بولتن اخبار عمومی شرکت
ملی پا الیش و پخش

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
ارتباطات و اطالع رسانی

خبرگزار ی
طر ح سقف فروش بنز ین هنوز در ا لبرز اجرایی نشده است
۱

پایگاه خبر ی سپیدار آنالین

فرماندار زاهدان 13 :هزار کارت سوخت در اختیار  31وانتبار در زاهدان بود
۲

۵

۱

۱

۸

پایگاه خبر ی ایران ا کونومیست ،نبض انرژ ی

طر ح جدید مجلس|شرکت پا الیش و پتروشیمی تشکیل میشود

۹

آمادگی 74جایگاه برای عرضه سوخت به زائران در آبادان/استقرار سوخت رسان سیار در ورودی خرمشهر

۱۰

خبرگزار ی تسنیم /پایگاه خبر ی اقتصاد آینده ،خوزنا ،قم پرس ،قلمنا

نزدیک به  34درصد سوخت خودروها در اردبیل گاز طبیعی فشرده است

۱۱

توز یع روزانه یک میلیون لیتر سوخت در استان سمنان

۱۱

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

 ۱۳۵هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگر یز ی
۸

۷

پایگاه خبر ی تحلیل بازار

گذر از عصر صادرات بنز ین کشور با مهار شیوع کرونا /کسر ی بودجه تبصره  14افزایش مییابد
۲

۵

خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی اقتصاد آینده

توسعه سی ان جی مانع واردات بنز ین شد
۱

۴

۱۲

پایگاه خبر ی قدس آنالین ،ایران ا کونومیست ،عصر خودرو ،آرمان اقتصادی ،فصل تجارت ،اتاق خبر ،خودرونگاران ،خودروکار

باز یابی بیش از هزار رمز کارت هوشمند سوخت در زنجان

۱۵

سرلشکر باقر ی از پتروپا الیشگاه مهر خلیج فارس بازدید کرد

۱۶

حذف مصرف سوخت مازوت در کوره های پا الیشگاه اصفهان

۱۶

پیشرفت  46درصدی پا الیشگاه مهر خلیج فارس

۱۷

پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر

ورناصر ی :واردات بنز ین تشدید تالطم ارز ی را به دنبال دارد/راهکارهای ممانعت از واردات بنز ین چیست؟

۱۸

پایگاه خبر ی

۱

کاهش کارتهای سوخت در جایگاه ها| رد احتمال افزایش قیمت بنز ین تا سال 1402

۱۹

عضو کمیسیون انرژ ی در گفتگو با بازار :بنز ین  3نرخی در راه است| بخش خصوصی واردکننده سوخت می شود|
ذخایر بنز ینی دولت منفی شد

۲۰

پایگاه خبر ی اتاق خبر

 14سوخترسان سیار در مبادی خروجی زائران اربعین مستقر شد /افزایش ظرفیت سوخترسانی نسبت به
سالهای گذشته

ارسال سوخت ترمیمی به مناطق زلزلهزده هرمزگان /هیچ کمبودی وجود ندارد
۱

۱

۲۳
۲۴

پایگاه خبر ی نبض نفت

توز یع بنز ین سوپر در منطقه ا لبرز بیش از  212درصد افزایش یافت

۲۵

شاهراه اقتصادی کشور همچنان درگیر کمبود سوخت

۲۵

پایگاه خبر ی دانا

مجله
در نشست مدیرعامل شرکت ملی پا الیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با کارکنان مطر ح شد :ارتقای منابع
انسانی با کیفیساز ی سمتهای سازمانی )قسمت اول(

در نشست مدیرعامل شرکت ملی پا الیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با کارکنان مطر ح شد :ارتقای منابع
انسانی با کیفیساز ی سمتهای سازمانی )قسمت دوم(

۲۷
۲۸

سازمان

۱

شرکت پا الیش نفت الوان موفق به در یافت نشان ملی چهارمین جشنواره حاتم )حمایت از تولید ملی( شد.

۲۹

باید در حل بحران آب بکوشیم

۲۹

برای دومین سال متوا لی حاصل شد/شرکت پا الیش نفت بندرعباس برگز یده چهارمین جشنواره ملی حاتم

۳۰

پایگاه خبر ی نبض نفت

پرداخت ما لیات  31هزار میلیاردی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان

۳۱

گزارش

نمودار تعداد محتوا بر حسب رسانه
)تعداد محتوا ) ۲۵تعداد کل۵۰ :

خبرگزاری (%۵۶.۰) ۱۴

پایگاه خبری (%۲۴.۰) ۶

مجله (%۴.۰) ۱

سازمان (%۱۶.۰) ۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

خبرگزار ی
۱

طر ح سقف فروش بنز ین هنوز در البرز اجرایی نشده است )(۱۴:۲۰-۰۱/۰۶/۱۴
ایسنا/البرز مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی البرز با اشاره به اعمال محدودیت  30لیتر در هر مرحله سوختگیر ی،
گفت :با توجه به اینکه خودروهای بین شهر ی ز یادی بین کر ج و تهران در تردد هستند و البرز هر روز میزبان تعداد ز یادی از خودروهای عبور ی
از سایر استانها است ،هنوز تصمیمی مبنی بر اجرایی شدن این طر ح در این استان گرفته نشده است.

فهیمه قلندرزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طر ح منطقهای توز یع بنز ین در جایگاهها در البرز اجرایی نشده
است ،اظهار کرد :این طر ح با هدف کنتر ل مصرف بیرویه و جلوگیر ی از انحراف خار ج از شبکه و قاچاق سوخت به
کشورهای همسایه در برخی از شهرها اجرایی شده است.
وی ادامه داد :بر اساس این طر ح رانندگان با مراجعه به جایگاههای سوخت ،در هر مرحله از سوختگیر ی فقط
میتوانند  30لیتر سوختگیر ی کنند.
وی توضیح داد :با توجه به اینکه خودروهای بین شهر ی ز یادی بین کر ج و تهران در تردد هستند و البرز هر روز میزبان
تعداد ز یادی از خودروهای عبور ی از سایر استانها است ،هنوز تصمیمی مبنی بر اجرایی شدن این طر ح در این استان
گرفته نشده است.
قلندرزاده اظهار کرد :حتی اگر قرار باشد این طر ح اجرایی شود ،در مرحله اول در چند جایگاه سوخت آن هم نه در
هسته مرکز ی استان بلکه اطراف آن به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی البرز در بخش دیگر ی از صحبتهای خود به افزایش 212
درصدی میزان مصرف بنز ین سوپر تا پایان مردادماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت :از ابتدای
سال جار ی تا پایان مردادماه 15 ،میلیون  366هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10
میلیون لیتر افزایش داشته است.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی سپیدار آنالین

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۲

فرماندار زاهدان 13 :هزار کارت سوخت در اختیار  31وانتبار در زاهدان بود )(۱۴:۴۷-۰۱/۰۶/۱۴
زاهدان -ایرنا -فرماندار زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت :براساس مصوبه شورای تامین یک سکو از متخلفتر ین جایگاه سوخت
زاهدان مورد پایش قرارگرفت که مشخص شد  13هزار کارت سوخت در اختیار  31دستگاه وانت بار است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،ابوذرمهدی نخعی روز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مشکل کارت های سوخت و
ایجاد صف های طوالنی در مقابل برخی جایگاهها اشاره کرد و اظهار داشت :این مشکل باعث نارضایتی مردم شده
ز یرا سال ها مجوز احداث جایگاه جدید برای این شهر داده نشده و مرز ی بودن این استان و سوء استفاده برخی افراد
از کارت های سوخت نیز به این موضوع دامن زده است.
وی افزود :در این راستا و براساس مصوبه شورای تامین ،یک سکو از متخلف تر ین جایگاه در زاهدان مورد پایش قرار
گرفت که با بررسی های بعمل آمده مشخص شد  12هزار کارت سوخت در دست  31وانت بار است که با اقدامات
صورت گرفته چندین راهکار برای مقابله با قاچاق سوخت ارائه شد.
نخعی خاطرنشان کرد :پرونده های تخلف از حدود  14تا  46میلیارد تومان برای جایگاه های متخلف سوخت در زاهدان
تشکیل و جایگاه دار متخلف خلع ید شده است.
وی بیان کرد :همچنین رشد خوبی در زمینه کشفیات سوخت و دپوها انجام و موفق شدیم بعد از  27سال مجوز ایجاد
چهار جایگاه را اخذ کرده که در حال طی مراحل قانونی هستند.
فرماندار زاهدان گفت :برای احداث جایگاه سی ان جی نیز قانونگذار دولت را از ساخت جایگاه منع کرده و باید بخش
خصوصی در این زمینه ورود کند که در این استان متاسفانه بخش خصوصی وارد نشده و سازمان های دولتی -
خصوصی مانند شهردار ی مداخله خواهند کرد.
فرماندار زاهدان با اشاره به معضل حاشیه ننشینی در این شهر گفت 44 :درصد شهر زاهدان را حاشیهنشینی تشکیل
داده و با این وجود همچنان سیل مهاجرت به این شهر ادامه دارد در حالی که متاسفانه در زمینه تامین زمین با
محدودیت ز یادی روبرو است.
وی افزود :بیشتر ین نر خ رشد جمعیت شهر ی کشور به زاهدان اختصاص دارد که همین مساله در گذشته موجب رشد
زمین خوار ی شده بود اما اکنون با اقدامات گسترده انجام شده نر خ رشد زمین خوار ی در زاهدان به شدت کاهش
یافته است.
نخعی گفت :در یکسال گذشته اتفاقات ساختار ی خوبی در نظام کشور و بویژه سیستان و بلوچستان ر خ داده و سیستم
مدیر یتی جدید دولت علیرغم دشمنی دشمنان و کارشکنی های آنان بسیار پرتحرک و مصمم در تصمیمات ساختار ی
است.
فرماندار زاهدان افزود :به دلیل اینکه کشور در گذشته دچار آسیب شده باید در حوزه اقتصادی اصالح ساختار انجام
می شد که دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده و درحال گسترش است.
وی بیان کرد :این دولت یکی از وعده های خود که توجه عملی به استان های محروم بود را مورد توجه قرار داده و

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۵

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | ایرنا :فرماندار زاهدان 13 :هزار کارت سوخت در اختیار  31وانتبار در زاهدان بود

مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان را به صورت ویژه در نظر گرفته ز یرا محرومیت این استان تنها برای این
منطقه نیست بلکه همه کشور از این محرومیت رنج خواهند برد.
وی ادامه داد :دومین سفر هیات دولت در سال گذشته به این استان باعث شد رویکرد توسعه سیستان و بلوچستان
تغییر کند و اتفاقات خوبی در حال انجام است و هم اینک تزر یق اعتبار خوبی در حوزه بزرگراه ها صورت گرفته و تا
پایان سال در حوزه استحفاظی زاهدان اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
نخعی گفت :اولین ستون و الفبای توسعه؛ راه خوب و مناسب است که خوشبختانه به صورت نهضت جهشی در حال
انجام می باشد.
وی به موضوع آب اشاره کرد و افزود :سیستان و بلوچستان یکی از پرچالش تر ین استان های کشور در بحث آب
به دلیل بدعهدی کشور همسایه است و در نظام توز یع نیز دچار مشکالتی بودیم که با تدوین جهاد آبرسانی مختص
زاهدان  76روستایی که به شکل سقایی و سیار آبرسانی می شدند تا پایان سال مشکل آب نخواهند داشت و در شهرک
های جدید زاهدان نیز اتفاقات خوبی در زمینه آبرسانی خواهد افتاد و کم کم به متوسط شاخص کشور ی نزدیک می
شویم.
فرماندار زاهدان اظهار داشت :در حوزه مسکن با توجه به شعار دولت برای تامین مسکن ،سیستان و بلوچستان رتبه
یک کشور را در این طر ح کسب کرده و این درحالیست که در بسیار ی از استان ها هنوز زمین را تامین نکرده اند و
حدود  2هزار واحد تا پایان سال در این استان تحویل داده می شود ز یرا تامین مسکن ارزان برای مردم یکی از وظایف
دولت است.
وی گفت :شعار جدی دیگر دولت ایجاد اشتغال است که فضای کسب و کار و تسهیالت ارزان قیمت را برای جوانان
فراهم کند و در سالجار ی  2هزار و  500شغل در زاهدان ایجاد شده و این استان رتبه چهارم کشور در زمینه ایجاد
اشتغال را کسب کرده است.
نخعی در زمینه گازرسانی به سیستان و بلوچستان نیز گفت :گاز شهر ی یک خواسته و مطالبه جدی این استان بود و
در سال  95پروژه انتقال گاز به زاهدان رسید و یک مدل اجرایی از سوی فرماندار ی زاهدان پیشنهاد شد که اگر موضوع
کرونا پیش نمی آمد زودتر از اینها گازرسانی به اتمام می رسید و هم اینک نوبت توسعه شبکه گاز به روستاهای همجوار
زاهدان رسیده است.
وی افزود :نصرت آباد یکی از بهتر ین پهنه های معدنی کشور است که اشتغال خوبی را ایجاد کرده و باید در این زمینه
از سرمایه بخش خصوصی بهره برد و آماده حمایت هستیم تا معادن در این منطقه راه انداز ی و تقویت شوند.
فرماندار زاهدان خاطرنشان کرد :جذب سرمایه گذار برای سرمایه گذار ی در حوزه معدن با موفقیت همراه بوده بطور یکه
امروز به لحاظ ز یرساختی امکان جذب سرمایه گذار جدید در این منطقه وجود ندارد و امیدوار یم در حوزه معدن به
 25هزار اشتغال ثابت برسیم که باید بر ق بخش نصرت آباد تامین و تقویت شود و مجوز پست  63کیلوولت در سفر
ر یاست جمهور ی اخذ شده و بزودی راه انداز ی خواهد شد.
وی بیان کرد :توسعه زمین و گازرسانی باید در منطقه نصرت آباد مورد توجه قرار گیرد و در صورت ایجاد ناحیه صنعتی،
نصرت آباد آماده شهرستان شدن می شود.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۶

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | ایرنا :فرماندار زاهدان 13 :هزار کارت سوخت در اختیار  31وانتبار در زاهدان بود

نخعی گفت :مقرر شده مشابه نصرت آباد در کور ین نیز با محور یت کشاورز ی اقداماتی صورت گیرد تا انگیزه برای
توسعه باغات کشت پسته افزایش یابد.
وی افزود :سال گذشته  2ناحیه صنعتی دیگر برای زاهدان پیش بینی شده که یکی در غرب و دیگر ی در منطقه حرمک
با استعداد شهرک صنعتی ایجاد خواهد شد که توافقات خوبی در حوزه صنعتی ایجاد و در آینده شاهد تحول عظیمی
در حوزه کسب و کار و اشتغال خواهیم بود.
فرماندار زاهدان ادامه داد :رفع موانع تولید موضوع مهم دیگر ی است که قانون و قانونگذار باید حمایت خوبی از بنگاه
های کار ی داشته باشند و براساس این موضوع هیچ بانکی حق تعطیلی کارخانه ای را ندارد و کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید امسال با قدرت بیشتر ی در حال پیشروی است.
وی گفت :از کارخانه های در حال تعطیلی و محصوالت تولیدی حمایت خواهد شد بطور یکه بر اساس تاکید استاندار
تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید مایحتاج خود را از تولیدات داخل استان تهیه و تامین کنند.
نخعی افزود :در رفع موانع تولید مشکل  11واحد تولیدی در زاهدان با اخذ تصمیماتی برطرف و به چرخه تولید بازگشتند.
وی اظهار داشت 70 :درصد نیاز استان در زمینه مر غ به صورت وارداتی از سایر استان های کشور فراهم می شد و این
موضوع یک نقطه ضعف بود ز یرا بیش از  20سال مجوز مرغدار ی برای این استان صادر نمی شد و هم اینک قر یب به
 30واحد مرغدار ی در زاهدان در دست اقدام است که در اینصورت می توانیم به استان های همجوار مر غ صادر کنیم.
وی ادامه داد :امسال در هفته دولت  71پروژه مختلف با  289میلیارد تومان اعتبار در زاهدان افتتاح شد که این پروژه
ها از محل اعتبارات تملک دارایی استانن مورد بهره بردار ی قرار گرفته است.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران /پایگاه خبر ی اقتصاد آینده

۱

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛ توسعه سی ان جی مانع واردات بنز ین شد )(۱۴:۵۱-۰۱/۰۶/۱۴
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت :روزانه  23.5میلیون مترمکعب سی ان جی معادل  23.5میلیون لیتر بنز ین در کشور
مصرف می شود که اگر این صنعت نبود ،وارد کننده بنز ین می شدیم .

آقای علی اکبر نژادعلی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزار ی صداوسیما گفت :با افزایش ترددها ،مصرف
بنز ین و گازوئیل نسبت به پارسال به ترتیب 24 ،و  11.3درصد افزایش یافته است و با افزایش سهم  CNGدر سبد
سوخت ،می توان مانع از واردات بنز ین شد .
وی افزود :ثبت نام کنندگان در سامانه تبدیل خودروهای بنز ینی به دوگانه سوز که هنوز به مراکز نصب مخاز ن CNG
روی خودروها مراجعه نکردند ،سر یع تر برای دوگانه سوز کردن خودروهای خود به این مراکز مراجعه کنند.
این مقام مسئول در ادامه گفت :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ،برای ایجاد جایگاه های عرضه سی ان جی

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۷

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | صدا و سیما :توسعه سی ان جی مانع واردات بنز ین شد

در استان سیستان و بلوچستان که اخیرا گازرسانی به آن انجام شده ،تجهیزات رایگان با ارزش حدود  13تا  14میلیارد
تومان ،در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد .
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تحلیل بازار

۲

گذر از عصر صادرات بنز ین کشور با مهار شیوع کرونا /کسر ی بودجه تبصره  14افزایش مییابد )(۱۴:۵۲-۰۱/۰۶/۱۴
کاهش شیوع کرونا و افزایش مصرف بنز ین موجب شده است که صادرات بنز ین ایران کاهش یافته و تردیدی جدی در تحقق درآمدهای
تبصره  14قانون بودجه ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس ،با حداکثرشدن تولید بنز ین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال  97و
البته افزایش قیمت بنز ین ،تراز روزانه بنز ین مثبت شده و امکان صادرات از سال  98فراهم شد.
عالوه بر آن کاهش تقاضای داخلی ناشی از کرونا در سال  99موجب شد تا رکورد صادرات روزانه حدود  25میلیون لیتر
بنز ین ثبت شود ،اما با رفع محدودیتهای کرونا طی  1سال اخیر به تدر یج تراز تأمین بنز ین کشور منفی شده است.
*مصرف بنز ین به کانال  100میلیون لیتر در روز رسید
میانگین مصرف روزانه بنز ین تا  23آبان  98نزدیک به  100میلیون لیتر و پس از یک دوره کوتاه اثرگذار ی سیاست
افزایش قیمت و همچنین کاهش تقاضای ناشی از کرونا ،مجددا به کانال  100میلیون لیتر بازگشته است .با ادامه
شرایط موجود به نظر میرسد فرصت صادرات بنز ین )در شرایط تحر یم صادرات نفت( و جبران کسر ی منابع محدود
به یک دوره  3ساله بوده است )تصویر .(1
تصویر 1
*کاهش  11درصدی تولید بنز ین ستاره خلیج فارس در  6ماهه پایانی دولت دوازدهم
برخالف رشد تولید بنز ین در سایر پاالیشگاههای کشور طی  3سال اخیر ،تولید بنز ین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با
کاهش حدود  11درصد مواجه شده است .این کاهش با توجه به سهم حدود  40درصدی این پاالیشگاه در تولید بنز ین
کشور ،عامل مهمی در کاهش مجموع تولید بنز ین کشور بوده است.
کاهش تولید بنز ین ،با افزایش تولید نفتا در این پاالیشگاه جبران شده است .مقایسه قیمت بنز ین و نفتا در سال
 ،1400نشان از پایینتر بودن قیمت نفتا به میزان  6.5درصد طی این بازه دارد؛ دلیل این تصمیم غیراقتصادی را احتماال
باید در رابطه مالی معیوب پاالیشگاه ها با دولت )شرکت پاالیش و پخش( جستجو کرد )تصویر .(2
تصویر 2
* احتمال افزایش  600درصدی کسر ی بودجه تبصره 14
منابع و مصارف فرآوردههای نفتی شامل درآمدهای فروش داخل و صادراتی ،بودجه شرکت پاالیش و پخش و
همچنین سهم  14.5درصد شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت ،همگی در جداول تبصره  14بودجههای سنواتی ذکر
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۸

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | فارس :گذر از عصر صادرات بنز ین کشور با مهار شیوع کرونا /کسر ی بودجه تبصره  14افزایش مییابد

میشود.
پیشبینی بودجه  1401با فرض تحقق درآمد حدود  12میلیارد دالر ی از صادرات فرآورده )بنز ین ،گازوئیل ،نفت کوره و
 (...حتی در حالت اولیه خود قبل از بروز بحران حدود  1میلیارد دالر کسر ی داشت.
در شرایط فعلی که به دلیل مصرف باالی داخلی طی ماههای اخیر صادرات بنز ین و گازوئیل ناچیز بوده است ،این
ناتراز ی عمیق تر شده و به  7میلیارد دالر افزایش خواهد یافت )تصویر (3
تصویر 3
)منبع :مرکز مطالعات سولوشن(
انتهای پیام/
منابع دیگر :پایگاه خبر ی ایران اکونومیست ،نبض انرژ ی

طر ح جدید مجلس|شرکت پاالیش و پتروشیمی تشکیل میشود )(۲۰:۱۷-۰۱/۰۶/۱۴
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس از تصویب کلیات و جزئیات طر ح تشکیل شرکت پاالیش و پتروشیمی در این کمیسیون خبر داد و گفت :این
طر ح در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژ ی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزار ی تسنیم ،با اشاره
به طر ح تشکیل شرکت پاالیش و پتروشیمی ،اظهار کرد :کلیات و جزئیات طر ح تشکیل شرکت پاالیش و پتروشیمی
در کمسیون انرژ ی مجلس به تصویب رسیده و طر ح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده
است.
وی افزود :با توجه به اینکه طر ح به صورت عادی اعالم وصول شده ،احتماال ظرف چند ماه آینده در دستورکار جلسه
علنی قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس با بیان اینکه تصویب و اجرایی شدن طر ح تشکیل شرکت پاالیش و پتروشیمی مانع
از خامفروشی نفت خواهد شد ،گفت :در صورتیکه شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی تشکیل شود نگاه به نفت ،نگاه
زنجیره ارزش افزوده میشود.
بیگینژاد تاکید کرد :نگاه پتروشیمی به نفت نگاهی است که کشورهای موفق در این صنعت سپر ی کردهاند اما
متاسفانه ما این رویکرد را در میان مسئوالن دولتی و وزارت نفت ندار یم.
وی با تاکید بر اینکه هدف ما از تدوین این طر ح تغییر رویکرد درباره نفت و تولید فراوردههای با ارزش است ،گفت:
این طر ح به دنبال تغییر این نگاه نسبت به نفت و خام فروشی است ،در واقع باید زنجیره ارزش را از نفت آغاز کنیم،
تا برای کشور ثروت تولید شود.
عضو کمیسیون انرژ ی بیان کرد :در حال حاضر ما نفت را به پاالیشگاهها میدهیم و آنها بنز ین ،گازوئیل  ،نفت سفید
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۹

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | تسنیم :طر ح جدید مجلس|شرکت پا الیش و پتروشیمی تشکیل میشود

و  ...تولید میکنند این در حالیست که میتوان از نفت خام فراوردههای با ارزش افزوده باال تولید کرد؛ عالوه بر این
آنها ترکیبات گاز تولیدی را هم جداساز ی میکنند و در پتروشیمیها از آنها فراوردههای با ارزش تولید میکنند.
نماینده مالیر در مجلس گفت :ما براساس این طر ح به دنبال این هستیم که نفت و گاز تولیدی را به واحدهای شکست
حرارتی و کاتالیستی ببر یم و فراوردههایی تولید کنیم که بتوان در بخش پتروشیمی از آنها استفاده کرد.
انتهای پیام/
۵

آمادگی 74جایگاه برای عرضه سوخت به زائران در آبادان/استقرار سوخت رسان سیار در ورودی خرمشهر )(۲۰:۱۸-۰۱/۰۶/۱۴
آبادان  -ایرنا  -مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از آمادگی کامل جایگاه های عرضه سوخت منطقه آبادان جهت
سوخت رسانی مطلوب به وسایل نقلیه زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان ،محمد بنیسعید روز دوشنبه افزود:
زائران اربعین حسینی از استان های مختلف از سه محور مواصالتی اهواز به خرمشهر ،اهواز به آبادان و ماهشهر به
آبادان جهت عز یمت به مرز شلمچه تردد می کنند.
وی گفت :به منظور افزایش کیفیت سوخت رسانی به وسایل نقلیه زوار اربعین حسینی در جایگاه های عرضه سوخت
منطقه ،کارگروهی متشکل از کارشناسان باتجربه از واحدهای سامانه هوشمند سوخت خدمات مهندسی ،بازرگانی،
کنتر ل کیفیت ،HSE ،روابط عمومی به جایگاه های مورد نظر در محورهای مواصالتی تعر یف شده اعزام و بر نحوه
عملکرد و خدمات رسانی این جایگاه ها نظارت ویژه خواهند داشت .
وی ادامه گفت:مجتمع خدماتی رفاهی مستقر در ابتدای اتوبان آبادان به ماهشهر دارای امکاناتی از قبیل مسجد ،
زائرسرا ،سرویس های بهداشتی و حمام جداگانه ،رستوران ،کارواش ،تعویض روغنی ،آپاراتی و  2باب مغازه  ،آماده
پذیرایی و خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی است.
بنی سعید اضافه کرد  :منطقه آبادان دارای  54جایگاه عرضه سوخت بنز ین و نفتگاز و 20باب جایگاه عرضه سوخت
سی ان جی است که وظیفه سوخت رسانی را به عهده دارند.
استقرار جایگاه سیار عرضه سوخت در مسیر زوار اربعین حسینی در ورودی شهرستان خرمشهر
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان همچنین افزود :به منظور رفاه حال زوار حضرت اباعبداهلل
الحسین )ع( و تسهیل در امر سوخت رسانی به وسایل نقلیه و خدمات رسان ،جایگاه سیار عرضه سوخت در ورودی
شهرستان خرمشهر مستقر شده است.
بنی سعید گفت  :جایگاه سیار عرضه سوخت با ظرفیت  28هزار لیتر ،دارای یک دستگاه دیسپنسر دو نازله آماده
سوخت رسانی به اتوبوس ها،کاروان های حامل زوار و همچنین کامیون های خدمات رسان به موکب های مستقر در
مرز شلمچه است .
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۱۰

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | ایرنا :آمادگی 74جایگاه برای عرضه سوخت به زائران در آبادان/استقرار سوخت رسان سیار در ورودی خرمشهر

وی در ادامه اظهار داشت  :استقرار جایگاه سیار عرضه سوخت در ورودی شهرستان خرمشهر ضمن اینکه بر کاهش بار
ترافیک در داخل شهر مؤثر است ،موجب تسهیل در انتقال زوار به مرز شلمچه شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان افزود  :این جایگاه تا پایان مراسم اربعین حسینی و روزهای
آخر ماه صفر آماده سوخت رسانی به وسایل نقلیه زوار حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( است .
آبادان ،ماهشهر ،خرمشهر ،امیدیه ،هندیجان و شادگان ز یرنظر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان قرار
دارند.
منابع دیگر :خبرگزار ی تسنیم /پایگاه خبر ی اقتصاد آینده ،خوزنا ،قم پرس ،قلمنا

نزدیک به  34درصد سوخت خودروها در اردبیل گاز طبیعی فشرده است )(۰۸:۴۴-۰۱/۰۶/۱۵
ایسنا/اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان اردبیل گفت :نزدیک به  34درصد سوخت خودروها به گاز طبیعی فشرده
اختصاص دارد.

سیدحجت مدنی  14شهر یور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :مصرف گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت پاک در  155روز
گذشته از سالجار ی در استان ،بیش از  102میلیون متر مکعب بوده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل  2.6درصد
رشد داشته است.
وی ظرفیتهای تولید گاز طبیعی فشرده در کشور را یادآور شد و گفت :تالش شده سهم گاز طبیعی در سبد سوخت
افزایش یابد و در استان اردبیل با استفاده از  69باب جایگاه سیانجی ،به طور میانگین روزانه بالغ بر  661هزار متر
مکعب گاز طبیعی فشرده در بازه زمانی یاد شده ،به خودروهای گازسوز عرضه شده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان اردبیل در ماه گذشته اعالم کرده بود که از زمان آغاز اجرای طر ح رایگان
دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی ،بیش از سه هزار و  900خودرو در سطح استان دو گانه سوز شده است.
انتهای پیام
۱

توز یع روزانه یک میلیون لیتر سوخت در استان سمنان )(۰۹:۰۳-۰۱/۰۶/۱۵
رئیس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان سمنان  :روزانه یک میلیون لیتر سوخت در این استان توز یع می شود و این میزان تا دو
میلیون لیتر هم قابل افزایش است .

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۱۱

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | صدا و سیما :توز یع روزانه یک میلیون لیتر سوخت در استان سمنان

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما؛ مرکز سمنان  ،عبدلی در بازدید از جایگاه های عرضه سوخت در دامغان گفت :با توجه
به انبارهای سوخت رسانی این استان امکان مصرف سوخت گازوئیل هم تا  4میلیون لیتر هم در استان سمنان وجود
دارد
وی افزود :به علت رفع محدودیتهای کرونایی و افزایش مسافرتها مصرف سوخت استان نسبت به مدت مشابه
سال قبل  50درصد افزایش یافته است .
وی بر لزوم استفاده بهینه از سوخت تاکید کرد.
منابع دیگر :خبرگزار ی باشگاه خبرنگاران

۸

مهر گزارش می دهد؛  ۱۳۵هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگر یز ی )(۰۹:۲۳-۰۱/۰۶/۱۵
تعداد خودروهای فرسوده تا سال  ،۱۴۰۴به  ۸میلیون دستگاه میرسد خودروهایی که مصرف بنز ین هرکدام از آنها  ۱۴.۳درصد ،بیشتر از
خودروهای عادی و غیر فرسوده است.

به گزارش خبرنگار مهر مصرف روزانه حدود  ۱۰۰میلیون لیتر بنز ین در سال جار ی ،خصوص ًا طی ماههای اخیر ،در حالی
زنگ خطر واردات سوخت در سال آینده را به صدا در آورده که اتفاق ًا کلید حل بخشی از این معضل در دستان
وزارت صمت است؛ مشروط بر اینکه این وزارتخانه به جای مخالفت با مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای
فرسوده و بهانه تراشی برای دور زدن قانون ،در صدد اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو خصوص ًا ماده  ۱۰و تدوین
راهکارهای عملیاتی آن باشد و مصلحت جامعه را به منفعت خودروسازان ترجیح دهد.
هرچند موضوع اسقاط خودروهای فرسوده ،ارتباط مستقیمی با میزان مصرف سوخت در کشور دارد و مدیر یت صحیح
آن ،میتواند مصرف بنز ین را به طور چشمگیر ی کاهش دهد اما اکنون وزارت صمت ،از موانع جدی الزام خودروسازان
به اسقاط خودرو است و با مقاومت در برابر اجرای آن ،عمًال از متهمان اصلی پرونده هدررفت سوخت در کشور
محسوب میشود.
میزان تولید و مصرف بنز ین
به گفته سعید مداح مروج ،مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،متوسط
مصرف بنز ین در خردادماه امسال ۱۰۲ ،میلیون لیتر بوده ،در حالی که این میزان در سال  ،۱۳۹۹حدود  ۷۶میلیون لیتر
و در سال  ،۱۴۰۰حدود  ۸۶میلیون لیتر بوده است .بر این اساس ،میزان تولید بنز ین با تعمیر تأسیسات و پاالیشگاهها،
به حدود  ۱۰۲میلیون لیتر میرسد که تقر یب ًا با میزان مصرف برابر ی میکند اما با تداوم روند مصرف ،احتمال واردات
بنز ین در سال آینده وجود دارد .همچنین آمار نشان میدهد متوسط مصرف خودروها در داخل ،حدود سه برابر مصرف
استاندارد جهانی است .بر این اساس ،خودروهای ما باید در هر  ۱۰۰کیلومتر ۴ ،لیتر مصرف بنز ین داشته باشند اما این
رقم ،اکنون  ۱۰تا  ۱۲لیتر است!
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۱۲

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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با توجه به تأثیر خودروهای فرسوده بر رشد مصرف بنز ین و تاکید ماده  ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو بر عدم
تردد خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده ،اسقاط و جایگز ینی آنها با خودروهای نو ،وزارت صمت موظف به تدوین
آئیننامه در این خصوص تا  ۲۱شهر یورماه است .از اینرو ،مرور آمار خودروهای فرسوده ،وضعیت اسقاط و نقش این
خودروها در مصرف سوخت ،قابل تأمل است.
خودروهای فرسوده ،چقدر بنز ین مصرف میکنند؟
ماجرای خودروهای فرسودهای که سالهاست باید اسقاط و با خودروهای نو ،جایگز ین شوند اما هنوز نشدهاند ،قصه
پرغصه و به قول معروف» :یکی داستان است پر آب چشم!« طبق آمار پلیس راهور ،حدود  ۳۷میلیون خودرو اعم از
سبک و سنگین به همراه موتورسیکلت در کشور وجود دارد که  ۳۲درصد آنها فرسوده هستند .بر این اساس ،طبق
اظهارات محمود مشهدی شر یف ،رئیس انجمن مراکز اسقاط و باز یافت خودروهای فرسوده ،حدود  ۲.۵میلیون خودروی
فرسوده در جادههای کشور تردد میکنند که اگر  ۹.۵میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم ،حدود ۱۲
میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد.
بر اساس اظهارات سالهای گذشته مشهدی شر یف ،تعداد خودروهای فرسوده تا سال  ،۱۴۰۴به  ۸میلیون دستگاه
میرسد که مصرف بنز ین هرکدام از آنها  ۴.۱۳لیتر و به تعبیر ی  ۱۴.۳درصد ،بیشتر از خودروهای عادی و غیر فرسوده
است .این تعداد خودرو ،تا سال  ،۱۴۰۴حدود  ۴۵میلیون و  ۲۰۰هزار لیتر بنز ین بیشتر ی مصرف میکنند.
خسارت  ۱۳۵هزار میلیاردی
در این زمینه ،مرور ی بر دو تحلیل و برآورد منتشرشده در رسانهها ،در خصوص تأثیرات خسارات ناشی از خودروهای
فرسوده بر مصرف بنز ین طی دو سال گذشته تا کنون ،قابل تأمل است:
تحلیل رئیس انجمن مرکز اسقاط خودروهای فرسوده در اواخر سال  ،۹۹نشان میدهد این خودروها ،ساالنه  ۵۳هزار
میلیارد تومان ،سوخت اضافه مصرف میکنند که این رقم ،حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان از مجموع یارانه  ۴۵هزار و
 ۵۰۰تومانی در طول یک سال ،بیشتر است.
بررسیهای اخیر در سال جار ی ،بیانگر این است که اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی ،مصرف  ۲۰۰۰لیتر
بنز ین را در سال کاهش میدهد که ارزش صادراتی آن بیش از  ۱۸۰۰دالر یا  ۵۴میلیون تومان است .بر این اساس ،در
مجموع ،هر خودروی فرسوده ،ساالنه  ۱۴۲میلیون تومان برای دولت هز ینه دارد که خسارات ناشی از مصرف بنز ین ۵۴
میلیون تومان ،آلودگی هوا  ۳۰میلیون تومان ،تصادفات جادهای  ۱۸میلیون تومان و هز ینه نگهدار ی  ۴۰میلیون تومان
است .این برآورد ،حاکی است مصرف بنز ین در بین متغیرهای یادشده ،حدود  ۴۰درصد هز ینهها را شامل میشود.
نتیجه آنکه اگر تعداد خودروهای فرسوده را طبق اظهارات اخیر مشهدی شر یف ،حدود  ۲.۵میلیون دستگاه و خسارت
ناشی از مصرف بنز ین را طبق برآوردها ۵۴ ،میلیون تومان لحاظ کنیم ،حاصلضرب این ارقام ۱۳۵ ،هزار میلیارد تومان
در سال خواهد بود! و اگر هز ینه کل خودروی فرسوده )فراتر از مصرف بنز ین( ،یعنی عدد  ۱۴۲میلیون تومان را در نظر
بگیر یم ،کل خودروهای فرسوده ۳۵۵ ،هزار میلیارد تومان خسارت برای کشور به بار میآورند!
صرفهجویی  ۱۶هزار میلیاردی
نکته تأسفبار اینکه با لغو طر ح اسقاط خودروهای فرسوده در سال  ،۹۷از مجموع حدود  ۲۲۰مرکز اسقاط خودرو در
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۱۳

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | مهر ۱۳۵ :هزار میلیارد تومان خسارت نتیجه یک قانونگر یز ی

کشور ،تقر یب ًا  ۸۵درصد آنها غیرفعال شدهاند و سایر مراکز نیز با ظرفیت  ۱۰تا حداکثر  ۳۰درصد کار میکنند! با این
وضعیت ،در حالی که ساالنه باید  ۳۶۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شوند ،این میزان در سالهای  ۹۸و  ،۹۹حدود
 ۸۰۰۰دستگاه در هر سال بوده؛ یعنی فقط  ۲درصد اسقاط خودرو ،از آنچه الزم بوده ،محقق شده است! این وضعیت،
چیز ی جز عمق فاجعه نیست!
همه اینها در حالی است که اگر ساالنه  ۳۰۰هزار خودرو اسقاط شود ،بیش از  ۵۴۰میلیون دالر یا  ۱۶.۲هزار میلیارد
تومان در مصرف بنز ین صرف هجویی میشود .طبیعت ًا تداوم روند رو به افزایش خودروهای فرسوده به دلیل آمار بسیار
پایین اسقاط و نوساز ی ،در سالهای آینده ،این خسارات را به شدت افزایش میدهد .در این شرایط ،بدیهی است به
دلیل عدم اسقاط خودروی فرسوده به تعداد الزم و عدم جایگز ینی آن با خودروهای نو ،شاهد افزایش مصرف سوخت
و حتی واردات بنز ین باشیم.
نکته مهم اینکه اگرچه عواملی مانند تولید خودروهای داخلی با مصرف باال و سایر متغیرهای دیگر ،در رشد بیرویه و
هدر رفت بنز ین مؤثر هستند اما آمار و ارقام یادشده درباره خودروهای فرسوده ،گویای تأثیرگذار ی باالی این متغیر
مهم است .اگر این موضوع به درستی مدیر یت شود ،صرفهجویی و کاهش قابل توجه مصرف بنز ین را در پی دارد و
دیگر بوی واردات سوخت به مشام نمیرسد.
ساز مخالف وزارت صمت و ادعای واهی
اکنون سوال این است که مگر وزارت راه و شهرساز ی و ستاد مدیر یت حملونقل و سوخت ،از متولیان اصلی نوساز ی
خودروهای فرسوده نیستند؟ پس وزارت صمت چه نقشی در این زمینه دارد؟ ماجرا به ماده  ۱۰قانون ساماندهی صنعت
خودرو و تبصره  ۲آن برمیگردد .طبق ماده  ۱۰این قانون که پس از گذشت هفت ماه از تصویب آن در مجلس ،باالخره
 ۲۱خردادماه امسال ،به دولت ابالغ شد ،وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت بعد از رسیدن به سن فرسودگی،
حق تردد ،حمل بار و مسافر در کالنشهرها را ندارند .همچنین بر اساس تبصره  ۲این ماده ،خودروسازان باید به ازای
تولید هر چهار خودرو )و موتورسیکلت( ،گواهی اسقاط آن را از مراکز اسقاط در یافت کنند .ضمن ًا وزارت صمت باید
آئیننامه مربوطه و جایگز ینی خودروهای نو به جای فرسوده را تدوین کند.
پیرو ابالغ این مصوبه ،وزارت صمت ،به بهانه کمبود گواهی اسقاط و افزایش هز ینه تولید خودروسازان ،پیشنهاد داد
به جای اسقاط ،مبلغ ما به ازای آن ،به صندوق محیط ز یست پرداخت شود تا از ز یر بار قانون ،شانه خالی کند! البته
رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو ،اخیرًا ادعای کمبود گواهی اسقاط را رد و اعالم کرد در حال حاضر ۵۰ ،هزار گواهی
اسقاط موجود است! به گفته مشهدی شر یف ،اصًال این گواهی تاکنون برای خودروسازان ،نیاز نبوده و تنها موتورسازان
و سازندگان کامیون دیزلی ،مشمول این قانون بودهاند .با این اظهارات ،مشخص شد ادعای کمبود گواهی اسقاط از
سوی وزارت صمت ،واهی بوده و به دلیل فشار خودروسازان ،این وزارتخانه ،به جای اجرای قانون ،به دنبال توجیهی
برای دور زدن آن بوده است!
گرچه نمیتوان همه تقصیرها را به گردن وزارت صمت انداخت و نقش سایر نهادهای دستاندرکار در حوزه اسقاط
و نوساز ی از جمله وزارت راه شهرساز ی ،وزارت نفت ،وزارت کشور و سایر دستگاهها را نادیده انگاشت اما ساز مخالف
وزارت صمت دولت سیزدهم برای لغو الزام اسقاط خودرو و قربانی کردن منفعت مردم به پای مصلحت خودروسازان
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۱۴

روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران
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که اتفاق ًا در دولت دوازدهم نیز سابقه دارد ،عجیبتر و تأمل برانگیزتر است.
راهکارهای تسهیل اسقاط خودرو و امکان صادرات بنز ین
چنانچه روند الزام خودروسازان به اسقاط ،طبق قانون ،شتاب الزم را پیدا کند ،صرف هجویی فوقالعاده در مصرف
سوخت ،میتواند چر خهای اقتصاد کشور را بهتر و مؤثرتر به گردش درآورد .اگر نهادهای متولی به دنبال بهانهجویی و
قانون گر یز ی نباشند ،اتفاق ًا قانون ،راهکارهای مختلفی برای تسر یع و تسهیل اسقاط خودروهای فرسوده و جایگز ینی
خودروهای نو ،لحاظ کرده که اجرای دقیق و به موقع آنها ،در کاهش مصرف بنز ین نیز مؤثر است.
در این رابطه ،اولویت تحویل فروش به مالکان خودروی فرسوده توسط خودروسازان داخلی هنگام پیشفروش،
اعطای منافع حاصل از سوخت صرفهجویی شده ناشی از اسقاط به مالک خودرو ،تدوین برنامه جایگز ینی خودرو و
موتورسیکلت فرسوده توسط کارگروهی شامل وزارتخانههای صمت ،نفت ،کشور و سازمان محیط ز یست در جهت
اجرای اصالحیه جدید قانون هوای پاک ،امکان ارائه گواهی اسقاط خودروی بنز ینی برای خودروهای دیزلی و نیز
استفاده از ظرفیتهای ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و آئیننامه مربوطه یعنی ایجاد بازار بهینهساز ی انرژ ی
و محیط ز یست ،تنها برخی از راهکارهای قانونی برای ساماندهی وضعیت اسقاط و خودروهای فرسوده است که تأثیر
قابل مالحظهای بر مصرف بنز ین خواهد داشت.
در این صورت ،نه تنها احتمال واردات سوخت ،منتفی خواهد شد ،بلکه خودکفایی بنز ین و حتی به مشام رسیدن بوی
صادرات آن ،دور از انتظار نخواهد بود.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی قدس آنالین ،ایران اکونومیست ،عصر خودرو ،آرمان اقتصادی ،فصل تجارت ،اتاق خبر ،خودرونگاران ،خودروکار

باز یابی بیش از هزار رمز کارت هوشمند سوخت در زنجان )(۱۱:۴۵-۰۱/۰۶/۱۵
هزارو  91فقره کارت سوخت شهروندان در شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان رمز گشایی شد.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز زنجان ؛ مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان از رمز گشایی تعداد
هزارو  91فقره کارت سوخت شهروندانی که رمزکارت سوخت خود را در سال  1401فراموش کرده اند خبر داد.
حبیبی افزود  :درتولید اولیه کارتهای سوخت ،چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت
سوخت در ج شده است به عنوان رمز کارت سوخت هر فرد تعر یف شده است.
وی گفت  :بنا به دالیلی از قبیل تغییر رمز توسط صاحبان کارتهای هوشمند و فراموشی رمز و یا نقل و انتقال خودرو
امکان دارد شهروندان محترم رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده باشند که در این موارد میتوانند با مراجعه به
شرکت پخش فراوردههای نفتی منطقه زنجان و با ارائه مدارک معتبر )کارت خودرو یا برگ سبز ،کارت ملی مالک خودرو
و کارت سوخت( به صورت حضور ی نسبت به حذف رمز کارت سوخت خود اقدام کنند.
حبیبی افزود  :درصورتیکه کارت شهروند مفقود شده باشد میتواند با مراجعه حضور ی )مالک خودرو به همراه مدارک
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شناسایی خودرو( در دفاتر پلیس  10+درخواست کارت سوخت المثنی را ثبت نموده وروند کارت خود را از سایت
 www.epolice.irپیگیر ی کنند.

سرلشکر باقر ی از پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس بازدید کرد )(۱۲:۱۲-۰۱/۰۶/۱۵
سرلشکر باقر ی رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان صبح امروز از روند احداث پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس بازدید کرد.

به گزارش خبرگزار ی فارس از بندرعباس ،سردار سرلشکر محمد باقر ی رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان صبح
امروز از روند احداث پتروپاالیشگاه مهر خلیج فارس در مجاورت پاالیشگاه نفت ستاره در بندرعباس بازدید کرد.
این پتروپاالیشگاه توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی ساخته میشود.
پاالیشگاه مهر خلیج فارس توانایی پاالیش  120هزار بشکه میعانات گاز ی در روز را داراست که با بهرهبردار ی از کامل از
این پروژه روزانه  13میلیون لیتر بنز ین 3 ،میلیون لیتر گازوییل و  1میلیون لیتر نفت سفید تولید خواهد شد.
به گفته سردار سید حسین هوش السادات فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه ،این پروژه اکنون  57درصد
پیشرفت فیز یکی دارد و در صورت تأمین منابع مالی الزم فاز اول آن در پایان سال  1402و فاز سوم آن نیز در اواسط
 1403به بهره بردار ی خواهد رسید.
وی همچنین اظهار داشت :اکنون برای ساخت این پروژه بیش از  940نفر نیرو در بخشهای مختلف مشغول فعالیت
هستند که پیشرفت پروژه در بخشهای تأسیسات ز یربنایی و مهندسی بیش از  67درصد است و کار مستمر در این
پروژه به منظور بهره بردای سر یعتر از آن در جر یان است.
سرلشکر باقر ی همچنین با حضور در جمع مهندسان و کارکنان این پروژه ،گزارش کاملی از روند احداث پاالیشگاه مهر
خلیج فارس و موضوعات و مسائل متعدد مرتبط با اجرای این پروژه را استماع کرد.
انتهای پیام3728 /

با تغییر در سامانه سوخت رسانی مشعل ها؛ حذف مصرف سوخت مازوت در کوره های پاالیشگاه اصفهان )(۱۲:۲۲-۰۱/۰۶/۱۵
با تغییرات در سامانه سوخت رسانی مشعل های پاالیشگاه اصفهان ،مصرف مازوت در کورهها حذف و فقط گاز طبیعی مصرف می شود.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما ،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به تغییر ایجاد شده در
سامانه سوخت رسانی مشعلهای کورههای پاالیشگاه ،گفت :با تغییرات ایجاد شده در مشعل ها ،استفاده از سوخت
مازوت در کورههای پاالیشگاه امکانپذیر نیست و مشعلها فقط گاز طبیعی مصرف میکنند و در صورت لزوم گاز ال پی
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جی تولیدی پاالیشگاه پس از تبدیل به گاز طبیعی در کورهها مصرف میشود.
محسن قدیر ی افزود :تمام مشعلهای پاالیشگاه اصفهان تا  3سال آینده خاموش و گاز آن به عنوان سوخت در داخل
پاالیشگاه مصرف میشود و تمامی حوضچههای پاالیشگاه نیز در راستای حفظ محیط ز یست خشک خواهد شد.
وی گفت :تمامی طر حهای اجرا شده در شرکت پاالیش نفت اصفهان طی  43سال گذشته برای حفظ محیط ز یست
بوده به نحوی که در این مدت این شرکت یک میلیارد یورو هز ینه کرده است.
۱

بازدید ستاد کل نیروهای مسلح کشور؛ پیشرفت  46درصدی پاالیشگاه مهر خلیج فارس )(۱۲:۲۸-۰۱/۰۶/۱۵
طر ح پاالیشگاه مهر خلیج فارس با  46درصد پیشرفت کار ی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجر ی طر ح پاالیشگاه مهرخلیج فارس گفت :برای اجرای این طر ح
 390میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته شده است.
حسین شعبانی افزود :مرحله نخست این پاالیشگاه سال آینده ،و مرحله دوم و نهایی این طر ح نیز سال  1403به بهره
بردار ی میرسد.
وی گفت :این پاالیشگاه ظرفیت تولید روزانه  13میلیون لیتر بنز ین 350 ،تن نفتا ،یک میلیون لیتر نفت سفید ،صد
هزار لیتر ته مانده اتمسفر یک ،هزار و  180تن گاز مایع 30 ،تن گوگرد جامد و سه میلیون لیتر گازوئیل دارد.
مجر ی طر ح پاالیشگاه مهرخلیج فارس گفت :پاالیش روزانه  120هزار بشکه میعانات گاز ی ،تضمین خودکفایی کشور در
تولید بنز ین ،تولید محصوالت مطابق استاندارهای کیفی اروپا )یورو  ،(5جلوگیر ی از اتکای تک بعدی اقتصاد به نفت،
ایجاد ارزش افزوده بیشتر بر میعانات گاز ی تولیدی در پاالیشگاههای گاز ی پارس جنوبی ،جلوگیر ی از صادرات مواد
خام و تبدیل آن به فرآوردههای با ارزش ،از اهداف ساخت این پاالیشگاه است.
شعبانی افزود :این پاالیشگاه صد درصد ایرانی است و به دست متخصصان داخلی در حال ساخت است.
وی گفت :در حال حاضر هزار نفر برای ساخت این پاالیشگاه مشغول به کار هستند.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح کشور در بازدید از این پاالیشگاه گفت :ساخت پاالیشگاه مهر خلیج فارس میتواند
به تامین امنیت تولید سوخت در کشور کمک کند.
سردار سرلشکر محمد باقر ی افزود :در برخی از روزها مصرف بنز ین در کشور از تولید پیشی گرفت که بهره بردار ی از
پاالیشگاه مهر خلیج فارس میتواند این مشکل را حل کند.
وی گفت :بر اساس اصل  147قانون اساسی و تدبیر فرمانده معظم کل قوا نیروهای مسلح وظیفه دارند که در زمان
صلح با استفاده از امکانات خود در عرصههای مختلف به مردم و دولت کمک کنند که در این زمینه قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیا سپاه با اجرای طر ح پاالیشگاه مهر خلیج فارس ،به خوبی از عهده این تکلیف برآمده است.
وی افزود :کارکنان این پاالیشگاه به عنوان بازوهای سپاه مسئولیت سنگینی در راه سازندگی و دفاع از میهن برعهده
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دار ید.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح کشور گفت :با توجه به اینکه میدانیم دشمنان ما رحم و مروت ندارند و حقوق
بشر هم مانعی بر سر راه کارهای غیراخالقی آنها نیست ،همواره بیان کردیم که اگر نیاز به دفاع نظامی باشد از همه
امکانات خود برای دفاع از کشور و تمامیت ارضی میهن اسالمی استفاده میکنیم.
سردار سرلشکر محمد باقر ی افزود :رفتار رژ یم صهیونیستی و آمر یکا نشان دهنده پایبند نبودن آنها به اخالق است
بنابراین آن چه که میتواند در پیش راه آنها بایستند افزایش قدرت و توانمندی ما است.
پاالیشگاه مهرخلیج فارس کیلومتر  13غرب بندرعباس جنب پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در حال ساخت است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر

ورناصر ی :واردات بنز ین تشدید تالطم ارز ی را به دنبال دارد/راهکارهای ممانعت از واردات بنز ین چیست؟ )(۱۳:۲۶-۰۱/۰۶/۱۵
عضو کمیسیون انرژ ی مجلس با بیان اینکه در صورت واردات بنز ین چند میلیارد دالر از درآمدها خواهد شد ،گفت :جهت ممانعت از واردات
بنز ین و پیشگیر ی از تشدید تالطم ارز ی و لطمه به سرمایهگذار یهای تولیدی ،باید اقدامات عاجل در اتخاذ راهکار و تدوین نقشه راه جهت
تدابیر کوتاه و بلندمدت در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

علیرضا ورناصر ی قندعلی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزار ی خانه ملت درباره جدی شدن بحث واردات بنز ین ،گفت:
باتوجه به افزایش متوسط مصرف بنز ین در کشور ،جهت ممانعت از وقوع نیاز به واردات بنز ین و تخصیص چند میلیارد
دالر از درآمدهای نفتی به واردات بنز ین باید سالهای پیشین اقدامات ز یرساختی جهت مدیر یت مصرف این فرآورده
استراتژ یک نفتی انجام میشد.
نماینده مردم مسجدسلیمان ،اللی ،هفتگل و اندیکا رد مجلس شورای اسالمی ادامه داد :جهت ممانعت از واردات
بنز ین و پیشگیر ی از تشدید تالطم ارز ی و لطمه به سرمایهگذار یهای تولیدی ،باید اقدامات عاجل در اتخاذ راهکار و
تدوین نقشه راه جهت تدابیر کوتاه و بلندمدت در دستور کار آید ،اقدامات و تدابیر ی همچون تسهیل و تسر یِع تبدیِل

ناوگان بنز ین سوز به دوگانهسوز مصوبه  1398شورای عالی اقتصاد به استناد ماده  ١٢قانون رفع موانع تولید و فراخوان
وسیع برای طر حهای خالقانه بخش خصوصی در حملونقل عمومی و تسهیل اعطای مجوز به آنها.
وی با بیان اینکه همچنین در بخش تولید نیز محور یت بخشی در ساماندهی پاالیشگاههای کشور ضرور ی است،
افزود :از اقدامات دیگر جهت ممانعت از واردات بنز ین میتوان به کوتاه کردن دورههای تعمیراتی و استفاده حداکثر ی
از ظرفیتهای پاالیشی ،اصالح نقاط کور ترافیکی در کالنشهرها و جادهها و تسهیل تردد با کاهش ترافیک درونشهر ی
و برونشهر ی ،اجرای برنامههای رسانهای فراگیر برای توسعه سواد الکترونیک شهروندان و آموزش جایگز ینساز ی
سفرهای درون شهر ی از طر یق ارتباطات الکترونیک ،اشاره کرد.
ورناصر ی با بیان اینکه باید شناسایی ظرفیت کشورهای همسایه در جذب سوخت تولیدی ایران و سوق دادن نیاز
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آنها به سمت بازار رسمی از کانال بورس را باید به این اقدامات افزود ،اظهار کرد :تنوعبخشی به سبد سوخ ِ
ت بخش
حملونقل با برنامهر یز ِی متکی به دانشبنیانها و با استناد به برنامههای باالدستی ،اصالح روند تولید خودرو در کشور

و تبدیل خودروهای پرمصرف به خودروهایی با مصرف بهینه سوخت ،از اقدامات دیگر جهت ممانعت از واردات بنز ین
به شمار میآیند.

عضو کمیسیون انرژ ی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه تسر یع و تداوم سوختهای جایگز ین  CNGو lPG
نکته دیگر ی است که در این مسیر باید به آن توجه کرد ،افزود :البته باید توجه داشته باشیم اکنون در بخش مصرف
سوخت بخش حمل و نقل کشور روزانه حدود  24میلیون مترمکعب مصرف  CNGجایگز ین مصرف بنز ین میشود اما
بیش از  2500جایگاه عرضه  CNGدار یم لذا ظرفیت عرضه روزانه حدود  40تا  45میلیون مترمکعب  CNGدر روز وجود
دارد ،درصورت استفاده از این ظرفیت خالی و کاهش مصرف میتوان با ذخیرهساز ی بنز ین حتی به جمع کشورهای
صادرکننده بنز ین ملحق شویم/.
پایان پیام

پایگاه خبر ی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تایید کرد؛ کاهش کارتهای سوخت در جایگاه ها| رد احتمال افزایش قیمت بنز ین تا سال
(۰۰:۵۱-۰۱/۰۶/۱۵) 1402
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :براساس پیگیر ی ما ،متاسفانه کمتر شدن کارتهای سوخت در جایگاه های سوخت اتفاق افتاده بود.

خبرگزار ی بازار – تامین امنیت انرژ ی برای هر کشور ی در جهان اهمیت ویژهای دارد ز یرا نبود این امنیت میتواند آثار
اجتماعی و سیاسی بزرگی را به دنبال داشته باشد و حتی امنیت غذایی را به دلیل اختالل در حمل و نقل مختل کند.
با توجه به این موضوع اغلب کشورهای جهان تالش میکنند تا در تولید سوخت و فرآوردههای نفتی به منبع مطمئنی
دسترسی داشته باشند .از همین رو ساخت پاالیشگاه به عنوان یکی از موثرتر ین راهکارها به شمار میرود.
ایران نیز به عنوان کشور ی که بزرگتر ین دارنده ذخایر هیدروکربور ی جهان به شمار میرود 10 ،پاالیشگاه بزرگ برای
تامین سوخت مورد نیاز و همچنین صادرات ساخته است.
در حال حاضر ،ظرفیت پاالیشی کشور بیش از  2.2میلیون بشکه نفت و میعانات گاز ی در روز است و تولید  112میلیون
لیتر گازوئیل ،بیش از  100میلیون لیتر بنز ین محقق میشود.
با این حال ،مصرف سوخت در کشور هر ساله بیشتر میشود و از همین رو باید این ظرفیت پاالیشی با ساخت
پاالیشگاههای جدید توسعه پیدا کند.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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ادامه خبر | تحلیل بازار :کاهش کارتهای سوخت در جایگاه ها| رد احتمال افزایش قیمت بنز ین تا سال 1402

این در حالی است که اخیرا خبر ی دال بر جمع آور ی کارت های سوخت در جایگاه های سوخت به سرخط اخبار رسید
که در گام نخست با واکنش و تکذیب مسئولین امر در این بخش مواجه شد.
در این زمینه ولی اسماعیلی ،نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار  ،گفت :ما موضوع جمع آور ی
و کمتر شدن کارت های سوخت در جایگاه های سوخت را به دقت مورد بررسی قرار داده و این موضوع را پیگیر ی
کردیم.
وی تاکید کرد :براساس پیگیر ی ما ،متاسفانه کمتر شدن کارتهای سوخت در جایگاه های سوخت اتفاق افتاده بود.
کنتر ل کارت های سوخت در جایگاه ها
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به دالیل کمتر شدن کارت های سوخت در جایگاه های سوخت بیان کرد:
در این بخش مسئولین به ما اعالم کردند که قصد دارند کنترلی بر مدیر یت کارت های سوخت در جایگاه ها داشته
باشند و این کارت ها مدیر یت شده در اختیار مردم قرارگیرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد :تاجایی که ما به عنوان مجلس از آن مطلع هستیم و براساس بودجه سال  1401پیگیر
موضوعات بودیم ،می دانیم که دولت برنامه ای برای گرانی بنز ین ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد :اگر دولت برنامه ای برای این مسئله داشته باشد ،حتما باید این موضوع
را با هماهنگی با مجلس انجام دهد و یا اینکه باید این موضوع در بودجه منعکس شود.
این نماینده مجلس تصر یح کرد :بنابراین قانون هیچ گونه اجازه ای به دولت در راستای افزایش قیمت بنز ین نمی
دهد و بعید می دانیم که دولت هم در این بخش برنامه ای داشته باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در زمینه احتمال طر ح این مسئله در بودجه سال  1402بیان کرد :تا زمانی که
نوسانات پیرو جراحی اقتصادی دولت به سامان نرسد و آرامش اقتصادی حکم فرما نشود و کاالهای اساسی به یک
ثبات نسبی دست پیدا نکند ،بعید است مجلس اجازه افزایش قیمت بنز ین در سال آینده را هم به دولت بدهد.
وی ادامه داد :با فضای موجود فعلی ،قطعا مجلس با افزایش قیمت بنز ین مخالفت خواهد کرد.
۱

عضو کمیسیون انرژ ی در گفتگو با بازار :بنز ین  3نرخی در راه است| بخش خصوصی واردکننده سوخت می شود| ذخایر
بنز ینی دولت منفی شد )(۰۷:۵۳-۰۱/۰۶/۱۵
عباسی عضو کمیسیون انرژ ی مجلس با بیان اینکه ذخایر بنز ینی دولت منفی شده است ،گفت :وزارت نفت قصد دارد که واردات بنز ین توسط
بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر نیاز سهمیه را از این محل پاسخ بدهد.

بازار ؛ گروه آب و انرژ ی :بازار گمانه زنی ها درمورد گرانی بنز ین این روزها حسابی داغ شده است .دولت سهمیه بنر ین
افراد را از  250لیتر در ماه به  150لیتر کاهش داده و مقدار سوخت گیر ی در هر نوبت را  30لیتر کاهش داده است .اما
به نظر می رسد که اینها تنها اخبار غافل گیر کننده این روزها وزارت نفت نیست .فر یدون عباسی عضو کمیسیون انرژ ی

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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ادامه خبر | تحلیل بازار :عضو کمیسیون انرژ ی در گفتگو با بازار :بنز ین  3نرخی در راه است| بخش خصوصی واردکننده سوخت می ش… ذخای

مجلس در گفتگو با بازار حاال به صورت تلویحی احتمال  3نرخی شدن بنز ین را تایید می کنند .او با بیان اینکه ذخایر
بنز ینی دولت منفی شده است ،می گوید :به نظر می رسد که دولت می خواهد واردات بنز ین توسط بخش خصوصی
را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد.
او می گوید که هم اکنون قیمت بنز ین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان حدود  15هزار تومان است اما ما در
ایران آن را حداکثر لیتر ی  3هزار تومان می فروشیم .اما مشکل اینجاست که ممکن است با توجه به افزایش تقاضا
در کشور دولت ناچار به تامین بخشی از نیاز از محل واردات شود .در شرایطی که دولت با کسر ی شدید منابع مالی
مواجه است ،آیا درست است که بنز ین  15هزار تومانی وارد کرده و آن را لیتر ی  3هزار تومان بفروشد .متن کامل
گفتگوی بازار با فر یدون عباسی رییس سابق و عضو فعلی کمیسیون انرژ ی مجلس را در ادامه می خوانید:
از آنجاییکه هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت باید در الیحه بودجه دیده شود ،حداقل تا سال آینده و ارائه
الیحه جدید بودجه ای قیمت بنز ینی که دولت عرضه می کند ،گران نمی شود
*کاهش سهمیه بنز ین آزاد از نظر بسیار ی از کارشناسان مقدمه ای برای گرانی بنز ین است .احتمال اینکه قیمت بنز ین
در امسال افزایش پیدا کند ،وجود دارد؟
افزایش قیمت بنز ین موجب تغییر درآمدهای دولت می شود .از آنجاییکه هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت
باید در الیحه بودجه دیده شود ،چنین امکانی برای دولت در سال جار ی وجود ندارد و حداقل تا سال آینده و ارائه
الیحه جدید بودجه ای قیمت بنز ینی که دولت عرضه می کند ،گران نمی شود.
*با این اوصاف اگر قرار باشد کسی بیشتر از سقف مجاز بنز ین مصرف کند ،تکلیفش چیست؟ از کجا باید بنز ین تهیه
کند؟
افزایش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران وارد کننده بنز ین شود و ناچار باشد بخشی از نیاز خود را از از محل
واردات تامین کند .حاال سوال من این است در شرایطی که دولت با کسر ی شدید منابع مالی مواجه است ،منطقی
است که بخواهد بنز ین به قیمت  15هزار تومان وارد کرده و به قیمت  3هزار تومان در بازار عرضه کند؟ به همین دلیل
به نظر می رسد که دولت قصد دارد واردات بنز ین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز
از محل بنز ین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود.
دولت قصد دارد واردات بنز ین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنز ین
وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود
*یعنی یک قیمت جدید در راه است؟
به هر حال وقتی محصولی توسط بخش خصوصی وارد می شود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای وجود دارد.
*آزاد شدن واردات بنز ین توسط بخش خصوصی بدون تاییده و مصوبه مجلس شدنی است؟
در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنز ین و سایر فرآورده های نفتی است .اما برای ورود بخش خصوصی به
این حوزه باید تاییده مجلس اخذ شود .مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگر این اجازه را به دولت بدهند.
*منظور شما کدام مرجع قانون گذار است؟
معموال در شرایط بحرانی سران قوا چنین مجوز هایی را می توانند صادر کنند.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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ادامه خبر | تحلیل بازار :عضو کمیسیون انرژ ی در گفتگو با بازار :بنز ین  3نرخی در راه است| بخش خصوصی واردکننده سوخت می ش… ذخای

*آیا به نظر شما شرایط بنز ین به قدر ی بحرانی است که سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند؟
مصرف بنز ین در کشور باال رفته اما همچنان نمی توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانست .به هر حال وز یر نفت
باید خودشان به صورت صر یح درباره برنامه های دولت در حوزه بنز ین و سایر فرآورده های انرژ ی به مردم توضیح
بدهند.
هرگونه افزایش قیمت بنز ین روی بهای سایر کاالها تاثیر مستقیمی خواهد داشت .به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید
فکر ی به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنز ین باشد
*به نظر شما آیا اقتصاد ایران آیا آماده چنین تغییر بزرگی هست؟ شما خود موافق گرانی بنز ین در این روزها هستید؟
حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی است .این فقط مختص بنز ین نیست .بلکه باید قبل از هر گونه
تغییر قیمتی این نکته که آیا توان مالی مردم کشش این رشد هز ینه ها را دارند ،مورد بررسی قرار گیرد .بدون شک
هرگونه افزایش قیمت بنز ین روی بهای سایر کاالها تاثیر مستقیمی خواهد داشت .به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید
فکر ی به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنز ین باشد.
مادامی که قدرت خر ید مردم باال نرفته امکان گران کردن بنز ین در کشور وجود ندارد .به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد
نفتی است .به همین خاطر وز یر نفت نباید فقط دغدغه حقوق کارکنان وزارت نفت را داشته باشد .او باید به عنوان
متولی مهم تر ین ردیف درآمدی اقتصاد ایران به دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزد ها باشد.
*اما اعتراضات اخیر کارمندان وزارت نفت نشان می دهد که آقای اوجی حتی در پیگیر ی مطالبات کارکنان این وزارتخانه
هم خیلی موفق نبوده است!.
بخش ز یادی از مشکالت مربوط به تعیین سقف حقوق است که ارتباطی به عملکرد او ندارد.
*با کاهش سهمیه بنز ین آزاد چطور ،با آن موافق هستید؟ آیا دولت تصمیم درستی گرفته است؟
به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنز ینی دولت در حال منفی شدن است .دولت دیگر بنز ین مازادی برای
عرضه در بازار ندارد و ناچار است که به نوعی مصرف سوخت در کشور را مدیر یت کند .بخش ز یادی از بنز ینی که
ما در ایران به قیمت یارانه ای عرضه می کنیم سر از بازار کشورهای همسایه درمی آورد .هم اکنون هر لیتر بنز ین در
کشورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود  15هزار تومان در هر لیتر رسیده است .در ترکیه شرایط بدتر بوده و هر
لیتر بنز ین حدود  40هزار تومان فروخته می شود .در چنین شرایطی ما بنز ین را در ایران به قیمت  3هزار تومان عرضه
می کنیم .در گازوییل هم وضعیت همینطور است .گازوییلی که ما هر لیتر آن را  300تومان می فروشیم در آن طرف
مرزها  11هزار تومان قیمت دارد .این همان یارانه ای است که سودش به جیب مردم نمی رود و باید مانع آن شد .اما
این انتظار که مردم در یک فضای غیر شفاف حاضر به همکار ی باشند ،شدنی نیست .وز یر نفت باید به صورت شفاف
درمورد میزان تولید و هز ینه های تولید و قیمت تمام شده به مردم توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اتاق خبر

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در آستانه ایام سوگوار ی اربعین حسینی خبر داد؛  14سوخترسان سیار در
مبادی خروجی زائران اربعین مستقر شد /افزایش ظرفیت سوخترسانی نسبت به سالهای گذشته )(۰۸:۴۳-۰۱/۰۶/۱۵
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از استقرار  14دستگاه سوخترسان سیار و دو جایگاه سیار آمادهباش در مبادی خروجی
زائران اربعین ،تأمین سوخت زائران در عراق و نیز افزایش ظرفیت سوخترسانی به زائران در مقایسه با سنوات گذشته خبر داد.

جعفر ساالر ینسب در گفتوگو با خبرنگار شانا در این باره گفت :هم اکنون پنج جایگاه سیار سوخت در مبادی مرز ی
ایالم ،دو جایگاه سیار در اهواز ،یک جایگاه سیار در آبادان ،چهار جایگاه در کرمانشاه ،یک جایگاه در سنندج ،یک
جایگاه سیار در میاندوآب و دو جایگاه سیار آماده باش در ارومیه استقرار یافتهاند.
وی تأ کید کرد :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همه ساله با نزدیک شدن به آیین باشکوه اربعین حسینی،
امکانات خود را در زمینه سوخترسانی به زائران و موکبها در چهار مرز اصلی مهران در ایالم ،چزابه ،اهواز ،شلمچه
)آبادان( و خسروی در استان کرمانشاه تجهیز و آماده میکند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :با توجه به حجم ز یاد وسائل نقلیه و خودروهای شخصی و
بار ترافیکی مسیرهای منتهی به مرزها ،تعدادی جایگاه سوخت سیار نیز در محورهای منتهی به مرزهای خروجی به
کشور عراق مستقر شدند.
ساالر ینسب افزود :امیدوار یم با برنامهر یز ی و تمهیدات اندیشیدهشده ،عملیات سوختگیر ی به نحو مطلوبی انجام
شود و هموطنان با کمبود و چالشی در این زمینه مواجه نباشند.
وی بیان کرد :برای تأمین سوخت موردنیاز خودروهایی که در جاده ترانز یتی زاهدان و شمال شر ق کشور تردد میکنند
و پس از عبور از کرمان به سمت ایالم و خوزستان میروند ،تدابیر الزم اندیشیده شده و مردم از این بابت در تأمین
سوخت در این منطقه مشکلی نخواهند داشت.
سوخت زائران در خار ج از مرزها نیز تأمین میشود
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه هماهنگیهای الزم بهمنظور تأمین سوخت مورد نیاز
زائران در خار ج از مرزها نیز انجام شده است ،گفت :بر اساس پیشبینیها ،امسال شاهد حضور میلیونی هموطنان
در مراسم اربعین خواهیم بود و به همین منظور برنامهر یز یهای دقیقی انجام شده تا مشکلی برای تأمین سوخت
موردنیاز زائران در داخل و خار ج از کشور وجود نداشته باشد.
ساالر ینسب همچنین با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای تأمین سوخت موردنیاز اتوبوسها افزود :اتوبوسهای
حامل زائران میتوانند از طر یق جایگاههای تعیینشده در محورهای مشخص ،با کارت سوخت شخصی )نر خ یارانهای(
یا کارت آزاد جایگاهداران ،اقدام به سوختگیر ی کنند.
افزایش ظرفیت سوخترسانی در مرزها نسبت به سالهای گذشته
وی همچنین از افزایش ظرفیت سوخترسانی در مرزهای خروجی نسبت به سالهای گذشته خبر داد و گفت :ظرفیت
سوخترسانی در مرزها ،در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته و حتی در صورت افزایش تعداد زائران فراتر از
پیشبینیها نیز امکانات سوخترسانی کامل و مطلوب فراهم است.
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۲۳
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نفتی ایران

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | شانا 14 :سوخترسان سیار در مبادی خروجی زائران اربعین مستقر شد /افزایش ظرفیت سوخترسانی نسبت به سالهای گذشت

تأمین سوخت موکبها مطابق سنوات گذشته
مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از تأمین سوخت موکبهای مستقر در مسیر راهپیمایی
اربعین مطابق سنوات گذشته خبر داد و بیان کرد :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزون بر تأمین سوخت
موکبهای مستقر در نقاط مرز ی داخل کشور ،تأمین سوخت موکبهای داخل خاک کشور عراق را نیز بهعهده دارد.
ساالر ینسب همچنین از استقرار و فعالیت تعداد ز یادی موکب وابسته به وزارت نفت ،شرکتهای ز یرمجموعه و شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی در این مناطق خبر داد و گفت :عمده این موکبها با همکار ی و همیار ی کارکنان وزارت
نفت فعالیت و نسبت به خدماترسانی به زائران اباعبداهلل )ع( در ایام اربعین حسینی اقدام میکنند که سوخت
موردنیاز این موکبها برای طبخ غذا توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تأمین میشود.
وی همچنین از اعزام گروههای ایمنی ستاد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به جایگاههای مستقر در محورهای
پرتردد زائران و مناطق مرز ی خبر داد و اظهار کرد :با توجه به پیشبینیهای هر ساله برای ازدحام در جایگاههای
سوخت منتهی به نقاط مرز ی ،گروههای ایمنی متعددی بهمنظور تأمین ایمنی تجهیزات ،مدیر یت حوادث احتمالی در
جایگاهها و همیار ی با جایگاهداران ،به نقاط مرز ی اعزام و مستقر شدهاند.
توز یع بیش از  60هزار کیلوگرم گاز مایع در مناطق مرز ی
مدیرعملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از توز یع  61هزار و  120کیلوگرم گاز مایع در مناطق مرز ی
خبر داد و گفت :این شرکت آمادگی دارد تا سوخت موردنیاز پختوپز موکبها را در نقاط مرز ی و در خار ج از مرزها
تامین کند.
۱

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان خبر داد؛ ارسال سوخت ترمیمی به مناطق زلزلهزده هرمزگان /هیچ
کمبودی وجود ندارد )(۱۲:۰۸-۰۱/۰۶/۱۵
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از ارسال سوخت ترمیمی به مناطق زلزلهزده هرمزگان خبر داد.

احمد ساالر یفر در گفتوگو با خبرنگار شانا در این باره گفت :در نخستین لحظههای حادثه ،کمیته بحران تشکیل شده
و نسبت به ارسال سوخت ترمیمی برای ناحیه مرکز ی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان که محل
کانون زلزله بود ،اقدام شد.
وی افزود :خوشبختانه هیچکدام از تأسیسات آسیب ندیده و عرضه سوخت در جایگاههای سوخت منطقه هرمزگان
بدون هیچگونه کمبود و ازدحامی در حال انجام است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان تأ کید کرد :خوشبختانه حادثه زلزله دیروز هیچگونه خسارت
جانی و مالی نداشته است و تأمین و عرضه سوخت در تأسیسات منطقه طبق روال عادی ادامه دارد.

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۲۴
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۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | شانا :ارسال سوخت ترمیمی به مناطق زلزلهزده هرمزگان /هیچ کمبودی وجود ندارد

ساالر یفر تصر یح کرد :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان آمادگی دارد تا در صورت نیاز ،سوخت
موردنیاز مناطق زلزلهزده و نیز خودروهای امدادی را تأمین کند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی نبض نفت

توز یع بنز ین سوپر در منطقه البرز بیش از  212درصد افزایش یافت )(۱۱:۳۳-۰۱/۰۶/۱۵

با توجه به استقبال شهروندان توز یع بنز ین سوپر استان البرز در  5ماهه سال جار ی نسبت به مدت مشابه سال قبل
 212درصد افزایش پیدا کرده است.
محسن وزارتی مدیر این منطقه با اشاره به استقبال شهروندان البرز ی از بنز ین سوپردر سطح استان البرز گفت :توز یع
بنز ین سوپر طی 5ماه سالجار ی در این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل  212درصد افزایش یافته است.وزارتی
افزود :میزان بنز ین سوپر توز یع شده در استان البرز از ابتدای سالجار ی تا پایان مردادماه15 ،میلیون  366هزار لیتر بوده
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از  10میلیون لیتر افزایش داشته است.
۱

شاهراه اقتصادی کشور همچنان درگیر کمبود سوخت )(۱۲:۰۴-۰۱/۰۶/۱۵
تداوم صف های طوالنی در پمپ بنز ین های چابهار که تنها بندر اقیانوسی کشور است نه تنها شهروندان بلکه سرمایه گذاران و گردشگران این
شهر را نیز کالفه کرده است.

به گزارش عصرهامون به نقل از چهاربهاران ؛ سوخت نام آشنایی برای مردمان استان سیستان وبلوچستان است چرا
که شهروندان این استان ساعات ز یادی را جهت سوخت گیر ی اتومبیل شخصی خود در صف های پمپ بنز ین می
گذرانند و همین مسئله باعث شده تا نه تنها وقت مردم تلف شود و موجبات نارضایتی آنها را نیز فراهم کرده است.
در جنوب استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار هم این موضوع مستثنی نیست و امر سوخت گیر ی جزو دغدغه
های مردم در این شهر بندر ی است که باعث شهروندان چندین ساعت در صف سوختگیر ی خودروی خود معطل شوند.
در شهر چابهار که نه تنها یکی از شهرهای تور یستی کشور است بلکه مسیر مواصالتی خیلی از شهر ها و روستاهای
اطراف هم است تنها  3جایگاه سوختگیر ی وجود دارد که یکی از این جایگاه ها نیز در خار ج از شهر قرار دارد و معموال
شهروندان تنها از دو پمپ بنز ین موجود در مرکز شهر استفاده می کنند.
صف های شلوغ در چابهار همچنان ادامه دارد
یکی از عمده دالیل وجود صف های سوخت قیمت گزاف بنز ین آزاد و فروش آن به قاچاقچیان سوخت است که
باعث شده تا برخی افراد در یک روز چندین مرتبه به پمپ بنز ین مراجعه کنند و این موضوع باعث ایجاد اختالل در
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۲۵
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۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | عصر هامون :شاهراه اقتصادی کشور همچنان درگیر کمبود سوخت

سوختگیر ی دیگر شهروندان شوند.
رضا بلوچی یکی از شهروندان ساکن شهرستان چابهار که راننده تاکسی است ،در همین خصوص به خبرنگار ما گفت:
از آنجایی که مسافرکش هستم مجبورم هر روز یا یک روز در میان برای سوخت گیر ی به پمپ بنز ین مراجعه کنم و به
طور میانگین یک الی دو ساعت در روز در صف بنز ین باشم.
وی ادامه داد :کم بودن جایگاه های سوخت گیر ی در شهر یکی از علت های صف های شلوغ بنز ین است و همین دو
پمپ بنز ینی که در شهر قرار دارند نیز برخی از روز ها تنها چند ناز ل سوختگیر یشان کار می کند.
حضور ناظر در جایگاه های سوخت باید شبانه روز ی شود
محمد سکندر ی یکی دیگر از شهروندان چابهار ی در همین خصوص ،بیان کرد :در این هوای گرم مجبور هستیم ساعات
ز یادی را در صف های سوخت بگذرانیم تا بتوانیم برای خودروی خود سوخت گیر ی کنیم واقعا این در شان مردم
نیست که برای یک سوختگیر ی این قدر اذیت شوند.
وی ادامه داد :یکسر ی اقدامات از سوی مسئولین انجام شده جهت از بین بردن صف های بنز ین ولی کافی نیست و
تنها حضور ناظر به صورت شبانه روز ی می تواند این بی مدیر یتی ها در صف های سوخت را از بین ببرد.
انتهای پیام http://asrehamoon.ir/vdcizzazzt1awr2.cbct.html /اشتراک گذار ی :
کپی متن خبر
لینک کوتاهasrehamoon.ir/vdcizzazzt1awr2.cbct.html
منابع دیگر :پایگاه خبر ی دانا

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
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۱۴۰۱/۰۶/۱۵

سازمان

شرکت پاالیش نفت الوان موفق به در یافت نشان ملی چهارمین جشنواره حاتم )حمایت از تولید ملی( شد۰۱/۰۶/) .
(۱۱:۳۲-۱۵

چهارمین جشــنواره ملی حـاتم )حمـایـت از تولیـد ملی( با محور یت بررسـی توانمندیهای بالقوه و بالفعل صـنعت و
اقتصـاد کشـــور در تحقق تولیـد اشـــتغـال آفر ین و اقتصـــاد دانشبنیان برگزار شد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نقل از شرکت پاالیش نفت
الوان  ،چهارهارمین جشــنواره ملی حـاتم )حمـایـت از تولیـد ملی( با محور یت بررسـی توانمندیهای بالقوه و بالفعل
صـنعت و اقتصـاد کشـــور در تحقق تولیـد اشـــتغـال آفر ین و اقتصـــاد دانشبنیان و معرفی آخر ین دسـتاوردها
و موفقیتهای برنـدهـای برتر ایرانی بر اســـاس لیـاقـت و ارزش آفر ینی ملی ،با مشـارکت کامل بخش خصـوصـی
و دولتی و سـایر ارکان نظام در تار یخ  14شهر یور ماه سـال جار ی در محل مرکز همایشهای بینالمللی صـدا و سـیما
برگزار شد.
درمراسم اختتامیه این جشنواره از مدیران ارزش آفر ین کشور در بخش هاى خصوصى و دولتى با اعطای »نشان ملی
حاتم« ،تجلیل شد که شرکت پاالیش نفت الوان بهواسطه باز طراحی و مهندسی معکوس محصوالت خارجی انحصار ی
با استفاده از دانش بومی در راستای مبانی اقتصاد مقاومتی ،به عنوان یکی از برگز یدگان چهارمین جشنواره ملى حاتم
)حمایت از تولید ملی( معرفی و نشان ملی جشنواره را در یافت کرد.

باید در حل بحران آب بکوشیم )(۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵

تعدادی از مقامات اداره آب وفاضالب استان تهران با مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران دیدار و گفت و گو کردند
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به نقل از شرکت پاالیش نفت تهران،
با هدف مدیر یت مصرف و حل بحران آب استان تهران ،مقاماتی از اداره آب و فاضالب استان تهران ضمن دیدار با
آرمان فر مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران پیرامون تشکیل کمیته ای با حضور چند تن از کارشناسان و متخصصان
شرکت پاالیش نفت تهران گفت وگو کردند.
در این دیدار آرمان فر با تاکید بر مقوله فرهنگ ساز ی و اصالح الگوی مصرف ،پیرامون مدیر یت بهینه مصرف آب در
پاالیشگاه و تاثیر آن در جامعه اظهار داشت :رویکرد ما در شرکت پاالیش نفت تهران استفاده از پساب مصرفی در
واحدهای صنعتی و فضای سبز می باشد .باید با فرهنگ ساز ی و بهره گیر ی از اقدامات موفق در این زمینه در حل
بحران آب در استان تهران به طور جد کوشا باشیم و نقش مسئوالنه خود را ایفا نماییم .ما باید در پاالیشگاه تهران با
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

۲۹
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۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ادامه خبر | شرکت ملی پا الیش و پخش فرآوردههای نفتی :باید در حل بحران آب بکوشیم

عزمی جدی تر در خصوص مدیر یت مصرف آب ،ضمن تداوم تولید ،اصالح الگوی مصرف را از خودمان شروع کنیم و
از کلیه پتانسیل ها و ظرفیت های آموزشی و فرهنگی در این خصوص استفاده نماییم .
۱

برای دومین سال متوالی حاصل شد/شرکت پاالیش نفت بندرعباس برگز یده چهارمین جشنواره ملی حاتم )(۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در چهارمین جشنواره ملی حاتم برای بومی ساز ی تولید اسیدکلر یدر یک گاز ی موفق به
کسب عنوان برتر و تندیس حمایت از تولید ملی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به نقل از روابط عمومی و امور بین
الملل شرکت پاالیش نفت بندرعباس؛ در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( که با حضور
مقامات دولتی و مدیران برگز یده صنعت و اقتصاد کشور و صنایع و بنگاه های ارزش آفر ین ،در مرکز همایش های بین
المللی صدا و سیما برگزار شد ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس برای دومین سال متوالی تندیس و نشان این جشنواره
ملی را در یافت کرد.
بر اساس این گزارش ،در مراسم اختتامیه این جشنواره از صنایع و بنگاه های ارزش آفر ین کشور در بخش های
خصوصی و دولتی تجلیل شد که شرکت پاالیش نفت بندرعباس با معرفی اقدامات صورت گرفته در حوزه خودکفایی
و بهبود ظرفیت های تولید از جمله بومی ساز ی تولید اسیدکلر یدر یک گاز ی پاالیشگاهی مورد استفاده در واحد
ایزومر یزاسیون که پیش از این از خار ج از کشور وارد می گردید ،در راستای ایجاد بستر مناسب برای تولید و تامین
پایدار فرآورده های نفتی با نوآور ی ،تولید دانشمحور و فعالیتهای شاخص تحقیق و توسعه ،در چهارمین جشنواره
ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( برگز یده شد.
گفتنی است اجرای موفق پروژههای عظیم ملی با استفاده از توان و تخصص بومی و ملی ،تولید محصوالت مطابق
با استاندارهای جهانی با هدف تامین نیاز کشور ،اجرای اقدامات و طر حهای شاخص ز یست محیطی ،فعالیتهای
عامالمنفعه و اقدامات هدفمند در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ) ،(CSRانجام موفق پروژههای مرتبط با سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی از جمله افزایش  30هزار بشکه ای ظرفیت پاالیش بدون سرمایه گذار ی های مرسوم ،انجام
طر حهای توسعه محور با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار از جمله طر ح ملی ارتقای کیفیت محصوالت سنگین که زمینه
اشتغال  2هزار  500نفر را فراهم می کند و بازطراحی و مهندسی معکوس قطعات استراتژ یک صنعت پاالیش نفت با
استفاده از دانش بومی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان از دیگر اقدامات شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حمایت
از تولید ملی است.
چهارمین جشنواره ملی حاتم با محور یت بررسـی توانمندیهای بالقوه و بالفعل صـنعت و اقتصـاد کشـــور در تحقق
تولیـد اشـــتغـال آفر ین و اقتصـــاد دانشبنیان و معرفی آخر ین دسـتاوردها و موفقیتهای برنـدهـای برتر ایرانی
بر اســـاس لیـاقـت و ارزش آفر ینی ملی برگزار شد.این جشـــنواره به عنوان یکی از معتبرتر ین رویدادهای اقتصـادی
کشـور به معرفی دســتاوردهای ســازمانها و شرکتهای پویا و توانمند در زنجیره ارزش تولیـد نـاخـالص ملی کشور
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با وجود همه محـدودیـتهـای ســـالهـای اخیر می پردازد.
بر اساس این گزارش شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سال گذشته نیز در سومین دوره جشنواره ملی حاتم با ارائه
اقدامات شاخص در حوزه تولید با حمایتهای شرکتهای تولید کننده داخلی موفق شده بود نشان ملی حاتم را در یافت
کند.گفتنی است چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( به همت موسسه مطالعات خلیج فارس و با
همکار ی معاونت آموزش ،پژوهش و فناور ی وزارت صمت ،دانشگاه صنایع و معادن برگزار شد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی نبض نفت

پرداخت مالیات  31هزار میلیاردی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان )(۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت :پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگتر ین بنگاههای
اقتصادی کشور از جایگاه ویژهای میان صنایع هرمزگان برخوردار است و با عنایت به رسالت و تعهد این شرکت در
راستای آبادانی و محرومیتزدایی از استان هرمزگان ،خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان میدانیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی به نقل از روابط عمومی و بینالملل
شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،علیرضا جعفر پور با بیان اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تولید روزانه بیش از
 450هزار بشکه انواع فرآورده و تولید بیش از  40درصد از بنز ین کشور ،به عنوان بزرگتر ین بنگاه اقتصادی از جایگاه
ویژهای در میان صنایع هرمزگان برخوردار است ،بیان کرد :برای ما بسیار حائز اهمیت است زمانی که تولید در استان
صورت میگیرد ،بهرهمندی از مالیات و عوارض آن نیز برای هم استانیهایمان در هرمزگان باشد و معتقدیم زمانی که
صنعتی در یک استان مستقر است پرداخت مالیات آن در استانی دیگر خیانت به مردم آن منطقه است.
وی ادامه داد :با عنایت به رسالت و تعهد پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در راستای آبادانی و محرومیتزدایی از استان
هرمزگان ،خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان میدانیم.
بهرهمندی هرمزگان از عواید مالیاتی ستاره خلیج فارس
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پاسخ به شایعات در خصوص پرداخت مالیات بر عملکرد این شرکت در
سایر استانها ،اظهار کرد :پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در پایان سال  1397به بهرهبردار ی کامل رسیده است .در سال
 1398به دلیل شیوع ویروس کرونا ،کاهش شدید قیمت فرآوردههای نفتی را شاهد بودیم و این مجموعه مبلغ  6هزار
و  400میلیارد تومان ز یان عملکرد داشته که مشمول پرداخت مالیات عملکرد نبوده است.
وی با بیان اینکه سال  1399اولین سالی بوده است که شرکت ستاره خلیجفارس به سودآور ی جهت پرداخت مالیات
عملکرد رسیده و با توجه به اینکه نخستین سال سوددهی شرکت به شمار میرفته است ،انتقال پرونده مالیاتی این
مجموعه به استان از اهمیت خاصی همراه بوده ،افزود :در سال  1399بالغ بر  15هزار میلیارد تومان سود خالص قبل
از مالیات این شرکت بوده و از آنجایی که خود را متعهد به آبادانی استان میدانیم ،با کمک مسئوالن استانی انتقال
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پرونده مالیاتی ستاره خلیج فارس از تهران به هرمزگان در آن سال انجام پذیرفته و بدین ترتیب تمام رسیدگیهای
مالیاتی شرکت در استان صورت گرفته که عواید آن به مبلغ یک هزار و  800میلیارد تومان به اداره کل امور مالیاتی
هرمزگان پرداخت شده است.
جعفر پور اضافه کرد :در تیرماه سال  1401نیز اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال  1400شرکت با سود خالص قبل از مالیات
 22هزار میلیارد تومان به اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان ارسال شده است که مالیات آن به مبلغ  3هزار و 100
میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.
وی در خصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فروش نیز ابراز کرد :در سال گذشته بیش از  2هزار میلیارد تومان
پرداختی از طر یق خزانهدار ی کل داشتهایم که تا پایان مرداد ماه امسال نیز یک هزار و  100میلیارد تومان به اداره کل
امور مالیاتی استان از طر یق خزانهدار ی کل ،کارساز شده است.
استقرار منابع نقدی ر یالی ـ ارز ی ابر پاالیشگاه جهان در شعب بانکهای استان هرمزگان
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه به استقرار تمامی حسابهای بانکی شرکت از سال  1398در استان،
اشاره و اظهار کرد :ما در حال حاضر با بسیار ی از بانکهای استان هرمزگان همکار ی نزدیک و مراودات قابلتوجهی
دار یم و میتوانیم اعالم کنیم که تمام عملیات بانکی برای در یافت ضمانتنامه ،پرداخت حقوق ،در یافت تسهیالت
کارکنان و انواع خدمات بانکی موردنیاز این شرکت در استان انجام میشود و همکار ی ما با بانکهای تهران صرف ًا بابت
پرداخت اقساط تسهیالت ارز ی اخذ شده برای احداث پاالیشگاه در دوران ساخت است.
وی ادامه داد :در حال حاضر دو شعبه بانک تجارت و ملت در شرکت نفت ستاره خلیج مستقر هستند و باجه بانک
رفاه کارگران نیز در این شرکت در حال فعالیت است و طی آخر ین تفاهمنامه انجام شده ،شعبه بانک ملی نیز بهزودی
در پاالیشگاه راه انداز ی خواهد شد.
جعفر پور در پایان گفت :هدف ما از استقرار حسابهای بانکی شرکت در استان هرمزگان ،افزایش منابع بانکهای
استان و گشایش باب اعطای تسهیالت مورد نیاز به سایر شرکتها و چرخش نقدینگی در استان و رشد اقتصادی این
خطه از میهن عز یزمان است و بی تردید موفقیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز در تأمین انرژ ی کشور را میتوان
مصداق همکار ی سیستم بانکدار ی با بخش تولید انرژ ی تفسیر کرد که نتیجه آن در جامعه گویا و مبرهن است.
خودکفایی در تولید انرژ ی ،صادرات و ایجاد اشتغال نتایج همکار ی و همراهی نظام بانکدار ی با ابر پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس است.
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