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مراسم روز هوای پاک را که مدیرکل
حفاظت محیطزیست استان و برخی مسئوالن
شهرستان هم در آن حضور داشتند ،کودکان
دبستانی برگزار کردند تا یک روز متفاوت برای
همه رقم بخورد .حضور کودکان سبب شد
تا صحبتهای سخنرانان نیز تاثیر بیشتری
بر افراد حاضر در سالن داشته باشد .در این
مراسم که روز سهشنبه در سالن هاللاحمر
برگزار شد کودکان دبستان دخترانه مهدیه
قرآن و سرود ملی را خواندند و مجری مراسم
هم یکی از کودکان بود .این کودک سهراب
بهالدینی سرپرست فرمانداری سیرجان را به
عنوان اولین سخنران معرفی کرد.
 تشکلهای غیردولتی فعال
بهاءالدینی ضمن تبریک روز هوای پاک
از همه افراد و تشکلهای غیردولتی که در
جلسه حضور داشتند تشکر کرد و گفت :ما
در سیرجان تشکلهای غیردولتی خوبی داریم
که در حوزه محیط زیست فعالیت جدی دارند.
در آتشسوزیهایی که در مراتع و جنگلهای
اطراف سیرجان اتفاق افتاد اولین کسانی که
حضور یافتند تشکلهای غیردولتی بودند و ما
با کمک آنها توانستیم آتش را خاموش کنیم.
وی ادامه داد در مراسم پیادهروی اربعین امام
حسین (ع) در بلوار امامزاده علی بیش از 70
هزار نفر حضور داشتند و جمعآوری زبالهها
را یکی از تشکلهای غیردولتی انجام داد.
به گفتهی سرپرست فرمانداری در مجموعه
مدیریتی شهرستان توجهخاصیبهتشکلهای
غیردولتی وجود دارد ،زیرا معتقدیم در همه
حوزهها تشکلهای غیردولتی میتوانند منشا
کارهای زیادی باشند و قرار ما بر حمایت از این
تشکلهاست .وی ادامه داد همکاران محیط
زیست هم همکاری خوبی با ما دارند .وی
اظهار امیدواری کرد با حضور مدیرکل محیط
زیست در سیرجان مشکالتی که با نیریز وجود
دارد حل شود.
 تشکیل  40پرونده شکار غیرمجاز
علیاکبر رسولیان رییس اداره حفاظت
محیطزیست سیرجان سخنران بعدی این
مراسم بود .او گفت :همه ساله  29دیماه روز
هوای پاک نام گرفته و شعار امسال هوای پاک
اقدام و عمل است .وی خالصه عملکردی از
اول سال  98تا کنون ارایه کرد .به گفتهی
وی پیگیری ارتقا سطح حفاظتی منطقه شکار
ممنوع گودغول ،دریافت مجوز چاه آب شرب
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انتقاد به ساخت کارخانه مس بلیستر در مراسم روز ملی هوای پاک:

تیری در قلب پاریز

منطقه شکار ممنوع گودغول ،جذب
اعتبار  200میلیون تومان برای حفر چاه،
ساخت حوض انبار  200هزار لیتری در
منطقه گودغول ،ساخت استخر ذخیره
آب در منطقه شکار ممنوع گود غول،
یونجهکاری به میزان  2500متر مربع در
منطقه گودغول ،ترمیم و مرمت حوض
انبارهای منطقه شکار ممنوع گودغول،
راهاندازی آبشخور در منطقه شکار ممنوع
پاریز ،دستگیری متخلفین شکار و صید
و تشکیل بیش از  40پرونده ،تعامل با
اصحاب رسانه ،آموزش مسایل زیست
محیطی در آموزش و پرورش از جمله
اقدامات مهم اداره محیط زیست سیرجان
در ده ماهه نخست امسال بود.
 ایستگاه پایش هوای شهری
نصب شود
مرجان شاکری مدیرکل حفاظت
محیط زیست کرمان صحبتش را با بچهها
آغاز کرد و پس از گفتن یک داستان
محیط زیستی قول داد به کودکان حاضر
در جلسه که  100نفر بودند جایزه بدهد.
وی گفت :آموزش رکن اساسی حفظ مراسم روز هوای پاک در سالن هالل احمر برگزار شد.
محیط زیست است و اگر بخواهیم محیط
زیست سالمتری داشته باشیم باید از االن ایستگاه پایش هوای شهری در شهر سیرجان
برای آن سرمایهگذاری کنیم و از االن بچههای به همت مجموعه ایمیدرو استقرار پیدا کند.
ما نسبت به مسایل محیط زیستی آگاه بار پایش و راهبری هم با مجموعه ایمیدرو باشد
بیایند .وی گفت :من از آموزشوپرورش تشکر و اطالعات را در اختیار ما قرار دهند .این دو
میکنم که به این موضوع اهمیت داده است .ایستگاه تلویزیون شهری دارند و مردم شهر
به گفتهی شاکری مراسم هوای پاک در سیرجان بهترینها حقشان است و باید بدانند
سراسر کشور برگزار میشود .نفس کشیدن چه هوایی را تنفس میکنند و امیدوارم این
از همه چیز واجبتر است .بدون غذا و آب موضوع محقق شود.
میتوان چند ساعت زنده ماند اما بدون نفس
 افتتاح صنعت آالینده
کشیدن یک دقیقه هم نمیتوان زنده ماند.
حسین ایراننژاد دکترای منابعطبیعی
وی ادامه داد :هوای سالم حق همه است و و استاد دانشگاه یزد و مدیر انجمن حافظان
خوشحالم مسئوالن سیرجان و آقای نماینده محیطزیست پاریزکوه به نمایندگی از
در این مراسم حضور یافتند و این به این تشکلهای غیردولتی صحبت کرد .وی گفت:
معنی است که هوای پاک برایشان مهم هوای پاک به عنوان حقی است که گرفتنی
است .وی ادامه داد :از آقای حسنپور تقاضا است و ما با اقدام و عمل میتوانیم کاری را
میکنم که پیگیری بیشتری کنند تا دو انجام بدهیم .ایراننژاد ادامه داد :کوچولوها

ببخشید که حرفهای بزرگانه میزنیم اما باید
اقدامی کنیم و اگر اقدامی نکنیم فردا شما ما را
بازخواست میکنید .به گفتهی وی آذرماه سال
گذشته مدیر روابط عمومی مس سرچشمه در
مورد کاهش آلودگی مس سرچشمه اعالم

 نیم نگاه

 ما مثلي داريم که ميگويند «آب اومد از
مسکهچربتر»جديداباموضوعيمواجه
شدهايمکهاعتراضگستردهشهروندان
را به همراه داشته است .موضوع مربوط به
کارخانهاي است به اسم «مس بليستر».
کرد که در دیماه همان سال پروژه اسید
سولفوریک به بهرهبرداری میرسد و صنعت
مس را رنگ سبز میدهد .دکتر ایراننژاد

عکسی را از دود کارخانه سرچشمه نشان
داد و گفت :اما این عکس مال دیروز است و
مالحظه میفرمایید که اتفاقی نیافتده است و
حرفهایی که زدند عمل نشده است.
وی ادامه داد اما از این موضوع بگذریم ما
مثلی داریم که میگویند «آب اومد از مسکه
چربتر» جدیدا با موضوعی مواجه شدهایم که
اعتراض گسترده شهروندان را به همراه داشته
است .موضوع مربوط به کارخانهای است به
اسم «مس بلیستر» .این یک کارخانه آالینده
است که در شهرک صنعتی پاریز شروع به کار
کرده است .مس بلیستر آشغالترین بخش
باقیمانده صنعت مس را که خودش آالینده
است ،یعنی لجنهای کارخانه ،غبار لیچینگ،
آجرهای نسوز که سالهای سال انواع
آالیندگی را جذب کردهاند را به عنوان ماده

اولیه با سوخت گاز ارزان به مس قراضه
تبدیل میکند .این صنعت است و ما با
صنعت مخالف نیستیم .بار راهاندازی این
کارگاهها یک ارزش افزوده برای شرکت
مس ایجاد میشود و این خیلی خوب
است ،تولید قراضه به نفع شرکت مس
است.
ایراننژاد ادامه داد :اما رونق تولید به
چه قیمتی؟ سرکار خانم شاکری ،دوستان
محیط زیست سیرجان گفتند موضوع را
بررسی میکنیم .آن چیزی که حال ما را
ناخوش میکند این است که این صنعت
کجا قرار میگیرد؟ صنعتی که بر اساس
ردهبندی استقرار صنایع در رده شش قرار
میگیرد باید فاصله چندین کیلومتری
با سکونتگاههای انسانی داشته باشد.
حاال این کارگاه با آالیندههای زیادی
که دارد غبار ،دود و صدای خیلی زیادی
که دارد میآید در ناحیه صنعتی پاریز
مستقر میشود .ناحیه صنعتی پاریز کنار
روستاهای کهوئیه ،شورویه و خود پاریز
قرار دارد .در این ناحیه طبق ضوابطی
که برای آن تعریف شده تا رده سه با یک
ارفاق رده چهار مثل صنایع بلوکزنی و
موزاییکزنی میتواند آنجا مستقر شود .به
گفتهی این دوستدار محیط زیست قرار
بود این شهرک صنعتی برای صنایع تبدیلی
کشاورزی باشد و شروع به فعالیت کند .اما حاال
صدای این کارخانه از فاصله چند کیلومتری به
گوش میرسد و آزار میرساند .وی عکسی
هم از این کارخانه نشان داد و گفت آالیندگی
هم که مشخص است و کسانی که صبح زود
عبور کنند متوجه دود و غبار میشوند .غبار
دودکشها و ...بیخ گوش روستاهای اطراف
است .مجوز استقرار این صنعت از کجا آمده؟
چرا به اسم رونق تولید میخواهند رونق
بیماریهای صعبالعالج را در منطقه داشته
باشید و بچههای ما را مریض کنید؟ ما با تولید
موافقیم اما با تولید پاک موافقیم .ما با تولیدی
موافقیم که حق و حقوق اولیه شهروندان را

که هوای پاک است به رسمیت بشناسد .وی
گفت :نگویند انجیاوها با تولید موافق نیستند
شما صد تا از این کارخانهها را در جای خودش
مستقر کنید .قرار نیست همه درآمد را سود
ببرند ،بخشی را هم برای کنترل آالیندگی
صرف کنند .ما با رونق تولید مخالف نیستیم با
رونق گرفتن انواع بیماریها مخالفیم .در پاریز
شهروندان زیادی با بیماریهای ریوی دست
به گریبان هستند .منطقه پاریز استعدادهای
فراوانی دارد .در کنار این کارخانه ما بهترین
برند پرورش گل رز را داریم .اما این صنعت
آالینده ممکن است این تولیدات را تعطیل
کند .تولیداتی که بدون آالیندگی هستند.
ناحیه صنعتی پاریز که میتواند محل استقرار
صنایع تبدیلی کشاورزی خوب باشد با وجود
این صنعت آالینده از بین میرود .کدام آدم
عاقل میآید یک صنعت ماده غذایی را کنار
این کارخانه بنا کند؟ بحث گردشگری و
محصوالت ارگانیک در پاریز مطرح است.
با تاسیس این صنعت جلوی این کار گرفته
میشود و ما تیشه به ریشه خودمان میزنیم.
وی در پایان گفت :اگر پاریز را مثل یک پیکر
انسان در نظر بگیریم ،سرچشمه به عنوان یک
صنعت بزرگ با آسیبش تیر بزرگی را به بازوی
این پیکر زده است ،درد دارد و اذیت میکند
اما هنوز این فرد میتواند زندگی و کار کند و
صنعت مس بلیستر یک تیر کوچک است اما
در قلب آن فرد.
 رونمایی از دو آهنگ زیستمحیطی
در این مراسم برنامههای دیگری هم اجرا
شد که از جمله میتوان به رونمایی از دو
آهنگ آموزشی محیط زیست (مراقب طبیعت
و بارون) با صدای صادق خزیمه اشاره کرد.
هفتهنامه پاسارگاد هم به عنوان نشریه سبز
سیرجان در سال  98به دلیل پوشش مناسب
اخبار مربوط به محیط زیست معرفی شد.
دبستان دخترانه مهدیه  1نیز به عنوان
مدرسه سبز در سال  98به خاطر فعالیتهای
قابل توجه در زمینه آموزش محیط زیست
لقب گرفت.
در پایان نیز از انجمنهای فعال
زیستمحیطی سیرجان (حافظان محیط
زیست پاریزکوه ،یاوران طبیعت ،مهرورزان
طبیعت ،تیمار حیات وحش سیرجان و
رفتگران طبیعت) به دلیل فعالیتها و
فرهنگسازی پررنگ در حوزه محیط زیست
در سال  98تقدیر به عمل آمد.
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«تیر کوچکی در قلب پاریز» این
گزارش میدانی از آلودگی
تشبیهی از کارخانه مس بلیستر پاریز بود
کارخانه مس بلیستر پاریز:
که حسین ایراننژاد دکترای منابع طبیعی
در روز هوای پاک عنوان کرد .چند روزی
است که کارخانه مس بلیستر در شهرک
صنعتی پاریز افتتاح شده است و برخی از
شهروندان نسبت به سروصدا و آالیندگی
آن اعتراض دارند .این کارخانه بیشتر
شبها مشغول به کار است و صبح زود
میتوان آالیندگی آن را مشاهده کرد.
صبح پنجشنبه هفته قبل ساعت شش
برای تهیه گزارشی به محل کارخانه
رفتیم .از دوراهی پسوجان که صد متر جلو
برویم سمت چپ دو دودکش دود زیادی
به هوا کردهاند و صدای کارخانه کامال به
گوش میرسد .این کارخانه در شهرک
صنعتی پاریز و درست بین روستاهای
کهوئیه وشوروئیه قرار دارد .به جاده اصلی
برگشتیم.
مسبلیسترچیست؟
کارخانه مس بلیستر آلودگی زیادی دارد و محیط زیست بزودی در مورد آن اظهار نظر میکند.
محمد یکی از شهروندان در مورد
کارخانه مس بلیستر گفت :من طی این چند کیلومتر آن طرفتر آنقدر سروصدای کارخانه به میزنند .تمام صنعتهایی که میگوییم برای شهر
روز تحقیقات زیادی در این رابطه انجام دادم .گوش میرسد که فکر میکنی پای کوره ایستادی .پاریز مناسب است اینجا نمیآیند .به گفتهی وی
پسماندهای کارخانه ذوب مس را که حاوی یک ما با این صنعت مخالفیم .چون مشکل قانونی دارد .باید از این به بعد منتظر باشیم صنعت بدتر از این،
سری مواد برای بازیافت هستند در این کارخانه
 کارگرم خواب نمیرود
اینجا بیاید چون بهتر از این صنعت اینجا نخواهد
ذوب و تبدیل به قراضه مس میکنند .این پسماندها
علی زین لزاده که در روستای شوروئیه گلخانه آمد .البته اگر بدتر از این هم وجود داشته باشد.
حاوی تجمع تمام آالیندههای ممکنه در کارخانه تولید گل رز دارد گفت :ما حدود  400متر با این وی ادامه داد :چند روز دنبال این بودیم که صاحب
ذوب هستند .هر سمی که هوای سرچشمه دارد کارگاه فاصله داریم و نزدیکترین ده ما هستیم .این کارخانه کیست اما هیچکس نمیگفت .تا اینکه
این پسماندها به صورت رسوب دارند که در جسم سروصدای این کارخانه مزاحم همه ده است و متوجه شدیم شهرداری پاریز و برخی دهیاریها
ماندند .این مواد کثیفترین و آلودهترین ماده اولیه آلودگی هم که دارد .وی ادامه داد :سروصدا شبها هم در این کارخانه سهیم هستند .از نحوه واگذاری
ممکناست.
خیلی میآید و اگر باد بیاید آلودگی اذیت می کند .ماده اولیه هم اطالعی در دست نیست .گاز و کارگر
در این کارخانه با انرژی ارزان پسماندها را ذوب اگر باد از شمال بیاید دود به سمت ما میآید و اگر از که ارزان است و محصول نهایی را هم خودش
میکنند و کارگران در شرایط کاری خیلی سخت سمت جنوب بیاید دود سمت پاریز میرود .وی ادامه میخواهد.
یدانیم این
کار میکنند .کارگران باید تهپاتیلها را با یک شرایط داد برای شکایت هنوز جایی نرفتیم و نم 
مسئوالن و مقامات شهر پاریز که باید به خواسته
خیلی بد با پتک بزنند و جدا کنند .دست آنها با مواد کارخانه مال کیست .وی ادامه داد :یک کارگر دارم به حق مردم که آلودگی مس است رسیدگی کنند
سمیبرخوردمیکند.بهگفتهیویمحصولنهایی که میگرن دارد و با صدای کارخانه برخی شبها درگیر یک صنعت آالینده شدهاند .وی ادامه داد به
میشود قراضه مس! قراضه مس محصولی است خواب نمیرود .چند روز پیش میگفت شب خواب لحاظ علمی هم آالیندگی این کارخانه باالست.
برای کارخانه ذوب مس که باید حتما درکارخانه نرفتم و روز بعد سرکارنیامد.
امیدواریم برای جلگیری از تنشهای اجتماعی این
ذوب استفاده کنند.
 ناحیه صنعتی را از مزیتهایش موضوعمسالمتآمیزحلشود.
به گفتهی وی آالیندگی این کارخانه سطح انداختیم
وی افزود نمیتوان سرنوشت پاریز را از
شش است و ناحیه صنعتی پاریز برای صنایع
یکی از مطلعان که نخواست نامش فاش شود سرچشمه جدا کرد .از لحاظ تاریخی سرچشمه
ردههای یک تا سه است .محمد گفت :پسماند در این رابطه گفت :با استقرار یک کارگاه بلیستر قریهای بود که از پاریز جدا کردند .ما سرچشمه را
و باطلههای این کارخانه چه میشوند؟ بهترین ناحیه صنعتی پاریز را از تمام مزیتهایی که برایش پذیرفتهایم و قول دادند آالیندگی را کم کنند .به
زمینهای منطقه این اطراف است و پوشش گیاهی ایجاد شده انداختند .االن چه کسی میآید کارگاه فکر هم بودند و هزینه هم کردند اما خیلی تاثیری
هم احیا شده است اما با این کارخانه دوباره طبیعت گالبگیری و عرقگیری اینجا راه میاندازد؟ با این نداشته ولی این کار شدنی است .در بازههای زمانی
از بین میرود .اول صبح که هوا صاف است شش سروصدا هیچکس نمیآید ،میروند جای دیگر خاصی مثال در بهار آالیندگی زیاد است اگر عمل

شهرداری پای
صنعت آلوده را به
پاریز باز کرد

کنندآلودگیسرچشمهبرایپاریزقابلتحملاست
و پتانسیلها را به خطر نمیاندازد.
 پتانسیلهای پاریز زیاد است
علیرضا بادیهنشین که دکترای کشاورزی دارد
در مورد پاریز میگوید :ما در منطقه پاریز مجموعه
پتانسیلهایی داریم که میتوانند نیازهای مردم را
برطرف کنند که یکی از این نیازها اشتغال است.
این پتانسیلها چه هستند؟ به گفتهی وی علیرغم
آلودگی سرچشمه یکی از مهمترین پتانسیلهای
منطقه تولید محصوالت ارگانیک مثل عرقیجات
است .همین االن نسترن پاریز خیلی معروف است و
عرقنسترن،بیدمشکوگالبمیتوانداشتغا لزایی
قابل توجهی داشته باشد .محصوالتی مثل زرشک
و زعفران هم در منطقه قابل پرورش است.
سردرختیهای این منطقه شهرت دارند و بهترین
محصوالت در این منطقه تولید میشده و هنوز هم
تولید میشود و اگر برنامه حمایتی باشد بهتر هم
میشود .باید روی این موضوع سرمایهگذاری شود.
نکته مهم این است که ما در منطقه پاریز آب داریم.
قنات و چشمهسارهای مهمی داریم و قبال آب
مدیریت میشده و از زمانی که کارخانه سرچشمه
رونق گرفته این موضوع برایشان کماهمیت شده
است.
وی ادامه داد بحث دوم گردشگری است .هم
گردشگری طبیعی و هم گردشگری تاریخی .به

گردشگری تاریخی اصال توجه نشده و
ماحصل کار در پنجاه سال اخیر این شده
که خیلی از آثار تاریخی از بین برود .اما
هنوز بخشی مانده و باید حفظ شود .اگر
االن اراده باشد میتوان خیلی چیزها را
برگرداند .بحث دیگر گردشگری طبیعی
است .در شهرستان تنها جایی که امکانات
زیرساختی خوبی برای گردشگری وجود
دارد پاریز است .این که کوهستانی باشد و
آب و هوای خوب و مجموع شرایط فراهم
باشد .همین مختصر سرمایهگذاریهایی
که در این رابطه شده جواب گرفتهاند و
نشان میدهد چقدر ظرفیت دارد.
ما نمیگوییم صنعت نباشد اما همه
صنعت این صنعت آالینده نیست.
مسئوالن پاریز باید روی این مسایل کار
کنند و اگر میخواهند کارخانه بزنند
به این موارد لطمهای وارد نکنند .تولید
صنعت گلخانهای میتواند اشتغا لزایی
بکند .حفاظت و تکثیر و پرورش حیات
وحش یکپتانسیلبرایمنطقه است.این
نوعصنایعمیتواندپتانسیلهایمنطقهرا
به خطر بیاندازد.
اماعلیاکبررسولیانرییسادارهحفاظتمحیط
زیست در اینباره میگوید :با توجه به شکایتهایی
که به محیط زیست رسیده در تاریخ 98/10/30
بازدیدی از این کارخانه بهعمل آمد و پس از
بررسیهای الزم منعکس میشود .وی در پاسخ به
این سوال که آیا این کارخانه مجوز محیط زیست
دارد یا نه گفت؟ هنوز مستنداتی در خصوص داشتن
مجوز محیط زیست ارایه ندادند.
 یک آقایی چرتوپرت میگوید
اسماعیل صفورایی شهردار پاریز از پاسخ
دادن به سؤالهای پاسارگاد طفره رفت و گوشی
را قطع کرد .وی در پاسخ به این سوال که آیا
کارخانه مجوز محیط زیست دارد؟ گفت :همه
چیز دارد .او در پاسخ به این سوال که گفته
میشود این کارخانه آالیندگی دارد تحقیقی
توپرتهایی
انجام شده است؟ گفت :یک چر 
یک آقایی میگوید ،اصال چنین چیزهایی
نیست .این یک کار عامالمنفعه و مال شهرداری
و دهیاریهای بخش است .سروصدایی که
میدهند یک نفر است نه مردم .نمیدانم چه
کسی به شما گفته این مردمی نیست .وقتی به
شهردار پاریز گفتم من رفتم و از کارخانه بازدید
کردم ،گفت :من جلسه دارم خداحافظ و گوشی
را قطع کرد.

خبر

بذرپاشی ده هکتار از اراضی سوخته

 پاسارگاد :به همت تعدادی از اعضای
انجمن حافظان محیط زیست پاریزکوه و
همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان سیرجان برنامه بذرکاری در
عرصههای آتشسوزی منطقه گودهای خورا در

روز پنج شنبه سوم بهمن برگزار شد .علیرغم
سردی هوا و در یک روز بارانی با حضور  21نفر
سطحی معادل  10هکتار بذرکاری با گونه بادام
کوهی و بذرپاشی با گونه دارویی آنقوزه شیرین
انجام دادند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک

 پاسارگاد :همایش دوچرخهسواری روز ملی
هوای پاک برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره
حفاظت محیط زیست سیرجان؛ در این همایش که با
حضور مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کرمان و

با همت انجمن رفتگران طبیعت سیرجان و با حمایت
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر روز سهشنبه برگزار
شد دوچرخهسواران سیرجانی از میدان کشتی تا
ورزشگاه امام علی را رکاب زدند.

دستگیری عامل زندهگیری کبکهای وحشی
 پاسارگاد :عامل زندهگیری کبکهای
وحشی قبل از هرگونه اقدام دستگیر شد .علیاکبر
رسولیان رییس اداره حفاظت محیطزیست در این باره
گفت :پس از برقراری ارتباط تلفنی از سوی شهروندان،
ماموران گارد حفاظت و پیشگیری محیط زیست با
حضور نامحسوس موفق شدند فردی را که با طعمه
قرار دادن کبکی در قفس و قرار دادن دام در اطراف
آن قصد زندهگیری کبکهای وحشی را داشت ،قبل از
هرگونه اقدامی دستگیر کنند .فرد متخلف عنوان کرد

از تخلفات زیستمحیطی بیاطالع است و از این بابت
به شدت اظهار ندامت و پشیمانی کرد ،مورد راهنمایی
قرار گرفت و پس از کسب اطالع کامل از وضعیت
حیاتوحش و وظیفه هر انسان برای حفاظت از محیط
زیست ،متعهد شد که در راستای حفاظت از محیط
زیست گام بردارد.
از این فرد یک قطعه کبک وحشی زنده و ادوات
زندهگیری کشف و ضبط شد .پرنده مذکور پس از
تایید دامپزشک حیات وحش در طبیعت رها میشود.

مناقصه عمومی اصالح و بازسازی و تجهیز
یک دستگاه خودرو سنگین آتشنشانی اویکو

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/55ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «طراحــي ،خريد تجهيــزات ،نصب
و راهانــدازي سيســتم دوربينهــاي مداربســته شــهرك مســكوني ،مجموعــه ورزشــي شــماره  2و
محوطــه مهمانســراي» خــود را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
شــركت واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكنندگان
از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
دوشــنبه مــــورخ  98/11/21در محــــل دفتر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتر مرکــزی تهران
ميباشــد .زمــان بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز دوشــنبه مــورخ  98/11/14مقــرر شــده اســت .شــركت معدني
و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.
CMYK

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

ـر
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه عمـ
ـرکت توسـ
شـ
در نظــر دارد جهــت اصــاح و بازســازی و تجهیــز یــک دســتگاه خــودرو
ســنگین آتشنشــانی اویکــو را بــه شــرکتهای دارای حداقــل پروانــه
بهرهبــرداری در خصــوص تجهیــز و بازســازی خودروهــای آتشنشــانی یــا
شــرکتهای دارای گریــد  Aتجهیــزات آتشنشــانی و امــداد و نجــات و
خدمــات شــهری و تجهیــزات کاربریهــای خــاص واگــذار نمایــد.
لــذا از شــرکتهای ذیصــاح متقاضــی دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت
ـخ  1398/11/09بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
اخــذ اســناد مناقصــه از تاریـ
آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن مهلــت دريافــت اســناد مناقصــه از ســايت :ســاعت 15:00
مــورخ 1398/11/15
 -2آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات 15:00 :مــورخ
1 3 9 8 /1 1 /1 6
 -3شركت در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.
 -4مبلغ سپرده شركت در مناقصه 95/000/000 :ریال
 -5هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از پروژه1398/11/12 :
 -8محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك  ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر
 -9تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي

مديريت امور حقوقي و قراردادها

