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درختان جنگلهای «شیرین بهار» قربانی بیتوجهی مسافران میشوند

توسعهصنایعتبدیلیدرسمنان

گــروهایــرانزمین/صنایــع تبدیلی و تکمیلی بخش کشــاورزی در اســتان ســمنان
توســعه مییابد« .سید حســن میرعماد» ،رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان
ســمنان اظهــار داشــت :در این راســتا بــا تالشهای انجام شــده در ســالهای اخیر
 217مجوز تأسیس صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی در استان صادر شده است .وی
تعداد واحدهای صنایع تبدیلی دارای پروانه بهرهبرداری و واحدهای صنایع تبدیلی
به تولید رسیده در استان را به ترتیب  64و  73واحد اعالم و تصریح کرد :هماکنون
 54واحد تبدیلی و تکمیلی بخش کشــاورزی و دامی در حال احداث اســت .رئیس
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود :در یکسال گذشته  74مجوز تأسیس و
 20پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان صادر شده است.

احیای چادرشب بافی «گروک»

عکس :معصومه مفیدی

ردپای کارخانههای تولید رب در گرانی گوجه فرنگی

گروهایرانزمین /رقابت کارخانههای تولید رب در خراسان رضوی ،عامل اصلی
افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار است.
«نجفقلی صالحی» معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراســان رضــوی با اعــام این مطلــب افــزود :افزایش قیمــت دالر موجب
افزایش صادرات محصول رب به کشــورهای دیگر شــده و همین امر موجب
رقابــت کارخانههــای رب در خریــد گوجه فرنگــی و تأثیرگذاری در بــازار این
محصول شــده اســت؛ زمانــی که با فروش یــک قوطی رب در خارج از کشــور
چنــد برابــر فــروش ایــن محصــول در داخــل کشــور ســود حاصل میشــود،
کارخانــه داران تمایــل زیــادی بــه صــادرات محصــول تولیــدی خــود دارند.
صالحــی تصریح کــرد :میزان تولید محصول گوجه فرنگی خراســان رضوی،
جوابگــوی ظرفیــت یک میلیــون و  500هزار تنــی بیــش از  50کارخانه تولید
رب در اســتان نیســت بنابرایــن افزایــش خریــد ایــن محصول قیمــت آن را
تحت تأثیر قرار میدهد .سطح زیرکشت گوجه فرنگی در خراسان رضوی 11
هزار هکتار اســت که نسبت به سال گذشــته تغییری نداشته است .هماکنون
قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در میدان بار مشهد  2500تا 3هزار تومان است.
 56کارخانــه تولیــد رب با ظرفیت یک میلیــون و  500هزار تن مصرف گوجه
فرنگی در این استان فعالیت دارد.

محکومیت شکارچیان متخلف به کاشت نهال در زابل

گروهایرانزمین/یک قاضی در زابل 2 ،شکارچی متخلف را به کاشت  400اصله
نهال سازگار با اقلیم تاالب هامون محکوم کرد.
«وحیــد پورمردان» مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیســتان و بلوچســتان
ط زیســت زابل در هنگام گشــت زنــی در پناهگاه
افــزود :یــگان حفاظت محی 
حیــات وحــش هامــون به یــک دســتگاه خودروی ســواری مشــکوک شــد که
متخلفــان بــا رؤیت محیطبانان از محل فرار کردنــد .مأموران یگان حفاظت
محیــط زیســت زابــل پــس از تعقیــب و گریــز ،خــودروی متخلفــان را قبل از
هرگونه اقدام به شکار ،توقیف و از سرنشینان خودرو سه قبضه سالح شکاری
و ادوات شکار ضبط کردند.

نگذاریم کورههای اشتغالزایی شبستر خاموش شود

در سال  93حدود  12هزار کارگر در کورههای آجرپزی این منطقه کار میکردند که این رقم به  4هزار نفر کاهش یافته است
سید مسلم یگانه

خبرنگار

کورههــای آجرپــزی شبســتر ،نیازمنــد
حمایــت مســئوالن مربوطــه اســت تا
رونــق تولید و اشــتغال دوبــاره به این
شهرستان آذربایجان شرقی که قطب
تولید آجر در اســتان و کشور محسوب
میشود ،بازگردد.
ëëوجود  412کوره آجرپزی
در حــال حاضــر از  412کــوره آجرپزی
شبســتر که در  4نقطه این شهرســتان
( 345واحــد در وایقــان 16 ،واحــد در
دیزجخلیــل 16 ،واحــد در ســاربانقلی
و  35واحــد در علیبیگلــو) قرار دارد،
به دالیل مشــکالت موجــود ،تنها 150
واحــد فعال اســت کــه بخشــی از آنها
هــم بهصــورت نیمه فعــال بــه تولید
آجر مشغول هستند.
از طرفی ،از این تعداد کوره شبســتر،
تنهــا  ۵واحــد در وایقــان 3 ،واحد در
علیبیگلــو و  8واحــد نیــز در دیــزج
خلیــل بهصــورت صنعتی مشــغول
فعالیــت بــوده و مابقــی بهصــورت
ســنتی کار میکننــد .در کورههــای
ســنتی بیشــتر کارگــران خانوادگــی
کار میکننــد و ســاعت کاری آنــان از
۷صبح شروع شده و تا غروب آفتاب
ادامــه مییابــد .میزان دســتمزد هر
روز کاری هــم بــه ازای هــر یکهــزار
آجر متفاوت اســت کــه با خاک رس
درست شــده و آماده بردن به داخل
کــوره میشــود .ایــن کورههــا اغلــب
در فصلهــای بهار و تابســتان فعال
هستند.

ëëمشکالت کوره پزداران
«محمد تقــی بادامچــی» از صاحبان
کــوره آجرپــزی در «وایقــان» بــا
گالیــه از اینکــه برخــی از مســئوالن
بــه خواســتههای آنــان کمتــر توجــه
میکننــد ،گفــت :بهخاطــر تبدیــل
ســوخت کوره آجرپزی خــود از مازوت
به گاز ،متحمل هزینه زیادی شــدم که
برای درخواســت وام و رونق فعالیت
ایــن واحــد تولیــدی بــه مســئوالن و
بانکهــا مراجعــه کــردم کــه تاکنــون
موفــق بــه دریافــت وام کــم بهــره و
تسهیالت نشدهام.
وی کــه  40ســال اســت در ایــن حرفــه
فعالیــت دارد ،افــزود :بهدنبــال وقوع
سیل ســال  94در این منطقه که بیش
از  100میلیــون تومــان بــه ایــن واحــد
تولیــدی خســارت وارد کــرد ،تشــکیل
پرونــده دادیــم کــه تــا ایــن ســاعت
خســارات مــا جبــران نشــده و فقط بر
میزان بدهــی هایم به بانکها افزوده
شده است.
«جــواد حکمتــی» دیگر کــوره دار آجر
در «وایقــان» نیــز کــه از ســال  65در
ایــن حرفــه فعالیــت دارد ،گفــت :بــا
توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی
کــه بــرای واحدهای تولیــدی به وجود
آمده ،از مسئوالن تقاضا داریم نسبت
بــه بخشــودگی دیرکــرد وامهــای مــا
تجدیــد نظــر کننــد و اجــازه دهنــد ،با
دغدغه کمتری به تولید بپردازیم.
وی همچنین خواستار توجه مسئوالن
مربوطــه به مســأله بیمه افرادی شــد
که بهصورت فصلی در این واحدهای
تولیــدی کار میکننــد و بیمــه آنان در

جزئیات زلزله  4.7ریشتری در مازندران

ســاری  -خبرنــگار «ایــران» /زلزلــهای
بــا قــدرت  4.7ریشــتر در عمــق
 ۱۵کیلومتــری زمین دیروز شهرســتان
جویبار و بخشهایی از شهرســتانهای
ساری و قائمشهر در مازندران را لرزاند.
ایــن زمین لــرزه بنا بر اعــام جمعیت
هــال احمر مازنــدران خســارت مالی
و جانــی بهدنبــال نداشــت ،امــا باعث
شــد تا نیروهای امدادرســان اســتان به
حالت آماده بــاش درآیند .زمان وقوع
ایــن زلزلــه ســاعت  2و  4دقیقه بامداد
دیــروز ،نخســتین روز از مهر ماه ،اعالم

شده است .مدت لرزش این زلزله هم
حــدود  ۱۰تــا  ۱۵ثانیــه بود و بــه همین
دلیــل نیــز ســبب ایجــاد وحشــت بین
مردم شــد .شــدت زمین لرزه به حدی
بــود که دربرخی از شــهرهای شــرقی و
غربی مازندران نیز احساس شد.
«علــی اصغــر احمــدی» ،مدیــرکل
مدیریــت بحران اســتانداری مازندران
نیــز بــا تأییــد ایــن مطلــب کــه تاکنون
هیــچ گزارشــی از خســارت احتمالــی
این زمیــن لــرزه بــه اداره کل مدیریت
بحران اســتان گزارش نشده ،افزود :به

عکس :امیر صادقی

گروه ایران زمین /با توجه به پیشینه چادرشب بافی در روستای «گروک» بخش
مرکزی شهرســتان ســیریک هرمــزگان ،برنامــه احیای این رشــته با شناســایی
ت تدوین شده و بزودی احیا میشود.
هنرمندان پیشکسو 
«اشکانمختاری»،مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریهرمزگان
اظهار داشت :با هماهنگیهای صورت گرفته تولیدات این رشته در فروشگاههای
صنایع دســتی سطح اســتان به فروش میرسد و از این پس نیز در نمایشگاههای
مختلف ،هنرمندان چادرشب باف با تولیداتشان حضور خواهند داشت .وی ادامه
داد :چادرشــب بافی در گذشــته در ســیریک از رونق خوبی برخوردار بوده و مردم
منطقه از این هنر برای کاربردهای متفاوت استفاده میکردند ،اما به مرور این هنر
فراموش شده و اجناس دیگر جایگزین آن در بازار شده است.

عکس :هوشنگ فرجی

«آروین خسپی» از طرف شورای جهانی صنایع دستی بهعنوان
جوانترین هنرمند حوزه صنایع دستی منطقه آسیا و اقیانوسیه
اخبـــار
انتخــاب شــده اســت« .فریــاد حدادیــان» ،رئیــس اداره میراث
توگو با ایرنا اظهار داشــت :این
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری مریوان در گف 
هنرمند متولد  19اردیبهشت سال 88در مریوان است که اکنون کنار پدر و پدربزرگش
مشــغول هنرنمایی در ســاخت کالش «پا افزار کردی» اســت .این کودک مریوانی از
 5سالگی مشغول ساخت پا افزار کردی است و اکنون با وجود داشتن 9سال سن یکی
از هنرمندان خوب این حرفه به شمار میرود .حدادیان افزود 3 :نسل از این خانواده
در مریــوان کارگاهــی مخصــوص کالش بافــی دارنــد و در کنــار 4هــزار و 500هنرمند
کالش باف دیگر مشغول بهکار هستند .شهرستان مریوان پاییز سال گذشته بهعنوان
شهرجهانیکالش(پاافزارکردی)مصوبشدواینهنربهعنوانیکمحصولصنایع
دستیکردستاندرفهرستآثارجهانیشورایجهانیصنایعدستیبهثبترسید.

اندیکا-هوشنگفرجی/بیش از  3هکتار از
جنگلهای پارک بزرگ طبیعی «شــیرین
بهار» (دشــت شــیمبار) از توابع شهرستان
اندیکاخوزستانبهدلیلبیتوجهیبرخیاز
مسافرانوگردشگرانبهآتشکشیدهشد.
ایــن منطقه زیبا و گردشــگری بــا بیش از
یکصدهکتارازانواعدرختانخودروچون
انگــور ،بلــوط ،زالزالک ،توت وحشــی و...
یکیازپرجاذبهترینوخنکترینمناطق

تحت حفاظت و گردشــگری خوزســتان
استکهنهتنهاهرروزپذیرایگردشگرانی
از شهرهای این استان است بلکه محلی
امن برای استراحت مسافران استانهای
اصفهــان و چهارمحــال وبختیــاری بــه
خوزستاننیزمحسوبمیشود.
«مرادعلــی ســعیدی پــور» فرمانــدار
توگــوی تلفنــی
اندیــکا در گف 
با«ایــران» بــا تأییــد ایــن مطلــب کــه

 ۵۰هکتــار از انــواع درختــان خوراکــی و
دارویــی بلــوط ،بنــک ،بــادام ،کلخنــگ
و ...منطقــه کوهســتانی «گپــی» از توابع
روستای «دشت گل» اندیکا دچار حریق
شــد ،افــزود :بیش از 3هکتــار از بهترین
نقاط گردشــگری «شــیرین بهار» نیز در
آتش بیفرهنگی ســوخت .هر کــدام از
این درختــان بلوط که عمری باالی 500
سال دارند ،از سالهای متمادی تاکنون

طول سال دچار مشکل میشود.
ëëکاهش شمار کامیونهای حامل آجر
«احــد جعفــری وایقــان» ،رئیــس
اتحادیــه فخــاران (آجرپزان) شبســتر
توگو بــا «ایران» با
در این بــاره در گف 
اشاره به اینکه رکود بازار ساخت و ساز
در ســالیان گذشــته در تعطیلی بیشتر
ایــن واحدهــا تأثیرگذار بــود ،گفت :بر
اســاس آمار موجود در سال  89بیش
از  52هــزار کامیــون بــرای کورههــای
آجرپــزی خاکریــزی میکردنــد ،در
صورتی که این آمار با روندی کاهشــی
در ســال  93بــه حــدود  900کامیــون
رســید .از طرفــی ،در ســال  89حــدود
 57هــزار کامیــون از ایــن شهرســتان
آجر بــه دیگر نقــاط حمــل کردند ،در

همــه بخشــداریهای مناطق مختلف
مازندران اعالم شده تا موضوع بررسی
خســارت از طریق شــوراهای اسالمی و
دهیاریها پیگیری شود.
مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری
مازنــدران گفــت :نیروهــای امــدادی،
انتظامــی و دریابانــی هــم بــرای
کمکرســانی و پیگیــری پیامدهــای
احتمالــی زلزله در حالــت آماده باش
قــرار دارنــد« .علــی نبیــان» ،معــاون
عمرانی اســتاندار مازندران نیز با تأیید
اظهارات مدیریت بحران استان ،گفت

صورتــی که این آمــار در ســال  ،93به
 17هزار کامیون کاهش یافت.
ëëحمایت نشدن کورههای آجرپزی
وی اجــرای فــاز نخســت طــرح
هدفمنــدی یارانههــا و عملی نشــدن
وعــده دولت وقــت (دولــت دهم) در
تبدیــل ســوخت کورههــای آجرپزی از
مــازوت بــهگاز را کــه منجر بــه کاهش
هزینههــا میشــد ،از دالیــل پاییــن
آمــدن تولیــد کورههــای آجرپــزی این
شهرستان دانست.
رئیــس اتحادیــه فخــاران (آجرپــزان)
شبســتر با اشــاره به اینکــه در آن زمان
قیمــت ســوخت مــازوت بــا افزایــش
 2برابــری ،از حــدود  10تومــان بــه
 20تومــان افزایــش یافت ،افــزود :اگر

که فعالً خســارتی ناشــی از این حادثه
اعالم نشده اســت« .علی بیتاللهی»
مدیر بخش زلزلهشناســی ،مهندســی
و خطرپذیــری مرکــز تحقیقــات راه،
مســکن و شهرســازی هــم بر ایــن باور
اســت که منطقه وقــوع زلزلــه اخیر در
جویبــار جلگــهای و اراضــی زراعــی بــا
خاک نرم و مرطوب بوده است.
وی افــزود :پسلرزههــای ایــن زلزلــه
به ســمت جنــوب و رو به قطعه گســل
«خزر» گرایــش دارد .از ایــنرو احتمال
بزرگنمایــی و احســاس شــدت بیشــتر

گزارش
مـــصور

عکس :مینا نوعی
روز اول مدرسه و شروع فصل درس و مشق

عکس:فرزاد علیزاده

عکس:سیدمصلح پیرخضرانیان

 «جواد جعفری» مدیرگمرک خراســان شــمالی گفت که
دو خط در  4ماه گذشــته  ۳۵هزار و  ۴۲۸تن کاال به ارزش  ۹میلیون و
خـــبر  ۸۴۳هزار و  ۵۴۶دالراز این استان صادر شد.
 «فاطمه احمدی» ،عضو هیأت اجرایی کمیته بینالمللی موزههای دانشگاهی
ج فارس بوشهر بهعنوان دومین موزه پزشکی
ایران گفت :موزه تاریخ پزشکی خلی 
کشوردرشورایبینالمللیموزههاثبتشد.
 براساس سنت دیرینه آیین عزاداری نخل گردانی و حرکت دسته بنی اسد عصر
دوازدهممحرمدرروستای«فدافن»بخشمرکزیشهرستانکاشمربرگزارشد.
 «ابوالفضلرضوی»،معاونتوسعهروستاییومناطقمحرومریاستجمهوری
از پرداخــت  120هزار میلیارد ریال تســهیالت جهت ایجاد فرصتهای اشــتغال
عشایروروستائیانکشورخبرداد.

آن زمــان یارانــه ســوخت بیــن ایــن
واحدهای تولیدی توزیع میشد ،دیگر
شــاهد تعطیلی آنها و بیــکاری تعداد
زیادی از کارگران نبودیم.
جعفــری وایقان تصریح کرد :در ســال
 93حــدود  12هــزار نفــر در کورههــای
آجرپــزی این شهرســتان کار میکردند
کــه ایــن رقم در حــال حاضر بــه  3یا 4
هزار نفر کاهش یافته و مشکالت زیادی
را بــرای کارگــران بیکار به وجــود آورده
اســت .همچنین ،بیمه نبودن کارگران
کورههــای آجرپــزی از دیگر مشــکالت
عمده این واحدهای تولیدی اســت که
اگر مساعدت مسئوالن مربوطه نباشد،
به نتیجه نخواهد رسید.
وی مشــکالت مالــی و افزایــش بهــره

زلزلــه در مناطــق اطــراف آن مــیرود.
طبق گزارشهای اولیه شدت احساس
شده زلزله در شهرهای نزدیک به کانون
زمینلــرزه بــه قدری بــوده که بــه گفته
شاهدان،ساکنانشهرهاینزدیکمرکز
زلزله ،از جمله ســاری ،جویبــار و کوهی
خیــل از خانههــای خــود بیــرون آمده و
شب را در فضای آزاد به سر بردند.
بیتاللهی با اشاره به گسل مسبب این
زلزله ،توضیح داد :تاکنون  12پسلرزه
خفیف بعــد از زلزله  4.7ریشــتری رخ
داده و توزیع این پسلرزهها نســبت به

بانکهــا را از مســائل آجرپــزان ایــن
شهرســتان ذکــر کــرد و اظهار داشــت:
بهطور میانگین برای هر بار تولید آجر
حدود  10روز کورهها روشــن میشود و
برای این مدت ،هزینهای بالغ بر  15تا
 20میلیون تومان نیاز داریم ،در حالی
کــه بیشــتر آجرپزان بــا افزایــش بهره
بانکهــا و کاهــش میــزان تولید حتی
قــادر بــه بازپرداخت اقســاط وامهای
خود نیستند.
ëëکمبــود منابــع مالــی برای گازکشــی
واحدهای تولیدی
رئیس اتحادیه آجرپزان شبستر با اشاره
بــه اینکــه لولــه کشــی گاز تــا جلــوی در
همــه واحدهای کوره پزی آجر رســیده،
افزود :با توجه به افزایش حق انشعاب
و اینکــه صاحبــان واحدها با مشــکالت
عدیده مالی مواجه هستند ،بیشتر آنان
نتوانستهاند کورههای خود را گازی کنند.
وی مانــدگاری کورههــای آجرپــزی را
در گــرو مســاعدت مســئوالن مربوطه
دانســت و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه
حــدود  95درصد واحدهــای آجرپزی
ایــن شهرســتان بــا ســوخت مــازوت،
کورههای خود را روشن نگه میدارند،
بنابرایــن بــا افزایــش قابــل توجــه
قیمــت ســوخت در چنــد ســال اخیر،
تعــداد زیــادی از آنهــا در معــرض
تعطیلــی قرار گرفته اســت .همچنین
ارائه نشــدن تســهیالت مالــی الزم به
کــورهداران و مقرون بــه صرف ه نبودن
تولیــد و فــروش آجر در بــازار ،از دیگر
عواملی اســت که برخــی از کورهداران
را مجبــور به خاموشکــردن کورههای
خود کرده است.

موقعیت آن به ســمت جنــوب و رو به
قطعه گسل «خزر» گرایش دارد.
در همین حــال« ،مهدی زارع» اســتاد
پژوهشــکده بینالمللی زلزله شناســی
و عضو وابســته فرهنگســتان علوم نیز
در ایــن باره گفت :با توجه به موقعیت
کانون به نظر میرســد زلزله به جنبان
شــدن مرز گســله فعال شــمالی رشته
کوههای البرز با دشــت کاسپین مربوط
بــوده و طبیعتــاً نمیتوانســته ارتبــاط
مســتقیمی بــا فعالیــت آتشفشــان
دماوند داشته باشد.

«آنغوزه» ایران به کام و بهنام هندوستان

توقیف خودروهای سوختگیر متخلف در خاش

گروه ایران زمین /در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و سوخت سیستان و بلوچستان
مقرر شــد خودروهای متخلف که ســوختگیری چندبــاره در جایگاههــا دارند با
پیگیری و نظارت مسئوالن و دستور دادستان توقیف شوند.
«حمیدالدین یوسفی»فرماندار خاش گفت :وجود صفهای طوالنی سوخت
در جایگاهها معضلی آزاردهنده اســت که شهروندان این شهرستان را بشدت
با مشکل مواجه کرده است .در این راستا با جایگاه داران متخلف ،خودروهایی
کــه ســوخت زنی چندباره در جایگاهها دارند و کســانی کــه از کارتهای مهاجر
استفاده میکنند برخورد جدی خواهد شد .عالوهبر این افزون بر  90هزار کارت
ســوخت مهاجر با دســتور دادستان مرکز استان و همکاری شرکت نفت ابطال
شده است.

بخش اعظمی از نــان و خوراک مناطق
عشایریبختیاریراتأمینمیکنند.
فرمانــدار اندیــکا اظهارداشــت :قــوم
بختیــاری ســال هاســت مدیــون ایــن
درختــان هســتند ،اما متأســفانه نســل
امروز هم نســبت به عشایر و هم به این
جنگلهای طبیعی ناسپاسی کرده و به
جــای آنکه همه باهــم درتأمین امنیت
وصیانت ازاین جنگلها کوشــش کنیم،

با دســت خودمان نابودکننده طبیعت
شدهایم.سعیدیپوربااعالماینمطلب
که این آتشسوزیها بسختی و با کمک
نیروهــای امدادی هالل احمر ،ســازمان
محیــط زیســت ،بســیج ســپاه و اهالــی
مناطق یاد شده به سختی خاموش شد،
گفت :فرد یا افراد خاطی از طریق نیروی
انتظامی بزودی شناســایی و به دستگاه
قضاییمعرفیخواهندشد.

نحوه سقزگیری از درخت بنه (ون) در منطقه کبیر کوه آبدانان ایالم

کمبود آب آشامیدنی وآبرسانی سیار به روستای «دوسر» شهرستان قروه کردستان

محصــول آنغــوزه (یک نوع گیــاه دارویی)ایرانی بهصــورت خام برای
گــزارش فرآوری و بستهبندی به خارج از کشور ارسال و پس از انجام این مراحل
خــبـــری بابرندهندوستانبهکشورهایاروپاییوآسیاییصادرمیشود.
ساالنه بیش از  60تن آنغوزه در خراسان جنوبی تولید میشود که  90درصد این محصول
در بشــکههای فلــزی  30تا  50کیلویی بهصورت فلهای و به قیمت بســیار ارزان به کشــور
هندوســتان صادر میشــود .این گیاه افزون بر خــواص دارویی گوناگــون دارای کاربردهای
اقتصادی چشــمگیری در صنعت داروســازی اســت و با وجود اینکه در ســالهای گذشته
برداشت بیرویه آنغوزه ،این گیاه مفید را در معرض خطر نابودی قرار داده ،اما همه ساله
درمراتعاستانبذرپاشیوکشتمیشود«.علیرضانصرآبادی»،مدیرکلمنابعطبیعیو
توگو با ایرنا اظهارداشت :امسال  21طرح بهر هبرداری
آبخیزداری خراسان جنوبی در گف 
آنغوزهتوسطمنابعطبیعیاستانتهیهوبااولویتبهرهبردارانمحلیوبومیبرندهشده
در مزایده مربوطه ،به مجریان داده شده است .وی با بیان اینکه بیش از یکهزار خانوار در
اســتان در زمینه جمعآوری محصول آنغوزه فعالیت دارند ،افزود :بهدلیل درآمد خوبی
که از این محصول به دســت میآید جوانان نیز به ســمت آن جذب شدهاند .فرآوری این
محصول ارزآوری خوبی برای اســتان و کشــور دارد ،براین اســاس نــگاه صادراتی به حوزه
گیاهــان دارویی ضروری اســت و این حوزه فرصت مناســبی برای ســرمایهگذاری و ایجاد
اشتغال است« .حسن پروانه» ،کارشناس گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی خراسان
جنوبی درخصوص صادرات آنغوزه با بســتهبندی مناســب ،گفت :این محصول تنها به
هندوستان صادر میشود و این کشور تابع بستهبندی شیک و مناسب نیست و راغب است
که آنغوزه را بهصورت فلهای و با همین بستهبندی سنتی وارد کند .وی اظهارداشت :نیاز
اســت با کار تحقیقاتی ،علمی و پژوهشــی در گام نخســت تمام ماده مؤثره این محصول
اســتخراج شــود و پــس از فــرآوری و اســتفاده در صنعت دارو ســازی ،محصــول نهایی به
کشــورهای اروپایی صادر تا ارزآوری آن نصیب کشور خودمان شود .تاکنون در داخل کشور
در خصوص استخراج خواص گوناگون این محصول هیچ گونه تحقیق و پژوهشی انجام
نشــده و تنها به صادرات فلهای آن اکتفا شــده در حالی که این محصول کاربرد اقتصادی
خوبی در صنعت داروسازی دارد« .اسداهلل عاجز» ،یکی از صادرکنندگان محصول آنغوزه
خراسان جنوبی به هندوستان هم گفت :تمام آنغوزه جمعآوری شده در استان بهصورت
خامدربشکههایفلزی 30تا 35کیلوییبههندوستانصادرمیشود.هرکیلوشیرهآنغوزه
 400هزار تومان و هر کیلو «کشته» آنغوزه  150هزار تومان از مرتعداران خریداری میشود
که صادرات هر کیلوگرم شیره و «کشته» برای تجار 30دالر ارزآوری دارد.

