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میراث یزد از سرریزشدن حجم سرمایهگذاری و ممنوعیت سرمایهگذاری جدید در برخی محالت یزد خبر داد

نخستین کارخانه قند ایران از
فهرست آثار ملی خارج شد

نخستین کارخانه قند خاورمیانه در کهریزک
با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی
خارج شد.
به گزارش ایسنا ،ساختمان تاریخی کارخانه
قند کهریزک ،اولین کارخان ه قند ایران و منطقه
که امروز آن را به عنوان یکی از بناهای ارزشمند
صنعتی میشناسند ،با تصمیم مالکانش ،قرار
است به وضعیتی غیر از آنچه میتوانست
از سالهای قبل به خود گیرد ،تبدیل شود.
اما مالک این کارخانه اوایل سال  ۹۵با طرح
شکایت به دیوان عدالت اداری ،درخواست
خروج از ثبت این بنا را مطرح کرد و از آن زمان
بود که دعوی حقوقی میراثفرهنگی استان
تهران و مالک به دادگاه کشیده شد و سرانجام
بعد از گذشت سه سال ،به نظر میرسد باالخره
مالک بر این بخش از تاریخِ صنعتی کشور
غلبه کرد .بر اساس شواهد موجود ،گویا برخی
تاالرها سیمان شدهاند تا به عنوان انبار اجاره
داده شوند و قصد دارند سقفهای سولهها را
با ورقهای فلزی بپوشانند و حتی راهآبهای
بخشهایی قدیمیتر را هم با ماسه پر کردهاند
تا بارندگی بعد از حکم خروج از ثبت ،تخریب
را سرعت بخشد .اما داستان ِ این کارخانه از
چیزی حدود  ۱۳۵سال پیش در  ۱۸۸۴میالدی
شروع شد ،بر اساس پیگیریهای کارشناسان
پروند ه ثبتی این کارخان ه تاریخی در پاییز
۱۳۷۹؛ وقتی کارشناسان بلژیکی مطالعه وسیع
پنج سالهای را در زمینههای مختلف انجام
دادند و گزارشی را زیر نظر مستشاران بلژیکی
با عنوان «گزارش درباره طرح تأسیس کارخانه
قند در ایران» تهیه کردند .کمیته فنی وقت
سازمان میراثفرهنگی در  ۲۱اسفند  ۷۹اعالم
کرد همه مجموعه کارخانه قند قابل نگهداری
مرمت و معرفی است .در نهایت برای نجات
بخشی همه اثر صنعتی فرهنگی و تاریخی
کارخانه قند از طریق وزیر ارشاد به وزارت
صنایع معرفی و درخواست شد این مجموعه را
به عنوان یکی از اولین مستحدثات فنی تولیدی
جدید کشور معرفی کنند و زیر نظر اداره
میراث فرهنگی استان تهران مرمت ساماندهی
و بهصورت موزه صنعت تولید و معرفی شود.
در نهایت این بنا به شماره  ۴۶۳۵در یازدهم
دیماه  ۱۳۸۰در فهرست آثار ملی ثبت شد
و ابالغیه ثبت آن در  ۱۳اسفند  ۱۳۸۰توسط
رئیس وقت سازمان میراثفرهنگی به علیاکبر
رحمانی  -استاندار وقت تهران  -فرستاده شد.
اما حاال این کارخانه با گرفتن حکم نهایی خروج
از ثبت ،روند تخریب کامل را طی میکند.

ایرانشهر

دردسرهای محبوبیت برای یزد

بومگردی شاید یکی از محبوبترین نوع گردشگری
در دنیا و حتی در ایران باشد .زندگی به شیوه افراد
بومی منطقه یکی از جاذبههایی است که شاید اغلب
توریستها دلشان میخواهند آن را تجربه کنند.
حاال شهر یزد با داشتن خانههای قدیمی و تاریخی
میتواند یکی از بهترین قطبها برای توسعه این
گردشگری باشد .شهری که حاال با جهانی شدنش
افراد بیشتری در سراسر دنیا آن را میشناسند و
به هوای چند روزی زندگی در خانههای خشت و
گلیاش راهی یزد میشوند .خانههای تاریخی که
الزمه زنده ماندن و حیاتشان تغییر کاربری و یا شاید
درآمدزایی باشد .پولی که بشود با آن هزینه مرمت
و احیای دوبارهشان را داد .تبدیل شدن این خانهها
به اقامتگاههای بومگردی یکی از راههایی است که
بسیاری از مالکان خانههای تاریخی یزد آن را انتخاب
میکنند تا بتوانند این خانهها را از خطر تخریب نجات
دهند .گرچه انتقاداتی به این شیوه برای مصونیت
خانههای تاریخی از خطر تخریب وارد است اما این
راه خانههای تاریخی را از تخریب و تبدیل شدن به
برجهای پولساز نجات میدهد .این موضوع واقعیت
است که اگر مالکان خانههای تاریخی حتی توان مالی
برای مرمت این خانهها را نداشته باشند مجبور به
توساز آنها خواهند شد.
فروش و تن دادن به ساخ 
اما حاال تغییر کاربری خانههای تاریخی در یزد به
اندازهای رشد داشته که مدیرکل میراث فرهنگی استان
از سرزیرشدن حجم سرمایهگذاری در شهر جهانی
یزد خبر داده است و سرمایهگذاری جدید در برخی
محالت یزد را ممنوع اعالم کرده است.
به گزارش ایلنا ،سیدمصطفی فاطمی ،مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
یزد با اشاره به آنکه در سال  ۹۷شاهد تخریب
عمدی در یزد نبودیم ،گفت :با وجود آنکه تخریب
عمدی در بافت تاریخی شهر جهانی یزد نداشتیم
اما بارندگیهای اخیر آسیبهایی را متوجه بافت
تاریخی کردند .با این وجود شاهد به وجود آمدن نگاه
خوبی در عموم جامعه نسبت به صیانت از میراث
فرهنگی هستیم چنانکه ارزش بناهای تاریخی به لحاظ
اقتصادی و فرهنگی افزایش یافته است .به گفته
او ،این روزها شاهد افزایش حجم سرمایهگذاری در
برخی محالت بافت تاریخی یزد هستیم چنانکه این
حجم از سرمایهگذاری تا جایی پیش رفته که دیگر
اجازه سرمایهگذاری جدید داده نمیشود .فاطمی
در خصوص ممانعتهای سرمایهگذاری جدید در
محالت بافت تاریخی شهر جهانی یزد ،اظهار کرد :در
محله فهادان و محله بازار نو دیگر مجوز راهاندازی
واحد بومگردی و اقامتی داده نمیشود ضمن آنکه
این محالت از چنین مراکزی اشباع شدهاند .هرچند
قبول داریم که زندگی کردن در خانههای هزار متری
در بافت تاریخی یزد دشوار است و نگهداری از این
بناها نیازمند بازتعریف کاربری جدید برای کسب
درآمد و زنده نگاه داشتن بافت آن است اما باتوجه به
حجم انبوه سرمایهگذاریها و تغییر کاربری خانههای
قدیمی به واحدهای بومگردی و اقامتی ،دیگر اجازه
این تغییر کاربریها داده نمیشود.

خبر
فرو ریختن ارگ  ۲۰۰۰ساله
در شهر غزنین

گروه ایرانشهر :جهانی شدن دردسرآفرین است؛ فرقی نمیکند یک انسان معروف باشی یا یک شهر تاریخی .شهری همانند یزد که حاال با ثبت شدن
در فهرست میراث جهانی یونسکو دردسرهایش چندبرابر شده است .هرچند ثبت در فهرست میراث جهانی مزیتهای خوبی برای این شهر داشته
توسازها و تخریبهای بناهای تاریخی پایان داده اما گویا برای این شهر
و گردشگران را جذب این شهر تاریخی کرده و از سوی دیگر به برخی ساخ 
دردسرآفرین شده است .هر جا که پای گردشگران به میان میآید خطراتی نیز آن منطقه گردشگری را تهدید میکند .شهر یزد که حتی بعد از ثبتش
در میراث جهانی با ساختوسازها و تخریب بافت تاریخی مواجه بوده حاال با افزایش شمار گردشگران ،با افزایش حجم سرمایهگذاری در برخی محالت
بافت تاریخی روبهرو شده است .اتفاقی که سبب شده میراث استان دیگر اجازه سرمایهگذاری جدید داده نشود.

افزایش حجم
سرمایهگذاری
در برخی محالت
بافتتاریخی
یزد تا جایی
پیش رفته که
دیگر اجازه
سرمایهگذاری
جدید داده
نمیشود
مدیرکل میراث و گردشگری یزد یادآور شد :در
دورهای یکی از مشکالتمان در یزد آن بود که
مالک برای آنکه بتواند ملک را تخریب کند ،آب
زیر بنا میانداخت تا به مرور تخریب شود و در
نهایت بتواند لودر بیندازد و ساخت و ساز در آنجا
انجام دهد ،اما اکنون نگرانی ما از این بابت مرتفع
شده است چراکه بعد از ثبت یزد در فهرست میراث
جهانی ،مردم به اهمیت میراثی که در دست دارند پی
بردهاند .اما اکنون نگرانی ما درخصوص مرمتهایی
است که انجام میشود .او ادامه داد :به طور مثال،
در سال گذشته  ۸۰۰اخطار به مرمتهای غیراصولی
دادیم و حتا  ۱۰۰شکایت داشتیم و چند مورد مرمت
غیراصولی و ساخت و سازهایی که روی بنا شده بود
را تخریب کردیم .اما در نهایت باتوجه به کمبود
نیروی کارشناس و ناظر و گستردگی بافت تاریخی
که در حدود  ۲هزار هکتار است و مجموع آثار واجد
ارزش که ثبت ملی شدهاند حدود  ۲۰۰هزار اثر است،
کنترل کار دشواری خواهد بود از این رو ،سعی ما
برآن است که آگاهیرسانی انجام دهیم .مردم
خودشان نسبت به این قضیه حساس شدهاند و اگر
کار مرمتی نادرست انجام شود ،اطالعرسانی میکنند.
فاطمی خاطرنشان کرد :در سال گذشته  ۱۲۷مجموعه
گردشگری و صنایع دستی افتتاح کردیم که به طور
میانگین هر دو روز و نیم یک افتتاح را شاهد بودیم.
این میزان از سرمایهگذاری از آن جهت که سبب زنده
شدن بافت تاریخی یزد میشود خوب است اما کنترل

قانون «حفاظت از خاک»
از سوی رئیسجمهوری ابالغ شد
موالمسلمین حسن روحانی
حجتاالسال 
«قانون حفاظت از خاک» را برای اجرا به
سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت
جهادکشاورزی ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
هیئت دولت ،قانون حفاظت که از
خاک چهارم خرداد  ۱۳۹۸در مجلس
شورای اسالمی و دوازدهم خرداد  ۹۸در
شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسیده بود،

برای اجرا ابالغ شد.
این الیحه به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت
جهاد کشاورزی در جلسه  ۳۰فروردین  ۱۳۹۴هیئت وزیران به تصویب
رسیده بود .این الیحه به منظور حفظ پایداری خاک و حفاظت کمی
و کیفی ،کاربری صحیح و بهرهبرداری بهینه از خاک و جلوگیری از
تخریب و آلودگی آن و احیا ،اصالح و بهسازی خاکهای تخریب و
آلوده شده ،الیحه مذکور تهیه و پس از طی مراحل قانونی به صورت
قانون ابالغ شد.
مدیریت و بهرهبرداری از منابع خاک و جلوگیری از آلودگی و
تخریب آن یکی از مهمترین چالشهای حال و آینده کشورهای در
حال توسعه بهویژه کشورهای واقع در منطقه خشک و نیمهخشک از
جمله ایران شناخته میشود و یکی از دالیل مهم مدیریت غیرعلمی
و سوءرفتار با خاک در کشور ،نبود قانونی جامع و فراگیر است که
بتواند فعالیتهای کلیه آحاد جامعه ،دستگاهها و نهادهای مرتبط
را در جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی و مدیریت بهینه خاک
کشور هماهنگ کند.

اگهی مزایده نوبت دوم  ...به موجب پرونده اجرایی  ۹۷۰۷۳۳اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج محکوم له خانم کوثر احمدی فیروز اباد تقاضای فروش اموال
توقیفی محکوم علیه آقای مصطفی محمد پور فرزند کا کا جان ساکن یاسوج شرف آباد کوی آزادگان پشت مسجد امام حسین را که نوع و مشخصات و قیمت مال
منقول بشرح ذیل میباشد و معادل  ۳۱۴عدد سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له از طریق آگهی مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر اال انتشار را
نموده به همین سبب در مورخ  ۱۳۹۸.۴.۵از ساعت  ۱۰صبح الی  ۱۱ظهر در محل شعبه سوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهد شد  .متقاضیان میتوانند
در مدت  ۵روز قبل از تاریخ مزایده اموال را به آدرس یاسوج  .پارکینگ شرف اباد مالحظه نمایند قیمتی که مزایده از ان شروع میشود بر اساس نظر یه کارشناس
رسمی دادگستری مبلغ  ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بوده و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها رافی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا
تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف  ۳۰روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده
به نفع دولت ضبط خواهد شد  .این آگهی نوبت اول میباشد  ....نوع ومشخصات و قیمت اموال مزایده بشرح زیر میباشد  ..مال مورد مزایده یک دستگاه خودروی سواری
پژو  ۴۰۵به پالک  ۱۶۸ج  ۶۲ایران  ۹۳به مالکیت محکوم علیه مصطفی محمد پور به مدل  ۱۳۸۵به رنگ نقره ای و همچنین دارای رنگ شدگی های متعدد و رنگ
پوسیدگی و دارای خالفی به مبلغ  ۱۳.۵۵۰.۰۰۰ریال میباشد که از مبلغ کل کسر میگردد و حسب نظر ارزیاب بمبلغ  ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ارزیابی گردید  ....شهاب محمدی
مدیر شعبه  ۲مدنی اجرای احکام دادگاه عمومی یاسوج

و نظارت روی آن دشوار است.
او در پاسخ به این سوال که وضعیت مراکز
گردشگری و صنایع دستی بافت تاریخی یزد در
ایام نوروز و زمانهای پرمسافر قابل توجیه نیست
و سطح خدمات و امکانات آنها بسیار پایین است،
گفت :به دلیل حجم زیاد این واحدها و فعالیت این
مراکز ،امکان نظارت روی فعالیت آنها را نداریم .بافت
تاریخی یزد دارای ظرفیتی خاص برای پذیرش است
این درحالی است که حجم مسافران نوروز  ۹۸به
اندازهای افزایش یافت که اعالم کردیم ،دیگر امکان
پذیرش مسافران جدید را نداریم .همین تعداد زیاد
گردشگران ممکن است به این بناها آسیب برساند.
متاسفانه ساختار گردشگری ما ،زمان پرمسافر و
زمان کممسافر بسیار شدید است به طوری که در
برخی از روزها مانند نوروز با تعداد بسیار زیادی از
گردشگر روبهرو هستیم و در روزهای بعد این تعداد
شدیدا کاهش مییابد .در تعطیالت نوروز شاهد
اسکان  ۱میلیون و  ۹۰۰هزار نفر شب در مراکز
اقامتی کل استان بودیم که دو برابر جمعیت شهر
یزد است .مدیرکل میراث و گردشگری یزد درخصوص
آسیبهای احتمالی که حضور این تعداد از گردشگر
و فعالیت واحدهای اقامتی متعدد میتواند به بافت
تاریخی شهر جهانی یزد وارد کند ،گفت :تخریبها
زیاد نیست اما اکنون شاهد آسیبهایی هستیم که
عوامل طبیعی مانند بارندگی ،باد و آب به بافت وارد
میکنند .بعضا شاهد آن هستیم که برخی از بادگیرها

نوبت دوم

با وزش باد دچار فرسایش میشوند و میافتند.
درعین حال شاهد افزایش حجم رطوبت در بافت
تاریخیهستیم.
او ادامه داد :این خانهها در زمانی ساخته شدند که
آب با کوزه آورده میشد اما اکنون شاهد لولهکشی
آب و مصرف حجم زیادی از آب در خانههای تاریخی
هستیم که به بستر ر ُسی وارد میشود که یزد روی آن
بنا شده است .از آنجا که تمام کوچهها کفسازی و
خانهها بازسازی شدهاند دیگر جایی برای خروج حجم
زیاد رطوبت باقی نمانده و از دیوارها خارج میشود
که در نهایت به مرور زمان به بافت آسیب میرساند.
تصمیم داریم از قناتهای قدیمی برای خروج این
حجم از آب و رطوبت استفاده کنیم .طرح مطالعاتی
آن در دست است و مهمترین طرح برای نجات بافت
تاریخی یزد خواهد بود .یکی از نگرانیهای ما برای
جلوگیری از اضافه شدن اقامتگاهها همین موضوع
رطوبت است.
فاطمی با تاکید برآنکه در هیچ جای دنیا نتوانستهاند
مانع تغییر کاربری در بافت تاریخی شوند ،گفت:
وقتی ارزش ملک افزایش مییابد ،خود به خود دیگر
صرفه اقتصادی برای سکونت ندارد و باید مالک بتواند
از آن بهرههای دیگر ببرد .از این رو با توجه به افزایش
بسیار زیاد قیمت ملک در شهر جهانی یزد ،تقریبا هر
دو روز یکبار ،شاهد حضور سرمایهگذاران برای تملک
و تغییر کاربری خانههای تاریخی هستیم .باید تمام
این امور ساماندهی شود.

تخریب بخش قابل توجهی از یک ارگ
مربوط به قرن  ۱۲میالدی در شهر غزنین،
موجب افزایش نگرانیها درباره وضعیت
میراث فرهنگی و تاریخی افغانستان شده
است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،این
ارگ قدیمی با نام «غزنین» شناخته میشود
در اصل دارای  ۳۶برج بوده است که طی
چند وقت اخیر  ۱۴برج آن به سبب چندین
دهه جنگ ،بارانهای سنگین و سهلانگاری
تخریب شدهاند .این ارگ و دژ تاریخی
یکی از چندین محوطه باستانی منحصر در
افغانستان از مرکز بودایی پیش از اسالم در
دره بامیان تا مناره قرن دوازدهمی جام در
منطقه دورافتاده استان غور است که همگی
نیازمند فوری محافظت از میراث فرهنگی
ارزشمندشان هستند .مقامات شهر غزنین
که سال گذشته در جریان سنگینترین
نبردها تقریبا ً به کنترل نیروهای طالبان
درآمده است ،اعالم کردند بخشهایی از دژ
و ارگ تاریخی به سبب بارش سنگین باران
فرو ریخته است اما ساکنان بومی معتقدند
بیتوجهی و سهلانگاری نیز در تخریب
این بنای باستانی نقش داشته است که
از آن جمله میتوان به عدم ساخت کانال
برای تغییر مسیر سیالب از سوی دولت
اشاره کرد .محبوبالله رحمانی ،مدیر امور
فرهنگی و اطالعاتی شهر غزنین ،میگوید
بارش سنگین و درگیریهای اخیر موجب
فروریختن برجها ارگ شده اما دولت مشغول
کار بر روی طرحی بود تا این بنای تاریخی را
از تخریب کامل نجات دهد و باستانشناسان
آلمانی نیز تا سال  ۲۰۱۳مشغول کار در این
محوطه بودند.
فرو ریختن برج و باروی ارگ تاریخی غزنین
در حالی روی داده است که پیش از این
نگرانیهایی درباره وضعیت بنای  ۹۰۰ساله
منار جام در استان غور نیز مطرح شده که از
سال  ۲۰۰۲در فهرست میراث آثار در معرض
خطر یونسکو قرار گرفته است.
نبورهای طالبان در جریان به قدرت رسیدن
از سال  ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۰۱دو مجسمه بودایی را
در مرکز استان بامیان افغانستان را منفجر
کردند چرا که آنها را ب ُت میدانستند.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شــرکت توزیــع نيــروی بــرق اســتان قزویــن در نظــر دارد واگــذاري عمليــات تامين نيروي انســاني شــامل خدمــات عمومــي ،فنــي و اداري در
حــوزه فعاليــت شــرکت توزیــع بــرق اســتان قزویــن را بــا برگــزاری مناقصــه عمومی بــه شــرکتهای پيمانــکار واگــذار نماید.
شرایط احراز :داشتن شرایط ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی است
-1گواهينامــه تعيــن صالحيــت شــرکتهای خدماتــی پشــتيبانی فنــی و مهندســی از اداره کل تعــاون ورفــاه اجتماعــی در زمينــه
حمــل و نقــل ،تعميــر و نگهــداری ســاختمان و ماشــين آالت،خدمــات عمومــی ،نگهــداری و خدمــات فضای ســبز ،امور تاسيســات
-2گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاران از اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی
-3گواهينامه صالحيت پيمانکاری با حداقل رتبه  5در رشته نيرو از سازمان برنامه و بودجه
 -4ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 1396

شماره
مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

شرح مناقصه

98/05

3.075.573.306
واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي ،فني
و اداري در حوزه فعاليت شركت توزیع برق استان قزوین در امور (سه ميليارد و هفتاد و پنج ميليون و پانصد
و هفتاد وسه هزارو سيصد وشش ریال)
هاي آوج ،بوئين زهرا ،تاكستان به پيمانکار

98/06

واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي ،فني
و اداري در حوزه فعاليت شركت توزیع برق استان قزوین در حوزه
ستادی و امور هاي محمدیه ،البرز ،آبيک به پيمانکار

3.424.618.872
(سه ميليارد و چهار صدوبيست وچهار
ميليون و ششصد و هيجده هزارو هشتصد
و هفتاد و دو ریال)

98/07

واگذاري عمليات تامين نيروي انساني شامل خدمات عمومي،
فني و اداري در حوزه فعاليت شركت توزیع برق استان قزوین در
امورهاي قزوین جنوب ،شمال ،مينودر به پيمانکار

3.189.264.768
(سه ميليارد و یکصد و هشتاد و نه ميليون
دویست و شصت و چهار هزارو هفتصد و
شصت و هشت ریال)
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