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نگاه

️وقتی آسمان را آبیتر میدیدیم

ی است که ما را با خود به خاطرات میبرد،
گروه جامعه :هوای پاک واژها 
خاطره آن روزگارانی که وقتی پنجره اتاقمان را باز میکردیم ،آسمان را
آبیتر میدیدیم و آنگاه که چشــمانمان را میبستیم ،با تمام وجود هوا
را به ریهها و وجودمان میکشــاندیم ،آنقدر عمیق نفس میکشیدیم که
گویی تکتک سلولهای بدنمان از هوای پاک صبحگاهی تازه و پرانرژی
میشــود و بعد که چشمانمان را باز میکردیم از دیدن طراوت و تازگی
صبح تازه و آواز پرندگان لذت میبردیم .آن روزها گذشــت ،اما این روزها
نفس عمیق کشیدن در فضای بیرون تنها رویایی محال است.
سالها است فراموش کردهایم هوای تازه و پاک به معنای واقعی چیست
و نفس کشیدن در آن چه صفایی دارد ،سالها است که در بیشتر روزهای
ســال ،حتی هنگام صبح نیز از باز کردن پنجره اتاقمان میترسیم و از
پشــت پنجره بســته با دیدن هوای گرفته و آلوده حسرت میخوریم.
خداوند ،آفرینش انسان را به گونهای قرار داده که برای زیستن ،به همه
آفریدهها نیاز دارد از جمله این آفریدهها ،هوای پاک و نیاز انسان به آن
است تا بدین وسیله به حیات خود ادامه دهد .زیادهخواهیهای انسان
همیشه برای او دردسرساز بوده و سبب شده تا نه تنها از این نعمتها
استفاده درستی نکند ،بلکه با دست خود به آلوده کردن محیطزیست و
ع زیبای طبیعی بپردازد و تیشه به ریشه خود و آیندگان
از بین بردن مناب 
بزند .تکیه اساسی به منابع انرژی فسیلی از قبیل ذغال ،نفت ،گاز و در
نهایت آزاد شدن مواد ناشــی از احتراق این مواد ،فرآوردههای مضر و
زیانبخشی را به همراه میآورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها
را تهدید میکند ،تهدیدی که از نخســتین دهههای قرن بیستم ،مورد
توجه قرار گرفت و تحقیقات و برنامههای علمی برای کنترل آالیندهها
توســط کشورهای صنعتی صورت گرفت اما متاسفانه در اکثر قریب به
اتفاق کشورهای در حال رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرار
نگرفته و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رو به وخامت میگذارد
که بسیاری از شهرهای کشــورمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
جدی صورت نگیرد و
برای داشــتن هوای پاک و ســالم اگر اقدامات ّ
روند فعلی تداوم داشــته باشــد ،به زودی شاهد نابودی محیط زیست
خواهیم بود.
از مهمتریــن راهکارهای برخورداری از هوای پاک و ســالم میتوان به
فرهنگسازی برای اســتقبال عمومی شهروندان به استفاده مطلوب از
وســایل نقلیه عمومی به جای تکسرنشــینی ،ترویج فرهنگ گازسوز
کردن خودروها ،توسعه و حفظ فضاهای سبز شهری ،نصب دستگاههای
جدی با تخریب
تصفیه هــوا در واحدهای صنعتی ،مدیریــت و مقابله ّ
ت و سازهای غیرقانونی اشاره کرد.
عوارض طبیعی و ممانعت از ساخ 
برخی ســاکنان شهرها به علت آلوده بودن هوا ،به ناراحتیهای دستگاه
تنفسی ،قلبی ،چشمی ،آلرژی یا آسم مبتال هستند .عفونت قسمتهای
فوقانی دســتگاه تنفس ،برونشیت و التهاب ریوی ،به دلیل وجود ذرات
معلق در هوا اســت .آلودگــی هوا احتمال ابتال به ســرطان را افزایش
میدهد و ضریب هوشــی کودکان را پایین میآورد .ســر درد ،ضعف،
سرگیجه ،تهوع ،اختالل در انتقال اکســیژن به بافتهای بدن ،ضربان
شدید قلب ،سکته قلبی و کاهش ظرفیت ششی ،از دیگر اثرات آلودگی
هوا بر سالمت است.
از این رو در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ
محیط زیست و تأمین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار،
روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیطزیست تعیین میشود که
از جمله آنها روز جهانی محیطزیســت ،روز زمین پاک ،روز هوای پاک
اســت ۲۹ .دی ماه نیز از جمله همین روزهاست  -روز هوای پاک-روزی
برای تنفس ســالم و جلب توجه شهروندان به خودداری از آلودگی هوا و
زیســت سالم .هدف از اعالم روز ملّی هوای پاک ایجاد حساسیت در بین
اقشار مختلف جامعه است.
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مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان در گفتگو با نگارستان مطرح کرد:

️محیطزیست مخالف
الحاق گلگهر به حریم شهر بود

  برای پایش کیفی هوا در سیرجان شرکت صنعتی معدنی گلگهر
این وظیفه را به عهده گرفته و مؤظف شده ایستگاه سنجش آلودگی را با
تلویزون شهری در سیرجان نصب کند تا مردم سیرجان بدانند چه هوایی
را تنفس میکنند.در شهرهای دیگر هم امسال برای راور و انار
داشتیم نیز دو ایستگاه نصب میشود.
که بیشترین گرد و غبار را
ّ
با مصوبه هیئت دولت شرکت ملی مس نیز باید برای رفسنجان و
شهربابک دو ایستگاه تهیه و نصب کندکه اگر این ایستگاهها راهاندازی
شوند ،با نصب ایستگاه های جدید ،بیش از  ۱۰۰درصد در نصب
ایستگاههای پایش کیفی هوا رشد خواهیم داشت.

 الحاق گلگهر به حریم شهر سیرجان مغایر با مقررات زیستمحیطی است و مانع توسعه شهر میشود چرا که
دست محیطزیست برای صدور مجوز جهت ایجاد واحدهای بزرگ بسته خواهد شد
مریم کاظمی

دوســال قبــل مثــل امــروز در«20
دیمــاه  »97مدیــرکل جدیــد
محیــط زیســت معرفــی و ســکان
محیــط زیســت اســتان کرمــان بــه مهنــدس مرجــان
شــاکری ســپرده شــد .بانویــی کــه از ابتــدای تحصیــل
دغدغههــای محیــط زیســتی را بــا خــود داشــته و در
همیــن رشــته هــم تحصیــل کــرده اســت.
مرجــان شــاکری متولــد شهرســتان بزنجــان و
کارشــناس ارشــد محیــط زیســت میباشــد کــه بــا
آگاهــی از ضــرورت رشــد و توســعه تفکــرات زیســت
محیطــی ،بــه رغــم شــرایط خــاص و ســختی کار در
ایــن حــوزه وســیع اجتماعــی ،مدیریت محیط زیســت
کرمــان را در پهناورتریــن اســتان کشــور پذیرفتــه
اســت .منطقــهای کــه از جنوبیتریــن نقطــه آن در
فاریــاب و کهنــوج تــا شــمالیترین نقــاط در زرنــد
و رفســنجان و یــا ســیرجان در غــرب و بــم و ریــگان
در شــرق ،گرفتــار مشــکالت متعــدد محیطزیســتی
اســت  .اســتانی کــه به قــول وی غبارخیزترین اســتان
کشــور اســت و بــا وجــود گســترش ریزگردهــا از شــرق
و وجــود کویــر عظیــم لــوت و پیامدهــای معدنــکاری
در اســتان و وجــود تبعــات زیســت محیطــی در
صنایــع آالینــده مربــوط بــه صنایــع بخشهــای
کشــاورزی ،معدنــی و صنعتــی ،یکــی از درگیرتریــن
اســتانها بــا مشــکالت محیــط زیســت اســت .اصــوًال
خانم مهندس شاکری مهمترین
چالشهایی که محیطزیست استان با آن
درگیر است کدامند؟ اگر ممکن است به
برخی از آنها اشاره کنید و بفرمایید آیا
در استان هیچ موضوع بحرانی وجود دارد
که با آن درگیر باشید ؟
با سالم و تشکر از شما ،استان کرمان به لحاظ
شرایط جغرافیایی با چالشهای زیستمحیطی
مختلفی روبرو است اما یکی از بحرانیترین
مسائل ما در استان« ،بحران آب» است .استان

ریزگردهــا و خشکســالیها در کنــار اســتفادهی
غیرصحیــح از منابــع طبیعــی و ســاحهای مجــاز
و غیرمجــاز و آالیندههــای کارخانههــای صنعتــی
در هــر کجــا کــه باشــد بیشــترین آســیب را بــه
محیــط زیســت و ســامت مــردم وارد میکنــد و
طبیعــی اســت کــه پهناورتریــن اســتان کشــور نیــز بــا
شــرایطی کــه دارد ،نــه تنهــا از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت کــه بیشــترین تهدیدهــا را از همیــن ناحیــه
متوجــه خــود میدانــد .منطقــهی کویــر کرمــان،
بــا خشکســالیهای متمــادی و برداشــتهای
بیرویــه از آبهــای زیرزمینــی در  20ســال اخیــر و نیــز
اســتفاده زیــاد از کــود و ســم بــرای افزایــش تولیــد،
ســبب آلــوده شــدن آبهــای زیرزمینــی و افزایــش
امــاح معدنــی آن شــده اســت و بخــش اعظمــی
از منابــع آبهــای زیرزمینــی ،جنگلهــا و مراتــع
بهعلــت عــدم آیندهنگــری کافــی و نــگاه ســطحی
بــه منابــع طبیعــی ،تخریــب شــده و اتفاقــا مدیــرکل
محیطزیســت اســتان ،باالتریــن چالــش محیــط
زیســتی اســتان کرمــان را همیــن موضــوع یعنــی
«بحــران آب» میدانــد و میگویــد« :در صــورت
ادام ـهی ایــن رونــد ،ایــن مســئله میتوانــد بــه یــک
بحــران زیســت محیطــی بزرگتــر بــرای نســلهای
بعــد تبدیــل شــود».
از ســویی اســتان کرمــان از جملــه مهمتریــن
اســتانهای کشــور از جهــت وجــود مناطــق حفاظــت
شــده و گونههــای کمیــاب اســت ،بهطوریکــه در

کرمان با وجود کاهش نزوالت جوی و تداوم
خشکسالی ،رشد جمعیت ،افزایش سطح زیر
ببَر ،موجب افت
کشت باغات و احداث صنایع آ 
کمی و کیفی منابع آب ،نشست زمین و بحرانی
شدن بسیاری از دشتها در این استان شده که
در صورت عدم برنامهریزی درست ،میتواند به
یک بحران بزرگتر تبدیل شود« .افزایش بیرویه
استفاده از منابع زیرزمینی»« ،شیوه آبیاری
ناصحیح» و «شرایط اقلیمی و جغرافیایی» از
اضالع مهم کمآبی در استان ماست.

آگهی مزایده فروش پس هت
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد حدود  200تن انواع پسته از محصول تولیدی
خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی
که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل میآید جهت رؤیت نمونه محصوالت ارائه شده
برای فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  99/10/21همه روزه
بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار سیدجمال الدین
اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای -42305430
 034-42304403واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه  09131456552مدیر بازرگانی
تماس و یا جهت اطالع از شرایط مزایده و همچنین اقالم پسته مورد فروش به سایت
 www.pistachio-tooka.irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14صبح
روز دوشنبه مورخ  99/10/22تحویل دبیرخانه شرکت نمایند .زمان برگزاری مزایده روز
دوشنبه  99/10/22رأس ساعت  15صبح در محل دفتر مرکزی شرکت میباشد.
ضمن ًا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین
شرایط فروش در مورخ  99/10/15در سایت درج میگردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

حــال حاضــر حــدود  20درصــد از پرنــدگان و بیشــتر از
ـتانداران حمایت شــده کشــور در این
 40درصــد از پسـ
ِ
اســتان زندگــی میکننــد کــه برخــی از آنهــا در ســطح
جهــان حائــز اهمیــت هســتند .یــوز آســیایی ،خــرس
ســیاه آســیایی ،پرنــده هوبــره و گــور ایرانــی از جملــه
گونههــای بــا ارزش جانــوری ایــن اســتان هســتند.
تنــوع آب و هوایــی اســتان کرمــان بــه دلیــل شــرایط
تنهــا
خــاص ّاقلیمــی درخــور توجــه اســت .وجــود ّ
پــارک ملــی جنــوب شــرق ایـ ّـران و بزرگتریــن پــارک ملــی
َ
جنــوب ایــران یعنــی پــارک ملــی خبــر در جنــوب غربــی
شهرســتان بافــت خــود گویــای مناطــق اکولوژیــک
متفــاوت در ایــن اســتان اســت .گفتــه میشــود در
حــال حاضــر بیــش از بیســت منطقــه تحــت مدیریــت
اســتان تعریــف شــده کــه از جمله آن
محیــط زیســت در
ّ َ
میتــوان بــه پــارک ملــی خبــر 4 ،پناهگاه حیــات وحش،
 5منطقــه شــکار ممنــوع و  10منطقــه حفاظــت شــده
اشــاره کــرد کــه توجــه فعــاالن محیــط زیســت داخلــی و
خارجــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
مجموعــه ایــن مســائل بهانـهای شــد تــا ایــن هفتــه در
ســالگرد انتصــاب مهنــدس مرجان شــاکری به ســمت
مدیرکلــی محیــط زیســت اســتان و در آســتانه  29دی
«روز هــوای پــاک» بــا وی گفتگویــی داشــته باشــیم.
بــا تقدیــر از ایــن مدیــرکل زن کــه از پاســخگوترین و
مســئولیت پذیرتریــن مدیــران اســتان میباشــد ایــن
گفتگــو را کــه در فضــای صمیمان ـهای انجــام شــد بــا
هــم میخوانیــم.

فکر نمیکنید چرخش سیاستها از
سمت کشاورزی به سمت صنعت نیز به
این بحران بیشتر دامن زده است؟
چرا ،اتفاقاً برخی سیاستگذاریهای نادرست
در دورههای گذشته ،وضعیت منابع آبی
استان را در معرض خطر قرار داده است.
برخیها تصور میکنند برای حل این مشکل
باید از سمت بخش کشاورزی به بخش صنعت
کوچ کنند که اشتباه بزرگی است .ما نباید با
خشک کردن باغات و غفلت از کشاورزی

و زیرکشتها ،آن را مستعد تبدیلشدن به
کانون گرد و غبار نماییم و با دست خودمان
کانونهای جدیدی برای ریزگردها ایجاد کنیم.
سطح زیرکشتمان را باال ببریم به سمت
ما باید
ِ
کاشتهایی که خوب بازدهی دارند .ما استان
ثروتمندی داریم و توسعه باید همه جانبه باشد.
ما از منابعمان درست استفاده نمیکنیم و به
مسئولیتهای اجتماعیمان که یکی از آنها
حفظ محیطزیست است درست نمیپردازیم.
وقتی سیاستگذاریها اشتباه باشد میرویم به

  مدیران معادن و صنایع آالینده باید به مسئولیتهای اجتماعی
خود آگاه باشند .هر واحدی برای اجتناب از هرگونه آسیب به حیات
وحش و طبیعت میداند که مسئولیت اجتماعیاش چیست و نباید
محیطزیست را قربانی کند .امروز هرگونه هزینه برای حفظ محیط زیست
سرمایه است نه هزینه .همهی ما باید بدانیم بچههایمان هم در آینده
حق حیات و زندگی و تنفس در هوای سالم دارند .باید بیاندیشیم و از
خودمان سؤال کنیم که آیا رواست مملکتمان را که در برابر هرگونه
تهاجم دشمن حفظ میکنیم ،خودمان در بحث محیطزیست
آن را نابود کنیم و از بین ببریم؟
سمت بحرانهای بیشتر .بحرانهایی که نه تنها
برای نسل حاضر است که حیات زیست را برای
نسلهای بعدی هم نابود میکند.
قب ً
ال گفته بودید استان کرمان
غبارخیزترین استان کشور است .دلیل
این سخن شما چیست و آیا به همین
نسبت این استان در تخصیص بودجهها
دیده میشود؟
دلیل من وجود کانونهای متعدد تولید
گردوغبار و استعداد فوقالعادهای که
در کویر لوت در این زمینه وجود دارد.
در حال حاضر حدود 30کانون ریزگرد در استان
کرمان شناسایی شده .کانونهای اصلی گرد و
غبار بیشتر در شرق و شمال استان کرمان است.
زمانی که به خاک دست ورزی میکنیم و خاک
را تغییر میدهیم و آن را بهطور مثال به محلی
برای کشاورزی تبدیل میکنیم و با خشکشدن
باغات و هر جایی که پوشش گیاهی از بین
برود ،کانونهای جدیدی برای گرد وغبار ایجاد
میشود .در ارتباط با بودجه هم سال گذشته
محیطزیست استان کرمان برای نخستین بار
از بودجه گردوغبار کشور منتفع شد که برای
مقابله با آن قدم خوبی بود که صورت گرفت.
چقدر برای آن بودجه اختصاص یافت؟
کرمان جزء چهار استان برتر کشور بعد از
استانهای خوزستان ،سیستان و بلوچستان
و خراسان جنوبی شناخته شد .و پس از
رایزنیهایی که برای اختصاص بودجه به استان
با همکاری مدیران ارشد صورت گرفت سال
گذشته بیش از  100میلیارد تومان وارد استان
شد که بیشترین سهم به منابع طبیعی

شمال و جنوب برای جلوگیری از گسترش
کانونها یا تثبیت کانونهای شناسایی شده
اختصاص یافت.
ما در کجای استان ایستگاه پایش کیفی
هوا داریم .ظاهرا ً در برخی از شهرهای
استان کرمان از جمله سیرجان ،شهربابک
و رفسنجان که اتفاق ًا پایلوت معدنکاری و
گردوغبار هم هستند ایستگاه پایش کیفی
هوا وجود ندارد .برای نصب این ایستگاهها
در این شهرها کار خاصی نکردهاید؟
دستگاههای پایش کیفی هوا در فهرج،
ریگان و بم که بیشترین ریزگردها را داریم
مستقر هستند .در کهنوج و کرمان دو
ایستگاه و در زرند یک ایستگاه داریم .امسال
برای شهرستانهای راور و انار که بیشترین
گردوغبار را داشتیم نیز دو ایستگاه نصب
میشود .با مصوبه هیئت دولت ،شرکت مس
باید برای رفسنجان و شهربابک دو ایستگاه
خریداری و نصب کندکه اگر این ایستگاهها
راهاندازی شوند ،با نصب ایستگاههای جدید،
بیش از  ۱۰۰درصد در نصب ایستگاهها رشد
خواهیم داشت .در سیرجان نیز شرکت صنعتی
معدنی گلگهر این وظیفه را به عهده گرفته
و مؤظف شده ایستگاه سنجش آلودگی با
تلویزیون شهری در سیرجان نصب کند تا مردم
سیرجان بدانند چه هوایی را تنفس میکنند.
حاال که بحث سیرجان شد در سیرجان
وجود معادن مختلف اگرچه تأثیرات
اشتغالزایی و اقتصادی بسیارخوبی دارند
اما همین معادن مشکالت زیستمحیطی
دارند مثل آالیندگیها ،قلع و قمع درختان

گه م قص عم
م
آ ی نا ه و ی

انجام مطالعات ژئوتکنیک رد طراحی رپوژه اهی منطقه گل گهر
شرکت توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام انجام مطالعات
ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به

شرکت های مشاور که حداقل پایه  3تخصص ژئوپولتیک در گروه تخصص های مشترک
می باشند واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت اخذ اسناد مناقصه

ازتاریخ  1399/10/20به سایت این شرکت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه

نمایند.

 _1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت 13:30مورخ 1399/10/29

_2شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
 _3سپرده شرکت در مناقصه 150،000،000 :ریال

 _4هزینه درج آگهي برعهده برنده مناقصه میباشد.

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای

سط
ل
تهیه مصا ح و اجرای موزاییک فرش معارب ح شهر شماره  3سال 99

ش�هرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای موزائیک
فرش معابر س�طح شهر شماره  3س�ال  )99به شماره  2099005674000032را از طریق سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز دوشنبه تاریخ 1399/10/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/09

 _5کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکرگردیده است.

_6محل تحویل اسناد ،پیشنهادات :سیرجان_کیلومتر  50جاده محور سیرجان _شیراز،

شرکت معدني و صنعتي گل گهر ساختمانهاي هلدینگ مستقر برتپه ،بلوک (5شرکت
توسعه،عمران و مدیریت منطقه گل گهر )

_7تلفن جهت هرنوع هماهنگي  09131420642:آقاي بلوردي(به غیر از ایام تعطیل)

مدیریت امور حقوقي و قراردادها

بیابانی ,سرریز شدن پسابها به سمت
درختان وحشی یا پسماندهای معدنی
که برای محیطزیست آلوده کننده است.
چقدر با متولیان معادن مس و آهن در
سیرجان برای مرتفع کردن این نواقص
هماهنگ هستید ؟
ما جلساتی برگزار میکنیم و بازدیدهایی صورت
میگیرد .ما به عنوان مهمترین دستگاه نظارتی
در این موضوع نمیتوانیم غفلت داشته باشیم.
با جاهایی که به محیطزیست آسیب وارد
میکنند تذکر میدهیم و یا بسته به میزان
آسیبرسانی ،از طریق قانون برخورد میکنیم.
تا به حال پروندههای زیادی تشکیل دادهایم و
معرفی به دستگاه قضایی داشتهایم .البته اگر
دقت کنید در سالهای اخیر از میزان آسیب
رسانی به محیطزیست بهطور محسوسی کم
شده یا با تأسیس و تقویت واحدهای ایمنی و
بهداشت« »HSEقدمهای خوبی به نسبت قبل
برداشته شده است .حتی در بحث جنگلکاری
در محدوده معادن سیرجان خوب عمل شده
و هر کدام دهها هکتار فضای سبز با گیاهان و
درختان بیابانی ایجاد کردهاند.
در این حوزه یکی از مواردی که به
چشم میخورد تصرفات این معادن
است .برای رفع تصرف قاعدت ًا نه میتوان
تولید را تعطیل کرد و نه میتوان از قانون
چشم پوشید .گفته میشود سازمان
محیطزیست برای جریمه صنایعی که
همجوار مناطق حفاظت شده مثل منطقه
بهرامگور سیرجان هستند عوارضی
دریافت میکند  .آیا این مطلب را تأیید

میکنید یا خیر .و آیا اگر تأیید میکنید
صنایع معدنی سیرجان عوارض خود را
در این رابطه میپردازند و اگر میپردازند
میزان آن چقدر است ودر چه مواردی
هزینه میشوند ؟
من تأیید نمیکنم که چنین عوارضی از سوی
معادن به سازمان محیطزیست پرداخت
میشود .آنچه که صنایع آالینده میپردازند
حق آالیندگیها است که از طریق دارایی
وصول میشود و نهایتاً در اختیار وزارت کشور
جهت توزیع میان شهرداریها و دهیاریها قرار
میگیرد و ارتباطی با محیطزیست ندارد.
با صنایع آالینده و کارخانجاتی که حق
آالیندگی و یا سایر جرائم را نمیدهند یا
نسبت به محیطزیست بیتفاوتند چه
رفتاری میکنید ؟
ما سازمان یا صنایعی نداریم که حق
آالیندگی نپردازند ضمن اینکه این مسئله به
محیطزیست مربوط نمیشود و وصول آن بر
عهده دارایی است .البته مدیران معادن و صنایع
آالینده به مسئولیتهای اجتماعی خود آگاهند.
هر واحدی برای اجتناب از هرگونه آسیب به
حیات وحش و طبیعت میداند که مسئولیت
اجتماعیاش چیست و نباید محیطزیست را
قربانی کنند .امروز هرگونه هزینه برای حفظ
محیطزیست سرمایه است نه هزینه .همهی
ما باید بدانیم بچههایمان هم در آینده حق
حیات و زندگی و تنفس در هوای سالم دارند.
باید بیاندیشیم و از خودمان سؤال کنیم که
آیا رواست مملکتمان را که در برابر هرگونه
تهاجم دشمن حفظ میکنیم ،خودمان در بحث

محیطزیست آن را نابود کنیم و از بین ببریم.
 در موضوع الحاق گلگهر به حریم
شهرستان شنیدیم که محیطزیست
موافق این الحاق نبوده است .اگر درست
هست ،توضیح می دهید چرا؟
شدت با این قضیه که اخیرا ً
بله سازمان به ّ
تصویب شد مخالف بوده و مخالف هست .الحاق
گلگهر به حریم شهر سیرجان یعنی ممانعت
از توسعه سیرجان .یعنی بسته شدن دست
محیطزیست برای صدور مجوز ایجاد واحدهای
بزرگ.
ببیشتر توضیح نمیدهید؟
ببینید وقتی حریم شهر گسترش پیدا میکند
عم ً
ال جلوی توسعه شهرستان گرفته میشود.
چرا؟ چون بر اساس قانون هوای پاک ،بعضی
واحدهای بزرگ که در حریم شهر استقرار
پیدا میکنند باید تا یک رده خاصی باشند
و واحدهای بزرگ صنعتی امکان استقرار در
حریم شهر را ندارند .قب ً
ال که قرار بود این حریم
اصالح بشود هنوز که نشده بود فرمانداری که
میآمدند در این جلسات برای دریافت مجوز
واحدهای بزرگ تعهد میکردند و میگفتند در
بازنگریها ،اینها از حریم شهر خارج میشوند و
به این صورت میتوانستند مجوز دریافت کنند
اما اکنون که طرح مصوب شده دیگر نمیتوانند
برای استقرار واحدهای بزرگ مجوز بگیرند و با
این چالش مواجه میشوند .این مسئله به هیچ
وجه کارشناسی نشده و با قوانین محیطزیست
کام ً
ال مغایرت دارد.
پس چرا مسئوالن شهر که موافق
توسعه هستند با گسترش حریم شهر

زمان بازگشایی پاکتها 16:00 :روز شنبه تاریخ 1399/11/11

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه
پاکتها:

آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

موافقت کردهاند؟
البد مسئوالن شهر به مزایای دیگر آن فکر
کردهاند و تبعات آن را هم پذیرفتهاند اما
محیطزیست با این اقدام موافق نبوده و نیست
چون آن را به هیچ وجه کارشناسی شده
نمیداند.
آیا اگر گلگهر در حریم شهر قرار
نمیگرفت بازهم حق آالیندگیها را
پرداخت میکرد؟
بله این مسئله ربطی به این ندارد که در حریم
باشند یا نباشند .واحدهای صنعتی آالینده در
هر شرایط مؤظف به پرداخت حق آالیندگی
هستند کما اینکه مجتمع مس خاتونآباد در
حریم شهربابک نیست اما حق آالیندگیاش را
مرتب به شهربابک پرداخت میکند.
در پاریز سیرجان مردم از تأسیس
کارخانه تغلیظ در معدن درهزار که در
حال ساخت است ناراحت هستند و بارها
در گزارشهای ما ناراحتی خودشان را بیان
کردهاند .آیا محیطزیست نظارتی بر این
امر که میتواند در آینده آالیندگی ایجاد
کند ندارد؟
در این رابطه تا جایی که خاطرم هست یک
پرونده قضایی تشکیل شده و همکاران ما پیگیر
هستند .البته اگر اطالعات بیشتری بخواهید
باید صبر کنید به جزییات بیشتری از آن
دسترسی پیدا کنم ولی موضوع آنجا در جریان
رسیدگی قرار دارد.
در سیرجان انجمنها و سمنهای
زیستمحیطی ف ّعال هستند و در سطح
استان هم سمنهای مشابه راه افتادهاند.
آیا از نظر شما تأثیر سمنها در روند
حفاظت از محیطزیست ملموس است؟
سمنهای استان کرمان خوشبختانه خیلی ف ّعال
و قوی هستند و کمکهای شایسته و نقش
پررنگی داشتهاند بطوریکه امسال سازمان
محیطزیست بهطور ویژه کرمان را دیده و برای
تقویت سمنها اعتباری هم در نظر گرفته است.
هرچند که سمنها خودجوش هستند و در
راستای اهداف زیستمحیطی حرکت میکنند.
خانم شاکری تأثیر کرونا بر محیطزیست
چطور بوده و مهمترین مشکالتی که این
اپیدمی در مسیر مأموریت سازمان ایجاد
کرده چیست ؟
در کوتاه مدت تأثیر شیوع کرونا برای
محیطزیست مثبت است چرا که موجب
کاهش ترددها و تنفس بیشتر حیاتوحش و
زمین میشود اما در دراز مدت آثار منفی دارد
چرا که پسماندهای ناشی از مصرف وسایل
بهداشتی و بیمارستانی ،ضدعفونی کنندهها،
دستکشها و ماسکهای مصرف و رها شده در
کوچه و خیابان و مسیر تردد مردم به سالمت
محیطزیست لطمه میزند .البته اگر مردم را از
خطرات این پسماندها آگاه کنیم و در امحاء آن
همکاری کنند از میزان خطرات زیستمحیطی
آنها کم میشود.
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نگاه

آرایشنامناسبجامعه
ن آلودگی هوا
و بحرا 

جامعــه ایران از آرایش نامناســب بین جامعــهمدنی ،دولت و
اقتصاد (بازار و صنعت) رنج میبرد .تفاوت در توســعهیافتگی و
توســعهنیافتگی کشــورها به آرایش مناسب بین این سه عرصه
برمیگردد .بهطوریکه در کشــورهای پیشــرفته مدام آرایش و
تعامل بین ســه عرصه بازبینی و بازنگری میشــود تا با شرایط
و مقتضیات جدید همســو شــود و در این تعامل برای مسائل
چارهاندیشی میشــود اما درکشورمان ازهمگسیختگی ارتباط و
تعامل بیــن جامعهمدنی ،دولت ،اقتصــاد و صنعت را میتوان
در مســئله آلودگی این روزهای هوا به خوبیدید .صنعت علیه
جامعه و دولت درمانده و بــه ظاهر تعطیلی تنها راهحل به نظر
میرســد .چندروزی است آلودگی هوای شــهرهای پرجمعیت
عرصــه را بر همه تنگ کرده اســت .در زمانه تاختوتاز ویروس
شدتیافتن آسیبهای اجتماعی ،هوای
کرونا ،بیکاری ،تورم و ّ
ناسالم قوز باالی قوز شده است.
بدتر از آلودگی هوا و بحرانها امروزی ،بنبســت در راهحلها
بیش از همه جامعه را ناامید کرده اســت .مســئولین محیط
زیســت معتقدند علت بحران آلودگــی هوا در تولید و مصرف
بیش از حد مازوت در پاالیشــگاهها و نیروگاههاســت .مازوت
بیش از همیشه تولید شده و امکان صادرشدن آن وجود ندارد
و انبارهاپر شــده است؛ پس سعی شــده است از آن بهعنوان
سوخت نیروگاهها استفاده شود که علت اصلی تشدید آلودگی
هوای این روزهاست .راهحل در نظارت بر پاالیشگاه و نیروگاهها
برای کاهش مصرف آن به عنوان ســوخت است .وزیران نفت
و نیرو معتقدند ظرفیت گاز طبیعی کشــور پاسخگوی مصرف
نیســت .مصرف خانگی زیاد شده و مصرف گاز در کشور بهینه
نیست .خانوارها فرهنگ درســت مصرفکردن نیاموختهاند و
این مسئله ریشه تاریخی دارد که به ارزانی سوخت برمیگردد.
راهحل این گروه در تغییر ســبک زندگی افراد جامعه اســت.
باید بیشــتر لباس بپوشند و دمای هوای محل سکونت خود را
حد بهینه نگه دارند .هماهنگی نهادی و ســازمانی هم بیش از
همه در تشدید مســائل خود را نشان میدهد .در فصل سرما
که امکان وارونگی هوا زیاد اســت یک سازمان بدون توجه به
پیشبینی بحران آلودگی هوا ،موتورســیکلتهای دودزا را در
حد وسیع ترخیص کرده اســت .تلقی این است که انبارها پر
از موتورســیکلتهای کاربراتوری است و چارهای جز ترخیص
نیســت .ایرانخودرو و سایپا هم که این انگیزه و توان افزایش
کیفیت خودروها را ندارند .کیفیت بنزین نیز همیشــه مطرح
بوده است.
مسئله نگرانکننده این است که تفکر بلندمدت و اندیشیدن
به مســائل قبل از اینکه تبدیل به بحران شود رخت بربسته
اســت .مدیریت و ســاماندهی جامعه خالصه شده به اینکه
تا ببینیم چی میشــود .گویا مدیریــت کالن نیز به روزمره
اندیشــیدن مبتال شده اســت .در چنین وضعیتی توسعه و
پیشــرفت پیشــکش ،بحران ایجاد نکنیم .مســئله اصلی در
سوخت مازوت نیست؛ مســئله اصلی بحرانها و چالشهای
دائمی در جامعه ایران به عدم ارتباط و تعامل مناســب بین
جامع ه مدنــی ،دولت و اقتصاد (بازار و صنعت) برمیگردد .تا
زمانی که آرایش مناســب بین این ســه عرصه شکل نگیرد
وضعیت همین است؛ صنعت ضد جامعه عمل میکند و دولت
درمانده از ارائه راهحل/!.شرق

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
پتینه
پالستیک
مولتی کالر

ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خیابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

رومالین
سیلر و کیلر
پلیستر

09371945638
مفقودی برگ واگذاری

برگ واگذاری زمین بنیاد مسکن مورخ1358/11/20
به نام حسین پورشاه نظری  468متر مربع واقع در
شهرک صافکاران خیابان تالش مفقود گردیده ،از درجه
اعتبار ساقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود با شماره
 09131783468تماس گرفته مژدگانی دریافت نماید

مفقودی پالک کامیون

پالک کامیون بنز کمپرسی مدل  1362بنام عباس
گلستانی شماره پالک 921-45ع 61مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .از یابنده تقاضا
می شود با شماره  09133475073تماس گرفته
مژدگانی دریافت نماید

مفقودی کارت خودرو

کارت خودرو پژو روآ مدل  1385به نام سمیرا
روانان مفقود گردیده ،از یابنده تقاضا می شود با
شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

09139560684

مفقودی کارت دانشجویی

کارت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان به
نام زهرا ایران نژاد پاریزی کدملی  3060252777و
شماره دانشجویی  9113873مفقود گردیده از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

09132479316

