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تخریب ساالنه ۳هزار هکتار از جنگل ها
ازسال  34تا 86

به گفته دکتر هادی کیادلیری ،رئیس انجمن جنگل بانی کشور بر اساس اعالم س��ازمان جنگل ها از سال  ۱۳۳۴تا  ۱۳۸۶ساالنه حدود
 ۳هزار هکتار از جنگل های کشور تخریب شده اس��ت و آتش سوزی جنگل های کشور در برخی ماه های س��ال گذشته نسبت به سال ۹۲
افزایش  ۵۰درصدی داشته است.
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مدیریت مردم بر 2میلیون هکتار
از عرصه های جنگلی

کاهش کیفیت و کمیت جنگل های کشور بر کسی
پوشیدهنیستوکارشناسانجنگلبرجلوگیریازتخریب
عرصه ها تأکید دارن��د .به گ��زارش مهر رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست کشور چند روز پیش با تأکید بر روند
مقابله با تخریب عرصه های جنگل گفت" :دولت برای
مقابله با زمین خواری برنامه های جدی در پیش گرفته
است و با این که هم اکنون  6.5تا  ۷درصد مساحت کشور
راجنگل هاتشکیلمی دهند،گزارش هاحاکیازکاهش
مساحت جنگل هاست.
بهره برداری بی رویه ،قاچاق چوب ،تغییر کاربری اراضی،
زمین خواری و برداشت بی رویه از عوامل تهدیدهای
فرارویجنگل هاست.همچنینتغییراقلیموخشکسالی
از دیگر عواملی است که سبب کاهش کمیت و کیفیت
جنگل ها شده است".
حدود  ۷درصد کل مساحت کشور را جنگل ها تشکیل
می دهد و ای��ن میزان بسیار پایین تر از حد متوسط و
میانگین جهانی است .ای��ران چهل و هفتمین کشور از
نظرمساحت جنگل است.
جنگل های ای��ران قدمت زی��اد و ارزش ه���ای غیرقابل
احصایی ب���رای ک��ره خاکی دارن���د ام��ا متأسفانه طی
س��ال ه��ای اخیر شاهد تخریب و ن��اب��ودی جنگل های
کشور هستیم .دکتر محمد امینی رئیس پیشین موسسه
تحقیقات و کشاورزی منابع طبیعی استان مازندران به
خراسان گفت:روزانه  ۴۰هکتار از جنگل های شمال
کشور تخریب می شود در وضعیت فعلی و با امکانات
محدودی که دو سازمان جنگل ها و محیط زیست برای
حفاظت از جنگل دارند ،وجود قاچاقچیان و زمین خواران

با توجه به وضعیت موجود اعم از وضعیت اقلیمی و آب و
هوایی ،نامنظم بودن عرصه ها و مشکالت کم آبی و کمبود
اعتبار تاکنون نتوانسته ایم به اه��داف برنامه پنجم که
برای جنگل های کشور در نظر گرفته شده ،دست یابیم و
امیدواریم که در برنامه ششم توسعه از قابلیت های موجود و
مشارکت و همکاری ساکنان عرصه های جنگل برای حفظ
و احیای جنگل ها بهره گیریم.
هم اکنون بخشی از جنگل های زاگرس دچار خشکیدگی
شدند و این خشکیدگی به دیگر بخش های جنگلی کشور
هم سرایت ک��رده است که باید با عملیات آبخیزداری و
ایجاد چاله ه��ای هاللی به ذخیره آب اق��دام کنیم تا از
رون��د خشکیدگی جلوگیری ش��ود .اج��رای طرح جنگل
کاری اقتصادی با مشارکت مردم برای توسعه و احیای
جنگل ها از سال گذشته آغاز شده و مدیریت این طرح با
ساکنان عرصه های جنگلی است که در استان ها با نام
طرح جنگلداری چندمنظوره اجرا خواهد شد که با اجرای
این طرح مدیریت بیش از دو میلیون هکتار از عرصه های
جنگلی کشور به دست ساکنان عرصه است تا اف��راد از
حوادث احتمالی نظیر آتش سوزی و دیگر اتفاقات با توجه
به وظیفه ای که دارند جلوگیری کنند.
در سال گذشته حدود  42هزار هکتار از اراضی که قابلیت
جنگل شدن داشتند ،در این طرح لحاظ شد و امسال هم
صدهزار هکتار عرصه آماده است که به عرصه های جنگلی
کشور اف��زوده شود که این میزان به 150میلیارد تومان
اعتبار نیاز دارد و عالوه بر این اعتبار150 ،میلیارد تومان
هم باید توسط شبکه بانکی به مشارکت کنندگان در قالب
تسهیالت حمایتی داده شود و این طرح تا افق  1400در
قالب طرح کلی که هر ساله بیش از صدهزار هکتار جنگل
کاری با گونه های مقاوم به خشکی که دارای محصوالت
جنگلی و مرتعی با ارزش اقتصادی باال در نظر گرفته است
و به کشت گیاهان دارویی که بتواند به وضعیت اقتصادی
ساکنان عرصه کمک کند ،نیز توجه شده است.
وضعیت اقلیمی و آب و هوایی برای افزایش پوشش جنگلی
بسیار مهم است .برخی کشورها مساحت کمتری از ایران
دارند اما چون از نظر اقلیمی از شرایط مطلوب و بارش های
خوبی برخوردارند ،قطع ًا از پوشش جنگلی بهتری با میزان
بیشتری برخوردارند .ایران چون در منطقه خشک و نیمه
خشک واقع شده و یک سوم کشور در مناطق خشک و نیمه
خشک قرار دارد ،محدودیت برای پوشش جنگلی داریم اما
از نظر تنوع اقلیمی شرایط خوبی داریم که باید با مدیریت
صحیح از آن استفاده کنیم .از این رو باید ب��رای حفظ،
نگهداری و احیای جنگل های کشور که قدمت زیادی
دارند و در واقع میراث طبیعی این سرزمین محسوب می
شوند ،همگان تالش کنیم و از تخریب های آن که تهدیدی
بر نابودی جنگل هاست ،جلوگیری کنیم.

مهمترین نکات پرونده
ایران چهل و هفتمین کشور از نظرمساحت جنگل است.
هنوز اع��ت��ب��ارات سرمایه ای ک��ه باید ب���رای ط��رح ه��ای احیا و حفاظت و ن��گ��ه��داری تخصیص یابد
در بسیاری از بخش ها تخصیص نیافته است.
روزانه  ۴۰هکتار از جنگل های شمال کشور تخریب می شود.
هم اکنون  6.5تا  ۷درصد مساحت کشور را جنگل ها تشکیل می دهند.

امضای تفاهم نامه برای حفاظت
از جنگل های بلوط

پیشی گرفتن تخریب از احیای جنگل ها

برخی ماه های سال گذشته نسبت به سال  ۹۲افزایش
 ۵۰درصدی داشته است .این کارشناس جنگل به تعریف
جنگل اش��اره کرد و گفت :فائو از جنگل چنین تعریفی
دارد :نیم هکتار زمین که درصد تاج پوشش درختان آن
به سطح زمین بیش از  ۱۰درص��د باشد جنگل نامیده
می شود اما سازمان جنگل ها در تعریف جنگل میزان تاج
پوشش درختان را  ۵درصد اعالم می کند که با این تعریف
وسعت جنگل های کشور حدود  ۱۴میلیون و  ۳۰۰هزار
هکتار است.
سرانه جهانی جنگل به شکل میانگین حدود شش دهم
هکتار برای هر شخص است ،اما در کشور ما این آمار به
کمتر از دو دهم می رسد که با این میزان جنگل حدود
 ۷درصد از سطح کشور را پوشش می دهد بنابراین باید
برای حفاظت و جلوگیری از تخریب آن ها کوشید و نباید
فراموش کرد که حتی کشورهایی که حدود  ۲۵درصد از
مساحت کشورشان را جنگل پوشش می دهد به لحاظ
پوشش جنگلی شرایط مطلوبی ندارند.
بهزاد انگورج تقوی معاون سازمان جنگل ها به مهر گفت:
مدیریت جنگل ها در گیالن مطلوب نیست و ساکنان
جنگل باید به مرحله درآمدزایی برسند .پروژه بین المللی
حفاظت از جنگل های هیرکانی از دو سال پیش آغاز شده
و اجرای آن در سال  ۹۳در قالب تفاهم نامه ای پنج ساله

هروی زاده  -رئیس جامعه جنگل بانی کشور با بیان این
که تخریب جنگل ها از احیای آن پیشی گرفته است گفت:
حدود 14میلیون هکتار از اراضی کشور دارای پوشش
جنگلی است که از این میزان 2میلیون هکتار از اراضی
جنگل و پوشش گیاهی دارای تنوع در شمال ایران است.
مهندس کاظم نصرتی ،ضمن بیان این مطلب به خراسان
گفت :منابع پایه زیستی کشور شامل آب و هوا ،خاک و
پوشش گیاهی است که هر کدام در جایگاه خود از اهمیت
ویژه ای برخوردار است ،اما پوشش گیاهی به خصوص
جنگل ها و مراتع از مهم ترین عوامل زیست محیطی است.
از این رو برای حفظ جنگل ها باید کوشید.
وی اف��زود :حدود  ۱۴میلیون هکتار از مساحت کشور را
جنگل ها پوشانده اند .متأسفانه روند تخریب بر این عرصه
طبیعی وجود دارد و روز به روز شاهد کاهش این میزان
جنگل هستیم و باید گفت جنگل های کشور بیش از این
که احیا شوند در حال تخریب هستند ،بنابراین نیاز است
که مسئوالن بیشتر به آن ها توجه کنند.مهندس نصرتی
یادآور شد :هر عرصه جنگلی برنامه و مدیریت خاص خود را
می طلبد و اگر به این مسئله توجه نشود جنگل ها آرام آرام
به بوته زار و بوته زارها به زمین کشاورزی تبدیل می شود،
بنابراین باید برای جنگل ها و مراتع طرح و برنامه داشته
باشیم .مدیریت همراه با نظارت ،نیروی انسانی کارآمد و
مناسب و تسهیالت و امکانات را به کار گیریم که اگر غیر از
این باشد دیگر امیدی به حفظ این میزان از جنگل ها نیست.
رئیس جامعه جنگل بانی کشور گفت :متأسفانه در سال
های اخیر نیروی انسانی کارشناس و کارآمد در سازمان
جنگل ها به شدت کاهش یافته است و این سازمان به سمت
یک سازمان اداری پیش می رود ،پس باید برای حفظ جنگل
ها از نیروی مجرب و کارشناسان زبده همراه با تأمین اعتبار و
امکانات بهره گرفت .با آن که در برنامه های توسعه و ساالنه
اعتباری پیش بینی می شود ،اما این اعتبارات به موقع
تخصیص نمی یابد .پس این را باید بدانیم وقتی اعتباری
نباشد کاری انجام نمی شود ،با آن که چهارماه از سال ۹۴
گذشته است هنوز اعتبارات سرمایه ای که باید برای طرح
های احیا و حفاظت و نگهداری تخصیص یابد در بسیاری
از بخش ها تخصیص نیافته است .با این وضعیت دیگر نمی
توانیم انتظار داشته باشیم برنامه ها و طرح هایی که برای
حفاظت و احیای جنگل ها دیده می شود ،اجرایی شود.

با استانداران سه استان گیالن ،مازندران و گلستان به
امضا رسیده است تا در زمینه مدیریت جنگل ها اقدامات
عملی صورت گیرد.
مهندس فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل های خارج
شمال در این باره به خراسان گفت :عملیات توسعه جنگل
در دست اقدام است زیرا برخی از جنگل های کشور از
قدمت  ۵۵۰ساله برخوردارند و این جنگل ها میراث
طبیعی ما هستند و در دل این جنگل ها بیش از هشت
هزار گونه گیاهی وجود دارد که در دنیا بی نظیر است .از
این رو حفاظت و نگهداری آن ها باید در دستور کار همه
نهادها و سازمان های مرتبط باشد.
وی از سیاست گذاری برای تغییر اقلیم خبر داد و گفت:
این طرح ملی است که با پدیده هایی که جنگل ها را تهدید
می کند ،نظیر خشکسالی و تغییر اقلیم و گرم شدن کره
زمین باید تمهیداتی به کار گرفته شود .وی اظهار داشت:
این طرح به خواسته فائو است زیرا این سازمان جهانی
از تمام کشورها خواسته است که برنامه های خود را در
خصوص تغییر اقلیم مشخص کنند و به اجرا درآورند و باید
همه کشورها این طرح را به طور هماهنگ عملیاتی کنند.
سیاست گذاری و نقشه راه این طرح هم اکنون در نهاد
ریاست جمهوری است و برنامه نقشه راه تا پنج ماه آینده
نهایی می شود و به مرحله اجرا درمی آید.

رتبه کشورها درزمینه مساحت جنگل ها

تدوین برنامه ملی مدیریت جنگل

میزان کاهش مساحت جنگل های شمال

تدوین الیحه قطع مجوز بهره برداران جنگل

سازمان ملل متحد فهرست کشورها را در سال  2007بر پایه
مساحت جنگل ها ارائه کرده است .روسیه در رتبه اول قرار گرفت،
سپس برزیل برای برخورداری از جنگل های آمازون رتبه دوم را از
آن خود کرد ،کانادا رتبه سوم ،آمریکا رتبه چهارم ،چین رتبه پنجم ،
استرالیارتبهششم،کنگورتبههفتم،اندونزیرتبههشتموپرووهند
بهترتیبدررتبهنهمودهمقرارگرفتندوایرانهمدررتبه 48جدول
قرار گرفت که فقط 6درصد از مساحت کشور از پوشش جنگلی
طبیعی برخوردار است در حالی که روسیه 47درصد و برزیل از کل
مساحتش دارای 55درصد پوشش جنگلی است.

هیئت وزیران آذرماه سال 92به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به
استنادتبصرهماده 148قانونبرنامهپنجمتوسعه،برنامهبهینهسازی
پایش ،حفظ و بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را تصویب و
در آن سازمان جنگل ها را مکلف کرد که برنامه ملی مدیریت جنگل
های کشور را تهیه کند.شفیعی ،مدیر روابط عمومی سازمان جنگل
هابهخراسانگفت:هماکنونبرنامهملیمدیریتجنگلتدوینشده
است و در دولت در حال بررسی است .این برنامه شامل محورهای
کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیت ها
درسطحملیومنطقهایبهمنظوراعمالمدیریتپایدارجنگلاست.

ب��ر اس���اس ت��ص��اوی��ر م��اه��واره ای ،جنگل ه��ای ش��م��ال ای��ران
طی سال های  53-54حدود سه میلیون هکتار بود ،در سال
 67-68به حدود دو میلیون و 480ه��زار هکتار کاهش یافته
و در سال  80-81نیز به دو میلیون و 50ه��زار هکتار رسیده
است و طی دوره  53-81بیش از 22درصد از مساحت جنگل
های شمال کشور کاسته شده و هم اکنون وسعت جنگل های
هیرکانی در شمال  1.8میلیون هکتار اس��ت .در ای��ن مدت
استان های گلستان با 27درصد ،گیالن 22درصد و مازندران
21درصد با کاهش جنگل رو به رو بودند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر
از تدوین الیحه قطع مجوز بهره برداران از جنگل داد و گفت :بهترین
راهکار برای حفظ جنگل ها ،واردات چوب است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،دکترابتکار از اتمام تدوین سند
ملی حفاظت از محیط زیست خبر داد و گفت :تدوین این سند به
پایان رسیده و هم اکنون به شورای عالی انقالب فرهنگی تحویل
شده است .در این سند نقش سازمان ها ،چگونگی هماهنگی
میان دستگاه های دولتی و همچنین مسائل فرهنگی بررسی
شده است.

آب ﻧﺒﺾ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺮاف
آﻫﻨﮓ آن را ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺎزﯾﻢ
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رئیس جامعه جنگل بانی کشوراعالم کرد

اخبار

خبر

سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریکشوربرایحفاظتاز
جنگلهایبلوطوشمشادوجلوگیریازپدیدهخشکیدگی،
تفاهم نامه ای را با فائو به امضا رسانده است .رئیس سازمان
جنگل ها با اشاره به این که پدیده خشکیدگی جنگل های
بلوط از سال  88آغاز و تا سال  92به سرعت گسترش پیدا
کرده است گفت :تاکنون  10تا  15درصد از جنگل های
بلوط بر اثر خشکیدگی از بین رفته است و با توجه به این
که  10کشور با چنین پدیده ای مواجه هستند ،با امضای
این تفاهم نامه می توانیم از تجارب آن ها بهره مند شویم.

باعث جنگل زدایی و شدت گرفتن تخریب جنگل ها شد
و اگر این روند ادامه یابد دیگر آثاری از جنگل های شمال
نخواهد بود و باید آگاه بود که درخت های جنگل هر سال
بذر ندارد و به طور متوسط بذردهی آن ها سه تا هفت سال
طول می کشد.
طی  ۵۰سال گذشته فقط توانسته ایم  ۳۰۰هکتار نهال
کاری کنیم .مهندس کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگل
بانیکشورنیزدراینبارهبهخراسانگفت:برخیمعتقدند
اگر تخریبی در حوزه جنگل های کشور اتفاق بیفتد جای
آن درخت کاشته می شود .این تفکر غلطی است چرا که
طبیعت در هر نقطه ای شرایط خاص خود را دارد ،ایجاد و
کاشت جنگل های شمال یا زاگرس در دیگر مناطق کشور
امکان پذیر نیست اگر جنگل های شمال را حفاظت کنیم
و خود در تخریب آن دست نداشته باشیم نیازی به کاشت
درخت نیست.
وی یادآور شد :بسیاری از نقاط کشور نیاز به کاشت درخت
دارد اما مهم تر از آن حفاظت است که اگر جنگل ها و مراتع
کشورمدیریتشوندنیازیبهکارزیادینیستزیراطبیعت
می تواند خود را احیا و بازسازی کند ولی باید با عواملی که
منابع طبیعی و محیط زیست کشور را با خطر نابودی
مواجهکردهمقابلهکرد.یککارشناسمحیطزیستنیزبه
خراسان گفت :به نظر می رسد جنگل های ایران نیازمند
نگاهی فرا بخشی و قدرتمند در حوزه های حفاظتی
است و نظرات کارشناسی و تخصصی کارشناسان درباره
نابسامانی جنگل ها می تواند هشدار جدی برای تقویت
برنامه ریزی و توجه بیشتر مسئوالن باشد.
به گفته دکتر هادی کیادلیری ،رئیس انجمن جنگل بانی
کشور بر اساس اعالم سازمان جنگل ها از سال  ۱۳۳۴تا
 ۱۳۸۶ساالنه حدود  ۳هزار هکتار از جنگل های کشور
تخریب شده است و آتش سوزی جنگل های کشور در

گفت وگو

جدول

ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران)ﻧﻮﺑﺖ اول(
ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاى اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻃﺮح ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد
در ازاى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺴﺎب در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادى ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

طراح جدول:مجید شادروح
افقی

ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� در ﻧﻈﺮ دارد در راﺳﺘﺎ� ﺑﻨﺪ »ﻫـ« ﺗﺒﺼﺮه  ١٩ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ،١٣٩٤ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد را در
ازا� ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﺴﺎب)ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر �ﺎرﺑﺮ� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮا� دوره زﻣﺎﻧ� ﻣﺤﺪود و ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ) ،(Buy Backاز ﻃﺮ�ﻖ
رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻤﻮﻣ� و ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� اﺟﺮا�� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
اﻟﻒ -ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮوژه * :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد و ﺷﻬﺮ� ﻫﺎ� اﻗﻤﺎر� ﺣﻮﻣﻪ آن ﺷﺎﻣﻞ:
 -١اﺟﺮا� �ﺎﻣﻞ ﺷﺒ�ﻪ ﺟﻤﻊ آور� و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺷﻬﺮ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺷﻬﺮ� ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮ�ﺒ� � ٢٨٤ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﻪ اﻗﻄﺎر ٢٠٠mmاﻟ� ١٠٠٠mm
 -٢ارﺗﻘﺎء و ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺪول دوم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺮوش  MLEﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ٤٥٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣ�ﻌﺐ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
 -٣ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺮآور� ﻟﺠﻦ)ﺗﻐﻠﻴﻆ -ﻫﻀﻢ ﺑ� ﻫﻮاز� و آﺑﮕﻴﺮ� ﻣ�ﺎﻧﻴ��(
 -٤ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪول دوم ا�ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم
 -٥اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﮔﻠﺴﺘﺎن و ا�ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﻬﺮ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن
 -٦اورﻫﺎل و ﺗﻌﻮ�ﺾ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪول اول ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد
* ﻫﺪف ﭘﺮوژه :اﺟﺮا� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺟﻤﻊ آور� ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ
*دوره اﺣﺪاث ٤٨ :ﻣﺎه * .دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﺗﺠﺎرى :ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﺎﻟ�
*ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﭘﺮوژه :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� -ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد و ﺷﻬﺮ� ﻫﺎ� اﻗﻤﺎر� آن
* دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار :ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�
* ﻣﺸﺎور دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار :ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﻮس آب
ب -ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار * :اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﭘﺮوژه
 -١ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬاران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ  ٥روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﺗﻮان اﺟﺮا� �ﺎر را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  www.abfankh.irو �ﺎ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت �ﺸﻮر ﺑﻪ آدرس� http://iets.mporg.ir:ﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد خ ﭘﻴﺎم ﺷﻤﺎره  ١٤ﺷﺮ�ﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﻮس آب ،در�ﺎﻓﺖ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٤روز اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را ﺗ�ﻤﻴﻞ و در ﭘﺎ�ﺖ ﻻ� و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ذ�ﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
آدرس ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ :ﺑﺠﻨﻮرد -ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار� �ﻮﭼﻪ ورزش -ﺗﻠﻔﻦ ١۵ :ﺗﺎ ٠۵٨ -٣٢٢۴۵٩١٣
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :ا�ﻦ ارز�ﺎﺑ� ﺑﺨﺸ� از ﻓﺮآ�ﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر اﺳﺖ و ﻃ� آن ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧ� �ﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮان اﺟﺮا�� ﻣﻮرد ارز�ﺎﺑ� ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺋﺰ
ﺷﺮا�ﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ،ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت )ﻣﺤﻞ و ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و � (...ﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ا�ﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪار� در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ا�ﻦ آﮔﻬ� ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘ� ﺑﺮا� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ا�ﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ �ﺮد.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٣٤٢٥٢١٢ف

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

 /٩٤٢٠٧٢٠١و

-1ف��ق��ی��ر ،ت��ه��ی��دس��ت -ك��ب��وت��ر ص��ح��رای��ی -واح���د
شمارش ف��رش وقالی – سرزمین-2.عدد فوتبالی
 نصفه -رسیده و بالغ –ض��روری والزم-3.تصدیقفرانسوی -بخشش – چ��ادر و خرگاه – ک��ام و آرزو –
روان -4.خشت پخته،آجر -نان برشته – پشیمان-
ه��ی��زم -ح����رف ن���داری-5.ن���اس���ازگ���ار،ن���ام���واف���ق-
عشوه،كرشمه -خبرچین -پ��ی��رو-6.ن��وه -بیماری
مهلک  -صنعت،فن،پیشه -غالف پنبه -7.اب��زاری
فلزی که به وسیله چرخاندن آن اتومبیل هایی راکه
استارت الکتریکی ندارد روشن می کنند -سیاهه – رتبه
کارمندی  -پرچم-8.نگاه خیره -مدد كار -بهجت-
درخت اعدام -پدر رستم -9.هر دانه ای که از آن نان
پزند -خراب ،ویران -یارعذرا – فانوس دریایی – پسوند
شباهت -10.كم ،اندك -یگانه -خانه ییالقی – واحد
اندازه گیری ظرفیت الکتریکی-11.ترشی بادمجان –
ماه پاییزی – تریبون – بی همتا
عمودی

-1كتاب شاعر -از شهرهای استان خوزستان-2.مفت
ومجانی-لقبپادشاهانفرانسه-3.صدایزنبور–مقام
و درجه – زمان و مهلت -4.ینگه و دنباله  -هوو-كلمه
افسوس -5.نامبردار شدن  -هنوز هدایت نشده-6.پیر
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حل جدول شماره 6331

و سالخورده -از حبوب -7.پول كشور آفتاب تابان – پیچ
و تاب -س��وار -8.مسمار  -زرن��گ ،چ��االك -از حروف
یونانی-9.امانت دار -زمین کشاورزی که یک سال در
آن زراعت نکرده باشند -اشاره به دور-10.مدعو – ناب
و خالص -11.خ��راب كردن ،ویران كردن – استمرار
-12ت��ازه و پر طراوت -قمر -سمت راست-13.قهر،
غضب -موضعی اس��ت در مکه معظمه  ،حاجیان در
آنجا قربانی کنند  -دل -14.تاریک  -نمو -واحد
سطح -15.راهنمایی  -گزاف وبلوف -16.مغز سر
– رف��وگ��ر -17.خ���رس فلكی -وزش ب��اد -گوسفند
جنگی-18.رفیق ،دوس��ت -ارجمند – بینش -19.
پیامبر صبور – بیمناک-20.نام مادر حضرت یوسف-
واحد شمارش گربه سانان

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

1
2
3
4
5
6
7

 /٩٤١٩٥٧٩٩ل

8
9
10
 /٩٤٢٠٠٧٤٥ف

11
CMYK

