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سنگ قبرهای سفارشی

صدور  ۲۵مجوز فعالیت مشاغل خانگی
 ۲۵مجوز فعالیت مشاغل خانگی از ابتدای سال در خراسان جنوبی صادر شد.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استان گفت:از
مجموع  25مجوز صادر شده امسال  ۲۲مورد در قالب افراد مستقل و  ۳مورد
در قالب پشتیبان بوده است« .راستگو» با بیان این که بیشترین مجوز های صادر
شده در حوزه صنعت ،معدن  ،تجارت و کشاورزی است ،افزود :با صدور این
مجوزها برای  ۳۴نفر شغل ایجاد شده است .وی گفت :همچنین از ابتدای سال
 ،تعداد  ۲۱طرح مشاغل خانگی از یک میلیارد و  ۴۹۹میلیون تومان تسهیالت
مشاغل خانگی سهمیه سال  ۹۹بهرهمند شده اند.

حرف هایی از جنس مرگ و زندگی؛ برخی تلخ و اشک آور ،برخی شادی آفرین
قبرشرامهیاکندتامباداروزیکهبرایهمیشهخاموش
شود ،از ذهن ها برود و کسی به سراغش نیاید.

اکبری
«بنویسید بعد مرگم روی سنگ /با خطوطی نرم و زیبا و
قشنگ /این که این جا خفته در این گور سرد /بودنش
را هیچ کس باور نکرد»« ،بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه
کنم /من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم /بهر هر درد
دوایی است به جز داغ جوان /من به دردی که بر او نیست
مداوا چه کنم»« ،ای خاک تیره پدر ما را عزیز دار /این
نور چشم ماست که در برگرفته ای» و  . ...ردیف ،ردیف
لوح های سیاه و سفید ،نام و نشان هایی حک شده بر
صورت دارند .پیر ،جوان ،کودک ،نوجوان و  ، ...خیلی
هایشان مدت هاست طلوع و غروب خورشید را ندیده و
راهی سفر آخرت شده اند .برخی هایشان زنده و انگار
دل از دنیا شسته و با آن که چشم در چشم فرشته مرگ
نشده اما زودتر از موعد راهی این ایستگاه شده اند .این
جا یک ایستگاه مانده به آخر ،کارگاه سنگ قبر نویسی
است ،این جا به دقیقه نرسیده ،کاغذ اخبار مرگ پر می
شود.پای صحبت مرد سنگ تراش که می نشینی از زنده
و مرده گفته ها بسیار دارد اما تلخ ها بیشتر است .قلم می
زنند و می تراشند و نام و نشان را حک می کنند ،آرامگاه
شادروان  ،...به یاد پدر  ،...آرامگاه جوان ناکام  ...و این
رشته ادامه دارد.تاریخ روزی که چشم ها را گشوده و آن
روز که نفس ها بر سینه سوار و همراه فرشته مرگ شده
است یک به یک از نگاه می گذرانم .برخی سنگ ها تاریخ
وفات ندارند .وقتی می پرسم چرا تاریخ نزده اید ،می
گوید :سفارش مشتری و هنوز زنده است .زودتر آمده
است تا قبل از این که دستش از دنیا کوتاه شود ،سنگ

دفتر خواندنی خاطرات سنگ تراشی
«پیشکار» 27 ،سال سن دارد .از هفت سالگی در کنار
پدر ،سنگ قبر تراشیده و شناسنامه آخرت بسیاری را بر
سنگسردوسختحککردهاست.ازآنهاییمیگوید
که از روی نداری و فقر لوحی کوچک سفارش می دهند و
حتی هزینه همان را هم ندارند .نقطه مقابلش هم گاهی
برایش عجیب می نماید وقتی برخی به دنبال گران ترین
سنگ قبرها هستند .این جا بیرجند ،کمترین سنگ قبر
 150تا  250هزار تومان و گران ترین ها  15میلیون
تومان قیمت دارد .می گوید :سنگ قبر الکچری همان
 11میلیون است .بیرجند کشش سنگ قبر گران تر را
ندارد .با چشم دیده ام که خانواده هایی آمده اند سنگ
قبر سفارش بدهند و با آن که متوفی مرفه بوده اما برای
پرداخت هزینه سنگ قبر پاهایشان سست شده است.
خاطره ای عجیب را در دفتر سنگ قبر نویسی ورق می
زند .زن جوان  30ساله ای پس از این که با همسرش
مشاجره کرده بود ،چون رنجیده خاطر بود روز بعد برای
خودسنگقبرسفارشداد،چندروزبعدوقتیهمسرش
متوجهشدبامراجعهبهسنگتراشیگالیهکردوبساطی
به راه افتاد که . ...جوان سنگ تراش ادامه می دهد:
پدرم جزو اولین سنگ تراش های شهر بوده است و
من نیز از هفت سالگی کنار پدر سنگ تراشی آموخته و
سنگ قبرهای بسیاری را نوشته ام .در این  20سالی که
کار کرده ام ماجراهای بسیاری برایم رقم خورده است و
سنگ قبر پدر را خود آماده کرده ام.
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هدایت تحصیلی هنرستانی ها در اواخر تیر

تلخ ترین سنگ نویسی برای قربانیان
محور دلهره
در لوحی دیگر از سیاه و سفید سنگ قبر نویسی پسر
جوانی می گوید که جوانی برای سفارش سنگ قبر پدر
تازه فوت شده اش مراجعه کرد اما هنوز کفن پدر خشک
نشده و یک هفته نگذشته بود که مادر برای پسرش هم
رخت عزا به تن کرد و خانواده اش هنوز چهلم پدر نرسیده
بود که برای مرگ دلخراش پسر جوانشان سنگ قبر
سفارش دادند .او ادامه می دهد :برخی ها پس از مرگ
برای خانواده هایشان عزیز می شوند .انسان ها تا وقتی
زندههستندقدرهمرانمیدانندووقتیکهمرگبهسراغ
یک نفرشان می آید دیگران برای گرفتن بهترین جا و
مکان در قبرستان ،تهیه گران ترین سنگ قبر  ،خود را به
آب و آتش می زنند و از این قبیل مشتری ها کم نداشته ام.
تلخترینسنگقبرنویسیاشهممربوطبهمرگپنجنفر
از اعضای یک خانواده در جاده مرگ است .پیشکار می
گوید :این را حتما بنویسید .جاده بیرجند  -قاین جاده
مرگاست.مادربیرجندوقاینسنگتراشیداریم.جزو
قدیمی ترین سنگ تراش ها هستیم و بسیاری از سنگ
هایی که برای متوفیان این محور تراشیده ایم جزو تلخ
ترین داستان های کاری ما شده است .او با آن که برای
زنده و مرده بسیار سنگ قبر نوشته اما برای خود به چنین
چیزی فکر نکرده است .می گوید :کسی خواهد بود که
برای من هم سنگ قبر بتراشد.

الکچری بازی نداریم
دیگر سنگ تراش شهر در نزدیک ترین نقطه به جایگاه
ابدی مردگان ،تلخی های بسیاری دیده است و برای
برخی ها بسیار تلخ تر سنگ قبر تراشیده است .تلخ ترین
خاطره اش ،روزی است که برای خواهر جوانش سنگ
قبر تراشیده است .آه می کشد و بغض امانش را می
گیرد .ادامه می دهد :اگر بخواهید از تلخی های کار ما
بنویسید یک دفتر از صبح تا ظهر سیاه می شود .این جا

چندان الکچری بازی نداریم ،گران ترین سنگ قبر 11
میلیون تومان است« .علی نژاد» می گوید :از سال 73در
اینحرفهفعالیتدارم.تلخیهایبسیاریبرمنگذشته
است اما خاطره عجیبی هم در ذهن دارم .او اظهار می
کند :مرد جوانی بعد از دو روز سنگ قبر سفارش داده
شده برای مادرش را که بر اثر ایست قلبی جان داده
بود باز پس فرستاد و خبر داد که پس از خروج مادرش
از سردخانه متوجه نفس کشیدنش شده اند و  . ...می
گوید :خیلی ها به او مراجعه کرده که حیات داشته اند اما
برای زندگی پس از ممات سنگ قبرشان را سفارش داده
و جای خالی تاریخ مرگ را خانواد هایشان پر کرده اند .از
پیرمردی می گوید که آمده و گفته است ،می داند تا یک
هفته دیگر بیشتر زنده نیست .خود را برای مرگ آماده
کرده و سنگ قبرش را سفارش داده است یا بانویی که
سرطان داشت و خودش سنگ قبرش را سفارش داد و
پس از مدتی خانواده اش به دنبال سنگ قبرش آمدند .او
ازجوانیصحبتمیکندکهبراثرتصادفجانیکنفررا
گرفت و پس از آن دچار افسردگی شد و برای خود سنگ
قبر سفارش داد و والدینش پس از مطلع شدن از ماجرا
براینجاتشازدنیایافسردگیقدمبرداشتند.اونوشته
سیاه سنگ تراشی را برای  6نفر از اعضای یک خانواده
حک کرده است .از بازماندگان متوفایی می گوید که با
وجودمرفهبودنبرایهزینهسنگقبربایکدیگرمشاجره
می کردند یا خانواده هایی که به سبب فقر و نداری بیشتر
از آن که عزادار متوفی باشند عزای هزینه سنگ قبر و قبر
دارند .ازمردیمیگویدکهوقتیبرایفرزندخواندهاش
سنگ قبر سفارش می داد برای خود نیز دست به کار شد
و گفت که پس از مرگم به سراغ این سنگ قبر خواهند
آمد .عجیب ترین صحنه ای را هم که دیده  ،جنازه ای بود
که پس از  30سال سالم و فقط کفنش پوسیده شده بود.
بد نیست بدانید این جا هم سنگ قبر چینی و خارجی
(برزیلی) وجود دارد .علی نژاد می گوید :سنگ قبر600
هزار تومانی به شش میلیون تومان رسیده است .تلخی
بسیار داریم اما قلم را یارای نوشتن نیست.

هدایت تحصیلی دانش آموزان هنرستانی اواخر تیر انجام می شود« .فرازی»
رئیس اداره امور تربیتی ،مشاوره و مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی اداره کل
آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار ما با اعالم این خبر از تحصیل  12هزار
دانش آموز هنرستانی در استان خبرداد و افزود :معرفی رشتههای جدید در هفته
معرفی مشاغل و در قالب نمایشگاههای مجازی در طول سال انجام شده است.

ابالغ شیوه نامه کالس های تابستانی
این را حتما
بنویسید .جاده
بیرجند  -قاین
جاده مرگ است،
ما در بیرجند و
قاین سنگ تراشی
داریم .جزو قدیمی
ترین سنگ تراش
ها هستیم و
بسیاری از سنگ
هایی که برای
متوفیان این محور
تراشیده ایم جزو
تلخ ترین داستان
های کاری ما شده
است

این جا هم سنگ
قبر چینی و خارجی
(برزیلی) وجود
دارد .علی نژاد می
گوید :سنگ قبر
 600هزار تومانی
به  6میلیون تومان
رسیده است

شیوه نامه اجرایی کالس های دوره تابستانی ابالغ شد« .یکه خانی» معاون
آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش با اعالم این خبر ،گفت :در اجرای
ماده  7آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه و با هدف بهره گیری از فرصت های
آموزشی ،این شیوه نامه ابالغ شده است.

نیاز 300میلیاردی برای  216پروژه آموزشی
 216پروژهآموزشیبا 575کالسدرسبرایاتمامبه  300میلیاردتوماناعتبار
نیاز دارد« .چاوشان» مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس با بیان این خبر
از مشارکت خیران در ساخت  188پروژه با  561کالس درس گفت و از پیگیری
برای اهدای زمین با هدف کاربری آموزشی از سوی بنیاد مستضعفان خبر داد.

جذب نیروی خرید خدمات منتظر ابالغ
جذب نیروی خرید خدمات در آموزش و پرورش در صف ابالغ قرار دارد.
«حسینی» مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش با اعالم این خبر،
گفت :جذب نیروی خرید خدمات در این اداره توسط موسسات پیشنهاد می
شود و هم اکنون نیز منتظر ابالغ از وزارتخانه هستیم.

اعتبار تجهیز هنرستان ها در صف تخصیص
برای تجهیز هنرستان های استان منتظر تخصیص اعتبار هستیم .رئیس اداره
آموزشدورهدوممتوسطهفنیوحرفهایوکارودانشآموزشوپرورشبابیاناین
مطلب،افزود:باتوجهبهتغییرسرفصلهایکتبدرسیدانشآموزانهنرستان،
نیاز به تجهیزات داریم و امسال حدود سه میلیارد تومان اعتبار قرار بود از محل
اعتباراتنوسازی،توسعهوتجهیزبههنرستانهاتخصیصیابدودرواقعاینمیزان
اعتبار را از این اداره کل طلب داریم و منتظر تخصیص آن هستیم .به گفته «انوری»
از محل اعتبارات جاری آموزش و پرورش برای تجهیز هنرستان ها هم امسال یک
میلیاردتومانتخصیصیافتکهبخشیازتجهیزاتتامینوتوزیعشدوبخشیدیگر
درحالتوزیعاست.اودرادامهازتامین 70درصدیتجهیزاتهنرستانهاخبرداد.
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ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺸﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
 700ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ »ﺳﺮﻭﺭﻯ« ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺧﻴﺰ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻳﻤﻦ
ﺳﻴﻼﺏ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺟﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

*ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻯ  161ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
»ﺳﺮﻭﺭﻯ« ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  63,7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
 161ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺭﻓﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  400ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  63,7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ 2 ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺯﺍﺑﺮﻯ ﺳﺮﺍﻳﺎﻥ 3,2 ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﺏ ﻗﺎﻳﻦ،
 25ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ 25 ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩ،
ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻴﻚ ﻭ  4,5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﻳﻬﺸﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﺲ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﻴﺰﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺁﺑﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ

ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﺎﺕ
ﻫﺎ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﺎ،
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻗﻨﺎﺕ ﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ،
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ 73
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

* ﻃﺮﺡ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 92
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ  18ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ 20ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺨﺶ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

*ﻛﺴﺮﻯ  101ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ
»ﺳﺮﻭﺭﻯ« ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ  13ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  599ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﻰ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ  28ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﺯ
ﻛﺴﺮﻯ  101ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺩﺧﻞ
ﻭﺧﺮﺝ ﺁﺑﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ  10ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺁﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ.ﻭﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ،ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ  75ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻛﻴﺪﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ  88ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺁﺏ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻛﻨﺘﻮﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ

* ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ

ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  92ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺟﺮﺍ  18ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ 20ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﻕ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
*ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ
»ﺳﺮﻭﺭﻯ« ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮﺡ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﻄﺮﺡ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ،ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺑﻰ ﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺧﻄﻮﻁ ،ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺧﻂ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﻳﺰﺩ ﻭﻛﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺮﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ  5ﺳﺎﻟﻪ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ  90ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺎﻫﻪ ﺍﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ  42ﺩﺭﺻﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ  60ﺩﺭﺻﺪ ﭼﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﻮﺭ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﺮﺭﻭﻯ ﭼﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ،ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﻳﮋﻩ

