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 هدی رضوانی
تاسیسات نفتی سیرجان در کیلومتر یک جاده
بندرعباس واقع است؛ جایی که با سهلانگاری
مسئوالن حریم خود را از دست داده است .و حاال
بارهر اتفاقی ساکنان همسایه این تاسیسات نفتی
استرس تمام وجوشان را میگیرد که نکند روزی
حادثهای برای این مخازن نفت به وجود بیاید و
جان و مالشان باهم از بین برود .برای همین
هرکسی به محلههای اطراف شرکت نفت میآید
اگر مستاجر باشد سال بعد تمدید نمیکند و اگر
صاحبخانه باشد با هر بار هیاهو فکر فروختن به
سرش م یزند .اما سوالی که همیشه مطرح است
این است با توجه به اینکه ابتدا تاسیسات نفتی واقع
شدند و سپس مجوز ساخت و سازها داده شده
است ،مجوز اصلی را اداره راهوشهرسازی داده است
یا شهرداری؟ و سوال بعد اینکه چرا مسئوالن ارشد
شهری مثل فرماندار و نماینده وقت نسبت به این
اتفاق سکوت کردند و جلوی ساخت و سازها گرفته
نشده است.
 این تخلف ازسوی شهرداری بوده است
رییس شرکت نفت سیرجان پیشروی
توسازهای مسکونی را تخلفی میداند که
ساخ 
از سوی شهرداری واقع شده و با اشاره به قدمت
ساختوساز انبارهای مخازن نفت در آن منطقه
میگوید :در این مخازن نفت نگهداری میشود.
مخازن کنارمنازل مسکونی نیستند ،بلکه شهرکها
را آمدند کنار مخازن ساختهاند .این دو با هم
تفاوت دارد .انبار نفت قدمت ساختش مربوط به
سال  ۶۵است .مخازن ابتدا خارج شهر ایجاد شده
بودند و منازل مسکونی را بدون مجوزتوسعه دادند
و نزدیک مخازن ساختوساز کردند در حالی که
نباید مجوز ساختوساز کنار مخازن نفتی را صادر
میکردند .میر میگوید :با این کارشان محدوده
توساز
ما را هم گرفتند و حریم ما را زیر ساخ 
بردند .وی در پاسخ به این سوال که آیا در راستای
حفظ حریم مخازن نفتی ،شرکت نفت اقدامی
هم انجام داده؟ میگوید :این ماجرا مربوط به
سالها قبل است که هنوز مسئولیتی در شرکت
نفت نداشتم .مسئوالن قبلی مکاتبات زیادی انجام
دادند اما به نتیجهای منجر نشد .میپرسم در حال
حاضر باید چه کار کرد؟ بیم آن میرود که نزدیکی
منازل مسکونی و مخازن نفتی در آینده منجر به
یک حادثه غیرقابلجبران شود؟ پاسخ میدهد:
انبارهای نفت استانداردهای الزم را دارند ،نه تنها
در سیرجان که در کل کشور امنیت آنها تأمین
شده .ازرییس شرکت نفت میپرسم برای جلوگیری
ازخطر احتمالی آیا برنامهای برای جابهجایی مخازن

پاسارگاد از ساختوساز در حریم مخازن نفت سیرجان گزارش میدهد؛

همسایههایخطرناک

ندارید؟ پاسخ میدهد :بحث جابهجایی
مخازن یک بحث کالن کشوری است
و در حد سیرجان و استان هم نیست.
در حد وزارتخانه است و وزارتخانه ً
فعال
برنامهای برای جابهجایی ندارد .با توجه به
اینکه زمان زیادی از ساخت این انبارها
نمیگذرد ،در اولویت جابهجایی قرار
ندارند .در صورت فرسوده بودن مخازن
و تجهیزات است که اقدام میکنند .تنها
بحث ایمنی مخازن میماند که آن هم از
ابتدای ساخت درنظرگرفته شده و سعی
بر آن است که از بروز خطر و حادثه در
این مخازن جلوگیری شود.
 شرکت نفت باید پیگیر حریم
خودمیبود
معاون امور عمرانی فرمانداری
در خصوص اینکه آیا نظارتی بر
ساختوسازهای جنب مخازن نفت
سیرجان وجود داشته یا خیر ،میگوید:
آن زمان که این ساختوسازها انجام
شده ما هنوز مسئولیتی را عهدهدار
نبودیم.بایدوضعیت اینساختوسازها
بررسی شود که به چه صورت انجام شده.
اما چیزی که مشخص است این است
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
که شهرداری درجایی مجوزساختوساز
میدهد که داخل محدوده طرح تفصیلی و با در گذشته مطرح نبوده ،از جمله رعایت محدوده
ً
قطعا شهرداری منازل مسکونی با مخازن نفتی .شرکت نفت هم
کاربری تعیین شده و مصوب باشد.
جوانب را بررسی کرده و این قسمت داخل شهر باید درمورد بحث حریم خود دقت میکرد و پیگیر
سیرجان بوده و کاربری تعریف شده هم کاربری بود که شهرداری حریم آن را رعایت کند .با توجه
مسکونی بوده که براساس آن اقدام به ساختوساز به اینکه خسارت متوجه منازل مسکونی میشود
کرده .وی به کمرنگ بودن نقش پدافند غیرعامل در این مباحث درزیرمجموعه پدافند غیرعامل مطرح
سالهای گذشته اشاره کرده و میگوید :شاید بحث میشود که در سالهای اخیر جدی گرفته شده
پدافند غیرعامل با جدیتی که االن مطرح است است .از او میپرسم در حال حاضر مردم باید چه

کار کنند؟ پاسخ میدهد :در بحث بحران بارها این
موضوع درجلسات پدافند غیرعامل مطرح شده و
شرکتنفتدرحالرایزنی است.مکاتباتیهم انجام
داده که مسایل ایمنی آن منطقه یا طرح جابهجایی
مخازن انجام شود که هزینه بسیارباالیی دارد و کار
بسیار سختی است .همجواری منازل مسکونی و
مخازن نفت سیرجان کاری است که اتفاق افتاده
و باید بهترین تصمیم در خصوص آن گرفته شود.

وی به نقش نظارتی فرمانداری در این قضیه اشاره
کرده و میگوید :فرمانداری به عنوان نهاد ناظرهم در
بحث مدیریت بحران و هم درحوزه پدافند غیرعامل
پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کرده که در
حال انجام است .این اتفاق یک کاربزرگ است که
باید با دقت و جدیت در خصوص آن اقدام شود تا
عواقبی به دنبال نداشته باشد.
شهرداریزمینهای اطرافمخازنراتغییر

کاربری داده
برای اینکه مشخص شود مجوز
ساختوساز در مجاورت مخازن نفت را
چه کسی صادرکرده ازپیچوخم هزارتوی
گفتگو با مجموعه شهرداری باید عبور
کرد .معاون فنی و شهرسازی شهردار
در طول یک هفته نه به تماسهای ما
پاسخ داد و نه وقتی که حضوری برای
گفتگو با او به شهرداری مراجعه کردیم
درشهرداری حضورداشت اما درصحبتی
که با شهردار در این خصوص انجام
شد ،وی شهرداری را تنها عامل اجرایی
این طرح عنوان میکند و میگوید :در
بازنگری طرح تفصیلی در سال ،۱۳۸۵
مشاور وقت برای آن محدوده در طرح
جامع و تفصیلی شهر سیرجان کاربری
مسکونی دیده بود .حاال به اشخاص و
اداراتی واگذار شده بود و شهرداری هم
مکلف بود بر اساس کاربری تعریف
شده پروانه بدهد ،در حقیقت متولی
این واگذاری ،طرح جامع و تفصیلی
مسکن و شهرسازی است و شهرداری
صرفا مجری طرح است .سروشنیا
خاطرنشان میکند :به همین خاطر در
طرح جامع امسال هم که االن درشرف
بازنگری است یکسری محدودهها توسط مشاوری
که مسکن و شهرسازی گرفته قطعا به شهر اضافه
خواهد شد که اگر به شهرداری ابالغ شود قانونی
است و باید پروانه صادر کنیم .شهرداری نمیتواند
بگوید به دلیل نفت و یا زون آب ما نمیتوانیم پروانه
بدهیم .درحقیقت پس ازابالغ طرح توسط متولی،
شهرداری مجری است که طرح را اجرا کند.
در حالیکه شهرداری خود را از صدور مجوز

مردم رعایت نکنند ،پیک بعدی کرونا را در مهرماه خواهیم داشت
 ایسنا :سخنگوی دانشگاه
علومپزشکی کرمان گفت :چند روزی
روی قله اپیدمی در یک خط صاف حرکت
میکنیم و افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹
را نداریم اما دغدغه ما شرکت در مراسم

مذهبی است که اگر پروتکلهای بهداشتی
از سوی مردم و هیئتها رعایت نشود پیک
بعدی کرونا را در مهرماه شاهد خواهیم بود
اما انتظارمیرود که مردم در این ایام بیشتر
مراقب کرده و دستورالعملهای بهداشتی را

رعایت کنند ضمن آنکه بازگشایی مدارس در
نواحی سفید و تا حدودی نارنجی و دانشگاهها
از دیگر نگرانیهای ماست .دکتر مهدی
شفیعی بیان کرد :متاسفانه تعداد بیماران
بستری در استان نسبت به حجم تختهای

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با
تجهیزات کامل (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید دو دستگاه خودروی
حمل متوفی با تجهیزات کامل ) به شـماره  2099005674000049را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww. :
 setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحـل ثبتنام در
سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1399/06/05
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  20:00روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات اجرای الیهاساس و
آسفالت معابر سطح شهر شماره یک سال ( 99نوبت دوم)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات اجرای
الیهاسـاس و آسـفالت معابر سطح شهر شماره یک سال  )99به شـماره 2099005674000040
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/05/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

بیمارستانی باالست و این مهم نیز باعث
میشود که پرسنل کادر بهداشت و درمان
خسته و فرسوده شوند و به دنبال آن کیفیت
خدمات کاهش پیدا میکند .وی با بیان این
مطلب که اگراین روند کاهشی آمارمبتالیان

ادامه پیدا کند ،میتوانی م امیدوار باشیم که
بیماری کنترل شده است ،تصریح کرد :بعد
از تعطیالت نیمه خردادماه ،شاهد افزایش
موارد ابتال و مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹
بودیم که این پیک همچنان دراستان کرمان

ادامه دارد .هم اکنون حدود  ۶۰درصد کل
مردم استان ازماسک استفاده میکنند ولی
اگر بخواهیم زنجیره انتقال ویروس را قطع
و بیماری را مهار کنیم باید  ۹۰درصد مردم
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.

برای اجرای این ساختوسازها به دور میداند ،یک
منبع آگاه درخصوص نحوه ساختوسازدر اطراف
مخازن نفت میگوید :ضلع شمالی و ضلع شرقی
این مخازن جاده است .ضلع جنوبی یک کوچه
باریک است که یکسری تصرفات از سوی مردم
در آنجا انجام شده و اقدام به ساختوساز کردهاند
که اداره راهوشهرسازی علیه آنها طرح دعوی کرده
و مجوزی هم برای ساختوساز هیچ کدام صادر
نشده .ضلع غربی این مخازن هم یکسری شهرک
مسکونی با عنوان شهرک کوثر ساخته شده که
ماجرای آن برمیگردد به یک زمین  ۵هکتاری که
دولت با کاربری پارکینگ به شهرداری داده بود .وی
اضافه میکند :شهرداری در آن سالها این محدوده
را تغییر کاربری داده و تبدیل به مسکونی کرده و به
آقای الف فروخت .در واقع این قسمت از سوی
شهرداری مسکونی شده و به حریم مخازن نفت
ورود کرده .این منبع آگاه درخصوص طرح تفصیلی
خاطرنشان میکند :طرح تفصیلی آن محدوده را هم
مشاور اعمال نظر میکند و میفرستد به تهران و
شورای عالی شهرسازی و معماری وقت تصویب
میکند .ربطی به اداره سیرجان و کرمان هم ندارد.
در واقع شهرکسازی در محدوده حریم مخازن
نفت اقدامی است که از یک سو با تغییر کاربری
زمین شهرداری انجام شده و ازسوی دیگرتصرفات
مردمی است که اقدام به ساختوساز کردهاند.
 راهکاری برای جلوگیری ازخطر
با اینکه تناقضاتی در گفتههای افرادی که در
این گزارش با آنها گفتگو شده وجود دارد ،در
حال حاضر این نکته مطرح است که باید فکری
برای جلوگیری از بروز حادثه کرد .در این که در
صادرکردن مجوزساختوسازدرنزدیکی مخازن
نفت؛ شهرداری ،راهوشهرسازی ،شرکت نفت و...
مقصر هستند یا خیر؟ نمیتواند کاری از پیش
ببرد چرا که این منازل مسکونی در مجاورت
مخازن نفت ساخته شدهاند و آنچه که امروزه
باید به آن توجه کرد راهکاری برای ممانعت از
بروزخطراست که یا به صورت جابجایی مخازن
نفت باید اتفاق بیفتد و یا به صورت تخلیه این
منازل مسکونی که هر دو کار هم زمانبر و هم
هزینهبر است .مشابه این مشکل را مخازن
نفت شهران در استان تهران هم دارند و چه بسا
شهرهای دیگری هم با این مشکل دست به
گریبان هستند که اگرفکری برای آنها نشود چه
بسا با یک فاجعه عمومی روبرو شویم .فاجعهای
که میتواند بسیاری ازشهرهای ایران را همچون
بیروت یک شبه با مشکلی جبرانناپذیر روبرو
نماید و جان صدها انسان را به خطربیندازد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
روشنایی بلوارهای شهرک صدف (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000039را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
پنجشـنبه تاریـخ 1399/05/30
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز سهشـنبه تاریـخ
1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید چراغ  LEDخیابانی جهت
بلوار سیدجمالالدین اسدآبادی و بلوار نماز (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجـرای
روشـنایی بلوارهـای شـهرک صـدف) بـه شـماره  2099005674000041را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/20میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریـخ 1399/05/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سهشنبه تاریخ 1399/06/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/06/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

