ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ
ﻣـﺮدم ﺳـﯿﺮﯾﮏ در وﻋـﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد +ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آذﯾﻨﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﺒﻮد آب
ﺷﺮب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﻮﯾﮋه در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎ راه اﻧﺪازی آب
ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺸﮑﻼت آب ﺷﺮب ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻋﺪه ﻫﺎ ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ راه درازی ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن دارد
ﻗﻮت و
از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن وﻋﺪه ﻫﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ
و
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن دﯾﺪه

ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و آب و ﻫﻮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﻫﺎ
در ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب
ﻣﺮدم در ﺳﺎل  1386ﺑﺎ ﮔﻠﻨﮓ زﻧﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در آن ﻣﻨﻈﻮر و
ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﭘﺮوژه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻋﺘﺒﺎر  9ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع
ﺷﺪه وﻟﯽ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی و ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﯿﺮﯾﮑﯽ اﻋﻢ از ﻣﺤﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ
ﭘﺮوژه راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽ آﺑﯽ ﻣﺮدم روز ﺑﻪ
روز ﺑﯿﺸﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺒﺮی از آب ﺷﺮب در ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
آب ﺑﻌﺪ از ﻫﻮا ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻮﯾﮋه
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ی
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ  ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ وﺟﻮد آن
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺳﺎده و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز آﺗﺶ ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﺑﯽ آﺑﯽ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روز ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آب
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،

ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﻤﻪ اﺷﺮاف اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ و آب ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽ آﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮب ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ آﺑﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن و ﺑﻮﯾﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ از  10ﺳﺎل ﺑﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن
راﻫﮑﺎر ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻮاره اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﺎی ﺗﺎﺳﻒ را ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖ دار و ﻣﻬﻢ ﺷﺮق
اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﮑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ،ﻫﻔﺘﻪ ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻨﻮان ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ
و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎدﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ آب ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن و ﻗﺼﻤﯽ ﻣﻌﺎون
ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﻠﯽ آب ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آذﯾﻨﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ  3ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  1393ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ راه اﻧﺪازی و وارد
ﻣﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ از آن ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راه اﻧﺪازی
آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ در ﻓﺎز اول  1500ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﺮب ﺑﺮای ﻣﺮدم دو
ﺷﻬﺮ ﮔﺮوگ و ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﺑﺮای
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺼﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ؛ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﺎزﻫﺎی دوم
و ﺳﻮم آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎز اول اﺟﺮا و
ﺗﺎ  6ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ 4500
ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺮ دارد.
ﺷﺮب
ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ
دﮐﺘﺮ ﻗﺎدری ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو
ﮔﻔﺖ :آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر
ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  90درﺻﺪی دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  5ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و وارد ﻣﺪار ﺷﺪن آب در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن در ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﻗﺮار
دارد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺻﺎدرات و ﺣﺴﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻧﯿﺮو ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دروازه ورودی ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﮑﺮان اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،زﯾﺴﺘﯽ  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺷﺘﻐﺎل از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰت ﻣﻨﺪی و اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ
رخ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺮدم را در ﺳﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎ
ﻋﺰت و ﺷﺮف ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮدم
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ در ﻓﺎز اول ﺑﺎ
در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی آب ﺷﯿﺮﯾﻨﮑﻦ
ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ  1500ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﺮب روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  12ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﮔﺮوگ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﺎﻫﻬﺎی راوﻧﮓ ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ آﺑﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﻨﺪ.

روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را رﻓﻊ ﻣﯽ

ﺧﯿﻠﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آب ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق  ،ﺷﮑﺴﺘﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ،دﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
اﻣﮑﺎن درﺳﺖ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ
در ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ آﺑﮕﯿﺮی
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد.
ﺧﯿﻠﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی دور دﺳﺖ و
اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺑﮕﯿﺮی  10روزه  20 ،روزه و ﯾﮑﻤﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ اﺻﻼ آب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب ﺷﺮب ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮﯾﮏ  ،ﺑﻨﺪر ﮐﻮﻫﺴﺘﮏ و ﺷﻬﺮ ﮔﺮوگ

و  75روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﭼﺎﻫﻬﺎی راوﻧﮓ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﮔﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮه 25
ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺟﻮاﺑﮕﻮی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻧﺪارد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺮﯾﮏ دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ  45ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﺳﺖ و در  175ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار دارد.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ق

