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گزارشی درباره گالیه بجستانی ها از نحوه دفن زباله درشهرستان

دفن سنتی زباله در بجستانتهدیدی برای محیطزیست
گزارش
سلیمی

دفــن و جمــع آوری زبالــه یکــی از مهــم تریــن
موضوعات زیســت محیطی است که در تعدادی
از شــهرهای ایران بــه صــورت مــدرن و مکانیزه
انجام می شود اما متاسفانه در بجستان به شکل
سنتیدفنمیشودواینموضوعباعثنارضایتی
اهالی روستای اسوه فخرآباد از توابع بجستان که
در نزدیکی محل دفن زباله بجستان قرار دارند
شده ،این موضوع البته انتقاد محیط زیست را نیز
درپی داشته اســت و ســوزاندن زباله را ممنوع و
تهدیدی برای محیط زیست می دانند .آخوندی،
شــهروند فخرآبادی می گوید :جاده بجستان به
فخرآباد در مســیر محل دفن زباله در پشــت کوه
قالور بجســتان قرار دارد و همه روزه بســیاری از
افراد از روستا به شهر و بالعکس تردد می کنند و
با توجه به این که این زباله ها در  ۵۰۰متری جاده
قرار دارد بوی بد آن در جاده خودنمایی می کند و
باعث می شود که تا شعاع حدود یک کیلومتر این
بو در فضا باشد.دیگر شهروند فخرآبادی تصریح
می کند  :در بیشتر اوقات مشاهده شده است که
حین تردد بــه این محل از بــاالی خودروی جمع
آوری زباله ،زباله ها در شــهر یا جــاده می ریزد و
با توجه به این که توسط نیسان های بدون سقف
این زباله ها جمع آوری می شــود زباله در اثر باد
پراکنده می شود.شــهروند دیگری خاطر نشان

گزارش
رضا اعلمی

قلعه شیر روستایی اســت  از توابع بخش نصرآباد،
بســیار زیبا با باغ های گردو  ،بادام و انگور که در60
کیلومتــری مرکز شهرســتان تربــت جــام و در20
کیلومتری مرکز بخش نصرآباد واقع شــده اســت.
این روستا در کوهپایه قرار دارد و دارای آب و هوای
نسبتا سردی اســت و شغل ســاکنان آن کشاورزی
و دامپروری اســت و اهالی این روستا با مشکالتی
مانند نبود کنار گذر جــاده ای ،طوالنی بودن روند
دریافتواممسکنروستایی،ناتمام ماندناحداث
سالنورزشیونبودشغلپایداردرروستاکهموجب
مهاجرتتعدادیازجوانانبهشهرهایمجاورشده
است مواجه اند،برای بررسی مشکالت مردم این
روســتا مســیر 60کیلومتری تربت جام تا روستای
قلعهشیرراپیمودیم تاپایصحبتآنهابنشینیم.

می کند :موقع تردد در مسیر روستا شاهد هستیم
که شهرداری برای دفع زباله چاله ای را در دشت
کوه قــاور ایجاد کرده اســت و تا موقعــی که این
چاله پر نشود روی آن خاک نمی ریزند و برای این
که باد زباله ها را پراکنده نکنــد آن ها را آتش می
زنند تا پالستیک ها پخش نشود و این کار باعث
می شود که بوی بد آتش در فضای جاده پراکنده
شود .محمدی از شهروندان بجستانی می گوید:
سگ ها در این محیط مشــغول خوردن پسماند
غذاهای داخل زباله ها هســتند و به همین دلیل
سگ ها شبانه به شهر می آیند و این موضوع باعث
می شود که آلودگی به شهر منتقل شود .

مالی اینطرح بهنتیجهنرسید.وی ادامهمیدهد:
این طرح از طرف اســتانداری پیگیری و قسمتی
از بودجه توسط اســتانداری تامین می شود ولی
متاسفانهطرحمسکوتماند.روحبخشمیافزاید:
بهدلیلکمبودزباله،صنعتیکردندفنآن امکان
پذیر نیست در قســمت پایین تر از دفن زباله فعلی
مقررشدکهمشکلجادهفخرآبادو...حلشودوبا
توجهبهاینکهدرصدد انجاماینکاربودیمادارهآب
منطقه ای اجازه این کار را نداد زیرا مدعی نزدیک
بودن به بســتر رودخانه اســت و اگر ایــن کار انجام
میشدبیشترمشکالتونارضایتیهاحلمیشد

زیرا در پایین تر از این قسمت ترانشه هایی اجرا و با
فنس کشی و حفر خندق باعث می شد تا زباله ها
به اطراف پخش نشــود.وی تصریح می کند:نامه
هایمتعددیبهادارهآبمنطقهای ارسالکردیم
و متأســفانه اداره مذکــور پاســخ ما را نــداد .اغلب
بادهایبجستانازشرقبهغرباستواینمنطقه
و این طرح بهترین راه برای حل مشــکالت است.
علی روح بخش خاطر نشان می کند:درخصوص
شرکت بازیافت زباله دو پیمانکار خشک و تر داریم
کههموارهدرسطحشهر نظارتمیکنند.بهدلیل
شرایطمالیامکاناینکهسطلهایزبالهمجزادر

گزارشی از مشکالت اهالی روستای قلعه شیر بخش نصرآباد

از سالن ورزشی ناتمام تا نبود کنارگذر

•حل مشکل جاده ای در گرو احداث کنارگذر

براتعلیناصری،رانندهخودرویسمندکهدرمسیر
جادهکاریزنوبهروستایقلعهشیرکارمیکنددرباره
وضعیت جاده ارتباطی روستا می گوید :مدت 15
ســال اســت که در این جاده مشــغول مسافرکشی
هستم ولییکقسمتازاینجادهازداخلروستای
علی آباد می گذرد که این موضوع مشکالتی برای
ما رانندگان به وجود آورده اســت .او مدعی است:
وقتی بخواهند بیماری را بــه مرکز درمانی کاریزنو
برسانند چون باید از وســط روستای علی آباد عبور
کنندمسافتدورترمیشود بههمیندلیل تاکنون
دو بیماربهعلتدیررسیدن بهمرکزدرمانیکاریزنو
فوت کرده اند  .وی می افزاید  :جاده فعلی هم فاقد
شانه خاکی اســت و طی 15سال گذشته روکش
نشدهاست.
•روندطوالنیتشکیلپروندهواممسکن
روستایی  

رئیسشورایاسالمیروستا میگوید:رونداداری
تشکیل پرونده وام مســکن طوالنی است از زمانی
که فرد  ،متقاضی دریافت تســهیالت است حداقل
ســه ماه طول می کشــد تا پرونده تشــکیل شود در
صورتی که مســئوالن باید تالش کنند تا کار مردم
برای دریافت تسهیالت زودتر انجام شود .وی می
افزایــد :در ســاخت مســکن روســتایی هزینه های
زیــادی از جملــه کارشناســی  ،تغییر کاربــری و ...
برای مــردم ایجاد می شــود حتی افرادی را ســراغ
داریم که بــه دلیل همین هزینــه هــا از دریافت وام
منصرف شــده انــد .وی مدعــی می شود:مشــکل
دیگر این اســت که بنیاد مســکن می گوید مصالح
ســاختمانی را از خود بنیاد مسکن خریداری کنند
در حالی که بنیاد مســکن نبایــد در خرید مصالح
ســاختمانی مردم دخالت کند چــون هزینه خرید
مصالحساختمانیازخودبنیادمسکنچندینبرابر
هزینه هایی اســت که از بازار تهیه می شود .رئیس
شورای اســامی روســتا ادامه می دهد :مشخص
کردنپیمانکارخاصازسویبنیادمسکنیکیدیگر
از مشکالت وام گیرندگان است چون بنیاد مسکن
در بحث نظارت بر ســاخت واحدهای مســکونی از

پیمانکارانخاصیاستفادهمیکندوسطحمهارتی
این پیمانکاران به مراتب پایین تر از سطح مهارتی
بناهایخودروستاستوهیچگونهنظارتیهمبرکار
پیمانکارانازسویبنیادمسکنصورتنمیگیردو
مجموعاینمشکالتباعثمیشودکهمردمرغبتی
بهدریافتواممسکنروستاییازخود نشانندهند
درحالیکهانتظاروتوقعماازبنیادمسکنایناست
کهشرایطیرافراهمکنندتامردمبتوانندازوامهای
مسکنروستاییاستفادهکنند.
• تاکیدبراستفادهازمصالحساختمانیمرغوب

رئیس بنیاد مسکن تربت جام درباره گالیه مندی
رئیس شورای روستا از خرید مصالح ساختمانی از
یک جای خاص می گوید :ما به هیچ عنوان به هیچ
کســی نمی گوییم کــه از کجا مصالح ســاختمانی
بگیرید و این ادعا را کامال رد می کنیم و به آن ها می
گوییمازهرکجاکهمایلهستیدمصالحساختمانی
بگیریدولیمصالحمرغوببخریدمثالشنخاکی،
آجر آهکی و میلگرد کوره ای نخرید که این مصالح
نامرغوب به درد ساختمان سازی نمی خورد و ناظر
ما اگر بــا چنین مــواردی مواجه شــود از مصرف آن
جلوگیری می کند .توصیه ما به متقاضیان ساخت
مسکن این اســت میلگردهای آجدار تیپ 2و 3که
کامال اســتاندارد اســت خریــداری کنند چــون در
منطقهتربتجاممیلگردکورهایزیاداستوکسی
همتشخیصنمیدهدوباتوجهبهاینکهمسئولیت
ساخت مســکن در روســتاها بر عهده بنیادمسکن
استمابایددرآینده دربهکارگیریمصالحمرغوب
برای ساخت وساز پاسخ گو باشیم .وی درباره نحوه
پرداخت تســهیالت به متقاضیان اظهــار می کند:
بنیاد مسکن برای ســاخت و ســاز منازل روستایی
مبلغ  100میلیون تومان تســهیالت پرداخت می
کند و با توجه به ایــن که مصالح ســاختمانی روز به
روزباافزایشقیمتمواجهاستمتقاضیانهمباید

بر استفاده جوانان این روســتا ،نوجوانان وجوانان
روستاهایاطرافهممیتوانندازآناستفادهکنندو
درجهتاتمامپروژهازطریقنمایندهمردمدرمجلس
برای اختصاصبودجهپیگیری کردیمامامتاسفانه
تاکنون هیچ گونه پاسخی از سوی نماینده دریافت
نکرده ایم .وی خاطرنشــان می کند :نقشــه جدید
طرح بازنگری روستا در سال  97اعمال شد که آن
هم به دلیل رشد منفی روســتا متوقف شد و اکنون
به علت بازگشت مجدد اهالی به روستا اجرای این
طرحجوابگویمردمروستانیستچون 70درصد
زمینهاییکهبهاینطرحاختصاصدادهشدهبودپر
شدهو 30درصدبقیهمتقاضیانبالتکلیفماندهاند
کهدرحالپیگیریازطریقبنیادمسکنشهرستان
هســتیم  .رمضانی بیان می کند :درصــد زیادی از
معابرروستایقلعهشیرفاقدروشناییاست.بهاداره
برق شهرســتان مراجعه کردیم گفتند مــا نه المپ
داریم و نه نیرو حتی حاضر شــدیم هزینه خریداری
المپ ها را از طریــق خودیاری مردم روســتا تامین
کنیمولیمتاسفانهحاضرنشدندکهبیایندمشکل
روشناییمعابراینروستاراحل کنندضمناینکه
اظهار کردند ما سالی یک بار می توانیم به هر یک از
روستاهایمنطقهتربتجام خدماتارائه دهیم.

شیر حتما باید از محل اعتبارات استانی باشد و در
کمیتهبرنامهریزیشهرستانکهفرماندارریاستآن
را برعهده دارد مصوبه اجرا شود درغیر این صورت
منابعدیگریبرای انجاماینکارهاوجودندارد.

•فاضالب بیمارستان باید در منطقه
دوردست دفع شود

•در بیشتر شهرها به صورت سنتی
زباله دفن می شود

ن اظهار می کند:
علی روح بخش ،شهردار بجستا 
حدود دو هفته گذشــته جلســه ای برگزار شد که
بیشتر شهرداری ها در این جلسه حضور داشتند .
بیشتر شهرها به صورت سنتی دفن زباله را انجام
میدهند.دراینجلسهطرحی مطرحوقرارشدکه
چندشهرمثل گناباد،کاخکو بیدختبایکدیگر
وبجستان،فیضآبادویونسی نیزباهمدفنزبالهرا
بهصورتصنعتیانجامدهند.ویمیافزاید:مقرر
شد در این طرح ،یونســی به عنوان مرکز اصلی که
دربیندوشهرستانبجستانوفیضآبادقراردارد
دفن زباله را انجام دهد که با توجه به ســخت بودن
این کار بــرای پیمانکار و همچنین کمبــود منابع

نقاط شهر گذاشته شود،وجود ندارد ولی درصدد
راه اندازی دو منطقه در شهر هستیم تا مردم زباله
های تر و خشــک خود را در این منطقه جدا کنند.
ویبیانمیکند :دفعفاضالببیمارستاندرزمان
مدیریتهایقبلیانجامگرفتکهطرحنیمهکاره
رها شد و هم اکنون روی این موضوع مهم کار می
شود تابهنتیجهبرسیم.

الزم انجام شد و شهرداری باید پیمانکار را موظف
کند تا به محیط زیست آسیب نزند.رئیس محیط
زیست بجستان می گوید:افراد زباله گردی که در
محلزبالهگاهمشاهدهمیشوندبهدنبالزبالهها
و اشیای ارزشمندی هستند که با فروش آن کسب
درآمدکنند .متاسفانه موضوع تفکیک از مبدأ به
درســتی انجام نمی شــود اگر به درستی صورت
گیــرد و حجــم زباله ها کمتر شــود هــم درآمدی
برای شهرداری در مبدأخواهد داشت و هم شاهد
کاهش زباله گردها در محیــط زباله گاه خواهیم
بود .وی تصریح مــی کند :درخصــوص موضوع
تخلیه فاضالب بیمارســتان در اطــراف زباله گاه
یک نقطه مشخص شد که البته فاقد مجوز زیست
محیطی اســت  .قبــ ً
ا فاضالب بیمارســتانی در
نقاط مختلف توسط تانکر حمل و فاضالب تخلیه
می شد که آلودگی ها در جاهای مختلف به وجود
می آمد که چندین بار اخطاریه و تذکر دادیم و در
جلسه کارگروه پسماند شهرستان مطرح کردیم
که در نهایت تصمیم بر این شد که به صورت موقت
محلی مشخص شود که فاضالب در آن جا تخلیه
شود و در اطراف پراکنده نشود .این منطقه نفوذ
پذیری کمتری دارد و دور آن فنس کشــی شــده
اســت و از ورود افراد به آن جا جلوگیری میشود
با تمــام این هــا وضعیــت موجــود مــورد رضایت
محیط زیست نیست و امیدواریم که تولیدکننده
فاضالب که مسئولیت بر عهده اوست برای دفع
مناسب فاضالب اقدامات الزم را انجام دهد.

یک مقدار آورده داشــته باشند تا بتوانند با مبلغ وام
بنیادیکمنزلمسکونیاحداث کنندوازآنجاکه
پرداختتسهیالتمرحلهبهمرحلهصورتمیگیرد
و در هر مرحله مبلغ آن مشــخص اســت متقاضیان
هم باید یک مقدار اندوخته داشته باشند تا بتوانند
با تســهیالت مرحله به مرحلــه بنیاد بــرای احداث
ساختمانمسکونی اقدام کنندوبرخیازاینافراد
هیچگونهاندوختهایندارندوبنیادمسکنتااجرای
کاملهرمرحلهنسبتبهپرداختتسهیالتمرحله
بعد اقــدام نخواهد کرد مگــر این که فــرد اندوخته
داشتهباشد.
•طرحهادییکفرهنگسازیاست

رئیس بنیاد مســکن تربت جام درباره گالیه مندی
اهالی روستای قلعه شــیر درخصوص جلوگیری از
ساخت وساز مسکن می گوید :اجرای طرح هادی
یکفرهنگسازیاستدرگذشتهمنازلمسکونی
وخیابانهابراساسجمعیتوامکاناتدرروستاها
طراحی می شده ولی هم اکنون با توجه به امکانات
باال و پیشــرفتی که در روستاها ایجاد شــده است و
بر اساس نیاز کنونی منازل مســکونی و خیابان ها
را طراحی و احــداث می کنند .حســین محمودی
همچنین میافزاید:مابراساسقانونپنجمتوسعه
باید طرح تهیه کنیم و زمانی هم کــه طرح تهیه می
شــود یک محدودیت هایــی هم ایجاد می شــود که
مورد اعتراض برخی اهالی روستاها قرار می گیرد
ما در تمامی جلســات طرح هــادی به عنــوان دبیر
جلسه حاضر می شویم و در این جلسات فرماندار ،
بخشدار،دهیارواعضایشورایاسالمیروستانیز
حضوردارندواظهارنظرمیکنندوسپسطرحبرای
تصویب نهایی به استان ارسال می شود و در استان
هم عالوه بر این افــراد نماینده اســتاندار و دو نفر از
راه وشهرسازی استان حضور دارند و پس از بحث و
بررسیطرحتصویبمیشودواینگونهنیستکهما

بخواهیمطرحیراانجامدهیمودرمجموعهرچند
که دهیار و اعضای شورای اسالمی روستا حق رای
ندارندولیحقاظهارنظردارندوماهیچطرحهادی
را بدون مشورت با دهیار و اعضای شورای اسالمی
روستا انجام نمی دهیم و در کل  90درصد نظرات
دهیار و اعضای شــورای اســامی اعمال می شود
مگر این که مشــکل فنی داشته باشــد و طرحی هم
کهتصویبمیشودسمتتوسعهداردکهبایدپیش
بینیشودواینکهبرخیمردماظهارمیکنند بههر
دلیلیمحدودیتساختوساز درروستا وجوددارد
ما آن را کامال رد و اعالم می کنیم که به هیچ عنوان
جلویساختوسازآنهارانمیگیریم.
•نبودشغلپایدار

دهیارروستایقلعهشیرمیگوید:نبود شغلپایدار
درروستاباعثشدهاستکهجوانانبهخاطرتامین
مایحتاج زندگی خود به شهرها بروند به طوری که
هم اکنون  400خانوار در روستا زندگی می کنند
وبهعلتبیکاریتعدادزیادیازخانوادههاازروستا
کوچ کرده اند که این معضل بزرگی اســت که با آن
مواجههستیم.
•سالنورزشیناتمام

حســن رمضانی مــی افزایــد :در ســال  97کلنگ
احداث یک باب ســالن سرپوشــیده ورزشــی برای
پرکردن اوقات فراغــت نوجوانان و جوانــان در این
روستابهزمینزدهشدوتاکنون 720میلیونتومان
صرفساختاینپروژهشدهوهنوزبهاتمامنرسیده
اســت .مقداری از اعتبارات این پــروژه از اعتبارات
دهیاری و باقی مانده آن از محل کمک های خیران
و مردم روســتا تامین شــده و هــم اکنون ایــن پروژه
ورزشی حدود 65درصد پیشــرفت داشته و حدود
 700میلیونتوماندیگرنیازاستتابهطورکاملبه
بهرهبرداریبرسدوباافتتاحاینسالنورزشیعالوه

مجتبی رضانژاد ،رئیس محیط زیســت بجستان
می گوید :بحــث زباله گاه و دفــن زباله و مدیریت
زباله در بجســتان مثل بیشتر شــهرها به صورت
سنتی اســت و زباله گاه موجود شــهرداری فاقد
مجوزهای زیســت محیطــی اســت .در وضعیت
فعلــی زبالــه گاه  ،زبالــه توســط بــاد بــه اطراف
پراکنده می شــود کــه زبالــه ها و پالســتیک ها
به علــت بادخیــز بــودن منطقــه و نبود پوشــش
دهی مناســب ،ســریع پراکنده می شــود .وجود
زباله گردها در محل زباله یکی از دالیل تشــدید
پخش زباله به اطراف اســت .وی ادامه می دهد:
شهرداری به تازگی در قسمتی از زباله گاه اقدام
به فنس کشــی کرده که این کار باعث کم شدن
پراکندگی زباله ها به اطراف شــده اســت بارها
مشاهده شده که زباله ها ســوزانده میشوند که
این کار ممنوع اســت زیرا باعــث آلودگی محیط
زیست می شــود و در این خصوص پیگیری های

•عملیاتجادهایروستایی بایدازمحل
اعتبارتاستانباشد

مدیر ادارهراه وحمل ونقلجادهایتربتجام می
گوید :در ســال  99اهالی روســتای قلعه شیر طی
درخواستیکهخطاببهفرماندارتربتجامبود،به
علتمشکالتجادهایبینروستایعلیآبادوقلعه
شیرتقاضایاحداثیککنارگذرکردهبودندکهما
تقاضای آنان را به اداره کل اســتان ارسال کردیم و
پاســخی که اداره کل داده بود این بود که با توجه به
این که راه ارتباطی روســتای علی آباد به قلعه شیر
آسفالت است و با توجه به پروژه های ناتمامی که در
شهرستانوجودداردفعالمقدورنیستکهکنارگذر
احداث شود  .جواد نژادی پور تصریح می کند :اگر
قراراستدرجادهارتباطیروستایعلیآبادبهقلعه
شــیر کنارگذر احداث شــود حتما باید موضوع در
قالب راه های روســتایی از محل اعتبارات استانی
باشدودرکمیتهبرنامهریزیشهرستاننیزتصویب
شود ضمن این که با توجه به یک ســری پروژه های
ناتمام که در شهرستان وجود دارد که ازسال های
گذشتهشروعشدهوهنوزبهطورکاملانجامنشده
استنمیتواننددراینموردجدیداعتباریدرنظر
بگیرند و واقعیت این اســت که اگر در کمیته برنامه
ریزیشهرستانبتواننداعتباریدرنظربگیرندبحث
مطالعه و اجرای آن را ما می توانیم انجام دهیم .وی
خاطر نشــان می کند :در بحث شــانه ســازی جاده
روســتا و ادامه روکش جاده باید مطرح کنم درسال
 97یــک مقدار قیــر رایگان گرفتــه بودیــم و از4.5
کیلومترجادهآسفالتعلیآبادبهروستایقلعهشیر
 2.5کیلومتر آن را روکش کردیم آن هم بدون هیچ
گونه اعتباری و قرار بر این بود که برای ادامه روکش
جاده اعتباری درنظر گرفته شــود که همان زمان با
بخشدار وقت نصرآباد هماهنگ کردیم که اگر می
توانیدبرای باقیماندهروکشجادهاعتباریدرنظر
بگیرید ما آمادگی اجرای آن را داریم .وی ادامه می
دهد :احداث کنارگذر راه ارتباطی علی آباد به قلعه

•احداث پروژه های ورزشی در روستاها از محل

اعتباراتدهیاریها

بخشدارنصرآباددربارهسالنورزشیروستایقلعه
شیرکهبهعلتنبوداعتباراتناتمامرهاشدهاست،
می گوید :احداث پروژه های ورزشــی در روســتاها
همگی از محل اعتبــارات دهیاری هــا صورت می
گیردومانمیتوانیمدستگاههایاجراییشهرستان
ازجملهادارهورزشوجوانانراملزمبهاینکنیمکه
درساختاینپروژههاهمکاریکنندودراینباره با
رئیسادارهورزشوجوانانتربتجامرایزنیکردیم
که وی اظهار کرد تا زمانی که مالکیــت پروژه به نام
ادارهورزشوجوانان نباشدوسندبهنامادارهورزش
وجوانانصادرنشودمانمیتوانیمازادارهکلورزش
وجوانان بودجهایدریافتکنیمبههمیندلیل باید
ازکمکهایخیرانواعتباراتدهیاریهااستفاده
شــود تا هرچه زودتر این پروژه های ناتمام ورزشــی
در روستاها به نتیجه برسد و جوانان روستا بتوانند
از آن اســتفاده کننــد .آذیــن  ،مدیر روابــط عمومی
شرکت توزیع برق استان نیز می گوید :در مجموعه
شهرستان تربت جام  144روستا وجود دارد که به
نوبت کار نصــب المپ و تامین روشــنایی انجام می
شودوبهزودیدرروستایقلعهشیر نیز نصبالمپ
وتامینروشناییصورتمیگیرد.

