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خبر

با واگذاری اراضی در محدوده طوالنیترین غار نمکی جهان به مرکز پرورش میگو

درپی شیوع کروناویروس در چین و چند
کشور دیگر

قشم از یونسکو  اخراج میشود!

این اولین بار نیست که خطر خروج میراث فرهنگی و طبیعی ایران
از فهرست میراث جهانی یونسکو به گوش میرسد .گاهی این خطر
میراث ارزشمندی چون تخت جمشید ،نقش جهان اصفهان ،ارگ
بم یا باغ غیرطبیعی عباسآباد را نشانه میگیرد و گاهی نیز سبب
میشود تا پرونده ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی ایران در
آستانه ورود به این لیست بازگردانده شود .جنگلهای هیرکانی از
جمله این میراث طبیعی است که بارها تا پای ثبت جهانی شدن رفت
و هر بار به یک دلیل از ثبت در لیست میراث جهانی یونسکو باز ماند
تا اینکه سرانجام با رفع ایرادات کارشناسان و بازرسان یونسکو  14تیر
 98به ثبت جهانی رسید .این اما پایانی خوش بود .پایانی که سهم
همه میراث ایران نخواهد بود.
ژئوپارک جهانی قشم در خطر خروج از یونسکو
ژئوپارک جهانی قشم چه سرنوشتی خواهد داشت؟ این سوالی
است که این روزها بسیار در شبکههای مجازی و در محفلهای
تخصصی مجازی مطرح میشود .خبر خطر خروج ژئوپارک جهانی
قشم از لیست میراث جهانی یونسکو آن چیزی است که این سوال را
پدید آورده ،خبری که با واگذاری اراضی در محدوده طوالنیترین غار
نمکی جهان به مرکز پرورش میگو ب ه عنوان جدیترین تهدید برای
خروج ژئوپارک قشم از یونسکو آغاز شده است .واگذاری اراضی در
جزیره قشم از سال  ۱۳۹۶درحالی شروع شد که همان سال ،پروژه
ژئوپارک این جزیره موفق شد که به فهرست ژئوپارکهای یونسکو
بازگردد .این ژئوپارک یک بار در سال  ۱۳۸۵ثبت جهانی شده بود
اما در سال  ۱۳۹۱به دلیل آنچه مشکالت مدیریتی اعالم شد ،کارت
قرمز گرفت و از این فهرست خارج شد .اینک کارشناسان معتقدند،
واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه ،مرکز پرورش
میگو و آبزیان ،پالژ و شهرکهای صنعتی بوده ،این ژئوپارک را بار
دیگر در معرض تهدید قرار داده است.
علیرضا امریکاظمی ،مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قشم در گفتوگو با
ایسنا اینگونه درباره این اتفاق توضیح داده است« :حدود دو ماه
قبل موضوع این واگذاری در ایسنا مطرح شد اما به دلیل بیتوجهی
مسئوالن ذیربط اکنون کار به جایی رسیده که در محوطهای که
زمان انتشار خبر فقط دو کانکس در آن مستقر بود ،تخریب گسترده
در اصل اثر اتفاق افتاده است .با این وجود پروژه نه تنها متوقف
نشد ،بلکه با قوت ادامه پیدا کرد».
او درباره اقداماتی که برای جلوگیری از این تخریب انجام شده
است ،گفت« :چند ماه پیش ما در قالبی رسمی و از جانب مدیریت
ژئوپارک جهانی قشم و میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
جزیره ،از مجاری قانونی مکاتبه و شکایت خود را به مقام قضایی
شهرستان اعالم کردیم و لزوم توقف سریع این پروژه و لغو مجوزهای
آن را خواستار شدیم .دالیل کامال مستند بود ،پروندههای ثبت
ملی و جهانی ژئوپارک را هم فرستادیم .میخواستیم از مجاری

مردم میشود ،از مهمترین مزایای این ثبت است .همان هدفی که
در اولویت وزارتخانه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است
که سیاستهای دولت در زمینه تامین منابع مالی و بودجه و حذف
درآمدهای نفتی را شامل میشود.
اما به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم ،دومین خطر تعرض و
تخریب حریم میراث طبیعی ملی گنبد نمکدان است .او معتقد
است« :براساس قوانین صریحی که وجود دارد هرگونه تغییر در
چشمانداز و یا تغییر اصالت اثر یا عملیاتی که موجب آسیب رساندن
این اثر شود ،تخلف و جرم است».
برای جلوگیری از خروج ژئوپارک قشم از یونسکو چه کردهاند؟
در حالی که خطر خروج ژئوپارک قشم از یونسکو جدیتر میشود،
اما شنیدهها حاکی از آن است که پروژه پرورش میگو در محدوده
طوالنیترین غار نمکی جهان پا برجا است .مدیر ژئوپارک جهانی
قشم درباره اقدامات فوری برای جلوگیری از گسترش تخریب گفته
است« :نمیدانم غیر از پیگیریهای قانونی و رسمی که ما تا کنون
انجام دادهایم ،چه کار دیگری میتوانیم انجام دهیم؟ ما (سازمان
منطقه آزاد قشم) ضابط قضایی نیستیم و نمیتوانیم به صورت قهری
به ماجرا ورود کنیم .فقط میتوانیم قانونی و رسمی شکایاتمان
را کتبی پیگیری کنیم .عکسالعملهای درخور توجه ،مناسب و
شایسته این اتفاق را دیگر مسئوالن باید نشان دهند که در انتظار
تصمیمگیری و اقدام سریع آنها هستیم».
مهمترین اقدام برای جلوگیری از خروج این ژئوپارک از میراث
یونسکو و البته جلوگیری از تخریب آن اما توقف سریع عملیات
تخریب در محدوده غار نمکی و برگرداندن وضعیت زمین به حالت
قبل از تخریب و پر کردن حوضچههای ایجاد شده و برداشت آوارها
و ضایعات است .همان چیزی که به گفته علیرضا امریکاظمی،
مدیر ژئوپارک جهانی قشم ،اولین و فوریترین اقدام است تا بعد از
آن دفاعیهای در برابر ارزیابان یونسکو داشته باشیم که ما این تخریب
را متوقف کردیم یا به حالت قبل برگرداندیم .هرچند متاسفانه باید
بگویم برگرداندن طبیعی زمین به این سادگیها نیست و در زمان
کوتاه اتفاق نمیافتد چرا که هم هزینه دارد و هم به حالت اصلی و
طبیعی خود برنمیگردد و این باعث تاسف است که اثر طبیعی ملی
و جهانی خود را به این راحتی تخریب میکنیم؛ تخریبی که همچنان
ادامه دارد .حاال اما در حالی که خبر خطر خروج این ژئوپارک در
سراسر شبکههای اجتماعی پراکنده شده اما وزارت میراث فرهنگی تا
کنون درباره این خبر اظهارنظری نکرده است .با این حال اما سوال
اینجا است که چه دلیلی سبب میشود که در کنار مهمترین میراث
طبیعی ایران پروژهای کلید بخورد که تمام معایب و آسیبهای آن به
میراث از پیش مشخص است؟ چه اتفاقی در پس پرده رخ میدهد
که پیش از آغاز پروژهها کارشناسان ارزیاب زیست محیطی و میراثی
از آسیبهای احتمالی و خطراتی که پیش روی میراث ایران قرار
دارد بیخبرند؟

ی پاسخگو به مجلس
گروه جامعه :تا پیش از این میراث دوستان چشم انتظار تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانها 
شورای اسالمی بودند به امید آنکه این پاسخگویی وزیر بتواند میراث ایران را از خطر تخریب وارهاند .با این حال اما همچنان
خبرهایی از در خطر بودن میراث جهانی ایران به گوش میرسد .خبرهایی که حکایت از آن دارند که پیش از آنکه وضعیت میراث
جهانی ایران به مرحله بحرانی برسد ،به گوش نهاد متولی رسیده اما با بیاعتنایی مواجه شده است .حاال وضعیت بحرانی که مرکز
پرورش میگو برای طوالنیترین غار نمکی جهان به وجود آورده ممکن است این ژئوپارک قشم را از فهرست یونسکو خارج کند.
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داده است
میشود .این تخریب در هر سه محدوده اتفاق افتاده است».
تجاوز به حریم ژئوپارک جهانی قشم چه مخاطراتی برای آن خواهد
داشت؟
«خروج از یونسکو»؛ این اصلیترین مخاطرهای است که ژئوپارک
جهانی قشم با آن روبهرو است .خطری که میتواند این میراث
طبیعی را از مزایایی که ثبت میراث هر کشوری در میراث لیست
جهانی یونسکو دارد ،محروم کند .مزایایی که بهطور کلی میتوان
آنها را در قالب ارتقا و بهبود هشت گروه «مشارکت علمی و عملی»،
«سرمایههای اجتماعی»« ،افتخار ملی»« ،کمکهای مالی و وامهای
مشخصه»« ،حفاظت از آثار»« ،آموزش»« ،باززندهسازی و اصالح
شرایط موجود» و «گردشگری» دستهبندی کرد .در این میان اما
آگاهیرسانی و اطالعرسانی به جامعه جهانی که موجب افزایش
فعالیت گردشگری ،جذب منابع مالی و رونق اقتصاد محلی و عامه

قانونی و طبق روال پیش برویم ،تمام مستندات و مکاتبات در
تاریخهای مشخص نیز موجود است ».وی ادامه داد« :عالوه
بر این به سرمایهگذار و کسی که تخریب را انجام میدهد اخطار
شفاهی و تذکر کتبی دادیم .خواستیم کار را شروع نکند و استعالم
بگیرد تا محدوده اثر طبیعی ملی و جهانی را اعالم کنیم .متاسفانه
حرفشنوی نداشتند و به کار خود ادامه دادند و تا این لحظه توقف
عملیات صورت نگرفته است».
مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت« :این پروژه در اراضیای در حال
اجرا است که سه حریم مهم را شکسته است؛ نخست حریم ثبت
جهانی ژئوپارک قشم است که در پرونده یونسکو کامل و واضح
مشخص شده .دو حریم دیگر ،به میراث طبیعی و ملی که در وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ثبت شده است با عنوان
محدوده ژئوپارک و محدوده اختصاصی سایت «نمکدان» مربوط

آگهی مناقصه عمومی

براساس براورد اولیه و بصورت مناقصه عمومی و از طریق سامانه درگاه الکترونیک دولت(ستاد به آدرس
 )www.setadiran.irبه شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف

عنوان پروژه

مبلغ براورده اولیه
به ریال

رتبه

مدت اتمام پروژه

مبلغ تضمین(ضمانتنامه بانکی)
به ریال

1

آبیاری و نگهداری فضای سبز
سطح شهر و چشمه بلقیس چرام

3500000000

خدماتی،واجد شرایط در
رشته کشاورزی و فضای سبز

ابیاری و نگهداری به
مدت  7ماه

175000000

هر شرکت متقاضی جهت خرید اسناد مبلغ  500000ریال به حساب  0106234416005شهرداری نزد
بانک ملی واریز نماید.
 -1مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  98/11/3لغایت  98/11/10می باشد.
 -2اخرین مهلت عودت اسناد تکمیل شده از طریق سامانه ستاد در ساعت  14روز  98/11/23می باشد.
 -3پیشنهادات واصله در ساعت  10صبح پنج شنبه  98/11/24از طریق سامانه ستاد باز خوانده می شود.
 -4هزینه درج اگهی روزنامه –کمیته فنی بازرگانی و هزینه سامانه ستاد بر عهده برنده منااقصه می باشد و
قبل از عقد قرار داد پرداخت می شود.

اسناد مناقصه می باشدو هیچگونه پیش پرداخت ،تعدیل و تفاوت مصالحی تعلق نمی گیرد.
 -6شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -7ارایه انالیز بها توسط پیشنهاد دهنده الزامی می باشد.
 -8متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سامانه درگاه الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس )
 www.setadiran.irمراجعه نمایند .تلفن تماس 0۷۴۳۲۳۶۲۰۰۳

شهرداری چرام

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس شهر یاسوج – خیابان ابن سینا 11
تلفن 074-33236519شناسه ملی  10861933214کد اقتصادی  411133633449و کد پستی  7591961138در نظر دارد براساس قانون برگزاری مزایده  ،وطبق مجوز
شماره 98/600/13496مورخ98/7/15شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده مقداری از اموال مازاد وبالاستفاده منقول
خود(شامل لوله پلی اتیلن ولوله های گالوانیزه وفلزی )برابر لیست ضمیمه به فروش برساند،متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10روز ,اسناد مزایده
را از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند و اسناد خود را از طریق سایت تحویل نمایند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکتکنندگان و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد،شرکتکنندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
نوع و مقدار کاال یا اموال با ذکر مشخصات به شرح ذیل آگهی میباشد.
 -2زمان بازدید متقاضیان از نمونه و عین کاال  :از ساعت 8صبح تا 14عصر.
 -3مدت و نحوه بازدیدوخرید اسناد از تاریخ  98 /11/7لغایت 98/11/15به استثنای روزهای تعطیل و محل بازدید شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستانهای بویراحمد
,گچساران وباشت( ,استان کهگیلویه و بویراحمد) میباشد،بازدید برای عموم آزاداست.
 -4سپرده شرکت در مزایده به میزان 10درصد مبلغ پیشنهادی و به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با چک تضمینی بانکی تهیه و درپاکت سربسته والک ومهرشده تحویل
دبیرخانه شرکت واقع در شرکت آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس شهر یاسوج – خیابان ابن سینا  11گردد.
 -5کلیه لوله های مذکور درزیرزمین درمناطق روستائی دفن می باشد وکلیه مراحل حفاری و برشکاری ودرآوردن وحمل وپرکردن محل حفاری بعهده برنده مزایده
می باشد .درضمن به دلیل دفن بودن لوله ها درزیرخاک وامکان افزایش ویا کاهش وزن لوله ,مقدارلوله تحویلی باسکول شده مالک محاسبه لوله تحویلی می باشد.
 -6شرکتکنندگان موظف به بازدید دقیق محل دفن لوله ها قبل از ارائه پیشنهاد قیمت وشرکت در مزایده میباشند و بازدید به منزله اطالع دقیق از شرایط موجود بوده
وبعد از برنده شدن هیچگونه اعتراضی وارد نمیباشد،سایر شرایط مطابق اسناد مزایده میباشد.
-7مدت دریافت اسناد مزایده در سایت:ساعت 9صبح مورخ98/11/7تا ساعت  19مورخ  98/11/15ومدت ارائه پیشنهاد قیمت به مدت  10روز ازتاریخ
98/11/16لغایت98/11/28ساعت 14عصر می باشد
-8زمان بازگشایی پاکتها:ساعت  9صبح مورخ 98/11/29روز دوشنبه می باشد.
-9مدت اعتبار پیشنهادها 7:روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی
-10مدت دریافت اموال مزایده سه ماه ازتاریخ صورتجلسه تحویل محل دفن لوله می باشد.
-11هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه انتشار در سایت ستاد و هزینه نظریه کارشناس رسمی دادگستری،هزینه ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و %9
ارزش افزوده سایر هزینهها به عهده برنده مزایده میباشد.
-12بازگشایی پاکتهای مزایده با هر تعداد شرکت کننده صورت میگیرد.
-13به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط،مخدوش،فاقد سپرده،سپردههای مخدوش،سپردههای کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آنها و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء
مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-14سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
-15اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس  021-27313131دفتر ثبت نامه 85133768-88969737
ردیف

 -5تامین اعتبار و پرداخت از منابع داخلی شهرداری (ردیف اعتبار )11732و بر اساس شرایط ابالغی در

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت از ممنوعیت ورود مواد
غذایی همراه مسافر از مبدا چین و کشورهای
جنوب شرق آسیا به کشور خبر داد و گفت:
بازگشت و قرنطینه آن تعدادی از هموطنان
که در ووهان چین به سر میبرند و تمایل به
بازگشت دارند ،پیگیری شد.
به گزارش ایسنا ،کیانوش جهانپور،
ضمن تاکید بر اینکه هیچ مورد مشکوکی از
کروناویروس در ایران تا این لحظه مشاهده
نشده است ،از ممنوعیت ورود هرگونه غذا
و مواد غذایی همراه مسافر از مبدا چین و
کشورهای جنوب شرقی آسیا که درگیر با این
بیماری هستند خبر داد .وی افزود :به دنبال
اقدامات انجام شده درخصوص پیشگیری و
کنترل و مدیریت بیماری کروناویروس جدید
در تعامل با دستگاههای ذیربط ،مقرر
شد از ورود هرگونه غذا ،مواد یا فرآورده
غذایی همراه مسافر از چین به داخل کشور
جلوگیری شود.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشت همچنین افزود :تعدادی از
هموطنانمان از جمله  ۱۵دانشجوی ایرانی
در ووهان چین به سر میبرند که موضوع
سالمت آنها و نیز بازگشت و قرنطینه آن
تعداد که تمایل به بازگشت به کشور دارند،
توسط معاون بهداشتی وزیر در ارتباط با
مسئوالن دیپلماتیک و مسئوالن چینی
پیگیری شد.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 98/2

نوبت دوم

شهرداری چرام در نظر داردپروژه آبیاری و نگهداری فضای سبز سطح شهر و چشمه بلقیس چرام را

ورود موادغذایی همراه مسافر از
چین و کشورهای جنوب شرق آسیا
به کشور ممنوع شد

شرح

متراژ

سایز

وزن هرمتر

وزن کل

قیمت
هرکیلو(ریال)

قیمتکل(ریال)

محل

شهرستان

شماره نامه

1

لوله پلی اتیلن

200

90

1.39

278

7132

1982696

سیالرستان

بویراحمد

98/6/30-2127

2

لوله فلزی

200

2/5

6.35

1270

41850

53149500

هفتچشمه

بویراحمد

98/6/30-2127

3

لوله فلزی

3000

6

16.74

50220

41850

2101707000

تنگ رودتا

بویراحمد

98/6/30-2127

4

لوله فلزی

300

4

9.76

2928

41850

122536800

مزدک

بویراحمد

98/6/30-2127

5

لولهگالوانیزه

3000

2

4.32

12960

41850

542376000

قالت

بویراحمد

98/6/30-2127

6

لولهگالوانیزه

200

6

16.74

3348

41850

140113800

دلیخمسیر

بویراحمد

98/6/30-2127

7

لولهگالوانیزه

4000

3

7.56

30240

41850

1265544000

ده برآفتاب

بویراحمد

98/6/30-2127

8

لوله فلزی

8000

8

21.39

171120

41850

7161372000

پشه کان تا آبشیرین

گچساران

98/7/2-1338

9

لوله فلزی

6000

5

11.95

71700

41850

3000645000

خان احمد

باشت

98/6/12/-376

10

لوله فلزی

1300

1/5

3.28

4394

41850

183888900

بیدک دره چاه

باشت

98/6/12/-376

11

لوله فلزی

1300

3

7.56

9828

41850

411301800

برغون وگروس

باشت

98/6/12/-376

12
تاریخ انتشار نوبت اول 98/11/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/7 :

14984617496

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

