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شهرستانها

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارشی درباره مشکل قدیمی اهالی شهرستان کویری خراسان رضوی

شوری آب امان بجستانی ها را برید

رئیس آبفای بجستان  :سوله آب شیرین کن در دست احداث است و تا پایان امسال شاهد شیرین شدن آب شرب خواهیم بود
گزارش
سلیمی

شوری آب شهرستان بجستان یکی از مشکالت
اصلی مردم این منطقه در جنوب خراسان رضوی
است  ،با این که اقداماتی 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
بجستانکهازدشتمنصوریبهفاصله ۳۵کیلومتر
پمپاژ می شود به دلیل فرسودگی به صورت مداوم
دچار خرابی می شود به همین دلیل از اول امسال
پنج بار شاهد قطعی آب در سطح شهر به مدت دو
روزبودهایم.
به گزارش خراسان رضوی ،چندین سال است که
مسئوالن بجستان تصمیم گرفتند شوری آب این
منطقه را برطرف کنند اما متاسفانه این مهم انجام
نمی شود و راهکارهای اجرا شده هم موقتی بوده
است.حدودسهسالپیشباقراردادیکه بیناداره
آبفای بجستان و مردم روستای درزاب که از توابع
شهرستان بجستان است بسته شد قرار شد که آب
پشت سد روستا با لوله گذاری وارد شبکه شهری
بجستان شود که این کار انجام شد و چیزی حدود
پنجماهمردمبجستانطعمآبشیرینراچشیدنداما
دوبارهآبلولهکشیبجستانشورشدواینشوریآب
امانبجستانیها رابریدهووعدهووعیدهای توخالی
بهسرانجامینرسیدهاست .باوجوداینکهآبقابل
شرب از سوی اداره آبفا در نقاط سطح شهر با جایگاه
هایبرداشتآبانجامشداماایندستگاهها بیشتر

ها را هم ناامید نکنند.درخصوص تامین آب از سد
درزاب در گذشته ،سراغ مالکان آب قنات این روستا
رفتیمکهگفتند :ادارهآبفایبجستانبهما پولزیادی
بدهکاربودوبرایپرداختآناقدامینکردومامجبور
بهبستنشیرفلکه شدیم.

اوقات خراب بوده و مردم سرگردان برای دستیابی
به آب شرب شیرین هستند  .همچنین هم اکنون
از ابتدای امسال با پنج بار قطعی آب در سطح شهر
به مدت دو روز مواجه بوده ایم زیرا خط انتقال آب
بجستانکهازدشتمنصوریبهفاصله ۳۵کیلومتر
پمپاژ می شود به دلیل فرسودگی نیازمند تعویض
لولههاست.

• کلنگسولهآبشیرینکندردشتمنصوری
بهزمینخوردهاست

•دستگاههایآبشیرینکنکهزودخرابمی
شود

سلیمانیشهروندبجستانیگفت :دستگاههایآب
شیرین کن سطح شهر همیشه خراب است و زمانی
کهادارهآبفابرایتعمیرآناقدا ممیکندبعدازدوروز
دوبارهخرابمیشود.
فرهیدیگرشهروند بجستانی گفت:آبلولهکشی
فعلی بجستان  ،برای استحمام مناسب نیست زیرا
سفیدکمیزندودرصدشوریآبباالست.
شهروندبجستانیگفت:آبلولهکشیدارایامالح
 ،در فصل تابستان خسارت های مالی بسیاری به
مردمازجملهخرابیکولرهاوشیرآالت واردمیکند.
یک شهروند بجستانی دیگر گفت :در بعضی مواقع
فشارآبخیلیکممیشود وروزوشببااینمشکل
مواجه هستیم ،آب شرب بجستان مکرر قطع می
شود هر چه با اتفاقات آب تماس می گیریم کسی
پاسخگونیست،درتابستانسالگذشته همقطعی
برقداشتیم.
فاطمی نـــژاد شــهــرونــد دیــگــر بجستانی گفت:
درخصوصجایگاهبرداشتآببایدبگویمموقعیکه
باادارهآبفادربارهخرابیدستگاههاتماسمیگیریم
،میگویندقطعاتنداریموتحریمهستیموپیمانکار
موظف است این دستگاه ها را درست کند ،پیمانکار
هم که تعمیر می کند بعد از گذشت چند روز دوباره

خراب می شود و مردم همیشه دنبال یک دستگاه
سالمدرسطحشهرهستند.
شهروند دیگری گفت :در سال گذشته با کندن چاه
ومیلیونهاتومانهزینهکهدردشتحصارکانجام

شد به نتیجه ای نرسیدند و مثل این که حفاری به
نتیجه نرسید.ازمسئوالناستانیخواهشمیکنیم
که با تحقیق و تفحص این کار را انجام دهند تا دوباره
شاهدهدررفتپولبیتالمالنباشیمومابجستانی

حیدری فرماندار بجستان گفت  :کلنگ سوله آب
شیرینکندردشتمنصوریدرماهگذشتهبهزمین
خوردهاست وبعدازاحداثسوله یکمخزن تعبیه و
سپسآبشیرینکنخریداریخواهدشد.
وی افزود :یک مخزن  ۳۰۰۰متر مکعبی دیگر هم
در داخل شهر احــداث خواهیم کرد که چنان چه
برق نباشد و پمپ ها از کار افتاده باشد افت فشار آب
نداشتهباشیم.
حیدری تصریح کرد :هم اکنون بعد از  ۱۴سال که
جمعیت بجستان دو برابر شد ه سه برابر هم در بحث
مسکنرشدداشتهایم.مخزنهایآبازسال۱۳۸۰
است،مهم ترین اولویت ما بــرای نبود قطعی آب
بجستان احداثمخزن ۳۰۰۰مترمکعبیاست.
وی اظهار کرد :پیمانکار این پروژه مشخص شده و
حدود یک سال طول خواهد کشید تا آب بجستان
شیرینشودوامیدواریمتاپایانسال  ۱۴۰۱واوایل
سال ۱۴۰۲آبشیرینکننصبشود.
حیدری گفت :در سال  ۱۳۹۸قنات درزاب پر آب
بود و آب از درزاب خریداری می شد و یک مقدار از
پولآبقناتدرزاببهصورتنسیهماندکهباپیگیری
هایی که از استان داشتیم درصدد هستیم حدود
 ۱۵۰تا ۱۶۰میلیونبهمالکانروستاپرداختکنیم
ولی باید یــادآور شویم که هم اکنون از درزاب نمی
توانیم آب بیاوریم زیرا با توجه به خشکسالی های

اخیرآبینیست.
• ۹۵درصدآبشهربجستانازدوحلقهچاه
دشتمنصوریتامینمیشود

محمد اکبرنیا رئیس اداره آبفای بجستان گفت:با
توجهبهاینکه  ۹۵درصدآبشهربجستانازدوحلقه
چاه دشت منصوری تامین می شود از نظر کیفیت
مطلوبنیست.
وی تصریح کــرد :مطالعات کامل منطقه در این
خصوصوبرای رفعمشکلصورتگرفتهاستولی
متاسفانهنتیجهدلخواهینداشت.تامینآبازنظر
کیفیدرمنطقهوجودنداردو درهمینخصوصسال
هایگذشته  برای رفعمشکلورفاهحالهمشهریان
اقدام به خرید آب و تامین آب شیرین از قنات درزاب
کردیم ولی این امر کوتاه مدت بود و با توجه به قهر
طبیعتوکاهشچشمگیرنزوالتآسمانیدبیاین
قنات به شدت کاهش یافته و جواب گوی مصرف
خود روستا بیشتر نبوده است و خود نیز با مشکل
مواجهشدهاند.
اکبرنیا افزود :بر این اساس مسئوالن شرکت آب و
فاضالبوکلیهمسئوالنشهرستان برایرفعمشکل
عزمخودراجزمکردند وباسفروزیرنیرو بهشهرستان
اعتبارات بسیارخوبیبرایحلمشکلمصوبشدو
برای این امور به جد پیگیر موضوع بوده و هستیم  .از
سهپروژهپیشنهادیآبشرببجستان پروژهکیفیت
بخشیبااعتباریبیشاز ۱۱۰میلیاردریالشروعو
پیمانکاراحداثمخزنذخیرهنیزبااعتباریبیشاز
 ۱۰۰میلیاردریالمشخصشدهوپروژهاصالحخط
انتقالوایستگاهپمپاژنیزدرمرحلهتهیهاسناداست.
ویتصریحکرد:سولهآبشیرینکندردستاحداث
است و تا پایان امسال شاهد شیرین شدن آب شرب
خواهیمبود.

