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یادداشت

توگوی پاسارگاد با رییس اداره امورمنابع آب پیرامون بحران آب:
گف 

روز ملی ایران

ما میراثدارگذشتگان هستیم

 1260 حلقه چاه مجازدرسیرجان وجود داردکه  1100حلقهی آنکشاورزی و 150حلق ه شرب وصنعتی هستند
زهرا خواجویینژاد
«مردمسیرجاننسبتبهمردمسایراستانبهمقوله آب
بسیارحساس هستند .مثال اگریک چاهی دردشتهای
ما در حال حفر باشد ،دهها نفر به من زنگ م یزنند و این
بهخاطراطالعرسانیهاوجریانسازیهاینشریاتدربحث
آب است» این را محسن اسدی رییس اداره امورمنابع آب
سیرجان میگوید .او بسیار آرام است و با طمانينه جواب
سواالت را میدهد .گاهی در پاسخ دادن تن صدایش را
بسیار آرام میکند انگار که زیاد تمایلی ندارد به آن سوال
پاسخ دهد .او معتقد است دشت سیرجان توان حفر1260
حلقه چاه را نداشته است و همین برداشتهای بیرویه
باعث شده ساالنه  90سانتیمترسطح آبهای زیرزمینی
افت کند .وقتی صحبت از گالیه امام جمعه در بحث
آب میشود و تاکید او بر اینکه کاری نکنیم به سرنوشت
خوزستان دچارشویم ،با مکث پاسخ میدهد و میگوید
مقایسهسیرجانباخوزستاناشتباهاست.
هفتهگذشتهامامجمعهدرنشستخبریشان
هشداردادندکارینکنیموضعیتمانمانندخوزستان
شود،درحالحاضروضعیت آبیسیرجانبهچهشکل
است؟
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طی 50سال گذشته یکی ازکمبارشترین سالها را پشت
سر گذاشتیم .بارش کم مشکالت زیادی را ایجاد میکند سفرههای آب زیرزمینی دارند تخلیه میشوند .نمیگویم
مخصوصا در مناطق کوهستانی .متوسط بارندگی در فرونشست خودش تاثیرآنچنانی ندارد فرونشست باعث
شهرستان سیرجان 130میلیمتراست درحالی که امسال اتفاقاتیدرشهرهامثلتخریبساختمانهامیشود اما آن
تا امروز 50میلیمتربارندگی داشتیم .درمناطق کوهستانی چیزی کهبیشترتاثیرگذاراست این است کهفرونشستبه
کهچاههاازرودخانههاتغذیهمیشوندبارندگیهاتاثیرسریع ما هشدارمیدهد که سفرههای آب زیرزمینی دارند خالی
میگذارد و برای همین کمبارشی تبعات زیادی برای این میشوند و بیشترازتوان سفره دارند ازآن برداشت میشود،
مناطقدارد .امادردشتهاداستانمتفاوت استبارشها ،که آبخوانها دارند ازبین میرود .بنده بیشتربه این قسمت
آنیتاثیرنمیگذارد.وضعیتآبشربشهرستانالحمداهلل توجه دارم تا اینکه یک ساختمان در اثر فرونشست ترک
خوب است و علیرغم اینکه بخشی ازآب شرب سیرجان از بخوردیاتخریبشود.
وقتی آبخواننابودشودچهعواقبیدرپیدارد؟
سد تنگوییه تامین میشود و سد هم ازطریق آب سطحی
آبخوان که نابود شود ،سفرههای آب زیرزمینی
تغذیهمیشود،بااینکهبارندگیآنچنانینداشتیمخوشبختانه
امسال مشکلی برای تامین آب شرب نداریم .بارندگیهای مان از بین میرود و سفرهها که نابود شود بحران آب به
اخیرتاثیرچندانی روی سد نداشت چون بارندگیهای اخیر وجودمیآید.
ساالنهسطحسفرههایآبزیرزمینیچقدرافت
بیشترسمت جنوب و غرب شهرستان بود و باالدست سد
بارندگیچندانینداشتیم .اماخوشبختانه اصالنگرانتامین پیدامیکند؟
متوسط ساالنه چیزی حدود 90سانتی متر سطح
آب شرب درتابستان نیستیم .البته این دلیل نمیشود که
سفرههای آب زیرزمینیمان دارد افت پیدا میکند 90
مردمصرفهجویینکنند.
پس بیشترمشکل ما دردشتها و سفرههای سانتیمتربیشترازتوانسفرههاداریمآببرداشتمیکنیم.
البته این موضوعیست که در تمام کشور وجود دارد .ما
آبزیرزمینیاست.
بله چون بارندگیها روی دشت تاثیرآنی نمیگذارد که برداشتهایمان طی  60سال گذشته از همان سالی که
مثالبگوییمامسالکهبارشنداشتیمسفرههاخشکشوند موتوپمپ وارد کشورشد و متاسفانه تعداد چاههایمان
یاپارسالبارندگیخوبیداشتیمبگوییمسفرههایمانپراز زیاد شد ،شروع شده است .شاید نیازنبوده درشهری مثل
آبشدومشکلینداریم.بارندگیپارسال کهدوبرابرمتوسط سیرجان 60هزارهکتارباغ احداث شود ،پس ازآن چاههای
میانگین بود آنچنان روی سفرهها تاثیری نگذاشت .تاثیر زیادی احداث شدند و بعدا برایشان قانون به وجود آمد.
بارندگیها برروی سفرهها دردرازمدت مشخص میشود .شاید آن زمان برای حفر چاه سختگیری نشده است در
برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی در دشت حالیکهمیبایستخیلیبیشترازاینهابرایشسختگیری
سیرجانوخیلی ازدشتهای ایرانمتناسببامیزانتغذیه میشد .شاید فکرنمیکردند یک روزوضعیت آبیمان به
سفرههانیست.یعنیتعادلیمیانبرداشتوتغذیهنیست .چنین روزی بیفتد .البته بحثم کلی است و فقط منظورم
سیرجاننیست.
همینعاملباعثفرونشستزمینمیشود؟
االن مجوزچاهداده میشود؟
بله یکی از عوامل فرونشست زمین برداشتهای
بهسختیمیدهیم.مجوزچاه کشاورزی کهشایدبیش
بیرویه ازسفرههای آبزیرزمینی است.
فرونشستزمیندرسیرجانبهچهمیزاناست؟ از 15سال است به هیج عنوان ندادهایم
طی این سالها اقدامات زیادی مثل خاموشی
اندازهگیری نکردیم .اندازهگیری نشست زمین کاری
بسیارسخت و پیچیده است و نیازمند تجهیزات خاصی موتورپمپها ،تعدیل پروانهها و نصب کنتورهای
است که این کار را سازمان زمینشناسی انجام میدهد هوشمند انجام شده است ،با همه این اقدامات باز
درکالنشهرهایی مثل اصفهان ،تهران ،مشهد و ...سازمان هم افتسفرههاراداریم؟
بله داریم .جبران کردنش خیلی سخت است ببینید در
زمینشناسی فرونشست را اندازه میگیرد اما درسیرجان
سیرجانسالیانگذشته 1260حلقهچاه حفرشدهکهچیزی
چونسازمانزمینشناسینداریم انجامنشده است.
حدود 450میلیونمترمکعبساالنهآبمصرفمیکنند.
درخواستهمندادیدکهبیاینداندازهبگیرند؟
به ما زیاد ارتباطی ندارد .سازمانهای زمینشناسی اگرتوان سفرهها مثال 250میلیون مترمکعب باشد ،پس
زیر مجموعهی وزارت صنعت و معدن هستند .در تمام ما باید  450را به  250میلیون مترمکعب برسانیم .ما یک
دشتهایممنوعهکشورفرونشستراداریمحاالمقدارش چنین کاری را داریم انجام میدهیم و برای این کار داریم
پروانهها را تعدیل میکنیم تا بتوانیم برداشتمان را به توان
چقدراستزمینشناسیمشخصمیکند.
هیچ راهکار عملی برای جلوگیری از افزایش سفرهها نزدیک کنیم و مثال سال دیگرافت سطح سفرهها
را به  80سانتیمتربرسانیم .سال بعد به  ،70سال بعدتربه
فرونشستوجودندارد؟
فرونشست شاید یک آالرم به ما باشد؛ هشدار که  60-50سانتیمترو همینطورادامه دهیم تا شاید بتوانیم

اینعددرابهصفربرسانیمکه اگراتفاقبیفتددستاوردبسیار
بزرگینصیبمانشده است.
فکرکنمامکانشخیلیناچیزباشد؟
امکانشسخت است اماغیرممکننیست.بههرحال
توقعی ایجاد شده ،سطح زیرکشتی احداث شده ،سالها
کشاورززحمت کشیده است و خشک شد ن درختانشان
برایشان سخت است وقتی 60-50هزارهکتارباغ احداث
شدههمهنیازمند آبهستندبرایهمینمیگوییمجبران
بسیارمشکلاست.البتهماباتوسعهکشاورزیاصالموافق
نیستیمومعتقدمحتییکدرختهمنبایدکاشتهشوداما
راضیهمنیستیمدرختیخشکشودومعتقدیمکشاورزی
و این وضعیت موجود باید حفظ شود و کشاورزبه سمت
آبیاری تحت فشار برود تا با مقدار آب کمتر درختان
موجودشراحفظبکند.دربحث آبهمکاریوهماهنگی
همهیدستگاههای اجرایی ازقانونگذرانمجلس گرفتهتا
دولت ،سازمان برنامه و بودجه ،قوه قضاییه و ...الزم است.
درواقع یک عزم جدی در سطح ملی الزم است نه در حد
شهرستان.
شما میگویید کشاورز باید برای حفظ باغاش
از آبیاری تحت فشار استفاده کند ،از آن طرف رییس
جهادکشاورزی میگوید آنقدر نصب سیستمهای
آبیاری تحت فشارهزینهاش باالست که کشاورززیر
بار این قضیه نمیرود ،درواقع داریم میبینیم منابع
آبیمان دارد تمام میشود اما دست روی دست
گذاشتیموکارینمیکنیم؟
دقیقا همین است وقتی میگویم همه دستگاههای
اجرایی همکاری کنند برای همین موضوع است ،چون
این موضوع صرفا نه دست من است نه دست رییس
جهادکشاورزیسیرجاننهحتی دستمسئوالن استانباید
درکل کشوریک اتفاق اساسیبیفتدتابتوانیم ازاینبحران
در بیاییم .البته ما در کشاورزی مشکل دیگری هم داریم
اینکه سطح زیر کشت کمبازدهی را داریم .یعنی طرف به
جای اینکه  20هکتارباغ داشته باشد  30هکتارباغ احداث
کرده است .االنخیلی ازکشاورزانوقتیمیبینند آبندارند
و کمبازده هستند ،درختان کم بازده را دارند حذف میکنند.
اگر همه کشاورزان میآمدند درختان کمبازده را حذف
میکردند قطعا خیلی بهتربود ازطرفی شاید بهتربود اصال
درزمینی که کمحاصلخیزاست کشت انجامنشدهبود.
شما گفتیدطی 15سال گذشتهمجوزحفرهیچ
چاه کشاورزیندادید اماچاهغیرمجازتادلتانبخواهد
حفرشدهاست؟
ببینید چاهها دو دسته هستند؛ یک چاههایی که در
دشتها حفر میشوند که دبی باال دارند چنین چاههایی
امکان حفرشان به صورت غیرمجاز نیست ،چون چنین
چاههایی باید با دستگاههای حفاری خاص حفر شوند و
ما سریع متوجه میشویم ،اما چاههای کشاورزی که در
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مناطق خوشآب و هوا حفرمیشوند ،زیاد اتفاق میافتد
یعنیطرفدرخانهباغاششبانهیکچاهم یزند ،نمیگویم
چنینچاههاییتاثیریرویسفرههانداردتاثیرداردامامیزان
استفاده این چاهها ازآب شاید نیم لیتردرثانیه باشد و نیم
لیتردرثانیه را شاید هفتهای دو ساعت استفاده کنند و این
خیلی متفاوت است با چاهی که شبانهروزکارمیکند و20
لیتردر ثانیه آب استفاده میکند .ما حفرچاههای عمیق
داخلدشتهایمانراقطعامتوجهمیشویماماشناسایی
چاهها در مناطق کوهستانی خیلی مشکل است .سال
گذشته 54حلقهچاهدرسیرجانپرکردیم .ازاین 54حلقه
چاه شاید ده موردش چاههای عمیق دردشتها بودند که
آن هم چاههایی بودند که  30سال پیش حفرشده بودند
اما بقیه چاههای کمعمقی بودند که درمنطقه کشکوییه،
بلورد،چهارگنبد،پاریزو...حفرشدهبودندچاههایخانهباغی
یا ویالیی که نیازمند این است شوراها ،دهیارها ،مردم با ما
جهتشناساییشانهمکاریکنند.
آمارچاههایغیرمجازدرسیرجانباالست؟
اگرآمارچاههای کوهستانی و خانه باغی را لحاظ نکنیم
باال نیست و جزو شهرستانهایی هستیم که حداقل در
استان کمترینمیزانچاهغیرمجازراداریم.
از این  1260حلقه چاه مجاز در سیرجان همه
کشاورزیهستند؟
اکثرا کشاورزی هستند و شاید حدود 150حلقه شرب
و صنعتی باشند که ازاین تعداد حدود 80حلقه چاه شرب
است و 1100حلقه ازآن کشاورزی است.
سالهای پیش انتقال آب چاهها به صنعت به
ویژه گلگهر محل دعوای صنعتگران و رسانهها بود
انتقالهای صنعتی به سفرههای آب زیرزمینی ضربه
نزدهاست؟
اصال قابل قیاس با کشاورزی نیست .چاههایی
که صنعت خریداری کرده است چاههایی بودند که در
کشاورزی داشتند استفاده میشدند یعنی آب چاهها در
کشاورزی و پسته استفاده میشد ولی بعد آب همان چاه
درصنعتمورد استفادهقرارگرفت.یعنیچاهجدیدیبرای
استفادهصنعتحفرنشد.زمانیصنعتدرسیرجانشکل
گرفتطلب آبمیکردندودراینزمینهچند گزینهمطرح
بود؛ مورد اول اینکه چاه جدید به صنعت بدهید یعنی چاه
جدید حفر کنیم و یک باری به سفرههای آب زیرزمینی
اضافه کنیم ،گزینهی بعدی این بود صنعتگران بیایند چاه
کشاورزی را بخرند یعنی چاهی که در کشاورزی با راندمان
پایین استفاده میشد را بخرند و گزینهی آخراینکه ازجای
دیگریمثلخلیجفارسبرایصنعت آببیاورند.مابامورد
اول به شدت مخالف بودیم و بارها در جلسات میگفتم
اصال صنعت در سیرجان شکل نگیرد ولی حتی یک چاه
جدیددرسیرجانحفرنشود.حتییکچاههمبرایصنعت
به ویژه گلگهر ،گهرزمین ،فوالد ایرانیان و ...حفر نشد تا

اینکه خوشبختانه آب خلیجفارس رسید .کل آبی که در
صنعت استفاده میشود و شامل شهرکهای صنعتی،
منطقهویژه،معادنشنوماسهو...میشودهمهی اینها
کمترازدو درصد ازمنابع آبی استفاده میکنند.
درحال حاضرصنعت ازآب چاههای کشاورزی
استفادهمیکند؟
چاههایی که صنعت به ویژه گلگهر در این سالها
خریداری کرده بود و تعدادشان 7-6حلقه بیشترنبود اکثرا
خاموشهستند.
پسعمدهضربهای کهشهرو کشورمانطی این
سالها در بحث آب خورده است از کشاورزی بوده
است؟
بله .اما هرقسمتی به سهم خودش ضربه زده است؛
کشاورزی ،صنعت ،شرب ،اصال خود مردم به سهم
مننوعیزمانیمیخواهمدستهایم
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مدیرمقصرم ،مسئوالن قبل ازمن مقصرند ،قانونگذارما
من کارشناس مقصرم ،هربخش و هرکسی
مقصراستِ ،
به اندازهخودشدربهوجود آمدنچنینشرایط آبیمقصر
است.نیاییمصورتمسالهراپاک کنیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بحران آب در
ایرانباآمدنبارانحلنمیشودوبلکهباآمدننخبهها
حلمیشود،شماقبولدارید؟
اینکه بیاییم سیرجان را با خوزستان مقایسه کنیم
مقایسهدرستینیستچونتامینآبسیرجانباخوزستان
فرق میکند ما بزرگترین سدها و رودخانههای کشوررا در
خوزستان داریم و مشکل االنش ناشی از کاهش بارندگی
است چون آنجا متکی بر آبهای سطحی است .ما اگر
چاه آب شرب نداشته باشیم و قرارباشد آب شرب را فقط
ازسد تنگوییه تهیه کنیم و بارندگی نشود و سد آب نداشته
باشد چه اتفاقی میافتد ما هم آب نداریم .به هرحال ما
متکیبرآبزیرزمینیهستیمو اگرروزی آبهایزیرزمینی
را ازدست بدهیم میشویم مثل خوزستان .به هرحال ما
آدمهای توانمند زیادی داریم اما مشکل اصلی ما کمبود
بودجهاست.
با توجه به شرایط پیش رو و اقدامات
پیشگیرانهای که دارید انجام میدهید ما تا چند سال
دیگرآبداریم؟
اینیکسوال کلی استونمیشود گفتتاچندسال
دیگر آب داریم آب برای چه چیزی؟ برای کشاورزی،
صنعت یا شرب؟ به هرحال آب شرب شهرصدسال دیگر
دویست سال دیگرهم بشود دولت موظف است تامین
کند ازهرطریقی که باشد .اما بحث کشاورزی یک مقدار
مشکل است اگرکشاورزانمدیریتبکنندورعایت کنندو
بحث آبیاریهاینوینرا اجرا کنندمیتوانیم امیدوارباشیم
کشاورزی زنده بماند شاید معقولتراین بود که به جای60
هزارهکتارباغ 20،هزارهکتارباغ داشتیم ،شاید بهتربود در
یکمنطقهیخشکیمثلسیرجانکهمتوسطبارندگیاش
 130میلیمتراست اتکا برکشاورزی نبود .شاید بهتربود به
شکلدیگریعملمیشد.شاید آنزمانخیلی کارشناسی
عمل نشد ،به هرحال ما االن وارث وضعیت موجودیم.
اگرخیلی ازاین کارها انجام نشود کشاورزی تا
چندسالدیگرادامهدارد؟
ببینید باید این اتفاقات نوین درکشاورزی بیفتد چون
چارهی دیگری وجود ندارد ،کشاورزاگرازتسهیالت دولتی
برای آبیاریتحتفشاراستفاده کند کهچهبهترو اگربودجه
و تسهیالتی نبود باید یک بخشی ازدرآمدش را برای اجرای
سیستمهایتحتفشارهزینهکندشایداگرتاامروزنیازیرا
احساس نکرده ازامروزباید این اتفاق بیفتد .چون اگرنکند
خودش و باغاش لطمه میخورد .راندمان کشاورزی ما باید
باال برود .چون راندمان کشاورزی وحشتناک درایران پایین
است و باید برداشت محصول را درواحد سطح باال ببریم
و از این طریق درآمد کسب شود .نه اینکه کشاورزسطح
زیر کشتاش را زیاد کند و آب هم بیشتر مصرف شود.
در کشور آمریکا دریک هکتارزمین  5تن پسته برداشت
میکنند درحالی که درایران 500کیلوگرم .یعنی یک پنجم
کشورهایپیشرفته.اگرمیخواهیمکشاورزیمانزندهبماند
راهی جزرفتن به سمت روشهای نوین و بروزنداریم.

 رضا مسلمیزاده
بارها گفتهام و باردگر
میگویم که اگر قرار باشد
درتاریخ معاصر ایران نوین،
همپای عید نوروز ،روزی را
برای بزرگداشت یک جشن
بزرگملیجستوجوکنیم،
به روزی فرخندهتر از  13مرداد نمیرسیم .سالروز
صدور فرمان مشروطه .در واقع قرار بود مطلع
تغییر سرنوشت ملت ایران بشود و دریغا که نشد
و ما هنوز قدر این روز را بهدرستی و چنان که شاید
وباید ،نمیدانیم .این روز میآید و میرود و ما حتا
یک کلمه تبریک بابت آن به همدیگر نمیگوییم.
دلیلش هم شاید این باشد که ازمنفعت آن بیبهره
ماندهایم و کسانی کوشیدهاند آن را ازخاطره جمعی
ما محو کنند و انگار که موفق هم شدهاند.
نزدیک به یک ماه و نیم پیش ،در ایام
انتخاباتریاستجمهوری ازمیراثیدویستساله
سخن رفت که نقطهعطف اصلی آن همانا صدور
فرمان مشروطه است .روزگار مشروطه اکنون
درمیانهی تحوالت تاریخ ایران معاصرقراردارد.
صد سالی پیش از آن ،پس از جنگهای ایران
و روس ما متوجه چیزی غیرعادی و غیرطبیعی
در خویش شدیم و کوشیدیم تا بر این نقص
تاریخی فایق آییم و درمسیرپیشرفت و آبادانی

وسعادت گام بگذاریم .یک قرن طول کشید تا
آن کوششها به ثمر بنشینند و نهال مشروطه
نضج بگیرد .اما دریغا و دردا ،دریغا و دردا که
صد سال پس از آن هم ،تا به امروز این نهال
همچنان درآرزوی بالیدن و تنومند شدن نیازمند
محافظت است و چندان که امید میرفت ،در
خاک این دیار و در ذهن و ضمیر شهروندان
ایرانشهرریشه ندوانده است.
ما غافل از چندوچون روزگاری که بر
نیاکانمان رفت ،ناگزیر از تکرار تاریخ روزمرگی
را به نومیدی پیوند زده و آرزو میکنیم روزهای
بهتری طلوع کنند .ناامیدی ما را تبدیل به
یراهه
موجوداتی خشمگین کرده است و اگربه ب 
درفکند،نبایدچندانمتعجبباشیم.
هرکه نآمخت ازگذشت روزگار
نیزنآموزد زهیچ آموزگار
از روزی که دریافتهام مشروطه و مقدمه و
مؤخرهاش گرانسنگترین میراث ملی ما ایرانیان
است ،کوشیدهام تا در سالروز صدور فرمان
مشروطه ،اهمیتش را گوشزد کنم و فرارسیدنش را
گرامی بدارم .این درآستانه صدوپانزدهمین سالروز
صدور این فرمان به امید قد کشیدن این نهال به
احترام سروهای سرافرازی که در این دو قرن برای
بسط آزادی کوشیده و جان باختهاند ،تمام قد قیام
میکنم.

خبر

کرمان یکی از بحرانیترین استانهاست

 ایسنا :رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
درباره ویژگی بارز کرونای دلتا گفت :واگیری این
ویروس چندین برابرویروس قبلی کروناست و گفته
میشود شبیه آنفلوانزای معمولی و برخی میگویند
شبیه آبله مرغان(از نظر واگیری) است که عالئم
شبیه آنفلوانزا شروع میشود و دربرخی افراد خفیف
بوده و ممکن است توجه نکنند و بیماری در کسانی
که مستعد وخیم شدن بیماری هستند ،شدت پیدا
میکند و عمدتا دچاردرگیری ریوی میشوند و بیماران
را بدحال میکند .دکتر"حمیدرضا رشیدینژاد" گفت:
اکنون کرمان یکی از بحرانیترین استانهاست و
پنجمین استان دربروزبیماری کرونا است که نسبت
به دوره های قبل شاهد شدت بیماری بیشتر ،تعداد
بیمارانبستریبیشترووخامتحالبیمارانهستیم.
رشیدینژاد تصریح کرد :نسبت به پیک قبل درآذرماه
 ،۹۹بیش از ۳۰درصد تعداد بیماران کرونایی دراستان
کرمان افزایش یافته و تختها به شدت در حال
اشغال شدن و بیماران بدحالترهستند .وی بیان کرد:
متاسفانه دراستان کرمان مانند کشور ،میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی به کمتر از ۴۰درصد کاهش
یافته و شاید مردم خسته و بیتفاوت شده و عادی
انگاریبیشترجلبتوجهمیکندکه امیدواریممسائل
فرهنگی بیشترتبلیغ شود و مردم به خودشان بیایند و
مسائل بهداشتی را بیشتررعایت کنند .او با تاکید به
اینکه کسی که بخواهد دچاربیماری کرونا نشود ،یکی
ازمسائل مهم پرهیز ازتجمعات و مراقبت بررعایت
فاصلهاست،گفت:اصولاولیهپروتکلهایبهداشتی
رعایت فاصله فیزیکی است که بین دو نفرباید فاصله
رعایتشود.ضمن اینکهتهویهفضابایدصورتبگیرد
و شستوشوی دستها و بهداشت فردی و به ویژه
زدنماسکمسئلهمهمیدرپیشگیری ازبیماری است
زیرا بیماری که دچارکرونا شده ازطریق مجاری تنفسی
ویروس را میتواند منتقل کند و اگراین موارد رعایت

شود ،افراد کمتردرگیرمیشوند .رییس دانشگاهعلوم
پزشکی کرمان در ادامه درباره واکسیناسیون کرونا در
استان عنوان کرد :طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا
ابالغ و واکسیناسیون از سنین باال آغاز شده و در
فازهای مختلف کار پیش می رود و اکنون در شش
استان از جمله کرمان به لحاظ شدت بروز بیماری با
پیگیری های انجام شده ،سن واکسیناسیون به ۴۵
سال رسیده و ازهفته قبل کارواکسیناسیون درحال
انجاماست.
وی با اشاره به اینکه متولدین سال  ۱۳۵۵به
پایین را می توانیم واکسن بزنیم ،افزود ۵۵۰ :هزار
واکسن کرونا تاکنون وارد استان کرمان شده که
نزدیک به ۳۶۰هزارتزریق دوزاول و نزدیک به ۹۰هزار
دوزدوم هم انجام شده است.
رشیدی نژاد تصریح کرد :حدود ۱۰۰هزارواکسن
نیز اکنون در استان موجود است و روزانه متقاضی
تزریق هستند و تقاضایی از همه هم استانی ها
داریم این است از فرصت واکسیناسیون استفاده و
در سامانه سالمت ثبت نام کنند و استان کرمان را
انتخاب نمایند .وی بیان کرد :ظرفیت تزریق واکسن را
در کل استان داریم و درحوزه دانشگاه علوم پزشکی
کرمان روزانه می توانیم ۱۲هزارواکسن تزریق کنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به
پیشنهاددکترپورابراهیمیرییسکمیسیوناقتصادی
مجلسمبنیبراولویتواکسیناسیوناعضایخانواده
کادر درمان عنوان کرد :باید در ستاد ملی کرونا یا در
وزارت بهداشت این موضوع مصوب شود و دراستان
نمی توانیم چنین تصمیمی بگیریم .رشیدی نژاد در
بخش دیگری ازسخنانش درباره وضعیت تخت های
بیمارستانیدراستان کرمان گفت ۱۵۰۰:تختبستری
قبل ازموج جدید در استان داشتیم و اکنون به ۲۰۰۰
تخت افزایش یافته و در سه روز اخیر ۱۵۰تخت در
شهرکرمان ظرفیت سازی شده که کارسختی است.
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