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رییس اداره امور منابع آب سیرجان؛

به وضعیت آبی سیرجان نباید خوشبین بود
 گروه جامعه
بارندگیهای ایام عید در ذهن
بسیاری این باور را به وجود آورد
که تابستان امسال مشکل کمآبی
نخواهیم داشت اما با وجود آرسنیک
در آب چاههای سیرجان و تامین آب
شرب از سد تنگوییه ،رییس اداره
آبیاری سیرجان معتقد است با این
حجم آبی که سد تنگوییه دارد اگر
تا مرداد پروژه لولهکشی از چاهها تا
تصفیهخانه سد تنگوییه انجام نشود با
مشکل مواجه خواهیم شد.
محسن اسدی با بیان اینکه
وضعیت سد تنگوییه با توجه به
بارندگیهای عید بهترشده است ،گفت:
«ولی وضعت سد به شکلی است که
باید یک مدت صبر کنیم یعنی بعد از
بارندگیها یک مدت باید صبر کرد تا
روانآبها وارد سد شوند و بتواند تاثیر
معناداری روی سد بگذارند».
او میزان ذخیره آب سد حدود
 14میلیون مترمکعب برآورد میکند
و معتقد است برای تامین آب شرب
در سال  99مشکلی نداریم؛ «ما انتظار
داریم تا تیر و مرداد لولهکشیها را
شرکت آب و فاضالب انجام دهد .تا

آن موقع مشکلی نخواهد بود اما اگر
انجام نشود بعد از این مدت به مشکل
برمیخوریم».
اسدی با بیان اینکه اگر بارندگیها
در عید انجام نمیشد وضعیتمان
اصال مساعد نبود ،ادامه داد« :با توجه
به بارندگی که در چهارگنبد داشتیم
سرشاخههای سد پلنگی وضعیت
خوبی دارند و روانآبهایی که ایجاد
میشود سد تنگوییه را تغذیه میکنند».
او با اشاره به خاموشی
موتورپمپها در ایام نوروز گفت:
«امسال در زمستان مثل سالهای قبل
که  45روز خاموشی داشتیم یک ماه
خاموشی داشتیم چون در زمستان
بارندگیهای خوبی نداشتیم گفتیم
ببینیم بارندگیهای بهار به چه صورت
خواهد بود .بعد از بارندگیهایی که در
ایام عید اتفاق افتاد گفتیم خاموشی
را در این برهه قرار دهیم تا حداقل
همان  40روز جبران شود .خاموشی
موتورپمپها از  10فروردین آغاز و تا
 20فروردین ادامه دارد».
اسدی معتقد است با این
ی رفع
بارندگیها مشکل خشکسال 
نشده است؛ «درست است االن میزان

 پاسارگاد
شیوع کرونا شاید برای بسیاری از کشورها
در بدترین زمان بود اما تعطیالت نوروزی در
ایران ،نقش غیرقابل انکار و کمککنندهای در
مقابله با این ویروس داشت .با این وجود،
پایان تعطیالت و لزوم بازگشت مردم به
مشاغل ،موجب نگرانی بخش بهداشتی
و درمانی جامعه شده است .متخصصان
بهداشتی معتقدند بازگشت مردم به مشاغل،
در صورت عدم رعایت فاصلهگذاری و پایبندی
به مقررات بهداشتی ،میتواند جامعه را با
موج دوم بیماری روبرو کند .دکتر محمد
موقرینسب ،سخنگوی ستاد مدیریت مقابله
با کرونا و معاون بهداشتی دانشکده علوم

بارندگیهایمان از متوسط بلندمدت و
متوسط مشابه سال قبل همین موقع
باالتر است ولی اینها دلیل نمیشود
که بگوییم خشکسالیهایمان برطرف
شده است .هنوز تا برطرف شدن
خشکسالیها راه درازی داریم .آنقدر
که میزان برداشتهای ما از آب
چاههای کشاورزی ،صنعتی و شرب
زیاد است که با این میزان بارندگی
جبران نمیشود».
اسدی میگوید اجرای طرحهایی
موتورپمپها،
ی
نظیر خاموش 
تعدیل پروانهها یا هوشمند کردن
موتورپمپها در کاهش مصرف
خیلی تاثیر داشته است؛ «ما هرسال
ی موتورپمپها را انجام
که خاموش 
میدهیم چیزی در حدود حجم آب
سدتنگوییه صرفهجویی میشود
زیرزمین است کسی آن
ولی چون ِ
را نمیبیند ».از نظر او تاثیر تعدیل
پروانهها را باید بعد از این ببینیم؛ «چون
ما تا االن روی کاغذ پروانهها را تعدیل
کردیم و به مرحلهی اجرا نرسیده بود ،و
در دشت تاثیر آنچنانی نمیدیدیم ولی
ِمن بعد باید اثرش را ببینیم .واقعا دارد
از آن شیب تند اثر تخریبی سفرههای

آب زیرزمینی کاسته میشود.
ما تمام تالشمان این است
آن نموداری را که با سرعت به
سمت پایین میرود را شیبش
را کم کنیم هرچه بتوانیم
شیب را کم کنیم تاثیرش روی
سفرهها بیشتر است».
رییس اداره آبیاری تاکید
دارد به وضعیت آبی سیرجان
نباید خوشبین بود؛ «ما فقط
تمام تالشمان این است
که بتوانیم این شیب را کمتر
کنیم .و اگر هم اتفاق خوبی
در سیرجان دارد میافتد،
ناشی از همکاری خوب مردم
و مطبوعات است .در همین
قضیه خاموشی ده روزه
موتورپمپها پیامهای خوبی
از مردم میگیریم .حاال شاید
یک تعداد هم ناراضی بودند
اما ما هم به هرحال چارهای
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نداریم و بین بد و بدتر باید یک
راه را انتخاب کنیم .البته با توجه به دارد باران میبارد موتورپمپهایشان از خلیجفارس گفت«:کارهایش دارد
بارندگیهای اخیر قطعا مشکلی برای روشن است و میگویند بگذار باغمان به سرعت انجام میشود و روندش
هم خوب است اما اینکه بگوییم
باغات پسته ایجاد نمیشود .اما هستند آب روی آب بخورد».
اسدی در مورد پروژهی انتقال آب چه موقع یا چه مدت دیگر به اتمام
افرادی را که هنوز در همان روزی که

سخنگوی ستاد مدیریت مقابله با کرونا:

موج دوم بیخ گوشمان است
پزشکی میگوید که خطر هنوز بیخ گوش ما
است.
 آقای دکتر ،آمار سیرجان در بحث کرونا
تا این لحظه (ظهر یکشنبه) به چه صورت
است؟
تا این لحظه همان  10مورد مثبت قطعی و
 2مورد فوتی را داشتیم .تا دیروز  130نفر در
بخش  ARDبستری بودند؛ یعنی همان بخش
بیماران حاد تنفسی ولی آمار کرونای قطعی که
مورد تایید وزارت بهداشت است و بر اساس

آزمایش تشخیص داده میشود ،همان موارد
ذکر شده بود.
 با توجه به آمارها ،آیا سیرجان به پیک
رسیده است؟
وضعیت کل کشور در حال رفتن به سمت
مهار شدن قله یا اوج است و پس از این
مرحله باید منتظر مهار و نزولی شدن شیوع
کرونا باشیم ولی با توجه به شرایط پیشآمده،
یعنی مواردی نظیر مسافرتها ،جابجاییها و
عدم رعایتها ،متاسفانه این خطر هنوز بیخ

گوش ماست و ممکن است انتقال وجود
داشته باشد .ممکن است افراد بدون عالمت
که درجامعه حضورداشتند ،ویروس را منتقل
کرده باشند و در نتیجه موج دوم که نگرانی در
مورد آن در سطح کشور نیز وجود دارد ،بروز
پیدا کند.
 آیا در سیرجان کرونا مهار شده است؟
نمیشود چنین چیزی گفت .خوشبختانه
استان کرمان و به خصوص شهرستان
سیرجان با توجه به میزان جمعیت ،وضعیت

بهتری نسبت به بسیاری از مناطق دیگر دارد.
الحمداهلل موارد مثبت قطعی ما زیاد نبوده اما
دلیل بر این نیست که بگوییم بیماری را مهار
کردیم .این بیماری بسیار مرموز است ،ناقالن
میتوانند کامال بدون عالمت باشند و به خاطر
همین موضوع به هیچ عنوان نمیتوانیم به
مردم این اطمینان را بدهیم که هیچ مشکلی
وجود ندارد .باید کماکان فاصلهگذاری رعایت
شود .متاسفانه به محض پایان تعطیالت عید،
همه و در کل کشور احساس میکنند کرونا

میرسد نمیتوان دقیق گفت .ظاهرا
صحبتهایی شده که از این آب
استفاده شرب هم بشود اما قطعی
نیست».

رفت و تمام شد .اصال چنین چیزی واقعیت
ندارد.
 نظر تخصصی شما در مورد بازگشایی
صنوف چیست؟
فعال که گفتهاند همچنان وضعیت مانند
قبل باشد و صنوف غیرضرور تعطیل باشند.
باید دید تصمیم بعدی چیست اما علیرغم
مشکالت و تبعاتی که برای صنوف وجود دارد،
هرچه فاصلهگذاری بیشتر شود ،ما به عنوان
دستگاه بهداشتی موافق هستیم .ما به مسایل
اقتصادی کاری نداریم و متولیاش نیستیم.
صرفا از نظر متولی بهداشت میگوییم که
هرچه پروسه فاصلهگذاری بیشتر باشد ،بهتر
است.
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