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متأسفانه سطح تنوع زیستی ایران 
به ویــژه در قــرن اخیر بــا تهدیدهای 
متفاوت روبرو بــوده و در برخی موارد به 
طرز چشــمگیری کاهش یافته است. 
چه گونه های ارزشــمندی که به دلیل 
جاه طلبی های انســان منقرض شده و 
دیگر وجود ندارنــد، چه تاالب هایی که 
رو به خاموشی نهاده و چه پوشش های 
گیاهی که به بیابان تبدیل شده اند! سطح 
پوشــش جنگل های ایــران روزبه روز 
روبه کاستی  اســت و امروزه در معرض 
تخریب جدی قــرار دارد. از ۱۰ ســال 
گذشته تاکنون، بیش از ۱۴ هزار حریق، 
۱۵۰ هزار هکتار از عرصه های جنگلی 
و مرتعی کشــور را در برگرفته اســت. 
میزان فرســایش ســاالنه خاک از مرز 
۱/۵ میلیارد تن گذشــته، بیش از ۷۰ 
درصد مناطق حفاظت شــده و بیش از 
۵۰ درصد پناهگاه های حیات وحش در 
اثر بهره برداری بی رویه از پوشــش های 
گیاهی، برای احیا نیازمند مدت زمانی 

طوالنی هستند. 
 خطر جدی انقراض 

گونه های وحشی در ایران 
عالوه بــر آتش ســوزی، به طور کل 
عواملي مانند انــواع آلودگی ها، تغییر 
کاربري اراضــي کشــاورزي، تبدیل 
اراضي به مناطق مســکوني، تجاوز به 
جنگل های طبیعــي، تجارت حیوانات 
و گیاهان وحشي، بهره برداری ناپایدار 
از منابع طبیعي و... از مهم ترین عوامل 
تهدیدکننده تنوع زیســتي محسوب 
می شوند. البته ورود گونه های غیربومي 
مانند راکــون، نوتریا و... شــکار و صید 

غیرقانوني، ازدیاد حیواناتي چون شغال و 
گراز و وجود شکارچیان و قاچاقچیان هم 
نقش عمده ای در کاهش تنوع زیستی 

ایران داشته است.
تهدیداتي مثل محدودیت شــدید 
منابــع آب، رقابــت تاالب ها بــا دیگر 
کاربري هاي مختلف براي بهره برداري 
از منابع آبي، تغییــرات کاربري اراضي 
در ســطح حوضــه آبریز، حاشــیه و 
درون تاالب ها، تخلیــه فاضالب هاي 
شــهري، صنعتي و کشــاورزي بدون 
تصفیه مناســب، بــاال بــودن میزان 
رســوبات جریانات آب هاي سطحي، 
خشک ســالی های پیاپــي و عــدم 
برنامه ریزي و مدیریت مناسب تاالب ها، 
این اکوسیســتم ها را در سطوح ملي و 
بین المللي با تهدیــدات جدي مواجه 
ساخته است. از میان تاالب های ثبت شده 
در لیست کنوانسیون رامسر، تاالب های 
مهمی چون ارومیه، انزلی، شادگان در 
وضعیت بسیار بدی قرار دارند و هم اکنون 
قسمت اعظم دریاچه ارومیه خشک شده 

است. این در حالی است که تاالب های 
مذکور از تنوع باالی جانوری برخوردارند 
و وضعیــت بد اکوسیســتم یک تاالب 
شــرایط ادامه حیات را برای گونه های 
جانوری و گیاهی آن سخت تر می کند. 
به عنوان مثال، به دلیل رشد بیش از حد 
علف های هرز تاالب امیر کالته الهیجان، 
نســل ماهی کپور تینکا-تینکا در حال 

انقراض است.
نتیجه اینکه در دهه اخیر جمعیت 
پســتانداران حتی در مناطق حفاظت 
شده کاهش چشمگیری داشته است. 
بر اســاس اطالعات اتحادیــه جهاني 
حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعي 
از میان گونه هاي مهــره دار در ایران، از 
رده پستانداران، یوزپلنگ آسیایي، شیر 
آسیایي، خرس ســیاه، گورخر ایراني، 
دوپاي فیروز، حفار ایراني، از رده پرندگان، 
گیالنشاه خالدار، درناي سیبري، کرکس 
پشت سفید، خروس کولي دشتي، از رده 
خزندگان، الک پشت عقابي، الک پشت 
چرمي و از رده دوزیستان سمندر غارزي 

شدیداً در »خطر انقراض« قرار دارند. 
 تمام امکانات 

در جهت تکثیر یوز ایرانی!
روز گذشته علی ســالجقه، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در جریان 
همایش روز جهانی تنوع زیستی که در 
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار 
شد با اشاره به لزوم توجه به راهکارهای 
حفاظــت از تنــوع زیســتی کشــور 
خاطرنشــان کرد: در روز تنوع زیستی 
همواره موضوعاتی مطرح شــده درباره 
چالش ها و مشــکالت موجود است این 
در حالی است که باید راهکارها نیز بیان 
شود. اگر سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز روی چالش ها تمرکز کند، پذیرفتنی 

نیست.

او گفت: تنوع زیستی در خطر است 
و مسئول این موضوع سازمان حفاظت 
محیط زیست است و سازمان حفاظت 
محیط زیست تالش می کند تا وظیفه 
خود را در قبال تنوع زیستی انجام دهد 
و از ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کند. 
از دست دادن گونه های زیستی کشور 
یکی از موضوعات مهم و اساســی است 
که حاال به دغدغه اصلی دوســتداران و 
حافظان محیط زیست تبدیل شده. اما 
آن طور که از شــواهد برمی آید سازمان 
حفاظت از محیط زیست چندان در این 

خصوص دغدغه ندارد.
آخرین نمونه ایــن بی تفاوتی و عدم 
مدیریت، وضع حمل »ایران« ماده یوز 
ایرانی  و نحوه مراقب از توله های آن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشــاره به همیــن موضــوع گفت: 
در طرح تکثیــر یوز ایرانی با اســتفاده 
از همه ظرفیت ها اقدامــات الزم انجام 
شد. متأســفانه بحث اعتبارات همه جا 
مطرح است و این مشکل همیشه وجود 
دارد. تکلیف ما این اســت کــه از همه 
هوشیارتر باشیم  و از ظرفیت های داخلی و 
اندیشمندان بین المللی و داخلی استفاده 
کنیم. ما در شرایطی هستیم که ناچاریم 
تکثیر در اســارت را حتماً در دستور کار 
قرار دهیــم. باید در فضای اســارت کار 
علمی انجام دهیم. این کار علمی لزوماً 
دســتاوردی که می خواهیــم را ندارد. 
نباید نقاط ضعف طــرح نفس این کار را 

تحت الشعاع قرار دهد.
او اضافه کرد: فرایندی که برای تولد 
توله ها طی شــد ازنظر رفتارشناســی 
حیات وحش قابل مطالعه بود. کل طرح 
از نظر علمی ارزشمند است. امیدواریم 
توله سوم حفظ شود تا نتیجه طرح نیز 

مثبت باشد. 

 ضدونقیض گویی 
در مورد بارداری مجدد »ایران«

دیگر کمتر کسی است که خبر نداشته 
باشد چه بر سر این یوز ایرانی و توله هایش 
آمده اســت و حاال هم خبرها حکایت از 
عدم بارداری ایران می کنند. با این حال 
دامپزشک معتمد ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت می گوید ایران می تواند 

دوباره باردار شود. 
روز گذشته بهرنگ اکرامی با اشاره به 
روند زایمان »ایران« تمام این موضوعات 
را رد کرد و گفت: اگر تا دو ساعت سزارین 
انجام نمی شــد، توله های این گونه تلف 

می شدند.
اکرامی با اشاره به روند تصمیم گیری 
برای انجام عمل سزارین »ایران« اظهار 
کرد: پس از انجام این عمل، اطالعات برای 
یک دانشیار مامایی دانشگاه تهران ارسال 
شد و این متخصص گفت که این عمل باید 
حتی زودتر انجام می شد. گفت وگویی 
که میان متخصصان انجام می شــود با 
پزشکان عمومی و مردم متفاوت است. 
بیشتر انتقادات توسط کسانی بوده که 

متخصص نبوده اند.
او اضافه کــرد: ما مجــوز جراحی 
داشتیم و وقتی زمان نداریم، نمی توانیم 
روی ۱۲ سال تحقیقات ریسک کنیم. 
یکی از توله ها درشــت بــود و در کانال 
چرخید و باعث تنگی شد و اگر دو ساعت 
می گذشــت توله ها می مردند. سزارین 
عملی »اَگِرســیو« )تهاجمی( است و 
رحم باز می شــود. برای انجام آن کسی 
می تواند نظر بدهد که باالی ســر گونه 
باشــد. جراحی خوب انجام شد و وقتی 
جفت خارج شد یعنی عمل با موفقیت 

انجام شده است.
اکرامی افزود: بعد از ۲۴ ســاعت اگر 
مادر توله های خود را قبول نکند، شانس 
پذیرش توله ها پایین است. چون مادر 
توله ها را گردن نگرفت اقــدام به دادن 
شیر به صورت دســتی کردیم. اآلن که 
توله ها جدا شدند ما شانس این را داریم 
که دو تا سه ماه دیگر دوباره برای حاملگی 

»ایران« تالش کنیم.
با این حال شنیده ها از عفونت ایران، 

یوز مادر بعد از ســزارین حکایت دارد و 
گفته می شود که حتی در صورت رهایی 
این یوز از عفونت و مرگ، بعید نیست که 

توان زادآوری را از دست بدهد. 
پاسخ های محیط زیست 

قانع کننده نیست
موضــوع ناکارآمدی تیــم زایمان 
»ایران« تا اندازه ای مهم بود که در مجلس 
هم جلســه ای برای شفاف سازی دلیل 
اتفاق های رخ داده و مرگ توله های یوز 
ایرانی تشــکیل شــد. طبق گفته های 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
هیچ کدام از پاســخ های مطرح شده از 

سوی محیط زیست قانع کننده نبود. 
ســمیه رفیعی با اشــاره به جلسه 
روز شنبه فراکســیون محیط زیست و 
کمیســیون اصل ۹۰ به منظور بررسی 
مرگ تولــه یوزپلنگ هــای »ایران« با 
حضور مسئوالن مرتبط برگزار شد اظهار 
کرد: در این جلســه سواالت مشخصی 
از مســئوالن مربوطه پرســیده شد اما 
از نظر ما جواب ها قانــع کننده نبود و ما 
نمی توانستیم به راحتی مسائل مطرح 
شده از سوی محیط زیست را بپذیریم. ما 
از ۳ متخصص دامپزشکی برای حضور در 
جلسه دیروز دعوت کرده بودیم و هر آنچه 
که در جلسه ارائه می شد را با نظرات آن ها 

محک زدن می زدیم.
رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس بــا بیان اینکه »در این جلســه 
یک متخصص اکولوژی )بوم شناسی( 
نیز حضور داشــت« خاطرنشان کرد: 
برآیند نظرهای تخصصی نشان می داد 
که پاســخ های مطرح شــده از سوی 
محیط زیســت قانع کننده نبود؛ ضمن 
اینکه از دامپزشکی کل کشور برای حضور 
در جلسه نیز دعوت شده بود و نماینده این 
سازمان در پاسخ به این پرسش صریح که 
در زمان وضع حمل ایران کجا بودید پاسخ 
خیلی جالبی دادند و گفتند که کسی از ما 
درخواست نکرده بود که در آن موضوع 
خاص در محل مربوطه حضور داشــته 
باشیم؛ به نظر من همین یک مورد کلی 

ماجرا به همراه دارد.
ادامه داستان همیشگی: فرافکنی و 

مقصریابی 
در مورد توله یوزها نیز درســت مثل 
همیشه، افراد و نهادهای ذی ربط سعی 
دارند بــا فرافکنی،  تقصیــر را بر گردن 
دیگری بیندازند و این استراتژی! البته از 

همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود. 
ساعاتی پس از آنکه خبر رسید دومین 
فرزند »ایران« در مسیر انتقال به تهران 
تلف شد، یکی از مقامات سازمان حفاظت 
محیط زیست کشورمان روی خط تماس 
تلفنی با رســانه ملی، تأکید کرد که »ما 
بخشــی از خطا را می پذیریــم؛ تجربه 
این کار را نداشتیم و حتماً دامپزشکان 

خطا هایی در کارشان داشته اند.«
حاال اظهارنظر رسمی مبنی بر این 
است که دامپزشک و اداره محیط زیست 
استان سمنان به جهت معرفی توله ها به 
مادر قصور کرده است. اما در ادامه داستان 
مطمئنا درمورد قصورهــای دیگر نیز 

افشاگری خواهد شد! باید منتظر ماند! 

در روز جهانی تنوع زیستی هم ادامه یافت؛

تناقضگوییومقصریابیدرخصوصتولهیوزها

خبر

شامگاه شــنبه ۳۱ خردادماه »انجمن اهدای 
عضو ایرانیان« برای نوزدهمین ســال در سالن 
همایش های برج میالد میزبان خانواده های اهدا 
کننده عضو، گیرندگان عضو و جمعی از پزشکان، 

مسئوالن، هنرمندان و ورزشکاران بود. 
در این مراسم از موفقیت های ایران در زمینه 
پیوند عضو و همچنیــن بی توجهی های دولت و 
مسئوالن نسبت به جراحی و اختصاص بودجه برای 

پیشرفت پیوند عضو در ایران صحبت شد.
ارتقا فرهنگ اهدای عضو در ایران

در این نشســت که به مناسب روز ملی اهدای 
عضو و با عنوان »جشــن نفس« برگزار شده بود 
رئیس هیئت مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان با 
اشاره به اینکه اهدای عضو در حالی کلید خورد که 
از هر ۲۰۰۰ نفر یک نفر به اهدای اعضای بدن عزیز 
ازدست رفته اش رضایت می داد خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه امروز ورق برگشته است و به همت 
انجمن اهدای عضو ایرانیان که در ســال ۱۳۹۴ 

اعالم موجودیت کرد، روزبــه روز فرهنگ اهدای 
عضو در ایران ارتقا پیدا کــرد تا جایی که این آمار 
در ســال ۹8 به ۷۰ برابر رسید. دکتر علی نوبخت 
با بیان اینکه ۳۰ سال قبل ما ایرانیان برای پیوند 
کلیه مجبور به پرداخت ۳۰ هزار دالر بودیم یادآور 
شد: خوشبختانه در حال حاضر پزشکان حاذقی از 
جمله دکتر علی ملک حسینی را در زمینه اهدای 
عضو داریم و شرایط اهدا، نه تنها به دشواری گذشته 
نیست که بی وقفه رکورد پیوند اعضای حیاتی بدن 

شکسته خواهد شد.
ایران مقام نخست پیوند قلب در جهان را دارد

در ادامه جشــن نفس دکتر محمد مهدوی، 
سر تیم پیوند قلب بیمارستان شهید رجایی که 
با بخشیدن زندگی به 6۳ کودک، ایران را به مقام 
نخست پیوند قلب در سطح جهان رساندند گفت: 
در این مراسم با افتخار در برابر خانواده های بزرگ 
و جان بخش اهداکننده، تیم بــزرگ پیوند قلب 
بیمارستان شهید رجایی و خیرین بزرگی که در 

این بحران دارویی من را تنها نگذاشــتند و جان 
6۳ فرزندم را مدیون آن ها هستم سر خم می کنم.

مرگ پیوند در صورت عدم حمایت ها
در بخش دیگری از این برنامه دکتر علی ملک 
حسینی، پدر پیوند کبد ایران با انتقاد از کم لطفی ها 
و عدم حمایت از پیوند عضو در کشور گفت: اگر روند 
حمایت از پیوند عضو این طور ضعیف ادامه پیدا کند 
شاهد مرگ آن در کشور خواهیم بود و کم کم هیچ 
جراحی حاضر نمی شود به این بخش ورود کند، ما 
این شــرایط را داریم و انگار دولت خواب و بی خبر 
اســت.پدر پیوند کبد ایران ادامه داد: پیوند عضو 
در کشور در سال ۷۱ آغاز شد و آن زمان نمی شد 
پیش خانواده ها در این باره صحبت کرد و قهرمان 
آغاز پیوند عضو سیاوش غالمی هماهنگ کننده 
پیوند عضو و تیم آن ها است که با تالش و صحبت با 

خانواده ها از غیر ممکن، ممکن ساختند.
در ایران بودجه ای برای پیوند عضو نداریم

این پزشــک متخصص افــزود: بایــد به کار 
گذشــتگان که زمینه پیوند عضو را هموار کردند 
احترام گذاشت، در شیراز با دو تخت آغاز کردیم 
و آن زمان برخی مسئولین گفتند بهتر است این 

هزینه را برای بخش های دیگر اختصاص دهیم.

او عنوان کرد: سال ۷۲ اولین پیوند کبد صورت 
گرفت و یک ماه بعد پیوند دوم انجام شد که گیرنده 
آن تا امروز زنده اســت، تاکنون در شیراز 6 هزار و 
۵۰۰ پیوند کبد انجام شده و شیراز بزرگترین مرکز 
پیوند کبد در دنیا است و عالوه بر این در سال ۲۰۱۷ 
میالدی در بیمارستان بوعلی 6۳8 پیوند داشتیم 
که رکورد جهان شکسته شد.ملک حسینی اظهار 
کرد: هزینه های پیوند عضو در بیشــتر کشورها 
بسیار زیاد است اما در ایران به پزشکان هزینه کمی 
تخصیص می دهند، ما زندگــی و خانواده را پای 
پیوند عضو گذاشتیم و فکر کردیم مسئولین بها 
می دهند.او ادامه داد: ما بیمارستان مدرنی با هزینه 
۱6 هزار میلیاردی خیرین ساختیم اما نه دولت برای 

تجهیز آن کاری می کند و نه بیمه ها حمایت دارند.
پدر پیوند کبد ایران بیان کرد: ایرانی های خارج از 
کشور برای ما دستگاه ارسال می کنند الزم است 
گمرکی آن ها کاهش پیدا کند تــا راحت تر این 

دستگاه ها در اختیار بخش درمان قرار گیرد.
او گفت: مــا در پیوند عضو وضعیت بســیار 
خوبی داریم و ۹8 پیوندهای کلیــه از افراد مرگ 
مغزی اســت و در ســال حدود ۴۰۰ مورد پیوند 
داریم، دومین رتبه پیوند لوزالمعده جهان هم به ما 
اختصاص دارد اما باید التماس کنیم تا از ما حمایت 
شود، وزیر پیشین به قول خود وفا نکرد و وزیر کنونی 
هم تا امروز اقدامی انجام نداد، باید توجه داشت که 

در حمایت از پیوند عضو نباید سیاسی کاری باشد.

»جشن نفس« با نکوداشت موفقیت های پزشکان ایرانی در زمینه پیوند عضو برگزار شد؛

یکی بود، هنوز هم هست

دیگر کمتر کسی است که 
خبر نداشته باشد چه بر 

سر یوز ایرانی و توله هایش 
آمده است و حاال هم خبرها 

حکایت از عدم بارداری 
ایران می کنند. با این حال 

دامپزشک معتمد سازمان 
حفاظت از محیط زیست 
می گوید ایران می تواند 

دوباره باردار شود

موضوع ناکارآمدی تیم 
زایمان »ایران« تا اندازه ای 

مهم بود که در مجلس هم 
جلسه ای برای شفاف سازی 

دلیل اتفاق های رخ داده 
و مرگ توله های یوز 

ایرانی تشکیل شد. طبق 
گفته های رئیس فراکسیون 

محیط زیست مجلس 
هیچ کدام از پاسخ های 

مطرح شده از سوی 
محیط زیست قانع کننده 

نبود
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ریحانه جوالیی

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران:
 ۶۶ درصد از خانوارهای تهرانی

 سه نفره و کمترند
رئیس کمیته اجتماعی 
شــورای شــهر تهران از 
شــهرداری خواست که 
حداکثر ظرفیت های خود 
را برای تشکیل خانواده و 
جوانی جمعیت به کار گیرد.به گزارش ایسنا، زهرا شمس 
احسان بیان کرد: گزارش های مرکز آمار در خصوص بعد 
خانوار در شهر تهران نشان می دهد قریب به ۱۲ درصد 
از خانوارهای ساکن در شهر تهران تک نفره، حدود ۲۴ 
درصد دو نفره و ۳۰ درصد سه نفره هستند. به عبارتی 
66 درصد از خانوارهای تهرانی سه نفر و کمتر جمعیت 
دارند. در برخی مناطق شهر تهران نظیر منطقه ۷ بیش 
از ۲۰ درصد از جمعیت منطقه را خانوارهای تک نفره 
تشکیل می دهند و  بررسی آمارهای مربوط به سال های 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵حاکی از آن است که سهم خانوارهای 
دو و سه نفره افزایش یافته و در مقابل سهم خانوارهای 
چهارنفره کاهش یافته است که نشان دهنده ی کوچک 

شدن بعد خانوار در شهر تهران است.
    

 پیش بینی موارد بیشتر ابتال 
به »آبله میمون« در جهان

سازمان جهانی بهداشــت )WHO( پیش بینی 
کرده است که موارد بیشتری از ابتال به »آبله میمون« در 

سطح جهان ظاهر می شود.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که انتظار دارد 
موارد بیشتری از آبله میمون شناسایی شود زیرا نظارت 
بر کشــورهایی که به طورمعمول این بیماری در آن ها 

شایع نیست، گسترش پیدا می کند.
آژانس ملل متحد اعالم کرد: تا روز شنبه، ۹۲ مورد 
تائید شده و ۲8 مورد مشــکوک به آبله میمون در ۱۲ 
کشور عضو سازمان گزارش شده است که ویروس آبله 
میمون بومی این مناطق نیست. همچنین در روزهای 
آینده راهنمایی ها و توصیه های بیشتری به کشورها در 
مورد چگونگی کاهش گسترش ویروس آبله میمون ارائه 
خواهد شد.در گزارش این سازمان آمده است: اطالعات 
موجود حاکی از آن است که انتقال این بیماری از انسان به 
انسان تنها در میان افراد عالمت دار که در تماس فیزیکی 

نزدیک با یکدیگر هستند، رخ می دهد.
    

 حمله سگ های ولگرد
 به دختر ۶ساله در جاسک

مدیر شبکه بهداشت 
جاسک از حمله چند سگ 
بال صاحب به دختربچه ای 
6 ســاله خبر داد و گفت: 
این کودک از ناحیه ران پا 

زخمی شده اما حال عمومی او خوب است.
به گزارش خبرآنالین، عبدالعظیم احمدپور کریانی: 
این دختر به همراه خانواده در ساحل محله یکبنی در 
حال بازی بوده که کمی از پدر و مادرش فاصله می گیرد و 

در همین حین سگ ها به او حمله ور می شوند.
مدیر شبکه بهداشت جاسک افزود: این دختربچه 
خردسال از ناحیه ران پا زخمی شده اما حال عمومی او 
خوب است.احمدپور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ 
موردحمله سگ های بال صاحب به مردم در شهرستان 

جاسک ثبت شده است.
    

سیر صعودی آمار غرق شدگی
جان باختن ۲۸ نفر تنها در ۷ روز

سخنگوی سازمان اورژانس کشور، از ثبت ۱۷۹ مورد 
غرق شدگی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این 
آمار طی هفته گذشته به ۳8 مورد رسید که متأسفانه ۲8 

نفر از این ۳8 نفر جان خود را از دست دادند.
به گــزارش مهــر، مجتبی خالــدی با اشــاره به 
فراوانی محل غرق شــدن افرادی که جان خود را براثر 
غرق شــدگی ازدســت داده اند، بیان کرد: ۹۰ درصد 
از قربانیان، جان خود به هنگام شــنا در رودخانه ها و 

استخرها ازدست داده اند.
    

 تهران امسال 
جزو ۵ استان پرتنش آبی است

مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان تهران 
گفت: شهر تهران امسال 
جزو ۵ الی 6 استان پرتنش 

آبی کشور است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا بختیاری گفت: امسال 
در تهران دومین ســال خشــک متوالی را پشت سر 

می گذاریم.
 وضعیت بارندگی استان تهران مناسب نیست.او 
درباره وضعیت مخازن سدها گفت: در سال قبل بااینکه 
سال خشکی داشتیم 8۱۷ میلیون حجم مخازن بود و 
امسال حجم مخازن 6۱۵ میلیون است که نسبت به 
سال گذشته ۲۰۰ میلیون لیتر کاهش مخازن سدهای 

تهران است.

از گوشه و کنار


