شهر
ندا حاجابراهیمی:
بــا ســهلانگاری و
ســازمان
غفلــت
محیطزیست،کارخانههای
آالینده با هدف تولید ثروت برای سرمایهداران
و انتشــارگرد وغبار برای مــردم یکی پس از
دیگری چون قــارچ میرویند امــا این اداره
همچنان خــود را به خواب میزند انگار که نه
خانی میآید و نه خانی میرود!
پس از آنکه با شــکایت اهالی بلورد و دستور به
موقع دادستانی از تاراج روزانه هزاران لیتر آب
آشامیدنی مردم بلورد با انواع تانکرهای کوچک
و بزرگ به سمت شرکتهای معدنی در تابستان
امسال جلوگیری شد ،حاال نوبت شکایت ساکنان
منطقه از کارخانه نوظهوری رسیده که در یکی
دو کیلومتــری بلورد نه تنها با تولید آالیندگی
و گرد و غبار ناشــی از فراوری سنگ آهن ،به
زیبایی درختان و باغات محل آســیب رسانده،
که میرود حیات گیاهان و سالمتی مردم را با
جدی مواجه سازد و منابع و داراییهای
تهدید ّ
مردم را نابود کنــد .این کارخانه خصوصی که
بنــا به اظهار مردم و مســئوالن محلی متعلق
به تعدادی از مدیران شــرکت [ ].....میباشد با
فراوری سنگآهن و تولید کنسانتره ،گرد و غبار
عجیبی تولید میکند که هم برای حیات زیست
مضر اســت و هم به گفته یکــی از نمایندگان
ادوار شورای بلورد درحال از بین بردن درختان
و آســیب رساندن به ســامت مردم و نابودی
صدها قطعه مرغ در مرغداری اطراف شده است.
اعتراض مردم در شبکههای اجتماعی زمانی باال
گرفت که یک کلیپ کوتاه از میزان آالیندگی
کارخانه توســط یکی از ساکنین محل منتشر
شــد .این کلیپ که هنــوز در فضای مجازی
دست به دست میشود حاوی میزان و غلظت
باالی گرد و غبار ناشی از تولید و دپوکنسانتره
و خردایش سنگ آهنهای انتقالی به کارخانه
مذکور است که حتی بوتههای بیابانی را به رنگ
تیره درآورده است.
 ساکنین محل چه گفتند؟
یکی از شــهروندان محلی کارشناس معدن از
نفوذ مدیران این کارخانه در شهرستان و استان
صحبت کرد و گفت :شما اگر میخواهید این
گزارش را برای محیطزیست تهیه کنید کاری
از پیش نمیبرید ،خودتان بررسی کنید ببینید
چرا! .واقعاً اگر محیطزیســتیها میخواستند

خیانت به مردم و محیطزیست /این کارخانه از کیست؟

به سراغ بخشدار ســابق بلورد رفتیم که گویا
برخی مقدمــات کار در زمان او صورت گرفته
بود .بیگمرادی در پاسخ سعی کرد موضوع را
از خودش دور کند و گفت تأسیس کارخانه در
زمــان من نبوده و به من ارتباطی ندارد !.او با
قطع تلفن خداحافظی کرد و خیلی زود رفت!.
وقتی به او پیام دادم من همینها را می نویسم
ســعی کرد مجددا ً ارتباط برقرار کند که دیگر
دیر شده بود.
رسولیان مسئول محیطزیست هم گفت من
آن زمان نبودم و هرچه بوده قبل از من بوده!.
رسولیان گفت به این کارخانه اخطار کردهایم
ولی دیگر ما کاری نمیتوانیم بکنیم.
محمدرضا خواجویی رییــس اداره صمت نیز
گفت :زمانی که کارخانه تأســیس شــده من
سیرجان نبودم در مرکز استان بودم ولی هیچ
کارخانــهای تا مجــوز ادارات ذیربط را نگیرد
نمیتوانــد فعالیت کند .محمدپور ،بخشــدار
فعلی بلــورد هم تلفنی ضمن تأیید آالیندگی
کارخانه گفت :بنده پیگیریهای الزم را در این
باره انجام دادهام ولی مسئوالن محیطزیست،
اداره صمت و فرمانداری به این منطقه آمدند و
شرایط را دیدند!.
این پاســخهای متناقض مرا یــاد گفته اهالی
انداخــت که همه با هم هماهنگ هســتند و
گزارش شما به جایی نمیرسد!.

دار و ندار مردم را نابود نکنید
  صاحبان کارخانه کنسانتره ،ابتدا مجوز ریختهگری گرفتند بعد آن را تغییر کاربری دادند!

جلو این کارخانه را بگیرند چشمشان را به روی
این همه آلودگی نمیبســتند و یا اص ً
ال مجوز
نمیدانند .محل این کارخانه میبایســت 50
کیلومتری باشد نه یک کیلومتری کنار باغات
مردم و خانههای مسکونی.
وی گفت :ســودهای ســهام میلیــاردی این
کارخانه نصیب صاحبانش میشــود ولی آثار
زیانبــارش نصیب مردمی کــه هیچ پناهی
ندارنــد! من صاحبــان اصلی و پشــت پرده
کارخانه را میشناســم اگر خواستید معرفی
میکنم تا بدانید چه کســانی به ظاهر تسبیح
به آب میکشند اما پشت پرده برای خودشان
با اســتفاده از رانت و موقعیت شغلی که دارند
کارخانهی فراوری ســنگآهن و کنتســانتره
میزنند .تــازه میخواهند گندلــهاش را هم
همینجا احــداث کنند .محیطزیســت اگر
احســاس میکند دورخورده حاال بیاید جلو
گندلهشــان را بگیرد ولی نمیگیرد .شما کجا
شنیدهاید تا حاال محیطزیست یک کارخانه را
پلمپ و تعطیل کرده باشد.!.
یکی دیگر از اهالی با تشــکر از شــخصی که
کلیــپ آالیندگی کارخانه را منتشــر کرد در
یکــی از شــبکههای اجتماعی کــه متن آن
موجود است نوشت «:متأسفانه همه با هم زد
و بند دارند .اینها از روز اول ســر مردم کاله
گذاشــتند .کارگاه را به عنوان ریختهگری که
آالیندگــی ندارد گرفتند بعد تبدیل کردند به
فراوری سنگآهن! شهروند دیگری گفت «:با
توجه به آنچه در فیلم مشاهده میشه فرایند
این کارخانه چه تولید کنسانتره چه ذوب یا هر
چیز دیگــر ،آالیندگی دارد .اینها به احتمال
زیاد خیلی از پروتکلها رو دور زدهاند و تغییر
کاربری داده یــا از اول با طرح دیگهای مجوز
گرفته ولــی از آنجاییکــه غبارگیرها گران
قیمتند و نیاز به آب و برق زیادی دارند زیر بار
نصبش نمیروند!.
هاشمی بخشــدار اسبق سیرجان مقیم بلورد
نیز گفت :اینها در زمان بخشــدار قبلی بلورد
اقدام به گرفتن مجــوز کارگاه ریختهگری در

تشکی مجم عم
آگهی دعوت سهامداران هب ل ع ومی عادی بطور فوق العاده

کیلومتر  2جاده بلورد -سیرجان کردند .زمانی
که نماینده برای بازدید از این مکان آمد ،به وی
قول به کار گرفتن 50نیروی انســانی را دادند
ولی متأســفانه در حال حاضر چندنفر بیشتر
مشغول به کار نکردند!
 آب آشامیدنی مردم را میبرند!
وی گفت :عالوه بر این ضررها ،در شبانه روز با
چند دستگاه تانکر ،آب آشامیدنی و کشاورزی
مــردم را به کارخانهشــان منتقــل میکنند
صدای کســی هم در نمیآید.از ســوی دیگر
یک کارخانه شــن و ماسه نیز توسط فردی به
نام[ ]...در قسمت شرقی بلورد احداث گردیده
است که آب رودخانه شهسواری را به تسخیر
خود درآورده! خالصه همه دست به دست هم
داده و منابع اینجا را به یغما میبرند کســی
هم جوابگو نیست نه اداره آب ،نه محیطزیست
و نه فرمانداری! بخشدار اسبق سیرجان گفت:
گرد و غبار حاصل از آن ،باعث ابتالی اهالی به
بیماریهای خطرناک از قبیل سرطان و سایر
بیماریهای تنفسی خواهد شد .عالوه بر این،
کل اکوسیســتم و پوشش گیاهی منطقه را از
بین برده است.
 مرغهایی که تلف شدند!
در اطراف ایــن کارخانه دو واحــد مرغداری

قرار دارد که یکی از این دو از ســال 60فعال
است .صاحب این مرغداری به نگارستان گفت:
تاکنون تعداد زیادی از مرغهای واحدتولیدی
من بهخاطر سموم ناشــی از گرد و غبارهای
شــیمیایی این کارخانه دچار مشکل تنفسی
شــده و تلف شــدند .همین حــاال هم تعداد
زیادی از مرغها مشکل تنفسی و بیماری پیدا
کردهاند .او گفت :من به همه جا شکایت کردم
به بخشداری ،کالنتری  ،محیطزیست و صنعت
و معدن .مســئوالن صنعت و معدن گفتند ما
بــه اینها مجوز ندادهایــم .اینجا فقط مجوز
ریختهگــری دارد اگر مجوز دیگــری دارند از
کرمان گرفتهاند .او گفت :مرغداری آنطرفتر
هم صاحبش شــاکی است ولی مگر زور ما به
کســی میرسد .این همه شــکایت کردیم به
جایی نرســیدیم ،طبقه پایین همیشه حق و
حقوقش را پایمال میکنند .صاحب این واحد
پرورش مرغ گفــت :واقعاً نمیدانم وقتی ما از
قبل اینجا هستیم چرا محیطزیست و صنعت
و معدن به یک کارخانه که اینقدر آالیندگی
دارد کنــار ما و نزدیکی باغهــا و مزارع مردم
مجوز میدهند تا تمام هستی ما از بین برود.
 کی بود کی بود من نبودم
برای کســب اطالعات بیشتر از مسئوالنی که
مجوز کارخانه در زمان آنها صادر شــده ابتدا

مجم عم
آگهی دعوت سهامداران رد جلسه ع ومی فوق العاده
نوبت دوم

شرکت ماهان ترابر سمنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت

شرکت مهندسی آبادگران و توسعه سازان پاریز
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از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع

مورخ  ۹۹/12/16در محل دفتر شرکت واقع در سیرجان کیلومتر
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 5جاده تهران تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

بررسی صورتهای مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

رئیس هیات مدیره

 فقط سیستم قضایی میتواند
رسولیان رییس محیطزیست سیرجان با اشاره
به اینکه ما دیگر نمیتوانیم کاری بکنیم و از
دســت ما کاری ساخته نیست گفت :اگر این
کارخانه شــاکی خصوصی داشته باشد فقط
سیســتم قضایی میتواند کار آنها را تعطیل
کنــد لذا اگر معترضین به ســمت و ســوی
شــکایت بروند تنها دستگاه قضایی است که
میتواند اقدامات قانونی و قضایی را انجام دهد.
میرشکاری از معترضین محلی نیز در پایان
این گزارش گفت« :همانطور که با حمایت
دستگاه قضایی توانستیم جلو زیادهخواهی
معادن را در انتقال آب قنوات بلوردکه روزانه
با یکصد تانکر به گلگهر منتقل میکردند
بگیریم با اتکال به خدا و حمایت دادســتان
محترم که همیشــه جانب مردم محروم را
گرفته تا ســرمایهداران ،جلو این کارخانه را
هم میگیریم و نمیگذاریم با مواد شیمیایی
دارو نــدار مــا را به باد بدهند و خودشــان
ثروتاندوزی کنند.

عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت مهندسی آبادگران و توسعه
شرکت واقع در سیرجان شهرک صنعتی شماره یک تشکیل می
گردد ،حضور به هم برسانند.

دستور جلسه:

افزایش سرمایه شرکت و سایر موارد

نگاه

آب دیگر به انجیر نخواهد رسید

مرثیهای برای قنات و حیات

محمد حیدرآبادی

باران که میبارد و درهای رحمت الهی باز میشــود ،همه خوشحال و
شادمان میشوند .شــهری و روستایی و عشایر .وابستگی بیش از حد
زندگی امروزه بشــر به آب ،این عنصر حیاتی اســت که گســتره این
شادمانی را به وجود آورده است .اما خوشحالی روستانشینان و عشایر
بسیار خاصتر است.
میزان و حد بارش باران نیز در کیفیت این شــادمانی مؤثر اســت .در
بلورد همچون ســایر مناطق ،باران که به کوهســار ببارد رودخانهها
جاری میشــوند.جاری شدن رودخانههاســت که کیفیت سال آبی را
رقــم خواهد زد .در منطقــه بلورد که دهها قنــات تأمین کننده آب
شــرب و کشاورزی مردم را عهدهدار اســت نیز آب این قناتها متأثر
از رودخانههایی اســت که به صورت فصلی و مقطعی جاری میشوند
و روح حیــات و زندگــی را درون کانالها و پشــتههای قنات جاری
میسازد .همچون درون رگهای مردم.
یکی از رودخانههای فصلی بلورد رودخانه شهســواری اســت که از
کوههای چهارگنبد جاری میشــود و پس از گذر از بین دو روستای
محمدآباد و علیآباد از شــرق بلورد و غرب کشکوییه به سمت دشت
ابراهیمآباد جریان پیدا میکند .البته با خشکســالیهای سالیان اخیر
کمتر شــاهد گذر این رودخانه از بلورد و جاری شدن به سمت دشت
ابراهیمآباد بودهایم .اما همین که آب این رودخانه به حوالی بلورد برسد
از منظر آبخیزداری کفایت میکند .دقیقاً در ســه کیلومتری بلورد و
تقریباً بین دو روســتای محمدآباد و علیآباد درخت انجیر کهنسالی
در بســتر رودخانه رشد کرده است .به باور مردم و کارشناسان محلی
قنات و تجربه چندین ســاله آب رودخانه شهســواری به این درخت
انجیر که برسد بسیاری از قناتهای بلورد پُرآب میشوند و اصطالحاً
زه میگیرنــد .در واقع«آب به انجیر رســیده» .مســرتبخشترین
خبری اســت که میتوان به یک بلوردی رساند چرا که نوید از پرآبی
قناتهای بلورد دارد .در باب اهمیت قنات این شــاهکار مهندسی و
معمــاری و لزوم حفظ و نگهداری آن ســخن به میان آوردن اگر چه
الزم و ضروری است اما تکراری و حوصله سر بر است چرا که بر کسی
پوشیده نیست.
خبر بد اینکــه در حدود پنج کیلومتر باالتــر از این درخت انجیر و
درست در مســیر رودخانه احداث یک معدن شــن و ماسه به مثابه
دستانی است بر گلوی رودخانه .برگلوی قناتهای بلورد و در واقع بر
گلوی مردم و باغ و بســتانهای منطقه بلورد .چرا که با بهرهبرداری از
این معدن و تغییر شــکل بستر طبیعی رودخانه دیگر هرگز آب از این
معدن عبور نخواهد کرد چه رسد به آنکه به انجیر نیز برسد.
مشــکل دیگر بلورد که این روزها در فضای مجازی مطرح است وجود
کارخانه تولید کنســتانترهای اســت که با تغییر کاربری از طرح اولیه
دست بر گلوی هوای بلورد فشرده است.
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جناب آقای

جناب آقای

سیدکمالحسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت
بانک سپه مرکزی س�یرجان تبریک عرض میکنم.
موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال مس�ئلت
مینمایم.

شرکت امیران کابل  -یونس خضری

هیئت مدیره شرکت

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای
مس
تهیه و نصب اتبلواهی اطالعاتی و هدایت یر
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سیدکمالحسینی
انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت
بانک س�په مرکزی س�یرجان تبریک عرض نموده
موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم.

شرکت کمند توسعه -محمد کورکی نجات

عم
فراخوان مناقصه ومی یک مرحلهای

خرید و نصب یک دست گاه اسکیپ لورد هب همراه ده عدد باکس

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه و نصب تابلوهای اطالعاتی

ش�هرداری س�یرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (ش�رح مختصر :خرید و نصب یک دس�تگاه

نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران(دارای پروانه

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد

الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران

درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س�تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش�د و

و هدایت مسیر) به ش�ماره  20۹۹005674000143را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار

اعتبار دار از س�ازمان حمل و نقل درون ش�هری) و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  13۹۹/12/02میباشد.

اس�کیپ لودر به همراه ده ع�دد باکس) به ش�ماره  20۹۹005674000138را از طریق س�امانه تدارکات
مناقصهگران(دارای پروانه اعتبار دار از سازمان حمل و نقل درون شهری) و بازگشایی پاکتها از طریق

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  13۹۹/12/02میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز شنبه تاریخ 13۹۹/12/0۹

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 13۹۹/12/12

زمان بازگشایی پاکتها 17:00 :روز چهارشنبه تاریخ 13۹۹/12/20

زمان بازگشایی پاکتها 16:00 :روز یکشنبه تاریخ 13۹۹/12/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  1۹روز سه شنبه تاریخ 13۹۹/12/1۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  1۹روز شنبه تاریخ 13۹۹/12/23

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

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

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

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

پاکتها:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41۹34
دفتر ثبتنام 88۹6۹737 :و 851۹3768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

پاکتها:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41۹34
دفتر ثبتنام 88۹6۹737 :و 851۹3768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

