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شهر 3

پيامك300099004806 :

 پاسارگاد
«بازار شام است اینجا» .این توصیف رییس محیطزیست از
وضعیت شهرک صنعتی شماره یک است .توصیفی که مردم و
برخی از صاحبان صنایع در شهرک صنعتی آن را قبول دارند
و معتقدند«در اینجا هرکس هرکار دلش بخواهد میکند .اصال
مدیریتی وجود ندارد .به مسئوالن هم بارها مراجعه کردیم اما
جوابینمیدهند،دیگرنم یدانیمچهبایدبکنیم»آنهاازشهرک
صنعتیبهعنوان«آشفتهبازار»یادمیکنند.آشفتهبازاریکهحاال
وجود 6-5واحد تولید آهک با تولید آالیندگی شرایطش را بدتر
هم کرده است .شرایطی که باعث شده یا کارو کاسبی بعضیها
تعطیل شود یا افرادی که قصد سرمایهگذاری داشتند منصرف
شوند.
 انگار اینجا صاحب ندارد
برای مشاهده وضعیت شهرک صنعتی شماره یک راهی
انتهای بلوار عباسپور میشویم .شهرکی با 450واحد صنعتی در
کنار شهرک مسکونی نصر .آالیندگی برخی از واحدهای تولید
آهک باعث اعتراض مردم و تعدادی از صاحبان صنایع شده
است .به گفته مدیر شهرکهای صنعتی  6واحد تولید آهک
در شهرک صنعتی شماره یک وجود دارد .با پرسجو واحدها
را پیدا میکنیم .یک استوانه بلند با یک نوار نقاله در حال کار
کردن است .بادی نمیوزد اما در کنار کارگرانی که در حال خالی
کردن آهک هستند گرد و غبار زیادی ایجاد شده است آنقدر
که در فاصله چندمتری آن زمین سفید شده است ،عالوه بر
محیط کارخانه آهک ،سقف تمام کارگاههایی که اطراف آن
هستند سفید است .یکی از صاحبان صنایع داخل کارگاهش
را نشان میدهد تمام وسایل کارگاه پر از خاک است .او با بیان
اینکه وضعیت شهرک صنعتی وحشتناک است ،گفت «:یکی از
از تولیدکنندگان مواد غذایی اینجا به واسطه یک کارگاه تولید
آهک که روبهرویش بود مجبور شد ملک و امالکش را بفروشد
چون بار میکروبی محصوالتش باال بود» .او با انگشت به زمین
اطرافکارگاهآهکاشارهکردوگفت«:نگاهکنیدزمیناطرافکال
سفید است .یک کوچولو که باد میوزد وضعیت غیرقابل تحمل
میشود .تازه االن بادی نمیوزد این است وضعیت اطراف» .او با
اشاره به اینکه آدمهای زیادی در شهرک زندگی و یا کار میکنند
گفت «:اینها دارند مرتب نفس میکشند این باعث میشود در
آینده موجی از بیماری به وجود بیاید .این پایین هم سه چهار
تا کارخانه مواد غذایی است .این گرد و غبار روی مواد غذایی
مینشیندوباعثبیماریمیشود.مننم یدانمادارهبهداشتچرا
سکوت کرده است» .یکی دیگر از کسبه گفت«:ما بارها به همه
ارگانهای مسئول مراجعه کردیم اصال جوابی به ما نمیدهند
میگویند ما به این افراد پروانه بهرهبرداری ندادیم .بحث ما این
است این افراد چه جوری بدون مجوز کار میکنند .شما یک
سوپرمارکت بخواهید در یک روستا بزنید یقهتان را میگیرند که
چراجوازندارید.حالدرشهرکصنعتی افراداینهمهآالیندگی
ایجادمیکنندهیچکسهمجلویشانرانمیگیرد.آنهمکاری
که باید خارج از شهر انجام شود».
 هر روز  200تریلی گلگهر از چاه شهرک

به اشتباه در سالهای قبل مجوز دادند
صنعتی آب بار میزنند
گزارش پاسارگاد ازآالیندگی کارگاههای تولید آهک در شهرک صنعتی یک سیرجان
مقصرمحیطزیستاست؛«بههمیندلیل
یکی دیگر از صاحبان صنایع معتقد
هم محیطزیست از واحدهای تولید آهک
است مشکل دیگر شهرک کمبود آب
شکایت کرده و االن دادگاه دارند» .او ادامه
است؛« دبی آب شهرک صنعتی پایین
داد؛«واقعا این واحدها آالیندگی دارند و ما
آمده است .چاهی که شهرک صنعتی دارد
خودمان به شخصه از دست این واحدها
در جوارش چاه آب دیگری وجود دارد که
اذیتمیشویم.ولینمیتوانیماینواحدها
تریلیهای گلگهر دارند آب بار م یزنند
و میروند .از صبح تا شب  200تریلی
را تعطیل کنیم چون مرجع صادرکننده
آب بار م یزند و همین باعث شده دبی
مجوز اداره دیگر بوده است» .رشیدی در
آب پایین بیاید .این چاه اگر خشک شود
مورد رعات نکردن زونبندی گفت«:طرح
واحدهای صنعتی تعطیل میشوند ،آن
قدیم شهرک صنعتی مربوط به سال 62
وقت چه کسی باید تاوانش را پس بدهد،
است .که اصال زونبندی نبوده است .آن
آن هم واحدهای صنعتی که وام گرفتند،
زمان زمینها را همینجوری دادهاند البته
قسط دارند ،بدهی دارند» .او زیر لب
محیطزیستخودشمیتوانستهبراساس
میگوید«:شهرک صنعتی خیلی بی سرو
نزدیک بودنشان به منازل مسکونی مجوز
سامان است .به نظر من تمام مشکالت
ندهد.روزیکهکارشناسشانبرایبازدید
ما به خاطر عدم مطالبهگر بودن مردم
آمده چشمهایشان که ضعیف نبوده است،
است» .او با بیان اینکه حدود  450واحد
میبایست بگوید اینجا کنار مواد غذایی
صنعتی در شهرک صنعتی وجود دارد،
است کارگاه تولید آهک احداث نکنید؟ در
گفت«:در میان این واحدهای صنعتی یک
مورد بحث اجاره هم اگر مجوزی میدهیم
تعداد واحد بازیافت زباله وجود دارد که به
در همان زون مجوز داده میشود .در حال
عکس :الله خواجویی | پاسارگاد
صورتغیرقانونیفعالیتمیکنند.مثالاین
حاضر شهرک صنعتی شماره 2چون کامل
واحدسنگبریرامیبینیدافغانیبدونمجوزآمدهضایعاتریخته جزییات این شهر 
ک هستیم ،گفت «:تقریبا تمام واحدهای تولید صنعتیبایدخودشاینموضوعرامدیریتکند؛«مانمیخواهیم دست خودمان است بحث زونبندی کامل رعایت شده است .اما
است 8 .واحد تولید ضایعات در شهرک وجود دارد که به دلیل آهک در این شهرک به خاطر آالینده بودنشان پرونده قضایی تقصیر را گردن کسی بیاندازیم ولی میگوییم حداقلها را رعایت فاز 1میراث نامیمونی است که به ما رسیده است».
سود باال روز به روز تعدادشان بیشتر میشود .افغانی سراغ دارم در دارند .ولی در هر صورت ضوابط استقرار را دارند .یعنی اینها کنند.مااالننمیتوانیمباادامهفعالیتیکواحدصنعتیمخالفت
اودرموردفعالیتواحدهایبازیافتدرشهرکصنعتیشماره
این شهرک ملکی در حدود  3- 2میلیارد خریده است .متاسفانه رده شش صنایع هستند که میتوانند در شهرکهای صنعتی کنیم چون به هر صورت با فعالیت آن در سالیان دور موافقت شده یک ،گفت« :اکثر اینها به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند
شهرکصنعتیشدهجوالنگاهافرادیکه بهصورتغیرقانونیکار احداث شوند .یعنی از نظر قانونی احداثشان مشکلی ندارد ولی است .ولی من جدیدا با احداث صنایع آالینده مخالفت میکنم خودمان هم با آنها مشکل داریم به شرکت خدماتی شهرک
میکنند.انگاراینجاصاحبندارد».
این شهرکها باید زونبندی شوند مثال تولید مواد غذایی در چون باید ساماندهی شوند» .به گفته او باید برنامهریزی شود تا صنعتیهمگفتیمآبشانراقطعوجلویشانراسدکنندتایک
 صنایع آالینده چهار طرف شهرک را یک زون قرار داشته باشند ،کانیای غیرفلزی در یک زون دیگر» واحدهای بزرگ در شهرک صنعتی کوچک احداث نشوند .چون فکریبرایشانشود.پیگیرهستیماینواحدهاراتعطیلکنیم».
محمود علیرضایی گفت«:شهرکی که تعریف و طرح ارزیابیاش واقعا چنین واحدهایی برای واحدهای کوچک اطرافشان دردسر
محاصرهکردهاند
سعید رشیدی با تاکید بر اینکه در شهرک صنعتی شماره
یکی دیگر از صاحبان صنایع با اشاره به واحد تولید مصوب میشود باید زونبندی را رعایت کرده باشد ولی متاسفانه شدهاند».اوگفت«:ماسهواحدتولیدآهکبهدادگاهمعرفیکردیم یک اصال زمین نداریم،گفت«:برای اجاره هم دیگر در شهرک
دستمالکاغذی گفت«:این واحد به دلیل وجود واحد کانیار در شهرکصنعتی شماره یک مثل بازار شام است و هیچ زونبندی خیلی هم تالش شد که اینها به دادگاه معرفی نشوند اما اینها مجوز نمیدهیم .حتی اگر اداره صنعت و معدن هم جواب دهد ما
مقابل کارخانهاش واقعا اذیت شده است» او افزود«:من صحبتم ندارد .البته ما در ضوابطمان نداریم که فاصله کارخانه اهک مثال شاکی خصوصی دارند» .او معتقد است تنها راهکار این است اجازه نمیدهیم» .او در جواب اینکه مسئولیت مقابله با آالیندگی
سر این است آیا این واحدهای تولید آهک خارج از قانون کار انجام با تولید میلگرد چقدر باشد .ولی این شهرک زمانی احداث شده که؛«اوال قاضی رای به اصالح سیستمشان دهد .از این به بعد هیچ واحدهای صنعتیباکیست،گفت«:اداره محیطزیست.االندارد
میدهند یا در چهارچوب قانون .اگر در چهارچوب قانون است در حریم شهر بوده و نمیبایست با احداث آن موافقت کنند .نوعواحدیتولیدآالیندههواآنجااحداثنشود.ونکتهبعدیاینکه دادگاهشان را پیگیری میکند .حکم دادگاهشان بیاید بالخره باید
باید افرادی را مجازات کنند که قانون را رعایت نکردند و باعث درثانی میبایست در این شهرک فقط ردههای اول تا سوم صنایع طرح اولیهای که به عنوان شهرک صنعتی مصوب شده است باید تعیینتکلیفشوندوازاینوضعیتدربیایند».
به وجود آمدن این مشکالت شدهاند» .او با بیان اینکه به دلیل پیشبینی شود و صنایع رده باال را اصال نمیبایست در شهرک بازنگری شود و من این موضوع را به اداره کل پیشنهاد دادم».
 صنعت و معدن بدون استعالم از
آالیندگی زیاد کارگاههای تولید آهک تمام فضایسبز شهرک از صنعتی مصوب کنند» .او با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت عمده
 اگر به اشتباه در سالهای قبل مجوز محیطزیست مجوز نمیدهد
محمدرضا خواجویی رییس اداره صنعت و معدن با خنده
بینرفتهاست.گفت«:چندوقتپیشیکتولیدکنندهازیزدبرای شهرکصنعتیشمارهیکبحثآهکهاست،گفت«:عالوهبرآن دادند مقصر محیطزیست است
سرمایهگذاری اینجا آمد ،قرار بود سوله بسازد 40-30 .نفر نیرو مشکل دیگری که وجود دارد بحث خرید و فروش است .واحدهای
سعید رشیدی مدیر شهرک صنعتی با بیان اینکه در حال میگویدآقایرشیدیتوپرادرزمینادارهصنعتومعدنانداخته
بگیرد اما زمانی این وضعیت را دید منصرف شد» .او گفت«:دقیقا ایجاد شده تحت هر عنوانی که مجوز گرفتند باید با همان عنوان حاضر  6واحد تولید آهک در شهرک صنعتی وجود دارد ،است،گفت؛«دربحثصدورمجوزهاچهصدورجوازتاسیسوچه
کردهاند .حداقل خرید و فروش شوند .به عنوان مثال انباری با کاربری صنعتی به گفت«:همه اینها مجوز دارند ،اصال تا مجوز نگیرند ما نمیتوانیم صدور پروانه بهرهبرداری باید حتما از اداره محیطزیست استعالم
هر چهار طرف شهرک را صنایع آالینده محاصره 
یک راسته خیابان شهرک را به این صنایع اختصاص م یدادند نه انبار موادغذایی اجاره میدهیم و همین طور یک بینظمی ایجاد به آنها زمین بدهیم .البته مرجع صادرکننده جواز اداره صنعت گرفتهشود.یعنیمابدوناستعالممحیطزیستپروانهبهرهبرداری
میشود .ما مورد داشتیم تولید سنگ بوده اما چون سنگ بازاری و معدن است» .او با دفاع از اداره صنعت و معدن گفت«:آنها به واحد نمیدهیم .محیطزیست هم میآید کل مراحل را کنترل
اینکهدرکلشهرکپخشباشند».
 تمام کارگاههای آهک در این شهرک نداشتهآمدندچیزدیگریتولیدمیکنندکهاینخالفقانوناست نیز برای صدور مجوز برای اینکه مشکلی نباشد از محیطزیست و نظارت میکند و بعد جواب استعالم را میدهد» او با بیان اینکه
و االن پروندهشان در دادگاه است .یا مثال افاغنهای که واحدهای استعالم میگیرند ،و بعد مجوز صادر میکنند .ما هم موظفیم ما بر اساس استعالم محیطزیست مجوز میدهیم ،گفت «:اگر
پرونده قضایی دارند
رییس محیطزیست سیرجان با بیان اینکه ما در جریان تمام صنعتیرا برایبازیافتاجارهمیکنند».ازنظرعلیرضاییشهرک روی جوازی که صادر شده زمین بدهیم» .او معتقد است اگر محیطزیستموافقتنکندتحتهیچشرایطیبههیچواحداجازه

بازار شام

فعالیت نمیدهیم .من حتی به همکارانم هم گفتم در صدور جواز
تاسیس و پروانه بهره برداری حتما نظر مساعد محیطزیست را
بگیرند .الحمداهلل در سیرجان ارتباط خوبی بین اداره صنعت و
معدن و محیطزیست است .و بنده هم به عنوان متولی صنعت
و معدن اعتقاد دارم زمانی یک طرح صنعتی خوب است که
محیطزیستمان را خراب نکنیم» .او گفت«:اینکه این واحدها
با وجود آالیندگی دارند کار میکنند باید از طریق محیطزیست
پیگیریوبرخوردشود»ازنظراوادارهصنعتومعدنفقطمسئول
و متولی صدور مجوز است و واگذاری زمین از طریق شهرکهای
صنعتی سیرجان انجام میشود ،گفت «:آنها باید زونبندی را
رعایت کنند یعنی زون مواد غذایی جدا باشد ،ذون مواد شیمیایی
جدا باشد .این جز وظایف شهرکهای صنعتی است .و اگر این
واحدها را جایی قرار دادند که درکنارش مواد غذایی است باید از
مدیرشهرکصنعتیبپرسیدچرارعایتنشدهاست».اوگفت«:در
حال حاضر در شهرک صنعتی شماره یک زمین نداریم اما بعضی
اوقات افرادی که در مکانهای استیجاری میخواهند فعالیتی را
شروع کنند به آنها مجوز میدهیم .برای چنین مواردی هم
استعالمی از شهرکهای صنعتی و محیطزیست میگیریم اگر
گفتند از نظر ما بالمانع است مجوز صادر میشود».
مگرمیشودصنعتباشدوآالیندگینداشتهباشد
دکتر موقری رییس مرکز بهداشت با حمایت از کارگاههای
تولیدآهکدرشهرکصنعتیگفت«:آالیندگیدرصنعتچیزی
هست که وجود دارد .مگر میشود صنعت باشد و آالیندگی
نداشته باشد .و همه افراد در شهرک با مجوز دارند کار میکنند.
اینکه طرف میآید میگوید اینجا مواد غذایی تولید میشودو
کارگاهآهکآالیندگیایجادمیکنداینمیخواهدکاریکندکه
این کارخانهها بسته شوند» .او گفت «:به هرحال شهرک صنعتی
محلسکونتنیست.کسیکهآنجابهعنواننگهبانباخانوادهاش
زندگی میکند مسلم است اذیت میشود» .او با اشاره به اینکه
موضوعآالیندگیبامحیطزیستاست،گفت«:اگربگوییماینها
آالیندگی ندارند حرف ب یربطی است .همین که یک دستگاه
روشن میشود آالیندگی دارد .اما اینکه میگویند در آنجا گرد
وخاک تولید میشود ،مواد غذایی که بیرون تولید نمیشود که
گرد و خاک رویشان بنشیند».
او در جواب این سوال به صورت صریح بفرمایید از نظر مرکز
بهداشت این واحدها مشکل بهداشتی دارند یا نه،گفت «:نه چه
مشکلبهداشتیایجادمیکنند.االنشمابرویدکارخانهسیمان
کرمان را ببینید که چقد آالیندگی دارد ،تمام استان در عذابند.
اینها آالیندههای فیزیکی هستند و خیلی راحت با فیلتر قابل
حل است» .او گفت« :شهرک صنعتی مشکلش این است یک
عدهای آمدند آنجا ساکن شدند تعدادشان هم روزبه روز دارد
بیشترمیشود.بهنظرمناینهانبایدآنجاباشند».
به نظر میرسد این معضل هم همانند سایر معضالت
محیطزیستی مسئول پیگیری ندارد و مسئوالن برای شانه خالی
کردن توپ را در زمین یکدیگر م یاندازند .ب یآنکه فکری اساسی
برای حل معضل آالیندگی کارگاههای آهک در شهرک صنعتی
شمارهیککنند.براستیچهکسیمسئولحلاینمعضلاست؟

آگهیتجدیدمناقصه(نوبتاول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد انجــام عملیــات تنظیــف و رفــت و روب معابــر ،جمـعآوری زبالــه،
جمــعآوری پســماندهای ســاختمانی و الیهروبــی مکانیــزه انهــار و لولههــا و کانالهــای هدایــت
آبهــای ســطحی در محــدوده منطقــه دو شــهرداری ســیرجان را از طریــق مناقصــه عمومــی به پیمانــکار واجد
شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم
د قراردادهــای شــهرداری مراجعــه
بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مناقصــه بــه واح ـ 
نمایند.
شرایطتجدیدمناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در تجدیــد مناقصــه  2/648/000/000ریــال (دو میلیــارد و شــشصد و چهــل و
هشــت میلیــون ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک
ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بـ ه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهد شــد.
 -3بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مشــروط ،ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از تاریــخ درج شــده در اســناد
مناقصــه ارســال گــردد ،رســیدگی نخواهــد شــد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات 96/07/06میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  96/07/11ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  52/945/147/530ریال میباشد.

روابطعمومیشهرداریسیرجان

