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سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی این هفته به سیستان 
و بلوچستان سفر کرد. این سفر در کنار بازدید از طرح های توسعه 
نخیالت، توســعه واحدهای مرغداری و قرنطینــه نباتی مرزی در 
زاهدان و میرجــاوه و عملیات اجرایی ســاخت مســکن در قالب 
طرح نهضت ملی مســکن ســازمان جهادکشــاورزی 2خبر مهم 
برای کشاورزی اســتان داشــت؛ حمایت ویژه وزارتخانه از توسعه 
نخلستان و باغ های میوه های گرمسیری در سیستان و بلوچستان و 
پایلوت شدن استان در طرح های کشاورزی 2موضوعی بود که وزیر 

جهادکشاورزی درباره آنها صحبت کرد.

وزیر جهادکشــاورزی با بیان اینکه این اســتان به عنــوان پایلوت 
طرح های کشاورزی کشــور درنظر گرفته شده است، اعالم کرد که 

توسعه نخلستان ها در اولویت طرح های پایلوت خواهد بود. 
سیدجواد ساداتی نژاد همچنین تأکید کرد که وزارتخانه به منظور 
توسعه نخلســتان ها و باغ های میوه های گرمسیری آماده حمایت 
از فعاالن اقتصادی اســت. توسعه پرورش شــتر و راه اندازی بدون 
محدودیت واحدهای تولیدی تولید مرغ و تخم مرغ بخش دیگری 
از وعده هایی بود که وزیر جهادکشاورزی در سفر خود به سیستان 

و بلوچستان داد.

توسعه نخلستان ها تا 3هزار هکتار 
از ۶2هزار و ۹۱۴هکتار نخلستان در سیستان و بلوچستان ۴۹هزار 
و ۷۱۸هکتار بارور است و ســاالنه بیش  از 230هزار تن انواع خرما 
در این استان تولید و روانه بازار مصرف می شود. خرمای تولید شده 
سیستان و بلوچستان عالوه بر استان های دیگر به کشورهای حوزه 
خلیج فارس، اروپایی و روسیه صادر می شود. بیشترین نخلستان های 
سیستان و بلوچستان در شهرستان های سراوان، ایرانشهر، نیکشهر 
و سیب و سوران قرار دارد، اما طرح توسعه نخلستان های استان قرار 
است در 3شهرستان میرجاوه، خاش و گلشن اجرا شود. مدیر باغبانی 
سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در قالب 

این طرح از ابتدای دی سال گذشته تاکنون ۵۴هزار پاجوش خرمای 
رقم تجاری مجول از خارج کشور وارد استان شده است به همشهری 
می گوید: این پاجوش ها برای طی دوران قرنطینه در گلخانه هستند 
و بعد از طی این دوران امیدواریم در ســال جاری بیش از یک هزار 
هکتار نخلستان جدید در شهرستان های میرجاوه، خاش و گلشن 
ایجاد کنیم. اردشیر شهرکی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان بیش 
از 230هزار تن تولید خرما و رتبه اول در کشــور را دارد، می افزاید: 
سیستان و بلوچستان در تولید خرما جایگاه خوبی دارد و بهره برداران 
بسیاری در این حوزه فعال هستند، اما یکی از چالش های این استان 
تبدیل ارقام نخلستان ها به نوع تجاری است. به گفته وی، تبدیل ارقام 
به تجاری و توسعه باغ ها  آغاز شده و قرار است تا پایان برنامه ششم 
توسعه به 3هزار هکتار برسد. شــهرکی توضیح می دهد که وزارت 
جهادکشاورزی در بخش فنی، اختصاص اراضی به سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، تامین منابع آبی و همچنین ارائه تســهیالت به 

متقاضیان به توسعه نخلستان ها کمک می کند.

خودکفایی در تولید میوه های گرمسیری 
سیستان و بلوچســتان عالوه بر جایگاه ویژه در تولید خرما به دلیل 
نزدیکی به خط استوا و بهره گیری از رطوبت دریا توانمندی زیادی 
در تولید محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری و منحصر به فرد 
ازجمله انبه، موز، پاپایا، گواوا، هندوانه آناناسی، نارگیل، زیتون محلی 
و مرکبات دارد. هم اکنون در ۸هزار هکتار از باغ های اســتان انواع 
میوه های گرمسیری تولید می شود که قرار است با حمایت وزارتخانه 

در بخشی از این تولیدات به خودکفایی برسیم.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان 
اینکه استان در تولید میوه های گرمسیری نیز رتبه اول را در کشور 
دارد، توضیح می دهد: با توجه به منحصر به فرد بودن اقلیم استان این 
ظرفیت وجود دارد که تولید میوه های گرمسیری را افزایش دهیم تا 
یکی از چالش های مهم کشور یعنی خروج ارز برای واردات میوه های 
گرمسیری رفع شود. شهرکی با اشاره به واردات موز در سال به صورت 
میانگین تا ۵00میلیون دالر اظهار می کند: سیستان وبلوچســتان 
هم اکنون ۵هزار هکتار باغ موز دارد، اما در طرح های توسعه ای قرار 
است این میزان به ۱2هزار هکتار برسد و کشور از این نظر خودکفا 
شود. به گفته او، وزارت جهادکشاورزی مانند بخش نخیالت در این 
حوزه نیز به کمک آمده اســت تا طرح های توسعه ای تا چند سال 

آینده رقم بخورد.

سیستان و بلوچستان، پایلوت طرح های کشاورزی
یکی از اخباری که وزیر جهادکشــاورزی در سفر خود به سیستان 
و بلوچستان داد، پایلوت شــدن این استان در طرح های کشاورزی 
بود. مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی سیستان و بلوچستان 
مهم ترین دلیل این اتفاق را ظرفیت های اســتان به ویژه در 2حوزه 
تولید خرما و میوه های گرمسیری می داند و اظهار می کند: سیاست 
وزارتخانه افزایش عملکرد و تجاری کردن تولیدات باغی اســت و 
ظرفیت این موارد در اســتان وجود دارد. به گفته شهرکی، یکی از 
طرح های پایلوت استان که هم اکنون آغاز شده طرح توسعه نخیالت 

است تا تولید، بهره وری، درآمد و اشتغال زایی افزایش یابد.

   
آمارهای رسمی نشان می دهد سیستان و بلوچستان ساالنه ۵میلیون 
تن انواع محصوالت زراعی و باغی و دامی و شیالتی و جنگل و مرتع 
تولید می کند، اما شــرایط خاص آب وهوایی موجب شده در تولید 
برخی محصوالت کشاورزی در کشور خاص باشد و همین ظرفیت 

می تواند مسیر توسعه استان را از کشاورزی هموار کند.

نقل قول خبر عدد خبر

سرنوشــــت پرتــره گمــــشده 

مظفرالدین شــاه قاجار کــه در یک گزارش
تصویر سیاه و سفید قدیمی بر سردر 
تاالر برلیان کاخ گلستان تهران نصب شده بود و حاال در 
تصاویر جدید رنگی و حتی در بازدید از کاخ گلستان سر 
جای خودش نیســت، تبدیل به یک راز شده است. این 
پرتره که کمال الملک، نقاش مشهور دربار قاجار با استفاده 
از رنگ روغن و از روی یک عکس کشیده بود، کجاست و 
چرا نشانی از آن نیســت؟ فعاالن فضای مجازی دیروز 
معمای گم شدن پرتره مظفرالدین شاه، پنجمین شاه قاجار 
را که کمال الملک آن  را نقش زده بود، مطرح کردند و حتی 
خبرگزاری ایلنا نیز برای یافتن پاسخ به طرح پرسش از 
مدیران کاخ گلستان پرداخت، اما هیچ کس از سرنوشت 

این تابلو خبر ندارد.

هیچ نشانی نیست
مسئوالن کاخ گلستان به ایلنا گفته اند که پس از انتشار 
این خبر در حال صحت ســنجی تصاویر منتشر شده و 
اسناد قدیمی هستند تا وجود یا عدم وجود چنین تابلویی 

را نشان دهند. 
2کارمند کاخ گلستان مدعی شده اند که پرتره  رنگ روغن 
مظفرالدین شاه قاجار در ســال۱3۷۸ از این کاخ خارج 
و پس از انتشــار تصویر آن در کاتالوگ حراج کریستیز 
لندن، در 23فروردین ماه ۱3۷۹ مطابق با یازدهم آوریل 
سال2000 در این حراج به مبلغ ۴۴.۶۵0پوند انگلستان 
فروش رفته است. این اتفاق درحالی رخ داده که تاکنون 
هیچ گزارشی مبنی بر مفقود شدن یا سرقت این اثر در 

اسناد سازمان میراث فرهنگی یافت نشده است. 
جست وجوهای همشهری در سایت های خرید و فروش 
آثار تاریخی و حتی در حراجی های کریستیز لندن، ساتبی 
و مجموعه الصباح کویت که نقاشــی های دوره قاجار را 
در آثار عرضه شــده خود دارند، مشخص کرد که پرتره 
فروخته شده نه تنها پرتره نقاشی شده در مجموعه شان 
کمال الملک از مظفرالدین شاه قاجار نیست که حتی اثر 
فروخته شده در حراجی کریســتیز هم، نقاشی دیگری 
است که به قیمت بیش از 22هزار دالر فروخته شده است. 
همشهری در جست وجوهای خود به این نتیجه رسید 
که تنها یک تصویر شــبیه به پرتره مظفرالدین شاه، در 
ویکی مدیا و توسط نام مستعار »salar j88« منتشر 
شده است. این تصویر درست همان تصویری است که بر 
عکس قدیمی و سیاه و سفید متعلق به حدود یک قرن 
قبل کوالژ شده و عنوان گمشــده تاالر برلیان را به خود 

گرفته اســت. در این تصویر هم تأکید شده که این تابلو 
توسط کمال الملک نقش شده است. همشهری همچنین 
در تماس با پروین ثقه االسالم که از سال ۱3۸0 تا ۱3۸۹ 
مدیریت کاخ گلستان را برعهده داشت، از او درخصوص 
مفقود شــدن تابلوی واقع در ســردر تاالر برلیان کاخ 
گلستان پرسید. پروین ثقه االسالم گفت: هیچ اطالعی از 
موضوع مفقود شدن این تابلو ندارد و اصال نمی داند چه 
اتفاقاتی در کاخ گلستان افتاده است. آفرین امامی، مدیر 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اما با اشاره به آنکه 
طرح چنین مسئله ای در این زمان عجیب است به ایلنا 
گفته است: از زمانی که کاخ گلستان ابواب جمعی داشت 
و تحویل آثار به امین اموال آغاز شد، اثری از این تابلو پرتره 
مظفرالدین شاه در میان آثار لیست بندی شده ابواب جمعی 
کاخ گلستان نبود. درواقع می توان گفت از همان ابتدا که 
شاهد تحویل آثار به امین اموال ها بودیم، چنین اثری در 
لیست هیچ یک از این امین اموال ها وجود نداشته و هنوز 
هم ندارد. او ادامه داد: نه تنها پرتره مظفرالدین شاه که در 
این عکس ها تصویر آن در تاالر کاخ برلیان دیده می شود، 
بلکه برخی دیگر از سایر تابلوهایی که در عکس منتشر 
شده دیده می شوند در لیست امین اموال بخش تابلوها 
وجود ندارد؛ ضمن آنکه امین اموال های جدید، لیست های 
خود را از امین اموال های قبلی تحویل گرفته اند. در مرحله 
نخست تصویر منتشر شده نشان می دهد چنین تابلویی 
 در کاخ گلســتان بوده، اما هیچ مدرکی دال بر آنکه این

 تابلو چه زمانی از دیوار پایین آمده، در دست نیست.

امین اموال های به خط شدند
مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با تأکید بر آنکه 
عالوه بر لیست امین اموال تابلوها، از تمام ۱۴امین اموال 
کاخ گلستان درخصوص وجود چنین تابلویی در لیست 
اموال تحویل داده شده به آنها، سؤال شده است، گفت: پس 
از پرس وجو از امین اموال ها متوجه شدیم که چنین اثر و 
تابلویی از پرتره مظفرالدین شاه در ابواب جمعی هیچ یک 
از امین اموال ها نیست. البته در مرکز اسناد کاخ گلستان 
اســنادی وجود دارد که قابلیت ردیابی آثار دوره پهلوی 
را برای ما به وجود می آورد. مســئوالن کاخ گلستان نیز 
در تالش هستند که بررسی های الزم را درخصوص این 
اثر انجام دهند که آیا چنین تابلویی در اموال دوره پهلوی 
بوده یا خیر. اما نباید فراموش کرد که در دوره قاجار مرسوم 
بود برخی از آثار هدیه داده می شدند؛ لذا اگر اثری از این 

تابلو در میان اموال دوره پهلوی به دست نیاید، می توان 
گفت ممکن است این تابلو درصورت تأیید اصالت عکس 
و تصویر آن، در دوره قاجار وجود داشته، اما به دوره پهلوی 

نرسیده است.
امامی تأکید کرد: عکس منتشر شده از تاالر برلیان کاخ 
گلستان متعلق به بعد از انقالب نیست؛ چون عکس ها در 
این دوره اکثرا رنگی چاپ شده بودند. حتی از دوره پهلوی 
دوم به بعد عکس های رنگی داریم درحالی که عکس های 
منتشر شده سیاه و سفید هستند و از آنجا که عکس در 
ظاهر بسیار قدیمی است، می توان گفت این عکس از دوره 
قاجار است و با دوربین آنالوگ و به صورت سیاه و سفید 

گرفته شده است.
جبار آوج )معاون اجرایی کاخ گلستان( که از سال ۱3۸۷ 
تا ۱۴00 امین اموال تاالر برلیان بــود، نیز در ادامه این 
گزارش گفت: کاخ گلستان اموال زیادی داشته که اکنون 
در کاخ وجود ندارد. به طور مثال در عکس منتشر شده، 
فرشی با زمینه ســفیدرنگ وجود دارد که این فرش نیز 
اکنون در کاخ گلستان نیست؛ چراکه بسیاری از اشیای 
کاخ گلستان تا قبل از سال۱3۶۴ که ثبت و ضبط شده اند 
به مرور به موزه های دیگر انتقال یافته اند. بخشی از اموال 
کاخ گلستان در آن سال ها به کاخ سعدآباد، نیاوران، موزه 
جواهرات سلطنتی و... منتقل شده اند؛ از این رو بسیاری از 
اشیا و اموالی که در گذشته متعلق به کاخ گلستان بودند را 

می توانید در سایر کاخ ها و موزه ها هم ببینید.

معمایپرترهگمشدهمظفرالدینشاه
موزه دارها در تالش برای یافتن نشانه هایی از تابلوی مفقود شده  پنجمین شاه قاجار هستند

طرح توسعه باغ های خرما و میوه های گرمسیری استان با ارقام تجاری با حمایت 
وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود

 تجاری سازی میوه های گرمسیری 
در سیستان وبلوچستان

تصمیمات جدید دولت برای نجات 
دریاچه ارومیه

در جلسه روز گذشته هیأت دولت گزارشی درباره وضعیت 
دریاچــه ارومیه و حل مشــکالت آن از ســوی ســازمان 
محیط زیســت و وزارت نیرو ارائه شــد. در پی این گزارش، 
عیســی کالنتری، مدیر اجرایی احیای دریاچــه ارومیه از 
این سمت برکنار و اســتاندار آذربایجان غربی به جای وی 

جایگزین شد.
به گزارش همشهری، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
در جمع خبرنگاران با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: همچنین 
استاندار آذربایجان شرقی به عنوان عضو جدید کارگروه به 
ترکیب اضافه شدند تا پیشرفت سریع تری برای حل مسئله 

دریاچه ارومیه داشته باشیم.
همچنین صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهوری 
اعالم کرد: در سه ماهه اول دولت 2۱۵میلیارد تومان به احیای 
دریاچه ارومیه اختصاص دادیم. به گفته مرتضوی، اساســاً 
دولت ها در سه ماهه اول امکان تخصیص عمرانی ندارند اما تا 
االن بالغ بر 2۱۵میلیارد تومان تخصیص عمرانی به دریاچه 
ارومیه داده شده اســت و امیدوارم در آینده نزدیک مشکل 

دریاچه ارومیه حل شود.
بر اســاس تصاویر ماهواره ای دریافتــی، تاکنون ۹۵درصد 
دریاچه ارومیه خشک شده است. امیرعباس جعفری، مدیرکل 
مدیریت بحران آذربایجان غربی در این باره گفته است: در دو 
دهه گذشته ساالنه ۴0سانتیمتر از ارتفاع دریاچه ارومیه کم 
شده و اکنون ۹۵درصد از آن خشک شده است. به گفته وی، 
خشکسالی، تبخیر آب، توسعه بی رویه کشاورزی و استفاده 
نادرســت از آب دریاچه برای زراعت، از دالیل خشک شدن 
آن است. در این زمینه نخســتین اقدام سخت افزاری برای 
نجات دریاچه ارومیه، توقف ســدهای در دســت مطالعه و 
ساخت در آن منطقه است. اگر مدیریت جامع حوضه آبریز 
دریاچه به درستی اجرا نشود و به سمت خشکی برود، ۱0 تا 

۱۵میلیون نفر را در شمال  غرب کشور متضرر خواهد کرد.
دریاچه ارومیه با ۵.۷میلیون هزار مترمربع مساحت یکی از 
مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر محیط زیست کشور به خصوص 
شمال غرب ایران به حســاب می آید که در بیش از ۱0سال 
گذشته در کانون توجه بیشتری قرار و اکنون نیز طرح های 

احیای آن در آستانه بهره برداری است. 
هم اکنون با تخصیص اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری، 
 تصفیه خانــه فاضــالب تبریــز بــا اعتبــاری افــزون بر 
۱۸2میلیارد تومان، در آســتانه افتتاح قرار گرفته است. با 
بهره برداری از این تصفیه خانه ساالنه ۷۵ میلیون مترمکعب 
پساب تصفیه شده از مسیر آجی چای به دریاچه ارومیه منتقل 
خواهد شد. همچنین لوله گذاری ۱0کیلومتر از مسیر انتقال 
آب نیز توســط شــرکت آب منطقه ای اجرا شده و به زودی 
آبدار می شود تا برداشــت های غیرمجاز در مسیر به حداقل 
ممکن رسیده و حجم آب پیش بینی شده به پیکره دریاچه 
سرازیر شود. انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه در حال 
اتمام اســت و کار بزرگی به لحاظ فنی مهندسی به حساب 
 می آید که با اتمام آن نفس تــازه ای در کالبد دریاچه ارومیه 

دمیده می شود.

خبر

ساماندهی گذر مسجد 
شیخ سعدون بوشهر 

عملیات اجرایی ساماندهی گذر مسجد شیخ سعدون بوشهر در 
بافت تاریخی این شهر آغاز شد. به گزارش همشهری، معاون 
عمرانی اســتانداری بوشــهر در این باره گفت: بافت تاریخی 
بوشهر باید به عنوان یک بخش مهم در حوزه گردشگری درنظر 
گرفته شود. احیا و ساماندهی بافت تاریخی بوشهر سال هاست 
که توسط مســئوالن پیگیری می شــود و به تازگی اقداماتی 
ازجمله آسفالت برداری، بهســازی و کف سازی گذر مسجد 
شیخ سعدون آغاز شده اســت. محمدهادی رستمیان افزود: 
افتخار می کنم در محله های قدیمی بافت شهر بوشهر هستم، 
زیرا این پهنه تاریخی، بزرگان بسیاری را در حوزه های مختلف 
در خود پرورش داده اســت.وی ادامــه داد: در این محدوده 
مســاجد تاریخی ارزشــمندی داریم و با احیا و بهسازی به 
کانون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبدیل می شوند. بافت 
تاریخی بوشهر از بافت های ارزشمند در کشور و در برگیرنده 
تاریخ، مقاومت، فرهنگ، تمــدن، آیین و مذهب مردمان این 
سرزمین است. در این راستا از تمام ظرفیت ها برای احیای این 
پهنه تاریخی استفاده خواهیم کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بوشهر با اشــاره به اینکه برآورد 
هزینه برای فاز اول این پروژه، ۱0میلیارد ریال است، گفت: 
یکی از اولویت های ما در ســال جاری، ساماندهی گذرهای 
بافت تاریخی بوشهر است. فاز اول عملیات اجرایی این پروژه، 
از ابتدای مسجد شیخ سعدون تا مدرسه ۱3 آبان خواهد بود 
که تالش می کنیم تا پایان شهریور سال جاری به اتمام برسد.
اسماعیل سجادی منش افزود: این محدوده یکی از بافت های 
ارزشمند در کشور اســت که در برگیرنده تاریخ، مقاومت، 
فرهنگ، تمدن، آیین و مذهب مردمان این سرزمین بوده و 
در این راستا از تمام ظرفیت ها برای احیای این پهنه تاریخی 
استفاده خواهیم کرد. بافت تاریخی شــهر بوشهر به عنوان 
بخشی از هویت این شــهر که به گفته بســیاری از بزرگان 
به عنوان یک گنج ارزشــمند و گرانبها شــناخته می شود، 
3۸هکتــار دارد و بیش از ۴00بنای بــا ارزش را در خود جا 
داده است. بافت تاریخی بوشهر یک گنج معماری به معنای 
جامع، منطبق با آخرین استانداردهای پدافند غیرعامل در 
جهان است و انتظار می رود که اقدامات الزم برای نوسازی و 

بازسازی این بافت طبق شرایط خاص آن انجام شود.

علیرضا قاسمی فرزاد 
استاندار همدان 

شــهرداری ها و جهادکشــاورزی بایــد پیش 
از اینکــه ســاخت و ســازهای غیرقانونــی 
آغاز شود، جلوی آنها را بگیرند. متأسفانه 
زمین خــواری، ضربه هــای بســیار عظیــم و 
جبران ناپذیــری را بــه اراضــی مختلــف وارد 
کــرده اســت. در ســنوات گذشــته، احکام 
تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی صادر 
شده اند، اما کسی آنها را اجرا نکرده است.

همدان

رضا افالطونی 
رئیس جهادکشاورزی قزوین  

واحدهــای نانوایــی کــه بــا تراکنــش صوری 
تخلف کرده اند شناســایی و مجــوز آنها لغو 
می شــود. تیــم نظــارت هوشــمند از طریــق 
کارتخوان هــای  نصــب شــده در نانوایی هــا 
از تخلفــات موجــود در واحدهــای نانوایــی 
جلوگیــری می کنــد. ســامانه جدیــدی برای 
نظارت هوشمند بر نانوایی ها احداث شده 
و با دسترسی به اطالعات این دستگاه ها، 
از سوی تیم نظارت هوشمند رصد می شود.

قزوین

یوسف بیدخوری 
معاون گردشگری میراث فرهنگی 

خراسان رضوی 
پیش بینی می شــود در تابســتان ۱۴۰۱ 
بیــش از ۱۴میلیون و ۳۰۰هزار اســکان 
در واحدهــای اقامتــی خراســان رضوی 
ثبــت شــود. در ۳مــاه ابتدایی امســال 
بیــش از 7میلیــون و ۶۱هــزار نفــر در 
خراســان رضوی اقامت داشــتند. باید 
توجه داشت که در تابســتان سال ۹۸ 
بیش از ۱۲میلیون و 7۹۰هزار اقامت در 

واحدهای اقامتی به ثبت رسیده بود.

 خراسان رضوی

فرحناز محمدی 
 مدیرکل بهزیستی کرمانشاه  

از ۸۰۰کــودک کار بــرآورد شــده حــدود 
۳۸۰کــودک تحــت پوشــش بهزیســتی 
هستند و از خدمات آن بهره مند می شوند. 
کــودکان کار و  زمینــه  ۱۳دســتگاه در 
ســاماندهی آنها مســئولیت دارنــد. بانک 
اطالعاتی کودکان کار تشــکیل شــده و در 
مرحلــه اول تمرکــز روی کــودکان زباله گرد 
است، زیرا این کار آسیب روحی و جسمی 

بسیاری به دنبال دارد.

کرمانشاه

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

سیستانوبلوچســتان5هــزارهکتــارباغمــوزدارد
امادرطرحهایتوســعهایقراراستاینمیزانبه

12هزارهکتاربرسد

بوشهر

سیستان وبلوچستان

تاالب هــای  مصــوب  حق آبه هــای 
کشــور تاکنــون تامیــن نشــده و الزم 
 اســت مدیریــت بهتــری در ایــن زمینه 

صورت گیرد.
به گزارش ایســنا، مجتبی ذوالجودی، 
معاونــت محیط زیســت تاالب هــای 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
دولــت بــا جدیــت به دنبــال دریافــت 
حق آبــه  تاالب هاســت تــا وضعیــت 
تاالب هــا بعد از دو ســال خشکســالی 

بهبود یابد.

۸۰
درصد

تومــان قیمــت هــر ســنجاب زاگرســی 
برخــی  در  روزهــا  ایــن  کــه  اســت 
به صــورت  اجتماعــی  شــبکه های 

غیرقانونی به فروش می رسد.
خبرنــگاران،  باشــگاه  گــزارش  بــه 
ســمیه رفیعــی، رئیــس فراکســیون 
محیط زیســت مجلــس بــا اشــاره بــه 
ایــن خبــر از رشــد قاچــاق ســنجاب در 
استان های زاگرس نشین نظیر ایالم، 
کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و 

بویراحمد انتقاد کرد.

1.5
میلیون

شــدن عمق تاالب انزلی موجب مرگ 
دسته جمعی ماهیان شده است.

 بــه گــزارش همشــهری، سیدحســن 
جعفری سرپرست اداره محیط زیست 
انزلــی در این بــاره گفــت: گرمــای هوا 
و کاهــش میــزان اکســیژن آب عامــل 
اصلــی ایــن اتفــاق ناخوشــایند طــی 

روزهای اخیر شده است.

4۰
سانتیمتر

دود ناشــی از آتش ســوزی اخیر تاالب 
هورالعظیــم بوده کــه از بخــش عراقی 
تــاالب تــا داخــل شــهرهای اســتان 
خوزســتان رســوخ کــرده اســت. بــه 
گــزارش ایرنــا، جریــان بــاد غالــب کــه 
عمدتا شــمال غــرب به جنوب شــرقی 
است باعث شده تا مردم شهرستان ها 
با مشکالت تنفسی و زیست محیطی 

روبه رو شوند.

1۰۰
کیلومتر 
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جســتوجوهایهمشــهریمشــخصکرد
کهپرترهفروختهشدهدرحراجیکریستیز
لندن،نقاشــیدیگــریاســتکهبــهقیمت
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