
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضالب تهران:

شفافیت آب معیار کیفیت آن نیست

سرپرست سازمان توسعه تجارت:

برنامه ای برای ثبت سفارش خودرو نداریم

4انرژی

در زمستان جاری رقم خورد؛

اروپا بزرگترین خریدار ال ان جی آمریکا شد

اتحادیه اروپا در زمستان جاری، تا به این جای کار بزرگترین خریدار گاز 
مایع طبیعی )ال ان جی( آمریکا در جهان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، تحلیل های رویترز نشان داد در 
مایع طبیعی  گاز  بزرگترین خریدار  به  اروپا  کار،  این جای  به  تا  زمستان جاری، 
)ال ان جی( آمریکا در جهان تبدیل شده است و محموله های ال ان جی آمریکا سهم 
خود را در بازاری که تحت حاکمیت خط لوله گاز روسیه و نروژ قرار دارد، افزایش 

داده اند.
مقامات آمریکا و مدیران صنعت ال ان جی با اعتماد به نفس نشان داده اند که 
می توانند در بازار گاز طبیعی اروپا، با روسیه رقابت کنند. این درحالی است که 
بیش از یک سوم بازار اروپا در اختیار گازپروم روسیه است. دولت آمریکا به شدت 
به دنبال فروش ال ان جی آمریکایی به کشورهای اروپایی است تا به آنها کمک 
کند در بازاری که تحت حاکمیت گاز طبیعی روسیه قرار دارد، گزینه جایگزینی 

هم داشته باشند.
در اروپای شرقی، لهستان و لیتوانی، که کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه را به 
عنوان یکی از مولفه های تامین امنیت ملی می دانند، قراردادهای واردات ال ان جی با 

شرکت های آمریکایی امضا کرده اند.
هرچند در باقی اروپا، وضعیت موجود بازار و قیمت ها تعیین کننده میزان واردات 

ال ان جی آمریکا است.
درحالی که زمستان امسال قیمت ال ان جی آسیا به پایین ترین سطح ۳ ساله خود 
رسیده است، محموله های ال ان جی آمریکا، اروپا را خانه خود یافتند. بازار اروپا معموال 

آخرین ایستگاه برای محموله ال ان جی به حساب می آمد.
درحال حاضر پس از این که واردات ال ان جی آمریکایی توسط اروپا نسبت به سال 
گذشته ۵ برابر شد، اروپا به بزرگترین واردکننده ال ان جی آمریکایی در جهان تبدیل 
گردید. اروپا از مکزیک و کره جنوبی هم در میزان واردات ال ان جی از آمریکا پیشی 

گرفته است.
علت کلیدی افزایش صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا، افت شدید قیمت ال ان جی 
آسیا به پایین ترین سطح ۳ ساله خود بود. خریداران بزرگ، به ویژه چین، خیلی قبل 
از شروع زمستان، گاز ذخیره کرده بودند. زمستان مالیم تر در آسیا و ذخایر باالتر گاز، 

قیمت ها را پایین نگاه داشت.
به این ترتیب قیمت ال ان جی آمریکا در صورت صادرات به آسیا، تنها ۱ دالر 
می توانست نسبت به قیمت مخصوص به صادرات برای اروپا، بیشتر باشد، که این 

نمی توانست هزینه های حمل به آسیا را پوشش دهد.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد:

عرضه گازوئیل و سوخت هوایی در بورس با حجمی 
باالتر از قبل

مدیرعامل بورس انرژی گفت: عرضه امروز گازوئیل و سوخت هوایی در 
بورس با حجمی باالتر از دفعات گذشته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی حسینی، گفت: این عرضه 
اول گازوئیل و سوخت هوایی در بورس انرژی نیست، اما این عرضه با حجم باالتری 
نسبت به دفعات گذشته انجام می شود. اخبار تکمیلی این عرضه در ساعت ۱۲ و بعد 

از فروش ارایه می شود.
در بورس انرژی، امروز کاالهای بوتان، پروپان و گاز مایع صنعتی پتروشیمی 
آیزوفید،  تبریز،  نفت  پاالیش   ۴۰۴ حالل  و  آیزوفید  آیزوریسایکل،  بندرامام، 
آیزوریسایکل و بلندینگ نفتا حالل ۴۱۰ پاالیش نفت شیراز، حالل ۵۰۲ و ۵۰۳ 
پاالیش نفت اصفهان، سی او پاالیش نفت شازند، حالل ۵۰۳ پتروشیمی بیستون در 
رینگ داخلی و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت کرمانشاه، نفت گاز و سوخت هوایی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی 

عرضه می شوند.

 ادامه خرید نفت ژاپن از ایران
تا دو ماه آینده

رئیس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاه های ژاپنی تحت معافیتی که 
ژاپن در نوامبر از آمریکا دریافت کرد، تا مارس به خرید نفت از ایران ادامه 

خواهند داد.
و  ازسرگرفت  را  ایران  نفت  خرید  جاری  میالدی  ماه  ژاپن  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت های فوجی اویل و شوآ شل سکی یو محموله های نفت ایران را در نفت کشی 

بارگیری کردند که نهم فوریه به ژاپن خواهد رسید.
بر اساس گزارش هلنیک شیپینگ، تاکاشی تسوکیوکا، رئیس انجمن نفت ژاپن 
گفت: صنعت پاالیش نفت ژاپن همچنان از دولت می خواهد معافیت از تحریم های 
آمریکا علیه صادرات نفت ایران را پس از پایان مدت ۱۸۰ روز در مه، تمدید کند. با 
این حال پاالیشگاه های ژاپنی می توانند از سایر کشورهای خاورمیانه نفت مورد نیاز 

خود را تأمین کنند.
آخرین محموله نفت ایران در اوایل اکتبر به ژاپن رسید، زیرا پاالیشگاه ها و 
بانک های ژاپنی تالش داشتند کلیه مبادالت مربوط به نفت را پیش از آغاز 
تحریم های آمریکا تسویه کنند. پاالیشگاه های ژاپنی معموالً گریدهای مدیوم 

و سنگین را وارد می کنند. 
آخرین باری که این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نکرد ژوئیه سال ۲۰۱۲ بود که 
تهران هدف تحریم های بین المللی قرار گرفته بود و تا زمان مشخص شدن وضعیت 
بیمه محموله و مسائل بانکی، واردات نفت ژاپن از ایران به مدت کوتاهی متوقف 

شده بود.

خبر خوش وزیر نفتاخبار

ایران از قطر جلو افتاد
برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی که بین ایران و 
قطر مشترک است، از سال ۱۳۸۰ در هر دو کشور آغاز 
شد و تا شش سال بعد همتراز بود، اما پس از آن به مدت 
هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ ترین میدان گازی 
جهان از ایران پیشی گرفت و در حالی که ظرفیت تولید 
گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال، به ۶۰۰ 
میلیون مترمکعب رسید، ظرفیت تولید ایران ۲۸۵ میلیون 
مترمکعب در روز بود. طبق آخرین گفته وزیر نفت، ایران از 

قطر در پارس جنوبی پیشی گرفته است.
از  یکی  جنوبی  پارس  گازی  میدان  ایسنا،  گزارش  به 
مرزی  خط  برروی  که  است  جهان  گازی  منابع  بزرگ ترین 
 ۱۰۰ فاصله  به  و  فارس  خلیج  در  قطر  و  ایران  مشترک 
سال  در  است.  گرفته  قرار  ایران  جنوبی  ساحل  کیلومتری 
۱۳۶۹ با حفر نخستین چاه اکتشافی در این میدان و براساس 
نتایج حاصل از لرزه نگاری، وجود گاز مورد تایید قرار گرفت. 
وسعت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع بوده که بخش متعلق 

به ایران به ۳۷۰۰ کیلومتر است.
براساس آخرین برآوردهای انجام شده، ذخیره درجای این 
دارای  هم چنین  و  مترمکعب  تریلیون   ۱۴.۲ حدود  بخش، 
با  است.  گازی  میعانات  بشکه  میلیارد  بر ۱۹  بالغ  ذخیره ای 
مختلف  فازهای  در  آن  توسعه  میدان  این  وسعت  به  توجه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنج ساله  برنامه های  با  مطابق 
فرهنگی ایران و با هدف تامین تقاضای روبه رشد گاز طبیعی، 
اعم از مصارف داخلی در کشور و تزریق آن به میادین نفتی 
به منظور صیانت از مخازن و هم چنین صادرات گاز در دستور 

کار وزارت نفت قرار گرفته است.
تولید گاز طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی، از سال ۱۳۸۰ 
با تولید حدود دو میلیون مترمکعب در روز آغاز شده که درنتیجه 
بهره برداری از فازهای این میدان، میزان تولید گاز غنی ایران از این 
میدان مشترک، در حال حاضر طبق آخرین گفته های بیژن زنگنه، 

از کشور قطر پیشی گرفته است.
زنگنه در آیین رسمی بهره برداری از خط انتقال گاز کهنوج   
جیرفت اظهار کرد که در دولت یازدهم و دوازدهم، معادل ۱۴ فاز 

استاندارد پارس جنوبی عملیاتی شده است و مقدار برداشت گاز از 
این میدان مشترک از رقم روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب در پایان 
سال ۱۳۹۱ به رقم کنونی حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز 

رسیده که این به معنای پیشی گرفتن از کشور قطر است.
جزئیات فازهایی که توسط ایرانی ها به بهره برداری 

رسیدند
تکمیل و افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی، با 
بیش از ۷۰ درصد سهم ساخت داخل در اجرای این پروژه است 
که این رقم تاکنون باالترین میزان سهم ساخت داخل در اجرای 

پروژه های میدان گازی پارس جنوبی به شمار می رود. بهره برداری 
از فاز ۱۲ پارس جنوبی که از لحاظ ظرفیت پاالیش گاز طبیعی 
بزرگترین طرح توسعه این میدان است. در اجرای طرح مذکور ۶۷ 
درصد ارزشی کار توسط ظرفیت های ایرانی به انجام رسیده است. 
هم چنین تولید نفت خام از الیه نفتی میدان پارس جنوبی، در 

سال های اخیر آغاز شده است.
برداشت تجمعی ۱۳۴۸ میلیارد مترمکعب از پارس جنوبی

اما برداشت تجمعی گاز ترش از پارس جنوبی، ۱۳۴۸ میلیارد 
مترمکعب است. تولید گاز از ابتدای توسعه میدان گازی پارس 

جنوبی تا سال ۱۳۹۲ معادل ۵۹۶ میلیارد مترمکعب بوده که در 
پنج سال اخیر به بیش از دو برابر رسیده است. میانگین برداشت 
روزانه گاز از پارس جنوبی، ۵۸۳ میلیون مترمکعب است که ۷۰ 

درصد سبد انرژی کشور را در برمی گیرد.
 براساس تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، افزایش 
روزانه  ۸۵ میلیون مترمکعب گاز در دستور کار است که تا امروز 
افزایش ظرفیت تولید ۲۸ میلیون مترمکعب از فاز ۱۴، محقق 
شده و افزایش ظرفیت ۵۶ میلیون مترمکعب تا اواسط بهمن ماه 

محقق می شود.

ارسال اتان پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی به مجتمع های پتروشیمی آغاز شد
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی از آغاز ارسال اتان تولیدی پاالیشگاه این فاز به مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد. به گزارش ایسنا، پیام معتمد اظهار کرد: خوشبختانه تولید و ارسال پیوسته اتان پاالیشگاه 

فاز ۱۳ پارس جنوبی با توجه به بهره برداری از خط لوله انتقال اتان پاالیشگاه های پارس ۲، آغاز شده است و یکی دیگر از محصوالت ارزشمند این طرح با هدف بهره مندی در چرخه صنایع پایین دستی، به مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس 
جنوبی منتقل می شود. یکشنبه / 7 بهمن ۱۳97 / شماره ۳۳9

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضالب تهران گفت: شفافیت 
آب  اندازه  به  کشی  لوله  آب  اگر  و  است  آن  ظاهری  ویژگی های  از  آب 
بسته بندی یا آبی که توسط دستگاه های تصفیه آب به دست می آید، شفاف 

نباشد، لزوما به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.
مهتاب باغبان در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در تمام شرکت های آب  و 
فاضالب، میزان شفافیت آب یک حد استاندارد دارد، اظهار کرد: میزان مطلوب 
شفافیت با پارامترهای مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد و صراحتا باید اعالم کرد 
که میزان میزان شفافیت آب در تهران، به اندازه ای است که هیچ نیازی به استفاده از 

دستگاه های تصفیه آب نیست.
به گفته وی، شفافیت آب جزو معیارهای مقبولیت در نظر گرفته می شود و 
اگر کسی بخواهد شفافیت آب بسته بندی را با آب شیر مقایسه کند، حتما باید از 
تجهیزات آزمایشگاهی کمک بگیرد چراکه که این موضوع به هیچ عنوان به صورت 

چشمی قابل مقایسه نیست.
او، با اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی از آب آشامیدنی سالم، ابراز کرد: آبی 
که در حال حاضر در شهر تهران توزیع می شود، مطابق با استانداردهای ۱۰۵۳ است 

و نباید نگرانی در این حوزه وجود داشته باشد.
هم چنین سید کوشیار اعظم واقفی - مدیرکل دفتر بهداشت آب و فاضالب کشور 
- در این باره معتقد است کیفیت آب در تهران به گونه ای است که به هیچ عنوان نیاز 
به استفاده از دستگاه های تصفیه آب نیست و باید به این موضوع نیز توجه کرد که 
دستگاه های غیراستاندارد تصفیه آب، نه تنها موجب افزایش کیفیت نمی شوند، بلکه 

آلودگی هایی را نیز در آب ایجاد می کنند.
به گفته وی، استفاده از دستگاه های تصفیه آب در تهران معنایی ندارد؛ چراکه 
میزان کیفیت آب در تهران، قابل قبول است. هم چنین این دستگاه ها امالحی را که 
برای بدن مفید است، از آب حذف می کنند. با توجه به این که این دستگاه ها، امالح 
مفید آب را از بین می برند، طعم آب در این فرآیند تغییر می کند که قابل قبول 
نیست. واقفی تصریح کرد: عالوه بر این مساله، استفاده از این دستگاه ها می تواند 
موجب بروز بیماری هایی هم چون بیماری های پوستی شود و حتی اگر این دستگاه ها 
استاندارد نیز باشند، تنها می توان از آن ها برای مکان هایی که آب شور است، استفاده 
کرد؛ اما به طور قاطع باید گفت که در هیچ جای تهران، لزوم استفاده از این دستگاه ها 

احساس نمی شود. 

سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: با توجه به این که خودرو جزو 
نیازهای ضروری و مصرفی جامعه به شمار نمی رود، فعال هیچ برنامه ای برای از 

سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی در نشست خبری صبح امروز )شنبه( اظهار کرد: 
خوشبختانه در طول هفته های گذشته با موافقتی که از جلسه مشترک و دستورات ارائه 
شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری نهایی شد، مجوز تخلیه گمرکات از تعدادی از 
خودروهای باقی مانده در گمرک صادر شد که البته اجرایی شدن این فرآیند منوط به 
نهایی شدن تصمیمات در جلسه سران قوا بود که امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آن 

مشخص شود.
وی ادامه داد: البته تصمیماتی که گرفته شده فعالً در رابطه با خودروهایی است که قبل 
از تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷ وارد گمرک شده است و باید یک برنامه ریزی جداگانه ای نیز 

برای خودروهایی که پس از این تاریخ وارد شده اند، انجام شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره امکان از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش 
واردات خودرو نیز گفت: با توجه به این که کشور در شرایط اقتصادی خاصی به سر می برد 
و ما نیاز داریم که واردات را اولویت بندی کنیم، در حال حاضر خودرو جزو اولویت های 
مصرفی مردم به شمار نمی رود از این رو فعالً برنامه ای برای از سرگیری فعالیت سایت ثبت 

سفارش خودرو پیش بینی نشده است.
مودودی درباره آخرین وضعیت واردات الستیک مورد نیاز خودروهای سنگین نیز 
توضیح داد: خوشبختانه عملکرد ماه های گذشته ما اینگونه بوده که کسری ها و کمبودهای 
موجود در این بازار که از ماه های قبل شکل گرفته بود تا حدی زیادی برطرف شده است. 
اساسی ترین مشکل در این بازار این بود که تا قبل از این شرکت های بزرگ واردات کننده 

ما در حوزه واردات الستیک فعالیت نمی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی دولت برای برطرف کردن این مشکل چند شرکت 
واردکننده ایرانی به طور رسمی وارد این حوزه شدند و خوشبختانه الاقل کمبودهای 

ماه های قبل امروز جبران شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره ابهام های مطرح شده در آمارهای صادراتی سال 
۱۳۹۷ نیز توضیح داد: ما باید تالش کنیم که رشد آمارهای صادراتی را با مقیاس های 
رسمی سازمان های اصلی کشور تطبیق دهیم و امروز گمرک اعالم کرده که کمیته 
نرخ گذاری فعال در این بخش آماده است تا نظر بخش های مختلف اقتصادی کشور را 
جویا شده و در صورت رسیدن به یک جمع بندی نهایی پایه های نرخ گذاری در حوزه های 

صادراتی را تغییر دهد.
مودودی با بیان این که متأسفانه یک رقابت منفی میان فعاالن اقتصادی و صادراتی 
ایران به وجود آمده است، توضیح داد: برای مثال در حوزه آبزیان سال گذشته هر کیلو 
میگوی ایرانی ۳.۵ دالر در هر کیلو به فروش می رسید که رقمی نزدیک به ۱۳ هزار تومان 
می شد، اما در سال جاری با توجه به افزایش نرخ دالر تعدادی از صادرکنندگان فعال در 
این حوزه قیمت خود را پایین آوردند و این در حالی است که نیازی به این کاهش قیمت 
وجود نداشت، زیرا نیاز جهانی این مساله را قبول کرد. صادرکنندگان ما در یک رقابت 

نزدیک با خودشان قیمت ها را پایین آوردند و این مساله به ضرر اقتصادی ایران است.
وی ادامه داد: در حوزه زعفران نیز در شرایطی که ما ۹۴ درصد از تولید جهان را 
داریم با همین رقابت منفی و نرخ گذاری اشتباه بعضاً بازار مورد نیاز شرکت های ایرانی 

از دسترس شان خارج شده و همین مساله به زیان شرکت های داخلی تمام شده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شرکت های خارجی 
در زمینه واردات کاالهایی همچون برنج اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی ما قاعدتاً از 
هرگونه فعالیتی که تأمین نیاز ضروری مردم را تضمین کند، حمایت خواهیم کرد و اگر با 

وجود تحریم های بین المللی شرکت های خارجی باشند که با رعایت کردن قوانین داخلی 
ایران امکان تأمین این نیازها را داشته باشند، قطعاً از آنها استقبال خواهد شد.

وی اظهار کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی در سال جاری تأمین ارز رسمی برای 
واردات کاالهای ضروری ۴۲ درصد رشد داشته، ولی با این وجود ما باید مراقب باشیم 
که در این زمینه سودجویی صورت نگیرد و ارزی که با نرخ دولتی به واردکنندگان تعلق 

می گیرد در نهایت تنها به تأمین نیازهای ضروری مردم بپردازد.
مودودی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی پیگیری طرح واردات در ازای ارز حاصل از 
صادرات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور در حال حاضر موضوع بازگشت ارز از 
یک توصیه به یک خواسته و نیاز رسمی بدل شده است. ما تعهد داریم که ارز مورد نیاز 
کارخانجات را به منظور باال بردن میزان اشتغال تأمین کنیم، اما این که ارز تأمین شود 
ولی به کشور بازنگردد قطعاً در حوزه برنامه ریزی های صورت گرفته خلل ایجاد می کند از 
این رو حمایت ما از صادرکنندگان ادامه خواهد داشت، اما در عین حال موضوع بازگرداندن 

ارز به چرخه اقتصادی کشور نیز به شکل جدی دنبال می شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در موضوع استفاده از واردات به جای 
بازگرداندن ارز صادراتی نیز بانک مرکزی سوال هایی دارد که باید برایش یک پاسخ نهایی 
ارائه شود. این که واردات بدون انتقال ارز کدام یک از نیازهای اقتصاد ایران را برطرف 
می کند قطعاً مسأله ای مهم و جدی است که در صورت نهایی شدن، ارزیابی های بعدی 
در رابطه با آن انجام خواهد شد. وی درباره چگونگی استفاده ایران از بازارهای صادراتی 
منطقه نیز اظهار کرد: خوشبختانه آمارهای چند ماهه ابتدایی نشان می دهد که بخش 
قابل توجهی از رقم صادراتی کشور از محل تجارت با کشورهای همسایه اجرایی شده 
است. در کنار آن ما برنامه ریزی داریم که با حضور در بازار کشورهای آسیانه میانه از 

فرصت قابل توجه اقتصادی این کشورها نیز استفاده کنیم.

به دنبال اعالم آمادگی دولت برای انتقال آب دریای خزر 
به سمنان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید 
بر اینکه به انتقال آب تنها با هدف تأمین آب شرب مجوز 
برای  نیرو هنوز هیچ تخصیصی  می دهیم، گفت: وزارت 

طرح انتقال آب خزر به سمنان نداشته است.
به گزارش ایسنا، طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان از آن 
طرح هایی است که موافق و مخالفان دوآتشه بسیار دارد، البته 
آذرماه امسال حسن روحانی- رئیس جمهور کشورمان- در سفر 
استانی به سمنان، حجت را بر دولتی ها تمام کرد و افزود: »از نظر 
دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان بر طرف 
شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. از فردا 
صبح اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز 

کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا 
امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.«

اگرچه رئیس جمهور دولت دوازدهم از برطرف شدن همه موانع 
پیش روی انتقال آب خزر به سمنان و آمادگی کامل دولت برای 
اجرای این طرح سخن می گوید، اما عیسی کالنتری - معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- در 
گفت وگویی با ایسنا اعالم کرد: وزارت نیرو هنوز به طور رسمی آبی 
برای انتقال از خزر به سمنان تخصیص نداده است. وی با تاکید 
بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال آب تنها با هدف 
تأمین آب شرب و بهداشت موافقت می کند، تصریح کرد: با انتقال 

آب به منظور تأمین آب برای مصارف کشاورزی مخالف هستیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح انتقال 

زیست  ارزیابی  گزارش  باید  حتماً  سمنان  به  خزر  دریای  آب 
محیطی داشته باشد، تاکید کرد: برای اجرای این طرح، حتماً باید 
ضوابط زیست محیطی رعایت شود، البته تاکنون برای انتقال آب 
دریای خزر به سمنان، وزارت نیرو آبی تخصیص نداده است. در 
صورت تخصیص وزارت نیرو، سازمان محیط زیست ضوابط زیست 

محیطی را ابالغ می کند.
کالنتری در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان محیط زیست 
با انتقال آب برای مصارف صنعتی موافق است؟، گفت: راه اندازی 
صنعت بسیار پرهزینه است، اما اگر رونق صنعت از طریق آب 
انتقالی، توجیه اقتصادی داشته باشد و با ضوابط زیست محیطی 

سازگار باشد؛ ایرادی ندارد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان استان های شمالی کشور از مخالفان 

جدی طرح انتقال آب خزر به سمنان هستند، این مخالفت به 
حدی است که علی محمد شاعری -نماینده مردم بهشهر، نکا و 
گلوگاه در مجلس شورای اسالمی- چندی پیش گفته بود: »تا 
زنده ام اجازه انتقال آب دریای خزر را به سمنان نمی دهم.« این 
نماینده در گفت وگویی که در مهرماه سال جاری، با ایسنا داشت 
با اشاره به اینکه طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان نیازمند 
مجوز ارزیابی زیست محیطی است، گفت: تاکنون این مجوز در 
سازمان محیط زیست به تأیید نرسیده و مطالعات ارزیابی زیست 
محیطی این طرح صورت نگرفته است. به همین دلیل تا زمانی 
که مطالعات ارزیابی زیست محیطی درباره انتقال آب دریای خزر 
به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست نرسد، اجرای این طرح 

غیرقانونی است.

واکنش رئیس سازمان محیط زیست به انتقال آب خزر به سمنان


