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 ناصرصبحی
اگر معدن گلگهر برای برخی سیرجانیها
عروس پر از عشوه و نیاز و زیادهخواهی است
که معتقدند آب و هوا و زمین شهر را به توبره
کشیده ،برای برخی ازنیریزیها و یا بهتربگوییم،
برخی از مسئوالنشان ،گلگهر همان ترک
کمانابرویی است که به خیال خال هندویش،
حاضرند سمرقند و بخارا را نه که ببخشند که
تصرفکنند.
سمرقند و بخارای داستان ما ،همان
روستاهای مرزی مورد مناقشه بین سیرجان و
نیریز هستند .روستاهایی پا در هوا که نیمی
از اموراتشان با نیریز و است و نیمی دیگر با
سیرجان و تبدیل به قربانیان این ماجرا شدهاند.
روستاهاییکه اهالیاش اگرزمینی بخواهند باید
ازاداره منابع طبیعی سیرجان مجوزبگیرند و اگر
بخواهند همان زمین را ثبت کنند باید به اداره
اسناد و امالک نیریزمراجعهکنند .زمین متعلق
به سیرجان است اما جنبندگان متعلق به نیریز
هستند .آب را سیرجان میدهد و برق را نیریز.
 نگاهیگذرا به تاریخچه ماجرا
در مطلبی که به طرفداری از نیریزیها نوشته
شده ،سابقه موضوع به دهه  1320و کوچ
عشایربردسیری به این منطقه اشارهکرده است.
یزبانی خواسته ازمهمانی بگوید
نویسنده با زبان ب 
که مدعی صاحبخانه شده و بعد ،عشایرسیرجان
نیز به ماجرا اضافه شدهاند و ادعای حق آب و
گل کردهاند .اما روایت سیرجانیها چیز دیگری
است .آنها به اسناد و مدارک ثبتی و یا سابقه
تاریخی اشاره میکنند .یک منبع آگاه در اداره
اسناد سیرجان که حاضر به گفتوگوی صریح
در این مورد نیست ،میگوید اسنادی از دهه 40
و حتی شاید  20وجود دارد که نشان میدهد
سیرجانیها دراین منطقه سکونت داشتند .البته
او تاکید میکند اداره ثبت بدون اجازه مالکان
حق ارایه این اسناد به نشریات را ندارد و مالکان
نیزتن به اینکارنمیدهند.
سال  1372طی نقشهبرداری هوایی که در
استان فارس انجام میشود ،این مناطق جزو
نیریزو فارس محسوب میگردند و این موضوع
سرآغازاعتراض اهالی سیرجانی منطقه میگردد.
اعتراضی که به قول خودشان نزدیک  30سال
طول کشید و جز دردسر ،بازداشت و از دست
دادن امنیت روانی حاصلی دربرنداشت.
در سال  1391طرح اصالح شده و مجددا
این اراضی به سیرجان عودت داده میشوند.

در میان سکوت مسئوالن سیرجانی و استان کرمان

گلگهر چشم فارس را گرفته است
اینبار نوبت اعتراض نیریزیها و به
خصوص مسئوالن فارس و به طور
اخص ،نمایندگان نیریزاست.
 اهالی چه میگویند؟
یکی از اهالی منطقه که تمایلی
ندارد نامش ذکر شود ،میگوید:
«نیریز و فارس این چهار تا روستا را
نمیخواهند .ادعا بیشتر روی منابع
معدنی منطقه است .میخواهند از
گلگهر سهمخواهی کنند .نیریزیها
اصال کوتاه نمیآیند اما هیچ سند و
مدرکی نیز ندارند .از قبرستانها که
گواهی میدهند چه کسانی اینجا
دفن شدند و اهلکجا بودند تا منابع
طبیعی که برای دام پروانه صادر
کرده یا شرکت تعاونی روستایی
که خدمات میداده است ،همه
نشان میدهد ماجرا چیست .آنها
دارند به اشتباهی که در نقشهبرداری
هوایی سال  72انجام شد ،رسمیت
میدهند .زمان آقای احمدینژاد این
موضوع اصالح شد اما مسئوالن
شهرستان و استان پیگیری نکردند و
عکس تزئینی است
دوباره نیریزیها ادعا کردند بخشی از
«ادعای آنها روی معدن است و تسلط هم
معدن گلگهر در استان فارس قرار میگیرد و
باید به ما سهمی بدهند .نمایندگان استان فارس پیدا خواهندکرد .همانطورکه زیرکانه اداره ثبت
در این قضیه فعال بودند .آنها حدود  40تا رابردند آنطرف ،منابع طبیعی و گلگهر را هم
 50کیلومتر به داخل مرزهای ما ورود کردهاند میبرند .اکنون نیز از چند معدن اخیرا در حال
و دارند به این موضوع وجهه قانونی میدهند .بهرهبرداری هستند .دو معدن در جاده شیرازی
کوتاهی ازمسئوالن ما استکه با مردم همکاری در حال بهرهبرداری هستند که در فارس ثبت
نمیکنند .مردم هم دیگر بیزار شدهاند .نزدیک شدهاند .یعنی آمدند و شکم گلگهر را سوراخ
 30سال است که پیگیر بودند .مردم بارها به کردند و از معادن بهرهبرداری میکنند .ما این
تقسیماتکشوری مراجعهکردند ،حتی بازداشت معدن را به فرماندارو نماینده نشان دادیم».
«از نظر تقسیمات کشوری ما جزو سیرجان
شدند اما دیگر توانی ندارند .آن نسل قدیم که
پیگیر ماجرا بودند ،یا مردهاند و یا به سیرجان هستیم اما وقتی فرماندار ما نمیرود مکاتبات
مهاجرتکردهاند و دیگرتسلیم شدهاند .مردمی درونسازمانیاش را اصالح کند ،مطرح کردنش
هم که در آن منطقه زندگی و یا کار میکنند ،درنشریات چه فایدهای دارد؟ چرا فرمانداردنبال
میگویند؛ مسئوالن ما که بیخیال هستند ،ما برگشتن اداره ثبت نمیرود؟ آقای حسنپور
خیلی در این مورد زحمت کشید و هر طور بود
چرا برای خودمان دردسردرستکنیم؟»

این منطقه را به سیرجان برگرداند اما باقی کار،
مربوط بهکارکارشناسی و فرمانداری و استانداری
است .آقای حسنپور به درستی میگفت من
هر کار توانستم کردم اما نمیتوانم بروم در
تقسیمات کشوری ،وزارت کشور یا در استانداری
بنشینم وکارکارشناسیکنم .ازنظروزارتکشور
و براساس دهیاری ،منطقه ما روی سیرجان
است ،دادگستری اگرکارداشته باشی ،میگویند
منطقه شما مربوط به سیرجان است ،کالنتری،
آب منطقهای ،آموزش و پرورش و ..تمام این
موارد ،مربوط به سیرجان هستند .پس فرماندار
باید کاری کند و برود بگوید اداره ثبت اشتباه
کرده و باید اصالح شود .این تنبلی فرمانداری و
استانداربیخیالکرمان است .فرماندارو استاندار
باید پاسخ بدهندکه مگرمیشود هزارانکیلومتر

مربع از منطقهات را در استان فارس ثبت کنند
و تو متوجه نباشی؟ این مسئله در یک سال
اخیر اتفاق افتاده است .شما به عنوان رسالت
مطبوعات یتان باید ببینید مشکل و ضعف کار
کجا بوده و چرا پیگیری نشده است؟
مردم  30سال خودشان را در نبود امنیت
روانی و حتی مکانی قرار دادند اما هیچ نتیجهای
نگرفتند؟ مسئوالن استان فارس به شدت در
حال کار هستند اما کرمانیها میگویند «ولش
کن» .اصال این جمله جزو فرهنگ ماست».
اهالی یک دلیل دیگر نیز برای ناامیدی
دارند« :گلگهر آمده آب منطقه را برده و منابع
طبیعیشان را خراب کرده ،مردم هم میگویند
چرا به خاطرگلگهر برویم و خودمان را درگیر
کنیم؟»

 سکوت ،جواب مسئوالن
مسئوالن سیرجانی تمایلی به
سخن گفتن در این مورد ندارند .با
وجود چندبار تماس با تلفن همراه
نماینده برای طرح موضوع ،موفق
به گفتوگو با او نمیشویم .رؤسای
ادارات سیرجان نیزحاضربه مصاحبه
نیستند و کار را به فرمانداری حواله
میدهند .سهراب بهاالدینی نیزدراین
مورد حاضر نیست گفتوگو کند .او
تاکید داردکه شخص وی و مجموعه
فرمانداری در مورد این موضوع
بیتفاوت نیستند اما صالح نیست
اقدامات شرح داده شوند .او حتی به
ما نیزتوصیه میکند به این موضوع
نپردازیم و اجازه دهیمکارپیش برود.
 حق با نیریزیهاست
اگرروزی مشکل این مناطق حل
شوند و به طور کامل به سیرجان
بازگردند و یا خبر این اختالف مرزی
به سایرمردمکشوربرسد و بخواهند
با گشتن در اینترنت ،در این باره به
اطالعات دست یابند ،به سرعت به
این نتیجه خواهند رسید که حق با
نیریزیها است .دلیل این موضوع ساده است.
اگر شما در اینترنت ،کلمات «اختالف مرزی
سیرجان و نیریز» را جستجو کنید ،هر آنچه
خواهید دید ،اخباری است که از تعدی و تالش
سیرجان برای دسترسی ناحق به اراضی نیریزخبر
میدهد .اینگونه اخبار حتا در خبرگزاریهای
کشوری نیز درج شدهاند .تیترهایی نظیر «منابع
فارس به کرمان ملحق شدند» در خبرگزاری ایلنا
و یا «فارس مثل گوشت قربانی قطعه قطعه
میشود» درخبرآنالین ازجمله این موارد است.
همچنین به اظهارات مسئوالن و نمایندگان
نیریز و فارس برمیخورریم که از ظلم به
ناحق و ناروا سخن میگویند .زمان انتشار این
اخبار ،همگی به اوایل دهه  90باز میگردد اما
به هرحال ،تنها منابع برای افرادی هستند که

اطالعی ازچند و چون ماجرا ندارند .دراین میان
تنها مطلبی که از سوی سیرجانیها در اینترنت
یافت میشود ،گزارشی از وضعیت اسفناک
روستاهای آن منطقه درپاسارگاد است .هرچند
درهمان اوایل دهه  90که به دلیل مصوبه وقت
وزارت کشور ،بازگشت این اراضی به سیرجان
قطعی شد و قبل از آن ،در نشریات سیرجان
مطالب متعددی منتشر شد اما به دلیل عدم
نفوذ اینترنت و خبرگزاریها در میان نشریات و
خبرنگاران سیرجانی ،عمال مطلب خاصی دراین
فضا وجود ندارد .دریغ ازیک اظهارنظرمسئوالن
سیرجانی و یاکرمانی.
با این وجود پاسارگاد ازطریق یک منبع خبری
توانسته ازمحتوای نامهای مطلعگرددکه درزمان
فرمانداری منصور مکیآبادی ،خطاب به اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رییسجمهور نگاشته
شده است .در این نامه ضمن اشاره به تصمیم
وزیران عضو کمیسیون سیاسی دفاعی دولت
در سال  1391و اصالح نقاط ارضی و بازگشت
مناطق مورد مناقشه به سیرجان ،گالیه شده
که تاکنون اقدامی جهت اجراییشدن مصوبه
صورت نگرفته است .مطابق اظهارات این منبع
آگاه خبری ،دراین نامه آمدهکه امورسرشماری،
برگزاری انتخابات ،آموزشی ،آبرسانی و عشایری از
طریق سیرجان و امور مربوط به موتورهای آب
کشاورزی ،محیطزیست و برق ،از طریق نیریز
انجام میشود که این موضوع سبب نارضایتی
مردم شده است.
نکته جالب این نامه ،عدم اشاره به موضوعات
مربوط به منابع طبیعی و معادن است .به عبارت
دیگر این نامه در حالی نگاشته شده که گویا از
منظر مسئوالن سیرجانی ،تالشی برای تصاحب
ذخایرو معادن صورت نگرفته است .اینکه چرا
این اتفاق نیفتاده و یا این نامه مربوط به قبل
یا پس از ماجراهای معدنی است ،متاسفانه به
دلیل عدم پاسخگویی مسئوالن ،برای پاسارگاد
روشن نشد.
در شرایطی که نیریز و فارس به شدت بر
روی حق خویش بر این مناطق پا میفشارند
و این موضوع را در اذهان جا میاندازند ،عدم
اطالعرسانی مسئوالن سیرجانی و استانکرمان،
جای گالیه دارد و بدون شک چنین روشی حتا
درصورت تکمیل الحاق این مناطق به سیرجان
نتیجهای جز جنجال رسانهای از سوی طرف
مقابل و حتا تسلیم مسئوالن کشوری نخواهد
داشت.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری سیرجان خبر داد:

کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان در روز عید قربان فعال است
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری
سیرجان گفت :کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان به
منظور ذبح بهداشتی و شرعی دام در روز عید سعید قربان
فعال است.
محمدحسین قاسمینژاد افزود :کشتارگاه صنعتی دام
شهرداری سیرجان از ابتدای صبح جمعه ،روز عید سعید
قربان با حضور دامپزشک ،بازرس بهداشتی و ناظر شرعی
آماده ارائه خدمات به شهروندان گرامی خواهد بود.
وی ادامه داد :با توجه به اوضاع کرونا در سطح کشور،
به خصوص وضعیت قرمز سیرجان و با عنایت ویژه شهردار
محترم ،کشتارگاه صنعتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و

روزانه با توزیع رایگان ماسک ،دستکش و روپوش در بین
مراجعین ،قصابان ،سالخها و پرسنل کشتارگاه سعی در
رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی دارد و همچنین با ایجاد
تونل ویژه ضد عفونی کلیه ورود و خروج افراد از این طریق
انجام میشود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری در همین
زمینه تصریح کرد :در بازدید مدیران کل سازمان دامپزشکی
استان کرمان که چندی پیش به طور سرزده از مجموعه
کشتارگاه صورت گرفت ،تمامی بازدیدکنندگان از وضعیت
بهداشتی کشتارگاه و فعالیتهایی که در زمینه مبارزه با
بیماریها به خصوص تب کریمه کنگو و کرونا صورت گرفته

بود ،ابرازرضایت نموده و مسئولینکشتارگاه را مورد تحسین
قرار دادند.
قاسمینژاد با اشاره به شیوع بیماری تب کریمه کنگو
گفت :سال گذشته با توجه ویژه شهردار محترم و اختصاص
بودجه در این زمینه ،بزرگترین مجموعه پیشسردکن استان
با هزینهای بالغ بر  20میلیارد ریال در کشتارگاه صنعتی دام
شهرداری سیرجان افتتاح شد که با نگهداری دام به مدت 24
ساعت در این دستگاه مشکل بیماری تب کریمه کنگو به
کلی مرتفع گردیده و گوشت سالم و عاری از هرگونه بیماری
به دست شهروندان میرسد.
وی همچنین با اشاره به رفع مشکالت موجود در

کشتارگاه عنوان کرد :تا کنون بسیاری از مشکالت کشتارگاه
خصوصا در بحث بهداشت عمومی رفع گردیده که میتوان
به عنوان مهمترین آنها به مسئله نصب دستگاه ضد عفونی
آب شرب و رفع مشکالت بهداشتی آغلهای دام اشاره کرد
که اهمیت ویژهای در حوزه بهداشت مجموعه داشته است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی از مردم خواست با توجه به شیوع
بیماریهای مختلف حتما دام خود را از طریق کشتارگاه و
به صورت کامال بهداشتی قربانی کنند تا خدای نکرده دچار
بیماریهای مختلف ،خصوصا بیماریهای مشترک بین دام
و انسان نشوند.

اختصاص تسهیالت دو میلیون تومانی به رانندگان تاکسی و آژانسهای درون شهری
 رضا یوسفی رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان :با رانندگانی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت ننمایند ،برخورد خواهد شد

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،رضا یوسفی اعالم کرد :در راستای

مکاتبات دریافتی از سوی استانداری ،فرمانداری و مجموعه
شهرداری سیرجان در خصوص استفاده اجباری از ماسک

و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی توسط رانندگان تاکسی،
اتوبوس و مسافران ،نظارت خود را بر عملکرد رانندگان
مذکور بیشتر نموده و با رانندگانی که پروتکلهای بهداشتی
را رعایت ننمایند ،برخورد خواهد شد .در همین خصوص
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان اقدام
به چاپ بنرهای اطالعرسانی و نصب این بنرها در مکانهای
پرتردد از جمله پایانهها -پارک سوارها و ایستگاههای
مرکزی نموده است .همچنین چاپ بروشورهایی مبنی بر
الزام مسافران در جهت استفاده از ماسک و نصب آنها بر
روی شیشه تاکسیها و تاکسیتلفنیها از دیگر اقدامات این
سازمان است .یوسفی افزود :در جهت رعایت فاصلهگذاری
داخل اتوبوسها 50 ،درصد از صندلیها برای استفاده
مسافران نشانهگذاری گردیده است .وی تاکید کرد :برای
رعایت فاصلهگذاری در تاکسیها نیز باید تعداد مسافران
بیش از  3نفر نباشد.
در ادامه ،رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری سیرجان به عدم استفاده شهروندان از وسایل

حمل و نقل عمومی درونشهری طی دوران شیوع بیماری
کرونا اشاره کرد و گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا از
ابتدای اسفند ماه سال گذشته و شیوع و گسترش ویروس
کرونا در چند ماه گذشته ،شهروندان از وسایل حمل و نقل
عمومی استفاده چندانی نکردهاند و درآمد رانندگان تاکسی
و آژانسهای درون شهری افت کرده است .در همین راستا
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
مکاتبات الزم را در خصوص تسهیالت دو میلیون تومانی
انجام داده است و تعداد  109نفر از رانندگان تایید و به
بانک عامل معرفی شدهاند .یوسفی اضافه کرد :همچنین
سازمان با همکاری اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
و اتحادیه تعاونیهای روستایی اقدام به توزیع هزار بسته
غذایی در بین رانندگان نموده است که سازمان با حفظ
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی در
روزهای گذشته و به صورت مدیریت شده اقدام به توزیع
بستههای غذایی کرده است تا در زمان توزیع این بستهها
هیچگونه تجمعی صورت نگیرد.

گفتنی است رضا یوسفی مدیرعامل سازمان حمل و نقل،
بار و مسافر شهرداری سیرجان از آقای حسنپور نماینده
محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی،
آقای رضا سروشنیا شهردار سیرجان ،آقای خواجویی
ریاست اداره صنعت ،معدن و تجارت و آقای افشار اتحادیه
تعاونی روستایی در خصوص توزیع بستههای غذایی تشکر
و قدردانی نمود.

