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«ابتکار» ابهام های تازه در خصوص کشف  27هزار جسد پرنده در میانکاله را بررسی کرد

سرنخ های تازه از میانکه ،انتقام انسان از انسان؟
اوایل بهمن ماه امسال بود که اخباری از مرگ گسترده پرندگان در سواحل
گلوگاه و روستای قلعهبان از توابع بهشهر تاالب میانکاله به گوش رسید .عدد
اجساد کشف شده پرندگان روز به روز باالتر میرفت و حتی بعد از اعالم نتایج
بررسیها هم این افزایش ادامه داشت؛ آنقدر که امروز تعداد پرندگان مرده را
بیش از  27هزار قطعه تخمین میزنند و البته دامنه کشف اجساد به ساحل شرقی
تاالب و به شرق خلیج گرگان در محدوده گلستان رسیده است و محیطبانان در
محدوده آبی همه سواحل جنوبی ،جنوب شرقی و شرقی و در اطراف آشوراده و
حتی در خط ساحلی خزر هممرز با ذخیرهگاه ،الشههایی از پرندگان تلفشده را
جمعآوری کردهاند.
تاالب بینالمللی میانکاله در شرق مازندران حدود  ۴۰هزار هکتار مساحت دارد
که از بهشهر در شرق این خطه شمال کشور تا آشوراده در استان گلستان گسترش
دارد و همه ساله در این پهنه آبی که در زمره یکی از  ۶۰۰ذخیرهگاه زیست کره جهان
قرار دارد بیش از  ۱۵۰گونه پرنده مهاجر زمستان گذر و بومی به طور فصلی زندگی
میکنند .بینالمللی بودن این تاالب باعث شد که بعد از انتشار اخبار مرگ پرندگان
نگرانیهایی درباره خروج این تاالب از فهرست حمایتهای بینالمللی مطرح شود
و به همین دلیل حساسیت ماجرا دوچندان شد .از همان ابتدا گمانهزنیهای
گوناگونی درباره دلیل مرگ پرندگان مطرح شد که مواردی همچون مرگ به دلیل
آلودگی آب بر اثر پساب صنعتی یا شیوع بیماریهایی مثل آنفوالنزای پرندگان
و نیوکاسل پس از بررسیها رد شد .درنهایت این ایجاد سم بوتولیسم منتسب
به تجزیه جلبکی بود که به عنوان عامل اصلی مسمومیت و مرگ پرندگان اعالم
شد؛ موضوعی که در همان زمان هم با ابهامهای زیادی همراه شد ،به ویژه اینکه
توضیحات درباره سم بوتولیسم ،نوع شکلگیری و میزان ماندگاری آن ،تاثیرگذاری
بر پرندگان بدون اثرپذیری ماهیان و سایر آبزیان ،تنوع گونههای اجساد کشف
ک پهن و مسائلی از این دست با
شده پرندگان شامل چنگر ،فالمینگو و اردک نو 
ابهامهایی هم روبهرو بود .با این حال شهابالدین منتظمی ،مدیر دفتر حیات
وحش سازمان حفاظت محیط زیست همان زمان در واکنش به این ابهامها گفته
بود :باید بپذیریم که اگر سموم کشاورزی ،صنعتی و ...بهطور مستقیم به آب وارد
شده بود ،سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید تلف میشدند در حالیکه جمعیت
زیاد تلف شدگان در میانکاله پرندگان کنار آبزی هستند .همچنین عیسی کالنتری،
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست معتقد است که وارد نشدن آب باالدست
به تاالب میانکاله علت تلف شدن پرندگان است .منتظمی گفته بود که تعداد
زیادی پرنده مهاجر کنارآبزی در نقاط کم عمقی تلف شدهاند که احتمال کاهش
اکسیژن در آن مناطق وجود دارد بنابراین حتی میتوان گفت که وارد نشدن آب
به باالدست تاالب میتواند شرایط بیهوازی را ایجاد کند و سبب تولید بوتولیسم
شود .او در گفتوگوی دیگری با ایسنا هم تاکید کرده بود :ما باید به آزمایشها و
اقدامات سازمان دامپزشکی در زمینه بررسی علت مرگ پرندگان احترام بگذاریم.
این سازمان معتبرترین مرجع کشور درخصوص تشخیص بیماریهای حیات
وحش است.
سازمان محیطزیست آن زمان اعالم کرد که این مسمومیت تا کنون در بیش از
ک میلیون
 ۲۰تاالب در سطح جهان سابقه داشته بهطوریکه بین  ۱۰۰هزار تا ی 
بال پرنده را تلف کرده است ۳۰ .تیپ از بیماری بوتولیسم در جهان شناسایی شد
و نوع بیماری که در پرندگان میانکاله مشاهدهشده از نوع تیپ «سیام» است که

گروه جامعه :شیوع ویروس کووید  19که این روزها بیشتر از آن با نام «کرونا» یاد میکنند ،باعث شده است که اخبار بسیاری از ماهها و روزهای اخیر در
حاشیه قرار گیرند .از زلزله در آذربایجان غربی و سیل در استانهایی همچون لرستان در روزهای اخیر گرفته تا اعالم آمار نهایی کشتهشدگان اعتراضات آبان
ماه و عمل به اطالعیه ستاد مشترک نیروهای مسلح درباره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و البته ماجرای جعبه سیاه این هواپیما و غرامتی که ایران باید به
قربانیان این حادثه پرداخت کند در زمره این اخبارند .با این حال یک ماجرای تلخ دیگر نیز میرفت که به فراموشی سپرده شود ،اما یک نامه باعث شد باز
هم مورد توجه قرار گیرد؛ زمستان سیاه پرندگان تاالب میانکاله.
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قابلیت انتقال از پرندگان به انسان را ندارد.
با این حال همان زمان برخی کارشناسان حوزه محیط زیست همچون اسماعیل
کهرم معتقد بودند این استداللها پاک کردن صورت مسئله بهگونهای است
که کسی هم گیر نیفتد .وی گفته بود« :اگر دیدگاه سازمان دامپزشکی مبنی
بر تغذیه پرندگان در محیط بسته و آلوده تاالب را بپذیریم ،حال این پرسشها
مطرح میشود که آیا تمام پرندگان تلف شده در یک نقطه یعنی «قلعه پایان
گلوگاه» با همدیگر تصمیم گرفتند آب را بخورند و بمیرند؟ چرا تا بهحال این
اتفاق نیفتاده است؟ امکان پذیر نیست که چند هزار پرنده در یک مقطع زمانی
از یکجا در دل تاالب که سم بوتولیسم بهخاطر شرایط خاصی درآن ایجاد شده
است ،آب بخورند و بمیرند .یعنی خودکشی دستهجمعی کردهاند؟ آیا پرندگان
میانکاله عالئم مسمومیت پرندگان که فضله زرد و خروج مایع زردرنگ از دهان
است را داشتهاند؟» وی تلف شدن هزاران پرنده مهاجر در تاالب میانکاله را عمدی
میخواند و مدعی است که شاید برخی صیادان ،زمینداران یا شکارچیان و ...

سم را در آب ریخته و این حیوانات را کشتهاند .کهرم پرندگان میانکاله را قربانی
تضاد منافع میداند و بر لزوم پیگیری و برخورد با عامالن اصلی این پرونده زیست
محیطی تاکید میکند .وی در گفتوگویی دیگر نیز تاکید کرده است« :درخصوص
ماجرای میانکاله واقعیت این است که در تاالب سم ریختهاند .برای اینکه ما در
آن حوالی شکارچی داریم ،صیاد ماهی داریم ،گلهدار داریم ،گاومیشدار داریم،
کشاورز داریم و در این میان البته سازمان حفاظت از محیط زیست هم داریم.
اینها وقتی که به دالیلی با یکدیگر به مشکل میخورند و وضعیت پیچیده میشود
و برخی اوقات از سوی برخی از آنان چنین اقداماتی صورت میگیرد و در تاالب
سم میریزند ،مثال کسی از محیطبانی دلخور است برای جبران کردن دلخوری
خود میرود چندین بار اخطار میدهد و بعد تهدید به ریختن سم هم میکند
و در نهایت تهدید خود را عملی میکند» .کهرم با یادآوری اتفاقهای مشابه در
سالهای پیش افزوده است« :البته این نخستین بار نیست که چنین واقعهای رخ
داده و چندین بار در گذشته همین تاالب میانکاله تجربه چنین اتفاقی را داشته
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اجرای عمليات ساماندهی و ايمن سازی گردنه اسدآباد در محور فهرست راه و باند سال 98
1/950/000/000
114-75-98
قرار میدهد.
38/964/178/572حداقل امتیاز کیفی را کسب نمودهاند ،مورد بررسی
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فهرست از
زمان دریافت اسناد
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سال 98
راهداری
اجرای عمليات احداث ابنيه فنی زيراساس اساس و آسفالت
231/000/000
تجديد 115-75-98
4/618/215/183
بخشی از راه روستايی محمودآباد سامن
واجدین شرایط میتوانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.irدریافت نمایند.
نحوه دریافت اسناد
4

ش�هرداری دهدش�ت در نظر دارد پروژه زیر را بر اس�اس فهارس بها ابنیه و س�اختمان سال  98به
صورت مناقصه به شرکت های واجدشرایط واگذار نماید.
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رتبه

مدت انجام پروژه
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پوشش سیل بند شهر دهدشت

11.980.240.293

ابنیه و ساختمان

 4ماه

 600.000.000ریال

محل دريافت اسناد  :سامانه تداركات الكترونيک دولت به نشانی www.setadiran.ir
http://IETS.MPORG.IRکار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع
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آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  14مورخ 98/12/14
ساعت  8روز شنبه مورخ 1398/12/24
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
6
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  14مورخ 98/12/24 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی
ساعت  10روز شنبه مورخ 1398/12/24
زمان گشایش پیشنهادها
7
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونيکی :سامانه تداركات الكترونيک دولت به نشانی www.setadiran.ir
98/12/25
تسلیمصبح مورخ
 8بازگشائي پاكات  :ساعت 9
تاريخ
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصهگران ،ارزیابی کیفی و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
پیشنهادها
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی
شماره 3 :ماه
پيشنهادو قيمت
یزد ،میدان امام حسین ،بلوار دانشجو ،بعد از پارك شادي ،شرکت برق منطقهاي یزد ،امور تدارکات و قراردادها035-38250344 .
تماس دستگاه مناقصهگزار
مهلت اعتبار نشانی
9
صالحيت الزم :
ريزی
مديريت و
دارا بودن گواهی صالحيت پيمانكاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری ) از سازمان
اسناد مناقصه درج شده است .در ضمن به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش ،فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه ستاد
برنامهدر
مشخصات
سایر
توضیحات
 10لحاظ كيفيت ارائه گردد.
قيمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با
ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م/الف 1923 :
نوبت دوم 98/12/11 :
نوبت اول 98 /12/10 :
دفتر روابط عمومی
1415

 207.500.000ریال

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

آگهي مناقصه عمومي

هر شرکت متقاضی جهت خرید اسناد مبلغ  1.000.000ریال بحساب 3007706919شهرداری نزد
بانک تجارت واریز نماید.
 -1مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) از تاریخ 98/12/11
لغایت  98/12/13می باشد
 -2اخری�ن مهلت عودت اس�ناد تکمیل ش�ده از طریق س�امانه س�تاد ت�ا پایان وق�ت اداری روز

بــا توجــه بــه اينكــه شــهرداري بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه اجــرای المــان شــهدای خليــج فــارس بــه شــرح ذيــل را بــه پيمانــكاران واجــد
صالحيــت و داراي شــرايط مربوطــه از ســازمان هــاي ذيربــط را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســتاد) واگــذار نمايد ،لــذا از كليه
پيمانــكاران واجــد صالحيــت كــه داراي گواهينامــه صالحيــت در رشــته مربوطــه هســتند دعــوت مــي گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدي ذيــل بــه
ســامانه مذكــور بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه دريافــت اســناد و مــدارک اقــدام نمائيــد.الزم اســت مناقصــه گــران در
صــورت عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الكترونيكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.

رديف

ابالغ�ی قاب�ل پرداخت خواه�د بود و هیچگونه پیش پرداخت ،تعدی�ل و تفاوت مصالحی تعلق
نمی گیرد
 -6شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -7متقاضیان میتوانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات iets.
 mporg.irمراجعه نمایند.
 -8ضمنا چاپ تاگهی نوبت دوم  98/12/13می باشد

شهرداری دهدشت

 4ماه شمسی

می باش�د و در صورت عدم ابالغ تخصیص در س�ال فوق ،در س�ال های بعد بر اس�اس تخصیص

1398/12/17

 -5تامین اعتبار به شکل اسناد خزانه اسالمی و طبق شرایط ابالغی در تخصیص در سال مالی 1400

1399/01/16

 -4هزینه های اگهی ،سامانه ستاد و کمیته فنی بازرگانی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

1

اجرای المان شهدای
خليج فارس

آخرين
آخرين مهلت
مدت
مهلت خريد
تحويل پاکات
قرارداد
اسناد

تاريخ
بازگشايي
پاکتها
1399/01/17

 -3پیشنهادات واصله در ساعات  10صبح  98/12/27از طریق سامانه ستاد باز و خوانده خواهد شد.

موضوع

شماره
فراخوان
2098005701000082

 98/12/26می باشد

شماره تماس 07432269870:

است ،برخی از شکارچیان متاسفانه برای گرفتن انتقام چنین کارهایی را انجام
میدهند و این وضعیت را برای پرندگان ایجاد میکنند .حاال وقت آن است که
مسئولین به مردم راستش را بگویند ،در میانکاله سم ریختهاند ،همانطور که در
سال  ۱۳۷۳و همچنین در سال  ۱۳۸۲همین کار را در میانکاله انجام دادند .اخباری
مانند بوتولیسم یا هر بیماری دیگری درست نیست» .وی در تاکید استدالل خود،
از تجربه خود در درمان پرندگان در آمریکا نیز مثال آورده که عالئم مسمومیت بر
اثر سم در پرندگان مرده تاالب دیده شده است.
روز گذشته نامهای در فضای مجازی منتشر شد که به طور تلویحی نظر فعاالن
محیطزیستی همچون کهرم را تایید میکند .این نامه ،بیانیهای منسوب به شکارچیان
منطقه شرق مازندران است که بخشی از آنها ساکنان روستاهای حاشیه تاالب
بینالمللی میانکاله محسوب میشوند که در آن تلفات مشکوک پرندگان را ناشی
از ریختن عمدی سم به داخل آب این تاالب اعالم کردهاند .در این بیانیه ادعا شده
است که آنها این سم را در انتقام از دولت و به خصوص محیط زیست انجام دادند
که در سالهای اخیر برخوردشان را بر شکارچیان متخلف گسترش دادند و حاال آنها
با ریختن سم به داخل آب تاالب میانکاله و تلفات چندین هزار پرنده مهاجر به نوعی
انتقام خودشان را از دولت و محیطزیست گرفتند .در این بیانیه از دریافت وجه برای
صدور پروانه شکار یک ماهه از سوی محیطزیست و باطل کردن این پروانهها پیش
از سر رسیدن موعدشان به دلیل شیوع تلفات نیز انتقاد شده است.
واکنش اداره کل محیطزیست استان مازندران به این بیانیه شکایت از
تنظیمکنندگان آن به دستگاه قضائیه بوده است .حسینعلی ابراهیمی کارنامی،
مدیرکل محیطزیست مازندران گفته است« :اخیرا ً شکارچیان منطقه با انتشار
مطلبی شوخی یا جدی مسئولیت این تلفات را پذیرفتهاند .محیط زیست با کسی
ن شده باشند» .وی
شوخی ندارد و آنها به هر حال باید پاسخگوی مطالب عنوا 
افزود« :اداره حقوقی محیط زیست استان مازندران مصمم به پیگیری شکایت از
شکارچیانی است که این بیانیه را منتشر کردند و پس از آن قطعا نیروهای انتظامی
و قضایی صادرکنندگان احتمالی این بیانیه را شناسایی و تحویل قانون خواهند
داد» .وی ادامه داد« :ما ضرر و زیان حاصل از تلفات پرندگان را از شکارچیان
مطالبه میکنیم و اگر آنها در پایان بگویند شوخی بوده است ،باز هم به جرم
تهدید محیطزیست و تشویش اذهان عمومی باید پاسخگو باشند» .مدیرکل محیط
زیست مازندران تأکید کرد« :شکارچیان در مطلب منتشر شده مسئولیت یک
اتفاق مهم زیستمحیطی را پذیرفتهاند و به جرم خود اعتراف و اذعان کردند،
ما نیز بر حسب وظیفه برخورد قاطع با متخلفان خواهیم داشت و قطعا ً دستگاه
قضایی تا دستگیری عوامل این اقدام و روشنشدن ماجرا پیش میرود».
پیگیری این بیانیه میتواند ابهامهای مرگ پرندگان در میانکاله را تا حد زیادی
رفع کند .با این حال این مسئله مطرح است که درصورت صحت آن ،تکلیف
انسانیت چه میشود و چرا انسان باید انتقام خود از انسانهای دیگر را از طبیعت
و محیطزیستی که اتفاقا خود در آن زندگی میکند بگیرد؟ و در این صورت تکلیف
تشخیص اشتباه نهادهای رسمی چه خواهد شد؟ همچنین درصورت عدم صحت
ادعای این بیانیه ،باید دید چه چیزی باعث میشود برخی این چنین به دنبال جلب
توجه باشند؟ و درنهایت باید دید به هر ترتیب ماجرای تضاد منافع که چه در
عرصه حرف یا عمل باعث طرح این موارد میشود چیست و چه تخلفات احتمالی
در آن باعث مطرح شدن این مسائل و حتی در سطح گمانهها میشود؟

رتبه مورد
نياز

مبلغ تضمين شرکت
در مناقصه ( ريال )

رتبه  5ابنيه
و رتبه  5راه
و ترابری

1/000/000/000

توضيحات:
 -1محــل وآخريــن مهلــت تحويــل اســناد ( شــامل اصــل پاکــت الــف )  :اداره امــور پيمــان شــهرداري بنــدر بوشــهر -تــا پايــان وقــت اداري مــورخ درج شــده
در جــدول .ضمنـاً تصويــر پاكــت الــف و ســاير پــاكات ب و ج در ســامانه الكترونيكــی دولــت ( ســتاد ) بارگــذاری گــردد .
 -2پاكتهاي مناقصه در ساعت /10ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.
 -3تضميــن شــركت در مناقصــه مــي بايســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــي يــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غيــر بانكــي تحــت نظــارت بانــك مركــزي
جمهــوري اســالمي يــا اوراق مشــاركت يــا واريــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره  1003288684بانــك شــهر مركــزي ارائــه گــردد.
 -4ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس www.Bushehr.ir:درج گرديده است.
 -5هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد.
 -7شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -8ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -9محــل دريافــت و تحويــل اســناد ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت ( ســتاد) و محــل گشــايش پيشــنهاد هــا ســالن جلســات واقــع در طبقــه چهــارم ســاختمان
مركــزی شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد .
 -10اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت الــف :آدرس  :بوشــهر – ميــدان شــهرداری –
شــهرداری مركــزی – طبقــه دوم – اداره امــور پيمــان تلفــن07733340571 :
 -11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
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مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

