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آسیب های جدی طرح تکراری
استانی شدن انتخابات
مجلس شـــورای اســامــی ظــاهــرا ششمین
مجلسی است که افتخار دارد(!) در ماه های
آخر عمر خود ،طرح استانی شدن انتخابات
مجلس را کلید بزند و احتما ًال این بار هم مانند
مجلس هفتم در سال  86و مجلس نهم در
سال  94با د ِر بسته شورای نگهبان برخورد
کند (البته اگــر تــاش هــای ابتری را که در
مجالس پنجم و ششم برای این طرح انجام
شد نادیده بگیریم) این که مجالس ما چرا در
آخرین روزهــای حیات خود به فکر استانی
کردن حوزه های انتخابیه می افتند و این که
چرا به رغم اطالع از ایرادات کام ً
ال مبنایی و
کالن شورای نگهبان به این طرح ،باز هم وقت
مجلس را صرف این طرح می کنند ،موضوع
دست دومی است که در مقابل مسئله اصلی
یعنی ایــرادات این طرح فرعی محسوب می
شــود .البته نمی تــوان منکر شد که استانی
شدن انتخابات ممکن است در صورت فراهم
شدن شرایطی از جمله وجود احزاب واقعی
و قوی مزایایی هم داشته باشد اما به نظر می
رسد ایرادات جدی این شکل از انتخابات ،به
مزایای آن بچربد.
اولین و شاید مهم ترین ایراد این طرح این است
که در این سبک از انتخابات ،تنها افرادی قادر
به پیروزی در انتخابات هستند که در کل استان
شناخته شده و اصطالح ًا «چهره» باشند وبه
نظر می رسد این ممکن نیست مگر با صرف
هزینه های کالن از سوی فرد یا احتما ًال خدای
ناکرده متصل شدن آن ها به باندهای قدرت و
ثروت و تشدید البی های سیاسی برای حضور
در فهرست های انتخاباتی .به عبارت دیگر اگر
در شرایط فعلی یک فرد غیرمطرح و گمنام و
البته توانمند می تواند از دل یک حوزه انتخابیه
کوچک به مجلس راه یابد و زبان گویای مردم
منطقه خود باشد ،با اجرایی شدن این طرح
تنها افرادی که در شهرهای بزرگ استان مطرح
باشند به بهارستان راه می یابند و به همین
دلیل به تدریج ارتباط مردم با منتخبان خود و
در نهایت با حاکمیت کم و کمتر می شود .قطع
رشته ارتباط مردم با بدنه حاکمیت که امروزه
از طریق وکالی ملت در مجلس انجام می شود،
خطرناک ترین اتفاقی است که برای یک نظام
مردمی می تواند رخ دهد .آسیب بعدی این
طرح ،کاهش مشارکت در انتخابات است؛ با
کاهش احتمال پیروزی یک فرد در «استان»
افراد کمتری در شهرها و روستاهای کوچک
و دورافــتــاده متقاضی شرکت در انتخابات
می شوند وبه تبع با فروکش کــردن گرمای
تنور انتخابات ،مشارکت کلی نیز تنزل می
یابد،مشارکتی که اکنون و در فضای تهدید
های مستمر و پررنگ خارجی علیه کشورمان
یکی از مهم ترین مولفه های ثبات و مردمی
بودن حکومت است .حال با توجه به چنین
عــوارض شدیدی که به نظر می رسد اجرای
ایــن طــرح در پی خواهد داشــت ،ســوال این
است که موافقان آن با چه استداللی از استانی
شدن انتخابات مجلس حمایت میکنند؟ به
عبارتی نگاهی به استدال ل های موافقان ،یک
موضوع را به عنوان شاه بیت این حمایت مطرح
میکند «:تمرکز نمایندگان بر مسائل کالن
کشور و دور شدن از بخشی نگری» موضوعی
که اگرچه به نظر می رسد ایراد به جایی است اما
از دو منظر می توان آن را قابل مناقشه دانست.
اوال این که آیا برآورده شدن این موضوع به هزینه
ها و مخاطرات جدی که در باال برشمرده شد
می ارزد و دوم این که چه تضمینی وجود دارد
که همین بخشی نگری از شهرستان به استان
منتقل نشود .
شاهد مثال هایی می توان یافت که به نظر
می رسد این طرح موجب شود ،مسائل تنها
از شهرستان به استان برسد و اتفاق ًا موجب
صف آرایی شدیدتر نمایندگان هر استان در
موضوعاتی مانند بحران آب ،مسائل بودجه
ای و  ....شــود که نظیر آن در تنش ایجاد
شده در سخنرانی رئیس جمهور در مجلس
و استعفای نمایندگان استان اصفهان دیده
شــد .هم اکنون جزئیات چندانی از طرح
مجلس در دست نیست و باید منتظر روزها و
هفته های آینده بود ،اما به نظر می رسد این
طرح آسیب های بسیاری دارد که تا زمانی
که مقدمات و لوازم آن به ویژه حضور احزاب
واقعی ،قوی و فراگیر فراهم نشده نمی توان
تجربه کشورهای دیگر در رأی گیری فدرالی
و استانی را مالک قرار داد.
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پیوستن به حرکت بی نیاز کردن کشور از بیگانگان
جهاد فی سبیل ا ...است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به پنجاه
و سومین نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشجویان در اروپـــا ،تاکید کــردنــد :پیوستن
دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت
پیشرفت و بینیاز کردن کشور از بیگانگان ،جهاد
فی سبیل ا ...است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر حفظ و نشر آثــار حضرت آیــتا ...خامنهای
( )Khamenei.irمتن پیام رهبر انقالب اسالمی
که صبح دیروز حجتاالسالم جواد اژهای آن را در
مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد ،به این شرح
است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم .جوانان عزیز.
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین
امیدهای آیند ه کشورید .آن چه همه باید بدانند
این است که به توفیق الهی هماکنون خیل عظیمی
از دانشجویان دیروز ،در کشور به کارهای بزرگ
سرگرمند و لذت خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را با هم ه وجود حس می کنند .دانشجویان
امروز ما -در هر نقط ه جهان -این فرصت را خواهند داشت که به این مجموعههای مؤمن و خدوم بپیوندند
و کشور را از بیگانگان کام ً
ال بینیاز کنند .این حرکت آن گاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد ،جهاد
فیسبیلا ...است .شما جوانان انجمنهای اسالمی می توانید پیشگامان و راهبران این جهاد باشید.
سیدعلی خامنهای ۲۰ .دی .»۱۳۹۷
توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانمّ .

وقتی دیه فرزند وقف علم و دانش می شود

خانواده محرومی که مدرسه ساز شد

زهرا قاسمی  -هفت نفرند و یک اتاق دوازده متری
دارند ،از همان خانه های روستایی با سقفی گنبدی
رویدیوارهایکاهگلی.یخچال،تلویزیونکوچک،
گاز ،مقداری وسایل اولیه زندگی ،کمی لباس و
رختخواب ،همه دار و ندارشان برای گذران روزگار
زیر همین سقف است .روستای عشایری «کبات»
در بخش درح سربیشه در خراسان جنوبی حمام،
مدرسه ،آب خوردن و مسجد ندارد و راه آن تا درح
خاکی است .آن ها کمتر از  100نفرند که خانه
هایشان شبیه هم است .خشکسالی امان شان را
بریده و چند گوسفند تمام سرمایه آن هاست که
راهی بیابان های خشک و بی علف می کنند .پنج
دختر و پسر قد و نیم قد همراه خاتون و غالمرضا
حسینی پناه روزگارشان می گذرد.
فــرزنــدشــان اسفند دو ســال قبل در کنار جــاده
نهبندان به سربیشه ،در تصادف با خودرویی جان
باخت ،رانــنــده گریخت و داغــی بر دل خاتون و
غالمرضا گذاشت که کمرشان را شکست طوری
که مرد  41ساله و زن  38ساله را پیرتر کرد .پسر
نوجوان شان که از دنیا رفت دولت به آن ها 60
میلیون تومان دیه داد و ....
آن ها  60میلیون تومان پول دیه را به اداره کل
نوسازی مدارس استان سپردند تا دبستانی به یاد
پسرنوجوانشاندر«کبات»ساختهشود.حاالچرخ
زندگی شان فقط با یارانه می چرخد 60 .میلیون

تومان می توانست خیلی تغییرها در زندگی شان
ایجاد کند .می توانست خانه ای در شهر یا روستا
شود یا برای خرید خودرو ،جهیزیه دختر جوان شان
یا تعدادی دام یا شاید خیلی چیزهای دیگر هزینه
شود اما همه هفت نفرشان دل از پول جدا کردند .
غالمرضا حسینی پناه سه کالس درس خوانده اما
معتقد است آدم از راه مدرسه بزرگ می شود و به
موفقیت می رسد برای همین ترجیح داد پول دیه
را برای ساختن دبستانی در روستایش هزینه کند
چون «کبات» مدرسه ندارد و بچه ها در اتاقی گلی
درس می خوانند.
می گوید :همه خــانــواده ام در ایــن راه همراهی
کردند نه تنها هیچ کدام مخالف اهدای دیه برای
ساخت مدرسه نبودند بلکه آن را باعث افتخارشان
می دانند .او تاکید می کند که زندگی به هر سختی
باشد ،می گــذرد اما مدرسه ساختیم تا دستگیر
آخــرت مان شــود .وی می گوید :هر روز با دیدن
مدرسه ای که به زودی افتتاح می شود احساس
خوشحالی می کنم و به پسر نوجوانم خدا بیامرزی
می دهم ،برای خانواده ام هم تشویق مردم و خدا
بیامرزی که می گویند کافی است.
هر چند وضعیت مالی شان خوب نیست اما او و
خانواده اش دل به رحمت خدا دارند و  . ...مشروح
این گزارش را میتوانیددر روزنامه خراسان جنوبی
یا سایت  khorasannews.comمطالعه کنید.

جای پای بانک مرکزی در بازار ارز سفت تر شد

رونمایی بانک مرکزی از کانال نرخ لحظه ای ارز؛ بازار متشکل ارزی در حال راه اندازی
کــارشــنــاســان ،تصویب
مــقــررات مــربــوط بــه بــازار
متشکل ارزی در شورای
پــول و اعــتــبــار را موجب
واکسینه شدن بازار ارز در
برابر حمالت سفته بازان
و ایــجــاد شفافیت قیمت
در معامالت آزاد بــازار ارز
می دانند .عــاوه بر بازار
متشکلارزی،دیروزبانکمرکزیباراهاندازیکانال
اعالم نرخ لحظه ای ارز ،گامی دیگر برای شفافیت
نرخ ارز آزاد برداشت .چند روز قبل بود که شورای
پولواعتبار،مقرراتمربوطبهبازارمتشکلمعامالت
ارزیرابهتصویبرساند.بهگزارشایبنادراینزمینه،
حسن سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
در این زمینه با استقبال از مصوبه اخیر شورای پول و
اعتبار ،اظهار کرد :ایجاد بازار متشکل ارزی می تواند
به شفافیت در بازار ارز ،تثبیت قیمت و افزایش ثبات
دراینبازارکمککند.همچنینباعثقانونمندشدن
بازارارزوکاهشتاثیرپذیریوامکانسفتهبازیخواهد
شد.دراینحال،معتمدیکارشناسبانکیجزئیات
بیشتریازسازوکاربازارمتشکلارزیرابیانکرد.وی
درگفتوگوباایسنا،بابیاناینکهبازارمتشکلارزی

در واقع یک بورس است که سازوکارها طوری در آن
طراحیشدهکههمخردهفروشیوهمعمدهفروشی
رادربرمیگیرد،اظهارکرد:اینطرحقبالنیزدرقالب
یکسانسازینرخارزانجامشدهاست.
▪بانک مرکزی کانال نرخ ارز را راه اندازی کرد

در این حال ،دیروز و در شرایطی که اعالم لحظه ای
نرخ ارز در بازار آزاد ،کماکان توسط کانال های بی نام
و نشان تلگرامی انجام می شود ،بانک مرکزی کانال
اعالم نرخ لحظه ای ارز را در این پیام رسان با عنوان
«ارز -رسانه مرجع بازار ارز» و به آدرس https://t.
 me/arznewschanneراه انــدازی کرد .در این
سامانه ،نرخ خرید و فروش دالر و یورو در صرافی های
مجاز ،هر چند ساعت یک بار به روز می شود.

khorasannews.com
مخاطبانمحترممیتوانندمطالبمربوطبهتیترهای زیررا درشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییاسایت
اینترنتیروزنامهخراسانبهنشانی www.khorasannews.comمطالعهکنند.

گفتوگوبامحمدرضااحمدی گزارشگرجامملتهایآسیا
خراسان رضوی

صفحه8

دادستانتهرانآمارپروندههایدرحالرسیدگیباموضوعپیشفروشخودرو را 20فقرهباپنجهزارو 100شاکیومطالباتدوهزارمیلیاردتومانی
اعالمکردوگفت :پروندهنگینخودروباسههزارو 500شاکیوششمحکومکهیکنفردرزنداناست 40،میلیاردتومانبدهیدارد.پاسارگادخودرودو
محکومزندانی 630،نفرشاکیوهفتمیلیاردتومانبدهیدارد؛سهمتهمپروندهشرکتپارسخلیجخودرونیزمحکومشدندودرزندانبهسرمیبرند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• عجیب اســت کــه دولــت نــرخ تـــورم را
تقصیر تحریم ها می داند تا از خودش رفع
مسئولیت کند!
•• چــرا کسی بــه فکر تولید زودبـــــازده و
اشتغال نیست؟ چرا همه فقط به واردات
فکر میکنند؟
•• نمی دونم چرا بعضی ها این قدر نا راضی
اند که تیم ملی به یمن پنج تا گل زده .اگه
یکی می زد ،می گفتید چرا به یمن که چند
وقته لیگ هم نــداره یکی زدیــم و بازهم از
آقای کی روش شکایت می کردید!
•• از مهر سال ۹۳صندوق ذخیره فرهنگیان
بدون اجازه و اطالع از حسابم هر ماه پول
بــرداشــت کــرده  .االن بعد از چهار سال
برداشتازحسابمکهبازنشستهشدهامفقط
صد هزار تومان به پس اندازم اضافه کرده
است .متاسفانه بعضی از مسئوالن این سوء
استفاده ها را می بینند و کاری نمی کنند!
•• چــرا فروشگاه افــق کــوروش یک کیلو و
800گرم مرغ رو با قیمت  42هزارتومان
می فروشه  .اگــر نگاه کنید داخــل بسته
بندی اش چهار ران کوچک و یــک عدد
سینه کوچک گذاشته که بخوای همین رو
از بیرون بخری کال شاید بشه 20تومان!
چه خبره؟ اون وقــت اسمش رو گذاشته
فروشگاه همواره تخفیف کوروش!
•• بــا لبخند تــو شهر زیبا مــی شــود! آقــای
مسئول! دل پر غصه ما با این بیکاری ،کم
پولی ،گرانی ،اعتیاد و ...در شهر چطور
بخندد ؟ چقدر هزینه این تابلوها کردید؟!
•• ساعت 8صبح مثل تمام روزهــای قبل
بــه امــیــد خــدا در مــغــازه را بــاز مــی کنم.
ساعت 14دریــغ از یک مشتری! به خانه
مــی روم .الــبــتــه دروغ نباشد بــه انـــدازه
مخارج دولت یعنی آب ،برق ،مالیات و...

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دشت کرده ام ولی برای زن و بچه و هزینه
وحشتناک زندگی ریالی برداشت نکرده ام.
این وضع من و امثال من خرده کاسب است.
جناب نوبخت و سایر عزیزان بختتان بلند و
جایتان نرم و گرم!
•• در نمایندگی کرمان موتور در بزرگراه
آسیایی بهمن ماه  96جک  5ثبت نام کردم
با  50میلیون پیش پرداخت .بعد از گذشت
چند ماه مدیر نمایندگی فــرار کرد وما با
کرمان موتور تماس گرفتیم .گفتند شانس
شما خوب نیست ایشان کالهبردار بودند
و !...می خوام بدونم به همین راحتی به
هر کسی نمایندگی میدید تا پول ملت رو
باال بکشند؟
•• قیمت خودروها را که اعالم کردید واقعا
مال امسال است؟ با قیمت بازار کال متفاوت
است!
•• مگر چه اتفاقی افتاده که قیمت گوشت
وسایر کاال ها باال رفته؟ دالر که ثابت مانده
حاضرم باتعزیرات و بازرسان ردش رو بزنیم
که چطور گوشت گران شده .تولید داخل
علوفه هم گران نشده حاال پیدا کنید پرتقال
فروش را .مسئوالن تعزیرات! جواب مردم
رو بدید.
•• نگهبان مسلح بانکم .هیچ کس به داد
ما نمی رسه .افزایش حقوق به هیچ گونه
نداشتیم میگن روزی 50هزار تومان اما این
وسط پلیس پیشگیری و شرکت ها از مبلغ
یاد شده کسر می کنند در مجموع روزی
۳۵هزار تومان حقوق میدند .بدون بیمه و
سایر مزایا .نسبت به تورم و خطر جانی این
ظلمه که به امثال ما می شه.
•• گزارشی دیدم از یک محقق لرستانی به
نام فرهنگ ترکی که چند گونه جانوری را
ثبت جهانی کرده و مقاالتش در معتبرترین

نمابر05137009129 :

مجالت علمی چاپ شده و به رغم دعوت
از دانشگاه های معروف جهان برای ادامه
تحصیل تو کشورش مونده و االن از بیکاری
غازمیچرونهودرکپرزندگیمیکنهوبنیاد
نخبگان میگه پول نداریم تا از همه نخبگان
حمایت کنیم .اینه حال و روز ما!
•• خراسان تورا به خداقسم بنویس.حال
که پاداش بازنشستگی معلم ها وکارکنان
وزارت بهداشت راپرداخت کردند پاداش
و طلب معوق کارکنان ناجا رانیز پرداخت
کنند .باورکنید ازاالن بــرای خرید شب
عید فرزندان وعیدی نوه ها عزاگرفته ایم
وبسیار نگران هستیم .عمری را با صداقت
و گرفتاری و استرس زیاد سپری کردیم.
حداقل این چهار روز آخرعمر را بر ما سخت
نگیرید.بگذاریددعاگویتانباشیموخجالت
زده زن وفرزند ونوه وکاسب محل نشویم.
•• آقایان مسئول! چه خوب است سری به
میدان فردوسی و بولوار سید رضی بزنید
تا ببینید کارگرانی وجود دارند که به مزدی
روزی  20هزار تومان هم راضی هستند اما
کاری نیست چه بسا که بیشتر آن ها استاد
کارانی در رشته های مختلف ساختمانی
هستند .بیایید بــرای اشتغال ایــن مردم
کاری کنید.
•• اینهمهازرفتارزشتمعلمبوشهریگفته
شد و فیلم آن را دست به دست کردند چرا
از معلمی که سال قبل پس از نجات دانش
آمــوزش خودش غرق شد چیزی نگفتند؟
چرا همیشه یک طرف قضیه را داوری می
کنیم؟
•• این که راجــع به دعــوت ظریف به جشن
روزنامه  ،خودتان بگویید و  ...اصال اهمیتی
ندارد  .اگر جرئت دارید نظرات مخالفان را
چاپ کنید.

سهم اندک اعتبارات منابع آب خراسان رضوی در الیحه بودجه 98

تنها  2.3درصد !

درحالیکه استان خراسان رضوی با بحران
جدی آبدست و پنجه نرم میکند ،دولت از
کل چهار هزار و  58میلیارد تومان اعتبارات
«فصل منابع آب» در الیحه بودجه  ،98تنها
 2.3درصد را به این استان اختصاص داده
اســت .یعنی اعتبارات استان بــحــرا نزده
آبــی در ایــن الیحه حتی به  100میلیارد
تومان هم نرسیده است.
به گزارش خراسان ،استان خراسان رضوی
هماکنون بحرانیترین منابع آبی زیرزمینی
را در کشور دارد؛ بهطور یکه افــت سطح
آ به ــای زیرزمینی در ایــن اســتــان بــه یک
متر رسیده و ذخایر آ بهای زیرزمینی این
خطه با کسری یک میلیارد و  200میلیون
مترمکعبی در سال مواجه است .از سویی،
هماکنون چا هها و منابع زیرزمینی سهم
 80درصدی در تأمین آب آشامیدنی استان
 6.2میلیون نفری خراسان رضــوی دارد.
این در حالی است که میزان نزوالت جوی و
بارندگیها طی سال زراعی جاری تاکنون،
در مشهد و دیگر شهرستا نهای خراسان
رضــوی افت چشمگیر و هشداردهند های
داشته اســت .امــروز بحران آب در مشهد و
دیگر شهرستانهای استان بر کسی پوشیده
نیست .درواقع همه این مسائل بازگوکننده
یک موضوع اســت و آ نهــم ایــن که باید در
ر گهــای خشک استان ،آب تزریق شود و
این موضوع ،نیازمند تامین اعتبار است.
اما بازهم مانند سا لهای گذشته ،شاهد
کم مهری اعتباری دولــت به تأمین اعتبار
پروژههای آبی استان هستیم و بهنوعی دولت
انتظار دارد بخش خصوصی در پروژ ههای
آبی استان سرمایه گذاری کند؛ درحالیکه
شواهد نشاندهنده استقبال نکردن بخش
خصوصی از این حوزه است.
مجموع اعتبارات حــوزه آب کشور که در
پیوست شماره یک( اعتبار طرحهای تملک
دارایی سرمایهای دستگاههای اجرایی در
سال  )1398در قالب فصل منابع آب الیحه
بودجه  1398برای برنامههای عرضه آب،
تأمین آب ،مهندسی رودخانهها و سواحل،
بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب و توسعه
منابع آب در حوز ههای آبریز رودخانههای
مــرزی و مشترک آمــده ،معادل  40هــزار و
 582میلیارد و  728میلیون ریال برآورد
شده است.

▪سهم  2.3درصدی استان از اعتبارات
آبی الیحه بودجه 98

این در حالی است که سهم استان خراسان
رضوی از این اعتبارات در قالب  14پروژه در
زیرگروههای یاد شده معادل  935میلیارد و
یک میلیون ریال برآورد شده است .درواقع
سهم استان خراسان رضــوی از اعتبارات
سرفصل منابع آب پیوست شماره یک(اعتبار
طـــرحهـــای تــمــلــک دارایـــــی ســرمــایــهای
دستگاههای اجرایی در سال  )1398الیحه
بودجه  98کشور تنها  2.3درصد است!
▪پروژه  21ساله جایگزینی پساب با آب
کشاورزی

کل اعتبار موردنیاز اجرای طرح تامین آب
مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه
شده با آب کشاورزی  557میلیارد و 925
میلیون ریال تعیینشده که تاکنون 470
میلیارد و  47میلیون ریــال آن در قوانین
بودجه 21سال گذشته مصوب شده است .از
سویی در الیحه بودجه  ،98اعتباری معادل
 30میلیارد ریال برای این طرح برآورد شده
است .یعنی تاکنون بیش از  84درصد اعتبار
موردنیاز این طرح توسط دولت در قوانین
بودجه سالهای گذشته مصوب شده است.
عضو هیئتمدیره و جانشین مدیرعامل
شرکت آب منطقهای استان خراسان رضوی
در خــصــوص وضعیت و مــیــزان پیشرفت
فیزیکی این پروژه به خراسان گفت :مرحله
اول مطالعات این طرح به پایان رسیده است.
درواقع وقتی پروژهای وارد فاز دوم مطالعات
میشود ،قطع ًا اجرا میشود .البته با توجه
به محدودیتهای اعتباری بناست از روش
دیگری برای جذب اعتبار موردنیاز این پروژه
استفاده شود.
علیرضا طاهری دربــاره این که تاکنون چه
میزان پساب در قالب این طرح به
بخش کشاورزی مشهد تحویلشده
است ،افزود :در این پروژه قرار است
ســاالنــه  120میلیون مترمکعب
پساب باکیفیت و استاندارد باال به
بخش کشاورزی غرب مشهد تحویل
شود؛ تا هم از فقر منابع زیرزمینی
این منطقه جلوگیری و هم با تقویت
منابع آبی این منطقه ،بخشی از آب
شرب موردنیاز مشهد تأمین شود.

▪هنوز وارد فاز اجرایی نشده است!

وی ادامه داد :این پروژه هنوز وارد فاز اجرایی
خــود نشده اســت .البته ایــن طــرح چندین
زیــر پــروژه دارد که انجا مشد ه اســت مانند
رساندن پساب به پایاب سد کارده و سد طرق
و ارتقای کیفیت پساب و آبرسانی به پایاب
سد کارده و خین عرب .عضو هیئتمدیره
شرکت آب منطقهای استان درباره زمان به
سرانجام رساندن این طرح نیز گفت :اگر
مانند سالهای قبل میتوانستیم از اعتبارات
دولتی استفاده کنیم قادر بودیم ظرف  2تا 3
سال آینده آن را اجرایی کنیم اما با توجه به
مشکالت اعتباری دولت باید از طریق جذب
سرمایه از بخش خصوصی این پــروژه را به
سرانجام برسانیم.
▪اعتبارات کافی نیست ،باید بخش
خصوصی سرمایهگذاری کند

مدیرعامل آبفای مشهد نیز درباره اعتبارات
برآوردی در الیحه بودجه  98برای پروژ ههای
آبی این شهرستان به خراسان رضوی گفت:
بدون شک اعتبارات در نظر گرفتهشده کافی
نیست اما با توجه به سیاستهای دولت و آن
چه در برنامه ششم توسعه مصوب شده است،
تکمیل پروژههای آبی مانند ایجاد تصفیهخانه
و بازچرخانی آب باید با جذب سرمایه بخش
خصوصی انجام شود .حسین اسماعیلیان
افزود :پروژه انتقال آب سد دوستی به مشهد،
یکی از پروژههایی است که به آبفای مشهد
محول شده است که با توجه به اعتبار 350
میلیارد ریالی در نظر گرفتهشده در الیحه
بودجه  98میتوان گفت این پروژه بر اساس
آن چه در موافقتنامهها آمده است ،تکمیل
خواهد شد .شما میتوانید مشروح این مطلب
را در روزنــامــه خراسان رضــوی یا در سایت
 khorasannews.comمطالعه کنید.

