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خانواده عرفان رحمتی جوان 17ســاله طارمی با اهدای اعضای بدن فرزند خود نجات بخش جان 4نفر از بیماران نیازمند عضو شدند. این خانواده 
در اقدامی خیرخواهانه اعضای بدن بیمار مرگ مغزی خود را به 4 بیمار نیازمند اهدا کردند. این جوان 17ســاله فرزند دوم خانواده و اهل روســتای 
جزالندشت از توابع شهرستان طارم بود که بر اثر تصادف رانندگی در محور قزوین- زنجان دچار مرگ مغزی و به بیمارستان الغدیر ابهر منتقل شده بود. 
بیمار چند روز در این بیمارستان بستری و تحت مراقبت های ویژه بود ولی به دلیل مرگ مغزی به زندگی باز نگشت. پس از تأیید مرگ مغزی توسط تیم 
پزشکی متخصص و کسب رضایت از خانواده، بیمار به بیمارستان سینای تهران برای پیوند اعضا منتقل شد. مادر این بیمار مرگ مغزی که همسر خود را 

نیز در این سانحه رانندگی از دست داده بود، در تصمیمی سخت، راضی به اهدای اعضای بدن فرزند خود شد.
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 در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای هرمــزگان عنوان کرد: 
ایجاد مشــوق ها پویایی در اقتصاد آب را به همــراه دارد که 

می تواند یک محرک در افزایش بهره وری آن باشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای هرمزگان، 
هوشنگ مالیی در جلســه ای که با حضور اعضای کمیسیون 
آب و کشاورزی مجلس شورای اسالمی، استاندار و نمایندگان 
استان هرمزگان در خانه ملت تشکیل شد ضمن ارائه گزارشی 
از شــرایط آبی در اســتان گفت: میزان بارندگی در استان در 
دوره درازمــدت 50 ســاله 185 میلی متــر اســت مجموع 
کل بارشــی که در اســتان اتفاق می افتد حدود 13 میلیارد 
مترمکعب و شــرایط محیطی اســتان هرمــزگان به گونه ای 
اســت که 10 میلیــارد از مجموع این آب به دلیــل تبخیر از 
چرخه خارج می شــود. وی در ادامه بابیان اینکه کل آبی که 
می توان بــرای آن برنامه ریزی کرد تنها ســه میلیارد و 300 
میلیون مترمکعب در چرخه مصرفی است گفت: از این مقدار 
حدود 900 میلیون آن در منابــع آب زیرزمینی نفوذ می کند 
و دو میلیــارد و 400 میلیون آن در رودخانه های اســتان که 
در حدود 20 هزار کیلومتر اســت جاری می شــود. این مقام 
مســئول در ادامه توضیحات خود اضافه کرد:  در حال حاضر 
حدود 45 میلیون مترمکعب توسط ســه سد شمیل جگین 
و اســتقالل مهار می شود.  مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان تصریح کرد: اما همچنان یک میلیارد و 800 میلیون 
مترمکعب از روان آب ها به دریا سرازیر می شود که مهار نشده 
اند. مالیی اظهار کرد: بحث بیالن منفی دشــت های اســتان 
هرمزگان از موضوعات بسیار مهم اســت که در استان حدود 
دو میلیــارد و 400 میلیون مترمکعب بیــالن منفی تجمعي 
22 ســاله دشت ها اســت. وی تأکید کرد: اتفاق مهمی که در 
اثر خشک ســالی های متوالی در سال های اخیر به وجود آمده 
کاهش 65 درصدی روان آب ها بوده بــه بخش های مختلف 
مانند کشاورزی ، سفره های آب زیرزمینی و آبخوان ها آسیب 
جدي وارد کرده اســت. رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای هرمزگان عنوان کرد: حجم ذخیره آب 

مفید سد استقالل میناب 76 میلیون متر مکعب است.
این مقام مســئول افزود: حجم ذخیره آب مفید سد جگین 

145 میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
هرمزگان:

پویایی در اقتصاد آب می تواند یک 
محرک در افزایش بهره وری آن 

باشد / تشکل های خصوصی در بخش 
کشاورزی باید تقویت و حمایت شوند 

استان

شــهروند| هنوز هم کمی درد دارد مخصوصا وقتی باد 
سردی به انگشــتان و دستش می رســد. خودش  می گوید 
که »گزگز می کند و بعد هم تیر می کشــد تا استخوانش«. 
اما در کل حالش بهتره شــده، از این  که مثل پارسال مجبور 
نیســت همه تعطیالت و یک ماه بعد از آن را در بیمارستان 
بستری باشد،  خوشحال است. بردیا  یکی از مصدومان شب 
چهارشنبه آخر سال است؛ کسی که فقط چند ثانیه تا  قطع 
دستش فاصله داشت که برای همیشه معلول شود؛ اما بردیای 
20  ساله خوش شانس بود و دست  راستش را از دست نداد. او 
می خواست نارنجکی را که با دوستانش ساخته بود، امتحان 
کند، به قول  خودشان تســت صدا بگیرد، اما در لحظه پرتاب 
نارنجک منفجر شد و بردیا را راهی بیمارستان کرد ولی همه 
چیز به این ســادگی ها نبود، او هفت بار بــه اتاق عمل رفت، 
دستش بارها و بارها زیر تیغ جراحان  قرار گرفت؛ بیش از 2 ماه 
را روی تخت بیمارستان بستری بود. بعد هم تا چند ماه هر روز 
فیزیوتراپی  و کاردرمانی، تا دستش کمی سر و شکل قبلی اش 
را پیدا کرد. با این همه هنوز هم کارهای زیادی  روی دستش 
باید انجام شود و دکترها می گویند که برخی حرکات انگشتان 

دستش دیگر بازنمی  گردد.  
چهشدکهدستتبهاینروزافتاد؟

به علت انفجار نارنجک. 
همیننارنجکهایدستساز؟

بله؛ همین ها که با اکلیل و سرنج درست می کنند.  
برایاولینباربودکهنارنجکدرستمیکردی؟

من االن 20  سال دارم، شاید باورتان نشود، اما از 10 سالگی با 
این نارنجک ها سروکار داشتم.  کالس چهارم دبستان بودم که 
برای اولین بار اکلیل وسرنج را دیدم، از طریق یکی از بچه های 
فامیل  یاد گرفتم که چطور با آن نارنجک درست کنم؛ قبل از 
آن نارنجک آماده می خریدم اما تقریبا بعد از  آن خودم درست 
می کردم. یک جورهایی تولید کننده شــده بودم. بعد از چند  
سال تقریبا برای همه  بچه های مدرسه و محل نارنجک درست 

می کردم.  
پسنارنجکسازحرفهایهستی؟

بله؛ کارم هم دقیق بود، مقدار اکلیل و سرنج و ترکیب کردن 
آنها با هم کار راحتی نیست؛ درواقع  صدای مهیبش به خاطر  
درصد ترکیب آنهاست. از طرف دیگر کار خطرناکی هم هست، 

هر لحظه  احتمال انفجار وجود دارد. به همین دلیل هر کسی 
این کار را نمی کند و بیشــتر مصدومیت ها و انفجارها هم  به 

همین دلیل است؛ کار بسیار خطرناکی است.  
اکلیلوسرنجراازکجاتهیهمیکردی؟

از بازار؛ رنگ فروشی های بزرگ معموال اکلیل دارند و سرنج 
هم در بازار و حتی عطاری ها پیدا می  شود. کار خیلی سختی 
نیست؛ با کمی پول بیشتر هر مقدار اکلیل و سرنج را می توان 

تهیه کرد. 
خودتهمهمینطوریمصدومشدی؟

نه؛ من موقع پرتاب نارنجک این بال سرم آمد. اگر به خاطر 
انفجار اکلیل و سرنج بود که االن زنده نبودم یا  در بهترین حالت 
کور شده بودم. حدود سه  ســال پیش بود  چهارشنبه سوری 
 سال 93 یکی از  بچه محل ها همین جوری جانش را از دست 

داد.   
پسچطورمصدومشدی؟

همان طور که گفتم موقع پرتاب نارنجک این حادثه رخ داد؛ 
دو روز به چهارشنبه سوری مانده بود، بار  جدید خریده بودم و 
اکلیل تازه بود، می خواستم تست صدا بگریم. چند تا نارنجک 
درست کردم، با  رضا رفتیم و نارنجک اول را انداختم، صدای 
خوبی داشت، وقتی خواســتم دومی را پرتاب کنم،  نارنجک 
منفجر شد و من دیگر چیزی نفهمیدم تا این که روی تخت 
بیمارستان چشــمانم را  باز کردم و دیدم که دست راستم تا 

بــاالی آرنج باندپیچی شــده 
اســت. هیچ حســی نداشتم، 
انگشت و مچ  بدون حرکت، ابتدا 
فکر کردم که دستم قطع شده 
اســت؛ اما پدرم که باالی سرم 
بود، اصرار داشت که  اتفاق بدی 
برای من نیفتاده است ولی من 

باور نمی کردم، فکر می کردم که واقعیت را به من نمی گویند. 
تا  فردای آن روز که پزشک معالجم را دیدم؛ حدود نیم ساعت با 
من صحبت کرد و به من گفت که  خیلی خوش شانس بودم که 
دستم هنوز سرجایش است اما به من گفت که هیچ تضمینی 
برای  بازگشت حرکات انگشتانم وجود ندارد. او حتی گفت که 
احتمال دارد از دستم فقط و فقط شکل  ظاهری اش باقی بماند. 
بعد هم روند درمان و پلنی که برای دســت من چیده بود را 

تشریح کرد و بعد  هم درمان شروع شد.  
چندوقتدربیمارستانبستریبودی؟

 86 روز روی تخت بیمارســتان بودم. هفت بار دســت من 
جراحی شد؛ بعد هم کلی فیزیوتراپی و  کاردرمانی. حدود 2 ماه 

است که خالص شدم. 
االنوضعدستتچطوراست؟

تقریبا خوب. البته کمی حرکات انگشتانم محدود شده است 
و کف و پشت دستم هم حس کاملی ندارد و  شکل ظاهری اش 
هم چندان خوب نیست. به هر حال بارها جراحی شده، اما باز 

خدا را شکر می توانست  خیلی بدتر از اینها باشد.   
ازکاریکهکردیپشیماننیستی؟

من برای اولین بار است که در همه این سال ها دیگر کاری به 
چهارشنبه سوری ندارم. دیگر از بوی نارنجک و اکلیل و سرنج 
هم وحشت دارم و بدم می آید. من همیشه فکر می کردم که 
 این اتفاقات برای آدم های تــازه کار می افتد، خودم را خیلی 
قبول داشتم، هیچ وقت فکر نمی کردم که  بالیی سرم بیاید، اما 
پارسال بود که فهمیدم اشتباه کردم؛ این کار اول و آخرش ضرر 
است و باالخره یقه  ات را می گیرد. تازه من خوش شانس بودم 
وگرنه مثل خیلی های دیگر یا مرده بودم یا تا آخر عمر  با سر و 

صورت سوخته و چشمان کور باید زندگی می کردم. 
صداهایانفجاروترقههاییکهاینروزهاصدایش

بیشترشنیدهمیشودهمتوراوسوسهنمیکند؟
وسوسه که نمی کند هیچ، حالم را هم خراب می کند؛ واقعا 
کار خطرناکی است، هیچ ارزشی هم  ندارد. من همه اینها را به 
قیمت از دست دادن دستم فهمیدم. درست است که دستم 
قطع نشــده، اما  تعارف که نداریم، من یک جورهایی معلول 
شــدم، انگشــتانم دیگر جمع 
نمی شوند، باید تا آخر عمر با  این 
محدودیت کنار بیایم. تازه این 
در برابــر درد و زجری که روی 
تخت بیمارستان کشیدم هیچ 
است. یاد  سوزش و درد بازکردن 
پانســمان و کنــدن گازهای 
اســتریل از روی زخم هایم که می افتم،  وحشت می کنم؛ این 

همه بدبختی و زجر به خاطر یک شب واقعا بی معنی است. 
یعنیچهارشنبهسوریبرایتودیگرهیچمعنایی

ندارد؟
مشکل چهارشنبه سوری نیست، نحوه برگزاری آن است؛ 
وگرنه یک جشن شاد و بی خطر کنار  دوستان و فامیل خیلی 
هم قشنگ و خاطره ساز است. من امسال چهارشنبه سوری 
را کنار خانواده  ام هستم، به همه همســن و سال های خودم 
هم توصیه می کنم که این کارهای خطرنــاک را رها  کنند. 
واقعا ارزش یک شب درد کشیدن و بستری شدن روی تخت 

بیمارستان را ندارد.  

گفت وگوی »شهروند« با یکی از مصدومان خوش شانس چهارشنبه سوری

7 بار جراحی روی دست نارنجک ساز
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