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نفت و انرژی
وزیر نفت :از تحریم ها سربلند بیرون می آییم

چهارشنبه 24بهمن  - 1397شماره433

نفت

باوجودتحریمهایآمریکا

درآمد نفتی ایران حدود
 49درصد رشدکرد

با وجود تحریم های آمریکا برای
به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،آمارها
نشان می دهد در  9ماهه امسال  724هزار
میلیارد ریال از محل فروش نفت خام درآمد
نصیب کشــور شد که در مقایســه با مدت
مشابه پارسال  48.9درصد رشد دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،تازه ترین آمارها
از وضعیت بودجه دولت در ســال  97نشان
می دهد که قوه مجریــه از محل «واگذاری
دارایی های سرمایه ای» در  9ماهه امسال
 896هزار و  700میلیارد ریال درآمد داشته
که از رقم مصوب مورد نظر در بودجه برای
دوره مذکور  83هــزار و  400میلیارد ریال
بیشتر است.
دلیل اصلی افزایش درآمد نفتی کشــور با
وجود اعمال تحریم هــای ظالمانه آمریکا،
افزایش بهای نفــت در بازارهای جهانی در
مقایسه با سال گذشته اســت؛ هرچند در
هفته های اخیر تقاضا برای خرید طالی سیاه
تحت تاثیر عواملی چون تنش های تجاری
آمریکا و چین ،مازاد عرضه نفت در بازارهای
جهانی و نگرانی از کاهش رشــد اقتصادی
جهان کاهش یافت که افــت قیمت ها را به
دنبال داشت و از کانال  80دالر در هر بشکه
به حدود  50دالر افت کرد.
البته برای جلوگیــری از عرضه نفت مازاد،
 14کشــور عضو اوپک در یکصد و هفتاد و
پنجمین نشست این سازمان در وین که در
اوایل آذر امسال برگزار شد ،تصمیم گرفتند
تولید نفت خود را  800هزار بشــکه در روز
کاهش دهنــد .متعهــدان غیراوپکی نیز با
کاهش  400هزار بشــکهای موافقت کردند
که از  11دی ماه اجرایی شد.
در کنار آن تحریم نفت ونزوئال توسط آمریکا
به تقویت قیمت ها در بازارهای جهانی کمک
کرد به طوری که اکنون بر اساس نرخ های
اعالمی پایگاه خبری اویل پرایس ،بهای سبد
نفتی اوپک در محدوده  61دالر و  58سنت
قرار دارد؛ این میزان برای هر بشــکه نفت
برنت  61دالر و  98سنت است.
در این میان در بازارهای جهانی هر بشــکه
نفت سنگین ایران در محدوده  54دالر و هر
بشکه نفت سبک کشورمان حدود  59دالر
معامله می شود که بســته به زمان و مکان
تحویل محموله ،متغییر است.
درآمد نفتی ایران از ابتدای امســال
چقدر بوده است.
آنگونــه که بانــک مرکــزی از درآمدهای
نفتی دولت گزارش کــرده ،بخش اعظمی
از درآمدهای ردیف «واگذاری دارایی های
سرمایه ای» از محل «منابع حاصل از نفت
و فرآورده های نفتی» اســت که برابر 894
هزار و  200میلیارد ریال اعالم شده است؛
از این رقم  724هزار میلیارد ریال به ارزش
نفت خام اختصــاص دارد و  47هزار و 700
میلیارد ریال نیز مربــوط به «منابع حاصل
از صادرات فرآورده های نفتــی و میعانات
گازی» است.
مقایســه این دو ردیف با ارقام مربوط به 9
ماهه سال گذشته نشان می دهد که ارزش
فروش نفت خام  48.9درصد بیشــتر شده
اما در حوزه صادرات فــرآورده های نفتی و
میعانات گازی شاهد  59.2درصد کاهش را
شاهد هستیم زیرا در  9ماهه سال  96ایران
توانسته بود  117هزار میلیارد ریال از محل
درآمد داشته باشد اما اکنون این رقم به 47
هزار و  700میلیارد ریال تقلیل یافته است.
همچنین «منابع حاصــل از فروش داخلی
میعانات گازی» در پایان پاییز امسال به رقم
 77هزار و  600میلیارد ریال رسیده است؛
این رقم در مدت مشــابه پارسال  34هزار و
 200میلیارد ریال بود.

وزیر نفت گفت :ما ملت مقاومی هستیم و از تحریم ها سربلند بیرون می آییم همانطور که در جنگ تحمیلی سرافراز بودیم .به گزارش ایرنا« ،بیژن زنگنه» در حاشیه راهپیمایی  22بهمن
در جمع خبرنگاران ،افزود :در این سالها در بخش گاز و پتروشیمی کارهای درخشانی انجام دادیم و در دنیا بی نظیر بودیم و امیدواریم در آینده نیز این مسیر را ادامه دهیم .وی در مورد اقدام
های وزارت نفت در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا گفت :در جنگ طرح ها را نمی گویند تا دشــمن بفهمد؛ ما نیز تمام تالش خود را می کنیم که با موفقیت دوران تحریم را سپری کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه تحریم مسائل و مشکالتی برای مردم و مسئوالن به وجود می آورد ،اظهار داشت :تمام تالش ما این است که مشکالت را کم کنیم و با توکل به خدا موفق باشیم .وی
دهه پنجم انقالب را برای صنعت نفت مبارک دانست.

رئیس صندوق بینالمللی پول بهتازگی
با هشدار به کشورهای صادرکننده نفت و تاکید بر
ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به فروش آن گفته
است :کشورهای تولیدکننده نفت باید برنامههای
مالی و اقتصادی خود را طــوری تنظیم کنند که
آمادگی مواجهه با شوکی دیگر را داشته باشند؛ زیرا
موجهای منفی زیادی اقتصاد دنیا و بازار نفت راهدف
قرار داده است که از جمله این موجهای منفی جنگ
تجاری اخیر در دنیا و سیاست افزایش تعرفههای
ی است که بازار را دچار تالطم کرده است .این
تجار 
هشدار بار دیگر دولتها را مورد خطاب قرار میدهد
تاباکاهشوابستگیبودجههایساالنهبهدرآمدهای
حاصل از فروش نفت ،اقتصاد کشورها را به سمت
تولیدوصنعتهدایتکنند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،با توجه به بازگشــت
تحریمها از سوی آمریکا و تنگنای فروش نفت در
سالهای پیشرو ،بهنظر میرسد درآمدهای نفتی
ایران در آینده ،کاهش چشــمگیری داشته باشد.
اگرچه ایران همچنان اقدام به فروش نفت کرده و
شیوههای جدیدی را نیز برای عرضه این محصول،
در پیش گرفته است اما با اعالم دولتمردان آمریکایی
مبنی بر عدم تمدید معافیتهای هشت کشور از
یکسو و عدم کارکرد سازوکار مالی اروپا در زمینه
فروش نفت از ســوی دیگر ،مشکل فروش نفت در
آینده ،جدی بهنظر میرسد.
البته شاید بتوان بازگشت تحریمها را یک تلنگر از
خارج و بهترین بهانه برای روشنشدن موتور محرک
اقتصاد برای بیرون آمدن از چنبره درآمدهای نفتی
دانست .محمدباقر نوبخت در دیماه سالجاری با
اشاره به کاهش درآمدهای نفتی دولت از قبل فروش
نفت به مرز  ۲۷میلیارد دالر در سال  ،۹۷اعالم کرد
این درآمدها در سال آینده  ۲۱میلیارد دالر خواهد
بود که کاهش  ۲۸درصــدی بودجه به درآمدهای
نفتی را طی یک سال نشان میدهد .نوبخت تاکید
کرده بود که ممکن است این رقم با احتساب نرخ
هشت هزار تومانی ارز در سامانه نیما ،درآمدهای
نفتی را از نظر ریالی بزرگ نشان دهد ،اما در حقیقت
وابستگی به نفت در بودجه ۹۸کم شده است.
کوچکشدنبازارهایفروشنفت

شوک اقتصادی در انتظار
کشورهاینفتی

فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای
نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای
زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده
از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تاســیس
شد اما این صندوق نیز در این ســالها از گزند
برداشتهای دولتها در دوران مختلف ،مصون
نمانده است و گاه نتوانسته اســت سهم خود از
درآمدهای نفتی را بهطور کامل دریافت کند.
توجه به راهکارهای متنوع ارزآور
صاحبنظــران اقتصادی در کنار صــادرات نفت،
از صادرات غیرنفتی ،گردشــگری و اعزام نیروی
کار به کشــورهای خارجی بهعنوان راههای دیگر
افزایش درآمد ارزی نام میبرند .با توجه به استعداد
جغرافیاییوتاریخیایران،میتوانبانگاهبهالگوهای
دیگر از منابع گردشــگری بهعنــوان یک صنعت
ارزآور استفاده کرد .در این میان ،برنامهریزیهای
تیزهوشانهبرایجذبگردشگرواتخاذسیاستهای
تسهیل ورود گردشگران خارجی به ایران میتواند
گام بلندی برای کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد
باشد.
بهتازگــی وزیر فرهنــگ و گردشــگری ترکیه از
برنامهریزی دولت این کشور برای جذب ۷۰میلیون
توریست و کسب درآمد  ۷۰میلیارد دالری در این
حوزه خبر داده است .این در حالیاست که ایران با
قدمت تمدنی هزاران ساله و تنوع باالی جغرافیایی
و قومیتی میتواند بهعنوان قطب گردشــگری و
مردمشناسی منطقه تبدیل شود .همچنین افزایش
ورود گردشــگر به ایران عالوه بر ارزآوری میتواند
سببایجاداشتغالوورودساکنانمناطقتوریستی
به دنیای صادرات شود .بهنظر ميرسد حمایت از
این بخش میتواند اثرگذاری خود بر اقتصاد را در
کوتاهمدت نشــان داده و درآمدزایی آن ،مسئوالن
را به سیاستگذاریهای هوشمندانه در این بخش
ترغیبکند.
تقویتتولیدوصادراتکاالیغیرنفتی
الگارد به نســبت بدهــی دولتی در کشــورهای
خاورمیانه به تولید ناخالص داخلی کشورها اشاره
کرده و گفته است :در سال  ۲۰۰۸میالدی متوسط
میزان بدهی دولتی به تولیــد ناخالص داخلی در
کشورهای خاورمیانه برابر با  ۶۴درصد بوده اما این
شاخص در سال  ۲۰۱۸به مرز  ۸۵درصد رسیده و
در بسیاری از کشــورها میزان بدهی دولتی از مرز
 ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی هم گذشته است
اما آنها نتوانستهاند طرحی برای کاهش وابستگی به
درآمد نفت در خود ایجاد کنند و اینگونه اقتصادها
بیشترین آسیبپذیری را در برابر شوکهای نفتی
دارند.
اما کارشناسان در ایران ،راهکار مهم دیگری را برای
کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتــی و افزایش
ارزآوری پیشنهاد میکنند که میتواند نگرانیهای
صندوق بینالمللی پول را پوشش دهد و آن ،افزایش
تولید باکیفیت در داخل و گشایش راههای صادرات
و بازاریابی صحیح است .در این میان حمایتهای
ل صادرات از طریق تصویب قوانین و
دولت در تسهی 
مشوقهای متنوع برای صادرکنندگان و آمادهسازی
زمینه فروش محصوالت ایرانی از طریق توافقهای
دوجانبه با دولتمردان دیگر کشورها ،میتواند موتور
صادرات کاالهای ایرانی را به حرکت درآورد.
بخشتولیدینیزباحمایتنظامبانکیودولتعالوه
بر ورود به دنیای رقابت و افزایش کیفیت در این بازار،
سبب ایجاد اشتغال شده و مشکل بزرگ دیگری را از
سر راه اقتصاد برمیدارد .بهنظر میرسد کشورهای
صادرکننده نفت از جمله ایران ،باید هشــدارهای
الگارد را تلنگری روشــنگرانه برای آینده اقتصاد
خود بدانند.

نگاه نو

«موتورو» به بازارآمد

نفت ایرانــول به منظور تکمیل ســبد کاالیی خود و
افزایش سهم بازار در راستای اســتراتژی  ۱۴۰۴شرکت برای
نخستین بار روغن موتورسیکلت «موتورو» به بازارعرضه کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،عیسی اســحاقی در مراسم جشن
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تقدیر از بازنشستگان
این شرکت در جمع کارگران پاالیشگاه ایرانول تهران ،گفت :در
پی اســتقبال بازار از چهار محصول جدید ایرانول در نیمه اول
امسال با باالترین سطح کیفی دنیا عرضه چند محصول جدید نیز
در دستور کار این شرکت قرار دارد و طی ماه های آینده به بازار به
مرور عرضه خواهد شد.
وی گفت :روغن موتورســیکلت «موتورو» با فرموالسیون ویژه
خود مناســب جهت حفاظــت از مجموعه یکپارچــه موتور و
گریبکس و انواع موتورســیکلت های چهار زمانه طراحی شده
است.
اســحاقی تصریح کرد :مهمترین استراتژی شرکت کاهش خام
فروشی روغن پایه و افزایش محصول نهایی است که خوشبختانه
با اجرای این استراتژی فروش انواع محصول نهایی ایرانول از110
میلیون لیتر سال  94به بیش از  150میلیون لیتر در پایان سال
گذشته رسید که امسال براساس استراتژی باید  10درصد نسبت
به سال گذشته با افزایش مواجه شویم.
وی تصریح کرد :افزایش فروش محصول نهایی باعث شده است
که سهم بازار روغن موتور ایرانول از  19درصد سال  93به حدود
 30درصد در  9ماهه امسال افزایش یابد .این افزایش سهم بازار و
فروش باعث رشد سود شرکت شده است.
وی تاکید کرد :رشد  10پله ای ایرانول در بین  100شرکت برتر
کشور از رتبه  97به  87نشان از توجه ویژه این شرکت به فروش
محصول نهایی است.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول تأکید کرد :روند افزایش سهم بازار
روغن موتور ،رشد سود ،فروش و صادرات روغن موتور و کاهش
خام فروشی بر اساس استراتژی  1404به خوبی پیش میرود.
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول توسعه همه جانبه در بخش های
مختلف را از برنامههای ایرانول دانست و گفت :تا سال ، 1400
 10پروژه در ایرانول برنامهریزی شده است که با بهرهبرداری این
پروژه ها شرکت به جایگاه مناســب تری در فروش و سود دهی
خواهد رسید.
وی بهرهبرداری از برج خنک کننده پاالیشــگاه ایرانول آبادان،
پایانه صادراتی ماهشهر(مخازن  25هزار تنی) ،خط ریلی انتقال
محصوالت از تهران به ماهشــهر را از پروژههایی ذکر کرد که به
بهره برداری رســیده و پروژه های دیگر نیز در حال شروع می
باشند.
وی توجه به  HSEرا از مهمترین برنامه های این شرکت دانست
و گفت :خوشبختانه امروز( 23بهمن) پروژه تجهیز کلیه مراکز و
پاالیشگاه های ایرانول به دوربین های مجهز و استاندارد آغاز می
شود و کلیه مراکز به  402دوربین نظارتی مدرن تجهیز میشوند.
«ایرانول موتورو» نخستین روغن موتورسیکلت دارای استاندارد
بینالملی  JASO MAمخصوص انواع موتورســیکلتهای
دندهای مجهز به کالچ (غیر اتوماتیک) است .این روغن به دلیل
سازگاری و محافظت از سیستم کالچ تر (مجموعه کالچ درون
روغن قرار دارد) موتورسیکلت ،موجب کاهش خرابی مجموعه
کالچ شده و در نتیجه هزینه تعمیرات را کاهش میدهد.
روغن موتورســیکلت «ایرانول موتورو» با فرموالســیون ویژه
خود ،مناســب جهت حفاظت از مجموعه یکپارچــه موتور و
گیربکس انواع موتورســیکلت چهار زمانه طراحی شــده است
و با داشــتن حجم  3/1لیتر در هر مظروف ،نیــاز راکبین انواع
موتورســیکلتهای جدید با حجم موتور باالی  125سیسی را
پوشش میدهد.
در پایان این مراسم از  10بازنشسته آقایان علی عامری ،محمد
محمدی ،فواد فرحانی ،افشار مردانه ،اسداله علی ،ناصر نصرتی
جهرمی ،بهرام صاعمی ،جهانگیر جعفری آزاد ،علی شکوهی و
اسکندر بقرایی تقدیر به عمل آمد.

حقیقت آن اســت که نه ایران و نه هیچ کشــور در سالهای اخیر این کشورها توانستهاند با تولید
صادرکننده نفت ،نمیتواند در آینده به درآمدهای سوختهای پاک ،بخش زیادی از نیاز انرژی خود را
نفتی تکیه کــرده و همچنــان از آن ارتزاق کند .تامین کنند .رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار
بررسیها نشان میدهند کشورهای توسعهیافتهای داده است در این وضعیت اقتصادهای صادرکننده
نظیــر ژاپن و کشــوهای اروپایی در حــال تغییر نفت ،اگر از وابستگی اقتصادشان به نفت نکاهند ،در
سیاســتهای اقتصــادی و صنعتــی و کاهش سالهای پیشرو با کاهش تقاضا روبهرو میشوند
وابستگیهابهسوختهایفسیلیهستند.اینروند و فشار زیادی به اقتصادشــان وارد میشود که این
در سالهای پیشرو سبب از دسترفتن بازارهای مسالهنگرانکنندهاست.
فروش نفت و کاهش درآمدهای حاصل از فروش ضرورت پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی
نفت خام خواهد شد.
با نگاهی به تاریــخ ایرانزمین میتــوان دریافت
امری کــه الگارد نیز بر آن تاکید کرده و با اشــاره شکوفایی اقتصادی ایران متعلق به دورههای پیش
به توافق پاریس ،گفته اســت کشورهای پایبند به از اکتشاف نفت است .این امر به معنای آن نیست
این توافق هم در همیــن جهت حرکت میکنند .که درآمدهای نفتی نمیتواند به شکوفایی اقتصادی
منجر شود .مشکل اصلی آنجاست که وفور
درآمدهای نفتــی در دورههــای مختلف
مدیرامورتولیدشرکتنفتفالتقاره:
و اتکای دولتها به این منبــع الیتناهی،
آنها را از نوآوری و تــاش در عرصه تولید و
سیاستگذاریهای آیندهنگرانه ،بازداشته
و در حقیقت بهصورت غیرمســتقیم مانع
شکوفایی اقتصادی و صنعتی شده است .در
سالهای گذشته ،نقش درآمدهای نفتی در
بودجهریزی ،بسیار پررنگ بوده است.
ی است که همواره در برنامههای
این در حال 
توسعه پنجساله بر لزوم کاهش وابستگی
بودجه ســاالنه به درآمدهای نفتی توجه
شــده و این امــر یکــی از ارکان اصلی
برنامههای توسعه کشــور بوده است .در
همین راستا ،جمهوری اســامی ایران،
اقدام به گشــایش یک حســاب با عنوان
حســاب ذخیره ارزی کرد تا بخشــی از
درآمدهای حاصــل از فروش نفــت را با
هدف مقابله بــا بحرانهای ارزی و کمک
به بخشهــای تولیدی ،به این حســاب
واریز کند؛ اما بهدلیــل قدرت دولتها در
دورههای مختلف و دســتاندازی به این
مدیــر امور تولید شــرکت نفت با تمام كاســتیهای موجود تــا حد امكان
حســاب ،این رویه مثمر ثمر واقع نشد تا
فالت قاره ایران با بیان اینکه صنعت نفت غلبه كنیــم .کارکنان صنعــت نفت در این
اینکه در ادامه آن ،صندوق توسعه ملی بر
پس از انقالب پیشــرفتهای چشمگیری ســالها با وجود تحریمهای پس از انقالب
اساس ماده  ۸۴قانون برنامه پنجم توسعه
داشته است ،گفت :پیروزی انقالب اسالمی و بــا بهرهگیری از دانش داخلی توانســتند
با هدف تبدیل بخشــی از عواید ناشی از
با وجود همه فشــارهای خارجــی چه از چرخهای اقتصاد کشور را بچرخانند كه همه
لحاظ سیاســی و چه از لحــاظ اقتصادی ،اینها مرهون انقالب و دستهای پرتوان و
این فرصت را به ما داد تا بتوانیم با همت و غیرت و مردانگی شما عزیزان و متخصصان
اقتدار و بهر هگیری از دانش داخلی ،كشور صنعت نفت است.
صنایع شهید ستاری گروه مهام در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان میتوانند ضمن تماس با تلفنهای 29974344-29974312
ابعاد
در
قاره
فالت
در
مــا
را از این فشــارها بیرون آورده و در تمام وی افزود :امروز
همه روزه بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری بمنظور بازدید و دریافت برگه شرایط و مشخصات مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا مورخه  97/ 12 /04در داخل صندوق مزایده پلمپ
تولیدی
و
فنی
هــای
ه
حوز
مختلف بهویژه
شده این صنایع بیاندازند ؛ پیشنهادهای رسیده در کمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار میباشد.
رد هها به پیشرفت قابل توجهی برسانیم.
آدرس :تهران خیابان پاسداران؛ چهارراه پاسداران انتهای خیابان شهید بطحائی (مغان)  -نبش بزرگراه شهید صیاد شیرازی  -زیر پل حسین آباد  -درب پارکینگ اتوبوس ها  -دفتر فروش
بــه گــزارش اقتصــاد ســرآمد ،دکتــر نفت و گاز به پیشــرفتهای چشــمگیری
اقالم مازاد مهام -صنایع شهید ستاری
محمدحسین دانشــفر در نشست صمیمی دســت یافتهایم و حتی میتــوان گفت ما
ساعت بازدید :صبحها  8الى 12
با روسا و کارکنان منطقه الوان به مناسبت یك ســر و گردن از متخصصــان خارجی
بعدازظهرها  13/30الى  15/30میباشد.
چهلمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی باالتر هستیم .پیش از انقالب همه كارهای
شرح و مشخصات
ردیف
گفت :هدف از این نشســت ،گرامیداشــت تخصصــی و تعمیراتی توســط نیروهای
ایــاما ...دهه مبــارك فجر و یــاد و خاطره خارجی انجام میشــد درحالی كه امروز
ضایعات آلومینیوم  -ضایعات استیل  -الستیک خودرو  -کپسول آتش نشانی  -باطری شیر آالت (فالنچ)
1
شــهدای انقالب ،دیدار با شــما عزیزان و همه كارهای مربوط به این صنعت توسط
متخصصان داخلی انجام میشود كه جای
مخزن روغن  -مخزن اسید (استیل)
2
رسیدگی به برخی مسائل است.
وی گفت :اگر ما اینجا جمع هســتیم نتیجه شكرگزاری دارد.
وان آبکاری آهنی و استیل
3
انقالبی اســت كه در كشــور رخ داد و باعث وی در ارتباط با مسائل روز گفت :ما امروز در
مفتول فوالدی  -ورق آهنی (حلبی)
4
بروز تواناییهایی در كشور و میهن عزیزمان یك جنگ تمام عیار اقتصادی در حوزه نفت
بهویژه در شــركت نفت فالت قاره شد .پس و گاز هســتیم و باید بهگونهای عمل كنیم
ضایعات پالستیک  -وان پالستیکی  -واشر الستیکی  -تسمه پالستیکی -لوله ارتالون  -دبه پالستیکی
5
از انقالب و  8ســال دفاع مقدس ،كشور زیر كه بتوانیم بازار را در دســت خــود بگیریم.
دیگ بخار و آبگرم یا متعلقات (8دستگاه)
6
فشــارها و تحریمهای زیادی قــرار گرفت وظیفه ما و شــما در این مقطع زمانی انجام
خازن  -لوازم کامپیوتری و الکتریکی
7
كه در راس آن تحریمهــای صنعت نفت و وظایف محوله به نحو احســن اســت و باید
گاز بود .وجود این مشــكالت باعث شــد تا نقش خودمان را در تامین اقتصاد كشور در
 4273م /الف
كنیم.
ما استقالل خود را پیدا كرده و بر مشكالت حوزه صنعت نفت با همت و غیرت ایفا
شناسه آگهی376620 :
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(شهید ستاری)

صنعت نفت پس از انقالب پیشرفتهای
چشمگیری داشته است
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