ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﺗﺮاژدی ﺗﻠﺦ ﺑﯽآﺑﯽ در ﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر

"ﺑﺤﺮان  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯽآﺑﯽ" در ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﯾﺮان /ﺑﯽآﺑﯽ ،ﻣﺮدم
" ۴۳۸روﺳﺘﺎ" را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورد /ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آبﻫﺎی
ﻣﮑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺒﺮ 1489223 :ﺳﺮو�ﺲ :اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
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ﺑﺤﺮان آب و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آب در ﭼﺎﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﻧﺰ�ﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورده و وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮔﻮ�ﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ "ﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر" ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻧﻘﺪری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ "ﻗﻠﺐ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان" دﻏﺪﻏﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮد
ﻣﻈﻠﻮم و ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﯿﺶ از  50ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎریﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر آبﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﻣﮑﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐ
ﺗﺸﻨﻪ و ﻃﺎﻟﺐ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ 90 .درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی  18ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد آب ر
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن  438روﺳﺘﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان از �ﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺘﺮک آب)ﻫﻮﺗﮓ( اﺳﺖ ،از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺤﺮان ﻃﻮﻻﻧﯽ آب در ﺷﻬﺮ  120ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر

"از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ �ﺎد دارم ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻬﻢ واﻟﺪ�ﻨﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢآﺑﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ".اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از در
و دلﻫﺎی اﺧﯿﺮ �ﮑﯽ از ﺳﺎلﺧﻮردهﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮده .آنﻃﻮر ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
ﮔﻮ�ﺎ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در آن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده ،وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ آب ﺷﻬ
ﭼﺎﺑﻬﺎرﻫﻤﭽﻨﺎن �ﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر  120ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و آب آن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ در  2روز از ﻫﻔﺘﻪ آب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن از ﻫﻤﯿﻦ  2روز در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ.
�ﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺷﺒﮑﻪ آبرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ از ﻫﻤﯿﻦ آب ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی  2روزه ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و آب را از ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎر آبرﺳﺎﻧﯽ ﺧﺮ�ﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

آﺻﻒ ﺑﻠﻮچ ﻣﯽاﻓﺰا�ﺪ :اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻮض آب اﻧﺒﺎر دارﻧﺪ و آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﺧﺮ�ﺪاری ﺷﺪه ﺧﻮد را در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ از اﯾﻦ آب ﺑﺮای ﺷﺴﺖوﺷﻮ و اﺳﺘﺤﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺰ آب ﻣﻌﺪﻧﯽ �ﺎ آب ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ر
ﺧﺮ�ﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﺰ�ﻨﻪ  4ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮض آب اﻧﺒﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ،آب را در ﻇﺮف ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.

آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺳﻮده ﮐﻨﺎرک ﺗﻮان آبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  180ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﻧﺪارد

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﻋﻤﺮ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﮑﻪ آبرﺳﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ 65
ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮد و �ﺎﺳﺨﮕﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻮب درو�ﺸﯽ آب ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر از آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﮐﻨﺎرک ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ
 50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  39درﺻﺪ از ﻫﻤﯿﻦ آب ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﺪر ﻣﯽرود.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺘﺮس آب ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮﯾﻦﮐﻦ ﮐﻨﺎرک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪاز

ﺧﻮد ﺑﺎ�ﺪ آب ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﮐﻨﺎرک ،ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪ�ﻤﯽ آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﮐﻨﺎرک  28ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  12ﻫﺰار و  500ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ 120
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و  3000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از آب آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪوداً  4000ﻧﻔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻘﺴﯿ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  43ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎن آب ﺷﺮﯾﻦﮐﻦ  8000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ  3ﻫﺰار و 500
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ �ﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪوداً  4000ﻧﻔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﻌﻤﺖ آب ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻢﺟﻮار آن  2روز در ﻫﻔﺘﻪ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ  120ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی آ�ﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آب ﺷﺒﺎﻧﻪروزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻌﻠﯽﺑﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽاﻓﺰا�ﺪ 12 :ﻫﺰار و  500ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎرک در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ 17
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺎ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر  18ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک آب دارد� ،ﻌﻨﯽ ﺑﻪ  1000ﻧﻔﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺎ آب ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮐﭙﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ �ﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻔﺎف آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی "ﮔﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺗﺮک" �ﺪ�ﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻗﻄﺐ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان

ﮔﺎﻟﻦﻫﺎی  10ﻟﯿﺘﺮی و  20ﻟﯿﺘﺮی آب ﮐﻪ روی ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺒﻮری در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﻘﺪر ز�ﺎد اﺳﺖ ﮐ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌ
ﺷﺮق ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮض آب اﻧﺒﺎر دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ�ﺪ ﺣﺘﻤﺎً از ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎر آب ﺧﺮ�ﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐ
آب ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی  2روزه ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎز �ﮏ ﻫﻔﺘﻪ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آب ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی را ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
�ﮑﯽ از ﺗﺎﻧﮑﺮداران ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب را

 3000ﺗﻮﻣﺎن از ﭼﺎهﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎی "ﻋﻮرﮐﯽ و ﻧﮕﻮر" ﺧﺮ�ﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ را ﺑﯿﻦ  400ﺗﺎ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.

ﻓﺎروق رﺋﯿﺴﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽاﻓﺰا�ﺪ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر  35دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ  19ﺗﺎﻧﮑﺮ دوﻟﺘﯽ و
ﺗﺎﻧﮑﺮ اﺳﺘﯿﺠﺎری اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﺎهﻫﺎی آب
ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻣﺤﺪود و ﻗﺪ�ﻤﯽ ﺗﻮان آبرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  280ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣ
اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮان ﺗﻌﻤﯿﺮ و اﺟﺎره ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺪارد.

آب در ﮐﻮزه و ﻣﺎ ﮔﺮد ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮد�ﻢ؛ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آب ﻋﻤﺎن

ﻣﺜﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺜﻞ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮوف "آب در ﮐﻮزه و ﻣﺎ ﮔﺮد ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮد�ﻢ" اﺳﺖ؛ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮐﻨﺎر آبﻫﺎی
ﺑﯽﮐﺮان ﻋﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای �ﺎ�ﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﯽآﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺮﯾﻦﺳﺎزی آب در�ﺎﺳﺖ.

ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺟﻠﺴﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮ�ﺪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه در آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺟﺎﻣ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ آن رﻓﺖ.

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻮ�ﺎ ﺳﻌﯿﺪی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب را ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻔﺮ�ﺤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آب ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه آب و ﮐﺸﺎورزی را دارد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻋﻀ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ :از ﺑﺨﺶ "زرآﺑﺎد" ﮐﻨﺎرک ﺗﺎ "�ﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ
در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺣﺪاث ﺣﺪاﻗﻞ  5ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام  200ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎ
اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر اﯾﺮانژاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺣﺪاث آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ اﻋﻼ
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺪهای ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﺮانژاد درﺑﺎره "دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ" ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن را در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.

ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻌﻠﯽﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮ�ﺪ� :ﮏ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار ﺑﻮﻣﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاری و اﺣﺪاث
آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ  20ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد و در ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺎه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن �ﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪادهاﻧ
و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽآﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ اﻓﺰا�ﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

�ﮏ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  9000ﻧﻔﺮی روﺳﺘﺎﻫﺎی "�ﺴﺎﺑﻨﺪر،ﮔﻮاﺗﺮ و �ﺸﺖ" در ﺷﺮق
ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮارداد او د
ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﮔﺰارش از ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

