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اخبار

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت:

 ۱۲۸گونه جانوری و مهرهدار کشور در معرض خطر انقراض
به گزارش ایسنا ،حسن اکبری در سازمان حفاظت محیط
زیست برگزار شد با بیان اینکه در بسیاری از مناطق بکر
دسترسیهایی نظیر جاده ایجاد شده است و بسیاری از
گونههایی که به حضور انسان حساس بودند از همین رو آسیب
دیدهاند ،اظهار کرد :یکی از مهمترین مشکالت ما تغییر اقلیم
و خشکسالیهای مستمر است که در کنار آن شاهد تخریب
گسترده نیز هستیم.
وی تصریح کرد :به جرات میتوان گفت امروزه در مناطق آزاد
چیزی به اسم زیستگاه نداریم و زیستگاه مناسب گونه آهو دیگر
در کشور وجود ندارد چراکه جادهسازی زیاد باعث شده است
زیستگاه دشتی مناسب برای این گونهها نداشته باشیم.
اکبری با بیان اینکه در حال حاضر به جز مناطق آزاد در مناطق
چهار گانه نیز از نظر زیستگاه مناسب جانوری وصع خوبی نداریم،
گفت :در مناطق چهارگانه در حال حاضر بیش از  ۵۸۰۰کیلومتر راه
اصلی ۵۵۰ ،کیلومتر بزرگراه ،بیش از  ۳۰۰۰خطوط انتقال سوخت و
بیش از  ۱۸۰۰کیلومتر برق فشار قوی داریم.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست ،با اشاره به اهمیت وجود ضوابط
قوی برای جلوگیری از تخریب زیستگاههای جانوری ،ادامه داد:
در این راستا الیحهای را تنظیم کردیم و اگر مجلس و دولت
کمک کنند این اتفاق مهم بیفتد ،بخشی از این مسائل قابل
مدیریت است اما با ضوابط فعلی برای مقابله با تخریب زیستگاه
خیلی ابزار مهمی نداریم.
کاهش تنوع ژنتیکی گونههای شاخص کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پایش
گونههای شاخص کشور یکی از فعالیتهای اصلی سازمان
حفاظت محیط زیست است ،اظهار کرد :پایش پنج گونه
شاخص کشور یعنی قوچ و میش ،کل و بز ،آهو ،جبیر و گور
خر هر ساله توسط این سازمان انجام میشوند.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :حدود  ۲۱۵هزار راس
از این پنج گونه شاخص در مناطق حفاظت شده کشور داریم و
این آمار کمتر از  ۱۰درصد آمار اواخر دهه  ۴۰برای این پنج گونه
است .درواقع تنوع ژنتیکی این گونههای شاخص را در این مدت
از دست دادهایم.
به گفته اکبری این سازمان هر ساله نزدیک به  ۱.۵تا دو
میلیون قطعه پرنده را در تاالبها شناسایی کردهایم و بیش
از ۲۰۰۰نفر هر ساله درگیر این موضوع میشوند.
وی همچنین خسارت حیات وحش به مزارع و دامها را از
جمله مشکالت فعلی عنوان کرد و درباره تحت پوشش بیمه
نبودن این خسارتها اظهارکرد :وقتی دامدار از حیات وحش
آسیب میبیند ،دیگر برای حفاظت از حیات وحش به ما کمکی
نمیکند .خسارت حیات وحش به مزاع کشاورزی تحت پوش
بیمه قرار ندارد و از جهاد کشاورزی برای توجه به این امر
درخواست کمک داریم.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیط زیست در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه
بیماریهای حیات وحش در حال افزایش است و با ارائه این آمار
که در سال گذشته  ۱۰کانون طاعون نشخوارکنندگان کوچک
( )pprدر کشور داشتیم ،تصریح کرد :به جد نیاز است سازمان

اکبری:
امروزه چون
زیستگاهی
برای ما باقی
نمانده است،
تالشها برای
پیشگیریاز
انقراض یوز به
نتیجهنرسیده
است
وسعت آتشسوزی افزایش پیدا کرده است.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حدود  ۱۲۸گونه
جانوری و مهره دار کشور در معرض خطر انقراض هستند که
برخی وضع خوبی ندارند و بیشترین آسیب پذیری ما در این
زمینه مربوط به دوزیستان است ،تصریح کرد :برای این ۱۲۸
گونه جانوری  ۱۹برنامه عمل داریم و پیشرفت این برنامهها
عمدتا کمتر از  ۱۰درصد است چراکه مشکل اصلی “ ،اعتبار”
است و اعتبار این امر بسیار ناچیز تامین میشود.
اکبری اضافه کرد :کشور از نظر تنوع زیستی در جایگاه خاص
و ویژهای قرار دارد ،بهطوری که در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰
گونه پستاندار ،بیش از  ۸۶۶۰گونه گیاه  ،بیش از  ۵۰۰گونه
پرنده ۲۱ ،گونه دوزیست و  ۷۱۰گونه ماهی آب شور در شناسایی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)
شماره مناقصه 2001003007000018

نوبت دوم

نوبت دوم

ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان) در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلـــهای
همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی (فشــرده) بــا موضــوع «احــداث راه دسترســی و ســکوی حفــاری معــادن ســنگ آهــن ســنگان شــامل تأمیــن ماشــین آالت،
خاکبــرداری تســطیح و کوهبــری  65گمانــه» را بــه شــرح زیــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .لــذا از عالقمـــندان واجــد
شــرایط دعـــوت بــه عمـــل میآیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکـــی دولـــت بــه آدرس ( www.setadiran.irشــماره
مناقصــه  )2001003007000018مراجعــه نماینــد.
 -1نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان) بــه نشــانی :مشــهد،
خیابــان کوهســنگی ،بیــن کوهســنگی 19و ،21پــالک  ،377کدپســتي 9176715683 :تلفــن – 051-38427008 :داخلــی 212
 -2موضوع مناقصه :احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تأمین ماشین آالت ،خاکبرداری تسطیح و کوهبری  65گمانه
 -3مدت اجرای کار(14 :چهارده) ماه شمسی
 -4مدت اعتبار پیشنهادها 180 :روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
 -5برآورد اجرای کار :مبلغ (36.308.000.000سی و شش میلیاردو سیصدو هشت میلیون) ریال
 -6نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (مناقصــه) :فیــش بانکـــی واریــز نقــدی و یــا تودیــع یــک فقــره ضمانــت نامــه بانکــی
معتبــر بــه مبلــغ  (1.815.400.000یــک میلیــاردو هشــتصدو پانــزده میلیــون و چهارصــد هزار)ریــال کــه بــرای مــدت  3مــاه اعتبــار داشــته و بــرای 3
مــاه دیگــر قابــل تمدیــد باشــد (ضمانــت نامــه بایــد دارای شــماره ســپام بــوده و نبایــد هیــچ گونــه شــرطی از ســوی بانــک در ضمانــت نامــه درج گــردد).
 -7مهلــت زمانــی و محــل دریافــت اســناد مناقصــه :اســناد مناقصــه از روز یکشــنبه مــورخ  1401/03/01ســاعت  12لغایــت روز شــنبه مــورخ
 1401/03/07ســاعت  12از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتادایران) در دســترس خواهــد بــود.
 -8مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پیشــنهاد و زمــان بازگشــایی پاکــت هــای مناقصــه :اســناد و مــدارک مناقصــه بایــد پــس از ثبــت مهــر و
امضــای الکترونیکــی حـــداکثر تــا روز ســه شــنبه مــورخ  1401/03/17ســاعت 12در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتادایران) بارگــذاری شــده
و از طریــق آن ســامانه ارســال شــوند .فقــط اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار (پاکــت «الــف») مــی بایســت عــالوه بــر بارگـــذاری در ســامانه
مذکــور ،ظــرف مهلــت فــوق الذکــر بــه صــورت فیزیکــی و مهــر و مــوم شــده بــه آدرس مناقصــه گــزار (منــدرج در بنــد  12فصــل اول اســناد مناقصــه)
تحویــل گــردد .شــایان ذکــر اســت کــه جلســه بازگشــایی پــاکات ارزیابــی کیفــی (بررســی شــکلی) مناقصــه ســاعت روز چهارشــنبه مــورخ 1401/03/18
ســاعت  8:30صبــح برگــزار خواهــد شــد.
شناسه آگهی  1321485 :م الف 1821 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/01 :
1401/03/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  -مجتمع سنگ آهن سنگان
6170

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی
کیفی ( فشرده ) و عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی
تاریخ انتشار
مناقصه در سامانه

ردیف

شرح مناقصه

1

بهسازی و تعریض محور مهاباد – سردشت حد فاصل
کیلومتر  0+000الی 4+100

2

تکمیل محور دارلک – مهاباد قطعه  3و احداث قسمت
اول محور ارومیه – مهاباد – میاندوآب قطعه  2ب

1401/03/02

مهلت دریافت اسناد
مناقصه از سایت
تا ساعت  19تاریخ
1401/03/07

مهلت ارسال
پیشنهادات

تاریخ
بازگشایی

تا ساعت
 19تاریخ
1401/03/17

1401/03/18

1

1401/03/02

تا ساعت  19تاریخ
1401/03/07

تا ساعت
 19تاریخ
1401/03/17

1401/03/18

از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه
گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس :
ارومیه بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه شورا اداره کل راه و شهرسازی تلفن 33479821-25
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
نوبت اول  1401/03/02 :نوبت دوم 1401/03/07 :
شناسه آگهی 1322447 :
6224

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
در خصوص آبله میمونی ،تا کنون مورد مشکوک و
خاصی نداشتهایم و شبکه بهداشتی کشور هر مورد
مشکوکی را بررسی میکند.
به گزارش ایرنا ،پدرام پاک آیبن افزود :آبله
میمونی ،یک بیماری ویروسی و از دسته ویروس
آبله انسانی است .در حال حاضر  ۱۵کشور دنیا
موارد مشکوک این بیماری را گزارش کردهاند .در
این  ۱۵کشور ۱۹۷ ،مورد مشکوک گزارش شده و
 ۱۰۸مورد تشخیص قطعی در دنیا داده شده است.
وی با بیان این که فعال مشکلی در خصوص
این بیماری در کشور وجود ندارد ،افزود :وزارت
بهداشت ،افراد مشکوک را بررسی می کند تا از عدم
ابتالی آنها به آبله میمونی اطمینان حاصل کند.
همچنین درباره پیشگیری و درمان این بیماری،
متن راهنمایی تدوین شده که در اختیار دانشگاهها
قرار میگیرد .سرپرست مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت بهداشت با بیان این که سرایت
پذیری این بیماری چندان باال نیست ،تصریح
کرد :این بیماری از طریق تماس با حیوان آلوده،
تماس با جسد و یا خوردن گوشت آن و گازگرفتگی
یا خراش پوست توسط حیوان آلوده و همچنین از
طریق قطرات تنفسی انسان مبتال ،عطسه یا سرفه
او منتقل میشود .پاک آیبن در پایان گفت :از آنجا
که سرایت پذیری این بیماری باال نیست ،تصور
نمیشود کار به همهگیری باال بکشد و جای نگرانی
نیست.

اگر سزارین نمیکردیم ،تول ه یوزها
میمردند
دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
در طرح تکثیر در اسارت یوز با اشاره به روند زایمان
«ایران»  -یوز ماده در اسارت  -گفت :اگر تا دو
ساعت سزارین انجام نمیشد ،تولههای این گونه
تلف میشدند.
به گزارش ایسنا ،بهرنگ اکرامی در جریان
نشست خبری «فرصتها و چالشهای تکثیر
در اسارت گونههای جانوری در معرض انقراض»
که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد،
با اشاره به روند تصمیمگیری برای انجام عمل
سزارین «ایران» اظهار کرد :پس از انجام این عمل،
اطالعات برای یک دانشیار مامایی دانشگاه تهران
ارسال شد و این متخصص گفت که این عمل باید
حتی زودتر انجام میشد .گفتوگویی که میان
متخصصان انجام میشود با پزشکان عمومی و
مردم متفاوت است .بیشتر انتقادات توسط کسانی
بوده که متخصص نبودهاند.

آگهي استعالم عمومي مشاوران (دو مرحله اي )

(فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ) شماره 2201/1401/13

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان آذربایجان غربی

شــرکت گاز اســتان آذربایجــان غربــی در نظــر دارد مناقصــه بــا مشــخصات زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه ( دریافــت اســتعالم ارزیابــی کیفــی  ،ارائــه اســناد ارزیابــی کیفــی  ،دریافــت مابقــی اســناد مناقصــه  ،ارائــه پیشــنهاد قیمــت  ،بازگشــایی پاکتهــا )
بصــورت الکترونیکــی و از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد گرفــت.
 -1استعالم گزار  :شرکت گاز استان آذربایجانغربي
 -2موضــوع اســتعالم  :پــروژه خدمــات مهندســي شــامل نظــارت عالیــه و کارگاهــي مهنــدس مشــاور بــر اجــراي عملیــات و پــروژه هــاي گازرســاني در ســطح اســتان
آذربایجــان غربــي ( مشــاور اول )
 -3محل اجرای پروژه :در سطح شهرها و روستاهاي استان آذربایجان غربی
 -4استاندارد اجرای کار  :مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران
 -5شرایط متقاضیان :
 داشتن شخصیت حقوقی داشــتن گواهــي صالحیــت معتبــر در رشــته نفــت و گاز شــامل  :پایــه یــک و دو تخصــص خطــوط انتقــال نفــت و گاز یــا پایــه یــک تخصــص شــبکه هــاي توزیــع وایســتگاههاي کاهــش فشــار گاز از ســازمان برنامــه و بودجــه
 داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار توانائی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز -6نحوه دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran.ir
 -7مهلت زمانی دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی :ساعت  16تاریخ 1401/03/12
 -8مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی :ساعت  16تاریخ 1401/03/26
 -9شماره استعالم ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2001091931000044 :
 -10نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعالم  :مطابق مصوبه شـماره/123402ت 50659ه مـورخ 94/9/22هیات وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن خواهد بود.
 -11اطالعــات تمــاس متقاضیــان  :مهندســین مشــاور مــی تواننــد جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر یــا در صورت داشــتن هرگونــه ابهــام در خصوص اســناد اســتعالم ،
با تلفن شماره 044-33477170تماس یا از طریق نمابر شماره  044-33444475مکاتبه نمایند.
آدرس :دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه  ،خیابان مولوي  ،شرکت گاز استان آذربایجانغربي  ،طبقه اول  ،اتاق 102
متعاقبـاً شــرکتهای مکتســبه حــد نصــاب امتیــاز ارزیابــی کیفــی  ،در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی مجــاز بــه دریافــت مابقــی اســناد اســتعالم و ارائــه اســناد اســتعالم
ارزیابــی فنــی و پیشــنهاد قیمــت خواهنــد بــود .لــذا مســئولیت اطــالع از رونــد برگــزاری الکترونیکــی اســتعالم و کنتــرل هــای الزم بــر عهــده مهندســین مشــاور مــی باشــد.
بــراي آگاهــي از اخبــار  ،آگهــي هــاي مناقصــه  ،مزایــده و عملکــرد شــرکت گاز اســتان آذربایجــان غربــي مــي توانیــد بــه کانــال پیــام رســان ســروش بــه آدرس
 @ WAZARGASمراجعه فرمایید.
نوبت اول  1401/02/31 :نوبت دوم 1401/03/02 :
شناسه آگهی 1318608 :
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی
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آگهی دعوت مجمع عمومی هیات امنا عادی سالیانه
مجمع خیرین مدرسه استان کهگیلویه و بویر احمد

اداره کل راه و شهرسازی استان آرذبایجان رغبی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت محور خوی -
فیرورق

شده است و ایران از نظر گیاهشناسی و تنوع زیستی جایگاه
ویژهای دارد.
به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان محیط زیست
در حال حاضر دارای حدود  ۳۰۹منطقه چهارگانه به مساحت ۱۸
میلیون هکتار است و تنوع زیستی حیات وحش در تمام کشور
تحت مدیریت این سازمان قرار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه حدود  ۲۸۰هزار هکتار عرصه نیز
توسط بخش خصوصی مدیریت میشود ،اظهارکرد :علیرغم
تالشهای سازمان حفاظت محیط زیست طی دهه  ۹۰اما
این سازمان موفق به افزایش این مناطق نشده است و یکی از
مشکالت ما این است که تمام حفاظت در کشور ما دولتی است
و حفاظت دولتی در هیج جای دنیا به تنهایی پاسخگو نیست.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ما متنوعترین
مرجع علمی نمونههای کشور از جمله نمونه بانک ژن و
نمایشگاهی هستیم ،ادامه داد :ما هفت نمونه رکورد در موزه
ملی پردیسان داریم همچنین رکوردهایی بین یکم تا دهم و حتی
پنجاهم دنیا را داریم و این امر ارزشمند است و توانسته تنوع
خوبی به مخازن ما دهد همچنین حدود  ۹۴هزار نمونه جانوری
و گیاهی و زمین شناسی و ...با تنوع مختلف در موزه ملی تاریخ
طبیعی ما وجود دارد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره مشکالت موجود
سازمان حفاظت محیط زیست گفت :در حال حاضراین سازمان
در کل کشور کمتر از  ۳۰۰۰محیط بان دارد و به لحاظ خودرویی
و وسایل نقلیه با مشکل مواجه است.
اکبری در پایان با بیان اینکه ساالنه بین  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰الشه
پستانداران وحشی از شکارچیان کشف میشود و در عین حال
سازمان محیط زیست در توزیع تفنگ و فشنگ هیچ نقشی
ندارد ،تاکید کرد :انتظار داریم سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد
که برای مدیریت این امر به ما کمک کنند.
بر اساس این گزارش ،مجتبی خیام نکویی معاون وزیر
جهاد کشاورزی در این همایش گفت :الحاق به کنوانسیون و
پروتکلها در زمینه تنوع زیستی وقتی برای کشور مفید است تا
بتوانیم برای حفظ منابع زیستی در آنها نقشآفرینی کنیم این
در حالیست که کارنامه خوبی در این زمینه نداریم و آنطور که
باید و شاید حضورمان قدرتمندانه نبوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد :بین  ۲۰تا ۲۵
درصد در کل جهان شاهد کاهش حاصل خیزی هستیم و بحث
گرم شدن زمین نیز از دیگر مشکالت موجود است.
وی با بیان اینکه شاهد کاهش حدود  ۶۲میلیون هکتار از
سطح زیر کشت جهان هستیم ،ادامه داد :دهها هزار گونه در
سطح جهان رو به انقراض است و به این مسائل باید توجه
ویژه کنیم.
خیام نکویی با بیان اینکه الحاق به کنوانسیونها وقتی
ارزشمند است که زیرساخت و پروتکلهای آن فراهم باشد،
گفت :آمریکاییها تا کنون حاضر به الحاق به کنوانسیون تنوع
زیستی نشدهاند چراکه محدودیتهای متعددی برایشان ایجاد
میشود و ما بروز روحیه استکباری را اینگونه در الحاق به این
کنوانسیونها میبینیم.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به از بین رفتن زیستگاه مناسب
گونههای جانوری در کشور گفت :امروزه چون زیستگاهی برای ما باقی نمانده است ،تالشها برای پیشگیری از انقراض یوز
به نتیجه نرسیده است.

دامپزشکی کشور برای این موضوع فکری کند .ما هنوز زیستگاه
و آب شرب مشترک داریم و واکسیناسیون ما در این زمینه کامل
نیست .شناسنامهدار کردن دام سبک در برنامه ششم توسعه
تکلیف شده اما اجرایی نشده است و اینگونه بیماریها روز به
روز بخش بیشتری از حیات وحش را درگیر میکند.
اکبری با دادن این خبر که هم اکنون حیات وحش استان
هرمزگان و استانهای هم جوار آن ،درگیر “آبله” هستند این را
هم گفت که بخشی از داشتههای زیستی کشور از طریق همین
بیماریهای حیات وحش از بین میروند.
ی عرصههای طبیعی
افزایش وسعت آتشسوز 
به گفته وی در سال گذشته به علت خشکی و گرما هوا و نبود
آموزش کافی  ۱۰هزار هکتار آتشسوزی در مراتع و جنگلها و به
ویژه جنگلهای هیرکانی داشتیم که میتوان گفت در این زمینه

مورد مشکوکی از ابتال به آبله میمونی
در کشور مشاهده نشده است

بدینوسیله از کلیه اعضا هیات امناء مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و
بویر احمد دعوت میشود در جلسه ای که در تاریخ  1401/03/18ساعت  16در
محل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانید .
دستور کار جلسه :
 -1ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع
 -2تصویب صورت های مالی سال  1400و بودجه پیشنهادی سال  1401مجمع
 -3انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان
 -4سایر موارد
هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد

