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افزایش  ۴تا  ۱۲درجهای دمای هوای کشور

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش  ۴تا
 ۱۲درجهای دمای هوا در بیشتر مناطق کشور خبر داد و گفت طی
روز پنجشنبه ( ۹بهمن) سامانه بارشی جدید وارد کشور میشود.صادق
ضیاییان در گفتگو با ایس��نا با اشاره به اینکه طی چهار روز آینده در
بیشتر مناطق کشور جوی آرام و آسمانی صاف خواهیم داشت ،اظهار
کرد :از اینرو در ش��هرهای صنعتی و کالن شهرها باتوجه به سکون
نسبی جو ،پتانسیل افزایش آالیندههای جوی و کاهش کیفیت هوا
وجود دارد.وی با بیان اینکه از  ۵بهمن تا آخر هفته افزایش تدریجی

دما در تمام کش��ور رخ میدهد ،اظهارکرد :این افزایش
دما در شمال غرب ،سواحل شمالی ،دامنههای جنوبی
البرز ،ش��مال شرق ،شرق و بخشهایی از جنوب شرق
کش��ور بین  ۸تا  ۱۲درجه سانتیگراد و در غرب ،مرکز،
جنوب و جنوب غرب کشور بین  ۴تا  ۶درجه سانتیگراد
خواهد بود.به گفته ضیاییان طی روزهای دوش��نبه و سهشنبه ( ۶و
 ۷بهمن) بخشهای مرکزی و ش��رقی خلیج فارس مواج پیشبینی
میشود.مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان هواشناسی در

اجتماعی

ادامه با بیان اینکه از روز پنجش��نبه ( ۹بهمن) س��امانه
بارشی از ش��مال غرب وارد کشور میش��ود ،گفت :این
س��امانه طی روز پنجشنبه بخشهایی از شمال غرب و
غرب ،کشور را تحت تاثیر قرار میدهد همچنین طی روز
جمعه ( ۱۰بهمن) سامانه بارشی در شمال غرب و غرب
سواحل دریای خزر ،دامنههای جنوبی البرز ،دامنههای زاگرس مرکزی
و جنوبی و طی روز شنبه ( ۱۱بهمن) در سواحل دریای خزر و شمال
شرق کشور فعال خواهد بود.

یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با آفتاب یزد:

اصال نگران نباشید اسفند و فروردین ماه پربارشی داریم

آفتاب یزد _ یگانه شوقالش�عرا :عل��ی رغم اینکه در فصل پاییز
میزان بارش در کش��ور ما نسبتا مناسب بود اما در زمستان با شرایط
مناس��بی از نظر می��زان نزوالت ج��وی مواجه نیس��تیم .اطالعات
موجود نش��ان میدهد که بیش از  ۲۰اس��تان در ایران با کم بارشی
مواجه بودهاند .میزان کم بارش��ی در برخی از استانها موجب ایجاد
نگرانیهایی از جمله کمبود ذخایر آبی و بروز پدیده خشکسالی شده
است .برای بررسی بیشتر این مسئله و تحلیل اعداد و ارقام ثبت شده
در مقایسه با سالهای گذشته و همچنین پیشبینیهای موجود در
مورد خشکسالی و مش��کالت احتمالی ناشی از کمبود ذخایر آبی با
کارشناسان محیط زیست گفتگو کردیم.
>کمبارشی نگرانکننده در ایران

رئیس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی
ضمن اش��اره به اینکه کم بارش��ی در ایران نگرانکننده است ،گفت:
« تاکنون تنها  ۳۰درصد از بارندگی س��االنه برای تامین آب کش��ور
اتفاق افتاده اس��ت ».احد وظیفه در گفتگو با ایس��نا ضمن اشاره به
اینکه جمعبندی ایس��تگاههای هواشناسی نشان میدهد که درحال
حاض��ر بارشه��ا در کل کش��ور  ۲۵درص��د کمتر از نرمال اس��ت،
اظهارکرد« :بهطورکلی تاکنون در ایران  ۶۸میلیمتر بارش داشتهایم
این درحالیس��ت که میزان نرمال بارش در کش��ور از مهرماه تا اوایل
بهم��ن ح��دود  ۹۱میلیمتر اس��ت ».وی با بیان اینک��ه بارشها در
اس��تانهای هرمزگان و سیس��تان و بلوچس��تان در وضعیت بسیار
نامناسبی است ،تصریح کرد« :در هرمزگان طی چهار ماه اخیر فقط
حدود  ۱۰میلیمتر بارش گزارش ش��ده اس��ت این در حالیست که
میانگین بلند مدت بارشها در اس��تان هرمزگان طی این بازه زمانی
حدود  ۷۲میلیمتر است » .وظیفه ادامه داد « :در استان سیستان و
بلوچستان نیز از ابتدای مهر ماه تاکنون  ۴.۸میلیمتر بارش داشتهایم
درحالیکه میانگین بلند مدت بارشها در این اس��تان  ۳۴میلیمتر
گزارش ش��ده است ».رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
سازمان هواشناسی در ادامه با اشاره به اینکه بهطور کلی وضعیت سایر
استانها چه نسبت به سال گذشته و چه نسبت به میانگین بلند مدت
جالب نیس��ت ،گفت « :برای مثال در کرمان با  ۵۰درصد کم بارشی
نس��بت به میانگین بلند مدت مواجه هستیم » .وظیفه با بیان اینکه
اکنون به میانههای س��ال آبی رسیدهایم و تاکنون فقط  ۳۰درصد از
بارندگی ساالنه برای تامین آب کش��ور را داشتهایم ،اظهار کرد « :از
اینرو  ۷۰درصد از بارش ساالنه تامین نشده و این مسئله نگرانکننده
است ».به گفته وی دمای هوا نیز در کشور باالتر از حد نرمال است و
این وضعیت سبب میشود که بهویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی و
روانآبها بهشدت کاهش یابد .در نتیجه دِبی رودخانهها نیز در فصل
گرم س��ال بسیار کمتر از ش��رایط نرمال خواهد بود که نگرانیهایی
را در حوزه کش��اورزی و حتی تامین آب مناطق روس��تایی و شهری
بهدنبال دارد.رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی با تاکید بر اینکه بر اساس خروجی مدلهای عددی دمای
هوا در کشور بهویژه در نیمه غربی و جنوبی کماکان بیشتر از نرمال
پیشبینی میشود ،تصریح کرد « :چشم انداز خوبی نیز برای بارشها
طی ماههای آینده نمیتوانیم متصور باشیم .این احتمال وجود دارد
که در اسفند و فروردین ماه وضعیت بارشها در ایران کمی بهتر شود
اما با توجه به کاهش شدید بارشها در دی و بهمن ماه ،کمبودها در
حوزه بارش جبران نمیش��ود .از اینرو سال آبی با کم بارشی مطلق
به پایان میرس��د ».معاون پیشبینی و هش��دار سازمان هواشناسی
گفت « :میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی ،مهر  ۹۹تا
 ۳۰دی  ۶۵.۵میلیمت��ر ثب��ت ش��د ،می��زان بارش س��ال گذش��ته
در این بازه زمانی  ۱۱۷میلیمتر بود که بارش سال جاری  ۴۴درصد
کمتر از سال گذشته است».
> انتظار میرفت روند پربارشی ادامه یابد

امین محمودی کارش��ناس محیط زیس��ت در گفتگو ب��ا آفتاب یزد
در خصوص وضعیت بارشها و ذخایر آبی گفت « :در دی ماه امسال
ما در کشور شاهد کاهش  25درصدی بارش بودیم همچنین در فصل
پاییز هم نس��بت به سال گذش��ته حدود  14درصد کاهش بارندگی
داشتیم و این کاهش در پنج ماه اخیر ملموس بوده است .عمده این
کاهشها به این دلیل اس��ت که ما یک سری تغییرات اقلیمی را در
 8 7سال اخیر در کشور شاهد بودیم و حدود  5سال با خشکسالی
شدید رو به رو بودیم .از سال گذشته با توجه به این که در اکثر نقاط
کشور بارشهای خوبی داشتیم انتظار میرفت و پیشبینی شده بود
که همچنان این روند پربارشی ادامه داشته باشد اما با رصد پنج ماه
اخیر متوجه ش��دیم بارش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده

= امی��ن محمودی :در ح��ال حاضر حدود
 70الی  75درصد آب ناشی از بارندگی در
کشور ما یا تبخیر میشود یا از طریق مرزها
از کش��ور خارج میگردد یعن��ی ما با حدود
 25درصد آبی که هرساله از طریق بارندگی
حاصل میشود آب مورد نیاز شرب ،کشاورزی و مصارف
صنعتی کشور را تامین میکنیم
=مهران فاطمی :وضعیت س��ایر استانها
چه نس��بت به سال گذشته و چه نسبت به
میانگین بلند مدت جالب نیست و تاکنون
تنه��ا  ۳۰درصد از بارندگی س��االنه برای
تامین آب کشور اتفاق افتاده است از اینرو
 ۷۰درصد از بارش س��االنه تامین نشده و
این مسئله نگرانکننده است
اس��ت .ولی اصال جای نگرانی وجود ندارد چون طبق پیشبینیها از
اواخر بهمن ماه خصوصا در اسفند و فروردین ماه شاهد بارندگیهای
خوبی در کشور خواهیم بود .به همین دلیل دو روز پیش ممنوعیت
کشت برنج در تمامی استانهای کشور برداشته شد و اخباری که از
استانهای مختلف میرسد از پرآب بودن چشمهها حکایت میکند و
از لحاظ منابع آبی مشکلی نداریم» .
>خشکسالی ناشی از ضعف مدیریت است نه کمبارشی

محمودی در پاسخ به نگرانی راجع به خشکسالی در سال آینده گفت:
« با خشکسالی مواجه نخواهیم بود اما مشکل عظیمی که در کشور
ما وجود داش��ت این بود که در حدود  10س��ال _ بین سالهای 80
تا  _ 92هیچ توجهی به توس��عه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری
در کشور نمیکردیم .عملیات آبخیزداری یعنی کارهایی که باید انجام
میدادیم تا آب ناشی از بارندگی را به دل سفرههای زیرزمینی ببریم.
در کش��ورهایی مانند آمریکا ،کانادا ،کشورهای اروپای غربی و حتی
ک��ره جنوبی و هند از ق��رن هفدهم به بعد برای عملیات آبخیزداری
برنامههای عظیمی طرح ریزی ش��ده اس��ت و آمریکا با اقداماتی که
انجام داده در این بین سرآمد این کشورهاست .در حال حاضر حدود
 70الی  75درصد آب ناشی از بارندگی در کشور ما یا تبخیر میشود
یا از طریق مرزها از کشور خارج میگردد یعنی ما با حدود  25درصد
آبی که هرساله از طریق بارندگی حاصل میشود آب مورد نیاز شرب،
کش��اورزی و مصارف صنعتی کش��ور را تامین میکنی��م .از این 25
درص��د 30 ،ال��ی  40درصد آن در لولههای فرس��وده از بین میرود.
پس ما مش��کل آب نداریم بلکه مش��کل مدیریت آب داریم .طبیعتا
اگ��ر مدیریت زنجیره کامل از زم��ان بارش تا زمان مصرف در اختیار
جهاد کشاورزی باشد میتوانیم شاهد اقدامات خوبی باشیم کما اینکه
در حال حاضر این موض��وع اختالفی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد
کشاورزی است و هیچ کدام هم مسئولیت آن را نمیپذیرند به همین
دلیل ما شاهد هستیم که عملیات آبخیزداری نادیده گرفته میشود
و معموال رهبری از صندوق توسعه ملی یا نهادهای این چنینی مثل
بنیادهای مختلف یا ستاد اجرایی فرمان امام ،عملیات آبخیزداری را
ت��ا حدودی مدیریت میکنند در حالی که این وظیفه دولت اس��ت.
از قدیماالیام ما ش��اهد حفر و تاس��یس قناتها در ای��ران بودهایم و
پیش��ینیان ما به درستی میدانس��تند که آب را باید زیر زمین نگه
دارند ولی از حدود س��ال  60به بعد شاهد احداث سدهای متعددی
در کش��ور هستیم .احداث بیش از حد س��د باعث میشود آب روی
سطح زمین قرار بگیرد و تبخیر شود .البته که در زمان بارندگیهای
سنگین این سدها مفید هستند مثال ما در فروردین  98شاهد بودیم
که اگر س��دهای خوزستان و برخی از سدهای لرستان وجود نداشت

میزان خسارتهای ناشی از بارندگی و سیالب چندین برابر میبود .ما
به توسعه عملیات آبخیزداری توجه کافی نکردیم و مشکالتی مانند
رانش زمین ،خشکسالی و کاهش کشاورزی را در این چند سال شاهد
بودیم .این مشکالت نیاز به مدیریت بیشتر و بهتر مسئولین و دولت
دارد» .
در انتها این کارش��ناس محیط زیست در مورد چگونگی پراکندگی
بارشها در چندماه اخیر گفت « :با توجه به آمارهای موجود در نیمه
شمالی و نیمه جنوبی شاهد کاهش بارندگی بودیم ولی بالعکس در
دامنههای زاگرس بارندگی خوبی داشتیم .استانی که بیشترین ضرر
را از کاهش بارندگی دیده استان هرمزگان است و بهترین استان هم
یزد بوده ولی اس��تانهای دامنه زاگرس به جز ایالم حتی در پاییز و
دی ماه امسال وضعیت بهتری داشتهاند» .

> وضعیت بارشها از منظر آماری

مهران فاطمی اقلیم ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه نیز ب��ه آفتاب یزد
گفت :بارش س��ال زراعی جاری ت��ا روزهای پایان��ی دی ماه حدود
 21درصد نس��بت به دوره مش��ابه بلندمدت و  38درصد نسبت به
سال گذش��ته کاهش یافته اس��ت .به ترتیب بیش��ترین کاهش در
استانهای هرمزگان(84درصد) ،سیستان و بلوچستان(84درصد) و
کرمان(45درصد) و بیش��ترین افزایش در استانهای قم(31درصد)،
یزد(13درصد) و تهران(7درصد) رخ داده است.
در نقشه تراز میانی جو بیهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی بر روی
شرق اروپا و خاورمیانه قرار دارد ،اما غرب اروپا و مدیترانه در گستره
بیهنجاری منفی به نسبت ضعیفی قرار دارد.
وی ادامه داد :میانگین بارش کشور در سه ماه آینده (بهمن  1399تا
فروردی��ن  )1400در محدوده نرمال خواهد بود که بارش در مناطق
شمالی و غربی بیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده کمتر از
نرمال تا نرمال خواهد بود .در مجموع شرایط چند ماه آینده به گونهای
است که بارش سال جاری زراعی در محدوده کمتر از نرمال تا نرمال
بوده و احتمال وقوع رخدادهای فرین بارشی در انتهای فصل زمستان
تا آغاز بهار به ویژه در غرب و جنوبغرب-وجود دارد .میانگین دمای
کشور در سه ماه آینده بین  1تا  2درجه بیشتر از نرمال است.
درح��ال حاضر بارشه��ا در کل کش��ور  ۲۵درصد کمت��ر از نرمال
اس��ت بهطورکلی تاکنون در ایران  ۶۸میلیمتر بارش داش��تهایم این
درحالیست که میزان نرمال بارش در کشور از مهرماه تا اوایل بهمن
حدود  ۹۱میلیمتر است.
> استانهای در وضعیت نامناسب

فاطم��ی در ادامه تصریح ک��رد :بارشها در اس��تانهای هرمزگان و
سیستان و بلوچستان در وضعیت بسیار نامناسبی است .در هرمزگان
طی چهار ماه اخیر فقط حدود  ۱۰میلیمتر بارش گزارش شده است
این در حالیست که میانگین بلند مدت بارشها در استان هرمزگان
طی این بازه زمانی حدود  ۷۲میلیمتر اس��ت .در اس��تان سیستان و
بلوچستان نیز از ابتدای مهر ماه تاکنون  ۴.۸میلیمتر بارش داشتهایم
درحالیکه میانگین بلند مدت بارشها در این اس��تان  ۳۴میلیمتر
گزارش ش��ده اس��ت .وضعیت سایر اس��تانها چه نس��بت به سال
گذشته و چه نس��بت به میانگین بلند مدت جالب نیست و تاکنون
تنها  ۳۰درصد از بارندگی س��االنه برای تامین آب کشور اتفاق افتاده
اس��ت از اینرو  ۷۰درصد از بارش س��االنه تامین نشده و این مسئله
نگرانکننده است .دمای هوا نیز در کشور باالتر از حد نرمال است و
این وضعیت سبب میشود که بهویژه در حوزه زاگرس ذخیره برفی و
روانآبها بهشدت کاهش یابد .در نتیجه دِبی رودخانهها نیز در فصل
گرم س��ال بسیار کمتر از ش��رایط نرمال خواهد بود که نگرانیهایی
را در حوزه کش��اورزی و حتی تامین آب مناطق روس��تایی و شهری
بهدنب��ال دارد.این احتمال وجود دارد که در اس��فند و فروردین ماه
وضعیت بارشها در ایران کمی بهتر شود اما با توجه به کاهش شدید
بارشها در دی و بهمن ماه ،کمبودها در حوزه بارش جبران نمیشود.
از اینرو س��ال آبی با کم بارش��ی مطلق به پایان میرسد.با توجه به
این ش��رایط کم بارشی فراگیر و خشکسالی گسترده در ایران دور از
انتظار نیس��ت و در بیشتر استانهای کشور در جنوب ،جنوب شرق،
جنوب غرب و ش��رق این شرایط محس��وس خواهد بود حتی برای
استانهای شمالی کشور بهویژه گلستان نیز وضعیت خوبی پیشبینی
نمیشود.وی در پایان گفت :درحالحاضر در دوره خشکسالی هستیم
و پیشبینی میشود که تا پایان سال آبی خشکسالی در حد متوسط
و شدید در کشور باشد بنابراین انتظار میرود که دستگاههای متولی
بهوی��ژه وزارت نیرو برای ذخیره آب در کش��ور و مدیریت بهینه آن
برنامهریزی کنند.

(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی بصورت فشرده)

نوبت دوم

شماره مجوز در سامانه ستاد2099091523000016 :
مناقصه گزار  :شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه یزد -شماره مجوز1399 / 6330 :

موضوع مناقصه
مناقصه واگذاری حجمی /
زمانی اداره امور سوختگیری
هواپیمایی منطقه یزد

مبلغ تضمین شركت مهلت دریافت اسناد از
زمان جلسه
مبلغ برآورد اولیه (ریال) در فرآیند ارجاع كار سامانه ستاد از تاریخ چاپ
توجیهی
آگهی نوبت اول تا تاریخ
(ریال)
12/390/174/399

620/000/000

99/11/09
ساعت 18

99/11/14
ساعت 10

مهلت بارگذاری
پاكات در سامانه
ستاد تا تاریخ
 99/11/19ساعت
18

تاریخ بازگشایی تاریخ بازگشایی
پاكات الف و ج
اولیه پاكات
99/11/20
ساعت 8

99/11/25
ساعت 10

متقاضیان می توانند بعد از انتشار این آگهی از تاریخ  99/11/05نسبت به دریافت اسناد این مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) اقدام نمایند .الزم به ذكر
اس�ت كلیه مراحل این مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا بارگزاری اسناد و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاكات از طریق درگاه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد .تلفن تماس 035-36232039 :
الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی  ،در سایت مذكور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند.
• تضمین شركت در فرایند ارجاع كار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه ( به غیر از تضامین صادره توسط پست بانك ) ارائه گردد.

شرایط متقاضیان :

 -1اعضای هیئت مدیره شركت پیمانكاری باید تركیبی از تخصص های عملیاتی  ،ایمنی و آتش نشانی  ،فنی و كنترل كیفیت باشند.
 -2اساسنامه شركت پیمانكاری باید موید ارتباط رسته كاری پیمانكار با وظایف محوله باشد.
 -3ارائه تصویركلیه صفحات اساسنامه شركت و كارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شركت و تصویر ثبت آگهی شركت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
و كد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است .ارائه گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز الزامی می باشد.
 -4دارا بودن و ارائه گواهینامه تایید صالحیت كار معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
 -5دارا بودن و ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت
 -6احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی HSE
 -7احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی كیفی (حداقل  50امتیاز)
 -8اولویت در شرایط یكسان با انتخاب پیمانكاران بومی و استانی و همچنین بكارگیری نیروهای بومی و استانی با اولویت محل سكونت نزدیكتر در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی می باشد.
 -9كلیه مستندات ارائه شده اصل و یا برابر اصل باشد.
 -10قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد(خرید كاالی خارجی كه مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد)
 -11تكمیل و بارگذاری كلیه مستندات ارزیابی كیفی مطابق توضیحات مشروحه برگ راهنما درج شده در سامانه ستاد مورد تاكید و الزامی می باشد.
 -12كلیه پیمانكاران می بایست حداقل تا  48ساعت قبل از بارگذاری پاكات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.
تاریخ چاپ نوبت دوم 1399/11/06 :
تاریخ چاپ نوبت اول 1399/11/05 :

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقـــه یزد

وزیر کشور:

بیتوجهی به
آسیبهایاجتماعیکرونا
سببمشکالتمتعددیمیشود
وزی��ر کش��ور گف��ت :توجه به آس��یبهای
اجتماعی کرونا از موضوعات مهم است زیرا
ابعاد زندگ��ی ،جامعه ،روابط ،مناس��بات و
کارکردها را تحت تأثیر خود قرار میدهد و
بیتوجهی به آن میتواند مشکالت متعددی
ایجاد کند.به گزارش ایرنا ،عبدالرضا رحمانی
فضلی در جمع خبرنگاران افزود :امیدواریم
ب��ا اقداماتی که صورت میگیرد و با فعالیت
و هم��کاری دانش��گاهها ،در بازدارندگ��ی
و درم��ان ای��ن آس��یبها موث��ر و موف��ق
باشیم.
وی گفت :جلس��ه دیروز ش��ورای اجتماعی
کش��ور دو دس��تور کار داش��ت؛ یکی بحث
ارزیاب��ی فعالیته��ای انج��ام ش��ده در
حاش��یههای ش��هرها ک��ه از اولویته��ای
پنجگان��های بود ک��ه مقام معظ��م رهبری
تعیی��ن ک��رده بودند و در اینب��اره گزارش
خوب��ی داده ش��د و روند کار مثبت اس��ت.
رحمان��ی فضلی افزود :در ای��ن زمینه مقرر
ش��د ب��ا آرایش جدی��دی در س��ازماندهی
بتوانیم فعالیتهای ت��ازهای را انجام دهیم
و جمعبن��دی اقدامات انجام گرفته نیز طی
جلسات بعدی ارائه خواهد شد.
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الیحه بودجه  ۱۴۰۰شهرداری تهران ارائه شد
پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه شورای اسالمی شهر تهران،
الیحه بودجه  ۱۴۰۰شهرداری تهران را به شورای شهر تهران ارائه کرد.رقم الیحه
بودجه  ۴۷هزار و  ۶۸۷میلیارد تومان است و بودجه تکمیلی برابر با دو هزار و
 ۲۷۴میلیارد تومان بیش از این رقم (نزدیک به  ۵۰هزار میلیارد تومان) است.
کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالی�ان ۹۹ :میلیون و  ۳۲۹هزار
و  ۲۸۸نفر
تعداد فوتی ها :دو میلی�ون و  ۱۳۰هزار و
 ۴۲۲نفر
تعداد بهبود یافتگان ۷۱ :میلیون و ۳۸۳
هزار و  ۲۰۶نفر
ایران

تعداد مبتالیان :یک میلیون و  ۳۷۲هزار
و  ۹۷۷نفر
تعداد فوتی ها ۵۷ :هزار و  ۳۸۳نفر
تعداد مبتالیان دیروز۵ :هزار و  ۹۴۵نفر
تعداد فوتیهای دیروز 89 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالی�ان ۲۵ :میلیون و  ۵۶۶هزار
و  ۷۸۹نفر
تعداد فوتی ها ۴۲۷ :هزار و  ۶۳۵نفر

قضایی

چند توصیه به خانوادهها
برایفرستادنفرزندشان
به مدرسه

مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت
آموزش و پرورش با اش��اره به وضعیت حضور
دانشآم��وزان در مدرس��ه در روزهای ابتدایی
بهمن ماه ،توصیههایی به خانوادهها داش��ت و
گفت :خانوادهها مس��ائل بهداشت فردی را به
فرزندان خ��ود آموزش دهند و ب��ر آن تاکید
کنند .مخصوصا اس��تفاده از م��واد ضدعفونی
برای دس��ت و زدن ماس��ک به ص��ورت دائم
توصیه میشود.
محمد محس��ن بیگی در گفتوگو با ایس��نا،
درباره وضعیت حضور دانشآموزان در سومین
روز از بازگشایی مدارس در پایههای اول و دوم
ابتدای��ی و هنرس��تانها در مناطق با وضعیت
آبی و زرد اظهار کرد :هنوز گزارشی از وضعیت
حض��ور از مناطق نگرفتهای��م ولی طی یک تا
دو روز آینده گزارش وضعیت حضور دانشآموزان
جهت ارزیابی از س��وی مدارس به دس��ت ما
خواهد رس��ید.وی اف��زود :پیشبینی خود ما
این اس��ت که در مناطق روستایی و عشایری
به عل��ت تراکم پایین جمعی��ت دانشآموزی
و دسترس��ی کمتری که ب��ه امکانات آموزش
مجازی دارن��د ،کالسهای حضوری بیش��تر
باش��د؛ اما در مناطق ش��هری احتماال کالس
حضوری بیش��تر برای رفع اش��کال از س��وی
خانوادههایی که دچار مش��کالتی هس��تند و
نتوانس��تند مطالب درسی را به بچهها منتقل
کنند ،برگزار ش��ود.مدیرکل دفتر س�لامت و
امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره
تامین اقالم ضدعفونیکننده برای مدارس نیز
گف��ت :مدارس برای تامین اقالم بهداش��تی و
ضدعفونی مشکلی ندارند و مورد خاص مبنی
بر وجود مش��کل گزارش نشده است.محسن
بیگ��ی در پاس��خ به اینک��ه آی��ا پروتکلهای
بهداش��تی در این مقطع از بازگشایی مدارس
سختگیرانهتر شده اند؟ گفت :تغییر اصلی در
پروتکلها به فاصلهگذاری فیزیکی برمی گردد،
تراکم جمعیت در کالس کم ش��ده و تاکید بر
تهویه فضاهای آموزشی در فواصل زمانی کوتاه
است که حتما پنجرهها و درها باز شوند که هوا
جریان پیدا کند.
وی افزود :البته چون هوا س��رد اس��ت ممکن
اس��ت دائ��م نت��وان پنجرهها را باز گذاش��ت.
مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت
آموزش و پرورش توصیههایی نیز به خانوادهها
داش��ت و گفت :خانوادهها مس��ائل بهداش��ت
ف��ردی را به فرزن��دان خود آم��وزش دهند و
بر آن تاکید کنند .مخصوصا اس��تفاده از مواد
ضدعفونی برای دست و زدن ماسک به صورت
دائ��م توصیه میش��ود .ضمن آنک��ه چون در
فصل زمستان قرار داریم حتما بچهها پوشش
مناسب داش��ته باش��ند زیرا در مدرسه ناچار
هس��تند درها و پنجرهه��ا را در فواصل زمانی
کوتاه باز کنند تا هوا جابجا شود.

خبر

ورود اولین بخش واکسن کرونا

به کشور طی روزهای آتی

وزیر بهداش��ت گفت :در روزهای آینده اولین
پارتهای واکس��ن وارداتی کرون��ا را از منابع
مطمئ��ن وارد خواهیم کرد.به گزارش ایس��نا،
دکتر س��عید نمکی با اش��اره به وضعیت ورود
واکسن کرونا در کش��ور ،گفت :درباره واکسن
این مژده را بدهم که ما واکسن را برای تزریق،
قبل از رس��یدن واکسن تولید خودمان تدارک
دیدیم و منابع آن را تامین کردیم .آقای رئیس
جمهور هم هر روز پیگیر هستند و انشاءاهلل در
روزهای آینده اولین پارتهای واکسن وارداتی
را از منابع مطمئن وارد خواهیم کرد .وی افزود:
بر این اس��اس واکسیناسیون را برای گروههای
آسیبپذیر آغاز میکنیم .در عین حال فرزندان
اصیل و دانشمند این سرزمین هم خوشبختانه
در س��اخت واکس��ن مل��ی م��ان ب��ا ت�لاش
ش��بانه روزی پیش میروند و در آینده نزدیک
یکی از مراکز مهم س��اخت واکس��ن بیماری
کووید 19-در جهان خواهیم بود

گزارش کوتاه
معاون درمان ستاد کرونا
در استان تهران هشدار داد:

افزایشابتالبهکرونادر ۲ردهسنی

نتیجهعادیانگاریها
تا دو هفته دیگر

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر
تهران ضمن اب��راز نگرانی از بروز موج چهارم
کرونا از اواس��ط بهمن ماه در کش��ور ،گفت:
اینک��ه مردم فک��ر کنند که می��زان بیماری
بسیار کم ش��ده و بیماری عمال از بین رفته،
تصوری واقعا خطرناک است.دکتر نادر توکلی
در گفتوگو با ایس��نا ،باره وضعیت بستری و
مرگ و میر ناش��ی از کرونا در اس��تان تهران،
گف��ت :در چن��د روز اخیر با توج��ه به اینکه
محدودیتها برداش��ته شده اس��ت ،طبیعتا
به نظر میرس��د که این موضوع ممکن است
افزای��ش موارد ابتال و مراجع��ه را ایجاد کند.
معموال افزایش بار مراجعه و بیماری دو هفته
بعد از انجام رفتارهای پرخطر ایجاد میشود.
>فاکتورهاینگرانکننده
برای بروز موج چهارم کرونا

وی با بیان اینکه افزایش آماری را در قسمت
س��رپایی شاهد بودهایم و برخی بیمارستانها
در بخش س��رپایی افزایش مراجعه داشتهاند،
افزود :دیروز هم تعداد فوتیها در شهر تهران
 ۱۲نفر در بیمارس��تانها بوده اس��ت .منتها
به نظر میرسد با توجه به چیزی که در سطح
جامعه میبینیم که مراکز خرید بسیار شلوغتر
شدند و عمال در ساعات عصر و شب مقداری
ترددها بیش��تر شده اس��ت و موج سرما هم
در حال حاضر در ش��هر تهران افزایش یافته
است ،بیانگر یکسری فاکتورهایی است که ما
را نگران بروز موج چهارم بیماری در کش��ور
میکند.
>افزایش ابتال به کرونا
در کودکان و نوجوانان زیر  ۲۰سال

توکل��ی با بیان اینکه در ش��رایط فعلی اینکه
مردم فکر کنند که میزان بیماری بس��یار کم
ش��ده و بیماری عمال از بی��ن رفته ،تصوری
واقعا خطرناک است ،ادامه داد :از طرفی شاهد
هس��تیم طی دو الی سه ماه اخیر ،میزان بروز
بیماری در کودکان و نوجوانان زیر  ۲۰س��ال
هم بیشتر شده است که این هم خطر دیگری
اس��ت .از طرفی بحث بازگشایی مدارس هم
از س��وی آموزش و پرورش مطرح شد؛ اینها
چن��د عاملی هس��تند که ای��ن پیشبینی و
پیش��گویی را ایجاد میکنند که امکان اینکه
آغاز موج چهارم بیماری را در اواسط بهمن ماه
شاهد باشیم ،وجود دارد و این موضوع بسیار
خطرناک است؛ چراکه هنوز واکسیناسیون هم
آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه درس��ت اس��ت ک��ه میزان
فوتیهایم��ان نس��بت به چند ماه گذش��ته
کاهش قابل مالحظهای داش��ته است ،گفت:
در حال��ی ک��ه اگر چند عامل��ی را که مطرح
کردم ،کن��ار یکدیگر قرار دهی��م و از طرفی
مردم هم توجهش��ان به این موضوعات جلب
نشود ،شرایط خوبی را ایجاد نمیکند و منجر
به ایجاد مشکالتی در آینده میشود.
>نتیجه عادی انگاریها تا  ۲هفته دیگر

توکلی با بیان اینک��ه در تعطیالت اخیر موج
سفرها را به استانهای شمالی و جنوبی کشور
شاهد بودیم ،گفت :دیدیم که به عنوان مثال
در ورودی جزایر جنوبی کشور ،تجمع بسیار
زی��ادی بود .قاطعانه میت��وان گفت که اکثر
ابتالها در س��طح جامعه ،ناش��ی از رفتارهای
پرخط��ر درون خان��واده ،درون دوس��تان و
آشنایان و ...است و این جمعها بیشترین عامل
خطر ابتال به کرونا است .در عین حال بسیاری
از بیمارانی هم که فوت میکنند ،متاسفانه دیر
به بیمارستان مراجعه میکنند .البته تجربه و
هماهنگی در کادر درمان نسبت به قبل برای
درمان بیماران کرونایی بیش��تر ش��ده است،
اما این موض��وع دلیل بر ع��دم رعایت مردم
نمیشود.
وی با بیان اینکه نباید از موج چهارم بیماری
غافل ش��ویم ،گفت :نتیجه عادی انگاریها را
دو هفته بعد از رفتارهای پرخطر خواهیم دید.
توکلی درب��اره وضعیت بیماری در کودکان و
نوجوانان ،گفت :البته در این رده سنی شدت
بیماری بیشتر نیست ،اما مسئلهای که وجود
دارد ،افزایش ابتال در این رده س��نی اس��ت و
خط��رش این اس��ت که این اف��راد میتوانند
ویروس به افراد سنین باالتر منتقل کنند.

