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میشودفعالمالکانیرمحضتعهدباشدهباطلسوختکارتهایزاهدان:منطقهنفتیهایفرآوردهپخشکترمدیرش
)۰۱/۰۴/۰۴-۱۶:۲۲(

ش مدیر ایرنا- تعهدرزاهدان- سپردن با دادستان دستور به شده باطل سوخت کارتهای گفت: زاهدان منطقه نفتی های فرآورده پخش کت
شود.میفعالمجدداغیر،افرادبهکارتگذاردناختیاردرازپرهیزبرمبنیمالکانیرمحض

پو گفترابراهیم در شنبه روز گفت:ویزدانی ایرنا خبرنگار با و12گو ها تاکسی مالکان سوی از که سوخت کارت هزار
شد.شناساییبودشدهدادهقرارغیرافراداختیاردرغیرهوبارهاوانت

شده سوخت جایگاههای مقابل در طوالنی های صف ایجاد باعث غیر افراد به سوخخت کارتهای دادن قرار افزود: وی
است.

ش دستوررمدیر به که گزارش تامین شورای به ها کارت این داشت: اظهار زاهدان نفتی های فرآورده پخش کت
اند.کردهمراجعهنفتکترشبهکارتهایشانوضعیتتعیینبرایآنهامالکانامروزوشدباطلدادستان

سوختگی شده نوشته ها کارت پشت اینکه وجود با داد: ادامه انجامروی مشخص خودرو با مالک توسط منحصرا ی
می قرار دیگران اختیار در را هایشان کارت ندارند خوبی مالی وضع چون که هستند مدعی افراد این خود اما شود

دهند.
ش شدهرمدیر انجام دادستانی دستور به ها کارت این شدن باطل گفت: زاهدان منطقه نفتی های فرآورده پخش کت

محض تعهد با کارتها این شد مقرر فعالراما مجددا غیر، افراد به خود کارت گذاردن دراختیار از پرهیز بر مبنی مالکان ی
شوند.می

ش مقابل در مالکان تجمع موجب مساله همین افزود: ایجادروی قصد که افرادی برخی و شد زاهدان منطقه نفت کت
شدند.شناساییداشتندمشکل
دارد.ادامهنفتکترشمقابلدرهمچنانشدهباطلکارتهایمالکانحضور

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۹:۴۸-۰۱/۰۴/۰۴(نفتانباردرمتخلفیرتجاواحدهایداغنقره
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خب خبرنگار گزارش ناحیهرگزاربه شهردار ، سیما و صدا محله11منطقه4ی در سدمعبر متخلفین با قاطع برخورد از تهران
تجا واحدهای برای پلمب رای اجرای و نفت محلهرانبار شهروندان درخواست افزود:به بند شمشیر مصطفی داد. خبر ی

تجا واحدهای همه شغلیرانبارنفت، مزاحمت ایجاد و معبر سد به مربوط موضوع در را شهروندان حقوق که متخلف ی
ناحیه شهردار شدند. شناسایی نمیکنند، رعایت شهروندان مبنی11منطقه4برای کتبی اخطار مرحله دو گفت:در تهران

شهردا اخطار به توجهی بی از پس و شد ارسال کسبه برای شهروندان حقوق به احترام و معبر سد رفع واحدهایربر ی،
شد.پلمبانتظامیعواملحضورباوقانونبربنامتخلف

خبرشبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۰۷-۰۱/۰۴/۰۴(یزددرقاچاقسوختحاملتانکرتوقیف

داد.خبراستاندرقاچاقگازوئیللیترهزار30کشفازیزداستانانتظامیفرمانده

هنگام اقتصادی امنیت پلیس ماموران نفتی، فرآوردههای و سوخت قاچاق با مبارزه برای گفت: فرد بهدانی سردار
کردند.متوقفراسوختتانکردستگاهیکمواصالتیمحورهایلرکنت

حامل تانکر این شد مشخص الزم بررسیهای در گوید: می و30او توقیف خودرو که است قاچاق گازوئیل لیتر هزار
شد.دستگیرراننده

همت به که بود کشور شرقی جنوب استانهای راهی یزد از سوخت تانکر این گفت: یزد استان انتظامی فرمانده
شد.توقیفاستانانتظامینیرویماموران

)۲۰:۲۶-۰۱/۰۴/۰۴(استسوختبندیسهمیهمالکسنگین؛خودروهایگانوناعملکرد

ش عامل شرمدیر گفت: ایران نفتی فراوردههای پخش سهمیههایرکت تخصیص در تصرفی و دخل هیچ ایران نفتی فراوردههای پخش کت
است.سوختبندیسهمیهمالکسنگین،خودروهایگانوناکردرکاوعملکردمیزانونداردگازنفتسوخت

د علی نژاد اکبر علی خبرآقای خبرنگار با اختصاصی نارگزارگفتگوی سهمیه عملکرد افزود: صداوسیما نقلوی و حمل گان
بارمساف و طری از باربری و بارنامهها راهداریق سازمان در حمل شهردارگهای سازمان و جادهای نقل و حمل و یری

دهیا شرو اختیار در شده تجمیع فایل صورت به و تنظیم میگیردریها قرار ایران نفتی فراوردههای پخش ملی کت
مییابد.تخصیصسوختمیزانتنظیمیجداولاساسبرسپس

نا کارتهای در سوخت سهمیه این وی گفته مسافوبه نقل و حمل نارگان و باوی بارگان رانندگان و میشود ذخیره ی

نفتانباردرمتخلفیتجارواحدهایداغهنقرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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کنند.برداشتراسوختمیتوانندسوختجایگاههایبهمراجعه
مر استانهای خصوص در علی هرزنژاد که شده تشکیل کمیتههای مناطق این محدویتهای علت به گفت: هم 8ی

است.مدنظرکردرکانیزجادراینکهمیشودگرفتهبندیسهمیهبرایتصمیمساعت
د درباره کامیونداران صفهای بحث مناطق برخی در گفت: مطروی سوخت نفتریافت سوخت که چرا است، شده ح

مجا از برخی در نرگاز اساس بر عرضه اضطراری کارتهای با دوم تورخ جایگاهها اینزی امر این علت و میشود یع
د سوخت محدودی میزان بتواند جایگاه آن در نباشد همراهش یا باشد کرده گم را کارتش رانندهای اگر که یافتراست

برساند.مقصدبهراخودشتاکند
ن بین تفاوت علی تورنژاد تفاوتزخ را کشور بیرون با کشور داخل در گاز نفت طبیعیزیع این گفت: و دانست یادی

ن کارت از بخواهند برخی که دیگرراست تا یابد گسترش منطقهای و استانی نظارتهای باید اما کنند، استفاده دوم خ
نباشیم.صفهااینشاهد

حدود نفتی فراوردههای پخش در افزود: علی مصرف105تا100نژاد با که میشود تولید گازوییل سوخت لیتر میلیون
میشود.بیشتربرداشتکهدورههاییبجزمیکندیربراب

تو و تامین اداره که تخصیص میزان اساس بر جایگاهها همه وی گفته شزبه درریع ایران نفتی فراوردههای پخش کت
شماره با نشود تامین سوختشان موقع به جایگاهی اگر چنانچه و میگیرد قرار اختیارشان در سوخت است گرفته نظر

بگیرند.تماس09627
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)۰۸:۵۰-۰۱/۰۴/۰۵(جیانسیگازمضرفبافارسدرینزبنلیترمیلیون149صرفهجویی

ش بهاررشیراز-ایرنا-مدیر فصل در اینکه بیان با فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بن149کت مصرف در لیتر استانزمیلیون این در ین
میلیون یک روزانه مصرف با : گفت شده، جویی مصرف600صرفه در میزان همین جویی برصرفه عالوه فشرده طبیعی گاز مکعب متر هزار

رسید.درصد20بهفارسسوختسبددرگازاینسهمین،زبن

طاه گفتراسداهلل در یکشنبه روز میلیونوی یک روزانه مصرف از ایرنا با سه600گو در جی ان سی گاز هزارمترمکعب
جا سال اول دادرماه خبر استان در ونقلوی حمل بخش در فارس سوخت سبد در جی ان سی گاز سهم 20گفت:

است.داشتهرشددرصد9حدودقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهباشدمیدرصد
ش ویرمدیر سه بودن ارزان و ،ایمن پاک : کرد اضافه فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی سیژکت گاز مهم گی

میانگین بطور روزانه ، است جی از150ان مهم این که کنند می استفاده سوخت این از فارس استان در هزارخودور
است.شدهمحققفارسسطحدرجیانسیفعالجایگاهباب130یقرط

بن مصرف در جی ان سی گاز روزانه مصرف معادل که مطلب این به اشاره با اظهازوی شود می جویی صرفه نیز کردرین

استسوختبندیسهمیهمالکسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بهار فصل بن149در مصرف در لیتر درزمیلیون بویژه هوا آلودگی کاهش در توجهی قابل سهم که شده جویی صرفه ین
است.داشتهشیرازشهرکالن
همکارطاه از تشکر ضمن وقفهری بدون رسانی سوخت در جی ان سی جایگاههای بویژه جایگاهها مالکین وتالش ی

ط استان،اجرای سطح در مطلوب درو رایگان پایشوح عمومی، های خودرو کردن سوز جایگاههارکنتوگانه دورهای ل
کمی مصرف،توسعه الگوی بخشو،تغییر توان واستفاده گذار سرمایه جذب برای شرایط نمودن ،فراهم جایگاهها کیفی

برشمرد.استاندرجیانسیمصرفافزایشدرمهمعواملجملهازجیانسیجایگاههایاحداثبرایخصوصی
نکات رعایت به نسبت جی ان سی جایگاههای به ورود درهنگام کرد درخواست فارس استان مردم از مسئول مقام این

مخا سالیانه تست همچون صندوقزایمنی درب نمودن جایگاه،باز به ورود از قبل سرنشین نمودن پیاده خودروها، ن
باشند.داشتهیربیشتتوجهاپراتورتوسطیرسوختگیوخودروعقب
کشورطبیعیگازسوختمصرفازفارسدرصدیهفتسهم

ش جایگرمدیر و توسعه بمنظور : گفت فارس،همچنین منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی پاکزکت های سوخت ینی
گرفت.رقراکاردستوردراستاندرجیانسیجایگاهباب10احداثآالیندهغیرو

استانرطاه سطح در جدید جایگاه احداث برای اصولی یابی مکان گذار، سرمایه جذب برای الزم زمینههای ایجاد ی،
کمی سطح جایگووارتقاء راستای در منطقه این برنامههای از را موجود جایگاههای غیرزکیفی و پاک های سوخت ینی

برشمرد.آالینده
بهرطاه توجه با گفت: وبموقع مطلوب رسانی سوخت عرصه در جایگاهها ومالکین همکاران تالش از قدردانی ضمن ی

و پاک سوخت از بیشتر واستفاده جایگاهها این توسعه کشور، در جی ان سی گاز مصرف از استان درصدی هفت سهم
باشد.میمهیاحوزهایندرگذارسرمایهجذبهایزمینهوبودهمنطقهاینهایاولویتازجیانسیارزان

قابل سهم تواند می شیراز کالنشهر در بویژه استان درسطح ان جی سی جایگاههای تعداد افزایش کرد اظهار وی
بن جویی صرفه در تعدادزتوجهی رو همین واز باشد داشته هوا آلودگی کاهش و سطح10ین در جدید جایگاه باب

باشد.میاحداثدستدراستان
میانگین بطور افزود، کشور جنوب مواصالتی محور در آن گرفتن قرار و فارس استان وسعت به اشاره با مسئول مقام این

میلیون یک بیش ط600روزانه از مهم این شودکه می مصرف فارس در جی ان سی گاز معکب متر باب130یقرهزار
است.شدهمحققاستاندرفعالجیانسیجایگاه

)۰۸:۵۹-۰۱/۰۴/۰۵(ماسهوشنهایکارخانهآالتماشینبهرایگانسوخت

میدهد.رایگانسوختبویراحمدوکهگیلویهماسهوشنکارخانههایآالتماشینبهتجارتومعدنصنعتسازمان

جیانسیگازمضرفباسفاردرینبنزلیترمیلیون149فهجوییصرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا سری ، بویراحمد و کهگیلویه استانرکز این تجارت و معدن صنعت، کل اداره پرست
معدن که ماسه و شن های کارخانه گفت: ماسه و شن های کارخانه آالت ماشین گازوئیل سوخت سهمیه خصوص در

کنند.مییافتردایسهمیهسوختمربوطه،کارتاساسبردارند
د برای تجارت و معدن صنعت، سازمان سامانه در باید هم ندارند معدن که افرادی افزود: نامرروزبهان سوخت یافت

کنند.مییافتردسوختسهمیهتولید،میزانبهونویسی
د سوخت سهمیه کنند می برداشت ماسه مجوز، صدور بدون های زمین از که افرادی کرد: بیان وروی کنند نمی یافت

است.قانونخالفآنانکار

خبرشبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۴۰-۰۱/۰۴/۰۵(ینزبنیارانهپرداختدرتغییربرایدولتجدیدحرطازجزئیاتی

کرد.یحرتشراینزبنیارانهپرداختنحوهدرتغییربرایدولتجدیدحرطازجزئیاتیاسالمیشورایمجلسیژانرکمیسیونعضو

انر کمیسیون عضو حسینزاده گفتژحسین در اسالمی شورای مجلس خبوی سیاست گروه خبرنگار با آنارگزارگو ی
ط توردرباره نحوه تغییر برای دولت آزمایشی بنزح یارانه طزیع این گفت: اجراست، حال در قشم و کیش در که حرین

کرد.بررسیهمراآنقوتوضعفنقاطبایدشکلهربهامااست،خوبیحرطنفسهفی
چی آن داد: ادامه طزوی این در که ازری و میکند پیدا تخصیص خودروها به سوخت که است این دارد، موضوعیت ح

از بیش که جهت ه52الی51این مردم از درصد این و است توجه قابل هستند، خودرو فاقد مردم انرزدرصد یژینه
ندارند.آنازبهرهایواستفادههیچخودشانکهمیکنندپرداخترا

انر کمیسیون چیژعضو داد: ادامه اسالمی شورای مجلس حدودزی دو10الی4ی از بیش کشورمان جمعیت درصد
آن از دیگران که میبرند بهره یارانهای از همگی که دارند خودور سه باالی که هستند هم برخی حتی و دارند خودرو

ط راستا این در هستند، فرد،ربیبهره هر ازای به میگوید دولت بن15ح خودروزلیتر فاقد افراد تا میشود ارائه ین
شوند.بهرهمندینزبنیارانهازبتوانند

ت طأحسینزاده این در کرد: بنرکید سهمیه میتوانند خودرو فاقد افراد مازح در را خود نظررینی در نفت وزارت که کتی
ط این ضعف و قوت نقاط امیدوارم برسانند، فروش به ورمیگیرد جمعبندی اگر و شود مشخص آزمایشی صورت به ح

شود.اجراایرانملتکلبرایبود،مثبتنتیجه
جایگ درباره بزوی یارانه کردن یارانهزین جای به تصرینی بسیارریالی کاغذ روی مباحث اینگونه کرد: نظرزیح به یبا

سادهت در ما اما مشکالترمیرسد، با اجرا حوزه در مسائل دهکبندیزین در مثال عنوان به هستیم، مواجه یادی
دا عدیدهای نمیتوانیمرمشکالت دارد، وجود خالءهایی اینکه دلیل به بدهند مالیات باید که افرادی شناسایی در یا یم

کنیم.عملدقیق

ماسهوشنهایخانهکارالتآماشینبهایگانرسوختسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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انر کمیسیون همهژعضو اگر اینکه بیان با مجلس طزی باشد، داشته وجود الزم جایگریرساختهای یارانهزح کردن ین
یارانهزبن جای به طرینی خوریالی به یارانه اینکه گفت: است، خوبی بسیار درستیح بسیار کار شود، پرداخت مردم ِد

یارانه واقعی مصرفکننده و زنجیره انتهای به که است بهتر بدهیم یارانه زنجیره ابتدای به ایکه جای به ما است،
کنیم.پرداخت

ط اجتماعی پیوستهای ما که است این مستلزم مسائل این همه کرد: نشان خاطر پایان در نظررحسینزاده در را ح
وربگی آمازیم جامعه و اطالعات و آماده را اعتقادریرساختها به طرحی هر صورت این در که باشیم داشته دقیقی ی

بود.خواهدموفقبنده
/4013پیام/انتهای

)۱۱:۲۴-۰۱/۰۴/۰۵(4یوروکیفیتبانفتگازتولیددرصدی13ازبیشرشد

سال در اصلی نفتی فرآوردههای تولید حدود1400مجموع گذشته سال به بهطو4نسبت داشته رشد تولیدردرصد متوسط افزایش یکه
از نفتی اصلی به270فرآوردههای روز در لیتر یورو281میلیون کیفیت با نفتگاز تولید همچنین رسید؛ روز در لیتر سال4میلیون در باال به

است.بودهروبرودرصدی13ازبیشرشدباگذشتهسالبهنسبت1400

ط اجرای ایسنا، گزارش فیربه پیشرفت به رسیدن و آبادان پاالیشگاه ظرفیت تثبیت و توسعه حدودزح درصد89یکی
سال انتهای ط1400در این کامل اجرای نتیجه در بنرکه کیفیت ارتقای بر عالوه یوروزح به پاالیشگاه تولیدی و4ین

یورو به پاالیشگاه تولیدی پیگی5نفتگاز پاالیشگاهر، این در نفتکوره کمارزش فرآورده تولید آن اساس بر و شد ی
شد.خواهدیربهرهبرداوافتتاحیرجاسالدرحرطاینیافت.خواهدکاهشدرصد15حدود

ط ساراجرای بهینه تبزحهای بندرعباس، تهران، پاالیشگاههای در کوره نفت تولید کاهش و پیگیری آبادان و وریز ی
ط کالن مالی تامین و حمایت جهت بانکی حدودرکنسرسیوم بین این در شد، تشکیل پتروپاالیشگاهی های درصد2ح

بن سالزتولید در موتور سال1400ین به از1399نسبت گازوئیل تولید میزان همچنین داشت، لیتر35.5رشد میلیون
رسید.گذشتهسالدرروزدرلیترمیلیون40.2به1399سالدرروزدر

برای زنجیرهای عنوان به پاالیشگاهی توسعه تا دارد قرار اولویت در نیز پتروپاالیشگاهها ایجاد میان، این در
ط هشت برای منظور بدین گیرد. قرار استفاده مورد پتروشیمیها نیاز مورد خوراک پاالیشگاهها/رتامین احداث ح

ظرفیت به نیز جدید و1.49پتروپاالیشگاههای روز در بشکه برایرط11میلیون کشور موجود های پاالیشگاه پروژه و ح
میعانات و خام نفت دستی پایین صنایع توسعه از حمایت قانون چارچوب در آنها محصوالت کمیت و کیفیت ارتقای

است.شدهصادرمجوزمردمییرگذاسرمایهازاستفادهبایزگا
ظرفیت با پتروپاالیشگاه احداث راستای در اولیه اقدامات دولت این در خوراک300همچنین با روز در بشکه هزار

م سنگین سازمانزنفتخام بین ما فی نامه تفاهم این عالوهبر است، شده انجام سلیمانی قاسم شهید سردار نام به ین

ینبنزانهیارداختپردرتغییرایبردولتجدیدحطرازجزئیاتیآنا:|خبرخبرادامهادامه
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نوسا و شزتوسعه و (ایمیدرو) ایران معدنی صنایع و معادن درری ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
خمینی(ر امام و بندرعباس های پاالیشگاه در سوزنی و اسفنجی کک محصوالت تولید شدههخصوص امضا شازند (

است.
پروژه از راستا این شی7000در روز در بنزینساربشکه مجتمع و نفتا سازی دانشزین از استفاده با الوان پاالیشگاه ی

روزانه تولید ظرفیت افزایش هدف با ایرانی بن1.1فنی لیتر یوروزمیلیون نفتربهرهبردا4ین تامین راستای در و شد ی
گ کم دوکوره المللی بین سازمان استانداردهای با مطابق کشتیرانی صنعت نیاز مورد شازندرگرد پاالیشگاه یانوردی،

(ر خمینی صنعتهامام نیاز از بخشی باال، افزوده ارزش بر عالوه کردهکه جدید محصول یک تولید به مبادرت اراک (
است.کردهمرتفعراکشورکشتیرانی

اندا طزراه اول فاز ماهانهRHUحری تولید قابلیت با اصفهان گ300پاالیشگاه کم کوره نفت تن مهمتوهزار از ینرگرد
ط سوم تقطیر واحد از است. بوده پاالیشگاهی حوزه در ساراقدامات بهینه و توسعه اصفهانزح پاالیشگاه اول)(ی فاز

شد.یربهرهبردا1400سالانتهایدرگازنفتتصفیهواحددرصد96حدودیکیزفیپیشرفتبهرسیدنو
پیامانتهای

اقتصادیآرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۳۱-۰۱/۰۴/۰۵(جنوبیخراساندرCNGمصرفدرصدی19ازبیشافزایشسال؛نخستماهسهدر

یافت.افزایشدرصد19ازبیشپارسالمشابهمدتبامقایسهدرسالنخستماهسهدرجنوبیخراساندرCNGمصرف

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا شری عامل ،مدیر جنوبی خراسان خراسانرکز منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
در گفت: صداوسیما خبرنگار با گفتگو در سال3جنوبی نخست و17مقدار1401ماهه و492میلیون متر826هزار

است.داشتهافزایشدرصد19.2قبلسالمشابهمدتبهنسبتکهشدمصرفCNGمکعب
میزان این مصرف افزود:با بن17حدودCNGمردانی مصرف در لیتر هزار پانصد و خراسانزمیلیون در مدت این در ین

است.شدهجوییصرفهجنوبی

)۱۱:۴۶-۰۱/۰۴/۰۵(متهم76بازداشتشد/کشفگانزهرمدرقاچاقنفتیفرآوردههایلیترهزار514

هرم استان انتظامی طزفرمانده اجرای از کشفرگان و سوخت قاچاق با مبارزه عملیاتی هفته۵۱۴ح در قاچاق نفتی فرآوردههای لیتر هزار
داد.خبراستاندرگذشته

4یوروکیفیتبانفتگازتولیدصدیدر13ازبیششدرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش جعفرگزاربه غالمرضا سردار بندرعباس، از تسنیم طری داشت: اظهار خبرنگاران جمع در امروز صبح حری
جل منظور به ارز و کاال قاچاق با مبارزه استانرگیوعملیاتی سطح در هفته یک مدت به ملی، های سرمایه هدررفت از ی

شد.اجرا
ط این اجرای در افزود: گلروی و جرمخیز نقاط مستمر پایش و اطالعاتی گسترده اقدامات با که سطحوح های گاه

شد.توقیفوشناساییسوختقاچاقدرفعالوحاملسنگینوسبکخودرودستگاه79پذیرفت،صورتاستان
هرم استان انتظامی مقام تصزاین طرگان این در کرد: مجموعاریح گرفته صورت جانبه همه تالش با لیتر514ح هزار
تعداد و کشف قاچاق و76گازوییل دستگیر مراجع83متهم به قانونی مراحل سیر جهت متهمان و تشکیل پرونده فقره

شدند.معرفیقضایی
هرم استان انتظامی تزفرمانده با طأگان استمرار بر نقاطرکید تمام در روزانه صورت به قاچاق با مبارزه عملیاتی های ح

کرد.عنوانیالرمیلیون500ومیلیارد133راحرطایندرشدهکشفقاچاقهایسوختیالیرارزشاستان،

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع
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صبحهفتروزان،روزنامهدیگر:منابع
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یرخبپایگاه

)۱۲:۴۶-۰۱/۰۴/۰۵(یژانردیپلماسیمسیردرسیزدهمدولتبلندگامهای

اررشما مثبت با اسالمی شورای مجلس نمایندگان از انرزی دیپلماسی حوزه در نفت وزارت و دولت تالشهای کردن برداشتهژیابی گامهای و ی
دانستند.یمهارتحبهدندانشکنپاسخیرارویکرداینمسیر،ایندرشده

انر دیپلماسی شانا، خبرنگار گزارش بودژبه سیزدهم دولت و یازدهم مجلس بهکار آغاز ابتدای از مهم اولویتهای از ی
رئیسجمهوز بر افزون انرریرا کمیسیون اعضای و مجلس رئیس کهژی، داشتند ویژه اهتمام موضوع این به نسبت ی

۴
۲
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تح وجود با آمرخوشبختانه اقدامهای تشدید و انرریم دیپلماسی ایران، مقابل در روسیه،ژیکا میانه، آسیای در ما ی
ش و فارس خلیج امضارحوزه سازندهای قراردادهای و تفاهمنامهها تاکنون و میرود پیش جلو به بهخوبی غرب و ق

است.شده
تح تشدید وجود با نفت فروش و تولید افزایش فراسرزمینی، پاالیشگاه مهندسیرایجاد و فنی خدمات صدور و یمها

برقرا از ایران اهداف جمله بهراز شدن تبدیل برای را الزم و کافی شرایط ایران نفت وضع البته است، ارتباطات این ی
جمهو باید و دارد منطقه گاز و نفت سوآپ انررمحور دنیای در قطب یک بهعنوان را ایران اسالمی وژی کرد قلمداد ی

پذیرفت.
ف صحبتهای از بخشی انرراین کمیسیون رئیس حسنوند، اوجی،ژیدون جواد حضور در اسالمی شورای مجلس ی

است.مجلسیژانرکمیسیوناخیرنشستدرنفتیرزو
انر تخصصی کمیسیون اعضای بهویژه و اسالمی شورای مجلس نمایندگان دیگر زمینه این ارژدر مثبت با نیز یابیزی

انر دیپلماسی حوزه در نفت وزارت و دولت تالشهای تحژکردن به دندانشکن پاسخی را رویکرد این دانستند.ری یمها
استشدهاحیاکشوریژانردیپلماسی

انر کمیسیون عضو بیگینژاد، برابژهادی دو افزایش تفاهمنامه اسالمی شورای مجلس گاری سوآپ تزی کمنستانری
ط از آذربایجان گاربه مطالبات وصول همچنین ایران، انرزیق دیپلماسی احیای بهمعنای را عراق از ایران کشورژی ی

انر فعال دیپلماسی رویکرد اتخاذ گفت: و مشتژدانست افزایش سبب دولت این سوی از جهشری و ایران نفتی یهای
است.شدهکشورنفتیدرآمدهای

بنابراین شوند، برطرف کشور اقتصادی مشکالت تا کند برقرار ارتباط همسایه کشورهای همه با باید ایران افزود: وی
باشد.خوبیاتفاقمیتواندمیکندسوآپآذربایجانبهراگازاینایرانومیدهدگازایرانبهکمنستانرتاینکه

استداشتهخوبیتوفیقهاییژانردیپلماسیحوزهدرنفتوزارت
انر کمیسیون عضو نخعی، وژمصطفی اخیر سفرهای به مجلس انرزی حوزه در مبادالت گسترش برای نفت یژیر

ت به سفر گارهمچون سوآپ برای آذربایجان و آمزکمنستان کشورهای از تعدادی به سفر اشارهری، و... التین یکای
انر دیپلماسی حوزه در خوبی اقدامهای تاکنون گفت: و اوجیژکرد آقای سفرهای نمونه برای است. شده انجام ی

انر حوزه در مبادالت گسترش تژبرای به سفر گاری، سوآپ برای آذربایجان و کشورهایزکمنستان از تعدادی به سفر ی،
میرود،رآم بهشمار نفت وزارت سازنده اقدامهای جزو و... التین کشورهازیکای این و ایران میان خوبی توافقهای یرا

است.شدهانجام
انر بازار اینکه بیان با تأثیژوی حوزه این در امنیتی و سیاسی اقتصادی، مؤلفههای و است گسترده بسیار گذارند،ری

است. ملی منافع و کشور نفع به کنیم گستردهتر دنیا مختلف کشورهای با را خود روابط بتوانیم چقدر هر ما کرد: اظهار
میکندبدلمنطقهیژانرهاببهراایرانگازسوآپقرارداد

ورناص انررعلیرضا کمیسیون عضو تژی، با مجلس گاأی سوآپ اینکه بر تزکید طری از آذربایجان به ایران،رکمنستان یق
پایدا شرضمن شمال گاز شبکه انرری هاب به شدن تبدیل مسیر در ایران گامهای استحکام به کشور، منطقهژق ی

تص میکند، کمک سوآپرنیز این و دارند باالیی امنیتی و سیاسی ابعاد گاز تجارت قراردادهای کرد: گا(یح یزسوآپ
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طرت از آذربایجان به قرارداد،رکمنستان طرف کشورهای سیاسی متقابل همسویی اقتصادی، مزایای بر افزون ایران) یق
میکند.محققوتسهیلنیزرایزمرتنشهایکاهشق،ربتجارت،حملونقل،بخشهایدریرهمکاتوسعه

انر دیپلماسی بیشتر هرچه احیای بهمنظور افزود: فعالساژوی همچون مواردی باید نوآوزی دیپلماسی باری ی
محو با دیپلماسی نفت، صنعت فناورانه تبادالت افزایش بهمنظور جهان و منطقه گاز،رکشورهای نفت، تجارت یت

تجا روابط ارتقای و ساماندهی مهندسی، و فنی خدمات صدور پتروشیمی، محصوالت و کشورهایرفرآورده با ی
شود.محققو...منطقهایوبینالمللیسازمانهایظرفیتهایازاستفادهآسیایی،

استداشتهموفقبسیارعملکردییژانردیپلماسیبحثدرنفتوزارت
مظف رحیمی انررعبدالعلی کمیسیون رئیسه هیئت عضو بحثژی، در نفت وزارت خوشبختانه اینکه بیان با مجلس ی

انر دیپلماسیژدیپلماسی باید بکنیم را استفاده حداکثر فرصتها از بخواهیم اگر گفت: است، کرده عمل موفق بسیار ی
کنند.عملحوزهایندرخودنقشبهبایدخارجهاموروزارتونفتوزارتوباشیمداشتهفعالییژانر

انر دیپلماسی بحث در نفت وزارت خوشبختانه کرد: اظهار گفتژوی و ارتباط است، کرده عمل موفق بسیار دروی گو
انر استانهایژحوزه برخی ناحیه از کشور این با طرفی از و ماست همسایه که آذربایجان همچون کشورهایی با ی
باشد.گذاررتأثییژانربخشدربهویژهدیپلماسیپیشبرددرمیتواندیمردامراوداتیخودهمجوار

مظف تصررحیمی وری از خود بهنوبه بنده کرد: انرزیح دیپلماسی بخش کردن فعال بابت نفت تشکرژیر دولت این در ی
سمت به بیشتر هرچه را ما و باشد مردم و کشور نفع به مالقاتها، و رفتوآمدها این امیدوارم و میکنم قدردانی و

ببرد.پیشتوسعه
استبرد-بردمعاملهایآذربایجانبهایرانمسیرازکمنستانرتگازسوآپ

انر کمیسیون رئیسه هیئت عضو حسینزاده، گاژحسین سوآپ سهجانبه توافق اینکه بیان با مجلس ایران،زی ی
تحرت فرآیند به کمک آذربایجان و ترکمنستان گاز سوآپ گفت: است، آذربایجانریمشکنی به ایران مسیر از کمنستان

است.برد-بردمعاملهای
تص باره این در گاروی سوآپ سهجانبه توافق کرد: همسایگانزیح با بهویژه مالی، بازارهای در میشود سبب بیشک ی

پایدارتر به کمک قرارداد این همچنین کنیم، تحکیم خود میان را و... سیاسی اقتصادی، روابط و باشیم داشته سهم خود
ش شمال گاز شبکه گارشدن توافق در ناکامی سال پنج پایان ایران، تزق با کمکری و منطقهای مناسبات توسعه کمنها،

بود.خواهدمنطقهیژانرقطببهایرانشدنتبدیلبه
دیگ نوع نیز را عراق از ایران مطالبات وصول همچنین انررحسینزاده دیپلماسی از وژی دانست نفت وزارت فعال ی

پیگی با سیزدهم دولت نفت وزارت خوشبختانه دررگفت: را خود مطالبات توانست فعال دیپلماسی و جدی یهای
کند.وصولعراقبهگازصادراتموضوع

انر کمیسیون رئیسه هیئت عضو نقشآفژاین در ملی منافع امروز کرد: اظهار مجلس شناختری و بینالمللی ینیهای
انر و اقتصادی دیپلماسی باژظرفیتهای نشست در نیز اسالمی انقالب معظم رهبر اینکه ضمن میشود، حاصل ی

کنند.کمکدولتبهبایدهمهفرمودندگرانرکا
و که میکنیم مشاهده امروز افزود: انرزوی دیپلماسی دقیق شناخت با مردمی دولت نفت سودمندژیر مذاکرات وارد ی
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تا آمرو کشورهای با جمهوریخی نقش و جایگاه از و میشود التین انرریکای تأمین در ایران اسالمی رونماییژی ی
میکند.

تص آمرحسینزاده کشورهای با اخیر مذاکرات در که گاز و نفت صنعت با آشنا فردی بهعنوان بنده کرد: التینریح یکای
و از داشتم مدیزحضور با و تمام شجاعت با و جسورانه که نفت متخصص و جهادی راریر مذاکرات این مدبرانه یت

میکنم.تشکروقدردانیدادانجام
یمهاسترتحبهدندانشکنپاسخییژانردیپلماسی

انر کمیسیون عضو موسوی، انرژسیدموسی دیپلماسی اینکه بیان با مجلس دندانشکنژی پاسخ برای مغتنم فرصتی ی
تح همکاربه مسیر که راههایی از یکی گفت: انرریمهاست، دیپلماسی میکند باز را بینالمللی تازه کهژیهای است ی

شود.دنبالویرپیگیبیشترهرچهباید
انر دیپلماسی کرد: اظهار موتورژوی میتواند آن احیای و میآید بهشمار کشور اقتصاد برای مهم شاخصهای از ی

باشد،رمح کشور اقتصاد شاهزک گاز و نفت گازریرا و نفت صادرات از متأثر اقتصاد این و بوده کشور اقتصاد کنونی گ
است.

را همسایه کشورهای در گاز و نفت پروژههای اجرای خود داخلی توان بر تکیه با میتواند ایران داد: ادامه موسی
میانجامد.اقتصادیوسیاسیمناسباتتوسعهبهکشور،براییرارزآوودرآمدزاییبرافزونکهبگیردبهعهده

)۱۴:۱۵-۰۱/۰۴/۰۴(فارسدرینزبنلیترمیلیون149صرفهجویی

ش سیانجی واحد صرفهجوییررئیس از فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی لیت149کت بنرمیلیون سالزی نخست ماه سه در ین
داد.خبرفارساستانسطحدریرجا

ش سیانجی واحد رئیس سرایی محمدرضا ، شیرازه اقتصادی سرویس گزارش نفتیربه فرآوردههای پخش ملی کت
و میلیون یک روزانه گفت: فارس که600منطقه شد مصرف استان در مدت این در فشرده طبیعی گاز مترمکعب هزار

است.شدهینزبنمقداراینمصرفدرصرفهجوییبهمنجر
حملونقل بخش در فارس سوخت سبد در سیانجی سهم کرد: اظهار مشابه20سرایی مدت به نسبت که است درصد

است.داشتهرشددرصدنهحدودقبلسال
وی سه را بودن ارزان و ایمن پاک، وژوی، یکصد میانگین طور به روزانه افزود: و کرد عنوان سیانجی مهم هزار50گی

ط از مهم این که میکنند استفاده سوخت این از استان در فارس130یقرخودرو سطح در سیانجی فعال جایگاه باب
است.شدهمحقق

بن مصرف در صرفهجویی مقدار این کرد: اظهار مسئول مقام آلودگیزاین کاهش در توجهی قابل سهم بهار، فصل در ین
است.داشتهشیرازشهرکالندرویژهبههوا
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همکا از تشکر ضمن فارس منطقه سوخترسانیرمدیر در سیانجی جایگاههای ویژه به جایگاهها مالکین تالش و ی
ط اجرای استان، سطح در مطلوب و وقفه دربدون رایگان کنتوح و پایش عمومی، خودروهای کردن دورهایرگانهسوز ل

استفاده و سرمایهگذار جذب برای شرایط کردن فراهم جایگاهها، کیفی و کمی توسعه مصرف، الگوی تغییر جایگاهها،
در فرآورده این مصرف افزایش در مهم عوامل جمله از را سیانجی جایگاههای احداث برای خصوصی بخش توان از

برشمرد.استان
ش مردم از ایمنیروی نکات رعایت به نسبت سیانجی جایگاههای به ورود هنگام در کرد: درخواست استان یف

مخا سالیانه تست عقبزهمچون صندوق درب کردن باز و جایگاه به ورود از قبل سرنشین کردن پیاده خودروها، ن
باشند.داشتهیربیشتتوجهاپراتورتوسطیرسوختگیهمچنینوخودرو
رپیام/انتهای

روزنامه

)۱۸:۰۷-۰۱/۰۴/۰۴(نفتیموادانتقاللولهخطوطیزسامقاوم

لوله200 خطوط از اصفهان-18و24متر نفتی فرآوردههای و خام نفت انتقال کیلومترراینچ محدوده در مقاوم84ی
شد.تعمیقویزسا

ش لوله خطوط تعمیرات واحد مسیرررئیس پایش در گفت: اصفهان منطقه ایران- نفت مخابرات و لوله خطوط کت
پذی آسیب دلیل به نفت، انتقال لوله لولهرخطوط خطوط کیلومتر18و24ی محدوده در بودن84+200اینچ باال و

همکا و منطقه ذیربط مسئولین هماهنگی با آبنماها تقاطع در ترابرخطوط واحد طولری به خطوط این تعمیق پروژه ی
شد.اجرامتریکعمقو200

گودر بردازغالمرضا بهره شرایط گرفتن نظر در به اشاره با خطری تعمیق هنگام در نیز خط درون فشار میزان اساس بر ی
دستگاه دو شامل سنگین دستگاه سه با کار این اجرای افزود: میآید شمار به عملیات این انجام در مهم موارد دیگر از

شد.انجامروز20مدتطینفرساعتهزار2ازبیشوساعتدستگاه600بالودردستگاهیکومکانیکیبیل
م از گفت: منطقه لوله خطوط تعمیرات ماشینزرئیس برخورد احتمال و عمق نظر از خط نمودن ایمن کار این یتهای

ه و لوله با آبرو تالقی محل در آبنما ساخت به نداشتن نیاز همچنین و لوله با وزآالت ساخت به مربوط کرد ینه
است.آنیرنگهدا
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