بهداشت و سالمت
مصطفی امیری مقدم
پاری��ز هم��واره در تی��ررس آالیندگیها
بوده اس��ت .از دیرباز کارخانه عظیم مس
سرچشمه برای این منطقه جز مخاطرات
ری��وی و تنفس��ی برای م��ردم و خطرات
زیس��تمحیطی برای درخت��ان و حیات
وحش چیزی در بر نداشته است .موضوعی
که هرازگاه دستمایه گزارشهای نگارستان
در این س��ال ه��ا بوده اس��ت .آنطرفتر
مجتمع مس خاتون آب��اد تهدید دیگری
اس��ت که همواره سالمت محیطزیست را
در منطقه تهدید کرده است .اما به تازگی
راهاندازی کارخانه تولید ورق بلیس��تر در
9کیلومت��ری جنوب پاری��ز واکنشهایی
برانگیخ��ت .ای��ن کارخانه ک��ه متعلق به
شهرداری و درآمدش ویژه کارهای عمرانی
ش��هرداری و دهداریهای محل است روز
چهارش��نبه دوم بهمن ب��ا حضور مدیران
و مس��ئوالن شهرس��تان ،مدیران شرکت
شهرکهای صنعتی استان و معاون وزیر
صنعت و تجارت افتتاح شد .واکنشها به
احداث این کارخانه متفاوت بود و عدهای
موافق و عدهای مخالف داش��ت .مخالفین
سعی در برجسته کردن موضوع آالیندگی
آن را داشتند و معتقدند این کارخانه نیز با
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آیا کارخانه جدید ذوب ضایعات مس در منطقه شوروییه آالیندگی دارد ؟

دفاع شهردار پاریز از کارخانه بلیستر مس

وجود منافعی که دارد آالینده است.
یکی از ش��هروندان پاریزی ک��ه خود را
محم��ود و از کارکنان مس سرچش��مه
مینامید و نخواس��ت ن��ام کاملش برده
ش��ود گفت :ما پاریزیها شانس نداریم.
ای��ن کارخانه هم مثل بقی��ه کارخانهها
ج��ز ضرر و زیان برای م��ا ندارد .وی که
از تأخی��ر در پرداخ��ت حقوقش ناراحت
بود گف��ت :در یک ش��رکت پیمانکاری

مردی که خانوادهاش
اعضای بدنش را بخشیدند

فداکاری به سبک
یک خانواده
سیرجانی
همسر زنده یاد اصغر انداچه:
اطمینان دارم مرحوم همسرم
از این تصمیم راضی است

در قس��مت تأسیس��ات برق در مجتمع
مس کار میکنم و امروز روز اس��تراحتم
است .از وی پرس��یدیم کارخانه بلیستر
چه ض��رری ب��رای ش��ما و پاری��ز دارد
گفت :میگویند اینج��ا را آلوده میکند.
م��ا آلودگی هوا کم داش��تیم که این هم
اضاف��ه ش��د .او البته از محت��وای کاالی
تولیدی کارخانه بیاطالع بود .حس��ین
ایرانمنش که خود را معلم بازنشسته در

پاریز مینامید نیز در این گفتگو شرکت
کرد و در پاسخ همین سؤال گفت :البته
باید مض��رات و منافع ه��ر کارگاه را در
کنار هم ببینیم .پاریز بهدلیل نداش��تن
زمین مناس��ب هر کجایش که کارخانه
بزنند مضراتی دارد و البته بیمنفعت هم
نیس��ت اما در این مورد چون از جزییات
آن اطالعی ن��دارم نمیتوانم نظر بدهم.
وی افزود :اآلن چیزی که بیشتر از همه
نیاز اس��ت ایجاد شغل اس��ت .جامعه ما
جامعهای اس��ت که بیکاران زیادی دارد
و همین بیکاریها خود منشأ فساد است.
با پدر یکی از کارکن��ان کارخانه نیز که
فرزندش را به شیفت کارگاه رسانده بود
مقاب��ل کارخانه صحبت کردی��م تا نظر
همه را گرفته باشیم .او که خود را محمد
و مغ��ازهدار مینامید گفت :چهل س��ال
اس��ت من در پاریز مغ��ازه دارم و با آبرو
زندگی ک��ردهام .دو پس��ر دارم که یکی

مریم کاظمی
بیمار  40ساله س��یرجانی جان بیمار دیگر را
نجات داد .این خبری بود که در فضای مجازی
منتش��ر ش��د .منبع خبر را دنبال کردم تا به
خانواده اش دسترسی پیدا کنم .خانواده ای که
رضای خدا را در تصمیم سخت شان جستجو
کردند.
مرحوم اصغر انداچه که دچار مرگ مغزی شده
ی بود که
بود در بیمارستان رهنمون یزد بستر 
علیرغم تالش مس��تمر کادر درمانی به دلیل
عارضه مغزی درگذش��ت .خانواده آن مرحوم
با مش��ورت یکدیگر برای رض��ای پروردگار به
این تصمیم رس��یدند تا جان ف��رد دیگری را
با اهدای اعضای س��الم بدن عزیزشان نجات
دهند .با کمک مس��ئول اهدای عضو دانشکده
علوم پزشکی ش��مارهای از بستگان مرحوم به
دس��ت میآورم و با تماسی که با وی میگیرم
از زمان مراسم مرحوم مطلع میشوم .عصر روز

چهارش��نبه به همراه بان��و دکتر صفاری مدیر
امور بیماریهای خاص و بانو بیگلری مس��ئول
اهدای عضو دانشکده به محل مراسم میرویم .با
مجلسی بیریا مواجه میشویم .ابتدا سراغ مادر
مرحوم را میگیریم .پیرزنی است بسیار آرام و با
تمأنینه اما سوگوار.

آگهی مزایده فروش زمین دهیاری شریفآباد

(نوبت دوم)

دهیاری شریفآباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  71شورای اسالمی روستا تعداد  10قطعه زمین از طریق مزایده
به فروش رساند .عالقهمندان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه نمایند .ضمن ًا هزینه
آگهی روزنامه بر عهده برندگان مزایده میباشد .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه میباشد.

تازه از خدمت برگش��ته و این یکی چند
سال بیکار بود ولی نگذاشتم بروند دنبال
شغل کاذب ولی اآلن اینجا رفته سر کار.
او گف��ت :تعداد جوانهای بیکار زیادند و
هر کس کاری کند آنها بروند س��ر کار
عاقب��ت بخیر میش��ود .وی در خصوص
بحث آالیندگیها که سؤال بعدی ما بود
گفت« :برو پس��رم خدا روزیات را جای
دیگ��های حواله کند باع��ث تعطیلی این
کارخانه نشو! ».
◄ شهردار پاریز چه گفت
مهن��دس صفورایی ش��هردار پاریز که
خود و ش��ورای ش��هر پاریز مسئولیت
راهاندازی کارخانه تولید بلیس��تر را که
متعلق به ش��هرداری اس��ت ب��ر عهده
دارن��د در ای��ن گ��زارش ب��ه خبرنگار
ماگفت :مخالفان کارخانه تولید بلیستر
اهداف سیاس��ی دارن��د و نمیخواهند

به هر کس ک��ه میآید خوشآمد میگوید و از
رفتن فرزندش نال ه ی آرامی میکند خانم دکتر
دستهگلی از طرف دانشکده تقدیمش میکند
هرچند در مقابل کارش��ان ناچیز اس��ت .وقتی
میدان��د از کجا آمدهایم از ما تش��کر میکند.
میگوید :پسر خوبی داشتم اما خیلی زود رفت.
شاید قسمتش این بود .دستانش را بهسوی خدا
میگیرد« :خدایا راضی هس��تم به آنچه خودت
خواستی» .دستم را در دستش میگیرد .دستان
ن��رم و چروکیده اش نش��ان از داغ��ی دارد که
در دلش نشسته اس��ت .اما چهرهی مهربانش
نش��ان از آرامش��ی دارد که بعد از انجام کارش
به او دست داده است .از مادر اجازه میخواهیم
و به سمت همس��ر مرحوم میرویم .زن جوانی
است با چهرهای سوگوار که آرام گریه میکند.
ان��گار خداون��د در مقابل ف��داکاریاش صبری
ب��زرگ به او داده تا با قضیه کن��ار بیاید .وقتی
می خواهد صحبت کند متوجه میشوم در اثر
فش��ار و استرس��ی که به خاطر از دست دادن

کسی موفق ش��ود و گرنه چه کسی از
اش��تغالزایی و درآمدزایی برای منطقه
ناراحت اس��ت .او گف��ت :این افراد چرا
از مجتم��ع مس کارخانه سرچش��مه و
خاتون آباد نمیگویند ولی چسبیدهاند
ب��ه ی��ک کارخان��ه کوچک ک��ه تمام
مراح��ل مجوزهای قانون��یاش را طی
کرده است .از ش��هردار پاریز پرسیدیم
آیا ش��ما مج��وز محیطزیس��ت و اداره
کل صنایع را ه��م دارید که گفت :اگر
نداشتیم که نمیتوانستیم آن را احداث
و افتت��اح کنی��م .این کارخان��ه وقتی
افتتاح شد مدیران شرکت شهرکهای
صنعتی اس��تان و معاون وزیر معدن و
تج��ارت خود حضور داش��تند .اصوالً تا
مجوز محیط زیس��ت نباش��د اداره کل
صنایع جواز تاس��یس نمیدهد ،پروانه
بهرهبرداری نمیدهد .برای تأسیس این
کارخانه پس از کارشناس��ی و تصویب

همس��رش به او واردش��ده تاره��ای صوتیاش
ملتهب ش��ده و صدایش گرفته است .با همان
صدای آرام و گرفته از ما تشکر میکند .خانمها
بیگلری و صفاری اقدام خداپسندانه خانواده را
میس��تایند و از او و مادرش تشکر می کنند .از
همسر مرحوم انداچه میخواهم تا در گوشهای
کمی خلوتتر چنددقیقهای در علت حادثه با او
صحبت کنم که قبول میکند .میگوید 9 :سال
بود ازدواجکرده بودیم .مرد ساده و مهربانی بود و
تا جایی از دستش برمیآمد به اطرافیانش کمک
میکرد .چند روز پیش سردرد شدید گرفت که
السالم) مراجعه
به بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
کردیم .سردرد او ادامه داشت تا اینکه پزشکان
گفتند رگهای س��رش گرفته و یا عفونت پیدا
ک��رده اس��ت .او را ب��ه یزد منتق��ل کردیم که
متأسفانه در بیمارستان س��کته مغزی کرد .از
او در علت اهدای اعضایش پرسیدیم که گفت:
تصمیم س��ختی بود ولی بهاتفاق پدر و مادرش
و خ��ودم و خواهر برادرهایش ای��ن تصمیم را

در ش��ورای ش��هر پاریز همهی مراحل
بعدی نیز طی شده است.
صفورای��ی در پاس��خ ای��ن س��ؤال که
میگویند این کارخان��ه آالیندگی دارد
گف��ت :روزی که ما افتت��اح کردیم هر
دو سیس��تم و خطوط تولید در باالترین
ش��رایط فعال بودند ،آیا آن موقع کسی
نش��انهای از آالیندگ��ی دی��د؟ اگر این
کارخان��ه آالیندگی داش��ت مش��ابه آن
چسبیده به کارخانه شیر پگاه رفسنجان
تأس��یس نمیش��د .از ای��ن کارخان��ه
در رفس��نجان ،ش��هربابک ،زیدآب��اد و
جاه��ای دیگر زیاد داریم .چگونه آنجاها
آالیندگی ندارد ولی فقط در پاریز دارد.
ش��هردار پاریز راجع ب��ه منافع کارخانه
گفت :این کارخانه متعلق به ش��هرداری
اس��ت نه بخش خصوصی .ل��ذا از محل
درآمدهای��ش ه��م ش��هرداری و مردم
پاریز منتفع میشوند و هم دهیاریهای
محل .بهعنوان مثال همین آسفالتی که
اآلن در روس��تای شوروییه که میبینید
در ح��ال انجام اس��ت از مح��ل درآمد
همین کارخانه اس��ت .ضمن اینکه این
کارگاه ب��رای  50نف��ر کار ایجاد کرده
و ب��رای همین تعداد هم اش��تغال غیر
مستقیم داشته است.

گرفتی��م .از او می پرس��م به نظرت ،خودش از
این تصمیم راضی اس��ت یا ن��ه میگوید :اودر
زمان حیاتش بسیار بخش��نده و مردمدار بود و
مطمئن هس��تم از این تصمیم ما کام ً
ال راضی
است .همراه با اشک میگوید :هرچند عزیزترینم
را از دست دادم اما خدا را شکر میکنم که این
ق��درت را به من و خان��وادهاش داد تا بتوانیم با
وجود این داغ که بر دلمان نشس��ت ،لبخندی
را به خانوادهی دیگری هدیه دهیم .اینها را که
میگفت اگر چه صبور و آرا م نش��ان می داد اما
قطعاً در درونش آتش��ی افروخته بود از بابت از
دست دادن همدم و همراه زندگیاش .از خانواده
آن مرحوم تشکر می کنم و ضمن آرزوی صبر
و شکیبایی از آنها جدا می شویم اما ذهنم هنوز
مشغول خوش��حالی خانوادهای است که معلوم
نیس��ت در کجای ایران به درگاه خدا بابت این
نعمت شکرگذارند .آنهایی که قبل از این نگران و
نا امید بودند زنده یاد ولی اصغر انداچه با رفتنش
نور امید را در دلشان روشن کرد.

عم
آگهی مناقصه ومی دهیاری روستای کهنشهر علیا
عنوان پروژه :آسفالت معابر روستای کهنشهر علیا
بخش مرکزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری روستای کهنشهر علیا در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  65شورای اسالمی روستای کهنشهر علیا اجرای پروژه
ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان
مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه
میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری کهنشهر علیا و یا
به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین
شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
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