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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
کفه نمک ،دشتی  35هزارهکتاری است که
در 27کیلومتری جاده سیرجان و درنزدیکی روستای
خیرآباد قراردارد .کفهای که درایام بارندگی به دریاچه
و در ایام خشکسالی ،به دشتی سپیدپوش از نمک
تبدیل میشود و درهردو حالت زیبا و دیدنیست اما
حال اینکفهچندانمناسبنیست.بیتوجهیبرخی
ِ
گردشگران به حفظ این محیط زیبا و میراث طبیعی،
باعثشده کهبخشهایی ازکفهمملو اززبالهباشد .از
بطری آبتا آبجو ،ازبالشتالنگه کفش ،ازانواعغذای
نیمخورده تا پوست میوه ،ازسیمهای باقی مانده از
آتشزدن الستیکماشینتاپالستیکهایخالیرها
شده،کفهنمکرابهنمایشگاهزبالهتبدیلکرده است.
کفهبهسببمحیطخاصو آبشورش،عاری
اززندگیشناختهشدهجانوریاست.فقطمگسهایی
به هوای زبالهها در آنجا پَرم یزنند .درحقیقت کفه
نمک ،تبدیل به سلف سرویس مگسها شده است.
به لطف برخی گردشگران بساط میوهشان بنا به هر
فصل روب هراه است و حاال هم که فصل هندوانه
است .برای ناهار ظهرشان تکههای باقیمانده روی
استخوان جوجهکباب را دارند و هروقت تشنه شدند،
میتوانندباقطراتباقیماندهتویبطریهایرهاشده
آبجو ،لبی َترکنند و ازتماشای غروب خورشید لذت
بب نرد.
وضعیتبرخوردبرخیگردشگرانباکفهآنقدر
ک است که آن دسته از گردشگران که زباله
اسفنا 
خودرادرمحیطخشککفه انداختهاند،بافرهنگتراز
کسانیبهنظرمیرسندکهزبالهشانرابه آب انداختهاند
و آنها که زبالهشان را به جای پخش کردن ،در یک
گوشه جمع کرده و توی پالستیک گذاشتهاند ،ازدو
گروه قبلی بافرهنگتربه نظرمیرسند .اما درنهایت،
آنچه میبینیم نشان ازرفتاراجتماعی اشتباه برخی از
گردشگراندارد.
استراحتگاه ساخته شده در این محل که
قراربود به مکانی برای رونق گردشگری تبدیل شود،
حاال شبیه شبهجزیرهای کوچک ،زشت ،ناموزون و به
شدت کثیف است .کف استراحتگاه احتماالبهدلیل
ریزش مداوم روغن و بنزین ازخودروها و همچنین
سوزاندن هیزم و الستیک ،کامال سیاه است و عمال
جای تمیزی برای نشستن وجود ندارد .جالب است
که وجود این به اصطالح استراحتگاه ،نه تنها خیری
به کفه نرسانده که عمال باعث شده زبالهها در این
قسمت انباشتشوندوبخشدیگرکفه کهدرطرف
دیگرجادهقراردارد،بهطرزمعناداریحاویزبالهبسیار
کمتریباشد.
وضعیت کفه نمک از سه جنبه قابل بررسی
است :فرهنگسازی برای گردشگران ،نصب امکانات

گزارشی از وضعیت نامناسب کفه نمک به دلیل انباشت زباله

حداقلی نظیرمخازن زباله و جمعآوری آن،
توجه و شکوفاسازی پتانسیل گردشگری
آن.
 قراردادی کهدیگرنیست
برای گفتوگو با بخشدار مرکزی
سیرجان درمراجعه اول موفق نمیشویم
بخشدار سیرجان :بهترین راه ،مکلف شدن مردم به نریختن زباله است
اما یکی از کارمندان بخشداری که تمایلی
به برده شدن نام و سمتش در گزارش
ندارد ،میگوید که «تا برج  12سال 97
جمعآوری زباله کفه نمک توسط پیمانکار
انجام میشد با توجه به اینکه ازاین تاریخ
تا برج 7سال ،98بخشداری فاقد بخشدار
بود ،امکانعقدقراردادجدیدوجودنداشت
و از این تاریخ نیز آقای معظمی به عنوان
بخشدارمعرفی شدند اما هنوزقراردادی با
پیمانکاربسته نشده است ».اما دلیل این
اتفاق چیست؟ کارمند بخشداری تمایل
ندارد تمام دالیل را ذکر کند و فقط به یک
مورد اشاره میکند« :با توجه به اینکه کفه
نمک جزو مناطق فاقد دهیاری محسوب
میشود ،دیوان محاسبات به عقد قرارداد
با پیمانکارجهت جمعآوری و تفکیک زباله
ایراد گرفت .درنهایت طی مذاکرات ،دیوان
محاسبات ،بخش جمعآوری زباله توسط
پیمانکارراپذیرفت اما اقدامبهتفکیکزباله
توسط پیمانکاررا همچنان فراتر ازقوانین
موجودوغیرقابل اجرادانست».
عکس :پاسارگاد
 معاون فرمانداری :بخشدار
و شرکتهای همیار دهیار نیز که سهامدار اصلی مشکلینیست؛اگرآقایبخشداربنویسد،ماهمکاری استقبالکردندامامتاسفانهمانتوانستیممباحثینظیر
بنویسدتاهمکاریکنیم
نگهبانی و محافظت را تامین کنیم .موضوع در ایام
در گام دوم به سراغ معاون عمرانی فرماندار دهیاریهاهستند،بهعنوانمتولیوپیمانکاردربحث میکنیم».
 بخشدارمرکزی سیرجان :نیازبه دستور بازنشسته شدن بخشداروقت و آمدن بخشدارجدید
میرویم .علی بیگلری سخنان خود را با شرحی از جمعآوریزبالهمشخصشدند.تفاهمنامهایمنعقد
بههردلیلبهحاشیهرفتومتاسفانه امکاناتتعبیه
ماوقع شروع میکند« :قبال اعتباری بین بخشداران و ساالنه جمعآوری زباله این روستاها انجام میشود .فرماندارویاتفویضاختیاراست
رسول معظمی؛ بخشدار سیرجان هم شده در کفه ،به تدریج توسط برخی افراد به سرقت
جهت کارهای عمرانی روستاهای فاقد دهیاری توزیع صورتوضعیتهایی که برای ما آوردهاند ،پرداخت
میشد .ازسال  96اختیار این هزینهکرد به فرماندار شده و اینگونه نیست که طلبی وجود داشته باشد .سخنان خود را با مرور گذشته شروع میکند« :با رفت ».بیگلری و معظمی هردو برلزوم فرهنگسازی
داده شد .همچنین یک سری سرفصلها نیزتوسط بنابراینفکرنمیکنم ازاینمنظروبحثتامین اعتبار توجه به پتانسیل کفه نمک برای جذب گردشگر ،بین مردم تاکید دارند .معظمی میگوید« :اگرمردم
پیش از این بین بخشدار وقت سیرجان (خادمی) فرهنگسازی کنند و زباله تولیدی خودشان را با خود
وزارت کشور تعیین شد که در کدام حوزهها کار وعقد قرارداد مشکلی وجود داشته باشد».
بنابه گفتهبیگلری،مشکل اصلی ارایهخدمات و مدیرعامل وقت گلگهر (جاللمآب) ،قراردادی بازگردانند،هیچمشکلیوجودنخواهدداشتوهیچ
شود؛ حوزههایی نظیر آب روستایی ،مبادی ورودی
روستاها و طرحهای هادی ،رسیدگی به عشایر ،در کفه نمک ،موقعیت جغرافیایی خاص آن است منعقد شد تا گلگهر مبلغی به بخشداری بپردازد ادارهای نیز به سبب انباشت زباله زیر سوال نخواهد
توسازهایی در راستای امر گردشگری در رفت».
راههای روستایی و عشایری از این جمله است .در که جزو تعریف روستا نیست و در نتیجه مشمول تا ساخ 
او در بخشی از سخنان خود اذعان دارد« :اما
این میان بحث پسماند و جمعآوری زباله روستاهای قانون روستاهای فاقد دهیاری نمیشود« :کفه نمک کفه نمک انجام شود .این موضوع اجرایی شد و
فاقد دهیاری نیز مطرح بود ولی دوستان دفتر روستا نیست .این قانون مخصوص روستاهایی بخشدار وقت ،کارهای زیادی انجام داد؛ بخشی از حاال این مشکل به وجود آمده است .مشکل
روستایی دیوان محاسبات در اوایل موافق نبودند .است که کد آبادی دارند اما جمعیتشان در حدی کفهبهحالت استراحتگاهدرآمد،سکوییساختهشد ،این است که ما نمیتوانیم به مناطقی که به دلیل
اما با رایزنیهایی که با مدیرکل دفترروستایی دیوان نیست که برایشان دهیاری تاسیس شود؛ یعنی به امکاناتی ایجاد شد تا اگرافرادی تمایل دارند ،بتوانند عدم واقع شدن در حوزه دهیاری و شهرداری فاقد
محاسباتانجامشد،درنهایتپذیرفتندکهجمعآوری باالی جمعیت  30خانوار نرسیدهاند .بنابراین شاید در آنجا اقالم خوراکی به فروش برسانند ،سرویس طرح هادی هستند ارایه خدمات برای گردشگران و
زباله روستاهای فاقد دهیاری نیزباید انجام شود ولی کفه نمک شامل این مورد نشود اما آقای بخشدار بهداشتی احداث شد و برق مجموعه نیزبا موتوربرق ساکنانمنطقهداشتهباشیم.خدماتهزینهبراست
متولی خاصی را مشخص نکردند .ما (فرمانداری) باید در بحث قرارداد جمعآوری زباله ،منطقه کفه تامین میگردید .تا مدتی اوضاع به این شکل بود و و ما نمیتوانیم در این بخشها که خارج از حوزه
بخشداریها را به عنوان کارفرما مشخص کردیم نمکرانیزبگنجاند.برایتامین اعتباروعقدقراردادنیز حتا آقای نجار؛ استاندار وقت از این طرح بازدید و استحفاظیماهستند،هزینه کنیم.زیرا کفهنمکدر

کفه زباله

آگهی تجدید مناقصه عمومی نظارت
کارگاهی و عالیه ساختمانهای
پاسگاه خیرآباد و ایستگاه راه آهن

آگهی تجدید مجدد مناقصه عمومی
احداث سایت و ساختمانهای
پاسگاه خیرآباد -فاز 1

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر

در نظــر دارد انجــام خدمــات «نظــارت کارگاهــی و عالیــه

ســاختمانهای پاســگاه خیرآبــاد و ایســتگاه را ه آهــن» خــود را
بــه شــركتهای مشــاور دارای پايــه  1ســاختمانهای مســکونی ،تجــاری،
اداری و صنعتــی واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل
ـخ  1399/02/20به ســایت
میآيــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه از تاریـ

ایــن شــرکت بــه آدرس www.geg-area.com :مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات :ســاعت  13:30مــورخ
1399/02/30
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 1/014/975/910 :ریال
 -4هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي:
 09131420642آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

حقیقتیکجادهروستایی است».
راه حل چیست؟ معظمی میگوید:
«این موضوع باید از طریق فرمانداری یا
استانداری و با تفویض اختیاربه بخشداری
رفع شود .آقای فرمانداربه ما دستوردهد
و بگوید این موضوع تعیینتکلیف شده،
شما با پیمانکارقرارداد ببندید و ما هزینه را
تامینوبهپیمانکارمیپردازیم .اینراهحلی
است که به ذهن من میرسد و امیدوارم
آقای فرمانداربه موضوع با جدیت بیشتری
نگاه کنند .البته بهترین راه ،مکلف شدن
مردم به نریختن زباله است اما اگر این راه
نشد ،ما هر دستوری آقای فرماندار بدهد،
عمل خواهیم کرد ».او در پاسخ به این
نکتهکهمعاونعمرانیفرمانداری،موافقت
فرمانداریدرمورد اینمسئلهرا اعالم کرده،
میگوید« :بله ،شفاها گفتهاند اما اگرکتبا
هم به ما اعالم شود ،هردستوری بدهند،
در خدمت هستیم ».معظمی در مورد
استخدام پیمانکار میگوید« :تا زمانیکه
تفویض اختیارنشود ،ما کاری نمیتوانیم
انجام دهیم؛ حتا ممکن است آقای
فرماندارشخصا این کاررا انجام دهند .اگر
تفویض اختیار شود و به طور مشخص
بگویند چه کار کنیم ،یک پیمانکار را به
خدمتخواهیمگرفت».
به نظر میرسد هم فرمانداری و
هم بخشداری روی یک پیمانکار خاص
حساب کردهاند؛ شرکت تعاونی متعلق به بخشداری
و دهیاری .با توجه به رابطه میان این شرکت و
بخشداری ،اولین سوالی که ایجاد م یشود ،بحث
قانونیبودنانتخابچنینپیمانکاریاست.معظمی
ازحضور این شرکت استقبال میکند« :میخواهیم
شرکت را پرورش بدهیم تا درآمدزا شود و بهتربتواند
به روستاها خدماترسانی کند ».بنا به گفته معظمی
دو راه برای انتخاب پیانکاروجود دارد و او طرفدارراه
دوم است« :اگر فرماندار بگوید خودتان پیمانکار را
انتخاب کنیدیابهمناقصهبگذارید،ما انجامخواهیم
داد اما بهتر است به مناقصه گذاشته شود تا کار
غیرقانونیانجامنشود».
با توجه به روند کاراستخدام پیمانکار ،آخرین
سوالی که ازمعظمی میپرسیم ،درمورد دلیل نصب
نشدن مخازن و سطلهای زباله درکفه نمک است؛
امری که میتواند باعث شود درصد زبالههای رها شده
در سطح زمین و کفه نمک کاهش باید .او پاسخ
میدهد« :این موضوع بازبرمیگردد به همان بحث
طرح هادی .به طورمثال روستای خیرآباد کفه طرح

هادی دارد و اگربازدید کنید ،میبینید ،سطل آشغال
تعبیه شده است .درهمین منطقه زمینی وجود دارد
که درطرح ما است و دقیقا زمین بغلی که دیواربه
دیواراین زمین است ،درطرح نیست و ما هیچگونه
توسازنمیتوانیم
سرویسی اعم ازپروانهیا اجازهساخ 
به آن بدهیم و حتا صاحب زمین حق تصرف هم
ندارد .تصرف اگر انجام شود یا توسط منابع طبیعی
یاجهاد کشاورزیتخریبمیشود.متاسفانهتازمانی
که کفه نمک درطرح بیاید ،راهکاردیگری جزآنچه
گفتیم وجود ندارد اما معموال جاده را نمیشود در
طرح آورد».
 رییس اداره محیط زیست :امیدوار به
تعاملهستیماما...
علیاکبر رسولیان سخنان خود را با تاکید
بر نقش نظارتی اداره محیطزیست آغاز میکند:
«محیطزیست یک دستگاه نظارتی است که ازجمله
وظایفش نظارت بربحث پسماند ،زباله و آلودگیهای
محیطزیستی و زیستمحیطی .بازدیدهای متعددی
از کفه نمک انجام شده و در این راستا رایزنیهایی
نیزانجام دادیم .مدیریت پسماند کفه نمک برعهده
بخشدار مرکزی است که با ایشان به صورت تلفنی
صحبت شده و حتا به صورت کتبی هم اعالم شده
که اینبحثمدیریتشود.همچنیندرموردنصب
مخازنجمعآوریزبالهنیزگفتوگویی انجامشد».
رسولیان در مورد وضعیت فعلی کفه نمک
میگوید« :دیروز که مجددا برای بازدید رفته بودم،
توپاش وجود دارد.
دیدم که متاسفانه زباله و ریخ 
بنابراین شایسته است در مورد مدیریت پسماند و
نصب مخازن جمعآوری زباله اقدام شود .آنچه
که مشخص است ،بازدید تعداد زیادی گردشگر
از این منطقه است .متاسفانه مکان مناسبی جهت
استراحتیانشستنگردشگراندراینمنطقهطراحی
نشده کهمتولیان امرباید این امررامدیریت کنند .این
موضوعبیشتربهمیراثفرهنگیبازمیگردد».
رسولیان در پاسخ به سوال ما که در مورد
واکنش فرمانداری به نامه محیطزیست است،
میگوید« :هنوز پاسخی دریافت نشده است .ما تا
سه مرتبه اخطارو تذکرداریم و هرچند تمایل ما این
است که دستگاهها وظایف قانونی ،شرعی و اخالقی
خود را انجام دهند و کاربا تعامل پیش برود اما اگر
اقدامیانجامنشود،متاسفانهمجبوریمازطریققانون
وارد شویم».
رسولیان با توجه به گفتوگوی تلفنی با
بخشدار ،امیدوار به نظر میرسد« :هرچند مکاتبات
ما با بخشداری درمورد کفه نمک ،دردور اول است
اما با رویکردی که آقای بخشداردارد ،امیدواریم کار
انجامشود».

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر

در نظر دارد احداث سایت و ساختمانهای پاسگاه خیرآباد -فاز  1را به
شركتهای پیمانکاری دارای گرید  3ابنیه و حداقل گرید  5تاسیسات
واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآيد جهت اخذ اسناد
مناقصه از تاریخ  1399/02/20به سایت این شرکت به آدرس:
 www.geg-area.comمراجعه نمایند.
 -1آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات :ســاعت  13:30مورخ
1399/02/30
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مناقصه 2/183/923/894 :ریال
 -4هزينه درج آگهي به عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر 50
جــاده محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر،
ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه،
عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي:
 09131420642آقاي بلوردي (به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

