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یرگزارخب

)۱۷:۵۹-۰۰/۰۹/۰۸(میشویمتبدیلفرآوردهواردکنندهبهندهیمافزایشراتولیداگربمانند/زمیننبایدپتروپاالیشیحهایرط

حزو فرمان دست همین با اگر گفت: نفت طریر و کنیم کسرکت برای امروز که دغدغهای بمانند زمین هم پتروپاالیشی وجودرحهای گاز ی
باشیم.داشتهوارداتکشور،فرآوردهمصرفنصفمقداربهبایدآیندهسال3-2ومیشودهمفرآوردههاحوزهوارددارد،

خب گزارش ورگزاربه اوجی جواد نفت، وزارت عمومی روابط از نقل به و فارس امروززی نفت آذرما(یر هشتم )هدوشنبه،
ش سرمایهگذاران با نشست تالشهایردر تاکنون اظهارداشت: کشور پتروپاالیش وزکتهای است شده انجام یادی

هستند.کشورپاالیشظرفیتافزایشراستایدرپروژههااینهمهوشدندواگذارسرانجامحهارطوپروژههااین
بن مصرف نبود کرونا اگر که گفت بتوان شاید افزود: اززوی بیش کشور در که120ین حالی در بود روز در لیتر میلیون

است.روزدرلیترمیلیون106تولیدمان
سرمایهگذازو کشور پاالیش ظرفیت افزایش حوزه در هم اخیر سال چند در داد: ادامه نفت طریر و نشده بهری حها

حربهرهبردا فرمان دست همین با اگر و است نرسیده طری و کنیم برایرکت امروز که دغدغهای بمانند زمین هم حها
مصرفرکس نصف مقدار به باید آینده سال سه تا دو و میشود هم فرآوردهها حوزه وارد مرور به دارد وجود گاز ی

باشیم.داشتهوارداتکشور،فرآورده
ت با اظهارأاوجی است، پاالیشی ظرفیت افزایش آن مهم رسالتهای و سیزدهم دولت برنامههای از یکی اینکه بر کید

ط است، آمده کار پای نظام موضوع این برای دارکرد: هم الزم مجوز و شده مصوب زحماترحها خوشبختانه و یم
دارد.فاصلهمطلوبحدباهمچنانپروژههاپیشرفتکهچندهراستشدهکشیدهیادیز

رئیسجمهو اینکه بیان با رهبراوجی معظم مقام با هم مکاتباتی باره این در هم درری دغدغهای اگر که است داشته ی
تع کشور پاالیشی ظرفیت کرد: بیان میشود، برطرف باشد خوراک حملرتامین بخش در مصرف و ندارد چندانی یف

نیر و صنایع در استفاده و نقل طوو این بنابراین است؛ افزایشی بهرهبردارگاهها به باید همرحها نفت وزارت و برسد ی
میکند.حمایت

میشود.کتهارشدیگربهیرواگذاومجوزلغوشاملنرودپیشکههمطرحیهرکهکرداعالمهمچنینوی
مشت نشستهای این که کرد تاکید اوجی نشست این ادامه بردر بار یه ماه سه هر هشترک مسئوالن و میشود گزار

پتروپاالیشی گا(پروژه میعانات خوراک با پروژه سه اجرایزشامل روند از گزارشی خام) نفت خوراک با پروژه پنج و ی
کردند.ارائهنفتیرزوبهپروژهها
پیام/انتهای

ایراندانشجویانخبرنامهق،رمشیرخبپایگاهتسنیم/دانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
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/۰۰/۰۹(اصفهانپاالیشگاهدرگردوگیراندازهگیدستگاهبومیقطعهیزانداراهی؛زسابومیمسیردرنفتصنعتگران
۰۸-۱۸:۰۱(

شد.یزانداراهونصباصفهاننفتپاالیشکترشدرایرانیصنعتگرانجدیددستاوردگردوگیراندازهگیدستگاهبومیقطعه

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا شری عمومی روابط اعالم بنابر اصفهان؛ دستگاهرکز این اصفهان، نفت پاالیش کت
اندازهگی برای اصفهان نفت پاالیشگاه صنعتگران گرتولید یورووی گازوئیل نمونههای در دی5و4گرد سفیدز، نفت و ل

بسیا و آیزوماکس راهاندارواحدهای با آینده در و دارد کاربرد دیگر محصوالت از جنوبیزی پاالیشگاه واحدهای ی
شد.خواهدهمکاربردتررپ

شد.یرگیوجلآنوارداتازکترشاینمتخصصانتالشباکهمیشدتأمینکشورازجرخاازتاکنونقطعهاین
صرفه و دارند را نامحدود دفعات تعداد به مجدد استفاده و شستشو قابلیت آن، وارداتی نوع برخالف سلها این

است.شدهبرآوردیالرمیلیون446ومیلیاردیکساالنهآن،یزسابومیاقتصادی
پXOSدستگاه دستگاه آمادگیریک اصفهان پاالیشگاه و وابسته صنایع دیگر و پتروشیمی و گاز و نفت صنایع در کاربرد

است.کردهاعالمصنایعدیگربهزمینهایندرخدماتارائهبرمبنیراخود

)۲۲:۳۴-۰۰/۰۹/۰۸(کشورپاالیشیظرفیتافزایشمورددریررهبباجمهوررئیسیرنامهنگاکرد؛اعالمنفتیرزو

نفتیزو فرآوردههای تولید مصرف افزایش درباره است، سیزدهم دولت مهم رسالتهای از پاالیشی ظرفیت افزایش اینکه بر تاکید با نفت یر
داد.هشدارکشور

خب گزارش شرگزاربه سرمایهگذاران با نشست در اوجی جواد نفت، وزارت از نقل به مهر کشورری پتروپاالیش کتهای
تالشهای تاکنون نبودزگفت: کرونا اگر است. یافته افزایش میزان همان به نیز مصرف اما است شده انجام یادی

است.روزدرلیترمیلیون۱۰۶تولیدمانکهحالیدربودروزدرلیترمیلیون۱۲۰ازبیشکشوردرینزبنمصرفشاید
سرمایهگذا کشور پاالیش ظرفیت افزایش برای اخیر سال چند در داد: ادامه طروی و نشده بهرهبرداری به یرحها

ط این اگر که است کسرنرسیده برای امروز که دغدغهای بمانند زمین فرآوردههارحها حوزه وارد مرور به دارد وجود گاز ی
باشیم.داشتهوارداتکشور،فرآوردهمصرفنصفمقداربهبایدآیندهسالسهتادوومیشودهم

است،زو پاالیشی ظرفیت افزایش آن مهم رسالتهای و سیزدهم دولت برنامههای از یکی اینکه بر تاکید با نفت یر
ط است، آمده کار پای نظام موضوع این برای کرد: داراظهار هم الزم مجوز و شده مصوب زحماترحها خوشبختانه و یم

دارد.فاصلهمطلوبحدباهمچنانپروژههاپیشرفتهرچندشدهکشیدهیادیز
رئیسجمهو اینکه بیان با رهبراوجی معظم مقام با مکاتباتی باره این در هم درری دغدغهای اگر که است داشته ی

تع کشور پاالیشی ظرفیت کرد: بیان میشود، برطرف باشد خوراک حملرتأمین بخش در مصرف و ندارد چندانی یف
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نیر و صنایع در استفاده و نقل طوو این بنابراین است افزایشی بهرهبردارگاهها به باید همرحها نفت وزارت و برسد ی
میشود.گزارربباریهماهسهتادوهرهمکرمشتنشستهایاینمیکند،حمایت

میشود.کتهارشدیگربهیرواگذاومجوزلغوشاملنرودپیشکههمطرحیهرکهکرداعالمهمچنینوی
گا میعانات خوراک با پروژه سه شامل پتروپاالیشی پروژه هشت مسئوالن نشست، این ادامه بازدر پروژه پنج و ی

کردند.ارائهنفتیرزوبهگزارشیخامنفتخوراک

قرمشیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۳:۰۷-۰۰/۰۹/۰۸(بلوچستانوسیستاندرقاچاقمایعگازتن45کشف

توقیف از بلوچستان و سیستان استان انتظامی حامل2فرمانده دار، بونکر کشنده به45دستگاه "نهبندان" محور در قاچاق مایع گاز تن
داد.خبر"زاهدان"

طاه احمد سردار ، زاهدان از جوان خبرنگاران باشگاه گزارش اظهارربه بلوچستان و سیستان استان انتظامی فرمانده ی
ط راستای در نیمروز شهرستان انتظامی مأموران گذشته روز سرمایههایرداشت: و سوخت قاچاق با مبارزه تشدید ح

کنت هنگام عبورملی خودروهای بهرل زاهدان" به "نهبندان محور در بونک2ی کشنده مشکردستگاه راوگاز آنها و ک
کردند.متوقف

مقدار شده متوقف خودروهای از بازرسی در افزود: و45وی ه870تن فاقد و قاچاق مایع گاز گرم مدرکیلو کرگونه
شد.کشفقانونی

دستگی به اشاره با بلوچستان و سیستان استان انتظامی به2یرفرمانده آنها معرفی و رابطه این در متخلف فرد
تص قضائی ارزشرمراجع کرد: شریح کارشنان نظر اعالم بنابر شده کشف مایع گاز محموله پخشریالی و پاالیش کت

است.شدهبرآوردیالرمیلیون140ومیلیارد11نفتیفرآوردهای
طاه خواسترسردار شهروندان از کشور ملی سرمایههای و سوخت قاچاق با برخورد در پلیس جدی عزم بر تاکید با ی

دهند.اطالعپلیسبه110تماسباخصوصایندرراخوداطالعاتواخبار
عپیام/انتهای

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

کشورالیشیپافیتظرایشافزدموردریهبررباجمهوررئیسینامهنگارمهر:|خبرخبرادامهادامه
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/۰۰/۰۹(استتأمینگاههاونیرنزمخادرصد54سوختگاهها/ونیرموردنیازسوختمترمکعبمیلیون100روزانهتأمین
۰۹-۰۷:۰۵(

میشود.تأمیننفتوزارتتوسطگاههاونیرنیازموردسوختازمترمکعبمیلیون100روزانهگفت:قربصنعتسخنگوی

گفت در مشهدی رجبی آخومصطفی به اشاره با میزان، با نیررگو به رسانی سوخت وضعیت کشور،وین صنایع و گاهها
کند.میتأمینراگاههاونیرنیازموردسوختازمترمکعبمیلیون100روزانهنفتوزارتداشت:اظهار

ب تأمین باشد ادامهدار نفت وزارت سوی از رویه این اگر داد: ادامه نیرروی ازوق و نمیشود مواجه مشکل با گاهها
کرد.خواهیمعبورمحدودیتبدونامسالزمستان

تص رجبی تاکنونرمشهدی کرد: مخا54یح نیرزدرصد سردون ماههای شروع با البته که است شده پر کشور گاههای
بگیرد.یربیشتسرعترسانیسوختاینبایدرو،پیش

ب صنعت نیررسخنگوی سوخت تامین خانگی بخش در گاز مصرف افزایش اینکه بیان با محدودیتوق با را گاهها
مشت هرچقدر بنابراین دارد اولویت نفت وزارت برای خانگی بخش گاز تامین گفت: کرد، خواهد مصرفرمواجه در کان

شد.خواهیممواجهیرکمتمشکلباقربتامینبرایکنندجوییصرفهگاز
همکا برای اینکه به اشاره با رجبی همکارمشهدی پاداش تومان میلیارد هزار گذشته سال تابستان در صنایع درنظرری ی

شده کمتر تابستان در بخش این تولیدات البته شد خواهد پرداخت صنایع به پاداش این داد: ادامه است، شده گرفته
هستیم.بخشاینقربتامینجبراندرحالفعلیماههایدرماکهاست

پیام/انتهای

)۰۸:۲۷-۰۰/۰۹/۰۹(بویراحمدوکهگیلویهدرCNGجایگاههایوضعیتبرمستمرنظارت

داد.خبرجایگاههاهمهیزایمنسابرایاستانCNGجایگاههایوضعیتبرمستمرنظارتازبویراحمدوکهگیلویهاستانداردکلرمدی

خب گزارش جایگاههایرگزاربه ایمنی اهمیت و حساسیت به اشاره با رحمتی بهمن یاسوج، از فارس کرد:CNGی اظهار
جایگاههای از شCNGبازرسی بازرسان توسط مستمر و دورهای صورت به همواره صالحیتر، تأیید بازرسی های کت

میپذیرد.انجامایراناستانداردملیسازمانشده
طیرمدی کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه استاندارد جا8کل سال ازرماهه فنی بازرسی درCNGجایگاه29ی، مستقر

ش بازرسان توسط درراستان که است پذیرفته انجام ایران، استاندارد ملی سازمان شده صالحیت تایید بازرسی کت
است.شدهصادراستانداردتاییدیهآنهابرایویابیزاربحرانینقصبدونCNGجایگاه18بازرسیهاایننتیجه

همچنین افزود: بازرسی،7وی نوبت در و2جایگاه فعال غیر دارند2جایگاه قرار بحرانی وضعیت در هم جایگاه
پیشگی جهت هرکه وقوع از وری بحرانی های انطباق عدم دارای جایگاههای گاز قطع به نسبت احتمالی حادثه گونه
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است.شدهاقدامپرخطروضعیت
داشت.خواهدادامهبازرسیهااستانسوختجایگاههایهمهیزایمنساتاکرد:بیانرحمتی

همکا با و مردم ایمنی حفظ راستای در کرد: عنوان شروی شری استان، نفتی فرآوردههای پخش ملی گازرکت کت
ش و هایراستان ازجایگاه ایران، استاندارد ملی سازمان شده صالحیت تائید بازرسی استانCNGکتهای در فعال

میشود.انجامبازرسیاستانداردشرایطبامطابق
داران جایگاه سوی از تخلف گونه هر یا و استاندارد غیر موارد مشاهده صورت در شهروندان شد: یادآور پایان در وی

CNGط از را موضوع تلفنیر، سامانه استان1517یق استاندارد کل اداره شکایات به پاسخگویی و رسیدگی "سامانه
دهند.اطالعبویراحمد"وکهگیلویه

82024پیام/انتهای

)۰۹:۳۴-۰۰/۰۹/۰۹(لبناندرایرانیگازوئیلیعزتوبرایاهللحزبحرطدوممرحلهجزئیات

کردند.یحرتشراحزباهللتوسطایرانیگازوئیلیعزتوحرطدوممرحلهجزئیاتلبنانمختلفمناطقدرمربوطهمسئوالن

خب الملل بین گروه گزارش دبیرگزاربه نصراهلل» «حسن سید اینکه از بعد تسنیم، لبنانری اهلل حزب مرحلهکل آغاز از
بحبوحهزتودوم در لبنان سردسیر مناطق مردم نگرانی داد، خبر لبنانی خانوارهای میان ایرانی گازوئیل بحرانیع

یافت.کاهشیادیزحدتاگرمایشیخدماتتعرفهافزایشوسوخت
ال «علی شهردازحاج مسئول خبرین» وبسایت با گفتگو در لبنان جنوب در یک منطقه دربارهری العهد حزباهللحرطی

تو طزبرای این که داشت اظهار خانواده هزار صدها میان در گازوئیل سویریع از پیگیرشهردا77ح حال در استری ی
بگیرد. قرار سردسیر مناطق ساکنان ویژه به مردم اختیار در گرمایشی خدمات توتا فرآیند دورزهمچنین به گازوئیل یع

ه مناطقراز از یک هر مسئوالن و میشود انجام سیاسی و فرقهای و منطقهای مالحظات درخواستگونه برای اگر
کنند.مییافتردراخدماتالزمبررسیهایانجامازبعدبگیرندتماساهللحزبباسوخت

در ایرانی گازوئیل که افزود معادل50وی شهردا400جایگاه درخواست به روز در لیتر تورهزار اینزیها بر و میشود یع
شمردماساس که جایگاههایی از را گازوئیل کهرمیتوانند قیمتی با و تعیین «االمانه» شدهکت دمشخص یافتر،
کنند.

شهردا مسئول یاسین» قبلر«جهاد هفته دو که کرد اعالم العهد با گفتگو در نیز غربی بقاع منطقه شهردای یرتیمهای
بود.شدهیزانداراهاهللحزبتوسطکهکردندگرمایشیحرطتهیهبهشروعمنطقهاین

ط این اساس شربر اینرح، و میدهد تحویل نظر مورد روستاهای و شهرها جایگاههای به را گازوئیل االمانه کت
میگردد.یعزتومردمبین،شدهتعیینقیمتباویهارشهردایرهمکاباسوخت

شهردا کرد، تاکید است قبول قابل کامال گازوئیل این برای شده تعیین قیمت اینکه بیان با یاسین ازرجهاد نیز یها

احمدبویروکهگیلویهدرCNGجایگاههایوضعیتبرمستمرتنظارس:فار|خبرخبرادامهادامه
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د مردم از حمایت برای تالشی هرهیچ تا میکنند تالش و کرد نخواهند توزیغ کاهشزینه را مردم میان در سوخت یع
ایندهند. میان در گازوئیل و بوده روستاها در پذیر آسیب و فقیر خانوادههای از حمایت دنبال به اهلل حزب همچنین

شوند.مندبهرهگرمایشیسیستماززمستانسردروزهایدربتوانندتامیشودیعزتورایگانشکلبهخانوادهها
شهردا در اهلل حزب مسئول مقداد» بنار«حسن که کرد تاکید العهد با گفتگو در خود نوبه به نیز لبنان جبل منطقه ی
ط از گازوئیل نصراهلل حسن سید توصیه شهرداربه همکاریق شهرها و روستاها در سوخت جایگاههای با که یریهایی

شد.خواهدیعزتومردممیاندرمیکنند
ط این از ماه یک طی خانواده هزار صدها که این به اشاره با کهروی افرادی کرد تاکید میشوند بهرهمند فقرزح خط یر

دهستند میگیرند.ربرای قرار اولویت در رایگان گازوئیل درالبتهیافت اقتصادی بحران شروع از قبل خانوادهها این
میشدند.مندبهرهاهللحزبکمکهایازنیزلبنان

خرشهردا خواستار که خانوادههایی نام ثبت به شروع نیز عکار منطقه است.ری کرده هستند ایرانی سوخت ید
شهردا درمسئوالن جهت خانوادهها نام ثبت اینکه به اشاره با منطقه این ساعتری از روزه همه ایرانی گازوئیل یافت

تا8 شهردا1صبح ساختمان در ظهر از دربعد سوخت مقدار تعیین برای که کردند تاکید میشود انجام وری یافتی
شود.پرویژهفرمهایبایدمتقاضیاطالعاتهمچنین

طآمنابع این از طرگاه که دادند توضیح تورح برای اهلل حزب برنامهزح با لبنانی های خانواده میان گازوئیل یزیریع
صرف گازوئیل این از متقاضیان که گردد حاصل اطمینان باید و گرفته صورت برایدقیق مناًا استفادهزگرمایش خود ل

میکنند.
ط2 که دادند گزارش لبنانی منابع قبل طرروز از که لبنان یارانهای گازوئیل تأمین ابتکارح حلرحهای برای حزباهلل ی

میشود.آغازدیگرروزچندتامیشود،محسوبکشوراینمشکالت
ط اول مرحله کرد: اعالم خود اخیر سخنرانی در نصراهلل حسن سپتامبررسید در گازوئیل واردات برای )ریور/مهرشه(ح

شد.خواهدآغازآیندهروزهایدرنیزدوممرحلهورسیدهپایانبهدی)(آذر/نوامبردروشدآغاز
اختیارردبی در گازوئیل گذشته، ماه دو در کرد: اشاره لبنان اهلل حزب همچنین80کل و یتیمان و سالمندان 320خانه

اندارشهردا راه به برای وزی آب چاههای و22ی دولتی لبنان71بیمارستان رسمی نجات و امداد در نشانی آتش واحد
گرفت.قرار

ط دوم مرحله خصوص در توروی توزح برای مالک که گفت اشاره ایران گازوئیل درزیع واقع شهرهای و روستاها یع،
د500باالی از شد.رمتر خواهد شامل را لبنانی شهروندان تمام و میشود داده مناطق این ساکن خانوارهای به و یاست

فروختهردبی لیر میلیون یک با و رسمی قیمت از کمتر لبنانی خانوارهای به گازوئیل بشکه هر افزود: لبنان حزباهلل کل
پروژه این از لبنانی خانوار هزار صدها دادهایم، انجام که برآوردی اساس بر و بود خواهد لیر به پرداخت شد. خواهد

شد.خواهندبهرهمند

عصرامروزما،نفتیرخبپایگاهدیگر:منابع

لبناندرانیایرگازوئیلیعتوزایبرهللابحزحطردومحلهمرجزئیاتتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۹-۰۰/۰۹/۰۹(یزداستانگاههایونیرسوختسهمیرحداکثتامینیرپیگیکرد؛تاکیداستاندارمعاون

استاندا عمرانی امور هماهنگی معاون نیررایسنا/یزد مایع سوخت ذخایر به اشاره با یزد سرما،وی فصل در آن اهمیت و استان گاههای
آورد.عملبهراگاههاونیراینیزگاسوختسهمیرحداکثتامینجهتالزمیهایرپیگیگازکترشکرد:خاطرنشان

انر کمیته نشست چهارمین در ابوالحسینی» جواد کاژ«محمد نیرزگروهری و صنایع کرد: عنوان استان ازویربنایی ها گاه
کنند.اقدامسالسردهایماهبرایگازونفتسوختهاییزساذخیرهمنظوربهممکنهایظرفیتتمام

نیر مایع سوخت ذخایر به توجه با شووی گفت: استان های پیگیرگاه گاز حداکثرکت تامین جهت الزم سهمری ی
آورد.عملبهراگاهونیراینیزگاسوخت

ش افزود: استاندار عمرانی امور هماهنگی همکارمعاون با نیز نفتی فراوردههای پخش نیررکت نسبتوی استان گاههای
کند.اقدامسوختحملگانوناشمارافزایشبه

مرو ضمن نشست این ادامه هردر قبل جلسه مصوبات بر مربوطهری مصوبات از گزارشی ارائه به جلسه اعضای از یک
پرداختند.گرفتهصورتواقدامات

یراستانداانتخاباتوسیاسیاموردفترپرسترسانتصاب
س عنوان به سمت، حفظ با را سرمیلی» باقر «محمد حکمی در یزد وراستاندار انتخابات سیاسی، امور دفتر پرست

کرد.منصوبیراستاندایرکشوتقسیمات
استاندا عمومی روابط از نقل به و ایسنا گزارش سرمیلیربه باقر محمد حکمی در یزد استاندار فاطمی» «مهران یزد، ی

کرد.منصوبیراستاندایرکشوتقسیماتوانتخاباتسیاسی،اموردفترپرسترسعنوانبهسمت،حفظبارا
پیامانتهای

فردایزدیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۲۲-۰۰/۰۹/۰۹(البرزاستانسراسردر4یوروگازوئیلیعزتو

محیط و ایمنی بهداشت رئیس شزایسنا/البرز باریست البرز شهرستانهای نیاز مورد گاز نفت گفت: البرز نفتی فرآوردههای پخش کت
میشود.یعزتووتامین4یورواستاندارد

نصی دهقان گفترمجتبی در تووی نحوه به اشاره با ایسنا با بنزگو یوروزیع مصوبه4ین اساس بر کرد: اظهار البرز در
ش دولت، تورهیئت و تامین به مکلف البرز نفتی فرآوردههای پخش ملی بنزکت یوروزیع ک4ین کالنشهر وردر ج

است.شدهفردیس
مدی با سال، طول در البته داد: ادامه بنروی موجودیهای شزیت تورین، به نسبت نفت بنزکت یوروزیع سایر4ین در

میکند.اقدامخودروهاترددوجمعیتاولویتبااستانشهرستانهای

۱

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۹

http://www.newswire.ir/KIS6PWLA
http://www.newswire.ir/KIS6QVX6


تو وضعیت خصوص در ادامه در یوروزوی گاز نفت تو4یع شده مشخص تکالیف طبق هرچند داد: توضیح یعزهم
یورو گاز ک4نفت کالنشهر نقل و حمل بخش در فقط مدیرباید با ولی بیفتد اتفاق گرفته،رج صورت هماهنگی و یت

میشود.یعزتووتامین4یورواستانداردباهمالبرزشهرستانهایسایرنیازموردگازنفت
پیامانتهای

)۱۱:۱۴-۰۰/۰۹/۰۹(برسانددالر3یرزبهرایکارآمدرینزبنقیمتمیتواندنفتقیمتکاهشادامه

عمدهفروشی قیمت آمدن پایین یابد، ادامه شده آغاز کرونا ویروس جدید نوع شیوع خبر با جمعه روز در که نفت قیمت کاهش روند اگر
میرساند.بشکههردردالر۳یرزبهرایکارآمدرآنداخلیقیمتمتوسطین،زبن

خب جدیدرگزاربهگزارش نوع شیوع خبر درنتیجه جمعه روز در نفت قیمت سقوط بهدنبال رویترز، از نقل به تسنیم ی
باشند.گالنهردردالر3ازارزانترینزبنشاهدآیندههفتههایطیبتوانندیکاییرآمرانندگانشایدکرونا،ویروس

بن قیمت باالتزکاهش به که اکتبر ماه نسبتبه طیرین رقم تورم7ین فشار از کمی میتواند بود، رسیده گذشته سال
آم سردر با اکتبر ماه در تورم بکاهد. طیریعتریکا سرعت تا31ین تورم افزایش این بود. افزایشیافته گذشته سال
دادهاست.قرارتاثیرتحتهمرابایدنجومحبوبیتکهیکاسترآمدرسوختینهزهرفتنباالنتیجهحدی

احتما «امیکرون» نام با کرونا ویروس جدید نوع شیوع به جهانی بازارهای آزادساعکسالعمل از بیشتر ذخایرزاًل ی
بزژاسترات مصرفکنندگان سایر و کشور این نفتی بنریک قیمت بایدن، جو درخواست به دنیا آمزگ در پایینرین را یکا

میآورد.
این شیوع خبر کامل تاثیر رساندهاست. آسیب سوخت تقاضای به هم حاال همین هوایی سفرهای بر محدودیت اعمال

دارد.آنشیوعبامقابلهجهتحملونقلبراعمالشدهمحدودیتهایشدتبهبستگیویروس
بن قیمت میرفت انتظار هم خبر این شدن منتشر پیشاز آمزالبته در کمتررین تقاضای بهخاطر آینده هفتههای طی یکا

بیاید.پایینکوتاهتر،روزهایوسردهوایدرنتیجهیزمستانماههایدرسوختبرای
قیمت کاهش ضعیفزالبته را اقتصادی فعالیتهای جدید ویروس این نمیخواهد هیچکس نیست. خوبی خبر هم یاد

بیاورد.پایینحدبیشازرایژانربرایتقاضاوکرده
باعث و افزوده آینده ماههای در نفت عرضه مازاد و تقاضا سقوط مورد در نگرانی به سفر محدودیتهای دوباره وضع

برسد.دالر68٫15بهوکاهشیافتهجمعهروزدردرصد10بیشازیکارآمخامنفتقیمتشد
بن عمدهفروشی قیمت آمدن پایین یابد، ادامه شده آغاز جمعه روز در که نفت قیمت کاهش روند متوسطزاگر ین،

میرساند.بشکههردردالر3یرزبهرایکارآمدرآنداخلیقیمت

لبرزااستاناسرسردر4یوروگازوئیلیعتوزایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۹/۰۹ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۱
۱۴۰۰/۰۹/۰۹

http://www.newswire.ir/HIKS6TNJ


)۱۱:۳۸-۰۰/۰۹/۰۹(استکردهیرتغییچهینزبنمصرفوتولیدسیزدهم/دولتدرنفتیفرآوردههایصادراتدروقفهدالیل

ازرکنت بیش مصرف افزایش و کرونا اپیدمی لیت10ل بنرمیلیون پیشفروشزی بن2ین، لیتر نامناسبزمیلیارد وضعیت و قبل دولت در ین
شود.ایجادوقفهنفتیفرآوردهصادراترونددرکهشدموجبسیزدهمدولتابتدایدرکشورسوختیکژاستراتذخایر

خب گزارش شرگزاربه عمومی روابط از نقل به و فارس فعلیری ظرفیت نفتی، فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت
بن بهینهزتولید شرایط در کشور گذشته105-103ین سالهای در شده ارائه آمار برخی متاسفانه است. روز در لیتر میلیون

تولید ظرفیت از لیت115درحالی بنرمیلیون تولید ظرفیت احتساب با که دارد حکایت بنزی تولید سبد در خام ینزین
است.داشتهارقامیزگساربزدرسعینهایی،ینزبنعنوانبهموتور

بن تولید ظرفیت حالی در گذشته سالهای کشورزطی کشور115ین واقعی ظرفیت که است شده عنوان لیتر 103میلیون
آمار این در است. بوده لیتر از10میلیون لیتر بن115میلیون به متعلق اعالمی لیتر میعاناتزمیلیون پاالیشگاه خام ین

تززگا صورت در که است فارس خلیج ستاره وری میلیون سه حداقل روزانه سبد500یق در میتواند اکتانافزا لیتر هزار
بن بنزنهایی یعنی نیستزین مهیا صنعت برای ظرفیتی چنین هماکنون که است شرایطی در این بگیرد. قرار ینموتور

کرد.تولیدکشورداخلدررااکتانافزاازحجماینروزانهنمیتوانو
ش دو تنها حاضر حال تولیدردر به قادر مجموع در امام بندر پتروشیمی و شیمیبافت لیتر2تا1.8کت MTBEمیلیون

نمیتوان افزا اکتان تولید توان میزان و نیاز مورد حجم به توجه با بنابراین بن10هستند؛ لیتر ستارهزمیلیون خام ین
یادآو به الزم کرد. عملیاتی را فارس شرخلیج دیگر در نیز تولیدی حجم همین که است جملهری از پاالیشی کتهای

میگیرد.قراراستفادهموردیزرتبواراکاصفهان،
است؟کردهیرتغییچهیرجاسالدرینزبنتولید*میزان

بهت در گذشته سال در که کرد تاکید باید دیگر سوی حدودراز میانگین صورت به شرایط روز93.5ین در لیتر میلیون
جازبن سال در رقم این که است شده تولید دررین اورهال عملیات انجام و گسترده اساسی تعمیرات حجم باوجود ی

بز حداکثررپاالیشگاههای با بلکه است نکرده تجربه کاهشی روند تنها نه تهران و اصفهان بندرعباس، آبادان، چون گی
روزانه تولید میانگین صورت به بن95ظرفیت، تولید پتانسیل بنابراین است. کرده محقق را لیتر سالزمیلیون در ین

میباشد.مبناهمینبرنیزامسالکهبودهلیترمیلیون103گذشته
شه در اصالحاتی و تغییرات از مجموعهای روند این جاردر سال مهرماه و خلیجریور ستاره پاالیشگاه تقطیر واحد در ی

پاالیش از پیوسته صورت به تا گرفت انجام گا400فارس میعانات بشکه بهزهزار افزایش450ی با و برسد بشکه هزار
شود.افزودهآنتولیداتمیزانبهپاالیشگاهاینخوراکبشکهایهزار50

شد؟متوقفسیزدهمدولتدرنفتیفرآوردههایصادرات*چرا
بن مصرف میانگین که کرد اذعان باید نیز صادرات روند در آمده پیش ابهام روزانهزدرخصوص گذشته سال در 75.5ین

نیز روزانه تولید میانگین و لیتر قراردادهای93.5میلیون از لیتر میلیارد دو به نزدیک همچنین است، بوده لیتر میلیون
است.نشدهمحققفروش
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جا سال در کنتراما به توجه با و بنری روزانه مصرف کشور، سطح در شده ایجاد ایمنی شرایط و کرونا اپیدمی ینزل
روزانه به تصاعدی رشد یک با امسال ماه هشت سال86در مصرف میانگین به نسبت که است رسیده لیتر میلیون

است.یافتهافزایشلیترمیلیون10ازبیشبهگذشته
جا سال در اینکه به توجه بنربا تولید مازاد بهزی موجودی8ین افزایش به قانونی تکلیف براساس رسیده، لیتر میلیون

مخا استراتزذخایر استراتژن ذخایر که است درحالی این است؛ شده داده تخصیص کشور سوخت بهژیک سوخت یک
آن عملیات هماکنون که گذشته سال پیشفروشهای همچنین و مصرف و تولید تراز به توجه عدم دولتواسطه به ها

بود.رسیدهصفربهاست،شدهمنتقلسیزدهم
مدی با تا بود عقالنی و منطقی بازنگربنابراین و اینریت به بیشتر خسارتهای ایجاد از صادرات روند و قراردادها ی

بن مصرف رویه افزایش با کشور دیگر بار تا شود ممانعت بهزصنعت مجدد بیبرنامه صادرات و تولید میزان ین،
نشود.تبدیلینزبنواردکننده

بن مصرف رشد مسیر که کرد تاکید جازباید ماه و گذشته ماه در که ازرین بیش به روزانه رسیده90ی لیتر میلیون
بن قاچاق افزایش آن موازات به و صادرات کاهش موضوع بنابراین است. موضوع این موید خود موضوعیتزاست، ین

است.مستنداطالعاتبهاستنادبدونوکارشناسیرغیخصوصایندرشدهحرمطادعاهایواظهاراتونداشته
پیام/انتهای

)۱۱:۵۳-۰۰/۰۹/۰۹(ینزبنقیمتبردنپایینبرایبایدنزدنپاودست

آم جمهور رییس بایدن، انتقاداترجو با بنزیکا قیمت افزایش دلیل به برایزیادی چندانی کار تواند نمی مدت کوتاه در اما شده روبرو ین
دهد.انجامقیمتهابردنپایین

آم جمهور رییس ایسنا، گزارش گربه سه مدت کوتاه در تاثیزیکا برای بنرگذارینه قیمتهای روی اینزی نخست دارد: ین
بز نفت تولیدکننده کشور یک علیه سالرکه در عراق که این از پس کند. جنگ اعالم قیمت1990گ کرد، حمله کویت به

آم که این از پس و کرد پیدا افزایش خواهدرنفت فرماندهی کویت از عراق کردن بیرون برای را ائتالفی کرد اعالم یکا
بیشت افزایش شرکرد، آن نتیجه و کرد پیدا سالوی نفت قیمت بود1990ک موقتی قیمت افزایش این عملیاتزبود. یرا

فو تاثیر که نظامی اقدام گونه هر اما نشد طوالنی بزرنظامی کننده عرضه یک روی بهری تواند می باشد، داشته گ
دهد.تغییرراینزبنقیمتمتعاقباونفتقیمتسرعت

آم جمهور رییس که این بنردوم مالیاتهای تغییر با تواند می بنزیکا قیمت گزین، این اما دهد تغییر را بعیدزین هم ینه
بن مالیات فدرالزاست. سال18.4ین از و است گالن هر در بن1993سنت مالیات افزایش است. نکرده پیدا ینزافزایش

دشوا اقدام سیاسی لحاظ بنراز قیمت افزایش برای ممکن مکانیزم یک این بنابراین بود خواهد مکانیزمزی اما است ین
نیست.محتملی

استدهکریتغییرچهینبنزمصرفوتولیددهم/سیزدولتدرنفتیدههایفرآوراتصادردروقفهدالیلس:فار|خبرخبرادامهادامه
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بن مالیات که این گزمگر دو شود. داده کاهش بنزین قیمت افزایش به معموال قبلی گزینه اما شود. می منجر ینهزین
آم جمهور رییس که آزادسارسوم کرد، اعالم گذشته هفته استراتزیکا نفت ذخایر از نفت هفتهژی بایدن جو است. یک

بن قیمت بردن پایین منظور به کرد اعالم استرات50ین،زگذشته نفت ذخایر از نفت بشکه میژمیلیون برداشت یک
کند.

استرات نفت آمژذخایر نگهداریک ظرفیت با مجازریکا بز727ی بشکه، استراترگترمیلیون نفت ذخایر جهانژین یک
نمکی غارهای در ذخایر این مکزاست. خلیج ساحلی خط در نگهدازیرزمینی آزادساریکو برای تصمیم میشوند. یزی

استرات نفت ذخایر از انرژنفت حفظ و سیاست قانون تحت شرایطژیک در و است جمهور رییس اختیارات تحت ی،
شود.میبرداشتذخایراینازنفتی،راضطرا

اضطرا شرایط در استفاده ذخایر، این ایجاد از آمرهدف به نفت واردات قطع صورت در و جالبری نکته یکاست.
اضطرا واژه استراتردرباره نفت ذخایر که است این وژی اند گرفته قرار استفاده مورد سیاسی اهداف برای معموال یک

استرات نفت ذخایر از برداشت برای ای بهانه عنوان به بارها و بارها قیمتها افزایش از کردهژسیاستمداران استفاده یک
اند.

استرات نفت ذخایر از برداشت صورت هر بنژدر قیمتهای بر موقتی تاثیر تواند می کهزیک زمانی تا البته باشد داشته ین
باشد.نفتعرضهکمبودقیمتها،رفتنباالاصلیعامل

آم نفت کوویدرتولید شیوع زمان از با11حدود19یکا مقایسه در روز در بشکه روز12.3کوردرمیلیون در بشکه میلیون
سال آم2019در نفت تولید رود می انتظار است. سالربوده در با2022یکا شزبا حفارگشت بهرکتهای میلیون11.9ی،

آم نفت تولید دورنمای هرچند کند. رشد روز در همچنانربشکه اما دهد می نشان را آینده سال در تولید افزایش یکا
داشت.2019سالدرکهاستتولیدیکوردرازکمتر

انر امنیت ارشد مشاور اشتاین، هوچ آمژآموس خارجه وزارت جهانی شبکهری با مصاحبه در دوشنبه روز CNBCیکا
آم بیشترگفت: میزان حتی است آماده استراتریکا نفت ذخایر از نفت آمژی کند. آزاد داردریک نفت کافی اندازه به یکا

بیشت نفت کند.رتا عرضه از32ی بشکه استرات50میلیون ذخایر از سواپ قالب در نفت بشکه خواهندژمیلیون آزاد یک
شوند.گرداندهربذخایربهبایدیردیگمقطعدروشد

و نشست آستانه در اظهارات مطزاین پالس اوپک بهریران تولید افزایش برنامه درباره آن طی است قرار که شده ح
گی400میزان تصمیم تولید کاهش حتی یا آن توقف ژانویه، در روز در بشکه دررهزار اظهارات این همچنین شود. ی

مط انررحالی اطالعات اداره که شده آمژح آزادساری و اخیر قوانین کرد اعالم استراتزیکا نفت ذخایر اینژی میزان یک
کرد.خواهدنصف2032سالتاراذخایر

شامل ذخایر از قانون87.6برداشت تحت بشکه سالزمیلیون بین مشاغل و میلیون160و2023تا2028یرساخت
است.حزبیدوبودجهقانونوایجادهنقلوحملترمیمقانونتحتبشکه

انر اطالعات اداره پرایس، اویل گزارش اساس آمژبر استراتری نفت ذخایر سطح اگر کرد اعالم سالژیکا تا 2032یک
کرد.خواهدنزول1983سالمارسازسطحینرپایینتبهشود،نصفواقعا

پیامانتهای
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یرخبپایگاه

تاکنندجوییصرفهمردممیشود/خاموشکشوردرصد25نسوزانیم،مازوتاگرعباسی:یدونرفعصرایران؛باگووگفتدر
)۱۴:۱۰-۰۰/۰۹/۰۸(کنیمصادرگازوئیلبتوانیم

.کنیمتحملیرمقدانیزراآلودگیبایدبمانیمزندهمیخواهیمومیخواهیمگرمااگر

انر کمیسیون سردژعضو زمان در تهران هوای آلودگی گفت: تهران هوای آلودگی به اشاره با اسالمی، شورای مجلس ی
فی ای پدیده هوا گازشدن و گازوئیلی که ها خانه موتور اقسام و انواع حاضر حال در است. فعالیتزیکی هستند ی

شب هستند دودزا اکثرا که فرسوده های کامیون هستند، تردد حال در خیابان در ها سیکلت موتور انواع و کنند می
باعث عوامل این باشد؛ شب از کمتر آلودگی شاید باشند ها خیابان در روز ها کامیون این اگر و دارند تردد اجازه ها

خا مجاز حد از همین برای و ماند می پایین آلودگی این نیاید هم باد و باشد سرد هوا وقتی و شود می هوا جرآلودگی
شود.می

گفترف در عباسی نیرویدون در مازوت سوخت مصرف از را مردم افزود: مطلب این بیان با ایران عصر با ووگو گاهها
رود.میفروخاموشیدرکشوردرصد25نکنیممصرفمازوتیم،رداکمگازکهزمانیاگرنترسانیم؛صنایع

نکند.ایجادآلودگیمیکنیم،استفادهمازوتازوقتیبتوانیمتادهیمانجامهمزمانراکاردوبایدماداد:ادامهوی
به را مازوت ناخالص عناصر مشخص زمان مدت در و کند شروع نفت وزارت که، این مثالزاول برساند؛ استاندارد یر

ازوگ را این6تا3گرد هم دارند آمد و رفت اقیانوس در که ها کشتی برای حتی برسانیم، درصد نیم به باید درصد
که، آن دوم و بیاورد پایین را کوره نفت های ناخالصی که کند تالش باید هم نفت وزارت شود. رعایت باید استاندارد

کنند.استفادهفیلترازکهکنددیکتههاگاهونیربهبایدنیرووزارت
مدی باید ما االن گفت: اسالمی شورای مجلس در کازرون و کوهچنار مردم نیررنماینده در مازوت که کنیم هاییویت گاه

شود.استفادهاست،مسکونیمناطقازدورکه
.کنیمیترمدیراآنبایدفقطواستناپذیراجتنابمازوتازاستفادهکرد:تاکیدعباسی

کنند، استفاده فیلتر از و بگیرند را مازوت های ناخالصی این توانند نمی نیرو و نفت وزارت حاضر حال در کرد: بیان وی
محیط فکر به اگر کنیم می توصیه مردم به مدیزپس هستند راریست گاز مصرف خودشان و باشند داشته مصرف یت

نشویم.متضررمقداراینماوبرسدصنایعوهاگاهونیربهگازتابیاورندپایین
بیشت شود می سرد هوا که زمانی گفت: خانگی مصارف در جویی صرفه بر تاکید با انررعباسی مصرف مصارفژین در ی

کرد.رهاسرمادررامردمشودنمیچراکهکنند،میقطعراصنایعوگاهونیرگازمردم،گازتامینبرایواستخانگی
انر مصرف در جویی صرفه و کنیم کمک کشور اقتصاد به مردم باید امروز شرایط در گفت: بتوانیمژوی تا باشند داشته ی

.کنیمصادرگازوییل
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نیر و صنایع از درصد چند حاضر حال در که سوال این به پاسخ در کنندوعباسی می استفاده مازوت از تهران در ها گاه
تهران در صنایع سوزندانزگفت: موافق من کنند. می استفاده گازوییل و گاز از بلکه کنند، نمی استفاده مازوت از یاد

شود.استفادهاستاندارمازوتازبایدمعتقدمونیستمهمگازوییل
.کنیمتحملیرمقدانیزراآلودگیبایدبمانیمزندهخواهیممیوخواهیممیگرمااگرکرد:نشانخاطروی

ایراندیدهبانروزنو،دلگرم،،۲۴اقتصاداقتصادنیوز،پوش،رسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۱۷-۰۰/۰۹/۰۸(کنیم؟چهماندهدسترویخامنفتبا

تح به توجه گاربا میعانات و نفت صادرات وزیم پتروپاالیشگاهی صنعت توسعه جهت را خام نفت صادراتی ظرفیت از بخشی میتوان ی،
کرد.صرفپاالیشگاهی

م گزارش به همایونی؛ شادی - کلیراقتصادآنالین حالت در مجلس پژوهشهای صنعت3کز توسعه برای اصلی رویکرد
مط کشور در دومرپتروپاالیشگاهی سوخت، صادرات و تولید رویکرد با پاالیشگاهی واحدهای احداث نخست است. ح

و ارتقا سوم و پتروشیمی محصوالت و سوخت صادرات و تولید رویکرد با پتروپاالیشگاهی جدید واحدهای احداث
است.بیشترافزودهارزشباموادتولیدبرایکشورموجودپاالیشگاههایپیچیدگیافزایش

ساخته گذشته سالیان در کشور پاالیشگاههای عمده شدهاند. احداث ایران غربی نیمه در کشور پاالیشگاههای تمامی
است.شدهتولیدمداروارداخیراخلیجفارسستارهپاالیشگاهتنهاواستشده

حدود در کشور پاالیشی شده طراحی حدود2ظرفیت ساالنه و است روز در بشکه روز1.9میلیون در بشکه میلیون
میشود.پاالیشکشوردرفرآوردهصادراتوداخلمصرفجهتیزگامیعاناتوخامنفت

تح به توجه گاربا میعانات و نفت صادرات صنعتزیم توسعه جهت را خام نفت صادراتی ظرفیت از بخشی میتوان ی،
کلی حالت در کرد. صرف پاالیشگاهی و کشور3پتروپاالیشگاهی در پتروپاالیشگاهی صنعت توسعه برای اصلی رویکرد

است.حرمط
جدید واحدهای احداث دوم سوخت، صادرات و تولید رویکرد با پاالیشگاهی واحدهای احداث نخست
پیچیدگی افزایش و ارتقا سوم و پتروشیمی محصوالت و سوخت صادرات و تولید رویکرد با پتروپاالیشگاهی

است.بیشترافزودهارزشباموادتولیدبرایکشورموجودپاالیشگاههای
خنثیسا جهت گفت میتوان سوخت صادرات و تولید رویکرد با پاالیشگاهی واحدهای احداث خصوص مقابلهزدر و ی

تح گاربا میعانات و نفت فروش با مرتبط گزیمهای از یکی مصرفزی، پاالیشگاههای احداث کشور روی پیش ینههای
گا میعانات و بنزنفت نظیر سوختی فرآوردههای صادرات هدف با کشور در دیگرزی سوختهای انواع و گازوئیل ین،

جایگ سوخت با خودروهای گسترش به توجه با که کرد خاطرنشان باید البته تازاست. برقی خودروهای و جدید ین
بن2045افق صادراتی بازارهای حجم دنیا، در بازارزمیالدی مسئله و داشت نخواهد توجهی قابل رشد گازوئیل و ین

گا…بتوانیمتاکنندجوییفهصردممرمیشود/خاموشکشورصددر25انیم،نسوزمازوتگراعباسی:یدونفران:ایرعصر|خبرخبرادامهادامه
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مهمت از یکی سوختی صادراترمحصوالت و تولید هدف با پاالیشگاهی جدید واحدهای احداث رویکرد در چالشها ین
کنت همچنین بود. خواهد دررسوخت سوخت مصرف رشد به توجه با کشور در سوخت مصرف کامال3ل اخیر دهه

کرد.خواهدتامینراکشورداخلسوختنیازصرفاجدیدپاالیشگاهصورتاینغیردریرازاستحیاتی
سیراف پاالیشگاه ورودی ظرفیت نمونه عنوان گا480به میعانات روز در بشکه سرمایهزهزار گرفتن نظر در با که است ی

گردش دال1.2در هرمیلیارد و سرمایهگذازی دال3.3یرینه هرمیلیارد و بهرهزی دال390ینه اولرمیلیون فاز در ی،
حدود نیاز مورد سرمایه کل پروژه گا4.9این میعانات ورودی خوراک میشود. برآورد دالر پاالیشگاهزمیلیارد این ی

معادل کا350ساالنه حدودرروز (19.6ی تن رو480میلیون در بشکه گازهزار میعانات پاالیشگاهز) این خروجی و ی
مایع،466.3ساالنه گاز تن سبک،4.45هزار نفتای تن سنگین،6.9میلیون نفتای تن کروسن3.54میلیون تن میلیون

بود.خواهدگردوگتنهزار70وجربپایینباقیماندهموادتنهزار78گازوئیل،تنمیلیون3.98)،تجسوخت(
بن واحد اخداث صورت هرزینسازدر ازای به پرو.ژه، دوم فاز در تولیدی سنگین و سبک نفتای خوراک از استفاده با ی

حدود120 پاالیشگاه به ورودی خوراک روز در بشکه بن2750هزار سال در تن حدودزهزار به نیاز و شد خواهد تولید ین
ه300 دالر سرمایهگذازمیلیون هرینه بنابراین است. سرمایهگذازی بنرینه واحد برای میعاناتزینسازی پاالیشگاه ی

ورودیزگا خوراک با گا480ی میعانات روز در بشکه حدودزهزار ه1.2ی کل لذا است. دالر سرمایهگذازمیلیارد یرینه
شد.خواهددالرمیلیارد6.1حدودیزینسازبنواحدهمراهبهپاالیشگاهاحداث

دیگ رویکرد پتروپاالیشگاهها خنثیسارساخت جهت که است تحزی با مقابله و وری نفت فروش با مرتبط یمهای
گا نظیرزمیعانات شیمیایی محصوالت تولید سوخت، تولید بر عالوه رویکرد این در دارد. قرار کشور روی پیش ی
گرفت.خواهدبردرراپتروپاالیشگاههاازخروجیموادازتوجهیقابلبخشنیزالفینهاوآروماتیکها

عنوان به سیراف پاالیشگاه سنگین و سبک نفتای خروجی از میتوان سیراف پاالیشگاه احداث واحد1برای خوراک -
بن تولید هدف با آروماتیک یازپتروشیمی (پلی2ن-تولوئن-زایلنها الفینها پلی تولید هدف با بخار کراکر پتروشیمی -

کرد.پیکربندیراپتروپاالیشگاهیواحدیکوکرداستفادهپروپیلن)پلیواتیلن
هر ازای به سیراف، پاالیشگاه پروژه دوم فاز در سنگین نفتای خوراک با آروماتیک پتروشیمی واحد احداث صورت در

حدود120 پاالیشگاه ورودی خوراک روز در بشکه بن690هزار سال در تن وزهزار شد خواهد تولید زایلنها ن-تولوئن-
حدود به ه770نیاز دالر سرمایهگذازمیلیون بخاررینه کراکر پتروشیمی واحد احداث صورت در دیگر طرف از است. ی

پلیم واحدهای همراه به نفتا خوراک هرراز ازای به پروپیلن) پلی و اتیلن (پلی الفینها پلی تولید هدف با یزاسیون
حدود120 پاالیشگاه به ورودی خوراک روز در بشکه و800هزار اتیلن پلی سال در تن پلی400هزار سال در تن هزار

است.یرسرمایهگذاینهزهدالرمیلیارد2.6حدودبهنیازوشدخواهدتولیدپروپیلن
ظرفیت با سیراف پتروپاالیشگاه ساخت برای گا480بنابراین میعانات خوراک روز در بشکه پیکربندیزهزار نوع دو با ی

پلیم واحدهای همراه به بخار کراکر پتروشیمی و آروماتیک حدودرپتروشیمی ترتیب به دالر15.4و8یزاسیون میلیارد
است.نیازیرسرمایهگذاینهزه

ایمو عنوان با متحد ملل دربانوردی بینالمللی سازمان طرف از شده اعمال جدید مقررات به توجه میزان2020با باید
کوروگ (نفت سوخت در باهگرد کشتیهای در ازر) کانتینربر و به3.5ی توجه0.5درصد با همچنین یابد. کاهش درصد

کنیم؟چهماندهدسترویخامنفتبااقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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افق در پاالیشگاهی فرآوردههای تقاضای در تغییر ت2045به دنیا در پاالیشگاهیرمیالدی تولیدی محصوالت کیب
گ درصد کرد خواهند سعی آینده در پاالیشگاهها لذا کرد خواهد تغییر نیز کشور در محصوالتوموجود در موجود گرد

را خود محصوالت خروجی در تولیدی کوره نفت میزان تا کرد خواهند تالش دیگر طرف از و دهند کاهش را خود
بهرهو تا دهند دیگرکاهش فرآیندهای در را خود تولیدی کوره نفت یا یابد بهبود پاالیشگاه اقتصادی بهری تبدیل ی

ب پایین باقیمانده مواد و کوره نفت لذا کتتد. تر ارزش با شیمیایی ظرفیترمواد که هستند محصوالتی از تقطیر ج
دارند.یرپلیموشیمیاییمحصوالتتولیدبرایخوبی

)۱۶:۴۳-۰۰/۰۹/۰۸(استسیزدهمدولتمهمرسالتهایازپاالیشیظرفیتافزایشنفت:یرزو

تزو با نفت نفتیأیر فرآوردههای تولید مصرف افزایش درباره است، سیزدهم دولت مهم رسالتهای از پاالیشی ظرفیت افزایش اینکه بر کید
داد.هشدارکشور

امروز اوجی جواد شانا، خبرنگار گزارش آذرما(به هشتم شهدوشنبه، سرمایهگذاران با نشست در پتروپاالیشر) کتهای
تالشهای تاکنون گفت: طزکشور و پروژهها این و است شده انجام همهریادی سویی از شدند، واگذار سرانجام حها

ج بنردر مصرف شاید نبود کرونا اگر که گفت بتوان شاید که هستند کشور پاالیش ظرفیت اززیان بیش کشور در ین
است.روزدرلیترمیلیون106تولیدمانکهحالیدربودروزدرلیترمیلیون120

سرمایهگذا کشور پاالیش ظرفیت افزایش حوزه در هم اخیر سال چند در داد: ادامه طروی و نشده بهری حها
حربهرهبردا فرمان دست همین با اگر و است نرسیده طری و کنیم برایرکت امروز که دغدغهای بمانند زمین هم حها

مصرفرکس نصف مقدار به باید آینده سال سه تا دو و میشود هم فرآوردهها حوزه وارد مرور به دارد وجود گاز ی
باشیم.داشتهوارداتکشور،فرآورده

تزو با نفت است،أیر پاالیشی ظرفیت افزایش آن مهم رسالتهای و سیزدهم دولت برنامههای از یکی اینکه بر کید
ط است، آمده کار پای نظام موضوع این برای کرد: داراظهار هم الزم مجوز و شده مصوب زحماترحها خوشبختانه و یم

دارد.فاصلهمطلوبحدباهمچنانپروژههاپیشرفتهرچندشدهکشیدهیادیز
رئیسجمهو اینکه بیان با رهبراوجی معظم مقام با هم مکاتباتی باره این در هم درری دغدغهای اگر که است داشته ی

تع کشور پاالیشی ظرفیت کرد: بیان میشود، برطرف باشد خوراک حملرتامین بخش در مصرف و ندارد چندانی یف
نیر و صنایع در استفاده و نقل طوو این بنابراین است افزایشی بهرهبردارگاهها به باید همرحها نفت وزارت و برسد ی

میشود.گزارربباریهماهسهتادوهرهمکرمشتنشستهایاینمیکند،حمایت
میشود.کتهارشدیگربهیرواگذاومجوزلغوشاملنرودپیشکههمطرحیهرکهکرداعالمهمچنینوی

گا میعانات خوراک با پروژه سه شامل پتروپاالیشی پروژه هشت مسئوالن نشست، این ادامه بازدر پروژه پنج و ی
کردند.ارائهنفتیرزوبهگزارشیخامنفتخوراک

کنیم؟چهماندهدسترویخامنفتبااقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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پخشوپاالیشملیکترشسازمانآنالین/نفتخبر،ینرآخیا،رآبازاری،رفوبورسارانیکو،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهمیزان،ایرنا،یرگزارخبدیگر:منابع
نفتیفرآوردههای

)۱۹:۱۹-۰۰/۰۹/۰۸(بورسشاخصنزولروزدردارایکمکاهشویکمپاالیشافزایش

با پاالیشیکم صندوق واحد هر ارزش معامالت پایان در و رسید پایان به مثبت هفته روز سومین در امروز یکم، پاالیش درصد0.33صندوق
قبل معامالتی روز به نسبت و70رشد کاهشر310هزار با اما دارایکم، شد، معامله گذشته0.37یال معامالتی روز به نسبت هزار11درصدی

شدمعاملهتومان186و

سب بازار معامالت شروع در هفته معامالتی روز سومین در تهران بورس کل شاخص ، بورس نبض گزارش شد،زبه پوش
با سرمایه بازار امروز معامالت پایان در و4یزشراما و100هزار میلیون یک سطح در قرار363واحدی واحد هزار

سبزت شتران سرگرفت. روز در نماد بیشترین که بود نمادهایی جزو نیز پاالیش نماد و بود امروز بورس ارزشرخ ین
داد.اختصاصخودبهرامعامالت

نگهدا را صندوق این هنوز فروش از سال یک از بعد که االنرسهامدارانی اند، کرده متحمل29یانزی را درصدی
شدهاند.
شب تبرنماد نفت (پاالیش افتزیریز با کاهش0.73) با بندرعباس) نفت (پاالیش شبندر و و0.49درصدی درصدی

اصفهان نفت پاالیش با(نماد شتران0.17شپنا) نماد و رساندند پایان به را امروز کاهش نفترش(درصد پاالیش کت
بود.مثبتنمادتنهارشددرصد0.89باتهران)

یکم پاالیشی دوشنبه1400آذرماه8ارزش ماه8امروز پاالیش1400آذر از واحد هر پایانی قیمت پاالیش سهم معامالت
رشد با گذشته1.05یکم معامالتی روز به نسبت و7درصدی ارزش31هزار تا شد معامله دومین500تومان از واحد

ETFبه و3دولتی جا515میلیون روز معامالت در البته کند. پیدا افزایش آخرهزارتومان شدهری معامله قیمت ین
شد.معاملهتومان990وهزار6گذشتهمعامالتیروزبهنسبتدرصدی0.26کاهشبایکمپاالیشازواحدهربرای

قیمت به متقاضیان به صندوق این از واحد هر که است حالی در مجموع10این در و تومان به500هزار آن از واحد
بود.شدهفروختهتومانمیلیون5قیمت

کاهش با دارایکم از واحد هر پایانی شد؟قیمت چقدر دارایکم گذشته0.37ارزش معامالتی روز به نسبت 11درصدی
و ارزش186هزار تا شد معامله اولین200تومان از بهETFواحد و237میلیون2دولتی پیدا200هزار کاهش تومان

جا روز معامالت در البته آخرکند. کاهشری با دارایکم از واحد هر برای شده معامله قیمت به0.95ین نسبت درصدی
شد.معاملهتومان121وهزار11معامالتروز
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)۰۹:۲۰-۰۰/۰۹/۰۹(کتهارشسایربهیرواگذاووبازدهکمپاالیشگاهیهایحرطمجوزلغوداد:خبرنفتیرزو

داد.خبرکتهارشسایربهبازدهکمهایحرطیرواگذاومجوزلغوازهاپاالیشگاهظرفیتافزایشلزومبهاشارهبانفتیرزو

خب پایگاه گزارش شربه سرمایهگذاران با نشستی در اوجی جواد ، پرس بورس تصمیمری به اشاره با پتروشیمی کتهای
بن مصرف شاید ، کرونا شیوع عدم صورت در گفت: پاالیش ظرفیت افزایش برای اززدولت بیش در120ین لیتر میلیون

است.روزدرلیترمیلیون106فعلیتولیدظرفیتکهحالیدر.بودروز
کس دغدغه ، روند این ادامه با افزود: طوروی به میشود. هم فرآوردهها حوزه وارد مرور به گاز سهری یا دو طی که ی

شود.انجامواردات،فرآوردهمصرفنصفمقداربهبایدآیندهسال
تع پاالیشی ظرفیت داد: ادامه نیرراوجی و صنایع در استفاده و نقل و حمل بخش در مصرف و ندارد چندانی گاههاویف

ط این بنابراین است. بهرهبردارافزایشی به نفت وزارت حمایت با باید نرودرحها پیش که هم طرحی هر برسد. ی
میشود.کتهارشدیگربهیرواگذاومجوزلغوشامل
t.me/boursepressir:پرسبورساصلیتلگرام

)۱۲:۳۹-۰۰/۰۹/۰۹(سوزانیممیسوختجهانیمتوسطبرابر2/گازوییلدرصدی61وینزبنمصرفدرصدی265رشد

میشود.مصرفگازوییللیتر0.88حدودوینزبنلیتر0.95حدودروزانهنفرهرازایبهایراندر

بن مصرف میزان این با ایران همایونی؛ شادی - تقزاقتصادآنالین نفر هر ازای به گازوییل و متوسط2یبارین برابر
این سوخت مصرف دارد. مصرف م2جهانی برآورد طبق و شده نیز بیشتر گذشته سالهای طی ایران در کزرسوخت

است.رسیدهدرصد265حدودبهگذشتهسال30درینزبنمصرفرشدمجلس،پژوهشهای
ت کشورهای که است حالی در درراین فرانسه و آلمان بن30کیه، مصرف در منفی رشد گذشته کردهاندزسال تجربه را ین

کردهاند.لرکنتراخودینزبنمصرفو
ازرکنت دیگر برخی و شده پاالیشگاهی واحدهای از برخی شدن بسته باعث اروپا در سوخت مصرف میزان ل

شدهاند.)Bio-refinery(یستیزپاالیشگاههایبهتبدیلودادهفرآیندتغییرنیزپاالیشگاهها
در گازوییل مصرف رشد حدود30همچنین کشور در گذشته در61سال گازوییل مصرف که حالی در است بوده درصد

ت30 در اخیر حدودرسال بن210کیه مصرف برخالف و است کرده رشد تزدرصد در سوخت مصرف رشد عمده کیهرین
در روسیه و فرانسه آلمان، نظیر اروپایی کشورهای دیگر طرف از و است بوده گازوییل مصرف به اخیر30مربوط سال

دارند.نگاهثابتیبارتقوکردهلرکنتنیزراخودگازوییلمصرفتوانستهاند
منتخبکشورهایوایراندرینزبنوگازوییلمصرفمیزانمقایسه
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ن اینکه به توجه بنربا مصرف طیزخ ایران در گازوییل و و30ین داشته صعودی روند گذشته بن265سال در ینزدرصد
کنت61و عدم صورت در است؛ داشته رشد گازوییل در واردکنندهردرصد به دوباره ایران آینده، سالهای در مصرف ل

شد.خواهدتبدیلمنطقهدرسوخت
جل برای ابزارگیوبنابراین با مصرف رشد این باید سوخت به ایران وابستگی از جایگری سوختهای توسعه نظیر ینزی

بهرهو افزایش عنوانرجدید، به آینده سالهای در عمومی حملونقل از استفاده و سوخت یارانه هدفمندی خودروها، ی
شود.استفادهسوختمصرفلرکنتوکاهشراهکار

اخیرسال30درمنتخبکشورهایوایراندرگازوییلوینزبنمصرفروند

سازمان

)۱۳:۱۶-۰۰/۰۹/۰۸(استنیافتهکاهشکشوردرینزبنتولید

خبرش و اجتماعی شبکههای در شده منتشر ادعاهای درخصوص ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی یرکت
بن تولید کاهش کرد.زبرمبنای ارائه را توضیحاتی عمومی افکار تنویر جهت سوخت قاچاق پدیده افزایش و کشور در ین

ش گزارش بنربه تولید فعلی ظرفیت ایران، نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی بهینهزکت شرایط در کشور ین
تولید103-105 ظرفیت از درحالی گذشته سالهای در شده ارائه آمار برخی متاسفانه میباشد. روز در لیتر 115میلیون

لیت بنرمیلیون تولید ظرفیت احتساب با که دارد حکایت بنزی تولید سبد در خام بنزین عنوان به موتور نهایی،زین ین
است.داشتهارقامیزگساربزدرسعی

بن تولید ظرفیت درحالی گذشته سالهای کشورزطی کشور115ین واقعی ظرفیت که است شده عنوان لیتر 103میلیون
آمار این در است. بوده لیتر از10میلیون لیتر بن115میلیون به متعلق اعالمی لیتر میعاناتزمیلیون پاالیشگاه خام ین

تززگا صورت در که میباشد فارس خلیج ستاره وری میلیون سه حداقل روزانه در500یق میتواند اکتانافزا لیتر هزار
بگیرد.قرارینموتورزبنیعنیینزبننهاییسبد

را اکتانافزا از حجم این روزانه نمیتوان و نیست مهیا صنعت برای ظرفیتی چنین هماکنون که است درشرایطی این
کرد.تولیدکشورداخلدر

ش دو تنها حاضر وردرحال میلیون یک تولید به قادر مجموع در امام بندر پتروشیمی و شیمیبافت تا800کت هزار
لیتر نمیتوانMTBدومیلیون افزا اکتان تولید توان میزان و نیاز مورد حجم به باتوجه بنابراین لیتر10هستند؛ میلیون

یادآوزبن به الزم کرد. عملیاتی را فارس خلیج ستاره خام شرین دیگر در نیز تولیدی حجم همین که است کتهایری
میگیرد.قراراستفادهموردیزرتبواراکاصفهان،جملهازپاالیشی

انیمسوزمیسوختجهانیمتوسطابربر2/گازوییلصدیدر61وینبنزمصرفصدیدر265شدراقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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بهت در گذشته درسال که کرد تاکید باید دیگر سوی حدودراز میانگین صورت به شرایط روز93/5ین در لیتر میلیون
جازبن سال در رقم این که است شده تولید دررین اورهال عملیات انجام و گسترده اساسی تعمیرات حجم علیرغم ی

بز حداکثررپاالیشگاههای با بلکه است نکرده تجربه کاهشی روند تنها نه تهران و اصفهان بندرعباس، آبادان، چون گی
است.کردهمحققرالیترمیلیون95روزانهتولیدمیانگینصورتبهظرفیت،
میباشد.مبنابرهمیننیزامسالکهبودهلیترمیلیون103گذشتهسالدرینزبنتولیدپتانسیلبنابراین

شه در اصالحاتی و تغییرات از مجموعهای روند این در که است ذکر به جارالزم سال مهرماه و تقطیرریور واحد در ی
پاالیش از پیوسته صورت به تا گرفت انجام فارس خلیج ستاره گا400پاالیشگاه میعانات بشکه بهزهزار هزار450ی

شود.افزودهآنتولیداتمیزانبهپاالیشگاهاینخوراکایبشکههزار50افزایشباوبرسدبشکه
بن مصرف میانگین که کرد اذعان باید نیز صادرات روند در آمده پیش ابهام روزانهزدرخصوص گذشته سال در 75/5ین

نیز روزانه تولید میانگین و لیتر قراردادهای93/5میلیون از لیتر میلیارد دو به نزدیک همچنین است، بوده لیتر میلیون
است.نشدهمحققفروش

جا سال در کنتراما به باتوجه و بنری روزانه مصرف کشور، سطح در شده ایجاد ایمنی شرایط و کرونا اپیدمی ینزل
روزانه به تصاعدی رشد یک با امسال ماه هشت سال86در مصرف میانگین به نسبت که است رسیده لیتر میلیون

است.یافتهافزایشلیترمیلیون10ازبیشبهگذشته
جا سال در اینکه به بنرباتوجه تولید مازاد بهزی موجودی8ین افزایش به قانونی تکلیف براساس رسیده، لیتر میلیون

مخا استراتزذخایر استراتژن ذخایر که است درحالی این است؛ شده داده تخصیص کشور سوخت سوختژیک یک
آن عملیات هماکنون که گذشته سال پیشفروشهای همچنین و مصرف و تولید تراز به توجه عدم دولتبواسطه به ها

بود.رسیدهصفربهاست،شدهمنتقلسیزدهم
مدی با تا بود عقالنی و منطقی بازنگربنابراین و اینریت به بیشتر خسارتهای ایجاد از صادرات روند و قراردادها ی

بن مصرف رویه افزایش با کشور دیگر بار تا شود ممانعت بهزصنعت مجدد بیبرنامه صادرات و تولید میزان ین،
نشود.تبدیلینزبنواردکننده

بن مصرف رشد مسیر که کرد تاکید جازباید ماه و گذشته ماه در که ازرین بیش به روزانه است،90ی رسیده لیتر میلیون
است.موضوعاینمویدخود

بن قاچاق افزایش آن موازات به و صادرات کاهش موضوع مطزلذا ادعاهای و اظهارات و نداشته موضوعیت حرین
است.شدهعنوانمستنداطالعاتبهاستنادبدونوکارشناسیرغیخصوصایندرشده
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