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آیا ایران از ورشکستگی آب نجات یافته است؟

هشدار سازمان ملل متحد :

خشکسالی دنبالهدار!

جهان به سمت آپارتاید اقلیمی
پیش میرود

یک کارشناس سازمان ملل روز سهشنبه
هشدار داد که جهان در حال پیش روی به
سمت «آپارتاید اقلیمی» است که میتواند
باعث شود افرادی که در فقر شدید زندگی
میکنند به بیشترین میزان تحت تأثیر گازهای
گلخانهای و اثرات آن قرار گیرند؛ چرا که افراد
ثروتمند به معنی کامل کلمه با پول ،خود را از
مشکالت خارج میسازند.
«فیلیپ آلستون» گزارشگر ویژه سازمان ملل
در زمینه فقر شدید در حقوق بشر در جریان
یک کنفرانس در ژنو سوئیس اعالم کرد که
تغییرات اوضاع اقلیمی تاثیر عمیقی بر حقوق
بشر خواهد داشت زیرا تنها افراد ثروتمند
میتوانند از خود در برابر بدترین اثرات ناشی
از تغییر اوضاع اقلیمی محافظت کنند .وی
خاطرنشان کرد که حتی گرمایش  ۳۴درجه
فارنهایتی دمای هوا تا سال  ۲۱۰۰باعث افزایش
بیش از حد دما در بسیاری از مناطق جهان
میشود و جمعیت محروم جهان را با ناامنی
غذایی ،از دست دادن درآمد و بدتر شدن
وضعیت سالمتی تهدید میکند .این موضوع
باعث میشود که افراد بسیاری مجبور به
انتخاب گزینهای از میان گرسنگی و مهاجرت
شوند .آلستون در بیانیهای عنوان کرد :از بد ِ
حادثه در حالی که مردم کشورهای فقیر
تنها مسئول بخش کوچکی از انتشار گازهای
گلخانهای در جهان هستند اما بیشترین اثرات
تغییر اوضاع اقلیمی متوجه آنها خواهد بود
و این افراد حداقل توانایی را برای محافظت
از خود دارند .ما با یک سناریوی «آپارتاید
اقلیمی» روبهرو هستیم که در آن کشورهای
ثروتمند با پرداخت پول از گرم شدن بیش از
حد ،گرسنگی و درگیری فرار میکنند اما دیگران
باید رنج ببرند .آلستون گفت :این عدم تعادل
اقتصادی موجب به چالش کشیدن توسعه
و مراقبتهای بهداشتی در سراسر جهان
میشود .وی افزود :تغییر اوضاع اقلیمی جهان
به خنثی شدن پیشرفتهای دست کم ۵۰
سال گذشته در زمینه توسعه ،بهداشت جهانی
و کاهش فقر را تهدید میکند .تغییر اوضاع
اقلیمی جهان میتواند بیش از  ۱۲۰میلیون
نفر دیگر را تا سال  ۲۰۳۰در فقر قرار دهد و
بیشترین تاثیر را در کشورهای فقیر ،مناطق
و مکانهایی خواهد داشت که افراد فقیر
در آن زندگی و کار میکنند .این کارشناس
سازمان ملل بیان کرد :تغییر اوضاع اقلیمی
همچنین به شیوههای گوناگون بر جنسیتها
نیز تاثیر خواهد گذاشت و زنان و دختران را
آسیبپذیرترمیسازد.

هشدار محیط زیست تهران
به واحدهای مستنکف
از قانون خاک

سیل در شهرهای کشور عالوه بر اثرات
تخریبی خود زمینهساز وقوع سیل دیگری نیز
در افکار عمومی شد .شایعات زیادی که بعد از
سیل مطرح شد و نمیتوان از اثرات تخریبی آن
بر افکار عمومی غافل شد .این شایعات به ترتیب
زیر مطرح میشود و انگیزه مطرح کنندگان آن
مشخص نیست ،برخی از روی ناآگاهی و شاید
برخی برای اینکه بیشتر الیک و فوروارد شوند.
مثال گفته میشود دوره سی ساله خشکسالی
در ایران تمام شده است .برخی میگویند ایران
وارد دوره بلندمدت ترسالی شده است .گروهی
میگویند تغییر اقلیم باعث سیلهای اخیر در
ایران شده و برخی دیگر شایعه میکنند که
مشکل ورشکستگی آبی در ایران و بحران آب
به خاطر بارندگیهای اخیر حل شده است.
فارغ از بحث سیل ،امسال خبرها در رابطه
با میزان بارندگی در کل کشور برخالف سال
گذشته بسیار خوب بود ،میزان بارندگی نسبت
به پارسال و حتی نسبت به میانگین بلندمدت
کشور به شدت رشد داشته اما متخصصان بر
این باورند که وضعیت به وجود آمده در دو
سال گذشته استثنایی بوده و در بلندمدت باز
هم میزان بارندگی کشور کاهش پیدا میکند.
در واقع افزایش بارشها در کشور مورد تایید
مسئوالن و کارشناسان این حوزه است اما باید
در نظر داشت این بارشها استثنا است و در
یک بازه زمانی بلندمدت به هیچ وجه تاثیری
بر کاهش میزان و اثرات خشکسالی ندارد.
کاهش میزان بارندگی ،به همراه مسائل دیگری
مثل مصرف  ۹۲درصد کل آب کشور در حوزه
کشاورزی ،باعث شده ایران در چند سال اخیر
با کمآبی عجیبی روبهرو شود به طوری که مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در هفته
گذشته در گزارشی اعالم کرد که بیش از نیمی
از جمعیت ایران در تابستان امسال با تنش
آبشرب درگیر شدند .اما امسال وضعیت تغییر
کرد ،وضعیت بارندگی در سال اخیر نسبت به
میانگین بلندمدت  ۲۴درصد افزایش پیدا کرده
و همین باعث شده بسیاری امیدوار شوند تا در
میان عواملی که منجر به ایجاد وضعیت کنونی
شده ،شاید ابرها دیگر با ایران آشتی کرده باشند.
حاال با گذشت نزدیک به  2ماه از ماجرای
سیل ،سحر تاجبخش ،رئیس سازمان هواشناسی
در نشست خبری گفته است :مدلهای جهانی
نشان میدهد که روند خشکسالی در ایران
ادامهدار است .او با اشاره به تغییرات اقلیمی و
تاثیراتش بر ایران گفت :تغییر اقلیم موضوعی
نیست که بتوانیم منطقهای به آن نگاه کنیم،
اگرچه نگاه خرد اقلیم به آن داریم اما معموال ً
تغییرات اقلیمی را به صورت زمانی مثال ً ماهانه
یا فصلی بررسی میکنیم .ممکن است مثال ً
مانند امسال یک سال ترسالی یا بارشهای
خوبی داشته باشیم اما دلیل بر خروج کشور
از خکشسالی نیست .وی ادامه داد :ایران ۱۱
سال با خشکسالی مواجه بوده و بارشهای اخیر
گرچه خسارات زیادی به همراه داشت اما از
لحاظ منابع آبی برای سرزمینی که سالها بدون
آب بوده است یک نعمت بود .تاجبخش گفته:
خشکسالی را میتوان از چند دیدگاه بررسی کرد
که یکی از آنها نگاه آبشناسی است .یعنی منابع
آبی زیرزمینی ما باید تأمین شود تا بگوییم که از
این خشکسالی عبور کردهایم ،اما مطالعات نشان

گروه ایرانشهر :بارانهای پیدرپی و وقوع سیل در  11استان ایران از اسفند  97تا بهار  98سبب شد تا نگرانیها از کمبود و ورشکستگی آب در ایران
جای خود را به باور جبران کم آبی و شروع ترسالی بدهد .گرچه در همان روزهای بعد از سیلهای ویرانگر بسیاری از کارشناسان محیطزیست از
احتمال آغاز سال تری در ایران سخن گفتند و پیشبینی آغاز ترسالی در کشور را امری محال دانستند ،حال رئیس سازمان هواشناسی بعد از گذشت
دو ماه از وقوع سیل و شایعات پیرامون ترسالی با استناد به پیشبینیهای انجام شده تاکید کرده است که گرچه دادهها نشان میدهد که بارشهای
نرمال و حتی بیش از نرمالی در پاییز امسال خواهیم داشت اما نه فقط مدلهای هواشناسی بلکه مدلهای جهانی نشان میدهد که روند خشکسالی
در ایران همچنان ادامه دارد.

مدلهای
جهانینشان
میدهد که روند
خشکسالیدر
ایرانهمچنان
ادامه دارد
میدهد که با این بارشها آب مورد نیاز منابع
آبی ما تأمین نشده است و بسیاری از منابع در
نقاط مختلف کشور همچنان خشک هستند.
با وجود اینکه البته معلوم نیست این بارشها
همچنان ادامه داشته باشد اگر هم داشته باشد
باید چند سال باشد تا آبهای منابع زیر زمینی
تأمین شود.
بارشهای پاییز به موقع و نرمال خواهد بود
گرچه به گفته رئیس سازمان هواشناسی
خشکسالی در ایران ادامه دارد اما او گفته که
بارشهای نرمال و تا حدودی بیش از نرمال در
پایین  98خواهیم داشت ،اتفاقی که شاید بتواند
ل تر دیگری در سال آبی -98
ما را به ادامه سا 
 99امیدوار کند .او گفت :نقشههای هواشناسی
ما نشان میدهد بارشهای پاییزه امسال به
موقع و در حد نرمال و حدود  ۱۰درصد بیشتر از
نرمال خواهد بود .البته این پیشبینی بر اساس
دادههای ما تا زمان حاضر است .اما آخرین نتایج
را در راستای بررسی اتفاقات مرداد ماه اعالم
خواهیم کرد .البته صحت اینگونه پیشبینیها
چه در حد داخلی و چه بینالمللی  ۷۰درصد
است.
وی درباره وضعیت دما در کشور گفت:

بــا توجــه بــه اینكــه شــهرداري بنــدر بوشــهر در نظــر دارد بــه منظــور بهــره بــرداری از فرصتهــای ســرمایه گــذاری
احــداث و راه انــدازی احــداث شــهربازی در پــارک شــغاب شــهر بوشــهر بــه روش  ، B.O.L.Tرا از طریــق برگــزاري
فراخــوان عمومــی ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســتاد) بــه بهــره بــردار ذیصــاح واگــذار نمایــد .لــذا از كليــه
ســرمایه گــذران واجــد شــرایط دعــوت مــي شــود مطابــق جــدول زمانبنــدي ذیــل بــه ســامانه مذكــور بــه آدرس www.setadiran.ir
مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام نمائيــد.الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام
در ســایت مذكــور و دریافــت گواهــی امضــای الكترونيكــی را جهــت شــركت در مزایــده محقــق ســازند.
رديف

موضوع پروژه

شماره فراخوان

1

احداث شهربازی در
پارک شغاب شهر
بوشهر به روش
مشارکت B.O.L.T
( ساخت -بهره
برداری – اجاره و
واگذاری )

۵۰9۸۰۰۵7۰1۰۰۰۰۰3

موقعيت مكاني

پارک شغاب در
شهر بوشهر
(ضلع جنوب و
جنوب شرقی
چرخ و فلک )

 1۵سال

مبلغ پايه اجاره بها
( ريال )

 24۰/۰۰۰/۰۰۰ريال
( دويست و چهل
ميليون ريال )

مساحت زمين (
متر مربع )

 2۰/۰۰۰متر مربع

مبلغ تضمين
شرکت در
فراخوان

۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ريال
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تاريــخ فــروش اســناد :كليــه متقاضيــان ميتوانندحداكثــر تــا پایــان وقــت اداري مورخــه 1398/04/12از طریــق مراجعــه بــه ســامانه
الكترونيكــی دولــت ( ســتاد ) اســناد فراخــوان را دریافــت نماینــد.
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تاريخ بازگشايي پيشنهادها 1398/04/25 :روز سه شنبه
مكان بازگشايي :شهرداري مركزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.
سایر جزئيات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.
حضور نمایندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزایده آزاد است.
ضمناً متن آگهي در شبكه اطاع رساني شهرداري بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir:درج گردیده است.
در صورتيكه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است.
هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان ميباشد.
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پیشبینیها نشان میدهد از اول مهر  ۹۷تا اول
تیر ماه  ،۹۸دمای کشور در مقایسه با بلند مدت
آن چهار دهم افزایش داشته است.
افزایش وقوع پدیده رعد و برق در کشور
تاجبخش به وقوع حوادث طبیعی چون سیل
در ایران اشاره کرده و علت افزایش وقوع چنین
پدیدههایی را تغییرات اقلیمی بیان کرده است.
به گفته او ،قطعا ً علت افزایش توفانهای دریایی
و به طور کلی پدیدههای جوی مانند وقوع سیل،
تغییرات اقلیمی است .بررسیها نشان میدهد
وقوع رعد و برق در کشور ما افزایش یافته است،
همچنین در دنیا رخداد سیل بیشترین پدیده در
 ۱۰سال گذشته بوده است .وقتی که تعداد این
پدیدهها از نرمال تغییر میکند علت اصلی آن
میتواند تغییر اقلیم و افزایش دما باشد.
امسال توفانهای گرد و خاک نخواهیم داشت
گرچه سیل نتوانست خشکسالی را در ایران
ریشه کن کند اما شاید توانسته باشد شر گرد
و غبار را از سر ایران و به خصوص استانهای
جنوبی مثل خوزستان کم کند .گرچند رئیس
سازمان هواشناسی ،گرد و خاک به احتمال
تاثیر سیل بر وقوع گرد و غبار در ایران اشاره
نکرده است اما یکی از دالیل عدم وقوع گرد و

غبار را مدیریت منابع آب و خشکسالی دانسته
است .عواملی که با وقوع سیل به خصوص در
استانهای جنوبی با تغییراتی همراه شده است.
آبگیری هورالعظیم و افزایش سطح آب کارون
و دز از جمله عوامل تاثیرگذار در وقوع گرد و
غبارها با کانون داخلی است .رئیس سازمان
هواشناسی کشور گفته است :یکی از مخاطرات
آب و هوایی است که به ویژه بر روی شمال
آفریقا و غرب آسیا تأثیر زیادی گذاشته است.
نمیتوانیم بگوییم که اثرات آن کم یا زیاد میشود
چون وقوع آن فقط به شرایط جوی بستگی ندارد
بلکه به عوامل دیگری مانند مدیریت منابع آب،
ساخت و سازها و خشکسالی نیز وابسته است.
تاجبخش گفته :البته بر اساس پیشبینیهای
سازمان هواشناسی با توجه به شرایط آب و
هوایی امسال ،توفانهای گرد و خاک قابل
مالحظهای رخ نخواهد داد اما وقوع آن فقط به
شرایط آب و هوایی بستگی ندارد .ممکن است
عوامل دیگر تشدید شوند و توفان رخ دهد ،یا
حتی ممکن است از لحاظ هواشناسی پیشبینی
کنیم که توفان گرد و خاک رخ میدهد اما منابع
آبی و پوشش گیاهی سر راه آن باشد و مانع
وقوع آن شود.

آگهی مزایده عمومی شماره 898003

فراخوان عمومی

مدت
قرارداد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران
با اشاره به ضرورت اجرایی شدن هرچه زودتر
قانون حفاظت از خاک گفت :برابر این قانون،
نام واحد مستنکف (خودداری کننده) ،از سوی
محیط زیست در فهرست واحدهای آالینده
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال  ۸۷قرار داده میشود.
به گزارش روابط عمومی محیط زیست
استان تهران ،کیومرث کالنتری با بیان اینکه
مدیریت منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و
تخریب آن یکی از مهمترین چالشهای محیط
زیستی بوده که ضرورت تحقق قانون حفاظت
از خاک را در کشور دوچندان میکند ،گفت:
بهمنظور تحقق این قانون فعالیتهای کلیه
دستگاهها و نهادهای مرتبط و بخشهای دیگر،
در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و
مدیریت بهینه خاک پایش میشود .وی افزود:
با توجه به تصویب و ابالغ قانون حفاظت از
خاک و بر اساس ماده  ۱۸این قانون ،تمامی
واحدهای بزرگ تولیدی ،صنعتی ،عمرانی،
خدماتی ،زیربنایی و معدنی مکلفند نسبت
به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه آن را
در قالب خوداظهاری به محیط زیست ارائه
کنند .کالنتری ادامه داد :محیط زیست استان
تهران جهت تحقق قانون و ماده قانونی فوق،
برنامه ریزی و هماهنگی الزم از سوی ادارات
شهرستانی با واحدهای مشمول و سایر
بخشها مرتبط برای ثبت نام در سامانه جامع
پایش محیط زیست و مبادالت پسماند و نیز
ارائه نتایج پایش آلودگی خاک و منابع آلوده
کننده آن را در دستورکار دارد .مدیرکل محیط
زیست استان تهران همچنین تصریح کرد :در
کنار خود اظهاری واحدهای مشمول این قانون،
پایش و نظارت دورهای و الزم از سوی محیط
زیست استان به منظور همفکری با اینگونه
واحد و اصالحات احتمالی الزم در فرآیندهای
محیط زیستی واحدها تا تحقق کامل قانون
انجام خواهد شد.
قانون حفاظت از خاک که الیحه آن به
پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط
زیست و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه
 ۳۰فروردین  ۱۳۹۴هیئت وزیران به تصویب
رسیده بود ۴ ،خرداد  ۱۳۹۸در مجلس شورای
اسالمی و  ۱۲خرداد  ۹۸در شورای نگهبان به
تصویب و تأیید رسید و در اواخر خرداد ماه
سال جاری از سوی رئیس جمهوری برای اجرا
ابالغ شد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري

وزارت نیرو

شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس در نظــر دارد فــروش  6دســتگاه ترانــس قــدرت مــازاد ،مســتعمل و اســقاط موجــود در
انبــار بهــره بــرداری را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره ثبــت ســتاد 1098001046000003
و شــماره مرجــع فــوق الذکــر از طریــق مزایــده عمومــی برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده از دریافــت اســناد
مزایــده ،ارائــه پیشــنهاد مزایــده گــران و گشــایش پاکتهــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس
شرکت برق منطقه ای
 www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه،
فارس
مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.
بــه پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مشــروط  ،مخــدوش و
پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد:
 -1مبلــغ فــروش اســناد :پانصــد هــزار ریــال ( 500/000ریــال) واریــز بــه حســابIR390100004001115604025152نزد بانــک مرکزی
جمهوری اســالمی ایران بــه شناســه واریــز357115658222000832297525680510
 -2تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه :از ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ  1398/04/06خواهد بود.
 -3مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه :تا ساعت  16:00روز دوشنبه مورخ  1398/04/10می باشد.
 -4مهلت ارسال پیشنهادها :تا ساعت  14:00روز شنبه مورخ  1398/04/22می باشد.
 -5تاریخ گشایش پیشنهادها :ساعت  14:30روز یکشنبه مورخ  1398/04/23خواهد بود.
-6نشــانی ایــن شــرکت جهــت ارســال پاکتهــای «الــف « و «ج»  :شــیراز – خیابــان زنــد -نبــش خیابــان فلســطین – شــرکت بــرق
منطقــه ای فــارس – دبیرخانــه مرکــزی (تذکــر مهــم :ارســال یــک نســخه از پاکات»الــف» و «ج» بصــورت فیزیکــی الزامــی اســت).
-7پــس از خریــد اســناد و آگاهــی از شــرایط شــرکت در مزایــده ،پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد از تاریــخ  1398/04/16لغایــت 1398/04/17
بمــدت دو روز از ســاعت  10صبــح تــا  13از کاالی مربوطــه بازدیــد نماینــد ضمنــا مراجعــه بــه شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس ،ارائــه اصــل
فیــش واریــزی خریــد اســناد و اخــذ معرفــی نامــه از کارشــناس مزایــده الزامــی مــی باشــد.
 -8نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده :فقــط بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا وجــه نقــد (فیــش واریــزی در وجــه شــرکت بــرق
منطقــه ای فــارس) و بــه مبلــغ  760/000/000ریــال مــی باشــد .بــه پیشــنهادهای فاقــد سپرده،ســپرده هــای مخــدوش ،ســپرده هــای کمتــر
از میــزان مقــرر ،چــک شــخصی و نظایــر آن ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
شماره حسابIR580100004001115606376769تمرکز وجوه سپرده جهت واریز مبلغ ودیعه شرکت در مزایده
-9پرداخــت کســورات قانونــی و هــر گونــه هزینــه ای کــه بــه مزایــده تعلــق گیــرد بعهــده برنــده خواهــد بــود( .نظیــر دســتمزد کارشناســی
 %90مالیــات بــر ارزش افــزوده و غیــره)
 -10ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد مزایــده منــدرج اســت و همچنیــن مزایــده گــران مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر
بــا شــماره تلفــن  071-32142684تمــاس حاصــل نماینــد .ضمنــا حضــور پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه بازگشــایی پــاکات آزاد مــی باشــد.
شناسه آگهی513832 :
شرکت برق منطقه ای فارس
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