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)۱۷:۳۰-۰۱/۰۲/۳۱(گانزهرمآبهایدرقاچاقگازوئیللیترهزار400ازبیشکشف

هرم مرزبانی طزفرمانده اجرای از مارگان «مشک به موسوم پالستیکی محفظه هشت کشف و سوخت قاچاق با مقابله ضربتی حاویرح ی»
داد.خبراستاناینآبهایدرگازوئیللیتر500وهزار418

خب گزارش تشرگزاربه در دهکی حسین سردار بندرعباس، از فارس هرمری آبهای در سوخت قاچاق کشفیات گانزیح
هرم مرزبانان داشت: سیزبیان آبی مرزهای در سوخترگان توجهی قابل مقادیر انتقال بر مبنی قاچاقچیان قصد از یک

ما مشک به موسوم پالستیکی محفظههای وسیله قرارربه کار دستور در ویژه صورت به موضوع به و شده مطلع ی
گرفت.

مرزبانان مشاهده محض به چاقچیان و شدند اعزام نظر مورد محل به مرزبانان خبر، صحت و بررسی از پس افزود: وی
ماموران عمل سرعت با که کردند فرار به ما2اقدام مشک عدد هشت و دستگیر متهم نفر پنج توقیف، شناور یرفروند

شد.کشفقاچاقگازوئیللیتر500وهزار418حاوی
هرم مرزبانی رازفرمانده شده کشف های سوخت ارزش کارشناسان اینکه به اشاره با ورمیلیارد113گان میلیون765یال

شد.تحویلمینابنفتیهایفرآوردهپخشکترشبهسوختهاکرد:یحرتصکردند،برآوردیالر
88050پیام/انتهای

صراطوالیت،حامیانتابناک،نیوز،فرداایران،عصرعصرخبر،یرخبپایگاهکیهان/روزنامهمهر/خبرنگاران،باشگاهایرنا،سیما،وصداتسنیم،یرگزارخبدیگر:منابع
خبرینرآخآنالین،جنوبتجارتساحل،صبحنیوز،

)۲۲:۴۶-۰۱/۰۲/۳۱(نمییابدافزایشینزبنقیمتجهرمی:یربهادایرنا؛بااختصاصیگویوگفتدر

بن قیمت افزایش خبر رد با دولت سخنگوی ایرنا- خصوصیزتهران- اقتصادی، سخت تصمیمات گرفتن از جمهور رئیس امروز منظور گفت: ین،
ی.ژانرحاملهایدیگریاینزبنقیمتافزایشنهبودخوارانرانتبامبارزهویزسا

بهاد یارعلی برنامه دولت آیا اینکه درباره ایرنا، دولت حوزه خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در شب شنبه جهرمی ی
بن قیمت افزایش برای تصمیمزتصمیمی هیچگونه دولت خیر، افزود: دارد، کار رستور در تفتی فرآوردههای دیگر یا ین

ندارد.وجودنفتیفراوردههایسایریاینزبنقیمتافزایشبرایبرنامهایحتییا
سخت تصمیمات گرفتن از جمهور رییس امروز منظور که ایرنا سوال این به پاسخ در دولت رسانی اطالع شورای رئیس
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خصوصیسا بینالمللی رویداد «نخستین در جمهور محترم رییس سخنرانی کرد: خاطرنشان بود، چه درزاقتصادی ی
سا خصوصی مسأله با مرتبط و ایران» وزاقتصاد سخت تصمیمات گرفتن لزوم به نسبت هم شفاف شکل به و بود ی

کرد.بیانکردهاندپایمالرامردمحقوقسالهاکهرانتخوارانیبامقابلهدرجدی
مطربهاد هم این از پیش صحبت این داد: ادامه جهرمی بایدری مفسد با صرف برخورد بهجای بود شده تاکید و ح

رود.بینازفسادزابسترهایوشودخشکاندهفسادیشهر
این رئیسجمهور باشد، مفاسد با برخورد حل راه نمیتواند تنهایی به صرف قضایی برخورد که آنجا از کرد: تاکید وی

کرد.حرمطراموضوع

دولت،رسانیاطالعپایگاهنیوز،آفتابآنالین،قدسبولتن،یرخبپایگاهبرتر/اقتصادروزنامهبرنا/خبرنگاران،باشگاهایسنا،یا،رآسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
دیارخبر،اتحادپرس،قمایمنا،نیوز،یمزاگایران،اقتصادیصنایع،ما،نفتشانا،نیوز،پولگسترش،اکونومیست،ایرانتجارت،فصلبازار،تحلیلملیت،نیوز،صراط
گفتگو،رادیونیوز،افکارپارسینه،ایران،عصرآنالین،ایراننیوز،ساعدگشا،رمزسالم،اقتصادآنالین،دی24،19سراجآنالین،55نیوز،فرتاکسیاست،فصلمیرزا،

روزرصدآنالین،مملکتیکتاپرس،خبر،ینرآخناطقان،

)۲۳:۳۴-۰۱/۰۲/۳۱(میشودمسدودمتخلفخودروهایگازوئیلسوختکارت

د را سوخت اما ندارند فعالیت که متخلف خودروهای گازوئیل سوخت کارت گفت: قشم حرای مسدودربخشدار میرسانند فروش به و یافت
میشود.

خب گزارش جابرگزاربه وحید قشم، از فارس کارتری از توجهی قابل تعداد کرد: بیان خبر این اعالم با امشب شامگاه ی
است.شدنمسدودآستانهدرمیکنندیافتردسوختوندارندفعالیتکهگازوئیلسوزخودروهایسوخت

جمع کنار در داد: ادامه فعالیتزوی اما دارند گازوئیلی خودرو که هستند افرادی خدوم و زحمتکش رانندگان از یادی
میکنند.قاچاقوفروشبهاقدامسهمیهیافتردباوندارند

هماهنگی با که است انجام حال در خودروها این دقیق پایش کار کرد: اضافه قشم شهرستان حرا بخش بخشدار
شد.خواهدمسدودآنانسوختکارتآیندهروزهایطیقاچاقبامبارزهکمسیوناعضایوقضاییدستگاه
88074پیام/انتهای

شدجنوبیخراساندرسوختقاچاقافزایشباعثقیمتاختالفجنوبی:خراسانارزوکاالقاچاقبامبارزهکمیسیوندبیر
)۰۱/۰۳/۰۱-۰۷:۲۵(

برنامه کمیسیون دبیر - ایرنا - سوختزیربیرجند قاچاق افزایش علت گفت: جنوبی خراسان ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ی،
است.همسایهکشورهایبااستانداخلدرنفتیفرآوردههایشدیدقیمتاختالفیرجاسالدر

نمییابدایشافزینبنزقیمتمی:جهریبهادرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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جا سال ابتدای از افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز یوسفیپور ازرهادی بیش تاکنون لیتر465ی هزار
قبل سال مشابه مدت به نسبت که شده کشف جنوبی خراسان استان در قاچاق داشته452سوخت افزایش درصد

است.
از بیش گذشته سال کرد: بیان قبلتر،850وی سال به نسبت که شد کشف نفتی فرآوردههای انواع لیتر درصد69هزار

داشت.رشد
برنامه کمیسیون قاچاقزیردبیر افزایش علل درباره جنوبی خراسان ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ی،
مهمت گفت: جارسوخت سال در سوخت قاچاق چشمگیر افزایش دلیل نفتیرین فرآوردههای قیمت شدید اختالف ی

خا و داخل مناطقردر در قاچاق میزان شده موجب که است پاکستان و افغانستان کشورهای در بهویژه کشور از ج
یابد.افزایشبهشدتیزمر

ک جنوبی خراسان اینکه بیان با بنروی قیمت فاصله کرد: اضافه است قاچاق سوخت حمل مسیر و نزیدور حتی خرین
است.شدهبهصرفهمقرونقاچاقچیبرایسوختقاچاقفعلواستیادزهمجوارکشورهایباآنآزاد

بیشت گفت: اتفاقریوسفیپور همجوار استانهای حوزه از زمینه این در کالن قاچاق دیگر عبارت به سوخت قاچاق ین
میشود.دادهعبوراستانمحورهایازتنهاقاچاقسوختومیافتد

مر شهرستان در سوخت مصرف افزایش به اشاره با بنزوی و سفید نفت جمله از نهبندان جازی سال در اظهاررین ی
کاالب ابطال منارداشت: نهبندان در که خانوارهایی سفید نفت گازگهای آنان جازل سال در شده میشودرکشی انجام ی

جا سال در شهرستان این گلخانههای به گازرسانی عملیات نیارهمچنین و شد خواهد انجام سفیدزی نفت تحویل به ی
نیست.واحدهااینبه

برنامه کمیسیون رازیردبیر سوخت قاچاق افزود: جنوبی خراسان ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ی،
ندا جنوبی خراسان مرزهای وراز سیستان استان به و داده عبور استان مسیرهای از سوختی فرآوردههای تنها و یم

میشود.حملقاچاقبرایبلوچستان
طول به جنوبی خراسان و331استان درمیان سربیشه، نهبندان، شهرستان چهار در افغانستانریزکیلومتر کشور با کوه

است.همجواربلوچستانوسیستاناستانباوداردکرمشتمرز

)۰۹:۴۹-۰۱/۰۳/۰۱(چالوسمنطقهدرینزبنلیترمیلیون121جوییصرفه

داد.خبرمنطقهایندرینزبنمصرفیرلیتمیلیون121جوییصرفهازچالوسمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

حدودرتو گفت: امانی بن121ج لیتر جوییزمیلیون صرفه چالوس منطقه نفتی فرآوردههای پخش حوزه در پارسال ین
شد.

مدی از سوختگیربعد چالوس منطقه جی ان سی جایگاههای از که خودروهایی تعداد سوخت مصرف اندریت کرده ی

جنوبیاسانخردرسوختقاچاقایشافزباعثقیمتاختالفجنوبی:اسانخرارزوالکاقاچاقباهمبارزکمیسیوندبیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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به15از به27هزار رسانی سوخت قابلیت منطقه جی ان سی جایگاههای و یافته افزایش روز در خودرو هزار50هزار
دارند.راروزدرخودرو

نا آزمون قبولی و سالمت گواهینامه منطقه جی ان سی جایگاههای همه امانی گفته سالزبه در را اداره1400ل از
د کنونراستاندارد وتا د11788یافت رایگان بصورت استان در ووخودرو شده سوز سوز327گانه گاز نوبت در خودرو

دارند.قرارشدن
حدود منطقه جی ان سی جایگاههای همه فعالزنا200در گیCNGل سوخت آماده واستاندارد ایمن شرایط بهردر ی

افتتاح با همچنین و بوده نارکا2خودروها تبدیل کل تعداد محمودآباد و نوشهر شهرستانهای در جدید سیوگاه گان
است.رسیده5عددبهاستانغربمجازجیان

شد.کشورمناطقبینجیانسیمصرفرشددردوممقامکسبزحائ1400سالماهاسفنددرچالوسمنطقه

نیوزشمالیرخبپایگاهدیگر:منابع

لوسچامنطقهدرینبنزلیترمیلیون121جوییفهصران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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سرآمداقتصادما،گارزروشروع،اسرار،روزنامهدیگر:منابع
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یرخبپایگاه

اجراینفتی|خطوطدرهوشمندخوردگیضدسیستمازاستفادهایران:نفتساختمانومهندسیملیکترشمدیرعامل
)۱۵:۳۶-۰۱/۰۲/۳۱(یرجاسالدرسلیمانیشهیدپاالیشگاهبرنامه

ش عامل مدیر بهراحمدی، را سلیمانی شهید پاالیشگاه اجرایی تا طراحی برنامه امسال گفت: بازار به ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت
یم.رداانجامدستدرراکشورپاالیشگاهپتروینرگتربزعنوان

انر گروه ؛ تاژبازار به شزی: خدماترگی ارائه زمینه در نفت صنعت پژوهشگاه و ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت
داخلی صنایع دیگر و پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، صنایع فرآیندی واحدهای فنی دانش تامین و توسعه و مشاوره

خا هایرو مهارت و تخصص فنی، دانش ارتقای است قرار آن اساس بر که اند کرده امضا ای نامه تفاهم کشور از ج
فک مالکیت پاالیشگاهرالزم، پترو ها، پاالیشگاه احداث در فرآیندی های واحد فنی دانش ویژه به مهندسی و فنی و ی

شود.استفادهنهایتنفتصنعتپژوهشگاهظرفیتازوانجامآیندهدرهاپتروشیمیوها
ش عامل مدیر احمدی، فرهاد رابطه این مجموعهردر اقدامات خصوص در ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت

جل شرگیوبرای مهارت و دانش از استفاده با نفتی های لوله خطوط فرسایش از خبرنگارری به بنیان دانش های کت
ش به مربوط نفتی های لوله خطوط اینکه به توجه با گفت: ماربازار مجموعه و است ایران مخابرات و لوله خطوط کت

ش عنوان به دانشرنیز احداث برای ای نامه تفاهم دارد؛ فعالیت خطوط این احداث و مهندسی فنی زمینه در فعال کتی
فک مالکیت و فنی دانش ایجاد با تا ایم بسته نفت صنعت پژوهشگاه با ها لوله این خطوط عبارتیربنیان به یا و ی

و اساسی کار نفت صنایع های واحد دانشرالیسنس به اتکا با بتوانیم این از بعد و شود انجام زمینه این در ای یشه
کنیم.احداثرانفتصنایعوهاواحدخودمانتخصصو

بهت نامه تفاهم این امضای بنده نظر به کرد: اضافه کاروی است.رین شده انجام حوزه این در تاکنون که بوده ی
ندا نفتی های لوله خطوط خصوص در مشکلی حاضر حال در اینرهمچنین شد گرفته که تصمیمی با خوشبختانه و یم

مبا فوالد از را اسلب و شد داخلی کامل طور به گیرخطوط می شرکه در و وریم های رارکت آن اکسین، مثل ساز ق
و به شرتبدیل در و کنیم می میرق استفاده صنایع در و دهیم می پوشش کنیم، می تبدیل لوله به ساز لوله های کت

کنیم.
بز عنوان به را سلیمانی شهید پاالیشگاه برنامه جارگترامسال سال در آن اجرای تا طراحی از کشور پاالیشگاه پترو یرین

یمردااقدامدستدر
نفتیخطوطخوردگیمعضلرفع

ش عامل حفاظترمدیر سیستم از نیز ها لوله این حفاظت برای کرد: اضافه ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت
ب می بهره هوشمند خوردگی مشکالترضد و نیست گذشته مثل خورندگی تاثیر تحت ما تاسیسات دیگر امروزه و یم

است.شدهمرتفعحوزهتوجهیقابلبخشتااین
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می بایگانی به و شدند می فراموشی اسیر گذشته در که نفت صنعت پژوهشگاه علمی های پروژه خصوص در وی
ش با که ای نامه تفاهم با خوشبختانه گفت: نیز پسررفتند این از شد منعقد ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت

برد.خواهیمبهرهعملیاتیهایپروژهدرهاپژوهشتمامیاز
ش عامل جارمدیر سال های برنامه خصوص در ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی امسالرکت کرد: تاکید نیز ی

دا را سلیمانی شهید پاالیشگاه اجرایی بزربرنامه کرد ادعا توان می که مراحلرگتریم که است کشور پاالیشگاه پترو ین
شود.میعملیاتییرجاسالدرآناجرایتاطراحی

ط زمینه در جدید های سیاست اتخاذ به توجه با است، ذکر پاالیش،رشایان صنعت در ها پاالیشگاه پترو جدید های ح
ش با تواند می خارپژوهشگاه و داخل در کشور های پاالیشگاه ارتقای زمینه در نفت ساختمان و مهندسی ملی جرکت

کند.ایفااساسینقشکشور

مدیرعاملمعارفهوتودیعآییننفتی؛فرآوردههایپخشملیکترشجدیدوسابقمدیربرنامههایوعملکردیحرتش
)۱۷:۰۶-۰۱/۰۲/۳۱(شدگزارربنفتیفرآوردههایپخشملیکترش

ش مدیرعامل معارفه و تودیع ساالرآیین جلیل حضور با نفتی فرآوردههای پخش ملی شرکت مدیرعامل پخشری، و پاالیش ملی کت
شد.گزارربنفتیفرآوردههای

امروز که آیین این در شانا، خبرنگار گزارش بهاردیبهشتما31شنبه،(به قدردانیر) و خدمات نکوداشت ضمن شد، گزار
ش سابق مدیرعامل ویسکرمی، کرامت ارزنده تالشهای سوختراز تأمین در ویژه به نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

مدی و شده،رزمستانی انجام اقدامهای درباره وی سخنرانی و گذشته آبانماه در سوخت هوشمند سامانه اختالل یت
ش جدید مدیرعامل نژادعلی، اکبر مدیرعلی برای خود برنامههای ارائه به نفتی فرآوردههای پخش ملی اینرکت یت

پرداخت.کشورسوختیعزتووتأمینزنجیرهدرمهمکترش
ساال شرجلیل مدیرعامل زحماتری، از قدردانی ضمن آیین این در نیز ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

ش این مدیرعاملی سمت تصدی دوران در کرمی اینرویس توسعه راه نقشه و برنامه ارائه به نسبت سخنانی طی کت،
کرد.اقدامآیندهدرصنعت

بودیمسربلندرسانیسوختدر
ش سابق مدیرعامل ویسکرمی، اقدامهایرکرامت از گزارشی ارائه ضمن آیین این در نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

ش گفت: خود مسئولیت دوره طی رسانی سوخت حوزه در شده بارانجام پخش ملی نقش94کت همواره سابقه، سال
است.داشتهکشوریژانرامنیتوتأمیندربیبدیلی

کا مجموعه شروی رارکنان بحران زمان در و مختلف شرایط در سوخت موقع به و مطلوب تأمین در پخش ملی کت
ش مجموعه تالش برآیند افزود: و برد نام انقالبی و شربسیجیوار و پخش ملی کهرکت بوده این باالدستی کتهای

نفتی|خطوطدرهوشمندگیدخورضدسیستمازاستفادهان:ایرنفتساختمانومهندسیملیکتشرعاملمدیرار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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است.مجموعهاینبرایافتخاراتجرءموفقیتاینوباشیمداشتهسوخترسانیمطلوبخدمات
ش سابق محورمدیرعامل از یکی را زمستانی سوخت تأمین نفتی فرآوردههای پخش ملی اولویتهایریترکت جز و ین

شرکا این ذخیرهساری سال نخست ماهه شش در گفت: و برشمرد توجهزکت با دوم ماه شش در و میشود انجام ی
میرسد.ظهورمنصهبهخطیررسالتاینباالدستی،مجموعهباهماهنگیهاوگاههاونیرمایعسوختتأمینبه

کلیدیت کرمی نیررویس زمستانی سوخت تأمین را میشود انجام قبل سال از بهتر سال هر که کارهایی ناموین گاهها
بن سهمیهبندی به اشاره با و درزبرد سال24ین بن98آبانماه مصرف کاهش و سهمیهبندی اجرای با کرد: وزاظهار ین

در موجود موانع به توجه با که شدیم مواجه انبارها در سوخت ذخیره افزایش با ترددها منع و کرونا شیوع همچنین
سرمایهگذا و ظرفیتسارافزایش در کازی نیز زمینه این در و شد انجام خوبی به نیز مهم این انبارها، ساخت و کنانری

دهیم.کاهشصادراتباراذخایرمیزانتوانستیمودرخشیدندخوشپخشملیکترش
حوزه در نقل و حمل بخش به ویژه توجه خود سخنان از بخشی در دروی و جادهای تریلی، مورد را دادأیائی قرار کید

نا موارد این و داشت وجود نقل و حمل حوزه در دغدغههائی و چالشها گفت: ازوو را نقل و حمل به15گان 9هزار
نا این به پیش از بیش توجه و حمل کرایه افزایش با خوشبختانه که بود رسانده دستگاه بهتوهزار شرایط بهرگان ی

آید.عملبهیرگیوجلسوخترسانیزمینهدرگانونااینخروجازتاآمدوجود
ش سابق تورمدیرعامل شدن الکترونیکی نفتی فرآوردههای پخش ملی یکیزکت را گازمایع) و سفید (نفت سوخت یع

نفتی فرآوردههای درخواست سامانه گفت: و برد نام اخیر سال دو در برجسته اقدامهای همکافسد(از و کمک با یر)
و مسائل کردن برطرف در امر این و رسید مطلوبی نتیجه به مرتبط کارشناسان با پیاپی نشستهای تشکیل و واجا

کرد.شایانیکمکنیزمیشد،انجامسنتیصورتبهکهسوختیعزتومشکالت
میشوداجراییکهابحرط

ش جدید مدیرعامل نژادعلی، اکبر اخیررعلی بیانات به اشاره با آیین این در نیز نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
وظایف و جمهور ش12رئیس گفت: است، شده ابالغ و تکلیف که محوله پرمشغلهترگانه از یکی پخش ملی ورکت ین

شرمتعهدت دررین بهویژه باالدستی مسئوالن پیش از بیش توجه نیازمند که است نفت وزارت مجموعه بین در کتها
است.کارنوعحساسیتوکارحجمبهتوجهباسازمانیپایههایارتقایبحث

محیط به توجه طزوی به و برشمرد ها اولویت جزء و اساسی موارد از یکی را باریست گفت: و کرد اشاره کهاب ح
میآید.شماربهمهمواجرائیبرنامههایجزحرطایناجرایدقیقیزیربرنامه

ش جدید مدیرمدیرعامل نفتی فرآوردههای پخش ملی هرکت بایدزیت که کرد عنوان مواردی از دیگر یکی نیز را ینهها
مدی گفت: و کرد توجه آن هربه در صرفهجوئی تنها واقع در خزیت موقع به بحث نیست، تأمینرینهها و کردن ج

مدی حمایت به نیاز این و است مشکلیرکردن پروژها اجرای در و شود انجام موقع به مالی تأمین تا دارد مالی یت
نیاید.پیش

ادا و مالی انضباط مستمر بهبود نژادعلی اکبر بارعلی انسانی نیروی تأمین اجرائی، مقررات و دستورعملها اصالح ی،
ادا نشاط ایجاد آنان، تجربیات و دانش انتقال و بازنشستگان تعداد افزایش به ورتوجه خالقیتها بروز فضای و ی

کا معیشت بهبود ترهمچنین مورد را شایستهساالأکنان نظام استقرار از و داد قرار بارکید همکاران توان از استفاده و ی

شدارگزبرنفتیدههایفرآورپخشملیکتشرعاملمدیرفهمعاروتودیعآیینشانا:|خبرخبرادامهادامه
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اصل راستای در خصوصی بخش از پشتیانی فرآیندها، بهبود و اهداف جهت در گرایشی حمایت44هر اساسی، قانون
ش پیشگیراز و فساد با مبارزه و دانشبنیان کارکتهای اولویتهای و برنامهها از بخشی بهعنوان را آن وقوع از یری
برد.نامکترشاین

جوانیارآخوزستان،پیامآینده،اقتصادها،نفتیپول،صداییرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۱:۱۲-۰۱/۰۳/۰۱(نفتبازاردرینزبنیرلید

بن جمله از نفتی فرآوردههای بازار : دنیایاقتصاد - تجارت دیزفصل و خامزین نفت قیمت نوسانات از معمول بهطور ل
بهشدت گرم فصل به شدن نزدیک با تقاضا است، پایین بسیار فرآوردهها انبار سطوح که آنجا از اما میکنند؛ تبعیت

بههم فرآوردهها و خام نفت بین قیمتی تناسب یافته، کاهش روسیه نفتی محصوالت صادرات و میرود یختهرباال
است.

اوج به نسبت خام اردال139نفت و روسیه جنگ وقوع ابتدای در که پایینتروی بسیار سطوح در بود، شده محقق کراین
بهردال112( فرآوردهها وجود، این با میشود؛ معامله تاری) باعثرکوردشکنی موضوع همین میدهند. ادامه خود یخی

(ک سود حاشیه آمرشده در پاالیشگاهی محصوالت اسپرد) باالترک در سالریکا از دستکم خود سطح قرار1988ین
بهطو بهرگیرد، جت سوخت بشکه هر قیمت که دی275ی بشکه، بر حدودزدالر به بن175ل و بشکه بر بهزدالر 155ین

خام نفت بشکه هر بهای از بیش دالر چند فقط فرآوردهها بشکهای قیمت معموال آنکه حال است؛ رسیده بشکه بر دالر
انر و کند تجربه را پیوستهای و آهسته رشد پیاپی هفته چهارمین برای توانست نیز خام نفت است. اسپکتسژبوده ی

تح به اروپا اتحادیه شدن نزدیک با همزمان بازار بنیادی عوامل کرده پیشبینی افزایشرهم و روسیه نفت صادرات یم
کند.میلصعودیسمتبهتقاضا،یجیرتد

ا به روسیه نظامی انروتهاجم پرنوسان بازارهای دیژکراین لیتر هر بهای حاال و داد قرار تحتتاثیر را بزی در بهرل یتانیا
که180 رسیده لیتر هر در ژانویه36پنس از باالتر همهگی2020درصد از پیش دادههایریعنی همچنین کروناست. ی

آمAAAوبسایت در فرآوردهها خردهفروشی قیمتهای برای مرجعی بنرکه قیمت متوسط میدهد نشان ینزیکاست،
کشور این از593/4در باالتر رقم این کالیفرنیا ایالت در که است حالی در این است. یافته افزایش گالن هر در دالر

ساز6 یک به دارند قصد نیز اروپا اتحادیه دیپلماتهای است. تدودالر کاهش برای هماهنگ نفترکار واردات یجی
جا ماه در بنرروسی قیمتهای و میکند تهدید پیش از بیش را عرضه اختالل که برسند میالدی دیزی و باالترزین را ل

آغا هفتههای در مارس ماه در اوجهایی به نسبت نفت قیمت امر، این وجود با اما برد. ازخواهد جنگ کراینوین
پایینت ضرورسطوح نکته این ذکر البته میدهد. نشان را وری میرود بهشمار باال همچنان نفت بهای که است ی

بهطورسودآو داشته، بههمراه تولیدکننده کشورهای برای عظیمی تحری با که روسیه حتی که وری کشورها برخی یم
خرخودتح بعضی است.ریمی کرده پیدا افزایش نفتیاش درآمد آمده، پایین صادراتش حجم و است روبهرو یداران

شدارگزبرنفتیدههایفرآورپخشملیکتشرعاملمدیرفهمعاروتودیعآیینشانا:|خبرخبرادامهادامه
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خردهفروشی بهای در مارس به نسبت نفت قیمت کاهش چرا دهد توضیح ساده زبانی با کرده تالش گزارشی در گاردین
است.بودهصعودیآنهاقیمتحتیونداشتهیراثفرآوردهها

است؟افزایشیلزدیقیمتچرا
تحلیلگررک هاوی، (یگ کپیتال Shoreُشر Capitalدی قیمت افزایشی روند درباره «عواملز) میگوید: گاردین به ل

ج در همچنینرمختلفی برد. باال را تقاضا که شده دیده حملونقل به مربوط فعالیتهای در رشدی هستند. یان
آم پاالیشگاههای برخی و دارد وجود اروپا به روسیه صادرات درباره ازرنگرانیها بعضی و شدند بسته یکایی

ن چینی پایینترپاالیشگاههای تولید استرخ بوده نگرانی باعث چین نفتی، دیدگاه «از میافزاید: هاوی دارند.» ی
پاالیشگاهها بعضی ظرفیت کاهش موجب قرنطینهها و زد ضربه تقاضا به مرور و عبور شدید محدودیتهای چراکه

انر اطالعات اداره است.» آمژشده تقطیری محصوالت ذخایر میزند تخمین دیریکا معمول (بهطور کشور این وزی ل
مارسزبن ماه در به8ین) و یافته کاهش ن24درصد از پایینتر متوسطردرصد تولید5خ برای نفت پاالیش رسید. ساله
بیشتزبن افزوده ارزش صادرین یک روسیه اما دارد، پاالیشگاهها برای بزری دیرکننده کهزگ معناست این به که بوده ل

است.دادهافزایشراآنقیمتدیگرکشورهایدرلزدیپاالیشبرایتقاضا
دشوا با اخیر سالهای در آنها است. غرب در بهخصوص پاالیشی ظرفیت کمبود دیگر بودهاند.رموضوع مواجه یهایی

همهگی ابتدای در نفت قیمت کووید-رسقوط افزایش19ی بهدلیل هم آن از پیش که زد آسیب پاالیش صنعت به
(زمقررات نفت تقاضای اوج به شدن نزدیک درباره نگرانی و peakیستمحیطی oil demandسرمایهگذا جذب در یر)،

بسیا است. داشته حالیرمشکل در این شدهاند. واقع روسیه در میکنند، تامین را اروپا نیاز که پاالیشگاههایی از ی
کنت نزدیک از را چینی پاالیشگاههای صادرات حجم پکن که براست در میکند. بز6یتانیارل داردرپاالیشگاه وجود گ

به نسبت نفت قیمت جهش حال، این با دارد. وجود آنها مورد در نیز نگرانیهایی تئو2که نظر از گذشته یرسال
سودآو به هرباید امر این هرچند باشد، کرده کمک آنها فرآوردههازی قیمت شدید رشد میبرد. باال نیز را آنها ینههای

باالت موجب خام نفت آمربهنسبت پاالیشگاههای برای سود حاشیه سالرین از است1988یکا حالی در این است. شده
آم پاالیشگران که اینترمدییت تگزاس وست خام نفت بشکه هر معمول بهطور محصوالترکه تولید برای آن از یکایی

بلومب از نقل به گاردین است. بوده فرآورده بشکه هر بهای از کمتر دالر چند فقط میکنند، استفاده هررنفتی بهای گ،
تا را جت سوخت دی275بشکه بشکه هر بهای همچنین منبع این است. کرده برآورد بنزدالر و بهترتیبزل را 175ین

رساند.بهپایانبشکهبردالر110قیمتبارااخیرهفتهتگزاسوستحالاینبامیزند.تخمیندالر155و
اقتصادیکودرازنگرانیبهسوختتقاضایکفهسنگینی

نگرانی کاهشی عامل از پررنگتر عاملی که فرآوردهها بازار در قوی تقاضای بهدلیل را خود افزایشی هفته چهارمین نفت
تحویل برای اینترمدییت تگزاس وست زد. رقم داده، قرار تحتتاثیر را مالی بازارهای و بود اقتصادی رشد کاهش درباره

قیمت با ژوئن ماه حدود23/113در که رساند بهپایان هفته در را خود کار بشکه هر در نشان5/2دالر را رشد درصد
قیمت با جوالی سررسید و شد منقضی جمعه روز سررسید این حال، این با شد.28/110میدهد. بسته بشکه بر دالر

قیمت به رشد یکدرصد با هفته این در داشت، افت اندکی گذشته هفته که نیز گزارش55/112برنت به رسید. دالر
قیمتهاربلومب بر که خرسی بازار یک به سرمایه بازار شدن نزدیکتر وجود با توانست اینترمدییت تگزاس وست گ،
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طوالنیت آورد، فورفشار اواسط از را خود هفتگی افزایش روند موتورین سوختهای برای تقاضا رشد بزند. رقم وریه ی
دارد.تاکیدعرضهکمبودوضعیتبرتابستانیرانندگیداغفصلآغازازپیشذخایرآبرفتن

انر ارشد معاملهگر بابین، مدیژربکا موسسه در خصوصیری ثروت مالیCIBCیت بازارهای بین رابطه «قطع میگوید:
فیرپر بازار و نفتی مالی داراییهای با آزادسازیسک میکند تالش که استراتزیکی ذخایر از تامینژی برای نفتی یک

د «این میافزاید: او داشت.» خواهد ادامه کند، هضم را فرآوردهها میکندوتقاضای پرنوسان و چندپاره را بازارها گانگی
بینجامد.»یژانرمعاملهگرانبرایبیرحمتابستانیکبهنهایتدرمیتواندو

طالیسیاهبهایرشدپیشبینی
انر مشاوره موسسه نشنال، وبسایت گزارش بژبه «انرری میرودژیتانیایی انتظار گفته خود گزارش در اسپکتس» ی

تح به اروپا اتحادیه شدن نزدیکتر با همزمان نفت بنیادی تدرعوامل فشردهریم را عرضه سمت که روسیه نفت یجی
محسوب دنیا نفت دوسوم برای جهانی شاخص که برنت که داد ادامه گزارش این شد. خواهند صعودیتر میکند،

جا ماه پایان تا پاالیشگاهی تقاضای میرود انتظار چراکه میشود نزدیک تکنیکال کلیدی سطوح به میالدیرمیشود، ی
انررتس گزارش اساس بر ببرد. باالتر را خام نفت قیمت و شود باژیع هم فرآوردهها قیمت میرود انتظار اسپکتس، ی

آم سراسر در باالدستی تعمیرات دهد. ادامه خود رشد به تقاضا درافزایش و عرضهریکا محدودیت بر نیز شمال یای
بود.خواهدگذارراث

کودربامواجههدرنفت
والاست بانکهای و اقتصاددانان از فزایندهای تعداد که حالی یکردر درباره سالجاریت در هشداررکود آینده سال یا ی

یک اگر حتی میگویند تحلیلگران از دیگر عدهای ورمیدهند، تقاضا که باشد شدتی به است بعید بیفتد، اتفاق کود
مط مورد این در که سواالتی پرایس، اویل گزارش به بیاورد. پایین را نفت رزرورقیمت فدرال آیا است: این میشود ح

ایجاد بدون تورم کاهش صورتردر در یا بود؟ خواهد موفق قراررکود تحتتاثیر حد چه تا نفت جهانی تقاضای کود،
بلومب مقالهنویس بالس خاویر گفته به گرفت؟ کهرخواهد دارد وجود این احتمال مانندرگ، خفیفی 1990کودهایرکود

نه2001و سالرو یکر2008کود که میکند استدالل بالس دهد. تقاضایرخ بر مطمئنا خفیفتر، نوع از حتی کود،
شود.جهانیساالنهتقاضایکاهشبهمنجراینکهنهکند،تضعیفراآنرشدمیتواندفقطامامیگذارد،تاثیرنفت

بازارهای خرسهای اصطالحا که اندازهای به حداقل کند، سقوط است بعید نفت قیمت و تقاضا باشد، اینطور اگر
بسیا مانند معتقدند. است،رمالی وابسته مهمی نااطمینانیهای به نیز تحلیل این گذشته، سال دو در پیشبینیها از ی

ا در جنگ مییابد، بهبود گذشته هفتههای در کووید محدودیتهای از چگونه چین اینکه جمله باواز و چقدر کراین
باعث که اروپا، کل به گاز عرضه قطع به تصمیم روسیه آیا اینکه یا میانجامد، طول به شدتی فورچه اقتصادی یرکود

خیر؟یاگرفتخواهدمیشود،
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میشودوصولیزاربهصورتنفتیدرآمدهایدرصد80ازبیشکرد؛اعالمنفتوزارتاقدامهایینرمهمتتبیینبااوجی
)۰۱/۰۳/۰۱-۱۰:۲۳(

مهمتزو تبیین با نفت ارریر مثبت با و سیزدهم دولت در نفت وزارت اقدامهای اززین بیش کرد: اعالم نفت فروش کردن پول80یابی درصد
میشود.یافترداساسیکاالیوداروباتهاترشکلبهبقیهویزاربهصورتکشورازجرخابهشدهصادرنفت

) چهارشنبه شامگاه اوجی جواد شانا، خبرنگار گزارش گفتهاردیبهشتما28به در خبرو) شبکه اول» «صف برنامه با گو
معتبرت از یکی پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین اینکه بیان نمایشگاههایربا ین

و هزار از بیش نمایشگاه این در گفت: است، جهان در گاز و داشتندرش200نفت حضور خارجی و داخلی معتبر کت
ب طول در جمهورگزارو رئیس همچون کشورمان پایه بلند مقامهای نمایشگاه این نمایندگانری و مقننه قوه رئیس ی،

کردند.بازدیدنمایشگاهدرشدهعرضهدستاوردهایازبینالمللیعرصهفعاالنازیربسیاواسالمیشورایمجلس
ش حضور برای مجزا سالن یک اینکه بیان با نفت،روی بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین در دانشبنیان کتهای

مثال عنوان به گرفت؛ صورت الزم حمایتهای آنها از امکان حد تا و شد داده اختصاص پتروشیمی و پاالیش گاز،
تصزه شد، محاسبه رایگان آنها غرفههای شرینه نمایشگاههای از بخش این در کرد: بخشهایریح در خوبی کتهای

بهینهسا همچون داشتندزمختلف حضور وارداتی کاالهای تأمین و نفت چاههای بازدهی افزایش سوخت، مصرف ی
کرد.میجلبخودبهرابازدیدکنندهایهرنظرکه

کشورداخلازنفتصنعتنیازهایازدرصد70تأمین
اکنونزو هم اینکه بیان با نفت ط70تا65یر از نفت صنعت نیاز از شردرصد وریق میشود تأمین داخلی کتهای

بینالمللی30تا25 نمایشگاه بیستوششمین از پیش نفت صنعت نیاز مورد کاالهای گفت: است، وارداتی آن درصد
ب حین در و پتروشیمی و پاالیش گاز، شرگزارنفت، به آن بری ایام در اساس این بر و شد اعالم داخلی یرگزارکتهای

شد.منعقدمختلفزمینههایدربنیاندانشکتهایرشبادادقراروتفاهمنامهنمایشگاهاین
ت با تقأاوجی حاضر حال در اینکه بر شرکید توربریبا زمینه در را نفت صنعت نیاز داخلی تأمینوکتهای کمپرسورها

ش برخی خوشبختانه اکنون هم افزود: بسیارمیکنند، در سمترکتها به داخل بخش نیاز تأمین بر افزون حوزهها از ی
رفتهاند.مهندسیوفنیخدماتصادرات

ش دستاوردهای به گفت:روی و کرد اشاره پتروشیمی صنعت نیاز مورد کاتالیستهای تولید زمینه در داخلی کتهای
ش سوی از پاالیشی و پتروشیمی تجهیزات بخش در ما دستاورد این بر عالوه اکنون دسترهم بنیان دانش کتهای

ش از گونهای به باید نفت وزارت ارریافتهایم؛ درآمدها از مهمی بخش که کند حمایت دانشبنیان اززکتهای کشور ی
باشد.مهندسیوفنیخدماتصدوریقرط

نفتفروشبرایجدیدقراردادهایامضای
است،زو شده خوب قبل به نسبت ایران نفت صادرات سیزدهم دولت کار به شروع ابتدای از اینکه به اشاره با نفت یر

از بیش اکنون هم است؛ شده وصول خود های سررسید در شده فروخته نفت پول امروز به تا پول80گفت: از درصد
شود.میانجاماساسیکاالیوداروباتهاترصورتبهمابقیویزارصورتبهکشورازجرخابهشدهصادرنفت
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تص دراوجی افزایش با زمان هم توانسته سیزدهم دولت کار به شروع ابتدای از نفت وزرات کرد: نفتریح پول یافت
کند.منعقدراکشورهاسایرباخامنفتفروشجدیددادهایقرارویانرمشتخود،یانرمشتاز

وا به ازروی بیش اشاره12.5یز گذشته سال در نیما سامانه به پتروشیمی محصوالت فروش از حاصل ارز دالر میلیارد
بود.چگونهارزقیمتنبودمعلومبرویم،نفتفروشسمتبهقبلدولتروشباخواستیممیاگرگفت:وکرد

1400سالدرگازبخشمطالباتدالرمیلیارد4وصول
سالزو در اینکه بیان با نفت سال1400یر به نسبت مطالبات وصول بیشتر برابر چهار از صادرات1399بیش بخش در

پارسال کرد: اظهار است، شده انجام این4گاز حالیکه در است شده انجام گاز بخش در مطالبات وصول دالر میلیارد
است.بودهدالرمیلیون25ومیلیاردیکبابرابر1399سالدررقم

ا و روسیه تحوالت از بعد اساسی کاالهای تامین زمینه در همسایه کشورهای مشکالت به اشاره با گفت:واوجی کراین
دا اساسی کاالهای زمینه در خوبی ذخایر امروز ما، خوب نفت فروش به توجه با تامینرخوشبختانه با دیگر سوی از یم؛

کنیم.لرکنتنیزراکشورارزبازارتوانستیمارزمستمر
ت با بنأوی قیمت افزایش برای برنامهای هیچ دولت اینکه بر بازکید سوخت مصرف کاهش برای افزود: ندارد، ین

کا و رارپیمانکاران وانتبارها و عمومی خودروهای رایگان صورت به تا است شده منعقد قراردادی خصوصی گاههای
میشود.ینهزهتومانمیلیون11خودروهرکردنگانهسوزودبرایکنند.گانهسوزود

آیندهسال5تاکشورپاالیشیظرفیتافزایش
سرمایهگذازو گذشته سالهای در گفت: نیز کشور پاالیشی ظرفیت درباره نفت است،ریر نگرفته صورت بخش این در ی

پتروپاالیشگاه یک احداث نفت وزارت سیزدهم، دولت در را300اما فارس خلیج ستاره پاالیشگاه کنار در بشکهای هزار
شد.تصویبنیزبودجهقانوندرکهاستگرفتهبرعهده

ط هشت همچنین داد: ادامه براوجی برنامهزگرح قبل از پتروپاالیشی مسائلزیریده فعلی دولت در که است شده ی
ط فعلی پاالیشگاههای در طرفی از کردیم. حل را آن خوراک تنفس و خوراک مجوز اصولی، موافقت به حهایرمربوط

فرآوردههای محصوالت صادرات کشور در سوخت پایدار تأمین ضمن تا میکنیم دنبال را کمی و کیفی ظرفیت ارتقا
باشیم.داشتهنیزرانفتی

ش قرارداد انعقاد به اشاره با بزروی خودروسازهای از یکی با نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی دررکت کشور گ
بهینهسا انرززمینه مصرف شژی این نفت صنعت حمایت با گفت: هاری خودرو کردن سوز گاز به اقدام ساز خودرو کت

است.کرده
احتمالزو به اینکه بیان با نفت پاالیشگاههایزیر از یکی امسال به60یاد کشور خام نفت و میعانات بشکهای هزار

تاربهرهبردا و رسد می تص5ی مییابد، افزایش بشکه میلیون یک روزانه کشور پاالیشی ظرفیت آینده کرد:رسال یح
ط هشت اخیر ماههای در طرهمچنین از پروژهها این مالی تأمین اصلی بخش که شده فعال کشور پاالیشی پترو یقرح

میشود.انجامجرخافاینانسهایوبانکهاپتروشیمی،هلدینگهای
سالپایانتاانجیالحرطیکازیربهرهبردا

ط پیشرفت روند بر مبنی پرسشی به پاسخ در انجیالراوجی سال3200و3100حهای در آنها تحقق امکان 1401و
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برنامه با که است این بر نفت وزارت تالش مستمزیرافزود: نشستهای و طریها برای که پایینری و باالدست حهای
برسد.یربهرهبردابهامسالپایانتاانجیالحهایرطاینازیکیحداقلمیشود،انجامدست

سرمایهگذا درباره مشتروی میدانهای در درری بهویژه داشتیم گاز و نفت تولید در که مشکالتی از یکی گفت: ک
کس کردیم، اعالم گذشته بهرسال نزدیک سرمایهگذا250ی دلیل به سرد فصل در گاز مترمکعب دررمیلیون نکردن ی

بود.پیشسالهای
اولویتدارپروژه22آغازونیمهکارهپروژه48تکمیل

تزو با نفت کشورأیر نیازهای براساس پاالیشی ظرفیت گاز، نفت، تولید لحاظ از نفت وزارت در پروژهها اینکه بر کید
از بیش گذشته سال خوشبختانه گفت: شدهاند، برای16.5اولویتبندی تفاهمنامه و ٰقرارداد دالر در55میلیارد پروژه

شد.امضاسوختمصرفیزبهینهساومشعلگازهاییرجمعآوپاییندست،باالدست،بخشهای
میشود تالش که دادم رئیسی آقای جناب خدمت نامهای گذشته هفته چند داد: ادامه نیمهکارهای48اوجی پروژه

بر بالغ و بود بالتکلیف و باقیمانده نفت وزارت در سال سالیان سرمایهگذا13که آنها در دالر تارمیلیارد انشاهلل شده ی
برسند.یربهرهبردابهوتکمیلمشخصیشدهزمانبندیبرنامههایباامسالپایان

سال در اینکه به اشاره با از1401وی بیش نفت،22نیز گاز، توسعه بحث در نفت وزارت اولویتدار و کالن پروژه
سرمایهگذا با پتروشیمی تکمیلی صنایع زنجیره و پتروپاالیشی و پاالیشی بررظرفیتهای بالغ آغاز30ی دالر میلیارد

و نفتی فرآوردههای و گاز صادراتی توان و گاز و نفت تولید ظرفیت به کمک پروژهها این کرد: اظهار ، میشود
است.کشورمطلوبدرآمدیمنابعازیکیپتروشیمیمحصوالتکهکردخواهدپتروشیمیمحصوالت

کرمشتمیدانهایتوسعهباالدست،دراولویت
مشتزو میدان این اینکه بیان با آرش میدان درباره نفت تصریر است، عربستان و کویت ایران، بین بندهرک کرد: یح

ش مدیرعامل به پیش ماه دو لرزهنگارحدود عملیات و جامع مطالعات اینکه به توجه با دادم دستور نفت ملی یرکت
س شده، انجام هم میدان حفاراین و کردن تولیدی برای سکو نخستین نصب برنامه قرارریع کار دستور در چاهها ی

داد.خواهیمانجامهمرامیداناینتوسعهبهزودیاستدادهانجامنفتملیکترشکهیزیربرنامهباانشاهللگیرد.
مشت میدانهای سایر مورد در میدانهایراوجی توسعه باالدست، بخش توسعه در نفت وزارت اولویت داد: توضیح ک

بسیارمشت که است مشترک میدانهای کامل توسعه نکردهاند؛ پیدا توسعه کامل طور به هم آنها از غربری جمله از کی
بز میدانهای که البتهرکارون هستند. ما اولویت برخوردارند، نفت تولید در باالیی ظرفیت و توان از و هستند هم گی

است.شدهبستهمیدانهااینقراردادعمده
جمعآو به شروی و غرب مشعل گازهای وری داد فراخوانی گذشته ماه سه نفت وزارت گفت: و کرد اشاره کارون ق

به جمعآو28نزدیک درخصوص دالر میلیارد یک بر بالغ مجتمعهایرقرارداد خوراک تأمین منظور به مشعل گازهای ی
ش عمده خوشبختانه که کرد منعقد شرپتروشیمی آمدند، قرارداد این عقد برای که ورکتهایی پاالیشی کتهای

پتروشیمیها از بعضی که آنجایی از است. خودشان نیاز تأمین برای درزپتروشیمی قطعا پس میکنند کار ظرفیت یر
شد.خواهدپروژهاجراییعرتسسببنیزیرسرمایهگذابحث

برنامهزو با انشاهلل افزود: است، شده گرفته نظر در قراردادها این در که خوبی امتیازهای به اشاره با نفت یهایزیریر
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میشود.مشخصکشوردرمشعلگازهایتکلیفدولتاینپایانتاگرفتهصورت
رایگانگازازخانوارهزار650بهرهمندی

آخ زمینه در بودجهراوجی در داد: توضیح محرومان گاز وضع به1401ین مراکز خانوادههای برای رایگان گاز به یستیزنیز
(ر امام امداد کمیته ازهو بیش امروز به تا است. شده اشاره وزارت650) و شدهاند بهرهمند قضیه این از خانوار هزار

د منتظر بهرنفت آمار دزیافت هموطنان اطالعات که صورتی در است. امام امداد کمیته و همکارانریستی شود، یافت
میکنند.تغذیهکینرمشتقبوضصدورسامانهدریعرسنیزراجدیدخانوارهایگازملیکترش

هنوز پس اینکه به پاسخ در است،زوی نشده ایجاد امدادگر نهادهای در خانوارها این دقیق شناسایی برای یرساختها
زمینه این در نفت وزارت و میشوند سیستم وارد ماه همان در شوند معرفی نفت وزارت به که خانوار هرتعداد گفت:

دارد.راکاملآمادگی
اجتماعیمسئولیتحوزهدرتومانمیلیاردهزار12
برزو بالغ امروز به تا سیزدهم دولت شروع از اینکه به اشاره با نفت مسئولیت12یر حوزه در کمک تومان میلیارد هزار

منا داخل لولهکشی است کرده تقبل استانها تمامی در نفت وزارت افزود: داشتهایم، خانوارهایزاجتماعی از تعدادی ل
دهد.انجامگازملیکترشسویازرایستیزبهوامامامدادکمیتهپوششتحت

بورس بازار در نفتی فرآوردههای تمامی گفت: فرآوردهها، فروش در رانت حذف برای نفت وزارت برنامه درباره اوجی
است.میشود،انجامزمینهایندرکهتخلفاتیوقاچاقازیرگیوجلزمینهدرگیربزکمککهمیشودعرضه

مقدار به نزدیک گذشته سال مجلس اینکه بیان با از15وی که داد مجوز نفت وزارت به تومان میلیارد تهاترهزار ِقبل
ش خود با پاالیشی،رنفت سوکتهای یک و راه وزارت اختیار در را باتوم احداثرکیوم خصوص در که سازمانهایی از ی

بز و صادررجاده حوالهها تمامی دولت، کار به آغاز نخست ماههای همان در افزود: دهد، قرار میکنند، فعالیت گراهها
ماند.باقیبخشیوشداستفادهظرفیتاینازبخشیو

باتومکیوموبرایثابتقیمت
قیمتزو افزایش به نفت خاویر بورس از را آن بنابراین کرد: اظهار و اشاره بورس در باتوم قیمترکیوم و کردیم ج

است.شدهگرفتهنظردرقیمتهمینهمامسالکهشدمشخصآنبرایتومانمیلون7.5تنهرثابت
مقدا خوشبختانه اوجی، گفته برربه عالوه امسال یعنی شد. منتقل امسال به نیز بود مانده باقی گذشته سال از که ی

گذاشتن اختیار در به مکلف نفت وزارت تومان19اینکه میلیارد آسفالتساوهزار کارخانههای به باتوم نهادهازکیوم و ی
به نزدیک آمادگی10است، این نفت وزارت است. شده اضافه امسال ظرفیت به گذشته سال از هم تومان میلیارد هزار

کند.لرکنتراموضوعایننظارتینهادهایکمکبهکهداردرا
تبصره «ک» بند طبق اینکه درباره بعد15وی مشخصی زمان مدت ظرف است مکلف نفت وزارت امسال، بودجه قانون
مشت گاز تعرفه بودجه، قانون ابالغ غیراز صورت به را پرمصرف کردهرکان ارائه پیشنهادی آیا و کند محاسبه یارانهای

سال از افزود: آذر96است، مشت1400تا تعرفه در افزایشی بود.رهیچگونه نشده انجام پیشین دولت در مصرف پر کان
یارانهایرغیپرمصرف؛کانرمشتگازتعرفه

مشتزو برای تعرفه افزایش سیزدهم دولت اقدامهای از یکی خوشبختانه اینکه به اشاره با نفت گازریر پرمصرف کین
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تغیی هیچگونه که شد برداشته شکل این به نخست گام داد: ادامه خورد، رقم آذرماه در پارسال که سهربود قیمت در ی
نگرفت.صورتداشتند،رامصرفدرصد50ازبیشوبودندماکینرمشتدرصد75یبارتقکهنخستپله

گاز تعرفههای بحث در اینکه بیان با تع12اوجی پلهرپله از کرد: اظهار است، شده پله4یف پرمصرفرمشت12تا کین
برنامه با قبلزیرهستند. پله به نسبت پله هر تعرفه شد، مصوب نیز دولت در و انجام که مییابد40ی افزایش درصد

که نخست پله سه مشت75یعنی شروعردرصد که چهارم پله از اما نداشتند. قیمتی افزایش هیچگونه هستند ما کین
نرمشت افزایش است، پرمصرف اتفاقرکین اقتصادی تکانههای نمیخواستیم اینکه دلیل به پارسال اما شد انجام خها

شود.اجرا1401سالدرگذاشتیمرابخشیبیفتد
بودجه قانون در مجلس اینکه به اشاره با مشت1401وی برای گاز قیمت است کرده بدونرمصوب باید پرمصرف کین

تص باشد، خواهدریارانه ارائه دولت به شدن نهایی از پس که هستند موضوع این بررسی حال در ما کارشناسان کرد: یح
باشد.کانرمشتبرایگازکردنمصرفبهینهویژانرمصرفشدتلرکنتبراییرابزاقیمتافزایشانشااهللشد.

شود.ارائهدولتبهآیندهماهدویکیطینامهآییناینمیکنمفکرکرد:یحرتصنفتیرزو
گازتولیدظرفیتمترمکعبیمیلیون40روزانهافزایش

برنامه درباره سپزیراوجی برای نفت وزارت کهری همانطور کرد: اظهار مشکلی هیچگونه بدون امسال زمستان شدن ی
سرمایهگذا گذشته سال چند در پاالیشی ظرفیت گاز، نفت، تولید حوزههای در که آنجا از اولویترگفتم، است، نشده ی

یک و جنوبی پارس فازهای تکمیل است. گاز تولید افزایش برای است کرده منعقد که قراردادهایی در نفت وزارت
هستند.حهارطاینجملهاینازرسید،خواهدیربهرهبردابهامسالکهجنوبیپارس11فازازبخشی

ش در همکارانم اینکه به اشاره با امسالروی پایان تا دادهاند قول ایران نفت ملی به40کت روز در مترمکعب میلیون
گا جدید میدانهای توسعه گفت: شد، خواهد اضافه کشور گاز تولید مشتزظرفیت میدانهای توسعه تکمیل و کری

است.زمانبرالبتهکهاستنفتوزارتبرنامههایازیزگا
تزو با نفت سالأیر از تولید افزایش اینکه بر جمعآو1401کید به است نفت وزارت کار دستور اشارهردر مشعل گازهای ی

جمعآو با گفت: و همرکرد خودشان که میشود پتروشیمی جمله از صنایع خوراک تأمین به کمک هم مشعل گازهای ی
امیدوا و آمدند کمک باشیم.ربه نداشته سال سرد فصل در صنایع خوراک تأمین در محدودیت دیگر آتی سال دو در یم

نفتجدیدیانرمشتشناسایی
تش در آمراوجی کشورهای به خود سفر شناساییریح موضوع در سیزدهم، مردمی دولت شروع با گفت: التین یکای

آمرمشت کشورهای به نگاهها از بخشی جدید ظرفیتهای و جدید بازارهای جدید، مجموعریان بود. التین یکای
آم ازرکشورهای بیش التین بز20یکای شاید تنهایی به ونزوئال دارند؛ اختیار در را جهان نفتی ذخایر ینرگتردرصد

دارد.راجهاننفتیپاالیشگاههایینرگتربزومیدانها
آم به صادرات موضوع نفت وزارت در دولت، شروع با داد: ادامه صادراتروی شامل که کردیم دنبال را التین یکای

گا میعانات نفتی، فرآوردههای کردیمزنفت، شناسایی خوبی بازارهای زمینه این در میشد. پتروشیمی محصوالت و ی
شد.خوبیقراردادهایبهمنجرکه
خبزو گزارشهای اشاره با نفت ذخیرهریر بر مبنی سیزدهم دولت شروع در گا87ی میعانات بشکه رویزمیلیون ی
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مخا و دزآب و خشکی آمرن کشورهای در بازارها شناسایی با خوشبختانه گفت: صادراتریا ظرفیت توان التین، یکای
ذرت از اعم غالت با تهاتر نیز بخشی افتادیم، جلو پتروشیمی محصوالت نفتی، فرآوردههای صادرات در و کرد پیدا بهبود

آم کشورهای عمده چراکه گرفت حاصلخیرصورت زمینهای و خوب بسیار حجم بارش نظر از التین وزیکای دارند ی
میکنند.برداشتخوبییزکشاورمحصوالت

التینیکایرآمکشورهایبامتعددیرهمکا
آم به سفر در قوی تیم حضور به اشاره با هیئتراوجی از دوستان اخیر سفر در خوشبختانه داد: توضیح التین یکای

و معاونین از تن سه و کشاورزدولت جهاد انرزیر کمیسیون عضو و رئیس حمایتژی، اساس این بر و داشتند حضور ی
شد.یزکشاورزمینهدرنیزخوبیتفاهمهایبهمنجرکهداشتیمرامجلسودولت

تش در آمروی کشورهای با گرفته صورت توافقهای تنوع همکاریح شروع گفت: التین آمریکای با ما باری التین یکای
گا میعانات نفت، شناساییزصدور موازات به مسیر همین در بعد و بود پتروشیمی محصوالت و نفتی فرآوردههای ی،

قرار کار دستور در مهندسی و فنی خدمات صدور و گاز و نفت میدانهای توسعه کشورها، این پاالیشگاههای ظرفیت
گرفت.

دیزو برنامههای از یکی بهعنوان پاالیشگاه ساخت به نفت ازریر سفر این در افزود: و کرد اشاره نفت وزارت ین
از یکی همواره نفت وزارت در شد؛ شناسایی ظرفیتها و کردیم اعزام فنی و کارشناسی تیمهای مختلف بخشهای
دستآوردهای از یکی سفر این در خوشبختانه و باشیم داشته فراسرزمینی پاالیشگاه که بود این دور سالیان از بحثها

بود.کشورهاایننفتیپاالیشگاههایظرفیتازاستفادهزمینهدرقراردادعقدخوبخیلی
التینیکایرآمدربرد–بردقراردادهای

تح دلیل به پاالیشگاهها این از خیلی داد: توضیح بحث مورد پاالیشگاههای وضع درباره بودندراوجی مشکل دچار یم،
ت را پاالیشگاهها این خارجی کارشناسان بهرهبردارو در و بودند کرده مشکلرک پاالیشگاهها این اورهال و تعمیرات ی،

نمیکنند.کاراسمیظرفیتبازمانآنازوبودشدهایجاد
ش و نفت وزارت توان مجموعه از ما اینکه بیان با پاالیشگاهها این برای ایران نفت وزارت اقدام درباره کتهایروی

بودیم، استعداد این شاهد نیز نمایشگاه در افزود: کردیم، استفاده داخلی سازندگان پیمانکاران، توانمندی و تابعه
آم به نیز و اروپا به مهندسی و فنی خدمات صدور برای نیزرآمادگی سفر این در جرأت به و است محیا کامال التین یکای

گا نفت، میدانهای توسعه بحث در نیز برد – برد قراردادهای به منجر که بود بازسازعیان پاالیشگاههازی، اورهال و ی
شد.
نماندزمینرویتولیدیهیچ

مشتزو که سنگین نفتخام صادرات با پاالیشگاهها، این در کرد: بیان پاالیشگاهها این در فعالیت درباره نفت یریر
ترکمت آنها سنگین فوق نفت با میتواند ما نفت دارد، گاری میعانات نفتی، فرآوردههای صادرات شود، ی،زکیب

آنها پاالیشگاه مهندسی و فنی خدمات صادرات با طرفی از میشود دنبال حین همین در نیز پتروشیمی محصوالت
با اسمی ظرفیت به اولیه تعمیرات یک یا ساده تغییر یک با میتواند ادواتزنیز و متخصصین ما اینکار برای که گردد

دا نیز را نیاز مورد تجهیزات گارو و نفتی میدانهای توسعه آنکه ضمن وزیم؛ پیمانکاران ظرفیت با کشورها این ی
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میشود.دنبالداخلیسازندگان
نفتی، فرآوردههای صادرات با گفت: کشورها این با تعامل در کشور نیاز مورد اساسی کاالهای تأمین درباره اوجی

گا هزمیعانات از بخشی پتروشیمی محصوالت یا روغنزی است، غالت جزو که ذرت جمله از اساسی کاالهای با ینهها
کردیم.کمکبازارهاهمینشناساییباکشورنیازموردکاالهایتأمینبهواقعدروشدتهاترشکرو

ابتکا را اقدامها این بازاروی سیزدهم دولت در افزود: و برشمرد راهبردی اما ساده دادهری بها آن به غرب در که ی
دیگ بازارهای البته گرفت قرار توجه مورد بهرنمیشد، منجر الحمدهلل ابتکار این و نمیکنم اشاره آنها به که هست هم ی

نماند.زمینرویتولیدیهیچوشدپتروشیمیمحصوالتویزگامیعاناتنفتی،فرآوردههاینفت،خوبصادرات
برسیمصادراتیکاملظرفیتبهآیندهیکسالتامیدهمقول

برنامهزو با میدهم قول اینکه بیان با نفت برسیم،زیریر خود صادراتی کامل ظرفیت به آینده سال یک تا نفت وزارت ی
انررتص نیاز هم اقدامها این با کرد: طرفیژیح از و است ما تولید برای خوبی بازار که میشود تأمین مقصد کشور ی
میشود.فروشیخامازیرگیوجل

در تولیدات زمانی داد: توضیح شود، تبدیل افزوده ارزش به کشور خود در نباید کشور تولید چرا بهاینکه پاسخ در اوجی
جل و دارد هم باالیی ارزش که میگیرد افزوده ارزش داخل ظرفیترگیوپاالیشگاه از گاهی اما میشود، فروشی خام از ی

میشود.استفادهفراسرزمینیپاالیشگاه
ظرفیت با پاالیشگاه یک ساخت اکنون هم که داشت توجه باید داد: ادامه دالر100وی میلیارد سه حداقل بشکه هزار

اسبزه یک ظرفیتی چنین همکاران، قول به اما دارد، مازینه و دارد وجود دنیا مختلف نقاط در که است شده ین
بازسا اورهال، را پاالیشگاهها این سازندگانمان و متخصصین با نوسازمیتوانیم و برسدزی اسمی ظرفیت به تا کنیم ی

کنیم.استفادهخودمانبرایظرفیتاینازودهیمافزایشراآنهاظرفیتحتیو
گرانرایثابرایوعدهبهعمل

ایثازو نیروهای وضعیت تبدیل درباره نفت سالریر در نفت وزارت گفت: نفت وزارت در آنها خانوادههای و 1400گر
ایثا وضعیت تبدیل به نسبت دولتی دستگاههای کل بودجهرمعادل اساس بر و بود پایبند خود تعهدات به 1400گران

میشود.انجامباشد،زمینهایندرتعهدیهرنیز1401سالدرکرد،عمل
نامه به اشاره با سوخت226اوجی تأمین در نفت وزارت خدمات از قدردانی برای اسالمی شورای مجلس نماینده

انر قوی دیپلماسی و صادرات افزایش و گاز،ژزمستانی نفت، حوزههای در همکارانم از خود نوبه به هم من گفت: ی
بهت که بدانیم باید و میکنم قدردانی پتروشیمی و دارپاالیش نفت وزارت در را نخبگان و متخصصان وجودرین با و یم

ماست.رویپیشدرخشانیآیندهآنها
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)۱۱:۲۵-۰۱/۰۳/۰۱(ایرانملیبانکهوشمندهایکارتخوانباسوختهایجایگاهتجهیز

فناو معاون و عامل هیات عضو - تجارت آخرفصل درباره ایران ملی بانک ارتباطات شبکه و اطالعات دستاوردری ین
انررش و سوخت پرداخت روشهای حوزه در سداد الکترونیک پرداخت طراحیژکت چندمنظوره های کارتخوان گفت: ی

بیشت فرآیندرشده در رایج مشکالت توانند می و داشته را سوخت هوشمند سامانه و بانکی شبکه به دسترسی میزان ین
کنند.برطرفرایرسوختگی

گاز نفت، حوزه اهمیت بر اشاره با بانک عمومی روابط خبرنگار با گو و گفت در ماهیار علیرضا ، تجارت فصل گزارش به
ط مالی تامین و پتروشیمی حضورو ایران ملی بانک امسال افزود: بانک این در ای توسعه های نمایشگاهرح در فعال ی

فر دکتر رویکرد داشت. پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، اینزبینالمللی در بیشتر چه هر فعالیت نیز بانک مدیرعامل ین
ش با تا شد باعث نمایشگاه در بانک حضور و است پتروشیمیرحوزه و گاز و نفت حوزه در فعال مختلف های کت

ش از حمایت اهمیت به وی بشنویم. را آنها دغدغههای و باشیم داشته بهردیدارهایی توجه با بنیان دانش های کت
رهب معظم مقام شرتاکیدات کرد: اظهار و اشاره اتفاقاری که داشتند حضور نمایشگاه در خوبی بنیان دانش های کت

بانک در نیز ما بودند. مند بهره ... و پتروشیمی باالدستی، صنایع به مربوط حوزه در ویژه به خوبی بسیار های ایده از
ت مهم از یکی که کردیم ترسیم حوزه این در را نقش چندین ایران شرملی این مالی تامین زنجیره آنها هاست.رین کت

فناو معاون و عامل هیات مالیرعضو تامین زنجیره در بانک اینکه بیان با ایران ملی بانک ارتباطات شبکه و اطالعات ی
بانکدارش خدمات حوزه در طور همین کرد: اضافه دارد، کامل آمادگی پتروشیمی و گاز نفت، های الکترونیکرکت ی
شرش که است شده طراحی بام جدید نسخه در ای ویژه خدمات نیز عنوانرکتی به توانند می بنیان دانش های کت

شرمشت وظیفه بر اشاره با وی شوند. مند بهره خدمات این از شری از یکی عنوان به سداد الکترونیک پرداخت کترکت
شاپ شبکه تایید مورد هایرهای مجموعه کرد: بیان پرداخت نوین های حوزه به ورود برای حوزهPSPک این در تر کم

م بانک الزام با سوخت های مجموعه طرفی، از بودیم. مواجه ماندگی عقب یک با و بودند کرده ورود همینزکرها و ی
ش دو از حداقل جایگاه هر در شدند مکلف غیرعامل پدافند سازمان پرداخPSPکترطور خدمات دهنده )ت(ارایه

ش هم ما و کنند تازهتراستفاده گفت: ماهیار کردیم. وارد محصول طراحی حوزه در را سداد دررکت سداد دستاورد ین
انر و سوخت پرداخت روشهای پیشرفتهتژحوزه با که بوده سوخت چندمنظوره کارتخوان فناوری، دنیارین روز یهای

سوختگی فرآیند در شده طراحی محصول وی، گفته به است. شده مجهز داخلی مهندسان و متخصصان بهرتوسط ی،
نوآو کند. می فراهم را پرداخت امکان و شده متصل دارند، وجود سوخت های جایگاه در که مختلفی یرابزارهای

در موجود تجهیزات همه به اتصال امکان و نداشته وابستگی تجهیزات نوع و برند به اوال که است این گرفته صورت
اینکه بیان با ماهیار دارد. وجود ها اینزجایگاه فوقالعاده سرعت زمینهساز نیز پیشرفته قطعات و روزآمد یرساختهای

پردازش سوخت، هوشمند سامانه با ارتباط امکان کارتخوان، این کرد: تاکید است، سوخت جایگاههای در کارتخوان
بیشت با عبارتی، به میکند؛ فراهم عملیات سرعت از کاستن بدون همزمان بهصورت را اطالعات نمایش و ینرتراکنشها

د و ارسال مسیرهای انواع سوخت، هوشمند سامانه و بانکی شبکه به دسترسی داردرمیزان اختیار در را اطالعات یافت
پرسرعتت همواره کرد:رو تاکید وی دارد. ماندن متصل برای راهی شرایطی هر تحت و میکند انتخاب را آنها ین
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سا پیاده و طراحی نیز را پول کیف بر مبتنی پرداخت که است این دوم سوختگیزنکته زمان تواند می که کردیم یری
نیا عبارتی، به دهد. کاهش شدت به مشتزرا نیست وری کند صرف وجه پرداخت و کشیدن کارت برای را زمانی ی

سوختگی که عاملرهمزمان هیات عضو شود. می انجام اتوماتیک صورت به پول کیف با نیز پرداخت شود، می انجام ی
فناو معاون عمرو پول کیف در کرد: ابراز ایران ملی بانک ارتباطات شبکه و اطالعات هایی پول کیف بین پرداخت اًل

نیا که است این در روش این خوبی افتد. می اتفاق نیازمختلف فرد و نیست کشیدن کارت به کارتزی تا ندارد ی
کند. استفاده پول کیف در خود دارایی و موجودی از تواند می حال عین در ولی باشد داشته همراه به را خود بانکی

پذی تعامل دنبال به ما کرد: اظهار حوزهروی در توانند می ها پول کیف قطعا هستیم. هم با مختلف های پول کیف ی
ح چرخه توانیم می عبارتی، به شوند. وارد آزادراهی عوارض بحث مانند دیگر ورهای حمل شبکه در خودرو یک کت

سوختگی چرخه از کشور تاکیدرنقل با ماهیار کنیم. تسهیل را و... ویژه های مکان از تردد عوارض، پرداخت چرخه تا ی
ش اینکه بسیاربر های حرف سداد امیدوارکت کرد: نشان خاطر داشت، خواهد حوزه این آینده برای را باری بتوانیم یم

کنیم.فراهمایرانملیبانکیانرمشتبرایراپرداختجدیدهایروشتکی،فینونوآورانههایحوزهبهورود
--

ارتباطعصرمجلهبانک/صداینیوز،آیسیتینیوز،یتارتشادا،اقتصادی،رصدیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۴۸-۰۱/۰۳/۰۱(شدفشردهنفتیرویدادینرگتربزدرکهدستهایی

از پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین شانا، خبرنگار گزارش اردیبهشتماه26تا23به
حضور با تهران بینالمللی نمایشگاههای محل در ورش1200امسال داخلی نمایندگیرش44کت یا خارجی کت

برش حالی در خارجی پرترافیکترکتهای از کرونایی محدودیتهای کاهش دلیل به که شد نفترگزار نمایشگاهها ین
بود.

از ش100بیش با بینالمللی رویداد این حاشیه در پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، بخش در قرارداد و کتهایرتفاهمنامه
همکا آغاز آنها اکثر که شد امضا شرمختلف با فناورانه تحققریهای برای پژوهشی مراکز و دانشبنیان کتهای

تح شرایط در ایران نفت صنعت در بهرنخستینها گزارش این در داخلیهاست. توانمندی به اعتماد نشاندهنده و یم
است:شدهاشارهقراردادهاوتفاهمنامهازبرخی

روزنخستین
ت آناالیزور ارتقای و توسعه تکمیلی گام قرارداد مر* بودارکیبات مواد همه آنالیز و تشخیص بهمنظور بینرکاپتان کننده

هرمرش استان گاز شزکت مهم نیازهای از یکی رفع بهدنبال نفت صنعت پژوهشگاه و هرمرگان استان گاز گانزکت
پروژه این نخست فاز شد. امضا کرد، آمادگی اعالم حوزه این در دستگاهی ساخت برای نفت صنعت پژوهشگاه که
حمزوی، فواد است. گرفته قرار اجرا مرحله در آن تکمیلی و دوم گام نمایشگاه این در و بود شده رونمایی این از پیش

انایرملیبانکهوشمندهایکارتخوانباسوختهایجایگاهتجهیزت:تجارفصل|خبرخبرادامهادامه
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ش هرمرمدیرعامل استان گاز تحزکت شرایط به توجه با دستگاه این ساخت گفت: قرارداد این درباره میتواندرگان یم
کند.شناساییرامختلفآنالیزهایباادورانتهایهمه

روزدومین
ش فنی توانایی از بهرهمندی هدف با آبادان پاالیشگاه توربینهایر* ساخت و طراحی زمینه در دانشبنیان کتهای

همکا6مگابایت2کاندنسر شرتفاهمنامه با پاالیشگاهری مدیرعامل قیم، حکیم که کرد امضا ایرانی دانشبنیان کتهای
کرد.اعالمیورومیلیونیکبهنزدیکرایرهمکاتفاهمنامهاینرقمآباداننفت
ش همکار* تفاهمنامه یک و قرارداد چهار مرجان پتروشیمی شرکت پنج با دانشبنیانری شزکت کتریرمجموعه

تجارسرمایهگذا یدکیری قطعات ساخت و نقشه تهیه قرارداد کرد؛ امضا داخل ساخت از حمایت هدف با شستان ی
ش با سیل شرمکانیکال با سیل مکانیکال ساخت و نقشه تهیه قرارداد آرسن»، صنعت «آرتا دانشبنیان کترکت

ش با توربین و پمپ قطعات ساخت و نقشه تهیه قرارداد سیل»، «توربو آردانشبنیان برتر ابتکار «فن قراردادرکت یانا»،
پروانهای شیر اکسی36ساخت خط شژاینچی با همکارن تفاهمنامه و کیش» «آترونیک دانشبنیان ورکت تأمین ی

شد.منعقدآرمان»«نهادیندانشبنیانکترشباتجهیزاتساخت
ش کرد.ر* امضا نفت صنعت پژوهشگاه با پژوهشی تفاهمنامه یک و قرارداد دو جنوب نفتخیز مناطق ملی کت

همکا شرتوافقنامه باالدست حوزه در میلیاردری هزار ارزش به جنوب نفتخیز مناطق ملی تهیهرکت قراردادهای و یال
ژئوفی پیشرفته مخزالگوی آغاجازیکی میدان در ازرن بیش ارزش به همکارمیلیارد410ی قرارداد و شناساییریال ی

جل برای راهکار ارائه و سطحی نفتهای آغاجارگیومنشأ میدان نفت نشت از ارزشری به بارمیلیارد268ی یال
شد.امضانفتصنعتپژوهشگاه

ش راهاندار* بهرهبردازکت و (ری نفت صنایع همکاOICOی تفاهمنامه دانشگاهی جهاد و ور) پژوهشی آموزشی، ی
شرمشا غرفه محل در امضارکتی پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین در اویک کت

کردند.
همکا تفاهمنامه ژئوفیر* و زمینشناسی مطالعات » موضوع با دزی و مکران منطقه دانشگاهریک بین « عمان یای

وزهرم پژوهشی معاون صالحی، پیمان شد. امضا نفت صنعت پژوهشگاه و فناوزگان و تحقیقات علوم، آیینریر در ی
وی از گفت: تفاهمنامه این منطقهژامضای در که است آن متولی دانشگاهی که است این شده امضا تفاهمنامه گیهای

دارد.اشرافمنطقهبهوداردحضورمکران
ارزش با تفاهمنامهای ذخیرهسا400* بهمنظور کاشان نصرآباد نمکی گنبد توسعه برای دالر میانزمیلیون طبیعی گاز ی

قرارش و گاز توسعه و مهندسی روستایرکت نزدیکی در نمکی ساختار پروژه اجرای محل شد. امضا خاتماالنبیاء گاه
کیلومتررآبشی در مخ45ین این عمق که است قم-کاشان حدودزاتوبان زمین سطح از نمکی گنبد ابعاد450ن در متر

ایجاد با بود. خواهد چاه حلقه یک با کیلومتر چهار در ذخیرهسازمخ9سه تأسیساتزن ساخت منطقه، این در ی
تز کمپرسورهای ذخیرهسارنمزدایی، ظرفیت جانبی تأسیسات و گاز بهزیق میرسد500ی طبیعی گاز مترمکعب میلیون

تز سال گرم ماه هشت در ورکه مخ4یق خاص شرایط به توجه با و میشود برداشت سرد روزانهزماه تولید توان ن،
شد.خواهدفراهممکعبمترمیلیون24
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روزسومین
فناو و علمی معاونت جمهوریر* توسعهریاست برای کشور کلی سیاستهای با همسو و سال شعار تحقق هدف با ی

ش با دانشبنیان ناراقتصاد هوشمند دادهکاوان دانشبنیان و اصفهان نفت پاالیش همکارکتهای تفاهمنامه یرگان
و محصوالت از استفاده با دیجیتال تحول گام به گام اجرای و طراحی از حمایت تفاهمنامه این از هدف کرد. امضا

نگهدا محور با دانشبنیان بهرهورخدمات افزایش بهمنظور پاالیشگاه در پیشگویانه تعمیرات و هری کاهش ینههایزی،
است.یستیزمحیطآلودگیهایکاهشوتعمیراتویرنگهدا

فناو و علوم پژوهشکده انرر* محیطژیهای و آب شزی، همکاریست زمینههای گسترش و ایجاد هدف با یریف
بومیسا و شزپژوهشی با الفین به متانول و پلیپروپیلن به متانول واحدهای فنی دانش ناری تفاهمنامهرکت گان

همکارهمکا ادامه در تفاهمنامه این کرد. امضا بهتاری آن ساله سه اعتبار که است پیشین دوجانبه پایانزیهای گی
نا پیشین سهساله تفاهمنامه خروجی بود. شریافته صنعتی دانشگاه با شکلگیرگان ناحیهریف در دیتال شتابدهنده ی

شرنوآو سرمایهگذاری شکلگیریف، در بومیساری و «گوبراس» نام با دوار ادوات وضع پایش محصول دانشفنیزی ی
ستا سورنا حضور در پارسال اسفندماه که است پلیاتیلنسنگین و پلیپروپیلن فناورواحدهای و علمی معاون یری،

شد.رونمایییفرشدانشگاهدریرجمهورئیس
ش فناور* و دانش از استفاده و اطالعات تبادل زمینه در قرارداد و تفاهمنامه چند نیز نفتی پایانههای بارکت ی

ش با کرد؛ امضا تیموردانشبنیانها کارافنپرداز، مرکتهای صنعت، رهروان نوآوزکری جهادری و افق صنعتی ی
شد.امضاقراردادنیزآسیاپمپامرتاتکترشباویرهمکاتفاهمنامهصنعتوعلمدانشگاهی

ش پلیمر* پوششهای از استفاده بهمنظور پتروایران و جنوب نفتخیز مناطق ملی مالیرکتهای - فنی تفاهمنامه ی
پلیم پوششهای از استفاده بهمنظور امضاشده تفاهمنامه کردند. فلرامضا و بتنی سطوح روی خاص جملهزی از ی

نگهدا حفارمحوطههای عملیات مخاریکننده بر افزون سوخت گودال و نفت چاههای است.زی لوله خطوط و ن
ش مدیرعامل دانشی، ازرعلیرضا حمایت اینکه بیان با تفاهمنامه این امضای آیین در جنوب نفتخیز مناطق ملی کت

بهرش تفاهمنامه این امضای با افزود: است، نفت صنعت مشکالت رفع برای نفت توسعه شاهکلید دانشبنیان کتهای
است.شدهتوجهاست،نفتیتأسیساتازاستفادهویربهرهوعمربردنباالکهنفتصنعتاساسیمشکالتازیکی

ش تفاهمنامههای امضای حدودر* ارزش به کشور پتروشیمی هلدینگهای با ایران نفت ملی دالر3کت میلیارد
مهمت سرمایهگذاراز با همسو تفاهمنامه این بود. تهران نفت نمایشگاه بیستوششمین رویدادهای صنایعرین ی

پنج این اساس بر شد. انجام پتروشیمی مجتمعهای پایدار خوراک تأمین منظور به نفت باالدست در پاییندست
مخ توسعه مطالعه مسئولیت فارس خلیج هلدینگ جمعآوزتفاهمنامه، و خامی مارون مارون، همراهرن گازهای ی

مشا همچنین دارد، بهعهده را کارون غرب و دارخوین زاگرسرمیدانهای پترو پارس و فرهنگ پترو باختر، گروه کت
گا میدانهای توسعه مطالعه پازوظیفه و خارتنگ گردان، مشازی آنکه ضمن داشت، خواهند بهعهده را کترن

مخ توسعه مطالعه وظیفه نفت ساختمان و مهندسی و اهداف گازمجموعههای رازن آذر نفتی میدان و نار قلعه ی
ش این بر افزون و دارند ازربهعهده اتان استحصال وظیفه سپهر پارسیان پاالیش عهدهدار9کت را جنوبی پارس پاالیش

میشود.
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مدی همکار* توسعه برای نفت پژوهشگاه و اکتشاف مهدیریت کردند. امضا تفاهمنامه دانشمحور و فناور یهای
ش اکتشاف مدیر تجربههایرفکور، از سال پنج بهمدت تفاهمنامه این با کرد: اظهار آیین این در ایران نفت ملی کت

است.تمدیدقابلسال10تاکهمیکنیماستفادهاکتشافزمینهدرپژوهشگاه
ش ور* توسعه و مشاوره خدمات ارائه زمینه در نفت صنعت پژوهشگاه و ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت

خا و داخلی صنایع دیگر و پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، صنایع فرآیندی واحدهای فنی دانش کشوررتامین از ج
همکا شرتفاهمنامه مدیرعامل احمدی، فرهاد کردند. امضا امضایری آیین در ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت

همکا تفاهمنامه این کرد: اعالم تفاهمنامه مالکیتراین الزم، مهارتهای و تخصص فنی، دانش ارتقای بهمنظور ی
پتروشیمیهارفک و پتروپاالیشگاهها پاالیشگاهها، احداث در فرآیندی واحدهای فنی دانش بهویژه مهندسی و فنی و ی

امیدوا که است شده امضا آینده، ازردر و برداشته زمینه این در جدی گام فرایندی واحدهای احداث آستانه در یم
کنیم.استفادهنفتصنعتپژوهشگاهظرفیت

ش مراکزر* نفت، صنعت دانشگاه نفت، صنعت پژوهشگاه با پژوهشی تفاهمنامه و قرارداد هفت ، قاره فالت نفت کت
ش و پارامتردانشگاهی الگوی طراحی قرارداد کرد؛ امضا دانشبنیان مخارکتهای و لوله خطوط محدود اجرای نزیک

ار و سازهای یکپارچگی تحلیل برای فشار سطحزتحت تم3یابی با سرویسدهی تخرقابلیت مکانیزم بر کاهشرکز یب
ش میان خوردگی از ناشی موضعی تفاهمنامهرضخامت شد. امضا نفت صنعت پژوهشگاه و ایران قاره فالت نفت کت

همکا شرتوسعه با اقتصادی و اجرایی عملیاتی، فنی، حفاریهای سازمانیافتهرکت ارتباط برای تفاهمنامه شمال، ی
ش با بومی دانشبنیان محصول تولید ارائه حوزه در نظاممند ایجادرو تفاهمنامه جم، هیدرولیک پایا دانشبنیان کت

همکا گسترش همکارو تفاهمنامه نفت، صنعت دانشگاه با پژوهشی _ آموزشی فناوریهای و پژوهشی علمی، یری
ش فنآوربا پترو دانشبنیان آنالیرکت خدمات ارائه موضوع با سهجانبه تفاهمنامه پایا، مخازی نیاز مورد نفتیزی ن

ش و نفت صنعت پژوهشگاه با پایدار ایزوتوپهای ایزوتوپی نسبت آنالیز جمله تفاهمنامهراز و پایا کیمیانوین کت
فناو سطح ارتقای برای بهینهساردوجانبه فنی، دانش و هزیها کاهش تولید، سرمایهگذازی خطرهای و یرینهها

شد.امضانفتصنعتپژوهشگاهبانیزو...یرنوآوخلقباافزودهارزشافزایشوعملیاتی
حفا دستگاه یک تأمین قرارداد شر* بین جفیر و سپهر نفتی میدان در حفاری توسعه شرکت و تدبیر عملیاتری کت

اینکه بیان با قرارداد این امضای آیین در نفت اکتشاف عملیات مدیر و مقام قائم آزاده، امیر شد. امضا نفت اکتشاف
اواخر از قرارداد این اساس بر گفت: یابد، افزایش باید کارون غرب در نفت تولید نفت وزارت سیاستهای براساس

حفا دستگاه این استقرار و جابهجایی عملیات هفته دستگاهراین سومین این میشود. آغاز جفیر و سپهر منطقه در ی
شرحفا سوی از که است شری به نفت اکتشاف عملیات حفارکت توسعه دیگررکت دکل دو میشود، داده اجاره تدبیر ی
هستند.فعالنیزجنوبیآزادگانکرمشتمیداندر

ش پار* و جنوب نفتخیز مناطق ملی فناورکت برایرک کارآمد و روزآمد پایدار، ایمن، زمینه ایجاد بهمنظور پردیس ی
همکا تفاهمنامه دانشبنیان، و فناورانه نیازهای فناوررفع و فنی دانش توسعه کردند. امضا تقاضایری مورد یهای

بومیسارش تحزکت، و راهبردی اقالم شری فناوریمی و پژوهشی دستاوردهای نظامیافته هدایت سمترکت، به ی
شرتجا ارزش زنجیره تکمیل حوزه در فناورانه و نوآورانه فرصتهای از حمایت کردن، فناوری راه نقشه تدوین و یرکت
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برشمرد.یرهمکاتفاهمنامهاینابعادینرمهمتمیتوانرایرنوآوو
ش پار* و اروندان گاز و نفت فناورکت و علمی فناورک توسعه راه نقشه تدوین بهمنظور خوزستان میدانهایری در ی

ش همکارنفتی قرارداد اروندان گاز و نفت بومیسارکت ظرفیتهای این بر افزون کردند. امضا وزی تأسیسات ی
فناو از استفاده و شرتجهیزات در نو پاریهای سوی از اروندان گاز و نفت فناورکت و علمی مطالعهرک مورد خوزستان ی

میگیرد.قرار
ش شر* و ایران گاز ملی مبارکت فوالد فناورکت توسعه زمینه در اصفهان ذخیرهسارکه واحد یک استقرار و بومی یزی
کردند.امضایرهمکاتفاهمنامهمایعبهصورتطبیعیگاز

ش حفار* ملی شرکت و ایران همکاری قرارداد (تایکو) صنعت تکساز نوآوران مهندسی دانشبنیان ساخترکت برای ی
کردند.امضا)درایوتاپ(دکلفوقانیگردانندهدستگاهاساسیقطعات

همکا تفاهمنامه شر* بین راهانداری بهرهبردازکت و شری و (اویکو) نفت صنایع بهمنظورری پتروایران توسعه کت
همکا زمینههای مدیرگسترش تخصصی، توان به توجه با شری این اجرایی و تفاهمنامهریتی این شد. امضا کتها

نیرویرهمکا تأمین ، اجرایی - فنی خدمات مهندسی زمینه در طرف دو قابلیتهای از استفاده و بهرهمندی بهمنظور ی
است.شدهامضانفتصنایعیرنگهداوتعمیری،زراهاندای،زپیشراهاندافعالیتهایدربارهمتخصصانسانی

پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، نمایشگاه بیستوششمین از روز سومین حاشیه در فارس خلیج هلدینگ تفاهمنامه6*
فناورهمکا و علمی معاونت با جمهوریری شریاست نفت، صنعت دانشگاه فناوری، و پژوهش پتروشیمی،رکت ی

فناو تبادل شرشبکه مباری، فوالد شرکت گزارش، این براساس کرد. منعقد نفت صنعت پژوهشگاه و اصفهان کترکه
همکا تفاهمنامه فارس خلیج پتروشیمی گارصنایع میدانهای توسعه برای شزی با را مباری فوالد اصفهان،رکت که

م را پتروشیمی صنعت فناورانه نیاز تأمین شرتفاهمنامه فناورکز و علمی معاونت دانشبنیان مؤسسههای و یرکتها
جمهور شریاست با را فناورانه و پژوهشی تفاهمنامه نفت، صنعت پژوهشگاه با را فناورانه تفاهمنامه پژوهشری، کت

فناو شرو ظرفیتهای از استفاده و نفت صنعت دانشگاه با فنی دانش تولید تفاهمنامه پتروشیمی، دانشری کتهای
کرد.امضایرفناوتبادلشبکهبابنیان
ش حفار* ملی کارکتهای ، اروندان گاز و نفت و (ری کیش ایرانیانKKCیان ایمن ساخت توسعه و مهندسی و (

همکا( قرارداد یک و تفاهمنامه دو نفت بینالمللی نمایشگاه بیستوششمین روز سومین در کردند.ردمیکو) امضا ی
بازا مدیر شجاعی، همکارجهانگیر و فروش شریابی، بینالمللی حفاریهای ملی تفاهمنامههارکت این باره در ایران ی

همکا تفاهمنامه محورهای شرگفت: با حفاری دستگاه تأمین شامل اروندان گاز و نفت فنیرکت خدمات انواع ی،
حفا ویژه حفارو مراحل در حفاری مهندسی شامل مهندسی خدمات چاهها، از تولید و مهندسیری کاال، مهندسی ی،

حفا سیاالت و چاه انگیزش سیمان، آزمایشگاه نیازرو و ظرفیتها به توجه با و عملیات پشتیبانی خدمات و ی
همکا تفاهمنامه شرطرفهاست. با ایرانیانری ایمن ساخت توسعه و مهندسی چاهپیمایی(کت خدمات ارائه دمیکو)

د عملیاتی مناطق در درونچاهی تکمیلی رشته رانش همکاربرای قرارداد و خشکی و کاریایی با دوری تأمین کیش، یان
حفا حفاردستگاه عملیات اجرای برای درونچاهی و برون متعلقات و بخار اسب هزار یک توان با خشکی چاههایری ی

بهمدت غرب پایدار و آبان نفتی آبان730میداهای و پایدار میدانهای از تولید افزایش و تکمیل تعمیر، برای روز دکل
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است.کشورغربدرواقع
مدی توافقنامه کار* سالمت ارتقای هدف با منجر نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان و اکتشاف اینریت کنان

شرمدی اکتشاف مدیر فکور، مهدی گفته به که شد امضا توافقریت این اساس بر ایران نفت ملی از2کت نفر هزار
مدیرکا کارکنان که هستند هدف جامعه اکتشاف ازریت سال سه مدت به آنها خانوادههای و غیررسمی و رسمی کنان

است.یالرمیلیارد20توافقاینارزشومیشوندپایشبهداشتوسالمتلحاظ
پایانیروز

فناو و پژوهش مهندسی، معاونت شر* کارفرمایی صنفی انجمن و نفت وزارت پژوهشیری مؤسسههای و کتها
همکا تفاهمنامه (اپنا) پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، صنایع دانشبنیان بهمنظوررو تفاهمنامه این کردند. امضا ی

کسب از بهوحمایت عنایت با و کشور اقتصاد شکوفایی و توسعه برای خالقانه ایدههای صاحبان و نوپا کارهای
همکا درراهمیت موجود ظرفیتهای به نگاه با فناورانه محصوالت و خدمات کیفیت، بهبود در چندجانبه یا دو یهای

شد.امضادانشبنیانپژوهشیفعالیتهایویرفناوتوسعهبرایبالغونوپاکارهایوکسب
ش راهاندار* بهرهبردازکت و گیری بهره و ایرانی کاالی از حمایت بهمنظور نفت صنایع داخلیری ساخت محصوالت از ی

ش با ناردانشبنیان هوشمند دادهکاوان همکارکت تفاهمنامه ازرگان حمایت تفاهمنامه، این موضوع کرد. امضا ی
محو با و دانشبنیان خدمات و محصوالت از استفاده با دیجیتال تحول گام به گام اجرای و نگهدارطراحی وریت ی

بهرهو افزایش منظور به گاز و نفت پروژههای در پیشگیرانه هرتعمیرات کاهش و اززی استفاده با عملیاتی ینههای
است.طرفدوتوانمندیهای

همکا تفاهمنامه شر* بین قراری و ایران پترو توسعه خاتماالوصیارکت سازندگی از(گاه بهرهمندی هدف با عج)
همکا برای الزم زمینههای کردن فراهم بهمنظور تفاهمنامه این شد. امضا طرف دو تواناییهای و ورقابلیتها ی

ش و طرف دو تواناییهای و قابلیتها از مهندسی،ربهرهمندی فنی، مالی، تأمین زمینههای در تابع و وابسته کتهای
راهاندارباز ساخت، اجرا، مهندسی، پشتیبانی، لجستیک، وارداتی، و داخلی تجهیزات و کاالها تأمین راهبزگانی، و یری
انررط حوزه طرفژحهای دو امکانات و منابع گرفتن نظر در با نفت صنعت پاییندستی و باالدستی بخش جمله از ی
شد.امضاتابعکتهایرشو

ش فناور* و پژوهش تولیدرکت فنی دانش گسترش تفاهمنامه کرد. امضا قرارداد یک و تفاهمنامه سه پتروشیمی ی
دانشگاه با پتروشیمی صنعت نیاز مورد فنی دانشهای توسعه تفاهمنامه نفت، صنعت پژوهشگاه با غشایی ماژولهای

راکتورهای ساخت تفاهمنامه نفت، ساWHBوATRصنعت ماشین با متانول امکانسنجیزواحد قرارداد و اراک ی
ش پلیپروپیلن تولید واحد در پلیپروپیلن کامپاندهای تبرتولید پتروشیمی شرکت با تبریز پتروشیمی شد.رکت امضا یز

ش مر* مناطق نفت پازکرکت با مجموعه این فناورانه نیازهای رفع بهمنظور ایران، نوآوری و علمی گازرک و نفت ی
کرد.امضایرهمکاتفاهمنامه

همکا تفاهمنامه دو شر* بین پاری و گاز فناورکت علمو ساخترک و «طراحی موضوع با رضوی خراسان استان ی
و (کنتور گازرسانی تجهیزات عملکرد پروسه مشاهدهپذیرگوالتورپایلوت و آزمون قابلیت با سازر) امضاوی داخلی» کار

شد.
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ساخت ط12* جمعآورکمپرسور شرح مشعل گازهای ازری سهجانبه قراردادی در فارس خلیج بیدبلند گاز پاالیش کت
شد.واگذارهواسازکترشبهصبانیروپتروکترشسوی

) سنگین پلیاتیلن واحدهای ساخت موافقتنامه *HDPE) خطی سبک پلیاتیلن ،(LLDPE/HDPE(SWINGپلی و ((
) بهروشPPپروپیلن (EPCCش بین دهلران پتروشیمی مجتمع شردر و دهلران پتروشیمی مهندسیرکت و طراحی کت
انر (ژصنایع پتروشیمیEIEDی محصوالت ارزش زنجیره تکمیل بهمنظور موافقتنامه این شد. امضا اویک هلدینگ از (

شد.امضاماه34بهمدتاهدافیرسرمایهگذاکترشیرسرمایهگذابادهلران
ش مهندسیر* و مطالعاتی خدمات انجام برای ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی و الوان نفت پاالیش کتهای

کردند.امضایرهمکاتفاهمنامهبشکهایهزار150پتروپاالیشگاهاحداثپروژه
ش صنعتی دانشگاه شر* با پاساریف هما انررکت بهرهبرداژگاد و فرآورش زمینه در کیش همکاری تفاهمنامه نفت یری

کرد.امضا
ش در* تأسیسات ساخت و مهندسی نفترکتهای میدانهای توسعه برای فارس خلیج پتروشیمی صنایع و ایران یایی

کردند.امضایرهمکاتفاهمنامهبیستوششمنفتنمایشگاهحاشیهدرگازو
همکا تفاهمنامه شر* شد.ری امضا کمبازده چاههای از برداشت ازدیاد با همسو پتروایران و اروندان گاز و نفت کتهای

همکا تفاهمنامه راهانداراین کاال، تامین ساخت، فنی، خدمات از استفاده برای مالی فنی/ پیشنهاد ارائه بهمنظور یزی
راهب پمپهایرو از استفاده با کمبازده چاههای برداشت ازدیاد با همسو دانشبنیان و تخصصی خدمات دیگر ی
مقاومسازچندفا و حفاظت فناورانه، روشهای دیگر و فلزی و بتنی سطوح پلیمزی پوشش تأمین با وری ویژه ی

شد.انجامدیگرپروژههای
ش همکار* تفاهمنامه دو پتروپارس شرکت صنعتی دانشگاه با بومیساری برای بهشتی شهید و دانشزیف ی

فاز گاز در11فشارافزایی مقدماتی و اولیه بررسی برای بهشتی شهید دانشگاه با تفاهمنامه کرد. امضا جنوبی پارس
د در ترش گاز فشارافزایی اقتصادی) و فنی منظر (از امکانسنجی مطالعات شرخصوص دانشگاه با تفاهمنامه و یفریا

شد.امضایارددر11فازترشگازفشارافزاییاقتصادیوفنیامکانسنجیمطالعاتمقدماتیواولیهبررسیمنظوربه
انر مبین و نفت پژوهشگاه فارسژ* خلیج همکا3ی پرتابلرتفاهمنامه دستگاههای وساخت طراحی زمینه سه در ی

بCODیراندازهگی ساخت و طراحی استر، آالیندههایرجهای حذف سایتVOCیپر احداث اجرایی عملیات آغاز و
کردند.امضاخاکیستیزپاالیشبرایبیوپایل

ط تفاهمنامه بهر* و هندیجان نفتی میدانهای توسعه بهصورترح شEPDSFگانسر وربین ایران قاره فالت نفت کت
حفارش حفارکت دکل دستگاه یک استقرار با تفاهمنامه این اساس بر شد. امضا شمال وری هندیجان میدانهای در ی
شد.خواهندتعمیرمیدانهاایندرچاهحلقهپنجوحفرجدیدچاهحلقه9گانسر،ربه

ش فناور* دانشبنیان فناورکت توسعه و ارائه هدف با (تفاهم) مهندسی همیار مطالعاتری در موردنیاز شبیهسازهای ی
همکا تفاهمنامه سه گاز و نفت همکارمیدانهای تفاهمنامه سه کرد. امضا شری با انرری مشاوران تهرانژکت ی

همکا گاز، و نفت میدانهای مطالعات در رتینا شبیهساز از استفاده دانشگاهربهمنظور نفت مهندسی دانشکده با ی

شددهفشرنفتیرویدادینگتربزردرکهدستهاییشانا:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۳/۰۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۳۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۱



امی همکارصنعتی و پژوهش و آموزش حوزههای در «رتینا» شبیهساز از استفاده درباره خلیجفارسرکبیر دانشگاه با ی
ژئومکانیکی.وعددییزشبیهسایهایرفناوتوسعههدفبابوشهر

)۱۲:۱۵-۰۱/۰۳/۰۱(میشودتکمیلسالپایانتامهرآران-بندرعباساینچ26لولهخط

طرمج یک گستره شری در رفسنجان - سیرجان - بندرعباس لوله خط طرح یک گستره گفت: نفت ساختمان و مهندسی ملی احداثرکت ح
میرسد.یربهرهبردابهامسالپایانتارفسنجان-سیرجان-بندرعباساینچ26لولهخط

اجرای از هدف گفت: شانا خبرنگار به امسال اسفندماه تا پروژه این یک گستره تکمیل خبر اعالم ضمن خانیپور علی
روزانه به خلیجفارس ستاره و بندرعباس پاالیشگاههای تولیدی فرآوردههای انتقال ظرفیت رساندن پروژه، هزار300این

است.لیترمیلیون48روزانهمعادلبشکه
ه اولیه برآورد افزود: طزوی این بارینههای برابر ار66ح بخش در یورو وزمیلیون بخش204ی در تومان یالیرمیلیارد

مدی تحت که شراست قراریت یک، گستره اجرایی پیمانکار میشود. اجرا ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی گاهرکت
مشا با (ص) خاتماالنبیا شرسازندگی انررکت تدبیر طژکت مشاور و ایرانیان گستر پارسری مشاور مهندسین گروه نیز ح

است.
طرمج خطری احداث ط26ح این جزییات درباره مهرآران - بندرعباس خطراینچ این طول گفت: است250ح کیلومتر

نو فیبر کابل رشته یک آن، بهموازات میشود،رکه احداث نیز هوشمند نشتیاب سیستم نصب برای طول همان به ی
دارد.قرارحرطاینکاردستوردرهمدائموموقتبهصورتکاتدیحفاظتسیستمهایاحداثوطراحیهمچنین

ط این اجرای دالیل به اشاره با طرخانیپور این اجرای ضرورت گفت: راهبردی امنیترح و سوخت پایدار تأمین ح،
مواژانر لوله خطوط توسعه و احداث با قدیمیزی لوله خط که است کاهش26ی همچنین میکند، پشتیبانی را اینچ

ه و زمان حدودزخیرهکننده که لوله خط این با انتقال بخش4ینههای در صرفهجویی سال در تومان میلیارد هزار
است.ملیحرطایناجرایمزایایدیگرازدارد،همراهبهراحملونقل
درصدی52پیشرفت

را یک گستره کلی پیشرفت حدود52وی تاکنون افزود: و کرد اعالم مسیرسا230درصد خط، بستر از شده،زکیلومتر ی
سفارشگذا موردنیاز اتصاالت و شده،رشیرآالت نو250ی فیبر خرکیلومتر الزمریداری تمهیدات و ارسال سایت به و ی

لولهگذا نصبربرای و ساختمان بخش در پروژه همچنین است، شده پیشبینی کاال35ی تأمین بخش در 54درصد،
است.رفتهپیشدرصد90مهندسیبخشدرو

طرمج خطری احداث بودن26ح آماده به توجه با داد: ادامه مهرآران - بندرعباس اتمام70اینچ لوله، کیلومتر
لولهگذا42یرجوشکا و د25یرکیلومتر همچنین خط، از آتیرکیلومتر ماه چند تا شده داده سفارش لولههای یافت

تس برای تجهیزات قسمت به قسمت حمل جوشکارو برای پیمانکار توان و کار پیشرفت در ماه،45یریع در کیلومتر
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برسد.اتمامبهمقررموعددرپروژهمیرودانتظار
ط اجتماعی مسئولیت درباره بهرخانیپور پیمانکاران الزام موجب اجتماعی مسئولیت به سازمان توجه گفت: نیز ح

بالغربهرهگی متوسط بهطور ماهانه پیمانکار بخش در که بهگونهای شده، منطقه بومی ظرفیتهای و انسانی نیروی از ی
مشاور300بر بخش در همچنین یافتهاند، اشتغال مستقیم و دائم نیروی مدی30نفر مجموعه در و طرنفر نیزریت ح
دارند.اشتغالمستقیمومستمربهصورتنفر10

طرمج خطری احداث ط26ح اجرای در عملیاتی تنگناهای برخی به اشاره با مهرآران - بندرعباس احداثراینچ حهای
مهمت لوله، تختال،رخطوط تولید ظرفیت بودن محدود را صنعتی و عمرانی پروژههای از دسته این اجرای چالش ین

دررو و نشده انجام کشور در فراگیر بهصورت هنوز اولیه مواد تأمین متأسفانه افزود: و کرد عنوان کشور در لوله و ق
ش دو یا یک دررانحصار تأخیر و کندی و سفارشها دیرهنگام تحویل سبب تقاضا، انبوه حجم نتیجه در و دارد قرار کت

میشود.لولهخطاحداثپروژههایاجرایروند
ت طأخانیپور این نیاز مورد اقالم کرد: شرکید توسط که اجراست،رح حال در ایران نفت ساختمان و مهندسی ملی کت

است.شدهتأمینداخلیکتهایرشظرفیتوتوانازاستفادهباًاتمام
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