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امریکا معافیت میدان گازی ایران و انگلیس از 
تحریم را تمدید کرد

وزارت خزانه داری امریکا معافیت تحریمی میدان گازی مشــترک ایران و 
انگلیس در دریای شمال را برای یک دوره ۲ ساله تمدید کرد.

از  شــمال  دریــای  در  رهــام  گازی  میــدان  امریــکا معافیــت  دولــت 
تحریم های ضد ایرانی را تمدید کرده است.

شــرکت انگلیســی ســریکا کــه 50 درصد ســهام میــدان گازی رهام را 
در اختیــار دارد در اطاعیــه ای اعــام کــرد، معافیت میــدان گازی رهام 
از تحریم هــا علیــه ایــران تمدیــد شــده اســت و بنابراین کلیه شــرکت ها 
می تواننــد بــدون ترس از مجــازات امریکا به ارائــه کاال و خدمات در این 

میدان ادامه دهند.
ایران نیز 50 درصد سهام میدان گازی رهام را در اختیار دارد. شرکت 
انگلیسی بریتیش پترولیوم که پیشتر مالک نصف سهام این میدان بوده 
معتقد اســت ایــن میدان 135 میلیون بشــکه نفت خــام و 800 میلیون 
فــوت مکعــب گاز طبیعی را در خود جای داده اســت. براســاس آمارها، 

پنج درصد از نیاز روزانه انگلیس به گاز از این میدان تأمین می شود.
دوره معافیــت تحریمــی میــدان گازی رهــام در 31 ژانویــه بــه پایان 
می رســید که براســاس تصمیم اوفک این معافیت برای دو ســال آینده 
تمدید شده است. دولت امریکا در ژانویه ۲0۲1 و تحت فشار لندن برای 
تأمیــن نیازهای انرژی خود این میــدان را از تحریم ها علیه ایران معاف 

کرد.
»میتــچ فلــگ« مدیرعامــل شــرکت ســریکا پیش تــر گفته بــود ایران 
هیچ نقشــی در تصمیمات مرتبط با میــدان رهام ندارد و هیچ منفعت 

اقتصادی از تولیدات این میدان نمی برد.
در حالی وزارت خزانه داری امریکا معافیت میدان رهام از تحریم ها 
علیــه ایــران را برای یک دوره دو ســاله تمدید کرده اســت که اروپا تحت 
تأثیــر جنــگ اوکرایــن و ایجاد اختال در صــادرات نفت و گاز روســیه در 

بحران انرژی به سر می برد.
همچنیــن هفتــه گذشــته پایــگاه خبــری بلومبــرگ طــی گزارشــی از 
افزایــش صــادرات نفت ایران بــه بیش از 1.3 میلیون بشــکه در روز خبر 
داده و نوشته بود دولت امریکا در سایه جنگ اوکراین و کمبود انرژی در 

بازار، چشم خود را به روی این مسأله بسته است.

مصرف گاز خانگی اوج گرفت
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز گفت: با ورود ســامانه سرمایشی 
جدید به کشــور، مصرف گاز خانگی مجدداً اوج گرفت و به 645 میلیون 

مترمکعب در روز افزایش یافت.
محمدرضا جوالیی، با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور 
عنوان کرد: روز گذشته مصرف گاز خانگی به 645 میلیون مترمکعب در 
روز رسید و ۲0 میلیون مترمکعب نسبت به روز قبل خود افزایش یافت 

و پیش بینی می شود روند مصرف دوباره افزایشی شود.
وی افزود: در روزهای گذشــته مجدداً ســامانه سردی وارد کشور شده 
اســت و این تقاضا را از مردم داریــم که در مصرف گاز صرفه جویی کنند 

تا مجدداً در تأمین گاز دچار مشکات نشویم.
جوالیی گفت: در روزهای گذشــته بین 70 تا 80 درصد از گاز تولیدی 
کشــور در بخــش خانگی مورد مصــرف قرار گرفت که عدد بســیار بزرگی 

است.
 مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز اشــاره کــرد: مــردم می توانند با 
تنظیــم دمای خانه روی 18 درجه، خاموش کــردن بخاری های اضافی، 
پیوســتن به پویش هــر خانه یک اتاق گرم، پوشــیدن لباس گرم، بســتن 
درزها و غیره به خادمان خود به شــرکت ملــی گاز برای تأمین پایدار گاز 

همه مردم کشور به خصوص در انتهای شبکه گاز کمک کنند.

میزان بارش ها به 90/8 میلیمتر رسید
میــزان بارش های کشــور از ابتدای ســال آبــی جاری تــا 30 دی ماه به 
رقــم ۹0.8 میلیمتــر رســید و اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد با بارش 

3۹۴.۵ میلیمتر مقام پربارش ترین نقاط کشــور را دارا شد.
وضعیــت بارش های کشــور بــا وجــود بارش های به نســبت خوب 
اخیــر هنــوز راضی کننــده ارزیابی نمی شــود؛ اما انتظار مــی رود تا آخر 

اسفندماه وضعت کمی بهتر شود.
تازه تریــن گزارش دفتر اطاعات و داده های آب شــرکت مدیریت 
منابــع آب ایــران نشــان می دهد میــزان بارش ها از ابتدای ســال آبی 
جاری )ابتدای مهر( تا آخر دی ماه نسبت به دوره درازمدت که ۹۹.3 

میلیمتر بارش داشــته ایم با کاهش ۹ درصدی روبه رو شده است.
ایــن میزان بارش همچنین در مقایســه با مدت مشــابه ســال آبی 
پارســال )ابتدای مهــر 1۴00 تا آخر شــهریور 1۴01( کــه 11۶.۹ میلیمتر 

بارش رخ داده بود کاهشــی ۲۲ درصدی را نشان می دهد. 
ë کشور پربارش  حوضه های 

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از ابتــدای ســال آبی جــاری تا آخر 
دی مــاه 3۹۴.۵ میلیمتــر بــارش دریافت کرده که در مقایســه با دوره 

درازمدت با بارش ۲81.۶ میلیمتر ۴0 درصد رشــد دارد.
میزان بارش های این اســتان در مقام مقایســه با دوره مشابه سال 
آبــی پارســال که 37۶.۲ بارش داشــته از رشــد ۵ درصــدی برخوردار 

است.
میلیمتــر   311.8 دریافــت  بــا  هــم  چهارمحال وبختیــاری  اســتان 
بارش از ابتدای ســال آبی جاری تا آخر دی ماه نسبت به دوره مشابه 
درازمــدت کــه ۲۹8 میلیمتر بارش داشــته با رشــد ۵ درصدی روبه رو 

شده است.
وضعیــت بارش هــای این اســتان نســبت به ســال آبی پارســال که 

308.۴ میلیمتر بوده رشــد یک درصدی را نشان می دهد.
ســومین اســتان پربارش کشــور در ۴ماهــه ابتدای ســال آبی جاری 

اســتان گیان با 311.۵ میلیمتر بارش است.
میزان بارش های این اســتان البته در مقایسه با دوره درازمدت که 

۴۴۵.8 میلیمتر بارش داشــته کاهشی 30 درصدی دارد.
بارش های گیان در ســال آبی پارسال هم ۵11.3 میلیمتر بوده که 

باز کاهش ۴۴ درصدی یافته است. 
ë کم بارش ها در چهار ماهه ابتدایی سال آبی جاری

اســتان قم با دریافت ۲۲ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری 
تا آخر دی ماه مقام نخســت کم بارش ها را دارد.

 میزان بارش های این اســتان در مقایســه با دوره درازمدت که ۶3 
میلیمتــر بوده ۶۵ درصد کاهش یافته اســت و نیز در مقایســه با دوره 
مشــابه ســال آبی پارســال با بارش 7۶ میلیمتر کاهش 71 درصدی را 

نشان می دهد.
خراســان رضوی نیز جزو کم بارش های سال آبی جاری است.

میــزان بارش هــای ایــن اســتان از ابتــدای ســال آبی جــاری تا آخر 
دی ماه در حالی به رقم ۲۹.۵ میلیمتر می رســد که در دوره درازمدت 
میزان بارش های آن ۴8.۹ میلیمتر بوده و ۴0 درصد کاهش را نشــان 

می دهد.
ســال آبی پارســال ایــن اســتان از ابتدای ســال آبی تا آخــر دی ماه 
۵۶.۴ میلیمتــر بــارش داشــته کــه بارش هــای امســال آن ۴8 درصــد 

کاهشی است.
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بی محلی چین به امریکا در ماجرای خرید نفت از ایرانرو

85 دالر برای نفت در بودجه سال آینده عدد خوبی است

کاهش ۲5 تا ۷5 درصدی حجم آب ۲0 سد مهم کشور

گزارش »ایران« از دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت

امریکا به دلیل ریسک افزایش قیمت نفت و امنیت عرضه جهان حاضر نیست تحریم های خود علیه شرکت های چینی را که در این مبادالت تجاری با ایران سهم دارند 
اعمال کند

رئیس مجلس دیروز گفت: با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ 85 دالری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ 72 دالری به فروش می رسد، حال آیا این مسأله کشور را با کسری بودجه در سال 
آینده روبه رو نمی کند؟

خــط و نشــان بیهــوده ایــاالت متحــده 
در  محدودیــت  ایجــاد  بــرای  امریــکا 
فروش طای ســیاه ایران در ســرزمین 
چشــم بادامی ها، نسخه ای نخ نما بود 
که پیــش تر میــزان کارایــی آن آزموده 
شــد، هرچند کــه در واقعیت نتیجه ای 

چندانی دربرنداشت.
»راب مالــی« نماینــده ویژه امریکا 
در امــور ایران به تازگی گفته اســت که 
واشــنگتن بــه تاش هــا بــرای اعمــال 
فشــار به چین به منظور متوقف کردن 
اســامی  جمهــوری  از  نفــت  خریــد 
ایــران ادامــه خواهــد داد وافــزوده که 
علیــه  تحریم هــا  اجــرای  راســتای  در 
جمهوری  اســامی، قصد دارد پکن را 
وادار کنــد کــه واردات نفــت از ایران را 
متوقف کند، زیرا »چین مقصد اصلی 
اســت و  ایــران  صــادرات غیرقانونــی 
گفت وگوها بــرای منصرف کردن پکن 

از خریدها تشدید خواهد شد.«
تهدید برای مقابله با فروش نفت 
ایران ازســوی ایاالت متحده امریکا در 
بازارهــای بین المللی، بــرای اولین بار 
نیســت که از سوی سیاســتمداران این 

کشور اعام می شود.
زیرا سیاســت تحدیــد فروش نفت 
ایــران، از ســوی امریکا همــواره وجود 
داشته واین اظهارات اخیر راب مالی، 
همچون گذشــته، فاقد راهبــردی تازه 
اســت. به طور معمول و در ســال های 
گذشته، یکی از شیوه های امریکا برای 
افزایش اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد 
ایــران، ممانعت از دســتیابی ایران به 

درآمدهای نفت وگاز بوده است.
در  موجــود  نوســانات  وجــود  بــا 
فروش نفت خام ایران اما، گزارش ها 

نشــان می دهنــد کــه رونــد صعــودی 
صادرات نفت ایــران از دولت ترامپ 
و 6 مــاه قبــل از روی کار آمــدن دولت 
بایدن آغاز شــده و از رقــم روزانه ۲50 
هزار بشــکه به 500 هزار بشــکه در روز 
هم رسیده است؛ حتی گاهی دو برابر.

ایــن موضــوع نشــان داد کــه رونــد 
افــول  و  تحریم هــا  شــدن  سســت 
از  ایــران،  بــر  فشــارحداکثری ترامــپ 
دوران خود او آغاز شــده و این تحلیل 
کــه بایــدن نمی خواهد بر ایران فشــار 
بیــاورد، گزاره چندان درســتی نیســت 
بلکــه بایــدن و قبل تــر از او ترامپ هم 
دیگر »نمی توانســتند« با ابزار تحریم، 

مانع از فروش نفت ایران شوند.
گــزارش  براســاس  کــه  هرچنــد 
صنــدوق بین المللــی پــول، صادرات 
نفــت ایران درســه ســال پایانی دولت 
قبل بــه زیر یک میلیون بشــکه در روز 
و حتــی بــه ۴00 هزار بشــکه در روزهم 

سقوط کرد. 
ë  دیپلماسی با  تحریم ها  بی اثرســازی 

انرژی در دولت سیزدهم
دولــت  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــا کمتریــن میــزان  را  گذشــته کشــور 
تولیــد وصادرات نفت خــام به دولت 

سیزدهم تحویل داد.
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
مختلــف  راهکارهــای  از  اســتفاده 
صــادرات  و  فــروش  افزایــش  بــرای 
نفــت بــا وجــود تحریم ها مــورد توجه 
دولــت  عبارتــی،  بــه  گرفــت.  قــرار 
ســیزدهم برای خنثی سازی حداکثری 
تحریم هــا، عاوه  بر توســعه صادرات 
نفت و گاز در مدت کوتاه شروع به کار، 
موفقیت هــای چشــمگیری در وصول 

درآمدهای نفتی و گازی هم داشت.
جــواد اوجی وزیر نفت گفته اســت 

که مــا شــرایط فــروش نفــت را تغییر 
دادیم، من و همکارانم پشت میزمان 
زدیــم  دور  را  دنیــا  همــه  ننشســتیم؛ 
و  کردیــم  پیــدا  جدیــدی  بازارهــای  و 
افــزوده که ما از ظرفیت ها، راهکارها و 
مدل های قراردادی مختلف اســتفاده 
کردیــم تا بتوانیم نفــت را صادر کنیم 
کــه از همــان ماه هــای نخســت دولت 
سیزدهم، صادرات نفت ایران روندی 

صعودی به خود گرفت.
به منظــور  کــه  نکنیــم  فرامــوش 
نفــت  وزارت  برنامه هــا  ایــن  تحقــق 
دولــت  فعالیــت  دوره  در  توانســت 
ســیزدهم تعامات خود با کشورهایی 
ترکمنســتان،  عــراق،  روســیه،  چــون 
آذربایجان، ارمنستان، امریکای التین 
نیکاراگوئــه،  و  کوبــا  ونزوئــا،  شــامل 
چیــن، عمــان، تاجیکســتان و ژاپــن را 

بهبود بخشد.
تعامــل  ســطح  افزایــش  همیــن 
باعث شد تا درآمد فروش نفت کشور 
در مقایســه با ابتدای دولت، ۲.۵ برابر 
شــود، بــا وجود وعــده دشــمنان برای 

اعمال تحریم فلج کننده علیه ایران.
ë  ســازمان در  ایــران  جایــگاه  بهبــود 

اوپک
ایــران بــه تازگی جایگاه خــود را در 
میــان بــزرگان ســازمان اوپــک بهبــود 

بخشیده و یک پله هم ارتقا یافت.
بر این اســاس، ایران با تولید ۲.7۲ 
میلیون بشــکه نفت خام، رقیب خود 
کویت را پشت  سر گذاشت و بر سکوی 
چهارمیــن تولیدکننــده برتــر ســازمان 
اوپک تکیه زد. ساده تراینکه صادرات 
کارآمــدن  زمــان روی  از  ایــران  نفــت 
دولت سیزدهم، از محدوده 600 هزار 
بشــکه در روز بــه حــدود 1.4 میلیــون 
اســت، چیــزی  بشــکه در روز رســیده 

حدود دو برابر رقمی که این دولت در 
ابتدای کار، جریان صادرات نفت را از 

دولت قبل تحویل گرفت.
کپلــر،  و  ورتکســا  مؤسســه های 
دوشــرکت معروف تحلیلــی آمارهای 
کشــتیرانی و حمل محموله های نفت 
خــام، گــزارش داده انــد که صــادرات 
نفت خام ایران در نوامبر ســال ۲0۲۲ 
میــادی به حدود یــک میلیون و 300 
هــزار بشــکه و در مــاه دســامبر هم به 
گذشــته  ســال   ۴ در  ســطح  باالتریــن 
رســید. تحلیلگــر ورتکســا درگزارشــی 
اعام کرده که واردات نفت خام چین 
 ۲0۲۲ ســال  مــاه  درآخریــن  ایــران  از 

میادی رکوردی تازه را ثبت کرد.
حال این پرســش مطرح می شــود 
کــه آیا تاش هــای امریکا بــرای ایجاد 
محدودیــت در فــروش نفــت خــام و 
بــر چیــن موفقیت آمیــز  تأثیر گــذاری 

خواهد بود؟

بررســی های مختلف درســال های 
گذشــته نشــان داده که چین همچنان 
بــه خرید نفت ایران و ونزوئا که غالباً 
با عنوان نفت مالزی یا عمان فروخته 

می شود، ادامه خواهد  داد.
ونزوئا نیــز از نفتکش های مرتبط 
با ایران اســتفاده می کند و برای حمل 

نفت ایران شناخته شده است.
تحلیلگــر  فلک شــاهی  همایــون 
از کشــور  کپلــر،  بین المللــی  مؤسســه 
به عنــوان اصلی تریــن شــریک  چیــن 
اقتصادی ایران یاد کرده وگفته اســت 
کــه تنگــه هرمــز اهمیــت خاصــی در 
بــازار نفــت دارد زیــرا ۴0 درصد نفت 
 ۶00 و  میلیــون   1۵ یعنــی  مبادالتــی 
هزار بشــکه در روز از طریق نفتکش ها 
از ایــن تنگــه عبــور می کننــد، بنابراین 
قدرت ایران در اداره تنگه هرمز باعث 
خواهد شــد تــا چین، با وجود ریســک 
تحریم های امریکا، به واردات نفت از 

ایران ادامه دهد.
بــه گفتــه وی، امریــکا هــم به دلیل 
و  نفــت  قیمــت  افزایــش  ریســک 
امنیــت عرضه جهــان حاضر نیســت 
تحریم هــای خــود علیــه شــرکت های 
چینــی را کــه در این مبــادالت تجاری 
ســهم دارنــد اعمــال کنــد، بنابراین با 
در نظــر گرفتن این نکات ژئوپلیتیکی، 
احتمال اینکه چین واردات نفتی خود 
را از ایران کاهش دهد بسیار کم است.

بنابراین می تــوان نتیجه گیری کرد 
کــه اظهــارات »راب مالــی« نماینــده 
ویــژه امریــکا در امــور ایــران پیرامــون 
اعمــال فشــار بر پکن با هــدف کاهش 
خرید نفت از تهران، بیشتر یک بلوف 

سیاسی است.
به نظر می رســد که نماینده امریکا 
در امــور ایــران چنــدان بــه ایــن گزاره 
بــاور ندارد که آزمــوده را آزمودن خطا 

است.

گروه اقتصادی/ معاون امورمهندســی 
 85 عــدد  تعییــن  نفــت،  وزیرســابق 
دالری قیمــت نفــت دربودجــه ســال 
آینده را عددی قابل دستیابی دانست 
و اعــام کرد که بــا توجه به بحران های 
بین المللی و شــرایط سیاســی موجود 
ایــن  در عرصــه سیاســت بین الملــل 
عدد جــای نگرانی نــدارد و حتی قابل 

دستیابی است.
بــا  درگفت و گــو  حســینی  عمــاد 
»ایــران« اظهــار داشــت که در شــرایط 
فعلــی، قیمــت جهانــی نفت بیشــتر 

تحــت تأثیــر شــرایط بــازار بین الملل 
بــوده، بنابرایــن بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود، تعییــن ایــن عــدد در بودجه 
ســال آینــده عــدد معقــول، منطقی و 

خوبی است.
بتازگی محمدباقــر قالیباف رئیس 
مجلــس شــورای اســامی در جریــان 
برنامــه،  کمیســیون  گــزارش  بررســی 
در  »مــا  گفــت:  محاســبات  و  بودجــه 
آســتانه تنظیــم سیاســت های برنامــه 
هفتــم توســعه قــرار داریم کــه بودجه 
140۲ نیــز جزئــی از آن بــوده، بنابراین 

بحث واقعی کردن منابــع و مصارف، 
جزئــی از سیاســت های کان اســت که 
اقتصــادی  امــور  در توضیحــات وزیــر 
و دارایــی نیــز اشــاره شــد کــه در بخش 
سرمایه ای و دارایی ها که به حوزه نفت 
مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت 
نفت با نرخ 85 دالری در بودجه آمده 
و در حــال حاضــر با نــرخ 7۲ دالری به 
فروش می رســد، حــال آیا این مســأله 
کشــور را با کسری بودجه در سال آینده 
روبه رو نمی کند؟ آیا این مسأله برای ما 
دیــون ایجاد نمی کند؟ فارغ از اینکه ما 

تا چه ســقفی می توانیم فروش انجام 
دهیــم.« رئیــس مجلس اضافــه کرد: 
»هر اقدامی که موجب بدهی دولت و 
ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی 
اقتصــادی، تــورم و مشــکات متعــدد 
می شود، لذا باید به سمت درآمدهای 

پایدار و واقعی حرکت کنیم.«
معــاون  پیونــد،  همیــن  در 
امورمهندســی وزیرســابق نفت اذعان 
داشــت کــه کســری و ناتــرازی بودجــه 
وجــود  دولت هــا  همــه  در  و  همــواره 
داشــته، بنابراین نباید از کسری بودجه 

احتمالی هم ناامید شد.
این کارشناس ارشد انرژی گفت که 
با توجه به چشم انداز بازار بین المللی 
نفــت، تعییــن 85 دالر بــرای قیمــت 
نفــت در بودجــه ســال آینــده، عددی 
قابل دســتیابی بوده هرچند که تجربه 
سال های گذشته نشان داده که بودجه 
به صــورت صــد درصــدی  و  همیشــه 

درسالهای قبل محقق نشده است.
حســینی تأکید کــرد که بــا توجه به 
نفــت،  بین الملــل  بــازار  چشــم انداز 
نمی توان در شــرایط فعلــی و به بهانه 

کسری بودجه قیمت نفت را در بودجه 
کاهشی کرد.

وی گفت که در شــرایط فعلی باید 
به دنبــال فعال ســازی تولیــد و فروش 
بیشتر بود زیرا شرایط بازارهای جهانی 

پاسخگوی عرضه خواهد بود.
معــاون امور مهندســی وزیرســابق 
نفــت بــا اشــاره بــه دیپلماســی خوب 
دولــت بــرای فــروش نفــت بیشــتر در 
ماه های ابتدایــی، اظهار امیدواری کرد 
کــه در ادامــه ایــن روند ظرفیــت تولید 

وفروش نفت بیشتر هم شود.

حجــم موجودی آب ۲0 ســد مهم برای 
از  کشــور  کشــاورزی  و  شــرب  مصــارف 
ابتدای ســال آبی جاری )اول مهرماه( تا 
ابتدای بهمن ماه نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته، بیــن ۲۵ تــا 7۵ درصــد 

کاهش داشته است.
بــه گزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا، 
گرچه وضعیت بارشی در روزهای اخیر 
کمی بهتر شــده اســت، با این حال هنوز 
اثــر ایــن بارش هــا در وضعیــت ذخایــر 
مجمــوع  در  و  نشــده  نمایــان  ســدها 
میزان ورودی آب به ســدها با کاهش 1۹ 

درصدی همراه است.
دفتــر  گــزارش  تازه تریــن  بر اســاس 
شــرکت  آب  داده هــای  و  اطاعــات 
ســد   ۲0 ایــران،  آب  منابــع  مدیریــت 
و  شــرب  مهــم  ســدهای  مجمــوع  از 
کشــاورزی از ابتــدای ســال آبــی جــاری 
تــا اول بهمن مــاه هرکــدام با کاهشــی از 
۲۵ تــا 7۵ درصــد روبه رو شــده اند، این 
در حالی اســت که در هفته گذشــته این 
تعداد 17 سد بود. بر اساس این گزارش، 
ســد شــمیل و نیان در اســتان هرمزگان 
بــا ۴۶ میلیــون مترمکعــب موجــودی 
آب بــا کاهــش ۵7 درصــدی نســبت به 
مدت مشابه پارســال روبه رو شده است 
و درصــد پرشــدگی کنونــی این ســد ۴7 

درصد است.
در ایــن مدت، ســد ســاوه در اســتان 
مرکزی با ۴8 میلیون مترمکعب حجم 

مخــزن ۵۶ درصــد کاهــش نســبت بــه 
پارسال دارد و درصد پرشدگی آن نیز 17 

درصد است.
چاه نیمه های سیستان و بلوچستان 
اول  تــا  جــاری  آبــی  ســال  ابتــدای  از 
مترمکعــب  میلیــون   133 بهمن مــاه 
موجــودی آب دارنــد کــه در مقایســه با 
مدت مشابه پارســال ۵۶ درصد کاهش 
دارد. میزان پرشــدگی چــاه نیمه ها به ۹ 
درصد رسیده اســت. در مدت یاد شده، 
ســد تهم زنجــان موجــودی 13 میلیون 
اســت  کــرده  ثبــت  را  آب  مترمکعــب 
کــه در مقایســه با زمان مشــابه در ســال 
آبــی گذشــته ۵۵ درصــد کاهش نشــان 
می دهــد. میزان پرشــدگی این ســد هم 
1۵ درصد اســت. سد نهرین در خراسان 
جنوبی از ابتدای ســال آبی جاری تا اول 
بهمن ماه یک میلیون مترمکعب حجم 
موجــودی آب دارد کــه در مقایســه بــا 
مدت مشــابه پارسال ۵۵ درصد کاهش  
یافته اســت. درصد پرشدگی فعلی این 

سد 13 درصد است.
برپایه این گزارش، سد شهید رجایی 
مترمکعــب  میلیــون   33 مازنــدران 
موجــودی آب دارد کــه در مقایســه بــا 
مدت مشــابه پارسال ۵۵ درصد کاهش 
دارد کــه به معنــای ۲0 درصد پرشــدگی 
اســت. ســد شــهر بیجــار گیــان نیــز ۴۶ 
میلیون مترمکعب آب دارد که نســبت 
بــه مــدت مشــابه پارســال ۵۲ درصــد 

کاهش  یافته که درصد پرشدگی این سد 
هم ۴۴ درصد است.

ســد اکباتان و آبشــینه همدان گرچه 
کــرده،  پیــدا  وضعیــت  بهبــود  اندکــی 
اســفناکی  وضعیــت  از  همچنــان  امــا 
موجــودی  به طوری کــه  برخوردارنــد، 
فعلــی آب آن یک میلیــون مترمکعب 
اســت کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه 
پارســال کاهــش ۴۹ درصــدی را نشــان 
می دهــد. درصــد پرشــدگی این ســد که 
پیش تر ســه درصد بود تا اول بهمن ماه 

به چهار درصد افزایش  یافته است.
از  رضــوی  خراســان  در  طــرق  ســد 
ابتدای سال آبی جاری تا اول بهمن ماه 
هشــت میلیــون مترمکعــب موجودی 
آب دارد که در مقایســه با مدت مشــابه 
پارسال ۴۵ درصد کاهش نشان می دهد 
و درصــد پرشــدگی آن نیــز اکنــون ۲3 

درصد است.
موجودی آب در مخزن ســد تنگوئیه 
ســیرجان کرمان در حالی به رقم هشت 
میلیون مترمکعب رسیده است که این 
میزان نســبت به مدت مشــابه پارســال 
۴۴ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی 

فعلی این سد هم ۲1 درصد است.
ســد دوســتی خراســان رضــوی هــم 
کــه  دارد  1۹1 میلیــون مترمکعــب آب 
نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 3۴ 
درصــد کاهــش دارد و درصد پرشــدگی 
آن 1۶ درصد است. سد ایام ۲0 میلیون 

مقایســه  در  کــه  دارد  آب  مترمکعــب 
بــا مــدت مشــابه پارســال با کاهــش ۴1 
درصدی همراه شــده و میزان پرشدگی 

فعلی آن نیز 3۲ درصد است.
آبریــز  حوضــه  در  1۵خــرداد  ســد 
قــم رود فقــط ۵0 میلیــون مترمکعــب 
موجــودی آب دارد کــه نســبت به مدت 
مشــابه پارســال ۴1 درصــد کاهش  یافته 
اســت. میزان پرشــدگی فعلی این ســد 
نیــز ۲۶ درصد اســت. موجــودی آب در 
سد سفیدرود گیان به رقم 1۵7 میلیون 
مترمکعــب رســیده کــه در مقایســه بــا 
مدت مشــابه پارســال ۴1 درصد کاهش 
داشــته و میزان پرشدگی در حال حاضر 

این سد هم 1۵ درصد است.

موجــودی آب در ســد کرخــه 783 
میلیون مترمکعب است که در مقایسه 
بــا مــدت مشــابه پارســال 38 درصــد 
کاهــش را نشــان می دهــد. ســد کرخــه 

اکنون 1۵ درصد پرشدگی دارد.
ســد اســتقال در اســتان هرمــزگان 
هــم در مــدت یاد شــده با داشــتن 1۵3 
میلیون مترمکعب موجودی آب نسبت 
بــه پارســال 38 درصد کاهش را نشــان 
می دهد. درصد پرشدگی فعلی این سد 

هم ۶۴ درصد است.
ســد ســرنی در اســتان هرمــزگان بــا 
داشتن ۲7 میلیون مترمکعب موجودی 
آب نســبت بــه ســال آبــی پارســال 3۶ 
درصــد کاهــش دارد و درصد پرشــدگی 

فعلی آن هم ۴۴ درصد است.
ســد شــیرین دره در اســتان خراسان 
شــمالی هــم ۲۲ میلیــون مترمکعــب 
موجودی آب دارد که در مقایسه با مدت 
مشــابه پارســال کاهــش 3۶ درصدی را 

نشان می دهد.
در ایــن مــدت، ســد نســا در کرمــان 
هم با داشــتن 73 میلیــون مترمکعب 
درصــدی   3۵ کاهــش  آب  موجــودی 

نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا اول 
اســتان  صالــح  کمــال  ســد  بهمن مــاه 
مترمکعــب  میلیــون   31 بــا  مرکــزی 
موجــودی آب بــا کاهــش 30 درصــدی 

نسبت به پارسال روبه رو است.
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