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اخبار
مدیریت جزیره ای منابع آب عامل
اصلی معضالت آبی کشور است

محمد حاج رسولی ها ظهر دیروز دوشنبه
در پنجمین همایش ملی مدیریت شــبکه
های آبیاری و زهکشی در تاالر اجتماعات
گیت بوستان اهواز اظهار کرد :باید پذیرفت
که در گذشته اشــتباهات زیادی در حوزه
آب و مدیریت آن رخ داده ،به همین دلیل
مســئوالن باید با همــکاری یکدیگر این
معضل و چالش را برطرف کنند .به گزارش
مهر ،وی افزود :براســاس آمارهای ساالنه
وزارت جهاد کشاورزی  ۸.۵میلیون هکتار
اراضی کشاورزی در ســطح کشور وجود
دارد که به صورت آبی اداره می شوند؛ در
این خصوص این میزان ســطح زیر کشت
آبی عدد باالیی محســوب می شود .در
این شاخصه جز  ۶کشوری هستیم که این
میزان سطح را در اختیار داریم.مدیر عامل
شــرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح
کرد :در شاخص های بین المللی به ازای هر
یک هکتار زمین کشاورزی ،امنیت غذایی
 ۲۵نفر تأمین باید تامین شود؛ در حالی که
در کشور ما با این تعداد جمعیت این عدد
برای  ۱۰نفر است.وی بیان کرد :بارندگی در
سطح کشور  ۴۰درصد نسبت به چند سال
گذشته کاهش یافته؛ عدم تناسب بارندگی
در کشور نگران کننده است .میزان بارش در
کل کشور نسبت به سال گذشته  ۴۶درصد
و نســبت به درازمدت  ۵۱درصد کاهش
یافته است.به گفته حاج رسولی ها ورودی
آب سدهای کشور پارسال  ۱۴میلیارد متر
مکعب بود و ورودی امسال نیز  ۱۰میلیارد
مترمکعب است؛ این آمار بیانگر کاهش ۳۴
درصدی ورودی آب به ســدها است.وی با
بیان اینکه تا کنــون ماهیت آب به عنوان
یک نهاده تلقی نشده ،گفت:متاسفانه آب
در کشــور ما به عنوان یک کاالی رایگان
در نظر گرفته شده و این موضوع اشکال در
قانون گذاری است .از طرفی انگیزه ای هم
برای صرفه جویی در مصرف آب وجود ندارد
و باز هم منشا این مسئله ضعف در قانون
گذاری اســت.مدیر عامل شرکت مدیریت
منابع آب ایران ادامه داد :اقدامات بسیاری در
خصوص مدیریت منابع آبی در کشور انجام
شده؛ اما متاسفانه در این زمینه فرصت ها
را از دست داده ایم؛ باید در بحث مدیریت
منابع آب ،اظهار نظرهای کارشناسی شده را
در مجامعی که آب را به عنوان یک مسئله
واحد تلقی می کنند ،مورد توجه قرار داد.حاج
رسولی ها گفت :در ابتدای دولت دوازدهم
یکی از محورهای مهم در این خصوص این
بود که به چه دلیــل مقوله آب به صورت
جزیره ای مدیریت می شود.

مصدق به دنبال بيرون کردن خارجيها در صنعت نفت نبود

گروه انرژی :وزیر نفت گفت :با همکاری دســتگاه
قضا و نیروهای امنیتی میزان اموال اختالس کننده
بخش اکتشــاف شــرکت ملی نفت بیش از میزان
اختــاس وی ارزیابی و توقیف شــد .به گزارش
مهر ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در حاشیه مراسم عقد
قراردادهای پژوهشی در حوزه اکتشاف نفت بین ۵
دانشگاه کشور در جمع خبرنگاران ،در ارتباط با آخرین
اقدامات در زمینه پرونده اختالس در بخش اکتشاف
شــرکت ملی نفت ایران گفت :با همکاری دستگاه
قضایی روند رسیدگی به این امر در حال انجام است
و طبق برآوردهای انجام شده قوه قضاییه و نیروهای
امنیتی ما ،اموال شناسایی شده از این فرد ،بیش از
میزان اختالسی است که انجام داده که توقیف شده
است .این که او به کانادا رفته را باور نمی کنم و در
ترکیه پنهان شده است به نظر می رسد وی اینطور
مطرح می کند تا در ترکیه پیگیر وی نباشــیم .وی
همچنین در توضیح  ۲۹اســفند ماه روز ملی شدن
صنعت نفت اظهار داشت :ملی شدن نفت در معنای
حقیقی یعنی اینکه ما توانســتیم خود به تنهایی بر
تمام امور صنعت نفت کشور مسلط شویم و تصمیم
بگیریم که این روند بعد از انقالب اسالمی کامل شد
و باید قدر آن را بدانیم .البته بعد از سال  ۱۳۲۹همه
کشــورها با فاصله صنعت نفت خود را ملی کردند.
روند ملی شــدند صنعت نفت ایران در دوران خود
رخداد مهمی محسوب می شد و البته بیش از آنکه
صنعتی به شمار رود سیاسی بود .ملی کردن صنعت
نفت یعنی تســلط بر مقدرات این صنعت است نه
نفی تعامل .مرحوم مصدق و افرادی که نفت را ملی
کردند نیز در آن دوران در پی بیرون راندن خارجی
های حاضر در این صنعت نبودند بلکه می خواستند
ضمن حضــور خارجی ها در این صنعت مالکیت و
حاکمیت مخازن نفتی کشــور در اختیار ملت ایران
باشد .در آن زمان شرکت انگلیسی ممانعت کرد از
این روند که در نهایت منجر به کودتا شد .وزیر نفت
همچنین در پاســخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه
گفته می شود عربستان ســعودی در حال مذاکره
با مشتری های ســنتی ایران است تا میزان خرید

خــود از ایران را کاهش دهند ،گفت :من هم چنین
موضوعی را شنیده ام.
اختالس  100میلیاردی در همین دوره بود

یکی از موضوعاتی کــه در ماجرای اختالس 100
میلیاردی صورت گرفت ،تالش رسانه های حامی
دولت برای نسبت دادن این موضوع به دولت قبل
بود .به عبارت دیگر ،رسانههای حامی دولت تالش
میکردند از بیژن زنگنه چهرهای ضدفســاد بسازند
که با مفاسد به جا مانده از دولت قبل ،به طور قاطع
مبارزه میکند اما تا کنــون این وزارتخانه در برابر
علت اصلی اختالس این مدیر دوتابعیتی منفعل بوده
است.به گزارش مشرق ،پس از انتشار خبر اختالس،
کســری نوری رئیسروابط عمومی وزارت نفت در
توضیحاتی ادعا کرد که این تخلف از ســال ۱۳۸۸
(دولت قبل) شروع شده اســت .رسانههای حامی
دولت نیز این خط را از وزارت نفت گرفتند و تالش
کردند فساد نفتی مذکور را به سال  ۱۳۸۸و دولت
قبل نسبت دهند .رسانههای حامی دولت پا را فراتر
گذاشتند و به تحلیل علت وقوع این فساد در دولت
دهم پرداختند و مثال نوشــتند :مقابله با فسادهای
مختلف که عموما ناشــی از بزرگ شــدن بیش از

حد مجموعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه ،ورود
گسترده و بیضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از
بین رفتن انضباط و کنترل موجود در این وزارتخانه
طی دوران دولت احمدینژاد اســت؛ شــرایطی را
بوجــود آورده که انتظار تخلفات باندی و گروهی از
سوی جریاناتی که ظاهرا هیچ قرابتی هم با یکدیگر
ندارند ،افزایش داده است .رسانههای حامی دولت
همچنین تــاش کردند از بیــژن زنگنه چهرهای
ضدفساد بســازند که با مفاسد به جا مانده از دولت
قبل ،به طور قاطع مبارزه میکند.
آب سرد دادستان بر سر کاسبان

امــا برنامه حامیــان دولت روحانی برای نســبت
دادن این تخلــف  ۱۰۰میلیاردی به دولت قبل ،با
روشنگری دادستان تهران ،به شکست انجامید .به
گفته دادستان تهران ،این فساد از سال  ۱۳۹۵شروع
شده است .جعفری دولتآبادی دادستان تهران به
انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت
نفتاشــاره نمود و با اعالم اینکه دستگاه قضایی
آخرین مرحلهای اســت که موضوع فســاد به آن
اعالم میشــود ،بــا انتقاد از برخی دســتگاههای
اجرایــی در عدم پیشــگیری از اقدامات مجرمانه،

اظهار داشت :چرا دســتگاه اجرایی اجازه میدهد
وجوه از کشــور خارج شود ،متهم فرار کند و سپس
گزارش را به دادستانی تهران میدهد و درخواست
تعقیب قضایی متهم را میکند؟ این فســاد که از
ســال  ۱۳۹۵شروع شــده بود ۱۵ ،روز پیش ،پس
از فرار متهم به خارج از کشــور به دادسرا گزارش
میشود .در چنین حالتی ،دادسرا به عنوان خط آخر،
با این مسئله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده
و پولها از کشــور خارج شده است ،چه اقدامی از
سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب اینکه وقتی
سراغ مدیران مربوطه میرویم ،اعتراض میشود که
مدیریت تضعیف میشــود .گفتنی است وزیر نفت
تا کنون توضیحات جامعی درباره ریشــهیابی این
موضوع بیان نکرده و تنها به اطالعات مختصری
درباره این اختالس بســنده کرده است .به همین
دلیل نماينده مردم مبارکه طي تذکري از وزير نفت
خواســتار توضيحاتي درباره اختالس ميلياردي در
اين وزارتخانه شد .باشگاه خبرنگاران جوان درباره
تذکر شــفاهی زهرا ســعيدي در صحن علني روز
چهارشنبه ( 27دي ماه) از قول این نماینده نوشت
که «وزير نفت بايد درباره اختالس صورت گرفته
دــر بدنه اين وزارتخانه به مردم توضيح دهد .وزير
بايد توضيح دهد که آيا اين موضوع مطرح شــده
در رسانهها صحيح بوده ،چگونه ميشود که چنين
اختالسي در اين وزارتخانه رخ دهد و وزير توضيح
شفافي به مردم ندهد.نماينده مردم مبارکه تصريح
کرد :وزارت نفت در کوچکترين مالحظات و مسائل
ميگويد پول ندارد و مــواد مورد نياز پلياکريل را
از پااليشگاه عليرغم مذاکرات اختصاص نميدهد،
چگونه ميشود که مديري در اين وزارتخانه تا اين
ســقف اختالس ميکند .از ســوی دیگر ،موضوع
دوتابعیتی بودن این مدیر هم عاملی بوده که دولت
باید درباره آن پاســخگو باشد .وزیر اطالعات باید
توضیح دهد که اگر به تعبیر ایشان مدیر دو تابعیتی
نداریم ،چگونه خزانهدار مدیریت اکتشــاف شرکت
ملی نفــت  100میلیارد تومــان را غارت کند و از
کشور بگریزد؟!

بهرامنیا:

اسامی طرفهای قرارداهای نفتی محفوظ است

حســن بهرامنیــا رئیــس کمیته نفــت و گاز
کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی در
گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان درباره
حداکثــر ظرفیت تولید و صادــرات نفت ایران
اظهار کرد :هم اکنون میزان تولید نفت کشــور
حدود  3.5میلیون بشکه در روز است که از این
میزان حدود  2.400میلیون بشکه در روز صرف
صادرات و نزدیک به  500میلیون بشکه نیز به
مصرف داخلی اختصاص مییابد .وی ادامه داد:
اگر از ســوی مسئوالن ذیربط تالش بیشتری
به منظــور انعقاد قراردادهای در دســت اقدام
صورت بگیرد؛ قطع بــه یقین ظرفیت تولید به
مرز  4تا  5میلیون بشــکه دــر روز ارتقا خواهد
یافت.رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی
مجلس شــورای اســامی بیان کرد :با انعقاد
قراردادها و ورود سرمایه به صنعت نفت ارزش

فعالیتهــا از جمله اکتشــاف و تولید افزایش
خواهد یافت.بهرامنیــا تصریح کرد :نگاهمان بر
این اســت که میزان تولید روزانه نفت کشور به
 4میلیون بشکه در روز برسد اما تحقق این مهم
به مشارکت ســرمایهگذاران خارجی و داخلی و
موفقیت در انعقاد قراردادها بســتگی دارد.وی
با بیان اینکه در حال مذاکره با کشــورهایی از
جمله چین برای انعقــاد قراردادهایی در حوزه
نفت هســتیم ،افزود :فعال نمیتوانیم اســامی
آنهایی که دــر حال مذاکره برای انعقاد قرارداد
هســتیم عنوان کنیم.رئیــس کمیته نفت و گاز
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اضافه
کرد :همچنین در حال انعقاد قراردادهای داخلی
نیز هســتیم؛ اگر موارد مذکور به سرانجام برسد
میزان تولید نفت کشــور امیدوار کننده خواهد
بود.بهرامنیا درباره ظرفیت صادراتی نفت کشور

نیز تصریح کرد :با راهاندازی پاالیشــگاههایی
ج فارس با مصرف داخلی
همچون ســتاره خلی 
آنها میزان صادرات به مرز  3.5میلیون بشــکه
در روز خواهد رسید.
بودجه  14.5درصدی شــرکت ملی نفت به
واقع جوابگو نخواهد بود

وی درباره بودجه  4.5درصدی شرکت ملی نفت
از کل صادــرات نفت و میعانات گازی که برای
سال آینده در نظر گرفته شده است گفت :قطع به
یقین این موضوع تاثیرگذار خواهد بود اما به هر
حال باید به گونهای مدیریت شود.رئیس کمیته
نفت و گاز کمیســیون انرژی ادامه داد :باید با
همین میزان بودجه هم در بحث نگهداری و هم
از نظر مالی در زمینه خطوط انتقال ،تاسیســات
سرچاهی ،ابزار دقیق لوله و مکانیکها مدیریت
کنند و هم اینکه در بحث اکتشاف و تولید هزینه

الزم را اختصاص دهنــد .بهرامنیا تصریح کرد:
قبول داریم که این میزان بودجه جوابگو نیست
ولی شرایط بودجه کشــور امروزه همین میزان
است و باید مدیریت شود .البته در فراکسیون و
خانه ملت در این زمینه انتقاد داشتهایم که این
میزان بودجه کفاف نمیکند.وی در پایان گفت:
شــرکت ملی نفت باید بر حسب اولویت بندی و
اهمیت برنامهها خود طوری این میزان بودجه را
مدیریت کند تا ضمن حفــظ تولید به ارتقا این
بخش نیز بیانجامد.

اختالس  100ميلياردي در همين دوره بود
يکــي از موضوعاتي که در ماجــراي اختالس 100
ميلياردي صورت گرفت ،تالش رسانههاي حاميدولت
براي نســبت دادن اين موضوع به دولت قبل بود .به
عبارت ديگر ،رسانههاي حاميدولت تالش ميکردند
از بيژن زنگنه چهرهاي ضدفساد بسازند که با مفاسد
به جا مانده از دولت قبل ،به طور قاطع مبارزه ميکند
اما تا کنون اين وزارتخانه در برابر علت اصلي اختالس
اين مدير دوتابعيتي منفعل بوده است.به گزارش مشرق،
پس از انتشار خبر اختالس ،کسري نوري رئيسروابط
عموميوزارت نفت دــر توضيحاتي ادعا کرد که اين
تخلف از ســال ( ۱۳۸۸دولت قبل) شروع شده است.
رســانههاي حاميدولت نيز اين خط را از وزارت نفت
گرفتند و تالش کردند فســاد نفتي مذکور را به سال

 ۱۳۸۸و دولت قبل نسبت دهند .رسانههاي حاميدولت
پا را فراتر گذاشتند و به تحليل علت وقوع اين فساد در
دولت دهم پرداختند و مثال نوشتند :مقابله با فسادهاي
مختلف که عموما ناشــي از بزرگ شدن بيش از حد
مجموعه وزارت نفت و شرکتهاي تابعه ،ورود گسترده
و بيضابطه افراد از خارج مجموعه نفت و از بين رفتن
انضباط و کنترل موجود در اين وزارتخانه طي دوران
دولت احمدينژاد اســت؛ شرايطي را بوجود آورده که
انتظار تخلفات باندي و گروهي از سوي جرياناتي که
ظاهرا هيچ قرابتي هم با يکديگر ندارند ،افزايش داده
است .رسانههاي حاميدولت همچنين تالش کردند از
بيژن زنگنه چهرهاي ضدفساد بسازند که با مفاسد به جا
مانده از دولت قبل ،به طور قاطع مبارزه ميکند.

سعید جلیلی:

نفت و گاز مزیت نسبی کشور است

در جلســه نقد و بررسی سیاســت های اجرایی
وزارت نفت از نبود متولی و مسئول برای صادرات
گاز انتقاد و گفته شــد باید یک نهاد مسئولیت
صادرات گاز را برعهده داشــته باشد .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی ســعید جلیلی در سلسله
جلسات «دولت سایه» نشست تخصصی بررسی
و نقد سیاستهای در دســت اجرای مجموعه
وزارت نفت برای اســتفاده بهینه از گاز تولیدی
میادین هیدروکربوری کشــور در دفتر نماینده
مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
و با حضور جمعی از کارشناســان و متخصصان
این حوزه برگزار شد .در این جلسه جلیلی با بیان
اینکه نفت و گاز مزیت نسبی کشور است و باید
به همین علت در ســطح کالن طوری برنامه
ریزی شود تا از آن بیشترین بهره وری را داشته
باشیم ،گفت :اگر امروز بیکاری یکی از معضالت
اصلی اقتصاد ایران است باید طوری برنامه ریزی
شود تا از طریق نفت و گاز حداکثر ارزش افزوده
نصیب کشــور شود و اشــتغال حداکثری ایجاد
گردد .عضو شــورای راهبردــی روابط خارجی
افزود :باید برای  ۲۰ســال آینده برآیند دقیق در
عرصه نفت و گاز داشــته باشیم و برای رسیدن
به این امر آمارهای دقیق و قابل اتکا نیاز است.
جلیلی ادامه داد :اگر بتوانیم بر اســاس آمارهای
دقیق ،راهبرد صحیح نیز اتخاذ کنیم می توان به
اســتفاده حداکثری از این مزیت برای کشور در
آینده امیدوار بود .عضو مجمع تشخیص مصلحت

نظام تاکید کرد :همچنین باید توجه داشــت که
عالوه بر راهبرد صحیح ،ســاز و کار صحیح نیز
جهت اجرای آن راهبرد نیاز اســت و در غیر این
صورت به نتیجه نخواهیم رســید .نماینده مقام
معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت:
در بحث صادرات گاز فقط بعد اقتصادی اهمیت
ندارد بلکه ابعاد راهبردی نیز بسیار مهم است .مثال
بعد از برجام اتحادیه اروپا راهبرد خود را به صورت
رسمی منتشر کرد که نشان میدهد اتحادیه اروپا
طوری برنامه ریزی کردــه تا در واردات گاز به
ایران وابسته نشوند .وی تصریح کرد :از تجربه
تلخ کرسنت باید پند گرفت تا دیگر تکرار نشود
لذا ضرورت دارد در ایــن عرصه مهم راهبرد
دقیق و حساب شــده داشته باشیم .جلیلی در
پایان اظهار داشت :در پاییز سال جاری قرارداد
فروش گاز به یک شــرکت نروژی منعقد شده
که ابهامات متعددی در خصوص آن مطرح شده
است و ظاهرا خود مسئوالن وزارت نفت اعالم
کرده اند که بــرای قرارداد اخیر گازی اصالح
اشکاالت را در دست بررســی دارند لذا طرح
این اشکاالت گامی جهت کمک برای تصحیح
امور است ان شاهلل موجب رفع ایرادات خواهد
شــد .همچنین در این نشســت کارشناسان و
برخی مســئوالن فعلی و سابق وزارت نفت نیز
حضور داشــتند و نکات خود را در این باره به
ویژه ضرورت حضور دــر بازارهای جهانی گاز
بیان کردند.

اخبار
نقشه راه آب و برق در شرایط
بحرانی تهیه شد

کوروش کرم پور دبیر کمیســیون انرژی
مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو با
تسنیم اظهار داشت :در جلسه کمیسیون
انــرژی وزیر نیرو در جمــع اعضای این
کمیســیون حاضر شــد و صحبت های
مفیدی در خصوص آخرین وضعیت تأمین
آب و برق کشــور مورد طرح و بررســی
قرار گرفت.وی افزود :در این جلسه یک
سوال از آقای دکتر اردکانیان مطرح شد
که سوالکننده آقای فالحت پیشه نماینده
مردم اســامآباد غرب و داالهو و سوال
در خصوص حوزه انتخابیه ایشان بود که
وزیر نیرو به دقت و با استناد به داده های
کارشناسی به این سوال پاسخ داد و مقرر
شد جهت پیگیری امور مربوطه کمیته ای
تشکیل شود که به نظرم با پاسخ های ارائه
شده و همگرایی صورت گرفته ،مباحث
مورد نظر نماینده محترم اسالم آبادغرب
و داالهو به طور مطلوب پیگیری خواهد
شد.کرمپور در خصوص اینکه طبق برنامه
ارائه شده از سوی مجلس قرار بود  4سوال
از وزیر نیرو در جلسه دیروز مطرح شود،
گفت :بله ،ولی ســه سوال دیگر از برنامه
جلسه خارج شد چرا که وزارت نیرو یکی
از وزارتخانه هایی است که تعامل بسیار
خوبی با مجلس شــورای اسالمی دارد
و با برگزاری جلســات کارشناســی بین
مدیران این مجموعه و نمایندگان مجلس،
بســیاری از ابهامات و ســواالت پیش از
طرح ،برطرف شــده و یا با در دستور کار
قرار گرفتن بررســی ها و پیگیری های
جدید ،از طرح این ســواالت در مجلس
خودداری می شــود.نماینده مردم فیروز
آباد ،فراشــبند ،قیر و کارزین با اشاره به
سفری که اخیراً وزیر نیرو به استان فارس
داشت ،گفت :در این سفر ضمن کلنگ
زنی و بهره برداری از پروژه های مختلف،
وزیر نیرو در جمع مردم حاضر شد و در
بخش هــا و رده های مختلف با دقت و
حوصله پاسخگوی نظرات و انتقادات بود.
وی افزود :در این ســفر متوجه رویکرد
درست وزیر نیرو برای برخورد با مسائل و
مشکالت بخش آب و برق کشور شدم و
به چشم دیدم که با چه دقتی کوچکترین
مســائل مورد توجه مدیران وزارت نیرو
قرار دارد.کرمپور با بیان اینکه «در هفته
های اخیر عالوه بــر همراهی وزیر نیرو
در ســفر به فارس ،جلســات متعددی با
وی و معاونان وزیر نیرو داشتیم» ،گفت:
تا پیــش از این تصور بندــه این بود که
وزارت نیرو فاقد برنامه مشخص در زمینه
نگاه بلندمدــت و راهبردی به آب و برق
است؛ چرا که مشکالت موجود در کشور
موید این امر بود ،اما اکنون بعد از شنیدن
توضیحات دکتر اردکانیان و شرکت در
جلســات متعدد کارشناسی تیم مدیریتی
وزارت نیــرو ،نــگاه من به وزیــر نیرو و
مدیران این وزارتخانه تغییر کرد.وی افزود:
در همین زمان  4ماهه حضور وزیر نیرو در
وزارتخانه نیرو ،عالوه بر ادامه برنامه های
درست در دست اجرای قبلی ،برنامه هایی
کارشناسی شده و دقیق برای مدیریت آب
و برق کشور در شرایط حساس و بحرانی
تدوین شده است.دبیر کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در
جلسه اخیری که با وزیر نیرو داشتیم برای
ما مشخص شد که نقشه راهی برای آب
و برق با نگاهی به وضعیت بحرانی کشور
ناشی از خشکسالی ها و نیازهای آتی در
وزارت نیرو تهیه شده که در صحبت های
وزیر نیرو در جمع نمایندگان به آن اشاره
شــد و این نتیجه حاصل شد که اجرایی
شــدن آن نیاز به همگرایی ملی دولت،
مجلس و تمامی نهادهــا و ارگانها دارد.
کرمپور با بیان اینکه «یک مجلس موفق
نیازمند وجود یک دولت موفق اســت»،
گفت :خوشبختانه همگرایی و تعامل بسیار
خوبی بین وزارت نیرو با مجلس شورای
اسالمی وجود دارد تا مسائل آبی و برقی
کشور رصد شــده و تالش می کنیم با
کمک هم ،به مشکالت فائق آییم.
بارشهای ایران ۴۰درصد
کمتر از سال گذشته

مجموع بارشهای کشور از ابتدای سال
آبی جاری (ابتدای مهر  )96تا ســاعت
 18:30روز نوزدهم اســفندماه به 89.8
میلیمتر رسید .به گزارش تسنیم ،ثبت
 89.8میلیمتر بارش در سال جاری در
حالی اســت که مقدار بارشها در مدت
مشابه سال گذشته  150.9میلیمتر ثبت
شده که مقایسه این دو رقم ،نشاندهنده
کاهش 40.5درصدی بارشــها در سال
جاری اســت.همچنین میزان بارشهای
ایران در مدت مشابه در  49سال گذشته
(درازمدت) بهطور متوسط  162میلیمتر
بوده که در مقایســه با میزان بارشهای
ســال جاری ،از کاهش 44.6درصدی
بارشها در سال آبی  97ــ  96حکایت
دارد.در این مدــت پربارشترین نقطه
کشور «محمودآباد ــ هراز» در استان
مازندران با ثبت  841.7میلیمتر بارش
و کمبارشترین نقطه کشــور «ایستگاه
بارانسنجی محوطه امور آب سیستان»
و «هوشک ــ سراوان» هر دو در استان
سیستان و بلوچستان و هر کدام با ثبت
 3.3میلیمتر بارش بوده است.

