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رشد ۳۳ درصدی سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۸

سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن رشد چشمگیری 
را شاهد بود و برای دومین سال متوالی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد این افزایش تحت تاثیر 
کاهش تولید داوطلبانه تحت اعالمیه همکاری و همچنین رشد مطلوب اقتصاد جهانی 
و رشد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۸ بود که از عوامل بنیادین بازار پشتیبانی کرد.

با این حال ارزش سبد نفتی اوپک در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش 
یافت که به دلیل ابهامات فزاینده پیرامون پیش بینی های رشد اقتصاد جهانی بود 
که با تنش ژئوپلیتیکی و تاثیر منفی احتمالی اختالفات تجاری آمریکا و چین روی 
اقتصاد جهانی تشدید شد. تمامی این عوامل در افت شدید قیمتها و نزول بازارهای 
سهام جهانی سهیم بودند در حالی که سطح ذخایر نفت کشورهای سازمان توسعه و 

همکاری اقتصادی )OECD( نیز باال رفت.
ارزش سبد نفتی اوپک به طور میانگین در سال ۲۰۱۸ به ۶۹.۷۸ دالر در هر بشکه 
رسید که ۱۷.۳۵ دالر در هر بشکه یا معادل ۳۳.۱ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ 

افزایش داشت.
ارزش سبد نفتی اوپک در دسامبر ۵۶.۹۴ دالر در هر بشکه بود که نسبت به ۶۵.۳۳ 

دالر در نوامبر، ۸.۳۹ دالر یا ۱۲.۸ درصد کاهش نشان داد.
میانگین قیمت نفت سنگین ایران ۶۷.۹۷ دالر در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۵۱.۷۱ 
دالر در سال ۲۰۱۷ بوده است. قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر ۵۴.۸۴ دالر 
در هر بشکه بود که ۷.۹۹ دالر یا ۱۲.۷ درصد در مقایسه با ۶۲.۸۳ دالر در نوامبر 

کاهش داشت.
در میان سایر گریدهای سبد نفتی اوپک، گرید عرب الیت ۷۰.۵۹ دالر در هر بشکه 
در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۵۲.۵۹ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۱۷ بود. میانگین 
قیمت نفت سبک بصره نیز ۶۸.۶۲ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با 

۵۱.۸۷ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۱۷ بود.

نفت سنگین ایران ۸ دالر ارزان شد

طبق جدیدترین گزارش ماهانه اوپک تولید نفت ایران در دسامبر سال 
۲۰۱۸ به ۲.۷۶۹ میلیون بشکه در روز رسید و نفت سنگین ایران حدود ۸ 

دالر در هر بشکه ارزان شد.
به گزارش ایسنا، گزارش اوپک بر مبنای آمار منابع ثانویه نشان می دهد تولید 
نفت ایران در ماه میالدی گذشته به ۲.۷۶۹  میلیون بشکه در روز رسید که ۱۵۹ 
هزار بشکه در روز در مقایسه با تولید ۲.۹۲۸ میلیون بشکه در روز در نوامبر، کاهش 

داشت.
میانگین تولید نفت خام ایران در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته ۳.۰۱۰ 
میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با ۳.۶۰۳ میلیون بشکه در روز در سه ماهه 

سوم، کاهش داشت.
طبق آمار منابع ثانویه، مجموع تولید اوپک که متشکل از ۱۴ کشور است در 
دسامبر ۳۱.۵۸ میلیون بشکه در روز بود که ۷۵۱ هزار بشکه در روز نسبت به ماه 
پیش از آن کاهش نشان داد. تولید نفت در عربستان سعودی، ایران و امارات متحده 

عربی کاهش یافت، در حالی که تولید عراق افزایش داشت.
قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر ۵۴.۸۴ دالر در هر بشکه بود که ۷.۹۹ دالر 
یا ۱۲.۷ درصد در مقایسه با ۶۲.۸۳ دالر در نوامبر کاهش داشت. میانگین قیمت 
نفت سنگین ایران ۶۷.۹۷ دالر در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۵۱.۷۱ دالر در سال 

۲۰۱۷ بوده است.

معاون وزیر نیرو:

ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا پایان امسال به هزار 
مگاوات می رسد

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه انرژی های تجدیدپذیر در ایران جوان 
است و به همین منظور نیازمند حمایت از سوی مجلس شورای اسالمی 
برای توسعه این طرح ها هستیم، گفت: روند احداث نیروگاه های خورشیدی 

با شتاب خوبی در حال پیشرفت است.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد صادق زاده در حاشیه سفر به استان کرمان و در 
مراسم  افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی آراد شهرستان بردسیر گفت: در سال 
۱۳۹۵ کمتر از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر در کشور وجود داشت 
که در سال گذشته به ۵۰۰ مگاوات رسید و در نظر داریم تا پایان سال جاری آن را 

به یک هزار مگاوات در کل کشور افزایش دهیم.
رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر ایران با اشاره به اقتصادی بودن استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در کشورمان گفت: این حوزه اشتغالزایی خوبی نیز به همراه 
داشته است؛ به ویژه برای خانواده هایی که امکان کار در سایر مشاغل را از جمله 

کشاورزی و ... ندارند.
وی ادامه داد: در نیروگاه های خورشیدی، مهمترین زیرساخت کشور یعنی برق 

بدون مصرف آب که کاالیی ارزشمند و بحرانی برای ما است، تولید می شود.
مهدیان - مدیرعامل بانک توسعه تعاون - نیز با اعالم آمادگی برای مشارکت و 
توسعه در نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان کرمان ابراز داشت: در حوزه 
اشتغال روستایی ۳۰۰۰ میلیارد تومان تکلیف داریم که تاکنون ۱۱۰۰ میلیارد تومان 
آن اجرایی شده است. وی افزود: آمادگی داریم از منابع داخلی، صندوق توسعه، 
فراگیر و اشتغال روستایی در طرح ها و پروژه ها وارد شویم؛ ضمن اینکه ۷ میلیارد 
تومان تسهیالت ازدواج پرداختی این بانک در استان کرمان، یک میلیارد تومان به 
مددجویان کمیته امداد، یک میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی و یک میلیارد و 

۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرد خانگی پرداخت شده است.

تولید گاز، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی روند رو به رشدی داشته استاخبار

جزییات تولید بنزین در ایران طی ۴۰ سال
محصوالت  و  نفتی  فرآورده های  گاز،  تولید  نمودار 
پتروشیمی در ایران طی ۴۰ سال گذشته روند رو به رشدی 
داشته است؛ نموداری که شاید بخش درخشان آن بنزین 
باشد، زیرا ایران که واردکننده این محصول بود، اکنون 
در تولید این فرآورده نفتی به خودکفایی رسیده و حتی 

زمزمه های صادرات بنزین هم به گوش می رسد.
به گزارش ایسنا، بررسی آمارها نشان می دهد متوسط تولید 
بنزین در سال ۱۳۵۷، ۱۴.۴ میلیون لیتر در روز بوده است که 
بهینه سازی  و  جدید  پاالیشی  واحدهای  راه اندازی  درنتیجه 
واحدهای پاالیشی قدیمی در سال های بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، تولید بنزین موتور در آبان ماه ۱۳۹۷ به ۹۵ میلیون لیتر 

در روز افزایش یافته است.
هم چنین بر اساس آخرین آمار تولید بنزین در ایران، با به مدار 
آمدن فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مرز ۱۰۵ میلیون 
لیتر در روز رسیده است. علیرضا صادق آبادی - مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی - نیز در آخرین نشست 
خبری خود ضمن این که اعالم کرد واردات بنزین از مهرماه متوقف 

شده است، از پیش بینی صادرات بنزین ایران خبر داد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که با وجود توقف واردات 
بنزین، اصالح الگوی مصرف امری ضروری است، زیرا به اعتقاد 
کارشناسان، اگر این اتفاق صورت نگیرد، ایران دوباره به واردکننده 
بنزین تبدیل می شود. فاصله تولید و مصرف نفت گاز در کشور،   
١٥تا ٢٠میلیون لیتر است و البته میزان مصرف در نفت گاز به 
اندازه بنزین نیست. درباره تبعات افزایش مصرف بنزین در ایران 
هم این نکته قابل توجه است که اگر این روند مصرف ادامه پیدا 
کند، در افق ١٤١٢، تفاوت مصرف و تولید بنزین در ایران، به ١٩٠ 
میلیون لیتر خواهد رسید. یعنی کمبود بنزین روزانه ١٩٠میلیون 

لیتر خواهد بود.
مقایسه شاخص های بخش گاز و گازرسانی در سال های 

۱۳۵۷ و ۱۳۹۶
سال ۱۳۵۷، ۱۱۰  در  کشور  طبیعی  گاز  تولید  متوسط  اما 
میلیون مترمکعب در روز بود که این میزان در سال ۱۳۹۶ به 
۸۴۶ میلیون مترمکعب در روز رسید. هم چنین متوسط تولید 
میعانات گازی در سال ۱۳۵۷، ۱۰۰۰ بشکه در روز بود که این 
میزان در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی، افزایش ۲۰ 

درصدی داشته است. هم چنین تولید گاز طبیعی از میدان گازی 
پارس جنوبی که بزرگ ترین میدان گازی جهان بوده و بین ایران و 
قطر مشترک است، از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۶، تولید 
ایران از این میدان با کشور قطر برابر شد. از سوی دیگر تزریق گاز 
به میادین نفتی در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم 

افزایش بیش از ۳۰ برابری داشته است.
اما مجموع خطوط انتقال گاز طبیعی ایران، در سال ۱۳۵۷، 
۲۹۰۰ کیلومتر بود که در سال ۱۳۹۶ به ۳۹ هزار کیلومتر رسید. 
از سوی دیگر، مجموع شبکه گازرسانی ایران، در سال ۱۳۵۷، 
۲.۱ هزار کیلومتر بود که در انتهای مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۳۴۳ 
هزار کیلومتر رسید. طبق آمار، در سال ۱۳۵۷، پنج شهر و یک 

روستا گازرسانی شده بود که این میزان در انتهای مهرماه ۱۳۹۷ به 
ترتیب ۱۱۳۳ شهر و ۲۷ هزار و هفت روستا رسیده است.

هم چنین تعداد مشترکین گاز طبیعی در سال ۱۳۵۷، ۴۶.۵ 
هزار مشترک بوده که این میزان در انتهای مهرماه سال ۱۳۹۷ به 
۲۲ هزار و ۹۰۷ مشترک رسیده است. هم چنین در سال های بعد 

از انقالب اسالمی ۲۴۲۶ جایگاه سی ان جی احداث شده است.
شاخص های پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

از سوی دیگر، تولید پنج فرآورده نفتی اصلی )بنزین، گازوئیل، 
نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع( در سال ۱۳۵۷، ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به روزانه ۲۵۲ 
میلیون لیتر رسید. متوسط تولید بنزین موتور در ایران در سال 

۱۳۵۷، ۱۴.۴ میلیون لیتر در روز بوده که این میزان در آبان ماه 
سال ۱۳۹۷ به ۹۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. متوسط تولید 
گازوییل نیز که در سال ۱۳۵۷، ۲۵ میلیون لیتر در روز بوده، در 

آبان ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
مقایسه شاخص های بخش پتروشیمی در سال های ۱۳۵۷ 

و ۱۳۹۶
 ۱.۶ سال ۱۳۵۷،  در  پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت 
میلیون تن بوده که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ۶۴ میلیون تن 
رسیده است. هم چنین مجموع فروش محصوالت پتروشیمی چه 
در بازار داخل و چه در بازار خارج در سال های بعد از پیروزی 

انقالب اسالمی ۳۳ برابر افزایش داشته است.

 میانگین سرانه مصرف برق خانگی درکشور کاهش یافت
معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: میانگین سرانه مصرف برق مشترکان خانگی کشور در چند سال اخیر از ۲ هزار و ۹۵۰ کیلووات ساعت هم اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ کیلو وات ساعت کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، علیرضا احمدی 
یزدی روز چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از مراکز دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افزود: هم اکنون ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این شمار ۲۹ میلیون مشترک خانگی است. وی اضافه 
کرد: مشترکان خانگی یک سوم برق کشور را مصرف می کنند. احمدی یزدی بیان کرد: کاهش میانگین سرانه مصرف خانگی برق در نتیجه اجرای برنامه های فرهنگی و بکارگیری وسایل جدید برقی کم مصرف توسط مشترکان حاصل شده است،  شنبه / ۲۹ دی ۱۳۹۷ / شماره ۳۳۲

طبق گزارش جدیدی که از سوی بانک امریکا مریل لینچ منتشر شده، مازاد 
عرضه نفت در حال معکوس شدن است و ممکن است بازار با کمبود عرضه 

مواجه شود.
به گزارش ایسنا، این بانک سرمایه گذاری اعالم کرده که ریزش قیمت نفت در 
اواخر سال ۲۰۱۸ تنها به دلیل مشکل اشباع عرضه نبوده بلکه عوامل غیربنیادین 
دیگری در این اتفاق دخیل بوده اند که می توان به فروش قراردادهای خرید از سوی 
صندوق های پوشش ریسک و سایران مدیران بازار مالی و همچنین واهمه و ابهامات 
در بازارهای مالی اشاره کرد. در نتیجه، بازار نفت بار دیگر در سه ماهه چهارم با مازاد 

عرضه روبرو شد.
به گفته تحلیلگران بانک امریکا مریل لینچ، با این حال ۱.۳ میلیون بشکه در روز 
مازاد عرضه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ در حال معکوس شدن است. در حقیقت 
کاهش تولیدی که از سوی گروه اوپک پالس به اجرا گذاشته شده، ممکن است باعث 
کمبود اندک عرضه نفت در سال ۲۰۱۹ شود. قراردادهای خرید و فروش در بازار نفت 
گویای بدبینی سرمایه گذاران به چشم انداز رشد بیشتر قیمت ها است. قیمت نفت 
برنت به باالی ۶۰ دالر در هر بشکه بهبود یافته و ما پیش بینی میانگین قیمت ۷۰ 

دالر در هر بشکه برای سال ۲۰۱۹ را حفظ می کنیم.
پیش بینی های قیمت نفت بسیار متفاوت است اما ده ها بانک سرمایه گذاری با این 
نکته موافق هستند که ریزش قیمت نفت در اواخر دسامبر که برنت را به حدود ۵۰ 
دالر رساند، بیش از حد بوده است. بانک امریکا مریل لینچ، انتظار دارد قیمت نفت 

برنت به ۷۰ دالر در هر بشکه بازگردد.

با این حال تحلیلگران این بانک سرمایه گذاری خاطرنشان کردند اگر نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی جهانی از ۳.۵ به ۲ درصد کاهش پیدا کند، نفت برنت ممکن 

است تا رکورد ۳۵ دالر در هر بشکه سقوط کند.
در مقطع فعلی هیچ کس انتظار ندارد رشد اقتصاد جهانی تا این حد سقوط کند 
اما شمار رو به رشدی از شاخص ها نشان می دهند که احتمال افت رشد اقتصادی 
وجود دارد. آمار کاهش صادرات و واردات چین در دسامبر مایوس کننده بوده است. 
صادرات این کشور در دسامبر بر مبنای ساالنه ۴.۴ درصد و وارداتش ۷.۶ درصد 
کاهش پیدا کرد که نشان داد رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان اندکی آهسته شده 

است.
با این حال عوامل عرضه و تقاضای بازار نفت کامال منفی نیستند. بانک امریکا مریل 
لینچ برآورد کرده که عرضه اوپک پالس در سه ماهه چهارم امسال ۲.۶ میلیون بشکه 
در روز در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا خواهد کرد. این رقم 
شامل کاهش ۱.۲ میلیون بشکه در روز توافق شده میان این تولیدکنندگان بعالوه 
کاهش احتمالی تولید برخی از کشورها مانند ونزوئال و ایران خواهد بود. چنین کاهش 
قابل توجهی به همراه کندی رشد تولید شیل آمریکا و رشد مستمر تقاضا کافی 

خواهد بود تا بازار نفت را به کمبود عرضه دچار کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بعالوه مازاد عرضه ای که در اواخر سال ۲۰۱۸ ایجاد 
شد، بسیار کمتر از مازاد عرضه ای بود که در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ مشاهده شد. 
طبق گزارش اسکاتیا بانک، آخرین مازاد عرضه احتماال به ۲۰۰ میلیون بشکه بالغ شد 
در حالی که میزان آن در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود یک میلیارد بشکه بود. 

از این نظر رفع مازاد عرضه این بار راحت تر خواهد بود.
به این ترتیب مقامات اوپک چندان نگران به نظر نمی رسند. خالد الفالح، وزیر 
انرژی عربستان سعودی در کنفرانس مجمع انرژی جهانی ۲۰۱۹ شورای آتالنتیک 
در ابوظبی گفت: جو فعلی بازار به دلیل نگرانی های بی مورد در خصوص تقاضا و 
دستکم گرفته شدن توافق کاهش تولید و ارزیابی نادرست از روند عرضه و تقاضاست 
که واکنش های منفی بازیگران مالی را بدنبال داشته است. به عبارت دیگر اگر دقیق 

نگاه کنیم، بازار در مسیر صحیحی قرار دارد و به سرعت به تعادل بازخواهد گشت.

یک هفته پس از این که نیکوالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال برای دور دوم 
ریاست جمهوری سوگند ادا کرد، گزینه تحریم نفتی کامل علیه ونزوئال روی میز 

دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، منابع آگاه به شبکه سی ان ان گفتند: رییس جمهور آمریکا همچنین 
سرگرم بررسی به رسمیت شناختن خوان گوایدو، رهبر مجلس ملی ونزوئال و سیاستمدار 

مخالف مادورو به عنوان رییس جمهوری قانونی این کشور است.
در حالی که مقامات دولت ترامپ مستقیما چنین اطالعاتی را تایید نکردند، اما شبکه 
سی ان ان به نقل از گارت مارکیز، سخنگوی شورای امنیت ملی نوشت: آمریکا در حال 
حاضر سرگرم بررسی همه ابرازهای دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در واکنش به غصب 

قدرت از سوی رژیم مادورو است.

یک منبع آگاه در دولت آمریکا اظهار کرد: آخرین باری که تحریمها علیه دولت ونزوئال 
به طور جدی در واشنگتن مورد بحث قرار گرفت، تحریم نفتی کامل در میان گزینه های 

مورد بحث نبود.
این مقام آگاه به رویترز گفت: حقیقت این است که بزرگترین تحریم علیه نفت و تولید 
نفت ونزوئال، نیکوالس مادورو و ناکارآمدی شرکت PDVSA نام دارد. نیکوالس مادورو 

این شرکت را زمین زده و بیش از پیش این شرکت را ناکارآمد کرده است.
با این حال، با وجود افت مستمر تولید نفت ونزوئال، صادرات روزانه نفت از این کشور 
به پاالیشگاههای آمریکایی ثابت مانده است. طبق آخرین آمار منتشره از سوی اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، در فاصله ماه مه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ صادرات نفت ونزوئال به 
آمریکا به حدود نیم میلیون بشکه در روز رسید. اگرچه این میزان کمتر از نرخ صادرات 

در اواخر دهه ۱۹۹۰ است اما به اندازه صادرات در فاصله سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ اندک 
نیست و پاالیشگاههای آمریکایی ممکن است نیاز بیشتری به نفت ونزوئال داشته باشند.

اواخر سال میالدی گذشته دولت آلبرتای کانادا به تولیدکنندگان محلی دستور داد 
تولیدشان را بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند تا قیمتها تقویت شود. این اقدام 
به خوبی نتیجه داد و اکنون برخی از تحلیلگران نگران هستند که ممکن است کمبود 
عرضه نفت سنگین در راه باشد به خصوص که عربستان سعودی تولیدش را کاهش داده 
است و زمانی که این کشور تولیدش را کاهش می دهد، عمدتا تولید نفت سنگین است.

اکثر پاالیشگاهها در منطقه گلف کاست آمریکا که بیش از نیمی از نفت جهان را فراوری 
می کند، به نفت سنگین نیاز دارند و منابع رقابتی معدودی وجود دارند که آنها بتوانند در 

صورت کمبود تامین نفت سنگین، به آنها روی بیاورند

حدود یک میلیارد و ۳۵۰ هزار مترمکعب آب، برای جمعیت 
حدود ۱۴ میلیون نفری استان تهران، تولید می شود که از این 
میزان، بیش از ۷۰ درصد از منابع سطحی و سدها و بقیه از 

منابع زیرزمینی به دست می آید.
به گزارش ایسنا، افزایش تقاضا برای آب، مساله کمبود این ماده 
حیاتی را به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها و بحران های پیش روی 
دولت ها در قرن بیست ویکم تبدیل کرده است؛ صرف نظر از ابعاد 
جهانی این مساله، در ایران نیز کمبود آب به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های مسووالن و از مهم ترین معضالت اجتماعی جامعه ایرانی 
تبدیل شده و این موضوع در تهران، به عنوان پایتخت ایران بسیار 

جدی تر است.
بر اساس گفته های مسووالن آبی، میانگین مصرف آب در شهر 
تهران، دوونیم برابر میانگین جهانی تخمین زده شده است، به عبارت 
دیگر، مصرف متوسط یک خانوار تهرانی حدود ۲۰ متر مکعب در 
ماه است که با کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب، معادل ۱۲۰ میلیون 
مترمکعب که مصرف ساالنه دو استان است، صرفه جویی خواهد شد.

از سوی دیگر، تهران کمتر از ۱.۱ درصد از سطح کشور را داراست، 
اما ۲۰ درصد جمعیت و ۴۵ درصد صنعت کشور را در خود جای داده 
که همین مساله موجب افزایش مصرف آب در پایتخت شده است و 
این در حالی است که در مجاورت تهران، هیچ رودخانه ای نیست و 

آب مورد نیاز پایتخت از حوضه های آبی مناطق دیگر تامین می شود.
هم چنین باید به این مساله نیز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد 
مترمکعب منابع آبی در سال، ۳۰۰ میلیارد متر مکعب تبخیر و از 
۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و 

۱۰ میلیارد متر مکعب در حوزه آب شرب مصرف می شود.
این در شرایطی است که در روزهای گرم سال و در اوج مصرف، 
چهارونیم میلیون مترمکعب آب در استان تهران مصرف می شود که 
این رقم، معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه، یعنی معادل ۵۲ هزار بطری 
یک لیتری در هر ثانیه است که از این میزان، مصرف شهر تهران، 
سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده است؛ به 
عبارتی، معادل ۳۸ هزار بطری یک لیتری در ثانیه در شهر تهران آب 
مصرف می شود. عالوه بر این، آب بدون درآمد شهر تهران، ۲۴ درصد 
اعالم شده که ۱۱ درصد آن را هدررفت ظاهری تشکیل داده است که 
شامل خطای اندازه گیری، انشعاب های غیرمجاز و موارد دیگر می شود، 
هم چنین دو درصد از آب بدون درآمد، در مصارف مجاز تصفیه خانه ها 

صرف می شود که جزو هدررفت آب محسوب نمی شود.
از سوی دیگر، حدود ۱۸ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال 
آب در شهر تهران وجود دارد و ساالنه بودجه ای حدود ۲۰۰ میلیارد 
تومان برای بازسازی شبکه آب رسانی پیش بینی و برنامه ریزی شده 
است که طی پنج سال آینده، حدود ۱۴۰۰ کیلومتر بازسازی شبکه 

در سطح استان تهران صورت بگیرد.
اما طی سه سال گذشته، با انجام اصالحات شبکه، رقم هدررفت 
واقعی آب یک درصد کاهش یافته که به گفته کارشناسان، باید گفت 
کاهش هدررفت واقعی آب با اصالح خطوط انتقال و تعویض شیرآالت 
فرسوده امکان پذیر می شود و این موارد در دستور کار قرار گرفته است. 
به تازگی نیز محمدرضا احمدنسب - قائم مقام شرکت آب و فاضالب 
استان تهران - درباره وضعیت منابع آبی پایتخت به ایسنا گفت: سال 
گذشته و در فصل زمستان، با بارش برف کمی روبرو بودیم که همین 
مساله موجب شد ذخایر منابع آبی تهران کم باشد؛ هرچه ذخیره برف 
داشتیم، سال گذشته مصرف شده و بارش های باران نمی تواند این 
کمبود را جبران کند. وی با تاکید بر این که تنها بارش برف می تواند 
تنش آبی در فصل تابستان را برای تهران برطرف کند، تصریح کرد: 
بر اساس آخرین آمار، اکنون حجم ذخیره آب سد کرج، ۱۱۴ میلیون 
مترمکعب، حجم ذخیره سد طالقان، ۲۶۰ میلیون مترمکعب، حجم 
ذخیره سد لتیان، ۲۹ میلیون مترمکعب، حجم ذخیره سد الر، ۱۹ 
مترمکعب و حجم ذخیره سد ماملو، ۱۲۵ میلیون مترمکعب است. 
هم چنین ورودی سد کرج )امیرکبیر( ۵.۹ متر مکعب بر ثانیه، طالقان 
۴.۹ متر مکعب بر ثانیه، لتیان ۴.۶ متر مکعب بر ثانیه، الر ۶.۱ متر 

مکعب بر ثانیه و ماملو ۳.۹ متر مکعب بر ثانیه برآورد شده است.
احمدنسب هم چنین درباره میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی 

تاکنون بادآور شده که در حوضه آبریز کرج، میزان بارندگی ۲۲۱.۹ 
میلیمتر، طالقان ۱۱۰ میلیمتر، لتیان ۲۴۰.۸ میلیمتر، الر ۲۷۷.۳ 

میلیمتر و ماملو ۱۲۹ میلیمتر بوده است.
به گفته او میزان بارش ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
است اما اگر برف در تهران نبارد، قطعا با مشکالتی مواجه خواهیم 
شد. چراکه استان تهران شرایط خشک و نیمه خشک را تجربه 
می کنند و الزم است با توجه به جمعیت زیاد در این استان، به موضوع 
صرفه جویی توجه بیش تری شود. چندی پیش نیز داریوش مختاری 
- کارشناس حوزه آب - در این باره به ایسنا گفته بود: الزم است 
تدابیری برای مدیریت مصرف آب اندیشیده شود، چراکه بحران آب 
تمام استان ها را دربرگرفته و باید نگاه ویژه ای به این موضوع وجود 
داشته باشد. وی با بیان این که مصرف متوسط یک خانوار تهرانی، 
حدود شمعادل ۱۲۰ میلیون مترمکعب که مصرف ساالنه ی دو استان 
است، صرفه جویی خواهد شد، اظهار کرد: می توان با انجام اقداماتی 

ساده از هدررفت آب جلوگیری کرد.
کاهش  و  تهران  در  آبی  منابع  شرایط  بودن  بحرانی  به  باتوجه 
ذخایر برف، الزم است تمام سازمان ها و حتی مشترکان، به موضوع 
صرفه جویی و مدیریت مصرف آب توجه ویژه ای داشته باشند که در 
آینده، شاهد خالی  شدن کالن شهری هم چون تهران به دلیل نبود 

منابع آبی نباشیم.

چقدر آب برای تهرانی ها تولید می شود؟


