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ایتالیا مرمر پارتنون را به یونان پس داد

رئیس ایکوموس:

مقابله موفق با کرونا؛ ترویج گردشگری پزشکی
گروه گردشــگری-  پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند اظهار کرد که 
قصد دارد بازدیدکنندگان خارجی بیشتری را در دوره پساکرونا با معرفی خود به 
عنوان یک مرکز گردشگری پزشکی و با تکیه بر سابقه خوب خود در مدیریت این 
بیماری همه گیر جذب کند. یک گروه ویژه به ریاست پرایوت درخواست هایی را 
برای بازگشایی مکان های تفریحی که بیش از یک سال است در بحبوحه بازگشت 
گردشگران، تعطیل شده اند را بررسی خواهد کرد. برداشتن محدودیت ها به عنوان 
کلیدی برای جذب بازدیدکنندگان بیشــتر در دوره ژوئن تا ســپتامبر که فصلی 
کاهشی برای گردشگری تایلند محسوب می شود، تلقی خواهد شد. تایلند سابقه 
اثبات شــده ای در مقابله با شــیوع کووید-۱۹ دارد و از این موضوع برای ترویج 
گردشگری پزشکی و درمان سالمت کشور برای جذب بازدیدکنندگان خارجی 
در پســاکرونا اســتفاده خواهد کرد. تایلند انتظار دارد که تعداد گردشگران از ماه 
اکتبر به بیش از سه برابر تا حدود یک میلیون نفر در ماه برسد زیرا این کشور بیشتر 

محدودیت های سفر دوران همه گیری را لغو می کند.

5 گردشگری

تشکیل کمیته منطقه آسیا و اقیانوسیه در ایکوموس

امروز با میراث فرهنگی فقط تفریح می کنیم
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گروه گردشگری - عضو هیئت 
مدیره شورای جهانی محوطه ها و بناها 
و موزه، از تشکیل کمیته های منطقه آسیا 

و اقیانوسیه خبر داد.
مجمع عمومی و عادی مؤسســه 
فرهنگی ایکومــوس در خانه تاریخی 
وثــوق الدوله با حضــور اعضای این 

مؤسسه فرهنگی برگزار شد.
در این مراســم ناصر نوروز زاده 
چگینی عضو هیئت مدیره ایکوموس 
گفت: در دو ســالی که بیماری کووید 

۱۹ شــیوع پیدا کرد، جلســات آنالین 
ایکوموس به صورت مســتمر برگزار 
شــد. برای هر جلســات نیز با رئیس 
میــراث فرهنگی ازبکســتان رئیس 
ایکومــوس جمهــوری آذربایجان و 
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار 
شد و با برخی از آنها تفاهم نامه به امضا 

رسید.
وی گفــت: ایکومــوس جهانی 
تعــدادی کمیته دارد کــه برخی از آنها 
فعال هســتند و برخــی دیگر فعالیت 

کمی دارند. کمیته علمی معماری بومی، 
کمیته استادکاران و فناوری کهن، کمیته 
معماری دســتکند و منظر فرهنگی و 
کمیته اســناد و انتشارات زیر مجموعه 
ایکوموس هســتند. یکی از بیشترین 
و فعال ترین کمیته ها در ســال گذشته 
معماری بومی بوده اســت. هر کدام از 
ایــن کمیته ها نیز فعالیت های متعددی 

انجام می دهند.
چگینــی گفت: از دی ماه ســال 
۱۴۰۰ با توجه به اینکه شهریه ها تغییر 

کرد اما خوشبختانه اعضای متعددی به 
عضویت در آمدند یا عضویت خود را 
تمدید کردند ما بیشــترین تعداد اعضا 
را در ســال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ داشــتیم. 
آبان ســال گذشــته مجمع ایکوموس 
برگزار شــد و ۱۹ نفر از اعضای هیئت 
مدیره و بازرسی انتخاب شدند. مهدی 
حجت مجدد به عنوان رئیس ایکوموس 
انتخاب شد، مهناز اشرفی بوستانی و الله 
برخی از اعضــای اصلی و علی البدل 

بودند که معرفی شدند.

گروه گردشگری -یک تکه مرمر 
معبد »پارتنون« برای همیشه از ایتالیا به 

یونان بازگردانده می شود.
ایتالیــا تکه ای از مرمرهای معبد 

باســتانی پارتنون را کــه در یکی از 
موزه های ایتالیا نگهداری می شــد به 
طور دائمی به یکی یونان بازمی گرداند. 
این اقدام از اهمیت بسیار زیادی برای 
یونــان برخودار اســت، چراکه این 
کشور مدت هاست تالش برای پس 
گرفتن آثــار تاریخی متعلق به اماکن 
باســتانی و مشهور یونان را آغاز کرده 

است.
ابعــاد این تکه مرمــر ۳۵ در ۳۱ 
سانتی متر است و  در حقیقت بخشی 
از پای »آرتمیس« الهه یونان باســتان 

را درحالی که نشسته است به تصویر 
می کشــد. این مرمر بخشــی از کتیبه 
شرقی این معبد بوده است که به قرن 

پنجم پیش از میالد تعلق دارد.
ایــن مرمر زمانی یکــی از آثار 
مجموعه »رابرت فاگان« سیاستمدار و 
باستان شناس بریتانیایی قرن نوزدهم 
بود. پس از درگذشت این دیپلمات، 
»دانشگاه سلطنتی پالرمو« این اثر را از 
همسر او خریداری کرد.وزیر فرهنگ 
یونان با تشــکر از مقام های »سیسیل« 
بیان کرد: »این مرمــر که با نام »مرمر 

فاگان« شــناخته می شــود می تواند 
تا ابــد در یونان بماند. سیســیل راه 
بازگشت مرمرهای پارتنون به یونان 
را همــوار کرد.«مقام های یونان بارها 
از موزه بریتانیا در لندن خواســته اند 
مجســمه های ۲۵۰۰ ســاله ای را که 
»لرد الگیــن« بریتانیایی در اوایل قرن 
نوزدهــم از معبــد آکروپولیس جدا 
کرد بازگردانند و اکنون اســترداد یک 
تکه مرمر از یونان اقدامی قابل توجه 

محسوب می شود.
موزه بریتانیــا در حال حاضر از 

نیمی از کتیبه ۱۶۰ متری که در پارتنون 
نصب شده بود نگهدار می کند.یونان 
پــس از افتتاح یک موزه جدید در تپه 
آکروپولیس، تالش برای بازگرداندن 
مرمرهای پارتنون را از چند سال پیش 
آغاز کرده  و امیدوار اســت این موزه 
جدیــد روزی خانه ایــن مرمرهای 

باستانی شود.
»یونسکو« در ماه مارس از یونان 
و بریتانیا خواســت مذاکراتی را برای 
رســیدن به توافق درباره این مســئله 

آغاز کنند.

گــروه گردشــگری - رئیس 
ایکومــوس گفت: متأســفانه امروز ما 
بــا میراث فرهنگی تفریــح می کنیم و 

ارزش های آن را نمی دانیم.
مجمع عمومی و عادی مؤسســه 
فرهنگــی ایکومــوس در خانه وثوق 
الدوله با حضور اعضای آن برگزار شد.

در این جلســه مهــدی حجت 
رئیس ایکوموس گفت: ما در ۲۰ ســال 
گذشته برآورد کردیم که فعالیت ما در 
ایکوموس مثبت و مثمــر ثمر نبوده و 
نتوانستیم در ایران با امکانات و ظرفیتی 
که دارد کاری که شایســته کشــورمان 
باشد انجام دهیم. به همین دلیل به نظرم 
رســید که در این مجموعه باید جهت 
گیری و اهــداف ایکوموس بازنگری 
شود و مســیری را در پیش بگیریم که 
مؤثر باشد. یکی از دالیل عدم موفقیت 
ما، عدم مشــارکت اعضا است. یعنی 
نتوانستیم کاری کنیم که ۵۰۰ نفر عضو 
ایکوموس به عنــوان ۵۰۰ ان جی اوی 

فعال باشند. این در حالی است که همه 
آنها عالقه مند هستند.

وی گفــت: در حــال حاضــر 
ایکوموس جهانــی موضوعی را برای 
هر ســال مشــخص می کند اما ما در 
کشورمان گرفتاری زیادی داریم که به 
آن موضوع پرداخته نمی شود و یکباره 
می بینیم که ایکومــوس جهانی درباره 
مثاًل باستان شناسی زیر آب برنامه دارد. 
این در حالی است که ما مسائل مهمتری 
بــرای پرداختن آن داریم. بنابراین فکر 
کردیــم که هر کــدام از ایکوموس ها 
در هر کشــوری که قــرار می گیرد بر 
اساس مسائل آن کشــور کار کند و از 
امکانات بین المللی برای مســائلی که 
در کشورشان وجود دارد استفاده کنند.

حجت بیــان کرد: به این موضوع 
فکــر کردیم که چطور می توان اعضا را 
گردهــم آورد و همه آنها اعضای فعال 
باشند. بزرگترین مشکل ما در این حوزه 
چیست؟ قرار بر این شد که گروه هایی 

تشکیل شــود و هر ســرگروه درباره 
فعالیت های آن به اعضا گزارشــی ارائه 
کند. اگر اعضایی غیرفعال باشند ما از آنها 
عذرخواهی خواهیم کرد و عضویتشان 

تمدید نمی شود.
وی همچنیــن بیان کــرد: برخی 
از گرفتاری ها را در این ســال ها پشت 
سر گذاشــته ایم و متوجه شدیم اصل 
قضیه ای که مشــکل داریم عدم آگاهی 
مردم نسبت به داشته هایشان است. در 
این باره بیانیه ای ۴ صفحه ای نوشته ایم. 
بررسی انجام گرفته و دیدیم علت اینکه 
کســی در خانه اجدادی اش می نشیند 
و روی آن آب می بندد تا خراب شــود 
چیســت؟ و یا چرا مجلس چنین طرح 
خطرناکی می دهد؟ اینها همگی ناشی 
از آن است که نمی دانیم میراث فرهنگی 

چیست و چه ارزشی دارد؟
حجــت گفت: می دانــم که این 
موضوع بســیار زمانبر اســت اما به آن 
اعتقــاد دارم و فکر می کنــم مردم باید 
بدانند که چه چیزی دارند و آن چیز چه 
ارزشی دارد؟ متأسفانه ما امروز با میراث 
فرهنگی تفریح می کنیم، سلفی گرفته و 

گردش می کنیم.
رئیس مؤسسه فرهنگی ایکوموس 
درباره طــرح جنجالی بهینه ســازی 
اشیای تاریخی که چندی پیش توسط 
نمایندگان مجلس مطرح شد گفت: در 
این طرح درباره اشیای تاریخی و کشف 
آن صحبت شده بود. من از آنها پرسیدم 
اشــیای تاریخی چیست؟ چون دیگر 

اشــیای تاریخی تنها به یک شیئی گفته 
نمی شــود. االن برای ما حتی یک تکه 
استخوان و یا خاک هم مهم است چون 
می توان از آن اطالعات زیادی برداشت 
کرد. علم باستان شناسی دیگر تنها علم 
اشــیا نیست. همه ما باید کمک کنیم تا 
مردم ارزش میراث فرهنگی خودشان 
را بدانند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

وی گفت: میراث فرهنگی سه پایه 
دارد. پژوهــش، حفظ و احیا، معرفی و 
آموزش پایه های آن است. باید میراث 
فرهنگی معرفی شــود اما به درســتی. 
میراث فرهنگی با معرفی زنده اســت. 
پژوهش و نگهــداری نیز برای معرفی 
است اما وقتی معرفی شد نباید ماهیت 
خــود را به تفریــح تغییر دهد. حجت 
همچنین در ادامه این برنامه به سواالت 
برخی از اعضای ایکوموس پاسخ داد. 
یکی از این ســواالت درباره این بود که 
چرا ایکوموس به طــرح ۵۷ هکتاری 
بافت تاریخی شــیراز واکنشی نداشته 
اســت که در پاسخ به آن گفت: اگر فکر 
می کنید که ایکوموس با طرح مجلس یا 
طرح ۵۷ هکتاری شیراز موافق است و 
یا حتی به آن شک دارید ایکوموس و من 

را نشناخته اید. 
ما اطالعیه ای نمی دهیم اما درباره 
آن کار می کنیم. موضع ایکوموس بسیار 
روشــن اســت. ما به جای اینکه برای 
چنین اتفاقاتی بیانیه داده و شلوغ کنیم به 
نحو دیگری فعالیت کرده و روشنگری 

می کنیم.

گروه گردشگری - وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
در پنجمین گردهمایــی فرماندهان و 
مدیران پایگاه های یگان حفاظت میراث 
فرهنگی، با بیان این که جدی ترین وظیفه 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی حفاظت از میراث فرهنگی 
است و ماموریت میراث فرهنگی حاکم 
بر سایر ماموریت های وزارتخانه است، 
به نقش کلیدی یگان حفاظت اشاره کرد 
و افــزود: در این حوزه عدد و رقم معنا 
ندارد، گنجینه ای که در اختیار ما است 
بی انتهاست و عزیزان یگان حفاظت و 

همه ما از گنجینه ارزشمندی محفاظت 
می کنیم کــه تعیین عدد و رقم برای آن 

معنا ندارد.
گزارشــی به رییس جمهور 

برای رفع محدودیت های یگان
ضرغامــی با اشــاره بــه برخی 
محدودیت های یگان حفاظت میراث 
فرهنگــی، اظهار کــرد:  ماموران یگان 
برای انجام ماموریت های خود به ابزار 
نیاز دارنــد، درحالی که از حداقل ابزار 

محروم اند. 
در این باره آسیب شناسی صورت 
گرفته و حداقل نیازهای یگان حفاظت 

برای انجام ماموریت ها در قالب نامه ای 
بــه رییس جمهور بــه زودی گزارش 
می شــود. این ابزار از نیروی انسانی و 
خــودرو گرفته تا تجهیزات و امکانات 
نرم افزاری و ســخت افزاری و بعضی 
اختیارات قانونی اســت که همه آن ها 
جمع بندی شده است و سعی می کنیم 

به تدریج آن ها را رفع کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اضافه کرد: در قانون 
وزارت میــراث فرهنگــی که مراحل 
پایانــی را طی می کند، بند مشــروحی 
درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی به 

عنوان ضابط قضایی آورده شده است، 
محدودیت و مشکلی که یگان همیشه 
بــا آن در برخورد بــا تخلفات مواجه 
بود و فرمانده فراجا هم در حاشــیه این 
برنامه در جمع خبرنگاران از پذیرش و 

آموزش یگان به عنوان ضابط خبر داد.
او در ادامــه خطاب به فرماندهان 
یگان حفاظت گفت: بخش مهمی از کار 
ما حفاظت در حوزه "سخت" است، اما 
بخش زیادی از حفاظت ما در حوزه نرم 
تعریف می شود. این موضوع را جدی 
بگیرید و راه های نرفته را امتحان کنید. 
باید توجه کرد که بیشتر نیروهای ما افراد 
رسمی نیستند، آحاد مردم نیروهای ما 

هستند. 
در واقــع ما به انــدازه آحاد مردم 
ایران نیــروی محافظ میراث فرهنگی 
داریم.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی با اشاره به گستردگی 
میراث فرهنگی در سراسر کشور افزود: 
وجــود ۳۵ هزار اثــر تاریخی ملی در 
کشــور شوخی نیست. در سفر استانِی 
اخیر ریاســت جمهوری کــه به ماکو 
رفته بود، یک پــل تاریخی را دیدم که 
درحال تخریب بود، می گفتند به دوره 
صفوی مربوط می شــود، گفتم وقتی 
اعتبار حفاظت و مرمت از این اثر هنوز 
نیامده اســت، حداقل یک تابلو معرفی 
بزنید که مشخص شود این پل تاریخی 
و مربوط به چه دوره ای است. زباله های 
پایین دست آن را جمع کنید و تا زمانی که 
اعتبار برسد از روی آن رفت وآمد نکنید. 
آنقدر مسأله در ماکو بود که کسی به این 
پل تاریخی توجه نمی کرد، درحالی که 
این پــل یکی از آن ۳۵ هــزار اثر ملی 

شناسایی شده است.
او ضرورت راه اندازی سامانه ای 
مردمی برای جلب حمایت و دریافت 
اطالعــات و گزارش های مردمی را به 
یگان حفاظت یادآور شــد و گفت: این 
سامانه در بخش گردشگری راه اندازی 

شده و نتیجه بخش بوده است. امیدوارم 
این شــماره تماس و ارتبــاط مردمی 
ســریع تر در حوزه میــراث فرهنگی 
راه اندازی شــود. هرچند فعال فضای 
مجازی مثل موهبت الهی برای ما است 
که با انگیزه اطالع رسانی می کند،   حال 
ممکن است گزارش های اشتباهی هم 

بدهند، اما تحقیق می شود.  
ضرغامی همچنین به کمبود منابع 
مالی برای حفاظت از میراث فرهنگی، 
شاره کرد و افزود: البته اعتبارات دوبرابر 
شــده و اساســنامه صندوق هم برای 
جلب اهدایی ها و هبه مردمی در هیأت 
دولت تصویب شــده است و از دولت 
جای تشــکر دارد؛ چرا که نظام اداری 
مثل بختک می ماند و بحث هایی هم در 
دولت درباره بخش هایی از این مصوبه 
مطرح شد،   اما با پیگیری رفع ابهام شد. 
یکــی از مفاد این مصوبه، مشــارکت 

مردمــی به صورت هبه و اهدای کمک 
است که لکنون کلیت مصوبه به شورای 
نگهبان رسیده و ایرادهایی هم آنجا وارد 
کرده اند که البته به این بخش برنمی گردد 
و جای نگرانی هم ندارد و فکر می کنیم 
از مرحله شورای نگهبان هم با موفقیت 

گذر کند.
حل مشــکل حقوق کارگران 
پایگاه ها با دستور رییس جمهور

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی دربــاره مرمت های 

نیز اظهار کرد: خیلی از مشــکالت را 
می تــوان با صــدور مجوزهای محلی 
و منطقــه ای حل کرد. البته که مســأله 
مرمت حســاس است و به کارشناسی 
نیــاز دارد، اما مرمــت را می توان در دو 
الیه تعریف کــرد، یک الیه مرمت در 
بناهایی مثل تخت جمشید است که از 
نزدیک آن را دیدم و اتفاقا در روز بازدید 
مرمتگران تخت جمشید می گفتند که 
دو ماه حقوق نگرفته اند و خوشبختانه 
با دستور رییس جمهور مشکل پرداخت 
حقوق همکاران پایگاه ها حل می شود.

او اضافــه کرد: توجه شــود که 
همه مرمت ها از جنس تخت جمشید 
نیســت، وقتی بنایی بر اثر فرســایش 
درحال نابودی است می توان از نیروهای 
مردمی، عالقه مندان، بسیج و تشکل های 
مساجد کمک گرفت تا مانع از تخریب 
این دســته از بناها شــد. حداقل جلو 

فرســایش بیشتر را گرفت. گاهی پیش 
آمده که از ترس این که بنا تغییر هویت 

بدهد، به آن دست نمی زنند.
ضرغامــی همچنیــن از یــگان 
حفاظت خواست برای حفاظت از ۳۵ 
هزار اثر ملی که هنوز بســیاری از آن ها 
شناســنامه ندارند، برنامه داشته باشد و 

سامانه ارتباط مردمی تشکیل دهد.
ماجــرای گنــج حضــرت 

سلیمان و گورستان یهودی ها
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دســتی در بخــش دیگری از 
سخنانش به گزارش ها و ادعاهای مربوط 
به گنج  که از سوی برخی شخصیت های 
سیاسی در اختیار او قرار می گیرد،   اشاره 
کــرد و با بیان این کــه این صحبت ها 
نمی تواند و نباید محرمانه باشــد و هر 
چه مردم درباره میراث فرهنگی بیشتر 
اطالعــات داشــته باشــند، از آن بهتر 
محافظت می کنند، گفت:  گزارش شده 
بود که مثال گنجینه حضرت سلیمان در 
فالن روســتا وجود دارد و اگر حفاری 
نکنید به دست نااهلش می افتد و با این 
گنجینه می توانید جمهوری اسالمی را 
نجات بدهــد، ما هم مجبوریم مطالعه 

اولیه و تحقیق میدانی انجام دهیم. 
اتفاقا همه پروژه هایی که گزارش 
داده انــد مشــابه هم بوده اســت، یک 
شخصیت سیاســی مورد اعتماد بنده 
زنگ می زند که گنجینه ای پیدا شــده 

است و ما مجبوریم تحقیق میدانی کنیم 
و بعد اطالع رسانی کنیم.

او سپس از یکی از شخصیت های 
دولت نام برد که این گزارش ها را بارها 
به وزارت میراث فرهنگی داده اســت 
و افزود:  یکی از سیاســیون که ارتباط 
گرفتن با ایشان هم بسیار سخت است، 
چنــد بار به بنده گزارش دادند که بنا بر 
گزارش های یک زمین شناس معروف، 
در فالن نقطه گنجینــه ای وجود دارد، 
مــا هم تحقیق میدانــی را آغاز کردیم 

چندین متــر آن منطقه را بــه پایین و 
چپ و راســت حفاری کردیم و آخر 
ســر اعالم کردم که می خواهیم دستور 
توقف بدهیم، چون چیزی پیدا نشــده 
اســت. ضرغامی بیان کرد: ما همه نوع 
گزارشــی داریم، بعضی ها به صراحت 
می گویند ثروت هایــی وجود دارد، اما 
به درون سیســتم خــود اعتماد نکنید، 
جریان های فاسدی هستند که به محض 
اطالع یافتن سراغ آن می روند، محرمانه 
اقدام کنید، ولی به آن ها هم ثابت کردیم 
که این گونه نیســت. از روز اولی که به 
این وزارتخانه آمدم شورای سه نفره ای 
از معاون اداره مالی، مســول حراست و 
یگان حفاظت تشکیل دادم و تاکید کردم 
کــه حفاظت موزه ها و بناهای تاریخی 
مهم است. اطالع رسانی هم نکردم. هر 

کجا می روم این کار در اولویت است.
وزیــر میراث فرهنگــی، میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
به گــزارش یکی از نمایندگان مجلس 
درباره گنج یابی ها اشــاره کرد و گفت: 
نماینــده جامعه کلیمیان در مجلس در 
دیداری که با ما داشت تنها درخواست 
خود را حفاظت از قبرســتان یهودیان 
مطــرح کرد. ایشــان می گفــت، این 
گورســتان متروکه شــده ولی برخی 
بــر این باورند کــه اموات ما را با طال و 
جواهر دفن کرده اند و این قبرســتان را 
شــخم زده اند. درخواست کرد فنس 
بکشــیم، گفتم ما حتی بودجه این کار 
را نداریم، اما قرار شد یگان حفاظت از 
این گورستان بازدید داشته باشد و با هر 
کسی که زمین را آنجا می َکنَد، برخورد 
کند تا فضای این گورستان برای حفاران 

ناامن شود.  
 ضرغامی سپس از یگان حفاظت 
به خاطر برخورد خوب با گردشگران 
داخلــی و خارجــی قدردانــی کرد و 
خواســت که این رفتــار به عنوان یک 

مزیت ادامه پیدا کند.

عزت اهلل ضرغامی از ارائه گزارش به رییس جمهور برای رفع محدودیت های یگان حفاظت میراث فرهنگی و موافقت 
ریاست جمهوری با حل مشکل پرداخت حقوق کارکنان پایگاه های میراث فرهنگی خبر داد و از گزارش های برخی مسؤوالن

 و نمایندگان مجلس درباره گنج و گنج یابی سخن گفت.

حرف های غیرمحرمانه ضرغامی از 
گزارش  سیاسیون درباره گنج و گنج یابی

وجود ۳۵ هزار اثر تاریخی ملی در کشــور شــوخی نیســت. در ســفر اســتانِی اخیر 
ریاســت جمهوری که به ماکو رفته بود، یک پل تاریخــی را دیدم که درحال تخریب بود، 
می گفتند به دوره صفوی مربوط می شــود، گفتم وقتی اعتبار حفاظت و مرمت از این اثر 
هنوز نیامده اســت، حداقل یک تابلو معرفی بزنید که مشــخص شــود این پل تاریخی و 
مربوط به چه دوره ای اســت. زباله های پایین دست آن را جمع کنید و تا زمانی که اعتبار 
برســد از روی آن رفت وآمد نکنید. آنقدر مســأله در ماکو بود که کسی به این پل تاریخی 
توجــه نمی کــرد، درحالی که این پل یکی از آن ۳۵ هزار اثر ملی شناسایی شــده اســت.

شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم در نظر دارد تعدادی واحد تجاری و اداری شرکت های زیر مجموعه خود 
را مطابق با مشــخصات شرایط زیر به باالترین قیمت پیشــنهادی واصله به صورت اجاره و مدت یکسال از طریق 

مزایده عمومی واگذارنماید.
1- 24 باب واحد تجاری و 2 باب کانتر واقع در بازار مرجان جزیره کیش

2- یک باب واحد تجاری واقع در بابلسر جنب شهرک دریا سر
۳- 2 باب واحد اداری واقع در تهران مرکز خرید ونک

 تذکــر : متقاضیــان می توانند برای هــر یک از موارد مذکور به صورت تکی و یا یکجا پیشــنهاد خود را ارائه نمایند 
.1-متقاضیان می توانند برای خرید اســناد به نشــانی های ذیــل در تهران وکیش از تاریــخ 1401/0۳/02 لغایت 

1401/0۳/11  در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 17 مراجعه نمایند.
1-1 تهران میدان آزادی، ابتدای بزرگراه لشگری، خیابان ریاحی، پالک 9.

1-2 جزیره کیش -میدان امیر کبیر- هتل مریم .
متقاضیان میبایست مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب شماره 1-14079890-110-290 بنام 
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 واریز و اصل فیش آن را هنگام 

دریافت اسناد تحویل نمایند .
شماره های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:09229440841- 0912۵1779۳۵ –  021446۳0707  ) داخلی ۳00(

2 - متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/0۳/02 لغایت 1401/0۳/10 با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید موضوع مزایده 
اقدام نمایند.

۳ - آخرین مهلت ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت تا ساعت 12:00 روز شنبه 0۳/21/ 1401 می باشد.
4 - مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزایده می بایست ۵ درصد از مبلغ پیشنهادی اجاره ساالنه ملک مورد نظر بوده 

و به صورت یکی از روشهای ذیل ارائه گردد :
4-1ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۳ ماه به صورت غیر مشروط ، آزاد ، قابل وصول و قابل تمدید در وجه 

شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم صادر و اصل آن جزو مدارک شرکت در مزایده ارائه گردد.
4-2واریز نقدی به حســاب شماره 1-14079890-110-290 بنام شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم نزد بانک 

پاسارگاد  شعبه جهان کودک کد 290 و اصل فیش آن را تحویل نمایند.
4-۳ ارائه یک فقره چک بانکی تضمین شده در وجه شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم

۵-کمیسیون معامالت در رد یا قبول  هر یک یا تمام پیشنهادات ارائه شده مختار است.
6-پیشنهادات  ناقص، مخدوش، فاقد سپرده یا کمتر از میزان مقرر، مبهم ، مشروط ، غیر یکسان و یا مانند آنها مردود 

می باشد و پاکات پیشنهاد میبایست مهر و موم شده تحویل شود .
7-پاکات پیشنهادات متقاضیان رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/0۳/21 بازگشایی خواهد شد.

8-حضور و عدم حضور  هر یک یا تمامی پیشنهاد دهندگان مانع از ادامه روند مزایده و بازگشایی پاکات نمی باشد.
9-هزینه آگهی برعهده  برنده مزایده بوده که می بایست تا ۳ روز بعد از بازگشایی پاکات واریز شود.
10-در صورت یکسان بودن مبالغ پیشنهادی، تعیین برنده با قرعه کشی صورت خواهد پذیرفت.

11-متقاضیان می بایســت در ذیل کلیه اسناد مزایده دریافتی عبارت »خوانده شده و مورد قبول است« را 
نوشته و مهر و امضا نمایند.

12-سایر شرایط مزایده به شرح اسناد مزایده می باشد

آگهی مزایده عمومی ) نوبت اول(


