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رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: در حال حاضر ۴۳ 
درصد از تاالب های کشــور پتانسیل تبدیل شدن به منشأ 
گرد و غبار را دارند و این بدان معناست که اگر شرایط تاالب 
مطلوب نباشد و نیاز آبی آن تأمین نشود، می تواند به کانون 
جدید گرد و غبار در کشــور تبدیل شــود.به گزارش ایسنا 
صدیقــه مدرس طباطبایی اظهارکــرد: تعیین و نظارت بر 
تامین نیاز آبی محیط زیستی تاالب ها و رودخانه های کشور، 
تهیه و اجــرای برنامه های حفاظت و احیای تاالب ها، تهیه 
و اجــرای برنامه مدیریت جامع تاالب ها با رویکرد زیســت 
بومی و پایش تاالب های کشــور از اصلی ترین فعالیت های 
سازمان حفاظت محیط زیســت برای حفاظت از تاالب ها 
اســت. وی عدم تامین نیاز آبی محیط زیســتی تاالب ها و 
کاهش آب ورودی به تاالب هــا از منابع آب حوضه تاالب، 
تصرفات و تغییر کاربری های غیرمجاز اراضی تاالب و حاشیه 
تاالب ها، ورود و گسترش گونه های غیر بومی مضر یا مهاجم، 
ورود انواع آالینده های بیولوژیک، شیمیایی و فیزیکی ناشی 
از اراضی کشاورزی، شــهرها، روستاها و صنایع و رسوبات 
ناشی از فرسایش خاک حوضه، اجرای طرح های توسعه ای 
و زیربنایی بزرگ مثل راه ســازی، پتروشــیمی، پاالیشگاه، 
فرودگاه، خطــوط انتقال انرژی در حوضه های تاالبی بدون 
رعایت مالحظات محیط زیستی، استفاده بی رویه و بیش از 
حد توان تجدیدپذیری تاالب مانند شکار و صید غیر مجاز و 
بی رویه و برداشت علوفه و سایر محصوالت تاالبی، تغییرات 
اقلیمی و نواقص و کمبودهای قانونی را از جمله چالش ها و 

تهدیدهای تاالب ها در ایران عنوان کرد.
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های 
ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن تاکید بر ضرورت 
تامین به موقع نیاز آبی تاالب ها تصریح کرد: با اســتناد به 
ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های کشــور، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت مکلف اســت نیاز آبی 
زیســت محیطی تاالب ها را تعیین کند و وزارت نیرو مکلف 
است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون، نسبت به تخصیص 
و تأمین آن اقدام کند. وی افزود: در راســتای اجرای قانون 
و با توجه به حساســیت و شکنندگی وضعیت منابع آب و 
محیط زیســت در حوضه های آبخیز تاالب ها و رودخانه ها 
همچنین به منظور حفظ ســالمتی و پایداری و امکان ارائه 
خدمات اکوسیستمی توسط آن ها، نیاز آبی محیط زیستی 
تاالب ها مطالعه و برای ســه وضعیت خشکسالی، نرمال و 
ترسالی تعیین و در قالب جداول توزیع ماهانه ارائه می شود.
مدرس طباطبایی با اشاره به رویکرد حوضه آبخیزی وزارت 

نیرو در خصوص حجم منابع آب سطحی قابل برنامه ریزی 
برای مصارف محیط زیســتی و پایداری جریان اظهار کرد: 
از آنجا که پــس از خاتمه مطالعات تعیین نیاز آبی محیط 
زیســتی تاالب ها و رودخانه ها و پیگیری تخصیص و تامین 
آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست، تامین آب مورد 
نیاز تاالب ها از سوی وزارت نیرو، به صورت حوضه ای صورت 
می پذیرد، شــرح خدمات تعیین نیاز آبی محیط زیســتی 
مصوب ســازمان نیز به صورت حوضه ای تدوین شده است.
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه در حال حاضر 
پروژه های تعیین نیاز آبی محیط زیستی ۳۶ مجموعه تاالبی 
و رودخانه ای خاتمه یافته اســت و ۱۴ مجموعه در دست 
مطالعــه و یا تدقیق و بازنگری قــرار دارد، گفت: تخصیص 
و تامیــن نیاز آبی محیط زیســتی تاالب ها و رودخانه های 
کشور طی جلسات مشترک کارگروه آب و محیط زیست با 
بخش های مختلف وزارت نیرو و روسای حوضه های نه گانه، 

به صورت مستمر در دست پیگیری قرار دارد. 
وی در ادامه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در 
راســتای عمل به وظیفه قانونی مصرح در قانون حفاظت، 
احیاء و مدیریت تاالب های کشــور نســبت به تامین نیاز 
آبی محیط زیســتی تاالب هــا اقدام و نتایــج مطالعات را 
به صورت رســمی به وزارت نیرو اعالم کرده اســت.مدرس 
طباطبایی اضافه کرد: آنچــه در این زمان ضروری به نظر 

می رســد، تدوین برنامه مدون و اجرای آن توســط وزارت 
نیرو در راستای تامین نیاز آبی مورد نیاز تاالب ها به صورت 
مســتمر، به موقع و با هماهنگی ســازمان حفاظت محیط 
زیست است.وی خاطرنشان کرد: به رغم جلسات، مکاتبات 
و پیگیری های انجام شــده، همکاری ثمربخشــی از سوی 
وزارت نیرو صورت نپذیرفته است و بعضا چنانچه اقدامی نیز 
صورت پذیرفته، به صورت کوتاه مدت و مقطعی بوده است 
و پاسخگوی تامین نیاز محیط زیستی تاالب ها و جلوگیری 
از آثار تخریبی بلند مدت در آن ها نیست.رئیس گروه منابع 
آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های سازمان حفاظت 
محیط زیســت وضعیت فعلی تاالب های کشــور را بیانگر 
نبود اراده برای تامین نیاز آبی آن ها توســط شــرکت های 
آب منطقه ای وابسته به وزارت نیرو دانست.وی با یادآوری 
این موضوع که عدم تامین نیاز آبی محیط زیســتی، اثرات 
تخریبی بلند مدتی بر تاالب ها دارد، گفت: افزایش شــوری 
آب تاالب، کاهش ظرفیت زیســتگاهی، کاهش شدید توان 
حمایــت کنندگی تاالب ها از معیشــت جوامع بهره بردار و 
بومی و خشک شدن تاالب از مهمترین اثرات تخریبی عدم 

تامین نیاز آبی آن ها است.
به گفته مدرس طباطبایی، یکی از آثار تشــدیدی تخریب 
تاالب ها، تبدیل شــدن بخش های وسیعی از بستر آن ها به 
منشــاء برداشت گرد و غبار و شــدت بخشیدن به غلظت 
ریزگردها در اطراف تاالب اســت که در برخی موارد اثرات 

آن از مرزهای کشــورها نیز عبور کرده اســت و بخش های 
وسیعی از کره زمین را در بر می گیرد.وی ضمن مرور برخی 
از ارزش هــای تاالب ها همچون حفاظت از تنوع زیســتی 
و ذخایر ژنی وابســته به تاالب تاکید کرد: بیشــترین تنوع 
حیات و تولید ماده زنده در واحد سطح در تاالب ها صورت 
می گیرد. این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: تاالب ها 
به موازات آنکه از جذاب ترین و بکرترین محیط های طبیعی 
اکوتوریسم و زیبایی شناختی و کنترل کننده طبیعی و موثر 
ســیالب ها و رسوبات حوضه خود هستند، در تنظیم اقلیم 
محلی و تلطیف هوا هم نقش دارند. وی اشاره ای هم به نقش 
تاالب ها در تثبیت ازت و چرخه کربن کرد و گفت: تاالب ها 
تثبیت کننده بسیاری از مواد زائد و بار آلودگی بیولوژیک و 

شیمیایی آب های سطحی ورودی به خود هستند. 
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: افزون بر اینکه 
تاالب ها تامین کننده آب کشاورزی و شرب و سایر نیازهای 
معیشتی مردم بومی هستند، خاستگاه انواع گیاهان دارویی،  
غذایی و صنعتی نیز به شــمار می آیند. وی با اعالم اینکه 
در حال حاضر تعداد ۲۲۶ تاالب شامل تاالب های فهرست 
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های 
کشــور تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت 
اســت، گفت: بیشتر این تاالب ها که وسعتی در حدود ۳.۴ 
میلیون هکتار از کل مســاحت کشــور را در بر گرفته اند، 
دارای برنامه های مدیریت و احیا هستند.مدرس طباطبایی 
یادآور شــد: از میان تاالب های فوق، ۲۵ مجموعه تاالبی از 
جملــه تاالب های ارومیه، انزلــی، میانکاله و خلیج گرگان، 
گاوخونی، ارژن و پریشان، شادگان و هامون با وسعتی حدود 
۱.۴ میلیون هکتار از جمله تاالب های رامســر سایت ایران 

هستند.
وی افــزود: از مجموع ۲۲۶ تاالب ذکر شــده، بالغ بر ۴۲ 
تاالب کشور، منشــاء گرد و غبار هستند که از جمله آن ها 
می توان به تاالب های هورالعظیم، شادگان، ارومیه، هامون، 
میقان، صالحیه، بختگان و ... اشــاره کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ســازمان حفاظت محیط زیست رئیس گروه 
منابــع آب، پایش و آینده پژوهشــی تاالب های ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در پایان گفت: در حال حاضر ۴۳ 
درصد از تاالب های کشــور پتانسیل تبدیل شدن به منشأ 
گرد و غبار را دارند و این بدان معناســت که اگر شــرایط 
تاالب هــا مطلوب نباشــد و نیاز آبی آن ها تأمین نشــود، 
می توانند به کانون های جدید گرد و غبار در کشــور تبدیل 

شوند.

رئیس گروه منابع آب و پایش تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

۴۳ درصد تاالب های کشور در معرض تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار
مدیرعامل توزیع برق گیالن: 

مصرف برق ادارات با دقت پایش می شود 
گروه شهرستانها: مهدیزاده درخصوص افزایش مصرف انرژی برق با توجه به 
گرم شدن هوا اظهارداشت : طی سالیان گذشته گرمای بی سابقه ای در کشور و 
استان گیالن شــاهد بوده ایم و  به ازای هر درجه افزایش دمای هوا حدود ۶0 

مگاوات توان مصرفی برق افزایش می یابد.
وی گفت: عمده مصرف برق استان در بخش مشترکین خانگی است و این امر به 

علت استفاده بیشتر از لوازم برقی خصوصا وسایل سرمایشی است. 
مدیرعامل توزیع برق گیالن خاطر نشان کرد: از ابتدای بهمن سال گذشته یارانه 
انرژی در کل کشور عادالنه سازی شده است و دراستان گیالن در  ماههای عادی 
سال میزان الگوی مصرف  برای  مشترکان برق ۲00 کیلو وات می باشد ولی از 
۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور بعلت آنکه استان ما در شرایط اقلیمی گرمسیری ۴ قرار 

دارد،  مقدار الگوی مصرف به ۴00 کیلووات درماه افزایش می یابد. 
مهدیزاده تاکید کرد: عدول از الگوی مصرف تعیین شده برای مشترکین موجب 
افزایش قیمت و بهای برق مصرفی خواهد شــد اما این افزایش قیمت تنها ویژه 
پرمصرف ها است و مشترکینی که مطابق الگو یا حتی کمتر، برق مصرف می کنند 
تغییــری در مبلغ قبوض برق این گروه ایجاد نخواهد شــد و هیچ جای نگرانی 
برای آنها وجود ندارد. وی افزود: در این طرح حتی برای مشــترکین خانگی که 
اســتفاده صحیح، بهینه و طبق الگو دارند مشوق های بسیار خوب و پنج برابری 

درنظر گرفته شده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیالن در مورد تشویق های ۵ برابری 
گفت: بر اســاس مصوبه دولت برای مصارف مشترکین خانگی در تابستان سال 
۱۴0۱ از ۱۵خرداد تا ۱۵ شهریور تشویق های ۵ برابری محاسبه می شود یعنی 
اگر مشترکی مصرف کمتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشد از نرخ 
تشــویقی ۵ برابری برخوردار خواهد شد و به ازای هر یک کیلوواتساعت کاهش 
مصرف نسبت به سال گذشــته ۳00 تومان پاداش تعلق می گیرد که این عدد 

سال گذشته ۶0 تومان بود.
مهدیزاده درخصوص راهکارهای مدیریت مصرف انرژی برق بیان داشت :  دمای 
آسایش ۲۵ درجه است و قرار دادن درجه کولرهای گازی روی این درجه تاثیر 
بسیار چشمگیری در کاهش مصرف و همچنین کاهش بهای برق مصرفی دارد، 
همچنین ساعات اوج مصرف در روز از ساعت ۱۲ الی ۱8 و در شب از ساعت ۲0 
الی ۲۴ می باشد که مشترکین محترم لطفا  از استفاده همزمان چند وسیله برقی  

در این بازه های زمانی خودداری کنند . 
مهدیزاده تاکید کرد: براساس تصویب هیات وزیران دستگاه های اجرایی، بانک ها، 
نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به کاهش مصرف انرژي برق 
هستند و براین اساس ادارات باید مصرف انرژي خود را در ساعات اداري تا سقف 

70% مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند.
وی افزود: همچنین ادارات باید مصرف خود را پس از پایان ساعات کاري تا ۶0 

درصد نسبت به ساعات مشابه سال قبل کاهش دهند.
مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: کنترل رعایت دقیق برنامه ها توسط ادارات، 
از طریــق رؤیت پذیري و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپ هاي نظارتي در هر 
شهرستان انجام مي شود و بر اساس مصوبه مذکور در صورت عدم رعایت سقف 
مجاز مصرف توسط دستگاه هاي مشــمول، با اخطار قبلي، نسبت به قطع برق 

خاطیان اقدام خواهد شد.
وی در پایان گفت: این اقدامات به منظور تامین پایدار برق مشــترکان خانگي و 
تــداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و به همین دلیل، ادارات باید پس از پایان 
ساعات کاري، نسبت به خاموش کردن سیستم هاي سرمایشي و روشنایي هاي 

غیرضروري اقدام کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی: 
هالل احمر کار پشتیبانی انجام می دهد و با تمام توان 

در خط مقدم فعالیت هستم
گروه شهرستانها: مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی در نشست 
خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی گفت: هالل احمر کار پشتیبانی انجام 
می دهــد و امدادگران در همه صحنه ها وجــود دارد.امیر جعفرزاده افزود: پایگاه 
امداد جاده ای پشتیبان اورژانس است و ۱7 پایگاه ثابت داریم و ۳ مورد هم توسط 

مجری »راه و شهرسازی« در حال ساخت است. 
وی ادامه داد: بجز در ۵ استان کشور بالگرد هوای در سایر استان ها مستقر است 
و آذربایجان غربی با آذربایجان شرقی بصورت مشارکتی ۱۵روز در ماه به همدیگر 
کمک می کنند و بنام استان هلیکوپتر نداریم. جعفرزاده از کمبود نیرو در جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربی هم انتقاد کرد و خاطرنشــان ساخت: کار امدادگری 
و فعالیت در مراکز مختلف توسط داوطلبین انجام می گیرد. مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربی اذعان کرد: ۲۳0 خانه هالل در مناطق آســیب پذیر 

در سطح استان برای آمادگی شناسایی شده است. 
وی با تاکید بر اینکه کلیه پایگاه های امدادی مجهز به آمبوالنس هستند، اذعان 
کرد: از روند اجرای پروژه پایگاه امداد نجات جاده ای ســلماس راضی نیستم ولی 
هیچ خدمتی تعطیل نیســت و امدادگران مشــغول فعالیت هستند. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمــر آذربایجان غربی گفت: بنده با تمــام توان در خط مقدم 
فعالیت هســتم و تا زمانی که پروژه های نیمه تمام تکمیل نشــود طرح جدید 

کلنگ زنی نخواهد شد. 
جعفرزاده اذعان کرد: کلنگ زنی های بی مورد شــهرت نمایی است و نباید پایگاه 
جدیــدی بدون اختصاص بودجه و چارچوب تعریف شــود. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربی در واکنش به جابجایی نیروها تاکید کرد: حق طبیعی 
یک مدیر است که با نیروهای همراه خودش کار کند و بنده هم معتقدم باید از 
نیروهای توانمند استفاده شود و به صراحت اعالم می کنم در کار کردن با کسی 

تعارف ندارم.

اخبار کوتاه

معاون آموزش و پیشــگیری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: بــازار بزرگ اصفهان با 8 
کیلومتر طول و ۱۲ هزار واحد صنفی یکی از نقاط پرخطر 
شــهر محسوب می شــود که باید هرچه سریع تر نسبت به 
ایمن ســازی آن اقدام کرد.مسعود عنایت زاده، با بیان اینکه 
به جز شــهرداری تمامی ارگان های مسئول در تأمین ایمنی 
بازار بزرگ اصفهان، از انجام اقدامات الزم کنار کشــیده اند، 
اظهار کرد: میراث فرهنگی اصفهان یکی از ارگان های دخیل 
و مسئول است و اقداماتی از جمله شارژ کردن کپسول ها در 

طول بازار از وظایف این نهاد است، اما نه تنها این کپسول ها 
سال هاســت شارژ نشده اند، بلکه تعدادی از آن ها به سرقت 
رفته اســت و جایگزین نشــده اند، همچنیــن جعبه های 
آتش نشــانی)اف( در بازار باید فعال باشند که بازهم مورد 
بی توجهی میراث فرهنگی قرار گرفته است.معاون آموزش 
و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، با بیان اینکه برق کشــی بازار اصفهان عاملی برای 
وقوع حادثه آتش سوزی است، خاطرنشان کرد: به رغم اینکه 
ســال ها برای ساماندهی و رســیدگی به وضعیت نابسامان 

ایمنی بازار جلسات متعددی برگزار کرده و مکاتباتی انجام 
دادیم، اما هنوز منتج به نتیجه نشده است.

وی افــزود: بیرون زدگی مغازه ها امکان تــردد خودروهای 
امدادی را در بازار میدان امام)ره( ســلب کرده و فضا برای 
تردد خودروهای ســبک و موتورســیکلت های چهارچرخ 
وجود ندارد، این در حالی اســت که هرکدام از کسبه تا 70 
ســانتی متر بیرون از مغازه خود مجاز به قرار دادن ویترین 
هستند تا امکان تردد خودروها در مواقع بحران فراهم باشد، 
اما کسبه هم همکاری خوبی در این زمینه ندارند.به گزارش 

ایسنا و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
عنایت زاده با تأکید بر اینکه شهرداری و سازمان آتش نشانی 
تا حد توان و امکانات موجود برای ایمن ســازی بازار اقدام 
کرده اند، گفت: تا وقتی همکاری تمام ارگان های دخیل مثل 
میراث فرهنگی، اداره برق و حتی مشارکت بازاریان نباشد، 
نمی توان بیش از این کاری انجام داد.وی خاطرنشــان کرد: 
در زمان حاضر ســه نقطه از طول بازار اصفهان برای احداث 
پایگاه آتش نشانی جانمایی و از اداره اوقاف خریداری شده تا 

با تغییر کاربری اقدامات الزم انجام شود.

یزد درگیر ریزگردها 

خطراتی که بازار بزرگ اصفهان را تهدید می کند

اســتاندار مازندران گفت: زیرساخت های سواحل دریای خزر هنوز برای حضور و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی مناسب نیست.حسینی پور گفت: مهمترین مساله 
و اولویت اول در طرح های دریا حفظ جان مردم اســت و همه مردم و مسئوالن 
باید به شکل ویژه وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.او گفت: در سال های 
گذشته دســتگاه های دولتی مستقر در سواحل می توانستند در بخش های تحت 
تصرف خود ســواحل را مدیریت کنند، اما امســال مسیر ساحلی بسیار طوالنی 
شــده است و به شدت نگران غرق شــدن افراد هستیم.به گفته استاندار با وجود 
همه کار هایی که در ســواحل شده است بسیاری از کار های نکرده هم در ساحل 
وجود دارد که وزارت کشور باید برای مدیریت آن به استان کمک کند.طرح سالم 
سازی دریا از سال۹۱ با هدف کاهش غریق در آب های ساحلی مازندران آغاز شد 
و پارسال در۹۱ نقطه ســاحلی ۹00 ناجی غریق بکار گرفته شدند، اما امسال با 
توجه به حجم ســواحل آزاد شده و تسهیل در تردد گردشگران، خطر غرق شدن 

در دریا تهدیدی جدی است.
به گفته اســتاندار اگرچه سیاست کلی اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
در مدیریت ســواحل اســت تا بخش خصوصی هم برای سواحل هزینه کند هم 
درآمد داشته باشد، اما هنوز زیرساخت های الزم برای حضور سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در سواحل فراهم نشده است که وزارت کشور باید به صورت ویژه به این 
موضــوع و پرداخت مطالبات ناجیان غریق نگاه کند.۳ میلیارد تومان از مطالبات 
ناجیان غریق که پارسال در طرح های دریا فعالیت می کردند هنوز پرداخت نشده 
است.حسینی پور از محمد عباســی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی 
کشــور که در مراسم  آغاز رســمی طرح دریا در چالوس  حضور داشت خواست 

وزارت کشور نســبت به مطالبات ناجیان غریق که بار ها و بار ها اعالم شده است 
فکر اساسی کند و اگر ساحل و دریا برای کشور مهم است اجرای طرح دریا نیزنیاز 
به بودجه دارد که باید تامین شود.استاندار گفت: کاهش ۵0 درصدی غریق شعار 
امســال همه مسئوالن باید باشد و هر مازندرانی نیز به عنوان یک ناجی غریق به 
مسافرانی که قصد بهره گیری از آب دریا دارند نسبت به شنا در مناطق ممنوعه 
هشــدار دهد.او عملکرد رسانه ملی در آزادسازی سواحل را بسیار خوب دانست و 
افزود: آموزش مردم برای استفاده از دریا و فرهنگ سازی نیز باید در دستور کار 

نهاد های فرهنگی و اجتماعی باشد.

استاندار مازندران:

زیرساخت های ساحلی برای حضور سرمایه گذاران آماده نیست

ریزگردها هوای شــهر یزد و شهرستان های استان را در وضعیت ناسالم قرار داده 
تا ســاکنان شهرجهانی نیز درگیر بحران ریزگردها باشند.به گزارش ایلنا از یزد، 
آلودگی هوا ناشــی از پدیده ریزگرد که پیش از این استان های جنوبی کشور را 
تحت الشعاع قرار می داد در بهار سال جاری آسمان صاف و هوای پاک شهر جهانی 
یزد را درگیر خود کرده تا بحران ریزگردها در شهر یزد نیز خود را نشان دهد.اداره 
کل هواشناسی استان یزد نیز از اسفند سال گذشته مکرر هشدارهای سطح زرد و 
نارنجی در خصوص وضعیت هوا و وقوع پدیده ریزگرد به مسئوالن داد و گروه های 
حســاس را در خطر دانست.رضا برهانی؛ مدیرکل سازمان هواشناسی استان یزد 
با بیان اینکه وضعیت آلودگی هوا در کل کشــور خود را نشان داده اظهار داشت: 
وقوع توفان و ریزگرد در استان یزد مسبوق به سابقه است اما طی چندسال اخیر 
با گرم شــدن زمین، افزایش دمای متوســط و خشکسالی، پدیده ریزگرد شدت 
بیشتری پیدا کرده است.وی با بیان اینکه ریزگردهای استان یزد عمدتا از سمت 
غرب است افزود: ریزگردها ارتباط مستقیم با خشکسالی دارد و در شرایطی که 
همه کشور درگیر خشکسالی است قطعا ریزگرد، هوا را تحت تأثیر قرار می دهد.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان یزد با بیان اینکه مناطقی از استان تحت تأثیر 
وضعیت آلودگی و ریزگرد قرارگرفته اند ادامه داد: طبق سامانه پیش بینی وضعیت 
جوی هوا، تداوم غبار آلودگی در برخی مناطق استان بویژه مناطق شمالی، شرقی 
و مرکزی را خواهیم داشــت که از بعد از ظهر امــروز ) 8 خردادماه ۱۴00 ( به 
تدریج رو به بهبود خواهد بود.وی با بیان اینکه برای بعد از ظهر دوشــنبه گاهی 
وزش باد نســبتاً شــدید با احتمال گرد و خاک در شهر یزد پیش بینی می شود 
افزود: وزش بادهای شــدید و وقوع پدیده ریزگرد از جمله معضالت اســتان یزد 
است که هرساله خسارات پیدا و پنهان فراوانی را به این استان هم وارد می کند 
و ما در این اداره تنها در ســه سطح هشدارهایی را برای مسئوالن ارائه می کنیم 
که متعاقب آن تصمیم گیری الزم را داشته باشند.برهانی درباره تعطیلی مدارس 
ناشــی از پدیده ریزگرد با تاکید بر اینکه هواشناسی تنها بر اساس سامانه جوی 
می تواند هشــدار صادر کند عنوان کرد: تعطیلی مدارس و تصمیمات مربوط به 

آلودگی هوا از سوی مسئولین استانی در بخش های مختلف گرفته می شود.
وی میزان دقت پیش بینی های هواشناسی استان یزد در کوتاه مدت را بین 8۵ تا 
۹0 درصد اعالم کرد و گفت: هر چه به عرضهای میانی نزدیک شویم به ویژه در 

مناطقی مانند یزد که پارامترهای تعیین کننده دیگری نیز نقش آفرینی می کند 
از دقت پیش بینی ها کاسته و اشتباهاتی هم را در آنها مشاهده می شود.مدیرکل 
سازمان هواشناسی استان یزد اظهار داشت: هواشناسی یزد تمام مخاطرات جوی 
را از ۲۴ تا ۹۶ ساعت قبل از وقوع با دقت پیش بینی و اطالع رسانی کرده است.

محمدصالح جوکار؛ نماینده یزد و اشــکذر در مجلس شورای اسالمی نیز درباره 
آلودگی هوای اســتان و پدیده ریزگرد گفت: گرد و غبار ناشی از خشکسالی ها و 
ناکافی بودن پوشش گیاهی و کاهش سطح پوشش گیاهی باعث به وجود آمدن 
کانون های گرد و غبار و ریزگرد اســت.وی با تاکید بر اینکه باید ســطح پوشش 
گیاهی را حفظ کنیم و برای تثبیت خاک به کاشــت فضای سبز جدید متناسب 
و مقاوم به اقلیم گرم و خشک استان اقدام شود افزود: ریزگردها مشکالت جدی 
را برای مردم ایجاد کرده که الزم اســت از مسیر دیپلماسی و حقوق بین الملل 
مقابله با آن دنبال شــود.جوکار با بیان اینکه ریشه پدیده ریزگردها به شکلی که 
در ســال جاری با آن مواجه هستیم به برخی از کشورهای همسایه باز می گردد 
که پروتکل های بین المللی را زیر پا گذاشــته اند بیان کرد: از سوی دیگر منابع 
آبی محدودی که در منطقه وجود دارد و خشکسالی های پی در پی و دست کاری 
انســان در طبیعت دست به دســت هم داده تا برخی از قسمت های کشورهای 
همســایه فاقد پوشش گیاهی باشــد و به منشــا ایجاد ریزگردها و گردبادهای 

منطقه ای تبدیل شود.
وی با بیــان اینکه ریزگردهای کشــور ما مربوط به منطقه اســت عنوان کرد: 
ریزگردهایی که وارد کشــور ما می شود از کشور عراق، ترکیه و بخشی دیگر نیز 
مربوط به کشــور عربستان سعودی اســت که به طور کلی بخش های عظیمی از 
کشــور مــا را دربرمی گیرد.نماینده مردم یزد در مجلس بــا تاکید بر اینکه باید 
جلوی پروژه های سدسازی در کشورهای همسایه گرفته شود اظهار داشت: نباید 
اجازه داد تا منابع آبی غصب شــده و این پدیده را تشدید کند لذا باید جلساتی 

با کشورهای همسایه به طور پیاپی برگزار شده و نگرانی های ما منتقل شود.
وضعیت نامناســب هوا به ویژه هنگام وقوع پدیده ریزگرد حتی با چشم هم قابل 
 رؤیت اســت و در کمترین میزان هم دید افقــی نیز کاهش پیدا می کند که در 
چنین شرایطی توصیه هواشناسی و مسئوالن بهداشت و سالمت جامعه پرهیز از 
خروج غیرضروری مردم از منزل است.محسن میرزائی معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشــکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه اســتفاده از دوچرخه و هرگونه 
فعالیت ورزشــی به دلیل حجم، تعداد و عمق تنفس در چنین شرایطی آسیب 
را در پی دارد اظهار داشــت: کودکان، افراد مســن و زنان باردار جزو افراد خاص 
بوده و بیماران حســاس، بیماران قلب و عروقی، بیماران متالء به آسم و بیماران 
تنفسی نیز باید هشدارها را جدی گرفته و از منزل خارج نشوند.وی با بیان اینکه 
ذرات ریز گرد و خاک در هوا ســریعا جذب ریه می شــود افزود: در شرایط غیر 
اضطراری نباید از خانه خارج شــد و تنها در صورتــی که ناچار به بیرون آمدن 
هستیم باید استفاده از ماسک را به طور جد داشته باشیم تا از بروز حوادث ناگوار 

و بیماری های خطرناک جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، گرچه ریزگردها ناشــی از پدیده خشکســالی و بی آبی کشــور 
همه اســتان ها را به شــکلی و در مقیاس های کم و زیاد در گیر کرده اســت اما 
به وضوح روشن اســت که باید برنامه ریزی در این خصوص را با همت نخبگان 
و اندیشــمندان در دســتور کار قرار داد و از انجام طرح ها با شیوه آزمون و خطا 

دوری کرد.

 
آگهی مزایده )اجاره( عمومی جذب سرمایه گذار

جهت ساخت و اجاره بهره برداری شهربازی پروژه پارک سالمت

نوع قراردادحداقل جمع سرمایه گذارینشانیمساحت عرصهآورده شهرداریشرح پروژهردیف

۱
تجهیز و بهره برداری 
جهت ایجاد شهربازی

زمین، مجوزات و 
انشعابات

۱00۵۳/۲۲مترمربع
بهشهر، کمربندی غربی، جنب 

جایگاه سوخت CNG شماره یک
۱۵0/000/000/000ریال

BOLT ساخت اجاره 

بهره برداری، انتقال

۱- شــرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 84/000/000 ریال را به عنوان سپرده 
شــرکت در مزایده به صورت وجه نقد به شــماره حســاب 0108013272007 به نام 
شهرداری به شهر نزد بانک ملی واریز و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
سه ماهه ضمیمه اسناد مزایده گردد. اصل فیش یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه 
در پاکت »الف« قرار داده و پاکت های الف و ب را تحویل امور مالی و ذیحسابی نمایند.

۲- پیشنهاد دهندگان مکلفند مبلغ تضمین شرکت در مزایده )فیش بانکی یا ضمانت 
نامه( را در پاکت »الف« و کپی کارت ملی و پرینت شــماره ثبت ثنا و پرینت حســاب 
حداقل شش ماهه )جهت ارزیابی توان مالی(، مهر و امضاء تمامی صفحات تیپ قرارداد 
و بارگذاری آن در ســامانه ستاد ایران ســوابق کاری مرتبط با موضوع مورد اجاره را در 
پاکت »ب«  قرار داده که پس از بررسی توانمندی مالی و احراز صالحیت شرکت کننده 
پاکت ج بازگشــایی می گردد. فرم پیشــنهاد قیمت را مطالعه و قیمت پیشنهادی را در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« بارگذاری نمایند. 
تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز یکشنبه مورخ 1401/03/08، نوبت دوم روز دوشنبه 

مورخ 1401/03/16
مهلت دریافت اســناد: کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی می توانند تا ســاعت 
آدرس بــه  از ســامانه ســتاد  را  اســناد   1401/03/16 مــورخ  دوشــنبه  روز   ۱۱ 

www.setadiran.ir دریافت نمایند.
مهلت تحویل اسناد:  اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا ساعت ۱۱ روز پنجشنبه 
مورخ 1401/03/26در سامانه تدارکات دولت )ستاد( بارگزاری گردد. شرکت کنندگان با 
ارائه اسناد و مدارک الزم اوال نسبت به اثبات توانمندی خویش برای انجام پروژه حاضر 
اقدام و ثانیاً شــهرداری پس از احراز توانمندی، طرح ها و پیشنهادات واصله را بررسی و 

سرمایه گذار واجد شرایط را انتخاب خواهد نمود.
زمان بازگشایی پاکت ها: بازگشایی پاکت ها در کمیسیون معامالت شهرداری بهشهر 

ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 برنامه ریزی شده است.
نحوه دریافت اسناد: متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد از طریق سامانه 

ستاد به آدرسwww.setadiran.ir  اقدام نمایند.
خالصه اطالعات پروژه:

نشانی محل اجرای پروژه بهشهر، کمربندی غربی، جنب جایگاه سوخت CNG شماره 
یک، پارک سالمت 

مشــخصات پروژه: احداث شــهربازی طراحی، بهره برداری، انتقال در پارک سالمت 
به روش ســرمایه گذاری BOLT  براساس طرح و مشــخصات مورد تایید هیئت عالی 

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری بهشهر در انجام مشارکت ظرفین
سایر موارد:

۱- هزینه های مربوط به آگهی فراخوان به عهده برنده فراخوان می باشد.
۲- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشد.

۳-  پیشنهاد دهندگان می بایست یک نســخه از تمامی اسناد دریافتی را با قید قبولی 
کلیه شرایط مندرج در آن امضاء و به پیشنهاد مورد نظر خود ضمیمه نموده و تصمیم 

نماید.
۴- پیشــنهاد می بایست از حیث میزان ســرمایه گذاری، طول دوران مشارکت و مدت 

اجرای پروژه مشخص و معین باشد.
۵- بررسی پیشــنهادهای دریافتی از شرکت کنندگان، تشــخیص برنده و ابالغ برنده 

فراخوان حداکثر ظرف مدت دو هفته انجام خواهد پذیرفت.
۶- برنده فراخوان باید از تاریخ ابالغ ظرف مدت هفت )7( روز به واحد امور سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری بهشهر مراجعه نماید. چنانچه برندگان اول، دوم و سوم 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در زمان فراخوان مندرج می باشد.

 8- ضمنــاً کلیــه مراحــل فراخــوان صرفــاً از طریــق ســامانه ســتاد بــه آدرس
www.setadiran.ir  و بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

یاسر احمدی – شهردار بهشهر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

شهرداری بهشهر در نظــر دارد مطابق صورتجلســه مورخ 1401/01/28 هیئت عالی 
ســرمایه گذاری شهرداری بهشهر و بند ۵ صورتجلســه شماره ۶۶ مورخه 1400/10/04 
 شــورای اسالمی شــهر بهشــهر در عرصــه ای مربوط به پــارک ســالمت خویش به 
 مساحت ۱00۵۳/۲۲ مترمربع در پالک فرعی ۶۶۶ از ۱۱-اصلی بخش ۱8 ثبت بهشهر

  واقــع در بهشــهر، کمربنــدی غربی، جنــب جایگاه ســوخت CNG شــماره یک، 
 جهت احداث شــهربازی سرپوشیده به مســاحت تقریبی ۲000 مترمربع، رستوران به 

 مساحت تقریبی ۴00 متر مربع، پارکینگ به مساحت ۱۳000 مترمربع و غرفه های تجاری 
 و فروشــگاهی به مســاحت تقریبی ۱000 مترمربع و مابقی به صورت شهربازی روباز
  و نیــز بخشــی بــه صورت فضای ســبز پــارک بــا حفــظ مالکیت شــهرداری به
  صورت ســرمایه گذاری به شــیوه BOLT بــا بهره مندی از ســرمایه بخش خصوصی
  از طریــق فراخــوان عمومی بــه ســرمایه گذاران واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل

 واگذار نماید.

)نوبت اول(


