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اخبار

تلفات عجیب پرندگان در خلیج گرگان تکرار میشود؟

گالیه هاشمی از بیتوجهی دولت
به پیشنهاد تعطیلی تهران

احتمال دخالت ویروسهای ناشناخته در مرگومیر پرندگان مهاجر
سال گذشته بعد از مرگومیر شمار زیادی از پرندگان آبزی
مهاجر در خلیج گرگان ،شایعات مختلفی در خصوص علت مرگ
این پرندگان وجود داشت تا اینکه سازمان دامپزشکی ،علت مرگ
این پرندگان را بیماری بوتولیسم اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،این روزها که در آستانه فصل مهاجرت
پرندگان به خلیج گرگان قرار داریم ،مجددا ً شایعات درخصوص
علت این مرگومیرها و نگرانی از خطراتی که برای سالمت مردم
منطقه دارد ،قوت گرفته است .کمکم با سرد شدن هوا در
سیبری ،پرندگان ،مهاجرت خود را به بخشهای جنوبیتر زمین
شروع میکنند .خلیج گرگان یکی از محلهایی است که همه
ساالنه میزبان هزاران قطعه از انواع پرندگان مهاجر و زمستان
گذران است.
سال گذشته دقیقا ً در زمان تلفات غیرعادی پرندگان در خلیج
گرگان ،تلفات پرندگان به همین شکل در کشور چین هم اتفاق
افتاد و همزمانی آن با شیوع کرونا ،ابهاماتی را در خصوص ابتالی
پرندگان به کرونا بوجود آورده است .البته مدیران دامپزشکی
استان گلستان این موضوع را رد و اعالم کردند که احتمال
میدهند با توجه به اینکه کیفیت آب خلیج گرگان تغییری نکرده،
امسال نیز تلفات پرندگان مهاجر آبزی در خلیج گرگان به علت
شکلگیری پدیده بوتولیسم رخ دهد.
احتمال دخالت ویروسهای ناشناخته در مرگومیر پرندگان
مهاجر خلیج گرگان
عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان اظهار کرد :تلفات پرندگان مهاجر آبزی از
بخش غربی خلیج گرگان شروع شد .بعد از این تلفات از محققان
و مراکز تحقیقاتی خواسته شد که علت این مرگومیر را بررسی
کنند .در ابتدا شایعه وارد کردن سم توسط افراد محلی با توجه
به عدم صدور پروانه شکار و بهنوعی انتقام مطرح بود که این
موضوع بعد از آزمایش بهطور کامل رد شد .سازمان دامپزشکی
بعد از بررسی نمونههای مختلف به این نتیجه رسید که علت
مرگومیر پرندگان ،سم بوتولیسم بوده است.
حمیدرضا رضایی درخصوص شرایط ایجاد بیماری بوتولیسم،
گفت :برای ایجاد بوتولیسم باید دمای آب به باالی  ۲۵درجه برسد
درحالیکه در آن زمانی که تلفات داشتیم ،در اندازهگیریهای
ما دمای آب در گرمترین ساعت روز و حتی در کمترین عمق
به باالی  ۱۵درجه هم نمیرسید .وی با بیان اینکه یکی دیگر از
شرایط ایجاد بوتولیسم ،سکون آب است ،تصریح کرد :یک هفته
بعد از حضور ما در منطقه ،خلیج طوفانی و متالطم شد .اگر
بیماری بوتولیسم بود بعد از این طوفان و هوادهی در آب ،تلفات
باید کاهش پیدا میکرد اما اینگونه نشد و مدتها بعد از آن
هم تلفات ادامه پیدا کرد .تلفات پرندگان از بخش غربی خلیج
که عمق کمتری دارد شروع و به سمت بخش شرقی که عمق

زمستان سال گذشته ،تلفات غیرعادی بیش از  ۴۳هزار پرنده مهاجر در خلیج گرگان در محدوده استان مازندران آغاز شد و در
ادامه به گلستان رسید؛ حاال با آمدن میهمانان پاییزی و آن هم در روزهای کرونایی ،نگرانیها دوباره باال گرفته و چشم محیط
زیستیها و پژوهشگران به چنگر و فالمینگوها که بیشترین گونهها تلف شده در سال گذشته بودند ،دوخته شده است.

برخی از
گونهها از جمله
فالمینگو
بهراحتی
تولیدمثل
نمیکنندو
جبرانجمعیت
از دست رفته
آنها بسیار
سخت است
بیشتری دارد ،گسترش پیدا کرد .تلفات پرندگان تا اسفندماه و
زمان مهاجرت پرندگان در تمامی وسعت خلیج ادامه داشت.
رضایی با اشاره به اینکه چنگر و فالمینگو بیشترین گونههای
پرندگان تلف شده بودند ،گفت :عالوه بر اینها ،مرغابیسانان
دیگر با تعداد کمتر در تلفات وجود داشتند .در میان تلفات
برخی از گونههای در خطر انقراض از جمله اردک سر سفید و
اردک بلوطی نیز وجود داشتند .پرندگان در ابتدا قدرت پروازشان
را از دست میدادند و بعد از فاصله زمانی اندکی تلف میشدند.
در آن زمان پرندگان شکاری هم از پرندگان تلف شده در خلیج
تغذیه میکردند و بعدا ً تعداد محدودی از این گونهها نیز تلف
شدند .البته ماهیان نیز از این پرندگان تغذیه میکردند اما تلفات
در آنها دیده نشد.
رضایی بیان کرد :به نظر من عوامل دیگری از جمله گسترش
برخی از ویروسها در مرگومیر این پرندگان نقش داشتند.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

همانگونه که ما تا مدتها آنفلوانزا فوق حاد پرندگان را
نمیشناختیم ،این ویروس نیز شاید برای ما شناخته شده نباشد.
در آزمایشات سازمان دامپزشکی بر روی ویروسهای جدید
که تاکنون نداشتیم بررسی صورت نگرفت .در درون یخهای
قطبی مقدار زیادی بقایای موجودات زنده از جمله ویروسها و
باکتریها قرار دارد که با توجه به پدیده گرم شدن کره زمین،
امکان بازگشت آنها به طبیعت و گسترش آنها وجود دارد.
خیلی از پرندگان مهاجر آبزی جوجهآوریشان را در همان مناطق
قطبی انجام میدهد و این احتمال وجود دارد که پرندگان به
ویروس جدید آلوده شوند.
وی به همزمانی تلفات پرندگان در این منطقه و چین اشاره
کرد و گفت :مبدأ مهاجرت برخی از پرندگانی که در خلیج گرگان
و چین حضور داشتند ،یکی بوده و ممکن است عوامل مرگ و
میر هم مشابه باشند .با توجه به اینکه هنوز شکل دقیق منشأ

نوبت دوم

نوبت دوم

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر
اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند .به

رديف

شرح پروژه

محل اجرا

برآورد اوليه برمبناي مبلغ تضمين شركت در
فرآیندارجاع کار (ريال)
فهرست( 99ريال)

1

آسفالت راه های روستایی شهرستان لنده ( لنده قیام  -کتج  -دوک )

کهگیلویه

22,408,293,702

1.121.000.000

رتبه 5راه و باالتر

2

بهسازی و تعمیرات اساسی پل طاقی اسفندان

کهگیلویه

6.647.172.610

333.000.000

رتبه 5راه و باالتر

3

تعمیرات اساسی پل قلعه دختر

کهگیلویه

12.139.339.785

607.000.000

رتبه 5راه و باالتر

4

تعمیرات اساسی پل فلزی دروهان

دنا

12.671.358.693

634.000.000

رتبه 5راه و باالتر

دستگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ميدان حمل

 -2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/08/5لغايت پایان وقت اداری  99/08/07در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irقابل دريافت می باشد.
 -3مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را در وقت اداري از تاريخ  99/08/08لغايت  99/08/20به بایگانی فنی اداره پیمان
و رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج  -میدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.
همچنین پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/08/21راس ساعت  9صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا نماينده
رسمي آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
 -5تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی www.sajar.mporg.ir
دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند.
 -6الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه ،پاكت الف در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی
تحویلنمایند.
 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.
 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
 -9هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.
آگهی نوبت اول – 99/8/6
آگهی نوبت دوم 99/8/7-

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

محمد ساالری خواستار تعیین تکلیف هرچه
سریعتر گودهای پرخطر از سوی شهرداران
مناطق شد.
به گزارش ایسنا ،محمد ساالری در تذکری
درخصوص گودهای رها شده گفت :چندی
پیش جلسهای درخصوص تعیینتکلیف
گودهای پرخطر داشتیم و ما نیز با حضور در
مناطق مختلف به بررسی میدانی وضعیت
گودهای پرخطر موجود پرداختیم.
علیرغم وعدههای شهرداران مناطق مبنی
بر الزام مالکان به مقاومسازی و تعیین
تکلیف این گودها ،هنوز اقدامی در این
خصوص انجام نشده است ،در حالی که
امکان پرکردن به روشهای استاندارد و بدون
هزینه برای برخی از این گودها وجود دارد.
این موضوع یکی از مطالبات جدی
شهروندان است و از ریاست شورای شهر
تقاضا دارم  ،شخصا به این موضوع ورود
پیدا کرده و از شهردار تهران بخواهید با
توجه به اینکه در فصل بارش قرار داریم
هرچه سریعتر نسبت به الزام شهرداران
مناطق برای تعیینتکلیف گودها اقدام
کنند.

آگهي تجدید مناقصه عمومي (یک مرحله ای )

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2099005066000027 :
رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

تضمین شرکت در
مناقصه (ريال )

1

99/146/603

انجام فعالیتهای
اصالح و بهینه سازی
در حوزه عمل
مديريت امور برق دو يزد
1399

800.000.000

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل
پاکتها

زمان بازگشائي
پاکتها

 -1ضمانت نامه بانکی
-2فیش واريز وجه نقد
 -3مطالبات.

ساعت 13
پنج شنبه
مورخ 1399/08/22

ساعت 10:30
سه شنبه
مورخ
1399/08/27

 -1مدت اجرا  :چهار ماه
 -2هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبــان مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن  035-36248989 :امــور تــداركات و  36243111امــور مهندســي و نظــارت تمــاس
حاصــل نماینــد .
7347

ونقل
 -1اطالع رسانی از طریق سايت الكترونيكي مناقصات /http://iets.mporg.ir :وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir

الزام شهرداران مناطق برای
تعیینتکلیف گودها

شــركت توزیــع نيــروي بــرق اســتان یــزد در نظــر دارد اجــرا ي پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــي یــک مرحلــه
ای بــا ارزیابــی كيفــی بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا متقاضيــان شــركت در مناقصــه مــي تواننــد از تاریــخ 1399/08/06
شرکت توزيع نیروي برق
استان يزد
لغایــت  1399/08/11از طریــق ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس  www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمایند
و پيشــنهادات خــود را باتوجــه بــه مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر در ســامانه ســتاد ایــران بارگــذاری و ضمنــا پاكتهــای
مناقصــه را بــه دبيــر خانــه ایــن شــركت تحویــل نماینــد .ضمن ـاً بــه پيشــنهادهاي تحویــل داده شــده بعــد از انقضــاء مــدت و بارگــذاری نشــده در ســامانه ،
ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد  .كارفرمــا نســبت بــه رد یــا قبــول یــک یــا كليــه پيشــنهادات مختــار اســت .

پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
صالحيت مورد نیاز

ویروس کرونا مشخص نشده ،احتمال ابتالی پرندگان تلف شده
به ویروسی مانند «کرونا» وجود دارد.
امسال تاکنون در هیچ جا تلفات غیرعادی پرندگان گزارش نشده
است
این عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه منابع
طبیعی گرگان با اشاره به اینکه امسال مهاجرت پرندگان مهاجر
به خلیج گرگان کمکم در حال انجام است ،گفت :اگر طبق نظر
دامپزشکی بیماری بوتولیسم علت مرگومیرم باشد ،با توجه
به اینکه کیفیت آب خلیج تغییر نکرده امسال هم باید تلفات
پرندگان را داشته باشیم اما اگر تلفات را در مناطق دیگر کشور
یزای دیگر در مرگومیر پرندگان نقش
داشتیم ،عوامل بیمار 
دارند .امسال تاکنون در هیچ جا تلفات غیرعادی پرندگان گزارش
نشده است .رضایی با اشاره به اینکه امیدواریم امسال شاهد
تلفات پرندگان نباشیم ،گفت :مشاهده این حجم از مرگومیر
پرندگان بسیار دردناک است .برخی از گونهها از جمله فالمینگو
ب هراحتی تولیدمثل نمیکنند و جبران جمعیت از دست رفته آنها
بسیار سخت است.
البته مدیرکل دامپزشکی استان گلستان در خصوص ارتباط
مرگومیر این پرندگان با کرونا گفته که پرندگان آبزی همه ساله
یک کریدور مشخصی را برای مهاجرت طی میکنند و اگر شیوع
کرونا به این پرندگان ارتباط داشت ،نباید کرونا در نیمکره جنوبی
زمین و کشورهای استرالیا و نیوزیلند که هزاران کیلومتر با محل
حضور این پرندگان فاصله دارد ،شیوع پیدا میکرد.
غالمرضا محرابی تأکید کرد :هیچ مستند علمی برای ارتباط این
مسئله با کرونا وجود ندارد .بعد از مرگومیرهای سال گذشته ،در
ابتدا موضوع آنفلوانزا فوق حاد پرندگان مورد بررسی قرار گرفت
که در هیچیک از نمونهها این بیماری مشاهده نشد .در ادامه
بیماری نیوکاسل را بررسی کردیم که آن هم رد شد .در ادامه
فاکتورهایی مانند سموم کشاورزی را مورد بررسی قرار دادیم و در
نهایت سازمان دامپزشکی کشور تشخیص داد که علت این رخداد
بیماری بوتولیسم بوده است.
محرابی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه سطح آب خلیج خیلی
کم شده ،با تابش نور آفتاب ،آب زود گرم میشود .از طرف دیگر
سال قبل سیل بزرگی را در استان داشتیم که به همراه خود مواد
آلی را از زمینهای کشاورزی شست و وارد خلیج کرد .افزایش
سطح مواد آلی در داخل خلیج گرگان موجب رشد برخی گیاهان
و جلبکها در خلیج شد .جلبکها اکسیژن داخل آب را مصرف
میکنند و همین مسئله باعث رشد برخی باکتریهای بیهوازی
عامل بیماری بوتولیسم شد .با توجه به اینکه سطح آب خلیج
گرگان افزایش پیدا نکرده ،این احتمال را میدهیم که امسال هم
رخداد مرگومیر غیرطبیعی پرندگان وحشی مهاجر را در خلیج
گرگان داشته باشیم.
شماره مجوز1398 4276-:

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت:
هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفتهای
تهران را مطرح کردم ولی ستاد مقابله با
کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد
نداشت.
به گزارش مهر ،محسن هاشمی در حاشیه
جلسه شورای شهر درباره وضعیت کرونا
در پایتخت گفت :هفته گذشته پیشنهاد
تعطیلی دو هفتهای تهران را مطرح کردم ولی
ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به
این پیشنهاد نداشت و از این اتفاق متأسفیم.
وضعیت اقتصادی کشور اگر مناسب بود
مقابله با کرونا بهتر انجام میگرفت ولی از
آنجایی که وضعیت اقتصادی خوب نیست
اعتباری هم برای جبران خسارات ناشی از
کرونا موجود نیست.

-

شركت توزیع نيروي برق استان یزد

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)
شماره  - 99/154-47نوبت دوم

وزارت نیرو

شرکت توزیع نیروی برق
غرب مازندران

*مناقصه گزار :شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
*موضوع مناقصه :مرمت و بهسازی شبکه های برق روستایی مربوط به شهرستان های رامسر ،تنکابن ،عباس آباد ،کالردشت ،چالوس ،نوشهر ،نور و محمودآباد
*مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ  1399/08/06لغایت روز یکشنبه مورخ  1399/08/11به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
*مبلغ خرید اسناد مناقصه:
مبلغ  545.000ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ( شماره  ) 0101853765005بانک صادرات کد 2008
*تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار) به مبلغ  280.287.000ریال به شرح زیر می باشد:
 ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره  16720405/50بانک ملت شعبه مرکزی چالوس ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی چک تضمین شده بانکی (چک شخصی مورد قبول نمی باشد)*تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه:
روز شنبه (ساعت  ) 08:00مورخ 1399/08/24
*تاریخ گشایش پاکات مناقصه:
زمان بازگشایی ساعت  10:00روز شنبه مورخ  1399/08/24در محل ستاد شرکت سالن کنفرانس
*سایر شرایط:
 مبلغ پایه مناقصه  2.802.860.121ریال می باشد. هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد. به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود. حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد. اعتبار مناقصه فوق از منابع داخلی تامین شده است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.تاریخ چاپ نوبت دوم :چهارشنبه  - 1399/08/7میم الف1031884 /
7380

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

