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 زهرا خواجویینژاد
همه میدانند در دولتآباد دارند آب قناتها را
میفروشند .از فرماندار گرفته تا رییس اداره امور منابع
آب ،شهردار هماشهر و...حتی دادستان هم دستور
صریح داده است که تانکرهای حمل آب توقیف
شوند اما نشده است .مسئله آبفروشی درسیرجان از
سالهای دور بر سر زبانهاست ،از همان سالهایی که
نشریات مرتب ازانتقال آب چاهها به گلگهرمینوشتند
و مسئوالن هم مدام تکذیب میکردند .حاال به گفتهی
رییس اداره امورمنابع آب سیرجان؛ آبفروشی ازچاهها
متوقف شده و به گفته سرپرست فرمانداری سیرجان
دالالن به خرید آب قناتها روی آوردهاند .درست است
خرید آب مسئلهی تلخی است اما این اتفاق زمانی تلختر
میشود که میفهمی فروشندگان آب ،خود کشاورزان
هستند .در اتفاقی بیسابقه به گفته شهرداری هماشهر
عمده کشاورزان دولتآباد در پی از بین رفتن محصول
بادامشان به آبفروشی روی آوردهاند .درد زمانی بیشتر
میشود که مشخص میشود کشاورزان هر تانکر
آب را به بهایی اندک آن هم  250تا  300هزار تومان
میفروشند.
 فروش آب خیانتی است که در آینده کسی
جوابگونیست
بخشدارپاریز از این اتفاق باخبر است و میگوید :در
جریان فروش آب قناتها توسط کشاورزان این منطقه
هستیم و در جلسات هم بودیم و باید نیروی انتظامی
جلوی این کار را بگیرد .ما هم به این قضیه معترض
هستیم و چندین مرحله هم تا االن کالنتری را فرستادیم.
ولی متاسفانه همچنان ادامه دارد .مجتبی صادقیان
ادامه میدهد :متاسفانه کشاورزان چون درآمد خیلی
خوبی برایشان دارد ،خودشان دارند سنگ این کار را به
سینه م یزنند و درواقع یکی ازمعضالت ما این است که
خود کشاورزان نمیدانند که دارند چه لطمهای به این
منطقه م یزنند و با فروش آب دارند این منطقه را برای
چندسال آینده نابود میکنند .به گفته او درست است
کشاورزان به خاطر از بین رفتن محصولشان درآمدی
ندارند اما اینکه آب منطقه را دارند میفروشند واقعا
خیانتی میکنند که در آینده کسی جوابگو نیست؛ «در
این زمینه جلسهی شورای تامین برگزارو مقررشد نیروی
انتظامی جلوی این کاررا بگیرد اما چرا این کارهمچنان
ادامه دارد را نمیدانم ».وی افزود :همهی مسئوالن در
جریان این قضیه هستند و مصوبه شورای تامین این بود
که یک قطره آب جابهجا نشود.
 کشاورزان هرتانکر آب را حدود  250هزارتا
 300هزارتومان میفروشند
مرتضی مسعودی شهردار هماشهر هم با اعالم
این که در جریان این موضوع قرار دارد ،میگوید :در
همین راستا نامهای هم به آقای دادستان زدیم و ایشان

به اداره آب منطقهای دستور دادند
جلوی کار گرفته شود .همچنین
جلسهای با قید فوریت گذاشته
و تصمیمگیری شد که سریعا با
این افراد برخورد شود .وی ادامه
میدهد :این حکم را دادستان
داده است اما االن دارند به صورت
قاچاقی این کار را انجام میدهند
چون قبال خیلی رسمیتر بود یعنی
اینکه هیچ ممانعتی برایشان نبود.
او که برایش آسفالت مهمتر از آب
است و میگوید :البته من به عنوان
شهردار عالوه بر این شاکی از بین
رفتن مسیرهای آسفالتیمان بودم.
چون آسفالتهای ما آسفالت
خیابان و کوچهای است که برای
وزن یک سواری طراحی شده است
نه اینکه برای یک تریلی با وزن 24
تن بار و  12تن هم وزن خودش
است که حدود  50تن وزن دارد.
این درخواست را هم دادیم و از
این بابت شاکی شدیم .مسعودی
معتقد است :االن با همین افرادی
که به صورت پنهانی کار میکنند
برخورد میشود .فقط باید گزارشها
را به موقع بدهند که چه زمانی دارند
آب را بارگیری میکنند .چون دو
س ه تا از مناطقی که قبال بارگیری
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میشد توسط آب منطقهای و نیروی
انتظامی با حکم آقای دادستان پلمپ شدند .او درمورد میداد آب مورد نیازش را ازهمین محل تامین میکرد.
اینکه برخی مردم دولتآباد آبفروشی را به بعضی افراد خیلی ازشرکتهای گلگهر که تولید دارند قطعا به آب
منتسب میدانستند میگوید :نمیتوانیم دقیقا بگوییم نیازدارند.
او به معضل کشاورزان منطقه اشاره میکند و
این کارتوسط چه کسانی انجام میشود .چون هرکسی
حتی اگر یک ساعت آب داشته است یک استخر یا میگوید :کشاورزان این منطقه عموما درزمینه کشت
حوضی برای خودش زده و دارد آب را انتقال میدهد بادام فعالیت دارند و متاسفانه آفتی به جان درختان بادام
و نمیتوانیم منحصرا بگوییم آقای فالنی و فالنی دارند افتاده است که هرکدام ازدرختان بادا م که ازسرمازدگی
این کار را انجام میدهند .عمده کشاورزان این منطقه جان سالم به درببرند به دلیل این آفت بازهم بادامشان
که آب داشتند دارند این کار را انجام میدهند .سابقا تولیدمغزنمیکند.
او در مورد نرخ فروش آب میگوید :نرخ فروش
هم بهشان اخطار داده شده اما عمدهشان این کار را
انجام میدهند .او میگوید :واقعیت هم این است آب در این منطقه قاعدتا باال نیست چون آب و
وقتی کشاورزی برایشان درآمد ندارد میآیند وارد این فاضالب شهری چاههایی دارند که قابل شرب نیستند.
عرصه که پولش نقدتر است میشوند .شهردارهماشهر اینها مجوزی دارند که آب را میفروشند .برای همین
درجواب این سوال که این آب به کدام شرکت گلگهر کشاورزان این منطقه آب را به قیمت ارزانترمیفروشند
منتقل میشود میگوید :دقیقا نمیدانم .یک سریها و همین امر سبب شده برای ماشینها میصرفد که
سراه مخزنی است و آنجا آب را خالی  40کیلومتر مسافت را بیایند و برگردند واال داخل شهر
که نزدیک پلی 
میکنند ،دستهی دیگرآب را مستقیم به گلگهرمیبرند ،که بهشان آب میدهند اما قیمت برایشان نمیصرفد.
عالوه بر آن راهآهن هم که در این منطقه کار انجام وی افزود :دقیقا نمیدانم در دولتآباد آب را چقدر

کشاورزان آب قناتهای دولتآباد را به شرکتهای گلگهر میفروشند

آبفروشی قناتهای دولتآباد

میفروشند اما تا جایی اطالع دارم تانکری را که  36هزار
مترمکعب گنجایش دارد حدود  250هزار تا  300هزار
تومانمیفروختند.
مسعودی درجواب این سوال که برخورد با تانکرها با
سراه با هماهنگی
چه نهادی است ،میگوید :قرارشد پلی 
نیروی انتظامی برخورد کنند .این موضوع به طورکلی به
شهرداری مربوط نمیشود ما نگرانیمان بیشتربه خاطراز
بین رفتن آسفالت بود و ازطرفی به عنوان یکی ازاعضای
کمیته حفاظت از آب در این قضیه ورود پیدا کردیم
و اال شهرداری وظیفهای در قبال متوقف کردن اینها
ندارد .او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پس
وظیفه برخورد و نظارت برعهده چه نهادی است ،اذعان
دارد :برخورد با اینها برعهده آب منطقهای است و خود
آب منطقهای هم راسا نمیتواند اقدام بکند باید با حکم
دادستان و هماهنگی نیروی انتظامی باشد.
پولی که صنایع بابت آب میدهند
وسوسهانگیزاست
محسن اسدی رییس اداره امور منابع آب هم در

جریان موضوع قرار دارد و میگوید :در منطقه بلورد و
دولتآباد دارند آبفروشی میکنند ما پیگیری کردیم
جلسه شورای تامین برگزار شد با آقای دادستان هم
مکاتبه کردیم و تا االن سه جلسه در این خصوص
برگزار شده است .نهایتا آقای دادستان دستور دادند
تانکرهایحمل آب توقیف شوند پس از آن ما اقدام
کردیم و در بلورد خوشبختانه این موضوع جمع شد
اما در دولتآباد هنوز ادامه دارد .وی ادامه میدهد :ما
با نیروی انتظامی و پاسگاه هماشهر هماهنگی کردیم
که برخورد کنند اما هنوز ادامه دارد و باید یک مقدار
جدیتر برخورد شود .چون دادستان به پاسگاههای
منطقه دستوردادند با تانکرهای حمل آب برخورد کنند.
دربلورد برخورد قاطعتری شد و این مشکل حل شد اما
در منطقه هماشهر هنوز کمی ادامه دارد .باید پاسگاه
با قاطعیت بیشتری برخورد کند تا ماشینها توقف و
قضیه جمع شود .محسن اسدی معتقد است :پولی
که صنایع بابت آب میدهند وسوسهانگیز است برای
همین تمام مالکان منابعآبی شهرستان ،ازچاهها گرفته

تا قناتها ترغیب میشوند آبشان
را بفروشند .او با بیان اینکه در ابتدا
مالکان چاههای کشاورزی شروع
به آبفروشی کردند ،میگوید :ولی
چون در آن قضیه بحث چاه بود
و با موتورپمپ آبش استحصال
میشد جلوی چاهها را گرفتیم چون
میتوانستیم برویم چاهها را پلمپ
کنیم ،برقش را قطع کنیم و جلوی
کار را گرفتیم اما قنوات قضیهشان
فرق میکند .قنوات چون آب به
صورت خودکار بیرون میآید جایی
برای پلمپ ندارد و نمیتوان قنات
را پلمپ کرد .قنات برق ندارد که
بشود برقش را قطع کنیم به این
خاطر ما به مشکل برخوردیم .در
قضیه چاهها حدود  16حلقه چاه را
پلمپ و برقشان را قطع کردیم و
پس از اینکه آبفروشیشان را جمع
کردند دوباره چاهها را باز کردیم .اما
قناتها قضیهشان فرق میکند .نه
موتورپمپ دارند نه برق دارند ،هیچی
ندارند حتی بعضیهایشان دوش
هم ندارند و جوری درست کردند
تانکرها پایین میروند و صاف آب
قنات وارد تانکر میشود .و هیچ
کارشان نمیتوانیم بکنیم مگر اینکه
جلوی تانکرها گرفته شود.
او در مورد نوع برخورد با تانکرها
هم میگوید :وقتی تانکربه عنوان ادوات تخلف توقیف
شود خودش یک جریمه مالی زیادی برای صاحب تانکر
است.
اسدی با تاکید براینکه قناتهای منطقهی هماشهر
قناتهای پرآبی هستند ،میگوید :خیلی بارندگی و
خشکسالی رویشان تاثیر ندارد .البته اگر چندین سال
خشکسالی شود به هرحال روی قنات هم تاثیرمیگذارد
اما اینها مثل قناتهای کوهستانی و قناتهای بلورد
نیستند که با بارندگی پرآب و با خشکسالی کمآب شوند.
وی افزود :در آن منطقه از دوسه تا قنات دارند
آب را میفروشند .االن صنعت به آب این قناتها
نیاز دارد و آبشان را میبرد .متاسفانه کشاورزان فریب
میخورند و آبشان را میفروشند اما بعد از اینکه آب
خلیجفارس برسد ،دیگرصنعت به آب اینها نیازندارد
و کشاورزیشان نابود میشود و یک مقدارباید خودشان
هم دراین قضیه هوشیارترعمل کنند.
وی ادامه میدهد :در این منطقه مالک یکی و
دوتا نیست که بشود برایشان جلسه گذاشت .تا االن

سه چهارتا کشاورز را به دادگاه معرفی کردیم و پرونده
برایشان تشکیل دادیم اما دوباره یک نفردیگریک جای
دیگر شروع به آبفروشی میکند این متاسفانه یک
رویهای شده و پولی که صنعت میدهد وسوسهانگیز
شده برای تعدادی از کشاورزان.
شرکتهای منطقه گلگهر اعالم کردند که
تقریبا 300تا تانکرآب نیازدارند
سرپرست فرمانداری سیرجان میگوید :در بحث
آبفروشی جلسهی شورای تامین نداشتیم و فقط
جلسه مدیریت منابع آب شهرستان بود که دوتا جلسه
برگزارکردیم که درجلسهی اول به شرکتهای منطقه
گلگهر اعالم کردیم که میزان آب موردنیازتان را که
با تانکرحمل میکنید به ما اطالع دهید .نهایتا تمامی
شرکتهایمنطقه اعالم کردند کهمجموعشانتقریبا
 300تا تانکر آب است .سهراب بهاالدینی در پاسخ
به این سوال که این  300تا تانکر با چه گنجایشی،
میگوید :دقیق نمیدانم  30هزارلیتر .البته من خودم
در جلسه نبودم .بعد ما آمدیم این تعداد را تقسیم
کردیم .به طوری که آب  50تا تانکر از طریق چاههای
پایگاه دریایی که مجوزش هم گرفته شده تامین شود
و بقیهشان را شرکت آب و فاضالب شهری از طریق
چاههایی که دارد و غیرقابلشرب هستند تامین کند.
برداشت آب را از آب قنوات و چاههای کشاورزی
ممنوع و اعالم کردیم و اگرهم جایی ببینیم این کار
دارد انجام میشود مانع میشویم .ضمن اینکه خود
آقای دادستان هم تاکیدشان بر این بود که استفاده
از آب چاههای کشاورزی و قنوات بدون مجوز امور
آب و جهادکشاورزی ممنوع است و صورتجلسه شد.
اینکه هنوزهم دارند در آن منطقه آبفروشی صورت
میگیرد غیرقانونی است و اگر کسی دید به ما اعالم
کند تا ما از طریق مرجع قضایی جلویش را بگیریم.
بهالدینی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه
دلیل اقبال تانکرها از آب قنوات دولتآباد به دلیل
قیمت پایین نسبت به شرکت آب و فاضالب است،
گفت :معموال خود تانکرها آب نمیخرند و داللهایی
هستند که واسطه بین کشاورز و شرکتهای
پیمانکاری میشوند و آب را به قیمت ارزان از کشاورز
میخرند و با قیمت باال به شرکتها میفروشند .در
گذشته یک تفاهمنامهای بین گلگهرو آب منطقهای
کرمان بسته شده که طبق آن درسال گلگهرمیتواند
 7میلیون مترمکعب ازسد تنگوییه استفاده کنند که
به دلیل مسایل اجتماعی و تامین آب شرب مردم
موضوع منتفی شد و قرارشد ازچاههایی که قابلیت
شرب ندارند آب گلگهر را تامین کنند .هرچند که تا
پایان سال فاز اول پروژه انتقال آب از خلیجفارس به
پایان میرسد .تا آن زمان ناچارا مجبوریم شرکتها از
طریق تانکرآبشان را تامین کنند

شهردار سیرجان در خصوص اقدامات شهرداری در سطح شهر به مناسبت ماه محرم مطرح کرد:

اکران  50بیلبورد ویژه ماه محرم در سطح شهر
دكتر سروشنيا شهردار سیرجان با اعالم
این خبر به پاسارگاد گفت :به مناسبت فرا
رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت
اباعبداهللالحسین علیهالسالم 50 ،بیلبورد و
 ۱۰۰بنر در سطح شهر اکران شده است.
وی به مفاهیم این بیلبوردها و بنرها اشاره
کرد و افزود :محتوای این بیلبوردها اغلب
ارزشهای دینی ویژهی ماه محرم و شهادت
سیدالشهدا علیهالسالم است .همچنین این بنرها
به بحث پيشگيري از بيماري كرونا اشاره دارند و
در بعضی بیلبوردها نیز یاد و خاطره سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی گرامی داشته شده است.
شهردار سيرجان عنوان کرد :عالوه بر بیلبوردها
و بنرها ،پرچمهاي سیاه منقش به نام مبارک
حضرت اباعبداهلل الحسین علیهالسالم و حضرت
ابوالفضلالعباس علیهالسالم نیز در سطح شهر
نصب شده است.
شهردار سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد
عنوان کرد :با توجه به اینکه در شرایط فعلی،

شیوع بیماری کرونا محدودیتهایی را در
برگزاری مراسم ویژهی دههی نخست ماه محرم
ایجاد کرد ،تالش کردیم با اکران این بیلبوردها
و پرچمهای سیاه ،شهر سيرجان رخت عزا
به تن کند و فضای شهر حال و هوای محرم
داشته باشد .وی ادامه داد :شهرداری متناسب
با مناسبتهای مختلف اقداماتی برای فضاسازی
در سطح شهر انجام میدهد و ماه محرم هم یکی
از همین مناسبتها است و باید فضای شهر نیز
حال و هوای معنوی و مذهبی بیشتری در این
ایام بگیرد.
به گفتهی سروشنیا ،نوشتن  60متر پارچه
مشکی در خصوص محرم و نصب در سطح شهر،
نصب  150عدد بنر تکی و تیربرقی محرمی در
سطح شهر ،نصب حدود چهار هزار متر ریسه در
سطح شهر ،نصب  30عدد کتیبه  1×3تیر برقی
در سطح شهر ،نصب  30عدد کتیبه پارچهای
 50×70در بلوار سردار جنگل ،نصب  12عدد
پرچم چاپی  60×1در میدان شهرداری و نیز

تزئینات ویژه درب شهرداری -میدان شهرداری-
داخل شهرداری ،نصب پرچمهای پلهای دفاع
مقدس ،شهید فتحی ،شهدای غواص ،میدان
امامعلی(ع) ،میدان کشتی و نصب پرچمهای
سهگانه دکلهای ورودی شهر در میدان
امامعلی(ع) ،میدان شورا و میدان کشتی ،از
جمله اقدامات انجام شده توسط شهرداری است
به طوری که این خدمات تمام سطح شهر را
پوشش دهد و اطالعرسانی محرم فقط در یک
نقطه متمرکز نباشد.
محمدرضا قلیچخانی مديريت ارتباطات
شهرداري نیز در خصوص اقدامات ویژه در
اطالعرسانی ماه محرم در سطح شهر به
پاسارگاد گفت :شهرداری سیرجان با همکاری
روابطعمومی و اموربینالملل مجتمع معدنی
و صنعتی گلگهر و شرکتهای تابعه گلگهر
توانست خدمات خوبی را ارایه دهد تا در همهی
نقاط شهر متناسب با ماه محرم این اطالعرسانی
انجام شود.

پس از سالها انتظار اتفاق افتاد:

انتصاب مدیران متخصص بومی در گهرزمین
 اطالعرسانی
پس از انتصاب دکتر وحید میرزایی به عنوان مدیر عامل شرکت سنگ
آهن گهرزمین ،طی احکامی از سوی مدیرعامل شركت  4مدیر جدید
معرفی شدند.
به گزارش روابطعمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین؛ بر اساس این
احکام که به صورت جداگانه صادر گردید است ،آقایان :مهندس محمد
بهنیا به عنوان معاون اداری و پشتیبانی؛ مهندس شهرام نیکویان به عنوان
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل؛ مهندس محسن نجفآبادی به عنوان
سرپرست سایت و مهندس توحید قاسمی به عنوان سرپرست مدیریت
فنآوری و ارتباطات منصوب شدهاند .نکته کلیدی و حائز اهمیت در
صدور این احکام عدم نگاه صرفا بومیگرایی به انتصابات بوده است و در
احکام صادر شده عالوه بر بومیگزینی؛ تخصصگرایی و شایستهساالری
نیز به وضوح مالحظه می شود .به نظر میرسد با توجه به موج رضایتی
که از سوی بدنه کارگری پس از اعالم خبر این انتصابات شاهد آن هستیم
و با توجه به مقبولیت و محبوبیتی که این مدیران در بدنه کارگری شرکت
گهرزمین طی سالهای اخیر کسب کردهاند باید منتظر روزهای خوش
آتیه مدیریتی برای دکتر میرزایی در این شرکت بود .کما اینکه هنوز
ابتدای این راه است و انتظار انتصابات تازه ،چندان دور از ذهن نیست.

مهندس شهرام نیکویان

مهندس محمد بهنیا

مهندس توحید قاسمی

مهندس محسن نجفآبادی

