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 استخراج گاز طبیعی از شاه دنیز به 1۰۰میلیارد 
مترمکعب رسید

حجم استخراج گاز طبیعی از میدان  شاه دنیز  جمهوری آذربایجان طی 12 سال 
گذشته به 100 میلیارد متر مکعب رسید.

بر اساس گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از دفتر نمایندگی شرکت بریتیش 
پترولیوم در جمهوری آذربایجان، همچنین از سال 2006 میالدی تا به حال از میدان 

انرژی  شاه دنیز  بیش از 196 هزار بشکه میعانات گازی استخراج شده است .
در چارچوب نخستین مرحله توسعه میدان گازی شاه دنیز نخستین محموله گاز 
طبیعی در ماه دسامبر سال 2006 میالدی استخراج شده و از آن پس این فرآورده به 

بازارهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه صادر می شود .
در حال حاضر گاز طبیعی در میدان  شاه دنیز  از 16 چاه استخراج می شود و این 
میدان انرژی که در سال 1999 میالدی کشف شده و بزرگترین میدان گازی کشف 

شده از سوی بریتیش پترولیوم در جهان به شمار می رود .
بر اساس محاسبات زمین شناسی مجموع ذخایر گازی میدان  شاه دنیز  یک 

تریلیون متر مکعب و ذخایر میعانات گازی دو میلیارد متر مکعب برآورد می شود .
در قالب مرحله دوم توسعه میدان گازی  شاه دنیز  قرار است گاز طبیعی این میدان 

در سال 2020 میالدی از طریق داالن گازی جنوب به اروپا صادر می شود .
در چارچوب این مرحله باالترین حجم استخراج گاز طبیعی در این میدان به 26 

میلیارد متر مکعب و میعانات گازی به 120 هزار بشکه در سال خواهد رسید .
درحال حاضر از این میدان ساالنه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج 

می شود .
شرکت ملی نفت ایران با 10 درصد سهم یکی از سهامداران طرح توسعه میدان 

گازی  شاه دنیز  است.

شرکت بهارات هند خرید نفت ایران را از سر می گیرد
شرکت نفتی بهارات هند که از سه ماه پیش خرید نفت از ایران را متوقف 

کرده بود، از ماه آینده میالدی واردات خود را از سر می گیرد.
به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، سه منبع آگاه در 
صنایع نفتی هند گفتند که شرکت دولتی »بهارات« ماه آینده میالدی یک میلیون 

بشکه نفت از ایران خریداری می کند.
با از سرگیری خرید نفت ایران از سوی این شرکت پس از توقف سه ماهه، مجموع 

واردات نفت هند از ایران به 9 میلیون بشکه می رسد.
به گفته این منابع، در ماه فوریه )12 بهمن تا 11 اسفند( دو شرکت بهارات و 

هندوستان پترولیوم هر کدام یک میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می کنند.
آمریکا که به صفر رساندن صادرات نفتی ایران را در اولویت سیاست خود در قبال 
تهران قرار داده بود، هنگام اعمال دور دوم تحریم ها در 13 آبان ماه سال جاری 
مجبور شد از این سیاست عقب نشینی کرده و به 8 کشور از جمله هند معافیت از 

تحریم های نفتی ایران بدهد.
شرکت های هندی به محض دریافت معافیت واشنگتن، اقدام برای ازسرگیری 
واردات نفت ایران را آغاز کرده اند. شرکت ملی نفت هند نیز که در ماه جاری 
میالدی 5 میلیون بشکه نفت از ایران خریده، در ماه فوریه نیز همین مقدار واردات 

نفتی خواهد داشت.
همچنین شرکت پتروشیمی مانگلور هند که در ماه جاری میالدی 3 میلیون 
بشکه نفت از ایران وارد کرده، برای ماه فوریه قصد خرید 2 میلیون بشکه نفت را دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت سال جاری خروج کشورش از 
برجام را اعالم و دستور بازگشت تحریم های رفع شده به مدد این توافق علیه ملت 

ایران را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در راس یک هیات بلند پایه 
سیاسی و اقتصادی و جمعی از فعاالن بخش خصوصی دوشنبه شب وارد دهلی نو 

شد.
دیدار با مقامات هندی، شرکت در همایش تجاری مشترک تجار دو کشور، حضور 
و سخنرانی در کنفرانس بین المللی ساالنه گفت وگوی رایسینا از جمله برنامه های 

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در این سفر سه روزه است.
مدیران ارشد ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی وزیر امور خارجه را در این 

سفر همراهی می کنند.
کنفرانس بین المللی ساالنه گفت و گوی رایسینا )Raisina( یک کنفرانس چند 
جانبه است که از سوی اندیشکده بنیاد تحقیقات نظارتی هند برگزار می شود به 

مسائل چالش برانگیز جامعه جهانی می پردازد.
ظریف قرار است در این سفر در یک نشست تجاری به مدیریت کنفدراسیون 

صنایع هند نیز شرکت کند.

فراخوان ستاد نانو برای حمایت از طرح های با پتانسیل 
تجاری سازی

از  )نانومچ(  نانو  فناوری  تجاری سازی  برنامه  فراخوان  هفتمین  اعالم  با 
طرح های به  نمونه اولیه رسیده در حوزه فناوری نانو به منظور تجاری سازی، 

حمایت می شود.
به گزارش ایسنا بسیاری از طرح ها و ایده ها به مرحله  ساخت نمونه اولیه رسیده اند، 
اما به دلیل فقدان زیر ساخت و یا حمایت ویژه، به مرحله  تجاری سازی نمی رسند. 
از این رو از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور حمایت از تجاری سازی 
دستاوردهای حوزه  فناوری نانو، از طرح های فناوران و شرکت های فعال در این حوزه 

در قالب برنامه تجاری سازی فناوری نانو )نانومچ( حمایت می شود.
برنامه  نانومچ با رویکرد حمایت از طرح های به  نمونه  اولیه رسیده در حوزه  فناوری 
نانو، در هر سال طی فراخوان هایی اقدام به دریافت طرح های متقاضیان می کند و 

امسال هفتمین دوره آن با اعالم فراخوانی در حال برگزاری است.
فناوران، شرکت های نوپا، پژوهشگران و جامعه  دانشگاهی به  عنوان طرف عرضه 
و شرکت های صنعتی و سرمایه گذاران خطرپذیر و مستقل به عنوان طرف تقاضا از 
جمله مخاطبان این برنامه هستند و متقاضیان می توانند تا اول اسفند سال جاری 

ایده ها و طرح های خود را ارسال کنند.
پس از داوری، طرح هایی که پتانسیل تجاری سازی داشته باشند، وارد برنامه 
نانو مچ خواهند شد. طرح های پذیرفته شده در برنامه، مجموعه ای از تسهیالت 
و حمایت ها را در بازه  زمانی مشخص، بنا به نیاز هر طرح، دریافت می کنند 
تا بتوانند نمونه  اولیه خود را توسعه داده و آماده  ورود به صنعت و معرفی به 

سرمایه گذار شوند.

وضع آالیندگی در پایتخت انرژیاخبار

تجمع آالیندگی ها در عسلویه
با اشاره   مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
نبود  علت  به  گفت:  عسلویه  در  آالیندگی ها  تجمع  به 
زیرساخت های الزم برای پایش زیست محیطی در عسلویه 

این امر با مشکالتی مواجه است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها - هدی خرم آبادی: وضعیت 
آالیندگی در عسلویه سال ها است که محل بحث و اعتراض  و البته 
نگرانی ها است. مدتها است که به گفته ساکنان منطقه، خبری از 

هوای پاک نیست.
وقتی صحبت از آالیندگی در عسلویه می شود، آماری از میزان 
اینکه چند روز در سال هوای پاک در عسلویه  و  آالیندگی ها 
استنشاق می شود، اعالم نمی شود و فقط درباره موضوع بدیهی 

آالیندگی در عسلویه مطالبی منتشر می شود.
برای آگاهی از اقدامات اداره کل حفاظت از محیط زیست به 
منظور کاهش آالیندگی ها در عسلویه به سراغ مدیرکل محیط 

زیست استان بوشهر رفتیم و نظر او را در این باره جویا شدیم.
فرهاد قلی نژاد اظهار داشت: برای بهره برداری از میدان گازی 
مشترک با قطر، صنایع در مدت 35 ماه فرصت استقرار در منطقه 
را داشتند، به همین علت مهلت پرداختن به ضوابط زیست محیطی 
برای آنها فراهم نمی شود و مجوزی هم برای آنها صادر نمی شود 
که در ادامه همین نداشتن مجوز، زمینه ساز تخلفات و مشکالت 

بعدی شده است.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: ما در منطقه با 
حجمی از آالیندگی ها اعم از آالیندگی هوا، خاک و دریا روبه رو 
هستیم که فارغ از آالیندگی واحدها به صورت مجزا، کنار هم قرار 
گرفتن این مجموعه ها، منجر به تجمع آالیندگی شده و این ناشی 

از استقرار بیش از حد صنایع در یک محدوده جغرافیایی است.
وی با اشاره به اینکه آالیندگی هوا از حساس ترین منابع آلودگی 
است، تصریح کرد: بحرانی ترین شاخص آلودگی هوا، ترکیبات 
سولفور یا so2، پس از آن فلرینگ ها و در درجه سوم نشتی های 
ناشی از سیستم ها و بخشی از آلودگی ناشی از تکنولوژی مورد 

استفاده در صنایع و آلودگی پسماند و فاضالب ها است.
پتروشیمی ها وضعیت بحرانی ندارند

قلی نژاد درباره ورود فاضالب و پسماند صنایع به دریا توضیح 
داد: در حال حاضر پتروشیمی های مستقر در منطقه به فاضالب 

مرکزی مبین متصل هستند و فاضالب آنها تصفیه می شود.
پتروشیمی ها وضعیت بحرانی ندارند ولی پساب ها و فاضالب ها 
مسئله ساز هستند، پاالیشگاه ها تصفیه خانه دارند اما این فرایند به 

صورت کامل انجام نمی شود
وی ادامه داد: پتروشیمی ها وضعیت بحرانی ندارند ولی پساب ها 
که  چند  هر  هستند،  مسئله ساز  پاالیشگاه ها  فاضالب های  و 
پاالیشگاه ها نیز تصفیه خانه دارند اما این فرایند به صورت کامل 
انجام نمی شود و نیاز به راه اندازی یک فاضالب مرکزی است که در 

حال پیگیری این تصفیه خانه هستند.
آلودگی  به  اشاره  با  بوشهر  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
پسماندها خاطرنشان کرد: مجوز الزم برای راه اندازی نخستین 
لندفیل بازیافت پسماند استان در منطقه مجوز گرفته و مکان یابی 

آن هم انجام شده است.
رها  دریا  در  از عسلویه  پسماندی  گونه  هیچ  کرد:  بیان  وی 
نمی شود و طی بازدیدهای مکرری که از منطقه انجام داده ایم، 

پسماندها از طریق شرکت های بازیافت معتمد به استان های دیگر 
منتقل می شوند.

دفن پسماند به صورت غیرمجاز
قلی نژاد ادامه داد: ناگفته نماند، در روند همین بازدیدها متوجه 
شدیم که برخی واحدها پسماندهای خود را به صورت غیر مجاز 
دفن می کنند، از این رو شکواییه حقوقی خود را به مراجع تنظیم 

کرده ایم تا سیر قانونی خود را طی کند.
اگر متوجه شویم واحدی پسماند خود را به دریا می ریزد یا 
هر گونه تخلف دیگری را مرتکب می شود برابر قانون با آنها رفتار 

خواهیم کرد
ی از گزارشی با عنوان مدیریت اثرات توسعه نام برد و درباره 
این گزارش توضیح داد: برای ساخت پتروشیمی یا واحد جدید 
نیاز به گرفتن مجوزهای زیست محیطی است و اگر واحدی ساخته 
شده باشد، باید اقداماتی را به منظور کاهش آالیندگی های خود 

انجام دهد.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: امیدواریم با این 
گزارش که در حال حاضر به سازمان محیط زیست ارسال شده تا 
راهکارهای پیشنهادشده در آن برای کاهش و کنترل آالیندگی ها 
با یک ضمانت نامه اجرائی به تائید و تصویب برسد و پس از آن با 
دادن فرصت به صنایع، فرایند صدور مجوز برای آنها طی شود، 
شاهد اتفاقات خوبی در منطقه باشیم و بتوانیم پاسخ فریاد چندین 

ساله بومیان را اجابت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه شرکت نفت را مکلف کرده ایم تا مجوز 
زیست محیطی پاالیشگاه ها را بگیرد، خاطرنشان کرد: پرونده تخلف 

واحدها  است،  واحدهای صنعتی کنگان در جریان  از  تعدادی 
ملکفند حداقل ها را رعایت کنند و اگر متوجه شویم واحدی 
پسماند خود را به دریا می ریزد یا هر گونه تخلف دیگری را مرتکب 

می شود برابر قانون با آنها رفتار خواهیم کرد.
راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی

قلی نژاد بیان کرد: یکی از مهمترین مشکالت ما در عسلویه، 
پایش زیست محیطی است. به علت نبود زیرساخت های الزم در 
عسلویه این امر با مشکالتی مواجه است و نمی توان به قطع و یقین 
آماری از آالیندگی ها اعالم کرد اما امیدواریم طی ماه های آینده 
با راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی از طرف سازمان محیط 

زیست در عسلویه بتوانیم منطقه را به صورت روزانه رصد کنیم.
باید واقعیت را بپذیریم، نه به آالیندگی ها بی توجه باشیم که 
جبران را غیر ممکن کند و نه بیش از حد درباره آن بزرگ نمایی 

کنیم
به گفته مدیرکل محیط زیست استان بوشهر، تا کنون همکاری 
صنایع و به ویژه پتروشیمی ها در بحث پایش آنالین خوب بوده 
است. در یک سال اخیر هیچ گونه صنعتی بدون مجوز فعالیت 
نکرده و در صورت فعالیت برای آن واحد اخطاریه صادر کرده 
و مانع از فعالیتش شده ایم. یکی از این موارد تخلف واحدی در 
کنگان بود که به صورت غیر قانونی به استحصال دریا مبادرت 

ورزیده بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه محیط زیست به تنهایی متولی 
دریا نیست، یادآور شد: هر چند در باور عموم، مسئولیت حفاظت 
از دریا بر عهده محیط زیست است اما واقعیت و قانون تائید کننده 

منابع  دریانوردی،  و  بنادر  اداره  مانند  ارگان هایی  که  است  آن 
طبیعی، وزارت نیرو و اداره آب متولیان دریا هستند که هر کدام 
با توجه به چارچوب های حوزه خود باید به موضوع استحصال دریا 

ورود کنند و همه مسئولیت را بر دوش محیط زیست نگذارند.
کاهش آالیندگی تنها برای کارکنان یا بومیان نیست

قلی نژاد تصریح کرد: در سایه همکاری نهادها است که می توان 
از منابع طبیعی حفاظت کرد. همین چند وقت پیش از یکی از 
شهرداری های استان به سبب استحصال غیر قانونی دریا شکایت 
کرده ایم و مکاتبات الزم را در خصوص قوانین و الزامات حفاظت از 

دریا به استانداری و شهرداری ها ارسال کرده ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی ها از میزان آالیندگی ها 
در منطقه بجاست یا خیر، گفت: باید واقعیت را بپذیریم، نه به 
را غیر  این بی توجهی، جبران  باشیم که  آالیندگی ها بی توجه 

ممکن کند و نه بیش از حد درباره آن بزرگ نمایی کنیم.
به گفته مدیرکل محیط زیست استان بوشهر، با استقرار مرکز 
فراهم  آالیندگی ها  میزان  اعالم  امکان  زیست محیطی  پایش 
می شود و با شناسایی دقیق منابع آالینده می توان آنها را کنترل 

کرد.
وی تصریح کرد: چاره امر این است که مسئوالن و مدیران همه 
واحدهای صنعتی و منطقه بپذیرند که کاهش آالیندگی تنها 
برای کارکنان یا بومیان نیست، برای همه کسانی است که هوای 
پاک حق آنها است، پس برای محقق شدن حق همگانی مان، 
مسئولیت پذیرتر باشیم. امیدوارم شاهد اتفاقات خوبی برای عسلویه 

باشم. 

 تک روستای بی برق تهران روشن می شود
سرخ دشت، تنها روستای تهران در بین ۳۲ شهر و ۷۵۵ روستای این منطقه است که ساکنان آن هنوز بدون برق زندگی می کنند. روستانشینان دو سال است که جدی تر از گذشته چشم به راه نشسته اند تا بلکه با تاریک شدن رنگ آسمان، کوچه 

پس کوچه های روستا روشن شود؛ انتظاری که به نظر می رسد در حال به بار نشستن است و به گفته مسئوالن، همزمان با دهه فجر امسال رنگ سرخ این روستا، طالیی خواهد شد.
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توزیع 9۲4 هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال 1۳9۳ تا 
سال 1۳9۷ شماره گذاری شده و طی این سال ها به دالیل مختلف به دست 
صاحبانشان نرسیده و در شرکت پست جامانده بود، اکنون از سوی این 

شرکت درحال انجام است.
به گزارش ایسنا، با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت، فرآیند ثبت نام کارت 
سوخت المثنی در بازه زمانی حدود یک ماهه، از سوم آذر تا اول دی ماه انجام شد و 
طبق آخرین آمار حدود سه میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام 

کردند.
این کارت سوخت برخی خودروهایی بود که سال های 93 تا 9۷ شماره گذاری 
شده بودند، به دست مالکان نرسیده و در شرکت پست جا مانده بود. به همین 
دلیل، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
ایران،  اسالمی  پست جمهوری  با شرکت  آمده  عمل  به  هماهنگی  به  باتوجه 
مالکان کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت های شماره گذاری شده 
سال های 1393 تا 139۷ که پیش از این توسط پست توزیع و برگشت خورده 

WWW.POST.( است، می توانند به سایت اینترنتی شرکت پست به نشانی
IR( مراجعه و با درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در 
سامانه  یگیری مرسوالت سازمانی از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت 

خود مطلع شوند.
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی - با بیان این که 92۴ هزار کارت سوخت در شرکت پست مانده است، به ایسنا 
گفت: تا کنون 5۷ هزار کارت سوختی که در شرکت پست مانده بود، توزیع شده و 

این فرآیند توسط شرکت پست به صورت روزانه در انجام است.
به گفته وی آدرس برخی مالکان طی این سال ها تغییر کرده و شرکت پست 

درحال غربال اطالعات است.
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در ادامه به این سوال که 
دلیل این که شرکت پست از مالکان در ازای تحویل کارت سوختشان 10 هزار تومان 
دریافت می کند، چیست،  پاسخ داد: این هزینه صدور کارت و متعلق به شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی است.

موسسه مالی گلدمن ساکس پیش بینی کرد که قیمت مس در بازار لندن 
با وجود ضعفی که در ابتدای سال داشت، امسال به ۷۰۰۰ دالر در هر تن 

صعود خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، قیمت مس برای تحویل سه ماهه در بازار لندن در سوم 
ژانویه به 5855 تا 5860 دالر در هر تن رسیده بود که پایین تر از رکورد پایین 
5862 تا 586۴ دالر در سال 2018 بود. گلدمن ساکس قیمت مس در مدت 
سه ماه آینده را از 6500 به 6100 دالر در هر تن و ظرف شش ماه آینده را از 
۷000 به 6۴00 دالر در هر تن کاهش داد اما تاکید کرد که قیمت مس تا پایان 

سال 2019 به ۷000 دالر صعود خواهد کرد. قیمت مس در بازار فلزات لندن 
آخرین بار در فوریه سال 2018 در باالی مرز ۷000 دالر در هر تن معامله شد. 
واحد تحقیقات کاالی گلدمن ساکس در یادداشتی اعالم کرد با توجه به این که 
اقتصاددانان ما پیش بینی کرده اند رشد اقتصادی چین در فاصله مارس تا آوریل 
به پایین ترین حد خود خواهد رسید و ابهامات پیرامون زمان و ابعاد واکنشهای 
سیاستگذاران، فلزات صنعتی با موانعی روبرو خواهند بود و قیمت آنها در سه 

ماهه نخست سال 2019 نوسان خواهد داشت.
با این حال این بانک پیش بینی کرد سیاستهای چین، واردات مس قراضه را 

از ژوییه سال 2019 محدود خواهد کرد و تقاضا برای ساخت خانه، از قیمت 
مس پشتیبانی می کند. گلدمن ساکس میانگین قیمت مس را 6۴50 دالر در 
هر تن در سال 2019 پیش بینی کرد که تقریبا با میانگین قیمت سال 2018 
برابر است. برای این که قیمت مس به 5000 دالر در هر تن سقوط کند، الزم 
است که دالر آمریکا 5 درصد گران تر شود و نفت برنت به ۴2 دالر در هر بشکه 
کاهش پیدا کند. یک تولیدکننده ژاپنی گفت: مس در طول سال 2018 باالی 
6000 دالر بود بنابراین مشاهده این که سال 2019 را در پایین این رقم آغاز 

کرد، شوکه کننده بود.پ

وزارت  آبفای  و  برنامه ریزی کالن آب  معاون مدیرکل دفتر 
نیرو گفت: با حمایت از کشت فراسرزمینی مشروط به تولید 
برای  شرایط  کشور،  به  آن  واردات  و  کشاورزی  محصوالت 

امنیت پایدار غذایی فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هدایت فهمی، با 
تاکید بر اینکه بررسی ها، لزوم تجدیدنظر در سیاست های مدیریت 
منابع آب به خصوص در بخش کشاورزی را آشکار می کند، گفت: 
اقدام های صورت گرفته در دهه های اخیر، با تمرکز بر ایجاد منابع 
و  سیاستگذاران  نظر  مورد  وسیعی  و  گسترده  به طور  آب  جدید 
برنامه ریزان بخش آب کشور قرار گرفته است. وی، تقویت جایگاه 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به منظور کنترل و حل بحران آب 
را یکی از ساز و کارهای حکمرانی خوب معرفی کرد و گفت: الزم 

است به منظور جلوگیری از کاهش کارایی و دچار نشدن کارگروه 
به روزمرگی، اوالً اعضای کمیته تخصصی کارگروه، با اضافه نمودن 
افراد استراتژیست تقویت شود، ضمن اینکه برنامه ها و راهکارهای 
بخش های مختلف به مثابه برنامه مشترک تمام دستگاه های مرتبط 
در کارگروه استانی، بر اساس سقف مصارف آب به میزان ۷0 درصد 
معاون مدیرکل دفتر  تدوین شود.  و  تهیه  منابع آب تجدیدپذیر، 
برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، تصریح کرد: ضمانت اجرای 
برنامه مشترک سازگاری با کم آبی، درک و فهم مشترک از موضوع، 
مسئولیت مشترک، تصمیم گیری مشارکتی، شفافیت در همه مراحل، 
پاسخگویی، اقدام و عمل و یادگیری مشارکتی است. فهمی، امنیت 
اگرچه  افزود:  و  دانست  غذایی  امنیت  برای  را شرط ضروری  آبی 
خودکفایی کشور در زمینه محصوالت اساسی غذایی الزاماً به منزله 

دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیست، اما تامین امنیت غذایی پایدار 
در کشور نیازمند وجود یک راهبرد شفاف در خصوص امنیت غذایی 
به شکل مدرن آن است. وی با بیان اینکه تولید مواد غذایی، بهره وری، 
عملکرد بخش کشاورزی، واردات و صادرات، درآمد ملی و قیمت ها در 
سطح کالن تابع جمعیت )نرخ رشد( است، اظهار داشت: با حمایت از 
کشت فراسرزمینی مشروط به تولید محصوالت کشاورزی و واردات 
آن به کشور و نیز، منظور نمودن صادرات و واردات آب مجازی در 
سیاست گذاری صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنعتی، 

شرایط برای امنیت پایدار غذایی فراهم خواهد شد.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو 
محصوالت  در  اتکایی  خود  رویکرد  با  غذایی  امنیت  درخصوص 
استراتژیک کشاورزی گفت: مطابق بررسی های انجام شده از اوایل 

دهه 1960 به بعد، بیشترین عامل افزایش تولید کشاورزی مربوط 
به افزایش عملکرد محصول است؛ بنابراین تولید بیشتر با آب کمتر، 
ساده ترین و کم هزینه ترین راه تامین امنیت غذایی محسوب می شود.

فهمی، صرفه جویی در مصرف آب در تمام مراحل زنجیره تامین، از 
تولید تا مصرف، به منظور حصول اطمینان از بهره وری آب را ضروری 
دانست و خاطرنشان کرد: چنانچه کارایی استفاده از آب در بخش 
کشاورزی، همان حداکثر ۴۴ درصد اعالم شده توسط وزارت جهاد 
کشاورزی درنظر گرفته شود، هنوز برای رسیدن به راندمان 60 تا 65 
درصد کارهای زیادی باید صورت گیرد. چنانچه کارایی مصرف آب در 
بخش کشاورزی 10 درصد افزایش یابد، حدود ۷.5 میلیارد مترمکعب 
در مصرف خالص آب صرفه جویی شده و حجمی معادل حدود 3۷ 

سد با ظرفیت سد کرج ایجاد می کند.

یک مقام مسئول مطرح کرد

امنیت آبی شرط ضروری برای امنیت غذایی است


