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اهالی «دمزآباد» روستایی نزدیکی ورامین ،در اشتغالزایی نمونه هستند

در این روستا بیکاری معنایی ندارد

ممنوعیت صادرات چای لغو شد

اس��تاندار گی�لان از لغو دس��تور ممنوعیت
ص��ادرات چ��ای داخلی خب��ر داد و گف��ت :با
پیگیریهای انجام شده از سوی مسؤوالن استان
دس��تور لغو ممنوعیت صادرات چای داخلی به
وزارت اقتصاد ابالغ شد .به گزارش مهر ،مصطفی
ساالری در حاشیه جلسه ش��ورای برنامهریزی
استان گیالن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه
چای یک محصول اس��تراتژیک برای این استان
است ،اظهار کرد :اعمال ممنوعیت صادرات چای
داخل��ی که مدتی قبل از س��وی وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت اعالم ش��ده بود ب��ا پیگیری
نمایندگان گیالن در مجلس ش��ورای اسالمی
و فع��االن صنعت چای لغو و ب��ه وزارت اقتصاد
ابالغ ش��د .استاندار گیالن با اشاره به بستههای
حمایتی دولت در س��الهای اخیر برای احیای
باغ��ات چای تخریبش��ده و بازگرداندن آنها به
چرخه تولید ،گفت :صادرات چای داخلی فرصتی
مناسب برای رونق تولید داخل و افزایش درآمد
چایکاران است .وی با تأکید براینکه نباید اجازه
دهیم بازارهای چای ایرانی در خارج از کش��ور با
تصمیمات غیراصولی از دست برود ،خاطرنشان
کرد :مسؤوالن اس��تان گیالن اقدامات مناسبی
برای احی��ای دوباره بازار چای انج��ام دادهاند تا
منافع آن نصیب چایکاران شود.

روستاییان «دمزآباد» در جنوب شرقی پایتخت،
درحالیکه بسیاری از هموطنان از مشکل بیکاری
رنج میبرند ،با همت و تالش این مشکل را بهطور
کامل حل کردهاند .در  ۵۴کیلومتری جنوب شرق
شهر تهران روستایی زیبا به نام «دمزآباد» واقعشده
اس��ت .این روستا  ۵کیلومتر با شهر ورامین فاصله
داش��ته و در همسایگی روس��تاهای «آبباریک» و
«جعفرآب��اد جن��گل» ق��رار دارد و از توابع بخش
«جوادآباد» ورامین است .اما مسالهای که «دمزآباد»
را از سایر روستاهای اطراف متمایز کرده است ،نرخ
بیکاری پایین این روستاس��ت .مردم س��ختکوش
«دمزآباد» با تالشی وصفناپذیر در جهت پیشرفت
و توس��عه روس��تا تالش کردهاند ،تا امروز بهجایی
رسیدهاند که میتوان دمزآباد را یکی از قطبهای
اشتغال روستایی در استان تهران دانست .باغبانی
از فعالیته��ای مورد عالقه دمزآبادیهاس��ت که
اغلب در کنار خانهها یا زمینهای کش��اورزی این
روستا با کاشت درختان مثمر ،اقدام به ایجاد باغاتی
سبز ،زیبا و پر میوه کردهاند ،تا از این طریق عالوه
بر اس��تفاده از میوه این درختان ،آنها را به شهرها
فرس��تاده و فضای روستا را نیز مفرح کنند .معاون
مال��ی و اداری فرمان��دار ورامین در این باره به مهر
گفت :مبلمان روس��تایی در بی��ش از  ۹۰درصد از
روستاهای ورامین تکمیل شده و خدمات زیربنایی
در این روس��تاها در حال انجام است و همچنین از
دهیاران خواسته شده سراغ اشتغال بروند ،دمزآباد
نیز از روستاهایی است که در این زمینه موفق بوده
اس��ت .مجتبی بوربور گفت :پیراهنهای تولیدی
این روس��تا مورد استقبال مردم شهرستان ورامین
و دیگر مناطق قرار گرفته است و از دهیار و شورای
اسالمی روستا خواسته شده فروشگاهی برای عرضه
محصوالت دمزآب��اد در همین روس��تا راهاندازی
کنند تا عالقهمندانی که به روس��تا میآیند ،عالوه
بر تفریح و گشتوگذار بتوانند از محصوالت تولیدی
روستا خرید کنند .یکی از تولیدکنندگان پیراهن
در دمزآب��اد به مهر گف��ت :ابتدای ای��ن کارگاه را
برای کارآم��وزی راهاندازی کردیم اما پس از مدتی
توانستیم  ۱۵نفر را به کار بگیریم .وی در پاسخ به
این سوال که آیا شرایط اقتصادی کنونی اثر منفی
بر تولید این کارگاه داشته یا خیر؟ گفت :تا حدودی
تاثیر پذیرفتیم .در حال حاضر  ۱۰کارگر داریم اما

سمنان

برآورد جمعیت یوزپلنگهای توران
شاهرود  ۲۰قالده است

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت اس��تان
س��منان با بیان اینکه رشد مشاهدات یوز در
پارک توران ش��اهرود نویدبخش افزایش این
گونه است ،گفت :برآورد ما از جمعیت یوزهای
توران ۲۰قالده اس��ت .عباسعلی دامنگیر در
گفتوگو با مهر ،همزمان با روز ملی یوز ضمن
بیان اینکه برآورد جمعیت یوزپلنگهای پارک
ملی توران شاهرود  ۲۰قالده است ،تأکید کرد:
سازمان حفاظت محیطزیست طی سالهای
اخیر بویژه در دولت جدید سعی کرده تالش
خ��ود را ب��رای افزایش امنی��ت حیاتوحش
مناطق تح��ت مدیریت ،بویژه مناطق مهم از
لحاظاستراتژیکوزیستگاههایمنحصربهفرد،
به کار برد ،لذا از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴
قالده یوزپلنگ رویت و توسط دوربینها ثبت
و ضبطشده است.

نما
فعالیت  ۷۰بانوی قالیباف در دمزآباد
دهیار دمزآباد در گفتوگو با مهر اظهار داشت :نخستین قدمی که در روستای دمزآباد برداشتیم ،اصالح
زیرساختها بود که ابتدا سعی کردیم شبکههای آبرسانی را اصالح کنیم که در این راستا هزار و  ۷۰۰متر از
لوله خط انتقال آب شرب این روستا تعویض شد .مجید میررجب گفت :در زمینه بهسازی معابر بزرگترین
پروژه روستایی بخش جوادآباد را اجرا کردیم که در این راستا حدود  ۱۷هزار مترمربع از معابر این روستا
جدولگذاری و آسفالت شد و در امور فرهنگی نیز توانستیم بوستان محلهای ،زمین چمن ورزشی و سالن
ورزشی را احداث کنیم و کمیته بانوان روستای دمزآباد را تشکیل دهیم .مسؤول کمیته بانوان روستای
دمزآباد گفت :عمده فعالیت بانوان دمزآبادی قالیبافی است که  ۷۰نفر بانوی قالیباف زیر نظر کمیته بانوان
فعالیت دارند و تابلوفرشهای بینالمللی با برند «میناخانی» که ثبت جهانی شده است را تولید میکنند.
پرورش کبک دیگر فعالیت روستاییان دمزآباد است ،یکی از پرورشدهندگان کبک گفت :این مجموعه
را از سال  ۹۳راهاندازی کردیم .نخستین روستایی هستیم که در استان تهران پرورش کبک میدهیم و از
تولید تخم نطفهدار ،جوجه و در نهایت تولید گوشت و عرضه به بازار را عهدهدار هستیم.

اگر این کارگاه حمایت ش��ود ت��ا  ۴۰کارگر در آن
قادر به اشتغال هستند .ما پیراهن بچگانه تا مردانه و
سایزهای خیلی بزرگ تولید میکنیم و خیاطی به
طور تخصصی در این روستا فراگیر شده است و از
این موضوع خوشحالیم.

■■بومگ�ردی در خانههای روس�تایی دمزآباد با
طعم «دمی بلغور»

یکی از اقدامات خوبی که در دمزآباد انجام شده
است ،حفظ خانههای بومی این روستا توسط اهالی
است .این خانهها شکل ظاهری سنتی روستا را حفظ
کردهاند و از طرفی استعداد مناسبی برای راهاندازی
اقامتگاه بومگردی دارند .دختر یکی از اهالی قدیمی

عاشورا ماند ،اربعین هم میماند
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
و حقا که جا دارد گلهمند
باش��یم بابت س��کوت گوشخراش مدعیالعموم!
اینجا فقط بحث خبط و خطا و خیانت یک روزنامه
نیس��ت؛ بحث یک جریان است که ناظر بر فاصله
انداختن میان مردم کش��ورهای منطقه ،بنا دارد
اربعی��ن را بزند! زیارتی که به اس��تناد دوس��ت و
اعتراف دشمن ،در حال حاضر مهمترین برگ برنده
جهان اس�لام علیه آمریکا و اسرائیل است ،آن هم
در عص��ری که مکه و مدینه ،دس��ت عمال گوش
به فرمان آمریکا و اسرائیل است! و حکایت قدس،
تو گویی اسیر است! از قضا ،جای ورود نهادی مثل
«شورایعالی امنیت ملی» همینجاست ،نه آنجا
که قلمزن متعهد ،معطوف به مشکالت مردم ،چند
تا نقد درس��ت به دولت وارد میکند! از «دلنوشت
شهادت» س��وق پیدا کرد این متن به «یادداشت
سیاست» و چارهای هم نبود اما قدرمسلم ،خدایی
ک��ه «زیارت عاش��ورا» را نگه داش��ت ،حفاظت از
«زیارت اربعین» را هم بلد اس��ت! و این درس��ت
که پیکر قاسم والفجر  ۸هنوز هم بازنگشته ،لیکن
چ��ه خوب گفت وزوایی ش��هید که «م��ا کربال را
برای خودمان نمیخواهیم ،برای نس��لهای آینده

میخواهیم»! گمانم همان گونه که زیارت عاشورا
منجر به باز شدن راه کربال شد ،زیارت اربعین هم
ختم به رهایی قدس بش��ود! آن سالیانی که امام
بزرگ��وار ما فرمود «راه ق��دس از کربال میگذرد»
قاسم سلیمانی درگیر کربالی  ۵بود و هنوز حتی
به کربال هم نرسیده بودیم! اینک اما به کوری چشم
دشمنان و دشمنپرس��تان ،جوری مردم عراق از
زوار اربعین سید و ساالر شهیدان پذیرایی میکنند
که جهان را به حیرت واداش��ته! خودم در سفری
خیلی سال پیش دیدم همان اشتیاق ما را به کربال،
مردم عراق دارند به زیارت مضجع نورانی امام رضا
علیهالس�لام! و با چه حسرتی! و چه بغضی! و چه
اش��کی! خود آقا به کمر جماعت بیشرف بزند که
اینجور میخواهند وارونه نمایش دهند حقایق را!
سوزش غربزدهها از شورش خلق عالم ،گویی تمامی
ندارد! نه تیر سهشعبه ،حریف پرواز خون علیاصغر
ش��د و نه این شعبات ش��بهه قادر است از حرارت
محبت امام عاشورا بکاهد! بخواهی یا نخواهی ،نبض
حوادث دنیا ،دس��ت علمدار کربالس��ت! بدبخت و
بیچاره ،جماعتی که توهم زدهاند در وعده ش��مر،
تضمینی هست! ما الگو از عباس و قاسم و عبداهلل
میگیریم و خوب میدانیم برای عمرسعد ،ری اصال

گندم ن��دارد! زندهباد آن ش��یرزن عراقی که برای
«سیدهخانوم» نان تنوری درست کرد تا زائر اربعین
آقا را تکریم کرده باش��د! و به یقین ،ما باز هم این
ج��اده را خواهیم رفت و باز هم عمودها را خواهیم
ش��مرد و باز هم با دیدن سربندهای «یا زهرا» یاد
شهدا خواهیم افتاد! عش��ق است زیارت عاشورا ،با
همین عبارات فعلی! یزید و شمر و پسر مرجانه را
لعن میکنیم؛ اینجا به زنجیرهایها برمیخورد! البته
حق دارند! رنگ لوگویشان ست با پرچم بازماندگان
همین جانورهاست! لذا عشق است زیارت اربعین با
همین عمودهای فعلی! عشق ما به قدمگاه جابر اگر
بسته به  ۴تا دروغ بود ،که حتی در عید قربان هم
هوایی محرم نمیشدیم! اصال هر چه بیشتر در راه
کربال زخم بخوری و زخمزبان بشنوی ،لذتش بیشتر
است! فدای صوت و صورت قاسم شهید که در قایق
عاشورا داشت زیارت عاشورا میخواند و هنگام سالم
بر حضرت اباعبداهلل ،جرعهنوش باده شهادت شد!
 ۳۳سال گذشت و ما عاشقتر شدیم! دل توی دل
«سیدهخانوم» نیست که بچههای هیأت حضرت
قاس��م ،کی زن��گ در خانهاش را به ص��دا درآورند
امس��ال! صبر کن ش��یرزن قهرمان! صبر کن مادر
شهید! اندکاندک جمع مستان میرسد. ...

چرا رهبر انقالب از دولت حمایت میکنند؟
ادامه از صفحه اول
روزنه
در این ص��ورت با توجه
به نبود دولت در کش��ور ،دش��من براحتی خواهد
توانس��ت گامهای بع��دیاش را در اجرای کابوس
ش��وم خود در ضربه زدن به مردم و نظام اسالمی
اجرایی کند.
دالیل باال تنها گوشهای از تفاوت مشی رهبری
دینمدارانه آیتاهلل خامنهای با سیاس��تبازیهای
روزمره اس��ت که در این مسیر در کمک به دولتی

ک��ه منش و روش آن بر همگان روش��ن و مبرهن
است تمام قد به میدان آمده و برای بهبود وضعیت
اقتصادی کشور دیگران را نیز برای کمک به دولت
فرا میخوانند.
برهمین اساس است که در روزهای اخیر حتی
رقبای انتخاباتی حسن روحانی مانند حجتاالسالم
رئیسی نیز بهرغم اینکه مسؤولیت اصلی اداره کشور
و رسیدگی به مردم بر دوش دولت است اما با دعوت
مردم به همدلی و همراهی با دولت اعالم کردند در

صورت ارائه نقشه جامع و راه باثبات از سوی دولت،
جریانه��ای انقالبی به میدان آم��ده و دولت را در
مسیر بهبود وضعیت کشور یاری خواهند کرد.
حمای��ت اخیر رهب��ر انقالب از دول��ت و اعالم
آمادگ��ی اف��راد و جریانات مختل��ف ،آزمون بزرگ
دولت اس��ت که با اس��تفاده از ظرفیت ایجادشده،
حاشیهس��ازی و اقدامات صوری را کنار گذاشته و
در این جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن علیه مردم
کشورمان ،سرافراز شود.

پیش��وا که اقدام به حفظ بافت خانه پدربزرگ خود
کرده اس��ت ،اظهار داش��ت :من ،خواهرها و برادرانم
کودکی خود را در این منزل سپری کردهایم ،چرا که
پ��در بزرگم در این منزل زندگی میکرد و زمانی که
پدربزرگم فوت کرد ،این خانه رها شد ۲ .سال پیش
یک بار به این خانه آمدم ،در حال تبدیل ش��دن به
یک خرابه بود .وی گف��ت :پدر و مادرم این مکان را
به عنوان خانه قبول نداشتند و میخواستند خراب
ش��ود اما من و خواهرم به این خانه آمدیم و س��طل
س��طل آب به درخت��ان دادیم ،آب و برق نداش��ت،
خاکهای این ج��ا را خودمان جمع کردیم و به آن
شکل و شمایل دادیم .به همت مادرم ،پدرم ،برادر و

خواهرم جانی دوباره به این خانه دادیم و ذره ذره این
مکان را آباد کردی��م .وی اضافه کرد :در حال حاضر
گردشگران به این مکان رفت و آمد میکنند و قصد
توسعه آن را نیز داریم .میخواهیم یک موزه کوچک
از روستا در این مکان بسازیم .اینجا خبری از صدای
ماشین و هیاهوی شهر نیست؛ هرچه هست ،صدای
پرندگان و طبیعت اس��ت ،ویژگی روس��تا دوری از
هیاهوهای شهری است و ما از این ویژگی بهره بردیم.
«دمی بلغور» یکی از غذاهای سنتی روستای دمزآباد
است .برای اطالع از چگونگی پخت این غذا از یکی از
بانوان دمزآباد سوال کردیم که وی به مهر گفت :برای
پخت این غذا ابتدا پیاز داغ کردیم و سپس بادنجان
و گوج��ه را تفت دادیم ،لپه باقالی ریختیم و پس از
آنکه کمی جوش��ید و پخته شد ،برنج و بلغور را نیز
روی آن ریختیم و پس از آنکه دم کشید و پخته شد،
آماده خوردن است .معماری خانههای سنتی دمزآباد
بس��یار زیبا اس��ت .یکی از فعاالن حوزه گردشگری
دمزآب��اد درباره این معم��اری اینچنین توضیح داد:
قبال کولر آبی و وسایل خنککننده وجود نداشت و
زیرزمینهای منازل بسیار خنک بود که کاهش دمای
چشمگیری نسبت به اماکن دیگر داشت .وی ادامه
داد :ما  ۴برادر و  ۷خواهریم که همه در همین خانه
زندگی میکردیم ،حال میخواهیم این خانه را مجددا
بازسازی کنیم تا گردشگران به این روستا بیایند و با
نحوه زندگی روستایی ،پخت نان و ...آشنا شوند.

■■پ�رورش ماهیان زینتی و گوش�تی اش�تغال
بخش عمدهای از روستاییان دمزآباد

پرورش ماهیان زینتی از دیگر مشاغل روستایی
در دمزآباد اس��ت .یکی از پرورشدهندگان جوان
ماهیان زینتی در دمزآباد گفت :برای پرورش ماهیان
زینتی ابتدا در مراکز فنی و حرفهای آموزش دیدم و
 ۶سال پیش ابتدا با یک کارگاه کوچک کار را آغاز
ک��ردم و اکنون  ۲۰نوع ماه��ی را پرورش میدهم.
پرورش ماهیان خوراکی نیز در دمزآباد رونق خاصی
دارد ،به همین دلیل سراغ یکی از پرورشدهندگان
ماهی��ان خوراکی رفتیم ،تا در ای��ن باره اطالعات
بیشتری کسب کنیم .وی گفت :در دمزآباد ماهیان
س��ردآبی مانند ق��زلآال و نیز کپور پ��رورش داده
میشود و از آب این استخرهای پرورش ماهی برای
کاشت سبزیجات و دیگر محصوالت کشاورزی نیز
استفادهمیکنیم.

گلستان
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

پرداخت  ۲هزار میلیارد تومان
از مطالبات گندمکاران

وزی��ر جهاد کش��اورزی از پرداخ��ت  ۲هزار
میلیارد توم��ان ازمطالبات گن��دمکاران در این
هفته خب��ر داد و گف��ت :با تحقق ای��ن میزان،
پرداخت مطالبات کشاورزان به بیش از  ۹۰درصد
میرسد .محمود حجتی در مراسم افتتاح متمرکز
پروژههای کشاورزی شهرس��تان علیآبادکتول
اظهار داش��ت :مطالب��ات کل��زاکاران تاکنون به
صورت کامل پرداخت شده که استان گلستان در
این زمینه پیشتاز بوده است .وی از پرداخت 80
درصد مطالبات گندمکاران در سالجاری خبر داد
و گفت 20 :درصد باقیمانده مطالبات کشاورزان
مربوط به جاهایی است که تحویل محصول گندم
دیر انجام شده است .وزیر جهاد کشاورزی با اشاره
به افتتاح س��یلوی  90ه��زار تنی علی آبادکتول
گف��ت :باید به بخش خصوصی توجه بیش��تری
شود زیرا امروز شاهد افتتاح سیلویی هستیم که با
ظرفیت  90هزار تن و بهرهگیری از دانش نوین و
بومی ساخته شده و همه  30میلیارد تومان هزینه
آن از سوی بخش خصوصی تامین و برای  25نفر
ایجاد شغل شده است .حجتی افزود :با توجه به
محدودیت آبی منطقه ،مدیران استان گلستان با
سرمایهگذاری  68میلیارد تومانی برای تجهیز 8
هزار و 200هکتار به سیستمهای نوین آبیاری در
س��الهای  96و  ،97اقدامات بسیار خوبی را در
بخش کشاورزی استان انجام دادهاند .وی گفت :با
توجه به وضعیت کمآبی تالش کشاورزان در این
زمینه باید بیشتر شود تا با کمترین استفاده از آب
موجود بتوانیم کشاورزی موفقتری داشته باشیم.
تولیدکنندگان بخش دام��ی تا  6میلیارد تومان
تسهیالت دریافت میکنند .وزیر جهاد کشاورزی
با بیان اینکه تولیدکنندگان حوزه دام تا س��قف
 6میلیارد تومان از طریق ثبت تقاضا در س��امانه
«کارا» تسهیالت اشتغالزایی روستایی و عشایری
دریافت میکنند ،اظهار کرد :دامداران میتوانند با
ثبتنام در این سامانه و دریافت مجوز استانی از
تسهیالت روستایی با بهره  6درصد استفاده کنند.

