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تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه تسهیل شد
با تغییر تحریم های اتحادیه اروپا به منظور محدود کردن ریسک های امنیت انرژی 
جهانی، شرکت های دولتی روس نفت و گازپروم روسیه می توانند به کشورهای ثالث 

نفت صادر کنند.
به گزارش ایس��نا، شرکت های بازرگانی بزرگی مانند ویتول، گلنکور و ترافیگورا و همچنین 
غولهای نفتی مانند ش��ل و توتال، در پی تحریم های اتحادیه اروپا که ش��امل محدودیت روی 

بیمه محموله های نفتی است، تجارت نفت روسیه برای کشورهای ثالث را متوقف کرده اند.
خرید نفت دریابرد روس��یه از س��وی ش��رکت های اتحادیه اروپا و صادرات آن به کشورهای 
ثالث مجاز است، اما تحت تغییراتی که در تحریم ها علیه روسیه صورت گرفت و از روز جمعه 

اجرایی شد، پرداخت های مربوط به چنین صادراتی، ممنوع نخواهد بود.
اتحادی��ه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد با هدف اجتناب از هر گونه پیامد منفی احتمالی برای 
امنیت غذا و انرژی در جهان، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت معافیت از ممنوعیت معامله با بعضی 
از نهادهای دولتی روسیه مربوط به معامالت محصوالت کشاورزی و حمل نفت به کشورهای 

ثالث را گسترش دهد.
بر اس��اس گزارش رویترز، منابع شرکت های بازرگانی اعالم کردند تحریم های اتحادیه اروپا 
باعث شده است چین و هند از طریق شرکت های بازرگانی کوچکتر خصوصی، نفت روسیه را 
خریداری کنند و تجارت نفت روسیه در بازاری شکل بگیرد که بیمه در برابر حوادث ضعیف 

است و نفت توسط کشتی های قدیمی حمل می شود.

مدیرعامل برق پایتخت:

۴۰ درصد مشترکان تهرانی مشمول پاداش خوش 
مصرفی برق شدند

مدیرعامل ش�رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ب�ا قدردانی از همراهی ارزنده 
شهروندان تهرانی در کاهش مصرف برق، گفت: حدود ۴۰ درصد از مشترکان تهرانی 

در سال جاری مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی شده اند.
به گزارش  ایرنا از روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی ب��رق تهران بزرگ"کامبیز ناظریان" 
افزود: مقرر ش��ده اس��ت مش��ترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده و مصارف برق خود را 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داده اند مشمول پرداخت پاداش ریالی شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس حدود ۴۰ درصد از مشترکان تهرانی موفق به کاهش مصرف 

برق خود شده اند که پاداش های مصوب را بر روی قبوض برق خود دریافت خواهند کرد.
مدیرعام��ل برق پایتخت گفت: به ازای هر کیلووات س��اعت کاهش مصرف برق، ۵۰۰ تومان 

پاداش به مشترکان پرداخت خواهد شد.
"ناظریان" ضمن قدردانی از همراهی قابل تقدیر شهروندان تهرانی از همه مشترکان برق این 
کالن ش��هر درخواست کرد تا همچنان با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق به ویژه 
خودداری از اس��تفاده از وس��ایل برقی پرمصرف در ساعات ۱۲ تا ۱۸ به حفظ پایداری شبکه 

برق شهر تهران و کشور در تابستان سال جاری کمک کنند.
به گزارش ایرنا، وزارت نیروی دولت س��یزدهم یکی از برنامه های خود برای همراهی مردم 
ب��ا صنعت برق درباره کاهش و مدیریت مصرف را اختصاص پاداش به مش��ترکان اعالم کرده 
است. »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو سال گذشته گفته بود: مردم باید از مزایای صرفه جویی 
در مصرف برخوردار ش��وند و اگر این موضوع محقق ش��ود همکاری بیش��تری با صنعت برق 

خواهند داشت.
وی برای تحقق این موضوع مصوبه ای نیز از هیات دولت دریافت کرد تا با اجرای آن مردم 

برای صرفه جویی بیشتر ترغیب شوند.
چندی پیش هم وزیر نیرو گفت: بر اس��اس مصوبه این وزارتخانه، مش��ترکانی که امس��ال 
مصارف برق خود را نس��بت به س��ال قبل کاهش دهند، پنج برابر قیمت خرید انرژی، پاداش 

دریافت می کنند.
محرابیان افزود: بر اس��اس پیش بینی های انجام شده، مشترکانی که انرژی برق را در سطح 
الگو مصرف می کنند اگر مصارف خود را نسبت به سال قبل کمتر کنند به میزان صرفه جویی 

و کاهش هر کیلو وات ۵۰۰ تومان پاداش می گیرند.

سخنگوی کمیس�یون اقتصادی مجلس گفت: 
اصالح رابط�ه مالی دولت با ش�رکت ملی نفت، 
به منظ�ور حکمران�ی و سیاس�ت گذاری بهت�ر 
وزارت نفت و دولت بر توس�عه بخش نفت و گاز 
و افزایش کارایی هزینه کردهای درآمد نفتی در 

این بخش است.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، »مهدی طغیانی« با 
بیان اینکه با اصالح رابطه مالی دولت و ش��رکت ملی 
نفت همه هزینه های این شرکت برای حفظ و توسعه 
ظرفی��ت برداش��ت از میدان های نفت و گاز ش��فاف 
خواهد شد، گفت: این موضوع به نفع کشور و منطبق 
با قانون اس��ت و از جهت حکمرانی و سیاست گذاری 
بهتر وزارت نفت و دولت بر توس��عه بخش نفت و گاز 
و افزای��ش کارایی هزینه کرد درآمدهای نفتی در این 

بخش است.

وی اف��زود: وقت��ی م��ا بتوانیم درآمد بیش��تری را 
شناسایی کنیم، متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری 
را می توانیم به عهده دولت گذاش��ته و دولت در قالب 

قانون به آن تکالیف عمل کند.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح کرد: نبود ش��فافیت به نفع کشور و 
مردم نیس��ت، هرچقدر این موارد روشن تر و شفاف تر 

باشد، دقیق تر برای آن تصمیم گیری خواهد شد.
به گزارش ش��انا، علی بهادری جهرمی، س��خنگوی 
دولت درباره اصالح رابطه مالی دولت و ش��رکت ملی 
نفت اعالم ک��رده بود که هدف از این تصمیم تقویت 
جای��گاه حاکمیتی وزارت نفت و تقویت اس��تقالل و 
ماهیت ش��رکت ملی نفت ای��ران، کاهش آثار تحریم 
بر درآمدهای این شرکت و افزایش شفافیت و کارایی 

هزینه کرد درآمدهای نفتی است.

عربس�تان س�عودی و عراق میزان بیش�تری 
از نف�ت خ�ود را ب�ه اروپ�ا ارس�ال ک�رده و به 
پاالیش�گاه های ای�ن منطقه کم�ک می کنند به 

وابستگی به واردات روسیه چیره شوند.
به گزارش ایس��نا، آمار رهگیری کش��تی که توسط 
بلومبرگ گردآوری شده است، نشان می دهد بیش از 
یک میلیون بش��که در روز نفت در سه هفته نخست 
ژویی��ه از طریق خ��ط لوله ای که از مص��ر می گذرد، 
از خاورمیانه به اروپا صادر ش��ده اس��ت. این حجم در 
مقایسه با س��ال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا 
کرده اس��ت. حمله نظامی روسیه به اوکراین، بسیاری 
از ش��رکتهای اروپایی را به واکنش واداشت و تصمیم 
گرفتند معامله با مس��کو را متوقف کنند. با این حال، 
این تحریم خودخواس��ته این پرسش را برانگیخت که 

آیا آنها منابع جایگزینی پیدا خواهند کرد.
نفت عربس��تان، عمده ص��ادرات از طریق این خط 
لوله را تش��کیل داد اما عراق هم صادراتش را افزایش 
داده است. شرکتها می توانند نفت را از طریق خط لوله 
س��ومد )SuMed( که از مصر عبور می کند، انتقال 
دهند یا اگر کشتیهای آنها به حد کافی کوچک باشد 
می توانند از طریق کانال سوئز عبور کند. محموله های 
عراقی بیشتر با کش��تی حمل می شوند. حجم انتقال 
یافت��ه از طریق خط لوله، در آوریل س��ال ۲۰۲۰ که 
سقف تولید برای مدت کوتاهی برداشته شد، از حدود 
۸۰۰ هزار بش��که در روز در ماه افزایش پیدا کرد و به 

باالترین رکورد رسید.
عالوه بر صادرات از خط لوله، در س��ه هفته نخست 
ژوییه، حدود ۱.۲ میلیون بش��که در روز نفت از خلیج 
فارس از طریق کانال سوئز حمل شده است که عمده 
آن از س��وی ع��راق بوده اس��ت. در نتیج��ه، مجموع 
ص��ادرات نفت از خاورمیانه به اروپ��ا، به ۲.۲ میلیون 
بش��که در روز رس��ید که حدود ۹۰ درص��د از ژانویه 

افزایش نشان داده است.
این تغییر در حالی روی داده است که حجم بیشتری 
از نفت روسیه از بنادر دریای بالتیک و سیاه به هند و 

چین ارس��ال می ش��وند و این دو کشور آسیایی را از 
نفت ارزان روسیه بهره مند کرده است.

جیووانی اس��تونوو، تحلیلگر کاال در گروه یو بی اس 
می گوید: ما اکنون ش��اهد تغییر مسیر جریان تجارت 
نفت از آس��یا به اروپا هستیم. اروپا خرید نفت روسیه 
را کاهش داده اس��ت و روس��یه نفت خود را به آس��یا 

می فرستد که بازار اصلی نفت خاورمیانه بوده است.
ای��ن که جریان نفت از خاورمیانه به اروپا اس��تمرار 
پیدا کند، چندان معلوم نیست. در پایان سال میالدی 
جاری، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روس��یه به 
اجرا گذاشته می شود. بخش��ی از این بسته تحریمها، 
شامل ممنوعیت بیمه حمل نفت روسیه به خریداران 
دیگر اس��ت. اگر ممنوعیت بیمه ش��امل کل صادرات 
نفت روس��یه ش��ود، در این صورت رقابت برای خرید 

نفت از خاورمیانه را تشدید خواهد کرد.
شرکت نفتکش عربستان س��عودی )بحری(، هفته 
گذش��ته ابرنفتکش��ی را برای حمل نفت از مدیترانه 
به روتردام کرایه کرد که برای این ش��رکت کم سابقه 
محس��وب می ش��ود و بارزکننده تغییر جریان تجارت 

نفت است.
تغیی��ر در کریدورهای تجارت نفت همچنین یادآور 
چالشهای لجستیکی اس��ت که ممکن است با تالش 
خریداران برای رهایی از وابستگی به نفت روسیه بروز 
کنند. محموله های نفتی باید مس��یرهای طوالنی تری 
را بپیمایند و فعالیت ناوگان نفتکشهای جهان افزایش 

پیدا می کند.

قیمت نفت آمریکا پس از تصمیم اتحادیه اروپا 
برای تسهیل تحریمها علیه شرکتهای نفتی دولتی 
روس�یه، در معام�الت پرنوس�ان روز جمعه برای 
نخس�تین ب�ار از آوریل، به پایی�ن ۹۵ دالر در هر 

بشکه سقوط کرد.
به گ��زارش ایس��نا، به��ای معامالت وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت آمریکا با یک دالر و ۶۵ س��نت معادل ۱.۷ 
درصد کاهش، در ۹۴ دالر و ۷۰ سنت در هر بشکه بسته 
ش��د. بهای معامالت نفت برنت با ۶۶ سنت معادل ۰.۶ 
درصد کاهش، در ۱۰۳ دالر و ۲۰ س��نت در هر بش��که 
بسته شد. وست تگزاس اینترمدیت برای سومین هفته 
متوالی کاهش پیدا کرد. این شاخص پس از انتشار آماری 
که نش��ان داد تقاضا برای بنزین در آمریکا در اوج فصل 
رانندگی تابس��تانی، حدود هش��ت درصد در مقایسه با 
مدت مش��ابه سال گذشته افت کرده اس��ت، در دو روز 
معامله گذشته نزولی شده بود. اما سیگنال های تقاضای 
قوی در آس��یا، از قیمت نفت برنت پشتیبانی کرد و این 
شاخص برای نخستین بار در شش هفته گذشته، رشد 
هفتگی به ثبت رساند. بهای معامالت نفت در هفته های 
اخیر تحت تاثیر احتمال افزایش نرخهای بهره که ممکن 
است باعث وقوع رکود و افت تقاضا برای سوخت شود و 
محدود ش��دن عرضه در بازار جهانی به دلیل تحریمها 

علیه روسیه، نوسان شدیدی پیدا کرده اند.
تح��ت تغییراتی که در تحریمهای توافق ش��ده علیه 
اتحادی��ه اروپا صورت گرفته اس��ت، ش��رکتهای دولتی 
روس نفت و گازپروم می توانند به کشورهای ثالث نفت 

صادر کنند تا ریس��کهای متوج��ه امنیت انرژی جهانی 
محدود شود. به گفته فیلیپ فالین، تحلیلگر گروه پرایس 
فیوچرز، این خبر در کوتاه مدت، خبر منفی بوده و نفت 

را با ریزش روبرو می کند.
تصمی��م اتحادیه اروپا پس از آن اعالم ش��د که الویرا 
نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روس��یه اعالم کرد روسیه 
به کشورهایی که تصمیم بگیرند سقفی روی قیمت نفت 
این کش��ور اعمال کنند، نفت عرضه نخواهد کرد و نفت 
خود را به کش��ورهایی خواه��د داد که آماده همکاری با 
روسیه هستند. دنیس کیسلر، نایب رئیس معامالت در 
ش��رکت "بی او کی فایننش��یال" در این باره گفت: این 
انتظار وجود دارد که آمریکا و اتحادیه اروپا سقف قیمت 
روی نفت روسیه را تا پایان امسال اجرایی خواهند کرد. 
تجارب گذشته نش��ان می دهد که سقف قیمت اعمال 
شده از سوی دولت روی کاالها، معموال عمر کوتاهی دارد 
و مدت کوتاهی پس از آن به قیمتهای غیرمنطقی منتهی 
می شود. با این حال نگرانیها از تاثیر افزایش نرخهای بهره 
بر تقاضا برای سوخت و ازسرگیری تولید نفت لیبی، مانع 

افزایش بیشتر قیمتها شد.
وزارت نف��ت لیبی اعالم ک��رد تولید نفت لیبی بیش 
از ۸۰۰ هزار بش��که در روز اس��ت و تا ماه آینده به ۱.۲ 
میلیون بشکه در روز می رس��د. یک مدیر شرکت نفت 
بصره اعالم کرد اگر از عراق خواس��ته شود، این شرکت 
ظرفیت افزایش تولید نفت به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در 

روز را در سال میالدی جاری دارد.
آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار 
دکله��ای حفاری نف��ت آمریکا هفته گذش��ته تغییری 
نداش��ت و ۵۹۹ حلقه بود. با اقدام بانکهای مرکزی برای 
معکوس کردن سیاست پولی آسانی که در دوران پاندمی 
کووید برای تحریک رشد اقتصادی به اجرا گذاشته بودند، 
اقتصاد جهانی به س��مت کندی قابل توجهی پیش می 
رود. حرکت اخیر قیمته��ای نفت و معامالت نرخ بهره، 
انتظار برای رکود در سیکل تجارت را نشان می دهد که 
باعث می شود مصرف نفت پیش از پایان سال و در سه 

ماهه نخست سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

عربستان و عراق به کمک پاالیشگاه های نفت اروپا رفتند نفت آمریکا به پایین ۹۵ دالر سقوط کرد

وزیر نیرو با اشاره به اتمام طرح های احیای دریاچه ارومیه گفت: 
این طرح ها به مرور در ماه های آینده راه اندازی می شود که انتقال 
پس�اب بهداشتی از تبریز و ارومیه و تونل انتقال آب از مهمترین 

آنها است.
ب��ه گزارش خبرن��گار ایرنا، علی اکب��ر محرابیان در حاش��یه بازدید از 
طرح ه��ای احی��ای دریاچه ارومی��ه در آذربایجان غرب��ی در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: اولین طرحی که به زودی به بهره برداری می رسد، انتقال 

پساب بهداشتی شهرهای تبریز و ارومیه به دریاچه است.
وزیر نیرو اضافه کرد: تالش می کنیم که تونل هم با رفع مشکالت فنی، 

هر چه سریعتر تکمیل شده و انتقال آب به خوبی انجام شود.
وی با بیان اینکه دولت برای احیای دریاچه ارومیه اهمیت ویژه ای قائل 
بوده و رییس جمهور هم دائما پیگیری می کند، گفت: آیت اهلل رییسی در 
س��فر به آذربایجان غربی هم بازدیدی از دریاچه داش��تند و بعد از بازدید 
در جلس��ات دولت هم دائما بر اجرای طرح ها و اتخاذ سیاست هایی برای 

احیای صحیح دریاچه تاکید می کنند.
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه در جلس��ه آتی دولت گزارش��ی از وضعیت 
پروژه ها به اطالع خواهد رساند، ادامه داد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات 

الزم، به اجرای پروژه ها سرعت ببخشیم.
محرابیان گفت: برخی پروژه ها شاید نیاز به تغییر سیاست داشته باشد 

که این باید در س��تاد مورد بررسی قرار گیرد و حتما نیاز است که برخی 
پروژه های جدید شروع شود.

وی تاکی��د کرد: به کارگیری همه ظرفی��ت ها بویژه در حوزه مدیریت 
آب و همچنین اس��تفاده از توان دس��تگاه های مختلف نظیر وزارت جهاد 
کشاورزی، نیرو، کشور و حفاظت محیط زیست در راستای احیای دریاچه 

ارومیه بسیار مثمر ثمر است.
وی یادآور ش��د: طرح هایی از سابق شروع شده که در شرایط موجود و 

با تغییراتی که امروز در س��تاد با مصوبه هفته گذشته دولت اتفاق افتاد، 
در برخی سیاس��ت های غلط باید بازنگری شود و پروژه های نیمه تمام را 
بای��د هرچه س��ریع تر تکمیل کنیم و پروژه هایی هم ک��ه ایراد فنی دارد، 
در ص��دد رفع ایرادهای آنها باش��یم. وزیر نیرو با اش��اره به اینکه یکی از 
موضوعات بسیار مهم، مدیریت آب در بخش کشاورزی است، اضافه کرد: 
بین س��ال های ۸۰ تا حال حاضر، س��طح زیرکش��ت در منطقه ۳.۵ برابر 

افزایش داشته که این امر به معنای مصرف فراوان آب است.
محرابیان اظهار کرد: در این مزارع و باغات با اس��تفاده از تکنولوژی ها 
و آبیاری نوین می توانیم با حفظ این اراضی، ضمن کاهش شدید مصرف 
آب و کم��ک ب��ه احیای دریاچ��ه، از به خطر افتادن معیش��ت مردم نیز 

جلوگیری کنیم که این موارد در دستور کار دولت است.
وی با اش��اره به لزوم اس��تفاده از همه ظرفیت ها بویژه در اس��تان های 
حوضه دریاچه ارومیه یادآور ش��د: همچنی��ن بهره مندی  از ظرفیت های 
اجتماع��ی و مردمی منطقه و کش��ور برای احیای دریاچه ارومیه بس��یار  
پراهمیت و کاربردی اس��ت. وی تاکید کرد: دریاچه ارومیه اهمیت ملی، 
بین المللی و اکولوژیکی دارد و باید از همه ظرفیت های کشور و منطقه 

برای احیای آن استفاده کرد.
وزی��ر نیرو، برای بازدید از وضعی��ت دریاچه و طرح های احیای دریاچه 

ارومیه به آذربایجان غربی سفر کرده است. 

وزیر نیرو:
طرح های احیای دریاچه ارومیه به مرور در ماه های آینده راه اندازی می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اصالح رابطه مالی 
دولت با ش�رکت ملی نفت، از جهت حکمرانی و سیاس�ت گذاری 
بهت�ر وزارت نفت و دولت بر توس�عه بخش نف�ت و گاز و افزایش 

کارآیی هزینه کردهای درآمد نفتی در این بخش است.
»مه��دی طغیان��ی« در گفت وگو با خبرنگار ایرن��ا در مورد رابطه مالی 
دولت و شرکت ملی نفت، اظهار کرد: با اصالح این رابطه، همه هزینه های 
ش��رکت ملی نفت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میادین نفت و 

گاز شفاف خواهد شد.
 وی افزود: بخش��ی از آنچه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است، 
در بودجه می آید؛ یعنی باالخره تعریف ش��ده و مصوب می ش��ود که در 
هر میزان صادرات نفت انجام ش��ود، بخشی از آن سهم شرکت ملی نفت 

باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چندساله است که همیشه 
حرف از این اس��ت که درآمدهای دیگری هم ش��رکت ملی نفت دارد که 
این درآمدها ش��فاف نمی شود، ممکن است کس��ی که در دولت است از 
اینکه این شفاف نشود و در قالب بودجه نیاید دستش در خرج کردن باز 
باشد، یعنی همه این ها در شرکت ملی نفت یا وزارت نفت خرج نمی شود 
و ممک��ن اس��ت در مجموعه دولت در تصمیم گیری ه��ای مختلف از آن 

استفاده کنند.
طغیان��ی ادامه داد: این عدم ش��فافیت به نفع کش��ور و مردم نیس��ت، 
هرچقدر این روش��ن تر و شفاف تر باش��د، دقیق تر برای آن تصمیم گیری 
خواهد ش��د و منطبق بر قانون اساس��ی ماس��ت که تکلیف می کند همه 
دخل وخرج ه��ا باید در قالب بودجه و یک س��ند واحد باش��د و هم اینکه 
از جهت حکمرانی و سیاس��ت گذاری اقتصادی منطبق بر نظریه و روش 

درست است.
وی بیان کرد: با این ش��فافیت ممکن اس��ت دست شرکت ملی نفت و 

ش��رکت های تابعه در جاهایی بسته شود، ولی با اصالح رابطه مالی دولت 
با شرکت ملی نفت، همه هزینه های شرکت ملی نفت برای حفظ و توسعه 
ظرفیت برداش��ت از میادین نفت و گاز ش��فاف و گزارش خواهد شد که 
این موضوع به نفع کش��ور و منطبق با قانون اس��ت. از جهت حکمرانی و 
سیاس��ت گذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توس��عه بخش نفت و گاز و 

افزایش کارایی هزینه کردهای درآمد نفتی در این بخش است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قاعدتاً وقتی ما بتوانیم درآمد بیشتری 
را شناس��ایی کنیم، متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری را می توانیم بر 
عه��ده دولت بگذاریم و دولت در قالب قانون به آن تکالیف عمل کند. بر 
فرض مثال ما در بحث بهینه سازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و 
موارد متعدد دیگر تکالیف قانونی زیادی را بر عهده دولت گذاشتیم که به 

دلیل عدم وجود منابع این تکالیف معطل مانده است.
طغیانی گفت: بعضی از این عدم ش��فافیت ها ممکن است دست دولت 
را در برخی هزینه ها باز کند، ولی آنها کاماًل حالت چانه زنی پیدا می کند؛ 
یعنی ممکن اس��ت فرض کنید بعضی از هزینه های س��فرهای استانی از 
همین منابع وزارت و شرکت ملی نفت تأمین می شود و در همه دولت ها 
هم بوده است، ولی وقتی اینها در قالب بودجه بیاید نظارت و دقت زیادی  

بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

اصالح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت در جهت توسعه بخش نفت و گاز

اصالح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با هدف افزایش کارایی 
هزینه کرد درآمدهای نفتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:
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