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گزارشی درباره مشکل قدیمی اهالی شهرستان کویری خراسان رضوی

شوری آب امان بجستانی ها را برید

سلیمی /شوری آب شهرستان بجستان یکی از مشکالت اصلی
مردماین منطقهدرجنوبخراسانرضویاست،بااینکهاقداماتی
نظیر نصب دستگاه های کارتی برداشت آب شیرین در سطح
شهر برای رفع این مشکل در بجستان انجام شد اما طبق اظهارات
شهروندان این دستگاه ها خراب است و زمانی که اداره آبفا برای
تعمیر آن اقداممی کند بعد از دو روز دوباره خراب می شود .از سوی
دیگر  خط انتقال آب بجستان که از دشت منصوری به فاصله ۳۵
کیلومتر پمپاژ می شود به دلیل فرسودگی به صورت مداوم دچار
خرابی می شود به همین دلیل از اول امسال پنج بار شاهد قطعی
آبدرسطحشهربهمدتدوروزبودهایم.بهگزارشخراسانرضوی،
چندینسالاستکهمسئوالنبجستانتصمیمگرفتندشوریآب
این منطقه را برطرف کنند ام ا متاسفانه این مهم انجامنمی شود و
راهکارهای اجرا شده هم موقتی بوده است .حدود سه سال پیش
با قراردادی که بین اداره آبفای بجستان و مردم روستای درزاب که
ازتوابعشهرستانبجستاناستبستهشدقرارشدکه آبپشتسد
روستا با لوله گذاری وارد شبکه شهری بجستان شود که این کار
انجام شد و چیزی حدود پنج ماه مردم بجستان طعم آب شیرین را
چشیدند اما دوباره آب لوله کشی بجستان شور شد و این شوری آب
امانبجستانیها رابریدهووعدهووعیدهای توخالیبهسرانجامی
نرسیدهاست .باوجوداینکهآبقابلشربازسویادارهآبفادرنقاط
سطح شهر با جایگاه های برداشت آب انجام شد اما این دستگاه ها
بیشتراوقاتخراببودهومردمسرگردانبرایدستیابیبهآبشرب
شیرینهستند.همچنینهماکنونازابتدایامسالباپنجبارقطعی
آب در سطح شهر به مدت دو روز مواجه بوده ایم زیرا خط انتقال آب
بجستان که از دشت منصوری به فاصله ۳۵کیلومتر پمپاژ می شود
بهدلیلفرسودگی نیازمندتعویضلولههاست.
•دستگاه های آب شیرین کن که زود خراب می شود

سلیمانی شهروند بجستانی گفت :دستگاه های آب شیرین کن
سطح شهر همیشه خراب است و زمانی که اداره آبفا برای تعمیر
آن اقدا م می کند بعد از دو روز دوباره خراب می شود.فرهی دیگر
شهروند بجستانی گفت :آب لوله کشی فعلی بجستان  ،برای
استحمام مناسب نیست زیرا سفیدک می زند و درصد شوری آب
باالست.شهروند بجستانی گفت :آب لوله کشی دارای امالح  ،در
فصل تابستان خسارت های مالی بسیاری به مردم از جمله خرابی
کولرهاوشیرآالت واردمیکند.یکشهروندبجستانیدیگرگفت:
در بعضی مواقع فشار آب خیلی کم می شود و روز و شب با این

مشکلمواجههستیم،آبشرببجستان مکرر قطعمیشودهرچه
با اتفاقات آب تماس می گیریم کسی پاسخ گو نیست ،در تابستان
سال گذشته هم قطعی برق داشتیم.فاطمی نژاد شهروند دیگر
بجستانی گفت :درخصوص جایگاه برداشت آب باید بگویم موقعی
کهباادارهآبفادربارهخرابیدستگاههاتماسمیگیریم،میگویند
قطعات نداریم و تحریم هستیم و پیمانکار موظف است این دستگاه
ها را درست کند ،پیمانکار هم که تعمیر می کند بعد از گذشت چند
روزدوبارهخرابمیشودومردمهمیشهدنبالیکدستگاهسالمدر
سطحشهرهستند.شهرونددیگریگفت:درسالگذشتهباکندن
چاه و میلیون ها تومان هزینه که در دشت حصارک انجام شد به
نتیجهاینرسیدندومثلاینکهحفاریبهنتیجه نرسید.ازمسئوالن
استانیخواهشمیکنیمکهباتحقیقوتفحصاینکارراانجامدهند
تادوبارهشاهدهدررفتپولبیتالمالنباشیمومابجستانیهاراهم
ناامید نکنند.درخصوص تامین آب از سد درزاب در گذشته ،سراغ
مالکانآبقناتاینروستارفتیمکهگفتند :ادارهآبفایبجستانبه
ما پولزیادیبدهکاربودوبرایپرداختآناقدامینکردومامجبور
بهبستنشیرفلکه شدیم.
حیدری فرماندار بجستان گفت  :کلنگ سوله آب شیرین کن در
دشت منصوری در ماه گذشته به زمین خورده است و بعد از احداث

سوله یکمخزن تعبیه وسپسآبشیرینکنخریداریخواهدشد.
وی افزود :یک مخزن  ۳۰۰۰متر مکعبی دیگر هم در داخل شهر
احداث خواهیم کرد که چنان چه برق نباشد و پمپ ها از کار افتاده
باشد افت فشار آب نداشته باشیم .حیدری تصریح کرد :هم اکنون
بعداز ۱۴سالکهجمعیتبجستاندوبرابرشد هسهبرابرهمدربحث
مسکن رشد داشته ایم .مخزن های آب از سال  ۱۳۸۰است،مهم
ترین اولویتمابراینبودقطعیآب بجستان احداثمخزن۳۰۰۰
متر مکعبی است.وی اظهار کرد :پیمانکار این پروژه مشخص شده
و حدود یک سال طول خواهد کشید تا آب بجستان شیرین شود و
امیدواریمتاپایانسال  ۱۴۰۱واوایل سال ۱۴۰۲آبشیرینکن
نصبشود.حیدریگفت:در سال ۱۳۹۸قناتدرزاب پرآببودو
آبازدرزاب خریداریمیشدو یکمقدار ازپولآبقناتدرزاببه
صورت نسیه ماند که با پیگیری هایی که از استان داشتیم درصدد
هستیم حدود ۱۵۰تا ۱۶۰میلیونبهمالکانروستاپرداختکنیم
ولی باید یادآور شویم که هم اکنون از درزاب نمی توانیم آب بیاوریم
زیراباتوجهبهخشکسالیهایاخیرآبینیست.
محمداکبرنیارئیسادارهآبفایبجستانگفت:باتوجهبهاینکه ۹۵
درصد آب شهر بجستان از دو حلقه چاه دشت منصوری تامین می
شودازنظرکیفیتمطلوبنیست.ویتصریحکرد:مطالعاتکامل
منطقه در این خصوص و برای رفع مشکل صورت گرفته است ولی
متاسفانهنتیجهدلخواهینداشت.تامینآبازنظرکیفیدرمنطقه
وجودنداردو درهمینخصوصسالهایگذشته  برای رفعمشکل
ورفاهحالهمشهریان اقدامبهخریدآبوتامینآبشیرینازقنات
درزاب کردیم ولی این امر کوتاه مدت بود و با توجه به قهر طبیعت
و کاهش چشمگیر نزوالت آسمانی دبی این قنات به شدت کاهش
یافته و جواب گوی مصرف خود روستا بیشتر نبوده است و خود نیز
با مشکل مواجه شده اند .اکبرنیا افــزود :بر این اساس مسئوالن
شرکت آب و فاضالب و کلیه مسئوالن شهرستان برای رفع مشکل
عزم خود را جزم کردند و با سفر وزیر نیرو به شهرستان اعتبارات
بسیارخوبیبرایحلمشکلمصوبشدوبرایایناموربهجدپیگیر
موضوع بوده و هستیم  .از سه پروژه پیشنهادی آب شرب بجستان
پروژه کیفیت بخشی با اعتباری بیش از ۱۱۰میلیارد ریال شروع و
پیمانکار احداث مخزن ذخیره نیز با اعتباری بیش از  ۱۰۰میلیارد
ریالمشخصشدهوپروژهاصالحخطانتقالوایستگاهپمپاژنیزدر
مرحلهتهیهاسناداست.
ویتصریحکرد:سولهآبشیرینکندردستاحداثاستو تاپایان
امسالشاهدشیرینشدنآبشربخواهیمبود.
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گالیه های نانی مردم
واقعا نمی دانم این مدیران و مسئوالن داخل
شهرها زندگی نمی کنند یا نمی بینند نانوایی ها یا
تعطیلهستندیاآنهاییهمکهبازهستندحداقل۲۰
یا ۳۰نفر داخل صف برای دریافت نان حضور دارند.
در صورتی که تا چند روز پیش صفی وجود نداشت.
نبایدکنترلکنندیاعلتراجویاشوند؟
من ۱۰تانانگرفتمبرایخانوادهچهارنفره.االن
چهارروزاستنانداریم،طرفدرصفنانواییتاشب
حدود  ۳۰۰تا نان از جاهای مختلف تهیه کرده که
خوراک دام می شود .جلوی این کار گرفته شود ،آرد
داردمسیراشتباهیمیرود.
نانواییآزادپز....ازصبحدونوبتبرایخریدنان
رفتیمنانمعمولینمیزنند،یککفدستنانویک
کمسیبزمینیو...قاطیآنمیکنندبین ۱۵تا۲۰
هــزار تومان می فروشند .مــردم هم مجبورند و می
خرند.
خانمی به نانوایی در کالهدوز گفت نان سنگک
چرا کوچک است؟ گفت همین که هست برو جای
دیگه بخر به هرکس هم میخوای برو بگو !؟ نانوایی
دیگری هم تا بازرس اومد نان ها را نازک تر و بلندتر
کرد.واقعاکه!
نانواییدرمحدودهبولوار....حدودپنجروزاست
که تعطیل کرده به بهانه این که کارگرانش مریض
هستند.لطفارسیدگیکنید.
لطفا پیگیر صف های شلوغ نانواییهای مشهد
باشیدوگزارشتهیهکنید.
همایش سراسری سالم فرمانده بسیار با شکوه
برگزار شد از همه قشری در این مراسم بودند .جا
داشــت در صفحه اول این مطلب با عکس و تصویر
درشتکارمیشد.
در احمدآباد به تازگی سرقت ها افزایش پیدا
کرده،لطفاگشتهارابیشترکنید.
کاشتعزیراتحکومتیسریبهمجموعهتفریحی

چالیدره بزند و قیمت های نجومی را بررسی کند.
برای چهار فنجان چای نبات و سه فنجان قهوه و سه
عددکیککوچکغیرقابلخوردن ۴۱۰هزارتومان
گرفتند!بدونفاکتور،بدوننرخنامه.سرگردنهایکه
شنیدهبودمکناردریاچهچالیدرهدیدم!
نانواییسنگکدرهدایت...آرددولتیمیگیرد،
نصف پخت روزانه را کبابی های اطراف پارک حجاب
میبرند.
رفتم پوشک بخرم ،پوشکی را که قیمت روی آن
 ۴۲۶۵۰تومان بود فروشنده  ۵۳۰۰۰تومان می
فروخت.
ازمسئوالنگرامیوشاغالنمحترمنانواییهاکه
باعثشدهاندکیفیتنانهااز ۱۰-۱۲روزپیشبهتر
شودصمیمانهتشکرمیکنم.
لطفابرایپیشرفتوآبادانیشهرتاریخیتوسبا
همکاری شهرداری و اتوبوسرانی یک خط از آرامگاه
فردوسی تا آرامگاه خواجه ربیع بگذارید تا بتوانیم به
خطوط پایانه خواجه ربیع دسترسی داشته باشیم.
لطفاپیگیریکنید.
چرا شهردار جدید طرح های به زمین مانده
شهردار قبلی را تمام نمی کند و متوقف شده
است؟ مثل امتداد طرح بازسازی خیابان مهدیه به
شاندیز و ...
مدرسه فرزانگان یــک ،دوره اول در خیابان
سوزنچی  3فقط یک در بــزرگ ماشین رو دارد که
خودروهای والدین به خصوص موقع تعطیلی خارج
میشوندوعدهایازدانشآموزانکهپیادههستندهم
ازهماندرخارجمیشوندکهبسیارخطرناکاست.
کاش استاندار خراسان رضوی و فرماندار تربت
حیدریهسریبهروستایسرهنگجلگهرخبزنند.باور
کنیددوستداریمفرزندانماپارکبازیداشتهباشند
وجوانانمانسالنورزشی.دوستداریمکوچههای
ماهمسروسامانیداشتهباشد.

