گزارش

اواخر تیرماه سال  1400بود که سیل یکی
از روستاهای شهرستان بافت در استان کرمان به
چار» را فرا گرفت .چوپان ده ،کنار گله
نام «تلخه
شدن سیل را زودتر
و در کوهستان بود که روان
از همه دید و فورا خود را به روستا رساند و
موقع فرار
مردم را باخبر کرد و همه توانستند به
کرده و جان خود را نجات دهند.
یافتگان این س���یالب
روز بعد اما نجات
مهیب روایت هولناکی از این ماجرا داش���تند؛
دیدند همراه با جریان
که با چشم خود می
این
های
سنگ
های بزرگ و قلوه
س���نگ
آب ،تخته
غلتد؛ بسیاری از این
شمار به سمت روستا می
بی
ها شد و درختان حتی  20ساله
ها وارد باغ
سنگ
ها اما انگار
سنگ
گردو را کمرشکن کرد .قلوه
ماموریت دیگری هم داش���ت :پرکردن مزارع
گفتند ما
و کشتزارها؛ طوری که کشاورزان می
ایم.
مان را گم کرده
مزرعه
ها از کجا آمده بود؟
کنید این سنگ
فکر می
کاری.
گمان از یک فعالیت معدن
بی
ای���ن معدن ،پ���س از مدت کوتاهی از
های
سبب مخالفت
فعالیت در اوائل دهه نود ،به
ای
گس���ترده ،خوابید؛ اما در زمانی که جاده
ساختند ،حجم زیادی از خاک و
برای آن می
سنگریزه را به داخل دره و در مسیر رودخانه

که به س���بب وجود معادن بس���یار زیاد ،به
هایی
بهشت معادن ایران شهرت یافته ،مخالفت
های معدنی انجام
نس���بت به برخی از فعالیت
ها ،معدن
ترین آن
گرفته که شاید یکی از مهم
شاه در شهرستان بافت باشد
آهن کوه
س���نگ
چار ،زیانباربودنش
که در جریان س���یل تلخه
هویدا ش���ده است .این معدن ،در اوایل دهه
کار کند
خواست شروع به
 90خورشیدی می
داران توسعه
اما با اعتراض بسیاری از دوست
پایدار در اس���تان و کشور کارهایش خوابید.
کاری در منطقه
داری به معدن
های دامنه
مخالفت
شده بحرآسمان در جنوب استان به راه
حفاظت
افتاد .همین اسفند گذشته اعتراضات و کارزاری
با حدود  5هزار امضا برای لغو فعالیت معدن
مس بر روی کوه عرش در شهرس���تان بافت
ش���کل گرفته است؛ وزارت صمت اما تاکید
های اکتشاف ،استعالم
دارد که در صدور پروانه
دهد.
الزم را انجام می
ام���ا به هرحال هرنوع فعالیت معدنی،
زیس���ت دارد؛ از آلودگی
تبعاتی برای محیط
دادن اجباری حیات
وخاک گرفته تا کوچ
آب
جانوری و خشکاندن پوشش گیاهی.

ها باشد ،اسید یا باز تولید
ها یا سولفات
کربنات
شود .چه آب حالت اسیدی پیدا کرده و چه
می
دست
ها ،مناطق پایین
آب
حالت قلیایی ،این زه
دهند .در برخی
خود را حتما تحت تاثیر قرار می
از معادن ،این آب آنالیز ش���ده و اگر اسیدی
شود تا  PHآن
باشد ،به آن آهک افزوده می
نزدیک به صفر یا خنثی شود و به این طریق،
یابد».
پذیری کاهش می
میزان آسیب
پرس���م آیا در مرحله حفاری نیز،
 میزیست
های جدی به محیط
کاری آسیب
معدن
کند؟
وارد می
های
دهد«:فعالیت
مهندسحکیمیپاسخمی
تنهایی تخریب چندانی
طور واحد و به
معدنی به
به دنبال ندارد بلکه مجموعه اقدامات اس���ت
ش���دن ،آث���اری را برجا
که پس از عملیاتی

کند.
هایی را وارد محیط زیست می
همین آالینده
زیست
برخی معادن در کشور برای حفظ محیط
اند از جمله در مس
های خوبی برداش���ته
گام
سرچش���مه کارخانه اسید احداث شده که با
فعالیت آن ،بیش از  90درصد از گاز تولیدی
جذب شده و اجازه پخش آن در محیط داده
شود.
نشده و از آن اسید سولفوریک تولید می
گذاری محل دپوی باطله نیز از اقدامات
عایق
زیست
تر محیط
دیگر است که به حفظ بیش
کند».
کمک می
ست
کاری در دنیا این
«استانداردهای معدن
که باید بخش���ی از درآمد فعلی را در جایی
گذاری کنید و پس از پایان عمر معدن،
سرمایه
هایی را که از
آن می���زان را برداری���د و خاک
معدن خارج کردید ،برگردانید تا زمین به حالت
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معدنی کشور و با اختالف زیاد
ترین استان
مهم
رتبه اول اس���تان معدنی را به خود اختصاص
داده است ،به طوری که  70درصد از حقوق
شود.
دولتی معادن از استان کرمان وصول می
های دولت و استان نیز ،توسعه معدن
سیاست
و صنایع معدنی اس���ت .در بودجه  1401و
در برنامه هفتم توس���عه استان کرمان باید 12
درص���د در بخش معدن 9 ،درصد در بخش
صنعت 4 ،درصد در بخش کش���اورزی و 6
درصد در بخش خدمات رش���د داشته باشد.
دهد که عمال رشد استان
این ارقام نش���ان می
باید در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد با
این تاکید که توسعه پایدار در گرو حفاظت از
زیست است».
محیط
«سازمان صمت طبق قانون معادن کشور،

نایابی تعریف درست از کانی

مهندس باصره در برابر این پرس���ش که
ها
تری���ن آالیندگی را کدام نوع از معدن
بیش
دهد478«:
کند ،پاسخ می
در اس���تان ایجاد می
برداری در استان داریم
معدن دارای پروانه بهره
طور دقیق گفت که کدام آسیب
توان به
و نمی
ای
زند .هر معدنی ارزش افزوده
تری می
بیش
قدر این
دارد؛ ممکن اس���ت در یک معدن ،آن
ها و
ارزش افزوده باال باش���د که کل تخریب
توان گفت که معادن
ها را بپوشاند؛ اما می
آسیب
بزرگ اس���تان اقدامات زیست محیطی بسیار
ها
کنند تا تخریب
خوبی انجام داده و دنبال می
ترین میزان خود برسد».
به کم
وی در برابر این پرسش که چرا با وجود
هایی که در صدور مجوزهای
گیری
س���خت

جدال بیپایان معدن و طبیعت

طبیعتدگردیسشده

مهندس جواد حکیمی ،کارشناس استخراج

*مهندس جواد حکیمی ،کارشناس استخراج معدن :معدنکاری مراحل متعددی از
حفاری و انفجار تا بارگیری و حمل از نقطهای به نقطه دیگر را شامل میشود
*خاک معدنکاری در زمینی بکر ریخته شده و شکل زمین را تغییر میدهد
*روی خاک قبل از این ،گیاهانی روییده بود که با تخلیه خاک این پوشش گیاهی از
میان میرود
*تخلیه خاک در درهها همه این جانداران دره را مجبور به کوچ اجباری میکند
*فعالیتهای معدنی بهطور واحد و بهتنهایی تخریب چندانی به دنبال ندارد بلکه
مجموع ه اقدامات است که پس از عملیاتیشدن ،آثاری را برجا میگذارد
ریخته بودند.
حدود  ۱۰س���ال بعد ،سیل که آمد ،این
جا کرد
های بزرگ معدنی را با خود جابه
نخاله
عرض دره ،روی هم تلمبار کرد؛
و در نقاط کم
در نتیجه ،جلوی آب را گرفته و باعث تغییر
مسیر سیالب شد.
همچنین ،حجم زیادی از این س���نگ و
والی ،به همراه سیل به روستا آمد و وارد
گل
های مردم شد ،در حالی که در سمت دیگر
باغ
های معدنی وجود نداشت،
رودخانه که نخاله
سیالب مسیر باز خود را طی کرد و وقتی آرام
والی.
گرفت ،نه سنگ بود و نه گل
ترین تصاویر از
ای���ن یکی از روش���ن
تواند به
کاری می
هایی است که معدن
آس���یب
دهد که ورود
زیست وارد کند و هشدار می
محیط
کاری خودخواهانه
ضابطه به طبیعت و دست
بی
تواند داش���ته باش���د.
در آن چه عواقبی می
کاری نباید
این اما بدان معنا نیس���ت که معدن
زیست از ارکان مهم
باشد؛ در حالی که محیط
کاری نیز که در
توس���عه پایدار است ،معدن
رس���د ،بسیاری
نهایت به تولید ابزارهایی می
از نیازها را برطرف و پیش���رفت را سرعت
های معدنی
بخشد .بنابراین استمرار فعالیت
می
زیس���ت از جمله
در کنار حفاظت از محیط
نظر دارند؛
الزاماتی است که همگان بر آن اتفاق
دار
های معدنی ،دوس���ت
اما آیا همه فعالیت
اند؟
زیست
محیط
در یک دهه گذش���ته در استان کرمان

اطالعات
باره به خبرنگار روزنامه
معدن در این
کاری مراحل متعددی از حفاری
گوید«:معدن
می
ای به
و انفج���ار تا بارگیری و حمل از نقطه
شود .پس از استخراج،
نقطه دیگر را شامل می
بخشی از ماده معدنی به کارخانه منتقل و فرایند
گیرد؛ بخش دیگر اما
تغلیظ بر رویش انجام می
عنوان ماده باطله ،بارگیری و در محلی دیگر
به
های
دپو خواهد ش���د که از آن پس ،تخریب
شود».
زیست تازه آغاز می
تر محیط
جدی
ک���ه این خاک در زمینی بکر
«اول این
ریخته ش���ده و شکل و مورفولوژی زمین را
ای از حالت طبیعی
تغییر داده و در واقع ،منطقه
شود؛ روی این خاک قبل
خارج و مسطح می
از این ،گیاهانی روییده بود که با تخلیه خاک
رود؛ در ادامه
این پوش���ش گیاهی از میان می
کار ،این خاک معموال در جایی تخلیه و دپو
تری دارد مثال در دره؛
شود که ارتفاع پایین
می
های س���طحی و
ها عموم ًا جریان
در این دره
ه���ای قدیمی وجود دارد و همین باعث
آب
شود که وحوش و پرندگان زیادی در آن
می
منطقه پناه گرفته و زیست داشته باشند .تخلیه
ها اما همه این جانداران را مجبور
خاک در دره
کند».
به کوچ اجباری می
«عالوه بر این ،وقتی این ماده معدنی دپو
رود؛ از
ش���ود ،نفوذپذیری آب نیز باال می
می
آنجا که در این ماده(سنگ معدنی) خردایش
انجام شده ،با ورود آب به آن ،انحالل صورت
گیرد؛ حاال اگر این ماده معدنی از خانواده
می
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گذارد».
می
کاری ،چه از نوع زیرزمینی و
«از مع���دن
شود .هنگامی که
ای ایجاد می
چه روباز ،حفره
های جاری منطقه در
نزوالت ج���وی یا آب
داخل آن متمرکز شود ،پس از نفوذ به داخل
الشعاع قرار
های زیرزمینی را تحت
خاک ،آب
کند».
داده و در نهایت ،آب را آلوده می
پرسم در مرحله انفجار که با آلودگی
 میصوتی فراوان همراه اس���ت ،چه بخشی از
گیرد؟
زیست تحت تاثیر قرار می
محیط
مهندس حکیمی«:ش���اید در بدو شروع
استخراج معدن ،انفجار تاثیر اولیه را داشته باشد
ولی به مرور که معدن به نیمه عمر و یا پایانی
رسد ،طبیعتا ماده اصلی کمی دارد و
خود می
تواند ش���اخصی
در چنین معدنی ،انفجار نمی
برای تخریب باشد».
کاری ام���ا در فرایندها،
«پ���س از معدن
های تغلیظ و ذوب فعال اس���ت و
کارخانه

طبیعی خود برگشت کند .این اصل اگر رعایت
ش���ود و وزارت صمت پیگیری کند و حتی
برای شروع ،در یک معدن انجام شود ،تاثیرات
گذارد و به مرور،
بسیار نیکویی بر محیط می
گیرند .ضمن
کاوان دیگر نیز از آن الگو می
معدن
هایی که ناشی از عملیات استخراج
این که کانال
هایی برای
تواند جاذبه
ماده معدنی است نیز می
گردش���گری و ژئوتوریسم باشد و در واقع،
تواند،
صنعت دیگری پس از توقف معدن می
فعال شود».

ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺰر ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  107ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺧﺰ� ﺗﺮ�ﻧﺴﻔﻮ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  107ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ � ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ � 10760026870ﻋﻮ�
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��
 1401/02/14ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ �� ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ��ﻳﺎﻛﻨﺎ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺰ� ﺗﺮ�ﻧﺴ���ﻔﻮ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ
ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �ﺻﻼ� � ﺗﻐﻴﻴﺮ�ﺗﻲ �� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ

استعالم از دستگاههای مسئول

مه���دی باصره -مع���اون امور معادن و
صنایع معدنی س���ازمان صمت استان کرمان
هایی در
ها و س���ختگیری
گوید :نظارت
می
گیرد
های معدنی انجام می
خصوص فعالیت
ترین آس���یب به محیط زیس���ت وارد
تا کم
وشنود با خبرنگار
ش���ود .وی در ادامه گفت
«:کرمان
افزاید
روزنامه اطالعات به سخنانش می

آﮔﻬﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺧﺮداﻳﺶ ﺣﺪود  300ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳـﻨﮓ رﻳﺠﻜﺘﻰ ﺳـﺮﻧﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺳـﻨﺎﺑﺎد از ﺳـﺎﻳﺰ  50ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳـﺎﻳﺰ  0ﺗﺎ  6ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ
ﺷﻤﺎره 210423

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ » ﺧﺮ��ﻳﺶ ﺣﺪ��  300ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﺳ���ﻨﮓ �ﻳﺠﻜﺘﻰ ﺳﺮﻧﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
�� ﺳ���ﺎﻳﺰ  50ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪ��� ﺳ���ﺎﻳﺰ  0ﺗﺎ  6ﻣﻴﻠ���ﻰ ﻣﺘﺮ « ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ
 1401/02/07ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﮔﺮ��.
ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻫ���ﺎ� ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ �� �ﻳﻦ ﺣﻮ�� �ﻋ���ﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� ��
ﺻﻮ�� ﺗﻤﺎﻳﻞ � ﺑﺎ ��ﺳ���ﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺳ���ﻤﻰ ﺑﻪ �ﻳﻤﻴﻞ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����
 info@simidco.comﺗﻘﺎﺿﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻧﻤﻮ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ���
ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ���� �ﻳﻞ ��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺸ��ﻬﺪ� ﺑﻠﻮ�� �ﻛﻴﻞ �ﺑﺎ�� ﻧﺒﺶ �ﻛﻴﻞ �ﺑﺎ�  �6ﭘﻼ�  – 1ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ
9178686742

کاری،
پیش از ش���روع هرگونه عملیات معدن
ش���ده از س���وی
در مناطق چهارگانه اعالم
زیست ،حتما از سازمان مسئول استعالم
محیط
گیرد.
می
ای باش���د
اگر محدوده معدنی در منطقه
شده یا شکار
که اعالم ش���ود منطقه حفاظت
ممنوع و یا ش���امل هرنوع محدودیت قانونی
شود .اگر
دیگر است ،اجازه فعالیت داده نمی
زیست
ها هم نباش���د و محیط
در این محدوده
شود ،هر
تشخیص دهد که آالیندگی ایجاد می
زیست بگیرند
تصمیمی که کارشناسان محیط
ش���ود و
بردار حل می
پیگیری و با کمک بهره
زیست تفاهم داریم و در
در این زمینه با محیط
حال همکاری هستیم».
هایی
کاری در ذات خود تخریب
«معدن
کاری در کشور،
دارد اما هر نوع فعالیت معدن
هایی
نامه و بخشنامه
در قالب قانون معادن و آیین
است که وجود دارد».

کاری دارید ،هر از گاهی از گوش���ه و
معدن
کنار اس���تان صدای اعتراض مردم محلی و
شود ،پاسخ
زیست بلند می
داران محیط
دوست
ش���ود طبق
دهد«:مجوزهایی که صادر می
می
قانون اس���ت و عرض ک���ردم که پیش از
کاری ،از منابع طبیعی استعالم
شروع هر معدن
گیریم و اگر مخالفت کنند ،جلوی کار را
می
گیریم .اگر هم مجوزی صادر شده ،مربوط
می
برداری؛ اکتشاف هم
به اکتش���اف بوده نه بهره
تخریب چندانی ندارد».
های معدنی
«اقدام برای ش���روع فعالیت
چهار بخش دارد؛ درخواست ،پروانه اکتشاف،
برداری؛
گواهی کشف و چهارمی پروانه بهره
متاس���فانه مردم عام و حتی برخی از محافل
ها را ب���ه نام معدن و
تخصص���ی همه این
کنند؛ اما معدن جایی است
کاری تلقی می
معدن
شده دارد و فعالیت
که ذخیره اقتصادی و اثبات

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ روﻟﺮ ﺑﺮاى روﻟﺮ اﺳﻜﺮﻳﻦ

راهکارهایی برای همپوشانی معدنکاری

راهکارهای استاندارد جهانی برای کاهش
کاوی
کاری و نیز معدن
های مع���دن
آس���یب
هاست:
این
جایگزینی پوشش گیاهی منطقه
ها در آن
ی که باطله
ا 
کردن محدوده
عایق
شود تا نفوذپذیری آب در آن کاهش
دپو می
یابد
های منطقه
بررس���ی و آنالیز مستمر آب
سازی آب
حوالی معدن برای خنثی
ریزی برای بازگرداندن
و در آخر :برنامه
معدن به حالت قبل از اکتشاف ،وقتی که عمر
تواند
ن راهکارها می
است .ای 
آن به پایان رسیده
زیست را
دار محیط
کاری سبز و دوست
معدن
رقم زند.
در ای���ن ارتباط در جه���ان ،هواداران
زیس���ت افریقا از کش���ورهای غربی
محیط
اند این چکاد را در همپوش���انی
خواس���ته
محیطی که خود در ایجاد
های زیست
آس���یب

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳــــﺎن
ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﻓﺮاﺧﻮان

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع

1

ﻋﻤﻮﻣﻰ

147541

ﺳﻪ ردﻳﻒ ﭘﻠﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﺷﺮح درﺧﻮاﺳﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻗﻼ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻓﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ �ﮔﻬﻰ ﻓﻮ� �� ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  https://srm.kscco.irﻗﺎﺑﻞ ��ﻳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴ���ﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸ���ﺘﺮ ﺑﻪ �� ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ (051) 41522268ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺧﺮاﺳﺎن

ﻓﺮاﺧــﻮان ﺷﻨﺎﺳـــﺎﻳﻰ ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨــــﺪه
و ﻣﺠﺮى ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ دو ﻣﺮﺣﻠــﻪاى
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻞ �ﻳﺮ�� ﻣﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ�ﺳﻰ � ﭘﻴﺶ ���ﻳﺎﺑﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ��ﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨﻰ� ﻣﺎﻟﻰ � �����
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎ� ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� » ﺗﻬﻴﻪ � �ﺟﺮ�� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ� ��ﻫﻨﻤﺎ � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ« ﺑﺮ�� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎ�� ﺑﺎ��� ﺑﺰ�� �ﻳﺮ��
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
�� ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﻓﻌﺎ� � ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ �� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ �� �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ��ﺣﺪ
�ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺪ�ﻧﻰ )ﻏﺮ�(� ﺑﻠﻮ�� ﮔﻴﺎ� ﺷﻨﺎﺳﻰ )ﺷﻤﺎ�(� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺪ���� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ� ����
��� ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺮ��� ﺑﺎ��� ﺑﺰ�� �ﻳﺮ��� ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﭘﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻞ �ﻳﺮ�� ﻣﺎ� )ﻛﻴﺎ� ﭘﻨﻞ( ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1496991677ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﻨﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ���ﻳﺎﺑﻰ:
 �ﺧﺮﻳﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�� �ﮔﻬﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ� �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﻰ� ﻛﺪ �ﻗﺘﺼﺎ�� �ﺧﺮﻳﻦ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ���ﻰ ﺷ���ﺪ�� ﺗﺮ��  4ﺳﺘﻮﻧﻰ ﺳ���ﺎ� ﺟﺎ��� �ﺧﺮﻳﻦ �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ� �ﻇﻬﺎ�ﻧﺎﻣﻪ ���� �ﻓﺰ���� ��ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺠﻮ�ﺳﻘﻒﻫﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼ�� ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ � ...
 ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ� ﺻﻼﺣﻴﺖ � ﻣﺠﻮ�ﻫﺎ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ�ﻫﺎ � ﻣﺮ�ﺟﻊ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ���ﻣﻪ ﻛﺎ�� �� �ﻣﻴﻨﻪ �ﻣﻜﺎﻧﺎ� � ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�� ﻛﻔﺎﻳﺖ � ﻣﻬﺎ�� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻛﻠﻴﺪ� � �ﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪ� �� ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﻗﺒﻠﻰ �� ﺑﺨﺶ ﻓﺮ�� � �ﺟﺮ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ �� ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ� ﻣﻌﺘﺒﺮ� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ� ﮔﺎ��ﻧﺘﻰ � ﺧﺪﻣﺎ� ﭘﺲ �� ﻓﺮ��ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ �� ﺳﺎﻋﺎ� ����� ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� �� 02146025097ﺧﻠﻰ  1615ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  :1ﭘﺲ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ���ﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ��� �ﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�ﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ���ﻳﺎﺑﻰ ��ﻟﻴﻪ �� �ﺣﺮ�� ﻧﻤﻮ�� �ﻧﺪ� ��ﺳﺎ�
� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ �ﻧﺠﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻓﻖ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ  :2ﺷﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮ�� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﻛﺮ� � ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���
ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

اند ،یاری رساند.
آن نقش داشته
گویند این چالش را کشورهای
آنان می
اند و خود آنان باید در
وجود آورده
غرب���ی به
اجرای راهکارها کمک کنند.
کاری و دگردیس���ی اقلیم و دپوی
معدن
های معدنی ،پیامدهای ویرانگری برای
نخاله
وهوای افریقا
بهداشت و امنیت غذایی و آب
داشته است.
کاری بر ذخی���رگاه آب ،بخش
مع���دن
ها و
بوم
کش���اورزی ،بهداشت مردم و زیست
گونی زیستی،
های جانوری و گونه
ریس���تگاه
ها و قلمروهای س���احلی تاثیر غمبار
جنگل
گذاشته است .چکاشد افریقا به سبب وابستگی
به کش���اورزی دیم در براب���ر این تغییرات
پذیرتر شده است.
آسیب
زیس���ت ،بازگرداندن
ه���واداران محیط
دانند
ها را به ریخت گذشته ،غرامتی می
زیستگاه
که باید پیمانکاران غربی بپردازند .ریزگردها و
کاری تا کیلومترها
خاک و غبار برآمده از معدن
تاثیر ویرانگر خود را بر زندگی بومیان و کودکان
و بیماران و پرندگان گذاشته است .گاهی غبار
ای از پوشش گیاهی
کاری بخش گسترده
معدن
یا س���بزی و گیاهان خوردنی را در زیر بار
کند.
سنگین خود دفن می
اسما پورزنگیآبادی

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻧﻮﺑﺖ دوم (

ﺷﻤﺎره 207543
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ � ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮ�ﮔﻴﺮ ﺳﻨﺎﺑﺎ� �� ﻧﻈﺮ ����� ﺗﺎﻣﻴﻦ » ��ﻟﺮ
ﺑﺮ�� ��ﻟﺮ �ﺳ���ﻜﺮﻳﻦ« ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎ�� ﺧﻮ� �� ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻃﺒﻖ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ����� ﺻﻼﺣﻴﺖ ��ﮔﺬ��
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� �� ﻛﻠﻴﻪ ﺷ���ﺮﻛﺘﻬﺎ� ﺗﻮ�ﻧﻤﻨﺪ �� �ﻳﻦ ﺣﻮ�� �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� ��
ﺻﻮ�� ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮ� �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� ﺑﺎ ��ﺳ���ﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺳ���ﻤﻰ ﺑﻪ �ﻳﻤﻴﻞ
ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����  info@simidco.comﺗﻘﺎﺿﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ��� ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ � 1401/02/14ﺳﺖ � ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ
���� �ﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮ��.
ﻣﺸ��ﻬﺪ� ﺑﻠﻮ�� �ﻛﻴﻞ �ﺑﺎ�� ﻧﺒﺶ �ﻛﻴﻞ �ﺑﺎ�  �6ﭘﻼ�  – 1ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ
9178686742

منطقه به ش���اکی پرداخ���ت و برای جبران
خسارت در محل خود هزینه شود».
«نکته خیلی مهم ،بازگشت سهم استان از
حقوق دولتی است .معدنی که حقوق دولتی
پ���ردازد 88 ،درص���د از این مبلغ را برای
می
کند و  12درصد از
حقوق دولتی پرداخت می
آن س���هم بازسازی است که به حساب منابع
رود و باید برای بازس���ازی پوشش
طبیعی می
ها
گیاهی منطقه هزینه شود؛ با این  12درصد ده
توان بازسازی کرد».
برابر تخریب را می
«س���ال گذشته استان کرمان  10هزار و
 600میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را به
خزانه کشور واریز کرد که حدود  70درصد
از حقوق دولتی کل کشور است.
 12درصد این میزان س���هم بازسازی و
های منابع طبیعی بوده که
برای جبران تخریب
اعتباری ح���دود  1400 ،1300میلیارد تومان
شود .اگر این رقم را برای بازسازی منطقه
می
ها را جبران
به استان بیاوریم ،آیا همه تخریب
کند ولی
کن���د یا خیر؟ قطع���ا جبران می
می
متاس���فانه معموال این پول به استان بازگشت
شود».
نمی
«ش���ورای معادن ،طی یکی-دو س���ال
گذش���ته ،خیلی جدی پیگیری کرده تا سهم
اس���تان را از حقوق دولتی بگیرد و امیدواریم

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘـﻰ دوده ﻓــﺎم ) ﺳﻬـﺎﻣﻰ ﻋـﺎم (

ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮﻳﺪ 30ﻫﺰ�� ﻋﺪ� ﭘﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ��ﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ���� ﻓﺎ�
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ��� :ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ�� ��ﻗﻊ ��ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ��ﻓﻮ�
ﺷﻤﺎ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1401 /M-06 :
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ���� ﻓﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺗﺎﻣﻴﻦ 30ﻫﺰ�� ﻋﺪ� ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻮﺑﻰ ﺟﻬﺖ ��ﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮ�ﺷﻨﺪ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻟﺬ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� � ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ����� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺧﺬ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ1401/1/30ﻟﻐﺎﻳﺖ1401/2/19ﺑﻪ ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ���� ﻓﺎ� ﺑﻪ ���� �ﻳﻞ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ��� 88871265 -7ﺧﻠﻰ  450ﻳﺎ  407ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ��ﺳﺎ� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ �����1401/2/19ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
���� ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼ��ﻪ  :ﺗﻬﺮ�� �ﻣﻴﺪ�� �ﻧﻚ�ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷ���ﻬﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻰ�ﺑﻌﺪ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ��ﻧﺮﺳ���ﻴﺪ� ﺑﻪ ﺑﺰ�ﮔ���ﺮ�� ﻣﺪ���ﺟﻨﺐ ﭘﺎ��
�� � �ﺗﺶ�ﭘﻼ� 8

ﺟﺪﻭﻝ

24486

ﻃﺮﺍﺡ :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

اﻓـﻘـﻰ:
 - 1ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ�  -ﻧﺎﺣﻴﻪ
 �� - 2ﮔﺮ� ﭼﻴﺰ� ��� -ﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ�  -ﻫﻤﺪ�
 – 3ﺣﺮ� �ﺿﺎﻓﻪ  -ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻨﺴ��ﺮ��  -ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ
�ﻳﺪ� ﺗﺮ�ﻳﺪ ﻣﻰ ﻧﮕﺮ�  -ﻓﺮ�� � ﺷﺨﺼﻰ
� - 4ﺳﻢ  -ﺗﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ�
��� - 5ﺷﻰ ﺑﺎ ��ﻛﺖ  -ﭘﻮ� �ﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  �� -ﺗﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﻰ ﺷﻮ�
 - 6ﻣﻘﺎﺑﻞ �ﺑﺘﺪ�  -ﭘﺸﺖ ﺳﺮ  -ﻣﻴﻮ� ﻣﺮﺑﺎﻳﻰ
� - 7ﺳﻴﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳﻰ ��� -ﺧﺎﻧﻪ �ﻳﺒﺎﻳﻰ �� ﺧﻮ�ﺳﺘﺎ� -
ﻧﺎ��ﺳﺖ
 - 8ﻣﻘﺎﺑ��ﻞ �ﺛﺒﺎ�  -ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ �ﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺮ� �
ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ ﺷﻮ� �� -ﻳﻴﺪ� � ﺑﺎﻟﻴﺪ� � ��ﻳﺶ
 - 9ﻗﻮ�ﺑﺎﻏﻪ ﺑﻪ ��ﻓﻮﻟﻰ  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎ���  -ﭘﻴﺮ ﻛﻨﻌﺎ�
 – 10ﻣﺎ�� ﻣﺤﻠﻰ  �� -ﺷﺮﻋﻰ � �� -ﻳﻦ �ﻗﺖ
 - 11ﺗﻦ � ﺑﺪ�  -ﻣﺎ� ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻤﺮ�  -ﺟﻨﺖ � ﻓﺮ���
� - 12ﺳ��ﺘﮕﺎ� ﻣﺒﺪ� �ﻧ��ﺮ�� �ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﻪ �ﻧﺮ��
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ � -ﻳﻮ�� ﺑﻠﻨﺪ
�� - 13ﺣ��ﺪ ﭘﻮ� ﻫﺮ �� ﻛ��ﺮ�  -ﺗﺤﺘﺎﻧﻰ  -ﺧﺎﻟﻰ –
ﻣﺨﻔﻒ ﻫﺴﺘﻢ
 - 14ﻧﺎﻣﻰ �ﺧﺘﺮ�ﻧﻪ  -ﺑﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ�ﺗﺴﺘﺎ�  -ﻗﻮ�
-15ﻛﻮﻫ��ﻰﺑﻴﻦﺗﺒﺮﻳ��ﺰ�ﻣﺮ�ﻏﻪ-ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦﭼﻴﺰ�
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ��� � �ﺟﺒﺎ�
ﻋـﻤـﻮدى:

 - 1ﺳﭙﺮ��  -ﺷﻬﺮ� �� �ﺳﺘﺎ� ﮔﻠﺴﺘﺎ�
��-2ﺣﺎ�ﻟﺮ�ﻳﺪ�-ﺳ��ﺎ�ﮔﺎ��-ﺳ��ﺎﻻ�ﺳﺲ�
ﺳﻴﺐ �ﻣﻴﻨﻰ
 - 3ﻛﻮﭼﻚ � -ﺳﻄﻰ �� -ﺿﻰ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺟﺪ�ﻳﻰ
 - 4ﻣﻴﻮ� ﭼﻨﺪ �ﻧﮓ  -ﻧﻮﻋﻰ �ﻳﺎﺳﺖ  -ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ  -ﻧﺎ� ﺗﺮﻛﻰ
 - 5ﺟﻤ��ﻊ �ﻧﺪ  -ﻇﺮ� ﺳ��ﻔﺎﻟﻰ ﺑ��ﺰ�� � ﺧﻤﺮ�
ﻣﺎﻧﻨﺪ  -ﺷﻜﺎ�
 - 6ﮔﺮﻳﻪ � ����  -ﻏﻠﻂ ﮔﻴﺮ �����  -ﺑﺨﺸﻰ �� �ﻧﮕﻠﻴﺲ
 - 7ﻛﻠﻪ  -ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎ��  -ﺳﺤﺎ� ��� -ﻳﺖ ﺷﺪ�
 - 8ﻧﺎﻣﻰ ﭘﺴ��ﺮ�ﻧﻪ � �� -ﻧﮕﺸ��ﺘﺎ� �ﺳ��ﺖ � ﭘﺎ �� -
ﺧﺒﺮﮔﺰ��� ﻫﺎ
 - 9ﻳﻘﻴﻦ ��ﺷ��ﺘﻦ ﺑﻪ �ﺣﻤﺖ ﺧﺪ��ﻧﺪ � �ﻣﻴﺪ ﺑﺴ��ﺘﻦ
ﺑﻪ ��  -ﻣﺴﺎ�� ﺷﻄﺮﻧﺞ � -ﻟﻴﻞ � ﺑﺮﻫﺎ�  -ﺧﺪ��ﻧﺪ
 - 10ﻓﻴﻠﻤﻰ �� ﻣﺤﻤﺪ ��ﻣﻨﺶ  -ﺻﻔﺖ ﺳﺮ�  -ﭘﺪ��
 - 11ﻧﺎ��ﺳﺘﻰ  -ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�  -ﭘﻴﺸﻮ�
 - 12ﺷ��ﻬﺮ� �� ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﻧﺎ� ﻋﺒﺪ� ﺑﺎ�ﻳﮕﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎ -
ﻋﺎ� � ﻧﻨﮓ � -ﻟﺪ��
 - 13ﮔﻞ ﺗﺎ�� ﭼﻴﺪ� ﺷﺎ���  ����� -ﭘﺲ �� ﺑﻴﻤﺎ�� -
ﺣﺮ��� ����
 - 14ﻧﺎ� �ﻧﺎﻧﻪ  -ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻴﺰ  -ﻓﺘﻨﻪ �ﻧﮕﻴﺰ�
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آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

برگشت سهم طبیعت از حقوق کانیها

در ادامه ،معاون معدن س���ازمان صمت
اس���تان کرمان در برابر این پرسش خبرنگار
برداری
روزنام���ه اطالعات که اگر پس از بهره
هایی به
محرز ش���ود که یک معدن تخریب
دنبال دارد ،طبق قانون باید متوقف ش���ود؟
ای آالینده باشد
دهد«:اگر محدوده
پاس���خ می
هایی مثل محیط
و مشکل ایجاد کند ،دستگاه
توانند
زیس���ت ،جهادکشاورزی و صمت می
گوید در این شرایط ،تا
شاکی شوند؛ قانون می
یک درصد از فروش معدن باید برای بازسازی

با همکاری همه متولیان ،این اتفاق رخ دهد و
بتوانیم ضمن توسعه معدن و افزایش اشتغال
ها به منابع طبیعی و
در این بخش ،آس���یب
محیط زیست را جبران کرده و یا به حداقل
برسانیم».

*مهدی باصره -معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمان:
نظارتها و سختگیریهایی در خصوص فعالیتهای معدنی انجام میگیرد تا
کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود
*سازمان صمت طبق قانون معادن کشور ،پیش از شروع هرگونه عملیات
معدنکاری ،در مناطق چهارگانه اعالمشده از سوی محیطزیست ،حتما از سازمان
مسئول استعالم میگیرد
*«معدنکاری در ذات خود تخریبهایی دارد اما هر نوع فعالیت معدنکاری در
کشور ،در قالب قانون معادن و آییننامه و بخشنامههایی است که وجود دارد
*اگر محدودهای آالینده باشد و مشکل ایجاد کند ،دستگاههایی مثل محیط زیست،
جهادکشاورزی و صمت میتوانند شاکی شوند
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ﺷﺮﻛﺖ �ﻣﺎ�ﻧﺪ �ﻧﺮ�� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�(
ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻣﺎ�ﻧﺪ �ﻧﺮ�� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ )ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ( �� ﻧﻈﺮ ���� .ﭘﺮ��� ﺗﻬﻴﻪ � ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ � �ﺟﺮ�� ﻧﻤﺎ� ﺳﻴﻤﺎ�
ﺷﺴﺘﻪ �ﻧﮕﻲ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻛﻨﺘﺮ� � ﭘﺴ���ﺖ ﺑﺮ� ��ﺣﺪ �ﺑﮕﻴﺮ ﺧﻮ�� ��ﻗﻊ �� ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻧﺮ��
ﭘﺎ�� )ﻋﺴ���ﻠﻮﻳﻪ( �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� �ﻳﺼﻼ� ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺷﺮ�ﻳﻂ
ﭘﺮ��� .1:ﻣﺤﻞ �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ�� :ﺳﺘﺎ� ﺑﻮﺷ���ﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ� ﻓﺎ� �� ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ� ﺷﺮﻛﺖ
�ﻣﺎ�ﻧﺪ �ﻧﺮ�� ﻋﺴ���ﻠﻮﻳﻪ .2ﻣﺪ� �ﻣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﻛﺎ� 6 :ﻣﺎ� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ�� .1:ﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ � ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ�� .2ﺷ���ﺘﻦ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ � �� 5ﺷ���ﺘﻪ �ﺑﻨﻴﻪ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﻛﺸ���ﻮ�  .3ﺗﻮ�ﻧﺎﺋﻲ ���ﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻧﻮ� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ �� .ﻛﻠﻴﻪ �ﺷﺨﺎ�
ﺣﻘﻮﻗﻲ ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ �� ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ
��� � ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ � 1401/02/08ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ�
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ � �� 5ﺷ���ﺘﻪ �ﺑﻨﻴﻪ �� ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﻛﺸﻮ� �
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ � ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� � ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 500�000ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰ��( �ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ�
ﺷ���ﻤﺎ�� ) (2643041483ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎ�� ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎ�� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﻨﺎ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻣﺎ�ﻧﺪ �ﻧﺮ�� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ��
ﺑﻪ ���� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ �ﻣﺎ�ﻧﺪ ��ﻗﻊ �� ﺑﻮﺷ���ﻬﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ� ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� �ﻧﺮ�� ﭘﺎ���
ﻓﺎ� �� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ� ﺳ���ﻪ ��� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎ�� ﺷﻴﺮﻳﻨﻮ� ﺳﻤﺖ ﭼﭗ� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻲ �ﻣﺎ�ﻧﺪ� �ﻣﻮ�
ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ� ���ﺋﻪ � �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﺰﺑﻮ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ 07737295558
ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺳ��ﺎﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ�� * :ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  17ﻣﻮ��
 1401/02/17ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

شود و اگر هم تخریبی
معدنی در آن انجام می
ایجاد ش���ود ،در این مرحله است؛ متاسفانه
تعریف درس���تی از معدن وجود ندارد و همه
نامند».
کاری می
این مراحل را معدن
ک���ه برخی جلوی فعالیت معدنی را
«این
گیرند ،اقدامی مغایر قانون
که مجوز دارد ،می
اس���ت .مجوزها در چارچوب قانون صادر
ی وجود دارد ،از طریق
که نگران 
ش���ده و چنان
های قانونی باید دنبال شود».
پیگیری
«اگر ش���خصی بدون مج���وز بخواهد
برداش���ت غیرمجاز از معدنی را انجام دهد،
قان���ون صراحت دارد که نیروی انتظامی باید
جلوی آن را بگیرد».
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