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گزارش



یرگزارخب

)۱۳:۲۹-۰۱/۰۴/۰۸(نفتوزارتقرآنمسابقاتنهاییمرحلهدربندرعباسنفتپاالیشکترشازنمایندهسهحضور

یافتند.راهنفتوزارتقرآنمسابقاتنهاییمرحلهبهبندرعباسنفتپاالیشکترشکنانرکاازنفرسه

خب گزارش هرمرگزاربه موج کازی از نفر سه شرگان، قرآنرکنان مسابقات نهایی مرحله به بندرعباس نفت پاالیش کت
یافتند.راهنفتوزارت

ک قرآن مسابقات پایان از شرپس البالغه نهج و کاریم از نفر سه پاالیشی، شرکتهای برتر نفترکنان پاالیش کت
شدند.نفتوزارتقرآنمسابقاتنهاییمرحلهبهراهیابیبهموفقمسابقات،ازدورهایندربندرعباس

خانم قرائت، رشته در محمدی زهره خانم گزارش این اساس درزبر آذربویه محمد آقای و ترتیل رشته در عباسی ینب
دارند.حضورنفتوزارتقرآنمسابقاتدربندرعباسنفتپاالیشکترشازنمایندگیبهجزء10حفظرشته

کا حضور با نفت وزارت قرآنی مسابقات است، برگفتنی شزگرکنان قرآنی پخشریده و پاالیش گاز، نفت، ملی کتهای
میشود.گزارربپتروشیمیو

)۱۷:۳۳-۰۱/۰۴/۰۸(یربختیاوچهارمحالدرخودروهزار2ازبیششدنسوزگانهود

داد.خبراستاندرخودرو239وهزار2شدنسوزگانهودازی،ربختیاوچهارمحالمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا بختیاری و چهارمحال تیمورکز آقای ، وری هزار دو تاکنون گفت: وانت239ی خودرو
کا در اینترنتی مسافربرهای و تاکسی سبک، بختیاربار و چهارمحال مجاز درگاههای رایگان طور به شدهوی، سوز گانه

اند.
سامانه در نام ثبت از پس متقاضیان افزود: دgcr.niopdc.irوی پیامکی شرایط، داشتن کرد،ردرصورت خواهند یافت

کنند.یافتردنوبتخودخودروکردنزسوگانهودبرایسایتبهدوبارهمراجعهبامیتوانندسپس
ش کارمدیر یک وسامان بن شهرستانهای شهروندان رفاه برای گفت: استان نفتی فرآوردههای پخش ملی گاهرکت

است.شدهیزانداراهبنشهردرمجاز

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران
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)۱۸:۴۷-۰۱/۰۴/۰۸(شدآغازآباداندرمایعگازیافتردبراینامثبت

کنند.نامثبتسدفسامانهدرخواستمایعگازیافتردمتقاضیشهروندانازآبادانمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

ش مدیر ، سعید بنی شهرمحمد گاز انشعاب فاقد خانوارهای گفت: آبادان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی یرکت
د نشانیربرای به سدف سامانه در مایع گاز نیازnewtejaratasan.niopdc.irیافت مورد مایع گاز و کنند نویسی نام

کنند.تهیهدولتیخرنبهراخود
گاز سیلندر چهار خانوار هر سهمیه او گفته س11به چه هر افراد این است بهتر و است ماه در ثبترکیلویی برای یعتر

کنند.اقدامسامانهایندرنام
شد.یعزتوآبادانمنطقهدرمایعگازتنهزار60ازبیشامسالبهار

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۰۷:۲۷-۰۱/۰۴/۰۹(فارسینزبنمصرفازفیروزآباددرصدی4سهم

ش سوخترمدیر جایگاههای توسعه از و تاکید فیروزآباد شهرستان سوخت چالشهای رفع بر فارس، منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
داد.خبرشهرستانایندرجیانسیومایع

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا طاهری اسداله ، فارس شرکز مدیر منطقهری نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
سهم از فیروزآباد شهرستان فرماندار با دیدار در بن4فارس مصرف از فیروزآباد ناحیه رفعزدرصدی و خبرداد استان ین

برشمرد.منطقهاولویتهایازراشهرستاناینسوختچالشهای
جایگاههای ساخت ترددها، حجم و استان غربی محور در شهرستان این گرفتن قرار و موقعیت به توجه با افزود: او
در و است شهرستان رسانی سوخت توان افزایش حوزه در منطقه اولویتهای از جی ان سی و مایع سوخت جدید

است.شدهصادرجیانسیجایگاهیکو)زگانفتوینز(بنمایعسوختجایگاه3ساختمجوزراستاهمین
همکارطاه و تعامل شری، با شهرستانها اجرای دستگاههای و مقامات میان کاهشری در مهم عوامل جمله از را کت

کشاور تولیدات بخش در فیروزآباد شهرستان جایگاه به توجه با افزود: و برشمرد رسانی سوخت حوزه در یزتخلفات
کنت بر استان صنایع تسرو همچنین و جز و عمده کنندگان مصرف بر نظارت و گذارل شماره در آالتریع ماشین ی

کرد.تاکیدیزکشاور
با گفت: و پرداخت رسانی سوخت حوزه در شهرستان این مشکالت بیان به فیروزآباد شهرستان فرماندار جمشیدی
جی ان سی جدید جایگاه ساخت ضرورت بر آالینده غیر و پاک سوختهای از مردم استقبال و ترددها حجم به توجه

کرد.تاکیدفیروزآبادشهردرسوختعرضهیرمجاکیفیوکمیتوسعهو
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لرستاننداییرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۰۳-۰۱/۰۴/۰۹(استیافتهافزایشدرصد74رضویخراساندرهواپیماسوختمصرف

ش مدیر ایرنا- دررمشهد- امسال نخست ماهه سه طی هواپیما سوخت مصرف گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت
است.یافتهافزایشدرصد74پارسالمشابهمدتبامقایسه

اصغ اصغر امسالرعلی نخست ماهه سه طی افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز و44ی 861میلیون
پارسال مشابه مدت در که است حالی در این و است شده مصرف رضوی خراسان منطقه در هواپیما سوخت لیتر هزار

رسید.مصرفبههواپیماسوختلیترهزار845ومیلیون25
بیشت داد: ادامه مصرفروی با امسال ماه اردیبهشت به مربوط مصرف میزان افزایش و14ین لیتر681میلیون هزار

است.درصدی105رشدنشانگرپارسالماهاردیبهشتبامقایسهدرکهبوده
ش بنرمدیر مصرف گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردهای پخش ملی امسالزکت نخست ماه سه طی نیز ین

است.داشتهافزایشدرصد69پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبودهلیترهزار703ومیلیون472
درراصغ دهی خدمات و سوخترسانی رضوی خراسان و مشهد به زائران گسترده ورود و حضور به توجه با افزود: ی

حساسیت دارای منطقه مجازاین رسانی، سوخت عملکرد نحوه بررسی و دورهای بازدیدهای با که است عرضهریادی ی
خدمات و برخوردارند کامل آمادگی از تابستان تعطیالت در خصوص به استان های جایگاه تمام نفتی های فرآورده

دارد.ادامهیزروشبانهصورتبهرسانی
فیروزه،رش بینالود، کالت، چناران، مشهد، های شهرستان رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت

دارد.خودخدماتپوششیرزراسرخسوگزردتایباد،تربتجام،قوچان،یمان،رفنیشابور،
رضوی خراسان شهرستانهای خدماتزدیگر پوشش تربتحیدرش2یر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ورکت یه

هستند.سبزوارمنطقه

یرفومشهدخراسان،پیامیرخبپایگاهبرنا/سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۱-۰۱/۰۴/۰۹(فارسدرینزبنمصرفدرصد22رشد

ش تورمدیر و تامین از فارس، منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی وزکت میلیارد یک از بیش در143یع نفتی فرآوردههای انواع لیتر میلیون
خبرداد.استاندرامسالاولماهسه

سفارینبنزمصرفازفیروزآبادصدیدر4سهمسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا طاهری ،اسداله فارس ورکز میلیارد یک امسال ابتدای ماهه سه در گفت: 143ی
(بن نفتی فرآوردههای انواع لیتر کورزمیلیون نفت و گاز نفت سفید، نفت توهین، و تامین استان سطح در شدهز) یع

است.
طاه ازراسداله بیش امسال ماهه درسه لیتربن614ی، مدتزمیلیون با مقایسه در که شده مصرف فارس استان در ین

قبل سال است.22مشابه داده قرار کشور نفتی فرآوردههای مصرف از باالیی رتبه در را فارس استان و رشدداشته درصد
بن روزانه مصرف میزان همچنین وزوی میلیون شش حدود را استان در ذک500ین لیتر اینرهزار عمده دلیل و کرد

برشمرد.مسافرتهاوافزایشکروناوضعیتبهبودراافزایش
بهاررطاه فصل در داد: ادامه کنت520ی با که شده مصرف دراستان نفتگاز لیتر جایگاههایرمیلیون مستمر ونظارت ل

پیشگی دستورالعملهای اجرای و سوخت سالرعرضه مشابه مدت به نسبت سوخت این مصرف فرآورده قاچاق از ی
است.نداشتهیرتغییقبل

تو نفتکوره میزان طبیعی گاز از صنایع از استفاده به اشاره با فارس منطقه جازمدیر سال اول ماهه سه در شده راریع ی
میدهد.نشانراکاهشدرصددهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهکرداعالمهزارلیتر600ومیلیونهفت

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۲۰:۳۰-۰۱/۰۴/۰۹(استبررسیدستدرپتروپاالیشگاههامینیاحداثکرد:؛حرمطمجلسیژانرکمیسیونعضو

انر کمیسیون عضو و مالیر مردم نماینده طژایسنا/همدان اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس شری تشکیل پتروشیمیرح و پاالیش ملی کت
انر کمیسیون اقدامژدر و بررسی دست در دارند را ظرفیتش که نقاطی در ها پتروپاالیشگاه مینی احداث افزود: است، رسیده تصویب به ی

است.

شده انجام های بررسی طبق افزود: خبرنگاران، جمع در ماه تیر نهم پنجشنبه شامگاه نژاد بیگی هادی ایسنا؛ گزارش به
بین ها پتروپاالیشگاه مینی سوی10تا5در از شود، می تبدیل پتروشیمی های فرآورده به نفت روز طول در بشکه هزار

ندارند.همیادیزآلودگیوکنندنمیمصرفیادیزآبهاپروژهایندیگر
از بیش اشتغالزایی به اظها150وی و اشاره ها پتروپاالیشگاه مینی در مستقیم طور به اینرنفر هستیم صدد در کرد:

کنیم.یزانداراهکشورسطحدرراراهبردیهایپروژه
بز ایران کرد: خاطرنشان دیگر محصوالت به پتروشیمی محصوالت تبدیل با رابطه در نژاد کنندهرگتربیگی تولید ین

محقق موضوع این اگر و کند تبدیل دیگر ارزشمند محصوالت سایر به را ارزشمند محصول این میتواند و است متانول
دارد.فراوانییرارزآوکالنسطحدرشود

کشور سطح در اینکه بیان با تص27وی شود، می تولید نفتی سنگین فرآورده تن برسیمرمیلیون جایی به باید کرد: یح
کنیم.پولبهتبدیلراکشوردرموجودثروتکه

سفاردرینبنزمصرفصددر22شدرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است، نگرفته صورت عملیاتی اقدام هیچ نفت ارزش زنجیره برای تاکنون متاسفانه اینکه بر تاکید با نژاد بیگی
بگیرد.شکلنفتبهپتروشیمیایینگاهبایدکرد:خاطرنشان

دیگ بخش در برنامهروی به کشور امروز اینکه بیان با خود سخنان از اثزیری برای دررگذاری مجلس نمایندگان ی
داشته ما از مجلس، نمایندگی حد در مطالباتی مردم که میشود محقق زمانی امر این گفت: است، نیازمند کشور سطح

باشند.
انر کمیسیون معموژعضو اینکه بیان با مجلس بی گازرسانی، چون مسائلی مردم جادهراًل آسفالت آبرسانی، قرسانی،

و کمک برای نیز ادارات افزود: دارند، انتظار مجلس در خود نمایندگان از را عمرانی خدمات ارائه و زایی اشتغال ها،
قانونگذا و نظارت ما اصلی وظیفه که صورتی در کنن، می اقدام راستا همین در نمایندگان از گرفتن است.رمساعدت ی

مسائل اجرای نحوه افزود: کند، تغییر کشور مختلف های قسمت حکمرانی مدل باید اینکه بر تاکید با نژاد بیگی
مدی مدل پزشکی، جامعه به رسانی خدمات مدل درمانی، و کشاورربهداشتی بخش در رسانی خدمات صنعت،زیت ی،

شود.تحولوتغییردچاربایدهمگیغیرهومعدن
رسانی خدمات حوزه در که کردم تالش مجلس در خود حضور سال دو طول در اینکه بر تاکید با مالیر مردم نماینده

قانونگذا و نظارتی بحث در همچنین و مالیر شهرستان اکثربه در بنده افزود: ببرم، جلو را خود وظایف جلساتری یت
کردیم.گزارربمختلففراکسیونهایوهاگروهوزارتخانهها،بامتعددیجلساتوداشتمفعالحضورمجلس

گی رای در اینکه به اشاره با نژاد وربیگی هزار مشارط851ی داشتم،رح شد44کت داده بنده طرف از مسئوالن به تذکر
مط22و من طرف از مختلف وزرای از امضایرسوال افزود: شد، گی100ح رای تمامی در فعال حضور هایرسوال، ی

ماده مورد چهار ش234مجلس، دررو مطرط41کت دررح ها آن مطالعه و بررسی و نمایندگان سایر سوی از شده ح
دارد.وجودبندهکارنامه

سوی از افزود: دارد، و داشته قرار امور راس در مردم معیشتی مشکالت رفع بحث یازدهم مجلس در اینکه بیان با وی
پرداختیم.آنبهکهبودمواردیازیکیهایمرتحلغوبرایراهبردیاقدامقانونوایهستهیژانرمبحثدیگر

انر کمیسیون مجلسژعضو در بنیان دانش جهش قانون ثبت خالی، خانههای بر مالیات قانون افزود: مجلس ی
کار دستور در نیز خارجی سیاست حوزه مباحث و بانوان و خانواده حوزه و فرهنگی مسائل به جدی پرداختن یازدهم،

است.بودهیازدهممجلس
انر کمیسیون به مربوط میدانی بازدیدهای و رسید نتیجه به کالن سد از آبرسانی بحث اینکه بیان با نژاد یژبیگی

نیر پاالیشگاهها، بواز گارگاههای و نفتی میادین شزق، و سالری دو این طی بنده کرد عمل جز پتروشیمی های کت
آف ثروت و ارزش زنجیره تکمیل مسئول بنده همچنین گفت: میشود، انررمحسوب کمیسیون در هستم.ژینی مجلس ی

خاطر و اشاره شهرستان به رسانی خدمات حوزه در شده انجام راهبردی اقدامات به مجلس در مالیر مردم نماینده
بهت گذشته سال شده انجام برآوردهای طبق کرد: کارنشان و عملکردی سالم مدیرین حوزه در بری میریت محسوب ق

خورد.رقممالیردرفراوانیراهبردیاقداماتزمینهایندرچراکهشود
تعویض به نژاد در122بیگی خودنگهدار کابلهای به فرسوده سیم و5کیلومتر جابجایی45شهر چراغ502روستا، تیر

دررب تعویض58ق و اصالح ب13روستا، اعتبارُپست جذب و بررق افزون پیگی34ی با تومان انجامرمیلیارد های ی
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کرد.اشارهمالیرقربیعزتومشکالتوکمبودهارفعمنظوربهاسالمیشورایمجلسازویسویازشده
و مهم اقدامات آبفا، بحث در اینکه بیان با بززوی پروژه تکمیل کالن، سد از آبرسانی افزود: خورد، رقم گریربنایی

ک کالن، سد در آبرسانی ها مجتمع شامل روستایی آبرسانی حوزه در ملی ردیف چند اخذ مالیر، ینگهرفاضالب آباد، یم
جذب و مهرآباد انوج، و17کند، تحقق700میلیارد برای تومان انجام21میلیون اقدامات دیگر از مالیر در آبرسانی پروژه

رود.میشماربهشده
بسیار اهمیت ما برای صنعت بخش به فاضالب پساب انتقال اینکه بر تاکید با درزوی کرد: خاطرنشان دارد، یادی

است.نشدهپیدایرگذاسرمایههنوزمتاسفانهمالیرمگاواتی500گاهونیربحث
انر کمیسیون آبرسانیژعضو حوزه در است شده مقرر اینکه بیان با مجلس از60ی شبکه360کیلومتر پروژه کیلومتر

شود.میاصالحآبرسانیشبکهفرسودهخطوطکیلومتر60امسالافزود:شود،یزبازسامالیرآبرسانی
کرد: خاطرنشان و اشاره کیفی و کمی بعد در درمان و بهداشت حوزه بحث در گرفته صورت اقدامات به نژاد بیگی

پرستا دانشکده بودجه مرردیف این در جدید رشته چند امسال و شد مستقل گذشته سال تاسیسری عالی آموزش کز
است.شده

قرار ما کار دستور در مالیر شهر در پزشکی دانشکده یک احداث و آموزشی بیمارستان یک داشتن اینکه بیان با وی
شود. می شهرستان این به تخصص فوق و متخصص پزشکان آمد و رفت باعث مسئله دو این رقمخوردن افزود: دارد،
و مهر بیمارستان اورژانس بودن تکمیل حال در و حسین(ع) امام بیمارستان اورژانس تکمیل به مالیر مردم نماینده

خ برای اعتبار تومان میلیارد پنج پرستارجذب دانشکده تجهیزات دررید سرمک معدن توسعه گفت: و کرد اشاره ی
دارد.قرارماکاردستور

حاضر حال در اینکه به اشاره با نژاد باط400بیگی خط تجهیزات افزود: هستند، فعالیت مشغول معدن این در یرنفر
هستیم.آنمجوزپیگیروشدهیریدارخسرمکمعدنیزسا

سا فوالد زنجیره باید ما اینکه بر تاکید با سازوی قطعه بخش تا را ببزی پیش سرمک معدن در خوبیری انداز چشم یم،
است.رسیدهنتیجهبهجدیدفازنیزکیانکارخانهدرافزود:وکردبینیپیشحوزهاینبرایرا

می فعالیت خود تولید خط توسعه و زایی اشتغال زمینه در که هایی کارخانه از اینکه بر تاکید با مالیر مردم نماینده
از گفت: میکنیم، حمایت کامل طور به رفع19کنند حدودی تا آنها مشکالت و داشتیم میدانی بازدید تولیدی واحد

ب بنیاد هدف جامعه شهرستانهای از یکی مالیر" " همچنین زمینهرشد، این در و است ایجاد10کت منظور به روستا
اند.شدهانتخاباشتغالزاییهایپروژه

خ به گرفت، صورت راهبردی اقدامات نیز عالی آموزش حوزه در اینکه بیان با وریداروی تجهیزات تومان میلیارد دو ی
سینما تعمیر گفت: و کرد اشاره زمینه این در تومان میلیارد سه ارزش به دیگر تجهیزات تأمین برای مساعد قول اخذ

دارد.قرارمابرنامههایاولویتدرفجرگاهواردتعمیرهمچنینمیکندیرسپراخودپایانیمراحلفرهنگیان
انر کمیسیون اشارهژعضو مالیر دانشگاه تجهیز برای گذشته سال در اعتبار تومان میلیارد چهار حدود اخذ به مجلس ی

شد.ملینیزمهندسیفنیدانشگاهردیفگفت:وکرد
کا یک بانوان، حوزه در اینکه بیان با کاروی و است گرفته شکل ما مردمی ارتباطات دفتر در تخصصی هایرگروه گاه
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بدس بانوان ویژه اشتغالزایی منظور به سرآموزشی بی و برپرست مرتب طور به میلیاردرپرست دو افزود: میشود، گزار
کردیم.یریدارخگاههارکااینبرایتجهیزاتتومانمیلیون300و

شهرستان سطح در زدایی محرومیت بحث در اینکه بیان با نژاد اندا35بیگی راه را جهادی مساعدتزگروه و کردیم ی
زمینه همین در کرد: خاطرنشان داشتیم، آنها از مالی و معیشتی و900های شد اعطا نیازمندان به تسهیالت 100فقره

شد.احداثنیازمندانبرایامدادکمیتهوعلویبنیادیرهمکابامسکونیواحد
به شده انجام مالی مساعدت به به300وی پوشش تحت مددجویان از تعزنفر کرد: تاکید و اشاره اصالحریستی یض،

بازسا شهرسازو و راه حوزه در ما های اولویت از یکی گل آق اسالمشهر سمت به مالیر راه زمینهزی این در و است ی
کردیم.جذباعتبارتومانمیلیارد60

سال از اینکه بیان با نژاد سال1399بیگی هزار1400تا چهار سال650، در و داشتیم دفتر به کننده مراجعه تا1400نفر
و1401 هزار چهار اخیر730، سال دو طی افزود: کردند، مراجعه دفتر به روستا و شهر در شهروندان از بازدید232نفر

شد.گزاررببندهحضوربایرکشومسئوالنباتخصصینشستوجلسه560ومیدانی
دیگ بخش در مالیر مردم سرمایهگذارنماینده و بازدید برای مختلف های هلدینگ از دعوت به خود سخنان از درری ی

ازند پوشاک صنعتی "خوشه توسعه کرد: خاطرنشان و اشاره کارمالیر اولویتهای از یکی زمینهریان" این در و ماست ی
است.گرفتهصورتخوبیاقدامات

مدی نبود علت به مالیر مهم پروژههای از برخی اینکه بیان با خاطرنشانروی ندارد، رشدی هیچ و زند می درجا قوی، یت
کا روستاها بحث در شاملرکرد: تخصصی شناسنامه روستا هر برای شده تالش و گرفته شکل ما دفتر در تخصصی گروه

شود.تشکیلمربوطهمسائلسایروهاجمعیتکمبودها،ومشکالتپتانسیلها،وظرفیت
بازنگ برای گذشته سال اینکه بیان با مالیر مردم طرنماینده هادیری پنج17ح همچنین افزود: کردیم، اخذ اعتبار روستا

رسید.یربردابهرهبههاپروژهاینازموردچهارکهشدیرپیگیورزشیهایسالنپروژه
جا سال در کرد: نشان خاطر نژاد خدمات25یربیگی اقدامات بر عالوه شده مقرر و شناسایی مالیر جمعیت پر روستای

ب مشکالت رفع برای شخصا اجرایی، های دستگاه سوی از طررسانی و جاده و راه حوزه و آب اعتباراترق، آنها هادی ح
مسائل به پرداختن معنوی، و فرهنگی های برنامه اجرای خدماتی، اقدامات این کنار در همچنین کنم، اخذ را الزم

دارد.قرارماکاردستوردرروستا25ایندرزداییمحرومیتوبانوان
پیامانتهای

الفمثلثآنالین،یرخبپایگاهدیگر:منابع
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پالکداشتنبهمازندراندریزکشاورادواتبهسوختکاملتحویلمازندران:ارزوکاالقاچاقبامبارزهکمیسیوندبیر
)۲۳:۰۸-۰۱/۰۴/۰۹(شدمشروطانتظامی

برنامهرسا کمیسیون دبیر - ایرنا - سوختزیری کامل تحویل و تخصیص گفت: مازندران در ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ی،
شد.مشروطانتظامیپالکداشتنبهاستاندرکمباینهاوتراکتورجملهازیزکشاورادواتبه

استاندا عمومی روابط از ایرنا پنجشنبه روز گزارش فربه مازندران، تسهیلری جهت استاندار دستور با افزود: صمدایی ید
پالکگذا به بخشیدن سرعت کشاوررو آالت ماشین کمباینهازی و تراکتورها به سوخت کامل تحویل و تخصیص ی،

است.انتظامیپالکداشتنبهمشروط
اس در پالک، فاقد کمباین و تراکتور دستگاههای مالکان تمامی کرد: نشان خاطر وروی پرونده تشکیل جهت وقت ع

کنند.مراجعهیزکشاورجهادمراکزبهخوددستگاهیرشمارهگذا
برنامه کمیسیون پالکگذازیردبیر با داد: ادامه مازندران ارز و کاال قاچاق با مبارزه بر نظارت و هماهنگی ادواتری، ی

کنتزکشاور و جلری ضمن سوخت، مصرف خارگیول عرضه از کشاورری بخش نیازهای میتوانیم سوخت شبکه از یزج
کنیم.رفعزمینهایندرراموجودمشکالتوکردهتامینموقعبهرا

شمارهگذا گفت: کشاوررصمدایی ماشینآالت ضروزی از یکی بودهری مکانیزاسیون عرصه در مطلوب خدمترسانی یات
کرد.یزیربرنامهیزکشاورماشینآالتبهسوخترسانیدرمیتوانکه

نیوزبالغیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۰:۴۹-۰۱/۰۴/۱۰(قاچاقگازوئیلحاویمشکصاحببرایمیلیونی667یمهرج

داد.خبرنهبنداندرقاچاقگازوئیللیتر800حاویمشکصاحببرایمیلیونی667یمهرجازجنوبیخراسانحکومتییراتزتعکلرمدی

خب گزارش مدیرگزاربه پور، حسن حسین بیرجند، از فارس تعری رسانههابیزکل به امروز جنوبی خراسان حکومتی یرات
مأمو گفت: کنترگروهی حین در نهبندان شهرستان آباد سهل بازرسی و ایست عبورین خودروهای دستگاهرل یک به ی

گرفتانجامآنازالزمبازرسیهایتوقفازپسکهشدهکومشکیرسواخودروی
حاوی مشک کردن پاره به اقدام راننده بازرسی از قبل افزود: بنابراین800وی کرد، خودرو داخل قاچاق گازوئیل لیتر

تعرمأمو اداره به قانونی مراحل رسیدگی جهت را پرونده این گزارش کردند.زین ارسال نهبندان شهرستان حکومتی یرات
تعرمدی وقوعزکل احراز و قانونی رسیدگیهای و متهم احضار از پس شعبه اینکه بیان با جنوبی خراسان حکومتی یرات

مدا اساس بر مبلغرتخلف پرداخت به را متهم پرونده، در موجود مستندات و و444ک جزایرهزار929میلیون یال
تص کرد، محکوم مبلغرنقدی رفته هدر سوخت حیث از کرد: و222یح جرهزار464میلیون به اضافهریال متهم یمه
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شد.
نگهدا یا حمل تخلف مرتکب که شخص هر قانونی مقررات موجب به شد: یادآور شودروی یارانهای قاچاق کاالهای ی

میشود.نقدییمهرجکاالارزشبرابرچهارتادومعادلکاالضبطبرعالوه
پیام/اتنتهای

نیوزطبسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۹:۱۳-۰۱/۰۴/۱۰(کردستاندرجیانسیمصرفدرصدی17افزایش

است.داشتهافزایشدرصد17گذشته،سالمشابهمدتبهنسبتکردستاندرجیانسیمصرفامسالنخستماههسهدر

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما شری مدیر ، کردستان دررکز گفت: کردستان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
از بیش امسال نخست ماهه مشابه51سه مدت به نسبت که شده مصرف استان در جی سیان مترمکعب میلیون

است.داشتهافزایشدرصد17گذشته،سال
ن محیطوجهانبخش نفع به و باصرفه را جی ان سی از استفاده طزکانی افزود: و دانست دریست کردنوح سوز گانه

است.شدهسوزگانهوداستاندرخودروهزارچهارازبیشتاکنونواستراستاهمیندرعمومیخودروهایرایگان
فعالیتون به ش54کانی این گفت: و کرد اشاره کردستان در جی ان سی جایگاه جدیدرباب جایگاههای احداث از کت

میکند.حمایتواستقبالاستانمختلفمناطقدرجیانسی
م هفت حاضر حال در کرد: بیان دروی کار استان در کهوکز میدهند انجام را عمومی خودروهای رایگان کردن سوز گانه

هستند.فعالحوزهایندرکزرمیککدامهرهمقروهوسقزشهرهایدروبیجاردرکزرم2سنندج،درکزرمسه
طون افزود: درکانی رایگان باوح وانت و (تاکسی عمومی خودروهای کردن سالرگانهسوز مردادماه از استان1399) در

ط اجرای تداوم به توجه با و شده سامانهرآغاز به مراجعه با میتوانند شهروندان وhttps://gcr.niopdc.irح، ثبتنام
کنند.یافتردتبدیلنوبت

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۴۰-۰۱/۰۴/۱۰(شهرضادرقاچاقنفتیفرآوردههایانواعلیترهزار439کشف

کشف از اصفهان استان انتظامی ارزش439فرمانده به قاچاق نفتی فرآوردههای انواع لیتر پلیسرمیلیارد83هزار مأموران عملیات در یال
داد.خبرفرماندهیایناقتصادیامنیت

قاچاقگازوئیلحاویمشکصاحبایبرمیلیونی667یمهجرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش خبرگزاربه پایگاه از نقل به اصفهان از فارس میرحیدری محمدرضا سردار پلیس، استانری انتظامی فرمانده ی
کار داشت: اظهار خودآاصفهان اطالعاتی اشرافیت با اصفهان استان انتظامی فرماندهی اقتصادی امنیت پلیس گاهان

کارد به نفتی فرآوردههای انتقال به اقدام تانکردار کامیون خودروی دستگاه یک با فردی که روغنریافتند تولید گاه
میکند.شهرضاشهرستاندرصنعتی

پلیس مأموران موضوع، درستی از اطمینان و محل شناسایی از پس مأموران افزود: درآوی شهرضا شهرستان گاهی
عملیاتیرج و اطالعاتی هدایت با ضربتی عملیات یک طی قضایی دستور اخذ از پس مأموران این و داده قرار یان

دادند.قراربازرسیموردرامکاناینویافتهحضورمحلدراستاناقتصادیامنیتپلیس
محلرمیرحید از بازرسی در گفت: توسط439ی محموله این ارزش که شده کشف قاچاق نفتی فرآورده لیتر هزار

است.شدهیابیزاریالرمیلیارد83بربالغکارشناسان
کا مالک و توقیف تانکردار خودروی دستگاه یک رابطه این در کرد: خاطرنشان اصفهان استان انتظامی نیزرفرمانده گاه

شد.قضاییمرجعتحویلپروندههمراهبهودستگیر
/ق/63101/4پیام/انتهای

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۱۷-۰۱/۰۴/۱۰(همداننقلوحملدربخشینزبنمصرفیرلیتمیلیون40جوییصرفه

ش عملیات و فنی معاون جوییرایسنا/همدان صرفه از همدان منطقه نفتی فرآوردههای پخش لیت40کت بنرمیلیون مصرف بخشزی در ین
داد.خبراستانایننقلوحمل

مصرف با گفت: حسینی علی سوزاندنCNGسید بن40،از لیتر جلزمیلیون استان این نقل حملو بخش در یرگیوین
است.شده

امسال بهار افزود:در و44وی همدان269میلیون استان دومنظوره و تک جایگاههای در پاک سوخت مترمکعب هزار
رسید.مصرفبهوشدهیعزتو

روزانه جویی صرفه از لیت430حسینی بنرهزار فرآورده معادلسازی با گذشته ماه سه در طبیعیزین گاز سوخت ی
است.مترمکعبهزار476استانCNGگازروزانهمصرفمیانگینکرد:یحرتصودادخبرینزبنبافشرده

مصرف میزان مقایسه از پس کرد: نشان خاطر سال93وی از نخست شاهد1401روز گذشته سال مشابه به نسبت
هستیم.نقلوحملبخشدرفشردهطبیعیگازمصرفدرصدی6افزایش

بن لیتر یک با جی ان سی گاز مترمکعب هر سوزاندن با خودروها پیمایش طول کرد: بیان تقزحسینی یکیرین یبا
دارد.پیدرکنندهمصرفبرایرااقتصادیصرفهوبودهتوجهقابلپرداختیینهزهاختالفامااست،
پیامانتهای

ضاشهردرقاچاقنفتیدههایفرآورانواعلیترارهز439کشفس:فار|خبرخبرادامهادامه
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آنالینایراننیوز،همدانیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۱:۲۴-۰۱/۰۴/۱۰(میشودیزراهانداآبادانپاالیشگاه۲فازنخستبخشآبادان:پاالیشگاهمدیرعامل

فاز نخست بخش اینکه بابیان بز۲قیم عنوان به نیز آبادان طرگترپاالیشگاه اعتبارین با ملی بالغرح وطی۱.۱ی رسیده اتمام به دالر میلیارد
است.یرگذاسرمایهانتظاردردالرمیلیارد۱.۷بربالغیربااعتبانیزفازایندومبخشگفت:شودمییزانداراهآیندههایماه

خب خبرنگار گزارش ورگزاربه با نشست در گذشته شب قیم» «حکیم اروند، آزاد منطقه از شبستان داراییزی و اقتصاد یر
ب اروند آزاد منطقه سازمان اجتماعات سالن در خرمشهر و آبادان اقتصادی فعاالن و تجار حضور با اظهاررکه شد گزار

است.بودهمنطقهایندراقتصادیمحصوالتهمهتولیدمنشاساله۱۰۸قدمتبهتوجهباآبادانپاالیشگاهکرد:

ش موثرمدیرعامل بسیار نقش پاالیشگاه این نیز انقالب از پیش افزود: آبادان نفت پاالیش اینرکت اقتصاد در ی
میلیارد هزار صد چند مالی گردش با نیز اکنون و داشته کشور حتی و بزرمنطقه عمال اینرگتریالی اقتصادی بنگاه ین

رود.میشماربهمنطقه

بسیار قشر آبادان پاالیشگاه اینکه بیان با کردهزوی کار به مشغول منطقه این در را صنعتگر و اقتصادی فعاالن از یادی
فاز نخست بخش داد: ادامه بز۲است عنوان به نیز آبادان طرگترپاالیشگاه اعتبارین با ملی بالغرح دالر۱.۱ی میلیارد

شود.مییزانداراهآیندههایماهطیورسیدهاتمامبه

سود بخشی که نیز فاز این دوم بخش کرد: اضافه اعتباقیم با است بررِده بالغ سرمایه۱.۷ی انتظار در دالر میلیارد
ایم.شدهمواجهمشکلبافاینانستهیهبرایاکنونوشدتهیههاچینیفاینانستوسطآناولبخشاست،یرگذا

سا خصوصی مسئله بهزوی توجه با گفت: و کرد عنوان فاینانس تهیه در مشکل ایجاد عامل را آبادان پاالیشگاه ی
است.کردهسختراکارموضوعاینمتاسفانهداردتاکیدفاینانسازاستفادهبردولتاینکه

تص آبادان پاالیشگاه ازرمدیرعامل آبادان شهر اقتصادی و اجتماعی بقای برای بایست می پاالیشگاه این کرد: یح
گروه یازدهم۲لیست دولت رویکرد اما شد لحاظ دهم و نهم دولت در مهم این البته شود؛ منتقل سه گروه لیست به

شود.یزساخصوصیپاالیشگاهاینتابوداینبردوازدهمو

گذا سرمایه و فعالیت ادامه به تمایلی ها فاینانس تا شده باعث مسئله این اینکه بیان با ندهندروی نشان خود از ی

همداننقلوحملدربخشینبنزمصرفیلیترمیلیون40جوییفهصرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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امیدوا کرد: گروهرعنوان لیست از آبادان پاالیشگاه و گیرد قرار کار دستور در مهم این نیز دولت این در شود.رخا۲یم ج

به سیزدهم دولت در خوشبختانه کرد: اذعان اروند رودخانه الیروبی به جدی توجه لزوم بر تاکید با همچنین قیم
از پس بار نخستین برای را آبادان از نفتی مشتقات مابقی و جی پی ال گاز صادرات مسئله امر مسئوالن پشتوانه

اندا۴۰گذشت راه مجدد پهلزسال عدم مشکل با اما میشود، عدمرگیوی که چرا ایم مواجه رود اروند در ها کشتی ی
بگیرند.پهلواسکلهدربتوانندتنهزارپنجتاسههایکشتیفقطتاشدهموجبرودخانهاینالیروبی

مشا برای آبادان پاالیشگاه آمادگی از مسئلهروی کرد: بیان و داد خبر اروند رودخانه الیروبی بحث در اقتصادی کت
با و بسیارزالیروبی اهمیت عمومی و اقتصادی لحاظ از کشور برای جدید بازارهای افرودهزگشایی ارزش و دارد یادی

آورد.خواهدارمغانبهکشوروآبادانپاالیشگاهبراییقرطاینازنیزیربسیاالعادهفوق

در کرد: ابراز و خواند موثر بسیار را اجتماعی های مسئولیت انجام در پاالیشگاه این نقش آبادان پاالیشگاه مدیرعامل
خصوصی دلیل به اما کرده ایفا را بدیلی بی نقش پاالیشگاه این ... و متروپل آبی، تنش سیل، جمله از مترقبه حوادث

شزسا از برخی آفری نقش به بیشتر توان می منطقه این های شرکت دیگر که چرا کرد اشاره پاالیشگاه این کترینی
ندارند.یرگذاسرمایهاجازهها

همکا با کرد: نشان خاطر مشاروی و گذاری سرمایه حال در اکنون اروند، آزاد منطقه سازمان دررکت خوبی بسیار ی
سا خصوصی مسئله اما هستیم، آبادان شهر جلزسطح ما های فعالیت از طورگیوی به کند می حاضرری حال در یکه

سا خصوصی سازمان در هایمان فعالیت دیگر و اجتماعی های مسئولیت انجام خصوص در مصوبه ماندهزچندین ی
کنند.صادرآنهارامجوزبایدکهچرا

ش به متعلق آبادان در که اراضی از برخی شد: آور یاد واگذارقیم برای بود نفت شهردارکت به راستایری در یزیباسازی
سارشه خصوصی سازمان مجوز مشکل با وزی از لذا هستیم، مواجه انتظارزی سیزدهم دولت دارایی و اقتصادی امور یر
خصوصیردا فاز از را شهر این پاالیشگاه آبادان، اقتصادی ویژه به اجتماعی امنیتی، سیاسی، مشکالت به توجه با یم
کنند.جرخایزسا

72پیام/پایان

میشودیاهاندازرآبادانالیشگاهپا۲فازنخستبخشآبادان:الیشگاهپاعاملمدیرشبستان:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۶
۱۴۰۱/۰۴/۱۱



)۱۶:۵۷-۰۱/۰۴/۱۰(یژانربورسدرمایعگازتنهزار300ازبیشعرضهگیرد؛میصورتفردا

است.فارسخلیجستارهنفتکترشنفتایانواعتنهزار290ومایعگازتنهزار323عرضهمیزبان)هشنب(فرداایرانیژانربورس

خب گزارش انررگزاربه بورس ؛ صداوسیما ازژی بیش عرضه میزبان فردا ایران و624ی فراوردههای262هزار انواع تن
است.یرکربووهیدر
و323 مایع گاز تن ش290هزار نفتای انواع تن دررهزار فارس خلیج ستاره نفت عرضهرکت کاال بورس بینالملل ینگ

شد.خواهد
است.جنوبیپارسگازمجتمعبهمتعلقشدهعرضهمایعگازازتنهزار300

تب نفت پاالیش فراوردههای فردا دررهمچنین آبادان نفت پاالیش و تهران نفت پاالیش عرضهریز، داخلی ینگ
میشوند.

شردر فراوردههای نیز بینالملل شرینگ ایران، نفتی فرآوردههای پخش ملی شرکت فارس، خلیج ستاره نفت کترکت
میگیرند.قرارفروشتابلویدرجنوبیپارسگازمجتمعوایراننفتیفرآوردههایپخشملی

سالماقتصادخبر،افرنگخبر،همتما،نفتیرخبپایگاهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۰۷-۰۱/۰۴/۱۱(جنوبیخراساندرسوختکارتهزار2ازبیشگشاییزرم

تاکنون سوخت عرضه جایگاههای در شده ایجاد اختالل رفع زمان و2از رم375هزار جنوبی خراسان در سوخت کارت شدهزفقره گشایی
است.

ش مدیر گفت:رمردانی جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی به97کت استان در سوخت عرضه جایگاه
است.فعالاستانسطحدرنیزلزنا756واستمتصلسوختآنالینسامانه

سایب حمله از پس گفت: وراو حذف زمینه در خدمات ارائه امکان ماه، دی از شده ایجاد وقفه و پارسال ماه آبان ی
است.شدهفراهمسوختکارترمزتغییر

رم فرآیند گفت: مدازمردانی کامل ارائه با میتوانند خودروها مالکین و دارد ادامه استان در سوخت کارت کرگشایی
کنند.اقدامخودسوختکارتگشاییرمزبهنسبتنفتیفرآوردههایپخشملیکترشدرحضورومالکیت

داشتنخواهدافزایشنفتیفرآوردههایقیمت
ش کوتاهیرمدیر زمان مدت در سوخت کارت هر گفت: جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

میشود.گشاییزرماستاندرسوختکارت30روزانهمیانگینطوربهومیشودمراجعینتحویلوگشاییزرم
ه ارائه قانون، اساس بر گفت: صرفراو سوخت هوشمند کارت به خدمات خودروگونه مالک برای پال(ًا مجازکصاحب (

۵
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است.
تو در مشکلی هیچ گفت: مجازمردانی و ندارد وجود نفتی فرآوردههای درریع عرضه حال24ی در روز شبانه ساعت

هستند.رسانیخدمت
ش تغییرمدیر هیچ گفت: جنوبی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی نفتیرکت فرآوردههای قیمت در ی

ه و نگرفته انررصورت حاملهای در تغییر حالژگونه در و شود می اعالم ابالغ از پس که بوده قوا سران اختیار در ی
یم.رنداقیمتافزایشخصوصدرتصمیمیگونههیچحاضر

)۰۹:۳۸-۰۱/۰۴/۱۱(استیافتهافزایشدرصد74رضویخراساندرهواپیماسوختمصرف

ش بارمدیر مقایسه در امسال نخست ماهه سه طی هواپیما سوخت مصرف گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت
است.یافتهافزایشدرصد74پارسالمشابهمدت

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما اصغری اصغر علی ، رضوی خراسان امسالرکز نخست ماهه سه طی افزود: میلیون44ی
مشابه861و مدت در که است حالی در این و است شده مصرف رضوی خراسان منطقه در هواپیما سوخت لیتر هزار

رسید.مصرفبههواپیماسوختلیترهزار845ومیلیون25پارسال
بیشت داد: ادامه مصرفروی با امسال ماه اردیبهشت به مربوط مصرف میزان افزایش و14ین لیتر681میلیون هزار

است.درصدی105رشدنشانگرپارسالماهاردیبهشتبامقایسهدرکهبوده
ش بنرمدیر مصرف گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردهای پخش ملی امسالزکت نخست ماه سه طی نیز ین

است.داشتهافزایشدرصد69پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهبودهلیترهزار703ومیلیون472
درراصغ دهی خدمات و سوخترسانی رضوی خراسان و مشهد به زائران گسترده ورود و حضور به توجه با افزود: ی

حساسیت دارای منطقه مجازاین رسانی، سوخت عملکرد نحوه بررسی و دورهای بازدیدهای با که است عرضهریادی ی
خدمات و برخوردارند کامل آمادگی از تابستان تعطیالت در خصوص به استان های جایگاه تمام نفتی های فرآورده

دارد.ادامهیزروشبانهصورتبهرسانی
فیروزه،رش بینالود، کالت، چناران، مشهد، های شهرستان رضوی خراسان منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت

دارد.خودخدماتپوششیرزراسرخسوگزردتایباد،تربتجام،قوچان،یمان،رفنیشابور،
رضوی خراسان شهرستانهای خدماتزدیگر پوشش تربتحیدرش2یر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ورکت یه

هستند.سبزوارمنطقه

جنوبیاسانخردرسوختتکارارهز2ازبیشگشاییمزران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۱

http://www.newswire.ir/GRIYMLPE


)۰۹:۵۷-۰۱/۰۴/۱۱(نزدخسارتگانزهرمهایپاالیشگاهبهیریشتر۶زلزلهمهر:باگفتگودرنفتوزارتHSEکلرمدی

آخHSEکلرمدی طبق گفت: نفت هرمروزارت استان پاالیشگاههای به خسارتی هیچ زلزله گرفتیم، امروز صبح که گزارشی نکردهزین وارد گان
است.

انصا احتمالیرمظاهر خسارات با رابطه در مهر، خبرنگار با گفتگو در نفت وزارت غیرعامل پدافند و اچاسئی کل مدیر ی،
هرم آخززلزله طبق خوشبختانه گفت: نفتی تأسیسات به بهرگان خسارتی هیچ زلزله گرفتیم، امروز صبح که گزارشی ین

است.نکردهواردبندرعباسپاالیشگاهوفارسخلیجستارهپاالیشگاهجملهازگان،زهرماستانپاالیشگاههای
زلزله است ساعتریشتر۶.۱گفتنی جهت۲و۲ی همین از و لرزاند را استان در «بندرخمیر» شنبه روز بامداد دقیقه

بخش که استان این پاالیشگاههای به خسارت بابت آمد.زنگرانیهایی بوجود میکنند تأمین را کشور سوخت از یادی

خبرایرانها،نفتیروزانه،اقتصادما،نفتگردان،تجارتتجارت،فصلاکونومیست،ایرانیرخبپایگاهپانا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۳-۰۱/۰۴/۱۱(داردادامهگانزهرماستاندرسوختوقفهبییعزتومهر:باگفتگودرکشورجایگاهدارانصنفرئیس

آخ طبق گفت: کشور جایگاهداران صنف هرمررئیس در زلزله وقوع از پس گزارشها سوختگیزین برای تقاضا تورگان، ولی داشته افزایش یعزی
دارد.یانرجمشکلبدونووقفهبیسوخت

آخ طبق گفت: مهر خبرنگار با گفتگو در کشور جایگاهداران صنف رئیس قلیزاده اسداهلل مهر، خبرنگار گزارش ینربه
هرم در زلزله وقوع از پس سوختگیزگزارشها برای تقاضا تورگان، ولی داشته افزایش بدونزی و وقفه بی سوخت یع

دارد.یانرجمشکل
بررسی و گزارشها براساس باشند، نگران نباید مردم و دارند زلزلهها در خوبی استحکام سوخت جایگاههای افزود: قلیزاده

طبیعیست.امراینکهاندداشتهجایگاههابهیربیشتمراجعاتمردمگانزهرمزلزلهازپسمیدانی،
ش و استان مسئولین و سوخت جایگاههای تالش با داد: ادامه صنفی مقام نفتیراین فراوردههای پخش ملی کت

هرم سوختزمنطقه اختصاص برای الزم تدابیر و میشود مشاهده استان کل در رسانی سوخت امر در طبیعی روال گان
هررخا باشند داشته اطمینان و نباشند نگران مردم است، شده اندیشیده انتظامی و امدادی خودروهای به نوبت از ج

نمایند.مراجعهیرسوختگیبرایروزشبانهساعاتدرمیتوانندکنندارادهکهلحظه

هانفتیروزانه،اقتصادتجارت،فصلیرخبپایگاهدیگر:منابع

۸

۳

۱۴۰۱/۰۴/۱۱ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۹
۱۴۰۱/۰۴/۱۱

http://www.newswire.ir/JIYMPMO3
http://www.newswire.ir/IIYIMM92


)۱۰:۱۸-۰۱/۰۴/۱۱(میگیرندیارانهیردال130نفتبرایچینیپاالیشگاههای

داد.خواهدیارانهکشوراینپاالیشگاههایبهچیندولتکند،صعودبشکههردردالر130بهنفتجهانیقیمتاگر

ش از حمایت و سوخت تامین از اطمینان برای چین ایسنا، گزارش افزایشربه برابر در کنندگان مصرف و کتهای
به نفت جهانی قیمت اگر کرد اعالم سوخت، کشور130قیمتهای این پاالیشگاههای به کند، صعود بشکه هر در دالر

داد.خواهدیارانه
به نفت جهانی قیمت اگر کرد اعالم چین دارایی به130وزارت ابتدا در چین دولت کند، پیدا افزایش بشکه هر در دالر

دی فروش میزان اساس بر یارانهها این داد. خواهد یارانه پاالیشگاهها به ماه دو بنزمدت و معاملهزل و پاالیشگاهها ین
شد.خواهندمحاسبهسوخت،گران

در گیرانه سخت قرنطینههای بود. ضعیف بسیار کووید قرنطینههای دلیل به گذشته ماه چین پاالیشی فعالیت
بز و مه ماه در تقاضا افت باعث بزرگترشانگهای، شهرهای پاالیشگاهی تولید کاهش شد.رین گذشته میالدی ماه در گ

قرنطینه شدن طوالنی اثر بر تقاضا دیدن آسیب نگران بازار و گذاشت تاثیر هم بینالمللی قیمتهای روی قرنطینه این
شد.چیندر

به است ممکن زودی به نفت قیمت که کرده بینی پیش ساکس گلدمن پرایس، اویل گزارش اساس هر130بر در دالر
جف کند. صعود کوربشکه بانکری این گفت: سی بی ان سی شبکه به ساکس گلدمن در کاال تحقیقات جهانی مدیر ی،

گذا انررسرمایه به کهژی است باور این بر و بوده بین خوش بسیار نفتی،ری، فرآوردههای و نفت قیمت صعودی یسک
باالست.بسیارحاضرحالدر

پیامانتهای

مانفتاقتصادی،آرماناکونومیست،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۵۳-۰۱/۰۴/۱۱(نداردوجودزدهزلزلهمناطقموردنیازسوختتامیندرکمبودی

ش هرمرمدیر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی شزکت این تأسیسات از هیچیک گفت: ورگان ندیده آسیب امروز بامداد زلزله اثر در کت
است.انجامحالدرعادیروالمطابقگانزهرممنطقهجایگاههایبهسوخترسانی

خب گزارش ساالرگزاربه احمد بندرعباس، از فارس گفتری در امروز صبح بحرانویفر ستاد داشت: اظهار رسانهای گوی
هرمرش منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی درزکت سوخترسانی شرایط و شد تشکیل زلزله دقایق نخستین از گان

شد.بررسیمناطقاین
تص زلزله ابتدایی ساعات در سوخت عرضه جایگاههای شلوغی به اشاره با نیازروی مورد سوخت تأمین بهمنظور کرد: یح
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مجا همه در و شد اقدام جایگاهها به جبرانی سوخت ارسال به نسبت سوخترسانیرمردم مناسب شعاع تا عرضه ی
است.شدهانجام

هرم منطقه نفتی فرآوردههای پخش شزمدیر این تاسیسات از یک هیچ اینکه بیان با آسیبرگان زلزله اثر در کت
شدند.پایشزلزلهزدهمنطقهجایگاههایتمامیواسکلههارجایی،شهیدنفتانبارداد:ادامهندیده،

توجهرساال با میکنیم پیشبینی اما است، شده کمتر سوخت عرضه جایگاههای به مراجعه هماکنون کرد: اضافه یفر
استقرار برای الزم پیشبینیهای که یابد افزایش سوخت مصرف خودروها، کولر از مردم استفاده و هوا شدید گرمای به

است.شدهانجامعرضهیرمجانزدیکیدرسوختتانکرهای
راهدا ماشینآالت به سوخترسانی درباره منطقه، سوخت ذخایر بودن کافی از اطمینان ابراز ضمن وسایلروی و ی

بن تامین برای گفت: نیز اعالمزامدادی سوخت عرضه جایگاههای به ویژهای تمهیدات امدادی ماشینآالت نفتگاز و ین
شد.تامینعرضهجایگاههایسوختموجودینیزمناسبشعاعتاو

است.داشتهلرزهپس20برافزونگانزهرمدرامروزبامدادیریشتر6باالیزمینلرزههایفارس،گزارشبه
اینک امدادی،105هم بالگرد سه عملیاتی، زلزله25نیروی منطقه در زندهیاب سگهای تیم چهار و عملیاتی خودروی

هرم غرب توززده مرحله و یافته خاتمه نجات و جستجو عملیات و دارند حضور اضطرازگان اسکان و امدادی اقالم یریع
است.شدهآغاز
یافتکردهاند.ردامدادیچادرآسیبدیده،خانوادههایدرصد70حدودوشدهنصبمنطقهدرچادردستگاه600

م تخته هزار چهار تووهمچنین منطقه در نیز پتو تخته هزار پنج و ساعاتزکت تا نیز غذایی بسته هزار یک و شده یع
شد.خواهدیعزتوزلزلهزدگانمیانومنطقهواردآینده

و جانباخته پنج کنون تا لرزهها زمین که44این نهاده جای به س22مصدوم صورت به ورنفر شدهاند درمان 22پایی
هستند.یربستنیزنفر

88050پیام/نتهای

یژانرنبضیرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۲۲-۰۱/۰۴/۱۱(استممنوعخودروسوختبرایمایعگازسیلندرازاستفاده:خوزستانشمالاستانداردادارهرئیس

عواقب مسئولیت و ممنوع خودرو سوخت عنوان به مایع گازهای از استفاده گفت: خوزستان شمال استاندارد اداره رئیس ایسنا/خوزستان
است.کنندهمصرفعهدهبرآنخطرناک

سیلند مایع گاز از استفاده کرد: اظهار رشیدوند کارعلی خودرو، سوخت عنوان به استری خطرناک بسیار و غیرایمن ی
نیز شخصی خودروهای سوخت عنوان به آن از استفاده و بوده گازسوز خانگی لوازم سوخت برای فقط گاز این چون

است.ممنوع

دنداروجوددهزلهلززمناطقدنیازمورسوختتامیندرکمبودیس:فار|خبرخبرادامهادامه
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سوختگی به اقدام مجاز غیر مکانهای در ایمن غیر و قانونی غیر صورت به عدهای که هستیم شاهد افزود: یروی
است.سازحادثهوخطرناکبسیارعملاینکهمیکنندمایعگازسیلندرهایتخلیهیقرطازشخصیخودروهای

اساس بر شد: یادآور خوزستان شمال استاندارد اداره رئیس خوزستان، استاندارد کل اداره از نقل به ایسنا گزارش به
گاز از غیرمجاز استفاده از ناشی حوادث مسئولیت و بوده قانونی غیر عمل این ایران، استاندارد ملی سازمان مقررات

بود.خواهدکنندهمصرفعهدهبهیرسیلندمایع
پ سیلندر تأسیسات که صورتی در کرد: عنوان برایررشیدوند مایع گاز عرضه به اقدام استاندارد اداره پوشش تحت کنی

کرد.خواهدمتخلفانباراالزمقانونیبرخوردادارهاینکنند،خودروهادرشارژ
پیامانتهای

خوزنایرخبپایگاهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۲۶-۰۱/۰۴/۱۱(هستمراضیپتروپاالیشگاهیوپاالیشگاهیجدیدحهایرطاحداثرونداز

طزو در را خود ساالنه سود عمده باید کشور پاالیشگاههای سهامداران اینکه بیان با نفت کیفیساریر و توسعهای محصوالتزحهای ی
سرمایهگذا ترپاالیشگاهها کنند، محیطأی مسائل لحاظ به آینده سالهای در نخورد رقم اتفاق این اگر کرد: هستندزکید سهامداران این یستی

کرد.خواهندیانزبیشککه

امروز صبح اوجی جواد نفت، وزارت از ایلنا گزارش مشتهتیرما11شنبه،(به نشست حاشیه در عاملر) مدیران با خود ک
پیگیرش بهمنظور را نشستی ماه هر نفت وزارت گفت: کشور پاالیشی خصولتی و خصوصی ساخترکتهای روند ی

ط و نو نفت کیفیسارپاالیشگاههای بزحهای موجود پاالیشگاه در مشکالتری و موانع نشستها این در میکند، گزار
میشود.یرپیگیبهشدتکشورپاالیشگاهیبخشدرتوسعهایحهایرط

امیدوا اعالمشده زمانبندی برنامه طبق اینکه بیان با افزایشروی کشور پاالیش ظرفیت سیزدهم دولت پایان تا یم
ط دو خداوند امید به امسال داد: ادامه کیفیساریابد، بهزح شیراز و اصفهان پاالیشگاههای در نفتی فرآوردههای ی

رسید.خواهدیربهرهبردا
تصزو نفت تحریر وجود با کرد: جریح در کشورمان ضد بر که ظالمانهای احداثریمهای روند از بنده اما است، یان
هستم.راضیکشورپتروپاالیشگاهیوپاالیشگاهیجدیدحهایرط

ت طأاوجی در را خود ساالنه سود عمده باید کشور پاالیشگاههای سهامداران کرد: کیفیسارکید و توسعهای یزحهای
سرمایهگذا پاالیشگاهها محیطرمحصوالت مسائل لحاظ به آینده سالهای در نخورد رقم اتفاق این اگر کنند. یستیزی

کرد.خواهندیانزبیشکسهامداراناین
مشتزو نشست در حضور با امروز صبح نفت شریر مدیرانعامل با تأمینرک و توسعه روند از کشور پاالیشی کتهای

استممنوعخودروسوختایبرمایعگازسیلندرازاستفاده:ستانخوزشمالداستاندارهاداررئیسایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ط کیفیسارمالی کشورزحهای پاالیشگاههای در موجود توسعهآی روند به شتاببخشی بهمنظور الزم دستورهای و گاه
کرد.صادرراحهارطاین

)۱۳:۳۷-۰۱/۰۴/۱۱(شودمییزانداراهامسالُمهرشهرستانینزبنپاالیشگاه

شهرستان فرماندار - ایرنا - بنشیراز پاالیشگاه از صنعت دهه مناسبت به شهرستان این صمت اداره رئیس همراه به بازدیدزُمهـر منطقه این ین
شود.مییزانداراهامسالُمهرینزبنپاالیشگاه:داشتاظهاروکرد

بن پاالیشگاه گفت: داشت پاالیشگاه این از که بازدیدی در شنبه روز مهر شهرستان فرماندار محمدی پیشرفتزحمزه ین
پذیرد.پایانکارشتابوسرعتهمینبایمرامیدواواستداشتهقبلماهچندنسبتبهقابلتوجهییکیزفی

س شمسیپور مهندس بازدید این حاشیه پاالیشگاهردر آیندهپرست ماههای در پاالیشگاه این ساخت: خاطرنشان ُمهر
رسید.خواهدیربهرهبردابهوافتتاحو...تستهیدرومانندنهاییتستهاییازبعدو

تص مسئول نیروهایراین هستند فعالیت و کار به مشغول پاالیشگاه این در که نیروهایی اکثر حاضر حال در کرد: یح
بهرهبردا زمان در و هستند شهرستان این اکثرربومی که است این ما سعی و داشت خواهد ادامه رویه همین نیز ی

باشند.شهرستاناینبومینیروها
است.کشورگربزپاالیشگاه9جزوخصوصیبخشپاالیشگاهینرگتربزُمهرشهرستانینزبنپاالیشگاه

بن مزپاالیشگاه بخش در شهرستانزکرین اتانی استحصال پاالیشگاه و پارسیان گاز پاالیشگاه مجاورت در و ُمهر
شه در پاالیشگاه این است.ساخت واقعشده سپهر از93یورماهرپارسیان آن ساخت موانع برخی بدلیل که شد آغاز

بود.شدهمتوقفقبلچندسال
ظرفیت با پاالیشگاه این نخست ایجاد10مرحله با و تکمیل یکسال مدت در الپیجی و نفتا گازوئیل، بشکه 300هزار

میرسد.یربهرهبردابهشغلیفرصت
دارد.قرارشیرازجنوبیرکیلومت330فاصلهدرمهرشهرستان

هستماضیرالیشگاهیپتروپاوالیشگاهیپاجدیدحهایطراحداثروندازایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۱۶:۴۵-۰۱/۰۴/۰۸(بندرعباسنفتپاالیشکترشدرعقابیپوزهالکپشتیزآزادسا

گرداندند.زبایاردبهراانقراضمعرضدرعقابیپوزهالکپشتیکبندرعباسنفتپاالیشکترشکنانرکا

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما نفتری پاالیشگاه آبگیر تاسیسات حوضچههای وارد الکپشت این ؛ فارس خلیج کز
کا تالش با که بود شده شربندرعباس این گیرکنان زنده خلیجفارسرکت ساحل در آن، سالمت از اطمینان از پس و ی

شد.آزاد
) طبیعت از حفاظت المللی بین اتحادیه بندی تقسیم اساس بهIUCNبر جانداران فهرست در عقابی پوزه پشت الک (

دارد.قرارانقراضمعرضدرشدت
بندرعباسگاهرلنگدرپشتهاالکنجاتبخوانید؛بیشتر

د پشت الک گونه هشت از گونه درپنج و فارس خلیج آبهای در جهان در موجود کهریایی میکنند زندگی عمان یای
دارند.گانزهرمدررافراوانیینربیشتسبزوعقابیپوزهپشتالکگونهدوبینایندر
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)۱۰:۰۲-۰۱/۰۴/۰۹(شادگانبندردرقاچاقسوختانبارتوقیفوشناسایی

داد.خبرشادگانبندردرقاچاقسوختانبارتوقیفوشناساییازخوزستاناقتصادیامنیتپلیسرئیس

ج در افزود: مانا خبرنگار با گفتگو در شعبان سعید انبار،رسرهنگ این از بازرسی (گازوییل)30یان سوخت لیتر هزار
شد.کشفکشورازخروجوحملازقبلقاچاق

ش تحویل قاچاق سوخت محمولۀ افزود: سوختروی قاچاق به متهم یک و شد ایران نفتی فراوردههای پخش ملی کت
شد.بازداشتنیز

کرد.تاکیدکشورازملیسرمایهاینغیرقانونیخروجوسوختقاچاقباقاطعبرخوردبرشعبان
جا سال ازردر بیش غرب250ی شمال سرزمینی آبهای و خوزستان بنادر در کشور از خروج از قبل سوخت لیتر هزار

است.شدهتوقیففارسخلیج
میزنند.جیببهرایادیزنامشروعسودسوخت،غیرقانونیخروجباقاچاقچیان

باخت-باختیزبایکیژانرامنیتخوردنهمبراست/ایرانسویازعرضهافزایشنیازمندنفتجهانیبازارنفت:یرزو
)۱۸:۵۲-۰۱/۰۴/۰۹(است

انرزو امنیت خوردن هم بر نفت باژیر را بازار نوسانات گرفتن شدت و بازی همه برای باخت - باخت بازارزی گفت: و دانست عرصه این یگران
.استایرانسویازعرضهافزایشنیازمندنفتجهانی

تیرما نهم (پنجشنبه، امروز اوجی جواد شانا، خبرنگار گزارش سازمانهبه وزارتی نشست سیامین پایان از پس (
صاد اجرایرکشورهای واقع در پالس اوپک امروز تصمیم کرد: اظهار اوپکپالس) (ائتالف متحدانش و نفت کننده

بود.2022اوتوژوئیهماههایبرایروزدربشکههزار648مقداربهنفتتولیدافزایشیعنیپیشماهتصمیم
تص وروی شده تعهد تولید سطوح تحقق عدم و پالس اوپک تولیدکنندگان برخی تولید کاهش به توجه با کرد: یح

ذخیرهسا سطح کاهش تجازهمچنین بزریهای کشورهای برخی در نفتی فرآوردههای و خام نفت کننده،ری مصرف گ
غیراوپک و اوپک وزارتی اجالس نوزدهمین تصمیم از مجدد حمایت ضمن متحدانش و اوپک وزارتی اجالس سیامین

اوت2021(ژوئیه ماه برای گرفت تصمیم اجماع اساس بر میزان2022)، به غیراوپک و اوپک کشورهای تولید مجموع
یابد.افزایشروزدربشکههزار648

تزو با نفت هأیر انجام و بازار تحوالت بر خود منظم و مداوم نظارت و رصد به پالس اوپک ائتالف اینکه بر گونهرکید
جدیدت اساس بر افزود: داد، خواهد ادامه نفت بازار بر حاکم ثبات حفظ برای الزم منتشرراقدام گزارشهای و آمار ین

آو ماه در پالس، اوپک کشورهای مناسب پایبندی سالرشده، بیسابقه2022یل سطح دلیل256به که رسید درصد
است.بودهکشورهابرخیسویازشدهتعهدمقداربهتولیدعدمپایبندی،سطحافزایشاصلی
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اقتصادی رشد برای ژئوپلیتیکی تنشهای پیامدهای از نگرانیها برخی وجود با نفت، جهانی بازار اینکه بیان با اوجی
توا جهت در تقاضا، برای احتمالی آسیبهای و حزجهان حال در ثبات و احتمالرن مورد در نگرانیهایی اما است کت

جهانی بازار شرایط دقت به پالس اوپک کشورهای گفت: دارد، وجود همچنان رو پیش ماههای در نفت عرضه کمبود
توا و سرعتزنفت به نفت، بازار شرایط اقتضای به تا دارد وجود آمادگی این و دارند نظر تحت را تقاضا و عرضه ن
گیرد.انجامپالساوپکسویازالزماقدامهایویرتصمیمگی

بسیا در تورمی آثار افزایش نشانگر جهانی اقتصاد در اخیر تحوالت افزود: انواعروی قیمت و شده جهان کشورهای از ی
جهانی بازار وضعیت کردم، اشاره بارها اخیر ماههای در که همانگونه است، یافته افزایش توجهی قابل طور به سوخت

با که است گونهای به مشتزنفت از بخشی پاسخگوی میتواند بازار به ایران نفت ایجادرگشت به کننده کمک و یان
اروپا در مسافرتها آغاز و تابستان فصل به شدن نزدیک با آنکه بهویژه باشد. جهانی های بازار در آرامش و تعادل

آم کشورهایرو شرایطی، چنین در و بود خواهیم نفتی فرآوردههای و نفت برای جهانی تقاضای افزایش شاهد یکا،
شد.خواهندمتحملنفتیفرآوردههایبازاردربویژهرامضاعفیقیمتیفشارهایاحتماالکنندهمصرف

جمهوزو اینکه بیان با نفت تریر مسئله این بر همواره ایران اسالمی انرأی امنیت خوردن هم بر که دارد شدتژکید و ی
با یک بازار نوسانات بازگرفتن همه برای باخت - باخت تصزی است، عرصه این بزریگران عنوان به ما کرد: ینرگتریح

دا آمادگی جهان گاز و نفت ذخایر سردارنده در ازریعتریم پیش سطح به را خود خام نفت تولید ممکن زمان ین
دهیم.افزایشیمهارتح

تفاهم،اقتصاد،دنیایایران،رسالت،کائنات،سایه،ق،رشروزنامهفارس/ایلنا،ایسکانیوز،تسنیم،برنا،شبستان،ایسنا،ایرنا،خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع
نیوز،آفتابالف،آنالین،جواندانا،آنالین،قدسبولتن،نیوز،فردابازار،تحلیلدولت،رسانیاطالعپایگاهشفاف،عصرخبر،معاصر،راهبردیرخبپایگاهشهرآرانیوز/

تجارتنیوز،یمزاگارانیکو،ی،ژانرنبضایران،اقتصادیصنایع،نفت،اخبارنگار،اقتصادی،رفوبورسگردان،اقتصاداقتصادی،آرماننیوز،تجارتاکونومیست،ایران
نسیمآنالین،دی19آنالین،ایرانخبر،ینرآخیابی،ربازاوسیاستنیوز،منجیلایمنا،خبر،دانایا،رآبازاراقتصادی،نودگردان،تجارتاقتصاد،بامتالز،میآنالین،
خطوط،24سراجآنالین،-رسالتکنا،ریکتاپرس،رویش،

حملیرلیتهزار30تانکریزآتشسوازیرپیشگیشد؛انجامسعادتآبادوسروستانعملیاتیمنطقهآتشنشانیسویاز
)۱۴:۰۰-۰۱/۰۴/۱۰(سوخت

پیشگی و اجتماعی مسئولیتهای به تعهد با اقدامرهمسو ضربتی طور به سعادتآباد و سروستان عملیاتی منطقه آتشنشانی تیم حادثه، از ی
کرد.ینزبنحملشدهگونژواتانکریزآتشسوازیرگیوجلویزایمنسابه

ش از نقل به شانا گزارش مربه مناطق نفت نصیزکرکت محمود ایران، وری سروستان عملیاتی منطقه رئیس ی،
چهارشنبه تماس پی در گفت: باره این در تیرما(سعادتآباد فرمانداههشتم وار) بر مبنی سروستان شهرستان گونیژی

بن سوخت حمل تانکر دستگاه همکازیک تقاضای و جهرم به سروستان جاده در پیشگیرین برای حادثهری بروز از ی
حزآتشسو اطفای خودروی با منطقه این آتشنشانی عملیات تیم محلری، به پشتیبانی آب تانکر همچنین و یق

باخت-باختیبازیکیانرژامنیتدنخورهمبراست/انایرسویازضهعرایشافزمندنیازنفتجهانیاربازنفت:یروزشانا:|خبرخبرادامهادامه
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شد.اعزامحادثه
کنت خطر، محدودههای تعیین از پس و سرعت به اعزامی تیم افزود: جلروی و خودروها تردد ازدحامرگیول از ی

ایمنسا به اقدام بنزجمعیت، شدید نشت علت به و کرد حادثه محل بسیارزی احتمال و آتشسوزین عملیاتزیاد ی؛
شد.انجامیرپیشگیبرایفومزنی

حدود عملیات این طی داد: ادامه سعادتآباد و سروستان عملیاتی منطقه و700رئیس فوم استفاده6لیتر آب لیتر هزار
شد.جابجاجرثقیلدستگاهسهسویازنظرموردتانکرشرایط،لرکنتومحیطیزایمنساازپسوادامهدروشد

آبگی فرایند عملیات؛ اتمام از پس حرهمچنین اطفای تیم و شد انجام پشتیبانی تانکر از آتش خودروی رأسری یق
گشت.زباآبادسعادتنشانیآتشوایمنیایستگاهبهبامدادسهساعت

ش پنجگانه عملیاتی مناطق از یکی سعادتآباد و سروستان عملیاتی بهرهبردارمنطقه جنوبیرکت زاگرس گاز و نفت ی
دارد.قرارشیرازیرکیلومت80فاصلهدروسروستانشهرستانجغرافیاییحوزهدرکهاست

یابیربازاوسیاستفارس،پیامیرخبپایگاهمیزان/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۵۱-۰۱/۰۴/۱۱(توتالینیزبنتخفیف

ش - نفت انررمیز توتال انرژکت باالی قیمتهای برابر در کنندگان مصرف به کمک برای فرانسه دولت فشار تحت فروشژیز در تخفیف ی،
کرد.اعالمراکشوراینگراههایربزینزبنپمپدرسوخت

انر گروه این ، نفت میز گزارش تاژبه ژوییه اول از کرد اعالم فرانسوی بز31ی سوخت جایگاههای در گراههایراوت،
تخفیف با را سوخت گرفتن12فرانسه، نظر در با نتیجه، در کرد. خواهد عرضه لیتر، هر در یورو یورو18سنت سنت

میرسد.لیترهردریوروسنت30بهتوتال،سویازشدهعرضهسوختتخفیفمجموعفرانسه،دولتتخفیف
انر توتال از فرانسه، جمهور رئیس مکرون، امانوئل بیشتژدولت اقدامات است خواسته درریز مردم به کمک برای ی

دهد.انجامیژانرسنگینصورتحسابهایبرابر
انر توتال رویترز، گزارش اساس انرژبر قیمتهای افزایش که است ماه چندین کرد اعالم باالژیز را سوخت قیمتهای ی،

خ قدرت روی و ضروربرده آنها سفر برای خودرو که درآمدی کم اقشار خصوص به فرانسه در مردم تاثیررید است، ی
انر توتال امر، این به واکنش در است. فرانسهژگذاشته در کنندگان مصرف به خود تعهد تابستانی، تخفیف با دیگر بار یز

میدهد.نشانرا
ایسنا:منبع

سوختحملیلیترارهز30تانکریآتشسوزازیپیشگیرشانا:|خبرخبرادامهادامه
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/۰۱(کرونابامبارزهبراینفتصنعتتومانیمیلیارد500ینهزهداد؛خبرنفتصنعتدرمانوبهداشتسازمانمدیرعامل
۰۴/۱۱-۰۸:۵۸(

حدود کرونا ویروس شیوع مهار برای نفت صنعت گذشته سال دو در اینکه بیان با نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان 500مدیرعامل
ه تومان کازمیلیارد بازنشستگی سونامی با نفت صنعت بخشهای دیگر همچون سازمان این هماکنون گفت: است، کرده خودرینه کنان

میشوند.بازنشستهسازماناینکنانرکاازدیگردرصد40حدود1405سالتاوبودهروبهرو

گفت در هاشمی مهدی کاوسید سنی میانگین هماکنون اینکه بیان با شانا، خبرنگار با درمانرگو و بهداشت سازمان کنان
از بیش نفت سرمایه50صنعت پیمانکاران سقف شدن پر بهدلیل ما سازمانی ساختار اساس بر گفت: است، سال

ندا نیز را بخش این در نیرو کردن اضافه توان ترانسانی باید البته سالأیم، از متأسفانه سازمان این که کنم 1391کید
است.نداشتهاستخدامیبهصورتنیروجذبتاکنون

کووید- ویروس شیوع اینکه بیان با مدی19وی باید و بود خواهد انسانها میان همیشه کنتربرای استمرارریت آن ل
میکنند، مراجعه نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان درمانی مراکز به کرونایی بیماران هماکنون گفت: باشد، داشته

میشوند.درمانپاییرسبهصورتبیشتروشدهکمیربستمواردخوشبختانهاما
سیزدهمدولتدردرمانیمراکزتوسعهکودرشدنشکسته

برای بودجه جذب روند خوشبختانه گذشته سال از اینکه بیان با نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان مدیرعامل
نوسا و مراکزتوسعه ساختزی حال در درمانی مراکز اخیر سال چند طی گفت: است، شده آغاز نفت صنعت درمانی ی

درمانی مراکز ساخت روند ادامه آنکه ضمن بود، شده رها نیمهکاره بهصورت نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان
با قرارداد امضای و مناقصه مرحله در اصفهان شاهینشهر و اصفهان گچساران، و آبادان مسجدسلیمان، در جدید

است.پیمانکاران
بیما با مبارزه ملی بسیج با همسو افزود: کووید-رهاشمی به19ی توجه با نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان

دانش،رمأمو ارتقای و خطر معرض در و بیمار افراد برای خدمات کامل پوشش ایجاد برای خود مهارتآیت و گاهی
چالشهایزجمعیت از یکی مورد در ایشان خانوادههای و بازنشستهها غیررسمی، و رسمی شاغالن شامل پوشش یر

بسیا اکنون که سالمت درمهم آن با ایران جمله از و جهان کشورهای از برایری الزم ظرفیتهای ایجاد با است، گیر
آورد.فراهمرافرصتیسالمتیمراقبتهایوخدماتارائه

کا باالی مراجعه به اشاره با باالیروی کیفیت کرد: اظهار سازمان این درمانی مراکز از آنها استقبال و نفت صنعت کنان
کا به ارائهشده هرخدمات و عادی مردم و نفت صنعت ارائهزکنان سطح و خصوصی مراکز در درمان باالی بسیار ینه

است.استقبالایناصلیدالیلازیکیکشورنفتصنعتازغیردولتیمراکزدرخدمات
عملیاتیمناطقدرواقعمسکونیکهایرشهدریراداوقتازجرخادرمانیخدماتارائه

ت با نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان کاأمدیرعامل انتظارات عمده اینکه بر مناطقرکید در ساکن نفت صنعت کنان
و تسهیالت برخی میکنیم تالش هماکنون افزود: شود، ویژه رسیدگی آن به باید و است بهحق آنها خانواده و عملیاتی

خا را درمانی ادارخدمات وقت از شهرج در کاری به عملیاتی مناطق در واقع مسکونی آنهارکهای خانوادههای و کنان
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کنیم.ارائه
بودن دارا با نفت صنعت درمان بهداشت سازمان افزود: تخصصی،35بیمارستان،9هاشمی کزرم70پلیکلینیک

و خانواده مدیرم180سالمت وظیفه نفت صنعت عملیاتی مناطق در مستقر بهداشت و صنعتی طب شرایطرکز یت
کووید-راضطرا ویروس شیوع را19ی ایشان محترم خانواده و بازنشستگان و غیررسمی رسمی، شاغالن جامعه در

حدود جمعیت با کشور سطح اسفندماه850در ابتدای از که داشته نفر قالب1398هزار در مداخلهای اقدامهای
ش با هماهنگی مدیرنشستهای بهداشتی دستورعملهای تدوین و صنعتی ورکتهای کرونا ویروس شیوع یت

مشا با کنترلی و پیشگیرانه مدیراقدامهای شرکت اچاسئی و انسانی منابع انجامریت پتروشیمی و گاز و نفت کتهای
است.شده

راهاندا به اقدام درمان و بهداشت سازمان کرونا ویروس آغاز اوایل از اینکه بیان با غربالگزوی سامانه کهری کرد ی
تعداد غیرحضو600تاکنون و تلفنی مراقبت خدمات نفر درهزار تعدادری این از گفت: کردهاند، وارد42یافت نفر هزار

مدی و مراقبتی اظها14یتربرنامه خود طی همچنین شدهاند، اقمارروزه شاغالن باری نفر هزار دو از بیش حضور از ی،
شد.ممانعتعملیاتیمنطقهدرقطعییاومحتملتشخیص

است/ندیدهآسیبگانزهرمپخشتأسیساتازهیچکدامگان:زهرممنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۰۸:۵۸-۰۱/۰۴/۱۱(منطقهسوختعرضهجایگاههایبهجبرانیسوختارسال

ش هرمرمدیر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی شزکت این تأسیسات از هیچیک اینکه به اشاره با آسیبرگان امروز بامداد زلزله اثر در کت
هرم منطقه جایگاههای به سوخترسانی گفت: است، ارسالزندیده منطقه جایگاههای به نیز جبرانی سوخت و دارد ادامه عادی روال طبق گان

است.شده

ساال گفتراحمد در شویفر بحران ستاد افزود: باره این در شانا خبرنگار با منطقهرگو نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
حضوزهرم بهصورت سوخترسانی پایش بهمنظور و شد تشکیل حادثه دقایق نخستین از کانونرگان مناطق به نیز ی
شد.بررسیمناطقایندرسوخترسانیشرایطعملیاتیطوربهومراجعهزلزله

ت با بهمنظورأوی گفت: شدند، مواجه شلوغی با منطقه سوخت عرضه جایگاههای زلزله ابتدایی ساعات در اینکه بر کید
در و کردیم اقدام جایگاهها به جبرانی سوخت ارسال به نسبت دقایق نخستین همان در مردم موردنیاز سوخت تأمین

شد.انجامسوخترسانیمناسبشعاعتاعرضهیرمجاهمه
هرم منطقه نفتی فرآوردههای پخش تزمدیر با شأگان این تأسیسات از یک هیچ خوشبختانه اینکه بر اثررکید در کت

ت است، ندیده آسیب منطقهأزلزله جایگاههای تمامی و اسکلهها رجایی، شهید نفت انبار دقایق نخستین در کرد: کید
است.نشدهواردخسارتیتأسیساتاینازهیچیکبهخوشبختانهوشدپایشزلزلهزده

تصرساال توجهریفر با میکنیم پیشبینی اما است، شده کمتر سوخت عرضه جایگاههای به مراجعه هماکنون کرد: یح
استقرار برای الزم پیشبینیهای که یابد افزایش سوخت مصرف خودروها، کولر از مردم استفاده و هوا شدید گرمای به

کروناباهمبارزایبرنفتصنعتتومانیدمیلیار500ینههزشانا:|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهانجامعرضهیرمجانزدیکیدرسوختتانکرهای
راهدا ماشینآالت به سوخترسانی درباره منطقه، سوخت ذخایر بودن کافی از اطمینان ابراز ضمن وسایلروی و ی

بن تأمین برای گفت: نیز اعالمزامدادی سوخت عرضه جایگاههای به ویژهای تمهیدات امدادی ماشینآالت نفتگاز و ین
شد.تأمینعرضهجایگاههایسوختموجودینیزمناسبشعاعتاو

بز به زلزلهای شانا، گزارش (6.1گیربه زمین درونی امواج مقیاس در ساعتریشتردهم و2و2) بامداد7دقیقه ثانیه
شنبه، هرم11امروز، استان در خمیر بندر وقوعزتیرماه از پس و دارد ادامه خمیر بندر در همچنان زلزله لرزاند. را گان

ازریشتر6.1زلزله بیش لرزه10ی کهرپس است بوده بندرخمیر در سایهخوش روستای زلزله این کانون است. داده خ
اجراست.حالدرمختلفدستگاههایسویازنقطهاینبهامدادرسانی

نفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترشسازماندیگر:منابع

)۱۲:۲۷-۰۱/۰۴/۱۱(شودیرسرمایهگذاپاالیشیتوسعهایحهایرطدرسهامدارانساالنهسودعمدهبخشنفت:یرزو

طزو در را خود ساالنه سود عمده باید کشور پاالیشگاههای سهامداران اینکه بیان با نفت کیفیساریر و توسعهای محصوالتزحهای ی
سرمایهگذا ترپاالیشگاهها کنند، محیطأی مسائل لحاظ به آینده سالهای در نخورد رقم اتفاق این اگر کرد: هستندزکید سهامداران این یستی

کرد.خواهندیانزبیشککه

امروز صبح اوجی مشتهتیرما11شنبه،(جواد نشست حاشیه در شر) عامل مدیران با خود خصوصیرک کتهای
پیگی بهمنظور را نشستی ماه هر نفت وزارت گفت: شانا خبرنگار به کشور پاالیشی خصولتی ساخترو روند ی

ط و نو نفت کیفیسارپاالیشگاههای بزحهای موجود پاالیشگاه در مشکالتری و موانع نشستها این در میکند، گزار
میشود.یرپیگیبهشدتکشورپاالیشگاهیبخشدرتوسعهایحهایرط

امیدوا اعالمشده زمانبندی برنامه طبق اینکه بیان با افزایشروی کشور پاالیش ظرفیت سیزدهم دولت پایان تا یم
ط دو خداوند امید به امسال داد: ادامه کیفیساریابد، بهزح شیراز و اصفهان پاالیشگاههای در نفتی فرآوردههای ی

رسید.خواهدیربهرهبردا
تصزو نفت تحریر وجود با کرد: جریح در کشورمان ضد بر که ظالمانهای احداثریمهای روند از بنده اما است، یان
هستم.راضیکشورپتروپاالیشگاهیوپاالیشگاهیجدیدحهایرط

ت طأاوجی در را خود ساالنه سود عمده باید کشور پاالیشگاههای سهامداران کرد: کیفیسارکید و توسعهای یزحهای
سرمایهگذا پاالیشگاهها محیطرمحصوالت مسائل لحاظ به آینده سالهای در نخورد رقم اتفاق این اگر کنند. یستیزی

کرد.خواهندیانزبیشکسهامداراناین
مشتزو نشست در حضور با امروز صبح نفت شریر مدیرانعامل با تأمینرک و توسعه روند از کشور پاالیشی کتهای

اراس…ندیدهآسیبگانمزهرپخشتأسیساتازهیچکدامگان:مزهرمنطقهنفتیدههایفرآورپخشملیکتشرمدیرشانا:|خبرخبرادامهادامه
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ط کیفیسارمالی کشورزحهای پاالیشگاههای در موجود توسعهآی روند به شتاببخشی بهمنظور الزم دستورهای و گاه
کرد.صادرراحهارطاین

)۱۳:۲۹-۰۱/۰۴/۱۰(شدیعزتوایالمیزکشاوربخشدراییارانهنفتگازلیترمیلیون10

ش |مدیر ایالم قرآفتاب امسال، بهار در گفت: ایالم منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بخش10یبرکت در ای یارانه نفتگاز لیتر میلیون
است.شدهیعزتویزکشاور

برداشت فصل و منطقه جغرافیایی شرایط به توجه با داشت: اظهار چاغروندی اصغر علی ایالم؛ آفتاب گزارش به
کشاور قزمحصوالت کشاور10یبری، بخش در ای یارانه نفتگاز لیتر داران،زمیلیون تراکتور داران، کمباین بین در و ی

مرغدا دامدارصاحبان کشاورری، چاههای گلخانهها، کشاورزی، بخش در سوخت کننده مصرف تاسیسات سایر و یزی
است.یافتهتخصیص

ط از ای یارانه نفتگاز سوخت و سهمیه میزان افزود: متقاضیانروی درخواست و نام ثبت و(یق عمده کنندگان مصرف
کشاور بخش نشانیزجزء به سدف سامانه در الکترونیکی صورت به ( یعزتوNEWTEJARATASAN.NIOPDC.IRی

است.شده
ندارند.سوختیافتردجهتیرحضومراجعهنیازکشاورزانکرد:تاکیدپایاندروی

پیام/انتهای

زاگرسطلیعهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۳:۲۷-۰۱/۰۴/۱۱(بندیهشتوکهوروتدرسوختعرضهدارانجایگاهسوختکارتهاییرآوجمع

ت در سوخت عرضه داران جایگاه سوخت کارتهای میناب، شهرستان دادستان دستور آووبه جمع بندی هشت و بارکهور سوخت عرضه و ی
میشود.انجامشخصیسوختکارتهای

بن سوخت قاچاق افزایش پی در نیوز، ایران جنوب نگاه گزارش تزبه در گازوییل و ایجادوین و بندی هشت و کهور
دستور با بود شده مردمی گسترده نارضایتیهای ایجاد باعث که سوخت عرضه جایگاهای در طوالنی صفهای
های جایگاه به متعلق سوخت های کارت تمامی عامه، منافع و حقوق از دفاع راستای در میناب شهرستان دادستان

شد.خواهدیرآوجمعآبادچراغوهشتبندیدرسوخت
سوختگی جهت خواست شهروندان از میناب شهرستان جایگاهردادستانی در سوخت جایگاههای به مراجعه هنگام ی

شودیمایهگذارسرالیشیپاتوسعهایحهایطردرانسهامدارالنهساسودعمدهبخشنفت:یروزشانا:|خبرخبرادامهادامه
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باشند.داشتههمراهبهراخویشنقلیهوسائطسوختکارتسوخت،عرضههای
بن قاچاق رونق اخیر هفتههای وزدر بندی هشت در سوخت عرضه های جایگاه در طویل صفهای ایجاد باعث ین

رود می انتظار میناب شهرستان دادستانی اقدام با داشت پی در را مردمی گسترده های نارضایتی که شد آباد چراغ
شود.رفعسوختجایگاهدرطوالنیصفهای

هرم غربی محورهای در سوختکش خودروهای دیگر نیز و قاچاق سوخت حامل نیسان بیزخودروهای طرز به گان
میشود.مردمجانگرفتنسببهمومیگیرندراخودجانهمگاهکهمیکنندترددجادههادرمهابایی

سازمان

)۱۰:۱۸-۰۱/۰۴/۱۱(استنکردهایجادبندرعباسپاالیشگاهتولیدرونددرخللیزلزله

ش نفترمدیرعامل پاالیشگاه در تولید روند در خللی گونه هیچ اخیر های زلزله گفت: بندرعباس نفت پاالیش کت
است.نکردهایجادبندرعباس

ش رسانی اطالع پایگاه گزارش امورربه و عمومی روابط از نقل به ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
ش الملل بندرخمیرربین منطقه متعدد های لرزه پس و ها زلزله وقوع پی در نامور هاشم بندرعباس؛ نفت پاالیش کت

بدون و مستمر بصورت نفتی های فرآورده تولید و است ندیده آسیب پاالیشگاه این تأسیسات از هیچکدام افزود:
دارد.ادامهتوقف

عملیات کرد: اظهار میبرند سر به کامل سالمت و صحت در نیز پاالیشگاه این همکاران همه اینکه به اشاره با وی
ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیهیچواستانجامحالدرپاالیشگاهدرعادیروالطبقخامنفتپاالیش

م اعالم اساس بر است نگارگفتنی لرزه ساعترکز شنبه2ی زلزله11بامداد ماه مقیاس6/1تیر حوالیردر در یشتر
شد.احساسباالییشدتبانیزبندرعباسدرکهدادخربندرخمیر
ساعت و54و3در بز55و3دقیقه به زلزله دو نیز مقیاس5/9و6/1گیردقیقه در منطقهردرجه این در خریشتر

داد.

بندیهشتوکهوروتدرسوختضهعراندارجایگاهسوختتهایکاریآورجمعان:ایرجنوب|خبرخبرادامهادامه
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