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علی مال شفیعی بخشدار کشکوئیه :نیمی از باغها کامالً
خشک شده ،نیم دیگر هم مشکل کود وسم دارند.ایسی
آب تا  18هزار باال رفته و  80درصد چاهها اگر آبی هم
داشته باشند ،دیگر کیفیتی ندارند
مهاجرت دارد بیداد میکند .در همین کشکوئیه چند
روستا داریم که بهطور کامل خالی از سکنه شده ،ازدواجها
به تأخیر افتاده ،ساخت و سازها کامالً متوقف شده،
سرقتهای جزئی باال رفته و کارگرهای باغی که بیکار
شدهاند ،رفتهاند سراغ کورههای زغال

عکسها  :امیرحسام زرافشان  /ایران

در دشت رفسنجان چه خبر است؟

ابرهایی از دود زغال

گوینده رادیــو رفســنجان میگوید« :جناب
آقای شــهردار! شــنوندگان بهطور مرتب با
مــا تمــاس میگیرنــد و از آلودگی ناشــی از
کورههای زغال گالیــه میکنند .آیا چارهای
در ایــن زمینــه اندیشــیده شــده؟» دقایقی
بعد مســئول اداره محیطزیســت هم روی
خط میآید و صدای چند شــهروند پخش
میشــود کــه از تنگــی نفــس مینالنــد و
التمــاس میکنند فکری بــه حال این همه
کوره پخش و پال در کنار آبادیها و حاشــیه
شهر شود.
در جــاده رفســنجان – انــار در حرکتیــم و
قــرار اســت در میانــه راه از باغهای پســته
کشــکوئیه دیــدن کنیم .میگوینــد فقط در
همیــن حوالــی ،حــدود  200کــوره فعــال
است و بعد از خشکیدن پی در پی باغهای

پســته ،حســابی کار و بارشــان رونق گرفته.
هرســوی دشت ،ستون ســفیدی از دود باال
مــیرود و در آســمان آبی آبی ،ابــر بزرگی
میشود .ابری که قرار نیست ببارد.
مهنــدس اصغــر طیبیــان متخصــص
آبهای ســطحی در این ســفر همراهیام
میکنــد و جابهجــا توضیــح میدهــد:
«دشت رفسنجان 12 ،هزار و  513کیلومتر
مربــع اســت که  6هــزار و  759کیلومتر آن
کوهســتان و  5هــزار و  754کیلومتــر آن
دشــت اســت .ســفره زیرزمینی این دشت
 4هــزار و  299کیلومتــر اســت کــه آمــار
رســمی وزارت جهــاد کشــاورزی میگویــد
حــدود  658کیلومتــر آن در رفســنجان و
178کیلومتر آن در انار زیر کشــت باغهای
پســته قرار دارد اما نقشــههای گوگل کمی

بیشــتر از ایــن را نشــان میدهــد ،یعنــی
حدود هزار کیلومتر».
بهگفتــه وی بیــان ســفره زیرزمینــی ایــن
دشــت هــم مثل همــه دشــتهای کرمان
منفــی اســت« :محــدوده مطالعاتــی
رفســنجان هــزار و  495حلقــه چــاه و 154
رشــته قنــات دارد و متوســط بارندگــی
بلندمــدت آن  84میلیمتــر در دشــت و
154میلیمتــر در ارتفاعــات اســت .ســال
گذشــته متوســط بارندگــی ایــن محــدوده
بــه  23میلیمتر رســید .روی هــم رفته اگر
ضــرب و تقســیم کنیم ،متوجه میشــویم
ایــن دشــت در ســال  153میلیــون متــر
مکعــب بیــان منفی یــا اضافه برداشــت
دارد».
شمال کرمان که بیشترین جمعیت استان

را در خود جای داده و از نظر کشاورزی هم
تک محصولی و وابســته به باغهای پســته
است ،تقریباً مشــکلی بهنام چاه غیرمجاز
نــدارد .یعنی خواننده محتــرم باید ارتباط
پســته و چاه بــدون پروانــه را در ذهن خود
پــاک کند .همــان ذهنیتی که مــن پیش از
ســفر به این اســتان داشتم .از ســوی دیگر
آب شــور بــا ســختی بــاالی  3تــا  8هــزار،
اگرچه برای پسته مشــکلی ایجاد نمیکند
و ایــن درخــت اساســاً شورپســند و مقــاوم
بــه کــم آبی اســت ،امــا چنیــن آبــی برای
نوشیدن مناسب نیســت .گذشته از شوری
و ســختی ،آب دشــت رفســنجان آلوده به
فلــزات ســنگین و آرســنیک نیــز هســت.
بنابراین مشــکل شــمال اســتان از خشــک
شــدن باغهای پســته شروع میشــود و به

کیفیت و کمیت آب آشامیدنی میرسد.
چرا پســته بــا این همــه مقاومــت درحال
نابــودی اســت و چرا ســال گذشــته تقریباً
محصولی در این همه باغ به بار ننشست؟
برای یافتن پاســخ این پرســش اول سری
میزنــم بــه دفتر منابــع آب رفســنجان تا
گپــی کوتاه با مهنــدس علی احمدی مدیر
ایــن اداره داشــته باشــم .وی میگویــد:
«پســته تا ای سی  8هزار مقاومت میکند
اما ما در شهرســتان انار که جزئی از دشت
رفسنجان است ،با ایسی  30هزار مواجه
هســتیم .با ای ســی خلیج فارس مقایسه
کنیــد کــه  50هــزار اســت .ایــن مشــکل را
خیلی جاها داریم .همین طور همه منابع
آب شرب را هم از دست دادهایم .یک جا
ممکن اســت ای ســی حتی هزار باشــد که
برای آشامیدن مناسب است اما آرسنیک
 20برابــر حد مجاز اســت .یک جا هم آب
آرســنیک و فلــزات ســنگین نــدارد اما ای
ســی تــا  18 ،17هزار بــاال رفته .مــا در یک
شرایط کامالً بحرانی هستیم .عمق چاهها
به  400متر رســیده و آب کیفیت الزم خود
را نــدارد همین روی کیفیت محصول هم
اثر گذاشــته .آب شرب رفســنجان را از 70
کیلومتــری و از ارتفاعــات اللهزار بردســیر
تأمین میکنیم ،چون آب خود رفسنجان
آلوده اســت ولی متأسفانه بردسیر هم به
همین مشکل برخورده».
میپرســم وقتی این دشت ممنوعه است،
چــرا این همه مجــوز چاه صادر شــده تا با
پایین رفتن سطح ســفره این همه مشکل
درســت شــود؟ میگویــد« :ایــن دشــت از
ســال  53ممنوعه است .شــما بگردید اگر
از آن زمــان تــا حــاال یک ســند پیــدا کردید
کــه وزارت نیــرو و آب منطقــهای مجــوزی
حتــی برای یک چاه کشــاورزی صادر کرده

باشــد ،حق با شماست .در بخش صنعت
و خدمــات یــا آب شــرب میبایســت ایــن
کار را میکردیــم امــا  96درصد مصرف ما
کشــاورزی اســت و مــا در ایــن بخش حتی
یک مجوز هم خودمان صادر نکردهایم».
میپرســم پس پروانه ایــن همه چاه را چه
کســی صادر کرده؟ میگوید« :قبل از همه
نمایندگان مجلس که در اولین قدم ســال
 62مــا را ملــزم کردنــد بــه همــه چاههای
مــورد اســتفاده و حتــی بالاســتفاده پیــش
از آن ســال مجــوز بدهیــم و بعــد قضــات
محتــرم که هروقت مانع حفر چاه شــدیم
و از مــا شــکایتی شــد ،اغلب علیــه ما رأی
دادنــد .چــون فکر میکردند مــا ظلمی در
حق آن کشــاورز کردهایم .غیر از اینها اگر
یک مجوز پیدا کنید که خود ما صادر کرده
باشــیم ،قابل پیگیری اســت و آن مســئول
هم بایــد محاکمه شــود چون همــان طور
که عرض کردم دشــت ممنوعه است و در
دشــت ممنوعه نمیشود به کشاورز مجوز
چاه داد».
وابســتگی بــه پســته و تــک محصولــی
بودن مناطق شــمالی اســتان حاال نه تنها
معیشــت باغــداران را بــه مــرز نابــودی
کشــانده ،بلکــه اقتصاد کل ایــن مناطق را
هــم زیر ضرب گرفته اســت .قســط وامها
عقــب افتــاده و تنگناهــای معیشــتی بــه
آســیبهای اجتماعــی دامــن زده اســت.
روی میــز کار علــی مــا شــفیعی بخشــدار
کشــکوئیه پــر از پرونــده و پوشــههای رنگ
به رنگ و تقاضا و استشــهاد محلی است،
آنقــدر کــه تعجــب میکنــم و میپرســم
ایــن همــه پرونــده ،چیســت؟ میگویــد:
«مشــکالت مربوط به خشک شدن باغها
و ناتوانــی در پرداخــت وام و منازعات و از
این چیزها ».وی درباره وضعیت باغهای

پسته این منطقه میگوید«:نیمی از باغها
کامالً خشــک شــده ،نیم دیگر هم مشکل
کــود وســم دارنــد.ایســی آب تــا  18هزار
بــاال رفتــه و  80درصد چاههــا اگر آبی هم
داشــته باشــند ،دیگر کیفیتی ندارند؛ نه به
درد خوردن میخورد نه باغ پسته .زمانی
کــه وضع مــردم اینجا خوب بــود ،بعضی
از مســئوالن میگفتند این همه کولرگازی
و تویوتــا نخریــد ،برویــد ســرمایهگذاری
کنید ،کســی گوش نمــیداد .خانههایی با
 400متر زیربنا میســاختند کــه االن برای
ســرد و گــرم کردنش ماندهانــد .مهاجرت
دارد بیــداد میکنــد .در همیــن کشــکوئیه
چنــد روســتا داریم که بهطــور کامل خالی
از ســکنه شــده ،ازدواجها به تأخیر افتاده،
ســاخت و ســازها کامــاً متوقــف شــده،
ســرقتهای جزئی بــاال رفتــه و کارگرهای
باغــی کــه بیــکار شــدهاند ،رفتهاند ســراغ
کورههای زغال».
کشــاورزان منطقــه از مافیــای کــود و ســم
نیــز مینالنــد و یکــی از عوامــل اصلــی
بحــران باغهای پســته را زیر ســر این مافیا
میبینند .آنها میگویند دیگر اعتمادی به
انواع ســموم بازار ندارند و خودشــان برای
تولید ســم دســت بــه کار شــدهاند .طوری
کــه اول فکر میکنید آنچه میشــنوید یک
شــوخی دوســتانه اســت اما حقیقت دارد.
عباس پزشکیان که در روستای حسینآباد
کشــکوئیه  6هکتار باغ پسته دارد میگوید:
«خودمــان شــدهایم مؤسســه تحقیقــات.
یــک نفــر آزمایــش میکنــد ،بقیــه از روی
دســت او تقلیــد میکنند .قبالً ســالی  2بار
باغمان را سمپاشی میکردیم ،االن سالی
 30بــار ســم میپاشــیم بــاز اثــر نمیکند.
بــرای همیــن خودمان آســتین بــاال زدیم؛
باور کنید من به درخت زبان بســته گوگرد
زدهام ،گل مالیــدهام ،ریــکا زدهام ،داروی
نظافــت ،آهــک ،انقــوزه ،کلپــوره و هرچیز
دیگــری کــه فکــرش را بکنیــد .بــاور کنیــد
پیف پاف هم توی آب منفجر کردهام و به
درخت پاشیدهام ،باز فایدهای نداشته».
میگویم انقوزه و کلپوره چیست؟ توضیح
میدهــد« :انقــوزه یک جور گیاه اســت که
چوپانهــا توی کــوه به گوســفند میدهند
پــروار شــود ،شــیره خیلــی بدبویــی دارد.
کلپــوره هــم گیــاه خیلــی تلخی اســت که
قدیم به بچهها میدادند برای دل درد».
از  6هکتــار باغ پزشــکیان  3هکتــار بهطور
کامل ســوخته و ســه هکتــار دیگــر به قول
خودش حالی ندارد .میگویم با این همه
باغ باید وضع خوبی داشــته باشی ،چقدر
محصول داری؟ میگوید هیچ.

از زنگی آباد تا زرند؛ دریغ از قطرهای آب

رد خشکسالی روی چهره باغداران
در زنگــی آبــاد ،شــریفآباد و فرحآبــاد
کرمــان خیلیها را نــام میبرند که زمانی
مدرســه و کتابخانه و ورزشگاه و درمانگاه
ســاختهاند و حــاال زیــر پوشــش کمیتــه
امدادند .باورش سخت است که یک خیر
یــا باغدار پســته به ایــن روز افتاده باشــد.
خشکســالی و تغییــر اقلیــم امــا هنرهای
دیگــری هــم در آســتین دارد .عبــاس
زنگیآبادی عضو شــورای شهر زنگیآباد
چند مدرســه پهلو به پهلوی هم را نشانم
میدهــد که به نــام خیرین اســت« :دیگر
کسی از این کارها نمیکند».
او را در دفتــر شــورا مالقــات میکنم؛ هم
از وضــع باغــات و کمبــود آب کشــاورزی
نگران است و هم آب شرب« :منطقه آب
قابــل خوردن نــدارد .بعد از ســفر رهبری
به کرمان مصوب شــد از دشــت جوپار به
مناطــق شــمالی مثل زنگی آبــاد و اختیار
آباد و شاهرخ آباد ،آب برسانند30 .حلقه
چاه در جوپار حفر شد و االن آب شرب ما
از آنجا تأمین میشــود که معلوم نیســت
تا کی دوام بیاورد».
بــه گفتــه وی ،زنگــی آبــاد بــا روســتاهای
دور و بــرش  4هــزار هکتار باغ پســته دارد
کــه  40درصــد آن کامــاً خشــک شــده و
از بیــن رفتــه یا آماده زغال شــدن اســت،
40درصــد بــه ضرب و زور زنــد ه مانده اما
محصــول آنچنانی ندارد و تنها  20درصد
سرپاســت« :پارســال از هــر هکتــار  4تــن
پســته برداشــت کردیم ،امســال  17کیلو.
چاههای ما هم تقریباً وضعیت مشــابهی
دارند یعنی  40درصد کامالً خشــک شده
و  40درصــد هــم کــم آب اســت .چاهــی
کــه  20لیتــر آب داشــته االن  7لیتــر در
ثانیه هــم آب ندارد .در خوشــبینانهترین
حالــت  15درصــد چاههــای منطقه طبق
لیتــراژ مجوزشــان ،هنــوز کار میکننــد .ما
در یک وضعیت بحرانی به ســر میبریم
و راســتش را بخواهید ،پســته هم دیگر به
صرفه نیست .بچهها میروند دنبال کار و
بزرگترها با همان ســیکل معیوب ادامه

میدهند 25 .سال پیش خوب بود .طوری
که از هر هکتار  10تا  15تن پســته برداشت
میکردیــم .اینجــا تک محصولی اســت و
همین هم دارد ریشهکن میشود».
دکتــر ندا رحیمپور ،زمین شــناس و عضو
هیــأت علمــی جهــاد دانشــگاهی کرمان
در ایــن ســفر کوتــاه همراهــیام میکنــد.
او توضیح میدهد که ســنگ بســتر شــهر
کرمــان باالســت و سیســتم فاضالب هم
در همــه نقــاط شــهری وجــود نــدارد کــه
همیــن مســأله باعــث بــاال آمدن ســطح
آب شــده و به برخی اماکن قدیمی شــهر
هــم صدماتــی زده اســت .امــا از آنجایی
کــه انتقــال حــوزه بــه حــوزه غیرقانونــی
اســت ،نمیتوانند همین آب را در اختیار
کشــاورزان قرار دهند و بعد از زهکشی آن
را بیــرون شــهر تخلیــه میکننــد .این آب
قرار اســت در اختیار بخــش صنعت قرار
گیرد .زنگی آبــادی میگوید اگر مجوزش
را میدادنــد ،خــود کشــاورزها لولهکشــی
میکردنــد و آب را بــه ایــن منطقــه
میرساندند.
علیرضــا شــکیبایی مدیــر روابــط عمومی
آب منطقهای کرمان میگوید« :براساس
مــاده  27و  28قانون توزیــع عادالنه آب،
آب یــک چاه صرفاً بایــد در همان اراضی
اولیه مصرف شــود .یکی از چالشهای ما
هم همین است .یعنی یک جا آب خوب
و زمین بیکیفیتی دارد و یک جا برعکس
اما مــا نمیتوانیــم آب آن چــاه را منتقل
کنیم».
انتقال قانونی نیست و درصورت مشاهده
بــا آن برخــورد میشــود امــا واقعیت این
اســت که این کار پنهانی صورت میگیرد.
مــن بــا کشــاورزی صحبــت کــردم کــه 10
کیلومتــر آب یــک چــاه را منتقــل کــرده
بــود و بــرای هر ســاعت اســتفاده 40هزار
تومــان میپرداخــت .ارزش اقتصــادی
چــاه در شــمال کرمــان آنقدر زیاد اســت
که هــر لیتر آن براحتی یک میلیارد خرید
و فــروش میشــود .اگــر یــک چــاه مجــوز

20لیتر در ثانیــه دارد 20 ،میلیارد میارزد
و با زمینهای دور و برش گاه تا سقف 40
میلیارد ارزش گذاری میشــود؛ چاهی که
ممکن اســت دو ســال دیگر کامالً خشک
شود .میخواهم این موضوع را در زرند با
دقت بررســی کنم اما پیش از آن سری به
باغات شرق زنگیآباد میزنم.
در دشــت کرمــان  -باغیــن اگــر غریبــه
باشــی باید دنبال باغ پســته بگردی؛ بعد
زمینهای وســیعی نشــانت میدهند که
میشــود آثــاری از کنــده درختــان بریــده
شــده را در آن دیــد .بــا مهنــدس الیــاس
ســاجقه مدیر امور آب کرمان در دشــت
ســوخته کرمــان – باغین حــرف میزنم:
«بحــث کشــاورزی یک طــرف ،بحث آب
شــرب هم یک طرف؛ مــا االن نگران آب
شــربیم 85 .حلقه چاه تأمین آب شــرب
کرمــان در همین دشــت اســت که مجبور
شــدیم  20حلقــه آن را جابهجــا کنیــم
امــا هنــوز بــه حد دبــی مجــاز پروانــه هم
نرســیده .این مشکل تا یکی دو سال دیگر
تبدیــل بــه بحــران بزرگــی میشــود ».به
گفته وی دشــت کرمان باغین درکل 650
چاه شرب و کشاورزی دارد و ساالنه با 87
سانت افت سفره مواجه است.
در روســتای «کهنوج ُمدیم» که پشــت به
کوه تیره و خشــکی داده و باغهای وســیع
پســته را مثــل آینــه دق تماشــا میکنــد،
بــا یکــی دو باغــدار حــرف میزنــم .علی
کهنوجــی میگویــد« :میبینیــد کــه حال
و روزی نداریــم ،وضــع معیشــت خــراب
است .بدبخت شدهایم ،درآمدی نداریم.
همــه رفتهانــد زیر قرض و قولــه .جوانها
رفتهانــد دنبــال کار ،پیرمــرد ،پیرزنهــا
ماندهانــد .مــردم پــول برقشــان را هــم
نمیتوانند بدهند .پســته کار هســت توی
همین روســتا که از  10تا بچهاش نتوانسته
یکی را داماد کند .یارانه نرسد حیرانیم».
علــی هوشــمندپناه جلــو میآیــد و
میگویــد« :تــا حــاال بــا بدبختــی جفــت
و جــور کردهایــم امــا بــه خــدا دیگــر برای

بعــد از ایــن ماندهایــم .به خــدا خیلیها
دزدکــی میرونــد کارگــری .آدم  80ســاله
میشناسم یک عمر پسته کار بوده و حاال
صبح یواشــکی میرود شهر کارگری .آخر
به آدم  80ســاله چه کاری میدهند؟ چرا
باید آدمی با این ســن و ســال برود دنبال
کار؟ زمانی اینجا جواهر میریختی کســی
برنمیداشــت ،حــاال جــرأت نداریــم یک
فرغــون توی باغ بــه امان خــدا ول کنیم.
همه اینها از بدبختی و نداری است .دیگر
رویــش را نــدارم خیلی چیزهــا را باز کنم.
 10هکتــار بــاغ من خشــک شــده؛ ای خدا
تــو شــاهدی امســال یــک دانه پســته هم
نداشتم بدهم بچههام بخورند».
در میــان ایــن همــه تلخــی و ناامیدی در
همــت آبــاد سرآســیاب بــا محمدعلــی
پورتقــی ،روبــهرو میشــوم که توانســته با
راضی کردن  57باغدار و یکپارچهســازی
 120هکتــار بــاغ پســته ،سیســتم آبیــاری
زیرســطحی پیــاده کنــد .در ایــن روش که
شــبیه آبیاری قطرهای است ،قطرهچکان
آب ،زیــر خــاک و کنار ریشــه درخــت قرار
میگیرد و روی آن نایلون کشیده میشود
تا تبخیر به صفر برسد.
خــاک خشــک اســت اما ریشــه ســیراب:
«درخــت کم آبــی میکشــید و محصولی
بــار نمــیآورد؛ فقــط زنــده بــود .امســال
البتــه بــه خاطر گــرم شــدن ناگهانــی هوا
محصولــی نداشــتیم و امیدواریــم ســال
بعــد نتیجــه را ببینیم .مصــرف آب و کود
و ســم یکچهارم شــده .چون هم باغات
یکپارچه اســت هم کود را از طریق آب به
درخت میرسانیم».
با الیاس ســاجقه مدیر امــور آب کرمان،
در پاییــن دســت ارتفاعات «پای ســیب»
و «ســردر» ســری به 13حلقه چاه دشــت
چترود میزنیم که با فاصله 40کیلومتری
آب شــرب شهرســتان زرنــد را تأمیــن
میکنــد .وی توضیــح میدهــد« :اینجــا
یکــی از بهتریــن دشــتهای ماســت امــا
متأســفانه عمــق چاهها نزدیــک 300متر

در دشت کرمان  -باغین اگر غریبه باشی باید دنبال باغ پسته
بگردی؛ بعد زمینهای وسیعی نشانت میدهند که میشود
آثاری از کنده درختان بریده شده را در آن دید .با مهندس الیاس
سالجقه مدیر امور آب کرمان در دشت سوخته کرمان – باغین
حرف میزنم :بحث کشاورزی یک طرف ،بحث آب شرب هم
یک طرف؛ ما االن نگران آب شربیم 85 .حلقه چاه تأمین آب
شرب کرمان در همین دشت است که مجبور شدیم  20حلقه آن
را جابهجا کنیم اما هنوز به حد دبی مجاز پروان ه هم نرسیده .این
مشکل تا یکی دو سال دیگر تبدیل به بحران بزرگی میشود

شده و  10تا  15لیتر بیشتر هم آب ندارند.
خود چترود هم مشکل دارند و به همین
دلیــل نســبت بــه انتقــال آب حســاس
شدهاند».
شــنیدهام فلوئــر بــاالی آب شــرب زرنــد
باعــث زرد شــدن دندانهــا میشــود اما
عبــاس ســلطانی مدیــر امــور منابــع آب
ایــن شهرســتان میگوید ایــن موضوع به
قبــل از انتقــال آب از چتــرود برمیگردد.
بــا او گشــتی در روســتاهای اطــراف زرنــد

میزنم تا هم درباره وضعیت آب شرب
و کشاورزی گفتوگو کنیم و هم چند چاه
مسدود شده را ببینیم 13« :حلقه چاهی
که در چترود دیدید قبالً برای ما 270لیتر
در ثانیه آورده داشت که االن به 173لیتر
رســیده .مشــکل اصلــی مــا آب شــرب
اســت663 .حلقــه چــاه در زرنــد داریــم
کــه 516حلقهاش کشــاورزی اســت .قبالً
عمق این چاههــا  100متر بود ،االن باالی
300متــر اســت .لیتــراژ هم خیلــی پایین

آمده و هــرروز تعدادی از چاهها خشــک
میشــود 55 .حلقــه چــاه صنعتــی هــم
داریم و از آنجایی که قرار است مجموعه
کامــل فــوالد بــزودی شــروع بــه کار کند،
قاعدتــاً باید فکری اساســی بکنیــم .البته
فوالد بخشی از فاضالب کرمان را خریده
و درحال انجام پروژه انتقال است».
ســلطانی دو چاه مسدود شده در حاشیه
زرنــد را نشــانم میدهــد که مالکانشــان
قصد انتقــال آب به باغات پایین دســت
داشــتهاند .بــه ایــن معنــی کــه پــس از
گســترش مناطــق مســکونی ،عمــاً بــاغ
تغییــر کاربــری داده و بــه همیــن دلیــل
پروانه چاه هم باطل شده اما مالک آن را
در حیاط منزل حفظ کرده و آب را انتقال
داده اســت .وی میگویــد :مــوارد عجیب
و غریبــی از حفــاری در ســوله ،انبــاری و
حتی منزل مســکونی گزارش شده است.
از حســین مالیــی که بــا دســتگاه حفاری
بزرگــی شــبیه حفــاری چاه نفــت درحال
حفــر چــاه اســت ،میپرســم عمیقترین
چاهــی که در این منطقــه حفر کرده چند
متر بوده .میگوید« :روســتای محمدآباد
 400متــر پایین رفتیــم ».میگوید مایعی
شــبیه آب اســتخراج کرده و جلوی ســگ
گذاشته اما حیوان نخورده است.

