
کتکتشرشرعمومیعمومیاخباراخباربولتنبولتن
پخشپخشووالیشالیشپاپاملیملی

۱۴۰۱/۰۳/۰۲۱۴۰۱/۰۳/۰۲

سانیسانیرراطالعاطالعووارتباطاتارتباطات



ییارارگزگزخبرخبر

ایرناسیما،وصدایارگزخبر۲

۴شدروشنهدوبارها،سوزنفتهموزفتیله

۵الیشگاههاپتروپاتوسعهباپتروشیمیشارزهزنجیرتکمیل

۱۰میشودانجاملکترونیکیاتصوربهقزویننفتکتشرخدماتصددر۹۰

۱۱سدمیردممردستبهلمثنیاسوختتهایکارآیندهماهدوتایکظرف

۱۲دبیلاردرCNGجایگاههایبهگازمکعبمترمیلیون231یعتوز

۱۲ازبکستاندرینبنزتولیدصدیدر3.7ایشافز

۱۳خاشاهدان-زمحوردرقاچاقکشسوختکشندهدستگاه2توقیف

اقتصادآنالینیخبرپایگاه۱

۱۳دنداروجودینبنزتامینایبرکمبودی

۱۴ندارندسوزگانهودخودرویتولیدبهتمایلیانخودروساز

۱۵یبختیارومحالچهاراستاندرخصوصینفتالیشگاهپانخستیناحداث

روزنامهروزنامه

Realizing CNG potentials through dual-fuel cars: merits and challenges۱۷اول)(قسمت

Realizing CNG potentials through dual-fuel cars: merits and challenges۱۸دوم)(قسمت

زنگنمخازباخودروهاییسیانجییسوختگیرامکانعدمشد:ابالغگیالنجیانسیجایگاههایکلیهبه
۱۹مسافرایداریاودهز

۱۹انایرالیکاسبوردربرترکتشرعنوانبهاصفهاننفتالیشپاکتشرازتجلیل

ییخبرخبرپایگاهپایگاه

۲۰یابدمیایشافزقشمهواپیماییسانیسوخترفیتظرواتتجهیز

۲۰انسانینیرویهحوزدرعباسبندرنفتالیشپاکتشربینظیردعملکر

۲۱دندارقیمتانیارزبهربطیسوختالیبامصرف/شد؟خواهدچهینبنزقیمتانجامسر



روزداشتبربانک،خودرویخبرپایگاه۲

۲۲شدکشوراجتماعیمسئولیترتبهینالترباحائزعباسبندرنفتالیشپا

۲۳سبزصنعتبهآنشدنتبدیلواصفهانالیشگاهپامحیطییستزهایپروژه



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

%)۲۷.۸(۵خبریپایگاه%)۱۶.۷(۳نامهزور%)۵۵.۶(۱۰اریزگرخب

گزارش



یرگزارخب

)۱۵:۰۲-۰۱/۰۳/۰۱(شدروشندوبارهسوزها،نفتموزهفتیله

ش مندانرمدیر عالقه بازدید برای امروز از دیگر بار کرمان در ها سوزه نفت موزه گفت: کرمان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
شد.گشاییزبا

و بازدید سوزها نفت موزه از کرمان استان فرهنگی میراث کل مدیر فعالی همراه به امروز صبح نورالدینی باقر سید
کردند.اعالمخردادماه،اولامروزازراآنگشاییزبا

مدی همت با گفت: بازدید این در پیرنورالدینی از تاکنون، قدیم از سوزها نفت اقالم و اشیا نفت، وزارت موزههای یت
است.شدهیرآوجمعنمایشگاهایندرکشورسراسرازسوزنفتتاسوز

ز خیابان در آقا باق عمارت در نفیس اشیای این او گفته تاربه و قدیمی مجموعهای که کرمان بهریسف است یخی
است.شدهگذاشتهنمایشبهسوزهانفتموزهازمجموعهایصورت

ش دررمدیر مجموعه این گفت: کرمان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بازدیدهای99اسفند12کت و افتتاح
شد.تعطیلمدتیبرایونبودمقدورعمومیبازدیدکرونایرگیهمهشیوععلتبهولیداشت؛وجودموردی

است، شده آزاد عمومی اماکن از بازدید و هستیم کرونا کاهش شاهد و است یافته بهبود شرایط که اکنون او گفته به
میشود.گشاییزبارسمیطوربهامروزازموزهاین

سا آزاد سالروز ماه، خرداد سوم ایام به بودن نزدیک و فرهنگی میراث هفته مناسبت به میگوید: خرمشهرزنورالدینی ی
بز همچنین رایگانرو بازدیدکنندگان برای محدود مدتی تا سوزها نفت موزه از بازدید مبارزه، عرصه دالورمردان گداشت

است.
و داخلی گردشگران همچنین و کشور سراسر از بازدیدکنندگان تا داشت خواهد تداوم بازدید شرایط این گفت: او

کنند.دیدننفیسمجموعهاینازبتوانندخارجی

ایرناسیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۶:۳۸-۰۱/۰۳/۰۲(پتروپاالیشگاههاتوسعهباپتروشیمیارزشزنجیرهتکمیل

تم از نفت وزارت رویکرد سیزدهم، دولت کارآمدن روی طربا از ارزش زنجیره تکمیل به نفت خامفروشی به صرف پتروپاالیشگاههارکز احداث یق
حاضر حال در و است کرده که6تغییر دارد وجود ایران در احداث محور در نفتی این46پتروپاالیشگاه به دولت سوی از تسهیالت از میلیارد

است.یافتهاختصاصپتروپاالیشگاها

خب اقتصادی خبرنگار گزارش تمرگزاربه نشانههای از یکی برنا، اقداماتری ارزش، زنجیره تکمیل به سیزدهم دولت کز
طرش تدوین و قدیمی پاالیشی پروژههای احیای و بررسی در نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی جدیدرکت حهای

پیگی و برنامهرپتروپاالیشی معاونت طزیری درباره نفت وزارت تعری توسعهرحهای از «حمایت قانون ذیل شده یف
است.ی»زگامیعاناتونفتپاییندستیصنایع

"الوانپتروپاالیشگاه"
ط این احداث جرمحل در برنامهزح معاونت اسناد طبق آن ظرفیت است، الوان نفتزیریره وزارت بشکه150ی هزار

سرمایهگذا حجم و خام نفت آن خوراک روز، آخردر طبق طریهای این سرمایهگذار است. نامعلوم گزاراشات نیزرین ح
است.ش خورده تخمین آینده ماه سه پروژه این اتمام زمان است. اجتماعی تامین جزءرسازمان الوان نفت پاالیش کت

برط8 دزگرح برای اجتماعیریده تامین سازمان پتروپاالیشگاه این سرمایهگذار است. گرفته قرار خوراک تنفس یافت
است.شدهعنوانالوانپاالیشگاهجواردرحرطایناحداثمحلاست.

از یکی الوان کشور9پتروپاالیشگاه پتروپاالیشگاههای سایر نسبت به آن ظرفیت البته که است کشور نفت پاالیشگاه
استکمتربااختالف

غدیر""پتروپاالیشگاه
پاالیشگاه این ظرفیت دارد. قرار جاسک منطقه در پروژه این اجرای حجم300محل و خام نفت روز در بشکه هزار

آنرسرمایهگذا آخ10ی طبق و است. شده برآورده دالر آخرمیلیارد غدیر پتروپاالیشگاه از گزارشات تولیداترین %20ین
و پیشرفت80شیمیایی و دارد مالی تامین به بستگی پروژه این اتمام زمان و است سوخت پتروپاالیشگاه(% درصدی)

است.اییپایهمطالعاتاساسبرغدیر
مرغوبترمهمت تولید پتروشیمی، صنعت مجتمعهای دیگر با غدیر پتروشیمی تمایز نقطه (رین آنPVCین در کشور (
میگیرد.قرارتوجهموردپتروشیمیمجتمعهایدیگرازبیشکیفیوّمیکنظرازکترشعملکردبهبودبنابرایناست

) کلراید پلیوینیل عرضه و محیطPVCتولید و کیفی استانداردهای رعایت با باز) خارجی و داخلی بازارهای در یستی
میآید.بهشمارغدیرپتروشیمییترمأموینرمهمتسهامدارانبرایافزاییارزشهدف

حدود غدیر پتروشیمی در پیویسی تولید به12٠ظرفیت است این بر سعی که بوده سال در تن در3٠٠هزار تن هزار
یابدافزایشسال

مکران"نگین"پتروپاالیشگاه
شرش به متعلق مکران نگین پتروپاالیش گذارکت سرمایه تجارکت پتروپاالیشگاهری یک احداث برای شستان 300ی

جل برای فارس خلیج کناره در خام نفت ای بشکه توسعهرگیوهزار از حمایت ” قانون اساس بر و فروشی خام از ی
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باشد.“میمردمییرسرمایهگذاازاستفادهبایزگامیعاناتوخامنفتپاییندستیصنایع
و بوده پایه طراحی مرحله در گذا12پروژه سرمایه پروژه این برای شاملرمیلیارد پروژه است.محصوالت شده ی

اخ اساس بر پتروشیمیایی و سوختی باشدرمحصوالت می دنیا روز استانداردهای و35ین شیمیایی %درصد65%درصد
میشود.تولیدسوخت

برسد.اتمامبه1407سالدوفازو1405سالمکران"درنگین"پاالیشگاهیکفازپروژهرودمیانتظار
مکران"یدرمروا"پتروپاالیشگاه

است.شدهواقعگانزهرمدرجاسکشهرستاندرکهاستملیپروژهابریکمکرانیدرمرواپتروپاالیشگاهپروژه
مروا طرتروپاالیشگاه سایر به نسبت تاکنون مکران بیشترید دارای خام نفت خوراک با پتروپاالیشگاهی ینرحهای

هستند.جزئیاتطراحیوبنیادیمطالعاتمرحلهدرحهارطسایرکهدرحالیاست،مالیویکیزفیپیشرفت
ط30 تولیدات از مروار% ورح است شیمیایی محصوالت مکران، .سرمایه70ید سوختی دال%8 برایرمیلیارد ی

مروا گیررپتروپاالیشگاه چشم پیشرفت پتروپاالیشگاها سایر به نسبت و است شده گرفته نظر در مکران درصدی3ید
.برسدپایان1405سالتامیرودانتظارواستداشته
بین تعرط5از پتروپاالیشگاهها قانون ذیل که نفت خوراک با مروارح مکران، نگین غدیر، (الوان، شده مکرانریف ید

انتخا پیگیبو خصوصی بخش توسط و طر) فقط میشود، «مرواری فیرح پیشرفت دارای مکران» است.زید بوده یکی
صاحبان که میدهد نشان طرط4بررسیها هنگفت مالی منابع کامل تامین از اطمینان عدم دلیل به دیگر حها،رح

به کارحاضر تشکیل آنها پیشنهاد نیستند. پروژه پیشبرد و پتروپاالیشگاههایریسک مالی تامین به کمک برای ملی گروه
است.گربزهلدینگهایوملیتوسعهصندوقمنابعبانکی،کنسرسیومازنفتی

انتخاب""پتروپاالیشگاه
روزانه و خام نفت خوراک جاسک در انتخاب پتروشیمی و گاز نفت، برای200هلدینگ و دارد. تولید ظرفیت بشکه هزار

است.شدهگرفتهنظردرسرمایهدالرمیلیارد8نفتپتروپاالیشگاه
انتخاب پتروپاالیشگاه و30تولیدات شیمیایی عرصه%70 در موفق تجربه ها سال پشتوانه به که است %سوخت

گی بهره با و شرصنعت الگوی از بزری های بزرکت داشتن اختیار در با جهانی، ترگ خانگیرگ لوازم تولید زنجیره ین
استرات رویکرد با همگام کارخانجاتژکشور، اولیه مواد تامین برای ارزش، زنجیره و تولید چرخه تکمیل بر مبنی خود یک

پلیم محصوالت کننده مصرف دستی پایین صنایع سایر و ایران خانگی پیرورلوازم و پتروشیمی صنایع عرصه وارد ی،
گردید.پتروشیمیوگازنفت،صنایعحوزهآن

پیشرفتی لحاظ از انتخاب سال(پتروپاالیشگاه تا رود می انتظار و است بنیادین طراحی مرحله در به1407درصدی)
برسد.پایان

سلیمانی"شهید"پتروپاالیشگاه
پتروپاالیشگاهرط جل300ح برای سیزدهم دولت اقدامهای از سلیمانی شهید بشکهای کمبودرگیوهزار بحران وقوع از ی
فکزبن اگر که بحرانی است، نزدیک آینده در تجارین تراز نشود، آن برای بنری منفیزی به مثبت از را کشور میلیارد3ین

میرساند.سالدردالر

الیشگاههاپتروپاتوسعهباپتروشیمیشارزهزنجیرتکمیلبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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طرش جداگانه صورت به نیز نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی پتروپاالیشگاهرکت یک احداث بشکه300ح هزار
است.رساندهاجرامرحلهبهوکردهتدوینراسلیمانیشهیدنامبهنفت

ط میرسد نظر جدیتربه سلیمانی شهید پتروپاالیشگاه طرح قابلرین پیشرفت به میتوان که است نفت خوراک با ح
ط این مالی منابع تکلیف تعیین موضوع، این دلیل داشت. امید سیزدهم دولت پایان تا آن شرتوجه منابع از کترح

است.اسالمیاوراقفروشوبانکیکنسرسیومتسهیالتملی،توسعهصندوقپخش،وپاالیشملی
فی پیشرفت وجود طزبا حمایتریکی و ط100ح از دولت بهرهبرداردرصدی سلیمانی، شهید نفتیرح پاالیشگاه از ی

میرسد.نظربهبعیدبسیارسیزدهمدولتپایانتاجدید
تعرط پتروپاالیشگاه یک قالب در سلیمانی شهید شرح محصوالت سوخت، تولید بر عالوه که است شده کتریف

می تولید نیز را شپتروشیمیایی مدیرعامل گفته به نفتیرکند. های فراورده پخش و پاالیش ملی درصد35تا30کت
است.سوختیمحصوالتسلیمانی،شهیدپتروپاالیشگاهتولیدیمحصوالت%65تا60وشیمیایی

سلیمانی شهید پتروپاالیشگاه پروژه تکمیل و ساخت گذا10برای سرمایه دالر دررمیلیارد پتروپاالیشگاه و است شده ی
است.شدهیرگذاسرمایهپتروشیمیوپاالیشیفازدو

سال دوم نیمه در سلیمانی شهید پتروپاالیشگاه نخست مرحله ها، بینی پیش دوم1405طبق نیمه در آن دوم فاز و
بهرهبردا1406سال طربه به مربوط پروژه این درباره شده آورده اطالعات البته رسید. خواهد امکانری و است اولیه ح
بدهد.خربخشهاازیکهردرتغییراتیاجرامسیردردارد

ط خوراک میزانرمجموع به نفتی های تع1.55ح روز در بشکه سرمایهگذارمیلیون به و است شده میلیارد46یریف
دارد.ردال نیاز تعرط6ی پتروپاالیشگاهی قانون ذیل که نفتی خوراک با پتروپالیشگاهی توافقرح با شدهاند یف

این خصوصی بخش و است شده تبدیل واحد پروژه یک به منتخب5سهامداران پروژه یک بر را خود مالی پروژه,منابع
میکنند.کزرمتم

پرتو"یژانرنفتی"پاالیشگاه
جلرط هدف با سیراف پاالیشی فراگیر گارگیوح میعانات فروشی خام از تضمینزی و زایی اشتغال افزوده، ارزش ایجاد ی،

حداکث احداثرتولید قالب در جنوبی، پارس گاز میادین از گا8ی میعانات ظرفیتزپاالیشگاه به یک هر هزار60ی
تع روز در سالربشکه در آن اجرایی وعملیات ش1394یف است. گردیده انررآغاز جاوید یکیژکت صاحب نیز پرتو ی

این ط8از ساخت دوره باشد. می بردا3حرپاالیشگاه بهره دوره و است.ش20یرسال شده گرفته نظر در کترسال
مشتز امکانات ایجاد و ها فعالیت اجرای مسئولیت سیراف پاالیشی فراگیر مجتمعریرساخت های پاالیشگاه میان ک

دارد.عهدهبرراسیرافپاالیشی
گذا پاالیشگاهرسرمایه روی بر گا60ی میعانات ای بشکه پاسازهزار جلری هدف با قشم فروشیرگیوگاد خام از ی
گا حداکثزمیعانات تولید تضمین و زایی اشتغال افزوده ارزش ایجاد ، محصوالتری با ، جنوبی پارس گاز میادین از ی

میباشد.اقدامدستدرپرتویژانرجاویدکترشتوسطمایعگازوسنگینوسبکنفتا
انررط «جاوید پاالیشی پترو طژح سه از یکی پرتو» طری از باقیمانده فرازرح گذشت از بعد که بوده سیراف فراگیر ح

نشیب سالو از ط1394هایی هشت جزء حاضر حال در کنون، برتا امتیاززگرح صاحب پتروپاالیشگاه، قانون ذیل یده
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است.شدهخوراکتنفس
ط (بوشهردر سیراف منطقه در پروژه اجرای محل پتروپاالیشگاه، این اولیه تعرح برخیر) دلیل به اما بود شده یف

ش تصمیم با انررمالحظات، گسترش هلدینگ سرمایهگذار پاساژکت پاساری (بانک قشمرگاد منطقه به پروژه این گاد)،
است.دادهمکانتغییر

ش مسئوالن گفته انرربه گسترش سرمایهگذار پاساژکت هلدینگری که بود این قشم به سیراف از پروژه انتقال هدف گاد،
انر پاساژگسترش حدودری سرمایهگذا480گاد قشم منطقه در دالر سرمایهگذارمیلیون این که است کرده ایجادری در ی

است.شدهینهزهقشم)(پاالیشگاهسنگینفوقنفتبشکهایهزار60پاالیشگاهیکومگاواتی560گاهونیراسکله،
انر نفتی پاالیشگاه رشدژمحصول و است نفتا و سوخت پرتو پایان26ی تا میرود انتظار که است حاصل درصدی %

برسد.پایانبهپروژهاین1404سال
سیراف"پیشگامان"پاالیشگاه

سال خردادماه در جنوبی پارس فازهای تکمیل شروع با ط١٣٩4همزمان اجرایی دررعملیات سیراف پاالیشی فراگیر ح
گا میعانات ارزشمند ماده خامفروشی از پرهیز هدف با حداکثزبوشهر، برداشت مشتری، میدان از گاز جنوبیری پارس ک

شد.آغازیزگامیعاناتیمرتحکردنخنثیالبتهو
انتخاب با ابتدا پاالیشگاه این با8طراحی پاالیشی مجتمع یک صورت به ظرفیت٨سرمایهگذار به بشکه6٠واحد هزار

شد.آغازروزدر
تسطیح جمله از است، شده انجام پروژه این پیشبرد برای اقداماتی تاکنون سیراف پاالیشی مجموعه کلنگزنی زمان از

آمادهسا تامینزو قرارداد شامل موردنیاز قانونی مجوزهای اخذ پایه، طراحی مهندسی کامل بسته تحویل زمین، ی
ش بینالملل امور با خرخوراک قرارداد نفت، ملی شرکت با طبیعی گاز مجوزرید غیرعامل، پدافند مطالعات گاز، ملی کت

د از آب مطالعاتربرداشت بزیا، تامین مجوز، اخذ و محیطی بریست تامین ساخت، دوران بهرهبردارق دوران ورق ی
است.حرطاینلیسانستحتواحدهاییرفناویدرخقراردادهمچنین

پاالیشگاه این از و است سیراف پیشگامان پاالیشگاه تولیدات چشمگی12سوختونفتا پیشرفت درصد داشتهر% ی
برسد.پایانبه1403سالپایانتاسیرافپاالیشگاهپروژهمیرودانتظار.است

گا میعانات انبارش مسئله از رهایی برای اصولی راهکار شک تحزبدون تهدید تبدیل و مازاد پاالیشری فرصت، به یم
گا دقیقزمیعانات که تجربهای است. افزوده ارزش با فراوردههای به آن تبدیل و کشور داخل در پاالیشگاهی در ًا

فارس خلیج هرستاره کاهش بهمنظور سیراف پاالیشی مجتمع مناسب مکانیابی این بر عالوه داد. انتقالزخ ینههای
ب تأمین تنفسرمیعانات، امتیاز مصرفی، بازارهای به دسترسی و سیراف سایت در اسکله و پست بندر، وجود گاز، و ق

ن بارخوراک، استزخ مواردی جمله از ملی ناخالص تولید افزایش و اشتغالزایی نهایت در و قبول قابل داخلی گشت
میکنند.یادآنازحرطاینمزایایعنوانبهکارشناسانکه

گا میعانات خوراک تامین به مربوط سیراف پاالیشگاههای روی پیش ابهام طزدو موردنیاز افتری به توجه با حها
گا میادین در مزایایزفشار به توجه با است الزم خصوص این در آنهاست. قبال در جدید دولت رویکرد همچنین و ی

گا میعانات پاالیشگاههای احداث طزراهبردی این ابهامات و مشکالت نفت وزارت جدید تیم سیراف تعیینری را ح
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کند.تکلیف
سبز"ستاره"پاالیشگاه

آبانرط تا سیراف سبز ستاره فی1400ح پیشرفت ط5یکیزدارای سایر به نسبت که بوده منطقهردرصد پاالیشی حهای
است.داشتهرایکیزفیپیشرفتینرکمتسیراف

ظرفیترط با است قرار سیراف سبز ستاره پتروپاالیشگاه انر120ح ویژه منطقه در روز در بشکه بهژهزار زمینی در پارس ی
(117مساحت و63هکتار پاالیشگاه آخ54هکتار در پروژه این است. شده احداث پتروشیمی) طراحیهایرهکتار ین

سوخت گازوئیل، سبک، نفتای گازمایع، قبیل از محصوالتی است قرار و است گرفته خود به پتروپاالیشی الگوی فرایندی
بن گازجت، میعانات خوراک با را تولوئن و زایلن سرمایهزن، و کند تولید جنوبی پارس از تحویلی دال358ی یرمیلیون

برسد.اتمامبه1402سالپایانتاسبزستارهپاالیشگاهپروژهاینمسئولینگفتهبهواستدادهاختصاصخودبه
سال از پیش ط1399تا این روی پیش ابهام گاردو میعانات خوراک تامین نظر از فشارزح افت به توجه با نیاز مورد ی

است.بودهاندکبسیارپروژهاینپیشرفتآنها،قبالدرجدیددولترویکردهمچنینویزگامیادیندر
ط از حمایت ضمن نفت وزارت جدید، دولت آمدن کار روی گاربا میعانات االجلزحهای ضرب آنهای برای سیراف، ی

بهرهبردا و نهایترتکمیل تأمین36ًای اختیار و شده تعیین بهزماهه فردی یا جمعی صورت به موردنیاز یرساختهای
است.شدهواگذارآنهاخود

ب سیزدهم، دولت نفت وزارت مثبت اقدامات از طرگزاریکی با فصلی جلسات بری بهزگرحهای تروپاالیشگاهی یده
ب گذشته سال اسفند و آذر اواخر بار دو کنون تا جلسه این آنهاست. پیشرفت رصد واقعیترمنظور اما است. شده گزار

ط تکمیل فرایند پیچیدگی و العاده فوق اهمیت به توجه با که است گاراین میعانات و خام نفت پاالیشی یزحهای
بگیرند.خودبهیربیشتسرعتحهارطتاشودگزارربماهانهحداقلجلساتایناستیرضرو

جنوبی"آدیش"پاالیشگاه
فی طزپیشرفت جنوبیریکی آدیش پاالیشگاه ط67ح این مالی، تامین روند تدوام با و است سالردرصد پایان تا ح

بهرهبردارجا به طری این از میرسد.یکی طری شرحها، است. جنوبی آدیش پاالیشگاه گارح میعانات پاالیش یزکت
داد.انجامملیتوسعهصندوقیقرطازراخودمالیتامینسیراف،مجتمعحهایرطسایربرخالفجنوبیآدیش

آخ فیرطبق پیشرفت اطالعات، طزین این حدودریکی ط67ح نخستین میرسد نظر به و است پاالیشیردرصد ح
میشود.افتتاحیرجاسالپایانتاوسیزدهمدولتدرکهبودخواهد

جنوبی آدیش پروژه اجرای برای شده پیشبینی مشکالتی570سرمایه با میکنم پیشبینی که است بوده دالر میلیون
تح دلیل به ارز تخصیص نوع و روش در حداقلرکه شدیم، روبهرو آن با ه20یمها ارززدرصد تبدیل برای اضافی ینه

بخش کشور، داخل در باال تورم میزان به توجه با و است شده تحمیل پروژه حداقلربه با پروژه اضافه50یالی درصد
درزه همزمانی و است نشده اجرا پاالیشگاه پروژه موازات به دیگر پاالیشی پروژههای که آنجا از و میشود روبهرو ینه

ه نتیجه در ندارد، وجود هزاجرا اضافه صددرصد نخست شرایط به نسبت حداقل جانبی تأسیسات خواهدزینه ینه
بر بالغ رقمی پروژه برآورد و ش500داشت بود، خواهد دالر شرمیلیون یک جنوبی آدیش خصوصیرکت صددرصد کت

ش هیچ به نیز سرمایهگذارانش و بزراست حقیقت در و نیستند وابسته دولتی خصوصیرگترکت بخش پاالیشگاه ین
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است.کشورساختحالدر
روزانه جنوبی آدیش پاالیشگاه گا60خوراک میعانات بشکه فاززهزار در آن تولیدی فرآوردههای عمده و بود خواهد ی

نفتا،39نخست بشکه الپیجی،3000هزار و3000بشکه سفید نفت انتظار14800بشکه و بود خواهد گازوئیل بشکه
برسد.اتمامبه1401سالپایانتاجنوبیآدیشپاالیشگاهپروژهمیرود

بز با جلو روبه و مؤثر اقدام یک در نفت وزارت سیزدهم, دولت پیگیرگزاردر مورد در فصلی جلسات طری هایری ح
بز گرههای کردن باز توان جلسات این میرسد نظر به است، کرده اقدام آنها مشکالت حل و پتروپاالیشگاهها گیرقانونی

ط براز که میدهد نشان بررسیها باشد. داشته خصوصی بخش تسرگزارحهای در بسزایی نقش جلسات این یعری
ادا ارامور در باشد,ری داشته را مختلف های بززگان پروژهای این پیشبرد اساسا معاونتهایریرا از یکی توسط گ

کا تشکیل و ملی عزم یک تأثیر پیشرفت این و میرود جلو نفت سایرروزارت ارشد مدیران حضور با ویژه گروه
است.نیزوزارتخانهها

ش برخی طرکارآمدی پیشرفت در نیز طرکتها مثال طور به است. بوده موثر دورحها از بعد الوان پتروپاالیشگاه ح
است.پایانروبهآناولیهمطالعاتسال

اتخاذ و گذشته عبرتهای و تجربهها از استفاده با که دارد وجود رییسی اهلل آیت دولت نفت وزارت از انتظار این
بردارد.پتروپاالیشگاههااحداثحوزهدرمهمیگامبتواندکزرتمیژاسترات
پیام/انتهای

)۰۸:۰۷-۰۱/۰۳/۰۲(میشودانجامالکترونیکیصورتبهقزویننفتکترشخدماتدرصد۹۰

ش مدیر - ایرنا - حدودرقزوین اکنون هم گفت: قزوین منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ش۹۰کت این خدمات از درخواستردرصد از کت
میشود.انجامالکترونیکیصورتبهنفتیفرآوردههایپخشفروشتا

ش این اصلی رسالت داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز مسعودی اهلل تورلطف و فروش یعزکت
مشت به خدمات ارایه ایم کرده تالش منظور همین به و است نفتی های شود.رفرآورده انجام الکترونیکی صورت به یان

مشت درخواستی مختلف های حوزه در خدمات این ارایه برای هایی سامانه منظور همین به داد: ادامه طراحیروی یان
باشد.موجودنیازهایپاسخگویبتواندتمامترهرچهسهولتباتاشدهیزانداراهو

سدف سامانه مثال عنوان به کرد: خاطرنشان مسوول نفتی(این های فرآورده به ایران) نفتی های فرآورده درخواست
صحت و هویت احراز و بررسی از پس که شده داده اختصاص ها بخش سایر و معادن و صنایع کشاورزان، خانوارها،

کند.میپیدااختصاصسوختسهمیهمیزانکنندگان،مصرفدرخواستسنجی
افزا نرم های سامانه وی، گفته مرربه فروش کشاورزی بخش جزء کنندگان مصرف شناسایی فروشزی، و باک ی،

است.خودمتقاضیانبهکترشالکترونیکیتسهیالتدیگرازنفتیهایفرآورده
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کرد: خاطرنشان متولیمسعودی های سازمان به مربوط های استعالم همراه به سوخت متقاضان هویتی های استعالم
کشاور و صمت جمله میزاز انجام متقاضیان سوی از سوخت درخواست زمان در بالفاصله و بوده برخط صورت به ی

اضافه به پلیس دفاتر در و الکترونیکی صورت به نیز سوخت کارت به مربوط امور تمامی همچنین و می۱۰شود ارایه
گردد.
قزویناستاندرقاچاقسوختلیترهزار۳۳۱کشف

ش قاچاقرمدیر سوخت کشفیات میزان گذشته سال طی شد: یادآور قزوین منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
است.بودهگازنفتنیزلیترهزار۲۷۴وسفیدنفتآنلیترهزار۵۷کهبودلیترهزار۳۳۱بربالغاستاندر

فعالیت به اشاره با با۵۹وی جی ان سی سوخت عرضه نا۳۶۸جایگاه موقعیتزعدد به توجه با داشت: اظهار ل،
با آن زمینی ارتباطی و قزوین اکنون۱۱شاهراهی هم کشور، و۹۲استان هزار یک با مایع سوخت عرضه ۸۲جایگاه

هستند.راهیبینمسافرانوشهروندانبهرسانیخدمانیمشغولاستانسراسردرلزناعدد
تص ازرمسعودی بیش گذشته سال کرد: ط۴۸۲یح از گاز نفت لیتر تورمیلیون سوخت عرضه های جایگاه وزیق شد یع

ندارد.مشکلیخودنفتیانبارهایدرسوختمطمئنذخیرهلحاظبهقزویناستانخوشبختانه

)۰۸:۱۷-۰۱/۰۳/۰۲(میرسدمردمدستبهالمثنیسوختکارتهایآیندهماهدوتایکظرف

ش عامل تاخیرمدیر سوخت کارتهای آینده ماه دو تا یک ظرف گفت: ایران نفتی فراوردههای پخش و پاالیش ملی شدهرکت صادر المثنی ی
میرسد.صاحبانشدستبهو

ساال خبرجلیل خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در المثنیرگزاری سوخت کارت صدور تاخیر دالیل از یکی ، سیما و صدا ی
ش گفت: و کرد اعالم تراکنشها و اشخاص سوخت کارت اطالعات نبود چالشیررا عمومی نقل و حمل بخش در کت

المثنی جدید کارتهای به آنرا بتوان تا نداشت وجود کارتها سوخت موجودی شخصی خودرهای حوزه در اما نبود،
داد.انتقال

سا شخصی فرایند اکنون هم گفت: شده برطرف مشکل اینک هم اینکه به اشاره با اطالعاتزوی و شده فعال ی
است.شدهگرفتهسوختکارتهایتراکنشهایواشخاص

ش عامل افرادرمدیر اینکه بیان با ایران نفتی فراوردههای پخش و پاالیش ملی دزکت نوبت صف در کارتریادی یافت
روزانه افزود: هستند المثنی به40تا30سوخت آینده ماه دو تا یک ظرف که میشود صادر المثنی سوخت کارت هزار

رسید.خواهدصاحبانشدست

میشودانجاملکترونیکیاتصوربهقزویننفتکتشرخدماتصددر۹۰ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۰۹-۰۱/۰۳/۰۲(اردبیلدرCNGجایگاههایبهگازمکعبمترمیلیون231یعزتو

ش ازرمدیرعامل بیش تحویل از اردبیل استان گاز سوخت231کت جایگاههای به طبیعی گاز مکعب متر گذشتهCNGمیلیون سال در استان
داد.خبر

تو به اشاره با اسماعیلی جایگاههای231یعزسردار به گاز مکعب متر گازCNGمیلیون میزان این از گفت: استان
از بیش شه210تحویلی، داخل جایگاههای به مربوط مکعب متر ازرمیلیون بیش و به21ی مربوط مکعب متر میلیون

میباشد.راهیبینجایگاههای
ش عامل رویکردرمدیر گفت: و کرد تاکید هوا آلودگیهای کاهش در طبیعی گاز بارز نقش به اردبیل استان گاز کت
جایگ در آلودگیهایزدولت کاهش بر عالوه قطعا نقل و حمل صنعت در فسیلی سوختهای جای به طبیعی گاز ینی

بنز واردات کاهش که است داشته همراه به کشور برای را متعددی فواید محیطی هزیست کاهش دولتزین، ینههای
میباشد.حرطاینفوایداینازنمونهای...ونقلوحملبخشدر

حاضر حال در میگوید: توCNGجایگاه69اسماعیلی امر در استان تعدادزدر این از که دارند فعالیت گاز جایگاه23یع
و منظوره تعداد46دو و بوده منظوره تک و26جایگاه اردبیل شهر سطح در استان43جایگاه نقاط سایر در جایگاه

تو زمینه در استان، در سوخت جایگاههای تعداد به توجه با که هستند حالزفعال در خودروها به گاز تحویل و یع
سوخت جایگاههای به دسترسی و نداشته وجود مشکلی است.CNGحاضر امکانپذیر سهولت به استان نقاط اقصی در

)۱۰:۲۳-۰۱/۰۳/۰۲(ازبکستاندرینزبنتولیددرصدی3.7افزایش

داد.خبرکشورایندرمیالدییرجاسالاولماه4درینزبنتولیددرصدی3.7افزایشازازبکستانآماردولتیکمیته

خب خبرنگار گزارش افزایشرگزاربه از ازبکستان آمار دولتی کمیته تاشکند، در فارس بن3.7ی تولید درزدرصدی 4ین
داد.خبرکشورایندرمیالدییرجاسالاولماه

طی ازبکستان گزارش، این اساس سال4بر گذشته و382میالدی،2022ماه بن300هزار بهزتن است. کرده تولید ین
است.کردهپیداافزایشدرصد3.7میالدی2021سالمشابهمدتبهنسبتینزبنتولیدکلیطور

سال ژانویه ماه و97میالدی2022در بن800هزار فوزتن ماه در و98یهرین، بن200هزار مارسزتن ماه در هزار92ین،
است.شدهتولیدینزبنتن700وهزار93یلرآوماهدرین،زبنتن600و

ن ازبکستان در بنرامروز لیتر یک اکتانزخ معادل80ین و6درصد، (500هزار ازبکی نتسن59صوم لیترر)، یک خ
اکتانزبن معادل92ین و9درصد، (100هزار ازبکی نتسن81صوم بنر)، لیتر یک معادل95کتانآینزخ هزار10درصد

است.)تسن95(ازبکیصوم600وهزار10گازوئیللیتریکخرنو)تسن90(ازبکیصوم
حپیام/انتهای
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)۱۱:۱۱-۰۱/۰۳/۰۲(خاشزاهدان-محوردرقاچاقکشسوختکشندهدستگاه2توقیف

توقیف از بلوچستان و سیستان انتظامی حامل2فرمانده کش سوخت کشنده خاش60دستگاه – زاهدان محور در قاچاق گازوئیل لیتر هزار
داد.خبر

طاه احمد تکاورسردار یگان رزمندگان کرد: اظهار زاهدان در فارس خبرنگار با گو و گفت در امروز قراری وری عملیاتی گاه
ط اجرای راستای در استان پلیس "عمار" کنترانتظامی حین ملی های سرمایه و سوخت قاچاق با مقابله خودروهایرح ل

شدند.کومشکنفتکشکشندهدستگاه2به"زاهدان-خاش"مواصالتیمحوردریرعبو
ها آن از بازرسی در خودروها، کردن متوقف از پس مأموران افزود: خا60وی و قاچاق گازوئیل لیتر چرخهرهزار از ج

کردند.کشفیعزتوقانونی
دستگی به اشاره با بلوچستان و سیستان استان انتظامی قضائی،2یرفرمانده مراجع به ها آن معرفی و متخلف فرد

تأثیر قاچاق، پدیده اینکه بیان با و تاکید نفتی های فرآورده و سوخت قاچاق با مقابله در استان پلیس جدی برعزم
دهند.قرارپلیساختیاردر110تماسباراخوداطالعاتواخبارخواستشهروندانازداردکشوراقتصادبرمخربی
3139پیام/انتهای

)۱۱:۲۷-۰۱/۰۳/۰۲(نداردوجودینزبنتامینبرایکمبودی

ش بنرمدیرعامل تامین برای کمبودی هیچ حاضر حال در گفت: نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی بایدزکت اما ندارد وجود کشور در ین
شود.انجاممصرفیترمدی

ساال گفترجلیل در بنوی تامین در عواملی چه اینکه درباره ایسنا، با اینزگو کرد: اظهار موثراند، کشور داخل در ین
است.گذاررتاثیمهمایندرنیزنقلوحملشرایطاینبرعالوهدارد،خودروهاکیفیتوعرضهبهبستگیمساله

پا به تبدیل شهرها کالن اینکه بیان با کهروی همانطور گفت: است، عمده چالش یک مساله این و اند شده کینگ
ط خودرو سارواردات کیفی باید شده موضوع مصرفزح که کیفیت با خودروهای بگیرد، قرار توجه مورد نیز خودروها ی

شود.توجهنیزهاآنینیزجایگبحثوفرسودهخودروهایموضوعبهبایداینکهضمنکنیمواردرادارندپایینی
ش تارمدیرعامل به نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی بنزکت قیمت تغییر درباره نیز قیمتزگی گفت: ایسنا به ین

بنزبن با ارتباطی مساله این و نمیکند تغییر یارانهها نظام اصالح راستای در تغییر با شرایطزین در داشت. نخواهد ین
ن تغییر برای برنامهای و صحبت بنرفعلی مطزخ بنرین قیمت است، نشده نمیکندزح تغییر یارانهها نظام در تغییر با ین

داشت.نخواهدینزبنباارتباطیمسالهاینو
بنرساال اینکه بیان با توزی قیمت تغییر بدون تغییزین و شد خواهد توریع نحوه در بنزی عرضهزیع جایگاههای در ین

بن قیمت کرد: اظهار شد، نخواهد ایجاد یارانهایزسوخت بن1500ین و همچنانزتومان نیز آزاد خواهد3000ین تومان
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بود.
تغیی هیچ و بود خواهد سابق روال مانند رسانی سوخت سیستم اینکه بر تاکید با است،روی نشده ایجاد برنامهها در ی

این باید کردند مشاهده موردی مردم اگر و هستند قبلی های قیمت با سوخترسانی به موظف جایگاهها کرد: اظهار
سامانه به را تغیی09627موضوع عنوان هیچ به دهند. قیمتهارگزارش در برایری نیز برنامهای هیچ و داد نخواهد خ

ندارد.وجودمسالهاین
پیامانتهای

اقتصادآنالینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۱۴-۰۱/۰۳/۰۲(ندارندسوزگانهودخودرویتولیدبهتمایلیخودروسازان

د خودروهای تولید به تمایلی خودروسازان متاسفانه گفت: جی ان سی صنفی انجمن آنهاوعضو تولیدات از اندکی تعداد و ندارند سوز گانه
است.سوزگانهود

خب خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در گلزار محمدرضا خودروهایرگزارآقای ایتکه با خودروسازان افزود: سیما و صدا ی
راود سوز د30تا20گانه جداگانه یارانه دولت از کردن گازسوز بابت و میفروشند گرانتر تومان میکنند،رمیلیون یافت

میکنند.سوزگانهودراتولیداتشانازاندکیبسیارتعداداما
اند شده تایید کیفیت نظر از میروند بکار معتبر مراکز در خودروها شدن سوز گاز برای که قطعاتی همه کرد: اضافه وی

هستند.استانداردملیسازمانمجوزهایدارایو
ش گفت: باالترگلزار جی ان سی صنعت در فعال دارندرکتهای تولیدی قطعات زمینه در را کشور استانداردهای ین

گواهینامههای دارای دارایECR110وISO15500و خودروها کردن سوز گاز برای نیاز مورد قطعات همه هستند،
هستند.الزماستاندارهای

د خودروی هر برای کرد: تاکید جی ان سی صنفی انجمن چنانچهوعضو و میشود صادر بازرسی گواهی یک سوز گانه
مخا همچنین نمیدهد، را گواهی این صدور اجازه استاندارد ملی سازمان نماینده باشد، استاندارد فاقد نزقطعهای

هستند.استانداردداراینزمخاانواعهمهودارندقراراستاداردملیسازماننظارتتحتبشدتنیزجیانسی

دنداروجودینبنزتامینایبرکمبودیایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۳:۰۵-۰۱/۰۳/۰۲(یربختیاوچهارمحالاستاندرخصوصینفتپاالیشگاهنخستیناحداث

شه شهرستان مردم طرنماینده نخستین سامان، و بن شهرکرد، خصوصی نفت پاالیشگاه پترو بختیارح و چهارمحال استان در آمادهرکرد ی
است.زنیکلنگ

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا بختیاری و چهارمحال طرکز این ساخت افزود: راستینه احمد ، سفرری با همزمان ح
میشود.آغازسامانشهرستانصغیرشورابروستایدرهکتار300مساحتبهزمینیدراستانبهجمهوررییس

ط وی، گفته شهربه نفت پاالیشگاه پترو بردارح بهره و ساخت مرحله دو در اجرا تا شروع فرایند از حدودرکرد برای ی
میشود.ایجاداشتغالزایینفرهزار10

شه شهرستان مردم حدودرنماینده افزود: سامان و بن ط10کرد، این جانمایی و اخذ از سالرسال دو در که میگذرد ح
و خوراک تامین مجوزات اخذ با کمتزاخیر با محیطی خواهدریست کلید استان در سبز صنعتی عنوان به آالیندگی ین

خورد.
تمام گفت: راستینه طزاحمد اجرای برای الزم ساختهای چهارمحالریر استان در گذار سرمایه جذب و صنعتی حهای

است.فراهمیربختیاو
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یرخبپایگاه

)۱۸:۴۰-۰۱/۰۳/۰۱(یابدمیافزایشقشمهواپیماییسوخترسانیظرفیتوتجهیزات

تماشاگران از شایسته میزبانی باهدف هواپیماها سوخترسانی ظرفیت و تجهیزات افزایش برای آمادگی از قشم آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
داد.خبرمنطقهایندرقطر2022جهانیجام

ف گزارش سوختگیربه کل اداره رییس با دیدار جلسه در الهی فتح افشار اظهاررینا، همراه، هیات و کشور هواپیمایی ی
هستیم.قطر2022جهانیجامتماشاگرانازشایستهمیزبانیبرایالزمهایبینیپیشانجامحالدرداشت:

ظرفیت افزایش کنار در رسان سوخت تجهیزات افزایش گفت: قشم فرودگاه المللی بین ظرفیت به اشاره با الهی فتح
سا مدیزذخیره برای ما های برنامه از بخشی قشم، المللی بین فرودگاه در هواپیمایی سوخت تماشاگرانری میزبانی یت

است.رویداداین
ب به کمک ستاد شد: یادآور همچنین قشم آزاد منطقه سازمان جرگزارمدیرعامل در نیز قطر جهانی جام قشمزی یره

شود.میتشکیل2022جهانیجامفوتبالمسابقاتتماشایبرایورودیگردشگرانازشایستهمیزبانیباهدف
سوختگی کل اداره رییس قشم، آزاد منطقه سازمان مدیرعامل حضور با جلسه این است؛ کشور،رگفتنی هواپیمایی ی

ط شرمعاون توسعه و شرح رییس ایران، نفتی فرآوردههای پخش نمایندهرکت قشم، نفتی فرآوردههای پخش کت
شد.گزارربقشمبینالمللیفرودگاهمدیرعاملوبرنامهوبودجهسازمان

)۰۰:۰۱-۰۱/۰۳/۰۲(انسانینیرویحوزهدربندرعباسنفتپاالیشکترشبینظیرعملکرد

ش مدیرعامل نامور شردکتر تمام حذف از بندرعباس نفت پاالیش پیمانکارکت اینکهرکتهای خاطر به گفت و داد خبر مجموعه این در ی
کردهایم.حذفرایرپیمانکاکتهایرشتمامبرودبینازشغلیامنیتخصوصدرانسانینیرویدغدغههای

ش مدیرعامل نامور هاشم نفت،ردکتر بینالمللی نمایشگاه ششمین و بیست درحاشیه بندرعباس نفت پاالیش کت
خب پایگاه با اختصاصی یکگفتگوی در تهران پتروشیمی و پاالیش نفترگاز، نمایشگاه اینکه به اشاره با نفت نبض ی

ش برای خوب فرصتبسیار دیدریک درمعرض را خودشان توانمندیهای بتوانند که است خارجی و داخلی کتهای
باآخ کشور نفت صنعت مدیران نمایشگاه این در گفت: دهند قرار شربازدیدکنندگان ظرفیت و توانمندی کتهایرین

ش ویژه به نمایشگاه در شرحاضر از را استفاده حداکثر میتوانیم ما آشنامیشوند. ایرانی بنیانرکتهای دانش کتهای
یم.رببسازندهطراحوکتهایرشو

ومهمت کشور نفت صنعت در انسانی نیروی اهمیت خصوص در نامور درردکتر زمینه این در گرفته صورت اقدامات ین
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پیمانکارش نیروهای اینکه بهخاطر گفت: بندرعباس نفت پاالیش نداشتهرکت خود شغل بابت از نگرانی و دغدغه ی
تمامش پیمانکارباشند شرکتهای در را قراردادری صورتمستقیم به نیروها با و کردیم حذف بندرعباس نفت پاالیش کت

باشند....داشتهیریبیشتربهرهوپاالیشگاهایندرانسانینیرویشدهباعثموضوعاینبستیم.
فرمایید.مالحظهرامصاحبهفیلمگفتگواینجزئیاتازگاهیآبرای

قیمتارزانیبهربطیسوختباالیمصرف/شد؟خواهدچهینزبنقیمتسرانجامشد؛بررسی24اقتصادباگوگفتدر
)۰۹:۳۱-۰۱/۰۳/۰۲(ندارد

خصوصیسا بینالمللی رویداد نخستین همایش در جمهور رئیس شنبه روز تصمیمهایزاظهارات است «قرار اینکه بر مبنی ایران اقتصاد در ی
بگی مجارسختی فضای در گستردهای بازتاب قیمتزیم» افزایش احتمال به را جمهور رئیس صحبت این کاربران، داشت. رسانهها از برخی و ی

کند.پیداافزایشینزبنقیمتنیستقرارکهشدگفتهوردصحبتهااینامادانستند،مرتبطینزبن

بهاد24اقتصاد علی بنر- قیمت افزایش خبر رد با ایرنا با گفتگو در دولت سخنگوی «منظورزیجهرمی، است: گفته ین،
خصوصیسا اقتصادی، سخت تصمیمات گرفتن از جمهور بنزرئیس قیمت افزایش نه بود خواران رانت با مبارزه و ینزی

انر حاملهای دیگر بنژیا قیمت افزایش برای برنامهای حتی یا تصمیم هیچگونه دولت فراوردههایزی. سایر یا ین
ندارد.»وجودنفتی

بن قیمت افزایش خبر رد وجود انرزبا حاملهای قیمت افزایش برای دولت تصمیم به همچنان کاربران اصرارژین، ی
دهند.میمانورآنرویودارند

درخصوص زمزمهها به اشاره با اقتصاددان افقه» کند«مرتضی استفاده کاالها برخی قیمت اصالح تجربه از دولت
بن قیمت افزایش اقتصادزاحتمال به که24ین کاالها از برخی قیمت اصالح از پس دولت میکنم تصور من گفت:

دیگ اقدام داشت همراه به خانوارها برای هم را سنگینی اینرتبعات از دولت قطعا ندهد. انجام را آن به مشابه ی
داد.نخواهدانجامرایردیگاصالحاتومیکنداستفادهتجربه

طرفداران عمدتا که اقتصادی اصالحات وقتی گذشته دهه سه تجربه به توجه با کردهام اشاره بارها من افزود: وی
مط آزاد زمانیراقتصاد میکنند نخواهندرح مثبتی اثرات تنها نه باشد نشده انجام آن نیاز پیش اصالحات که بدهد خ

بود.خواهدآنمنفیبسیاراثراتشاهداقتصادشرایطآندربرعکسبلکهداشت
بست و فضا یک در که اقتصاد اصالحات که میدهد نشان گذشته تجربه داد: ادامه دانشگاه استاد تولیدیراین ضد ی

بود.خواهدمردمتودهیانزبهباشدتوسعهایضدو
مط را آن آزاد اقتصاد طرفداران که اصالحاتی از یکی کرد: اظهار استرافقه پنهانی یارانههای همین مسئله میکنند ح

بن مثل دولتی خدمات به بزکه آب، برین، آب، گرانی شاید که باشیم داشته توجه باید ما میگیرد. تعلق گاز و ورق ق
بن قیمت افزایش اما باشد، نداشته دنبال به جدی واکنش تاثیزگاز دلیل به میتواندرگذارین دارد جامعه در که باالیی ی

باشد.داشتهدنبالبهراجامعهواکنش

انسانینیرویهحوزدرعباسبندرنفتالیشپاکتشربینظیردعملکرنفت:نبض|خبرخبرادامهادامه
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بن مصرف میزان به اشاره با اقتصادی کارشناس بنزاین مصرف اگر بدانیم باید ما گفت: کشور در باالزین کشور در ین
بن ارزانی دلیل به الزاما باخودروهایزاست مقایسه در که میسازد خودرویی خودروساز وقتی نیست، درصدی5ین

بن15وارداتی، مصرف بیشتزدرصد بنرین مصرف افزایش از بخشی پس برود، باال مصرف که است طبیعی دارد ینزی
بن قیمت افزایش با که باشیم داشته توجه باید برمیگردد. خودروساز هزبه مصرفکننده اززین برخی ناکارآمدی ینه

میدهند.راآنینهزهمردمتنهاشودانجاماصالحاتیدالیلیچنینباباشدقراراگربنابراینمیدهند؛رامدیران

)۱۶:۳۷-۰۱/۰۳/۰۱(شدکشوراجتماعیمسئولیترتبهینرباالتحائزبندرعباسنفتپاالیش

پایدارش و اجتماعی مسئولیتهای جایزه دوره چهارمین در بندرعباس نفت پاالیش تندیسرکت کسب به موفق کشور اقتصادی بنگاههای ی
شد.دورهایننشانینرباالتعنوانبهاجتماعیمسئولیتهایپالتین

از آنالین ایران خبرنگار گزارش پایدابه و اجتماعی مسئولیتهای جایزه دوره چهارمین آیین در بنگاهربندرعباس؛ ی
ا برای و تهران سیمای و صدا همایشهای سالن در که کشور اقتصادی مسئوالنهرهای کارهای و کسب به نهادن ج

اررب و بومی المللی، بین استاندارد شاخصهای اساس بر شد، شزگزار گرفته، صورت های نفتریابی پاالیش کت
ش عنوان به معرفی با داوران نظر با پایداربندرعباس دهی گزارش پالتین تندیس و لوح برتر، (رکت دGRIی را یافتر)

کرد.
باالت پالتین تندیس است پایدارگفتنی و اجتماعی مسئولیتهای جایزه سطح استرین کشور اقتصادی های بنگاه ی

ش شرکه نخستین عنوان به و اجرایی اقدامات به توجه با بندرعباس نفت پاالیش بهرکت موفق نفت صنعت در کت
شد.آنیافترد

ش معرفی هدف با که اجتماعی مسئولیتهای جایزه دوره چهارمین درردر ایرانی موفق های نمونه و پیشرو های کت
و اجتماعی مطالبات به دهی پاسخ و شفافیت اجتماعی، مسئولیت توسعه و بزترویج محیطی شد،ریست ۷۰گزار

داشتند.حضورپتروشیمیوپاالیشمعدنی،فوالدی،مختلفصنایعدرسرآمدوگربزبنگاهوکترش
گ،ش داواران هیئت اعالم اساس وربر شده ارائه گزارش در نظیر بی انسجام دلیل به بندرعباس نفت پاالیش کت

پایدا دهی گزارش در المللی بین های شاخص کامل گزارشرپوشش در نوین فصلی اجتماعی، های مسئولیت و ی
پایدا ملیردهی جایزه همایش چهارمین پالتین تندیس و لوح اساس این بر و گذاشت ظهور منصه به را کشور ی

پایدا و اجتماعی های مدیرعاملرمسئولیت نامور هاشم به دوره این ویژه جایزه عنوان به کشور، اقتصادی های بنگاه ی
شد.اهداءبندرعباسنفتپاالیشکترش
شزار اجتماعیریابی مسئولیتهای استاندارد با مطابق جشنواره این در حضور برای بندرعباس نفت پاالیش کت
)ISO26000دهی گزارش و (GRIکا سازمان، و حاکمیت حوزه کاردر فعالیت و محیطرکنان ، جامعه توسعه یست،زی،

شد.انجاممنصفانهکاروکسبوشهروندیحقوقکنندگان،مصرفویانرمشتبهمربوطمسائل

دندارقیمتانیارزبهربطیسوختالیبامصرف/شد؟خواهدچهینبنزقیمتانجامسر:۲۴اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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مشا است ازرگفتنی بیش ارزش به کرونا شیوع اوج زمان در همدلی و مواسات رزمایش در یال،رمیلیارد۲۳کت
هرم پزشکی علوم دانشگاه به مالی مدیزمساعدت برای بیمارگان ارزشریت به کرونا اهداءرمیلیارد۱۰۰ی یال،

تخصصی۲۰۰ بیمارستان ساخت استان، درمان حوزه به کامل ملزومات با بیمارستانی کودکان۹۰تخت تختخوابی
مشا استان، ورزشی های تیم از مالی های حمایت عالیربندرعباس، آموزش مجتمع دختران خوابگاه ساخت در کت

تا شهر ارتباطی جاده دوم باند احداث روستایزمیناب، در فرهنگی و ورزشی مجموعه اهداء و ساخت بندرعباس، به یان
خونس بارغین روستای در ورزشی مجموعه ساخت کارچاهو، مجموعه ساخت شیمی،رخ، مهندسی آزمایشگاهی و گاهی

هرم دانشگاه عمران و آموزشیزمکانیک مجتمع اهداء و تجهیز ساخت، جابجایی۱۲گان، و انتقال ، بندرعباس، در کالسه
آلوده، غیر و مناسب مکانی به احمد جمال روستای شهکامل مناطق و همجوار صنایع به بحرانرکمک بروز زمان در ی

است.پیرامونیجامعهتوسعهحوزهدربندرعباسنفتپاالیشکترشاقداماتازبخشو....

روزبرداشتبانک،خودرویرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۲۹-۰۱/۰۳/۰۲(سبزصنعتبهآنشدنتبدیلواصفهانپاالیشگاهمحیطییستزهایپروژه

ش شرمدیرعامل این گفت: اصفهان نفت پاالیش ازرکت بیش گذشته سالهای در های1/4کت پروژه برای دالر میلیارد
سا محیطزبهینه حفظ جهت در همگی که هزی است، جازیست سال در کرده. برنامهرینه با نیز صورتزیری های ی

هستیم.افزودهارزشزنجیرهدرکترححالدرآیندهسال20وسال5رویکردباگرفته
قدی محسن استانداردهایردکتر به دستیابی و پتروپاالیش صنعت کار و کسب توسعه با افزود: محیطی،زی یست

محیط دوستدار محصوالت یوروزتولید استانداردهای مطابق و ایران5و4یست اعتالی و پایدار اقتصاد جهت در ،
داشت.برخواهیمبلندیهایگاماسالمی

ش جمله از صنایع جدی تهدید عنوان به آب مصرف موضوع به داشت:روی اظهار و کرد اشاره اصفهان نفت پاالیش کت
حال در یا و شده انجام مختلفی های پروژه آب، صادرات حتی و قوت نقطه به تهدید تبدیل هدف با زمینه این در

ملی پروژه ایران، در بار نخستین برای است. شهزانجام فاضالب از صنعتی استفاده و تصفیه محیطی درریست ی
شررش (آب منابع مصرف کاهش رویکرد با اصفهان نفت پاالیش ظرفیتبکت با اندا750) راه درساعت مکعب یزمتر

مدت ظرف پروژه این ه24شد. صرف و برزماه بالغ ای ش100ینه محل در تومان اصفهانرمیلیارد نفت پاالیش کت
است.شدهانجام

دیگررقدی های فعالیت به ادامه در شزی این محیطی پیگیریست کرد: اشاره فاضالبرکت تصفیه پیش واحد احداث ی
هیب کولینگ ساخت سنجی امکان اولیه مطالعات انجام شهر، دررشاهین آب جوئی صرفه میزان محاسبه که یدی

هیب حدودرکولینگ در میزان55یدی به ) با1714درصد زمان مدت و سال) در مکعب متر بهزمیلیون آن سرمایه گشت
واحد10.5میزان احداث بود. خواهد باZLDسال جهت واحدزدر تولیدی پساب از کامل استفاده و براساسROیابی

شدکشوراجتماعیمسئولیترتبهینالترباحائزعباسبندرنفتالیشپاآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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واحد احداث پروژه شده، انجام باHEROمطالعات واحد راندمان و بازدهی افزایش منظور خروجیزبه اساس (بر یافت
با شوزمطالعات آبهای آبریابی به نیاز قطع آب، کنونی مصرف نیمه از بیش کاهش به منتج ها پروژه این اجرای .(

شه مجموعه نیاز مورد آب تأمین درچه، انرررسانی پروژهژک کنار در میگردد. آب صادرات فرصت ایجاد نهایت در و ی
ش پوندهای تمام شدن خشک و مشعل حذف با همچنین و شده ذکر یکرهای به آینده سال دو تا پاالیشگاه این کت،

شدخواهدتبدیلسبزصنعت

سبزصنعتبهآنشدنتبدیلواصفهانالیشگاهپامحیطییستزهایپروژهملی-آنالین:اقتصاد|خبرخبرادامهادامه
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