بولتن اخبار عمومی شرکت
ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ارتباطات و اطالع رسانی

خبرگزار ی
توقیف  2کامیون با  60،000لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس
۳

پایگاه خبر ی دانا ،صبح در یا ،صبح ساحل

مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی :اختالف قیمت علت اصلی قاچاق سوخت در
خراسان جنوبی است
۶

۱

لزوم افزایش جایگاه های سی ان جی در استان ایالم

۶

مدیرکل تعز یرات فارس :رسیدگی به  400پرونده قاچاق سوخت در فارس

۶

پایگاه خبر ی پیام فارس

۱۰

۸

خبرگزار ی برنا /پایگاه خبر ی آبادا نیوز ،پیام خوزستان

تخلیه وبارگیر ی روزانه  500نفتکش در انبار نفت شهید تندگویان شیراز
۲

۷

پایگاه خبر ی اعتماد آنالین

اطالعیه پا الیشگاه آبادان
۳

۴

خبرگزار ی شبستان ،فارس /پایگاه خبر ی دانا ،خاورستان ،پیام خراسان ،طبس نیوز

بارگیر ی  45هزار نفتکش از انبار نفت منطقه استان مرکز ی
۱

۴

۸

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر

سهمیه نفت سفید فصل تابستان در منطقه ارومیه شارژ شد

۹

صفهای طوالنی جایگاههای عرضه سوخت در ایرانشهر برچیده شد

۹

سهمیه بنز ین تیرماه امشب وار یز میشود

۱۰

خبرگزار ی مهر /پایگاه خبر ی نامه نیوز ،رسانه خبر ی اینتیتر ،مثلثآنالین ،ایران ا کونومیست ،ا کو فارس ،فصل تجارت ،اتاق خبر ،ناطقان ،ایران

آنالین

روابط عمومی شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان :حذف کارت سوخت و گرانی بنز ین شایعه است
۱

۱۱

پایگاه خبر ی ایمنا

کشف  45هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران قرارگاه عمار

۱۲

ورود جدی مسئوالن به حل معضل سوخت /صفهای ایرانشهر شکسته شد

۱۳

استانداردساز ی  90درصد جایگاهای سی ان جی در کردستان

۱۴

علت شلوغی جایگاه دو شاخ خمینی شهر؟

۱۴

هوشمندساز ی ناوگان های حمل و نقل با نصب دستگاههای پایش سوخت سیپاد و سپهتن

۱۵

روزنامه

۱

مقابله با خام فروشی نفت در مجلس

۱۶

اختالف  10برابر ی قیمت بنز ین در مرز

۱۷

پایش عملکرد جایگاههای عرضه سوخت تحت پوشش شرکتهای زنجیرهای توز یع در منطقه گلستان

۱۸

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گلستان :در تحویل بنز ین به نر خ دوم و با کارت آزاد جایگاهها
هیچگونه وقفهایی در استان وجود ندارد

۱۸

شرکت پا الیش نفت اصفهان »شپنا«  3درصد سود خا لص خود را افزایش داد

۱۹

لزوم تغییر روال سنتی در اداره شرکت پا الیش نفت امامخمینی)ره(

۲۰

روزنامه بشارت نو

پایگاه خبر ی
سود سنواتی پا الیش نفت بندرعباس با سجام پرداخت میشود
۱۰

۱

۲۱

پایگاه خبر ی تحلیل بازار ،آرمان اقتصادی ،عصر بازار ،با اقتصاد ،رصد اقتصادی ،شما و اقتصاد ،شما نیوز ،بورس امروز ،رصد ورزشی ،برداشت روز

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار :ذخایر جایگاههای سوخت منطقه چابهار مطلوب است/
حل مشکل شلوغی جایگاهها با همکار ی بیندستگاهی

۲۲

قاچاق سوخت و  46قربانی در جادههای هرمزگان

۲۲

پایگاه خبر ی صبح ساحل

بیش از 29میلیون لیتر نفتگاز بین بهره برداران بخش کشاورز ی در جنوب آذربایجان غربی توز یع شد

۲۳

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۲۶تعداد کل۶۵ :

خبرگزاری (%۶۱.۵) ۱۶

روزنامه (%۲۳.۱) ۶

پایگاه خبری (%۱۵.۴) ۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خبرگزار ی
۳

توقیف  2کامیون با  60،000لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس )(۱۳:۵۰-۰۱/۰۳/۳۰
با تالش ضربتی ماموران انتظامی شهرستان بندر عباس در بازرسی از 2دستگاه کامیون  60،000لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد .

به گزارش خبرگزار ی برنا از هرمزگان  ،فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس  ،گفت  :مأموران پاسگاه انتظامی ایسین
در راستای مقابله با قاچاق کاال و سوخت طر ح ضربتی پاکساز ی نقاط و محالت آلوده به قاچاق را در سطح حوزه
استحفاظی اجرا کردند.
سرهنگ "تیمور دولتیار ی"  ،افزود :مأموران در اجرای این طر ح با گشت زنی های پنهان و آشکار هدفمند در حوزه
استحفاظی به دودستگاه کامیون تانکر در حال تخلیه سوخت در بشکه و مخاز ن برخورد و بالفاصله وارد عمل شده که
قاچاقچیان با مشاهده مأموران با رها کردن خورها و استفاده از موقعیت منطقه از محل متوار ی شدند.
دولتیار ی ادامه داد  :با بررسی صورت گرفته مشخص شد هر دو کامیون که دارای پلمپ گمرک بودند رانندگان با ترفند
خاصی بدون فک پلمپ با باز کردن در یچه تانکر اقدام به تخلیه سوخت می کردندکه در بازرسی از خودرو ها جمعا
60هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف وضبط و در این خصوص  2متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی دانا ،صبح در یا ،صبح ساحل

۶

مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی :اختالف قیمت علت اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی
است )(۱۴:۲۵-۰۱/۰۳/۳۰
بیرجند  -ایرنا  -مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت :علت اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی اختالف
قیمت فاحش فرآوردههای نفتی در داخل نسبت به خار ج استان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا قربانعلی مردانی روز دوشنبه در کارگروه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه حوزه قاچاق کاال و ارز
خراسان جنوبی با بیان اینکه پنج نرخه بودن قیمت گازوئیل در استان برای سودجویان وسوسهانگیز است افزود :با
ایجاد صف در جایگاههای سوخت ،سهمیه هم افزایش پیدا کرد پس دلیلی بر کمبود سوخت نیست که عدهای بر این
مسائل دامن میزنند.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایرنا :مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی :اختالف قیمت علت اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی

وی یادآور شد :چهار ماه قبل راهکار برای وجود نیامدن شرایط موجود ارایه شد ز یرا علت اصلی تشکیل صف ،وجود
جایگاههایی است که کارت اضطرار ی دارند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی اظهار داشت :این جایگاهها که تعداد آنها به  14مورد
میرسد معموال در ورودی و خروجی استان وجود دارند که این کارت برای در راهماندگان تعبیه شده است ،اما برای
عموم استفاده میشود.
وی ادامه داد :در گزارشگیر ی  15روزه از این جایگاهها 38 ،خودرو از  2جایگاه هر روز سوختگیر ی کردند که دلیلی جز
قاچاق نداشته و به تعز یرات معرفی شدند.
مردانی اظهار داشت :اکثر کمپرسیها قدیمی هستند که از لحاظ قانونی کارت سوخت ندارند به همین دلیل وارد
صفها میشوند تا از کارت اضطرار ی استفاده کنند.
وی بیان کرد :از طرفی کارتهای اضطرار ی محل درآمدی برای جایگاهدار شده است که میخواهد بیشتر بفروشد تا
کارمزد بیشتر ی در یافت کند ،کسانی که واقعا در راه ماندند اعتراض دارند که حق مسلم است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی یادآور شد :در فضای مجاز ی خبر ی از جمعآور ی کارتهای
اضطرار ی و گران شدن سوخت منتشر شده که این مهم خود باعث افزایش صف شده که خبر ی کذب است.
وی در ادامه اجرای طر ح منطقهای پایش و استفاده از سامانههای هوشمند را از مهمتر ین راهکارهای جلوگیر ی از
قاچاق سوخت عنوان کرد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت :خراسان جنوبی
یکی از استانهای پیشگام در مبارزه قاچاق کاال و ارز است که اولویت کار ی ما در بحث کاالهای سالمت محور پایش
دقیق و برنامهر یز ی شده است.
علی تهور ی افزود :بر اساس ابالغ وزارت صمت تکالیف قانونی تعر یف شده در راستای کد شناسه و رهگیر ی برای
گروههای کاالیی در دست اقدام است که در برخی حوزهها همچون باتر ی و  53قطعه از الزم یدکی اجرایی شده که
قاچاقی در این زمینه مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد :به تمام تولید کنندگان و وارد کنندگان اعالم شده که موارد در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا بتوانیم
در کنار مبارزه با قاچاق قیمتها را مدیر یت کنیم.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت :طبق قانون
تمام فعالیتهای اقتصادی ،صنفی غیر صنفی و دولتی برای حمل و نگهدار ی هرگونه کاال باید در سامانه جامع انبارها
ثبت شود در غیر اینصورت قاچاق محسوب میشود.
وی در ادامه گفت :در سطح عرضه کاالهای قاچاق ز یر پنج میلیون تومان پرونده قضایی تشکیل نمیشود فقط از سطح
عرضه جمعآور ی و به اموال تملیکی تحویل میشود.
شناسایی موضوعات اولویتدار پیشگیر ی و مقابله با قاچاق در استان ،احصا مشکالت ،موانع و نارساییها در اجرا
نشدن دقیق تکالیف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با محور یت قاچاق سوخت از مهمتر ین دستورالعملهای
این کارگروه بود.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایرنا :مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی :اختالف قیمت علت اصلی قاچاق سوخت در خراسان جنوبی
منابع دیگر :خبرگزار ی شبستان ،فارس /پایگاه خبر ی دانا ،خاورستان ،پیام خراسان ،طبس نیوز

استاندار ایالم تاکید کرد؛ لزوم افزایش جایگاه های سی ان جی در استان ایالم )(۱۷:۱۹-۰۱/۰۳/۳۰
ایالم-استاندار ایالم بر لزوم افزایش جایگاه های سی ان جی در استان ایالم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  ،حسن بهرامنیا ظهر دوشنبه در دیدار با ساالر ی معاون وز یر نفت و مدیرعامل شرکت پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی کشور خواستار ارتقای کیفیت سوخت و افزایش جایگاههای سی ان جی در استان شد و
گفت :نیاز است در خصوص ارتقای کیفیت سوخت به ویژه بنز ین با استانداردهای موجود در استان مساعدت الزم
صورت گیرد.
بهرام نیا با اشاره به اینکه ایالم دارای منابع عظیم نفت و گاز در کشور است خواستار ایجاد تسهیالت بیشتر در این
حوزه شد و گفت :عمل به مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتهای بزرگ این حوزه از مطالبات همیشگی استان بوده
که بایست بدان توجه ویژه شود.
در ادامه معاون وز یر نفت و مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی کشور نسبت به خواستههای مطر ح
شده توسط استاندار ایالم قول مساعد داد.
۱

مدیرکل تعز یرات فارس :رسیدگی به  400پرونده قاچاق سوخت در فارس )(۱۷:۴۰-۰۱/۰۳/۳۰
ایسنا/فارس مدیرکل تعز یرات حکومتی استان فارس اعالم کرد که امسال به  400پرونده قاچاق سوخت توسط این اداره کل در فارس رسیدگی
شده است.

غالمرضا ساالر ی افزود :متهمین این پروندهها بالغ بر  300میلیارد ر یال جر یمه نقدی شدهاند و عالوه بر این سوخت
های مکشوفه نیز ضبط شده است.
به نقل از تعز یرات فارس ،ساالر ی گفت :قاچاق به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی و معضلی ملی ،ابعاد مختلفی
به خود گرفته و در این میان قاچاق فرآورده های نفتی ،پیامدهای آشکار و پنهان فراوانی را در جامعه به دنبال داشته
است.
عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز فارس گفت :باال رفتن قیمت ارز ،منافعی کالنی را از مابه التفاوت قیمت تمام
شده سوخت در داخل کشور و قیمت فروش آن در خار ج از کشور عاید قاچاقچیان کرده و این موضوع تبعات جبران
ناپذیر ی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایسنا :مدیرکل تعز یرات فارس :رسیدگی به  400پرونده قاچاق سوخت در فارس

ساالر ی ایجاد فرصت های شغلی در مناطق مرز ی را به عنوان یک راهکار موثر در مقابله با این پدیده شوم بیان و
اضافه کرد :مدیر یت کارآمد و هماهنگی دستگاههای متولی ،از دیگر مولفههای اثرگذار در مبازره با قاچاق سوخت است
که باید در رابطه با آن اقدام عاجلی انجام شود.
مدیرکل تعز یرات حکومتی استان فارس با یادآور ی اینکه قانونگذار جر یمه نقدی تا  4برابر ارزش  FOBسوخت مکشوفه
را برای متخلفین در نظر گرفته است ،گفت :در راستای تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ،مقرر شده است که
اشد مجازات برای متخلفین این پرونده ها ،بدون هیچگونه اغماضی ،اعمال شود.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پیام فارس

۱

بارگیر ی  45هزار نفتکش از انبار نفت منطقه استان مرکز ی )(۱۹:۴۳-۰۱/۰۳/۳۰
مدیر ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه استان مرکز ی از بارگیر ی بیش از  45هزار نفتکش در طول سه ماهه اول سال جار ی از انبار نفت
سردار شهید رحیم آنجفی خبر داد.

به گزارش خبرگزار ی فارس از اراک ،سعید جمشیدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به نقش استراتژ یک انبار نفت
سردار شهید رحیم آنجفی استان مرکز ی در فرآیند سوخترسانی به درون و برون استان اشاره کرد و اظهار کرد :به طور
روزانه حدود  510نفتکش و در طول سهماهه اول سال  1401بیش از  45هزار نفتکش با ظرفیتهای مختلف وارد
انبار نفت منطقه استان مرکز ی شده و با بارگیر ی انواع فرآوردههای نفتی در شرایطی ایمن برای مقاصد مختلفی از
کشور اهتمام ورز یدند.
وی افزود :از این تعداد نفتکش بارگیر ی شده  18هزار و  102نفتکش اهتمام به حمل فراورده بنز ین و نفت گاز و
 27هزار و  399نفتکش دیگر در امر حمل و نقل سایر فرآوردههای نفتی دیگر در سطح درون و بروناستانی فعالیت
داشتهاند.
مدیر ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه استان مرکز ی تعداد نفتکشهای شاغل در این شرکت را  650دستگاه ذکر
کرد و ادامه داد :این تعداد در ظرفیتهای مختلف و تحت پیمان شرکتهای حمل و نقل و یا به صورت تک پیمانه
در فرایند سوخترسانی فعالیت میکنند.
انتهای پیام/
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اعتماد آنالین

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳

اطالعیه پاالیشگاه آبادان )(۲۱:۱۶-۰۱/۰۳/۳۰
تعمیر پاالیشگاه ممکن است باعث افزایش نسبی میزان گازهای خروجی و آلودگی هوا شود.

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما مرکز آبادان  ،روابط عمومی پاالیشگاه آبادان اعالم کرد :با توجه به لزوم انجام تعمیرات
دورهای بخشی از تجهیزات واحدهای عملیاتی پاالیشگاه آبادان به اطالع همشهر یان عز یز می رساند که در ساعت 24
روز دوشنبه مور خ  30خرداد ماه طبق برنامه زمانبندی شده نسبت به انجام تعمیرات الزم اقدام می نمایند که این
موضوع برای ساعاتی سبب افزایش نسبی میزان گازهای خروجی از مشعل شماره  5خواهد شد.
متخصصین پاالیشگاه تالش می کنند تا این تعمیرات در کوتاهتر ین زمان ممکن و با رعایت حداکثر ی مسائل ز یست
محیطی انجام شود.
منابع دیگر :خبرگزار ی برنا /پایگاه خبر ی آبادا نیوز ،پیام خوزستان

۲

تخلیه وبارگیر ی روزانه  500نفتکش در انبار نفت شهید تندگویان شیراز )(۰۸:۵۳-۰۱/۰۳/۳۱
رئیس تاسیسات وعملیات انبار نفت شهید تندگویان شیرازگفت 85 :درصد از حجم عملیات تامین وتوز یع فرآوردههای نفتی استان از انبار
نفت شهید تندگویان شیراز انجام می شود.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز فارس ،رضا بحرانی ،میانگین روزانه حجم عملیات این انبار را ده میلیون لیتر
انواع فرآوردههای نفتی اعالم کرد که این میزان معادل  85درصد حجم عملیات منطقه است.
رئیس تاسیسات وعملیات انبار نفت شهید تندگویان شیراز گفت :فارس با تامین وتوز یع میانگین روزانه  13میلیون لیتر
انواع فرآوردههای نفتی رتبه چهارم مصرف سوخت در سطح کشور را دارا است که این حجم از عملیات شامل تخلیه،
بارگیر ی ،انحراف وتکمیل ظرفیت است.
وی با اشاره به عدم برخوردار ی استان از خطوط انتقال فرآوردههای نفتی افزود 35 :درصد از نیاز استان از طر یق
پاالیشگاه شیراز تامین ومابقی بوسیله نفتکش از استانهای همجوارتامین و توز یع میشود وبطور میانگین روزانه بیش
از  500نفتکش در انبار نفت شهید تندگویان شیرازتردد و عملیات تخلیه وبارگیر ی صورت میگیرد.
بحرانی با بیان این که روزانه نزدیک به پنج میلیون لیتربنز ین ،چهار میلیون لیترنفتگاز و  500هزار لیتر سوختهای
هوایی و نفت سفید ،دو میلیون لیتر نفتکوره و  150هزار تن گاز مایع از تاسیسات انبار نفت شهید تندگویان بارگیر ی
میشود ،اظهار کرد 70 :درصد از سوخت مورد نیاز ناحیه مرکز ی شیراز بویژه کالن شهر شیراز از این انبار تامین وارسال
میشود.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | صدا و سیما :تخلیه وبارگیر ی روزانه  500نفتکش در انبار نفت شهید تندگویان شیراز

این مقام مسئول تصر یح کرد در فصلهای سرما با توجه به تامین سوخت دوم نیروگاهها حجم عملیات در انبار نفت
شهید تندگویان به حدود  14میلیون لیتر در روز میرسد.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر

سهمیه نفت سفید فصل تابستان در منطقه ارومیه شارژ شد )(۱۰:۰۱-۰۱/۰۳/۳۱
ایسنا/آذربایجان غربی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت :سهمیه  300لیتر ی نفت سفید فصل تابستان خانوارهای
شهر ی و روستایی منطقه ارومیه از طر یق کارت های بانکی قابل برداشت است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه احمد مجرد گفت :تمامی
مشترکین واجد شرایط که فاقد علمک گاز طبیعی می باشند می توانند با مراجعه به فروشندگان مواد نفتی سهمیه
فصل تابستان خود را در یافت کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :این سهمیه بمنظور تامین آب گرم بهداشتی خانوارها بوده و آندسته از خانوارهایی
که فعال به این سهمیه نیاز ندارند می توانند برای فصول سرد سال ذخیره ساز ی کنند.
وی تصر یح کرد :در حال حاضر بالغ بر  83هزار خانوار شهر ی و روستایی در مرکز و شهرهای شمال آذربایجان غربی فاقد
علمک گاز هستند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از  10هزار خانوار کاهش داشته و بصورت الکترونیکی
سهمیه خود را از سامانه درخواست فرآورده های نفتی و کارت بانکی در یافت می کنند.
مجرد افزود :سهمیه مرحله دوم و سوم )پاییز ( مناطق صعب العبور بصورت یکجا در کارت بانکی مشترکین شارژ شده
است.
انتهای پیام

صفهای طوالنی جایگاههای عرضه سوخت در ایرانشهر برچیده شد )(۱۰:۰۱-۰۱/۰۳/۳۱
زاهدان -ایرنا -معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر گفت :با نظارت جدی بر جایگاه های عرضه سوخت
صفهای طوالنی برچیده شد.

علی شعبانی روز سهشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :تحویل سوخت در ایرانشهر به خودروها تنها با
کارت سوخت مربوط به همان خودرو مجاز است و کارت سوخت غیر مرتبط ،ضبط و ابطال خواهد شد.
وی بیان کرد :عالوه بر ضبط کارت غیر مرتبط ،کارت سوخت خودرویی که با کارت های دیگر اقدام به سوخت گیر ی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایرنا :صفهای طوالنی جایگاههای عرضه سوخت در ایرانشهر برچیده شد

کند نیز ضبط خواهد شد.
شعبانی با بیان اینکه روزانه بیشتر از سوخت مورد نیاز در شهرستان توز یع می شود گفت :علت صف های طوالنی،
ناشی از کمبود یا عدم حمل به موقع سوخت نیست بلکه ناشی از ایجاد اخالل از سوی افراد قانون شکن و سودجو
است که با کارت سوخت های متعدد به انگیزه عرضه خار ج از شبکه مدام در صف اند و مخل نظم و آرامش عمومی
شده اند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به تصمیم کمیته سوخت شهرستان بر تشدید نظارت بر روند عرضه
سوخت گفت :جایگاه های عرضه سوخت مکلف اند ضمن جلوگیر ی از سوخت گیر ی خودروها با کارت خودرو های
دیگر ،هر روزه فهرست و مشخصات خودروهایی که در جایگاه سوخت گیر ی کرده اند را به کمیته سوخت شهرستان
ارایه کنند و ناحیه پخش فرآوردههای نفتی ایرانشهر نیز موظف است با بررسی سیستمی و دقیق ،نسبت به ابطال تمام
کارت های غیر مرتبط استفاده شده اقدام کند.
افزایش قیمت سوخت در آنسوی مرز طی چند روز گذشته موجب ایجاد صف های طوالنی در مقابل جایگاههای
سوخت سیستان و بلوچستان شده بود که با اقدام سر یع و به موقع و تشدید نظارت ها از سوی دستگاههای مرتبط
آرامش به این جایگاهها بازگشت.
فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به برنامه ساعات کار تنظیم شده برای جایگاه های عرضه سوخت گفت :جایگاه های
رسالت و نخلستان به صورت شبانه روز ی و سایر جایگاه های ایرانشهر از ساعت  06.00بامداد تا  23.00شب فعالیت
خواهند داشت.
شعبانی گفت تحویل سوخت در ظرف و مخاز ن غیر از باک خودرو تخلف است و در صورت مشاهده ،با عوامل برخورد
و جرایم سنگین اعمال خواهد شد.
وی افزود :روند تحویل سوخت به خودروهای مسافران طبق برنامه جار ی انجام و تغییر ی نیافته است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر با اشاره به اینکه یکی از مسایل ایجاد نابسامانی در تحویل سوخت ،تاخیر
در صدور کارت های المثنی است از شرکت پخش فرآوردههای نفتی خواست تا در خصوص صدور کارت سوخت
خودروهایی که به هر دلیل نیازمند کارت جدید هستند و همچنین اصالح کارت سوخت به نام مالک خودرو در هر
زمان ،تسر یع نمایند.
۱۰

سهمیه بنز ین تیرماه امشب وار یز میشود )(۱۰:۱۷-۰۱/۰۳/۳۱
تهران -ایرنا 60 -لیتر سهمیه بنز ین تیرماه خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییر ی ساعت صفر بامداد چهارشنبه )یکم تیرماه( در کارتهای
هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایرنا :سهمیه بنز ین تیرماه امشب وار یز میشود

به گزارش ایرنا ،امشب  60لیتر سهمیه بنز ین ماهانه به کارتهای هوشمند سوخت شخصی وار یز خواهد شد .همچنین،
سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طر ح مدیر یت مصرف سوخت وار یز میشود.
سهمیهبندی بنز ین از ساعت صفر روز جمعه 24 ،آبانماه سال  1398براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران سه قوه ،برای همه وسائط نقلیه بنز ینسوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنز ین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا  6ماه
بود که بهدنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعالمشده برای مقابله با گسترش آن ،شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی در اطالعیهای این سقف را به  9ماه تغییر داد .بنابراین سهمیه وار یز ی ماهانه خودروهای شخصی و
موتورسیکلتها در صورت استفاده نکردن ،حداکثر تا  9ماه در کارتهای هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
در دو سال گذشته بهدلیل محدودیت کرونا ،مصرف سوخت کشور در ایام نوروز در مقایسه با سالهای پیش از کرونا
کاهش یافت ،اما با بهبود شرایط شیوع ویروس کرونا ،مقدار مصرف بنز ین در کشور افزایش یافته است.
مدیران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی پیش از این از پیشبینی برای افزایش مصرف بنز ین در ایام
نوروز به میانگین روزانه  105میلیون لیتر خبر داده بودند که این عدد با افزایش حجم ترددهای درون و برونشهر ی
ناشی از کاهش کرونا در کشور به  107میلیون لیتر رسید؛ مصرف بنز ین کشور همچنین در روز  28اسفندماه  1400با ثبت
رکوردی تازه ،به  131میلیون لیتر رسید.
مصرف بنز ین کشور در ایام نوروز امسال در حالی در مقایسه با سال گذشته حدود  30درصد افزایش یافت که یکی از
مهمتر ین دالیل افزایش خیرهکننده مصرف ،افزایش حجم سفرها پس از دو سال از آغاز شیوع ویروس همهگیر کرونا و
مهار شیوع این بیمار ی در کشور است.
منابع دیگر :خبرگزار ی مهر /پایگاه خبر ی نامه نیوز ،رسانه خبر ی اینتیتر ،مثلثآنالین ،ایران اکونومیست ،اکو فارس ،فصل تجارت ،اتاق خبر ،ناطقان ،ایران آنالین

۱

روابط عمومی شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان :حذف کارت سوخت و گرانی بنز ین شایعه است )۰۱/۰۳/
(۱۰:۴۲-۳۱
ایسنا/اصفهان روابط عمومی شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان گفت :حذف کارت سوخت جایگاهها شایعه و هیچ تصمیمی
برای افزایش قیمت بنز ین گرفته نشده است.

بهمن علیپور در گفتوگو با ایسنا درباره شایعه حذف کارت سوخت آزاد جایگاهداران در اصفهان ،اظهار کرد :برخی اخبار
در رسانهها و فضای مجاز ی درخصوص حذف کارت سوخت جایگاهداران از چرخه عرضه بنز ین در جایگاههای عرضه
سوخت استان شایعهای بیش نیست.
وی تأ کید کرد :مطابق روال گذشته ،عرضه بنز ین در تمام جایگاههای سوخت استان اصفهان با نر خ اول بهصورت
یارانهای  1500تومان و بنز ین با نر خ غیر یارانهای  3000تومان انجام میشود.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | ایسنا :روابط عمومی شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان :حذف کارت سوخت و گرانی بنز ین شایعه است

وی با تکذیب موضوع افزایش قیمت بنز ین ،تصر یح کرد :هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنز ین گرفته نشده و
اساس ًا چنین موضوعی هم مطر ح نیست.
همچنین مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان درباره شایعه حذف کارت سوخت در جایگاههای گازوئیل
و شلوغی برخی جایگاهها ،به ایسنا ،گفت :این شلوغیها مربوط به در یافت گازوئیل با نر خ  600تومانی است.
عبداهلل گیتی منش با بیان اینکه گازوئیل نر خ دوم ،نر خ آزاد نیست ،اظهار کرد :برخی تصور میکنند که گازوئیل نر خ
دوم ،نر خ آزاد است و محدودیتی برای آن نیست و به هر میزان که نیاز دارند ،میتوانند در یافت کنند.
وی ادامه داد :گازوئیل  600تحت عنوان گازوئیل در شرایط اضطرار است ،این نر خ گازوئیل در برخی جایگاههای کشور
و اصفهان توز یع میشود و اگر رانندهای کارت سوختش مسدود و یا دچار مشکل فنی باشد ،این کارت تعر یف شده
است.
مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان گفت :کارت سوختی که دست جایگاه داران است در هر مرحله
حداقل میتواند  100لیتر از آن برداشت کرد و سقف روزانه آن نیز محدود است.
وی درباره اینکه از این کارت سوخت تنها یک عدد در شهرستانها موجود است ،توضیح داد :طی بررسی این موضوع
در کارگروهی متشکل از نمایندگان راه ،نفت و  ...بر این اعتقادند که اگر رانندگان براساس طر ح پیمایش عمل کنند،
سهمیه سوخت آنها متناسب با حرکتشان شارژ میشود ،مگر اینکه اسناد حمل بار را براساس طر ح پیماش در یافت
نکنند.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی ایمنا

کشف  45هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران قرارگاه عمار )(۱۱:۱۳-۰۱/۰۳/۳۱
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف  45هزار لیتر گازوئیل قاچاق توسط تکاوران قرارگاه انتظامی"عمار" درمحور
مواصالتی "زاهدان –خاش "خبر داد.

مرتضی جوکار امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد :رزمندگان یگان تکاور ی " "106در راستای اجرای
طر ح مقابله با قاچاق سوخت در حین گشت زنی در سطح محورهای مواصالتی ،در دو عملیات ،موفق به شناسایی
محموله قاچاق سوخت توسط دو کامیون تانکردار در محور" زاهدان -خاش" شدند.
جانشین پلیس انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف خودروهای متخلف ،افزود :در بازرسی از خودروهای
متوقف شده مقدار  45هزار لیتر گازوئیل که فاقد بارنامه شرکتی بودند ،کشف شد.
جوکار تصر یح کرد :در این رابطه  2دستگاه خودروی سنگین توقیف 2،متخلف شناسایی و به مراجع قضائی معرفی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | فارس :کشف  45هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران قرارگاه عمار

شدند.
انتهای پیام3139/

ورود جدی مسئوالن به حل معضل سوخت /صفهای ایرانشهر شکسته شد )(۱۱:۲۵-۰۱/۰۳/۳۱
گروه استانها -مسئوالن سیستان و بلوچستان به دنبال راهکارهایی برای شکستن صفهای سوخت هستند؛ اقداماتی که در شهرستان
ایرانشهر منتج به نتیجه و کاهش صفها شده است.

به گزارش خبرگزار ی تسنیم از ایرانشهر  ،تشکیل صفهای سوخت طوالنی و بعض ًا چند کیلومتر ی در استان سیستان و
بلوچستان به ویژه در منطقه بلوچستان واقع در جنوب این استان در هفتههای اخیر موجب گالیه شدید مردم شده؛
معضلی که در پی افزایش فعالیت سودجویان با هدف فروش غیرمجاز سوخت و کسب سودهای بیدردسر تشدید
شده است .حاال مسئوالن استان به دنبال راهکارهایی برای شکستن این صفها هستند؛ اقدامی که در شهرستان
ایرانشهر منتج به نتیجه و کاهش صفها شده است.
علی شعبانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ایرانشهر اظهار داشت :با توجه به تشکیل صفهای طوالنی سوخت در
منطقه و گالیه مردم از شرایط موجود ،رسیدگی به موضوع در هفته اخیر به طور ویژه در دستور کار بوده و پیرو برگزار ی
جلسه کمیته سوخت شهرستان ،مصوبات خوبی در راستای شکستن صفهای در یافت سوخت در جایگاههای عرضه
حاصل شد که به خلوت شدن صفوف منتج شده است.
فرماندار ویژه ایرانشهر افزود :ما در ایرانشهر در زمینه کمبود سوخت با مشکلی مواجه نیستیم و حتی سوخت توز یع
شده در جایگاههای منطقه بیشتر از حجم مورد نیاز است و بدون شک مشکل روزهای اخیر در پی فعالیت سودجویان
با انگیزه فروش غیرمجاز سوخت برای کسب سود بیدردسر است.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس مقرر شده با هدف جلوگیر ی از سوختگیر ی خودروها با کارتهای سوخت به اصطالح
مهاجر که از دیگر نقاط کشور یا خودروهای دیگر برای سوختگیر ی سودجویان مورد استفاده قرار میگرفت ،از این پس
هر خودرو تنها با کارت سوخت مربوط به خود مجاز به سوختگیر ی باشد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده سوختگیر ی خودرویی با کارت سوخت غیرمرتبط ،کارت سوخت ضبط و باطل
خواهد شد ،افزود :عالوه بر ضبط کارت غیرمرتبط ،کارت سوخت خودرویی که با کارت خودروهای دیگر نسبت به
سوختگیر ی اقدام میکند نیز ضبط خواهد شد.
شعبانی گفت :همچنین مصوب شده نظارت بر روند عرضه سوخت در جایگاهها تشدید شود و جایگاهداران باید به طور
روزانه لیست خودروهایی که در جایگاه نسبت به سوختگیر ی اقدام میکنند را برای بررسی به کمیته سوخت شهرستان
ارائه دهند و ناحیه پخش فرآوردههای نفتی ایرانشهر نیز مکلف شده با بررسی سیستمی نسبت به ابطال کارتهای
غیرمرتبط اقدام کند.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۳

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | تسنیم :ورود جدی مسئوالن به حل معضل سوخت /صفهای ایرانشهر شکسته شد

فرماندار ویژه ایرانشهر اظهار داشت :یکی دیگر از معضالت که طوالنی شدن صفها را تشدید کرده بود ،در یافت
سوخت توسط برخی افراد داخل مخاز ن غیر از باک خودرو یا گالن بود که در این زمینه مصوب شده با افرادی که
سوخت را خار ج باک خودرو تحویل دهند به طور جدی برخورد و برای آنها جر یمه اعمال شود.

استانداردساز ی  90درصد جایگاهای سی ان جی در کردستان )(۱۲:۰۰-۰۱/۰۳/۳۱
تاکنون  90درصد جایگاههای عرضه سی ان جی در استان کردستان استانداردساز ی شده اند.

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما مرکز کردستان  ،مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان گفت :در
راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،توجه به مقررات ایمنی و رعایت معیارهای اداره استاندارد ،تاکنون 90
درصد جایگاههای سی ان جی استان استانداردساز ی شده اند.
جهانبخش نوکانی با اشاره به فعالیت  54باب جایگاه سی ان جی در استان ،گفت :روزانه بیش از  540هزار متر مکعب
سی ان جی در استان مصرف میشود.
وی با بیان اینکه کالیبراسیون  344ناز ل جایگاههای استان انجام و گواهینامه سالمت از اداره استاندارد در یافت شده
است ،افزود :در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی ،نظارت و بازرسیهای دورهای از
جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و جایگاههای سی ان جی استان انجام میشود.
نوکانی تأ کید کرد :تأمین ایمنی ،حفظ سالمت شهروندان و پیشگیر ی از بروز حوادث غیرمترقبه از مزایای استاندارد
ساز ی جایگاههای سی ان جی است.
در حال حاضر  88جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و  54باب سی ان جی در کردستان به مردم خدمات ارائه میدهند.

علت شلوغی جایگاه دو شاخ خمینی شهر؟ )(۱۲:۲۲-۰۱/۰۳/۳۱
خبرنگار ما به جایگاه دو شاخ خمینی شهر سر ی زده و جویای علت شلوغی این جایگاه شده است.

به گزارش خبرگزار ی صداو سیما،مرکز اصفهان ؛ مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه اصفهان گفت :این
صف برای در یافت گازوییل با نر خ  600تومان به وجود آمده ،این نر خ گازوییل ،نر خ آزاد نیست و با عنوان شرایط
اضطرار است.
عبداهلل گیتی منش افزود :این گازوییل در بعضی جایگاهها توز یع میشود و برای مواردی است که راننده کارتش

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | صدا و سیما :علت شلوغی جایگاه دو شاخ خمینی شهر؟

همراهش نباشد یا کارت مفقود یا دچار مشکل فنی باشد.
وی گفت :از کارتی که نزد جایگاه دار است در هر مرحله حداکثر  100لیتر مجاز به برداشت است.

استاندار هرمزگان خبرداد؛ هوشمندساز ی ناوگان های حمل و نقل با نصب دستگاههای پایش سوخت سیپاد و سپهتن )۰۱/
(۱۲:۵۲-۰۳/۳۱
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طر ح هوشمندساز ی در جلوگیر ی از قاچاق سوخت ،اظهار کرد :اجرای پایلوت طر ح،
فردا در یکی از دستگاههای دولتی آغاز می شود.

مهدی دوستی در جلسه ساماندهی سوخت استان هرمزگان بر ضرورت هوشمندساز ی ناوگان حمل و نقل تاکیدکرد و
افزود :دو سامانه هوشمند سیپاد و سپهتن جهت پایش سوخت ناوگان حمل و نقل دولتی درون شهر ی و برون شهر ی
تهیه و نصب خواهد شد.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طر ح هوشمندساز ی در جلوگیر ی از قاچاق سوخت ،اظهار کرد :اجرای
پایلوت طر ح ،فردا در یکی از دستگاههای دولتی آغاز می شود.
دوستی با تاکید بر اهتمام ویژه دستگاهای متولی برای اجرای سر یع و دقیق طر ح ادامه داد :شهردار ی بندرعباس،
سازمان راهدار ی و حمل و نقل جادهای و شرکت پخش فرآوردههای نفتی بعنوان متولی طر ح باید تمام تالش خود را
جهت رفع مشکالت به کار گیرند.
دوستی باتوجه به نظرات شرکتهای دانش بنیان حاضر در جلسه تولید و نصب دستگاه های هوشمند پایش سوخت
را گام مهمی در رفع معظل قاچاق سوخت دانست.
انتهای پیام

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

روزنامه
۸

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷

۶

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷

۱

منابع دیگر :روزنامه بشارت نو

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

پایگاه خبر ی
۱۰

سود سنواتی پاالیش نفت بندرعباس با سجام پرداخت میشود )(۱۳:۴۷-۰۱/۰۳/۳۰
شرکت پاالیش نفت بندرعباس با صدور اطالعیهای از پرداخت سود سنواتی سهامداران با استفاده از اطالعات سامانه سجام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبر ی بازار سرمایه )سنا( و به نقل از سمات ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس در یک اطالعیه شفاف
ساز ی در سامانه کدال اعالم کرد :این شرکت به منظور تسر یع و تسهیل پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران ،از طر یق
اطالعات سامانه سجام اقدام میکند.
در ادامه این اطالعیه آمده است :بنابر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تسهیل امور سهامدار ی و در جهت
رعایت کامل قوانین و مقررات ماده  ۲۴۰الیحه قسمیت از قانون تجارت ،امکان پرداخت مطالبات سود سهام سنوات
قبل سهامداران از طر یق شرکت سپرده گذار ی مرکز ی اوراق بهادار وتسویه وجوه و با استفاده از اطالعات سجامی
سهامداران فراهم شده است.
به همین منظور تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی که تا کنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند می بایست در
اسر ع وقت نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت در این سامانه اقدام کنند.
سامانه سجام چیست ؟
سجام یک سامانه ز یر ساختی برای شناسایی مشتر یان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام
فعاالن این بازار اعم از سرمایهگذاران ،مشتر یان و مدیران نهادها در این سامانه ،فقط یک بار برای همیشه اطالعات
خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضور ی و غیر حضور ی قادر به در یافت خدمات مبتنی بر داده
های تایید شده خواهند بود.
بر اساس این گزارش ،از طر یق این سامانه اطالعات هویتی ،شماره حساب ،شماره موبایل ،آدرس الکترونیکی و اقامت
دایمی فرد ثبت میشود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیاز ی به در یافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.
سهامداران میتوانند با مراجعه به سایت  www.sejam.irثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام
دهند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تحلیل بازار ،آرمان اقتصادی ،عصر بازار ،با اقتصاد ،رصد اقتصادی ،شما و اقتصاد ،شما نیوز ،بورس امروز ،رصد ورزشی ،برداشت روز

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار :ذخایر جایگاههای سوخت منطقه چابهار مطلوب است /حل مشکل
شلوغی جایگاهها با همکار ی بیندستگاهی )(۱۱:۲۳-۰۱/۰۳/۳۱
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار با اشاره به مطلوب بودن وضع ذخیرهساز یهای سوخت منطقه چابهار گفت:
امیدوار یم با همکار ی بیندستگاهی معضل شلوغی جایگاهها را برطرف و سوخت موردنیاز مصرفکنندگان واقعی را در کوتاهتر ین زمان ممکن
تأمین کنیم.

سیدکاظم اسد در گفتوگو با خبرنگار شانا در این باره ضمن تأ کید بر اینکه هیچ کمبودی در زمینه سوخت در انبارها
و مخاز ن جایگاههای منطقه چابهار وجود ندارد ،افزود 52 :جایگاه عرضه سوخت در منطقه چابهار شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی وجود دارد که تمامی این جایگاهها هم اکنون فعال بوده و عرضه سوخت به مردم در این جایگاهها
طبق روال عادی و با حداکثر ظرفیت ادامه دارد.
وی علت ازدحام در جایگاههای عرضه سوخت منطقه را اختالف قیمت بنز ین در داخل با خار ج از مرزهای کشور
همسایه اعالم کرد و گفت :متأسفانه بهدلیل این اختالف قیمت ،جایگاههای عرضه سوخت در منطقه چابهار بهصورت
شبانه روز ی با صفهای طوالنی روبهروست.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار حل این مشکل را با وجود تمهیدهای اندیشیدهشده از جمله
محدود بودن مقدار سوختگیر ی )سهمیهای و آزاد( در طول یک شبانهروز را نیازمند همکار ی همه سازمانهای مستقر
در منطقه اعالم کرد و گفت :سازمانهای مختلف در این زمینه به یار ی ما آمدهاند ،اما نیاز است این همکار یها
بهمنظور رفع این مشکل تداوم یابد.
اسد ابراز امیدوار ی کرد با همکار ی همه نهادها بتوانیم مشکل صفهای تحویل ،ازدحام جایگاهها و تقاضاهای بیشتر
از نیاز موردانتظار را رفع و سوخت موردنیاز مصرفکنندگان واقعی را بهموقع تأمین کنیم.
۱

قاچاق سوخت و  46قربانی در جادههای هرمزگان )(۰۰:۴۷-۰۱/۰۳/۳۱
رئیس کل دادگستر ی هرمزگان گفت :قاچاق سوخت در جادههای هرمزگان ظرف  15ماه اخیر  46نفر را به کام مرگ کشانده است.

به گزارش نگاه جنوب ایران نیوز ،مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستر ی هرمزگان امروز در گفتوگوی رسانهای اظهار
کرد :از سال  1400تا کنون افزون بر  10میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در هرمزگان کشف و ضبط شده است.
وی افزود :ارزش سوختهای قاچاق کشف شده بالغ بر  230میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس کل دادگستر ی هرمزگان تصر یح کرد :در همین بازه زمانی بیش از  4هزار پرونده قاچاق سوخت در دادگستر ی
هرمزگان تشکیل شده است.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ادامه خبر | جنوب ایران :قاچاق سوخت و  46قربانی در جادههای هرمزگان

قهرمانی خاطرنشان کرد :همچنین از سال  1400تا کنون  46نفر در تصادفهای جادهای مربوط به قاچاق سوخت جان
خود را از دست دادند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی صبح ساحل

بیش از 29میلیون لیتر نفتگاز بین بهره برداران بخش کشاورز ی در جنوب آذربایجان غربی توز یع شد )(۰۹:۳۰-۰۱/۰۳/۳۱

به گزارش اروم نیوز ،سید جواد فیض حسینی در گفت و گو با خبرنگار زر ین خبر اظهار کرد :از ابتدای امسال بیش از
29میلیون لیتر فرآورده نفتگازسهمیه ای در بین فعاالن بخش کشاورز ی در منطقه میاندوآب از طر یق فروشندگی های
مجاز وبصورت الکترونیکی توز یع شده است .
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با بیان اینکه مالک تعیین مقدار سوخت در بخش
کشاورز ی سطح زمین ز یر کشت ،تعداد ادوات و فعال بودن ماشین آالت کشاورز ی است ،افزود :بیش از  27هزار و
 500دستگاه تراکتور و یک هزار دستگاه کمباین فعال در سطح این منطقه فعال است.
وی گفت:متقاضیان و فعاالن بخش کشاورز ی میتوانند با مراجعه به سامانه سدف به نشانی اینترنتی newte-
 jaratasan.niopdc.irوتکمیل اطالعات درخواستی نسبت به ثبت درخواست جهت تحویل سهمیه اختصاصی اقدام
نمایند.
فیض حسینی با بیان اینکه اجرای طر ح پالک گذار ی و توز یع الکترونیکی نفت گاز به ادوات کشاورز ی گامی بزرگ
درراستای تحقق دولت الکترونیک است  ،تصر یح کرد :کشاورزان و روستائیان می توانند برای استفاده ازاین طر ح بدون
مراجعه حضور ی و با مراجعه به سامانه  newtejaratasan.niopdc.irنسبت به ثبت نام جهت در یافت سهمیه سوخت
اقدام کنند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب اظهار کرد :امیدوار یم بااجرای موفقیت آمیز این طر ح
شاهد توسعه ورونق بیش از پیش بخش کشاورز ی در سطح جنوب آذربایجان غربی باشیم.
انتهای پیام/

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۳

بولتن اخبار عمومی شرکت ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ارتباطات و اطالع رسانی

