بولتن اخبار كلي شرکت ملی
پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۲/۲۱
ارتباطات و اطالع رسانی

خبرگزار ی
روزانه بیش از  540هزار مترمکعب گاز سی ان جی در کردستان مصرف میشود
۲

پایگاه خبر ی کردپرس ،عصر کرد

سودآور ی  4میلیارد دالر ی صنعت سی.ان.جی در سال 1400
۹

۱

۷

پایگاه خبر ی انتخاب ،ا لف ،آرمان اقتصادی ،نفت ما

کشف یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

۹

افزایش قاچاق سوخت در جنوب خراسان رضوی نگرانکننده است

۱۰

توسعه انبار نفت شیراز با اجرای پروژه خط انتقال فرآوردههای نفتی /سال گذشته در استان فارس  1.6میلیون
سوخت قاچاق کشف شد

۱۱

دو گانه سوز شدن  2010خودرو در چهارمحال و بختیار ی

۱۳

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فارس :پا الیشگاه شیراز  40درصد سوخت مورد نیاز فارس را
تامین میکند
۱

روزنامه همدلی

۱

پایگاه خبر ی پیام فارس

 90درصد از خدمات پخش فراورده های نفتی فارس در حال ا لکترونیکی شدن است

معاون وز یر نفت در گفتوگو با ایرنا :قیمت بنز ین تغییر ی نمیکند
۲۶

۵

خبرگزار ی ایلنا /روزنامه اسکناس /پایگاه خبر ی عصر خودرو ،صدای بورس ،فصل تجارت ،خبرخودرو ،دانا خبر ،ز یست آنالین ،تفسیر خبر

نیمی از ظرفیت عرضه  CNGدر کشور خا لی است
۴

۵

۱۴

۱۵

۱۶

خبرگزار ی تسنیم /روزنامه شهرآرانیوز /پایگاه خبر ی مشر ق ،تجارت آنالین ،تجارت نیوز ،صدای بورس ،دانا خبر ،ایران آنالین ،شانا ،اقتصادآنالین،

جهان صنعت آنالین ،تیتر ،20ا لف ،همشهر ی آنالین ،تحلیل بازار ،بازار آر یا ،اقتصاد گردان ،فصل تجارت ،پول نیوز ،اقتصاد آینده ،اخبارمحرمانه ،گیل خبر،
خوزنا ،شمال نیوز ،آخر ین خبر ،خبر فور ی

اجرای طر ح دوگانه سوز شدن خودروها در استان ایالم
۳

۱۷

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی جامک ،فرتا ک نیوز

تجلیل وز یرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت پا الیش نفت بندرعباس

۱۷

۱

پایگاه خبر ی صبح در یا

استاندارد بودن  100درصدی ناز لهای سوخت مایع
۱

۶

پایگاه خبر ی شمال نیوز

 56هزار لیتر سوخت میان عشایر خراسان شما لی توز یع شد

۱۹

مقام مسئول در وزارت راه :مصرف گازوئیل خودروهای سنگین به روز ی  ۵۱میلیون لیتر رسید

۱۹

پایگاه خبر ی فصل تجارت ،ایران ا کونومیست ،ماشین نیوز ،جیب نیوز ،چابک آنالین ،جارچی خبر

عضو کمیسیون انرژ ی مجلس در گفتوگو با ایلنا :بنز ین و گازوئیل گران نمیشود
۴

۲۱

پایگاه خبر ی فردا نیوز ،ایران ا کونومیست ،دنیای خبر ،اقتصاد سا لم

وز یر نفت :قیمت بنز ین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد
۱۲

۱۸

۲۱

خبرگزار ی برنا /روزنامه شهرآرانیوز /پایگاه خبر ی انتخاب ،جوان آنالین ،بولتن ،عصر خودرو ،خودرونگاران ،ایران ا کونومیست ،ایران آنالین ،آفتاب،

مدآرا ،فصل سیاست

وز یر نفت در حاشیه هیئت وز یران خبر داد :تحول خوبی در صادرات نفت ایجاد خواهد شد /قیمت بنز ین تغییر
نمیکند
۲

۲۲

خبرگزار ی ایسنا /پایگاه خبر ی آرمان اقتصادی

جمعآور ی کارت سوخت آزاد جایگاهداران در کرمان

۲۲

روزنامه

۸

طی مراسمی از مدرسان برتر شرکت پا الیش نفت اصفهان تقدیر شد

۲۳

18هزار و  500تومان ،یارانه هر لیتر بنز ین در ایران )قسمت اول(

۲۴

ظرفیت  8میلیارد دالر ی صنعت  CNGدر ارز آور ی

۲۵

روزنامه هدف و اقتصاد ،اسرار ،صبح اقتصاد ،رویش ملت ،آفتاب اقتصادی ،امروز ،اسکناس ،فوق ا لعاده

18هزار و  500تومان ،یارانه هر لیتر بنز ین در ایران )قسمت دوم(

۲۶

پایگاه خبر ی

۱

تشر یح سرقت گازوییل از شاه لوله اصلی انتقال گازوییل

۲۷

رضایت نسبی کیشوندان از عرضه بنز ین به اشخاص

۲۷

پایگاه خبر ی جهان صنعت آنالین

حمید حسینی ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران

۳۰

ظرفیت عرضه  CNGمی تواند دو برابر افزایش یابد

۳۳

مدیرعامل شرکت ملی پا الیش و پخش :شایعه گرانی بنز ین به دلیل حذف دالر  4200تومانی صحت ندارد

۳۵

رویداد تبادل فناور ی با تکیه بر توانمندی دانشبنیانهای صنعت نفت برگزار میشود

۳۵

بعد از افزایش مبلغ یارانه نوبت به افزایش قیمت بنز ین رسید؟

۳۷

سازمان
همایش سراسر ی گز ینش وزارت نفت همراه با کارگاه تخصصی و آموزشی مصاحبه و تحقیق به میزبانی هسته
گز ینش شرکت ملی پا الیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

۳۷

منابع غیرفارسی
Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining

۳۸

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۳۱تعداد کل۱۱۳ :

خبرگزاری (%۶۱.۳) ۱۹
سازمان (%۳.۲) ۱

روزنامه (%۹.۷) ۳
منابع غیرفارسی (%۳.۲) ۱

پایگاه خبری (%۲۲.۶) ۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خبرگزار ی
۲

روزانه بیش از  540هزار مترمکعب گاز سی ان جی در کردستان مصرف میشود )(۱۱:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان گفت :در حال حاضر روزانه بیش از  540هزار مترمکعب گاز سی ان جی از طر یق
 54باب جایگاه در استان مصرف میشود.

 185میلیون متر مکعب سی
ان جی در سال  1400در استان مصرف شد که نسبت به سال قبل تر  14درصد بیشتر بود.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد به سمت ایجاد جایگاه سی ان جی در استان بروند و افزود :این سوخت مزایای
ز یست محیطی و اقتصادی قابل توجهی دارد و باید استفاده از آن در بین مردم فرهنگ ساز ی شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان یادآور شد :با توجه به فعال بودن  344ناز ل در جایگاه
سی ان جی ،ظرفیت ارائه روزانه بیش از یک میلیون  200هزار مترمکعب سی ان جی در جایگاه های استان وجود
دارد.
نوکانی با اشاره به تداوم اجرای طر ح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی از صاحبان خودروهای ناوگان حمل
و نقل عمومی خواست در سامانه  https://gcr.niopdc.irثبت نام کنند تا زمان تبدیل به دو گانه سوز شدن از سهمیه
اعتبار ی برخوردار شوند در غیر این صورت سهمیه اعتبار ی آنها کاسته شده و همانندخودروهای عادی به آنان سهمیه
سوخت تعلق خواهد گرفت.
در حال حاضر  88باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و  54باب جایگاه سی .ان .جی در کردستان به مردم خدمات
می دهند.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی کردپرس ،عصر کرد

۹

سودآور ی  4میلیارد دالر ی صنعت سی.ان.جی در سال (۱۵:۱۳-۰۱/۰۲/۲۰) 1400
تهران -ایرنا -عضو انجمن صنفی سی.ان.جی گفت :سال گذشته  8میلیارد مترمکعب گاز سی.ان.جی فروختیم که با توجه به تفاوت  50سنتی
ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنز ین ،صنعت سی.ان.جی تنها در یک سال  4میلیارد دالر سودآور ی برای کشور داشته است.

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایرنا :سودآور ی  4میلیارد دالر ی صنعت سی.ان.جی در سال 1400

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا» ،محسن جوهر ی« در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در سال  99سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش  54درصدی حقالعملکار ی را برای کلیه جایگاههای عرضه سی.ان.جی
بدون محاسبه ارزشافزوده پیشنهاد داده بود که معاونت برنامهر یز ی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه دولت قبل
در اقدامی اشتباه ،این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.
وی افزود :در آن زمان نه تنها پیشنهاد افزایش  54درصدی را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند ،بلکه رقم نهایی
تعیین شده برای حقالعملکار ی جایگاههای سی.ان.جی را با احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت
این مالیات را هم بر دوش جایگاهداران گذاشتند.
این عضو انجمن صنفی سی.ان.جی خاطرنشان کرد :برای سال جار ی که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی
مستندات هز ینهها ،اقدام به تعیین نر خ مناسب جهت حقالعمل کار ی کند تا نرخی منصفانه تعیین شود ،کلیه
مستندات هز ینههای جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیر یت طر ح سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی،
به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده ،تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی
آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.
جوهر ی با بیان اینکه به نظر می رسد برخی تصور می کنند جایگاههای سی.ان.جی سودآور ی خوبی دارند ،گفت :این
برداشت ،برداشت درستی نیست.
وی افزود :واقعیت این است که با افزایش هز ینههای جایگاهدار ی و عدم افزایش متناسب کارمزدها و حقالعملکار ی
با افزایش هز ینهها ،اقتصاد جایگاهدار ی سی.ان.جی از حالت سوددهی خار ج شده ،با ز یان انباشه چندین ساله جایگاه
های سی.ان.جی از عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هز ینههای جار ی جایگاهها مواجهایم و ادامه این وضعیت،
ممکن است جایگاهدار ی در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
عضو انجمن صنفی سی.ان.جی تصر یح کرد :عدم تخصیص بودجه متناسب با افزایش هز ینههای جایگاهدار ی
سی.ان.جی به مشکل جدی صنعت سی.ان.جی تبدیل شده و ما در انجمن صنفی سی.ان.جی ،درخواست می کنیم
که به اقتصاد جایگاهدار ی سی.ان.جی و بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که ماهها به طول انجامیده ،توجه
ویژه ای داشته باشند.
وی ادامه داد :پتانسیل ایجاد بی کار ی حدود  20هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق
و دستمزد آنها ،تعطیلی ناخواسته بیش از  70درصد جایگاه های به دلیل عدم تناسب درامد و هز ینه و افزایش مصرف
بنز ین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های کشور از چالشهای محتمل آینده در صورت
ادامه روند فعلی است.
جوهر ی به تخصیص بودجه برای احداث جایگاههای عرضه گاز مایع اشاره کرد و گفت :متأسفانه شاهد هستیم پولی
که باید به توسعه سی.ان.جی و رفع مشکالت این صنعت مترقی کشور تخصیص یابد را به ایجاد جایگاههای عرضه
گاز مایع اختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجرا است.
وی افزود :طبق قانون بودجه 2 ،هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل  2500جایگاه سی.ان.جی است،
برای احداث  150جایگاه عرضه گاز مایع اختصاص داده شده که اگر این رقم برای رفع مشکالت صنعت سی.ان.جی از
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایرنا :سودآور ی  4میلیارد دالر ی صنعت سی.ان.جی در سال 1400

جمله مشکالت جایگاهداران تخصیص پیدا می کرد ،منافع آن برای کشور و مردم ،بسیار ز یاد بود و می توانستیم در
شرایطی که مصرف بنز ین افزایش یافته ،بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک سی.ان.جی جایگز ین کنیم.
این عضو انجمن صفنی سی.ان.جی اذعان داشت :کل سرمایه گذار ی که دولت برای صنعت سی.ان.جی در سالهای
اولیه حدود  3میلیارد دالر بوده؛ درحالی که ما سال قبل  8میلیارد مترمکعب گاز سی.ان.جی فروختیم که با توجه به
تفاوت  50سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنز ین ،فقط سال گذشته  4میلیارد دالر صنعت سی.ان.جی سودآور ی
برای کشور داشته است؛ حال در نظر بگیر ید که صنعت سی.ان.جی حدود  20سال در حال کار است و چه میزان
سودآور ی برای کشور به دنبال داشته است.
وی افزود :این سودآور ی سرشار صنعت سی.ان.جی در حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه سی.ان.جی در کشور
خالی است و می توانیم با ز یرساخت موجود ،به راحتی این سودآور ی  4میلیارد دالر ی در سال را به  8میلیارد دالر در
سال افزایش دهیم.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایلنا /روزنامه اسکناس /پایگاه خبر ی عصر خودرو ،صدای بورس ،فصل تجارت ،خبرخودرو ،دانا خبر ،ز یست آنالین ،تفسیر خبر

۴

نیمی از ظرفیت عرضه  CNGدر کشور خالی است )(۱۵:۱۳-۰۱/۰۲/۲۰
عضو انجمن صنفی  CNGگفت :سودآور ی سرشار صنعت  CNGدر حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه  CNGدر کشور خالی است و می
توانیم با ز یرساخت موجود ،به راحتی این سودآور ی  4میلیارد دالر ی در سال را به  8میلیارد دالر در سال افزایش دهیم.

به گزارش ایسنا ،محسن جوهر ی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل  8میلیارد مترمکعب گاز  CNGفروختیم
که با توجه به تفاوت  50سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنز ین ،فقط سال گذشته  4میلیارد دالر صنعت CNG
سودآور ی برای کشور داشته است ،اظهار کرد :حاال در نظر بگیر ید که صنعت  CNGحدود  20سال در حال کار بوده و
چه میزان سودآور ی برای کشور به دنبال داشته است.
به گفته وی کل سرمایه گذار ی که دولت برای صنعت  CNGدر سالهای اولیه کرد حدود  3میلیارد دالر بوده ،در سال
 1399سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش  54درصدی حقالعملکار ی را برای کلیه جایگاههای
عرضه  CNGبدون محاسبه ارزش افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ر یز ی وزارت نفت و سازمان
برنامه و بودجه ،این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.
این عضو انجمن صنفی  CNGاظهار کرد :سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نه تنها پیشنهاد افزایش  54درصدی
را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند ،بلکه رقم نهایی تعیین شده برای حقالعملکار ی جایگاههای  CNGرا با
احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را هم بر دوش جایگاهداران گذاشتند.
جوهر ی تصر یح کرد :جلسات کارشناسی در سال  1400هم در حال برگزار ی بود و بر اساس مستندات هز ینههای ارائه
شده قرار بود حداقل  50درصد حقالعملکار ی جایگاهداران افزایش یابد که بدون اینکه ما در انجمن متوجه شویم و
۱۴۰۱/۰۲/۲۱
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یا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و یا سازمان حمایت متوجه شوند ،سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه
ر یز ی وزارت نفت افزایش  25درصدی را تصویب و اعمال کردند.
وی با بیان اینکه دو تصمیم اشتباه در سالهای  1399و  1400که در ادامه تصمیمات اشتباه تعیین پایین کارمزد در
سالهای قبل بوده ،جایگاهدار ی  CNGرا بیش از پیش با مشکالت اقتصادی مواجه کرد ،اظهار کرد :برای سال جار ی
که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هز ینهها ،اقدام به تعیین نر خ مناسب جهت حقالعمل کار ی کند
تا نرخی منصفانه تعیین شود ،کلیه مستندات هز ینه های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیر یت طر ح  CNGشرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده ،تک به تک توسط کارشناسان سازمان
حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.
این عضو انجمن صنفی  CNGبا بیان اینکه به نظر می رسد برداشت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ر یز ی
وزارت نفت این است که جایگاههای  CNGسودآور ی خوبی دارند ،گفت :این برداشت ،برداشت درستی نیست و این
دو نهاد ،بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که بر اساس مستندات صورت می گیرد را نیز قبول ندارند.
جوهر ی با بیان اینکه واقعیت این است که با افزایش هز ینههای جایگاهدار ی و عدم افزایش متناسب کارمزدها و
حقالعملکار ی با افزایش هز ینهها ،اقتصاد جایگاهدار ی  CNGاز حالت سوددهی خار ج شده ،با ز یان انباشه چندین
ساله جایگاه های  CNGاز عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هز ینه های جار ی جایگاه ها مواجه ایم و ادامه این
وضعیت ،ممکن است جایگاهدار ی در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
به گفته وی عدم حمایت وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص بودجه متناسب با افزایش هز ینه های
جایگاهدار ی  CNGبه مشکل جدی صنعت  CNGتبدیل شده و ما در انجمن صنفی  CNGاز دو نهاد مهم و اثرگذار در
تصمیم گیر یها ،درخواست می کنیم که به اقتصاد جایگاهدار ی  CNGو بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که
ماهها به طول انجامیده ،توجه ویژه ای داشته باشند.
عضو انجمن صنفی  CNGتاکید کرد :پتانسیل ایجاد بی کار ی حدود  20هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم
توانایی پرداخت حقوق و دستمزد آنها ،تعطیلی ناخواسته بیش از  70درصد جایگاه های  CNGبه دلیل عدم تناسب
درامد و هز ینه و افزایش مصرف بنز ین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های  CNGکشور
از چالشهای محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.
جوهر ی با اشاره به تصویب بندی عجیب در قانون بودجه سال جار ی مبنی بر تخصیص بودجه برای احداث جایگاههای
عرضه  LPGگفت :متأسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه  CNGو حل مشکالت این صنعت مترقی کشور
تخصیص یابد را به ایجاد جایگاههای عرضه  LPGاختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجراست.
وی افزود :طبق قانون بودجه 2 ،هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل  2500جایگاه  CNGاست ،برای
احداث  150جایگاه عرضه  LPGاختصاص داده شده که اگر این رقم برای حل مشکالت صنعت  CNGاز جمله مشکالت
جایگاهداران تخصیص پیدا می کرد ،منافع آن برای کشور و مردم ،بسیار ز یاد بود و می توانستیم در شرایطی که مصرف
بنز ین افزایش یافته ،بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک  CNGجایگز ین کنیم.
انتهای پیام
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منابع دیگر :پایگاه خبر ی انتخاب ،الف ،آرمان اقتصادی ،نفت ما

کشف یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس )(۱۵:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس از میزان یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده در استان خبر داد و
گفت 47 :میلیارد ر یال پرونده قاچاق سوخت به تعز یرات ارسال شده است.

اسداله طاهر ی در نشست خبر ی مدیران پاسخگو از فعالیت  304جایگاه پمپ بنز ین 130 ،جایگاه سی ان جی و  4مرکز
سوختگیر ی هوایی در سطح استان )شهرستانهای شیراز ،جهرم ،الر و المرد( سخن گفت و افزود :در بحث توز یع نفت
سفید بر اساس طر ح توز یع کاالبرگی که از قبل تدوینشده بود بیش از  830فروشنده روستایی کار توز یع نفت سفید را
انجام میدهند.
او گفت :استان فارس در حال حاضر به دلیل خط لوله و نداشتن عدم ذخیره کافی تنها ز یر  40درصد سوخت فارس از
پاالیشگاه شیراز تامین میشود و مابقی از انبارهای استان یزد ،اصفهان و بندرعباس تامین و توسط تانکرها حمل و به
استان منتقل میشوند.
این مقام مسئول گفت 40 :جایگاه سوخت در سطح شهرستانهای استان در دست احداث است که از ابتدای امسال
تا کنون یک میلیون و  100هزار لیتر بنز ین در استان مصرف شده که رشد  17درصدی مصرف بنز ین را نشان میدهد.
به گفته طاهر ی ،در  2ماهه امسال دربخش سی ان جی که یکی از سوختهای پاک به شمار میرود  548میلیون
مترمکعب مصرف داشتهایم که رشد  18درصدی داشته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس گفت :در تعطیالت نوروز امسال نسبت به سال  1400با توجه
به افزایش مسافرت رشد بنز ین  30درصد افزایش داشت که همین فراورده نفتی در تعطیالت عید فطر نیز بیش از 36
درصد مصرف داشت.
به گفته او 57 ،درصد از مصرف فرآوردهها در بخش حمل و نقل 14 ،درصد در بخش کشاورز ی 21 ،درصد در بخش
نیروگاههای بر ق و  6درصد صنایع است.
طاهر ی همچنین گفت :به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و سوخت رسانی مطلوبتر به مردم  8هزار بازدید از
تلمبهها و ناز لهای جایگاههای سوخت استان انجام شده است.
او در ادامه از میزان یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیش از  90درصد آن گازوئیل و مابقی
نفت بوده است خبر داد و گفت 47 :میلیارد ر یال پرونده قاچاق سوخت به تعز یرات ارسال شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس از هز ینه  70میلیارد تومان کرایه حمل به صورت ماهانه خبر
داد و گفت :با توجه به اینکه اکنون حمل سوخت به وسیله تانکر انجام میشود و رفت و آمد تانکر باعث آسیب و
تخر یب سطح جاده ها ،تلفات جادهای و هز ینه ز یادی میشود خط لوله ظرفیت فرآوردههای نفتی از دو دهه پیش
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انجام و در دولت جدید خط انتقال پیگیر ی شد.
طاهر ی به اشاره به اینکه ساالنه  80میلیون لیتر مصرف سوخت تانکرهاست ،گفت :بین وزارت نفت ،بانک تجارت و
شرکت مهندسی ساختمان توافق نامهای امضا شد برای خط انتقال از بندرعباس که یک انشعاب در فسا و یک انشعاب
در پاالیشگاه شیراز که به ظرفیت انبار اضافه میشود.
به گفته طاهر ی 3 ،تا  4سال این پروژه طول میکشد و مطالعات باید از دو طرف انجام شود و امیدوار یم که با جدیتی
که وجود دارد ظرف همین مدت به بهره بردار ی برسد و آرزوی دیر ینه مردم محقق شود.

افزایش قاچاق سوخت در جنوب خراسان رضوی نگرانکننده است )(۱۵:۴۲-۰۱/۰۲/۲۰
گناباد-ایرنا -مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه تربت حیدر یه نسبت به افزایش انحراف در عرضه و یا قاچاق سوخت نفتگاز
در مناطق ز یر پوشش این منطقه در جنوب استان خراسان رضوی هشدار داد و خواستار افزایش نظارت مسووالن مربوط برای کاهش این
معضل شد.

به گزارش ایرنا جواد بلندی روز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رییس پخش فرآورده های نفتی ناحیه گناباد ،بدون
ارائه هیچ آمار ی ،افزود :قاچاقچیان این فرآورده را به صورت قاچاق به مناطق مرز ی و جنوبی کشور منتقل و با قیمت
های چند برابر ی در خار ج از کشور به فروش می رسانند.
وی گفت :دست اندرکاران در همه بخشها باید در نحوه عرضه فرآورده های سوختی به خصوص در بخش های صنعت
و کشاورز ی نظارت بیشتر ی داشته باشند و از عرضه هرگونه سوخت خار ج از شبکه جلوگیر ی کنند.
وی ادامه داد :بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورز ی خراسان رضوی ،نفت گاز مورد نیاز بخش کشاورز ی در
شهرستانهای ز یر پوشش شرکت پخش فرآورده های نفتی تربت حیدر یه  45میلیون لیتر بوده است ،در حالی که با
مدیر یت مصرف و کنتر ل و افزایش نظارتهای الزم  40میلیون لیتر در این حوزه به مصرف رسیده است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدر یه گفت :هرگونه عرضه بیش از نیاز واقعی ،بستر انحراف
در عرضه و قاچاق سوخت را فراهم می کند و باید با برنامه ر یز ی و افزایش نظارتهای الزم و توز یع سوخت ،متناسب
با نیاز واقعی از قاچاق این فرآورده به دیگر بخش ها جلوگیر ی شود.
بلندی با اشاره به تامین سوخت  48مرغدار ی ،هزار و  738مصرف کننده خرد 19 ،معدن و  136مصرف کننده عمده
در گناباد گفت :این شهرستان با توجه به موقعیت خود در جنوب خراسان رضوی و همجوار ی با استانهای جنوبی و
افزایش ترددهای وسائل نقلیه از این مسیر به مرکز و سایر نقاط استان ،از حساسیت خاصی برخوردار است و باید با
افزایش نظارتها از قاچاق سوخت در این منطقه جلوگیر ی کرد.
وی هدفمندساز ی بیشتر و مطلوب یارانه ها و اصالح ارز ترجیحی را از اقدامات مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت:
این مساله باید از  20سال قبل عملیاتی می شد که با جسارت و تدبیر این دولت اجرایی شده است.
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فرماندار گناباد نیز با اشاره به شایعات افزایش قیمت بنز ین در برخی رسانه ها به موازات اقدامات دولت برای اصالح
تخصیص ارز ترجیحی گفت :باید با افزایش هوشیار ی ،از تاثیر القائات منفی در مردم کاست ،چرا که بنا بر تاکید دولت،
قیمت نان و فرآورده های سوختی افزایش نمی یابد.
در پایان این نشست علیرضا غالمی به عنوان رییس پخش فرآورده های نفتی ناحیه گناباد معرفی و از خدمات علیرضا
رضایی در چهار سال گذشته در این سمت قدردانی شد.
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه تربتحیدر یه یکی از مناطق  37گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
ایران است که چهار ناحیه مشتمل بر  10شهرستان تربتحیدر یه ،مهوالت ،زاوه ،خواف ،رشتخوار ،کاشمر ،خلیلآباد،
کوهسر خ ،گناباد و بجستان را ز یر پوشش دارد.
همچنین این منطقه نفتی دارای  63جایگاه اختصاصی و فروشندگی سکودار 9 ،فروشندگی داخل اتاقک 200 ،فروشندگی
تعاونی روستایی و همچنین  32جایگاه فعال عرضه سی.ان.جی است.
مرکز شهرستان گناباد در  287کیلومتر ی جنوب مشهد واقع است.

توسعه انبار نفت شیراز با اجرای پروژه خط انتقال فرآوردههای نفتی /سال گذشته در استان فارس  1.6میلیون سوخت قاچاق
کشف شد )(۱۶:۰۰-۰۱/۰۲/۲۰
گروه استانها -نبود خط انتقال فرآوردههای نفتی در استان فارس سبب تصادفات جادهای تانکرها ،تحمیل هز ینه میلیاردی به استان و
وابستگی انبارهای نفتی شیراز به دیگر استانها شده است.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از شیراز ،تصادف تانکر حمل سوخت ،واژگونی خودروی حامل فرآوردههای نفتی ،آسیب
تانکر حمل سوخت به چندین خودرو و عباراتی از این دست که هر از چند روز ی در صدر اخبار حوادث استان فارس
قرار میگیرد.
دیگر همه بر این مطلب تایید دارند که استان فارس با وجود همه تالشها و دغدغهها یک استان با درصد باالی خطر
تصادف است حال زمانی که این موضوع برای تانکرهای حمل سوخت که نزدیک به  70درصد از سوخت استان را
تامین میکنند ،ر خ دهد نه تنها یک تصادف و از دست رفتن جان راننده است بلکه در بسیار ی مواقع منجر به آسیب
به دیگر خودروها میشود.
آسیب به دیگران در کنار خطرات ز یست محیطی و هز ینههای ز یادی که دارد ایجاب میکند که این تانکرهای حمل
سوخت هر چه سر یعتر جای خود را به خط انتقال فرآوردههای نفتی دهد ،موضوعی که اسفندماه سال گذشته با اعالم
ابراهیم عز یز ی ،نماینده مردم شیراز و زرقان کلید خورد و وی آن را دومین پروژه بزرگ خط انتقال عنوان کرد.
ایجاد خط لوله فرآوردههای نفتی در استان فارس
به گفته این نماینده مجلس با ایجاد این خط لوله ظرفیت فرآوردههای نفتی به  250میلیون لیتر میرسد و مخاطرات

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | تسنیم :توسعه انبار نفت شیراز با اجرای پروژه خط انتقال فرآوردههای نفتی /سال گذشته در استان فارس  1.6میلیون سوخت

جادهای نیز به شکل قابل مالحظهای کاهش پیدا میکند و  4سال برای اجرای این پروژه پیشبینی شده است.
عز یز ی اعالم کرده که این پروژه از محل منابع داخلی و اعتبارات بانکی در سال  1401آغاز میشود و  400کیلومتر خط
لوله از مهرآران هرمزگان به شیراز احداث میشود .در طول مسیر دو تلمبه خانه ،یک پایانه و یک انبار نفت جدید در
فسا احداث میشود و در نهایت توسعه انبار نفت شیراز رقم خواهد خورد.
اسداهلل طاهر ی ،مدیر مرکز پخش فرآوردههای نفتی استان فارس نیز امروز با حضور در سلسله نشستهای مدیران
پاسخگو به این موضوع پرداخت و در پاسخ به خبرنگار تسنیم اظهار داشت :لزوم و اهمیت خط انتقال از دو دهه
پیش مطر ح شده و با توجه به تلفات جادهای و هز ینه ز یادی که به استان تحمیل میشود ،این موضوع در دستور کار
قرار گرفته است.
به گفته وی  70میلیارد تومان کرایه حمل سوخت به صورت ماهانه هز ینه میشود و این در حالی است که ساالنه
 80میلیون لیتر مصرف سوخت تانکرهای حمل فرآوردههای نفتی است و به همین دلیل در دولت جدید موضوع خط
انتقال پیگیر ی شد.
کمتر از  40درصد سوخت فارس درون استانی تامین میشود
مدیر مرکز پخش فرآوردههای نفتی استان فارس با بیان اینکه این خط انتقال براساس تفاهمنامه میان وزارت
نفت ،بانک تجارت و یک شرکت احداث میشود و برای خط انتقال از بندرعباس که یک انشعاب در فسا و یک انشعاب
در پاالیشگاه شیراز قرار داده و به ظرفیت انبار اضافه میشود.
براساس گفتههای طاهر ی  3تا  4سال پروژه طول میکشد چراکه مطالعات باید از دو طرف انجام شود و امیدوار یم که
با جدیتی که وجود دارد ظرف همین مدت به بهرهبردار ی برسد و آرزوی دیر ینه مردم محقق شود.
به گفته وی به دلیل نبود خط لوله انتقال و نداشتن ذخیره کافی فقط  40درصد و حتی میتوان گفت ز یر  40درصد
سوخت استان از پاالیشگاه شیراز و مابقی از انبار یزد ،اصفهان و بندرعباس تامین میشود.
مسلم است که اجرای خط انتقال فرآوردههای نفتی سبب افزایش حجم ذخیرهساز ی فرآوردههای نفتی در استان فارس
با رعایت مالحظات پدافند غیرعامل میشود و تامین کسر ی و توز یع سوخت مورد نیاز استان از مهمتر ین اهداف اجرای
طر ح است.
سهم  90درصدی گازوئیل در قاچاق سوخت
در ادامه جلسه مدیر مرکز پخش فرآوردههای نفتی استان فارس به قاچاق سوخت نیز اشاره کرد و گفت :در سال
گذشته یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیش از  90درصد گازوئیل و مابقی نفت بوده است
که ارزش ر یالی آن  47میلیارد ر یال برآورد و به تعز یرات ارسال شده است.
طاهر ی همچنین با بیان اینکه  57درصد از مصرف فرآوردهها در بخش حمل و نقل 14 ،درصد در بخش کشاورز ی،
 21نیروگاههای بر ق و  6درصد صنایع است ،عنوان کرد 40 :جایگاه در دست احداث است و مصرف بنز ین رشد 17
درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه دربخش سی ان جی مصرف  548میلیون مترمکعب بوده که رشد  18درصدی داشته است ،تصر یح

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | تسنیم :توسعه انبار نفت شیراز با اجرای پروژه خط انتقال فرآوردههای نفتی /سال گذشته در استان فارس  1.6میلیون سوخت

کرد :تعطیالت نوروز نسبت به  1400با توجه به افزایش مسافرت رشد مصرف بنز ین  30درصد بوده که این میزان در
تعطیالت عید فطر به بیش از  36درصد رسیده است.
۱

دو گانه سوز شدن  2010خودرو در چهارمحال و بختیار ی )(۱۶:۳۱-۰۱/۰۲/۲۰
مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیار ی از دو گانه سوز شدن  2010خودرو از طر یق ثبت نام خودروهای واجد
شرایط در سامانه  gcr.niopdc.irخبر داد

به گزارش خبرگزار ی صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیار ی ،ساسان تیمور ی گفت :این تعداد وانت بار سبک ،تاکسی
ومسافر برهای اینترنتی با ثبت نام در سامانه متقاضیان تبدیل خودروی بنز ینی به دوگانه سوز در کارگاههای مجاز
استان ،تبدیل به دو گانه سوز شده اند.
وی افزود :مسافر برهای اینترنتی برای دو گانه سوز کردن خودروها از یارانه دولتی این طر ح استفاده میکنند.
مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چهارمحال و بختیار ی ادامه داد :پس از ثبت نام در سامانه
 gcr.niopdc.irبرای خودروهای شامل طر ح ،پیامک واجد شرایط بودن استفاده از این طر ح ارسال خواهد شد و مالکان
میتوانند با مراجعه به سایت مذکور اقدام به نوبتگیر ی در کارگاههای تبدیل کنند.
ساسان تیمور ی اضافه کرد :جهت رفاه مالکان خودروهای شهروندان شهرستانهای بن وسامان یک کارگاه مجاز جهت
اجرای طر ح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای تاکسی و وانت بارهای سبک در شهر بن راه انداز ی شده است و در
حال حاضر  5کارگاه مجاز در استان دو گانه سوزدر سطح استان فعالیت میکنند این کارگاهها در شهرهای شهرکرد،
بروجن ،لردگان و بن به مالکان خودروها خدمات میدهند.
وی افزود :در چهارمحال و بختیار ی  40باب جایگاه ،سوخت پاک سی ان جی را به شهروندان عرضه میکنند و این
جایگاهها به طور مستمر پایش میشوند تا نسبت به خدمات مطلوب و ایمن به شهروندان در این مجار ی عرضه
سوخت از سوی مسئوالن و کارشناسان شرکت اطمینان حاصل شود.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۳

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فارس :پاالیشگاه شیراز  40درصد سوخت مورد نیاز فارس را تامین میکند
)(۱۷:۰۳-۰۱/۰۲/۲۰
ایسنا/فارس مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فارس گفت :در حال حاضر به دلیل نداشتن خط لوله و نبود ذخیره کافی ،تنها ز یر
 40درصد سوخت مورد نیاز فارس از پاالیشگاه شیراز و مابقی از استانهای یزد ،اصفهان و هرمزگان تامین و توسط تانکرها به استان منتقل
میشود.

اسداله طاهر ی سهشنبه  20اردیبهشت در یک کنفرانس خبر ی به فعال بودن  304جایگاه عرضه بنز ین 130 ،جایگاه
عرضه سی ان جی و  4مرکز سوختگیر ی هوایی در فارس اشاره و اضافه کرد :در بحث توز یع نفت سفید بر اساس طر ح
توز یع کاالبرگی که از قبل تدوینشده بود بیش از  830فروشنده روستایی کار توز یع را انجام میدهند.
طاهر ی اضافه کرد 40 :جایگاه عرضه سوخت در سطح شهرستانهای استان در دست احداث است که از ابتدای امسال
تا کنون یک میلیون و  100هزار لیتر بنز ین در استان مصرف شده که رشد  17درصدی مصرف بنز ین را نشان میدهد.
به گفته طاهر ی ،در  2ماهه امسال دربخش سی ان جی که یکی از سوختهای پاک به شمار میرود  548میلیون
مترمکعب مصرف داشتهایم که رشد  18درصدی داشته است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس ادامه داد :در تعطیالت نوروز امسال نسبت به سال  1400با توجه به
افزایش مسافرت رشد بنز ین  30درصد افزایش داشت که همین فراورده نفتی در تعطیالت عید فطر نیز بیش از 36
درصد مصرف داشت.
به گفته طاهر ی 57 ،درصد از مصرف فرآوردهها در بخش حمل و نقل 14 ،درصد در بخش کشاورز ی 21 ،درصد در بخش
نیروگاههای بر ق و  6درصد صنایع است.
او همچنین گفت :به منظور رعایت حقوق مصرف کننده و سوخت رسانی مطلوبتر به مردم  8هزار بازدید از تلمبهها و
ناز لهای جایگاههای سوخت استان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس از کشف یک میلیون و  609هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد که بیش
از  90درصد آن گازوئیل و مابقی نفت بوده است و گفت 47 :میلیارد ر یال پرونده قاچاق سوخت به تعز یرات ارسال
شده است.
طاهر ی همچنین از هز ینه  70میلیارد تومانی کرایه حمل به صورت ماهانه خبر داد و گفت :با توجه به اینکه اکنون حمل
سوخت به وسیله تانکر انجام میشود و رفت و آمد تانکر باعث آسیب و تخر یب سطح جاده ها ،تلفات جادهای و
هز ینه ز یادی میشود خط لوله ظرفیت فرآوردههای نفتی از دو دهه پیش انجام و در دولت جدید خط انتقال پیگیر ی
شد.
او به اشاره به اینکه ساالنه  80میلیون لیتر مصرف سوخت تانکرهاست ،گفت :بین وزارت نفت ،بانک تجارت و شرکت
مهندسی ساختمان توافق نامهای امضا شد برای خط انتقال از بندرعباس که یک انشعاب در فسا و یک انشعاب در
پاالیشگاه شیراز که به ظرفیت انبار اضافه میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس 3 ،تا  4سال این پروژه طول میکشد و مطالعات باید از دو
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایسنا :مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی فارس :پا الیشگاه شیراز  40درصد سوخت مورد نیاز فارس را تامین میکند

طرف انجام شود و امیدوار یم که با جدیتی که وجود دارد ظرف همین مدت به بهره بردار ی برسد و آرزوی دیر ینه مردم
محقق شود.
انتهای پیام
منابع دیگر :روزنامه همدلی

۱

 90درصد از خدمات پخش فراورده های نفتی فارس در حال الکترونیکی شدن است )(۱۷:۳۵-۰۱/۰۲/۲۰
شیراز-ایرنا-سر پرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس با اشاره به اجرای کامل و موفق طر ح توز یع الکترونیکی فراوردههای
نفتی در استان فارس گفت :بیش از  90درصد از خدمات شرکت نفت در فارس در حال الکترونیکی شدن است.

به گزارش ایرنا ،اسداله طاهر ی حسینخانی روز سهشنبه در سلسله نشستهای مدیران پاسخگو اظهار کرد:شرکت
پخش فرآوردههای نفتی استان یکی از شرکتهای توز یعکننده فرآوردههای نفتی در کشور است که با داشتن 16
شهرستان و بیش از  304جایگاه پمپ بنز ین و  ١٣٠جایگاه عرضه سیانجی کار توز یع فرآوردههای نفتی را به عهده
دارد.
سر پرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس ادامه داد :شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس
همچنین عملیات سوخت رسانی هوایی به  4فرودگاه شهید آیتاهلل دستغیب ،المرد ،الر و جهرم را نیز انجام میدهد.
وی اضافه کرد :این شرکت در استان فارس از سه انبار ذخیرهساز ی بهره میبرد که از  160میلیون لیتر ظرفیت در انبار
جنب پاالیشگاه 30،میلیون لیتر در آباده و  19میلیون لیتر هم ظرفیت در انبار بار برخوردار است.
طاهر ی با بیان اینکه حدود بیش از  830فروشنده روستایی مواد نفتی در فارس فعالند که کار توز یع فرآوردههای نفتی
سفید و گاز ی را انجام میدهند،گفت :نیاز سوختی استان فارس در حال حاضر با بیش از  1000دستگاه نفتکش تأمین
میشود و استان فارس به دلیل نبود خط لوله و نداشتن ذخیره کافی  ،حدود 40درصد از نیاز فرآوردههای استان از
پاالیشگاه شیراز تأمین می شود.
وی اضافه کرد 60 :درصد سوخت مورد نیاز از مبادی مختلف از جمله اصفهان ،یزد ،بندرعباس ،ماهشهر و سیرجان
تامین میشود که حوادث جادهای از یک طرف و سوخت آنها از طرف دیگر ،مسائلی است که هم سالمت ز یست
محیطی و هم موارد دیگر را تهدید میکند.
این مقام مسئول گفت :استان فارس از  304جایگاه پمپ بنز ین بهره میبرد که بیش از  40جایگاه هم در دست احداث
دار یم و حدود  4جایگاه هم اخیرا در فسا ،شیراز و داراب با اعتبار ی بالغ بر  60میلیارد تومان راه انداز ی شده است.
وی گفت :در سال  1400بیش از  2میلیارد و  100میلیون لیتر بنز ین در استان فارس توز یع شده که با رشد  17درصدی
مصرف بنز ین نسبت به سال  1399روبه رو بودیم .در بخش نفت و گاز )گازوئیل( حدود  2میلیارد و  50میلیون لیتر در
سال  1400در استان توز یع شده که رشد  9درصدی را نسب به سال گذشته داشته است.
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایرنا 90 :درصد از خدمات پخش فراورده های نفتی فارس در حال ا لکترونیکی شدن است

سر پرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی فارس با بیان اینکه سوخت سیانجی یکی از پاکتر ین و بهتر ین
سوختهایی است در اختیار دار یم ،افزود :مصرف سوخت سیانجی در سال  1400حدود  548میلیون مترمکعب بوده
است.
وی با اشاره به تعطیالت عید نوروز در سال  1401گفت :رشد بنز ین در نوروز امسال نسبت به تعطیالت  1400رشد
30درصدی را تجربه کرد و در تعطیالت عید فطر نیز شاهد رشد  36درصدی در استان فارس بودیم.
طاهر ی با اشاره به اجرای کامل و موفق طر ح توز یع الکترونیکی فرآوردههای نفتی در استان فارس گفت :بخش ز یادی
از صنایع فارس در حال استفاده از سوخت پاک و خوب گاز است و ما در سال  1400حدود  160میلیون لیتر نفت گاز را
به بخش صنایع اختصاص دادیم که رشد بسیار خوبی داشته است.
طاهر ی اعالم کرد 57 :درصد از مصرف فرآوردههای نفتی فارس در بخش حمل و نقل و  14درصد در بخش کشاورز ی21،
درصد در بخش نیروگاههای بر ق و 6درصد در بخش صنایع به کار گرفته میشود.
وی گفت :اقدامات قابل توجهی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفته است؛ در سال  1400حدود یک میلیون
 609هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده که بیش از حدود  90درصد از این سوختها گازوییل بوده است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پیام فارس

۲۶

معاون وز یر نفت در گفتوگو با ایرنا :قیمت بنز ین تغییر ی نمیکند )(۱۷:۵۳-۰۱/۰۲/۲۰
تهران -ایرنا -مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تکذیب شایعات افزایش قیمت بنز ین با تغییر در نظام پرداخت
یارانهها ،گفت :تغییر ی در قیمت بنز ین ندار یم و دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنز ین ندارد.

»جلیل ساالر ی« امروز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص شایعات افزایش قیمت بنز ین ،افزود:
قیمت بنز ین با تغییر در نظام یارانهها تغییر نمیکند و گران نمیشود.
وی ادامه داد :دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنز ین ندارد و بنز ین بدون تغییر قیمت توز یع خواهد شد.
ساالر ی تاکید کرد :همچنین تغییر ی در نحوه توز یع بنز ین در جایگاههای سوخت ایجاد نخواهد شد.
معاون وز یر نفت گفت :قیمت بنز ین یارانهای یک هزار و  500تومان و بنز ین آزاد نیز همچنان  3هزار تومان خواهد
بود.
به گزارش ایرنا ،اکنون تولید بنز ین در کشور  100میلیون لیتر در روز است.
همچنین مصرف بنز ین در کشور نیز با کاهش محدودیتهای کرونایی و افزایش رفتوآمدها ،به حدود  100میلیون
لیتر در روز رسیده است.

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایرنا :معاون وز یر نفت در گفتوگو با ایرنا :قیمت بنز ین تغییر ی نمیکند
منابع دیگر :خبرگزار ی تسنیم /روزنامه شهرآرانیوز /پایگاه خبر ی مشر ق ،تجارت آنالین ،تجارت نیوز ،صدای بورس ،دانا خبر ،ایران آنالین ،شانا ،اقتصادآنالین ،جهان
صنعت آنالین ،تیتر ،20الف ،همشهر ی آنالین ،تحلیل بازار ،بازار آر یا ،اقتصاد گردان ،فصل تجارت ،پول نیوز ،اقتصاد آینده ،اخبارمحرمانه ،گیل خبر ،خوزنا ،شمال نیوز،
آخر ین خبر ،خبر فور ی

۳

اجرای طر ح دوگانه سوز شدن خودروها در استان ایالم )(۱۷:۵۷-۰۱/۰۲/۲۰
مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان ایالم گفت :طر ح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز ایالم ؛ چاغروندی اظهار داشت :این طر ح با هدف کاهش استفاده از سوختهای
مایع و افزایش شاخصهای محیط ز یستی اجرا میشود.
وی در ادامه اضافه کرد :تاکنون  519خودرو عمومی در استان ایالم دوگانه سوز شده و یک کارگاه نیز در استان برای
انجام اقدامات فنی طر ح فعال شده است.
مدیر عامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان ایالم عنوان کرد :مالکان خودروهای عمومی میتوانند از طر یق
سامانه سماس کار ثبت نام در این طر ح را انجام دهند.
خودروهای عمومی شامل تاکسی ،وانت بارها و خودروهای آژانس و اینترنتی نیز میتوانند پس از تایید وزارت کشور
در این طر ح ثبت نام کنند.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی جامک ،فرتاک نیوز

۱

تجلیل وز یرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس )(۰۸:۱۶-۰۱/۰۲/۲۱
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس از سوی وز یرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر واحد نمونه ملی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزار ی برنا از هرمزگان ،حجت اهلل عبدالملکی در دیدار با برگز یدگان سی و سومین جشنواره امتنان از
کارگران و مدیران واحدهای نمونه کشور در محل وزارت تعاون ،کار و رفاه با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای
تولید و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس تجلیل کرد.
بر اساس این گزارش در این دیدار هاشم نامور با ارائه گزارشی در رابطه با طر ح های توسعه محور در این شرکت ،پروژه
ارتقای کیفیت محصالت سنگین با محور یت تولید کک اسفنجی را از طر ح های مهم در دست اقدام عنوان کرد گفت:
با تکیه بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان ،دانش و فناور ی این پروژه بومی ساز ی شده است که عالوه بر تولید و
تامین کک اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم ساز ی کشور ،قطع وابستگی ،شکست تحر یم ها ،جلوگیر ی از خروج ارز
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | برنا :تجلیل وز یرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مدیرعامل شرکت پا الیش نفت بندرعباس

و ایجاد اشتغال پایدار از دستاورهای آن است.
نامور همچنین با اشاره به طر ح های اجرا شده در حوزه نیروی انسانی نیز افزود :شرکت پاالیش نفت بندرعباس
نخستین شرکت در صنعت نفت بود که طر ح طبقه بندی مشاغل را به طور کامل اجرایی کرد و همچنین در راستای
عدالت و امنیت شغلی و افزایش انگیز ی نیروی انسانی ،با اجرای طر ح تبدیل وضعیت 2150 ،نفر از نیروهای پیمانکار ی
به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شدند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس افزود :تولید در شرایط سخت تحر یم مشکالت بسیار ی دارد اما با توجه به
رسالت شرکت پاالیش نفت بندرعباس در تامین انرژ ی مورد نیاز جامعه ،توانسته ایم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی
و همچنین تکیه بر تالش کارکنان و متخصصان این شرکت و برنامه ر یز ی و هماهنگی فرآیندی ،فرآورده های نفتی را
مطابق با استاندارد های روز جهانی و بدون هیچ گونه حادثه ای بصورت مستمر تولید کنیم.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی صبح در یا

۱

استاندارد بودن  100درصدی ناز لهای سوخت مایع )(۰۸:۴۹-۰۱/۰۲/۲۱
رییس اداره اوزان و مقیاسهای استاندارد مازندران از تایید  100درصدی عملکرد ناز لهای سوخت مایع در استان خبر داد.

محمد رضاپور گفت :با تالش کارشناسان اوزان و مقیاسهای استاندارد مازندران و شرکتهای تایید صالحیت شده،
 1889ناز ل سوخت مورد بررسی صحت عملکرد قرار گرفت و تائید گردید.
او میگوید :اگر اختالف مقدار تحویلی یک ناز ل با استاندارد قابل توجه باشد و امکان رفع نقص در همان لحظه میسر
نباشد ،با حضور نماینده استاندارد توسط نماینده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی استان پلمب میشود.
به گفته رضاپور پس از رفع نقص دوباره ناز ل عرضه سوخت مایع مورد آزمون و بازرسی قرار میگیرد و در صورت برطرف
شدن مشکل فک پلمب میشود.
براساس مواد  7و  12قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،کنتر ل ،نظارت و آزمایش ادوار ی وسایل توز ین و سنجش
مانند ناز لهای عرضه فرآوردههای نفتی جایگاههای سوخت از وظایف اساسی استاندارد است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی شمال نیوز

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

 56هزار لیتر سوخت میان عشایر خراسان شمالی توز یع شد )(۰۹:۳۰-۰۱/۰۲/۲۱
بجنورد-ایرنا مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان شمالی گفت :امسال  56هزار لیتر سوخت در بین عشایر استان توز یع
شد که تالش دار یم این محصول به موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

مجتبی شکور ی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سهمیه سوخت
عشایر را به صورت تجمیعی به تعاونی ها تحویل و این تعاونی ها بر اساس نیاز عشایر در فصول مختلف سهمیه بندی
وتوز یع می کنند.
وی با بیان اینکه سوخت مورد نیاز عشایر استان به وسیله چهار شرکت تعاونی توز یع می شود گفت :پارسال بیش از
یک میلیون و  250هزار لیتر سوخت در بین عشایر استان توز یع شد.
شکور ی اظهار داشت :با هماهنگیهای صورت گرفته با اداره تعاون روستایی وعشایر ی استان ،چهار شرکت تعاونی
سوخت مورد نیاز  6هزار و  54خانوار را تحت پوشش قرار داده و این تعاونی ها سهمیه سوخت عشایر را ماهانه از
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در یافت و توز یع می کنند.
وی تصر یح کرد :تعاونی شهید قلی زاده بجنورد  480هزار لیترسوخت ،تعاونی شهید مطهر ی اسفراین  570هزار لیتر،
تعاونی شهید شعبانی شیروان  163هزار لیتر ،تعاونی فاروج  31هزار لیتر سوخت در سال گذشته در یافت کرده و بین
عشایر توز یع کردند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان شمالی خاطرنشان کرد :هر خانوار عشایر استان  125لیتر
نفت سفید در یافت می کنند.
خراسان شمالی در شمال شر ق کشور واقع است و  30هزار نفر عشایر دارد.
۶

مقام مسئول در وزارت راه :مصرف گازوئیل خودروهای سنگین به روز ی  ۵۱میلیون لیتر رسید )(۰۹:۳۳-۰۱/۰۲/۲۱
سر پرست ستاد مدیر یت حمل و نقل و سوخت کشور گفت :درآمد ارز ی از محل نوساز ی مصرف سوخت ساالنه  ۴میلیارد دالر است.

علیرضا احمدی فینی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر نوساز ی ناوگان جادهای در کاهش و صرفه جویی مصرف
سوخت اظهار کرد :بحثهای کالن مرتبط با نوساز ی ناوگان در قانون هوای پاک آمده اما اینکه صرف ًا موضوع صرفه
جویی مصرف سوخت را برای نوساز ی ناوگان جادهای لحاظ کنیم ،کافی نیست و این اتفاق تنها بخشی از مزایای
نوساز ی ناوگان جادهای است.
وی افزود :در کنار بحث کاهش مصرف سوخت ،موضوع مهم ایمنی ،مبحث کاهش آالیندگیهای ز یست محیطی به
خصوص در کالنشهرها و همچنین مسأله ارتقای بهره ور ی ناوگان نیز با نوساز ی آنها حاصل میشود؛ وقتی ناوگان
جادهای به سمت فرسودگی میرود ،قابلیت بهره بردار ی از آن کاهش مییابد و درنتیجه با کاهش بهره ور ی آنها در
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | مهر :مقام مسئول در وزارت راه :مصرف گازوئیل خودروهای سنگین به روز ی  ۵۱میلیون لیتر رسید

حمل و نقل عمومی مواجه میشویم.
سر پرست ستاد مدیر یت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد :در خصوص ناوگان سنگین بار ی و مسافر ی درون
و برون شهر ی اگر صرف ًا  ۴موضوع فوق را به عنوان آیتمهای فرسودگی در نظر بگیر یم ۷۰ ،درصد ناوگان سنگین ما
مشمول فرسودگی است؛ به این معنا که اگر مصرف سوخت بهینه و میزان آالیندگی حداقل شود و نیز ایمنی و بهره
ور ی به حداکثر وضع موجود برسد ۷۰ ،درصد ناوگانی که در حوزه سنگین بار ی ،مسافر ی ،درون و برون شهر ی و نفت
گاز سوز ،مشمول این فرآیند نوساز ی خواهند شد.
وی تأ کید کرد :در حال حاضر تنها  ۳۰درصد ناوگان سنگین ما از نظر مصرف سوخت ،میزان آالیندگی ،بهره ور ی و
ایمنی بهینه هستند.
احمدی فینی یادآور شد :میانگین صرفه جویی در مصرف سوخت که از بهینه ساز ی  ۷۰درصد ناوگان غیر بهینه حاصل
میشود حدود  ۲۰درصد از کل مصرف سوخت ماست .بنابراین روزانه نزدیک به  ۱۰میلیون لیتر بهینه ساز ی مصرف
سوخت اتفاق میافتد که ساالنه به  ۴میلیارد لیتر میرسد.
وی خاطرنشان کرد :این رقم ،تنها صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت با نوساز ی ناوگان است و اگر سایر
آیتمهای بسته  ۴گانه که از محل نوساز ی ناوگان اتفاق میافتد )شامل کاهش مصرف سوخت ،کاهش آالیندگی و
ارتقای بهره ور ی و ایمنی( بوده و اگر سایر آیتمها را هم در نظر بگیر یم ،اعداد و ارقامی که به دست میآید ،بسیار
چشمگیرتر خواهد بود.
سر پرست ستاد مدیر یت حمل و نقل و سوخت کشور تصر یح کرد :با توجه به قیمت یک دالر ی هر لیتر نفت گاز
)گازوئیل( بر اساس فوب خلیج فارس ) (Free On Boardچیز ی حدود  ۴میلیارد دالر در سال صرفه جویی یا درآمد
ارز ی خواهیم داشت.
وی با تأ کید بر اینکه نوساز ی ناوگان کامًال به صرفه و اقتصادی است ،گفت :در حال حاضر تعداد ناوگان نفت گاز سوز
)دیزلی( کشور  ۸۸۰هزار دستگاه است که شامل مجموع ناوگان بار ی و مسافر ی شهر ی و برون شهر ی است که مصرف
میانگین تقر یبی آنها در روز بیش از  ۵۱میلیون لیتر است.
سر پرست ستاد مدیر یت حمل و نقل و سوخت کشور بیان کرد :البته فرآیند نوساز ی باید گام به گام انجام شود و کشور
توان نوساز ی یک باره  ۷۰درصد ناوگان را ندارد؛ سیستمهای اجرایی هم قابلیت اجرای آن را ندارند بلکه باید برنامه
ر یز ی کرد تا ناوگان سنگین به صورت تدر یجی و پلکانی نوساز ی شود؛ در مجموع اگرچه هز ینهای برای نوساز ی میکنیم
اما دوباره هم این هز ینهها به خزانه دولت برمی گردد و هم صنعت حمل و نقل ارتقا مییابد؛ به خصوص که در حال
حاضر هز ینههای ز یادی از محل مصرف باالی سوخت ،آلودگی محیط ز یست و کم بودن بهره ور ی و ایمنی خودروهای
سنگین به کشور تحمیل میشود و یارانههایی به این حوزه پرداخت میشود.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی فصل تجارت ،ایران اکونومیست ،ماشین نیوز ،جیب نیوز ،چابک آنالین ،جارچی خبر

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۴

عضو کمیسیون انرژ ی مجلس در گفتوگو با ایلنا :بنز ین و گازوئیل گران نمیشود )(۱۰:۱۴-۰۱/۰۲/۲۱
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس گفت :اگر قرار است تغییر قیمتی اعمال شود باید در الیحه بودجه سال آینده بیاید یعنی اگر دولت پیشنهادی
دارد ،در آذرماه ارائه دهد و در اسفند ماه در مجلس بررسی خواهد شد ،اما در هر حال اکنون تمامی مسئولین اتفاقنظر دارند که افزایش
قیمت بنز ین و گازوئیل نخواهیم داشت.

فر یدون عباسی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،با بیان اینکه افزایش قیمت بنز ین و گازوئیل مطر ح نیست ،اعالم
کرد :در سال جار ی هیچیک از حاملهای انرژ ی گران نخواهند شد.
وی افزود :اگر قرار است تغییر قیمتی اعمال شود باید در الیحه بودجه سال آینده بیاید یعنی اگر دولت پیشنهادی دارد،
در آذرماه ارائه دهد و در اسفند ماه در مجلس بررسی خواهد شد ،اما در هر حال اکنون تمامی مسئولین اتفاقنظر
دارند که افزایش قیمت بنز ین و گازوئیل نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس درباره احتمال تغییر در روند توز یع نیز تصر یح کرد :فعال قرار نیست تغییر ی در
سهمیهبندی و نحوه توز یع بنز ین داشته باشیم .ابتدا باید مشکالت فعلی حل شود و ما بتوانیم به سمت ارز تکنرخی
برویم و دولت هم بتواند با نر خ تثبیتشده ارز را تامین کند ،البته ممکن است نوساناتی هم باشد اما در حد ِسنت
باشد.
وی خاطرنشان کرد :اگر دولت نر خ ارز را کنتر ل کند و ارزش پول ملی در حد واقعی حفظ شود فشار ی هم که بابت
تامین مایحتاج به مردم وارد میشود ،به حساب دهکهای نیازمند وار یز میشود.
عباسی تاکید کرد :اگر به سمت تکنرخی شدن ارز برویم و حواسمان هم به کشورهای اطراف باشد منابع ایران سر
سفرههای همسایگان نخواهد رفت و مردم کشور خودمان از آنها بهره بردار ی خواهند کرد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی فردا نیوز ،ایران اکونومیست ،دنیای خبر ،اقتصاد سالم

۱۲

در حاشیه جلسه هیات دولت؛ وز یر نفت :قیمت بنز ین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد )(۱۱:۳۸-۰۱/۰۲/۲۱
تهران  -ایرنا -وز یر نفت تأ کید کرد :قیمت بنز ین به هیچ وجه تغییر ی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا ،جواد اوجی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت ،در جمع خبرنگاران گفت:
در طر ح جدید دولت در نظام پرداخت توز یع عادالنه یارانهها بحثی درباره افزایش قیمت بنز ین نیست.
وی افزود :همانطور که رئیس جمهور اعالم کرد ،هیچگونه تغییر قیمتی در نان ،بنز ین و دارو نخواهیم داشت.
وز یر نفت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا اموال خود را در سامانه ثبت اموال مسئوالن ثبت کرده یا نه؟ گفت که
لیست اموالش را در این سامانه ثبت و اعالم کرده است.
ادامه دارد...
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | ایرنا :وز یر نفت :قیمت بنز ین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد
منابع دیگر :خبرگزار ی برنا /روزنامه شهرآرانیوز /پایگاه خبر ی انتخاب ،جوان آنالین ،بولتن ،عصر خودرو ،خودرونگاران ،ایران اکونومیست ،ایران آنالین ،آفتاب ،مدآرا،
فصل سیاست

۲

وز یر نفت در حاشیه هیئت وز یران خبر داد :تحول خوبی در صادرات نفت ایجاد خواهد شد /قیمت بنز ین تغییر نمیکند )۰۱/
(۱۲:۳۱-۰۲/۲۱
وز یر نفت با مثبت ارز یابی کردن سفر اخیر خود به آمر یکای التین ،گفت :قطع ًا در بحث صادرات نفت تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،جواد اوجی وز یر نفت صبح امروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وز یران در رابطه با
برنامه ایران برای افزایش فروش نفت با توجه به کاهش خر ید نفت از ایران توسط چین و گرایش به سمت روسیه،
اظهار داشت :خوشبختانه ما کاهشی در بحث خر ید نفت نداشتیم و هر روز هم پیگیر هستیم و مشتر یان ،بازارها و
ظرفیتهای جدید را پیدا میکنیم.
وی عنوان کرد :سفر اخیر من به آمر یکای التین ،سفر خوبی بود و خوشبختانه در این سفر نیز بازارهای خوبی هم در
بحث صادرات نفت و هم در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین استفاده از ظرفیت پاالیشگاههای این
کشورها پیدا کردیم و قطع ًا در بحث صادرات نفت تحول خوبی ایجاد خواهد شد.
وز یر نفت با تاکید بر اینکه در طر ح توز یع عادالنه یارانهها ،بحث افزایش قیمت بنز ین وجود ندارد ،گفت :همانطور
که آقای رئیسی اشاره کردند در بحث نان ،دارو و بنز ین هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت و در دستور کار نیست.
اوجی در پایان در رابطه با ثبت اموالش در سامانه ثبت اموال مسئوالن و مدیران رده باال گفت :من اموالم را ثبت
کردهام ،اما اینکه قابل رؤیت هست یا نه را نمیدانم.
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا /پایگاه خبر ی آرمان اقتصادی

جمعآور ی کارت سوخت آزاد جایگاهداران در کرمان )(۱۲:۵۴-۰۱/۰۲/۲۱
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان گفت :کارتهای آزاد موجود در جایگاههای استان جمعآور ی میشوند.

سیدباقر نورالدینی در خصوص جمعآور ی کارتهای اضطرار ی بنز ین در جایگاههای عرضه سوخت گفت :در راستای
مصوبات کارگروه پیشگیر ی از عرضه خار ج از شبکه فرآوردههای نفتی و با توجه به دستورالعملهای موجود کارتهای
آزاد موجود در جایگاههای سوخت ،محدود و بهتدر یج جمعآور ی میشود.
به گفته نورالدینی مالکان خودروهای بنز ینی میتوانند پس از اتمام سهمیه سوخت یارانهای ماهانه و یا ذخیره شده
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :جمعآور ی کارت سوخت آزاد جایگاهداران در کرمان

در کارتهای شخصی خود ،برای سوختگیر ی با نر خ دوم )سه هزار تومانی( تا سقف  250لیتر از کارت شخصی خود
استفاده نمایند.
او گفت :در هر شهرستان یک جایگاه کارت سوخت آزاد در اختیار دارد و مالکان خودروهایی که فاقد کارت هوشمند
سوخت هستند ،میتوانند درخواست صدور کارت سوخت المثنی خود را به دفاتر پلیس 10+ارائه دهند.

روزنامه
۶

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۳

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱
۲

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴

۲۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۸

۸

منابع دیگر :روزنامه هدف و اقتصاد ،اسرار ،صبح اقتصاد ،رویش ملت ،آفتاب اقتصادی ،امروز ،اسکناس ،فوق العاده

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲
۲

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۱۴

۲۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

پایگاه خبر ی

تشر یح سرقت گازوییل از شاه لوله اصلی انتقال گازوییل )(۱۵:۴۶-۰۱/۰۲/۲۰
مدیر منطقه خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران :سارقان  30هزار لیتر گازوئیل از شاه لوله اصلی شازند ،دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزار ی صداوسیما  ،مجتبی بشارتیان ،مدیر منطقه خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران در گفتگو
با خبرنگار خبرگزار ی صدا وسیما در خصوص انشعاب غیر مجاز و برداشت مواد نفتی از شاه لوله اصلی شازند گفت :در
ماههای اخیر شاهد افت فشار این خط لوله بودیم به این منظور علت افت فشار در دستور کار مسووالن خطوط لوله
منطقه قرار گرفت و پس از بررسیهایی که انجام شد مشخص شد که علت افت فشار گازوییل ،سرقت مواد نفتی از
خط لوله است.
بشارتیان افزود :با استفاده از روشها و دستگاههای جدید توانستیم محل برداشت را شناسایی کنیم.
این مقام مسوول ادامه داد :در ساعت  21و پنج دقیقه روز هفدهم اردیبهشت  1401به محض افت فشار ،عوامل عملیات
و حراست منطقه وارد عمل شدند و با ورود نیروی انتظامی ساعت  22و  30دقیقه موفق شدند سارقان را با یک دستگاه
تانکر به حجم  30هزار لیتر گازوئیل سرقتی دستگیر کنند .پس از این عملیات خط لوله ترمیم و به حالت اولیه بازگشت.
۱

رضایت نسبی کیشوندان از عرضه بنز ین به اشخاص )(۱۵:۲۴-۰۱/۰۲/۲۰
بررسیهای میدانی نشان میدهد ساکنان جز یره کیش از توز یع بنز ین به سر پرست خانوار به جای خودرو ،رضایت نسبی دارند.

نفتی ها /از اواخر آذرماه و اوایل دی ماه سال گذشته بود که زمزمههای تغییر نحوه واگذار ی سوخت )بنز ین( به مردم
از خودرو به افراد و اشخاص شنیده میشد.
پس از آن در ستاد اقتصادی دولت این طر ح مطر ح و به تصویب رسید تا ابتدا در کیش و سپس در قشم به صورت
پایلوت اجرا شود.
گفته میشود حدود  150هزار نفر ساکن کیش و  165هزار نفر ساکن جز یره قشم هستند.
طر ح مذکور از ابتدای اسفند  1400در کیش اجرا شد و به هر کد ملی  20لیتر بنز ین  1500تومانی داده شد؛ نر خ بنز ین
آزاد نیز در این جز یره مانند سایر نقاط کشور  3هزار تومان است.
پیش از این گفته شده بود سهمیه هر کیشوند 15 ،لیتر بنز ین در ماه است که به  20لیتر افزایش یافت.
وز یر نفت )دی ماه  :(1400در طر ح بنز ین به فرد به جای خودرو ،ماهی  15لیتر بنز ین یارانهای به هر ایرانی میدهیم

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

۲۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۲/۲۱

ادامه خبر | نفتی ها :رضایت نسبی کیشوندان از عرضه بنز ین به اشخاص

جواد اوجی وز یر نفت در این باره با تأ کید بر اینکه به هیچ وجه قرار نیست در این طر ح نر خ بنز ین افزایش یابد ،از
اختصاص مبلغی معادل  15لیتر بنز ین  1500تومانی به هر فرد ایرانی با کد ملی که به کارت یارانه سر پرست خانوار وار یز
میشود ،خبر داد.
به گفته وز یر نفت ،در یافت کنندگان میتوانند آن را استفاده کرده و یا بهصورت اعتبار ی از بخش ر یالی آن استفاده
کنند.
معاون وز یر نفت )دی ماه  :(1400طر ح به صورت پایلوت در کیش اجرا میشود
جلیل ساالر ی معاون وز یر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز درباره طر ح
تخصیص بنز ین به هر فرد به جای هر خودرو گفته بود :بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این طر ح
ابتدا به صورت آزمایشی در سه جایگاه در کیش انجام خواهد شد.
سعید محمد )اواخر فروردین  :(1401اجرای طر ح اختصاص سهمیه بنز ین به افراد در کیش موفق بود
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد  24فروردین امسال در خصوص اجرای آزمایشی طر ح
سهمیه بندی بنز ین بر اساس کد ملی نیز تصر یح کرد :این طر ح با توجه به برنامه ر یز یها در جز یره کیش بدون هیچ
مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید ،در مناطق دیگر انجام شود.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،در جز یره قشم نیز آمادگی کامل برای اجرای طر ح بنز ین
سهمیهای با کد ملی وجود دارد ،اما تاکنون ابالغی در این زمینه نداشتهایم.
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس :ثروتمندان  33برابر خانوارهای آسیب پذیر از یارانه بنز ین بهره برده اند
مالک شر یعتی عضو کمیسیون انرژ ی مجلس نیز در این باره گفته است :بنز ین کاالی حساسی برای عموم مردم به شمار
میرود و همواره در ویتر ین یارانههاست که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد.
به گفته شر یعتی ،میزان بهرهمندی واقعی به نسبت هز ینههای خانوار در سوخت ،در دهک دهم )ثروتمند( در مقایسه
با دهک نخست )اقشار آسیب پذیر ( بسیار باالتر است.
وی خاطرنشان کرد :در پژوهشی که در سالهای گذشته برای خانوارها در حوزه انرژ ی انجام شده ،میزان بهرهمندی
خانوارها از حاملهای انرژ ی و یارانه به دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن تقر یب ًا دهک اول که
کم درآمدتر ین دهک است به نسبت دهک دهم  11برابر کمتر از یارانه انرژ ی بهرهمند بوده است.
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس معتقد است :میزان بهرهمندی واقعی به نسبت هز ینههای خانوار در سوخت در دهک
اول در مقایسه با دهک دهم  33برابر کمتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ) 19اردیبهشت  :(1401سالی  100میلیارد دالر یارانه انرژ ی میدهیم ولی فاصله طبقاتی
افزایش یافت
اظهارات عضو کمیسیون انرژ ی مجلس در خصوص بهر مندی بیشتر ثروتمندان از یارانه بنز ین نسبت به اقشار کم درآمد
را سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تلویح ًا تأیید کرده است.
وی امروز در یک برنامه زنده تلویز یونی اعالم کرد :ساالنه  100میلیارد دالر یارانه پنهان به بخش انرژ ی داده میشود ولی
ضر یب جینی )شاخص نمایانگر فاصله طبقاتی( هر سال فاصله معنادارتر ی یافته است؛ به این معنا که اغنیا غنیتر و
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فقرا فقیرتر شده اند.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم :دولت بعد از اجرای پایلوت طر ح »اعطای سهمیه بنز ین به فرد به جای خودرو« ،برای کل
کشور تصمیم میگیرد
افشار فتح اللهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز  12دی ماه سال گذشته در پاسخ به درباره اجرای طر ح اختصاص
بنز ین به اشخاص به جای خودرو اظهار کرد :قرار است به هر نفر  15لیتر بنز ین  1500تومانی داده شود که به حساب
سر پرست خانوار وار یز خواهد شد .خانوادههایی که بیش از یک خودرو دارند ،باید مابقی را بنز ین آزاد بزنند.
به گفته فتحاللهی ،این طر ح در دو جز یره قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا میشود؛ به گونهای که ابتدا در کیش
انجام خواهد شد و سپس با یک فاصله دو تا سه هفتهای در قشم به اجرا درمیآید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد :سر پرست خانوار میتواند سهمیه بنز ین خانواده را بفروشد .دولت برای
تصمیمگیر ی اجرای طر ح در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیهبندی بنز ین در کیش و قشم ،ارز یابی خود را
برآورد میکند.
گزارش میدانی از سطح کیش  /ساکنان جز یره :طر ح بنز ینی نسبت ًا موفق بود
از سطح جز یره کیش حاکی است این طر ح تا حدودی توانسته رضایت کیشوندان )ساکنان کیش( را جلب کند.
یک راننده تاکسی به خبرنگار مهر گفت :ما یک خانوار  4نفره هستیم و تا پیش از اجرای این طر ح ،سهمیه  60لیتر در
ماه برای کارت سوخت خودرو ام داشتم؛ اما در حال حاضر سهمیه در یافتی من  80لیتر است که  20لیتر بیشتر در یافت
میکنم
مغازه دار :کیش اکثر روزهای سال گرم است و کولر خودرو را روشن میکنیم که مصرف سوخت را باال میبرد
صاحب یک کسب و کار خرد در این جز یره نیز به خبرنگار مهر گفت :با توجه به اینکه آب و هوای کیش اغلب گرم و
شرجی است و در بیشتر روزهای سال کولر خودرو روشن است ،یک باک بنز ین  60لیتر ی در کمتر از دو هفته به اتمام
میرسد.
فعال اقتصادی :خودروهای موجود در کیش اکثرًا وارداتی و کم مصرف هستند  /کیش پایلوت مناسبی برای طر ح نبود
یک فعال اقتصادی و مشاور سرمایه گذار ی در کیش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد خودروهای وارداتی
و اکثرًا کم مصرف در جز یره کیش تصر یح کرد :به نظر نمیرسد این طر ح بتواند در تابستانهای دیگر مناطق کشور
پاسخگو باشد؛ چون در سایر شهرهای کشور به جز مناطق آزاد که از معافیت گمرکی واردات خودرو استفاده میکنند،
اکثر مردم از خودروهای تولید داخل بهره میبرند که پر مصرف هستند و ممکن است سهمیه بنز ین یارانهای آنها
خصوص ًا در ماههای گرم سال ،به سرعت به اتمام برسد.
راننده تاکسی اینترنتی :تعداد اعضای خانوار ما ز یاد است که سبب شد این طر ح به سود ما باشد
یک راننده خودروی شخصی ساکن یکی از روستاهای استان فارس که برای کار در کیش مستقر است به خبرنگار مهر
گفت :من و تعداد ز یادی از رانندگان تاکسیهای کیش یا رانندگان تاکسیهای اینترنتی فعال در این جز یره ،ساکن
دیگر شهرهای هرمزگان یا استانهای همجوار هستیم که برای کار به این جز یره آمده ایم؛ از آنجایی که تعداد اعضای
خانوار ما بیشتر است و بنز ینهای سهمیهای به کد ملی تعلق میگیرد نه کد کیشوندی ،لذا برای ما این طر ح به صرفه
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تر از تخصیص سهمیه سوخت به خودرو است .ضمن اینکه ما چند راننده تاکسی هستیم که با یکدیگر واحد مسکونی
اجاره کرده ایم و سبب شده تا در سایر هز ینههایمان صرفه جویی پیش بیاید.
سر پرست یک خانواده دو نفره 40 :لیتر بنز ین به ما میدهند ولی دو خودرو دار یم
یک کارمند شعبه یکی از بانکهای خصوصی در کیش نیز به گفت :من و همسرم که در یک مرکز درمانی در کیش
کار میکند ،ساکن جز یره هستیم و هر دویمان یک خودروی مجزا دار یم ولی تنها  40لیتر بنز ین به ما داده میشود که
کفاف حتی یک باک یکی از خودروهایمان را نمیدهد و تقر یب ًا همه ماه را بنز ین آزاد مصرف میکنیم.
دارنده خودروی هیبر یدی :سهمیه بنز ین وار یز ی ،مکفی است
یک فعال کسب و کار خرد و نماینده یک برند مشهور فست فود در کیش نیز به گفت :من یک دستگاه خودروی
هیبر یدی دارم که البته در برخی مواقع نیز مجبورم برای تردد با خودرو ام ،از بنز ین به جای بر ق استفاده کنم؛ با این
حال در بیشتر مواقع سهمیه سوختی که با کارتم وار یز میشود ،با توجه به اینکه خانوار  4نفر ی هستیم ،کفاف یک ماه
را میدهد.
این گزارش در پایان حاکی است با بررسی میدانی صورت گرفته از کیشوندان به نظر میرسد دولت به هدفش در اعطای
سهمیه عادالنه سوخت در مناطق آزاد رسیده است حال باید منتظر ماند تا زمان اجرای این طر ح در سراسر کشور برسد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی جهان صنعت آنالین

حکمرانی خوب و تعارض منافع؛ حمید حسینی ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران )(۱۵:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰
حمید حسینی ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران در همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشیمی با موضوع تعارض منافع ،مانع تنظیم گر ی و شفافیت گفت :صادرات فرآوردههای نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر  25میلیارد
دالر بوده است و این در حالی است که در برخی از اقالم ،افزایش صادرات را شاهد بوده ایم.

نبض نفت-در همین حال ،سال گذشته صادراتفرآورده چیز ی در حدود  25میلیارد دالر بوده است و این بخش با توجه
به شرایط تحر یمو مشکالت اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که بههرمیزان به بخش
پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده وارتقا داده ایم.
او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران هستند ،گفت :این اتحادیه
بزرگتر ین تشکل اقتصادی است ،که مدعیاست درجهت توانمندی اعضا قدم بر می دارد .از این رو ،درصدد است که از
مسائل و چالشهای خود عبور کرده ،اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسیبه آن پرداخته
است ،را در دستور کار خود قرار دهد.
حسینی افزود :بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع ،مانع تنظیم گر ی وشفافیت ،دو مساله ایی است که طی چند ماه
گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداختهاست ،اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود
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وبه عنوان یک دغدغهاصلی مطر ح شود
فشار حداکثر ی به بخش خصوصی پدرام سلطانی ،عضو شورای عمومی فدارسیون جهانیاتاق های بازرگانی در
پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه فراوردههای نفت،گاز وپتروشیمی گفت :ما در مسیر خطای دولتها در چرخه
معیوب حرکت میکنیم و در این مسیردفاع ما هم نوعی خطا است .اکنون مدل مشکالت کشور با سالهای گذشته
متفاوت است.
در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس میکردم با آییننامههایموجود در کشور میتوان مشکالت را برطرف کرد؛ اما
اینگونه نیست .متاسفانه ما عادتکردیم که بگوییم مشکالت ما همان مشکالت  40سال گذشته است اما چنین نیست.
سلطانی در ادامه افزود :امروزه مشکالت کشور پیچیده شده و باتوجه به تغییر مشکالت دیگر نباید همانند گذشته
برخورد می کنیم .متاسفانهدولت ها در بازارها دخالت دستور ی دارند ،و زمانیکه بابت تصمیم گیر ی دولتمردانبازارهایی
مثل بازار ارز ،طال وسکه بهم می ر یزد به اولین بخشی که فشار می آورند،بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی در پایان گفت  :اکنون زمان آنرسیده است که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های
اشتباهی که در این سالها بهکار گرفتند ،عذرخواهی کنند.
لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی
مهدی اسالمپناه ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازماناستاندارد ایران در پانزدهمین همایش ساالنه اتحادیه
فراوردههای نفت ،گاز و پتروشیمیگفت :در حوزه استاندارد پرونده های ز یادی به پروندههای گذشته اضافه شده است
وکاررسیدگی به این پرونده ها سخت شده است .البته هنوز پروندههایی در سازمان استاندارداست که در  10سال
گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبالنکرده است.
در دولت در نظر دار یم تا با تدوین برنامهای تکلیفپروندههای گذشته که با گذشت زمان انباشتشده را پیگیر ی کنیم.
استاندارد ساز ی وباالبردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست ،و بهدنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کاالها
ومحصوالت تولید وداخل هستیم
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت خبر داد :
شورای عالی تجارت احیا می شود
»فرهاد نور ی« معاون توسعه صادرات سازمان توسعهتجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه
های سازمان متبوع ماحرکت به سمت بهبود است ،گفت :در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع کهمدنظر
طراحان این همایش است ،دچار هستیم .به طور مثال در بحث کاالهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه
صنایعباالدستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی ،خواهان ایجاد محدویتو وضع عوارض بر
کاالی صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند ،چون معتقدند موقعیتآنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود.
از این رو ،سازمان توسعه تجارت را بهسمت سیاست گذار ی در این زمینه رهنمون می کنند.
یکی دیگر از چالش های که وجود دارد این است کهبنگاه های کوچک بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسودآور ی در
بازارهای هدف هستند وچون استراتژ ی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب آسیب زدن به بازارهای صادراتی ،قیمتو
کیفیت کاالهای صادراتی شده است .بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذارناگز یر به مداخله است.
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نور ی در ادامه به برخی از اقدامات سازمان توسعهتجارت در بهبود توسعه صادرات اشاره کرد وگفت :افزایش رایزنان،
برگزار ی نمایشگاه هایتخصصی در پاویون های خار ج از کشور و شناساییبازارهای هدف و ...از جمله اقدامات مدیر یت
جدید این سازمان است.
وی در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستادهماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت :با احیای این شورا،
ناهماهنگی های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد ،از بین خواهدرفت .چراکه در حال حاضر
دستگاه های ز یادی از جمله وزارت اقتصاد ،وزارت صمت ،بانک مرکز ی،گمرک ،معاونت علمی ر یاست جمهور ی ،وزارت
نیرو و ...در حوزه تجارت دخالت دارند و اینباعث می شود که کارها به کندی به پیش رود
دکتر فر یدون اسعدی دبیر اتحادیه اوپکس در آغاز پنلچالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی در اظهاراتی
عنوان کرد که مقام معظمرهبر ی در این سالها بارها بر به کارگیر ی فرصت های موجود در بخش نفت و انرژ ی برای
ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تاکید ز یادی داشتند ،اماعلی رغم تدوین سیاست های کلی نظام انرژ ی در سالهای گذشته
همچنان این بخش مغفولمانده است.
وی افزود :امیدوار یم دستگاه های دخیل در این فراینداز وزارت نفت ،نیرو ،صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز و سازماناستاندارد و ...با تسهیل ساز ی فرایندها و آسان ساز ی مقررات شرایط را برای عملکردبهتر حوزه صنایع
پایین دستی و بخش انرژ ی فراهم کنند.
اسعدی ادامه داد :در همین رابطه در خدمت عز یزانی ازستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و سازمان استاندارد برای پیگیر ی
و رفع مسائل وچالش هایی هستیم که سد راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی است.
در ادامه پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز وپتروشیمی ،دکتر هندیانی معاون پیشگیر ی ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،با ایرادسخنانی گفت :نکته حائز اهمیت این است که اصل ورودی خوراک این بخش را وزارت نفت
میدهد و فرایند تایید این مسیر که آیا از استاندارهای الزم برخوردار هستیدیا خیر نیزاز سوی وزارت نفت صورت می
گیرد؛ بنابراین بهتر این بود که از دوستان وزارت نفت همدر این نشست حضور پیدا می کردند؛ چراکه وظیفه ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیاستگذار یونظارت است و در اجرا هیچ نقشی ندارد.
برخی شرکت ها در اتباط با مشکالتشان نامه های ز یادیبرای ما ارسال می کنند ،این درحالی است که اساسا مربوط به
حوزه کار ی ما نیست .امااز آنجایی مقام معظم رهبر ی چند سال اخیر بر حمایت از تولید تاکید ویژه داشتند،ستاد هم
آنرا بعنوان یک اصل مهم پذیرفته است.
هندیانی تاکید کرد :البته در این بین وزارت صمت کهپروانه فعالیت برای شرکت¬هاصادرمی کند،باید نسبت به ورودی،
خروجی و و وضعیت تولید حاصل از کارخانجات نظارت الزم را داشتهباشند و چنانچه در جاهایی نیاز به حمایت بود،
حتما به عنوان یک نهاد دخیل واثرگذار ورود کند.
معاون پیشگیر ی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزدرادامه گفت :اما مساله ای که وجود دارد این است که متاسفانه برخی
از شرکت هاخواسته هایی دارند ،که اساسا قابل اجرا نیست؛ اما در سالهای که در ستاد حضورداشتم ،همواره تالش بر
این بوده که هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود.
هندیانی در بخش دیگر ی از صحبتهای خود گفت :موضوع دیگر یکه باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اتحادیه ها و
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انجمن ها هنوز جایگاه قانونی خودرا پیدا نکرده اند .البته بخشی از این جایگاه به نگاه حاکمیت به آنها بر می گردد؛
این درحالی است که این نگاه وتعامل باید دوطرفه باشد .وقتی اتحادیه ایی شکل می گیرد ،باید حداکثر تالش خود
راانجام دهد تا در چارچوب قوانین حاکمیت آنچه را که قرار است تصویب کند ،اتفاق نظرحاصل شده و به مرحله اجرا
برساند.
معاون پیشگیر ی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزهمچنین با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید همهاطالعات اعضا خود در را
در اختیار داشته باشند ،گفت :مادامی که یک تخلفی از سوی یکعضو از اتحادیه صورت می گیرد ،قبل از اینکه کارگروه
ستاد به موضوع ورود کند ،باید اینمسالهیا تخلف از سوی خود اتحادیه موردبررسی قرار گرفته ،و تذکر ،اخطار یا تنبیه
الزم از سوی اتحادیه انجام شود تا کاربه نهادهای نظارتی از بیرون نرسد که مشکالتی را برای اعضا به وجود بیاورد.
بنابراینمسوولیت اصلی اتحادیه اشراف کافی بر عملکرد اعضا برای پیشگیر ی از بروز تخلف است؛چرا که این روند باعث
سالمت مجموعه می شود.
آینده بازار نفت در ایران  /چرا ایران در صنعت نفتاستراتژ ی ندارد؟
محمدصادق جوکار ،رئیس موسسه مطالعات بینالمللیانرژ ی وزارت نفت در همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان نفت
وپتروشیمی گفت:متاسفانه در کشور استراتژ ی برای صنعت نفت ،تولید و صادرات ندار یم.مقامات مسئول سنداستراتژ ی
انرژ ی را تدوین کردند اما برنامههایی که در این سند وجود دارد تمام آمالو آرزوست.
او ادامه داد :بایدن ،رئیس جمهور آمر یکا از قیمتنفت انتقاد میکند و میگوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان
است و این کشورعربی حرفشنوی ندارد .این در حالی است که ایران هم برای تولید و صادرات نفت هرگزبرنامه
عملیاتی ندارد.
جوکار تصر یح کرد :یک نگاه توجه به ظرفیت صادراتی است و اکنون به جایبرنامههای سنتی برای فروختن نفت باید
بازارساز ی کنیم.
متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایطتحر یم در حال از دست دادن ظرفیتهای بازار صادراتی
هستیم.

ظرفیت عرضه  CNGمی تواند دو برابر افزایش یابد )(۱۶:۲۴-۰۱/۰۲/۲۰

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا؛ عضو انجمن صنفی  CNGگفت :سودآور ی سرشار صنعت  CNGدر حالی است
که نیمی از ظرفیت عرضه  CNGدر کشور خالی است و می توانیم با ز یرساخت موجود ،به راحتی این سودآور ی 4
میلیارد دالر ی در سال را به  8میلیارد دالر در سال افزایش دهیم.
محسن جوهر ی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل  8میلیارد مترمکعب گاز  CNGفروختیم که با توجه به تفاوت
 50سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنز ین ،فقط سال گذشته  4میلیارد دالر صنعت  CNGسودآور ی برای کشور داشته
است ،اظهار کرد :حاال در نظر بگیر ید که صنعت  CNGحدود  20سال در حال کار بوده و چه میزان سودآور ی برای کشور
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به دنبال داشته است.
به گفته وی کل سرمایه گذار ی که دولت برای صنعت  CNGدر سالهای اولیه کرد حدود  3میلیارد دالر بوده ،در سال
 1399سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،افزایش  54درصدی حقالعملکار ی را برای کلیه جایگاههای
عرضه  CNGبدون محاسبه ارزش افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ر یز ی وزارت نفت و سازمان
برنامه و بودجه ،این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.
این عضو انجمن صنفی  CNGاظهار کرد :سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نه تنها پیشنهاد افزایش  54درصدی
را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند ،بلکه رقم نهایی تعیین شده برای حقالعملکار ی جایگاههای  CNGرا با
احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را هم بر دوش جایگاهداران گذاشتند.
جوهر ی تصر یح کرد :جلسات کارشناسی در سال  1400هم در حال برگزار ی بود و بر اساس مستندات هز ینههای ارائه
شده قرار بود حداقل  50درصد حقالعملکار ی جایگاهداران افزایش یابد که بدون اینکه ما در انجمن متوجه شویم و
یا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و یا سازمان حمایت متوجه شوند ،سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه
ر یز ی وزارت نفت افزایش  25درصدی را تصویب و اعمال کردند.
وی با بیان اینکه دو تصمیم اشتباه در سالهای  1399و  1400که در ادامه تصمیمات اشتباه تعیین پایین کارمزد در
سالهای قبل بوده ،جایگاهدار ی  CNGرا بیش از پیش با مشکالت اقتصادی مواجه کرد ،اظهار کرد :برای سال جار ی
که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هز ینهها ،اقدام به تعیین نر خ مناسب جهت حقالعمل کار ی کند
تا نرخی منصفانه تعیین شود ،کلیه مستندات هز ینه های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیر یت طر ح  CNGشرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی ،به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده ،تک به تک توسط کارشناسان سازمان
حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.
این عضو انجمن صنفی  CNGبا بیان اینکه به نظر می رسد برداشت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ر یز ی
وزارت نفت این است که جایگاههای  CNGسودآور ی خوبی دارند ،گفت :این برداشت ،برداشت درستی نیست و این
دو نهاد ،بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که بر اساس مستندات صورت می گیرد را نیز قبول ندارند.
جوهر ی با بیان اینکه واقعیت این است که با افزایش هز ینههای جایگاهدار ی و عدم افزایش متناسب کارمزدها و
حقالعملکار ی با افزایش هز ینهها ،اقتصاد جایگاهدار ی  CNGاز حالت سوددهی خار ج شده ،با ز یان انباشه چندین
ساله جایگاه های  CNGاز عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هز ینه های جار ی جایگاه ها مواجه ایم و ادامه این
وضعیت ،ممکن است جایگاهدار ی در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
به گفته وی عدم حمایت وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص بودجه متناسب با افزایش هز ینه های
جایگاهدار ی  CNGبه مشکل جدی صنعت  CNGتبدیل شده و ما در انجمن صنفی  CNGاز دو نهاد مهم و اثرگذار در
تصمیم گیر یها ،درخواست می کنیم که به اقتصاد جایگاهدار ی  CNGو بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که
ماهها به طول انجامیده ،توجه ویژه ای داشته باشند.
عضو انجمن صنفی  CNGتاکید کرد :پتانسیل ایجاد بی کار ی حدود  20هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم
توانایی پرداخت حقوق و دستمزد آنها ،تعطیلی ناخواسته بیش از  70درصد جایگاه های  CNGبه دلیل عدم تناسب
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ادامه خبر | اقتصادآنالین :ظرفیت عرضه  CNGمی تواند دو برابر افزایش یابد

درامد و هز ینه و افزایش مصرف بنز ین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های  CNGکشور
از چالشهای محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.
جوهر ی با اشاره به تصویب بندی عجیب در قانون بودجه سال جار ی مبنی بر تخصیص بودجه برای احداث جایگاههای
عرضه  LPGگفت :متأسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه  CNGو حل مشکالت این صنعت مترقی کشور
تخصیص یابد را به ایجاد جایگاههای عرضه  LPGاختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجراست.
وی افزود :طبق قانون بودجه 2 ،هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل  2500جایگاه  CNGاست ،برای
احداث  150جایگاه عرضه  LPGاختصاص داده شده که اگر این رقم برای حل مشکالت صنعت  CNGاز جمله مشکالت
جایگاهداران تخصیص پیدا می کرد ،منافع آن برای کشور و مردم ،بسیار ز یاد بود و می توانستیم در شرایطی که مصرف
بنز ین افزایش یافته ،بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک  CNGجایگز ین کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش :شایعه گرانی بنز ین به دلیل حذف دالر  4200تومانی صحت ندارد )(۰۰:۰۵-۰۱/۰۲/۲۱
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش ،شایعه افزایش قیمت بنز ین به دلیل حذف دالر  4200تومانی را تکذیب و اعالم کرد  :دولت تصمیمی
به گرانی بنز ین ندارد.

به گزارش پایگاه خبر ی بورس پرس  ،جلیل ساالر ی در واکنش به شایعه افزایش قیمت بنز ین به ایرنا گفت ،قیمت
بنز ین با تغییر در نظام یارانهها تغییر نمیکند و گران نمیشود .دولت هم برنامهای برای افزایش قیمت بنز ین ندارد و
بدون تغییر قیمت ،توز یع خواهد شد .همچنین تغییر ی در نحوه توز یع بنز ین ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد :قیمت بنز ین یارانهای همان هزار و  500تومان و بنز ین آزاد  3هزار تومان خواهد بود.

در بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت؛ رویداد تبادل فناور ی با تکیه بر توانمندی دانشبنیانهای صنعت نفت برگزار
میشود )(۱۳:۵۵-۰۱/۰۲/۲۱
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناور ی وزارت نفت همزمان با بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،رویداد
تبادل فناور ی با تکیه بر توانمندی شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت را برگزار میکند.

به گزارش خبرنگار شانا ،معاونت مهندسی ،پژوهش و فناور ی وزارت نفت همزمان با بیستو ششمین نمایشگاه بین
المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی رویداد تبادل فناور ی با تکیه بر توانمندی شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت ,
تور فناورانه بازدید از شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت برگزار میکند.
رویداد تبادل فناور ی با تکیه بر توانمندی دانشبنیانهای صنعت نفت میزبان  6نشست تخصصی هماندیشی با
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عنوان »به سوی رشد و توسعه اکوسیستم نوآور ی و دانشبنیان در صنعت نفت و گاز ایران«» ،ارائه نیازهای اولویتدار
شرکت ملی نفت ایران«» ،ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی گاز ایران«» ،ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی صنایع
پتروشیمی«» ،ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکتهای تابع«» ،ارائه
نیازهای اولویتدار بهینهساز ی انرژ ی و محیط ز یست« در سالن خلیج فارس سالن مروار ید است.
روز نخست
عنوان :به سوی رشد و توسعه اکوسیستم نوآور ی و دانشبنیان در صنعت نفت و گاز ایران
روز و زمان :جمعه ) 23اردیبهشتماه( ساعت 14 :تا 16
روز دوم
عنوان :ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع
روز و زمان :شنبه ) 24اردیبهشتماه( ساعت 10 :تا 12
عنوان :ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابع
روز و زمان :شنبه ) 24اردیبهشتماه( ساعت 14 :تا 16
روز سوم
عنوان :ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابع
روز و زمان :یکشنبه ) 25اردیبهشتماه( ساعت 10 :تا 12
عنوان :ارائه نیازهای اولویتدار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی و شرکتهای تابع
روز و زمان :یکشنبه ) 25اردیبهشتماه( ساعت 14 :تا 16
روز چهارم
عنوان :ارائه نیازهای اولویتدار بهینهساز ی انرژ ی و محیط ز یست
روز و زمان :دوشنبه ) 26اردیبهشتماه( ساعت 10 :تا 12
بهمنظور ارائه نیازهای اولویتدار دانشبنیان صنعتنفت در ایام برگزار ی بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی نشستهای دوجانبه و امضای تفاهمنامه در دستور کار معاونت مهندسی ،پژوهش و فناور ی
وزارت نفت قرار دارد.
بر اساس این گزارش ،بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با شعار »نفت دانشبنیان،
تولید ایرانی ،صادرات جهانی« روزهای  23الی  26اردیبهشتماه از ساعت  9تا  16در محل نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود.
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بعد از افزایش مبلغ یارانه نوبت به افزایش قیمت بنز ین رسید؟ )(۲۰:۴۶-۰۱/۰۲/۲۰
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت :تغییر ی در قیمت بنز ین ندار یم و دولت برنامهای برای افزایش قیمت
بنز ین ندارد.

به گزارش تازهنیوز ،جلیل ساالر ی ،امروز سهشنبه در گفتوگو با ایرنا در خصوص شایعات افزایش قیمت بنز ین ،گفت:
قیمت بنز ین با تغییر در نظام یارانهها تغییر نمیکند و گران نمیشود.
وی ادامه داد :دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنز ین ندارد و بنز ین بدون تغییر قیمت توز یع خواهد شد.
ساالر ی تاکید کرد :همچنین تغییر ی در نحوه توز یع بنز ین در جایگاههای سوخت ایجاد نخواهد شد.
معاون وز یر نفت گفت :قیمت بنز ین یارانهای یک هزار و  500تومان و بنز ین آزاد نیز همچنان  3هزار تومان خواهد
بود.
اکنون تولید بنز ین در کشور  100میلیون لیتر در روز است.
همچنین مصرف بنز ین در کشور نیز با کاهش محدودیتهای کرونایی و افزایش رفتوآمدها ،به حدود  100میلیون
لیتر در روز رسیده است.

سازمان

همایش سراسر ی گز ینش وزارت نفت همراه با کارگاه تخصصی و آموزشی مصاحبه و تحقیق به میزبانی هسته گز ینش
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران )(۱۰:۱۶-۰۱/۰۲/۲۱

مدیر هسته گز ینش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه تا کنون  800پرونده تفسیر
بند »و« ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص جذب ایثارگران اعالن رای شده است ،گفت :همچنین
 3500پرونده بند »دال« تبصره  20قانون بودجه  1400مربوط به جذب ایثارگران در حال اعالم از طرف مدیر یت توسعه
منابع انسانی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ،همایش سراسرس گز ینش وزارت نفت
همراه با کارگاه آموزشی تخصصی مصاحبه و تحقیق با میزبانی هسته گز ینش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی ایران و با حضور اساتید مربوطه از سوی هیات عالی گز ینش ر یاست جمهور ی  ،نماینده محترم و دبیر هیات
مرکز ی گز ینش وزارت نفت و مدیران هسته گز ینش شرکت ملی نفت ،گاز  ،پتروشیمی و پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی و هسته گز ینش مرکز ی و سایر مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش صبح امروز )سه شنبه  20اردیبهشت (1401
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ادامه خبر | شرکت ملی پا الیش و پخش فرآوردههای نفتی :همایش سراسر ی گز ینش وزارت نفت همراه با کارگاه تخصصی و آموزشی مصاح

برگزار شد.
در این مراسم رسول اسناوندی ،مدیر هسته گز ینش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با خیر مقدم
به مهمانان ،مدیران و مسئوالن بر اهمیت موضوع گز ینش در سازمان ها و وزارت خانه ها در جذب نیروی انسانی
تاکید کردند.
اسناوندی ادامه داد :تا کنون  800پرونده تفسیر بند »و« ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص جذب
ایثارگران اعالن رای شده است.
وی افزود :همچنین  3500پرونده بند »دال« تبصره  20قانون بودجه  1400مربوط به جذب ایثارگران در حال اعالم از
طرف مدیر یت توسعه منابع انسانی است.
مدیر هسته گز ینش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت :بر اساس صحبت های رهبر معظم انقالب،
گز ینش باید هوشمندانه ،عالمانه و دقیق باشد .
همچنین در این مراسم علی ز یار معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به صدور
فرمان حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل گز ینش در پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت ویک اشاره
کردند.
ز یار ادامه داد :در این پیام امام خمینی )ره( تاکید کردند که "دقت شود تا گز ینش ز یر نظر افراد صالح اداره شود و از
افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نیز پرهیز شود .
در ادامه این جلسه ،اسماعیل عسگر یان ،دبیر هیات مرکز ی گز ینش مرکز ی وزارت نفت به ضرورت انجام مصاحبه های
تخصصی و آموزش های مستمر جهت گز ینشگران اشاره کردند.
.
دبیر هیات مرکز ی گز ینش در تسر یع در امر فرایند گز ینش تاکید کرد و گفت :عالوه بر سرعت در گز ینش باید دقت
کامل در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
عسگر یان افزود :از شرکت ملی پاالیش و پخش نیز جهت میزبانی تشکر می کنم.

منابع غیرفارسی

)Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining (۰۱/۰۲/۲۱-۱۲:۰۳
Venezuela has begun shipping in heavy crude oil from Iran to use as feedstock in domestic refineries, Reuters reported
on Monday citing documents from Venezuela’s state-run oil company PDVSA.
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IRAN NEWS - Online: Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining | ادامه خبر

TEHRAN ( Iran News ) – Venezuela has begun shipping in heavy crude oil from Iran to use as feedstock in domestic refineries, Reuters reported on Monday citing documents from Venezuela’s staterun oil company PDVSA.
The import of Iranian heavy crude is going to expand the two country’s energy cooperation as the
two U.S.-sanctioned nations have already agreed on swapping Iran’s gas condensate for Venezuela’s
crude oil.
The National Iranian Oil Company (NIOC) last year reached a deal with PDVSA to swap Venezuelan
crude for Iranian condensate, which PDVSA would also use as a diluent and mix it with the tar-like
crudes from the Orinoco oil belt for transportation and export.
Iran’s heavy crude, which is similar in quality to Venezuela’s Mesa 30 crude, is set to augment domestic oil fed to PDVSA’s refineries, according to the documents.
As part of the cooperation pacts, Venezuela in recent years has received Iranian equipment to revamp its refineries. The 146,000-barrel-per-day El Palito refinery is restarting a crude distillation unit
this week after extensive repairs and upgrading that relied on equipment imported from Iran.
Iran’s Oil Minister Javad Oji traveled to Venezuela last week to meet President Nicolas Maduro and
discuss trade agreements with his counterpart, Tareck El Aissami.
At least 200,000 barrels of Iranian heavy crude were delivered in mid-April to the 310,000-bpd Cardon
refinery, Venezuela’s second largest. Another 400,000-barrels of Iranian oil, which arrived on the very
large crude carrier (VLCC) Dino I, is discharging this week at the country’s Jose port, the PDVSA
documents showed.
The Dino I is scheduled to set sail later this month carrying Venezuela fuel oil for NIOC unit Naftiran
Intertrade Co, according to one of the documents.
The Islamic Republi also continues supplying PDVSA with condensate. Venezuela-owned tanker
Maximo Gorki is set to discharge some two million barrels of condensate at Jose, and Iran-flagged
Derya is in Venezuelan waters waiting to deliver its cargo, service TankerTrackers.com said.
As its oil output becomes heavier, Venezuela struggles to source medium and light grades for its
refineries, contributing to limited production and intermittent scarcity of motor fuels.
The South American country also increasingly needs lighter crudes or refined products to turn its
extra heavy oil output into exportable grades.
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