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/۰۰/۱۱(داردادامهفرداتاگازقطعیخانگی/بخشگازیرپایدابرایکرمانشاهCNGجایگاههایبرخیفعالیتدرمحدودیت
۰۳-۱۳:۴۹(

ش مدیرعامل - استانها جایگاههایرگروه از برخی گاز گفت: کرمانشاه استان گاز جلCNGکت برای کرمانشاه استان گازرگیودر فشار افت از ی
است.شدهقطعخانگی،بخش

شهبا گفتزسیروس در بهوی داشت: اظهار اخیر روز چند در هوا برودت به اشاره با کرمانشاه، در تسنیم خبرنگار با گو
جل پایدارگیومنظور و خانگی بخش گاز قطعی از جایگاههایری و عمده صنایع در محدودیتهایی بخش، این در ی
است.شدهاعمالسیانجی

گاز اینکه به اشاره با کرد:30وی عنوان است شده قطع پیشگیرانه اقدامات راستای در سیانجی جایگاههای از درصد
نیر همچون عمده صنایع برای محدودیت بهواین نیز خرد صنایع گاز مصرف و شده اعمال نیز سیمان و پتروشیمی گاه،

است.رسیدهمتعادلیمیزان
شهرستانهاییزشهبا گفت: است شده اعمال فردا و امروز برای تنها سیانجیها از برخی گاز قطعی اینکه به اشاره با ی

جایگاهها تعداد که کرمانشاه شهرستان در اما نشده اعمال محدودیت است کم آن جایگاههای تعداد استزکه یاد
است.شدهقطعجایگاههاازمحدودیتعدادگازخانگیبخشدرگازفشارافتازیرگیوجلبرای

ش روزانهرمدیرعامل میانگین صورت به هوا برودت به باتوجه هماکنون افزود: کرمانشاه استان گاز متر15کت میلیون
حدود گذشته سال در مشابه مدت به نسبت که میشود مصرف دراستان گاز داشته15مکعب مصرف افزایش درصد

است.
مشتزشهبا تمامی از گفت: مصرفری به نسبت ایمنی نکات رعایت ضمن میشود تقاضا استان در مصرفی گاز کین

معادل مصرف الگوی رعایت و و21تا18بهینه گرمایشی سیستم دمای درجه یک حداقل کردن کم و سانیتگراد درجه
من در زمستانی مناسب لباس از داشتهزاستفاده را طبیعی گاز مصرف در جویی صرفه میتواند که اقداماتی سایر و ل

کنند.یریاکینرمشتبهپایداردهیخدماتجهتراگازاستانکترشتاداشتهویژهاهتمامباشد،

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۴:۰۱-۰۰/۱۱/۰۳(استشدهیعزتوسفیدکردستاننفتسهمیهدرصد90

شرس تورپرست تاکنونزکت سال ابتدای از گفت: کردستان استان نفتی فرآوردههای تو28یع استان در سفید نفت لیتر بازمیلیون که شده یع
است.شدهیعزتواستاننفتسهمیهدرصد90تاکنونوشدهآغازامسالماهخردادازسوختیعزتوکارمنطقهبودنالعبورصعببهتوجه

خب گزارش صداوسیمامرگزاربه سفیدزکری نفت میزان این از افزود: معانی محسن ، بین21کردستان در لیترآن میلیون
است.شدهیعزتوروستائیان

تو سفید نفت از اینکه به اشاره با هم11یعی،زوی گفت: است، بوده العبور صعب مناطق به مربوط آن لیتر میلیون
ندارد.وجودعرضهکمبودروستاییسفیدنفتعرضهجایگاههایازهیچکدامدراکنون

شرس تورپرست بعدزکت سرمای و اخیر روز چند بارشهای در خوشبختانه افزود: کردستان استان نفتی فراوردههای یع
نشد.تعطیلاستاندرجیانسیوسوختعرضهجایگاههایازهیچکدامآن،از

یژانرنبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

دستازیزمازوتسوفرمان/برسیماصفهانمطلقتعطیلیبهشایداصفهان:هوایآلودگیاضطرارگروهرکامسئول
)۱۴:۰۲-۰۰/۱۱/۰۳(شدجرخایراستاندا

استاندا عمرانی امور معاون اصفهانرایسنا/اصفهان مطلق تعطیلی با شاید رود، باالتر میزان این از هوا آلودگی شاخص اگر گفت: اصفهان ی
رسید.یزسومازوتبهامنیتشورایدستبهوجرخااصفهانیراستاندادستازیزمازوتسوعدمفرمانمتاسفانهوشویممواجه

گفتزمهران در آخوینلیان درباره ایسنا با نیررگو در مازوت از استفاده وضعیت وجودوین با کرد: اظهار اصفهان، گاههای
شد.بازاصفهانگاهونیردومازوتسوزمشعلهایهوا،آلودگیبامقابلهاضطرارگروهرکاواستانیترمدیمقاومت

موضوع به ایشان ورود و رسیدگی خواستار اصفهان دادستان به نامه دو ارسال با اخیر ماه دو طی اینکه بیان با وی
نیر در مازوت بازوسوخت اجازه ملی امنیت شورای دستور به اصفهان دادستان البته گفت: شدهام، اصفهان گاههای

است.دادهرااصفهانویرمنتظگاههایونیرمازوتسوزمشغلهایپلمبشدن
استاندا عمرانی امور مدیرمعاون گالیه افزود: اصفهان مبنیری گذشته سال چند مصوبات وقتی که است این استان یت

نیر در فیلتر از استفاده مطوبر نیررگاهها دو چرا شد، شعاعوح در واقع نصبرکیلومت50گاه را فیلترها این اصفهان ی
نکردند.

نیر دو مازوتسوز مشعلهای حاضر حال در اینکه بیان با تووی میکنند، کار فیلتر بدون نیرأگاه کرد: بایدوکید یا گاهها
مازوتسو احتمال اگر یا و کنند معدوم همیشه برای را خود مازوتسوز تازخطوط میرود انتظار این دارد، وجود آنها ی

کنند.نصبخودمشعلهایبررامازوتآالیندگیانتشاربامقابلهفلیترهای
میدانندینهبرزهرافیلترنصباصفهانگاههایونیر
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تصز نیررینلیان دو حاضر حال در کرد: منتظویح و اصفهان عنوانرگاه بلکه نکردهاند، نصب را فیلترها این تنها نه ی
است.ینهبرزهآنهانصبمیکنند

نیر در مازوتسوز مشعل تعداد چه اکنون اینکه درباره تعدادووی ابتدا گفت: است، باز اصفهان و12گاههای مشعل
کنند.عنوانبایدگاههاونیررامشعلهادقیقآماراماشد،اعالممشعل48بعد

کا نیررمسئول دو که زمانی داد: ادامه اصفهان هوای آلودگی اضطرار مازوتوگروه از استفاده مجوز تهران از اصفهان گاه
د عمررا کردند، کنتیافت و ارتباط استانداراًل نیررل دو روی بر اصفهان شعاعوی در واقع ازرکیلومت50گاه اصفهان ی

شدهاند.هماهنگتهرانبامستقیمطوربهآنهاورفتدست
ت استانداأوی دست در زمانی تا مازوت سوخت از استفاده عدم فرمان اگرچه کرد: ازرکید بعد اما بود، اصفهان ی

شد.دادهامنیتشورایبهوجرخایراستاندادستازفرماناینملیامنیتشورایدستورالعمل
هستیممواجهآالیندههاشدیدانباشتبا
وز به نامه دو خصوص این در گفت: محیطزینلیان کل اداره و اصفهان دادستان نیرو، تزیر ابتدا که نوشتهایم کریست

نیر مدیران ووفعل اینکه دوم و کنند بررسی را نیرزگاه این چرا دهد توضیح نیرو اینویر و نکردهاند نصب فیلتر گاهها
برنمیآید.مادستازیرکادیگرمتأسفانهاستاینواقعیتامادادهایم،انجامتاکنونکهبودهکارهایی
ت با سوأوی مازوت با قطع طور به اینکه بر نیرزکید امروزوی گفت: بود، خواهیم مواجه آالیندهها شدید انباشت با گاهها
است.150باالیاصفهانهوایشاخص

استاندا عمرانی امور کارمعاون گذشته ظهر از بعد اینکه بیان با اصفهان اصفهانری هوا آلودگی با مقابله اضطرار گروه
امیدوارب کرد: اظهار هستند، باش آماده حال در آن در حاضر دستگاههای و نرسدرگزار تعطیلی شرایط به اصفهان یم

و اصفهان تعطیلی بحث قطع طور به شود، بیشتر اصفهان هوای آلودگی وضعیت و ادامه آالیندهها انباشت اگر و
داشت.خواهیمراترددبیشترمحدودیت

با شاید رود، باالتر میزان این از هوا آلودگی شاخص اگر اما دارد، آالیندهها شدت به بستگی تعطیلیها گفت: وی
شاخصههای مطابق و میافتد اتفاق موجود دستورالعمل براساس شرایط این البته شویم، مواجه اصفهان مطلق تعطیلی

تصمیمگی جلسه در ادارهرموجود و پزشکی علوم دانشگاه عهده بر فنی لحاط به موضوع این بررسی وظیفه و میشود ی
است.یستزمحیطکل

پیامانتهای

/۰۰(استانجامحالدریزنوروتعطیالتسوختیزساذخیرهگذشته/سالبهنسبتکشورینزبنمصرفدرصدی15رشد
۱۱/۰۳-۱۵:۳۹(

داد.حرشراامسالابتدایازنفتیفرآوردههایانواعمصرفمیزانایراننفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیرعامل

استانداردستازیمازوتسوزمانفر/سیمبراصفهانمطلقتعطیلیبهشایداصفهان:هوایگیدلوآاراضطرگروهکارمسئولایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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سال ابتدای از گفت: کرمی ویس کرامت - جوان خبرنگاران روزانه1400باشگاه میانگین طور به میلیون86تاکنون،
بن بازلیتر پارسال، مشابه مدت به توجه با که شده مصرف کشور در رشد74.7ین مصرف، لیتر درصدی15میلیون

بن روزانه مصرف میانگین و میدهد حدودزنشان به دی در کشور دی89.9ین در رقم این که رسید لیتر 99،76میلیون
بود.لیترمیلیون

غیرنیر (گازوئیل) نفتگاز مصرف میزان او، گفته روزانهوبه را امسال ابتدای از کشور در کرد؛76گاهی اعالم لیتر میلیون
است.بودهلیترمیلیون77روزانهمیانگین،صورتبهدی،دررقماین

روزانه میانگین طور به آذر، پایان تا امسال ابتدای از و5همچنین، تو100هزار کشور در نیز مایع گاز کهزتن شد یع
بود.تن700وهزار5روزانهدی،درآنمصرف

نیززتو دی در سفید نفت روزانه میانگین8.8یع صورت به دی، از قبل تا سال ابتدای از رقم این که بوده لیتر میلیون
است.بودهلیترمیلیون3.8

ش بنرمدیرعامل ذخایر وضع میگوید، ایران نفتی فرآوردههای پخش ملی کشورزکت فرآوردههای دیگر و گازوئیل ین،
است.انجامحالدرنیزیزنوروتعطیالتسوختیزساذخیرهبرایاقداماتومناسب

ساال جلیل دی، ششم و شربیست مدیرعامل مصرفری بود: گفته نیز ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت
است.داشتهرشددرصدیکفقطآنتولیدامایافته،افزایشدرصد12کروناشیوعازقبلبهنسبتینزبن

پیام/انتهای

جهانایرانیانخبر،ینرآخبازار،خطکار،وخودریک،تیترخودرو،عصرصنعت،میهنآنالین،جمجامیرخبپایگاهرسا/یرگزارخبدیگر:منابع

کمکنفتیفرآوردههاییعزتودربیشترشفافیتبهینگ"رمیتملی"سامانهکاملاجرای؛مجلس:یژانرکمیسیونسخنگوی
)۱۸:۴۶-۰۰/۱۱/۰۳(میکند

انر کمیسیون ایرنا-سخنگوی مجلسژتهران- توی و تولید در ابهاماتی "سامانهزگفت: کامل اجرای که دارد وجود کشور در نفتی فرآوردههای یع
کرد.خواهدکمکاحتمالیفسادهایوسوءاستفادههاازیرگیوجلوبیشترشفافیتبهینگ"رمیتملی

نخعی ایرنا،مصطفی پارلمانی خبرنگار گزارش گفتبه شودر مدیرعامل حضور به اشاره با ورگویی پاالیش ملی کت
امروز(یکشنبه جلسه در نفت وزارت صادرات بر نظارت مدیر و نفتی فراوردههای ما۳پخش انرهبهمن کمیسیون یژ)

جلسه این در گفت: اسالمی شورای تومجلس و تولید آسیبشناسی با رابطه در واصله نفتیزگزارش فرآوردههای یع
شد.بررسییژانرهوشمندیترمدیجامعسامانهیزراهانداپیشنهادو

خود مدنظر نکات و دغدغهها کمیسیون اعضای کرد: اضافه اسالمی شورای مجلس در سربیشه و نهبندان مردم نماینده
گیرد.قراریربیشتبررسیموردتخصصیکمیتهدرموضوعاینشدمقرروکردندبیانرا

بسیا چالشهای داد: ادامه توروی و تولید حوزه در توزی فرآوردههای میان اختالف بهویژه نفتی فرآوردههای یعیزیع

حالدرینوروزتعطیالتسوختیسازهذخیرگذشته/سالبهنسبتکشورینبنزمصرفصدیدر15شدران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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مخا انبارها، کنتزدر سوخت، تانکرهای نفتی، گزارشرن در که دارد وجود و... مالی تخلف کشور، از فرآورده خروج ل
بود.شدهاشارهآنهابهواصله

انر کمیسیون باید مسائل اهمیت به توجه با کرد: خاطرنشان نفتژنخعی وزارت و دقیق نظارت و تقنینی لحاظ از ی
میت ملی "سامانه باید همچنین کنند، ساماندهی را مهم این درست اجرایی کار پایینربا و باالدستی بخش در ینگ"

تو و نفت انبارهای به مربوط که نفت وزدستی تولید چراکه شود اجرایی و عملیاتی است تانکرها توسط فرآورده یع
است.نفتوزارتقانونیتکلیفمهماینهرچندمیکند،شفافرامختلفبخشهایدرفرآوردهیعزتو

انر کمیسیون تصژسخنگوی اسالمی شورای مجلس خطوطری موجودی میزان همچون حوزه این در ابهاماتی کرد: یح
جایگاهها، و نفت انبارهای میان نفت، انبارهای میان نفتی فرآوردههای تحویل و عرضه نفتی، فرآوردههای لوله
انبارهای کردن مکانیزه دلیل همین به میآید پیش اختالفاتی بعضا و دارد وجود و... مصرفکننده و نفت انبارهای

استانداردسا و ضروزنفت سوخت تانکرهای میتری ملی "سامانه کامل اجرای و است وری بیشتر شفافیت به ینگ"
کرد.خواهدکمکاحتمالیفسادهایوسوءاستفادههاازیرگیوجل

سیاستفصلخبر،پویایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۵۴-۰۰/۱۱/۰۳(یژانرکمیسیوندرکشوردرنفتیهایفرآوردهیعزتووتولیدشناسیآسیب

انر کمیسیون توژسخنگوی و تولید شناسی آسیب گزارش بررسی از اسالمی شورای مجلس امروززی جلسه در کشور در نفتی های فرآورده یع
داد.خبرکمیسیوناین

گفت در نخعی تشومصطفی ضمن ایسنا با انررگو کمیسیون امروز جلسه درژیح کرد: بیان اسالمی شورای مجلس ی
ش مدیرعامل کمیسیون امروز نفترجلسه وزارت صادرات بر نظارت مدیر و نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

تو و تولید آسیبشناسی با رابطه در واصله گزارش و یافتند پیشنهادزحضور همچنین و کشور در نفتی فرآوردههای یع
گرفت.قراربررسیوبحثموردیژانرهوشمندیترمدیجامعسامانهیزراهاندا

مط زمینه این در را خود نظر مد نکات و دغدغهها نیز کمیسیون اعضای کرد: اظهار ادامه در نهایتروی در و کردند ح
بیشت بررسی مورد تخصصی کمیته در موضوع این شد بسیارمقرر چالشهای گیرد. قرار توری و تولید حوزه در یعزی

تو فرآوردههای میان اختالف بهویژه نفتی مخازفرآوردههای انبارها، در کنتزیعی سوخت، تانکرهای نفتی، خروجرن ل
بود.شدهاشارهآنهابهواصلهگزارشدرکهداردوجودمالیتخلفکشور،ازفرآورده

انر کمیسیون تصژسخنگوی ادامه در اسالمی شورای مجلس کمیسیونری باید مسائل اهمیت به توجه با کرد: یح
همچنینژانر کنند، ساماندهی را موضوع این درست اجرایی کار با نفت وزارت و دقیق نظارت و تقنینی لحاظ از ی

میت ملی سامانه تورباید و نفت انبارهای به مربوط که نفت دستی پایین و باالدستی بخش در توسطزینگ فرآورده یع
تو و تولید چراکه شود اجرایی و عملیاتی است اینزتانکرها هرچند میکند، شفاف را مختلف بخشهای در فرآورده یع

میکندکمکنفتیدههایفرآوریعتوزدربیشترشفافیتبهینگ"میترملی"سامانهکاملایاجرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.نفتوزارتقانونیتکلیفمهم
عرضه نفتی، فرآوردههای لوله خطوط موجودی میزان همچون حوزه این در ابهاماتی اکنون کرد: تاکید ادامه در وی
وجود مصرفکننده و نفت انبارهای جایگاهها، و نفت انبارهای میان نفت، انبارهای میان نفتی فرآوردههای تحویل و

استانداردسا نفت، انبارهای کردن مکانیزه لزوم دلیل همین به میآید پیش اختالفهای بعضا و تانکرهایزدارد ی
ضرو میترسوخت ملی سامانه کامل اجرای و است جلری و بیشتر شفافیت به فسادهایرگیوینگ و سوءاستفادهها از ی

کرد.خواهدکمکاحتمالی
پیامانتهای

فصلرو،نیکیبون،رتما،نفتاقتصادی،آرمانبازار،تحلیلق،رمشنیوز،فردایرخبپایگاهخبر/بازتابروزنامهمهر/تسنیم،ملت،خانهیرگزارخبدیگر:منابع
سیاست

)۱۹:۲۳-۰۰/۱۱/۰۳(سوختتانکرهاییزاستانداردساونفتانبارهایکردنمکانیزهبرمجلسیژانرکمیسیونتاکید

انر کمیسیون استانداردساژسخنگوی و نفت انبارهای کردن مکانیزه بر کمیسیون این تاکید از مجلس نفتزی انبارهای و سوخت تانکرهای ی
داد.خبرتانکرهاتوسطفرآوردهیعزتوو

انر کمیسیون سخنگوی نخعی گفتژمصطفی در اسالمی شورای مجلس خبوی پارلمانی خبرنگار با فارسرگزارگو ی
تش امروز(یکشنبهردر نشست جزئیات ش3یح مدیرعامل حضور به کمیسیون این پخشربهمن) و پاالیش ملی کت

و تولید آسیبشناسی با رابطه در واصله گزارش بررسی جهت نفت وزارت صادرات بر نظارت مدیر و نفتی فراوردههای
کرد.اشارهی،ژانرهوشمندیترمدیجامعسامانهیزراهانداپیشنهادبررسیوکشوردرنفتیفرآوردههاییعزتو

کمیته در موضوع این شد؛ مقرر و کرده بیان را خود مددنظر نکات و دغدغهها کمیسیون اعضای اینکه بیان با نخعی
بیشت بررسی مورد بسیارتخصصی چالشهای داد: ادامه گیرد، قرار توری و تولید حوزه در نفتیزی فرآوردههای یع

تو فرآوردههای میان اختالف مخازبهویژه انبارها، در کنتزیعی سوخت، تانکرهای نفتی، کشور،رن از فرآورده خروج ل
بود.شدهاشارهآنهابهواصلهگزارشدرکهداردوجودو...مالیتخلف

تص انرروی کمیسیون باید مسائل اهمیت به توجه با کرد: کارژیح با نفت وزارت و دقیق نظارت و تقنینی لحاظ از ی
میت ملی "سامانه باید همچنین کنند، ساماندهی را مهم این درست دستیراجرایی پایین و باالدستی بخش در ینگ"

تو و نفت انبارهای به مربوط که توزنفت و تولید چراکه شود اجرایی و عملیاتی است تانکرها توسط فرآورده یعزیع
است.نفتوزارتقانونیتکلیفمهماینهرچندمیکند،شفافرامختلفبخشهایدرفرآورده

انر کمیسیون فرآوردههایژسخنگوی لوله خطوط موجودی میزان همچون حوزه این در ابهاماتی اکنون گفت: مجلس ی
و نفت انبارهای جایگاهها، و نفت انبارهای میان نفت، انبارهای میان نفتی فرآوردههای تحویل و عرضه نفتی،
نفت، انبارهای کردن مکانیزه لزوم دلیل همین به میآید پیش اختالفهای بعضا و دارد وجود ... و مصرفکننده

یانرژکمیسیوندرکشوردرنفتیهایدهفرآوریعتوزوتولیدشناسیآسیبایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ضروزاستانداردسا سوخت تانکرهای میتری ملی «سامانه کامل اجرای و است جلری و بیشتر شفافیت به یرگیوینگ»
کرد.خواهدکمکاحتمالیفسادهایوسوءاستفادههااز

پیام/پایان

دانایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۱:۱۸-۰۰/۱۱/۰۳(یزددرشهروندانسوختهوشمندکارترمزیابیزبا

ش حضورمدیر مراجعه با خودروها مالکان یزد: منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی شرکت این به باری به نسبت سوختزکت کارت رمز یابی
کنند.اقدامخود

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا انتظاری عبدالرضا یزد، خودرکز سوخت کارت رمز که خودرو محترم مالکین گفت: ی
مدا داشتن دست در با میتوانند اند، کرده وارد اشتباه یا و فراموش بررا جمله از مالکیتی و هویتی خودرو،رک سبز گ

داشتن صورت در و نقلیه وسیله کارت سوخت، کارت مالک، شناسنامه یا ملی موکارت ناحیه ساختمان به یزکرکالتنامه
کنند.مراجعهیزدمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترش

بلوار در واقع ساختمان این به مراجعه با افراد این افزود: ررشه17وی پل جنب رسالت چهارراه بهرشه17گذرویور، یور
حضو بارصورت درخواست بازی به نسبت و ارائه را خود سوخت کارت رمز اقدامزیابی خود کارت شده قفل رمز یابی

کنند.
ش مشترمدیر به خدمات ارائه برای اول مرحله در داد: ادامه یزد منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی تکرکت و یمریان

م ناحیه در سوخت کارت رمز حذف دستگاه استان، در رجوع صورتزکرارباب تالشهای طی و مستقر یزد منطقه ی
به مجهز منطقه این پوشش تحت نواحی دیگر زودی به سوخت هوشمند سامانه واحد در همکاران توسط گرفته

میشوند.رمزحذفدستگاه
حضورانتظا مراجعه با فقط المثنی سوخت کارت درخواست داشت: اظهار مداری همراه به خودرو مالک شناساییری ک

پلیس+ دفاتر به را10خودو خود کارت صدور روند میتوانند المثنی سوخت کارت کنندگان نام ثبت و است پذیر امکان
کنند.یرپیگیwww.epolice.irسایتاز

بر بالغ استان سطح در گفت: سوخت110وی هوشمند سامانه به متصل فعال نفتی فرآوردههای عرضه جایگاه باب
میباشند.یزدجهانیمیراثودارالعبادهشهریززعشهروندانبهرسانیسوختآمادهکهداردوجود

فردایزدیرخبپایگاهدیگر:منابع

سوختهایتانکریدسازاستاندارونفتهایانباردنکرهمکانیزبرمجلسیانرژکمیسیونکیدتاس:فار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۰۰-۰۰/۱۱/۰۴(گاههاونیرسوختسبددرگازسهم

ط از که افزوده ارزش ایجاد مبتنیبر و سرمایهمحور نگاه میخوانیم: ایران روزنامه یادداشت در ایرنا- پیادهسارتهران- بززیق پروژههای وری گ
میکند.دنبالراشگرفیدستاوردهایًابعضومتعدداهدافمییابد،بروزکوچک

ابراهیمی نوشت:محمد ایران روزنامه در یادداشتی در بهمن چهارم نفت، کشورکارشناس در ها پروژه از جنس این
گا میادین توسعه نظیر پروژهها برخی در را آن میتوان اما است، کمیاب حوزهها برخی در پروژهزاگرچه کرد. ردیابی ی

گا میدان سرمایهگذازتوسعه قبیل این از یکی جنوبی پارس تولیدری کمبودها، و معضالت برخی وجود با که یهاست
است.دادهافزایشمالحظهایقابلبهطورراکرمشتمیداناینازکشورگاز

انر سبد در گاز سهم میزان رسمی آمارهای حدودژبنابر حاضر حال در کشور فسیلی م۷۴ی که است برزدرصد درصد۷۰ید
ط اجرای مدد به سبد این گازحهایراز میدان در مشتزیربنایی تأمینری جنوبی پارس تولیدات محل از قطر کشور با ک

ذات گاز، تولید افزایش تأثیمیشود.این میتوانرگذارًا را مؤلفهها این دامنه دارد. کشور اقتصادی مؤلفههای بر باالیی ی
تع و شناسایی «داخلی» و «بینالمللی» بخش دو افزایشردر از منتج بینالمللی جنبههای در ما کشور کرد.اگرچه یف

تأثی جهانی معامالت و صادرات نظیر گاز کمترگذارتولید تأثیراتری و جنبهها از براحتی نمیتوان اما دارد و داشته ی
پوشید.چشمتولیدافزایشاینازناشی«داخلی»وسیع

ط تکمیل و اجرا به بخشیدن سرعت در میتوان را تأثیرات بهراین گازرسانی روستاها، و محروم مناطق به گازرسانی ح
تجا و مسکونی قبیل از مصرف مختلف بزربخشهای و کوچک واحدهای به سوخت عرضه بزری، خیلی و صنعتیرگ گ

استرات بخشهای برای خوراک تأمین بهرهبرداژکشور، ظرفیت افزایش و پاالیشگاهها و پتروشیمیها مانند وریک ی
کرد.جستوجودیگرمواردوگربزشهرهایدربخصوصCNGجایگاههایتوسعه

نیر به گازرسانی افزایش ثمرات، و توفیقات دیگر برواز بالغ حاضر حال در است. ب۹۰گاهها درردرصد کشور ق
توونیر مقوله لذا و میشود تولید حرارتی نیرزگاههای بخش فعالیت استمرار برای سوخت اهمیتویع حائز کشور، گاهی

نیرز تأسیسات مصرفی «سوخت نوع به اشاره «حرارتی» از منظور است. الکتویادی تولید برای برگاهی» و قریسیته
است.

نیر در عمده سوخت سه حاضر حال در کلی طور «نفتوبه و «گازوئیل» از عبارتند که میشود مصرف حرارتی گاههای
ت طبیعی». «گاز و کردهرکوره» تجربه را تغییراتی اخیر سالهای طول در زمانی مختلف مقاطع در سوختها این کیب

است.برانگیختهجامعهعمومیافکارسطحدرنیزرامهمیحساسیتهایًابعضو
نیر مصرفی گاز میزان موجود آمارهای سالوبراساس آبانماه در که کشور حدود۱۳۹۹گاههای میلیون۴.۹۰۰در

سال آبان در بود، حدود۱۴۰۰مترمکعب در۵.۷۰۰به گاز بیشتر تأمین نشاندهنده که است رسیده مکعب متر میلیون
نیر بخش در گاز مصرف افزایش این است. بوده گذشته سال مشابه مقطع با واجدوقیاس ناحیه دو از حداقل گاهی

محیط بر آن مساعد تأثیرات ناحیه از ابتدا است. مثبت دیگزتأثیرات و ناحیهجلریست از اقتصادیرگیوی ضرر از ی
مایع.سوختانواعمصرفبابت

۱
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جایگ نتیجه که اقتصادی نیرزضرر مصرف در مایع سوخت فرآوردههایوینی دولت که میشود واقع آنگاهی است گاهها
واقعی قیمتهای به را گازوئیل) و کوره (نفت فوق شده پاالیش فومث(نفتی شباًل از خر) پاالیشی یریدارکتهای

نیر اختیار در اندک بسیار قیمتهای به را آن اما حسابداوکرده ضرر واقع در مابهالتفاوت این و میدهد قرار یرگاهها
نیر در مایع سوخت مصرف از دولت اقتصادی ضرر البته است. فرایند درواین و نمیشود خالصه جا همین به گاهها

میکند.مالیینهزهمتحملرادولتنیزیارانهایقربیعزتوقالبدرقربتولیدعملیاتیفرایندامتداد
سرمایهگذا بر مبتنی سیاستهای اتخاذ با تا میکند متقاعد را دولت وضعیت این بودن دررنامطلوب فعالیت و ی

مایع سوختهای مصرف از الزم لجستیکی بسترهای ارائه و گاز تولید ظرفیت افزایش رویکرد با عمرانی پروژههای
دهد.سوقطبیعیگازمصرفسمتبهراصنایعسایروگاههاونیروبکاهد

بسیار مثبت تبعات و آثار شد؛ ذکر چنانکه کشور مصرفی سوخت سبد از آن سهم افزایش و گاز تولید افزایش این
محیط اقتصادی، بخشهای در را قابلتوجهی و وارداتزمهم کاهش کلی طور به میگذارد. برجای و... اجتماعی یستی،

جایگ از ناشی اقتصادی مالحظه قابل صرفهجویی نفتی، فرآوردههای صادرات ساالنه درآمد افزایش کاهشزو و ینی
توسعه ضزواردات، افزایش کشور، نقاط اقصی در اقتصادی رونق افزایش و صنعتی عرضهریرساختهای ایمنی یب

برشمرد.جملهاینازمیتوانراکشورمصرفییژانرسبددرگازسهمارتقایویژانر
ایرانروزنامهمنبع:

ایرانروزنامهدیگر:منابع

)۰۸:۵۶-۰۰/۱۱/۰۴(شدکرمانشاهصنایعوCNGجایگاههایفعالیتدرمحدودیتاعمالموجبگازمصرفافزایش

ش عامل جایگاههایرمدیر بر فعالیت در محدودیت خانگی، بخش در گاز مصرف افزایش و هوا برودت دلیل به گفت: کرمانشاه استان گاز کت
است.شدهاعمالهمسیمانوپتروشیمیگاه،ونیرهمچونعمدهصنایعوسیانجی

شهبا گفتزسیروس در امروز جایگاههایوی از برخی در گاز قطعی خصوص در کرمانشاه، در فارس خبرنگار با CNGگو
به استان در گاز روزانه مصرف میانگین هوا برودت به توجه با داشت: اظهار استان، که14در رسیده مترمکعب میلیون

حدود گذشته؛ سال در مشابه مدت به بهصورت15نسبت مگر نداشتهایم گاز قطعی البته میدهد، نشان افزایش درصد
است.شدهرفعهمکارانحضوربابهسرعتآنهمکهاستبودهکنتوریاگالتوررزدگییخعلتبهموردی

روزهای در گاز مصرف افزایش داد: ادامه است، باال االن شدید سرمای دلیل به خانگی گاز مصرف اینکه بیان با وی
جل برای را راهکارهای که شد سبب مشترگیواخیر؛ گاز قطع و فشار افت از کارری دستور در خانگی بخش ویژه به کان

دهیم.قرار
ش عامل جلرمدیر منظور به راستا همین در افزود: کرمانشاه استان گاز خانگیرگیوکت بخش گاز قطعی از ی

است.شدهاعمالاستانسیانجیجایگاههایوعمدهصنایعدرمحدودیتهایی

گاههاونیرسوختسبددرگازسهمایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گاز افزود: همچون30وی عمده صنایع برای محدودیتها این البته شده، قطع استان سیانجی جایگاههای از درصد
است.شدهاعمالهمسیمانوپتروشیمیگاه،ونیر

وجودزشهبا به اشاره با مشت650ی شرهزار این مجموعه تالش گفت: استان، در طبیعی گاز کننده مصرف کترک
مشت به مطلوب مشترخدماترسانی از راستا این در که است مختلف بخشهای در خانگیرکان بخش خصوص به کان

دا (رتقاضا مصرف الگوی رعایت همچنین و بهینه مصرف رعایت به نسبت کردن21الی18یم کم با سانتیگراد) درجه
کنند.همراهیراماگرمایشیسیستمدمایدرجهیک

پپیام/انتهای

)۰۹:۴۵-۰۰/۱۱/۰۴(بحرانیشرایطازراهکارعبوریژانرمصرفدرصرفهجوییگاهها/ونیرسوختتامینازنگرانکنندهآمار

نیر خانگیوذخایر بخش در گاز نجومی مصرف ادامه و دارند مایع سوخت روز هشت حدود برای موجود، شرایط تداوم صورت در گاهی
کند.مهیارایژانرتامینبحرانایجادزمینهمیتواند

خب اقتصادی خبرنگار گزارش ادامهرگزاربه همچنان و شد حاکم کشور بر پیش هفته از که گسترده سرمای موج فارس، ی
مرز به خانگی گاز مصرف مرزهای تا شد سبب و700دارد، برسد روز یک در مکعب متر تارمیلیون مصرفرکورد یخی

شود.جاجابهاخیرسالهایطولدربارچندمینبرایمسکونیواحدهایدرگاز
بز از یکی ایران اینکه وجود گارگتربا منابع دارنده کشورهای سرسامزین مصرف حاضر حال در اما میرود شمار به ی

مشت بهرآورد نزدیک خانگی و80کان کرده مشغول خود به را کشور میادین از طبیعی گاز استخراج ظرفیت درصد
است.آوردهوجودبهدیگربخشهایسوختتامینبرایراگستردهایمشکالت

مهمت از یکی اساس این مشتربر باالی مصرف از ناشی شده ایجاد مشکالت سوخترین تامین در ناتوانی گاز خانگی کان
ب تولید آخرواحدهای اساس بر حاضر حال در است. کشور برق و آب صنعت ماهانه آمار ظرفیت83.3قرین از درصد

نیر نیرواسمی قالب در کشور بخاوگاههای گارگاههای تزی، سیکل وابستگیری، طبیعی گاز به پراکنده تولید و کیبی
میشود.تامینیقرطاینازآنهانیازموردسوختودارند

میشودتامینگاههاونیرطبیعیگازنیازدرصد25*
نیر سوخت تامین تا شده سبب اخیر روزهای در خانگی گاز مصرف نجومی افزایش شده، ذکر نکات به توجه گاههاوبا

نیر واحدهای از آمده بدست اطالعات استناد به اساس این بر شود. مواجه جدی چالش روزهایوبا در کشور، گاهی
نیر واحدهای به تحویلی طبیعی گاز سهم خانگی، گاز مصرف چشمگیر افزایش و هوا برودت به توجه با گاهیواخیر

است.رسیدهروزدرمکعبمترمیلیون50ازکمتربهوکردهپیداکاهش
نیر واحدهای اسمی نیاز که حالیست در عادیواین شرایطی در کشور با205گاهی و میشود برآورد مکعب متر میلیون

مزا با مقابله معابر، روشنایی تعدیل نظیر، شده انجام فنی اینراقدامات فعالیتها سایر و ارز رمز استخراج غیرمجاز ع

شدمانشاهکرصنایعوCNGجایگاههایلیتفعادرمحدودیتاعمالموجبگازمصرفایشافزس:فار|خبرخبرادامهادامه
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به تنها199نیاز اخیر روزهای در دیگر عبارت به است. رسیده روز در طبیعی گاز مکعب متر گاز25میلیون نیاز از درصد
است.شدهتحویلآنهابهگاهیونیرواحدهایطبیعی

ب مصرف نیاز از حاضر حال در که است آن بیانگر آمار بهراین نزدیک طبیعی40ق گاز تنها شده ثبت مگاواتی هزار
تولید ب10برای مگاوات نیررهزار به بوق مابقی و میرسد ازرگاهها استفاده با حرارتی تولید واحدهای و شده تولید ق

میشود.کشورقربشبکهوارداست،کورهنفتوگازوئیلعمدتاکهمایعسوخت
دارندمایعسوختروز8برایفقطگاههاونیر*ذخایر

جایگ در تامل قابل نیرزنکته در طبیعی گاز جای به مایع سوخت ووینی ضرر بر عالوه کشور وزگاههای اقتصادی یان
میشود.همراهیربسیایهایردشواباکهاستزمستانفصلدرسوختنوعاینتامینموضوعمحیطی،یستز

حاضر حال در فارس، اقتصادی خبرنگار توسط آمده دست به اطالعات اساس مایع70بر سوخت ذخایر از درصد
تنهاونیر و است شده خالی کوره نفت و گازوئیل جمله از کشور مخا30گاههای این از درزدرصد استفاده قابلیت ن
ازونیر تفضیلی طور به است. دارا را کشور مخا3600گاههای ظرفیت لیتر نیرزمیلیون مایع سوخت کشور،ون گاههای

است.مایعسوختدارایذخایراینازلیترمیلیون1000ازبیشترکمی
دشوا شرایطی این ابتدایردر و دیماه پایانی روزهای در نیز آن تامین روند تا شده سبب مایع سوخت تامین شرایط ی

کند.نزوللیترمیلیون24بهلیترمیلیون39ازوشودمواجهدرصدی40کاهشبا1400سالماهبهمن
گاز نشدن تامین روند ادامه یعنی موجود شرایط تداوم با که است آن بیانکننده شده ذکر اطالعات دادن قرار هم کنار

نیر مایع سوخت ذخایر مایع، سوخت رسیدن کند روند همچنین و ازوطبیعی کمتر تا امروز از کشور دیگر8گاههای روز
ناترا جبران بزتوان شبکه آن از پس و دارند را طبیعی گاز ناتراری با کشور بیسابقهزق یعنی30ی مگاواتی برابر2هزار

میشود.مواجهسوختکمبوددلیلبهباراینتابستانفصلدردادهخریزناترا
بحرانیشرایطازسالمتعبورعاملیژانرمصرفدر*صرفهجویی

کنت تقاضای عاجزانه مردم از نیرو وزارت مسووالن رابطه، این انرردر مصرف دارندژل را موجزی یک فعلی شرایط با یرا
کند.فراهمراگستردهقربقطعزمینهمیتوانددیگرپیاپیسرمای

انر حوزه کارشناس کاظمی، عادل این، بر انرژعالوه حوزه در بحرانی آمده وجود به «شرایط است: معتقد کشورژی ی
متنوعسا جمله از مدت بلند انرزراهکارهای سبد بهژی مردم توجه شرایط از گذار راه تنها مدت کوتاه در اما دارد ی

است.»حتمیسردهواییرپایداصورتدرگازوقربقطعیصورتاینغیردراست،جوییصرفهوبهینهمصرف
انر مصرف آمار به توجه فارس، گزارش نیرژبه واحدهای نیاز تامین همچنین و ویژهایوی و بحرانی شرایط بیانگر گاهی

انر مصرف در صرفهجویی مسئله دیگر زمانهای سایر از بیشتر که وزارتژاست که حالیست در این میشود. یادآور را ی
برنامه بلندمدت و میانمدت در فعلی شرایط از خروج برای باید نیرو و اتکازیرنفت با تا باشند داشته توجهی قابل ی

بهینهسا جمله از راهکارهایی انرزبه مصرف ساژی متنوع انرزی، سبد نیرژی انروی توسعه و کشور وژگاههای اتمی ی
شود.مهیابحرانیشرایطاتمامزمینهتجدیدپذیر

پیام/انتهای

انیبحرایطشرازعبوراهکارریانرژمصرفدرفهجوییگاهها/صرونیرسوختتامینازانکنندهنگرآمارس:فار|خبرخبرادامهادامه
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/۰۰/۱۱(یارددرشناوریکتوسطقاچاقسوختلیترهزار50تخلیهگان/زهرمدرپرونده5قاچاقچیانمیلیاردی240یمهرج
۰۴-۱۰:۲۷(

تعرمدی سازمان عمومی روابط جزکل از حکومتی و240یمهریرات تخلفرمیلیون927میلیارد احراز از پس قاچاقچیان استان5یالی در پرونده
داد.خبرگانزهرم

خب گزارش عسکرگزاربه محسن بندرعباس، از فارس دری با گفت: امروز صبح کاالری قاچاق با مبارزه اداره گزارش یافت
د پایگاه ارز کشفرو مورد در قشم و255یابانی گوشی500هزار دستگاه یک تعداد و نفتگاز نوع از نفتی فرآورده لیتر

ورث اس پی جی دستگاه یک و شمار لیتر دستگاه چهار و روبین پمپ دستگاه ده و فروند2یا یک از سیم بی دستگاه
تجا تعرلنج کننده رسیدگی شعبه در پرونده هرمزی، استان تخلف،زیرات احراز از پس و گرفت قرار بررسی مورد گان

شد.محکومنقدیجزاییالرمیلیون533ومیلیارد114پرداختبهمتهم
تعرمدی سازمان عمومی روابط قاچاقزکل پرونده به رسیدگی از همچنین حکومتی و100یرات در398هزار نفتگاز لیتر

هرم شزاستان توسط گزارش با تخلف این پرونده افزود: و داد خبر هرمرگان منطقه نفتی فراوردههای پخش گانزکت
تع در سوخت عرضه جایگاه یک مباشرت مورد تخلف،زدر احراز و رسیدگی از پس و تشکیل بندرعباس شهرستان یرات

شد.صادرمتهمبراینقدییمهرجیالرمیلیون474ومیلیارد41پرداختبهحکم
از سواستفاده پرونده به رسیدگی مورد در ش38وی داشت: اظهار سوخت، نفتیرکارت فرآوردههای پخش ملی کت

هرم تخلفزمنطقه سوخت، کارت تراکنشهای با آن تطابق و دوربین تصاویر بازبینی از پس تخلف، این مورد در گان
مجازرسوختگی غیر و443ی از86هزار استفاده با جایگاه عوامل توسط نفتگاز و38لیتر مهاجر سوخت کارت فقره
تورسوختگی کددار ماشین در نظر مورد کارتهای فروشندگیزی عوامل توسط جزء کنندگان مصرف برای فرآورده یع

پرداخت به را متهم کارشناسان، نظر براساس کننده رسیدگی شعبه و کشف و35مذکور جزایرمیلیون324میلیارد یال
کرد.محکومنقدی
درعسک پایگاه گزارش از همچنین گفت:ری و داد خبر شناور فروند یک توقیف خصوص در میناب شهرستان یابانی

د گزارش مأموربراساس مشاهده با شناور این ناخدای دریافتی، سطح در قاچاق سوخت تخلیه به اقدام کهرین کرده یا
سوخت مقدار شده انجام کارشناسی تخلف50مطابق کننده رسیدگی شعبه اساس همین بر که شده گزارش لیتر هزار

کرد.صادرمتهمبراینقدیجزایعنوانبهیالرمیلیون967ومیلیارد31پرداختبهحکمواعالممحرزرا
مدی گفته به تعربنا سازمان عمومی روابط قاچاقزکل عامل و30یرات، پلیس500هزار گزارش با یارانهای نفتگاز لیتر

شد.محکومیالرمیلیون629ومیلیارد17پرداختبهمینابشهرستاناقتصادیامنیت
ق/88055پیام/انتهای

۱۴۰۰/۱۱/۰۴ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۵
۱۴۰۰/۱۱/۰۴

http://www.newswire.ir/LIUPUGRS


/۰۰(شدگانهسوزوداردبیلاستاندرعمومیخودروی3100ازبیشاردبیل:منطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
۱۱/۰۴-۱۰:۵۰(

ش مدیر طرایسنا/اردبیل اجرای آغاز زمان از گفت: اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی درکت رایگان خودروهایوح کردن گانهسوز
شد.گانهسوزودمنطقهسطحدرخودرو100وهزار3ازبیشتاکنون،عمومی

تاکنون کرد: اظهار خبرنگاران جمع در بهمن چهارم مدنی حجت و3سید سامانه893هزار در خودرو دستگاه
GCR.niopdc.irد به تبدیل تعدادوبرای این از که کردهاند ثبتنام منطقه سطح در و3گانهسوز خودرو118هزار

هستند.تبدیلصفدردیگرخودرویدستگاه775وشدندگانهسوزود
د آغاز به اشاره با طووی افزود: اینترنتی مسافربر خودروهای کردن بهرگانهسوز شخصی بر مسافر خودروهای تبدیل ح

حدودود آن اساس بر و است شده شروع قبل ماههای از یارانه اعطای و پرمصرف ماشینهای اولویت با 75گانهسوز
میشود.پرداختدولتییارانهبهصورتتبدیلینهزهازدرصد

ط شامل خودروهای برای داد: ادامه طرمدنی این از استفاده بودن شرایط واجد پیامک مالکانرح، و میشود ارسال ح
نوبتگی و ثبتنام به نسبت شده، اشاره سایت به مراجعه با میتوانند کارخودروها در اقدامری تبدیل، مجاز گاههای

کنند.
پیامانتهای

)۱۱:۳۶-۰۰/۱۱/۰۴(کشوردرسوختتامینوضعیتینرآخ

در سیلآسا بارانهای و برف سنگین بارش به توجه با و بوده بیسابقه اخیر سال چند طی کشور، نقاط برخی در گذشته روزهای در هوا برودت
ازربسیا برخی در تردد امکان و است شده بسته روستایی راههای حتی و مواصالتی مسیرهای از بعضی شمالغرب، و غربی استانهای از ی

ش اعالم طبق حال این با ندارد. وجود سوخترنقاط و ندارد وجود سوخت کمبود کشور از نقطهای هیچ در نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
است.شدهتأمیننیزسختگذرنقاطدرروستاییاننیازمورد

سال ابتدای از ایسنا، گزارش روزانه1400به میانگین بهطور بن86تاکنون لیتر کهزمیلیون است شده مصرف کشور در ین
با پارسال مشابه مدت به توجه با رقم رشد74.7این مصرف، لیتر مصرف15میلیون میانگین میدهد. نشان درصدی

بن حدودزروزانه به دیماه در کشور گذشته89.9ین سال مشابه مدت در رقم این که رسید لیتر 76)99دی(میلیون
یافت.خواهدافزایشهمبازسالپایانیروزهایبهشدننزدیکبهتوجهباوبودلیترمیلیون

روزانه میانگین بهطور آذرماه پایان تا امسال ابتدای از تو5100همچنین کشور در نیز مایع گاز مصرفزتن شد، یع
روزانه امسال دیماه در مایع روزانه5700گاز میانگین بهصورت دیماه ماه دی در همچنین بود، لیتر8.8تن میلیون

بود.لیترمیلیون3.8سالابتدایازمیانگینبهصورتکهشدیعزتوکشوردرنفتسفید
غیرنیر نفتگاز مصرف روزانهومیزان امسال ابتدای از نیز کشور در دیماه76گاهی در رقم این که بوده لیتر میلیون
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است.بودهلیترمیلیون77روزانهمیانگینبهصورتامسال
استانهای جمله از نقاط برخی در و برف شدید بارش با کشور نقاط بیشتر در گذشته هفته در که است حالی در آمار این

اینزهرم با اما بودیم روبهرو سیل و باران بیسابقه بارش با فارس و بوشهر و کرمان جنوب بلوچستان، و سیستان گان،
ش مدیرعامل - کرمی ویس کرامت که آنطور ذخیرهسارحال با کرده اعالم نفتی فرآوردههای پخش ملی مناسبزکت ی

نشدیم.مواجهخودروهاموردنیازسوختوپختوپزگرمایشی،سوختتأمیندرمشکلیهیچباسوخت،
نیر در وی، گفته نیروبه به زمستانی سوخترسانی آن بر افزون نیز ها دروگاه شد. انجام مستمر بهصورت نیز گاهها

و میرود باال بهشدت خانگی گاز مصرف که نیررزمستان سوخت میزند، گازوکورد قطع مشمول که صنایعی نیز و گاهها
میشود.ینزجایگ)تمازوو(گازوئیلدومسوختباسیمانکارخانههایجملهازمیشوند،طبیعی

نیر به مدیوسوخترسانی با و داشت استمرار امسال سخت شرایط در نیزرگاهها نیرو وزارت توسط مصرف صحیح یت
است.شدهتولیدکشوردرپایداربهصورتقربونیامدهبهوجودکشوردرقربتأمینزمینهدرمشکلیتاکنون

ش ذخیرهسارمدیرعامل مناسب وضع از نفتی فرآوردههای پخش ملی دادزکت خبر کشور نفت انبارهای در سوخت ی
بن ذخایر وضع گفت: بنزو سوخت مصرف اگرچه و است مناسب کشور فرآوردههای دیگر و گازوئیل بهزین، توجه با ین

بن تأمین بر افزون میکنیم تالش اما باالست، هوا برودت ذخیرهسازشرایط کشور، روزانه موردنیاز برایزین مناسب ی
باشیم.هموطناننیازپاسخگوییزنوروتعطیالتدربتوانیمتادهیمانجامنیزرانوروزعیدایام

پیامانتهای

مانفتاقتصادی،آرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۱۷-۰۰/۱۱/۰۴(گلستاندرخودرودستگاه4775شدنگازسوزجویی؛صرفههدفبا

رسید.دستگاه775وهزار4بهگلستاندرشدهگازسوزخودروهایشمار

خب گزارش مرگزاربه وسیما صدا شری سیانجی جایگاههای امور رئیس ، گلستان نفتیرکز فرآوردههای پخش ملی کت
ط اجرای ابتدای از گفت: گلستان درمنطقه تیرماهوح (ابتدای سبک عمومی نقل و حمل خودروهای کردن سوز گانه

شدند.سوزگانهودگلستاناستاندرخودرو775وهزار4)،1399
ط گفت: حقانی برایرمحمود نیاز مورد منابع و اجراست حال در اینترنتی و آژانس مسافربر خودروهای کردن گازسوز ح

میشود.تامینگازباآنینیزجایگومایعسوختمصرفدرصرفهجوییمحلازنیزحرطایناجرای
د فعلی شرایط در اینکه بیان با بهووی نزدیک خودرو هر کردن ه10گانهسوز تومان هزمیلیون این افزود: دارد، ینهزینه

سقف تا و بوده رایگان کامل وانت و تاکسی عمومی خودروهای ه80برای تاکسیهایزدرصد و آژانسها برای نیز ینهها
است.کردهتقبلنفتوزارترااینترنتی

کا یازده افزود: درحقانی عملیات منطقه سطح در الزم مجوزهای دارای و تخصصی راوگاه خودروها کردن سوز گانه

کشوردرسوختتامینوضعیتینآخرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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دارند.برعهده
بینشه مسافربرهای و آژانسها اینترنتی، تاکسیهای گفت: طروی از روستایی و بهری کشور وزارت که فهرستی یق

اولویت اساس بر نیز شخصی مسافربرهای سایر برای آینده در دارد احتمال و شد خواهند تبدیل کرده، ارائه نفت وزارت
شود.فراهمشدنگانهسوزودامکانبودن،پرمصرف

ش سیانجی جایگاههای امور نوبتررئیس اعالم انتظار در به اشاره با گلستان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
و255بودن آژانس مسافربر خودروهای و عمومی تاکسیهای مالکان جمله از متقاضیان افزود: دیگر خودرو دستگاه

آدرس به اینترنتی سامانه به مراجعه با میتوانند نوبتگیGCR.NIOPDC.IRاینترنتی و نهایی را خود کنند.رثبتنام ی

گلستاندرخودرودستگاه4775شدنسوزگازسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

باشدنفتوزارتنخستاولویتعملیاتی،مناطقانسانینیرویدرانگیزهایجادنکنید؛فراموشرانفتعملیاتیکنانرکا
)۰۰/۱۱/۰۳-۱۵:۰۷(

نیروی اول وهله در تا است نیاز شود، برده درست بهره اسالمی ایران توسعه و رشد مسیر در کشور در نفت خدادادی ثروت از است قرار اگر
باشند.برخوردارالزمخاطرآرامشوپشتوانهازعملیاتیمناطقدرویژهبهآندرشاغلانسانی

آنالیننفت|نفتصنعتعملیاتیپرسنل
آ انررشیدا و نفت کارشناس پور حضورژیایی مرهون کشور گاز و نفت صنعت | آنالین نفت اختصاصی | پژوهشگر و ی

ت سخت در که است متعهدی و متخصص انسانی تحرنیروی شرایط چرین بایدریمی و اند چرخانده را نفت صنعت خ
شود.برآوردهآنانحقبههایخواستهونیازها

و ها سختی زحمات، که است موضوع این بیانگر همواره گذشته نفت صنعت انسانی نیروی حوزه بر گذشته از آنچه
کاردشوا معیشتی و شغلی های شری مدیرکنان و بوده روبرو فراوانی های چالش با کشور، از حیاتی بخش این یتریف
اند.دادهقرارکاردستوردرراراهایندریزانداسنگگوناگونهایبهانهبهمختلفهای

سخت بسیار شرایط با عملیاتی مناطق حوزه در هم آن نفت، صنعت انسانی نیروی صیانت و حفظ برای راستی به اما
شود؟اندیشیدهبایدتمهیداتیچهجغرافیایی،وشغلی

یکی دستمزد و حقوق مسائل و رفاهیات حوزه در آنها صحیح اجرای به نظارت و قوانین درست اجرای رسد می نظر به
گیرد.قرارمدنظرتواندمینفتوزارتکالنیترمدیوجدیددولتدرکهباشدموضوعاتیینربهتاز

کا مزایای و حقوق افزایش موضوع مدربازبینی تعدیل بخش در تسهیالت بحث عملیاتی، مناطق در تحصیلیرکنان ک
کارکا مزایای در تمایز وجه ایجاد مناطق، این امکان،رکنان صورت در همچنین و تهران ستاد با عملیاتی مناطق کنان
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تدابی مناراندیشیدن ساخت حوزه در طزی قالب در مسکونی شهرل یا ملی مسکن ازرح تواند می مسکونی، های ک
شود.اجراقابلنفتمحترمیرزومستقیمدستورباکهباشدمواردیجمله

است نیاز شود، برده درست بهره اسالمی ایران توسعه و رشد مسیر در کشور در نفت خدادادی ثروت از است قرار اگر
و باشند برخوردار الزم خاطر آرامش و پشتوانه از عملیاتی مناطق در ویژه به آن در شاغل انسانی نیروی اول وهله در تا

برنامه تا شود فراهم شرایطی آن، در الزم انگیزه ایجاد نفتزیربا حوزه به آن اعظم بخش که کشور اقتصادی های ی
شود.عملیاتیاستوابستهکشورگازو

استراترمامو و ملی های پروژه اتمام و اجرا در نفت وزارت سنگین برنامهژیت و ساززیریک داشتن برای مناسبوی کار
آن منافع پذیرد، صورت درستی به اگر عملیاتی مناطق در حاضر و متخصص انسانی نیروی در انگیزه ایجاد خصوص در

مدی اراده و عزم با تنها مهم این و شد خواهد لمس کشور معیشتی و اقتصادی های بخش تمامی صنعتردر کالن یت
شد.خواهدمحققنظارتیوقانونگذارهایدستگاهحمایتونفت

بخشو این در انگیزه افزایش راه سد دلیل بی نظارتی اندازهای دست و مورد بی حقوقی موانع باشد قرار اگر گرنه
کا نمایانراز خوبی به ملی ثروت تولید در آن تاثیر که بود خواهیم ای عدیده مشکالت شاهد شود نفت صنعت کنان

شد.خواهد

/۰۰/۱۱(نداردوجودسوختکمبودکشورازنقطهایهیچدرداد؛اطمیناننفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیرعامل
۰۳-۱۵:۱۴(

ش ذخیرهسارمدیرعامل به توجه با داد: اطمینان نفتی فرآوردههای پخش ملی شرایطزکت به توجه با و سرما فصل آغاز از پیش مناسب یهای
است.شدهتأمیننیزسختگذرنقاطدرروستاییاننیازموردسوختونداردوجودسوختکمبودکشورازنقطهایهیچدرجوی،حاد

و است بوده بیسابقه گذشته سال چند در نقاط، برخی در اخیر روزهای در کشور هوای برودت شانا، خبرنگار گزارش به
بسیا در سیلآسا بارانهای و برف سنگین بارش به توجه استانهایربا جمله از کشور شمالغرب و غربی استانهای از ی

بسته روستایی راههای حتی و مواصالتی مسیرهای از بعضی همدان و کرمانشاه لرستان، شرقی، آذربایجان کردستان،
ندارد.وجودنقاطازبرخیدرترددامکانواستشده

شبانهرورش عادی سوخترسانی بر افزون گذشته، سالهای همچون نفتی فرآوردههای پخش ملی پیشزکت خود، ی
ذخیرهسا به نسبت سرما فصل آغاز بهزاز توجه با و است کرده اقدام سختگذر مناطق و نفت انبارهای در سوخت ی

بهزذخیرهسا نسبت جوی، شرایط ادامه صورت در تا دارد را آمادگی این نفت، انبارهای در انجامشده مناسب یهای
کند.اقداممصرفحوزههایهمهدرهموطنانموردنیازسوختتأمین

گفت در ویسکرمی شوکرامت این در انجامشده اقدامهای درباره شانا خبرنگار با بهرگو مطلوب سوخترسانی برای کت
برنامه هرساله روال طبق گفت: کشور نقاط استزیرتمامی شده آغاز پیش ماهها از روستانشینان سوخت تأمین برای ی

باشدنفتتاروزنخستاولویتعملیاتی،مناطقانسانینیرویدرهانگیزایجادآنالین:نفت|خبرخبرادامهادامه
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اعتبا بهصورت را سفید نفت سوخت ذخیرهرو ندارد، وجود تردد امکان که فروشندگیهایی در که میدهیم تحویل ی
همکا در استانها همه در ما عملیاتی مدیران ایام این در استاندارکنند. با درری خدماترسان دستگاههای دیگر و ی

مدی شرجلسات شهرستانها و استانها بحران برنامهریت و میکنند سوختزیرکت تا میدهند انجام را الزم یهای
گرمایشی حوزه تا حملونقل از بخشها همه در مصرفکنندگان به(موردنیاز که را عشایرنشین) و روستایی مناطق

کنند.تأمینندارند،دسترسییرشهگازشبکه
گازشان که صنایعی سوخت تأمین گفت: برفی استانهای در بهویژه مردم موردنیاز مایع گاز تأمین به اشاره با وی

برنامه در که است مواردی دیگر از هستند، مایع سوخت متقاضی و شده عملیاتیزیرقطع مناطق و ستاد روزانه یهای
همکارش در چه و مدیرکت کل اداره جمله از خدماترسان دستگاههای دیگر با استانداری بحران برنامهریت یزیریها
میشود.اجراییو

گذشتکهسختیهفتهدربخشهاتمامیموردنیازسوختتأمین
ش بارمدیرعامل کشور نقاط بیشتر در بودیم، روبهرو آن با که سختی هفته در گفت: نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

هرم استانهای جمله از نقاط برخی در و برف شدید فارسزبارش و بوشهر و کرمان جنوب بلوچستان، و سیستان گان،
ذخیرهسا با خوشبختانه که بودیم روبهرو سیل و باران بیسابقه بارش تأمینزبا در مشکلی هیچ با سوخت، مناسب ی

نبودیم.مواجهخودروهاموردنیازسوختوپختوپزگرمایشی،سوخت
شبانهرو خدمات به اشاره با کازویسکرمی شری شرکنان عوامل نفتی، فرآوردههای پخش ملی ورکت حملونقل کتهای

دستاند تمامی تالش با خوشبختانه افزود: نفتکشها سختکوش کنارررانندگان در کشور سوخت تأمین زنجیره کاران
شبانهرو و مستمر ذخیرهسازعملیات و حملونقل بخش موردنیاز نفتگاز تأمین در کشور، سوخت تأمین سوختزی ی

سیلند تأسیسات و نفت انبارهای کمترپردر با که خورد رقم شرایطی مایع، گاز سوخترسانیرکنی حوزه در مشکل ین
بودیم.روبهروبودند،شدهبحراندچارکهمناطقیدر

ذخیرهسا به اشاره با ذخیرهسازوی و سختگذر نقاط در بهویژه روستاها در سفید نفت مناسب انبارهایزی در سوخت ی
بن بهویژه تزنفت سفید نفت و کشور،أین در جوی شرایط بودن پایدار صورت در تا دارد وجود آمادگی این کرد: کید

شود.تأمینهموطنانموردنیازسوختگونهره
سوخترسانیحوزهدرمشکلینرکمتباسوختمصرفپیک

ش تصرمدیرعامل نفتی فرآوردههای پخش ملی قابلتوجهیرکت افزایش سفید نفت مصرف زمستان در اگرچه کرد: یح
مسی روستایی، هیچ در و نقطهای هیچ در که میگویم اطمینان با زمستان، در سوخت مصرف پیک در اما راردارد، ی

بهصورت سوخت ارسال به نیاز صورت در ویژه شرایط در همچنین باشد. داشته وجود سوخت کمبود مشکل که نداشتیم
تو و تأمین و لجستیکی حوزههای در معین استانهای از بحران با مقابله و الزمزفوقالعاده کمکرسانی فرآورده، یع

شد.خواهدانجام
نفتوزارتسویازگاهیونیرسوختتأمینبایرجاسختزمستاندرپایدارقربتولید

تو به اشاره با همچنین سوخترسانیزویسکرمی آن بر افزون گفت: مصرفکنندگان میان در بیشتر مایع گاز یع
نیر به شبانهرووزمستانی و مستمر بهصورت نیز باالزگاهها بهشدت خانگی گاز مصرف که زمستان در شد. انجام ی

دنداروجودسوختکمبودکشورازنقطهایهیچدرشانا:|خبرخبرادامهادامه
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و نیررمیرود سوخت میزند، کارخانههایوکورد جمله از میشوند، طبیعی گاز قطع مشمول که صنایعی نیز و گاهها
میشود.ینزجایگ)تمازوو(گازوئیلدومسوختباسیمان

ت با ذخیرهساأوی بر نیرزکید در سوخت مناسب نیروی به سوخترسانی افزود: امسالوگاهها سخت شرایط در گاهها
مدی با خوشبختانه و داشت براستمرار تأمین زمینه در مشکلی تاکنون نیز نیرو وزارت توسط مصرف صحیح درریت ق

است.شدهتولیدکشوردرپایداربهصورتقربونیامدهبهوجودکشور
کشورسوختذخایرمناسبوضع

ش ذخیرهسارمدیرعامل مناسب وضع از همچنین نفتی فرآوردههای پخش ملی کشورزکت نفت انبارهای در سوخت ی
بن ذخایر وضع خوشبختانه گفت: و داد مصرفزخبر اگرچه و است مناسب کشور فرآوردههای دیگر و گازوئیل ین،

بن بنزسوخت تأمین بر افزون میکنیم تالش اما باالست، هوا برودت شرایط به توجه با کشور،زین روزانه موردنیاز ین
نوروزذخیرهسا تعطیالت در بتوانیم تا دهیم انجام نیز را نوروز عید ایام برای مناسب هموطنانزی نیاز پاسخگوی ی

باشیم.
کشورینزبنمصرفدرصدی15رشد

سال ابتدای از گفت: کشور در فرآورده انواع مصرف میزان درباره همچنین میانگین1400ویسکرمی بهطور تاکنون
بن86روزانه لیتر بازمیلیون پارسال مشابه مدت به توجه با رقم این که است شده مصرف کشور در میلیون74.7ین

میدهد.نشاندرصدی15رشدمصرف،لیتر
بن روزانه مصرف میانگین افزود: حدودزوی به دیماه در کشور مشابه89.9ین مدت در رقم این که رسید لیتر میلیون

گذشته خواهد76)99دی(سال افزایش هم باز سال پایانی روزهای به شدن نزدیک به توجه با و بود لیتر میلیون
روزانه میانگین بهطور آذرماه پایان تا امسال ابتدای از و5یافت. تو100هزار کشور در نیز مایع گاز مصرفزتن شد، یع

بود.تن700وهزار5روزانهامسالدیماهدرمایعگاز
دیماهدرنفتسفیدلیترمیلیون8.8روزانهیعزتو

ش ترمدیرعامل نفتی فرآوردههای پخش ملی روزانهأکت میانگین بهصورت دیماه کرد: نفتسفید8.8کید لیتر میلیون
بود.لیترمیلیون3.8سالابتدایازمیانگینبهصورتکهشدیعزتوکشوردر

غیرنیر نفتگاز مصرف میزان همچنین روزانهوویسکرمی را امسال ابتدای از کشور در کرد76گاهی اعالم لیتر میلیون
است.بودهلیترمیلیون77روزانهمیانگینبهصورتامسالدیماهدررقماینگفت:و

برفیمحورهایدرشخصیخودروهایویزراهساماشینآالتموردنیازسوختتأمینبرایآمادگی
شبانهرو تالشهای برای راهداران از قدردانی ضمن شزوی گفت: مواصالتی مسیرهای در پخشری ملی کت

راهدا ماشینآالت نیاز مورد نفتگاز سوخت تأمین به نسبت هرساله همچون نفتی استرفرآوردههای کرده اقدام ی
سوخت و کند اقدام جادهای حملونقل عوامل برای ویژه سوخت ارسال به نسبت تا دارد آمادگی نیاز صورت در و

شد.خواهدتأمینشدهاند،متوقفسختگذرنقاطدروماندهمسیردرکهخودروهاییموردنیاز

اعتماداخبارمحرمانه،آینده،اقتصادنفت،نبضاکونومیست،ایرانما،نفتبازار،تحلیلیرخبپایگاهکائنات/اقتصاد،دنیایروزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع
آنالین
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)۱۷:۴۱-۰۰/۱۱/۰۳(نباشیدنوروزینزبننگران

داد.حرشراامسالابتدایازنفتیفرآوردههایانواعمصرفمیزانایراننفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیرعامل

سال ابتدای از گفت: کرمی ویس کرامت خبرنگاران، باشگاه از نقل به اقتصادآنالین گزارش طور1400به به تاکنون،
روزانه بن86میانگین لیتر بازمیلیون پارسال، مشابه مدت به توجه با که شده مصرف کشور در لیتر74.7ین میلیون

رشد بن15مصرف، روزانه مصرف میانگین و میدهد نشان حدودزدرصدی به دی در کشور رسید89.9ین لیتر میلیون
بود.لیترمیلیون99،76دیدررقماینکه

غیرنیر (گازوئیل) نفتگاز مصرف میزان او، گفته روزانهوبه را امسال ابتدای از کشور در کرد؛76گاهی اعالم لیتر میلیون
است.بودهلیترمیلیون77روزانهمیانگین،صورتبهدی،دررقماین

روزانه میانگین طور به آذر، پایان تا امسال ابتدای از و5همچنین، تو100هزار کشور در نیز مایع گاز کهزتن شد یع
بود.تن700وهزار5روزانهدی،درآنمصرف

نیززتو دی در سفید نفت روزانه میانگین8.8یع صورت به دی، از قبل تا سال ابتدای از رقم این که بوده لیتر میلیون
است.بودهلیترمیلیون3.8

ش بنرمدیرعامل ذخایر وضع میگوید، ایران نفتی فرآوردههای پخش ملی کشورزکت فرآوردههای دیگر و گازوئیل ین،
است.انجامحالدرنیزیزنوروتعطیالتسوختیزساذخیرهبرایاقداماتومناسب

ساال جلیل دی، ششم و شربیست مدیرعامل مصرفری بود: گفته نیز ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت
است.داشتهرشددرصدیکفقطآنتولیدامایافته،افزایشدرصد12کروناشیوعازقبلبهنسبتینزبن

/۰۰(یرانزوهیاتاصالحینامهآیینبابورسازپتروپاالیشگاههامالیتأمینجدیدروشکرد:حرمطیژانرحوزهکارشناس
۱۱/۰۴-۰۰:۵۷(

انر حوزه وژکارشناس هیات توسط پتروپاالیشگاهها قانون اصالحی آییننامه ابالغ و تصویب به اشاره با مالیزی تامین جدید روش ، یران
.دادتوضیحرابورسازهاکترشاین

خب پایگاه گزارش قدیربه محمدعلی ، پرس بورس مالیری تامین در شده انجام تسهیالت سایر درباره ی
ش اصالحی، آییننامه طبق گفت: فارس به قانون جدید اصالحیه در می-رپتروپاالیشگاهها پتروپاالیشگاهی کتهای

تا حداقل را ویسی پذیرهن نیاز صورت در و دهند انجام پذیرهنویس متعهد بدون یکبار را اوراق نویسی پذیره توانند
دهند.انجاممتعهدباهمراه)همرتب3جمعا(دیگرمرحلهدو

مشا یا و انفرادی بصورت بورس سازمان تایید مورد غیرمالی نهادهای افزود: متعهدروی نقش میتوانند کتی
بسیا کنند. ایفا را شرپذیرهنویس از مشاری باشند داشته بیم است، ممکن نصابرکتها حد به سهام عرضه در کت
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کلی بطور یا باشند نداشته را پذیرهنویسی رقم تامین توان موجود، مالی نهادهای و مشارنرسد قبولریسک را کت
نکنند.

مهمترقدی از یکی اجرایی آییننامه به بند این الحاق داد: ادامه شری روی پیش موانع مشارین جذب برای کترکتها
مشا اندازه به که است معنی این به متعهد نهاد بدون پذیرهنویسی انجام که چرا است. برداشته میان از را کترمردمی

ش و پاالیش و یکم دارا صندوقهای نویسی پذیره مانند میشود ثبت مالی تامین گرفته باقیماندهرصورت سهام کت،
برساند.فروشبهبعدیهایعرضهدرمیتواندرا

حهارطمالیتامینتسهیلبرایپتروپاالیشگاههاجدیدآییننامهاصالحات
الحاق و اصالح از جا9پس سال ابتدای در قانون به وربند هیات درزی، را شده اصالح قانون اجرایی آییننامه یران

فرایند18جلسه تسهیل راستای در مهمی تغییرات اصالحیه، این طبق شد. ابالغ قانون این و رساند تصویب به دی
است.شدهاعمالقانونموضوعحهایرطمالیتامین

از نیاز، مورد منابع از پروژه بانی آورده حداقل جدید آییننامه این15به30در میتواند بانی و یافته کاهش درصد
فی پیشرفت با متناسب را تززمنابع پروژه به مالی تامین مراحل و شریکی به کند. مجریق طرکت دادهری اجازه هم ح

واگذا ش30یرشده، سهام از تعیینردرصد مهلت به یکسال بنابراین دهد. انجام مجوز، صدور از پس سال دو تا را کت
است.شدهاضافهقبلیآییننامهدرشده

t.me/boursepressir:پرسبورساصلیتلگرام

)۱۴:۵۵-۰۰/۱۱/۰۳(میشوندافزودهصندوقهایرسرمایهگذاسبدبهپاالیشگاههاومعادنپولی؛واقتصادیایمنیهدفبا

سرمایهگذا سبد به تنوعبخشی برای صندوقها گروه گفت: نفت صنعت بازنشستگی صندوقهای رئیسه هیئت ایمنیررئیس هدف با و یها
دارد.مدنظرراپاالیشگاههاومعادنحوزهدرکاروکسببهورودپولی،واقتصادی

گفت در بیات سبدوعبدالحسین به تنوعبخشی میدهد نشان انجامشده مطالعات کرد: اظهار شانا خبرنگار با گو
است.یرضرویژانرحوزهدرحتییهارسرمایهگذا

صندوقها، گروه اقتصادی توسعه بهمنظور افزود: کشفشده، ذخایر و ایران در معدنی غنی ذخایر وجود به اشاره با وی
است.کردهآغازراخودکاروشدهایجادپاالیشگاههاومعادنحوزهفنیومطالعاتیگروهرکا

حوزه میدهد نشان جهانی و منطقهای مطالعات گفت: نفت صنعت بازنشستگی صندوقهای هیئترئیسه رئیس
انرژانر مباحث در بهخصوص آیندهژی آن، تبع به و است وابسته فناورانه و محیطی عوامل به بهشدت نوظهور یهای

کسب انروبازار حوزه سبدژکارهای باید هماکنون از صندوقها گروه رو این از بود. خواهد وابسته عوامل این به ی
کند.متنوعرایهارسرمایهگذا
تص ویربیات به توجه با پاالیشگاهها و معادن حوزه کرد: سبدژیح هستند قادر دارند که منحصربهفردی گیهای
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افقرسرمایهگذا در رو این از کنند، ایمن و قدرتمند پولی و اقتصادی منظر از را صندوقها اقتصادی گروه ،1404ی
است.گرفتهقرارتوجهمحورزمینهایندرفعالیت
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