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براساس مصوبه مجلس 

مجازات اسیدپاشی اعدام است

نمایندگان مجلس در مصوبــه ای مقرر کردند 
اسیدپاشــی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی افســاد 
فی االرض محســوب شــود. به گــزارش فارس، 
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید 
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از 
آن در جلسه علنی صبح دیروز، تبصره الحاقی به ماده 
یک این طرح را با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ 
رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب 
رساندند که براساس آن در مواردی که اسیدپاشی به 
قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی 
که موجب ناامنی در جامعه شــود؛ اقدام مرتکب 
افساد فی االرض محسوب و به مجازات آن محکوم 
می شــود. طبق قانون مجازات اسالمی برای اتهام 
افساد فی االرض اشــد مجازات یعنی اعدام در نظر 
گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نظیر 
قطع دســت و پا و یا تبعید صادر می شود. در ادامه 
تبصره الحاقی به مــاده ۵ درخصوص پیش بینی و 
اختصاص هزینه های این ماده در بودجه ساالنه با 
درخواست صندوق تأمین خسارت های بدنی مورد 
بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف 
این تبصره را مطرح کرد چراکه به گفته وی موکل 
کردن پرداخت این هزینه ها در بودجه موجب عدم 
اختصاص این مبلغ می شود. درنهایت نمایندگان 
با پیشــنهاد محدود کردن خرید و فروش اســید 

مخالفت کردند.
    

مدیرعامل انجمن ام.اس ایران:

 روزانه بین 7 تا 10 بیمار جدید 
ام.اس ثبت می شود

مدیرعامل انجمن ام.اس ایران، گفت: ساالنه ۳ تا ۵ 
هزار بیمار جدید مبتال به ام.اس در کشور ثبت می شود 
و در انجمن ام.اس در هر روز کاری بین ۷ تا ۱۰ بیمار 
جدید ثبت نام می کنیم. به گزارش ایسنا،  اظهارات 
عبدالحسین هوشمند، و شماری دیگر از مقام های 
پزشکی ایران روز شنبه در نشستی همزمان با »روز 
جهانی ام.اس« ایراد  شــد. محمدعلی صحراییان، 
نایب رئیس انجمن ام.اس، نیز در این نشست گفت: 
ایران در بین کشورهای خاورمیانه بیشترین میزان 
شیوع ام.اس را دارد اما »اینکه گفته می شود کشور 
ایــران باالترین شــیوع ام.اس در جهــان را دارد« 
موضوعی غلط است. بنابر این گزارش، شیوع ام.اس در 
شهرهای بزرگ ایران ۱۲۰ نفر در هر صدهزار نفر است 
و در شهرهای کوچک نیز این رقم به ۷۰ نفر می رسد. 
به گفته صحراییان، بیشترین میزان شیوع ام.اس در 
ایران در شهرهای تهران و اصفهان دیده می شود و زنان 
حدود سه تا چهار برابر بیش از مردان در معرض ابتال به 
این بیماری هستند. ام.اس یا »تصلب بافت چندگانه« 
یک بیماری التهابی اســت کــه غالف های میلین 

سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می بینند.
    

انتقاد سخنگوی شورای شهر از 
موازی کاری در طراحی های شهری

عضو شورای شهر تهران گفت: موازی کاری در 
حوزه طراحی شــهری در معاونت های شهرداری 
وجود دارد. به گزارش ایلنا، علی اعطا در جلسه این 
هفته شورا افزود: در حوزه طراحی شهری عالوه بر 
معاونت شهرسازی، معاونت اجتماعی نیز توسط 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در معاونت فنی و 
عمران سازمان عمران مناطق و در معاونت خدمات 
شهری سازمان زیباسازی طرح های شهری را تهیه 
و اجرا می کند. چنیــن فعالیت های موازی تنها به 
اتالف منابع ختم می شود و انتظار می رود به سمت 
انسجام بیشتر در این حوزه حرکت کنیم. وی درباره 
لغو مصوبه بــرج باغ ها نیز با تاکید بــر اینکه نباید 
پرونده هایی که مجوز و پروانه دریافت نکرده اند ضرر 
مالی کنند، گفت: برخی از این پرونده ها بالتکلیف 
مانده اند که ما اجازه ساخت و ساز به آنها نداده ایم. ما 
قصد نداریم حق و حقوق مردم ضایع شود، بنابراین 
معاونت شهرســازی باید به دنبال حل و فصل این 
مشکل باشد. اعطا در ادامه با اشاره به تشکیل اتاق 
فکرهای قوی در معاونت شهرسازی گفت: متاسفانه 
این اتاق های فکر در این دوره شورا تعطیل شدند که 

باید به آن رسیدگی شود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

بهار پرباران امســال هــم به داد 
طبیعت و مراتع نرسید و با فرارسیدن 
فصل تابستان و گرمی هوا، آتش  به جان 
جنگل های کشور افتاد. »آتش سوزی 
مراتع حاشــیه تاالب های ولیعصر در 
پلدختر«، »آتش سوزی ۳۲۱هکتار از 
مراتع قم بر اثر بی احتیاطی«، »آتش 
ســوزی ۶۴ هکتار از مــزارع و مراتع 
اســتان ایالم« و... تنها بخشی از اخبار 
آتش سوزی های هفته گذشته بود که 

منتشر شد.
این در حالی که از اوایل اردیبهشت 
یگان حفاظت منابع طبیعی کشــور 
درباره این آتش ســوزی ها هشــدار 
داده و فهرستی هم از مناطق پرخطر 
اعالم کرده بود، اما در ســایه نداشتن 
تجهیزات و بی توجهی به هشــدارها، 
جنگل ها دقیقــا از همان مناطقی که 
پیش بینی می شــد در حال سوختن 

هستند.
دیــروز فرمانده یــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور از وقوع ۱۵ فقــره حریق در 
مراتع کشــور طی هفته گذشته خبر 
داد؛ موضوعــی که تمــام نگرانی ها 
را به این ســمت ســوق داد. سرهنگ 
سرهنگ علی عباس  نژاد در گفت وگو 
با ایلنا درباره وقوع آتش ســوزی های 
اخیر در مراتع و جنگل هــا گفت: در 
طول هفته گذشــته حدود ۱۵ فقره 
آتش سوزی در سطح کشور داشتیم، 
البته بیشــتر این آتش ســوزی ها در 
مراتع اتفاق افتاده است. او با بیان اینکه 
آتش سوزی گســترده در جنگل های 
انبوه شمال کشور نداشتیم، ادامه داد: 

بیشتر آتش ســوزی ها در استان های 
مرکزی، قم، فارس بوده اســت که در 
استان فارس چهار مورد آتش سوزی 
اتفاق افتاده است. همچنین بیشترین 
آتش ســوزی ها در مناطــق مرتعی و 
جنگل های غیرانبوه  شهرستان بهبهان 
در استان خوزســتان بوده است. تنها 
یک فقره آتش ســوزی در شهرستان 
دشتی در استان بوشهر در حال حاضر 
گزارش شده است که برای اطفای آن 
با بالگــرد هماهنگی های الزم صورت 

گرفته است.
عباس نژاد با بیــان اینکه احتمال 
حریق در روزهای آینده با توجه به گرم 
شدن هوا وجود دارد، ادامه داد: برخی 
از این آتش سوزی ها به دلیل اهمال و 
کم توجهی برخــی از هموطنان اتفاق 
می افتد، به رغم اینکه در بیشــه زارها 
و مناطق جنگلی روشــن کردن آتش 
ممنوع اســت، اما باز هم به انجام این 
کار مبادرت کــرده و گاه این آتش ها 
نیمه خاموش رها می شــوند و با اندک 
بادی حریق صورت می گیرد. با توجه به 
گرم شدن هوا ما از مردم تقاضا داریم تا 
همکاری الزم را برای حفظ طبعیت با 

ما داشته باشند.
تنها 20 درصد آتش سوزی ها 

طبیعی بوده است
در بسیاری از موارد عوامل انسانی 
عامــل بروز ایــن  آتش ســوزی های 
گسترده هســتند. برای مثال فرد یا 
افرادی به عمد یا از روی ســهو آتش 
روشن کرده یا آن را در طبیعت رها کرده 
یا با انداختن فیلتر سیگار در علف های 
خشک زمینه ساز بروز آتش سوزی های 
گسترده می شوند. از سوی دیگر گاهی 
رها کردن زباله هایی مانند بطری های 
شیشه ای نیز می تواند با توجه به زاویه 
آفتاب و نوع قــرار گرفتن بطری ها به 

صورت ذره بین عمل کرده و باعث بروز 
آتش سوزی شوند. در برخی موارد نیز 
کشاورزان با آتش زدن بقایای محصول 
خــود در زمین های کشــاورزی که 
با اهــداف مختلفــی از جمله تقویت 
خــاک انجــام می شــود می توانند 
زمینه ساز بروز آتش سوزی در محیط 
زیست شــوند. به گفته فرمانده یگان 
حفاظت منابع طبیعی، تنها ۲۰ درصد 
آتش ســوزی ها بنا به دالیل طبیعی 
رخ داده و باقــی مــوارد کامال عمدی 
هستند، اما آتش سوزی جنگل ها چه 
عمدی باشد و چه غیرعمدی، تنها به 
یک دلیل گسترده شده و خسارت بار 
می شــود، آن هم کمبــود تجهیزات 
اطفای حریق در ســازمان جنگل ها و 
تخصیص ندادن بودجه مورد نیاز آن 
اســت، اعتبار خرید بالگرد تخصیص 
داده نشده و خودروهای اطفای حریق 
هم به دلیل افزایش قیمت از کارخانه 
ترخیص نمی شــوند تا به این ترتیب 
جنگل ها و منابــع طبیعی هم قربانی 

تورم و گرانی شوند.
در این میان به باور کارشناســان، 
خشکسالی و عدم بارش مناسب منجر 
به خشک شــدن زمین ها، جنگل ها، 
مراتع و نی زارهــا و آمادگی آنها برای 
گســترش آتش سوزی شــده است 
و با نزدیک شــدن به فصل تابســتان 
در بســیاری از نقاط کشــور احتمال 
وقوع آتش سوزی های گسترده ای در 
محیط زیســت و طبیعت وجود دارد. 
این آتش ســوزی ها عمدتا جنگل ها، 
دشت ها و مراتع را درگیر خود می کند.

از ســوی دیگر در بســیاری از این 
موارد، آتش ســوزی ها منشا انسانی 
نداشــته و در ماه های گرم تابســتان 
وقوع رعد و بــرق می توانــد موجب 
آتش سوزی مراتع خشک و جنگل ها 

شــوند. مطالعات جدید انجام شــده 
توســط پژوهشــگران مرکز جهانی 
تغییــرات اقلیمی طبیعت، نشــان 
می دهد که گرمایــش زمین و کاهش 
میزان بارندگی نیز نقش مهمی در بروز 

آتش سوزی های طبیعی داشته است.
دشواری های مهار آتش سوزی 

محمدناجی کانی ســانانی، مدیر 
عامل »انجمن ســبز چیا« در شــهر 
مریــوان در ارتباط با ایــن وضعیت 
به »توســعه ایرانــی« می گوید: »در 
ســال های اخیر ما با یک موج ناباورانه 
از شیوع آتش ســوزی مواجه بوده ایم 
که اگرچه آمار درســتی از میزان این 
آتش سوزی ها در دست نیست ولی در 
۱۰سال اخیر صدها مورد آتش سوزی 
داشتیم که مساحت زیادی از جنگل ها 
را از بین برده و متاسفانه طبیعی است 
که با این آتش سوزی ها نه تنها بسیاری 
از گونه های با ارزش جنگلی را از دست 
می دهیــم، گونه هایی کــه بعضی از 
آنها ممکن اســت عمرشان به بیش از 
صد سال هم برســد بلکه ازاین طریق 
راه تجاوز بیشــتر به جنگل هم فراهم 
می شــود که می تواند زمین خواری را 
به همراه داشته باشد. در بیشتر مواقع 
مهار آتش سوزی های رخ داده در دامان 
طبیعت کار دشــواری هستند و حتی 

در مواردی مانند آتش ســوزی اخیر 
کالیفرنیا شاهد این هستیم که علی رغم 
تجهیز آتش نشانان و به کار بردن تمامی 
امکانات از سوی آنها، مهار آتش سوزی 
در جنگل هــای منطقه زمان بســیار 
زیادی به طــول انجامید. این موضوع 
در حالی اســت که در عملیات اطفای 
حریق جنگل های کالیفرنیا بیش از ۱۰ 
هزار نیروی آتش نشان و ۱۴ هلیکوپتر 

آب پاش حضور داشتند.«
 دشوار بودن دسترسی 

به محل آتش سوزی
کانی سانانی درباره دشواری مهار 
آتش ســوزی در طبیعت توضیح داد: 
»این مسئله چندین عامل دارد. مانع 
اول دشــوار بودن دسترسی است. در 
بیشتر مواقع این آتش ســوزی ها در 
مناطقی دور از راه ها و جاده ها رخ داده 
و امکان دسترسی به محل آتش سوزی 
دشوار است. برای نمونه در آتش سوزی 
اخیر اســتان مرکزی این موضوع به 
خوبی حس شد. مســئله بعدی وزش 
باد است. در هنگام وقوع آتش سوزی 
در طبیعت، نوع وزش باد، ســرعت و 
جهت آن بســیار مهم بوده و می تواند 
به آتش نشــان ها در مهار آتش سوزی 
کمک کرده یا بالعکس شرایط را وخیم 
و دشــوار کند. وزش باد معموال باعث 
گسترش آتش سوزی و افزایش شدت 
آن شده و یکی از مهم ترین مشکالت 
پیش رو در هنگام مهار آتش در طبیعت 
است. از سوی دیگر آتش سوزی خود 
باعث افزایش فشار در ارتفاعات فوقانی 
منطقه شده و همزمان با کاهش میزان 
رطوبــت محیــط، ســبب وزش باد 

می شود.«
 امکانات محلی برای مبارزه 

با آتش محدود است
مدیــر عامــل انجمن ســبز چیا 
می گوید: »حرارت زیاد و خشکی هوا 
عامل دیگری اســت. آتش سوزی در 
طبیعت معموال با ابعادی بسیار بزرگ 
رخ می دهــد که این موضوع ســبب 
می شــود دمای محیط اطراف محل 
آتش سوزی افزایش زیادی پیدا کرده 
و با کاهش رطوبت شــاهد خشک تر 
شدن محیط شــویم که این موضوع 
سبب می شود تجهیزات آتش نشانی 
و نیروی انسانی توانایی نزدیک شدن 
به آتش را نداشــته باشــند. از سوی 
دیگر هنــوز فناوری هــای موجود در 
کشورهای پیشــرفته نیز برای مبارزه 
با آتش ســوزی های بــزرگ طبیعی 
مناسب نیستند. یکی دیگر از مشکالت 
پیش روی آتش نشــانان بــرای مهار 
آتش ســوزی، کاهش سطح اکسیژن 
در محیط و افزایش دودهای ســمی و 
آلودگی در محل اســت. این موضوع 
می تواند تنفس آتش نشانان را با مشکل 
رو به رو و در مهــار آتش اختالل ایجاد 

کند.«

او ادامه داد: »با توجه به این موضوع 
که معموال آتش سوزی های رخ داده در 
طبیعت معموال در محلی دور از شهرها 
و مراکز اصلــی رخ می دهند، امکانات 
محلی برای مبارزه با آتش محدود بوده 
و این موضوع در آتش سوزی های اخیر 
نیز به وضوح مشاهده شد و چه بسا اگر 
استان مرکزی به هواپیمای آب پاش 
مجهز بوده و این هواپیمــا از تهران به 
محل اعزام نمی شد، آتش سوزی تاالب 
با سرعت بیشتر و در زمان کمتری مهار 

می شد.«
۹0 منطقه بحرانی و فوق بحرانی 

در ایالم
در این میان وضعیت اســتان ایالم 
وخیم اســت. اســتانی که کمترین 
تجهیزات را بــرای اطفای حریق دارد 
و در مقابل بیشــترین آتش سوزی را. 
جنگل های ایالم در آتش می ســوزد 
اما هنوز این استان یک بالگرد اطفای 
حریق نــدارد. مدیرکل منابع طبیعی 
ایــالم دربــاره وضعیت این اســتان 
بیان کرد: ۹۰ منطقــه بحرانی و فوق 
بحرانی حســاس را در استان در بحث 
آتش سوزی شناسایی و پایگاه هایی در 
این مناطق ایجاد شده است، نیروهای 
دیدبان همراه امکانــات و تجهیزات 
حریق نیــز در اختیار آنها قــرار داده 
شــده اســت اما این تجهیزات کافی 
نیست. برای استقرار بالگرد در استان 
نامه نگاری های الزم به وسیله استاندار 
ایالم انجام گرفته و حضــور بالگرد و 
استقرار آن در اســتان الزامی است اما 
هیچ اتفاق مثبتی تاکنون در این زمینه 

رخ نداده است.
از سوی دیگر آتش سوزی جنگل ها 
تنها سوختن چند درخت نیست بلکه از 
بین رفتن چندین و چند گونه گیاهی، 
از دســت رفتن زیســتگاه جانوران و 
به دنبــال آن موجی از آســیب های 
محیط زیستی مانند فرسایش خاک، 
تغییر اقلیــم و حرکــت روان آب ها و 
در نهایت تشــدید وقوع ســیل های 
وحشناکی که امسال شاهد آن بودیم. 
همین سال گذشته بود که چهار نفر از 
فعاالن محیط زیست مریوان که برای 
خاموش کردن آتش سوزی جنگل های 
زاگرس رفته بودند و در اثر نبود امکانات 

زنده زنده در آتش سوختند.

گزارش »توسعه ایرانی« از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور طی هفته گذشته 

مرثیه ای  پرآبِ چشم  برای  ایران 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آمار سرانه مطالعه ایرانیان در کشوری که به 
مهد تمدن و فرهنگ کهن پارسی معروف است، 
احساسی جز افسوس و ندامت منتقل نمی کند. 
در پیدایش و شکل گیری این اندوه عظیم، همه 
افراد جامعه به فراخور نقش و وظایفی که بر عهده 
دارند در هر سطح و جایگاه اجتماعی و با هر طبقه 
فرهنگی  سهیم هســتند. بدون شک نمی توان 
از تاثیر کتاب و کتاب خوانی غافل شد؛ از همین 
رو برای آنکه رفتار خوانــدن در میان کودکان و 
نوجوانان به یک رفتار عادتی همچون مســواک 
زدن، غذا خوردن، نفس کشیدن و... مبدل شود 
ضروریســت که نهاد های آموزشــی، آموزش و 
پرورش و رسانه های جمعی همچون صدا و سیما 
از طریق آموزش، فرهنگ سازی و همکاری با افراد 

متخصص و همچنین آگاه کردن خانواده ها در این 
زمینه وارد عمل شوند. چراکه پدران و مادران به 
عنوان نخستین الگوهایی که با کودکان در تعامل 
هســتند، نقش خطیر و مهمی را می توانند در 
پرورش روحیه مطالعه و همچنین تقویت میزان 
عالقه مندی فرزند خویش به کتاب و کتاب خوانی 

داشته باشند.
در عصر حاضــر باتوجه به پیشــرفت های 
روزافزون علــم و تکنولوژی اهمیــت مطالعه و 
کتاب خواندن بر هیچکس پوشیده نیست، ازاینرو 
براســاس تحقیقات و پژوهش های انجام شده 
روانشناسان معتقدند پایه های پرورش روحیه 
عالقمندی به مطالعه در کودکان به عنوان یکی 
از مهمترین روش های توانمندســازی آنان باید 
از دوران طفولیت بنیان گذاشته شود. بنابراین 
براساس مطالعات روانشناســی می توان گفت 
یکی از عادات بسیار خوبی که الزم است والدین 

از دوران کودکی در فرزند خویش پرورش دهند، 
»عادت کتابخوانی« است. ازاینرو باتوجه به اینکه 
خانواده  اولین نهادیســت که کودک در فضای 
آن می توانــد دریچه های قلب خویــش را برای 
پذیرش عادات و رفتار های نیکویی چون کتاب و 
کتاب خوانی بگشاید، بسیار مهم است که والدین 
برای فرزند خویش بستر الزم را برای انس گرفتن 
با این عادت پسندیده فراهم آورند. بنابراین پدر و 
مادر به عنوان اولین و بهترین معلم باید بکوشند 
شوق مطالعه و خواندن کتاب را در فرزند خویش 

شکوفا کنند.
پیرو مطالــب ذکر شــده بنابرایــن اگر در 
خانواده ای، والدیــن و دیگر اعضا بــه مطالعه و 
خواندن کتب مختلف عالقمند باشند، فرزندان 
نیز براساس یادگیری مشــاهده ای و شیوه های 
الگوبرداری این عادت را بنابر اصل نقش پذیری و 
تقلید در درون خویش نهادینه می کنند. بالعکس 

این حالت، اگر در خانواده ای هیچ یک از اعضا اهل 
مطالعه و کتاب خوانی نباشند و از سرگرمی های 
دیگری برای گذراندن اوقات خود استفاده نمایند 
که با کتاب خواندن هیچ ارتباطی ندارد به گونه ای 
که در چنین فضایی حتی آثــاری از روزنامه ها و 
مجالت هم دیده نشود، به هیج وجه نباید انتظار 
داشــت که کانون خانوادگی آنها، فرزندانی اهل 
مطالعه و کتاب خوان را بــه جامعه تحویل دهد. 
بنابراین روانشناسان معتقدند محیط و شرایط 
خانوادگــی، روش های تربیتی و آموزشــی که 
والدین به کار می برند همراه با طرز نگرش و تفکر 
آنها در رابطه با موضوع کتاب خوانی نقش بسیار 
حائز اهمیتی در شــکل گیری شخصیت فرد و 
پرورش انسانی عالقه مند به کتاب و اهل مطالعه 
دارد. از اینرو کارشناســان روانشناس همواره بر 
والدین تاکید می کنند که عادت به مطالعه را به 
عنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت باید از 
نخستین سال های زندگی فرزند خویش به او یاد 
دهند. برای رسیدن به این موهوم پدران و مادران 
با تنظیم یک برنامه ای مدون و همچنین اختصاص 

زمانی مشــخص برای کتاب خوانــی می توانند 
مهارت خواندن و مطالعه کردن را در وجود کودک 
خویش نهادینه کنند. بنابراین ضروریست والدین 
با انتخاب کتاب هایی متناســب با سن و سال، و 
میزان فهم فرزند خویش و همچنین ســازگار با 
روحیه کنجکاو و کودکانه در زمانی معین و مکانی 
مشــخص به کتاب خواندن برای فرزند خویش 
مشغول شــوند تا به این ترتیب الگوی رفتاری 
کتاب خوانی را به جای کتاب گریزی در وجود وی 

پایه گذاری نمایند.
برای تحقق این مهم افزون بر خانواده ها باید 
رسانه های عمومی همچون صداو سیما، نهاد های 
مرتبط همانند آموزش و پــرورش با بهره مندی 
از راهبر د های روانشناسان متخصص و مجرب، 
گام هایی موثر در راستای تدوین برنامه هایی جامع 
و کاربردی به منظور افزایش فرهنگ مطالعه برای 
نوجوانان و جوانان در دســتور کار خویش قرار 
دهند تا به این ترتیب در آینده ای نزدیک شاهد 
پرورش کودکان و نوجوانانی کتاب خوان و اهل 

مطالعه برای ایران عزیزمان باشیم.

فرهنگ مطالعه در دوران کودکی نهادینه می شود

وضعیت استان ایالم وخیم 
است. استانی که کمترین 
تجهیزات را برای اطفای 

حریق دارد و در مقابل 
بیشترین آتش سوزی را. 
جنگل های ایالم در آتش 

می سوزد، اما هنوز این 
استان یک بالگرد اطفای 

حریق ندارد

آتش سوزی جنگل ها 
تنها سوختن چند درخت 
نیست، بلکه از بین رفتن 

چندین و چند گونه 
گیاهی، از دست رفتن 
زیستگاه جانوران و به 

دنبال آن پیدایش موجی از 
آسیب های محیط زیستی 

است

 شماره   261   /      دوشنبه  20   خرداد   1398  /    6  شوال 1440  /   10  ژوئن   2019


