ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آب ،ﺻﺪای ﻣﺮدم
روﺳــﺘﺎﯾﯽ را درآورد /ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ
ـﻮع
ـﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿـ
ـﺎن ﺷﻔـ
ـﺎر ﺧﻮاﻫـ
ﮐﺸـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﯽ آﺑﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛
از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی آب ﻧﯿﺰ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای دوﻟﺖ
و ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات در روﺳﺘﺎﻫﺎی زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮع آب ﻣﺼﺮﻓﯽ
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺖ.
ورود دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب آن ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺛﺮ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻘﺎﻃﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﯽ
از ﺗﻨﺶ ﻫﺎی آﺑﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎر در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب
ﺷﺮب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی آب
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ای ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب ﺷﺮب وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن
اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﻗﺒﺾ ﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی رﻗﻢ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روال ﻣﺘﺪاوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۸ﺳﺎﻋﺖ آب در ﻫﻔﺘﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز در ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪت  ۸ﺳﺎﻋﺖ آب دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اداره آب ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﮐﺸﺎر را در آورده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی آب و ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر آب را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی
ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی آن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﻮض ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺮدم وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ:در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ آب ﻗﻄﻊ اﺳﺖ
و ﻣﺼﺮفﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ از
 50ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺒﺾ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻨﺰلﻣﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻗﺒﺾ آب ﻣﻨﺰل ﺷﻬﺮیﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از روﺳﺘﺎ اﺳﺖ

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﮐﺸﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﺷﯿﺮ آب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آب ﻣﻨﺰﻟﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ آب ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮﻣﺎن ﮐﻪ آب داﺋﻢ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺪﻫﯽ
در ﻗﺒﺾ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آب
ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺒﻮض ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺎ
و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﮐﺸﺎر اﮐﺜﺮا ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آب از ﺗﻮان آﻧﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ،از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﮐﺸﺎر
ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻗﺒﺾ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﺎر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ
ﺧﻤﯿﺮ
ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮد روﺳﺘﺎﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اداره اب ﺑﻨﺪر
ﻗﺒﺾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮک دﯾﮕﺮ از در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر
ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
.

آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎ از ﭼﺎه و آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﻪ دار اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر

ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آب ﻣﺮدم ﮐﺸﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻂ از ﭼﺎه ﺗﻨﮕﺴﻨﮕﺮ و آب
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آب ﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺮخ آﺑﺸﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﮐﺸﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎﻻت در
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺒﻮض ،ﻫﻮای درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﺳﺘﮕﻔﺖ :در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ آﺑﮕﯿﺮی ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻮا ﺑﻪ ﺷﺪت از
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮاﮐﺶ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ
ﮐﻨﺘﻮر ﺧﺎرج و ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ اﻧﺪازد .
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد.

روزﻫﺎﯾﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ  45روزی ﯾﮑﺒﺎر آب وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ

در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻣﺴﻌﻮدي دﻫﻴﺎر روﺳﺘﺎی ﻛﺸﺎر ﺑﺎﻻ
ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر ﻣـﺎ ﺿﻤـﻦ ﺗﻘـﺪﯾﺮ از رﺋﯿـﺲ اداره آب و ﻓـﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روزﻫﺎﯾﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ  45اﻟﯽ 50
روزی ﯾﮏ ﺑﺎر آب ﺷﺮب در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی
ﺟﻬﺎدی اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف و ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای
ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮدی اﻓﺰود :ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﻫﺎی آﺑﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺒﺾ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  200اﻟﯽ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و 600
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوره ﻣﺼﺮﻓﯽ  2ﻣﺎﻫﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻫﯿﺎر روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن در ﺗﻮان
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ

ﻣﺴﻌﻮدی از ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ام
و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺣﺘﻲ در اﻃﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ اي
ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺎ ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ام
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻮل ﭘﻴﮕﻴﺮي داد اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻫﯿﺎر اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه،
ﻫﺰﻳﻨﻪ آب ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﺎر از ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ﻛﻨﺘﻮر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮر اداره آب ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮداﻧﺪ :ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﯽ ده ﻣﺘﺮ ﻣﻌﮑﺐ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺾ ﺻﺎدر ﺷﺪه  70ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ آب ﺷﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﺎر از آب ﺷﺮﻳﻦﻛﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آب ﭼﺎه
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺳﺘﺎی ﻗﻼت ،ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ
آب ﺷﺮب دارﻧﺪ ،ﻗﺒﻮض آب ﺻﺎدره ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ اداری در اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﻣﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم
در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

