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مدیر کل اوقاف و
امور خیریه :این
اداره کل حاضر
است همه هزینه
ها را بپردازد تا
مجوزهای امتیاز
آب صادر شود
اما سنگ اندازی
های شرکت آب
و فاضالب شهری
سبب شده است
این سقاخانه ها
وارد مدار مصرف
نشود

آبفا ،آب را برسقاخانههابست

فرخ نژاد

مدیر عامل
شرکت آب و
فاضالب شهری:
اداره کل اوقاف
بدون هیچ گونه
هماهنگی قبلی
در سال گذشته
برای احداث
جایگاه تصفیه و
برداشت آب بدون
در نظر گرفتن
مالحظه های فنی و
امکان سنجی فنی
ارائه خدمات آب
و فاضالب اقدام
کرده است

در مدار مصرف قرار گیرد .بعد از اعالم این خبر رایزنی ها
برایجانماییسقاخانههادرمناسبتریننقاطدردستور
کار قرار گرفت که باالخره بعد از مشورت ها و جلسه های
متعدد در این باره و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری بیرجند
قرار بر این شد سقاخانه ها در بوستان های شهر به ویژه
نقاط محروم و کم برخوردار احداث شود که بوستان
های ظفر ،بهجت مهرشهر ،معتمدنژاد شعبانیه ،الغدیر
معصومیه ،شهدای باقریه ،آیت ا ...عارفی ،سجادشهر،
نیلوفر،علیآبادلولهوالهیه،پیشنهادشد.سپسعملیات
اجرایی و احداث این بناها در نقاط منتخب آغاز شد اما به
جز یک سقاخانه در خیابان نیلوفر ،هشت سقاخانه دیگر
با وجود تکمیل شدن ،آب ندارد که از همان زمان اداره
کلاوقافوامورخیریهپیگیردریافتامتیازهایآبوبرق
این بناهاست تا ساکنان این محله ها به جای این که گالن
به دست بگیرند و به نقاط دورتری از شهر برای تامین آب
شیرین بروند به نزدیک ترین نقطه یعنی همان بوستان
محل سکونت خود مراجعه کنند .اما آن چه کام متولیان
را تلخ کرده روند طوالنی دریافت مجوز یا همان دریافت
امتیاز آب این سقاخانه ها از شرکت آب و فاضالب شهری
است .البته آن چه که در این باره قابل ذکر است بخشی
از آب شرب بیرجند از طریق چاه های بنگاه خیریه آب
لوله که به صورت اجاره در اختیار شرکت آب و فاضالب
شهری بیرجند است تامین می شود و این شرکت به اداره
کل اوقاف و امور خیریه برای اجاره آن بدهکار است.

.

ﺑﺮاىﺧﻠﻖﯾﮏﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﯾﺮى

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ) (mazeو ﭘﻴﺪا ﺮدن راه ﺻﺤﻴﺢ از ﺑﻴﻦ
آن ،ﺑﻪ ﻗﺪر در ﺟﻬﺎن ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﻪ اﺻﻼ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺧ
از ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﻃﺮاﺣ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴﭻ اﺳﺖ!
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴــﻴﺎر از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

اما پرسش مطرح این است که گره کار کجاست و چرا باید
دریافتامتیازبرایسقاخانههااینقدرزمانبرشود؟معاون
بهرهبرداریادارهکلاوقافوامورخیریه،برایاینکهپاسخ
پرسش طرح شده را بدهد ابتدا به شرح ماجرا می پردازد و
اینطورمیگویدکهبخشیازآبشرببیرجندازچاههایی
تامینمیشودکهمربوطبهموقوفهبنگاهخیریهآب لولهاین
شهر است و این چاه ها به صورت اجاره در اختیار شرکت آب
و فاضالب شهری قرار دارد« .درخشی» ،با بیان این موضوع
گریزی می زند به حدود یک قرن قبل یعنی سال  1302و
زمانیکه 30نفرازواقفاناینشهرباتاسیسبنگاهآبلولهدر
صددتامینآبشرببیرجندبودندواینکهتازمانتاسیس
شرکتآبوفاضالبشهریوقرارگرفتنبنگاهخیریهآبلوله
زیرپوششاینشرکت،آب رسانیرایگاننقاطمحرومشهر
بیرجندبرعهدهاینبنگاهبود.البتهاکنونچاههایبنگاهآب
لوله به صورت اجاره در اختیار شرکت آب و فاضالب شهری
است که این شرکت به موقوفه بنگاه آب لوله برای پرداخت
نکردنبهموقعاجاره،بدهکاراست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه هم به پیشنهادهایی که در
این باره به شرکت آب و فاضالب شهری شده است اشاره
میکند هر چند این شرکت قبول نکرده و زمان اعطای
امتیازطوالنیشدهاستکهجایگالیهدارد.بهگفتهحجت
االسالم «بخشی پور» ،این اداره کل حاضر است همه هزینه
ها را بپردازد تا مجوزهای امتیاز آب صادر شود اما سنگ
اندازیهایشرکتآبوفاضالبشهریسببشدهاستتا
سقاخانه ها وارد مدار مصرف نشود .در این شرایط فقط یک
باب سقاخانه آن هم در پارک نیلوفر با آب قنات وقفی علی
آباد فعال شده است و بقیه در مدار بهره برداری قرار ندارد.
به گفته وی شرکت آب و فاضالب شهری باید در نظر داشته
باشد که این سقاخانه ها در مناطق کم برخوردار ایجاد شده
است که می تواند باری از دوش مردم برای تامین آب شیرین
بردارد.درشرایطیکهبخشیازآبشرببیرجندازچاههای
وقفیبنگاهخیریهآبلولهتامینمیشود،نظراوبرایناست
کهمیتوانتبادلنظرکردوباانعقادتفاهمنامههاییهزینه
هاراپوششدادچراکهاینشرکتبابتاجارهبهایچاههای
وقفیبهادارهکلاوقافبدهکاراست.

راﺎﻧــﻪا ﻃﺮاﺣ ﻣﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ ذﻫﻦ ﺧــﻼق و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﺮﺧ از ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ را ﺧﻠﻖ ﻨﺪ ﻪ ﺣﻞ
ﺮدن آنﻫﺎ ﺑﺴــﻴﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗــﺮ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫــﺎ راﺎﻧﻪا
اﺳﺖ.
در ﺗﺼﺎوـﺮ روﺑـﻪرو ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎـ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫـﺎ ﺑﺰرﮔـ را
ﻣﺑﻴﻨﻴـﺪ ـﻪ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻃـﺮاح ﻫﺮـ از
آنﻫـﺎ ﻗﺼـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺿﻤـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ـ ﺳـﺮﮔﺮﻣ ،ﺗﺼﻮـﺮ
را ﻫـﻢ ﺑﺎ ﻞ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﺎرﭘﻴـﭻ ﺗﺸـ ﻴﻞ دﻫـﺪ .در اـﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ
ﮔﺎﻫـ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ از زـﺮ ـﺎ از رو  ﺪﮕـﺮ ﻋﺒـﻮر ﻣ ﻨﻨـﺪ
و ﺑـﺎ اـﻦ ﺗﺮاﻢﺷـﺎن ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﭘﻴـﺪا ـﺮدن راه ﺻﺤﻴـﺢ ،ﺎر
ﺳـﺎدها ﻧﻴﺴـﺖ.

او بعد از بستن این پرانتز به اصل ماجرا برمی گردد و به قول
مدیر کل اوقاف و امور خیریه در جمع خبرنگاران در مرداد
سالقبلمبنیبراحداث 10سقاخانهاشارهمیکندکهبعد
ازاعالماینقول،جلسههایمتعددیبابزرگانشهربرگزار
ودرنهایتتصمیمبراینشدکهاینسقاخانههادرشمالشهر
ونقاطمحرومبناشودوبعدازآنهمباشهرداریمذاکرهشد
تاسقاخانههادربوستاناینمناطقمحرومجانماییشودکه
ایننهادنهایتهمکاریرابرایدراختیارگذاشتنآبشرب
سالمبهمردمشهرداشتدرحالیکهدربرخیازبوستانها
حتیخسارتهاییبهزیرساختهاوفضایآنواردشد.این
مسئولادامهماجرارااینطوربیانمیکندکهاهمیتبرای
اجرایی شدن قول مدیر کل به حدی بود که تا مهر سال قبل
حدودهفتسقاخانهاحداثوآمادهبهرهبرداریشدامابعد
ازآنباگرفتارشدندریافتامتیازبهرهبرداریازسقاخانهها
درپیچوخماداری،بهرهبرداریازاینمکانهادچاروقفهای
 9ماههشد.امابنابهگفتهمعاونمدیرکلاوقافوامورخیریه
گره کار ،این جاست که با وجود مکاتبه های بسیار با شرکت
آب و فاضالب شهری ،این شرکت از اعطای امتیاز طفره می
رود طوری که حتی برای رفع مشکل ،جلسه هایی با حضور
معاون امور عمرانی استاندار و مسئوالن این شرکت برگزار
شدکهبعدازآننیزمسئوالناینشرکتپرداختهزینههایی
رابرایاعطایامتیازاعالمکردند.موضوعیکهاویادآورمی
شود این است که قسمتی از آب شرب بیرجند که مردم از آن
استفادهمی کنندازچاههایموقوفهبنگاهآبلولهتامینمی
شودوشرکتآبوفاضالببرایاجارهآنبهادارهکلاوقاف
وامورخیریهبدهکاراست.دراینبارهپیشنهادشدبخشیاز
هزینه در قالب همین بدهکاری سرشکن شود اما مسئوالن
شرکت آب و فاضالب این پیشنهاد را نمی پذیرند .به گفته او
طوالنی شدن روند دریافت امتیاز مشکل اصلی کار است و
همهخواستارهموارشدنمسیرپرپیچوخماداریهستند.

تصویبواگذاریانشعابات
اما مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری در پاسخ به
انتقادها و گالیه های مطرح شده توسط مسئوالن اداره
کل اوقاف و امور خیریه ،از ارائه پاسخ تلفنی خودداری و آن
را به صورت کتبی به دفتر روزنامه ارسال کرد .وی در ابتدا
به بندی از قانون اشاره کرد که به استناد آن ،ایجاد و بهره
برداری از تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین
جمعآوری،انتقالوتصفیهفاضالبشهریبرعهدهشرکت
آب و فاضالب است و با تصویب این قانون ،همه موسسه
هایی که در امر تصفیه و توزیع آب شهری دخالت داشته
منحلشدهاندوشرکتهایآبوفاضالبمسئولتوسعه،
ایجادوراهبریزیرساختهایاینبخشهستند.چالشی
که اوقاف از آن به عنوان مانعی بر سر راه بهره برداری از
سقاخانه ها نام می برد ،تعلل در واگذاری امتیاز توسط
شرکت آب و فاضالب است که مهندس «هاشمی مقدم» در

آن چه به عنوان حاشیه ای پر رنگ تر از متن در مصاحبه
مطبوعاتی روز دوشنبه مدیر کل اوقاف و امور خیریه مطرح
شد سخن از خالف انجام نیت واقف درباره موقوفه بنگاه
آب لوله بیرجند بود و این که نفود باالی برخی از اعضای
هیئت مدیره سبب شده است تا شاهد سنگ اندازی هایی
در راه اندازی سقاخانه های بیرجند باشیم .گفته های
حجت االسالم «بخشی پور» ،حکایت از آن دارد که پرونده
تخلف های انجام شده در این موقوفه ،برای رسیدگی به

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir
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مراجعقضاییارجاعشدهاست.اودرگفتوگوبا«خراسان
جنوبی» ،به تخلف هایی که بنگاه خیریه آب لوله درباره این
موقوفهمرتکبشدهاستاشارهنکردوازاختالفنظرهایی
که در این زمینه بین هیئت مدیره وجود دارد صحبت به
میان آورد و گفت :باید مراجع قضایی در این باره تصمیم
گیری کنند که چرا نیت واقف به درستی اجرا نشده است.
او،ازطرحجزئیاتبیشترپرونده،خودداریوبهبیانهمین
موارداکتفاکرد.

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷ ﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ :درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.
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واگذاریانشعابپسازانعقادقرارداد
در شرایط فعلی ،وی این طور خبر می دهد که شرکت آب و
فاضالب استان از این تاریخ آمادگی کامل برای واگذاری
انشعاب آب و فاضالب و ارائه خدمات پس از انعقاد قرارداد
داردکهانتظارمیرودادارهکلاوقافوامورخیریهچنان چه
ایراد یا سوالی به مفاد قرارداد دارد با مراجعه به شرکت آب و
فاضالببرایحلموضوعوتعیینتکلیفاقدامکند.صحبت
ها از قرارداد در حالی مطرح می شود که مدیر کل اوقاف و
امور خیریه در نشست با خبرنگاران این طور مطرح کرد که
شرکت آب و فاضالب با این که مستاجر موقوفه است اما به
لحاظجایگاهحقوقیکهداردقراردادیرابهصورتیکطرفه
تنظیمکردهاستتابرایاوقافوامورخیریهتعهدایجادکند.
الزم به ذکر است ،بر اساس مصوبه های جلسه دفتر معاون
امورعمرانیاستانداربایدهرگونهدعویواختالفنظردراین
موارددرنهایتباحکمیتمعاونتامورعمرانیاستانداریو
اعمالنظراوباحضوردستگاههایمرتبطحلوفصلشود.

ارجاع تخلف بنگاه آب لوله به مراجع قضایی

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

دﻗﻴﻘﻪ

پاسخ ،ایستگاه های تصفیه و برداشت آب عمومی مد نظر
را به استناد آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب،
در رده واگذاری انشعابات خاص می داند که کمیته ای
در شرکت آب و فاضالب تصمیم گیری می کند که با نظر
مساعد واگذاری انشعاب با رعایت مالحظه های زیست
محیطی تصویب و تایید شده است .بنا به گفته وی ،اداره
کل اوقاف و امور خیریه بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی
در سال گذشته برای احداث جایگاه تصفیه و برداشت آب
بدوندرنظرگرفتنمالحظه هایفنیوامکانسنجیفنی
ارائه خدمات آب و فاضالب اقدام کرده است و در نهایت دی
سالگذشتهجلسهایدردفترمعاونامورعمرانیاستاندار
برای چگونگی ارائه خدمات برگزار و مقرر شد با توجه
به حساسیت مسائل بهداشتی آب شرب ،دفع فاضالب
ناشی از فرایند شیمیایی تصفیه آب و جلوگیری از آلودگی
ثانویه در واگذاری انشعاب همکاری شود که سریع بررسی
های فنی از محل های مورد تقاضا انجام و برای تنظیم
پیش نویس تفاهم نامه به منظور ایجاد زیرساخت و نصب
انشعابات وفق ضوابط وزارت نیرو اقدام شود.

خبر مرتبط

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻃﺮاﺣﯽﺑﺎدﺳﺖ!

معاون بهره برداری
اداره کل اوقاف
و امور خیریه:
بخشی از آب شرب
بیرجند از چاه هایی
تامین می شود که
مربوط به موقوفه
بنگاه خیریه
آب لوله این شهر
است و این چاه ها
به صورت اجاره در
اختیار شرکت آب
و فاضالب شهری
قرار دارد

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺧ از ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺟﻬﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ...

گرهکارکجاست؟

پیشنهادهای پذیرفته نشده

اصلماجرا

پیدا کنید پرتقال فروش را

بناها به گونه ای ساخته شده است که در نگاه اول هر
رهگذری،آنرااثریتاریخیوقدیمیوحتیبیکاربرددر
شرایطحالمیدانددرصورتیکهموضوع،بهحالمربوط
است.سقاخانههاییکهدرعصرحاضرباوجودلولهکشی
آب و ترویج شبکه های آب رسانی همچنان مد نظر مردم
و مسئوالن است چرا که ،خیلی ها آب مصرفی خود را در
مرکزاستانازاینچنینایستگاههاییبرداشتمیکنند.
بههمینمنظور،سالگذشته9سقاخانهدرمناطقمختلف
شهر احداث شد تا ساکنان آن آب شیرین و گوارایی از آن
برداشتواستفادهکنندامامتاسفانهفقطیکسقاخانهآب
دارد و بقیه خود تشنه است و نمی تواند کام اهالی را از آبی
که وقف این کار است سیراب کند.نیت 30واقف شرکت
آب لوله بیرجند برای تامین آب شرب این شهر به صورت
رایگاندرآستانه100سالگیاستیعنی 96سالازاین
نیتخیرخواهانهمیگذردوهمیننیتواقفانسببشد
تا متولی وقف یعنی اداره کل اوقاف و امور خیریه به فکر
احداثسقاخانههاییبیفتدتاآبشیریننواحیمختلف
و به ویژه ضعیف و غیر متمکن این شهر را تامین کند.آغاز
ماجرانیزبهمردادسالقبلبرمیگرددکهمدیرکلاوقاف
وامورخیریهازاحداث 10سقاخانهدرنقاطمختلفبهویژه
مناطق محروم شهر بیرجند خبر داد و این که تا پایان سال
 97قرار بود این سقاخانه ها با آب شیرین و تصفیه شده

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

