
مذاکره ایران و عراق برای دریافت پول گاز ایران به کجا رسید؟

با تعلیق دشمنی  تعرفه ای آمریکا و چین؛

قیمت نفت در چند ساعت اولیه معامالت امروز ۵ درصد جهش کرد

4انرژی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

در فاز اول فقط مدیریت سوخت مطرح است نه افزایش 
قیمت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره دغدغه مردم در 
زمینه افزایش قیمت سوخت گفت: در حال حاضر و در فاز اول فقط بحث 

مدیریت سوخت مطرح است نه افزایش قیمت.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره احیای کارت 
سوخت و سهمیه بندی بنزین اظهار کرد: کار بسیار خوبی که در دولت نهم و دهم 
انجام شد این بود که بتوانیم سوخت کشور را از طریق مصرف مدیریت کنیم، بحث 

قیمت، موضوع دوم است.
وی افزود: متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم کارت سوخت حذف شد که شرایط 
خاصی ایجاد کرد، حجم مصرف را باال و بحث قاچاق سوخت را به شدت افزایش داد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حتما با احیای کارت سوخت ها موافق هستیم، تصریح 
کرد: با حذف آن مخالف بودیم و کار اشتباهیبود که انجام شد که خوشبختانه مجددا 
قصد دارد آن را برگرداند البته هر چند با تاخیر انجام شد، اما استقبال و حمایت 

می کنیم چراکه به مدیریت مصرف کمک می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: بعدا در مدیریت 
مصرف اگر بخواهد سهمیه بندی یا تغییر قیمتی اعمال شود، همه این ها بستری برای 

تصمیم گیری بهتر ما در مدیریت مصرف سوخت در کشور می شود.
وی افزود: بحث آالیندگی بسیار برای ما مهم است و میزان مصرف کمتر سوخت، 
آالیندگی کمتری خواهد داشت، اتالف انرژی کمتری خواهد داشت، یارانه کمتری 

خواهد داد و در بحث صادرات فرآورده کامال می تواند کمک کند.

 همکاری دوباره روسیه و سعودی در بازار نفت
 افزایش عرضه و کاهش شدید قیمت نفت خام موجب نگرانی کشورهای 
تولیدکننده شده است و رسانه های غربی از توافق اولیه والدیمیر پوتین و 
محمد بن سلمان در جهت از سرگیری دوباره توافق کاهش عرضه نفت به 

بازار خبر می دهند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، از جمله مهمترین حاشیه 
های نشست جی 20 در بوینس آیرس برخورد گرم والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود و این درحالی است که 
مسائلی همچون قتل روزنامه نگار منتقد سعودی و حمالت این کشور به یمن موج 
انتقادی گسترده ای را در افکار عمومی جهان علیه خط مشی های پادشاهی سعودی 

به راه انداخته است.
در حالی که تصاویر این نشست و حتی خبرهای چند روز اخیر حکایت از انزوای 
نماینده ریاض در نشست 20 اقتصاد بزرگ دنیا دارند اما نوع برخورد بسیار گرم 
پوتین و بن سلمان تعجب همه ناظران و رسانه ها را برانگیخت. شبکه خبری سی.ان.
بی.سی آمریکا در گزارشی با ابراز شگفتی در مورد رفتار دوستانه میان پوتین و بن 
سلمان آورد دوتن از مردان پرقدرتی که مورد عالقه ترامپ هستند به گرمی با 
یکدیگر دست دادند و هنگامی که در کنار هم در جلسه گروه 20 نشسته بودند 

دوستانه با هم به گفت وگو پرداختند.
کاهش کم سابقه قیمت نفت

گذشته از حمایت تمام و کمال مسکو از ریاض در قضیه خاشقچی، بسیاری از 
تحلیلگران دلیل برخورد گرم و گفت وگوی طوالنی این دو مقام را در موضوع انرژی 

و نگرانی از کاهش شدید قیمت نفت ارزیابی کرده اند.
واقعیت آن است که قیمت نفت در چند هفته اخیر بیشترین افت را در طول چند 
ماه اخیر داشت. در کمتر از یک ماه گذشته کاهش حدود 30 درصدی برای قیمت 
نفت خام رخ داده است به گونه ای که قیمت هر بشکه نفت برنت به 59 دالر و نفت 
وست تگزاس اینترمدیت به حدود 50 دالر رسیده است. هر بشکه از سبد نفتی اوپک 

نیز در طول هفته جاری در حدود 58 دالر معامله شد.
تنها در ماه نوامبر قیمت نفت حدود 22 درصد نسبت به ماه قبل افت داشته است. 
یکی از دالیل مهم در کاهش شدید قیمت نفت خام افزایش عرضه به بازار و ثبات 
تقاضا ارزیابی شده است. از یک سو آینده رشد اقتصادی جهان به اندازه ای نیست 
که نویدبخش افزایش تقاضا در آینده نزدیک باشد. از طرف دیگر چین به عنوان 
بزرگترین خریدار و مصرف کننده نفت خام هم نسبت به آینده و رشد اقتصادی باال 
امیدوار نیست و از هم اکنون نشانه هایی از کاهش رشد صنعتی این کشور به دلیل 

تنش و جنگ تجاری پکن با واشنگتن پدیدار شده است.
این در حالی است که آمریکا تولید نفت خود را به حداکثر رسانده و توانسته است 
با افزایش فعالیت های استخراج نفت در حوزه های رسوبی بر میزان تولید نفت های 
غیرمتعارف یا شیل نفت به شدت اضافه کند و رکوردی تازه را در زمینه تولید نفت 
به ثبت برساند. عربستان سعودی نیز به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی و به ویژه 
در راستای همکاری با واشنگتن در زمینه اجرای سیاست های تحریمی علیه ایران 
تولید نفت خود را به شدت افزایش داده است. روسیه نیز به عنوان یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت در جهان هم با کنار گذاشتن توافق کاهش عرضه، با حداکثر توان 
به عرضه نفت می پردازد. همه این مسائل درحالی اتفاق می افتد که هنوز ایران به 

فروش نفت خود ادامه می دهد.
به نوشته بلومبرگ ایاالت متحده آمریکا در 30 نوامبر )سه روز قبل( رکورد 
جدیدی را در تولید نفت به ثبت رساند و روزانه 11 میلیون و 475 هزار بشکه نفت 
را تولید کرد. این میزان تولید 428 هزار بشکه بیشتر از برآورد هفتگی است که پیش 
از این برای آمریکا عنوان می شد. گفته می شود عربستان سعودی نیز روزانه 10.7 
میلیون بشکه نفت تولید می کند که نزدیک به یک میلیون بشکه نسبت به ماه های 

ابتدایی سال 2018 و زمان اجرای توافق کاهش عرضه بیشتر است.
احیای دوباره توافق کاهش تولید نفت

از نوع برخورد پوتین و بن سلمان در آرژانتین چنین بر می آید که هر دو کشور 
که به واسطه سقوط حدود 20 دالری قیمت هر بشکه نفت دچار ضررهای هنگفت 
بودجه ای شده اند چاره را در اجرای دوباره توافق کاهش عرضه از سوی اعضای 
اوپک و غیراوپکی جستجو کنند. رسانه های جهان اکنون خبر می دهند بن سلمان 
و پوتین در روز اول دسامبر در نشستی بر سر به روزرسانی و اجرای دوباره توافق 
کاهش تولید برای بهبود قیمت ها در بازار انرژی به توافق رسیدند. به نوشته تارنمای 
خبری Channel NewsAsia اگرچه هنوز زمان دقیقی برای اجرای این توافق 
تعیین نشده است اما بازارهای مالی انتظار دارند مقدمات این امر تا نشست هفته 
آینده اعضای اوپک در وین آماده شود. روسیه از سال 2014 به همکاری با اوپک 
شتافت تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی ترمیم کند؛ پس از آنکه بهای نفت در ماه 
اکتبر به سطحی رسید که در چهار سال اخیر بی سابقه بود اما به یکباره 30 درصد 

از قیمت آن کاهش یافت و موجب نگرانی تولیدکنندگان نفت شد.

تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریماخبار

پیشنهادات عجیب به خریداران
ولع خودروسازان برای دریافت پول از دست مردم به بهانه 
ثبت نام های مدت دار از ابتدا هم فرجام خوشی را نمودار 
نمی کرد؛ اکنون خودروسازان به متقاضیان پیشنهادات 

عجیب و غریب می دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه ولع خودروسازان برای دریافت 
پول از دست مردم به بهانه ثبت نام های مدت دار از ابتدا هم 
به  خودروسازان  اکنون  اما  کرد  نمی  نمودار  را  خوشی  فرجام 
متقاضیانی که موعد تحویل خودرویشان ماه هاست گذشته است، 

پیشنهادات عجیب و غریب می دهند.
خودروسازان باز هم از یک آزمون دیگر در فروش محصوالتشان 
بسیار طرح های پی در  ولع  با  مردود شدند؛ همان هایی که 
پی فروش خودرو را رونمایی می کردند و تالش داشتند تا با 
سوءاستفاده از وضعیت بد بازار، هیجانات کاذب، نقش آفرینی 
دالالن و نااطمینانی مردم از آینده قیمت خودرو، مردم را به سمت 
خرید خودروهای خود ترغیب کنند و سناریوی تکراری خود را 
با استفاده از فراموشی مردم نسبت به عملکردقبلی خودروسازان، 

پیاده سازی نمایند.
بارها و بارها خودروسازان ثبت نام هایی را انجام داده و وقتی 
پای عمل رسیده، بدعهدی کرده اند؛ این هم تنها مختص یکی 
از آنها نیست، بلکه هم ایران خودرو و هم سایپا بار دیگر از اعتماد 
مشتریان که البته به دلیل انحصاری بودن بازار و عدم رقابت در آن 
چاره دیگری جز اعتماد به آنها نداشتند، سوءاستفاده کرده و بازار را 
با خیل عظیمی از افرادی مواجه کرده اند که اکنون موعد تحویل 
خودروهایشان رسیده اما دست شان به جایی بند نیست و از سوی 
خودروساز پیشنهادات عجیب و غریب می شنوند؛ افرادی که به 
امید دریافت خودرو با نرخ های نظارت شده در طرح های ثبت 
نامی رنگارنگ خودروسازان شرکت کرده اند، و اکنون با فرا رسیدن 
موعد تحویل خودروهایشان، دستشان به جایی بند نیست و باید 
فرمانبردار خودروسازان باشند؛ چاره ای هم ندارند چرا که عموما 
مفاد قراردادهای پیش خرید به صورت یکسویه و با ترفندهای 
حقوقی به نحوی تنظیم می شود که جایی برای شکایت و یا 

احقاق حق خریدار باقی نمی ماند. 
متاسفانه سازمان به اصطالح حامی مردم یعنی سازمان حمایت 
این  تولیدکنندگان در هیچ کجای  و  حقوق مصرف کنندگان 
قراردادها نقش آفرین نیست و به نظر می رسد تنها به یک سازمان 
نمادین در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.

با  را  قراردادهایی  که  خودرو  خریداران  از  بسیاری  تعداد 
خودروسازان دارند این روزها با مراجعه به نمایندگانی های فروش 
با در بسته مواجه می شوند و بعضا پیشنهادات عجیب و غریبی از 
آنها می شنوند به نحوی که حتی با تهدید از سوی برخی مدیران 
صنعت خودرو مواجه شده و با برخوردهای شدید حراستی از دفتر 

آنها بیرون رانده می شوند.
یکی از خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
خودروی خود را باید تا مهرماه امسال تحویل می گرفته است، 
گفت: در مراجعات مکرر به نمایندگی فروش با این جمله مواجه 
شدم که اگر خودرو را نیاز دارم، می توانم آن را بدون قطعاتی مثل 
ایربگ یا باالبر برقی تحویل بگیرم و در قبال آن رضایت خود را از 
خودروساز اعالم نمایم، این در شرایطی است که در مفاد قرارداد 

چنین برخورد یک طرفه ای دیده نشده است.
وی افزود: ایربگ از جمله قطعات ایمنی الزامی یک خودرو به 
شمار می رود اما مشخص نیست که خودروساز با چه مجوزی 
چنین تحویلی را مجاز می داند، ضمن اینکه آیا سازمان ملی 

استاندارد در جریان چنین برخوردهایی هست؟
به گفته این خریدار خودرو، در برخی نمایندگی ها مردم به 
ابزار کار  به عنوان  نامی  ثبت  از خودروی  آنهایی که  خصوص 
استفاده می کنند با اخذ رضایتنامه خودروی بدون ایربگ هم 
تحویل می گیرند چرا که فرد برای گذران زندگی ناچار به تحویل 
گرفتن چنین خودرویی است؛  اما مشخص نیست سازمان ناظر بر 

عملکرد خودروسازان چه نظارتی بر این فرآیند دارد.
یکی دیگر از مشتریان صنعت خودرو با بیان اینکه خودروی 

خود را باید ماه ها پیش از خودروساز تحویل می گرفته است، در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراجعات مکرر مردم به نمایندگی 
های خودروسازان عمدتا بدون پاسخ باقی می ماند، به خصوص 
اینکه مفاد قرارداد آنقدر یک سویه است که دست مشتری به هیچ 
کجا بند نیست، این در شرایطی است که معاونت بازاریابی و فروش 
خودروسازان هیچ پاسخ مشخصی مبنی بر زمان تحویل خودرو به 

مشتریان نمی دهد.
مشتریان  مکرر  اصرار  با  فروش  نماینده  وقتی  افزود:  وی 
در عمل به تعهدات خود مواجه می شود، اعالم می کند که 
انصراف داده و سود 10 درصدی دریافت  تواند  مشتری می 
بسیار  خودروساز  دیرکرد  از  ناشی  سود  که  حالی  در  نماید؛ 

باالتر از این ارقام است.

توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی احیای کارت سوخت
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که در مرحله فعلی احیای کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق و بعد از آن زیر بنای تصمیمات بعدی است، گفت که قطعا در آینده با احیای کارت سوخت به سمتی خواهیم رفت که زدن بنزین تنها 
با کارت سوخت انجام می شود. اسداهلل قره خانی در گفت وگو با ایسنا در توضیح دلیل احیای کارت سوخت و وجود شائبه هایی مبنی بر سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین گفت: از کارت سوخت می تون استفاده های متعددی کرد که مرحله اول 
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چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که، عراق به ایران پیشنهاد کرده 
در ازای گازی که از ایران وارد می کند، اقالم غذایی بدهد. خبری که تکذیب 
و متعاقب آن اعالم شد، عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز را با دینار به 
ایران پرداخت کنند، اما ایران آن را نپذیرفته است. در این راستا تحوالتی 
در بانک مرکزی عراق درحال وقوع است که ابهام هایی را درباره پرداخت 

پول گاز ایران توسط عراق ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، بعد از این که عراق موفق شد برای ادامه تعامالت نفتی، گازی و 
برقی از آمریکا معافیت بگیرد، خبری مبنی بر این که عراق به جای پرداخت پول گاز 
به ایران، اقالم غذایی بدهد، منتشر شد. بر این اساس رویترز در خبری اعالم کرد که 
منابع آگاه به این رسانه خبر داده اند که عراق یک درخواست به آمریکا ارسال کرده 
تا به این کشور اجازه دهد، پس از مهلت 45 روزه، هم چنان به وارداتش از ایران 
ادامه دهد و در قبال دریافت گاز ایران، کاالهای غذایی و بشردوستانه به همسایه 

خود صادر کند.
این خبر از سوی ایران تکذیب و اعالم شد عراقی ها اصرار دارند با این که قرارداد 
یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و  به هیچ وجه آمادگی پرداخت غیر از 
دینار را ندارند. بعد از آن طبق توضیحی از سوی امیرحسین زمانی نیا - معاون وزیر 
نفت، اعالم شد که شرکت ملی گاز موافق دریافت پول گاز با دینار نیست و مذاکرات 

ادامه دارد.

در این راستا، سیدحمید حسینی - سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی - در 
گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که کابینه دولت عراق هنوز شکل نگرفته است، 
اظهار کرد: بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها در عراق هنوز فعال نشده است و نظام 
تصمیم گیری در این کشور وضعیت مشخصی ندارد. کابینه در انتظار تکمیل شدن 

است تا بتواند امور را سر و سامان بدهد.
وی افزود: آمریکا از این شرایط حداکثر استفاده را می کند و خزانه داری اش، بانک 
مرکزی عراق را تحت فشار گذاشته و در شرایطی که همه مسئوالن عراقی از جمله 
رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و... صراحتا از عدم همراهی با تحریم های 
آمریکا علیه ایران خبر داده اند، اما ظاهرا بانک مرکزی عراق، رفتار دیگری در پیش 

گرفته است.
حسینی با اشاره به جلسه پنج شنبه هفته گذشته بانک مرکزی عراق با سایر 
بانک های این کشور، گفت: در این جلسه بانک مرکزی عراق سایر بانک های این 
کشور را گرد هم آورده است و وزارت خزانه داری آمریکا در این جلسه اعالم کرده 
است که حق ندارید با اشرار کار کنید که یکی از روسای بانک ها اعتراض کرده است 
که منظور  شما از اشرار دولت ایران است یا ملت ایران؟ مسئوالن بانک مرکزی عراق 
تاکنون هیچ موضع گیری دیگری نکرده اند. اما این که بانک های عراق از تعامل دیناری 
با ایران ممنوع شوند می تواند مساله ساز شود. مواضع بانک مرکزی عراق باید به صورت 

جدی پیگیری شود.

وی درباره نیاز عراق به گاز و برق ایران در زمستان گفت: نیاز عراق به گاز و برق در 
فصل زمستان برخالف ایران کاهش پیدا می کند و نیاز عمده آن ها در تابستان و برای 
وسائل سرمایشی است. از سوی دیگر این که ایران بخواهد صادرات خود به عراق را 
قطع کند، کار ساده ای نیست و در روابط دو کشور تاثیر می گذارد و من فکر نمی کنم 

ایران سیاستی برای قطع صادرات گاز به عراق داشته باشد.

قیمت های نفت در شروع معامالت روز دوشنبه، پس از توافق چین و آمریکا 
برای کنار گذاشتن 9۰روزه تعرفه  بر کاالهای یکدیگر و در آستانه اجالس اوپک 

که انتظار می رود با کاهش تولید همراه باشد، جهش کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه قیمت های نفت، پس از توافق 
چین و آمریکا برای کنار گذاشتن 90 روزه تعرفه ها بر کاالهای یکدیگر و در آستانه اجالس 

اوپک که انتظار می رود با کاهش تولید همراه باشد، جهش کرد.
تا ساعت 7:19 به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین 
تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، 2.85 دالر یا 5.۶ درصد جهش کرد و به 53.78 دالر 
رسید. قیمت نفت آمریکا همچنین با خبر کاهش تولید نفت استان آلبرتا در کانادا به 
منظور مقابله با ایجاد نفت مازاد که باعث افزایش ذخایر انبارها شده است، تقویت شد. 
بیشتر نفت آلبرتا به آمریکا صادر می شود. قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت 
دریای شمال، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت، 2.8۶ دالر یا 4.8 درصد جهش کرد 
و به ۶2.32 دالر رسید. چین و آمریکا در دیدار آخر هفته خود در آرژانتین، در حاشیه 

اجالس سران کشورهای جی 20، توافق کردند که حداقل به مدت 90 روز تعرفه جدیدی 
بر یکدیگر وضع نکنند و در همین حال مذاکراتی را برای حل اختالفاتشان برگزار کنند. 
جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی برتر جهان، سنگینی زیادی بر تجارت جهانی وارد 
کرد و باعث به وجود آمدن نگرانی از کند شدن اقتصاد جهان شد. نفت خام هرگز در 
لیست صدها کاالیی که دو طرف بر آنها تعرفه واردات وضع کردند، وجود نداشت، اما 
تاجران می گویند حال وهوای مثبت به وجود آمده از این توافق تجاری، بازارهای نفت 
را هم باال برده است. مورگان استنلی هم اعالم کرد به علت این مذاکرات جدید شاهد 
افزایش اندکی در چشم انداز رشد 2019 خواهیم بود. اما در پیش روی بازارهای نفت، 
اجالس ۶ دسامبر اوپک و غیر اوپک قرار دارد که انتظار می رود در آن، تولیدکنندگان 
توافق کنند برای از بین بردن شرایط اشباع در عرضه، که باعث سقوط 30 درصدی 
قیمت ها از اکتبر تا کنون شده است، تولید خود را کاهش دهند. هنوز هیچ بیانیه رسمی  
در مورد میزان کاهش تولید اعالم نشده است اما بیشتر تحلیل گران معتقدند که بین 1 تا 
1.4 میلیون بشکه در روز، از تولید ماه اکتبر اوپک کاسته خواهد شد. در همین تولید نفت 

خام آمریکا در سطح رکوردی بیش از 11.5 میلیون بشکه در روز قرار دارد و با توجه به 
این که فعالیت حفاران همچنان در سطح باالیی قرار دارد، انتظار می رود در سال 2019، 

تولید نفت آمریکا، بیش از این هم افزایش یابد.

دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: طرح احیاء و تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی از سال 139۴ آغاز شد و براساس برنامه 

سال 1397، اکنون با پیشرفت ۴۵ درصدی روبه رو هستیم.
عبداهلل فاضلی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت طرح 
تعادل بخشی اظهار کرد: در شرایط فعلی با دیون ناشی از عدم 

تخصیص اعتبارات در سال 1395 - 139۶ مواجهیم و در سال 
1397، اگرچه میزانی از اعتبارات اختصاص پیدا کرده، اما کل 
اعتبارات 50 درصد کاهش یافته است که این موضوع نیز روند 

اجرای کار را کند کرده است.
وی درباره انسداد چاه های غیرمجاز در کشور نیز اعالم کرد: 
روند اجرای این طرح، 45 درصد پیشرفت داشته و تاکنون حدود 
7800 حلقه چاه در کشور مسدود شده است که براساس تدابیر 
در نظر گرفته شده برای سال 1397، باید 15 هزار حلقه چاه را 
مسدود کنیم. دبیر اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: کل چاه هایی که در 
ایران وجود دارد، با احتساب چاه های حریمی که کنار رودخانه ها 
قرار گرفته، 320 هزار حلقه چاه است که از این تعداد، 100 هزار 

حلقه چاه مشمول قانون تعیین و تکلیف است.
به گفته فاضلی، براساس اقدامات صورت گرفته تاکنون 30 هزار 
حلقه چاه پر شده و طبق برنامه ریزی ها قرار شده که با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه تا پایان برنامه 

ششم 180 هزار چاه دیگر را پر کنیم.

چندی پیش نیز میبدی - مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری 
و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو - درباره اجرای قانون تعیین 
تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، اظهار کرد: تشکیل 
تمام  در  زیرزمینی  آب های  امور  به  رسیدگی  کمیسیون های 
استان ها، تهیه فهرست چاه های حفر شده فاقد پروانه تا قبل 
از پایان سال 1385، ایجاد سامانه اطالع رسانی اینترنتی تعیین 
تکلیف چاه های فاقد پروانه و تهیه دستورالعمل های مورد نیاز برای 
تشریح نحوه تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری، از 

جمله اقدام های انجامی در این زمینه است.
وی با اشاره به رسیدگی به وضعیت چاه های فاقد پروانه در دو 
محدوده الف و ب هم گفته بود: در محدوده های مطالعاتیالف که 
دارای ظرفیت آب قابل تخصیص برای تعیین تکلیف چاه های آب 
فاقد پروانه بهره برداری حفر شده تا پایان سال 1385 هستند و 
مصارف فعلی مجاز کشاورزی کمتر از آب قابل برنامه ریزی دشت 
است، حداکثر تا سقف 50 درصد آب دهی زمان بازدید، پیشنهاد 
آب دهی خواهد شد؛ هم چنین پروانه برای اینگونه چاه ها با حداکثر 

آب دهی 18 لیتر در ثانیه بالمانع اعالم شده است.

پیشرفت ۴۵ درصدی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی


