
آمار و ارقام ۴۰ ساله صنعت پتروشیمی در ایران

 با حضور معاون اول رییس جمهوری؛

چهار نیروگاه خورشیدی در همدان بهره برداری شد

4انرژی

صف نفتکش های حامل نفت ونزوئال در خلیج آمریکا

که  ونزوئال  نفت  بشکه  میلیون  حدود ۷  حامل  نفتکش های  از  ناوگانی 
محموله برخی از آنها پیش از اعالم تحریم های واشنگتن خریداری شده 
بود و برخی دیگر منتظر دریافت پول از خریداران هستند در خلیج مکزیکو 

صف کشیده اند.
به گزارش ایسنا، اقدام هفته گذشته دولت دونالد ترامپ برای وضع تحریم ها علیه 
صادرات نفت شرکت دولتی PDVSA  با هدف تحت فشار قرار دادن دولت نیکوالس 

مادورو، رئیس جمهور ونزوئال صورت گرفته است.
هدف از این تحریم ها جلوگیری از پرداخت پول توسط پاالیشگاه های آمریکایی به 
حساب های شرکت PDVSA است که تحت کنترل دولت قرار دارند. یک دلیل 
سرگردانی نفتکش های متعدد، ابهامات نسبت به وضعیت پرداخت پول است. آمریکا 

روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ونزوئال را خریداری می کند.
مشتریان آمریکایی شرکت PDVSA تحت تحریم ها، ملزم شده اند پول خرید 
نفت خود را در حساب های امانی واریز کنند که هنوز ایجاد نشده اند. این پول ها تحت 
کنترل خوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال خواهند بود که از سوی آمریکا، 
اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای منطقه آمریکای التین به عنوان رئیس جمهور قانونی 

ونزوئال حمایت می شود.
بر اساس آمار رفینیتیو آیکان، هفته جاری بیش از ده ها نفتکش در خلیج مکزیکو 
یا خارج از آب های ونزوئال لنگر انداختند زیرا حمل کنندگان این محموله ها منتظر 

پرداخت پول و محل تحویل از سوی خریداران بودند.
معامله گران می گویند برخی از این محموله ها به عنوان مخازن شناور از سوی 
خریدارانی مورد استفاده قرار گرفته اند که از شرایط موجود پیش از وضع تحریم ها 

بهره برده و از شرکت PDVSA نفت خریداری کرده اند.
یک معامله گر به رویترز گفت: پیش از این که تحریم ها اعالم شود، محموله های 
زیادی از نفت ونزوئال در خلیج مکزیکو وجود داشت. سایرین نیز سرگردان مانده اند 

زیرا دارندگان این محموله ها به دلیل تحریم ها نمی توانند خریداری پیدا کنند.
نفتکش ها توسط خریداران آمریکایی نفت ونزوئال شامل شورون، سیتگو پترولیوم 
که واحد پاالیش شرکت PDVSA است و والرو انرژی و شرکت های بازرگانی که 

نفت را به پاالیشگاه ها می فروشند چارتر شده اند.
از سوی دیگر چندین نفتکش که هفته ها منتظر بارگیری نفت به مقصد آمریکا 

بودند اوایل هفته جاری بندر خوزه ونزوئال را بدون بارگیری نفت ترک کردند.
حضور نفتکش ها در آب های خلیج مکزیکو به دنبال محدودیت هایی که اطراف 
بنادر ونزوئال برای اجازه بارگیری به نفتکش ها ایجاد شده، رشد کرده است. خارج از 
آب های آمریکا نیز نفتکش هایی حامل نفت ونزوئال وجود دارند که در آب های کارائیب 

و اروپا توقف کرده اند.

واکنش پدر کویرشناسی ایران به انتقال آب خزر به سمنان؛

اگر می خواهید استانی را نابود کنید به آن آب بدهید
پدر علم کویر شناسی ایران با ابراز مخالفت همه جانبه از انتقال آب چه از 
سدها به استان های همجوار در گذشته و چه انتقال آب دریا به کیلومترها 
دورتر در حال حاضر، تصریح کرد: بارها به مدیران در مورد پیشنهادهای 
آنان هشدار داده شد که اگر می خواهید استانی را نابود کنید به آن آب 

بدهید.
پروفسور پرویز کردوانی در گفت وگو با ایسنا با ذکر مثالی در تشریح نابودی 
استان های هدف انتقال آب توضیح داد: پدر خانواده اگر بی دریغ و بدون مالحظه 
پول در اختیار پسرش قرار دهد، بدون شک آن فرزند منحرف شده و از دست خواهد 
رفت چراکه پول داده ولی روش درست استفاده و مصرف را به فرزند خود نیاموخته 
است. وی، مشکالت کم آبی استان هایی نظیر خوزستان، اصفهان و یزد را مصداق 
واقعی این مثال قلمداد کرد و افزود: آب انتقال پیدا کرد اما در لوله ها و شلینگ ها 
بنابراین شاهدیم که این استان ها مشکالتشان بیشتر شده و در معرض خشکسالی 
کامل قرار دارند. وی با اشاره به موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان، بر استفاده 
صحیح و مناسب از آب، تاکید و اظهار کرد: اگر روش های استفاده از آب تغییر پیدا 
نکند و اصالح نشود هر اندازه منابع آبی جدید نیز فراهم کنیم باز هم توسط مردم 

مصرف شده و به اتمام خواهد رسید.
انتقال آب دریا اساساً رویکردی اشتباه است

کردوانی، موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان را بیشتر یک کشمکش سیاسی 
تلقی کرد و افزود: اصوالً انتقال آب مشکل گشا نیست و این اتفاق به نوعی جنبه 
سیاسی دارد، در واقع نوعی چشم و هم چشمی مابین استان ها بر سر انتقال آب دریا 
بوجود آمده است. این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان رئیس 
جمهور در مورد انتقال آب خزر به سمنان برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی 
تصریح کرد: گسترش کشاورزی در کویر توجیه نداشته و اقتصادی نیست، در مورد 
استفاده شرب و صنعت هم اگر روش های مصرف همان شیر آب و شلنگ باشد 

مشکل حل نشده و آب انتقالی به هر اندازه ناکافی است.
رئیس کمیته بیابان زدایی انجمن متخصصان محیط زیست ایران با عدم تائید 
پروژه های در دستورکار وزارت نیرو در زمینه انتقال آب خاطرنشان کرد: پروژه هایی 
نظیر انتقال آب خزر به سمنان و همچنین احداث ۹۰۰ کیلومتر کانال آب به گل گهر 
سیرجان و در ادامه به چادرملوی یزد و پروژه انتقال آب به خراسان جنوبی و رضوی 

از خلیج فارس و دریای عمان مشکل کم آبی را رفع نخواهد کرد.
وی به بررسی تصمیمات گرفته شده در حوزه برداشت و استفاده از منابع آبی در 
گذشته و امروز کشور پرداخت و اظهار کرد: مدیران مرتبط در موضوع آب یعنی وزیر 
آب و برق رژیم گذشته و وزارت نیروی فعلی، با مطالعه اوضاع آبی و محدودیت های 

موجود ۳ تکنولوژی را در گذشته تبیین کردند.
پدر علم کویرشناسی ایران، حفر چاه های نیمه عمیق و عمیق را یکی از تکنولوژی ها 
و دستاورد وزارت آب و برق رژیم گذشته معرفی کرد و افزود: با به وجود آمدن این 
تکنولوژی و تأسیس شرکت های متنوعی که این فنآوری را در اختیار داشتند مردم 

از قنات فاصله گرفته و به برداشت بی رویه از منابع آبی روی آوردند.
هیچگونه هشدار برای استفاده غیرمجاز از چاه ها در نظر گرفته نشد

کردوانی با اشاره به اینکه هیچگونه هشدار، توصیه و منعی برای استفاده غیرمجاز 
از چاه ها در نظر گرفته نشد، ادامه داد: با برداشت دلخواه و اصراف در این بخش، 
اکنون بیش از ۷۰۰ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در کشور به وجود آمده که 
استفاده و برداشت این منابع در بسیاری از نقاط هم اکنون ممنوع اعالم شده است.

استاد نمونه دانشگاه تهران، دومین تکنولوژی را سدسازی و انتقال آب به نقاط 
خارج از حوزه سدها، عنوان و تاکید کرد: پیشینه سدسازی در ایران به ۲۰۰۰ سال 
قبل و دوران هخامنشی باز می گردد اما با این تفاوت که در آن زمان کانالی برای 
انتقال آب به مکانی دیگر وجود نداشت و فقط در پایین دست مورد بهره برداری 

قرار می گرفت.

رییس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرداخبار

آزادسازی قیمت بنزین در کنار پرداخت یارانه نقدی
اصلی ترین  از  یکی  می آید،  بنزین  قیمت  سر  بر  آنچه 
اقتصاد  آن  دنبال  به  و  بودجه  که  است  سوال هایی 
ایران در هفته های گذشته با آن درگیر بوده و با وجود 
آنکه دولت عمال موضوع افزایش نرخ این حامل انرژی 
در سال پیش رو را نه تایید و نه رد می کند، اما هنوز 
این  آینده  برای  طرح ریزی  چگونگی  درباره  تحلیل ها 

بازار مهم اقتصادی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، یکی از اصلی ترین اهداف در نظر گرفته 
واقعی  یارانه ها،  هدفمندسازی  طرح  اجرای  جریان  در  شده 
کردن نرخ حامل های انرژی در بازار داخلی بود و پس از آن 
با پیگیری دولت، در دو مرحله قیمت بنزین به هزار تومان در 
هر لیتر افزایش یافت اما برای چند سال اخیر این نرخ ثابت 
باقی ماند تا بار دیگر تحلیل هایی از گوشه و کنار اقتصاد ایران 
به گوش برسد مبنی بر اینکه نرخ بنزین می تواند یک افزایش 

جدید را تجربه کند.
با وجود ارائه این تحلیل ها طرح افزایش نرخ بنزین در سال 
جاری )۱۳۹۷( اجرایی نشد و در حالیکه برخی گمانه زنی ها 
حکایت از افزایش نرخ این حامل انرژی در سال آینده داشت، 
دولت اعالم کرده که فعال تصمیمی قطعی درباره این موضوع 
گرفته نشده و باید دید بررسی ها در هفته های آینده مجلس و 

دولت را به کدام سمت خواهد برد.
در  بنزین  نرخ  مستقیم  افزایش  بحث  اینکه  به  توجه  با 
شرایط فعلی اقتصاد ایران و فشاری معیشتی که مردم با آن 
رو به رو هستند چندان توصیه نمی شود، دولت بار دیگر بحث 
فرایند  حتی  و  کرد  مطرح  را  سوخت  مصرف  سهمیه بندی 

بازتوزیع کارت های سوخت برای وسایل نقلیه نیز آغاز شد.
طرح هایی  هنوز  اما  شده،  طی  مراحل  این  تمام  هرچند 
جدید برای مشخص کردن آینده نرخ سوخت مطرح می شود 
تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نیز  را  این طرح ها  و جدیدترین 

مطرح کرده است.
مسعود خوانساری در نشست بررسی یارانه ها در همایشی 

از  توجهی  قابل  بخش  اینکه  به  توجه  با  که  گفته  تهران  در 
یارانه ای  توزیع  ندارند،  نقلیه  وسیله  جامعه  درآمد  کم  اقشار 
سوخت به همه مردم نه تنها نمی تواند مشکالت موجود در 
این حوزه را حل کند که حتی فشار بیشتری نیز به بازار و 

مردم وارد می کند.
وی از دولت خواسته با آزادسازی نرخ بنزین، قیمت تمام 
شده این کاال را به حدود ۵۰۰۰ تومان برساند تا در وهله اول 

با واقعی شدن قیمت ها، اهدافی همچون جلوگیری از قاچاق 
محقق شود. از سوی دیگر فاصله میان این نرخ و قیمت فعلی 
)4۰۰۰ تومان در هر لیتر( را با پرداخت یارانه نقدی در اختیار 
این  از  حمایت  وسیله  این  به  تا  دهد  قرار  درآمد  کم  اقشار 

گروه ها نیز با مدیریت دولت در دستور کار باشد.
هرچند تا زمان تصویب نهایی بودجه و مشخص شدن برنامه  
دولت و نمایندگان مجلس برای حامل های انرژی نمی توان به 

طور دقیق اتفاقات پیش رو را پیش بینی کرد اما صحبت های 
سر  بر  هنوز  خصوصی  بخش  که  می دهد  نشان  خوانساری 
پیشنهادهای ابتدایی خود که همان حرکت به سمت واقعی 
مشخص  که  پیشنهادی  است؛  ایستاده  قیمت هاست  شدن 
نیست با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا دولت به سمت 
به  بنزین  قیمت گذاری  یا همچنان  می کند  اجرایش حرکت 

روال سال های گذشته ادامه خواهد یافت.

اطلس ایزوکرونیک کشور تدوین می شود
در راستای استخراج داده های هواشناسی و منحنی ایزوکرونیک کشوری اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور توسط محققان دانشگاه بیرجند تهیه می شود. به گزارش ایسنا، دکتر رضا شریعتی نسب، مجری طرح با اشاره به انعقاد قرارداد تحقیقات 

تهیه اطلس و نقشه ایزوکرونیک کشور بین دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه نیرو گفت: استخراج داده های هواشناسی و منحنی ایزوکرونیک کشوری بر اساس داده های هواشناسی تمامی ایستگاه های کشور، دسته بندی داده ها بر حسب مناطق 
جغرافیایی، تهیه سطوح و منحنی ایزوکرونیک برای نواحی مختلف کشور و محاسبه چگالی وقوع صاعقه در سطح زمین از اهداف این قرارداد است.  چهار شنبه / 1۷ بهمن 139۷ / شماره 348

آمار حاکی است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ۶3 واحد پتروشیمی در 
ایران به بهره برداری رسیده و به تبع آن، تولید و صادرات محصوالت متنوع 
پتروشیمی نیز رشد یافته است. در این راستا، تولید محصوالت پتروشیمی 
در سال 13۵۷ معادل 1.۶ میلیون تن بوده که ظرفیت تولید این محصوالت 

در پایان سال 139۶ به ۶4 میلیون تن افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، توسعه صنعت پتروشیمی در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه قرار گرفت و در بخش های مختلف 
این صنعت، رکوردهایی به ثبت رسیده است. صنعت پتروشیمی به علت مصرف گاز 
به عنوان خوراک اولیه، دسترسی به سواحل طوالنی، همجواری با بازارهای هدف و 

وجود شمار زیاد کارشناسان، دارای جذابیت هایی برای سرمایه گذاران است.
به طور کلی، شش مجتمع تولیدی صنعت پتروشیمی پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی فعال بود که شمار آن ها اکنون به ۶۳ مجتمع رسیده است. در سال ۱۳۵۷، 
فقط ۱۷ نوع محصول پتروشیمی تولید می شد اما اکنون با توجه به روند رو به رشد 
این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این محصوالت به ۱۲۱ نوع افزایش می یابد. 
تولید محصوالت پتروشیمی در سال ۱۳۵۷، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود 

که این رقم بر اساس پیش بینی ها تا پایان امسال به ۵۵ میلیون تن می رسد.
براین اساس، میزان صادرات در سال ۱۳۵۷، معادل ۶۰۰ هزار تن بود که برآورد 
می شود این رقم تا پایان امسال به بیش از ۲۱ میلیون تن افزایش یابد. هم چنین 

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی که پیش از پیروزی انقالب اسالمی ناچیز بود، 
امسال به ۱۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دالر می رسد.

طرح های راه اندازی شده پتروشیمی بعد از انقالب
طبق اعالم شرکت صنایع پتروشیمی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی و طی 4۰ 
سال، ۶۳ واحد پتروشیمی به بهره برداری رسیده است. مجتمع پتروشیمی بندر امام 
خمینی )ره(، پتروشیمی رازی واحدهای آمونیاک ۲ و اوره ۲، مجتمع پتروشیمی 
اراک، متانول خاک، مجتمع های پتروشیمی تبریز، اصفهان، ارومیه، خراسان، امیرکبیر، 
بوعلی سینا، خوزستان، تندگویان ۱ و ۲، شیراز)متانول(، کربن بالک اهواز)واحد دوم(، 
پتروشیمی شهید تندگویان)طرح )PTA/PET، مخازن صادراتی در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی، فاز اول بندر پتروشیمی پارس، پتروشیمی های خوزستان)طرح 
پلیمرهای مهندسی(، پارس)واحد استحصال اتان(، مبین)طرح سرویس های جانبی 
متمرکز(، مارون)طرح الفین هفتم(، زاگرس، برزویه نوری)طرح آروماتیک چهارم(، 
فناوران)واحدهای اسید استیک و منوکسید کربن(، برخی از واحدهای افتتاحی پس 

از انقالب اسالمی هستند.
پردیس)طرح آمونیاک و اوره چهارم(، پردیس فاز ۲)طرح آمونیاک و اوره ششم( 
و ۳)طرح آمونیاک و اوره پردیس(، الله)طرح پلی اتیلن سبک(، رازی)واحد آمونیاک 
سوم(، واحد اتیلن گالیکولهای جم)فرسا شیمی(، پلیمر آریاساسول)واحد اتیلن طرح 
الفین نهم(، الفین دهم)پتروشیمی جم(، صنایع پتروشیمی کرمانشاه)طرح آمونیاک و 

اوره پنجم(، آروماتیک سوم)پتروشیمی بوعلی سینا(، پتروشیمی های امیرکبیر)واحد 
فجر)توسعه  ایزوسیاناتها(،  دوم  و  اول  کارون)فازهای  خطی(،  سبک  اتیلن  پلی 
سرویس های جانبی متمرکز( و... دیگر واحدهای پتروشیمی هستند که بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی به بهره برداری رسیدند.

چهار نیروگاه خورشیدی به طور همزمان امروز )سه شنبه( با حضور معاون 
اول رییس جمهوری و وزیر نیرو در شهرستان کبودراهنگ از توابع استان 

همدان بهره برداری شد.
به گزارش ایرنا، این نیروگاه ها هرکدام با ظرفیت هفت مگاوات وارد شبکه برق 
رسانی شدند که با ورود این نیروگاه ها به چرخه تولید برق، تعداد نیروگاه های 

خورشیدی استان همدان به ۶ نیروگاه افزایش یافت.
با بهره برداری از این چهار نیروگاه، ظرفیت نیروگاه های خورشیدی همدان به 

4۵ مگاوات رسید.
هفت میلیون یورو توسط بخش خارجی در هرکدام از این نیروگاه ها سرمایه 
گذاری شده که در مجموع ۲8 میلیون یورو برای ساخت این چهار نیروگاه هزینه 

شده است. 
نیروگاه های خورشیدی »باباطاهر« در شهرستان فامنین، »بشیک تپه« و »شهدای 
همدان« در شهرستان کبودراهنگ و »بوعلی« در شهرستان همدان چهار نیروگاهی 

هستند که وارد شبکه توزیع برق استان شدند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین آمار ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری و روستایی 
همدان در قالب ۷۳۶ هزار مشترک از نعمت برق برخوردار هستند.

در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، چهار نیروگاه خورشیدی، ۲ 
واحد صنعتی فروسیلیس، یک کارخانه دارو سازی و یک کارخانه فوالد در استان 

همدان توسط معاون اول رییس جمهوری بهره برداری می شود.
جهانگیری در این سفر با حضور در شهرک صنعتی ویان واقع در شهرستان 
کبودراهنگ، عالوه بر بازدید و بهره برداری از واحد صنعتی فوالد راد، چهار نیروگاه 

خورشیدی ۷ مگاواتی را به طور همزمان در سطح استان افتتاح خواهد کرد.
وی در ادامه برنامه های این سفر یک روزه، کارخانه هگمتان دارو در شهرستان 
تویسرکان را بهره برداری و سپس از شهرک مبل و منبت شهرستان مالیر بازدید می 
کند. افتتاح ۲ واحد صنعتی فروسیلیس آذرخش و غرب پارس در شهرستان مالیر و 
شرکت در جلسه شورای اداری استان که با حضور کارآفرینان، نخبگان و جوانان این 
استان برگزار می شود از دیگر برنامه های سفر یک روزه معاون اول رییس جمهوری 

در سفر به استان همدان است.

تشدید بحران های آبی در ایران، دولت را واداشت 
حل  برای  را  کارآمدی  و  عملیاتی  راه کارهای  که 
راستا  همین  در  بگیرد.  نظر  در  آبی  تنش های 
اخیرا وزیر نیرو طرحی را برای سامان بخشیدن 
به آب های زیرزمینی مطرح کرده که براساس آن، 
استان ها در تعادل بخشی آب های زیرزمینی نقش 

محوری خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر، برداشت غیرمجاز آب 
از سفره های زیرزمینی 4.۷ میلیارد مترمکعب است که 
موجب شده در سطح تمامی دشت ها، با افت و کسری 
مخزن سفره های زیرزمینی روبه رو شویم؛ به گونه ای که 
به ندرت دشتی وجود دارد که با چنین شرایطی مواجه 

نباشد.
هم چنین طبق جدیدترین اطالعات شرکت مدیریت 
میلیارد   4۲ حدود  حاضر،  حال  در  ایران،  آب  منابع 
برداشت  زیرزمینی  سفره های  منابع  از  آب  مترمکعب 
می شود که افزون بر 4.۷ میلیارد مترمکعب از این رقم، 
مربوط به برداشت چاه های غیرمجاز است. در این بین، 
میلیارد   ۱۱ باید  توسعه  ششم  برنامه  قانون  براساس 

مترمکعب از برداشت سفره های زیرزمینی کاهش یابد.
در این راستا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است 
که بسیاری از عرصه ها از جمله آب، نسخه ای در سطح 
ملی ندارد اما واقعیت این است که کارنامه ما در مقایسه با 
هدف  طرح تعادل بخشی به آب های زیرزمینی و انتظارات 
موفق نبوده  است لذا اگر بخواهیم مساله آب در کشور 
سامان یابد، تردید نکنید که استان ها باید نقش و سهم 

بیش تری داشته باشند.
رضوی،  خراسان  استان  در  این که  بیان  با  وی 
بنده  استان عرض کردم که  این  استاندار  به  خطاب 
که  امکانات  و  اختیارات  تمامی  نیرو  وزیر  به عنوان 
البته  و  تفویض  به شما  نباشد،  غیرقانونی  تفویضش 
کرد:  اظهار  می کنم،  نظارت  هم  آن  عملی شدن  بر 
راه حل مشکل آب  زیرزمینی این است که در استان ها 
اختیارات  ستادی  دستگاه های  به  و  شویم  متمرکز 
مقدور را تفویض کنیم. به همین دلیل بنا داریم این 
کار را در چند نقطه شروع کنیم و امیدواریم بتوانیم 
در آینده گزارش مناسبی را از عملکرد تعادل بخشی 

آب های زیرزمینی ارائه کنیم.

انسداد  نیرو،  وزارت  برنامه های  از  یکی  این،  عالوه بر 
چاه های غیرمجاز شناخته شده است و بر اساس آخرین 
آمارها، امسال ۵۵۱8 حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد 
برداشت  اضافه   مترمکعب  میلیون   ۲۱.۲ هم چنین  و 
غیرقانونی آب در چاه های مجاز کاهش یافت. براساس 
بررسی های صورت گرفته در زمینه آب های زیرزمینی، 
به صورت جمعی رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد 
مترمکعب از ظرفیت مخازن دشت ها برداشته شده است؛ 
بنابراین برای تعادل بخشی باید فرصت مناسبی به آن 
داد تا به مرور زمان با تغذیه درست این رقم به سفره ها 

بازگردد.
برنامه  در  باید  گرفته،  برنامه ریزی صورت  براساس 
ششم توسعه ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت سفره ها 
براین  شود.  اضافه  آبخوان  منابع  به  و  شده  کاسته 
اساس، برنامه های متعددی در قالب اجرای طرح احیا 
و تعادل بخشی برای دستیابی به این مهم در دستور 
کار وزارت نیرو قرار گرفته اما به نظر می رسد که طرح 
فعلی وزیر نیرو در سرعت بخشیدن به این مهم عملی 

باشد.

راه حل جدید وزیر نیرو برای حل تنش آبی


