بولتن خبر ی شرکت ملی
پا الیش و پخش

۱۴۰۰/۱۰/۲۲
ارتباطات و اطالع رسانی

خبرگزار ی
دورانی که وزارت نفت از متخصصین خا لی شد /سیاسیتر ین انتصابات نفتی در در زمان زنگنه بود
۲

پایگاه خبر ی نما ،نگاه اقتصاد

میزگرد "آثار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها"  | 3 -از هر طرف به طر ح ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها
نگاه کنیم کشور متضرر میشود+فیلم
۱

۸

پایگاه خبر ی می متا لز

دستور ویژه تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در میناب صادر شد
۷

۴

۱۲

خبرگزار ی موج ،صدا و سیما ،فارس /پایگاه خبر ی دانا ،صبح ساحل ،تجارت جنوب آنالین ،اعتماد آنالین

سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی همراه با سهمیه بهمن وار یز میشود

۱۳

 ۲۳خبرگزار ی رسا /پایگاه خبر ی راهبرد معاصر ،همشهر ی آنالین ،مثلثآنالین ،ملیت ،عصر صنعت ،تجارت آنالین ،صنعت ماشین ،دنیای خبر ،با
اقتصاد ،گسترش ،بورسان ،تیتر یک ،طال ،بازار آر یا ،بازارنیوز ،سیتنا ،شهرآرا آنالین ،آخر ین خبر ،پدال نیوز ،خودروکار ،گسترش صمت  -آنالین ،فرتا ک نیوز

تعطیلی سه روزه جایگاه سی ان جی در مروست
۱

پایگاه خبر ی یزد فردا

قیمت بنز ین در سالهای در جنگ چقدر بود؟
۲

۲

۱۴

۱۵

پایگاه خبر ی آخر ین خبر ،ایرانیان جهان

پیامدهای افزایش کالنشهرهای مصرفکننده مازوت

۱۵

مشکل تامین سوخت صنایع خراسان شما لی باید با فور یت حل و فصل شود

۱۷

افزایش  8درصدی مصرف گاز در جایگاههای سیانجی کردستان

۱۷

رشد  2درصدی مصرف گاز سی.ان.جی در کرمانشاه 235 /میلیون لیتر در مصرف بنز ین صرفهجویی شده است

۱۸

خبرگزار ی صدا و سیما ،باشگاه خبرنگاران

 7.5میلیون لیتر سوخت بین بهره برداران آملی توز یع شد

۱۹

عضو مجمع نمایندگان فارس در گفت و گو با ایلنا  :قرار نیست قیمت بنز ین در سال آینده تغییر کند /قیمت
واقعی بنز ین یک دالر است

۱۹

جایگاه داران سوخت در خوزستان از پرداخت افزایش نر خ عوارض محمولههای نفتی معاف شدند

۲۰

تامین سوخت بیش از  900پرواز در مرکز سوختگیر ی هواپیمایی اردبیل

۲۱

پیشنهاد برای توسعه اتوگاز در کشور LPG /خالهای  CNGدر سبد سوخت را پر میکند

۲۱

بازرسی استاتیک با البرهای شرکت خطوط لوله اصفهان

۲۴

رجایی :صنایع به بهانه تأمین انرژ ی مازوت میسوزانند

۲۵

روزنامه
گرانی بنز ین مصرف را کم نکرد
۳

۲۵

پایگاه خبر ی اقتصاد ،۲۴تجارت نیوز598 ،

رئیس هیأتمدیره کانون شرکتهای توز یع و عرضه فرآوردههای نفتی در گفتگو با اطالعات :جایگاههای سوخت
برای خودروهای برقی آماده میشود

۲۹

شمارش معکوس برای تغییر معادالت بنز ین )قسمت اول(

۳۰

شمارش معکوس برای تغییر معادالت بنز ین )قسمت دوم(

۳۱

شرکت پا الیش نفت اصفهان جزو ده شرکت برتر بورس کا ال شد

۳۲

پایگاه خبر ی

۱

دولت شفاف ساز ی کند

۳۲

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی :اجرای طر ح بنز ینی نیاز ی به مصوبه مجلس ندارد/اختصاص
سهمیه سوخت برای هر فرد به عدا لت نزدیکتر است+فیلم

۳۴

افزایش قیمت سوخت ،درآمد دهک های پائین را بیشتر نمی کند

۳۵

بررسی افزایش قیمت سوخت به صورت تدر یجی :تصمیم نهایی دولت سیزدهم برای بنز ین

۳۶

شرکت پا الیش نفت اصفهان جزو ده شرکت برتر بورس کا ال شد

۳۹

روزنامه نصفجهان

رشد  10درصدی مصرف گاز  CNGدر یزد /سوخترسانی به خودروهای گاز سوز در وضعیت مطلوب

۳۹

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۲۷تعداد کل۶۹ :

خبرگزاری (%۶۳.۰) ۱۷

روزنامه (%۱۴.۸) ۴

پایگاه خبری (%۲۲.۲) ۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

خبرگزار ی
۲

مقایسه انتصابات جواد اوجی و بیژ ن زنگنه در وزارت نفت؛ دورانی که وزارت نفت از متخصصین خالی شد /سیاسیتر ین
انتصابات نفتی در در زمان زنگنه بود )(۱۳:۳۹-۰۰/۱۰/۲۱
تهران – ایرنا – بررسیها نشان میدهد انتصابات جواد اوجی در وزارت نفت همگی از بدنه این صنعت بوده و این در شرایطی است که بیژ ن
زنگنه ،وز یر نفت دولت روحانی رکوردار انتصابات غیرتخصصی از معاون وز یر گرفته تا مشاوران ارشد خود به شمار میرود.

به گزارش روز سهشنبه ایرنا ،روز گذشته انتصاب عبدالعلی علی عسگر ی به عنوان مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج
فارس ،انتقاداتی را در فضای مجاز ی به دنبال داشت.
انتقاداتی که بیش از هر چیز بر غیرتخصصی بودن این انتصاب متمرکز شده بود و نقش رابطه را بیش از ضابطه
میدانست.
این موضوع در شرایطی مطر ح شد که تا اینجای کار ،جواد اوجی ،وز یر نفت دولت سیزدهم ،تمام معاونان خود را از
بدنه وزارت نفت انتخاب کرده و موردی پیدا نمیشود که از خار ج از صنعت نفت آمده باشد.
در مقابل اما نگاهی به کارنامه انتصابات بیژ ن زنگنه ،وز یر سابق نفت حکایت از آن دارد که وی از مشاورهای خود
گرفته تا مدیرعامل شرکت ملی نفت را از حوزههای غیرتخصصی به وزارت نفت آورد.
کرباسیان بازنشسته و بیسابقه نفتی عهدهدار مهمتر ین جایگاه نفتی ایران
شاید یکی از مهمتر ین انتصابات غیر تخصصی زنگنه در وزارت نفت مربوط به مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران باشد .کرباسیان که با استیضاح از وزارت اقتصاد برکنار شده بود ،با حکم زنگنه مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران شد در حالی که یک روز هم سابقه کار در صنعت نفت نداشت و بازنشسته هم بود.
شرکت ملی نفت که در شرایط تحر یم ،وظیفه حفظ ظرفیت تولید و همچنین فروش نفت را بر عهده داشت با آمدن
کرباسیان در عمل نه تنها تولید نفت ایران به ز یر  ۲میلیون بشکه در آخر ین سال دولت روحانی رسید ،بلکه دست ایران
نیز از بازارهای صادراتی خود به بهانه تحر یم کوتاه شد .موضوعی که البته حاال با دیپلماسی فعال وزارت نفت دولت
سیزدهم ،بهبود پیدا کرده و آنگونه آیتاهلل ابراهیم رئیسی گفته ،اکنون نه تنها تولید و صادرات نفت افزایش داشته
بلکه دسترسی به پول آن نیز محقق شده است.
مزایای شاگرد زنگنه بودن
انتصاب دیگر که سر و صداهای ز یادی را به دنبال داشت ،انتصاب علیرضا صادقآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی بود.
صادقآبادی که از شاگردان نزدیک زنگنه به شمار میرود ،بدون سابقه حضور در وزارت نفت ،ناگهان به معاونی وز یر
رسید.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | ایرنا :دورانی که وزارت نفت از متخصصین خا لی شد /سیاسیتر ین انتصابات نفتی در در زمان زنگنه بود

شرکت نیکو نیز از انتصابات غیر تخصصی زنگنه در امان نماند و آنجا نیز به یکی از شاگردان زنگنه رسید .بیتجربه و
ناشناخته شدهتر ین مدیر در میان مدیران شرکت نیکو از ابتدای تأسیس تاکنون ،علی پور ابراهیم است که هیچ تجربه
مدیر یتی و حتی کارشناسی ندارد و تنها ویژگیاش آن است که شاگرد زنگنه بوده است.
این انتصاب غیرتخصصی در حالی انجام شد که شرکت خدمات نفتی ایرانی )نیکو( ،مستقر در کشور سوئیس است
که یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به شمار میآید .دفتر مرکز ی این شرکت در شهر لوزان قرار دارد و
نقش اصلی را در معامالت نفتی ایران بر عهده دارد.
این شرکت نفتی ،واردکننده اصلی بنز ین و گازوئیل به ایران میباشد نیز وظیفه فروش بخش عمدهای از نفت خام
ایران را بر عهده دارد که در عمل نقشی مهمی در بخش انرژ ی ایران ایفا میکند .این شرکت ،همچنین وظیفه سوآپ
نفت را در ایران به عهده دارد؛ بنابراین کامًال مشخص است که چرا صادرات نفت ایران تا این حد با بحران رو به رو
شد و عالوه بر ناکارآمدی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دوران زنگنه ،این انتصاب نیز در این زمینه نقش داشته
است.
جوان تونلکار ی که مشاور اعظم زنگنه شد
یکی دیگر از انتصابات زنگنه که انتقادات گستردهای را حتی در دولت دوازدهم نیز به دنبال داشت ،حکم مشاور ارشد
برای آیدین ختالن است.
آیدین ختالن متولد شهر یورماه  ،۱۳۵۹بخش  ۶تهران و دانشآموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران است که بیشتر یک
جوان فعال در حوزه معدن و حفار ی تونل بوده است.
ختالن در سالهای میانی دهه  ۸۰شمسی و زمانی که حدودًا  ۲۸سال داشته است با همکار ی دو نفر از دوستان
فار غالتحصیل خود در رشته معدن ،یک شرکت انتشاراتی به نام نشر فن آر یا راهانداز ی میکند که مدتی بعد هم
مدیرعامل این شرکت انتشاراتی میشود ،این انتشاراتی البته حضور جدی در بازار نشر نداشت و کتاب سد و تونل
ساز ی در ایران که ویراستار ی آن را خود ختالن بر عهده داشته جزو اصلیتر ین محصوالت این شرکت محسوب میشود.
وی که در دولت روحانی به عنوان رئیس دفتر یا منشی مخصوص وز یر و یا مشاور به مرد همیشه حاضر در کنار دست
زنگنه در مالقاتهای محرمانه نفتی با مقامات بینالمللی تبدیل شد ،حتی یک روز سابقه حضور در صنعت نفت ایران
ندارد اما در بسیار ی از تصمیمساز یهای ویژه زنگنه نقش موثر ی ایفا کرد.
به نظر رسد سابقه آشنایی ختالن و زنگنه به دوره ر یاست هیات مدیره شرکت هپکو توسط آقای زنگنه از ابتدای سال
 ۸۶به بعد بازمیگردد که در همان ایام آیدین ختالن نیز به عضویت در هیات بررسی کارگروه بخش معدن درآمده
بود و هپکو هم از جدیتر ین اعضای این تشکل غیردولتی بوده است ،گفته میشود در طی این مدت ،ختالن برخی
کارهای دفتر آقای زنگنه را پیگیر ی میکرده است و اعتماد آقای زنگنه به وی از همان ایام شکل گرفته است.
معاون پژوهشی نفت به یک متخصص راهآهن رسید
یکی دیگر از انتصابات بیربط زنگنه ،انتخاب سعید محمد زاده ،به عنوان معاون پژوهش و فناور ی وزارت نفت بود.
وی نیز بدون حتی یک روز سابقه در صنعت نفت و با حکم زنگنه ،معاون وز یر شد.
سعید محمدزاده ،متولد سال  ۱۳۴۶و دارای رتبه علمی دانشیار ی دانشگاه علم و صنعت ایران است .آخر ین سمت
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | ایرنا :دورانی که وزارت نفت از متخصصین خا لی شد /سیاسیتر ین انتصابات نفتی در در زمان زنگنه بود

اجرایی وی ،معاون وز یر راه و شهرساز ی ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راهآهن جمهور ی اسالمی ایران بوده است.
از جمله سوابق شغلی و اجرایی وی میتوان به عضویت در هیئت علمی دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه علم و
صنعت ایران از سال  ۱۳۸۷تاکنون ،عضوهیئت علمی گروه عمران دانشگاه فنی -مهندسی دانشگاه بوعلی سینا از سال
 ۱۳۷۳تا  ،۱۳۷۸معاون آموزشی دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه علم و صنعت از سال  ۱۳۸۰تا  ،۱۳۸۲رئیس دانشکده
مهندسی راهآهن دانشگاه علم و صنعت از سال  ۱۳۸۲تا  ،۱۳۸۴مدیرکل اداره خط و سازههای فنی راهآهن جمهور ی
اسالمی ایران از سال  ۱۳۸۴تا  ،۱۳۸۶مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور مترا از سال  ۱۳۸۶تا
 ۱۳۸۸و معاون فنی و ز یربنایی از مهرماه  ۹۲تا مهرماه  ۹۵اشاره کرد و همانگونه که مشخص است سابقهای در صنعت
نفت ندارد.
معاون وز یر نیرو مسئول برنامهر یز ی نفتی ایران شد
زنگنه معاون برنامهر یز ی خود را نیز از بدنه نفت انتخاب نکرد .انتخاب زنگنه هوشنگ فالحتیان بود که استخدام وزارت
نیرو بوده و پیشتر در دولت یازدهم ،به عنوان معاون وز یر نیرو در امور بر ق و انرژ ی مشغول به فعالیت بوده است.
وی نیز مانند بسیار ی از انتصابات زنگنه غیر تخصصی و خار ج از صنعت نفت بوده است.
مدیر ی که از مترو آمد
همچنین جعفر ربیعی ،مدیرعامل قبلی هلدینگ خلیج فارس نیز از مترو به نفت کوچ کرده و از نیروهای نزدیک به
محسن هاشمی رفسنجانی بود.
منتقد قرارداد رنو چطور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت شد
حمیدرضا کاتوز یان ،نماینده سابق مجلس که با حکم زنگنه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت شد نیز سابقه نفتی ندارد و
بعد از ر یاست پژوهشگاه مشاور زنگنه شد .وی در دوران نمایندگی مجلس از منتقدان قرارداد خودروساز ی رنو بود و
تخصصی هم در حوزه نفت ندارد.
پس از کاتوز یان نیز جعفر توفیقی که تا پیش از این سابقه وزارت علوم را در کارنامه داشت ،ناگهان با حکم زنگنه راهی
پژوهشگاه صنعت نفت شد.
از شستا تا نفت
انتصاب پر سر و صدا و البته غیرتخصصی دیگر زنگنه رضا نوروززاده بود.
نوروز زاده هم مانند بسیار ی دیگر از انتصابات بیربط زنگنه سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد .همچنین در
فاصله سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۴بهعنوان رئیس سازمان گسترش و نوساز ی صنایع ایران و معاون وز یر صنعت ،معدن و
تجارت فعالیت میکرد و از  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۵نیز برای مدت یک سال ،مدیرعامل شستا بود.
با این حال از  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۷بهعنوان معاون وز یر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایران فعالیت کرد.
دستمزد حمایت از زنگنه در مجلس
علی مروی دیگر نماینده مجلسی بود که با حکمهای گاه و بی گاه زنگنه راهی وزارت نفت شد .وی که نماینده خراسان
رضوی در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی بود و سابقه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی
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را در کارنامه داشت ،با حکم زنگنه به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نفت رسید .وی زمانی که در مجلس بود
به شدت از زنگنه حمایت میکرد و پس از ناکامی در ورود مجدد به مجلس ،زنگنه دستمزد حمایتهای او را داد.
اما شاید یکی از بدتر ین انتصابات زنگنه ،انتصاب مؤید حسینی صدر به عنوان مشاور وز یر نفت باشد.
وی نیز مانند بسیار دیگر ی از افرادی که زنگنه به وزارت نفت آورده بود ،سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد،
در زمستان  ۱۳۹۷از سوی خداداد غر یب پور )رئیس سازمان ایمیدرو( بهعنوان مدیرعامل هلدینگ بینالمللی آسکوتک
منصوب شد.
اما پس از انتصاب وی با ورود دستگاههای نظارتی ،او متهم به دستکار ی و جعل قرارداد کار ی خود برای در یافت
اقامت کشور آلمان شد و از سمت مدیر یت عاملی آسکوتک عز ل شد.
پس از آن حسینی صدر برای نامزدی انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران در ستاد انتخابات کشور ثبتنام
کرد ،اما به دلیل داشتن پرونده قضایی در مرحله اول رد صالحیت شد.
رانتیتر ین انتصاب زنگنه
بهروز نعمتی دیگر نماینده مجلسی است که به لطف زنگنه در وزارت نفت منصوب شد .بهروز نعمتی نماینده سابق
مجلس شورای اسالمی ،در سال  ۹۵و دوران نمایندگی خود در مجلس نهم در وزارت نفت استخدام شد و طی هفت
روز متوالی از  ۲۱تا  ۲۷آذر سال  ۹۵به ازای هر روز یک گر ید سازمانی ترفیع رتبه اخذ کرده بود.
آخر ین ترفیع بهروز نعمتی مربوط به دیماه سال گذشته بود که به رتبه سازمانی  Dدر وزارت نفت رسید .در چارت
سازمانی وزارت نفت تنها یک رتبه دیگر باالتر از  Dوجود دارد .بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور رتبه سازمانی بهروز
نعمتی از  Dبه رتبه  ۱۶کاهش پیدا کرد.
بهروز نعمتی نماینده مجلس شورای اسالمی در دوره نهم و دهم بوده است و همواره یکی از مدافعین جدی بیژ ن زنگنه
وز یر نفت در مجلس به شمار میرفت.
نکته دیگر در این انتصاب این است که اگرچه اعالم شده بود ،نعمتی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح به وزارت نفت
رفته است اما سال گذشته نامهای منتشر شد که معاونت منابع انسانی وزارت دفاع اعالم کرده بود بهروز نعمتی هیچ
رابطه استخدامی با وزارت دفاع ندارد و از همین رو ارسال سوابق وی از وزارت دفاع به وزارت نفت موضوعیت نخواهد
داشت.
به گزارش ایرنا ،این موارد تنها گوشهای انتصابات غیر تخصصی زنگنه در صنعت نفت بوده و آنگونه که مشخص است،
زنگنه سهم قابل توجهی را به نمایندگان سابق مجلس اختصاص داده است.
با نگاهی به این موارد مشخص میشود که چرا هیچگاه استیضاح زنگنه در مجلس به نتیجه نرسید و با وجود برخی
مستندات ،زنگنه همچنان وز یر ماند .مستنداتی که حاال زمینه را برای تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دولت روحانی
فراهم کرده و شاید بتواند پرده از برخی اتفاقات بردارد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی نما ،نگاه اقتصاد
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میزگرد "آثار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها"  | 3 -از هر طرف به طر ح ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها نگاه کنیم
کشور متضرر میشود+فیلم )(۱۳:۳۹-۰۰/۱۰/۲۱
ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها موضوعی است که از هر طرف به آن نگاه میکنیم ،کشور متضرر خواهد شد .صرفه استفاده از LPG
توسعه صادرات آن و بعد ،ایجاد واحدهای  PDHو استفاده از آن به عنوان خوراک این واحدها و استخراج پروپیلن و مواد دیگر از آن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی تسنیم ،در قانون بودجه سال  ، 1400بندی به عنوان تکلیف قانونی عنوان شد
مبنی بر اینکه "وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و ز یرساخت استفاده قانونمند از سوخت
گاز مایع ) (LPGدر ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی،
تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کند".
این بند از قانون بودجه ،نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم اجرایی نشد و دلیل عدم اجرای آن نیز ،قابل اجرا
نبودن آن و درواقع غیرکارشناسی بودن آن اعالم شد.
در حال حاضر ،برخی افراد در سطح رسانه ،صنعت و حتی مجلس به دنبال تکرار این بند غیرکارشناسی در بودجه 1401
هستند.
از اینرو میزگردی در خبرگزار ی تسنیم با عنوان "آثار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها" با حضور سه تن از کارشناسان
انرژ ی کشور ،مجتبی حاجی محمدی ،محمدرضا شیراز ی و سید وحید حسینی برگزار شد تا ابعاد و آثار ورود  LPGبه
سبد سوخت خودروها را بررسی کنیم.
در بخش اول این میزگرد مشخص شد که "ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها تکرار یک تجربه شکست خورده
است"" ،هر جایگاه جدید  LPGبدون هز ینه زمین 12 ،تا  13میلیارد تومان هز ینه دربردارد"" ،ورود  LPGبه سبد سوخت
خودروها با اسناد باالدستی همخوانی ندارد"" ،منطقی نیست که تمام مسیر ی که برای بنز ین و  CNGطی کردهایم را
برای  LPGطی کنیم" و "برای حمل  LPGدر جادهها باید تانکر استاندارد آنرا وارد کنیم" و "خطرات حمل  LPGاز حمل
بنز ین به مراتب بیشتر است".
در بخش دوم این میزگرد مشخص شد که "مقایسه کردن ایراِن تولیدکننده سوخت با ترکیِه وارد کننده سوخت اشتباه
است"" ،ایران را باید با شرایط خودش سنجید و راهکار مصرف بهینه  LPGرا پیدا کرد"" ،متوسط قیمت جهانی LPG
از بنز ین بیشتر است و در آینده بیشتر هم خواهد شد"" ،افزایش یارانه پنهان انرژ ی با ورود  LPGبه سبد سوخت
خودروها"" ،اینکه ما یک فرآورده با ارزش را بسوزانیم )چه در فلر و چه در خودرو( تنها به این توجیه که نمیتوانیم از
آن استفاده دیگر ی کنیم ،درست نیست"" ،اگر  LPGمازاد را در پتروشیمی مصرف کنیم ،یک واحد  PDHمی تواند 600
هزار تن در سال محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تولید کند".
آنچه در ادامه آمده ،بخش سوم این میزگرد است.
* ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها با این شرایط ،یک وضعیت فاجعهبار ی را رقم میزند
تسنیم :موافقان آوردن  LPGبه سبد سوخت میگویند مردم  LPGرا دوست دارند ،پیمایش آن بیشتر است و یا اکتان
بهتر ی دارد؛ در حال حاضر مردم وقتی میخواهند خودروی خود را از حالت بنز ین سوز به دوگانه سوز تبدیل کنند به
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سراغ  CNGمیروند .در طرحی که از سال  98با مصوبه شورای عالی اقتصاد کلید خورد ،دیدیم که مردم رغبت بهخر ج
دادند و به کارگاههای مجاز تبدیل مراجعه کردند تا از این تسهیالت دولتی بهرهمند شوند .با این شرایط فرض کنیم
حسنی برای مردم دارد؟ آیا بحث پایین ایمنی حمل  LPGدر تانکرها ،در
که  LPGبخواهد وارد سبد سوخت شود ،چه ُ
خودروها هم مصداق دارد؟
شیراز ی :اگر قرار است  LPGبا این ز یرساختی که االن دار یم ،با مخاز ن غیراستاندارد و سوختگیر ی غیرمجاز با
کپسولهای شهر ی ،وارد سبد خودرو شود ،اتفاق عجیبی ر خ میدهد .مدیر یت این شرایط هم کار بسیار سختی است.
قبل از ورود  LPGبه سبد سوخت و هر نوع تصمیم گیر ی در این باره ،باید بحث استانداردهای آن تعیین تکلیف شود.
در حوزه مصرف  LPGدر خودروها ،هیچ استانداردی در کشور وجود ندارد .چه در بحث تولید مخاز ن ،چه در بحث
تبدیل خودروها و چه در بحث تولید خودروی مناسب LPGسوز هیچ استانداردی وجود ندارد.
از اینرو ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها با این شرایط ،یک وضعیت فاجعهبار ی را رقم میزند .با توجه به موادی
که در ساخت مخز ن  LPGاستفاده میشود ،اگر بخواهیم مخز ن  LPGرا با مخز ن  CNGمقایسه کنیم ،از نظر ایمنی
اصال قابل قیاس نیست .مخز ن  CNGتا  500بار قابلیت تحمل فشار و ضربه را دارد ،ولی در مخاز ن  LPGبه این صورت
نیست ،بلکه با کوچکتر ین ضربه و فشار ی می تواند مخز ن  LPGدچار پارگی و اشتعال شود.
* ایمنی پایین مخاز ن  LPGدر برابر ضربه و فشار  LPG /در فضای آزاد هم امکان اشتعال دارد
تسنیم :در همین باره موافقان آوردن  LPGبه سبد سوخت خودروها اعالم میکنند که  CNGدر حالت طبیعی  220بار
فشار دارد اما  LPGتنها  8بار فشار دارد و این فرض را دلیلی بر ایمنتر بودن سوخت  LPGمی دانند.
شیراز ی :اگر مقاومت و بحث امنیت مواد ساخت مخز ن  LPGرا درنظر بگیر یم ،میبینیم که از نظر نوع مواد ساختار ی
مخز ن هست که فشار ی که  LPGبر اساس آن تزر یق میشود به این صورت است .اما اتفاقی که میافتد در عمل
برعکس این چیز ی است که می گویند .از لحاظ ایمنی ،با کوچکتر ین اتفاقی ممکن است حوادث ناگوار ی ر خ دهد.
همانطور که یک تجربه مشابه از ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها قبال در ایران انجام دادیم و در آن شکست
خوردیم و هنوز دار یم نسبت به آن تجربه ،هز ینه میدهیم.
اینکه یکبار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروهای کشور انجام شده و این تجربه ،شکست خورده و دوباره دار یم سراغ
یک تجربه شکست خورده میرویم موضوعی است که در رسانهها به آن پرداخته نشده است .اتفاقات متعدد و تکرار
سوختگیر یهای ناایمن را به خاطر یک سیاستگذار ی اشتباه در آن زمان شاهد هستیم و مردم هز ینه آن را میدهند.
من فکر میکنم هر هفته و یا حدودا  10روز یکبار اخبار ی از اتفاقات ناگوار ی دار یم که برای مردم در سوختگیر ی با
 LPGاتفاق میافتد .گاز متصاعد شده از  LPGنسبت هوا سنگینتر هست و اینطور نیست که در هوا پخش شود،
برعکس  CNGکه گاز آن نسبت به هوا سبکتر است و در صورت نشت ،سر یعا در هوا پخش میشود؛ اما  LPGدر
فضای آزاد هم امکان اشتعال دارد.
* برای ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها هیچ استانداردی وجود ندارد
اگر  LPGبه سمت موتور بتواند نفوذ کند ،موارد اینچنینی ر خ داده که رانندهای در حال حرکت است و خودروی وی از
قسمت موتور آتش گرفته است .یا اگر به بخش بنز ین برسد که انفجار شدیدی ر خ میدهد .در خصوص ورود  LPGبه
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سبد سوخت خودروها ،مواردی مغفول مانده که کسی به آنها نپرداخته است .با سیاستگذار ی اشتباهی که در گذشته
صورت گرفته ،هنوز مردم جانشان را از دست می دهند.
موافقان طر ح می گویند میآییم ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها را استانداردساز ی میکنیم .اما استانداردی فعال
در این زمینه وجود ندارد .تا بخواهد بیاید استانداردی تدوین شود بسیار زمانبر است.
* کاهش مقبولیت استفاده از سوخـتهای فسیلی در خودرو در سالهای آینده
با توجه به آیندهای که اوپک و موسسات بین المللی انرژ ی پیشبینی کردهاند ،بحث استفاده از سوختهای فسیلی
در سبد سوخت خودروها در سالهای آینده محدود میشود .مثال انگلیس سال  2040را سال پایان دادن به استفاده
حداکثر ی از سوختهای فسیلی در سبد سوخت خودروهای خود تعیین کرده ،ژاپن سال  2030را سیاستگذار ی کرده
و همین االن هم از خودروهای هیدروژنی در حال استفاده است .در واقع سوختهای فسیلی در سالهای آینده،
مقبولیتهایش را برای استفاده در سبد سوخت خودروها از دست خواهد داد و قابلیت صادراتی آنها پایین میآید؛
تازه در این زمان ما توانستهایم استانداردهای ورود  LPGبه سبد سوخت را پیادهساز ی کنیم و ز یرساختها را ایجاد
کرده ایم و می خواهیم  LPGرا در خودروها مصرف کنیم.
ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها موضوعی است که از هر طرف به آن نگاه میکنیم ،متأسفانه کشور متضرر خواهد
شد .صرفه استفاده از  LPGتوسعه صادرات آن و بعد ،ایجاد واحدهای  PDHو استفاده از آن به عنوان خوراک این
واحدها و استخراج پروپیلن و مواد دیگر از آن است .گاز مایع ماده بسیار با ارزشی است و اولویت آن استفاده در
صنعت پتروشیمی است .اما در شرایط حال حاضر که ز یرساخت توسعه استفاده آن در صنعت پتروشیمی هنوز به
نتیجه نرسیده ،صادرات آن در شرایط تحر یمی فعلی از نظر ارزآور ی و از این نظر که تولید و مصرف بنز ین سربه سر
شده است و فروش نفت هم با موانعی روبهرو است ،بسیار حائز اهمیت است.
* فرار روی به جلوی موافقان طر ح آوردن  LPGبه سبد سوخت خودروها با طر ح عرضه محلی LPG
تسنیم :طرحی که موافقان آوردن  LPGبه سبد سوخت بیان میکنند این است که اگر موافقت نمیشود که در سراسر
کشور آن را توسعه دهند ،بیاییم در نقاط خاصی به صورت محلی آن را وارد سبد سوخت خودروها کنیم .مثال نزدیک
پاالیشگاهها؛ این نگاه چقدر قابل اجرا هست؟
حاجی محمدی :ابتدا )زمان در ج بندی در قانون بودجه  (1400به این طر ح انتقاداتی شد و در تصویب آن در قانون
بودجه  1400هم صحبتی در خصوص توسعه محلی این سوخت به میان نیامده بود ،منتها در انتقاداتی که به این بند
از بودجه صورت گرفت ،موافقان این طر ح آمدند مطر ح کردند که مثال به صورت محلی هم می توان این سوخت را
عرضه کرد .این مسئله را می توان فرار روبه جلوی موافقان آوردن  LPGبه سبد سوخت خودروها دانست که برای دفاع
از این طر ح آمدند چنین موردی را مطر ح کردهاند.
اینکه به صورت محلی بیاییم یک سوختی را عرضه کنیم و به یکسر ی از مردم یک امکاناتی را بدهیم و به بقیه ندهیم،
نمیدانم قابلیت اجرا شدن دارد یا نه .اینکه بگوییم در فالن شهر ،استفاده از  LPGدر سبد سوخت مجاز است و در
بقیه کشور مجاز نیست ،منطقی به نظر نمیرسد .مثال بیاییم برای محدوده سه شهر استاندارد تعر یف کنیم و جایگاه
بساز یم و هز ینه کنیم ولی بقیه مردم استفاده نکنند .یعنی بیاییم یک مز یتی را برای بخشی از مردم ایجاد کنیم و برای
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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آنها سرمایه گذار ی و هز ینه کنیم که بقیه مردم از آن بهرهای نداشته باشند!
*  LPGرا مردم به خاطر ارزان بودن آن دوست دارند؛ اما اگر قیمت  LPGافزایش یابد اقبال مردمی نخواهد داشت
اینکه توی صحبتها اشاره شد که  LPGرا مردم دوست دارند ،خب اگر بنز ین را هم لیتر ی  100تومان عرضه کنید ،همه
مردم بنز ین را دوست خواهند داشت.
تسنیم :یعنی بحث اقبال مردم از  LPGبیشتر به خاطر ارزان بودن آن است؟
حاجی محمدی :بله ،ببینید این  LPGکه مردم دوست دارند  LPGخانگی است که کپسولهای آنرا کیلویی  230تومان
می خر یدند و میآمدند به جای بنز ین  1500تومانی در ماشینهای خود استفاده می کردند و حتی از  CNGنیز ارزانتر
تمام میشد.
تسنیم :یعنی اینکه بگوییم رغبت مردم بیشتر ناشی از مسائل فنی باشد ،اینطور نیست؟
حاجی محمدی :خیر ،این رغبت بیشتر ناشی از اختالف قیمت است .مردم میآیند به عنوان یک مصرف کننده مقایسه
می کنند .میبیند بنز ین یارانهای را  1500تومان باید بزند ،برای  100کیلومتر  7یا  8لیتر استفاده کند؛ به جای آن LPG
میزند ،برای  100کیلومتر تقر یبا  5کیلو مصرف می شود ،یعنی به جای پرداختن حدود  12هزار تومان ،فقط  1200تومان
هز ینه سوخت میدهد .قاعدتا به سمت استفاده از  LPGمی رود.
* اگر قیمتها به سمت واقعی شدن برود ،قیمت  CNGهمواره مز یت اقتصادی برای مصرف کننده دارد
ولی اگر قیمتها واقعی شود و بعد بیاید مقایسه کند ،دیگر  LPGرا دوست ندارد .االن هم که میگویند بخشی از مردم
 LPGرا دوست دارند ،ذهنیت قیمت همیشه ارزان آن را دارند .با قیمتهای جدید که در نظر گرفته شده ،شاید قیمت
بنز ین و  LPGیکسان شود و مردم دیگر ر یسک  LPGرا قبول کنند و به مصرف بنز ین ادامه دهند.
یعنی اگر قیمتها به سمت واقعیتر شدن برود ،دیگر کسی به سراغ  LPGبرای استفاده در خودرو نمیرود .اینکه یک
باک به خودروی خود اضافه کنم و LPGرا به قیمت بنز ین بخرم ،خب اینکار را هیچ وقت انجام نمی دهم .اما بحث
 CNGمتفاوت است ،اگر قیمتها به سمت واقعی شدن برود ،قیمت  CNGهمواره مز یت اقتصادی برای مصرف کننده
دارد .قیمت واقعی  CNGتقر یبا  10سنت است ،اما بنز ین و  LPGتقر یبا  50سنت قیمت دارند.
البته در مورد عدد اکتان ،عدد اکتان  LPGبه میزان  110است ،اما عدد اکتان بنز ین که مصرف می کنیم حدود  90هست.
اما این مسئله به طراحی موتور خودروها باز برمیگردد .خودرویی که بر پایه بنز ین طراحی شده ،روی سوخت بنز ین
خوب کار می کند و با وجود عدد اکتان باالتر  ،LPGدر  LPGشاید خوب کار نکند .درست است که عدد اکتان باالتر،
کوبش را کاهش می دهد ،اما همه چیز بستگی به طراحی موتور دارد .اگر موتور طراحی بنز ین پایه داشته باشد ،هیچ
وقت روی  LPGبهتر از بنز ین کار نمی کند .همین بحث را روی گاز طبیعی دار یم .اینکه میگویند گازطبیعی استهالکش
برای موتور خودرو باالتر است به این دلیل است که موتور ی که بر اساس گازطبیعی باشد ،طراحی و تولید نمی شود.
* اینکه بخواهیم هر سال تغییر ی در مسیر انرژ ی حملونقل کشور ایجاد کنیم درست نیست
موتور  EF7برای استفاده در گازطبیعی خوب است و برای استفاده از گازطبیعی طراحی شده است اما متأسفانه
مجموعه خودروساز آن را روی خودروهای بنز ینی میبندد .در صورتی که این خودرو برای گازطبیعی طراحی شده است.
سنسورهای دمایی آن به گونهای است که دمای موتور را تنظیم نگه می دارد چرا که دمای سوخت گازطبیعی از LPG
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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و بنز ین باالتر است .برای همین روی گاز بهتر کار می کند.
این سیاستها ،سیاستهای کالن است .بر اساس اسناد باالدستی ،باید همه نهادها و ذینفعان به صورت به هم
پیوسته باشند تا بتوان انرژ ی را مدیر یت کرد .اینکه هر سال بخواهیم طرحی بیاور یم که  LPGبیاید یا این سوخت
را صادر کنیم یا نکنیم و  ...درست نیست؛ بلکه باید بر اساس اسناد باالدستی ،به صورت به هم پیوسته و در مسیر
مشخص و بهینهساز ی شده حرکت کنیم.
* چرا صادرات رسمی جای صادرات غیررسمی را نمیگیرد؟
اینکه االن ز یرساخت  PDHرا ندار یم ،خب صادرات گاز مایع به افغانستان و پاکستان از مبادی غیررسمی در حال
انجام است؛ چرا به صورت رسمی این صادرات را ساماندهی نمیکنیم؟ به جای اضافه کردن تانکرهای حمل  LPGبه
جادههای کشور برای توز یع در داخل کشور ،از طر یق مرزهای زمینی  LPGمازاد را به کشورهای همسایه با قیمت هر
کیلو  50سنت بفروشیم .در حالی که قیمت هر کیلو گاز مایع در کشورهای همسایه ما به  60تا  70هزار تومان هم می
رسد ،بعد می خواهیم این سوخت ارزشمند را کیلویی  1000تومان در داخل برای مصرف خودرو عرضه کنیم .در حالی
که می توانیم  LPGمازاد را صادر کنیم و با ارزآور ی آن ،پروژههای ز یرساختی کشور را انجام دهیم.
فیلم بخش سوم میزگرد "آثار ورود  LPGبه سبد سوخت خودروها"
پایان بخش سوم
منابع دیگر :پایگاه خبر ی می متالز

۷

دستور ویژه تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در میناب صادر شد )(۱۵:۰۳-۰۰/۱۰/۲۱
رئیس کل دادگستر ی هرمزگان از صدور دستور ویژه قضایی برای تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان میناب و بخش
هشتبندی خبر داد.

خبرگزار ی میزان  -مجتبی قهرمانی گفت :با توجه به گزارشات واصله و مشاهدات عینی پس از حادثه دلخراش تصادف
اخیر در محور مواصالتی منوجان به هشتبندی در حوزه استان کرمان ،دستور ویژه قضایی به منظور تشکیل قرارگاه
عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان میناب و بخش توکهور و هشتبندی صادر شده است.
رئیس کل دادگستر ی استان هرمزگان اظهار کرد :به همین منظور طی ابالغی از معاون دادستان عمومی و انقالب
بندرعباس و رئیس قرارگاه عملیاتی پیشگیر ی و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان خواسته شده است ،جهت
پیشگیر ی و مقابله جدی با حضور خودروهای حامل سوخت قاچاق و برنامه ر یز ی و تدبیر در این خصوص سر یع ًا به
شهرستان میناب و بخش توکهور و هشتبندی اعزام شود و تا اجرای کامل تدابیر ذکر شده در ابالغ و تشکیل قرارگاه
عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در آن حوزههای قضایی حضور داشته و به صورت مستمر اقدامات را گزارش کند.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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ادامه خبر | میزان :دستور ویژه تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت در میناب صادر شد

وی افزود :قرارگاه ویژه عملیاتی و پیشگیر ی مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان میناب و بخش توکهور و هشتبندی،
متشکل از نیروی انتظامی ،اداره کل اطالعات ،اداره کل تعز یرات حکومتی ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،بخشدار ی،
شرکت پخش فرآوردههای نفتی ،اداره حفاظت محیط ز یست و سایر ادارات و ارگانها در صورت لزوم است.
رئیس کل دادگستر ی استان هرمزگان ،تعیین شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت ،اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه ،نظارت جدی و مؤثر بر توز یع سوخت ،آموزش و اطالع رسانی عمومی و همینطور اجرای طر حهای حمایتی
معیشتی را از مهمتر ین حوزههای فعالیت قرارگاه مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان میناب و بخش توکهور و
هشتبندی برشمرد.
این مقام قضایی ،کارآمدساز ی بازرسیهای موجود و در صورت لزوم ایجاد بازرسیهای جدید ،نظارت جدی و مؤثر به
وسیله سامانههای الکترونیک ،تعامل جدی با حراست و حفاظت مجموعههای متولی و مرتبط با این حوزه و مقابله با
فساد ادار ی را از دیگر اهداف تشکیل این قرارگاه ویژه در شهرستان میناب و بخش توکهور و هشتبندی بیان کرد.
وی در خصوص نحوه برخورد با خودروهای سوار ی ،موتورسیکلتها و تانکرهای فعال در قاچاق سوخت اظهار کرد:
این وسائط نقلیه که عموم ًا بدون پالک یا با پالک مخدوش یا بدون صندلی ،دارای تغییر وضعیت و انحراف مسیر
با دستکار ی در  GPSرفت و آمد میکنند ،در هر نقطهای که مشاهده شوند باید در اسر ع وقت توقیف و به پارکینگ
منتقل شوند.
انتهای پیام /
منابع دیگر :خبرگزار ی موج ،صدا و سیما ،فارس /پایگاه خبر ی دانا ،صبح ساحل ،تجارت جنوب آنالین ،اعتماد آنالین

۲۳

سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی همراه با سهمیه بهمن وار یز میشود )(۱۵:۲۴-۰۰/۱۰/۲۱
مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت :کارگروه مدیر یت مصرف سوخت ،نحوه و زمان وار یز سهمیههای جبرانی باقی مانده وسایل حمل و نقل
عمومی را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -به گفته مسعود رضایی ،بعد از حمله سایبر ی به سامانه هوشمند سوخت در آبان امسال،
سهمیه جبرانی در نظر گرفته شده برای خودروها و موتورسیکلتهای شخصی ،به ترتیب  10و  5لیتر بود که همراه با
سهمیه آذر در کارت سوخت دارندگان این دسته از وسایل نقلیه شارژ شد؛ اما در مورد وسایل نقلیه عمومی ،مصوبهای
به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ابالغ نشده بود و به همین علت ،این شرکت نیز تا نهایی شدن سهمیه
جبرانی وسایل نقلیه عمومی ،به صورت علی الحساب برای همه انواع این وسایل 10 ،لیتر سهمیه جبرانی همراه با
سهمیه آذر وار یز کرده بود.
میزان این سهمیه در وسایل نقلیه عمومی مختلف ،بین  20و  40لیتر ،در نظر گرفته شده بود.
وار یز سهمیه جبرانی باقی مانده این دسته از وسایل نقلیه ،به منظور مشخص کردن نحوه و زمان وار یز این سهمیه،
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی همراه با سهمیه بهمن وار یز میشود

نیازمند مصوبه کارگروه مدیر یت مصرف سوخت بود که این کارگروه نیز ،هفته گذشته تشکیل شد.
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی رسا /پایگاه خبر ی راهبرد معاصر ،همشهر ی آنالین ،مثلثآنالین ،ملیت ،عصر صنعت ،تجارت آنالین ،صنعت ماشین ،دنیای خبر ،با اقتصاد،
گسترش ،بورسان ،تیتر یک ،طال ،بازار آر یا ،بازارنیوز ،سیتنا ،شهرآرا آنالین ،آخر ین خبر ،پدال نیوز ،خودروکار ،گسترش صمت  -آنالین ،فرتاک نیوز

۱

تعطیلی سه روزه جایگاه سی ان جی در مروست )(۱۸:۱۹-۰۰/۱۰/۲۱
شهردار مروست از تعطیلی سه روزه تنها جایگاه سی ان جی در این شهرستان عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز یزد ،تنها جایگاه سی ان جی مروست سه روز است که تعطیل بوده و مشکالت
فراوانی را برای سوخت گیر ی شهروندان به وجود آورده است.
مسئوالن علت این تعطیلی را خرابی قطعات و هز ینه باالی تعمیر و تعویض آنها اعالم و ابراز امیدوار ی کردند که این
مشکل در اسر ع وقت برطرف شود.
شهردار مروست نیز با صدور پیامی نسبت به تعطیلی این جایگاه عذرخواهی کرد و گفت :متاسفانه جایگاه CNG
مروست به دلیل فرسودگی و مستهلک بودن سیستم و دستگاهها مرتبا در حال خرابی است و تمام تالش همکاران
محترم بر این بوده که خرابیها را در کمتر ین زمان ممکن رفع نمایند تا برای همشهر یان عز یز و مراجعه کنندگان ایجاد
زحمت نکند.
حجت فالحتی افزود :شهردار ی مروست با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز  1401با یک شرکت حائز شرایط و مورد
تایید شرکت گاز برای حفظ و نگهداشت دورهای و همچنین انجام تعمیرات اساسی و ارتقای جایگاه ،قرارداد منعقد
کرده است.
وی ادامه داد :باید تالش کنیم تا سطح ارائه خدمات این جایگاه افزایش یافته و تالش خود را برای به حداقل رساندن
زمان تعمیرات انجام دهیم .الزم میدانم به دلیل این تعطیلی نیز از مردم شر یف مروست عذرخواهی نمایم و از همراهی
و صبور ی همه شهروندان قدردانی کنم.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی یزد فردا

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۲

قیمت بنز ین در سالهای در جنگ چقدر بود؟ )(۲۳:۲۶-۰۰/۱۰/۲۱
اعالم معاون سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت واقعی بنز ین ،افکار عمومی را با این سئوال مهم روبرو کرده است که آیا تغییر معادالت در
حوزه قیمت گذار ی بنز ین نزدیک است؟

به گزارش خبرگزار ی خبرآنالین  ،بنز ین سیاسی تر ین کاالی ایران تلقی می شود که همواره حساسیت افکار عمومی
نسبت به تغییراتی قیمتی آن باالست.
پورمحمدی قیمت واقعی بنز ین را در گفتگویی برابر با بیست هزار تومان اعالم کرده و گفته است بنز ین در این شرایط
به قیمت سه هزار تومان به مردم فروخته میشود .تغییر قیمت بنز ین از سال  1357تا کنون ،همواره با حساسیتهای
فراوانی از سوی دولت و مجلس و مردم صورت گرفته است و در مواردی تغییر قیمت بنز ین به اعتراضات خیابانی نیز
منجر شده است .
قیمت بنز ین در سال  1357برابر با یک تومان در هر لیتر بود .بنز ین همواره در ایران ،در صورت تبدیل به دالر ،ارزان
محسوب میشود اما کشش خر ید و قدرت خر ید در ایران سبب میشود که بنز ین برای شهروند ایرانی چندان ارزان
نباشد.بسیار ی از کارشناسان معتقدند بنز ین در ایران بر مبنای دالر ارزان محسوب میشود و نمیتوان قیمت بنز ین را
در ایران و برای شهروند ایرانی  ،با توجه به قدرت خر ید چندان ارزان ارز یابی کرد  .مرتضی افقه ،عضو هیات علمی
دانشگاه شهید چمران این نکته را تایید میکند.
سال  1359قیمت بنز ین در ایران از یک تومان به سه تومان رسید .این اولین افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب
میشود .این قیمت سالهای طوالنی در ایران ماند.درگیر شدن ایران با جنگ تحمیلی عراق سبب شد قیمت بنز ین
برای  10سال به همین قیمت فروخته شود .توز یع کوپن بنز ین با هدف مهار میزان مصرف در این دوره زمانی صورت
میگرفت.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی آخر ین خبر ،ایرانیان جهان

پیامدهای افزایش کالنشهرهای مصرفکننده مازوت )(۰۶:۰۱-۰۰/۱۰/۲۲
در حالی مصرف مقطعی مازوت در اصفهان تایید شده است که این روزها با هوای آلوده دست و پنجه نرم میکند و استفاده از این سوخت
برای شهروندان این شهر و سایر مناطقی که مازوتسوز ی میکنند ،پیامدهایی دارد.

به گزارش ایسنا مهران ز ینلیان  -معاون امور عمرانی استاندار ی اصفهان  20 -دی ماه به ایسنا گفت که هفته گذشته سه
روز نیروگاه شهید محمدمنتظر ی به دلیل محدودیت مصرف گاز ،از سوخت مازوت استفاده کرد اما بعد از آن استفاده
از این سوخت قطع شد.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | ایسنا :پیامدهای افزایش کالنشهرهای مصرفکننده مازوت

در حالی مازوت سوز ی هرچند بهطور موقت در یکی دیگر از کالنشهرهای کشور تایید شده است که پیش از این مقرر
شده بود که بر اساس محدودیتهای ز یستمحیطی مازوت بههیچوجه در کالنشهرهایی صنعتی مانند تهران ،اصفهان
و کر ج مصرف نشود البته مصرف مازوت در شهرهایی مانند تبر یز ،مشهد و همدان گزارش و از سوی مسئوالن ذیربط
نیز تایید شده است.
بارها درباره معایب و آسیبهای مازوت بر محیط ز یست و سالمت شهروندان گفته شده است .به عنوان نمونه به
گفته محسن روشنی  -مدیر واحد پایش شرکت کنتر ل کیفیت هوای تهران  -یکی از سوختهایی که میتواند تولید
میزان باالی آالیندگی داشته باشد ،مازوت است که به علت کیفیت پایین خود و عدم احتراق کامل ،میتواند موجب
تولید گاز ی مانند کربن مونوکسید شود و بهصورت مستقیم دوده و ذرات معلق بسیار ر یز منتشر کند این در حالیست
که دوده و ذرات معلق مشکالت ز یادی برای سالمتی ایجاد میکند.
آلودگی هوا نه تنها باعث ابتال به بیمار ی میشود حتی جان انسانها را هم میگیرد .ذرات معلق بهتنهایی باعث مرگ
هزاران نفر میشوند .طبق تحقیقات انجام شده در دنیا 20 ،درصد از مرگهای طبیعی منتسب به مواجهه طوالنی مدت
با ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون در هوای آزاد هستند همچنین  34درصد از بیمار یهای ایسکمیک قلبی 24 ،درصد
از سکتههای مغز ی 33 ،درصد از بیمار ی های انسداد مزمن ر یوی 46 ،درصد از عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و 28
درصد از سرطانهای ر یه در دنیا منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون در هوای آزاد
هستند.
بر اثر سوزاندن سوختهای فسیلی حاوی گوگرد همچون مازوت ،اکسید های گوگرد منتشر میشوند که بخش بیشتر
آن را سولفور دی اکسید تشکیل میدهد .سولفور دی اکسید گاز ی سمی و مضر است .این گاز وز ن بیشتر ی نسبت به
هوا دارد و زمانی که غلظت آن در هوا به بیش از حد مجاز برسد ،بوی بدی خواهد داشت که در این سطح کشنده
خواهد بود.
ناگفته نماند آلودگی هوا بر سالمت پرندگان هم تاثیر میگذارد .به گفته علیرضا هاشمی  -مدیر عامل انجمن
پرندهشناسی و پرندهنگر ی طرالن  -به نظر میرسد که ذرات معلق بر سالمت پرندگان همچون انسانها و موجودات
زنده دیگر تاثیرمخربی دارد .به عنوان نمونه سیستم تنفسی آنها را دچار مشکل میکند.
به گزارش ایسنا انتظار میرود با توجه به اثرات منفی بلندمدت مصرف مازوت بر محیط ز یست و سالمت شهروندان،
نام جدیدی به فهرست مصرفکنندگان این سوخت اضافه نشود چون مصرف مازوت در شهرهای صنعتی در شرایطی
که غول آلودگی هوا پای خود را روی گلوی شهرها گذاشته است و میفشارد ،تیر خالص بر پیکر فرسوده هوای
کالنشهرهاست.
انتهای پیام

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مشکل تامین سوخت صنایع خراسان شمالی باید با فور یت حل و فصل شود )(۰۶:۲۵-۰۰/۱۰/۲۲
گروه استانها-نماینده مردم  ۵شهر استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی گفت :مشکل تامین سوخت صنایع خراسان شمالی باید
با فور یت حل و فصل شود.

سید محمد پاکمهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد ،با اشاره به بازدید مشترک با مدیرعامل شستا کشور از
کارخانه سیمان بجنورد اظهار داشت :در این بازدید طی تماس تلفنی با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران پیگیر درمان درد مزمن صنایع خراسان شمالی شدیم.
وی با ارائه توضیحات تکمیلی در این خصوص افزود :طی این بازدید با معاون وز یر نفت و مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران تماس تلفنی برقرار شد که هر چه سر یعتر در پایتخت جهت اتخاذ تصمیم مناسب و ماندگار
برای رفع دائمی معضل سوخت زمستانی جایگز ین صنایع خراسان شمالی جلسه فور ی تشکیل شود.
نماینده مردم بجنورد ،مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی تصر یح کرد :متاسفانه
در حال حاضر یکی از ابر چالشهای مزمن پیش روی صنایع مادر خراسان شمالی خاموشی خواب صنایع با شروع
فصل سرما و افت فشار گاز خانگی و قطعی سوخت مصرفی آنها است.
پاکمهر با بیان اینکه ضرر و ز یان وارد به این صنایع گاها جبرانناپذیر است گفت :با توجه به نطق اضطرار ی در
صحن مجلس و برقرار ی چندین جلسه با حضور معاون وز یر نفت و مدیر عامل پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ذخیرهساز ی سوخت زمستانی برای مدت یک ماه پیگیر ی و به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد :این بزرگتر ین خدمت به صنایع بزرگ استانهای محروم و دورافتادهای چون خراسان شمالی است.

افزایش  8درصدی مصرف گاز در جایگاههای سیانجی کردستان )(۰۸:۳۲-۰۰/۱۰/۲۲
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت :از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ،در جایگاههای سیانجی استان  147میلیون و  58هزار و 233
مترمکعب گازمصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  8درصد افزایش دارد.

احمد فعلهگر ی در گفتوگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت :یارانههای عظیم انرژ ی در بخش حملونقل چالش
جدی اقتصاد ایران در دهههای اخیـر بـوده و وابستگی چرخه تحرک کشور به فرآوردههای نفتی در قسمت بنز ین و
گازوئیل از دو منظـر سیاسـی و اقتـصادی نقطـه بسیار آسیبپذیر محسوب میشود.
وی افزود :آزادساز ی قیمت بنز ین ،سهمیهبندی بنز ین و گازوئیل ،گازسوز کردن خودروها و توسعه همه جانبه حمل
ونقل عمومی به عنوان راهکارهای مورد نظر برای خروج از این بحران توصـیه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز کردستان خاطرنشان کرد :پارسال تا پایان آذرماه  136میلیون و  711هزار و  565مترمکعب گاز در
جایگاههای سیانجی مصرف شد که امسال این رقم به  147میلیون و  58هزار و  233مترمکعب گاز در استان افزایش
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | فارس :افزایش  8درصدی مصرف گاز در جایگاههای سیانجی کردستان

یافته است.
فعلهگر ی تصر یح کرد :میزان مصرف گاز در جایگاههای سیانجی در سال جار ی به نسبت مدت مشابه در سال گذشته
 8درصد افزایش دارد.
فعله گر ی اظهار داشت :مشترکان کردستانی در بخش سوخت خودرو) (CNGدر آذر ماه امسال  16میلیون و  69هزار
و  772مترمکعب گاز طبیعی مصرف کردند که این رقم در سال گذشته  13میلیون و  679هزار و  49مترمکعب بود و
نشان از افزایش  17درصدی دارد.
وی تعداد جایگاههای سیانجی در حوزه تامین سوخت خودر در استان کردستان را  52مورد ذکر کرد.
انتهای پیام2330/70/
۲

رشد  2درصدی مصرف گاز سی.ان.جی در کرمانشاه 235 /میلیون لیتر در مصرف بنز ین صرفهجویی شده است )۰۰/۱۰/
(۰۹:۰۵-۲۲
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه گفت :روزانه یکمیلیون مترمکعب سوخت گاز CNGدر استان کرمانشاه توسط
خودروهای دوگانه سوز مصرف میشود.

فر یدون یاسمی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه ،اظهار داشت :در  9ماهه امسال حدود  235میلیون
مترمکعب سوخت سی.ان.جی در استان کرمانشاه مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2درصد افزایش
داشته است.
وی افزود :در همین بازه زمانی و با مصرف این میزان سوخت سی.ان.جی ،حدود  235میلیون لیتر در مصرف بنز ین
در منطقه کرمانشاه صرفهجویی شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه خاطرنشان کرد :روزانه یک میلیون مترمکعب سوخت گاز
CNGدر استان کرمانشاه توسط خودروهای دوگانه سوز مصرف میشود.
یاسمی تعداد جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی در استان را  163جایگاه اعالم کرد و گفت :از این تعداد  78جایگاه
دومنظوره )بنز ین و سی.ان.جی( و  36جایگاه نیز تک منظوره سی.ان.جی است.
مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه کرمانشاه ادامه داد :با اجرای طر ح رایگان دوگانهسوز کردن
خودروهای عمومی تاکنون بیش از  6هزار و  800دستگاه خودرو عمومی در حوزه عملیاتی این منطقه گازسوز شدهاند.
انتهای پیام/پ
منابع دیگر :خبرگزار ی صدا و سیما ،باشگاه خبرنگاران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

 7.5میلیون لیتر سوخت بین بهره برداران آملی توز یع شد )(۰۹:۲۸-۰۰/۱۰/۲۲
سر پرست مدیر یت جهاد کشاورز ی آمل از توز یع  7میلیون و  500هزار لیتر سوخت در بخش کشاورز ی این شهرستان  9ماهه امسال خبر داد

به گزارش خبرنگار ایانا در مازندران ،مهرداد فوالد اظهار کرد :از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال  7میلیون و 500
هزار لیتر سوخت سهمیه ای حمایتی برای شخم و شیار ،برداشت برنج ،دامدار ی ها و مرغدار ی ها و مصرف ماشین
آالت کشاورز ی در شهرستان آمل توز یع شد.
سر پرست مدیر یت جهاد کشاورز ی شهرستان آمل با بیان اینکه توز یع سوخت در بخش کشاورز ی این شهرستان بر
عهده مدیر یت جهاد کشاورز ی است ،به کشاورزان توصیه کرد در فصل زراعی نباید پس از صدور حواله زمان طوالنی را
برای در یافت آن از شرکت های توز یع تاخیر ایجاد کنند.
فوالد افزود :این میزان سوخت در بخشهای کشاورز ی ،باغدار ی ،صنایع تبدیلی و مرغدار ی توز یع شد که بیشتر ین
میزان مصرف مربوط به بخش ماشینآالت زراعی و باغی با  6میلیون لیتر است.
وی تصر یح کرد :از مزایای پالک گذار ی ماشین آالت کشاورز ی ،در یافت سهمیهی سوخت منظم ،داشتن سند قطعی
مالکیت و سهولت در خر ید و فروش ،ردیابی پس از سرقت ،بیمه شدن ماشین پالک دار و قابل پیگیر ی بودن تخلفات
است.
این مسؤول خاطرنشان کرد :سهمیه سوخت به صورت دوره ای برای کشاورزان و دارندگان ماشینآالت کشاورز ی در
نظر گرفته می شود که اگر در همان دوره اقدام به خر ید سهمیه خود نکنند ،این سهمیه برای دوره بعدی لحاظ نمی
شود.

عضو مجمع نمایندگان فارس در گفت و گو با ایلنا  :قرار نیست قیمت بنز ین در سال آینده تغییر کند /قیمت واقعی بنز ین
یک دالر است )(۱۰:۰۷-۰۰/۱۰/۲۲
عضو کمیسیون انرژ ی با بیان اینکه قرار نیست نر خ بنز ین در سال آینده تغییر کند گفت :اگرچه در حال حاضر شایعاتی مبنی بر تغییر قیمت
بنز ین در فضای مجاز ی در حال انتشار است اما ذکر این نکته ضرور ی است که موضوع افزایش قیمت آن در حد پیشنهاد مطر ح شده که می
تواند قبول یا رد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز عبدالعلی رحیمی مظفر ی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه قطعا تصویب طر ح 15
لیتر بنز ین برای هر کد ملی به عدالت نزدیکتر است ،افزود :اگر بنز ین به عنوان یک سرمایه ملی است باید به تمام
افراد اختصاص پیدا کند و اختصاص بنز ین به افرادی که خودرو دارند دور از انصاف است.
تنها افرادی که خودرو دارند از بنز ین استفاده می کنند
عضو کمیسیون انرژ ی با اشاره به اینکه اختصاص بنز ین به حمل و نقل و تاکسیها موضوع جداگانهای است و بنز ین
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | ایلنا :عضو مجمع نمایندگان فارس در گفت و گو با ایلنا  :قرار نیست قیمت بنز ین در سال آینده تغییر کند /قیمت واقعی بنز ین

به این خودروها با سهمیه تعلق میگیرد ادامه داد :در حال حاضر تنها افرادی که خودرو دارند از بنز ین استفاده می
کنند و این در حالیست که افراد فاقد خودرو از نعمت بنز ین محروم اند.
عضو مجمع نمایندگان فارس با اشاره به اینکه متاسفانه شرایط به گونهای نیست که بتوان موضوع بنز ین را کامال حل
کرد ،بیان کرد :عدالت در بخش بنز ین باید به گونهای باشد که در مرحله نخست بنز ین تک نرخی به دست مردم برسد
و افراد بتوانند یارانه بنز ین را در یافت کنند که متاسفانه فعال شرایط مناسبی برای این طر ح نیست.
قیمت واقعی بنز ین یک دالر است
نماینده سروستان ،خرامه و کوار در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر افرادی که ماشین دارند می توانند از بنز ین
استفاده کنند می گوید :هرچند که قیمت واقعی بنز ین رقمی بالغ بر یک دالر است و مابقی آن یارانه است بنابراین ذکر
این نکته ضرور ی است که یارانه به بنز ین آزاد و لیتر  3هزار تومانی هم تعلق می گیرد.
عضو کمیسیون انرژ ی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی افرادی که از تمکن مالی بهتر ی برخوردارند از بنز ین استفاده می
کنند تصر یح کرد :قطعا پرداخت نکردن حقوق به اقشار متوسط و ضعیف و مطابق با نر خ تورم باعث شده که همواره
مستضعفان در این شرایط آسیب ببینند و متضرر شوند.
زمانی که شرایط مناسبی نیست برای رفاه مردم باید حداقلی ها را به کار ببر یم
رحیمی با اشاره به اینکه جهت افزایش رفاه مردم نیاز است تا فضایی در کشور ایجاد شود تا به واسطه آن مردم
بتوانند کامل بهره مند شوند ادامه داد :در صورتی که کشور در شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار بود باید تمام نر خها
آزاد میشد و حقوقها هم افزایش می یافت اما زمانی که شرایط مناسبی بر کشور نیست باید جهت بهره مندی مردم
حداقلی ها را به کار ببر یم.

جایگاه داران سوخت در خوزستان از پرداخت افزایش نر خ عوارض محمولههای نفتی معاف شدند )(۱۰:۱۱-۰۰/۱۰/۲۲
اهواز  -ایرنا  -مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خوزستان )اهواز ( گفت:جایگاه داران سوخت در خوزستان از پرداخت عوارض
محمولههای سوختی که به تازگی از چهار درصد به  ۹درصد افزایش یافته است معاف شدند.

نعمتاله نجفی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگارایرنا افزود:شرکت متبوع هز ینههای ناشی از افزایش نر خ عوارض
تانکرهای سوخت رسان را به سازمان راهدار ی و حمل و نقل جادهای پرداخت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه عوارض محمولههای سوختی به تازگی افزایش یافته است و طبق قانون جایگاه داران به عنوان
صاحبان سوخت موظف هستند عوارض کاالی خود را بپردازند گفت :اگر جایگاهداران موظف به پرداخت مبلغ ناشی
از افزایش بیش از  ۲برابر ی عوارض راهدار ی میشدند ،ناچار بودند نر خ سوخت را افزایش دهند که این خالف قانون
بود بنابراین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به این مساله ورود کرد تا هیچ گونه تغییر ی در نر خ سوخت
و افزایش هز ینههای غیر متعارف جایگه داران ایجاد نشود.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۲۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | ایرنا :جایگاه داران سوخت در خوزستان از پرداخت افزایش نر خ عوارض محمولههای نفتی معاف شدند

نجفی افزود:عوارض بر اساس ارزش محموله نر خ گذار ی می شود و بر این اساس چنانچه ارزش هر محموله سوختی
 ۱۰۰میلیون ر یال باشد صاحب کاال باید پنج میلیون ر یال بیشتر از نر خ قبلی عوارض پرداخت میکرد ولی شرکت متبوع
هز ینه ناشی از افزایش عوارض محموله های سوختی را به حساب سازمان راهدار ی و حمل و نقل جادهای وار یز خواهد
کرد.
وی گفت :جایگاهداران سوخت در خوزستان همان نر خ قبلی چهاردرصدی عوارض را پرداخت می کنند و هیچ گونه
عوارض بیشتر ی پرداخت نخواهند کرد.
حدود  ۳۰۰دستگاه تانکر سوخت رسان در سطح حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
خوزستان)اهواز ( در زمینه حمل سوخت به جایگاهها فعال هستند.
افزایش نر خ عوارض تانکرهای سوخت رسان از ۱۲دی اجرایی شد.در روزهای نخستین اجرای این طر ح  ،جایگاه داران
خوزستانی به افزایش نر خ عوارض محمولههای سوختی آن هم در میانه سال معترض بودند.
استان خوزستان  ۲شرکت پخش فرآوردههای نفتی اهواز و آبادان فعال دارد.

تامین سوخت بیش از  900پرواز در مرکز سوختگیر ی هواپیمایی اردبیل )(۱۰:۴۰-۰۰/۱۰/۲۲
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از سوخت رسانی به بیش از  900پرواز در نه ماه نخست سال جار ی در سطح استان
خبر داد.

به گزارش ایلنا ،سید حجت مدنی ضمن بازدید از سوختگیر ی هواپیمایی اردبیل درباره جزئیات سوخترسانی به
هواپیماها در مرکز سوختگیر ی منطقه اردبیل بیان کرد :در  276روز گذشته از سالجار ی یک میلیون  973هزار لیتر
سوخت برای  905پرواز تامین شده که این رقم در سال  99یک میلیون  842هزار لیتر برای یک هزار و  7پرواز بوده
است .همچنین مصرف این فرآورده در بازه زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل  7درصد رشد داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل تصر یح کرد :مرکز سوختگیر ی هواپیمایی اردبیل از طر یق دو
دستگاه  REFULLERبا ظرفیت  60هزار لیتر ی وظیفه سوخت رسانی به ناوگان هواپیمایی کشور را به عهده دارد.

پیشنهاد برای توسعه اتوگاز در کشور LPG /خالهای  CNGدر سبد سوخت را پر میکند )(۱۱:۱۸-۰۰/۱۰/۲۲
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :در کشور اولویت اصلی با توسعه سراسر ی  CNGاست اما  LPGنیز میتواند پس از اصالح قیمت خالهای
 CNGرا در سبد سوخت پر کند و ما نباید با ایجاد محدودیت LPG ،را از سبد سوخت کشور حذف کنیم.

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۲۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | فارس :پیشنهاد برای توسعه اتوگاز در کشور LPG /خالهای  CNGدر سبد سوخت را پر میکند

اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی  CNGدر گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس با اشاره به مصوبه قانونی
مجلس در قانون بودجه  1400مبنی بر توسعه اتوگاز در کشور گفت :باید توجه داشت که افزودن  LPGبه سبد سوخت
به نحوی صورت گیرد که خالهای  CNGرا در جایگز ینی با بنز ین و گازوئیل پر کند.
وی افزود :گام اول برای اصالح وضعیت سبد سوخت کشور ،قیمتگذار ی صحیح بنز ین ،گازوئیل LPG ،و  CNGدر
تناسب با یکدیگر است .طبق توصیههای آژانس بینالمللی انرژ ی ،تعرفهها و قیمتگذار ی حاملهای انرژ ی باید از یک
نسبت و تناسب منطقی برخوردار باشد .یعنی نباید در یک سبد سوخت ،قیمت یک حامل انرژ ی خیلی باال باشد و
قیمت حامل انرژ ی دیگر خیلی پایین تعیین شود.
*گازمایع باید خالهای  CNGرا در سبد سوخت پر کند نه اینکه کال حذف شود
دادرس اظهار داشت :به طور کلی وقتی عرضه یک حامل انرژ ی کم است و شما آن را ارزان قیمتگذار ی میکنید
طبیعی است که تقاضا باال میرود و در سبد سوخت کشور مشکل ایجاد میشود درحالی که میتوان این مشکل را با
قیمتگذار ی منطقی حل کرد.
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :ضمنا خدمت شما عرض کنم که دولت نمیتواند یک سبد تک سوختی را برای مردم
فراهم کند بلکه تمامی حاملهای انرژ ی باید در این سبد سوخت قرار داشته باشند منتها هر یک در جایگاه خاص
خودش .اگر  CNGسوخت ملی باشد  LPGنیز باید خالهای آن را پر کند نه اینکه کال از سبد سوخت حذف شود .با
رگوالتور ی و تنظیمگر ی همه این مشکالت قابل حل است و ما نباید با حذف  LPGصورت مسئله را پاک کنیم.
وی تاکید کرد :متاسفانه دولتها در طول سالهای اخیر گازمایع را به قدر ی خوار و ذلیل کردند که نه آن را صادر
میکنند و نه در داخل عرضه استاندارد و مناسبی صورت میگیرد .حتی گازمایع میتواند نقش قابل توجهی در حل
مشکل کسر ی گاز در صنایع ایفا کند و به صورت  SNGجایگز ین گاز طبیعی در صنایع شود .شما میدانید که در بحران
گاز ،اولین جایی که گاز آن قطع میشود صنایع هستند.
*پیشنهاد استفاده از سوخت  LPGدر موتورسیکلتهای کالنشهرها
دادرس درباره مدل توسعه  LPGدر کشور اظهار داشت :موتورسیکلتها مصرفکنندگان خوبی برای  LPGمازاد در
کشور هستند .در کشورهای پیشرفته بدین صورت است که سه عدد اسپر ی  1.5کیلوگرمی حاوی  LPGدر ز یر باک
موتورسیکلتها نصب میشود و این وسیله میتواند تا  150کیلومتر پیمایش داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :این مخاز ن کوچک  1.5کیلوگرمی  LPGدر کشورهای مختلف در سوپر مارکتها و
جایگاههای بنز ین و گاز و ابزارفروشیها به فروش میرسند و ایمنی آنها نیز کامال تایید شده است .طبق آمار بین 30-20
درصد مصرف پمپ بنز ینهای کشور مربوط به موتورسیکلتهاست.
وی گفت :طبق آخر ین آمار اعالمی حدود  13-12میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد و اگر ما بتوانیم در این
تعداد موتورسیکلت از گازمایع استفاده کنیم هم مصرف بنز ین کاهش مییابد و میتوان با قیمت باالتر ی نسبت به
 LPGآن را صادر کرد ،هم آلودگیهای ز یستمحیطی در کالنشهرها کاهش مییابد ز یرا  LPGسوخت پاک است و هم
یک کمک مالی به موتورسیکلتهاست که صاحبان آنها عمدتا از اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه هستند.
*لزوم اصالح قیمت  LPGبرای افزودن به سبد سوخت کشور
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۲۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
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۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | فارس :پیشنهاد برای توسعه اتوگاز در کشور LPG /خالهای  CNGدر سبد سوخت را پر میکند

دادرس با اشاره با الزامات افزودن  LPGبه سبد سوخت کشور گفت :البته قیمت  LPGدر داخل کشور نیاز به اصالح
دارد ولی باید در مقایسه با قیمت بنز ین ارزانتر باقی بماند .در مصوبه مجلس در قانون بودجه  1400قیمت LPG
معادل دوسوم قیمت بنز ین یارانهای تعیین شده بود .شرکتهای توز یعکننده گازمایع نیز این آمادگی را دارند که این
مخاز ن کوچک موتورسیکلتها را پر کرده و خدمات موردنیاز را به آنها ارائه دهند.
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :استفاده از  LPGدر موتورسیکلتها یک پیشنهاد است و میتواند بررسی کارشناسی
دقیقتر ی صورت بگیرد .به طور کلی درباره نحوه استفاده از گازمایع در سبد سوخت و اینکه در کدام بخش باید استفاده
شود باید کار کارشناسی صورت بگیرد و از خبرگان این حوزه مشورت گرفته شود .محل استفاده از گازمایع در سبد
سوخت با توجه به آمایش جغرافیایی در سطح کشور باید تعیین شود.
*اولویت توسعه عمومی با  CNGاست
وی گفت :افزودن  LPGباید با سه قاعده کلی وارد سبد سوخت شود ،اول اینکه کاربر ی این سوخت مشخص شود ،اوال
در کدام خودروها و موتورسیکلتها استفاده میشود ،ثانیا در کدام ناحیه از کشور با در نظر گرفتن آمایش جغرافیایی
توسعه پیدا میکند و ثالثا قیمتگذار ی آن در داخل کشور باید اصالح شود.
دادرس گفت :با توجه به ضر یب نفوذ  98درصدی گاز طبیعی در کشور ،اولویت توسعه عمومی و سراسر ی یک سوخت
با سوخت  cNGاست .با توجه به اینکه در حال حاضر  4.5میلیون خودروی CNGسوز در کشور موجود است باید از
این صنعت حمایت کرد .یک پنجم خودروهای کشور CNGسوز هستند ولی این عدد برای خودروهای LPGسوز یک
بیستم است .پس باید متناسب با همین اعداد از این دو سوخت حمایت کرد.
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :در دنیا بیسابقه است که در کشور حدود یک میلیون خودروهای LPGسوز وجود
داشته باشد ولی دولت آنها را به رسمیت نشناخته و هیچ آمار ی از آنها نداشته باشد و توز یعکنندهها و مصرفکنندهها
بدون شناخت یکدیگر به صورت غیراستاندارد از  LPGاستفاده کنند.
*دوگانهساز ی بین  LPGو  CNGدر سبد سوخت باطل است ،هر یک جایگاه خاص خود را دارند
وی افزود :در کشورهای پیشرفته بازار خودش انتخاب و حرکت میکند و اساسا دوگانهساز ی بین سوختها مورد قبول
نیست .یعنی دوگانهای بین  CNGو  LPGوجود ندارد ،در نتیجه ما نباید برای هیچ سوختی محدودیت تعر یف کنیم.
دادرس گفت :امنیت انرژ ی در هر کشور ی باعث توسعه پایدار آن خواهد شد .اگر ما به ترکیب ساختار مصرف دست
بزنیم و مردم را صرفا به استفاده از یک سوخت معتاد کنیم و بعدا برای آن محدودیت ایجاد کنیم ،تبعات منفی در
حوزه تنش اجتماعی و امنیت انرژ ی را در آیندهای نزدیک خواهیم داشت.
رئیس انجمن صنفی CNGگفت :طر ح افزودن  2میلیون تن  LPGبه سبد سوخت کشور میتواند ابتدا به صورت
آزمایشی در کیش ،قشم ،چابهار و مناطقی که دسترسی به شبکه گاز سراسر ی ندارند اجرایی شود تا بعد از بررسی ابعاد
مختلف آن به صورت جدیتر ی وارد سبد سوخت شود .در این مناطق گازمایع میتواند جایگز ین بنز ین شود و بنز ین
معادل آزادشده با قیمت باالتر صادرات شود.
*  LPGهمانند  CNGسوخت بسیار ایمنی است
وی تاکید کرد LPG :همانند  CNGسوخت بسیار ایمنی است و در صورت رعایت استانداردها هیچ مشکلی در استفاده
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از این دو سوخت نیست و در دنیا از هر دو سوخت استفاده میشود .دلیل حوادث غیرمترقبه حوزه  LPGاستفاده
غیراستاندارد و تبدیل کارگاهی غیراستاندارد آن است .اگر دولت در مناطق مشخصی ز یر نظر سازمان استاندارد مجوز
ارائه خدمات را صادر کند LPG ،نیز همانند  CNGسوخت مطمئنی است.
دادرس گفت :هز ینه احداث جایگاههای  LPGاز  CNGکمتر است و شرکتهای فعال در این حوزه میتوانند برای
توسعه جایگاه فعالیت کنند .البته همه چیز بستگی به مدل توسعه دارد مثال اگر قرار باشد  LPGدر موتورسیکلتها
استفاده شود ،اصال نیاز ی به احداث جایگاه نیست بلکه مخاز ن کوچک ) LPGاسپر ی مانند( میتوانند در خار ج از شهر
پر شده و در پمپ بنز ینها به فروش برسند .در نتیجه افزودن این سوخت برای کشور توجیه اقتصادی خواهد داشت
که البته میزان این توجیه به مدل توسعه بستگی دارد.
انتهای پیام/

بازرسی استاتیک باالبرهای شرکت خطوط لوله اصفهان )(۱۲:۰۸-۰۰/۱۰/۲۲
واحد بازرسی فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان  110عدد از باالبرهای این شرکت را بازرسی و تست عملکردی استاتیک و
دینامیک کرد.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما ،مرکز اصفهان؛ بازرس فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان گفت:
کارشناسان واحدهای فنی و ترابر ی با مشارکت واحد بازرسی منطقه خوزستان 110 ،عدد از باالبرهای متحرک و ثابت،
لیفتراک و نفر ی این شرکت را مورد بازرسی و تستهای عملکردی استاتیک و دینامیک قرار دادند.
یوسف هالکویی افزود :همه بازرسیها و تستها مطابق با استانداردهای جهانی  ASMEB30.5 - FEM- CMAAاست.
وی تاکید کرد :منطقه اصفهان به لحاظ فعالیتهای استراتژ یک و گستره فعالیت دارای باالتر ین تعداد باالبر در بین
مناطق  12گانه است.
منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکی از مناطق  12گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که
با بهره گیر ی از  18دستگاه توربوپمپ سولزر با قدرتی معادل 300هزار اسب بخار ،روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت
خام را از امیدیه خوزستان با طی مسیر 400کیلو متر به اصفهان منتقل میکند که عالوه بر تامین خوراک پاالیشگاه
اصفهان ،بخشی از خوراک پاالیشگاههای تهران و تبر یز را نیز تامین میکند.
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رجایی :صنایع به بهانه تأمین انرژ ی مازوت میسوزانند )(۱۳:۲۴-۰۰/۱۰/۲۲
نماینده مردم لنجان در مجلس از آلودگی هوای شهر لنجان در استان اصفهان انتقاد کرد و گفت :صنایع به ویژه صنایع بزرگ به بهانه تأمین
انرژ ی در کشور به سوزاندن مازوت روی آوردهاند.

به گزارش ایسنا ،حسین رجایی در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود نسبت
از آلودگی هوای شهر لنجان انتقاد کرد گفت :هیچ چیز باالتر از سالمت مردم نبوده و برای ما اهمیت ندارد.
صنایع بزرگ کشور به سوزاندن مازوت روی آوردهاند نماینده مردم لنجان در مجلس مدعی شد :متأسفانه صنایع به
بهانه تأمین انرژ ی به ویژه برای صنایع بزرگ در کشور به سوزاندن مازوت روی آوردهاند و این کار باعث شده هوای
شهرهای صنعتی از جمله شهرستان لنجان غیرقابل قبول باشد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت :بارها به رئیس سازمان محیط ز یست و مسئوالن استان تذکر
دادم و شخص رئیس جمهور هم دستور خیلی خوبی در این رابطه دادند اما متأسفانه مسئوالن ذیربط گوش شنوایی
ندارند .اگر قرار است هز ینهای داده شود باید برای سالمت مردم باشد نه صنایع که از هر طر یقی می توانند مشکالتشان
را حل کنند.
انتهای پیام

روزنامه
۳

گرانی بنز ین مصرف را کم نکرد )(۰۰:۳۷-۰۰/۱۰/۲۲

آمارهای رسمی نشان میدهد افزایش قیمت بنز ین و سهمیهبندی آن باعث کاهش میزان استفاده شهروندان ایرانی
از خودروهای سوار ی شخصی نشده است.
بهگزارش همشهر ی ،آمارها میگوید دهک دهم یعنی طبقه ثروتمند جامعه همچنان بیشتر ین مصرف بنز ین را بهخود
اختصاص داده است .میزان مصرف این دهک دستکم 10برابر بیشتر از فقیرتر ین قشر جامعه است .این برایند تحقیق
انجامشده در مرکز آمار ایران است که میتوان از آن بهعنوان دنده معکوس رفتار مردم در برابر سهمیهبندی بنز ین تعبیر
کرد .این تحقیق آمار ی نشان میدهد شوک ناشی از اصالح قیمت بنز ین پس از مدتی تخلیه میشود و دوباره رفتار
مصرفکنندگان به حالت قبل از سهمیهبندی بازمیگردد.
احتماال چند روز مانده تا اجرای آزمایشی تغییر الگوی سهمیه بنز ین ،از خودرو به فرد ،گزارش رسمی مرکز آمار ایران
نشان میدهد14 :سال پس از اجرای طر ح سهمیهبندی بنز ین ،تغییر محسوسی در رفتار مصرفی خانوارها و سیستمهای
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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حملونقل ایجاد نشده است .حاال پرسش اینجاست که اگر دولت بنز ین را به جای خودرو ،به همه ایرانیان بدهد ،آیا
تضمینی برای کاهش میزان مصرف بنز ین وجود دارد؟ البته نکته مهم در گزارش جدید مرکز آمار این است که سال
گذشته میانگین مصرف بنز ین یک خانوار فقیر شهر ی 133لیتر در سال بوده؛ درحالیکه یک خانوار ثروتمند ساکن دهک
دهم 10برابر بیشتر بنز ین مصرف کرده؛ ز یرا سرانه مصرف بنز ین در دهک دهم 1675لیتر بوده است.
نتیجه پژوهش انجام شده در مرکز آمار ایران نشان میدهد سهمیهبندی بنز ین هرچند مصرف این فرآوردهها را تا
اندازهای کم کرده و هز ینه حملونقل را افزایش داده ،اما رشد تعداد خانوارهای استفادهکننده از خودروهای شخصی
در مناطق شهر ی به وضوح بیانگر این واقعیت است که سهمیهبندی بنز ین باعث افزایش اقبال مردم به استفاده از
خدمات حملونقل نشده است.
یافتههای دفتر جمعیت ،نیروی کار و سرشمار ی مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در سال  1386تعداد
استفادهکنندگان از خودروهای شخصی در مناطق شهر ی 31.3درصد و در مناطق روستایی 12.8درصد بود و در سال
گذشته و با گذشت بیش از 14سال تعداد استفادهکنندگان از خودروهای شخصی مناطق شهر ی به 53.1درصد و در
مناطق روستایی به 34.1درصد رسیده است.
به گزارش همشهر ی ،بهنظر میرسد این تغییر رفتار شهروندان ایرانی در استفاده بیشتر از خودروهای شخصی عمدتا
ناشی از یک تغییر در فرهنگ اقتصادی و البته خطای دولتها در اجرای طر ح سهمیهبندی بنز ین است؛ ز یرا صرف
افزایش قیمت این فرآورده به جای اصالح تدر یجی آن نهتنها باعث کمتر شدن تردد خودروها نشده ،بلکه پس از شوک
اولیه افزایش قیمت بنز ین ،مردم به آن عادت کرده و همین مسئله باعث شده تا حتی صنعت خودروساز ی هم به
سمت تولید خودروهای با مصرف سوخت پایینتر نرود.
مرکز آمار ایران 14سال پس از اجرای طر ح سهمیهبندی بنز ین میگوید :شاید هنوز برای بررسی نتایج سهمیهبندی بنز ین
و صدور کارت سوخت خیلی زود باشد ،با این حال سهمیهبندی بنز ین ،هرچند افزایش هز ینههای حملونقل را بهدنبال
داشته ،ولی بهنظر میرسد اجرای توز یع بنز ین با کارت سوخت موجب مدیر یت در مصرف بنز ین توسط دارندگان
خودرو و کاهش مصرف سوخت خودرو در سطح کل کشور شده است .البته بخشی از کاهش مصرف بنز ین یک خودرو
را میتوان به تعویض خودروهای فرسوده و جایگز ینی با خودروهای نو در 2دهه اخیر نسبت داد و دوگانهسوز بودن
برخی خودروها موجب تغییر مصرف از بنز ین به گاز مصرفی اتومبیل شده که البته تأثیر آن بر خودروهای شخصی
بسیار ناچیز است.
تازهتر ین گزارش این نهاد نشان میدهد :تعداد خانوارهای استفادهکننده از اتومبیل شخصی در مناطق شهر ی در سال
 99نسبت به  ،86حدود 1.7برابر و این نسبت در مناطق روستایی 2.7برابر شده و از آنجایی که در طر ح هز ینه و درآمد
خانوار تعداد اتومبیلهای مورد استفاده خانوار پرسیده نمیشود ،لذا این نسبت با توجه به اینکه بعضی از خانوارها
بیش از یک اتومبیل دارند ،حتما بیشتر خواهد بود.
کرونا ،بنز ین و کارت سوخت
براساس این تحقیق ،در سالهایی که بنز ین سهمیهبندی بوده به جز سال  ،1399روند مصرف کاهشی شده و مقدار
متوسط مصرف یک خانوار از سهمیه داده شده نیز کمتر بوده که بهنظر میرسد عمدهتر ین علت افزایش مصرف در سال
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 99بهدلیل وجود پاندمی کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده است که در نتیجه مصرف بنز ین در مناطق
شهر ی از مقدار سهمیه اختصاص یافته به هر خودرو ،بیشتر شده است .افزون بر این در سال  1398در مناطق شهر ی،
مصرف متوسط بنز ین یک خانوار در 3دهک آخر یعنی پردرآمدتر ین خانوارها باالتر از سهمیه اختصاص یافته بوده که
قطعا بخشی از آن بهدلیل وجود بیش از یک خودرو در اینگونه خانوارهاست.
همچنین در سال 99با وجود پاندمی کرونا و تمایل افراد به استفاده از وسیله حملونقل شخصی ،در مناطق شهر ی فقط
5دهک اول یعنی کمدرآمدتر ین خانوارها ،کمتر از سهمیه بنز ین داده شده مصرف کردهاند و خانوارهای دهک ششم
تا دهم یعنی پردرآمدتر ین خانوارها ،متوسط مصرف بیش از سهمیه ماهانه داشتهاند که بهطور قطع دارا بودن بیش
از یک اتومبیل در اینگونه خانوارها نیز در این مورد تأثیر داشته است .این در حالی است که در مناطق روستایی در
سالهای  1394 ،1386و  1398فقط در دهک دهم یعنی پردرآمدتر ین خانوارها ،متوسط مصرف بنز ین خانوار بیش از
سهمیهبندی بوده و مقدار بنز ین اضافه بر سهمیه بهصورت آزاد خر یدار ی شده و در بقیه دهکها متوسط مقدار مصرف
بنز ین یک خانوار کمتر از میزان سهمیهبندی است.
تغییر رفتار مردم در استفاده از حملونقل
مرکز آمار ایران میگوید :در سال  99بهدلیل پاندمی کرونا رفتار استفاده از وسایل حملونقل درونشهر ی و روستایی
تغییر یافته و به سمت وسایل نقلیه با سرنشین کمتر رفته و بیشتر ین وسیله مورد استفاده انواع تاکسی و تاکسی
تلفنی بوده است .از سوی دیگر بهدلیل وجود قوانینی درخصوص لغو قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان در ادارات ،هز ینه
ایاب و ذهاب کارکنان در سال  99کاهش یافته و از سوی دیگر بهدلیل وجود کرونا و حضور نیافتن دانشآموزان در
مدارس و نبود هز ینه سرویس مدارس در هز ینههای خانوار ،در مجموع هز ینه ایاب و ذهاب به محل کار یا محل
تحصیل در مناطق شهر ی و روستایی کاهش یافته است.
یافتههای آمار ی بیانگر این واقعیت است که انتظار میرفته بهدلیل شیوع کرونا ،هز ینههای حملونقل برون و
درونشهر ی و روستایی در سال  99نسبت به سالهای قبل کاهش یابد که این کاهش در انواع حملونقل به جز کرایه
سوار ی بینشهر ی در مناطق روستایی اتفاق افتاده ،اما در مناطق شهر ی سال  98و  99تقر یبا ثابت مانده است.
سهم بنز ین در سبد هز ینه خانوار
طر ح هز ینه و درآمد خانوار ایرانی ،وضعیت قیمت سوخت و تغییرات آن در سبد هز ینه و الگوی مصرفی شهروندان
ایران را قبل و بعد از سهمیهبندی نشان میدهد که براساس آن نقش پررنگ خودروی شخصی در زندگی خانوارهای
ایرانی به حدی است که بهرغم نداشتن مز یت نسبی در تولید خودرو در کشور ،داشتن خودروی شخصی و هز ینههای
مرتبط با آن روندی صعودی در سبد مصرفی خانوارهای شهر ی و روستایی مشاهده میشود.
این گزارش میافزاید :کاهش سهمیه بنز ین از 100به 60لیتر در سال 89باعث کاهش مصرف این فرآورده شده ،اما در
سالهای 98 ،94و 99شاهد هستیم دوباره مصرف بنز ین خانوارهای ایرانی رشد کرد؛ با این تفاوت که در مناطق شهر ی
مصرف بنز ین از مقدار سهمیهبندی بیشتر و بهطور متوسط 32لیتر بنز ین به قیمت آزاد توسط خانوارها خر یدار ی شده
است .بهگفته مرکز آمار این فرضیه که خانوارهای با درآمد باالتر بنز ین بیشتر ی مصرف میکنند و در زمان سهمیهبندی
هم میتوانند هز ینه باالتر ی بپردازند ،در رفتار و هز ینه و درآمد بنز ینی آنها تأیید شده است؛ بهگونهای که افراد ثروتمند
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حتی در سال  86که سهمیه بنز ین ماهانه هر خودرو 100لیتر بود ،باز هم از بنز ین آزاد استفاده میکردهاند و با کاهش
سهمیهها در سال  ،89یک تغییر محسوس ر خ داد؛ بهگونهای که 9دهک اول کمتر از میزان سهمیه ماهانه 60لیتر در سال
89بنز ین مصرف کرده و تنها دهک دهم یعنی ثروتمندان با درآمد باال مصرف باالتر از سهمیه داشتهاند .این درحالیکه
در سال 94با تکنرخیشدن بنز ین و حذف کارت سوخت باز هم 2دهک نهم و دهم ماهانه بیش از 60لیتر بنز ین مصرف
داشته و بقیه مردم همچنان مصرف بنز ینشان حدود ماهی 60لیتر و حتی کمتر بوده است.
سال بنز ین ،سال کرونا
آبان 98که بنز ین دوباره افزایش قیمت پیدا کرد و اعتراضهایی را همراه داشت ،انتظار میرفت که همانند سالهای
قبل مصرف بنز ین کمتر شود.
کرونا آمد و رفتار حملونقلی شهروندان تغییر کرد؛ بهگونهای که مرکز آمار میگوید در سال 1399با وجود پاندمی کرونا
و روی آوردن افراد به استفاده از وسیله حملونقل شخصی ،فقط 5دهک کمدرآمد الگوی مصرف را رعایت کرده ،اما
مصرف متوسط ماهانه خانوارهای دهک ششم تا دهم بیش از سهمیه ماهانه بوده که باعث رشد میانگین مصرف
ساالنه بنز ین در کشور شده است.
اقبال مردم به تاکسی
بهگفته مرکز آمار ایران ،بین سالهای  89تا 99اقبال عمومی در مناطق شهر ی به سمت تاکسی تلفنی و تاکسی خطی
بوده و استفاده از سرویس برای رفتوآمد به محل کار یا تحصیل و همچنین استفاده از خطوط اتوبوسرانی و مترو
تا سال 98افزایش داشته ،ولی در سال 99بهدلیل وجود پاندمی کرونا هز ینه خانوار در این بخشها کاهش داشته
است .از سوی دیگر هز ینه جار ی حمل مسافر با موتورسیکلت و مینیبوس داخل شهر ی در سالهای یادشده ثابت
بوده که با درنظر گرفتن افزایش نر خ تورم ،میتوان نتیجه گرفت که تعداد استفاده از موتورسیکلت و مینیبوس داخل
شهر ی حتی کاهش یافته؛ این در حالی است که در مناطق شهر ی انواع هز ینه حملونقل برونشهر ی تا سال 98روندی
صعودی داشته ،ولی در سال 99هز ینهها نسبت به هز ینه مشابه خود در سال قبل کاهش پیدا کرده است .از سوی
دیگر ،خانوارهای شهر ی از تاکسی برای جابهجایی بینشهر ی استفاده کمی داشتهاند و متوسط این هز ینه برای یک
خانوار در تمامی سالهای مورد بررسی اندک برآورد شده؛ چراکه خانوارهای شهر ی برای حملونقل برونشهر ی بیشتر
از تاکسی بینشهر ی استفاده کردهاند و باالتر ین هز ینه حملونقل برونشهر ی به کرایه آن اختصاص داشته است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اقتصاد ،۲۴تجارت نیوز598 ،
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پایگاه خبر ی

طر ح »بنز ین برای همه« و نگرانی مخاطبان تابناک؛ دولت شفاف ساز ی کند )(۱۸:۱۷-۰۰/۱۰/۲۱
در این مرحله از اجرای آزمایشی طر ح بنز ینی دولت ،ضرورت دارد تا بررسیهای بیشتر و کارشناسی در خصوص سازوکار تبدیل سهمیه یارانه
بنز ین به اعتبار یا وجه نقد برای مردم انجام شود و به عموم مردم نیز اطالع رسانی شود تا نگرانیهای مطر ح شده از بین برود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طر ح دولت برای اختصاص بنز ین یارانه ای به هر فرد دارای کد ملی بدون در نظر گرفتن
خودرو ،چند وقتی است که در بین مردم و کارشناسان اقتصادی زمزمه می شود .تا جاییکه با انتشار نامه ای از سوی
معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزرای نفت و اقتصاد و همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اجرای آزمایشی
طر ح بازتوز یع یارانه بنز ین از طر یق ارائه سهمیه بنز ین به افراد به جای خودروها در جز یره قشم ،گمانه زنی ها در
خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه توز یع یارانه های پنهان انرژ ی را بیش از پیش تقویت کرد.
پس از این موضوع بسیار ی از مردم نگران افزایش قیمت بنز ین به نر خ فوب خلیج فارس و تاثیر آن بر تورم و معیشت
اقتصادی شدند که در این راستا بهادر ی جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به این شایعات اعالم کرد :قرار نیست
بنز ین گران شود و دولت اهل تصمیمات یک شبه نیست؛ حتما اگر قرار باشد تصمیم گرفته شود که در زندگی جار ی و
عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می شود .وی همچنین تاکید کرد :طر ح مذکور به صورت آزمایشی
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در دو جز یره قشم و کیش اجرا می شود و سهمیه بنز ین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا می کند و قیمت
عرضه همان نر خ عادی  1500تومان برای بنز ین سهمیه ای و  3000تومان برای بنز ین آزاد است که هیچ تفاوتی با نر خ
موجود نخواهد داشت".
این تاکید سخنگوی دولت در خصوص عدم تغییر نر خ سهمیه ای و آزاد در طر ح جدید بازتوز یع یارانه بنز ین ،تا حدودی
نگرانی های مطر ح شده در سطح جامعه را کاهش داد.
اما موضوع مبهمی که برای بسیار ی از مردم مطر ح شده است ،سازوکار بهره مندی از یارانه های بنز ین برای افرادی
است که خودروی شخصی ندارند و به طور شفاف اعالم نشده است که قرار است در چه بستر ی بهای نقدی این یارانه
بنز ینی را در سبد معیشتی خود مورد استفاده قرار دهند.
در این باره ،وز یر نفت به طور مختصر با اشاره به اینکه در حال حاضر  27میلیون کارت سوخت در کشور دار یم گفته
است" :کسانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند ،می توانند از این یارانه برخوردار شوند؛ به این ترتیب که در
ابتدا ماهانه  15لیتر بنز ین  1500تومانی به همه تعلق می گیرد و در یافت کنندگان آن را استفاده کرده و یا به صورت
اعتبار ی از بخش ر یالی آن استفاده کنند".
طر ح دولت برای تغییر سهمیه بنز ین از خودرو به هر فرد ایرانی را چگونه ارز یابی می کنید؟این سوالی بود که هفته
گذشته به صورت نظرسنجی از مخاطبان تابناک پرسیده شد .به بیان دیگر ،با توجه برنامه ر یز ی دولت در جهت
بازتوز یع یارانه بنز ین در بین همه مردم ،سوال اساسی این است که این تغییر و تحول چگونه ارز یابی می شود .در
پاسخ به این نظرسنجی که یک هفته در سایت تابناک منتشر شده بود ،مخاطبان با انتخاب یکی از سه گز ینه ز یر نظر
خود را اعالم کردند.
گز ینه  (1مفید و عدالت محور در بازتوز یع یارانه سوخت است //با بیش از  12درصد رای
گز ینه  (2اثرگذار ی موقت و زمینه ساز ی برای افزایش قیمت در آینده نزدیک است  //با بیش از  26درصد رای
گز ینه  (3بی تاثیر و صرفا بستر ی برای ایجاد بازار سیاه خر ید و فروش سهیمه بنز ین  //با بیش از  61درصد رای
بنابراین مخاطبان تابناک بیشتر ین رای خود را به گز ینه سوم یعنی بستر ی برای ایجاد بازار سیاه خر ید و فروش سهمیه
بنز ین اختصاص دادند؛ موضوعی که نشان از نگرانی عمده مخاطبان در خصوص عدم شفاف ساز ی دولت برای آن
دسته از افرادی است که خودرویی شخصی نداشته و قصد دارند از اعتبار ر یالی سهمیه بنز ین خود استفاده کنند ،اما
نکته مهم در این میان این است که ممکن است فضایی ایجاد شود که عده ای به دنبال داللی کارت سوخت و سهمیه
مردم باشند.
در نتیجه در این مرحله از اجرای آزمایشی طر ح بنز ینی دولت ،ضرورت دارد تا بررسی های بیشتر و کارشناسی در
خصوص سازوکار تبدیل سهمیه یارانه بنز ین به اعتبار یا وجه نقد برای مردم انجام شود و به عموم مردم نیز اطالع
رسانی شود تا نگرانی های مطر ح شده از بین برود.
طر ح »بنز ین برای همه« از چه زمانی اجرایی میشود؟در پایان باید یادآور شد که هوشنگ فالحتیان ،شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اخیرا در خصوص اینکه طر ح »بنز ین برای همه« از چه زمانی اجرایی میشود؟
گفته است" :این که آغاز اجرای طر ح آزمایشی بنز ینی دولت ،اوایل بهمن باشد یا چند روز دیگر در حال بررسی است".
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به گفته وی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،در حال تهیه ز یرساختهای الزم نرم افزار ی و سخت
افزار ی است و هر زمان که این ز یرساختها آماده شود ،اجرای طر ح »بنز ین برای همه« را انجام خواهد داد .وزارت
اقتصاد ،سازمان هدفمندساز ی یارانهها ،بانک مرکز ی ،وزارت ارتباطات و سازمان پدافند غیرعامل ،در اجرای این طر ح
مسئولیتهایی دارند که باید مجموعهای از اقدامات را به صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی حاصل شود".

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی :اجرای طر ح بنز ینی نیاز ی به مصوبه مجلس ندارد/اختصاص سهمیه سوخت

برای هر فرد به عدالت نزدیکتر است+فیلم )(۱۰:۰۶-۰۰/۱۰/۲۲

نظر ی عضو کمیسیون کشاورز ی مجلس با بیان اینکه اجرای طر ح بنز ینی نیاز ی به مصوبه مجلس ندارد ،گفت :دست دولت در ساماندهی
توز یع عادالنه حامل های انرژ ی باز است ولی در چگونگی پیاده ساز ی آن بایستی مشورت و همفکر ی بیشتر ی صورت بگیرد .البته اجرای
آزمایشی طر ح در جزایر کیش و قشم باعث رفع نواقص و اشکاالت آن می شود.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا ؛ علیرضا نظر ی نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورز ی مجلس در گفتگو
با دیار آفتاب ؛ در خصوص طر ح جدید بنز ینی دولت گفت :برخی ابهاماتی که در این طر ح وجود دارد و سخنان
متفاوتی که از سوی مسئولین در رسانه ها گفته می شود که بعضا حاصل تحلیل ها و برداشت های شخصی از این
طر ح است ،باعث تشویش اذهان عمومی می شود.
وی افزود :اگر دولت قصد اجرای طر ح جدید بنز ینی را دارد بایستی قبل از آن اتاق فکر ی تشکیل شود و تصمیمات
واحد و مشخصی گرفته شود .سپس برای مردم به صورت کامال شفاف توضیح داده شود .این اقدام باعث می شود تا
عموم مردم نسبت به اجرای طر ح مطلع شده و نگرانی ها کاهش یابد .نمونه موفق آن را می توان اولین طر ح سهمیه
بندی بنز ین دانست که در آن عالوه بر شفاف ساز ی ،پیشاپیش مقدار ی از یارانه بنز ین وار یز شد و همین باعث شد تا
خود مردم به اجرای طر ح رغبت داشته باشند.
نظر ی تصر یح کرد :البته اجرای بد این طر ح در سالهای بعد باعث شد تا اعتماد مردم روز به روز کمتر شود .ولی در
مجموع اگر در مورد طرحی به صورت شفاف با مردم صحبت شود و در ادامه هم همان صحبت ها اجرایی شود ،اعتماد
مردم جلب می شود و دلیلی برای مخالفت با طر ح مذکور ندارند.
عضو کمیسیون کشاورز ی مجلس با بیان اینکه اجرای طر ح بنز ینی نیاز ی به مصوبه مجلس ندارد ،گفت :دست دولت
در ساماندهی توز یع عادالنه حامل های انرژ ی باز است ولی در چگونگی پیاده ساز ی آن بایستی مشورت و همفکر ی
بیشتر ی صورت بگیرد .البته اجرای آزمایشی طر ح در جزایر کیش و قشم باعث رفع نواقص و اشکاالت آن می شود.
وی تاکید کرد :در مجموع به نظر می رسد طر ح بنز ینی جدید دولت که قرار است در آن برای هر فرد ایرانی سهمیه
سوخت در نظر گرفته شود به عدالت نزدیک تر باشد چرا که افراد فاقد خودرو از یارانه سوخت بهره مند می شوند
و افراد دارای خودرو اگر بخواهند بیشتر از میزان در نظر گرفته شده مصرف کنند بایستی به صورت آزاد از سوخت
استفاده کنند.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | دانا :نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی :اجرای طر ح بنز ینی نیاز ی به مصوبه مجلس ندارد/اختصاص سهمیه سوخت

نظر ی اضافه کرد :افراد فاقد خودرو نیز قرار است سهمیه بنز ین خود را داخل سامانه ای به فروش برسانند و این باعث
می شود تا مشکل فروش سهمیه و بازار سیاه بنز ین نیز به وجود نیاید .از طرفی جلوی قاچاق سوخت به خار ج کشور
با اجرای این طر ح به حداقل می رسد.
وی خاطرنشان کرد :سهمیه در نظر گرفته شده برای هر فرد هنوز قطعی نشده است و مهم این است که هر سهمیه ای
در نظر گرفته می شود به صورت عادالنه تقسیم شود.
توضیحات این نماینده را در ادامه مشاهده کنید.

کارشناس حوزه اقتصاد؛ افزایش قیمت سوخت ،درآمد دهک های پائین را بیشتر نمی کند )(۱۳:۱۷-۰۰/۱۰/۲۲
گرگان -درویشی ،کارشناس حوزه اقتصاد ،نسبت به وار یز افزایش قیمت سوخت و مالیات به »صندوق پیشرفت و عدالت ایران« انتقاد کرد و
گفت :اعتقادی ندارم که با افزایش قیمت سوخت درآمدها بیشتر می شود.

سیروس درویش متولی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد :براساس الیحه بودجه  1401دولت در نظر دارد صندوق
کارآفر ینی امید« را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام داده و با تشکیل  31صندوق استانی ،دور جدیدی از
فعالیت عدالت محور خود را آغاز کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد ،نسبت به وار یز افزایش قیمت سوخت و مالیات به »صندوق پیشرفت و عدالت ایران«
انتقاد کرد و گفت :با چنین رویکردی ناعدالتی ایجاد می شود چراکه عایدی استان های کم برخوردار اندک است
بنابراین به نظر می رسد دولت در این حوزه باید تجدید نظر کند.
وی با تاکید بر این نکته که باید دید تقسیم منابع به درستی انجام می شود یا خیر ،افزود :جای سوال دارد که تفکیکی
بین این میزان درآمد و پولی که برای استان ها ر یخته می شود وجود دارد یا خیر.
به گفته او ،در چنین شرایطی استان های صنعتی با درآمد بیشتر به الطبع منابع بیشتر ی عایدشان می شود و استان
های کم برخوردار ی مانند گلستان منابع کمتر ی به دستشان می رسد .این در شرایطی که استان های محروم و ضعیف
نیاز به منابع مالی دارند ،ناعدالتی به شمار می رود.
این فعال اقتصادی ادامه داد :معموال وقتی اقتصاد دست دولت باشد ،این اتفاق می افتد چراکه سیاستگذار ی و اجرا
توسط یک مرجع انجام می شود در چنین شرایطی رانت ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه دستورالعمل و بخش نامه هایی که صادر می شود هم ایجاد رانت می کند ،افزود :باید مرجع
محکمی باشد که در صورت حصول این منابع ،عدالت را برقرار کند.
درویشی اضافه کرد :اعتقادی ندارم که با افزایش سوخت درآمدها را بیشتر کنیم .ز یرا با افزایش قیمت حامل های
انرژ ی ،به تبع آن بنز ین افزایش می یابد که بازتاب این گرانی در سایر محصوالت هم دیده می شود.

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | تحلیل بازار :افزایش قیمت سوخت ،درآمد دهک های پائین را بیشتر نمی کند

او با اعالم این مطلب که اعتقادی ندارم این مسیر عدالت به وجود بیاورد ،افزود :قبول دارم که افزایش قیمت سوخت
و مالیات به »صندوق پیشرفت و عدالت ایران« رانت هایی را برای تصمیم گیرندگان به همراه خواهد داشت.

بررسی افزایش قیمت سوخت به صورت تدر یجی :تصمیم نهایی دولت سیزدهم برای بنز ین )(۰۹:۰۱-۰۰/۱۰/۲۲
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالمکرد :خر ید و فروش سهمیه بنز ین و گازوئیل کارت هوشمند سوخت ممنوع است.

به گزارش تیتربرتر؛ سال  1386بود که دولت محمود احمدینژاد با استناد به افزایش میزان قاچاق و نرسیدن یارانه به
دست نیازمندان واقعی و برای مهار میزان مصرف بنز ین دست به سهمیه بندی بنز ین زد .
بر اساس مواد ) (9و )» (16ضوابط اختصاصی فرآوردههای نفتی« از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،خر ید و فروش
فرآوردههای نفتی یارانهای )نر خ اول و دوم( از طر یق سهمیه شخص دیگر مانند خر ید و فروش از محل سهمیه کارت
هوشمند سوخت وسائط نقلیه ،ممنوع است.
در صورت احراز تخلف توسط مراجع صالح رسیدگی ،عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت ،متخلف مشمول
جر یمهای معادل  2تا چهار برابر ارزش فرآورده )به نر خ بینالمللی ماه مربوطه( خواهد شد.
بر این اساس و با توجه به اطالعرسانی به عمل آمده ،اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده وسائط نقلیه باید بهمنظور
پیشگیر ی از هر گونه سوء استفاده احتمالی ،تمهیدات الزم را در حفظ ،نگهدار ی و عدم واگذار ی به غیر کارت هوشمند
سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسوولیت هرگونه خر ید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد
بود.
در این راستا بود که هر لیتر بنز ین سهمیه بندی به قیمت  100تومان و هر لیتر بنز ین آزاد به قیمت  400تومان عرضه
شد .مرحله بعدی افزایش قیمت بنز ین در  28آذر  1389با اجرای هدفمندساز ی یارانهها در ایران کلید خورد و هر لیتر
بنز ین سهمیهای به  400تومان و بنز ین آزاد  700تومان افزایش یافت .افزایش بعدی قیمت بنز ین در سال  1393در
دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندساز ی یارانهها در ایران هر لیتر بنز ین سهمیهای را به  700تومان و
بنز ین آزاد  1000تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنز ین در سال  1394به قیمت  1000تومان پرونده بنز ین سهمیهای
بسته شد .در  24آبان  ، 1398نر خ هر لیتر بنز ین سهمیهای  50درصد افزایش یافت و به  1500تومان رسید و قیمت
بنز ین آزاد که قبًال هر لیتر  1000تومان بود سه برابر شده و به  3000تومان رسید .این اتفاق با واکنش افکار عمومی
همراه شد و زنجیره ای از حوادث تلخ را در ایران رقم زد.
قیمت بنز ین در شرایط کنونی نیز با احتساب  60لیتر بنز ین سهمیه ای برای هر خودرو برابر با  1500تومان است .بنز ین
آزاد نیز به نر خ سه هزار تومان عرضه می شود .با این حال زمزمه تغییر روند تخصیص بنز ین از خودرو به فرد و ایجاد
شرایطی برای معامله بنز ین مازاد افراد در قالب سامانهای نشان از آن دارد که دولت قصد دارد وارد دورهای تغییر ی در
این حوزه شود.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | تیتر برتر :بررسی افزایش قیمت سوخت به صورت تدر یجی :تصمیم نهایی دولت سیزدهم برای بنز ین

هر چند مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعالم می کنند افزایش قیمت بنز ین در راه نیست اما مرتضی افقه،
کارشناس اقتصادی تاکید کرده است این اقدام بدان معناست که دولت میخواهد به دست مردم قیمت بنز ین را
افزایش دهد .
از سوی دیگر مرتضی عزتی نیز ورود جمعیتی هشتاد و چهار میلیون نفر ی ایران به عرصه خر ید و فروش بنز ین را
اقدامی ناگوار میداند .آنچه مهم است اینکه افزایش قیمت بنز ین در آبان موجی تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل
کرد  .عبدالناصر همتی ،پیامد این اتفاق را رشد دوباره قیمت ها در بازار ارز و مسکن دانست و تاکید داشت این اتفاق
زمینه را برای بروز بحران مهیا نمود.
در شرایط کنونی دولت همزمان حذف ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای اساسی را نیز در دستور کار دارد از این رو
نگرانیها در خصوص ورود موج تورمی جدید به اقتصاد باالست.
معاون برنامه ر یز ی وزارت نفت گفت :این که آغاز اجرای طر ح آزمایشی بنز ینی دولت ،اوایل بهمن باشد یا چند روز
دیگر در حال بررسی است.
هوشنگ فالحتیان افزود :شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،در حال تهیه ز یرساختهای الزم نرم
افزار ی و سخت افزار ی است و هر زمان که این ز یرساختها آماده شود ،اجرای طر ح »بنز ین برای همه« را انجام
خواهد داد.
وزارت اقتصاد ،سازمان هدفمندساز ی یارانهها ،بانک مرکز ی ،وزارت ارتباطات و سازمان پدافند غیرعامل ،در اجرای این
طر ح مسئولیتهایی دارند که باید مجموعهای از اقدامات را به صورت هماهنگ انجام دهند تا نتیجه نهایی حاصل
شود.
روز ششم دی ،جواد اوجی وز یر نفت ،اعالم کرده بود ،طر ح دولت برای اختصاص بنز ین به افراد بر حسب کدملی به
جای اختصاص این حامل انرژ ی بر حسب پالک خودروها ،در دو جز یره کیش و قشم ،به صورت آزمایشی و با اختصاص
 15لیتر بنز ین  1500تومانی به هر فرد ،آغاز خواهد شد و در صورت کسب نتیجه مطلوب ،با تایید تیم اقتصادی دولت
در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.
سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره علت در نظر گرفتن این طر ح گفته است :دولت
ساالنه  124هزار میلیارد تومان یارانه بنز ین پرداخت میکند که  60درصد آن برای  4میلیون خانواِر دارای بیش از دو
خودرو است 14 .میلیون خانواده بیخودرو هیچ سهمی از این یارانه نمیبرند.
پیش بینی میشود در صورت موفق بودن اجرای طر ح آزمایشی دولت در دو جز یره کیش و قشم ،با اجرای آن به
صورت سراسر ی ،ساالنه به هر خانواده با جمعیت چهار نفر ی ،حدود یک میلیون و صد هزار تومان یارانه بنز ین برسد؛
این یارانه اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت میشود.
مطالب مرتبط:
مثًال بنز ین ،آدمهای متمول که هر کدام چند ماشین دارند ،بیشتر استفاده میکنند 20 .هزار تومان قیمت بنز ین است،
 3هزار تومان میخرد 17 ،هزار تومان از مابهالتفاوت یارانه بیشتر استفاده میکند اما روستایی که خودرو ندارد از یارانه
چیز ی گیرش نمیآید و از همه بدتر این یارانه مخرب تولید است.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | تیتر برتر :بررسی افزایش قیمت سوخت به صورت تدر یجی :تصمیم نهایی دولت سیزدهم برای بنز ین

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت :با ادامه سیاست ارز  4200تومانی دولت برای تامین ارز کاالهای اساسی اقدام به
خر ید از سامانه نیما میکند و این کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم میشود.
حمید پورمحمدی درباره این که تأمین ارز ترجیحی چگونه باعث تورم میشود ،گفت :موضوعی که در افزایش خالص
دارایی خارجی بانک مرکز ی وجود دارد و وقتی آن را میکاویم ،میبینیم زمان آن نیست که خالص دارایی خارجی
افزایش یابد .به خاطر اینکه دولت میخواهد سیاست ارز  4200تومانی را ادامه دهد و چون ارز در دسترس ندارد.
ارزهای نفتی به اندازه مخار ج نیست .بنابراین ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت  24هزار تومان میخرد و به
واردکننده  4هزار و  200تومان میفروشد 20 .هزار تومان مابهالتفاوت میدهد .از کجا میدهد؟ اینجا چاپ پول میشود.
شاید بگویید دولت این کار را میکند؟ بله ،دولت است.
وی افزود :برای همین بیان میکنیم زمان ارز  4200منقضی شده ،زمانی ارز  3هزار تومانی سرکوب شده بود قیمت را
 4200تعیین کردند که بازار نفس بکشد اما اکنون نر خ ارز  28تا  30هزار تومان است؛ ارز  4200معنادار نیست .این ارز
دچار فساد است .وقتی فاصله قیمتی  400تا  500درصدی میان دو نوع ارز شکل میگیرد هر کار ی بکنید در آن فساد
به وجود میآید اگر تمام ابزارهای نظارتی را به کار بگیرد فساد دارد .کاال را در بنادر و انبارها نگه میدارد ،آن را تبدیل
به محصول کرده و صادر میکند .به عبارت دیگر قاچاق میکند.
وی ادامه داد :یک کیسه گندم را در نظر بگیر ید ،وقتی برای شما ،هر کیلو واردات آن  10هزار تومان آب میخورد .شما
آرد آن را  600تومان میفروشید مابهالتفاوتی که دارد باعث میشود قاچاق صورت بگیرد .اینکه گندم است ،ببینید در
دارو چه اتفاقی میافتد .کافی است یک کیف قرص را از کشور خار ج کنید .یا یک نفر خارجی را درمان کنید پول را هدر
دادهاید .بدتر از همه اینکه ناعادالنه است .وقتی پول فراوان داشته باشید و کاال ارزان باشد بیشتر مصرف میکنید .به
خصوص اینکه پولدارها از کاالی ارزان بیشتر استفاده میکنند .یعنی یارانه بیشتر ی از این مصرف عایدش میشود.
پورمحمدی اضافه کرد :مثًال بنز ین ،آدمهای متمول که هر کدام چند ماشین دارند ،بیشتر استفاده میکنند 20 .هزار
تومان قیمت بنز ین است 3 ،هزار تومان میخرد 17 ،هزار تومان از مابهالتفاوت یارانه بیشتر استفاده میکند اما
روستایی که خودرو ندارد از یارانه چیز ی گیرش نمیآید و از همه بدتر این یارانه مخرب تولید است .بهعبارت دیگر
فرض کنید امکان تولید چای در کشور وجود دارد ،اگر چای خارجی با قیمت ارز آزاد وارد شود امکان رقابت بین چای
داخلی و چای خارجی وجود دارد ،اما اگر شما چای خارجی را با قیمت ارز ترجیحی یا با یارانه  20هزار تومان وارد کنید،
دیگر چای داخلی قدرت رقابت ندارد.
وی تصر یح کرد :تولیدکننده چای داخلی ز یر پای واردات ارزان له میشود ،یا برنج ،گندم یا دانه روغنی و سایر اقالم نیز
همینطور است .خب ،اگر قرار است کمکی به تولیدکننده شود ،خودمان کمک کنیم .باید سیاست ارز ترجیحی تغییر
کند .به عنوان نمونه در دشت گلستان با حمایتهای مالی ،دانههای روغنی کاشته شود .نتیجه میگیر یم ارز ترجیحی
رانتی ،فسادزا ،غیرشفاف ،مصرف آن بین دهکها به طور کامل غیرعادالنه است و در نهایت مخرب تولید و عامل
قاچاق است.
گزارش از علی اکبر رضایی

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۱

شرکت پاالیش نفت اصفهان جزو ده شرکت برتر بورس کاال شد )(۱۵:۲۶-۰۰/۱۰/۲۱
رکنا:براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بخش داخلی بازار فیز یکی بورس کاالی ایران شرکت پاالیش نفت اصفهان جزو ده شرکت
برتر شد.

به گزارش رکنا از اصفهان،براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بخش داخلی بازار فیز یکی بورس کاالی
ایران طی هفته گذشته به ترتیب شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت بندرعباس ،فوالد
خوزستان ،مجتمع فوالد خراسان ،معدنی و صنعتی گل گهر ،پتروشیمی تندگویان ،پاالیش نفت تهران )تندگویان(،
ذوب آهن اصفهان و پاالیش نفت اصفهان در جمع  10شرکت برتر بورس کاال قرار گرفتند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان با فروش  30هزار تن لوب کات سبک و وکیوم باتوم ارزشی بیش از  2963میلیارد ر یالی
را به ثبت رساند و دهم شد.
بر اساس اطالعیه منتشر شده در کدال ،شرکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( مجوز ثبت افزایش سرمایه خود را منتشر
کرد.
این افزایش سرمایه  83درصدی از محل مازاد تجدید ارز یابی داراییها بود و سرمایه این شرکت را از  7٫6هزار میلیارد
تومان به بیش از  13٫9هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.
شپنا هفته گذشته را با قیمت  608تومانی به پایان رساند که نشان از بازدهی مثبت چهار درصدی این نماد در یک ماه
اخیر دارد.
اصفهان -بهمن راعی
منابع دیگر :روزنامه نصفجهان

رشد  10درصدی مصرف گاز  CNGدر یزد /سوخترسانی به خودروهای گاز سوز در وضعیت مطلوب )(۱۱:۲۱-۰۰/۱۰/۲۲
رکنا :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد با اشاره به افزایش  10درصدی مصرف سوخت  CNGدر استان یزد از وضعیت
مطلوب گازرسانی به خودروهای گازسوز خبر داد.

به گزارش رکنا از یزد؛ عبدالرضا انتظار ی اظهار کرد  :در بازه زمانی یاد شده بیش از  95میلیون متر مکعب سی ان جی
از طر یق  47باب جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه به مردم شر یف دارالعباده یزد توز یع شده است.
وی ادامه داد :با مصرف و جایگز ینی این میزان گاز طبیعی در این مدت معادل بیش از  124میلیون لیتر بنز ین در استان
صرفه جویی شده است.
این مقام مسئول گفت  :اختالف محسوس بین قیمت بنز ین و سی ان جی  ،باعث افزایش رغبت صاحبان خودرو به
استفاده از سی ان جی شده است  .همچنین با استفاده استفاده از این سوخت و جایگز ین نمودن آن از نظر اقتصادی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۳۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

ادامه خبر | رکنا :رشد  10درصدی مصرف گاز  CNGدر یزد /سوخترسانی به خودروهای گاز سوز در وضعیت مطلوب

مقرون به صرفه بوده و همچنین می تواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا در سطح استان داشته باشد.
انتظار ی در ادامه عنوان کرد :با توجه به پایش مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاهها  ،سوخترسانی به
خودروهای گاز سوز در یزد وضعیت مطلوب و خوبی دارد.
یزد /سمیه گالبگیر یان

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

۴۰

بولتن خبر ی شرکت ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۰/۱۰/۲۲
ارتباطات و اطالع رسانی

