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Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining۳۸
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)۱۱:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰(میشودمصرفکردستاندرجیانسیگازمترمکعبهزار540ازبیشروزانه

ش ازرمدیر بیش روزانه حاضر حال در گفت: کردستان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ط540کت از جی ان سی گاز مترمکعب یقرهزار
میشود.مصرفاستاندرجایگاهباب54

سی185 مکعب متر میلیون
بود.بیشتردرصد14ترقبلسالبهنسبتکهشدمصرفاستاندر1400سالدرجیان

مزایای سوخت این افزود: و بروند استان در جی ان سی جایگاه ایجاد سمت به کرد توصیه گذاران سرمایه به وی
شود.یزسافرهنگمردمبیندرآنازاستفادهبایدوداردتوجهیقابلاقتصادیومحیطییستز

ش بودنرمدیر فعال به توجه با شد: یادآور کردستان منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی جایگاهزنا344کت در ل
میلیون یک از بیش روزانه ارائه ظرفیت جی، ان وجود200سی استان های جایگاه در جی ان سی مترمکعب هزار

دارد.
طون اجرای تداوم به اشاره با درکانی رایگان ناوح خودروهای صاحبان از عمومی خودروهای کردن سوز حملوگانه گان

سامانه در خواست عمومی نقل سهمیهhttps://gcr.niopdc.irو از شدن سوز گانه دو به تبدیل زمان تا کنند نام ثبت
اعتباراعتبا سهمیه صورت این غیر در شوند برخوردار سهمیهری آنان به عادی همانندخودروهای و شده کاسته آنها ی

گرفت.خواهدتعلقسوخت
حاضر حال و88در نفتی های فرآورده عرضه جایگاه خدمات54باب مردم به کردستان در جی ان. سی. جایگاه باب

دهند.می
پیامانتهای

کردعصرکردپرس،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۱۳-۰۱/۰۲/۲۰(1400سالدرسی.ان.جیصنعتیردالمیلیارد4یرسودآو

گذشته سال گفت: سی.ان.جی صنفی انجمن عضو ایرنا- تفاوت8تهران- به توجه با که فروختیم سی.ان.جی گاز مترمکعب سنتی50میلیارد
است.داشتهکشوربراییرسودآودالرمیلیارد4سالیکدرتنهاسی.ان.جیصنعتین،زبنوطبیعیگازصادراتیارزش

۲

۹

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

http://www.newswire.ir/JIW6H3LJ
http://www.newswire.ir/JIW4OMCJ


جوه «محسن ایرنا، اقتصادی خبرنگار شنبه سه روز گزارش سالربه در داشت: اظهار خبرنگاران جمع در سازمان99ی»
افزایش تولیدکنندگان، و کنندگان مصرف حقالعملکا54حمایت سی.ان.جیردرصدی عرضه جایگاههای کلیه برای را ی

برنامه معاونت که بود داده پیشنهاد ارزشافزوده محاسبه قبلزیربدون دولت بودجه و برنامه سازمان و نفت وزارت ی
ندادند.قرارتأییدموردراحمایتسازمانپیشنهادایناشتباه،اقدامیدر

افزایش پیشنهاد تنها نه زمان آن در افزود: نهایی54وی رقم بلکه دادند، کاهش را میزان این و نکرده تأیید را درصدی
حقالعملکا برای شده پرداخترتعیین و کردند تصویب افزوده ارزش مالیات احتساب با را سی.ان.جی جایگاههای ی

گذاشتند.جایگاهداراندوشبرهمرامالیاتاین
جا سال برای کرد: خاطرنشان سی.ان.جی صنفی انجمن عضو بررسیراین با حمایت سازمان بود شده مقرر که ی

ه نزمستندات تعیین به اقدام کارینهها، حقالعمل جهت مناسب کلیهرخ شود، تعیین منصفانه نرخی تا کند ی
ه مدیزمستندات تأیید و بررسی از بعد جایگاهها طرینههای شریت سی.ان.جی نفتی،رح فرآوردههای پخش ملی کت

راستی و بررسی حمایت سازمان کارشناسان توسط تک به تک شده، ارائه که اسنادی و شده ارائه سازمان این به
است.گرفتهقرارتأییدموردعمدتاوشدهآزمایی

سودآورجوه سی.ان.جی جایگاههای کنند می تصور برخی رسد می نظر به اینکه بیان با اینری گفت: دارند، خوبی ی
نیست.درستیبرداشتبرداشت،

ه افزایش با که است این واقعیت افزود: جایگاهدازوی حقالعملکارینههای و کارمزدها متناسب افزایش عدم و یری
ه افزایش جایگاهدازبا اقتصاد خارینهها، سوددهی حالت از سی.ان.جی باری شده، جایگاهزج ساله چندین انباشه یان

ه افزایش با متناسب کارمزد افزایش عدم از سی.ان.جی جازهای وضعیت،رینههای این ادامه و مواجهایم جایگاهها ی
کند.مواجهجدیچالشباراپاکسوختاینعرضهدریرجایگاهدااستممکن

تص سی.ان.جی صنفی انجمن هرعضو افزایش با متناسب بودجه تخصیص عدم کرد: جایگاهدازیح یرینههای
کنیم می درخواست سی.ان.جی، صنفی انجمن در ما و شده تبدیل سی.ان.جی صنعت جدی مشکل به سی.ان.جی

جایگاهدا اقتصاد به توجهرکه انجامیده، طول به ماهها که حمایت سازمان کارشناسانه های بررسی و سی.ان.جی ی
باشند.داشتهایویژه

کا بی ایجاد پتانسیل داد: ادامه حدودروی حقوق20ی پرداخت توانایی عدم دلیل به ها جایگاه در شاغلین از نفر هزار
از بیش ناخواسته تعطیلی آنها، دستمزد ه70و و درامد تناسب عدم دلیل به های جایگاه مصرفزدرصد افزایش و ینه

صورتزبن در آینده محتمل چالشهای از کشور های جایگاه رسانی سوخت ظرفیت کاهش دلیل به کشور سطح در ین
است.فعلیروندادامه
پولیرجوه هستیم شاهد متأسفانه گفت: و کرد اشاره مایع گاز عرضه جایگاههای احداث برای بودجه تخصیص به ی

عرضه جایگاههای ایجاد به را یابد تخصیص کشور مترقی صنعت این مشکالت رفع و سی.ان.جی توسعه به باید که
است.اجراغیرقابلوخوردهشکستطرحیکهانددادهاختصاصمایعگاز

بودجه، قانون طبق افزود: کل2وی العمل حق بودجه برابر که تومان میلیارد است،2500هزار سی.ان.جی جایگاه
احداث از150برای سی.ان.جی صنعت مشکالت رفع برای رقم این اگر که شده داده اختصاص مایع گاز عرضه جایگاه
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بسیار مردم، و کشور برای آن منافع کرد، می پیدا تخصیص جایگاهداران مشکالت درزجمله توانستیم می و بود یاد
کنیم.ینزجایگسی.ان.جیپاکسوختبارامصرفرشداینازبخشییافته،افزایشینزبنمصرفکهشرایطی

گذا سرمایه کل داشت: اذعان سی.ان.جی صفنی انجمن عضو سالهایراین در سی.ان.جی صنعت برای دولت که ی
حدود قبل3اولیه سال ما که درحالی بوده؛ دالر به8میلیارد توجه با که فروختیم سی.ان.جی گاز مترمکعب میلیارد

بن50تفاوت و طبیعی گاز صادراتی ارزش گذشتهزسنتی سال فقط سودآو4ین، سی.ان.جی صنعت دالر یرمیلیارد
بگی نظر در حال است؛ داشته کشور حدودربرای سی.ان.جی صنعت که میزان20ید چه و است کار حال در سال

است.داشتهدنبالبهکشوربراییرسودآو
سودآو این افزود: کشورروی در سی.ان.جی عرضه ظرفیت از نیمی که است حالی در سی.ان.جی صنعت سرشار ی

با توانیم می و است سودآوزخالی این راحتی به موجود، دال4یریرساخت بهرمیلیارد را سال در در8ی دالر میلیارد
دهیم.افزایشسال

خبرتفسیرآنالین،یستزخبر،داناخبرخودرو،تجارت،فصلبورس،صدایخودرو،عصریرخبپایگاهاسکناس/روزنامهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۱۳-۰۱/۰۲/۲۰(استخالیکشوردرCNGعرضهظرفیتازنیمی

صنفی انجمن سودآوCNGعضو صنعترگفت: سرشار عرضهCNGی ظرفیت از نیمی که است حالی میCNGدر و است خالی کشور در
دهیم.افزایشسالدردالرمیلیارد8بهراسالدریردالمیلیارد4یرسودآواینراحتیبهموجود،یرساختزباتوانیم

جوه محسن ایسنا، گزارش قبلربه سال اینکه بیان با خبرنگاران جمع در گاز8ی مترمکعب فروختیمCNGمیلیارد
تفاوت به توجه با بن50که و طبیعی گاز صادراتی ارزش گذشتهزسنتی سال فقط صنعت4ین، دالر CNGمیلیارد

بگیرسودآو نظر در حاال کرد: اظهار است، داشته کشور برای صنعتری که و20حدودCNGید بوده کار حال در سال
است.داشتهدنبالبهکشوربراییرسودآومیزانچه

گذا سرمایه کل وی گفته صنعتربه برای دولت که حدودCNGی کرد اولیه سالهای سال3در در بوده، دالر میلیارد
افزایش1399 تولیدکنندگان، و کنندگان مصرف حمایت حقالعملکا54سازمان جایگاههایردرصدی کلیه برای را ی
برنامهCNGعرضه معاونت متأسفانه که بود داده پیشنهاد افزوده ارزش محاسبه سازمانزیربدون و نفت وزارت ی
ندادند.قرارتأییدموردراحمایتسازمانپیشنهاداینبودجه،وبرنامه

صنفی انجمن عضو افزایشCNGاین پیشنهاد تنها نه نفت وزارت و بودجه و برنامه سازمان کرد: درصدی54اظهار
حقالعملکا برای شده تعیین نهایی رقم بلکه دادند، کاهش را میزان این و نکرده تأیید جایگاههایررا باCNGی را

گذاشتند.جایگاهداراندوشبرهمراافزودهارزشبرمالیاتپرداختوکردندتصویبافزودهارزشمالیاتاحتساب
تصرجوه سالری در کارشناسی جلسات کرد: ب1400یح حال در هرگزارهم مستندات اساس بر و بود ارائهزی ینههای

حداقل بود قرار حقالعملکا50شده وردرصد شویم متوجه انجمن در ما اینکه بدون که یابد افزایش جایگاهداران ی

1400سالدرسی.ان.جیصنعتیدالردمیلیار4یسودآورایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ش برنامهریا معاونت و بودجه و برنامه سازمان شوند، متوجه حمایت سازمان یا و نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
کردند.اعمالوتصویبرادرصدی25افزایشنفتوزارتیزیر

سالهای در اشتباه تصمیم دو اینکه بیان با در1400و1399وی کارمزد پایین تعیین اشتباه تصمیمات ادامه در که
جایگاهدا بوده، قبل جاCNGیرسالهای سال برای کرد: اظهار کرد، مواجه اقتصادی مشکالت با پیش از بیش یررا

ه مستندات بررسی با حمایت سازمان بود شده مقرر نزکه تعیین به اقدام کارینهها، حقالعمل جهت مناسب کندرخ ی
ه مستندات کلیه شود، تعیین منصفانه نرخی مدیزتا تأیید و بررسی از بعد جایگاهها های طرینه کترشCNGحریت

سازمان کارشناسان توسط تک به تک شده، ارائه که اسنادی و شده ارائه سازمان این به نفتی، فرآوردههای پخش ملی
است.گرفتهقرارتأییدموردعمدتاوشدهآزماییراستیوبررسیحمایت

صنفی انجمن عضو برنامهCNGاین معاونت و بودجه و برنامه سازمان برداشت رسد می نظر به اینکه بیان یزیربا
جایگاههای که است این نفت اینرسودآوCNGوزارت و نیست درستی برداشت برداشت، این گفت: دارند، خوبی ی

ندارند.قبولنیزراگیردمیصورتمستنداتاساسبرکهحمایتسازمانکارشناسانههایبررسینهاد،دو
هرجوه افزایش با که است این واقعیت اینکه بیان با جایگاهدازی ورینههای کارمزدها متناسب افزایش عدم و ی

هرحقالعملکا افزایش با جایگاهدازی اقتصاد خاCNGیرینهها، سوددهی حالت باراز شده، چندینزج انباشه یان
های جایگاه هCNGساله افزایش با متناسب کارمزد افزایش عدم جازاز های اینرینه ادامه و ایم مواجه ها جایگاه ی

کند.مواجهجدیچالشباراپاکسوختاینعرضهدریرجایگاهدااستممکنوضعیت،
ه افزایش با متناسب بودجه تخصیص جهت بودجه و برنامه سازمان و نفت وزارت حمایت عدم وی گفته هایزبه ینه

صنعتCNGیرجایگاهدا جدی مشکل صنفیCNGبه انجمن در ما و شده اثCNGتبدیل و مهم نهاد دو درراز گذار
گی جایگاهدارتصمیم اقتصاد به که کنیم می درخواست کهCNGیریها، حمایت سازمان کارشناسانه های بررسی و

باشند.داشتهایویژهتوجهانجامیده،طولبهماهها
صنفی انجمن کاCNGعضو بی ایجاد پتانسیل کرد: حدودرتاکید عدم20ی دلیل به ها جایگاه در شاغلین از نفر هزار

از بیش ناخواسته تعطیلی آنها، دستمزد و حقوق پرداخت های70توانایی جایگاه تناسبCNGدرصد عدم دلیل به
ه و بنزدرامد مصرف افزایش و هایزینه جایگاه رسانی سوخت ظرفیت کاهش دلیل به کشور سطح در کشورCNGین

است.فعلیروندادامهصورتدرآیندهمحتملچالشهایاز
جارجوه سال بودجه قانون در عجیب بندی تصویب به اشاره با جایگاههایری احداث برای بودجه تخصیص بر مبنی ی

توسعهLPGعرضه به باید که پولی هستیم شاهد متأسفانه کشورCNGگفت: مترقی صنعت این مشکالت حل و
اجراست.غیرقابلوخوردهشکستطرحیکهانددادهاختصاصLPGعرضهجایگاههایایجادبهرایابدتخصیص

بودجه، قانون طبق افزود: کل2وی العمل حق بودجه برابر که تومان میلیارد برایCNGجایگاه2500هزار است،
عرضه150احداث صنعتLPGجایگاه مشکالت حل برای رقم این اگر که شده داده مشکالتCNGاختصاص جمله از

بسیار مردم، و کشور برای آن منافع کرد، می پیدا تخصیص مصرفزجایگاهداران که شرایطی در توانستیم می و بود یاد
کنیم.ینزجایگCNGپاکسوختبارامصرفرشداینازبخشییافته،افزایشینزبن

پیامانتهای
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مانفتاقتصادی،آرمانالف،انتخاب،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰(فارسدرقاچاقسوختلیترهزار609ومیلیونیککشف

ش ورمدیر میلیون یک میزان از فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی و609کت داد خبر استان در شده کشف قاچاق سوخت لیتر هزار
است.شدهارسالیراتزتعبهسوختقاچاقپروندهیالرمیلیارد47گفت:

طاه خبراسداله نشست در فعالیتری از پاسخگو مدیران بن304ی پمپ و130ین،زجایگاه جی ان سی کزرم4جایگاه
استانرسوختگی سطح در هوایی تو(ی بحث در افزود: و گفت سخن المرد) و الر جهرم، شیراز، نفتزشهرستانهای یع

ط اساس بر تورسفید کاالبزح ازریع بیش بود تدوینشده قبل از که تو830گی کار روستایی رازفروشنده سفید نفت یع
میدهند.انجام

تنها کافی ذخیره عدم نداشتن و لوله خط دلیل به حاضر حال در فارس استان گفت: از40یرزاو فارس سوخت درصد
به و حمل تانکرها توسط و تامین بندرعباس و اصفهان یزد، استان انبارهای از مابقی و میشود تامین شیراز پاالیشگاه

میشوند.منتقلاستان
گفت: مسئول مقام امسال40این ابتدای از که است احداث دست در استان شهرستانهای سطح در سوخت جایگاه

میدهد.نشانراینزبنمصرفدرصدی17رشدکهشدهمصرفاستاندرینزبنلیترهزار100ومیلیونیککنونتا
طاه گفته درربه میرود2ی، شمار به پاک سوختهای از یکی که جی ان سی دربخش امسال میلیون548ماهه

است.داشتهدرصدی18رشدکهداشتهایممصرفمترمکعب
ش سالرمدیر به نسبت امسال نوروز تعطیالت در گفت: فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی توجه1400کت با

بن رشد مسافرت افزایش از30ینزبه بیش نیز فطر عید تعطیالت در نفتی فراورده همین که داشت افزایش 36درصد
داشت.مصرفدرصد

او، گفته نقل،57به و حمل بخش در فرآوردهها مصرف از کشاور14درصد بخش در بخش21ی،زدرصد در درصد
است.صنایعدرصد6وقربگاههایونیر

مردمرطاه به مطلوبتر رسانی سوخت و کننده مصرف حقوق رعایت منظور به گفت: همچنین از8ی بازدید هزار
است.شدهانجاماستانسوختجایگاههایلهایزناوتلمبهها

و میلیون یک میزان از ادامه در از609او بیش که شده کشف قاچاق سوخت لیتر مابقی90هزار و گازوئیل آن درصد
است.شدهارسالیراتزتعبهسوختقاچاقپروندهیالرمیلیارد47گفت:ودادخبراستبودهنفت

ش هرمدیر از فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی خبر70ینهزکت ماهانه صورت به حمل کرایه تومان میلیارد
و آسیب باعث تانکر آمد و رفت و میشود انجام تانکر وسیله به سوخت حمل اکنون اینکه به توجه با گفت: و داد

هرتخ و جادهای تلفات ها، جاده سطح پیشزینهزیب دهه دو از نفتی فرآوردههای ظرفیت لوله خط میشود یادی
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شد.یرپیگیانتقالخطجدیددولتدروانجام
ساالنهرطاه اینکه به اشاره به و80ی تجارت بانک نفت، وزارت بین گفت: تانکرهاست، سوخت مصرف لیتر میلیون

انشعابرش یک و فسا در انشعاب یک که بندرعباس از انتقال خط برای شد امضا نامهای توافق ساختمان مهندسی کت
میشود.اضافهانبارظرفیتبهکهشیرازپاالیشگاهدر

طاه گفته امیدوا4تا3ی،ربه و شود انجام طرف دو از باید مطالعات و میکشد طول پروژه این جدیتیرسال با که یم
شود.محققمردمینهردیآرزویوبرسدیربردابهرهبهمدتهمینظرفداردوجودکه

)۱۵:۴۲-۰۱/۰۲/۲۰(استنگرانکنندهرضویخراسانجنوبدرسوختقاچاقافزایش

ش مدیرعامل حیدرگناباد-ایرنا- تربت منطقه نفتی های فراورده پخش نفتگازرکت سوخت قاچاق یا و عرضه در انحراف افزایش به نسبت یه
مناطق اینزدر کاهش برای مربوط مسووالن نظارت افزایش خواستار و داد هشدار رضوی خراسان استان جنوب در منطقه این پوشش یر

شد.معضل

بدون گناباد، ناحیه نفتی های فرآورده پخش رییس معارفه و تودیع آیین در شنبه سه روز بلندی جواد ایرنا گزارش به
آما هیچ مررارائه مناطق به قاچاق صورت به را فرآورده این قاچاقچیان افزود: قیمتزی، با و منتقل کشور جنوبی و ی

رسانند.میفروشبهکشورازجرخادریربرابچندهای
اند دست گفت: صنعتروی های بخش در خصوص به سوختی های فرآورده عرضه نحوه در باید بخشها همه در کاران

کنند.یرگیوجلشبکهازجرخاسوختگونهرهعرضهازوباشندداشتهیربیشتنظارتیزکشاورو
کشاور جهاد سازمان اعالم اساس بر داد: ادامه کشاورزوی بخش نیاز مورد گاز نفت رضوی، خراسان درزی ی

شزشهرستانهای پوشش حیدریر تربت نفتی های فرآورده پخش با45یهرکت که حالی در است، بوده لیتر میلیون
است.رسیدهمصرفبهحوزهایندرلیترمیلیون40الزمنظارتهایافزایشولرکنتومصرفیترمدی

ش حیدرمدیرعامل تربت منطقه نفتی های فرآورده پخش هرکت گفت: انحرافریه بستر واقعی، نیاز از بیش عرضه گونه
برنامه با باید و کند می فراهم را سوخت قاچاق و عرضه توزیردر و الزم نظارتهای افزایش و متناسبزی سوخت، یع

شود.یرگیوجلهابخشدیگربهفرآوردهاینقاچاقازواقعینیازبا
سوخت تامین به اشاره با ورمرغدا48بلندی هزار خرد،738ی، کننده و19مصرف عمده136معدن کننده مصرف

همجوا و رضوی خراسان جنوب در خود موقعیت به توجه با شهرستان این گفت: گناباد وردر جنوبی استانهای با ی
م به مسیر این از نقلیه وسائل ترددهای بارافزایش باید و است برخوردار خاصی حساسیت از استان، نقاط سایر و کز

کرد.یرگیوجلمنطقهایندرسوختقاچاقازنظارتهاافزایش
هدفمندسا گفت:زوی و برشمرد سیزدهم دولت مهم اقدامات از را ترجیحی ارز اصالح و ها یارانه مطلوب و بیشتر ی

است.شدهاجراییدولتاینتدبیروجسارتباکهشدمیعملیاتیقبلسال20ازبایدمسالهاین

سفاردرقاچاقسوختلیترارهز609ومیلیونیککشفان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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بن قیمت افزایش شایعات به اشاره با نیز گناباد اصالحزفرماندار برای دولت اقدامات موازات به ها رسانه برخی در ین
هوشیا افزایش با باید گفت: ترجیحی ارز دولت،رتخصیص تاکید بر بنا که چرا کاست، مردم در منفی القائات تاثیر از ی،

یابد.نمیافزایشسوختیهایفرآوردهونانقیمت
علیرضا خدمات از و معرفی گناباد ناحیه نفتی های فرآورده پخش رییس عنوان به غالمی علیرضا نشست این پایان در

شد.قدردانیسمتایندرگذشتهسالچهاردررضایی
تربتحیدرش منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی مناطقرکت از یکی ش37یه نفتیرگانه های فرآورده پخش ملی کت

بر مشتمل ناحیه چهار که است تربتحید10ایران خلیلآباد،رشهرستان کاشمر، رشتخوار، خواف، زاوه، مهوالت، یه،
دارد.پوششیرزرابجستانوگنابادخ،رکوهس

دارای نفتی منطقه این سکودار،63همچنین فروشندگی و اختصاصی اتاقک،9جایگاه داخل فروشندگی200فروشندگی
است.سی.ان.جیعرضهفعالجایگاه32همچنینوروستاییتعاونی

است.واقعمشهدجنوبیرکیلومت287درگنابادشهرستانکزرم

قاچاقسوختمیلیون1.6فارساستاندرگذشتهسالنفتی/فرآوردههایانتقالخطپروژهاجرایباشیرازنفتانبارتوسعه
)۱۶:۰۰-۰۱/۰۲/۲۰(شدکشف

ه تحمیل تانکرها، جادهای تصادفات سبب فارس استان در نفتی فرآوردههای انتقال خط -نبود استانها وزگروه استان به میلیاردی ینه
است.شدهاستانهادیگربهشیرازنفتیانبارهایوابستگی

خب گزارش وارگزاربه سوخت، حمل تانکر تصادف شیراز، از تسنیم آسیبژی نفتی، فرآوردههای حامل خودروی گونی
رو چند از هر که دست این از عباراتی و خودرو چندین به سوخت حمل فارسزتانکر استان حوادث اخبار صدر در ی

میگیرد.قرار
خطر باالی درصد با استان یک دغدغهها و تالشها همه وجود با فارس استان که دارند تایید مطلب این بر همه دیگر

به نزدیک که سوخت حمل تانکرهای برای موضوع این که زمانی حال است را70تصادف استان سوخت از درصد
میکنند، بسیارتامین در بلکه است راننده جان رفتن دست از و تصادف یک تنها نه دهد آسیبرخ به منجر مواقع ی

میشود.خودروهادیگربه
خطرات کنار در دیگران به هزآسیب و محیطی حملزینههایزیست تانکرهای این که میکند ایجاب دارد که یادی

س چه هر اعالمرسوخت با گذشته سال اسفندماه که موضوعی دهد، نفتی فرآوردههای انتقال خط به را خود جای یعتر
کرد.عنوانانتقالخطگربزپروژهدومینراآنویوخوردکلیدزرقانوشیرازمردمنمایندهی،زیزعابراهیم

فارساستاندرنفتیفرآوردههایلولهخطایجاد
به نفتی فرآوردههای ظرفیت لوله خط این ایجاد با مجلس نماینده این گفته مخاطرات250به و میرسد لیتر میلیون
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است.شدهپیشبینیپروژهایناجرایبرایسال4ومیکندپیداکاهشمالحظهایقابلشکلبهنیزجادهای
سالزیزع در بانکی اعتبارات و داخلی منابع محل از پروژه این که کرده اعالم و1401ی میشود خط400آغاز کیلومتر

هرم مهرآران از درزلوله جدید نفت انبار یک و پایانه یک خانه، تلمبه دو مسیر طول در میشود. احداث شیراز به گان
خورد.خواهدرقمشیرازنفتانبارتوسعهنهایتدرومیشوداحداثفسا

طاه مراسداهلل مدیر مدیرانری، نشستهای سلسله در حضور با امروز نیز فارس استان نفتی فرآوردههای پخش کز
دهه دو از انتقال خط اهمیت و لزوم داشت: اظهار تسنیم خبرنگار به پاسخ در و پرداخت موضوع این به پاسخگو

مط بهرپیش توجه با و شده هح و جادهای کارزینهزتلفات دستور در موضوع این میشود، تحمیل استان به که یادی
است.گرفتهقرار

وی گفته ه70به ماهانه صورت به سوخت حمل کرایه تومان کهزمیلیارد است حالی در این و میشود ساالنهینه
نفتی80 فرآوردههای حمل تانکرهای سوخت مصرف لیتر دلیلمیلیون همین به و خطاست موضوع جدید دولت در

شد.یرپیگیانتقال
میشودتامیناستانیدرونفارسسوختدرصد40ازکمتر

م میانرمدیر تفاهمنامه براساس انتقال خط این اینکه بیان با فارس استان نفتی فرآوردههای پخش وزارتکز
شنفت، یک و تجارت وربانک میشود احداث انشعابکت یک و فسا در انشعاب یک که بندرعباس از انتقال خط برای

میشود.اضافهانبارظرفیتبهودادهقرارشیرازپاالیشگاهدر
طاه گفتههای چراکه4تا3یربراساس میکشد طول پروژه امیدواسال و شود انجام طرف دو از باید کهرمطالعات یم

شود.محققمردمینهردیآرزویوبرسدیربهرهبردابهمدتهمینظرفداردوجودکهجدیتیبا
فقط کافی ذخیره نداشتن و انتقال لوله خط نبود دلیل به وی گفته گفت40به میتوان حتی و درصد40یرزدرصد

میشود.تامینبندرعباسواصفهانیزد،انبارازمابقیوشیرازپاالیشگاهازاستانسوخت
ذخیرهسا حجم افزایش سبب نفتی فرآوردههای انتقال خط اجرای که است فارسزمسلم استان در نفتی فرآوردههای ی

غیرعامل پدافند مالحظات رعایت کسبا تامین و تورمیشود و مهمتزی از استان نیاز مورد سوخت اجرایریع اهداف ین
است.حرط

سوختقاچاقدرگازوئیلدرصدی90سهم
م مدیر جلسه ادامه سالردر در گفت: و کرد اشاره نیز سوخت قاچاق به فارس استان نفتی فرآوردههای پخش کز

و میلیون یک از609گذشته بیش که شده کشف قاچاق سوخت لیتر گازوئیل90هزار استدرصد بوده نفت مابقی و
است.شدهارسالیراتزتعبهوبرآوردیالرمیلیارد47آنیالیرارزشکه

اینکهرطاه بیان با همچنین نقل،57ی و حمل بخش در فرآوردهها مصرف از کشاور14درصد بخش در ی،زدرصد
بونیر21 کرد:6وقرگاههای عنوان است، صنایع است40درصد احداث دست در بنوجایگاه رشدزمصرف 17ین

است.داشتهدرصدی
مصرف جی ان سی دربخش اینکه بیان با رشد548وی که بوده مترمکعب تص18میلیون است، داشته یحردرصدی

سوختمیلیون1.6سفاراستاندرگذشتهسالنفتی/دههایفرآورانتقالخطپروژهایاجرباازشیرنفتانبارتوسعهتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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بهکرد: نسبت نوروز بن1400تعطیالت مصرف رشد مسافرت افزایش به توجه میزان30ینزبا این که بوده دردرصد
است.رسیدهدرصد36ازبیشبهفطرعیدتعطیالت

)۱۶:۳۱-۰۱/۰۲/۲۰(یربختیاوچهارمحالدرخودرو2010شدنسوزگانهدو

ش منطقه بختیارمدیر و چهارمحال نفتی های فرآورده پخش ملی شدنرکت سوز گانه دو از ط2010ی از واجدرخودرو خودروهای نام ثبت یق
دادخبرgcr.niopdc.irسامانهدرشرایط

خب گزارش مرگزاربه وسیما صدا بختیاری و چهارمحال تیمورکز ساسان تاکسیری، سبک، بار وانت تعداد این گفت: ی
بن خودروی تبدیل متقاضیان سامانه در نام ثبت با اینترنتی برهای دزومسافر به کاوینی در سوز مجازرگانه گاههای

اند.شدهسوزگانهدوبهتبدیلاستان،
میکنند.استفادهحرطایندولتییارانهازخودروهاکردنسوزگانهدوبرایاینترنتیبرهایمسافرافزود:وی

ش منطقه بختیارمدیر و چهارمحال نفتی های فرآورده پخش ملی سامانهرکت در نام ثبت از پس داد: ادامه ی
gcr.niopdc.irط شامل خودروهای طربرای این از استفاده بودن شرایط واجد پیامک مالکانرح، و شد خواهد ارسال ح

کنند.تبدیلگاههایرکادریرنوبتگیبهاقداممذکورسایتبهمراجعهبامیتوانند
تیمو کارساسان یک وسامان بن شهرستانهای شهروندان خودروهای مالکان رفاه جهت کرد: اضافه جهتری مجاز گاه

ط دراجرای رایگان انداوح راه بن شهر در سبک بارهای وانت و تاکسی خودروهای کردن سوز درزگانه و است شده ی
حاضر کارکا5حال این میکنند فعالیت استان سطح سوزدر گانه دو استان در مجاز شهرگاه شهرهای در کرد،رگاهها

میدهند.خدماتخودروهامالکانبهبنولردگانبروجن،
بختیا و چهارمحال در افزود: این40یروی و میکنند عرضه شهروندان به را جی ان سی پاک سوخت جایگاه، باب

مجا این در شهروندان به ایمن و مطلوب خدمات به نسبت تا میشوند پایش مستمر طور به عرضهرجایگاهها ی
شود.حاصلاطمینانکترشکارشناسانومسئوالنسویازسوخت

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
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میکندتامینرافارسنیازموردسوختدرصد40شیرازپاالیشگاهفارس:نفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیرعامل
)۰۱/۰۲/۲۰-۱۷:۰۳(

ش مدیرعامل تنهارایسنا/فارس کافی، ذخیره نبود و لوله خط نداشتن دلیل به حاضر حال در گفت: فارس نفتی فرآوردههای پخش ملی یرزکت
هرم40 و اصفهان یزد، استانهای از مابقی و شیراز پاالیشگاه از فارس نیاز مورد سوخت منتقلزدرصد استان به تانکرها توسط و تامین گان

میشود.

طاه سهشنبهراسداله خب20ی کنفرانس یک در بودنراردیبهشت فعال به بن304ی عرضه جایگاه130ین،زجایگاه
و جی ان سی سوختگیرم4عرضه تورکز بحث در کرد: اضافه و اشاره فارس در هوایی طزی اساس بر سفید نفت حریع

میدهند.انجامرایعزتوکارروستاییفروشنده830ازبیشبودتدوینشدهقبلازکهگیرکاالبیعزتو
کرد:رطاه اضافه امسال40ی ابتدای از که است احداث دست در استان شهرستانهای سطح در سوخت عرضه جایگاه

میدهد.نشانراینزبنمصرفدرصدی17رشدکهشدهمصرفاستاندرینزبنلیترهزار100ومیلیونیککنونتا
طاه گفته درربه میرود2ی، شمار به پاک سوختهای از یکی که جی ان سی دربخش امسال میلیون548ماهه

است.داشتهدرصدی18رشدکهداشتهایممصرفمترمکعب
ش سالرمدیرعامل به نسبت امسال نوروز تعطیالت در داد: ادامه فارس نفتی فرآوردههای پخش به1400کت توجه با

بن رشد مسافرت از30ینزافزایش بیش نیز فطر عید تعطیالت در نفتی فراورده همین که داشت افزایش 36درصد
داشت.مصرفدرصد

طاه گفته نقل،57ی،ربه و حمل بخش در فرآوردهها مصرف از کشاور14درصد بخش در بخش21ی،زدرصد در درصد
است.صنایعدرصد6وقربگاههایونیر

مردم به مطلوبتر رسانی سوخت و کننده مصرف حقوق رعایت منظور به گفت: همچنین و8او تلمبهها از بازدید هزار
است.شدهانجاماستانسوختجایگاههایلهایزنا

ش ورمدیرعامل میلیون یک کشف از فارس نفتی فرآوردههای پخش بیش609کت که داد خبر قاچاق سوخت لیتر هزار
گفت:90از و است بوده نفت مابقی و گازوئیل آن تعرمیلیارد47درصد به سوخت قاچاق پرونده ارسالزیال یرات

است.شده
هرطاه از همچنین حمل70ینهزی اکنون اینکه به توجه با گفت: و داد خبر ماهانه صورت به حمل کرایه تومانی میلیارد

تخ و آسیب باعث تانکر آمد و رفت و میشود انجام تانکر وسیله به ورسوخت جادهای تلفات ها، جاده سطح یب
پیگیزینهزه انتقال خط جدید دولت در و انجام پیش دهه دو از نفتی فرآوردههای ظرفیت لوله خط میشود یریادی

شد.
ساالنه اینکه به اشاره به ش80او و تجارت بانک نفت، وزارت بین گفت: تانکرهاست، سوخت مصرف لیتر کترمیلیون

در انشعاب یک و فسا در انشعاب یک که بندرعباس از انتقال خط برای شد امضا نامهای توافق ساختمان مهندسی
میشود.اضافهانبارظرفیتبهکهشیرازپاالیشگاه

ش مدیرعامل گفته فارس،ربه نفتی فرآوردههای پخش دو4تا3کت از باید مطالعات و میکشد طول پروژه این سال
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امیدوا و شود انجام بردارطرف بهره به مدت همین ظرف دارد وجود که جدیتی با که دیریم آرزوی و برسد مردمری ینه
شود.محقق
پیامانتهای

همدلیروزنامهدیگر:منابع

)۱۷:۳۵-۰۱/۰۲/۲۰(استشدنالکترونیکیحالدرفارسنفتیهایفراوردهپخشخدماتازدرصد90

شرشیراز-ایرنا-س طرپرست موفق و کامل اجرای به اشاره با فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی تورکت فراوردههایزح الکترونیکی یع
است.شدنالکترونیکیحالدرفارسدرنفتکترشخدماتازدرصد90ازبیشگفت:فارساستاندرنفتی

طاه اسداله ایرنا، گزارش کرد:شربه اظهار پاسخگو مدیران نشستهای سلسله در سهشنبه روز حسینخانی کتری
ش از یکی استان نفتی فرآوردههای تورپخش داشتنزکتهای با که است کشور در نفتی فرآوردههای 16یعکننده

از بیش و بن304شهرستان پمپ وزجایگاه تو١٣٠ین کار سیانجی عرضه عهدهزجایگاه به را نفتی فرآوردههای یع
دارد.

شرس شرپرست داد: ادامه فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی فارسرکت نفتی فرآوردههای پخش کت
میدهد.انجامنیزراجهرموالرالمرد،دستغیب،آیتاهللشهیدفرودگاه4بههواییرسانیسوختعملیاتهمچنین

ش این کرد: اضافه ذخیرهساروی انبار سه از فارس استان در اززکت که میبرد بهره انبار160ی در ظرفیت لیتر میلیون
است.برخورداربارانباردرظرفیتهملیترمیلیون19وآبادهدرلیترمیلیون30پاالیشگاه،جنب
ازرطاه بیش حدود اینکه بیان با تو830ی کار که فعالند فارس در نفتی مواد روستایی نفتیزفروشنده فرآوردههای یع

گا و اززسفید بیش با حاضر حال در فارس استان سوختی نیاز میدهند،گفت: انجام را تأمین1000ی نفتکش دستگاه
حدود ، کافی ذخیره نداشتن و لوله خط نبود دلیل به فارس استان و از40میشود استان فرآوردههای نیاز از درصد

شود.میتأمینشیرازپاالیشگاه
کرد: اضافه سیرجان60وی و ماهشهر بندرعباس، یزد، اصفهان، جمله از مختلف مبادی از نیاز مورد سوخت درصد

سالمت هم که است مسائلی دیگر، طرف از آنها سوخت و طرف یک از جادهای حوادث که میشود یستزتامین
میکند.تهدیدرادیگرمواردهمومحیطی

از فارس استان گفت: مسئول مقام بن304این پمپ اززجایگاه بیش که میبرد بهره احداث40ین دست در هم جایگاه
است.شدهیزانداراهتومانمیلیارد60بربالغیراعتبابادارابوشیرازفسا،دراخیراهمجایگاه4حدودویمردا

سال در گفت: از1400وی و2بیش بن100میلیارد لیتر توزمیلیون فارس استان در رشدزین با که شده درصدی17یع
بن سالزمصرف به نسبت حدود1399ین (گازوئیل) گاز و نفت بخش در بودیم. رو و2روبه در50میلیارد لیتر میلیون

است.داشتهگذشتهسالبهنسبرادرصدی9رشدکهشدهیعزتواستاندر1400سال

میکندتامینارسفارنیازدمورسوختصددر40ازشیرالیشگاهپاس:فارنفتیدههایفرآورپخشملیکتشرعاملمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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شرس پاکترپرست از یکی سیانجی سوخت اینکه بیان با فارس نفتی فرآوردههای پخش بهترکت و ینرین
دا اختیار در است سالرسوختهایی در سیانجی سوخت مصرف افزود: بوده548حدود1400یم، مترمکعب میلیون

است.
سال در نوروز عید تعطیالت به اشاره با بن1401وی رشد تعطیالتزگفت: به نسبت امسال نوروز در رشد1400ین

بودیم.فارساستاندردرصدی36رشدشاهدنیزفطرعیدتعطیالتدروکردتجربهرادرصدی30
طرطاه موفق و کامل اجرای به اشاره با توری بخشزح گفت: فارس استان در نفتی فرآوردههای الکترونیکی یادیزیع

سال در ما و است گاز خوب و پاک سوخت از استفاده حال در فارس صنایع را160حدود1400از گاز نفت لیتر میلیون
است.داشتهخوبیبسیاررشدکهدادیماختصاصصنایعبخشبه

کرد:رطاه اعالم و57ی نقل و حمل بخش در فارس نفتی فرآوردههای مصرف از کشاور14درصد بخش در 21ی،زدرصد
میشود.گرفتهکاربهصنایعبخشدردرصد6وقربگاههایونیربخشدردرصد

سال در است؛ گرفته صورت سوخت قاچاق با مبارزه زمینه در توجهی قابل اقدامات گفت: میلیون1400وی یک حدود
است.بودهگازوییلسوختهااینازدرصد90حدودازبیشکهشدهکشفقاچاقسوختلیترهزار609

فارسپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۷:۵۳-۰۱/۰۲/۲۰(نمیکندیرتغییینزبنقیمتایرنا:باگووگفتدرنفتیرزومعاون

ش مدیرعامل ایرنا- بنرتهران- قیمت افزایش شایعات تکذیب با ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی پرداختزکت نظام در تغییر با ین
ندارد.ینزبنقیمتافزایشبرایبرنامهایدولتویمرنداینزبنقیمتدریرتغییگفت:یارانهها،

ساال گفتر«جلیل در سهشنبه امروز بنوی» قیمت افزایش شایعات خصوص در ایرنا اقتصادی خبرنگار با افزود:زگو ین،
نمیشود.گرانونمیکندتغییریارانههانظامدرتغییرباینزبنقیمت

شد.خواهدیعزتوقیمتتغییربدونینزبنونداردینزبنقیمتافزایشبرایبرنامهایدولتداد:ادامهوی
شد.نخواهدایجادسوختجایگاههایدرینزبنیعزتونحوهدریرتغییهمچنینکرد:تاکیدیرساال

و بنزمعاون قیمت گفت: نفت وزیر هزار یک یارانهای بن500ین و همچنانزتومان نیز آزاد خواهد3ین تومان هزار
بود.

است.روزدرلیترمیلیون100کشوردرینزبنتولیداکنونایرنا،گزارشبه
بن مصرف حدودزهمچنین به رفتوآمدها، افزایش و کرونایی محدودیتهای کاهش با نیز کشور در میلیون100ین

است.رسیدهروزدرلیتر

استشدنلکترونیکیاحالدرسفارنفتیهایدهاورفرپخشخدماتازصددر90ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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جهاناقتصادآنالین،شانا،آنالین،ایرانخبر،دانابورس،صداینیوز،تجارتآنالین،تجارتق،رمشیرخبپایگاهشهرآرانیوز/روزنامهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع
نیوز،شمالخوزنا،خبر،گیلاخبارمحرمانه،آینده،اقتصادنیوز،پولتجارت،فصلگردان،اقتصادیا،رآبازاربازار،تحلیلآنالین،یرهمشهالف،،20تیترآنالین،صنعت

یرفوخبرخبر،ینرآخ

)۱۷:۵۷-۰۱/۰۲/۲۰(ایالماستاندرخودروهاشدنسوزگانهودحرطاجرای

کرد.بکارآغازاستاندرعمومیخودروهایکردنسوزگانهودرایگانحرطگفت:ایالماستاننفتیفرآوردههایپخشکترشعاملمدیر

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا طری این داشت: اظهار چاغروندی ؛ ایالم سوختهایرکز از استفاده کاهش هدف با ح
میشود.اجرایستیزمحیطشاخصهایافزایشومایع

تاکنون کرد: اضافه ادامه در د519وی ایالم استان در عمومی کاوخودرو یک و شده سوز برایرگانه استان در نیز گاه
است.شدهفعالحرطفنیاقداماتانجام

ش عامل طرمدیر از میتوانند عمومی خودروهای مالکان کرد: عنوان ایالم استان نفتی فرآوردههای پخش یقرکت
دهند.انجامراحرطایندرنامثبتکارسماسسامانه

کشور وزارت تایید از پس میتوانند نیز اینترنتی و آژانس خودروهای و بارها وانت تاکسی، شامل عمومی خودروهای
کنند.نامثبتحرطایندر

نیوزفرتاکجامک،یرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۱۶-۰۱/۰۲/۲۱(بندرعباسنفتپاالیشکترشمدیرعاملازاجتماعیرفاهوکاریرتعاون،زوتجلیل

شد.تجلیلملینمونهواحدمدیرعنوانبهاجتماعیرفاهوکاریرتعاون،زوسویازبندرعباسنفتپاالیشکترشمدیرعامل

خب گزارش هرمرگزاربه از برنا بزی با دیدار در عبدالملکی اهلل حجت اززگرگان، امتنان جشنواره سومین و سی یدگان
راستایرکا در گرفته صورت اقدامات از تقدیر با رفاه و کار تعاون، وزارت محل در کشور نمونه واحدهای مدیران و گران

کرد.تجلیلبندرعباسنفتپاالیشکترشمدیرعاملازتقدیرلوحاهدایباکشوراقتصادیاهدافپیشبردوتولید
ط با رابطه در گزارشی ارائه با نامور هاشم دیدار این در گزارش این اساس شربر این در محور توسعه های پروژهرح کت،

محو با سنگین محصالت کیفیت طرارتقای از را اسفنجی کک تولید گفت:ریت کرد عنوان اقدام دست در مهم های ح
ش ظرفیت بر تکیه فناوربا و دانش بنیان، دانش های سارکت بومی پروژه این وزی تولید بر عالوه که است شده ی

سا آلومینیوم صنایع نیاز مورد اسفنجی کک تحزتامین شکست وابستگی، قطع کشور، جلری ها، ارزرگیویم خروج از ی

نمیکندیتغییرینبنزقیمتایرنا:باگووگفتدرنفتیروزمعاونایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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است.آندستاورهایازپایداراشتغالایجادو
ط به اشاره با همچنین شرنامور افزود: نیز انسانی نیروی حوزه در شده اجرا های بندرعباسرح نفت پاالیش کت

ش طرنخستین که بود نفت صنعت در راستایرکت در همچنین و کرد اجرایی کامل طور به را مشاغل بندی طبقه ح
انگی افزایش و شغلی امنیت و طزعدالت اجرای با انسانی، نیروی وضعیت،ری تبدیل پیمانکا2150ح نیروهای از یرنفر

شدند.وضعیتتبدیلمستقیمقراردادبه
ش تحرمدیرعامل سخت شرایط در تولید افزود: بندرعباس نفت پاالیش بسیارکت مشکالت بهریم توجه با اما دارد ی

ش انرررسالت تامین در بندرعباس نفت پاالیش داخلیژکت تولیدکنندگان به اعتماد با ایم توانسته جامعه، نیاز مورد ی
کا تالش بر تکیه همچنین شرو این متخصصان و برنامهرکنان و رازیرکت نفتی های فرآورده فرآیندی، هماهنگی و ی

کنیم.تولیدمستمربصورتایحادثهگونههیچبدونوجهانیروزهایاستانداردبامطابق
پیامانتهای

یاردصبحیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۹-۰۱/۰۲/۲۱(مایعسوختلهایزنادرصدی100بودناستاندارد

داد.خبراستاندرمایعسوختلهایزناعملکرددرصدی100تاییدازمازندراناستانداردمقیاسهایواوزانادارهرییس

ش و مازندران استاندارد مقیاسهای و اوزان کارشناسان تالش با گفت: رضاپور شده،رمحمد صالحیت تایید کتهای
گردید.تائیدوگرفتقرارعملکردصحتبررسیموردسوختلزنا1889

نا یک تحویلی مقدار اختالف اگر میگوید: میسرزاو لحظه همان در نقص رفع امکان و باشد توجه قابل استاندارد با ل
ش نماینده توسط استاندارد نماینده حضور با میشود.رنباشد، پلمب استان نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

نا دوباره نقص رفع از پس رضاپور گفته برطرفزبه صورت در و میگیرد قرار بازرسی و آزمون مورد مایع سوخت عرضه ل
میشود.پلمبفکمشکلشدن

مواد کنت12و7براساس استاندارد، نظام توسعه و تقویت ادوارقانون آزمایش و نظارت تورل، وسایل سنجشزی و ین
است.استاندارداساسیوظایفازسوختجایگاههاینفتیفرآوردههایعرضهلهایزنامانند

نیوزشمالیرخبپایگاهدیگر:منابع

عباسبندرنفتالیشپاکتشرعاملمدیرازاجتماعیفاهروکاریرتعاون،وزتجلیلبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۳۰-۰۱/۰۲/۲۱(شدیعزتوشمالیخراسانعشایرمیانسوختلیترهزار56

ش مدیر امسالربجنورد-ایرنا گفت: شمالی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی تو56کت استان عشایر بین در سوخت لیتر یعزهزار
گیرد.قرارتولیدکنندگاناختیاردرموقعبهمحصولاینیمرداتالشکهشد

شکو شرمجتبی داشت: اظهار ایرنا خبرنگار به چهارشنبه روز سوختری سهمیه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
بندی سهمیه مختلف فصول در عشایر نیاز اساس بر ها تعاونی این و تحویل ها تعاونی به تجمیعی صورت به را عشایر

کنند.مییعزوتو
ش چهار وسیله به استان عشایر نیاز مورد سوخت اینکه بیان با توروی تعاونی اززکت بیش پارسال گفت: شود می یع

شد.یعزتواستانعشایربیندرسوختلیترهزار250ومیلیونیک
وعشایرشکو روستایی تعاون اداره با گرفته صورت هماهنگیهای با داشت: اظهار شری چهار استان، تعاونیری کت

نیاز مورد و6سوخت از54هزار ماهانه را عشایر سوخت سهمیه ها تعاونی این و داده قرار پوشش تحت را خانوار
کنند.مییعزتوویافتردنفتیهایفرآوردهپخشملیکترش

تص بجنوردروی زاده قلی شهید تعاونی کرد: مطه480یح شهید تعاونی لیترسوخت، اسفراینرهزار لیتر،570ی هزار
شیروان شعبانی شهید فاروج163تعاونی تعاونی لیتر، د31هزار گذشته سال در سوخت لیتر بینرهزار و کرده یافت

کردند.یعزتوعشایر
ش استانرمدیر عشایر خانوار هر کرد: خاطرنشان شمالی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی لیتر125کت

کنند.مییافتردسفیدنفت
دارد.عشایرنفرهزار30واستواقعکشورقرششمالدرشمالیخراسان

)۰۹:۳۳-۰۱/۰۲/۲۱(رسیدلیترمیلیون۵۱یزروبهسنگینخودروهایگازوئیلمصرفراه:وزارتدرمسئولمقام

است.دالرمیلیارد۴ساالنهسوختمصرفیزنوسامحلازیزاردرآمدگفت:کشورسوختونقلوحملیترمدیستادپرسترس

گفت در فینی احمدی نوساوعلیرضا تأثیر درباره مهر خبرنگار با نازگو مصرفوی جویی صرفه و کاهش در جادهای گان
نوسا با مرتبط کالن بحثهای کرد: اظهار نازسوخت صرفوی اینکه اما آمده پاک هوای قانون در صرفهگان موضوع ًا

نوسا برای را سوخت مصرف نازجویی مزایایوی از بخشی تنها اتفاق این و نیست کافی کنیم، لحاظ جادهای گان
است.جادهایگانونایزنوسا

آالیندگیهای کاهش مبحث ایمنی، مهم موضوع سوخت، مصرف کاهش بحث کنار در افزود: بهزوی محیطی یست
و بهره ارتقای مسأله همچنین و کالنشهرها در نارخصوص نوساوی با نیز نازگان وقتی میشود؛ حاصل آنها گانوی

بردا بهره قابلیت میرود، فرسودگی سمت به ورجادهای بهره کاهش با درنتیجه و مییابد کاهش آن از درری آنها ی
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میشویم.مواجهعمومینقلوحمل
مدیرس ستاد نارپرست خصوص در داد: ادامه کشور سوخت و نقل و حمل باویت سنگین مسافرگان و درونری ی

شه برون صرفرو اگر بگی۴ًای نظر در فرسودگی آیتمهای عنوان به را فوق نا۷۰یم،رموضوع ماودرصد سنگین گان
بهره و ایمنی نیز و شود حداقل آالیندگی میزان و بهینه سوخت مصرف اگر که معنا این به است؛ فرسودگی مشمول

برسد،رو موجود وضع حداکثر به نا۷۰ی باودرصد سنگین حوزه در که مسافرگانی شهری، برون و درون نفتری، و ی
شد.خواهندیزنوسافرآینداینمشمولسوز،گاز

ت تنهاأوی حاضر حال در کرد: نا۳۰کید وودرصد بهره آالیندگی، میزان سوخت، مصرف نظر از ما سنگین ورگان ی
هستند.بهینهایمنی

سا بهینه از که سوخت مصرف در جویی صرفه میانگین شد: یادآور فینی نا۷۰یزاحمدی حاصلودرصد بهینه غیر گان
حدود به۲۰میشود نزدیک روزانه بنابراین ماست. سوخت مصرف کل از سا۱۰درصد بهینه لیتر مصرفزمیلیون ی

میرسد.لیترمیلیارد۴بهساالنهکهمیافتداتفاقسوخت
نوسا با سوخت مصرف کاهش از حاصل جویی صرفه تنها رقم، این کرد: خاطرنشان نازوی سایروی اگر و است گان

بسته نوسا۴آیتمهای محل از که نازگانه میافتدوی اتفاق و(گان آالیندگی کاهش سوخت، مصرف کاهش شامل
و بهره بگیرارتقای نظر در هم را آیتمها سایر اگر و بوده ایمنی) و بسیارری میآید، دست به که ارقامی و اعداد یم،

بود.خواهدچشمگیرتر
مدیرس ستاد تصرپرست کشور سوخت و نقل و حمل دالریت یک قیمت به توجه با کرد: گازریح نفت لیتر هر ی

) فارس خلیج فوب اساس بر Free(گازوئیل) On Boardچی حدودز) درآمد۴ی یا جویی صرفه سال در دالر میلیارد
داشت.خواهیمیزار

ت با نوساأوی اینکه بر نازکید کاموی ناگان تعداد حاضر حال در گفت: است، اقتصادی و صرفه به سوزواًل گاز نفت گان
کشور( نا۸۸۰دیزلی) مجموع شامل که است دستگاه باوهزار مسافرگان و شهری شهری برون و مصرفری که است ی

است.لیترمیلیون۵۱ازبیشروزدرآنهایبیرتقمیانگین
مدیرس ستاد نوسارپرست فرآیند البته کرد: بیان کشور سوخت و نقل و حمل کشورزیت و شود انجام گام به گام باید ی

نوسا بارهزتوان یک نا۷۰ی برنامهودرصد باید بلکه ندارند را آن اجرای قابلیت هم اجرایی سیستمهای ندارد؛ را گان
نازیر تا کرد تدوی صورت به سنگین نوسارگان پلکانی و هزیجی اگرچه مجموع در شود؛ نوسازی برای میکنیمزینهای ی

ه این هم دوباره حالزاما در که خصوص به مییابد؛ ارتقا نقل و حمل صنعت هم و گردد برمی دولت خزانه به ینهها
ه محیطزینههایزحاضر آلودگی سوخت، باالی مصرف محل از وزیادی بهره بودن کم و خودروهایریست ایمنی و ی
میشود.پرداختحوزهاینبهیارانههاییومیشودتحمیلکشوربهسنگین

خبرجارچیآنالین،چابکنیوز،جیبنیوز،ماشیناکونومیست،ایرانتجارت،فصلیرخبپایگاهدیگر:منابع

سیدرلیترمیلیون۵۱یروزبهسنگینخودروهایگازوئیلمصرفاه:رتاروزدرمسئولمقاممهر:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۱۴-۰۱/۰۲/۲۱(نمیشودگرانگازوئیلوینزبنایلنا:باگووگفتدرمجلسیژانرکمیسیونعضو

انر کمیسیون پیشنهادیژعضو دولت اگر یعنی بیاید آینده سال بودجه الیحه در باید شود اعمال قیمتی تغییر است قرار اگر گفت: مجلس ی
افزایش که دارند اتفاقنظر مسئولین تمامی اکنون حال هر در اما شد، خواهد بررسی مجلس در ماه اسفند در و دهد ارائه آذرماه در دارد،

داشت.نخواهیمگازوئیلوینزبنقیمت

گفترف در عباسی بنویدون قیمت افزایش اینکه بیان با ایلنا، اقتصادی خبرنگار با مطزگو گازوئیل و اعالمرین نیست، ح
شد.نخواهندگرانیژانرحاملهایازهیچیکیرجاسالدرکرد:

دارد، پیشنهادی دولت اگر یعنی بیاید آینده سال بودجه الیحه در باید شود اعمال قیمتی تغییر است قرار اگر افزود: وی
اتفاقنظر مسئولین تمامی اکنون حال هر در اما شد، خواهد بررسی مجلس در ماه اسفند در و دهد ارائه آذرماه در

داشت.نخواهیمگازوئیلوینزبنقیمتافزایشکهدارند
انر کمیسیون توژعضو روند در تغییر احتمال درباره مجلس تصزی نیز تغییریع نیست قرار فعال کرد: درریح ی

تو نحوه و بنزسهمیهبندی تکنرخیزیع ارز سمت به بتوانیم ما و شود حل فعلی مشکالت باید ابتدا باشیم. داشته ین
ن با بتواند هم دولت و حدربرویم در اما باشد هم نوساناتی است ممکن البته کند، تامین را ارز تثبیتشده ِسنتخ

باشد.
ن دولت اگر کرد: خاطرنشان کنتروی را ارز فشارخ شود حفظ واقعی حد در ملی پول ارزش و کند بابترل که هم ی

میشود.یزروانیازمنددهکهایحساببهمیشود،واردمردمبهمایحتاجتامین
سر ایران منابع باشد اطراف کشورهای به هم حواسمان و برویم ارز شدن تکنرخی سمت به اگر کرد: تاکید عباسی

کرد.خواهندیربردابهرهآنهاازخودمانکشورمردمورفتنخواهدهمسایگانسفرههای

سالماقتصادخبر،دنیایاکونومیست،ایراننیوز،فردایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۳۸-۰۱/۰۲/۲۱(کردنخواهدتغییروجههیچبهینزبنقیمتنفت:یرزودولت؛هیاتجلسهحاشیهدر

کرد.نخواهدیرتغییوجههیچبهینزبنقیمتکرد:کیدأتنفتیرزوایرنا--تهران

گفت: خبرنگاران جمع در دولت، هیات جلسه حاشیه در چهارشنبه روز اوجی جواد ایرنا، دولت حوزه خبرنگار گزارش به
نیست.ینزبنقیمتافزایشدربارهبحثییارانههاعادالنهیعزتوپرداختنظامدردولتجدیدحرطدر

داشت.نخواهیمدارووینزبننان،درقیمتیتغییرهیچگونهکرد،اعالمجمهوررئیسکههمانطورافزود:وی
کهزو گفت نه؟ یا کرده ثبت مسئوالن اموال ثبت سامانه در را خود اموال آیا اینکه درباره سؤالی به پاسخ در نفت یر

است.کردهاعالموثبتسامانهایندررااموالشلیست
دارد...ادامه
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مدآرا،آفتاب،آنالین،ایراناکونومیست،ایرانخودرونگاران،خودرو،عصربولتن،آنالین،جوانانتخاب،یرخبپایگاهشهرآرانیوز/روزنامهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع
سیاستفصل

/۰۱(نمیکندتغییرینزبنقیمتشد/خواهدایجادنفتصادراتدرخوبیتحولداد:خبریرانزوهیئتحاشیهدرنفتیرزو
۰۲/۲۱-۱۲:۳۱(

شد.خواهدایجادخوبیتحولنفتصادراتبحثدرًاقطعگفت:التین،یکایرآمبهخوداخیرسفرکردنیابیزارمثبتبانفتیرزو

و اوجی جواد مهر، خبرنگار گزارش (چهارشنبزبه امروز صبح نفت وهیر هیئت جلسه حاشیه در باز) رابطه در یران
خ کاهش به توجه با نفت فروش افزایش برای ایران روسیه،ربرنامه سمت به گرایش و چین توسط ایران از نفت ید

خ بحث در کاهشی ما خوشبختانه داشت: مشتراظهار و هستیم پیگیر هم روز هر و نداشتیم نفت ورید بازارها یان،
میکنیم.پیداراجدیدظرفیتهای

آم به من اخیر سفر کرد: عنوان درروی هم خوبی بازارهای نیز سفر این در خوشبختانه و بود خوبی سفر التین، یکای
این پاالیشگاههای ظرفیت از استفاده همچنین و مهندسی و فنی خدمات صدور بحث در هم و نفت صادرات بحث

شد.خواهدایجادخوبیتحولنفتصادراتبحثدرًاقطعوکردیمپیداکشورها
طزو در اینکه بر تاکید با نفت توریر بنزح قیمت افزایش بحث یارانهها، عادالنه همانطورزیع گفت: ندارد، وجود ین

نیست.کاردستوردروداشتنخواهیمقیمتیتغییرهیچینزبنودارونان،بحثدرکردنداشارهرئیسیآقایکه
ثبت را اموالم من گفت: باال رده مدیران و مسئوالن اموال ثبت سامانه در اموالش ثبت با رابطه در پایان در اوجی

نمیدانم.رانهیاهسترؤیتقابلاینکهاماکردهام،

اقتصادیآرمانیرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۵۴-۰۱/۰۲/۲۱(کرماندرجایگاهدارانآزادسوختکارتیرجمعآو

میشوند.یرجمعآواستانجایگاههایدرموجودآزادکارتهایگفت:کرمانمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

جمعآو خصوص در نورالدینی اضطرارسیدباقر کارتهای بنری راستایزی در گفت: سوخت عرضه جایگاههای در ین
کا پیشگیرمصوبات خارگروه عرضه از کارتهایری موجود دستورالعملهای به توجه با و نفتی فرآوردههای شبکه از ج

میشود.یرجمعآویجربهتدومحدودسوخت،جایگاههایدرموجودآزاد
بن خودروهای مالکان نورالدینی گفته شدهزبه ذخیره یا و ماهانه یارانهای سوخت سهمیه اتمام از پس میتوانند ینی

دکرنخواهدتغییروجههیچبهینبنزقیمتنفت:یروزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سوختگی برای خود، شخصی کارتهای نردر با دومری سقف(خ تا تومانی) هزار خود250سه شخصی کارت از لیتر
نمایند.استفاده

هوشمند کارت فاقد که خودروهایی مالکان و دارد اختیار در آزاد سوخت کارت جایگاه یک شهرستان هر در گفت: او
دهند.ارائه10پلیس+دفاتربهراخودالمثنیسوختکارتصدوردرخواستمیتوانندهستند،سوخت

روزنامه

مانکردرانجایگاهدارادآزسوختتکاریجمعآوران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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العادهفوقاسکناس،امروز،اقتصادی،آفتابملت،رویشاقتصاد،صبحاسرار،اقتصاد،وهدفروزنامهدیگر:منابع
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یرخبپایگاه

)۱۵:۴۶-۰۱/۰۲/۲۰(گازوییلانتقالاصلیلولهشاهازگازوییلسرقتیحرتش

شدند.دستگیرشازند،اصلیلولهشاهازگازوئیللیترهزار30سارقانتهران:منطقهمخابراتولولهخطوطمنطقهمدیر

خب خبرنگار گزارش گفتگورگزاربه در تهران منطقه مخابرات و لوله خطوط منطقه مدیر بشارتیان، مجتبی ، صداوسیما ی
خب خبرنگار دررگزاربا گفت: شازند اصلی لوله شاه از نفتی مواد برداشت و مجاز غیر انشعاب خصوص در وسیما صدا ی

لوله خطوط مسووالن کار دستور در فشار افت علت منظور این به بودیم لوله خط این فشار افت شاهد اخیر ماههای
از نفتی مواد سرقت گازوییل، فشار افت علت که شد مشخص شد انجام که بررسیهایی از پس و گرفت قرار منطقه

است.لولهخط
کنیم.شناساییرابرداشتمحلتوانستیمجدیددستگاههایوروشهاازاستفادهباافزود:بشارتیان

ساعت در داد: ادامه مسوول مقام اردیبهشت21این هفدهم روز دقیقه پنج عملیات1401و عوامل فشار، افت محض به
ساعت انتظامی نیروی ورود با و شدند عمل وارد منطقه حراست دستگاه30و22و یک با را سارقان شدند موفق دقیقه

حجم به با30تانکر اولیه حالت به و ترمیم لوله خط عملیات این از پس کنند. دستگیر سرقتی گازوئیل لیتر گشت.زهزار

)۱۵:۲۴-۰۱/۰۲/۲۰(اشخاصبهینزبنعرضهازکیشونداننسبیرضایت

دارند.نسبیرضایتخودرو،جایبهخانوارپرسترسبهینزبنیعزتوازکیشیرهزجساکنانمیدهدنشانمیدانیبررسیهای

واگذا نحوه تغییر زمزمههای که بود گذشته سال ماه دی اوایل و آذرماه اواخر /از ها (بنرنفتی سوخت مردمزی به ین)
میشد.شنیدهاشخاصوافرادبهخودرواز

ط این دولت اقتصادی ستاد در آن از مطرپس صورترح به قشم در سپس و کیش در ابتدا تا رسید تصویب به و ح
شود.اجراپایلوت

هستند.قشمیرهزجساکننفرهزار165وکیشساکننفرهزار150حدودمیشودگفته
اسفندرط ابتدای از مذکور ملی1400ح کد هر به و شد اجرا کیش بن20در ن1500ینزلیتر شد؛ داده بنرتومانی ینزخ

است.تومانهزار3کشورنقاطسایرمانندیرهزجایندرنیزآزاد
یافت.افزایشلیتر20بهکهاستماهدرینزبنلیتر15کیشوند،هرسهمیهبودشدهگفتهاینازپیش

میدهیمایرانیهربهیارانهایینزبنلیتر15ماهیخودرو،جایبهفردبهینزبنحرطدر):1400ماهدی(نفتیرزو
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و اوجی تزجواد با باره این در نفت طأیر این در نیست قرار وجه هیچ به اینکه بر نرکید بنرح اززخ یابد، افزایش ین
معادل مبلغی بن15اختصاص س1500ینزلیتر یارانه کارت به که ملی کد با ایرانی فرد هر به وارتومانی خانوار یزرپرست

داد.خبرمیشود،
و گفته دزبه نفت، اعتباریر بهصورت یا و کرده استفاده را آن میتوانند کنندگان بخشریافت از استفادهری آن یالی

کنند.
میشوداجراکیشدرپایلوتصورتبهحرط):1400ماهدی(نفتیرزومعاون

ساال ورجلیل معاون شزی مدیرعامل و نفت طریر درباره نیز ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی حرکت
بن طزتخصیص این دولت اقتصادی هماهنگی ستاد مصوبه اساس بر بود: گفته خودرو هر جای به فرد هر به حرین

شد.خواهدانجامکیشدرجایگاهسهدرآزمایشیصورتبهابتدا
بودموفقکیشدرافرادبهینزبنسهمیهاختصاصحرطاجرای):1401فروردین(اواخرمحمدسعید

آزاد مناطق عالی شورای دبیر و جمهور رئیس مشاور محمد ط24سعید آزمایشی اجرای خصوص در امسال حرفروردین
بن بندی تصزسهمیه نیز ملی کد اساس بر طرین این کرد: برنامهریح به توجه با جزیرح در هیچزیها بدون کیش یره

شود.انجامدیگرمناطقدرتأیید،صورتدرتاگرفتقراردولتاختیاردرنتایجوشداجراییمشکلی
ج در اقتصادی، ویژه و آزاد مناطق عالی شورای دبیر گفته طزبه اجرای برای کامل آمادگی نیز قشم بنریره ینزح

نداشتهایم.زمینهایندرابالغیتاکنونامادارد،وجودملیکدباسهمیهای
اندبردهبهرهینزبنیارانهازپذیرآسیبخانوارهایبرابر33ثروتمندانمجلس:یژانرکمیسیونعضو

ش انررمالک کمیسیون عضو بنژیعتی است: گفته باره این در نیز مجلس شمارزی به مردم عموم برای حساسی کاالی ین
میگذارد.اثرمردمزندگیبرغیرمستقیمومستقیمصورتبهکهیارانههاستینرویتدرهموارهومیرود

ش گفته هربه نسبت به واقعی بهرهمندی میزان مقایسهزیعتی، در (ثروتمند) دهم دهک در سوخت، در خانوار ینههای
است.باالتربسیار)رپذیآسیب(اقشارنخستدهکبا

انر حوزه در خانوارها برای گذشته سالهای در که پژوهشی در کرد: خاطرنشان بهرهمندیژوی میزان شده، انجام ی
انر حاملهای از تقژخانوارها آن اساس بر که گرفت قرار بررسی مورد مختلف دهکهای به یارانه و کهیبری اول دهک ًا

است.بودهبهرهمندیژانریارانهازکمتربرابر11دهمدهکنسبتبهاستدهکینردرآمدتکم
انر کمیسیون هژعضو نسبت به واقعی بهرهمندی میزان است: معتقد مجلس دهکزی در سوخت در خانوار ینههای

است.کمتربرابر33دهمدهکبامقایسهدراول
) بودجه و برنامه سازمان سالی1401اردیبهشت19رئیس انر100): یارانه دالر طبقاتیژمیلیارد فاصله ولی میدهیم ی

یافتافزایش
انر کمیسیون عضو بنژاظهارات یارانه از ثروتمندان بیشتر مندی بهر خصوص در مجلس درآمدزی کم اقشار به نسبت ین

است.کردهتأییدًاتلویحنیزبودجهوبرنامهسازمانرئیسوجمهوررئیسمعاونکاظمیرمیمسعودسیدرا
تلوی زنده برنامه یک در امروز ساالنهزوی کرد: اعالم انر100یونی بخش به پنهان یارانه دالر ولیژمیلیارد میشود داده ی

جینیرض معنادارت(یب فاصله سال هر طبقاتی) فاصله نمایانگر ورشاخص غنیتر اغنیا که معنا این به است؛ یافته ی

اشخاصبهینبنزضهعرازکیشونداننسبیضایترها:نفتی|خبرخبرادامهادامه
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اند.شدهفقیرترفقرا
ط پایلوت اجرای از بعد دولت قشم: آزاد منطقه بنرمدیرعامل سهمیه «اعطای کلزح برای خودرو»، جای به فرد به ین

میگیردتصمیمکشور
نیز قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل اللهی فتح ط12افشار اجرای درباره به پاسخ در گذشته سال ماه اختصاصردی ح

نفرزبن هر به است قرار کرد: اظهار خودرو جای به اشخاص به بن15ین حساب1500ینزلیتر به که شود داده تومانی
بزنند.آزادینزبنرامابقیبایددارند،خودرویکازبیشکهخانوادههاییشد.خواهدیزرواخانوارپرسترس

ط این فتحاللهی، گفته جربه دو در کیشزح در ابتدا که گونهای به میشود؛ اجرا آزمایشی صورت به کیش و قشم یره
درمیآید.اجرابهقشمدرهفتهایسهتادوفاصلهیکباسپسوشدخواهدانجام

س کرد: اظهار قشم آزاد منطقه سازمان بنرمدیرعامل سهمیه میتواند خانوار برایزپرست دولت بفروشد. را خانواده ین
طرتصمیمگی اجرای بنری سهمیهبندی شدن اجرا از بعد ماه یک ملی سطح در ارزح قشم، و کیش در رازین خود یابی

میکند.برآورد
بودموفقًانسبتینیزبنحرطیره:زجساکنان/کیشسطحازمیدانیگزارش

کند.جلبراکیش)ساکنان(کیشوندانرضایتتوانستهحدودیتاحرطایناستحاکیکیشیرهزجسطحاز
خانوار یک ما گفت: مهر خبرنگار به تاکسی راننده ط4یک این اجرای از پیش تا و هستیم سهمیهرنفره در60ح، لیتر

د سهمیه حاضر حال در اما داشتم؛ ام خودرو سوخت کارت برای منرماه که80یافتی است د20لیتر بیشتر یافترلیتر
میکنم
میبردباالراسوختمصرفکهمیکنیمروشنراخودروکولرواستگرمسالروزهایاکثرکیشدار:مغازه

ج این در خرد کار و کسب یک وزصاحب گرم اغلب کیش هوای و آب اینکه به توجه با گفت: مهر خبرنگار به نیز یره
بن باک یک است، روشن خودرو کولر سال روزهای بیشتر در و است اتمامرلیت60ینزشرجی به هفته دو از کمتر در ی

میرسد.
اکثر کیش در موجود خودروهای اقتصادی: طفعال برای مناسبی پایلوت کیش / هستند مصرف کم و وارداتی نبودرًا ح

گذا سرمایه مشاور و اقتصادی فعال وارداتیریک خودروهای تردد به اشاره با مهر خبرنگار با گفتگو در نیز کیش در ی
اکثر جو در مصرف کم تصزًا کیش طریره این نمیرسد نظر به کرد: کشورریح مناطق دیگر تابستانهای در بتواند ح

گم معافیت از که آزاد مناطق جز به کشور شهرهای سایر در چون باشد؛ میکنند،رپاسخگو استفاده خودرو واردات کی
بن سهمیه است ممکن و هستند مصرف پر که میبرند بهره داخل تولید خودروهای از مردم آنهازاکثر یارانهای ین

برسد.اتمامبهسرعتبهسال،گرمماههایدرًاخصوص
باشدماسودبهحرطاینشدسببکهاستیادزماخانواراعضایتعداداینترنتی:تاکسیراننده

مهر خبرنگار به است مستقر کیش در کار برای که فارس استان روستاهای از یکی ساکن شخصی خودروی راننده یک
تعداد و من جزگفت: این در فعال اینترنتی تاکسیهای رانندگان یا کیش تاکسیهای رانندگان از ساکنزیادی یره،
هرم شهرهای جزدیگر این به کار برای که هستیم همجوار استانهای یا اعضایزگان تعداد که آنجایی از ایم؛ آمده یره

بن و است بیشتر ما طزخانوار این ما برای لذا کیشوندی، کد نه میگیرد تعلق ملی کد به سهمیهای صرفهرینهای به ح
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مسکونی واحد یکدیگر با که هستیم تاکسی راننده چند ما اینکه ضمن است. خودرو به سوخت سهمیه تخصیص از تر
بیاید.پیشجوییصرفهینههایمانزهسایردرتاشدهسببوایمکردهاجاره

یمرداخودرودوولیمیدهندمابهینزبنلیتر40نفره:دوخانوادهیکپرسترس
م یک در که همسرم و من گفت: به نیز کیش در خصوصی بانکهای از یکی شعبه کارمند کیشریک در درمانی کز

ج ساکن میکند، دازکار مجزا خودروی یک دویمان هر و هستیم تنهاریره ولی بن40یم کهزلیتر میشود داده ما به ین
میکنیم.مصرفآزادینزبنراماههمهًایبرتقونمیدهدراخودروهایمانازیکیباکیکحتیکفاف

استمکفیی،زیرواینزبنسهمیهیدی:رهیبخودرویدارنده
خودروی دستگاه یک من گفت: به نیز کیش در فود فست مشهور برند یک نماینده و خرد کار و کسب فعال یک

بنرهیب از ام، خودرو با تردد برای مجبورم نیز مواقع برخی در البته که دارم بزیدی جای به اینرین با کنم؛ استفاده ق
وا کارتم با که سوختی سهمیه مواقع بیشتر در خانواررحال اینکه به توجه با میشود، ماهرنف4یز یک کفاف هستیم، ی

میدهد.را
د گزارش اعطایراین در هدفش به دولت میرسد نظر به کیشوندان از گرفته صورت میدانی بررسی با است حاکی پایان

ط این اجرای زمان تا ماند منتظر باید حال است رسیده آزاد مناطق در سوخت عادالنه برسد.رسهمیه کشور سراسر در ح

آنالینصنعتجهانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۳۶-۰۱/۰۲/۲۰(ایراننفتیفرآوردههایکنندگانرصاداتحادیهرئیسحسینی،حمیدمنافع؛تعارضوخوبحکمرانی

صاد اتحادیه رئیس حسینی، صادرحمید اتحادیه ساالنه همایش در ایران نفتی فرآوردههای ورکنندگان گاز نفت، فرآوردههای کنندگان
گ تنظیم مانع منافع، تعارض موضوع با بررپتروشیمی بالغ گذشته سال در کشور نفتی فرآوردههای صادرات گفت: شفافیت و میلیارد25ی

ایم.بودهشاهدراصادراتافزایشاقالم،ازبرخیدرکهاستحالیدراینواستبودهدالر

چی صادراتفرآورده گذشته سال حال، همین نفت-در حدودزنبض در توجه25ی با بخش این و است بوده دالر میلیارد
تح شرایط بخشربه به بههرمیزان که برسیم دیدگاه این به توانیم می آمار این با و یافته تحقق اقتصادی مشکالت یمو

ایم.دادهوارتقاکردهحفظراملیمنافعنسبتهمانبهبدهیماهمیتدستیپایین
صاد عمده اینکه بیان با صادراو اتحادیه عضو اتحادیهرکنندگان این گفت: هستند، ایران نفتی فرآوردههای کنندگان

ازرگتربز که است درصدد رو، این از دارد. می بر قدم اعضا توانمندی درجهت مدعیاست که است، اقتصادی تشکل ین
پرداخته آن کسیبه کمتر و رود می شمار به ملی منافع جزو که جدی مساله دو اما کرده، عبور خود چالشهای و مسائل

دهد.قرارخودکاردستوردررااست،
گ تنظیم مانع منافع، تعارض و خوب حکمرانی بحث افزود: ماهرحسینی چند طی که است ایی مساله دو وشفافیت، ی

شود تبدیل گفتمان یک به ملی سطح در موضوعات این باید اما پرداختهاست، آن به اتحادیه مبسوط طور به گذشته
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شودحرمطدغدغهاصلییکعنوانوبه
حداکث بازرفشار های جهانیاتاق فدارسیون عمومی شورای عضو سلطانی، پدرام خصوصی بخش به درری گانی

چرخه در دولتها خطای مسیر در ما گفت: وپتروشیمی نفت،گاز فراوردههای اتحادیه ساالنه همایش پانزدهمین
ح گذشتهرمعیوب سالهای با کشور مشکالت مدل اکنون است. خطا نوعی هم ما مسیردفاع این در و میکنیم کت

است.متفاوت
باز اتاق در حضورم دوران اماردر کرد؛ برطرف را مشکالت میتوان کشور در آییننامههایموجود با میکردم احساس گانی

نیست.چنینامااستگذشتهسال40مشکالتهمانمامشکالتبگوییمکهعادتکردیممامتاسفانهنیست.اینگونه
گذشته همانند نباید دیگر مشکالت تغییر به باتوجه و شده پیچیده کشور مشکالت امروزه افزود: ادامه در سلطانی

دستو دخالت بازارها در ها متاسفانهدولت کنیم. می گیربرخورد تصمیم بابت زمانیکه و دارند، دولتمردانبازارهاییری ی
است.خصوصیآورند،بخشمیفشارکهبخشیاولینبهیزدرمیبهموسکهطالارز،بازارمثل

های سیاست بابت وحکمرانان دولتی مدیران که است آنرسیده زمان اکنون : گفت پایان در اقتصادی فعال این
کنند.عذرخواهیگرفتند،بهکارسالهاایندرکهاشتباهی

داخلیتولیداتکیفیسطحارتقاءلزوم
اتحادیه ساالنه همایش پانزدهمین در ایران سازماناستاندارد رئیس و جمهور رئیس معاون اسالمپناه، مهدی

های پرونده استاندارد حوزه در پتروشیمیگفت: و گاز نفت، استزفراوردههای شده اضافه گذشته پروندههای به یادی
درو که استاندارداست سازمان در پروندههایی هنوز البته است. شده سخت ها پرونده این به سال10کاررسیدگی

است.دنبالنکردهموانعرفعجهتراموضوعاتاینکسیوشدهانباشتهگذشته
دا نظر در دولت پیگیردر را انباشتشده زمان گذشت با که گذشته تکلیفپروندههای برنامهای تدوین با تا کنیم.ریم ی

سا کاالهازاستاندارد کیفیت سطح ارتقا برای مدون برنامه یک بهدنبال و ماست، ذاتی وظایف جزو کیفیت وباالبردن ی
هستیموداخلتولیدومحصوالت

:دادخبرتجارتتوسعهسازمانصادراتتوسعهمعاون
شودمیاحیاتجارتعالیشورای

نو برنامهر«فرهاد از یکی اینکه بیان با اوپکس همایش پانزدهمین در توسعهتجارت سازمان صادرات توسعه معاون ی»
ماح متبوع سازمان کهمدنظررهای منافع تعارض بحث با ما تجارت توسعه سازمان در گفت: است، بهبود سمت به کت

چراکه هستیم؛ تناقض دچار نوعی به صادراتی کاالهای بحث در مثال طور به هستیم. دچار است، همایش این طراحان
بر عوارض وضع محدویتو ایجاد خواهان دستی، پایین صنایع اما هستند صادرات توسعه دنبال به صنایعباالدستی
شود. می چالش دچار دستی پایین زنجیره در موقعیتآنها معتقدند چون هستند، پایین افزوده ارزش با صادراتی کاالی

کنند.میرهنمونزمینهایندریرگذاسیاستبهسمتراتجارتتوسعهسازمانرو،ایناز
وسودآو مدت کوتاه منافع دنبال به بیشتر کوچک های کهبنگاه است این دارد وجود که های چالش از دیگر درریکی ی

استرات وچون هستند هدف قیمتوژبازارهای صادراتی، بازارهای به زدن آسیب سبب مساله همین ندارد؛ بلندمدتی ی
است.مداخلهبهیرزسیاستگذارناگعنوانبهدولتیبخشزمینهایندربنابرایناست.شدهصادراتیکاالهایکیفیت

انایرنفتیدههایفرآورگاندکننصادراتحادیهرئیسحسینی،حمیدنفت:نبض|خبرخبرادامهادامه
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کردرنو اشاره صادرات توسعه بهبود در توسعهتجارت سازمان اقدامات از برخی به ادامه در رایزنان،وی افزایش گفت:
خارگزارب های پاویون در هایتخصصی نمایشگاه مدیری اقدامات جمله از و... هدف شناساییبازارهای و کشور از یترج

است.سازماناینجدید
شورا، این احیای با گفت: و داد خبر دولت اقتصادی ستادهماهنگی در تجارت عالی شورای احیای از ادامه در وی
حاضر حال در چراکه خواهدرفت. بین از دارد، وجود خارجی تجارت بحث در که دستگاهی بین های ناهماهنگی

های مزدستگاه بانک صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جمله از علمیری،گمزکریادی معاونت جمهورک، وزارتریاست ی،
رودپیشبهکندیبهکارهاکهشودمیاینباعثودارنددخالتتجارتحوزهدرو...نیرو

ف اظهاراتیردکتر در پتروشیمی و نفت،گاز دستی پایین صنایع های پنلچالش آغاز در اوپکس اتحادیه دبیر اسعدی یدون
معظمرهب مقام که کرد کارعنوان به بر بارها سالها این در انررگیری و نفت بخش در موجود های فرصت برایژی ی

تاکید افزوده ارزش و اشتغال انرزایجاد نظام کلی های سیاست تدوین رغم اماعلی داشتند، گذشتهژیادی سالهای در ی
است.مغفولماندهبخشاینهمچنان

امیدوا افزود: کاالروی قاچاق با مبارزه ستاد تا گرفته صمت نیرو، نفت، وزارت فراینداز این در دخیل های دستگاه یم
سا تسهیل با و... سازماناستاندارد و ارز سازو آسان و فرایندها صنایعزی حوزه عملکردبهتر برای را شرایط مقررات ی

کنند.فراهمیژانربخشودستیپایین
ع خدمت در رابطه همین در داد: ادامه پیگیزاسعدی برای استاندارد سازمان و ارز و کاال قاچاق با مبارزه ازستاد یریزانی

است.پتروشیمیوگازنفت،حوزهدرخصوصیبخشفعالیتراهسدکههستیمهاییوچالشمسائلرفعو
پیشگی معاون هندیانی دکتر وپتروشیمی، نفت،گاز دستی پایین صنایع های چالش پنل ادامه باردر مبارزه ستاد ی

نفت وزارت را بخش این خوراک ورودی اصل که است این اهمیت حائز نکته گفت: ایرادسخنانی با ارز، و کاال قاچاق
می صورت نفت وزارت سوی نیزاز خیر هستیدیا برخوردار الزم استاندارهای از آیا که مسیر این تایید فرایند و میدهد
ستاد وظیفه چراکه کردند؛ می پیدا حضور نشست این همدر نفت وزارت دوستان از که بود این بهتر بنابراین گیرد؛

ندارد.نقشیهیچاجرادرواستیونظارترسیاستگذاارزوکاالقاچاقبامبارزه
ش هایربرخی نامه مشکالتشان با اتباط در ها بهزکت مربوط اساسا که است درحالی این کنند، می ارسال ما یادیبرای
کا رهبرحوزه معظم مقام آنجایی امااز نیست. ما همری داشتند،ستاد ویژه تاکید تولید از حمایت بر اخیر سال چند ی

است.پذیرفتهمهماصلیکبعنوانآنرا
ش برای فعالیت کهپروانه صمت وزارت بین این در البته کرد: تاکید ورودی،رهندیانی به نسبت کند،باید کت¬هاصادرمی

بود، حمایت به نیاز جاهایی در چنانچه و داشتهباشند را الزم نظارت کارخانجات از حاصل تولید وضعیت و و خروجی
کند.ورودگذاررواثدخیلنهادیکعنوانبهحتما

پیشگی برخیرمعاون متاسفانه که است این دارد وجود که ای مساله اما گفت: ارزدرادامه و کاال قاچاق با مبارزه ستاد ی
ش برراز تالش همواره حضورداشتم، ستاد در که سالهای در اما نیست؛ اجرا قابل اساسا که دارند، هایی هاخواسته کت
نشود.گرفتهخصوصیبخشنظربدونتصمیمیهیچکهبودهاین

دیگ بخش در دیگرهندیانی موضوع گفت: خود صحبتهای از وری ها اتحادیه اینکه گیرد قرار توجه مورد باید یکه
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گردد؛ می بر آنها به حاکمیت نگاه به جایگاه این از بخشی البته اند. نکرده پیدا خودرا قانونی جایگاه هنوز ها انجمن
خود تالش حداکثر باید گیرد، می شکل ایی اتحادیه وقتی باشد. دوطرفه باید وتعامل نگاه این که است درحالی این
اجرا مرحله به و شده نظرحاصل اتفاق کند، تصویب است قرار که را آنچه حاکمیت قوانین چارچوب در تا دهد راانجام

برساند.
پیشگی رارمعاون در خود اعضا همهاطالعات باید ها اتحادیه اینکه بر تاکید با ارزهمچنین و کاال قاچاق با مبارزه ستاد ی

کا اینکه از قبل گیرد، می صورت اتحادیه از یکعضو سوی از تخلفی یک که مادامی گفت: باشند، داشته اختیار گروهردر
تنبیه یا اخطار تذکر، و گرفته، قرار موردبررسی اتحادیه خود سوی از تخلف اینمسالهیا باید کند، ورود موضوع به ستاد
بیاورد. وجود به اعضا برای را مشکالتی که نرسد بیرون از نظارتی نهادهای کاربه تا شود انجام اتحادیه سوی از الزم

پیشگی برای اعضا عملکرد بر کافی اشراف اتحادیه اصلی باعثربنابراینمسوولیت روند این که است؛چرا تخلف بروز از ی
شود.میمجموعهسالمت

ندارد؟یژنفتاستراتصنعتدرایرانچرا/ایراندرنفتبازارآینده
ج بینالمللیانرومحمدصادق مطالعات موسسه رئیس صادژکار، اتحادیه ساالنه همایش در نفت وزارت نفتری کنندگان

استرات کشور در گفت:متاسفانه نداژوپتروشیمی صادرات و تولید نفت، صنعت برای سنداستراتری مسئول یژیم.مقامات
آرزوست.آمالوتمامداردوجودسندایندرکهبرنامههاییاماکردندتدوینرایژانر

آم جمهور رئیس بایدن، داد: ادامه عربستانراو جهان در نفت فعلی قیمت علت میگوید و میکند انتقاد قیمتنفت از یکا
ه نفت صادرات و تولید برای هم ایران که است حالی در این ندارد. حرفشنوی کشورعربی این و گزبرنامهراست

ندارد.عملیاتی
تصوج بایدرکار نفت فروختن برای سنتی جایبرنامههای به اکنون و است صادراتی ظرفیت به توجه نگاه یک کرد: یح

کنیم.یزبازارسا
شرایطتح در و شده واقع مغفول ایران نفت صنعت صادراتیرمتاسفانه بازار ظرفیتهای دادن دست از حال در یم

هستیم.

)۱۶:۲۴-۰۱/۰۲/۲۰(یابدافزایشبرابردوتواندمیCNGعرضهظرفیت

صنفی انجمن عضو ایسنا؛ از نقل به آنالین اقتصاد گزارش سودآوCNGبه صنعترگفت: سرشار استCNGی حالی در
عرضه ظرفیت از نیمی باCNGکه توانیم می و است خالی کشور سودآوزدر این راحتی به موجود، 4یریرساخت

دهیم.افزایشسالدردالرمیلیارد8بهراسالدریردالمیلیارد
جوه قبلرمحسن سال اینکه بیان با خبرنگاران جمع در گاز8ی مترمکعب تفاوتCNGمیلیارد به توجه با که فروختیم

بن50 و طبیعی گاز صادراتی ارزش گذشتهزسنتی سال فقط صنعت4ین، دالر داشتهرسودآوCNGمیلیارد کشور برای ی
بگی نظر در حاال کرد: اظهار صنعتراست، که سودآو20حدودCNGید میزان چه و بوده کار حال در کشوررسال برای ی
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است.داشتهدنبالبه
گذا سرمایه کل وی گفته صنعتربه برای دولت که حدودCNGی کرد اولیه سالهای سال3در در بوده، دالر میلیارد

افزایش1399 تولیدکنندگان، و کنندگان مصرف حمایت حقالعملکا54سازمان جایگاههایردرصدی کلیه برای را ی
برنامهCNGعرضه معاونت متأسفانه که بود داده پیشنهاد افزوده ارزش محاسبه سازمانزیربدون و نفت وزارت ی
ندادند.قرارتأییدموردراحمایتسازمانپیشنهاداینبودجه،وبرنامه

صنفی انجمن عضو افزایشCNGاین پیشنهاد تنها نه نفت وزارت و بودجه و برنامه سازمان کرد: درصدی54اظهار
حقالعملکا برای شده تعیین نهایی رقم بلکه دادند، کاهش را میزان این و نکرده تأیید جایگاههایررا باCNGی را

گذاشتند.جایگاهداراندوشبرهمراافزودهارزشبرمالیاتپرداختوکردندتصویبافزودهارزشمالیاتاحتساب
تصرجوه سالری در کارشناسی جلسات کرد: ب1400یح حال در هرگزارهم مستندات اساس بر و بود ارائهزی ینههای

حداقل بود قرار حقالعملکا50شده وردرصد شویم متوجه انجمن در ما اینکه بدون که یابد افزایش جایگاهداران ی
ش برنامهریا معاونت و بودجه و برنامه سازمان شوند، متوجه حمایت سازمان یا و نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

کردند.اعمالوتصویبرادرصدی25افزایشنفتوزارتیزیر
سالهای در اشتباه تصمیم دو اینکه بیان با در1400و1399وی کارمزد پایین تعیین اشتباه تصمیمات ادامه در که

جایگاهدا بوده، قبل جاCNGیرسالهای سال برای کرد: اظهار کرد، مواجه اقتصادی مشکالت با پیش از بیش یررا
ه مستندات بررسی با حمایت سازمان بود شده مقرر نزکه تعیین به اقدام کارینهها، حقالعمل جهت مناسب کندرخ ی

ه مستندات کلیه شود، تعیین منصفانه نرخی مدیزتا تأیید و بررسی از بعد جایگاهها های طرینه کترشCNGحریت
سازمان کارشناسان توسط تک به تک شده، ارائه که اسنادی و شده ارائه سازمان این به نفتی، فرآوردههای پخش ملی

است.گرفتهقرارتأییدموردعمدتاوشدهآزماییراستیوبررسیحمایت
صنفی انجمن عضو برنامهCNGاین معاونت و بودجه و برنامه سازمان برداشت رسد می نظر به اینکه بیان یزیربا

جایگاههای که است این نفت اینرسودآوCNGوزارت و نیست درستی برداشت برداشت، این گفت: دارند، خوبی ی
ندارند.قبولنیزراگیردمیصورتمستنداتاساسبرکهحمایتسازمانکارشناسانههایبررسینهاد،دو

هرجوه افزایش با که است این واقعیت اینکه بیان با جایگاهدازی ورینههای کارمزدها متناسب افزایش عدم و ی
هرحقالعملکا افزایش با جایگاهدازی اقتصاد خاCNGیرینهها، سوددهی حالت باراز شده، چندینزج انباشه یان

های جایگاه هCNGساله افزایش با متناسب کارمزد افزایش عدم جازاز های اینرینه ادامه و ایم مواجه ها جایگاه ی
کند.مواجهجدیچالشباراپاکسوختاینعرضهدریرجایگاهدااستممکنوضعیت،

ه افزایش با متناسب بودجه تخصیص جهت بودجه و برنامه سازمان و نفت وزارت حمایت عدم وی گفته هایزبه ینه
صنعتCNGیرجایگاهدا جدی مشکل صنفیCNGبه انجمن در ما و شده اثCNGتبدیل و مهم نهاد دو درراز گذار

گی جایگاهدارتصمیم اقتصاد به که کنیم می درخواست کهCNGیریها، حمایت سازمان کارشناسانه های بررسی و
باشند.داشتهایویژهتوجهانجامیده،طولبهماهها

صنفی انجمن کاCNGعضو بی ایجاد پتانسیل کرد: حدودرتاکید عدم20ی دلیل به ها جایگاه در شاغلین از نفر هزار
از بیش ناخواسته تعطیلی آنها، دستمزد و حقوق پرداخت های70توانایی جایگاه تناسبCNGدرصد عدم دلیل به
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ه و بنزدرامد مصرف افزایش و هایزینه جایگاه رسانی سوخت ظرفیت کاهش دلیل به کشور سطح در کشورCNGین
است.فعلیروندادامهصورتدرآیندهمحتملچالشهایاز

جارجوه سال بودجه قانون در عجیب بندی تصویب به اشاره با جایگاههایری احداث برای بودجه تخصیص بر مبنی ی
توسعهLPGعرضه به باید که پولی هستیم شاهد متأسفانه کشورCNGگفت: مترقی صنعت این مشکالت حل و

اجراست.غیرقابلوخوردهشکستطرحیکهانددادهاختصاصLPGعرضهجایگاههایایجادبهرایابدتخصیص
بودجه، قانون طبق افزود: کل2وی العمل حق بودجه برابر که تومان میلیارد برایCNGجایگاه2500هزار است،

عرضه150احداث صنعتLPGجایگاه مشکالت حل برای رقم این اگر که شده داده مشکالتCNGاختصاص جمله از
بسیار مردم، و کشور برای آن منافع کرد، می پیدا تخصیص مصرفزجایگاهداران که شرایطی در توانستیم می و بود یاد

کنیم.ینزجایگCNGپاکسوختبارامصرفرشداینازبخشییافته،افزایشینزبن

)۰۰:۰۵-۰۱/۰۲/۲۱(نداردصحتتومانی4200دالرحذفدلیلبهینزبنگرانیشایعهپخش:وپاالیشملیکترشمدیرعامل

ش بنرمدیرعامل قیمت افزایش شایعه پخش، و پاالیش ملی دالرزکت حذف دلیل به تصمیمی4200ین دولت : کرد اعالم و تکذیب را تومانی
ندارد.ینزبنگرانیبه

خب پایگاه گزارش ساالربه جلیل ، پرس بورس بنری قیمت افزایش شایعه به واکنش در قیمتزی گفت، ایرنا به ین
بنزبن قیمت افزایش برای برنامهای هم دولت نمیشود. گران و نمیکند تغییر یارانهها نظام در تغییر با وزین ندارد ین

شد.نخواهدایجادینزبنیعزتونحوهدریرتغییهمچنینشد.خواهدیعزتوقیمت،تغییربدون
بود.خواهدتومانهزار3آزادینزبنوتومان500وهزارهمانیارانهایینزبنقیمتداد:ادامهوی

گزارربنفتصنعتدانشبنیانهایتوانمندیبرتکیهبایرفناوتبادلرویدادنفت؛بینالمللینمایشگاهبیستوششمیندر
)۱۳:۵۵-۰۱/۰۲/۲۱(میشود

فناو و پژوهش مهندسی، رویدادرمعاونت پتروشیمی، و پاالیش گاز، نفت، بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین با همزمان نفت وزارت ی
میکند.گزارربرانفتصنعتدانشبنیانکتهایرشتوانمندیبرتکیهبایرفناوتبادل

فناو و پژوهش مهندسی، معاونت شانا، خبرنگار گزارش بینربه نمایشگاه ششمین بیستو با همزمان نفت وزارت ی
فناو تبادل رویداد پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، شرالمللی توانمندی بر تکیه با ,ری نفت صنعت دانشبنیان کتهای

میکند.گزارربنفتصنعتدانشبنیانکتهایرشازبازدیدفناورانهتور
فناو تبادل میزبانررویداد نفت صنعت دانشبنیانهای توانمندی بر تکیه با با6ی هماندیشی تخصصی نشست

یابدایشافزابربردوتواندمیCNGضهعرفیتظراقتصادآنالین:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۳۵
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

http://www.newswire.ir/HILW4961
http://www.newswire.ir/KIWDLSLG


نوآو اکوسیستم توسعه و رشد سوی «به اولویتداررعنوان نیازهای «ارائه ایران»، گاز و نفت صنعت در دانشبنیان و ی
شرش اولویتدار نیازهای «ارائه ایران»، نفت ملی شرکت اولویتدار نیازهای «ارائه ایران»، گاز ملی صنایعرکت ملی کت

ش اولویتدار نیازهای «ارائه شرپتروشیمی»، و ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی «ارائهرکت تابع»، کتهای
است.یدرمرواسالنفارسخلیجسالندریست»زمحیطویژانریزبهینهسااولویتدارنیازهای

نخستروز
ایرانگازونفتصنعتدردانشبنیانویرنوآواکوسیستمتوسعهورشدسویبهعنوان:

16تا14ساعت:)هاردیبهشتما23(جمعهزمان:وروز
دومروز

تابعکتهایرشوایراننفتملیکترشاولویتدارنیازهایارائهعنوان:
12تا10ساعت:)هاردیبهشتما24(شنبهزمان:وروز

تابعکتهایرشوایرانگازملیکترشاولویتدارنیازهایارائهعنوان:
16تا14ساعت:)هاردیبهشتما24(شنبهزمان:وروز
سومروز

تابعکتهایرشوپتروشیمیصنایعملیکترشاولویتدارنیازهایارائهعنوان:
12تا10ساعت:)هاردیبهشتما25(یکشنبهزمان:وروز

تابعکتهایرشونفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترشاولویتدارنیازهایارائهعنوان:
16تا14ساعت:)هاردیبهشتما25(یکشنبهزمان:وروز
چهارمروز

یستزمحیطویژانریزبهینهسااولویتدارنیازهایارائهعنوان:
12تا10ساعت:)هاردیبهشتما26(دوشنبهزمان:وروز

ب ایام در صنعتنفت دانشبنیان اولویتدار نیازهای ارائه نفت،رگزاربهمنظور بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین ی
فناو و پژوهش مهندسی، معاونت کار دستور در تفاهمنامه امضای و دوجانبه نشستهای پتروشیمی و پاالیش یرگاز،

دارد.قرارنفتوزارت
دانشبنیان، «نفت شعار با پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین گزارش، این اساس بر

روزهای جهانی» صادرات ایرانی، ساعت26الی23تولید از بینالمللی16تا9اردیبهشتماه نمایشگاههای محل در
میشود.گزارربتهران

میشودارگزبرنفتصنعتدانشبنیانهایتوانمندیبرتکیهبایفناورتبادلرویدادشانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۳۶
۱۴۰۱/۰۲/۲۱



)۲۰:۴۶-۰۱/۰۲/۲۰(رسید؟ینزبنقیمتافزایشبهنوبتیارانهمبلغافزایشازبعد

ش تغییرمدیرعامل گفت: ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی بنرکت قیمت در ندازی قیمترین افزایش برای برنامهای دولت و یم
ندارد.ینزبن

ساال جلیل تازهنیوز، گزارش گفتربه در سهشنبه امروز بنوی، قیمت افزایش شایعات خصوص در ایرنا با گفت:زگو ین،
نمیشود.گرانونمیکندتغییریارانههانظامدرتغییرباینزبنقیمت

شد.خواهدیعزتوقیمتتغییربدونینزبنونداردینزبنقیمتافزایشبرایبرنامهایدولتداد:ادامهوی
شد.نخواهدایجادسوختجایگاههایدرینزبنیعزتونحوهدریرتغییهمچنینکرد:تاکیدیرساال

و بنزمعاون قیمت گفت: نفت وزیر هزار یک یارانهای بن500ین و همچنانزتومان نیز آزاد خواهد3ین تومان هزار
بود.

است.روزدرلیترمیلیون100کشوردرینزبنتولیداکنون
بن مصرف حدودزهمچنین به رفتوآمدها، افزایش و کرونایی محدودیتهای کاهش با نیز کشور در میلیون100ین

است.رسیدهروزدرلیتر

سازمان

ینشزگهستهمیزبانیبهتحقیقومصاحبهآموزشیوتخصصیگاهرکاباهمراهنفتوزارتینشزگیرسراسهمایش
)۱۰:۱۶-۰۱/۰۲/۲۱(ایراننفتیهایفرآوردهپخشوپاالیشملیکترش

گ هسته شزمدیر کنونرینش تا اینکه به اشاره با ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی تفسیر800کت پرونده
ماده «و» ایثا44بند جذب خصوص در کشور توسعه پنجم برنامه همچنینرقانون گفت: است، شده رای اعالن گران

تبصره3500 «دال» بند بودجه20پرونده ایثا1400قانون جذب به مدیرمربوط طرف از اعالم حال در توسعهرگران یت
است.انسانیمنابع

ش عمومی روابط گزارش گربه سراسرس همایش ایران، نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی نفتزکت وزارت ینش
کا با گرهمراه هسته میزبانی با تحقیق و مصاحبه تخصصی آموزشی شزگاه فرآوردهرینش پخش و پاالیش ملی کت

گ عالی هیات سوی از مربوطه اساتید حضور با و ایران نفتی جمهورینشزهای هیاتریاست دبیر و محترم نماینده ، ی
گزکرم گزی هسته مدیران و نفت وزارت شزینش هایرینش فرآورده پخش و پاالیش و پتروشیمی ، گاز نفت، ملی کت

گ هسته و مزنفتی شزکرینش مدیران سایر و امروزری صبح پخش و پاالیش ملی شنبه(کت )1401اردیبهشت20سه

۱۴۰۱/۰۲/۲۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۳۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

http://www.newswire.ir/JIW4JXNZ
http://www.newswire.ir/KIW46HCK


شد.گزاررب
گ هسته مدیر اسناوندی، رسول مراسم این شزدر مقدمرینش خیر با ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت

گ موضوع اهمیت بر مسئوالن و مدیران مهمانان، انسانیزبه نیروی جذب در ها خانه وزارت و ها سازمان در ینش
کردند.تاکید

کنون تا داد: ادامه ماده800اسناوندی «و» بند تفسیر جذب44پرونده خصوص در کشور توسعه پنجم برنامه قانون
است.شدهرایاعالنگرانرایثا

همچنین افزود: تبصره3500وی «دال» بند بودجه20پرونده ایثا1400قانون جذب به ازرمربوط اعالم حال در گران
است.انسانیمنابعتوسعهیترمدیطرف

گ هسته شزمدیر انقالب،رینش معظم رهبر های صحبت اساس بر گفت: نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
.باشددقیقوعالمانههوشمندانه،بایدینشزگ

علی مراسم این در شزهمچنین مدیرعامل معاون صدورریار به ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
(ر خمینی امام حضرت گهفرمان تشکیل بر مبنی اشارهز) ویک شصت و سیصد و یکهزار ماه دی پانزدهم در ینش

کردند.
(رز خمینی امام پیام این در داد: ادامه گهیار تا شود "دقت که کردند تاکید اززینشز) و شود اداره صالح افراد نظر یر

.شودپرهیزنیزانگارسهلوکارمسامحهنیزوتندخوونظرتنگافراد
عسگ اسماعیل جلسه، این ادامه مردر هیات دبیر گزکریان، مزی هایزکرینش مصاحبه انجام ضرورت به نفت وزارت ی

کردند.اشارهینشگرانزگجهتمستمرهایآموزشوتخصصی
.

م هیات گزکردبیر تسزی در گرینش فرایند امر در گزیع در سرعت بر عالوه گفت: و کرد تاکید دقتزینش باید ینش
گیرد.قرارتوجهموردفرآیندایندرکامل
کنم.میتشکرمیزبانیجهتنیزپخشوپاالیشملیکترشازافزود:یانرعسگ

غیرفارسیمنابع

Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining (۰۱/۰۲/۲۱-۱۲:۰۳)

Venezuela has begun shipping in heavy crude oil from Iran to use as feedstock in domestic refineries, Reuters reported
on Monday citing documents from Venezuela’s state-run oil company PDVSA.

مصاحبهشیآموزوتخصصیگاهکاربااههمرنفتتاروزینشگزیاسرسرهمایشنفتی:دههایفرآورپخشوالیشپاملیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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http://www.newswire.ir/IIWS4AG9


TEHRAN ( Iran News ) – Venezuela has begun shipping in heavy crude oil from Iran to use as feed-
stock in domestic refineries, Reuters reported on Monday citing documents from Venezuela’s state-
run oil company PDVSA.
The import of Iranian heavy crude is going to expand the two country’s energy cooperation as the
two U.S.-sanctioned nations have already agreed on swapping Iran’s gas condensate for Venezuela’s
crude oil.
The National Iranian Oil Company (NIOC) last year reached a deal with PDVSA to swap Venezuelan
crude for Iranian condensate, which PDVSA would also use as a diluent and mix it with the tar-like
crudes from the Orinoco oil belt for transportation and export.
Iran’s heavy crude, which is similar in quality to Venezuela’s Mesa 30 crude, is set to augment do-
mestic oil fed to PDVSA’s refineries, according to the documents.
As part of the cooperation pacts, Venezuela in recent years has received Iranian equipment to re-
vamp its refineries. The 146,000-barrel-per-day El Palito refinery is restarting a crude distillation unit
this week after extensive repairs and upgrading that relied on equipment imported from Iran.
Iran’s Oil Minister Javad Oji traveled to Venezuela last week to meet President Nicolas Maduro and
discuss trade agreements with his counterpart, Tareck El Aissami.
At least 200,000 barrels of Iranian heavy crude were delivered in mid-April to the 310,000-bpd Cardon
refinery, Venezuela’s second largest. Another 400,000-barrels of Iranian oil, which arrived on the very
large crude carrier (VLCC) Dino I, is discharging this week at the country’s Jose port, the PDVSA
documents showed.
The Dino I is scheduled to set sail later this month carrying Venezuela fuel oil for NIOC unit Naftiran
Intertrade Co, according to one of the documents.
The Islamic Republi also continues supplying PDVSA with condensate. Venezuela-owned tanker
Maximo Gorki is set to discharge some two million barrels of condensate at Jose, and Iran-flagged
Derya is in Venezuelan waters waiting to deliver its cargo, service TankerTrackers.com said.
As its oil output becomes heavier, Venezuela struggles to source medium and light grades for its
refineries, contributing to limited production and intermittent scarcity of motor fuels.
The South American country also increasingly needs lighter crudes or refined products to turn its
extra heavy oil output into exportable grades.

IRAN|خبرخبرادامهادامه NEWS - Online: Venezuela starts shipping in Iran’s heavy crude oil for refining
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