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قم موزه اشیای تاریخی ندارد

بهرهبرداری از  5هزار مسکن در مناطق
زلزله زده طی امروز

خانه تاریخی«دارویی» گرگان سوخت

عکس :مهر

اعالم نرخ خرید تضمینی برنج مازندران

گــروه ایــران زمین /خریــد تضمینی برنج امســال مازنــدران از ایــن هفته در
مراکز خرید این استان آغاز میشود.
محمد اسالمی استاندار مازندران اعالم کرد :قیمت خرید تضمینی هر کیلو
برنج طارم  9هزار و  828تومان ،برنج شیرودی  5هزار و  886تومان و رقم
نــدا و نعمــت  5هــزار و  228تومان خواهد بود .اســتاندار مازنــدران تصریح
کرد :اســتانداران استانهای شــمالی در نامهای از رئیس جمهوری خواستند
تا واردات برنج را از  31تیرماه تا  30آبان ماه ممنوع کند.

استقرار تیم غواصی در حاشیه سد کرج

پریساسادات عظیمی
خبرنگار

بــه دنبــال وقــوع دومیــن آتشســوزی
در تــاالب «هورالعظیــم» در خــاک
کشــور عــراق طــی  3روز گذشــته ،هوای
شهرستانهای هویزه ،دشــت آزادگان،
حمیدیه ،اهواز و کارون در خوزســتان را
دود شدیدی فرا گرفته است.
«احمدرضــا الهیجــان زاده» ،مدیــرکل
حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان
توگــو بــا «ایــران» در ایــن بــاره
درگف 
افــزود :هماکنون جمعیــت هالل احمر
و اورژانس اســتان در حالت آماده باش
هســتند تا در مواقــع ضروری بــه مردم
امدادرسانی داشته باشند.
وی اظهــار داشــت :از روز یکشــنبه
گذشــته تاکنــون (لحظــه مخابــره خبر)
آتشســوزی در تــاالب از خــاک کشــور
عراق دوباره شــروع شــده که با تشــکیل
جلســهای در ایــن زمینــه مقرر شــده ،با
دســتور دســتگاه دیپلماســی و وزارت
خارجــه بهصــورت جدیتــر بــه ایــن
مســأله ،طرف عراقی را پای کار آورند تا
هواپیمای آبپاش از خوزســتان به خاک
عــراق اعــزام شــود ،زیــرا انجــام دوباره
عملیــات اطفــا ،مســتلزم هماهنگــی
دوباره با کشور عراق است.
الهیجانزاده خاطرنشــان کــرد :آخرین
تصاویر ماهوارهای آتشسوزی گسترده
در عمــق  20کیلومتــری هورالعظیم در
بخش عراقی را نشــان میدهد .با توجه
به اینکه مرکز آلودگی و بحران در عراق
اســت بخش زیادی از کنترل آن از توان

ما خارج است.
وی احتمــال عمدی بودن آتشســوزی
را منوط به بررســی بیشتر از سوی کشور
عــراق عنــوان کــرد و گفت :خشکســالی
و گرمــای بیــش از حد هوا نیــز میتواند
عامل این آتشسوزی دوباره باشد.
 ëëرایزنــی بــرای کمــک بــه اطفــای
آتشسوزی هورالعظیم
در همین حال« ،فرامند هاشــمیزاده»
معــاون اســتاندار خوزســتان نیــز در
توگــو بــا «ایــران» از رایزنــی بــرای
گف 
پرواز هواپیمای آبپاش به بخش عراقی
تاالب هورالعظیم خبر داد و تأکید کرد:
آتشســوزی در این تــاالب یک موضوع
فراملــی اســت کــه نیــاز بــه مجوزهــای
خاص دارد.
به گفته وی این رایزنی در سطح وزارت
خارجه و ســفرای دو کشور ایران و عراق
در حال انجام است.
وی افــزود :برای کمک به اطفای حریق
نخســت هورالعظیم در خاک عراق نیز
گرفتــن ایــن مجــوز اندکــی زمان بــرد و
انتظار داریم در این مرحله بتوانیم طی
یکــی دو روز آینده کد الزم برای پرواز بر
فراز آتش هورالعظیم را بگیریم.
هاشــمیزاده از آمادگــی الزم بــرای
اطفــای حریــق ایــن تــاالب خبــر داد و
تصریح کرد :به محض رسیدن مجوز،
عملیــات اطفــای حریق آغــاز خواهد
شد.
ëëتاکنونمشکلخاصیگزارشنشده
همچنیــن «شــکراهلل ســلمان زاده»،
رئیــس مرکــز بهداشــت خوزســتان نیز
توگــو با «ایــران» اظهار داشــت:
در گف 

ëëبا توجــه به اینکــه مرکــز آلودگی و
بحران آتــش هورالعظیــم در عراق
نیم نگاه اســت بخش زیــادی از کنتــرل آن از
توان ما خارج است
ëëدر آتشســوزی دو هفتــه گذشــته  20هــزار هکتــار از
نیزارهــای تــاالب در کشــور عــراق ســوخت امــا در ایــن
آتشسوزی براساس نقشــههای ماهوارهای ،آتشسوزی
تاکنون در کمتر از 4هکتار برآورد میشود که باز هم نیاز به
بررسیبیشتریدارد
بهدنبــال این آتشســوزی و بــا توجه به
دود ناشــی از آن در شهرســتانهایی از
جمله هویزه ،دشت آزادگان ،حمیدیه،
اهــواز و کارون خوشــبختانه تاکنــون

ëëآتشســوزی در این تاالب یک موضوع فراملی است
که نیازبهمجوزهای خاصدارد.
ëëبهدنبــال ایــن آتشســوزی و با توجــه به دود ناشــی از
آن در شهرســتانهایی از جمله هویزه ،دشــت آزادگان،
حمیدیــه ،اهــواز و کارون خوشــبختانه تاکنون مشــکل
خاصی که برای مردم این شهرستانها ایجاد شده باشد،
گزارشنشدهاست

مشــکل خاصــی کــه بــرای مــردم ایــن
شهرستانها ایجاد شــده باشد ،گزارش
نشده است.
بــه گفتــه وی بهدنبــال آتشســوزی دو

ادامه آتش زدن کاه و کلش در شالیزارهای مازندران
بــا آغــاز فصل برداشــت برنج و بــا وجود
هشــدارهای فــراوان کارشناســان حفــظ
محیط زیســت و جهــاد کشــاورزی ،آتش
زدن کاه و کلش در شالیزارهای مازندران
همچنان ادامه دارد.
بهگــزارش ایرنــا ،تکرار اشــتباه آتش زدن
کاه و کلــش در حالــی اســت کــه در چنــد
ســال اخیر نســبت بــه تبعات منفــی این
کار بر محیط زیســت با نگاههای متفاوت
کارشناســی در رســانههای مختلــف
اطالعرســانی شــده ،امــا ایــن موضــوع
همچنان مورد بیتوجهی کشــاورزان قرار
میگیرد.کارشناسان کشــاورزی میگویند
که ســوزاندن کاه و کلش بعد از برداشــت
شالی ،میکرو ارگانیســم و مواد آلی خاک
را از بین میبرد ،آلودگی زیست محیطی
داشته و به حاصلخیزی خاک نیز صدمه

جدی وارد میکند .بر اساس بررسیهای
کارشناســان جهــاد کشــاورزی ،بهطــور
متوســط از هــر یکهــزار متــر مربــع زمین
شالیزاری بیش از  80بسته کاه  20کیلویی
تولید میشود.
«عزیراهلل شــهیدی فر» ،رئیس ســازمان
جهــاد کشــاورزی مازنــدران از کشــاورزان
برنجکار استان خواست ،برای حفظ مواد
آلی خاک ،از آتش زدن بقایای ساقه ،کاه و
کلش شالی برنج در شالیزارها خودداری
کننــد .بــا وجود اینکــه درباره آتــش نزدن
کاه و بقایای ســاقه شالی هرسال به اندازه
کافی اطالعرســانی میشــود ،امــا باز هم
شــاهد آتشســوزی در شــالیزارها پس از
برداشت برنج هستیم.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه که ســوزاندن
بقایای ســاقه و کاه در شــالیزارها سبب از

بیــن رفتــن مــواد آلی خــاک میشــود ،از
کشــاورزان خواســت تــا کاه و کلــش باقی
مانده در شــالیزارها را بســتهبندی و برای
استفاده بعدی از آنجا خارج کنند.
براســاس نظــر کارشناســان خــارج کردن
کاه شــالی از اراضی شــالیزاری برای اینکه
مأمنی برای آفت برنج از جمله کرم ساقه

خوار نشــود ،ضروری اســت؛ اما سوزاندن
سبب از بین رفتن خاک میشود .امسال
 208هــزار هکتــار از زمینهای کشــاورزی
این استان زیر کشت برنج رفته و برداشت
شــالی برنج در مازنــدران از  2هفته پیش
از زمینهــای شــالیزاری غــرب و مرکــزی
استان آغاز شده است.

آبشار «نیاسر» واقع در شهرستان کاشان استان اصفهان ،در این روزهای
داغ تابستان پذیرای گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور است که برای
فرار از گرما ،ساعاتی را در کنار این آبشار زیبا سپری می کنند

گزارش
مـــصور

هوشــنگ فرجــی  -مسجدســلیمان /مسجدســلیمان بــا
گزارش دارابــودن بیــش از ۱۹۵اولینهــای صنعتــی ،فرهنگــی و
ورزشــی در ایــران و خاورمیانه ،ظرفیت یک موزه شــهری
را بــرای جــذب گردشــگران داخلــی وخارجــی دارد« .اکبــر نعمــت اللهــی»
مدیــر موزههــا و مرکــز اســناد صنعــت نفت از مســجد ســلیمان بهعنوان شــهر
نخســتینهای نفت و نقطهای که قابلیت تبدیل شدن به شهر موزه را دارد ،نام
برد و افزود :شــهرهایی مثل آبادان و مســجد سلیمان با صنعت نفت توسعه و
پیشرفت کردهاند پس باید این میراث را حفظ کرد.
وی با اشاره به آغاز راهاندازی موزههای نفت در سال  ۹۳به دستور وزیر نفت ،گفت:
کار در موزهها با نگاه به  3موزه نفت در مسجدسلیمان ،آبادان و تهران آغاز شد ،اما
در ادامه متوجه شــدیم که ظرفیت ایجاد موزههای نفت بســیار بیشــتر از آن چیزی
است که ابتدا تصور میکردیم .نعمت اللهی از  3موقعیت (کارخانه گوگردسازی و
کارخانهتقطیر«بیبیان»ونیروگاهبرقتمبی)درمسجدسلیماننامبردکهفعالیت
آنها برای تبدیل شدن به موزه در دست انجام است و اظهارداشت :چنانچه بودجه
الزم تأمین شود این طرحها امسال به بهره برداری خواهد رسید.
وی از همکاری خوب پیشکسوتان و بازنشستگان صنعت نفت در این خصوص یاد
کــرد و گفت :بازنشســتگان و قدیمیهای صنعت نفت به خاطــر عرقی که به نفت
داشــتند ،اشیا ،اسناد و مدارکی را که سالها نزد خود حفظ کرده بودند به موزه نفت
اهدا کردند .مدیر موزهها و مرکز اسناد صنعت نفت با اشاره به اینکه مدارک و اشیای
مزبوربانامفرداهداکنندهدرموزههاینفتبهنمایشدرخواهدآمد،افزود:ازجمله
این اشیا،عکسهای یادگاری ،تجهیزات قدیمی ،لباسهای کار ،کارتهای شناسایی
واحکامکارگزینیکارکنانصنعتنفتاست.

عکس :پایگاه خبری اردبیل آذ

«باریجه» سمنان در بازار خریدار ندارد

صعود به كوه سبالن (ساواالن) در استان اردبیل

عکس  :پایگاه خبری ایالم امروز

ایالمی ها از ابتدای امسال ،از هر دو روز شاهد یک روز ریزگرد بودهاند

هفته گذشــته در این تــاالب 150 ،نفر از
مــردم بهدلیــل دود ناشــی از آن دچــار
مشــکالت تنفســی شــدند و بــه مراکــز
درمانی مراجعه کردند.

ëëعلت آتشسوزی فعال شدن کانونهای
جنوبی شهر هویزه در خاک عراق است
«ناظــم ثبوتــی» ،فرمانــدار هویــزه در
توگــو بــا «ایــران» بــا بیــان اینکــه
گف 
آتشســوزی دو هفتــه گذشــته در تاالب
هورالعظیم بهطور کامل خاموش شده
بــود ،امــا از روز یکشــنبه ( 7مــرداد ماه)
شاهد آتشســوزی دوباره در این تاالب
در خــاک کشــور عــراق هســتیم ،افزود:
علــت ایــن آتشســوزی فعــال شــدن
کانونهای جنوبی شــهر هویزه در خاک
عــراق بــوده اســت .بــرای اطفــای ایــن
آتشســوزی از سوی ایران باید از طریق
دســتگاههای دیپلماسی دستورات الزم
اتخــاذ شــود زیــرا تنهــا از طریــق هوایی
اجــازه ورود بــه کشــور عــراق را داریــم.
فرمانــدار هویــزه بــا اشــاره بــه اینکــه
محــدوده آتشســوزی فعلــی نســبت
بــه آتشســوزی دو هفتــه گذشــته زیــاد
نیســت ،تصریح کرد :در آتشسوزی دو
هفته گذشته  20هزار هکتار از نیزارهای
تــاالب در کشــور عــراق ســوخت امــا در
ایــن آتشســوزی براســاس نقشــههای
ماهوارهای ،آتشسوزی تاکنون در کمتر
از  4هکتــار بــرآورد میشــود کــه باز هم
نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد .ثبوتــی
دربــاره عمــدی بــودن این آتشســوزی
هــم گفت :در این خصوص نمیتوانیم
نظر قطعی بدهیم زیرا دسترســی ما به
محــل این حادثــه تنها از طریــق هوایی
ممکن است و فقط میتوانیم از فاصله
دور شــاهد دود ناشی از این آتشسوزی
کــه تــا حدودی هم شــهر هویــزه را دربر
گرفته ،باشیم.

قابلیت تبدیل مسجدسلیمان
به شهرموزه

عکس  :پایگاه خبری صرفًا جهت اطالع

« ëëمجیــد طاهرپــور» مدیر جهــاد کشــاورزی خلیلآباد
دو خــط اظهارداشــت :اولیــن جشــنواره انگــور ایــن شهرســتان
خـــــبر خراســان رضوی بــا به نمایش گذاشــتن  25نــوع انگور،
هفتم شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.
 ëëنمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی یاسوج که با ۱۲۳غرفه و حضور
 6اســتان در پارک «مهرورزی» این شــهر کهگیلویه و بویراحمد برپاست ،تا
یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.
« ëëمحســن حســینی» ،مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری گیالن
گفــت :در راســتای کاهش و هدررفت منابع،تجهیــزات کاهنده مصرف آب
در تأسیسات و خطوط انتقال آب شهری استان نصب شد.
« ëëحسین شرافتی راد» فرماندار تایباد گفت :امسال قاچاق سوخت از مرز
دوغارون نســبت به مدت زمان مشــابه ســال قبل  60درصد کاهش داشــته
است.
« ëëمســعود میررضایــی» ،مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان
ســمنان با بیان اینکه مناطق گردشــگری و تاریخی اســتان زیر پوشش «وای
فای» رایــگان قرار میگیرد ،گفت :تاکنون  ۲۲منطقه گردشــگری ،تاریخی و
مذهبی استان زیر پوشش چتر وای فای قرار گرفته است.
 ëëمدیــرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری سیســتان و بلوچســتان گفت:
ســیالب  26تیر ماه تا دوم مرداد ماه در جنوب این اســتان یک میلیارد ریال
به تأسیسات برق خسارت وارد کرد.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخوزستان:آتشسوزیگستردهدرعمق 20کیلومتریهورالعظیمعراقدرجریاناست

منبع :ایرنا

مصوبــه کارگــروه تخصصی امور ســیل و مخاطرات دریایی برای اســتقرار
تیــم غواصــی در جــاده چالــوس و مجــاور دریاچــه ســدهای اســتان البرز
تصویب شد.
بهگزارش ایرنا« ،حمیدرضا منصوری» مدیر حفاظت از منابع آب شرکت
آب منطقهای اســتان البرز در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت بحران
استان در خصوص حوادثی که در دریاچه سدهای استان بخصوص غرق
شــدگی رخ میدهد ،گفت :با توجه به اعالم مدیریت بحران استان مبنی
بر آمادگی یگان تکاور مســتقر در جاده چالوس و حضور غواصان مجرب
در این یگان میتوان از ظرفیت کاله سبزهای ارتش در این حوزه استفاده
کرد.
بــرای ایــن کار نیاز اســت تا  5پــک (تجهیــزات کامل)غواصی توســط آب
منطقهای تهران تهیه شود و در اختیار این یگان قرار گیرد .مدیرحفاظت
از منابــع آب شــرکت آب منطقــهای اســتان البرز خاطرنشــان کــرد :برای
ســاماندهی رودخانههای اســتان یک طرح ساماندهی توسط دو مشاور و
با حضور تمامی ذینفعان حواشی رودخانهها در دست بررسی است .این
طرح میتواند هم آلودگی را به حداقل برســاند و هم مشکل عبور آب در
زمان سیل را حل کند.

دود هورالعظیم به چشم  5شهر خوزستان می رود

عکس :محمد حسن عامری

گــروه ایــران زمیــن /خانــه تاریخــی «دارویــی» درشــهرگرگان بــر اثــر وقــوع
آتشسوزی از بین رفت.
ایــن خانــه که مربــوط بــه دوره پهلــوی اول بــود و در خیابان باغشــاه (ملل)
گرگان قرار داشت ،در سال  80ثبت ملی شده بود.
«مهدی قره قاشــی» ،مدیرعامل ســازمان آتشنشــانی شــهرداری گرگان با
اشاره به اینکه به محض اطالع از این حادثه 4 ،تیم با حدود  10نیروی امداد
و نجات و حریق به محل اعزام شدند ،افزود :آتشسوزی در سقف این بنای
تاریخــی که در حال مرمت بود ،به وقوع پیوســت .این آتشســوزی طی یک
ساعت مهار شد و علت آن در دست بررسی است.

عکس :ایرنا

 5هــزار مســکن بازســازی شــده در مناطــق زلزلــهزده
اســتان کرمانشــاه امروز (سهشــنبه) از ســوی «اسحاق
ا خبــا ر
جهانگیــری» ،معــاون اول رئیــس جمهــوری
بهرهبرداری میشــود«.رضا خواجه ای» ،رئیس ســتاد بازســازی مناطق
زلزله زده اســتان کرمانشــاه در گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت :واحدهایی
که در این ســفر افتتاح میشود ،شامل مسکن روستایی است که در زلزله
آبان ماه ســال  96ب ه صورت کامل تخریب شــده بود .از زمان وقوع زلزله
تاکنون کار بازســازی  30هزار و 500واحد آسیب دیده در استان کرمانشاه
آغاز شــده که از این تعداد بتنریزی و فونداســیون  24هزار واحد صورت
گرفته اســت .رئیس ســتاد بازســازی مناطق زلزله زده اســتان کرمانشــاه
افزود :تاکنون اسکلت 17هزار واحد برپا و  12هزار و  900واحد نیز مسقف
شدهاند.
خواجــهای بــا بیان اینکه در و پنجره  6هزار و  600واحد تاکنون نصب شــده،
گفــت :بنیــاد مســکن پــس از نصــب در و پنجــره ،واحدهــا را بــه متقاضیان
تحویل میدهد تا مراحل نازک کاری را خود انجام دهند.
وی تعداد واحدهای نیازمند به تعمیر در مناطق زلزله زده را  60هزار سازه
عنوان کرد و اظهار داشــت :تاکنون بازســازی  56هزار واحد مسکونی آسیب
دیده آغاز شده و  47هزار مسکن نیز آماده سکونت شده است.
رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه بــه افزایــش
قیمــت ســیمان و فوالد در بازار اشــاره و اعــام کرد :بنیاد مســکن به منظور
جلوگیری از بروز مشکل در روند بازسازی مناطق زلزله زده ،فوالد و سیمان
ارزانقیمــت در ایــن مناطــق توزیــع میکند.خواجهای ادامــه داد :از ابتدای
آغاز روند بازســازی مناطق زلزله زده ،بنیاد مســتضعفان برای بازسازی هر
واحد زلزله زده  8تن سیمان رایگان در اختیار زلزله زدگان قرار داده است و
اکنون نیز بنیاد مسکن سیمانهای ارزانتر از قیمت بازار را در مناطق زلزله
زده توزیع میکند.

ســیدمســلمیگانــه /اســتان قم بــا وجود
داشــتن  15هــزار شــیء تاریخــی ،مکانی
بهنــام موزه برای حفظ و در معرض دید
عموم قرار دادن این آثار ارزشمند ندارد و
قرار است ،این اشیا بزودی به یک مخزن
مطمئن تا ســاخت یک مــوزه دائمی در
این استان منتقل شود.
«حمیــد یزدانــی» مدیــرکل میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
توگــو بــا «ایــران» بــا
اســتان قــم در گف 

اشــاره به اینکه این اشیا در طول سالها
از طریــق کاوشهای باســتان شناســی و
کشــف قاچــاق و مصادره اشــیای عتیقه
کشف و جمعآوری شده ،افزود :در حال
حاضر این اشیا در محلی غیر استاندارد
و نامناسب نگهداری میشود که در این
خصــوص یــک مخــزن (انبار) مــدرن با
امنیــت و حفاظت باال ســاخته شــده که
با تأمیــن اعتبار بــرای برخــی از کارهای
باقیمانــده آن ،بزودی بــه بهرهبرداری

خواهــد رســید کــه میتوانــد بهعنــوان
مخــزن معین بــرای دیگر اســتانها نیز
مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری اســتان قــم اظهارداشــت:
ایــن اســتان دارای فرهنــگ و تمــدن 7
هزار ســاله است ،اما بهدلیل فقدان موزه
میراثفرهنگی،نفایستاریخیقمدیده
نمیشود.
وی به طرح ســاخت موزه اشیای تاریخی

در شــهر قم اشــاره کــرد و گفــت :میراث
فرهنگی استان در این خصوص پیشنهاد
ســاخت مــوزه دائمــی در بلــوار پیامبــر
اعظــم(ص) ایــن شــهر را مطــرح کــرده
کــه بهدنبــال کارهــای اجرایی آن اســت.
همچنین برای ســاخت این مــوزه نیاز به
همکاری همه دستگاههای اجرایی است
که در مرحله نخست باید شهرداری با در
اختیار قــرار دادن زمین مورد نظر در این
خصوص همکاری داشته باشد.

ســمنان خاســتگاه تولید گیــاه «باریجــه» (مورد اســتفاده در
تک خبر صنایــع غذایی) در کشــور اســت و بیــش از  30هــزار هکتار از
مراتع مستعد این استان در سالهای اخیر به کشت این گیاه
رفته ،اما بهدلیل کنترل نشدن بازار و وجود دالالن ،تمام زحمات باریجه کاران از بین
میرود .تا  2ماه دیگر فصل برداشت باریجه در استان آغاز میشود و از اکنون باریجه
سمنان در بازار خریداری ندارد.
«میرحسین شــاه حســینی» ،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آرادان در
توگــو با ایرنا افــزود :راهاندازی واحدهای بســتهبندی و فــرآوری گیاه دارویی
گف 
باریجــه بــرای افزایــش اشــتغال و جلوگیــری از مهاجــرت در  20روســتای ایــن
شهرســتان ضروری اســت .این شهرستان ظرفیت تولید ســاالنه بیش از  20تن
شــیرابه باریجــه را دارد که باید بــا راهاندازی فــرآوری این گیاه دارویی ارزشــمند
زمینه افزایش اشتغال پایدار را فراهم کرد .وی بیان داشت :در سال گذشته 150
کیلوگرم بذر باریجه با همکاری ســازمانهای مردم نهاد در مراتع آرادان کشت
شــد و براساس برآوردهای اولیه بخش قابل توجهی از این گیاهان دارویی برای
باردهی رویش دارند.
شاه حسینی اضافه کرد :در سمنان شیره باریجه به ازای یک کیلوگرم  2میلیون ریال
به فروش میرسد در حالی که اگر صنعت و فرآوری برای بستهبندی این محصول
در آرادان ســاماندهی شــود میتوان هر  100گرم از این گیاه دارویی را به قیمت چهار
میلیون ریال به فروش رساند.

