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گزارش

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

روابطعمومیآبفابدونآنکهبهموضوعپاککردنعکسهایخبرنگارانخراسانپاسخدهد
بهمطلب«آقایآبفامعضلکشفرودبابگیروببندخبرنگارحلنمیشود»جوابیهداد!

سعید برند-روز چهارشنبه  29دی ماه ،خبرنگار
خراسان پس از هماهنگی قبلی با سلطان احمدی
دبیرکارگروهساماندهیکشفرود،درادامهگزارش
های میدانی از معضل زیست محیطی  20ساله
مشهد،بههمراهعکاسانروزنامهراهیمنطقهکشف
رودمیشوند.درمحلورودیکهتصفیهخانهسپتاژ
در آن جا احداث می شود از نگهبان خبری نیست.
خبرنگار و عکاسان مشغول انجام وظیفه و تهیه
گزارش شدند .تانکرهای حامل فاضالب هم پشت
سر هم انواع فاضالب خانگی ،صنعتی و پزشکی را
دررودخانهکشفرودتخلیهمیکردند،اینفاضالب
ها به اراضی کشاورزی هدایت می شوند ،جایی که
انواعصیفیجاتدرآنجاکشتمیشود.عکاسان
درفضایمتعفنمشغولتصویربرداریازاینفاجعه
زیست محیطی در چند کیلومتری مشهد بودند که
فردیخودراازمامورانحراست تصفیهخانهمعرفی
کردوبابیاناینکهکارشماغیرقانونیاست،اجازه
ادامهکاررابهعکاسانما نداد.پسازاینمانعتراشی
و با آن که همزمان مسئوالن تحریریه و خبرنگار
خراسانبهصورتتلفنیموضوعرابهمحتشمیراد،
روابطعمومیآبفااعالمکردند،اماهمچنانازادامه
کار عکاسان جلوگیری می شود و مامور حراست با
پلیس 110تماسمیگیرد،بعدازدقایقیپلیساز
راهمیرسدوباگرفتنمدارکرانندهوخبرنگارازآن
ها می خواهد به پاسگاه رضویه بروند .متاسفانه در
این مرحله هم تماس دوم با مدیر روابط عمومی آبفا
برای رها کردن خبرنگار و سه عکاس روزنامه موثر
واقعنشدومامورانآبفااصرارداشتندکهعکسهای
گرفتهشدهراپاککنند.آنهاازعکاسانخواستند
دوربین هایشان را تحویل دهند و تهدید کردند که
اگر این کار را انجام ندهید از شما به مراجع قضایی
شکایت می کنیم که از منطقه فوق امنیتی تصویر
برداریکردهاید.
عکاس ها دوربین خود را تحویل ندادند ،مامور

جوابیهآبفا و  5سوالمهمازمدیرکل

حراست با تلفن با فــردی در اداره آبفا صحبت
کرد و سرانجام خبرنگار و عکاسان را به اداره آب
و فاضالب مشهد برد و در اقدامی عجیب عکس
های گرفته شده از فاجعه کشف رود را پاک کرد!
روزنامه خراسان روز  30دی ماه در تشریح این
اتفاق مطلبی در روزنامه با عنوان « آقای آبفا معضل
کشف رود با بگیر و ببند خبرنگار حل نمیشود!
» منتشر کــرد ،مدیر روابــط عمومی آبفای مشهد
در پاسخ بــه ایــن مطلب کــه م ــورد انتقاد جدی
اهالی رسانه و خبرنگاران واقــع شد ،جوابیه ای
به روزنــامــه ارســال کــرد .در کمال تعجب بخش
اعظم این جوابیه مربوط به اقدامات آبفا دربــاره
کشف رود است و این اداره هیچ پاسخی دربــاره
اصل ماجرا و برخورد عجیب ماموران حراست در
پاک کردن عکس های خبرنگاران نداشته است!
اگرچه مطلب منتشر شده خراسان در تاریخ فوق
درباره اقدامات آبفا در حوزه کشف رود نبوده ولی با
اینحالروزنامهخراسانمتنکاملجوابیهآبفارادر
ادامهبههمراهپاسخخودمنتشرمیکند:
• جوابیهآبفا

"پیرودرجگزارشمورخ 1400/10/30باعنوان
«آقای آبفا ،معضل کشف رود با بگیر و ببند خبرنگار
حل نمی شود» مراتب ذیل به استحضار می رسد:
از آن جا که ظاهرا محور اصلی تهیه گزارش مورد
نظر تخلیه تانکرهای فاضالب (سپتاژ) بوده؛ اعالم
میداردشرکتآبوفاضالبمسئولیتقانونیدر
خصوصساماندهیوتصفیهفاضالبسپتاژندارد
و همواره انعکاس دهنده این معضل به مراجع ذی
ربطبودهوبرایناساسهیچدلیلیبرایممانعتاز
تهیهگزارشیامستنددراینموردوسایرموضوعات
حوزهکشفرودوجودندارد.
مزید استحضار در دهه هفتاد با توجه به نبود محل
مشخصوپراکندگیتخلیهسپتاژدرمناطقمختلف

به گــزارش خــراســان رضــوی ،ایــده انتقال آب از
خلیجفارس با هدف تأمین آب مــورد نیاز صنایع
استانهایکرمانوسیستانصورتگرفتوشرکت
تأمین و انتقال آب خلیجفارس تأسیس شد که
مسئولیت اجرای پروژه شیرین سازی آب از دریای
خلیجفارس و انتقال به استانهای هرمزگان،
کرمان و یزد را بر عهده گرفت .مسیر خط انتقال
در سه قطعه تعریف شده است .مسیر قطعه اول از
کیلومتر ۳۷غرببندرعباسازمحلآبشیرینکن
تاگلگهرکرمانبهطول ۳۰۳کیلومتراست.قطعه
دومازگلگهرتامسسرچشمهکرمانبهطول۱۵۰
کیلومتر و قطعه سوم از مس سرچشمه تا چادرملو
(اردکان یزد) به طول ۳۷۰کیلومتر به اجرا درآمد.
در حوزه خط انتقال نیز پس از دریافت مجوزهای
دستگاههای ذیربـــط ،مسیر گشایی از سایت
شیرینسخنیبندرعباستااردکانیزدبهطول۸۲۰
کیلومتر برای سه خط لوله و یک چاه دسترسی به

تصویر صفحه اول روزنامه خراسان رضوی در تاریخ  30دی ماه که به دلیل پاک کردن عکس های کشف رود توسط
ماموران آبفا  ،بدون «عکس یک» منتشر شد

و تبعات زیست محیطی فراوان آن ،طی تصمیمی
از ســوی مسئولین وقــت ،مقرر می شــود ،تخلیه
فاضالبتانکری(سپتاژ)دربخشیازاراضیتصفیه
خانه فاضالب اولنگ که متصل به رودخانه کشف
رود است ،انجام شود؛ که این همکاری به وسیله
مسئولینوقتشرکتآبوفاضالبمشهدصورت
گرفته و به این ترتیب همکاران مستقر در تصفیه
خانه فاضالب اولنگ در معرض دایمی بوی تعفن و
مشکالتاشارهشدهقرارمیگیرند.
متعاقبا با توجه به حجم باالی سپتاژ و معضالت آن،
از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری در
سال  ،1395مبلغی برای احداث فاز اول تصفیه
خانه سپتاژ اختصاص می یابد که به رغــم عدم
مسئولیت قانونی ،به دلیل این که موقعیت محل
احداثتصفیهخانهدراراضیشرکتآبوفاضالب
تعیینشدهودرراستایهمکاریاحداثفازاولدر

دستورکارقرارمیگیرد.
با ایجاد مدیریت واحد کشف رود در سال 1398
و انسجام و عزم بیشتر دستگاه های مسئول ،ادامه
احــداث تصفیه خانه سپتاژ ،به متولی اصلی آن
یعنیشهرداریمحترممشهدواگذارشدهواراضی
مورد نیاز نیز از طرف شرکت آب و فاضالب تحویل
شهرداریمیگردد.
درادامهیادآورمیشود،شرکتآبوفاضالبمشهد
بهنوبهخودازگزارشهایسازندهوموثرروزنامهوزین
خراسان در حوزه چالش های بخش آب و فاضالب
کالنشهرمشهدتقدیروتشکرنمودهوحسبوظیفه،
پاسخگویبزرگواراندرهرزمانیمیباشد.
در خصوص مورد اشاره شده ،متاسفانه هیچ گونه
هماهنگی حتی به صــورت تلفنی بــرای ورود به
مــحــدوده تصفیه خانه صــورت نگرفته و مطابق
دستورالعمل ،با مشاهده ورود و حضور غیر مجاز

عمانبرایسیستان،خلیجفارسبرایخراسان

مسعودحمیدی

•انتقالآبخلیجفارسبهمشهد

•پاسخخراسان:

اداره آبفا باید به درک درستی از این موضوع برسد
که معضل کشف رود با بگیر و ببند خبرنگاران
حل و فصل نمی شود ،اما قبل از آن بهتر است به
چند سوال پاسخ دهد .اول آن که در جوابیه اشاره
شــده اســت ،مطابق دستور العمل بــرای حضور
«غیر مجاز اف ــراد» ،مدیر کل آبفای مشهد پاسخ
دهد که مــراد از حضور غیر مجاز افــراد چیست؟
آیــا هماهنگی با سلطان احمدی ،دبیر کارگروه
ســامــانــدهــی کــشــف رود کــفــایــت نــمــی کند؟
مدیرکلآبفایمشهدکهتاکنوندراینبارهسکوت
کردهاست،پاسخدهدکهاگرورودبهمنطقهکشف
رود به گفته ماموران حراست آبفا «فوق امنیتی»
اســت ،چرا اتــاق نگهبانی خالی از وجــود نگهبان
اســت؟ به هر حال خبرنگار و سه عکاس روزنامه
نیمه شب و به صورت نامحسوس وارد نشدند و این
تردد به وسیله خودروی روزنامه و به صورت آشکار
انجام شده است.سوال سوم و مهم ترین سوالی که
مدیر کل آبفای مشهد باید پاسخ گوی آن باشد این
است که ماموران این اداره بر اساس کدام مجوز
و قانون ،خبرنگار و سه عکاس روزنامه را مجبور
کردند از پاسگاه رضویه به اداره آبفا در خیابان
فلسطینبروندوتمامعکسهایگرفتهشدهازاین
کشت خانه مرگ را پاک کنند؟ موضوعی که البته

خراساندرگزارشهاییبهبررسی 4طرحاصلیتأمینآبمشهدازفراحوضهمیپردازد

گزارش
طبق براوردها ،ایران در دهه های آینده با بحران
جدیآبمواجهخواهدشد.اینراچنددههاستکه
اززبانمسئوالنکشورمیشنویماماوقتیبهعملکرد
و برنامههای اجرا شده مانند حفر چاه در دشتهای
ممنوعه ،صدور مجوز استقرار برای صنایع آب بر در
دشتهای ممنوعه ،بیتوجهی به مدیریت مصرف
آب در حوزه کشاورزی و تفکیک نشدن آب شرب از
بهداشت نگاه میکنیم نتیجهاش میشود وجود
بیش از 8هزار حلقه چاه در دشت ممنوعه مشهد در
حالیکه این دشت از سال  1345ممنوعه اعالم
شده و در آن زمان تنها هزار حلقه چاه در این دشت
بودهاست .برداشت آب از سفرههای زیرزمینی به
حدی رسیده است که امروز کسری  1.2میلیارد
مکعبیآبمخازنزیرزمینیدشتمشهدنتیجهاش
افتشدیدسطحآبهایزیرزمینی،شورشدنآبها،
نشست زمین و تهدید سازه ها و مناطق مسکونی به
خصوص در غرب دشت مشهد است ،اما بحران به
این جا ختم نمیشود؛ خشکسالی یک دهه اخیر
برداشتآبازمنابعزیرزمینیراتشدیدکردهوامروز
خشک شدن رودخانهها ،چشمهها و سدها به دلیل
کاهش شدید بارندگیها ضرباهنگ خنجرها بر تن
زخمیدشتهایخشکیدهاستانبرایرفعتشنگی
اهالی این پهنه جغرافیایی را شدت بخشیده است.
حدود دو دهه است که تأمین آب مشهد از فرا حوضه
مطرحمیشود.

افراد ،مراتب از سوی حراست مجموعه به نیروی
محترمانتظامیمنعکسمیشود.
درپایانگفتنیاست،الحمدهللباهمدلیوانسجام
به عمل آمده در حوزه مسئولیت کشف رود ،این
شرکت نیز عالوه بر پیشرفت بیش از  80درصدی
شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد ،پیگیری
هایموثردرحوزهسرمایهگذاریتصفیهخانههای
فاضالب انجام داده که در آینده نزدیک با عملیاتی
شدنآناطالعرسانیخواهدشد".

انجامرسیدهاست.درنهایتهریکازفازهایانتقال
وطرحشیرینسخنیآبخلیجفارسمربوطبهخط
اول طرح در سال  ،۹۹یکی پس از دیگری مورد
بهرهبرداری قرار گرفت که در آخرین مرحله از آن
در واپسین روزهای ۱۳۹۹و در آستانه ورود به سال
،۱۴۰۰آبخلیجفارسبهچادرملویاردکانرسید
و در کنار افتتاح خط انتقال آب از مس سرچشمه تا
چادرملو،عملیاتتوسعهخطوطجدیدنیزآغازشد.
• خط دوم

این در حالی است که قرار بود خط دوم به خراسان
جنوبیوخراسانرضویباسرمایهگذاری۴۷هزار
میلیارد تومان انجامشود که برای این پروژه هزار
و  ۴۵۰کیلومتر خط انتقال در نظر گرفته شده و
 ۳۳۰میلیون مترمکعب آب از طریق این خط از
خلیجفارس به خراسان جنوبی و رضوی انتقال
دادهشود.پیشاز این اعالمشده بود که این طرح
به طولهزار و  ۵۵۰کیلومتر با  ۱۸ایستگاه پمپاژ
آب ،با سرمای ه ۴۷هزار میلیارد تومان ،اجرایی می
شودوبرای۳۰هزارنفراشتغالزاییبهدنبالدارد.
انتقادهای فراوانی به طرح شیرین سازی انتقال
آب دریــای خلیجفارس وارد شده که عمدهترین
آنهــا مسائل زیستمحیطی است.مجری طرح
انتقال آب خلیجفارس به مشهد دربــاره مسائل
زیستمحیطی این طرح به خراسان رضوی گفت:
ث شده در طرح
ظرفیت شیرین سازی آبگیر احدا 
خلیجفارس روزانــه  1.5میلیون مترمکعب است
که این ظرفیت عالوه بر اینکه میتواند خط یک
طرحراپوششدهدخط 2راکهانتقالآببهمشهد
است پوشش میدهد ،زیرساختهای ایجاد شده
با مطالعات یک شرکت معروف آلمانی انجا م شده
است که بحثهای زیستمحیطی کام ً
ال مدنظر
قرارگرفتهاند ،بحث پساب بهصورت پخش آب با
استفادهازبهروزترینفناوریروزدنیاانجاممیشود،
درحالیکه کشورهای عربی ،پساب را همینطور
در دریا رها میکنند در این طرح ،خط لولهای به
مسافت 2.3کیلومتر پساب را به داخل دریا و روش
پخش شوری منتقل میکند و در یک نقطه تخلیه
نخواهد شد.محمدحسن اســدی درب ــاره مجوز
سازمان محیطزیست نیز گفته بود :این سازمان
طــرح را تایید کــرده اســت و بــرای  350میلیون

مترمکعب برداشت آب از خلیجفارس ما مجوز
داریم که  150میلیون متر مکعب آن دارای مجوز
زیستمحیطی و  200میلیون متر مکعب دیگر به
انجام پایش های زیستمحیطی منوط شده است
پس از انجام این پایش ها توسط دانشگاه تهران و
دانشگاه هرمزگان مجوزهای بعدی را نیز دریافت
خواهیم کرد .مدیر عامل شرکت تأمین آب صنایع
و معادن و مجری طرح انتقال آب خلیجفارس به
مشهد،همچنینضمن تشریحجزئیاتاجرایاین
طرح گفت :این خط با هدف تأمین آب پایدار برای
استانهای کرمان ،خراسان جنوبی و خراسان
رضــوی اجرایی شــده اســت و تا ســال  1403آب
خلیجفارسرابهسنگانخوافبزرگترینمجتمع
فوالدیشرقکشورخواهیمرساندودرسال1404
این آب به مشهد خواهد رسید .سرمایهگذاری این
طرح 47هزار میلیارد تومان با ایجاد اشتغال برای
 30هزار نفر خواهد بود که البته  70درصد منابع
مورد نیاز این طرح بناست از منابع صندوق توسعه
ملیتأمینشود 10.ماهازآغازعملیاتاجراییطرح
انتقالآبدریایخلیجفارسبهمشهدگذشتوباید
دیدآخرینوضعیتپیشرفتاینطرحچگونهاست.
•آخرین وضعیت انتقال آب خلیج فارس به
مشهد

مدیرعاملشرکتتأمینآبصنایعومعادنبهعنوان
مجری طرح انتقال آب خلیجفارس به مشهد در
گفتوگوبا«خراسانرضوی»دربارهآخرینوضعیت
عملیات اجرایی ایــن طــرح میگوید :مسیریابی
خط لوله اجــرای این طرح انجام شده و مطالعات
عملیاتینیزدربخشهایمختلفاینمسیردرحال
انجام است .طول مسیر خط انتقال آب خلیجفارس
به مشهد  1275کیلومتر و در  14جبهه کاری
فشدهاست.اسدیمیگوید:طبقتوافقهای
تعری 
انجامشده مطالعات و عملیات اجرایی این طرح
از سمت مشهد آغاز شده است .مطالعات اجرایی
اولین قطعه این مسیر به مسافت  120کیلومتر از
روستای«شریفآباد» بخش ملکآباد ،شهرستان
مشهد تا تربتحیدریه انجام شــده و با استقرار
کارگاهها ،مسیر سازی برای عملیات اجرایی این
قطعهوبحثتملکهایموردنیازدرمسیرنیزدرحال
انجاماست.البتهپیمانکارماشینآالتوکارگاهخود

را در این قطعه مستقر کرده و از هفته گذشته مسیر
سازی این قطعه شروعشده است.وی میافزاید :در
مرحلهبعدقطعهحدفاصل«قائن»تا«صنایعسنگان
خــواف» بهصورت آنتنی انجام خواهد شــد .خط
اصلی لوله انتقال آب خلیجفارس از بندرعباس به
مس سرچشمه ،سپس به خراسان جنوبی می رود و
نقطه ورودی این خط لوله به استان خراسان رضوی
شهرستان قائن خواهد بود و در ادامــه این خط به
مشهدمیرسد.خطآنتنینیزازخطاصلیبهصنایع
سنگانخوافمیرود.خطآنتنیسنگاناصلیترین
خط ماست که در حــال پیگیری بــرای اجــرای آن
هستیم .بهطور کلی پروژه انتقال آب خلیجفارس به
مشهدبهقطعات 100کیلومتریتقسیمشدهاست
و هر قطعهای مطالعات و تملک آن به اتمام برسد
عملیات لولهگذاری آن نیز اجرایی میشود .از کل
مسیر  1275کیلومتری حدفاصل بندرعباس تا
مس سرچشمه به طول  480کیلومتر تملک شده
و عملیات لولهگذاری انجامشده است.مدیر عامل
شرکت «ایمواسکو» میگوید :از ادامــه حدفاصل
مس سرچشمه تا مشهد( 795کیلومتر) هنوز هیچ
تملکیانجامنشدهالبته 90درصداراضیموردنیاز
تملکمتعلقبهمنابعطبیعیاستکههماهنگیهای
الزمدراینخصوصانجا مشدهاست.بهطورکلیدر
سهماهابتداییسالآیندهمطالعاتاینمسیربهطور
کامل به اتمام میرسد  .با اینحال هر قطعهای که
مطالعات آن به اتمام برسد ما عملیات اجرایی آن
را آغاز میکنیم.وی دربــاره سهم استان خراسان
رضوی از این طرح میگوید :کل سهمی ه ای که آب
منطقهای بــرای این استان تخصیص داده 120
میلیون مترمکعب در سال است که  50میلیون
مترمکعب آن در اختیار صنایع سنگان خواف قرار
خواهد گرفت و 70میلیون مترمکعب دیگر به دیگر
صنایع استان خواهد رسید .در دولت جدید بحث
تأمین آب شرب از خطوط انتقال آب از خلیجفارس
و دریای عمان نیز مورد تأکید قرار گرفته است و ما
نیز در نظر داریم بخشی از آبی را که در این طرحها
منتقلمیشودبهعنوانآبشربموردبهرهبرداری
قرار دهیم .پیشبینی ما این است که تا پایان دولت
سیزدهمیعنیسال 1404آبخلیجفارسبهمشهد
خواهدرسید.ویقیمتتما مشده هرمترمکعبآب
شهرسازی شده دریــای خلیجفارس برای صنایع

استان را 2.6یورو برآورد میکند و میگوید :این آب
برایصنایعبهخصوصفوالدبسیاراقتصادیاست.
برای بخش شرب نیز سعی میکنیم این هزینه را
بهینهکنیمودولتدربودجهسنواتیبایدهزینههای
آنرادرنظربگیردوخریداریکند.
•مصوبهجدیدمجلسبرایآبسیستاناست

مدیر عامل شرکت «ایمواسکو» درباره مصوبه اخیر
مجلس برای انتقال آب دریای عمان به سیستان
و بلوچستان نیز میگوید :مسئولیت انتقال آب
دریــای عمان به سیستان و بلوچستان بر عهده
شرکت«ایمواسکو»گذاشتهشدهاست.مصوبهاخیر
مجلسدربارهانتقالآبدریایعمانبهسیستانو
بلوچستاناستودراینمصوبهمقررشدهاستکه
وزارتنیروخریدتضمینیآبراانجامدهد.
ویدربارهمشارکتهلدینگتابشدراجرایطرح
انتقالآبدریایعمانبهشرقکشورمیگوید:بنده
اطالعی از وضعیت این هلدینگ ندارم .متأسفانه
به رغم این که در وزارت صمت مصوب شد که این
هلدینگ عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای
عمان را انجام دهــد ،به دلیل اختالفاتی که بین
سهامداران این هلدینگ به وجود آمد در روز کلنگ
زنیاینشرکتحاضرنشدوازانجاماینکارانصراف
دادنــد و در مکاتبه رسمی با وزارت صمت اعالم
کردند که تمایلی به سرمایهگذاری در این طرح
ندارند.اسدی درباره عملیات اجرایی طرح انتقال
آبدریایعمانبهشرقکشورمیگوید:زمینمورد
نیاز احداث آبگیر تصفیهخانه این طرح در چابهار
خریداریشده و مطالعات آن در حال انجام است
و امیدواریم در بهمنماه عملیات اجرایی آن آغاز
شود.اینطرحبرایتأمینآبصنایعومعادناستان
سیستان و بلوچستان است که در کنار آن آب شرب
موردنیازایناستانهمتأمینخواهدشد.
•آبعمانفعالبرایسیستانوبلوچستان

وی درباره این که در طرح انتقال آب دریای عمان
آیا انتقال آب شرب به مشهد مقدس گنجاندهشده
است یا خیر میگوید :ظرفیت اصلی خط انتقال
آب دریای عمان  230میلیون مترمکعب در سال
است که با تمهیداتی میتوان آن را به 250میلیون
مترمکعبهمرساند.سهماستانخراسانرضویاز

انتظار هم نداشتیم اداره آبفا در جوابیه خود به آن
اشاره کند ،چرا که با وجود این برخورد نامناسب
و انتقادهای جدی خبرنگاران و اهالی مطبوعات
راجــع به آن به خصوص در فضای مجازی ،حتی
مسئوالن این اداره درصدد جبران و دلجویی ساده
از خبرنگار خراسان برنیامدند ،خبرنگاری که
سال هاست در حوزه کشف رود فعالیت می کند.
ســوال چهارم ایــن که در بخشی از جوابیه آمده
است« :با ایجاد مدیریت واحد کشف رود در سال
 1398و انسجام و عــزم بیشتر دستگاه های
مسئول،ادامهاحداثتصفیهخانهسپتاژ،بهمتولی
اصلی آن یعنی شهرداری محترم مشهد واگــذار
شده و اراضــی مورد نیاز نیز از طرف شرکت آب و
فاضالب تحویل شهرداری می گــردد ».اگر آبفا
مسئولیتی در اراضــی فــوق نداشته به چه دلیل
برای خبرنگار و عکاسان مانع تراشی کرده است؟
ســوال پنجمی که مدیر کل آبفا باید به آن پاسخ
دهــد ایــن اس ــت ،کــه متاسفانه بــه هــر حــال این
برخورد نامناسب با خبرنگار و عکاسان روزنامه
ص ــورت گــرفــت ،چــرا مسئوالن روابـــط عمومی
و حراست آبفا ،بعد از تماس تلفنی و صحبت با
معاون سردبیر روزنــامــه ،اصــرار به ادامــه ماجرا
یعنی انتقال خبرنگاران به پاسگاه و همچنین
پاک کردن عکس های آنان داشتند و بعد از آن که
متوجه شدند این افراد با هماهنگی قبلی و برای
گزارشازمعضلکشفرود،درمنطقهحضوردارند،
چرا شرایط را برای تهیه گزارش فراهم نکردند؟!
همچنیندربندآخرجوابیهبهموضوعپیشرفت80
درصــدی شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد
اشاره شده  ،بهتر است مدیر کل آبفا درباره چرایی
تاخیر طوالنی در به سر انجام رساندن و تکمیل
این شبکه نیز پاسخ دهد ،به خصوص این که در این
حوزه مشهد از شهرهای دیگری همچون اصفهان
عقبتراست!
پروژهشیرینسازیآبدریا 120میلیونمترمکعب
است که از طریق پروژه انتقال دریای خلیجفارس
تأمین خواهد شد و پروژه انتقال آب دریای عمان
«تنهابرایاستانسیستانوبلوچستان»است.البته
در بلندمدت خطوط انتقال آب این طرح بهگونهای
طراحی شده است که بتوانیم در آینده آب دریای
عمان را به استانهای خراسان جنوبی و خراسان
جنوبیهممنتقلکنیمومجوزهایالزمبرایاینکار
دریافت شده است.اسدی درباره این که «چرا بعد از
سالهامطالعهوهزینهکردبرایاجرایطرحانتقال
آب دریای عمان به مشهد ،یکباره تأمین آب مشهد
از دریای عمان کنار گذاشته شد و قرار است تأمین
آب مشهد از طریق شیرین سازی آب خلیجفارس
انجامشود؟»میگوید:آبدریایخلیجفارستاسال
 1404به سنگان خواف خواهد رسید .از سویی
دیگر مسافت خط انتقال آب دریای عمان بیش از
 1500کیلومتر و مسافت خط انتقال آب دریای
خلیجفارس  1275کیلومتر است.وی میگوید:
باید توجه داشــت در اجــرای پــروژه نــرخ بازگشت
سرمایه()ROIنقشتعیینکنندهایدارد.باتوجهبه
اینکهدرمسیرخطلولهخلیجفارسبهمشهد480
کیلومتر مسیر آمادهسازی شده داریم و سهامداران
شرکت«ایمواسکو» صاحبان مسیر خلیجفارس تا
مشهد هستند و این مسئله باعث میشود سرعت
اجــرای پــروژه دوچندان شود درنتیجه بازگشت
سرمایه برای سرمایهگذاری زودتر محقق میشود.
یعنیهزینههایاجراییوزمانبازگشتسرمایهدر
خط لوله خلیجفارس به مشهد کمتر از خط انتقال
آب دریــای عمان به مشهد اســت .با اینحال خط
انتقالآبدریایعمانبهمشهدکنارگذاشتهنشده
و مطالعات آن در حال انجام است که در صورت نیاز
درآیندهازآناستفادهخواهدشد.

