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 ناصر صبحی
سیرجان همچنان در بحران ک مآبی به سر
میبرد و به نظر نمیآید آینده روشنی بتوان برای آن
متصورشد.محسناسدی؛رییسادارهآبمنطقهای
به پاسارگاد از کاهش 80سانتیمتری میزان ذخایر
آبهای زیرسطحی در هر سال خبر میدهد و از
دیگر سو ،رییس جدید اداره هواشناسی ،پیشبینی
میکند در پاییز امسال در حد نرمال و در زمستان،
شایدکمیبیشازنرمالبارشداشتهباشیم.
برای اینکه متوجه عمق فاجعه شویم ،باید
اضافه کنیم میزان نرمال بارش باران در پاییز ،بین
 10تا 12میلیمتریایکسانتیمتراست.بهعبارت
بهتر و در یک فرض محال ،اگر تمام نزوالت بدون
اتالف ،وارد آبهای زیرزمینی شوند ،اندکی بیش از
یکسانتیمتربهمیزانآباضافهمیشود.
رییس سابق اداره هواشناسی در انتهای
سال گذشته ،میانگین بارش باران سال گذشته در
سیرجانرا 135میلیمترمیلیمترعنوانکردهبود؛
یعنیتقریبا14سانتیمتر.حاالبهترمیتوانشرایط
را درک کرد .هر سال 80سانتیمتر از ارتفاع آبهای
زیرزمینی کاسته میشود و در غیرممکنترین
حالت 14 ،سانتیمتر آن توسط نزوالت آسمانی
جبران میگردد؛ و این یعنی کسری سالیانه 66
سانتیمتری .سیرجان شبیه مرد ولخرجی است
که سالی  14تومان درآمد دارد و  80تومان مخارج؛
بنابراینورشکستگیآبیسرنوشتمحتومآناست.
دراینمیاناقداماتینیزجهتکندشدناین
روند مخرب صورت گرفته .اقداماتی که بنا به گفته
رییسادارهآبمنطقهای،هنوزجبرانکنندهنیستند.
 آیا امسال هم شاهد خاموشی
موتورپمپهاخواهیمبود؟
بله .امسال سال پنجم است که خاموشی
موتورپمپ ها را اجرا میکنیم .دوره خاموشی ثابت
و  ۴۵روزه است اما امسال زمان خاموشی را با توجه
به اینکه برداشت محصول پسته امسال در سطح
شهرستان دیرتر انجام شد ،یک مقدار تغییر دادیم.
امسال خاموشی از اول آذر ماه به مدت ۴۵روز است.
 با توجه به زمان اجرای خاموشی
میشود نتیجه گرفت امسال فقط یک دوره
خاموشی خواهیم داشت درحالیکه سال
گذشتهصحبتازدودورهخاموشیبود.
سال گذشته قرار بود دو مرحلهای باشد اما
نهایتاهمانیکمرحلهشد.
 توقع دارید در دوره خاموشی چه
میزانصرفهجوییوذخیرآباتفاقبیفتد؟
انتظار داریم در این ۴۵روز حدود ۴۰میلیون
مترمکعب در میزان مصرف آب صرفهجویی شود؛
یعنیتقریبابیشازحجممخزنسدتنگوئیهچون
اگرسدتنگوییهکاملپرباشد،حجممخزنشکمتر
از ۴۰میلیونمترمکعباست.
سالهایگذشتهمیزانصرفهجویی
بهمیزانپیشبینیشمانزدیکبود؟
بله،دقیقاسالهایگذشتههمهمینحدود
بود.حدود ۳۵تا ۴۵میلیونمترمکعبصرفهجویی
مصرف آب از طریق خاموشی موتور پمپهای
کشاورزیداشتیم.
بهجزخاموشیموتورپمپها،چهراه

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

رییس اداره آب منطقهای در گفتوگو با پاسارگاد مطرح کرد

سالی  80سانتیمتر افت آبهای زیرزمینی
 اول آذر؛ آغاز دوره خاموشی  45روزه موتورپمپها

حلهایدیگریبرایذخیرهبیشترآبدرنظر
گرفتید؟
مهمترین کاری که در چند سال گذشته
انجام شده ،بحث فرهنگسازی بوده است که یک
پایهاصلیفرهنگسازی،نشریاتسیرجانبودند.در
سالهای گذشته میان تمام مصرفکنندگان آب،
تمام بهرهبرداران چه بخش خانگی ،چه صنعت و
باالخص بخش کشاورزی که بیش از ۹۰درصد آب
رامصرفمیکنند،فرهنگسازیشده،همایشهاو
جلساتخیلیخوبیدربخشهایمختلفگذاشته
شده و مردم دیگر آشنایی کامل با وضعیت آبهای
زیرزمینی دارند .آنها دیگر با گوشت و پوستشان
لمس میکنند که چه شرایطی بر منابع آبهای
زیرزمینی حاکم است و به همین دلیل همکاری
مناسبیدارند.دراینجاالزماستازنشریات،مردمو
خصوصاکشاورزانتشکرکنیم.خباقداماتدیگری
هم برای مصرف بهینه آب در دستورکار داریم .بحث
اصالح و تعدیل پروانهها دارد انجام میشود و تقریبا
مراحل آخرش است .بحث موتورهای هوشمند که
تمامانصبشدندوبهزودیبهبهرهبرداریمیرسند.
همچنین برخورد با چاههای غیرمجاز در منطقه به
شدتداردانجاممیشود.ماتقریبامیتوانیمبگوییم
دیگر چاهی را در سیرجان نداریم که اضافه برداشت
داشتهباشد.اضافهبرداشتچاههایکشاورزیتقریبا
کنترلشدهاست.دیگرواقعاامکانحفرچاهغیرمجاز
نیست .حاال تعداد چاههای غیرمجاز شهرستان
سیرجان اندک و انگشتشمار است .اینها همه
اقداماتیاستکهدرراستایتعادلبخشیسفرههای
آبزیرزمینیدرشهرستانداردانجاممیشود.
 آیا اجرای موفق تمام این برنام هها
باعث میشود در آینده میزان خروجی و
ورودیآبهایزیرزمینیبهصفربرسد؟
خیلیمشکلاستمابخواهیمبرداشتبیالن
منفیمان را صفر کنیم .یک پروسه بسیار طوالنی و

 ابوذر خواجویینسب
فوتبال ایران گیر و گور زیاد دارد ،اما گاهی نمادها
ِ
یزنند .گلگهر که برای
و میانبرها با شما حرف م 
اولین بار بهعنو ِان نمایندهی سیرجان ،طع ِم حضور
در باالترین سطح فوتبال ایران را تجربه میکند،
وارد یک بحر ِان خودساخته شده است .سه تساوی و
آغازینلیگبرتر،
سهشکستِ متوالیدرششهفتهی ِ
در کنار حذفِ زودهنگام از جامحذفی ،بهاین نگرانی
دامنزدکهشایدگلگهرب هدستهیپایینترسقوط
کند و هر آنچه که در دوازدهسال رشته کرده بود
راپنبهکند!
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سخت است اما امیدواریمبا توجهبهاقداماتیکهدارد
انجاممیشودبهاینمهمدستپیداکنیم.
 در حال حاضر بیالن منفی ما چقدر
است؟
ما در سیرجان تقریبا سالی حدود ۸۰
سانتیمتر افت سطح آب داریم .یعنی سالیانه
سفرههای آب زیرزمین ی در دشت سیرجان ۸۰
سانتیمترپایینترمیروند.
 توقع این است که با اقداماتی نظیر
فرهنگسازی،کنتورهایهوشمندوخاموشی
موتورپمپها۸۰،سانتیمترفعلیبهچهمیزانی
برسد؟
کار خیلی مشکلی است ما بخواهیم این
 ۸۰سانتیمتر را صفر کنیم ولی هرچه بتوانیم این
مقدار را کاهش دهیم ،خُ ب اوضاع بهتر میشود.
اینکهبخواهیمقطعابگوییمما ۸۰سانتیمترراصفر
میکنیم ،اصال نمیتوانیم چنین قول و اطمینانی
بدهیم ولی در پی این هستیم که سال به سال این
مقدار را کمتر کنیم .هشتاد سانتیمتر را روی ۷۰
سانتیو ۶۰سانتیمتربیاوریم.حاالهنوزکنتورهای
هوشمند به بهرهبرداری نرسیدند اما باز هم همین
بحثهای برخورد با چاههای غیرمجاز ،خاموشی
موتورپمپهایکشاورزی،جلوگیریازاضافهبرداشت
چاهها،جلوگیریازحفروپرکردنچاههایغیرمجاز
تاثیراتیرویبیالنمنفی ۸۰سانتیمترداشتهاست.
میان میزان برداشت ما در سیرجان
از  سفرههای آب زیرزمینی نسبت به
میانگیناستانداردکشوریواستانداردجهانی
چیست؟
میزان برداشت ما نسبت به برداشت جهانی
متاسفانهخیلینامناسباست؛یعنیخیلیبیشتر
از استاندارد جهانی است .در سطح کشور ،خُ ب
شرایط متفاوت است .ما نسبت به بقیه شهرها که
وضعیت جوی مشابهی دارند ،کویری هستند و

بهسوی پیروزی فرار کن!
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ندن گزینههای جذابی ِ
نشا ِ
نیمکتگلگهر،نمادیاستازرفتارهایهیجانیو
نی سیرجانیها که مبادا قصهی فانوس بهدست
نگرا ِ
بودنشان تا انتهای لیگ ،تداوم پیدا کند .با وجود
ِ
این،اگرنگاهیبهجدولردهبندیِ لیگبرتربیندازیم،
نی این
متوجه میشویم بسیاری از مدعیان قهرما ِ
فصل ،اوضاع چندان بهتری از گلگهر ندارند.
قهرمان سهدورهی پیشین لیگبرتر،
پرسپولیس
ِ
تعدادباختهایشباگلگهربرابریمیکند.استقالل
هم که تا بهاینجا فقط برای جدا شدن از انتهای
جدول ،تالش میکند و ذوبآهن نیز با اندوختهی
نازلچهاردهمجدولقراردارد.
 4امتیازی،دررتبهی ِ
گلگهر هر چقدر ناامیدکننده هم ظاهر شده

منابع آب سطحی زیادی را در اختیار ندارند ،تقریبا
وضعیتمشابهیداریمومثلهمهستیم.شهرهایی
مثل کرمان ،رفسنجان ،زرند و شهربابک در استان
خودمان ،تقریبا وضعیت مشابه سیرجان دارند.
ولی بعضی از شهرها در استانهای دیگر ،خصوصا
استانهایی که میزان بارش ،منابع آب سطحی و
رودخانه بیشتری دارند یک مقدار برداشتهایشان
از آبهای زیرزمینی کمتر است چون ممکن است
بیشترازآبسطحیاستفادهکنند.
 این شرایط یکسان به دلیل
سیاستهاییکساناست؟
مناطق کویری به منابع آب زیرزمینی متکی
هستند .منابع آب سطحی و رودخانهای در اختیار
ندارندکهکشاورزیشانمتکیبهآنباشد.نمیشود
بگویم سیاست یکسان ولی خُ ب با شرایط اقلیمی،
جوی و سیاستهایی که اتخاذ شده به این سمت
رفتیم.
 ما همچنان در حالت بحرانی به سر
میبریم؟
بله.سیرجانیکدشتممنوعهبحرانیاست.
 برخی میگویند وارد دوره ترسالی
شدهایم.
دوستانهواشناسیدراینموردبهترمیتوانند
اظهارنظر کنند .اما به یقین نمیتوانیم بگوییم دوره
خشکسالی تمام و ترسالی شروع میشود .سال
گذشته،تقریباسالمناسبیبهلحاظبارشداشتیم
و از نرمال بیشتر بود اما سال قبل از آن ،به لحاظ
بارشخیلینامناسبوبدبود.منفکرمیکنمبهتر
است از پربارش بودن یا نبودن صحبت کنیم تا دوره
خشکسالیوترسالی.منخیلیاعتقادوتخصصیدر
اینزمینهندارم.
وضعیتسدتنگوئیهچطوراست؟
امسال ما مثل سال آبی گذشته ،بارشهای
نسبتامناسبینداشتیموورودآببهسدتنگوییهزیاد

طبل بحران و ناکامی
باشد ،باز هم برای اینکه بر ِ
قول کارلوس کیروش،
بکوبیم ،کمی زود است .به ِ
مردم وقتی به ورزشگاه میآیند انتظار دارند که یک
اپرای زیبا از ما ببینند اما باید بپذیریم که اینجا
مسابقه فوتبال است .باال و پایین دارد و قرار نیست
که همیشه ،همه چیز درست و سر جایش باشد.
اتفاقاتِ لیگهشتم را به یاد بیاورید .در آن مقطع
استقالل با هدایت امیرقلعهنوعی تا هفتهی ششم
قبول  4شکست و کسبِ فقط  4امتیاز،
لیگ با ِ
در ردهی هفده ِم جدول 18تیمی لیگبرتر قرار
استقالل
داشت .اما در ادامه همه چیز عوض شد و
ِ
قهرمان
انتهایجدولی با پیروزیهای پیدرپی،
ِ
لیگهشتم شد .این سناریو در لیگپانزدهم و برای

نبود .از طرفی عمده آب شرب سیرجان ازهمین سد
تامین میشود .سال آبی مثل سال تحصیلی است؛
یعنی از اول مهر تا پایان شهریور سال بعد است .ما
سال آبی جدید را شروع کردیم و امیدوارم وضعیت
بارشهابهشکلیباشدکهسدتنگویی همثلدوسالو
نیمقبلکهسرریزشد،پرآبشودومقداربارشهابه
شکلیباشدکهجوابگویآبشربشهرستانباشد.
 در حال حاضر چه میزان ذخیره آب
در سد وجود دارد؟
(با خنده) :حاال فعال این سوال را نپرسید.
 گفتید امسال آورد آب به سد زیاد
نبوده.چرا؟
فکر میکنم به دلیل پراکندگی بارشها.
بارندگیمثلسالآبی 96-95نبودکهبارانرگباری
بود و ایجاد سیالب میکرد .چون سیالب است که
رودخانه میشود و سد را پر میکند .بدون سیالب،
آورد آبی چندانی نخواهیم داشت .ما در سال آبی
 98-97بارشخوبیداشتیمواز 200میلیمترعبور
کرد اما پراکندگی به شکلی بود که خیلی سیالب
ایجادنکرد.
 بارشهای امسال در حد نرمال
خواهدبود
برای دانستن اوضاع جوی ماههای آتی
گفتوگویکوتاهیبامحمدذبیحی؛رییسجدید
ادارههواشناسینیزانجامدادیم.
 برخی میگویند ما از دوره
خشکسالی عبور کرد ه و وارده دوره ترسالی
شدهایم.اینگزارهصحیحاست؟
در پیشبینیهای بلندمدت نمیتوان به
صورت قطعی و صد در صد اظهارنظر کرد .در حال
حاضر پیشبینی برای بارشهای فصل پاییز در حد
نرمال و در برخی مواقع کمی باالتر است.
نرمالنسبتبهکشور؟
خیر .نسبت به منطقه خودمان .به عنوان
مثال اگر اشتباه نکرده باشم ،در فصل پاییز میانگین
بارش حدود 10تا 12میلیمتر است .یعنی ممکن
است بارشها به این حد برسد .برای زمستان هم
پیشبینیها قطعی و تثبیتشده نیست چون
تغییرات زیادی در برو نداد نقشههای هواشناسی
ممکن است بیفتد .در مورد خشکسالی و ترسالی
هم که پرسیدید ،باید بگویم چون چند سال در
خشکسالی بودیم ،حتا اگر بارش امسال هم خیلی
خوب باشد ،نمیتوانیم بگوییم از خشکسالی خارج
شدیم چون برداشت آب ما چه در صنعت و چه
کشاورزی،بیرویهاست.هرچقدرهمبارندگیخوب
و حتا فراتر از نرمال باشد ،هنوز بحران آب را داریم و
واردترسالینشدهایم.
پسپیشبینیشماازمیزانبارشها
درامسالایناستکهدربهترینحالتبهحد
نرمالیااندکیباالترمیرسیم.
بله .برای فصل پاییز این پیشبینی ما است.
برای زمستان هم طبق پیشبینیهایی که هنوز
قطعی نیست ،ممکن است به حد نرمال یا باالتر
برسیم ولی گفتم که حتا با باالترین حد نرمال هم
ازخشکسالیخارجنمیشویم.خشکسالیماحاصل
چندین و چند سال کم بارشی و برداشت بیرویه
آب است.

لیسبرانکونیزتکرارشد.تیمیکههفتههای
پرسپو ِ
اوللیگدرقعرجدولجاخوشکردهبود،رفتهرفته
و درست بعد از ِ
نی هادی
شوک حاصل از فوتِ ناگها ِ
نوروزی،بهتیمیشکستناپذیرتبدیلشدندکهتنها
ل
نون منسوخشدهی تفاض 
با بدشانسی و بهخاطر قا ِ
گل ،جام قهرمانی را به استقاللخوزستان واگذار
کردند .کسیازگلگهرتوق ِعقهرمانیوحتیکسب
سهمیهی آسیایی را ندارد .اما تنها نمایندهی استان
استقالل لیگهشتم
کرمان ،تو ِان آن را دارد که مثل
ِ
لیس لیگِپانزدهم ،از جا برخیزد و حداقل
و پرسپو ِ
تا نیمهی باالی جدول ،خود را باال بکشاند .فراموش
نکنیم؛ گلگهر با صعود به لیگ برتر ،سیرجان را به
نقشهی ایران برگردانده است .همین جمعهای که

رتبه اول استان
کرمان در
ایجاد مدارس
شبانهروزی

 ایسنا :مدیرکلآموزشوپرورشاستانکرمانگفت:سالتحصیلیجدیددرقریببه ۷هزارو ۷۷۰مدرسه
در استان کرمان در قالب ۳۰هزار و ۶۵۰کالس درس به خوبی آغاز شده و ۶۵۲هزار نفر دانش آموز مشغول به تحصیل
شدند .احمد اسکندرینسب با اشاره به اینکه قریب به ۴۲هزار همکار فرهنگی در استان داریم ،بیان کرد :قریب به۳۲
هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی استان تحصیل می کنند و با ۲۸۰مدرسه شبانه روزی ،رتبه اول کشور را داریم.
وی افزود :در برنامه ششم توسعه باید ۵۰درصد دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای هدایت شوند و کرمان جزو
نخستین استان هایی است که در این زمینه حرکت کرده و ۱۷مدرسه کارآفرینی را در سال گذشته راه اندازی کرده ایم.

سرمقاله

بحران اعتماد
 رضا مسلمیزاده
«تجمع اعتراضی» به
مرور در حال تبدیل شدن
به اصطالحی آشنا برای
جامعهی ایران است .هر
روز از گوشه و کنارهای این
سرزمین کارگران کارخانهای
و یا اهالی شهر یا روستایی در پی احقاق حقی که
از دست رفته میپنداردش ،جایی گرد هم میآیند
تا ندای حقخواهیشان را به گوش دیگران برسانند.
آخرین مورد بیخ گوش خودمان تجمع اهالی روستای
کفریز بود که در اعتراض به بهرهبرداری از معدن شن
و ماسهی نزدیک این روستا صورت گرفت.
این «تجمع اعتراضی» اولین مورد و نمونه نیست
و آخرین آنها هم نخواهد بود .اگرچه عدهای با اشاره به
موازین قانونی در پی طبیعی جلوه دادن این «تجمعات
اعتراضی» هستند اما خود آنها هم میدانند که این
توجیهات تنها به کار پروپاگاندا میآید .این تجمعات
اعتراضی را نباید دستکم گرفت و گاهی جرقهای در
یک نقطه آتشی را شعلهور میکند که به آسانی مهار
نخواهد شد و دامان خیلیها را خواهد گرفت.

یکی از دالیل شکلگیری این تجمعات اعتراضی
«بیاعتمادی» است و تکرار آن میتواند نشانهای
از بحران بیاعتمادی میان مردم و مسئوالن به
حساب بیاید .به عنوان نمونه در حالی که مسئوالن
قضایی و انتظامی و دولتی شهرستان بر قانونی بودن
بهرهبرداری از معدن صحه میگذارند ،اهالی محل آن
را به حساب زد و بندهای پشت پرده میگذارند .تداوم
این وضعیت در ابعاد نگرانکننده است اما از سوی
مسئوالن عزم و ارادهای برای غلبه بر این بحران به
چشم نمیخورد.
یکی از بازوهای غلبه بر بحران بیاعتمادی،
اعتمادسازی از طریق اطالعرسانی شفاف و بههنگام
است اما رسانههای رسمی در چنین بزنگاههایی
بسیار محافظهکارانه عمل میکنند و زمانی به سراغ
رویداد میروند که خبر در رسانههای خارج از کنترل
حاکمیت چنان آب و تاب یافته که دیگر گوشی
بدهکار ایشان نیست .رسانههای مستقل داخلی هم
ناچار از پذیرش نظارتهای اولیه و عواقب ثانویه ناچار
از رفتاری محافظهکارانه هستند و اگر بخواهند کمی
پا را فراتر بگذارند ،با برخوردهای نامطلوب روبهرو
میشوند.

روی خط

پیامک300099004806 :
 سالم و احترام لطفا از بینظمی و اختالل ترافیکی
ناشی از عدم ساخت پارکینگ و راهسازی مناسب در
آرامستانگزارشتهیهفرمایید.روزهایپنجشنبهتمامی
عزادارها دغدغه ترافیک و بینظمی در آرامستان هم باید
بدوش بکشند ،با این همه در زمین بایر و نوساز آرامستان
چنین مشکلی بعید است .گذشته از ترافیک ،موضوع
روشنایی معابر ،موضوع کنار هم خاک کردن دو متوفی
در یک روز ،که باعث میشود مراسمات خاکبندان و
تشییع و چهلم با هم قاطی شوند و بر مشکالت ترافیکی
ماشین و ترافیک صدا و صندلی و جمعیت اضافه کند
و نمیدانیم کی برای کی تلقین میخواند .پیشاپیش از
توجه پاسارگاد را به این موضوع قدردانم2052 .
 سالم .حدودیکسال قبل در زمان مدیریت سابق
پارک 17شهریور ،پارک مذکوردارای گلکاریهای زیبا،
چمنهای سرسبز وآبسردکنهای تمیز بود .اما باکمال
تأسف مدیریت جدید ،آن پارک سرسبز را به بیابانی
متروکه با درختانی خشک وآفت زده تبدیل نموده است.
4179
 سالم بستن تقاطع بلوار دانشجو و بلوار عباسپور
فوقالعاده احمقانه و تصمیم اشتباه شورای ترافیک را
میرساند7041.
 چند روز پیش یکی از بستگانم از شهرهای دیگه
به دیدن ما آمده بودند داشتیم از یکی ازخیابانهایی

گذشت ،میلیونها ایرانی بارها روی آنتن زندهی
شبکهسوم،عنوانیرابررویپیراهنگلگهرمشاهده
کردند که حکایت از این داشت که شهر کویری و
نیگلیم»
صنعتی سیرجان ،شهره به «شهر جها ِ
ِ
است.انصافنیستهمینابتدایلیگ،باهجمههای
غیرمنطقیوتسویهحسابهایسیاسی،نمایندهی
فوتبالشهرمانراوار ِدیکبحر ِانخودساختهکنیم.
فصل صی ِد
هنوز ،ن ه آب آنقدرها گ لآلود شده و ن ه ِ
ماهیهایسیاسیرسیده!
را ِه انتقاد را که نبست هاند؛ وظیفهی کارشناسان و
رسانهها همین است ک ه با دوری جستن از حواشی،
فنی
نقاطِ ضعف گلگهر را پیش روی مدیران و کادر ِ
باشگاه قرار دهند .گلگهر به لحاظ مهرههایی که در
اختیاردارد،حداقلازچندتیملیگبرتریِ دیگر،بهتر
فصل خوبی را پشت
بسته شده است .اردوهای پیش ِ

که شهرداری داشت آسفالت میکرد میگذشتیم تعجب
کرد و گفت با این اوضاع اقتصادی باید به مدیری که در
هزینههای جاریاش نمانده جایزه داد چه برسه به اینکه
بتونه کار عمرانی هم انجام بده واقعا دم شهردارتان گرم
5542
 با سالم ،خیابانهای شهید صفاری و رجایی عمال
تبدیل به شهرک تعمیرکاران شده است ،ما که ساکن این
محلههستیمبههیچوجهازپیادهروهانمیتوانیماستفاده
کنیم و باید از وسط خیابان عبور کنیم! مسووالن چارهای
بیاندیشند4327.
 مسئوالن نظام خصوصأ نمایندگان مجلس و
دولتمردان تا زمانی در شرایط زندگی کارمندان و
کارگرانی که حداقل حقوق و مزایا را دریافت میکنند
قرار نگیرند و زندگی آنها را عمأل لمس نکنند نمیتوانند
تصمیمات درست و براساس واقعیات زندگی کارمندان و
خانوادههای کمدرآمد بگیرند0114.
 سالم میخواستم یک گزارشی از روند طوالنی
صدور کارتهای ملی در سیرجان تهیه کنید ،بنده
بهمنماه برای کارت ملی هوشمند اقدام کردم اکنون
پس از گذشت  8ماه هنوز کارت ملیام صادر نشده است.
هربار هم به اداره ثبتاحوال مراجعه میکنیم یک بهانه
میآورند .نمیدانم چرا از مردم میخواهند پنهان کنند به
دلیل تحریمها بدنه کارت وارد نمیشود.

تمرینمناسبدرسیرجان،
زمین ِ
سرگذاشتهوسوای ِ
ازامکاناتِ سختافزاریکاملیبرخورداراست.گلگهر
بی مجرب احتیاج دارد .چهرهای که
حاال بهیک مر ِ
قبلازاینکهنا مبزرگیداشتهباشد،کیفیتِ فنیاش،
معرفِ تواناییهایش باشد .یکی که آنها را به یاد

نسمعروفِ فیل ِم«فراربهسویپیروزی»بیندازد.
سکا ِ
وقتی که زندانیها با امتناع از فرار ،در بین دو نیمهی
فوتبال ،دوباره پای بر روی مستطیل سبز گذاشتند،
تا مایهی امی ِد هوادار ِانشان شوند که در نیمهی اول
ستارگانمحبوبخودبودند.
ناباورانهشاه ِدشکست
ِ

دامپزشکی فقط به معنای درمان یک بیماری در دام نیست ،بلکه نقش موثری در بهداشت عمومی و

ارتقای سالمت جامعه دارد و با فقدان دامپزشکی ،بیشک بخشی از سالمت جامعه به خطر خواهد افتاد
 14مهر ماه روز ملی دامپزشکی
فرصت و بهانهی خوبی است تا با گوشهای
از فعالیتهای دامپزشکی در جهت
حفظ سالمت و امنیت غذایی جامعه
از طریق واکسیناسیون در دام مناطق
روستایی عشایری و دورافتاده ،مراقبت
فعال از بیماریها در این مناطق ،درمان
بیماریها ،نظارت مستمر و شبانهروزی
بر ورود و خروج دام ،طیور ،آبزیان و
نیز کشتار و بستهبندی و در نهایت
عرضه در مراکز عرضه فرآوردههای خام

دامی(گوشت قرمز ،ماکیان و آبزیان) بیان
نماییم.
شبکه دامپزشکی سیرجان از جهاتی جزو
شبکههای دامپزشکی پیشرو در حفظ سالمت
و امنیت فرآوردههای خام دامی بوده است که
از این موارد میتوان به بستهبندی آالیش
خوراکی دام برای اولین بار در استان ،آزمایش
کامل آنتیبیوگرام از کلیه واحدهای مرغداری
قبل از کشتار و بستهبندی در جهت ردیابی
آنتیبیوتیک ،پیگیری احداث اولین کارخانه
تبدیل ضایعات فرآوردههای خام دامی به مواد

قابل استفاده در مصارف صنعتی و ...اشاره
نمود.
در همین راستا بد نیست به گوشهای
از فعالیتهای بهداشتی شبکه دامپزشکی در
سال  1397اشارهای داشته باشیم.
 واکسیناسیون رایگان بیش از یک
و نیم میلیون راس دام سبک(گوسفند و بز)
علیه بیماریهای خطرناک ،واگیردار و بعضا
مشترک بین انسان و دام نظیر :تب مالت ،آبله،
تب برفکی ،طاعون نشخوارکنندگان کوچک و...
 واکسیناسیون رایگان بیش از  15هزار

راس دام سنگین(گاو و گوساله) علیه تب مالت
و تب برفکی
 بیش از  19هزار مورد بازدید بهداشتی
از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی نظیر:
مرغ و ماهیفروشی ،قصابی ،رستورانها ،تاالرها،
غذای بیرونبر ،کشتارگاههای دام و طیور،
کارخانههای خوراک دام و طیور ،مراکز عرضه
شیر خام و تخم مرغ ،سردخانههای نگهداری
ن گونه فرآوردهها و...
ای 
 نمونهبرداری از فرآوردههای مشکوک
 نمونهبرداری از دام و طیور در مناطق

حساس
 سمپاشی رایگان بیش از  ۳۰۰هزار
راس بدن دام
 سمپاشی رایگان بیش از  ۴۰۰مترمربع
جایگاه دام
 واکسیناسیون و حفاظت مناطق اطراف
حیات وحش
و فعالیتهای بسیار زیادی که مجال بیان
آنها در اینجا نیست.
در پایان باید گفت که شبکه دامپزشکی
با وجود تمام کاستیها ،کمبود امکانات و نیرو و

تجهیزات به عنوان تنها متولی امر مراقبت
و حفاظت از فرآوردههای خام دامی از
هیچ سعی و تالشی دریغ ننموده است .به
عنوان مثال به زودی طرح ارتقای کیفیت
بهداشتی گوشت مرغ از طریق تولید مرغ
سایز و درجهبندی بستهبندیهای مرغ آغاز
خواهد گردید.

دکتر علیرضا زینلیپور
رییس شبکه دامپزشکی سیرجان

