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بومگردی آیا میتواند برای گردشگری ایران سودمند باشد؟

وام «ماه عسل» تصویب نشد
پیشنهاد تخصیص  ۵میلیون تومان به زوجهای
جوان با عنوان «وام سفر ماه عسل» در کمیسیون
تلفیق مجلس تصویب نشد.
به گزارش ایسنا ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری در جریان بررسی
الیحه بودجه  ۹۸به مجلس پیشنهاد کرد« :به
منظور ایجاد نشاط اجتماعی و آسانسازی سفر
برای اقشار جامعه بهویژه قشر جوان ،دولت
تدبیر و امید در کنار اعطای تسهیالت ازدواج،
ارائه بسته سفر تشویقی ماه شیرین به زوجین
جوان تا سقف  ۵۰میلیون ریال در نظر گرفته
شود ».این سازمان دالیل توجیهی خود را با
ارائه طرح پیشنهادی تسهیالت سفر ماه عسل
اینچنین تشریح کرده بود« :باتوجه به ابالغ
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور
و با محوریت قرار دادن اقتصاد مقاومتی و در
جهت «توسعه پایدار صنعت توسعه گردشگری
داخلی» و استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات
مراکز اقامتی و گردشگری داخلی و همچنین
ایجاد نشاط اجتماعی ،سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد با
همکاری سایر دستگاههای ذیربط ،طرحی با
عنوان بسته سفر تشویقی «ماه شیرین» برای
زوجین جوان طراحی و اجرا کند .باتوجه به اینکه
«ماه شیرین » سفری است که سالها در تمام
دنیا و حتی کشور عزیزمان ایران برای زوجهای
جوان مرسوم بوده و فرصتی را برای زوجهای
جوان فراهم میکند تا زمین ه آشنایی با فرهنگها
و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور را بهوجود
آورد ،در نظر گرفتن چنین تسهیالتی از طریق
دفاتر خدمات مسافرتی منتخب استانها با
همکاری بانکهای عامل و دستگاههای ذیربط
به زوجهای جوان (حداکثر تا یک سال پس از
تاریخ عقد) متناسب با عالیق جوانان به عنوان
بسته سفر داخلی میتواند رونقبخش توسعه
گردشگری داخلی و مؤثر در ایجاد نشاط
اجتماعی جوانان باشد ».سا زوکار این طرح
هرچند مشخص نشده بود اما طبق توضیحات
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قرار بود تسهیالت مورد نیاز آن
همانند وام ازدواج از منابع قرضالحسنه بانکها
تأمین شود .متن پیشنهادی تسهیالت سفر ماه
عسل با آنکه در کمیسیون فرهنگی مجلس
ق متوقف شد.
پذیرفته شد اما در کمیسیون تلفی 
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ایرانشهر

در جستجوی آرامش

این روزها همه انسانها به دنبال فرصتی هستند که از
تکنولوژی و دغدغههای جامعه مدرن و توسعهیافته فرار کنند
و دقایقی را در آرامش بگذرانند .متأسفانه عطش انسان برای
پیشرفت و توسعه باعث شد که بسیاری از میراث گذشتگان
از بین بروند و ساختمانهای بتنی و سیمانی در گوشه و کنار
شهرها رشد کنند و خود را بهعنوان نماد مدرنیته به رخ انسانها
بکشانند .برجها بهعنوان نماد توسعهیافتگی مطرح شدند و این
باور به وجود آمد که هرچه ساختمانها بزرگتر باشند ،درصد
مدرنیته شدن و توسعهیافتگی بیشتر میشود و صاحبان و شهر و
کشور میتوانند بیشتر به خود ببالند .در این میان خانههای دلباز
قدیمی با حوضهای بزرگ و کوچک آبیرنگ وسط حیاط ،همراه
با باغچههای بزرگ و کوچک لِه شدند تا ساختمانهای بزرگ خلق
شوند و توسعهیافتگی را به رخ همگان بکشانند .در این میان
کمتر مدیری در سطح کشور و البته شهرها به این فکر میکرد
که باید از میراث گذشتگان حفاظت و آن را ترمیم و بازسازی
کرد .کمتر مدیری به این فکر کرد که باید داشتههای قدیمی را
حفظ کرد و راهکارهایی اندیشید .بهعنوان مثال باید ارزش مادی
خانههای قدیمی که وجب به وجب آن ارزشمند و نشاندهنده
تاریخ و تمدن این کشور بود را به قدری افزایش میدادند که
حفظ آن یک سرمایه بزرگ به حساب میآید و حتی قیمت آنها
از آپارتمانهای لوکس و خانههای ویالیی دوبلکس مدرن بیشتر
د اما متاسفانه صاحبان
میبود تا همه برای حفظ آنان تالش کنن 
این خانهها از ترس اینکه میراث فرهنگی نسبت به آن ادعایی
داشته باشند سعی در تخریب و یا فروش آن میکردند تا از نظر
اقتصادی متضرر نشوند.
البته امروز صندوق احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و
فرهنگی ایجاد شده است و به دنبال حفظ بافتهای فرهنگی
و قدیمی است .این صندوق با توسل به تغییر کاربری و تبدیل
خانهها به رستورانهای سنتی و هتلهای قدیمی به دنبال آن
است تا برای مردمی که خواهان آسودگی خیال و آرامش هستند
و در جستجوی کنجی میگردند تا در آنها آرام گیرند ،فرصت
مناسبی را فراهم و با خلق یک منفعت اقتصادی انگیزهای برای
حفظ این امکان قدیمی ایجاد کند.
اگرچه بهتر این بود که مدیران خواهان توسعه و پیشرفت از
همان ابتدا به جای اینکه بر خانههای قدیمی نام بافت فرسوده
بگذارند و برای تبدیل آنها به ساختمانهای بیروح امروزی
تسهیالت میلیونی در نظر بگیرند ،مردم را تشویق میکردند تا
خانههای قدیمی با آن درهای چوبی و اروسیهای رنگارنگ رویایی
و حوض وسط حیاط حفظ شود و مردم در خانههایی که مأمن
آرامش است ،زندگی کنند .کودکان آزادانه در حیاطها و اتاق
بزرگ که سقف بلند آن باعث ابهت و بزرگی خانه بود ،بدوند

گروه ایرانشهر -روحالله مهرجو :حفظ خانههای قدیمی و توسعه اقامتگاههای بومگردی هم به اقتصاد کشور و هم به آرامش روحی
و روانی جامعه کمک میکند.

بومگردی
توانست هبسیاری
از گردشگران را
بهروستاهایی
بکشانند که شاید
کمتر از شهرها
به درد مزمن
تخریببافت
قدیمی به منظور
مدرن شدن دچار
شدند
و کسی از ترس مزاحمت همسایهها آنان را وادار به سکون و
سکوت نکند و در نهایت تبلت و تلفن همراه و ایکس باکس را به
دست آنها ندهد .در این مقال ،مجال آن نیست که به عواقب
این اتفاق پرداخت و باید آن را به متخصصان علوم اجتماعی،
روانشناسان و جامعهشناسان سپرد.
اما امروز اقدامی که برای حفظ این بافتهای قدیمی در شهرها
و روستاها ساری و جاری شده است ،احداث خانههای بومگردی
است که با استقبال بینظیر گردشگران داخلی و خارجی روبهرو
شده است به طوری که برخی از این اماکن تا ماهها بعد نیز رزرو
هستند.

فراخوان ارزیابی کیفی( تجدید ارزیابی)

وزارت نیرو

شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی در نظــر دارد خدمــات نگهبانــی و حفاظــت
فیزیکــی حــوزه ســتادی ،ســدها و تاسیســات ،امــور و ادارات منابــع آب در ســطح اســتان
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
آذربایجــان غربــی را از طریــق انجــام فرآینــد ارزیابــی کیفــی و براســاس قانــون برگــزاری
مناقصــات و آییــن نامــه اجرایــی بنــد (ج) مــاده ( )12قانــون مذکــور ،بــه مناقصــه گــران واجــد شــرایط بــا رتبــه
یــک در رشــته امــور خدمــات حفاظتــی و مراقبتــی صــادره توســط مرکــز انتظــام پلیــس پیشــگیری ناجــا و دارای
صالحیــت در رشــته حفاظــت و مراقبــت از اماکــن و تاسیســات صــادره توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافــت و تحویــل اســناد اســتعالم ارزیابــی
کیفــی تــا ارســال دعوتنامــه جهــت ســایر مراحــل مناقصــه  ،از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت( ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم
عضویــت قبلــی ،نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت
شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد .اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی پــس از برگــزاری فرآینــد ارزیابــی کیفــی
و ارســال دعوتنامــه از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد .متقاضیــان بــا رعایــت
شــرایط ذیــل ،مــی تواننــد از طریــق ســامانه مذکــور اقــدام نماینــد:
 حداقل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبلغ  53/785/070/040ریال ( و حداقل یک کار آزاد) باشد. نام مناقصه گران می بایست در لیست حراست وزارت نیرو موجود باشد. دارای گواهــی نامــه صالحیــت شــرکت هــای خدماتــی در امــور « حفاظــت و مراقبــت از اماکــن و تاسیســات» ازاداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی باشــند.
 دارای مجــوز فعالیــت در امــور خدمــات حفاظتــی و مراقبتــی تحــت نظــارت پلیــس ناجــا – مرکــز انتظــام بــارتبــه یــک از مرکــز انتظــام پلیــس پیشــگیری ناجــا باشــند.
 دارای گواهینامــه تاییــد صالحیــت ایمنــی بــا موضــوع فعالیــت« حفاظــت و مراقبــت از اماکــن و تاسیســات» ازاداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی باشــند.
«اطالعات مناقصه و زمانبندی»
 -1موضــوع مناقصــه و محــل آن :خدمــات نگهبانــی و حفاظــت فیزیکــی حــوزه ســتادی ،ســدها و تاسیســات،
امــور و ادارات منابــع آب در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی
 -2کارفرما :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 -3مبلغ برآورد اولیه :حدود  53/785/070/040ریال
 -4مدت اجرای کار 12 :ماه ( از تاریخ  1398/1/1الی )1398/12/29
 -5مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی :تا ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 1397/11/29
 -6مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :تا ساعت  10صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/12/13
 -7قیمت اسناد ارزیابی کیفی 500/000 :ریال
توجــه شــود کــه عــودت اســناد در قالــب ســی دی و یــا بــه صــورت فیزیکــی مــورد قبــول نمــی باشــد و
همچنیــن چنانچــه مناقصــه گــران ،اســناد ارزیابــی را بــه طریقــی غیــر از ســایت مذکــور تهیــه نماینــد و نــام آن
هــا بــه عنــوان خریــدار در ســایت مذکــور ثبــت نشــده باشــد ،بــه مــدارک ارســالی ترتیــب اثــر داده نخواهــد
شــد  .شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت گــروه مشــارکت ،مــورد قبــول نبــوده و در صــورت اقــدام بــه
صــورت مذکــور ،ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند با دفتر حراست به شماره تلفن  04431987251تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شناسه آگهی377171 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/27 :
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
3241
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استانهایی چون فارس ،هرمزگان و  ...توانستند از این فرصت
بهخوبی استفاده کنند و بسیاری از گردشگران را به روستاها
بکشانند که شاید کمتر از شهرها به درد مزمن تخریب بافت
قدیمی به منظور مدرن شدن دچار شدند و هنوز خبری از آن
خانههایی که هر خشت آن با عشق بنا نهاد ه شده است ،هست.
هنوز همه خانههای روستایی با نام مقاومسازی و بهسازی به یک
دخمه که با فرهنگ و جامعه روستایی همخوانی ندارد ،تبدیل
نشدند.
استقبال مردم از این خانههای قدیمی که به یک اقامتسرا و یا
هتل بدل شدند نشان میدهد که فطرت انسان با این نوع اماکن

همخوانی دارد و معماران قدیمی بیشتر از مهندسان امروزی با
فطرت و سرشت انسان آشنا بودند و م َسکنی که م ُسکن دردهای
آدمی است را میساختند.
در این میان اگرچه دیر شده است و بسیاری از خانههای
تاریخی و رویایی این مرز و بوم زیر چکمه آهنین مدرنیته
لِه شدند ،اما توسعه اقامتگاههای بومگردی این فرصت را به
شهرهای قدیمی و بهویژه روستاها داده است که جمعیت
خود را حفظ کنند و یک راه امن و پایدار برای تأمین معیشت
بیابند و از صنعت بینظیر و پولساز گردشگری بهرهمند شوند.
با اهمیت بیشتر به خانههای بومگردی بهویژه در روستاها
میتوانیم ساالنه میزبان میلیونها گردشگر خارجی باشیم که در
روستاهای باصفا و ماندگار سراسر ایران زمین حاضر میشوند
ارز داخل کشور کنند و فرهنگ بینظیر ایرانی اسالمی را از
نزدیک مشاهده کنند.
البته تنها نباید به این مسئله اکتفا کر د بلکه باید افراد را بیشتر
ترغیب کرد که به حفظ خانههای قدیمی بپردازند و حتی نسبت
به ساخت خانههایی به شیوههای قدیمی روی بیاورند .در
محلههایی بازآفرینی به جای تخریب و علم کردن آپارتمانهای
بتنی و بیروح ،سازندگان را ترغیب کنند که خانههای قدیمی با
شاخصههای معماری اصیل اسالمی ایرانی بسازند و مردم را برای
سکونت در این منازل تشویق کنند .امروز اروپا که ابداعکننده
آپارتمان پس از جنگ جهانی دوم بود ،در حال توقف این روند
و حتی تخریب آپارتمانها است تا انسان را در محیطی که برای
روح و روانش مناسب است سکنی دهد و ما نیز نباید در این
حوزه بیش از اندازه زیادهروی کنیم و بازگشت در مسیر حقیقی
را دشوار کنیم.
گرچه با همهگیرتر شدن بومگردی در میان ایرانیان ،تعداد
خانههایی که به اقامتگاههای بومگردی تبدیل میشوند افزایش
یافته و بومگردی از اهداف خود فاصله گرفته است اما جلوگیری
از تخریب خانههای قدیمی و میراثی با تغییر کاربری یکی از
مهمترین دستاوردهای این نوع گردشگری بوده است .گرچه
این رشد یکباره اقامتگاههای بومگردی مورد انتقاد کارشناسان
گردشگری بوده اما با این حال روند ایجاد اقامتگاههای بومگردی
نتوانسته براساس چشماندازی که سازمان میراث فرهنگی کشور
برای آن درنظر گرفته رشد داشته باشد .تعداد اقامتگاههای
بومگردی تا مردادماه  ۶۶۹ ،96واحد بوده است .براساس
همین آمار  ۴استان کشور باوجود منابع طبیعی و ظرفیت باالی
روستایی ،سهمی از این آمار نداشتهاند .سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری سال  95اعالم کرد که تا  ۵سال پس از آن قصد دارد
شمار بومگردیها را به  ۲۰۰۰واحد برساند ،طرحی که انتقادهای
زیادی را به همراه داشت.
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مناقصه گزار :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه بوشهر
موضوع مناقصه :واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید غریبی بوشهر
تاریــخ ،مهلــت  ،نشــانی محــل دریافــت و تحویــل اســتعالم کیفــی مناقصــه گــزار :دو هفتــه از تاریــخ انتشــار آخریــن آگهــی
روزنامــه و قابــل برداشــت از ســایت هــای  www.booshehr.niopdc.irو  http://monaghese.nipdc.irو تحویــل پــاکات
ارزیابــی کیفــی بــه آدرس :بوشــهر میــدان قــدس دبیرخانــه ســتاد منطقــه بوشــهر  ،تلفــن 07733340640 :
مبلغ برآورد 76/976/534/755 :ریال
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع پیمانکاری:واریــز ســپرده نقــدی بــه ارزش  3/848/826/737ریــال بــه حســاب شــماره  9200051200بــه
شناســه پرداخــت  11200000014و شناســه ملــی  10101122904قابــل واریــز در شــعب بانــک ملــت بنــام شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی بوشــهر
یــا ضمانتنامــه بانکــی معــادل آن و بــه مــدت اعتبــار حداقــل  3ماهــه.
مهلت تسلیم پاکات جهت ارزیابی کیفی پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ  1397/12/11و تاریخ گشایش پاکات ارزیابی ساعت  9:00روز یکشنبه مورخ 1397/12/12
مهلت تسلیم پاکات پیشنهادی نرخ پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ  1397/12/25و تاریخ گشایش پاکات قیمت ساعت  14:00روز یکشنبه مورخ  1397/12/26می باشد.
شرایط متقاضی :کلیه شرکت های توانمند دارای:
 -1احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ،ایمنی و زیست محیطی ( حداقل  60امتیاز) الزامی می باشد.
 -2عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته شرکت ( اجباری) می باشد.
 -3احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی( حداقل  65امتیاز) براساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی الزامی می باشد.
 -4ارائــه گواهــی نامــه معتیــر تأییــد صالحیــت از اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان در امــور الــف) خدمــات عمومــی ب) نگهــداری خدمــات
فضــای ســبز ج) تعمیــر و نگهــداری د) تاسیســات
 -5ارائه گواهی معتبر صالحیت ایمنی از اداره کار تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همراه با اسناد مناقصه الزامی می باشد.
 -6ارائــه تصویــر کارت ملــی و شناســنامه مدیرعامــل و اعضــاء هیئــت مدیــره شــرکت ،تصویــر کلیــه اسناســنامه شــرکت ،آگهــی تأســیس شــرکت ،آخریــن
تغییــرات در روزنامــه رســمی و کداقتصــاد و شناســه ملــی الزامــی اســت.
 -7ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره در صورت درخواست مناقصه گزار الزامی است.
 -8ارائــه صورتهــای مالــی حسابرســی شــده شــامل ترازنامــه  ،ســود و زیــان ،صــورت گــردش وجــوه نقــد بــه همــراه یادداشــت هــا و توضیحــات همــراه
صــورت هــای مالــی و گــزارش حسابرســی صــورت هــای مالــی حداقــل بــرای دو ســال اخیــر الزامــی اســت.
 -9الزام می باشد عالوه برنسخ کاغذی ،کلیه اطالعات مربوط پاکت ب بصورت فایل  PDFبر روی  CDرایت و ارائه گردد.
 -10ارائه اصل گواهی صحت امضاء جهت امضاء کنندگان مجاز معرفی شده در اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات الزامی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/25 :
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  -منطقه بوشهر
شماره مجوز1397 . 6190 :
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منطقه بوشهر

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

ایــن شــهرداری در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز هــای شــماره  60/1/3517مورخــه  97/8/1و
 60/1/4893مورخــه  97/11/1شــورای اســامی شــهر قرچــک نســبت بــه لکــه گیــری آســفالت
معابــر از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد .ملــذا از کلیــه پیمانــکاران واجــد الشــرایط
دعــوت مــی شــود جهــت اخــذ اســناد مناقصــه براســاس اطاعــات اعــام شــده ذیــل اقــدام نماینــد.
 -1دستگاه مناقصه گزار :شهرداری قرچک
 -2موضوع مناقصه :لکه گیری آسفالت معابر منطقه یک ،دو و سه
 -3مبلــغ بــرآورد اولیــه  7/954/041/956 :ریــال کــه  %25آن لکــه گیــری آســفالت  137مــی باشــد و مبلــغ ســپرده شــرکت
در مناقصــه  400/000/000ریــال مــی باشــد
 -4ســپرده شــرکت در مناقصــه  :بصــورت ضمانتنامــه بانکــی ،اســناد خزانــه یــا وجــه نقــد جهــت واریــز بحســاب
 0105978385003بنــام ســپرده اشــخاص شــهرداری مــی باشــد.
 -5محــل دریافــت اســناد مناقصــه :شــهرداری قرچــک بنشــانی شــهرک طاییــه ،جنــب بخشــداری واحــد امــور قراردادهــا
بشــماره تلفــن  4الــی 021-36151580
 -6مهلــت اخــذ اســناد مناقصــه  :ازمورخــه  97/11/17لغایــت  97/12/5و زمــان تحویــل پــاکات پیشــنهادات  97/11/17لغایــت
 97/12/5بــه دبیرخانــه شــهرداری قرچــک مــی باشــد.
 -7تشــکیل کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری قرچــک و بازگشــایی پاکــت هــای پیشــنهادی در روز چهــار شــنبه
مورخــه  97/12/5راس ســاعت  15در محــل ســالن جلســات شــهرداری مــی باشــدو مــدت قــرارداد  3مــاه تمــام اســت.
 -8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -9برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -10سایر اطاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید و هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/24 :
محسن خرمی شریف  -شهردار قرچک
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