بولتن اخبار عمومی شرکت
ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۵/۰۴
ارتباطات و اطالع رسانی

خبرگزار ی

۱

تامین سوخت موردنیاز مسافران تابستانی

۴

نظارت و کنتر ل  425ناز ل جایگاههای عرضه سوخت در چهارمحال و بختیار ی

۴

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

دادوستد انواع فرآوردههای هیدروکربور ی در بورس انرژ ی
۵

خبرگزار ی مهر /پایگاه خبر ی تحلیل بازار ،فصل تجارت ،ایران ا کونومیست ،فصل بانک

افزایش قیمت بنز ین صحت ندارد
۸

۱

۵

روزنامه دنیای اقتصاد /پایگاه خبر ی بولتن ،فرارو ،صفحه اقتصادی ،اقتصادنیوز ،شفقنا ،منجیل نیوز ،دنیای اقتصاد  -آنالین

تولید جهانی بنز ین کاهش پیدا میکند
۴

۵

۶

پایگاه خبر ی ا لف ،ایران ا کونومیست ،آرمان اقتصادی ،نفت ما

دوگانه سوز شدن رایگان بیش از  8هزار خودرو در گیالن

۷

بیش از  17هزار خودروی عمومی و بار ی در آذربایجان غربی دوگانه سوز شدند

۸

رشد  25درصدی تحویل سوخت به پروازهای داخلی و خارجی در فارس

۹

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

با هماهنگی وزارت نفت و شرکت فرودگاههای کشور :طر ح ایجاد جایگاه سوخت فرودگاه کالله در مسیر اجرایی
شدن

۹

بازرسی  860ناز ل سوخت مایع جایگاههای استان اردبیل

۱۰

کشف  150هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس

۱۰

خاندوز ی در نشست خبر ی :دولت دنبال این است که کار به واردات بنز ین نکشد /بدون وارد کردن تورم به مردم،
ماههای پیش رو را ادامه میدهیم

۱۱

ترانز یت گازوئیل به افغانستان به مدت یک ماه آزاد شد

۱۳

روزنامه
بودجه مسوولیت اجتماعی پا الیش نفت الوان
۱

پایگاه خبر ی فصل تجارت

۱۴

پایگاه خبر ی
بررسی بازار بنز ین ،گازوئیل و سوخت جت

۱۵

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۱۵تعداد کل۳۵ :

خبرگزاری (%۸۶.۷) ۱۳

روزنامه (%۶.۷) ۱

پایگاه خبری (%۶.۷) ۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

خبرگزار ی

تامین سوخت موردنیاز مسافران تابستانی )(۱۳:۴۰-۰۱/۰۵/۰۳
مدیر پخش فراوردههای نفتی منطقه همدان گفت :تأمین و توز یع بنز ین سفرهای تابستانی ،پایدار و بدون وقفه در پهنه الونِد استوار در
جر یان است.

امین روستایی گفت :این روزها با استقبال هموطنان از سفرهای تابستانی به دیار همدان و استانهای مجاور رفت
و آمدهای درون و برون شهر ی رونقی دوچندان گرفته و تالش خادمان سوخت رسان همگام با افزایش ضرباهنگ
مصرف ،افزونتر از پیش به اوج خود نزدیک میشود.
روستایی گفت :جاذبههای گردشگر ی و تار یخی همدان هر ساله شمار ز یادی از ایرانیان را به سوی این خطه کهن
و مردمان میهمان نوازش فرا میخواند از این رو تمامی بخشهای عملیاتی و پشتیبانی انبارهای نفت و رانندگان
خستگی ناپذیر کامیونهای نفتکش با حداکثر توان آماده خدمترسانی هستند.
روستایی گفت :وجود دو انبار نفت تدارکاتی مهم ،موقعیت این منطقه را به لحاظ ذخیره ساز ی مطمئن و پایدار ی
توز یع منحصر بفرد کرده است از این رو کوچکتر ین دغدغه تأمین سوخت خودروهای سبک و سنگین عبور ی یا آنهایی
که همدان و شهرستانهای این استان را به عنوان مقصد خود برگز یده اند وجود ندارد.
او گفت :پس از اتمام سهمیه بنز ین یارانهای درکارتهای سوخت ،سهمیه بنز ین آزاد فعال و قابل استفاده است،
کارتهای سوخت موجود در برخی جایگاهها به دلیل استفاده بسیار ز یاد دچار فرسودگی و خرابی میشوند که طبق
فرآیندی در برنامه تعویض قرار میگیرند.
روستایی با تکذیب شایعاتی از قبیل جمع آور ی کارتهای سوخت آزاد از جایگاهها و ...که هر از گاهی سعی بر آشفته
ساز ی فضای روانی جامعه از جر یان روان سوخت رسانی در استان دارد اطمینان داد :منطقه همدان عالوه بر مصرف
محلی ،چندین استان دیگر را نیز ز یر پوشش سوخت رسانی خود دارد.
۱

نظارت و کنتر ل  425ناز ل جایگاههای عرضه سوخت در چهارمحال و بختیار ی )(۱۸:۰۹-۰۱/۰۵/۰۳
در سه ماهه نخست امسال  425ناز ل جایگاههای عرضه سوخت در چهارمحال و بختیار ی کنتر ل شد.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیمای چهارمحال و بختیار ی  ،مدیر کل استاندارد استان چهارمحال و بختیار ی گفت:
برای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی در سه ماهه نخست امسال  425ناز ل

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | صدا و سیما :نظارت و کنتر ل  425ناز ل جایگاههای عرضه سوخت در چهارمحال و بختیار ی

جایگاههای عرضه سوخت در استان کنتر ل شد.
عبداهلل نظر ی افزود :مطابق قوانین و شیوه نامههای سازمان ملی استاندارد ایران ،در بازدیدهای مشترک شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ،صحت عملکرد ناز لهای سوخت مایع ،بررسی و کنتر ل شد.
وی ادامه داد :در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد ناز ل جایگاههای مشاهده کردند ،از طر یق سامانه
 1517موضوع را به این اداره کل اطالع دهند تا کارشناسان استاندارد موضوع را پیگیر ی کنند.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

۵

دادوستد انواع فرآوردههای هیدروکربور ی در بورس انرژ ی )(۱۸:۴۴-۰۱/۰۵/۰۳
بورس انرژ ی ایران امروز )دوشنبه( شاهد معامله  23هزار و  249تن انواع فراوردههای هیدروکربور ی به ارزش  2هزار و  817میلیارد و 137
میلیون و  25هزار و  775ر یال بود.

به گزارش خبرگزار ی صدا وسیما به نقل از بورس انرژ ی ایران ،فراوردههای شرکت نفت ایرانول ،نفت سپاهان،
پتروشیمی تبر یز ،پتروشیمی جم ،شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،پاالیش نفت اصفهان ،پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش
نفت کرمانشاه ،پتروشیمی بیستون ،پاالیش نفت شازند ،پاالیش نفت آبادان ،پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی شیراز و
پتروشیمی فنآوران در ر ینگ داخلی معامله شدند.
در ر ینگ بینالملل نیز »برش هیدروکربنهای 5کربنه و باالتر« پتروشیمی تبر یز معامله شد.
بورس انرژ ی ایران فردا )سهشنبه( نیز میزبان عرضه حدود  32هزار و  855تن انواع فراوردههای هیدروکربور ی است.
منابع دیگر :خبرگزار ی مهر /پایگاه خبر ی تحلیل بازار ،فصل تجارت ،ایران اکونومیست ،فصل بانک

۸

افزایش قیمت بنز ین صحت ندارد )(۲۲:۴۳-۰۱/۰۵/۰۳
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس درباره افزایش قیمت گازوئیل و بنز ین گفت :این شایعه را بارها دولت و مجموعه وزارت نفت تکذیب کردهاند
و قطعا هیچگونه افزایش نر خ بنز ین ،نفت و گازوئیل در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز ،هادی بیگینژاد در حاشیه بازدید از رویداد همافزایی مدیر یت ایران در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا شایعات افزایش قیمت گازوئیل و بنز ین صحت دارد ،اظهار داشت :این شایعه را بارها دولت
و مجموعه وزارت نفت تکذیب کردهاند و قطعا هیچگونه افزایش نر خ بنز ین ،نفت و گازوئیل در دستور کار قرار ندارد.
وی این شایعات را توطئه دشمنان برای سلب آسایش مردم ایران دانست و افزود :شایعه افزایش قیمت بنز ین،
۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | ایسکانیوز :افزایش قیمت بنز ین صحت ندارد

موضوعی است که فقط در دولت سیزدهم بارها مطر ح شده است .با علم به اینکه بنز ین یک کاالی استراتژ یک و مهم
برای جامعه است ،هر بار عدهای با هدف برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تشویش اذهان و روحیه اجتماع ،اخبار
کذبی در مورد افزایش قیمت بنز ین مطر ح میکنند؛ در حالی که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسالمی هیچ
طرحی در خصوص افزایش قیمت سوخت در دست بررسی نیست .حتی بارها مقامات کشور اعالم کردهاند که قیمت
بنز ین در سال جار ی یعنی سال 1401تغییر ی نخواهد داشت.
منبع :تسنیم
انتهای پیام/
منابع دیگر :روزنامه دنیای اقتصاد /پایگاه خبر ی بولتن ،فرارو ،صفحه اقتصادی ،اقتصادنیوز ،شفقنا ،منجیل نیوز ،دنیای اقتصاد  -آنالین

۴

تولید جهانی بنز ین کاهش پیدا میکند )(۰۱:۱۶-۰۱/۰۵/۰۴
افت یکباره قیمت جهانی بنز ین در دو هفته گذشته ،به سود پاالیشگرها لطمه زده و آنها را وادار میکند برای اجتناب از ضرر بیشتر ،تولید
بنز ین را کاهش دهند.

به گزارش ایسنا ،معاملهگران میگویند پاالیشگرها ناچار خواهند شد برای اجتناب از ضرر بیشتر ،تولید بنز ین را کاهش
داده و سوختهای سودآورتر تولید کنند اما تقاضای تابستانی از قیمت باال در جایگاههای سوخت آمر یکا و اروپا و
بیثباتی و کاهش تقاضای فصلی در بخشهایی از آسیا ،آسیب دیده است.
به گفته معاملهگران و تحلیلگران و بر اساس آمار ذخایر ،این وضعیت به رشد موجودی بنز ین در قطبهای تجارت
بزرگ جهان از سنگاپور تا آمستردام-روتردام-آنتورپ و آمر یکا منتهی شده است.
سخنگوی فورموسا به رویترز گفت :ما سوختهای حاوی گوگرد کم را بیشتر خواهیم فروخت ز یرا حاشیه سود بهتر ی
دارند.
طبق آمار رفینیتیو ،حاشیه سود بنز ین در آسیا بیش از  102درصد در ژوییه کاهش پیدا کرد و  14سنت در هر بشکه
ارزانتر از نفت برنت شد در حالی که در ژوئن  38دالر و  5سنت در هر بشکه باالتر از قیمت نفت برنت بود .حاشیه
سود بنز ین برای این وقت از سال ،به پایینتر ین رکورد مشاهده شده از سال  2000به این طرف نزول کرده است .این
امر حاشیه سود پاالیش آسیا را از  30دالر و  49سنت در هر بشکه نسبت به نفت دوبی در ژوئن ،به  88سنت در هر
بشکه در روز دوشنبه کاهش داد.
انتظار میرود پاالیشگرهای دولتی چین ظرفیت پاالیش را در اوت و سپتامبر افزایش دهند و صادرات بیشتر ی انجام
دهند تا ذخایر داخلی کمتر شود.
یکی از منابع آ گاه برآورد کرد پاالیش نفت خام در چین که طی  12ماه گذشته به دلیل قرنطینههای کووید پایین 14
میلیون بشکه در روز بود ،ممکن است به  14میلیون بشکه در روز یا باالتر افزایش پیدا کند.
۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | ایسنا :تولید جهانی بنز ین کاهش پیدا میکند

شرکت مشاوره  FGEبرآورد کرد صادرات بنز ین از هند پس از این که تعرفه صادرات هفته گذشته حذف شد ،ممکن
است به میزان  15تا  20هزار بشکه در روز رشد کند و صادرات اوت و سپتامبر را به  260هزار بشکه در روز برساند.
در این بین ،واردات بنز ین به آسیا در نیمه اول ژوییه  240هزار بشکه در روز در مقایسه با نیمه دوم ژوئن کاهش پیدا
کند که ناشی از کاهش واردات به اندونز ی بود که بزرگتر ین واردکننده بنز ین در آسیاست.
در سر یالنکا و پاکستان ،تقاضا از نامالیمات اقتصادی و سیاسی متاثر شد و افت حاشیه سود منطقه ای را تشدید کرد.
شرکت مشاوره  FGEانتظار دارد تقاضا برای بنز ین در آسیا بجز چین ،در فاصله ژوییه تا سپتامبر بهبود اندکی پیدا کند
و  80هزار بشکه در روز کمتر از سطح مشاهده شده در مدت مشابه سال  2019شود ز یرا قیمتهای باالی خرده فروشی،
تقاضا را سرکوب کرده است.
آمار دولتی نشان داد در آمر یکا ،تقاضا برای محصوالت بنز ین که مشتقات بنز ین هستند ،حدود  8.5میلیون بشکه در
روز یا حدود  7.6درصد پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.
قیمت معامالت بنز ین برای تحویل فور ی در بندر نیویورک اواسط ژوییه به  3.35دالر در هر گالن در مقایسه با 4.43
دالر در ژوئن ،کاهش پیدا کرد.
باب یاوگر ،مدیر معامالت انرژ ی در شرکت میزوهو گفت :پاالیشگرها باید نگران رشد موجودی بنز ین خود در فصل
رانندگی تابستان باشد و مشاهده این که نر خ استفاده از ظرفیت پاالیشگاه در هفته آینده کاهش بیشتر ی پیدا کرده
است ،تعجبآور نخواهد بود.
در اروپا آمار ترافیک گروه آمار ترافیک تام تام نشان میدهد که تقاضای شهر ی برای سوخت ،رو به کاهش گذاشته
است.
بر اساس گزارش رویترز ،حاشیه سود پاالیش سوخت شناور در شمال غربی اروپا روز جمعه حدود  10دالر در هر بشکه
بود که کمتر از رکورد  56دالر در اوایل ژوئن بود.
با این حال ،تحلیلگران گروه مالی سیتی انتظار دارد حاشیه سود پاالیش در سه ماهه چهارم به دلیل افزایش تقاضای
ناشی از سوئیچ از گاز به نفت در اروپا و کاهش بیشتر صادرات دیز ل روسیه به دلیل تحر یمهای اتحادیه اروپا ،دوباره
تقویت شود.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی الف ،ایران اکونومیست ،آرمان اقتصادی ،نفت ما

دوگانه سوز شدن رایگان بیش از  8هزار خودرو در گیالن )(۰۸:۰۰-۰۱/۰۵/۰۴
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن ،از دو گانه سوز شدن رایگان  8هزار و  500دستگاه خودرو عمومی در استان خبر داد.

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | صدا و سیما :دوگانه سوز شدن رایگان بیش از  8هزار خودرو در گیالن

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز گیالن ؛ کورش باالدست گفت  :از ابتدای اجرای طر ح رایگان دوگانه سوز شدن
خودروهای عمومی تاکنون  8 ،هزار و  691دستگاه خودرو در سامانه  GCR.NIOPDC.IRثبت نام کرده اند که از این
تعداد  8هزار و  500دستگاه خودرو عمومی دوگانه سوز شده و اطالعات  264خودرو نیز در دست بررسی و اقدام است.
وی با اشاره به رشد  5درصدی عملیات دوگانه سوز شدن خودروها در تیر  1401در مقایسه با ماه خرداد ،تأ کید کرد:
مالکان خودروهای عمومی جاماندهی مشمول طر ح رایگان دوگانه سوز نمودن خودروهای سبک شامل مسافربرهای
عمومی ،شخصی و وانت بارها ،با مراجعه به سامانه  ،GCR.NIOPDC.IRثبتنام و پس از در یافت پیامک ،به کارگاههای
مجاز مراجعه کنند.

بیش از  17هزار خودروی عمومی و بار ی در آذربایجان غربی دوگانه سوز شدند )(۰۸:۳۹-۰۱/۰۵/۰۴
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه ضمن اظهار خرسندی ازحفظ و دستیابی به مقام دوم کشور ی در اجرای طر ح رایگان
دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی گفت :در این طر ح رایگان  17هزار و  778دستگاه خودروی عمومی و بار ی تا به امروز به سیستم دوگانه
سوز مجهز شدند.

احمد مجرد گفت :از ابتدای پیاده ساز ی طر ح مصوبه شورای اقتصاد استقبال بسیار خوبی از این طر ح صورت گرفته
که در حال حاضر  1142دستگاه خودرو عمومی و آژانس و تاکسیهای اینترنتی که مشخصات آنها تأیید و فرآیند
نوبتدهی آنها انجام شده در انتظار تبدیل به سر میبرند.
مجرد گفت :استفاده از سوخت پاک  CNGضمن مقرون به صرفه بودن برای شهروندان ،در مقایسه با سایر سوختهای
فسیلی کمتر ین اثرتخر یبی را بر روی محیط ز یست میگذارد و آالیندگی کمتر ی داردکه این امر موجب کاهش آلودگی
هوا نیز میشود.
او می گوید :کلیه فرایند تبدیل خودروها در  21مرکز مجاز برای خودروهای عمومی و بار ی بصورت رایگان و برای
آژانسها و اسنپها تنها با پرداخت  25درصد کل هز ینه در حال انجام اس.
این مقام مسئول گفت :با توجه به تداوم طر ح تبدیل رایگان خودروهای عمومی ،بار ی و آژانسها ضرور ی است
مالکین در سامانه  https://gcr.niopdc.irثبت نام کرده و تا زمان تبدیل به دوگانه سوز شدن از سهمیه اعتبار ی
برخوردار شوند ،در غیر اینصورت سهمیه اعتبار ی آنها کاسته شده و مانند خودروهای عادی از سهمیه سوخت برخوردار
میشوند.
مجرد گفت :براساس قانون و مقررات جار ی شرکت ،تمامی جایگاههای فعال دارای استانداردهای ایمنی و فنی بوده و
با تمام ظرفیت مشغول بکار میباشند و بدیهی است اگر براساس بازدید ادوار ی سازمان استاندارد و اداره  CNGاین
شرکت ،مولفههای فنی و ایمنی در یک جایگاهی دچار نقص باشد بالفاصله به جهت اهمیت ایمنی جایگاه و مشتر ی
تعطیل میشود.

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۱

رشد  25درصدی تحویل سوخت به پروازهای داخلی و خارجی در فارس )(۰۹:۲۳-۰۱/۰۵/۰۴
رئیس مرکز سوختگیر ی فرودگاههای فارس :از ابتدای امسال تاکنون  22میلیون و  500هزار لیتر سوخت هوایی به پروازهای داخلی وخارجی
تحویل شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود  25درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما ،مرکز فارس ،عبدالخالق خورنگاه گفت :حدود  400هزارلیتر سوخت هوایی به پروازهای
حجاج تحویل شده است.
خورنگاه تامین وتوز یع سوخت هوایی با بهتر ین کیفیت ومطابق با استانداردهای الزم را از اولویتهای مهم مرکز
سوختگیر ی هواپیمایی استان برشمرد وافزود ،از ابتدای سال تاکنون سوخت مورد نیاز  4600پرواز بموقع تحویل شده
و با افزایش  30درصدی پروازها درسال جار ی بطور متوسط روزانه  180هزارلیتر سوخت هوایی در سطح استان تامین
وتوز یع گردیده است.
وی اظهار داشت :با توجه به بازگشت حجاج از سرزمین وحی تا کنون حدود  400هزار لیترسوخت هوایی به تعداد 12
پرواز حجاج اختصاص یافته واین روند تا پایان پروازها ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول تصر یح کرد با فرارسیدن ماه محرم و افزایش تقاضای مسافرتهای هوایی به عتبات عالیات ،برنامه
ر یز ی برای سوخت رسانی به این پروازها به ویژه به مقصد نجف اشرف انجام ومشکلی در این خصوص وجود ندارد.
در زمان حاضر چهار مرکز سوختگیر ی هواپیمایی در شهرهای شیراز ،الر ،المرد و جهرم فعال و ذخیره ساز ی مناسب
سوخت با توجه به استانداردهای الزم انجام ومشکلی در تامین سوخت مورد نیاز پروازهای داخلی وخارجی وجود
ندارد.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

با هماهنگی وزارت نفت و شرکت فرودگاههای کشور :طر ح ایجاد جایگاه سوخت فرودگاه کالله در مسیر اجرایی شدن )۰۱/
(۰۹:۲۳-۰۵/۰۴
زمین مورد نیاز برای ساخت جایگاه سوخت فرودگاه کالله باید تا دو هفته آینده تامین و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزار ی صداوسیمای مرکز گلستان اولین جلسه مشترک مسئولین وزارت نفت و شرکت فرودگاههای کشور
و گلستان برای ساخت جایگاه سوخت کالله برگزار شد و مصوب شد پس از تامین زمین مورد نظر برای ساخت جایگاه
تا دو هفته آینده ،وزارت نفت در مدت دو ماه کارهای مطالعاتی این طر ح را انجام دهد و نتایج آن را در اختیار مدیران
فرودگاههای مربوطه قرار دهد.
همچنین مصوب شد شرکت فرودگاهها در مدت دو ماه با برگزار ی مناقصه پیمانکار ساخت این جایگاه را انتخاب کند.

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | صدا و سیما :با هماهنگی وزارت نفت و شرکت فرودگاههای کشور :طر ح ایجاد جایگاه سوخت فرودگاه کالله در مسیر اج…

برای ساخت این جایگاه مبلغ  45میلیارد تومان اعتبار اولیه در سفر رئیس جمهور به گلستان مصوب شده است که
 25میلیارد تومان آن در قالب بودجههای وزارت راه و شهرساز ی و  20میلیارد تومان آن از اعتبارات وزارت نفت تامین
میشود.

بازرسی  860ناز ل سوخت مایع جایگاههای استان اردبیل )(۰۹:۲۹-۰۱/۰۵/۰۴
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت :در سه ماهه نخست سال جار ی صحت عملکرد تعداد  860ناز ل سوخت در سطح استان مورد بررسی
قرار گرفته است.

هاشم عالیی گفت :استاندارد استان اردبیل تمامی تالش خود را برای تحقق این امر با انجام مامور یتها و رسالتهای
ذاتی خود به کار بسته است چنانچه در سه ماهه نخست سال جار ی صحت عملکرد تعداد  860ناز ل سوخت در سطح
استان مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت :کنتر ل صحت عملکرد ناز لهای سوخت مایع یکی از وظایف قانونی سازمان
ملی استاندارد ایران بوده و این کنتر لها در بازههای زمانی  3ماهه انجام میگیرد.
عالیی میگوید :در راستای اصل  44قانون اساسی و برون سپار ی وظایف تصدی گر ی با همکار ی آزمایشگاه تائید
صالحیت شده این اداره کل و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان بازرسی و کنتر ل عملکرد ناز لها
به صورت دورهای انجام میگیرد.
او گفت :در صورت صحت عملکرد ناز ل ،برچسب انجام آزمون دورهای که قابل مشاهده برای کلیه استفاده کنندگان از
ناز ل مورد نظر است بر روی ناز ل نصب و در صورت عدم صحت عملکرد ،تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد از
فعالیت ناز ل مورد نظر جلوگیر ی میشود.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل از مردم درخواست کرد ،در زمان استفاده از ناز لهای سوخت در جایگاههای عرضه
سوخت مایع حتما به برچسب انجام آزمون ناز ل مورد نظر ،توجه داشته باشند و در صورت نداشتن این برچسب موارد
را از طر یق شماره تلفن گویای  1517یا شماره تلفنهای  33741156-8به اداره کل استاندارد استان اردبیل اطالع دهند.

دادستان مرکز هرمزگان عنوان کرد؛ کشف  150هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس )(۱۱:۴۸-۰۱/۰۵/۰۴
بندرعباس  -دادستان مرکز هرمزگان از کشف شش کانتینر حاوی  150هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۱۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | مهر :کشف  150هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر شهید رجایی بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر  ،علیرضا احمدی منش پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت :یگان حفاظت
اداره کل بنادر و در یانوردی استان با هماهنگی مقام قضایی ،تعداد  6دستگاه کانتینر حاوی  150هزار لیتر سوخت قاچاق
)گازوئیل( را در بندر شهید رجایی بندرعباس کشف و ضبط کرده است.
احمدی منش در ادامه افزود :بر اساس مدارک موجود ،این محموله با عنوان »پودر سنگ« اعالم شده و قرار بود به
یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال شود.
وی تصر یح کرد :این محموله بزرگ سوخت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی کشف شده است و با
توجه به مغایرت کاالی اظهار شده با کاالی مکشوفه ،ارتکاب جرم قاچاق محرز است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد :به منظور بررسی ابعاد مختلف موضوع و
جهت شناسایی و دستگیر ی متخلفان ،دستورات ویژه ای صادر شده که نتایج آن پس از تکمیل روند تحقیقات متعاقب ًا
اطالعرسانی خواهد شد.

خاندوز ی در نشست خبر ی :دولت دنبال این است که کار به واردات بنز ین نکشد /بدون وارد کردن تورم به مردم ،ماههای
پیش رو را ادامه میدهیم )(۱۲:۰۷-۰۱/۰۵/۰۴
وز یر اقتصاد گفت :نزدیک  50درصد افزایش اظهارنامه فعاالن اقتصادی را امسال داشتیم که این عدد در سالهای گذشته حدود  10درصد بود
که امسال با  200درصد افزایش رو به رو شدیم آن هم بدون آن که تحت فشار قرار گیرند و در نهایت دولت بدون اینکه تورم به مردم وارد
کند ماههای پیش رو را ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ،سید احسان خاندوز ی در نشست خبر ی خود با اصحاب رسانه درباره عملکرد  4ماه اخیر دولت
در حوزه اقتصاد گفت :با توجه به تورمی که در خرداد ماه وجود داشت دستور رئیسجمهور این بود که دولت بتواند
موتورهای تولید تورم را در ماههای باقی مانده سال کنتر ل کند.
وز یر اقتصاد بیان کرد 48 :درصد رشد درآمدی بودجه را به صورت محقق و  16درصد درآمد دولت را داشتیم که
نشاندهنده دستور کار عملی و محقق شده دولت بوده است.
وی افزود :اتفاقی که در قیمتهای جهانی نفت افتاد موجب افزایش  580درصدی برای خزانه دولت در  4ماهه اول
امسال نسبت به  4سال گذشته بود.
خاندوز ی گفت :در ادامه درآمدهای پایدار جا دارد از فعاالن اقتصادی تشکر کنیم؛ چراکه نزدیک  50درصد افزایش
اظهارنامه فعاالن اقتصادی را امسال داشتیم که این عدد در سالهای گذشته حدود  10درصد بود که امسال با 200
درصد افزایش رو به رو شدیم آن هم بدون آن که تحت فشار قرار گیرند و در نهایت دولت بدون اینکه تورم به مردم
وارد کند ماههای پیش رو را ادامه خواهد داد.
وز یر اقتصادی و دارایی درباره آخر ین وضعیت صدور مجوزهای ملی بیان کرد :یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال
تولید کاهش هز ینه از جمله در دادن مجوزها است ،امروز  175هزار درخواست مجوز موجه به دستگاههای دولتی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۱۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

ادامه خبر | ایلنا :خاندوز ی در نشست خبر ی :دولت دنبال این است که کار به واردات بنز ین نکشد /بدون وارد کردن تورم به مردم ،م…

وصول شده است و کار فعال اقتصادی این بار نه از مراجعه حضور ی بلکه صرفا از طر یق دولت الکترونیک انجام
میشود .امروز  31درصد مجوزها صادر شده است و  75درصد باقی مانده است که در حال بررسی است
وی درباره خار ج شدن دالر از مبادالت تجار ی ایران با روسیه گفت :اقدامات خوبی در این زمینه از سوی بانک مرکز ی
انجام شده است .با انعقاد قراردهای دو و سه جانبه صورت گرفته روبل جایگز ین دالر بین ایران و روسیه برای مبادالت
شده است.
خاندوز ی درباره سفر رئیسجمهور روسیه به کشور و دستاوردهای این سفر گفت :این سفر پیرو سیاست توسعه
دیپلماسی و روابط با همسایگان بود .که توافقاتی مانند استفاده از روبل به عنوان ارز جایگز ین داشتیم .در سفر آقای
اردوغان هم  8قرارداد امضا شد که یکی از موارد آن این بو که افزایش سقف مبادالت تجار ی بین ایران و ترکیه تا 30
میلیارد دالر باشد.
وی درباره افزایش نر خ سود بین بانکی اظهار داشت :خبر استعفای رئیس بانک مرکز ی در این خصوص صحت ندارد.
سیاست هم همان است که در اول بهمن ماه سال گذشته به ستاد اقتصادی ابالغ شد ،البته قرار است در جلسه شورای
پول و اعتبار مطر ح شود.
وز یر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخر ین وضعیت جاماندگان سهام عدالت هم گفت :در بین جاماندگان
دو دسته را دار یم که دسته اول برمیگشت به گروههایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند دسته دوم در
مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاستهای اصل  44آمده که آنها هم میتوانند مشمول در یافت سهام
عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگر ی را هم در زمینه واگذار ی سهام امسال انجام میداد اولویت را
در دولت بر این قرار دادیم که در سر یعتر ین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این
کار را انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین دستگاهها رد و بدل شده قر یب به سه میلیون نفر افرادی هستند که تحت
پوشش نهادهای حمایتی هستند و مشمول در یافت سهام هم هستند ابتدا در خصوص این عده با فور یت مصوبه
آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف بررسی هیئت دولت قرار دارد .امیدوار یم که در
همین مردادماه مصوبه هیئت دولت را در این زمینه داشته باشیم.
خاندوز ی گفت :در خصوص دسته دوم که تعداد ز یادی از مردم هستند که در  6دهک اول درآمدی قرار دارند ،الزم
است اطالعات دقیقتر ی را از این افراد داشته باشیم .در مورد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بانک اطالعاتی
نسبت ًا خوبی در دستگاهها وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطالعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی
که باید به صندوقهای بازنشستگی کشور ی و لشکر ی و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام
باقی خواهد ماند ،برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
وز یر اقتصاد درباره واردات بنز ین عنوان کرد :با توجه به تولید فراوردهها از جمله بنز ین ،وضعیت تولید مناسب است و
با توجه به دستور رئیسجمهور برای عدم افزایش قیمت بنز ین در سال جار ی ،دولت با ابزارهای غیرقیمتی و روشهایی
همچون گازسوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنز ین نکشد.
وی در خصوص طر ح ارائه نان به واسطه کاالبرگهای الکترونیکی عنوان کرد 70 :میلیارد تومان میزان خر ید روزانه
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ادامه خبر | ایلنا :خاندوز ی در نشست خبر ی :دولت دنبال این است که کار به واردات بنز ین نکشد /بدون وارد کردن تورم به مردم ،م…

است و  100میلیون قرص نان در سامانه ثبت و رصد میشود و امکان نظارت دولت را فراهم میکند.
وز یر اقتصاد درباره تخلفات بانکها در پرداخت تسهیالت خرد که شکایتهایی در این خصوص وجود دارد ،گفت:
مصوبات مجامع بانکها برای الزام مصوبه دولت در این مورد بسیار مؤثر بود اما اخبار ی مبنی بر عدم تمکین برخی
بانکها و شعب وجود داشت که مسببان آن برکنار شدند .ممکن است یک بانک در مقطع فعلی امکان پرداخت
تسهیالت نداشته باشد اما اگر موعد ارائه تسهیالت خرد رسید ،موضوع مطالبه ضامن را حق ندارند مطالبه کنند و این
موضوع همچنان رصد میشود.
خاندوز ی درباره آخر ین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقالم ثانویه عنوان کرد :این موضوع از مباحث هفتگی ستاد
تنظیم بازار است و رصد کردن تخلفات و قیمتگذار ی در دستور کار است و در برخی موارد تا توبیخ و حتی برکنار ی
مدیر متخلف هم پیش رفته است.
وی درباره افزایش قیمت بنز ین با توجه به طر ح آزمایشی کیش و قشم گفت :دستور ی برای افزایش قیمت بنز ین در
سال جار ی وجود ندارد .طرحی که به صورت آزمایشی انجام شد بعداز  5ماه متوقف شد تا در یک جلسه خدمت آقای
رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد تا بعد برای ادامه تصمیمگیر ی شود.

مشاور امور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ی اسالمی ایران در امور افغانستان؛ ترانز یت گازوئیل به افغانستان به مدت
یک ماه آزاد شد )(۱۲:۵۹-۰۱/۰۵/۰۴
تهران  -ایرنا  -مشاور امور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور ی اسالمی ایران در امور افغانستان روز سه شنبه اعالم کرد ترانز یت گازوئیل از
ایران به افغانستان به مدت یکماه از هشتم مرداد تا هفتم شهر یور ماه سال جار ی آزاد شد.

محمدمهدی جوانمرد قصاب که پیش از این به عنوان رایز ن بازرگانی جمهور ی اسالمی ایران در افغانستان فعالیت
می کرد ،روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت بنا به درخواست مکرر مقامات حکومت طالبان افغانستان ،مقرر
شد ترانز یت گازوئیل از ایران به افغانستان ،با رعایت تمام دستور العمل های سابق از جمله عدام ترانشیپ در خاک
جمهور ی اسالمی ایران ،به مدت یک ماه آزاد شود.
وی گفت تصمیم آزاد ساز ی ترانز یت گازوئیل به افغانستان از سوی حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ی
اسالمی ایران در امور افغانستان و به دنبال برگزای جلسات مستمر با دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این بخش و با
هدف توجه به تولیدات داخلی ،اخذ شده است.
جوانمرد افزود جلسات یاد شده در راستای افزایش تولیدات داخلی)ایران( و نیز تامین فراداوده های سوختی مورد نیاز
افغانستان از محل تولیدات ایران در حال پیگیر ی است.
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بودجه مسوولیت اجتماعی پاالیش نفت الوان )(۰۰:۳۹-۰۱/۰۵/۰۴

دنیایاقتصاد  -بندرعباس  :در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت الوان ،سود تقسیمی برای هر سهم
سههزار ر یال تعیین شد .نشست مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت الوان )سهامی عام( بهمنظور بررسی
و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1400 /12 /29با حضور بیش از 67درصد
صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها ،اعضای هیاتمدیره ،بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق
بهادار تهران و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در این نشست ،ابتدا گزارش عملکرد هیاتمدیره قرائت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص
صورتهای مالی سال مالی منتهی به  ،1400 /12 /29ارائه و مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم در
رابطه با گزارشهای یادشده و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندر ج در صورت خالصه مذاکرات ،صورتهای مالی
مشتمل بر صورت وضعیت مالی منتهی به  ،1400 /12 /29صورت سود و ز یان ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه و
صورت جر یانهای نقدی مربوط به سال مالی منتهی به  1400 /12 /29شرکت را به تصویب رساند .همچنین در راستای
اجرای مواد  239 ،90و  240اصالحیه قانون تجارت ،مبلغ سههزار ر یال به ازای هر سهم از محل سود قابل تقسیم تعیین
که مقرر شد طی مهلت قانونی در وجه سهامداران پرداخت و باقی مانده آن به حساب سود انباشته پایان دوره منظور
شود.
مجمع عمومی شرکت پاالیش نفت الوان با اختصاص 150میلیارد ر یال از محل درآمدهای این شرکت در سال مالی
منتهی به  ،1400 /12 /29بهمنظور انجام خدمات عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی در جز یره الوان و در راستای ایفای
مسوولیتهای اجتماعی موافقت کرد و مقرر شد در پایان سال در این خصوص گزارشی را به سهامداران عمده ارائه
کند .در این نشست همچنین سازمان حسابرسی بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی )اصلی و علیالبدل( این
شرکت برای سال مالی منتهی به  1401 /12 /29انتخاب شد .روزنامههای کثیراالنتشار »دنیایاقتصاد« یا اطالعات نیز
برای انتشار آ گهیهای شرکت تعیین شد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی فصل تجارت
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به گزارش نفیرنفت | شبکه خبر ی صنعت نفت ایران؛ به این ترتیب روسیه که بر اثر تحر یم ها قادر به فروش محصوالت
و فراورده های خود در اروپا نبود ،توانست با اعمال تخفیف ،محصوالت خود را به کشورهایی همچون مغولستان به
فروش برساند .مجموعه بنز ین ها با درجات اکتان مختلف اندکی کاهش قیمت داشتند که این کاهش ناشی از کم
شدن تقاضا از سوی کشور اندونز ی بود که به گفته یکی از فعاالن بازار هم اکنون اندونز ی ذخایر بنز ین خوبی دارد که
این ذخایر باعث کاهش خر ید بیشتر می گردد .این فعال بازار گفته است که اندونز ی در ماه ژوئن خر ید بنز ین ز یادی
داشته و بیش از نیاز مصرفی کشور خر ید انجام داده و ذخیره نموده است .بنابراین در ماه جوالی خر ید کمتر ی خواهد
داشت.
واردات بنز ین سنگاپور در هفته دوم جوالی 12.1 ،درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشت و به  303,488تن رسید.
حدود  128,319تن واردات این پایانه ازسوی تامین کننده اصلی یعنی چین به سنگاپور ارسال شد در حالی که در هفته
قبل از آن ،چین  161,610دالر در هفته اول جوالی به سنگاپور صادر کرده بود .انتظار می رفت چین با افزایش  5میلیون
تنی سهمیه های صادراتی خود ،میزان بیشتر ی صادرات به سنگاپور داشته باشد.
یکی از معامله گران در بازار چین گفته است که انگیزه های کمی برای صادرات بنز ین از چین وجود دارد ز یرا در حال
حاضر سود تولید و صادرات گازوئیل بیشتر است .با این وجود بازهم بعضی از تحلیلگران می گویند که در هفته های
پیش رو با توجه به افزایش موارد ابتال به کوید  19در چین و احتمال اعمال محدودیت و کاهش مصرف بنز ین در این
کشور ،صادرات چین بیشتر خواهد شد.
در هفته دوم جوالی فعالیت خوبی در بازار سوخت جت اروپا مشاهده شد و محصول به میزان کافی به بازار عرضه
شد که باعث کاهش قیمت نیز شد .یک مناقصه برگزار شد و دو پیشنهاد قیمت ارائه گردید .در ایتالیا به دلیل اعتصاب
کارکنان بخش هواپیمایی تعداد ز یادی از پروازها کنسل شد ضمن اینکه در جنوب آفر یقا امکان کاهش عرضه وجوددارد.
قیمت سوخت جت از  50تا  118دالر نسبت به ارز یابی ها در نقاط مختلف تغییر داشت .در قرارداد های خر ید گازوئیل
با سولفور کم ،قیمت هر تن گازوئیل  50سنت کمتر از روز قبل بود و به  1115دالر در هر تن رسید .آمار تردد و ترافیک
هوایی هفت روزه منتهی به  17جوالی به  86.3درصد سال  2019رسید در صورتی که این آمار در هفته قبل از آن کمی
بیشتر ودر حد  87.3درصد سال  2019بود .تعطیالت تابستانی مدارس در انگلستان و بسیار ی از کشورهای اروپایی آغاز
شده که این موضوع می تواند به افزایش مسافرتها منجر شود.
در بر یتانیا عالوه بر مشکالت فراوان صنعت هوایی در این کشور مشکل موج جدید گرما در این ایام باعث بروز
مشکالتی در فرودگاه لوتون گردید .به دلیل گرمای بی سابقه در انگلیس و ذوب شدن باند پرواز در فرودگاه لوتون
چندین پرواز در روز دوشنبه کنسل شد .در ایتالیا نیز به دلیل اعتصاب کارکنان خطوط هوایی این کشور تعداد 500پرواز
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کنسل شد.
در راستای کاهش استفاده از گاز طبیعی و ذخیره ساز ی آن برای فصل زمستان IEA ،از کشورهای اروپایی درخواست
نموده است که برای سوخت نیروگاه های خود از سوخت های فسیلی و زغال سنگ به جای گاز طبیعی در نیروگاه های
خود استفاده کنند.
قیمت دیز ل کم سولفور با کاهش  50سنتی در ارز یابی ها برای قرارداد های بلند مدت همراه بود و به  1115دالر در هر
تن رسید ولی برای تحویل فور ی ،کاهش قیمت از  32.5دالر به  25.5دالر رسید .کاهش عرضه گاز طبیعی می تواند
باعث باالتر رفتن قیمت دیز ل و گازوئیل شود .پیش بینی می شود تقاضای دیز ل در ماه جوالی در اسپانیا تا  2.4درصد
افزایش یابد.
تقاضا برای دیز ل و گازوئیل می تواند در هفته های آینده در اروپا افزایش یابد ز یرا معامله گران به دلیل نگرانی از
احتمال کاهش عرضه گاز طبیعی در ماههای بعدی سال ،از هم اکنون به فکر ذخیره ساز ی گازوئیل و دیز ل افتاده اند.
چندماه آینده ،ماه های مهمی برای اروپا خواهد بود که اروپا بتواند به میزان کافی گاز ذخیره کند تا با وجود تحر یم
شدن روسیه و عدم تحویل گاز از سوی این کشور ،بتوان در سرمای زمستان با کمبود گاز مقابله نمود .اقدام بعدی اروپا
عالوه بر ذخیرهساز ی گاز ،استفاده از سوخت های دیگر به جای گاز در صنایع و نیروگاه هاست که گازوئیل و دیز ل از
جمله این سوخت هاست.
معامله گران در آلمان و سوئیس در روزهای اخیر متوجه افزایش معامالت گازوئیل شدند .تقاضای دیز ل از سوی اسپانیا
در ماه می سال جار ی میالدی  2.4درصد نسبت به ماه قبل و  5.4درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 1.94
میلیون تن رسید .در حالی که مصرف بیو دیز ل نیز نسبت به ماه قبل  7.7درصد افزایش یافت و به  105,589تن رسید
که البته نسبت به سال گذشته  12.2درصد کاهش نشان می دهد.
بررسی بازار بنز ین ،گازوئیل و سوخت جت
صادرات گازوئیل بنز ین و سوخت جت چین بر اساس گزارش اداره گمرک چین علی رغم افزایش سهمیه های صادراتی
جدید ،در ماه ژوئن به پایین تر ین حد خود در هفت سال گذشته یعنی به حدود  1.58میلیون تن و یا  426هزار بشکه
در روز رسید .صادرات این سه محصول نسبت به سال گذشته  66.7درصد کاهش و نسبت به ماه قبل  10.7ذرصد
کاهش نشان میدهد که کمتر از برآورد سه میلیون بشکه ای از سوی بازار بوده است.
در حالی که میزان صادرات سه محصول نفتی عمده صادراتی چین یعنی بنز ین ،گازوئیل و سوخت جت در ژوئن سال
 2020میالدی بین  4تا  6میلیون تن بوده است صادرات این کشور در ژوئن سال  2022میالدی به کمتر از  2میلیون تن
رسیده است .در مجموع به نظر می رسد که میزان صادرات گازوئیل چین در فاصله سالهای  2020تا  2021بیشتر از دو
محصول دیگر بوده است.
جدول قیمت محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی
صادرات سوخت جت چین  43.2درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در ماه ژوئن سال جار ی میالدی به پایین
تر ین حد خود در  16ماه گذشته یعنی  520,000تن معادل  137,000بشکه در روز رسیده است ز یرا تقاضای سوخت جت
برای پروازهای داخلی بیشتر شده است.
۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۱۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۵/۰۴
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پایین تر ین حد صادرات چین مربوط به فور یه سال  2021میالدی بوده است که در آن ماه  510هزار تن سوخت جت
صادر شده است .اما به دلیل صادرات ز یاد چین در ماه های قبل میزان صادرات این کشور نسبت به سال گذشته 14.9
درصد افزایش نشان میدهد و در نیمسال اول سال جار ی میالدی صادرات سوخت جت چین به  4.28میلیون تن
رسیده است.
دولت چین به تدر یج از پایان ماه می سخت گیر یها و اعمال مقررات در فرودگاه ها را برای پروازهای داخلی و
پروازهای بین المللی کاهش داده است و در فصل مسافرت ها به دلیل تقاضای ز یاد برای خر ید بلیط پرواز های هوایی
قیمت بلیط افزایش یافته است .دلیل اصلی کاهش صادرات سوخت جت چین افزایش مسافرت ها و پروازهای
داخلی است که باعث شده که محموله های سوخت جت به فرودگاه های بین المللی داخل کشور چین اختصاص
یابد.

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

۱۷

بولتن اخبار عمومی شرکت ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۵/۰۴
ارتباطات و اطالع رسانی

