خود بيش از ۲۱۸ 

درصد افزايش يافته است. 
براين اس��اس ۳۲۱ هزار و ۴۴۷ ت��ن از اين كاال به 
ارزش��ي بالغ بر ۲۷۵ ميليون و ۹۸۱ هزار دالر وارد 
كشور شده است.  نكته جالب اينكه واردات در اين 
بخش نس��بت به قبل ۲۱۸ درص��د از نظر وزني و 

۱۸6درصد از نظر ارزش افزايش يافته است. 
طبق آمارهاي ارائه شده مجموع وزن وارداتي اين 
بخش حدود ۲/۵درصد از كل واردات كشور بوده و 
ارزش آن نيز نزديك به ي��ك و نيم درصد از ارزش 

واردات كشور را به خود اختصاص مي دهد. 
گلرنگ گياهي است رنگي كه در زبان فارسي به آن 
زعفران كاذب يا گل زردك گويند. گل هاي اين گياه 
معموالً لوله اي شكل و به رنگ زرد مايل به قرمز يا 
نارنجي است كه از نظر ظاهر و خواص شباهت هايي 
با زعفران دارد.  امروزه از اين گياه به جاي زعفران 
براي رنگين ك��ردن غذاهايي از قبي��ل انواع پلوها 
بعضي خورش ها يا شله زرد و حلوا استفاده مي كنند. 
البته اين حجم از واردات زردك به ايران در شرايطي 
صورت مي گيرد كه ايران خ��ود اولين صادركننده 

زعفران به دنيا محسوب مي شود. 
واردات زعفران كاذب در حالي به ش��دت افزايش 
يافته اس��ت كه مجري طرح ملي توس��عه گياهان 
دارويي وزارت جه��اد با بيان اينكه ص��ادرات پياز 
زعفران بايد آزاد شود، مدعي شده بود وزارت جهاد 
كشاورزي ديدگاه هاي نوين و برنامه هاي جديدي 

در اين زمينه دارد. 
بحث قاچاق پياز زعفران مدت هاست بر سر زبان ها 
افتاده و عده زي��ادي را نگران آينده اين محصول با 
ارزش كشورمان كرده است.كارشناسان و مسئوالن 
مختلف طي اين سال ها راهكارهاي متفاوتي را در 

اين زمينه ارائه كرده اند. 
در اين مي��ان وزارت جه��اد كش��اورزي به ندرت 
اظهارنظر جدي و درس��تي در اي��ن زمينه كرده و 

تاكنون هرگز راهكاري هم ارائه نكرده است. 
با اين اوصاف چندي پيش مشاور وزير و مجري طرح 
ملي توسعه گياهان دارويي وزارت جهاد كشاورزي 
گفته بود موافق صادرات پياز زعفران از كشور هستم 
و ممنوعيت ه��ا و محدوديت هاي موج��ود در اين 
زمينه بايد لغو و سياست گذاري هايي كه مربوط به 

حدود ۵۰ سال قبل است كنار گذاشته شود. 
ايش��ان موافق لغو ممنوعيت صادرات پياز زعفران 
بود و نظر مساعد وزارت جهاد در اين زمينه را اعالم 
مي كرد و در مورد علت اتخاذ چنين تصميمي چنين 
توضيح داده بود كه اگر ما نخواهيم با اصول معامالت و 
بازاريابي جهاني حركت كنيم با شدت و سرعت زيادي 
از بازارهاي جهاني حذف خواهيم شد. حركت هاي 
محدودكننده نتوانسته است مانع رشد توليد زعفران 
در دنيا شود. با وجود اعمال سياست هاي سختگيرانه 
در دهه هاي قبل در حال حاضر ش��اهد هستيم كه 
كشورهاي زيادي از جمله چين، مراكش، افغانستان، 
ايتاليا، امريكا، فرانسه، اسپانيا و كشورهاي آفريقايي به 

توليدكننده زعفران تبديل شده اند. 

  سمانه خسروي
قريب به چهار سال از بسته شدن بازارچه يزدان شهرستان 
زيركوه استان خراسان جنوبي مي گذرد؛ بازارچه اي كه 
قرار بود رونقي به معيشت مردم مرزنشين در شهرستان 
زيركوه دهد، اما با گذش��ت اين مدت هنوز عزمی  براي 
بازگشايي آن وجود ندارد، هرچند در ديدار استاندار با والي 
فراه، سركنسول ايران در هرات خبر از بازگشايي گمرك 
يزدان مي دهد اما باز هم بايد ديد اين قول و وعده از طرف 
كشور افغانستان چه ميزان عملياتي مي شود. البته همه 
اين موضوعات در حالي مطرح مي شود كه طرف مقابل بازه 

زماني هم براي پيگيري مشخص نكرده است. 
  كم كاري مسئوالن پذيرفتني نيست

بازارچه مرزي يزدان سال ۱۳۷۲ در زيركوه تأسيس شد 
و شامل هشت هكتار مساحت، دو انبار صادرات،دو انبار 
واردات، جايگاه س��وخت، آزمايش��گاه مرجع استاندارد، 
مهمانس��را، س��ردخانه مواد غذايي، ش��بكه داخلي برق 
و ۴۰ ب��اب غرفه تجاري اس��ت كه تاكن��ون ۱۰ ميليارد 
تومان اعتبار براي آن هزينه شده است. پنجم بهمن ماه 
۹۳ بود كه چهار بازارچه مرزي خراسان جنوبي از جانب 
افغانستان تعطيل اعالم شد اما اين كشور تصميم گرفت 
بازارچه ماهيرود كه چسبيده به گمرك رسمي بود، فعال 
باش��د.   اين بازارچه يكي از چهار بازارچه مرزي خراسان 
جنوبي است كه در بازه سال هاي ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳ رتبه اول 
در بين بازارچه هاي مرزي سطح كشور را كسب كرده بود 
اما اينكه هم اكنون در انزوا به سر مي برد جاي بسي تأمل 
است. اهميت پشتيباني اين بازارچه از جمعيت حدود ۷۰ 
هزار نفر بركسي پوشيده نيس��ت و هم از نظر اقتصادي و 
هم از نظر امنيتي بسيار حائز اهميت است، هرچند بسته 
شدن اين بازارچه به اذعان بسياري از مسئوالن از سمت 

افغانستان بوده اس��ت، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
بسياري از امكانات كش��ور ما هم در اين بازارچه در حال 
خاك خوردن است و اين كم كاري مسئوالن را مي رساند 

كه چرا به طور مستمر پيگير اين موضوع نبوده اند. 
  بازگشايي بازارچه با حكميت ممكن است

اگر نگاهي به اخبار و گفت وگوهاي مس��ئوالن خراسان 
جنوبي در اين س��ال ها بيندازيد بارها در سخنان آنها به 
بازگشايي اين مرز اشاره ش��ده اما هيچ گاه عملي نشده 

است. رس��يدگي نكردن به موضوع بازارچه يزدان سبب 
واكنش نماينده مردم قاين و زيركوه در مجلس شد. فرهاد 
فالحتي، تابستان امسال در نطق ميان دستوري خود در 
مجلس شوراي اسالمي وزير كشور را خطاب قرار داد كه 
بازارچه مرزي يزدان زيركوه چهارمين سال تعطيلش را به 
عزا نشسته و رخت عزايش را از تنش درآوريد. رئيس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بيرجند هم معتقد 
است:»راه اندازي اين گمرك باعث تسهيل مبادالت مرزي 

استان با افغانستان مي شود.« در اين ميان، محمود افخمي 
رشيدي سركنسول جمهوري اس��المي ايران با تأكيد بر 
اينكه بايد اتاق مش��ترك تجار بيرجند و فراه افغانستان 
تشكيل شود، افزود:»بس��ياري از مش��كالت طرفين با 

حكميت حل و فصل مي شود.«
  تعطيلي بازارچه تقصير افغانستان است

 محمدرض��ا فخر، رئيس س��ازمان بازارچه ه��اي مرزي 
خراس��ان جنوبي در گفت وگو با »ج��وان« در خصوص 

بازارچه يزدان گفت:»اين بازارچه از تاريخ ۹۳/۱۱/۵ بنا 
به تصميم دولت افغانس��تان يكطرفه بسته شد و داليل 
اصلي دولت افغانستان اين بود كه در نقطه مقابل مأمور 
گمرك ندارد. در جلسات زيادي پيگير بازگشايي بوديم 
و مسئوالن آنها قول پيگيري براي بازگشايي دادند و در 
همين ديدار اخير استاندار با والي فراه نيز وي قول مساعد 

براي پيگيري داد.«
فخر با بيان اينكه بازارچه يزدان در محدوده واليت هرات 
افغانس��تان قرار دارد،بيان ك��رد:»در ديدارهاي مختلف 
مسئوالن كشور چه در سطح رئيس جمهور و وزير صنعت و 
معدن به بازگشايي اين بازارچه اشاره شده است و هردفعه 
از طرف افغان قول بازگشايي داده شده اما عملياتي نشده 
اس��ت و هيچ وقت بازه زماني هم مشخص نشده است.« 
وي ادامه داد:»اين درحالي اس��ت كه ايران آمادگي دارد 
هر زماني آنها براي بازگشايي اقدام كنند، فعاليت خود را 
ش��روع كند،چراكه امكانات ما در بازارچه تكميل است و 
هنوز هم در حال حفظ و نگهداري اين امكانات هستيم، اما 
چون كار در بازارچه ها به صورت دوطرفه است بايد طرف 

مقابل هم موافقت كند.« 
رئيس سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان جنوبي گفت: 
»عدم احصاي درآمد براي دولت افغانس��تان ۷۰ درصد 
دليل افغان ها براي عدم بازگش��ايي اس��ت و۳۰ درصد 
مشكل ديگر به داليل ديگري بر مي گردد از جمله اينكه 
معموالً بازارچه هاي شرق كشور بيشتر صادركننده هستند 
تا واردكننده و اين موضوع سبب مي شود  تراز تجاري آنها 
مثبت باشد و طرف افغان نخواهد تنها واردكننده باشد و 
تجار آنها مي خواهند از كاالي آنها نيز به كشورمان وارد 
كنيم و اين تعامل دوطرفه باشد كه منافع تجار افغانستان 

هم تأمين شود.«

  سجاد مرسلي
اينك كه خدمت به نيازمندان سراس�ر كش�ور با نام 
امام رض�ا)ع( در قال�ب اعزام گروه ه�اي جهادگران 
رضوي محقق ش�ده اس�ت، دوس�تداران خدمت در 
سايه آستان مقدس رضوي همراه با گروه هاي جهادي، 
راهي مناط�ق محروم مي ش�وند. همه دس�ت به كار 
ش�ده  و در جه�ت محروميت زدايي كش�ور، فعاليت 
گس�ترده اي را ش�روع كرده اند. همراه ب�ا گروه هاي 
جه�ادي دانش�جويان، بعض�ي گروه ه�اي جهادي 
مستقل نيز در خراسان رضوي، هرمزگان، سيستان 
و بلوچستان و استان هاي ديگر مورد حمايت آستان 
قدس قرار گرفته اند تا در قلب مناطق محروم كشور 
براي كاه�ش فاصله طبقات�ي و زدودن چهره فقر در 
اطراف شهر ها و روستا هاي كشور تالش كنند؛ كاري 
كه به دس�تور توليت آس�تان قدس رضوي توس�ط 
معاونت امداد مستضعفان آستان مديريت مي شود. 

    
در ش��ش ماهه نخست س��ال جاري ۴6۴ ميليون تومان 
اعتبار توس��ط معاونت امداد مس��تضعفان آستان قدس 
رضوي براي اعزام ۲۲۹ گروه جه��ادي به مناطق محروم 
سراسر كشور اختصاص يافته اس��ت.  در همين راستا و با 
توجه به اينكه گروه هاي جهادي دانشجويي استقبال خوبي 
از اين طرح داشتند، بيش از ۳۰۰ گروه از دانشجويان در 
بخش هاي عمراني و پزشكي به مناطق محروم كشور اعزام 
ش��دند.  در همين رابطه معاون امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوي با اش��اره به نوع خدمات گروه هاي جهادي 
به »ج��وان« گفت:»حمايت از اع��زام گروه هاي جهادي 
و فعاليت آن��ان در زمينه فرهنگ��ي، اجتماعي، عمراني و 
پزشكي در مناطق محروم تا سقف ۵ ميليون تومان براي 
هر گروه بوده  است.« مصطفي خاكسار ادامه داد:»در شش 
ماهه نخست امسال، ۳۹ درصد فعاليت گروه هاي جهادي 
عمراني، ۲۳ درصد آموزشي، ۱۷ درصد در حوزه سالمت 
و بقيه خدمات، صرف اشتغالزايي و تحقيقات شده  است. 
همچنين توانمندسازي و اش��تغالزايي محرومان و اقشار 
بي بضاعت رويكرد اصلي سياس��ت هاي محروميت زدايي 
آستان قدس رضوي است و ۱۲ درصد خدمات گروه هاي 

جهادي نيز صرف اشتغال شده است.«
  اعزام گروه هاي جهادي به 20 استان كشور

خدمت گروه هاي جهادي در ۲۰ استان كشور بسيار مشهود 
است كه در اين ميان خوزستان با فعاليت ۳۴ گروه جهادي، 
از باالترين حمايت گروه هاي جهادي در شش ماهه نخست 
سال ۹۷ برخوردار شد و پس از آن به ترتيب ۲۴ گروه جهادي 
در خراسان رضوي، ۲۱ گروه در خراسان شمالي و ۱۸ گروه 
در آذربايجان غربي خدمت رساني كردند. در مجموع نيز 6۹ 
گروه به دهستان هاي هدف و ۱6۰ گروه به خارج دهستان  در 
اين استان ها اعزام ش��دند.  معاون امداد مستضعفان آستان 
قدس رضوي با اشاره به اهم اقدامات اردوهاي جهادي اعزامي 
به دهستان هاي هدف خراسان رضوي در نوروز ۹۷ گفت:»در 
راس��تاي محروميت زدايي از دهستان هاي هدف با اقدامات 

مقدماتي، تعداد ۲۳ گروه جهادي شامل ۹۲۹ نفر تشكيل و در 
ايام نوروز ۹۷ به سه دهستان دره يام خوشاب، شعبه رشتخوار 
و بخش رضويه مشهد اعزام شد و خدماتي در حوزه بهداشت، 
درمان و سالمت، عمراني عام المنفعه،خانه مددجويي، حمام 
و سرويس بهداش��تي براي محرومان و خدمات ديگري در 
حوزه هاي فرهنگي و آموزش��ي بهداش��ت فردي و محيط، 
اشتغال و بازاريابي، قرآن و احكام، معاشرت، معارف اسالمي و 
توانمندسازي ارائه دادند.« خاكساري  افزود:»در اين مأموريت 
به مدت ۱۰ روز با كمك ۹۲۹ نفر، خدمات پزشكي بهداشتي و 
سالمت براي ۴۹۳۷ نفر توسط هشت گروه پزشكي، خدمات 
فرهنگي و آموزشي براي 6 هزار نفر توسط سه گروه فرهنگي 
و 6۸ مورد اقدامات عمراني توسط ۱۲ گروه عمراني با هزينه 
تقريبي ۳۳۵ ميليون تومان انجام ش��د كه عالوه بر نيروي 

جهادي متخصص رايگان، بيش از ۵۰ درصد هزينه ها توسط 
خيران و مشاركت مردمي و مس��اعدت هاي محلي تأمين 
شد.« وي يادآور  شد از اين تعداد ۵6۰ نفر در قالب هشت گروه 
جهادي توسط بسيج دانشجويي اعزام شد و با هماهنگي به 
عمل آمده از اين تعداد، چهارگروه پزشكي، فرهنگي و آموزشي 
به روستاهاي هدف اعزام و چهارگروه عمراني در روستاهاي 
همجوار دهستان هدف به كارگيري و توسط نمايندگي آستان 

قدس در خراسان رضوي مديريت شد. 
  خدمات در حوزه سالمت

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي با اشاره به خدمات 
پزشكي و بهداش��تي به عنوان يكي از اقدامات ميداني مهم و 
تخصصي گروه هاي جهادي گفت:»تنها در نوروز امسال ۴۹۳۷ 
نفر از خدمات دندانپزشكي، چشم پزشكي، مامايي، مشاوره، 

طب سنتي، پزشك عمومي و ساير خدمات متفرقه پزشكي بهره 
بردند و نيز خدمات دارويي رايگان بين محرومان و نيازمندان 
به مبلغ ۴۱۰ ميليون ريال توزيع شد.« وي در خصوص اعزام 
پزش��كان خادميار و كادر درماني در حوزه س��المت در شش 
ماهه اول س��ال ۹۷ اظهار داش��ت: »تعداد ۸۵ گروه جهادي 
سالمت به مناطق محروم كش��ور اعزام گرديد و اعتباري بالغ 
بر ۹۵ مييلون تومان براي كمك به استان هايي كه براي اعزام 
گروه هاي جهادي س��المت در دهه كرامت به دهستان هاي 
هدف و ساير مناطق محروم اعالم آمادگي كرده بودند، پرداخت 
شد.« خاكسار قهرودي به ارائه خدمات دندانپزشكي گروه هاي 
جهادي در حاشيه شهر مش��هد توسط جهادگران رضوي نيز 
اشاره و تصريح كرد:» در راستاي ارائه خدمات پزشكي و درماني 
به محرومان و نيازمندان با اس��تفاده از ظرفيت بهداري سپاه 
دانشگاه علوم پزش��كي، پزش��كان جهادي و... گروه جهادي 
دندانپزشكي با سه دستگاه يونيت سيار و تعداد ۲۰ نفر پزشك، 
دس��تيار و خادميار در حاشيه شهر مش��هد مقدس و كانون 
مركزي بولوار توس تشكيل شد و با هماهنگي انجام شده، اين 
گروه تا پايان سال ۹۷ و در مقاطع هفت تا ۱۰ روزه در كانون هاي 
مختلف شهر مستقر و به نيازمنداني كه قبالً شناسايي و ليست 

شده اند، خدمات پزشكي ارائه خواهند كرد.«
  خدمات عمراني و فرهنگي 

اما با گذري به ميزان عملكرد و خدمات عمراني انجام شده 
گروه هاي جهادي مشخص مي ش��ود اقدامات خوبي در 
اين رابطه انجام شده اس��ت كه احداث يك واحد مسجد، 
يك واحد مهد ق��رآن، ۲۳ واحد خانه دام، ۱۰ واحد منزل 
مددجو، هشت س��رويس بهداش��تي و حمام نيازمندان، 
تعمير و مرمت هفت واحد مس��جد و ۱۵ واحد سرويس 
بهداشتي مساجد دهستان شعبه رشتخوار فقط در نوروز 
۹۷ از اقدامات عمراني جهادگران رضوي در سه دهستان 
هدف در دره يام، شعبه رشتخوار و بخش رضويه مشهد بوده 
است.  همچنين گروه هاي جهادي در نوروز سال جاري در 
امامزاده فاضل دهستان هدف شهرستان رشتخوار، ايستگاه 
صلواتي و پذيرايي از زائران و مسافران نوروزي برپا و نيز در 
مجموع ۲۵ جلسه كالس آموزش احكام و معارف اسالمي، 
۲۰ جلسه آموزش بهداشت و ۲۰ جلسه كالس آموزشي 

هنري و اشتغال برگزار كردند. 

جهادگران رضوي در 229گروه به 20 استان کشور اعزام شدند

بازگشايي بازارچه مرزي يزدان شهرستان زيركوه خراسان جنوبي  فقط وعده بود

غبار تعطيلي روي بازارچه اي که رتبه برتر صادرات را داشت


