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گزارشی درباره مشکالت شبکه آب شرب شهرآباد

تعویض فقط یککیلومتر از15کیلومتر شبکه فرسوده!
گزارش
قنبری

فراهم کردن زیرساخت های زندگی در شهرهای
کوچک ،قطعا موجب کاهش و بعضا معکوس
شدن روند مهاجرت می شود .یکی از مهمترین
فاکتورهایزندگیدرهرجاییبهرهمندیازنعمت
آب آشامیدنی سالم است  ،بخش شهرآباد یکی
از مناطق شهرستان بردسکن است که هر چند
تمامروستاهایشازنعمتآب بهرهمندهستنداما
فرسودگی وقدیمی بودن برخی شبکه های آب،
مشکالتیرابرایشهروندانوروستاییانبههمراه
داشتهوعالوهبرهدررفتآببهعنوانمایهحیات،
موجب وارد آمدن خسارات زیادی به زیرساخت
هایعمرانیشهرازجملهآسفالتمعابروپیادهروها
شده است؛به گفته مدیر آبفای بردسکن از 15
کیلومتر شبکه فرسوده با عمر باالی 35سال فقط
یککیلومترتعویضشدهاست.
•شبکه فرسوده آب شرب شهرآباد مشکالت
بهداشتی،اجتماعی واقتصادی به دنبال دارد

احمد نخعی رئیس شــورای اسالمی شهرآباد
میگوید :با وجــود تــاش هــای مجموعه آبفا و
کمک بخش های خدماتی وهمراهی مردم ،اما
اعتبارات قطر هچکانی و تعویض نشدن شبکه
موجب وارد آمدن خسارت های سنگینی به مردم
و زیرساخت های شهری شده است وبه خصوص
مشکالت بهداشتی ومحیطی به دنبال دارد.وی
می افزاید :باوجود خدمات و اقدامات عظیم انجام
گرفته در زمینه تامین آب شرب سالم ومجتمع
های آبرسانی  ،تعویض شبکههای فرسوده تنها
راهحل برطرف شدن مشکالت موجود و تکمیل
چرخه تامین آب شرب مردم است .نخعی با بیان
اینکه شورای اسالمی شهر درراستای همکاری
با آب و فاضالب با تصویب تبصره ۷بــرای حل
بخشی ازمشکالت مالی پروژ هها اقــدام کرده
است ،افــزود  :افــزون بر این شهرداری شهرآباد
نیز طی تفاهمنامه های همکاری متعدد نسبت
به تامین ماشینآالت وتسهیل روند حفاری ها
وآسفالتشکافی ها اقدام کرده و از بخش عمده
ای از هزینه های اصــاح شبکه کاسته است.
وی همچنین بر نهادینهسازی فرهنگ استفاده
صحیح از آب ،این نعمت بینظیر خدادادی در این
شرایط سخت تاکید کرد و گفت  :الحمدهلل مردم
منطقه به لحاظ توجه به اهمیت آب ،دقت نظرالزم
را دارند .رئیس شورای اسالمی شهرآباد ،با اشاره
به شرایط سخت اقتصادی اظهارکرد  :شورای
اسالمی شهر با همکاری آبفا در یک برنامهریزی
کارشناسی با پیشنهاد مدیرعامل شرکت آبداران
شهرستان بردسکن و شهرداری شهرآباد درسال
های اخیر قبل از شروع زیرسازی و آسفالت معابر

و خیابان ها در زمینه بررسی و اصالح شبکه های
در مسیر اقدام می کند که این حرکت  ،گام مهمی
در جهت خدمت به شهروندان محسوب می شود .
•شهرداری همراه آبفا در تعویض شبکه آب

همچنین درایــن زمینه شهردار شهرآباد گفت:
شبکه آبرسانی در شهرآباد بــه دلیل عمر باال
خسارات زیادی به زیرساخت های عمرانی شهر از
جمله آسفالت معابر و پیادهروها وارد کرده است.
علی نجفی وجــود این نقیصه را عامل مهمی در
کندی رونــد پــروژه های عمرانی شهر ذکر کرد و
افزود :شهرداری تا امروز در بیش از هفتاد درصد
ساماندهی معابر،از اتصاالت لوله های بعضی از
معابر تا بیل مکانیکی برای حفر کانال و اختصاص
نیرویکارگریوتجهیزاتعمرانیمشارکتکردهو
درادامههمهرجاکهالزمباشدباهدفپایدارسازی
خدماتازهیچگونههمکاریدریغنخواهدکرد.
•مطالبات آبداران(که خدماتی نظیر کنتور
نویسی واتفاقات آب و ...ارائه می دهند)
پرداخت شود

را در پی دارد.وی با اشاره به برگزاری جلسهای با
حضور بخشدار  ،دهیار و مدیر آبفای شهرآباد در
این خصوص گفت  :امیدواریم با تدبیر دولتمردان
این مشکل و معضل در زمستان رفع و دغدغه مردم
این روستا برطرف شود.

در ادام ــه به ســراغ سید حسین موسوی عضو
شــــورای اســامــی  ،آبــــدار ســابــق شــهــرآبــاد و
مدیرعامل کنونی تعاونی آبداران ( که زیرمجموعه
آبفاستوخدماتینظیرکنتورنویسیواتفاقاتآب
و ...ارائه میدهند) بردسکن رفتیم.وی یکی از
مهمترین مشکالت حوزه آبفا را در این شهرستان
باال بودن میزان مطالبات آبــداران منطقه ذکر
کــرد و گفت  :بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان
طلب آبدارانی است که با سختی های بسیار به
روستاییان خدمات ارائه می دهند و این موضوع
به یک دغدغه مهم تبدیل شده اســت.وی بیان
کرد :افزون بر این  ،آبداران منطقه بردسکن7 ،
ماه حقوق و حدود 10سال سنوات و عیدی خود را
نیز طلبکارند که می طلبد مسئوالن استان در این
خصوص چارهاندیشی کنند.موسوی همچنین
با تاکید بر فرسودگی اکثر مخازن آب روستایی
گفت  :مشکل کمآبی بیشتر در فصل گرم سال
گریبان روستاییان را می گیرد.وی پیشنهاد کرد:
درهر چند روستا یک یا دوچاه حفر شود تا مشکل
خطوط انتقال برطرف شود.

•ریز و درشت مشکالت آب در شهرآباد
از زبان بخشدار

علی حاجینژاد که به تازگی سکاندار بخشداری
شهرآباد شده است ،گفت  :این منطقه به لحاظ
بهره مندی از نعمت آب  ،برق  ،گاز و تلفن یکی
از مناطق صــددرصــدی استان اســت امــا طول
عمر زیــاد شبکه های آبرسانی داخــل روستاها
و نیز مرکز بخش که بعضا به بیش از سی سال
میرسد موجب بروز مشکالت متعدد هم برای
دولت و هم برای مردم شده است و ضرورت ترمیم
و تعویض شبکه های آب شرب بخش شهرآباد
بــه شــدت احــســاس مــی شـــود.وی همچنین بر
ضرورت احداث چندین منبع ذخیره آب با افزایش
گنجایش منابع کنونی با توجه به افزایش جمعیت
روستاها و قدیمی بــودن منابع ذخیره آب هم
تاکید کرد و افــزود  :تجهیز پمپ ها و چاه های
تامینکننده آب شرب با توجه به کارکرد 24
ساعته و افزایش فشار به این دستگاه ها و چاه
موتورها نیز از دیگر خواسته های اهالی بخش
شهرآباد برای حل مشکالت آبی منطقه است.
حاجینژاد با تاکید بر ضــرورت تعویض خطوط
انتقال آب در برخی از روستاها با توجه به هدررفت
زیاد منابع آبی خاطرنشان کرد  :به روز کردن
حقوق و مزایای حداقلی آبداران روستاها باتوجه
به تعویق چندماهه حقوق شان در این شرایط
سخت اقتصادی و بهداشتی به عنوان قشری
زحمتکش و بیمنت ،از مهمترین مطالبات آنان

•حل مشکل آب کوشه ضروری است

یاسر ارژنگ عضو شورای اسالمی روستای کوشه
یکی از بزرگترین روستاهای بخش شهرآباد که
در ما ههای اخیر با قطعیهای مکرر آب مواجه
شده است نیز از کمبود آب به عنوان مهمترین
مشکل مردم این روستای 2300نفری نام برد و
گفت:نبود منبع آب در این روستا باعث شده است
که در مواقع کمبود  ،آب روستا از مجتمع روستای
کالتهنو در حــدود 10کیلومتری کوشه تامین
شود که این خود معضالت و مشکالت متعددی

سر از پا نمی شناسیم .وی با اشاره به اینکه در
بخش شهرآباد افزون بر مرکز بخش به عنوان تنها
نقطه شهری در  19روستا نیز خدمات آبرسانی
انجام می شــود ،اظهار کــرد :با بهره مندی 16
هزار نفر از اهالی بخش از نعمت آب می توانیم
ادعــا کنیم که صددرصد مــردم این دیــار از این
نعمت حیاتی بهره مند هستند.وی ادامه داد :
اما وجود مشکالت متعدد درحــوزه تامین آب و
نارضایتی هایی در برخی از روستاها باعث شد
تا حالوت این نعمت هم بر مردم و هم بر خادمان
آنها کمی مزه بگیرد .مهندس مهدویاولیایی
ادامه داد  :از ابتدای شروع بهکار بررسی های
فنی در بخش شهرآباد انجام و بخشی از چاه ها از
انتفاع خارج شد و در بهار امسال در روستاهای
رکنآباد ،عظیمآباد و قوژدآباد با مشکل افت فشار
و کمآبی مواجه بودیم که با مهندسی مجدد چاه
های در حال بهره برداری دبی را افزایش دادیم
و همچنین مخزن  500متر مکعبی رکنآباد را
وارد مدار و مشکل کمآبی در تابستان را در این
منطقه برطرف کردیم که تا حدی دغدغه مردم
این منطقه رفع شد.

است .بخشدار شهرآباد به لزوم اتصال آب شرب
شهر شهرآباد به روستاهای اطراف برای تامین
آب پایدار بــرای شهر و روستاها به یکدیگر نیز
اذعان کرد و گفت  :تالش میکنیم با توجه به نظر
مثبت مدیر آبفای بردسکن نسبت به پیگیری و
حل مشکالت آب و آبداران منطقه گام برداریم .
•اظهارات مدیر آبفای بردسکن درباره
اقدامات انجام شده

حسین مهدوی اولیایی ،مدیر آبفای بردسکن،
با تایید وجــود مشکالت متعدد در حــوزه آب و
فاضالب شهرستان بردسکن از عــزم خــود بر
پیگیری و حل این مشکالت خبر داد.وی با اشاره
به ادغام مدیریت آب و فاضالب شهری و روستایی
گفت  :با هدف مدیریت توامان و حذف فعالیت
های موازی نسبت به افزایش مراکز پاسخگویی با
بهرهگیری از منابع مشترک و ظرفیت های مالی
و اقتصادی اقــدام و به شهروندان و روستاییان
خدمترسانی می کنیم .اولیایی با ارائه گزارشی
از وضعیت آبفای شهرستان گفت  :نعمت آب
آشامیدنی سالم در شهرهای بردسکن  ،شهرآباد
و انابد و  75نقطه روستایی با شبکهای به طول
 1100کیلومتر و با بهره مندی از 54منبع تامین
آب به بیش از  76000نفر مشترک شهرستان
می رســد.وی افــزود  :آب آشامیدنی مــردم این
شهرستان به وسیله  20ایستگاه پمپاژ و 43
دستگاهکلرزنبهطورشبانهروزیولحظهایرصد
و کنترل می شود تا خللی متوجه همشهریان و
روستاییان از این بابت نشود.مدیرآبفای بردسکن
با بیان اینکه هرگز نمی خواهیم برای مردمان
غیور این خطه مشکل کم آبی یا قطعی آب ایجاد
شود اما ما هم مشکالت خاص خودمان را داریم،
افزود  :با وجود این برای سقایت مردم لحظهای

•1000متر اصالح شبکه

مدیر آبــفــای بردسکن از همراهی شــوراهــای
اســامــی شــهــر وروســتــا و همچنین شــهــردار
و دهــیــاران بخش شهرآباد در ایجاد تغییرات
شبکه آب منطقه قدردانی کرد و افــزود :عالوه
بر  1000متر اصالح شبکه در شهرآباد  ،شبکه
آب در روستاهای نصرآباد ،حسنآباد ،فیروزآباد
و رکنآباد و بخشی هم در روستای زیرکآباد به
طول بالغ بر 3کیلومتر تعویض شد.مدیر آبفای
بردسکن بیان کرد  :هر چند برای تعویض و اصالح
شبکه های آب شرب در بخش شهرآباد اعتباراتی

مصوب شد اما به دلیل تخصیص نیافتن ،کماکان
پیگیر حل ایــن مشکل نیز هستیم.وی با بیان
اینکه عمده مشکالت ما ناشی از فرسودگی
شبکهومجتمعآبرسانیشهرآباداستاظهارکرد:
هم شبکه توزیع و هم شبکه انتقال در این بخش
دارای عمر باال بوده و طول عمر لوله ها نیز رو به
پایان است و این یعنی زنگ خطری بــرای بروز
اتفاقات مکرر در آینده و تحمیل هزینه های
متعدد به بیتالمال که می طلبد در این خصوص
چار هاندیشی کنیم .وی درخصوص تامین آب
در مواقع ضروری گفت :پیشنهاد حفر چاه رزرو
در شهرآباد را مطرح کــرده و با جدیت پیگیر
هستیم .مدیر آبفای بردسکن همچنین گفت:
یکی دیگر از مشکالت ما در بخش شهرآباد وجود
مخازن هوایی فرسوده با قدمت باالست که با
تخصیص اعتبارات باید بهسازی شوند.حفر
چاه در مجتمع های شهید داوود ،علیآبادک و
زنگینه و راهانــدازی ناتمام ایستگاه پمپاز مخزن
رکنآباد ،از دیگر اخبار مدیر آبفای بردسکن در
مسیر کاهش مشکالت آب بخش شهرآباد بود.
یکی از معدود اداراتــی که با ارتقای شهرآباد به
شهر نمایندگی خود را در مرکز بخش راهاندازی
کرد ،اداره آبفا بود و حال با گذشت  10سال از
راهاندازی این اداره و ارائه خدمات مناسب  ،نبود
ساختمان آبفا در شهرآباد با توجه به ادغام خدمات
شهروروستابهیکمطالبهتبدیلشدهاست.مدیر
آبفای بردسکن با تایید وجود این مهم در شهرآباد
گفت  :پیشنهاد احداث ساختمان آبفای شهرآباد
را در ورودی این شهر دادهایم و امیدواریم در آینده
شاهد تحقق این مهم هم باشیم .وی همچنین با
اشاره به وجود  15کیلومتر شبکه آب فرسوده با
عمر باالی  35سال در شهرآباد به عنوان مرکز
بخش گفت  :با همراهی شــهــرداری و شــورای
اسالمی از ابتدای امسال بیش از  1000متر این
شبکه ها در مسیرهای دارای اولویت زیرسازی
و آسفالت تعویض شــد.وی افــزود  :هر چند این
پروژه در شهرآباد دارای اعتبار است اما تخصیص
این مهم تاکنون صفر بوده است.وی همچنین
از پیگیری مجدانه مطالبات آبــداران به عنوان
پیشقراوالن سقایت روستاییان در  75نقطه این
شهرستان خبر داد .مدیر آب و فاضالب بردسکن
بــا اش ــاره بــه رقــم بــاالی مطالبات ایــن اداره از
مشترکاندرابعادمختلف گفت:اگرحتیبخشی
از این مطالبات هم با همراهی مردم و مسئوالن
محلی پرداخت شود قطعا خدما ترسانی ما به
شهروندان و روستاییان رنگ وبویی دیگر خواهد
گرفت .به هر حال حل مشکل فرسودگی شبکه
آب های آشامیدنی در هرجایی دو پیامد مثبت
دارد؛ اوال موجب رضایتمندی مــردم به عنوان
صاحبان اصلی نظام خواهد بود و در مرحله بعد
کاهش هدررفت این نعمت حیاتی و همچنین
هزینه های بیتالمال را به همراه خواهد داشت .

پیگیری احداث پروژه بهداشتی ،درمانی در یک شهرستان

احداث بیمارستان خوشاب در پیچوخمآزادسازی زمین
نماینده خوشاب در مجلس :بیمارستان خوشاب توسط بنیاد برکت ساخته می شود

گزارش
علی اکبر ملکی

سال  90در شهرستان خوشاب با جمعیتی
حدود  40هزار نفر کلنگ ساخت بیمارستانی
به زمین خورد که بعدها علوم پزشکی سبزوار
مدعی شد هیچ بیمارستانی قرار نبوده ساخته
شود و از ابتدا طرح ساخت مرکز درمان بستر
مطرح بوده است.در همان ایام دکترمرضیه
وحید دستجردی ،وزیر وقت بهداشت ودرمان
در جمع مسئوالن و مردم سلطانآباد گفت :با
توجه به این که از نزدیک نیازهای بهداشتی و
درمانی شهرستان خوشاب را مشاهده کردم،
معتقدم درمان بستری که در سفرهای قبلی
ریاست جمهوری(مصوبه فروردین  87سفر
هیئت وزیران به استان) برای این شهرستان
در نظر گرفته شده است ،باید به بیمارستان 24
تختخوابی ارتقا یابد.
به گزارش خراسان رضوی ،وزرا و استانداران
مختلفی یکی بعد از دیــگــری بــه شهرستان
خــوشــاب سفر کــردنــد و وع ــده هــای ساخت
بیمارستانی را دادند که باوجود مستحق بودن
مردم خوشاب ،هیچ وقت ساخته نشد.

•بیمارستان خوشاب در افق 1404

در  23شهریور  97با سفر دکتر حریرچی ،قائم
مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
حالی که وعده های ساخت بیمارستان قبلی
به سرانجام نرسیده بود و با حداقل امکانات
به افتتاح درمان بستر ختم شد ،کلنگ فاز اول
ساختبیمارستان 61تختخوابیدرشهرستان
خوشاب به زمین زده شد.
حریرچی در همان زمان بعد از کلنگزنی در
بین مسئوالن و مردم شهرستان خوشاب گفت:
ساخت این بیمارستان در برنامه جامع افق
 ۱۴۰۴دیده شده و دارای فازهای مختلفی
است که به مرور تکمیل خواهد شد.
چند ماه بعداز رفتن معاون وزیر بهداشت  ،دکتر
مسلم ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
طی نامه ای ادعای وجود اختالفات ملکی در
زمین ساخت بیمارستان را مطرح کرد که در
پی آن  ،این پروژه به خواب رفت و در حالی که دو
سال از آن زمان گذشته ،اتفاق خاصی در عمل
نیفتاده است.
در گــزارش قبلی روزنــامــه خراسان با عنوان
«احــداث بیمارستان خوشاب در خان تامین
زمین »به این موضوع به صورت کامل پرداخته
شد و دکتر مسلم رئیس دانشگاه علوم پزشکی

ششتمد ،جوین و جغتای در مجلس شورای
اسالمی ،در پاسخ به آخرین اقدامات انجام
شده دربــاره بیمارستان خوشاب به خراسان
رضوی ،گفت :زمان شروع پروژه را از فرماندار
خوشاب بپرسید ولی آنچه ما پیگیری کردهایم
و به نتیجه رسیده این است که این بیمارستان
توسط بنیاد برکت ساخته خواهد شد.
•باید مسئوالن وزارت بهداشت به رئیس
ستاد اجرایی امام (ره)نامه بزنند

ســبــزوار گفت :وزارتــخــانــه به ما نامه زده که
موظفیم جایی سرمایهگذاری کنیم که زمین
مال خودمان باشد و مشکل زمین بیمارستان
خوشاب هنوز حل نشده است و هر زمان مشکل
زمین حل شد بودجه مصوب را تامین می کنیم.
بــا پیگیری خبرنگار خــراســان در سفر وزیــر
بهداشت به ســبــزوار ،وی قــول پیگیری حل

مشکل ساخت بیمارستان خوشاب را داد.
نمایندگان مجلس رفتند و وعد ههایشان به
سرانجام نرسید .با روی کار آمدن نمایندگان
مجلس در دوره جدید به ســراغ دکتر محبی
نماینده خوشاب وسبزوار رفتیم.
بــهــروز محبی نــجــمآبــادی ،نماینده مــردم
شهرستا نهای سبزوار ،خوشاب ،داورزن،

وی با بیان اینکه نامه حل مشکالت زمین
بیمارستان خوشاب را دکتر مسلم چند روز
قبل امضا کردهاند ،افزود :آقای جانبابایی،
معاون وزیر بهداشت ،قرار شده است از سوی
وزیر بهداشت نامه بزنند به آقای مخبر ،رئیس
ستاد اجرایی فرمان امــام(ره) که شما بروید
ساخت بیمارستان را شروع کنید ما تجهیزات
و نیروی بیمارستان خوشاب را بعد از ساخت
تامین خواهیم کرد.
امــان ا ...خدمتگزار ،فرماندار خوشاب ،در
اینباره با بیان اینکه از نظر ما مشکل زمین
بیمارستان خوشاب رفع شده است ،به خراسان
رضــوی گفت :بــرای ساخت و شــروع پــروژه
مسئوالن مربوط در حال پیگیری هستند.

•آزاد سازی  6هزار متر از زمین بیمارستان

دکتر علیرضا مسلم دربــاره آخرین وضعیت
ساخت بیمارستان خوشاب به خراسان رضوی
گفت :دانشگاه علوم پزشکی به تعهداتش عمل
کــرده و مصوبه هیئت امنا بــرای خرید زمین
ساخت بیمارستان به مساحت حدود  6هزار
متر مربع اخذ شده است.
وی اضافه کرد :هماکنون با منابع طبیعی برای
روشــن شدن وضعیت بقیه زمین بیمارستان
مکاتبهکردیموپیگیرساختبیمارستانبابنیاد
برکت هستیم و در دست اقدام است.
آنچ ــه واض ــح و روش ــن اســت ایــن کــه مــردم
شهرستان خوشاب با جمعیت حدود  40هزار
نفر و فاصله چندین ساعته برخی از مناطق
آن بــا ســبــزوار نیازمند ساخت بیمارستان
در خوشاب هستند .امیدواریم وعد ههای
مسئوالن هر چه زودتــر به سرانجام برسد و
وعد ههای جدید فقط بــرای دلخو شکردن
مــردم نباشدو در ایــن روزه ــای کرونایی که
بــســیــاری از بــیــمــاران بــه س ــب ــزوار و دیگر
شهرستا نها بــرای مــداوا سفر میکنند در
زادگاه خودشان مداوا و درمان شوند و به غیر
از درد بیماری ،درد دیگری در شهرهای غربت
نداشته باشند.

