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پیاز در خراس��ان ش��مالی، این روزها قبل آنکه 
پوس��تش جداش��ده و تیزی چاقو را لمس کرده 
باشد اشک کش��اورزان را درآورده و مسؤوالن 
به ج��ز اما و اگر کردن، راهکار دیگری برای آن 

عنوان نمی کنند.
 هرس��ال از روزگار تل��خ پی��ازکاران در رس��انه ها 
گفته شده و دوباره سال بعد همان سناریوی ارزانی 
پیاز، نداش��تن انبار مناسب، کشت بیش ازحد پیاز 
شیرین، کمبود و گرانی بذر پیاز قرمز، عدم حمایت 
دول��ت، عدم هم��کاری کش��اورزان در تغییر نوع 
کش��ت و دالی��ل دیگر باعث ش��ده ای��ن ماجرای 
تلخ هرس��ال تکرار می ش��ود.پیاز اس��تان خراسان 
ش��مالی در این روزها قبل آنکه پوستش جداشده 
و تیزی چاقو را لمس کرده باش��د اشک کشاورزان 
را درآورده و مس��ؤولین جز اماواگر نمودن راهکار 
دیگ��ری ب��رای آن عنوان نمی کنند.البته هس��تند 
مس��ئوالنی ک��ه در تالش ب��وده تا این مس��أله را 
به ص��ورت موقتی همچون موضوع م��رغ، روغن، 
ن��ان و دیگر اقالم فیصله دهند ام��ا ظاهراً این نوع 
مدیریت های لحظه ای جوابگو نبوده و بعد از مدتی 

مجدداً مشکل از دل بازار سر برمی آورد.
پیاز صادراتی کشاورز، از صادرات جاماند

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی در مورد صادرات 

پی��از اظه��ار کرد: در ح��وزه صادرات��ی که عمده 
خریداران پیاز ما کشور عراق و هندوستان هستند، 
تمایلی به خرید نوع پیاز »زرگان« ندارند و بیشتر 
به دنبال خرید پیاز قرمز بامزه تند هستند که پیاز 
کاران ما باوجود توصیه های تجار و صادرکنندگان 
و حتی جهاد کشاورزی به دلیل گرانی قیمت بذر و 
کاهش عملکرد تمایلی به کشت این ارقام ندارند و 
قطعًا در هنگام فروش دچار مشکل می شوند.سید 
محمد پاکمه��ر، نماینده مردم بجنورد، در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار کرد: دولت برای فروش پیاز به کش��ورهای 
همس��ایه دیر اقدام کرد و آن ها نیز نیاز خود را از 
طریق دیگ��ر فراهم کرده و پیاز ایران را نخریدند، 
در ش��رایط فعلی نیز دولت اگر بخواهد به فروش 
تضمینی دست بزند باقیمت بسیار پایینی آن را از 

کشاورز می خرد که صرفه اقتصادی ندارد.
اتمام زمان فروش به موقع پیاز زرد

در ادام��ه عبداهلل یوس��فی، رئیس س��ازمان جهاد 
کش��اورزی خراس��ان شمالی ضمن اش��اره به ۱٠ 
هزار تن پیاز انبارش��ده در اس��تان افزود: پیاز یکی 
از محصوالتی اس��ت که توس��ط س��ازمان تعاون 
روس��تایی خرید تضمینی می شود اما ازآنجایی که 
زمان برداش��ت این محصول در استان قیمت آن 
کمتر از قیمت بازار بود، کش��اورزان تمایلی برای 
فروش آن نداش��تند.وی گفت: اکن��ون نیز که از 
زمان خرید تضمینی پیاز در اس��تان گذشته دیگر 
خرید این محصول توسط سازمان تعاون روستایی 
انجام نمی ش��ود. دولت، پیاز کل کشور را نخریده، 

چه رسد به پیاز ناچیز و کم خراسان شمالی!
سرپرس��ت مدیری��ت زراع��ت جهاد کش��اورزی 

پیازهای انبار شده اشک کشاورزان را درآورد
خراس��ان ش��مالی در گفت وگو با خبرن��گار فارس 
در بجن��ورد اظهار کرد: مس��أله پی��از یک موضوع 
کشوری و کالن است و دولت ۹۵ درصد پیاز کشور 
را نخریده اس��ت چه برس��د به خری��دن پیاز ناچیز 

خراسان شمالی که چندان هم به چشم نمی آید. 
وی گفت: برای حل این مشکل پیش آمده می توان 
از تع��اون روس��تایی کمک گرفت و ی��ا این پیاز را 
باقیم��ت ارزان بین م��ردم به فروش رس��اند که 
البته هزینه حمل ونقل آن باالس��ت. پژمان شهابی 
در م��ورد اینکه برای مس��أله حمل ونقل و فروش 
پیازها می ش��ود از نیروهای جهادی استفاده نمود 
بیان کرد: اگر مشکل حمل ونقل و فروش پیاز حل 
ش��ود می توان گروه های جهادی را با کش��اورزان 
مرتبط کرد تا قبل خراب ش��دن به دست مردم و 
یا نیازمندان حاشیه شهر برسد. گروه های جهادی 

کمک می کنند اما مسؤولین، کمک نمی خواهند!
پس از پیگیری های خبرنگار فارس برخی نیروهای 
جهادی آمادگی خود جهت کمک به جهاد کشاورزی 
در بحث حمل ونقل پیاز را اعالم کردند اما مس��ؤول 
مربوطه پس ازآن پاس��خگو نبوده و کار را نیمه تمام 
ره��ا کرد.پ��س از صحبت ب��ا مس��ؤوالن مختلف 
پرونده ی پیازهایی که جوانه ی گندیده ش��دن را در 
الیه ه��ای خود حس کرده  و به زودی به زباله تبدیل 
می  شود گشوده مانده است. وجه خوبی ندارد که در 
ماه مبارک رمضان و ماه برکت، سرنوش��ت میزان 
زی��ادی پی��از دور ریختن و نابودی باش��د، کمترین 
کار قاب��ل انجام، تبدیل پیاز ب��ه فراورده های دیگر 
همچ��ون پیاز سرخ ش��ده  و فروش آن اس��ت که از 
همان نیز غفلت شده است.از مسؤوالن توقع می رود 

که دلسوزانه تر خادم این مردم باشند. 

بقیه از صفحه 13
 او سپس متوجه درب باز گاراژ شد و در داخل، 
پدرش ب��ا پیراهنی غبارآل��ود و کاله بیس بالش و 
پا های��ی که کنار دیوار دفت��ر پنهان کرده بود، دراز 
ک��ش روی زمی��ن دید که ش��اید آخرین س��یگار 
زندگ��ی اش را دود می ک��رد. آدم از او پرس��ید: ׳׳ 
وضعت چقدر بد اس��ت؟ ׳׳. کرت از زمین به سمت 
ب��اال نگاه کرد و درحالی که دود از لب هایش بیرون 

می آمد گفت: ׳׳ ببخش که تو را به هم ریختم! ׳׳ 
زندگي متفاوت و پرانگيزه كرت

کرت کسر 63 ساله پس از بهبودی
به طرز عجیبی، خونی روی زمین وجود نداشت. 
)بعدًا پزش��ک وی حدس می زد که احتمالًا این امر 
ناشی از سیگار کشیدن مداوم کرت بوده است(. با 

 ماجراي واقعي خارجي  
این وجود، پای او س��ر جایش نب��ود و از زیر زانو به 
طرز وحشتناکی جدا شده بود. روی زخمش را گرد 
و خاک گرفته بود و فقط استخوان هایی که از عضله 
ساق پا بیرون زده بودند مشخص بود. اگرچه آدام 
قبل��ًا در جاده ب��ا ۹۱۱ تماس گرفته ب��ود، اما حاال 
با دی��دن وضعیت پدرش با رئیس گ��روه امداد و 
نجات تماس گرفت و به گروه گفت که پدرش پای 
خودش را قطع کرده و احتمالًا به آمبوالنس هوایی 
احتیاج دارد. آدام شروع به صدا کردن نام پدرش 
کرد و س��عی می کرد تا رس��یدن کمک او را هشیار 
نگ��ه دارد. گروه امداد و نجات ک��رت را با احتیاط 
در آمبوالنس س��وار کردند و سپس به سرعت به 
بیمارستان رفتند. پس از طی دو عمل جراحی، یک 
هفته بس��تری و دو ماه در بیمارس��تان توانبخشی، 

کرت به مزرعه بازگشت. 
چهار م��اه پس از حادثه، ک��رت پای مصنوعی 

خ��ود را دریاف��ت کرد و به زودی ب��ه انجام کاری 
که دوستش دارد یعنی کش��اورزی بازگشت. او با 
اراده ق��وی، همانطور که خانواده اش همیش��ه او را 
می ش��ناختند، در پاییز سال گذش��ته به برداشت 
محصول کمک ک��رد و حتی هنگام تخلیه ذرت در 
س��طل های دانه، مانند هر س��ال کمک کرد. تایلر 
هیلکمن مدیر مزرعه به تیم ریدرزدایجست گفت: 
׳׳ وقت��ی برای دیدن او به بیمارس��تان رفتیم، اولین 
چی��زی که از دهان او بیرون آم��د این بود که چرا 
امروز ش��ما بچه ها کار نمی کنی��د؟ از زمانی که او 
پ��ای جدید خود را گرفته اس��ت، نمی توانید جلوی 
او را بگیری��د! یکی از این روز ها ممکن اس��ت آن را 
از او بدزدی��م! ׳׳. او فقط یکی دیگ��ر از ۱00 کارگر 
کشاورزی است که از یک جراحت ناشی از کار در 
زمان کار خود را تجربه می کند. زندگی برای خیلی 

از این افراد متفاوت تر از قبل ادامه دارد.  
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