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70درصد ایران درگیر خشکسالی است. اما در همین 
شــرایط نگران کننده که کارشناســان پیش بینی 
می  کنند، کشورهای خاورمیانه، هند، پاکستان، چین، 
افغانستان، ایران، شمال آفریقا و بخشی از آمریکای 
شــمالی و جنوبی در ۲۵ســال آینده با خشکسالی 
جدی و کاهش بــارش مواجه خواهند شــد، اهالی 
»خانیک« در دل کویر و با سختکوشی به تولید گیاه 
دارویی »سماق« ســرگرم هستند؛ گیاه ارزشمندی 
که عالوه بر اســتفاده به عنوان چاشــنی، این روزها 
مراحل تبدیل شدن به چند داروی صنعتی را هم در 

شرکت های دانش بنیان طی می کند.
ایران یکی از مهم ترین تولیدکننده های ســماق در 
جهان محســوب می شــود که عالوه بر جنگل ِهای 
خــودرو، ۲07۲هکتار مزرعه ســماق بــه صورت 
دست کاشت هم دارد. خراســان رضوی، آذربایجان 
شرقی و کردستان مهم ترین استان های تولیدکننده 
سماق به صورت دست کاشت هستند، اما عنوان مهد 
سماق یا پایتخت سماق به روســتای »خانیک « در 
قلب گناباد در اســتان خراسان رضوی رسیده است؛ 
روستایی که صد در صد اشــتغال اش با این محصول 
ســازگار با خشکســالی می گذرد و حاال در تکاپوی 
راه اندازی صنایع تبدیلی و تولید سماق ارگانیک است.

بهترین سماق جهان 
خانیــک، روســتایی کوچک بــا 600خانــوار در 
30کیلومتری شــهر گنابــاد و در بخــش کاخک 
شهرستان گناباد اســت. خانیک که طبق تحقیقات 
صورت گرفتــه در دانشــگاه فردوســی مشــهد، 

با کیفیت ترین سماق جهان را تولید می کند.
از ۲07۲.۵هکتار مزرعه دست کاشــت ســماق در 
کل کشــور، باالترین رتبه با 847هکتــار در اختیار 
خراسان رضوی است که اغلب در شهرستان گناباد و 

روستای خانیک کشت می شود.
دهیار روستای خانیک عمر سماق دست کاشت در این 
منطقه را حداقل مربوط به ۲00سال پیش می داند و 
توضیح می دهد در 3دهه گذشته روستاهای اطراف 
چون کالت، زیرجان و کاخک هم بوته سماق خانیک 

را برای کشت برده اند.
محمدرضا رحمتی، محور اقتصاد خانیک را ســماق 
می داند و به همشهری می گوید: سال های قبل بادام، 
گردو و زردآلود هم در این روســتا تولید می شد، اما 
این محصوالت به دلیل خشکســالی و آفت از صرفه 
اقتصادی خارج شدند و حاال صد در صد مردم خانیک 

به تولید سماق مشغول هستند.
به گفته وی، شــرکت تعاونی روســتا هم از ۵، 6ماه 
پیش برای پودر و بسته بندی این محصول با اشتغال 
1۲نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شد و با اجاره 
۵0هکتار زمین از منابع طبیعی در پی توسعه کشت 

این محصول است.
رحمتی مهم  ترین مشــکل اهالی را اراضی زیرکشت 

می داند که متعلق به منابع طبیعی اســت و از این رو 
درخواســت می کند ایــن اداره صدور مجــوز برای 

کشاورزان را تسهیل کند.

تسهیالت برای عالقه مندان
سماق سالی یک بار و آن هم در شهریور بار می دهد. 
میانگین تولید ســماق در هر هکتار تا 300کیلوگرم 
برآورد می شــود که هر کیلوگــرم آن ۵0تا 60هزار 
تومان به فروش می رســد؛ ۲4میلیون تومان درآمد 
هر هکتار محصول سماق است که اغلب ۵0درصد آن 
سهم کارگرانی است که در فرایند برداشت محصول 
از اراضی با شیب تند مشارکت می کنند و در نهایت 
با احتســاب هزینه های تولید 30درصد آن به عنوان 
سود خالص برای کشــاورز می ماند. اما آنچه سماق 
را در سال های اخیر به عنوان یک محصول ارزشمند 
مورد توجه قرار داده، مقاومت آن در برابر خشکسالی، 
کشــت به صورت دیم، ارزآوری و ارزش دارویی آن 
است؛ نکته ای که مجری طرح گیاهان دارویی وزارت 

جهادکشاورزی به آن اشاره می کند. 
حســین زینلــی از مجمــوع ۲07۲هکتار ســطح 
زیرکشــت این گیاه دارویی 1931هکتــار را دیم و 
141هکتار را آبــی اعالم می کند. او به همشــهری 
می گوید:  در روســتای خانیــک گناباد عــالوه بر 
زمین های دست کاشــت عرصه های طبیعی هم در 
اختیار مردم قــرار دارد. به همین دلیــل آمار اعالم 
شده از سوی جهادکشــاورزی این شهرستان باالتر 
از آمار وزارتخانه  اســت. طبق اعالم جهادکشاورزی 
گناباد، مجموع زیرکشت سماق در شهرستان گناباد 

13۵0هکتار و روستای خانیک 11۵0هکتار است. 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی 
از ارائه تســهیالت به عالقه مندان کشت و تولید این 
گیاه دارویی، تکمیل زنجیره ارزش ســماق از سوی 
وزارت جهادکشــاورزی و تولید چند دارو از سماق 
در شرکت های دانش  بنیان را بخشی از اقدامات این 
نهاد برای توســعه و حمایــت از تولیدکنندگان این 
بخش می داند. زینلی تصریح می کند: تا چند ســال 
پیش کسی چندان ارزش ســماق را نمی دانست و 

به آن اهمیــت نمی داد و فقط مــردم محلی 
محصول را از رویشــگاه های خودرو 

برداشت می کردند، اما حاال عالوه 
بر بســته بندی در اندازه ها و 

انواع مختلف، موج صادرات 
هم بــه راه افتاده اســت و 
سماق آرام  آرام جایگاه خود 
را در صنایع فرآوری و غذایی 
باز می کنــد. او همچنین از 

کشــت ارگانیک محصول با 
کمک از ســوئیس در خانیک و 

پیگیــری برای ثبت ملــی و دریافت 
نشان جغرافیایی سماق نیز خبر می دهد.

سماق ارگانیک خانیک 
برداشت سماق از نیمه مرداد در روستای خانیک به 
پایان رسیده و حاال فرایند بسته بندی این محصول 
در حال انجام است. جشن محلی برداشت سماق هم 
به سیاق هر سال برگزار شده  و مدیر جهادکشاورزی 

شهرستان گناباد در تأیید صحبت های مجری طرح 
گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی به همشهری 
می گوید: محصــول ارگانیک روســتای خانیک از 
اتحادیه اروپا گواهی دریافت کرده  و به کشــورهای 
مختلف ازجمله روسیه، آلمان، فرانسه و کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادر می شود. رمضانعلی قاسمی 
با اشاره به اشتغال 600خانوار روستا در تولید سماق 
تصریح می کند که ســماق این شهرستان به صورت 
کامال طبیعی و بدون ســم و کود کشاورزی پرورش 
می یابد و تولید می شود، طعم و بوی مطبوع و 

رنگ مناسبی دارد.

  
خانیک، مهد ســماق ایران 
و محل تولید مرغوب ترین 
ســماق جهــان اســت؛ 
محصولی که این روزها بازار 
خود را در کشورهای اروپایی 
پیدا کرده و همیــن موضوع 
موجب شده است تا اهالی روستا 
به فکر درآمدزایی بیشتر از آن بیفتند.

شرکت تعاونی روستا با همت باغداران روستای 
خانیک، دهیاری و شــورای اسالمی، شرکت تعاونی 
باغداران چهارفصل خانیک تشــکیل و با راه اندازی 
کارگاه فرآوری، محصول تولید شــده از کشاورزان 
را خریداری و پس از فرآوری و بســته بندی به بازار 
مصرف عرضه می کند. این شــرکت تعاونی بیش از 
100ســهامدار دارد و حاال با راه اندازی آن، برخالف 
سال های گذشته صفر تا صد فرایند تولید محصول 
از برداشت، فرآوری، بسته بندی و صادرات در داخل 
روستا انجام می شــود. اهالی امیدوارند در سال های 
آینده ســس ســماق و انواع گیاهان دارویی بر پایه 

سماق را هم تولید کنند.

سماق؛ نوشداروی دانش بنیان
سماق به دلیل مقاومت در برابر خشکسالی، صادرات، ارزآوری و تولید دارو   در 13 استان کشور کشت می شود

 بازگشت زائران 
تا آخر هفته ادامه دارد

موج بازگشت زائران اربعین به کشور از مرزهای 6گانه  همچنان 
ادامه دارد. آخرین آمارها نشــان می دهد که حدود 90درصد 
زائران به کشــور و تا حدود 80درصد آنها به شــهرهای مبدا 
بازگشته اند. می توان گفت: مهران، همچنان پرترددترین مرز در 

میان مرزهای اربعینی کشور، در استان ایالم است.
 به گفته مسئوالن محلی، موج بازگشت از این مرز تا پایان هفته 

ادامه دارد.

بازگشت بیش از 3میلیون زائر 
به گزارش همشــهری، دبیر ســتاد مرکزی اربعین می گوید 
براساس آمار تا صبح روز گذشته )دوشنبه ۲8شهریور( 3میلیون 
و 461هزار نفر زائر از مرزهای کشــور خارج و 3میلیون و6هزار 
نفر وارد کشور شــده اند. مجید میراحمدی توضیح می دهد که 
با همکاری شرکت های اتوبوسرانی بخش خصوصی، نیروهای 
مسلح، سپاه و بخشی از وزارتخانه ها، حدود10هزار اتوبوس در 

حال انتقال زائران به شهرهای مبدا هستند.
به گفته او، برای نخستین بار میزان ماندگاری زائران در ورود به 

کشور، به کمتر از نیم ساعت تغییر پیدا کرده است.

نظافت مهران، 2هفته بعد از تخلیه
استاندار ایالم با بیان اینکه روز گذشته بیش از۵0 هزار زائر از مرز 
بین المللی مهران وارد کشور شده اند، می گوید: هم اکنون موج 
ورود زائران به کشــور چندین برابر خروجی آنها در پایانه های 
مرزی است. حسن بهرام نیا با بیان اینکه امکانات الزم در پایانه 
مرزی مهران برای انتقال زائران به مکان اقامت شان فراهم است، 
می افزاید: زائرانی که با خودروهای شخصی خود به محل اقامت 
بازمی گردند، به علت اینکه بیشتر تصادفات به علت خواب آلودگی 
و خســتگی راننده است، در حالت خســتگی و خواب آلودگی 
رانندگی نکنند. به گفته وی، موکب ِهــای ایالم همچنان برای 
پذیرایی از زائران فعال هستند. در ســطح شهر نیز مکان های 

مناسبی برای استراحت زائران در نظر گرفته شده است.
شــهردار مهران هم با بیان اینکه موج بازگشت زائران کماکان 
ادامه دارد و شهر مهران به طور کامل تخلیه نشده است، توضیح 
می دهد: فعال امکان نظافت گسترده شهر وجود ندارد و نظافت 
کامل شهر مهران بعد از خروج همه زائران حدود ۲ هفته زمان 
می برد. محمد نادعلی پور با بیان اینکــه 60درصد خودروهای 
شخصی مستقر در مهران، این شهر را به مقصد استان های خود 
ترک کرده اند، می افزاید: این روند تا پایــان هفته جاری ادامه 

خواهد داشت.
به گفته وی، حجم اصلی نظافت شهر مهران در کوچه ها و داخل 
محله هاست که با خروج ماشین زائران توسط نیروهای شهرداری 

مهران انجام خواهد گرفت.

رکوردشکنی در خوزستان
حدود یک میلیــون و ۵77 هزار زائر از مرزهای خوزســتان به 
عتبات عالیات مشرف شدند. این خبر را استاندار خوزستان اعالم 
می کند و توضیح می دهد: تعداد زائرانی که امسال عازم عتبات 
عالیات شده اند نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده و رکورد 

جدیدی از این نظر به دست آمده است. 
صادق خلیلیان، روند بازگشــت زوار به کشــور را روان اعالم 
می کنــد و می افزاید: مواکــب همچنان از زائران بازگشــتی، 
 پذیرایی الزم را می کنند تا همه آنها بدون مشکل به استان های 

خود بازگردند.
به گفته وی، امکانات موردنیاز برای انتقال زائران به شــهرهای 
داخلی استان خوزســتان و همچنین شهرهای مختلف کشور 

فراهم شده است.

  
 از زمان آغاز بازگشــت زائران اربعین حســینی، 14هزار زائر 
نیز از مرز تمرچین در آذربایجان غربی وارد کشــور شده اند و 
مســئوالن این اســتان پیش بینی می کنند که موج بازگشت 
زائران تا 31شــهریور از این مــرز تداوم خواهد داشــت. بنابر 
اعالم سرپرســت فرمانداری قصرشــیرین در استان کرمانشاه 
هم از ابتدای بازگشــایی مرز رســمی خســروی در ۲3مرداد 
 امســال تاکنون ۵00هــزار نفر از زائــران اربعیــن از این مرز

 تردد کرده اند.
به گفته محمد حیدری، از مجموع ترددها از مرز خسروی حدود 
300هزار نفر از زائران عازم عراق شده اند و حدود ۲00هزار نفر 
نیز از این گذرگاه به کشور بازگشتند. در باشماق استان کردستان 
هم گرچه آمار تردد پایین تر بــوده، ولی ورود زائران بدون هیچ 

مشکلی در جریان است.

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
استان سیستان و بلوچســتان از تردد یک 
میلیــون و ۵۶۲هزارو۸۶۹ دســتگاه وســیله 
نقلیــه در محورهــای مواصالتــی شــمال 
استان خبرداد که نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته به میزان ۶۱درصــد افزایش 
داشته است. به گزارش ایسنا، ایوب کرد، 
افزود:این میزان تردد، توسط ۴۰دستگاه 
تردد شمار در محورهای مواصالتی شمال 

استان ثبت شده  است.

61
درصد

روســتاهای  در  آبرســانی  طرح هــای 
محــروم اســتان بوشــهر توســط قــرارگاه 
محرومیت زدایــی امــام حســن مجتبی)ع( 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــا 
ســرمایه گذاری ۷۰۰میلیــارد تومــان اجــرا 
می شــود. به گــزارش تســنیم، ابوالحســن 
عالــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
استان بوشهر اظهار داشــت: در چارچوب 
این قرارداد بــه ظرفیت 3۰هزار مترمکعب 
مخــزن ذخیــره آب در روســتاهای اســتان 

بوشهر احداث می شود.

700
میلیارد

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟

هدایت مسیر آب های 
زیرزمینی  رختشویخانه زنجان 

شناسایی مسیر آب های زیرزمینی و هدایت آب های 
سطحی به فاضالب شهری در محدوده رختشویخانه 

زنجان انجام می شود. 
به گزارش همشهری، معاون عمرانی استاندار زنجان 
گفت: راه حل های موقتی دیگر پاســخگوی مناسبی 
برای رفع مشــکالت مجموعه رختشــویخانه نیست. 
سید محمدشعاعی ادامه داد: شبکه انتقال موقتی که 
آب های زیرزمینی از بنای رختشویخانه به بیرون ایجاد 

شده ناکارآمد است. 
رفع کامل خطر نفوذ آب و رطوبت در بخش هایی از این 
بنای تاریخی نیازمند احیای قنات های ضلع شــرقی 
بنا اســت. شــرکت آب و فاضالب اجرای پروژه های 
جمع آوری فاضالب در این منطقه را با اعتباری افزون 
بر ۲00میلیارد ریال در اولویت قرار داده است. از سال 
گذشــته نیز کانال های آب و فاضالب شهری توسط 

شهرداری  در حال الیروبی است.

عدد خبر

 خبر

پیگیری 

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

مشارکت جوانان روستا
جوانان روستای خانیک، دستگاهی طراحی کرده و ساخته اند که قادر است عالوه بر جداسازی دانه 
از چوب خوشه، پودر سماق را از هسته جدا کند که تمام استانداردهای محصول تولیدی را داشته 

باشد و فقط پودر خالص سماق در مراحل بعد وارد دستگاه های بسته بندی شود. 
مکث

آذربایجان شرقیعکس خبر

برداشت بادام درختی و پسته در مرند

کار برداشت بادام درختی و پسته در شهرستان مرند استان 
آذربایجان شرقی از دهه اول شهریور آغاز و تا اوایل مهر 

ادامه دارد. شهرستان مرند دارای رتبه اول تولید پسته در 
شمال غرب کشور است و بخش یامچی به عنوان قطب اصلی 

کشت طالی سبز محسوب می شود. ارقام غالب پسته در 
شهرستان مرند اکبری، احمدآقایی، کرامتی، کله قوچی، 

اوحدی و... بوده که از مرغوبیت و بازارپسندی خوبی 
برخوردارند. این شهرستان یکی از قطب های تولید بادام در 

کشور نیز هست. عکس: تسنیم / مینا نوعی

جغرافیایکشتسماقدرایران

سماق عالوه بر ایران 
در غرب آسیا و شرق 
آفریقا و آمریکای 
شمالی هم می روید. 
در ایران هم  ۱3 استان 
تولیدکننده سماق 
هستند که عالوه بر 
رویشگاه های طبیعی 
و منابع طبیعی، 
زمین های کشاورزی 
را هم به تولید 
محصول دست کاشت 
اختصاص داده اند.

847هکتار
خراسان رضوی

649هکتار
آذربایجان غربی

32هکتار
همدان

5هکتار
قزوین

352هکتار
کردستان

120هکتار
آذربایجان شرقی

2هکتار
فارس

یکهکتار
سمنان

60هکتار
خراسان جنوبی

3هکتار
اصفهان

0.5هکتار
کرمانشاه-مرکزی

0.5هکتار
کهگیلویه و بویراحمد

سهم استان ها از سطح زیرکشت سماق  سطح زیرکشت سماق در کشور ۲۰۷۲ هکتار

سیستان و بلوچستان

بوشهر

زنجان

یم
سن

س: ت
 عک

ن/
یرا

ق ا
سما

د 
مه

ک-
خانی

ی 
ستا

رو

1931
هکتار

کشتدیم

141
هکتار

کشتآبی


