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ضعفهای اطفای حریق در جنگلها و مراتع چهار استان جنوبی کشور بررسی شد

سوختن «زاگرس» در آتش کمبود امکانات
چندین روز است که از سوختن بخشی از جنگلهای زاگرسی گچساران در استان
کهگیلویه و بویراحمد میگذرد و این آتش عالوه بر اینکه به بخشی از استان فارس
گسترش پیدا کرده ،حاال بخشی از مناطق حفاظتشده خائیز در  2استان کهگیلویه
و بویراحمد و خوزستان نیز گرفتار آتش شدهاند .محمد داسمه ،دبیر کمیته
حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیطزیست استان خوزستان و از وکالی
محیطزیستی استان در گفتوگو با «ابتکار» درباره آتش افتاده به جان مناطق
حفاظتشده خائیز میگوید« :آتش از ساعت  3بعدازظهر در منطقه آزاد آغاز شده
و روی سطح زمین بوده و به منطقه حفاظتشده خائیز در حوزه شهرستان بهبهان
میرسد و آتش از تنگه شیخ و چمران به سمت چاه ریگک و از ارتفاعات به سمت
شهرستان دهدشت و روستای آبکاسه و از طرف دیگر به سمت پادوک (حدفاصل
گچساران و دهدشت) گسترده شده است .چندین هزار هکتار در بهبهان و چندین
هزار هکتار در دهدشت در سایه بیکفایتی مسئوالن سوخته و تا این لحظه که با
شما صحبت میکنم خبری از بالگرد آبپاش نیست .حتی یک دمنده و آتشکوبی
نداریم ».او ادامه میدهد« :اگر دمنده و آتشکوب داشتیم ،آتش که در پایین
دست و روی سطح زمین بود میتوانستیم آن را مهار کنیم ولی متاسفانه اهمالکاری
مسئوالن سبب شد که آتش وسعت گیرد و به منطقه حفاظتشده خائیز برسد».
او میگوید« :در حالی که آتش با سرعت منطقه حفاظتشده خائیز را از بهبهان تا
دهدشت درمینوردد ،فرماندار وعده داده صبح بالگرد میآید .همه نظارهگر هستند.
فارغ از حتی یک آتشکوب یا دمنده .آتش برای یک لحظه خاموش نشده است».
داسمه از جمله کسانی است که با انتشار تصاویری از یک محیطبان ،از خطراتی
که جان محیطبانان مناطق درگیر با آتش را تهدید میکند خبر میدهد .او در
توئیتی نوشته است« :علی آتشدان محیطبان منطقه حفاظتشده خائیز که از
ارتفاع در موقع اطفای حریق پرت شده و به طرز معجزهآسایی زنده مانده است».
ساعت  6بعدازظهر روز گذشته اما محم د داسمه از اعزام بالگردها به منطقه
حفاظتشده خائیز خبر داد .او گفت« :در کمال تاسف بالگردی که به بهبهان اعزام
شده بود صرفا دو سرویس  8نفره را به ارتفاعات منتقل کرد و با متغذر شدن به
اینکه سوخت ندارد منطقه را ترک کرد».
جنگلهای کشور 3سال است که پاسوز پرداختنشدن مطالبات وزارت دفاع از
سازمان برنامه و بودجه شده و این مشکل حاال در عدم حضور بالگردها در اطفای
آتش مناطق حفاظتشده نمایان شده است .علی عباسنژاد فرمانده یگان حفاظت
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در گفتوگوی روز چهارشنبه هفتم خردادماه
در برنامه مثبت سالمت این ماجرا را اینکه شرح داده است« :قانون این را تصریح
کرده است که وزارت دفاع و نیروهای مسلح در بحث آتشسوزی باید به کمک
سازمان جنگلها و مراتع بیایند .به همین منظور سال  1395توافقنامه سهجانبهای
بین وازرت جهاد ،وزارت دفاع ،وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران تنظیم شده
است که براساس آن  16پایگاه برای این امر تجهیز شود .این کار انجام شده و وزات
دفاع بالگرد و امکاناتی را برای اطفای حریق تدارک دیده است .از آنجا که وزارت
دفاع بالگرد ندارد پس باید با نیروی انتظامی ،هاللاحمر ،سپاه ،هوانیروز و حتی
وزارت نفت قرارداد همکاری ببندند .آیا نباید در سازمان برنامه و بودجه و دولت
بودجهای برای هزینه این کار در نظر گرفته شود؟» او گفته« :در سال گذشته
جلسهای بود و برآورد شد که حداقل  30میلیارد تومان برای تهیه تجهیزات مهار
آتشسوزی موردنیاز است .بیش از  10دستور از معاون اول رئیسجمهوری برای
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این چندمین روز است که بخشی از منابع طبیعی و جنگلهای ایران در بیش از سه استان کشور از جمله فارس ،کهگلیویه و بویر احمد ،خوزستان و بوشهر
طعمه حریق شده است .حریقی که در نبود ِ بالگردها و تجهیزات اطفای حریق حتی به مناطق حفاظتشده نیز گسترش یافته است .مناطق حفاظتشده
خائیز از ظهر روز جمعه در آتش میسوزد ،اما جز محیطبانان که با دست خالی از بلوطهای زاگرس دفاع میکنند ،بالگردی برای نجات نیامده یا اگر آمده
کار را نیمهتمام گذاشته است .مسئوالن عدم تخصیص بودجه الزم برای هزینهکرد بنزین بالگردها را دلیل بر این ماجرا میدانند و گسترش آتش از استانی
به استان دیگر را به گردن کمکاری مسئوالن استان دیگر میاندازند .با این حال اما تشکلهای مردمنهاد و فعاالن محیطزیست راه دیگری را برگزیدهاند و در
یک اقدام تازه قصد دارند تا شکایتی در مراجع قضایی برای متولیان اطفای حریق باز کنند.
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پرداخت هزینه  30میلیارد تومان موجود است .همچنین در سال گذشته در هیئت
دولت نیز مصوب شده است که  20میلیارد تومان این بودجه پرداخت شود اما در
برنامه و بودجه این کار انجام نشد».
حاال او معتقد است که در سازمان برنامه و بودجه دست عمدی در کار است که
در بحث اطفای حریق به خوبی عمل نکنیم .از همین روست که برخی از فعاالن
مدنی در شبکههای اجتماعی خواهان این شدهاند که بخشی از بودجه 1000000
میلیون ریالی بودجه برای سال  99که برای حفظ جنگلهای زاگرس اختصاص یافته
به خرید بالگرد اختصاص داده شود.
یوسف فرهادیبابادی ،فعال محیطزیست که آغازکننده کمپین مطالبهگری
برای خرید هواپیماهای آبپاش برای اطفای حریق در جنگلهای زاگرس است،
میگوید« :یکی از نقدهایی که به برخی از جریانها وارد است تقلیل مفهوم «دفاع

از سرزمین» به «دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور» است .این نگاه تقلیلگرایانه
با کمک نگاههای شوینیستی (افراط در وطنپرستی) توانسته است طرفداران چند
آتشه را نیز کسب کند اما برای یک فعال محیطزیست خصوصا کنشگر زاگرس
مهربان ،مفهوم دفاع از سرزمین با مفهوم «پایداری سرزمین» پیوندی ناگسستنی
دارد .از این رو تالشهای نیروهای مسلح در مرزها نمیتواند ما را از نقد اهمالها و
کمکاریهای این نیرو که به ناپایداری سرزمینی درون مرزها میانجامد معاف کند».
او ادامه میدهد« :بحثی که این روزها به یکی از خبرهای دلخراش ایران تبدیل شده
و گویا با آغاز فصل گرما ادامه خواهد داشت آتشسوزیهای جنگل است که نمونه
اخیر آن در آتشسوزیهای جنگلهای ایالم و کهگیلویه و بویر احمد قابل مشاهده
است .اما دردناکتر از این جنگلسوزیها ،اهمالها و قصورهایی است که از طرف
دستگاههای مسئول در اطفای حریق قابل مشاهده است».

این فعال محیطزیست میافزاید« :جنگلهای زاگرس با وسعت بیش از
پنجمیلیون هکتار یکی از مهمترین رویشگاههای ایران هستند که تامین چهل درصد
بوهوا و اثرات
آب کشور ،تنوع زیستی جانوری و گیاهی باال ،اهمیت در تعدیل آ 
اقلیمی ،حفظ منابع خاک و جلوگیری از فرسایش از جمله کارکردهای این جنگلها
است .بر اساس مطالعات انجامشده  ۱۰تا ۳۰درصد معیشت خانوارهای روستایی در
زاگرس نیز به این جنگلها وابسته است .جنگلهایی که هر ساله یا با آتشسوزی
از بین میروند یا با سدسازی؛ در حال حاضر بهطور میانگین در منطقه زاگرس
هرکدام از سدها حدود  2هزار هکتار از رویشگاههای جنگلی را با قرارگیری در
دریاچه سدها تخریب کرده است ،عالوه بر آن جادههای دسترسی در زمان احداث
سد ،به تخریبها افزوده است».
فرهادیبابادی با اشاره به وظیفه فعاالن محیطزیست و فرزندان زاگرس
مهربان میگوید« :آیا ما به عنوان دغدغهمندان واقعی زاگرس مهربان از تمامی
ظرفیتهای قانونی برای صیانت از جنگلهای زاگرس استفاده کردهایم .در موضوع
آتشسوزیهای جنگلهای کشور خاصه جنگلهای زاگرس شاهد اهمال وزارت
دفاع در مهار آتشسوزیهای زاگرس هستیم؛ اهمالکاریهایی که بعضا به
پرداخت نشدن بودجه وزارت دفاع در مهار آتشسوزیهای قبلی توسط این نیرو
بازمیگردد .اما آیا این گالیههای اقتصادی و موانع بروکراتیک میتواند دلیلی باشد
برای عدم واکنش بهموقع نیروهای مسلح در برابر مهار آتشسوزی؟»
به گفته او ،ماده  ۴۷قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و تبصره
آن پاسخی است به این پرسش .مادهای که براساس آن ،هر کس در جنگل عمدا ً
آتشسوزی ایجاد کند به حبس مجرد از  3تا  10سال محکوم خواهد شد و در موقع
آتشسوزی در جنگلها کلیه مأموران دولتی موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و
شهرداری که در اختیار دارند در آتشنشانی کمک کنند.
حال با وجود این قوانینی که البته نتوانسته به در امان ماندن بلوطهای ایران
از آتش جلوگیری کند ،باید سکوت تشکلهای محیطزیستی را نیز اضافه کرد.
سکوتی که به اعتقاد یوسففرهادی ،فعال محیطزیست ،باید شکسته شود.
حاال که مراتع طبیعی و جنگلهای بیش از  3استان ایران درگیر آتش شدهاند،
فعاالن محیطزیست خوزستان دست به کار شدهاند تا در دادسرا شکایتی
تنظیمکنند.
حاال اما داسمه ،وکیل پایه یک دادگستریی خبر داده است که روز شنبه
اولین شکایت تنظیم و به مراجع قضایی ارائه خواهد شد .او به «ابتکار» میگوید:
«شواهدی وجود دارد که حکایت از اهمالکاری مسئوالن در اطفای این حریق
دارد ».او ادامه میدهد« :آتش دیروز ساعت  3ظهر در مرتع برخی از دامداران
بوده است و براساس اظهارات یکی از نیروهای منابع طبیعی این آتش را میشد
با اندک تجهیزاتی خاموش کرد و کوتاهی دستگاههای متولی باعث شد که این
آتش به چاهریگک ،تنگهشیخ و ارتفاعات آبکاسه یعنی از مناطق آزاد به مناطق
حفاظتشده هم در بهبهان و هم در کهگیلویه و بویراحمد رسید .برحسب اظهارات
فرمانده کهگیلویه و بویراحمد ،بهبهان در اطفای حریق کمکاری کرده است .لذا
چون ضمانت اجرای کمکاری در تبصره ذیل ماده  47جرم تلقی میشود ،ما
شکایتی را در دادسرای عمومی انقالب بهبهان مطرح میکنیم که پس از کشف
حقیقت و اتمام تحقیقات مقدماتی مقصران و مدیران و دستگاههایی که در اطفای
این حریق کمکاری کردهاند مشخص شود».

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

نوبت اول

شماره مجوز وزارت نفت 1399 . 998 :

شــرکت دولتــی پاالیــش گاز پارســیان در نظــر دارد مناقصــه موضــوع زیــر را پــس از طــی فرآینــد ارزیابــی کیفــی و تاییــد صالحیــت متقاضیــان بــه
مناقصــه گــران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آیــد .
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نوع مناقصه

عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار (ریال )

 300/000/000ریال

مهلت تحویل مدارک ( روز )

 14روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی فراخوان عمومی ارزیابی كیفی مناقصه گران

روش ارزیابی كیفی

ارزیابی وزنی ( مطابق مفاد مندرج در فرمهای ارزیابی كیفی مربوطه )

آدرس پستی محل تحویل اسناد كیفی

استان فارس – شهرستان مهر – شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان – كد پستی  7449184831دبیرخانه
امور تداركات و عملیات كاال

تلفن و نمابر

تلفن  071-52112704-52112707 :نمابر ( 071-52824733-52112705 :تایید نمابر ) 071- 52112716 :

سایر توضیحات مهم:
 -1مناقصه گران دارای تجربه مرتبط با موضوع مناقصه باشند .
 -2کلیــه فرمهــای ارزیابــی صالحیــت  ،فــرم اســتعالم ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران و دســتور العمــل اجرایــی اســتعالم هــای ارزیابــی کیفــی مــی بایســت پــس از دریافــت از
طریــق ســایت شــرکت بــه آدرس  ( WWW.NIGC-PARSIAN.IRبخــش مناقصــات ) بــه دقــت مطالعــه  ،بررســی  ،تکمیــل و بــه همــراه ســایر مــدارک ( رزومــه ) قبــل از اتمــام
مهلــت مقــرر تحویــل گــردد .
 -3توانایی تهیه و تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب  1394/09/22پس از اعالن نتایج ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران ذیصالح .
 -4توانایی تهیه و تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ قرارداد وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب  1394/09/22توسط برنده مناقصه .
 -5محل  ،زمان و مهلت دریافت اسناد  ،تحویل و گشایش پیشنهادها متعاقبا اطالع رسانی می گردد .
نوبت اول  99/03/10 :نوبت دوم 99/03/17 :
3259

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان
شماره مجوز1399..996 :

نوب

تد
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آگهی فراخوان مشاور ارزیابی کیفی (دو مرحله ای) شماره 99/2

 -1موضوع مناقصه :خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گاز رسانی در سطح استان کهگیلویه وبویراحمد
-2نامونشانیدستگاهمناقصهگذار:شرکتگازاستانکهگیلویهوبویراحمدبهنشانی«یاسوج،بلوارمطهری،انتهای،خیابانراهداران،شرکت
گاز استان کهگیلویه وبویراحمد ساختمان شماره دو ،واحد امور پیمانها»
 -3نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مهلت ارائه مدارک  :کلیه مشاوران واجد شرایط ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد)  www.setadiran.irدریافت امضای الکترونیکی (در صورت عدم عضویت قبلی ) جهت شرکت در مناقصه از طریقه سامانه
ستاد اقدام نمایند الزم است کلیه مدارک خواسته شده بر اساس جدول ارزیابی کیفی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
پایگاه اطالع رسانی مناقصات  http/iets.mporg.irو سایت شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد  nigc-kb.irدرج گردیده را تکمیل
و حداکثر تا تاریخ  99/4/1از طریق سامانه ستاد ارسال نمایید(.ضمنا الزم است نسخه فیزیکی اسناد ارزیابی کیفی نیز ارسال گردد).
 -4شرایط الزم:
الف – دارا بودن شخصیت حقوقی
ب -سابقه انجام حداقل  2پروژه مشابه (خطوط انتقال نفت و گاز و شبکه های گاز رسانی )
ج -ارائه رتبه  1یا  2در رشته خطوط انتقال نفت و گازیا رتبه  1در رشته شبکه های توزیع ایستگاه های تقلیل فشار گاز از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور
د -داشتن ظرفیت ازاد ارجاع کار
*ارسال مدارک هیچگونه حقی رابرای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مذکور ایجاد نخواهد کرد و مدارک مناقصه بین متقاضیان واجد
شرایط که به تشخیص کار فرما از بین متقاضیانی که حداقل امتیاز الزمه ( 60امتایز ) را در ارزیابی کیفی کسب کرده باشند توزیع خواهد
شد .
* تلفن امور پیمان ها07433336277 :
روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد

