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یادداشت

نابود میشویم یا اصالحپذیر؟!

«پس چی شد» ها؟

سیرجان آب ندارد!
 ابوذر خواجویینسب
مردمان کویر
دل
میگویند طبیعت دلش با
ِ
مهری آسمان و از بارانی
جور نیست .شکوه از بی ِ
گوش
در
است
بدبختی
که نمیبارد ،زمزمهی
ِ
قول محمود دولتآبادی؛
ه
کویرنشینان! وگرنه ب ِ
چشم مردم کویری آن هنگام
آسمان در
ِ
خوش بُوَد که ببارد .ابرَ ،ترَش خوش بُوَد ،نه
رخ ماه .سحر ،آنگاه خوش بُوَد
بازیهایش بر ِ
امید سیرشدن
بگشاید،
سبزه
به
که آدمی چشم
ِ
ّ
زیبایی آب نه در زاللیاش ،که در سرشاری
گله.
ِ
آن بُوَد .کاش گلآلود بود ،اما سرشار بود .بگذار
تشنگی خاک
رو ِد دیوانه فرزندی از ما بگیرد ،اما
ِ
فرزندان بسیار
را فرو بنشاند .این آب و خاک
ِ
ستانده .اما این زمین ما ،این زبان ما ،هنوز
تشنهاند .تشنهکام ماندهایم ما...
ان مدیریت؟
ان آب یا بحر ِ
 بحر ِ
تداوم دو دهه
هواشناسی،
ن

سازما
آمارهای
ِ
خشکسالی در «استانکرمان» را نشان میدهند.
آبی جاری ۲۵.۲
میانگین بارش از ابتدای سال ِ
میلیمتر اعالم شده .در بین  ۳۱استان کشور
نیز ،تنها هرمزگان و سیستان و بلوچستان،
وضعیت بدتری از استانکرمان دارند .رودها،
چاهها و قناتها ،هر روز کمآبتر و کمجانتر
میشوند .اینجا جغرافیا بغض کرده است! نه
ناپذیر
دست آسمان ،بلکه از اشتهای سیری
از
ِ
ِ
ما .وقتی سوءمدیریت در منابعآبی را با
«خشکسالی» اشتباه میگیریم ،طبیعی است
کاسهی چهکنم چهکنم به دست بگیریم! همهی
تغییر اقلیم و خشکسالی
گردن
مشکالت را به
ِ
ِ
عوامل «انسانی» در
نقش
از
انداختهایم و
ِ
گیری این فاجعه ،غافل ماندهایم .عدم
شکل ِ

پایش
نظام تخصیص آب برای
وجو ِد یک
ِ
ِ
گرفتن «تقاضای» آب
ی
پیش
و
آبی
منابع
سطح
ِ
بر «عرضهی« آن در حوزههای آبریز ،سبب شده
تا در مواجهه با پدیدهی خشکسالی در شهرهایی
اشتباهات جبرانناپذی،
مانند «سیرجان» با
ِ
ِ
روبهرو شویم.
افت
دشت سیرجان از سال  54و بهدلیل ِ
آبی زیرزمینی نقطهی «ممنوعه»
شدید منابع ِ
اعالم شده است .هشداری که َآشکارا اعالم
میکرد؛ مدیریت آب در سیرجان ،باید برای
تعادل عرضه و تقاضای آب تالش کند .این
ِ
تعادل نه تنها برقرار نشد ،بلکه با بیتوجهی،
تصمیمات اشتباه ،خیلی زود
عدمنظارت و
ِ
«تنش شدید آبی» شد.
ی
ه
مرحل
سیرجان وارد
ِ
حفر بیش از هزار حلق ه چاه مجاز در طی 45
ِ
سال گذشته در کنار تعدا ِد نامشخص چاههای
غیرمجازی که در گوشه و کنار این شهر و
داخل محدودههای محصور
به ویژه در در
ِ
همچون ویالها ،حفر شدهاند ،برداشت آب از
رشد وحشتناک سطح
عمق  480متری زمینِ ،
زیرکشت «پسته» بر پایه سبک سنتی و آبیاری
ِ
دادن اساس توسعهی شهرستان
غرقابی ،و قرار ِ
بر شکلگیری «صنایع آبخواه» ،عوامل
اصلی استفادهی بیرویه از منابع زیرزمینی و
ِ
شدید سطح ایستابی در دشت سیرجان
افت
ِ
میباشند .روندی که سبب شده در کنار بحر ِان
کمبود آب ،خطر بزرگتری بهنام «فرونشست
زمین» نیز شکل بگیرد .پدیدهای که با شتابی
عجیب به یک قدمی مناطق مسکونی شهر
رسیده و بیم آن میرود با بهرهبرداری از شبکه
شدن راه نفو ِذ پساب
فاضالب شهری و قطع ِ

سکونتگاهها به سفرههای زیرزمینی ،به شکل
مشهودتر و البته خطرناکتری خود را نشان
دهد.
 قناتها؛ میراث فراموششدهی
مردمان کویر
نیازمند تجدید
آبی،
های
ش
چال
غلبه بر
ِ
نادرست مناب ع آبی است.
انی
ر
م

ِ
نظر در حک ِ
اث بزرگی بهنام «قنات» ،راه و
حال آنکه میر ِ
انی صحیح را در اختیار ما قرار داده
رسم حکمر ِ
ِ
است .دلبستگی برخی کارگزاران تکنوکرات
به رویکردهای غیربومی و بیتوجهی به
پژوهشهای آیندهنگرانهی بزرگانی همچون
باستانی پاریزی ،مرتضی فرهادی و ...سبب
چشم قناتها در سیرجان کور شود
شد تا
ِ
مهندسی آب در جهان ،به
شاهکار
این
و
ِ
فراموشی سپرده شود .استاد باستانی پاریزی
در «حماسهیکویر» پیرامون قناتها مینویسد:
فرهنگی ما ،بعد از آشنایی با تمدن
«گرفتاری
ِ
غرب از آن روزی شروع میشود که همه از
چشم امید به شهر دوختند.
ده دل بریدند و
ِ
بندهی نگارنده ،در همین حیات کوتاه ،حدود
سی قنات را میشناسم که تنها در حومهی
سیرجان و کرمان دایر بودند و بایر شدهاند.
قناتهایی که اغلب ،چهار پنج فرسنگ رایین
ت
کیش آنها دس 
داشتهاند و من خود در
ِ
و روی شستهام  .این قناتها در سیرجان
عبارت بودند از سعیدآباد (که وسط مدرسهی
بدر سیرجان مظهر میشد) ،چراغ بمید ،خرمه،
صدرآباد ،بدرآباد ،کوشکو ،مهدیآباد ،دهیادگار،
مکی آباد ،امینآباد ،فیروزآباد ،علیآباد خواجه،
حسنآباد کالنتری ،زیدآباد ،محمودآباد،

تاجآباد  ،نصرتآباد و ...و در کرمان هم
قناتهای فتحآباد ،مستوره ،شهرآباد،
اکبرآباد ،بیدآباد ،بداغآباد ،طهماسبآباد
مویدی ،بهجرد ،بیگلربگی ،سلسبیل و ..به
تکرار توضیح میدهم که من در کیش این
قناتها ،دست و روی خود را شستهام و امروز
دم تمام این قناتها ،به جای آب ،دود
از ِ
بیرون میآید .حاال متوجه میشوم که بیخود
سالها در تاریخ کرمان جستوجو میکردم تا
ببینم چند تا قنات در هنگام محاصرهی آقا
محمدخان قاجار پر شده و بایر شده است .آقا
محمدخان ما همین چاههای عمیق هستند که
در مدت ده سال تسلط جابرانهی خود ،بیش از
 25قنات را تنها در شهر کرمان به خاک نابودی
انباشتند ».و امروز پیشبینیهای باستانی
بودن حفر چاه و کور
پاریزی در مورد اشتباه
ِ
چشم قناتها به واقعیت پیوسته است.
کردن
ِ
او اعتقاد داشت «تلمبه» چون بیمطالعه
پا به میدان گذاشت ،قناتها را خشک کرد
روز سیاه افتاد.
و خودش نیز خیلی زود به ِ
وقتی میشنویم که چینیها و حتی ژاپنیها در
دهههای اخیر با استفاده از این فناوری ایرانیها
به فکر حل بخشی از بحران آب در کشورهای
خود هستند و حتی برنامههای كشت خود را بر
اساس میز ِان دبی آب قناتها تنظیم كردهاند،
بیشتر افسوس میخوریم که چرا سالهاست
نجات قناتهای قابل احیای خودمان
به فکر
ِ
نیستیم؟ طوالنیتر بودن عمر مفید قنات ،عدم
وابستگی قنات به انرژی ،عدم آسیبرساندن
کمی و کیفی به آبهای زیرزمینی ،ناچیزبودن
هزینه نگهداری قنات و پیروی از الگوی نظام

 امید محمودزاده ابراهیمی
ا حتما ًال
شما هم تا
حدود زیادی
وقایع هفته گذشته و
سیلی نماینده مجلس
بر صورت سرباز پلیس
راهور را از یاد بردهاید .طبیعی است .زمان
موضوعات بسیاری را در خود حل کرده و
جامعه نیز به طبع آن فراموش میکند .به یاد
دارم در هفتهنامه گلآقا ستونی وجود داشت
به نام «پس چی شد» که در آن ستوننویس
گفتهها و وعدههای مسئوالن را بعد ازچندین
ماه بازگو میکرد و پس ازهمه آنها مینوشت،
پس چی شد؟
به نظرم در طی تمام این سالها ما به
یک رسانه به نام «پس چی شد» نیازمندیم
که حرفها ،شعارها و وعدههای مسووالن
را به یاد آنها بیاوردً .
مثال چند ماه دیگر برای
س کشور که گفته بود ازحق مامور
رییس پلی 
خودمان دفاع میکنیم ،بنویسد؛ پس چی
شد؟ چون ً
قبال هم مسبوق به سابقه بوده که
نماینده مجلس با قول و وعده سرو ته قضیه
را هم آورده است .فقط آن سرباز میماند و
سرخی سیلی که هرگز ازیاد نخواهد برد.
یکی از وظایف مطبوعات و رسانهها
«پیگیری» مسایل و معضالت است که البته
این پیگیری آنچنان که باید هوشمندانه ،منظم
و حساب شده انجام نمیگیرد .البته قابل درک
است که تراکم اخبار روز و داغ این اجازه
را از رسانهها سلب کرده است که اندکی بر
حوادث پیشین تامل گردد .اگرچه امروزه با
وجود اینترنت ،کار برای یادآوری مواضع و
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مشارکت و کار تعاونی ،تنها بخشی از مزایای
استفاده از قنات نسبت به حفر چاههای عمیق
است .میراثی فراموش شده که جلوهای ممتاز
سازگاری بشر با طبیعت به شمار میرفت.
از
ِ
افسوس که با نابودی منابع ِ سنتی آب ،شتابان
سمت فاجعه پیش میرویم و با نمایش
به
ِ
سر خودمان
به
کاریکاتوری،
ی
ه
توسع
یک
ِ
شیره میمالیم .آری؛ از سیرجان به سیرجان،
کیلومترها فاصله است!

شعارها و اعمال راحتتر شده اما به همان
میزان از میزان دقت و حوصله مخاطب کم
شده است .مطالب بلند خوانده نمیشوند و
این تیترها هستند که گاهی اوقات به چشم
میآیند.
نام علی عابدزاده رییس
سابق هواپیمایی کشوری با
بحث ساقط شدن بویینگ
اکراینی و اظهارات جنجالی وی در رد کامل
فرضیه برخورد موشک به هواپیما بر سر
زبانها افتاد اما کسی به یاد دارد او چه زمانی
و به چه دلیلی از برکنار شد؟ کسی میداند
او چه پروندهای در خصوص سواستفاده از
مقام و دخالت در بحث اورهال هواپیمای
 ATRپرواز تهران-یاسوج داشته و چه
حکمی برای وی صادر شده است؟ از ٪100
کسانی که خبر سقوط پرواز شماره 3704
تهران یاسوج در  29بهمن سال  1396را
به یاد دارند ،شاید  ٪5آنها هم ندانند که
چه اتفاقاتی در دادگاههای مربوط به آن
حادثه و علت اصلی سقوط رخ داده است
و این ضعف آشکار رسانه است که خبر را
میگوید ،داغ میکند ،همراهی میکند و
اما پیگیری علت را رها کرده و مخاطب
را برای خبر داغ بعدی منتظر نگه میدارد.
متاسفانه در زمانه خوبی به سر نمیبریم که
بتوان به یک رسانه به عنوان منبع اطمینان
الزم را داشت .همیشه بخشی از واقعیت
خبر توسط رسانهها ،خواسته یا ناخواسته
سانسور یا نادیده گرفته میشود .امیدواریم
برای یکبار هم که شده این اتفاق نیفتد و
سیلی ضدقانون به کجا ختم
ببینیم پیگیری
ِ
میشود.
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دراولین مرحلهی اجرای طرح «دری ازعشق» صورتگرفت؛

 بتول باللی
باالخره دورریختنیهای پالستیکی ارزش خود
را پیدا کردند و توانستند نقش موثری در بهبود
زندگی دیگران و بهبود محیطزیست ایفا کنند و
به چند نفر امید و خوشحالی هدیه دهند .درهای
رنگارنگ پالستیکی بطریهای نوشابه به جای اینکه
راهی سطلهای زباله شوند ،با مشارکت شهروندان
جمعآوری شدند تا به واسطه هفتهنامه پاسارگاد
صرف امورخیریه شود.
در مرحله اول اجرای طرح «دری از عشق»،
هفتهنامه پاسارگاد با مشارکت و همراهی ۴۸۰
خانواده سیرجانی که درهای بطری را جمعآوری و
تحویل نشریه دادند ،توانست ازعواید فروش این
درهایبطری 11،ویلچرخریداری کندوروزپنجشنبه
نهم بهمن ماه با همکاری اداره بهزیستی سیرجان به
مددجویان این اداره تحویل دهد.
هفتهنامه پاسارگاد از سال  1394طرحی را
با عنوان «دری از عشق» ،آغاز کرده است .در این
طرح ،درهای پالستیکی بطریها توسط شهروندان
وخانوادههاجمعآوریوتحویلهفتهنامهپاسارگاد
میشود .این درهای پالستیکی بعد از بستهبندی
و جمعآوری در انبار ،به صورت یکجا به کارخانه
بازیافت زباله تهران ارسال میشود و ازعواید فروش
آنها،براینیازمندانویلچرخریداریمیشود.
دومین مرحله طرح زیستمحیطی و خیریه
«دری از عشق» نیز با مشارکت و حمایت مالی
باشگاهفرهنگیورزشیگلگهرسیرجانوهفتهنامه
پاسارگاد به زودی اجرا میشود .قرار است میزان
فروش این محموله بازیافتی مشخص و به همان
میزان نیزحمایت مالی باشگاه گلگهرافزوده شود
و بر اساس اعالم نیاز بهزیستی سیرجان تعداد
دیگری ویلچربرای نیازمندان خریداری و اهدا شود.

اهدای ویلچربه مددجویان

 بغض و شادی خانوادههای
معلوالن
صبح پنجشنبه در گوشهای از سالن
ن حاوی
اداره بهزیستی سیرجان 11 ،کارت 
ویلچرکه روی آنها بروشوردری ازعشق
چسباندهشدهبود،خودنماییمیکرد.دور
تا دوراین کارتنها افرادی که نگاهشان از
کارتنها برگرفته نمیشد ،ایستاده بودند.
آنها برای گرفتن ویلچر آمده بودند .برق
غم و خوشحالی در چشمانشان هویدا
بود .از اینکه میتوانستند برای حرکت
دادن بیمارشان ویلچر بگیرند ،خندهی
بیرمقی بر لبانشان نقش میبست.
چرا که سختی اداره کردن معلولشان
را برایشان راحتتر میکرد .صداهای
محزون این افراد گویای دردی مشترک
اما متفاوت بود .خواهر دو معلول
ساکت کناردیوارایستاده و به کارتنهای
ویلچر زل زده .میداند که تا چند دقیقه
دیگر با دست پر به سمت خواهرانش
میرود و یکی ازویلچرهای اهدایی سهم
خواهرانش میشود .خواهران معلولش
 28و  31ساله و ضایعه نخاعی هستند.
ویلچر قبلیشان شکسته و خراب شده
است .با همین یک ویلچر اهدایی دو
عکس :امین ارجمند|آرشیو پاسارگاد
معلولرانوبتیجابهجامیکنند.
خانمم مشکل جسمی دارد و  5بارعمل کرده ببینند و کمکم کنند .اینها شرح درد یکی دیگراز
است .وسع خرید ویلچررا نداشتم .اصال نمیتواند خانوادههایمعلوالناست.
زن جوانی که آرام صحبت میکند ،میگوید:
حرکت کند .خیلی سخت است وقتی میخواهیم
او را حرکت بدهیم و به مطب دکتر برسانیم .حتا معلول ما  46ساله است و اصال پاهایش حس
حرکت دادن او در خانه هم مشکل است .یکبار ندارد .یکی دیگرازاعضای این 11خانواده معلول که
به سختی خانمم را به اداره آوردم تا وضعیتاش را برای دریافت ویلچربه بهزیستی آمده با صدایی آرام،

گفت :این دومین ویلچری است که برای فرزندم
میگیرم .مادر این معلول توضیح داد :پسرم 27
ساله است و  11سال پیش در اثرتصادف نخاعش
آسیب دید .مگرمیشود ویلچرخرید .قیمتها را
پرسیدم؛  4میلیون و سه میلیون است .این مادر
دعا میکند تا ویلچر اهدایی حداقل دو،سه سال
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شرکت گهرانرژی سـیرجان در نظر دارد طراحی ،خرید تجهیزات ،نصب و راهاندازی
مربـوط بـه تعویـض هادیهـای خـط  400کیلـ و ولـت ارتباطـی مابیـن پسـت بالفصـل
نیروگاه سـیکل ترکیبی گهران سـیرجان و خط  400کیلو ولت سـیرجان -نیریز را از
طریـق مناقصـه به پیمانکار واجد شـرایط (دارای رتبه  5نیرو و سـابقه انجام حداقل
دو پـروژه مشـابه) واگذار نماید.
جهـت دریافـت اسـناد مناقصه بـا ارائه فیـش واریزی به مبلـغ ( 3/000/000سـه
میلیـون) ریـال بـه حسـاب شـماره  22817817بانـک تجارت شـعبه مطهری شـرقی
کـد  228بـه نـام شـرکت مهندسـی قـدس نیـرو از تاریخ انتشـار آگهـی به مدت 5
روز از سـاعت  8الی  14جهت دریافت اسـناد به آدرس تهران ،خیابان مطهری ،بعد
از تقاطـع سـهروردی ،پلاک  82شـرکت مهندسـی قدس نیـرو مراجعه نمایید.
ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

برای فرزندش کارکند و بلند میگوید« :خدا خیرتان
دهد».
نفربعدیدربیانوضعیتمعلولاشمیگوید:
مادربزرگم به دلیل ضایعه مغزی قادر به حرکت
نیست و قدرت خرید ویلچررا نداریم .به بهزیستی
درخواستویلچردادیم.

تحویلگیرندگان ویلچر مرتب
میپرسند؛فقطهمینیکویلچرتحویل
داده میشود و مسئول روابطعمومی
برایشان توضیح میدهد :اعتبارات
اداره محدود است و بودجه برای
خرید ویلچر کم و تورم باال .خواجویی
مسئول روابطعمومی اداره میگوید :قبال
قیمتها کمتربود ولی االن حداقل برای
خرید یک ویلچرباید 2میلیون و 800الی
 3میلیونتومانهزینه کرد.
 ویلچر برای معلوالن یک نیاز
اولیهاست
مهتابحسینیرییس ادارهبهزیستی
شهرستان سیرجان درباره اینکه بر چه
اساس این  11نفر برای گرفتن ویلچر
انتخاب شدند به پاسارگاد ،گفت :در
کمیته توانبخشی این اداره ،اعضای
کمیسیون پزشکی بهزیستی به همراه
مددکار ،مسئول واحد توانبخشی،
پزشک ،کاردرمان و فیزیوتراپ و...
تعیین میکنند که چه کسانی نیازمند
ویلچر هستند .هر بیماری که دچار
محدودیت جسمی و حرکتی باشد نباید
لزوما ویلچربگیرد .زیرا وقتی بیماربلند
نشود و وزن را روی پاهای خود منتقل
نکند ،ممکن است به تحلیل عضالت
و پوکی استخوان منجر شود و از همان 20-30
درصد حرکتی که با واکریا دستگیره کمکی دارد
بازبماند .بنابراین اولویت اول این است که بیمار
عالوه بر خدمات توانبخشی مثل فیزیوتراپی
و کاردرمانی وسایلی مثل واکر ،عصا ،دستگیره
کمکیوحتاهزینهمناسبسازیبرایکارگذاشتن

دستگیره کمکی در دیوار منزل به او بدهیم تا
بتواند راه برود ولی در مواردی که تیم تخصصی
تشخیص بدهد که معلول به هیچ عنوان
نمیتواند با وسایل کمکی راه برود به آنها ویلچر
میدهیم.
حسینی افزود:ویلچربرایمعلوالنیک احتیاج
اولیه است .نیاز معلوالن در سامانه بهزیستی
مشخص میشود .بعد ازدرخواست و ثبتنام در
سامانهتوانبخشیوبراساساولویتمعلولیتشان
در نوبت قرار میگیرند و به ترتیب سالی که به
مددجو وسایل کمکتوانبخشی واگذار کردیم و
نیز براساس نظر مددکار وسایل کمکتوانبخشی
منجمله ویلچربه آنها واگذارمیشود.
به گفتهیحسینینیازمددجویان ادارهبهزیستی
به ویلچرزیاد است .همچنان به تعداد معلوالن نیز
اضافه میشود و نیازبهزیستی را روزبهروزباال میبرد.
متاسفانه اعتبارات بهزیستی برای خرید وسایل
کمکتوانبخشینظیرویلچرکم استوبهدلیلباال
رفتن قیمتها درتهیه این وسایل مشکل داریم.
حال غیرازویلچروسایل دیگری هم نظیرتشکچه
ویلچربرایضایعهنخاعیهابایدخریداریشود.
به گزارش سامانه توانبخشی اداره بهزیستی
سیرجان ،تعداد 601نفرمعلول درنوبت دریافت
ویلچر هستند .حسینی رییس اداره بهزیستی
سیرجان ضمن تشکر ازنشریه پاسارگاد ،افزود:
ویلچربرای معلوالن یک نیازاولیه است و خرید
آن نیز که چندین میلیون تومان قیمت دارد،
فشاراقتصادی زیادی را به خانوادههای معلوالن
وارد میکند .انشاهلل این حرکت نهادینه شود
و ما بتوانیم به همهی معلوالن نیازمند ،ویلچر
اهدا کنیم و مددجویی درنوبت گرفتن ویلچر
نداشتهباشیم.
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شـرکت گهرانرژی سیرجان در نظر دارد طراحی ،خرید تجهیزات ،نصب و راهاندازی سیستم
اعالن و اطفاء حریق سـاختمان مرکزی واقع در تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان شـهید فیاضی،
خیابـان بیـدار ،پلاک  9خـود را از طریـق مناقصـه بـه پیمانـکار واجـد شـرایط (دارای رتبـه 5
تاسیسـات و تجهیـزات مورد تایید سـازمان مدیریت و برنامهریـزی و گواهی صالحیت ایمنی
و آتشنشـانی از سـازمان آتشنشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری) واگذار نماید.
جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـا ارائـه فیش واریـزی بـه مبلـغ ( 1/000/000یک
میلیـون) ریـال بـه حسـاب شـبا  IR 190150000001349800298703بـه نـام
شـرکت گهرانـرژی سـیرجان از تاریخ انتشـار آگهی به مدت  10روز از سـاعت  8الی
 13جهـت دریافـت اسـناد و بازدیـد بـه آدرس تهـران ،خیابان ولیعصر ،خیابان شـهید
فیاضـی ،خیابان بیـدار ،پلاک  9مراجعه نمایید.
ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

