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گزارش

گزارش میدانی از برداشت زعفران در تربت حیدریه

امیدواریزعفرانکاران
بهواقعیشدنقیمتطالیسرخ

شعبانی -هوا گرگ و میش است و هنوز خورشید
باال نیامده .هوای پاییزی بس ناجوانمردانه سرد
استامااندکاندکجمعیارانزعفرانیمیرسند.
گلچینها پا بر زمینهای ارغوانی میگذارند و
شال کمرشان را سفت میکنند تا با دستهای
رنـجدیــده خــود گل بچینند.صبح زود،مــــردان و
زنان زعفرانکار این دیار به امید روزهــای خوب و
خوش برای برداشت طالی سرخ در حال تالش و
کوششهستند.آنهاگلهاییازجنسگرانترین
ادویه دنیا را از زمین میچینند و امیدوارند تا پای
دالالن زعفران هم از میان برچیده شود.اینجا
تربتحیدریهاست؛قطبتولیدزعفراندنیا.حدود
 10روز است که پیاز زعفران در زمینهای مناطقی
از جلگهرخ این شهرستان به گل نشسته است.
هر ساله با توجه به سردسیر بودن منطقه نسر در
جلگهرختربتحیدریه،نخستینگلهایزعفرانی
از این منطقه وارد بازار زعفران میشود.در هوای
تقریبا سرد پاییزی این روزها هستند مردان و زنانی
که چشم به زمینهای ارغــوانــی خــود بستهاند و
امیدوارند تا دسترنج یکساله خود را برداشت و
برای هزینه یکسال آینده خود اندوختهای حالل
را ذخیره کنند .امسال به نظر میرسد کشاورزان
امیدوارترازسالهایقبلهستندومعتقدندقیمت
زعفران هنوز به واقعیت نرسیده و حق کشاورزان
بیشتر از این است .کار برداشت زعفران از ۹۰هزار
هکتار اراضی زعفرانخیز خراسان رضوی کمکم

آغازشدهواینروزهامحورمواصالتیتربتحیدریه
به زاوه که قطب تولید زعفران جهان است،شاهد
افزایشترددزعفرانکارانمنطقهاست.بهگزارش
خراسانرضوی،دراواخرمهرماهواوایلآبانهرسال
باسردشدنهوا،فصلبرداشتطالیسرخازمزارع
زعفرانخیزخراسانرضویآغازمیشود.
•اشتغالزایی ۷۰۰هزارنفریزعفران

محصول زعفران به عنوان یکی ازمهمترین منابع
درآمدزایی و اشتغال مردم منطقه تربت حیدریه و
زاوه به شمار میرود که بیش از  ۷۰۰هزار نفر در
شهرستانهایتربتحیدریهوزاوهمشغولبرداشت
وفراوریاینمحصولاستراتژیکهستند.عالوهبر
تربت حیدریه و زاوه که عنوان قطب تولید زعفران
ایــران و جهان را به خود اختصاص دادهان ــد ،این
محصول در شهرستان های م ـهوالت ،رشتخوار،
کاشمر ،بردسکن ،نیشابور و فریمان نیز کشت
میشود.اماخاکحاصلخیزشهرستانزاوهوتربت
حیدریه بر عیار طالی سرخ در این منطقه افزوده
است.بر همین اساس از مجموع حدود  ۱۰۸هزار
هکتار اراضــی زیرکشت ایــن محصول در ایــران،
استانهای خراسان رضوی با ۹۰هزار هکتار و۷۸
درصد تولید و خراسان جنوبی با  ۱۵هزار و ۷۰۰
هکتار و حدود ۷درصد و همچنین دیگر استانها با
 ۸هزار هکتار دیگر به ترتیب بیشترین میزان کشت
و تولید این محصول را به خود اختصاص دادهاند.
به گفته یکی از کارشناسان کشاورزی،میانگین
برداشت زعفران در اراضی منطقه تربت حیدریه
هرهکتار ۴٫۲کیلوگرماستکهباروشهاینوینو
ارگانیک در سالهای اخیر در برخی مزارع این رقم
بهچهاربرابرافزایشیافتهاست.
•پیشبینیبرداشت ۳۰تنزعفران

محمدی مدیر جهاد کــشــاورزی تربت حیدریه
میگوید:امسالسطحزیرکشتزعفراندرمنطقه
تربتحیدریهبا ۳۰درصدکاهشروبهروبودهاست
و پیشبینی می شود از سطح بیش از  ۹هزار هکتار
اراضی زعفران منطقه تربت حیدریه حدود  ۳۰تن
زعفران خشک برداشت شود.وی گرمای مردادماه
و نبود بارندگی مناسب و البته سرمای زمستان را
باعث افت سطح زیرکشت این محصول میداند
و میافزاید :سال گذشته حــدود  ۳۷تن زعفران
خشک برداشت شد که امسال با افت تولید مواجه
هستیم.این در حالی است که در استان خراسان
رضوی  ۱۱۷هزار خانوار به کشت زعفران مشغول
هستند که از این میزان  ۱۴تا  ۱۵هزار خانوار در
تربت حیدریه و بیش از  ۲۰هزار خانوار در زاوه به

اینکاراشتغالدارند.اکنونبهازایهرهکتارزمین
زعفران ۲۲۰،نفرروزمشغولکارهستندکهدرکل
 ۷۰هزار نفر اشتغال مستقیم دارند و دو تا سه برابر
این رقم ،اشتغال غیرمستقیم در این فصل را شاهد
هستیم.اماباتوجهبهآغازفصلبرداشتاینمحصول
مهمتریندغدغهکشاورزانوتولیدکنندگانزعفران
قیمت آن است .اکنون قیمت هر کیلو زعفران تر در
بازار گل بین یک تا یکمیلیون و  ۲۰۰هزار تومان
است و رشد بسیار زیــادی نسبت به سال گذشته
داشتهاست.البتهگلزعفرانهرسالبنابهکیفیتی
کهداردمعاملهمیشود،هرچندگاهیاینقیمتدر
اوایل شب با فراوانی گل کمتر هم میشود .یکی از
زعفرانکاران که به بازار گل تربت حیدریه آمده که
دوشباستراهاندازیشدهاست،میگوید:تقریبا
یکسال است که در این اوضــاع اقتصادی کشور
چشمانتظاریمتازعفرانخودرابهگونهایبفروشیم
کهمرهمیبردردهایالتیامنیافتهمانباشد .البته
امسالقیمتهاخیلیبهترازسالگذشتهاست.وی
کهازکشاورزانمنطقهرختربتحیدریهاست،بیان
میکند :امروز گلهای خود را به بازار گل آوردم و به
قیمت بین  ۹۰۰تا یکمیلیون و  ۱۰۰هزار تومان
میخرند که خیلی بهتر از قیمتهای سال گذشته
است.البتههزینههایکاشتوبرداشتهمامسال
افزایشیافتهاست.
•امسالمحدودیتزمانومیزانخریدوجود
ندارد

از طرفی به گفته نماینده مردم تربت حیدریه،زاوه
و مــهوالت در مجلس ش ــورای اســامــی امسال
محدودیتیازلحاظزمانخریدومیزانخریدتوسط
سازمان تعاون روستایی وجــود نــدارد و احتمال
کاهش قیمت زعفران از قیمت کف اعــام شده
نزدیک به صفر است.نماینده مردم تربت حیدریه
میگوید:مافیای زعفران در صادرکنندههای
سنتی متمرکز شده است.دکتر محسن زنگنه از
رقابت منفی بین صادرکنندگان ،نبود زیر ساخت
هایالزمبرایحمایتازکشاورزدرفصلبرداشت
و همچنین تعارض منافع کشاورز و صادرکننده
به عنوان سه دلیل عمده قیمت پایین زعفران یاد
میکند و می گوید :اکثر صادرکنندگان زعفران
سنتی هستند و این محصول را فلهای و بدون برند
دربازارجهانیبهفروشمیرسانند.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

در یکی از روستاهای خوشاب انجام میشود:

خانهدارشدن زوجچادرنشین
به همت بسیج و خیران

علی اکبر ملکی /در یک روز پاییزی به روستای
شیرخان در فاصله  25کیلومتری خوشاب
میروم؛ در انتهای روستا پیرمرد و پیرزنی در
چادردرحالزندگیهستندوچندمترآنطرفتر
نیروهای بسیج سازندگی شهرستان خوشاب به
همراه خیران شهرستان ،آستین باال زدهاند و در
حال ساخت و تکمیل خانهای هستند تا در هفته
وحدت ،این پیرمرد به همراه همسرش قبل از
فرارسیدن سوز زمستان و برف و بــاران ،در آن
ساکن شود؛ زوجی که به گفته خودشان از ابتدا
سرپناهی متعلق به خودشان نداشتند.
• 50سال خانهبهدوش

جالل مزار زهی ،پیرمرد حدودا  60ساله زابلی،
در گفتوگو با خراســان رضوی با بیــان اینکه از
برادران اهلسنت است و 50ســال تمام ایران را
گشتهوشغلشمسگریاست،میگوید:بهدلیل
گرانی و کسادی بازار بعد از  12سال سکونت در
مشهد و سکونت در روستاها و شهرهای مختلف
ایران ،بــه زادگاه همســرم برگشــتیم و بــه دلیل
اینکه سرپناهی نداشــتیم ،در این نقطه در چادر
زندگی میکنیــم.وی با اشــاره به اینکــه اصالتا
زابلــی و از سیســتان و بلوچستان اســت ،ادامــه
میدهد:سختیهایزیادی کشیدهایموخانواده
و بســتگانمان نیــز عمــری را در چادرهــا غریب و
شهربهشهردرنقاطمختلفایرانزندگیکردهاند.
مزارزهیباشکروسپاسبهدرگاهخداوندسبحان
میگوید :از پدران و نیاکانم مسگری را آموختهام
ولیاینروزهابهدلیلگرانیمسوگرانیقلعکه
از 50هزارتومانبهدومیلیونتومانرسیده،توان
خرید آنرا نداریم و مردم نیز به دلیل گرانی مانند
گذشتهرغبتیبهسفیدکردنمسهاواستفادهاز
ظروفمسیندارند.
•تا پایان هفته وحدت در خانه ساخته شده
ساکن می شوند

قــرار است تا پایان هفته وحــدت او و همسرش
در خانه ای که بسیجیان و خیران می سازند
ساکن شوند.خانم شیرخانی همسر مزار زهی
در گفتوگو با خراسان رضــوی با بیان اینکه
بعد از راهی کردن فرزندانم به خانه بخت راهی
زادگاهمشدیمودرحاشیهروستادرچادرزندگی
میکنیم،میگوید:ازخانهبهدوشیوشهربهشهر
رفتن خسته شدهایم و از طرفی درآمــدی برای
زندگی مانند گذشته نداریم.وی در حالی که به
پاهایش اشاره میکند و از خانهنشین شدنش
در ایام پیری سخن میگوید،میافزاید :حدود 5
سال است به علت درد پاهایم نمیتوانم زیاد راه
بروم و نمازهایم را نشسته اقامه میکنم.
•قناعت کردیم

او با بیان اینکه سختی زیادی در نقاط مختلف
ایــران کشیده اســت ،میافزاید :با کم زندگی
قناعت کردیم و ساختیم و شاکر خدا هستیم.
شیرخانی میگوید :بعد از ازدواج به همراه
همسرم حدود  12سال در منزل پدری شوهرم
در مشهد ساکن بودیم و بعد از فوت آنان به یکی
از روستاهای شهرستان جوین کوچ کردیم.او
ادامه میدهد  :شغل همسرم مسگری است و
مغازهای ندارد .هر روز سوار بر موتور یا ماشین
عبوری به یکی از روستاها میرود و با برپاکردن
کــوره مسگری سیارش با پیکنیک کارهای
جزئی انجام میدهد اگــر چه درآم ــد زیــادی
نیز ندارد.کمی آنطرفتر به سراغ نیروهای
بسیج سازندگی شهرستان خوشاب میروم.
بسیجیانی که بدونهیچ چشمداشت و توقعی
روز جمعه تفریح و استراحت را بر خودشان حرام

کرده و به سراغ کمکرسانی و ساخت خانه و
سرپناه برای برادر دینیشان شتافتهاند.هادی
شبرخانی از بسیجیان سازندگی که مشغول
ساخت خانه بــرای زوجــی اســت که در چادر
زندگی میکنند ،در حالی که مالط سیمان را
برای پرکردن درزها به دیوار میزند ،به خراسان
میگوید که در گروه جهادی شهید محمدرضا
شیرخانی در حــال فعالیت اســت و تاکنون
اردوهای جهادی زیادی رفته و از کارکردن برای
محرومان و نیازمندان خوشحال است.
•رفع نیاز محرومان مهمتر از استراحت و
تفریح در روز جمعه

او با بیان اینکه تاکنون به  25اردوی جهادی
در نقاط مختلف کشور از جمله امدادرسانی
بــه ســیـلزدگــان اســتــان گلستان رفته اســت،
م ـیافــزایــد :از خــدا مـیخــواهــم بــا ریشهکنی
کرونا و دادن سالمت به همه مردم و ما توفیق
بدهد در خدمت بــرادران دینی و همشهریان و
هموالیتیهای خودمان باشیم و بتوانیم به مردم
بیشتر از این خدمت کنیم.کمی آنطرفتر مزار
زهی با به دوش گرفتن دبه آب خنک و رساندن
ن را تحویل نوجوانی 16
به محل کار بسیجیان آ 
سالهازبسیجیانسبزوارمیدهد.سبزوارییکی
دیگر از بسیجیان با بیان اینکه از گروه جهادی
مسجدالمهدیسبزواربرایخدمتبهمحرومان
عازم روستای شیرخان شده است ،در پاسخ به
اینکه چرا روز جمعه آمدهای و به دنبال تفریح و
استراحت نرفتهای ،با خواندن این شعر که «بنی
آدم اعضای یکپیکرند /که در آفرینش زیک
گوهرند» میگوید :ما انسانها نیازمند کمک
به همدیگر هستیم و رفع مشکل مردم مهمتر از
تفریح و سرگرمی من در روز جمعه است.
•اعزام  30نفر بسیجی برای ساخت خانه

به ســراغ مسئول بســیج ســازندگی شهرستان
خوشــاب در این اردوی یک روزه میروم.فرهی
در گفتوگــو با خراســان رضوی با بیــان اینکه
برای ساخت این خانه که قبال بخشی از آن توسط
گروههای جهادی ساخته شده و در حال تکمیل
آن هســتیم ،اظهار کــرد  30:نفر از بســیجیان
شهرستان خوشاب ،سبزوار و برخی از نیروهای
بومــی و مردمــی به میــدان آمدنــد تــا بتوانیم با
کمک خیران ،کمیته امداد و بســیج ســازندگی
خوشــاب ســاخت این خانه را قبل از زمستان به
اتمام برســانیم.وی در پاسخ به ســوال خبرنگار
خراســان که چگونه آنها را شناســایی کردید،
گفت :برای افتتاح پروژهای به روستای شیرخان
رفته بودیم که از نزدیک آنها را دیدیم و وضعیت
زندگیشان بررسی شــد.فرهی افزود :در قدم
اول این پیرمرد و همسرش تحت پوشش کمیته

امداد حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفتند و در
قدم بعدی برای رهایی از چادرنشــینی با کمک
خیران شروع به ساخت خانه کردیم.
•جمع آوری  360میلیون ریال کمک نقدی

اکرم شــیرخانی از اعضای شــورای بخش نوده
انقالب و عضو شــورای روســتای شــیرخان نیز
دراینباره با بیان اینکه حدود یکسال از ورود
آنها به این روســتا و زندگی در حسینیه و چادر
میگــذرد به خراســان رضــوی گفت :بــا کمک
کمیته امداد ،بسیج سازندگی خوشاب و خیران
روســتای شــیرخان وجمــعآوری  36میلیــون
تومان ســاخت خانه برای این زوج آغاز شد.وی
با بیان اینکه خانهای برای اجاره در این روســتا
وجود نداشت تا در اختیار این دونفر قرار دهند،
افــزود :زمین این خانه توســط یکی از بســتگان
همســر آقای مــزار زهــی اهدا شــده و چــون در
حاشیه روستا و در محدوده قرار دارد ،د به دلیل
نداشــتن امکانات آب ،برق و گاز به دنبال تامین
زیرســاختهای مربــوط و تامیــن وســایل خانه
برای آنها هستیم.او افزود :بعد از اقامه نماز در
مسجد جامع روستای شیرخان و صرف ناهار در
منزل یکی از بسیجیان روستا ،همه بسیجیان به
محل کار خودشان در حاشیه روستا برمیگردند
و شروع به ادامه کار میکنند.
•پیگیری برای اتصال به شبکه برق ،آب و گاز

در این هنگام جمعی از مسئوالن شورای بخش و
مسئوالن دیگر برای سرکشی و بازدید از روند کار
حضور مییابند و موضوع تامین امتیاز آب ،برق
و گاز مطرح می شود.دهیار روستای شیرخان
با اظهار اینکه زمین ساخت خانه در محدوده
اداری ثبت شده است ،بیان میکند :از خردادماه
نامه نگاری های الزم برای مسکونی اعالم شدن
این زمین و تامین زیرساخت ها انجام شده ولی
تاکنون نتیجهای نداشته است.در بین سخنان
مختلف و بیان موضوعات دیگر ،پیشنهاد تامین
سوخت نفت سفید از طرف خبرنگار خراسان
برای گذران زمستان تا انجام مراحل گازکشی
مطرح میشود که یکی از اعضای شورای بخش
نوده انقالب تامین سوخت چندماه آینده را با
دادندوبشکهنفتسفیدتقبلمیکند.خورشید
در حال غروبکردن است و خانه رنگ و بوی
نویی به خودش گرفته است .اما هنوز برخی از
کاستیها وجود دارد و نیازمند کمک خیران
برای رفتن آقای مزار زهی و همسرش زیر سقف
آن است .همه از خوشحالی آقای مزار زهی و
همسرش برای خانهدار شدنشان بعد از 60سال
زندگی خشنود هستند و از کمک به یک برادر
دینی در این روستای محروم شهرستان خوشاب
لذتی وصف نشدنی دارند.

