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 #پاکسازی طبیعت توسط داوطلبان
طبیع�ت بک�ر به خصوص در مناطقی که دسترس�ی به آنها توس�ط ماش�ینهای مکانیزه جمعآوری
زباله ش�هری سخت اس�ت ،با خطر انباشت زباله همراه اس�ت .یکی از دالیل انباشت زباله در این
مناطق بیتوجهی گردش�گران به رعایت مس�ائل بهداشتی است .در سالهای اخیر طبیعتگردان و
کوهنوردان که از مراجعهکنندگان ثابت این مناطق هستند خود پیشقدم جمعآوری زباله از این نقاط
ش�دند؛ اقدامی که حاال مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و حتی برای پاکس�ازی برخی از مناطق
تورهای پاکس�ازی برگزار میشود .س�واحل دریا،جنگلها ،رودخانهها و کوهستانها ازجمله مناطقی
هستند که همواره با معضل زبالهها ،بهخصوص زبالههای پالستیکی مواجهند.

بعد از آن که
یگان حفاظت
و بافت تاریخی
در منطقه حضور
پیدا کردند ،همه
اشیا صورت
جلسه شد و
در انبار مغازه
یکی از کسبه
به امانت سپرده
شد

احس��ان رس��تمیپور| آخری��ن بخش از
خانه تاریخی عامریها که در س��ال
 1390برای جلوگی��ری از تخریب،
ثبت اضطراری شد ،توسط مالک برج
تجاری کناری آن تخریب ش��د .قرار
است جای این خانه تاریخی پارکینگ
ساخته شود .خانه باغ تاریخی عامریها توسط مالک
برج تجاری فردوسی خریداری شده بود تا با تخریب
آن برای مجتمع تجاری پارکینگ ساخته شود.همان
زمان با تخریب بخشی از این خانه ،نهادهای مردمی
دوستدار میراث وارد عمل شدند و با تنظیم پرونده
ثبتی آن ،این عمارت تاریخی به صورت اضطراری
در فهرس��ت آثار ملی ثبت ش��د تا از تخریب بیشتر
این عمارت نفیس باقیمانده از خانه باغهای تاریخی
خیابان فردوسی جلوگیری شود.
پس از ثبت این خانه تاریخی در فهرست آثار ملی،
ش��نیدهها حاکی از آن بود که مالک با خالی کردن
پی این بنا قصد تخریب آن و نشان دادن غیرعمدی
بودن تخریب را دارد .اما حاال جای خانه عامریها
که تا چند ماه پیش از خیابان فردوسی مشخص بود
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را تلی خاک گرفته و این عمارت ارزشمند تاریخی
تخریب شده است.
در حالی که مجوز یکی از مدیران س��ابق اداره کل
میراث فرهنگی استان تهران در سال  1390راه را
برای تخریب این عمارت هموار کرده بود ،پس از
آن دیوان عدالت اداری به دلیل خریداری ش��دن
خانه پیش از ثبت ملی حق را به مالک داده بود .اما
ارائه نشدن دفاعیه از سوی بخش حقوقی سازمان
میراث فرهنگی در زمان مق��رر امیدها را به حفظ
این خانه باغ تاریخی کاهش داد تا اینکه این خانه
باغ ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی تخریب
شود .خانه باغ تاریخی عامریها در حالی قربانی
یک��ی از مجتمعهای تج��اری نوس��از در حوالی
میدان فردوس��ی میش��ود که پیش از این احداث

برج شاهنامه دقیقا روبهروی مجسمه
ثبتی فردوسی در میدان فردوسی نیز
با اعتراض کارشناس��ان هم��راه بود.
مجتمع تجاری ش��اهنامه حاال بهطور
کامل به یک��ی از بانکها اختصاص
یافته و تبلیغات پرنور نقش بس��ته بر
آن مجس��مه فردوس��ی را در هالهای از نور محو
کرده اس��ت ،همچنین مجتمع تج��اری جدیدی
روبهروی مجتمع نوساز فردوسی در حال ساخت
اس��ت که بهطور کامل ورودی خیاب��ان تاریخی
فردوسی از س��مت میدان فردوسی را دچار تغییر
کرده است .خانه تاریخی عامریها در ابتدا متعلق
به س��لطانخان محم��د عامری ،رئی��س دفتر و
معاون س��یدضیا ءالدین طباطبای��ی بود .پس از
آن س��لطان خان محم��د عام��ری نماینده دوره
ششم مجلس شورای ملی از شهر نائین ،پس از
س��کونت در تهران بخشی از ملکی را که متعلق
به خاندان امین دارالضرب بود ،خرید و با احداث
یک عم��ارت دو طبقه در آن ،این خان��ه باغ به نام
عامریها مشهور شد.

گربهوحشیسالحایرانبرایمهارمیهمانآمریکایی

راکونها خود را با
محیطزیست سازگار میکنند

وقتی کارهای
این طرح انجام
شود ارزیاب
یونسکو برای
بازدید به استان
فارس میآید.
اگر بتوانیم خوب
کار کنیم باید تا
هفت ماه آینده
این مطالعات
را انجام
دهیم چون
مستندنگاریها
زمان میبرد

م
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گزارشی درباره پیامدهای ورود راکون به محیط زیست ایران

نس��رین نیکنام | حدود 20
س��ال پیش بود که روسیه
تصمیم گرف��ت راکونها
را برای استفاده از پوست آنها پرورش دهد،
اما اتفاقی که افتاد این بود که تعدادی از این
راکونها ف��رار کرده و درخ��ت به درخت
وارد طبیعت کشورهای همسایه از جمله
ایران شدند .س��ال  1370بود که نخستین
«راکون» که حیوان بومی آمریکایی اس��ت
در ایران مش��اهده ش��د .هرچند راکونها
در زندگی طبیعیش��ان حیوان��ات آرام و
بیآزاری هستند اما با بر هم خوردن محیط
زندگیش��ان به حیوانی مخ��رب تبدیل
میشوند و هر چیزی را که در طبیعت وجود
داشته باش��د ،میخورند و از بین میبرند.
پناهگاه حیاتوحش لوندویل و امیرکالیه
جزء مناطق خاص محیطزیست از لحاظ
گونههای حیوانی و گیاهی اس��تان گیالن
است که بیش از سایر مناطق شمالی مورد
هجوم راکونها قرار دارد.

تخت جمشید صاحب موزه میشود

عضو هیاتعلمی دانش��کده دامپزشکی
تهران درباره ورود راکونها به کش��ور و
ش��رایط نگهداری این حی��وان میگوید:
«درست اس��ت که این حیوان گونه بومی
ایران نیست اما باید شرایط زندگی را برای
آنان فراهم کرد تا آنان نیز بتوانند مانند سایر
حیوانات ادامه حیات داشته باشند».
س��یدجاوید آلداوود با اش��اره ب��ه اینکه
راکونها آسیبهای زیستمحیطی دارند،
میگوید« :از سال  1370که این حیوان وارد
ایران شده 23 ،سال میگذرد و در این چند
سال زاد و ولد داشته است ،بنابراین حیوان
بومی محسوب میشود و این جزء طبیعت

راکونها تهدید جدی برای
پرندگان بومی

حیوانات است که میتوانند پس از گذشت
چند س��ال خود را با محی��ط جدید وفق
مدیرکل محیطزیست استان گیالن درباره
دهند ».رئیس انجمن حمایت از حیوانات
ورود راکونها به ش��هرهای این اس��تان
با بی��ان اینکه ب��ا افزای��ش راکونها دیگر
میگوید« :این گونه حیوانی تهدید جدی
نمیتوان آنها را کنترل کرد ،تاکید میکند:
برای محیطزیس��ت و حیوانات بهویژه
«با اینکه محیطزیست آمار دقیقی از تعداد
پرندگان بومی است ،زیرا برای خوراک
راکونها اعالم نکرده است ،اگر تعداد آنها
از تخم این پرندگان استفاده میکنند».
کم باشد ،با یک برنامهریزی میتوان آنها را
محمدرضا برجی با اش��اره به اینکه این
جمعآوری کرد و به سرزمین اصلی شان
حیوان زیس��تگاه ثابتی ن��دارد ،میافزاید:
بازگرداند اما اگر تعدادشان زیاد باشد باید
«راکونها هم در دش��ت و ه��م در جنگل
شرایط زندگی را برای آنها فراهم کرد».
زندگ��ی میکنن��د و همین ثاب��ت نبودن
او شکار یا معدومس��ازی حیوانات نادر و
زیس��تگاه تهدید جدی
خاص را اقدامی نامناسب
برای پرندگان تخمگذار
میداند و میگوید« :اگر
اس��ت ».او ادامه میدهد:
محیطزیس��ت به دنبال
اگر محیطزیست به
«در حال حاضر راکونها،
کاه��ش آس��یبهای
دنبال کاهش آسیبهای
زیستمحیطی است باید از
از آستارا تا فومن که شهر
زیستمحیطی است باید
فعاالن و دوستداران انجمن
نزدیکی به رشت است،
از فعاالن و دوس��تداران
حیوانات کمک گیرند و برای
آمدهاند و محیطزیس��ت
انجم��ن حیوانات کمک
رفع این مشکل راهحل
به دنب��ال این اس��ت که
گیرن��د و ب��رای رفع این
مناسب پیدا کنند
در قالب یک ط��رح این
مش��کل راهحل مناسب
حی��وان را کنت��رل کن��د
پیدا کنند».

تا کمترین آس��یب متوجه محیطزیست
ش��ود ».او میگوید« :قرار است در قالب
یک طرح جمعی��ت و زاد و ولد راکونها
توسط کارشناس��ان محیطزیست کنترل
ش��ود ،در غیر این صورت بهزودی تمام
محیطزیست ش��هرهای ش��مالی از بین
خواهد رفت».
برجی ،گربه جنگلی را بزرگترین دشمن
راکونه��ا میداند و میگوید« :متاس��فانه
اینگونه جان��وری در مع��رض انقراض
است اما محیطزیس��ت به دنبال آن است
که برای مبارزه با راکونها با پرورش گربه
جنگلی یک دشمن طبیعی برای راکونها
ایجاد کند ».مدیرکل محیطزیست استان
گیالن در پاسخ به اینکه آیا آماری از تعداد
راکونها وجود دارد یا خیر ،میگوید« :به
دلیل اینکه راکونها حیوانات ش��بگردی
هس��تند آمار دقیقی برای سرشماری آنها
وجود ندارد زیرا ای��ن کار نیازمند صرف
زمان یک سال است ».او تاکید میکند« :قرار
است با دوربینهای تلهگذاری تعداد دقیق
راکونها را بهطور دقیق مشخص شود تا
محیطزیست بتواند راهکاری مناسب برای
مقابله با این حیوان پیدا کند».

شکارراکونممنوع

برجی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا
برای مبارزه ب��ا راکونها مجوز ش��کار
صادر شده اس��ت ،میگوید« :امسال که
شکار ممنوع است؛ محیطزیست نه برای
ش��کار راکون و نه هیچ حیوان دیگری
مجوز صادر نک��رده و نخواه��د کرد».
او تاکید میکن��د« :مبارزه ب��ا گونههای
مهاجم نیازمند مدیری��ت بیولوژیکی و
پارازیتهای طبیعی است و از بین بردن
آنها در برنامه محیطزیست نیست».

ابتکار در آستانه روز «هوای پاک» خبر داد

ارائه برنامه مدون برای مقابله با گردوغبار

اطلس تنوعزیستی
پایتخت تهیه میشود

فرهیختگان| همایش «دوباره آس��مان
آبی» با حضور معصومه ابتکار معاون
رئیسجمه��وری و رئیس س��ازمان
حفاظ��ت محیطزیس��ت ،حمی��د
چیتچی��ان وزی��ر نی��رو ،اس��کندر
مومن��ی رئیس پلی��س راه��ور و نمایندگانی از
وزارتخانههای نفت و صنعت ،معدن و تجارت
در سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد.
رئیس س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت در این
همایش از تنظی��م برنامه مدونی ب��رای مقابله با

مدیرکل محیطزیست ش��هر تهران از تهیه اطلس تنوعزیستی از
گونههای گیاهی و جانوری خبر داد.
محمدحسین بازگیر در اینباره افزود« :اقدامات اولیه این کار با
مشارکت دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده علوممحیطی آغاز
شده و به دنبال تامین اعتبار و جذب مش��ارکتهای دستگاهی
دیگر هستیم».
او گفت« :اطالعاتی که تا به امروز در این حوزه جمعآوری شده
بسیار پراکنده هستند و تجمیع و تکمیل آنها از اولویتهای اصلی
است .در حال حاضر اطالعات نسبتا کاملی در حوزه گونههای
پرندگان جمعآوری ش��ده ،اما ب��رای گونههای��ی از خزندگان،
پس��تانداران ،آبزیان و دوزیس��تان در اکوسیس��تم شهری تهران
نیازمند انجام تحقیقات هستیم».

منایندگی شهرستانها
و مراکز استانی روزنامــه

Province and cities agancies

خبرهای خود را برای  iranzamin@fdn.irارسال نمایید
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بتن جای تاریخ را میگیرد

دانشجوییکه تاریخ تهران را
7هزارسالهکرد

سرپرس��ت پایگاه جهانی تخت جمشید از
نصب ویترین موزه تخت جمش��ید خبر داد
و گفت« :شیش��ههای برقی این موزه نیز کار
گذاشته شده و سیستم تهویه هوا تکمیل شده
اس��ت و تا دو ماه آینده موزه تخت جمشید
افتتاح خواهد شد».
مس��عود رضاییمنفرد با اشاره به اختصاص
ردیف خاص بودجه برای تخت جمش��ید
و پاسارگاد از س��وی دولت به مهر گفت« :اگر  ۱۰میلیارد تومان
اعتبار ویژه برای تخت جمش��ید اختصاص پیدا کند ،بسیاری از
مشکالتمان حل میشود».
او درب��اره بازگش��ایی آبراهههای تخت جمش��ید نی��ز گفت:
«آبراههه��ای برخ��ی بخشه��ا مانند خزان��ه باز ش��ده و کاخ
تچر و بخش اعظمی از صد س��تون هم ش��یببندی ش��د .این
شیببندیهای انجام ش��ده باعث ش��ده تا آب بارانهای اخیر
در محوطه جمع نش��ود .در ف��از بعدی به دنبال این هس��تیم که
شبکههای فرعی به کانالهای اصلی متصل شود .بخشی از پلکان
شمالی آپادانا شیببندی شده و کامال در مدار قرار گرفته است».
او افزود« :بهترین راه حفاظت این است که بتوانیم شبکه را زنده
نگه داریم .حفاری فصل  ۳در بخش انتهای کانالها بوده اس��ت
که در سال  ۹۳تمام و مجرای انتهای کانال پیدا شد .به این ترتیب
قسمت زیادی از مش��کل آبگرفتگی تخت جمشید در سال ۹۳
حل شد».
رضایی درباره الحاق نقش رستم و نقش رجب به پرونده جهانی
تخت جمش��ید نیز گفت« :وقتی کارهای این طرح انجام ش��ود
ارزیاب یونسکو برای بازدید به استان فارس میآید .اگر بتوانیم
خوب کار کنیم باید تا هفت ماه آینده این مطالعات را انجام دهیم
چون مستندنگاریها زمان میبرد».
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پارکینگ به جای خانه تاریخی عامریهای تهران
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فرهیختگان| حفاری در تهران برای فاضالب
ش��هری در میدان محمدیه ب��رگ جدیدی
به تاریخ کالنش��هر ته��ران اضافه ک��رد و با
کشف تکههای سفال و تعدادی جوش کوره
و اس��تخوانهای شکس��ته تاری��خ آن هفت
هزار ساله ش��د .این اتفاق زمانی رخ داد که
یک دانشجوی رش��ته باستانشناسی در این
حفاریها در الیههای خاکی آثار تاریخی مذکور را کشف کرد.
مهسا وهابی ،دانشجوی کارشناسیارشد رشته باستانشناسی در
اینباره گفت« :یک روز برای انجام ماموریت کاری بهطور اتفاقی
از میدان محمدیه میگذش��تم که نش��انههایی از سفال و اشیای
تاریخی در حفاریه��ای اداره فاضالب در این منطقه نظرم را به
خود جلب کرد ،ابتدا فقط تکههای شکسته سفال را پیدا کردم ،اما
بعد با حجم وسیعی از آثار تاریخی مواجه شدم».
او میافزاید« :با ذهنیتی که در گذشته در زمینه تداخل طرحهای
عمران��ی در محوطهه��ای باس��تانی در منطق��ه ش��مال غرب
تهران داش��تم به منطقه نزدیک شدم و با جس��توجوی خیلی
مختصر درمیان حفاریهای فاضالب توانس��تم تکههای سفال،
استخوانهای شکس��ته ،دپوی عظیمی از آجر و تکههای شیشه
و ...را بیابم».
وهابی که به عضویت گروه باستانشناسی در آمده است در ادامه
با قدردانی از همکاری پیمانکار طرح با وی اظهار داش��ت« :بعد
از صحبت با کارگران موفق شدم با پیمانکار طرح ارتباط برقرار
کنم و از او بخواهم ادامه روند کار را با احتیاط بیشتری انجام دهد
تا بتوانم مسئوالن میراث فرهنگی را در جریان امر قرار دهم».
او با اش��اره به دریافت مجوز حفاری از این منطقه تصریح کرد:
«در این زمان با همکاری عدهای از دانش��جویان باستانشناسی
دانشگاه تهران توانستیم حجم بس��یار زیادی از این اشیا را از دل
خاک بیرون بیاوریم و به صورت امانت در یکی از کارگزاریهای
بیمه نگهداری کنیم».
کارشناس کارگاه سفال کاوش اضطراری در محوطه لولهگذاری
ش��رکت فاضالب بین میدان محمدیه تا قیام اظهار داشت« :بعد
از آن که ی��گان حفاظت و بافت تاریخ��ی در منطقه حضور پیدا
کردند ،همه اشیا صورت جلسه شد و در انبار مغازه یکی از کسبه
به امانت سپرده شد».

ایــــران زمین
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شماره تماس هماهنگی خبر66726283 :

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

استان و شهرستان
مراغه
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
شهریار /مالرد
گیالن
ساوه/زرندیه
مازندران
گلستان
اراک(مرکزی)
غرب استان تهران

گردوغب��ار از س��وی ش��ورای عالی
حفاظت محیطزیس��ت برنامه ملی و
اس��تانی خبر داد و گفت« :این برنامه
مدون همزمان با روز ملی هوای پاک
ارائه خواهد ش��د ».معصوم��ه ابتکار
افزود« :موضوع گردوغبار یکی دیگر از مولفههای
غیرقابل انکار در آلودگی هواست که برای رفع آن
گامهای موثری برداشته شده است و همواره در
طول سال ش��اهد ورود گردوغبار از کشورهای
همسایه به غرب به کشور هستیم که این موضوع

نام و نامخانوادگی
سجاد محمد درخشی
سید مجتبی منتظری
علی رزاقی بهار
علی برزگر
فرشاد نوروزپور
عباس کریمی
حسن شیرزاد کبریا
رحمن بردی قاضی الر
عسگر اکبری
ایرج صادقعلی

شماره تماس
09126811164
09155147143
09153104947
09369776962
09113816684
09121556883
09123039602
09101060957
09183606828
09123120168

ردیف
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

در جلسه شورای عالی حفاظت محیطزیست با
جدیت پیگیری میشود ».او تاکید کرد« :صنایع
بزرگ کشور ملزم به ارائه گزارش خروجیهای
خود هستند و سازمان محیطزیست به آنان اعالم
ک��رده خروجیهای خود را به ص��ورت آنالین
پایش کنند و این س��ازمان نظارت کافی بر آنها
خواهد داشت و شاید فرصتی به برخی از صنایع
داده ش��ود اما اگر در زمان تعیین شده رفع نقص
نکنند و همکاری الزم با سازمان محیطزیست را
نداشته باشند قطعا اخطار دریافت خواهند کرد».

استان و شهرستان
کرمان
کرج
هرمزگان
خوزستان
لرستان
زنجان
قزوین
اردبیل
کردستان
بوشهر

نام و نامخانوادگی
حسین شهابی
ولی ابراهیمی
سلماز فرجی
حسین حسین نژادیان
سهراب فرشاد
علی اکبر شیوخی
مهرداد نوری
حسین شاداب
مرتضی جوانمری
ابراهیم احمدی

شماره تماس
09133436876
09121671243
09121016516
09161188393
09166619049
09122418331
09126817741
09149552011
09188711542
09177711371

سرشماری هزار قطعه پرنده
در تاالبهای مهاباد

بیش از  26هزار قطعه پرنده از  28گونه
آب��زی و کنارآب��زی در تاالبها کانی
برازان ،قوپ��ی باباعلی ،قرهقش�لاق،
گروس ،س��واحل جنوبی پارک ملی
دریاچ��ه ارومیه و س��د یوس��ف کند
سرشماری زمستانی شدند.
رئی��س اداره حفاظت محیطزیس��ت
مهاباد در اینباره به ایرنا گفت« :در این
سرش��ماری که با حضور کارشناسان
اداره نظ��ارت ب��ر حیا توح��ش
محیطزیس��ت آذربایج��ان غرب��ی و
محیطبانان ای��ن اداره صورت گرفت،
بیش��ترین تعداد مربوط ب��ه گونهها،
خوتکا با بیش از هش��ت هزار قطعه،
اردک سرس��بز با ش��ش هزار قطعه و
غاز خاکس��تری با س��ه ه��زار و 500
قطعه هستند ».کامران حسینی با اشاره
به س��ایر گونههای سرش��ماری شده
درتاالبهای مهاباد ،اظهار کرد« :کاکی
ارمنی،فالمینگو،مرگوسسفید ،پلیکان
خاکستری ،فیلوش ،باکالن کوچک و
بزرگ ،خروس کول��ی ،اردک بلوطی،
آبچلیک تاالبی و پرستوی دریایی بال
سفید نیز در سرشماری مشاهده شدند و
تعدادشان به ثبت رسیده است».
او ادام��ه داد« :وضعیت مناس��ب آب
و هوای��ی منطقه و ش��رایط مناس��ب
تاالبهای این شهرستان بهویژه تاالب
بینالمللی کانی ب��رازان باعث افزایش
چشمگیر شمار پرندگان در تاالبهای
این شهرستان در این فصل شده است».
آذربایجانغربی با دارا ب��ودن بیش از
 180گون��ه از انواع پرن��دگان آبزی و
کنارآبزی و بی��ش از  30تاالب دائمی
و فصلی یک��ی از مهمترین مکانهای
مهاجرت و زیست انواع پرندگان است.
شهرستانها

گی�لان| رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان گیالن از تفاهمنامه
هم��کاری این س��ازمان ب��ا صندوق
مهر امام رضا(ع) و کمیت��ه امداد امام
خمینی(ره) برای پرداخت تسهیالت
تولید فرش دس��تباف به ارزش 160
میلیارد ریال خب��ر داد .علی منتظری
گفت« :تاکن��ون ه��زار و  725نفر از
قالیباف��ان گیالن��ی ب��رای دریاف��ت
تس��هیالت  50میلیون ریال��ی به این
اداره کل معرفی ش��دهاند که مجموع
ارزش ریالی این تعداد تسهیالت در
مجموع  80میلیارد و  625میلیون ریال
است ».او همچنین از انعقاد تفاهمنامه
همکاری س��ازمان صنع��ت ،معدن و
تجارت با صن��دوق مهر امام رضا(ع)
خبر داد و افزود« :صن��دوق مهر امام
رضا(ع) در ای��ن تفاهمنامه متعهد به
تخصیص اعتبارات فرش دس��تباف
طی دو مرحله هرکدام به ارزش  10و
 50میلیارد ریالی شده است».
قزوین| در ارزیابی ب��ه عمل آمده که
توس��ط ش��رکت توانیر انجام ش��د
بین ش��رکتهای توزیع نیروی برق
سراسر کشور شرکت توزیع نیروی
برق اس��تان قزوین رتبه اول کاهش
پیک سال  93در بخش بهر هبرداری
را کس��ب ک��رد .استاندار دس��ازی
روش��نایی معاب��ر ،جم��عآوری
بر قهای غیرمجاز ،رف��ع اتصاالت
سس��ت ،تس��ت لوازم انداز هگیری
دیمان��دی ،بهکارگی��ری مولدهای
اضطراری مشترکان و کاهش تلفات
ت��وان ،از مهمترین ش��اخصهای
کاهش پیک در بخ��ش بهر هبرداری
در این ارزیابی بوده اس��ت.

جهت واگذاری رسپرستی
روزنامه فرهیختـــگان با
ما متاس بگیرید

تلفن)021( 66348046 :
فکس)021( 66348017 :
agahi@fdn.ir

