خبر

اخبار

اقتصادی

صادرنشدنضمانتنامههایارزیتوسط
بانکهایاستانمشکلسازشد

خطر کوچ صادرکنندگان خدمات
فنی و مهندسی از استان

•برایحمایتمنعینداریم
مشکلازتحریمهاست

«حمیدرادمهر»کارشناسبانکتوسعهصادراتهم
گفت:تفاوتکنونیدرصدورضمانتنامههانسبت
به سال گذشــته ،به دلیل تحریم هاست .بانک های
طرف قرارداد با توســعه صادرات در خارج از کشــور
انصراف داده اند و فقــط با دو بانک خارجــی در این
زمینه ارتبــاط داریم .در زمینه تامیــن مالی پروژه ها
نیز تنها دو خط اعتباری برای کشور روسیه داریم که
از طریق آن امــکان تامین مالی برای صــادرات کاال
داریم« .محمد عباس زاده» کارشناس ارزی شورای
هماهنگــی بانک هــای اســتان نیز گفــت :در بحث
حمایت از صادرکنندگان هیچ منعــی نداریم و همه
موارد قابل اجراست اما موضوع و مشکل تحریم بین
المللی ماست؛ دســتورالعمل شــورای پول و اعتبار
مربوط به سال  89بوده و در آن زمان نرخ دالر 960
تومانبودوما 60کارگزاربینالمللیداشتیماماهم
اکنون دالر نیســت ،تامین مالی ارزی وجود ندارد و
کارگزارهمنداریمواینمشکلدربحثوارداتکشور
هموجوددارد.
•بایدتفویضاختیارشود

لبافی،رئیسدبیرخانهشورایگفتوگویاستاننیز
گفت:نکتهایناستکهصدورضمانتنامهدرتهران
انجام می شود و موضوع کمبود ارز نیستبلکه بحث
تفویضاختیاراتاستانیاستتامسیرتهرانوهزینه
های ناشــی از آن و اجرای مصوبه برداشته شود .وی
افزود:همبخشخصوصیوهمسیستمبانکیاستان
براجرایمصوبهشورایپولواعتباردراستانتاکید
دارند .با توجه به به هم پیوســتگی سیســتم بانکی،
پیشنهادپوششاعتباریکبانکدربانکدیگربرای
صدور ضمانت نامــه را داریم .همه بانک ها از ســوی
بانک مرکزی مدیریت می شــود و زمینه پوشش باید
به نحوی در استان ما فراهم شود .وی ادامه داد :این
موضوع در شورای هماهنگی بانک ها مطرح شود تا
برایصدورضمانتنامههایبانکیدراستانوبرخی
بندهایشورایاعتبارشیوهنامهایمشخصشود.

نگرانی ازحفر ۵۷چاه اضطراری
دردشت تشنه مشهد

گزارش خبری
مسعود حمیدی

از نیمه دوم سال گذشــته تا کنون  33حلقه چاه
جدیدبرایتامینآبشربمشهدحفرشدهاست
وطبقمجوزهایوزارتنیرو 24،حلقهچاهدیگر
نیز به آن افزوده خواهد شد .با حفر این 57حلقه
چاهجدید،تعدادچاههایآبشربحفرشدهدر
مشهدبهحدود 500چاهخواهدرسیدکهاگرچه
گفته می شــود چاه های جدید پلمب خواهد بود
و تنها در شرایط اضطرار از آن ها استفاده خواهد
شــد اما شــیوه نظارت بر برداشــت از این چاه ها،
خطــرات احتمالــی دربــاره افــت بیشــتر منابع
آب هــای زیرزمینی و همچنین احتمال تشــدید
نشست دشت مشهد از جمله نگرانی هایی است
که در این زمینه وجود دارد.به گزارش خراســان
رضوی،بهدلیلخشکسالیهایمکررچندسال
اخیر موضوع تأمین آب مشهد و استان ،به یکی از
دغدغه های جدی تبدیل شــده که خوشبختانه
وفاق مسئوالن استانی ،نمایندگان و وزارت نیرو
را برای حــل این بحران به همراه داشــته اســت.
برگزاری جلســات متناوب مســئوالن اســتان با
وزیر نیرو و معاونان وی ،از جمله پیگیری ها برای
رسیدگی به بحران است و در همین زمینه عصر
سهشــنبه جلســهای با حضور وزیر نیــرو در دفتر
مجمعنمایندگاناستاندرمجلسبرگزارشد.

•چاههافعالپلمبخواهدبود

موضوع حفــر چــاه هــای جدیــد در مشــهد را از
شــرکت آب منطقه ای اســتان نیــز پیگیری می
کنیم .مدیــر روابط عمومــی این شــرکت درباره
دریافــت مجــوز بــرای حفــر 48چــاه بــه منظور
تأمین آب مشــهدمی گویــد :مازاد بــر تخصیص
مجــوز ســهمیه جدیــدی بــرای آب مشــهد داده
نشــده اســت و این مجوزها تنها تا ســقف ســهم
تخصیصــی اســت« .کاظــم جــم» مــی افزایــد:
درواقع مجوز حفر چاهها به این صورت در اختیار
مشــهد قرارگرفته اســت که چاهها حفر اما فع ً
ال
پلمبشودوتنهادرشرایطبحرانیمجوزاستفاده
وبرداشتازآنهادادهخواهدشد.ویتاکیدمی
کند:اینگونهنیستکهسهمجدیدیبرایتأمین
آبشربمشهدتخصیصپیداکردهباشد.

•بررسیطرححفرچاهدرجلسهویژه
باحضوروزیرنیرو

رئیس مجمع نمایندگان استان درباره خروجی
این جلسات به خراسان رضوی می گوید :در این
جلســه طرح های مد نظر برای تامین آب مشهد
بررسی شد« .حمید بنایی» می افزاید  :تأمین آب
مشــهد از طریق حفر چاه یکی از این طرح ها بود
کهباموافقتوزیرنیروبناشدتعداد 48حلقهچاه
جدیدبرایتأمینآباینشهرحفرشود.

•حفرچاههایجدیدازسالگذشتهآغازشد

مدیرعامل آبفای مشهد نیز در این باره می گوید:
موضوع تأمین آب مشــهد در شــرایط بحرانی و
مجوزهای صادرشــده مربوط به جلســات نیمه

امحای 5تنکاالیقاچاقدرمشهد
دبیر کمیســیون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
خراسان رضوی گفت  :پنج تن کاالی قاچاق
در قالب ســه کامیون به ارزش پنــج میلیارد
و  798میلیون ریال در مشــهد معدوم شــد.
«رســول فرزاد فرد» دبیر کمیســیون مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان در گفــت وگو با

خبرنگار ما گفت  :این محموله قاچاق شامل
کاالهایــی از جملــه کفــش ،پوشــاک ،مواد
خوراکی و سیگار ،توسط نیروهای انتظامی،
مرزبانی ،ســازمان صمــت و دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد کشف شده بود که صبح روز
گذشته معدوم شد.

پذیرفتنی نیست اعتباری ابالغ شود اما جذب نشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
بــا اشــاره بــه اعتبــارات اســتانی تبصــره
 ۱۸گفت :اصال پذیرفتنی نیســت اعتباری به
استان ابالغ شــود اما جذب نشود حتی باید به
نحویمدیریتشودکهبیشترازسهمخودماناز
منابعکشوریجذبکنیم.بهگزارشادارهکل

روابطعمومیاستانداری«،علیرسولیان» در
سومینجلسهکارگروهاشتغالاستاندرسال
 98افزود  :در تبصره 18قانون بودجه2840
میلیارد تومان تســهیالت اعالم شده است لذا
مدیران پای کار باشند تا از این منابع محدود به
بهتریننحواستفادهشود.

دوم سال گذشته بوده است که با توجه به سوابق
بحران آب مشــهد در ســالهای  96و  97وزیر
نیرو بــرای مواجهه بــا بحــران آب این شــهر در
ســال  98راهبردهای چندگانه را تعیین کرد.
«حســین اســماعیلیان» می افزاید :یکی از این
مجوزها اجــازه حفر  57حلقه چــاه جدید برای
تأمین آب مشــهد بوده اســت .البته ایــن مجوز
برداشــت مازاد بر میــزان تخصیصــی نخواهد
بود .درواقع در قالب حفــر این چاهها بنا بود که
در مجموع  1100لیتر بر ثانیه آب به شبکه آب
شرب مشــهد تزریق شــود .وی ادامه داد :یکی
دیگر از راهحلهــا مدیریت بــر  437حلقه چاه
موجوداستکهبااستفادهازمکانیسمهاینوین
ایــن حجــم آب(  1100لیتر بر ثانیه) به شــبکه
آب شرب مشهد تزریق شود .در یک پروژه دیگر
نیز بنا بود که چاههای در اختیار دســتگاههای
اجرایی اســتان در اطراف مشــهد مدیریت و به
خطوط آب شرب مشهد اضافه شود .طرحهای
دیگری نیز برای مدیریت بحران آب مشــهد در
سال  98در نظر گرفتهشده بود.

پنج شنبه  ۲۷تیر  . ۱۳۹۸شماره ۴۱۷۹

•تاکنون  33چاه از  57چاه توافقی
حفر شده است

عکس تزیینی است

رئیساتحادیهصادرکنندگانخدماتفنیومهندسی
استان با اشاره به مشــکالت فعاالن این عرصه گفت :
برخــی شــرکت هــای صادرکننــده خدمــات فنــی و
مهندسیدراستانبهدلیلمشکلتامینضمانتهای
ارزی ،در تهران حســاب باز کرده اند و به دلیل همین
مشکالت از خراسان رضوی کوچ کردهاند .به گزارش
روابــط عمومــی اتــاق مشــهد« ،حمیــد بابــازاده» در
چهاردهمین نشست دبیرخانه شــورای گفت وگوی
دولت و بخــش خصوصی افــزود :مدت زیادی اســت
که ما با بانــک های اســتان درباره ضمانــت نامه های
ارزی مشــکل داریــم ،هــر چند ایــن ضمانــت نامه در
بانک های اســتان به طور مســتقیم صادر نمی شــود
امــا مقدمــات کار را فراهــم و درخواســت را بــه تهران
ارســال مــی کننــد .وی افــزود :شــرکت هــای
فنــی و مهندســی یکــی یکــی در حــال تعطیلــی
انــد ،فضــای کار در خــارج از کشــور باید بــرای آن ها
فراهم شــود .کشــور عراق پروژه های عمرانی زیادی
دارداماشرکتهایخراسانینمیتوانندکاریکنند
چون بانک های ما در صدور ضمانت نامه ها به سختی
عملمیکنند.بابازادهخاطرنشانکرد:طبقضوابط
مندرج در آیین نامه شــورای پول و اعتبار ،تسهیالتی
برای شــرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندســی
در نظر گرفته شده است؛ پارســال قرار شد موضوع در
کوتاهترین زمان پیگیری شود اما هم اکنون با گذشت
حدود پنج ماه هنــوز اتفاقی نیفتاده اســت .وی یادآور
شــد :مســئوالن اســتانی از ما می پرســند چرا صدور
خدمات فنــی و مهندســی در اســتان تا ایــن حد کند
شــده اســت ،در حالی که یکی از موانــع همین بحث
بانکهاستوبحثماایناستکهاگرقراراستبانک
ها در صدور ضمانت نامه ها همکاری نکنند ،پاسخی
برایاستاندارداشتهباشیم.
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مدیرعامل آبفای مشــهد ادامه می دهد :در قالب
همین طرح مقابلــه با بحران آب مشــهد در ســال
 98وزیرنیرونیمهدومسالگذشتهمجوزحفر57
حلقه چاه را به ما داده بود که تاکنــون  33حلقه از
این مجموعه حفرشده اســت .اما با توجه به بهبود
وضعیــت آبهــای ســطحی و ذخایر ســدها فع ً
ال
شرایط بحران آب مشهد برطرف شده و هیچگونه
برداشتیازاینچاههاانجامنشدهاست.ویتأکید
کرد :این چاهها و طرح های این حوزه برای شرایط
بحرانیمشهددرنظرگرفتهشدهاست.زیراممکن
استسالآیندهیاسالهایبعدوضعیتآبمشهد
به شــرایط بحرانی و اضطراری بازگردد؛ به همین
دلیل این طرحها در حال انجام اســت تــا در زمان
مواجهــه با بحــران ،غافلگیر نشــویم .مدیــر عامل
آبفایمشهدمیزانسهمتخصیصیافتهبرداشتاز
سفرههایزیرزمینیرابرایتامینآبشربمشهد
 240میلیون مترمکعب در ســال بیــان می کند و
می افزاید :هم اکنون میزان برداشــت ما از ســفره
های آب زیرزمینــی برای تامین آب مشــهد حدود
 140میلیونمترمکعباست.
•چهکسیقراراستنظارتکند؟

امامدیرعاملسمنجمعیتناجیانآبدرواکنش
بهمجوزحفرچاههامیگوید:اینکهبیانمیشود
این چاهها حفر میشود تا در شرایط بحرانی برای
آب مشــهد اســتفاده شــود و فعــ ً
ا از آن اســتفاده
نمی شــود ،با در نظــر گرفتن شــرایط بحرانی که

درگذشته داشــتیم و نیاز آب شرب مشهد تا حدی
قابلقبول اســت .اما چه کســی قرار اســت بر این
موضوع نظارت کند؟ از کجا معلوم است که از این
چاههاییکهحفرمیشودبرداشتینشود؟درواقع
نهادهاینظارتینبایداجازهدهندمیزانبرداشت
آب شرب مشهد از ســفرههای زیرزمینی از میزان
برداشــت کنونی بیشتر شــود .مهدی جمشیدی
مــی افزایــد :درواقع با توجه به اســناد باالدســتی
مانندطرحسازگاریباکمآبیوطرحهمیارانآب،
اضافه برداشــت آب از سفرههای زیرزمینی دشت
مشهد بههیچوجه درست نیست و در قالب همین
طرحها بناســت که میزان برداشت آب سفرههای
زیرزمینی مشهد در سال  1405به تعادل برسد.
ویبهبارندگیهایاخیراشارهکردوافزود:باتوجه
بهذخایرآبیسددوستیکهناشیازبارندگیهای
اخیر بوده اســت ،بدون شــک تا 3-4ســال آینده
ما مشــکلی برای تأمین آب شرب مشهد نخواهیم
داشــت .لذا نبایــد خــاف طرحهای باالدســتی
اجازه برداشت بیشــتر آب از سفرههای زیرزمینی
دادهشود.
•اختالفدراعالمتعدادچاهها

نکته قابل تامــل این که رئیس مجمــع نمایندگان
اســتان تعداد چاه های جدیــد را  ۴۸و مدیر عامل
آبفای مشــهد تعــداد آن را ۵۷اعالم کرده اســت .
بنابراین عالوهبرنگرانیازکلیتموضوعحفرچاه
و آسیب های آن بر دشت مشهد این که دو مسئول
دو آمار متفاوت درباره تعداد چاه ها ارائه می کنند
جایتاملدارد.

جزئیات جلسه با وزیر نیرو
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به جلسه روز سه شنبه مسئوالن استان با وزیر نیرو گفت  :با
توجه به این که اهمیت تأمین آب مشــهد و اســتان و حفاظت از منابع آبی آن بهصورت کالن به دلیل
تأثیرات امنیتی و اجتماعی آن کمتر از نفت نیست ،وزیر نیرو شــخص ًا در این زمینه بنا به درخواست
مجمع نمایندگان و اســتانداری در جلســات کاری حضور پیــدا میکنند و حمایت کامــل خود را در
خصوصطرحهایتأمینآبمشهدواستاناعالمکردهاند.حمیدبناییافزود:درجلسهروزسهشنبه
موضوع پروژه انتقال آب از کوههای هزار مسجد به مشهد مطرح شد و وزیر نیرو به معاونان خود دستور
دادکهدرخصوصنحوهتقسیمحقابهباطرفهایترکمنستانیجلساتجدیبرگزارکنندواگرالزم
شد خود وزیر به موضوع ورود و با طرف ترکمنستانی در این خصوص جلسه برگزار کنند تا این پروژه
بهصورت جدیتری پیگیری شود .در این جلســه همچنین به پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق
کشور اشاره و بنا شد از سرمایهگذاران بخش خصوصی حمایتهای جدیتری شود.

