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کشف فسیل فیل  2میلیون ساله در مغان

عکس :مهر

گــروه ایــران زمیــن 2 /قطعــه فســیل
دنــدان و قطعاتــی از عــاج و فــک فیــل
مامــوت در مغــان اردبیــل کشــف شــد.
«طاهــره افتخــاری» ،مدیرکل دفتــر موزه
تاریــخ طبیعــی و ذخایر ژنتیکی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت در بازدیــد از
ســایت کشف فســیل فیل ماموت در بیله
ســوار مغــان ،افزود :این فســیلها مربوط
به فســیلهای «کواترنری» است .با توجه
به اینکه فســیلهای مشابهی نیز در کشور

جمهــوری آذربایجــان کشــف و گــزارش
شــده ،یکــی از اولویتهــای مطالعاتــی،
بررســی رونــد مهاجــرت و تعییــن زادگاه
ایــن فیلهــا در زمــان حیات خواهــد بود.
بهگفتهمدیرکلدفترموزهتاریخطبیعیو
ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست ،این
سازمان مصمم است با انجام مطالعات
مشــترکی با جمهوری آذربایجــان به این
موضوع پرداخته و زیستگاه این موجودات
عظیمالجثهرادرایرانمشخصکند.

«زهرا اورک» ،رئیس گروه دیرینه شناسی
دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این
بازدید تأکید کرد :نمونههای کشــف شده
متعلق به2جنس مختلف از ماموتهای
بدون پشم با ســن حداقل 2میلیون سال
اســت .عالوه بر ایــن نمونهها ،یک قطعه
فســیل دندان به همــراه فک پاییــن آن و
قطعاتــی از عــاج و آرواره باالیــی این گروه
از فیلها نیز مشــاهده و جمعآوری شــده

اســت .به گفته وی این فســیلها متعلق
بــه فیلهــای بالــغ بــوده و تاکنــون چنین
نمونههاییازکواترنریایرانبااینکیفیت
گزارش نشــده اســت .رئیس گروه دیرینه
شناسی دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر
ژنتیکــی یکــی از دندانهای کشــف شــده
را مشــابه دنــدان فیلهای هنــدی عنوان
کرد و افزود :این نمونه مشــابه فیل هندی
موجود ،در 2میلیون ســال پیــش در ایران
زندگیمیکردهاست.

مرز رســمی «باشــماق» در شهرســتان مریــوان روز جمعه همزمان
با عید ســعید فطر براســاس اعالم مســئوالن عراقی تعطیل اســت.
توگو بــا ایرنا با بیان اینکه
«محمد شــفیعی» ،فرماندار مریوان در گف 
درکشــور عراق روز جمعه عید ســعید فطر اعالم شــده ،اظهار داشت:
بههمین مناســبت  3روز در این کشور تعطیل رســمی است ،ولی مرز
رسمی «باشماق» فقط روز جمعه  25خرداد ماه تعطیل خواهد بود.
وی تأکید کرد :این تعطیلی تنها به مدت  24ســاعت و به درخواســت
مســئوالن اقلیــم کردســتان عراق انجــام میشــود و طبق ایــن اعالم،
مبادالت مرزی شامل صادرات و واردات کاال در این مرز ،تعطیل است.

تالش برای رفع موانع تولید کاالی ایرانی

تداوم بارشها در البرز مرکزی ،شرقی و شمال
غرب کشور

عکس :ایرنا

راضیه زمانی دهکردی /طبق آمار گمرک
چهارمحــال و بختیاری ،عمــده کاالهای
صادراتی این استان در سال گذشته شامل
لوازم خانگی ،مغز بادام ،مواد پالستیکی
و اشــیای ساخته شده از این مواد ،موکت،
محصولهای لبنی ،مصنوعــات از چدن
و آهن ،فرآوردههــای خوراکی ،نخ ،الیاف
و خــوراک دام بــوده که در مجموع میزان
صــادرات اســتان  40هزارتــن بــه ارزش
تقریبی 85میلیوندالربرآوردشدهاست.
با توجه به ورود کاالهای خارجی از مبادی
مختلف اعم از رسمی و غیررسمی و سایر
اســتانها آمار دقیقــی از میــزان کاالهای
مورد نیاز مردم این اســتان کــه از خارج از
کشور تأمین میشود در دسترس نیست،
اما براساس آمار ارائه شده توسط گمرک،
عمده کاالهای وارداتی به اســتان در سال
گذشــته شــامل خطوط تولید کارخانهها،
ماشینآالتودستگاههایبرقیبهمیزان
حــدود  19هــزار تن بــه ارزش 210میلیون
دالر بــود .بــرای بررســی بیشــتر موانــع
موجــود بــر ســر راه تولیدکنندگان اســتان
و راهکارهــای بــرون رفــت از آن با «اقبال
عباسی» استاندار چهارمحال و بختیاری
بهگفتوگونشستیم.
ëëباتوجهبهشعارامسالمبنیبرحمایت
از کاالی ایرانــی ،چــه برنامههایــی بــرای
بــرون رفــت چهارمحــال و بختیــاری از
مصــرف کاالهــای خارجــی و حمایــت از
تولیدکنندگاناستاندرنظرگرفتهاید؟
تدویــن سیاســتها ،اقدامــات ،تکالیــف
و تعییــن اهــداف کمــی در قالــب برنامه
حمایــت از کاالی ایرانــی در بخشهــای
مختلفاقتصادیبهدستگاههایاجرایی
ذیربط محول شده و بررسی این برنامهها
در دســتور کار ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
اســتان قــرار دارد .از جمله سیاســتهای
در نظــر گرفتــه شــده بــرای حمایــت از
کاالی ایرانی میتوان به منع خرید کاالی
خارجی با وجود کاالی مشــابه تولیدی در
داخل از محل بودجههای دولتی ،اجرای
سیاستهاواقدامهاییدرراستایکاهش
هزینههــای تولیــد توســط دســتگاههای
اجرایی ،تسهیل و تســریع در فرآیندهای
صدور مجوزهای تولیــدی ،بهبود فضای
کســب و کار و ایجاد بســتر مناســب برای
ســرمایهگذاری بهمنظــور تولیــد کاالهای
داخلــی ،بازاریابــی کاالهــای تولید داخل

بــا تمرکــز بــر بــازار کشــورهای منطقــه،
توجــه ویــژه بــه محصولهــا و خدمــات
شــرکتهای دانشبنیان اســتان ،ارتقای
کیفیــت کاالهــای تولید داخــل به منظور
رقابتپذیــری بــا نمونههــای خارجــی و
فرهنگسازی و اســتفاده از ظرفیتهای
رســانهای در راســتای تشــویق مــردم بــه
مصرف اجناس تولید داخل اشاره کرد.
ëëچند شرکت صنعتی و واحد تولیدی در
استانوجوددارد؟
 885واحــد تولیــدی صنعتــی فعــال و
189واحــد صنعتــی غیرفعال در اســتان
وجــود دارد کــه از مجمــوع  189واحــد
صنعتیغیرفعال 50واحدتولیدیراکداز
سال  95تا پایان سال  96دوباره راهاندازی
شــده اســت .یــک هــزار و  111واحــد دام و
طیــور صنعتی نیز در اســتان وجــود دارد
کــه  889واحد ( 80درصــد آن واحدهای
صنعتی دام با ظرفیت  94.6هزار رأس و
 222واحــد با ظرفیت  20درصد) پرورش
طیور با ظرفیت4.7میلیون قطعه است.
همچنیــن  200واحــد کارخانــه صنایــع
تبدیلی جهاد کشــاورزی نیز در اســتان در
حالبهرهبرداریو800واحدکارخانههای
صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی نیز دارای
جواز تأسیس است.
ëëعمدهتریــن محصولهــا و کاالهــای
تولیدی واحدهــای صنعتی چهارمحال و
بختیاریدرچهزمینهایاست؟
مهمتریــن محصولهــای تولیــدی در
واحدهــای صنعتی اســتان (دارای پروانه
بهــره بــرداری) نظیــر بســتهبندی آب
معدنــی و انواع نوشــابه ،آهن اســفنجی،
ورق گالوانیــزه ،ورق قلــع اندود ،میلگرد،
فرآوردههای نسوز ،شیرخشک صنعتی،
شــیر خشــک نــوزاد ،لــوازم خانگــی،
فــرش نمــدی ،الیــاف و نــخ پلــی اســتر،
پارچه چادرمشــکی ،کاشــی و ســرامیک،
مفتــول آهنــی ،شــکر ،فرآوردههــای
لبنی ،روغــن خوراکی ،ســیمان و کلینکر،
مصنوعــات پالســتیکی ،خمیرمایــه،
خــوراکدام ،خــوراک آبزیــان ،مفتــول
آلومینیــوم ،بســتهبندی مــواد غذایــی،
ریخته گری شــمش و مصنوعــات آهنی
و فــوالدی ،مصنوعــات چوبــی ،چینــی
بهداشــتی ،انــواع موکت و زنجیــره کامل
محصولهای وابسته به موکت ،انواع لوله
و اتصاالت پلی پروپیلــن ،دارو ،مالت جو

اقدامات انجام شده برای ترغیب مردم در استفاده از تولیدات داخلی

استاندار چهار محال و بختیاری در خصوص ترغیب مردم به مصرف
کاالهــای ایرانــی ،اظهارداشــت :در برنامــه حمایــت از کاالی ایرانــی،
بـــرش
سیاســت گفتمــان رســانهای در حمایــت از کاالی تولیــدی در داخــل
کشــور و اســتان پیشبینی شــده و دســتگاههای اجرایی متولی نظیر صداوســیمای مرکز
اســتان ،اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ،اتاق بازرگانی و شــهرداریهای اســتان تعیین
شدهاند .در راستای فرهنگسازی بهمنظور تشویق مردم به مصرف کاالی داخلی اقداماتی
نظیر ترغیب تولیدکننده برای برندسازی و بستهبندی مناسب و تبلیغ گسترده ،آموزش و
فرهنگســازی برای مصرفکنندگان از طریق رســانههای دیجیتال و رسانههای دیداری و
شنیداری ،معرفی واحدهای تولیدی برای اخذ برند و استاندارد الزم با کمترین هزینه و زمان ممکن ،برگزاری همایش
تجلیل از نمونهها و تولیدکنندگان برتر در استان ،برگزاری مراسم تجلیل از واحدهای تولیدکننده درسطح ملی و برگزاری
نمایشگاههای تخصصی تولیدات و محصوالت در استان انجام شده است.
برندســازی و تجاریســازی محصولهــا،
انجــام نشــدن مطالعــات و نیازســنجی
بازارهــای هدف خارجی بهمنظور حضور
مؤثر و مستمر محصوالت تولیدی استان
و کشــور در این بازارها از مهمترین موانع
صادرات بشمار میآید .همچنین تاکنون
اقداماتــی نظیــر برنامهریــزی بهمنظــور
تمرکز بر بازار کشورهای منطقه با اولویت
کشــورهای همســایه ،اعــزام هیأتهــای
تجــاری اســتان به خارج از کشــور با هدف
بازاریابی محصولهــای تولیدی داخلی،
تــاش در راســتای تقویــت تــوان مالــی
صادرکننــدگان و تجــار ،برنامهریــزی
بــه منظــور برندســازی و تجاریســازی
محصولهای اســتان ،پیگیــری بهمنظور
ارائــه مشــوقات و جوایــز صادراتــی برای
صادرکنندگان برتر محصولهای تولیدی
و ارائه آموزشهای الزم به تولیدکنندگان
برای محصولهای اســتاندارد با قابلیت
صادرات انجام شده است.

استفاده از روشهای نوین برای مبارزه با آفات قطب سیب لرستان
زهــرهافشــار /بروجــرد بهعنــوان قطــب
ســیب لرســتان حدود  2هزار هکتــار باغ
سیب دارد که ساالنه بیش از  30هزار تن
محصول میدهد که بخشــی از آن صادر
میشــود .در چنــد ســال اخیر بــا افزایش
آگاهیباغداران،اینقشرازتولیدکنندگان
محصوالت کشاورزی لرستان به استفاده
گسترده از«تلههای فرمونی» برای مبارزه
با آفات این محصول روی آوردهاند.
«عبدالحسین آریافر» رئیس اداره بهبود
تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی بروجرد
توگــو بــا «ایــران» تصریــح کــرد:
در گف 
خوشبختانه در حال حاضر در صد درصد
باغهایسیباینشهرستانازروشهای

مبارزه بیولوژیک بویــژه تلههای فرمونی
برای مبارزه با آفت کرم ســیب اســتفاده
میشود .ب ه گفته وی این تلههای فرمونی
کــه به صورت رایــگان در اختیار باغداران
قــرار میگیرد بهعنوان شــبکههای پیش
آگاهی ،زمان دقیق و مناســب سم پاشی
علیه آفت کرم سیب را مشخص میکند.
از هر هکتارسطح باغهای سیب گالب در
بروجرد به طور میانگین  11.2تن و سیب
پاییزه  22تن محصول برداشت میشود.
بهگفته وی ســیب تولیدی بروجرد دارای
گواهی اســتاندارد اســت و کیفیت باالیی
دارد و از ســالمترین ســیبهای تولیــدی
کشور اســت .پیشبینی میشــود امسال

بیــش از  70هــزار تن محصــول باغی در
بروجرد تولید شــود که  20هــزار تن آن به
تولید ســیب اختصاص خواهد داشــت.
تولیــد محصول ســیب بروجرد در ســال
گذشــته حــدود  30هزار تــن بــود .آریافر
تصریــح کــرد :در ســال زراعــی جــاری
همچنیــن پیشبینــی میشــود  260تن
محصــول زراعــی در بروجرد تولید شــود
که انتظار میرود تولید گندم نیز با وجود
کاهــش نــزوالت جــوی بــه  35هــزار تن
برســد .امســال همچنین از روش مبارزه
غیر شــیمیایی در  200هکتار از اراضی زیر
کشــت گوجه فرنگی استفاده شــده که با
توجه به اینکه این محصول مصرف تازه

قدیمیترین سند تاریخی ایران زمین در محوطه مدرسه دخترانه
سنگ نوشــته و نقش برجسته «آنوبانی
نــی» بــا قدمــت 4هــزار و  800ســال
بــر دل کــوه «میانــکل» ســرپل ذهــاب
درغــرب کرمانشــاه بهدلیــل بیمهــری
این روزها از یادها فراموش شــده اســت.
ایــن نقــش برجســته روی صخــرهای در
کــوه «بادیر»حجــاری شــده کــه در آن
«آنوبانینــی» (الهه نشــاط و عشــق) به
همراه پادشاه «لولوبیان» (یکی از  4قوم
س نشــین درهــزاره ســوم پیــش از
زاگــر 
میالد و قبل ازمهاجرت آریاییها بودند)
و  9اسیر جنگی را نشان میدهد.
این نقــش برجســته کــه از قدیمیترین
نقش برجستههای کشور اســت و  2هزار
سالازکتیبهداریوشنیزقدیمیتراست،

هماکنــون در محوطــه مدرســه دخترانه
17شهریوردرشهرسرپلذهابدرارتفاع
16متریقراردارد.فرسایشهایطبیعی
و غیرطبیعی در طول تاریخ ،این نقوش
را بشدت در معرض تخریب قرار داده به
ن ب ه ســختی امکان
طوری که مشــاهده آ 
پذیر اســت .این سنگ نوشــته هماکنون
ساالنه پذیرای شمار اندکی از گردشگران
خارجــی عالقهمند بــه آثار تاریــخ ایران
کهن اســت که اگــر تبدیل بــه یک مکان
تفریحی باســتانی شــود ،میتواند رونق
خوبی داشته باشد .با توجه به تخصیص
نیافتن اعتبار الزم برای مرمت ،بهسازی
و محوطهســازی اطراف این اثر تاریخی،
نیاز است مسئوالن قدری مهربانان ه تر با

ایناثربینظیربرخوردکنند.
«ظفــر غالمــی» ،رئیــس اداره میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
توگو بــا ایرنا گفت:
ســرپل ذهاب در گف 
این سنگ نوشــته یک اثر بینظیر است
کــه قبــل از انقــاب در محوطــه ایــن اثر
یــک مدرســه بنا شــده اســت .در جریان
زلزله ســال گذشــته غــرب کرمانشــاه که
کانــون آن ســرپل ذهــاب بــود ،انبــار این
مدرسه دخترانه تخریب شد ولی به بنای
مدرسه آسیبی وارد نشده اما مسئوالن و
متولیان امــر برای جابهجایــی این واحد
آموزشــگاهی باید فکری کنند .هماکنون
کالسهــای درس در این مدرســه دایر و
محوطــه مدرســه از محوطه اثــر تاریخی

گروه ایران زمین /با دســتور «اسحاق جهانگیری»؛ معاون
کـوتـــاه
اول رئیس جمهوری مشــکل آب شــرب شهرهای آبادان و
ازایران
خرمشهر در کوتاه ترین زمان ممکن رفع میشود.
«عامر کعبی» ،نماینده مردم آبادان در مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه
معــاون اول رئیــس جمهــوری بر ضرورت تمرکز برای حل مشــکل آب شــرب
این شــهرها تأکید کرد ،افزود :جهانگیری همچنین از مســئوالن در وزارت نیرو،
ســازمان برنامه و بودجه و قرارگاه خاتم االنبیا(ص) خواســت تا تمرکز ویژهای
روی این موضوع داشــته و حل مشــکل آب شــرب مردم آبادان و خرمشــهر را
بهعنوان یک اولویت ویژه در دستور کار خود داشته باشند تا آب شرب با کیفیت
و مناسب هر چه سریع تر به مردم این مناطق برسد.

تعطیلی مرز «باشماق» در روز عید فطر

استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد

و فرآوردههای وابســته ،انواع محیطهای
کشت میکروب و ...است.
ëëمحصــوالت کشــاورزی اســتان در چــه
زمینهایاست؟
از یکهــزارو  403تن تولیدات کشــاورزی
اســتان ،حدود  915هزار تــن ( 65درصد)
مربــوط به محصولهــای زراعــی ،حدود
 181هزار تن (12.9درصد) به محصوالت
باغی ،حدود  275هزار تن (19.7درصد)
بــه محصــوالت دام و طیــور23.5 ،هــزار
تن (1.7درصد) به محصوالت شــیالتی،
حــدود  2.4هــزار تــن( 2،.درصــد) بــه
محصولهــای گلخانــهای و حــدود
6.5هزارتن ( 5،.درصد) به قارچ دکمهای
اختصاص داشته است .از حدود 181هزار
تــن محصــوالت باغــی اســتان ،ســیب با
 46هــزار و  500تــن ( 25.7درصــد) هلــو
بــا 34هــزار تــن ( 18.8درصــد) ،زردآلــو
بــا 3هــزار و  600تــن ( 2درصــد) انگــور با
62هــزار و  3تن ( 34.3درصــد) ،بادام با
 23هــزار و  241تــن ( 12.8درصــد) ،گردو
بــا  6هزار و  965تــن( 3.8درصد) و دیگر
محصــوالت باغــی بــا 4هــزار و 636تــن
(2.6درصــد) اســت .از 915هــزار تــن
تولیدات محصوالت زراعی استان حدود
 855هــزار تن(93.4درصــد) از کشــت
آبــی و حــدود  60هــزار تــن ( 6.6درصد)
از کشــت دیــم به دســت آمده اســت .در
بین تمــام محصولهــای زراعی ،ســیب
زمینــی بــا تولید حــدود 2هــزار و  208تن
(22.8درصــد) ،یونجــه با تولیــد 161هزار
تــن ( 17.6درصد) و گنــدم با تولید 2هزار
و 117تن( 13درصــد) از تولیدهای زراعی
استان را به خود اختصاص داده است.
ëëکاالهایتولیدیچهمیزانارزآوریبرای
استاندارد؟
بــر طبــق آمــار گمــرک ،میــزان کاالهای
صادراتیاستاندرسالگذشته40هزارتن
بــه ارزش تقریبــی  85میلیــون دالر بوده
است.
ëëبــرایرفــعموانعتولیــدوصــادراتچه
اقداماتیانجامدادهاید؟
نوســانات شــدید نــرخ ارز ،قیمــت باالی
تمــام شــده کاال و خدمات ،نبود تــوان در
رقابتپذیــری محصولهــای تولیــدی،
وجــود نابرابــری در بــازار رقابــت بــرای
صادرکننــدگان ،نــرخ بــاالی تســهیالت
بــرای صادرکنندگان ،نبود اقــدام مؤثر در

رفع مشکل آب شرب شهرهای آبادان
و خرمشهر به دستور جهانگیری

خوری دارد و در مواقع سم پاشی فرصت
کافــی بــرای از بین رفتن باقیمانده ســم
نیســت ،میتوانــد برای تولیــد محصول
سالمگامبلندیباشد.

آنوبانی نی جدا شده و با توجه به اهمیت
ایــن اثــر تاریخــی ،جا بــه جایی مدرســه
بســیار حیاتی و ضــروری اســت .غالمی
افزود :در چند ســال گذشته مکاتبههایی
با آموزش و پرورش برای تخلیه مدرسه
انجام شــد و در زمــان اســتانداران قبلی
نیز مکان دیگری برای ســاخت مدرســه
جدید و انتقال آن به مکان جدید صورت
گرفت که با تغییر استانداران این مصوبه
تاکنون عملیاتی نشــده است .هماکنون
اداره میــراث فرهنگی ســرپل ذهــاب در
یک مکان استیجاری اســت و در صورت
تخلیه این مدرسه و تحویل آن به میراث
فرهنگی میتوانیم از آن بهعنوان مکان
ادارهاستفادهکنیم.

ســازمان هواشناسی اعالم کرد :بارشها امروز(پنجشنبه) به دامنههای جنوبی
البرز مرکزی ،شرقی و شمال غرب کشور محدود میشود.
بهگزارش این ســازمان ،امروز در اســتانهای قزوین ،البرز ،تهران ،سمنان ،قم،
شــرق اصفهان و نیمه شــرقی کشور در بعضی ســاعات وزش باد شدید ،گاهی
گرد و خاک پیشبینی میشود .بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس ،غرب
تنگه هرمز و دریای عمان هم در این روز مواج خواهد بود .هوای تهران نیز امروز
(پنجشنبه) کمی ابری تا نیمه ابری ،در بعضی ساعات بارش پراکنده همراه با
وزش باد با بیشترین و کمترین دمای  ۳۴و  ۲۵درجه پیشبینی میشود.
در همیــن حــال محدودیتهای ترافیکی در راههای خراســان رضــوی ازدیروز
(چهارشــنبه) آغــاز شــده و تــا  27خــرداد مــاه ادامــه دارد .ســرهنگ «هــادی
امیدوار»رئیــس پلیــس راه خراســان رضوی گفت :همزمان بــا تعطیالت عید
فطر و افزایش ســفرهای جادهای ،با هدف تســهیل در عبور و مرور و پیشگیری
از تصادفهــای جادهای ،تردد انواع تریلی و کامیون به اســتثنای حامالن مواد
ســوختی و فاسد شدنی از ســاعت  12تا  24دیروز ( 23خردادماه) در مسیرهای
آزاد راهی و بزرگراهی قوچان  -مشهد ،سبزوار  -مشهد و تربت حیدریه  -مشهد
و بالعکس ممنوع شده است .همچنین تردد انواع تریلی و کامیون از ساعت 8
تــا  24از امروز تا روز شــنبه ( 26خرداد ماه) در این مســیرها ممنوع خواهد بود.
تردد موتورسیکلت نیز از ساعت  12ظهر امروز تا  6روز یکشنبه ( 27خرداد ماه)،
در راههای آزاد راهی و بزرگراهی قوچان  -مشــهد ،ســبزوار  -مشهد و بالعکس
ممنوع است.

