روزانهم کثیراالاشتنر سراسری

نشانی الکترونیکی روزنامه ارک

سایت www.rooznameark.com:
ایمیلark.tabriz@yahoo.com:
Ark Daily Newspaper

مجری سایت روزنامه:ساناز اشراقی

هذیر هسئَل ٍصبحت اهتیبز 9هحوذ اضراقی
سردثیر 9سبًلی اضراقی

تبسیس  - 0261 9زهیٌِ اًتطبر  9فرٌّگی ٌّ -ری  -ادثی  -علوی
تلفي - 24301608 - 24310803 9تلفبمس- )130( 24301605 9
تلگرام( -18241025618 9)Telegramضوبرُ ّوراُ 180330455719
ishraghi@yahoo.com
ًطبًی  - 9تجریس خیبثبى آزادی  -خیبثبى هبراالى ًرسیذُ ثِ هیذاى فذك
لیتَگرافی  9رًگیي * چبپخبًِ 9پرًیبى

* شنبه  93خرداد  3 * 9931شوئن  * 8192سال بيست و هشتم ( ایر می سگيسینجی ایل ) *شماره (سایی  *)::14صفحه  * 2ورزش و گردشگری

ًقی زادُ ٍ طیجی ثِ جوع سرخ پَضبى تجریسی پیَستٌذ

هقبلِ گردضگری

سپتبهجر ثْتریي اقلین
ثرای تَریسن ٍرزضی
ضْر اٍلیيّب

اداهِ اش شوبزُ قجل:
ثب شبخضّبی آسبیش اقلیوی هی َاى از نجنب
اقلین ٍ گسدشگسی زا ثسزسی کسد .اش جولِ ایني
شبخض ّب ،شبخض اقلین گسدشنگنسی )TCI
است کِ هیسصکَفسکی دز سنبل  1985آى زا
ازائِ داد.
ثِ طَز کلی ایي شبخض ثیبى هیکنٌند کنِ دز
یک هقطع شهبًی ،سکیت عنٌنبطنس هن نتنلن
اقلیوی ،آیب ثسای گسدشگساى ٍ هسبفساى یب حتی
سبکٌبى یک هٌطقِ هٌبست ّست یب ًِ؟
اش هٌطقِ هَزد هطبهعِ ٍ ّدف اش اجنسای ایني
پسٍضُ ثگَید ،ایٌکِ اقلین ٍ شسایط آة ٍ َّایی
ّس هٌطقِ چقدز دز َسعِ طٌعت گسدشگسی ٍ
دز ایي هیبى دز َزیسن ٍزششی هَثس است؟
شْس جسیص ثِ عٌَاى هنْنن نسیني کنالى شنْنس
شننوننبل غننسة کشننَز ٍ هننسکننص اسننتننبى
آذزثبیجبىشسقی هٌطقِ هَزد هطبهعِ ایي حقینی
ثَدُ است.
ّدف اش ایي حقیی ًیص ازشیبثی شسایط اقلنینونی
شْس جسیص جْت َسعِ گنسدشنگنسی ٍزششنی
ثَدُ ،ثِ ّویي هٌلَز اش دادُّبی ّنَاشنٌنبسنی
ایستگبُ سیٌَپتیک ایني شنْنس دز ینک دٍزُ
آهبزی  51سبهِ اش  1966ب  2016استفبدُ شندُ
است.
پس اش شکیل پبیگبُ دادُّب ،جصیِ ٍ نحنلنینل
آهبزی ٍ شکیل جداٍل آهبزی ،شسایط اقنلنینن
گسدشگسی هٌطقِ هَزد هطبهعِ ثب اسنتنفنبدُ اش
شبخض اقلین گسدشگسی )TCIهَزد ازشیبثنی
قساز گسفت.
ًبگفتِ ًوبًد ،استفبدُ اش عٌبطس ٍ عَاهل اقلیونی
دز ثسًبهِزیصی ثسای فعبهینت ّنبی هنسثنَ ثنِ
گسدشگسی اش جنولنِ گنسدشنگنسی ٍزششنی
کبزثسد شیبدی دازد.
ثِ طَزیکِ گسدشگساى ثِ دًجبل گرزاى اٍقنب
فساغت دز هٌبطقی ّستنٌند کنِ دازای اقنلنینن
هطلَثی ثبشد .شسایط اقلیوی هنطنلنَة ثنبعن
جرة گسدشگساى شدُ ٍ ثِ َسعِ گسدشگنسی
هٌجس هیشَد.
شبخض اقنلنینن گنسدشنگنسی )TCIهنینصاى
هطلَثیت اقلین زا ثِ طَز هبّبًنِ هنحنبسنجنِ
هی کٌد ٍ شهبى هٌبست ثسای گسدشگسی زا ازائِ
هیدّد.
حبل ثب َجِ ثِ ایي هطبهعِ ثفسهبئید دز شنساینط
فعلی چِ ًَع اقلیوی ثسای گنسدشنگنسی شنْنس
جسیص ٍ دز ایي هیبى َزیسن ٍزششنی هنٌنبسنت
است؟
ثساسب ًتبیح ایي حقیی دز هبُ ضاًَیِ ،شنساینط
آة ٍ َّا ثسای گسدشگسی ثب ضسایت ًْبیی 49
ًبچیص حبشیِای ٍ دز هبُّبی فَزیِ ٍ هنبز ثنب
ضسایت  57 ٍ 52قبثل قجَل ثسآٍزد شدُ است.
اش ایي زٍ دهیل پبییي ثَدى ضسایتّ ،نن ٍجنَد
سسهبیش ًبشی اش حبکویت سیستنّبی غسثی ٍ
جٌت قطجی ثَدُ است کِ ثب زیص ّبی هتٌنبٍة
ثسف ٍ ایجبد ی جٌداى ،هطلَثیت اقنلنینن ثنسای
گسدشگسی زا ثِ طَز هحسَ کبّش دادُاًد.
دز هبُ آٍزیل ثب افصایش ضسیت ثِ  ،75شنساینط
اقلین گسدشگسی ثِ خیلی خَة غییس هیینبثند.
هیبًگیي دهب ثِ دهیل اعتدال ثْبزی افصایش پنیندا
کسدُ ٍ حبکویت سیستن ّبی غسثی ٍ شنونبهنی
کوسًگ هیشَد.
ّوچٌیي ًتبیج ایي هطبهعِ ًشنبى هنی دّند کنِ
شسایط اقلین گسدشگسی ثسای هنبُ ّنبی هنِ ٍ
ضٍئي ثب ازش  86 ٍ 82عبهی ازشیبثی شدُ ٍ ثنب
افصایش دهب ثِ  16/9دز هی ٍ  22/5دز ضٍئني،
شْس جسیص شسایط هعتدل ٍ هطلَثی زا نجنسثنِ
هیکٌد .دز هبُ ّبی ضٍئیِ ،اٍ ٍ سنتنتنبهنجنس
هیبًگیي دهب ثِ س ینت ثنِ 21/4 ٍ 26 ،26/1
هیزسد .شسایط دهبیی دز کٌبز شسایط زطَثتنی
ٍ جسیبى َّا ٍضعیت هطلَثی زا ًشبى هیدّد.
ایي هبُّب ثب ضسایت ًْبیی  88 ٍ 80 ،80شساینط
آسبیش اقلیوی دز حد عبهی زا ثسای گسدشگساى
فساّن هیکٌٌد .ثب پبیبى بثستبى ٍ آغبش اعنتندال
پبییصی ،ضسیت ًْبیی هبُ اکتجس ثِ  81هیزسد ب
شسایط عبهی ثسای گسدشگساى فساّن شَد...
اداهِ دازد

سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازک -علیسضب ًقی شادُ
ثبشیکني ثنَهنی ٍ هنلنی پنَ سنبثنی نینن
ساکتَزسبشی ثب اهضبی قنسازدادی  3سنبهنِ ٍ
هحود طیجی هدافع سبثی ین ّبی اهقطس ٍ پنبز

جٌَثی جن ثب اهضبی قسازدادی  2سبهِ ثنِ نینن
فَ جبل ساکتَزسبشی جسیص پیَستٌد.
ثِ گصاز ایسًب ،ین ساکتَزسبشی کِ خنَد زا
ثسای شسکت دز زقبثتّبی هیگ ّجدّن آهنبدُ
هی کٌد شٌجِ دٍاشدّن خسداد ثب ایي  2ثنبشینکني
جدید قسازداد ثست.
ثساسب ایي خجس هحود طیجی سبثقِ ثبشی دز ینن
ّبی ًفت اهیدیِ ،استقالل خنَشسنتنبى ،اهنقنطنس
کشَز قطس ٍ پبز جٌَثی جن زا دز کنبزًنبهنِ
.
دازد
علیسضب ًقی شادُ ثبشیکي ثَهی آذزثبیجبى شسقی

ّن سبثقِ پَشیدى پیساّي ینّبی ساکتَزسبشی،
سیبُ جبهگبى هشْد ٍ گسنتنس فنَرد زا دز
کبزًبهِ دازد ٍ دز سکیت ینّبی هلی جَاًبى ٍ
اهید ًیص حضَزداشتِ است.
ثِ گصاز ایسًب ،ثیش اش ایني هنْندی کنینبًنی
کبپیتبى سسخ پَشبى قسازداد خَد زا ثنِ هند
یک سبل ثب ساکتَز ودیند کنسدُ ٍ هنحنسني
فسٍشاى ّن قسازداد سِ سبهِ ثب ایي ثبشگنبُ ثسنتنِ
ثَد.
ین ساکتَزسبشی دز هیگ ثس س ّفدّن ثب کست
 34اهتیبش جبیگبُ دّن هیگ ثس س زا کست کسد.

رسَل خطیجی دستیبر اٍل هرثی خبرجی تین ترامتَرسبزی

اهتیبز گسترش فَالد ثِ هبضیيسبزی هیرسذ

سننسٍیننس خننجننسی
زٍشًنننبهنننِ ازک-
زسننَل خننطننیننجننی
دستیبز اٍل سسهسثنی
خنننبزجنننی نننینننن
نننساکنننتنننَزسنننبشی
خَاّد ثَد.
ثِ گصاز فبز اش
ننجننسیننص ،هسننٍَرى
ثننننننبشننننننگننننننبُ
ساکتَزسبشی دز حبل زایصًی ثسای ّدایت ایي ین ثب هسثیبى خبزجی ّستٌد.
اسکَرزی ،فساًک زیکبزد ٍ اهکسبًدز ًَزی ًبهیّبیی ّستٌد کِ دز فضنبی
هجبشی هطسح شدُ ٍ اش سَی ثبشگبُ ساکتَزسبشی هراکسُ ثب ایي هسثیبى بیید
ًشدُ است.
حضَز زضب هْبجسی ثِ عٌَاى هدیس ینّبی ساکتَزسبشی ٍ زسَل خطیجی دز
سوت دستیبز اٍل هسثی خبزجی دز ین ساکتَزسبشی قطعی شدُ ٍ هراکنسا
ٍ جرة ثبشیکٌبى ین ساکتَزسبشی َسط اهیبسی ،خطیجی ٍ هْبجسی دز حبل
اًجبم هست.

سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازک -اهتیبش ثبشگبُ
گستس فَرد جسیص ثِ نینن دسنتنِ اٍهنی
هبشیي سبشی جسیص هیزسد.
ثِ گصاز هْس ،ثبشگبُ گستس فَرد جسیص
دز آستبًِ ٍاگرازی اهتیبش هیگ ثس سی نینن
فَ جبل ثصزگسبرى خَد ثِ هنبشنیني سنبشی
جسیص است .پس اش آًکِ هحودزضنب شًنَشی اقندام ثنِ خنسیند ثنبشنگنبُ
ساکتَزسبشی جسیص کسد ،ظوین ثنِ فنسٍ اهنتنینبش ثنبشنگنبُ گسنتنس
فَرد جسیص گسفتَّ.شٌگ ًظیسشادُ هدیسعبهل ثبشگبُ گسنتنس فنَرد
جسیص دز گفتگَ ثب ثسًبهِ ْساى ٍزششی دزثبزُ ایي هَضنَع گنفنت :قظند
داشتین ین زا طجی ٍعدُ ّبیی کِ داشتین دز جسیص ًگِ دازین .هْن ثنَد کنِ
ثتَاًین ثبع حضَز ین پسطسفداز شَین .ثسزسیّبی شیبدی ّن اًجبم دادین
ٍ ثبرخسُ ثِ ایي ًتیجِ زسیدین کِ اهتیبش هیگ ثس سی خَد زا ثِ هبشیي سبشی
ثدّینٍ.ی بکید کسد :طحجتْبی هقدهب ی ثسای فسٍ ین ثِ ثبشگبُ هبشیني
سبشی طَز گسفتِ است ٍهی ٌَّش ًْبیی ًشدُ .هبشیي سنبشی قندهنت ٍ
سبثقِ ثیشتسی دازد؛ حتی ثیشتس اش ساکتَزسبشی .ایي هْن است کِ ثنبشنگنبُ
ّب ثسای زسیدى ثِ هَفقیت ،وبشبگس داشتِ ثبشٌد ٍ ایي شساینط ثنسای نینن
هبشیي سبشی فساّن است.

ثستٌی ّبرینب فبتح هیٌی ثسنتجبل سراة
سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازک-هسبثقب ثسکتجبل
جبم زهضبى دززدُ هیٌی ثسکتجبل ثب قْسهبًی ینن
هیٌی ثسکتجبل ثستٌی ّبزیکب ثِ پبیبى زسید
ایي دٍزاشهسبثقب ثبحضَزشش ین ثسگصاز شد
کِ ثعداش پبًصدُ ثبشی دزهیبى استنقنجنبل پنسشنَز
خبًَادُ ّب ثِ پبیبى زسید ین ثستٌی ّبزیکنب اٍل
ین شْید ًیبشی دٍم ین قٌبدی شبخِ ًجب سنَم
دزایي دٍزُ اش هسبثقب اهیسحسیي هَسنبینی ثنِ

عٌَاى بثیسگراز سیي ثنبشینکني ٍاهنینسهشنسقنی
،عسشیب خسسٍی ثِ عٌَاى پدیدُ هسبثقب شٌبختِ
شدًد
داٍزاى ثبشی اضدز جدید شادُ فسّبد هنلنلنَهنی
عجب شیبدخبًی زضب ثقبیی
ثب شکس زٍاثط عوَهی ّیت ثسکتجبل شْنسسنتنبى
سساة دزاداهِ هسبثقب جبم زهضبى هسنبثنقنب
دززدُ سٌی ًَجَاًبى ثسگصاز هی شَد.

صذٍر  52هجَز اقبهتگبُ ثَم گردی رٍستبیی در سطح استبى

سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازک-هدینسکنل هنینسا
فسٌّگی ،طٌبیع دستی ٍ گسدشگسی آذزثنبینجنبى
شسقیَ ،سعِ اقبهتگبُ ّبی ثَم گسدی زا یکنی اش
شیسسبختّبی اسبسی َسعِ گسدشگسی زٍستبیی
ٍ عشبیسی عٌَاى کسد.
ثِ گصاز ایسٌب ،هٌطقِ آذزثبیجبى شسقی ،هس ضنی
آثداز گفت :فعبهیت اقبهتگبُّنبی ثنَم گنسدی ٍ
اقبهت گصیٌی گسدشگساى دز ایي هکبىّب ،سنجنت
آشٌبیی ثیشتس ٍ عویی س گسدشگساى ثنب فنسّنٌنگ
اطیل زٍستبیی خَاّد ثَد؛ هرا َسعِ اقنبهنتنگنبُ

ّبی ثَم گسدی ٍ فساّن سبشی هَقعیتی هنٌنبسنت
ثسای فعبهیت زٍستبییبى دز ایي حَشُ ،ثسیبز هْن ٍ
ضسٍزی است.
آثداز ثب بکید ثِ ایٌکِ َجِ ثِ ظسفیتّبی هَجَد
دز هٌبطی زٍستبیی ٍ َسعِ ثَم گنسدی ینکنی اش
اّداف اطلی ادازُ کل هیسا فسّنٌنگنی اسنتنبى
است ،اداهِ داد :ادازُ کل هیسا فسٌّگی اسنتنبى
دز ال است ثب دٍیي ثسًبهِ ای هندٍى دز سنِ
حَشُ اقبهتگبُ ّبی ثَم گسدی زٍستبیی ،عشبینسی
ٍ طجیعی ،گبم ّبی هَثسی زا دز زاستبی نقنَینت
ظسفیت ّبی ایي حَشُ ثسدازد.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ دز حَشُ ّبی سِ گبًِ اقنبهنتنگنبُ
ّبی ثَم گسدی ثب دستگبُ ّب ٍ ًْبد ّنبی ذینسثنط
ّوبٌّگی ّبی رشم اًجبم گسفتِ است ،اداهنِ داد:
دز زاستبی َسعِ اقنبهنتنگنبُ ّنبی ثنَم گنسدی
زٍستبیی ،عشبیسی ٍ طجیعی ،ثب فسهنبًندازی ّنب ٍ
ادازا کل هٌبثع طجیعنی ،اهنَز عشنبینس ،جنْنبد
کشبٍزشی ،زاُ ٍ شْنسسنبشی ٍ ثنٌنینبد هسنکني

دٍ فضبی هَزُ ای ثِ مبخ جْبًی
گلستبى اضبفِ هی ضَد
سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازک
 زئیس کبخ گنلنسنتنبى اشافصایش دٍ فضبی هَشُ ای ثِ
فضبی ًوبیشگبّی کبخ خجنس
داد ٍ گفت :اگنس اش هنحنب
بهیي ًیسٍی یگبى حنفنبظنت
کوجَد ًداشتینٍ ،زٍدی کبخ
گلستبى زا اش سوت خیبثبى ًبطسخسسٍ ثبش هی کسدینن.هسنعنَد
ًظس ی ثِ هْس گفت :ثبشدید اش کبخ گلستبى ًسجت ثِ گرشنتنِ
افصایش داشتِ است ٍ عدادی اش هَشُ ّبی کبخ ًیص ثِ نبشگنی
ثبش شدُ اًد هبًٌد برز ثسهیبى ،هسهس ٍ یب شوس اهنعنونبزُ  .دٍ
هَشُ جدید ًیص قساز است دز زٍشّبی آیٌدُ ثِ فضبی هَشُ ای
کبخ اضبفِ شًَد یکی اش ایي فضبّنب ،زسنتنَزاى ٍ دینگنسی
فضبی شیس شهیي حَض بًِ استٍ .ی افصٍد :هی َاّین ب هسیس
ثبشدید اش حَض بًِ زا غییس دّین دز آیٌدُ اش برز ظنسٍف ٍ
ثسهیبى ثِ ایي هحدٍدُ ٍ شیسشهیي هسیس ثبش هی شنَد هنحنَطنِ
شیسشهیي هد ْب ثالاستفبدُ ثَد اهب هی َاى ثبشدیدکٌٌدگبى زا ثنِ
ایي هسیس ّدایت کسد ٍ دز شیسشهیي ثب قسازدادى اشینبی هنَشُ
ای اش ایي فضب استفبدُ ًوبیشگبّی کنسدٍ.ی دزثنبزُ نغنینینس
کبزثسی فضبی زستَزاى کبخ ًیص گفت :زستنَزاى دز زدین
هَشُ ّب قساز دازد چٌدیي سبل کبزثسی زستَزاى دز ایني فضنب
هَجت شدُ ثَد کِ دیَازُ ّبی ایي ث ش اش کنبخ ًنونٌنبک
شَد ٍ فضبی ًبهٌبسجی زا ایجنبد کنٌند ٍجنَد زسنتنَزاى اش
جٌجِ ّبی ه تل ثسای ایي ث ش اش کبخ حسني ًنداشنت ثنِ
ّویي دهیل زستَزاى ثِ فضبی کٌبز گل بًِ هٌتقل هیشَد ٍ دز
ایي ث ش ًیص آثبزی ثِ ًوبیش گراشتِ خَاّد شد.

عبهال کویلی دز زاستبی سسیع فساینٌند ادازی
طَز گسفتِ است ب استبى دز ایني حنَشُ ثنِ
جبیگبُ شبیستِ خَد دست یبثد.
هدیسکل هیسا فنسّنٌنگنی ،طنٌنبینع دسنتنی ٍ
گسدشگسی آذزثبیجبى شسقی ثب اشبزُ ثِ طدٍز 63
هجَش اقبهتگبُ ثَم گسدی زٍسنتنبینی دز سنطنح
استبى ،اظْبز کسد :ثب َجِ ثِ عدم ٍجَد اقبهتنگنبُ
ّبی ثَم گسدی دز استبى اش اٍاخس سبل گرشتِ ثنب
اّتوبم ادازُ کل هیسا فسٌّگی استبى ٍ حونبینت
دستگبُ ّبی ذیسثط ،هجَش  62اقبهتگبُ ثَم گنسدی
زٍستبیی ٍ  1اقبهتگنبُ عشنبینسی طنبدز شندُ ٍ
ّوگی ثِ ثْسُ ثسدازی زسیدُ اًد.
ٍی بکید کسد :ثب َجِ ثِ هصٍم دٍیي یک ثسًبهنِ
شبهل اثعبد دقیی ،علوی ٍ فنٌنی ثنَم گنسدی دز
استبى ،پسٍضُ هطبهعب ی ظسفیت ّنبی ثنَم گنسدی
استبًی شیسًلس ادازُ کل نَسنط گنسٍُ هشنبٍزُ
ظظی دز حبل اجساست کِ خسٍجی آى ثسًبهنِ
زاّجسدی ثَم گسدی استبى خَاّد ثَد.

تعییي هحذٍدُ غبرعلیصذر
سسٍیس خنجنسی زٍشًنبهنِ
ازک-هعبٍى هحیط شیسنت
طجیعی ادازُ حفبظت هحینط
شیست اسنتنبى ّنونداى اش
عییي هحدٍدُ غبزعلیظندز
خجس داد ٍ اعنالم کنسد :دز
زاسننتننبی حننفننبظننت ٍ
ثْسُ ثسدازی اش غبزعلینظندز
ثب هحب هالحلب قبًًَی ثبید هحدٍدُ ٍ عسطِ ٍ حسین ًْبیی هش نض
شَد.
ثِ گصاز ایسٌب ،هٌطقِ ّوداى ،هْندی طنفنی خنبًنی دز کنبزگنسٍُ
غبزشٌبسی استبى ّوداى دز شسیح ایي خجس گفت :حدٍد ّ 108کتبز ثنِ
طَز قسیجی ثِ عٌَاى هحدٍدُ غبزعلیظدز اش سَی سبشهبى هنینسا
فسٌّگی ،طٌبیع دستی ٍ گسدشگسی هش ض شندُ اسنت کنِ ّنٌنَش
هحدٍدُ اطلی لقی ًویشَد.
ٍی اداهِ داد :دز زاستبی حفبظت ٍ ثْسُثسدازی اش غبزعلیظدز ثب هحنب
هالحلب قبًًَی ثبید هحدٍدُ ٍ عسطِ ٍ حسین ًْبیی هش ض شندُ ٍ
دز کبزگسٍُ غبزشٌبسی استبى هطسح ٍ ظوینگیسی شَد.
طفیخبًی ثیبى کسد :هشبٍزی ثِ ایي هٌلَز هش ض شدُ کِ هطبهعنب نی
دز شهیٌِ عسطِ ٍ حسین غبزعلیظدز اًجبم دادُ است ٍ دز جلسِ آینٌندُ
کبزگسٍُ غبزشٌبسی اش ًتبیج هطبهعب خَد دفبع خَاّد کسد.
ٍی أکید کسد :هَازد اشکبر قبًًَی هَجَد دز شهیٌِ عسطِ ٍ حسینن
غبزعلیظدز ثِ دستگبُّبی هسثَطِ ازجبع شدُ است ٍ اجسای قَاًیني ٍ
هقسزا ثبید دز زاستبی حفبظت اش غبز ٍ جلنَگنینسی اش آسنینت ثنِ
حسفِّبی شیسشهیٌی طَز گیسد.

ثرًبهِ یل چْبرم ًْبیی هسبثقبت
فَتسبل جبم رهضبى ثخص خَاجِ

چْبزشٌجِ 97/03/16
کفش حسیٌی جسیص ً -بم آٍزاى
آزا کبح جسیص  -پدیدُ کَیچ
شٌجِ 97/03/19
ًجسد عجبسی جسیص  -شْید فتحی بشُ کٌد
عویسگبُ آذزثبیجبى  -شْید ٍریتی خَاجِ

ثبزیْبی توبضبیی درجبم دمترًینجَ

سسٍیس خجسی زٍشًبهِ ازکّ-فتِ اٍل زقبثتْبی فَ سنبل
فضبی اشاد یبدٍازُ دکتسًیکجَ ثبثبشیْبی وبشبیی ّنونساُ
ثَد ین هدعی قْسهبًی شْیدفبئصی ثبگلصًی حسیي سیبحنی
فَ سبهیست ًبهدازداًشگبُ نجنسینصثنب 4گنل نینن اسنتنبد
شْسیبززاشکست داد .
ین ّبی شْید َکلی ٍ زثع زشیدی ثنِ سنبٍی  3ثنس3
دست یبفتٌد .
دزّفتِ اٍل هسبثقب ثبشیکٌنبى سنبثنی نساکنتنَزسنبشی
فساهسششَکتی ٍ عصیص آفتبثی ّنسکندٍم ثنب شدى دٍگنل
ثبع زًٍی دٍچٌداى هسبثقب شدًد.

حضَر تین هلی تنَاًذٍ ثبًَاى
در تَرًوٌت مرُ جٌَثی

سسٍینس خنجنسی
زٍشًننبهننِ ازک-
ین هلی کنَاًندٍ
ثبًَاى کشَزهبى ثِ
هنٌنلنَز افنصاینش
آهننبدگننی ثننسای
ثبشی ّبی آسیبیی جبکبز ب دز َزًوٌنت کنسُ جنٌنَثنی
شسکت هیکٌد .ثِ گصاز ثبشگبُ خجسًگبزاى جَاى ،ین
هلی کَاًدٍ ثبًَاى کشَزهنبى دز هسنبثنقنب قنْنسهنبًنی
آسیب کِ ثِ هیصثبًی کشَز ٍیتٌبم اثتدای خسداد هبُ ثسگنصاز
شد ،حضَز یبفت ٍ دز پبیبى ًبّید کیبًی ثب کسنت هندال
ًقسُ زٍی سکَی ًبیت قْنسهنبًنی ایسنتنبد ٍ شّنسا پنَز
اسوبعیل ٍ کیویب علیصادُ ًیص ثب قساز گسفتي زٍی سنکنَی
سَهی زقبثتّب ثِ هدال ثسًص دست یبفتٌد.
اکٌَى ثبًَاى کَاًدٍ کبز کشَزهبى ثبشی ّبی آسنینبینی
 2018اًدًٍصی زا دز پیش دازًد ٍ ثب ظوین کبدز فٌنی ٍ
هسئَرى فندزاسنینَى ثنِ هنٌنلنَز افنصاینش آهنبدگنی
َّگَپَشبى ٍ شٌبخت ًقب ضع ٍ قَ آًْنب ،هنسداد
هبُ دز َزًوٌت کسُ جٌَثی حبضس هیشًَدّ .نونچنٌنیني
حضَز دز ایي َزًوٌت ثِ افصایش اهتینبش ٍ زًنکنینٌنگ
ثبشیکٌبى کوک شیبدی هیکٌد.

ثجت جْبًی قلعِ الوَت ثب سبخت ٍ سبزّب
تْذیذ ضذُ است

سسٍینس خنجنسی زٍشًنبهنِ ازک-
هدیسکل هیسا فسٌّنگنی ،طنٌنبینع
دستی ٍ گسدشگسی اسنتنبى قنصٍیني
گفت :ثِ دهیل سبخت ٍ سبشّبی غینس
هجبش دز عسطِ ٍ حسین قلعِ اهنونَ
ثجت جْبًی ایي قلعِ ثب هشکل هنَاجنِ
شدُ است .جَاد حضس ی دز گفتگنَ
ثب هْس دز خظَص آخسیي ٍضعنینت
ثجت جْبًی قلعِ بزی ی اهوَ دز استبى قصٍیي اظنْنبزداشنت :ثنجنت
جْبًی قلعِ اهوَ دز حبل اًجبم است اهجتِ هَاًعنی دازد کنِ ثندهنینل
سبخت ٍ سبش دز عسطِ ٍ حسین ّبی قلعِ ثب هشکال ی هنَاجنِ شندُ ٍ
زًٍد آى کٌد شدُ استٍ.ی افصٍد :عسطِ قلعِ هظَة شدُ اسنت کنِ
هتبسفبًِ ثسخی سبخت ٍ سبشّب ٍ ًْبل کبزی غیسهجبش دز ایي هنحندٍدُ
ثبع فسسبیش شهیي ٍ سست شدى شسایط عوَهی خبک شندُ کنِ ثنِ
قلعِ آسیت هی شًد ٍ ثبشزسبى یًَسکَ ثِ ایي هسبئل َجِ جندی دازًند
هرا اش شَزاّب اًتلبز ّوکبزی دازین ب ایي هشکل ثسطسف شَد.حضس نی
دز اداهِ ثیبى کسد :اش یک ّیئت فساًسَی کِ کبز هستٌد سبشی سِ ثعدی
زا اًجبم هی دّد دعَ کسدین کِ شْسیَز هبُ ثِ هٌطقِ خَاٌّد آهند ٍ
اگس ایي کبز اًجبم شَد هستٌد سبشی کبهل هی شَد ٍ ستس ثنبیند زفنع
هَاًع دز حسین قلعِ ّن اًجبم شَد ب کبز اداهِ یبثندٍ.ی اظنْنبزداشنت:
آًچِ ثجت جْبًی هی شَد ثب عٌَاى ثجت هٌلس بزی ی ٍ طنجنینعنی دزُ
اهوَ است کِ اش پیچ ثي ب پل اًجَُ زا شبهل هی شَد ٍ ثسیبز فساگیس ٍ
بثیسگراز است اهجتِ ثبید هسدم ّن کوک کٌٌد ثب ّونکنبزی ًنْنبدّنبی
ذیسثط ایي کبز ازششوٌد ًْبیی شَد.

