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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

تحوالت صنعت نفت در هفته ای که گذشت

وزیر نفت:

سیاست کالن کشور کاهش وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی است

وزیر نفت گفت :اگرچه در میان کشورهای
صادرکننده نفت ،بودجه ایران کمترین
وابستگی را به نفت و در مقایسه با کشورهای
همسایه وضع خوبی دارد ،اما سیاست کالن
کشور کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی است.
به گزارش خانه ملت ،بیژن زنگنه با اشاره به
وضع نفت در الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور
گفت :دولت به دنبال کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی در بودجه است ،به همین
دلیل مالیاتها در سال آینده افزایش یافته
است .وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرایط
کنونی فرصتی است که ما از آن بهدرستی
استفاده خواهیم کرد ،گفت :در بخش
هزینههای بودجه باید تحوالتی ایجاد شود و
براساس صحبتهای رئیس جمهوری ،باید با
اصالح ساختار به دنبال کاهش هزینهها

باشیم .باید با همت و اراده قوی کشور را از
شرایط خطیر کنونی خارج کنیم تا دشمنان
به اهداف خود نرسند.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که با اصالحات
انجام گرفته بر الیحه بودجه ،آیا وابستگی به
نفت کاهش یافته است ،عنوان کرد :این
بخش تغییر چندانی نداشت ،اما هزینهها تا
حدودی کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در
الیحه بودجه سال آینده  ۵۴دالر برای هر
بشکه است ،ادامه داد :در برخی موارد قیمت
برآورد شده در بودجه ساالنه تغییر میکند،
برای نمونه امسال هر بشکه نفت بیش از ۷۰
دالر به ازای هر بشکه به فروش میرسد؛ در
حالی که در بودجه  ۵۵دالر برای هر بشکه در
نظر گرفته شده بود ،اما  ۵۴دالر برآورد شده
برای سال آینده متعارف است.

پیام تسلیت وزیر نفت به مناسبت درگذشت
حضرت آیتاهللهاشمی شاهرودی

وزیر نفت با صدور پیامی ،ارتحال عالم
جلیلالقدر حضرت آیتاهللهاشمی شاهرودی را
تسلیت گفت .به گزارش شانا ،متن پیام وزیر نفت
به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحلت عالم جلیلالقدر حضرت آیتاهللهاشمی
شاهرودی رضواناهلل تعالی علیه که از بزرگان حوزه
و شخصیتهای موثر نظام بودند موجب تأثر و تألم
فراوان شد.

حسن سلوک و رفتار ،سعه صدر ،متانت و درایت،
بارزترین خصوصیاتی بود که از حضرت
آیتا هللهاشمی شاهرودی چهر های متین،
فراجناحی و قابل رجوع در حل و فصل مسائل
کشور ساخته بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به مقام معظم
رهبری ،حوزههای علمیه و خاندان مکرمهاشمی
شاهرودی ،برای آن مرحوم آمرزش و رحمت
واسعه الهی مسئلت مینمایم».

جهش قابل توجه آمار گازرس
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از رشد قابلتوجه آمار
گازرسانی شهری و روستایی در سالهای اخیر خبر داد و گفت:
گازرسانی به نیروگاهها و صنایع و تامین منابع مالی طرحها از
اقدامهای شاخص در این مدت بوده است.
سعید مومنی با اشاره به فعالیتهای صنعت گاز از ابتدای دولت
یازدهم تاکنون گفت :در این مدت ۱۲۷ ،شهر گازرسانی شد،
همچنین روستاهایی که در این دوره گازرسانی شدند ،معادل
عملکرد  ۵۰ساله شرکت ملی گاز ایران بود ،به گونهای که تعداد
روستاهای گازرسانی شده از  ۱۴هزار روستا به بیش از  ۲۷هزار و
 ۲۰۰روستا افزایش یافت .وی با بیان اینکه از سال  ،۹۳در هر روز
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کاری  ۱۰روستا گازرسانی شده است
تامین منابع مالی برای شرکت ملی گا
بود که خوشبختانه با حمایت حمیدر
شرکت ملی گاز ایران ،این شرایط را به
به گفته وی ،صرفه جویی اقتصادی با ج
مایع ،از دیگر فعالیتهای دولت یازدهم
مومنی تصریح کرد :تامین گاز مورد ن
همراه تمدید زمان استفاده از بند «ق»
 ،۹۳مدیریت گازرسانی در مواقع بحر
حضور مدیرعامل در مناطق آسیبدید

