
اصرار کشاورزان سراسر کشور به کشت محصوالت 
آب دوستي چون س��يب زميني و به تاراج رفتن 
منابع ارزشمند آبي به واسطه چنين محصوالتي 
به عنوان معضلي الينحل براي محيط زيس��ت و 
منابع طبيعي کشور مطرح اس��ت. به طوري که 
اين محصول حتي در استان هايي چون لرستان، 
چهارمحال و بختي��اري، اصفهان و غي��ره که با 
معضل کم آبي مواجه هستند هم همچنان ادامه 
دارد. از همين رو در اس��تان لرستان، مسئوالن 
جهاد کش��اورزي بعد از برنامه ريزي هاي متعدد 
در راستاي تغيير الگوي کشت کشاورزان، اصالح 
ش��يوه آبياري را مد نظر قرار دادن��د. البته تغيير 
الگوي کشت نيز طي اين سال ها توانسته چندين 
هکتار از مساحت مزارع س��يب زميني را بکاهد. 
گفته مي شود که کش��اورزان براي کشت پاييزه 
سيب زميني به دليل بارندگي هاي مناسب پاييزی 
مشکلي ندارند و معضل اصلي زماني پيدا مي شود 
که قرار است مزارعشان را براي کشت بهاره آماده 

کنند؛ زماني که بارندگي ها کاهش يافته است و به 
طور قطع منابع آبي موجود براي کشت محصوالت 

آب دوستي چون سيب زميني مناسب نيستند. 
  کاهش 95 درصدي هدررفت منابع آبي

گفته مي ش��ود که امس��ال حدود ۵ هزار و ۸۰۰ 
هکتار از مزارع اس��تان لرس��تان به زير کش��ت 
سيب زميني رفته است. مساحتي که سال گذشته 
يکهزار متر بيش��تر بوده و امسال با اصالح موفق 
الگوي کشت کاهش يافته است. با اين حال همين 
مقدار مساحت هم براي کش��ت بهاره خسارات 
جبران ناپذيري به منابع آب��ي وارد مي کند. الزم 
به ذکر اس��ت که س��االنه ح��دود 2۰3 هزار تن 
سيب زميني از مزارع اين استان برداشت مي شود 
که براي ه��ر کيلو گرم آن ح��دود ۸۰۰ ليتر آب 
صرف شده است. اين به اين معناست که ساالنه 
162 ميليارد ليتر آب شيرين تنها براي کشت اين 
محصول در لرستان مصرف مي شود. استاني که 
نزديک به 1۰ سال است که در وضعيت خشکسالي 

به س��ر مي برد. از همين رو ابتداي س��ال جاري 
رئيس جمهور در خصوص صادرات اين محصول 
گفته اس��ت: » با توج��ه به اينکه س��يب زميني 
نيازمند مصرف آب شيرين است، توليد مازاد اين 
محصول و صادرات آن با وجود کم آبي کشورمان 
هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد.« با اين حال باز 
هم کشاورزان به دليل س��وددهي اين محصول 
به کشت س��يب زميني اصرار دارند بنابراين تنها 
راه حل عالوه بر متقاعد کردن کش��اورزان براي 
تغيير کشت، اصالح ش��يوه آبياري است. آبياري 
قطره اي يکي از ش��يوه هايي است که مسئوالن 
جهادکشاورزي آن را مدنظر قرار داده  اند و گفته 
مي شود تا 9۵ درصد هدررفت منابع آبي را کاهش 
مي دهد.  در اين راستا مدير جهاد کشاورزي مرکز 
لرس��تان از اجراي طرح آبياري سيب زميني به 
روش قطره اي براي نخستين بار در اين استان خبر 
مي دهد و مي گويد:» با بررس��ي شيوه کشاورزي 
کشور ژاپن به اين نتيجه رسيديم که همين پروژه 

را در مزارع لرستان دنبال کنيم.«
 مراد بيرانوند ادامه مي دهد: » در همين راس��تا 
چند مزرعه را در نقاط مختل��ف براي اين کار در 
نظر گرفته ايم و کارشناس��ان ما در اين خصوص 
آموزش ه��اي الزم را فراگرفته اند و اگر به نتيجه 
برسيم آن را ترويج مي دهيم.« وي بيان مي کند: 
» در راستاي اجراي طرح الگوي کشت کارهاي 
زيادي انجام داده ايم و در اين زمينه همچنان بيش 

از پيش تالش خواهيم کرد.«
  کمک بالعوض براي آبياري نوين

با اين تفاسير به اصالح شيوه آبياري مي توان به 
عنوان راه حل��ي براي خروج از بح��ران هدررفت 
منابع آبي توجه داشت؛اتفاقي که نه تنها بايد در 
استان لرستان و در خصوص محصولي همچون 
سيب زميني گسترش يابد، بلکه ضروريست در 
خصوص استان هاي ديگري همچون چهارمحال 
و بختياري، اصفهان و حتي مناطقي که با مشکل 
کمتري در خص��وص کمبود مناب��ع آبي مواجه 
هس��تند و در مورد محصوالت ديگ��ر هم اعمال 
شود. کاري که اکنون در اس��تان هايي همچون 
آذربايجان غربي نيز دنبال مي شود. در اين راستا 
رئيس جهاد کشاورزي اين اس��تان مي گويد: » 
امس��ال 4 هزار و 3۰ هکتار از اراضي کشاورزي 
آذربايجان غربي مجهز به سيستم آبياري مدرن 
مي شوند.« اسماعيل کريم زاده در خصوص اينکه 
اين نخستين باري نيست که در آذربايجان غربي 
طرح آبياري نوين اجرايي مي شود، ادامه مي دهد: 
» طرح اجراي سيس��تم هاي نوين آبياري تحت 
فشار به مس��احت 14 هزار و 41 هکتار در سطح 
اراضي کش��اورزي استان امس��ال افتتاح شده و 
به بهره برداري رسيده اس��ت.« الزم به ذکر است 
که طرح آبياري نوين حتي بايد در استان هاي پر 
بارش��ي همچون مازندران و گيالن هم عملياتي 
شود. در اين خصوص مدير جهاد کشاورزي بابل 
با اشاره به ضرورت توسعه اين طرح در مازندران، 
مي گويد:» ۸۵ درصد هزينه اجراي طرح سيستم 
آبياري قطره اي در باغات کش��اورزي به صورت 
بالعوض از س��وي دول��ت پرداخت مي ش��ود.« 
س��يداحمد طاهري مي افزايد: »صرفه  جويي در 
مقدار مصرف آب و هزينه، عمليات زراعي آسان تر، 
افزايش محصول در واحد س��طح در مقايس��ه با 
آبياري سنتي، عدم نياز به تسطيح اراضي در اين 
روش، کاهش علف هاي ه��رز در مزرعه، افزايش 
کيفيت محصول و درآمد کش��اورزان از مزاياي 
روش نوين آبياري تحت فش��ار است.« بنابراين 
ضروريست در تمامي استان هاي کشور اين مهم 
به کشاورزان اطالع رساني و اجرايي شود؛ اقدامي 
که مي تواند کمک چشمگيري به حفظ منابع آبي 

به خصوص آب شيرين کند. 

 كام تلخ محيط زيست 
از تلخابی آب شيرين كن ها

افزايش جمعيت و کمبود آب موجب بروز مش��کالت زيادي در برخی 
مناطق شده است و انتظار مي رود تکنولوژي بتواند نيازها را در اين زمينه 
مرتفع کند.  يکي از راه حل ها براي مقابله با مشکل کمبود آب، تصفيه 
آب شور از طريق فرآيند شيرين س��ازي آب يا دستگاه آب شيرين کن 
است. بسياري از مناطق در حال حاضر به منظور رفع مشکالت خود در 
زمينه کمبود آب به اين فرآيند روي آورده اند. از دستگاه آب شيرين کن 
معموالً براي تصفيه آب دريا و همچني��ن آب هاي زيرزميني با غلظت 

باالي نمک استفاده مي شود. 
ايران با کم آبي شديدي مواجه است و حاال هر طرح و برنامه اي که براي 
تأمين آب به خصوص در استان هاي مرکزي و گرم و خشک ارائه مي شود 
به ش��دت مورد حمايت قرار مي گيرد. از انتقال آب از درياهاي جنوب 
و شمال گرفته تا آب شيرين کن هايي که در همان استان هاي ساحلي 
نصب و راه اندازي مي شوند. اما در اين ميان نکاتي حائز اهميت است و 
آن هم اينکه هر چند اين کارها امروز مورد استقبال قرار مي گيرند، مبادا 
مثل سدها که با گذشت زمان مکان يابي هايشان مورد انتقاد قرار گرفت و 
برخي از آنها هم به جاي اينکه مشکالت را رفع کنند به باري از مشکالت 
تبديل شدند، آب شيرين کن ها هم چالش هايشان بيش از خدماتشان 
شود.  در دنياي حاضر اجراي طرح هاي ارزيابي زيست محيطي قبل از 
احداث صنايع بزرگ، مکان يابي مناسب براي محل استقرار هر صنعت 
و بررسي همه  جانبه اثرات آن بر محيط پيرامون خود و ارائه راهکارهاي 
مناسب جهت به حداقل رس��اندن اثرات منفي، يکي از اصول پذيرفته 

 شده در همه کشورهاست. 
با اينکه آب شيرين کن ها نه تنها در ايران که در بيشتر کشورهاي دنيا 
هم جزو ضروري ترين نيازها براي تأمين آب ش��يرين و حيات انسان و 
موجودات ديگر به شمار مي آيند، اما نبايد با جانمايي هاي اشتباه، همين 
ابزار به صنايعي در جهت ضربه زدن به محيط زيست به کار برده شوند. 
آب ش��يرين کن ها به چند روش کار مي کنند برخي آب را با فش��ار از 
غشاهاي بس��يار ريزي عبور مي دهند آنچنان ريز که حتي ويروس ها 
هم نمي توانن��د از س��وراخ هاي آن عبور کنن��د. مولکول هاي نمک از 
آب جدا مي شوند و حاصل، آبي شيرين اس��ت. در گروهي ديگر از آب 
شيرين کن ها آب ش��ور را بخار مي کنند و دوباره سردش کرده همان 
کاري که دس��تگاه هاي تقطير مي کنند.  اما روش کار اين دس��تگاه ها 
مهم نيست؛ مهم چيزي است که از آنها باقي مي ماند. به جزآب شيرين، 

تلخابي هم از دستگاه هاي آب شيرين کن باقي مي ماند. 
تلخابي که به عنوان پساب از دستگاه هاي آب شيرين کن باقي مي ماند، 
بسيار گرم تر و ش��ورتر از آب معمولي دريا اس��ت که دوباره وارد دريا 
مي شود.  آب شيرين کن ها آب را با فشار به درون لوله ها پمپاژ مي کنند 
که در اين مسير بس��ياري از موجودات ميکروسکوپي درياها همچون 
پالنکتون ها  و حتي سخت پوس��تان کوچک يا ماهي هاي ريز در برابر 
اين فشار سهمگين و مکندگي شديد آب نمي توانند مقاومت کنند و به 

درون آب شيرين کن رفته و از بين مي روند. 
زماني اين مسئله جدي تر مي شود که بدانيم بسياري از اين موجودات 
ميکروسکوپي سرآغاز زنجيره حيات در درياها هستند.  در شرايطي که 
کارشناسان محيط زيست کشور در استفاده از آب شيرين کن ها با احتياط 
صحبت مي کنند اما محيط زيست کشور از اثرات مخرب آب شيرين کن ها 
در امان نبوده است زيرا براس��اس آمارهاي منتشر شده جهاني از ميان 
1۰۰ آب شيرين کن بزرگ دنيا تا 1۰ سال پيش ۸6 مورد در خاورميانه 
بوده که از اين تعداد 9۰ درصد در حاشيه خليج فارس قرار دارد و روزانه 
بيش از يک ميليون و 2۰۰ هزار مترمکعب تلخاب به خليج فارس وارد 
مي کنند.  تلخاب ها، دماي حدود 1۸ تا 6۰ درجه سانتي گراد دارند . دماي 
ميانگين اطراف خروجي تلخاب ها همواره باالتر از 3۰ درجه است. اين 
شوك حرارتي همه آبزيان را تا سر حد انقراض پيش مي برد در شرايطي 
که دما مورد نياز آبزيان براي ادامه حيات 2۵ درجه اس��ت.  از آنجايي 
که محل احداث آب شيرين کن ها در نزديک س��واحل درياها و خروج 
پس��اب هاي آن در محل هاي کم عمق دريا صورت مي گيرد که مکان 
اصلي رشد و تکثير موجودات دريايي است اين موجودات با خطر جدي 
انقراض روبه رو هستند و از آنجايي که بخش عمده اي از آب هاي خليج 
فارس متعلق به ايران است در نتيجه محيط زيست کشور از اثرات مخرب 

آب شيرين کن ها در امان نخواهد بود. 

س�يب زميني ب�ه محصولي غير اس�تراتژيک براي اس�تان لرس�تان 
تبديل شده اس�ت؛ محصولي آب دوس�ت که تمام منابع آبي را از اليه 
اليه خاک بيرون مي کش�د و معضل خشکس�الي را براي اس�تان رقم 
مي زن�د. به رغم اينک�ه باره�ا و بارها بر تغيير کش�ت در اين اس�تان 
تأکيد ش�ده اس�ت، اما ب�از هم کش�اورزان به کش�ت س�يب زميني 

اص�رار مي ورزن�د. از همي�ن رو ب�ه تازگي جهادکش�اورزي اس�تان 
اجراي يک�ي از چند ش�يوه آبي�اري نوين يعن�ي آبياري قط�ره اي را 
دنب�ال مي کند؛ طرح�ي که نه تنه�ا جلوي ه�در رفتن مناب�ع آبي را 
مي گيرد،  بلکه به کشاورزان هم اجازه مي دهد محصولي را که دوست 
دارند بکارن�د؛ اقدامي که بايد در اس�تان هاي ديگر هم دنبال ش�ود. 

محمدرضا هاديلو

يكي از مشكالتي که 

عليرضا آل قيس
   گزارش 2

در حوزه کشاورزي 
ب�ه روش س�نتي 
وجود دارد؛ مصرف بيش از حد استاندارد سموم و 
کودهاست. به طوري که نه تنها سالمت انسان را 
تحت تأثير قرار مي دهد بلكه سالمت محصوالت را 
تحت الشعاع قرار داده و منجر به کاهش کيفيت اين 
محصوالت مي شود. در اين ميان و طي سال هاي 
اخير مصرف سموم چيني و بي کيفيت اين مسئله 
را تشديد کرده. به طوري که در برخي از استان ها 
مسئله آنقدر حاد شده که نيازمند ورود مسئوالن 
کشوري و رسيدگي به موضوع است. از جمله اين 
استان ها کرمان اس�ت که خبر مي رسد استفاده 
بي رويه سموم چيني در مزارع و باغات استان نه 
تنها کشاورزي اين منطقه را قرباني بي کيفيتي خود 
کرده بلكه ح�رف و حديث هايي ه�م در رابطه با 
افزايش س�رطان در کرم�ان به گوش مي رس�د. 

    
آنچه که مصرف انواع کود و س��موم نامرغوب را 
نگران کننده مي کند عالوه بر تأثير آن بر سالمت 
محصوالت و متعاقباً مصرف کنندگان؛ تأثير اين 
سموم در خاك است تا جايي که اين خاك ها تحت 
تأثير اين سموم خاصيت توليدي خود را از دست 
داده و تا سالياني طوالني سالمت غذايي را تحت 
 DDT تأثير قرار مي دهند.  يکي از اين س��موم
اس��ت که عوارض خطرناك و برگش��ت ناپذيري 
براي بدن انسان دارد. هر چند رئيس آزمايشگاه 
مرجع کنت��رل غذا و داروي وزارت بهداش��ت در 
خصوص استفاده اين سم در کشور معتقد است 
که گزارش رس��مي براي اس��تفاده از اين سموم 
در کش��ور وجود ندارد؛ اما هنوز در برخي مزارع 
کشاورزي به صورت غير مجاز از اين سم استفاده 
مي شود.  در سال هاي تحريم عالوه بر اين سم که 
به صورت قاچاق وارد کشور ش��ده و ارزان بوده و 
اثري قوي بر محصوالت دارد؛ سموم ديگري نيز 
از مرزها گذشته و به دست کشاورزان رسيده که 
جملگي غير قانوني هستند و حق ورود و استفاده 

در زمين هاي کشاورزي را ندارند. 
  واردات بي قاعده و بي ضابطه سموم

ارقام نجومي زيادي براي ورود کود و سموم آفات 
از طرف دولت پرداخت مي ش��ود که هيچ قاعده و 
ضابطه اي ندارد.  مثاًل در سال 94 اعالم شد بيش 
از ۸۰۰ ميليارد تومان يارانه از س��وي دولت بابت 
کود و س��موم دفع آفات پرداخت مي ش��ود و اين 
در حالي اس��ت که قانون مصوب س��ال 7۸ براي 
پرداخت يارانه به کودهاي آلي ک��ه ضرري براي 
انسان و محيط زيس��ت ندارد هنوز اجرايي نشده 
است.  طبق آمار وزارت کشاورزي در کشور ساالنه 
27 هزار تن سم مصرف مي ش��ود که حداقل يک 
چهارم اين سم ها خطرناك هس��تند. اين آمار در 
استان کرمان نيز نگران کننده است و به خصوص 
به دليل سود فراواني که در اين تجارت وجود دارد 
دروازه هاي قاچاق نيز به روي اين کاال ها باز ش��ده 
و سمومي مانند DDT در حالي که سال هاست 
در ساير کشورهاي منسوخ ش��ده اما در برخي از 
شهرس��تان هاي استان براي کش��ت محصوالت 
جاليزي و گاه گلخانه اي از جمله خيار، گوجه، توت 

فرنگي استفاده مي ش��ود.  با اينکه طي سال هاي 
اخير کشاورزان کرماني تغيير دمايي را علت پايين 
آمدن ميزان محصوالتشان مي دانند اما کارشناسان 
کش��اورزي مس��ائل ديگري را در اين امر دخيل 
مي دانند. استفاده پي در پي و بي قاعده و غيراصولی 
از سموم و کودهاي شيميايي که از دو دهه گذشته 
در استان کرمان آغاز شده حاال عوارض خود را نشان 
مي دهد و از جمله داليل ضعيف شدن درختان در 
مقابل نوس��انات دمايي به شمار مي آيد.  بر اساس 
گزارش هاي سازمان هواشناسي کرمان به عنوان 
يکي از استان هايي به شمار مي آيد که طي ۵۰ سال 
گذشته بيشترين نوسانات اقليمي را تجربه کرده 
اما در اين مدت هيچ گاه توليد محصول پسته در 
استان از 1۰۰ هزار تن در سال کمتر نشده بود. اما 
حاال خبرهاي خوبي از محصول سال 97 به گوش 
نمي رسد به طوري که طي س��ال جاري مجموع 
توليد پسته کش��ور به زور به 4۰ هزار تن رسيده 
است.  رئيس خانه کشاورز شهرستان بهرمان هم 
از روند استفاده از سموم مختلف در باغ هاي پسته 
نگران است و معتقد است: »واردات اين سموم بيش 

از يک دهه قبل آغاز ش��د و براي جبران مشکالت 
ناشي از تحريم ها مسئوالن به واردات سم از چين 
روي آوردند و چون کشاورزان براي کنترل آفت ها 
نياز سم داشتند چاره اي جز استفاده از اين سم هاي 
وارداتي نداش��تند.« صفريان با بيان اينکه در آن 
زمان نظارت دقيقي هم بر روي اين س��م ها انجام 
نش��د و البته هنوز ه��م واردات س��موم از چين و 
کشورهايي که محصوالت درجه يک ندارند ادامه 
دارد، مي گويد: »به مرور زمان اين سم ها تأثير منفي 
بر درختان پسته گذاش��ته و موجب خشکيدگي 

درختان شده اند.« 
  سرطان تنها يكي از عوارض کودهاي شيميايي 
يکي از متخصصان تغذيه و رژي��م درماني با بيان 
اينکه چندي پيش عده اي از افراد به دليل استفاده 
از صيفي جاتي که قبل از تمام شدن دوره کارنس 
به بازار عرضه شده بودند دچار فلج حنجره شدند، 
نس��بت به عوارض خطرناك اس��تفاده بي رويه از 
کودهاي شيميايي در محصوالت کشاورزي هشدار 
مي دهد.  دکت��ر ضياءالدين مظه��ري مي گويد: 
»متأسفانه استفاده نابه جا از کودهاي ازته و نيتراته 
براي افزايش بهره وري زمين باعث شده که بافت 
طبيعي مواد غذايي بسيار درهم ريخته شود. اصوالً 
نيترات هايي که به صورت کود وارد زمين مي شود 
مي تواند وارد آب هاي زيرزميني که اغلب آب شرب 
روستايي و شهرها را تأمين مي کند، شده که باعث 
افزايش سطح نيترات آن مي شود در نتيجه موجب 
افزايش تشکيل نيتروزامين که ماده اي سرطان زا 
است مي شود و حتي چنين آب هايي براي شرب 
يا تهيه غذاي نوزادان و خردس��االن منع مصرف 
دارد و مناسب تغذيه کودکان زير يکسال نيست.« 
اين متخص��ص تغذيه خاطرنش��ان مي کند: »ما 
مي توانيم با شس��تن يا حرارت دادن مواد غذايي، 
بعضي از آلودگي ها را از بين ببريم ولي ترکيباتي 
که در باف��ت مواد غذايي يا مواد حيواني اس��ت با 
هيچ ترفندي قابل از بين بردن نيس��ت خصوصاً 
سبزيجاتي که ريشه اي هستند بيشتر در معرض 

تراکم اين مواد هستند.«

باغات كرمان از عوارض سموم خشكيدند نه از گرما
ورود سموم بي کيفيت و قاچاق بالي جان کشاورزي و مردم شده است
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 آبياري قطره اي به داد مزارع خشک 
سيب زميني لرستان مي رسد

 صرفه  جويي در مصرف آب، عمليات زراعي آسان تر، افزايش محصول در واحد سطح و کاهش علف هاي هرز در مزرعه
 از جمله مزاياي بهره مندي از سيستم نوين آبياري قطره اي است

  ايالم: مديرکل گمرك اس��تان ايالم گفت: صادرات اقالم ضروري و 
کاالهاي اساسي که مستقيم با سفره مردم مرتبط است از مرز بين المللي 
مهران ممنوع ش��د. روح اهلل غالمي افزود: اين ممنوعيت شامل کاال هاي 
اساسي از جمله برنج، گوشت، مرغ، قند و شکر و ديگر کاال هاي ضروري که 
مستقيم با سفره و معيشت مردم مرتبط است، مي شود. مسافران عراقي با 
خريداري کاال هاي مورد نياز مردم و خروج آن از مرز باعث افزايش قيمت و 

در درازمدت کمياب شدن اين کاال ها مي شوند. 
  گيالن: فرمانده سپاه الهيجان از آغاز ساخت 6 واحد مسکن محرومان 
در الهيجان خبر داد. سيدجعفر حسيني با اشاره به اينکه براي ساخت اين 
خانه ها يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال هزينه خواهد شد، افزود: هر يک 

از خانه ها با ۵۰ متر مربع زيربنا ساخته مي شود. 
  هرمزگان: مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان گفت: 
از ابتداي سال تا پايان آبان ماه 13 ميليون تن کاالي تجاري از هرمزگان 
جابه جا شد که رتبه برتر کشور است. داريوش باقرجوان با اشاره به اينکه 
هرمزگان با 36 درصد از مجموع تراتزيت کاال رتبه نخست ترانزيت کشور 
است، افزود: هم اکنون همه جاده هاي استان به سيستم کنترلي و هوشمند 
مجهز هستند که امنيت بيشتر جاد ها را در پي داشته است. از همين رو در 
حوزه حمل و نقل تخصصي مانند حمل فوالد، فوق تخصصي، و فرآورد هاي 

نفتي اين استان پيشگام است. 
  سيستان و بلوچستان: مدير کل ش��يالت سيستان و بلوچستان 
با اشاره به اينکه اولين برداش��ت ميگو در سايت پرورش ميگوي روديک 
چابهار موفقيت آميز بوده است، گفت: امروز شاهد برداشت ميگو با ميانگين 
وزني 1۰ تا 12 گرمي از اين استخرهاي پرورش ميگوي استان هستيم 
که پيش بيني مي شود از هر استخر حدود 2 تا 3 تن ميگو برداشت شود. 
ميرمرادزهي افزود: اجراي فاز نخست طرح پرورش ميگوي در استان براي 

6۰۰ نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغالزايي کرده است. 
  س�منان: مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
سمنان از فروش بيش از ۵۰ ميليارد ريالي صنايع دستي استان در دو ماه اخير 
خبر داد. محمد جهانشاهي از فعاليت رسمي بيش از 4 هزار و ۵۰۰ هنرمند 
صنايع دستي در اين استان خبر داد و گفت: اين هنرمندان هم استاني در ۵2 
رشته مشغول فعاليت هستند و خوشبختانه با اقداماتي که صورت گرفته دغدغه 

فروش آثار هنرمندان صنايع دستي در استان سمنان از بين رفته است.

 ثبت ۶ اثر طبيعي آذربايجان شرقي 
در فهرست آثار ملي    

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردشگري آذربايجان شرقي از ثبت 
ش�ش اث�ر طبيع�ي اس�تان در فهرس�ت آث�ار مل�ي خب�ر داد. 
مرتضي آبدار گفت: ثبت اين آثار طبيعي در راس��تاي حفظ گونه هاي 
ارزشمند طبيعي، پس از تأييد شوراي ثبت استان پرونده ها به دفتر مدير 
کل ارسال و در نشس��ت کميته تخصصي ثبت و حريم ميراث طبيعي 
سازمان ميراث فرهنگي بررسي شد و در نهايت شش پرونده پيشنهادي 
شامل درختان کنهسال استان ثبت و در فهرست آثار ملي قرار گرفت. 
مديرکل ميراث فرهنگي اس��تان افزود: »درخت کهنس��ال روس��تاي 
زگليک« از توابع شهرستان اهر و »درخت کهنسال روستاي کرينگان« 
و »آبشار روستاي گل آخور« از توابع شهرستان ورزقان،  »چشمه دو قلو 
روستاي گنبد« از توابع شهرستان عجبشير، »درخت کهنسال روستاي 
کوته مهر« از توابع شهرستان بناب و »درخت کهنسال روستاي کندلج« 
از توابع شهرستان مرند از آثار طبيعي اس��تان در فهرست آثار طبيعي 
ثبت شده ملي قرار گرفتند. وي ادامه داد: در اين جلسه، پرونده طبيعي 
يخچال روستاي کرويق از توابع شهرستان ورزقان در کميته مطرح و نظر 
به اهميت اين اثر طبيعي، مقرر شد پرونده با اصالحاتي در کميته آتي 
ثبت آثار طبيعي مجدداً مطرح گردد. آبدار بيان کرد: قرار گرفتن اين آثار 
طبيعي در فهرست ميراث ملي تأثير بسزايي در معرفي اين آثار به عنوان 
بخشي از جاذبه هاي گردشگري استان آذربايجان شرقي خواهد داشت. 

 افتتاح فاز اول موزه دفاع مقدس مركزي 
در چهلمين سالگرد انقالب    

   مركزي مديرکل حفظ آثار و نش�ر ارزش هاي 
دفاع مقدس اس�تان مرکزي از افتتاح 
فاز اول مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس اين اس�تان همزمان با 
چهلمي�ن س�الگرد پي�روزي انق�الب اس�المي خب�ر داد. 
مصطفي مشايخي گفت: تاکنون 13 مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس 
در کش��ور راه اندازي شده اس��ت. فاز اول ش��ش مرکز فرهنگي و موزه 
دفاع مقدس نيز همزمان با چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب اسالمي 
در استان هاي کش��ور از طريق ويديو کنفرانس توسط رئيس جمهور و 
سرلشکر باقري افتتاح مي شود، که يک مرکز مربوط به استان مرکزي 
اس��ت. وي افزود: مرکز فرهنگي و موزه دفاع مقدس استان مرکزي با 
مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، استانداري 
و شهرداري احداث مي شود. مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان مرکزي با اشاره به اينکه زمين اين مرکز فرهنگي و موزه 
دفاع مقدس در سال ۸6 به مساحت سه هکتار خريداري شده است بيان 
کرد: هم اکنون ساختمان اداري آن با زيربناي 3 هزار و 2۰۰ متر تکميل 
شده و ساختمان مرکز نيز با بيش از ۵۰ درصد پيشرفت در حال تکميل 
است. مشايخي ادامه داد: در سال ۸4 نيز کتابخانه تخصصي دفاع مقدس 

استان احداث شده که هم اکنون 94۸6 جلد کتاب در آن وجود دارد. 

 حضور 300 ناشر 
در نهمين نمايشگاه كتاب استان البرز   

مديرکل ارشاد اسالمي استان البرز از     البرز
برگ�زاري نهمي�ن نمايش�گاه کتاب 

استان با حضور ۳۰۰ ناشر خبر داد. 
ناصر مقدم با اش��اره به اينکه کتاب به  عنوان يک مرجع جايگاه خاصي 
در ميان مردم دارد، گفت: به جهت پاره اي از مشکالت روزبه روز شاهد 
کاهش سرانه مطالعه هس��تيم. وي يکي از اهداف برگزاري نمايشگاه 
کتاب را دسترسي آسان مردم به انتشارات اعالم کرد و افزود: کتاب هاي 
در حوزه کودك، پزشکي، علمي، آموزشي، شعر و غيره در دسترس مردم 
قرار مي گيرد. مديرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان البرز ادامه داد: 
اين نمايشگاه با 13۰ غرفه و با حضور 3۰۰ ناشر و 4۸ هزار عنوان کتاب 
از روزگذشته تا سي ام آذرماه در باغ گل ها پارك شهيد چمران کرج داير 
است. مقدم اضافه کرد: از 3۰۰ ناشري که در اين نمايشگاه حضور دارند 
13 ناشر از استان البرز هستند. وي گفت: رونمايي از کتاب، عصر شعر، 
نقد کتاب، ايستگاه نقاشي و غرفه هاي ايثار، شهادت و امربه معروف و نهي 
از منکر از جمله برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه است. مديرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان البرز با بيان اينکه در اين نمايشگاه تخفيف 4۰ 
درصدي خريد کتاب به مردم ارائه مي شود، ادامه داد: شهروندان البرزي 

مي توانند از ساعت 14 الي 21 از غرفه هاي اين نمايشگاه بازديد کنند. 

 پرداخت تسهيالت كم  بهره اشتغال
 به ايده هاي نوآورانه در اردبيل    

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه    اردبيل
منابع استاندار اردبيل گفت: هر طرح و 
ايده نوآورانه اي که بتواند به ايجاد کس�ب و کار و رونق اقتصادي 
کمک کند، مي تواند از تس�هيالت کم بهره اشتغال بهره مند شود. 
بهمن حسين زاده در جلسه بررسي طرح ها و ايده هاي نو و فناورانه در 
اردبيل افزود: آن دسته از طرح هايي که در حوزه فناوري آي. تي به صورت 
نوآورانه ايده هاي اشتغالزا دارند، از تسهيالت وجوه اداره شده بهره مند 
مي شوند. وي ادامه داد: اين تسهيالت با نرخ سود 4 درصد به مبلغ 1۵۰ 
ميليون ريال براي افراد حقيقي و يک ميليارد ريال براي ش��رکت هاي 
زير سه سال فعاليت و 2 ميليارد ريال براي شرکت ها باسابقه باالي سه 
سال فعاليت پرداخت مي شود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استاندار اردبيل بيان کرد: هيچ سقف و سهميه اي براي دريافت اين 
تسهيالت در استان اردبيل مشخص نشده و هر طرح و ايده نوآورانه اي 
که بتواند به ايجاد کسب و کار و رونق اقتصادي کمک کند، مي تواند از 
اين تسهيالت بهره مند شود. حس��ين زاده گفت: پست بانک و صندوق 
کارآفريني امي��د دو بانک عامل براي پرداخت اين تس��هيالت انتخاب 
شده اند که طرح ها و ايده ها بعد از بررسي در مراکز رشد و سازمان فناوري 
اطالعات به بانک ها معرفي مي شوند تا بتوانند با بهره برداري از تسهيالت 

در نظر گرفته شده زمينه براي اجراي طرح را فراهم آورند. 

 اجرای 3طرح مرتبط با كنگره سرداران 
و شهداي بوشهر 

فرمانده س�پاه امام صادق )ع( استان     بوشهر
بوش�هر از س�اخت دهكده مقاومت، 
موزه دفاع مقدس و يادمان هاي ش�هدا در استان بوشهر خبر داد. 
س��ردار علي رزمجو در نشس��ت با نمايندگان مردم در مجلس شوراي 
اسالمي استان بوش��هر گفت: بر اس��اس برنامه ريزي ها دومين کنگره 
سرداران و 2 هزار شهيد اين استان سال آينده در مرکز اين استان برگزار 
مي ش��ود. وي افزود: توليد آثار ماندگار و ده ها برنامه مختلف فرهنگي، 
اجتماعي، هنري و علمي از ديگر برنامه هاي اين کنگره است. فرمانده 
سپاه امام صادق)ع( اس��تان بوش��هر به تمهيدات برگزاري اين کنگره 
پرداخ��ت و گفت: راهکارهاي گس��ترش تعامل و هم��کاري در هرچه 
باش��کوه تر برگزار کردن کنگره بزرگداشت س��رداران و بيش از 2۰۰۰ 
شهيد استان بوشهر ارائه شده است. رزمجو ادامه داد: با توجه به اهميت 
جايگاه فرهنگ ايثار و ش��هادت و نقش آن در تعال��ي جامعه و تحقق 
آرمان هاي اسالمي، انس��اني و انقالبي همکاري همه بخش ها به ويژه 

نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي ضروري است. 
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