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پیشنهاد دولت برای تکلیف آب و برق در الیحه بودجه ۹۸

4انرژی

تحلیلگران غربی هشدار دادند

سیگنال منفی ریزش قیمت نفت برای چشم انداز 
اقتصادی

تحلیلگران اظهار کردند ریزش قیمت های نفت نشان می دهد که بازار 
نسبت به رکود در سال ۲۰۱9 نگران است.

به گزارش ایسنا، شاخص های قیمت های نفت پس از این که در ابتدای اکتبر به 
باالترین حد چهار سال گذشته صعود کردند، حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را در 
مدت سه ماه از دست داده اند و تحلیلگران با ادامه ریزش قیمت ها در بازار نفت، 

نشانه های ضعیف شدن رشد تقاضای جهانی را می بینند.
شاخص قیمت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هفته گذشته ۱۱ درصد سقوط 
کرد که بزرگترین کاهش هفتگی در حدود سه سال اخیر بود. این شاخص روز 
دوشنبه برای نخستین بار از ژوییه سال ۲۰۱۷ به پایین ۴۵ دالر در هر بشکه 

سقوط کرد.
هلیما کرافت، مدیر استراتژی کاالی جهانی شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس 
به شبکه سی ان بی سی گفت: تصور می کنم ما در نفت یک نگرانی بزرگ نسبت به 
رکود احتمالی در سال ۲۰۱۹ مشاهده می کنیم. اظهارات وی منعکس کننده دیدگاه 
وال استریت درباره کندی رشد اقتصادی و ضعیف تر شدن بیش از حد تقاضا است 

که بازار نفت را دچار روند نزولی کرده است.
روند کاهش قیمت های نفت با وجود توافق ماه جاری میان تولیدکنندگان اوپک و 
غیراوپک برای کاهش تولید به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز در شش ماه نخست 

سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کرده است.
افزایش تولید از سوی آمریکا، عربستان سعودی و روسیه یکی از عوامل اصلی 
کاهش قیمت های نفت بوده است اما کرافت می گوید شدت این کاهش بیانگر 

انتظارات برای رشد اقتصادی کمتر و تیره شدن چشم انداز تقاضا است.
البته کرافت رکود را پیش بینی نمی کند و نشانه های معدودی وجود دارد که چشم 
انداز دوره رکود اقتصادی به چشم می خورد اما نظرسنجی ها حاکی از آن است که 

مدیران نگرانی تجاری فزاینده ای نسبت به چنین چشم اندازی پیدا کرده اند.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ به 
میزان ۱.۴ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد در حالی که اداره اطالعات انرژی 
آمریکا بر این باور است که جهان در سال میالدی آینده ۱.۵ میلیون بشکه در روز 
نفت بیشتری مصرف خواهد می کند. پیش بینی اوپک از میزان رشد تقاضا در سال 

میالدی آینده ۱.۳ میلیون بشکه در روز است که واقع گرایانه تر به نظر می رسد.
بانک جی پی مورگان دورنمای تیره تری داشته و پیش بینی کرده تقاضای جهانی 

برای نفت در سال ۲۰۱۹ تنها ۱.۱ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد.

درخواست نمایندگان سه استان از روسای قوا برای 
جلوگیری از انتقال آب

نمایندگان سه استان چهارمحال بختیاری ، کهگیلویه و بویراحمد خوزستان 
در نامه ای به روسای قوا و دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار جلوگیری 
از اجرای پروژه  های انتقال آب از سر شاخه های دز، کارون، خزر و زاینده 

رود شدند.
به  گزارش  ایسنا، نمایندگان سه استان چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد  و 
خوزستان در نامه های جداگانه ای به روحانی، رییس جمهور، الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی، آملی الریجانی رییس قوه قضاییه و شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی از استعفای نمایندگان اصفهان انتقاد و تاکید کردند که انجام پروژه های انتقال آب 

باعث بدبینی و ناامیدی مردم می شود.
متن این نامه که به امضای برخی از نمایندگان استان های شمالی کشور نیز رسیده 

است به شرح  زیر است:
با سالم و تهیت

احتراما همان گونه که مستحضرید توسعه پایدار و همه جانبه کشور همراه با توزیع 
عادالنه فرصت ها و منابع از اصول اساسی مدیریت کالن کشور می باشد. هر گونه 
تصمیم مدیران ارشد نظام باید در نظر گرفتن اصل مهم و اساسی آمایش سرزمین و 

ظرفیت های منابع طبیعی همان مناطق باشد.
متاسفانه چند سالی است که تصمیمات کارشناسی و منطقی تحت تاثیر فشارهای 
سیاسی و رسانه ای قرار گرفته است و باعث هدر رفت منابع کشور و در نهایت امروز 
موجب بحران آب، بحران زیست محیطی و بسیاری از چالش های اجتماعی گردیده 
است. اخیرا نیز شاهد هستیم بر خالف رویه های قانونی و کارشناسی در قالب 
استعفای جمعی از نمایندگان محترم استان اصفهان تالش شده است مسئوالن ارشد 
کشور را وادار به گرفتن تصمیمات غیر کارشناسی در خصوص پروژه  های انتقال آب از 
استان چهارمحال بختیاری کنند. این اقدام آینده توسعه پایدار کشور را به خطر خواهد 

انداخت و موجب بدبینی، یاس و ناامیدی مردم در سایر مناطق کشور خواهد شد.
پیرو تذکر رییس محترم جلسه مجلس شورای اسالمی جناب آقای دکتر پزشکیان 
مبنی بر مخالفت جمعی برای هر گونه امتیازدهی به نمایندگان مستعفی از جنابعالی 
می خواهیم ضمن تاکید بر حفظ اصول اساسی توسعه پایدار کشور و رعایت آمایش 
سرزمین دستور فرمایید مسئوالن مربوطه به خصوص وزیر محترم نیرو از تصمیم 
غیر کارشناسی در خصوص هر گونه مطالعه تصویب و اجرای پروژه  های انتقال آب از 

سرشاخه های دز، کارون، خزر و زاینده رود خودداری کنند.
این نامه به روسای قوا و دبیر شواری عالی امنیت ملی ارسال شده است.

 قیمت باالی سوخت در کشورهای همسایه باعث می شوداخبار

 ردپای قاچاق سوخت در نوسانات ارزی
جمله  از  همسایه  کشورهای  در  سوخت  باالی  قیمت   
پاکستان و افغانستان باعث شده که قاچاقچیان ، سوخت 
کشور را با ترفندهای مختلف از محورهای مواصالتی استان 

های مرزی به آن سوی مرزها قاچاق کنند.
به گزارش ایرنا، مهمترین دلیل افزایش چشمگیر قاچاق سوخت 
در سال جاری اختالف شدید قیمت فرآورده های نفتی در داخل 
و خارج از کشور به خصوص در کشورهای افغانستان و پاکستان 
است که موجب شده که میزان قاچاق در مناطق مرزی به شدت 

افزایش یابد.
سوخت همیشه در صدر فهرست کاالهای قاچاق کشور قرار 
داشته بطوریکه بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده است که 
کشف سوخت قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل چندین 

برابر افزایش یافته است.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز می گوید: در 
سه ماه اخیر روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق 

شده است.
عبداهلل هندیانی گفت: با اقدامات کنترلی وزارت نفت و ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و استان های مرزی، این رقم 

اکنون ۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
وی ادامه داد : بر اساس برآورد  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در سه ماه اخیر ، حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت قاچاق 

شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان 
خراسان جنوبی، قاچاق سوخت در این استان در ماه های اخیر 
بیداد می کند، به نحوی که در نهبندان 6۰ درصد افزایش برداشت 

فرآورده نفتی را داشته ایم.
البته با اقدمات کنترلی مسئوالن، قاچاق سوخت از مرزهای این 
استان بسیار ناچیز است و قاچاقچیان با هزار و یک ترفند محموله 
های خود را برای قاچاق از مرزهای سیستان و بلوچستان، از راه 

های خراسان جنوبی عبور می دهند.
البته تنها یک عامل در افزایش قاچاق سوخت تاثیرگذار نیست 
بلکه مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست به 
دست هم داده اند تا سرمایه ملی کشور با قیمت اندک به سوی 
مرزها سرازیر شود که باید این عوامل توسط دستگاه های نظارتی 

و ملی ریشه یابی و فکری برای رفع آن شود.
کشف 86۱ هزار لیتر سوخت قاچاق

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در هشت ماه 
سال جاری ۸6۱ هزار و 6۹ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف 

شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴برابر افزایش دارد.
محمدرضا حسنی مقدم افزود: سال گذشته در این مدت ۷۲ 

هزار و ۲۳۰ لیتر سوخت قاچاق در استان کشف شده بود.
وی افزایش کیفیت فرآورده های نفتی داخلی و افزایش قیمت 
فرآورده های نفتی در افغانستان را از علت اصلی قاچاق سوخت 
ذکر کرد و گفت: به طور مثال قیمت هر لیتر گازوئیل در ایران 
۳۵۰ تومان است، در حالی که آن سوی مرز قیمت آن بین ۱۵ تا 

۱6 هزار تومان است.
حسنی مقدم اظهارداشت: قاچاق سوخت از مرزهای خراسان 
جنوبی وجود دارد اما به دلیل اجرای طرح های کنترلی شدید، 

محدود شده است.

برخی  است که  آن  از  گزارش رسیده حاکی  بیان کرد:  وی 
رانندگان در بازارچه ماهیرود، باک خود را در ایران سوختگیری 
و با قیمت باال در آن سوی مرز به افغان ها به فروش می رسانند 
که برای جلوگیری از قاچاق سوخت، باک خودروها در بازارچه 

ماهیرود کنترل می شود.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
خراسان جنوبی گفت: تالش ما این است که با اجرای طرح های 
کنترلی شدید، قاچاق سوخت را در مرزهای استان به حداقل 

ممکن برسانیم تا سرمایه ملی کشور هدر نرود.
حسنی مقدم اظهار داشت: قاچاقچیان محموله های خود را برای 
قاچاق از مرز سیستان و بلوچستان از محورهای مواصالتی استان 
عبور می دهند؛ اعمال قوانین کنترلی در مرزها و راه های استان 

همجوار بسیار پایین تر از خراسان جنوبی است.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته با توجه اختصاص سهمیه 
سوخت مرزنشینان و اختالف پایین قیمت بنزین و گازوئیل در 
افغانستان، قاچاق سوخت صرفه اقتصادی نداشت، اما هم اکنون 
اختالف شدید قیمت ها در آن سوی مرز برخی افراد را وسوسه به 

قاچاق سوخت می کند.
حسنی مقدم گفت: بیشترین سوخت قاچاق در استان از نوع 
گازوئیل و بنزین است، برخی افراد با استفاده از خودروهای سواری، 
اتوبوس و کامیون به هزار و یک ترفند در تالش هستند تا سرمایه 
ملی کشور را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی به آن سوی 
مرزها هدایت کنند که در ایست های بازرسی استان متوقف می 

شوند.
افزایش ۱4برابری قاچاق سوخت

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی هم 

گفت: با توجه به تفاوت فاحش قیمت فرآورده های نفتی در داخل 
کشور نسبت به کشورهای همسایه و نوسانات ارزی، در چند ماه 
اخیر به خصوص در تیرماه قاچاق فرآورده های نفتی در استان 

رشد قابل مالحظه ای داشته است.
قربانعلی مردانی بیان کرد: با توجه به کنترل های صورت گرفته 
از سوی شرکت های پخش فرآورده های نفتی و ادارات متولی، 
قاچاق سوخت در مردادماه و شهریورماه نسبت به تیرماه کاهش 

یافته است.
وی با تاکید بر اینکه آمار سوخت قاچاق در هشت ماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴برابر افزایش یافته است، 
اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد کارت های مسدود شده 
سوخت که سوخت گیری غیرمجاز داشته اند، نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۸۷ درصد افزایش یافته است.
قاچاق  که  داد  نشان  های  بررسی  داشت:  اظهار  مردانی 
سوخت در مرزهای استان از طریق باک خودروهایی انجام می 
شد که وارد بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود استان 

می شدند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کارگروه فرعی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان از سوم آذرماه امسال تمامی خودروهایی که وارد 
بازارچه ماهیرود می شوند، کنترل باک می شوند و اگر پس از 
تبادل کاال، سوختی کمتر از زمان بازرسی داشته باشند ما بعد 

التفاوت آن به نرخ شناور مرزی از رانندگان اخذ شود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی 
افزود: این مصوبه ضمن کاهش آمار قاچاق سوخت به اقتصاد 

کشور نیز کمک کرده است.
مردانی با تاکید براینکه قاچاق سوخت، مصرف بنزین در خراسان 

جنوبی را ۱۳درصد افزایش داد، اضافه کرد: از ابتدای سال حدود 
۱۵۴ میلیون لیتر بنزین در استان مصرف شده که ۲۱ میلیون لیتر 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی مصرف نفت گاز گفت: 
میزان افزایش این فرآورده های بنزین و نفت گاز در کشور به 

ترتیب ۱۰ و ۷.۲ درصد بوده است.
افزایش 3۰ برابری پرونده های قاچاق سوخت در نهبندان

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم گفت: نوسانات 
با  توزیعی داخل کشور  ارز و شکاف قیمتی بین سوخت  نرخ 
کشورهای همجوار، باعث افزایش قاچاق سوخت از سوی افراد 

سودجو در استان شده است.
به دلیل  نهبندان  افزود: در شهرستان  محمدحسین اشرفی 
خروج سوخت به سمت استان سیستان و بلوچستان و در نهایت 
تخلفات  پرونده های  آمار  به همسایگان شرقی کشور،  قاچاق 
سوختی در آبان ماه ۹۷ در مقایسه با آبان ماه پارسال ۳۰ برابر شد.
وی بیان کرد: در آبان امسال از سوی واحدهای انتظامی این 
تعزیرات  اداره  به  شهرستان ۱۱۹ فقره گزارش کشف سوخت 
حکومتی نهبندان ارسال شده که پس از طی تشریفات قانونی، 
عالوه بر ضبط سوخت های مکشوفه، متخلفان به پرداخت بالغ بر 

۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
اشرفی ضمن هشدار به قاچاقچیان سوخت و افراد سودجو از 
برخورد قاطع مراجع مسئول در مقابله با این پدیده خبر داد و 
اضافه کرد: به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
هر شخصی که مرتکب قاچاق فرآورده های سوختی و یا حمل و 
نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط سوخت مکشوفه به پرداخت دو 

برابر ارزش فرآورده محکوم می شود. 

پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل
دولت درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز در سال 98 را هزار و ۷8 میلیارد تومان پیش بینی کرده است. به گزارش ایسنا، دولت در الیحه بودجه سال 98، در جدول شماره ۵ )درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و 
واگذاری دارایی های مالی برحسب قسمت، بخش، بند، اجزا ۱398( در ماده واحده الیحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( را پیش بینی کرده است. بر این اساس، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر 

نفت گاز، هزار و ۷8 میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین، افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در الیحه بودجه سال جاری نیز پیش بینی شده بود اما این امر تحقق نیافت و قیمت گازوئیل افزایش نیافت. چهارشنبه / ۵ دی ۱39۷ / شماره 3۱۲

دولت در الیحه بودجه سال ۱398پیشنهاد خود را برای تعیین تکلیف 
وضعیت آب و برق برای سال آینده در تبصره شش، هفت و هشت و ۱۵ 

اعالم کرده است.
به گزارش ایسنا، در بند ز تبصره 6 الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ آمده است: مطابق 
ماده )١٢( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 
۲( به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه 
داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال، از هر واحد 
مسکونی مشترکین برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین 
گاز و برق مبلغ ۱۰ هزار ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 
١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره )۵( این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و 
برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ 
فوق الذکر معادل ۵۰ درصد خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تعهدات  مناقصه،  برگزاری  نحوه  و  سقف  متضمن  بند  این  اجرایی  آیین نامه 
شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه 

کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند د تبصره ۷ الیحه بودجه نیز به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت 
قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را )پس از تأیید سازمان 

حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس 
قانونی( با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش 
آب وزارت نیرو موضوع ماده )۳۲( قانون برنامه و بودجه کشور، را از محل ردیف 
درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه های ۳۸-۵۳۰۰۰۰ شرکت های دولتی ذی ربط 

مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند.
وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های 
برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور 

ارایه می کند.
همچنین در بند ح تبصره ۸ الیحه بودجه عنوان شده شرکت های آب منطقه ای و 
سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره 
شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه های 
آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی 
مربوطه تعیین می شود، اصل و سود این تسهیالت را از صاحبان این چاه ها دریافت 
کنند. صددرصد اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب 

زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار داده می شود.
بر اساس بندالف تبصره ۱۵ هم شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و 
شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را 

پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و 
شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری )احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و 

توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

به گفته یک کارشناس حوزه آب، بر اساس اعالم بانک 
جهانی، سرانه مصرف آب خانگی برای کشورهای بیابانی 

این  اما  باشد،  شبانه روز  در  لیتر  باید ۷۰  ایران  هم چون 
در شرایطی است که اکنون در ایران حدود ۲۰۰ لیتر در 

شبانه روز مصرف صورت می گیرد.
درحال حاضر، ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر، تحت 
تاثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالش های زیادی را به 
وجود آورده است، البته در این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته و 
اقداماتی را انجام داده است تاجایی که چندی پیش در شورای 
عالی آب، طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" 
تدوین و ارائه شد که بر اساس آن تا سال ۱۴۰۰، شهر تحت تنش 

نخواهیم داشت.
این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات 
متنوعی از جمله تامین، ارتقای کیفیت، کاهش هدررفت آب 
و تامین منابع مالی پرداخته است. عالوه بر این نیز، بر اساس 
بودجه سال  نیرو - در الیحه  اردکانیان - وزیر  گفته های رضا 
۱۳۹۸، چارچوب های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم 

فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.
همه این موارد در حالی است که یک کارشناس حوزه آب، با 
تاکید بر این که میزان سرانه مصرف آب در ایران، باید ۱۰۰ لیتر در 
شبانه روز باشد، تاکید کرد که برای رسیدن به این مهم، باید تدابیر 
متعددی در نظر گرفته شود که یکی از آن ها موضوع قیمت است 
و تا زمانی که آبفا به صورت شرکتی و با چنین سیستمی مدیریت 

شود، نمی توان انتظار مدیریت مصرف را داشت.
داریوش مختاری، در گفت وگو با ایسنا، می گوید: در سال ۱۳۹۵، 
قانونی باعنوان بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی ازسوی 

مجلس شورای اسالمی به دستگاه ها ابالغ شد که قرار بود براساس 
آن، تعرفه های بخش آب منطقی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده 

است.
این کارشناس حوزه آب با تاکید بر این مساله که باید برای 
اجرای درست اصالح تعرفه آب، سازوکارهای متعددی در نظر 
گرفته شود، تصریح کرد: باید به سمت نگاه مشارکتی در میزان 
مصرف آب پیش برویم تا جایی که میزان مصرف آب در ایران به 

۱۰۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد.
مختاری با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در میزان مصرف 
آب گفت: در حال حاضر در کشورهای اروپایی علی رغم این که 
در  لیتر   ۱۵۰ تنها  آب  مصرف  سرانه  میزان  هستند،  پرباران 
شبانه روز است که این مساله را نیز تا حد زیادی مدیریت می کنند. 
عالوه بر این در کشورهای دیگر هم چون سنگاپور و ژاپن، هدررفت 
آب تا حد قابل قبولی مدیریت شده، به گونه ای که اکنون میزان 

هدررفت آب در این کشورها تک رقمی است.
این کارشناس، با تاکید بر این مساله که شرکت های آب و 
فاضالب علی رغم اقداماتی که در ظاهر انجام می دهند، عالقه ای 
به کاهش مصرف آب ندارند، ابراز کرد: ممکن است به دلیل این که 
درآمد این شرکت ها از این راه تامین می شود، نخواهند میزان 
مصرف آب را کاهش دهند. به همین دلیل به نظر می رسد باید 
سازوکاری اندیشیده شود که شرکت های آبفا برای کاهش مصرف 

آب اقدامات جدی انجام دهند.

سرانه باالی مصرف آب در ایران


