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مسجدجامعی مطرح کرد: 

ردپای اشخاص حقیقی 
در»بوستان مادر«

ایسنا| رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت:  
ق��رارداد 20 هزار میلیارد تومانی ش��هرداری با 
قرارگاه خاتم را با دید کارشناسی ندیده ام و در 

تعطیالت عید آن را بررسی می کنم. 
احمد مس��جدجامعی رئیس ش��ورای شهر 
تهران درباره ق��رارداد 20 هزار میلیارد تومانی 
ش��هرداری و قرارگاه خاتم االنبیا و این که گفته 
می ش��ود این قرارداد تفاهمنامه است، تصریح 
کرد: یک تفاهمنامه اس��ت ام��ا در تفاهمنامه 

معموال رقم مالی آورده نمی شود. 
رئیس شورای ش��هر تهران درباره بحث های 
مربوط به بوستان مادر و تغییر کاربری آن نیز، 
گفت:  در این که این بوستان در پهنه )G( بوده 
اس��ت، تردیدی وجود ندارد و بحث اینجاست 
که چگونه توانس��ته مجوز تغیی��ر پهنه بگیرد 
و آیا کمیس��یون ماده 5 این اختی��ار را دارد که 
مجوز تغییر پهنه بدهد یا ش��ورایعالی معماری 

و شهرسازی باید دستور تغییر پهنه را بدهد. 
او افزود:  باید دید چه هزینه ای در قبال تغییر 
پهن��ه پرداخت ش��ده و رقم دریافت��ی در کجا 
هزینه شده است و به چه کسی داده شده است، 

زیرا دامنه این موضوع به پل صدر می رسد. 
مس��جدجامعی با بیان این که گفته می شود 
قرار بوده با این مبلغ باغات کن خریداری شود، 
گفت: در عین حال صحبت بر سر این است که 
چرا وقتی شورا نسبت به توقف ساخت وساز در 
بوستان مادر دستور داد، این کار متوقف نشد و 

تسریع پیدا کرد. 
او وجود اشخاص حقیقی در پرونده بوستان 
مادر را رد نک��رد و گفت:  اف��راد حقیقی وجود 

دارند که از این موضوع بهره برده اند. 
او درباره بخش��نامه ح��ذف زن��ان از برخی 
موقعیت های کاری در ش��هرداری، اظهار کرد: 
این موضوع در دس��تور کار من نیس��ت، اما به 

اندازه کافی بعد رسانه ای پیدا کرده است. 
مس��جدجامعی در بخ��ش دیگری ب��ا بیان 
این که متأس��فانه تذکرات شورایی ها به نتیجه 
نمی رس��د، به عدم نتیجه گرفتن این تذکرات 
در دوره های قبلی ش��ورای ش��هر اش��اره کرد 
و گفت: معم��وال تذکرات بی نتیج��ه می ماند، 
اما با رسانه ای ش��دن بس��یاری از آنها پیگیری 

می شوند. 
در چند هفته اخی��ر چند موضوع تفاهمنامه 
20 هزار میلیاردی ش��هرداری تهران با قرارگاه 
خاتم االنبی��اء، تصمیم ش��هرداری ته��ران به 
تفکیک جنس��یتی در مجموع��ه خود و حذف 
زنان از برخی پس��ت های داخل��ی و نیز تخلف 
در پرونده بوس��تان مادر و بی توجهی به دستور 
ش��ورا در عین اهمیت بس��یار با حاشیه هایی 
رو به رو ش��د.  البته این موضوعات مهم درست 
با تعطیلی شورا در تابستان همراه شد و اعضا یا 
در مورد این موضوعات سکوت کرده اند یا قرار 
اس��ت در جریان تعطیالت و بعد از آن در مورد 
این موضوعات صحبت و پیگیری داشته باشند. 

خبرمیز خبر
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۷ درصد دانش آموزان 
راهنمایی کبد چرب دارند

فارس| رئیس ش��بکه هپاتیت کشور نسبت به 
ش��یوع باالی بیماری کبد چرب در بین کودکان به 
دلیل تغذیه نامناسب و کم تحرکی هشدار و از ابتالی 
7 درصد دانش آموزان مقطع راهنمایی در کشور به 
کبد چرب خبر داد. موید علویان گفت: بیماری هایی 
مانند فشار خون باال، دیابت و کبد چرب مخصوص 
بزرگساالن نیست بلکه طبق مطالعه انجام شده در 
150 کودک 6ماهه تا 15س��اله نشان داد که حدود 
2/3 درصد آنها در س��ونوگرافی شکم به کبد چرب 
مبتال بوده ان��د. این فوق تخصص گ��وارش و کبد با 
اشاره به این که این عوارض در نتیجه وجود سندرم 
متابولیک از س��ال ها قبل در بدن ایجاد می ش��ود، 
تصری��ح کرد: مص��رف هله هوله، چیپ��س و پفک، 
فست فود و تنقالت ناسالم باعث شیوع این بیماری 
در کودکان شده اس��ت.  او گفت: حتی شیوع فشار 
خون باال، چربی و قند خون باال و سطح انسولین در 
کودکان چاق دیده می شود و این درحالی است که 
برخالف گذشته، والدین توجهی به سالمت و تغذیه 
کودکان خ��ود ندارند و به راحتی غذاه��ای آماده و 

پرچرب را در اختیار آنها قرار می دهند. 
رئیس شبکه هپاتیت کش��ور ادامه داد: باید برای 
آینده کودکانمان به فکر باش��یم و سال های بعدی 
آنها را با بیماری همراه نکنیم و به جای دادن غذاهای 
آماده، برنامه تغذیه ای آنها را اصالح کنیم و به جای 
صرف وقت طوالنی برای بازی ه��ای رایانه ای برای 
تحرک بیشتر آنها را تشویق کنیم. این فوق تخصص 
گوارش و کبد درباره مصرف روغن های دارای اسید 
چرب و ترانس ازجمله روغن های پالم تصریح کرد: 
میزان چربی اشباع نشده در روغن اگر باال باشد زمینه 
ابتالی افراد را به بیماری ه��ای کبدچرب، دیابت و 
قلبی و عروقی افزایش می دهد.  علویان افزود: یکی 
از دالیل مهم ش��یوع و افزایش این بیماری ها روغن 
نامناسب است که باید صنعت، سالمت محور شود. 
این درحالی اس��ت که بیماری های قلبی و عروقی و 

شیوع کبد چرب در سنین پایین در کشور باالست. 

نماینده زابل با اشاره به طوفان های شنی: 

خشکسالی سیستان و بلوچستان 
باید از راه دیپلماسی پیگیری شود

نماین��ده زاب��ل در مجلس ش��ورای اس��المی از 
وظیفه دول��ت برای ج��اری کردن آب ب��ه  هامون 
س��خن می گوید و تصریح می کند که باید از طریق 
دیپلماسی این جریان پیگیری شود.  نماینده مردم 
زابل در مجلس می گوید دولت باید از راه دیپلماسی 
با کشور افغانستان مشکالت ناشی از خشکسالی و 
گرد و غبار را پیگیری کند. »حلیمه عالی«، نماینده 
مردم زابل در مجلس در گفت وگو با  CHN با اشاره 
به طوفان های ش��ن روزهای اخیر در سیس��تان و 
بلوچستان که در نتیجه خشک شدن دریاچه  هامون 
به وجود آمده است، می گوید: »آبی که وارد دریاچه  
هامون ش��ده بود، آنچنان نبود که بتوانیم به آن دل 
خوش کنیم. سیالبی بود که آمد و قسمتی از دریاچه 
را نمناک کرد. باید می دانستند که نمی شود روی این 
سیالب برنامه ریزی کرد.«  او در ادامه از وظیفه دولت 
برای جاری ک��ردن آب به  هامون س��خن می گوید 
و تصریح می کند که »باید از طریق دیپلماسی این 
جریان پیگیری ش��ود. این که تا سیالبی می آید ما 
دلمان را خوش کنیم فایده ای ندارد. قسمت بسیاری 
از گرد و غباری که به اس��تان سیستان و بلوچستان 
می آید، مربوط به  هامون داخل افغانس��تان اس��ت. 
خاک از آن طرف می آید و دلیل طوفان های ش��ن 

می شود«.
 عالی در ادامه به بیماری هایی اشاره می کند که به 
دلیل خشکسالی و گرد و غبار گریبان مردم سیستان 
و بلوچستان را گرفته اس��ت. او دراین باره می گوید: 
»وضعیت بیماری های ریوی هر روز بدتر می ش��ود. 
ما باالترین آمار س��ل را در ایران داریم.  بیماری های 

چشمی و پوستی در منطقه ما فراوان است.« 
او در ادامه درباره لزوم راه اندازی مرکز بیماری های 
تنفسی در این اس��تان صحبت می کند و می گوید: 
»کلن��گ مرکز بیماری های تنفس��ی زده ش��ده و 

قسمت هایی از آن نیز ساخته شده است.«   

افزایش مقرری دانشجویان 
بورسیه به 2وزارتخانه ابالغ شد

مهر| با تصویب هیأت وزیران افزایش مقرری ارزی 
دانشجویان بورسیه ش��اغل به تحصیل در خارج از 

کشور به وزارت علوم و وزارت بهداشت ابالغ شد. 
احمد غالمی گفت: افزایش مقرری دانش��جویان 
بورسیه با میانگین 10 درصد به تصویب هیأت وزیران 
رسید و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابالغ شد. 
او با اشاره به عملیات اجرایی پرداخت این افزایش 
مقرری افزود:  با توجه به این مسأله که دانشجویان 
مقرری 6 ماه اول  سال را براساس نرخ قدیم دریافت 
کرده اند اگر شرایط مهیا شود لیستی تهیه کرده و 
افزایش مقرری تصویب شده پرداخت خواهد شد و 
اگر امکان آن مهیا نشود افزایش مقرری نیمه اول و 
دوم در نیمه دوم  سال را باهم پرداخت خواهیم کرد. 
مدیرکل بورس و اعزام دانش��جویان سازمان امور 
دانش��جویان افزود: این افزایش مقرری دانشجویان 
بورسیه خارج از کش��ور با میانگین 10 درصد بسته 
به کشورهای مختلف افزایش یافته است.  براساس 
میزان مقرری ارزی دانش��جویان بورس��یه خارج از 
کشور، دانشجویان شاغل به تحصیل در کشورهای 
س��وییس و دانم��ارک دارای بیش��ترین مقرری و 
دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور هند و به ویژه 
ش��هرهایی غیراز دهلی و بمبئ��ی دارای کمترین 

مقرری هستند. 

بزرگترین آتش سوزی هفت سال گذشته در میانکاله

80 هکتار از پناهگاه حیات وحش میانکاله سوخت
ش�هروند| روزی نیس��ت که بدون آتش سوزی 
شب شود.  حاال دیگر آتش سوزی ها روزانه شده اند.  
هر روز بخش��ی از جنگل ها و مراتع کشور در آتش 
می سوزند و خاکستر می شوند. شمال، جنوب، شرق 
و غرب هم ندارد؛ از تاالب  هامون گرفته تا پارک ملی 
گلستان.  از جنگل های زاگرس تا مراتع و جنگل های 

فارس.  
آخرین قدمی که آتش برداش��ت، ش��نبه بعد از 
ظهر ب��ود که به ج��ان میانکاله افت��اد و بزرگترین 
آتش سوزی میانکاله را در دهه اخیر رقم زد. در پی 
این آتش س��وزی، پناهگاه حیات وحش میانکاله 8 
ساعت در آتش سوخت، بیش از 80 هکتار از پوشش 
گیاهی آن به خاکستر تبدیل شد و پناهگاه قرقاول 

خزری و دراج از دست رفت.  
به گفته زمان رض��ا احمدی رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان بهش��هر، آتش سوزی در 
ساعت 17 روز شنبه آغاز شد و تا ساعت یک بامداد 
دیروز ادامه داش��ت.  حجم آتش زیاد بود و باد هم با 
آتشی که گونه های گیاهی میانکاله را می سوزاند، 
همراهی کرده و آتش را وس��عت داد. آتش پراکنده 
بود و این امر احتمال عمدی بودن آن را افزایش داده 

است.  
او با اشاره به این که 70 درصد گونه های گیاهی که 
در آتش سوخت سازیل بود، به »شهروند« می گوید: 
»30 درصد پوش��ش گیاهی که آتش گرف��ت، انار 
وحشی و تمشک بود.  در این منطقه قرقاول خزری و 
دراج زندگی می کنند که گزارشی مبنی بر تلف شدن 
حیات وحش به دست ما نرس��یده و می توان گفت 
تنها زیستگاه حیات وحش خس��ارت دیده است.«  
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر 
درخصوص دلیل آتش سوزی میانکاله یادآور می شود 
که »علت آتش س��وزی در دست بررسی است. اما با 
توجه به این که آتش سوزی به صورت پراکنده بود، 
به نظر می رسد که عامل انسانی دلیل آن بوده است.  
آگاهی شهرستان وارد عمل شده و دلیل آتش سوزی 

و عوامل آن در دست بررسی است.« 
 بزرگترین آتش سوزی 7 سال اخیر

 در میانکاله 
آتش در ماه های گذشته سه بار به جان میانکاله 
افت��اده و پناهگاه��ی را که به علت اهمیت بس��یار 
به عنوان ذخیره گاه زیست کره در جهان ثبت شده 
سوزانده اس��ت. گونه های گیاهی را از بین برده و به 

زیستگاه حیات وحش خسارت وارد کرده است.  
در این آتش س��وزی هم رد و نش��انی از انس��ان 
دیده می ش��ود و باز هم کمبود امکانات برای مهار 
آتش، وسعت آتش سوزی را گس��ترش داده است. 
سال هاس��ت که اتفاق ها و مشکالت تکراری، بالی 
جان محیط زیست ش��ده و هر روز چندین هکتار 
زمین سوخته را روی دست محیط زیست می گذارد؛ 
زمین هایی که اگرچه از بین نرفته اند و باز هم امکان 
رویش دارند اما س��ال ها زمان می برد تا بار دیگر به 

جنگل یا مرتعی تبدیل شوند. در همین خصوص، 
حر منصوری دیده بان پناهگاه حیات وحش میانکاله 
با اش��اره به این که آتش سوزی، ش��نبه بعدازظهر، 
بزرگترین آتش سوزی در 6-7 سال اخیر بوده است، 
به »شهروند« می گوید: »سال گذشته هفت مورد و 
امسال تاکنون سه مورد آتش سوزی در این منطقه 
اتفاق افتاد که مورد اخیر بزرگترین آتش سوزی در 

6-7 سال گذشته بوده است.« 
او با تأکید بر این که بار دیگر کمبود امکانات برای 
مهار آتش به گس��تردگی و مه��ار دیرهنگام آتش 
منجر شده، یادآور می شود: »به گفته شاهدان عینی 

آتش سوزی حدود س��اعت 4 بعدازظهر در قسمت 
میانکاله صحرا شروع شد. اما حدود ساعت 7 بود که 
با تالش سازمان محیط زیست ماشین اطفای حریق 
از اداره منابع طبیعی و بندر امیرآباد به محل رسید و 

آتش پس از نیمه شب مهار شد.«  
دیده ب��ان محیط زیس��ت میانکال��ه با انتق��اد از 
مس��ئوالن، فرمانداران و نمایندگان مجلس استان 
مازندران و گلستان مبنی بر کم کاری در حفظ منابع 
طبیعی یادآور می شود: »اولین پناهگاه حیات وحش 
در ایران همین پناهگاه میانکاله است ولی متاسفانه 
به دلیل کم کاری و کم اهمیت دادن مسئوالن شرق 

مازندران و استان گلستان ما هرساله شاهد فجایع 
زیست محیطی، همچون آتش سوزی در این مناطق 
هستیم. سازمان محیط زیس��ت، توان مالی تأمین 
تجهیزات و تأسیس��ات الزم را ندارد. در پارک ملی 
گلستان با آن همه وسعتش تنها یک ماشین اطفای 
حریق وجود دارد که با وجود فرسوده بودن ماشین و 
وضع راه های پارک گلستان عمال کاری نمی توان در 
زمان آتش سوزی کرد.  مسئوالن به این قضیه بسیار 
کم اهمیت می دهند و مطمئن هس��تیم که حفظ 
محیط زیست و پناهگاه میانکاله جزو اولویت های 
آخری آنهاس��ت وگرنه 68 هزار و 800 هکتار که پر 
از درخت و پوشش گیاهی حساس به آتش سوزی 
اس��ت نیاز به چندین ایس��تگاه اطفای حریق دارد 
که متاسفانه حتی یک ماشین آتش نشانی در این 

منطقه وجود ندارد.« 
منصوری، با توجه به شواهدی که وجود دارد، پای 
انسان را در وقوع این آتش سوزی محتمل دانسته و 
می گوید: »در میانکاله خیلی کم اتفاق می افتد که 
آتش س��وزی به دالیل طبیعی حادث شود. چون به 
علت وضع آب و هوایی این منطقه که اگرچه ممکن 
است شرجی باشد ولی دما در آن به حدی نمی رسد 
که سبب آتش سوزی شود.  بنابراین به علت شواهدی 
که معم��وال در منطقه بع��د از آتش س��وزی دیده 
می ش��ود یا اختالفاتی که دامداران با محیط زیست 
دارند، برخی برای جبران عمدا اقدام به آتش سوزی 
منطقه می کنند.  به عنوان مثال برخی با آتش زدن 
منطقه توجه محیط بانان را به آتش می کشانند تا آنها 
با خیال راحت به شکار غیرمجاز بپردازند و همین طور 
دامداران معموال پوشش گیاهی را آتش می زنند تا 
جوانه دوباره آنها خوراک دامش��ان شود.  همچنین 
برخی افراد س��ودجو هم هس��تند که با آتش زدن 
منطقه سعی در گرفتن سند زمین سوخته برای خود 
می کنند به این صورت که بعد از آتش گرفتن زمین، 
این افراد کارشناس می آورند که این زمین کشاورزی 

بوده تا بتوانند برای آن سند تهیه کنند.« 
 احتمال سوختن 

تخم ها و جوجه های پرندگان میانکاله 
هر چن��د رئی��س اداره حفاظت محیط زیس��ت 
شهرستان بهشهر، از آس��یب ندیدن حیات وحش 
در این آتش س��وزی خبر داده و می گوید، گزارشی 
مبنی ب��ر م��رگ گونه ه��ای حیوان��ی در منطقه 
نداش��تیم، اما مدیر دیده بان میانکال��ه از احتمال 
سوختن تخم ها و جوجه های پرندگان میانکاله خبر 
می دهد و می گوید: »در مواقع آتش سوزی معموال 
حیات وحش منطقه فرار می کنند و کمتر آس��یب 
می بینند اما به دلیل سوختن آشیانه آنها در صورتی 
که تخم ها یا جوجه هایشان در النه ها باشد به احتمال 
زیاد نابود می شوند ولی به دلیل این که تمام شواهد 
پس از آتش س��وزی از بین می رود تخمین درستی 
از میزان آسیب به حیات وحش در منطقه نمی توان 

زد.« 

خبر

شهروند| دوربین های تله ای بکاررفته در پناهگاه 
حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو طی 
یک ماه اخیر )تیرماه 1393( تصاویر شگفت انگیزی 
را از حیات وح��ش این منطق��ه ازجمله یوزپلنگ 
آس��یایی، کاراکال، کفت��ار راه راه، گ��رگ، روب��اه، 
ش��غال، خرگوش وحش��ی و آهو به ثبت رساندند.  
به گ��زارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیس��ت 

و حیات وحش ای��ران، این دوربین ها که در 3 نقطه 
از محدوده پناهگاه و پارک بر س��ر آبشخورها بکار 
رفته اند تصاویری را از تعدادی یوزپلنگ آسیایی به 
ثبت رسانده اند که بررس��ی های اولیه کارشناسان 
اداره کل حفاظت محیط زیس��ت خراسان شمالی 
نشان می دهد تصاویر متعلق به چند یوز متخلف با 

جنسیت های متفاوت )نر و ماده( است. 

ثبت تصاویر شگفت انگیز تنوع زیستی کم نظیر در میاندشت

شهروند| فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث 
فرهنگی با اش��اره به این که خرید و فروش اش��یای 
تاریخی جرم محسوب می شود، گفت: پیامک های 
حاوی مت��ن خری��د و ف��روش اش��یای تاریخی از 
روش های کالهبرداری اس��ت و هموطن��ان باید با 
هوشیاری مراقب باشند فریب افراد سودجو را نخورند. 
به گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
س��رهنگ محمد کربالیي با اش��اره به اطالع رسانی 
مکرر نی��روی انتظام��ی مبنی بر هوش��یاری مردم 
در مقاب��ل ترفندهای افراد س��ودجو گفت: ارس��ال 
پیامک های حاوی متن آگهی فروش اموال تاریخی، 
فرهنگی یا صفحات فضای مجازی در این خصوص از 
روش های کالهبرداری است که در سال های قبل هم 
مشکالت بسیاری را برای هموطنان ایجاد کرده است. 
او با هشدار نسبت به هوشیاری افراد در مقابل این 
ترفند کالهبرداران، اف��زود:  هموطنان باید با حفظ 
هوشیاری کامل، فریب افراد سودجو را نخورند تا در 
دام این کالهبرداری گرفتار نشوند. سرهنگ کربالیی 
با بیان این که برق��راری ارتباط ب��ا هرگونه اقدامات 

مربوط به خرید و فروش آثار تاریخی جرم محسوب 
می شود، تصریح کرد:  تجربیات و پرونده های پیشین 
نشان داده که در اکثر مواقع، اشیای مورد معامله فاقد 
ارزش تاریخی بوده و جاعالن با سوءاس��تفاده از عدم 
آگاهی افراد، اشیای تاریخی تقلبی را با قیمت گزاف 

به فروش رسانده اند. 
فرمانده یگان حفاظت یادآور شد: با توجه به وظایف 
ذاتي یگان حفاظت، تحقیق��ات و اقدامات الزم برای 
جلوگیری از بروز هرگونه جرم علیه مواریث فرهنگي 
تاریخي در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت و یگان 
حفاظت سازمان میراث فرهنگي با اقتدار و هوشیاري 
کامل با این قبیل سوداگران فرهنگي برخورد جدي 

مي کند. 
او از همکاري هم میهن��ان در امر خطیر حفاظت از 
میراث تاریخي، فرهنگي، تقدیر کرد و افزود: هموطنان 
و دوس��تداران می��راث فرهنگي می توانن��د هرگونه 
اطالعات و گزارش جرایم علیه مواریث فرهنگي را به 
شماره تلفن 22751214-021 )به صورت شبانه روز( 
برای پیگیري و رسیدگي به یگان فرماندهی سازمان 

میراث فرهنگی اطالع دهند. 

پیام هشدار فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی:  
خرید و فروش اشیای تاریخی جرم است
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از فروردین تا مرداد امسال

4800 هکتار از جنگل های فارس در آتش سوخت
آتش سوزی میانکاله یکی از هزاران آتش سوزی ای است که در دو ماه گذشته، جنگل ها و مراتع یا 
به عبارتی زیستگاه های حیات وحش را به خاکستر تبدیل کرد. آتشی که چهار هزار و 800 هکتار 
از جنگل های فارس را سوزاند و حاال مسئوالن اعتقاد دارند خسارتی که آتش به درختان و پوشش 

جنگلی استان وارد کرده تا 10 سال آینده هم جبران نخواهد شد.  
به گزارش مهر، اس��تان فارس با داش��تن بی��ش از دو میلیون و 250هکتار جن��گل 17درصد 
جنگل های کشور را به خود اختصاص داده است.  این استان با داشتن پوشش های گیاهی متنوع 
یکی از استان های مهم کش��ور به شمار می رود اما طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی های 
پی در پی جنگل های استان با مش��کالت و آفات زیادی روبه رو شده است. یکی از این مشکالت 
حریق های گسترده ای است که طی  سال گذشته و چند هفته اخیر سطح وسیعی از جنگل ها و 

عرصه های زیست محیطی و منابع طبیعی فارس را از بین برد. 
کاظم بردبار مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در این خصوص می گوید: »متاسفانه فارس با 
داشتن 17 درصد جنگل های کشور همچنان از داشتن بالگرد اطفای حریق این عرصه ها محروم 
مانده تا آتش، درختان 500س��اله را به راحتی نابود کند. در  سال جاری، چهار هزار و 800 هکتار 
از جنگل های این اس��تان طعمه حریق شده که بیش از 30 میلیارد تومان خس��ارت وارد کرده 
درحالی که در سال گذشته در فصل گرما فقط دو هزار و 850 هکتار طعمه حریق شده بود اما االن 
دوبرابر شده است.«او با اشاره به این که این خسارت ها به زودی جبران نخواهد شد، اظهار داشت: 

»به نظر می رسد که تا 10سال آینده و حتی بیشتر نیز این درختان ازبین رفته جبران نشود.« 


