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ﺑﯽ آﺑﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺮم واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻟﻌﻄﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای
ﮐﺮﺑﻼ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﻟﺒﺎس ﺣﺴﯿﻦ از ﻫﯿﺎت
ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺎدت اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺰﯾﺪ رﺳﻮا ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آب ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ آب اﺳﺖ.
ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻣﯿﻨﺎب در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﮐﺮاﻧﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،وﺟﻮد آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﻧﺒﻮه ،دارای آب و
ﻫﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زراﻋﯽ و
داﻣﺪاری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﮑﯽ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻨﺪری ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﺎب و در  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﻣﯿﻨﺎب ﻗﺮار دارد و در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۱ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۱رﺳﻤﺎً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺜﻢ از اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ
ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﺎﻋﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎن آب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن

در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮﯾﺐ
آب رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﻫﻔﺘﻪ روزی 2
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت آن ﺑﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زارﻋﯽ اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ زﯾﺮﺑﻂ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ
و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ را ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد ،ﺑﯽ آﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻏﻼم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد آب روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻮرا و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺎﻧﮑﺮ آﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری آب ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ و
آﺷﺎﻣﯿﺪن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ  2روز آب را ﺑﻪ روی اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن آب
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از
ﺗﺎﻧﮑﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮازﻧﺪه آن ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺋﯿﺴﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪرﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ،ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪن اداره آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،آب ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  50ﻫﺰارﻧﻔﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﻟﻮﻟﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ از راوﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ راوﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  160ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺷﺒﮑﻪ ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺗﺮﻣﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺴﯽ اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮق در راوﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎب ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ
آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻌﯽ آب ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺻﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﺮق و ﺟﺮﯾﺎن آب در ﻣﺪارد
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  24ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آب را اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮ

ﻃﯿﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻨﺪرﮐﻮﻫﺴﺘﮏ ﻫﺮ ده روزی  48ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ
آب داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ  10روز آﯾﻨﺪه
ﺣﺪود  1500ﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

