
موج بحران آب در پایتخت

گزارشی از حال و هوای تهران در آستانه کریسمس

نوسان دالر رمق بابانوئل را گرفت

4انرژی

 زنگنه:

مجوز سران قوا برای فروش 3میلیون بشکه نفت در 
بورس اخذ شد

وزیر نفت با بیان اینکه مرحله سوم عرضه نفت در بورس شاید هفته آینده 
انجام شود، گفت: مجوز الزم از سران سه قوه اخذ شده تا سه میلیون بشکه 

نفت در بورس به صورت 100 درصد ریالی به فروش برسد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه امروز )چهارشنبه( با اشاره به فروش 
دو مرحله ای نفت در بورس، اظهار داشت: گزارش این دو مرحله فروش به شورای 
عالی اقتصادی قوای سه گانه ارائه و مجوز جدید از سران سه قوه برای مرحله جدید 

فروش نفت در بورس اخذ شد.
وزیر نفت با بیان اینکه به زودی اطالعیه ای درباره مرحله سوم فروش نفت در 
بورس منتشر می شود، افزود: در این راستا مجوز الزم از سران سه قوه اخذ شده تا 
سه میلیون بشکه نفت در بورس به صورت 100 درصد ریالی با نرخ ارز سامانه سنا 

به فروش برسد.
زنگنه بیان کرد: اگر فردی به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت نفت به 
صورت ارزی به این شخص ارائه و اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت عرضه 

به صورت ریالی انجام می شود.
خریداران نفت در بورس توانسته اند طالی سیاه را صادر کنند

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به وضعیت فروش نفت های خریداری شده در 
بورس، تصریح کرد: خریداران نفت در بورس توانسته اند طالی سیاه را صادر کنند و 

مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
به گزارش ایرنا، در مرحله نخست فروش نفت )6 آبان امسال(، یک میلیون بشکه 
نفت خام عرضه شد اما هشت محموله 35 هزار بشکه ای )معادل 280 هزار بشکه( به 

نرخ بشکه ای 74 دالر و 85 سنت به فروش رسید.
در دومین مرحله فروش نفت خام در بورس انرژی )20 آبان( نیز 700 هزار بشکه 

نفت خام به نرخ بشکه ای 64 دالر و 97 سنت داد و ستد شد.
تاکنون، شیوه فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی بوده، 
اما با توجه به درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از این پس امکان 

خرید به صورت 100 درصد ریالی نیز فراهم شود.

کاهش قیمت نفت ادامه یافت
قیمت های نفت در معامالت اندک روز چهارشنبه وضعیت یکسانی نداشت 
و در حالی که شاخص قیمت نفت آمریکا از ضرر سنگینی که در معامالت 

پیشین داشت، اندکی بهبود پیدا کرد اما نفت برنت افت بیشتری داشت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 29 سنت 
یا 0.68 درصد افزایش، به 42.82 دالر در هر بشکه رسید و در یک مقطع حداکثر 
دو درصد نسبت به قیمت نهایی آخرین معامالت افزایش نشان داد. نفت آمریکا روز 
دوشنبه 6.7 درصد سقوط کرده و در 42.53 دالر در هر بشکه بسته شده بود که 

پایین ترین قیمت از ژوئن سال 2017 بود.
در این بین بهای معامالت آتی نفت برنت 11 سنت یا 0.22 درصد کاهش یافت و 
به 50.36 دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه 6.02 درصد سقوط کرده 
و در 50.47 دالر در هر بشکه بسته شده بود که پایین ترین قیمت اوت سال 2017 
بود. به گفته مارگارت یانگ، تحلیلگر بازار در شرکت سی ام سی مارکتس، محدوده 
50 دالر از نظر روانی اهمیت زیادی برای نفت برنت دارد، اما الزم است که اعتماد 
بازار به قیمت نفت احیاء شود که شامل بهبود بازار سهام یا کاهش بیشتر تولید از 
سوی صادرکنندگان بزرگ خواهد بود. بازارهای مالی به دلیل نگرانی ها نسبت به 
کندی اقتصاد جهانی در بحبوحه نرخ های بهره باالتر در آمریکا و جنگ تجاری میان 
آمریکا و چین، تحت فشار منفی قرار گرفته اند. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، 
روز سه شنبه اظهار کرد: قیمت نفت در نیمه اول سال 2019 تحت تاثیر تالش های 
مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش تولید، ثبات بیشتری پیدا 
خواهد کرد. براساس گزارش رویترز، بحران سیاسی آمریکا که با تعطیلی بخشی از 
دولت فدرال ایجاد شده نیز بر نگرانی های بازار اضافه کرده است. دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا، روز سه شنبه اعالم کرد: این تعطیلی تا زمانی که درخواست های وی 
برای تامین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک برآورده شود، ممکن است ادامه 

پیدا کند.

امکان تغییر هویت مالک کارت سوخت در فرآیند 
فروش خودرو

مالکان خودرو و موتورسیکتی که فاقد کارت سوخت بودند، از سوم آذر 
تا اول دی ماه فرصت داشتند که برای ثبت نام کارت سوخت المثنی، اقدام 
کنند و با ثبت نام، کارت سوخت را به کارت بانکی خود متصل کنند. اگرچه 
مهلت ثبت نام به پایان رسیده اما خرید و فروش خودرو ادامه دارد و افرادی 
هستند که خودرو خریداری کردند اما کارت سوخت خودرو به عابربانک 
صاحب قبلی خودرو متصل است. در این شرایط، تدابیری برای انتقال کارت 

سوخت فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، هرچند زمان استفاده از کارت سوخت هنوز مشخص نشده اما 
این قانون به صورت قطعی در سراسر ایران اجرایی خواهد شد و همه مالکان خودرو 
و موتورسیکلت باید با کارت سوخت خود به سوخت گیری اقدام کنند. در این راستا، 
افرادی که فاقد کارت سوخت بودند، طی حدود یک ماه فرصت داشتند برای ثبت نام 

اقدام کنند و کارت سوخت آن ها به کارت بانکی شان متصل شد.
یکی از ابهامات موجود در این زمینه، این است که فرد اقدام کننده برای دریافت 
کارت سوخت المثنی که در فرآیند ثبت نام، کارت سوختش را به کارت بانکی متصل 
کرده، چنانچه به فروش خودرو اقدام کند، تکلیف کارت سوختی که برای این خودرو 

ثبت شده چه می شود؟
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوروده های 
نفتی - به ایسنا توضیح داد: امکان ویرایش اطالعات ثبت شده برای کارت سوخت 
همواره فراهم است و زمانی که فردی خودرویی را که نوشماره نیست، خریداری 
  WWW.mob.GOV.IR می کند، می تواند با همکاری مالک پیشین به سایت
مراجعه کرده و نسبت به ویرایش اطالعالت و تغییر هویت مالک خودرو و کارت 

سوخت اقدام کند.
بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود سه میلیون نفر برای 
دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 
هزار نفر به صورت غیرحضوری و بیش از 500 هزار نفر به صورت حضوری برای 
دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام موفق داشته اند. البته از این تعداد، 260 هزار 
نفر صاحب کارت سوخت بودند اما کارت سوخت آن ها در شرکت پست جا مانده بود 

که برایشان ارسال خواهد شد.

با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهاراخبار

ایران، هند و افغانستان در چابهار به هم رسیدند
راهکارهای عملیاتی سازی موافقتنامه چابهار بین ایران، 
هند و افغانستان اخیرا در اولین نشست کمیته اجرایی 
سازی موافقتنامه چابهار به امضا رسید تا هندی ها رسما 
کار خود را به منظور فعالیت اپراتوری در بندر شهیدبهشتی 

چابهار آغاز کنند.
به گزارش ایسنا، موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای 
ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت 
چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از 
طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین 
المللی بین کشورهای مذکور در خرداد ماه سال 1395 به امضای 
روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید تا در 
نهایت روز دوشنبه هفته جاری همزمان با اولین نشست کمیته 
اجرایی سازی موافقتنامه چابهار، شرکت IPGL  هند فعالیت 
خود را در بندر چابهار آغاز کند و قرارداد اجاره و بهره برداری 
بخشی از فاز یک بندر شهیدبهشتی چابهار بین اداره کل بنادر 
و دریانوردی سیستان و بلوچستان و شرکت ایندیا پورت گلوبال 

لیمیتد )IPGL( به امضا برسد.
این درحالی است که راهکارهای عملیاتی سازی تفاهم نامه 
چابهار در 9 بند به امضای نمایندگان سه کشور جمهوری اسالمی 
ایران، جمهوری هندوستان و جمهوری اسالمی افغانستان رسید و 
بر اساس تفاهم نامه امضا شده قرار بر این شد تا کارگروه مطالعاتی 
در خصوص رقابتی کردن هزینه کلی کریدور چابهار، نسبت به 

کریدورهای رقیب تشکیل شود.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست که به اجماع سه 
کشور رسید، بررسی مسائل گمرکی و حمل و نقل زمینی بود و 
مقرر شد کارگروه مربوطه در این زمینه نیز مطالعات اجرایی الزم 
را انجام دهد.گفتنی است نشست دوم این کمیته در نیمه اول سال 

2019 به میزبانی هندوستان برگزار می شود.
تفاوت راهبری و اداره کردن با حاکمیت و مالکیت بنادر

در تمام فعالیت های مربوط به هر بندر، یک قسمت اعمال 
حاکمیت و جایگاه دولت است و قسمتی دیگر مربوط به عملیات 
و راهبری است، بنابراین حاکمیت و مالکیت بنادر، قابل واگذاری 
نیست و در همه کشورها، حاکمیت بنادر از سوی دولت ها انجام 

می شود.

سازمان  توسط  بنادر،  در  عملیات  راهبری  تا سال 1375، 
بنادر انجام می شد و در آن مقطع، همه فعالیت های توسعه 
ای، تأمین تجهیزات و... بر عهده سازمان بنادر بود؛ به چنین 
امری  دنیا هم چنین  در  و  گفتند  دولتی می  بنادر  بنادری، 
رواج داشت. از یک مقطع زمانی به بعد بنادر دولتی به بنادر 
ابزاری تبدیل شدند و بر این اساس دولت ها اسکله ها را می 
را  سازند و تجهیزات را می خرند و دولت قوانین و مقررات 
برای نواحی بندری تعیین و اعمال می کند و پس از آن نیز به 
صورت اکران عمومی و یا مذاکره ای راهبری و اپراتوری بنادر 

دنبال می شود.

حضورهندی ها در بندر چابهار چگونه خواهد بود؟
در موضوع بندر چابهار، بر اساس مطالعاتی که مشاور در گذشته 
این مطالعات تصویب شد، مبنای سرمایه گذاری  انجام داد و 
قرارداد چهار فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده است. با 
عملیاتی شدن این چهار فاز، ظرفیت این بندر استراتژیک به 77 

میلیون و 200 هزار تن می رسد.
قرار است راهبری یک فاز از چهار فاز بندر شهید بهشتی چابهار، 
توسط اپراتور هندی )IPGL( انجام شود. این شرکت در بنادر 
هند و سایر کشورها فعالیت اپراتوری دارد و طرح سرمایه گذاری 
هندی ها در زمینه تامین تجهیزات در قالب قرارداد 10 ساله است.

قرارداد ایران با اپراتور شرکت هندی در دو قالب موقت و 
اصلی است. قرارداد موقت 18 ماهه )یک سال و نیم( است و 
مربوط به اجاره و بهره برداری بخشی از فاز یک بندر شهید 
10هکتار  اپراتوری  قرارداد  موضوع  است.  چابهار  بهشتی 
)محوطه کانتینری، کاال، ساختمان اداری، رفاهی، تعمیرگاه 
و... ( از فاز اول بندر شهید بهشتی، 360 متر اسکله کانتینری 
و چند منظوره و در نهایت استفاده از تجهیزات موجود و اجاره 
بخشی دیگر است. در قرارداد اصلی که مدت آن 10 سال است 
640 متر اسکله و 70 هکتار محوطه و تامین تجهیزات مدنظر 

قرار گرفته است.

روسیه: قیمت نفت در نیمه اول سال آینده تثبیت خواهد شد
وزیر انرژی روسیه اعالم کرد قیمت نفت که در سه ماه گذشته بیش از ۳0 درصد کاهش داشته است، در نیمه اول سال ۲01۹ ثبات بیشتری خواهد یافت. به گزارش ایسنا، الکساندر نواک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت: تصور می کنم در 
طول نیمه اول به دلیل اقدامات مشترک کشورهای اوپک و غیراوپک که اوایل دسامبر درباره آن توافق شد، وضعیت بازار نفت ثبات و تعادل بیشتری پیدا کند. نواک همچنین اظهار کرد که هیچ پیشنهادی برای برگزاری دیدار اضطراری با اوپک وجود 
ندارد و وی کاهش قیمت های نفت را ناشی از عوامل اقتصاد کالن می داند. بر اساس گزارش رویترز، وزیر انرژی روسیه گفت: این عوامل بنیادین کاهش تقاضا در زمستان و البته افت فعالیت اقتصادی جهانی در پایان سال و افت بازارهای سهام هستند. پنجشنبه / 6 دی 1۳۹7 / شماره ۳1۳

اگرچه میزان بارش ها در فصل پاییز در پایتخت مناسب بوده اما هم چنان 
نگرانی هایی برای وضعیت منابع آبی تهران وجود دارد چراکه تنها یک سوم 
از سال آبی سپری شده و بارش برف است که می تواند سرنوشت منابع آبی 

پایتخت را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر وضعیت منابع آبی تهران نسبت  به سال آبی گذشته 
با 12 درصد کاهش روبروست، به گونه ای که براساس آمار موجود از وضعیت مخازن 
سدها در پایان فصل پاییز، مجموع حجم کنونی پنج سد بزرگ مخزنی استان تهران، 
549 میلیون مترمکعب بوده و این در حالی است که سال گذشته  این عدد معادل 

با  625 میلیون مترمکعب بوده است.
داریوش مختاری - کارشناس حوزه آب - در این باره به ایسنا گفت: الزم است 
تدابیری برای مدیریت مصرف آب اندیشیده شود چراکه بحران آب تمام استان ها را 

دربرگرفته و باید نگاه ویژه ای به این موضوع وجود داشته باشد.
وی با بیان این که مصرف متوسط یک خانوار تهرانی، حدود 20 مترمکعب در ماه 
است که با کاهش 10 درصدی مصرف آب، معادل 120 میلیون مترمکعب که مصرف 
ساالنه ی دو استان است، صرفه جویی خواهد شد، اظهار کرد: می توان با انجام اقداماتی 

ساده از هدررفت آب جلوگیری کرد.
این در شرایطی است که بر اساس گفته های مسووالن، متوسط نیاز آب شرب 
شهر تهران، یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب برنامه ریزی می شود که با توجه 
به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی، بخشی از این نیاز 
از منابع آبی سطحی )سدهای پنجگانه تهران( و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی 

تأمین می شود.
عالوه بر این، در حال حاضر، 22 درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، 20 
درصد از روان آب ها و 58 درصد از آب های زیرزمینی تامین می شود و براساس آمار 
ساالنه، با 150 میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجهیم و طی 11 سال 

سطح آب آبخوان تهران با افت 1.9 متری روبرو بوده است.
ازسوی دیگر،  باید به این مساله نیز توجه کرد که از 400 میلیارد مترمکعب منابع 
آبی در سال، 300 میلیارد مترمکعب، تبخیر و از 100 میلیارد مترمکعب باقیمانده، 
90 میلیارد در حوزه کشاورزی و 10 میلیارد مترمکعب در حوزه آب شرب مصرف 
می شود و این در شرایطی است که در روزهای گرم سال و در اوج مصرف،  چهار و 
نیم میلیون مترمکعب آب در استان تهران مصرف می شود که این رقم معادل 52 
هزار لیتر بر ثانیه، یعنی معادل 52 هزار بطری یک لیتری در هر ثانیه است که از 
این میزان، مصرف شهر تهران، سه میلیون و 300 هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین 
زده شده، به عبارتی معادل 38 هزار بطری یک لیتری در ثانیه در شهر تهران آب 

مصرف می شود.
در این میان، بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی وزارت نیرو، از ابتدای سال آبی 
9897 تا پایان آذرماه، حجم آب ورودی به سدهای الر، طالقان، کرج، لتیان و ماملو 
175 میلیون مترمکعب گزارش شده و خروجی آب از این سدها، در مقایسه با سال 

آبی 9796 از 25 درصد کاهش برخوردار بوده است.
هم چنین حجم مخزن سد الر در مقایسه با سال گذشته، از کاهش 52 درصدی، 
سد ماملو 32 درصد و سد لتیان از کاهش 10 درصدی برخوردار بوده و سدهای 

طالقان و کرج به ترتیب از 2 و 4 درصد رشد برخوردار هستند.
برنامه مدیریت تنش آب شرب با فرض بارندگی مشابه سال آبی گذشته و کمبود 
آب در تابستان سال 1400، در وزارت نیرو پیش بینی شده و برای  مدیریت تنش 
آبی شهرها و روستاهای کشور، راهکارهایی در قالب افزایش تأمین و تولید آب، ارتقای 
کیفی آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، ارتقای مدیریت و بهره وری منابع تأمین، 
 تاسیسات و شبکه ها و نیز مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است که از این طریق 

بتوان تا حد زیادی تنش آبی در کشور را مدیریت کرد.

با نزدیکی به ایام شب سال نو میالدی، حال و هوای خیابان میرزای شیرازی 
تغییر کرده، اما فروشندگان تزئینات کریسمس مدعی هستند که نوسانات 

نرخ دالر بر داد و ستد بازار تاثیر به سزایی داشته است.
به گزارش ایسنا، هر ساله با نزدیکی به شب سال نو میالدی، برخی از خیابانهای 
شهر تهران همچون خیابان میرزرای شیرازی حال و هوای تازه ای به خود می گیرند.

خیابان میرزای شیرازی که در اطراف خود بسیاری از هموطنان ارامنه را جای داده، 
هر ساله با نزدیک شدن به کریسمس و شب سال نو میالدی، به عرضه ی محصوالت 

مرتبط با این ایام می پردازد.
درخت کر یسمس، عروسک بابا نوئل و دیگر تزئینات شب سال نو میالدی کامال 
به صورت وارداتی تامین می شود؛ از این رو قیمت گذاری این محصوالت ارتباط 

تنگاتنگی با نرخ دالر دارد.
اغلب این محصوالت از کشورهای چین ، ترکیه و ایتالیا خریداری و به ایران وارد 

می شود.
می گوید:  باره  این  در  تهران  شیرازی  میرزای  خیابان  فروشندگان  از  یکی 
سفارش گذاری محصوالت مرتبط با شب سال نو در اردیبهشت ماه انجام شده که 
در آن زمان ارزش دالر بین 18 تا  20 هزار تومان بود ولی امسال به دلیل رشد قابل 
توجه نرخ دالر، قیمت محصوالت افزایش یافته است، اما برای آنکه کسب و کار ادامه 
داشته باشد، این افزایش قیمت ها آنچنان لحاظ نشده و محصوالت به قیمت های سال 

گذشته عرضه می شود.
و  کریسمس  درخت های  قیمت  که  دارد  آن  از  نشان  میدانی  بررسی های 
عروسک های بابانوئل از 300 هزار تومان تا 4 میلیون متغیر است که این قیمت ها 
نسبت به سالهای گذشته رشد آنچنانی نشان نمی دهد. در کنار هموطنان ارامنه، 
دیگر هموطنان نیز برای تزئیین منازل و شرکت های خود محصوالت تزئینی ایام 

کریسمس را خریداری می کنند.

طراحان  طراحی،  شرکت های  می گوید:  محصوالت  این  فروشندگان  از  یکی 
داخلی و فروشندگان سطح شهر برای تزئین و دکوراسیون ویترین مغازه های 
خود محصوالت تزئینی ایام کریسمس را خریداری می کنند. در سالهای گذشته 
واحدهای فروشگاهی خیابان میرزای شیرازی در ویترین مغازه های خود اجازه  قرار 
دادن درخت کریسمس یا عروسک بابانوئل را نداشتند، اما امسال منعی از سوی 
نهادهای نظارتی اعمال نشده و فروشندگان می توانند محصوالت خود را برای 

فروش در معرض دید قرار دهند.
یکی دیگر از فروشندگان در پاسخ به این سوال که برخی ها مدعی اند بیشترین 
حجم تقاضای خرید این محصوالت مربوط به هموطنان ارامنه است گفت: در سال 
جاری آنچنان داد و ستدی در سطح بازار انجام نمی شود و افراد غیر ارامنه که فرزندان 
خود را در خارج از ایران به دنیا آورده اند نیز برای خرید عروسک بابانوئل و درخت 

کریسمس مراجعه می کنند.

باوجودی که پاییز امسال شاهد افزایش بارندگی ها نسبت 
به سال گذشته بوده ایم اما هم چنان وضعیت سدهای ایران 
تعریفی ندارد و هنوز در برخی از استان ها هم چون یزد، 
اردبیل و سیستان و بلوچستان با بارش هایی کمتر از حد 

نرمال مواجهیم.

به گزارش ایسنا، در پاییز پر باران امسال، حدود 92 میلی متر 
به  بارش نسبت  از  این حجم  بارندگی در کشور ثبت شد که 
میانگین 50 سال اخیر حدود 46 درصد افزایش نشان می دهد؛ 
این رقم ها به طور خاص در مقایسه با پاییز کم بارش و خشک سال 
گذشته که در همین زمان حدود 30 میلی متر بود، رشدی برابر 

213 درصد داشته است.
با این وجود، وزارت نیرو بیانیه ای را منتشر و تاکید کرده است 
که به دلیل خشکسالی طوالنی مدت گذشته و خشک بودن اراضی، 
بارندگی کم تر به روان آب تبدیل شده است. همین امر باعث شده 
که تغییرات چندانی در موجودی مخازن سدهای کشور اتفاق 
نیفتد و کماکان حجم برخی از سدها هم چون دوستی، کوثر و 
زاینده رود که تامین کننده آب شرب شهرها هستند، نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته باشد.
به طور کلی باید گفت که تعداد 178 سد بزرگ در کشور وجود 
دارد که براساس اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای 
مهرماه تا ششم آذرماه امسال، هنوز تعداد 96 سد (معادل 54 

درصد( کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند.

به  روان آب ها  ورود  میزان  از  گرفته،  ارزیابی صورت  براساس 
سدهای کشور در آذرماه سال جاری، 5.61 میلیارد متر مکعب 
میزان ورودی به مخزن سدهای کشور در سال آبی 98-97 بوده 
که نسبت به سال آبی 97-96 از رشد 105 درصدی برخوردار 
بوده است. بر همین اساس، حجم ذخیره مخازن سدها در سال 
آبی 98-97 به میزان 21.94 میلیارد مترمکعب گزارش شده که 

در مقایسه با سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.
در همین راستا رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است اگرچه 
بارش های اخیر مناسب بوده است، ولی با توجه به خشکسالی های 
اخیر باید استفاده صحیح از منابع آبی مورد توجه مردم و مسئوالن 
باشد چراکه درصورت خروج از چرخه خشکسالی، چندین سال 
طول می کشد تا منابع آبی مناسب را به دست بیاوریم و با وجود 
افزایش بارندگی های اخیر کشور، در بخش تنظیم آب کشاورزی و 

آشامیدنی از سدها با کاهش روبرو هستیم.
هم چنین هدایت فهمی - معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و 
آبفای وزارت نیرو - در این باره به ایسنا گفت: علی رغم این که پاییز 
امسال شاهد افزایش بارندگی ها در ایران هستیم، اما به دلیل این که 

خشکسالی ایران از 15 سال پیش نهادینه شده، نمی توان به بهبود 
وضعیت خشکسالی امید داشت و باید گفت که افزایش بارندگی 
در پاییز یک سال، به معنای سال آبی پربار نیست، ممکن است در 

زمستان و بهار شاهد کمبود بارندگی ها در ایران باشیم.
در چنین شرایطی، وزارت نیرو بر اساس پیش بینی ها درباره 
استمرار شرایط کم آبی از سال های گذشته و شرایط بارش در 
سال آبی جاری، اقدام های خود را برای رفع تنش آبی در مصارف 
مختلف و به خصوص در بخش آب شرب، برنامه ریزی و اجرا کرده 

است.
طبق اعالم مراجع رسمی، برخالف بارش های مناسب و گاهی 
سیل آسا در دو ماه ابتدایی فصل پاییز، وضعیت بارش در فصل 
زمستان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی شده که این 
موضوع نیازمند توجه و دقت ویژه در سال آتی، مدیریت مصرف 
در حوزه های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت و اساسا همراهی 
از تمامی هم وطنان  همه ارکان دولتی و آحاد مردم است. لذا 
ارجمند تقاضا شده برای بهره مندی همگان از نعمت ارزشمند آب، 

درایت و حساسیت الزم را در مصرف به کار گیرند.

وزارت نیرو تاکید کرد

مردم با درایت و حساسیت آب مصرف کنند


