انرژی

روزنامه صبح ایران

ميانگين مصرف
روزانه بنزين
از  80ميليون
ليتر گذشت

شمــاره پیاپی 292

كوتاه از دنياي انرژي

در س�ال  ۹۶رکورد رش�د  ۸درصدی در مصرف بنزین را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم که این شدت رشد
مصرف بنزین در کشور در طول یکسال کم سابقه بوده است.
به گزارش تسنیم ،متوسط مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال  96تا پایان روز نوزدهم اسفندماه به  80میلیون و  200هزار لیتر
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 74میلیون و  300هزار لیتر) رشدی  8درصدی داشته است.
مصرف این فرآورده اس��تراتژیک نفتی در س��ال  96با شدت کمسابقهای در تاریخ کشور افزایش یافته و این امر موجب افزایش
واردات بنزین و افزایش ترافیک و آلودگی بیشتر هوا در کالنشهرها شد.
رشد مصرف بنزین در سال  ،93تنها  1.6درصد بود ولی در سال  94به  2درصد و در سال  95هم به  5.1درصد رسید .میزان
افزایش مصرف بنزین در سال  96تا تاریخ نوزدهم اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  8درصد رسید.

عراق مصمم به خودکفایی
در تولید فرآورده های نفتی است

ب�ه گزارش رویترز ،وزارت نفت عراق اعلام کرد :با توجه به احیا
و بازسازی پاالیشگاههایش که به دلیل درگیری با نظامیان داعشی
آس�یب دیده بود ،قص�د دارد ،واردات فرآوردهه�ای نفتی را تا 25
درصد کاهش دهد.
«جبار اللعیبی» وزیر نفت عراق گفت که این کش��ور ،با پاالیش میعانات
گاز طبیعی ،فرآوردههای نفتی بیشتری تولید میکند.
ظرفیت پاالیش��ی عراق که پس از عربس��تان دومین تولیدکننده بزرگ
سازمان اوپک محسوب میشود ،در پی حمله داعش به تاسیسات پاالیشی
شمال بغداد در سال  2014به شدت کاهش یافته بود.

مسير متفاوت دو بازيگر بزرگ اوپك

مديريت بازار نفت كه در پي توافق كاهش توليد
نفت ،از س�ال  2016به دس�ت اوپك افتاده است،
حاال وارد چالش جديدي ش�ده كه يك سوي آن
ايران و سوي ديگر عربستان ايستاده است.
به گ��زارش روزنامه ثروت« ،اي��ران ميخواهد اوپك
قيمته��اي نف��ت را حدود  60دالر در هر بش��كه نگه
دارد» ،اين جمله وزير نفت در مصاحبه با «والاستريت
ژورنال» است كه موجب شده نگرانيهايي براي شروع
يك ش��كاف عميق در ميان اعضاي سازمان كشورهاي
صادركننده نفت ايجاد ش��ود ،چرا كه عربستان يكي از
مهمترين اعضاي اين سازمان ،در پي فشار اقتصادي كه
در طول س��الهاي گذشته متحمل شده است ،ده دالر
روي اين رقم گذاشته و خواهان رسيدن سطح قيمتها
به حدود  70دالر اس��ت تا بتواند كسري بودجه خود را
در سال جاري اندكي جبران كند.
عربستان كه در چند دهه گذشته ،همواره در مخالفت
با افزايش قيمت نفت ،مقابل درخواستهای کشورهای
عضو اوپک از جمله ایران و ونزوئال ايس��تاده بود ،حاال
پس از گذشت بيش از يك سال از توافق كاهش توليد
نفت ،افزايش قيمت نفت آنچنان زير دندانش مزه كرده
كه ميخواهد راه در پيش گرفته اعضاي اوپك همچنان
ادام��ه يابد تا قيمت نفت در كان��ال  70دالري تثبيت
ش��ود .اين در حالي اس��ت كه زمزمههايي نيز مبني بر
عقبنشيني عربس��تان از برنامه فروش سهام آرامكوي
اين كش��ور كه از ابتداي س��ال  2016مطرح شده بود،
شنيده ميشود.
خبرگ��زاري رويترز چند روز پيش ،ب��ه نقل از يكي

از تحليلگ��ران بازار نفت نوش��ت كه تأخي��ر در برنامه
خصوصيسازي بخشي از سهام سعودي آرامكو ممكن
اس��ت هيچگاه اجرا نش��ود ،اما به نظر ميرس��د عرضه
اوليه عمومي آرامكو از س��وي سعوديها تا سال 2019
ب��ه تعويق بيفتد چرا كه بازاره��اي نفت اخيرا ً به دليل
افزايش توليد ش��يل با كاهش قيمت روبهرو بوده است
و اين براي عربها خوش��ايند نيست و نفت  70دالري
پول بيشتري را براي دولت عربستان و وليعهد جوانش
به ارمغان ميآورد.
خالد الفال��ح ،وزير انرژي اين كش��ور هم در آخرين
اظهار نظر خود گفته است كه عليرغم نزديك شدن به

شرايط نرمال و كاهش سطح موجودي انبارهاي نفتي،
اوپك توافق نفتي را در س��ال  2018ادامه خواهد داد.
اي��ن توافق اوپك و متحدانش موجب ش��ده كه قيمت
نفت نسبت به دو سال گذشته بيش از دو برابر شود.
كارشناس��ان بازار نفت معتقدند اعض��اي اوپك بايد
احتياط بيشتري به خرج دهند چرا كه رسیدن قیمت
نفت به محدوده  ۷۰دالر خطر رش��د ش��دید تولیدات
شیل را به همراه خواهد داشت.
اداره اطالعات ان��رژی آمریکا در گزارش ماهانه خود
پیشبینی كرده اس��ت که تولید نفت ش��یل آمریکا در
آوریل امسال (فروردین  -اردیبهشت  )97با  131هزار

بشکه در روز افزایش ماهانه ،به رقم بیسابقه 6میلیون
و  950هزار هزار بشکه در روز برسد.
می��زان افزای��ش تولید در م��اه پی��ش از آن ،یعنی
مارس 105 ،هزار بشکه در روز پیشبینی شده بود كه
نشاندهنده ايجاد زمينه مساعد براي توليد نفت شيل
آمريكاست .این افزایش احتمالی ،در پی رشد برداشت
نفت شیل از میدان های پرمیان و ایگل صورت خواهد
گرفت.
تحلیلگران ،تولید نفت شیل آمریکا را عامل احتمالی
اختالل در ت��وازن عرضه جهانی نفت و تضعیف کننده
تواف��ق جهانی س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
(اوپ��ک) میدانند ،موضوع��ي كه وزير نف��ت ايران به
تازگي در مصاحبه با «والاستريت ژورنال» به آن اشاره
كرده و گفته اس��ت« :اوپک بای��د قیمت نفت را حدود
 60دالر در هر بشکه نگه دارد تا مانع افزايش چشمگير
توليد نفت شيل آمريكا شود».
بي��ژن زنگنه همچنين به والاس��تريت ژورنال گفته:
«ايران در نشس��تي كه در ماه ژوئن برگزار ميش��ود از
اعض��اي اوپك ميخواهد تا به تدري��ج محدوديتهاي
تولي��د را تعديل كنند ».اظهار نظري كه موجب ش��ده
ت��ا زنگ خطر اختالف درون اوپ��ك به صدا درآيد و به
گوش تحليلگران بازار انرژي برسد.
اختالفنظ��ر دو مه��ره كليدي اوپك ،موجب ش��ده
عربس��تان و اي��ران يك ب��ار ديگ��ر رودرروي هم قرار
بگيرند ،يكي براي نگه داشتن سطح قيمتهاي نفت در
مح��دوده  60دالر و ديگري به دنبال قماري كه معلوم
نيست ،برنده آن خاورميانه باشد يا امريكا.

وزیر نفت:

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

وزیر نف�ت ،روند پیش�رفت مذاک�رات نفتی ب�ا آذربایجان را
مثب�ت ارزیابی کرد و گفت :امیدواریم مذاک�رات کنونی ایران و
آذربایجان در س�فر رئیس جمهوری به این کش�ور در نخستین
روزهای س�ال آینده ،به حصول توافقی مش�ترک بین دو کشور
منتهی شود.
ب��ه گزارش ش��انا ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت صبح ديروز (سهش��نبه۲۲ ،
اس��فندماه) در دی��دار با ش��اهین مصطفییف ،وزیر اقتص��اد و صنایع
آذربایجان ،با اش��اره به اینکه روابط ایران و آذربایجان در تمام زمینهها
به خوبی پیش میرود ،افزود :روس��ای جمهوری دو کشور سهم بسزایی
در این روابط دارند.
وی با بیان اینکه ش��رکت ملی نفت ایران روابط خوبی با شرکت ملی

به گ�زارش رویترز ،گزارش رس�یده از تحلیلگ�ران و برنامههای
ش�رکتهای نفتی روس�یه حاکی اس�ت ک�ه این کش�ور در پی به
روزرس�انی  55میلیارد دالری پاالیش�گاههای خ�ود ،قصد دارد به
سرعت صادرات فرآورده های نفتی را به اروپا افزایش دهد تا سهم
بیشتری از بازار این منطقه به دست آورد.
با توجه به توس��عه پاالیش��گاهها و رش��د قیمت نفت ،انتظار می رود که
حجم پاالیش نفت خام روس��یه در س��ال  2018میالدی با هشت میلیون
تن افزایش ،به باالترین رقمی که در س��ال  2014میالدی ثبت ش��ده بود،
یعنی  289میلیون تن برس��د و در پی آن صدور فرآورده های نفت س��بک
این کش��ور از  95میلیون تن که در سال  2017میالدی به ثبت رسید ،به
 106میلیون تن افزایش یابد.

مشاور وزیر انرژی روسیه در امور اوپک،
معاون وزیر انرژی این کشور شد

رویت�رز ب�ه نق�ل از وزارت ان�رژی روس�یه گ�زارش داد« :پاول
س�وروکین» که مش�اور این وزارتخانه در امور مربوط به س�ازمان
اوپک بود ،به جایگاه معاون (هشتم) وزیر انرژی روسیه ارتقا یافت؛
وزیر کنونی انرژی روسیه« ،الکساندر نواک» است.
س��وروکین  32س��اله که تحلیلگر حوزه نفت و گاز در موسس��ه مشاوره
مورگان اس��تنلی مس��کو نیز است ،از س��ال  2015میالدی سمت ریاست
مرکز تحقیق نفت و گاز در وزارت انرژی این کشور را نیز بر عهده داشت و
راهبردها و سیاست های وزارتخانه را در ارتباط با اوپک تعیین می کرد.

به گزارش رویترز ،ش�رکت نفت اس�پانیایی رپسول اعالم کرد که
قص�د دارد  200جایگاه بنزین در س�ال  2018میلادی در مکزیک
ایجاد کند.
این ش��رکت همچنین در نظر دارد ،در پنج س��ال آینده با ایجاد همین
میزان جایگاه های سوخت ،سهم بیشتری از بازار مکزیک به دست آورد.
«ماریا ویکتوریاف» مدیر صنعت پایین دس��تی رپس��ول ،در کنفرانس��ی
اع�لام کرد که این ش��رکت قص��د دارد 430 ،میلیون دالر در چند س��ال
آین��ده در زمین��ه ایج��اد زیرس��اخت ها و جای��گاه های س��وخت جدید
سرمایه گذاری کند.

نفت آذربایجان (سوکار) دارد و امیدواریم بتوانیم این روابط را باز هم در
بخش نفت و گاز توسعه دهیم ،تصریح کرد :همکاری با سوکار بر اساس
روابط متعارف بینالمللی در دستور کار است.
وزیر نف��ت ادام��ه داد :امیدواریم بتوانیم برای س��فر رئیسجمهوری
کشورمان به آذربایجان که در نخستین روزهای سال  ۹۷انجام میشود،
زمین��ه جهش را در روابط  ۲کش��ور بخصوص در بخ��ش انرژی فراهم
کنیم .ش��اهین مصطفییف ،وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز در این
دیدار گفت :روابط ایران و آذربایجان با اراده روس��ای جمهوری  ۲کشور
در حال گسترش است.
وی گف��ت :رئیس جمه��وری آذربایجان برای روابط ب��ا ایران اهمیت
خاصی قائل و خواهان گسترش آن است.

مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز اضافه کرد :ب��ا ورود گاز به بخشهای
ش��هری و روس��تایی زمینهای مناس��ب برای راهاندازی مش��اغل به صورت
مس��تقیم و غیرمستقیم ایجاد میش��ود که این موضوع در اجرای تعهدات

روسیه برای کسب سهم بیشتر از
بازار اروپا میجنگد

رپسول اسپانیا  200جایگاه سوخت
در مکزیک ایجاد می کند

مذاکره برای تامین سرمایه فاز ۲
توسعه پاالیشگاه آبادان

گاز تا پایان دولت دوازدهم به خانه  23میلیون خانوار می رسد
مدیر گازرسانی ش��رکت ملی گاز ایران گفت :تا پایان دولت دوازدهم ،به
 17میلیون و  744هزار خانوار ش��هری و پن��ج میلیون و  380هزار خانوار
یشود.
روستایی در کل کشور گازرسانی م 
به گزارش تارنمای وزارت نفت ،سعید مومنی یادآوری کرد :در آغاز دولت
یازدهم ،به  14میلیون و  61هزار خانوار شهری معادل  95درصد شهرهای
کش��ور گازرس��انی شده بود که پیشبینی میش��ود این رقم تا پایان دولت
دوازدهم به  17میلیون و  744هزار خانوار افزایش یابد.
وی افزود :در آغاز دولت یازدهم  2میلیون و  296هزار خانوار روستاهای
کشور معادل  55درصد از گاز بهره مند بودند که در ابتدای دولت دوازدهم
به سه میلیون و  884هزار خانوار رسید و پیشبینی میشود تا پایان دولت
دوازدهم به پنج میلیون و  380هزار خانوار برسد.
به گفته مومنی ،تا پایان بهمن ماه امسال  17میلیون و  353هزار خانوار
ش��هری و چهار میلیون و  335هزار خانوار روس��تایی زیرپوش��ش ش��بکه
گازرسانی قرار گرفتند.
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دولت نیز تاثیر بس��زایی دارد« .ورود گاز به هر منطقهای زمینهساز توسعه
بخش کش��اورزی ،دامداری ،گلخانهها ،نانواییه��ا ،مراکز خدماتی و صنایع
جدید است و بدون تردید باعث رشد و ایجاد رفاه در آن منطقه میشود».
وی یادآوری کرد :به عنوان مثال گازرسانی به خراسان رضوی از مهمترین
پروژههای گازرس��انی اخی��ر بود که در این منطقه ظرفیت مناس��بی برای
راهاندازی کورههای آجرپزی وجود دارد .پایداری گازرسانی به مازندران نیز
فرصت مناسبی برای راهاندازی گلخانهها و توسعه بخش کشاورزی است.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ،حجم کل گاز مصرفی در سال  1395را
حدود  191میلی��ارد مترمکعب اعالم کرد و گفت :این رقم صرفهجویی در
سوخت مایع را نشان می دهد که به جای سوختن به سوی صادرات هدایت
شده است و موجب ارزآوری برای کشور و حفظ محیط زیست میشود.
به گزارش ایرنا ،میزان تولید گاز در کشور پس از راه اندازی فازهای جدید
پارس جنوبی به حدود هش��ت میلیارد مترمکعب در روز رس��یده است که
بخش زیادی از آن به مصرف بخش خانگی اختصاص دارد.

مدیرعامل ش�رکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از انجام
مذاکره برای تامین سرمایه مورد نیاز فاز ۲توسعه پاالیشگاه آبادان
بی�ن بانک مرکزی و چی�ن خبر داد و گفت:امیدواری�م تا پایان ماه
جاری مراحل آن به اتمام رس�یده و توافق بین طرفین انجام شود.
در ص�ورت تواف�ق دو میلیارد و  ۷۰۰میلیون ی�ورو فاینانس که کل
سرمایه مورد نیاز این پروژه است ،تحقق خواهد یافت.
حمید ش��ریف رازی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به فاز دوم پاالیشگاه
آبادان ،اظهار کرد :فاز دوم این پاالیش��گاه از طریق یک کنسرسیوم ایرانی
و چینی در حال انجام است .هدف فاز دوم توسعه پاالیشگاه آبادان احداث
یک پاالیشگاه جدید با ظرفیت  ۲۱۰هزار بشکه است که جدیدترین بخش
پاالیشگاه آبادان محسوب می ش��ود .زیرا پاالیشگاه آبادان واحدهایی دارد
که مربوط به  ۷۰تا  ۸۰سال پیش است.
وی افزود :جدیدترین واحد پاالیش��گاه آبادان بنچ  ۸۵اس��ت که احتماال
سال  ۱۹۷۵یا  ۱۹۷۶وارد سرویس شده است .البته این واحد یک بار مورد
بازسازی قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است.

آگه�یابلاغاوراقمالیات�ی

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مس�تقیم مصوب اس�فند ماه س�ال  1366بدینوس�یله برگ مالیات قطعی با مشخصات زیر به مودی ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف ده روز مودیان از تاریخ درج این آگهی به اداره امور
مالیاتی مربوطه مراجعه ونس�بت به پرداخت مالیات قطعی ش�ده خود اقدام نمایند .در غیر این صورت به اس�تناد ماده  210قانون مالیاتهای مس�تقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد ش�د.
ردیف

شماره
پرونده

نام
مودی

شماره
ثبت

شماره وتاریخ برگ
مالیات قطعی

نحوه
قطعیت

عملکرد
سال

منبع مالیاتی

درآمدماخذ
مشمول مالیات

مالیات
منطقه

جرایم

شماره
واحد مالیاتی

نشانی اداره
امورمالیاتی

1

3097

طنین مهر
مازندران

4734

44899640
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

عملکرد

204135428

51033857

44654625

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امورمالیاتی

2

3097

طنین مهر
مازندران

4734

44900138
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

جرایم
موضوع ماده169ق.م.م

3871648841

38716488

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امور مالیاتی

1

4009

بازرگانی تالر
گستر مهتاب خزر

5621

44901026
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

عملکرد

6190729459

1354222069

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امور مالیاتی

2

4009

بازرگانی تالر
گستر مهتاب خزر

5621

44901065
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

جرایم
موضوع ماده169مکرر ق.م.م

21861430962

311655896

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امور مالیاتی

1

2995

طنین مهر خزر

4641

44901368
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

عملکرد

1356014802

296628238

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امور مالیاتی

2

2995

طنین مهر خزر

4641

44901244
96/12/21

رای هیات
بدوی

1395

جرایم
موضوع ماده169مکرر ق.م.م

32544355240

325443552

123113

قایمشهرمیدان طالقانی ساختمان
شماره1اداره امور مالیاتی

-1547682364

-339003700
--

ناصر حسینی – رییس امور حسابرسی مالیاتی شهرستان قایمشهر

