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حرف در برابر حرف،شرط
در برابر شرط!
تحلیل گــران و مقامات سابق آمریکایی در دو
مــاه گذشته از طریق مصاحبهها ،بیانیهها و
نوشته های متعددی ،نظر خود را درباره اهمیت
بازگشت دولت آمریکا به توافق هستهای با ایران
اعــام کــرده انــد .اســتــدالل هــای مختلفی که
بایدن و تیم سیاست خارجی وی را تشویق به
بازگشت سریعتر به توافق قبل از بسته شدن
درهــای هماکنون باز می کنند .نکته مشترک
بیان شده در تمامی اظهارات ،نفع بیشتر داشتن
توافق هستهای برای آمریکا از نبودن آن است.
این افــراد -که از مشاور ارشد اوباما تا سازمان
های سیاسی و مسئوالن سابق وزارت خارجه
را شامل میشود -بر خطر نابودی کامل برجام
بــرای منافع ملی آمریکا تاکید دارنــد .از طرف
دیگر ایران نیز پس از سه سال صبر استراتژیک
در مقابل یک دولت دیوانه در آمریکا و حدود یک
ماه و نیم در مقابل این دولت ،نشان داده است که
برجام را در کلیت به نفع منافع ملی خود میداند
و همان طــور که قب ً
ال هم تصریح شــده اســت تا
زمانی که برجام سودی برای منافع ملی کشور
داشته باشد در آن می ماند .اما این نفع را صرفا
در اجرای کامل آن وغیرقابل مذاکره بودن توافق
صورت گرفته در  2015میبیند.حال سوال
این جاست که مشکل اساسی برای بازگشت دو
طرف به مفاد این توافق کجاست؟ قطعا مسئله
به سادگی یک مکالمه برای برداشتن قدم اول

نیست .این که کدام طرف تعهدات خود را شروع
میکند به معنای تعیین مسیر آینده برجام بین
ایران-آمریکا خواهد بود .به همین دلیل است
که بایدن سعی داشت قبل از هرگونه بازگشت
عملی ،نوعی مذاکره را برای تعیین پیششرطها
و ریلگذاری توافقات بعدی به ایران تحمیل کند.
هدفی که ترامپ نتوانسته بود با فشار حداکثری
به آن نایل شــود .این هدف پس از هوشمندی
طرف ایرانی از طریق تهدید مضاعف و قطعنامه در
شورای حکام پیگیری شد که بازهم با هوشمندی
ایران راجع به پوچ بودن آن و تالش دیپلماتیک،
نتوانست به نتیجه برسد .اما اگر کمی عمیقتر
شویم و به موضوع از زاویه دیگر نگاه کنیم متوجه
میشویم که تفاوت مواضع ایــران و آمریکا در
قبال بازگشت به برجام -در حالی که این توافق
برای دو طرف مفید است -به نوع نگاه دو کشور
نسبت به آینده بستگی دارد .آمریکاییها پس از
برجام به دنبال نسخههای بعدی چنین توافقی
در زمینه موشکی و منطقه ای هستند ،به همین
دلیل گامهای بعدی را برای خود تعریف و معرفی
کردهاند .این گامهای بعدی از یک طرف به آن
ها یک مسیر روشنتر در قبال آینده را میدهد و
رفتار آن ها را در همان جهت تنظیم میکند و از
طرف دیگر طرف مقابل -یعنی ایران -را نسبت
به آن در موضع انفعال بــرده و راضــی به همین
توافق موجود میکند .به بیان دیگر رویکرد
پسینی آمریکا به برجام ،فضای مذاکراتی را
در چارچوبی از امید به وضع موجود و نگاه به
وضع مطلوب (از نظر آمریکاییها) برده است.
چنین فضایی سعی دارد به مرور ایران را به سمت
همان وضع مطلوب آمریکایی سوق دهد .یعنی
نخبگان و مسئوالن ایرانی را به این نتیجه برساند
که در نهایت باید دربــاره موضوعات موشکی و
هستهای نیز مذاکره کنیم؛ درحالی که موضع
کنونی مردم،عموم مسئوالن و نخبگان غیر قابل
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مذاکره بــودن ایــن عناصر حیاتی بــرای کشور
است .راهحل خروج از چنین فضای مذاکراتی
ساخته شده ،تعریف اهداف جدید در پسا برجام
توسط ایران است .ایران در وضعیت کنونی باید
برای پس از بازگشت آمریکا به برجام گام پسینی
برای خود تعریف کند و مسیرش را روشن سازد
تا مفتون فضاسازی دیپلماتیک آمریکا نشود.
لــذا بهترین گزینه در مقابل ادعــاهــای متعدد
آمریکایی ها درباره توافقی محکمتر یا عامتر از
برجام ،مطرح کــردن خــروج آمریکا از منطقه و
خلع سالح اتمی اسرائیل و کاهش فروش سالح
به کشورهای منطقه توسط آمریکا و ...است.
در واقع زمانی که آمریکا حرف از مذاکره درباره
موشک و فعالیت منطقه ای ایران میزند ،پاسخ
دیپلماتیک آن گفت وگو نکردن درباره این موارد
نیست ،بلکه گذاشتن موضوعاتی جدید روی میز
است .در این جا ایران دیگر یک بازیگر منفعل
که صرفا سلبی برخورد میکند نخواهد بود؛
بلکه کامال ایجابی و با نگاهی عمیق به آینده و
با روحیه طلبکارانه سخن میگوید .اگر درباره
موشکسخنگفتهشد،جوابشخلعسالحکامل
هستهای رژیم صهیونیستی و ورود به انپیتی و
انجام بازرسیها خواهد بود .اگر درباره فعالیت
ایران در منطقه سخن گفته شد ،جوابش جدول
زمانبندی خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا
و بسته شدن پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا
در منطقه خواهد بود .و البته این مثال ها پیشنهاد
نگارندههستندومیتوانآنهارادقیقترکرد.اما
اصل حرف داشتن موضوعاتی کامال ایرانپایه
دربرابر ادعاها و زیادهخواهیهای آمریکا روی
میز است .چنین مواردی گرچه ممکن است به
سادگی رخ ندهد اما مهم آن است که وضعیت
کشور را از انفعال خارج می کند و طرف مقابل
را به سمت راضی بودن به توافق موجود برجام
یدهد.
سوق م 

ضرب االجل  2.5ماهه رئیس دستگاه قضا برای نساجی مازندران

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

رئیسقوهقضاییهدربیستوچهارمینسفراستانی
خود در سفر به استان مازندران به هیئت واگذاری
 2.5ماه ضرب االجل داد تا تکلیف مدیریت کارخانه
نساجیقائمشهررامشخصکند.بهگزارشمیزان،
آیت ا ...رئیسی در سفر به مازندران با حضور در
کارخانه نساجی قائمشهر ،از بخشهای مختلف
این کارخانه بازدید کرد و با کارگران آن به گفت وگو
پرداخت.رئیسقوهقضاییهدرجمعکارگرانگفت:
مسعود حــمــیــدی -ب ــه ــر هب ــرداری از طــرح
ملی انتقال آب از خلیجفارس و دریــای عمان
به هفت استان واقــع در فــات مرکزی و شرق
کشور با دستور رئیس جمهوری و به صورت
ویدئوکنفرانسی آغاز شد که براساس عملیات
اجـــرایـــی خ ــط دوم ایـــن طـــرح انــتــقــال آب
خلیجفارس باهدف تأمین آب صنایع خراسان
رضوی و مشهد الرضا(ع)   انجام می شود.خط
نخست که آب خلیجفارس را به استا نهای
هرمزگان ،کرمان و یزد منتقل میکند ،چند
ماه پیش توسط رئیسجمهوری بهطورکامل
افتتاح شد.در خط دوم ،انتقال آب خلیجفارس
به استانهای کرمان ،خراسان جنوبی و خراسان
رضوی پیشبینی شده است.در خط سوم ،آب
خلیجفارس به استانهای یزد و اصفهان منتقل
میشود .تاریخ شروع این طرح امسال و تاریخ
پایان آن  ۱۴۰۴پیش بینی شده است   .در خط
چهارم،انتقالآبدریایعمانبهاستانسیستان
و بلوچستان پیشبینی شده است.

بهره برداری وعملیات اجرایی انتقال آب خلیجفارس به فالت مرکزی و شرق کشور آغاز شد

مشخصات خط انتقال آب به خراسان رضوی

رئیس جمهور:پساب به دریــای عمان منتقل
می شود

در این میان یکی از ایراداتی که راجع به انتقال
آب از خلیج فارس از سوی برخی کارشناسان
و فعاالن محیط زیست مطر ح می شد دغدغه و
نگرانی های زیست محیطی این طرح بود که با
توجه به نیمه بسته بودن خلیج فارس و شوری
زیاد آن برداشت و بازگشت پساب تصفیه شده به
این پهنه آبی عمال مخاطرات جدی برای خلیج
فارس و محیط زیست کشور خواهد داشت که
در مراسم روز گذشته رئیسجمهور در مقام رفع
این نگرانی ها با بیان این که مصوب کردیم پساب
ایــن آب شیرین کن هابه خلیج فــارس ریخته
نشود وبــه دریــای عمان منتقل شــود ،تصریح
کرد «:یک اشکال اساسی در ذهن کارشناسان

ج فارس درراه مشهد
آب خلی 

روایت رئیس جمهور و مجری طرح انتقال آب خلیج فارس از رفع نگرانی های زیست محیطی پروژه
محیطزیست ما همیشه بود که اگر این آب را
شیرین کنیم آن دستگاههای عظیمی که آب را
شیرین میکنند پساب آن به داخل خلیجفارس
برمیگردد و میگفتند در خلیجفارس ممکن
است به مرجانها صدمه بزند«».در خلیجفارس
همه این کشورهای جنوبی از این آب استفاده
میکنند البته محیطزیست ما سختگیری
میکند ،درست هم هست چون محیطزیست
مهم است البته وزارت خارجه ما یک مسئولیت
سنگینی بر دوش دارد که باید در زمینه حفاظت
محیطزیست خلیجفارس تالش بسیار بزرگی
انــجــام بــشــود .کــشــورهــای جــنــوبــی هــمــه آب
خلیجفارس را شیرین میکنند پساب آ نهم
به داخــل خلیجفارس برمیگردد باید اقــدام
شود«».البته ما یک کار بزرگی در این طرح کردیم
و مصوب کردیم ،این را آقای رز محسینی وزیر
محترم صنعت  ،وزیر نیرو آقای دکتر اردکانیان
و ســازمــان حفاظت محیطزیست آقــای دکتر
کالنتری میداند .ما این طرح را مشروط کردیم
البته یک مقداری که قب ً
ال مصوب بوده که مشکلی
نیست،توسعهاینطرحرامصوبکردیمکهپساب
آ بشیرینکنها در خلیجفارس ریخته نشود و
داخل دریای عمان بیاید که دریای عمان خیلی
عمیق است ».
نگرانیهای زیستمحیطی چگونه برطرف
میشود؟

در هــمــیــن حـــال مــجــری طـــرح انــتــقــال آب
خــلــیــجفــارس بـــه مــشــهــد دربـــــــاره مــســائــل
زیستمحیطی این طرح به خبرنگار ما گفت:
ظرفیت شیرین سازی آبگیر احداثشده در طرح
خلیجفارس روزانه  1.5میلیون مترمکعب است
که این ظرفیت عــاوه بر این که میتواند خط
یک طرح را پوشش دهد خط دو را که انتقال آب
به مشهد است پوشش می دهد ،زیرساختهای
ایجادشده با مطالعات یک شرکت معروف آلمانی
انجا مشده است که بحثهای زیستمحیطی
کام ً
ال مدنظر قرارگرفتهاند ،بحث پساب بهصورت
پخش آب با استفاده از به روزترین فناوری روز دنیا
انجام میشود ،درحالیکه کشورهای عربی،
پساب را همینطوری 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 اسدی افــزود :عالوه بر این برای
توسعه آینده طرح با توجه به اهمیت مسائل

زیستمحیطی به رئیسجمهور پیشنهاد دادیم
به دو روش؛ اول «دورری ــز صفر» یعنی تبخیر
آب و استفاده از نمک که دارای عناصر نایاب
است و روش دوم انتقال آب از طریق خشکی
بــه دریـــای عــمــان و تخلیه آن بــه روش پخش
شــوری اســت .بنده با اطمینان اعــام میکنم
ایــن طــرح هیچ تأثیر منفی زیستمحیطی بر
خلیجفارس نخواهد داشت.وی در پاسخ به این
سؤال که آیا سازمان محیطزیست طرح انتقال
آب خلیجفارس را تایید کــرده اســت؟ اظهار
کــرد :این سازمان طرح را تایید کــرده است و
برای  350میلیون مترمکعب برداشت آب از
خلیجفارس ما مجوز داریــم که  150میلیون
مترمکعب آن دارای مجوز زیستمحیطی و
 200میلیون مترمکعب دیگر به انجام پایش
هــای زیستمحیطی منوط شــده اســت پس
از انجام این پایش ها توسط دانشگاه تهران
و دانشگاه هرمزگان مجوزهای بعدی را نیز
دریافت خواهیم کرد.
جــزئــیــات و مــزیــتهــای طـــرح انــتــقــال آب
خلیجفارس به مشهد

مدیرعامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن و
مجری طرح انتقال آب خلیجفارس به مشهد،
همچنین ضمن تشریح جزئیات اجرای این طرح

پیامك2000999 :

••آقایان مسئولی که در هر پست و مقامی
هستین و نمی تونین جــلــوی گــرونــی رو
بگیرین .استعفا کنین و برین کنار.
•• واقعا این چه مدیریتی هست که پنج روز
مانده به عید ،هیچ جا مرغ گیر نمیاد!
••آقایان! با جیب پر از طرف جیب خالی مردم
صحبت نکنید.
•• واقعا این مسئوالن و کسانی که پست و مقام
دارند از حرف زدن خودشان در رسانه ها و
صدا و سیما خجالت نمی کشند؟ این قدر
وعــده و وعید ندهید .این هفته و اون هفته
نکنید.مردمخستهشدند.لطفااستعفاکنید.
•• ۲۰سال پیش آپارتمان خریدم  ۳۵میلیون
االن سه میلیارد اون رو می خرن .همون موقع
مغازه خریدم ۲۰میلیون االن  1.2میلیارد
بیشتر نمی خرم .دیگه کاسبی شده داللی.
تجارت و اقتصاد چرخه اش عوض شده .کسی
به فکر کسب و کار نیست.
••در جــواب اون آقایی که فرمودند یک ماه
مرغ نخورید و ...باید بگویم :دوست عزیز!
شما خیلی ساده هستی .فکر کردی با این
کار مشکل حل می شه؟ نخیر اگه شده مرغ را
صادر یا حتی زیر خاک می کنند ولی قیمت را
پایین نمی آورند .این مسئوالن تا این حد بی
لیاقت و دالالن بی شرف و بی وجدان هستند.
••خــراســان عزیز جایی کــه بــه نفع تونه در
تخریباحمدینژادمیگیدوزیراحمدینژاد
یا نزدیکان احمدی نژاد ،جایی که به ضررتونه
اسم نمی برید .مثل گزارش رستم قاسمی که
گفتین وزیر سابق نفت .نکنید این کاراتون رو.
دیگه حواس ملت هست.
•• از وقتی رامبد جوان مجدد اومده تلویزیون
یــه حسی بــه مــن مــی گــه کــانــال رو عوض
کن .دیگه باهاش خنده ام نمی گیره .آخه
صداقتش خدشه دار شده.
•• یک بچه معلول دارم .تلویزیون از اول بهمن
می گه امسال عیدی به بهزیستی ها می دن.
ما هم کلی خوشحال شدیم .واریز کردن 73
هزار تومان بود! واقعا این مسئوالن خجالت
نمی کشن؟ این رو اگر نمی دادن که بهتر بود.

کارخانه نساجی قائمشهر در سال  ۸۸واگذار شد و
متاسفانهفردیکهاینکارخانهبهاوواگذارشدهبود،
نتوانستبهتعهدخودمبنیبراشتغالزاییبرایدو
هزارنفروافزایشتولیددرکارخانهعملکند.رئیس
دستگاه قضا افزود :با توجه به تاکیدات رهبر انقالب
مبنی بر جهش تولید ،بخشی از کارخانه نساجی
قائمشهر راه اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر
بهره برداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف

به گزارش خراسان بر اساس گزارش ارائهشده
توسط مجری این طرح در مراسم آغاز عملیات
اجرایی طرح در بندرعباس ،خط دوم لوله انتقال
آب خلیجفارس به مشهد به طول  1550کیلومتر
و سرمایهگذاری  47هزارمیلیاردی خواهد
بود که بناست در افق پنجساله ،معادل 230
مترمکعب آب را باهدف تأمین آب پایدار برای
صنایع استا نهای خراسان جنوبی و خراسان
رضــوی اجــرایــی کند.اسدی مجری ایــن طرح
همچنین گفت :با توجه به این که سه مرحله از خط
یک انتقال آب خلیجفارس به استانهای فالت
مرکزی یعنی کرمان و یزد تاکنون اجرایی شده
است ،اجرای خط دوم لوله انتقال آب این طرح
هم اکنون پیشرفت فیزیکی  35درصدی دارد.

حداکثرپنجماهآینده،بایدخطتولیدجدیدنساجی
قائمشهر راه اندازی شود.آیت ا ...رئیسی با اشاره به
ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر از
حیث مالکیت گفت :ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت
داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت
مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات الزم را انجام
داده ایم و مسئوالن قضایی نیز پیگیریهای مربوط
را در این باره انجام خواهند داد.

حرف مردم

گفت :ایــن خط با هــدف تأمین آب پایدار برای
استانهای کرمان ،خراسان جنوبی و خراسان
رضوی اجرایی شده است و تا سال  1403آب
خلیجفارس را بــه سنگان خــواف بزرگترین
مجتمع فــوالدی شــرق کشور خواهیم رساند و
در سال  1404این آب به مشهد خواهد رسید.
سرمایهگذاری این طرح  47هزار میلیارد تومان
با ایجاد اشتغال برای  30هزار نفر خواهد بود که
البته  70درصد منابع موردنیاز این طرح بناست
از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود هرچند
شرکتهای معدنی و صنعتی سرمایهگذار حاضر
در این طرح ازجمله؛ شرکت ملی مس ،شرکت
چادرملو،شرکتگلگهرسیرجان،شرکتصنایع
گهر زمین ،شرکت فوالد مبارکه ،شرکت فوالد
کوپال پارسیان و فوالد خراسان در منطقه سنگان
خواف که صفرتا صد تأمین مالی اجرای طرح را
بر عهدهدارند خود ازنظر مالی بسیار قدرتمند
هستند و توان اجرای طرح رادارند.محمدحسن
اســدی که پیشازاین مجری طــرح انتقال آب
دریــای عمان به استانهای شــرق کشور بوده
است ،درباره هزینههای انتقال آب از خلیجفارس
به مشهد گفت :هزینه انتقال هر مترمکعب آب
خلیجفارس به مشهد  2.6دالر خواهد بود که
این عدد در طرح دریای عمان حدود  4دالر بوده
اســت .دلیل این موضوع این است که در طرح

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

چون صد دفعه رفتیم کارت زدیم اومدیم االن
تلویزیون ما یک ماهه سوخته .می گن یک
میلیون و  200هزار تومان ،به خدا قسم یک
هزاری نداریم.
••ما خانواده هایی که دوقلو ،سه قلو و بیشتر
داریم زیر این چرخ گرانی وتورم له می شویم
شماهیچبهفکرنیستیدبازمجلسمیخواهد
ب ــرای کسانی کــه هــنــوز متولد نشد هاند،
تسهیالت بدهد .عزیزان شما به این دسته
خانواده ها رسیدگی کنید .مردم چشم دارند
می بینند ما در چه وضعی زندگی می کنیم.
••متأسفانه افــزایــش مشکالت اقتصادی
موجببیشترشدنسرقتهایخرددرکشور
شده است.
••سفر با ماشین شخصی ممنوع اما با قطار،
هواپیما و اتوبوس آزاد؟ عجب تدبیر  ....واقع ًا
مسئوالن دنبال چی هستند؟
••دولت چرا هزینه انتخابات شوراها را از بیت
المال می پردازد؟ باید کاندیداها تامین کنند
تا به ملت تحمیل نشود.
••روز جمعه در فروشگاه رفاه شعبه قاسم آباد
مشهد ،در صف بزرگ دریافت مرغ متاسفانه
دعوا و نزاع پیش آمد و خدا نکند کسی از این
صف و نزاع و درگیری بین مردم ،فیلم و عکس
گرفته و در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای
پخش کرده باشد که باعث آبروریزی است!
••در بودجه سال  1400حداکثر حقوق 33
میلیون تومان ذکر شده! فقط حقوق خشک
و خالی! با اضافه کاری و حق ماموریت و حق
جلسه در ایام تعطیل و ده ها مخلفات دیگر
نجومی می شود! پاداش پایان خدمت! هم
ناقابل حداکثر  472میلیون تومان است که
سرراست می شود نیم میلیارد تومان! اضافه
حقوق این شیفتگان خدمت برای 1400
بسیار انــدک و  3.5میلیون تومان است!
حــاال چــه کسانی ایــن پــول هــا را بــه جیب
مـیزنــنــد؟ کسانی کــه  42ســالــه دلشان
نمیآید خودشان را بازنشسته کنند! هیچ
قانون و مقرراتی هم جرئت بازنشسته کردن
این ها را ندارد!

خلیجفارس زیرساختهای الزم مانند مسیر
انتقال و آبگیرها احداثشدهاند و این موضوع
باعث کاهش هزینهها شده است.وی ادامه داد :از
دیگر مزیت های طرح انتقال آب خلیجفارس این
است که هزینههای سرمایهگذاری و زمان اجرای
طرح نسبت به طرح انتقال آب دریــای عمان به
مشهد 40درصد کاهش خواهد یافت.
تایید انتقال سهمیه تخصیصی استان از طرح
عمان به خلیجفارس

مجری طرح انتقال آب خلیجفارس به مشهد
دربــاره سرنوشت سهمیه آب استان خراسان
رضــوی در طــرح دریــای عمان با تایید انتقال
سهمیه تخصیصی اســتــان از طــرح عــمــان به
خلیجفارس گفت :با توجه به این که وزارت نیرو
این اختیار را به شرکتهای آب منطقهای تفویض
کــرده و مذاکراتی انجا مشده اســت مشکلی
دراینباره وجود ندارد .اسدی افزود :متأسفانه
سنگاندازیهایی برای اجرای پروژه شده است
ولی با پیگیر یهای وزیر صمت ،رئیسجمهور
تشخیص دادند اجرای این طرح برای مملکت
الزم است و محیطزیست را هم قانع کردند.

آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای
عمان تنها برای سیستان و بلوچستان

در مراسم روز گذشته همچنین عملیات اجرایی
طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای عمان به
استانهای شرقی با دستور رئیسجمهور کلید
خــورد ،طرحی که تا پیشازاین بنا بــود ضمن
تأمین آب استا نهای سیستان و بلوچستان و
خراسان جنوبی سرانجام آب موردنیاز صنایع

نمابر05137009129 :

•• قبال کاسبی طوری بود که می گفتن از تو
مغازه ،خونه درمیاد اما االن از تو خونه مغازه
درمیاد! خیلی عجیبه کاسبی که چرخه رونق
اقتصاد یک مملکت است رو به افول رفته و
همه به فکر داللی افتادن به جای کاسبی.
••چــرا خبرها و رویـــدادهـــای خــارجــی در
خراسان ورزشــی بیشتر به فوتبال خالصه
می شود؟
••آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش
در اخبار  20:30گفت چند روز دیگه حقوق
اسفند واریــز می شه ولــی از اون تاریخ که
دوازدهم اسفند بود بیش از  10روز گذشت
و خبری نشد .با افزایش روز افزون اجناس
مرتب کم می آوریم و پولی نمی ماند!
•• ای کــاش دولــت محترم بــرای ایــام نــوروز
بنزین اختصاص میداد ،اما فقط برای همان
شهری که ماشین در آن جا شماره گذاری
شــده و بــه ایــن صــورت ایــن سهمیه شامل
کسانی نمی شد که مسافرت می روند .یعنی
سهمیه نوروزی فقط در همان شهر خودت
قابل برداشت بود.
•• روز سی ام اسفند باید تعطیل رسمی شود.
••در حــالــی کــه لبنیات و روغـــن و دیگر
اقــام اساسی امسال تا هفت برابر گران
شد تبلیغات همین اقالم در صداوسیما به
طور سرسام آوری افزایش یافته! جالب این
جاست این همه تبلیغ برای جوایزی است
که در نهایت به یکی دو نفر از  ۸۵میلیون داده
می شود که شامل هزینه چند ثانیه از همین
تبلیغات هم نمی شود.
••از شرکت مسافربری درون شهری تقاضا
داریم تعداد اتوبوس خط  81روبیشتر کند.
چون خیلی کم است و معطلی زیاد دارد.
••سرقت در شاندیز مخصوصا ساختمان های
درحال ساخت زیاد شده و . ...از دادگستری
وقوه قضاییه عاجزانه درخواست کمک داریم.
از طرف شهروند مال باخته.
•• خیلی ها از آمدن برف خوشحال اند مانند
کشاورزان و در مشهد به خاطر آلودگی هوا
الزم بود ولی باید به این اندیشید که چرا االن؟

استان خراسان رضــوی و مشهد را تأمینکند
اما در عملیات اجرایی این طرح تنها تأمین آب
شهرهای زاهدان و زابل مطرح شد.مجری طرح
مطالعات نمکزدایی و انتقال آب از دریای عمان
به استا نهای شرقی کشور نیز درای ـنبــاره به
خبرنگار ما گفت :طرح انتقال آب به فالت مرکزی
در  4خط تعریفشده است که خط چهارم آن
انتقال آب دریــای عمان به استان سیستان و
بلوچستان اســت .علی عبدالهی ضمن تایید
انتقال سهم تخصیصی آب استانهای خراسان
جنوبی و خراسان رضوی از طرح دریــای عمان
به طــرح خلیجفارس افــزود :با توجه به ایــن که
مسیر انتقال آب خلیجفارس هم اینک  30درصد
پیشرفت فیزیکی را داراست و هزینههای کمتری
برای انتقال آب به استانهای خراسان جنوبی
و خراسان رضوی دارد با تصمیم رئیسجمهور،
تأمین آب صنایع این استانها از طریق خط دو
خلیجفارس انجام خواهد شد و طــرح انتقال
دریــای عمان برای شهرهای استان سیستان و
بلوچستان اجرایی خواهد شد.وی که تا پیشاز
این از منتقدان طرح انتقال آب خلیجفارس بود
،راجع به تغییر موضع خود درباره اجرای طرح و
حمایت از آن گفت :بههرحال در آن موقع ،انتقال
آب خلیجفارس یک پیشنهاد بود ولی االن تبدیل
به یک طرح ملی شده است و آن زمان پیشنهادی
برای انتقال پساب به دریای عمان نبود وقتی قرار
است که پساب به عمان برگردد مانند آن است که
از عمان آب برداشت میکنیم و بنده اطالع دارم
که محیطزیست مشروط به انتقال پساب به دریای
عمان با طــرح موافقت کــرده اســت و ایــن یعنی
کارهای فنی طرح هم انجامشده است.

