
۸۸ سد مهم کشور کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند

4انرژی

 سقوط فروش نفت ونزوئال به پایین ترین حد
۳۰ سال گذشته

صادرات نفت خام ونزوئال به آمریکا در سال ۲۰۱۸ به میزان ۱۵ درصد کاهش 
یافت و به پایین ترین میانگین ساالنه خود در سه دهه اخیر رسید.

به گزارش ایسنا، آمار رفینیتیو آیکان و اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد حجم 
فروش نفت از سوی شرکت دولتی PDVSA به آمریکا به ۵۰۰ هزار و ۱۳ بشکه 
در روز کاهش یافت که یک سوم کمتر از پنج سال قبل و پایین ترین میزان از سال 

۱۹۸۹ بود.
عدم سرمایه گذاری، سوء مدیریت و فرار کارکنان نفتی، تولید نفت ونزوئال را به 
پایین ترین میزان در ۷۰ سال گذشته رسانده است. طبق آماری که از سوی ونزوئال 
به اوپک ارایه شده است، تولید نفت ونزوئال تحت مدیریت نظامیان، از ژانویه تا نوامبر 
سال میالدی گذشته به ۱.۵۱۶ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۷ درصد در مقایسه 
با تولید ۲.۰۷۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷، کاهش داشت. سایر منابع برآورد 

کمتری از تولید نفت ونزوئال دارند.
ونزوئال برای عمل به قراردادهای فروش نفت از جمله پیمانهای نفت در برابر وام 
با شرکتهای روسی و چینی به سختی تالش می کند. درآمد صادراتی ناکافی، مردم 
ونزوئال را با ابرتورم و فقدان مایحتاج اساسی روبرو ساخته و موج مهاجرت به خارج را 

به سه میلیون نفر رسانده است.
آمریکا که بزرگترین بازار صادرات نفت ونزوئال است، از کاهش صادرات این کشور 
 PDVSA آسیب دیده است به خصوص از زمانی که تحریم ها علیه ونزوئال و شرکت
در سال ۲۰۱۷ از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا وضع شد. دولت ترامپ 
درصدد است تدابیر جدیدی علیه ونزوئال وضع کند که ممکن است از ماه جاری به 

اجرا گذاشته شوند.
بر اساس گزارش رویترز، بزرگترین دریافت کننده نفت ونزوئال در آمریکا طی سال 
گذشته واحد پاالیشگاهی شرکت سیتگو پترولیوم بود که ۱۷۵ هزار و ۸۷۳ بشکه در 
روز نفت دریافت کرد و پس از آن شرکتهای والرو انرژی با ۱۶۶ هزار و ۹۹ بشکه در 

روز و شورون با ۸۳ هزار و ۴۱ بشکه در روز قرار گرفتند.
افزایش صادرات ونزوئال به آمریکا در دسامبر که به ۵۳۳ هزار و ۳۵۸ بشکه در روز 

رسید نیز برای اجتناب از ثبت کاهش ساالنه کافی نبود.

جزئیات توزیع گازوئیل 4 در ایران
اوایل سال بود که خبر توزیع گازوئیل یورور چهار در سراسر کشور منتشر 
یزد،  کرمان،  استان های  به زودی  شده،  ارائه  اخبار  آخرین  طبق  و  شد 
سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان و فارس به طور کامل از گازوئیل یورو 

۴ بهره مند خواهند شد.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار ارائه شده درباره تولید نفت گاز یورو ۴ در کشور حاکی 
از آن بود که در پاالیشگاه های تهران، اراک، اصفهان و الوان روزانه ٢٨ میلیون لیتر 
نفت گاز یورو ۴ تولید می شود که میانگین روزانه تولید در سال ۹۶، ٢٦ میلیون لیتر 
بوده است؛ بر این اساس پیش بینی شده بود حجم تولید گازوئیل به ۱۰۵ تا ۱۱۰ 

میلیون لیتر افزایش  یابد که ۷۰ میلیون لیتر از آن یورو ۴ خواهد بود.
در این راستا اردیبهشت ماه سال جاری بود که سید محمدرضا موسوی خواه - 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - به ایسنا گفته بود تا دو ما دیگر 

توزیع نفت گاز یورو چهار در جایگاه های کل کشور اجرایی می شود.
طبق برنامه ریزی های انجام شده تا دهه فجر امسال، توزیع گازوئیل یورو ۴ به 
روزانه ۲۸ میلیون لیتر خواهد رسید. با افزایش تولید این فرآورده در پاالیشگاه ها، 
حجم توزیع آن به روزانه ۴۰ میلیون لیتر ارتقا خواهد یافت که به این ترتیب بیش 
از ۸۰ درصد مصرف کل گازوئیل بخش حمل ونقل کشور، زیر پوشش این فرآورده 

قرار خواهد گرفت.
 به گفته موسوی خواه به نقل از روابط عمومی شرکت پخش، هم اکنون گازوئیل 
یورو ۴ در ۱۶۶ جایگاه هشت کالنشهر و همچنین ۱۶۳ جایگاه در مسیرهای 
مواصالتی توزیع می شود و به زودی استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، 

بوشهر، سمنان و فارس به طور کامل از گازوئیل یورو ۴ بهره مند خواهند شد.
بر اساس این گزارش، چندی پیش بیژن زنگنه - وزیر نفت - مساله هوای تهران 
را یکی از دغدغه های خود اعالم کرد و گفته بود: من برای مساله هوای تهران خیلی 
فکر کردم. وظیفه من بهبود وضع بنزین و گازوئیل است. در حال حاضر کیفیت 
گازوئیل بسیار مطلوب است اما ممکن است در برخی از جاها بنزین یورو ۴ نداشته 
باشیم. البته باید گفت اکتان بنزین برخی نقاط زیر یورو ۴ است که عامل آالیندگی 

اصلی نیست.

با وجود افت قیمت نفت

استراتژی اوپک همچنان جواب می دهد
با توجه به افت شدید قیمت نفت در اواخر سال میالدی گذشته، استراتژی 
اوپک برای تثبیت بازار ممکن است شکست خورده به نظر برسد اما تا 

جایی که مربوط به درآمد نفتی است همچنان برنده است.
به گزارش ایسنا، قیمت نفت در بازار لندن به همان محدوده ۵۰ تا ۶۰ دالر در هر 
بشکه سقوط کرده که در زمان آغاز کاهش تولید اوپک در اوایل سال ۲۰۱۷ قرار 
داشت زیرا تولید باالتر نفت در آمریکا و کندی رشد تقاضا، به تالش های اوپک ضربه 
زده است. قیمت فعلی نفت پایین سطح قیمتی است که اکثر اعضای اوپک برای 

توازن بودجه دولتی به آن نیاز دارند.
کشورهای  برای  هشداردهنده ای  نشانه  نفت،  قیمت  شدید  افت  اگرچه  اما 
صادرکننده نفت اوپک است اما استراتژی محدودیت عرضه، همچنان درآمدهای 

نفتی باالتری را برای اقتصادهای صادرات محور آنها به ارمغان آورده است.
طبق محاسبات بلومبرگ، ارزش اسمی تولید نفت اوپک بر مبنای میانگین قیمت 
سبد نفتی اوپک، سال میالدی گذشته ۳۳ درصد رشد کرد و به ۸۲۶ میلیارد دالر 
رسید زیرا کاهش عرضه از سوی اوپک و متحدانش، میانگین قیمت نفت را باالتر برد. 

درآمد واقعی بر مبنای حجم نفتی که صادر شده است، مطمئنا کمتر خواهد بود.
این که موفقیت اعضای اوپک در کسب درآمد نفتی باالتر در سال ۲۰۱۹ نیز ادامه 
خواهد یافت یا خیر هنوز معلوم نیست. قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۱۹ به دلیل 
نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصادی و متزلزل شدن تقاضا برای نفت همزمان با 

رشد بی وقفه تولید نفت شیل آمریکا، شروع پرتالطمی داشته است.
اگر افت قیمت نفت استمرار پیدا کند، اوپک ممکن است این استراتژی را با جدیت 
بیشتری دنبال کرده و به کاهش تولید باالتری تن دهد. یا ممکن است به فکر این 
بیافتد که این بار رویکرد متفاوتی را در پیش بگیرد و مثال مانند فاصله سال ۲۰۱۵ 

تا ۲۰۱۶، به استراتژی تولید با حداکثر ظرفیت متوسل شود.

پس از سال ها انتظاراخبار

آب خزر به سمنانی ها می رسد؟
پس از سال ها به نظر می رسد که پرونده انتقال آب از خزر 
به طور  این بار  که  است  قرار  و  رسیده  نتیجه  به  سمنان  به 
هم چون  موضوع  این  اما  شود  اجرا  مرحله  وارد  جدی تری 
گذشته منتقدانی زیادی را دارد و عده ای بر این باورند که این 

طرح می تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد کند.
به گزارش ایسنا، وجود بحران آب در کشور و تشدید آن در مناطق 
مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را در ذهن مسووالن آبی 
انداخته اما طی این سال ها  عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط 
زیست موجب به تاخیر افتادن این طرح شده، این پاسخی است که از 
سال ۱۳۹۴ تاکنون از زبان مسووالن وزارت نیرو در مورد چرایی تاخیر 

این پروژه شنیده شده است.
این در شرایطی است که عیسی کالنتری در یکی از مصاحبه های 
خود درباره انتقال آب خزر به سمنان اعالم کرده که انتقال آب از 
دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف کنندگان 
صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نیاز و با رعایت ضوابط 
زیست محیطی از نظر من بالمانع است و باتوجه 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 تامین 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.
مشکالت انتقال آب از خزر به سمنان حل شده است

هم چنین  رییس جمهور در سفر استانی خود به استان سمنان 
اعالم کرد که از نظر دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران به استان  
سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است 
و اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور 
از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات الزم 

را در اختیار او قرار دهد.
صحبت های اخیر درمورد این طرح، موجب ایجاد انتقادهایی شده 
است تا جایی که طبق گفته های داریوش مختاری - کارشناس حوزه 
آب - اجرای چنین پروژه ای باید با درنظرگرفتن تمام ابعاد محیط 
زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی 

نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد.
وی با بیان این که نباید به دلیل وجود فشارهای سیاسی چنین 
تصمیماتی را اتخاذ کرد، به ایسنا گفت: با توجه به این که 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.
مختاری تاکید کرد: 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.
این کارشناس حوزه آب با تاکید بر این  مساله که تاکنون هیچ 
خبری مبنی بر نتایج مطالعات ارائه نشده است، اظهار کرد: برای 
مدیریت آب در استان سمنان باید ابتدا به بحث های کاهش مصرف 
و مدیریت مصرف توجه شود و پس از ارزیابی کامل مطالعات برای 

انتقال آب این کار صورت گیرد، نه این که چنین طرح هایی با چانه زنی 
سیاسی به سرانجام برسد.

وی ضمن انتقاد از صحبت های رییس سازمان محیط زیست مبنی 
بر انتقال آب به بهانه تعطیل نشدن صنایع، گفت: 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.
انتقال آب خزر به سمنان،یک پروژه گران قیمت

عالوه بر این محمود شارع پور - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 
- با بیان این که با گذشت بیش از ۵۰ سال از طرح انتقال آب در دنیا 
و کسب تجربه از چنین طرح هایی نشان می دهد که چنین پروژه هایی 
بسیار پرهزینه و یکی از گران ترین شیوه های مقابله با کم آبی است، به 
ایسنا گفت: طرح انتقال آب موضوع جدیدی نیست، وجود هزینه های 
سنگین اجتماعی و زیست محیطی را عالوه بر هزینه های اقتصادی، 
از تبعات طرح انتقال آب است. به گفته وی پیامدهای اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی هم برای منطقه انتقال دهنده آب و هم 
دریافت کننده بسیار سنگین و روشی ناپایدار است که در بلندمدت نه 
تنها کمکی به مقصد نخواهد کرد بلکه اوضاع آب به مراتب پیچیده تر 
می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران اظهار کرد: معموال 
پروژه ها با عنوان سرمایه گذار خصوصی وارد فاز عملیاتی آن می شود 
که در واقع پس از گذشت مدتی از آغاز پروژه، بار مالی آن به دوش 
دولت خواهد افتاد و در آینده ای نه چندان دور هزینه ها در ردیف 
اعتباری دولت دیده شده و از خزانه، خارج و مطمئنا مردم متحمل 

این بار مالی می شوند.
شارع پور، رشد لجام گسیخته دریافت کننده انتقال آب را از دیگر 
تبعات این انتقال دانست و گفت: انتقال آب باعث آسیب  فراوان در 
منطقه  اقتصاد  و  توسعه شهری  بخش کشاورزی، رشد جمعیت، 
دریافت کننده می شود و باعث جلوگیری از توسعه درون زا خواهد شد.

وی با بیان این که بر اساس اطالع دقیق صورت گرفته در سمنان 
با وجود کمبود آب هنوز هدر رفت های بسیاری در آب وجود دارد، 
اظهار کرد: 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.

بیان کرد: در قسمت های  مازندران  دانشگاه  علمی  عضو هیات 
مدیریت اراضی، سیاست کاهش مهاجرپذیری و توسعه صنعتی که 
هر کدام در مبحث جداگانه تاثیر به سزایی در جلوگیری و کاهش 
مصرف آب دارد، هیچ توجه و اقدامی صورت نگرفته و به جای توجه 
به مسائل و راه حل های ساده به گزینه پر هزینه انتقال آب روی 

آورده شده است.
وی یادآور شد: ابتدا باید روش های مدیریت تقاضای آب را بررسی 
به  مربوط  حل های  راه  می توان  جوابدهی،  عدم  درصورت  و  کرد 
مدیریت عرضه آب مانند آب مجازی و مدیریت آب باران، احیای 
ساختارهای سنتی مدیریت مانند قنات ها را انجام داد، در نهایت اگر 
باز هم این استان دچار چالش آبی بود از انتقال آب آن هم از یک مبدا 

مناسب تر بهره گیری شود.
انتقال آب خزر به سمنان توجیه ناپذیر است

اما دبیر کارگروه تخصصی پسماند و محیط زیست اتاق فکر توسعه 
و تعالی مازندران با توجیه  ناپذیر خواندن دالیل انتقال آب از سوی 
نمایندگان سمنان، و با ابراز این عقیده که هدف آنان تنها به کرسی 
نشاندن تصمیم خود است، اظهار کرد: دالیلی چون مصرف آب شرب، 
کشاورزی و صنعت تنها بهانه ای برای انتقال آب به هر نحو ممکن 
بوده و این افراد به دنبال کشاندن جمعیت بیش تر به سمنان و توسعه 
استان هستند چراکه مدعی اند سمنان  این  و ساختاری  فیزیکی 

بهترین گزینه جایگزین برای پایتخت شدن پس از تهران است.
عزیز عابسی خطاب به مسئوالنی که در سمنان داعیه انتقال آب 
دارند، گفت: این مسووالن  پاسخ دهند چرا تاکنون در خصوص عدم 
احیاء و به کارگیری تصفیه خانه ها، عدم اجرای طرح های آبخیزداری، 
اصالح الگوی کشت و راهکارهای تغذیه آب های زیرزمینی، آماری به 

وزارت نیرو ارائه نکرده اند؟
عابسی پافشاری برای توسعه یک منطقه کویری را نقد و خاطرنشان 
کرد: اگر نیاز به توسعه ضروری بوده شما می توانید روی ظرفیت 

استان هایی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر 
سرمایه گذاری کرده و این مناطق را گسترش دهید، چرا که هزینه های 

تامین منابع برای آن ها توجیه پذیر است.
وی با اشاره به طرح آمایش سرزمین در مورد سمنان گفت: بر 
اساس این طرح توسعه سمنان محدود و غیر آب بَر بوده و پایش های 
وزارت نیرو در آمایش سرزمین، سمنان را فاقد ساختار الزم برای 
توسعه بیش تر معرفی کرده است، بنابراین نباید اجازه داد در این 

مناطق صنایع آب  بر افزایش یافته و احداث شود.
عابسی با ذکر مثالی در تشریح این مطلب اظهار کرد: همان طوری 
که شهر ساری به دلیل وسعت محدود و فاصله کوتاه بین کوه و دشت، 
توانایی و ظرفیت جمعیت بیش از ۵ میلیون نفر را ندارد بنابراین هر 
سرزمینی با توجه به مقتضیات مکانی و اقلیمی خود دارای ظرفیت 

محدودی است.
انتقاد به رییس جمهور، شما رییس جمهور کشوری دیگر 

هستید
هم چنین محمد دامادی - نماینده مردم ساری در مجلس - خطاب 
به رییس جمهور متذکر شد: استنباط مان از تصمیم شما برای انتقال 
آب دریای خزر به سمنان این است که شما رییس جمهور کشور 
دیگری هستید اما نیک بدانید تاریخ مازندران چنین اجازه ای نداده 
و نخواهد داد. وی در مجلس با اعتراض به نامه نگاری رییس سازمان 
حافظت محیط زیست به رییس جمهور درخصوص انتقال آب دریای 
خزر به استان سمنان خطاب به روحانی متذکر شد: با این نامه و 
تصمیم شما یقینا پرونده کشاورزی در استان های مازندران، گیالن و 

گلستان برای همیشه بسته می شود.
 مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان زیبنده نیست

در شرایطی که سعید ناجی - سرپرست استانداری سمنان - نیز 
معتقد است که طرح انتقال آب  خزر به فالت مرکزی یک پروژه 
ملی است که مراحل کارشناسی را طی کرده و مخالفت با آن زیبنده 
نیست؛ علی محمد شاعری - عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس - صراحتا اعالم کرده که تاکنون هیچ گونه 
ردیف اعتباری و بودجه ای برای طرح مطالعاتی و یا عملیات اجرایی 
پروژه انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی در مراجع رسمی و قانون 

گذاری کشور به تصویب نرسیده است.
هیچ ردیف اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است

وی با بیان این که شروع هرگونه عملیات اجرایی یا طرح مطالعاتی 
نیازمند پیش بینی و تصویب ردیف اعتباری قانونی است که تاکنون 
این اقدام صورت نگرفته و بودجه ای برای آن لحاظ نشده است، اظهار 
کرد: شرکت آب منطقه ای سمنان برای هرگونه طرح مطالعاتی جهت 
انتقال آب دریای خزر به سمنان باید مجوزهای قانونی آن را از مجلس 
انتقال آب خزر به سمنان در  شورای اسالمی دریافت کند. طرح 
کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب 
رسید و در پی آن، مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۹ به وزارت نیرو، 
ابالغ شد و سرانجام این طرح در سال ۱۳۹۱، به شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران به عنوان مجری ابالغ شد.اما این طرح که با هدف 
نمک زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال 
و انتقال آن به شهرهای فالت مرکزی در استان سمنان، برای مصرف  
شرب و صنعت طراحی شد؛ طی این سال ها با محدودیت عدم اخذ 
مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد که همین مساله نیز 

اجرای این طرح را به تاخیر انداخت.
صحبت های اخیر رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست 
کشور از اجرای این طرح حکایت دارد اما باید به این مساله نیز توجه 
کرد که طی این سال ها این طرح یکی از پروژه های پرسروصدای 
دولت تدبیر بوده است و تا اجرای عملی این طرح نمی توان درمورد 

آن نظر داد بنابراین هم چنان باید منتظر سرانجام این طرح باشیم.

مصرف آب در ایران 4۰درصد بیش از میانگین جهانی است
طبق اعالم مدیر عامل شرکت آبفای کشور میزان مصرف آب در ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر از میانگین جهانی است. هم چنین بر اساس اعالم بانک جهانی، سرانه مصرف آب خانگی برای کشورهای بیابانی هم چون ایران باید ۷۰ لیتر در شبانه روز باشد، اما اکنون بیش از این مقدار در 

شبانه روز مصرف می شود. به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۳، حدود ۵۵۰ شهر تنش آبی داشتند که این عدد اکنون به  ۳۳۴ شهر رسیده البته هنوز تنش آبی در ایران به جد باقی است که باید برای حل آن، راه کارهای اساس اندیشیده شود؛ در این بین حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب کشور - درباره برنامه های وزارت نیرو در این بخش گفته است که وزارت نیرو برنامه ای را برای مدیریت تنش آبی شهرهای کشور تا سال ۱۴۰۰ تدوین کرده است که براساس آن باید مجموعا ۶۳ مترمکعب بر ثانیه تولید آب افزایش یابد و در کنار آن نیز میزان مصرف مدیریت شود. سه شنبه / ۱۸ دی۱۳۹۷ / شماره ۳۲۳

خشک بودن اراضی و بستر رودخانه ها در اثر خشکسالی های پیاپی موجب 
شده تا ۱۰۷ میلی متر بارش از ابتدای سال آبی تاکنون، کمتر تبدیل به 
روان آب شود و بر این اساس ورودی آب به سدهای کشور به ویژه سدهای 

تامین کننده آب شرب تغییر چندانی نداشته باشد.
به گزارش ایسنا، میزان بارندگی های ایران از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( 
تاکنون به ۱۰۷ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت متوسط ۵۰ ساله حدود ۳۹ 
درصد افزایش یافته است؛ با وجود بارش های مناسب فصل پاییز در غرب کشور، 
توزیع غیریکنواخت نزوالت جوی باعث شده است تا هم چنان استان های سیستان و 
بلوچستان، یزد، خراسان رضوی، هرمزگان، فارس و حتی اردبیل بارندگی های کمتر 

از میزان نرمال را تجربه کنند.
کشور ما از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون هیچگاه بارش فراتر از میانگین بلندمدت 
را تجربه نکرده است، از همین رو استمرار خشکسالی در کشور و خشک بودن اراضی 
موجب شده است تا بارش های مناسب پاییز امسال لزوما تبدیل به روان آب نشود و 

بخشی از بارش های سال آبی جاری صرف رطوبت از دست رفته خاک شود.
ادامه وضعیت یاد شده و وقوع یکی از خشک ترین مقاطع زمانی نیم قرن اخیر 
کشور در سال آبی ۹۶-۹۷ باعث شده تا منابع آب برخی سدهای بزرگ کشور که 
در شرایط بحرانی هستند، تغییرات چندانی پیدا نکند و حتی حجم برخی از سدهای 
مهم کشور که تامین کننده آب شرب شهرها هستند نسبت به سال گذشته کاهش 

هم داشته  باشد.

اما در حال حاضر حدود ۵۲ درصد از مخازن سدهای کشور خالی است و از 
میان ۱۷۸ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز اصلی کشور ۸۸ سد مهم از جمله 
سدهای زاینده رود، شهید رجایی، مالصدرا، دوستی، درودزن، استقالل و چاه نیمه های 

سیستان و بلوچستان کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده داشته باشند.
استمرار این شرایط موجب شده تا ذخایر آب سدهای ۱۶ استان کشور نیز به 
طور میانگین به کمتر از ۴۰ درصد برسد و در این بین ۹ استان اصفهان، بوشهر، 
گلستان، خراسان رضوی، سیستان  و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
جنوبی، هرمزگان و قم نیز در میان مناطق یاد شده به طور میانگین ۸۰ درصد از 
ذخیره آب مخازن سدهای خود را استفاده کرده اند و شرایط مناسبی را در سال آبی 

جاری ندارند.
هم اکنون ۸۵ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس، ۷۷ درصد مخازن 
سدهای حوضه آبریز هامون، ۷۴ درصد سدهای حوضه آبریز مرکزی، ۶۷ درصد 
سدهای حوضه آبریز دریای  خزر و ۵۶ درصد سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

هم خالی است.
بر اساس اطالعات پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، در شرایط کنونی، استان اصفهان 
بدترین وضعیت ذخایر منابع آب را در میان ۳۲ استان کشور تجربه می کند. در حال 
حاضر ۸۹ درصد از ظرفیت مخازن سدهای این استان خالی است و آب موجود در 
مخزن سد مهم زاینده رود به ۱۱ درصد رسیده است. هم چنین در حال حاضر حجم 
آب سدهای استان اصفهان به ۱۵۳ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با 

سال گذشته هم هفت درصد کاهش یافته است.
نگاهی به آخرین وضعیت شهرهای در معرض تنش آبی هم حاکی از آن است که تا 
ابتدای دی ماه هم چنان ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار داشته اند، بنابراین 
پربارشی پاییز امسال نباید ما را از مسئله مهم مدیریت مصرف غافل کند تا بتوانیم با 
اصالح شیوه های مصرف و توجه به نحوه استفاده از دو کاالی مهم و حیاتی آب و برق 

بتوانیم تابستان ۹۸ را با کم ترین مشکل سپری کنیم.

گروه گلدمن ساکس با اشاره به شکل گیری مجدد مازاد 
مورد  قیمت  آمریکا،  شیل  تولید  رشد  تداوم  و  عرضه 

پیش بینی برای نفت در سال ۲۰۱۹ را کاهش داد.
یادداشت  در  ساکس  گلدمن  تحلیلگران  ایسنا،  گزارش  به 
تحقیقاتی جدیدی نوشتند: میانگین بهای معامالت آتی نفت برنت 
امسال به ۶۲.۲۰ دالر در هر بشکه خواهد رسید که کمتر از برآورد 
اینترمدیت  قبلی ۷۰ دالر است. بهای معامالت وست تگزاس 
آمریکا نیز به ۵۵.۵۰ دالر می رسد که کمتر از پیش بینی قبلی 

۶۴.۵۰ دالر است.
بانک فرانسوی "سوسیته جنرال" نیز دورنمای قیمت نفت در 
سال ۲۰۱۹ را بازبینی کرده و به میزان ۹ دالر در هر بشکه کاهش 
داده است و اکنون انتظار دارد در سال ۲۰۱۹ میانگین قیمت نفت 

برنت ۶۴.۲۵ دالر و وست تگزاس اینترمدیت ۵۷.۲۵ دالر باشد.
اوپک  نفت  تولید  افزایش  ساکس،  گلدمن  یادداشت  طبق 
در اواخر سال ۲۰۱۵ به معنای آن است که بازار امسال نسبت 

به سال ۲۰۱۸ از عرضه بهتری برخوردار است. از سوی دیگر، 
محدودیتهای خطوط لوله انتقال نفت در منطقه پرمیان باسین 
سریع تر از حد انتظار رفع خواهند شد. پروژه های بزرگی که سال ها 
در برزیل و کانادا در دست توسعه بودند امسال تولیدشان را آغاز 

خواهند کرد. این عرضه باالتر به معنای آن است که به تولید 
پرهزینه کمتری برای تامین رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۹ 

نیاز خواهد بود.
تحلیلگران گلدمن ساکس انتظار دارند با توجه به سطح باالی 
ذخایر نفت در ابتدای سال ۲۰۱۹ و تداوم رشد نفت شیل در 
بحبوحه پایین ماندن تورم و رشد کمتر از حد انتظار تقاضا، بازار 

نفت با هزینه کمتری متعادل شود.
به گفته تحلیلگران "سوسیته جنرال"، قیمت نفت که در اکتبر 
سال گذشته به بیش از ۸۶ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، سال 
۲۰۱۸ را با ۴۲ درصد کاهش به پایان برد. بازار نفت از ریسک 
گریزی سرمایه گذارانی که از کندی رشد اقتصادی و جنگ تجاری 
آمریکا و چین و همچنین رشد نرخ های بهره و کاهش نقدینگی به 

وحشت افتاده بودند، آسیب دید.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال تحلیلگران هر دو بانک 
گلدمن ساکس و "سوسیته جنرال" بر این باورند که کاهش قیمت 

نفت بیش از حد بوده و ناشی از بدبینی مضاعف به رشد کمتر 
اقتصاد جهانی بوده است.

موسسه اعتبارسنجی "اس اند پی گلوبال ریتینگز" نیز هفته 
گذشته با اشاره به وخامت وضعیت تقاضا برای کاالها، دورنمای 
قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۹ را از ۶۵ به ۵۵ دالر و وست 
تگزاس اینترمدیت را از ۶۰ به ۵۰ دالر در هر بشکه کاهش داده 

بود.
بانک آمریکایی مورگان استنلی نیز هشدار داده است اگر اوپک 
کاهش تولید نفت را آن طور که وعده داده است، حفظ نکند قیمت 
نفت برای مدت طوالنی پایین خواهد ماند. جی پی مورگان پیش 
از نشست دسامبر اوپک اعالم کرده بود اگر این گروه تولیدش را 
بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش ندهد و اگر این کاهش 
تنها برای نیمه اول امسال و نه کل سال باشد، در این صورت 
قیمت نفت برنت برای کل سال ۲۰۱۹ حدود ۵۵ دالر در هر 

بشکه خواهد بود.

با پیش بینی جدید گلدمن ساکس

موج بدبینی به نفت بیشتر شد


