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)۱۳:۵۰-۰۱/۰۳/۳۰(بندرعباسدرقاچاقسوختلیتر60،000باکامیون2توقیف

.شدضبطوکشفقاچاقگازوئیللیتر60،000کامیوندستگاه2ازبازرسیدرعباسبندرشهرستانانتظامیمامورانضربتیتالشبا

خب گزارش هرمرگزاربه از برنا ایسینزی انتظامی پاسگاه مأموران : گفت ، بندرعباس شهرستان انتظامی فرمانده ، گان
ط سوخت و کاال قاچاق با مقابله راستای پاکساردر ضربتی حوزهزح سطح در را قاچاق به آلوده محالت و نقاط ی

کردند.اجرااستحفاظی
دولتیا "تیمور طرسرهنگ این اجرای در مأموران افزود: ، حوزهری" در هدفمند آشکار و پنهان های زنی گشت با ح

مخا و بشکه در سوخت تخلیه حال در تانکر کامیون دودستگاه به کهزاستحفاظی شده عمل وارد بالفاصله و برخورد ن
شدند.یرمتوامحلازمنطقهموقعیتازاستفادهوخورهاکردنرهابامأمورانمشاهدهباقاچاقچیان

گمردولتیا پلمپ دارای که کامیون دو هر شد مشخص گرفته صورت بررسی با : داد ادامه ترفندری با رانندگان بودند ک
د کردن باز با پلمپ فک بدون جمعارخاصی ها خودرو از بازرسی در کردندکه می سوخت تخلیه به اقدام تانکر یچه

خصوص60 این در و وضبط کشف قاچاق گازوئیل لیتر مراحل2هزار سیر جهت پرونده تشکیل با و دستگیر متهم
شدند.معرفیقضائیمرجعبهقانونی
پیامانتهای

ساحلصبحیا،ردصبحدانا،یرخبپایگاهدیگر:منابع

جنوبیخراساندرسوختقاچاقاصلیعلتقیمتاختالفجنوبی:خراسانمنطقهنفتیفرآوردههایپخشکترشمدیر
)۱۴:۲۵-۰۱/۰۳/۳۰(است

ش مدیر - ایرنا - اختالفربیرجند جنوبی خراسان در سوخت قاچاق اصلی علت گفت: جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش کت
است.استانجرخابهنسبتداخلدرنفتیفرآوردههایفاحشقیمت

کا در دوشنبه روز مردانی قربانعلی ایرنا خبرنگار گزارش ارزربه و کاال قاچاق حوزه پیشگیرانه تدابیر و اقدامات گروه
با افزود: است وسوسهانگیز سودجویان برای استان در گازوئیل قیمت بودن نرخه پنج اینکه بیان با جنوبی خراسان
این بر عدهای که نیست سوخت کمبود بر دلیلی پس کرد پیدا افزایش هم سهمیه سوخت، جایگاههای در صف ایجاد

میزنند.دامنمسائل
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شد ارایه موجود شرایط نیامدن وجود برای راهکار قبل ماه چهار شد: یادآور وجودزوی صف، تشکیل اصلی علت یرا
دارند.یراضطراکارتکهاستجایگاههایی

ش بهرمدیر آنها تعداد که جایگاهها این داشت: اظهار جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش مورد14کت
برای اما است، شده تعبیه راهماندگان در برای کارت این که دارند وجود استان خروجی و ورودی در معموال میرسد

میشود.استفادهعموم
گزارشگی در داد: ادامه جایگاهها،15یروی این از از38روزه سوختگی2خودرو روز هر جزرجایگاه دلیلی که کردند ی

شدند.معرفییراتزتعبهونداشتهقاچاق
وارد دلیل همین به ندارند سوخت کارت قانونی لحاظ از که هستند قدیمی کمپرسیها اکثر داشت: اظهار مردانی

کنند.استفادهیراضطراکارتازتامیشوندصفها
اضطرا کارتهای طرفی از کرد: بیان تاروی بفروشد بیشتر میخواهد که است شده جایگاهدار برای درآمدی محل ی

است.مسلمحقکهدارنداعتراضماندندراهدرواقعاکهکسانیکند،یافتردیربیشتکارمزد
ش مجارمدیر فضای در شد: یادآور جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش خبزکت جمعآوری از کارتهایری ی
است.کذبیرخبکهشدهصفافزایشباعثخودمهماینکهشدهمنتشرسوختشدنگرانویراضطرا

ط اجرای ادامه در مهمتروی از را هوشمند سامانههای از استفاده و پایش منطقهای جلرح راهکارهای ازرگیوین ی
کرد.عنوانسوختقاچاق

جنوبی خراسان گفت: هم جنوبی خراسان تجارت و معدن صنعت، کل اداره کنندگان مصرف از حمایت و بازرسی معاون
کا اولویت که است ارز و کاال قاچاق مبارزه در پیشگام استانهای از پایشریکی محور سالمت کاالهای بحث در ما ی

است.شدهیزیربرنامهودقیق
تهو تعرعلی قانونی تکالیف صمت وزارت ابالغ اساس بر افزود: رهگیری و شناسه کد راستای در شده برایریف ی

بات همچون حوزهها برخی در که است اقدام دست در کاالیی ورگروههای که53ی شده اجرایی یدکی الزم از قطعه
نمیشود.مشاهدهزمینهایندرقاچاقی

بتوانیم تا شود ثبت تجارت جامع سامانه در موارد که شده اعالم کنندگان وارد و کنندگان تولید تمام به داد: ادامه وی
کنیم.یترمدیراقیمتهاقاچاقبامبارزهکناردر

قانون طبق داشت: اظهار جنوبی خراسان تجارت و معدن صنعت، کل اداره کنندگان مصرف از حمایت و بازرسی معاون
نگهدا و حمل برای دولتی و صنفی غیر صنفی اقتصادی، فعالیتهای هرتمام انبارهاری جامع سامانه در باید کاال گونه

میشود.محسوبقاچاقاینصورتغیردرشودثبت
قاچاق کاالهای عرضه سطح در گفت: ادامه در سطحزوی از فقط نمیشود تشکیل قضایی پرونده تومان میلیون پنج یر

میشود.تحویلتملیکیاموالبهویرجمعآوعرضه
پیشگی اولویتدار موضوعات اجرارشناسایی در نارساییها و موانع مشکالت، احصا استان، در قاچاق با مقابله و ی

محو با ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون در مقرر تکالیف دقیق مهمترنشدن از سوخت قاچاق دستورالعملهایریت ین
بود.گروهرکااین

جنوبیاسانخردرسوختقاچاقاصلیعلتقیمتاختالفجنوبی:اسانخرمنطقهنفتیدههایفرآورپخشکتشرمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نیوزطبسخراسان،پیامخاورستان،دانا،یرخبپایگاهفارس/شبستان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۷:۱۹-۰۱/۰۳/۳۰(ایالماستاندرجیانسیهایجایگاهافزایشلزومکرد؛تاکیدایالماستاندار

کرد.تاکیدایالماستاندرجیانسیهایجایگاهافزایشلزومبرایالمایالم-استاندار

ساال با دیدار در دوشنبه ظهر بهرامنیا حسن ، مهر خبرنگار گزارش وربه معاون شزی مدیرعامل و نفت پاالیشریر کت
و شد استان در جی ان سی جایگاههای افزایش و سوخت کیفیت ارتقای خواستار کشور نفتی فرآوردههای پخش و

بن ویژه به سوخت کیفیت ارتقای خصوص در است نیاز الزمزگفت: مساعدت استان در موجود استانداردهای با ین
گیرد.صورت

این در بیشتر تسهیالت ایجاد خواستار است کشور در گاز و نفت عظیم منابع دارای ایالم اینکه به اشاره با نیا بهرام
ش توسط اجتماعی مسئولیتهای به عمل گفت: و شد بزرحوزه بودهرکتهای استان همیشگی مطالبات از حوزه این گ

شود.ویژهتوجهبدانبایستکه
و معاون ادامه شزدر مدیرعامل و نفت مطریر خواستههای به نسبت کشور نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش حرکت

داد.مساعدقولایالماستاندارتوسطشده

)۱۷:۴۰-۰۱/۰۳/۳۰(فارسدرسوختقاچاقپرونده400بهرسیدگیفارس:یراتزتعکلرمدی

مدی تعرایسنا/فارس بهزکل امسال که کرد اعالم فارس استان حکومتی رسیدگی400یرات فارس در کل اداره این توسط سوخت قاچاق پرونده
است.شده

ساال بررغالمرضا بالغ پروندهها این متهمین افزود: جرمیلیارد300ی سوختریال این بر عالوه و شدهاند نقدی یمه
است.شدهضبطنیزمکشوفههای

تع از نقل ساالزبه فارس، مختلفیریرات ابعاد ملی، معضلی و اقتصادی نامطلوب پدیده یک عنوان به قاچاق گفت: ی
داشته دنبال به جامعه در را فراوانی پنهان و آشکار پیامدهای نفتی، های فرآورده قاچاق میان این در و گرفته خود به

است.
تمام قیمت التفاوت مابه از را کالنی منافعی ارز، قیمت رفتن باال گفت: فارس ارز و کاال قاچاق با مبارزه کمیسیون عضو

خا در آن فروش قیمت و کشور داخل در سوخت جبرانرشده تبعات موضوع این و کرده قاچاقچیان عاید کشور از ج
است.کردهتحمیلکشوراقتصادبهرایرناپذی

جنوبیاسانخردرسوختقاچاقاصلیعلتقیمتاختالفجنوبی:اسانخرمنطقهنفتیدههایفرآورپخشکتشرمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مررساال مناطق در شغلی های فرصت ایجاد وزی بیان شوم پدیده این با مقابله در موثر راهکار یک عنوان به را ی
مدی کرد: اثراضافه مولفههای دیگر از متولی، دستگاههای هماهنگی و کارآمد استریت سوخت قاچاق با مبازره در گذار

شود.انجامعاجلیاقدامآنبارابطهدربایدکه
تعرمدی یادآوزکل با فارس استان حکومتی جریرات قانونگذار اینکه تاری نقدی ارزش4یمه مکشوفهFOBبرابر سوخت

که است شده مقرر نفتی، های فرآورده قاچاق با مبارزه تشدید راستای در گفت: است، گرفته نظر در متخلفین برای را
شود.اعمالاغماضی،هیچگونهبدونها،پروندهاینمتخلفینبرایمجازاتاشد

پیامانتهای

فارسپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۴۳-۰۱/۰۳/۳۰(یزکرماستانمنطقهنفتانبارازنفتکشهزار45یرگیربا

م استان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بازکرمدیر از ازرگیری بیش جا45ی سال اول ماهه سه طول در نفتکش نفترهزار انبار از ی
داد.خبرآنجفیرحیمشهیدسردار

خب گزارش استراترگزاربه نقش به خبرنگاران جمع در امروز ظهر از بعد جمشیدی سعید اراک، از فارس نفتژی انبار یک
م استان آنجفی رحیم شهید طورزکرسردار به کرد: اظهار و کرد اشاره استان برون و درون به سوخترسانی فرآیند در ی

حدود سال510روزانه اول سهماهه طول در و از1401نفتکش وارد45بیش مختلف ظرفیتهای با نفتکش هزار
م استان منطقه نفت بازکرانبار با و شده ازرگیری مختلفی مقاصد برای ایمن شرایطی در نفتی فرآوردههای انواع ی

یدند.زوراهتمامکشور
با نفتکش تعداد این از افزود: شدهرگیروی و18ی بن102هزار فراورده حمل به اهتمام وزنفتکش گاز نفت و ین

و27 فعالیت399هزار بروناستانی و درون سطح در دیگر نفتی فرآوردههای سایر نقل و حمل امر در دیگر نفتکش
داشتهاند.

م استان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی شزکرمدیر این در شاغل نفتکشهای تعداد راری ذکر650کت دستگاه
ش پیمان تحت و مختلف ظرفیتهای در تعداد این داد: ادامه و پیمانهرکرد تک صورت به یا و نقل و حمل کتهای

میکنند.فعالیتسوخترسانیفراینددر
پیام/انتهای

آنالیناعتمادیرخبپایگاهدیگر:منابع

سفاردرسوختقاچاقپرونده400بهگیدسیرس:فاراتیرتعزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۲۱:۱۶-۰۱/۰۳/۳۰(آبادانپاالیشگاهاطالعیه

شود.هواآلودگیوخروجیگازهایمیزاننسبیافزایشباعثاستممکنپاالیشگاهتعمیر

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما تعمیراتری انجام لزوم به توجه با کرد: اعالم آبادان پاالیشگاه عمومی روابط ، آبادان کز
همشه اطالع به آبادان پاالیشگاه عملیاتی واحدهای تجهیزات از بخشی عردورهای ساعتزیان در که رساند می 24یز

مو دوشنبه این30خرروز که نمایند می اقدام الزم تعمیرات انجام به نسبت شده زمانبندی برنامه طبق ماه خرداد
شد.خواهد5شمارهمشعلازخروجیگازهایمیزاننسبیافزایشسببساعاتیبرایموضوع

کوتاهت در تعمیرات این تا کنند می تالش پاالیشگاه حداکثرمتخصصین رعایت با و ممکن زمان مسائلرین یستزی
شود.انجاممحیطی

خوزستانپیامنیوز،آبادایرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۵۳-۰۱/۰۳/۳۱(شیرازتندگویانشهیدنفتانباردرنفتکش500روزانهیرگیروباتخلیه

شیرا تندگویان شهید نفت انبار وعملیات تاسیسات وتو85گفت:زرئیس تامین عملیات حجم از انبارزدرصد از استان نفتی فرآوردههای یع
شود.میانجامشیرازتندگویانشهیدنفت

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا لیترری میلیون ده را انبار این عملیات حجم روزانه میانگین بحرانی، ،رضا فارس کز
است.منطقهعملیاتحجمدرصد85معادلمیزاناینکهکرداعالمنفتیفرآوردههایانواع

وتو تامین با فارس گفت: شیراز تندگویان شهید نفت انبار وعملیات تاسیسات روزانهزرئیس میانگین لیتر13یع میلیون
تخلیه، شامل عملیات از حجم این که است دارا را کشور سطح در سوخت مصرف چهارم رتبه نفتی فرآوردههای انواع

است.ظرفیتوتکمیلانحرافی،رگیربا
برخوردا عدم به اشاره با افزود:روی نفتی فرآوردههای انتقال خطوط از استان ط35ی از استان نیاز از یقردرصد

تو و همجوارتامین استانهای از نفتکش بوسیله ومابقی تامین شیراز بیشزپاالیشگاه روزانه میانگین وبطور میشود یع
میگیرد.صورتیرگیروباتخلیهعملیاتوشیرازترددتندگویانشهیدنفتانباردرنفتکش500از

لیتربن میلیون پنج به نزدیک روزانه که این بیان با وزبحرانی لیترنفتگاز میلیون چهار سوختهای500ین، لیتر هزار
و نفتکوره لیتر میلیون دو سفید، نفت و با150هوایی تندگویان شهید نفت انبار تاسیسات از مایع گاز تن یرگیرهزار

کرد: اظهار م70میشود، ناحیه نیاز مورد سوخت از وارسالزکردرصد تامین انبار این از شیراز شهر کالن بویژه شیراز ی
میشود.
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تص مسئول مقام نیرراین دوم سوخت تامین به توجه با سرما فصلهای در کرد نفتویح انبار در عملیات حجم گاهها
میرسد.روزدرلیترمیلیون14حدودبهتندگویانشهید

خبرشبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۱-۰۱/۰۳/۳۱(شدشارژارومیهمنطقهدرتابستانفصلسفیدنفتسهمیه

ش مدیر غربی سهمیهرایسنا/آذربایجان گفت: ارومیه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی خانوارهایرلیت300کت تابستان فصل سفید نفت ی
است.برداشتقابلبانکیهایکارتیقرطازارومیهمنطقهروستاییویرشه

ش عمومی روابط از نقل به ایسنا گزارش تمامیربه گفت: مجرد احمد ارومیه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
سهمیهرمشت نفتی مواد فروشندگان به مراجعه با توانند می باشند می طبیعی گاز علمک فاقد که شرایط واجد کین
کنند.یافتردراخودتابستانفصل

خانوارهایی از آندسته و بوده خانوارها بهداشتی گرم آب تامین بمنظور سهمیه این کرد: خاطرنشان مسئول مقام این
کنند.یزساذخیرهسالسردفصولبرایتوانندمیندارندنیازسهمیهاینبهفعالکه

تص برروی بالغ حاضر حال در کرد: شه83یح خانوار مرهزار در روستایی و فاقدری غربی آذربایجان شمال شهرهای و کز
از بیش گذشته سال مشابه زمان به نسبت که هستند گاز الکترونیکی10علمک بصورت و داشته کاهش خانوار هزار

کنند.مییافتردبانکیکارتونفتیهایفرآوردهدرخواستسامانهازراخودسهمیه
(پایی سوم و دوم مرحله سهمیه افزود: مشتزمجرد بانکی کارت در یکجا بصورت العبور صعب مناطق شدهر) شارژ کین

است.
پیامانتهای

)۱۰:۰۱-۰۱/۰۳/۳۱(شدبرچیدهایرانشهردرسوختعرضهجایگاههایطوالنیصفهای

سوخت عرضه های جایگاه بر جدی نظارت با گفت: ایرانشهر شهرستان ویژه فرماندار و بلوچستان و سیستان استاندار معاون ایرنا- زاهدان-
شد.برچیدهطوالنیصفهای

گفت در سهشنبه روز شعبانی باوعلی تنها خودروها به ایرانشهر در سوخت تحویل داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو
شد.خواهدابطالوضبطمرتبط،غیرسوختکارتواستمجازخودروهمانبهمربوطسوختکارت

گی سوخت به اقدام دیگر های کارت با که خودرویی سوخت کارت مرتبط، غیر کارت ضبط بر عالوه کرد: بیان یروی

ازشیرگویاندتنشهیدنفتانباردرنفتکش500انهروزیگیروبارتخلیهسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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شد.خواهدضبطنیزکند
تو شهرستان در نیاز مورد سوخت از بیشتر روزانه اینکه بیان با طوالنی،زشعبانی های صف علت گفت: شود می یع

سودجو و شکن قانون افراد سوی از اخالل ایجاد از ناشی بلکه نیست سوخت موقع به حمل عدم یا کمبود از ناشی
خا عرضه انگیزه به متعدد های سوخت کارت با که عمومیراست آرامش و نظم مخل و اند صف در مدام شبکه از ج

اند.شده
عرضه روند بر نظارت تشدید بر شهرستان سوخت کمیته تصمیم به اشاره با ایرانشهر ویژه فرماندار و استاندار معاون

جل ضمن اند مکلف سوخت عرضه های جایگاه گفت: گیرگیوسوخت سوخت از هایری خودرو کارت با خودروها ی
گی سوخت جایگاه در که خودروهایی مشخصات و فهرست روزه هر شهرستانردیگر، سوخت کمیته به را اند کرده ی

تمام ابطال به نسبت دقیق، و سیستمی بررسی با است موظف نیز ایرانشهر نفتی فرآوردههای پخش ناحیه و کنند ارایه
کند.اقدامشدهاستفادهمرتبطغیرهایکارت

جایگاههای مقابل در طوالنی های صف ایجاد موجب گذشته روز چند طی مرز آنسوی در سوخت قیمت افزایش
س اقدام با که بود شده بلوچستان و سیستان مرتبطرسوخت دستگاههای سوی از ها نظارت تشدید و موقع به و یع

گشت.زباجایگاههااینبهآرامش
های جایگاه گفت: سوخت عرضه های جایگاه برای شده تنظیم کار ساعات برنامه به اشاره با ایرانشهر ویژه فرماندار

رو شبانه صورت به نخلستان و ساعتزرسالت از ایرانشهر های جایگاه سایر و تا06.00ی فعالیت23.00بامداد شب
داشت.خواهند

مخا و ظرف در سوخت تحویل گفت برخوردزشعبانی عوامل با مشاهده، صورت در و است تخلف خودرو باک از غیر ن
شد.خواهداعمالسنگینجرایمو

است.نیافتهیرتغییوانجامیرجابرنامهطبقمسافرانخودروهایبهسوختتحویلروندافزود:وی
تاخیر سوخت، تحویل در نابسامانی ایجاد مسایل از یکی اینکه به اشاره با ایرانشهر ویژه فرماندار و استاندار معاون

ش از است المثنی های کارت صدور سوختردر کارت صدور خصوص در تا خواست نفتی فرآوردههای پخش کت
هر در خودرو مالک نام به سوخت کارت اصالح همچنین و هستند جدید کارت نیازمند دلیل هر به که خودروهایی

نمایند.یعرتسزمان،

)۱۰:۱۷-۰۱/۰۳/۳۱(میشودیزرواامشبتیرماهینزبنسهمیه

ایرنا- بن60تهران- سهمیه تغییزلیتر هیچگونه بدون شخصی خودروهای تیرماه تیرمارین (یکم چهارشنبه بامداد صفر ساعت کارتهایهی در (
میشود.شارژشخصیسوختهوشمند

شدچیدهبرانشهرایردرسوختضهعرجایگاههایطوالنیصفهایایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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امشب ایرنا، گزارش بن60به سهمیه وازلیتر شخصی سوخت هوشمند کارتهای به ماهانه همچنین،رین شد. خواهد یز
میشود.یزرواسوختمصرفیترمدیحرطسهمیهجدولمطابقخدماتیوعمومیخودروهایسوختسهمیه

بن جمعه،زسهمیهبندی روز صفر ساعت از سال24ین اقتصادی1398آبانماه هماهنگی عالی شورای مصوبه براساس
شد.آغازینسوززبننقلیهوسائطهمهبرایقوه،سهسران

بن سهمیه ذخیره ابتدازسقف موتورسیکلتها و شخصی خودروهای مالکان برای سوخت هوشمند کارتهای ماه6ین
ش آن، گسترش با مقابله برای اعالمشده ویژه شرایط و کشور در کرونا ویروس گسترش بهدنبال که پخشربود ملی کت

به را سقف این اطالعیهای در نفتی وا9فرآوردههای سهمیه بنابراین داد. تغییر وزیرماه شخصی خودروهای ماهانه ی
بود.خواهدذخیرهقابلسوختهوشمندکارتهایدرماه9تاحداکثرنکردن،استفادهصورتدرموتورسیکلتها

کرونا از پیش سالهای با مقایسه در نوروز ایام در کشور سوخت مصرف کرونا، محدودیت بهدلیل گذشته سال دو در
است.یافتهافزایشکشوردرینزبنمصرفمقدارکرونا،ویروسشیوعشرایطبهبودباامایافت،کاهش

ش بنرمدیران مصرف افزایش برای پیشبینی از این از پیش نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی ایامزکت در ین
روزانه میانگین به برونشه105نوروز و درون ترددهای حجم افزایش با عدد این که بودند داده خبر لیتر یرمیلیون

به کشور در کرونا کاهش از بن107ناشی مصرف رسید؛ لیتر روززمیلیون در همچنین کشور ثبت1400اسفندماه28ین با
رسید.لیترمیلیون131بهتازه،کوردیر

بن حدودزمصرف گذشته سال با مقایسه در حالی در امسال نوروز ایام در کشور از30ین یکی که یافت افزایش درصد
ورمهمت کرونا همهگیر ویروس شیوع آغاز از سال دو از پس سفرها حجم افزایش مصرف، خیرهکننده افزایش دالیل ین
است.کشوردریربیمااینشیوعمهار

آنالینایرانناطقان،خبر،اتاقتجارت،فصلفارس،اکواکونومیست،ایرانمثلثآنالین،اینتیتر،یرخبرسانهنیوز،نامهیرخبپایگاهمهر/یرگزارخبدیگر:منابع

/۰۱/۰۳(استشایعهینزبنگرانیوسوختکارتحذفاصفهان:منطقهنفتیفراوردههایپخشکترشعمومیروابط
۳۱-۱۰:۴۲(

ش عمومی روابط تصمیمیرایسنا/اصفهان هیچ و شایعه جایگاهها سوخت کارت حذف گفت: اصفهان منطقه نفتی فراوردههای پخش کت
است.نشدهگرفتهینزبنقیمتافزایشبرای

گفت در علیپور اخباروبهمن برخی کرد: اظهار اصفهان، در جایگاهداران آزاد سوخت کارت حذف شایعه درباره ایسنا با گو
مجا فضای و رسانهها بنزدر عرضه چرخه از جایگاهداران سوخت کارت حذف درخصوص عرضهزی جایگاههای در ین

نیست.بیششایعهایاستانسوخت
ت بنأوی عرضه گذشته، روال مطابق کرد: نزکید با اصفهان استان سوخت جایگاههای تمام در بهصورترین اول خ

میشود.انجامتومان3000یارانهایغیرخرنباینزبنوتومان1500یارانهای

میشودیزوارامشبماهتیرینبنزسهمیهایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بن قیمت افزایش موضوع تکذیب با تصزوی بنرین، قیمت افزایش برای تصمیمی هیچ کرد: وزیح نشده گرفته ین
نیست.حرمطهمموضوعیچنینًااساس

ش مدیر گازوئیلرهمچنین جایگاههای در سوخت کارت حذف شایعه درباره اصفهان منطقه نفتی فراوردههای پخش کت
است.تومانی600خرنباگازوئیلیافتردبهمربوطشلوغیهااینگفت:ایسنا،بهجایگاهها،برخیشلوغیو

ن گازوئیل اینکه بیان با منش گیتی نرعبداهلل دوم، نرخ گازوئیل که میکنند تصور برخی کرد: اظهار نیست، آزاد خرخ
کنند.یافتردمیتواننددارند،نیازکهمیزانهربهونیستآنبرایمحدودیتیواستآزادخرندوم،

گازوئیل داد: ادامه ن600وی این است، اضطرار شرایط در گازوئیل عنوان کشوررتحت جایگاههای برخی در گازوئیل خ
تو اصفهان تعزو کارت این باشد، فنی مشکل دچار یا و مسدود سوختش کارت رانندهای اگر و میشود شدهریع یف

است.
ش مرحلهرمدیر هر در است داران جایگاه دست که سوختی کارت گفت: اصفهان منطقه نفتی فراوردههای پخش کت
است.محدودنیزآنروزانهسقفوکردبرداشتآنازلیتر100میتواندحداقل

موضوع این بررسی طی داد: توضیح است، موجود شهرستانها در عدد یک تنها سوخت کارت این از اینکه درباره وی
کا طردر براساس رانندگان اگر که اعتقادند این بر ... و نفت راه، نمایندگان از متشکل کنند،رگروهی عمل پیمایش ح

ح با متناسب آنها سوخت طرسهمیه براساس را بار حمل اسناد اینکه مگر میشود، شارژ درکتشان پیماش یافترح
نکنند.
پیامانتهای

ایمنایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۱۳-۰۱/۰۳/۳۱(عمارگاهرقراتکاورانتوسطقاچاقسوختلیترهزار45کشف

کشف از بلوچستان و سیستان استان انتظامی فرمانده قرا45جانشین تکاوران توسط قاچاق گازوئیل لیتر درمحوررهزار انتظامی"عمار" گاه
داد."خبر–خاش"زاهدانمواصالتی

ج تکاوومرتضی یگان رزمندگان کرد: اظهار زاهدان در فارس خبرنگار با گو و گفت در امروز "رکار اجرای106ی راستای در "
شناساییرط به موفق عملیات، دو در مواصالتی، محورهای سطح در زنی گشت حین در سوخت قاچاق با مقابله ح

شدند.خاش"زاهدان-محور"درتانکردارکامیوندوتوسطسوختقاچاقمحموله
خودروهای از بازرسی در افزود: متخلف، خودروهای توقیف به اشاره با بلوچستان و سیستان انتظامی پلیس جانشین

شد.کشفبودند،کتیرشبارنامهفاقدکهگازوئیللیترهزار45مقدارشدهمتوقف
تصوج رابطهرکار این در کرد: توقیف،2یح سنگین خودروی معرفی2دستگاه قضائی مراجع به و شناسایی متخلف

استشایعهینبنزانیگروسوختتکارحذفاصفهان:منطقهنفتیدههایاورفرپخشکتشرعمومیروابطایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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شدند.
3139پیام/انتهای

)۱۱:۲۵-۰۱/۰۳/۳۱(شدشکستهایرانشهرصفهایسوخت/معضلحلبهمسئوالنجدیورود

شهرستان در که اقداماتی هستند؛ سوخت صفهای شکستن برای راهکارهایی دنبال به بلوچستان و سیستان مسئوالن استانها- گروه
است.شدهصفهاکاهشونتیجهبهمنتجایرانشهر

خب گزارش بعضرگزاربه و طوالنی سوخت صفهای تشکیل ، ایرانشهر از تسنیم کیلومتی چند ورًا سیستان استان در ی
شده؛ مردم شدید گالیه موجب اخیر هفتههای در استان این جنوب در واقع بلوچستان منطقه در ویژه به بلوچستان
تشدید بیدردسر سودهای کسب و سوخت غیرمجاز فروش هدف با سودجویان فعالیت افزایش پی در که معضلی
شهرستان در که اقدامی هستند؛ صفها این شکستن برای راهکارهایی دنبال به استان مسئوالن حاال است. شده

است.شدهصفهاکاهشونتیجهبهمنتجایرانشهر
گفت در شعبانی دروعلی سوخت طوالنی صفهای تشکیل به توجه با داشت: اظهار ایرانشهر در تسنیم خبرنگار با گو

ب پیرو و بوده کار دستور در ویژه طور به اخیر هفته در موضوع به رسیدگی موجود، شرایط از مردم گالیه و یرگزارمنطقه
د صفهای شکستن راستای در خوبی مصوبات شهرستان، سوخت کمیته عرضهرجلسه جایگاههای در سوخت یافت

است.شدهمنتجصفوفشدنخلوتبهکهشدحاصل
تو سوخت حتی و نیستیم مواجه مشکلی با سوخت کمبود زمینه در ایرانشهر در ما افزود: ایرانشهر ویژه یعزفرماندار

سودجویان فعالیت پی در اخیر روزهای مشکل شک بدون و است نیاز مورد حجم از بیشتر منطقه جایگاههای در شده
است.بیدردسرسودکسببرایسوختغیرمجازفروشانگیزهبا

جل هدف با شده مقرر اساس این بر کرد: خاطرنشان سوختگیرگیووی از اصطالحری به سوخت کارتهای با خودروها ی
سوختگی برای دیگر خودروهای یا کشور نقاط دیگر از که پسرمهاجر این از میگرفت، قرار استفاده مورد سودجویان ی

باشد.یرسوختگیبهمجازخودبهمربوطسوختکارتباتنهاخودروهر
سوختگی مشاهده صورت در اینکه بر تاکید با باطلروی و ضبط سوخت کارت غیرمرتبط، سوخت کارت با خودرویی ی

به نسبت دیگر خودروهای کارت با که خودرویی سوخت کارت غیرمرتبط، کارت ضبط بر عالوه افزود: شد، خواهد
شد.خواهدضبطنیزمیکنداقدامیرسوختگی

طور به باید جایگاهداران و شود تشدید جایگاهها در سوخت عرضه روند بر نظارت شده مصوب همچنین گفت: شعبانی
سوختگی به نسبت جایگاه در که خودروهایی لیست شهرستانرروزانه سوخت کمیته به بررسی برای را میکنند اقدام ی

کارتهای ابطال به نسبت سیستمی بررسی با شده مکلف نیز ایرانشهر نفتی فرآوردههای پخش ناحیه و دهند ارائه
کند.اقدامغیرمرتبط

عمارگاهارقرانتکاورتوسطقاچاقسوختلیترارهز45کشفس:فار|خبرخبرادامهادامه
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د بود، کرده تشدید را صفها شدن طوالنی که معضالت از دیگر یکی داشت: اظهار ایرانشهر ویژه یافترفرماندار
مخا داخل افراد برخی توسط کهزسوخت افرادی با شده مصوب زمینه این در که بود گالن یا خودرو باک از غیر ن

شود.اعمالیمهرجآنهابرایوبرخوردجدیطوربهدهندتحویلخودروباکجرخاراسوخت

)۱۲:۰۰-۰۱/۰۳/۳۱(کردستاندرجیانسیجایگاهایدرصد90یزاستانداردسا

اند.شدهیزاستانداردساکردستاناستاندرجیانسیعرضهجایگاههایدرصد90تاکنون

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما شری مدیر ، کردستان دررکز گفت: کردستان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
تاکنون استاندارد، اداره معیارهای رعایت و ایمنی مقررات به توجه شهروندان، به مطلوب خدمات ارائه 90راستای

اند.شدهیزاستانداردسااستانجیانسیجایگاههایدرصد
ن فعالیتوجهانبخش به اشاره با از54کانی بیش روزانه گفت: استان، در جی ان سی جایگاه مکعب540باب متر هزار

میشود.مصرفاستاندرجیانسی
کالیبراسیون اینکه بیان با دزنا344وی استاندارد اداره از سالمت گواهینامه و انجام استان جایگاههای شدهرل یافت

از دورهای بازرسیهای و نظارت شهروندی، حقوق تحقق و اجتماعی مسئولیت نقش ایفای راستای در افزود: است،
میشود.انجاماستانجیانسیجایگاههایونفتیفرآوردههایعرضهجایگاه

تون پیشگیأکانی و شهروندان سالمت حفظ ایمنی، تأمین کرد: استانداردرکید مزایای از غیرمترقبه حوادث بروز از ی
است.جیانسیجایگاههاییزسا
میدهند.ارائهخدماتمردمبهکردستاندرجیانسیباب54ونفتیفرآوردههایعرضهجایگاه88حاضرحالدر

)۱۲:۲۲-۰۱/۰۳/۳۱(شهر؟خمینیشاخدوجایگاهشلوغیعلت

است.شدهجایگاهاینشلوغیعلتجویایوزدهیرسشهرخمینیشاخدوجایگاهبهماخبرنگار

خب گزارش سیما،مرگزاربه صداو شری مدیر ؛ اصفهان اینرکز گفت: اصفهان منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت
د برای نرصف با گازوییل ن600خریافت این آمده، وجود به نرتومان گازوییل، شرایطرخ عنوان با و نیست آزاد خ

است.اضطرار
تو جایگاهها بعضی در گازوییل این افزود: منش گیتی کارتشزعبداهلل راننده که است مواردی برای و میشود یع

شدشکستهانشهرایرصفهایسوخت/معضلحلبهمسئوالنجدیورودتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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باشد.فنیمشکلدچاریامفقودکارتیانباشدهمراهش
است.برداشتبهمجازلیتر100حداکثرمرحلههردراستدارجایگاهنزدکهکارتیازگفت:وی

/۰۱(سپهتنوسیپادسوختپایشدستگاههاینصببانقلوحملهایگانونایزهوشمندساخبرداد؛گانزهرماستاندار
۰۳/۳۱-۱۲:۵۲(

هرمزایسنا/هرم استاندار طزگان اجرای اهمیت به اشاره با هوشمندسارگان جلزح در طرگیوی پایلوت اجرای کرد: اظهار سوخت، قاچاق از ح،ری
شود.میآغازدولتیدستگاههایازیکیدرفردا

هرم استان سوخت ساماندهی جلسه در دوستی هوشمندسازمهدی ضرورت بر نازگان ووی تاکیدکرد نقل و حمل گان
نا سوخت پایش جهت سپهتن و سیپاد هوشمند سامانه دو شهوافزود: درون دولتی نقل و حمل شهرگان برون و یری

شد.خواهدنصبوتهیه
هرم طزاستاندار اجرای اهمیت به اشاره با هوشمندسارگان جلزح در اجرایرگیوی کرد: اظهار سوخت، قاچاق از ی

شود.میآغازدولتیدستگاههایازیکیدرفرداح،رطپایلوت
س اجرای برای متولی دستگاهای ویژه اهتمام بر تاکید با طردوستی دقیق و شهرداریع داد: ادامه بندرعباس،رح ی

راهدا شرسازمان و جادهای نقل و حمل و طری متولی بعنوان نفتی فرآوردههای پخش رارکت خود تالش تمام باید ح
گیرند.کاربهمشکالترفعجهت

ش نظرات به باتوجه سوختردوستی پایش هوشمند های دستگاه نصب و تولید جلسه در حاضر بنیان دانش کتهای
دانست.سوختقاچاقمعظلرفعدرمهمیگامرا

پیامانتهای

شهر؟خمینیشاخدوجایگاهشلوغیعلتسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۱۳:۴۷-۰۱/۰۳/۳۰(میشودپرداختسجامبابندرعباسنفتپاالیشسنواتیسود

داد.خبرسجامسامانهاطالعاتازاستفادهباسهامدارانسنواتیسودپرداختازاطالعیهایصدوربابندرعباسنفتپاالیشکترش

خب پایگاه گزارش سرمایهربه بازار ش(ی سمات، از نقل به و شفافرسنا) اطالعیه یک در بندرعباس نفت پاالیش کت
شزسا این کرد: اعالم کدال سامانه در تسری منظور به طرکت از سهامداران، سنواتی مطالبات پرداخت تسهیل و یقریع

میکند.اقدامسجامسامانهاطالعات
سهامدا امور تسهیل منظور به بهادار اوراق و بورس سازمان الزام بنابر است: آمده اطالعیه این ادامه جهتردر در و ی

ماده مقررات و قوانین کامل سنوات۲۴۰رعایت سهام سود مطالبات پرداخت امکان تجارت، قانون از قسمیت الیحه
ط از سهامداران شرقبل گذاریق سپرده مرکت سجامیزکری اطالعات از استفاده با و وجوه وتسویه بهادار اوراق ی

است.شدهفراهمسهامداران
در بایست می اند نکرده نام ثبت سجام سامانه در کنون تا که حقوقی و حقیقی سهامداران تمامی منظور همین به

کنند.اقدامسامانهایندرهویتاحرازونامثبتمراحلتکمیلبهنسبتوقتعراس
؟چیستسجامسامانه

سامانه یک مشتزسجام شناسایی برای ساختی بزریر باشگاه به ورود جهت تمامریان که است ایران سرمایه بازار گ
مشت سرمایهگذاران، از اعم بازار این اطالعاترفعاالن همیشه برای بار یک فقط سامانه، این در نهادها مدیران و یان

حضو هویت احراز از پس و کرد خواهند ثبت آن در را حضورخود غیر و دری به قادر دادهری بر مبتنی خدمات یافت
بود.خواهندشدهتاییدهای

ط از گزارش، این اساس اقامتربر و الکترونیکی آدرس موبایل، شماره حساب، شماره هویتی، اطالعات سامانه این یق
ندارد.راسهامدارآناطالعاتمجددیافتردبهیزنیامالینهادهیچبعدبهآنازومیشودثبتفرددایمی

سایت به مراجعه با میتوانند انجامwww.sejam.irسهامداران الکترونیکی صورت به را سجام هویت احراز و نام ثبت
دهند.

روزبرداشتورزشی،رصدامروز،بورسنیوز،شمااقتصاد،وشمااقتصادی،رصداقتصاد،بابازار،عصراقتصادی،آرمانبازار،تحلیلیرخبپایگاهدیگر:منابع
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مشکلحلاست/مطلوبچابهارمنطقهسوختجایگاههایذخایرچابهار:منطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۱۱:۲۳-۰۱/۰۳/۳۱(بیندستگاهییرهمکاباجایگاههاشلوغی

ش ذخیرهسارمدیر وضع بودن مطلوب به اشاره با چابهار منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی گفت:زکت چابهار منطقه سوخت یهای
همکارامیدوا با کوتاهتریم در را واقعی مصرفکنندگان موردنیاز سوخت و برطرف را جایگاهها شلوغی معضل بیندستگاهی ممکنری زمان ین
کنیم.تأمین

گفت در اسد توسیدکاظم ضمن باره این در شانا خبرنگار با انبارهاأگو در سوخت زمینه در کمبودی هیچ اینکه بر کید
مخا افزود:زو ندارد، وجود چابهار منطقه جایگاههای ش52ن چابهار منطقه در سوخت عرضه پخشرجایگاه ملی کت

جایگاهها این در مردم به سوخت عرضه و بوده فعال اکنون هم جایگاهها این تمامی که دارد وجود نفتی فرآوردههای
دارد.ادامهظرفیتحداکثرباوعادیروالطبق

بن قیمت اختالف را منطقه سوخت عرضه جایگاههای در ازدحام علت خازوی با داخل در کشوررین مرزهای از ج
بهصورت چابهار منطقه در سوخت عرضه جایگاههای قیمت، اختالف این بهدلیل متأسفانه گفت: و کرد اعالم همسایه

روبهروست.طوالنیصفهایبایزروشبانه
ش جملهرمدیر از اندیشیدهشده تمهیدهای وجود با را مشکل این حل چابهار منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

سوختگی مقدار بودن همکا(یرمحدود نیازمند را شبانهروز یک طول در آزاد) و مستقررسهمیهای سازمانهای همه ی
یا به زمینه این در مختلف سازمانهای گفت: و کرد اعالم منطقه همکاردر این است نیاز اما آمدهاند، ما یهاری

یابد.تداوممشکلاینرفعبهمنظور
امیدوا ابراز همکاراسد با کرد بیشترری تقاضاهای و جایگاهها ازدحام تحویل، صفهای مشکل بتوانیم نهادها همه ی

کنیم.تأمینبهموقعراواقعیمصرفکنندگانموردنیازسوختورفعراموردانتظارنیازاز

)۰۰:۴۷-۰۱/۰۳/۳۱(گانزهرمجادههایدرقربانی46وسوختقاچاق

است.کشاندهگرمکامبهرانفر46اخیرماه15ظرفگانزهرمجادههایدرسوختقاچاقگفت:گانزهرمیردادگستکلرئیس

دادگست کل رئیس قهرمانی مجتبی نیوز، ایران جنوب نگاه گزارش هرمربه گفتزی در امروز اظهاروگان رسانهای گوی
است.شدهضبطوکشفگانزهرمدرقاچاقگازوئیللیترمیلیون10برافزونکنونتا1400سالازکرد:
میشود.برآوردتومانمیلیارد230بربالغشدهکشفقاچاقسوختهایارزشافزود:وی

دادگست کل هرمررئیس تصزی ازرگان بیش زمانی بازه همین در کرد: دادگست4یح در سوخت قاچاق پرونده یرهزار
است.شدهتشکیلگانزهرم

۱
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سال از همچنین کرد: خاطرنشان کنون1400قهرمانی جان46تا سوخت قاچاق به مربوط جادهای تصادفهای در نفر
دادند.دستازراخود

ساحلصبحیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۳۰-۰۱/۰۳/۳۱(شدیعزتوغربیآذربایجانجنوبدریزکشاوربخشبردارانبهرهبیننفتگازلیترمیلیون29ازبیش

ز خبرنگار با گو و گفت در حسینی فیض جواد سید نیوز، اروم گزارش ازربه بیش امسال ابتدای از کرد: اظهار خبر ین
کشاور29 بخش فعاالن بین در ای نفتگازسهمیه فرآورده لیتر طزمیلیون از میاندوآب منطقه در هایری فروشندگی یق

.استشدهیعزتوالکترونیکیوبصورتمجاز
ش بخشرمدیر در سوخت مقدار تعیین مالک اینکه بیان با میاندوآب منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

زمینزکشاور سطح کشاورزی آالت ماشین بودن فعال و ادوات تعداد کشت، اززیر بیش افزود: است، و27ی هزار
است.فعالمنطقهاینسطحدرفعالکمبایندستگاههزاریکوتراکتوردستگاه500

کشاور بخش فعاالن و گفت:متقاضیان اینترنتیزوی نشانی به سدف سامانه به مراجعه با میتوانند -newteی
jaratasan.niopdc.irاقدام اختصاصی سهمیه تحویل جهت درخواست ثبت به نسبت درخواستی اطالعات وتکمیل

نمایند.
ط اجرای اینکه بیان با حسینی گذارفیض پالک تورح و کشاورزی ادوات به گاز نفت الکترونیکی بززیع گامی گری

تص ، است الکترونیک دولت تحقق طردرراستای ازاین استفاده برای توانند می روستائیان و کشاورزان کرد: بدونریح ح
حضو سامانهرمراجعه به مراجعه با و دnewtejaratasan.niopdc.irی جهت نام ثبت به سوخترنسبت سهمیه یافت

کنند.اقدام
ش امیدوارمدیر کرد: اظهار میاندوآب منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی طرکت این آمیز موفقیت بااجرای حریم

باشیم.غربیآذربایجانجنوبسطحدریزکشاوربخشپیشازبیشورونقتوسعهشاهد
پیام/انتهای

گانمزهرجادههایدرقربانی46وسوختقاچاقان:ایرجنوب|خبرخبرادامهادامه
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