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فرخ نژاد  -در سال هایی که قهر طبیعت
ادامه دار شده است و مثل این که قصد آشتی
با استان ندارد ،به طور حتم اساسی ترین
خواسته و مطالبه ای که مردم از دولتمردان
دارند ،عملیاتی شدن اجرای طرح های
آب رسانی مانند کالن پروژه انتقال آب از
دریای عمان است .ضرورت اجرایی شدن این
ابرپروژه برای استان های نوار شرق کشور
واضح و مبرهن است و نیازی نیست که درباره
آن به تفصیل گفته شود چرا که «رنگ رخساره
خبر می دهد از سر درون».
وقتی نیازی مانند آب در استانی همانند
خراسان جنوبی به مرز بحران رسید،
روستاییان و مرزنشینان نیز چاره را در
مهاجرت به شهرها و حاشیه آن در مرکز استان
یا نقاط شهری استان های همجوار می بینند.
عالوه بر این برخی از روستاییان هم که توان
خروج نداشته در همان جا مانده اند و آب شرب
مورد نیاز آن ها با تانکر تامین می شود طوری
که در دوران پیک مصرف یعنی تابستان تعداد
روستاهای تشنه در استان به حدود 500
مورد می رسد.
آثار ناگوار حضور ادامه دار قهر طبیعت ،خشک
شدن تعداد زیادی از چشمه ها ،قنات ها،
چاه ها و منابع آبی روزمینی و در نتیجه فلج
شدن اقتصاد کشاورزی و دامداری خراسان
جنوبی است در حالی که بیش از نیمی از
جمعیت استان را درگیر خود کرده است.
شاید کلنگ زنی طرح انتقال آب از دریای
عمان به نوار شرق کشور از خبر کلنگ زنی راه
آهن که برای مردم استان به رویایی مبدل شده
است ،شیرین تر باشد چرا که اگر آب نباشد
خالی از سکنه شدن روستاها و نوار مرزها
بیش از آمارهای هشدار دهنده حال حاضر
خواهد بود.
پس ضرورت اجرایی شدن این کالن پروژه
را نمی شود برای نوار شرق کشور منکر شد
اما به توجه به این که بر اساس گفته مدیران
قرار است این پروژه با سرمایه گذاری بخش
خصوصی اجرا شود ،می طلبد که دولت نیز
هر آن چه از دستش ساخته است برای حمایت
سرمایه گذار دریغ نکند چرا که فقط نباید
به کلنگ زنی این پروژه بسنده کرد بلکه باید
حمایت ها آن قدر بی دریغ ادامه یابد تا شاهد
اجرایی شدن آن در موعد مقرر باشیم .پس از
این باید پای همت حمایت دولت از این پروژه
نشست و دید که چه می کنند دولتمردان حال
و دولت های بعد.

• •خرید تضمینی محصول

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز با بیان این که برای اجرای طرح
های بزرگی مانند طرح انتقال آب از دریای عمان به نوار شرق کشور،
دولت ورود نمی کند ،می افزاید :اجرای این گونه طرح ها را بخش
خصوصی متقبل می شود و حمایت و همراهی دولت در زمینه بهره
گیری پیمانکار بخش خصوصی از تسهیالت صندوق توسعه ملی و
دیگر منابع اعتباری و تسهیالتی است .همچنین دولت باید خرید
تضمینی محصول پیمانکار بخش خصوصی یعنی آب را در نقاط
مشخص به قیمت تمام شده همراه با سود معین متقبل شود .به گفته
مهندس«حسین امامی» ،تا حدودی طرح مطالعاتی انتقال آب از
دریای عمان در زمینه نیازسنجی ها و برخی از بخش های آن انجام
شده است اما بقیه آن به صورت طرح اجرا پیش می رود.
به گفته وی ،موضوع اساسی در این زمینه خرید تضمینی محصول
تولیدی است که دولت باید خرید آن را از سرمایه گذار این بخش
تضمین کند .وی افزود :هر چند ردیف اعتباری مطالعاتی برای این
کالن پروژه باز شده است اما ردیف بودجه ای برای اجرا نمی خواهد
چون بخش خصوصی آن را با سرمایه خودش اجرا می کند.

ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺘﺎبﻫﺎﺟﻬﺎن

ﺿﺪ اﺳﺘﺮس!

ﺗﮑﻤﻴﻞاﯾﻦﺗﺼﺎوﯾﺮآرامﺗﺎنﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪرﻧﺠﺒﺮ

اﻣﺮوزﺑﺎازﺘﺎبﻫﺎ راهﺎﻓﺘﻪﺑﻪﺟﻤﻊ ٢٠ﺘﺎبﺑﺮﺗﺮﺳﺎﺖ
آﻣﺎزونآﺷﻨﺎﺷﻮﺪ.ﻧﻮﺴﻨﺪهاﻦﺘﺎب،ﻠﻤﻪ»ﺿﺪاﺳﺘﺮس«را

ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

• •پروژه دارای طرح و مصوبه است

،،

* مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای :دولت باید خرید
تضمینی محصول پیمانکار بخش خصوصی یعنی آب
را در نقاط مشــخص به قیمت تمام شــده به عالوه سود
معینمتقبلشود
* رئیس مجمع نمایندگان اســتان :پروژه انتقال آب از
دریای عمان به نوار شــرق کشور مصوبه هیئت دولت و
مجلس شورای اسالمی را دارد
* استاندار :بر اساس پیش بینی های انجام شده طرح
بزرگ انتقال آب شــرب و صنعت از دریای عمان به سه
استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی و سیستان و
بلوچستان در یک برنامه پنج ساله اجرا می شود كه در
سال سوم آب به استان می رسد

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

دراﺳﻢﺘﺎبرو ﺟﻠﺪآوردهاﺳﺖ
ﭼــﻮنﺑﺴــﻴﺎر ازاﻓــﺮاددرﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﻴــﻞ اــﻦ ﺗﺼﺎوﺮ ﺑــﻪ آراﻣﺶ
رﺳــﻴﺪهاﻧﺪ.اﻦﺘﺎبﺷــﺎﻣﻞ ٤٣
ﺗﺼﻮﺮﻣﺨﺘﻠاﺳﺖﻪﻫﺮﺪاماز
آنﻫﺎﺷــﺎﻣﻞ ٤٠٠ﻧﻘﻄﻪﻫﺴﺘﻨﺪو
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺎوﺻﻞﺮدناﻦﻧﻘﺎط،ﺗﺼﺎوﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎتزﺒﺎ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻮهوﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ ازﻃﺒﻴﻌﺖ
راﺸﻣﻨﻨﺪ.

قنات های استان تشنه  600میلیارد

وی گفت :یک کنسرسیوم متشکل از یک شرکت قرارگاه خاتم االنبیا
(ص) و تعدادی از شرکت های سازنده تجهیزات و لوله ها با نام
شرکت تابش تاسیس شده است تا عملیات اجرایی طرح را بر عهده
گیرد .وی با اشاره به این که بعد از انجام هماهنگی های الزم به دلیل
نوع پروژه ،طرح باید با حضور مقامات بلند پایه کشوری کلنگ زنی
شود افزود:استانداران خراسان های رضوی و جنوبی و سیستان و
بلوچستان نیز نامه هایی به وزیر نیرو نوشته اند تا زمان و تاریخ دقیق
کلنگ زنی پروژه را هماهنگ کنند.

• •ورود بخش خصوصی

به گفته وی ،به دلیل محدودیت های اعتباری دولتی و پاسخگو نبودن
این منابع برای پروژه هایی در این سطح و اندازه ،به طور حتم باید بخش
خصوصی در این زمینه ورود کند که البته شرکت های سرمایه گذاری
متعددیبرایاجرایاینپروژهپاپیشگذاشتهوارزیابیشدهانداماهنوز
نتیجه قطعی نشده و همین موضوع زمان آغاز پروژه را به تاخیر انداخته
است .وی ابراز امیدواری کرد :با قطعی شدن وضعیت مجری و پیمانکار
توسطوزارتنیرو،زمانکلنگزنیاجرایآنهماعالممیشود.

افضلی مطرح کرد:

• •تشکیل کنسرسیوم

فرخ نژاد -کالن پروژه انتقال آب از دریای عمان به نوار شرق کشور
پس از کش و قوس های فراوان چندی پیش به مرحله نهایی طرح
مطالعاتی خود رسید و به زودی با کلنگ زنی عملیات آن وارد فاز
اجرایی می شود .طرح مطالعاتی آن در مرحله رفت و آمد به وزارت
نیرو و مشاوره برای انجام یک سری اصالحات است و به محض این که
اصالحات مورد نظر انجام شود عملیات اجرایی این کالن پروژه ،شروع
می شود« .خراسان جنوبی» ،از مسئوالن و متولیان امر در این زمینه
پیگیر جزئیات چگونگی اجرایی شدن این طرح شد.
آن طور که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به خبرنگار ما
گفت :تا زمانی که شروع عملیات اجرایی کالن پروژه انتقال آب از
دریای عمان کلنگ زنی نشود شاهد هیچ گونه اقدام عملی در این
زمینه نخواهیم بود .مهندس سید «مجتبی علوی مقدم» ،از کلنگ
زنی اجرای این ابرپروژه شرق کشور در دهه فجر و همزمان با جشن
های چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران خبر داد ،اما زمان
دقیق آن را اعالم نکرد چرا که هنوز تاریخی برای این موضوع مشخص
نشده است .او ،با بیان این که طرح مطالعاتی در مرحله رفت و آمد بین
وزارت نیرو و مشاوره آن برای انجام یک سری اصالحات است ،افزود:
به محض این که برنامه کلنگ زنی انجام شود بقیه موضوع های مرتبط
به این کالن پروژه و ادامه روند کار هم اطالع رسانی می شود.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
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اخبار

دههفجر؛آغازپروژهانتقالآب

سرمایه گذار پروژه انتقال
آب حمایت شود

ﺳﺎده
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جزئیاتیازکالنپروژهآب رسانیبهنوارشرقکشورتشریحشد:

یادداشت

»ﻧﻘﺶ ِ
ﺎبﺷﻤﺎره«،

گزارش

ﻧﺎﺷــﺮ اﻦ ﺘﺎب ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــ ﺮده
اﺳــﺖ ــﻪ ﻃﺮﻓــﺪاران ﺘﺎبﻫﺎ
رﻧﮓآﻣﻴﺰ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن،اﻦﺘﺎب
رادوﺳﺖﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪﺑﺎﭘﺮﻓﺮوشﺷــﺪناﻦﺘﺎب،
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻧﺎﺷﺮﻣﺤﻘﻖﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺷﻤﺎﻫﻢاﻣﺮوزﺑﺎﺣﻞﺮدناﻦﺳﺮﮔﺮﻣﺑﻪ»آراﻣﺶ«دﻋﻮﺗﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

«فرهاد فالحتی» ،رئیس مجمع نمایندگان استان هم با بیان این
که پروژه انتقال آب از دریای عمان به نوار شرق کشور مصوبه هیئت
دولت و مجلس شورای اسالمی را دارد ،افزود :اجرایی شدن این
طرح در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است.
استاندار نیز از مراحل نهایی مطالعات انتقال آب از دریای عمان خبر
داد و گفت :بر اساس پیش بینی های انجام شده ،طرح بزرگ انتقال
آب شرب و صنعت از دریای عمان به سه استان خراسان جنوبی
و خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در یک برنامه پنج ساله
اجرا می شود كه در سال سوم آب به استان می رسد« .معتمدیان»،
به موضوع کمبود آب و خشکسالی های چندین ساله در استان
اشاره كرد و ادامه داد :این امر سبب شد تا دولت یازدهم و دوازدهم
مطالعات جدی و عمیقی در حوزه تامین آب و كمبودهای موجود در
این حوزه به انجام برساند.
وی افزود :استفاده از آب های ژرف ،بارورسازی ابرها و نیز اجرای
پروژه بزرگ انتقال آب از دریای عمان از مهم ترین طرح هایی بود كه
توسط دولت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .وی به جلسه هفته
گذشته معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری های سیستان
و بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان رضوی ،مدیران آب منطقه
ای این استان ها و مشاوران مجری طرح انتقال آب از دریای عمان
در زاهدان برای بررسی این موضوع اشاره کرد و گفت :در این جلسه
تصمیم های مناسبی گرفته و همچنین مقرر شد مطالعات نهایی
طرح توسط مشاوران تهیه و به وزارت نیرو ارسال شود و در یک بازه
زمانی مشخص این وزارتخانه نظرهای کارشناسی و فنی خود را در
زمینه این طرح بزرگ اعالم کند.
نماینده عالی دولت در استان ،تشکیل شورای سیاست گذاری و
کمیته تخصصی به منظور اجرا و نظارت بر این طرح را از تصمیم
های مهم این جلسه دانست و تصریح کرد :مقرر شد جمع بندی این
جلسه با امضای استانداران سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی
و خراسان رضوی برای طی مراحل بعدی به وزارت نیرو و كمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی ارسال شود.
به گفته وی ،اجرای طرح جامع انتقال آب شرب و صنعت استانهای
شرق کشور از دریای عمان سه هزار و  900میلیون دالر اعتبار نیاز
دارد که قرار است در یك برنامه پنج ساله پیش بینی شده هزار و
 590كیلومتر نیز لوله گذاری از چابهار انجام شود .ظرفیت این خط
 496میلیون متر مکعب آب در سال است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ  ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

احیا ،مرمت و بازسازی و الی روبی قنات های استان به حدود
 500تا  600میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی در نشستی
که وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی داشت ،با اشاره به افزایش بودجه قنات ها از 16
میلیارد تومان در سال  95به  140میلیارد تومان در سال
 ،97گفت :این بودجه هم ناکافی است چرا که قنات ها در
استان های کویری است و تعدادی از این نقاط را در برمی
گیرد .به عالوه نیاز به منابع در استانی مانند خراسان جنوبی
برای احیا ،مرمت ،بازسازی و الی روبی قنات ها در حدود
 500تا  600میلیارد تومان است.
دکتر «نظر افضلی» ،به بودجه امسال که در آن به منظور
توسعه آبخیزداری در کشور مبلغ  200میلیون دالر از
صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است ،اشاره و اظهار کرد:
طی این یک سال شاهد پیشرفت خوبی در این بخش بودیم.
به گفته وی ،برای سال آینده پیش بینی  200میلیون دالر را
از محل صندوق توسعه ملی به منظور احیا ،مرمت و به سازی
قنات ها کرده ایم که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد چرا
که یکی از مهم ترین موضوع های طرح شده توسط مردم در
دهگردشی ها ،احیا و مرمت قنات هاست.
وی با اشاره به سفر اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت امسال
به خراسان جنوبی و بازدید از شهرستان های نهبندان و
سربیشه ،اهمیت نقش قنات ها را یادآور شد و ابراز امیدواری
کرد که بودجه قنات ها مورد حمایت جدی قرار گیرد.

پساب تصفیه خانه سربیشه
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی
با مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو ،مجری و سرمایه
گذار طرح تکمیل فاضالب سربیشه درباره چاره اندیشی
برای رفع مشکالت پیش رو و استفاده از پساب فاضالب به
منظور مصارف کشاورزی دیدار کرد .به گزارش «خراسان
جنوبی» ،شرکت مهندسی قدس نیرو با همکاری چند
شرکت دیگر ،متعهد شده اند در مدت دو سال با میزان
سرمایه گذاری حدود  27میلیارد تومان ضمن تکمیل
شبکه فاضالب و ساخت تصفیه خانه فاضالب سربیشه،
از پساب فاضالب شهر برای مصارف کشاورزی استفاده
کنند.
بر اساس برنامه ریزی این شرکت ،با سرمایه گذاری حدود
 40میلیارد تومان دیگر ،با استفاده از پساب فاضالب
سربیشه می توان  500هکتار از زمین های سربیشه را زیر
کشت محصوالت کشاورزی از جمله زرشک و زعفران برد
که سبب اشتغال زایی قابل توجه و پایدار در منطقه می شود.
بنابراین گزارش ،این شرکت در این جلسه برای انجام پروژه
های مشابه در خراسان جنوبی اعالم آمادگی کرد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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