
 شرکت توانیر به دنبال پیش بینی های انجام شده در خصوص افزایش دمای هوا، از مردم خواست 
در فاصله ی ساعت ۱۲ تا ۱۸ مصرف برق خود را کاهش دهند. در این اطالعیه از مردم خواسته 
شده دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند، از دور کند کولرهای آبی استفاده 
کنند و در ساعات گرم روز از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو، بخارشور، لباسشویی، ظرفشویی 
و... استفاده نکنند.           اکنون مصرف برق به مرز هشدار رسیده بنابراین مدیریت مصرف در این روزها 

کمک خواهد کرد همه ی مردم بتوانند از برق بهره مند شوند.

 مصرف برق را در 
ساعات ۱۲ تا ۱۸ 

کاهش دهید 

 ثبت نام 257 هنرمند کرمانی در سامانۀ صدور کارت صالحیت تدریس
خبــر

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: »از ابتدای راه اندازی سامانه ی صدور کارت 
صالحیت تدریس، تاکنون ۲۵7 نفر از هنرمندان استان کرمان در این سامانه ثبت نام کرده اند «.  وی مدیران آموزشگاه های آزاد 
هنری تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، خواست تا هرچه سریع تر نسبت به پیگیری ثبت نام مدرسان خود در 
sso.farhang.  سامانه ی صدور کارت صالحیت اقدام کنند.    وی اظهار کرد: »متقاضیان کارت صالحیت می توانند به سامانه ی

gov.ir  مراجعه و پس از مطالعه ی شیوه نامه ی مربوطه تقاضای خود را ثبت کنند«.       شماره 65۱
جامعه ۲ تیر ۱400
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و  خشکسالی  از  را  کشور  این  »اهورامزدا 
دارای  جمله ی  این  بدارد.«  ایمن  دروغ 
پادشاه  این  مشهور  کتیبه ی  در  بزرگ 
در  که  می دهد  نشان  هخامنشی  بزرگ 
وجود  آب  دغدغه ی  نیز  باستان  ایران 
قرن  نیم  در  فقط  ایران  فالت  و  داشته 
نمی شده  محسوب  خشک  نیمه  اخیر 
است. اما همچنان این خشکسالی و دروغ 
است که خطر جدی از میان رفتن همان 

تمدن چندهزارساله  ا ست.
ضعف در مدیریت منابع آب به بحرانی ترین 
در  مسووالن  اما  رسیده  خود  نقطه ی 
مقابل به جای ارایه ی راه حل همچنان به 
برداشت بیشتر از سفره های آب زیرزمینی 
و روزمینی اصرار دارند و چانه ی سهم به 
گفته ی خودشان اندک صنعت را می زنند! 
نابخردانه ی  کشاورزِی  که  درجایی  یعنی 
ذخایر  مسووالن  همین  سوی  از  تشویقی 
آب زیرزمینی ما را به باد فنا داده، نه تنها 
نوع  این  کاهش  برای  جدی ای  برنامه ی 
برداشت از آب های زیرزمینی وجود ندارد 
صنایع  سهم  بودن  کم  بهانه ی  به  بلکه 
است  شده  دوچندان  هم  فشارها  معدنی، 
و در مقابل مسووالن از طریق رسانه ها به 
مردم برای یک دوش گرفتن ساده ناشی 
وجدانی  عذاب  تابستانی  گرمازدگی  از 

تزریق می کنند که مگو. 
یعنی همچنان خشکسالی و دروغ است که 
خطر جدی  برای تمدن ایرانی ست و باید 
جمله ی داریوش را بر طال بنویسند وقتی 
به دروغ  انتقال آب را برای مردم یک راه 
مشکل گشای  که  می زنند  جا  نهایی  حل 
انتقال  نیست.  آنکه  حال  است  چیز  همه 
عدیده ای  مشکالت  دارای  خودش  آب 

به  اجتماعی  تنش های  همچون  است 
عنوان مقدمه ای برای جنگ آب.

بارش ترین  کم  گذشت  که  زمستانی  در 
زمستان در ۵0 سال گذشته بود و آشکار 
پیش  سختی  تابستان  ما  استان  که  بود 

رو دارد. 
قبری  این  سر  بر  هنوز  آنکه  اما عجیب تر 
که در آن جنازه ای نیست میان دو بخش 

کشاورزی و معدن اختالف است. 
معدن  با  چهارگنبد  کشاورزان  اختالف  از 
تخت گنبد بر سر حقابه ی رود پلنگی به 
به  شده  سرازیر  آبریزهای  از  یکی  عنوان 
سدتنگوییه در شهرستان خودمان بگیرید 
تا اختالف بر سر انتقال آب هلیل رود در 

جنوب استان به شهر کرمان.  

زیر  آب های  ذخایر  کرمان  استان  در 
به  سدها  و  رودخانه ها  تاالب ها،  زمینی، 
اندازه کافی کاهش داشته است که باعث 
و  شده  کشاورزی  بخش  افتادن  رونق  از 
مجبور  جنوبی  شهرهای  مردم  از  بسیار 
مناطق  دیگر  در  کارگری  و  مهاجرت  به 

استان شده اند.
هلیل  سرشاخه های  آب  انتقال  موضوع 
رود به شمال استان کرمان نیز شرایط را 
از آنچه که بود برای اهالی جنوبی استان 

سخت تر کرده است.
استان  شمال  به  هلیل  آب  انتقال  پروژه  
محیط  غیر  و  غیرکارشناسی  طرح  یک 
در  چرا  نیست  مشخص  و  است  زیستی 
فارس،  خلیج  از  آب  انتقال  پروژه ی  کنار 

این پروژه را نیز کلید زده اند!؟ حال آنکه 
استاندار  مرعشی  حسین  این  از  پیش 
برای هفت  امروز  بنام  مدیران  از  و  اسبق 
باغ و شهر نو کرمان مدعی بود انتقال آب 

از دریا را مدنظر قرار داده اند. 
بنگریم  این موضوع  به  نظر هم که  از هر 
دو روش انتقال آب برای یک منطقه هیچ 

گونه توجیهی ندارد.
استان  جنوب  روستایی  زنان  سال هاست 
کرمان برای تامین آب موردنیاز خانه شان 
تُنگی بر سر گذاشته اند و راهی سرچشمه  

آب می شدند. 
از  بیش  کرمان  جنوب  سوزان  گرمای 
اعتقاد  به  اما  می طلبد،  آب  جایی  هر 
تیز  دندان  برایش  عده ای  معترضان 

کرده اند. معترضان اعالم کرده اند: »انتقال 
هزار  هفت  نابودی  یعنی  رود  هلیل  آب 

سال تمدن.« 
معتقدند  نیز  زیست  محیط  فعاالن 
گسترش  باعث  درازمدت  در  اتفاق  این 
ریزگرد ها و گسترش خشکسالی می شود.

اما دلیل این اعتراضات چیست و ماجرا از 
چه قرار است؟ آب هلیل رود قرار هست 
شرب  آب  تامین  و  صنعتی  مصارف  برای 
به مرکز استان یعنی کرمان منتقل شود.

آب  استان  جنوب  در  زیادی  روستا های 
آشامیدنی بهداشتی ندارند و همان تعداد 
چاه  از طریق حفر  تاکنون  که  هم  روستا 
توسط آبفا آبرسانی می شدند با انتقال آب 
چاه های  آب  سطح  کرمان،  به  رود  هلیل 
که  می شود  شور  و  رفته  پایین  موجود 
کیلومتر ها  از  روستایی  زنان  باید  دوباره 
آب  سرشان  روی  آب  دبه های  با  فاصله 

آشامیدنی خانوار شان را بیاورند.
آب  انتقال  این  به  معترضان  و  منتقدان 
مادران  خاطر  »به  می گویند:  ملتمسانه 
سر  از  دست  شده  هم  جنوب  رنج کشیده  

ته مانده های آب هلیل بردارید.«
دلگرم  را  کرمان  جنوب  مردم  آنچه  اما 
کرده و سعی می کنند با آن برای رسیدن 
حیات شان  مایه   نجات  و  هدف شان  به 
سردار  از  که  کلیپی ست  بجویند  توسل 
حاوی  کلیپ  دارند.  سلیمانی  قاسم 
تصاویری از او هست که قاطعانه می گوید: 
»انتقال آب هلیل رود خیانت است. با این 
کار نه فقط سد جیرفت که همه جیرفت 
این  با  می رود.  بین  از  کرمان  جنوب  و 
می رود،  بین  از  ایران  کوچک  هند  کار 
چه  نیستند  متوجه  جیرفتی ها  متاسفانه 
کمک  با  باید  مردم  می افتد!  دارد  اتفاقی 
را  کار  این  جلوی  مجلس  نمایندگان 

بگیرند.«

درس هایی که سیرجان باید از بحران دامن گیر آب در استان کرمان بگیرد؛

تنش های اجتماعی انتقال  آب
        سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده

انتقال آب از خلیج فارس به خراسان
اجرای  از  خراسان رضوی  منطقه ای  آب  شرکت  مقام  قائم 
خلیج  به سمت  سنگان  و  مشهد  از  آب  انتقال  خط  طرح 
از  انتقال  است. موضوع  داده  آینده خبر  ماه های  فارس در 
دریا به مشهد سابقه ای ده ساله دارد و در ابتدا مسئوالن به 
این نتیجه رسیدند که تأمین آب استان های شرقی کشور 
تفاهم نامه های  راستا  این  در  و  انجام شود  عمان  دریای  از 
انجام  هم  اجرایی  اقدامات  برخی  حتی  و  امضا  مربوط 
استانداری  از  رزم حسینی  علیرضا  اینکه  از  پس  اما  شد، 
وزیری  مقام  تصدی  برای  صمت  وزارت  به  خراسان رضوی 
انجام  جریان  در  مشکالت  برخی  وجود  باتوجه به  و  رفت 
عملیات اجرایی انتقال آب از دریای عمان به مشهد، پروژه 
اسفند  در  خراسان رضوی  به  خلیج فارس  از  آب  انتقال 

۱۳۹۹ با دستور حسن روحانی، رئیس جمهور، اجرا شد.
محمدصادق  ملی،  طرح  این  اجرایی  عملیات  آغاز  از  پس 
که  شد  این  خواستار  خراسان رضوی،  استاندار  معتمدیان، 
در جریان اجرای عملیات خط لوله انتقال آب به مشهد و 
در راستای سرعت بخشی به این پروژه، عملیات لوله گذاری 
از مشهد به سمت خلیج فارس هم آغاز شود و حاال قائم مقام 
در  که  است  گفته  خراسان رضوی  منطقه ای  آب  شرکت 
ماه های آینده با پای کارآمدن شرکت ایمواسکو اجرای طرح 
خط انتقال آب از مشهد و سنگان به سمت خلیج فارس نیز 

آغاز می شود.
علیرضا  رفتن  با  هم زمان  افزود:  دراین باره  طاهری 
تجربه  و  صمت  وزارت  به  خراسان رضوی  از  رزم حسینی 
موفقی که در زمینه انتقال ۱۳0 میلیون مترمکعب خط یک 
و  کرمان  به گل گهر سیرجان، مس سرچشمه  خلیج فارس 
مجموعه هایی  که  شد  داده  تشخیص  داشت،  یزد  چادرملو 
نیز  را  کار  این  سرمایه  و  دارند  نیاز  آب  به  به شدت  که 
خط   ۳ در  معدنی  و  فوالدی  مجموعه های  مانند  دارند، 

سرمایه گذاری کنند. 
اتصال آب شامل محدوده های  اینکه یک خط  بیان  با  وی 
دیگر  و خط  مشهد  و  بیرجند، سنگان  کرمان،  بندرعباس، 
بعدی  یزد، اصفهان و خط  بندرعباس،  شامل محدوده های 
از دریای عمان شامل محدوده های چابهار، زاهدان و زابل 
که  طرح  این  سرمایه گذاران  خوشبختانه  افزود:  است، 
قدرت  از  مالی  منابع  به لحاظ  و  دارند  نیاز  آب  به  به شدت 
آغاز  را  اجرایی  کار  هم اکنون  برخوردارند،  زیادی  بسیار 

کرده اند.

 خبر


