خبــر

«اصالح الگوی کشت» راه چاره بحران آب کرمان

مهر :مدیرعامل سابق آب منطقهای یزد در تشریح بیشتر فاز اول پروژه که در حال اجرایی شدن است ،عنوان کرد :این فاز از دو بخش اساسی
آبگیری از خلیج فارس و شیرین سازی و ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال از سایت شیرین سازی بندرعباس تا سیرجان ،مس سرچشمه
و اردکان یزد و چادرملو حدودا ً به طول  ۹۷۵کیلومتر تشکیل شده و میزان پیشرفت واقعی بخش اول این فاز نزدیک به  ۶۰درصد است .وی
ادامه داد :پیشرفت در بخش دوم این فاز که خود مشتمل بر سه قطعه کلی است ،متفاوت است به نحوی که قطعه اول به طول تقریبی ۳۰۰
کیلومتر حدود  ۶۰درصد ،قطعه دوم حدود  ۱۵۰کیلومتر از معدن گلگهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه کرمان بیش از  ۹۰درصد و
قطعه سوم به طول تقریبی ۳۷۰کیلومتر از ایستگاه شماره ۳قطعه دوم تا مجتمع فوالدی اردکان یزد بیش از ۸۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهر

7
شماره 614
 29مرداد1399

باید آب شرب را
از آب بهداشتی
جدا کنیم

ایسنا :رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان با تاکید بر اینکه اگر در کشور به
سمت تفکیک آب شرب از آب بهداشتی نرویم ،عمال محکوم هستیم آب های پاک و اجتماعات را بعدا با آب
فاضالب اداره کنیم پس باید االن تدبیری اندیشیده شود گفت :باید آینده را ببینیم و بدانیم  ۲۰سال دیگر
مشکل حل شده است .با بحران پیش رفتن الزم است اما کافی نیست باید بحران را مدیریت و برای آینده
برنامه ریزی کرد .وی اظهار کرد :هر آبی به هر دلیلی که مردم احتیاج دارند ،باید با کیفیت متناظر با آن
در اختیارشان قرار بگیرد و نباید همه اینها در حد شرب و باالترین استانداردها تصفیه شود و بیاید به در
کولر که روزانه تا  ۶۰۰لیتر آب مصرف میکند ،استفاده شود و از سوی دیگر در روستائی آب شرب نباشد.

گزارش سخن تازه از ساختوساز بر روی سفرههای آبی؛

ساخت و ساز بر روی منطقه ممنوعه

گروه شهر

کارهای کارشناسی نشده در شهری مثل سیرجان که با مشکل
کم آبی مواجه است باعث شده سفرههای آب زیرزمینی این
شهرستان با ساختوسازهای نامناسب در معرض خطر نابودی
قرار بگیرند .چندی پیش نیروگاه سیکل ترکیبی و جایگاه
سوخت هماشهر را بر روی زون آب احداث کردند و شرط این
احداث را راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب این مراکز عنوان
نمودند در حالی که هنوز از راه اندازی این سیستم خبری
نیست و این چرخه متاسفانه همچنان در حال تکرار است تا
جایی که منازل مسکونی شهرک برق را نیز بر روی سفرههای
آب زیرزمینی احداث نمودهاند و نه فکری به حال این سفرهها
کردهاند و نه دغدغهای برای راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب
آن دارند.
شرط سند گرفتن اهالی
راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب است
رسولیان رییس اداره محیط زیست سیرجان که اداره متولی
در صدور مجوز ساختوساز بر روی مناطق آبی شهرستان
است در خصوص ساختوسازهای شهرک برق میگوید:
ساکنین ملزم به جمعآوری و تصفیه فاضالب شدند .در کمیته
حفاظت منابع آب استان هم مصوب شده و البته هنوز مجوز
قطعی و کاملی به ما ندادند .یک مجوز مقطعی و ابتدایی
صادر شد و گفتند ضمن جمعآوری و احداث تصفیهخانه
فاضالب میتوانند مجوز سند را به ساکنین منطقه بدهند
که هنوز اقدامی نشده .داخل پرانتز سخنان رییس محیط
زیست باید اشاره کرد به این نکته که ساکنان شهرک برق
همچنان با مشکل گرفتن سند خانههایشان روبه رو هستند
که آن هم به دلیل واقع شدن این منازل بر روی سفرههای
آب زیرزمینی تاکنون محقق نشده .از رسولیان میپرسم پروژه
فاضالب شهرستان چند سال است که شروع به کار کرده ،با
اینکه میدانستید شهرک برق بر روی سفرههای آب زیرزمینی
واقع شده چرا ابتدا از این شهرک برای طرح فاضالب شروع
نکردید تا هر چه سریعتر فاضالب این منطقه جمعآوری
شود؟ پاسخ میدهد :باید متولیان امر مثل محیط زیست،
امور منابع آب ،آب و فاضالب شهری ،فرمانداری و ...این کار
را انجام میدادند .باید در کمیته حفاظت منابع آب مطرح
شود که زودتر این اقدام صورت پذیرد .سعی میکنیم این
برنامهی بازدید از  10پروژهی در دست اقدام
شهرداری سیرجان با دعوت از اصحاب رسانه،
روز پنجشنبه با حضور اعضای شورای اسالمی
شهرستان ،شهردار سیرجان و شهرداران مناطق
یک و دو و معاونین شهردار برگزار شد.
هدف از اجرای این برنامه ،اطالعرسانی درخصوص پروژه ها
و عملکرد شهرداری در برهه ایست که اقتصاد در سراسر
کشور تحت تاثیر عوامل بسیار و در آخرین مورد :کرونا
قرار گرفته ،و پیمانکاران ،مطالبات کارهای عمرانی خود را
به صورت نقدی درخواست میکنند؛ اما شهرداری سیرجان
در این مدت از پای ننشسته و عملیات های عمرانی اش
همچنان ادامه دارد .در این برنامه بازدید از سایت جمعه
بازار ،پروژه عمرانی و پارک سازی بلوار قائم ،ساخت
فضای یادبود مشاهیر ،جمع آوری و هدایت اصولی آب
های سطحی ،ترمینال مسافربری ،احداث راه میانبر از
کمربندی تا بلوار سیدجمال ،پروژه جدول گذاری و
آسفالت شهری و همینطور سامان بخشی به نقاط مختلف
شهر ،صورت گرفت.
رضا سروش نیا ،شهردار سیرجان نیز در رابطه
با کارهای انجام شده بیان داشت :با توجه به شرایط
اقتصادی کشور و اخیرا در پی بیماری کرونا ،کارهای
خوبی در مجموعه ی شهری و پروژه های عمرانی و زیر
ساختی در سطح شهر اتفاق افتاده است .سختی های
کار در این شرایط بر کسی پوشیده نیست ،با این حال
کارها و پروژه هایی که از سوی سازمان شهرداری انجام
شده ،بیشتر در بخش زیرسازی شهری بوده که این نکته
را برگ برنده برای عملکرد شهرداری و همینطور شهر
خود میدانیم؛ در صورتی که شهرداریهای کالن شهرها
حتی در پرداخت حقوق ،مزایا ی پرسنل و هزینه های
خود ماندهاند ،در شهر ما خدمت به شهروندان و ادامه ی

مساله را مصوب کنیم و هرچه سریعتر سیستم جمعآوری
و تصفیه فاضالب از این منطقه شروع شود .یک صحبتی که
در خصوص منازل مسکونی شهرک برق چندی پیش رایج
شده بود ،توقف ساختوساز در این منطقه و کاشت درختان
زیتون در ضلع شرقی بلوار قائم بود .این قضیه را از رییس
اداره محیط زیست جویا میشوم ،رسولیان اظهار بیاطالعی
کرده و میگوید :مصوبهی این موضوع را تاکنون ندیدهام و
در جریان آن نیستم.
باید پرونده این شهرک بررسی شود .اما هنوز مجوز قطعی
برای واگذاری سند به اهالی داده نشده به این دلیل که منازل
اهالی بر روی سفرههای آب زیرزمینی واقع شده .گرفتن
سند اهالی منوط شده بر اینکه نسبت به جمعآوری و تصفیه
فاضالب اقدام نمایند و بعدا ً در مورد وضعیت این شهرک
تعیین تکلیف شود.
امور آب فقط محدوده آب شرب را تعیین میکند
توساز بر
یکی دیگر از ادارههای متولی صدور مجوز ساخ 
روی زون آب در سطح شهرستان ،اداره امور آب است .اسدی
رییس این اداره در خصوص صدور مجوز شهرک برق میگوید:
بر اساس قانون؛ حفاظت از محدودههای آب شرب بر عهده
اداره محیط زیست است و راهکارهای حفاظت از محدوده
آب شرب و کیفیت منابع آب زیرزمینی توسط این اداره ارائه
میشود و ما نمیتوانیم هیچ دخالتی در این زمینه داشته
باشیم .تنها تعیین محدوده آب شرب بر عهده امور آبیاری
شهرستان است .ما محدوده آب شرب را مشخص میکنیم و
به ادارات مربوطه اعالم میکنیم .این که صنعتی آالینده روی
این ناحیه مستقر نشود را محیط زیست باید بررسی و اجرایی
نماید .وی در خصوص اینکه چرا طرح فاضالب با توجه به
وضعیت شهرک برق ابتدا از این منطقه شروع نشده ،میگوید:
مجری فاضالب اداره امور آب نیست .این را باید مسئوالن امر
پاسخ بدهند .ما تنها وظیفه تعیین محدوده آب شرب در سطح
شهرستان را بر عهده داریم.
اولویت حفاری تا قبل از راهاندازی
تصفیهخانه تفاوتی نمیکند
پروژه فاضالب شهرستان چند سالی است شروع به کار کرده
و حفر کانال در بسیاری از مناطق شهرستان را انجام داده اما
سوالی که مطرح میشود این است که چرا این حفاری را از
شهرک برق که در شرایط خاصی قرار داشته و بر روی زون

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه

تا امروز هم این منطقه
آب واقع شده شروع نکرده؟
مسائلی داشته که اهالی
امانی مدیر پروژه فاضالب
به دنبال رفع آن بودهاند.
شهرستان در پاسخ به این اسـدی؛ رئیـس ایـن اداره آب در خصوص صـدور مجوز
هماهنگی بین ادارات
سوال میگوید :در حال
شـهرک بـرق میگویـد :بـر اسـاس قانـون؛ حفاظت از
هم باید انجام میشده.
آوری
حاضر شبکه جمع
محدودههـای آب شـرب بر عهـده اداره محیط زیسـت
سرمایهپذیر ما که کرمان
فاضالب در محدوده شهرک
اسـت و راهکارهـای حفاظـت از محـدوده آب شـرب و
بوده باید به ما مجوز رفتن
برق با پیشرفت  ۴۰درصدی
کیفیـت منابـع آب زیرزمینـی توسـط ایـن اداره ارائه
به منطقه را میداده که
در دست اقدام است .در
میشـود و مـا نمیتوانیـم هیـچ دخالتی در ایـن زمینه
اخیرا ً مجوز صادر شده
آینده هم برای اتصال منازل
و ما کار حفاری شهرک
به شبکه ،این محدوده را در
داشـته باشیم.
برق را شروع کردهایم .وی
اولویت اول قرار دادیم .مجدد
در خصوص زمانبندی
میپرسم چرا شهرک برق را
آمادهسازی تصفیهخانه
در محدوده اولیه حفاری
قرار ندادید؟ میگوید :تا تصفیهخانه آماده نشود خیلی تفاوتی میگوید :تصفیهخانه طرح فاضالب تا پایان سال جاری آماده
نمیکند شبکه جمع آوری را روی کدام محدوده اول از همه بهرهبرداری میشود و برای انشعابپذیری هم پیمانکار در
انجام دهیم .یعنی منطقهای که یک سال قبل حفاری شده با آن حوزه از اول مهرماه شروع به کار میکندو شهرک برق
منطقهای که االن انجام میشود یکسان هستند .ضمن اینکه هم یکی از اولویتهای ماست .به محض اینکه تصفیهخانه

آماده شود و امکان اتصال پیش بیاید شهرک برق اولویت اول
برای انشعاب است .کارهای زمانبر انجام شده .در خصوص
اتصاالت هم مردم شهرک باید خودشان به اداره آب مراجعه
کنند ،اشتراک بخرند و به شبکه وصل شوند .آن بخش کار
دست مردم منطقه است و با توجه به اینکه این شهرک بر
روی سفرههای آب زیرزمینی واقع است به ساکنین گفتند به
محض اینکه انشعاب وصل شود سند منازل اهالی هم صادر
میشود و مشکل آنها مرتفع میگردد.
شهرداری مورد نظر در دسترس نمیباشد!
این گزارش دو بعد را بررسی میکند؛ بعد اول عدم آغاز طرح
فاضالب از شهرک برق و مساله واگذاری مجوز ساختوساز بر
روی زون آب و بعد دیگر اتمام ساختوساز در ضلع شرقی بلوار
قائم و کاشت درختان زیتون به جای منازل در این محدوده
است .متاسفانه به دلیل تعامل بسیار ضعیفی که شهرداری با
رسانههای سیرجان دارد و برای گفتگو با مسووالن مربوطه
در این مرکز بایستی هفتخوان رستم را پشت سر گذاشت؛
علیرغم تماسهایی که طی یک هفته گذشته با معاون فنی
و شهرسازی شهرداری گرفته شد و علیرغم مراجعه حضوری
برای گفتگو با معاون و عدم حضور وی در شهرداری ،این
بخش از گزارش بی پاسخماند و نتوانستیم به اطالعات معاون
فنی و شهرسازی شهرداری در خصوص کاشت درختان زیتون
در این محدوده دست پیدا کنیم .میطلبد مسووالن شهرداری
با توجه به اینکه بسیاری از سوژههای نشریات شهرستان
پیرامون مسایل شهری کار میشود تعامل خود را با نشریات
بیشتر کرده و پاسخگوی سواالت آنان باشند.
از اینها که بگذریم یک نظارت کلی و جمعی از سوی مسووالن
ارشد شهرستان نیاز است تا مناطق حساس شهرستان به
ویژه سفرههای آب زیرزمینی با دقت بیشتری حفاظت
شوند و شاهد ساختوسازهای نامناسب بر روی این مناطق
آبی نباشیم .دیروز جایگاه سوخت و نیروگاه سیکل ترکیبی
بر روی مناطق آبی ساخته میشود ،امروز منازل مسکونی
شهرک برق بر روی این سفرهها ساخته میشود و فردا معلوم
نیست کدام یک از سفرههای آب زیرزمینی شهرستان هدف
طرحهای غیرکارشناسانه مسووالن قرار گرفته و رو به نابودی
بگذارند .فراموش نکنیم منابع آب زیرزمینی در شهر کویری
مثل سیرجان بسیار محدود است و باید در حفظ و حمایت از
آنها با دقت نظر بیشتری وارد عمل شد.

عملیات های عمرانی و زیرسازی شهر بی وقفه ادامه دارد
مسیر عمرانی شهری متوقف نشد و از این تالش بی وقفه
خشنودیم .شهروندان سیرجانی با شورای شهر همکاری و
تامل خوبی دارند و ما با توجه به همین نکته و دلگرمی از
اینکه مردم ما را درک و برای پروژه های زیرساختی با ما
نهایت همکاری را دارند ،توانستیم با قدرت هر چه بیشتر
پروژههای عمرانی در دست اقدام خود را ادامه دهیم.
برای ما مهم این است که در هر شرایط و با هر میزان
دشواری به خصوص شرایط نه چندان آسان اقتصادی
امروز ،خدمت رسان مردم باشیم و با توجه به همین
هدف ،امروز در جای جای شهر سیرجان شاهد
پیشرفتها و توسعهی زیر ساختی بسیار با تولیگری
شهرداری و همکاری پیمانکاران ،دیده میشود.
سروش نیا اضافه کرد :ای کاش شهرداران قبل و بعد از
من کارهای زیرساختی در سطح شهر را جزو مشق شب
خود بدانند ،تا روزی در هیچ نقطهای از شهر ما کوچه
خاکی وجود نداشته باشد.در این سه سال که به عنوان
شهردار خدمتگزار همشهریان بوده ام ،هر سال مبلغ
قابل توجهی از بودجه سازمان شهرداری را در زمینه ی
زیرساختهای اولیه شهر مانند آسفالت ،جدول و پیادهرو
و ...تخصیص داده ام و از این بابت که گامی در جهت
توسعه و آبادانی سیرجان برداشته شده است خرسندم.
نخستین بازدید از پارک در حال ساخت بلوار قائم بود
و سروش نیا در رابطه با این پروژه توضیح داد :شاید
اگر تالش و کارهای شهرداران ادوار گذشته در کاشت
درختان این مسیر نبود ،ما نمیتوانستیم کار خاص و
چشمگیری در این محل انجام دهیم .اما اکنون با احداث

این پارک اشخاص بسیاری که در نزدیکی این مکان
ساکن هستند ،از فضای پارک برای تفریح و ورزش بهره
میبرند ،هدف ما نیز خدمت به شهروندان و شهر است و
خوشحالیم که در مسیر کاری ،راه خود را به درستی پیدا
نموده و با قدرت هر چه بیشتر آن را ادامه خواهیم داد.
وی افزود :این بلوار  ۳کیلومتری که در آن سرویس
بهداشتی ،نمازخانه و مکانی برای تفریح شهروندان
ساخته شده است ،بی شک حاصل تالش و عملکرد
عوامل در سازمانهای شهرداری است و انجام پروژه در
این مسیر در دو فاز انجام شده که یک فاز آن از میدان
نیروی دریایی تا ابتدای بلوار عباسپور و فاز دوم نیز از
بلوار عباسپور تا دانشگاه آزاد اسالمی است و همچنان
در دست کار است .کارهای عمرانی این پارک کم و بیش
ادامه دارد و امیدواریم در اسرع وقت کارها پایان پذیرد
و بهره برداری از این مکان نیز با ظرفیت صددرصدی آن
باشد.سیرجان از جمله شهرهایی ست که بازار هفتگی
دارد و احداث مکان دائمی برای جمعه بازار شهرستان
به یکی از دغدغه های هر شهروند و کاسب سیرجانی،
خصوصا در سال های اخیر بدل شده بود.
با درخواست و مطالبه ی مردم و تدابیر شورای شهر و
شهرداری فضایی برای برپایی دائمی این بازار جانمایی
شد و در بازدید از مکان جدید جمعه بازار شهردار
اظهار داشت :این مساله که جمعه بازار در شهر بزرگ
ما ،با وجود بیش از  10سال سابقه ی برپایی و خدمات
رسانی به شهروندان جای مشخصی نداشت و در چند
ساله ی اخیر مدام در حال تغییر مکان بود ،دغدغهای

برای شهروندان و مسوولین ایجاد گشت تا برای این بازار
هفتگی فکری شود .ما هم در اندیشه ی جانمایی محل
دائمی جمعه بازار و نمایشگاههای دیگر بودیم و اکنون
میتوانیم به راحتی بگوییم این مکان که برای حدود 400
غرفه در خصوص خدمات به شهروندان در نظر گرفته
شده و تا کنون برای روشنایی ،جدولگذاری و آسفالت
این پروژه تا کنون  ۳میلیارد تومان هزینه شده است،
آماده شده و تنها حصارکشی و چندکار جزیی آن باقی
مانده است .عالوه بر جمعه بازار ،میخواهیم اینجا محلی
دائمی برای نمایشگاههای فصلی نیز باشد و برای همین
موضوع فضایی آماده شد تا پاسخگوی تمام ابعاد این
درخواست باشد.
محوطه سازی سایت جهانبخش صادقی نیز تا امروز
هزینه ی یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی برای سازمان
شهرداری داشته ،اما این پروژه نیز در حال گسترش
است و تنها به هنرمند مرحوم ،صادقی تعلق ندارد بلکه
مجموعه ی مشاهیر در دستور کار شهرداریست.
این عملیات فرهنگی عمرانی شهرداری ،ابتدا با مجموعه
جهانبخش صادقی آغاز شده و در حال انجام است.
پروژه ی ۱۸میلیارد تومانی ترمینال مسافربری بعثت با
مساحت  ۳۲۰۰مترمربع را میتوان به عنوان بزرگترین
پروژه ی این بازدید قلمداد که در پایام بهمن ماه سال
پیش آماده ی راه اندازی و بهره برداری بود که متاسفانه
به دلیل وجود بیماری کرونا افتتاح و بهره برداری آن به
تعویق افتاد.این مکان مجهز برای سهولت حمل و نقل و
مسافرت شهروندان ،دارای  ۱۰غرفه است که تا امروز ۴

تعاونی آن در مزایده شرکت کرد ه و مابقی تاکنون اقدام
نکردهاند .حسن ختام این برنامه ،بازدید از جدولگذاری
و آسفالت برخی معابر شهری از قبیل بلوارمالک اشتر،
خیابان حمزه سیدالشهدا مکی آباد ،خیابان طالقانی،
شهرک سمنگان و بلوار موسی بن جعفر(ع) بود که به
چند دلیل این پروژه در سیرجان اجرا شد و مهمترین این
دالیل را میتوان جمع آوری و هدایت آب های سطحی
دانست که به یک مشکل در فصول بارندگی بدل شده
بود ،اما با این اقدام تالشی برای جمع آوری و استفاده ی
مفید از این منابع شده است.
این عملیات عمرانی که برای آسفالت و جدولگذاری
بخش شهرک سمنگان مبلغی حدود  ۳میلیارد تومان
هزینه داشته است ،در برخی مناطق به اتمام رسیده و
در مناطق دیگری همچون بلوار مالک اشتر حدود ۹۰
درصد پیشرفت داشته و تا آغاز فصل بارندگی این روند در
جای جای شهر پایان خواهد یافت.پروژه هدایت آبهای
سطحی بلوار عباسپور و والیت که شهردار و اعضای
شورای شهر و اصحاب رسانه در ادامه بازدید خود از آنجا
نیز دیدن کردند ،پروژه ای امید بخش برای رفع مشکل
هدایت آب های سطحی حاصل از بارندگی به خصوص
بارش های فصلیست که این معضل در بلوار عباسپور
و والیت دیر زمانی وجود داشت و شهرداری برای حل
آن اقدام به انجام پروژه جمعآوری هدایت آبهای
سطحی کرد ۲ .میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان نیز برای
این عملیات هزینه شد .از مهندسی خوب در این پروژه
میتوان به این نکته اشاره کرد که در قسمتهایی که آب

حجم کم دارد به صورت چهارگوشه جدولگذاری و برای
قسمتهایی که حجم آب زیاد میشده به صورت ذوزنقه
جدولگذاری انجام شده است.
شهردار در خصوص این پروژه نیز گفت :قصد داریم تا در
دو ماه آینده و قبل از شروع بارندگیها پروژه به نتیحه
رسیده تا مشکل آبها در سطح بلوار والیت و عباسپور
برطرف گردد و مشکل همیشگی آب گرفتگی های پس از
بارندگی به فرصتی برای استفاده از این منابع آبی باشد.
امین صادقی ،رئیس شورای شهر در این بازدید با
شاره به این نکته که آبادانی و عمران شهری را باید در
تمام قسمتهای شهر انجام داد بیان داشت :اکنون که
فرصتی دست داده جا دارد ضمن تبریک روز خبرنگار
از زحمات و تالش های بی دریغ دوستان در سازمان
شهرداری و همچنین معاونت فنی و عمرانی آن تقدیر
کنیم.
پیشرفت و توسعه امریست که به دنبال آن هستیم و
این اقدامات در جهت آبادانی شهر از جمله اتفاقات خوب
است ،اما نباید رسیدگی عمرانی و زیر ساختی شهر را
محدود نمود و در این میان از دیگر نقاط شهر غافل
شد و تنها به مرکز شهر توجه داشت ،درخواست ما هم
از شهرداری و عوامل آن توجه به این نکته است که
همانگونه در تالش برای اجرای این قبیل طرحها و پروژه
ها در سطح شهر هستند توجه و زاویه ی دید خود را به
قسمتهای حاشیهای شهر هم معطوف سازند که خدای
ناکرده منطقه و محله ای مهجور نمانند.
نکته قابل توجهی که میدانیم این است که در آن
قسمتها نیز پتانسیل و ظرفیتهای خوبی وجود دارد
و توجه به آن قسمت ها باعث میشود که شاهد رشد
و پیشرفت در تمام قسمتهای شهر ،صورت مساوی و
عادالنه باشیم.

