
از آبادان تا محمودآباد
فاجعه متروپل درسی برای سیرجان

اخیرا مهدی افشارنیک در اینستاگرام مطلبی درباره 
فاجعه ی اخیر در آبادان و حال و روز این شهر نوشت 

که شباهت عجیبی با روزگار سیرجان دارد: 
برج متروپل را نظام مهندسی آبادان نمی خواست 
تایید کند، اما با فشار از استانداری و شورا و ده جای 
دیگر، باالخره تایید شد و پایۀ این فاجعه گذاشته 
شد. در واقع عبدالباقی نمایۀ یک بحران، یک بیماری 

مزمن در آبادان و حتی خوزستان است.
می شود.  اداره  منافع  تقسیم  نظام  اساس  بر  شهر 
است. شما حتا  اصلی سوار  بر هر  باندبازی  و  البی 
البی ات  اگر  بسازی،  برج  هم  اروند  وسط  می توانی 

قوی باشد و منافع همه را لحاظ کرده باشی. 
فرماندار  هم  دارد،  آزاد  منطقه  رئیس  هم  شهر، 
هم  پاالیشگاه،  رئیس  هم  دارد،  شهردار  هم  دارد، 
تا  سه  هم  و  امنیتی  و  نظامی  مرسوم  فرمانده های 
و  بی صاحب  جور  یک  شهر  واقع  به  اما  نماینده؛ 
بی چاره است. هر کسی به یک گروه و قبیلۀ سیاسی 
یا قومی وصل است و مسایل شهر در اولویت چندم 
است. اگر به شما بگویم که در اکثر کوچه های آبادان 
که  شهری  می کنید؟  باور  است،  فاضالب  مشکل 
هفتاد سال پیش انگلیسی ها برایش سیستم فاضالب 

طراحی کردند.
 اگر به شما بگویم آبادان محصور بین سه رود آب 
باور می کنید؟  است  تشنه  اما  است،  شیرین کشور 
فرقی بین اصولگرا و اصالح طلب هم نداشته و ندارد. 
و مسالۀ خوِد  اداره می شود  شهر مشترک المنافعی 
شهر،  خوِد مردم، اصال برای این گروه های سیاسی 
مهم نیست. پدیدۀ بساز و بفروشی که برج متروپل 
را با خطاهای فاحش مهندسی می سازد و می تواند 
مجوز بگیرد،  ناشی از همین موزاییک منافع است که 
یک آدم دالل و کاسب و باهوش می تواند با َدِم همه 
را دیدن، مسایلش را جلو ببرد. فاجعۀ متروپل کوه 
بیرون زده است. خوزستان،  نوکش  یخی است که 
و  نفت  در  تاریخی  پیشروی  پیشینۀ  آن  با  آبادان 

مدرنیتۀ ایرانی، به فالکت دچار شده اند.
تاکید می کنم بین اصالح طلب و اصولگرا هیچ فرقی 
نیست. باندبازی، قبیلگی رفتار کردن و فرقه و قومی 
رفتار کردن، خصیصۀ آشکار در آبادان است. این شهر 
در تاریخ گمشده است. این آبادان، آن آبادان باشکوه 

نیست. باشد که از دل تراژدی، متروپل سربرآورد.
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با پیگیری مستمر مجموعه بهزیستی واهتمام مجتمع گل گهر سیرجان جامعه هدف 
شهرستان از حمایت این مجتمع صنعتی اقتصادی بهره مند می شوند. مهتاب حسینی، 
رییس بهزیستی سیرجان گفت: با پیگیری بهزیستی وهمراهی مسئوالنه مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر سیرجان مبلغ ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال با کمک این شرکت برای 
حمایت از طرح های بهزیستی سیرجان و با هدف حمایت از خانوار های دو معلولی پروژه جهان 

به حساب مشارکت های مردمی این اداره واریز شد. 

حمایت گل گهر  
سیرجان از 

خانواده های دارای 
دو معلول

خبــر شش رکورد جدید تولید و چهار رکورد کیفی برای گل گهر ثبت شد
معاون بهره برداری مجتمع گل گهر از ثبت شش رکورد تولید و چهار رکورد کیفی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بخش های مختلف 
گل گهر خبر داد.  مهندس جعفر رفیعیان گفت: تولید مجموع ماه گندله مجتمع گل گهر با تناژ ۱۱۱۰۳۵۶ ثبت رکورد داشته که این 
عدد در فروردین ماه ۱۱۱۰۰۱۳ بوده است و هم چنین تولید ماه کارخانه گندله سازی یک با تناژ ۵۶۳۶۲۳ ثبت رکورد داشته که این 
عدد در فروردین امسال ۵۶۳۵۲۳ بوده است.وی افزود: تولید ماه گندله سازی شماره دو یکی دیگر از ثبت رکوردهای اردیبهشت بوده 
که با تناژ ۵۶۴۷۳۳ ثبت شده و رکورد ماه قبل خود را با تناژ ۵۴۶۴۹۰ را شکسته است.رفیعیان آخرین رکورد ماهانه را مربوط به 

کارخانه هماتیت دانست و گفت: این کارخانه با تناژ ۹۰۳۹۸ رکورد قبلی خود با تناژ ۸۹۵۵۲ را شکسته است.        

سادات  محمودآباد  ساکن  خانواده های 
سیرجان  روز یکشنبه اعتراض کردند. ابتدا 
و  اقتصادی  ویژه  منطقه  ورودی  در  جلوی 

سپس جلوی کارخانه ی فوالد کاویان گهر.
این  که  دودی  به  اعتراض  برای  تجمعی 
کارخانه درست در همسایگی شان واقع در 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان وارد هوای 
محمودآباد می کند! تجمع کنندگان از زن و 
مرد برای ریه ی خود و سالمتی فرزندان شان 
دوده هایی  از  و  می کردند  نگرانی  ابراز 
حرف می زدند که روی حیاط و درخت ها و 
باغ های کشاورزی شان می نشیند و اقتصاد 

کشاورزی شان را هم به خطر انداخته است.
این  محمودآباد  اهالی  گفته ی  طبق 
کارخانه برای این که دود ناشی از سوخت 
زغال سنگش در تاریکی قابل دیدن نباشد، 

بیشترین فعالیتش را شب ها انجام می دهد.
استشمام  روی  از  را  موضوع  این  اهالی 
روی  دوده های  حجم  همچنین  و  هوا 
که  دوده هایی  فهمیده اند.  خانه شان  حیاط 
روز  عصر  از  بیشتر  بسیار  زود  صبح های 
گذشته دیده می شوند. دوده هایی که روی 

در و دیوار خانه های مسکونی می نشینند.
سوخت بومی زغال سنگ!

با این وجود در همان ظهر روز یکشنبه ی 
گذشته نیز دود کارخانه قابل رویت بود و حتا 
بویی شبیه هیزم سوخته در هوای اطراف 

کارخانه ی مذکور احساس می شد.
اگر به دیوار انتهایی منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان نزدیک شوید، کارخانه ی نسبتا تازه 
تاسیسی است با نام "شرکت صنایع فوالد 
در  را  نامش  اگر  که  کاویان گهر" شرکتی 
اینترنت جستوجو کنید، دربارهاش نوشته: 
»در زمینه توسعه صنایع حوزه آهني کشور 
از معدن تا صنایع پایین دستي از سال ۱۳۹۶ 
ریال  میلیارد  بر ۱۰۰  بالغ  اولیه  با سرمایه 

تأسیس شد.«
در همان اینترنت کارشناس فروش شرکت 
مزبور پیش از این در گفتوگو با یک سایت 
اینگونه  شرکت  فعالیتهاي  درباره  معدني 
توضیح داده: »تولید این نوع آهن اسفنجي 
اسفند سال ۹۷ راهاندازي شده و محصول 
خود را از فروردین ۹۸ وارد بازار کرده است. 

این  ایده  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وي 
کارخانه از کجا شکل گرفته است، گفته است: 
از  ما  ابتدا در چین اجرا شده و  ایده  »این 

چینیها آن را گرفته و بومیسازي کردهایم.«
هوای آلوده حتا برای خود شهرک مسکونی 

منطقه ویژه 
اقتصادی  ویژه  منطقه ی  عمومی  روابط 
این  که  می کند  اعالم  صراحتا  سیرجان 
مدیریت  از  را  بهره برداری  مجوز  کارخانه 
از  نیز  منطقه  مدیریت  و  نگرفته  منطقه 
این کارخانه راضی نیست چرا که  فعالیت 
منطقه  خود  از  زیادی  درخت های  تاکنون 

ویژه را خشکانده است. 
نکته ای که خود گویای خطر این کارخانه 
منطقه  خود  مسکونی  شهرک  اهالی  برای 
ویژه است. ولی انگار کارخانه ی کاویان گهر 
با حمایت استاندار و وزارت صمت در دولت 
قبلی در این مکان جایگذاری و راه اندازی 
شده و انگار در دولت جدید نیز مواقت ضمنی 
ادامه ی کار را گرفته است! گرچه مشخص 
از کیلومترها  اولیه را  باید مواد  نیست چرا 
دورتر به مجاورت محمودآباد سادات بیاورند و 
در کشوری با این همه سوخت گاز، تکنولوژی 
منسوخ سوخت زغال سنگ را از چین کپی 
کرده و اسم دهان پرکن "بومی سازی" را هم 
روی آن بگذارند مگر اینکه به سبک عروسک 
دیوی در کاله  قرمزی خواسته باشند از افعال 

معکوس استفاده کنند!
پاسخ کاویان گهر

در خالل تهیه این گزارش مطلبی از شرکت 
کاویان گهر به دستمان رسید که عینا از نظر 

شما می گذرد: 
» بسمه تعالی 

درخصوص رفع نگرانی پیرامون غبار اخیر 
کارخانه،  که  بگوییم  باید  کارخانه؛  اطراف 
مجوزهای زیست محیطی دارد و دغدغه های 
در  می شود.  رفع  بزودی   منطقه  اهالی 

مالکین محترم  از  نگرانی جمعی  خصوص 
محمودآباد  روستای  اطراف  زمین های 
سیرجان پیرامون غبار ایجاد شده در یکی دو 
روز اخیر اطراف کارخانه تولید آهن اسفنجی 
شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی به اطالع می 
رساند با توجه به ماهیت مواد اولیه مصرفی 
از جمله زغال سنگ که به رنگ سیاه بوده و 
تشدید آلودگی هوا به دلیل ورود اخیر توده 
ریزگردها به استان کرمان و شهر سیرجان 
فصلی،  شدید  های  باد  وزش  همچنین  و 
تشدید موقت شده و فصلی بوده که موجب 
زمین های  مالکین  برای  نگرانی هایی  شده 
مجاور به وجود آید.  اما دراین راستا شرکت 
صنایع فوالد کاویان گهر از همان ابتدای راه 
طرح  قالب  در  را  تدابیری  کارخانه  اندازی 
مورد  و  شده  تهیه   EMPمحیطی زیست 
تایید سازمان محیط زیست اندیشیده است. 
همچنین شایان ذکر است بهره داری از این 

کارخانه با دریافت مجوزات زیست محیطی و 
پروانه بهره برداری و با رعایت مسایل زیست 
های  آزمایشگاه  نظارت  تحت  و  محیطی 
معتمد در حال انجام می باشد و این کارخانه 
دارای مجوز زیست محیطی الزم بوده و در 
عین حال در صدد رفع دغدغه های احتمالی 
نیز هست و به همین منظور اقدامات الزم را 

در مرحله اجرا دارد. 
  روابط عمومی شرکت کاویان گهر«

یک نکته از این معنی!
به  شرکت  این  سوی  از  که  مطلبی  در 
اعتراض  اخبار  کننده ی  منتشر  رسانه های 
محمودآباد فرستاده شده است، چند نکته 
خواسته اند  اینکه  یکی  است.  تامل  قابل 
را  اطراف  نارضایتی مردم مناطق مسکونی 
به گرد و غبار چند روز اخیر مرتبط بدانند 
درحالی که این نارضایتی ها قدمتی هم سن 
خود کارخانه دارد و برای مثال چند سال 
گزارش های  خاطر  به  سخن تازه  نیز  پیش 

مردمی رسیده، در این باره خبری تهیه کرده 
رییس  رسولیان  علیاکبر  از  آن  در  که  بود 
درباره ی دود  اداره محیط زیست سیرجان 
منطقه ویژه پرسیده بودیم و رسولیان خود 
نام کاویان گهر را پیش  آورده و گفته بود: »ما 
بابت آالیندگیها شاکي این کارخانه بودیم. 
شکایت کردیم. پروندهاش را فرستادیم دادگاه 
اما در دادگاه تبرئه شد.« در همان گزارش از 
رسولیان پرسیده بودیم دلیل این تبرئه چه 
بوده؟ او پاسخ داده بود: »گفتند آالیندگي 
ندارد« با تعجب باز هم سوال کرده بودیم که 
مگر مرجع تشخیص داشتن یا نداشتن این 
آالیندگي اداره محیط زیست نبوده؟ که در 

پاسخ رسولیان فقط اظهار تاسف کرده بود! 
سعی دیگر شرکت کاویان گهر در جوابیه اش 
اعتراض  می کند  تالش  که  است  این 
خانواده های محمودآبادی را به اعتراض چند 

مالک زمین های اطراف تقلیل بدهد! 
حتا اگر این چنین هم می بود، یک روستای 

مسکونی-کشاورزی با پیشینه ای بسیار بیشتر 
از حتا خود منطقه ویژه باز حق اعتراض به 
چنین آالیندگی ئی را حتا برای زمین های 

کاربری مسکونی یا کشاورزی اش دارد.
عمل به تعهدات زیست محیطی تا تیر امسال

همچنین در جوابیه ی کاویان گهر ادعا شده 
که شرکت مجوز بهره برداری منطقه ویژه و 
مجوزهای محیط زیستی را اخذ کرده است. 
ادعایی که خالف قول صریح روابط عمومی 
منطقه ویژه در حضور معترضان تجمع کرده 

در کارخانه است. 
پیرامون این ادعا نیز سخن تازه با اداره کل 

محیط زیست کرمان تماس گرفت.
کل  اداره  عمومی  روابط  حاتم  منصور 
محیط زیست استان کرمان درباره ی شرکت 
سخن تازه  به  آالیندگی اش  و  کاویان گهر 
مجوز  با  تاکنون  شرکت  »این  می گوید: 
وزارت صمت فعالیت می کرده و در آخرین 
تصمیم گیری استانداری کرمان در کارگروه 
رفع موارد تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ قرار بر این 
شد که شرکت کاویان گهر تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ 

به تعهدات زیست محیطی اش عمل کند!«
حاتم در پاسخ به این پرسش سخن تازه که 
قبال  تعهدات شرکت کاویان گهر در  دقیقا 
محیط زیست منطقه چه بوده، گفت: »در 

جریان ریز جزییات این تعهدات نیستم.«
و  است که دولت های سابق  معتقد  حاتم 
فعلی در شرایط کنونی به اقتصاد و اشتغال 

بیشتر از محیط زیست اهمیت می دهند!
گرچه حتا با پذیرش این فرض نیز مشخص 
نیست چه صرفه ی اقتصادی ئی در راه اندازی 
سادات  محمودآباد  کنار  کارخانه ای  چنین 
وجود دارد زیرا هم مواد اولیه و هم سوختش 

باید از کیلومترها دورتر تامین شود!
همچنین به گفته ی فعاالن محیط زیست، 
دود ناشي از کارخانههاي تولید آهن اسفنجي 
براي سالمتي انسان خطرناک است و موجب 
مشخص  و  مي شود  ریوي  بیماریهاي  ایجاد 
نیست با این شرایط چرا مسووالن ما اجازه 
دادهاند جانمایي چنین کارخانهاي در مجاورت 
مناطق مسکوني باشد و به نظر هم نمی آید جز 
تغییر سوخت زغال سنگ یا جا به جایی این 
دیگری  راه  محمودآباد،  مجاورت  از  کارخانه 

برای کاهش آلودگی هوای منطقه باشد! 

گزارش کامل سخن تازه از آالیندگی شرکت فوالد کاویان گهر و اعتراض اهالی محمودآباد؛

نانـی بـه نـرخ هـوا
      گروه شهر

  عکس: سخن تازه

از  از مسئوالن شهرستان برگزار گردید  با حضور جمعی  در این مراسم که 
سامانه  مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری سیرجان )۱۳۷(رونمایی 

شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی اکبر کریمی پور؛ شهردار 
سیرجان در ابتدای مراسم ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر به 
تشریح ابعاد سامانه مذکور پرداخت و هدف از راه اندازی این سامانه را ایجاد 
ارتباط و تعامل دوسویه،  ایجاد  سهولت دسترسی شهروندان به شهرداری و 
پویا و فعال در جهت حرکت به سمت کیفیت و کمیت برتر خدمات رسانی، 
افزایش رضایت مندی شهروندان، کاهش نواقص و تقویت نقاط مثبت موجود 

عنوان کرد.
امین زند؛ مدیر اجرایی پروژه گفت: سامانه فوق با الگوبرداری از کالن شهرهای 
ایران بر بستر فیبر نوری با دانش بومی همکاران شهرداری و واحد فناوری 
اطالعات و سایر سازمانها و واحدهایی شهرداری راه اندازی گردید و وی به ارائه 

توضیحات تخصصی در مورد امکانات سامانه پرداخت.
سامانه ۱۳۷ دارای دو بخش مدیریت شهری و نظارت شهری است. در بخش 
مدیریت شهری چالش ها و مشکالت مرتبط با این حوزه که در حیطه اختیارات 
شهرداری است، توسط شهروندان به سازمان منعکس می گردد و پس از ثبت 
تلفن، موضوع توسط کارشناسان تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار 

می گیرد و مراتب به اطالع شهروند موردنظر خواهد رسید.
این  غیر  در  و  می یابد  خاتمه  پرونده  نتیجه،  از  شهروند  رضایت  در صورت 
موضوع توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار خواهد  صورت، مجدداً 

گرفت و نتیجه به اطالع شهروند تماس گیرنده خواهد رسید.
در این بخش، مشکالت مطرح شده توسط شهروندان براساس فوریت و میزان 

اولویت دسته بندی و رسیدگی خواهد شد.
انتقادات، پیشنهادات  از ۴ بخش مجزا شامل شکایات،  نیز  نظارت همگانی 
و تقدیر و تشکر از مجموعه شهرداری است که شهروندان می توانند نظرات 
خود در ۴ بخش یادشده را از این طریق به سازمان شهرداری منتقل نمایند و 

بدین گونه بر اقدامات شهرداری نظارت داشته باشند.
و  پاسخگویی ۲۴ ساعته آن است  قابلیت  این سامانه  مزایای  از  یکی دیگر 
شهروندان فهیم سیرجان از این پس می توانند از طریق شماره ۱۳۷ و آدرس 

r۱۳۷.sirjan.irبا کارشناسان شهرداری ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
حائز اهمیت است که نظارت دائمی مدیران شهرداری بر سامانه ۱۳۷ و نحوه 
پیگیری مشکالت شهروندان توسط مجموعه شهرداری استمرار داشته که در 
این میان تنها نکته باقی مانده، دقت شهروندان در انعکاس مشکالتی است که 
صرفاً مرتبط با حیطه اختیارات شهرداری است و طبیعتاً سایر مشکالت شهری 

قابلیت پیگیری نخواهند داشت.
شایان ذکر است در این آئین که با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر نیز 
همراه بود، حجت االسالم حسینی امام جمعه، بهاالدینی فرماندار، سرهنگ 
دستوری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و امیر دریادار دوم تکاور دریایی 
حسن مردان فرمانده مرکز اموزش شهدای وظیفه نداجا ضمن تقدیر از این 
به  مقدس،  دفاع  سال   ۸ رزمندگان  و  شهدا  خاطره  و  یاد  شهرداری،  اقدام 

خصوص عملیات آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند.
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