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بیژن ادبی
اس��تان کرمان پس از تقسیمات س��الهای اخیر استان
خراس��ان ،بزرگترین استان کشورمان محسوب میگردد.
طبق آمارهای رس��می منتشر شده س��ال  1393در بین
استانهای کشور ،کرمان با بیش از  5هزار و  245میلیارد
تومان ،باالترین ارزش افزوده ساالنه معادن مربوط را دارا
است .بر اساس همین جداول آماری مذکور ،بیشترین آمار
شاغالن در بخش معدن مربوط به استان کرمان با بیش از
 19هزار شاغل است .بر اساس همین پس زمینه میتوان
به این ارزیابی برسید که معادن و بنگاههای عظیم صنعتی
چه جایگاه با ارزشی در سرانه ملی و بودجه ساالنه کشور و
بهویژه برای مردم همین استان دارد.
با گس��ترش معادن ،وس��عت بس��یار زی��ادی از زمینها،
بهصورت روزمره «کند و کاو» میشود و در اغلب اکتشافات
و متعاقب آن استخراج معادن ،معموالً به رگههای غنیتر و
با کیفیتتری برخورد میکنند و طبیعتاً به عطش توسعه
و پیشروی متصدیان امر نیز افزوده میشود .این روند در
همه جای دنیا معمول است .همه کشورهایی که از ذخیره
معدنی برخوردار هس��تند ،سعی میکنند به بهترین وجه
و با بیش��ترین حجم و بازدهی بتوانند از آنان بهرهبرداری
کنن��د .در حوالی زادگاه ما دو س��اختار معدنی عظیم در
حال فعالیت مستمر هس��تند :گلگهر و سرچشمه .البته
این معادن از منظر شاخصههای توسعه اقتصادی از قبیل

سیرجان در محاصره معادن سنگ و مس و جای خالی
ِ
پژوهش کارشناسان محیطزیست
تحقیق و

عطشتوسعهمعادن
و آالیندگی های ناخواسته
اش��تغال بس��یار موفق عمل کردهاند و اگر مواردی مانند
بومیس��ازی نیروه��ا نیز به به طور جدی در دس��تور کار
قرار گی��رد ،در زمینههای اقتصادی واقعاً در س��طح ملی
حرفهای زیادی برای گفت��ن دارند .آن چه بههیچوجه
طبیعی نیست و در این میان مغفول میماند ،جای خالی
مندان محیطزیست
پژوهش متخصصان و عالقه
تحقیق و
ِ
ِ
است که به شدت احساس میشود .حقیقتاً در زمینه مقابله
با اثرات ناخوشایند محیطزیستی و کاهش آالیندگیهای
ای��ن اَب َ ر مع��ادن اقدامات خاصی انجام نشدهاس��ت و این
موض��وع یک نقطه ضعف جدی قلمداد میش��ود .چندی
پی��ش علیرضایی رئیس اداره محیطزیس��ت س��یرجان،
محیطی
در گفتگو با رس��انههای محلی ،رویکرد زیس��ت
ِ
گلگهر را مطلوب ندانسته و گفتهبود« :آالیندگی گلگهر

علی حاج محمدی

در حال�ی ک�ه در آخری�ن ش�ماره س�ال
گذش�ته در گزارش�ی که پیرامون تصمیم
جدی ش�هرداری در ممنوعیت دفن اجساد
مردگان در بهش�ت زه�را بهصورت مفصل
منتش�ر ش�د آمده بود که از ای�ن تاریخ به
هیچ وجه هیچگونه دفنی در بهش�ت زهرا
نخواهیم داشت ،اما شنیدیم که باز هم این
مصوبه نقض ش�ده اس�ت .از آنجا که بحث
انتقال اموات به آرامستان جدید یک بحث
فنّی و علمی بهمنظور کاهش صدمات روحی
و بهداشتی بهشهروندان بهخصوص ساکنان
ش�هرکهایی اس�ت که در اطراف بهش�ت
زهرا تا نزدیکی قبور خانه ساخته و زندگی
میکنند ،در گفتگو با س�رکارخانم س�میه
پورپاریزی مدیرعامل سازمان آرامستان با
وی چند سؤال در این رابطه مطرح کردیم.
***
 خان�م پورپاریزی ابت�دا بگوئید مصوبه
اولی�ه ب�رای عدم دف�ن اموات در بهش�ت
زهرای قدی�م مربوط به چه زمانی اس�ت و
چرا این مصوبه در این س�الها معطل مانده
تا اینکه اواخر س�ال بهطور جدی اعالم شد
که از ابتدای امس�ال دیگر هیچگونه دفنی
در بهشت زهرا نخواهیم داشت؟
این مصوبه مربوط به سال  93است اما در طی این
سالها بهطور کامل اجرایی نشده دلیل عمده آن
جدی نبودن
هم عدم حمایت ش��هرداران وقت و ّ
برخی اعضاء ش��ورا در اجرای مصوبهای است که

نس��بت به دو سال گذش��ته کاهش داشته است اما هنوز
شرایط مطلوب نیس��ت و کار بهصورت غیر اصولی انجام
میش��ود و ریزگردهای موجود در گلگهر با کوچکترین
بادی در هوا معلق ش��ده و آلودگ��ی ایجاد میکنند و باد
نیز آنها را به س��مت س��یرجان هدای��ت میکند ».این
فعلی زیستمحیطی سیرجان
مسئول ،مهمترین دغدغه
ِ
را موضوع ریزگردها اعالم کرد .البته وی معتقد بود که این
مخاطرات ،پیام ِد برداش��ت غیر اصولی از معادن هستند.
همین یک قلم را در نظر بگیرید و خودتان تا انتهای این
داس��تان واقعی و تلخ را حدس بزنی��د .اگر مجموعههای
ِ
صنعت��ی و معدنی ع�لاوه بر دغدغههای مالی ،احس��اس
ضرورت و تعهد در زمینه مس��ئولیتهای اجتماعی خود
نکنند ،وقوع فجایع زیس��تمحیطی دور از ذهن نیس��ت.
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خوزستان و بهخصوص ،شهرستان اهواز آئینهای تمامنما
از اشتباهات و کمکاریهای مسئوالن مربوطه است که در
مقابل چشمان همگی ما قرار دارد .ریزگردهادر هر کجای
وطنم��ان که به وجود بیایند و خس��اراتی به بار بیاورند،
نتیجه دس��تکاری غیر اصولی و غیرمنطقی در زیستبو م ِ
ما هستند.
در حقیقت وقت��ی مجموعهای صنعتی یا معدنی ،اولویت
خود را بر درآمدزایی هر چه بیش��تر و به هر قیمتی قرار
ده��د و از عواقب فعالیتهایش��ان از قبی��ل وجود انواع
آلودگيه��اي صنعتي و ذرات معلق ناش��ي از حفاريها و
اقدام��ات مرتبط با آن در فضاي كارخانهها و نش��ت انواع
آلودگ��ي به س��فره آبهاي زير زميني ،خاک و پوش��ش
گیاهی و بسیاری معضالت اینچنینی بیخبر باشد .البته
در این میان رسانهها نقش بسیار مهمی دارند .البته گاهی
رس��انهها به علت لحاظ کردن برخی مصلحتسنجیها و
مسایل مالی علیالخصوص مبحث رپرتاژ آگهی در مقابل
بسیاری از مخاطرات زیستی که بنگاههای عظیم اقتصادی
یا کارخانهها و نهادهای صنعتی ایجاد میکنند ،س��کوت
میکنند .البته این مصلحتسنجی اغلب در شهرستانها
بیش��تر پیش میآید و رس��انههای کش��وری بهخاطر از
دس��ت ندادن مخاطب��ان خود ،با صراحت بیش��تری این
معض�لات را نقد ،تحلیل و افش��ا میکنن��د .مدتی پیش
رسانههای کشوری هش��دار دادند که انتشار دود ناشی از
فعالیت کارخانه مس سرچش��مه ،تهدیدی برای سالمت
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انس��انها و باعث نابودی انواع گونههای گیاهی و جانوری
این منطقه است .بیش��ترین تأثیرات منفی بر روی منابع
طبیعی ،از نحوه کنترل و دفن زبالهها و نخالههای صنعتی
و معدنی ،پسابها و شیرابهها ایجاد میشود که در تمامی
جهان راهکارهای دقیق و علمی برای پیشگیری از اثرات
فاجعهبا ِر رها ش��دن این پسابها در دشتها و رودخانهها
وج��ود دارد .رودخانه پلنگ��ی در چارگنبد یکی از همین
مس��ائلی بود که اخیرا به وجود آمد و در مصاحبه نگارنده
با رئیس فعلی اداره محیطزیس��ت س��یرجان هم مطرح
ش��د .هرچند بخش صنعت و معدن مصرفکنند ه تنها ۲
ن مشکالت
درصد از آب کشور است ،اما یکی از بزرگتری 
پیشروی جامع ه معدنی کشور ،بحث کمبود و تأمین آب
است.
سیرجان هم از این قاعده مستثنی نیست .بحث انتقال آب
از بندرعباس و ش��یرین کردن آب یکی از مباحثی است
که به عنوان راهکار در دست اجرا است .در پایان متولیان
معادن را به بازخوانی و تدقیق اصل  50و سرنوشتس��از
قانون اساس��ی دعوت میکنم ب��دان امیدکه همگان تابع
ت
ی اسالمی ،حفاظ 
این مثیاق ملی باش��یم« :در جمهور 
ن
ی بعد باید در آ 
ل امروز و نسلها 
ت ك ه نس�� 
محیطزیس 
ی
ی داشت ه باشند ،وظیف ه عموم 
ی رو ب ه رشد 
ت اجتماع 
حیا 
ن
ی و غیر آ 
ی اقتصاد 
ن رو فعالیتها 
ی میش��ود .از ای 
تلق 
ن
نآ 
ل جبرا 
ب غیر قاب 
ت یا تخری 
ی محیط زیس 
ك ه با آلودگ 
مالزم ه پیدا كند ،ممنو ع است»

آیا ممنوعیت دفن مردگان در بهشت زهرا باز هم نقض میشود!

دیگر دفن سفارشی نخواهیم داشت
گفتگو با مدیرعامل سازمان آرامستان سیرجان

خودش��ان تصویب کرده بودند .اما از  97/1/1با
توجه به نامههایی که سازمانهایی مثل بهداشت
و محیطزیس��ت نوش��تند و همچنی��ن اع�لام

نارضایتی س��اکنین همجوار بهشت زهرا اجرای
این مصوبه را به جد در دس��تور کار قرار دادیم و
آقای شهردار هم همکاری و حمایت فوقالعادهای

کلینیکساختمانیلوکس

نظارت و اجرای کلیه کارهای ساختمانی
طراحی و اجرای نمای آلومینیوم
و فروش ورق آلومینیوم به قیمت کارخانه

آدرس :سیرجان ،نجف شهر ،بلوار ولی عصر
 09132452943مهندس صفی زاده

نقـد و
اقساط

برای اجرایی شدن این مصوبه داشتهاند.
جدی
وقت
 چ�را ش�هرداران و ش�ورای
ّ
نبودند؟
دلیلش را باید از خودش��ان بپرس��ید که در واقع
نوعی فرار از قانون بود.
 از فروردین امس�ال که تأکید بر انتقال
اموات به آرامس�تان ش�ده چه تعداد فوتی
داشتهایم و چگونه عمل شده؟
از  97/1/1تعداد اموات شهرستان  23نفر بوده
که  13نفرشان در آرامستان دفن شده 6 ،نفر در
روستا 3 ،نفر در قطعات خصوصی.
 تصمیم گیری در مورد قطعات خصوصی
چگونه است؟
تا االن دفن میشده اما االن قطعات خصوصی در
حال تعیین وضعیت هس��تند و قرار است معادل
آن در آرامستان جدید بهصورت قطعه خصوصی
به صاحبانشان واگذارشود.
 با این وضع از این تاریخ در این قطعات
هم دفن صورت نخواهد گرفت؟
قرار بر همین موضوع است.
 شنیدیم که در قطعات عمومی هم دفن

انجام شده آیا تأیید میکنید؟
فقط ی��ک مورد ب��وده که خانوادهش��ان تأکید
داشتند ما در سال  92قطعه را خریداری کردیم
که البته چنین چیزی نیست .من تمام تالشم را
کردم که قان��ون را در این مورد هم رعایت کنم
اما اقوام متوفی با رابطهای که با آقای عس��کری
رئیس ش��ورا و آق��ای معتمدی معاون ش��هردار
داش��تند رفتند نامهای از آقای عسکری گرفتند
مبنی بر دفن در بهش��ت زهرا ک��ه البته در این
رابطه هم در جلسه شورا صحبت شد و قرار شد
که دیگر چنین موردی نداشته باشیم .البته این
افراد ادعا داشتند که این قبر را سال  92از آقای
آبیار خری��داری کردهاند که اگ��ر چنین چیزی
بهفرض صحت وجود هم داش��ته باش��د تخلّف
اس��ت چون هیچ شهرداری حق پیشفروش قبر
را ندارد و پیش فروش قبر ممنوع و تخلّف است.
چرا میگوئید تخ ّلف است؟
چون در زمان شهرداری داوود قاسمینژاد یکی از
همکاران ما فوت کرد ،ایش��ان دستور داد متوفی
را در میان قبرها دفن کنند .سازمان بازرسی که
آمد این کار را تخلّف اعالم کرد.

دوست عزیز و گرانقدر

جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی
درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای آن مرحوم علو
درجات را آرزومندیم.
جواد غضنفرپور
هئیت ووشو شهرستان سیرجان

 در م�ورد قطعه ش�هدا و جانب�ازان و
همچنی�ن قطعه هنرمن�دان چه تصمیمی
گرفته شده؟
فقط قطعه ش��هدا در این م��کان وجود خواهد
داشت و ش��هدا همچنان در همین محل دفن
میشوند ،اما اعضای خانواده شهدا و جانبازان
و همچنین هنرمندان در آرامستان قطعه ویژه
خواهند داش��ت و پیکرهایشان در آرامستان
دفن میشود.
ً
قبلا ی�ک مق�دار در
 در آرامس�تان
ارتباط با موضوع قبله و مالکیت رس�می
زمین آرامستان برای مردم ایجاد نگرانی
شد که شنیدیم دیگر این نگرانی نیست.
از نظر شما هم آیا این نگرانیها رفع شده
است؟
بله بحث تعیین دقیق قبله آرامستان که انجام
ش��ده و هیچ مشکلی نیست .در مورد وضعیت
زمین هم الزم است عرض کنم زمین آرامستان
در تملک صددرصدی ش��هرداری است و هیچ
مش��کلی از ای��ن بابت نیز وجود ن��دارد .این
حرف بیموردی بود که آن زمان زده شد.

دوست گرامی جناب آقای

مرتضی ساعدی

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر و اجر مسئلت داریم.
امین بلوردی

