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گزارشی از وضعیت پروژه  18ساله شهرستان

سامان دهی زباله گاه تربت حیدریه؛ تغییر پیمانکار و دیگر هیچ !
گزارش
شعبانی

حکایــت بــه ســامان نرســیدن زبالــه گاه شهرســتان تربت
حیدریه حکایت جالبی اســت طی حدود  18سال گذشته
دو پیمانــکار آمــده اند بــدون پیشــرفت فیزیکی پــروژه راه
اندازی کارخانه کمپوست و رفته اند و از سال  99پیمانکار
ســوم آمده اســت هم اکنون روزانه  120تن زباله به دلیل
نبود زیر ســاخت الزم برای بازیافــت زباله ها زیــر خروارها
خاک دفن می شود .بر اســاس اظهارات رئیس کمیسیون
خدمات شهری شورای شهر تربت حیدریه  ،زباله گاهی که
در گذشته با هدف صیانت از محیط زیست در خارج از شهر
احداث شد حاال تهدیدی برای محیط زیست است  ،بنابراین
نیاز است مدیران و مسئوالن شهرستانی ،استانی و کشوری
با یک وحدت رویه و تخصیص اعتبار اقدامات الزم را در این
ســایت انجام دهند تا ضمن صیانت از محیطزیست بتوان
از اســتخراج طالی کثیف بــرای مدیریت شــهری درآمدی
به دست آورد.
زباله گاه تربت حیدریه محلی برای ایجاد کوه هایی از زباله
است که نسبت به گذشته بزرگ تر شــده اند ،این محیط به
یک منطقه حیات وحش تبدیل شــده است از حضور عقاب
ها و شــاهین ها و زاغ ها گرفته تا تعداد قابل توجه سگهای
کوچک و بزرگ ولگرد پرسه زن در میان انبوهی از زباله...
•بوی تعفن محیط از صدها متر دورتر مشام انسان را
آزار می دهد

حدود 18سال قبل مکانی برای صیانت از محیط زیست در
تربت حیدریه ایجاد شده و حاال این مکان به تهدیدی جدی
برای محیط زیست تبدیل شده است.
در این زبالــه گاه روزانه  ۱۲۰تــن زباله وارد می شــود که
به دلیل نبــود زیر ســاخت الزم بــرای بازیافت زبالــه ها زیر
خروارها خــاک دفن می شــود این اقــدام باعــث تولید گاز

های گلخانــه ای و متان می شــود که در صــورت تخصیص
اعتبار الزم برای نصب تجهیزات بازیافت از سوی مسئوالن
استانی و کشوری می توان از همین زباله ها برق ،کمپوست
و انواع مختلف مواد بازیافتی دیگر به دست آورد.به گزارش
خراسان رضوی ،در سالهای ن ه چندان دور ،خالصی از شر
زبالههای شــهری و صنعتی به یک معضل زیســت محیطی
برای کشورها تبدیل شــده بود ،ولی حاال همین زبالهها در
خدمت رشد و توسعه کشورها قرار گرفته است و سالیانه با
بازیافت آنها میلیاردهــا دالر ارزش افزوده بــرای اقتصاد
جهان خلق میشود.
این در حالی اســت که به نظر میرســد هنوز در کشور ما به
این موضوع اهمیت چندانی داده نمیشود و به همین دلیل
شاهد حجم انبوه زباله در برخی از مناطق هستیم که نه تنها
باعث درآمدزایی نمیشــود بلکه زیانهای جبرانناپذیری
را هم به محیط زیست و سالمت مردم منطقه وارد میکند.
•دومین زباله گاه بحرانی کشور را داریم

سید جمال یوســف زاده ،رئیس کمیسیون خدمات شهری
شــورای شــهر تربت حیدریه در ایــن خصوص به خراســان
رضوی گفت :دومین زبالــه گاه بحرانی کشــور را داریم که
روزانه تــا  ۱۲۰تن زبالــه تولید می شــود که  ۷تــن آن زباله
ارزشمند است و با توجه به حضور زباله گردها در سطح شهر
که از این راه امرار معاش می کنند تقریبا  ۳۰۰کیلو زباله می
توان از این میزان استخراج کرد.
وی تصریح کرد :تاکنون در دوره ششم شورای شهر دو جلسه
درخصوص زباله گاه و پسماند در کمیسیون خدمات شهری
برگزار کردیــم که خروجــی آن تعــدادی مصوبه بــود که در
نخستین آن به شهرداری ظرف مدت سه ماه مهلت داده شده
است تا درخصوص راه اندازی ترانشه اقدام کند.
یوســف زاده گفت :در دومین گام برای جمــع آوری زباله و
مدیریت پســماند با موضوع تفکیک زباله از مبدا مقرر شــد
پیمانکار بــا تمام توان مالی و لجســتیکی خــود این طرح را
به صــورت کامل اجــرا کند.این عضو شــورا گام ســوم را در

زمین در سال  ۱۳۸۹با توجه به این که شرکت مذکور هیچ
اقدامی نکرده است به شخص دیگری واگذار می شود.
داوود نورمحمدی اظهار کرد :در این مدت نیز عالوه بر نبود
پیشرفتفیزیکیبهدلیلاختالفسرمایهگذارباشهرداری،
مدیریت شهری در حوزه پســماند دچار مشکل می شود که
مجبور بــه راه انــدازی زبالــه گاه در زمینی به مســاحت 20
هکتار درکنارهمانمجموعهمیشو دکهسرمایهگذارجدید
هم به دلیل اجرا نشدن تعهدات توسط مسکن و شهرسازی
خلع ید و واگذاری زمین به وی منوط به رضایت شهرداری و
عقد قرارداد می شود که این مهم محقق نمی شود.
•انتقال زباله های شهرهای دولت آباد ،بایگ ،رباط
سنگ و کدکن

حوزه فرهنگ سازی دانســت و افزود :مقرر شد کمیسیون
فرهنگی شــورای شــهر و حــوزه فرهنگی شــهرداری برای
تبیین این موضوع بین شهروندان با محوریت لزوم تفکیک
زباله از مبدا نیز اقدامات الزم را انجام دهد.وی خاطر نشان
کرد :همچنین مقرر شــد راهکاری برای سامان دهی زباله
گردها و ممانعت از خــروج بدون مجوز زباله ها از شــهر نیز
بررسی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تربت حیدریه
گفــت :زباله گاه در حدود  18تا 20ســال گذشــته با هدف
صیانــت از محیط زیســت در خارج از شــهر احداث شــد اما
امروز این زباله گاه بــزرگ ترین تهدید برای محیط زیســت
اســت و ممکن اســت تا چند ماه آینده با یک معضل زیســت
محیطی روبه رو شویم ،بنابراین نیاز است مدیران و مسئوالن
شهرستانی ،استانی و کشوری با یک وحدت رویه و تخصیص
اعتبار اقدامــات الزم را در این ســایت انجــام دهند تا ضمن
صیانت از محیطزیست بتوان از استخراج طالی کثیف برای
مدیریت شهری درآمدی به دست آورد.

•سرنوشت  ۶۰۰میلیونی که بابت احداث ترانشه از
سوی سازمان محیط زیست استان اختصاص داده شد

وی افزود :ســال ها قبل حــدود  ۶۰۰میلیــون تومان بابت
احداث ترانشــه از ســوی ســازمان محیط زیســت خراسان
رضوی به شهرداری واگذار شده بود که متاسفانه این اعتبار
به دلیل مشــکالت مالی آن زمــان صرف حقــوق کارکنان
شهرداری شد.یوســف زاده بیان کرد :نیاز است شهرداری
بــه میــزان مبلغی کــه آن زمــان از ســازمان محیطزیســت
دریافت کرده کار را شــروع کند و در ادامه بــا حمایت دیگر
مسئوالن استانی و کشوری این ســایت به صورت کامل راه
اندازی شود.
•چرخه معیوب پسماند تربت حیدریه و پیمانکاران

رئیس حفاظت محیط زیست تربت حیدریه در این خصوص
به خبرنگار ما گفت :زباله گاه تربت حیدریه در سال ۱۳۸۲
جهت راه اندازی کارخانه کمپوســت در زمینی به مساحت
 ۵۰هکتار به یک شرکت خصوصی واگذار می شود که این

وی افــزود :در ســال  ۱۳۹۶در قانون بودجه مصوب شــده
شهرهای زیر  50هزار نفر جمعیت زباله گاه نداشته باشند
و شهرســتان تربــت حیدریــه بــه عنــوان شهرســتان معین
برای انتقــال زباله های شــهرهای دولت آبــاد ،بایگ ،رباط
ســنگ و کدکن انتخاب و از محل همین قانون اعتباری نیز
به شــهرداری تربت حیدریــه برای ســامان دهــی زباله گاه
اختصاص داده شده است.نورمحمدی گفت :در شهرستان
تربت حیدریــه روزانه  ۱۰۰تــن زباله تولید میشــود و نبود
مدیریت از مبدأ تا مقصد باعث حضور زبالهگردها در ســطح
شهر شده است که این موضوع عالوه بر ایجاد چهره نازیبا در
منظر شهری میتواند باعث انتقال انواع بیماریها شود.
رئیس محیط زیســت تربــت حیدریه اظهــار کرد :در ســال
 ۱۳۹۹با شــرکت خصوصی دیگری اقدام بــه عقد قرارداد
با شــهرداری تربــت حیدریــه کرد کــه آخرین بار در جلســه
کمیسیون خدمات شــهری در خصوص مشــکالت سرمایه
گذار با شــهرداری و تصحیح قرارداد بحث شد و به پیمانکار
اعالم کردیم بعد از حل اختالفات قرارداد با شهرداری برای
حلمعضالتزبالهگاهونصبتجهیزاتسهماهمهلتدارند،
در غیر این صورت عالوه بر لغو قرارداد بر اساس ماده ۶۸۸
تهدید علیه بهداشت عمومی اقدام خواهد شد.

چالشکمبودآبشرب ومهاجرت روستاییانصالحآباد

مدیر آب و فاضالب صالح آباد:از 90روستای شهرستان صالح آباد 11روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهرستان نیستند
گزارش

بهداشتی است .عاطفه سعیدی می افزاید :مردم روستای
چشــمه آزاد از وضعیت آب غیر بهداشتی منبع روستا گالیه
مندند و از مســئوالن انتظار دارند تا درخصوص رفع مشکل
آب آشامیدنی روســتا چاره ای اساسی بیندیشــند .یکی از
فرهنگیانروستایکالتهصمدبه خراسانرضویمیگوید:
وضعیت آب آشامیدنی روستای کالته صمد بسیار نامناسب
است ،این روستا از یک سال پیش تاکنون آب آشامیدنی لوله
کشی ندارد و مردم از این وضعیت بسیار ناراضی هستند.

بهره مند

آب از مهم ترین نیازهای اساســی مردم هر شهر یا روستایی
است که برای زندگی کردن به آن نیاز دارند ،یکی از عوامل
اساســی مهاجرت مردم صالح آباد از روســتاها به شــهرها و
حاشــیه نشــینی آن ها در اطراف شــهرهای برخوردار نبود
آب آشامیدنی ســالم اســت و به همین دلیل در روستاهای
با مشکل کمبود آب شهرســتان صالح آباد شــاهد افزایش
مهاجرت مردم به شهرهای مجاور هستیم.

•آب تانکر جواب گوی مصارف نیست

•مردم روستاهای تشنه شهرستان صالح آباد از کم
آبی روستایشان گالیه دارند

رئیس شورای اسالمی روستای درخت بید می گوید :مردم
روســتای درخت بید در شــبانه روز تنها  2ســاعت از نعمت
آب آشــامیدنی ســالم برخوردارنــد و واقعا به لحــاظ تامین
آب آشامیدنی ســالم در ســختی به ســر می برند .غالمرضا
علیمیرزایی می افزاید :اگرچه توســط خیر حوزه آب ،حاج
اکبر ابراهیمی برای رفع مشــکل کم آبی و بی آبی روستای
درخت بید چاه هایی حفر شــده ولی حفر این چاه ها نتیجه
نداده اســت و مردم با مشــکل کــم آبی مواجه هســتند .وی
خاطرنشــان مــی کنــد :روســتای درخت بیــد بــا  600نفر
جمعیت و روستای شوراب نیز با  200نفر جمعیت با مشکل
کم آبی مواجه هستند و از مســئوالن انتظار داریم برای رفع
مشــکل کم آبی مردم این دو روســتا اقدامی اساســی انجام
دهند .یکی از فرهنگیان روستای قشــه توت درباره مشکل
کم آبی این روســتا می گوید :در تابســتان ها مردم روستای
قشه توت با مشــکل کم آبی و افت فشار آب آشامیدنی سالم
مواجه هســتند .مجتبی رحیم پور می افزاید :از دیگر دالیل
قطعی و کم آبی روســتای قشــه توت می توان به فرسودگی
بیش از حد شبکه آب آشامیدنی سالم این روستا اشاره کرد
خرابی پمپ چاه انتقال آب روســتا نیز بــه قطعی های مکرر
آب آشــامیدنی سالم روســتا منجر می شــود .یکی از اهالی
روستای خرم آباد سفلی می گوید :روســتای  25خانواری
خرم آباد سفلی آب آشامیدنی ســالم و شبکه لوله کشی آب
ندارد .اسحاق پاالش می افزاید :قنات قدیمی روستا در اثر
خشکسالی های اخیر خشک شده است و مردم روستا برای
تهیه آب مجبورند به قناتی که در  2کیلومتری روستا هست
مراجعه کنند و گالن و ظــرف های خود را از قنات تا روســتا
حمل کنند که این کار برای خانواده هایی که وســیله نقلیه
ندارند بسیار دشوار است.
وی اظهار می کند :این روستا به علت جمعیت کم  ،دهیاری
و شــورای اســامی ندارد و به همین دلیل به مشکالت این
روستا رسیدگی نمی شود .یکی از اهالی روستای پیروحش
می گوید :روستای پیروحش یکی از روستاهای دوردست،

محروم ،کوهســتانی و زیبای شهرســتان صالح آباد است و
بزرگ ترین مشــکل این روستا مشــکل بی آبی است .مردم
این روستا هر چهارشبانه روز تنها یک ساعت از آبآشامیدنی
سالم لوله کشی برخوردار هستند .خلیل فقیر تیموری می
افزاید :بحران بی آبی در روســتای پیروحــش واقعا مردم را
کالفه کرده است و یک ســوم اهالی روســتا مهاجرت کرده
اند و اگر همین وضع ادامه یابد متاســفانه در دو یا ســه سال
آینده این روســتا خالی از سکنه خواهد شــد .وی اظهار می
کند :مردم روســتای پیروحش از مســئوالن انتظار دارند به
مشکالت کم آبی و بی آبی چندین ســاله این روستا اهمیت
داده شود و آن را حل کنند .یکی از اهالی روستای خرم آباد
علیا درباره کم آبی این روستا می گوید :مدت سه سال است
که مردم روستا از نعمت آب آشامیدنی ســالم ( لوله کشی )
محروم هســتند و مردم مجبورند برای تهیه آب آشــامیدنی
سالم به روستاهای دیگر مراجعه کنند یا به چشمه دور دست
روستا بروند و از آب غیر بهداشتی آن استفاده کنند.
•وعده  ۳سال قبل مسئوالن برای حفر چاه آب

محمد اکرمی می افزاید :سه سال اســت که مسئوالن قول
و وعده حفر چاه بــرای حــل آب آشــامیدنی را داده اند ولی
همچنان این وعده ها محقق نشــده اســت و مردم با مشکل
مواجه هستند.
وی خاطر نشــان می کند :نیمی از مردم روســتای خرم آباد
علیا مهاجرت کــرده اند و احتمــال مهاجــرت تمامی مردم
روستا به علت بی آبی و دشــواری تهیه آب آشامیدنی وجود
دارد .یکی از اهالی روســتای حسن آباد می گوید :روستای
حسن آباد چندین سال است که به وســیله تانکر آب رسانی
می شــود ،مردم به علت کمبود آب آشــامیدنی با مشکالت
زیادی مواجه هستند و آب لوله کشــی روستا مناسب شرب

نیست و در روز هم چندین بار قطع می شود .فاطمه محمدی
می افزاید :تهیــه آب در هوای ســرد برای شســتن ظروف و
لباس ها برای مردم واقعا سخت و دشــوار است و این بزرگ
ترین مشکل مردم روستای حسن آباد است .دهیار روستای
حسن آباد نیز درباره وضعیت آب شرب این روستا می گوید:
پنج ســال اســت که آب آشــامیدنی بهداشــتی لوله کشــی
نداریــم و به علــت آلودگی به نیتــرات ،چاهی که در روســتا
حفر شده بود توسط بهداشت پلمب شده و شبکه لوله کشی
آب هم بسیار قدیمی و فرسوده اســت .نورمحمد امین آقایه
می افزاید :کمبود و نبود آب آشــامیدنی در فصل های گرم
ســال و همچنین در ماه مبارک رمضان برای اهالی روســتا
بسیار دشوار است و مردم روزه دار برای تامین آب مجبورند
از آب تانکر اســتفاده کنند که این جواب گــوی نیازهای آب
آشامیدنی ،استحمام ،شست و شــو و دیگر مصارف خانگی
مردمنیست.ویخاطرنشانمیکند:آلودگیآبآشامیدنی
روستای حسن آباد بسیار باالست و شبکه لوله کشی روستا
نیز در سال  61ایجاد شده که هم اکنون بسیار فرسوده شده
اســت .وی اظهار می کند :مســئوالن قول داده بودند که از
آب گالر به روستای حسن آباد نیز اختصاص بدهند که هنوز
از این وعده خبری نیســت و اداره آب و فاضالب شهرستان
صالح آباد در روســتا چهار تانکر مســتقر کرده است و آب به
این تانکرها ریخته می شود .وی خاطرنشان می کند :مردم
روستای حسن آباد از وضعیت کم آبی و بی آبی کنونی روستا
بســیار گالیه مندند و از مســئوالن انتظار دارند درخصوص
رفع این مشــکل اقدام کنند .یکی از بانوان روستای چشمه
آزاد به خراســان رضوی می گوید :در روســتای چشمه آزاد
آب لوله کشــی وجود ندارد و مردم مجبورند برای تامین آب
آشامیدنی مورد نیاز خود به چشمه روســتا بروند و از آن آب
مصرفی خود را تهیــه کنند که ایــن آب هم نامناســب و غیر

ســعید رزاقی می افزاید :اداره آب و فاضالب آب آشامیدنی
به تانکری که در روســتا قــرار دارد تخلیه می کنــد ولی این
مقدار آب جواب گوی مردم نیست و مردم برای آب مصارف
شست و شو و اســتحمام با مشکل مواجه هســتند و زندگی
مردم به ســختی می گذرد .یکــی از بانوان روســتای (خرم
آباد علیا ) می گوید :مردم روســتا برای زندگی با مشکل بی
آبی مواجه هستند و از این وضعیت بســیار گالیه مندند و از
مســئوالن انتظار دارند به این مشــکل مهم آن ها رسیدگی
شود .مریم ادریسی می افزاید :مردم مجبورند برای تهیه آب
مصرفی خود به چشمه روستا که  3کیلومتر با روستا فاصله
دارد بروند و ایــن کار برای افــرادی که وســیله نقلیه ندارند
بسیار دشوار است و آن ها مجبورند ظرف آب را با دست و بر
روی شــانه تا منزل خود حمل کنند .یکی از اهالی روستای
ممیزاب می گوید :هم اکنون در روســتای ممیــزاب روزانه
 7ساعت آب آشامیدنی لوله کشــی برقرار است و مردم 17
ساعت در شبانه روز آب آشامیدنی لوله کشی و سالم ندارند.
عبدالحکیم بای زاده می افزاید :در تابستان ها وضعیت آب
آشامیدنی روستای ممیزاب مطلوب نیست و تنها  3ساعت
در شبانه روز آب آشامیدنی سالم وجود دارد و بقیه شبانه روز
آب لوله کشی قطع اســت .یکی از اهالی روســتای ابوتراب
می گوید :قنات روستای ابوتراب مسدود شده است ،مردم
روستای ابوتراب آب آشامیدنی ندارند و اداره آب و فاضالب
باتانکربهروستاآبرسانیمیکند.محمدعیسیجمشیدی
می افزاید :در چند سال اخیر تعداد زیادی از ساکنان روستا
به علت بی آبی به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند
و اگر مشکالت آب روستای ابوتراب برطرف شود افرادی که
از روستا مهاجرت کرده اند به روستا باز می گردند .وی اظهار
می کند :روســتای ابوتراب بــه علت جمعیت کــم آن دهیار
و شــورا ندارد و به همین دلیل به مشــکالت بی آبی روســتا
توجهی نشده است.
•از مجموع  90روستای شهرستان صالح آباد تعداد
 11روستای شهرستان تحت پوشش شرکت آب و
فاضالب شهرستان نیستند

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان صالح آباد درباره وضعیت

آب شــرب شهرســتان صالح آباد می گویــد :از مجموع 90
روســتای شهرســتان صالح آباد  11روســتای شهرســتان
تحت پوشش شــرکت آب و فاضالب شهرســتان نیستند و با
توجه به نوپا بودن و تازه تاسیس بودن شهرستان صالح آباد
و بــا حمایت های مهندس علــوی ،مدیر عامل شــرکت آب و
فاضالب خراســان رضوی اعتبارات خوبی برای آب رسانی
به روستاهای شهرستان صالح آباد دیده شده است.
محمد عالــی نیا مــی افزاید :از محــل اعتبــارات دولتی آب
رســانی به روســتاهای توت صفر و توت لشــکران و الیروبی
قنات خطایی و قنــات گالر نیز انجام شــده و آب دهی قنات
گالر به میزان الزم رسیده است.
وی اظهــار می کنــد :با مشــارکت اکبر ابراهیمــی ،خیر آب
رسان کشــوری و همکاری قربانی ،نماینده خیر آب رسان،
آب رســانی به روســتاهای نعتــو ،گالرچــه علیــا و کاریزک
یعقوبخانی انجام شده و برای تامین آب شرب شهر صالح آباد
نیز حفر چاه شماره 2در حال انجام است و چاه شماره 3شهر
صالح آباد نیز تا دو هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان می کند :از محل اعتبارات دولتی آب رسانی
به روستاهای توت صفر و توت لشکران انجام شده است و از
همه مردم شهرستان صالح آباد می خواهم تا در مصرف آب
صرفه جویی کنند و صرفه جویی به معنای درست و اصولی
مصرف کردن آب است.
وی تصریح کــرد ۱۱۰۰ :نفر در این  ۱۱روســتا زندگی می
کنند که ۷روستا با تانکر آبرسانی می شود و ۴روستا از قنات
و چشمه استفاده می کنند.
•نبود زیرساخت های الزم

معــاون فرمانــدار و بخشــدار جنــت آباد نیــز می گویــد :در
شهرستان صالح آباد و به خصوص بخش جنت آباد به لحاظ
نبود زیرساخت های الزم ،مشکالت و کمبود آب آشامیدنی
وجود دارد و این موضوع سبب شده اســت تا ما در حوزه آب
رســانی به کلیه روســتاهای بخــش به خصوص آب رســانی
به روســتاهای بزرگی از قبیل خــرم آباد علیا و  ...با مشــکل
روبه رو باشــیم .مرتضی یوســفی می افزاید :در ســال های
اخیر تالش کردیم تا با انجام طرح های مطالعاتی ،اعتبارات
دولتی و همچنین مشارکت و استفاده از ظرفیت خیران آب
رسان ،آب رسانی به روستاها را انجام دهیم و در ماه گذشته
نیز آب رسانی به روستای گالرچه علیا با مشارکت حاج اکبر
ابراهیمی خیر آب رســان و قربانی ،نماینده خیر آب رســان
انجام شــد .وی ضمن تشــکر از توجه حاج اکبــر ابراهیمی،
خیر آب رســان به شهرســتان صالح آباد اظهار می کند :در
هفته گذشته نیز در جلسه ای که با قربانی  ،نماینده خیر آب
رسان داشتیم پیگیری الزم برای آب رسانی به روستای صفر
مرزی کنده سوخته انجام شــد تا در دهه فجر آب رسانی به
این روستا انجام شود.

