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گفتوگو با رییس اداره امور منابع آب سیرجان پیرامونخریدن آب از سوی معادن

متهمان مجهولالهویه

 ناصرصبحی
حمل آب توسط تانکرها از
شهرستان به سمت شرکتهای معدنی
یکی از حساسیتهای مردم سیرجان
بوده است .در ابتدای دهه  ،90بحث
تانکرها ازمباحث روزنشریات سیرجان
بود که برخی در انتقاد از آن و برخی با
اشاره به مباحث صنعتی و معدنی از
انتقال این آب دفاع میکردند .شاید
چیزی که بیش از خود انتقال آب،
موجب حساسیت مردم شده بود،
پنهانکاری برخی از شرکتهای منطقه
گلگهر بود .بحث انتقال آب هرگز در
سیرجان منتفی نشد و هر ازچند گاهی
اخباری در مورد صف تانکرهای حامل
شیره جان زمین به سمت صنایع
و معادن به گوش میرسید .این بار
نیز در آستانه پایان دهه  ،90بحث
ابتدای این دهه با ماجرای انتقال آب
از مناطق بلورد و هماشهر داغ شد و عکس :امین ارجمند  /پاسارگاد
به سطح نشریات رسید تا یک دایره
کامل اما سردرگم شکل بگیرد .به گفته گذشته در منطقه هماشهر حداقل  6یا 7
محسن اسدی؛ رییس اداره امور منابع مورد دوش و پمپ را جمعآوری کردیم
آب ماجرا این بار متفاوت است و قرار اما در منطقه بلورد که اخیرا این ماجرا
شروع شده ،مجبور شدیم دستور آقای
است داستان دگرگونه باشد.
 آیا آماری از تعداد تانکرهایی که دادستان را بگیریم تا پاسگاهها همکاری
در حال بردن آب هستند داریم و این کنند و ماشینها و تانکرهای حمل آب را
متوقف کنیم .این کار تقریبا انجام شده
آب به کجا برده میشود؟
آنچه که اخیرا درحال رخ دادن است؛ البته باز به ما گزارش رسیده که شبانه،
یعنی آبگیری تانکرها از قناتهای منطقه به صورت محدود و موردی ،این اتفاق
بلورد و منطقه هماشهراست .درهماشهر در حال رخ دادن است .انتظار داریم
این اتفاق زودتر رخ داد که ما با چندین پاسگاههای بلورد و هماشهر همت و
مورد هم برخورد کردیم .دربلورد ،اخیرا و مساعدت کنند تا بتوانیم تانکرهای شبانه
ظرف یکی دو هفته اخیر شروع شده اما را نیزمتوقف کنیم.
 این برخورد چه بوده؟
در منطقه هماشهر از  7 ،6ماه گذشته
آنچه که تاکنون با آن برخورد شده،
فعال بودیم و چند مورد استخرهایی
که برای حمل آب ساخته بودند و یا بیشتر با منابع آب فروشی بوده است .ما
دوشها و پمپهایی که گذاشته بودند ،در شهرستان چاههای زیادی را داشتیم
جمعآوری کردیم .متاسفانه گستردگی که آبفروشی میکردند اما برخورد با
کاربه نحوی است که وقتی ما یک دوش آنها خیلی راحتتر است .به این دلیل
را جمع میکنیم ،کناری شروع میکند که ما میتوانیم برویم و چاه را پلمب
و یا همان دوش را جای دیگری نصب کرده و از بهرهبرداری جلوگیری کنیم
کرده و آب فروشی میکنند .در  7 ،6ماه تا دوش را جمع کند .قناتها چون به

صورت خودپا هستند ،برخورد با آنها
مشکلتر است .جایی را ندارد که برویم
و پلمب کنیم .قنات است و آب از
یآید .پس باید دوش
مظهرش بیرون م 
یا لوله تانکر را جمع کنیم .البته االن که
دیگر دوش هم ندارند .یک چاله است
و آب را میفرستند آنجا .جایی ندارد
که بخواهیم برخورد کنیم .تنها موردی
که میتوانیم با آن برخورد کنیم ،تانکر
است .مشکل اینجاست که متاسفانه
خیلی از این تانکرها ،همراه خود پمپ
دارند .پمپ را میگذارند توی آب و آب را
میکشند توی تانکر و پمپ را نیز با خود
میبرند .بنابراین این موضوع مستلزم این
است که بتوانیم همان لحظه با پاسگاه
هماهنگ و ماشین را متوقف کنیم.
 آیا میدانید خریدار چه کسی
است؟
خریدار شرکتهای معدنی منطقه
گلگهر هستند؛ نه الزاما خود گلگهر.
شرکتها و صنایع فوالدی هستند و
کامیونها متفاوت هستند .ما نمیدانیم

خاکستر آتشنشینان
از
ِ

آب حملشده را کدامیک از شرکتها
خریداری میکنند .به نظرم شرکتهای
اقماری در حال خریداری آب هستند.
 با آنها قرار است چه معاملهای
بشود؟
اوال شناسایی آن شرکتها خیلی
مشکل است .تانکر وارد مجموعه
میشود و معلوم نیست کجا و برای
کدا م یک از شرکتها بار را خالی میکند.
شناساییشان مشکل است و تقاضای
ما از دوستان همین بود که شرکتهای
فوالدی ملزم شوند و خریداری نکنند
اما نیاز آبی دارند و دنبال آب میگردند.
تقاضای ما از مراجع قضایی و انتظامی
این بود که با شرکتها مکاتبه و گفته
شود حق خرید آب را ندارید .ما مصوبه
شورای حفاظت منابع آب را هفته قبل
در فرمانداری داشتیم و تصمیمات خوبی
در این رابطه گرفته شد .مطابق این
تصمیمات اگر قرار بر خرید آب بود ،باید
مشخص شود فروشنده کیست و خریدار
چه کسی است .شرکتهای فوالدی از

خرید آب به این شکل گسترده و از
هرمنبع آبی منع شدند و مقررشد اگر
قراربرخرید آب بود ،حتما ابتدا از امور
منابع آب استعالم گرفته شود و آن
منبع آبی ،مجاز تشخیص داده شود
و اگر مجوز داشت ،سپس شروع به
خرید کنند.
 اگر بدون اطالع شما آب
خریداری و به یک شرکت منتقل
شود ،با آن شرکت برخورد خواهد
شد؟
ما تصمیمگیرنده نیستیم اما قطعا
به مراجع قضایی معرفی میکنیم و
این مراجع باید تصمیم بگیرند.
 مورد مشابهی داشتید که به
مرجع قضایی رسیده باشد؟
خیر .تاکنون به این شکل
وگستردگی نبود که بخواهیم اقدامی
انجام دهیم .در حال حاضر اوضاع
شلوغ و تعدادشان زیاد شده است.
پیش از این ما بیشتر در منبع آبی
برخورد میکردیم و وظیفه ما نیز همین
است که با منبع آبی برخورد کنیم و نه با
یربط
خریدار .خریدار را باید ارگانهای ذ 
پیگیری کنند .در مصوبه شورای حفاظت
آب فرمانداری مصوب شد که شرکتهای
خریدار نیز مکلف به استعالم در مورد
منبع آبی هستند.
 مدتی پیش گزارشی در مورد
کفهمور داشتیم .در آن منطقه نیز آب
را با تانکربه شرکتهای معدنی میبرند.
در مورد کفهمور ما نیز اطالعاتی را
داریم و گفتهاند که از آن منطقه آب
میبرند ولی ما هنوز فرصت نکردیم آن
بخش را بررسی کنیم .البته این موضوع
در دستور کار ماست .در این مدت
تمرکز ما بیشتر روی این منطقهی بلورد
و هماشهر بوده است .قطعا از مسایل
این بخش فارغ شویم و تکلیف روشن
شود ،به سمت آن منطقه میرویم .اگر
چاه باشد ،قطعا برخورد و پلمب میشوند
و اگرقنات یا منبع آبی دیگری باشد نیزبه
فراخوربرخورد خواهد شد.

 رضا مسلمیزاده
دبیر تحریریه میگوید؛
قرار بود هفتهی پیش برای
روز خبرنگار چیزی بنویسی
اما گفتی این شماره برای
سالگرد مشروطه مینویسم
و شمارهی بعد برای خبرنگار.
میگویم؛ درباره هر دو نوشته بودم ،اما میخواهد
باز هم درباره وضعیت این روزهای روزنامهنگاری
بنویسم.
با خود میاندیشم این روزها روزنامهنگاری و
نوشتن بیش از هر زمان دیگر بیفایده شده است.
روزگاری بود که رسانهها قدرتی داشتند و گهگاه،
گوشه و کناری رییس ادارهای ،نمایندهی مجلسی،
مدیر کارخانهای را از به راس میانداخت که نکند
فالن کارش به دست روزنامهنگاری بیفتد و...اما
گذشت آن روزگاران.
حاال چنان آب چشم فاسدان و غارتگران ریخته
است که هرگونه افشاگری یک بازی مضحک
است .راست راست میروند و میخورند و به ریش
اهالی رسانه و خبر میخندد که حنایشان دیگر
رنگی ندارد و کسی ایشان و افشاگریهایشان را
جدی نمیگیرد .قبال در دورهای که هنوز اعتباری
باقی بود ،فسادیابی عملی جنونآمیز بود .شمشیر
داموکلس «نشر اکاذیب و تشویش اذهان
ِ
عمومی» ،یا زبان میبرید یا آن را در کام میفشرد.
امروز فسادیابی به ضد خود تبدیل شده و به نوعی
خیانت به منافع عمومی است .هر فسادی که
آشکار میشود ،فساد قبلی را کماهمیت جلوه
میدهد و آن را توجیه میکند و حساسیت جامعه

را به فساد بیشتر میفرساید تا این قول عمومی
قوت بیشتری بیابد« :اونی که نخورد ،نتونست».
از قدیم گفتهاند؛ «یک ده آباد ،به از صد شهر
خراب ».روزگاری روزنامهنگاری ابهتی داشت و
جزو مشاغل سخت به حساب میآمد .برای اینکه
فردی شایستهی این عنوان شود ،راهی طوالنی
پیش رو بود و تولید هر اثر با سختی و مشقت
همراه بود .به مرور اما این ابهت از دست رفت و
روزنامهنگاری شد راحتالحلقوم!
هر کس که سفارشکنندهای در وزارتخانه
داشت یا پول مفتی در جیب ،مجوزی میگرفت
یا میخرید و چند نفری از راحتالحلقومها را به
خدمت میگرفت و بر دکه مینشست .سپس با
غرور و افتخار ذیل نام اصحاب رسانه در صف اول
مراسم حضور به هم میرساند.
ان خطاپوش
ر
نگا
ر
خب
با رشد قارچگونهی شبه
ِ
مبدالن سیئات بالحسنات ،که شرافت قلم را
و
ِ
چوب حراج زده بودند ،در فرآیندی تدریجی از
روزنامه به روزینامهها رسیدیم .حاال مطبوعات
و رسانهها شیرهای بییال و دم و اشکمی هستند
افتاده در قفس به امید نوالهای که فالنی از فراز
مسند به سویش پرتاب کند تا روزی اگر صاحبدلی
سخن حقی بر زبان راند ،بند از این بییال و دم و
های سگصفت بگشاید و ایشان به جای
اشکم ِ
کاله سر گویندهی حقیقت را بیاورند .هنوز هم
سر سبز باقی است و سر سالم
زبان سرخ و ِ
قاعده ِ
به گور بردن هنری میخواهد که سگان درگاه به
نمایش میگذارند.
کار از کار گذشته است .در سراشیبی سقوط
همه چیز از معنا تهی میشود.
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کنکور در سالنهای ورزشی برگزار شود

دستورالعمل مراسم عزاداری محرم ابالغ شد
 پاسارگاد
بسیاری ازهیاتها 20روزمانده به محرم با ابتکاری جدید
به دنبال جایگزینی مراسم و محافل عزای حسینی برآمده و
با نصب بنر و با « #هیئت تعطیل نیست» ،اعالم کرده که
گردهماییعمومی اینهیئتدرسالجاریبرگزارنمیگرددو
برای درک ،نشرو پیشبرد فرهنگ عاشورایی ،امسال درفضای
مجازی و ازطریق شبکههای اجتماعی اقامهعزا میکنیم.
هیئتهای یزدی که عزاداریهای محرمشان زبانزد خاص
و عام است ،دست به اقدامی قابل تحسینی زدهاند و با
جایگزینیشعورحسینیبهجایشورحسینیحرکتجدیدی
آغاز کردهاند تا نشان دهند مریدان واقعی سیدالشهدا بوده و
برحقالناس درکنارگسترش فرهنگعاشورایی ارج مینهند.
تعدادی ازهیئتهای یزدی با انتشار اطالعیههایی جداگانه
اعالم کردند که امسال عزاداری به شکل سنتی نخواهند
داشت و با توزیع بستههای معیشتی شعورحسینی را پاس
میدارند .اقدامی قابل تحسین که هم افراد را در برابر کرونا
مصون میدارد و هم به یاری نیازمندان را در این شرایط
نابسامان اقتصادی میرود .در یکی از این اطالعیهها آمده
است«:هرچند عدم برگزاری مراسم محرم جززجرو شکنجه
چیز دیگری برای ما نیست لذا جان و سالمت انسانها بر
تمام فریضهها مقدم است و ما برآن شدهایم شعورحسینی
را بر شور حسینی ترجیح داده و از برگزاری عزاداری جمعی

پرهیزنماییم و با تهیه بستههای معیشتی و مطالعه هدف
قیامعاشورا دین خود را به ساحت مقدس آقا امام زمان(عج)
و مظهر الگوی شهادت حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع)
ادا میکنیم ».با این حال بسیاری هنوز در برابر این شرایط
مقاومتمیکنندومعتقدندبایدبههمانروشسنتیمراسم
محرم برگزارشود اما امروزیکشنبه دبیرخانه کمیته امنیتی،
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا دستورالعمل و
ضوابط برگزاری مراسم ماه محرم و صفررا ابالغ کرد.
در این دستورالعمل که نسخهای از آن روز یکشنبه
در پایگاه اطالعرسانی سازمان نظام پزشکی منتشر شده،
آمده است :مسئولیت اجرای دستورالعمل مراسم عزاداری
ماه محرم و صفر با سازمان تبلیغات اسالمی است که
با تشکیل کارگروه برگزاری مراسم عزاداری و مشارکت
نمایندگانهیئتها،مداحان،نیرویانتظامی،وزارتبهداشت،
سازمان بسیج ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت ورزش و
جوانان ،صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر
دستگاههایمرتبط اجرامیشود.
بر اساس این دستورالعمل ،مراسم عزاداری ماه
محرم صرفا در اماکن و فضاهای باز با رعایت فاصله
حداقل دو متر از هر طرف و تجمعات حداقلی برگزار
میشود .زمان برگزاری مراسم نیزحداکثرباید دو ساعت
باشد .جابهجایی هیئتها ،دستهروی و نیز استفاده از

طبل ،سنج و وسایل مشابه ممنوع است اما برگزاری
مراسم سین هزنی و زنجیرزنی (با زنجیرشخصی) درمحل
مراسم و بدون جابهجایی مجازاست.
همچنین استفاده مستمر از ماسک برای همه
شرکتکنندگان درمراسم عزاداری ماه محرم و صفرضروری
است و فاصلهگذاری حداقل دو متری در همه مراحل این
مراسمبایدرعایتشود.ضمن اینکهپیشبینیهای الزمبرای
برگزاری مراسم جایگزین به صورت غیرحضوری در جاهایی
که امکان برگزاری حضوری مراسم حضوری نیست باید انجام
شود.
بر اساس این دستورالعمل برگزاری برخی مراسم خاص
مانند یومالعباس درزنجان ،نخلگردانی دریزد ،تشتگذاری
اردبیل ،شیرخواران ،قالیشوران اصفهان و ...به دلیل تجمع،
تراکم و جابهجایی و ضرروت پیشگیری از شیوع و سرایت
بیماری ممنوع است و این مراسم فقط باید در اماکن و
فضاهایدارایمجوزسازمانتبلیغات اسالمیبرگزارشود.
برگزاری مراسم نمازجماعت درمساجد حداکثربه مدت
یک ساعت دراماکن سربسته دارای شرایط بهداشتی و تهویه
بایکچهارمظرفیتورعایتفاصلهگذاریحداقلدومتری از
هرطرف و استفاده ازماسک و همراه داشتن وسایل شخصی
بالمانعاست.
درمورد نذورات نیزدردستورالعمل ماه محرم آمده است:

هرگونه پذیرایی در حین برگزاری مراسم عزاداری ،ممنوع
است و نذورات صرفا باید درقالب مواد غذایی خشک یا خام
توزیع شود و برپایی هرنوع ایستگاه صلواتی توزیع نذورات و
چای درهمه استانها و شهرستانها ممنوع است.
مسئولیت نظارت بر اجرای این پروتکل با سازمان
تبلیغات اسالمی است و درصورت تخلف درمرحله اول
بههیئتها،حسینیهها،مساجدومداحانتذکرکتبیداده
میشود و در صورت تکرار تخلف ممنوعیت و قطع ارایه
خدمات عمومی ،یارانهای و پشتیبانی اعمال میشود و در
مرحله سوم مجوزبه مدت  ۶ماه لغو و متخلف به مرجع
قضاییمعرفیمیشود.
در این دستورالعمل مسئولیت هر یک از دستگاههای
مرتبط مشخص شده و از رسانهها خواسته شده است که
توصیههای بهداشتی مبنی بررعایت اصول پیشگیری ازابتال
را انتشار دهند و محتواهایی الزم را به روشهای مختلف
برای آموزش همگانی به منظوررعایت اصول بهداشتی انجام
دهندو ازانتشارمطالب انحرافی،جناحی،حاشیهای ،اختالفی،
تقابلیومطالببامنبعهویتنامعلومپرهیزکنند.طراحیو
ترویج الگوهایجدیدعزاداری ازجمله«هرخانهیکحسینیه»
با نصب پرچم جلوی در منازل و برگزاری جلسات سخنرانی
آنالین و ترویج ایجاد پویش نذر ماسک و نذر ارزاق از دیگر
بندهای ایندستورالعمل است.

 پاسارگاد
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :قیمت
ماسکها در کرمان متفاوت است که باید قیمتها
شکسته شود و ماسک به آسانی دردسترس مردم قرار
گیرد .به گزارش خبرنگار مهر ،حمیدرضا رشیدینژاد با
اشاره به وضعیت تولید ماسک در استان بیان داشت:
با توجه به راهاندازی دستگاههای جدید تولید ماسک
در استان معتقدم از این پس نیاز استان به ماسک
مرتفع خواهد شد و مشکلی در این خصوص نخواهیم
داشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :در حال
حاضر مواد ضدعفونیکننده مخصوص دست در
داروخانهها موجود است .مواد ضدعفونیکننده باید
دارای الکل  ۷۰درصد باشد و اگر این مواد با الکل
 ۴۰درصد ارایه شود تخلف محسوب میشود و پیگرد
قانونی دارد.

رشیدینژاد درخصوص برگزاری مراسم عزاداری ایام
محرم و صفر اظهار داشت :صداوسیما و رسانههای
دیگر باید دستورالعملهای مربوط به ایام عزاداری
محرم و صفر را اعالم کنند و در راستای اجرای دقیق
این دستورالعملها باید دادستانی ،نیروی انتظامی و
بسیج به تبلیغات اسالمی کمک کنند تا این مراسم بر
طبق مصوبه ستاد ملی برگزارشود.
رشیدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به
برگزاری کنکور اشاره کرد و یادآورشد :دو هفته دیگرتا
برگزاری کنکورباقی مانده ،ضمن اینکه درهمه شهرها
سالنهای ورزشی بزرگ وجود دارد که تاکید میکنیم
استفاده از سالنهای ورزشی به جای مدارس جهت
برگزاری آزمون در اولویت قرار گیرد زیرا امکان دارد
پروتکلهای بهداشتی درمدارس به خوبی رعایت نشود
که در این راستا میتوان از ظرفیت مصالها نیز برای
برگزاری کنکوراستفاده کرد.

