 مهر :مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت :در استان کرمان ۸درصد جمعیت در کل
استان و در جنوب استان ۱۸درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند .یحیی صادقی گفت:
 ۱۰۲هزار و ۵۰۰خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که این افراد نیازمندیهای متفاوتی دارند
و ما در حد توان به آنها کمک میکنیم .صادقی با اشاره به سال ۹۶و عملکرد کمیته در بحث اشتغال
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد گفت :تا پایان سال  ۹۶حدود هفت هزار و  ۸۰۰شغل ایجاد
کردیم و که باالی ۹۰درصد شغل های کمیته امداد استان پایدار است و همچنین در سال ۹۶رتبه اول
اشتغالرادرسطحکشورکسبکردیم.ویبابیاناینکهکمیتهامدادمولدفقرنیست،افزود:کمترینآمار
طالق در بین خانواده تحت پوشش کمیته است زیرا تجمالت زندگی در این خانواده ها کم رنگ است.

 ۱۸درصد
جمعیتجنوب
کرمان تحت
پوششکمیته
امدادهستند
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خبر
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان:

هر سال  15هزار هکتار از مراتع ما تبدیل
به بیابان میشوند
 ایسنا :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
کرمان گفت 9 :درصد مراتع کشور در شمال استان کرمان
قرار دارند اما  80درصد مراتع ما فقیر هستند و بررسی ها
نشان داده هر سال  15هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به
بیابان می شوند.
«مهدی رجبی زاده» گفت :از  14.4میلیون هکتار
مساحتشمالاستانکرمان 13،میلیونهکتارشاملمنابع
طبیعی است و در واقع  90درصد مساحت شمال استان را
به نوعی هم در تملک داریم و هم باید مدیریت کنیم .وی با
اشارهبهاینکهمنابعطبیعیتجدیدشوندهشاملگیاه،خاک،
چرخه آب و  ...است ،افزود :امروز با توجه به بحران های
بزرگ زیست محیطی که به وجود آمده؛ تغییر اقلیم ،بیابان
زایی و کمبود آب شیرین سه چالش فرا روی بشر است که
هر سه مقوله به حفظ منابع طبیعی بر می گردد و باید به
این مقوالت توجه داشته باشیم و این مسئله جهانی است.
رجبی زاده تصریح کرد :هر هکتار پوشش سبز می تواند
 500تا  2هزار مترمکعب آب را در خاک نفوذ بدهد و خاک
هایی که دارای پوشش هستند ،می توانند  40برابر بیش از
خاک های بدون پوشش آب را نفوذ بدهند.
وی با اشاره به اینکه هرچه پوشش در سطح زمین
بیشتر باشد ،می توانیم آب باران را نفوذ داده و سفره آب
زیرزمینی را تغذیه کرد ،بیان کرد 23 :میلیارد مترمکعب
حجم بارش های ساالنه است که  70درصد آن تبخیر می
شود و  2.2میلیارد مترمکعب روان آب داریم که باید روی
آن کار کرد .وی با اشاره به اینکه  700میلیون مترمکعب
بیالن منفی سفره های آب زیرزمینی استان کرمان است،
افزود :عمده کارهای آبخیزداری در استان در سال های بعد
از انقالب و در  25سال گذشته انجام شده که  33میلیون
مترمکعب عملیات مختلف اجرا و  360میلیون مترمکعب
آب را توانستیم مدیریت کنیم که حاصل این اقدامات ،امکان
نفوذ حدود  90میلیون مترمکعب آب به سفره زیرزمینی
بوده است.
رجبی زاده با اشاره به اینکه کرمان سومین استان سیل
خیز کشور به دلیل عدم مدیریت بارش است ،تصریح کرد:
اگر بتوانیم ساالنه  400میلیون مترمکعب آب به سفره

جامعه 5

زیرزمینیهدایتکنیم،بیالنمنفی 300میلیونمترمکعب
می شود
رجبی زاده در ادامه اظهار کرد :در شمال استان کرمان
 6.2میلیون هکتار مرتع داریم که  7درصد مراتع کشور را
شامل می شود اما به دلیل کم بارشی مراتع درجه یک ما
فقط  23هزار هکتار است 19 ،و نیم درصد مراتع متوسط و
 80درصد مراتع ما فقیر هستند و بررسی ها نشان داده هر
سال  15هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شوند.
وی با بیان اینکه کرمان استانی کم بارش و در اقلیم
خشک و نیمه خشک قرار دارد ،تصریح کرد :تولید علوفه
خشک در استان از  65کیلوگرم در هکتار به  30کیلوگرم
کاهش یافته و تا سال گذشته  2و نیم میلیون واحد دامی در
استان داشتیم که دو برابر ظرفیت مراتع ،دام وجود داشت
و تقریبا گوشت قرمز(گوسفندی) که در استان مصرف می
شود 60 ،درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می
شود .این مسوول با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع
برای ما اهمیت ویژه ای دارد ،گفت :در  40سال گذشته
در  5.8میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده
ایم و بیش از  90درصد از مراتع ما ممیزی هستند و تا
امروز  2و نیم میلیون هکتار طرح مرتع داری داده ایم و
 40درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی
مدیریتمیکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد :کرمان
بیابان کشور6.3 ،
استان بیابانی است و از  32میلیون هکتار ِ
میلیون هکتار معادل  20درصد در استان کرمان قرار دارد و
از این میزان وسعت بیابان های استان  4میلیون و  500هزار
هکتار اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی هستند و پوشش
گیاهی به حدی فقیر شده که با کمترین وزش باد شاهد
حمل شن ،ماسه و گرد وغبار هستیم .رجبی زاده با اشاره
به اینکه در خوزستان اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی700
هزار هکتار است ،بیان کرد :کانون های بحرانی حساس
به فرسایش بادی در شمال استان  24مورد شامل 430
هزار هکتار مساحت است که اقتصاد ،مراکز تولید ،راه های
مواصالتی و زیستگاه ها و مکان های حیاتی را در معرض
طوفان های شن و پدیده گرد و غبار قرار داده است.

گروه جامعه
از مدتها پیش زنگ خطر بحران آبی
سیرجان به صدا در آمده است .در این سالها
مسئوالن مرتبط با آب و کشاورزی بارها
گفتهاندکهوضعیتآبیسیرجانبهحدبحران
رسیده و دیگر زمانی برای دستدست کردن و
مماشات نداریم .با این حال مردم هنوز به این
باور نرسیدهاند و این موضوع از رفتارهایشان
مشخص است .حال با توجه به کاهش
بارندگیها و پیشروی خشکسالی طرحهای
زیادی برای جلوگیری از هدررفت آب اجرا
شده است .یکی از این طرحها طرح خاموشی
موتورپمپهاوتعدیلپروانههاوهوشمندسازی
موتورپمپهااست.
 صرفهجویی  35میلیون
مترمکعبیدر 45روزخاموشی
« 35میلیون مترمکعب در این  45روز-
ی موتورپمپها -آب صرفهجویی شده
خاموش 
امور
اره
د
ا
رییس
اسدی
محسن
ا
ر
این
است».
عکس :الله خواجویی | آرشیو پاسارگاد
منابع آب سیرجان میگوید .او سپس تاکید
گزارش پاسارگاد از وضعیت منابع آبی در سیرجان
دارد؛« 35میلیون مترمکعب شاید برای شما
و مردم ناملموس باشد اما سد تنگوییه 40
میلیون مترمکعب ظرفیتاش است یعنی به
اندازه حجم سد تنگوییه یا به اندازه دو سال آب
شرب سیرجان و نجفشهر ،آب صرفهجویی
شده است ،ما سالی 18میلیون مترمکعب آب
برای شرب مصرف میکنیم ».محسن اسدی شود میتوانند آب وارد تصفیهخانه شود.در حال خاموشیداشتهباشید؛«قطعابایدچنیناتفاقی ظرفیت دشتهایمان که وضعشان بهتر بوده،
میگوید؛« اول قرار بود خاموشی موتورپمپها حاضروضعیتآبیسدتنگوییهخوبنیست»او بیفتد و مقدار خاموشیها را بیشتر کنیم ،البته پروانههایی صادر شده است .شاید بیتدبیری و
طی دو مرحله باشد یعنی از اول تا آخر آبان ،از مشارکت باالی کشاورزان در خاموشی موتور هوشمندسازیکنتورهاکهاجراشودقطعامقدار بیفکریها بیشتر بوده و براساس قوانین عجیب
مرحلهی دوم هم از اول بهمن تا  20بهمن که پمپها گفت؛ «ما در خاموشی موتورپمپها خاموشیهابیشترمیشود».
و غریبی مقدار باالی پروانه داده شده و االن یک
عدهای مالک هستند اینها را باید هوشمندانه
بهترینراهتعدیلپروانههاست
مجموعا 50روز باشد .ولی آمدیم مثل سالهای مشکلی نداشتیم .در بقیه شهرها یک مقدار
به نظرتان خاموشی موتورپمپها ،یا بررسی کنیم و حاال که وضع سفرههایمان بدتر
قبل طی یک مرحلهی  45روزه اجرا کردیم ،مردم کمتر همکاری میکنند ،در سیرجان
همکاری مردم خیلی خوب است .در این مدت هوشمندسازیکنتورهامیتواندجلویبحرانرا شده و سطح آبهای زیرزمینیمان سالی حدود
یعنی از اول آبان تا  15آذرماه انجام شد».
 سدتنگوییهظرفیتآبیزیادی به ندرت کشاورزی بوده که در مدت خاموشی ،بگیرد؟ «به هرحال تنها راه عبور از این بحران این  90-80سانت تا یک متر افت میکند ،قانون هم
موتورپمپاش را روشن کند .مثال ما امسال فقط است بیاییم مقدار آبی را که داریم تعدیل کنیم ،چنیناجازهایرابهمامیدهدکهبیاییمپروانهها
ندارد
اسدی با تاکید به اینکه با این وضعیت  5موتورپمپ داشتیم که در این برهه روشن مثال دشت سیرجان توان برداشت این مقدار را با توجه به شرایط امروزمان تعدی ل کنیم» وی
بارندگیقطعادرآیندهبامشکلمواجهمیشویم ،بودند.همهرعایتمیکردند».یعنیفکرمیکنید آب را دارد ،این مقدار آب را بیاییم تقسیم کنیم ،افزود« :مجموع چاههای مجاز ما چیزی حدود
میگوید« :بارندگیها ارتباط مستقیمی با در سیرجان فرهنگسازی شده است؛ «روزنامهها این کار را داریم انجام میدهیم .االن مثال داریم  1300حلقه چاه است .که  1100حلقه چاه
یالبداهه نقش بسیار زیادی در این فرهنگسازی داشتند ،پروانههای بهرهبرداریمان را تعدیل میکنیم مربوط به بخش کشاورزی است».
آبهای سطحی دارند و تاثیرش را ف 
محسن اسدی میگوید« :برای تغذیه
نشان میدهد .البته بارندگیها بر روی آبهای االن دیگر برای مردم جا افتاده است .و خاموشی شایدبهترینکارایناست،بایدپروانههاراباتوجه
زیرزمینی هم تاثیر دارد اما تاثیرشان را دورتر موتورپمپها را پذیرفتند .عالوه بر روزنامهها ما به وضعیت فعلیمان متناسب کنیم ،بگوییم ما دشتهایمان چیزی حدود  40تا  50درصد
در تمام روستاها همایش گذاشتیم کشاورزان را االن بارشمان اینقدر است ،سفرههایمان پروانههایمان را باید کم شود .االن خیلی از
نشانمیدهد».
ظرفیت سد االن چقدر است و تا چندماه دعوت کردیم و برایشان شرح دادیم وضعیت اینقدر آب دارد میتوانیم اینقدر برداشت تعدیل پروانهها را انجام دادیم ،تقریبا  50درصد
ی از کشاورزان داشته باشیم ».به گفتهی او قطعا در بحث پروانههایمان را اصالح کردیم و انشاهلل بقیه را
دیگر سد آب دارد؛ «ظرفیت سد را که االن من چقدر بحرانیست ،االن دیگر خیل 
یدانم ولی اداره آب و فاضالب شهری در به من مراجعه میکنند و میگویند چرا  45تعدیلپروانههابامخالفتمالکروبهرومیشویم همبههمینشکلکممیکنیم».
دقیق نم 
او در نهایت میگوید؛ «تنها راه نجات ما
ت میشود ولی ما
ض میشود ،شکای 
حال اجرای لولهگذاری است که آب چاهها را به روز خاموش میکنید و چرا دو ماه خاموش «اعترا 
ت از
سمتتصفیهخانهانتقالدهد.لولههاکارگذاشته نمیکنید ».ممکن است سالهای آینده دوماه چارهای جز این نداریم .در قدیم آمدند براساس متناسب کردن مقدار تغذیه و برداش 

بهترین راه تعدیل پروانههاست

سفرههایمان است ،اگر به چنین کاری موفق
شویم که مستلزم همکاری همه از جمله
کشاورزان ،مسئوالن ،مردم ،وروزنامههاست
قطعا هیچوقت با مشکل مواجه نمیشویم
اما اگر این اتفاق نیفتد قطعا به مشکل جدی
برمیخوریم».
 در شش ماهه اول سال 98
کنتورهایهوشمندواردمدارمیشوند
هوشمندسازی کنتورها در چه مرحلهای
است؟ «تقریبا تمام کنتورها نصب شدند و
فقط چندتا انگشتشمار انجام نشدند ،شارژ
کردنشان را هم شروع کردیم و ظرف سه
چهارماهشارژکردنشانطولمیکشدوتقریبا
در شش ماهه اول سال  98کنتورها وارد مدار
میشوند.کنتور که وارد مدار شود هرکسی به
اندازه میزان حجم آبی که برایش تعیین شده
موظف است آب برداشت کند و اضافه برداشت
دیگر وجود ندارد».
وی افزود :درست است سفرههای
آب زیرزمینی تجدیدپذیرند اما بستگی به
بارندگیمان دارد اگر بارندگیها مثل چندسال
قبل باشد بهتر است اما اگر مثل پارسال یا
امسالباشدخوبنیست.
 از ابتدای سال تا االن 69
میلیمتربارندگیداشتیم
محمدمهدی ستوده رییس اداره
هواشناسیسیرجانمیگوید؛«ازابتدایسالتا
االن 69میلیمتربارندگیداشتیم.ازشنبهشب
تا یکشنبه میزان بارندگیمان  5میلمتر بوده
ی امسال نسبت به مدت
است .میزان بارندگ 
مشابهسالپیش 21درصدافزایشداشتیم».از
نظر او این افزایش بارشها به معنی خوب بودن
وضعیتبارشهانیست؛«وقتیمیگویمنسبت
به مدت مشابه یعنی طی این  11ماه ،با توجه
به اینکه میزان بارشها سال گذشته خیلی کم
بود و از ابتدای سال  96تا پایانش  82میلیمتر
بارندگی داشتیم ،اما امسال یک مقدار بهتر از
پارسال بوده است ولی در کل بارشها اصال
رضایتبخشنبودهاند،چوناستانکرماندچار
خشکسالی خیلی شدیدی است ».او میگوید
احتمال اینکه در بهمن و اسفند بارندگی داشته
باشیم زیاد است و مردم ناامید نباشند.
ستوده با تاکید بر اینکه باروری ابرها در استان
کرمان انجام نشده است ،میگوید؛«باروری ابرها
یک پروژه سنگین و هزینهبری است و شرایط
خاصیهمدارد،دراستانیزدچندسالپیشاجرا
شد اما در استان کرمان هنوز اجرا نشده است».

جناب آقای مهندس محمد فرساد
رییس هیئت سوارکاری

اعضای محترم کمیته استقـامت هیئت سیرجان

و مـدیریت مـزرعه شـریف

از همکاری شما عزیزان بابت برگزاری و
میزبانی مسابقه کمال تشکر و قدردانی
را مینمایم .شاد و پیروز باشید.
کیاوش ستودهنیا کرانی ،کافه اسبی
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 14/000ت
با برنج هندی  11/000ت
 12/000ت
با برنج هندی  9/000ت
 10/000ت
با برنج هندی  9/000ت
 10/000ت
با برنج هندی  15/000ت
 16/000ت
 13/000ت با برنج هندی  12/000ت
 13/000ت با برنج هندی  12/000ت
 16/000ت
 11/000ت

با برنج ایرانی
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
قلیــهمــــاهـی
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی
با برنج ایرانی
دمپخت گوشت
بـــزقــورمه
شام:
 19/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 10/000ت
ساندویچ کباب یک و تک

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران گرامی باد
چهل سالگی انقالب ،دوران پختگی و نشاط انقالب است« .مقام معظم رهبری مدظلهالعالی»

 22بهمن یادآور حماسهها ،رشادتها و جانفشانیهای مردم عزیز ایران است که عشق
به انقالب و امام راحل و سربلندی وطن را یکپارچه و بیواهمه فریاد زند.
از تمام همشهریان عزیز سیرجانی دعوت میشود تا با حضور دشمنشکن خود در
راهپیمایی یوماهلل  22بهمن به ندای ولی امر مسلمین جهان لبیک گفته و با آرمانهای
امام راحل عظیمالشان و شهدای گلگونکفن بار دیگر تجدید پیمان کنند.

شورای اسالمی شهر سیرجان

