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نوبخت:

وابستگی به نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد کم 
می شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: وابستگی به منابع حاصل از فروش 
نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد کمتر از امسال است.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: درآمد دالری نفت در بودجه سال 
آینده با احتساب نرخ ۸۰۰۰ تومانی ارز در سامانه نیما ممکن است درآمدهای نفتی را 

از نظر ریالی بزرگ نشان دهد اما وابستگی به نفت کم شده است.
وی با بیان اینکه امسال سهم دولت از درآمد نفتی ۲۷ میلیارد دالر است، گفت: در 
بهترین شرایطی که برای سال آینده پیش بینی شده درآمد نفتی دولت ۲۱ میلیارد 
دالر است؛ یعنی وابستگی به نفت در سال آینده حداقل ۲۸ درصد نسبت به سال 

جاری کمتر می شود.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، رییس این سازمان گفت: دلیل طرح محاسبه 
اغواکننده افزایش درآمدهای نفتی این است که سال گذشته هر دالری که به دست 
می آمد در ۳۵۰۰ تومان ضرب می شد )نرخ تسعیر ارز(، اما در سال آینده بخشی از آن 
برای تامین کاالهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت میلیارد دالر با 

نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما محاسبه می شود.
وی تصریح کرد: این موضوع ممکن است درآمدهای نفتی را از نظر ریالی بزرگ 
نشان دهد، اما اصل وابستگی به نفت در سال آتی از امسال حداقل ۲۸ درصد کمتر 

است.

احتمال کاهش بیشتر تولید نفت اوپک

وزیر انرژی الجزایر اعالم کرد مطمئن است قیمت نفت تا آوریل به ۶۵ تا ۷۰ 
دالر در هر بشکه بهبود خواهد یافت اما اگر تا آن زمان قیمت ها پایین ماند، 

اوپک پالس کاهش بیشتری در تولیدش صورت خواهد داد.
به گزارش ایسنا، مصطفی قیطونی در پاسخ به سوالی درباره ریزش قیمت نفت، به 
خبرگزاری APS  گفت:  اگر وضعیت حال حاضر مستلزم کاهش بیشتر تولید نفت 
باشد، ما این کار را انجام خواهیم داد. بهای معامالت نفت برنت از ۸۶.۷۴ دالر در 
اکتبر حدود ۴۰ درصد ریزش کرد و سال ۲۰۱۸ را در محدوده ۵۰ دالر به پایان برد.

اوپک به همراه متحدانش شامل روسیه به منظور تقویت قیمت ها، اوایل دسامبر 
موافقت کردند میزان تولید خود را مجموعا ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نیمه اول 
سال ۲۰۱۹ کاهش دهند. با توجه به ادامه رشد تولید نفت آمریکا که احتماال در سال 
۲۰۱۹ به باالی ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و همچنین نگرانیها 
نسبت به چشم انداز تقاضا برای نفت، این تولیدکنندگان قصد دارند در آوریل برای 

بازبینی شرایط بازار دیدار کنند.
وزیر انرژی الجزایر گفت: ما باید تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ صبر کنیم و 
نتایج توافق جدید کاهش تولید را مشاهده کنیم. وی در ادامه افزود: قیمت های نفت 

پیش از آوریل به ۶۵ تا ۷۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد.
قیطونی بر این باور است که قیمت مذکور برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
مناسب است با این حال اوپک مکررا تاکید کرده که قیمت خاصی را هدف نگرفته و 

تنها به عوامل عرضه و تقاضا متمرکز است.
طبق نظرسنجی اوپک پالتس، الجزایر حدود ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید می کند و در کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک حضور دارد.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اخیرا اظهار کرد اوپک پالس باید از واکنش 
شتاب زده به نوسانات اخیر قیمت های نفت اجتناب کرده و به جای آن به رصد 

بازار ادامه دهد.

کشف و شناسایی یک شبکه قاچاق سازمان یافته سوخت 
در خراسان شمالی

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از کشف و شناسایی یک شبکه 
قاچاق سازمان یافته سوخت در این استان خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت 
اإلسالم والمسلمین »جعفری« گفت: برخورد قاطع با عوامل قاچاق سازمان یافته 
سوخت انجام می شود. وی افزود: پدیده قاچاق، ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد ملی 
وارد می کند و سوخت و حامل های انرژی به طور قطع یکی از نیازمندی های اساسی 
مردم و منابع ملی بشمار می رود. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به 
این که در این باره پرونده قضایی تشکیل شده است، ادامه داد: این پرونده در دادسرای 
مرکز استان در حال رسیدگی است و مسئوالن باید با تقویت نظارت ها و تالش های 
بیشتر اجازه ندهند که عده ای افراد فرصت طلب و سودجو، منابع سوخت کشور را به 

راحتی در خارج از شبکه رسمی توزیع به فروش برسانند.
وی هشدار داد که دستگاه قضایی به طور جدی و بدون کوچک ترین اغماضی با 

متخلفین و مجرمین این حوزه برخورد خواهد کرد.

در پی خروج آمریکا از برجام اخبار

روس ها رفتند، پشت سرشان را هم نگاه نکردند؟!
با  پسابرجام  فضای  در  که  روسیه  نفتی  شرکت های 
ایرانی در صدر  با طرف  بیش ترین مشارکت و مذاکره 
لیست خواستگاران نفت و گاز ایران ایستادند و هرروز 
دریچه جدیدی برای حضور در این بازار باز می کردند، 
امروز که آمریکا در پشت پرده تعامل با ایران ایستاده، 
خبری از آن ها نیست و ظاهرا بساط خود را از بازار نفت 

ایران جمع کرده اند.
به گزارش ایسنا، بعد از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی 
توسط ایران، شرکت های روسی به مرور زمان پای میز مذاکره 
روس نفت،  اویل،  لوک  راستا شرکت های  این  در  و  نشستند 
با شرکت ملی  زاروبژنفت، تات نفت، گازپروم و گازپروم نفت 
نفت ایران، تفاهم نامه هم امضا کردند. میدان های منصوری، 
جنوبی،  پارس  نفتی  الیه  مارون،  یاران،  کیش،  تیمور،  آب 
کوپال، آبان، اسفندیار، پایدار غربی، دهلران، پارس شمالی، آذر، 
چنگوله و چشمه خوش، از جمله میدان هایی بودند که درباره 

آن ها با شرکت های روس مذاکره شده بود.
البته این مذاکرات بی نتیجه نبود و در روزهای پایانی سال 
تولید  افزایش  بازیافت،  بهبود  قرارداد  امضای  شاهد   ،۱۳۹۶
بین شرکت  پایدار غرب  و  آبان  نفتی  میادین  بهره برداری  و 
ملی نفت ایران و شرکت های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی 

ایران بودیم.
خرید نفت ایران توسط روسیه روی دیگر سکه تعامالت نفتی 
دو کشور بود و در دیداری که بین بیژن زنگنه - وزیر نفت 
کشورمان و الکساندر نواک - وزیر انرژی روسیه در اواخر سال 
۱۳۹۵ صورت گرفت، قرار شد نفت ایران به یک شرکت روسی 
و برای مقاصد خارج از روسیه فروخته  شود و ۵۰ درصد پول 
فروش نفت به روسیه، به صورت نقدی تحویل ایران داده و ۵۰ 
درصد دیگر صرف خرید کاال و خدمات از روسیه شود که این 

موضوع نیز در مرحله اجرا قرار گرفت.
تمایل روس ها برای حضور در صنعت نفت ایران، غیرقابل 
رئیس  دستیار   - اوشاکوف  یوری  طوری که  به  بود،  انکار 
این  گاز  و  نفت  اعالم کرد که شرکت های  روسیه  جمهوری 
کشور می توانند بیش از ۵۰ میلیارد دالر در توسعه میدان های 

نفت و گاز ایران سرمایه گذاری داشته باشند.
دریچه دیگری که پیش از خروج آمریکا از برجام در تعامالت 
به  تمایل شرکت روسنفت  و روس گشوده شد،  ایران  نفتی 

سرمایه گذاری در منطقه زاگرس بود. در این راستا یک سند 
رسمی دولت روسیه نشان داد شرکت روسنفت به سرمایه گذاری 
در نفت و گاز منطقه زاگرس در ایران تمایل دارد .طبق سند 
یاد شده که در یکی از پایگاه های اینترنتی دولت روسیه منتشر 
از میانه ماه فوریه سال جاری میالدی، روسنفت قصد  شد، 
داشته فرصت های اکتشاف و تولید نفت در منطقه زاگرس را 
بررسی کند. حتی در سال ۲۰۱۷ میالدی، روسنفت و شرکت 
ملی نفت ایران برای همکاری در چند پروژه راهبردی در ایران 
با ارزشی تا سقف ۳۰ میلیارد دالر، به توافق اولیه دست یافتند.

به عبارت دیگر صنعت نفت ایران، تقریبا دیگر وجهی نداشته 
که روس ها به آن وارد نشده باشند. از توسعه میادین گرفته تا 
تولید و فروش نفت و غیره. اما همین روس ها با خروج ترامپ از 

برجام و بعد از این که آمریکا همه کشورهایی که با ایران تعامل 
نفتی داشتند را تهدید به تحریم کرد به مرور زمان و چراغ 

خاموش از صنعت نفت ایران پا پس کشیدند.
در ابتدا و کم تر از یک ماه بعد از این که ترامپ از برجام خارج 
شد، شرکت لوک اویل روسیه که دومین تولیدکننده بزرگ 
نفت در روسیه است، اعالم کرد که در حال حاضر به دلیل 
تهدید تحریم های آمریکا علیه کمپانی ها تصمیم ندارد بر اساس 
طرح های توسعه پروژه ها در ایران عمل کند و همه فعالیت های 
خود را متوقف کرد. زاروبژنفت و روس نفت دیگر شرکت های 
روسی بودند که به دلیل تحریم های آمریکا بازار نفت ایران را 
ترک کردند و دیگری خبری از آن همه اشتیاق برای تعامل 

نفتی با ایران نیست.

روس ها درحالی بازار نفت ایران را ترک کرده و پشت سرشان 
را هم نگاه نکردند که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
ایران در نفت و گاز است و تالش  روسیه جدی ترین رقیب 
بگیرد.  منطقه  در  را  ایران  گازی  و  نفتی  مشتریان  می کند 
آن ها اعتقاد دارند روس ها ایران را هرگز نمی فروشند، اما به 
هر قیمتی که بشود اجاره می دهند .روس ها دلشان می خواهد 

ایران در بازار نفت کوچک شود تا سهم ما را بگیرند.
البته بسیاری بر این باورند که شرکت های روسی از نظر 
ضعیف تر  بسیار  غربی  شرکت های  به  نسبت  فنی  و  مالی 
هستند و هدف آن ها از سرمایه گذاری در کشوری مانند ایران 
توان سرمایه گذاری های  افزایش  و  تمرین در حوزه توسعه 

بین المللی است.

احداث بزرگ ترین برج تولید انرژی خورشیدی
بزرگترین برج تولید انرژی خورشیدی به ارتفاع ۲۶۰ متر در شیخ نشین  دوبی احداث خواهد شد. به گزارش ایسنا، دپارتمان برق دوبی اعالم کرد که برجی به ارتفاع ۲۶۰ متر، به منظور تهیه و تولید انرژی خورشیدی در شهرک تولید انرژی خورشیدی 

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، احداث می کند. این برج با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد درهم احداث می شود که با داشتن بیش از ۱۲۸ صفحه و پنل خورشیدی قادر است بیش از ۲۵۰ مگاوات برق تولید کند. این شهرک تولید انرژی خورشیدی از اوایل سال 
۲۰۱۸ میالدی در حال احداث است که دوبی تا سال ۲۰۳۰ میالدی بیش از ۵۰ میلیارد درهم در این مجتمع به منظور تولید انرژی خورشیدی هزینه خواهد کرد. این شهرک تا سال ۲۰۳۰ میالدی تکمیل و قادر است بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق تولید کند. چهارشنبه / ۱۲ دی۱۳9۷ / شماره ۳۱۸

رشد انفجاری شیل آمریکا رشد قیمت های نفت را محدود و تالش های 
اوپک برای کاهش تولید و حذف اشباع عرضه را بی اثر کرد.

به گزارش ایسنا، اوپک اکنون پیمان جدیدی با روسیه و سایر تولیدکنندگان 
غیراوپک برای مهار روند نزولی قیمت نفت بسته است. قیمت نفت برنت که شاخص 
قیمت جهانی است اکنون در محدوده ۵۰ دالر در هر بشکه قرار دارد که برای توازن 

بودجه تولیدکنندگان نفت خاورمیانه کافی نیست.
اما تبعات افزایش تولید نفت سبک آمریکا در جریان تجارت جهانی نفت انعکاس 
یافته و بازیگران بزرگ اوپک مانند عربستان سعودی را وادار کرد برای حفظ سهم 
بازارشان در آسیا که باارزش ترین بازار دنیاست و رشد مصرف سریعی را تجربه 

می کند، مبارزه کنند.
صادرات نفت سبک آمریکا به مدد رونق تولید شیل افزایش پیدا کرده و سهم 
بازار گریدهای سبکتری که عربستان و سایر اعضای اوپک به آسیا صادر می کنند 

را تصرف کرده است.
بعالوه تولید باالتر نفت در آمریکا به صادرات باالتر محصوالت نفتی منجر شده که 
در کنار صادرات باالتر فرآورده های نفتی چین، باعث ایجاد مازاد عرضه در آسیا شده 

و حاشیه سود پاالیش را در دسامبر به شدت کاهش داد.
طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام آمریکا در ماه های اخیر پی 
در پی رکوردشکنی کرده است و مجموع صادرات نفت آمریکا نیز در سال ۲۰۱۸ 

رکورد جدیدی را ثبت کرد.
طبق آمار شرکت کپلر، صادرات نفت سبک آمریکا به آسیا در سال ۲۰۱۸ با وجود 

توقف خرید نفت آمریکا از سوی چین، رشد کرده و از اوت نسبتا ثابت بود.
در حالی که اوپک برای دور جدید کاهش تولید از ابتدای ژانویه آماده شده است، 
عربستان سعودی تالش کرده سهم بازارش در آسیا را حفظ کند و اخیرا قیمت همه 
گریدهای خود برای فروش به آسیا را کاهش داد و همزمان قیمت همه گریدهای 
خود برای فروش به آمریکا، اروپای شمال غربی و مدیترانه را افزایش داد. بیشترین 
تخفیف آرامکوی عربستان برای مشتریان آسیایی برای گریدهای سوپر الیت و اکسترا 
الیت بود که نسبت به قیمت دسامبر به ترتیب ۲ دالر و ۱.۵۰ دالر در هر بشکه 
کاهش پیدا کردند. قیمت فروش رسمی عرب الیت، مدیوم و هوی نیز بین ۴۰ سنت 

تا یک دالر در هر بشکه کاهش یافت.
به گفته تحلیلگران، تخفیف بیشتر برای گریدهای سبک تر بیانگر تالش عربستان 
سعودی برای حفظ سهم بازار در آسیا بوده زیرا رقابت از سوی نفت سبک آمریکا 

تشدید شده است.
یک معامله گر نفت به "اس اند پی گلوبال پالتس" گفت: کاهش قیمت گریدهای 

سبک بسیار چشمگیر بوده است.
عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک همچنین با صادرات فزاینده فرآورده های 
نفتی از سوی آمریکا و چین مواجه شده اند که باعث اشباع عرضه بنزین و نفتا شده و 

به حاشیه سود پاالیش در آسیا را ضربه زده است.
در اوایل دسامبر، حاشیه سود پاالیش بنزین در سنگاپور که شاخص بازار آسیا 
است، ضررده شد و به پایین ترین سطح در برابر قیمت برنت از نوامبر سال ۲۰۱۱ 

کاهش یافت.

چین هم گویا سهمیه صادرات سوخت در سال ۲۰۱۹ را به میزان ۱۳ درصد 
افزایش داده که ممکن است اشباع عرضه این فرآورده را تشدید کند.

طبق آماری که از سوی بلومبرگ گردآوری شده است، میانگین صادرات ماهانه 
میعانات سبک آمریکا به آسیا شامل بنزین و نفتا در سال ۲۰۱۸، نسبت به دو سال 

گذشته تقریبا سه برابر شده است.

انجام  ایران  نفت  واردات  برای  به روپیه که  پرداخت  دارایی هند  وزارت 
می شود را از مالیات سنگین معاف کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این معافیت در ۲۸ دسامبر به اجرا گذاشته شد اما 
به پنجم نوامبر برمی گردد و به پاالیشگاه های هندی اجازه می دهد حدود ۱.۵ میلیارد 
دالر بدهی معوق به شرکت ملی نفت ایران را تسویه کنند. این بدهی از زمانی که 

تهران در اوایل نوامبر هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت، ایجاد شد.
این دو کشور در دوم نوامبر توافق دوجانبه ای را برای تسویه پول نفت از طریق بانک 

دولتی UCO و به روپیه هند امضا کردند.
با این حال درآمد یک شرکت خارجی که در یک بانک هندی سپرده گذاری 
می شود مشمول ۴۰ درصد مالیات تکلیفی و مالیاتهای دیگری شده که در مجموع به 
۴۲.۵ درصد بالغ می شود.این مساله توافق را برای ایران غیرقابل اجرا کرده بود و در 
نتیجه پرداخت پول از سوی پاالیشگاه ها تا زمان اعالم این معافیت متوقف شده بود.

طبق اسناد دولتی که از سوی رویترز مشاهده شده است، ایران می تواند از این پول 
برای تامین هزینه های خود شامل پول واردات از هند، تامین هزینه های کارکنان 
دولت در هند و سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های ایران و فاینانس دانشجویان 
ایرانی در هند استفاده کند. همچنین ایران می تواند با استفاده از این پول در اوراق 
بهادار دولت هند سرمایه گذاری کند. یک مقام دولتی هند که مایل نبود نامش فاش 
شود به رویترز گفت: در دور قبلی تحریمها ایران اجازه یافت از این پول برای واردات 
از هند استفاده کند اما این بار ما زمینه استفاده از این پول را به نفع هر دو کشور 
گسترش دادیم. سیستم پرداخت پول واردات نفت ایران به روپیه به هند کمک 

خواهد کرد تراز تجاری میان دو کشور را که به نفع ایران بود، بهبود دهد.
پرداختها به زودی آغاز خواهد شد

با این حال معافیت مالیاتی تنها شامل نفت خام بود و شامل واردات کاالهای 
دیگری مانند کود، گاز نفت مایع و موم نمی شود.

هند که بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین است بدنبال بسته شدن کانالهای 
بانکی به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، به پرداخت پول نفت ایران با استفاده از 

روپیه متوسل شده است.
یکی از مقامات وزارت نفت هند اعالم کرد اعالم این اطالعیه، محدودیت های 

پاالیشگاه های هندی برای پرداخت پول واردات نفت ایران را تسهیل می کند.
یکی از مقامات شرکت "ایندین اویل" که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران در 

هند است، اعالم کرد شرکتش پرداخت پول نفت ایران را از ژانویه آغاز خواهد کرد.
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران در اوایل نوامبر آغاز شد اما واشنگتن 
به هشت خریدار بزرگ نفت ایران از جمله هند برای ادامه وارداتش معافیت موقت 
داد. ارزش واردات نفت هند از ایران به حدود ۱۱ میلیارد دالر بالغ شده است و نفت 
در فاصله آوریل تا نوامبر سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد از واردات هند از ایران را 

تشکیل داد.

آب  منابع  پیوسته  به هم  مدیریت  دفتر  سرپرست 
حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: تراز 
آب دریاچه ارومیه در هفتم دی ماه، به ۱۲۷۰.۵۶ متر رسیده 
که نسبت به تراز سال گذشته، ۲۶ سانتی متر افزایش یافته 

است.
به گزارش ایسنا، کیاست امیریان اظهار کرد: حجم آب دریاچه 
نیز با حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نسبت به سال گذشته 

به رقم یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی افزود: وسعت دریاچه ارومیه ۲۰۷۰ کیلومتر مربع شده که 
نسبت به سال گذشته در همین روز حدود ۳۱۰ کیلومتر مربع 

افزایش داشته است.
سرپرست دفتر مدیریت منابع آب حوضه های آبریز دریای خزر 
و دریاچه ارومیه با اشاره به جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از 
منابع آب سطحی حوضه آبریز دریاچه و اجرای مصوبات کارگروه 
ملی نجات دریاچه ارومیه تصریح کرد: در این مدت با جمع آوری 
تعداد ۱۴۲۸ مورد موتورپمپ های حاشیه رودخانه، حجمی معادل 

۶۴ میلیون متر مکعب و با انسداد ۳۱۴ مورد استخرهای زهکش 
حاشیه رودخانه، حجمی معادل ۸ میلیون متر مکعب کاهش 

مصرف صورت گرفته است.
امیریان هم چنین از شناسایی ۳۶۹۳ مورد تصرف غیرمجاز 
در بستر و ۴۰۶ مورد ممانعت از برداشت های غیرمجاز که به 
۳۸ هکتار رفع تصرف از محدوده بستر منجر شده خبر داد و 
افزود: به منظور کاهش مصارف ۴۰ درصدی در حوضه آبریز 
ارومیه، در پایان چهارمین سال کاهش مصارف آب کشاورزی 
)۳۱ شهریور ۱۳۹۷( بالغ بر ۲۹ درصد از مصارف کشاورزی 
شبکه پایاب سدهای در حال بهره برداری کاهش داده شده، 
به طوری که مصارف کشاورزی از ۹۴۳ میلیون متر مکعب به 
کاهش  آبی ۹۶-۹۷  سال  پایان  تا  مکعب  متر  میلیون   ۶۷۰

یافته است.
وی با بیان این که کاهش مصارف کشاورزی خارج از شبکه 
توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست، اظهار کرد: در 
طول دوره اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه روی 

۶۳۷۸ حلقه چاه کنتور هوشمند نصب شده که موجب کاهش 
مصرف حدود ۶۷ میلیون متر مکعب شده است.

امیریان در خصوص رهاسازی آب از سدهای درحال بهره برداری 
در فصل غیرزراعی در طول سال های ۹۳ تا پایان سال آبی ۹۶-۹۷ 
گفت: برای تأمین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه در 
مجموع افزون بر ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون متر مکعب رهاسازی 
از سدها صورت گرفت و برای سال آبی ۹۸-۹۷ در مرحله اول 
رهاسازی با شروع در ۲۶ آبان ماه افزون بر ۹۲ میلیون مترمکعب 

رهاسازی انجام شده است.
بر اساس اطالعات سایت وزارت نیرو، سرپرست دفتر مدیریت 
منابع آب حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه با اشاره به 
در حال انجام بودن رهاسازی افزون بر ۶۲ میلیون مترمکعب در 
مرحله دوم که از ابتدای دی ماه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: 
برای مرحله سوم رهاسازی، بررسی های فنی در حال انجام بوده 
که با توجه به میزان بارندگی، پس از مصوب شدن آن در اواخر 

زمستان و اوایل بهار به اجرا در خواهد آمد.

۵۰۰ میلیون مترمکعب به حجم آب دریاچه ارومیه افزوده شد


