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توضیحهواشناسیدربارهپدیده»النینو«

سرد شدن هوا را 2 هفته قبل از رخداد 
پیش بینی می کنیم

شهروند| ســازمان هواشناســی کشور در 
واکنش به پیش بینی هــا از وقوع پدیده ال نینو و 
پیش بینی پاییز و زمستانی سرد در  سال جاری، 

توضیحاتی ارایه داد. 
سازمان هواشناسی کشــور طی یک گزارش، 
توضیحاتی دربــاره ال نینو ارایه کرده اســت که 
متن این گزارش بدین شــرح اســت: »با توجه 
به رسانه ای شــدن موضوع حاکمیت ال نینوی 
قوی روی اقیانوس آرام و احتمال برداشــت های 
نادرست، مطالب زیر از سوی سازمان هواشناسی 
کشور که مسئول تهیه پیش بینی های کوتاه مدت، 

میان مدت، فصلی و اقلیمی است، تهیه شد. 
دور پیونــد ال نینو- النینا یا انســو، پدیده ای 
بزرگ مقیاس اســت که روی مناطــق حاره ای 
اقیانوس آرام شکل می گیرد و دوره برگشت آن از 
3 تا 7  سال است و دارای 3 مرحله  ال نینو، خنثی 

و النینا است. 
ال نینوی امسال با توجه به حالت شکل گیری 
آن به ال نینوی کلرادو موســوم است و با توجه به 
افزایش 3درجه ای دمای آب در مناطق مرکزی تا 
سواحل کشور پرو، در بخش حاره ای اقیانوس آرام 
می توان گفت که در 50 ســال گذشته کم سابقه 
اســت.  داده هــای تاریخی مربوط به شــاخص 
ال نینو- النینا از 250 ســال گذشته تاکنون در 

دسترس است. 
موضوع مهم در رابطه با پدیده های دور پیوند، 
طوالنی بودن بسامد آنها است که از حدود 2 ماه 

)MJO( تا 7 سال )ENSO( است. 
 NAO, AO, مهم تریــن دور پیوندها ماننــد
MEI, MJO  و همچنین مانســون هندوستان 
اثر مســتقیم روی ایران دارند ولــی ال نینو اثر 
 غیرمســتقیم داشــته و تنها با تاثیر روی سایر 
دور پیوندها، مقدار و توزیع زمانی و مکانی بارش و 

دما را متاثر می سازد. 
اثــر مســتقیم انســو در مناطق حــاره ای و 
استوایی، قوی و آشکار اســت و با افزایش فاصله 
 به سمت شــمال یا جنوب از شدت اثرگذاری آن 

کاسته می شود. 
مرکز ملی اقلیم شناســی سازمان هواشناسی 
کشــور از 3 ماه گذشــته در پیش بینی ماهیانه 
و فصلی خود کــه همواره در هفتــه دوم هر ماه 
صادر می شــود، به رخداد ال نینوی قوی امسال 
اشــاره کرده و با توجه به اثر آن بر شرایط جوی، 
پیش بینی فصلی، بارش و دما طی پاییز و زمستان 
را در سطح کشور با متن و نقشه ارایه کرده است. 
این پیش بینی ها بی درنگ در ســایت ســازمان 

بارگذاری می شود. 
مطابق پیش بینی فصلی این مرکز، برای پاییز 
امســال با توجه به اثر ال نینو، بــارش با آغازی 
زودتــر از فصل و با گرایش به نرمــال یا بیش از 
نرمال پیش بینی شده است.  همچنین میانگین 
 حدود یک درجه بیش از نرمال 50 ساله برآورد 
شده است که با توجه به روند افزایش چند دهه 

اخیر، انحراف چندانی از دمای فصل ندارد. 
موضوع مهم در این رابطــه بیان میانگین در 
یک دوره یک تا 3 ماهه است و باید توجه داشت 
که نوسانات دما و بارش می تواند قابل توجه باشد 
که ویژگی عادی شــرایط جوی است و معموال 

دوره تناوبی حدود یک هفته دارد. 
برای زمستان امســال نیز انتظار می رود که 
بارش نرمال با گرایــش جزیی به کمتر از نرمال 
باشد و دمای هوا به ویژه در نیمه دوم زمستان تا 

5/1 درجه بیش از نرمال پیش بینی شده است. 
بررسی شاخص دور پیوند ال نینو و النینا نشان 
می دهد که سرمای شدید زمســتان 1386 با 
النینا همراه بوده اســت که طی آن دمای هوای 
تهران برای حــدود 10 روز همواره زیر صفر بود 
و کمینه دما نیز طی یک ماه زیر صفر باقی ماند 
و کمتریــن آن به منفی 11 درجه ســانتیگراد 
رســید.  طی این دوره کمترین دما در اردبیل، 
همدان، شهرکرد، مشهد، فرودگاه امام، بیرجند 
و رشــت به ترتیب 32، 31، 21، 20، 12 درجه 
زیر صفر ثبت شد و حتی در اهواز به صفر رسید.  
همچنین سرمای  ســال 1386 با بارش برف در 
ســطح کشــور همراه بود و در خراسان رضوی 
درختان انار 50ســاله را خشکاند.  شایان توجه 
است که کمینه مطلق دمای تهران طی 65 سال 
گذشته در 18 دی 1347 به میزان 15- درجه 

ثبت شده است. 
از دوره های بســیار ســرد دیگر می توان به 
زمســتان ســال های 1341، 1347، 1361، 
1351 و 1376 اشاره کرد که 4 مورد آنها با النینا 

و 2 مورد با حالت خنثی همراه بوده اند. 
رخداد دوره های با ســرما یا گرمای شدید و 
گسترده در سطح کشور را سازمان هواشناسی 
کشــور با دقت خوب تا 2 هفته قبــل از رخداد 
پیش بینی می کند.  بدیهی اســت که متولیان 
مدیریت بحران کشور با توانایی و کارایی موجود 
به ســادگی آن را به فاصله چنــد روز مدیریت 
می کنند و هماهنگی بین سازمان هواشناسی و 
وزارت کشور در مدیریت مخاطرات جوی سابقه 

چندده ساله دارد. 
در ســرمای سخت مربوط به  ســال 1386 با 
وجود هشدار سازمان هواشناسی، به علت قطع 
صدور گاز از سوی کشــور ترکمنستان، بحران 
کمبود حامل های انرژی ســطح کشور و به ویژه 
استان های نوار شمالی کشور را به مدت یک ماه 
فراگرفت که با توجه به توسعه شبکه انتقال نفت، 
گاز و برق و افزایش توان تولید، چنین پیامدهایی 

را شاهد نخواهیم بود.

خبر

رئیسادارهژنتیکوزارتبهداشت:

هر  سال 70 هزار نوزاد با اختالل 
ژنتیکی در کشور متولد می شوند

ایسنا|رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت از تولد 
ساالنه 50 تا 70 هزار نوزاد همراه با اختالالت ژنتیکی 
در کشور خبر داد و گفت: »شیوع بیماری هایی که 
ژن آنها از پدر و مادر به ارث می رسد، 10 در  هزار تولد 
زنده است که آمار باالیی است و ما می توانیم بین 50 
تا 70 درصد آنها را پیشگیری کنیم.« اشرف سماوات 
با بیان اینکه تعداد بیماری هــای کروموزمی 5 در  
هزار تولد زنده اســت، ادامه داد: »در مجموع در هر 
100 تولد زنده، حداقل 5 مورد تولد زنده در معرض 
خطر بیماری های مهم ارثی و ژنتیکی هستند و برای 
ایران حدود 70-80  هزار مورد در ســال می شــود 
که بسیار زیاد اســت.« او درباره بیماری های شایع 
ژنتیک در کودکان، در توضیح بیشتر به ایسنا گفت: 
»بیماری های متابولیک ارثی که پیشگیری از آنها 
با غربالگری نوزادان و همچنین غربالگری تکاملی 
کودکان ممکن می شود، بسیار مهم و متاسفانه شایع 
است.« او افزود: »غربالگری نوزادان برای بیماری های 
ارثی را با استفاده از بستر برنامه کشوری شایع ترین 
 PKU بیماری ارثی و متابولیکی ایران یعنی بیماری
تدوین کرده و درحال پایلوت آن هستیم. غربالگری 
تکاملی کودکان در برنامه گروه سنی کودکان تلفیق 
شده است. برنامه پیشگیری و کنترل ناهنجاری های 
مادرزادی و کروموزمی مثل سندرم داون نیز درحال 

پایلوت شدن است.«
به گفته رئیــس اداره ژنتیک وزارت بهداشــت، 
بیماری های متابولیک ارثی به طــور موردی نادر 
هستند و مجموع آنها با هم به عنوان بیماری شایع 
شناخته می شود. اکنون شــایع ترین بیماری ارثی 
کشــور با توجه به شــواهد فعلی، تاالسمی است 
و بعــد از آن بیماری های اتوزومال رسســیو مثل 
اکثر بیماری های متابولیــک ارثی یا بیماری هایی 
که به ازدواج خویشــاوندی وابسته هستند و مثل 
بیماری هایی که از پدر و مادر ژن بیماری انتقال پیدا 

می کند، جزو موارد شایع به شمار می روند.
او ادامه داد: »ســایر بیماری ها مثل بیماری های 
ارثی خونی، بیماری هــای خونریزی دهنده ارثی، 
دیستروفی های عصبی – عضالنی، بیماری های ارثی 
گوش و ارثی چشم و... دسته بندی شده اند و بخشی 

از اهداف برنامه ژنتیک اجتماعی هستند.«
او همچنین ســرطان ارثی پســتان، ســرطان 
ارثی دســتگاه گوارش، ســرطان ارثی روده بزرگ 
و همچنیــن بیماری عــروق کرونــر زودرس را از 
مهم ترین بیماری های شــایع ارثــی ژنتیکی در 
بزرگســاالن معرفی کرد: »این بیماری ها در برنامه 
ژنتیــک اجتماعی هدف قــرار گرفته انــد و جزو 
بیماری های شایع و بسیار آزاردهنده و در بسیاری 
از موارد کشــنده یا معلول کننده هستند که البته 
قابل پیشگیری به شمار می روند. این برنامه ها نیز با 
استفاده از بســترهای موجود در نظام سالمت اجرا 
می شوند و اداره ژنتیک با تدوین و اجرای برنامه های 
پیشــگیری از بیماری های ارثی، فامیلــی در این 
بسترها، شناسایی موارد خطر از این طریق و ارجاع 
آنها به مشاوره ژنتیک و عرضه خدمات مورد نیاز با 
استفاده از سیستم ارجاع، این بخش از تعهدات خود 

را به انجام می رساند.«

مردمسالمت
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درنشستخبریهفتهسالمتروانمطرحشد

اختالالت روانی 3 شهر تبریز  
کرمان و مشهد بررسی می شود
نتایجبررسیدرسال89تا90نشانداد:مبتالیانبهاختالالتروانیافراد

محروموکمدرآمدوبیشترساکنانحاشیهشهرهاهستند

شــهروند| اختالالت روانی به صورت پایلوت در
3 شهر تبریز، کرمان و مشهد بررسی می شود. براساس 
اعالم وزارت بهداشــت در صورتی که نتایج بررسی 
مثبت باشــد، می تواند الگویی برای سایر بیماری ها و 
اختالالت مزمن باشد. اینها بخشی از موضوعاتی بود 
که روز گذشته در نشست خبری سالمت روان وزارت 
بهداشت مطرح شد. علی اکبر سیاری، معاون بهداشت 
وزیر بهداشت در همین نشست به نتایج بررسی که در 
 ســال 89 تا 90 با موضوع اختالالت روانی انجام شد، 
اشاره کرد: »براســاس این گزارش، 44 درصد افرادی 
که به خدمات روانپزشــکی نیاز داشــته اند، مراجعه 
و 41 درصد آنهــا حداقل درمان مناســب را دریافت 
کرده اند، از ســوی دیگر 66,6  درصــد از مبتالیان به 
اختالالت روانی به صورت سرپایی در مراکز خصوصی 
درمان شــده اند و 51 درصد نیز به صورت بستری در 
بخش خصوصی خدمات دریافت کرده اند.« به گفته او، 
افرادی که دچار اختالالت روانپزشکی می شوند، جزو 
افراد کم درآمد و محروم هســتند: »نتایج این بررسی 
همچنین نشــان داد افرادی که خدمات روانپزشکی 
دریافت کرده اند،  هزار میلیارد تومــان از جیب خود 
پرداخت کرده اند که حدود 30 درصد درآمد سرانه آنها 
را شامل می شود.« معاون بهداشت وزارت بهداشت با 
تاکید بر این که یکی از گروه هایی که باید در طرح تحول 
سالمت در اولویت قرار گیرد، مبتالیان به اختالالت 
روانپزشــکی هســتند، گفت: »این افراد در مناطق 
محروم، حاشــیه شهرها و روســتاها که آسیب های 
اجتماعی بیشتر است، به چشم می خورند.« به گفته 
ســیاری، 10 میلیون و 300 هزار نفــر در برنامه ارایه 
خدمات روانپزشکی در حاشیه شهرها تحت پوشش 
قرار گرفته اند و تا امروز 180 روانشناس آموزش دیده 
در این سیستم وارد شده اند و تا پایان  سال تعداد این 

روانشناسان به 660 نفر خواهد رسید.
او با بیان این که مبتالیان به اختالالت روان شناختی 
و روانپزشــکی معموال به مصرف سیگار، مواد مخدر، 
قلیان و الکل نیز پناه می برند، تاکید کرد: »متاسفانه 
میزان مصرف مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی در این 
افراد بیشتر است و در برخی واحدهایی که قلیان ارایه 
می دهند نیز مواد روان گردان صنعتی به قلیان اضافه 
می شود که برای جامعه خطرآفرین است.« سیاری با 
بیان اینکه بخش عمده ای از ابتال به اختالالت روانی 
مربوط به آســیب های اجتماعی اســت، تاکید کرد: 
»براســاس گزارش  ســال 90-89، 23,6 درصد افراد 
جامعه مورد مطالعه که بین 15 تا 64 سال بوده اند، به 
اختالالت روانپزشکی مبتال بوده اند، همچنین شیوع 
اختالالت روانی در زنان بیشــتر از مردان بوده است.« 
به گفته او، طبق گزارش  ســال 90، 26,5 درصد زنان  
و 20,8 درصد از مردان به اختالالت روانپزشکی مبتال 
 بوده اند، همچنین شــایع ترین اختالل، افســردگی 
بوده اســت که 12,7 درصد افراد به آن مبتال بوده اند 
که در این مورد نیز میزان ابتالی زنان بیشتر از مردان 
گزارش شده است و براســاس آن زنان 10,4 درصد و 

مردان 10,2 درصد به افسردگی مبتال بوده اند.
سیاری با اشاره به مصرف باالی دخانیات در کشور، 
به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده ســالمت روان، 
گفت: »بررسی ها نشان می دهد که آمار مصرف سیگار 

توسط افراد زیر 18 ســال زیاد است. اگر قیمت مواد 
دخانی افزایش یابد می توان شاهد کاهش استفاده از 
آن بود. اما طبق بررسی های سازمان جهانی بهداشت؛ 
ایران از میان 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی رتبه 
دوم را پس از افغانســتان در زمینه  کم بودن مالیات 
مواد دخانی دارد.« او به بررسی های آزمایشگاهی که در 
مورد مواد کشف شده در توتون و تنباکوی سفره خانه ها 
صورت گرفته است اشاره کرد: »طبق این بررسی ها، 
این توتون هــا عالوه بر آلودگــی باکتریایی و قارچی 
دارای ترکیبات آرماتیک نیز هســتند. این ترکیبات 
سرطان زا اســت.« معاون وزیر بهداشــت با اشاره به 
وجود سموم اوگانو فسفره در این توتون، گفت: »حجم 
باالی اسانســی که در این مواد دخانــی وجود دارد، 
منجر به ایجاد انواع حساسیت های تنفسی می شود.« 
او با اشــاره به این که در مکان های عرضه قلیان برای 
فرآوری توتون از ترکیبی از عسل و گلیسیرین صنعتی 
اســتفاده می شــود، افزود: »در این توتون ها انواعی از 
محرک های روانگردان ازجمله آمفتامین، کانابینول، 

تتراهیدروکانابینول و غیره دیده شده است.«
به گزارش فارس، احمد حاجبــی، مدیرکل دفتر 
سالمت اجتماعی، روانی و اعتیاد وزارت بهداشت هم 
در این نشست حضور داشــت. او پایین بودن سطح 
سالمت روان جامعه را یکی از مشکالت کشور اعالم 
کرد:  »در کشور ما پذیرش ابتال به بیماری جسمانی 
برای مردم آســان تر از ابتال به بیماری روانی است، اما 
متاســفانه خفیف ترین اختالالت روانی با انگ همراه 
اســت.« او به نقش تعرفه های خدمات روانپزشکی، 
روانشناســی و داروهــا در مراجعه نکــردن مردم به 
روانپزشک، تاکید کرد: »باور نادرستی در مورد کیفیت 
داروهای ایرانی وجود دارد، از طرفی افراد می توانند از 
سیستم های دولتی برای دریافت خدمات روانپزشکی 
اســتفاده کنند.« حاجبی در ادامه با اشاره به آمار ابتال 
به اعتیاد در کشور، گفت: »آمار ابتال به اعتیاد در کشور، 
یک میلیون و 350 هزار نفر است که با در نظر گرفتن 
مصرف کنندگان تفننی، به 2 میلیون نفر می رســد.« 
حاجبی با اشــاره به طرح ایجاد مراکز جامع خدمات 
روانپزشکی در شبکه های بهداشتی و درمانی، ادامه 
داد: »این چرخه برای حاشــیه شــهرها تعریف شده 
است و در آن کارشــناس مراقب سالمت، کارشناس 
سالمت روان و پزشک عمومی وجود دارد. با توجه به 
شاخص های اســتانداردی که در آن مورد توجه قرار 
گرفته است، تحول عمده ای را در سالمت روان کشور 
ایجاد می کند.« براساس اعالم او، این طرح قرار است 
در 3 شهر تبریز، کرمان و مشهد به صورت پایلوت اجرا 
شود. این طرح تا آخر  سال جمع بندی شده و اگر نتیجه 
آن مثبت باشد، می تواند الگویی برای سایر بیماری ها و 

اختالالت مزمن باشد. 
مدیر کل دفتر ســالمت اجتماعی، روانی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، اســتفاده از تکنولوژی مانند تلفن 
همراه را در سالمت روان وابسته به مدیریت تکنولوژی 
دانست: »امواج موبایل عالوه بر کودکان بر بزرگساالن 
نیز موثر است. به نظر می رسد باید مدیریت استفاده 
از ابزارها و تکنولوژی را که به شرایط فرهنگی وابسته 
است، ایجاد کنیم. اکنون اعتیاد به اینترنت در جهان، 

6 درصد برآورد شده است.«

شــهروند|پارســال در میان دسته های 
عزاداری تهــران دختــران و زنانــی بودند 
که زنجیر می زدند، امســال پیــش از آن که 
دســته های عزاداری در روزهای تاســوعا و 
عاشــورا به راه بیفتد، پلیس اعالم کرده است 

که با زنجیرزنی زنان برخورد می کند. 
پارســال در تعدادی از دسته های عزاداری 
تهران به ویژه در مناطق شمال شهر، تعدادی 
از دختران جوان شــهر با لباس های ســیاه 
در صف مــردان ایســتادند و زنجیــر  زدند. 
در روزهای تاســوعا و عاشــورا البته کســی 
به آنها اعتــراض نکرد امــا در بین جمعیت 
بودند افرادی که نزدیک آنها می شــدند و از 
آنهــا می خواســتند که از صــف زنجیرزنان 
مرد بیــرون بیایند. در همــان روزها بود که 
تصاویری از زنجیرزدن زنان در تعداد دیگری 
از شــهرها ازجمله کرمانشــاه و شــهرهای 
دیگر کشــور در شــبکه های مجازی منتشر 
شــد. دخترانی که در دســته عزاداری امام 
حســین)ع( زنجیر می زدند هر کدام دالیل 
متعددی داشــتند. بیشــتر آنها می گفتند 
که زنجیر زدن برای امام حســین)ع( را نذر 
کرده انــد. در آن زمان پلیس و مســئوالن به 
حضور زنان در دسته  های عزاداری اعتراضی 
نکردند، حــاال پلیس اعالم کرده اســت که 
امســال با زنجیــر زدن زنان در دســته های 

عزاداری برخورد خواهد کرد. 
این خبر دیروز نخســتین بار از کرمانشاه به 
گوش رسید و ســرهنگ محمد رضا آمویی، 
معاون اجتماعــی فرمانده انتظامی اســتان 
کرمانشــاه اعالم کرد: »زنجیرزنــی بانوان در 

مراسم عزاداری به هر نحو ممنوع است.«
او بــا تاکید بــر این که ماه محــرم حرمت 

ویــژه ای بــرای مــردم ایــران دارد، گفت: 
»قطعا پلیس بــا هرگونه بدعــت و رفتارها و 
پوشش های نامناســب و نابهنجار در مراسم 
عــزاداری این مــاه برخورد خواهــد کرد. با 
استفاده از آهنگ های غیرمجاز در عزاداری ها 
نیز برخورد می شــود.« او در عین حال به این 
نکته هم اشــاره کرد که اگر مــردم با چنین 
رفتارهای نابهنجاری مواجه شــدند، منتظر 
برخــورد پلیس نماننــد و خودشــان امر به 

معروف و نهی از منکر کنند. 
ســاعاتی بعد خبر ممنوعیــت زنجیر زدن 
زنان و دختران در دسته های عزاداری در کل 
کشور منتشر شد و مشخص شد آنچه معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه گفته 
در واقع ابالغی سراسری بوده است چرا که در 
تهران هم سردار محمد اشرفی، رئیس پلیس 
پیگیــری نیــروی انتظامــی در مصاحبه ای 
برنامه هــای انتظامی و امنیتــی پلیس را در 
عزاداری های تاســوعا و عاشــورای امســال 
اعالم کرد و گفت: »پلیس بــا هرگونه رفتار و 
پوشش های نامناســب و نابهنجار در مراسم 
عــزاداری و همچنیــن با زنجیرزنــی بانوان 
برخورد می کند.« تاکید پلیــس بر برخورد با 
زنان زنجیرزن آن هم درســت پیش از شروع 
مراسم عزاداری گســترده و فراگیر تاسوعا و 
عاشورا نشــان می دهد زنانی که در سال های 
اخیر به هر دلیل در دسته های عزاداری زنجیر 
می زدند، امســال در این زمینه بــا برخورد و 
تذکر پلیس مواجه خواهند شــد. به گفته او، 
در تامین نظم و امنیت ایام محرم از همکاری 
و ظرفیت های برون ســازمانی ازجمله بسیج، 
نگهبان محله، انتظامات هیأت های مذهبی و 

پلیس افتخاری استفاده شده است.

خبر

مدیر کل اداره حفاظت محیط  زیســت استان 
تهران با اشاره به تفاهمنامه امضا شده بین سازمان 
حفاظت محیط  زیست و معاونت فناوری ریاست 
جمهوری، از تحویل 6 پهپاد به این سازمان خبر 
داد و افزود: ممیزی جدید مراتع شروع شده است و 
سازمان جنگل ها و مراتع باید آن را به استانداری ها 

تحویل دهد.
محمد هادی حیدرزاده در مورد روند استفاده از 
پهپاد برای پایش مناطق حفاظت شده گفت: یک 
پهپاد اســتیجاری از بخش خصوصی که طرف 
قرارداد وزارت دفاع اســت، گرفته ایم و اگر نتیجه 
آن مطلوب باشد نسبت به خرید آن اقدام خواهیم 

کرد.
او با اشــاره بــه تفاهمنامه منعقد شــده بین 
سازمان حفاظت محیط  زیست و معاونت فناوری 

ریاست جمهوری افزود: طبق این تفاهمنامه قرار 
شــده 6 پهپاد از طریق معاونت فناوری در اختیار 
این ســازمان قرار گیرد که یکــی از آنها متعلق 
 به استان تهران اســت و به این اســتان تحویل 

داده خواهد شد.
مدیرکل اداره حفاظت محیط  زیســت استان 
تهــران در مــورد ایســتگاه های محیط بانی در 
پارک های ملی خجیــر و ســرخه حصار اظهار 
کرد: کار عمرانی ایستگاه محیط بانی پارک ملی 
خجیر در نزدیکی سد ماملو شروع شده و در مورد 
پارک ملی سرخه حصار نیز روند حقوقی آن برای 
مناقصه درحال انجام اســت. او با اشاره به این که 
 سازمان جنگل ها و مراتع ممیزی مراتع را شروع 
کرده اســت، گفت: قرار شــده در مصوبه 3 ماهه 

گزارش آن را به استانداری ارایه بدهد.

مدیرکلادارهحفاظتمحیطزیستاستانتهرانخبرداد:

تحویل 6 پهپاد به سازمان محیط  زیست
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