
ملیملیکتکتشرشرییخبرخبربولتنبولتن
پخشپخشووالیشالیشپاپا

۱۴۰۰/۱۱/۰۶۱۴۰۰/۱۱/۰۶

سانیسانیرراطالعاطالعووارتباطاتارتباطات



ییارارگزگزخبرخبر

قلمنایخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۲

۴شدیعتوزثالثباباجانیدسیرسرمناطقدرسفیدنفتلیترارهز۱۴۸

سبورکوابولتن،یخبرپایگاه۲

۴نیستاتصادرحجمایشافزمعنایبهآندههایفرآورونفتفروشدرآمدهایایشافز

انتخابیخبرپایگاهنصفجهان/روزنامه۲

۵کنیدمتوقفافورارشاهینشهرگاههونیردرمازوتمصرفرئیسجمهور:بهخطابحاجیدلیگانی

آنالینیستزیخبرپایگاه۱

۶سوختتامیندررقابتبازندهفسیلیگاههایونیرهستهای/گاهونیروالیشگاهپتروپانفعبهیانرژاربازآینده

انخبرنگارباشگاهیارگزخبر۱

۸ضیاءآبادجیانسیجایگاهدرحادثه

آیندهاقتصادیخبرپایگاهان/خبرنگارباشگاهیارگزخبر۲

۹شدیابیبازقمدرسوختتکار۴۰۰مزر

دستبهارینبنزاربازدالالنهستیم/ین"بنزانهیاریع"توزحطرلفمخامجلس:یانرژکمیسیونعضو
۹میگیرند

۱۱استداشتهشدربهروروندگذشتهسالهایدرینبنزکیفیتهوا/گیدلوآمنبعینمهمتر

۱۲شدمصرفمانشاهکردرامسالنفتیدهفرآورلیترمیلیون۸۰۰ازبیشمانشاه:کرمنطقهنفتکتشرمدیر

۱۲مازوتازاستفادهعدمدرسیمانخانهکاروسبالنگاهونیرازاقبتمرداد:خبردبیلاریستزمحیطکلمدیر

ایسنایارگزخبر۱

۱۳کاردستوردرنفتیدههایفرآورالیشپاملیکتشرازتفحصتقاضایسیبررشد/آغازمجلسعلنیجلسه

۱۴شدیعتوزیکزمراستاندرسوختلیترمیلیون۴۷نفتی:دههایفرآورپخشمدیر

۱۵شدیدارهبربهرآمادهلیشمااسانخردرسوختجایگاهسه

توسعهایبردنیایگازمنابعدارندهاولینبرنامهسوخت/سبددرLPGوCNGمانهمزتوسعهدرروسیهتجربه
۱۵گازوات



ییخبرخبرپایگاهپایگاه

۱۷ینبنزسهمیهتغییرحطراداتایر

۱۸زنجانمنطقهدرینبنزیلیترمیلیون122جوییفهصر

۱۸شدیسپرسوختیعتوزمشکلبدونزنجانشپربارهایروز

مانمانسازساز

نیوزیالریخبرپایگاهایسنا/یارگزخبر۲

۱۹الواندربشکهایارهز150الیشگاهپتروپااحداث



سانهر حسب بر محتوا عدادت نمودار
۳۱ :کل عدادت( ۱۸ محتوا عدادت )

%)۵.۶(۱مانزسا%)۱۶.۷(۳خبریپایگاه%)۷۷.۸(۱۴اریزگرخب

گزارش



یرگزارخب

)۱۳:۳۷-۰۰/۱۱/۰۵(شدیعزتوثالثباباجانیسردسیرمناطقدرسفیدنفتلیترهزار۱۴۸

همکا با گفت: باباجانی ثالث روستایی تعاون رییس - ایرنا - شرکرمانشاه توری یخبندانزکت و سرد روزهای در نفتی فرآوردههای هفته(یع
است.شدهیعزتوشهرستاناینبرفدرگرفتارروستاهایوسردسیرمناطقدرسفیدنفتلیترهزار۱۴۸مقدارتاکنون)گذشته

گفت در سهشنبه روز عبدالهی ووامین هزار یک مدت همین در افزود: ایرنا، خبرنگار با نیز۸۰۰گو روستایی آرد کیسه
شد.یعزتومنطقهروستاییانمیاندر

مدی تاکید به توجه با داد: ادامه استانروی روستایی تعاون روستاییانیت به رسانی سوخت و رسانی خدمات بر مبنی
به شهرستان این گذر سخت و سردسیر مناطق در روستایی آرد و سفید نفت میزان این سنگین برف بارش به توجه با

است.شدهیعزتوروستاییتعاونیهایکترشتوسطیزروشبانهصورت
ذاتی وظیفه به توجه با شهرستان روستایی تعاونی مردمی شبکه داشت: اظهار باباجانی ثالث روستایی تعاون رییس

است.وظایفانجامآمادهحالهمهدرمنطقه،روستانشینانبهرسانیخدمتبرمبنیخود
شهرستان، روستایی تعاونی اتحادیه یک باباحانی ثالث شهرستان در کرد: اضافه روستایی،رش۴عبدالهی تعاونی کت

هستند.فعالیتبهمشغولشهرستانسطحدرتولیدتعاونیکترشسهودامدارانیزکشاورتعاونیکترشیک
ش گفت: طیروی گرفته صورت تالشهای با که بود فعال غیر گذشته سالهای در شهرستان دامداران تعاونی کت

از بیش مدت این در و گرفته سر از را خود فعالیت گذشته کرده۵۵ماهای شهرستان دامداران میان دامی کنسانتره ُتن
است.

حدود م۳۶شهرستان بخش سه دارای و دارد جمعیت نفر ازکرهزار بازی، زمکان و که۲۰۹گله است روستای۱۶۷روستا
است.سکنهدارایآن

قلمنایرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۴۸-۰۰/۱۱/۰۵(نیستصادراتحجمافزایشمعنایبهآنفرآوردههایونفتفروشدرآمدهایافزایش

صاد اتحادیه صادراتررییس حجم افزایش معنای به آن فرآوردههای و نفت فروش درآمدهای افزایش گفت: نفتی فرآوردههای کنندگان
نیست.
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که شده گفته کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون دوم ماده در گفت: حسینی حمید - جوان خبرنگاران باشگاه
مشارتصمیمگی با باید کاالریها قاچاق با مبارزه ستاد در نفتی فرآوردههای صادرات دستورالعمل باشد؛ مشورت و کت

نمیدهند.پاسخمایهایرنگانامهبهامااست،یربازنگحالدرارزو
به است، نگرفته نظر در نفتی فرآوردههای برای را بخشی هیچ خود، جدید ساختار در هم صنعت وزارت او، گفته به
تصفیه واحدهای آن اطراف واحدهای همه که گرفت آتش قزوین در پتروپاالیشی واحد یک گذشته هفته مثال، طور
به خود جانبی محصوالت از یکی صادرات مجوز نمیتوانند که است سال یک از بیش واحدها این بودند؛ روغن دوم

نیست.پاسخگوزمینهایندرهمنهادیهیچکنند.یافتردرایرتقطیسوختنام
امسال، ابتدایی ماهه هشت در دولت که میدهد نشان دولت پتروشیمی18آمارهای و گاز و نفت صادرات دالر میلیارد

باالی آینده سال که میشود بینی پیش و نیست45داشته آن معنای به آمارها این باشیم. داشته صادرات دالر میلیارد
است.دالرخرنتغییرآنعلتوباشیمداشتهصادراتافزایشهمحجمینظرازکه

نه است نفت قیمت افزایش علت به نیز، میکند اشاره آن افزایش به دولت که نفتی درآمدهای افزایش از بخشی
است.دالر75باالیامسال،وبودهبشکههربراییبارتقدالر43پارسال،تابستاندرنفتقیمتآن؛حجم

و میلیارد و770سه میلیارد یک متانول، دالر میلیارد دو پلیمر، دالر حدود320میلیون و اوره دالر میلیون600میلیون
است.شدهگنماییربزپتروشیمیمحصوالتصادراتآماردربنابراین،کردهایم؛صادرراآروماتیکهاانواعدالر
تکمیل...حالدر

بورساکوبولتن،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۰۷-۰۰/۱۱/۰۵(کنیدمتوقففوراراشاهینشهرگاههونیردرمازوتمصرفرئیسجمهور:بهخطابحاجیدلیگانی

فو توقف خواستار رئیسجمهور به نامهای طی اسالمی، شورای مجلس در میمه و شاهینشهر برخوار، مردم دررنماینده مازوت مصرف ی
شد.اقداماینیستمحیطیزوآالیندگیتبعاتبهتوجهبایرمنتظشهیدگاهونیر

خب گزارش نیرربه در مازوت مصرف مجوز صدور پی در اصفهان، از فارس منتظوگزای شهید حسینعلیرگاه شاهینشهر، ی
ت ضمن رئیسجمهور، به نامهای طی اسالمی، شورای مجلس در میمه و شاهینشهر مردم نماینده برأحاجیدلیگانی کید

و آالیندگی تبعات اقدام، این دانستن خصوصزغیرقانونی به و همجوار و مذکور شهرستانهای بر را آن یستمحیطی
کرد.گوشزداصفهانشهرستان

شماره نامه طی که همانگونه است: آمده نامه این شماره1400/10/06خرمو1189762در نامه /1400خرمو1199023و
نیر10/13 فعالیت رسید، استحضار منتظوبه محمد حرارتی تولیدرگاه ظرفیت با در1800ی واقع ساعت در مگاوات

مهمت از میمه و شهر شاهین دلیلرشهرستان همین به و بوده آن پیرامون شهرهای و شهرستان این آالینده منابع ین
پیگی سالربا در استان قضایی محترم مقامات دستور با چندساله مستمر نیر93یهای در مازوت مصرف گاهومسیر

نیستاتصادرحجمایشافزمعنایبهآندههایفرآورونفتفروشدرآمدهایایشافزان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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شد.مسدودیادشده
جا سال دوم نیمه در است: شده خاطرنشان نامه این ادامه نیرردر در مازوت مجدد مصرف موضوع حرارتیوی گاههای

پیگیرمط علیرغم و اینرح در تخصصی سازمانهای و دستگاهها سوی از کارشناسی گزارشهای ارائه و مستمر یهای
به نسبت آن، پیرامون سکونتگاهی مراکز سایر و اصفهان و برخوار و میمه و شاهینشهر خاص شرایط بر مبنی حوزه

گذشت از بعد کشور، نقاط نیر7سایر در مازوتسوز مشعلهای پلمپ از مشکالتوسال تشدید وجود با و شده یاد گاه
بحرانهای وزو قوانین تصویب علیرغم استان و شهرستان سطح در اخیر سالهای طی بهداشتی و یستمحیطی

پا هوای قانون جمله از ) متعدد اجرایی تاکآئیننامههای در مجوزرمقا1400/10/29یخر) دستور، با پاک هوای روز با ن
اززبا بیش پایدا30گشایی با همزمان حاضر حال در و صادر مازوتسوز قراررمشعل و هوا آلودگی تشدید و جو ی

نیر واحدهای از نیمی مردم، عموم برای ناسالم وضعیت در هوا کیفی شاخص منتظوگرفتن شهید بیشرگاه مصرف با ی
مازوت4از لیتر رو(میلیون شبانه هر اززدر بیش انتشار و م260) شبانهروز، هر در خطرناک آالیندههای انواع یدزتن
است.داشتهدنبالبهجامعهمختلفسطوحدررانارضایتیهاییوکردهایجادیرنگرانکنندهتشرایطوشدهعلتبر

اهمیت حسب و قبلی مکاتبههای و گزارشها به عنایت با بنابراین است: شده پیشنهاد نامه این پایانی بخش در
تبعات لحاظ به فوق محیطزموضوع سالمت، حوزه در آن جبران قابل غیر و .زیانبار . . و اجتماعی مسائل یست،

فرمائید:دستوراستخواهشمند
ت1 علل ازر- بیش طول در نیرو و نفت وزارتخانههای کوتاهی و فعل پاک4ک هوای قانونی مواد اجرای در مواد(سال

شود.رسیدگی)کپاهوایقانون3ماده3تبصرهاجراییآئیننامه23مادههمچنینوپاکهوایقانون18و13
از2 بیش آنکه به باتوجه ب75- مصرف نسبت همان به استان(و گاز مصرف سهمیه از طولردرصد در استان) ق

نیر صنعت، بخش به مربوط کشوروسال کل به خدماترسانی و ملی تولید مسیر در عمال و بوده پاالیشگاهها و گاهها
آید.عملبهعاجلاقدامآنموازاتبهوتجدیدنظرسالدومنیمهدرویژهبهاستانگازسهمیهخصوصدرمیباشد،

کنند.اقدامفوراشدهیادگاهونیردرمازوتمصرفقطعبهنسبتفعلیبحرانیوضعیتازبرونرفتبرای-3
یزمازوتسوتوقفبرایرئیسجمهوربهحاجیدلیگانیحسینعلینامه

/آ/63077پیام/انتهای

انتخابیرخبپایگاهنصفجهان/روزنامهدیگر:منابع

/۰۰/۱۱(سوختتامیندررقابتبازندهفسیلیگاههایونیرهستهای/گاهونیروپتروپاالیشگاهنفعبهیژانربازارآینده
۰۵-۱۴:۲۱(

است.هستهایگاهونیروپتروپاالیشگاههانفعبهجهانیژانربازارآیندهمیدهد،نشانیژانربازارتحوالتبررسی

کنیدمتوقفافورارشاهینشهرگاههونیردرمازوتمصرفرئیسجمهور:بهخطابحاجیدلیگانیس:فار|خبرخبرادامهادامه
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خب اقتصادی خبرنگار گزارش قرگزاربه ابتدای در صنعتی انقالب آغاز فارس، برایری شروعی واقع در میالدی هجدهم ن
از آالیندهها انواع حاوی غلیظ دودهای خروج با همراه فسیلی سوخت یک عنوان به سنگ زغال از گسترده استفاده

بود.محیطبهدودکشها
فناو و علم پیشرفت بهرهبرداربا شرایط دانشمندان جدید اکتشافات کنار در قری اواخر در نفتخام ذخایر از نوزدهمری ن

شد.فراهمیکارآمدرباراولینبرایمیالدی
مدی آژانس توسط شده منتشر آمار انررطبق اطالعات آمژیت (ری سالEIAیکا پایان تا از2020) بیش 83میالدی

است.شدهتامینفسیلیسوختهایانواعازدنیااولیهیژانرمنابعدرصد
طی در فسیلی سوختهای از استفاده مختلف300بیشک کشورهای در هوا آلودگی چالش تشدید باعث گذشته سال

«انر به امروز بشر وابستگی میزان زمان گذر با طرفی از است. «محصوالتژشده و گرمایش و نقل و حمل برای ی»
پلیم انواع از انسانرنفتی» نیاز دو این به پاسخگویی نحوه چگونگی به گزارش این در میشود. بیشتر شیمیایی و ی

میشود.پرداختهنرمد
یزگاگاههایونیردرنقلوحملوگرمایشیمصارفکردنبرقیباطل*دور

قدی انررعلی کارشناس گفتژی در خبوی اقتصادی خبرنگار با نیررگزارگو نقش اشاره با فارس دروی فسیلی گاههای
حملونقل و گرمایش به بشر نیاز تامین برای فسیلی سوختهای احتراق حاضر حال در گفت: هوا آالیندگی افزایش

نیترو اکسیدهای نظیر آالینده گازهای انتشار گژباعث آلودگیهایون، تشدید و ... و است.زگرد شده یستمحیطی
اهمیت حائز بسیار ایمنی افزایش و شهر در هوا آلودگی کاهش جنبه از گرمایش و نقل و حمل کردن برقی نتیجه در

است.
ب تولید صورت در داشت، توجه نکته این به باید اما داشت: اظهار اینروی فسیلی، سوختهای از استفاده با ق

طیستزآلودگیهای از دیگرمحیطی بریق انتقال شبکه در تلفات وجود دلیل به اتفاقا و شده منتشر سوختری ق،
بربیشت تولید برای بیانری به میماند. باقی آالیندهها انتشار ادامه یعنی اساسی مشکل بنابراین شد. خواهد مصرف ق

سنا در نیرردیگر در فسیلی سوختهای احتراق از استفاده با گرمایش و نقل و حمل کردن برقی مشکلویوی تنها گاهها
پابرجاست.همچنانواستشدهمنتقلدیگرالیهایبهالیهیکازآالیندگیایجاد

) گزارشهای سالEIAطبق از انر2030) انواع برای جهانی تقاضای رشد دلیل به بعد به کنارژمیالدی در فسیلی یهای
مخا در فشار افت دلیل به تولیدکنندگان توسط عرضه انرزنزکاهش نوع این قیمت گیژیرزمینی، چشم افزایش یری

کرد.خواهدتضعیفرافسیلیهایگاهونیراقتصادموضوعاینکهیافتخواهد
بونیر برگاه تولید بر عالوه هستهای آالیندگیهایرق ایجاد بدون دزق شور آب از میتواند شیریستمحیطی آب ینریا

انر چالش دو همزمان و کند بژتهیه سهم افزایش نتیجه در کند. حل هم با را کشور آب و کشورری سوخت سبد در ق
است.فسیلیگاههایونیربهنسبتیربهتیویرسناهستهایگاههایونیرتوسعهبرتکیهبا

خوراکیافتردبرایگاهونیربرپتروشیمیصنایع*غلبه
آما گزارشهای (رطبق سالEIAی در پتروشیمیایی محصوالت تقاضای رشد سال2030) به خواهد2017،50نسبت رشد

توا میتواند خوراک تامین برای محصوالت این تولیدکنندگان تقاضای بنابراین درزداشت. جهانی تقاضای و عرضه ن

سوختتامیندررقابتبازندهفسیلیگاههایونیرهستهای/گاهونیروالیشگاهپتروپانفعبهیانرژاربازآیندهس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۱۱/۰۶ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۷
۱۴۰۰/۱۱/۰۶



انر تامین صورت این در شود. قیمتها افزایش به منجر و بزند برهم را نفت بژبازار نهری فسیلی سوختهای راه از ق
افزایش اثر در خام نفت قیمت افزایش خاطر به بلکه آالیندهها، و گلخانهای گازهای انتشار عوارض پرداخت دلیل به

بود.نخواهدصرفهبهتقاضا
نیر صنایع به نسبت بیشتر افزوده ارزش ایجاد دلیل به پتروشیمیها نتیجه خوراکودر تامین رقابت در راحتی به گاهی

فناو و علم پیشرفت با همواره میشوند. تامینرپیروز زنجیره در که شیمیایی پیچیدهتر مواد و محصوالت به بشر ی،
منابع از استفاده نفع به را ترازو کفه تحوالت این همه و شود می وابستهتر میگیرند قرار پتروشیمیها پاییندست

میکند.سنگینگاههاونیرازاستفادهجایبهارزشزنجیرهدرفسیلی
پتروپاالیشگاههاوهستهایگاههایونیرتوسعهسمتبهجهانیرویکرد*

صرفه عدم و پتروپاالیشگاهی محصوالت به سنگ زغال تبدیل راندمان بودن پایین دلیل به دنیا پیشرفته کشورهای
مالحظات وجود با نیرزاقتصادی، صنایع در سوخت نوع این استفاده به اقدام محیطی درویست میکنند. خود گاهی

هستند.دنیادرسنگزغالکنندگانمصرفینرگتربزچینویکارآمحاضرحال
انر با تناسب در منابع این حجم کاهش از بعد شک انرژبی سهم افزایش شاهد آینده، دهه دو در موردنیاز یژی

انر سبد در درژهستهای پیشرفته کشورهای بنابراین بود. خواهیم آن بودن پاک و اقتصادی صرفه دلیل به جهانی ی
انر عمده نزدیک طژآیندهای از را خود نیاز مورد آب و فناوری باقیریق فسیلی منابع بیشتر و کرده تامین هستهای ی

کرد.خواهنداستفادهپتروشیمیاییارزشبامحصوالتتولیدبرایرامانده
انر بازار آینده تحوالت به توجه بهتژبا االن اهدافری، تحقق برای زودتر چه هر کشور مسئوالن که است فرصت ین

کنند.یزیربرنامهکشورپتروپاالیشگاهیوهستهایصنایعتوسعهبرایراتوسعهششمقانون
بپیام/انتهای

آنالینیستزیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۲۰-۰۰/۱۱/۰۵(ضیاءآبادجیانسیجایگاهدرحادثه

گذاشت.جایبرمصدومیکضیاءآبادجیانسیجایگاهدرجیانسیسیلندرانفجار

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما باعثری راننده مصدومیت بر عالوه نیسان، وانت جی ان سی سیلندر انفجار ، قزوین کز
شد.جایگاهشیشههایشدنشکستهوخودروبهخسارت
کنند.پیادهخودروازراسرنشینانیرگیسوختهنگامکهخواسترانندگانازضیاءآبادیدارجایگاه

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۰:۲۰-۰۰/۱۱/۰۶(شدیابیزباقمدرسوختکارت۴۰۰رمزنفتی؛فرآوردههایمدیرعامل

ش مدیر - ایرنا - بارقم از قم منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی اززکت بیش شامل۴۰۰گشایی نقلیه وسایل سوخت هوشمند کارت قطعه
داد.خبرموتورسیکلتوخودرو

ش از ایرنا شب سهشنبه گزارش طاهربه محمود سید قم، منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بعدرکت داشت: اظهار ی
سایب حمله جاراز سال آبان چهارم پمپبنری در سوخت عرضه در اختالل ایجاد و سوخت هوشمند سامانه به ینهایزی

ایمنسا بهمنظور تاخیرزیزکشور، با سامانهها این از برخی سوخت، هوشمند سامانه با مرتبط شبکههای و یرساختها
با جمله از سوخت کارت به مربوط مردمی درخواستهای انباشت و افزایش موجب امر همین و شده مدار یابیزوارد

است.شدهکارترمز
تک منظور به رو این از داد: ادامه پیگیروی با و رجوع ارباب شریم ستاد از آمده بهعمل باریهای کارتزکت، رمز یابی

از بیش تاکنون و آغاز قم منطقه در دیماه نوزدهم از سوخت رم۴۰۰هوشمند سوخت هوشمند کارت گشاییزقطعه
است.شده

داشتن دست در با کردهاند، وارد اشتباه یا و فراموش را خود سوخت کارت رمز که خودرو مالکان گفت: مسئول این
مرمدا ناحیه به مراجعه با مالکیتی و هویتی شزکرک حضوری بهصورت قم منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی یرکت

کنند.اقدامرمزشانیابیزبابهودهندارائهراخودسوختکارترمزیابیزبادرخواست
حضو مراجعه با فقط المثنی سوخت کارت صدور درخواست داشت: بیان مداروی بههمراه خودرو مالک شناساییری ک

پلیس+ دفاتر به را۱۰خودرو خود کارت صدور روند میتوانند المثنی سوخت کارت ثبتنامکنندگان و است امکانپذیر
کنند.یرپیگیwww.epolice.irسایتاز

رمرطاه جهت شد: یادآور یازی مالک حضور سوخت، کارت سوخت،وگشایی هوشمند کارت اصل ارائه قانونی، کیل
میباشد./الزمحقوقیاشخاصبرایسازمانیمعرفینامهومالکشناساییکرمدرمزتغییردرخواست،فرمتکمیل

آیندهاقتصادیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

/۰۰/۱۱(میگیرنددستبهراینزبنبازاردالالنهستیم/ین"زبنیارانهیعز"توحرطمخالفمجلس:یژانرکمیسیونعضو
۰۶-۰۶:۰۹(

انر کمیسیون عضو استانها- طژگروه مخالف اینکه بیان با مجلس "توری بنزح یارانه کهزیع بود این ایرادات از یکی گفت: هستیم، ین"
کنند.یترمدیراآنوشدهبازاراینواردمیتوانندراحتیبهسودجویانوسوداگران
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گفت در محمدنژاد تشوپرویز در رشت، در تسنیم خبرنگار با طرگو ایرادات توریح "باز بنزح یارانه جایزیع به افراد به ین
مط از پس داشت: اظهار طرخودروها" شدن ورح اوجی آقای از مذکور دستاندزح مابقی و نفت تاریر خواستیم کاران

دهند.ارائهراحرطمحتوایدربارهالزمتوضیحات
انر کمیسیون جژعضو در گویا هم نفت وزارت اینکه بیان با مجلس طری دولتریان اقتصادی گروه و نبوده مذکور ح

پایه را طزیرآن این محتوای افزود: است کرده ثروتری این از مساوی طور به باید ایران مردم همه که است این ح
است.پسندیدهحرطاینهدفبنابراینکننداستفادهملی

ط این که است این اهمیت حائز نکته اینکه به اشاره با ایراداتروی گفت: باشد جامع میتواند چقدر طزح به حریادی
تو بنز"باز یارانه اززیع نتوانست فرد اگر که بود این اشکاالت از یکی و بود وارد افراد" به بن15ین تعزلیتر شدهرین یف

میشود.باطلسهمیهاینکند،استفادهشدهگرفتهنظردرمحدودمدتبرایکهسامانهدر
تص فردرمحمدنژاد که است این بعدی مسئله کرد: بن15یح وزلیتر هزار که یارانهای بخواهد500ین اگر را است تومانی

و سوداگران که بود این ایرادات از یکی لذا بفروشد را آن میتواند میزان چه به بفروشد شده طراحی سامانه همان در
کنند.یترمدیراآنوشدهبازاراینواردمیتوانندراحتیبهسودجویان

کمت با را آن سهمیه ابطال زمان در و پایانی ساعات در سوداگران ترتیب بدین اینکه بیان با میخرندروی قیمت ین
کنت موضوع بنرلذا سهمیه قطعزل داشت: ابراز است ویژهای اهمیت حائز سوداگین مانند سودجویان دررًا که یهایی

میدانند.نیزراموقعیتاینازسواستفادهراههایبودیمشاهدتومانی200وهزار4ارزبحث
انر کمیسیون نیرو کمیته سازژرئیس یک ارز موضوع در افزود: مجلس اماوی بود دولت بدنه در شده حسابرسی کار

کنت را ترجیحی ارز مصرف فرآیند نتوانست وجود این طربا در که دارد وجود ابهام این اکنون کند بازتورل بنزح ینزیع
کرد.لرکنتراینزبنیعزتومیتوانکندیرسوداگآندرراحتیبهمیتواندکسیهرکهسامانهایباچگونه

ط اینکه به اشاره با مجلس در لنگرود مردم طرنماینده این در دولت و میشود سوخت قاچاق سبب مذکور هیچرح ح
کنترکاوساز برای اینری و ندارند دسترسی اینترنت و سامانه به مردم همه طرفی از افزود: بود نگرفته نظر در قاچاق ل

بن افرادیزاختصاص به سامانه در طین نقایص دیگر از ندارند دسترسی سامانه و اینترنت به بازتورکه بنزح ینزیع
بود.

انر کمیسیون وژعضو شد قرار داشت: اذعان مجلس منتقلزی آن اقتصادی گروه و دولت به را مشکالت این نفت یر
انر کمیسیون تأیید مورد تا کنند ابهام رفع طژو این بود بنا همچنین گیرد قرار کیشری و قشم در پایلوت صورت به ح

نکردند.استقبالینزبنیعزبازتوحرطازنیزمناطقاینمردمغیررسمیگزارشهایطبقکهشوداجرا
بن فروش خود میتواند دولت اینکه بیان با خزمحمدنژاد مختص که کارت قالب در را آن پول و داده انجام را کاالرین ید

تو مردم بین بسیازاست آن در که شده ارائه که است طرحی از بهتر بسیار راه این گفت: کند نمیتوانندریع مردم از ی
میشود.رانتخواراننصیبهنگفتیمنافعتنهابینایندروکننداستفادهشدهایجادیتزماز

میگیرنددستبهارینبنزاربازدالالنهستیم/ین"بنزانهیاریع"توزحطرلفمخامجلس:یانرژکمیسیونعضوتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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/۰۰/۱۱(استداشتهرشدبهروروندگذشتهسالهایدرینزبنکیفیتهوا/آلودگیمنبعینرمهمتفرسوده؛نقلیهوسایل
۰۶-۰۷:۰۸(

انررمدی مصرف معیارهای و خدمات استاندارد اجرای بر نظارت دفتر استانداردژکل ملی سازمان گزارشات طبق گفت: استاندارد ملی سازمان ی
است.داشتهرشدبهروروندگذشتهسالهایدرینزبنکیفیتیست،زمحیطحفاظتسازمانو

گفترپ در قزلباش واحدهایویچهر بودن استاندارد به نسبت استاندارد ملی سازمان آیا اینکه خصوص در میزان، با گو
آنها عملکرد کیفیت و است داشته کافی نظارت و... سیمان تولید واحدهای قبیل از تهران در صنعتی و تولیدی

سال از گفت: میکند تأیید سال95را پایان حدود99تا توسط14000در موتورخانهها مشعل و دیگ فنی معاینه
است.گرفتهصورتشدهصالحیتتأییدبازرسیکتهایرش

ماده اساس بر آنها با برخورد نحوه و مذکور صنایع آالیندگی رعایت بر نظارت افزود: پاک12و2،11وی هوای قانون
است.یستزمحیطحفاظتسازمانعهدهبر

انررمدی مصرف معیارهای و خدمات استاندارد اجرای بر نظارت دفتر آیاژکل اینکه خصوص در استاندارد ملی سازمان ی
آالیندگی مجاز سطح تأیید کرد: بیان است، برخوردار استاندارد سازمان تأیید مورد کیفیت از ها خودرو سوخت نوع

محیط حفاظت سازمان عهده بر غیرمجاز آالیندگی سطح با خودروهای تولید از ممانعت و تولیدی یستزخودروهای
است.

محیط حفاظت سازمان و استاندارد ملی سازمان گزارشات طبق کرد: اظهار بنزقزلباش کیفیت سالهایزیست، در ین
است.داشتهرشدبهروروندگذشته

بن سوختهای ملی استاندارد تدوین در استاندارد ملی سازمان اینکه به اشاره با روغنموتورزوی و گاز نفت، ین،
پیگی چه و داده انجام اقداماتی طرچه از ملیریهایی سازمان است،گفت: گرفته صورت استاندارد عالی شورای یق

بن مانند شده ذکر سوخت انواع برای ملیزاستاندارد استاندارد پیش سالها از موتور روغن همچنین و گاز نفت و ین
است.کردهتجدیدنظرجهانیروزبهمنابعاساسبرراآنهایکبارسالچندهروداشته

انررمدی مصرف معیارهای و خدمات استاندارد اجرای بر نظارت دفتر درژکل کرد: خاطرنشان استاندارد ملی سازمان ی
تبصره در استاندارد ملی سازمان جدید استاندارد3ماده3قانون نویس پیش باید دستگاهها که است شده اعالم

محیط سازمان یا نفت وزارت توسط باید سوخت استانداردهای لذا دهند؛ ارائه سازمان این به را خود نیاز و عمل مورد
آخز اساس بر ایران استانداردهای نیز اکنون هم گرچه شود. ارائه تصویب برای سازمان این به بینریست منابع ین

است.شدهتجدیدنظرالمللی
ندارد.موضوعیتاستانداردعالیشوراییقرطازیرپیگیاستاندارد،اجرایبرایقانونوجودباکرد:تاکیدوی

دا مدنظر کوتاهمدت و میانمدت در پایتخت آلودگی رفع برای راهکارهایی چه اینکه خصوص در کرد:رقزلباش بیان ید،
مهمت فعلی شرایط سردر چه هر و بوده فرسوده نقلیه وسایل هوا آلودگی منبع شود.رین اتخاذ الزم تصمیمات باید یعتر

تع المللی بین معتبر استانداردهای اساس بر موردنظر استانداردهای مشخصات گفت: ادامه در توجهروی با و شده یف
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میشود.تعیینآنهابهمربوطمعیارهایکشور،درموجودامکاناتوشرایطبه
پیام/انتهای

)۰۸:۰۹-۰۰/۱۱/۰۶(شدمصرفکرمانشاهدرامسالنفتیفرآوردهلیترمیلیون۸۰۰ازبیشکرمانشاه:منطقهنفتکترشمدیر

ش مدیر ایرنا- - دررکرمانشاه استان نفتی فرآوردههای مصرف درصدی سه افزایش از کرمانشاه منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ماه۹کت
جارسپ سال از شده ازری بیش زمانی بازه این در گفت: و داد خبر گذشته سال مشابه مدت به نسبت فرآوردههای۸۳۷ی انواع لیتر میلیون

شد.مصرفاستانایندرنفتی

مصرفر«ف از ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز یاسمی» و۴۰۵یدون بن۳۰۲میلیون لیتر درزهزار سپ۹ین شدهرماه ی
جا سال گذشتهراز سال مشابه مدت به نسبت میزان این کرد: اظهار و داد خبر استان در داشته۱۵ی افزایش درصد

است.
کاهش به مدت۲۵وی این در گفت: و کرد اشاره زمانی، بازه همین در استان سفید نفت مصرف میلیون۲۹درصدی

است.شدهمصرفمنطقهسطحدرسفیدنفتلیترهزار۴۶۲و
ش همچنینرمدیر ادامه در کرمانشاه منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی گازکت نفت مصرف درصدی پنج کاهش از

در مذکور۲۷۶استان مدت در کرد: اظهار و داد خبر امسال نخست و۳۹۶روز استان۷۶۵میلیون در گاز نفت لیتر هزار
شد.مصرف

کاهش از همچنین در۱۱یاسمی استان کوره نفت مصرف بازه۹درصدی این در کرد: اظهار و داد خبر امسال ابتدای ماه
شد.مصرفمنطقهایندرکورهنفتلیترهزار۲۳۲ومیلیون۵زمانی

کرمانشاه در۲استان ساکن جمعیت نفر و۸۶شهر،۳۲بخش،۳۱شهرستان،۱۴میلیون و۲دهستان آبادی۵۹۵هزار
و تعداد۲.۴دارد این از که کنند می سکونت استان این در کشور جمعیت شه۷۵درصد نقاط در وردرصد درصد۲۵ی

میکنند.زندگیروستایینقاطدر
شهدرصد۹۹/۵اکنون بهرخانوارهای گازرسانی با کرمانشاه استان و۲۹ی با۸۵شهر روستایی خانوارهای درصد

برخوردارند.طبیعیگازنعمتازروستا۷۴۵وهزاربهگازرسانی

)۰۸:۱۰-۰۰/۱۱/۰۶(مازوتازاستفادهعدمدرسیمانکارخانهوسبالنگاهونیرازمراقبتداد:خبراردبیلیستزمحیطکلرمدی

مدی محیطرایسنا/اردبیل حفاظت نیرزکل تا کنیم مراقبت باید ما گفت: اردبیل استان تویست سیکل ازرگاه سیمان کارخانه و سبالن کیبی
نکند.استفادهمازوتسوخت

استداشتهشدربهروروندگذشتهسالهایدرینبنزکیفیتهوا/گیدلوآمنبعینمهمتران:میز|خبرخبرادامهادامه
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شهند محیط6سعید جلسه در ویژهزبهمن به صنعتی واحدهای برای گاز قطعی به توجه با کرد: اظهار اردبیل یست
تونیر سیکل استرگاه این بر سعی ولی شده انجام واحدها این برای دوم سوخت تأمین نمین سیمان و سبالن کیبی
نشود.انجامواحدهاایندریزمازوتسومستمرنظارتهایباتا

تص تروی مورد پاک سوخت از استفاده کرد: محیطأیح حفاظت کل اداره شزکید و است استان پخشریست کت
کند.تأمینرامناسبواستانداردسوختتاشدهموظفاستاننفتیفرآوردههای

محیطرمدی حفاظت درزکل گفت: اردبیل استان یورو15یست استاندارد با گازوئیل استان بن4ایستگاه همچنین ینزو
باشیم.شاهدراروستاهاوشهرهاهواییزسالمساتامیشودعرضههموطنانبهجایگاههااکثردر

اجبا با امر این کنار در افزود: کاستهرشهند هوا آالیندگی از تا است این بر تالش خودروها، برای فنی معاینه شدن ی
موتورسیکلتهاست.وخودروهابهمربوطهواآالیندهعواملدرصد80ازبیشکهچراشود

دیگ بخش در ناقصسوروی باعث خودروها موتور در فنی مشکل کرد: نشان خاطر خود سخنان از میشودزی سوخت ی
عا و پاک سوخت تأمین با دارد ضرورت که حالی در شده منجر هوا آالیندگی به خود این همچنینرکه و آلودگی از ی

باشیم.شاهدراهواییوآبوضعیتبهبودخودروهافنیمعاینهبهتوجه
داد: ادامه و کرد بیان صنعتی واحدهای را هوا آالینده عوامل از دیگر یکی استان23شهند در صنعتی و تولیدی پروژه

محیط حفاظت سازمان از مجوززاردبیل بازیست مجوز صدور تعداد این که گرفتند محیطی گذشته15یست سال
میکند.یربراب

تولیدی واحدهای این برای را مناسبی شرایط تا است این بر سعی و اجراست حال در مگاپروژهها این کرد: اضافه وی
باشند.نداشتهمحیطییستزآالیندگیتاکنیمفراهم

بیش و شده رعایت حقالناس حفظ زمینه تا شده مشخص دستگاهها همه وظیفه پاک هوای قانون در کرد: بیان شهند
شود.کمکیستزمحیطسالمتبهگذشتهاز

محیطرمدی حفاظت نازکل فرسودگی مورد در اردبیل استان همکاویست با گفت: اردبیل شهر عمومی پلیسرگان ی
رفع سرعت به نیز آنها اشکال و ایراد تا باشند داشته فنی معاینه باید شهر سطح در عمومی خودروهای تمامی راهور

شود.
پیامانتهای

)۰۸:۱۹-۰۰/۱۱/۰۶(کاردستوردرنفتیفرآوردههایپاالیشملیکترشازتفحصتقاضایبررسیشد/آغازمجلسعلنیجلسه

به قبل لحظاتی که اسالمی شورای مجلس علنی جلسه عملکردردر از تفحص و تحقیق تقاضای بررسی شد، آغاز قالیباف باقر محمد یاست
دارد.قرارنمایندگانکاردستوردرایراننفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترش

مازوتازاستفادهعدمدرسیمانخانهکاروسبالنگاهونیرازاقبتمرداد:خبردبیلاریستزمحیطکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب پارلمانی خبرنگار گزارش چهارشنبهرگزاربه ) امروز علنی جلسه هشتمین و شصت و یکصد فارس، ماه،6ی بهمن
شد.آغازپیشلحظاتینماینده199حضورباوقالیبافباقرمحمدیاستربهاسالمیشورایمجلس

است:حرشاینبهامروزعلنیجلسهکاردستورمجلسرئیسههیئتاعالماساسبر
ایراناسالمییرجمهوپستملیکترشاساسنامهقانوناجرایمهلتتمدیدالیحهبهرسیدگیادامه-

کرواسیوایرانهایدولتبینیرگذاسرمایهازمتقابلحمایتوتشویقموافقتنامهاصالحیپروتکلالیحهبررسی
بازنشستگیصندوقهایبینبازنشستگییابیمهسوابقانتقالونقلحرطبررسی-
تخصصیوصنفیهایتشکلفعالیتوتشکیلنحوهحرطبررسی-

بند( اصالحی پروتکل الیحه بررسی استانداردسا5-4-1-10- منطقهای موسسه اساسنامه ارز) تأییدزی، انطباق، یابی
یسکام)ر(اقتصادییرهمکاسازمانشناسیاندازهوصالحیت

ایراننفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترشعملکردازتفحصوتحقیقتقاضایبررسی-
/پیامانتهای

ایسنایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۵۳-۰۰/۱۱/۰۶(شدیعزتویزکرماستاندرسوختلیترمیلیون۴۷نفتی:فرآوردههایپخشمدیر

ش مدیر - ایرنا - مراراک استان منطقه نفتی فرآوردههای پخش گفت:زکرکت جا۴۷ی سال دیماه در سوخت انواع لیتر نقاطرمیلیون در ی
شد.یعزتواستاناینمختلف

جا سال دیماه ابتدای از سرما فصل آغاز وجود با افزود: ایرنا، با گو و گفت در چهارشنبه روز جمشیدی بهرسعید ی
است.نشدهایجاداستاندرسوختیعزتودروقفهایهیچگذشتههفتهخصوص

تاکنون ماه دی آغاز از داد: ادامه بن۴۷وی شامل نفتی فرآوردههای انواع از لیتر یوروزمیلیون کیفیت با نفتگاز و ،۴ین
شد.یعزتووارسالدلیجانوخمینساوه،ی،زکرمناحیهچهارواستانشهرهایبیندرسفیدنفتوسوپرینزبن

ش مرمدیر استان منطقه نفتی فرآوردههای پخش سردارزکرکت نفت انبار از کشور گاههای نیرو سوخت تامین به ی
از بیش گذشته، ماهه یک طول در افزود: و کرد اشاره آنجفی رحیم گاه۲۲۰شهید نیرو نیاز مورد فرآورده لیتر میلیون

دهند.ادامهقربیعزتووتولیدبهبتوانندصنعتیوحیاتیمنابعاینتاشدهارسالکشورهای
و هزار پنج داد: ادامه نیر۴۷۷جمشیدی سوخت ارسال و استان سوخت تامین برای امسال دیماه باونفتکش گاهی

کردند.یرهمکایزکرماستانمنطقهنفتیفرآوردههایپخشکترش
بر گذشته ماه یک در گفت: و کرد اشاره نیز آنجفی سردار شهید نفت انبار از استانها دیگر سوخت تامین به وی،

مدی از شده تعیین سهمیه لرستان،راساس قم، همچون دیگر استانهای سایر سوخت تامین در منطقه این ستادی، یت

کاردستوردرنفتیدههایفرآورالیشپاملیکتشرازتفحصتقاضایسیبررشد/آغازمجلسعلنیجلسهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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است.داشتهفعالیتاردبیلویزرتبکرمانشاه،ایالم،همدان،
میکنند.فعالیتیزکرماستانمنطقهنفتیپخشفرآوردههایملیکترشدرسوختحملخودروی۸۰۰ازبیش

)۱۱:۵۱-۰۰/۱۱/۰۶(شدیربهرهبرداآمادهشمالیخراساندرسوختجایگاهسه

ش مدیر گذاربجنورد-ایرنا- سرمایه با استان در سوخت جایگاه سه گفت: شمالی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بخشرکت ی
شود.میافتتاحفجردههمناسبتبهکهاستشدهیربردابهرهآمادهخصوصی

شکو افتتاحرمجتبی امسال فجر دهه با همزمان که سوخت های جایگاه داشت: اظهار ایرنا خبرنگار به چهارشنبه روز ی
های پروژه شامل شود بنمی بجنورد،زجایگاه هدایتی بنین امیزجایگاه گاز نفت و جایگاهرین و بید چمن وزبنی ین

است.فاروجیرغفاگازنفت
بجنورد در هدایتی سوخت جایگاه اجرای برای افزود: غفارمیلیارد۴۰وی جایگاه برای و سرمایهرمیلیارد۶۰یریال یال

است.شدهیرگذا
اجرایرشکو برای گذار سرمایه داشت: اظهار همی بید چمن در رفاهی خدمات گذارمیلیارد۱۵۰مجتمع سرمایه یریال
است.شده

ش گفت:رمدیر شمالی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی برداکت بهره پنجربا برای سوخت جایگاه هر از ی
است.شدهایجاداشتغالنفر۳۳برایمجموعدروغیرمستقیمطوربهنفر۶برایومستقیمطوربهنفر
است.فعالاستاندرسی.ان.جیجایگاه۳۰وینزبنجایگاه۵۳اکنونایرنا،گزارشبه

/۰۰/۱۱(گازواتتوسعهبرایدنیایزگامنابعدارندهاولینبرنامهسوخت/سبددرLPGوCNGهمزمانتوسعهدرروسیهتجربه
۰۶-۱۲:۱۲(

انر کمیسیون گاژعضو منابع دارنده اولین عنوان به روسیه گفت: مجلس همزی دنیا استLPGوCNGی داده توسعه خود سوخت سبد در را
کرد.یرالگوبردایژانرامنیتتامینبرایآنهامدلازمیتوانایران،باکشوراینسوختیسبدشباهتبهتوجهباکه

انر کمیسیون عضو مرادی خبژاحمد اقتصادی خبرنگار با گفتگو در اسالمی شورای مجلس بهرگزاری اشاره با فارس ی
همزمان توسعه در روسیه کشور اتLPGوCNGتجربه از همزمان استفاده اظهارداشت: خودروها سوخت سبد وودر گاز

CNGجایگ در یکدیگر مکمل میتوانند سوخت دو این دیگر بهعبارت باشد. داشته منعی هیچ بنزنمیتواند با ینزینی
باشند.لزدیو

بسیا افزود: خواهدروی متوقف سی.ان.جی توسعه دیگر سوخت، سبد به گازمایع ورود صورت در که میکنند تصور ی

شدیعتوزیکزمراستاندرسوختلیترمیلیون۴۷نفتی:دههایفرآورپخشمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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خالهای سوخت این بلکه نیست، صحیح عنوان هیچ به تصور این که حالی در خواهدCNGشد، پر را سوخت سبد در
کرد.

سوختسبددرLPGوCNGهمزمانتوسعهدرروسیه*تجربه
ات منتقدان ادعاهای نقض مثالهای از یکی عنوان به روسیه کشور داد: ادامه بهطوومرادی است. ایران در کهرگاز ی

هم کشور این در همCNGاکنون بنLPGو با کارشناسانزهمراه البته میشود. مصرف سوخت سبد در گازوئیل و ین
روسیه کشور به بسیار ما سوختی سبد شرایط کلی حالت در میدانند. روسیه کشور سوخت سبد امنیت را کار این دلیل

هستند.نیزمایعگازکنندهرصادوهستندداراراطبیعیگازغنیذخایرکشوردوهرکهمعنیاینبهاست.شبیه
انر کمیسیون داژعضو روسیه با ما اکنون تفاوتی گفت: مجلس بخشیری تنوع موقع به کشور این که است این یم

نمیشود اجرا دالیلی به بنا ما کشور در کار این متاسفانه اما است. کرده آغاز را خود سوخت منافعزسبد تعارض یرا
نمیدهد.راسوختسبدبهمایعگازوروداجازهنفتوزارت
یافتهاندتوسعهروسیهدرسوزLPGخودرویمیلیون3از*بیش

سال از ابتدا روسیه کشور در گفت: جایگ2000وی اول سوخت عنوان به بنزگازمایع مطزین گازوئیل و رفتهرین و شد ح
از بیش اکنون اینکه تا یافت افزایش آن مصرف از3رفته استفاده اخیر سالهای در دارند. سوز گازمایع خودرو میلیون

CNGاست.افزایشحالدرکشورایندرگازواتباهمزماننیز
سال در گفت: از2012مرادی استفاده افزایش هدف با چندCNGوLPGقانونی در است. رسیده تصویب به روسیه در

ن اخیر دیرسال سوختهای غیرمستقیم مالیات بنزخ و اتزل اما است داشته افزایش تغییروین بدون سی.ان.جی و گاز
قانونگذا این خود است. مالیات فاقد و جایگربوده سوختهای از استفاده جهت مردم برای انگیزهای ایجادزی ین

است.کرده
2018تا2000سالازروسیهسوزLPGخودروهایتعدادوگازوات-مصرف1تصویر

ایتالیادرخودروهادرسی.ان.جیوگازمایعازهمزمان*استفاده
انر کمیسیون اهمیتژعضو حائز نیز نکته این روسیه و ایران سوخت سبد وضعیت شباهت درباره گفت: مجلس ی

صاد و کننده تولید عمده کشورهای جزو روسیه کشور که سالLPGکنندهراست در مثال برای تولید2017است. مقدار
کشور این همزمان16گازمایع استفاده نتیجه در است. بوده تن داخلیCNGوLPGمیلیون استفاده یا سوخت سبد در

LPGشود.القاکشورتصمیمگیرفضایبهگانهودعنوانبهنمیتواندهیچگاهآنصادراتو
با کشور این در ایتالیاست. کشور خودروها، در سی.ان.جی و گازمایع از همزمان استفاده دیگر مثالهای از گفت: وی

ط از آن، مصرفی گازمایع اینکه سوختروجود عنوان به را آن میدهند ترجیح هم باز اما میشود، تامین واردات یق
شود.سوختسبددرامنیتایجادوسوختسبدبهبخشیتنوعباعثتاکننداستفادهخودروها

پیام/انتهای

ا…توسعهایبردنیایگازمنابعدارندهاولینسوخت/برنامهسبددرLPGوCNGمانهمزتوسعهدرروسیهتجربهس:فار|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۰۸:۳۶-۰۰/۱۱/۰۶(ینزبنسهمیهتغییرحرطایرادات

انر کمیسیون طژعضو مخالف اینکه بیان با مجلس "توری بنزح یارانه سودجویانزیع و سوداگران که بود این ایرادات از یکی گفت: هستیم، ین"
کنند.یترمدیراآنوشدهبازاراینواردتوانندمیراحتیبه

تش در محمدنژاد پرویز تسنیم، از نقل به آنالین اقتصاد گزارش طربه ایرادات توریح "باز بنزح یارانه افرادزیع به ین
مط از پس داشت: اظهار خودروها" جای طربه شدن ورح اوجی آقای از مذکور دستاندزح مابقی و نفت کارانریر

دهند.ارائهراحرطمحتوایدربارهالزمتوضیحاتتاخواستیم
انر کمیسیون جژعضو در گویا هم نفت وزارت اینکه بیان با مجلس طری دولتریان اقتصادی گروه و نبوده مذکور ح

پایه را طزیرآن این محتوای افزود: است کرده ثروتری این از مساوی طور به باید ایران مردم همه که است این ح
است.پسندیدهحرطاینهدفبنابراینکننداستفادهملی

ط این که است این اهمیت حائز نکته اینکه به اشاره با ایراداتروی گفت: باشد جامع میتواند چقدر طزح به حریادی
تو بنز"باز یارانه اززیع نتوانست فرد اگر که بود این اشکاالت از یکی و بود وارد افراد" به بن15ین تعزلیتر شدهرین یف

میشود.باطلسهمیهاینکند،استفادهشدهگرفتهنظردرمحدودمدتبرایکهسامانهدر
بخوانیدبیشتر

میشودیرپیگیاشتغالایجادجهتبانکهااعتباراتتخصیصگیالن:استاندار
شدآغازیرسرمایهگذادرتسهیلهدفبابینام""مجوزهایصدورگیالن:استاندار

شدملیثبتفومن""کلوچهگیالن؛درامروزتایخیرتااثر5200شناسایی
تص فردرمحمدنژاد که است این بعدی مسئله کرد: بن15یح وزلیتر هزار که یارانهای بخواهد500ین اگر را است تومانی

و سوداگران که بود این ایرادات از یکی لذا بفروشد را آن میتواند میزان چه به بفروشد شده طراحی سامانه همان در
کنند.یترمدیراآنوشدهبازاراینواردمیتوانندراحتیبهسودجویان

کمت با را آن سهمیه ابطال زمان در و پایانی ساعات در سوداگران ترتیب بدین اینکه بیان با میخرندروی قیمت ین
کنت موضوع بنرلذا سهمیه قطعزل داشت: ابراز است ویژهای اهمیت حائز سوداگین مانند سودجویان دررًا که یهایی

میدانند.نیزراموقعیتاینازسواستفادهراههایبودیمشاهدتومانی200وهزار4ارزبحث
انر کمیسیون نیرو کمیته سازژرئیس یک ارز موضوع در افزود: مجلس اماوی بود دولت بدنه در شده حسابرسی کار

کنت را ترجیحی ارز مصرف فرآیند نتوانست وجود این طربا در که دارد وجود ابهام این اکنون کند بازتورل بنزح ینزیع
کرد.لرکنتراینزبنیعزتومیتوانکندیرسوداگآندرراحتیبهمیتواندکسیهرکهسامانهایباچگونه

ط اینکه به اشاره با مجلس در لنگرود مردم طرنماینده این در دولت و میشود سوخت قاچاق سبب مذکور هیچرح ح
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کنترکاوساز برای اینری و ندارند دسترسی اینترنت و سامانه به مردم همه طرفی از افزود: بود نگرفته نظر در قاچاق ل
بن طزاختصاص نقایص دیگر از ندارند دسترسی سامانه و اینترنت به که افرادی به سامانه در بازتورین بنزح بود.زیع ین

انر کمیسیون وژعضو شد قرار داشت: اذعان مجلس منتقلزی آن اقتصادی گروه و دولت به را مشکالت این نفت یر
انر کمیسیون تأیید مورد تا کنند ابهام رفع طژو این بود بنا همچنین گیرد قرار کیشری و قشم در پایلوت صورت به ح

نکردند.استقبالینزبنیعزبازتوحرطازنیزمناطقاینمردمغیررسمیگزارشهایطبقکهشوداجرا
بن فروش خود میتواند دولت اینکه بیان با خزمحمدنژاد مختص که کارت قالب در را آن پول و داده انجام را کاالرین ید

تو مردم بین بسیازاست آن در که شده ارائه که است طرحی از بهتر بسیار راه این گفت: کند نمیتوانندریع مردم از ی
میشود.رانتخواراننصیبهنگفتیمنافعتنهابینایندروکننداستفادهشدهایجادیتزماز

)۰۸:۵۹-۰۰/۱۱/۰۶(زنجانمنطقهدرینزبنیرلیتمیلیون122جوییصرفه

CNGفرآوردهمصرفافزایش

ش عمومی روابط گزارش مصرفربه افزایش از منطقه مدیر ، زنجان منطقه ، ایران نفتی های فرآورده پخش ملی کت
داد.خبریرجاسالاولماهه9درطبیعیگاز

جا سال ابتدای از : گفت حبیبی مجموعرحمید در ماه آذر پایان تا طبیعی122ی گاز مکعب متر درCNGمیلیون
حدود گذشته سال مشابه مدت به نسبت میزان این که شده مصرف استان های است5جایگاه داشته افزایش درصد

.استینزبنمصرفدرمالحظهقابلجوییصرفهواستانپاکهوایبخشنویدموضوعاینو
فعال های جایگاه تعداد : افزود استانCNGوی تعداد40در این از که بوده مالکیت24باب تحت دولتی جایگاه

باشد.میاختصاصیمنظورهدوجایگاه16وهایرشهردا

)۰۸:۵۹-۰۰/۱۱/۰۶(شدیرسپسوختیعزتومشکلبدونزنجانپربارشروزهای

روستاییفروشندگی168وسوختعرضهجایگاه60فرآوردهیعزتووتامین

ش عمومی روابط گزارش توربه و تامین از منطقه مدیر ، زنجان منطقه ، ایران نفتی های فرآورده پخش ملی بهزکت یع
داد.خبرپربارشروزهایدرروستاییهایفروشندگیوهاجایگاهنیازموردسوختموقع

سا ذخیره و تامین ظرفیت به اشاره با حبیبی شدهزحمید اندیشیده تدابیر با : گفت تندگویان شهید نفت انبار ی
نیاز مورد سوخت پوشش60توانستیم زمستانی سخت و پربارش روزهای در را گذر سخت روستاهای و استان جایگاه

ینبنزسهمیهتغییرحطراداتایراقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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شوند.تامیننیازموردفرآوردهباارتباطدرمردموخودروهاودهیم
تو مشکل بدون زنجان پربارش های روز اینکه بیان با سپزوی سوخت توریع و تامین : افزود شد وزی سوخت یع

کرد.یرگیوجلبحرانوقوعاز،اخیرهایبارشآغازازپیشنفتیهایفرآورده
قوت با رسانی سوخت روند ، رفت خواهد تر پایین هوا دمای که آینده روزهای در : داشت بیان مسئول مقام این

هستیم.زحمتکشوپرتالشنفتکشرانندگانوکنانرکامرهونراوظیفهاینوداردادامه

سازمان

)۱۰:۰۰-۰۰/۱۱/۰۶(الواندربشکهایهزار150پتروپاالیشگاهاحداث

لیت میلیون یک تولید افزایش از الوان پاالیشگاه بنرمدیرعامل بزودیزی گفت: و داد خبر روزانه صورت به ین
شد.خواهداحداثپاالیشگاهاینجواردربشکههزار150ظرفیتباپتروپاالیشگاهی

لیترمیلیونیکبهالوانینزبنتولیدافزایش
اخبا علی شرمحمد اطالعرسانی پایگاه با گفتگو در بهری اشاره با ایران، نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

ایزومزراهاندا واحد گرفتهری صورت پژوهشی کار پشتوانه با گفت: واحد دراین ایرانی کاتالیست از استفاده و یزاسیون
کرد.خواهدپیداافزایشلیترمیلیون3/1روزانهبهپاالیشگاهینزبنتولید
مصرفافزایشموازاتبهپاالیشگاههایرحداکثتولید
مصرفراخبا تند شیب در کشور کرونا، به مربوط های محدودیت رفع به باتوجه حاضر درحال اینکه به باتوجه افزود: ی

حداکثزبن فشار و وقت تمام صورت به کشور پاالیشگاههای مجموعه بیوقفه فعالیت است، گرفته قرار داردرین ادامه ی
نشود.چالشومشکلدچارحیثاینازکشورادامهدروشدهتامیننیازموردینزبنتا

الوانپاالیشگاهدردالرمیلیون70ارزشبهحرطدواجرایبراییزیربرنامه
تع اهداف به اشاره با طروی شده سودآوریف افزایش برای پاالیشگاه این جدید شرحهای نقدینگی و دری پیرکت

است.گرفتهقرارکاردستوردرحهارطایناجرایالواننفتپاالیشگاهدرحاضردرحالکرد:یحرتصآناجرای
طراخبا این جمله از افزود: ادامه در طری حاللسارحها، ارزشزح به مصوب20ی مدیره هیئت در که است دالر میلیون

است.شدهشروعقراردادایناجرایبهمربوطکارهایو
لوبکات، تولید که میشود مربوط پاالیشگاه جدید خالء در تقطیر واحد به دیگر پروژه کرد: اذعان وووی باتوم کیوم

ط این شد. خواهد انجام واحد دراین کوره نفت به مربوط فرآوردههای بهرسایر آن ارزش که میرسد50ح دالر میلیون
اند.شدهانتخابآناجراییمدیرانواستمناقصهیرگزاربدرحال

شدیسپرسوختیعتوزمشکلبدونزنجانشپربارهایروززنجان:پورتال|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۴۰۰/۱۱/۰۶ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۹
۱۴۰۰/۱۱/۰۶

http://www.newswire.ir/KIUR9U7P


ه تامین چگونگی به اشاره با الوان پاالیشگاه طزمدیرعامل این طرینه این مالی تامین منابع گفت: نیزرحها، حها
ش مدیره هیئت نظر شده، اجراییرآماده درحال اکنون هم آنها موافقت اعالم با و است شده اخذ عمده سهامدار و کت

شود.شروعاجراییاقدامآیندهماه3طیمیرودانتظاراوصافاینبامیباشد،شدن
بشکهایهزار150پتروپاالیشگاهیکاحداث

برنامهراخبا ادامه در داد: ادامه طزیری اجرای جهت طری مذکور، بزرحهای دیگرح طرگ توسعه راستای در حهایری
برنامه نفت صنعت در طزیرپتروپاالیشی رسیده؛ ثبت به الوان پاالیشگاه توسط و ظرفیتری با پتروپاالیشی 150ح

شود.احداثالوانپاالیشگاهجواردراستشدهمقررکهبشکههزار
ط این به مربوط کارهای کرد: تاکید منطقهروی با رایزنی حال در است، شده انجام اجرا برای الزم مجوزهای اخذ و ح

هستیم.زمینتخصیصموافقتکسبمنظوربهالواناقتصادیویژه
پخشوپاالیشملیکترشازاولیهموافقتاخذ
وراخبا معاون مجوز منظور این به داد: توضیح ویژهزی منطقه و ما کارشناسان آن پیرو که است شده اخذ نفت یر

ط اجرای جانمایی بررسی مشغول الوان اختیارراقتصادی در زمین و شود برطرف باشد مشکلی اگر که هستند ح
بگیرد.قرارپاالیشگاه

ط مهم مختصات خصوص در پتروپاالشگاهروی احداث ش150ح با خصوص دراین کرد: بیان بشکهای ملیرهزار کت
ط این در تا است شده حاصل اولیه موافقت و گرفته صورت رایزنی نیز پخش و همکارپاالیش پاالیشگاهرح با الزم ی

شود.انجامالوان
پتروپاالیشیحرطرساندنسرانجامبهبرایگروهرکایکتشکیل

اخبا گفته سرمایهگذاربه برای ما عمده سهامداران طری در خصوصیری بخش با کردهاند، استقبال جدید پتروپاالیشی ح
تس درخصوص است، شده انجام مذاکراتی طرنیز این اجرای تسهیل و کاریع یک پیگیرح با تا شده ایجاد یرگروهی

برسد.سرانجامبهحرطمستمر
سایر به آنها اعزام و پاالیش صنعت در متخصص نیروی تربیت در پاالیشگاه این کرد: خاطرنشان پایان در وی
و نفت عرصه در اکنون هم که رسیدهاند بالندگی و رشد به محیط این در مدیرانی است. بوده پیشرو پاالیشگاهها

هستند؛فعالیتبهمشغولپاالیش
است.فعالیتدرحالروزدربشکههزار55ظرفیتباالواننفتپاالیشگاهاست،گفتنی
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