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نفت و انرژی

انرژی

پیشتازی ایران در تولید گاز در پارس جنوبی

شنبه 3خرداد  - 1399شماره787

وزیر نفت گفت :ایران در برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از قطر جلوتر است.به گزارش اقتصادسرآمد ،بیژن زنگنه درباره این موضوع که
پایان بخش دریایی پارس جنوبی به چه معناست ،اظهار کرد :بدان معناست که تمام سکوهای این میدان مشترک گازی نصب و تمام خطوطی که گاز را از
دریا و سکوها به خشکی میآورند ،عملیاتی شد ه است.وی با بیان اینکه با تکمیل  ۲۷فاز متعارف پارس جنوبی نزدیک  ۸۰۰میلیون مترمکعب گاز ترش از
این میدان قابل برداشت است ،افزود :این گاز پس از ارسال به پاالیشگاه و شیرینسازی به شبکه سراسری تزریق میشود و همچنین بخشی ازآن به عنوان
خوراک پتروشیمی استفاده میشود.وزیر نفت درباره مقدار برداشت ایران و قطر از این میدان مشترک هم اظهار کرد :ایران هماکنون روزانه  ۷۰۰میلیون
مترمکعب گاز از این میدان مشترک برداشت میکند که تا پایان سال  ۵۰میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده میشود.

گزارش
دولت فعلی چند سد
و در کدام استانها ساخت؟
از ابتــدای فعالیت دولــت تدبیر و امید
 40ســد در  18استان کشــور ساخته
شده است.ماجرای سدسازی در ایران از سالهای
پایانی دهه  ۲۰آغاز شد و تاکنون  ۱۷۲سد ملی در
ســطح ایران به بهرهبرداری رسیده و قرار شده که
تا سال  ۱۴۰۰این تعداد به  ۲۱۴سد افزایش یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،این در حالی است که در
گذشته روند سدسازی بسیار کند بود؛ بهگونهای که
در دولتهای اول و دوم تنها یک سد ،در دولت سوم
سه سد و در دولت پنجم نیز دو سد به بهرهبرداری
رسید اما از دولت ششــم و هفتم میتوان بهعنوان
دولتهای میانهرو در سدسازی یاد کرد؛ چراکه در
هر کدام از آنها  ۱۳سد به بهرهبرداری رسید.
در این بین پس از دولت ششــم ،کشــور با حجم
وسیع سدســازی روبهرو بود؛ بهطوری که تنها در
دولت هشتم  ۳۵سد به مدار بهرهبرداری وارد شد.
در ادامه این روند ،در دولت بعد یعنی دولت نهم ،از
اول مهرماه سال  ۱۳۸۴تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸
بالغ بر  ۱۸سد بهبهرهبرداری رسید اما قله سدسازی
در دولت دهم و با تعداد  ۳۹ســد قرار داشت .پس
از آن ،دولت تدبیر و امید ،بهطــور جدی در بحث
سدسازی مورد انتقاد قرار گرفت.
با این وجود در این دولت  40سد افتاح و هفت سد
نیز آبگیری شد .که استان کرمانشاه با هفت سد با
حجم مخزن  530میلیون متر مکعب بیشــترین
ســهم را به خود اختصاص داده اســت ،همچنین
در استان آذربایجان شــرقی یک سد با حجم 49
میلیون متر مکعب ،استان آذربایجان غربی سه سد
با حجم  471میلیون متر مکعب ،استان اردبیل سه
سد با حجم  88میلیون متر مکعب ،استان اصفهان
یک ســد با حجم  207میلیون متر مکعب ،استان
اصفهان یک سد با حجم  207میلیون مترمکعب،
ایالم سه ســد با حجم  2883میلیون مترمکعب،
استان چهارمحال و بختیاری یک سد با حجم 27
میلیون مترمکعب ،استان خراسان جنوبی ،خراسان
رضوی و خراسان شمالی به ترتیب ،یک سد با حجم
 9میلیون مترمکعب ،سه سد با حجم  82میلیون
مترمکعب و دو سد با حجم  26میلیون مترمکعب
افتتاح شد.
همچنین در این ســالها در استانهای خوزستان
یک سد با حجم هفت میلیون مترمکعب ،سیستان
و بلوچستان یک سد با حجم  67میلیون مترمکعب،
فارس دو ســد با حجم  144میلیــون مترمکعب،
گیالن یک ســد با حجم  105میلیون مترمکعب،
لرستان چهار سد با حجم  418میلیون مترمکعب،
هرمزگان یک سد با حجم  61میلیون مترمکعب،
همدان دو ســد با حجم  14میلیــون مترمکعب و
کردستان سه ســد با حجم  94میلیون مترمکعب
افتتاح شد.
عالوه بر این هفت سد چراغویس ،کلقان ،گلورد نکا،
کرمآباد ،نمرود و تازهکند ( قباله یا سمبورچای) با
حجم مخزن  518میلیــون مترمکعب و آب قابل
تنظیم ساالنه  448میلیون مترمکعب در این دوره
فقط آبگیری شده است.
در این راســتا رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در پاســخ
به ســؤالی مبنی بر اینکه وضع سدسازی در کشور
با وجود انتقادات ســالهای گذشــته به موضوع
سدسازی چگونه است؟ به ایسنا گفت :بیش از ۴۷
هزار سد بزرگ در دنیا وجود دارد که نیمی از آن در
چین است و بخش قابل توجهی در نیمه دوم قرن
بیستم ساخته شده است و کشــورهای معدودی
هستند که سدسازی هایشــان را در قرن  ۲۱آغاز
کرده اند.
وی با بیــان اینکه ما تــه جدول هســتیم که در
ســالهای جنگ تحمیلی ،ساخت و ســاز سد را
محدود کرده بودیم ،گفت :در ســال  ۱۳۵۷تعداد
 ۱۹سد ملی ساخته شد .آن زمان وقتی وارد عرصه
سدسازی شدیم سراغ سدهای بزرگ رفتیم که با
یک ســد حجم زیادی از آب را جمع آوری کند.در
موضوع شبکهها نیز پس از ساخت سد شاهد ساخت
شبکههای اصلی خواهیم بود.
برای روانآبهایی کــه وارد دریای عمان و خلیج
فارس میشوند ،به گفته مرادی از قدیم برنامههایی
داشتهایم ،اما باید ســدهای دیگری ساخته شود
تا کلیه روانآبهایــی که از منطقه سیســتان و
بلوچستان و هرمزگان خارج میشود را کنترل کند.
سدها برای اهداف مختلفی از جمله ذخیره و تأمین
آب ،تولید برق ،اهداف تفریحی و کنترل ســیالب
ساخته میشوند و در طول تاریخ یکی از نمادهای
توسعه جوامع بوده اســت که برخی تنها با هدف
کنترل سیالب ساخته شدهاند .حتی سدهایی که
با اهدافی غیر از کنترل ســیالب ساخته میشوند،
میتوانند در مدیریت سیالب با دوره بازگشتهای
کوچک هم مفید باشند.

کند و کاو «اقتصادسرآمد» از روند رشد در بازار طالی سیاه

گروه انرژی -باالخره بعد از دوره ای
چند ماهه بازار به نفت روی خوش
نشان داد و قیمت طالی سیاه به سمت صعود
پیش رفت .بهای معامــات نفت برنت که در
بازار  ICEفیوچرز یوروپ معامله میشود طی
یک ماه گذشته تقریبا دو برابر شده و باالی ۳۶
دالر در هر بشکه معامله میشود در حالی که
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که در مقطعی
از معامالت آوریل به زیر صفر سقوط کرده بود،
هم صعود کرده است .این تحوالت تحت تاثیر
اقدام تولیدکننــدگان جهان در کاهش تولید
میلیونها بشکه نفت و محدودیت عرضه روی
داده است و همزمان تقاضا برای نفت با کاهش
محدودیتها به خصوص در چیــن ،روند رو به
بهبودی پیدا کرده است.این امر اجازه داده که
برخی از گریدهای نفتی که تا چند هفته پیش
پایینتر از شاخصهای قیمت بازار جهانی معامله
میشــدند ،اکنون نرخ باالتری نسبت به این
شاخصها پیدا کنند .تغییرات مذکور به معنای
آن است که فروشــندگان پول بیشتری برای
نفت خود می گیرند اما قیمتهای باالتر ممکن
است باعث شــود تولیدکنندگان به افزایش
سریعتر تولید ترغیب شوند و حاشیه سودی که
پاالیشگاهها از پاالیش نفت بدست میآورند به
سرعت از بین برود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،به نظر میرسد گروه
اوپک پالس مصمم اســت از اشباع عرضه در
بازارهای جهانی نفت که در نتیجه جنگ قیمت
تولیدکنندگان بزرگ این گروه و سقوط تقاضا
بر اثر شــیوع پاندمی ویروس کرونا روی داد و
باعث ریزش قیمتها شد ،بکاهد.

نفتجانگرفت

قیمتهای نفت از زمان آغاز توافق جدید گروه
اوپک پالس روند افزایشــی پیدا کرده است.
کاهش تولید این گروه و کاهش غیراقتصادی
تولید در آمریکای شــمالی به همــراه بهبود
تدریجــی تقاضای جهانی بــرای نفت در پی
تســهیل تدریجی محدودیتهای قرنطینه ،به
بازار در خصوص سپری شدن وخامت اوضاع،
اطمینان بخشیده است.
با گذشت ســه هفته از آغاز دور جدید پیمان
کاهش تولید گروه اوپک پالس ،احساســات
بازار به نحو شگرفی مثبت شده است .زمانی که
این توافق در  ۱۲آوریل اعالم شد ،تحلیلگران
میگفتند این کاهش تولید که معادل حدود
 ۱۰درصد از عرضه جهانی نفت اســت ،برای
نجات بازار کافی نخواهد بود و بســیار دیگر
هنگام است.
اما اکنون فضای بازار مثبتتر شده و قیمتهای

رشد جهانی انرژی بادی و خورشیدی
مقهورکرونا
طبــق گــزارش
آژانــس بینالمللی
انــرژی ،بحــران بیمــاری
کووید  ۱۹به رشــد ظرفیت
نیروی تجدیدپذیــر جهانی
لطمــه زده امــا آن رامتوقف
نکرده است.پتانســیل رشد
تجدیدپذیرها در اروپا مشمول
بزرگتریــن بازبینــی قــرار
گرفتهاند و رشــد آنها اکنون
 ۲۲گیگاوات در مقایسه با ۳۵
گیگاوات در اکتبر پیش بینی
میشود. "اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس" دورنمای رشد انرژی خورشیدی و بادی
جهانی را از برآوردی که در فوریه داشت به میزان ۱۲گیگاوات کاهش داده و اکنون حدود
 ۱۶۰گیگاوات برآورد میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،آژانس بینالمللی انرژی ( )IEAدر گزارش جدیدی پیشبینی
کرد که رشد ظرفیت نیروی بادی و خورشیدی جهانی در سال  ۲۰۲۰به دلیل بحران شیوع
ویروس کرونا کمتر از برآورد قبلی خواهد بود.
آژانس بینالمللی انرژی اکنون انتظار دارد مجموع ظرفیت نیروی بادی و خورشــیدی
جهانی  ۱۴۳گیگاوات در سال  ۲۰۲۰رشــد کند که  ۲۶گیگاوات کمتر از میزان برآورد
شده در گزارش اکتبر این سازمان اســت و برآورد رشد ظرفیت تقریبا  ۱۶گیگاوات برای
خورشیدی و  ۱۰گیگاوات برای بادی کمتر است.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی ،بحران بیماری کووید  ۱۹به رشد ظرفیت نیروی
تجدیدپذیر جهانی لطمه زده اما آن را متوقف نکرده است.
پتانسیل رشد تجدیدپذیرها در اروپا مشمول بزرگترین بازبینی قرار گرفتهاند و رشد آنها
اکنون  ۲۲گیگاوات در مقایسه با  ۳۵گیگاوات در اکتبر پیش بینی میشود.
جیل دیکسون ،مدیرعامل شــرکت "ویند یوروپ" هفته گذشــته در مصاحبه با پایگاه
خبری "اس اند پی پالتس" اظهار کرده بود که انتظار دارد امسال  ۱۲گیگاوات ظرفیت
بادی جدید اضافه شود که حدود  ۳۰درصد پایینتر از پیش بینی پیش از بحران ویروس
کرونا است.
آژانس بینالمللی انرژی پیش بینی کرده است که در سال آینده رشد نیروی تجدیدپذیر
به سطحی که در سال  ۲۰۱۹رسیده بود ،بهبود پیدا خواهد کرد.
اما با وجود این بهبود پیش بینی شــده ،مجموع رشد سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱حدود ۱۰
درصد کمتر از میزانی خواهد بود که آژانس بینالمللی انرژی پیش از شیوع ویروس کرونا
پیش بینی کرده بود زیرا همه بازارها بجز آمریکا تحت تاثیر این بحران قرار گرفته اند و تنها
در آمریکا سرمایهگذاران برای تکمیل پروژهها پیش از اتمام مشوقهای مالیاتی شتافتهاند.
فاتح بیــرول ،مدیرکل آژانــس بینالمللی انرژی اظهــار کرد :انعطــاف پذیری نیروی
تجدیدپذیر در برابر تاثیر بحران کووید  ۱۹خبر خوبی است اما نمیتوان به شکل قطعی
مطمئن بود.
"اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس" دورنمای رشد انرژی خورشیدی و بادی جهانی
را از برآوردی که در فوریه داشت به میزان  ۱۲گیگاوات کاهش داده و اکنون حدود ۱۶۰
گیگاوات برآورد میکند.

نفت هم باال رفتهاند .قیمــت نفت اکنون ۸۰
درصد باالتر از ســطح قیمت اواســط آوریل
است و تحلیلگران به کاهش تولید گروه اوپک
پالس به همراه محدودیت عرضه حدود چهار
میلیون بشــکه در روز در آمریکای شمالی که
بازار را در ماههای آینده با کمبود عرضه مواجه
خواهد ساخت ،به عنوان دلیل این بهبود اشاره
میکنند.گروه اوپک پالس با کاهش عظیمی
که در تولید نفت آمریکای شــمالی به دلیل
غیراقتصادی شدن تولید در شرایط قیمتهای
اندک روی داد ،موفق شده است انتظارات بازار
را به ســمت کمبود عرضه در ماه آینده تغییر
دهد .اوپک که در راس آن عربستان سعودی
به عنوان بزرگترین تولیدکننده این گروه قرار
دارد ،هر زمانی که انگیزه قوی برای باال بردن
قیمت نفت داشته اند ،عرضه به بازار را به شدت
محدود کردهاند

اکنون با رشد قیمت نفت ،برخالف ادوار قبلی
پیمان کاهش تولید ،به نظر میرسد که روسیه
این بار در تالش است به ســهم خود از توافق
کاهش تولید اوپک پالس عمل کند.روســیه
در ادوار قبلی توافق کاهش تولید اوپک پالس
همواره از سهمیه تولید نفت خود فراتر میرفت
اما به گفته منابــع آگاه ،در دور جدید کاهش
تولید اوپک پــاس که از اول مــاه مه به اجرا
درآمده است ،روســیه در ماه میالدی جاری
تقریبا به سهمیه تولید خود عمل کرده است.
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه ماه گذشته
به خبرگزاری اینترفکس گفته بود در راستای
این توافق ،روسیه متعهد شده است تولیدش را
در ماههای مه و ژوئن به  ۸.۵میلیون بشکه در
روز کاهش دهد که حدود دو میلیون بشکه در
روز یا معادل  ۱۹درصد نسبت به سطح تولید
فوریه سال  ۲۰۲۰کاهش خواهد داشت.
روسیه تولید نفت خود را از  ۱۱میلیون بشکه
در روز به  ۸.۵میلیون بشکه در روز کاهش داده
و بسیاری از تحلیلگران پیش بینی میکنند که
مسکو دوباره نخواهد توانست به سهمیه تولید
خود پایبند بماند.
محمد بارکینــدو ،دبیرکل اوپــک به رویترز
گفت :بازارهای نفت به توافق تاریخی و اجرای
قوی آن از سوی کشــورهای مشارکت کننده
پاسخ مثبتی نشــان دادهاند .در مجموع روند
تدریجی برای متوازن شدن عرضه و تقاضا در
جریان است.دبیرکل اوپک اعالم کرد این گروه
صادرکننده نفت از صعود قیمتها و پایبندی
قوی به جدیدتریــن دور توافق کاهش تولید
دلگرم شده است.

احتمالفروشوافزایشقیمتبنزین
به بخش خصوصی در ونزوئال
دولــت ونزوئال در
مواجهه بــا کمبود
شــدید بنزین در این کشور،
به دنبال راهکارهای بلندمدتی
نظیر بــازار خصوصــی برای
واردات و فــروش و افزایــش
قیمت در جایگاههای سوخت
برای از بین بردن بازار ســیاه
است.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
منابع آگاه به بلومبرگ اظهار
کردند که تحت طرح نیکالس
مادورو ،رییس جمهور ونزوئال ،شرکت نفتی دولتی  PDVSAبه شرکتهای خصوصی
اجازه خواهد داد سوخت وارد و توزیع کنند و به این طریق از تحریمهای آمریکا که نهادهای
دولتی را هدف گرفته است ،اجتناب خواهد کرد .این اقدام با افزایش قیمتها همراه خواهد
بود.
در این بین ،انتظار میرود نفتکشهای ایرانی حامل میلیونها بشکه بنزین تا پایان هفته
جاری به ونزوئال برســند .وزارت خارجه ایران اعالم کرده که هرگونــه اقدام آمریکا برای
متوقف کردن این نفتکشها با واکنش سریع و قاطع روبرو خواهد شد .خوان گوایدو ،رهبر
مخالفان دولت ونزوئال هشدار داده که به این نفتکشها نباید اجازه داده شود لنگر بیاندازند.
تکنسینهای ایرانی در پاالیشگاههای کاردون و آموی سرگرم تعمیر تاسیسات هستند .در
آوریل بیش از دهها پرواز از تهران انجام گرفت و متخصصان به همراه مواد و قطعات برای
مجتمع پاالیشگاهی پاراگوانا به این کشور وارد شدند.
اصالح سیستم توزیع بنزین ونزوئال به معنای پایان یافتن کنترل قیمتهاست که باعث شده
بود مردم ونزوئال تقریبا مجانی باک خودرویشــان را پر کنند .همچنین چنین اقدامی به
معنای تغییر شدید فرهنگ ملی و کاهش اختیارات دولت بر دارایی مرکزی این کشور است.
شرکت  PDVSAهم میلیونها دالری که در یارانهها از دست داده است ،جبران خواهد
کرد.اما چنین اقدامی بدون ریسک سیاسی نخواهد بود .مردم ونزوئال بنزین مجانی را حق
طبیعی خود میدانند و زمانی که قیمتها در ســال  ۱۹۸۹افزایش داده شدند ،کاراکاس
صحنه شورشهای خشونت آمیز شد.
مردم ونزوئال قرنطینه فعلی را که با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا اعمال شده است،
پذیرفتهاند اما ویروس کرونا قربانیان اندکی در ونزوئال داشته و هدف اصلی این قرنطینه،
نگه داشتن مردم در خانه در شــرایط کمبود بنزین بوده است .با کاهش محدودیتهای
قرنطینه و ازسرگیری رفت و آمدها ،بحران کمبود سوخت دوباره خود را نشان میدهد و
مخالفان که با حمایت آمریکا در تالش برای سرنگونی دولت مادورو هستند ،ناچار خواهند
بود با احتیاط به چنین طرحی واکنش نشان دهند.
کمبود به خصوص در مناطق روســتایی ونزوئال چندین سال است که وجود دارد و ناشی
از سوء مدیریت شرکت  PDVSAاســت .این بحران اکنون به کاراکاس رسیده و ارتش
حفاظت جایگاههای سوخت را برعهده گرفته است و تنها پرسنل منتخب میتوانند سهمیه
بنزین را که برای هر خودرو  ۲۰لیتر تعیین شده است ،دریافت کنند .مردم ونزوئال که سابق
بر این ارزانترین بنزین دنیا را داشتند ،اکنون در بازار سیاه برای هر لیتر بنزین چهار دالر
پرداخت میکنند.

ممنوعیت ترانزیت فرآوردههای نفتی تا پایان سال ۹۹
ترانزیت برخی فرآوردههای نفتی به کشورهای همسایه ممنوع
اعالم شد .به گزارش اقتصادســرآمد ،هیئت دولت در جلسه 28
اردیبهشــت ماه خود به اســتناد ماده  125قانون امورگمرکی
ترانزیت بنزین ،گازوییل و هیدروکربورهای مشــابه از ایران به
کشورهای همســایه را تا پایان ســال جاری ممنوع اعالم کرد.
محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی نیز مشمول این
تصویب نامه میباشند.
افزایش واردات نفت چین در ۲۰۲۰
بزرگترین وارد کننده نفــت دنیا دو درصــد واردات خود را در
 ۲۰۲۰به خاطر قیمت پایین نفت افزایــش می دهد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،علیرغم تقاضای پایین نفت دربحبوحه شــیوع
ویروس کرونا در چین ،بزرگترین وارد کننده نفت دنیا دو درصد
واردات خود را در  2020به خاطر قیمت پایین نفت افزایش می
دهد .شــرکت ملی نفت چین اعالم کرد مصــرف نفت خام این
کشور بین  1تا  2درصد در سال جاری میالدی افزایش می یابد.
ولی انتظار میرود تقاضا برای محصوالت پاالیشی در چین اولین
کاهش را طی دو دهه گذشــته ثبت کند و پیش بینی میشود 5
درصد نسبت به سال گذشته پایین بیاید.تقاضا برای گاز طبیعی
هم رو به افزایش اســت ولی با کمترین ســرعت طی  20سال
گذشته .رشــد کند تقاضا برای گاز طبیعی مایع در چین چالش
دیگری دربحبوحه عرضه بیش از حد آن به بازار و سقوط تقاضا به
خاطر همه گیری ویروس کروناست.
ضربه کرونا به کشور نفتخیز آسیای مرکزی
تولید نفت قزاقســتان به کمتر از  ۱.۷میلیون بشکه در روز نفت
و میعانات گازی رسیده است .به گزارش اقتصادسرآمد ،شرکت
تحلیل داده های نفتی اویل ایکس با اشاره به افزایش موارد ابتال
به ویروس کرونا در میان کارگران میدان نفتی تنگیز قزاقســتان
اعالم کرد تولید نفت این کشور به کمتر از  1.7میلیون بشکه در
روز نفت و میعانات گازی رسیده است.میدان نفتی تنگیز یکی از
بزرگترین میادین نفتی قزاقســتان است و به طور معمول روزانه
 600هزار بشکه در روز تولید دارد.قزاقستان یکی از اعضای ائتالف
اوپک پالس است و توافق کرده  400هزار بشکه در روز تولید خود
را پایین بیاورد تا در کنار سایر تولید کنندگان نفت دنیا به افزایش
قیمت نفت کمک کند .قیمت جهانی نفت به خاطر عرضه بیش از
حد آن در بحبوحه سقوط تقاضا کاهش قابل توجهی داشته است.
بیشتر کاهش تولید نفت این کشور آسیای میانه مربوط به میدان
نفتی تنگیز و میدان دریایی کاشاگان در دریای خزر می شود.
سهم  ۱.۸درصدی یارانه بنزین از تولید ناخالص داخلی
آمارهای شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی نشان
میدهد که  ۱۳درصد از تولید ناخالــص داخلی صرف پرداخت
یارانه انرژی به فرآوردههای نفتی شده که در این میان سهم بنزین
از این یارانه ۱.۸ ،درصد اســت.به گزارش اقتصادســرآمد ،سال
گذشته سخنگوی دولت زبان به شکایت از پرداخت یارانه انرژی
گشود و گفت ایران با پرداخت  ۶۹میلیارد دالر یارانه انرژی ،رتبه
اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد.علی ربیعی تاکید کرد
که از این میزان ۲۶.۶ ،میلیــارد دالر به یارانه فرآوردههای نفتی
اختصاص داشــته و گاز طبیعی با  ۲۶میلیارد دالر و سپس برق
با  ۱۶.۶میلیارد دالر یارانه ،در ردههای بعدی قرار دارند.پیش از
این نیز البته آمارهای مختلفــی از پرداخت یارانه انرژی در ایران
به گوش میرســید.ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین
یارانه را پرداخت میکند که شامل یارانههای مختلف از یارانه نان
گرفته تا یارانه انرژی میشود.
سهمیه بنزین خرداد واریز شد
سهمیه بنزین این ماه خودروها و موتورسیکلتها به کارتهای
سوخت شخصی واریز شد .به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از
صدا و سیما ،سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
گفت :مطابق ماههای گذشــته میــزان ســهمیه ماهیانه برای
خودروهای شــخصی بنزینســوز  ۶۰لیتر ،دوگانهسوز  ۳۰لیتر
و موتورسیکلتها  ۲۵لیتر اســت.فاطمه کاهی افزود :همچنین
سهمیه ســوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول
سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز شد.وی درباره امکان
افزایش مدت زمان ذخیره سوخت هم گفت :سقف ذخیره سهمیه
بنزین در کارتهای هوشمند سوخت برای خودروهای شخصی
و موتورسیکلت از  ۶ماه به  ۹ماه افزایش یافته است.کاهی ،افزود:
از ابتدای طرح سهمیهبندی بنزین در آبان ماه  ۹۸امکان ذخیره
بنزین در کارتهای هوشمند سوخت مالکان خودروهای شخصی
و موتورسیکلت به مدت  ۶ماه تعیین شده بود که بر این اساس سه
ماه دیگر افزایش و در مجموع به  ۹ماه تغییر یافت؛ بنابراین امکان
ذخیره سازی سوخت تا سقف  ۵۴۰لیتر وجود دارد.
تاالب هامون و چاهنیمهها در بهترین وضعیت آبی
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :با اقدامهای
وزارت نیرو ،حمایتهای ســازمان برنامه و بودجه و اســتاندار
سیســتان و بلوچستان ،تاالب هامون و ســدهای چاه نیمههای
این اســتان در یکی از بهترین وضعیتهای آبــی خود قرار دارد
و کشاورزان منطقه کشت امســال خود را با خیال آسوده انجام
خواهند داد .به گزارش اقتصادســرآمد ،محمد حاجرســولیها
اظهار داشت :اســتان سیستان و بلوچســتان با ریشه چند هزار
ساله در فرهنگ و تاریخ این سرزمین حدود  1400کیلومتر مرز
آبی و خاکی دارد و با بارندگــی  100میلیمتر که کمتر از نیمی
از بارندگی کشــور است یکی از خشــکترین استانهای کشور
محسوب میشــود.وی ادامه داد :این اســتان در محدوده یک
اَبَرحوضه مشترک استقرار یافته که شرایط جغرافیایی و اقلیمی
حاکم بر آن ویژه اســت .وجود تاالب بینالمللی هامون با وسعت
 5هزار کیلومتر مربــع و حجم بیش از  10میلیــارد متر مکعب
بهعنوان بزرگترین پهنه تاالبی کشــور یکی از دیگر ویژگیهای
منطقه است که اهمیت مقوله آب بر روند توسعه این استان را دو
چندان کرده است.

