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)۱۲:۰۹-۰۱/۰۴/۱۲(دارداختصاصطبیعیگازبهاردبیلدرخودروهاسوختدرصد35

ش اختصاصرمدیر از اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی اردبیل35کت استان در فشرده طبیعی گاز به خودروها سوخت درصدی
داد.خبر

دارد.اختصاصفشردهطبیعیگازبهاردبیلاستاندرخودروهاسوختدرصد35گفت:مدنیسیدحجت
ش امسال،رمدیر گذشته ماه سه در پاک سوخت این مصرف گوید: می اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
است.داشتهرشددرصد1.6پارسالمشابهمدتباقیاسدرکهبودهمترمکعبمیلیون60بهنزدیک

کشور سوخت سبد در طبیعی گاز سهم شده تالش گفت: کشور در فشرده طبیعی گاز تولید پتانسیل به اشاره با او
این از استفاده امکان است، شده گسترده استان سراسر در گاز شبکه اینکه به توجه با دیگر سوی از و یابد افزایش

دارد.وجودخودروهاسوختعنوانبهسوخت
ش بودنرمدیر دارا با گوید: می اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی به69کت سیانجی، عرضه جایگاه باب

بر بالغ روزانه میانگین در645طور گازسوز خودروهای به شده یاد زمانی بازه در فشرده طبیعی گاز مترمکعب هزار
است.شدهعرضهاستانسراسر

موجیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۳:۴۴-۰۱/۰۴/۱۲(میشودتامینایرانازافغانستانمصرفیینزبندرصد70

مشت اتاق رییس بازرمشهد-ایرنا- ازرک بیش گفت: رضوی خراسان و هرات بن70گانی گذزدرصد از افغانستان مصرفی مررین ایرانزگاههای ی
شود.میانجامقلعهاسالمدوغارون-گاهرگذازوارداتاینعمدهبخشکهشودمیوارد

روزانه مصرف تخمینی صورت به حاضر حال در افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز سلیمانخیل" "میراجان
افغانستانزبن در و2ین حدود500هزار میزان این از که است می70تن وارد دوغارون - قلعه اسالم مرز از فقط درصد

شود.
و هزار حدود روزانه شازند پاالیشگاه از فقط اکنون هم داد: ادامه بن500وی وزتن شود می صادر افغانستان به ین

شود.میکشوواردیزمرهایگاهرگذدیگروکمنستانرتمسیرازافغانستانکشورمصرفیینزبنبقیه
مشت اتاق بازررییس ورک هزار سه روزانه نیز افغانستان در گازوئیل روزانه مصرف گفت: رضوی خراسان و هرات گانی
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هستیم.مواجهافغانستاندرسوختیفراوردهاینتنی500وهزار2روزانهکمبودباحاضرحالدرکهاستتن500
حدود حاضر حال در افزود: خیل مرز700سلیمان از آن عمده بخش که شود می افغانستان وارد گازوئیل تن هزار تا

گیرد.میصورتقلعهاسالم
بن جهانی، قیمتهای مطابق که حالی در کرد: اضافه گازوئیل،زوی کم عرضه واسطه به اما است تر گران گازوئیل از ین

است.شدهیادزافغانستاندرشدتبهمهمسوختاینقیمت
مشت اتاق بازررییس بنرک تن هر اکنون هم گفت: رضوی خراسان و هرات درزگانی فروشی عمده صورت به ین
و هزار و150افغانستان هزار حدود به فروشی عمده دربازار گازوئیل تن هر قیمت که آن حال رسد می فروش به دالر

صادرات500 زمینه گازوئیل قیمت از کاستن برای خواهیم می ایرانی مسووالن از رو این از است رسیده تن هر در دالر
کنند.فراهمافغانستانبهرابیشترگازوئیلیتزترانیاو

دوغارونمرزازافغانستانبهسوختتنهزار150حدودیربهاعرضه
تران اداره راهدازرییس بهمنریت از گفت: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در نیز رضوی خراسان جادهای نقل و حمل و ی
تران پارسال تاکنونزماه زمان آن از و شد گرفته سر از ایران مسیر از افغانستان به گازوئیل از16.8یت گازوئیل تن هزار

استشدهیتزترانافغانستانبهدوغارونمرز
نا اظهار مطابق افزود: مجردی باومرتضی شرگان و راهداری به نقل و حمل امسالرکتهای بهار ماهه سه طی 92.5ی،

بن تن هیدر36.5ین،زهزار تن هزار چهار گازوئیل، تن ورکوهزار افغانستان15ین به دوغارون مرز از مایع گاز تن هزار
است.شدهصادر

سال بهار در هرچند داد: ادامه بن1400وی تن هزار چهار حدود عرضهزفقط میزان اما بود شده صادر افغانستان به ین
تران و صادرات واسطه به دوغارون مرز از افغانستان به درزگازوئیل گازوئیل صادرات با مقایسه در امسال بهار طی یت

است.نداشتهیرتغیی1400بهار
را مرز این در سوخت تانکر هر ظرفیت حدود25مجردی یا لیتر نا25هزار معموال گفت: و کرد عنوان سوخت گانوتن

ش و مخارسوختی در ابتدا را خود سوخت بار نقل و حمل کردهزکتهای تخلیه دوغارون اقتصادی ویژه منطقه سوخت ن
کند.میمنتقلافغانستانمختلفشهرهایبهراسوختاینافغانستانیسوختگانوناسپسو

مجموعرجمهو در ایران اسالمی مشت900ی مرز کشوررکیلومتر آن نیمروز و فراه هرات، والیات جوار در افغانستان با ک
میل میلک، مرز سه از و دارد بلوچستان و سیستان و جنوبی خراسان رضوی، خراسان استانهای دوغارون78با و

دهد.میانجامشرقیهمسایهباراخودیرتجاتبادالت
رضوی مشت302خراسان مرز اینرکیلومتر خواف و تایباد آباد، صالح تربتجام، های شهرستان و دارد افغانستان با ک

دارند.قرارافغانستانوایرانکرمشتمرزنواردراستان
راهدا ادارهکل اعالم مرربراساس مبادالت رضوی، خراسان جادهای نقل و حمل و درزی افغانستان و ایران بین کنونی ی

مررگذ حدودزگاه روزانه اسالمقلعه - دوغارون آمدن500ی کار روی از پیش میزان این و است تانکر و کامیون دستگاه
بر افزون روزانه حدود700طالبان روزانه اساس این بر و بود کامیون به50دستگاه دوغارون از سوخت تانکر دستگاه

شود.مییتزترانیاصادرافغانستان

میشودتامینانایرازافغانستانفیمصرینبنزصددر70ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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تران1.5ساالنه دالر میلیارد سه صادرات، دالر وزمیلیارد خروجی ط20یت از واردات دالر بینرمیلیون دوغارون مرز یق
میشود.انجامافغانستانوایران

مررگذ فاصلهزگاه در افغانستان و ایران مرز در دوغارون مرکیلومت18ی و دارد قرار تایباد مرری شهرستان این 120یزکز
است.واقعمشهدشرقیجنوبیرکیلومت225دریرنفهزار

تودیپارسنیوز،نقشخبر،دانای،ژانرنبضگسترش،نفت،اخبارآنالین،قدسیرخبپایگاهشهرآرانیوز/ایران،روزنامهدیگر:منابع

)۱۳:۴۵-۰۱/۰۴/۱۲(اردبیلدرالکترونیکیبصورتمایعگازتنهزار3ازبیشیعزتو

ش جارمدیر سال اول ماهه سه در گفت: اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ازرکت بیش منطقه3ی، سطح در مایع گاز تن هزار
است.شدهیعزتوالکترونیکیبصورت

تو درباره مدنی بازسیدحجت مایع گاز الکترونیکی شدهزیع یاد زمانی بازه در گفت: منطقه در بانکی ساخت هزار3یر
تو181و و تامین استان سراسر در مایع گاز مدتزتن این در فرآورده این مصرف مقایسه و آنالیز با که است شده یع

میشود.مشاهدهکاهشدرصد16قبلسالمشابهمدتباقیاسدر
ش طرمدیر این اجرای از هدف اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی راستایرکت در شهروندان رفاه و تامین را ح

جل شهروندی، حقوق خارگیورعایت عرضه از توری ساماندهی نیز و مایع گاز از مجاز غیر استفاده و شبکه از یعزج
کرد.اعالممنطقهشهرستانهایهمهدرخانوارپرسترسبانکیکارتازاستفادهبانفتیفرآوردههای

ط این اجرای با میگوید: طرمدنی از مایع گاز سرح، بانکی کارت آدرسریق به آسان تجارت سامانه در که خانوار پرست
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IRتو کردند نامزثبتنام ثبت سامانه این در تاکنون که افرادی و شد خواهد یع

حضو غیر صورت به و واسطه بدون میتوانند نیز سیلندررنکردهاند و کنند نام ثبت شده یاد سامانه به مراجعه با ی،
ن با را خود مایع صمترگاز وزارت مصوب تجار(خ و معدن طتصنعت، از در) با و خوان کارت سوختریق رسید یافت

کنند.یریدارخ

موجیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۵:۰۵-۰۱/۰۴/۱۲(ممنوع!خودروسوختدرLPGازاستفاده

داد. هشدار آن خطرناک عواقب مسئولیت و خودرو سوخت عنوان به مایع گازهای از استفاده زمینه در خوزستان شمال استاندارد اداره رئیس

میشودتامینانایرازافغانستانفیمصرینبنزصددر70ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سیلند مایع گاز از استفاده گفت: رشیدوند علی برنا؛ گزارش کاربه خودرو، سوخت عنوان به بسیارری و غیرایمن ی
صرف گاز، این چون است عنوانخطرناک به آن از استفاده و است استفاده قابل گازسوز خانگی لوازم سوخت برای ًا

است.ممنوعشخصیخودروهایسوخت
گی سوخت شاهد روزانه صورت به : داد ادامه هستیم.روی مجاز غیر مکانهای در ایمن غیر و قانونی غیر صورت ی

سوختگی به طراقدام از شخصی خودروهای سازری حادثه و خطرناک بسیار اقدامی مایع، گاز سیلندرهای تخلیه یق
است.

غیر عمل این ایران، استاندارد ملی سازمان مقررات اساس بر افزود: همچنین خوزستان شمال استاندارد اداره رئیس
سیلند مایع گاز از غیرمجاز استفاده از ناشی حوادث مسئولیت و شود می محسوب کنندهرقانونی مصرف عهده به ی

است.
پ سیلندر تأسیسات که صورتی در گفت: پایان در مایعررشیدوند گاز عرضه به اقدام استاندارد اداره پوشش تحت کنی

کرد.خواهدقانونیبرخوردمتخلفانباادارهاینکنند،خودروهادرشارژبرای

آنالینمستقلبهشت،تهرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۱۲-۰۱/۰۴/۱۲(امسالبهاردرهمدانمنطقهمصرفیینزبنتومانیمیلیارد3000یارانه

ش مدیر بنرایسنا/همدان لیتر هر قیمت سقف گرفتن نظر در گفت:با همدان منطقه نفتی فرآوردههای پخش مقایسه3000ینزکت و تومانی
ن فارسربا خلیج المللی بین معامالت جا22یر(لیتfobخ سال نخست ماه سه در ،( تومان بنرهزار یارانه بهزی همدان استان مصرفی ین

رسید.تومانمیلیارد3000ازبیش

در کرد: اظهار مطلب این بیان با روستایی جا93امین سال ابتدایی بن160یرروز سوخت لیتر درزمیلیون ین
است.نداشتهمحسوسیتغییرگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشدهمصرفاستانهمدان

تو از همچنین متقاضیان7468یعزوی کرد: تاکید و داد خبر استانهمدان در امسال نخست ماه سه در مایع گاز تن
فرآورده سامانه در درخواست ثبت با تنها مایع گاز کننده نشانیفسد(مصرف به (newtejaratasan.niopdc.ir

کنند.اقدامسوختنوعاینازنیازموردمیزانومصرفنوعتعیینبهنسبتمیتوانند
بن مایع سوختهای اینکه بیان با توزروستایی نفتگاز و بهزین و بوده برخوردار ملی استانداردهای از استان در یعی

همکا با مستمر نارطور کمیتی کالیبراسیون استاندارد اداره توزی خواستارزلهای دارد قرار کار دستور در فرآورده یعکننده
شد.موجودمکملهایانواعمصرفازیرخوددا

مدی ضروروی کشور خانواده اقتصاد به کمک برای را سوخت انواع مصرف در جویی صرفه و بهینه وریت برشمرد ی
بود.خواهدمهمامراینبهتوجهدرارمغانینربهتشهروندانسالمتوپاکهوایافزود:
پیامانتهای

ممنوع!خودروسوختدرLPGازاستفادهبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نیوزهمدانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۵:۴۱-۰۱/۰۴/۱۲(دوغارونمرزازافغانستانبهسوختتنهزار150حدودصادراتامسال؛بهارماههسهطی

است.شدهصادردوغارونمرزازافغانستانبهسوختتنهزار150حدودامسالبهارماههسهطی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما ترانری اداره رییس ، رضوی خراسان راهدازکز خراسانریت جادهای نقل و حمل و ی
نا اظهار مطابق گفت: باورضوی شرگان و راهداری به نقل و حمل امسالرکتهای بهار ماهه سه در تن92.5ی، هزار

هیدر36.5ین،زبن تن هزار چهار گازوئیل، تن ورکوهزار شده15ین صادر افغانستان به دوغارون مرز از مایع گاز تن هزار
است.

تران پارسال ماه بهمن از افزود: مجردی زمانزمرتضی آن از و شد گرفته سر از ایران مسیر از افغانستان به گازوئیل یت
استشدهیتزترانافغانستانبهدوغارونمرزازگازوئیلتنهزار16.8تاکنون

سال بهار در هرچند گفت: بن1400وی تن هزار چهار حدود عرضهزفقط میزان اما بود، شده صادر افغانستان به ین
تران و صادرات واسطه به دوغارون مرز از افغانستان به درزگازوئیل گازوئیل صادرات با مقایسه در امسال بهار در یت

است.نداشتهیرتغیی1400بهار
تران اداره راهدازرییس راریت مرز این در سوخت تانکر هر ظرفیت رضوی خراسان جادهای نقل و حمل و هزار25ی

حدود یا نا25لیتر معموال افزود: و کرد عنوان سوخت شوتن و سوختی رارگان خود سوخت بار نقل و حمل کتهای
مخا در نازابتدا سپس و کرده تخلیه دوغارون اقتصادی ویژه منطقه سوخت راون سوخت این افغانستانی سوخت گان

میکند.منتقلافغانستانمختلفشهرهایبه

تودیپارسیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهپرس،ایرانیرتصویاللملیبینیرگزارخبیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۶:۵۸-۰۱/۰۴/۱۲(دناقلهارتفاعاتبهایراننفتیهایفرآوردهوپخشپاالیشملیکترشمعلولوجانبازکوهنوردانصعود

سراس صعود شراولین معلولین و جانبازان کوهنوردی شری میزبانی به ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی پخشرکت ملی کت
گردید.گزارربدناکوه،سختسیشهردرروزشبانه3مدتبهوبویراحمدکهگیلویهاستاننفتیفرآوردههای

خب گزارش تعدادرگزاربه مراسم این واختتامیه افتتاحیه آئین بویراحمد؛در و کهگیلویه استان از برنا جانبازان90ی از نفر
رئیس دنا، شهرستان فرماندار استاندار، امنیتی سیاسی معاون سخت، سی شهر جمعه ،امام کشور سراسر معلولین و

ایثا شرامور شرگران انسانی منابع مدیر معاونت ، نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی فرآوردهرکت پخش ملی کت

امسالبهاردرهمدانمنطقهفیمصرینبنزتومانیدمیلیار3000انهیارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ش بدنی تربیت و ورزش امور رئیس ، نفتی مدیرهای ، نفتی های فراورده پخش ملی شرکاویترکت ملیرکنان کت
داشتند.حضورشهرستانیواستانیمدیرانازجمعی،استاننفتیفرآوردههایپخش

ش مدیر خشایی مسئوالنرساالر از تشکر و تقدیر ضمن وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
عرکشو میزبان را وبویراحمد کهگیلویه استان که یادگارانزی و وتوجه8یزان احترام گفت: قرارنمودند مقدس دفاع سال

ع جانبازان به روزویژه که سرافراز و راستایزیز در باطل علیه حق جنگ های سنگر در معظم شهدای دوشادوش ی
ام و شهداست خون پاسداشت و احترام ، کردند می نبرد ، دشمنان با انقالب و اسالم های ارزش ورحفظ واجب ی

فداکا مدیون اسالمی ایران امروز افتخار شک بدون و است همگانی خودجوشروظیفه حضور با که است جانبازانی ی
.شدندجهانیعرصهدریززعایرانافتخارموجب،باطلعلیهحقهایصحنهدرخودفداکارانهو

ب در که شهرستانی و استانی نهادهای ، سازمانها از فراوان وسپاس تقدیر ارائه با سراسرگزارخشایی صعود یری
همکا شرکوهنوردی با را الزم سیری شهر در دنا قله ارتفاعات به صعود : داشتندافزود نفتی های فرآورده پخش ملی کت

حدود حضور با ش90سخت معلولین و جانبازان از شرنفر تابعه های نفتیرکت های فرآورده وپخش پاالیش ملی کت
به همکاران بین در همدلی ایجاد و حادثه گونه هیچ بدون و موفقیت با وبویراحمد کهگیلویه منطقه میزبانی به ایران

برنامه طی معلولین و جانبازان وروان روح پرورش و جسمی قوای سطح ارتقاء روزیرهمراه وشبانه دقیق امورزی ی
ش بدنی تربیت و برورزش بویراحمد و کهگیلویه منطقه همکاران و ایران نفتی های فرآورده پخش ملی گردید.رکت گزار

ب مسئولین از تشکر ضمن سخت سی شهر جمعه امام نژاد مصباح المسلمین و االسالم صعودرگزارحجت اولین ی
تص دنا کوه به دورانرجانبازان در نمود: باالت8یح حضور شاهد ، دنیا رایج های جنگ برخالف ، تحمیلی جنگ ینرسال

ت سخت در که هستند هایی انسان جانبازان و بودیم جبهه مقدم خطوط در کشور علمی و سیاسی های ینرشخصیت
اسالمی انقالب زنده شهیدان عنوان به جانبازان به ما و نمودند ثابت را خود وتعهد شجاعت ، شرف ، کشور دوران

کنیم.میافتخار
و معاون از وبویراحمد کهگیلویه استان استاندار اجتماعی و وامنیتی سیاسی معاون مهر شزهاشمی مدیرعامل و کتریر

ش مدیرعامل وهمچنین نفتی های فرآورده پخش و پاالیش فرصترملی که ایران نفتی های فرآورده پخش ملی کت
شرخدمتگزا جانبازان به نمودندری ویژه وتشکر تقدیر فرمودند عنایت وبویراحمد کهگیلویه فصل چهار استان به را یف

است مهمی های پتانسیل و ها ظرفیت دارای وبویراحمد کهگیلویه مدار والیت و پرور شهید استان : داشتند اظهار و
های برنامه اجرای شاهد نزدیک های آینده در شااهلل ان ، کار پای و متخصص ، توانمند انسانی نیروهای وجود با که

باشیم.استانسطحدریرکشومتنوع
نو اهلل ایثارحجت امور رئیس شری بینرگران در ورزش اینکه بیان با نفتی های فرآورده وپخش پاالیش ملی کت

حفظ باعث ، سخت سی دنای های قله در کوهنوردی صعود نمود: بیان دارد ای ویژه جایگاه معلولین و جانبازان
دستند و مجموعه های تالش از و است بوده همکاران روحی نشاط و برشادابی سراسرگزارکاران صعود این تقدیرری ی

باشیم.آیندهدرمحافلیچنیناجرایشاهد،دقیقیزیربرنامهباکهیمرامیدواونمائیممیویژهوتشکر
ک شرصمد انسانی منابع مدیر معاونت زاده زندهریم و ایثار فرهنگ اشاعه و ترویج ، نفتی های فرآورده پخش ملی کت

ازعمده و همکاران روحی و جسمانی قوای تقویت و سرافراز جانبازان گرامیداشت و مقدس دفاع خاطرات داشتن نگه

دناقلهارتفاعاتبهانایرنفتیهایدهفرآوروپخشالیشپاملیکتشرمعلولوجانبازدانکوهنورصعودبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سراس صعود براهداف می لذت آن از امروز ها ما همه که وآرامشی آسایش این افزود: و دانست کوهنوردی یمری
ع جانبازان و معظم شهیدان جانفشانی سراسزنتیجه صعود شاهد امروزه و است باطل علیه حق های جبهه در یریز

ش معلولین و جانبازان زاگرسرکوهنوردی های کوه رشته از یکی در ایران نفتی های فرآورده وپخش پاالیش ملی کت
و جانبازان روحیه با و توانمند حضور مشاهده را صعود این ماندنی یاد به افتخارات و خاطرات از یکی که دنا قله _

.ایمبودهچندروزمدتایندریززعمعلولین
ش بدنی تربیت و ورزشی امور رئیس رمضانی انقالبررضا افتخار را جانبازان ، ایران نفتی های فرآورده پخش ملی کت

های انسان که نمودند ثابت و بوده استقامت و ایثار نمادهای ها عرصه تمامی در جانبازان : افزود و دانست اسالمی
بز این که هستند ای انگیزه پر و ناپذیر یارخستگی به قلهرگواران راسخ عزمی و آهنین اراده با و الهی نصرت و ی

سالزهای دو از بعد اند. کرده فتح را خیلیریادی ، کرونا منحوس ویروس خاطر به کشور سرتاسر که ورزشی کود
ب ارجمند مسئوالن حمایت با را معلولین و جانبازان ورزشی المپیاد اولین که هستیم باتوجهرخوشحال و نمودیم گزار

برنامه دنبال به ، قبل سال چند این در ورزشی های فعالیت تحزیرعدم برای وسیعی بسیار های تمامیری پویای و ک
کا راندمان رفتن باال و روانی ، جسمی ، روحی سالمت آن طبع به و کارکارمندان برایری را خودمان تالش تمام کنان

گی می بکار مهم امر این مدیرتحقق توانایی ، جدیت ، حساسیت از ویژه بصورت پایان در و شریم همکاران و کتریت
که سازمانهایی و ادارات شهرستانی و استانی مسئوالن و وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی

.نمائیممیتشکروتقدیرنمودندهمراهی
کشو مسئوالن کلیه حضور با مراسم پایان در سرو به استانی و اهداری یادبود جهت تندیسی اعزامی گروههای پرستان

گردید.
پیامانتهای

خبرکانوننیوز،بشاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۱۴-۰۱/۰۴/۱۲(میشودیرسرمایهگذاآزادگانمیدانتوسعهحرطبراییردالمیلیارد7

لزومزو به اشاره با نفت سرمایهگذا160یر دالر بخشرمیلیارد گفت: آینده، سال هشت طی کشور پاییندستی و باالدستی بخشهای در ی
سرمایهگذا از دال7یرعمدهای طرمیلیارد برای شری بانکها، از را آزادگان میدان توسعه تأمینرح ملی توسعه صندوق و توسعهای کتهای

میکنیم.

سرمایهپذی فرصتهای ارائه نشست در اوجی جواد ایسنا، گزارش سازربه و مشاوی اجرایی دررکار بانکها کت
مشترط میدان یکپارچه توسعه مگاپروژه اولویت با صنعت کالن باالدستی کهرحهای این بیان با آزادگان نفتی ک

سرمایهگذا تحرنبود بهدلیل اخیر سالهای در مشکالتری وزیم، پاالیش گاز، و نفت تولید ظرفیت زمینه در را یادی
نتوانستهایم اخیر سالهای در جدی بهصورت متأسفانه گفت: است، آورده وجود به کشور برای پتروشیمی محصوالت

دناقلهارتفاعاتبهانایرنفتیهایدهفرآوروپخشالیشپاملیکتشرمعلولوجانبازدانکوهنورصعودبرنا:|خبرخبرادامهادامه
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یم.رگیبهرهنفتصنعتدراستفادهبرایکشورداخلمالیظرفیتهایاز
یادآو با کسروی با سرما فصل اوج در پارسال ایران که این در250یری این گفت: بود، روبهرو گاز مترمکعبی میلیون

گا ذخایر دومین ما کشور که است نفتیزحالی فرآوردههای تأمین بخش در که آن ضمن دارد، اختیار در را جهان ی
براب شاهد مصرف رشد به توجه با ظرفیترنیز افزایش فکر به باید رو این از هستیم، کشور در تولید و مصرف مقدار ی

باشیم.کشوردرنفتیفرآوردههایتولید
ت کشور مالی مؤسسههای و بانکها مدیران به خطاب سرمایهگذاأاوجی اخیر سالهای در اگر بیشک کرد: یرکید

دیگر سوی از نبود، کنونی شکل به مردم و کشور معیشتی و اقتصادی وضع میشد، کشور گاز و نفت حوزه در مناسبی
سرمایهگذا با بتوانیم کنیمراگر تبدیل باالتر افزوده ارزش با محصوالتی به را خام نفت کشور، پاالیشی پروژههای در ی

کنیم.یرگیوجلفروشیخامازکاملبهصورتمیتوانیم
در اگر افزود: و کرد اشاره محصوالت این فروش پیش حتی و پتروشیمی و نفتی فرآوردههای صادرات سهولت به وی

میداشت.یربیشتمنفعتکشورمیشد،یربهتیرسرمایهگذاحوزهدوایندراخیرسالهای
تزو نفت بزأیر دغدغههای و اهداف از یکی کرد: داخلیرکید اقتصادی و فنی ظرفیتهای همافزایی سیزدهم دولت گ

ط پیشبرد قراردادربرای و تفاهمنامه پارسال زمینه این در است، نفت صنعت در راهبردی بخشهای45حهای در پروژه
ارزش به پاییندست و پروژههای16باالدست نیز امسال شد؛ امضا داخلی منابع از استفاده با بیشتر دالر میلیارد

ارزش به کشور نفت صنعت و13نیمهکاره داخلی منابع از استفاده با مشخص زمانبدی برنامه یک طبق دالر میلیارد
رسید.خواهدیربهرهبردابهداخلیبانکهایکنسرسیوم

خارجیسرمایهدالرمیلیارد4.5جذب
جذب به سال4.5اوجی در کشور گاز و نفت صنعت پروژههای در خارجی سرمایه دالر گفت:1400میلیارد و کرد اشاره

سرمایهگذا بسته کهردو است شده آماده خارجی سرمایهگذاران برای پاییندستی و باالدستی بخشهای در جذاب ی
شود.قراردادبهمنجربهزودییمرامیدوا

تص کشور گاز و نفت جذاب پروژههای در مردم سرمایههای کردن سهیم برای مردمی دولت عالقه به اشاره با یحروی
است.نفتصنعتداخلیبانکهایومردمیرسرمایهگذابرایمکانینرینترشیوینربهتهماکنونکرد:

خارجیزو و داخلی سرمایهگذاران بیشتر جذب برای کشور در نفتی قراردادهای الگوی اخیر سالهای در گفت: نفت یر
ما اگر نمونه برای است؛ شده اولویتبندی کشور گاز و نفت پروژههای هماکنون گفت: است، داشته مهمی تغییرات

گذا سرمایه پتروپاالیش و پاالیش بخش در آینده سالهای خواهیمردر تبدیل نفتی فرآوردههای واردکننده به نکنیم ی
شد.

کشوراقتصادیغولهایمالیتوانازاستفاده
ت با انرأاوجی امنیت تامین برای که این بر سرمایهگذاژکید زودتر هرچه بایستی کشور گازری و نفت پروژههای در ی

دا قصد دولت اقتصادی مجموعههای با هماهنگیها اساس بر گفت: شود، متحول غولهایرکشور مالی توان از یم
کشور مشا(اقتصادی و داخلی بانکهای طرهلدینگها)، پیشبرد برای مردمی بهرهرکتهای کشور گاز و نفت حهای

یم.ربب
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همه نیست قرار داد: ادامه سرمایهگذا160وی دالر طیرمیلیارد پاییندستی و باالدستی بخشهای در نیاز مورد ی
سرمایهگذا این از عمدهای بخش حداقل اما کنیم، تأمین داخلی منابع از را آینده سال ازرهشت میتوان را ی

کرد.تأمینداخلیظرفیتهای
مشتزو میدان به نفت آزادگانریر نفتی بز(ک عنوان به جنوبی) و مشترگترشمالی نفتی میدان کشوررین با ایران ک

بهرهگی با عراق اکنون هم گفت: و کرد اشاره شرعراق توان از تولیدری و توسعه حال در شل و بیپی همچون کتهای
حدود میدان این از مجموع در ما که حالی در است، خود طرف در میدان این میکنیم.190از برداشت نفت بشکه هزار

آزادگاننفتیکرمشتمیداننفت،صنعتاولویت
ش هماکنون افزود: شراوجی مطالعات و دادهها از استفاده با ایران نفت ملی توانستهرکت خارجی و داخلی کتهای

ط یکراست عنوان به گفت: کند، تهیه وجنوبی شمالی آزادگان میدان تازه فازهای توسعه برای خوبی جامع توسعع ح
مخا گازکارشناس و نفتی اززن بیش آن از تولید میدان، این باالی ظرفیت به توجه با که میگویم بشکه590ی هزار

است.واقعبینانهروزدر
ش مذاکره به اشاره با باروی ایران نفت ملی بزرش6یا5کت بانک و برایرکت ملی توسعه صندوق نیز و داخلی گ

دال7یرسرمایهگذا برنامهرمیلیارد اساس بر گفت: آزادگان میدان در چاههایزیری است قرار شده انجام درزی یادی
شود.یرحفامیداناین

دزو میدانهای توسعه بخش در کرد: اظهار نفت مشتریر میدان بهویژه اکنونریایی هم ایران نیز جنوبی پارس ک
بزرش توانمند جمهورکتهای نظام دارد؛ همکارگی با ایران اسالمی شری اخیرری سالهای در داخلی بانکهای و کتها

سرمایهگذا150 حوزه این در دالر تارمیلیارد صفر از هماکنون که کرده د100ی از دسترعملیات به آن در خشکی تا یا
میشود.انجامایرانیکنانرکاتوانمند

گازونفتمیدانهایدریرگذاسرمایهقابلتوجهسود
تص تجراوجی سالها بنده کرد: سرمایهگذاریح و توسعه بهریه تکیه با و دارم را کشور گاز و نفت میدانهای در ی

هیدر منابع توسعه مالی و فنی توان ایران که میکنم عرض اطمینانخاطر با تجربه اساسرکربوواین بر دارد؛ را خود ی
برنامه و شزیرفرمت در شری کشور، بودجه و برنامه سازمان و ایران نفت ملی بانکهارکت تولید، و اکتشاف کتهای

ش یک قالب در داخلی پیمانکاران مشترو میدان همچون گاز و نفت پروژههای سهامی بهصورترکت را آزادگان ک
و20 بهعنوان بنده و داد خواهند توسعه گاززساله و نفت پروژههای از الگو این سود که میدهم را قول این نفت یر
باشد.نفتیقراردادهایجدیدالگویازینتررشی

برنامه وضع درباره اینزیروی ساخت خوشبختانه گفت: سلیمانی قاسم سردار شهید پتروپاالیشگاه ساخت برای ی
بودجه با دال10پاالیشگاه شرمیلیارد پنج از کنسرسیومی پتروپاالیشگاه این در شد، تصویب امسال بودجه در کتری

(ر امام فرمان اجرایی ستاد همچون کشور هلدینگ سرمایهگذاهو صندوق ملی، توسعه صندوق نفت،ر)، صنعت ی
ش فارس، خلیج پتروشیمی مشارهلدینگ مردمی سهامداران و نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی خواهندرکت کت

داشت.
هایپتروپاالیشگاهسرمایهگذارانوسهامدارانبرایخوراکتنفسمجوز
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است،زو شده صادر دولت سوی از خوراک تنفس مجوز کشور جدید پتروپاالیشگاههای برای هماکنون گفت: نفت یر
سوی از بود، خواهد کشور جدید پتروپاالیشگاه هشت سرمایهگذاران و سهامداران برای خوبی بسیار کمک موضوع این

ط این فازبندی راهانداردیگر برای جدید بازحهای و گذاران سرمایه برای خوبی مشوق میتواند آنهازی، سرمایه گشت
باشد.

ت با تحأاوجی قابل ایران نفتی فرآوردههای و پتروشیمی محصوالت امروز اینکه بر توسعهرکید گفت: نیست، یم
انر امنیت پاییندستی افزودهژصنایع ارزش و اشتغالزایی فروشزی، در ما داشت، خواهد همراه به کشور برای یادی

ندا مشکلی هیچ پتروشیمی محصوالت و نفتی برایرفرآوردههای را خود تالش میتوانند هرچه غربی کشورهای و یم
نرسند.خوداهدافبهاستشدهسببآنهابهجهاننیازاماکردهانداخیرسالهایدرمحصوالتاینیمرتح

پیامانتهای

اقتصاد،نسیماکونومیست،ایراناقتصادی،آرمانشانا،نیوز،فردابازار،تحلیلیرخبپایگاهکائنات/صنعت،اخبارروزنامهفارس/سیما،وصدایرگزارخبدیگر:منابع
یکتاپرس،598یابی،ربازاوسیاستجوان،یارآخبر،دانانیوز،صنعتما،نفتارانیکو،گسترش،ها،نفتی

)۲۲:۰۸-۰۱/۰۴/۱۲(شدمتوقفونزوئالپاالیشگاهینرگتربزنفتتولید

شد.متوقفق،ربقطععلتبهاستروزدرنفتبشکههزار645تولیدظرفیتکهونزوئالپاالیشگاهینرگتربزتولید–ایرنا–تهران

خب ایرنا، گزارش بزرگزاربه مطلع، افراد از نفر پنج گفته به افزود: خبر این انتشار با یکشنبه رویترز پاالیشگاهرگتری ین
ب قطعی علت به محلی) وقت (به شنبه روز اواخر ونزوئال اینرنفت نفتی فراوردههای تولید و رفت فرو خاموشی در ق،

شد.متوقفپاالیشگاه
) « آموائی » داد: گزارش ادامه در استAmuayرویترز ونزوئال پاراگوانا» پاالیشگاه «مجتمع در پاالیشگاهی واحد تنها (

بن تولید به قادر بزکه سیستم در آمده بوجود اختالل موجب به و بوده تولیدرین در توقف دچار مجاور، واحدهای در ق
است.شده

فرد بآیک مشکل بروز آموائی، پاالیشگاه در "خاموشی گفت: رویترز به نشود فاش نامش خواست که خاموشیرگاه و ق
توان حاضر حال در که دهد قرار تاثیر تحت را کاتالیزور و تقطیر کارخانههای است ممکن پاالیشگاه از بخش این کامل

دارد»."راکشورینزبندرصد80حدودتولید
نیر در خرابی از ناشی مشکل این افزود: بورویترز که است میکندرگاهی تامین را ونزوئال در پاالیشگاهی مجتمع این ق

بیشت براما قطع از ناشی خاموشی تاثیر برین که حالی در است، بوده آموائی پاالیشگاه بر سرق از رسانی شدهرق گرفته
است.نشدهرفعپاالیشگاهدرایننفتیفراوردهدرپردازشدرتوقفمسالههنوزاما

نکرد.ایاشارهخبراینبیشترجزئیاتبهرویترز
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آنالینمملکتکنا،رفارسی،العالماکونومیست،ایرانتابناک،نیوز،آفتابایران،عصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۵۲-۰۱/۰۴/۱۳(شدیعزتویهرتربتحیدمنطقهدرنفتیفرآوردهلیتر190برافزون

شرتربتحید مدیر ایرنا- تربتحیدریه- منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی ازرکت بیش امسال ابتدای از گفت: انواع192یه لیتر میلیون
شد.یعزتومنطقهایندرنفتیفرآوردههای

افزایش وجود با شده یاد مدت در افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز بلندی انواع15جواد مصرف درصدی
تو و تامین یافته تخصیص سهمیه برابر مصرف، مختلف بخشهای در کنندگان مصرف سوخت نفتی، یعزفرآوردههای

شد.
و نقل و حمل بخشهای در مصرف درصدی هفت افزایش وجود با امسال نخست ماهه سه طی داد: ادامه وی

افزایش نیز و کشاور33صنایع بخش در مصرف دستاندزدرصدی و همکاران تالش با سوخترسانی،ری حوزه کاران
نفتی های فراورده درخواست سامانه در ثبتی درخواستهای برابر کنندگان مصرف نیاز مورد نیزفسد(سوخت و (

شد.یعزتوسوختهوشمندکارتدرتخصیصیسهمیه
ش تربتحیدرمدیر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی طبیعیرکت گاز مصرف شده یاد مدت در همچنین گفت: یه

)CNGافزایش با منطقه این مصرف9)در در صرفهجویی موجب که بود همراه پارسال مشابه مدت به نسبت درصدی
شد.منطقهاینپوششتحتشهرستانهایدرینزبنلیترمیلیون25ازبیش

د دلیل به مصرف کاهش این از بخشی که این بیان با شوبلندی این توسط خودروها کردن سوز افزود:رگانه است کت
است.امسالبهمربوطتعداداینازدستگاه154کهاستشدهسوزگانهودخودرودستگاه398وهزار2تاکنون

نفتکوره مصرف امسال نخست ماهه سه طی داد: ادامه سه71وی سفید نفت مصرف مقابل در و کاهش درصد
داشت.افزایشدرصد10گازنفتمصرفودرصد

حیدرش تربت منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی تربتحیدرکت شهرستانهای گناباد،ریه، زاوه، مهوالت، یه،
دارد.خودپوششیرزراخلیلآبادوکاشمرخواف،بجستان،رشتخوار،

تربتحید دارایرمنطقه سکودار،63یه فروشندگی و اختصاصی اتاقک،9جایگاه داخل فروشندگی50فروشندگی
است.ان.جیسی.عرضهفعالجایگاه32همچنینوروستاییتعاونی

دارد.قرارمشهدجنوبیرکیلومت150دریهرتربتحیدیرنفهزار225شهرستانکزرم

دانایرخبپایگاهفارس/موج،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۰۸:۴۱-۰۱/۰۴/۱۳(آباداننفتیمنطقهدرCNGسوختمصرفدرصدپنجافزایشی؛رجاسالاولماههسهدر

آرگزارخب شری مدیر سوختریا- مصرف گفت: آبادان منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی درCNGکت آبادان منطقه
یافت.افزایشدرصد5میزانبهامسالبهارفصل

خب گزارش آرگزاربه مصرفری :میزان کرد اظهار سعید بنی محمد آبادان, از امسالCNGیا بهار فصل و17در میلیون
و43 میزان45هزار به که قبل سال مشابه مدت مصرف با مقایسه در که بوده مکعب و16متر و205میلیون متر792هزار

حدود است و837مکعب افزایش253هزار مصرف میزان این که باشد می بیشتر مکعب می5متر نشان را درصدی
باشد.میینزبنلیترمیلیونونیمیکحدودمصرفمعادلودهد

دارای آبادان منطقه : گفت سعید منظوره20بنی تک جایگاه و16وCNGباب مایع دومنظور جایگاه استCNGباب
هستند.دارعهدهراهموطنانبهپاکسوختاینیعزتووظیفهکه

پیام./پایان

/۰۱/۰۴(خارجیسرمایهدالرمیلیارد4.5جذبمیشود/یرسرمایهگذاآزادگانمیدانتوسعهحرطبرایدالرمیلیارد7
۱۳-۱۱:۵۰(

لزومزو به اشاره با نفت سرمایهگذا160یر دالر بخشرمیلیارد گفت: آینده، سال هشت طی کشور پاییندستی و باالدستی بخشهای در ی
سرمایهگذا از دال7یرعمدهای طرمیلیارد برای شری بانکها، از را آزادگان میدان توسعه تأمینرح ملی توسعه صندوق و توسعهای کتهای

میکنیم.

سرمایهپذی فرصتهای ارائه نشست در اوجی جواد نفت، وزارت از ایلنا گزارش سازربه و مشاوی اجرایی بانکهارکار کت
ط مشتردر میدان یکپارچه توسعه مگاپروژه اولویت با صنعت کالن باالدستی کهرحهای این بیان با آزادگان نفتی ک

سرمایهگذا تحرنبود بهدلیل اخیر سالهای در مشکالتری وزیم، پاالیش گاز، و نفت تولید ظرفیت زمینه در را یادی
نتوانستهایم اخیر سالهای در جدی بهصورت متأسفانه گفت: است، آورده وجود به کشور برای پتروشیمی محصوالت

یم.رگیبهرهنفتصنعتدراستفادهبرایکشورداخلمالیظرفیتهایاز
یادآو با کسروی با سرما فصل اوج در پارسال ایران که این در250یری این گفت: بود، روبهرو گاز مترمکعبی میلیون

گا ذخایر دومین ما کشور که است نفتیزحالی فرآوردههای تأمین بخش در که آن ضمن دارد، اختیار در را جهان ی
براب شاهد مصرف رشد به توجه با ظرفیترنیز افزایش فکر به باید رو این از هستیم، کشور در تولید و مصرف مقدار ی

باشیم.کشوردرنفتیفرآوردههایتولید
ت کشور مالی مؤسسههای و بانکها مدیران به خطاب سرمایهگذاأاوجی اخیر سالهای در اگر بیشک کرد: یرکید

دیگر سوی از نبود، کنونی شکل به مردم و کشور معیشتی و اقتصادی وضع میشد، کشور گاز و نفت حوزه در مناسبی
سرمایهگذا با بتوانیم کنیمراگر تبدیل باالتر افزوده ارزش با محصوالتی به را خام نفت کشور، پاالیشی پروژههای در ی

۳
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کنیم.یرگیوجلفروشیخامازکاملبهصورتمیتوانیم
در اگر افزود: و کرد اشاره محصوالت این فروش پیش حتی و پتروشیمی و نفتی فرآوردههای صادرات سهولت به وی

میداشت.یربیشتمنفعتکشورمیشد،یربهتیرسرمایهگذاحوزهدوایندراخیرسالهای
تزو نفت بزأیر دغدغههای و اهداف از یکی کرد: داخلیرکید اقتصادی و فنی ظرفیتهای همافزایی سیزدهم دولت گ

ط پیشبرد قراردادربرای و تفاهمنامه پارسال زمینه این در است، نفت صنعت در راهبردی بخشهای45حهای در پروژه
ارزش به پاییندست و پروژههای16باالدست نیز امسال شد؛ امضا داخلی منابع از استفاده با بیشتر دالر میلیارد

ارزش به کشور نفت صنعت و13نیمهکاره داخلی منابع از استفاده با مشخص زمانبدی برنامه یک طبق دالر میلیارد
رسید.خواهدیربهرهبردابهداخلیبانکهایکنسرسیوم

خارجیسرمایهدالرمیلیارد4.5جذب
جذب به سال4.5اوجی در کشور گاز و نفت صنعت پروژههای در خارجی سرمایه دالر گفت:1400میلیارد و کرد اشاره

سرمایهگذا بسته کهردو است شده آماده خارجی سرمایهگذاران برای پاییندستی و باالدستی بخشهای در جذاب ی
شود.قراردادبهمنجربهزودییمرامیدوا

تص کشور گاز و نفت جذاب پروژههای در مردم سرمایههای کردن سهیم برای مردمی دولت عالقه به اشاره با یحروی
است.نفتصنعتداخلیبانکهایومردمیرسرمایهگذابرایمکانینرینترشیوینربهتهماکنونکرد:

خارجیزو و داخلی سرمایهگذاران بیشتر جذب برای کشور در نفتی قراردادهای الگوی اخیر سالهای در گفت: نفت یر
ما اگر نمونه برای است؛ شده اولویتبندی کشور گاز و نفت پروژههای هماکنون گفت: است، داشته مهمی تغییرات

گذا سرمایه پتروپاالیش و پاالیش بخش در آینده سالهای خواهیمردر تبدیل نفتی فرآوردههای واردکننده به نکنیم ی
شد.

کشوراقتصادیغولهایمالیتوانازاستفاده
ت با انرأاوجی امنیت تامین برای که این بر سرمایهگذاژکید زودتر هرچه بایستی کشور گازری و نفت پروژههای در ی

دا قصد دولت اقتصادی مجموعههای با هماهنگیها اساس بر گفت: شود، متحول غولهایرکشور مالی توان از یم
کشور مشا(اقتصادی و داخلی بانکهای طرهلدینگها)، پیشبرد برای مردمی بهرهرکتهای کشور گاز و نفت حهای

یم.ربب
همه نیست قرار داد: ادامه سرمایهگذا160وی دالر طیرمیلیارد پاییندستی و باالدستی بخشهای در نیاز مورد ی

سرمایهگذا این از عمدهای بخش حداقل اما کنیم، تأمین داخلی منابع از را آینده سال ازرهشت میتوان را ی
کرد.تأمینداخلیظرفیتهای

مشتزو میدان به نفت بزریر عنوان به جنوبی) و شمالی ) آزادگان نفتی مشترگترک نفتی میدان کشوررین با ایران ک
بهرهگی با عراق اکنون هم گفت: و کرد اشاره شرعراق توان از تولیدری و توسعه حال در شل و بیپی همچون کتهای

حدود میدان این از مجموع در ما که حالی در است، خود طرف در میدان این میکنیم.190از برداشت نفت بشکه هزار
آزادگاننفتیکرمشتمیداننفت،صنعتاولویت

ش هماکنون افزود: شراوجی مطالعات و دادهها از استفاده با ایران نفت ملی توانستهرکت خارجی و داخلی کتهای
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ط یکراست عنوان به گفت: کند، تهیه وجنوبی شمالی آزادگان میدان تازه فازهای توسعه برای خوبی جامع توسعع ح
مخا گازکارشناس و نفتی اززن بیش آن از تولید میدان، این باالی ظرفیت به توجه با که میگویم بشکه590ی هزار

است.واقعبینانهروزدر
ش مذاکره به اشاره با باروی ایران نفت ملی بزرش6یا5کت بانک و برایرکت ملی توسعه صندوق نیز و داخلی گ

دال7یرسرمایهگذا برنامهرمیلیارد اساس بر گفت: آزادگان میدان در چاههایزیری است قرار شده انجام درزی یادی
شود.یرحفامیداناین

دزو میدانهای توسعه بخش در کرد: اظهار نفت مشتریر میدان بهویژه اکنونریایی هم ایران نیز جنوبی پارس ک
بزرش توانمند جمهورکتهای نظام دارد؛ همکارگی با ایران اسالمی شری اخیرری سالهای در داخلی بانکهای و کتها

سرمایهگذا150 حوزه این در دالر تارمیلیارد صفر از هماکنون که کرده د100ی از دسترعملیات به آن در خشکی تا یا
میشود.انجامایرانیکنانرکاتوانمند

گازونفتمیدانهایدریرگذاسرمایهقابلتوجهسود
تص تجراوجی سالها بنده کرد: سرمایهگذاریح و توسعه بهریه تکیه با و دارم را کشور گاز و نفت میدانهای در ی

هیدر منابع توسعه مالی و فنی توان ایران که میکنم عرض اطمینانخاطر با تجربه اساسرکربوواین بر دارد؛ را خود ی
برنامه و شزیرفرمت در شری کشور، بودجه و برنامه سازمان و ایران نفت ملی بانکهارکت تولید، و اکتشاف کتهای

ش یک قالب در داخلی پیمانکاران مشترو میدان همچون گاز و نفت پروژههای سهامی بهصورترکت را آزادگان ک
و20 بهعنوان بنده و داد خواهند توسعه گاززساله و نفت پروژههای از الگو این سود که میدهم را قول این نفت یر
باشد.نفتیقراردادهایجدیدالگویازینتررشی

برنامه وضع درباره اینزیروی ساخت خوشبختانه گفت: سلیمانی قاسم سردار شهید پتروپاالیشگاه ساخت برای ی
بودجه با دال10پاالیشگاه شرمیلیارد پنج از کنسرسیومی پتروپاالیشگاه این در شد، تصویب امسال بودجه در کتری

(ر امام فرمان اجرایی ستاد همچون کشور هلدینگ سرمایهگذاهو صندوق ملی، توسعه صندوق نفت،ر)، صنعت ی
ش فارس، خلیج پتروشیمی مشارهلدینگ مردمی سهامداران و نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی خواهندرکت کت

داشت.
هایپتروپاالیشگاهسرمایهگذارانوسهامدارانبرایخوراکتنفسمجوز

است،زو شده صادر دولت سوی از خوراک تنفس مجوز کشور جدید پتروپاالیشگاههای برای هماکنون گفت: نفت یر
سوی از بود، خواهد کشور جدید پتروپاالیشگاه هشت سرمایهگذاران و سهامداران برای خوبی بسیار کمک موضوع این

ط این فازبندی راهانداردیگر برای جدید بازحهای و گذاران سرمایه برای خوبی مشوق میتواند آنهازی، سرمایه گشت
باشد.

ت با تحأاوجی قابل ایران نفتی فرآوردههای و پتروشیمی محصوالت امروز اینکه بر توسعهرکید گفت: نیست، یم
انر امنیت پاییندستی افزودهژصنایع ارزش و اشتغالزایی فروشزی، در ما داشت، خواهد همراه به کشور برای یادی

ندا مشکلی هیچ پتروشیمی محصوالت و نفتی برایرفرآوردههای را خود تالش میتوانند هرچه غربی کشورهای و یم
نرسند.خوداهدافبهاستشدهسببآنهابهجهاننیازاماکردهانداخیرسالهایدرمحصوالتاینیمرتح
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صنایعگردان،تجارتپترونت،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

امسالبهاردرفصلینزبنلیترمیلیون100ازبیشیعزتوکرد:عنوانآبادانمنطقهنفتیهایفرآوردهپخشملیکترشمدیر
)۱۳:۴۲-۰۱/۰۴/۱۳(آبادانمنطقهدر

آرگزارخب شری مدیر ازریا- بیش گفت: آبادان منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی بن100کت لیتر درفصلزمیلیون ین
شد.یعزتوآبادانمنطقهدرامسالبهار
بهاردرینزبنسوختیعز:تومیزانکرد:اظهارسعیدبنیمحمدآبادان؛مهندسازیارآخبرنگارگزارشبه

منطقه این در و110امسال و191میلیون تو450هزار میزان و نفتگاززلیتر فرآورده و119یع و541میلیون لیتر524هزار
.استبوده

رسانی سوخت عملیات نحوه بر منظم و مستمر طور به , مردم به بهتر هرچه رسانی خدمت جهت در : افزود سعید بنی
مجا همواره تا گیرد می صورت ایی ویژه های نظارت منطقه سوخت عرضه های تمامیرجایگاه با سوخت عرضه ی

مردمبهرسانیخدمتدررفاهیامکانات
باشند.ترفعال

دارای آبادان منطقه : کرد اضافه بن54وی سوخت عرضه وزجایگاه نفتگاز و ان20ین سی سوخت عرضه جایگاه باب
دارند.عهدهبهرامردمبهرسانیسوختوظیفهکهباشدمیجی

پیام./پایان

)۱۴:۳۷-۰۱/۰۴/۱۳(رضویخراساندرینزبنمصرفدرصدی69رشداستان:نفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

ش مدیر رضوی جارایسنا/خراسان سال ابتدایی ماه سه طی گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی و472یرکت میلیون
میدهد.نشانرادرصدی69رشدقبلسالمشابهمصرفبهنسبتکهشدهمصرفاستانسطحدرینزبنلیترهزار703

اصغ اصغر امسالرعلی اول ماه سه در همچنین کرد: اظهار و44ی لیتر861میلیون مصرفATKهزار منطقه سطح در
رشد که که74شده گذشته سال مشابه مدت به نسبت و25درصدی در845میلیون میدهد. نشان را بود لیتر هزار
بیشت جارمجموع سال اردیبهشت به مربوط مصرف افزایش حجم مصرفرین با و14ی که681میلیون بود لیتر هزار

میدهد.نشانرضویخراسانمنطقهدررادرصدی105رشد
ش عمومی روابط گزارش تصربه وی رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بهرکت توجه با کرد: یح

جا سال ابتدای از زائران عظیم خیل بودهرحضور باالیی حساسیت دارای منطقه این در خدماتدهی و سوخترسانی ی
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عملکرد نحوه بررسی با اعزامی کارشناسی گروههای و منطقه مسئوالن توسط آمده عمل به دورهای بازدیدهای با که
مجا تابستانرسوخترسانی تعطیالت برای خصوصا استان جایگاههای تمام شد مشخص نفتی فرآوردههای عرضه ی

شبانهرو و وقفه بدون سوخت عرضه جایگاههای خدماترسانی و برخوردارند کامل آمادگی از وزامسال شهروندان به ی
دارد.ادامهمطلوبطوربههشتمامامزائرانباالخصومسافران

پیامانتهای

)۱۷:۲۰-۰۱/۰۴/۱۳(یهرحیدتربتدرخودروهزار2ازبیشرایگانکردنگازسوز

ش حیدرمدیر تربت منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی گفت:رکت و2یه د398هزار رایگان خودرو کهودستگاه است شده سوز 154گانه
است.امسالبهمربوطتعداداینازدستگاه

شد.یعزتومنطقهایندرنفتیفرآوردههایانواعلیترمیلیون192امسالابتدایازگفت:بلندیجواد
افزایش وجود با شده یاد مدت در گفت: در15او کنندگان مصرف سوخت نفتی، فرآوردههای انواع مصرف درصدی

شد.یعزتووتامینیافتهتخصیصسهمیهبرابرمصرف،مختلفبخشهای
ش تربتحیدرمدیر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی افزایشرکت وجود با امسال نخست ماهه سه در گفت: یه

افزایش نیز و صنایع و نقل و حمل بخشهای در مصرف درصدی کشاور33هفت بخش در مصرف بازدرصدی ی
دستاند و همکاران دررتالش ثبتی درخواستهای برابر کنندگان مصرف نیاز مورد سوخت سوخترسانی، حوزه کاران

شد.یعزتوسوختهوشمندکارتدرتخصیصیسهمیهنیزو)فسد(نفتیفراوردههایدرخواستسامانه
) طبیعی گاز مصرف شده یاد مدت در همچنین گفت: افزایشCNGبلندی با منطقه این در به9) نسبت درصدی

از بیش مصرف در صرفهجویی موجب که بود همراه پارسال مشابه بن25مدت لیتر تحتزمیلیون شهرستانهای در ین
شد.منطقهاینپوشش

نفتکوره مصرف امسال نخست ماهه سه در گفت: و71او درصد سه سفید نفت مصرف مقابل در و کاهش درصد
داشت.افزایشدرصد10گازنفتمصرف

خراسانپیامیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۳۵-۰۱/۰۴/۱۳(شدخواهدکشورپاالیشگاهیهابگانزهرمیامحور/رداقتصادرشتههایاحیای

داد.خبرگانزهرمدریامحوررداقتصادرشتههایاحیایازکبیرامیرصنعتیدانشگاهیاساحلیردپردیسیرسیاستگذاعالیشورایعضو

ضویراسانخردرینبنزمصرفصدیدر69شدراستان:نفتیدههایفرآورپخشملیکتشرمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش هرمرگزاربه مردم نماینده مرادی احمد بندرعباس، از فارس عالیزی شورای عضو و مجلس در گان
درسیاستگذا پردیس امیری صنعتی دانشگاه خبریاساحلی نشست در امروز ازرکبیر، یکی گفت: دانشگاه این ی

وجود با که بودهاست این همواره استان در ما از1100دغدغههای بیش و ساحلی مرز ظرفیتزج14کیلومتر و 60یره
محرومیم.یامحوررداقتصادبامتناسبرشتههایازاستان،یانوردیرددرصدی

پیگی برای همواره ما تالش افزود: دروی فنون و علوم دانشکده ایجاد برایری کاربردی و نیاز مورد رشتههای و یایی
شوند.شاغلخودتحصیلیرشتهبامرتبطبتوانندآیندهدرکهاستکردهتحصیلجوانان

هرم مردم تشزنماینده مجلس در موتورگان و عرشه رشتههای محور، این حول ما نظر مد رشته دو کرد: استریح یست
همراه به تهران در که جلسهای طی درکه پردیس امیریاست صنعتی دانشگاه رییس با دانشگاه تهرانریاساحلی کبیر

فعالیتها از بخشی انتقال بر مبنی را خود آمادگی استان، استعدادهای و ظرفیتها به توجه با دانشگاه این داشتیم،
م حمایتهای و استانی ظرفیتهای از استفاده با دانشگاه این که درصددیم و کرد اعالم بندرعباس به تهران بهراز کز

شود.حرمطهابیکعنوان
نیاز مورد رشته تا باشند داشته الزم دقت رشته انتخاب در باید ما فرزندان جدید تحصیلی سال برای داد: ادامه مرادی

د نیازهای به هم و شوند ماندگار استان در هم بخوانند، درس هم و کرده انتخاب خوبی به را استان و یامحوررخود
دهند.پاسخاستان

توسط الزم مجوزهای صدور به اشاره با امیروی دانشگاه شکلگیریاست و پژوهشی هاب ایجاد گفت: کشور یرکبیر
فناورپا و علم بایستیرک ما و داده قرار ما اختیار در کشور کبیر امیر دانشگاه که است اختیاراتی از دانشگاه در ی
باشیم.گانزهرمدردانشگاهاینتوسعهشاهدوکردهفراهمراالزمیرساختهایز

هرم مردم پتروپاالیشگاهزنماینده ایجاد از مجلس در و300گان سفر با گفت: و داد خبر بندرعباس در بشکهای یرزهزار
شد.خواهدتبدیلکشورپاالیشگاهیهاببهگانزهرمپتروپاالیشگاه،اینساختوآیندهروزچنددرنفت

د جامع پردیس فارس، گزارش هرمربه ساحلی جدیدزیا تحصیلی سال در د60گان مهندسی رشتههای در وردانشجو یا
د آالت ماشین گفتهتیسرموتو(یاییرمهندسی به که پذیرفت خواهد پیگیر) دانشگاه، این پذیرشریاست برای یها

دارد.ادامه)هعرش(یانوردیردمهندسیرشتهاحیایهمچنینوبومیسهمیهدرصد50
88050پیام/انتهای

)۰۸:۳۳-۰۱/۰۴/۱۴(شدصادرزاهدانمنطقهدرCNGومایعسوختعرضهجایگاه16احداثمجوز

ش سوختگیرمدیر زمان کاهش منظور به گفت: زاهدان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی احداثرکت مجوز سوخت، جایگاههای در 16ی
شد.صادرزاهدانمنطقهدرCNGونفتگازین،زبنعرضهجایگاهباب

شدخواهدکشورالیشگاهیپاهابگانمزهریامحور/دراقتصادشتههایراحیایس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۴/۱۴ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۲۱
۱۴۰۱/۰۴/۱۴

http://www.newswire.ir/KIYPPTAB


ش عمومی پورروابط ابراهیم زاهدان؛ منطقه نفت ملی پخش عرضهرکت جایگاههای شلوغی دالیل از یکی گفت: یزدانی،
پیگی با گفت: و کرد عنوان سوخت جایگاههای کمبود را احداثرسوخت مجوز شده، انجام در16یهای جایگاه باب

است.شدهاخذزاهدانمنطقه
بن منظوره دو جایگاه چهار شامل جایگاهها این گفت: وزاو بنCNGین سکوی تک جایگاه پنج جایگاهز، پنج CNGین،

بن عرضه منظوره دو جایگاه دو جغرافیاییزو محدوده در که میباشد رفاهی خدمات مجتمعهای در گاز نفت و ین
شد.خواهداحداثسراوان)وخاشزابل،زاهدان،(نواحیزاهدانمنطقه

پو سایبرابراهیم حمله شود، می سوخت قاچاق به منجر که مرزها سوی آن در سوخت قیمت افزایش بهریزدانی، ی
واگذا سوخت، هوشمند خرسامانه و سودجو افراد به سوخت کارت دیگرری از را سوخت کارت سهمیه فروش و ید

کرد.عنواناستانسوختجایگاههایشلوغیدالیل
ابطال و شناسایی پیشگی12او راستای در شده انجام اقدامات جمله از را زاهدان شهر در متخلف سوخت کارت یرهزار

کرد.عنواننفتیفرآوردههایمتخلفینبابرخوردوسوختقاچاقاز
تعداد به سودجو افراد توسط که است کارتهایی جزء شده، شناسایی سوخت کارتهای گفت: زاهدان منطقه مدیر

سوختگیز زاهدان جایگاههای از یکی در مجاز غیر صورت به بهریاد منجر و مردم نارضایتی موجب و شده قاچاق و ی
است.شدهمتخلفجایگاهتعطیلی

مداربسته دوربینهای تصاویر و سوخت کارتهای تراکنشهای دقیق بررسیهای با مذکور سوخت کارتهای گفت: او
است.شدهابطالقضاییمرجعدستوربراساسوشدهشناختهمتخلفجایگاه،

ورپو جادهای حمل و تامین و استان به نفتی فرآوردههای انتقال لوله خط وجود عدم ازریزدانی سوخت نقطه8یلی
کرد.عنواننفتیفرآوردههایحملوتامینمشکالتجملهازراکشور

ط (از منطقه به شده حمل نفتی فرآوردههای مقدار مخراو و جادهای نفتکشهای دارهایزیق سالرن در را1400یلی)
کرد.ذکرلیترمیلیون500ومیلیارد2

کنت روند گفت: نیز زاهدان انجامرفرماندار تخلفات و یافت خواهد ادامه استان جایگاههای در سوخت کارتهای ل
کارت تعدادی راستا این در و شده مردم اکثر نارضایتی باعث سوخت جایگاههای در سودجو افراد برخی سوی از شده
انجام حال در جایگاه مالک ید خلع فرایند و شده تعطیل زاهدان شهر در جایگاه باب یک و ابطال متخلف سوخت

است.
است.یرپیگیدستدرموضوعاینوداردوجوداستاندرجایگاهیرواگذابهنیازگفت:نخعیابوذرمهدی

شدصادراهدانزمنطقهدرCNGومایعسوختضهعرجایگاه16احداثمجوزان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۹:۵۷-۰۱/۰۴/۱۴(داردسهامدارمیلیون50اصفهانپاالیشگاه

ش گفت: کشور بهادار اوراق و بورس سازمان هیئتمدیره رئیس برایرنایب اصفهان نفت پاالیش خوبی50کت آینده خود سهامدار میلیون
است.کردهترسیم

ش این مدیرعامل با دیدار و اصفهان پاالیشگاه از بازدید در خدابخشی اصفهانرمحسن پاالیشگاه گفت: میلیون50کت
تبیین خوبی به اصفهان پاالیشگاه در رو پیش راهبردهای در سهام این ارزش زنجیره و افزوده ارزش که دارد سهامدار

است.شده
با و کاتالیستها تولید درحوزه داخلی متخصصان به اعتماد بینیازاو و سرمایه اززگشت بعضی واردات از کشور ی

دانست.تحسینقابلکترشایندرراپاالیشگاهیقطعات
قدی شرمحسن مدیرعامل متواری و پایدار توسعه بازدید این در نیز اصفهان نفت پاالیش مهمتزکت را رویکردرن ین

ش اصفهانراین پاالیشگاه گفت: و دانست بهعنوان25کت و میکند تأمین را کشور نیاز مورد نفتی فرآوردههای درصد
ش پنج خوراک کننده بزرتامین شرکت خوراک همچون تولیدی نفترگ اصفهان، پتروشیمی اراک، پتروشیمی کتهای

دارد.کشوراقتصاددررامهمینقشسپاهان،نفتوایرانشیمیاییصنایعجی،

)۱۰:۴۱-۰۱/۰۴/۱۴(کشوردرگانهسوزودجدیدتاکسیهایازرونمایی

شد.گزاررب)هتیرما14(امروزصبحپالسنرسوگانهسوزودخودرویازرونماییمراسمایرنا-تهران-

د خودرو از رونمایی ایرنا، گزارش سووبه تولیدرگانهسوز قرارداد اجرای راستای در پالس و45ن تاکسی خودروی هزار
شد.گزارربگانهسوزودوانت

د سووخودروی جایگرگانهسوز با مردادماه از رفاهی امکانات و ایمن طراحی و بررسی با پالس خودروهایزن شدن ین
گرفت.خواهدقرارمصرفکنندگاناختیاردرسمندتاکسی

تولید مالی حمایت قرارداد است، ذکر به د45الزم تاکسی و وانت خودروی ازوهزار (اعم دستگاه40گانهسوز هزار
و تاکسی وان5خودروی خودروی دستگاه شتهزار بین گذشته سال آذرماه فرآوردههایر) پخش و پاالیش ملی کت

رسید.امضابهایرانخودروونفتی
ط بر مبنی اقتصاد شورای مصوبه اساس بر مذکور کارقرارداد و کارخانهای تبدیل و تولید از حمایت خودروهایرح گاهی

بنود شخصی مسافربر و وانت (تاکسی)، ون تاکسی، عمومی، بهزگانهسوز جایگCNGینی راستای در و استفادهزسوز ینی
شد.منعقدپاکسوختبهعنوانطبیعیگازاز

نفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترشسازماننیوز/پدالخودرو،عصرفارس،اکواکونومیست،ایرانیرخبپایگاهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۰:۴۵-۰۱/۰۴/۱۴(ینزبنمصرفیرلیتمیلیون40صرفهجوییهمدان؛در

است.شدهصرفهجوییهمداناستاندرینزبندرمصرفلیترمیلیون40امسالنخستماههسه

؛همدانکزرمسیمایوصدایرگزارخبگزارشبه
ش عملیاتی و فنی معاون گفته بهارربه فصل ماهه سه در همدان منطقه نفتی فرآوردههای پخش و44کت 269میلیون

است.رسیدهمصرفبهویعزتوهمداناستاندردومنظورهوتکجایگاههایدرپاکسوختمترمکعبهزار
روزانه میانگین مصرف به اشاره با حسینی روزانه476سیدعلی صرفهجویی از سیانجی، مترمکعب لیتر430هزار هزار

داد.خبرسوخت،نوعدواینیزمعادلساباامسالابتدایماههیسهایندرینزبنفرآورده
مصرف مقدار مقایسه از افزود:پس سال93وی مشابه مدت با امسال نخست مصرف1400روز درصدی شش افزایش ،

دهد.مینشانرانقلوحملبخشدرفشردهطبیعیگاز
ش عملیاتی و فنی بارمعاون خودروها پیمایش طول کرد: نشان خاطر همدان منطقه نفتی فرآوردههای پخش کت

بن لیتر یک با سیانجی مترمکعب هر تقزسوزاندن هرین اختالف اما است، یکی وزیبا بوده توجه قابل پرداختی ینه
دارد.اقتصادیصرفهمصرفکنندهبرای

)۱۱:۰۴-۰۱/۰۴/۱۴(ایرانخودروکینگرپاکفناقصخودروهایشدنصفرزمانتیرماه،پایان

پا کف ناقص خودروهای تعداد کاهش از ایرانخودرو مدیرعامل ایرنا- ازرتهران- کمتر به خودروساز این گفت:22کینگ و داد خبر دستگاه هزار
رسید.خواهدصفربهناقصخودروهایتعدادتیرماهپایانتا

د خودروی از رونمایی مراسم حاشیه در امروز خطیبی» «مهدی ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش سووبه نپالسرگانهسوز
پا کف ناقص خودروهای تعداد افزود: خبرنگاران جمع تاردر در ایرانخودرو پارسالرکینگ بهمنماه نهم و89یخ هزار

بود.دستگاه500
پا کف در ناقصی خودروی دیگر تیرماه اواخر و ایرانخودرو تابستانی تعطیالت از بعد تا پیشبینیکرد: کینگهاروی

نماند.باقی
تص پارخطیبی کف در خودروی نام به معضلی دیگر «عبورریحکرد: شاخص و مساله همین و داشت نخواهیم کینگ

به ماه خرداد ابتدای از که دادن) قرار فروش واحد اختیار در و کامل خودروی (تولید منجر100مستقیم» رسیده درصد
شد.خواهدصنعتیگروهاینخودروهایدرصدی25کیفیارتقایبه

کاهش شاهد گذشته ماههای در خاطرنشانکرد: مشت39وی مراجعات ازردرصدی پس خدمات واحدهای به یان
است.کیفیارتقایمسیردرایرانخودروکترحنشاندهندهکهبودیمفروش

گروه، این محصوالت کیفی جهش بهمنظور گفت: همچنین ایرانخودرو زمانی279مدیرعامل بازههای در پروژه
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است.شدهیفرتعخودروهاتحویلازپسوقبلدربلندمدتومیانمدتکوتاهمدت،
ضمانتنامه و کردهایم آغاز تارا خودروی از نیز نخست وهله در بیانداشت: این6وی برای گیربکس و موتور ماهه

ه بروز صورت در و میشود صادر ازرمحصول کمتر در کشور کل نمایندگیهای در ما همکاران مشکل، ساعت24گونه
پرداخت.خواهندعیبرفعبه

ش توان از استفاده داشت: اظهار شرخطیبی و است ایرانخودو فعالیتهای کار محور در دانشبنیان کتهایرکتهای
هستند.دانشپایهربایرانخودروتحقیقاتکزرموایپکوجملهازخودروسازاینیرمجموعهز

د خودرو خصوص در سوووی ترگانهسوز با خودرو این گفت: نیز پالس بنرن سوخت پیمایشزکیب به قادر گاز و ین
اف ای. نوع از آن در شده تعبیه موتور اینکه ضمن است، مسافت کیلومتر یکهزار از تغییراتی7بیش بر عالوه و بوده

است.شدهاضافهآنبهنیزامکاناتوآپشنهابرخیظاهر،در
د خودرو از رونمایی مراسم امروز ایرنا، گزارش سووبه تولیدرگانهسوز قرارداد اجرای راستای در پالس خودروی45ن هزار

شد.گزارربگانهسوزودوانتوتاکسی
د سووخودروی جایگرگانهسوز با مردادماه از رفاهی امکانات و ایمن طراحی و بررسی با پالس خودروهایزن شدن ین

گرفت.خواهدقرارمصرفکنندگاناختیاردرسمندتاکسی
تولید مالی حمایت قرارداد است، ذکر به د45الزم تاکسی و وانت خودروی ازوهزار (اعم دستگاه40گانهسوز هزار

وان خودروی دستگاه پنجهزار و تاکسی شتخودروی بین گذشته سال آذرماه فرآوردههایر) پخش و پاالیش ملی کت
رسید.امضابهایرانخودروونفتی

ط بر مبنی اقتصاد شورای مصوبه اساس بر مذکور کارقرارداد و کارخانهای تبدیل و تولید از حمایت خودروهایرح گاهی
بنود شخصی مسافربر و وانت (تاکسی)، ون تاکسی، عمومی، بهزگانهسوز جایگCNGینی راستای در و استفادهزسوز ینی
شد.منعقدپاکسوختبهعنوانطبیعیگازاز

بازارراهبردسالم،اقتصادخوزنا،اکونومیست،ایرانارانیکو،الف،دانا،آنالین،قدسفارس،اکونیوز،ماشینیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۳۶-۰۱/۰۴/۱۴(کشورهایجادهتوسعهراهکیفیتباقیر

است.کیفیتباقیرداشتنها،راهتوسعهالزاماتازومیگذردراههاتوسعهازتوسعهراهگفت:ایرانقیرانجمنرئیس

این صادرات دارد. قرار قیر تولید نظر از خاورمیانه نخست و جهان چهارم رتبه در اکنون ایران گفت: محمدی داود آقای
ارزآو با واحدهایرمحصول، است. داده اختصاص خود به را کشور صادرات نهم رتبه دالر، میلیارد نیم و یک ساالنه ی

باالت با ازرفعال کرده، کسب را قیر صادرات چهارم رتبه ایران امروز که این و میکنند تولید را خود قیر استانداردها، ین
میگیرد.منشأآنتولیدیقیرکیفیتبودنباال

مشت او، گفته تحربه رغم علی که است خوب کیفیت علت به نیز، المللی بین خریان از دست برریم، ایران قیر ید

انخودروایرکینگپارکفناقصخودروهایشدنصفرمانزماه،تیرپایانایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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از بخشی اکنون اما خا70نمیدارند، مدار از تولید، بر حاکم مشکالت علت به قیر تولیدی مشکالتیرواحد دچار و ج
اند.شدههایشانسرمایهشدنکهوبلونقدینگیکمبودهمچون

معدن و صنعت هفته در ایران قیر صنعت همایش نخستین است قرار میگوید: ایران قیر انجمن مدیره هیئت رئیس
ب ایران قیر انجمن تاسیس سالروز در قبرو که بود خواهد قیر صنعت در رویداد اولین همایش، این شود. جایگاهگزار اًل

است.ندادهنمودراباشدداشتهتوسعهدرمیتواندکهاقدامیوخود
(چهارشنبه، ساعترتی15فردا از تا9:30) فعاالن13:30صبح حضور با ایران قیر صنعت همایش نخستین ظهر، از بعد

شهرسا و راه و نفت وزارت معاونان قیر، بزصنعت اقتصادی تحلیلگران و دانشگاهی اساتید درری، شد. خواهد گزار
نانو ستاد نماینده قیر، صنعت در نانو علم و بنیانها دانش نقش علت به همایش، جمهوراین وریاست محققان و ی

داشت.خواهندحضورنیزشیمیحوزهدرصنعتوعلمدانشگاهپژوهشگران
آخ از نمایشگاهی قیر، صنعت همایش نخستین خالل گذاردر سرمایه و دستاوردها همچنینرین و قیر صنعت یهای

ب قیر تولیدکننده پاالیشگاههای عملکرد و اجرا دست در شرپروژههای نمایشگاه، این در که میشود پاالیشرگزار ملی کت
نانو ستاد قیر، حوزه در نفت وزارت اقدامات نفتی فرآوردههای پخش جمهورو صنعتریاست در نانو علم نقش ی

کرد.خواهندارائهراحوزهایندراطالعاتینرآخی،زشهرساوراهوزارتمسکنوراهتحقیقاتکزرموساختمان

گردانرسسال16کهپروژهایکرمانشاه/درآناهیتابختکردنبازبرایدولتتالشتمام؛نیمهحهایرطتکمیلتاگامیک
)۱۳:۱۲-۰۱/۰۴/۱۴(است

حدود از پس کرمانشاه «آناهیتا» نفت پاالیشگاه بخت ایرنا- س16کرمانشاه- ورسال شود باز سیزدهم دولت حمایتهای با است قرار گردانی
کند.کمکاستاناقتصادیتوسعهوتولیدرونقاشتغال،ایجادی،ربیکارفعبهآنفعالیت

ط ایرنا، خبرنگار گزارش سالربه ماه دی آناهیتا پاالیشگاه احداث نهم1385ح دولت هیات استانی سفر نخستین در
آورد.بیکاراستاناینبهراشادیازموجیوشدتصویبکرمانشاهبه

با سال چهار در شد گذا67قرار سرمایه شردرصد هایری وزکت تعاون وزارت از33یرمجموعه نفت وزارت درصدی
بیابان کیلومتررهکتا571دل در مدربز15ی پاالیشگاه همدان – کرمانشاه در150نرگراه بیاید؛ بیرون بشکهای هزار

نرفت.فراترنیمهکارهکشیفنسوزمینیریدارخح،رطمکانیابیازکاراماعمل
سال و94تا اینکه تا نبود آناهیتا از حرفی هیچ سخنرانیها در شهزجز دهم اجتماعی رفاه و کار تعاون، وقت یورریر

خواب و نشست لودر پشت کرمانشاه به سفر در سال بز9همین طرگترساله سرمایهگذارین تارح راری کرمانشاه یخ
کرد.پاره

حرف حد در تنها خواب از آناهیتا شدن بیدار موضوع است، پیدا کرمانشاه کنونی استاندار های صحبت از که طور آن
است.نشدهانجامپروژهاینبارابطهدرعملیاقدامهیچوبوده
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بین پاالیشگاه این شد بردا36تا30قرار بهره به بعد خوابرماه به دیگر بار پروژه و نداد ثمر وعده این اما برسد ی
رفت.

سال ماه آبان نهایت در اینکه از99تا پس پیگی2امسال قرارسال استانی مقامات سپاهری االنبیا خاتم سازندگی گاه
پیگی را آن احداث روند رسما و شود آناهیتا پاالیشگاه پروژه وارد تعاون وزارت سهام گرفتن اختیار در با که کرد یرقبول

کند.
میماندباقیآناهیتاسهامداردولتکرمانشاه:استاندار

استشدهاجرامرحلهواردآناهیتاپتروپاالیشپروژه
میشودکلنگزنیبزودیکرمانشاهآناهیتامیلیاردیهزار80پتروپاالیش

قرا ورود از پس ماه چند استانی وقت اجراییرمقامات عملیات که کردند اعالم رسمی صورت به پروژه به االنبیا خاتم گاه
کند.میطیراگاهرکاتجهیزمراحلگاهرقرااینواستشدهآغازآناهیتاپاالیشگاه

تنها خواب از آناهیتا شدن بیدار موضوع است، پیدا کرمانشاه کنونی استاندار های صحبت از که طور آن حال این با
است.نشدهانجامپروژهاینبارابطهدرعملیاقدامهیچوبودهحرفحددر

امی آخر«بهمن در مقدم» مقامری سفر در که وجودی با پروژه این گفت: آناهیتا پاالیشگاه رابطه در خود نظر اظهار ین
است.ماندهباقیحرفحددرتنهاشده،تصویبکرمانشاهاستانبهیررهبمعظم

نشستی اساس بر گفت: است، کرمانشاه استان در خورده خاک های پروژه احیای دنبال به دولت اینکه بر تاکید با وی
ب آناهیتا پاالیشگاه پروژه داران سهام با قرارکه که شد قرار کردیم، روندرگزار پروژه عمده دار سهام عنوان به خاتم گاه

به رسیدن از پس و کند آغاز را فی30احداث پیشرفت بهزدرصد دست نفت انتقال خط ایجاد برای نفت وزارت یکی
شود.کار

جمهو رییس آینده سفر در که کرد عنوان همچنین کرمانشاه ازراستاندار الزم های اعتبار تامین برای کرمانشاه به ی
کرد.خواهیماخذراالزممصوباتدولتسوی
آناهیتاپاالیشگاهساختدقیقمحل

مییابدحضورآناهیتاپاالیشگاهدرسرمایهگذارعنوانبهاالنبیاخاتمگاهرقرا
شدبازآناهیتابهجدیدگذارسرمایهپای

قرا تنها این از دولترپیش اواخر در نیز نفت وزارت بودند؛ آناهیتا اختیاران صاحب نفت وزارت و االنبیا خاتم گاه
پروژه در حضور به جمهور رئیس وقت اول معاون دستور با و نداشت را پروژه این در ماندن به چندانی تمایل دوازدهم

بود.دادهرضایت
آناهیتا پروژه به اهداف» «هلدینگ عنوان تحت نیز سومی گذار سرمایه پای گفته، کرمانشاه استاندار که طور آن حال

است.شدهباز
گذاران سرمایه از یک کدام سهم است قرار اینکه و پروژه اجرای در هلدینگ این سهم با رابطه در دقیقی اطالعات

خ را تعاملریداراصلی قبل، دولت اواخر در نفت وزارت مقامات نظرهای اظهار به توجه با اما نیست دسترس در کند ی
نیست.تصورازدوروزارتخانهاینسهمدراهدافهلدینگ
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گذاران سرمایه از یک کدام سهم است قرار اینکه و پروژه اجرای در هلدینگ این سهم با رابطه در دقیقی اطالعات
خ را تعاملریداراصلی قبل، دولت أواخر در نفت وزارت مقامات نظرهای اظهار به توجه با اما نیست دسترس در کند ی

نیست.تصورازدوروزارتخانهاینسهمدراهدافهلدینگ
که اهداف هولدینگ دانندزمدیران نمی دولتی را آن شود، می محسوب نفت صنعت بازنشستگی صندوق مجموعه یر

دارند.یربسیاقراردادهاینفتوزارتباگازونفتحوزهدریربردابهرهواکتشافتوسعه،زمینهدرو
ش دیداراین در گذشته روزهای در همچنین سرمایهرکت برای داشت او اقتصادی تیم و کرمانشاه استاندار با که ی

کرد.آمادگیاعالماستانپتروشیمیدستپایینصنایعدریردالمیلیونیرگذا
پتروپاالیشبهآناهیتاتبدیل

سال اواخر تا که استاندا99آناهیتا اقتصادی تیم های صحبت از که آنطور اما باشد، پاالیشگاه بود کرمانشاهرقرار ی
بر مبتنی دست پایین صنایع پاالیشی، های فعالیت برانجام عالوه است قرار و شده پتروپاالیش به تبدیل پیداست،

بود.نخواهیمفروشیخامشاهدمادیگراقداماینباکهکندتقویتنیزراپتروشیمی
ش مدیرعامل آنچه شهربراساس شهرکت است، کرده اعالم کرمانشاه صنعتی استانرکهای این شیمی تخصصی ک

است.آناهیتاانتظارچشمرسیدنیربردابهرهبهبرای
ش مدیرعامل آنچه شهربراساس شهرکت است، کرده اعالم کرمانشاه صنعتی استانرکهای این شیمی تخصصی ک

است.آناهیتاانتظارچشمرسیدنیربردابهرهبهبرای
شد.خواهداحداثکرمانشاهآناهیتاپاالیشگاهمجموعهکناردرجدیدصنعتیکرشهاینکردستانی»،نژ«بیگفتهبه

برنامه براساس کرد: اعالم ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پیش چندی شهزیروی این شده انجام منظورری به صنعتی ک
شود.میاحداثشیمیونفتیرشاخهزصنعتیواحدهایایجاد

ش شهرمدیرعامل نامرکت دست پایین صنایع رونق برای فرصتی عنوان به پاالیشگاه از کرمانشاه استان صنعتی کهای
بسیا اشتغال زمینه صنعت این در خصوصی بخش حضور با که میشود بینی پیش اظهارداشت: و فراهمربرد افراد از ی

شود.
دولتهایبرنامهبهآناهیتاامیدچشم

کشور پاالیشگاهی توان افزایش زمینه در خود جدی های برنامه اعالم با آمدن کار روی به زمان از سیزدهم دولت
است.کردهبیشترراآناهیتابختشدنبازبرایامیدها

گا میعانات و نفت پاالیش ظرفیت نفت، وزارت اعالم اساس کهزبر میشود پیشبینی و کند پیدا افزایش باید ی
فعلی تولید و کند پیدا افزایش برابر نیم و یک حدود آینده، سال چهار در کشور پاالیشی در2.2ظرفیت بشکه میلیون

برسد.روزدربشکهمیلیوننیموسهبهروز
اظهارنظ در پیش چندی دارد، دست در را وزارتخانه این سکان که اوجی» سرمایهر«جواد هشت اینکه به اشاره با ی،

و میلیون یک حدود برای خوراک تنفس اعطای مجوز که گفت دارند، را پتروپاالیشگاهها ساخت آمادگی تا500گذار
و میلیون با600یک سیراف های پاالیشگاه ساخت ها، پتروپاالیشگاه ساخت برنامه بر عالوه و شده صادر بشکه هزار

است.یانرجدرنیزیزگامیعاناتخوراک
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کشور پاالیشگاهی توان افزایش زمینه در خود جدی های برنامه اعالم با آمدن کار روی به زمان از سیزدهم دولت
است.کردهبیشترراآناهیتابختشدنبازبرایامیدها

ط آناهیتا بر عالوه دیگرهمچنین های تعرح که است ها سال کشور در نیز قشم پاالیشگاه همچون باری و شده یف
به کشور پاالیشی ظرفیت آنها همه ایران3.5اجرای توان افزایش بر عالوه که ظرفیتی رسد. می روز در بشکه میلیون

کرد.خواهدفراهمنیزراصادراتیبازارهایگسترشامکانی،زگامیعاناتونفتتولیددر
آم جانبه یک خروج با همزمان دهند، می نشان آمارها آنچه اساس آنربر دنبال به و ایران نفت صادرات برجام، از یکا

ار حدزدرآمدهای تا توانست نفتی فرآوردههای صادرات اما بود شده رو به رو کاهش با درآمدزی کاهش این از یادی
افزایش بر عالوه میتواند که است فرصتی نفتی فرآوردههای تولید و ها پاالیشگاه توسعه رو این از کند؛ جبران را

کند.فراهمرامنطقهایمناسباتدرایرانفعالحضورامکانی،زاردرآمدهای
کاروقتیرزوحضورباآناهیتاپاالیشگاهساختاجراییعملیاتآغاز

کرمانشاهیربیکادرمانبرایمرهمیآناهیتا
بیکا عمده مشکل با آناهیتا، آینده خانه عنوان به کرمانشاه دیگر سوی احداثراز زمان در پروژه این و است رو روبه ی

کند.کاربهمشغولرااستانجوانانازبخشیتوانمییربردابهرهو
از بیش اشتغالزایی با صنعتی واحد هزار از بیش وجود ن30با با همچنان کرمانشاه نفر، بیکارهزار درصد14.9یرخ

شود.میمحسوبکشوربیکاراستاندومین
صنایع و آناهیتا پاالیشگاه پروژه اشتغالزایی میزان از دقیقی اززآمار که آنچنان اما نشده اعالم تاکنون آن یردستی

ط جوانانردیگر از توجهی قابل آمار تواند می آناهیتا است، معلوم آنها به وابسته صنایع و کشور پاالیشگاهی های ح
کند.کاربهمشغولراکرمانشاهی

تمامنیمهپروژههایاحیایبرایکرمانشاهاستاندارجدییرپیگی
برای واقعا که پروژههایی مگا از یکی گفت: ایرنا خبرنگار به آناهیتا پاالیشگاه پروژه با ارتباط در نیز کرمانشاه استاندار

ضرو کرمانشاه رهبراستان معظم مقام سفر در و است کهری است آناهیتا پاالیشگاه احداث شده، تصویب هم ی
کا و بوده پاالیشگاه از اسمی تنها گذشته سال چند در کردیم که رصدهایی با ارتباطرمتاسفانه این در و نشده انجام ی

است.شدهوارداستانمردمبهسنگینیهایخسارت
امی پاالیشگاهر«بهمن پروژه احیای برای افزود: و دانست خود کار دستور در را تمام نیمه های پروژه احیای مقدم»؛ ی

ب اخیر مدت در هایی نشست اجراییرآناهیتا عملیات آغاز شاهد زودی به و رسید نتیجه به خوشبختانه که کردیم گزار
بود.خواهیمپروژهاین

تص قراروی شامل پروژه داران سهام با نشستی ابتدا در کرد: وزارتریح مجموعه و اهداف هلدینگ االنبیا، خاتم گاه
نیز اسالمی شورای مجلس در کرمانشاه استان مردم نمایندگان با و کردیم بندی جمع را آنها نظرات اول و داشتیم نفت

کردیم.دیدارنفتیرزوبا
بیشت اینکه بیان با کرمانشاه باراستاندار آناهیتا پاالیشگاه سهم قرا67ین به مربوط گفت:ردرصد است، االنبیا خاتم گاه

قرا با که تفاهمی بهربراساس که زمانی و کنند شروع را پروژه اجرایی عملیات آنها قرار داشتیم پیشرفت30گاه درصد
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نماید.تامینراپاالیشگاهخوراکوکندکشیلولهبهاقدامنفتوزارتیعارسرسیدیکیزفی
پروژهرامی این ساخت برای نیز دولت گفت: است، مصمم استان پروژه این کردن فعال برای اینکه بیان با مقدم، ی

باشیم.گربزپروژهاینازیربردابهرهشاهدیعتررسهرچهامیدوارموداردجدیت
سفر در و شود تامین داران سهام آورده محل از اعتبارات است قرار داد: توضیح نیز پروژه این اعتبارات مورد در وی

مط استان مردم مطالبات جزو و شد خواهد بحث پروژه این اعتبارات تامین مورد در نیز استان به جمهور حررئیس
گردید.خواهد

آناهیتاپاالیشگاهپروژهکردناجراییبرایاهدافهلدینگمسووالنباکرمانشاهاستانداردیدار

روزنامه

ایرانفراسرزمینییرپاالیشگاهداروندآغازمیکند؛بررسیرانفتصنعتدراخیرماه10فعالدیپلماسینتایجازیکی«ایران»
)۰۰:۳۶-۰۱/۰۴/۱۳(التینیکایرامدر

در حاال باشد. داشته فراسرزمینی پاالیشگاه که بود این دنبال به دور سالهای از همواره نفت اقتصادی/صنعت گروه
منابع که طور آن و شده محقق هدف این سیزدهم دولت نفت وزارت فعال دیپلماسی موضوعآنتیجه این میگویند گاه

ام در پاالیشگاههایی نفت تأمین و اساسی تعمیرات تکمیل وربا نیز پیش چندی است. خورده رقم التین نفتزیکای یر
فراسرزمینی پاالیشگاه که بود این دور سالهای از نفت صنعت بحثهای از یکی «همواره بود: گفته خصوص این در

ام به اخیر سفر در خوشبختانه و باشیم ظرفیترداشته از استفاده زمینه در قرارداد عقد دستاوردها، از یکی التین، یکای
بود.»کشورهاایننفتیپاالیشگاههای

بسیا اوجی، جواد گفته تحربه بهدلیل منطقه این پاالیشگاههای از اینری خارجی کارشناسان بودند؛ مشکل دچار یم
ت را بهرهبردارپاالیشگاهها در و کرده (نگهدارک اورهال و تعمیرات تعمیراری، و ایجادتی مشکل پاالیشگاهها این (

تعمیرات با است توانسته ایران اما نمیکردند. کار اسمی ظرفیت با زمان آن از پاالیشگاهها این نهایت در بود؛ شده
ام پاالیشگاههای نفت تأمین و منابعراساسی باشد.حاال فراسرزمینی پاالیشگاههای سهامدار التین میگویندآیکای گاه

پاالیشگاهدا این اجرایی روند اینرکه مالی و فنی نیاز برآورد حال در کارشناسان است. شده آغاز فراسرزمینی ی
ب حال در مربوطه جلسات و هستند خبرگزارپاالیشگاهها منابع از برخی که پاالیشگاهی سه است. راری آنها خارجی، ی

سوپ «بولیوار پاالیشگاه و ونزوئال در نفتی پاالیشگاههای «پاراگوانا»، و «الپالیتو» پاالیشگاههای دررشامل سوئنو» یم
میدانند.نیکاراگوئه

ت ونزوئال فوقسنگین نفت با میتواند ایران سنگین خام نفت پاالیشگاهها، این صادراتردر آن دنبال به و شود کیب
گا میعانات نفتی، مهندسی،زفرآوردههای و فنی خدمات صادرات با این بر عالوه بخورد. رقم پتروشیمی محصوالت ی،
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ام بارپاالیشگاههای اسمی ظرفیت به اولیه تعمیرات یک یا ساده تغییر یک با میتواند ونزوئال بویژه التین گرددزیکای
گیرد.قرارایراناختیاردرشدهایجادظرفیتازبخشیو

ونزوئالوایراننفتییهایرهمکابهنگاهی
همکا امرالبته و ایران درریهای فقط مثال برای نمیشود. خالصه پاالیشگاهها همین در ونزوئال بویژه التین یکای

اخیر نوساونزوئال و ارتقا گاز، و نفت میادین از تولید و توسعه زمینه در قراردادهایی و تفاهمنامهها پاالیشگاههازًا ی
بهرهگی صدوررو پتروشیمی، و گاز نفت، صنایع در کارشناسی و انسانی نیروی آموزش پاالیشگاهی، ظرفیتهای از ی

تکنولو انتقال و مهندسی فنی گاژخدمات میعانات خام، نفت صادراتی بازارهای توسعه و بهزی نفتی فرآوردههای و ی
روزنامه نیوز، عرب حال، همین میگیرد.در دربر را پتروشیمی و پاالیش بخشهای تا میادین توسعه از که رسید امضا

سالهای «بین مینویسد: سعودی عربستان زبان از2012تا2005انگلیسی بیش جمله270میالدی، از موافقتنامه،
تجا انررمعاهدات سیاستهای و توسعهای پروژههای بانکی، مسائل به مربوط موافقتنامههای و کشورژی دو بین ی

همکا روابط اما یافت، افزایش سالها آن از کشور دو اقتصادی و سیاسی روابط شتاب شد. بارامضا اکنون کشور دو ی
همکا این است. یافته افزایش پیش از بیش جدید تفاهمنامههای و ازرقراردادها فراتر زده4یها تخمین دالر میلیارد

میشود.»
ایرانبرایفراسرزمینیپاالیشگاههایاهمیت

این خوراک تأمین برای ایران نفت صادرات امکان اول، است؛ اهمیت حائز جهت دو از موضوع این کارشناسان نظر از
سودآو دوم، و استرپاالیشگاه درحالی این ایران. برای پاالیشگاه این از تولیدی نفتی فرآوردههای از بخشی صادرات ی

تح بینالمللی، فشارهای رغم به امرکه بخشیریمهای اگرچه پابرجاست. همچنان ونزوئال و ایران نفت صنعت علیه یکا
تح تحراز از ناشی فشار کاهش برای ونزوئال انرریمهای کارشناس مرادی، است.حسن شده برداشته روسیه نفت وژیم ی

انر حقوق سهامداژاستاد مزایای درباره تهران دانشگاه «سرمایهگذاری میگوید: فراسرزمینی پاالیشگاههای در ایران یری
سهامدا با است. گرفته قرار توجه مورد سیزدهم دولت در که است ارزشمندی بحث فراسرزمینی پاالیشگاههای یردر

کشو در نفتی پاالیشگاه یک آنردر خوراک و طراحی کشور در موجود سوخت اساس بر را آن فضای میتوانیم دیگر، ی
کنیم.»تضمینراپاالیشگاه

گفت در «سهامداواو میدهد: ادامه «ایران» با فرامررگو پاالیشگاههای در ما صنعتزی برای خوبی دستاوردهای ی،
خوراک دائمی تأمین ایران مقابل در دارد؛ نیاز خوراک به پاالیشگاه آن شرایطی هر در که چرا دارد همراه به ایران نفت
بین از ما تولیدی خوراک به وابستگیاش شود واگذار یا برود فروش به پاالیشگاه اگر حتی کند. تضمین میتواند را آن

رفت.»نخواهد
انر حقوق کارشناس بیشتژاین قدرت با که دارد را توان این ایران پاالیشگاه، بحث بر «عالوه میکند: بیان یری

سرمایهگذا برنامهربه و بیندیشد فراسرزمینی بالزیری دو مانند مهندسی نظام خدمات و تجهیزات و کاالها کند. ی
ساز گلواین از را ایران میتوانند جدید تحوکار ازرگاههای بعد سرویسدهی حوزه در حتی دهند. عبور سالمت به یم

حرفهایزراهاندا کافی و ماهر انسانی نیروی و توان نظر از ایران پاالیشگاه، موجبزی میتواند و دارد گفتن برای یادی
بهرهو جهانیرافزایش نیاز و گسترش را نفتی حوزه که حالی عین در شود؛ کشورها این در موجود پاالیشگاههای از ی
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وا جمهوربه نفت خاص سرمایهگذاریته درباره ادامه در تهران دانشگاه استاد میدهد.»این افزایش را اسالمی درری ی
دا اطالع که «همانطور میگوید: نفت فروش افزایش بر آن تأثیر و فراسرزمینی مخالفرپاالیشگاههای که «مکرون» ید

جمهو اخیررسرسخت بود، ما کشور نفت و ایران اسالمی وی ایران نفت ورود آزادی برای شرایط باید کرده اعالم ًا
شود.»فراهمجهانیبازارهایبهونزوئال

ساخت گسترش و توسعه چه و ما روی به بسته درهای شدن باز جهت از چه ایران، روی پیش فضای مرادی، گفته به
و است روشنی افق دارد، همخوانی ایران در مرتبط تجهیزات و کاالها و مهندسی و فنی خدمات با که پاالیشگاهها

کند.فراهمخدماتاینگسترشبرایرایربهتبسیارشرایطمیتواند
سرمایهگذا حوزه در ایران جدید تعامالت مناسب کشورهایی چه اینکه درخصوص فراسرزمینیراو پاالیشگاههای در ی

«تق میگوید: لبنان،15ًایبرهستند، اردن، مانند منطقه کشورهای از اعم هستند، جدید تعامالت این مناسب کشور
ام و عمانرونزوئال قطر، مانند همسایهای و دوست کشورهای تا کردهاند دراز ما سوی به دوستی دست که التین یکای

حضور برای موجود پتانسیلهای اینها همه دهیم. ارائه را خدماتی توانستهایم مهندسی بخش در که امارات حتی و
عادیسا با کشورها، این بر عالوه است. بازار این در مراودهزما هم عربستان با میتوانیم عربستان و ایران روابط ی

دهیم.»توسعهکشورهااینبهراخودمهندسیوفنیصادراتوباشیمداشتهاقتصادی
تح خطر از اقدامات گونه این مرادی گفته بازارساربه جدید روشهای بر مضاعف میکاهد.روزنامهزیمهای نفت ی

سراسر در نفت تولید افزایش خواستار فرانسه رئیسجمهور مکرون، «امانوئل نوشت: گذشته روزهای در تایمز فایننشال
ه کاهش برای راهکارهایی دنبال به چراکه است، شده انرزجهان واردکنندهژینههای اقتصادهای بر فشار کاهش و ی

کشوژانر دو میداند. ونزوئال و ایران نفت بلکه امارات، و عربستان نفت نه را راهحل او است. کهری فشارزی یر
هستند.»نفتبازاردربیشتراتحاددنبالبهمقابلدروبودهیکارامیمهایرتح

آنالینایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

کمیسیوندرپتروشیمیوپاالیشملیکترشتشکیلحرطاسالمی:شورایمجلسیژانرکمیسیونعضوبیگینژاد،هادی
)۰۰:۳۷-۰۱/۰۴/۱۳(رسیدتصویببهیژانر

سیاسیگروه
انر کمیسیون وعضو مالیر مردم نماینده بیگینژاد، طژهادی اینکه اعالم با اسالمی شورای مجلس شری تشکیل کترح

انر کمیسیون در پتروشیمی و پاالیش اظهاژملی «رسالت» خبرنگار به است، رسیده تصویب به نوینیری اتفاقات کرد:
ذکر به الزم است. شده مبدل اتلین به اتان و تبدیلشده متانول به متان طورمثال به است. انجام درحال گاز حوزه در

بز ایران که بگوییم تا محصوالترگتراست سایر به را ارزشمند محصول این میتواند و است متانول تولیدکننده ین
ارزآو کالن سطح در شود محقق موضوع این چنانچه کند. تبدیل دیگر اینرارزشمند نظیر خورد. خواهد رقم فراوانی ی
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دیدگاه چراکه است نشده ورود تاکنون نفت حوزه در متأسفانه است. انجام درحال گاز حوزه به توجه رویکرد با اتفاقات
است.ارزشزنجیرهبهتوجهفاقدکشورردبخشپاالیشمجموعه
ت با ارزشأوی زنجیره پاالیش، مجموعه دیدگاه مطابق افزود: بگیرد، شکل نفت به پتروشیمیایی نگاه باید براینکه کید

پیرو از پس ندارد. اهمیت چندان نفت بخش در و اهمیت حائز گاز حوزه بهجززدر نفت از تاکنون اسالمی انقالب ی
دیگزبن استفاده جی پی ال و سوخت گازوئیل، نفترین، ارزش زنجیره برای عملیاتی اقدام هیچ متأسفانه و نشده ی

تص بیگینژاد است. نگرفته حدودرصورت کرد: متأسفانه27یح که میگردد تولید سنگین فرآورده سال در تن میلیون
ضرورت است. تولید درحال و کرده ایجاد ارزشافزوده فرآوردهها این بر دنیا تمام درحالیکه نیست افزوده باارزش توأم

بزنیم.رقماقتصادیوضعیتبهبودبهمنظورراکشوریرارزآووپولکنیمبهتبدیلراکشوردرموجودثروتتادارد
داشتخواهداشتغالزاییپاالیشگاهها،مینیاحداث

ه به برخی میگردد، نفتی قابلیتهای سایر از صحبت هنگامیکه افزود: مالیر مردم اشارهزنماینده باال بسیار ینههای
ه منکر است. نادرست روندی چنین بیشک که نفتزمیکنند قابلیتهای سایر از استفاده امر در باال بسیار ینههای

سرمایهگذا طورحتم به اما نیستیم آن ارزشافزوده سرمایهگذارو به ترغیب و تشویق بخش این در شد.ری خواهد ی
است.بشکهایهزار5پاالیشگاههایمینیاحداثبخشاینچاره

انر کمیسیون بینژعضو پتروپاالیشگاهها مینی در انجامشده بررسیهای طبق کرد: خاطرنشان همچنین مجلس تا5ی
آب10 پروژهها این دیگر سوی از میشود، تبدیل پتروشیمی فرآوردههای به نفت روز طول در بشکه مصرفزهزار یادی

ندارند.همیادیزآلودگیونمیکنند
د گفتراو این اظهاوپایان ازرگو بیش کشور پاالیشگاههای مینی احداث با همزمان مشغول150کرد: مستقیم بهطور نفر

انر گسترش ظرفیت بر عالوه پاالیشگاه این احداث که یعنی این و شد خواهند کار دارد.ژبه نیز اشتغالزایی ظرفیت ی،

آنالین-رسالتیرخبپایگاهدیگر:منابع

کمیسیوندرپتروشیمیوالیشپاملیکتشرتشکیلحطراسالمی:ایشورمجلسیانرژکمیسیونعضوبیگینژاد،هادیلت:سار|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۱۴:۱۲-۰۱/۰۴/۱۳(میشودمصرفیزکشاوربخشدرمازندرانسوختدرصد15بازار؛باگفتگودر

شرسا مدیر پور، رجب ساری- - مازندران نفتی های فرآورده پخش گفت:رکت کشاور15ی بخش در سوخت وزدرصد شود می صرف ی
یم.رنداآنتامینزمینهدرمشکلی

۶

۱۴۰۱/۰۴/۱۴ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۳۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۴

http://www.newswire.ir/LIYONDSM
http://www.newswire.ir/MIYOBUAT


را سوخت برای درخواست دارند وظیفه اجرایی های دستگاه اینکه اظهار با بازار خبرنگار با گفتگو در پور رجب سبحان
ط پیگیراز سامانه ازریق بیش افزود: کنند، ثبت و تو270ی نمایندگی و دارندزفروشندگی فعالیت استان در سوخت یع

کنند.یعزتومصوبقیمتباراسوختدارندوظیفههانمایندگیاینو
صورت به سوخت های جایگاه گفت: و برشمرد سوخت تامین در مسائل جمله از را کشاورزان بودن مالک خرده وی

شود.میبررسیهاجایگاهایندرتخلفگونهرهباوشودمیانجامکیفیوکمیلرکنتمتستمر
کشاور اداوات کردن دار پالک و ها چاه شدن دار پروانه بر باتاکید دزوی افزود: فعاالنری نفع به پالک و پروانه یافت

کشاور براینزبخش عالوه و است مشت20ی طرهزار از ها آن سوخت که دارند وجود استان در سفید نفت یقرک
شود.میعرضهویعزتوهانمایندگی

ندا مشکلی استان در سوخت تامین برای اینکه اظهار با پور کشاورررجب آالت ماشین فرسودگی شد: یادآور یزیم،
است.یزکشاوربخشدراستانسوختمصرفدرصد15فقطیرازاستمهمدغدغه

)۱۴:۴۷-۰۱/۰۴/۱۲(بروجردناحیهسوختعرضهجایگاهپانزدهمینازیربهرهبردا

مایع سوخت عرضه جدید جایگاه یک گشایش با لرستان منطقه سوخت عرضه جایگاههای بههدومنظور(شمار بروجرد شهرستان در باب15)
رسید.

ش از نقل به شانا گزارش شربه مدیر بهرامی، پیمان لرستان، منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی پخشرکت ملی کت
بهرهبردا آیین در لرستان منطقه نفتی مدیرعاملرفرآوردههای فرماندار، حضور با که «سما» سوخت عرضه جایگاه از ی

برش محلی مقامهای و بروجرد شهرستان گاز شهرستانرکت مردم به مطلوبتر سوخترسانی بهمنظور گفت: شد، گزار
رسید.یربهرهبردابهخصوصیبخشیرسرمایهگذاباناحیهاینسوختجایگاهپانزدهمینبروجرد

سکو، سه دارای جایگاه این افزود: و6وی بنزنا12تلمبه عرضه برای یوروزل بن4ین درز، و است مایع گاز و سوپر ین
است.شدهساختهیال،رمیلیارد50حدودسرمایهایبامربعمتر500وهزارسهمساحتبهزمینی

ش طرمدیر جمله از پروژه این که این به اشاره با لرستان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی اشتغالزاییرکت حهای
تص شدهاند، بهکار مشغول مستقیم بهصورت نفر پنج آن ساخت با که ایجادراست دولت، خدمات توسعه کرد: یح

سوختگی انتظار صف کاهش خودروها، به سوخترسانی مسیرهای کاهش مهمتراشتغال، جمله از اهدافری ین
میرود.شماربهجایگاهایناحداث

لرستانندایاخبارمحرمانه،یرخبپایگاهدیگر:منابع

میشودمصرفیکشاورزبخشدرانمازندرسوختصددر15ار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۵۷-۰۱/۰۴/۱۴(کندمشخصتقاضاوعرضهرایژانرقیمتدهیماجازهباید

نبود علیزاده محسن ایسنا، از نقل به آنالین اقتصاد گزارش وزبه معضالت از یکی را توسعه برای الزم یرساختهای
متوا توسعه عدم در انرزمشکالت گفت: و خواند کشور در صنعتی و اقتصادی مهمتژن از یکی یرساختهایزینری

ب است. توسعه برای انررالزم از اعظمی بخشی هم اختصاصژق خود به را ما تولیدی واحدهای و صنایع نیاز مورد ی
میدهد.

ماده در دولت قانونی تکالیف انجام عدم دلیل به گذشته سالهای در شد: یادآور توسعه،58وی ششم برنامه
گذشتهونیر سال دو یکی در مکرر خاموشیهای باعث همین و نشد ایجاد ظرفیتها با متناسب کشور نیاز مورد گاههای

محیط آلودگیهای موضوع، این کنار در نیرزشد. در مازوت سوخت مصرف دلیل به حرارتیویستی ورگاههای داد خ
کرد.ایجادرایربیشتمشکالت

مطالبات پرداخت را وضعیت این از برونرفت راههای از یکی اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو این
ازونیر بیش گفت: و دانست خصوصی بخش نیر51گاههای از بودرصد تولید نیررگاههای کشور، بخشوق گاههای

ب دولت که است این آنها حرف منتهی است خرخصوصی بهریدارق بیشتر مبلغ با حتی و غلط فرمول با و کرده ی
است.نگرداندهبازگاههاونیربهاماگرفتهصنایعازراپولهمبعدفروختهصنایع

قیمتگذا اول وهلهی در گفت: وضعیت این از برونرفت راهکار توضیح در دستوروی خری و تولید در انرری یژید
انر قیمت دهیم اجازه باید سپس و باشد داشته وجود اصالحژنباید در ما پیشنهاد کند. مشخص تقاضا و عرضه را ی

ش تولید تمام که است این بهادار اوراق بازار انررقانون چه و نفتی صورت به چه انرژکتها بورس در وژی شده عرضه ی
نیررخ در مالی شفافیت به موضوع این گیرد. صورت فروش و قیمتگذاوید از همچنین و کرده کمک دستورگاهها یری
میکند.کمکگاههاونیرتوسعهبهوکردهیرگیوجل

ب عرضه با کرد: اظهار همچنین انررعلیزاده بورس در خژق و بری کننده تولید آن فروش و ازرید و میکند تولید را ق
انررط بورس، بزژیق واحدهای هم نهایت در میرسد. فروش به بری معدن و فوالد و سیمان همچون صنعتی ازرگ را ق
انررط بورس خژیق هریداری و کرده خزی روش با میکند پرداخت را برینهها فروش و انررید بورس در توسعهژق به ی

میشود.کمکهمکشوردربیشترگاههایونیر

/۰۱(میگذردخودرووپاالیشیصنعتدوجادهازبازارکلیشرایطبهبودراهکارایرانیان؛حکمتالماسیرسرمایهگذامعاون
۰۴/۱۴-۱۱:۴۶(

ش باید اتفاقی، چنین خوردن رقم برای میگذرد. پاالیشی و خودرو صنعت دو مسیر از بازار کلی شرایط بهبود پخشرراهکارهای و پاالیش کت
س چه ورهر شود منتشر زودتر شده حسابرسی مالی صورتهای تا دهد قرار آنها اختیار در را پاالیشیها گزارش تهیه برای الزم اطالعات یعتر
شود.انجامیرارزشگذاومشخصیهارمشتبایدنیزخودروصنعتدرهمچنین
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سرمایهگذا گفترمعاون در ایرانیان حکمت الماس خبوی پایگاه با بازارسرمایهرگو گفت:(ی مطلب این بیان با سنا)
رفتا مالی به مربوط مباحث و سیاسی اقتصادی، عوامل کلی دستهبندی یک بازارسرمایهردر بر موثر عوامل جمله از ی

با از تحلیلزو قالب در نقش ایفای این هستند. سرمایه بازار بر کل شاخص بازدهی میزان خصوص در اصلی یگران
قالبهارن این در که است سهام تقاضای و عرضه به مربوط تحلیل یا تورم پول، چاپ نقدینگی، دالر، جهانی، خهای

دهند.مینشانراخود
تاثیزو سهم و متغییررگذارن و متفاوت مختلف زمانی بازههای در اقتصادی و سیاسی کالن عوامل این از یک هر ی

ن است ممکن مشخص زمانی بازه یک در که معنی این به اماراست. باشد رو پیش بازار افت و رشد در جهانی های خ
تاثی بازار بر سیاسی عوامل دیگر زمانی بازه یک بیشترگذاردر بازارری اصلی سیگنالدهنده به تبدیل و باشد داشته ی

شود.
بز صنایع حاضر حال در افزود: بازار چشمانداز و نگرانیها و فعلی شرایط بررسی در سیار کمککنندهرمحسن و گ

خودروسا و پاالیشی صنایع بازار، رشد وزبه بوده برخوردار مناسبی بنیادی گزارشهای از پاالیشی صنعت هستند. ی
دا انتظار اما بوده محتاطانه صنعت این شده منتشر گزارشهای که هرچند است. داشته خوبی سود دررپوشش که یم

ش اعالمی سود شده، حسابرسی اینرگزارشهای رشد برای بنیادی پتانسیل خود موضوع این کند. پیدا افزایش کتها
کند.جهتدهیبازارکلیتبهتواندمیکهآیدمیشماربهکتهارش

تص خودروساراو صنعت کرد: واگذازیح و کاال بورس در محصول فروش پتانسیل با هم بلری خودوی سهام دولتی ک
چطور آنها و افتد گروههایی و اشخاص چه دست در آنها سهام اینکه آنها معامالت انجام از مهمتر که است مواجه

اث و مهم بازار برای کنند؛ متحول را صنعت این آینده واگذاربتوانند به مربوط مباحث که معنی این به است. دررگذار ی
است.معامالتاینانجامازموثرترخیلیکالناقتصاد

سرمایهگذا دورمعاون مسیر از بازار کلی شرایط بهبود راهکارهای میرسد نظر به داد: ادامه ایرانیان حکمت الماس ی
ش باید اتفاقی، چنین خوردن رقم برای میگذرد. پاالیشی و خودرو برایرصنعت الزم اطالعات پخش و پاالیش کت

در همچنین و شود منتشر زودتر شده حسابرسی مالی صورتهای تا دهد قرار آنها اختیار در را پاالیشیها گزارش تهیه
شود.انجامیرارزشگذاومشخصیهارمشتبایدنیزخودروصنعت

تا شده سبب موضوع همین دارد. پاالیش و خودرو صنایع خصوص در هم نگرانیهایی بازار البته کرد: اضافه سیار
نوسانات صنایع این سهام استزقیمتهای این نگران بازار ظاهرا پاالیش صنعت خصوص در باشد. نداشته مثبتی یاد

ش این سود روی دولت اینکه احتمال باشد، مناسب حسابرسی گزارشات اگر حتی ورکه دارد وجود بگذارد دست کتها
بیشت سود مختلف راههای با پتانسیلربتواند داشتن با بازار تا شده سبب اتفاقات این مجموع بردارد. خود برای را ی

بردارد.قدماحتیاطچاشنیباامارشد،
ش سهام قیمت رسد می نظر به کرد: اظهار سرمایه بازار کارشناس کهراین کوچک و متوسط صنایع بخش در کتها

ن افزایش مجوز و تورم پایه بر قیمتگذاربیشتر مشابهیرخ صنایع و دارو و غذا سیمان، مانند هستند، محصوالت ی
ها کامودیتی اگر کلی نگاهی در میرسد نظر به اما باشند؛ صنایع از دسته این پیشرو صنایع سرمایک، و کاشی مانند

با بازار نکنند، اصالح به داشت؛رشروع بازار در نباید هیجانی و نگرانکننده و جدی افت انتظار و نباشد رو به رو یزش

دمیگذرخودرووالیشیپاصنعتدوجادهازاربازکلیایطشربهبوداهکاررسنا:|خبرخبرادامهادامه
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نظر در روزانه خرد معامالت حجم افزایش تدام در باید را بازار رشد سیگنال و بوده نوسانی میتواند بازار شرایط این در
داشت.

اقتصادیآرمانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۵۸-۰۱/۰۴/۱۲(کشورشمالغربیمنطقهنفتمخابراتولولهخطوطکترشعملکرداززنجانفرماندهتقدیر

انصارالمهدی سپاه همکا(زنجان_فرمانده از زنجان استان شرعج) عملکرد و تقدیرری کشور شمالغرب منطقه نفت مخابرات و لوله خطوط کت
کرد.

خب گزارش مدیرگزاربه از مراسمی طی کرمی جهانبخش سردار زنجان بسیج شری مخابراتریت و لوله خطوط کت
همکا جهت به مجموعه این جهادی همکاران و کشور شرشمالغرب این های مساعدت و ها قراری با راستای در گاهرکت

کرد.تقدیرزنجانعج)استان(انصارالمهدیسپاهآبادانیوپیشرفت
ش است دررگفتنی آالت ماشین و ادوات تامین راستای در کشور غرب شمال منطقه نفت مخابرات و لوله خطوط کت

است.نمودهمساعدتآبادانیوپیشرفتگاهرقراپوششتحتمحروممناطقبهآبرسانیوزداییمحرومیتجهت

)۲۰:۲۵-۰۱/۰۴/۱۲(آباداندرسوختقاچاقمیلیاردی2یمهرج

شد.محکومنقدیجزاییالرمیلیون335ومیلیارد2بهآباداندرسوختگفت:قاچاقچیخوزستانحکومتییراتزتعکلرمدی

تع کل اداره عمومی روابط از نقل به : نیوز گزارشیزآبادان با کرد: بیان بیرانوندی اله نعمت خوزستان، حکومتی یرات
د سوی وراز هزار چهار کشف مورد در تع200یابانی اداره به پرونده قاچاق، گاز نفت ارسالزلیتر آبادان حکومتی یرات

شد.
پرداخت به کاال ضبط بر عالوه متهم انتسابی، تخلف شدن محرز از پس افزود: و2وی جرمیلیون335میلیارد یمهریال

شد.محکومنقدی
ایرنا:منبع

کنیدکلیکلطفا:نیوزآبادانگفتمانیتحلیلیپایگاهمسئولمدیروامتیازصاحب،یرامیاحمدرسانیاطالعپایگاه
.میکندمنتشریرخبوگفتمانیتحلیلی،بصورتراکشورغربجنوباخبارنیوزآبادانگفتمانیتحلیلیپایگاه

خب آژانس این در خواهیدرشما خوزستان اخبار با همزمان را کنار اروند اخبار و خرمشهر خبر آبادان، اخبار بر عالوه ی
.خواند

دمیگذرخودرووالیشیپاصنعتدوجادهازاربازکلیایطشربهبوداهکاررسنا:|خبرخبرادامهادامه
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رو شبانه بصورت را آبادان خبر خبر، آبادان در .زما کرد خواهیم منتشر جهان و ایران مهم های خبر کنار در شما برای ی
ت مستند خواندن خبربرای پایگاه این چون کنید دنبال را نیوز آبادان اخبار، گرین و الکسا رنک گواه به ازوی یکی گل

.استکشورجنوبوخوزستاناستانیرخبپایگاهینرتشاخص

)۱۲:۴۲-۰۱/۰۴/۱۳(شدمصرفگیالندرجیانسیمکعبمترمیلیون93ازبیش؛امسالبهاردر

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به خزر اقتصاد مدیرری : گیالن منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
بر بالغ جی ان سی مصرف میزان این با و ، ماهه سه ، مدت این طی » : افزود فوق مطلب بیان با گیالن 86منطقه

».استشدهجوئیصرفهینزبنلیترمیلیون
ش تالش اینکه به اشاره با همچنین گیالن منطقه مصرفرمدیر و نفت وزارت کلی سیاستهای اجرای راستای در کت

ط اجرای از » : کرد اضافه است ( جی ان سی ) و پاک درسوخت دوح خودروها شدن سوز بارگانه همزمان گیالن
ماه خرداد – کشور و1399سراسر هزار هشت تاکنون است400– شده گازسوز رایگان طور به استان در خودرو دستگاه

.«
د میزان این است جوئیوگفتنی صرفه خودروها شدن سوز بن25گانه لیتر استزمیلیون داشته همراه به دراستان را ین

.

آنالینمرجعرشتستان،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۶:۰۰-۰۱/۰۴/۱۲(شدانجاماصفهانپاالیشگاهمایعگازذخیرهنزمخایزسوآتشرزمایش

سور آتش مخازکنا:رزمایش هیدروزی سولفید سمی گاز نشت و مایع گاز ذخیره شژن در پاالیشگاه، های مشعل مسیر از نفترن پاالیش کت
شد.انجاماصفهان

گزارش مدیربه و غیرعامل پدافند اصفهان،مسئول از شرکنا بحران رزمایشریت این در افزود: اصفهان نفت پاالیش کت
ساعت در گردید، اجرا قبلی اطالع بدون قدی6دقیقه20:07که دکتر نفتیرتیرماه، منطقه ارشد فرمانده و مدیرعامل ی

اضطرا شرایط اصفهان غرب حرشمال وقوع مخری، در شمارهزیق آ2060ن آن دنبال به و کرد اعالم را مایع یرژگاز
هیدرو سولفید سمی گاز نشت فوق، رخداد از دقیقه چند از پس شد. نواخته نیزژپاالیشگاه پاالیشگاه مشعل مسیر از ن

شد.اعالم
سطحرشHSEمدیر در رزمایش این افزود: نیز اصفهان نفت پاالیش محل2کت در همجوار صنایع حضور به (نیاز
مدیهحادث شهر، شاهین فرماندار حضور با و استاندار) بحران شریت مدیران انتظامی، و امنیتی مسئولین هایری، کت

آباداندرسوختقاچاقدیمیلیار2یمهجرنیوز:آبادا|خبرخبرادامهادامه
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شد.گزاررب….وآتشنشانیواورژانسمسئولیننفتی،
مستقر همچنین و اصفهان غرب شمال در واقع نفتی صنایع از آتشنشانی و اورژانس امداد، نیروهای رزمایش این در

ساعت در شهر شاهین و اصفهان شهر سطح ساعت20:15در در فوق رزمایش یافتند. حضور حادثه محل 20:33در
یافت.پایان

تحلیل همچنین و رزمایش بهبود قابل و قوت نقاط بررسی منظور به رزمایش، اتمام از پس داد: ادامه آقابایایی عباس
اضطرا شرایط در واکنش اعضای گرفته، صورت شراقدامات مدیران پاالیشگاه، نمایندگانری همچنین و نفتی های کت

یافتند.حضورغیرعاملپدافندویراضطراشرایطیترمدییجلسهدرانتظامینیرویآتشنشانی،ی،راستاندا

نصفجهانروزنامهدیگر:منابع

شدانجاماصفهانالیشگاهپامایعگازهذخیرنمخازیسوزآتشمایشرزکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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