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پـرواز بالهـای امید،
البهالی نقشهای گلیـم
الله خواجویی

نیم متر باالتر از سطح زمین روی ویلچر نشسته« :من
عاطفه برسان هستم .معلول جسمی حرکتی».
چهرهاش شاداب و بر افروخته بود .بانوان روستای
بلورد پای صحبتهای یک دختر جوان کم سن و سال
نشسته بودند تا برایشان از هنری بگوید که او را از
ناامیدی و افسردگی نجات داده بود« :هدفم این است
که به تمام انسانها بگویم که معلول بودن معنیش این
نیست که بنشینیم گوشه خانه و فقط منتظر مرگ
باشیم .باید قبول کنیم که ما میتوانیم! معلول آدمی
نیست که دست یا پا نداشته باشه .بلکه کسی معلوله که
نتونه بخشی از تواناییها و ظرفیتهای خودش رو مورد
استفاده قرار بده».
عاطفه از کالسهای گلیم بافی در مرکز فنی و
حرفهای بلورد میگوید که «باعث شد من تواناییهای

سخن شما

خودم رو باور کنم و دنیا رو زیباتر ببینم».
زنان و دختران خانهدار بلوردی که عاطفهی غمگین
سالهای گذشته را در خاطر داشتند ،با حیرت و تعجب
او را نگاه میکردند و پی برده بودند که قدرت امید چطور
توانسته بود این گونه هنرمندانه از او انسان دیگری متولد
کند.
اتاق کوچک کارگاه گلیم بافی پر شده بود از انرژیهای
مثبتی که عاطفه با لبخندها و صحبتهایش به همه
انتقال میداد...
درگوشهای از اتاق ،زنی با چهرهای آفتاب خورده
و معصوم نشسته بود و قطرههای اشک از گوشهی
چشمهاش روی چادر سیاهش که نیمی از صورتش را
پوشانده بود ،میریخت .عاطفه صحبتهایش را قطع کرد
و مادرش را صدا زد« :ای جانم قربون چشمات برم مادر
گریه نکن .مادر با گوشهی چادرش صورت خیسش را
پاک کرد و دخترش را بوسید».
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در کشاکش جابجایی مدیریتی ادارهی محیط زیست سیرجان

زخم اسید بر چهرهی طبیعت

دو کارخانه تغلیظ مس در سیرجان نخالههای اسیدیشان را در حاشیه جادهی فرودگاه رها کردند

از سیرجان که به سمت محمودآباد حرکت
میکنید بعد از منطقه ویژه ،وارد جاده فرودگاه
شوید تا تپه های خاکی سبز رنگ نظرتان
را جلب کند ،تپه هایی که در کنار نخاله های
ساختمانی هستند و هر چه به سمت جاده راه آهن
نزدیکتر بشوید خاکهای سبز بیشتری می بینید،
خاکهایی اسیدی که اجازه رشد هیچ گیاهی را
نمی دهند.
دکتر باستانی راد ،کسی که به عنوان فرد
مطلع این قضیه را به ما اطالع داد ،می گوید :دو

جسدی که با آسفالت یکی شد
بامداد سه شنبه جسد عابر پیادهای در کیلومتر  5محور
سیرجان-شیراز ( نزدیکی کارخانه نمک) پیدا شد.
در این حادثه ،به دلیل نبود روشنایی ،جسد پیدا شده (بهزاد

خورشاهی) تا طلوع آفتاب و مشخص شدن بدن وی ،توسط
خودروهای عبوری در جاده زیر گرفته شد .این درحالیست که
چند ماه پیش سخنتازه نسبت به خطر خاموشی تیرهای برق آن

کارخانه تغلیظ مس در سیرجان وجود دارد .یکی
در منطقه تجاری و دیگری در شهرک شماره .2
در آنجا خاک مس را در محلولی اسیدی میریزند
و کاتالیزور می کنند و الکترولیز شده و جدا می
شود و بعد خاک باقی مانده که باطله است طبق
قانون باید این خاک با آهک خنثا شود اما این
کار انجام نمی شود و به راحتی این باطله ها را در
بیرون از کارخانه تخلیه می کنند .
این خاک کال اسیدی است و وقتی که بارندگی
شود این خاک به داخل آبهای زیر زمینی نفوذ

منطقه گزارشی منتشر کرده بود.
سرهنگ پیام محمدی فرمانده پلیس راه سیرجان در رابطه با
این حادثه گفت :صبح سه شنبه حدود ساعت  6صبح این خبر
به ما داده شد.سریعا به محل حادثه اعزام شدیم ،در ابتدا چیزی
مشخص نبود و تمام اعضای بدن حادثه دیده توسط خودروهای
عبوری چرخ شده بود و قطعا اگر روشنایی در محل حادثه بود،

کرده و آب را نیز آلوده می کند.
به گفته دکتر باستانی ،این خاکها سبز رنگ
هستند و در کنار نخالههای ساختمانی تخلیه می
شوند و البته به دلیل اسیدی بودن این خاک ،هیچ
گیاهی در آنها رشد نمی کند.
جعفری رئیس پاسگاه محمودآباد در این رابطه
گفت :ما با اطالع دکتر باستانی فقط در محل
حضور پیدا کردیم و صورت جلسه شد .در رابطه با
اجازه تخلیه این باطله ها هیچ اطالعی ندارم که از
طرف کدام ارگان (دهیاری یا مرکز بهداشت) این
اجازه را دارند .و در این رابطه که چقدر می تواند
برای محیط خطر افرین باشند هم هیچ اطالعی
ندارم.
این درحالیست که اداره محیط زیست سیرجان
در پی جابهجاییهای در حال انجام بخش
مدیریتش ،امکان پیگیری و پاسخگویی در این
زمینه را ندارد.

جسد سالم می ماند اما متاسفانه با وجود تیرهای برق در محل
خبری از روشنایی در محل نبود.
سرهنگ محمدی همچنین از مرگ مشکوک این ماجرا خبر
داد و افزود؛ هنوز مشخص نیست که این فرد در همین نقطه
دچار حادثه شده باشد و پرونده توسط پلیس آگاهی در دست
بررسی است.

شماره552
 22اسفند1397
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شماره پیامک3000990061:

سالم ،چند روزه كه داريم دنبال يك مانتو خوب و
جلوبسته دكمهدار ميگرديم متاسفانه هنوز پيدا نكرديم از
مسولين محترم تقاضا دارم اگر وقت داريد از فروشگاههاي
شهرمان بازديد كنيد ببينيد مردم چه ميكشند و چه كار
بايد بكنند فاجعه بزرگي در راه ميباشد فكري به حال بي
حجابيها و پوشش مردم بكنيد6183
جناب  2587اين اسطوره عمران شما به جز شهرك قديم
كه بر مي گردد به حس ناسيوناليست شهرداري تشريف ببر
اكبراباد فاز.3فاز.5فاز 2كه انگار تكه اي از بشاگرده يك بار به
درختان بي زبان جنب كمربندي اب نداده كوچه پس كوچه
هاو درختچه هاي شهرك مهر كه واويالست شهرك به اين
كوچكي مي بايست گلستان میبود4989
درخت كاري سنت حسنه خوبيست كه توسط مسئولين
نظام انجام شد ولي حسنه تر از آن رسيدگي به مشكالت
و معيشت مردم است كه فراموش گرديده .نكند رفتار
مسئولين نظام و اهميت ندادن به مشكالت مردم زمينه ساز
بدبيني مردم نسبت به مسئولين نظام ونظام مقدس گردد و
حتي حرمت هاي ديني و مذهبي شكسته شود كه اگراين
اتفاق افتاد دليلش ضعف و كوتاهي مسئولين نظام ميباشد
0114
آقاي رييس جمهور شما كه ميگوييد بودجه محدوده
و نميتوانيم بيشتر از اين حقوقها را افزايش دهيم آيا اين
محدوديت بودجه فقط شامل حال كارمندان ميشود پس
چرا اين محدوديت بودجه شامل خودتان ،وزراء ومعاونين
شما و ديگر مسئوالن نظام نميشود مگر خون شما از ساير
هموطنان رنگين تر است فقط بگويم فراموش نكنيد شما
هر چه داريد از اين ملت و مردم است واال خودتان چيزي
نيستيد و چيزي براي دفاع كردن نداريد 0114
اقاي تقي زاده مدير عامل گل گهر چرا به كار گران شركت
پرسپوليس بعد از يك سال پولشان نمي دهيد سرپرستش
مديريت ندارد فقط حرف مفت مي زند حتما به گوش تقي
زاده برسانيد 6019
به گل گهر پيمان كار نمي كند گناه كارگران ان شركت
كه براي گل گهر كار مي كنند چيست كه امور مالي پول
نمي دهد 6019
دست آقاي تقي زاده درد نكنه واقعا داره خدمت ميكنه
بخصوص از روزي كه تو مديران گل گهر تغيراتي دادن و
همينطور مهندس شعباني كه واقعا از جون و دل دارن كار
ميكنن اميدواريم هميشه سايه اين آقايان باشه رو سرمون
8776
بخصوصقشركارگر

فروشگاه زنجیره ای رزم آوران دریا

«آگهي جذب نيرويHSE

در شركت معدني و صنعتي گل گهر و شركت هاي تابعه»
شركت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت نيروي انساني مورد نياز خود و شركت هاي تابعه،
در مقطع ليسانس از طريق برگزاري آزمون كتبي ،مصاحبه تخصصي و تست های روانشناختی به صورت
قراردادي نيرو جذب نمايد .افراد عالقه مند می توانند برای ثبت نام از تاريخ  97/12/15تا تاریخ
 97/12/27به آدرس اينترنتي ( )www.hrdms.irمراجعه نمایند.
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مهندسي ايمني
و حفاظت كار
كارشناسي سالمت ايمني
و محيط زيستHSE
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