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احساس وقتی در دنیا یهمه گاهی جغرافیائی، یمنطقه یک ملت، یک را اشضربه که است چیزهائی آن از زیست، محیط تخریب  

( 09/01/1389  )از بیانات مقام معظم رهبری   نیست.کنند که دیگر قابل جبران می  

 

 وزیر محترم نیرو، جناب آقای علی اکبر محرابیان

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر رضا فاطمی امین

 سالجقه علی ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر

 ، سرکار خانم سمیه رفیعیاسالمیرییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 

 باسالم، ضمن عرض ادب و احترام

 صنایع مصرف برای فارس خلیج انتقال آب"مبنی بر  جنوبی خراسان تجارت و معدن صنعت، کل ر مدیرگفته اخیدرخصوص  

 منابع و زیست محیط آب، اساتید دانشگاه، متخصصین و دغدغه مندان حوزه تنی چند از طرف ازمطالب زیر  "جنوبی خراسان

 متذکر می گردد: جهت هشدارو از  کشور طبیعی

بوده و به  مکفیلیتر بر ثانیه( این حجم از چاه های خریداری شده فعلی  35تا  30با توجه به نیاز آبی فعلی  فوالد قاینات )حدود 

فازهای بعدی بهره برداری فوالدسازی می باشد که مطابق با برنامه های  ،صمت استانکل صحبت مدیر منظور از  نظر می رسد 

لیتر بر ثانیه افزایش خواهد داد. همچنین مطمئنا پیشنهاد استفاده از تصفیه پساب فاضالب شهرستان با  100توسعه نیاز آبی را تا 

می ی برای تامین آب مورد نیاز فازهای بعدی میلیون متر مکعب در سال نیز جز گزینه های بهره بردار 3پتانسیل تولید حدود 

چرا که بدون بعدی می باشد.  توسعه فازهای موضوع انتقال آب جهت ،پیش روبر انگیز  چالشموضوع این مهم ترین بنابر باشد.

 انتقال مذکور نیز نیاز آبی فوالد سازی قاینات مرتفع می شود و از آثار سوء بعدی در امان خواهیم بود. 

های باالی انرژی به بخش صنعت )گاز طبیعی مورد استفاده فوالد و پتروشیمی(   یارانهنرود هم اکنون دولت با اعطای یادمان 

 ایرانی است. فوالدسازان کشور فوالد صنعت آشیل پاشنه انرژی، بودن ارزان حاشیه سود نسبتا خوبی برای این صنایع ساخته است.

 ده سود شود، جهانی های قیمت درصد 30 شان انرژی قیمت تنها اگر و دارند باالیی سود حاشیه انرژی، های یارانه دریافت دلیل به

تولید کشور 3۷ انیساعت برق در م لوواتیهر ک متی، متوسط ق۲019در سال  روزنامه دنیای اقتصاد بنابرگزارش .بود نخواهند

تومان 1۲0، حدود 98در سال  رانیدر صنعت ا یبرق مصرف متیکه متوسط ق یاست، در حال ورویسنت 15 ،کننده فوالد برتر دنیا

 انیدر م ۲019آن در سال  متیمتوسط ق ز،ین یعیر خصوص گاز طبد بوده است. وروی سنتکیکمتر از  ایساعت  لوواتیدر هر ک

  بوده است. یعیهر مترمکعب گاز طب یبرا ورویسنت ۲حدود  رانیعدد در ا نیکه ا یبوده، در حال ورویسنت 18کشور فوق، 3۷

 ۲8/03/1401تاریخ: 

  صفحه ۲پیوست: 

 



 

، در خصوص قیمت گاز طبیعی مربوط به 1400پس رسمی شدن آن در آذر ایران و  1401ها روی بودجه سال زنیاولین گمانه

درصد نرخ خوراک پتروشیمی و جنجال فراوان پس از آن، از سوی 100براساس  1401سوخت واحدهای احیای فوالد در سال 

فوالد را دچار  یها از دو منظر سودساز ارانهیحذف  ندیو فرآ یاقتصاد یجراحیر در آمد. به رشته تحرتولیدکنندگان بزرگ فوالد 

 شیافزا لیهر تن فوالد به دل یتمام شده برا نهیهز شیافزا یگریو د لومتریانتقال آب از هزاران ک یها نهیهز یکیکند.  یمشکل م

 .یعینرخ گاز طب

 

و  صنایع آب برحذف یارانه انرژی برای پس از معقوالنه تر رفتار کنیم، دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و لذا شایسته است 

د تاثیر منفی مضاعفی خواهد محل انتقال آب تامین شواز  ، اگر قرار باشد آب مورد نیاز این صنایعمانند فوالدانرژی مصرف کننده 

چرا که  .اند و دیگران بازنده خواهند بوداند، برندهسازی مصرف انرژی بودهاکنون به فکر بهینههمدر آینده نزدیک، آنها که از داشت. 

و معضالت  تعدیل نیروصنعتی، بیکاری، واحدهای این باید به فکر چالش های دیگری مانند تعطیلی یا نیمه تعطیلی در این سناریو 

منجر به تورم می . اولی پندارند میدولتها  توسطهمانند خلق پول را ل آب انتقااز این جهت است که  .آن باشیمدر پی اجتماعی 

 .توهم پر آبیو البته  پولیتورم هم منتج به بدتر است چرا که دومی اما و انجامد  که به بیکاری و فقر میشود 

در حکم  )در اینجا منظور پروژه انتقال آب از جنوب( طرحها ی توسعهکه  ستیز طیسازمان حفاظت مح یجارطبق رویه در نهایت 

مانند آثار زیست محیطی شیرین سازی و  )ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAارائه  ازمندین، این طرح نیز استطرح  جادیهمان ا

 .شودطرح انجام  یابیو مکان  یامکان سنج یدر مرحله دیکه بامی باشد ( انتقال در مبدا و ... 
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