
  

انرژی 4
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

طراحی هاب جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
به زودی نهایی می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه طراحی هاب 
جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی این هفته به جمع بندی می رسد، 
گفت: تولید حدود ۵ تا ۶ میلیون تن محصول برای هاب جدید ماهشهر 

پیش بینی شده است.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
دیروز )دوشنبه، ۱۷ تیرماه( در مجمع عمومی ساالنه سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی با اشاره به اینکه ماهشهر یک هاب قدیمی و مهم 
صنعت پتروشیمی است و الگوی کاملی از حاکمیت در آن به چشم 
می خورد، اظهار کرد: دو هدف عمده در این منطقه مدنظر قرار دارد که 
مرحله نخست نگهداشت شرایط موجود با همه الزام هاست و بخش دیگر 
که اهمیت و اولویت باالیی دارد، نگاه توسعه ای به این منطقه و جذب و 
تسهیل سرمایه  است که باید حساسیت ویژه ای داشته باشد و این روند 

برای سرمایه گذاران جاذبه بسیار داشته باشد.
توسعه صنایع  به  توجه  ماهشهر  کالن  نقشه  در  اینکه  بیان  با  وی 
پایین دست و میان دست مدنظر قرار دارد و سند هاب ماهشهر نیز در 
دست تهیه و اقدام است، افزود: به همین منظور طرح هایی که از قبل 
پیش بینی شده بود از سوی همکاران در حال بازنگری است و امیدواریم 

تا هفته آینده نهایی و با توجه به ظرفیت خوراک منطقه متناسب شود.
محمدی با اشاره به اینکه در بحث توسعه ماهشهر و طراحی هاب جدید 
در این هفته به جمع بندی خواهیم رسید، گفت: هم اکنون برای هاب 
جدید ماهشهر تولید حدود ۵ تا ۶ میلیون تن محصول پیش بینی می شود.

وی با اشاره به برخی مشکالت تامین خوراک در این منطقه ادامه داد: 
پلنت هایی برای این منطقه تعریف شده است و با بهره برداری از طرح 
بیدبلند خلیج فارس و تأمین خوراک از دیگر مناطق وضع تامین خوراک 

بهبود خواهد یافت.
محمدی درباره مشکالت نیروی انسانی و روند افزایش بازنشستگان در 
سال های اخیر گفت: با توجه به میزان خروج افراد با سابقه باال و نگرانی 
از کاهش نیروی انسانی فنی و کیفی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
طرحی برای ارتقا و پرورش نیروهایی که در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ سال سابقه 
فعالیت فنی دارند تهیه شده که  قرار است تعدادی از این افراد با قابلیت 
نسبی در مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت ارزیابی شوند و در سال های 

آینده در رده مدیران میانی و ارشد فعالیت کنند.

افزایش قیمت نفت به دلیل کاهش ذخیره سازی نفت در 
آمریکا

امروز  دقیقه   ۲۱ و  پنج  ساعت  در  برنت  خام  نفت  شاخص  قیمت 
)چهارشنبه، ۱۹ تیرماه( ۶۴ دالر و ۷۷ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی 

آمریکا ۵۸ دالر و ۶۴ سنت بود.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری رویترز، قیمت نهایی قیمت شاخص 
نفت خام برنت دیروز )سه شنبه، ۱۸ تیرماه( ۶۴ دالر و ۱۶ سنت و قیمت 

شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۵۷ دالر و ۶۳ سنت بود.
گزارش مؤسسه نفت آمریکا )ای پی آی( درباره کاهش سطح ذخیره سازی 
نفت این کشور برای چهارمین هفته پیاپی، مهم ترین عامل افزایش قیمت 

نفت به شمار می آید.
مؤسسه نفت آمریکا اعالم کرد در هفته گذشته، سطح ذخیره سازی 
تجاری نفت در آمریکا با ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش به ۴۶۱ میلیون 

و ۴۰۰ هزار بشکه رسید.
گفت:   FOREX.com اینترنتی  پایگاه  فنی  تحلیلگر  رزاق زاده،  فؤاد 
قیمت ها اکنون متوازن هستند، زیرا سرمایه گذاران برای محرک جدید 
انتظار می کشند. این محرک می تواند در قالب تغییر شدید در سطح 

ذخیره سازی نفت آمریکا ظاهر شود.

معاون اول رئیس جمهوری:
ظرفیت پتروشیمی ایران تا سال ۱۴۰۰ به ۹۰ میلیون تن 

می رسد
معاون اول رئیس جمهوری گفت: با بهره برداری از ۱۸ طرح پتروشیمی 
که در کشور در حال اجراست، ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی ایران از ۶۴ 

میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، اسحاق جهانگیری امروز )سه شنبه، ۱۸ 
تیرماه( در نشست بررسی توسعه اقتصادی جنوب استان فارس که در 
شهرستان المرد برگزار شد، افزود: به طور معمول با تغییر دولت ها، روند 
تکمیل برخی طرح های نیمه تمام دست خوش تغییرات می شود و ممکن 
است تعدادی از پروژه ها و سرمایه گذاری های مهم متوقف شوند و یا گاهی 

تکمیل آنها سال ها به طول بینجامد.
وی با اشاره به اینکه از اکنون تا اوایل سال ۱۴۰۰ زمان جهش صنعت 
پتروشیمی است، اظهار کرد: اگر ۱۸ طرح مهم پتروشیمی که در کشور در 
دست اجراست به اتمام و بهره برداری برسد، ظرفیت پتروشیمی ایران از 
۶۴ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن خواهد رسید که اتفاقی کم سابقه 

در کشور خواهد بود.
اعمال  از  آمریکایی ها  هدف  داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
تحریم ها فروپاشی نظام و ضربه زدن به ایران بود که به فضل الهی در 

رسیدن به این اهداف موفق نشدند.
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به بهانه الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد

حمایت از سیاست دو نرخی شدن قیمت بنزین

افزایش ۲۳ درصدی صادرات از پارس جنوبی

اجباری  مردادماه   ۲۰ از  سوخت  کارت  از  استفاده 
می شود؛ موضوعی که واکنش های متعددی را به دنبال 
داشته و این پرسش را به وجود آورده است که آیا این 
طرح می تواند وضعیت مصرف و قاچاق سوخت را سامان 
دهد یا مانند دوره قبل یک پروژه ناتمام باقی خواهد ماند؟

بنزین  تولید  ایسنا، در حال حاضر ظرفیت  به گزارش 
میزان  متوسط  و  روز  در  لیتر  میلیون   ۱۱۰ حدود  ایران 
مصرف حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعالم شده است. 
از سوی دیگر سرانه خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال 
۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است. بر اساس اعالم 
مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین 
درصد   ۵۰ از  کمتر  کمی  تا ۱۳۹۷   ۱۳۹۰ سال های  طی 

افزایش داشته است.
چه کنیم مصرف بنزین در کشور کاهش یابد

این در شرایطی است که سال گذشته ایران از فهرست 
کشورهای وارد کننده بنزین خارج شد که همین مساله 
لزوم توجه به میزان مصرف را بیش تر کرده است؛ بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که برای کاهش مصرف بنزین 
می توان در مرحله اول به تولید و استفاده از خودروهای 
کم مصرف روی آورد؛ سیاست بعدی با توجه به حجم 
 CNG ذخایر گاز کشور می تواند برنامه جایگزینی سوخت
با بنزین باشد. همچنین گسترش حمل و نقل عمومی یا 
سیاست های قیمتی نیز می تواند باعث کنترل و کاهش 
مصرف بنزین باشد. از سوی دیگر، منطقی کردن سهم 
نقل  و  کل حمل  از  نقل  و  مدل های حمل  از  یک  هر 
ایران، توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش مصرف سوخت 
خودرو  تولید  فناوری  ارتقای  و  تولیدی  خودروهای  در 
و  هیبریدی  تولید  سمت  به  حرکت  و  موتورسیکلت  و 
الکتریکی بخشی از اقدامات در این حوزه اعالم شده است.

بر این اساس، ارتقای کیفیت و کارکرد ناوگان حمل و 
و  بهبود  تکمیل،  ناوگان(، اصالح،  )نوسازی  نقل کشور 
تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مرتبط با مصرف 
سوخت و حمل و نقل و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، 
اصالح و بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تقاضای سفر، 
رویکرد  با  سالم تر  و  اقتصادی  سوخت های  از  استفاده 
سوخت های تجدیدپذیر، بهینه کردن کیفیت سوخت ها 
و  خودروها  در  مصرف  مورد  نفتی  فرآورده های  سایر  و 
نحوه توزیع آن ها و فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی، 

مهم ترین مواردی است که در این حوزه مورد توجه قرار 
گرفته است.

سیاست گذار حساسیتی به افزایش مصرف ندارد
در این باره علیرضا صادق آبادی - معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران - تاکید دارد که سیاست گزاران باید همیشه نسبت به 
مصرف بنزین حساس باشند و تا زمانی که در بودجه کشور 
محلی برای واردات بنزین یا درآمدی برای ایران از محل 
باشد، سیاست گزاران  صادرات آن در نظر گرفته نشده 
نشان  واکنشی  مصرف  افزایش  هشدارهای  به  نسبت 

نمی دهند و در واقع نسبت به آن حساسیت ندارند.
به گفته وی، سیاست گذار حساسیتی بر افزایش مصرف 
ندارد و این به دلیل تأمین سوخت از داخل است؛ چراکه 
تولید داخلی بنزین نه بر واردات و نه بر صادرات اثری 

ندارد.
در این میان برای جلوگیری از قاچاق بنزین، سناریوهای 
گرفته  قرار  مجلس نشینان  و  دولت  میز  روی  مختلفی 
آن  پی  در  و  سوخت  کارت  بازگشت  آن  مهم ترین  که 
این راستا، زمستان سال  بنزین است. در  سهمیه بندی 
گذشته بود که شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد بازگشت کارت سوخت جدی است و از 
مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند 
خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

الزام کارت سوخت ارتباطی با سهمیه بندی ندارد
از  استفاده  الزام  بدون  کارت سوخت  ثبت نام  پرونده 
آن و با عدم اجرای سهمیه بندی بنزین در سال گذشته 
بسته شد اما در هفته های گذشته در حالی که امکان 
مجدداً  المثنی  سوخت  کارت  دریافت  برای  ثبت نام 

فراهم شد، زمزمه های سهمیه بندی بنزین نیز به گوش 
و  داشت  پی  در  را  زیادی  که حواشی  رسید. موضوعی 
درنهایت بهروز نعمتی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
قیمت  افزایش  گونه  هیچ  کرد  اعالم   - اسالمی  شورای 
بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای 

ساماندهی بنزین است و مصرف آن هم سقفی ندارد.
با  نفت  وزارت  که  کرد  تاکید  به تازگی  نیز  نفت  وزیر 
دستور رئیس جمهوری، در حال پیگیری این موضوع است 
که تا اواخر مردادماه استفاده از کارت هوشمند سوخت 
شخصی اجباری شود که در این برنامه تنها سوخت گیری 
بنزین با کارت سوخت دیده شده است و سهمیه بندی 

بنزین موضوع دیگری است.
تأثیر الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت بر مدیریت 

توزیع
اما فرید عامری - مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش 
- با اشاره به تأثیر استفاده از کارت هوشمند سوخت در 
میزان مصرف و کاهش قاچاق سوخت، به ایسنا گفت: با 
توجه به این که در مناطق مرزی از کارت هوشمند استفاده 
در  بیش تری  کارایی  کارت  این  که  گفت  باید  می شود، 
داخل کشور دارد که می توان از آن در کنترل و نظارت بر 

عرضه استفاده کرد.
وی با بیان این که عالوه بر این می توان از کارت سوخت 
برای اجرای سیاست هایی که زمانی قرار بود اجرایی شود 
اما اکنون به دستور مجلس شورای اسالمی متوقف شده 
است، استفاده کرد، اظهار کرد: اگر زمانی بخواهیم به 
سمت دو نرخی شدن پیش برویم کارت هوشمند ابزاری 
است که می توان برای اعمال این سیاست از آن استفاده 
پاالیش  و  پخش  ملی  شرکت  اسبق  مدیرعامل  کرد. 
فراورده های نفتی ادامه داد: در سطح کالن این مساله 
باید به سیاست های قیمتی توجه شود چرا که تنها این 
مساله می تواند مشکالت موجود در عرضه بنزین را کاهش 
دهد، اما با توجه به شرایط معیشت مردم در شرایط فعلی 

افزایش مضاعفی را به خانواده ها وارد می کند.
بنزین  قیمت  شدن  نرخی  دو  سیاست  وی  گفته  به 
می توان  که  چرا  بوده  مناسب  بسیار  فعلی  شرایط  در 
به  داد که  افزایش  به گونه ای  را  با سازوکارهایی قیمت 
تمام اقشار فشار وارد نشود و این مساله نه تنها عدالت 
اجتماعی است بلکه موجب افزایش درآمدهای دولتی نیز 

می شود.

در  پارس جنوبی  گمرک  از  نفتی  غیر  مواد  صادرات 
سومین ماه سال در مقایسه با خرداد سال گذشته از 

نظر وزنی ۲۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
کل  اداره  از  نفتی  غیر  مواد  محصوالت  صادرات 
گمرک پارس جنوبی با وجود محدودیت ها و تحریم 
در  که  طوری  به  دارد  افزایشی  روندی  آمریکا  های 
وزن  نظر  از  نفتی  غیر  مواد  امسال صادرات  خرداد 
داشته  رشد  درصد   ۲ ارزش  حیث  از  و  درصد   ۲۳

است.
احمد پورحیدر، مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با اشاره به صدور یک میلیون و ۵۷۰ هزار 
تولیدی  نفتی شامل محصوالت  غیر  کاالی  تن  و ۴۷۴ 

منطقه به ارزش ۷۰۶ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۹۷۱ دالر 
به خارج از کشور گفت: این مقدار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۳ درصد و از حیث ارزش 

۲ درصد افزایش داشته است.
گازی  میدان  بزرگترین  که  جنوبی  پارس  منطقه 
جهان را در خود جای داده است، عالوه بر دارا بودن 
عنوان پایتخت انرژی ایران، قطب صادرات محصوالت 
غیرنفتی، پتروشیمی و میعانات گازی کشور به شمار 

می رود.
پارس جنوبی که به عنوان قطب انرژی و گازی ایران 
میعانات  صادرات  مرکز  مهمترین  رود،  می  شمار  به 

گازی کشور نیز است.

انتقال آب خزر به سمنان به کجا رسید؟
طرح انتقال آب خزر به سمنان، آذرماه سال گذشته با اعالم آمادگی دولت 
برای ارائه امکانات الزم به صورت رسمی سند خورد. طرحی که فارغ از سنگینی 
وزنه مخالفان یا موافقانش، هنوز در نیمه راه بوده و با سدی به نام تأمین 

منابع مالی مواجه است.
به گزارش ایسنا، وجود بحران آب در ایران و تشدید آن در مناطق مرکزی 
چند سالی است که فکر انتقال آب را در ذهن مسؤوالن آبی انداخته اما طی 
این سال ها صادر نشدن مجوز از سوی سازمان محیط زیست موجب به تأخیر 
افتادن این طرح شده است. در این میان، سمنان یک از استان هایی است که 
با بحران آب دست و پنجه نرم می کند و به گفته مسئوالن همه راه ها برای رها 
کردن این استان از شر بی آبی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سناریوی 

انتقال آب از خزر انتخاب شده است.
در این راستا، آذرماه سال گذشته رئیس جمهور کشورمان در سفر استانی 
به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: »از نظر دولت مشکالت 
انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان بر طرف شده و کارهای مطالعاتی 
مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از 
شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد 

تا امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.«
پس از آن عیسی کالنتری- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعالم 
آبی  نیاز  کردن  برطرف  برای  سرزمین  داخل  به  دریا  از  آب  »انتقال  کرد: 
مصرف کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نیاز و با رعایت 
ضوابط زیست محیطی از نظر من بالمانع است و با توجه به این که انتقال آب 
برعهده وزارت نیرو است و محیط زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت 
داشته باشد که حداقل خسارت به محیط زیست وارد شود، تالش خود را در 

این حوزه خواهیم کرد.«
به گفته او »دریای مازندران ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب آب دارد؛ آبی که 
برای انتقال در نظر گرفته شده در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی 
یک هشتصد هزارم آب دریا. این که می گویند آب شور می شود، اشتباه است، 
چراکه مقدار شوری آن ۲ در ۱۰ هزار درصد است، یعنی در حدود صفر 
است، اما از این آب می توانیم آب شرب و صنعت را در استان سمنان تأمین 
کنیم. به افرادی که مدعی هستند که آب دریای مازندران به دلیل انتقال آب 
کم می شود، باید بگویم که ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مقابل ۸۰ هزار میلیارد 

مترمکعب در حد صفر است.«
کارشناسان چه می گویند؟

را یدک  تا کنون نظرات موافق و مخالف بسیاری  از آن زمان  این طرح 
می کشد. برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه ای باید با در 
نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که 
انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن ها می گویند 
با توجه به این که با هر یک تن آب که انتقال می یابد، سه تن نمک از این 
طریق بازگردانده می شود، الزم است که تمام جنبه های محیط زیستی برای 

اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

آنان همچنین تاکید دارند که عالوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که 
وقتی ارزش گذاری صورت گیرد، می توان در چارچوب های منفعت هزینه، 
شاخص های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت 
منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد 
که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل ها می شود، لذا باید به 

تمام ابعاد این مساله توجه کرد.
کارشناسان ضمن انتقاد از هدر رفت بسیار آب در سمنان می گویند در 
بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می شود، لذا برای 
جلوگیری از هدر رفت آب می توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده 

از آب را پیشنهاد داد.
دولت تضمینی برای خرید نمی دهد

با این وجود به نظر می رسد طرح انتقال آب خزر به سمنان روی ریل حرکت 
افتاده و مطالعات آن تقریباً به پایان رسیده است. در این راستا، چندی پیش 
تقی زاده خامسی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا- صراحتاً اعالم کرد: 
»اگر طرح قابل توجیحی در زمینه انتقال آب خزر، خلیج فارس و دریای عمان 
ارائه شود، وزارت نیرو از آن استقبال می کند، اما دولت نمی تواند تضمینی 

برای خرید آب بدهد.«
وی در مورد انتقال آب خزر به سمنان نیز توضیح داد: »این بحث هنوز به 
نتیجه نرسیده و نهایی نشده است. باید به این توجه کرد که اکثر آب شیرین 
کن ها وارداتی هستند و با توجه به قیمت ارز، قیمت تمام شده آب بسیار 

باال می رود.«
جزئیات طرح

طرح انتقال آب خزر به سمنان امسال با ایجاد ردیف مطالعه و اجرا مجدداً 
در دستور کار قرار گرفت. در این راستا قرار است حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
آب از دریای خزر در مسافت ۱۶۰ کیلومتر به شهرهای فالت مرکزی در استان 

سمنان برای شرب و صنعت منتقل شود.
برای پروژه انتقال آب خزر به سمنان حدود ۹,۲۰۰ میلیارد تومان بر اساس 
قیمت های سال ۱۳۹۸ سرمایه نیاز است اما برآورد می شود از آنجا که اجرای 
این پروژه به چهار سال زمان نیاز دارد، احتماالً هزینه مورد نیاز آن نیز بیش تر 

شود.
آخرین وضعیت طرح

بر اساس این گزارش، بهروز مرادی - مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران - در آخرین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت طرح 
انتقال آب خزر به سمنان توضیح داد: »اجرای طرح مذکور در سه فصل 
انجام است. فصل نخست مربوط به اکوسیستم دریایی و نحوه  در حال 
مدیریت پساب است. در واقع این موضوع در حال بررسی است که انتقال 
آب خزر چگونه اجرا شود که اکوسیستم دریا بهم نریزد. پایلوت تولید پساب 
خشک در دست اجراست و ۵۰ درصد پیشرفت دارد، در واقع این موضوع 
در حال بررسی است که چگونه پساب خشک در عمق بیشتر دریا و طبق 

استانداردهای بین المللی مدیریت شود.«
است.  طبیعی  زیست  محیط  و  جنگل  دیگر  »فصل  داد:  ادامه  مرادی 
مطالعاتی جامعی صورت گرفته که کمترین آسیب به جنگل وارد شود. در 
این راستا قرار است با موافقت شرکت نفت از خط انتقال نفت و گاز استفاده 

شود.«
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان این که فصل دیگر 
بحث های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، توضیح داد: »در بحث های 
اجتماعی دو دانشگاه کاندید شده اند که این بحث ها را در مبدا و مقصد 
بررسی کنند. برای بحث های اقتصادی نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جلساتی برگزار شده است و به این جمع بندی رسیده ایم که اگر آب قرار است 
توسط صنایع مورد استفاده قرار بگیرد، صنایع مبدا باید هزینه را قبول کند.«

وی ادامه داد: »برای آب شرب وزارت نیرو تضمین خرید می دهد، اما هزینه 
آب مورد نیاز صنعت را صنایع مقصد باید برعهده بگیرند. همچنین مرادی 
با بیان این که هنوز استارت اجرایی طرح انتقال آب خزر به سمنان نخورده 
است، اظهار کرد: فقط مطالعات اکوسیستم دریایی، جنگلی و محیط زیست 

تکمیل شده است.«
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تاکید کرد: »از آنجا که 
انتقال آب هزینه گزافی دارد، دولت نمی تواند تأمین مالی آن را برعهده بگیرد و 

منابع مالی آن ابتدا باید تکمیل و بعد وارد فاز اجرایی شود.«
مرادی با اشاره به جلسه ای که بین شرکت آب و نیرو و سازمان محیط 
زیست برگزار شده است، اظهار کرد: »محیط زیست باید این طرح را تأیید 
کند. بر اساس طرحی که مشاور ارائه کرده است، تصفیه باید در مبدا 
صورت بگیرد که البته برای مدیریت پساب هم دانشگاه بابل و هم مشاور 
طرحی را پیشنهاد دادند که باید این طرح ها بهم نزدیک شوند. پیشنهاد 
افقی  به صورت  این است که پساب در عمق ۳۰۰ متری  محیط زیست 

مدیریت شود.«

روزنامه صبح ایران


