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و  بهره برداری  معاون  اقتصاد:  گروه 
استان  آب وفاضالب  شرکت  آب  توسعه 
اینکه در استان کرمان 84  بیان  با  کرمان 
شهر و پنج هزار و 600 روستا داریم، گفت: 
»متاسفانه در حال حاضر، 13 شهر بزرگ 
و پرجمعیت که حدود 60 درصد جمعیت 
شهرنشین استان را دارند، با مشکل تنش 

آبی روبه رو هستند«.
زمان  »در  افزود:  سلطانی نژاد  عباس 
ثانیه  بر  لیتر   500 و  هزار  دو  مصرف  اوج 
استان کسری آب  در شهرها و روستاهای 
داریم که عمدۀ کمبود آب مربوط به شهر 
کرمان است. نیاز آبی شهر کرمان سه هزار 
اوج مصرف  زمان  در  ثانیه  بر  لیتر  و 200 
است در حالی که توان استحصال دو هزار 
بنابراین،  داریم.  را  ثانیه  بر  لیتر   500 و 
ثانیه، کسری آب  بر  لیتر  و 100  یک هزار 
در شهر کرمان در زمان اوج مصرف داریم 

که عمدتا تیرماه و مردادماه است«.
وی ادامه داد: »از 13 شهر دارای تنش 
امسال  تابستان  در  شهر  بحرانی ترین  آبی، 
سر  آن،  در  آب  وضعیت  که  است  زرند 
دلیل  به  زرند  در  آب  قطعی   است.  سر  به 
قطعی برق و احیانا خارج شدن از مدار را 
افتاد  اتفاق  این  نیز  داریم که روز دوشنبه 
و در محدوده هایی از شهر زرند قطعی آب 

داشتیم«. 
دو  آینده  هفتۀ  »تا  کرد:  اضافه  وی 
چاه وارد مدار و مشکل زرند تا حدی حل 

می شود«.
وی در یک برنامۀ زندۀ اینستاگرامی با 
توسط  که  استان«  در  »آب شرب  موضوع 
سازمان مدیریت صنعتی استان برگزار شد، 
دربارۀ وضعیت تامین آب شرب روستاهای 
و  هزار  دو  »حدود  کرد:  اظهار  نیز  استان 
دارای  که  داریم  استان  در  روستا   600
شبکۀ آبرسانی هستند و حدود 500 روستا 

با تنش آبی مواجهند«. 
 700 و  هزار  دو  »از  داد:  ادامه  وی 
 720 حدود  خانوار   20 باالی  روستای 
که  هستند  آبرسانی  شبکۀ  فاقد  روستا 
قرار  سیزدهم  دولت  برنامه های  براساس 
روستاهای  همۀ  دولت،  این  پایان  تا  است 
آب  نعمت  از  استان  در  خانوار   20 باالی 

شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند«.
دکتر  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
سلطانی نژاد در این برنامه که شامگاه ششم 
تیرماه برگزار شد، با بیان اینکه حدود 13 
و  شهرها  کل  نیازآبی  ثانیه  بر  لیتر  هزار 
»در  شد:  یادآور  است،  استان  روستاهای 
لیتر   300 و  هزار   11 مصرف،  پیک  زمان 

بر ثانیه توان استحصال داریم«.

شهر   13 اینکه  به  اشاره  با  سپس  وی 
استان در وضعیت تنش آبی به سر می برند، 
در  سطح بندی،  »براساس  داد:  توضیح 
آبی  نیاز  از  بیش  تولید  توان  که  مناطقی 
است، شرایط نرمال آبی برقرار است. هرجا 
باشد،  سر  سربه  نیازآبی  با  تولید  توان  که 
آن منطقه در معرض تنش است. جایی که 
تنش  باشد،  مصرف  پیک  زمان  در  کمبود 

آبی دارند«.
به  مربوط  هم  آب  »بحران  گفت:  وی 
جیره بندی  آن  در  آب  که  است  مناطقی 
در  کنیم.  جیره بندی  مجبوریم  یا  است 
آب  جیره بندی  و  قطعی  تاکنون  استان 
نداشتیم و امیدواریم در روزهای آینده هم 

نداشته باشیم«.

طرح های ناتمام آبی
طرح های  دربارۀ  ادامه،  در  سلطانی نژاد 
داد:  توضیح  استان  در  شرب  آب  انتقال 
پایدار،  آب  تامین  پروژه های  حوزۀ  »در 
عقب  استان ها  دیگر  به  نسبت  کرمان 
انجام  کارهایی  گذشته  سال های  است. 
شده  اجرا  موقت  و  اضطراری  طرح های  و 
از  دالیلی  به  آب  انتقال  طرح های  ولی 
طوالنی  فاصلۀ  اجتماعی،  معارضات  جمله 
بودجه ، عقب  پایدار و کمبود  تا منابع آب 

مانده است«.
وی افزود: »تنها پروژۀ تامین آب پایدار 
استفاده  آن  از  داریم  و  شده  تکمیل  که 
سلیمانی  شهید  سد  از  آبرسانی  می کنیم 
شهر  به  تنگوییه  سد  و  بزنجان  و  بافت  به 
حال  در  پروژه ها  سایر  است.  سیرجان 
انجام هستند که امیدواریم هرچه زودتر به 

سرانجام برسد«.

هدررفت 25 درصدی
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، 
آب  توزیع  شبکۀ  در  آب  هدررفت  دربارۀ 

شرب در استان گفت: »براساس سامانه های 
در  که  مصارفی  درصد   86 حدود  فروش، 
 15 و  شرب  روستاهاست  و  شهرها  سطح 
هدررفتی  است.  تجاری  و  خدمات  درصد 
که منظور ماست عددی است که از شبکه 
اندازه گیری  لوازم  خطای  یا  می کند  نشت 
استفاده  غیرمجاز  که  مصارفی  یا  و  داریم 

می شود«.
وی ادامه داد: »هدررفت به خاطر قدمت 
شبکه و طول عمر آن اجتناب ناپذیر است و 
نشتی از شبکه ها وجود دارد. آبفا هر سال 
و  می کند  بررسی  و  دارد  برنامه  آن  برای 
نشتی های مشهود را می گیرد. برخی اما یا 
مشهود نیست یا هزینه اش آن قدر است که 
را  معابر  کردن  خراب  و  کندوکاری  ارزش 

ندارد«.
هم  ظاهری  »هدررفت  کرد:  بیان  وی 
اندازه گیری  خطای  به  مربوط  که  داریم 

مربوط به کنتورهاست«.
آبفا  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
و  باالتر  آب  هدررفت  روستاها  »در  افزود: 
در شهرها کمتر است. در شهر کرمان سال 
1400 حدود 25 درصد هدررفت ظاهری 
و واقعی داشتیم و برنامه ریزی داریم تا آن 

را کاهش دهیم«.
نیم   1400 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
 99 سال  به  نسبت  را  هدررفت  از  درصد 
»برنامه یزی  کرد:  اظهار  دادیم،  کاهش 
داریم تا هدررفت را به 15، 16 درصد که 

استاندارد جهانی است برسانیم«.

کیفیت آب در حد مجاز
شرب  آب  کیفیت  دربارۀ  سلطانی نژاد 
»براساس  داد:  توضیح  نیز  استان  در 
کیفیت  به  مربوط  که  استانداردهایی 
خیلی  که  بگویم  باید  است  شرب  آب 
مطلوب  حد  استان  آب  در  پارامترها  از 
مجاز  حد  در  هم  موارد  خیلی  در  و   دارد 

است«.
در  غیرمجاز  »حد  کرد:  تصریح  وی 

کیفیت آب شهر کرمان نداریم«.
مناطق روستایی  برخی  افزود: »در  وی 
و شهری آلودگی هایی در منابع آب وجود 
هم اکنون  می کنیم.  تصفیه  را  آن  اما  دارد 
مردم  و  می شود  تصفیه  دارد  شهر   9 آب 
پارامترهای  نظر  از  باشند  داشته  اطمینان 
و  مجاز  حد  در  استان  آب  شده،  مشخص 

مطلوب است«.
وی در این برنامه که با اجرای مهندس 
این  به  پاسخ  در  شد،  برگزار  عسجدی 
پرسش که آیا کیفیت آب شرب در مناطق 
است؟ گفت:  متفاوت  کرمان  مختلف شهر 
برای شهرها  منابع آب  نه.  »به آن صورت 
برداشت  آبی  زون  از  که  هستند  متمرکز 
مخازن  به  انتقال  خط  وسیلۀ  به  و  شده 
فرق  چاه ها  کیفیت  است  ممکن  می آید. 
می کند  پیدا  اختالط  آب ها  این  ولی  کند 
شرایط  آب  بنابراین،  می آید  شهر  به  و 

یکسانی دارد«.
شهرستان   23 هر  »در  افزود:  وی 
شبکۀ  کارشناسان  داریم.  آزمایشگاه 
بهداشت نیز بر کیفیت آب نظارت و روزانه 
از سطح شهر نمونه برداری می کنند. از نظر 

کیفیت، تاکنون مشکلی نداشتیم«.
اظهارات خود  از  دیگری  بخش  در  وی 
آب  تامین  برای  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با 
تامین  است، گفت: »طرح های  شرب شده 
آب شرب شامل احداث چند سد از جمله 
خط  و  شده  ساخته  که  بوده  جیرفت  سد 
انتقال و تصفیه خانۀ آن شروع شده و تا 5 
سد  این  از  عنبرآباد  و  جیرفت  دیگر  سال 

تامین می شود«.
اینکه آب شهرهای  با بیان  سلطانی نژاد 
که  می شود  تامین  نسا  سد  از  نیز  شرقی 
50 درصد کار انتقال آن انجام شده است، 
بزنجان  و  بافت  شهرهای  »آب  داد:  ادامه 
از سد شهید سلیمانی تامین می شود. آب 
شهر رابر نیز از سد شهیدان تیموری تامین 
انجام خواهد  تا دو سال دیگر  می شود که 

شد«.
بخش  امسال،  آخر  »تا  کرد:  بیان  وی 
خلیج فارس  آب  انتقال  طرح  از  عمده ای 
اجرا  را  و کرمان  رفسنجان  برای شهرهای 

می کنیم«.
آبفا  آب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
حدود  آینده  سال  تابستان  »برای  افزود: 
به  پروژه  این  از  ثانیه آب  بر  لیتر  یک هزار 

شهر کرمان می رسد«.
از  را  شرب  آب  »بار  کرد:  تاکید  وی 

سفره های زیرزمینی برمی داریم«. 

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب وفاضالب استان کرمان خبر داد:

 زرند بحرانی ترین شهر کم آب در تابستان              آب خلیج فارس تابستان آینده به شهر کرمان می رسد

تنش آبی در ۱۳ شهر استان  رئیس اتحادیه صنف قصاب کرمان 
مطرح کرد

خرید های گرمی گوشت
در بازار کرمان!

امکان کاهش قیمت گوشت
 وجود ندارد

بازار  گریبانگیر  گرانی،  مدت هاست  اقتصاد:  گروه 
گوشت قرمز شده و مردم کم در آمد، توان خرید یک 

کیلوگرم گوشت را هم ندارند.
در روزهایی که قیمت گوشت قرمز در فروشگاه های 
اتحادیه  رئیس  رسیده،  تومان  هزار   185 به  کرمان 
خریدهای  از  کرمان  ماهی  و  مرغ  قصاب،  صنف 
گفت:  و  داد  خبر  مردم  توسط  گوشت  گرمی   100
»مشتریانی به قصابی ها مراجعه می کنند و درخواست 
20 هزار تومان گوشت می کنند که حدود 110 گرم 
می شود. تعدادی از همکاران من با توجه به بضاعت 
پایین این افراد سعی کردند مقدار بیشتری گوشت به 
این مشتریان بدهند تا حداقل کمکی به آن ها بشود«.

گوشت  قیمت  کاهش  منصوری نیا  عبدالرضا 
نرخ  افزایش  و  دامی  نهاده های  گرانی  به  توجه  با  را 
سعی  که  گفت  و  دانست  انتظار  از  دور  حمل ونقل، 
می کنند تا پایان تابستان، نرخ موجود را کنترل کنند.

وی دوشنبه ششم تیرماه در گفت وگو با خبرنگار 
فردای کرمان، با بیان این که قیمت گوشت قرمز)گاو 
است،  تومان  هزار  کرمان 185  بازار  در  گوسفند(  و 
بیان کرد: »قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده 
است«. منصوری نیا دربارۀ علت کاهش قیمت گوشت 
قیمت  اخیر  روزهای  »طی  داد:  توضیح  تهران،  در 
گوشت در تهران بین 20 تا 30 هزار تومان کاهش 
داشت زیرا قیمت گوشت به 240 تا 250 هزار تومان 
رسیده بود و این افزایش قیمت سبب کاهش تقاضا 
به کاهش قیمت ها  به همین دلیل مجبور  بود  شده 
شدند«. وی خاطرنشان کرد: »در کرمان با توجه به 
مدیریتی که در زمینۀ تعیین قیمت انجام شد، تقاضا 
قیمت  نیز  حاضر  حال  در  و  نداشت  زیادی  کاهش 
تهران،  از  تومان  هزار   30 تا   20 کرمان  در  گوشت 
و  مرغ  قصاب،  صنف  اتحادیه  رئیس  است«.  کم تر 
ماهی کرمان با بیان این که با توجه به وضعیت موجود، 
افزایش هزینه های  و  دامی  نهاده های  قیمت  افزایش 
حمل ونقل، امکان کاهش قیمت گوشت وجود ندارد، 
ادامه داد: »امیدواریم حداقل تا پایان تابستان بتوانیم 

نرخ را کنترل کنیم«.
از  توجهی  قابل  مقدار  »همواره  کرد:  بیان  وی 
و  می شود  تامین  دیگر  استان های  از  کرمان  گوشت 
دام تولیدی استان جابگوی نیاز بازار کرمان نیست«. 

سرپرست اداره کل بهزیستی کرمان:
برای روند سالم پیرشدن 

برنامه ریزی دقیق الزم است
بهزیستی  کل  اداره  سرپرست  اطالع رسانی:  گروه 
استان کرمان با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در 
کشور گفت: »اهمیت توجه جدی به مسئلۀ سالمندی 
با  تا  می دارد  آن  بر  را  ما  شدن،  پیر  سالم  روند  و 
برنامه ریزی دقیق برای هر یک از سازمان های مرتبط 
با موضوع، شرح وظیفه ای مشخص ارائه و در فواصل 
زمانی تعیین شده با رصد اقدامات به طور جدی پیگیر 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای این 
مهم باشیم«. علیرضا وحیدزاده با تقدیر از تشکل های 
مردم نهاد و مراکز فعال در حوزۀ سالمندان، یادآور شد: 
»استفاده از توان استارت آپ ها و نخبگان دانشگاهی در 
حوزۀ مسائل سالمندی بهترین و اثربخش ترین مسیر 

در رسیدن به اهداف در این حوزه خواهد بود«.  
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، 
به  استان  سالمندان  شورای  اعضای  نشست  در  وی 
پیشرفت  روند  بررسی  و  نظر  تبادل  و  بحث  منظور 
با  گذشته،  جلسات  مصوب  برنامه های  و  طرح ها 
در  تاکنون  شده  انجام  اقدامات  خواندن  ارزشمند 
به  رو  روند  و  »پیشرفت  کرد:  بیان  سالمندی  حوزۀ 
نزدیک  و  شده   تعریف  وبرنامه های  اقدامات  رشد 
شدن برنامه های طرح ریزی شده به مرحلۀ عملیاتی 
قبلی  نشست  فاصلۀ  در  حوزه،  این  در  کامل  شدن 
مسئوالنۀ  نگاه  و  نظر  دقت  از  نشان  تاکنون،  شورا 
این  در  فعال  مردم نهاد  تشکل های  و  دست اندرکاران 
حوزه دارد، اگرچه هنوز از نقطه و جایگاه قابل قبول 

فاصله داریم«. 

خبر

اقلیم  ملی  مرکز  رئیس  جامعه:  گروه 
اشاره  با  خشکسالی  بحران  مدیریت  و 
اقلیمی  شرایط  دلیل  به  ایران  این که  به 
تجربه  را  گرمی  تابستان  کلی  طور  به 
کشور  دمای  »میانگین  گفت:  می کند، 
در طول تابستان یک درجه بیش از حد 
میانگین  اگر  کلی  به طور  است.  نرمال 
سال   30 میانگین  با  را  امسال  دمای 
گذشته مقایسه کنیم، یک درجه گرم تر 
این که  بیان  با  احدوظیفه  بود«.  خواهد 
جاری  سال  در  تابستان  هوای  دمای 
معنای  به  البته  است  نرمال  به  نزدیک 
خنک بودن هوا نیست، افزود: »اوج گرما 
و افزایش دما در نیمۀ دوم تیرماه تا 15 

چراکه  می افتد  اتفاق  مردادماه  اول  روز 
روزها طوالنی و میزان تابش آفتاب قابل 
توجه است و در این مدت انرژی بسیاری 
ذخیره و در نتیجه جو گرم می شود«. به 
گزارش ایسنا سراسری، وی پنجم تیرماه 
اظهار کرد: »غیر از میانگین کشوری، در 
منطقۀ غرب کشور و استان هایی همچون 
بختیاری،  و  چهارمحال  خوزستان، 
ایالم،  کرمانشاه،  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
آذربایجان  آذربایجان غربی،  کردستان، 
شرقی و همدان - که در حاشیۀ زاگرس 
قرار دارند - این میزان تغییر دما می تواند 
بین یک تا دو درجه گرم تر از نرمال باشد. 
باال  مناطق  این  در  دائمی  طور  به  دما 

نیست ولی میانگین دما باال است«.
مدیریت  و  اقلیم  ملی  مرکز  رئیس 
»سال  داد:  ادامه  خشکسالی  بحران 
گذشته نیز دمای هوا یک درجه بیش از 
نرمال بود و امسال نیز شرایط دمایی هوا 

مشابه تابستان سال گذشته است«.
وی دربارۀ بارندگی های کشور در فصل 
در  »بارندگی ها  کرد:  اظهار  نیز  تابستان 
شمال  و  شمال  سواحل  و  کشور  شمال 
است  کمتر  نرمال  به  نسبت  آذربایجان 
و طی شش هفتۀ آینده که اوج گرمای 
از  که  سیستم هایی  است،  تابستانی 
بارندگی  موجب  و  می کنند  عبور  شمال 
شمالی  مناطق  و  شمالی  سواحل  در 

ضعیف تر  امسال  می شوند  آذربایجان 
خواهند بود«.

بارندگی  تابستان  »در  گفت:  وظیفه 
نیست.  انتظار  مورد  زیادی  چندان 
بارش های تابستانی در ایران کمیت زیادی 
و  نیستند  گسترده  نیز  چندان  و  ندارند 
تنها به جنوب شرق و نوار شمالی محدود 
صورت  به  نیز  بارش ها  این  می شوند. 
رخ  بعدازظهرها  در  تندری  توفان های 
بارش های  می شود  پیش بینی  می دهد. 
و  کشور  شمالی  سواحل  و  شمالی  نوار 
آذربایجان  غربی و آذربایجان شرقی طی 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  تابستان 

کمتر باشد«. 

رئیس مرکز ملی خشکسالی:

اوج گرما از نیمۀ تیرماه شروع می شود


