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تحوالت صنعت نفت در هفته ای که گذشت

وزیر نفت:

پیشنهادهایی برای فروش ریالی نفت در
بورس انرژی مطرح است

وزیر نفت گفت :پیشنهادهایی مبنی بر اینکه
نفت در بورس به صورت  ۱۰۰درصد ریالی
فروخته شود ،مطرح شده که این پیشنهاد به
ی عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه
شورا 
ارائه میشود و ممکن است این اتفاق رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،بیژن زنگنه با
اشاره به عرضه نفت خام در بورس انرژی افزود:
برای فروش نفت خام در بورس انرژی در دو
مرحله تا سقف یک میلیون بشکه مجوز داده

شده بود که ارائه شد و مقرر شده گزارش
جمعبندی آن به شورای عالی هماهنگی
اقتصادی قوای سهگانه برای ادامه کار ارائه شود.
وزیر نفت همچنین با بیان اینکه بحث افزایش
قیمت بنزین در سال  ۹۸مطرح است ،اما هیچ
تصمیمی در این زمینه اخذ نشده است ،تصریح
کرد :هرچه در این باره عنوان میشود ،شایعه
است و اگر تصمیمی در این زمینه اخذ شود،
صادقانه به مردم گفته میشود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

راهکارهای مقابله با تحریمهای نفتی
عملیاتی میشود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به
سیاستگذاریهای وزارت نفت ،دولت و نظام
برای مقابله با تحریمها گفت :عملیاتی کردن
راهکارهای مقابله با تحریم ،از اولویتهای اساسی
این شرکت است.
مسعود کرباسیان ضمن قدردانی از زحمات،
خدمات و تالشهای مدیرعامل پیشین شرکت
ملی نفت ایران درباره اولویتهای کاری این
شرکت گفت :برنامههایی از سوی وزیر نفت به
دولت و مجلس شورای اسالمی اعالم شده است
که بنده به نوبه خود موظف به اجرای آنها هستم.
وی توجه جدی به موضوع تحریم و بررسی و
اجرای راهکارهای مقابله با آن را از اولویتهای
کاری اعالم کرد و گفت :خوشبختانه در این
زمینه ،سیاستگذاریهایی در نفت ،دولت و نظام
انجام شده است که با اجرای آنها میتوان آثار
نامطلوب تحریم را کاهش داد .به گفته معاون وزیر
نفت ،تحریمهای ظالمانه یکسویه زیبنده نظام
جهانی نیست ،با این حال هماکنون کشور با این
مسئله درگیر است و چارهای جز مقابله با آن
وجود ندارد.
بنده به عنوان وزیر سابق اقتصاد و دارایی ،دور از
این مسئله نیستم و امیدوارم بتوانیم با کمک
همکاران نفتی ،راهکارهای ترسیم شده برای
مقابله با تحریمها را عملی کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،شتاببخشی
به توسعه میدانهای مشترک غرب کارون را
اولویتی اساسی برشمرد و گفت :بدون شک با
کمک همکاران و اولویتبندی طر حهای
توسعهای ،روند پیشرفت پروژههای این حوزه را
دنبال خواهیم کرد.
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توسعه میدان گازی پارس جنوبی ،جمعآوری
گازهای همراه نفت ،بازسازی و نوسازی تاسیسات
و پایانههای صادراتی ،پیگیری پروژههای مربوط
به احداث خطوط انتقال نفت و ساخت انبارهای
ذخیرهسازی نفت ،از دیگر مواردی است که در
اولویت اجرا هستند؛ البته در همه این موارد
کارهایی انجام شده که ما آن را به صورت جدی
دنبال میکنیم.
کرباسیان ادامه داد :برقراری ارتباط با دانشگاهها
و گسترش بخش پژوهش و توسعه ،توجه به
مسئولیتهای اجتماعی ،استفاده از توان
پیمانکاران داخلی و حمایت از سازندگان بهویژه
در این شرایط حساس ،از دیگر اولویتهای کاری
است .وی گفت :بنده به عنوان شخصی با سابقه
طوالنی در بخش صنعت ،حمایت خود را از
سازندگان و تولیدکنندگان داخلی اعالم میکنم،
بهویژه در شرایط تحریم که باید بیش از پیش به
توان سازندگان داخلی اعتماد و از آنها حمایت
کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزاری
نمایشگاه تخصصی ساخت داخل و تجهیزات
صنعت نفت و حفاری خوزستان را اقدامی برای
حمایت از سازندگان داخلی و زمینهای برای
معرفی پیمانکاران به کارفرمایان اعالم کرد و
گفت :امیدوارم بتوانیم با حمایت از سازندگان به
اهدافمان برای حمایت از توان داخل در بخشهای
مختلف تولید ،توسعه ،نگهداشت و ...جامه عمل
بپوشانیم.
کرباسیان با تاکید بر توجه ویژه به کارکنان
شرکت ملی نفت ایران به عنوان سرمایههای
سازمانی ،به همه کارکنانی که در خط مقدم

عملیات تولید ایستادهاند و در همه نقاط کشور
از خلیج فارس گرفته تا عسلویه ،مناطق
نفتخیز ،غرب کارون ،فالت قاره تا دریای خزر
و ...مشغول فعالیت هستند ،خدا قوت و خسته
نباشید گفت .مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
با تاکید بر اجرای طرح عرضه نفت در بورس،

گفت :این اقدام ارزندهای است که باید به طور
جدی به آن توجه کرد .کرباسیان تصریح کرد:
انتشار اوراق مشارکت با هدف افزایش نقدینگی،
از جمله برنامههایی است که در بودجه پیشبینی
شده و با کمک همکارانم آن را دنبال خواهیم
کرد تا به نتیجه مطلوب برسد.

معاون وزیر نفت
خطاب به رئیسجمهوری:

گازرسانیمصداقبارز
نقش لبخند بر چهره
مردم است
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :رئیس جمهوری همواره تاکید
داشتهاند که دولتیها باید لبخند را بر چهره مردم بنشانند ،گازرسانی
مصداق بارز این لبخند است.
حسن منتظر تربتی ،در آیین توسعه گازرسانی استان آذربایجان غربی
که شامگاه دوشنبه ( ۲۸آبانماه) با حضور رئیس جمهوری برگزار شد،
خطاب به دکتر حسن روحانی گفت :شما همیشه تاکید داشتید که ما

دولتیها باید کاری کنیم تا
اطمینان میتوان گفت که انج
لبخند است .وی با بیان اینک

