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نیمی از سدهای ایران خالی مانده اند

کسری سنگین ذخایر آب

افزایش تولید نفت ایران؛ واقعی یا غیرواقعی؟

نیمی از ســدهای ایران خالی مانده اند و ریزگرد و توفان نمک همین چند روز پیش نفس های تهران را برید. در 
تهران بارندگی ها ۲۵ درصد نسبت به پارسال کمتر شــده و هنوز یک ماه از سال نگذشته گزارش خاموشی های 

برق به گوش می رسد.
بحران آب دوباره خیز برداشــته تا کابوس سال گذشته را تکرار کند. کابوس خوزستان و اصفهان و حاال هدایت 
فهمی، مدیرکل ســابق منابع آب وزارت نیرو به «شرق» می گوید که بحران آب امسال در تهران احتماال به آب 
آشامیدنی می رســد و کشاورزان ایرانی که سال سختی را پشت سر گذاشته اند امسال در حالی چشم به آسمان 

دوخته اند که به دنبال جنگ اوکراین و روسیه، قیمت غذا در بازارهای جهانی رکوردهای متعدد را می شکند.
از شش میلیون هکتار گندمزارهای ایران چهار میلیون گندمزار کشت دیم است و پارسال بحران آب تولید گندم 
در بعضی مناطق ایران را تا ۵۰ درصد کاهش داد و سدهای خالی نیروگاه های برقابی را از کار انداختند و قیمت 
هر پاکت سیمان تا ۱۰۰ هزار تومان رسید. قطع برق، صادرکنندگان فوالد را نگران ازدست دادن بازار عراق کرد و 

خاموشی برق به خانه ها و بزرگراه های شهر رسید.

کارشناس اقتصاد انرژی
 علیرضا  سلطانی

در هفته های اخیر، اخباری در زمینه تولید نفت ایران با تأکید بر افزایش تولید در 
دولت سیزدهم و رسیدن به سطح تولید به شرایط پیش از تحریم ها (۱۳۹۷) منتشر 
شــد. این مسئله با واکنش هایی که عمدتا ماهیت انتقادی داشت، مواجه شد. یکی 
از دالیل بروز این واکنش ها، عدم شــفافیت در بیــان اخبار و اطالعات در این زمینه 
اســت که البته در روزهای اخیر برخی مدیران نفتی در این زمینه شفاف سازی کرده 

و بر موضوع ظرفیت تولید به جای افزایش تولید تأکید کردند.
واقعیت این اســت که بین ظرفیت تولیــد و افزایش واقعی تولید تفاوت وجود 
دارد. در حــال حاضر آنچه در مجموعه صنعــت نفت روی داده، افزایش ظرفیت 
تولید نفت و رســیدن به ســطح تولید قبــل از تحریم ها و خــروج آمریکا از برجام 
یعنی ۳٫۸ میلیون بشــکه در روز اســت، اما این به معنای تولیــد واقعی نفت در 
ایــن میزان در حال حاضر نیســت. تداوم تحریم های اقتصــادی و نفتی این امکان 
را در حال حاضر برای کشــور ایجــاد نمی کند که بتواند در این ســطح نفت تولید 
کرده و رقمی در حدود ۲٫۵ میلیون بشــکه را صادر کند. هرچند باید اذعان کرد که 

روند افزایش تولید نفت از زمســتان ۹۹ به تدریج با کاهش حساسیت های تحریمی 
آمریــکا در پی روی کارآمدن بایدن، افزایش یافته و این روند در دولت ســیزدهم با 
توجه به درپیش گرفتن ابتکاراتی در دورزدن تحریم ها، تقویت شــده است. هرچند 
آمار دقیقی از میزان تولید و صادرات نفت به دلیل حساســیت های تحریمی منتشر 
نشــده، اما واقعیت این است که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران باید تکلیف 
حداقلی قانون بودجه مبنی بر صادرات ۱٫۴ میلیون بشکه ای نفت در روز را محقق 
کند. بنابراین می توان این گونه ارزیابی کرد که دســت اندرکاران صنعت نفت مکلف 
به فروش حداقل ۱٫۴ میلیون بشــکه نفت به طور متوســط تــا زمانی که تحریم ها 

ادامه دارد، هستند.
از زمان روی کارآمدن بایدن در زمســتان ســال ۹۹ و متعاقب آن آغاز مذاکرات 
ایران با ۴+۱ برای احیای برجام و باالرفتن امیدواری نسبت به نتایج مثبت مذاکرات 
و رفع تحریم ها، بسترســازی برای افزایش تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی 
بالفاصلــه پس از رفــع تحریم ها به طور طبیعی در دســتور کار دولت قرار گرفت. 

اگرچه محدودیت ســرمایه گذاری در یک دهه گذشــته در صنعــت نفت به دلیل 
تحریم های شدید اقتصادی، هزینه ها و امکان افزایش ظرفیت تولید نفت را کاهش 
داده، اما تجربه بازگشــت ســریع و مقتدرانه ایران به بازارهای نفت در پی امضا و 
اجرای برجام در ســال ۹۴، راه احیای ظرفیت های تولید نفت و بازگشــت ایران به 
بازارهای جهانی را در شــرایط کنونی، آسان کرده اســت. بنابراین افزایش ظرفیت 
تولید نفت و رسیدن به سطح ۳٫۸ میلیون بشکه، امری واقعی و محقق شده است. 
در عین حال امکان بازگشــت ایران به بازارهای نفــت با توجه به کاهش تحرکات 
ضد ایرانی برخی کشورهای نفتی مانند عربستان و روسیه نسبت به سال ۹۴ از یک 
سو و نیاز رو به افزایش تقاضا در بازار نفت در پی بروز جنگ اوکراین، آسان تر است. 
بنابراین مجموعه عوامل در شــرایط کنونی اعم از باالرفتن ظرفیت تولید و الزامات 
بازار نفت، راه ایران را برای بازگشــت به بازار و رســیدن به شــرایط قبل از تحریم 
هموار کرده اســت. با این وجود مشــکل و چالش اصلی، پایداری تولید نفت ایران 
و حفظ جایگاه واقعی و ســنتی در بازار جهانی نفت است که به دلیل محدودیت 

ســرمایه گذاری در بخش باالدســتی و عدم بهره گیری از فناوری های نوین در طول 
یک دهه گذشــته در نتیجه تحریم های اقتصادی، قابل توجه اســت. صنعت نفت 
ایران برای حفظ جایگاه خود در بازار و رســیدن بــه پویایی و افزایش توان رقابتی 
در بازار و نهادهای بین المللی مانند اوپک و اوپک پالس نیازمند ســرمایه گذاری در 
بخش های باالدســتی و تولیــد نفت و همچنین اســتفاده از فناوری های جدید در 
حــوزه مدیریت مخازن، ضریب افزایش تولید نفــت از چاه های نفت و فعال کردن 
میادین مشــترک است. ســرمایه گذاری و فناوری دو روی یک سکه هستند که الزام 
و نیاز حیاتی صنعت نفت ایران اســت. بدون این دو بال مهم، تولید و ظرفیت های 
تولیــدی ایران با یا بدون تحریم در مضیقه شــدید قرار خواهــد گرفت. لذا در کنار 
افزایــش ظرفیت های تولید برای بازگشــت به بازار جهانی نفــت با رفع تحریم ها، 
مســئله مهم تر جذب ســرمایه گذاری و فناوری جدید و تزریق آنها به صنعت نفت 
اســت که به تعبیر وزیر نفت واجب تر از نان شــب در اقتصاد کشور است. این یک 

مسئله ملی است که همه ارکان حاکمیت باید در تحقق آن نقش آفرین باشند.
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 کسری بیشتر از ۵۰ درصدی ذخایر سدها
حاال دوباره نگرانی ها برای ذخایر آبی کشور باال گرفته است 
و برخــی صاحبان صنایــع می گویند که نامه قطــع برق را در 
همین روزهای اول ســال دریافت کرده اند. گزارش های وزارت 
نیرو نشان می دهد که نیمی از سدهای ایران خالی مانده اند. بر 
اســاس این گزارش میزان کل ورودی سدها از ابتدای سال آبی 
تاکنون ۱۹.۵۸ میلیارد مترمکعب بوده که این عدد در مقایســه 
با ســال گذشته که عددی معادل ۲۰.۶ میلیارد مترمکعب بوده 

پنج درصد کاهش داشته است.
البته کل خروجی ســدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون 
۱۳.۱۵ میلیارد مترمکعب بوده که نســبت به ســال گذشته که 
عددی معادل ۱۸.۴۶ میلیارد مترمکعب ثبت شــده ۲۹ درصد 

کاهش یافته است.
محمــد شــهریاری، مدیــر دفتــر بهره بــرداری و نگهداری 
تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب  منطقه ای تهران با بیان اینکه 
ســدهای تهران با ۲۶۵ میلیون مترمکعب کسری مواجه اند، به 
ایلنا گفته اســت: در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال 
آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تاکنون ۱۵۵ میلی متر بارندگی داشته ایم که این 
میزان در مقایســه با ۲۰۸ میلی متر متوسط بلندمدت ۵۳ساله، 
۲۵ درصد کاهش داشته اســت و با توجه به اینکه امسال هم 
درگیر شــرایط خشک سالی هستیم طبیعتا برداشت از منابع آب 

زیرزمینی برای تأمین آب شرب بیشتر خواهد بود.
او تأکیــد کرد که از ابتــدای فروردین ماه تاکنــون فقط ۵٫۱ 

میلی متر نزوالت جوی در اســتان داشــته ایم درحالی که نسبت 
به متوســط بلندمدت در این بازه زمانــی که میزان بارندگی ۲۴ 

میلی متر بوده کاهش ۷۸درصدی را شاهدیم.
وضعیت آبی تهران وخیم است

هدایت فهمی، مدیرکل ســابق منابع آب وزارت نیرو هم به 
«شرق» توضیح می دهد که از ابتدای سال آبی یعنی از مهرماه 
هشــدار کم آبی درباره شــهرهایی مثل تهران یا شــهرها بارها 
داده شــده بود و بدون تردید امســال بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ شهر 
ما با تنش آبی روبه رو خواهند شــد و بسیاری از روستاها قطعا 

احتیاج به آب رسانی سیار خواهند داشت.
به گفته فهمی بحران آب ســال جاری قابل پیش بینی بوده 
اما با وجود تمام هشــدارهایی که از سوی کارشناسان داده شد، 
هیچ تمهید خاصی برای این معضل حتی در اســتان هایی مثل 
اصفهان یا خوزســتان که ســال گذشــته در این باره دست به 

اعتراض زدند، در نظر گرفته نشده است.
او ادامه می دهد: انتظار اینکه امسال را بدون تنش و بحران 
رفع و رجوع کنیم بســیار بسیار کم اســت. این وضعیت قطعا 
و بدون شــک در اســتان هایی که کاهش شــدیدتر آب دارند و 
خالی بودن مخزن هایشان همواره مسئله بوده، آثار سوء بیشتری 
هم دارد. ضمنا مشکل بحران آب امسال تنها مربوط به بخش 
کشــاورزی نیست و حتی آب شرب بهداشتی مردم را هم تحت 

تأثیر قرار خواهد داد.
فهمی ادامه می دهد: متأســفانه این خشک ســالی تبعات 

دیگری هم دارد مثل ریزگردها یا افت سطح آب های زیرزمینی. 
چون زمانی که دچار کمبود آب در شــهرها می شــوند فشــار 
بیشــتری به آب هــای زیرزمینی می  آورند تا کمبــود آب جبران 

شود. این هم عارضه دیگری با آثار سوء جداگانه خواهد بود.
این کارشــناس منابع آب تأکید می کند که پایتخت از جمله 
نقاطی اســت که با کمبود آب جدی روبه رو خواهد بود چراکه 
بارش تهران نســبت به سال گذشته بیش از ۲۵ درصد کم شده 

و سدها اکثرا خیلی کمتر از نیمه پر هستند.
او می گویــد: اگر وضعیــت همین طور ادامه یابــد قطعا با 
مشــکل تأمین آب در تهران هم مواجه هســتیم. در این شرایط 
به آب زیرزمینی مراجعه می شود. ولی چون شبکه جمع آوری 
فاضالب هنوز کامل نشــده، بخشــی از فاضــالب وارد آب های 
زیرزمینی می شــود و آن را آلوده می کند. ضمن اینکه برداشت 
بیش از اندازه موجب نشست زمین هم می  شود و فروچاله هایی 
را که در تهران و بســیاری از اســتان  های دیگر می بینیم، تشدید 
می کند. البته این کمترین تبعات برداشــت از آب های زیرزمینی 

است.
فهمی همچنین می گوید: کاهش ســطح آب موجب شــده 
زیرگردهایی با منشأ داخلی بیشتر شوند. قبال تنها هشت درصد 
از ریزگردها منشــأ داخلــی و حدود ۹۲ درصد منشــأ خارجی 
داشــتند. از ایــن میزان هم ۶۴ درصد ناشــی از عــراق بود اما 
وضعیت در حال تغییر است و قطعا با ادامه خشک سالی سهم 
ریزگردهای داخلی با فعال شــدن منشأهای داخل کشور، بیشتر 

می شود.
این اتفاقــات در حالی رخ می دهد که بحــران آب در ایران 
بســیاری از بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. 
شــاید مهم ترین و حیاتی تریــن بخش اقتصاد کــه تحت تاثیر 

بحران آب است، بخش کشاورزی باشد. 
در کاالی اســتراتژیک گندم، بحران آب دو قطب مهم تولید 
این کاال یعنی خوزســتان و فارس را به شدت متاثر کرده است و 
تولید گندم سال گذشته کاهش قابل مالحظه داشت. به طوری 
که دولت مجبور شــد از ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن نیاز  ســاالنه گندم 

حدود ۸ میلیون تن گندم وارد کند. امسال اما جهان درگیر جنگ 
اوکراین و روســیه دو غول غذاست و بحران آب وضعیت تولید 
محصوالت اساســی غذا را احتماال دشوارتر می کند.  همچنین 
نیروگاه های برقابی تحت تاثیر بحران آب پارســال از مدار تولید 

خارج شدند و سهمیه بندی برق صنایع و خانگی رخ داد.
عــالوه بر این تولیــد انواع کاالهای صنعتی بــا قطع برق با 
مشکل مواجه شــد و نگرانی های جدی برای کاهش صادرات 

انواع کاال شکل گرفت. 
به جــز این بحــران آب منجر بــه جا به جایــی جمعیت و 

مهاجرت و کمبود زمین های قابل سکونت شده است. 
با این حــال نه تنها بــرای احیای منابع آب اقــدام در خور 
توجهی انجام نشــده است که اخباری مانند خشک کردن تاالب 
انزلی و احداث پتروشــیمی میانکاله روزهاست مورد اعتراض 
فعــاالن مدنــی در ایران اســت و به نظر می رســد که کابوس 
ویرانگــر بحــران آب آنگونه که باید و شــاید متولیان را متوجه 

وخامت اوضاع منابع پایه کشور نکرده است.

ادامه از صفحه اول

دکه خبر

کافی است ســنگ اول را بزنند و هیجان راه بیفتد و بعد 
کنار بکشــند تا بقیه سنگ باران را شــروع کنند. گروهی هم 
این ماجراها را پروژه های ســرویس های امنیتی کشــورهای 
بیگانه به ویــژه برخی از رقیبــان منطقه ای ایــران می دانند 
و هدفــش را ســرکوب چهره هــای ملــی و زمین گیرکردن 
چهره هــای موجه و مورد احترام مــردم می دانند که امکان 
اجتماع سازی و اجماع سازی به نفع ایران دارند. گروهی هم 
چنین حمله هایی را ناشی از خیانت یا اشتباه یا خطای افرادی 
می دانند که در دادگاه مردمی شبکه های اجتماعی محکوم و 

با سنگ و شالق مجازی مجازات می شوند.
برخی از این حدس  و گمان ها دور از انتظار نیســت و این 
احتمال هم وجود دارد که هم زمان هم پروژه های داخلی و 
خارجی مؤثر باشــد و هم عصبانیت مردم و حتی هم گاهی 

اشتباهات یا بی دقتی های برخی از چهره ها.
با این حال اگر تأملی در شبکه های اجتماعی داشته باشیم، 
در میان طیف بزرگی که در دایره  پسندشــان برای سیبل شدن 
این لشــکر آماده  هجوم قرار گرفته اند، به ندرت سران برخی 

از جناح های سیاســی و حتی مقامات داخل خبری است و یا 
ســردمداران گروه های برانداز را می بینیم. البته درباره  برخی 
سیاست های برخی جناح های داخلی مثل صیانت انتقادها 
همگانی است؛ اما از قاعده  حمالت لشکرهای مجازی پیروی 

نمی کند و همه سیاستی را مورد انتقاد قرار می دهند.
چه این نــوع حمله ها را ســازمان یافته و بــرای اهداف 
انتخاباتی در درون کشــور بدانیم، چه ســازمان یافته از سوی 
بیگانگان و چه ناشی از عصبانیت مردم، تأثیرش را در فضای 
عمومی ایران گذاشــته است. در فضای فعلی افکار عمومی 
ایران به ویژه در سیاست چهره موجهی را نمی توان یافت که 
اکثریت ایرانیان به او باور داشــته باشــند. در میان کنشگران 
سیاســی ایرانی به ندرت می توان کسی یا کسانی را یافت که 
بیش از ۲۰ درصد محبوبیت داشــته باشند. در کنار سرکوب 
چهره های موجه با هر انگیزه ای، بر آتش اختالفات اجتماعی 
ایرانیان نیز دمیده می شود و هر روز یکی از این گسل ها فعال 
می شــود و البته تبعیض ها و وضعیت نابسامان اقتصادی و 

ناکارآمدی هم هیزم این آتش هاست.

از سوی دیگر دست کم در ماه های اخیر طیف وسیعی از 
هنرمندان و زندانیان و اهل سیاست مورد حمله قرار گرفته اند 
که ویژگی مشترک شــان زندگی  و کارکردن در ایران اســت و 

داشتن حداقلی از پایگاه اجتماعی.
شــاید برخی، افزایش این شــکاف ها و هجوم جمعی به 
چهره های موجــه میان مردم (دســت کم جمعی از مردم) 
را نوعی مبارزه یا مقاومت سیاســی و جزئی از نقشــه ای که 
برای آینده دارند، بدانند؛ اما واقعیت این است که از دل چنین 
وضعیتی هیچ رؤیایی زاده نمی شود و به هیچ تغییری ایجاد 
نمی شود، حتی اگر برخی نظرســازی ها رؤیاهایی بفروشند. 
هم رنگ شدن با این جماعت  و چنین کنش ها و واکنش هایی 
تنها به ویرانی سرعت می دهد و بر همه  ماست که نگذاریم 
ایران با همه  تنوع قومی و دینی و فرهنگی و زبانی اش ویران 

شود.
هم رنگ نشــدن با جماعتی که ســنگ و شالق به دست 
منتظر ایســتاده اند تا بر ســر و گرده و گردن ایــن و آن فرود 

بیاورند، در روزگار ما اولین قدم برای حفظ ایران است.

براســاس قانون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، معامالت 
فردایی دالر غیرقانونی و مصداق قاچاق ارز است.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس ویرایش جدید قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تازگی توســط رئیس مجلس 
به دولت ابالغ شده اســت، معامالت فردایی ارز غیرقانونی 

و در حکــم قاچاق خواهد بود. در مــاده ۱۲ این قانون آمده 
اســت که معامله ارز در صرافی یا غیــر آن  که تحویل ارز و 
مابازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل 
ارز منجر نمی شــود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته 
اســت و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزء 

مصادیق قاچاق ارز خواهد بود. هرچند پیش از این نیز انجام 
معامالت فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع اعالم شده بود 
اما در قانون جدید معامالت فردایی برای صرافی ها و ســایر 
اشــخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شــده و مجازات های 

مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.

در ستایش هم رنگ نشدن  با جماعت

معامالت فردایی ارز ممنوع شد
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