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اخبار

اکنون گاوخونی کمتر از یک درصد آب دارد

محرومیتهای اجتماعی در انتظار
افرادی که پروتکلها را رعایت
یکنند
نم 

سهگانه تاالب گاوخونی ،آب و کشاورزی
تاالب گاوخونی در استان اصفهان و بخشی در یزد در
زمانهای نه چندان دور زیستگاه زمستانه گذارنی پرندگانی
همچون باکالن ،حواصیل سفید ،چوب پا ،آب چلیک و کشیم
بود که تمام اینها در حفظ بوم ساختار و محیط زیست آن
منطقه نقش بسیار ارزندهای داشتند که در کنار گیاهانی مانند
نی ،لوئی ،مرغ ،بارهنگ آبی ،علف بوریا ،جگن ،جلبک ،گز،
تاغ ،ریش بز و کاروان کش روزگار خوشی را میگذراندند اما
به ناگهان تمام این روزهای خوش به پایان رسید و خشکی و
تیرگی فضا را فرا گرفت ،درختان خشک شدند ،پرندگان رفتند
و تاالب نیز با لبی خشکیده چشم به آسمان دوخت تا شاید
قطرهای از باران بر تن تفتیده آن ببارد اما دریغ؛ گویا آسمان
هم حقابه آن را دریغ میکند درست مانند وزارت نیرو که
تاکنون قطرهای از حق این تاالب را نداده است و آن را به
روزگار خشکی کشانده است.
به گزارش ایرنا ،سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان
متولی محیط زیست کشور ،حقابه تاالب گاوخونی را ۱۷۶
میلیون متر مکعب برآورد کرده و وزارت نیرو موظف به
تخصیص آن است اما تاکنون قطرهای از این حق به تاالب
نرسیده است ،با وجود اینکه سال  ۹۸ -۹۷بارندگی خوبی رخ
داد و بنا به گفته کارشناسان امر میزان بارندگی در این مدت
در  ۵۰سال فقط چهار بار رخ داده که باالی هزار میلیمتر
در کوهرنگ بوده که سال  ۹۸ -۹۷این میزان به دو هزار و
 ۲۰۰میلیمتر رسیده اما با این وجود باز هم حقابهای به تاالب
نرسید این در حالی است که سد زاینده رود نزدیک به ۸۸۰
میلیون متر مکعب آب داشت.
درواقع بیشترین بخش آب منطقه صرف کشاورزی میشود
به طوری که بین  ۸۰تا  ۸۵درصد آب روانه مزارع و باغات
میشود ،حال با تمام این سیاهبختیها و کمبود آب برای تاالب
البته به ظاهر ،دو سال است که کشت تابستانه نیز به دو
کشت قبلی در حوضه آبریز تاالب بختگان اضافه شده است
و با این حساب آب بیشتری روانه بخش کشاورزی می-شود.
در ادامه همه این سیاهبختیها اکنون گاوخونی کمتر از یک
درصد آب دارد و نزدیک به پنج درصد از مساحت آن مرطوب
است ،این تاالب  ۴۶هزار هکتاری یک کانون بالقوه انتشار
گرد و غبار شده که اگر شرایط کنونی ادامه یابد ،فعال خواهد
شد و گرد و غبار آن نه تنها کالنشهر اصفهان و شهرهای
اطراف بلکه استانهای مجاور از جمله یزد را هم فرا میگیرد
از این رو تا پیش از آنکه تجربه ناخوشایند و تلخ خوزستان
که به دلیل خشک شدن بخش بزرگی از تاالب هورالعظیم
درگیر مشکالت ناشی از گرد و غبار شد در استان اصفهان
تکرار شود باید حقابه آن تأمین شود که بر این اساس
نزاده معاون محیط زیست دریایی سازمان
احمدرضا الهیجا 

تاالب گاوخونی در اصفهان چند سالی است با کمآبی دست و پنجه نرم میکند ،این در حالی است که سازمان محیطزیست ۱۷۶
میلیون متر مکعب حقابه برای آن تعیین کرده اما وزارت نیرو تاکنون قطرهای از آن را تخصیص نداده به طوری که بین  ۸۰تا ۸۵
درصد آب حوضه در بخش کشاورزی استفاده میشود ،جالب اینکه دو سالی است در بخش کشاورزی کشت سوم نیز اضافه
شده که باری بر بارهای گذشته منابع آب منطقه است؛ برای ساماندهی این وضعیت کارگروهی تشکیل شده است.

در این نقشه راه
مراحلمختلفی
پیشبینیشده
است که مرحله
اول شناخت از
حوضه آبریز هم
در اصفهان و
هم چهارمحال و
بختیاریاست
حفاظت محیط زیست خبرهای خوشی از روند تالش برای
بازگشت زندگی به گاوخونی خبر داد و گفت :مردم اصفهان و
چهارمحال و بختیاری برای احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی
پیگیری-های زیادی داشتند ،همچنین سمنها و نمایندگان نیز
مکاتبات زیادی با مجموعه دولت داشتند که در نهایت در
دولت مصوب شد که کارگروهی برای ساماندهی این تاالب
تشکیل شود که مسئولیت آن به وزارت نیرو محول شد.
وی افزود :اما به درخواست وزارت نیرو قرار شد جلسات این
کارگروه فعال در سطح معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود
که بر این اساس دومین جلسه آن هفته گذشته به ریاست

اسحاق جهانگیری تشکیل شد که در این جلسه بر اساس
مصوبات جلسه اول ،نقشه راهی برای احیای زاینده رود و
تاالب گاوخونی ارائه شد ،در این نقشه راه مراحل مختلفی
پیشبینی شده است که مرحله اول شناخت از حوضه آبریز
هم در اصفهان و هم چهارمحال بختیاری است ،بعد از
آن استخراج مشکالت و چالشهای حوضه و درنهایت یک
سری برنامههای اجرایی برای رفع این چالشها ارائه شد و
درمجموع به این جمعبندی رسیدند که با اجرای این پروژهها و
برنامههایی که پیشبینی شده بتواند شرایط رودخانه و تاالب
را به شرایط بهینه و بهتری نسبت به شرایط کنونی برسانند.

عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای رتبه نگهبانی از اداره کار و گواهی معتبر
احراز صالحیت از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و دارای ظرفیت آزاد هستند واگذار

نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق
درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز دوشنبه 99/05/20

 -1موضوع مناقصه :انجام خدمات انتظامات ،حفاظت فیزیکی (نگهبانی) از مجموعه اماکن و تاسیسات تحت
پوشش شركت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در محدوده فعاليت شركت در ستاد و پروژه ها و ادارات تابعه

 -2مدت و محل اجرای پروژه 12 :ماه شمسی -سطح استان

 -3پایه و رشته شرکت پیمانکاری :کلیه شرکت های دارای رتبه نگهبانی و صالحیت ایمنی از اداره کار و گواهی
معتبر احراز صالحیت از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و دارای ظرفیت آزاد

 -4مبلغ برآرورد پروژه 41,187,460,562:

 -5مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  99/05/20لغایت 99/05/23

 -5محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir
 -6مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت  10روز سه شنبه مورخ99/06/04

 -7محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري  -شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد-

دفتر حراست وامور محرمانه شركت

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور
گفت :کلید آزمون ارشد  ۹۹عصر روز
دوشنبه  ۲۰مرداد در سایت سنجش قرار
میگیرد.
به گزارش ایلنا ،فاطمه زیرینآمیزی،
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از
انتشار کلید آزمون ارشد سال  ۹۹خبر داد
و گفت :کلید آزمون ارشد  ۹۹عصر روز
دوشنبه  ۲۰مرداد در سایت سنجش قرار
میگیرد.
وی در ادامه افزود :در آزمون ورودی
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹
تعداد  ۶۹۴هزار و  ۴۱۷نفر ثبتنام کردهاند
که از این تعداد  ۳۴۴هزار و  ۵۵۸نفر زن و
 ۳۴۹هزار و  ۸۵۹نفر مرد هستند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شمار77

نوبت دوم

13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد ذکر شده با شرایط

کلید آزمون ارشد
 ۲۰مرداد منتشر میشود

نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/ 10

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری  -تلفن -07433334812:

نزاده ادامه داد :در این نقشه راه تمام موضوعات
الهیجا 
مختلف دیده شده و قرار شد که تمام آنها به یک برنامه عمل
تبدیل شود و بر اساس آن وظایف تمام دستگاهها ،پروژههای
اجرایی و اعتبار مورد نیاز مشخص شود همچنین یک برنامه
زمانبندی برای آن تعیین خواهد شد و در یک ستادی که
فعال مسئولیت آن با وزارت نیرو است با حضور دستگاههای
مختلف این برنامهها عملیاتی میشود تا تاثیر آن بر احیای
زاینده رود و تاالب گاوخونی دیده شود ،درنهایت ضمن اینکه
حق و حقوق حقابه برها هم رعایت میشود ،باید کشاورزی
پایدار و صنعت نیز بتواند به درستی فعالیت کند همچنین
تامین آب شرب نیز صورت گیرد و در عین حال محیط زیست
هم فدای هیچ کدام از اینها نشود.
نزاده به میزان حقابه تاالب گاوخونی اشاره کرد و
الهیجا 
افزود :سازمان حفاظت محیط زیست حقابه تاالب گاوخونی را
 ۱۷۶میلیون متر مکعب برآورد کرده است و بنا بر توافق صورت
گرفته با وزارت نیرو این وزارتخانه باید ساالنه این میزان حقابه
را تامین کند و این آب به طور مستقیم وارد تاالب شود اما
تاکنون هیچ آبی از این حقابه وارد تاالب نشده است ،این در
حالی است که در سال آبی  ۹۸-۹۷بارندگیهای خوبی را در
کوهرنگ داشتیم به طوری که در  ۵۰سال گذشته این میزان
بارندگی فقط چهار بار رخ داد ،درواقع در  ۵۰سال گذشته فقط
 ۴بار بارندگی در کوهرنگ به باالی دو هزار میلیمتر رسید در
حالی که در این سال آبی بارندگی به بیش از دو هزار و ۲۰۰
میلیمتر رسید اما باز هم حقابهای تامین نشد.
وی ادامه داد :این در حالی است که سد زاینده رود نزدیک
به  ۸۸۰میلیون متر مکعب آب داشت باز هم حقابهای داده
نشد  ،باید این را در نظر گرفت که تا دو سال پیش دو بار
در سال در مزارع اطراف حوضه آبخیز تاالب گاوخونی کشت
انجام میشد اما دو سال است که کشت تابستانه را هم اضافه
کردند و تعداد کشت به سه مرحله رسیده است و این یعنی
مصرف بیشتر آب که واقعا جای تامل دارد ،با این شرایط تاالب
و وضعیت منابع آبی در منطقه سال گذشته بین  ۳۵۰تا ۴۰۰
میلیون متر مکعب آب به کشت تابستانه اختصاص داده شد
و امسال نیز همین میزان درنظر گرفته شده است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست
تاکید کرد :اگر بخواهیم با این رویکرد پیش رویم هیچ وقت
نمیتوانیم امیدی به احیای تاالب گاوخونی داشته باشیم و اگر
تاالب به همین ترتیب خشک شود و به روالی که دارد رطوبت
خود را از دست دهد پیش رود در آینده تبدیل به کانون گرد و
غبار خاک و نمک به وسعت  ۴۶هزار هکتار در منطقه میشود
که میتواند برای اصفهان و استانهای همجوار یک خطر و
آسیب جدی باشد.

استاندار تهران گفت :با هماهنگی کمیته
حقوقی ستاد مبارزه با کرونا تصمیماتی اتخاذ
خواهد شد تا محرومیت از برخی خدمات
عمومی به عنوان ضمانت اجرایی الزام
استفاده از لوازم ماسک و حفاظت فردی
اجرایی شود.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنیبندپی
درباره ضمانت اجرایی الزام استفاده از
ماسک توسط شهروندان ،تصریح کرد:
اثربخشی استفاده از ماسک ثابت شده است
و هر چقدر که بتوانیم از این وسیله حفاظت
فردی استفاده کنیم هم برای مراقبت از
خودمان و هم جلوگیری از انتقال و ادامه
چرخه بیماری کرونا تاثیرات ارزشمندی را به
همراه خواهد داشت.
در همین راستا مقرر شد الزاماتی در رابطه
با کارکنان دولت که در حال حاضر حدود 80
درصد استفاده از ماسک توسط آنها گزارش
شده است را ارتقاء دهیم و به عدد نهایی
 100درصد برسانیم و در ارتباط با کسانی
که خدمت میگیرند؛ اگر فردی از وسایل
حفاظت فردی استفاده نکرد خدمات به وی
ارائه نشود.

شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد درنظر دارد مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری
خیابان های شهرک صنعتی سقاوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرسwww.setadiran.
 irانجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
الف-موضوع مناقصه:اجرای عملیات خاکبرداری خیابان های شهرک صنعتی سقاوه
ب -برآورد مناقصه مبلغ 12388438580ریال براســاس فهرست بهای راه و باند سال 1399
که از محل اعتبارات داخلی و اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای و تامین منابع مالی
ان به صورت اسناد خزانه اسالمی می باشد.
پ-گواهی صالحیت پیمانکاری مورد نیاز:راه
ت-تضمین شــرکت در مناقصه:ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ  620000000ریال(ششصدو
بیست میلیون ریال)بنام شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد که مدت اعتبار آن 3
ماه از تاریخ قرائت پیشنهاد قابل تمدید به دستور کار فرما باشد.
ث-مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت8صبح مورخ 99/5/16لغایت ساعت 14مورخ 99/5/21
ج-محل دریافت اسناد مناقصه:مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس

 -8مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی

 - 9تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز سه شنبه مورخ99/06/04

 -10نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار  :ضمانت نامه بانكي به نفع شركت سهامي آب منطقهاي

كهگيلويه و بويراحمد معادل  2,060,000,000مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت 50659ه

مورخ )1394/09/ 22باشد.

 -11محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات جاری شرکت

 -12مبلغ خريد اسناد :مبلغ یک میلیون و پانصد ريال به شماره حساب  4001119004021217نزد بانك مرکزی

به نام حساب درآمد شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع
مي باشد -هزينه انتشا ر دو نوبت آگهي و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه مي باشد -براي كسب اطالعات

بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.

دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

www.setadiran.ir
چ-مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها ساعت 14مورخ  99/6/1می
باشد.
خ-زمان ومحل گشــایش پیشنهادها:ســاعت10صبح مورخ  99/6/3ومحل آن یاسوج بلوار
بویراحمد دفتر شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
د-هزینه درج آگهی وهمچنین هزینه انتشار در سامانه مذکور به عهده برنده مناقصه می باشد.
ذ-اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 27313131:دفتر ثبت نام 88969737:و85193768
شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد

