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 زهرا خواجویینژاد
طاقتشان طاق شده است .مردم پاریز را میگویم
آنها برای چندمین بار دوشنبه هفته گذشته در
شهرداری و بخشداری پاریز تجمع کردند و یک خواسته
داشتند؛ «ما حق حیات میخواهیم»
بیش از  50سال از همسایگی مس در کنار پاریز
میگذرد ،قرار بود با راهاندازی کارخانهای برای گروهی
شغل ایجاد شود .شغل که باشد ،درآمد هست .درآمد
که باشد ،امید به زندگی هست .اما نه شغلی برایشان به
وجود آمد و نه درآمدی ایجاد شد و از غول سرچشمه فقط
دودش ماند و آالیندگیاش .مردم پاریز  50سال است
ک جدار و مریز با موضوع آالیندگی هوا کنار آمدهاند تا اینکه
سال پیش مسئوالن مس اقدام به راهاندازی کورهای به
نام فلش کردند ،کورهای که از  6-5ماه پیش که شروع
به کار کرده است ،هوا را از مردم پاریز گرفته است .و آنها
را با مشکالت تنفسی بسیاری مواجه کرده است .بعد از
تجمع هفته گذشته مردم پاریز فرماندار به همراه اعضای
شورای تامین به پاریز رفتند تا به مشکل مردم رسیدگی
کنند .هرچند از نظر مردم با این جلسه مشکل آالیندگی
حلنمیشود.
 خواسته مردم حق حیات و سالمت است
یکی از مردم پاریز میگوید« :همه جا میگویند اهواز
هوا ندارد به خدا اگر مردم اهواز بیایند پاریز میفهمند
مشکل ما شدیدتر است .آنها حداقل سم استنشاق
نمیکنند 50 .سال است دود مس را تحمل کردیم
تا امسال که کوره فلش را راه انداختند ،دودش آنقدر
وحشتناک است که کل پاریز و روستاهای اطراف را
میگیرد» .او ادامه میدهد؛«خودشان آمدند یک طرحی
دادند کوره را به روز کردند همان طور که تولید را باال برد
به همان میزان آالیندگی هم باال برده است .یک روزهایی
میآیند برای اینکه دهان مردم را ببندند و دود کمتر دیده
شود یکی از مشعلها را روشن میکنند که با این کار
آالیندگی به همان میزان است فقط یک مقدار تیرگی
رنگ را از نظر دید کم میکند تا مردم فکرکنند آالیندگی
کم شده است ».
یکی دیگر از مردم معترض میگوید؛ «االن بروید
پسوجان را ببینید چه وضعیتی دارد ،من در معدن
مس کار میکنم برای اینکه بتوانم راحت سرکار بروم
در پسوجان ساکنم ،اما با این وضعیت مجبورم چند روز
دیگر دست زن و بچهام را بگیرم و به سیرجان بروم ،و
فقط چهارتا پیرزن و پیرمرد در روستاها باقی میمانند».
به گفتهی او کل منطقه زیر دود است« .چند دقیقه پیش
به بخشدار زنگ زدم ،بخشدار میگوید جلسه میگذاریم،
گفتم جلسهای که جواب نمیدهد نگذارید بیایید به مردم
بگویید ما زورمان نمیرسد تا مردم خودشان یک فکری
کنند» .یکی دیگر از مردم پاریز میگوید؛ « با این جلساتی
که مسئوالن دور هم بنشینند و به به و چه چه کند و

همه راضی و خشنود بروند،
از جمله رییسجمهور ،وزیر
مشکلی حل نمیشود».
صنعت ،استاندار ،فرماندار و . .
یکی دیگر از مردم میگوید:
نامه نوشتم ،میگوید؛«جدیدا
«این مطالبه جدی مردم
هم نامهای با هزار امضای
است .اینکه ما داریم کارخانه
مردم بخش پاریز به رهبری
اسید سولفوریک م یزنیم و
نوشتم که آن را به زودی ارسال
دود را مهار میکنیم و چهار
میکنم» .وی افزود«:استانداری
روز دیگر بگویند به دلیل
مس را محکوم کرده است ،ولی
تحریمهامواداولیهاشنرسیده
محکومیت این نیست که به
است ،فایده ندارد» .وی افزود:
زبان بگویند حق پاریزیهاست،
«سال  82وقتی یکسری
حق آن است که بیایند بگیرند
اعتراضات مطرح شد آمدند
و بدهند 50 ،میلیارد تومان
کارخانه اسید سولفوریک
آالیندگی به حساب استانداری
راهاندازی کردند االن ببینید
ریختند از این مبلغ 700
سرنوشت آن کارخانه چه
میلیون تومان به پاریز داده
شده است؟» یکی دیگر از
شده است ،در حالی که این
معترضانمیگوید؛«مطالبهما
مبلغ جزیی حق پاریز نیست
حق حیات است نه مطالبه
ما شب و روز نمیتوانیم نفس
اشتغال داریم که بخواهند 10
بکشیم ،جالب است ساعت 10
نفر و یا  100نفر را مشغول به
شب کوره را روشن میکنند
کار کنند و پرونده را ببندند نه
تا ساعت  2صبح که مردم
مطالبه افزایش حق آالیندگی
خواب هستند ،تا نفهمند ،وقت
میشودنمیتوانینفسبکشی،
را داریم که بخواهند حق آالیندگی کوره فلش داد مردم پاریز را در آورده است
آالیندگی پاریز را بیشتر کنند
کل منطقه را دود میگیرد».
االن داستان فراتر از این
از نظر او این قولهایی که
گزارش پاسارگاد از آلودگی شدید کوره فلش در پاریز
حرفهاست همه خواسته
مسئوالن مس برای مهار
مردم حق حیات و سالمت
آالیندگی دادند اصال عملی
است .اصال فقط بحث پاریز
نمیشوند .وی افزود؛« مس 50
تنها نیست این آلودگی کل
سال است به ما دود میدهد ،در
شهرستان سیرجان را تهدید
ازایش دامداری و کشاورزیمان
میکند».
را که نابود کرده است،
آیندهحتینسلکشیاتفاقبیفتد».
آالیندگی

بچههایمان را هم مشغول
 نیم نگاه
 نیم نگاه
 اصال امکان ندارد آالیندگی به صفر
وحشتناک است
به کار نمیکنند 95 ،درصد
از نظر بخشدار پاریز؛ «یک  مردم :مطالبه ما حق حیات است نه مطالبه اشتغال داریم برسد
 بخشدار پاریز :شما اگر ساعت  5صبح پاریز باشید مرگومیر پاریزیها هم که بر
نسلکشیدرپاریزداردصورت که بخواهند  10نفر و یا  100نفر را مشغول به کار کنند.
واقعا نمیتوانید تحمل کنید ،در حدی که مردم
مهدی عابدینی پاریزی رییس شورای پاریز میگوید
اثر سرطان است ،چه چیزی از
 نه مطالبه افزایش حق آالیندگی را داریم که
میروند توی خانه در و پنجرهها را میبندند
«طبق گزارش اداره دامپزشکی و محیطزیست  30سانت
میگیرد که اگر راهکاری
مس عاید ما میشود؟»
اندیشیده نشود واقعا منطقه را بخواهند حق آالیندگی پاریز را بیشتر کنند االن
میزان
از خاک آلوده شده است .کل درختان سبز بر اثر نشستن  عضوشورایشهر پاریز :قولهایی که مسئوالن مس 
آالیندگی چندین
گاز  SO2دارند از سر خشک میشوند .بیماریهای قلبی
نابودمیکند».صادقیانبابیان
داستان فراتر از این حرفهاست.
برای مهار آالیندگی دادند اصال عملی نمیشوند
برابر استانداردهای
و ریوی و سرطانها به گفته مسئوالن بهداشت در پاریز
اینکه آالیندگی وحشتناک
است ،میگوید«:شما اگر ساعت  5صبح پاریز باشید واقعا جرات نمیکنم زن و بچههایم را اینجا بیاورم .».چرا رو به افزایش است» .به گفته رییس شورایپاریز کمترین گفتند در معدن درهزار از مردم پاریز استفاده میکنیم اما محیطزیست است
بنا به گفته رییس محیطزیست؛« تا به حال
واقعا نمیتوانید تحمل کنید ،مخصوصا در روستاهای زودتردستبهکارنشدید؛«قبالاینوضعیتنبود،چندماه نیرو از پاریز در مس مشغول به کار است؛« تمام این معادن معدن درهزار هنوز فعال نیست».
 چه چیزی از مس عاید ما میشود؟ محیطزیست استان بارها به مس اخطار داده است ،حتی
تگزه ،دهشیرک ،بوچون ،پسوجان و . .وحشتناک است .است کورهی فلش را راهاندازی کردهاند ،کوره را شبها وقف عبداهلل محمد بیگ در پاریز بوده است و االن مردم
اصغر بادیهنشین یکی از اعضای شورای پاریز با بیان پرونده قضایی هم برای آنها تشکیل شد و هیات وزیران
در حدی که مردم میروند توی خانه در و پنجرهها را روشن میکنند تا صبح ،آنقدر آالیندگیاش زیاد است پاریز حق ارتزاق میگیرند ،کل این کارخانجات همه
میبندند ،چشم میسوزد ،تنفس سخت میشود» .او که زمانی صبح زود کوره را خاموش میکنند تمام دود روی وقف عبداهلل محمد بیگ بنا شده است که پاریزی اینکههمینامروزبهفرماندارونمایندهمردمسیرجانپیام برای این پرونده تصمیم گرفتند و دو مصوبه را گذراندند؛
میگوید؛«ما از مسئوالن دعوت میکنیم یک شب بیایند روی مجموعه شهر پاریز و روستاهای اطراف مینشیند» .بوده است اما در آزمون سال  91کمترین نیرو را از پاریز دادم؛«شما که مسئول شورای تامین هستید آیا ما نباید مصوبه اولشان میزان ذرات محیطی را تا آخر سال  96به
در پاریز بمانند تا صبح زود ببینند چه اوضاعی داریم .واقعا وی افزود؛«تمام حیوانات اطراف شهرپاریز دارند میمیرند ،گرفتند .اگرچه در جلسه هفته گذشته مسئوالن مس در حق حیات داشته باشیم؟» او با بیان اینکه در این مدت که استاندارد برسانند و مصوبه بعد هم این بود میزان  SO2را
وحشتناک است ،به عنوان کسی که اینجا کار میکنم درختان دارند خشک میشوند .احتمال دارد در چندماه زمینه اشتغال قولهایی دادند ولی آزمونی در کار نیست .در شورا بودم به همه مسئوالن شهری ،استانی و کشوری تا آخر سال  97به استاندارد برسانند .در جریان آخرین

نسلکشی مس در پاریز

ت را کنترل کردند اما در
نتایج نیستیم ولی تا حدود ذرا 
زمینه آلودگی  SO2هنوز به استاندارد نرسیدهاند ».محمود
علیرضایی میگوید؛«طی بازدیدی که به همراه مسئوالن
هفته گذشته از پاریز داشتیم در حال حاضر دو کارخانه
برای استحصال اسید سولفوریک و کنترل آلودگی در
حال احداث است .».به گفته علیرضایی قرار شد دانشگاه
تهران شعاع آالیندگی را دقیق بررسی کنند و براساس
آن در مورد درصد توزیع آالیندگی تصمیمگیری شود و
عوارض آالیندگی که جذب میشود باید در جهت احیای
محیطزیستهزینهشودکهمتاسفانهدراینسالهاهزینه
نشده است» .او با بیان اینکه هیچ موجود زندهای تا به حال
در پاریز در اثر آالیندگی نمرده است میگوید «آالیندگی
روی درختان و محیط زیست تاثیر گذاشته است و شعاع
اثرگذاری باید مطالعه شود» به گفت ه او؛« آالیندگی روی
درختان و محیط زیست تاثیر گذاشته است چون میزان
آالیندگی چندین برابر استانداردهای محیطزیست است،
اما شعاع تاثیرگذاری و اثرگذاری باید مطالعه شود».
 امیدواریم بتوانند تا پایان سال
بخشی از این آالیندگی رامهار کنند
فرماندار سیرجان با بیان اینکه آالیندگی مس یکی
از مشکالت اصلی و اساسی مردم است ،میگوید «:هفته
پیش نشستی با مردم پاریز داشتیم و آنها را توجیه کردیم
که براساس روال قانونی کار را پیش ببرند ما هم طبق قانون
مشکل این عزیزان را پیگیری خواهیم کرد» .به گفتهی
منصور مک یآبادی پس از نشست با مردم پاریز جلسهی
شورای تامین در محل مس سرچشمه برگزار شد و قرار
براین شد برای مهار آلودگی کوره فلش ،کارخانه اسید
تا پایان امسال با اعتباری بالغ بر  1000میلیارد تومان به
مرحله بهرهبرداری برسد .مک یآبادی حق آالیندگی پاریز
را ناچیز میخواند و میگوید «قرار براین شد که دانشگاه
تهران بررسی الزم را در خصوص تاثیرات آالیندگی مس
سرچشمه بر شهرستانهای همجوار و میزان تاثیرش را
بررسی کند و براساس آن سهم آالیندگی توزیع شود» .وی
ادامه میدهد؛«در بحث اشتغال هم قرار شد بصورت کوتاه
مدت یک تعدادی از مردم پاریز را با معرفی بخشدار و شورا
در حد  30نفر مشغول به کار شوند  ،و ظرف  6ماه آینده
هم که کارخانه مس درهزا کارش را شروعکند ظرفیت
اشتغال حدود  400نفر را دارد».
علیرغم تماسهای پاسارگاد با مدیران مس ،آنها
ما را به روابطعمومی پاس دادند ،که با وجود توضیحات
وی تاکید کرد گفتههایش چاپ نشود .در نهایت فقط
به این اظهارنظر مدیر راهاندازی پروژه فلش مجتمع
مس سرچشمه در آبانماه سال گذشته اکتفا میکنیم.
محمدرضا دهشیری به ایرنا گفته بود:با راه اندازی کارخانه
تولید اسید و تبدیل دود کورههای فلش ذوب در این
کارخانه به اسید  ،آالیندگی زیست محیطی این مجتمع
به صفر خواهد رسید.

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/11ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهر(ســهامي عــام) در نظــر دارد«طراحــي ،تاميــن
ـازي(1زونهاي
ـوره گندلهسـ
ـاي كـ
ـك زونهـ
ـراي تفكيـ
ـاز و اجـ
ـورد نیـ
ـام مـ
اقـ
ـماره  7.1 ، 6.2و  »)7.2را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
ـاني شـ
گازرسـ
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد؛ لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ مــدارك
مناقصــه بــه ســايت  WWW.GEG.IRمراجعــه و مــدارک مذکــور را از قســمت
مناقصههــا و مزایدههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي 14روز
شــنبه مــــورخ  97/5/13در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع ميباشــد.
ضمنــا بازديــد از محــل ســاعت  10صبح روز شــنبه مــورخ  97/5/6بــراي متقاضيان
بالمانــع اســت.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

آگهی مناقصه(نوبت اول)

شهرداری سیرجان در نظر دارد تهیه و نصب چهار دستگاه ایرواشر پایانه مسافربری
بعثت را براساس فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال  97از طریق مناقصه عمومی
یک مرحلهای به پیمانکار واجدالشرایط که دارای حداقل رتب ه  5تاسیسات و تجهیزات از معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور باشد ،واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی
دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خرید و تحویل
د قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
اسناد مناقصه به واح 
شرایطمناقصه:
 -1سپرده شرکت در مناقصه  150/000/000ریال (یکصد و پنجاه میلیون ریال) میباشد که
بایستی به صورت واریز به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و
یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر ب ه نام شرکت باشد.
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط
خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -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  97/05/18میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/05/21ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  2/992/466/000ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

