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نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی در خصوص انتقال آب خلیج فارس به گلگهر عنوان کرد؛

برای پیشبرد این پروژهی بزرگ ،از تریبون مجلس استفاده کردم


شهباز حسنپور :فراموش نکنید این کار بزرگ به نام مردم سیرجان در تاریخ به ثبت خواهد رسید
حسـنپور بنـدهی خـدا اسـت .پـروژه آب خلیـج فارس
بـا لطـف خدا و دعـای خیر مـردم و همـکاری و تالشهای
مدیـران مربوطـه انجـام پذیرفـت .در هـر پـروژهای کـه
پشـتکار ،همـت و اراده محکـم بـا دعای خیر مـردم عجین
گـردد قطعـا خداونـد متعال نیز کمـک خواهد کـرد و اجرا
میگـردد .در خلـوص ایـن پـروژه پرواضـح اسـت کـه آب
عنصر حیاتی اسـت و الزمهی هر حیات و توسـعهای اسـت
و بـدون آن پیشـرفت و توسـعه معنـی ندارد.

 پانزدهـم مهرمـاه  1399فـاز اول طـرح
شیرینسـازی و انتقـال آب خلیج فـارس به گلگهر
بـه سـرانجام رسـید و آب دریـا بـه صنایـع بزرگ
اسـتانهای کرمان و یزد رسـید .شـهباز حسـنپور
نماینده مردم سـیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسلامی و رییس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان
در افتتاحیـه ایـن طرح اظهار داشـت« :مهندسـان
کارآزمـوده و متخصصـان امـر نیـک میداننـد که
اجـرای این طـرح عظیم ملـی در ابتـدای امر چقدر
سـخت و دشـوار به نظر میرسـید .بسـیاری حتا از
سـر دلسـوزی هشـدار میدادند که چنیـن طرحی
بـه سـرانجام نمیرسـد امـا خواسـتن ،توانسـتن
اسـت و با اراده و اهتمام شـرکتهای بزرگ اسـتان
کرمـان و شـرکتهای پیمانـکاری فعـال ،این طرح
بـه نتیجـه رسـید .بـا انتقـال آب خلیـج فـارس
بـه منطقـه معدنـی و صنعتـی گلگهر سـیرجان و
مـس سرچشـمه دغدغهی بـزرگ تامیـن آب برای
اجـرای طرحهای توسـعه رفـع میشـود .این طرح
ت گرفتـن احـداث واحدهـای
نویدبخـش سـرع 
صنعتی پاییندسـتی و ایجاد شـدن زمینه اشـتغال
هرچه بیشـتر جوانان این کشـور و تکمیـل زنجیره
صنعت فـوالد و مـس در اسـتان کرمان اسـت».
در ادامـهی ایـن موضـوع در بررسـی نقـش شـهباز
حسـنپور نماینده سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای
اسلامی و رییـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در
خصـوص پـروژه انتقـال آب خلیج فـارس ،وی به سـئواالت
پاسـخ داد.
 پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس از کجا کلید
خـورد و آیا شـما در این پیشـنهاد دخیـل بودید؟
تصمیـم داشـتم در طـول دوران نمایندگـیام ،چند کار
ارزشـمند ،بـزرگ و تاثیرگـذار را بـرای اسـتان کرمـان و
شهرسـتان سـیرجان دنبـال کنـم .در سـالهای پرافتخـار
نمایندگـی مـردم ،متوجه شـدم که سـرمایه مـردم کرمان
و سـیرجان یعنـی مـواد خـام معدنی بـه کشـورهایی مثل
چیـن ،اردن و دیگـر کشـورهای منطقـه صادر میشـود .به
مـا میگفتنـد کـه منطقـهی کویـری آب ندارد پـس نباید
توسـعه داشـته باشـد .این مالحظات باعث شـد کـه دنبال
آن باشـم که سـیرجان به قطب فوالد کشـور تبدیل شـود
امـا برای رسـیدن بـه این هدف بـزرگ به زیرسـاختهایی
مثـل وجـود آب کافی ،نیـاز بود.
حـدودا سـال  1390زمانـی کـه آقـای جاللمـآب
مدیرعامـل وقـت گلگهـر بـود و در حـال تدویـن برنامهی
 1400گلگهـر بودند ،برنامـهای تدوینکردند تحت عنوان
برنامـه  20205یعنـی تـا سـال  20 ،2020میلیـون تـن
کنسـانتره 20 ،میلیـون تـن گندلـه و  5میلیون تـن فوالد.
این موضوع مطرح شـد و چون ایدهی توسـعهی کنسـانتره
و گندلـه و فـوالد را قبـل از آقـای جاللمـآب پیگیـری
میکـردم ،ایـن موضـوع مطـرح شـد کـه آیـا از شـهر ایـن
حجـم از آب مـورد نیـاز را (حداقـل  15میلیون متر مکعب
آب در سـال) تصفیـه کننـد و بـه ایـن منطقه برسـانند؟ با
مشـورت مدیرعامل وقـت گلگهر و هیئتمدیـره وقت این
ایـده شـکل گرفـت و بنـده نیـز از نفـرات طـرح اولیـه این
موضـوع بودم.
 اقداماتـی را کـه در پـروژه انتقـال آب خلیج
فارس توسـط شـما صـورت گرفته را شـرح دهید؟
ارائـه پیشـنهاد اولیـه طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس
بـه گلگهـر تـا همراهی مسـئوالن شهرسـتان و اسـتان با
ایـن طـرح ،مطرح نمـودن آن در مجلس شـورای اسلامی

 در این زمینه از چه کسـانی مشـورت گرفتید
و چه کسـانی موافق و مخالف این پـروژه بودند؟
بفرماییـد از چـه کسـانی کمـک و مشـورت نگرفتهایـم.
از نماینـدگان محتـرم مجلس ،مرکـز پژوهشهای مجلس،
نخبگان ،اسـاتید دانشگاه ،متخصصین ،مهندسین و همهی
کسـانی کـه در گـروه عمـران و آبادانـی کشـور و بـه ویـژه
اسـتان کرمان و شهرستان سـیرجان نقش داشتند ،مدیران
وقت شـرکت گلگهر ،مجمع نمایندگان ،مسـئوالن محلی
کـه همگـی از موافقـان و همراهـان مـا بودنـد .مسـئوالنی
هـم بودنـد کـه با کلیـات طـرح مخالـف بودند و در مسـیر
اجـرای طـرح ،بسـیار مخالفـت و سـنگاندازی نمودنـد و
ی نمودنـد اما به
فرآینـد انجـام پـروژه را دشـوارتر و طوالنـ 
ی به حق مردم شهرسـتان
خواسـت خدای متعال خواسـت ه 
سـیرجان عملـی گردید .ما توانسـتیم فعل مـا میتوانیم را
صـرف کنیـم و این کار باعث شـد کسـانی کـه مخالف این
پـروژه بودنـد نیـز به جمـع موافقـان بپیوندند و همـه برای
انجـام کارهـای بزرگتر همـکاری کنیم.

و چندیـن مـورد نطـق در مجلـس و همراهـی مجمـع
نماینـدگان اسـتان ،اخـذ موافقـت نماینـدگان اسـتان،
هماهنگـی بیـن نماینـدگان اسـتانهای هرمـزگان و یـزد
و نهایتـا کوشـش در تامیـن مالـی پـروژه .همچنیـن حـل
مشـکالت و معضلات صـدور مجوزهـای مربوطـه بـه ویژه
مسـائل زیسـتمحیطی و شکسـتن دیوارهای بلند ناباوری،
کارشـکنی و سـختگیریها و همراهی و تشویق پیمانکاران
مربوطـه و پشـتیبانی از آنهـا در هـر مرحلـه از این فرآیند
نفسگیـر و طوالنـی از جملـه کارهایی بود که انجـام دادم.
جلسـات متعـددی بـا معاونـان وزاتخانههـای مربوطـه
کـه معتقـد بودند ایـن طـرح از لحـاظ اقتصادی بـه صرفه
نیسـت ،برگزار نمودم .همهی مسـئوالن و برخی نمایندگان
اسـتان شـک داشـتند که منابـع مالی ایـن طرح بـزرگ از
کجـا تامیـن خواهـد شـد .جلسـات بسـیاری بـا محوریـت
اقناعسـازی و آمادگـی ذهن نمایندهها بـرای حمایت از این
پـروژه تشـکیل شـد و در تامیـن منابـع مالـی حمایتهای
الزم را انجـام دادم .جلسـات متعـددی بـا مدیرعامـل بانک
تجـارت ،بانک کشـاورزی و بانک سـینا و برخـی بانکهای
دیگـر و نیـز جلسـاتی بـا صنـدوق توسـعه ملـی داشـتم تا
بـرای ایـن پـروژهی بـزرگ وام تخصیـص داده شـود .حتـا
بـا معاونـان و مدیـران عامـل بانکهـا بـرای بازدیـد از خط
هماهنـگ میکـردم و آنهـا را بـه سـیرجان و بندرعبـاس
دعـوت میکـردم.
 در ایـن زمینـه بـا چـه چالشهایـی مواجـه
بو د ید ؟
بروکراسـی پیچیـده و بـیروح اداری نـه تنها بـرای این
کار بـزرگ ،چالش و مشـکل داشـته و دارد بلکـه حتا برای
یـک پـروژه کوچـک اسـتعالم از  17دسـتگاه مختلـف و
قوانیـن و موانـع سـختگیرانه در مسـیر اخـذ مجوزهـا و
موافقتهـای قانونی نفسگیر اسـت اما خوشـبختانه بخش
خصوصـی با پشـتکار و تالش خسـتگیناپذیر از این مرحله

بـا موفقیت عبـور کرد.
امـا چالشهـای اصلی این پـروژه؛ عدم باور مسـئوالن و
تصمیمسـازها بـر قابل اجرا بـودن چنین پـروژه بزرگی بود
کـه وقت و انـرژی زیادی را گرفت تا توانسـتیم این ناباوری
را از بین ببریم و دسـت و قلمهای مرتبط را همراه سـازیم.
چنـد وزاتخانـه از جمله وزارت صمت ،نیرو و محیطزیسـت
درگیـر ایـن پـروژه بودنـد و مخالفتهایی از سـمت بعضی
وزارتخانههـا انجـام میشـد و عنوان میشـد کـه این طرح،
اقتصـادی و مقرون بهصرفه نیسـت.
توگوهایـی کـه شـما در
 سـخنرانیها و گف 
خصـوص ایـن پـروژه داشـتهاید ،کجاهـا بـوده و با
ی کردید؟
چـه کسـانی در ایـن زمینـه رایزنـ 
هیـچ زمانـی نقشـی بـرای خـود در هیـچ پـروژهای یـا
کاری قائـل نبـوده و نیسـتم و همیشـه خود را خـادم مردم
میدانـم و بـه عنـوان صدای رسـای مـردم در خانهی ملت،
پیگیـر خواسـتههای مـردم حـوزه انتخابیه خود میباشـم.
البتـه زحمـت اصلـی را دیگـران کشـیدند .بنـده بحثهـا
و نطقهایـی داشـتم کـه بـه طـور زنـده از صحـن مجلس
شـورای اسلامی پخـش میشـد .به عنـوان نماینـده مردم
سـیرجان بـا تمـام توان سـعی کـردم از ظرفیـت و تریبون
مجلـس برای پیشـبرد حداکثری این پروژه بزرگ اسـتفاده
کنـم .بنابرایـن دربـارهی پـروژه تامیـن آب خلیـج فـارس
صحبـت و از ایـن طـرح حمایـت کـردم وایـن صحبتهـا
بیتاثیـر نبـود و نقش پررنگـی در اجرای این طرح داشـت.
در جلسـههای هماندیشـی توسـعهی معـادن بـه ویـژه
طرحهـای توسـعهای گلگهـر ایـن طـرح بـه مشـورت
گذاشـته شـد و بیشـتر رایزنیها در جهت همـراه نمودن و
موافقـت مجمع نمایندگان اسـتان کرمان ،هرمـزگان و یزد
بـود .در نهایـت موافقـت آقـای مهنـدس نامجـو وزیر وقت
نیـرو و نیـز نقـش آقای جاللمـآب و مهنـدس مرادعلیزاده
در ایـن مسـیر بسـیار پررنـگ بود و بـا جرات و جسـارت و

شـجاعت مجـوز ایـن آب را صـادر کردند.
 آقـای حسـنپور شـما در جایی عنـوان کرده
بودیـد کـه آب از کره ماه مـیآورم.
بلـه؛ در مجمع منتقدین بحث توسـعه ،عمـران و آبادانی
شهرسـتان مطرح بـود و عنوان میشـد چونکـه آب نداریم
توسـعهی طرحهـای معدنی و فـوالدی توجیهپذیر نیسـت
و کارشـکنیهایی به این بهانه در مسـیر توسـعهی صنعت
شهرسـتان بـود .میگفتنـد فـوالد در کویـر چـکار میکند
و آب از کجـا میآوریـد کـه بنـده عنـوان نمـودم حتـا اگـر
شـده آب را از کـره مـاه میآوریـم تـا این کار انجام شـود و
بعضیهـا خندیدند و تمسـخر کردند .البته منظـورم انتقال
آب دریـای خلیـج فـارس بود کـه بهانـه کمآبـی و امثالهم
نتوانـد مانـع از پیشـرفت و توسـعه شهرسـتان گـردد .آنجا
گفتـم بایـد آب را کنار معدن بیاوریم و درسـت نیسـت که
سـنگ معدن را کیلومترها منتقل کنیم و به آب برسـانیم.
 کال چـه مـدت درگیـر ایـن ماجـرا بودیـد و
چطـور موانـع را برطـرف کردیـد؟
قریـب بـه  10سـال درگیر این پـروژه بودم؛  5سـال اول
جهـت رایزنـی و قبوالنـدن امـکان و ضـرورت ایـن امـر به
مسـئوالن و تصمیمگیرندگان و تامینکنندگان مالی پروژه
و نیـز طرح نقشـه و همراهی با تیـم مطالعهکننده ،طراحی
اخـذ موافقتهـای اصولـی و مجوزهـای مربوطـه و  5سـال
دوم هـم جهـت اجرای پـروژه و رفـع موانع و مشـکالت در
اجـرای پـروژه و بـه ویـژه تامین مالـی و پرداخت بـه موقع
مطالبات پیمانـکاران پروژه.
 اگـر رایزنیهـای آقـای حسـنپور نبـود ،این
پـروژه به سـرانجام میرسـید؟

 شـما گفتـه بودیـد بعضیهـا میخواهنـد
پـروژه انتقـال آب خلیج فـارس را به نـام خود تمام
کننـد ،قضیه چیسـت؟
کسـی بـاور نمیکـرد که ایـن افسـانه روزی بـه واقعیت
تبدیـل شـود .کسـانی کـه در وزارتخانههـا ،سـازمانها و
نهادهـای مربوطـه کـه با کلیـات طـرح مخالـف بودند حتا
پـروژه را به مسـخره میگرفتنـد و در مورد صـدور مجوزها
کارشـکنی نمودنـد و ایرادات زیسـتمحیطی و دور از ذهن
داشـتند ،اکنـون که پـروژه به واقعیت پیوسـته اسـت همه
دنبـال آن هسـتند کـه کار را بـه نـام خـود تمـام کننـد و
در زمـان اجرایـی شـدن پـروژه ،قصـد داشـتند آن را به نام
خـود و رزومـه کاری خـود ثبت نمایند اما اینجا یاد سـخن
جنـاب دهمرده اسـتاندار دورههـای قبل اسـتانداری کرمان
افتـادم کـه فرمـود خدا خـودش میداند که پدر چه کسـی
را بیامـرزد .یک حرکت رو به جلو برای توسـعه و پیشـرفت
ایـران بـه ثبت رسـید اما فرامـوش نکنید ایـن کار بزرگ به
نـام مـردم سـیرجان در تاریخ بـه ثبت خواهد رسـید.
 سخن پایانی.
جـا دارد بـه صـورت ویـژه از مدیـران عامـل گلگهر از
ابتـدا تـا بـه امـروز و از مدیـران مـس سرچشـمه و مدیران
محتـرم چـادر ملـو از ابتـدا تـا بـه امـروز بـه واسـطهی
مشارکتشـان در ایـن کار بـزرگ تشـکر کنـم و خسـته
نباشـید بگویـم .همچنیـن بایـد از همـهی کسـانی کـه در
پـروژه حضور داشـتند بـه صورت خاص و ویژه تقدیر شـود.
بنـده بـه عنـوان نمایندهی مـردم از دولت محتـرم و از
همـه دسـتاندرکاران تقاضـای موافقت و مجـوز خط دوم
و سـوم انتقـال آب بـه فلات مرکـزی ایـران و جایجـای
اسـتان کرمـان و یـزد و اصفهان و شیراز(اسـتان فارس که
همجوار ما اسـت) و اسـتان سیستان و بلوچسـتان را دارم.
قطعـا ایـن آب میتوانـد آینـدهی کشـور را نجـات دهـد.
جنـگ آینـده جنگ آب اسـت و بهتر اسـت از این فرصت
اسـتفاده کنیم.

