
کشور کره جنوبي که توسعه را با ايران آغاز کرد 
در حالي از طريق تولي���د و صدور هر خودرو به طور 
متوسط 25 هزار دالر و همچنين شرکت هاي فناوري 
اطالعات مانند سامسونگ و ال جي با ساخت و فروش 
هر گوشي به طور متوسط 150 دالر درآمد ارزي عايد 
کشورشان مي کنند که در ايران به دليل ارتباط نامطلوب با 
دنيا و فقر تکنولوژيک براي ايجاد اشتغال، منابع طبيعي به 
شدت تحت سيطره فعاليت هاي مخرب همچون معدن، 
صنعت سيمان، فوالد و چراي بي رويه دام قرار دارند. 

به اين ترتيب زير فشار چنين صنايعي، پهنه هاي 
طبيعي ايران سال به سال در حال فرسوده شدن است و  
تاسف بار اينکه توسعه معادن آن هم به شکل غير اصولي 
در س���ال هاي اخير رشد بااليي داشته است. چنانکه به 
رغم اين شرايط خسارت بار، سال گذشته ميزان سرمايه 
گذاري در اين بخ���ش و صنايع معدني به 2.3 ميليارد 
دالر رسيد که در مقايسه با سال 97 رشد 60 درصدي 

را نشان مي دهد.
  براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شمار معادن فعال کش���ور بيش از 5600 معدن است 
که بطور متوس���ط 400 ميليون تن مواد معدني از آنها 
اس���تخراج مي ش���ود که 60 تا 65 درصد آنها مصالح 
ساختماني است که در اغلب آنها کوه ها  به کلي حذف و 

از صفحه سرزميني ايران محو مي شود! 

تخريب در جاي جاي کشور
بايد خاطرنش���ان کرد که کوه ها »برج هاي آبي« 
جهان محسوب مي شوند و بين 60 تا 80 درصد از منابع 

آب شيرين سياره ما را تأمين مي کنند.  
  به رغم اين مزيت، تقريباً در همه استان ها مي توان 
ردپاي معدن داري را آن هم به شکل غير اصولي و مخرب 
کوه ها و طبيعت مشاهده کرد. فعاليت اغلب معدن داران 
و ضعف نظارت دستگاه هاي متولي به گونه اي است که 
گويا معدن داران در کشور ديگري سرگرم استخراج اند که 

هيچ دلسوزي ديده نمي شود.

بلعيدن کوه کرکس  
مصداق ويرانگري در معدن ها را از جمله مي توان 
در منطقه نطنز مشاهده کرد. معادني که در حال محوکردن 
»کوه کرکس« در شهرستان نطنز هستند. دامنه کوه کرکس 
حداقل 69 معدن را در دل خود جاي داده است، شدت 
بهره برداري از اين معادن به قدري است که تا چند سال 

ديگر اثري از کوهستان کرکس باقي نخواهد ماند! 
 شهرستان نطنز، شهر چنارهاي کهن در دل کوير 
ايران از قديم االيام به سرزميني با چشمه ها، قنات ها و 
باغ هاي فراوان معروف بوده اس���ت. خاک منطقه نطنز 
روزگاري به قدري حاصلخيز ب���ود که ميوه هاي آن 
به تحفه نطنز شهرت داشتند. 400 رشته قنات در اين 
شهرستان و روستاهاي تابعه وجود داشت. اين شهرستان 
شامل روستاهاي بسياري اس���ت که هر کدام ويژگي 
خاص خود را دارد اما سه نقطه معدني مهم)کمجان و 
ابيانه( )اوره( و )طرق رود( به دليل مجاورت با کوه ها 
به منبعي پول س���از و اقتصادي براي معدنداران تبديل 

شده است. 
  پوشش گياهي اين منطقه به دليل وجود گياهان 
دارويي بي نظير اس���ت. بر اساس مطالعات انجام شده 
تعداد 290 گونه گياهي در منطقه کرکس وجود دارد. 
اما موضوعي که به مدت چندين دهه بالي جان مردم 

و حيات وحش اين منطقه شده، تعدد معادن استخراج 
سنگ در منطقه اس���ت. مجوز استخراج و بهره برداري 
از معادن منطقه از سال 1360 صادر شد و اکنون فقط 
در محدوده نطنز 69 معدن فعال است. در حالي که بر 
اساس قانون، معادن نبايد بيشتر از 25 سال استخراج و 
بهره برداري داشته باشند اما در همين منطقه کوچک 
معادني وجود دارد که بهره برداران با گذشت بيش از 25 
سال هنوز هم مشغول تکه تکه کردن کوهستان کرکس و 

انتقال آن به کارخانه هاي مربوطه هستند.
فرزاد عليزاده، فعال محيط زيست در اين زمينه با 
اشاره به اينکه روستاي اوره در دل منطقه ياد شده و در 
دامنه کوه کرکس حداقل 12 معدن را در دل خود جاي 
داده است، گفته است: شدت بهره برداري از اين معادن 
کوه خوار به نحوي است که تا چند سال ديگر اثري از 

کوهستان کرکس باقي نخواهند گذاشت!

نابودي تحفه نطنز
 فرزاد علي���زاده درباره کژروي ه���ا در معدن ها 
مي افزايد: اکثر قريب به اتفاق معدن کاوان منطقه تخلفات 
عديده اي را مرتکب ش���ده اند. از رعايت نکردن حريم 
روستا و رودخانه ها گرفته تا برداشت بيش از ظرفيت، 
ايجاد سروصدا و مزاحمت براي ساکنان و حيات وحش 
کم نظير منطقه، به طوري که اثري از حيات وحش در اين 

منطقه باقي نمانده است. گرد و خاک حاصل از برش 
سنگ ها، ريه هاي ساکنان روستاهاي اطراف را از تاب و 

توان انداخته است. 
گرد و خاک حاصل از برشکاري و انفجار، باغ هاي 
اطراف را هم آلوده و محصوالت کشاورزي روستاييان را 
از ميان برده است و ديگر از تحفه نطنز، آن گالبي آبدار 
خوشمزه که شهرت ملي داشت، خبري نيست. برگ هاي 
درختانش هم زير سطوح آغشته به سيليس مسدود شده 
و نفس درختان را به شماره انداخته است. سالهاست 
ساکنان اين مناطق تالش کرده اند تا صداي به حق خود 

را به گوش مسئوالن برسانند. 

داالنکوه زير توپخانه معدن داران  
از داالنکوه هم مي ت���وان به عنوان ديگر نمونه از 
معدنداري مخرب ياد کرد که برداشت سنگ از اين کوه، 
محيط زيست و ميراث فرهنگي اين منطقه را در معرض 

تخريب قرار داده است. 
داالنکوه، کوه هايي پيوس���ته با جذابيت بصري 
باال در نزديکي ش���هر داران در غرب اصفهان است. 
معدن داران براي برداشت س���نگ از اين کوه از مواد 
منفجره استفاده مي کنند که عالوه بر تخريب کوه، از بين 
بردن ارزش ميراثي اين کوه، حيات وحش منطقه را هم 

از زيستگاه شان فراري مي دهد. 
داالنکوه از سال 88 به عنوان منطقه حفاظت شده 
ثبت شده اس���ت. به گفته اداره محيط زيست اصفهان 
معدن داران از يک سال قبل يعني سال 87، براي فعاليت 
معدني در اين منطقه مجوز گرفته اند يعني همان موقع که 

اينجا منطقه شکارممنوع بوده است!

تخريب چشم اندازهاي بي بديل 
نکته تاسف بار ديگر در معدنداري اين است که 
در مناطق بياباني که به شدت نيازمند محيط کوهستاني 
هستند تا رحمت آسماني از طريق بارندگي نازل شود، 

اين کوهستان ها را در قالب معدن به نيستي مي فرستند و 
محو مي شوند.

در نمونه هاي ديگري از زخ���م معادن بر چهره 
طبيعت ايران »ميثم جاللي« از اهالي مشهد که دل پري 
از نابودي طبيعت به دست معدنداران دارد،  مي گويد: 
متأسفانه فجايع زيست محيطي که معدن کاران فرصت 
طلب باعث آن هستند، يکي دو مورد نيست. از جمله 
در جنوب مشهد رشته کوه سنگي زيبايي وجود دارد 

که يکپارچه از سنگ است و به قله اي با نام چين کالغ 
منتهي مي شود. از جاده پشت اين کوه � راه دسترسي به 
سد طرق � مي بينيم که معدن کاران چه باليي بر سر اين 
کوه زيبا آورده و قسمت هاي مختلف اين کوه را زخمي 
کرده اند. در حالي که اين رشته کوه مي توانست يکي از 

جاذبه هاي گردشگري طبيعي مشهد باشد.
 يک شهروند کاش���اني ديگر هم که نمي خواهد 
نامش فاش شود، درباره تخريب معدن ها به نام استخراج 
مي گويد: متأس���فانه اين اتفاق به طرز وحشتناکي در 
روستاهاي کاشان هم افتاده و زمين به دست معدنکاران 

به طرز دلخراشي مجروح شده است. 
کوه ها و تپه ها که چشم انداز هاي طبيعي بي بديلي 
ساخته بودند تکه تکه شده و از بين رفته است، باغ ها و 
مزارع زيادي به دليل غبار آهکي ناشي از برش سنگ ها 
خشک شده، از بين رفته و متروکه شده اند؛ چه کسي بايد 

از ميراث طبيعي اين کشور محافظت کند؟
يک شهروند مازندراني هم که دل پري از تخريب 
استانش به دست معدنکاران و بي نظارتي دستگاه هاي 
متولي دارد، خاطرنشان مي کند: متأسفانه در مازندران 
عالوه بر جنگل، کوه ها هم به افراد فرصت طلبي واگذار 
شده که مشخص نيست چگونه در روز روشن توانستند 

آن را به نام بهره برداري پايدار غارت کنند.

 آنها با سرعت مشغول تخريب و تخليه طبيعت 
هس���تند و اگر به همين ترتيب پيش برود تا چند سال 
ديگر مازندران هم به يک ناحيه بياباني تبديل خواهد 

شد.

تخريب کامل چهره کوهستان
وحيد اوصانل���و، مدرس دانش���گاه و از اهالي 
شهرستان خرمدره در اس���تان زنجان هم با دلي پر، از 

خسارت معادن بر پيکره شهرش مي گويد: تعدادي معدن 
سنگ گرانيت در کوهستان هاي شهرستان خرمدره وجود 
دارد اما هجوم معدنکاران و فعاليت مخرب آنها در دو 
دهه اخير به قدري باالست که با اين روند و در غياب  
نظارت کافي از طرف سازمان ها و دستگاه هاي متولي 
بايد در انتظار تخريب کامل چهره کوهستان اين منطقه و 

خسارت هاي زيست محيطي باشيم.
وي مي افزايد: متأس���فانه گويا معادن واگذار شده 
ارث پدري معدنکاران است و بي رحمانه آن را تاراج 
برده و خرابه اي به وسعت کيلومترها برجاي مي گذارند.

 اوصانلو اين را هم يادآور مي شود که به نظر بنده 
اگر اين حجم برداشت سنگ گرانيت از اين مناطق با 
اين روند استخراج شود تا دو دهه آينده تقريباً 70 تا 80 
درصد گرانيت قابل استحصال در اين منطقه رو به اتمام 
مي رود که نمونه بارز اين پديده را در کوههاي اطراف 
روستاي »خليفه لو« مي  توان مشاهده کرد. در نهايت اهالي 
مي مانند و کوههاي محو يا تخريب ش���ده! اين است 

مديريت صنعتي سرزمين به دست وزارتخانه متولي! 
وي به جمله نتايج مخربي که اين معادن سنگ در 

دهه هاي گذشته به بار آورده اند اشاره مي کند: 
تخريب پوشش گياهي: اين مناطق براثر تردد مکرر 
تريلرهاي حامل سنگ که  براثر احداث راههاي فراوان 

در دل دامنه کوهها بدون کارشناسي احداث شده اند،  
موجب تخريب کوهستان و از بين رفتن پوشش گياهي 
و سر آخر ايجاد سيالب هاي فراوان در فصول بهار و 
پاييز مي شوند که نمونه بارز اين مسأله به وجود آمدن 
سيالب هاي شديد در فصل بهار امسال و سال گذشته 

بود. 
 اس���تقرار دس���تگاه هاي برش و حفاري بزرگ 
معدنکاران باعث از بين رفتن زيبايي کوه هاي اين منطقه 

شده  است. متأسفانه کوه هايي که طعمه استخراج مصالح 
ساختماني مي شوند ظرف مدت چند سال به کلي محو 

مي شوند و اين گناه نابخشودني است.  
تغييرات اقليمي و کاهش بارش: به نظر بنده با اين 
روند  کاهش ارتفاع کوهها در استان و به ويژه در اين 
شهرس���تان در دراز مدت اقليم منطقه تأثير محسوسي 

خواهد يافت.

تهيه مصالح در حاشيه کوهها
از ديگر معضالت صنعت معدنداري، اس���تقرار 
ماشين آالت صنعتي در حاشيه کوه ها و آلوده شدن منابع 

آبي براثر فعاليت معدنداران است.
»مريم وريج کاظمي« پژوهشگر جغرافياي سياسي 
و ژئوپليتيک از بعد محيط زيستي به خصوص در خطه 
شمال کشور اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهد و 
مي گويد: قرار گرفتن کارگاههاي تهيه مصالح ساختماني 
در حاشيه کوهها و تپه هاي مورد نظر با دخالت در تغيير 
جهت رودخانه هاي جاري در مس���ير طبيعي خود به 
منظور شستن شن و ماسه ناشي از خرد کردن سنگ ها 
مي تواند حيات زيس���تي رود ها و در کنارش درياي 
کاسپين)خزر( را دچار چالش کند؛ ضمن اينکه ورود 
شيرآبه هاي س���مي صنعتي ناشي از فعاليت هاي چنين 

کارگاههايي هم مي تواند تهديدي جدي براي منابع آبي 
ساکنان باريکه شمالي کشور و همينطور آلودگي مزارع 
و باغ ها پايين دست رودخانه شود؛ همچنين با بيشترين 
حجم از آالينده هاي ناشي از استخراج معادن در قسمت 
باالدستي رودخانه و س���رريز شدن پسآب هاي ناشي 
از آن، ساحل نشينان درياي کاسپين)خزر( مانند ايران، 
روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان را 
تحت تأثير قرار مي دهد و امنيت زيست محيطي منطقه 

را تهديد مي کند  . 
به گفته وي، کما اينکه احداث چنين کارگاه هايي 
به افزايش جاده هاي نامتعارف در نواحي داخلي جنگلها 
مي انجامد که زمينه هاي آسيب پذيري جنگل از جانب 
گردشگران و حتي بوميان را هم هموار مي کند. تاکنون 
ساخت جاده هايي که به س���وي معادن و کارگاههاي 
صنعتي مس���تقر در جنگل ها کشيده شده باعث از بين 
رفتن گونه هاي نادر گياهي � جانوري هيرکاني ش���ده 
است. ضمن اينکه افزايش س���طوح بتني، آسفالت و 
ساير سازه هاي انس���ان ساخت، موجب افزايش درجه 
حرارت در جنگلها و باال رفتن سطح تبخير مي شود و 
مقاومت درختان پهن برگ را که بيشترين گونه درختي 

هيرکاني ست کاهش مي دهد. 
الزم به ذکر اس���ت پهن برگهاي هيرکاني مقدار 
زيادي از آالينده هاي هوا را کاهش مي دهند. اين درختان 
در جلوگيري از فرس���ايش خاک، ايجاد غذا و پناهگاه 
براي جانوران، توليد اکس���يژن و جذب گاز کربنيک و 
ساير گازها سمي و ايجاد ميکروکليما براي تلطيف هواي 

جنگل نقش دارند.  

آلودگي رودخانه به لطف معدن! 
بايد خاطرنشان کرد که يکي ديگر از آسيب هاي 
معدنداري خسارت بار در ايران آلودن منابع آبي نزديک 
به معادن اس���ت. رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
چالوس نسبت به رهاسازي رسوب معادن شن و ماسه 
منطقه به داخل رودخانه چالوس و پيامدهاي زيست 
محيطي آن هش���دار داده و مي گويد: در بازديدي که 
به تازگي از تعدادي معادن شن و ماسه منطقه داشتيم 
تخلفاتي را مش���اهده کرديم از جمله رهاسازي شبانه 
رسوب ناشي از شست وشوي ماسه به داخل رودخانه 

چالوس است. 
سيداصغر مطهري در ادامه درباره آلودن زيستگاه 
آبزيان به سخنانش مي افزايد: متوليان اين معادن حجم 
انبوه رسوب ناشي از شست و شوي ماسه را در مکاني 
به نام استخر ترس���يب جمع کرده و شب هنگام مسير 
خروجي اين اس���تخرها را باز مي کنند و آلودگي وارد 
نهرهاي منتهي به رودخانه چالوس مي ش���ود در حالي 
که اين رسوبات نه فقط به زيستگاه انواع آبزيان آسيب 
مي رساند بلکه بخش کشاورزي را هم تحت تأثير قرار 

مي دهد. 
مطهري سپس به آلودن زنجره غذايي آزيان اشاره 
مي کند: دهانه رودخانه چالوس زيستگاه مهم آبزيان نظير 
ماهي آزاد و قزل آال اس���ت و رهاکردن رسوبات سبب 
مي ش���ود تا زنجيره غذايي اين گونه هاي ارزشمند و 
کمياب از ميان برود که نتيجه آن تلف شدن ماهيان است.

زخم معادن باريت بر پيکره طبيعت   
باريت يکي ديگ���ر از صدها نمونه ويرانگري 
اس���ت؛ اگرچه فعاليت هاي معدني باريت دهه 80 
با هدف توسعه اقتصادي و اش���تغالزايي در »راز و 
جرگالن« آغاز شد ولي به گفته مرزنشينان خراسان 
ش���مالي، اقدامات مزبور ره���اوردي جز تخريب 
عرصه هاي طبيعي بکر و دست نخورده اين شهرستان 

محروم نداشته است. 
 »باريت« از ذخاير معدني و دارايي هاي شهرستان 
محروم و مرزي راز و جرگالن است که چشم اميد 
س���اکنان اين خطه دورافتاده به آن دوخته شده و 
نظارت و بهره برداري صحيح از آن مي تواند، نقش 
ويژه اي در توسعه مشاغل روستايي و محروميت زدايي 

از اين خطه داشته باشد. 
کشف و استخراج اين ذخاير معدني به زمان 
قبل از تفکيک سه اس���تان خراسان در سال 82 بر 
مي گردد ولي با گذش���ت سال ها از فعاليت معدني 
در کانس���ارهاي باريت منطقه، از سخنان اهالي اين 
شهرس���تان مرزي چنين بر مي آيد که جز تخريب 
مراتع، خسارات زيست محيطي و عدم دريافت حقوق 

کارگران چيزي عايد اين منطقه محروم نشده است. 
برخي از اهال���ي راز و جرگالن مي گويند که 
اگر بر بلنداي تپه هاي روستاهاي جرگالن بايستي، 
برخالف انتظار، چش���م اندازي جز ويراني خاک و 
سنگ و رد پاي لودر و بيل مکانيکي نمي بيني و گويا 
حيات در حال رخت بستن از مراتع اين منطقه است! 

گمان نمي کرديم معدن هم تخريب گر باشد
يک کارگر جرگالني که سال ها در معادن باريت 
اين خطه مشغول فعاليت بوده است، مي گويد: طي 
سال هاي اخير استخراج سنگ را با کمترين امکانات 
و ايمني انجام مي داديم تا جايي که برخي از کارگران 
در حين انجام کار دچار حادثه شدند ولي چون بيمه 

نبودند، مبلغي هم دريافت نکردند. 
وي که نخواست خود را معرفي کند به سخنانش 
مي افزايد: من و خيلي از هم واليتي ها گمان نمي کرديم 
که معدن هم تخريب گر باشد و تصورمان آن بود که 
فقط باعث شکوفايي منطقه و اشتغالزايي خواهد شد 
ولي با وضعيت پيش آمده چاره کار براي اشتغال را 

دوباره در مهاجرت به تهران و کالنشهرها يافته ام. 
 »ارازگلدي نيازي« از معتمدان محلي اين منطقه 
مرزي هم درددل دارد: س���ال ها از آغاز استخراج و 
ارس���ال محموله هاي پي درپي سنگ باريت از اين 
منطقه مي گذرد ولي متأسفانه سهم جرگالني ها از 
فعاليت هاي معدني، کوه ها و مراتع زخمي و چاه هاي 

عميق است. 
وي مي افزايد: در واق���ع کوه   هاي زيادي براي 
فعاليت   هاي معدني در منطقه شکافته شده و خيلي از 
اهالي همين منطقه که خود تا چند   سال پيش در قالب 
نيروي کار با چکش و قلم در تونل   ها، عرق ريخته   اند، 
االن نه فقط بيکار شده اند بلکه براي چراي دام خود 

در مراتع هم با مشکل مواجه   اند. 
محمد داود بيگي
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 * کشور کره جنوبي از طريق توليد و صدور هر خودرو به طور متوسط 25 
هزار دالر و  هر گوشي به طور متوسط 150 دالر درآمد ارزي عايدش مي شود

* شدت بهره برداري از معادن »کوه کرکس« در شهرستان نطنز به قدري است 
 *    مريم وريج کاظمي پژوهشگر جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک: ورود شيرآبه هاي که تا چند سال ديگر اثري از کوهستان کرکس باقي نخواهد ماند! 

سمي و صنعتي ناشي از فعاليت هاي کارگاههاي تهيه مصالح ساختماني مي تواند 
تهديدي جدي براي منابع آبي ساکنان باريکه شمالي کشور باشد 

 * وحيد اوصانلو، مدرس دانشگاه: با وجود هجوم معدنکاران و فعاليت مخرب 
آنها  به معدن سنگ گرانيت در کوهستان هاي شهرستان خرمدره در استان 

زنجان بايد در انتظار تخريب کامل چهره کوهستان اين منطقه باشيم 

چشم انداز برداشت ناپايدار از معادن)بخش نخست(  

تير خالص معدن هاي ويران بر طبيعت ايران

24115جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افقي :
  1 - فيلمى �� چا�لى چاپلي��ن – ظر� كوچكى 

مظهر حق شناسى
 2 - شهر پر جمعيت چين - نوعى خو��� گوشتى
 3 - طو� بد� - غمگين - صابو� خياطى - چه بسيا�
 4 - سال� �ستم - ���� كر�� - محصو� سا��

 5 - گو��� - گرمى با��� - ترسو بو��
 6 - سائل - �مر به گفتن - عيب - تكر�� حر�

 7 - ��ياچه كانا�� - به ��ستى 
8 - حر� هشد�� - مس��ابقا� �تومبيلر�نى جايز� 

بز��  - ��ستد��
 9 - كنايه �� صا�� - پايتخت ��مبيا

 10 – ص��د�� گا�- هر فصل كتا� - چله كما� - 
گر�� ���شى

 11 - تا�� ��ما� - حافظه جانبى ��يانه - به جهت
 12 - موتو� سيكلت پر قد�� ���شى - بى پير�يه 

� سا�� - عنو�� جانو�� �مسا�
 13 - �س��تخو�� پاچه گوسفند - لنگه - شهر� �� 

جنو� غربى �ير�� - نفرين 
14 - فيلسو� ماترياليس��م يونانى مولف ���مش 

���� - صد�قت عاميانه
 15 - جد �ستم �س��تا� - مرتبه چها�مين �قم �� 

سمت ��ست �عد��
عمودي :

 1 - فيلمى �� شهر�� �سد� - �نتقا� كنند�
 2 - صا�� شد� - بيكا�� - �هنگ قديم موسيقى

 3 - ��� ���پاي��ى - جزير� ميخك �� تانز�نيا - �� 
سايت ها� خريد � فر��

 4 - گياهى باتالقى �� �� - ش��كلك – سختى � 
عذ�� - چه �قت� 

5 - ��لين بخش �س��تگا� گو��� - تنها شد� - 
��حد تحصيلى 

 6 - نامى پسر�نه - خا� - ضر��� 
7 - گفتگوها� فيلم - فلز �سانا - خطا� نز�يك 

- هز�� كيلو
 8 - ��نويسندگا� �يتاليايى مولف "بيابا� تاتا�ها"

 9 - �لفبا� موسيقى - مر�� �� غصه - پاسخ معما - 
�يگ سنگى مشهد

 10 - جا� �من - بر��� حضر� على (�) - مهربا� � غمخو��
 11 - بى حا� - تحريم - بى ��نگ

 12 - �فع مز�حم - نيلگو� - �ينت � �يو� - فريا�
 13 - سد - عكسى شامل همه چهر� - جانو� با �فا

 14 - مض��ر � غير بهد�ش��تى - كند� كا�� ��� 
چو� - كتا� ��تشت

 15 - ��عناصر ش��يميايى - كنج��كا� � �ير� � 
��� نگر

ت  دوم
نوب سا� 1399

جهش توليد

آگهى برگزارى فراخوان عمومى 
مناقصه عمومى (ارزيابى كيفى)

فراخوان شماره : 2099092421000043
شركت گا� �ستا� هرمزگا� �� نظر ���� فر�خو�� ���يابى كيفى جهت برگز��� مناقصه 
عمومى تكميل � توسعه گا��سانى به ��س���تاها� بستك �� �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت به پيمانكا� ��جد شر�يط به شر� �يل ��گذ�� نمايد : 
1. موضو� مناقصه : تكميل � توسعه گا��سانى به ��ستاها� تد��ئيه� �� كند�� �� 

هنگ � بيگلر�با�
2. مد� قر����� : 210 ��� تقويمى

3. �طالعا� تما� �س���تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� 
�س���نا� مناقصه � ���ئه پاكت ها� �لف: بند�عبا�- بلو�� گا�- شهر� فجر – شركت گا� 

�ستا� هرمزگا�- �فتر �مو� قر�����ها – تلفن 07632197236 
4. مهلت �مانى ��يافت �سنا� فر�خو�� : پس �� تا�يخ �نتشا� نوبت ��� �گهى

5. مهلت �مانى ��سا� پاسخ فر�خو�� : حد�قل 14 ��� پس �� �تما� مهلت ��يافت 
�سنا� فر�خو��

6.  به �ين مناقصه پيش پر��خت تعلق نمى گير�.
7.  به منظو� ���يابى مالى پيشنها�ها �� �ستو��لعمل تعيين ��منه قيمتها� متناسب 

پيشنها�� ����� نفت �ستفا�� مى گر��.
8. حد�قل �تبه قابل قبو� جهت شركت �� مناقصه : �تبه پنج نفت � گا� يا �تبه چها� 
تاسيسا� � تجهيز�� � ���ئه گو�هينامه صالحيت �يمنى �� ����� كا�� �فا� � �مو� �جتماعى. 

ضمنا� كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� ���يابى كيفى �� ��يافت � تحويل �سنا� �ستعال� 
���يابى كيفى تا ��سا� �عوتنامه جهت ساير مالحظه مر�حل مناقصه� �� طريق ��گا� 
س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� 
خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� 
س���ايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى �� جهت شركت �� فر�خو�� محقق 
سا�ند. �طالعا� � �سنا� مناقصه عمومى پس �� برگز��� فر�يند ���يابى كيفى � ��سا� 

�عوتنامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.
شما�� مجو� : 1399,5078

���بط عمومى شركت گا� �ستا� هرمزگا�

شركت ملي گا� �ير�� 
شركت گا� �ستا� هرمزگا�

 (سهامى خا�)

ش�ركت ماشين س�ا�� پ�ا�� �� نظر ���� به منظو� تأمين �هن �ال� مو�� 
نيا� پر��� ها� جا�� خو� نسبت به شناسايي � ���يابى تأمين كنند�/ فر�شند� 
�هن �ال� (���� تير�هن� ميلگر�� نبش���ي� نا���ني �...) ����� سو�بق مرتبط � 

تو�� مالي كافي �قد�� نمايد.
لذ� ��جدين ش���ر�يط مي تو�نند حد�كثر ظر� مد� يك هفته �� تا�يخ �نتشا� 
�گهي� نسبت به �عال� �ما�گي � معرفي مكتو� خو� �قد�� نمو�� � ���مه كا�� 
به �نضما� تصا�ير مد��� ثبتي � مجو�ه���ا� فعاليت �قتصا�� � تجا�� خو� 
�� به ����: تهر��� 800 متر بعد �� سه ��� تهر�نپا�� (به سمت �بعلى)� تقاطع 
خيابا� �ما�ند � بلو�� ش���اهد(��بر�� جايگا� س���وخت)� پال�197 �  ��حد 

�بيرخانه شركت ماشين سا�� پا�� ��سا� نمايند.
(لطفا� جهت كس���ب هرگونه �طالعا� بيش���تر با تلفن 7�77707063�021 

��خلي 261 � 259 � 119 تما� حاصل فرماييد).

آگهي فراخوان شناسايي 
تأمين كننده آهن آالت

مزايده 99/1  نوبت دوم
�ين شركت �� نظر ���� يك ��حد �پا�تما� تجا�� به مساحت 187 مترمربع �� به ����: 
تهر�� � خيابا� فلس���طين � پايين تر �� ميد�� فلسطين � كوچه شهيد عسگر� � پال�6 � 
طبقه ��� � �� به باالترين پيشنها� ��گذ�� نمايد. متقاضيا� مي تو�نند جهت گرفتن �سنا� 
مز�يد� � با��يد �� ملك مذكو� تا يك هفته پس �� ��� �گهي با تلفن ها� 02188938632 

� 02188901168 � تلفن همر�� 09121884039 تما� حاصل نمايند.
�ما� با��يد با هماهنگي قبلي 14 �لي 17

شركت توسعه پيشتازان فناوري طال 

آگهي دعوت به مجمع (نوبت دوم) شركت مدار اعتماد ساري  (سهامي خاص)
 ثبت شده به شماره 8898 ساري به شماره شناسه ملي 10760363213

بدينوسيله به �طال� كليه س����هامد���� مي �ساند با توجه به حد نصا� نرس����يد� سهامد���� �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) مو�� 1399/09/17 بدينوس����يله �� كليه سهامد���� 
محتر� �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) �� ساعت 9 صبح 
مو�� 1399/10/04 �� ���� �س����تا� ما�ند��� � شهرستا� س����ا�� � بخش مركز� � شهر سا�� � 
محله خز� � كوچه ��يا پانز�هم (شهيد جمش����يد�) � بلو�� شهيد بهشتي � پال� 0 � طبقه سو� � ��حد 
6 كدپس����تي 4817795807 تش����كيل مي گر��� جهت �تخا� تصميم مو��� �يل حضو� به هم �سانند. 
�ستو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ���: 1� �نتخا� مدير��. 2� �نتخا� 

هيأت مديره ���نامه كثير�النتشا�.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/10/03ـ   نوبت دوم
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام)

 شماره ثبت 1984 شناسه ملي 10240049946
به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مي �س���اند با توجه به �ينكه جلسه نوبت ��� مجمع عمومي عا�� 
ساليانه صاحبا� سها� بر�� بر�سي عملكر� سا� مالي منتهي به 1399/06/31 مو�� 1399/09/20 
به حد نصا� قانوني نرسيد� لذ� جلس���ه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� صاحبا� سها� �� ��� 
چها�شنبه مو�� 1399/10/03 ��� ساعت 10:00 صبح �� محل «مجتمع شهريا�» ��قع �� ���بيل 
� عبا� �با� � بلو�� �توبوسر�ني (مالك �شتر) � مجتمع ش���هريا� � بلو� A � سالن كنفر�نس � طبقه9 
برگز�� خو�هد شد. بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� � يا �كال � نمايندگا� قانوني �يشا� �عو� 
مي شو� كه بر�� �خذ تصميم �� مو�� موضوعا� جلسه فو� �لذكر� حضو� به هم �سانند. ��يافت برگه 
���� به مجمع با �� نظر گرفتن �بالغيه ش���ما�� 440/050 مو�� 1398/12/26 � محد��يت حضو� 
بيش �� 15 نفر� س���ا�ما� محتر� بو�� � ����� بها��� جهت سهامد���� �لز�مي مي باشد. بر� ���� به 
جلسه �� ساعت 9:00 صبح قبل �� شر�� مجمع �� محل برگز��� با ���ئه مد��� شناسايي معتبر ���ئه 
خو�هد شد. «���ئه تصوير كا�� ملي � شناسنامه س���هامد���� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي 

به �ليل نيا� به �طالعا� هويتي �نا� جهت ��� �� سامانه ثبت شركتها �لز�مي مي باشد».
�ستو� جلسه: 1� �س���تما� گز��� فعاليت هيئت مدير� � گز��� با��� قانوني شركت. 2� بر�سي 
� �تخا� تصميم نس���بت به تر��نامه � حسا� س���و� � �يا� (صو�تها� مالي) س���ا� مالي منتهي به 
1399/06/31. 3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� � تعيين حق �لزحمه �يش���ا� بر�� س���ا� مالي 
 منتهي به 1400/06/31. 4� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� سا� مالي منتهي به 1400/06/31. 
5� ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �نها �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساليانه مي باشد.

هيئت مديره شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) 

آگهي تمديد مهلت پذيره نويسي عمومي سهام شركت شوكوپارس (سهامي عام)

 ثبت شده به شماره 606 و شناسه ملي 10100359308

پير� �گهي منتشر� �� ���نامه ها� �طالعا�� �بر�� � �سالت مو�� 1399/08/26 بدينوسيله 

به �طال� مي �ساند كه مهلت پذير� نويسي عمومي حق تقد� ها� �ستفا�� نشد� �ين شركت 

كه �� تا�ي���خ 1399/09/26 پايا� مي پذير�� طبق ��خو�س���ت هيئت مدير� � مو�فقت 

سا�ما� بو�� � ����� بها��� طي نامه شما�� 030�998/610171 مو�� 1399/09/17 

به مد� 28 ��� � تا تا�يخ 1399/10/24 (�� تا�يخ 1399/09/27 تا تا�يخ 1399/10/24) 

تمديد گر�يد.
هيئت مديره شركت شوكوپارس (سهامي عام)

شر�يط مز�يد�:
1� ���� پايه معامله � شر�يط پر��خت معامله �� قالب �سنا� مز�يد� به �طال� متقاضيا� خو�هد �سيد.

2� متقاضيا� مي بايس���ت جهت ��يافت �سنا� مز�يد� هر ش���ركت� ضمن ���ئه �عالميه بانكي مبني بر ���يز مبلغ 50 ميليو� �يا� به حسا� سپر�� شما�� 0201850697006 نز� 
بانك �يند� شعبه جا� جم كد0308 به نا� شركت س���رمايه گذ��� صنعت نفت به نشاني �ين شركت ��قع �� تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� نيايش ��بر�� جا� جم� كوچه طاهر�� 

پال�81 مر�جعه نمايند.
3� مهلت ���ئه �سنا� مز�يد� �� تا�يخ ��� �گهي لغايت 1399/09/25 طي ���ها� ����� � �� ساعت 9 �لي 17 مي باشد.

4� �خرين مهلت تحويل پيشنها� تا ساعت 16 مو�� 1399/09/30 مي باشد.
5� پاكت ها� شركت �� مز�يد� ��� ساعت 17 مو�� 1399/10/01 �� محل شركت سرمايه گذ��� صنعت نفت مفتو� مي گر��.

6� ش���ركت س���رمايه گذ��� صنعت نفت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها� ��صله مختا� �ست � ش���ركت �� مز�يد� با �گاهي � قبو� �ين ش���ر�يط بو�� � هيچ گونه حقي بر�� 
شركت كنندگا� �� مز�يد� �يجا� نخو�هد كر�.

7� هزينه چا� �گهي � برگز��� مز�يد� به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.
متقاضيا� جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نند با شما�� تلفن 22651386 تما� حاصل نمايند.

آگهي مزايده
ش�ركت س�رمايه گذ��� صنعت نفت (س�هامي عا�) ��نظ�ر ���� 96 ��صد �� س�ها� خو� �� ش�ركت 

جو� گستر نفت �� با شر�يط �ير �� طريق مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد.

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمان خوارزمى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 295188 و شناسه ملى 10103323590 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/06/24 تصميما� �يل �تخا� شد: سمت 
�عضا� هيأ� مدير� تا پايا� ���� مديريت ش���ركت به ش���ر� �ير تعيين � تصويب شد: 
�قا� محمد�ضا سيفى به ش���ما�� ملى 1063345677 به سمت �ئيس هيأ� مدير� به 
نمايندگى �� شركت پاياپا� ملى (سهامى خا�) با شناسه ملى 10101788578 -�قا� 
محمد جامعى مقد� به ش���ما�� ملى 0062614053 به سمت نايب �ئيس هيأ� مدير� 
به نمايندگى �� ش���ركت توسعه مديريت سرمايه خو���مى (س���هامى خا�) با شناسه 
ملى 10101788787 - �قا� �حس���ا� باقرنيا خر�شاهى به شما�� ملى 0681742801 
به سمت عضو هيأ� مدير� به نمايندگى �� ش���ركت توسعه فنا��� �طالعا� خو���مى 
(س���هامى عا�) با شناسه ملى 10101788618 -�قا� س���عيد �حسانى به شما�� ملى 
0036769819 بعنو�� �حد� �� �عضا� هيأ� مدير� � مديرعامل به نمايندگى �� شركت 
كا�� �ير�� با شناسه ملى 10101789579 كليه �سنا� � ����� بها��� بانكى شامل چك� 
س���فته � غير� همچنين قر�����ها با �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيأ� مدير� � �� 
غيا� مديرعامل با �مضا� 2 نفر �� �عضا� هيأ� مدير� همر�� با م�هر شركت معتبر مى باشد. 
مكاتبا� عا�� ش���ركت با �مضا� مديرعامل شركت همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد. 
بخش���ى ���ختيا��� هيأ� مدير� مند�� �� بنده���ا� 5� 7� 10� 11� 14� 16 ما�� 13 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور�ساسنامه به مديرعامل تفويض گر�يد.
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1022157)


