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گزارش خبری

گروه اقتصــادی  /دادههــا و گزارشهای
قابــل اســتناد نشــان میدهــد کــه چین
واردات نفــت ایــران و ونزوئــا را
جایگزیــن نفــت امریــکا کــرده و همین
موضــوع در روزهــای اخیــر موجــب
تشــدید خشــم امریکاییهــا از شکســت
پــروژه تحریمهــای نفتــی بویــژه برنامه
صفــر کردن صــادرات نفت ایران شــده
است .به طوری که «مایک پمپئو» وزیر
خارجه ســابق امریــکا چنــد روز قبل در
توئیتــر ،نســبت به تــداوم فــروش نفت
ایــران بــه چیــن موضعگیــری کــرد و بــا
نــاکام مانــدن کارزار «فشــار حداکثری»
علیه ایران ،خواســتار تشــدید تحریمها
شــد .وزیر خارجه دولــت دونالد ترامپ
درحالــی علیــه مــراودات نفتــی تهران
و پکــن ابــراز خشــم کــرده کــه چیــن در
ماههــای اخیــر حتــی یــک بشــکه نفت
هــم از امریکا وارد نکرده اســت .به این
ترتیب ،امریکایــی که قرار بود صادرات
نفت ایران را صفر کند ،امروز خود بازار
چین را از دست داده است.
منابــع متعــددی گــزارش میدهند
که چیــن در همین مــدت واردات نفت
ایــران را چند برابر افزایش داده اســت.
از جملــه منابعــی کــه ایــن موضــوع را
تأییــد میکنــد ،گمــرک چیــن اســت.
دادههــای گمــرک چین نشــان میدهد
که طــی یک ســال اخیــر ایران توانســته
صادرات خود به چین را نسبت به سال
گذشــته افزایــش قابــل توجهــی دهــد و
رکــورد جدیدی بــرای پــس از تحریمها
به ثبت برساند.

ســال  ،2020انتقــال  25میلیــون بشــکه
نفت خــام ونزوئال را به چین ثبت کرده
کــه گمــرک چیــن گزارشــی از آن ارائــه
نکرده است».
شــرکتهای نفتــی دولتــی از اواخــر
سال  2019به دلیل ترس از تحریمهای
ثانویــه ایــاالت متحــده از اعــام خریــد
خــودداری کردهانــد .امــا ایــن خرید در
بــازار خاکســتری انجــام شــده اســت و
رویتــرز با اشــاره به این موضــوع عنوان
میکند« :افزایش خرید نفت از روســیه
و ایــران واردات نفت امریــکا را به صفر
رسانده و عرصه را بر آنگوال و برزیل نیز
تنگ کرده است».
افزایــش واردات نفــت ایران توســط
چیــن درحالی در آمــار گمرک آن تأیید
میشــود که میــزان واردات نفــت ایران
توســط چیــن در ســال پــس از خــروج
امریــکا از برجــام به  ۱۰۰هزار بشــکه در
روز ســقوط کرد و چین حاضر نبود برای
مــراوده با ایــران کوچکتریــن هزینهای
بپــردازد .رســانههای بینالمللــی بــا
اســتناد بــه آمــار منابــع ثانویــه اخیــراً
عنــوان کردند کــه صادرات نفــت ایران
بــه چین معادل  ۷درصد از کل واردات
نفــت چین و بیــش از  ۷۵۰هزار بشــکه
در روز اســت .چیــن بزرگتریــن خریــدار
نفت ایران اســت .در همین حال ،چین
از پایــان ســال  ۲۰۲۱میــادی تاکنــون
واردات  ۳محمولــه نفــت از ایــران را
بهصــورت رســمی اعــام کــرده اســت.
این حرکــت به نوعی مخالفــت چین با
تحریــم نفت ایران و تحریمشــکنی این
کشور قلمداد میشود.
ëëعربســتان ،روســیه را در بــازار نفــت
چین کنار زد
اگرچه شناســایی محمولههای نفتی
در بــازار چین ســخت شــده و بــا تحریم
روســیه و ایران ،نمیتوان آمار دقیقی از
میــزان واردات نفت این دو کشــور ارائه
کــرد امــا دادههــای گمرک چین نشــان
میدهد که واردات نفت چین از روسیه
در اوت ۲۸ ،درصــد نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال میــادی گذشــته افزایش
یافتــه اما مــاه پیــش ،عنــوان بزرگترین
صادرکننــده نفت برای نخســتین بار در
چهار ماه گذشــته ،به عربستان سعودی
رسیده است.
واردات نفــت روســیه شــامل نفتــی
کــه از طریــق خــط لوله ســیبری شــرقی

بازگشت نفت به باالی  92دالر

خبرخوان

یک مقام فرانسوی گفت :نیمی از نیروگاههای هستهای فرانسه
تعطیــل هســتند و ایــن کشــور ممکــن اســت در فصل زمســتان
مجبور شود برق خانهها را بهصورت مقطعی قطع کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رادیو فرانســه ،امانوئل
وارگــون ،رئیس نهاد  CREدر فرانســه که مدیریــت حوزه انرژی
ایــن کشــور را در اختیــار دارد ،میگویــد :در صورتی که زمســتان
ســردی پیش رو داشــته باشیم ،خانوارهای فرانســوی احتماالً با
خاموشی و نبود برق مواجه خواهند شد.
وی گفــت :در حوزه تأمین نیرو ما احتماالً با انتخاب ســخت
قطع برق خانهها مواجه خواهیم بود.
ایــن مقــام فرانســوی افــزود :البتــه قــرار اســت قبــل از ایــن
خاموشــیها به مردم اطالع داده شــود و بهصــورت منطقهای و
به مدت چند ساعت انجام خواهد شد.

رویترز گزارش داد :صادرات نفت ایران ،ونزوئال و روسیه به چین افزایش و آنگوال و برزیل کاهش یافت .واردات نفت چین از امریکا به صفر رسید

گروه اقتصادی /روز گذشــته قیمت نفت
بــه ارقــام بیــش از  92دالر بازگشــت .به
طــوری که در زمــان تنظیم ایــن گزارش
معامــات آتــی هــر بشــکه نفــت خــام
شــاخص برنــت بــا  79ســنت افزایــش
در نــرخ  92,79دالر و هــر بشــکه نفــت
خــام شــاخص امریکا  WTIبا  29ســنت
افزایش در نرخ  86,02دالر بود.
به گــزارش رویتــرز ،به علــت نگرانی
در مــورد افزایــش نــرخ بهــره امریــکا،

در ایــن هفتــه بــرای مقابلــه بــا تــورم که
رشــد اقتصــادی را کاهــش خواهــد داد
و بهدنبــال آن تقاضــا بــرای ســوخت در
بزرگتریــن مصرفکننــده نفــت کــم
خواهــد شــد ،قیمت نفــت در معامالت
روز گذشته افزایش یافت.
تینا تنــگ ،تحلیلگر بازارهای ســیام
ســی گفــت« :قیمــت نفــت از نیمــه ماه
ژوئــن روند کاهشــی به خــود گرفت و به
طور کلــی نگرانی در مــورد رکود و کندی

اقیانــوس آرام و بــه صــورت دریابــرد از
بنادر اروپایی و خاور دور روســیه ارســال
شــد ،در ماه میالدی گذشــته به ۸.۳۴۲
میلیون تن معادل  ۱.۹۶میلیون بشــکه
در روز رســید کــه در مقایســه بــا رکــورد
دو میلیــون بشــکه در روز در مه ،اندکی
کاهــش داشــت .رویتــرز مینویســد کــه
واردات نفــت روســیه بــه چین بــا ادامه
خریــد نفــت ارزان روســیه از ســوی
پاالیشــگاههای خصوصــی ،افزایــش
یافت و ســهم صادرات از غــرب آفریقا
و برزیل را کاهــش داد .چین ،بزرگترین
خریــدار نفــت روســیه اســت اما بــا این
حــال ،عربســتان ســعودی با صــادرات
 ۵۸.۳۱میلیــون تــن نفــت از ژانویــه تــا
اوت ،بزرگتریــن صادرکننــده نفــت بــه
چین بوده و صادرات روسیه به چین در
همیــن مــدت ۵۵.۷۹ ،میلیون تن بوده
است .البته در همین حال ،گزارشهای
رســمی نشــان میدهد که واردات نفت
بــه چین ،در مــاه اوت بر مبنای ســاالنه
 ۹.۴درصــد کاهــش پیــدا کرد که ناشــی
از اختــاالت پاالیشــگاههای دولتــی و
تولیــد کمتــر پاالیشــگاههای خصوصــی
بــه دلیــل حاشــیه ســود ضعیــف
بــود .خریــد چشــمگیر نفــت روســیه
توســط واردکننــدگان چینــی ،بــه ضــرر
صادرکننــدگان رقیــب شــامل آنگــوال و
برزیل شــده و صادرات این دو کشــور به
چین در اوت بر مبنای ساالنه به ترتیب
 ۳۴درصد و  ۴۷درصد کاهش یافت.
ëëبازپسگیری سهم بازار نفت
پــس از تحریمهــا پــس از حملــه
روســیه به اوکراین در اوایل سالجاری،
بازار شــاهد انتقال حجم زیادی از نفت
روســیه از اروپــا به آســیا بود؛ امــا آنطور
که مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران
میگوید سهم بازار ایران در چین پیش
و بعــد از ایــن بحــران تغییری نداشــته
اســت .این موضوع ،با خبرســازیهایی
در مــورد نحــوه حفــظ بــازار چیــن و
تخفیفهای  5الی  7دالری ایران برای
رقابت قیمتی با روســیه همراه بوده اما
برخــی از منابــع آگاه بــا رد این موضوع
از تعامــل ایران و روســیه در بــازار نفت
چین میگویند.
در همیــن حــال ،براســاس آخریــن
گزارش اوپک ،تولید نفت ایران نســبت
به پیــش از تنــش نظامی بین روســیه و
اوکراین نهتنها کاهش نداشته که بیشتر

رشــد اقتصــادی در چیــن نیــز هنــوز از
عوامل اصلی روند کاهشــی قیمت نفت
است».
ادوارد مویــا ،تحلیلگــر بــازار نفــت
گفــت که نگرانــی در مورد سیاســتهای
انقباضــی شــدید بانــک مرکــزی هنــوز
عامل اصلی نگرانیهــا برای «تضعیف
ســریع اقتصاد جهان» است و بر قیمت
نفت فشار کاهشی وارد میکند.
امــا در همیــن حــال ،دومیــن بانــک

عکس :رویترز

احتمال خاموشی خانههای فرانسه
در زمستان

چین نفت ایران را جایگزین امریکا کرد

ëëافزایــش  2برابــری واردات در آمــار
گمرک
براســاس دادههــای گمــرک چیــن،
واردات نفــت ایــن کشــور از مالــزی دو
برابر شــده و به رکورد  794000بشکه در
روز رســیده اســت .رویترز با بیــان اینکه
واردات از مالــزی کــه اغلــب بــه عنوان
نقطــه انتقــال نفــت ایــران ،ونزوئــا و
اخیراً روســیه در دو ســال گذشــته مورد
اســتفاده قرار میگیرد ،نســبت به ســال
گذشــته تقریباً دو برابر شده و به 3.37
میلیــون تــن یــا  794000بشــکه در روز
رسیده ،مینویسد« :این باالترین رکورد
اســت .این گمــرک در ماه گذشــته هیچ
وارداتــی از ونزوئــا یــا ایــران گــزارش
نکرده اســت اما شرکت علوم و صنعت
هوافضــای چیــن ( )CASICاز اواخــر

وزارت نفت به پنجره ملی خدمات دولت
هوشمند متصل شد

براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه ،وزارت نفت به پنجره
ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.
به گزارش شــانا ،بر اســاس تکالیف منــدرج در قانون بودجه
امســال ،وزارت نفــت بــه پنجره ملــی خدمات دولت هوشــمند
متصل شــد .ایــن در حالی اســت که طبق اســتعالم از ســازمان
اداری و اســتخدامی کشــور بهعنــوان مرجــع تعییــن اولویــت
ســازمانها و خدمــات پرکاربــرد ،وزارت نفت به لحــاظ ماهیت
خدمات در حال ارائه ،در زمره  ۴۰دستگاه اولویتدار قرار ندارد.
از ایــنرو بهمنظور تمکین بــه قانــون ،پرمخاطبترین خدمات
ایــن وزارت مربــوط بــه خدمــات مشــترکان شــرکت ملــی گاز و
خدمات شــرکت ملــی پخش فرآوردههــای نفتی نظیر ســامانه
ثبتنام تبدیل خودروها به دوگانهســوز (ســیانجی) ،خدمات
مربوط به شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی ،همچنین خدمات
مربــوط بــه ســتاد وزارت نفــت بهعنوان نخســتین ســامانههای
وزارت نفت تا پیش از شهریورماه به پنجره ملی خدمات دولت
هوشــمند متصل شدند .دیگر شــرکتهای تابع وزارت نفت نیز
اقدامهای الزم را در دســت اجرا دارنــد و در مهلت زمانی مقرر
و مصــوب در قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱تا پایان امســال به پنجره
ملی خدمات دولت هوشمند متصل میشوند.
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خشم امریکا از روابط نفتی ایران و چین

با نزدیک شدن به فصل پاییز

صنعت گاز ایران برای تأمین انرژی در فصل سرد در حال شا 
ل
و کاله کــردن اســت و مدتی اســت که برنامهریزیهــا و اقداماتی
را آغــاز کرده اســت .چراکه امســال نیز مســأله ناتــرازی تولید با
مصرف گاز در فصول ســرد ،مهمترین چالش زمســتانی کشــور
اســت و پیشبینی میشود که کشــور امسال هم مانند چند سال
قبل ،در برخی از روزهای سرد با  200تا  250میلیون مترمکعب
کسری تولید گاز مواجه باشد.
در ایــن رابطــه ،اخیراً مجید چگنی ،مدیرعامل شــرکت ملی
گاز ایــران در نشســت آمادگــی این شــرکت برای زمســتان ســال
 ،۱۴۰۱اظهــار کــرد :شــرکت ملــی گاز ایــران بــا نزدیک شــدن به
فصل ســرما با هــدف بهبود نظام توزیع و مصرف گاز در کشــور،
تمهیدهایــی را بهمنظــور بهینهســازی مصــرف گاز در دســتور
کار قــرار داده اســت .حــاال مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران
نیــز ضمن اعالم آمادگی این شــرکت برای ورود به فصل ســرد
ســال ،از انجــام منســجم برنامههــای تعمیرات خطــوط لوله و
توربوکمپرسورها در نیمه نخست امسال خبر میدهد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی گاز ایــران ،غالمعبــاس حســینی
در حاشــیه بازدیــد از منطقــه  ۳عملیــات انتقــال گاز گفــت :تــا
شــهریورماه امســال بیش از نیمی از برنامههای پیشبینیشده
در تأسیسات تقویت فشــار گاز و تعمیرات خطوط لوله با تالش
کارکنان مناطق دهگانه عملیاتی تکمیل میشوند.
وی ضمــن قدردانی از همه کارکنان شــرکت انتقال گاز ایران
کــه در ایــن زمــان با تعهــد و مســئولیتپذیری در گرمــا و دمای
بیــش از  ۵۰درجه و شــرجی هوا ،نســبت به اجــرای برنامههای
تعمیراتــی اقدام کردهاند ،اظهــار کرد :تاکنون حــدود  ۱۰۰مورد
برنامــه تعمیراتــی در نیمــه نخســت ســال انجــام شــده یــا در
حــال انجــام اســت .مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایــران ادامه
داد :تعمیــرات بیــش از  ۸۰۰نقطــه در خطــوط سراســری اول،
دوم ،ســوم ،چهــارم ،ششــم ،نهــم و دهــم سراســری ،پیگرانــی
هوشــمند  ۳۴۸کیلومتر خطوط لوله و انجام تعمیرات اساســی
توربینهای تأسیســات تقویت فشــار گاز از جمله شــاخصترین
فعالیتها برای گذر موفق از زمستان امسال است.
حســینی در ششــمین ســفر خود به مناطــق عملیاتی ضمن
بازدیــد از مجتمع تأسیســات تقویت فشــار گاز قم و در نشســتی
بــا مدیر و اعضای هیأت رئیســه منطقه  ۳عملیــات انتقال گاز،
به اهمیت مجتمع تأسیســات تقویت فشــار گاز قــم که در مرکز
توزیع انرژی کشــور واقع شــده ،اشــاره کرد و افزود :این مجتمع
یکــی از منظمتریــن و اســتانداردترین مجتمعهــای تقویــت
فشــار گاز کشــور اســت که در زمان اوج مصرف گاز در زمســتان،
ظرفیت انتقال روزانه  ۲۵۰میلیون مترمکعب گاز (با احتســاب
واحدهــای یدک) را دارد و ایســتگاههای ایــن مجتمع میتوانند
الگویی کامل برای همه ایستگاهها در نظر گرفته شوند.
وی بــه انجام موفقیتآمیــز همه تعمیرات پیشبینیشــده
براســاس نتایج پیگرانی هوشــمند خطوط لوله و تعمیر اساسی
توربینها و کسب آمادگی منطقه  ۳عملیات پیش از آغاز فصل
سرما اشاره کرد و گفت :همکاری این منطقه عملیاتی در اجرای
موفــق تعمیــرات  ۱۷۵نقطــه از خط لولــه چهارم سراســری در
منطقه  ۵عملیات در کوتاهترین زمان ممکن ،نشان از آمادگی،
تعهــد و تخصــص کارکنــان خطــوط لولــه منطقــه  ۳عملیات و
پشتیبانی واحدهای ستادی این مجموعه دارد.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران در پایان ،بهبود ســاختار
ســازمانی را از دغدغههــای اصلی این شــرکت اعــام و تصریح
کــرد :بحث ســاختار ســازمانی جزو خواســتههای بحــق کارکنان
شــرکت انتقال گاز ایران اســت و با توجه به اینکه از ســال ۱۳۸۸
تغییــری در آن اعمــال نشــده ،اینجانــب از همــان روز نخســت
فعالیت خواســتار بازنگری در ســاختار ســازمانی شرکت انتقال
گاز شــدم و در ایــن بــاره هم کارگروهی تشــکیل شــد کــه به طور
مســتمر ،مباحث بازآرایی و روزآمد کردن ســاختار ســازمانی در
آن در حال پیگیری است.
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امضای قرارداد توسعه فاز دوم میدان مشترک یادآوران با شرکت چینی ساینوپک

افزایــش صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن درحالــی رقم
میخــورد کــه گســترش تعامــات نفتــی دو کشــور تنهــا
بــه صــادرات و واردات محمولههــای نفتــی خالصــه
نمیشــود .دو کشــور در یــک ســال اخیــر در حــوزه
گســتردهتری تعامــات نفتی برقــرار کردهاند و آنطور که
وزارت نفــت در گــزارش عملکرد یک ســاله خود عنوان

کــرده ،مذاکــرات فنی-اقتصــادی و قراردادی با شــرکت
چینــی ســاینوپک برای توســعه فاز دوم میدان مشــترک
یــادآوران پایــان یافته و قــرارداد افزایش تولیــد از  ۱۱۰به
 ۲۱۰هزار بشــکه در روز پاراف شــده اســت .به این ترتیب
شــرکتهای چینــی بــزودی وارد بحث ســرمایهگذاری و
توســعه صنعت نفت ایران نیز خواهند شد.

جدول زیر واردات نفت چین را به تفکیک کشور ،بر حسب تن و درصد تغییرات نشان می دهد

نیــز شــده و از همیــن رو ایــران نهتنهــا
سهم خود از بازار نفت چین را از دست
نداده که این ســهم افزایش نیز داشــته
اســت .البتــه ایــران بــرای بازپسگیری

بــزرگ امریکا پیشبینی کرده طی ســال
آینــده شــاهد افزایش تقاضــای نفت در
آســیا خواهیــم بــود و همیــن مســأله به
افزایــش قیمــت نفت در بــازار جهانی و
متعاقبــاً قیمــت بنزین در امریــکا منجر
میشود.
ëëناتوانــی اوپکپــاس در تحقق اهداف
تولید نفت
در همین حال ،آمارهــا حکایت از آن
دارد کــه اوپکپــاس در مــاه اوت ســال

ســهم بازار نفت خــام و میعانات گازی
نه تنهــا در چین بلکه در بازارهای دیگر
مانند ونزوئــا ابتکاراتی را اجرایی کرده
کــه منجر بــه بازارســازی و بازپسگیری

 ۲۰۲۲میــادی موفــق بــه تحقــق اهداف
تولید خود نشده است و عرضه نفت کمتر
از انتظار بازار بوده است .یک سند داخلی
نشــان داد تولیدکننــدگان عضو ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت (اوپــک) و
غیراوپک موســوم به اوپکپــاس در ماه
اوت  ۳میلیــون و  ۵۸۳هــزار بشــکه در
روز کمتــر از هدف تولید نفت خود در ماه
اوت عرضــه کردند .اعضــای اوپکپالس
در مــاه ژوئیــه هــم  ۲میلیــون و  ۸۹۲هزار

ســهم بازار شده است .این امر برخالف
هدفگــذاری امریــکا بــرای صفــر کــردن
صــادرات نفــت ایران بــوده و این پروژه
را شکست داده است.

بشــکه کمتــر از هــدف تولید تعیینشــده
عرضــه کردند .این درحالی اســت که ۲۳
کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده
نفت و متحدانــش (ائتالف اوپکپالس)
در ســیودومین نشســت خــود بــرای
کاهــش  ۱۰۰هــزار بشــکهای تولیــد روزانه
بــرای ماه اکتبــر (مهرمــاه  -آبانمــاه) به
توافــق رســیدند و سیوســومین نشســت
اوپکپالس  ۵اکتبــر  ۱۳( ۲۰۲۲مهرماه)
برگزار میشود.

دو شرکت مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری موافقتنامه یک میلیارد دالری امضا کردند

گشایش نخستین کارخانه تولید پمپهای مصنوعی درونچاهی

گــروهاقتصــادی/نخســتین کارخانــه تولید
پمپهای مصنوعــی درونچاهــی آغاز به
کار کــرد .ســاخت نخســتین کارخانــه تولید
پمپهای فرازآوری مصنوعی درونچاهی
بــا همــکاری شــرکت نفــت و گاز پرشــیا و
یــک شــریک روس و حمایتهای شــرکت
ملی نفــت ایــران به نتیجه رســیده اســت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آیین
گشایش نخستین کارخانه تولید پمپهای
فــرازآوری مصنوعــی درونچاهــی ()ESP
بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن گشــایش گفت:
روشهایــی مانند ازدیــاد برداشــت و غیره
بــرای افزایــش تولیــد مــد نظــر داریــم ،اما
مناسبتر از آن روشهای چاهمحور است.
اقدامهای چاهمحور به فرازآوری مصنوعی
معروف هستند و روشهای چاهمحور ما را
زودتر به ازدیاد برداشــت میرســانند۸۰۰ .
میلیارد بشــکه ذخیره نفت درجا داریم که
اگر موفق شــویم با ایــن روش در بلندمدت
یک درصــد بهضریب بازیافت بیفزاییم به
 ۸میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر
میرســیم که اگــر قیمــت را  ۸۰دالر به ازای
هر بشکه محاسبه کنیم بیش از ۶۰۰میلیارد
ل توجــه بــرای کشــور ایجاد
دالر ثــروت قابــ 
میشود.

بــه گــزارش وزارت نفــت ،محســن
خجســتهمهر افزود :حمایت شــرکت ملی
نفــت از شــرکتهای فنــاور و ســازندگان
داخلی با قدرت ادامه دارد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران
بــا بیــان اینکه تولیــد پمپهــای مصنوعی
درونچاهــی بهتدریــج و در کوتاهمــدت
در ســاخت و انتقــال فنــاوری بــه ظرفیــت
کامل میرســند ،گفت :خوشبختانه تجربه
همکاری شــرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت
ل توجهی ختم شــده
روس بــه نتیجــه قابــ 
است .وی ادامه داد :پمپهای درونچاهی
افزون بر ســاخت ،به نگهداری و تعمیرات
ویژه نیز نیاز دارند و این تجارتی ارزشمند را
در کشور به چرخش در میآورد.
ëëموافقتنامه یک میلیارد دالری
مدیرعامل شرکت ملی نفت در حاشیه
بازدید از دکل  ۵۸فتح شرکت ملی حفاری
ایــران نیز از امضــای توافقنامه یک میلیارد
دالری میان شــرکت مناطق نفتخیز جنوب
با شرکت حفاری خبر داد و گفت :بر اساس
مفاد این توافقنامه ،حدود  ۲۰۰میلیون دالر
بــه بازســازی و نوســازی دکلهــای حفاری
شرکت حفاری اختصاص مییابد.
خجســتهمهر ،از حمایــت همــه جانبــه

شــرکت ملــی نفــت ایــران از شــرکت ملی
حفــاری ایران خبــر داد و گفت :موافقتنامه
اخیر شــرکت ملــی مناطــق نفتخیز جنوب
با ملی حفاری مشــتمل بــر اختصاص ۲۰۰
میلیــون دالر برای بازســازی ناوگان حفاری
این شــرکت اســت که مــورد حمایت کامل
شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
وی اظهــار کــرد :شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز جنــوب آمادگــی خواهــد داشــت
ســاالنه حــدود  ۴۰میلیــون دالر بــه بحــث
بازســازی نــاوگان ملی حفــاری اختصاص

دهد و تأمین اعتبار آن از سوی شرکت ملی
نفت ایران تضمین میشود.
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت ایــران با
بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران جزئی
از بدنه باالدستی صنعت نفت است ،گفت:
این شرکت نقش بیبدیلی در امر حاکمیتی
ایفامیکند.
بهگفتــه وی ،از مهمتریــن اولویتهــای
مطرح در شــرکت ملــی نفت ایــران درباره
پایــداری ناوگان حفاری و کمک به توســعه
و ثبات این شــرکت ،شــامل مدیریت پایدار

و نوسازی و بهسازی حدود  ۷۴دکل حفاری
مورد استفاده در شرکت ملی حفاری ایران
است.
ëëپرداخــت بدهــی  ۶هــزار میلیــارد تومان
عوارضآالیندگیدولتقبلبهشهرداریها
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنــوب گفــت :ایــن شــرکت حــدود  ۶هزار
میلیــارد تومان عــوارض آالیندگــی مربوط
بــه ســالهای  ۹۴تــا  ۹۶را بــه شــهرداریها
پرداخت کرده است.
به گزارش شرکت مناطق نفتخیز جنوب،
علیرضا دانشی گفت :شرکت ملی مناطق
نفتخیــز جنــوب حــدود  ۶هــزار میلیــارد
تومان عوارض آالیندگیمربوط به سالهای
 ۹۴تــا  ۹۶را بــه شــهرداریها پرداخت کرده
اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،تدویــن
دســتورعمل اجــرای عــوارض آالیندگــی از
اهرمهای کنترل و پیشگیری از وقوع آلودگی
محیطزیســت اســت کــه بهمنظــور ایجــاد
وحــدت رویه و اعمال مدیریت یکپارچه در
اجرای قانــون عوارض آالیندگی بــه ادارات
کل محیطزیســت اســتانها بــرای اجــرا
ابــاغ شــده اســت .از نیمــه دوم ســال ،۸۷
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تصویــب
شــده اســت ،بر اســاس تبصره  ۱مــاده ۳۸

قانون مالیــات بر ارزش افــزوده ،واحدهای
تولیدی که آالینده محیطزیســت محسوب
میشوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از
محیطزیست را رعایت نمیکنند ،مشمول
این قانون میشوند .بنا بر تشخیص و اعالم
ســازمان حفاظت محیطزیســت افــزون بر
عــوارض متعلقــه ،مشــمول پرداخت یک
درصــد از قیمت فروش بهعنــوان عوارض
آالیندگیمیشوند.
ëëحضــور شــرکت ملــی حفــاری ایــران در
آبهایخلیجفارسپررنگمیشود
مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران
گفت :بــا تأمین ســه دکل حفــاری دریایی،
حضور این شرکت در آبهای خلیجفارس
در آینــده نزدیک همانند  ۴۰ســال گذشــته
پررنگمیشود.
بــه گــزارش شــرکت ملــی حفــاری ایــران،
حمیدرضا گلپایگانی با اشاره به اینکه اکنون
این شرکت3دستگاه حفاری شامل دستگاه
حفــاری شــهید رجایــی ،شــهید مــدرس
و مــورب در خلیــج فــارس دارد ،افــزود:
دکلهای شــهید رجایی و شهید مدرس به
سبب فرسودگی تجهیزات ،ناکارآمد شده و
با توجه به مصوبه شــرکت ملی نفت ایران
3دکل جدید جایگزین این دکلها میشود.

