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خبر
سویه جدید کرونا و نگرانی برای
اثربخشی واکسنها
پژوهشگران آفریقای جنوبی میگویند سویه
جدیدی از ویروس کرونا که به تازگی در این کشور
شناسایی و موجب نگرانی شده است به دلیل
جهشهای زیاد ،میتواند اثربخشی واکسنهای
موجود برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹را
با چالش مواجه کند.
به گزارش ایسنا ،پژوهشگران آفریقای جنوبی
میگویند سویه جدیدی از ویروس کرونا که به
تازگی در این کشور شناسایی و موجب نگرانی شده
است به دلیل جهشهای زیاد ،میتواند اثربخشی
واکسنهای موجود برای پیشگیری از ابتال به
بیماری کووید ۱۹را با چالش مواجه کند.
گفته میشود این سویه جدید دارای جهشهای
زیادی است و میتواند عامل افزایش شدید موارد
ابتال در آفریقای جنوبی باشد.
گونه تازه شناسایی شده در آفریقای جنوبی فعال
با عنوان  ۱.۱.۵۲۹.Bمشخص میشود اما بعید
نیست سازمان جهانی بهداشت به زودی مانند
سویههای بتا و دلتا یک نام یونانی برای آن انتخاب
کند.
وزیر بهداشت آفریقای جنوبی سویه جدید
را به طور جدی نگرانکننده خوانده و احتمال
میدهد این ویروس عامل افزایش تصاعدی
موارد جدید ابتال در این کشور در هفتههای اخیر
باشد.
او میگوید :این مسئله بسیار توجهبرانگیز است
که چطور پس از ماهها که شمار موارد ابتال به
نسبت پائین بود در روزهای گذشته تعداد مبتالیان
با سرعت افزایش یافته است.
گفته میشود تاکنون مواردی از ابتال به سویه
جدید ویروس کرونا در جمهوری بوتسوانا در جنوب
قاره آفریقا و در هنگکنگ در میان مسافرانی
بازگشته از آفریقای جنوبی مشاهده شده است.
به گزارش دویچه وله ،با افزایش شدید موارد
جدید ابتال در برخی کالنشهرها مانند پورتوریا و
ژوهانسبورگ ،پزشکان و متخصصان در سرتاسر
آفریقای جنوبی مشغول بررسی نمونهها شدند تا
سرانجام سویه جدید ویروس کرونا را شناسایی
کردند.
تا کنون منشاء احتمالی این سویه جدید
ناشناخته مانده است و موارد ابتال به آن تنها در
آفریقای جنوبی و مسافران این کشور در مناطق
دیگر مشاهده شده است.
به گفته پژوهشگران سویه جدید ویروس کرونا
تا کنون دستکم  ۱۰جهش داشته است .تعداد
جهشها در سویه دلتا که قدرت سرایت بسیار
زیادی دارد تا کنون دو مورد و در سویه بتا سه مورد
بیشتر نبوده است.
متخصصان علوم پزشکی احتمال میدهند سویه
تازه شناسایی شده از قدرت سرایت به مراتب
بیشتری نسبت به گونه دلتای ویروس کرونا
برخوردار باشد و سیستم دفاعی بدن را شدیدتر به
چالش میکشد و تضعیف میکند.
روز چهارشنبه ( ۲۴نوامبر) بیش از هزار و ۲۰۰
مورد جدید ابتال به کرونا در آفریقای جنوبی
شناسایی شده و موارد ابتال در ابتدای این ماه حدود
 ۱۰۰مورد بیشتر نبوده است.
سال گذشته سویه بتای ویروس کرونا در
آفریقای جنوبی شناسایی شده بود .این کشور با
نزدیک به  ۶۰میلیون نفر جمعیت ،با  ۲میلیون و
 ۹۵۰هزار مبتال و بیش از  ۸۹هزار و  ۶۰۰قربانی
در میان مبتالیان به کووید ۱۹درگیرترین کشور قاره
آفریقا با پاندمی کرونا به شمار میرود.

اخبار

ط زیست:
رئیس کمیته محی 

کاهش ورودی آب شیرین به خلیجفارس تهدیدی برای جنگلهای حراء
به گزارش ایرنا ،جنگلهای حراء جزو شگفتیهای
طبیعت است که با هر بار پایین رفتن آب (جزر) این
درختان چتر مانند سر از آب بیرون میآورند و دوباره
با باال رفتن آب (مد) چهره از خاک میپوشانند و به
زیر آب میروند ،سواحل جنوبی ایران به ویژه استان
هرمزگان یکی از مهمترین و وسیع ترین خاستگاه و
زیستگاه این درختان است به طوری که  ۲۲هزار هکتار
وسعت این جنگلها در سواحل جنوبی است که حدود
 ۲۰هزار هکتار آن فقط در استان هرمزگان قرار دارد.
این درختان با ریشههای سیاه و بلند خود طوری به
زمین چنگ زدهاند که گویی برای نجات خود از نابودی؛
استمداد میطلبند ،چون جنگلهای حرا در معرض
انواع آلودگیها که زمینه نابودیشان را فراهم میکند
دست به گریبان هستند ،به طوری که در چند دهه
گذشته بخش زیادی از وسعت این جنگلها را از دست
دادیم ،جدای از این کاهش ورودی آب شیرین به علت
سدسازیها در باالدست یکی از عوامل مهم نابودی
جنگلهای حراء در جنوب کشور است.
درواقع جنگلهای حراء در جاهایی رشد میکنند که
آب شیرین رودخانه وارد آب شور دریا میشود که در
این منطقه اکوسیستم منحصربهفردی ایجاد میشود
که درختان حرا و چندل در آن رشد میکنند اما اکنون
به علت سدسازیها و توسعه کشاورزی در باالدست
میزان ورودی آب شیرین کاهش یافته از این رو تعادل
آب شور و شیرین به هم خورده است که این حراءها را
به سمت نابودی پیش میبرد.
درختان حراء به طور ذاتی با شوری آب دریا سازگاری
دارند و به وسیله تصفیه طبیعی که دارند آب شور را
برای زیست خود به آب شیرین تبدیل میکنند ،اما باید
تعادلی بین آب شور و شیرین نیز برقرار باشد تا در رشد
و نمو این درختان خللی ایجاد نشود که این تعادل به
دالیل مختلف از قبیل سدسازی ،توسعه کشاورزی و
فعالیت مزارع میگو در باالدست به هم خورده است.
کارشناسان معتقدند که البته خشکسالی دو دهه
گذشته و کم بارشی نیز تا حدودی این تعادل را به هم
زده و تمام این مسائل دست به دست هم دادهاند و
حیات این درختان ارزشمند را با خطر نابودی مواجه
کردهاند .هر چند تهدیدات اصلی حیات جنگلهای حراء
کاهش ورودی آب شیرین به خلیج فارس و دریای عمان
است اما همین کاهش هم به کم شدن بارندگیها و
خشکسالیهای مداوم بر میگردد که موجب کم شدن
آب ورودی میشود از طرف دیگر هم مصرف آب شیرین
در باالدست باال میرود .چندی پیش وزارت نیرو اعالم
کرده بود که در مدت کمتر از  ۳۰سال گذشته منابع
آب تجدیدشونده کشور از  ۱۳۰میلیارد متر مکعب به
حدود  ۱۰۲میلیارد متر مکعب کاهش یافته است و اگر
مصرف به همین روال فعلی ادامه یابد هر سال حدود
پنج میلیارد مترمکعب از آب تجدیدشونده کشور کاسته
خواهد شد و این به آن معنا است که سرمایه آب کشور
در  ۱۰سال آینده به نصف خواهد رسید.
همچنین وزارت نیرو اعالم کرده بود که در سال آبی
 ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹نسبت به میانگین  ۵۲سال گذشته ۳۷
درصد کاهش بارندگی داشتیم و آب در مخازن ۱۹۹
سد ملی کشور به حداقل رسیده است ،حجم منابع آبی
نسبت به سال گذشته حدود  ۳۰درصد کاهش یافته که
این کمبود در برخی استانها شدیدتر بود ،در استان
کرمانشاه که ساالنه حدود  ۴۸۰میلیمتر بارش ساالنه
دریافت میکند امسال  ۵۲درصد کمتر دریافت کرده
است ،در استان گلستان در مجموع  ۳۴۹میلیمتر باران
بارید که نسبت به آمار بلندمدت  ۲۹درصد کاهش
داشته است ،همچنین بارش در استان مرکزی نسبت
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پس از  ۲۸۹روز اتفاق افتاد

نوبت دوم

خروج کشور از وضعیت قرمز
بر اساس نقشه جدید رنگبندی کشور ،همه
شهرها از وضعیت قرمز کرونایی خارج
شدند.
به گزارش ایسنا ،براساس نقشه
جدید رنگبندی کرونا که از سوی
اپلیکیشن ماسک منتشر شده است،
برای نخستین بار پس از  ۲۸۹روز همه
شهرهای ایران از وضعیت «قرمز» کرونا
خارج شدند .این رنگ بندی روز پنجم آذرماه
منتشر شده است.
بر همین اساس با عبور از خیز پنجم کرونا و واکسیناسیون گسترده،
تمامی شهرستانها از وضعیت قرمز خارج شدند .آخرین بار در  ۲۴بهمن
 ۹۹و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران قرمز نبود.
شهرستانهایی که در وضعیت نارنجی قرار دارند اشنویه ،پیرانشهر
(آذربایجان غربی) ،چرداول (ایالم) ،بیرجند ،طبس ،فردوس (خراسان
جنوبی) ،بردسکن ،گناباد (خراسان رضوی) ،طارم (زنجان) ،دامغان ،شاهرود
(سمنان) ،زابل (سیستان و بلوچستان) ،ممسنی (فارس) ،زرند ،سیرجان،
شهربابک (کرمان) ،کهگیلویه (کهگیلویه و بویر احمد) ،پلدختر (لرستان)،
بافق ،بهاباد ،خاتم ،مهریز (یزد) هستند .در آخرین وضعیت رنگبندی
تعداد صفر شهرستان به رنگ قرمز ۲۲ ،شهرستان به رنگ نارنجی۲۰۷ ،
شهرستان به رنگ زرد و  ۲۱۹شهرستان آبی اعالم شده است .بر اساس
آمار وزارت بهداشت تا روز پنجشنبه چهارم آذرماه ،مجموع بیماران کووید ۶
میلیون و  ۹۷هزار و  ۶۷۲نفر و شمار جان باختگان این بیماری نیز  ۱۲۹هزار
و  ۳۷۶نفر بود .تا کنون  ۵میلیون و  ۸۳۰هزار و  ۶۵۳نفر از بیماران بهبود
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند و  ۳۸میلیون و  ۲۱۹هزار و ۲۴۷
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور نیز انجام شده است.
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جنگلهای حراء در نقاطی از خلیج فارس رشد میکنند که آب شیرین وارد آب شور دریا میشود و اکوسیستم منحصربفردی به وجود میآید که موجب رشد این
درختان میشود ،اما چند سالی است به علت کاهش ورودی آب شیرین تعادل بین شوری و شیرینی آب به هم خورده و این مسئله تهدیدی برای این درختان است.

درویش :راه
نجات درختان
تامینحقابه
رویشگاههای
جنگلی حرا و
مانگرو است و
نباید به هیچ
قیمتیاجازه
دهیم آن حقابه
به پای کشاورزی
و یا صنعت هزینه
شود
به میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته  ۴۴درصد
کاهش داشته است که بنابر اعالم سازمان هواشناسی
بیشتر استانهای جنوب غرب ،غرب ،شمال غرب،
جنوب شرق و شمال شرق چنین وضعیتی داشتند.
این آمارها نشان میدهد که وضعیت منابع آبی
کشور خوب نیست و نیاز به حمایت و پشتیبانی
دارد ،محققان معتقدند که گسترش خشکسالی به

آرامی صورت میگیرد و به همین روال هم تاثیر خود را
میگذارد و ممکن است اثرات آن تا سالها پس از پایان
خشکسالی همچنان ادامه داشته باشد.
ایران به علت قرار گرفتن در کمربند خشک آب و
هوایی جهان به طور متناوب با خشکسالیهایی با
شدت و ضعفهای مختلف روبهرو است که اگر
این شرایط درست مدیریت نشود اثرات سوء زیادی
بر جای میگذارد که در چند سال اخیر کم نبودهاند
مانند فرونشست زمین ،خشک شدن جنگلها و مراتع،
نابودی زیستگاهها و به دنبال آن از بین رفتن گونههای
گیاهی و جانوری که اگر به همین روال پیش رود بخش
زیادی از مولفه های زیستی خود را که سرمایههای ملی
هستند از دست میدهیم.
حال در این میان تکرار و تناوب خشکسالیهای
اخیر در کشور ،در نیمه جنوبی کشور که دارای اقلیم
خشک و نیمه خشک است تاثیر بیشتری داشته و
سبب وارد شدن خسارات زیادی بر تنوع زیستی از
جمله جنگلهای حرا شده است ،تحقیقات نشان
داده که میزان روان آب های شیرین ورودی به خلیج
فارس تاثیر زیادی بر توسعه جنگلهای حراء دارد چون
موجب ایجاد تعادل میان آب شور و شیرین میشود
اما با خشکسالیهای اخیر و کاهش بارندگی به همان
نسبت میزان روان آبها کاهش یافته و به مرور تاثیر
منفی زیادی بر اکوسیستم منحصر به فرد جنگلهای
مانگرو به جای گذاشته است.
در حالی جنگل های حراء را از دست میدهیم که
این جنگلها قادرند ساالنه حدود  ۶تا  ۸تن کربن را
در یک هکتار از خاک ذخیره کنند ،حفاظت سواحل
از گزند سیالبها و سونامی ،جلوگیری از فرسایش
سواحل ،پشتیبانی چرخه مواد مغذی موجود در آب،
زیستگاه بسیار مناسب برای رشد گیاهان و جانوران،

آگهی مناقصه توسعه دو بی
خط  132در پست نخلستان
به شماره 00/2115

شــرکت بــرق منطقــهای یــزد در نظــر دارد مناقصــه فــوق را بــر اســاس اطالعــات ذیــل و از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه شــماره فراخــوان  2000001071000030برگــزار نمایــد.
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نوع مناقصه

عمومی دو مرحلهای
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شرايط اوليه

 -1دارا بــودن گواهينامــه معتبــر صالحيــت پيمانــکاری در رشــته نيــرو
و همچنيــن داشــتن ظرفيــت کاری آزاد .مســتند ايــن بنــد توســط
مناقصهگــزار در روز گشــايش پاکــت ارزيابــی کيفــی از ســايت ســاجار
اخــذ خواهــد شــد.
 -2دارا بــودن ســابقه انجــام حداقــل يــک مــورد کار مشــابه در  8ســال
اخيــر .کار مشــابه عبارتســت از تاميــن تجهيــزات و انجــام عمليــات اجرايی
احــداث يــک بــی  63کيلوولــت يــا ولتــاژ باالتــر در پســتهای انتقــال.
ارايــه مــدارک مثبتــهای از قبيــل :تصويــر قــرارداد مربوطــه يا صورتجلســه
تحويــل موقــت يــا رضايــت نامــه کارفرمــای آن قــرارداد يــا نامــهای مبنــی
بــر تاييــد کارفرمــای قبلــی اســت کــه مناقصهگــر بايــد ارايــه نمايــد.
 -3دارا بــودن رضايتنامــه از مناقصــه گــزار بــرای مناقصــه گرانــی کــه از
تاريــخ  1391/01/01بــه بعــد ،ســابقه انجــام کار بــا مناقصــه گــزار داشــته
انــد .مســتند ايــن بنــد رضايتنامــه از مناقصــه گــزار در ســطح معاونــت برای
آخريــن کار پايــان يافتــه يــا در حــال اجــرا اســت.
 -4دارا بــودن گواهينامــه معتبــر صالحيــت ايمنــي پيمانــکاري از وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی کــه مناقصهگــر بايــد ارايــه نمايــد.
از تاريخ  1400/09/03لغايت 1400/09/09

3

زمان دريافت اسناد

4

نحوه دريافت اسناد

واجديــن شــرايط میتواننــد اســناد را بــه صــورت رايــگان از ســامانه
ســتاد بــه نشــانی  www.setadiran.irدريافــت نماينــد.

5

مبلغ تضمين شرکت در
فرايند ارجاع کار

 5.418.509.990ريال

6

آخريــن مهلــت تســليم
پيشــنهادها

ساعت  13روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24

7

زمان گشايش پيشنهادها

ساعت  9روز شنبه مورخ 1400/09/27

8

تسليم پيشنهادها

کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارايــه
پيشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــايی پــاکات از طريــق ســامانه ســتاد
انجــام خواهــد شــد.

9

نشانی و شماره تماس
دستگاه مناقصهگزار

يــزد ،ميــدان امــام حســين ،بلــوار دانشــجو ،بعــد از پــارک شــادي،
شــرکت بــرق منطقــهاي يــزد ،امــور تــدارکات و قراردادهــا-38245454 .
035

10

توضيحات

ســاير مشــخصات در اســناد مناقصــه درج شــده اســت .در ضمــن بــه
پيشــنهادهای مبهــم ،مشــروط ،مخــدوش ،فاقــد تضميــن و پيشــنهادهايی
کــه غيــر از ســامانه ســتاد ارســال گــردد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد.
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تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
تسطیح مسیر خطوط لوله در محدوده مرکز بهره برداری ارسنجان ()87200027

منطقــه پنــج عملیــات انتقــال گاز ایــران درنظــردارد فراخــوان تجدیــد ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی «فــوق» بــه شــماره مناقصــه س 23-1400-را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری تجدیــد فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت تــا تحویــل اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه ازطریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ســتاد بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد.
الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند .تاریــخ انتشــارفراخوان در
ســامانه ســتاد تاریــخ  1400/09/06مــی باشــد  .اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد جهــت مناقصــه گــران حائــز صالحیــت
ارســال خواهــد شــد.
 )1مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روز شنبه 1400/09/13
 )2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد  :ساعت  18روز شنبه 1400/09/27
 )3اطالعات دستگاه مناقصه گزار :
 آدرس  :شیراز  ،بزرگراه امام خمینی  ،حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان  ،منطقه پنج عملیات انتقال گاز  ،کدپستی  71798-96315و شماره تماس 071- 38403800-9 )4شماره فراخوان درسامانه ستاد2000093261000017 :
 )5تاریخ درج آگهی:
 تاریخ آگهی نوبت اول  :روز شنبه 1400/09/06 تاریخ آگهی نوبت دوم  :روز یکشنبه 1400/09/07 )6گواهی صالحیت مورد نیاز:
 گواهی صالحیت معتبر در رشته « راه و ترابری « از سازمان برنامه و بودجه گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی )7در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره تلفن  07138132319و  07138132310و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره تلفن  07138132384تــماس حاصل نمایند.
 )8اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه
 مرکزتماس 021-41934 : دفترثبت نام85193768 – 88969737 :شناسه آگهی 1227606 :
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز
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تولید اکسیژن به علت فتوسنتز ،تهیه مواد اولیه رزین و
تانن ،وابستگی گونههایی از ماهیان و میگوها در دورهای
از زندگی خود به این درختان ،استفاده از ژنهای این
درختان در زیست فناوری به عنوان منابع ژنتیکی،
خواص طبی ،کاربرد آنها در ترکیبات دارویی ،زیبایی
و چشمانداز طبیعی و جذب توریست ،برخی دیگر از
فواید جنگلهای حرا است ۱۰۷ .گونه مانگرو وجود دارد

که دو گونه آن به نامهای حراء و چندل در ایران
وجود دارد .پراکندگی جنگلهای مانگرو در ایران در سه
استان هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و بوشهر است
که در بوشهر سه منطقه نایبند  ،بردستان و مل گنزه
وجود دارد که ناییند بزرگترین جنگل حرا در بوشهر
است که  ۳۹۰هکتار وسعت دارد.
ط زیست در کرسی
محمد درویش رئیس کمیته محی 
سالمت اجتماعی یونسکو درباره تاثیر خشکسالی و
تغییر اقلیم در جنگلهای حراء گفت :تاکنون کمترین
میزان تاثیر تغییر اقلیم و خشکسالی را رویشگاههای
چندل ،مانگرو و حرا در جنوب کشور داشتیم و تا به
امروز کمترین آسیب را از این مسئله دیده است.
وی افزود :جنگلهای حراء بیشترین آسیب را از
کاهش ورودی آب شیرین به خلیج فارس و دریای
عمان دیدهاند که این امر به دلیل سدسازیهای متعدد
در باالدست ،بارگذاریهای بیش از حد توان اکولوژیک
طبیعت ،ایجاد دریاچهها و پرورشگاههای میگو که
کیفیت آب را از بین بردهاند رخ داده است در واقع
اینها مهمترین دالیلی است که داریم جنگلهای را در
سواحل جنوب از دست میدهیم.
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
و آبخیزداری اظهار کرد :زمانی که ورودی آب شیرین
کم میشود تعادل آب شور و شیرین به هم میخورد،
ما جایی جنگلهای حرا را داریم که آب شیرین رودخانه
وارد آب شور دریا میشود که در این منطقه اکوسیستم
منحصربفردی ایجاد میشود که حراءها ،چندلها و
مانگروها میتوانند رشد کنند اما اکنون آب شیرین در
خیلی جاها وارد نمیشود چون در باالدست در خیلی
جاها کشاورزی ،صنایع آالینده و سدسازیها جلوی
ورود آب شیرین را گرفته است که این مسئله به مرور
این جنگلهای ارزشمند را نابود میکند.

وی درباره اینکه آیا آماری از تخریب جنگلهای
مانگرو وجود دارد گفت :متاسفانه آمار دقیقی از
تخریب این درختان وجود ندارد اگر هم باشد من در
جریان آن نیستم اما شواهد نشان میدهد که این
درختان در خطر نابودی هستند.
درویش به راهحل این نابودی جنگلهای مانگرو
اشاره کرد و افزود :راه نجات این درختان تامین حقابه

رویشگاههای جنگلی حرا و مانگرو است و تحت هیچ
شرایطی و نباید به هیچ قیمتی اجازه دهیم آن حقابه به
پای کشاورزی و یا صنعت هزینه شود.
ط زیست در کرسی سالمت
رئیس کمیته محی 
اجتماعی یونسکو اظهار کرد :اگر این شرایط ادامه داشته
باشد و رویشگاههای حراء را از دست بدهیم مشکالت
زیادی بر محیط زیست منطقه ایجاد خواهد شد چون
این رویشگاهها مهمترین محل تخمریزی ماهیان در
خلیج فارس و دریای عمان هستند ،همچنین مهمترین
تصفیهکننده آب به حساب میآیند که با ادامه این روند
کیفیت آب در خلیج فارس و دریای عمان نیز کاهش
مییابد بر این اساس تنوع زیستی نابود می شود و سهم
بزرگی از درآمد صیادی مختل میشود.
وی ادامه داد :با از بین رفتن درختان حراء همچنین
پدیده تغییر اقلیم تشدید میشود ،میزان شمار پرندگان
کاهش مییابد ،دمای شب و روز افزایش مییابد و
سرزمین به سمت عدم توان برای تحمل زیستمندان
حرکت میکند ،یعنی سرزمین به سمت بیابانی شدن
پیش میرود حتی ممکن است با نابودی مانگروها و
چندلها ،آبسنگهای مرجانی نیز از بین بروند.
درویش درباره ارتباط نابودی جنگلهای حرا و
آبسنگهای مرجانی گفت :درختان حراء آب را زیست
پاالیی و تاب آوری آب را افزایش میدهند و با این کار
کیفیت اکوسیستم را بهبود میبخشند ،بنابراین زمانی
که درختان حراء نباشند کیفیت اکوسیستم نیز تخریب
میشود و اولین قربانیان تخریب کیفیت اکوسیستم
آبسنگهای مرجانی هستند که به شدت آسیبپذیر و
شکنندهاند ،مرجانها نیز یکی از مهمترین عوامل تولید
اکسیژن و غذادهی به فیتوپالنگتونها و تعدیل دمای
مناطق آبی هستند که اگر از بین بروند چالش دیگری
گریبان زیسمتدان دریایی را میگیرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران:

تهران شنبه و یکشنبه تعطیل نیست

مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری
تهران گفت :خبر تعطیلی تهران در روزهای شنبه و
یکشنبه تکذیب میشود.
به گزارش مهر ،مجتبی مرادی نوروزی ظهر
جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار خبری
به نقل از معاون عمرانی استاندار تهران مبنی بر
تعطیلی تهران در روزهای شنبه و یکشنبه اظهار
کرد :در کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیماتی
مطرح شده که یکی از موارد آن تصمیمگیری در
مورد وضعیت تعطیلی درصورت پایداری هوا است.
وی افزود :طبق قانون شرایط اضطرار آلودگی هوا،
استاندار میتواند با نظر معاون اول رئیس جمهوری
اقدام به تعطیلی تهران کنند؛ منتها با توجه به
وضعیت فعلی هوا این خبر تکذیب میشود و
تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل نیست.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری
تهران تاکید کرد :مردم اخبار پیرامون این موضوع را
از مراجع رسمی پیگیری کنند.

کارایی برخی واکسنهای ایرانی
کرونا از نمونه خارجی بهتر است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت :شواهد اولیه
تحقیقات نشان میدهد ،برخی از واکسنهای
داخلی کرونا از تعدادی از واکسنهای خارجی یا
برتر هستند یا دست کم مانند آنها در پیشگیری از
بیماری ،بستری و مرگ ،کارایی دارند.
به گزارش ایرنا ،فرید نجفی افزود :این موضوع،
نکته بسیار مهمی است که هموطنان و محققان
باید به آن توجه کافی داشته باشند.
وی ،دستاوردهای سازندگان واکسنهای ایرانی
کرونا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت :این
مجموعهها موفق شدند واکسن های کرونا را در
انواع مختلف ،تولید کنند که نتایج فعالیت آنها
بسیار امیدوارکننده است .اقدام بعدی که پیش
روی واکسنسازان ایرانی قرار دارد ،قرار گرفتن
واکسنهای ایرانی در فهرست واکسنهای مورد
قبول سازمان جهانی بهداشت است.
وی با بیان اینکه لیست شدن واکسنهای ایرانی
در بین واکسنهای مورد قبول سازمان جهانی
بهداشت بسیار مهم است ،خواستار تسریع این
موضوع توسط سازندگان واکسنهای داخلی شد.
هرچند این فرایند قدری زمانبر است و به عبارتی
فرایند ثبت اطالعات در سازمان بهداشت جهانی و
اخذ مجوز از آنها قدری زمان بر و طوالنی است،
اما سازندگان واکسن های داخلی باید با جدیت
بیشتری این موضوع را به سرانجام برسانند.
وی ادامه داد :برخی کشورها ،زودتر این کار
را آغاز کردند ،این کشورها پروتکلهای مربوطه
را آماده کردند و توانستند مجوز اضطراری را از
سامان بهداشت جهانی اخذ کنند .انتظار عموم
مردم ،جامعه علمی کشور و مسئوالن از سازندگان
واکسنهای ایرانی این است که این کار در اسرع
وقت انجام شود و شاهد قرار گرفتن تولیدکنندگان
ایرانی در فهرست مورد قبول سازمان بهداشت
جهانی باشیم .قرار نگرفتن واکسنهای داخلی
کرونا در فهرست سازمان بهداشت جهانی به منزله
اثربخش نبودن آنها نیست .ایمنی زایی و اثربخشی
واکسنهای داخلی به تایید سازمان غذا و دارو
رسیده و در مطالعات کارآزمایی بالینی هم اثبات
شده است.

