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)۱۴:۰۵-۰۱/۰۵/۱۵(نفتیفرآوردههایپخشوپاالیشملیکترشقرآنمسابقاتدرقرشجنوبمنطقهدرخشش

ش عمومی روابط از نقل به و کرمان از ایکنا گزارش شربه جنوب منطقه ایران نفت مخابرات و لوله خطوط هادیرکت ق،
ک قرآن مسابقات دوره پنجمین و بیست نهایی مرحله اینکه بیان با منطقه دارالقرآن کارشناس شرعلیبیگی، کتهایریم

ش به بروابسته مقدس مشهد در حرم مدافع شهدای یادواره ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی گزاررکت
کا فرزندان مسابقات، از دوره این در گفت: حفظرشد، رشته در را اول رتبه بمانعلیزاده ستايش منطقه، جزء۳کنان

کرد.کسبفرزندانچهارگروه
محمدامين داد: ادامه حفظروی رشته اول رتبه کسب به موفق رضوان۱ياحی و شد فرزندان چهار، گروه جزء

گروه ترتيل رشته در دوم رتبه حائز ناص۵غالمحسينپور، مهديه نیز همسران بخش در شد. دررفرزندان را دوم رتبه پور
کرد.خودآنازراترتيلسومرتبهفتحینيانجمهنیزکارمندانبخشدروکردکسبتحقيقرشته

ک قرآن مسابقات دوره بیستوپنجمین نهایی مرحله کرد: بیان (رعلیبیگی حفظ رشته سه در ۳۰و۱،۳،۵،۱۰،۲۰یم
کا و فرزندان همسران، ویژه ترتیل و تحقیق قرائت و قرآن) شرجزء پیمانی و قراردادی رسمی، وابستهرکنان کتهای

ش تاربه در عصر و صبح نوبت دو در ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی جا۸یخرکت سال ماه یرمرداد
گروه میان از که یافت خاتمه حالی در مقدس مشهد نفت زائرسرای کا۱۰در اینرنفر به که منطقه خانوادههای و کنان

بودند، شده اعزام میان۵۰مسابقات در و کردند خود آن از را برتر عناوین آنان شزگرب۲۸درصد نزدیکریده سهم کت،
دادند.اختصاصخودبهرادرصدی۲۰به

ش جنوب منطقه دارالقرآن مناطقرکارشناس میان در منطقه اینکه بیان با برتر۱۲ق عناوین کسب در را دوم رتبه گانه
ق حضور با مسابقات از دوره این مقدماتی مرحله گفت: است، قبولی قابل کارنامه که آورد دست بهربه هزار۷یب

ماه بهمن در جا۱۴۰۰نفر سال ماه اردیبهشت در نهایی نیمه مرحله دررو در۸ی و کا۷منطقه بین سنی ورگروه کنان
ش شرخانوادههای به وابسته قرآنرکتهای فرهنگ ترویج هدف با ایران نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

بود.شدهگزارربنهجالبالغهویمرکقرآنباخانوادههاانسوعترتو
پیامانتهای
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گانهسوزوداردبیلاستاندرعمومیخودروی3900ازبیشداد:خبراردبیلمنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۲۲:۰۲-۰۱/۰۵/۱۵(شد

ش مدیر طرایسنا/اردبیل اجرای آغاز زمان از گفت: اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی درکت رایگان خودروهایوح کردن گانهسوز
شد.گانهسوزودمنطقهسطحدرخودرو900وهزار3ازبیشتاکنون،عمومی

مدنی حجت د15سید محل از بازدید در تاکنونومرداد افزود: خبر این اعالم با عمومی خودروهای کردن 4گانهسوز
و سامانه854هزار در خودرو دGCR.niopdc.irدستگاه به تبدیل کهوبرای کردهاند ثبتنام منطقه سطح در گانهسوز

هستند.تبدیلصفدردیگرخودرویدستگاه918وشدندگانهسوزودخودرو936وهزار3تعدادایناز
د آغاز به اشاره با طووی افزود: اینترنتی بر مسافر خودروهای کردن بهرگانهسوز شخصی بر مسافر خودروهای تبدیل ح

حدودود آن اساس بر و است شده شروع قبل ماههای از یارانه اعطای و پرمصرف ماشینهای اولویت با 75گانهسوز
میشود.پرداختدولتییارانهبهصورتتبدیلینهزهازدرصد

ش درمدیر کرد: نشان خاطر اردبیل منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی مؤثروکت راههای از یکی خودرو کردن گانهسوز
نا از ابتدا در روند این نیز ما کشور در میشود. محسوب هوا آلودگی کاهش همچنین و سوخت مصرف کاهش گانودر

شد.آغازداخلیخودروهایتولیدباآنازپسوتاکسیهاوعمومیحملونقل
ط شامل خودروهای برای داد: ادامه طرمدنی این از استفاده بودن شرایط واجد پیامک مالکانرح، و میشود ارسال ح

نوبتگی و ثبتنام به نسبت شده، اشاره سایت به مراجعه با میتوانند کارخودروها در اقدامری تبدیل مجاز گاههای
کنند.

پیامانتهای

)۱۰:۱۰-۰۱/۰۵/۱۷(رایگان؟قیرفسادسودبهقانوناصالحی/رتهاتقیرپایانبیدردسرهایمیدهد؛گزارشمهر

بودجه رایگان قیر سهمیه اعطای از مالحظات، برخی دلیل به نفت وزارت که حالی اصالحرخوددا۱۴۰۱در با مجلس نمایندگان کند، می ی
شدند.نفتکترشداخلیمنابعازآناعتباراتتأمینخواستاربودجه،قانون

تبصره «ز» بند اساس بر مهر، خبرنگار گزارش جا۱به سال بودجه واگذارقانون به مکلف نفت وزارت رایگانری، قیر ی
است.شدهتومانمیلیاردهزار۱۹سقفتایزشهرساوراهوزارتبه

جا سال ابتدای از ماهانه است مکلف نفت وزارت قانون این اساس قیمتربر به را قیر تن هر به۷.۵ی تن میلیون
ن اما کند واگذار اجرایی تحویلردستگاههای باتوموخ قی(کیوم تولید اولیه شرماده به اساسر) بر قیرساز کتهای

قیمت التفاوتوکشف مابه و کاالست بورس در ش۷.۵ُتنیکیوم را کاال بورس قیمت با تومان بایدرمیلیون نفت کت
کند.حساباعمالوجبرانرانفتپاالیشکترشازخوراکماهانهقیمتتعدیلمحلاز

۱۳
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از بعد امسال بودجه قانون رایگان قیر تهات۴.۵بخش قیر مالی منابع تأمین محل / شد اصالح بار دومین برای یرماه
کردتغییر

تبصره از مذکور بند حال این تهات۱با قیر خصوص در که امسال بودجه ازرقانون پس تنها ماه مرداد در بود، ماه۴.۵ی
ش شد قرار که شد اصالح تصویب، زمان هراز خود داخلی منابع محل از نفت التفاوتزکت مابه بورسوینه باتوم کیوم

بدهد.پاالیشگاههابهراتومان)میلیون۷.۵(تنیبودجهقانوندرجرمندرقمباکاال
چهارشنبه اسالمی شورای مجلس ج۱۲نمایندگان در مجلس علنی صحن در ماه بندرمرداد اصالح الیحه بررسی یان

کردند.موافقتاصالحیهاینیتیردوفوبررسیباکشورکل۱۴۰۱سالبودجهقانونواحدهماده۱تبصره«ز»
است:یرزحرشبهامسالبودجهرایگانقیرقانونشدهاصالحمتن

سال مبلغ۱۴۰۱در معادل است مکلف نفت ش۱۹وزارت داخلی منابع محل از خام نفت تومان میلیارد ملیرهزار کت
سال ابتدای از ماهانه صورت به آن، میزان به و داده قرار پاالیشگاهها اختیار در ایران (۱۴۰۱نفت قیر اولیه کیومومواد

تن هر قیمت مابهالتفاوت است مکلف نفت وزارت دهد. قرار قانون این موضوع اجرایی دستگاههای اختیار در باتوم)
(رمیلیون۷۵ اولیه مواد معامالتی قیمتهای ماهانه وزنی میانگین با قیمتویال تعدیل با را بورس در باتوم) کیوم

ط از خوراک شرماهانه (ریق قیر اولیه مواد حساب تسویه کند حساب اعمال و جبران پاالیش و پخش ملی کیوموکت
سال در دستگاهها به شده تحویل مقدار۱۴۰۰باتوم) قیر، قیمت کاهش صورت در میشود. تنفیذ ترتیب همین به نیز

مییابد.افزایشبنداینموضوعدستگاههایبهتحویلیقیر
بود؟چهمجلس،نمایندگانسویازرایگانقیرتأمینمنابعتغییرعلت

تهات قیر اختصاص عدم پی در مجلس نمایندگان میرسد نظر سویربه از امسال بودجه قانون در شده گرفته نظر در ی
اند.افتادهرایگانقیرتأمینمنابعتغییرفکربهعمرانی،پروژههایبهنفتوزارت

و مشاور میرشفیع حسین سید نیز این از شهرسازپیش و راه گفتزیر در عمرانی پروژههای امور در مهروی خبرنگار با گو
اجرایی روند و نشده تحویل عمرانی پروژههای به آمده، امسال بودجه قانون در که رایگان قیر سهمیه بود: کرده اظهار

است.نشدهآغازآن
و هیئت در تصویب برای رایگان قیر به مربوط نامه آئین تهیه مسئول نفت وزارت اینکه بیان با گفت:زوی است، یران

است.ندادهدولتبهونکردهتنظیمرایرتهاتقیرنامهآئینکنونتانفتوزارت
و شهرسازمشاور و راه شده،زیر داده قیر از خانه وزارت این تابعه اجرایی دستگاههای برخی به کنون تا آنچه افزود: ی

قی حوالههای مانده باقی و پیگیرتتمه با نشد؛ پرداخت ولی شد صادر گذشته سال اسفند در که است وری یها
کنند.پرداختراحوالههااینتاکنیمهماهنگنفتوزارتباتوانستیمداشتیمکهمذاکراتی

شدمواجهنگهبانشورایمخالفتباکه۱۴۰۱رایگانقیرزایرانتاولمصوبه
دارد.برمیقدمرایگانقیرقانونازجویانرانتبرخیسوءاستفادهراستایدرمجلسکهاستباردومینبرایاین

یکشنبه علنی جلسه در نمایندگان نخست، با۱۴۰۰اسفند۲۲بار اسالمی شورای موافق،۱۷۸مجلس مخالف۱۶رأی رأی
مجموع از ممتنع رأی یک فو۲۰۹و دو بررسی با جلسه در حاضر طرنماینده سالریتی قیر تحویل زمان تمدید ۱۴۰۰ح

کردند.موافقت

ایگان؟رقیرفسادسودبهقانوناصالحی/تهاترقیرپایانبیهایدسردرمهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۱/۰۵/۱۸ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۶
۱۴۰۱/۰۵/۱۸



بود.پرداختقابل۱۴۰۱نخستنیمهتا۱۴۰۰رایگانقیرازماندهباقیسهمیهح،رطایناساسبر
و اوجی جواد مصوبه این از شد.زپس مجلس مصوبه این تأیید عدم خواستار نگهبان شورای دبیر به نامهای در نفت یر

کردند.ارسالنگهبانشورایبهپاالیشگاهیکتهایرشانجمننیزرامشابهینامه
نگهبان شورای سخنگوی طحاننظیف کارب۱۱هادی حساب در امسال طراردیبهشت نوشت: توئیتر در خود «تمدیدری ح

شد.شناختهاساسیقانونمغایروبررسینگهبانشورایجلسهدر»۱۴۰۰سالقیرتحویلزمان
چیست؟رایگانقیرمنابعشدنشفافترغیربرایاصرار

منابع به نفت فروش از را رایگان قیر منابع تأمین محل که مجلس اخیر مصوبه معتقدند اقتصادی کارشناسان برخی
است.رایگانقیرمنابعشدنشفافترغیرمعنیبهوعقببهگامیکداده،تغییرنفتکترشداخلی

قبلی قانون در که آنجایی بودجه(از قانون اصالح از در۱۴۰۱قبل جزئیات همه با و کامل طور به نفت فروش میزان ،(
تولید برای پاالیشگاهها به که نفتی میزان با نفت فروش التفاوت مابه رقم بود، کامودسترس میشد، داده باتوم اًلکیوم

بود.یررهگیقابل
ش داخلی منابع مصرف میزان ردیابی احتمال که اعتقادند این بر اقتصادی کارشناسان که است حالی در نفتراین کت

تولید جهت پاالیشگاهها به اختصاص مفاسدوبرای برخی بروز احتمال مقابل، در و یافته کاهش شدت به باتوم، کیوم
مییابد.افزایش

یزدرمیهمبهراصادراتیبازارخرنکهمیکنندصادرپایینقیمتبارایرتهاتقیربرخیقیرساز:یک
س عالماتی بازرعلی معاونت شرپرست یک دررگانی اجتماعی تأمین سازمان به وابسته هلدینگ یک تابعه قیرساز کت

مطوگفت ادعای خصوص در مهر خبرنگار با جایگرگو و هند به ایران قیر صادرات کاهش عنوان با شده آنزح ینی
بر بالغ جهانی مصرف حاضر حال در کرد: اظهار کشور، این تخفیفهای دلیل به روسیه تولیدی قیر تن۱۰۳با میلیون

حداقل میشود بینی پیش و پی۵است سال در مجدددرصد رونق هم آن دلیل که شود افزوده تقاضا این به رو ِش
است.توسعهحالدرکشورهایدرعمرانیپروژههای

او گذشته، ماههای در نفت صادرات مقادیر کاهش داد: ادامه هندعالماتی قاره شبه در مانسون پدیده رواج دلیل به اًل
خ و است قیر تولیدکنندگان جزو خود هند که کرد توجه نکته این به باید نیز سوی از و دلیلربود به روسیه از نفت ید

خود موضوع این که دهد کاهش حدودی تا را شده تمام بهای تا شده سبب روسها، علیه المللی بین مالحظات برخی
است.بودهمحصوالتخرنکاهشجهتخاورمیانهتولیدکنندگانازهندبازارکاهشیانتظارباعث

آف بازارهای افزود: ایران صادراتی قیر جدید بازارهای خصوص در آفروی غرب باالخص آمریقا و وریقا جنوبی یکای
میشوند.محسوبایرانقیرصادراتیبازارهایینرتاصلیازچین

ش این در مسئول مقام تصراین صادراتی؟ یا دارند اولویت داخلی بازارهای آیا اینکه درباره قیرساز مصرفرکت کرد: یح
بر بالغ حاضر حال در تولید مقادیر فرض با و است مشخص داخل دارد.۴بازار وجود صادرات امکان تن میلیون

همکا صورت در افزایشرالبته امکان نیست، نیز دسترس از دور که خوراک ظرفیت افزایش و پاالیشگاهها یربراب۲ی
است.فراهمصادرات

بز درباره بنگالدش،رگتروی قبیل از هند قاره شبه کشورهای و هند بازار حاضر حال در گفت: ایران قیر واردکنندگان ین
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هستند.ایرانصادراتیقیرکنندگانمصرفینرتاصلیچینویالنکارس
تهات قیر به آن اختصاص و داخل قیر صادرات افزایش یا کاهش در قیر، صادرات ممنوعیت آیا اینکه درباره یرعالماتی

طیرتأثی قیر صادرات شد: یادآور خیر؟ یا داشته در۲ی بلکه نبوده ممنوع گذشته قیر۲سال تخصیص گذشته سال
تخصیصرتهات قیرهای مصرف محل بر کافی نظارت عدم دلیل به همچنین است. نداشته وجود داخلی پروژههای به ی

شهرسا و راه وزارت از اعم داخلی پروژههای به بعضزیافته و… مسکن نی، با واسطهها برخی تخلف با قیرها اینگونه خرًا
یزند.رمیهمبهرامتعارفخرنوعرضهمقادیرحیثازبازارنظموصادرپایین
استنشدهآغاز۱۴۰۱بودجهرایگانقیرسهمیهیعزتوهنوزساخت:کترشمعاون

ش راههای توسعه و ساخت معاون کدخدازاده توسعهرمحمدرضا و ساخت گفتزکت در کشور نقل و حمل گوویربناهای
تز درباره مهر خبرنگار تهاتربا قیر راهساریق عمرانی پروژههای به حوالههایزی مانده باقی حاضر حال در کرد: اظهار ی

اسفند تا که گذشته سال از۱۴۰۰قیر بخشی کند؛ پرداخت که داده قول نفت وزارت را بود شده ارسال آنها درخواست ،
ش به نفت وزارت سوی از ارائه حال در هم دیگر بخشی و شده پرداخت توسعهرآن و ساخت وزکت حمل یربناهای

است.کشورنقل
واگذا جدید درخواستهای داد: ادامه تهاتروی قیر شری به بودجهری قانون اساس بر رایگان قیر کننده مصرف کتهای

بودجه۱۴۰۱سال قانون رایگان قیر سهمیه از کنون تا که است شده ارسال نفت وزارت چی۱۴۰۱به نشدهز، داده ما به ی
ساال وراست؛ معاون شزی مدیرعامل و نفت تیرریر ابتدای از بود داده قول نفتی فرآوردههای پاالیش و پخش ملی کت

کند.واگذارعمرانیپروژههایمتولیدستگاههایبهراامسالبودجهرایگانقیرسهمیهماه،
تخصیص به مکلف خانه وزارت این که بود کرده اعالم نفت وزارت به نامهای در محاسبات دیوان گفت: کدخدازاده

شه پایان تا گذشته سال از مانده باقی رایگان قیر اساسرسهمیه بر عمرانی پروژههای مالی سال چون است؛ امسال یور
مانده، متوقف پروژهها بخشی اینکه به توجه با و است تیرماه پایان تا دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

کند.پرداخترا۱۴۰۰سهمیهرایگانقیرماندهباقیحوالههایامسال،یوررشهپایانتابایدنفتوزارت
بودجه قانون قیر سهمیه امسال مرداد ابتدای از بود قرار نفت، وزارت نماینده اعالم اساس بر شد: یادآور به۱۴۰۱وی را

را گذشته سال رایگان قر سهمیه که ازدستگاههایی هفته دو گذشت وجود با کنون تا که شود پرداخت اند، کرده ُپر
اتفاق این جارمرداد، هفته از که شده گفته ولی است نداده بودجهرخ رایگان قیر سهمیه خواهد۱۴۰۱ی داده تخصیص

شد.
ش در مسئول مقام این گفته توسعهربه و ساخت پروژههایزکت متولی دستگاههای کشور، نقل و حمل یربناهای

حواله دوعمرانی نفت وزارت از را باتوم شرکیوم به و کرده راریافت تولیدی قیر نیز قیرسازان میدهند؛ قیرساز کتهای
میدهند.قرارعمرانیپروژههایپیمانکاراناختیاردر

مرداد۱۵از۱۴۰۱بودجهرایگانقیریعزتوآغازمجلس:قضائیکمیسیونسخنگوی
چهارشنبه علنی جلسه در دلخوش علی۱۲سیدکاظم گفت: نمایندگان به خطاب اسالمی شورای مجلس ماه مرداد

رایگان قیر است قرار اینکه بر مبنی داد خوبی خبر االن مجلس رئیس نایب شنبه۱۴۰۱نیکزاد، ما۱۵از بههمرداد (
یابد.تخصیصاجراییدستگاههای
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فارس،پیامنیوز،تهرانصنایع،ی،ژانرنبضاکونا،ایرانگردان،تجارتاقتصاد،فصلاکونومیست،ایرانتجارت،فصلبولتن،یرخبپایگاهابتکار/روزنامهدیگر:منابع
خبرافرنگسیاست،فصل

)۰۸:۵۲-۰۱/۰۵/۱۸(خراسانشمالیدرمنطقهینزبنمصرفدرصدی32افزایش

شرمدی بنرکل مصرف میزان گفت: خراسانشمالی نفتی فرآوردههای پخش ملی مشابهزکت مدت با مقایسه در شمالی خراسان منطقه در ین
است.داشتهافزایشدرصد32گذشته،سال

خب گزارش شکورگزاربه مجتبی امروز صبح بجنورد، از فارس مدیری شری، نفتیرکل فرآوردههای پخش ملی کت
گفت در بنوخراسانشمالی مصرف میزان کرد: اظهار رسانهها با مدتزگو به نسبت امسال نخست ماهه چهار در ین

است.سفرهاافزایشآندلیلکهاستیافتهافزایشدرصد32پارسالمشابه
پارسال مشابه مدت به نسبت سفید نفت مصرف میزان امسال نخست چهارماهه در گفت: و5وی افزایش درصد

است.یافتهافزایشدرصد4نفتگازمصرف
شرمدی بهرکل استان سوخت جایگاههای از نظارت و بازرسی افزود: خراسانشمالی نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

میباشد.انجامحالدرکمیتوکیفیتلرکنتبازرسانتوسطروزانهصورت
فعالیترشکو به بن55ی پمپ وزجایگاه داشت:30ین بیان و کرد اشاره استان سطح در سی.ان.جی سوخت جایگاه

رارش نیاز مورد خدمات شهروندان به نواحی این که است ناحیه سه دارای استان در نفتی فرآودههای پخش ملی کت
میدهند.ارائه

سپیام/انتهای

)۰۹:۳۰-۰۱/۰۵/۱۸(نداردصحتشهرستانایندرسوختکمبودجاسک:فرماندار

سوختگی و ندارد وجود شهرستان این در نقلیه وسایل سوخت زمینه در کمبودی هیچگونه گفت: جاسک فرماندار - ایرنا - وسایلربندرعباس ی
است.موضوعاینکنندهتأییدسوختهایجایگاهدرنقلیه

داشتن با شهرستان این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز مهرانی به19علی سوخت جایگاه
است.کردهتأمینرایرعبوخودروهایهمچنینوشهرستاندرموجودنقلیهوسایلنیازهایخوبی

نهادهای که باشند کرده عنوان مطالبی زمینه این در سوخت قاچاقچیان که دارد وجود احتمال این داد: ادامه وی
کنند.نظراظهارخصوصایندرمیتوانندامنیتی

ت دأفرماندار سوخت کافی و نیاز مورد میزان به جاسک شهرستان کرد: نقلیهرکید وسایل دسترس در که میکند یافت
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گرفت.جدینبایدرامیشودحرمطسوختکمبودخصوصدرکهمباحثیومیگیردقرار
بود.شدهحرمطجاسکشهرستاندرسوختکمبودعنوانبامطالبیگذشتهروزهایاستگفتنی

است.شدهواقعبندرعباسقرشیرکیلومت340فاصلهدرجمعیتنفرهزار59حدودباجاسکشهرستان

)۱۰:۰۰-۰۱/۰۵/۱۸(استنفتییمهایرتحیزخنثیساراهکارینریعترسپتروپاالیشگاهتوسعهمجلس:یژانرکمیسیونرییس

انر کمیسیون رییس - ایرنا - وژتهران فروشی خام کاهش برای دولت جدی راهکار پتروپاالیشگاه گفت:توسعه اسالمی شورای مجلس ی
است.نفتییمهایرتحیزخنثیساراهکارهایینریعترس

سرمایهگذارف درباره ایرنا پارلمانی خبرنگار با گو و گفت در حسنوند دال17یریدون کهرمیلیارد پاالیشگاهها پترو در ی
جمهو سیاستهای از یکی گفت: است، گرفته قرار سیزدهم دولت کار دستور بهردر وابستگی قطع ایران اسالمی ی

انررخا حوزه در کشور از خامژج از که داشتند تاکید موضوع این به بارها انقالب معظم رهبر هم دیگر طرف از و بوده ی
شود.یرگیوجلیژانرمنابعفروشی

انر کمیسیون است،ژرییس سیزدهم دولت کار دستور در که پتروپاالیشگاهها احداث افزود: اسالمی شورای مجلس ی
جل فروشی خام خارگیواز به وابستگی قطع و نفتی فراوردهای تولید افزایش موجب و کرد خواهد اینری در کشور از ج

شد.خواهدحوزه
تح اینکه بیان با بنروی جمله از فراوردها از بخشی واردات در را کشور شرایط تصزیمها بود، کرده سخت کرد:رین یح

کنیم.ینهزهسالدردالرمیلیاردهابایدنفتیفراوردهایوارداتبراینرویمپاالیشگاهاحداثسمتبهاگر
که است دولت سیاستهای از یکی پاالیشگاه احداث شد: یادآور اسالمی شورای مجلس در اندیمشک مردم نماینده

میشود.یمهارتحکردناثرکموکشوربراییرآوارزاشتغال،افزایشفروشی،ازخامیرگیوجلبهمنجر
برخوردا عدم رغم به کشورها از برخی داد: ادامه گارحسنوند و نفتی منابع از بززی از فراوردهایرگتری فروشندگان ین

ح سمت این به باید نیز ایران هستند، برخوردارنفتی عین در که کند داخلرکت پاالیشگاههای نفتی، غنی منابع از ی
دهد.توسعهراکشور

سهامدا گسترش داد: ادامه کشورهایروی بیشتر در مهندسی فنی خدمات صدور و فراسرزمینی پاالیشگاههای در ی
مهمت جمله از که باشد داشته قرار دولت سیاست در همچنان باید نیز سردنیا و خنثیساریعترین راهکارهای یزین

میشود.محسوبنفتییمهایرتح
انر کمیسیون مشاژرییس تفاهمنامه اشاره با اسالمی شورای مجلس «شهیدری پتروپاالیشگاه ساخت مالی تأمین و کت

جدید دیدگاهی بروز گواه نامه تفاهم این افزود: شد، امضاء جمهور رییس توسط گذشته درهفته که سلیمانی» قاسم
انر کمیسیون و نفت وزارت دولت، اهتمام از نشان و است سیزدهم دولت دارد.ژدر پتروپاالیشگاه توسعه در مجلس ی

دندارصحتستانشهرایندرسوختکمبودجاسک:ماندارفرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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برای الزم مالی منابع که بود مهم بسیار نکات از هم پاالشگاهها این نیاز مورد خوراک تامین کرد: خاطرنشان حسنوند
شد.خواهدمنجرمردممعیشتواقتصادبهبودبهشرایطاینتمامنهایتدرواستشدهگرفتهنظردرآن

)۱۰:۱۳-۰۱/۰۵/۱۸(شدتشکیلگلستاناستاندرنفتیهایفرآوردهقاچاقشبکهاعضایبرایقضاییپرونده

اینرگزارخب دادستانی کردکوی، در قاچاق سوخت محموله یک کشف پیش یکسال کرد: بیان آسیابی حیدر – میزان ی
کم دست تاکنون میدهد نشان بررسیها که رساند باندی به را ایران40شهرستان مرزهای از را سفید نفت لیتر میلیون

کردهاند.جرخا
دادگست تاکید با و شد دستگیر کردکوی در سوخت قاچاق یافته سازمان باند این سرمنشا افزود: بررسیروی بر استان ی

شد.آغازهمکردکویدادسرایدررسیدگیقضایی،دستگاهویراتزتعدرقاچاقپروندههایهمزمان
بیشتربخوانید

سوختقاچاقگربزباندانهدام
دادگست کل تصررئیس گلستان استان وری یافته سازمان باند یک به پرونده این تحقیقات روند در دادستانی کرد: یح

ش از صورمجموعهای حاللرکتهای عنوان با را دولتی سفید نفت که رسید هیدر402ی فرآوردههای از یکی کربناتیوکه
میکردند.صادرکشورازجرخابهاست

این پرونده گفت: شدند، دستگیر و شناسایی فارس و قم گلستان، استانهای در نفر یازده تاکنون که این بیان با وی
مشا اتهام به کردکوی دادسرای در تکمیلرافراد با و است رسیدگی حال در یارانهای سوخت یافته سازمان قاچاق در کت

دارد.وجودیربیشتافرادیردستگیاحتمالتحقیقات،
پیگی با و محموله این صادرات نحوه بررسی با داد: ادامه مبتنیرآسیابی که صادرات رویههای از یکی قضایی، دستگاه ی

خوداظها گمربر در صادرات مجوز صدور الزمه پس این از و کرد تغییر بود، افراد نمونههایری آنالیز گزارش ارائه کات،
است.محمولهها

کم دست خود فعالیت مدت در باند این اعضای تخلف افزود: بیشتر40وی که است دولتی سفید نفت لیتر میلیون
کردهاند.قاچاقهمسایهکشورهایازیکیبهراآن

پیام/انتهای

استنفتییمهایتحریخنثیسازاهکاررینیعترسرالیشگاهپتروپاتوسعهمجلس:یانرژکمیسیونییسرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۳۵-۰۱/۰۵/۱۸(نفتصنعتبهورودبرایبنیاندانشکتهایرشگربزفرصت

شرش های فعالیت حوزه در فعال بنیان دانش مناطقرکتهایی به رزومه ارائه با میتوانند پخش ملی ش37کت اینرگانه با پخش، ملی کت
کنندامضایرهمکانامهتفاهمکترش

خب نفت خبرنگار گزارش ایرگزاربه برنا، کلهری سرج و مدیرعامل مشاور فناوری و پژوهش شرپرست پخش،ری ملی کت
گفت شودر وجود اهمیت به برنا با شرگویی تعامل نحوه و بنیان دانش شرکتهای این با پخش ملی کتهارکت

است.یرزحرشبهمصاحبهکاملمتنپرداخت،
ش در پیش وقت چند که مهمی اتفاق شربرنا: از حمایت افتاد، پخش ملی تفاهمرکت انعقاد و بنیان دانش کتهای

میبینید؟چگونهرااتفاقاینبود.آنهابانامه
شرکله پیش سالیان از نیست نفت برای الاقل جدیدی موضوع ها بنیان دانش با کار موضوع پخشری: ملی کت

فناو پژوهش شرمخصوصا و عملکرد راستای در دانشگاهی،کاری های بخش با خود ذاتی وظایف ورح علمی های گاه
شرفناو و ها پژوهشکده همکاری، بینان دانش های زمینههارکت این در را خود فعالیتهای هم ما و است داشته ی

، بنیان دانش ، "تولید سال شعار اعتالی منظور به امسال اما است انجام حال در و کردیم شروع پیش سالهای از
آف تمراشتغال بیشترین" همکارکز و شناسایی ، ارتباط بر شری با باری مرتبط آنها فعالیت که بنیان دانش های کت
ش برفعالیت جلسانی شده سعی و داشته باشند، پخش ملی پژوهشیرکت و فرآورانه نیازهای شاهلل ان تا شود. گزار

برسانند.سرانجامبههابنیاندانشهمانیقرطازراخود
در مخصوصا شود حفظ باید حتما کار کیفیت یعنی میگیرد. قرار فعالیتها در نظر مد همیشه دقت و کیفیت البته

سر زا اشتعال مواد با و است حساسی صنعت که نفت اولوصنعت از ما دارد. را خودش ویژه استانداردهای و دارد کار
تم پارسال اواخر از حقیقت در شرامسال روی کاملی نمونهرکز ها فعالیت این حاصل و داشتیم بینان دانش های کت

همکا و بوده بنیان دانش حوزه در که باشد هایمان نامه تفاهم از رونمایی همان فنراش نیازهای اساس بر آتی ی
شود.میاعالمکترشتوسطکهبودخواهدایآورانه

از را آورانه فن و پژوهشی نیازهای ساله همه آو37ما جمع مدیرمنطقه به تصویب برای و کنیم می هایری یت
مدی در چه و پخش در چه فناورستادی و پژوهش شریت ارسالری نفت وزارت به جا آن از و پخش و پاالیش ملی کت

مج انتخاب و فراخوان سپس و شده مصوب تا شود پژوهشیرمی نظامنامه و دستورالعمل اساس بر ذیصالح یان
شود.میانجامنفتوزارت

نامگذا به عنایت با کردم عرض فنرامسال نیازهای ما داشتند موضوع این روی که ای العاده فوق تاکید و سال ی
ط از را شرآورانه پیگیریق بودند باره این در ذیصالح که بنیانی دانش های ازرکت بعد و شده انجام جلسات و کردیم ی

گی نتیجه و نیازهایرجلسات هستیم مصمم ما رسیدیم. ها نامه تفاهم این به کارشناسی کارهای انجام و کارشناسی ی
ط از ویژه به ها پژوهشگاه و ها دانشگاه بر عالوه که را خود آورانه شرفن پیگیریق بنیان دانش های ورکت کنیم ی

ش که این از کنیم می کنندراستقبال آمادگی اعالم ، دارند را الزم توانایی و قابلیت که ایران کل در بنیان دانش های کت
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مناطق در هم فناو37. و پژوهش اداره با مستقیم ارتباط صورت به ستاد در هم و کهرگانه است بهتر مناق در البته ی
باشند.ارتباطدرمناطقپژوهشمسئولینبا

است؟چگونهشمامجموعهباکتهارشارتباطیراهبرنا:
شرکله پژوهشی شبکه مناطقری: در کشور سراسر در پخش ملی ستاد37کت یک منطقه هر است. گسترده گانه

سزکرم تحت پژوهشری مسئولین باشد. می نیز منطقه آن پژوهش کمیته رئیس واقع در که دارد منطقه مدیر پرستی
د مسئولیت کمیته دبیر بعنوان طرمنطقه و پیشنهادات پروژهریافت دارند. عهده بر را منطقه پژوهش کمیته در آن ح

کا ارتباط نظر از شرپیشنهادی فرآیندی حوزه با اهدافری با تطابق ، اجرایی تیم ، کار نوع صالحیت ، پخش ملی کت
وفناورش پژوهش اداره به مراتب ، تصویب صورت در شده بررسی .. و مارکت خصوص این در شود. می ارسال ی
درتم آماده مناطق تمام از بلکه تهران در فقط نه و کردیم زدایی امروزرکز مثال طور به هستیم. مربوطه موضوعات یافت
تشرش اصفهان منطقه از بنیانی دانش مدیرکت از کارشناسان حضور با و بودند آورده رزومهریف ، مربوطه های یت
مشترکا فعالیت زمینه و ایشان شری یک از بازدیدی گذشته هفته در یا شد. بررسی ورک کرمانشاه در بنیان دانش کت

گرفت.صورتاست،مذکورکترشاستقرارمحلکهیزرادانشگاههایتوانمندیوامکاناتهمچنین
م ستاد یک منطقه هر ارتباطی های سزکرراه تحت دارد منطقه وری است منطقه مدیر آنجا و منطقه مدیر پرستی

مط را موضوع کنند می مراجعه منطقه ستاد به و هستند هم ما پژوهشی آنهاررابطین و فرستند می نامه یا و ح
ب را مقدماتی شرجلسات خدمات با مرتبط اینکه و کار نوع صالحیت تایید صورت در کنند می پخشرگزار ملی کت

ش امروز همین کنیم. می بررسی به شروع اینجا ما که میکنند ارسال ما برای را موضوع نه یا بنیانیرهست دانش کت
تش تمرکه هم مورد این در یعنی بودند آمده اصفهان از داشتیم جلسه و آوردند برایریف فقط اینکه نه کردیم زدایی کز
نمیکند.فرقیمابرایمناطقتمامازنه،تهران

میرسد؟ثبتبهخاصیسامانهدرآیامیشودمشخصچگونهشمافناورانهنیازهایبرنا:
شرکله با مرتبط سامانههای فناوری: و علمی معاونت توسط بیشتر بنیان دانش جمهورکتهای رئیس مدیری یتری

ش ما یعنی اررمیشوند و شناسایی آنها که بینیم می بنیان دانش را بززکتی از یکی باشند کرده مراجعرگتریابی ین
اعالم نفت وزارت برای هم و پخش و پاالیش به هم را خود آورانه فن نیازهای ولی هستند زمینه این در ذیصالح

کردیم.
میکنید؟استقبالبیشترپروژههاییچهازبرنا:
خارکله عرضه زمینه در که پروژههایی جلری: و نفتی های فرآورده شبکه از مررگیوج مبادی در فرآورده قاچاق از یزی

سا بهینه همچنین باشند داشته انرزفعالیت مصرف کلژی در که است مواردی از یکی منزی نفت وزارت ها یرمجموعه
ش خود در تعرجمله مختلفی های پروژه ها حوزه این در و دارد کاربرد پخش ملی استقبالرکت هم ما و شود می یف

کنیم.می
ش آیا طربرنا: که بنیانی دانش شرکتهای با میتوانند دارند را شما پروژههای تولید قابلیت اما ندارند نهایی کترح

باشند؟داشتهیرهمکانفت
دارکله فعالیت پژوهشی بخش در چون ما شری: با معموال بفروشریم و کردند تولید را مشخص کاالی که کتهایی

نفتصنعتبهورودایبربنیاندانشکتهایشرگبزرصتفربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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ش با و نمیشود برقرار ارتباط سارمیرسانند داخلی را ما نیازهای رفع ادعای که سازکتهایی بهینه تجهیزات، یزی
انر میکنیمژمصارف برقرار ارتباط میکنند کار پژوهشی بصورت و دارند را خوی مدیرگرنه توسط کاال و تجهیزات یترید

بازردیگ بنام شری است ممکن اما شود. می انجام تجهیرگانی دیگرزکتی جای برای باشد کرده طراحی و ساخته را ی
شود انجام پژوهشی صورت به اقدام این که باشد می شما فرایند با انطباق قابل شما، نیازهای رفع در که کند ادعا و

خیلی احتمال دارند محصول که آنهایی حتی یعنی میشود طی بعدی مراحل بعد کند. اثبات بایستی آنزو در یاد
دیگ زمینه در بهبود امکان ولی ساخته دیگر نیاز یک برای ندارد انطباق ما نیازهای با معروف قول به هنوز که یربخشی

دارد.را
فناو و پژوهش در نداربنابراین ما ای آماده جنس خری باشد آماده چون ازریم کار نیازش اعالم و گیرد می صورت ید

ش ولی است دیگر های بخش همکاروظایف برای الزم ظرفیت و قابلیت باید کنند می آمادگی اعالم که هایی یرکت
ه نرسیم، قطعی نتیجه به ناکرده خدای صورت این غیر در چون استزدارند زمان آن از باالتر و رود می دست از ای ینه

ه میزان بر ، رود دست از وقتی هزکه و شود نمی برآورده نیاز چون کند. می اضافه ها صعودیزینه صورت به های ینه
خیر.یااستذیصالحکترشگرددمشخصکهشودانجامدقیقهایبررسیبایستیپس.رودمیباال

منطق در حضور دانشبنیان مجموعههای ارتباطی راههای از یکی فرمودید که طور همان با37برنا: ارتباط و گانه
بگیرند؟ارتباطشماواحدبامیتوانندچطورنیستندبنیاندانشکهکتهاییرشاستمدیران

شرکله هر مری: ستاد در ما مناطق با تواند می نباشد چه باشد بنیان دانش چه مزکرکتی معموال که استانهاری کز
حضو مراجعه ، بگیرد تماس براست جلساتی ما همکاران با و باشد داشته شری برای البته کند. دانشرگزار های کت

فناو و علمی معاونت تایید به نیاز جمهوریربنیان شریاست یک اگر سازمانری از الزم های رتبه باید است معمولی کت
باشد.داشتهرایزیربرنامهیترمدی

ش تمام به جا همین شراز مناطق با ، هستند که ای منطقه هر در کنم می اعالم بنیان دانش های پخشرکت ملی کت
جستج موتورهای در جستجو با راحتی به آنها تماس شماره و نشانی کند. برقرار ارتباط ، دارد وجود استان آن در گروکه

همکا درخواست و دهند ارائه رزومه آید. می بدست مناطقر، در مقدماتی های بررسی تا کنند اعالم انجام37ی گانه
مدی که است این ستاد به ارسال دلیل کنند. ارسال ستاد به تطابق و بیشتر های بررسی منظور به و هایرشده یت

بیشت اشراف کهرستادی صورتی در شود اعالم نیاز منطقه یک در موردی است ممکن و دارند مناطق کلیه عملکرد بر ی
باشد.آمدهبدستحلراهیردیگمنطقهدرهمزمان

مدی توسط ما یافتههای آن نه،ربنابراین یا است نیازهایش جزء مساله این آیا اینکه و شود تایید بایستی ذیربط یت
دیگ منطقه در نیاز این است مطرممکن نیاز یک بعنوان تخصصی کمیتههای در خاطر همین به باشد. شده انجام حری

ندارد.وجودایرانکلدرارتباطیراهخصوصدرنگرانیپس.شودمی
میفرمایید؟هستیدانجامحالدرکهرامواردیبرنا:
درکله خودروهای از منتشره آلودگی میزان استاندارد تعیین منظور به سوختوی: که سوز کنند،CNGگانه می مصرف

محیط سازمان توسط مربوطه گزارش ، پایان از پس و شد منعقد تهران دانشگاه با پژوهشی قالبزقرارداد در یست
.استپایانیمراحلحالدروشدهتایید)زگاکردرکاحالتدر(سوزگانهودخودروهایمتانمجازحداستاندارد

نفتصنعتبهورودایبربنیاندانشکتهایشرگبزرصتفربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دیگ بارپروژه منظور به بنزی بخارات محیطزیافت کیفیت حفظ منظور به که سوخت های جایگاه در استزین یست
دیگ پروژه همزمان است. انجام حال در ، نفت صنعت پژوهشگاه توسط کمپرسورهایر، روغن خصوص در باCNGی

است.شدهانجامپژوهشگاههمین
سا ذخیره نحوه ، بعدی مخازپروژه در گاز روشزی با خودرو خوبیANGن مشوق تواند می که است انحام دست در

پاک سوخت از بیشتر استفاده مخCNGبر در کمتر فشار با بیشتر گاز مقدار ، روش این با متزباشد. از که خودرو یالرن
کننده مصرف برای این و شد خواهد انجام بیشتر ایمنی با بیشتر پیمایش پس ، شده ذخیر ، شود می ساخته خاصی

دارد.طوالنیهایمسافتدرCNGمصرفبراییربیشتجذابیت
پروژههای حال عین دازدر اقدام دست در هم را میکنندریادی طی دارند را خودشان خواهی تصویب مراحل که یم

تع فرآیندی قانونی لحاظ از شرچون هم شود طی بایستی و شده شریف هم و پخش ملی دررکت هم اصلی، کت
شرمدی برای فرصتی این که . شود منتشر فراخوان که برسیم جایی به تا شود طی مراحل این ذیربط های کتریت
بود.خواهدکشورسراسرمحققینوهادانشگاه،بنیاندانشهای
ید؟ردایرهمکاتوانکتهاییرشیاافرادچهبابرنا:
همکارکله پاری: ها، دانشگاه با ما فناوری و علمی های شرک ، بود.ری خواهد ها پژوهشکده ، بنیان دانش های کت

همکا قالبرامکان در خود رزومه ثبت با که شود می توصیه خصوص این در و است محدود حقیقی شخص با ی
شوند.مندبهرهآنامتیازاتازبتوانندتاکننداقدام،بنیاندانشکترش

پیام/انتهای

)۱۰:۵۴-۰۱/۰۵/۱۸(میکندیریدارخروبلباراگازوئیلوینزبنتاجیکستان

میکنند.یریدارخروبلباروسیهازرانفتیمحصوالتتاجیکیکتهایرشکرداعالمتاجیکستانآبیمنابعویژانروزارت

خب خبرنگار گزارش شرگزاربه دوشنبه، در فارس راری خود نیاز مورد سوخت محصوالت تاجیکستان نفتی حدود(کتهای
میکنند.یریدارخروبلباروسیهازدرصد)88.2

انر درژوزارت گفت: مطلب این اعالم با تاجیکستان آب منابع و سوخت5ی مواد واردات وزارتخانه این امسال اول ماه
کلی حجم و480به میزان162هزار به گذشته سال مشابه زمان به نسبت که کرده ثبت و65تن بیشتر500هزار تن

است.
از بیش تاجیکستان به امسال ژوئن – ژانویه ماههای در این، بر حدود183عالوه که مایع گاز تن آن87هزار از درصد

است.درصد0.4تاجیکستانمایعگازبازاردرروسیهسهماست.شدهواردشده،یریدارخدالرباقزاقستاناز
فرآو استخراج، انرربخش وزارت گاز و نفت تامین و دستورژی با مطابق که کرد خاطرنشان تاجیکستان آب منابع و ی

کنند.یریدارخروبلباروسیهازراگازونفتیمحصوالتآزادصورتبهمیتوانندکنندهواردکتهایرشدولت،

نفتصنعتبهورودایبربنیاندانشکتهایشرگبزرصتفربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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بن عمده بخش تاجیکستان، تجار گفته خزبه روسیه روبل با اکنون کشور این در وارداتی گازوئیل و میشود.ریدارین ی
میشود.یریدارخدالرباو«تنگیزشوراویل»قزاقیکترشازعمدتامایعگاز

ش سخنان صادربنابر و واردکننده تحرکتهای دلیل به سوختی، مواد شرکننده اکنون روسیه، روبلریمهای به کتها
نمیفروشند.دالربهراگازوئیلوینزبنروسیکتهایرشازیکهیچآوردهاند.رویروسی
حپیام/انتهای

)۱۱:۲۵-۰۱/۰۵/۱۸(گانزهرمدرسوختقاچاقمیلیاردییمهرجدووصول

داد.خبراستانایندرسوختقاچاقپروندهدومیلیاردییمهرجوصولازگانزهرمحکومتییراتزتعکلرمدی

خب گزارش ممیرگزاربه مرتضی بندرعباس، از فارس مدیزی تعری هرمزکل حکومتی گفتزیرات در امروز گوییوگان
شد.وصولگانزهرمدرسوختقاچاقپروندهدومورددرصادرشدهجرایمکرد:اظهاررسانهای

کشف به مربوط شده وصول پروندههای از یکی وی، گفته آبهای17به در لنج فروند یک از قاچاق گازوییل لیتر هزار
د کشف از پس آن پرونده که بود تعربوموسی به فوق،زیابانی محموله توقیف ضمن و بود شده ارجاع حکومتی یرات

تحقیقات و بررسی از پس شعبه و رسیدگی بندرلنگه شهرستان ارز و کاال قاچاق تخلفات به رسیدگی ویژه شعبه در پرونده
شد.وصولآنوصادرنقدیجزاییالرمیلیون791ومیلیارد10مبلغاحراز،راتخلفالزم،

مدی گفته تعربه جزکل پرونده حکومتی، تعریرات حوزه در دیگر وصولی هرمزیمه در حکومتی کشفزیرات به مربوط گان
د50 توسط قاچاق گازوییل لیتر مارهزار مشکهای با که بود شناور فروند دو از میناب ساحلی آبهای در بهریابانی ی

د مراحلرسمت سیر و رسیدگی جهت و صورتجلسه مراتب و انجام اولیه تحقیقات آن اساس بر و میشد حمل یا
نمودند.ارسالحکومتییراتزتعکلادارهبهقانونی

تعرس هرمزپرست حکومتی شهرستانزیرات ارز و کاال قاچاق تخلفات به رسیدگی ویژه شعبه در پرونده داد: ادامه گان
مبلغ و کاال ضبط بر عالوه احراز، را تخلف الزم، تحقیقات و بررسی از پس شعبه و رسیدگی و17میناب 247میلیارد

شد.وصولنقدیجزاییالرمیلیون
3728پیام/انتهای

)۱۱:۵۱-۰۱/۰۵/۱۸(نفتیفرآوردهانواعتنهزار11ازبیشعرضهمیزبانیژانربورس

میشود.یرکربووهیدرفرآوردهانواعتن369وهزار11عرضهمیزبانامروزایرانیژانربورس
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خب گزارش عرضهرگزاربه میزبان امروز بورس این شانا، از نقل به ، سیما و صدا و11ی فرآورده369هزار انواع تن
میگیرد.قرارداخلیفروشتابلویدرمتانولتن700هزار7ازبیشروزایندراست،یرکربووهیدر

اکسی سپاهان، نفت اکستراکت فرآوردههای نیتروژامروز و مایع شژن مایع انررن فجر سنگینژکت برش فارس، خلیج ی
نیترو و پنتان سنگین، برش امام، بندر پتروشیمی صنعتی مایع گاز تبژو پتروشیمی مایع پتروشیمیرن سنگین برش یز،

در مرجان پتروشیمی متانول و فناوران پتروشیمی متانول شیراز، پتروشیمی متانول زاگرس، پتروشیمی متانول جم،
تبر پتروشیمی پنتان فرآوردههای و داخلی رافینترینگ و ش2یز دررعمده شیمیبافت پتروشیمی بینالمللرکت ینگ

شد.خواهندعرضه
انر (ژبورس شنبه روز ایران معاملههمردادما15ی شاهد نیز هیدر25) فرآورده ارزشرکربووتن به و3ی 698میلیارد
و بود،رهزار325میلیون انرریال بورس داخلی نفتژینگ پاالیش آیزوفید فرآورده معامله میزبان روز این در ایران ی

.بودیزرتب

)۱۲:۳۶-۰۱/۰۵/۱۸(شدتامینزنجاندریزکشاورآالتماشینبرایگازنفتلیترمیلیون9

ش مدیر - ایرنا – ازرزنجان بیش گفت: زنجان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کشاور9کت آالت ماشین برای گاز نفت لیتر درزمیلیون ی
شد.یعزتواستان

برای سوخت میزان این افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز حبیبی کشاور15حمید ادوات دستگاه یزهزار
شد.تامینزنجانمنطقهدر

یادآو کشاورروی آالت ماشین برای نیاز مورد سوخت کرد: زمینزی سطح اساس بر توپریزی و کشت نوع گرافیوکشت،
شود.میانجامزمین

ش برایرمدیر سوخت تامین گفت: زنجان منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کشاور15کت ادوات طزهزار از یقری
است.شدهانجاممالکانبانکیکارتدرالکترونیکیشارژ

کنند.میاستفادهسفیدنفتازروستاییخانوارهزار16ازبیشزنجاناستاندراینبرعالوهداشت:اظهارحبیبی
تو کرد: خاطرنشان طزوی از نیز سوخت مایع این سریع بانکی کارت در الکترونیکی شارژ طریق از و خانوار یقرپرستان

شود.میانجاماستانسطحدرفعالفروشندگی180

نفتیدهفرآورانواعتنارهز11ازبیشضهعرمیزبانیانرژسبورسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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روزنامه

/۰۱/۰۵(فراسرزمینی»«پاالیشگاهبانفتیزبازارساایران؛نفتپاالیشویرسهامدابرایونزوئالپاالیشگاههایظرفیت
۱۸-۰۰:۳۸(

س از یکی کشور، در سوخت شرایط به توجه با اقتصادی: راهرتیعرگروه خنثیساین و شرایط این از عبور یزهای
است.فراسرزمینیپاالیشگاههایایجادیمها،رتح

مهمت از یکی «وطنامروز»، گزارش آشکارتربه و تحرین کردن بیاثر راههای فرآوردههایرین به خام نفت تبدیل یمها،
خام نفت از سهلتر مراتب به آنها صادرات و فروش امکان که محصوالتی است؛ نفت صنعت ارزش زنجیره در نفتی

تح دلیل ویریمپذیراست. دلیل به نفت این پاالیش که است این ایران خام نفت باالی دارد،ژی که خاصی گیهای
پاالیشگاهها این اغلب شده سبب موضوع همین است. امکانپذیر دنیا پاالیشگاههای از محدودی تعداد در یرزتنها

خزانهدا آمرذرهبین بهری نفت تبدیل بنابراین است. دشوار بسیار نیز آنها به صادرات که است بدیهی و بگیرند قرار یکا
اصلیت از یکی نفتی خنثیسارفرآوردههای راهکارهای تحزین بهری نفتی فرآوردههای تولید مسیر شکل2یمهاست.

نیز رو همین از مواد، به نفت تبدیل یا سوخت به نفت تبدیل است؛ تبدیل2مشخص برای نفت استخراج از پس مسیر
پاالیشگاهها.درسوختبهنفتتبدیلیاپتروپاالیشگاههادرموادبهنفتتبدیلدارد؛وجودنفتیفرآوردههایبهآن

استرات دلیل همین به و است رشد به رو بسیار پتروپاالیشگاهها در تولیدی شیمیایی مواد زمینهژبازار این در اصلی ی
بن تقاضای کردن برطرف برای سویی از است. کشور سطح در متعدد پتروپاالیشگاههای ساخت و توسعه درزنیز ین

پاالیشگاههاست.ظرفیتافزایشیقرطازینزبنتولیدظرفیتافزایشبهجدینیازنیزکشور
ه و زمان موضوع نباید نفتی، فرآوردههای به نفت تبدیل مسیر پاالیشگاهزدر و پتروپاالیشگاه ساخت باالی بسیار ینه

مواد مصرف روزافزون شتاب به توجه با باال تعداد به پتروپاالیشگاه ساخت که نیست پوشیده کسی بر کرد. فراموش را
بن به نیاز کردن برطرف برای الزم میزان به پاالیشگاه ساخت همچنین و دنیا در امازشیمیایی دارد اهمیت بسیار 2ین،

اث رابطه این در «زمان» و «سرمایه» مهم حداقلرمتغیر به رابطه این در اقدامی گونه هر یعنی این است. 3تا2گذار
نیست.دسترسدرکوتاهمدتدرودارداحتیاجزمانسال

بهت شرایط این تولیدردر به اقدام ایران راهکار این در است. فراسرزمینی» «پاالیشگاههای ظرفیت از استفاده راهکار، ین
سرمایهگذا امکان که پاالیشگاههایی بویژه میکند، جهان سطح در موجود شده ساخته پاالیشگاههای در ورفرآورده ی

دارد.وجودآندریرسهامدا
فراسرزمینیپاالیشگاههایدریرسهامدا*

سهامدا شرایط سرمایهگذاردر به تنها نه پاالیشگاهها، این در کشورمان نیازری ساخت برای زمان صرف و اولیه ی
د سهام ازای در ایران بلکه مفاهیمرنیست، در قبل سالها از که مفهومی میدهد؛ ارائه کاال یا خدمت یک شده، یافت

انر «سهامداژاقتصاد گزاره کلی طور به دارد. و داشته وجود دنیا اصلیتری از یکی فراسرزمینی» پاالیشگاههای در ینری
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میشود.شناختهیمهارتحکوتاهمدتیزخنثیساراهکارهای
سهامدا خنثیساربنابراین بر عالوه فراسرزمینی پاالیشگاههای در ایران تحزی اینری به ایران نفت فروش امکان یمها،

میکند.فراهمراجدیدیزاردرآمدهایایجادهمچنینوپاالیشگاهها
ایراننفتمناسبمیزبانونزوئال،*

سهامدا امکان که داشت توجه نکته این به باید تفاسیر این وجودربا جهان موجود پاالیشگاههای تمام در ایران ی
سهامدا پاالیشگاههایی در میتوانیم تنها و خرندارد توانایی که کنیم سیاسیری نظر از ایضا و فنی نظر از ایران نفت ید

باشند.داشتهراآنتبعبهیمهایرتحپذیرشو
) اسپک که پاالیشگاههایی دیگر عبارت وSPECبه هستند محدود بسیار باشد، داشته همخوانی ایران نفت با آنها (

تح آنها همه آمرروی سهامداریمهای نوع این و میشود اعمال استریکا این راهکار بنابراین نیست. ایران نفع به ی
کند.برقرارارتباطدارند،پاالیشگاهوهستندیمرتحخودشمانندکهکشورهاییباایرانکه

بهت از یکی سهامدارونزوئال امکان ایران بنابراین است. منظور این برای مقاصد فراسرزمینیرین پاالیشگاههای در ی
داشت.خواهدراونزوئال

سهامدا این است قرار چگونه است: این میشود ایجاد عمومی افکار ذهن در که سوالی دیگرراما نکته و بیفتد اتفاق ی
خ امکان این از پیش تا اگر اینکه دیگر نکته بخرد؟ را ایران نفت باید چرا و است نفتی کشور یک ونزوئال یدراینکه

ید؟رنمیخرانفتاینچراداشت،وجودونزوئالتوسطایراننفت
در موجود مشکالت دلیل به حاضر حال در ونزوئال بازمیگردد. کشور در جدید رویکرد یک به سواالت این همه جواب

تح خوردهرمسیر مشکل به خود پاالیشگاههای ظرفیت حداکثر از استفاده و تجهیزات تعمیر زمینه در بشدت یمها،
باعث آنها تعویض عدم و هستند روبهرو تجهیزات در جدی مشکالت با کشور این پاالیشگاههای از مهمی بخش است؛
سوختی نفتی فرآوردههای حداقلی، ظرفیت با نتیجه در و یابد کاهش بشدت پاالیشگاهها این پاالیشی ظرفیت شده

کنند.تولیدرا
تح وجود با سالهاست که ایران فنیربنابراین توان از و دارد نگه حداکثر در را خود پاالیشی ظرفیت توانسته یمها

با برای ابتدا است، برخوردار نیز باالیی بایدزمهندسی خود، اصلی و اسمی ظرفیت به ونزوئال کشور پاالیشگاههای گشت
حداکث ظرفیت به رسیدن برای سپس و کند اقدام تجهیزات و مهندسی فنی- خدمات صادرات سنگینربه نفت باید ی

وی و اسپک با نفتی نتیجه در و شد خواهد تلفیق ایران سبکتر نفت با اینجا در که شود سبکتر نزدیکژونزوئال گیهای
خدمات صادرات بر عالوه ترتیب این به و شود ارسال پاالیشگاه به خوراک عنوان به تا شد خواهد تهیه ایران نفت به
فنی- خدمات صادرات گرفت. خواهد قرار استفاده مورد پاالیشگاهها این در پس این از نیز ایران نفت مهندسی، فنی-

ه خواهدزمهندسی محاسبه ایران دولت آورده میزان عنوان به و بود خواهد پاالیشگاهها این در ایران اصلی و ثابت ینه
ه عنوان به شده صادر نفت میزان اما شد خواهد سهامدار ایران نیز میزان همان به و میشودزشد محسوب متغیر ینه

خ نفت باید ونزوئال مالی، سال پایان در ایران سهام سود اعطای بر عالوه نفتی فرآوردههای فروش محل از یریدارو
و مهندسی فنی- خدمات صادرات بر عالوه میشود؛ زده نشان دو تیر یک با بنابراین کند. تسویه نیز را ایران از شده

شد.خواهدایجادنیزایراننفتبرایتضمینییزبازارسافراسرزمینی،پاالیشگاههایدرایرانیرسهامدا
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***
ایرانیربهرهبرداآمادهونزوئالپاالیشگاه3

حاضر حال و3در مهندسی فنی- خدمات صادرات با ایران که دارد وجود ونزوئال کشور در فراسرزمینی پاالیشگاه
شد.خواهدآنهاسهامدارظرفیت،حداکثربهآنرساندن

ونزوئالست.کارابوبویایالتدر«الپالیتو»بشکهایهزار140دولتیپاالیشگاهپاالیشگاه،اولین
مهمت و دومین شردر قرارداد، بزرین پاراگوانا، پاالیشگاه تعمیر برای ایران دولتی ونزوئالرگترکتهای نفتی پاالیشگاه ین

ظرفیت تح955با دلیل به که روز در بشکه آمرهزار آمادهریم یافته، کاهش ظرفیتش از بخشی و شده فرسوده یکا
جا سال اوایل شرشدهاند. نیز راهانداری برای را قطعاتی ایران دولتی بنزکتهای تولید واحد یک مجدد بهزی ین

کردند.ارسالپاراگوانا
مشا نیز قرارداد سومین طردر تکمیل برای ونزوئال و ایران پاالیشگاهیرکت است. شده پیشبینی نیکاراگوئه پاالیشی ح

است.نیکاراگوئهدرسوئنو»یمرسوپ«بولیوارنامبهبشکهایهزار100پاالیشگاهیکشد،خواهدآنسهامدارایرانکه
همکا امکان ایران، نفت تضمینی فروش بر عالوه راهکار این با تحربنابراین کشورهای در بینالمللی جدید یمیریهای

همکا از جدیدی فصل و شد خواهد ایجاد ایران ایجادرمانند بر عالوه که شد خواهد ایجاد بینالمللی سطح در یها
کرد.خواهدفراهمنیزرانفتفروشحوزهیمهایرتحقطعییزخنثیساامکانطرف،2براییزاردرآمدهای

)۰۰:۴۰-۰۱/۰۵/۱۸(چالوسمنطقهدرسوختمصرفدرصدی17افزایش

سا - اقتصاد شردنیای مدیر : ازری بیش گفت: چالوس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی لیتر308کت میلیون
تو چالوس منطقه در نفتی فرآوردههای توزانواع است. شده افزایشریع از امانی خبر17ج سوخت مصرف درصدی

جا سال اول ماه چهار در که است آن از حاکی آمارها گفت: و ازرداد بیش روزانه و2ی، انواع480میلیون لیتر هزار
تو چالوس منطقه در نفتی کاهشزفرآوردههای وجود با افزود: وی است. شده کاهش12یع و نفتگاز مصرف درصدی

بن37 مصرف نفتکوره، سفید24ینزدرصدی نفت مصرف و گذشته29درصد سال در مشابه مدت با مقایسه در درصد
کنت که است حالی در این است. بوده همراه افزایش توربا بر کیفی و کمی نظارت و تامینزل نفتی، فرآوردههای یع

صنفی انجمن و همجوار مناطق مدیران با تعامل همچنین و مرتبط سازمانهای با تعامالت سایه در سوخت موقع به
ش و دررجایگاهداران ویژه به نفتی فرآوردههای نقل و حمل شبکه چالشهای و مشکالت وجود با حملونقل کتهای

است.شدهمحققتابستانی،تعطیالت
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یرخبپایگاه

اخیرسیلیانرجدرتهراننفتلولهخطوطآسیبازیزایمنساتهران:نفتمخابراتولولهخطوطکترشمدیرعامل
)۱۶:۳۳-۰۱/۰۵/۱۵(کردیرگیوجل

ش شرمدیرعامل تهران منطقه نفت لوله خطوط گفت: تهران نفت مخابرات و لوله خطوط جرکت در نفت مخابرات و لوله خطوط سیلرکت یان
ندید.آسیبیهیچگونهشده،انجامیهایزایمنسادلیلبهاخیر

گفت در بشارتیان شومجتبی تهران منطقه نفت لوله خطوط تمامی کرد: اظهار باره این در شانا خبرنگار با کترگو
ایمنسا گذشته سال دو از است، شده گسترده استان هشت در که نفت مخابرات و لوله خطوطیزخطوط و بود شده ی

ایمنسا دلیل به خوشبختانه که بود جمله آن از نیز بود، کن رودخانه با تقاطع در سیالبها وقوع محل در درزکه ی
نشد.شکستگییاآسیبهیچگونهدچارسیلیانرج

از هیچیک به بود، شده اندیشیده هواشناسی پیشبینیهای به توجه با استان هشت در که تمهیداتی با افزود: وی
نیامد.وجودبهنفتیموادونفتانتقالزمینهدرمشکلیهیچگونهونشدواردآسیبیمناطقایندرلولهخطوط

ش ترمدیرعامل تهران منطقه نفت مخابرات و لوله خطوط جأکت در کرد: بهرکید ما نیروهای تمامی سیالبها، یان
شبانهرو افزونزصورت میشد، انجام کامل صورت به خطوط مسیر پایش مدت، این طول در و بودند آمادهباش ی

نیز خطبانها و خطوط تعمیرات فنی، خدمات به مربوط گروههای آن و24بر داشتند حضور خطوط مسیر در ساعته
میکردند.پایشنزدیکازرامهمموارد

تص جربشارتیان در اجتماعی، مسئولیتهای رسالتهای ایفای با همسو کرد: امدادرسانیریح به نسبت اخیر سیل یان
شد.اقدامتهرانمنطقهلولهخطوطهمجوارروستاهایسیلزدهمردمبه

و یک ساعت شانا، گزارش رانش30به و تهران در شدید بارش پی در مردادماه، ششم پنجشنبه، روز بامداد دقیقه
فیرو شهرستانهای و پایتخت شمال در (ع) داوود امامزاده منطقه در سیل جاززمین، پاکدشت و دماوند ورکوه، شد ی

گذاشت.برجایاطرافروستاهایومناطقایندرگلوالیازیادیزحجم

آیندهاقتصادیرخبپایگاهینش/رآفروزنامهدیگر:منابع

)۱۴:۵۳-۰۱/۰۵/۱۷(نفتیاتحادروسیه؛وایرانیهایرهمکاجدیدفصلبریزآغای،ردالمیلیارد40تفاهمنامه

ت و روسیه - ایران کشور سه جمهور رؤسای که لحظاتی با نشانهرهمزمان به را خود دستان کشورمان، میزبانی به کیه
نیز نفت صنعت در کردند، مخابره جهان به مهم پیامی و ثبت دیپلماسی سیاسی فضای در مهم قابی و برده باال اتحاد
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انر دیپلماسی حوزه در کشور دو مناسبات از جدیدی فصل روسیه، و ایران میان تفاهمنامهای امضای خورد؛ژبا رقم ی
دال40تفاهمنامه انررمیلیارد حوزه در را اتحاد از بخشی که تفاهمنامهژی کشید. تصویر به دال40ی میانرمیلیارد ی

بز بهعنوان آن از که روسیه و سرمایهگذارگترایران تارین در خارجی زمینههایری میشود، یاد ایران نفت صنعت یخ
مشتژاسترات میدانهای اولویت با گاز و نفت میدانهای توسعه و شریک میان گارک و ایران نفت ملی روسیهزکت پروم

میگیرد.دربررا
بز از یکی بهعنوان ایران است، واضح تولید،رگترآنچه برای باالیی بسیار ظرفیت جهان، طبیعی گاز ذخایر دارندگان ین

مشا و طبیعی گاز صادرات و انررانتقال عرضه امنیت تأمین در بیشتر جمهوژکت دارد. جهانی باری ایران اسالمی ی
تح آمروجود غیرقانونی و یکجانبه ظالمانه، وریمهای متخصص نیروهای توانمندیهای به اتکا با است توانسته یکا

بهرهگی با و شرمتعهد از بزری پروژههای و دهد افزایش را گازطبیعی تولید بومی، فنی دانش و داخلی ورکتهای گ
کند.اجراگازونفتپاییندستیوباالدستیبخشهایدرراارزشمندی

گا میدانهای توسعه همچون زمینههایی تفاهمنامه، جنوبی،زاین پارس میدان فشارافزایی شمالی، پارس و کیش ی
ط6توسعه تکمیل نفتی، فرآوردههای و گاز سوآپ نفتی، گازرمیدان صادرات لوله خطوط احداث الانجی، حهای

همکا دیگر شرو مدیرعامل خجستهمهر، محسن اعالم طبق و میگیرد بر در را فناورانه و علمی نفتریهای ملی کت
از گا40ایران، با امضاشده تفاهمنامه دالر روسیهزمیلیارد گا25پروم میدانهای توسعه برای دالر تکمیلزمیلیارد و ی

و الانجی توسعه15پروژه برای دالر و6میلیارد آبتیمور چنگوله، آذر، کرنج، توسعه که شد خواهد صرف نفتی میدان
امضارمنصو به که تفاهمنامههای مفاد مطالعات کار بهسرعت است قرار اساس این بر هستند. میدانها این جمله از ی

ش موافقت صورت در بالفاصله و شود انجام سرمایهگذارررسید، طرف اقتصادی و فنی پیشنهاد با ایران، نفت ملی کت
بود.خواهدبلندمدتنوعازیهارهمکااینکهشویمقراردادانعقادمرحلهواردپرومزگاکترشو

تفاهمنامه بر دال40افزون سرمایهگذارمیلیارد قرارداد هماکنون اخیر، امضاشده باری نفتی میدان هفت در ی
حدودرش را قراردادها این ارزش خجستهمهر که دارد وجود روسی متعدد گفته40کتهای و کرده اعالم دالر میلیارد

هستند. میدانها این جمله از کشور غرب منطقه در غرب پایدار و آبان میدانهای که دارند توجهی قابل پیشرفت است،
انر دیپلماسی همکاژتوسعه و اوجی،ری جواد برنامههای از یکی بهعنوان هرچند همسایه کشورهای با ایران یهای

کازو روزهای نخستین از سیزدهم دولت نفت شهریر اوایل در وی جمعری حاصل و گرفت قرار کار دستور در یورماه
ت عمان، قطر، تا روسیه از همسایه کشورهای با مختلف دستاوردهای راهبردی، سیاست آمراین حتی و یکایرکمنستان

همکا نوع میان این در اما بوده، همکارالتین سایر از متفاوت روسیه و ایران همگراییری رویکرد با که است یهایی
است.شدهدنبالسیزدهمدولتمنطقهای

تا مختلف ادوار در روسیه و ایران روابط انرراگرچه روابط به نگاه با است، بوده فرودهایی و فراز دارای همواره یژیخ
همکا و مناسبات توسعه و تقویت سیزدهم، دولت آمدن کار روی بدو از روسیه و سفررایران با روسیه با دوجانبه یهای

و اوجی، سالزجواد دیماه در مسکو به نفت اوجی1400یر جواد شد. ایرانی28آغاز رئیس بهعنوان پارسال، دیماه
مشت سفرکمیسیون شد؛ مسکو عازم روسیه و ایران میدانهایرک توسعه برای مهمی اسناد امضای به منتج که ی

فناو انتقال و پتروپاالیشگاه گاز، و ورنفت و شد جرأتزی «به کرد: اعالم مسکو در فشرده دیدارهای از پس نفت یر

نفتیاتحادشانا:|خبرخبرادامهادامه
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پربارت از یکی که آغارمیگویم شد.» حاصل داشتیم، انتظار آنچه از بیشتر بسیار و بود سفرها امروززین تا که قدرتمند ی
گا غنی ذخایر دارنده برتر کشور دو و داشته همکازتداوم قابهای بارها امروز تا مقطع آن از دنیا تصویرری به را هم ی

همکا نوع هر اگرچه میان این در برخوردارکشیدهاند. با روسها برخوردا32یری با ایران و درصدی18یردرصدی
و زمانی، مقطع این در درست گفت میتوان بود، همراه رقابتی شائبههای با این از پیش تا دنیا گاز برسهم گشتهرق

رو اگر شرگازو و غرب جغرافیایی گستره در گاز بازارهای تصاحب از صحبت مطری روسیه سوی از اینرق حاال بود؛ ح
تح با ایران مثل هم بسیارکشور و روبهروست انرریم عرصه در کشور این نقشهای ایفای از تغییرژی حال در جهان ی

است.غالبترآنبودنرقابتیوزنهبرکشور،دورفاقتیُبعدوبوده
تح کشور دو اتحاد سویی، موانعراز که میخورد رقم حالی در روسیه و ایران همکازیمی مسیر در تحریادی با یمریها

ش اینکه به توجه با این از پیش تا آنکه جمله از است؛ شده بزرمرتفع آمرکتهای و اروپایی سهامداران روس، یکاییرگ
ش با یا بزرداشته همکارکتهای آنها همکارگ نوع هر صورت در میکردند، تحری مشمول ایران، با میشدند.ری یمها

مط بانکی و مالی تبادالت بحث دیگر نمونهای تحردر به توجه با که بود موانعرح ایران، داشتزیم قرار آن مقابل یادی
مثالهای دیگزو همکاریاد مقصد به جدی شکلی به ایران که شری و روسیه با اماری بود، نشده تبدیل آن کتهای

تح مشمول کشور دو همکارامروز میتوانند تحریم کردن بیاثر با که بزنند رقم را باشدریهایی مثمر کشور دو برای یم،
است.دادهافزایشرایردالمیلیارد40گربزتفاهمنامهاینشدنقراردادتبدیلبهیرامیدواعواملاینمجموعهو

باشد، مؤثر ایران برای میتواند شدن قرارداد به تبدیل با تفاهمنامه این که همانقدر آنکه داشت، دور نظر از نباید آنچه
که باشیم داشته روسیه اقتصادی توسعه وزارت آمار این به نگاهی است کافی است. اهمیت حایز هم روسیه برای

سال در کشور این داخلی ناخالص تولید دارد انتظار کرده سرمایهگذا7.8ساالنه2022اعالم یابد. کاهش یردرصد
است ممکن ثابت داراییهای است19.4در ممکن خردهفروشی مالی گردش و یابد کاهش سال8.7درصد در درصد

نرجا دارد، انتظار وزارتخانه این یابد. کاهش بیکاری ازرخ به4ی گذشته، سال در و6.7درصد یابد افزایش درصد
جا سال در روسها تصرف قابل واقعی از6.8یردرآمد تورم میشود، پیشبینی یابد. کاهش سال8.4درصد در درصد

سال17به2021 در سرمایهگذا2022درصد مختلف ابعاد در تفاهم این پس روسیربرسد. طرف برای و... اشتغال ی،
بود.خواهدمؤثر

عمیقت در را روسیه و ایران دنیا، جدید نظم و بینالمللی شرایط تغییر اینکه است واضح دررآنچه راهبردی مناسبات ین
دارند.اذعانآنبهکارشناسانبرخیکهموضوعیداده؛قرارمختلفابعاد

استمثبتسیزدهمدولتیژانردیپلماسی
انر حقوق استاد مرادی، ارژحسن در تهران دانشگاه تفاهمنامهزی و روسیه و ایران روابط از خود دال40یابی یرمیلیارد

ش میان که شراخیر و ایران نفت ملی گارکت انرزکت دیپلماسی عملکرد میگوید: رسید، امضا به نفتژپروم وزارت ی
میدانم.مثبتراسیزدهمدولت

نشیبهای و فراز (ایران) ما با خود روابط در روسها اینکه به اشاره با دورهزوی در میکند: اشاره داشتهاند، یادی
ما مثل هم روسیه حاال که دلیل آن به هستیم. شاهد را روسیه و ایران روابط میان متفاوتی و جدید فصل کنونی،

برساند.اجرامرحلهبهراقرارداداینکهدادهراقولاینواستیمرتح
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انر حقوق اینژاستاد موضوعات از آنکه شد، منتشر که خوشی خبر میان، این در میدهد: ادامه تهران دانشگاه ی
دال40تفاهمنامه همکارمیلیارد درری، که دارد اهمیت رو آن از کشورما برای موضوع این بود. الانجی زمینه در ی

بهرهگی زمینه در مختلف کشورهای عملکرد به اینرنگاه به دنیا و همسایه کشورهای که میبینیم الانجی، توسعه و ی
پیشرفتهای و رفتهاند کامزسمت مسیر این در ما کشور که است حالی در این آوردهاند. بهدست هم عقبیادی اًل

کشورهای حتی که شرایطی در هم آن بود؛ امیدوار آن توسعه به و کرد جبران را آن میتوان تفاهمنامه، این با و مانده
شدهاند.تجهیزمسئلهاینبه...ویقارآفشاخمراکش،

تفاهمنامه این با است: معتقد دال40مرادی بتوانندرمیلیارد روسها اگر رسید، امضا به روسیه و ایران میان که ی
بز تحول به برسانند، ثمر به ما کشور در را الانجی توسعه رارموضوع ما چانهزنی قدرت میتواند که یافتهاند دست گی

ا ناآرامیهای از متأثر کنونی فضای در و دهد ارتقا جهان کل در بلکه منطقه، سطح در مسئلهونهتنها که روسیه و کراین
کا اروپا برای هم و ما برای هم است، رفته نشانه را اروپایی کشورهای برای گاز نیارکمبود صورت، این در باشد. یزگشا

شد.خواهدصادریزگامحمولههایوبودنخواهدهمگازلولهخطوطمختلفمسیرهاییرپیگیبه
مبادالت و رفت بورس در روبل که گذشت هم خوش خبر این از نباید ایران به پوتین سفر زمینه در میدهد: ادامه وی

باشد.یمیرتحمشکالتمرتفعکنندهآنموازاتبهوبهتردنیایبهیچهایردمیتواندکشورهایزار
انر حوزه کارشناس گفتژاین ادامه در دوی دست از هم را درخواست این مذکور، تفاهمنامه بهانه به میگوید: کارانرگو

زمستان تا امروز از میرود، دست از باد و ابر مثل فرصتها اینکه به توجه با که دارم اقتصادی بخش بهویژه دولت
انر دنیای در تا کنیم تجهیز را خودمان امروز از باید بنابراین نمانده، باقی ماه ازژچند باشیم. داشته گفتن برای حرفی ی،

ت جمله از موجود دسترس در مسیرهای و کرده استفاده خود توان تمام از که دارم تقاضا دردولتمردان را و... یابندرکیه
سا روانه اروپا مقصد به را کشور گاز داخلیزتا سرمایه به و کرده استفاده داخلی توانمند نیروهای از و کنیم تالش اگر یم.

باشیم.داشتهگفتنبراییادیزحرفهایجهان،گازعرصهدروآییمفائقمشکالتبرمیتوانیمکنیم،تکیه
مشعلهفتهنامهمنبع:

جوانیارآیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۶:۵۷-۰۱/۰۵/۱۷(نفتییرسرمایهگذابهتجارتبانکمبهمپاسخ

مشا خصوص در بانکها تفاهمنامه جزییات درباره تجارت بانک مدیرعامل آثار فیض اخالقی مالیرهادی تامین و کت
اینکه دلیل به کرد: اعالم تفاهمنامه این از وتجارت سهم درباره سکوت با و داد کلی پاسخ پتروپاالیشی پروژههای در
سود آثار نمیتوان است، اقدام و بررسی دست در پروژهها اقتصادی و فنی اطالعات اخذ و معرفی برای اولیه مذاکرات

کرد.اعالموبررسیحاضرحالدرراراآنیانزو
بور سازمان خدماتی و مالی گروه ناشران بر نظارت اداره به نامهای در آثار فیض اخالقی هادی بانک، دنیای گزارش به
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مشا خصوص در تفاهمنامهای آمده عمل به اصولی موافقت اساس بر کرد: اعالم بهادار اوراق دررسو مالی تامین و کت
ش از برخی و ملی توسعه صندوق بانکها، سایر همراهی با پتروپاالیشی مطرپروژههای ورکتهای اکتشاف زمینه در ح

است.گرفتهصورتگازونفتتولید
و فنی اطالعات اخذ و معرفی برای اولیه مذاکرات اینکه به عنایت با میافزاید: تجارت بانک مدیره هیات عضو این

و سود آثار است، اقدام دست در پیشنهادی پروژههای وزاقتصادی اخذ به منوط تجارت بانک بر آن تبعات و یان
پروژههاست.اینمالییرتوجیهپذیمطالعاتبررسی

سرمایهگذا دوران بودن بلندمدت دلیل به میکند: تاکید برداراو بهره و هری کلیری تاثیر برآورد رغم به پروژهها، از یک
ن بر آن اولیه تاثیرمثبت بانک، سهام ذاتی ارزش و آینده در وتجارت سهم هر سود رشد ورخ سود بر جازی سال یریان

داشت.نخواهدبانکاین
شفافسا شیوه ملتزاین بانک مدیرعامل آبادی دولت رضا این از پیش که میگیرد صورت حالی در تجارت بانک ی

مشا شفافساردرباره سلیمانی شهید پاالیشگاه و آزادگان نفتی میدان احداث در بانک این سهمزکت کرد: اعالم و ی
ط در بانک مشتراین میدان توسعه آزادگانرح نفت هم15.3ک سلیامانی شهید نفت پاالیشگاه احداث در و 5درصد

بود.خواهددرصد
بخوانیداینجاراملتبانکپاسخمتن

تبصره د بند اساس بودجه4بر اعتبا1401قانون مؤسسات و بانکها به منابعر، محل از میشود داده اجازه غیربانکی ی
واگذا از حاصل منابع جمله از طرخود از یک هر در مازاد داراییهای بزهح(پروژری تملکزگر)های طرحهای و یربنایی

بز و آزادراهی طرحهای نظیر سرمایهای ورداراییهای مالی تأمین قالب در تولیدی و صنعتی اصلی، راههای و گراهی
کنند.کترمشا)هح(پروژرطصندوقوکترشایجادوتملک

دوشنبه روز مفید اقتصاد گروه مدیرعامل عبداللهی، عبادهلل بانک، دنیای گزارش مردادما(به امضایهدهم آیین در (
مروارمشا پاالیشگاه و سلیمانی شهید پتروپاالیشگاه احداث و مالی تأمین پروژهرکتنامه در اینکه بیان با مکران ید
برایرمروا مکران و1500ید مستقیم بهصورت اشتغالزایی4نفر تجهیزات ساخت در غیرمستقیم بهصورت نیز نفر هزار

گفت: است، ملت،30شده بانک به مربوط پروژه این سهام از تجارت،10درصد بانک به مربوط بانک10درصد درصد
است.مفیداقتصادگروهبهمتعلقدرصد50وپارسیان

برنامه معاون فالحتیان هوشنگ که است حالی در وزیراین شهیدسلیمانیزی پتروپاالیشگاه احداث به اشاره با نفت یر
روزانه ظرفیت شد300با مقرر کرد:: اظهار فارس خلیج ستاره پاالیشگاه مجاورت در سنگین نفتخام بشکه هزار

انر تدبیر اقتصادی هلدینگ خلیجفارس، سرمایهگذاژهلدینگ هلدینگ هلدینگری، و ملی بانک هلدینگ اهداف، ی
کا رفاه هربانک ه15کدامرگران تجارت بانک و ملت بانک و در7.5کدامردرصد را پتروپاالیشگاه این سهام درصد

است.شدهتعییندرصد10پروژهایندرهمنفتیفرآوردههایوپخشوپاالیشملیکترشسهموبگیرنداختیار
مشا تفاهمنامه گذشته هفته است ظرفیترگفتنی با سلیمانی» قاسم «شهید پتروپاالیشگاه ساخت مالی تأمین و کت

روزانه «مروا300پاالیش پاالیشگاه و سنگین خام نفت بشکه روزانهرهزار پاالیش ظرفیت با مکران» بشکه300ید هزار
شد.امضایررئیسجمهوحضورباامروزفوقسنگینوسنگینخامنفت
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/۰۱/۰۵(استیمرتحبامبارزهبرایدفاعیابزارپتروپاالیشگاههاساختاسالمی:شورایمجلسیژانرکمیسیونعضو
۱۸-۰۸:۱۶(

انر کمیسیون تحژعضو با مبارزه برای دفاعی ابزارهای از یکی را پتروپاالیشگاهها ساخت اسالمی شورای مجلس هدایتری گفت: و دانست یم
میشود.محققملیاقتصادپروژههایدریرسرمایهگذاباتولیدسمتبهنقدینگیها

گفت در بیگینژاد خوبیوهادی بسیار دفاعی ابزار پتروپاالیشگاه و پاالیشگاه ساخت اینکه بیان با شانا، خبرنگار با گو
تح با مبارزه پاالیشگاهساربرای گفت: است، شدهزیم پتروشیمی محصوالت تولید و پاییندستی صنایع توسعه سبب ی

میکند.کمکیزارمنابعتقویتبهو
ب و بوده سودآور پتروپاالیشگاهها بهویژه گاز و نفت پروژههای احداث اینکه به اشاره با دارند،روی خوبی سرمایه گشت

جل پتروپاالیشگاهها، و پاالیشگاهها احداث ایجادرگیوافزود: ارزش، با فرآوردههای به آن تبدیل خام، نفت فروش از ی
تح کردن بیاثر اشتغال، کشور، برای اقتصادی اررارزش درآمد افزایش مشتزیمها، تنوع به رسیدن پیری، در را و... ی

داشت.خواهد
انر کمیسیون عضو تصژاین اسالمی شورای مجلس راهانداری کرد: مزیح بر افزون پتروپاالیشگاهها ایجاد و یتهاییزی

میشود.نیزپاالیشصنعتبهخصوصیبخشورودتسهیلسببداردکه
با شک بدون اشتغالزایی و ملی پول ارزش رفتن باال تولید، سمت به نقدینگی هدایت کرد: اظهار بیگینژاد

میشود.محققملیاقتصادپروژههایدریرسرمایهگذا
مشا تفاهمنامه شانا، گزارش پاالیشربه ظرفیت با سلیمانی» قاسم «شهید پتروپاالیشگاه ساخت مالی تأمین و کت

«مروا300روزانه پاالیشگاه و سنگین خام نفت بشکه روزانهرهزار پاالیش ظرفیت با مکران» نفت300ید بشکه هزار
شد.امضایررئیسجمهوحضوردر)همردادمادهم(دوشنبهروزسنگینفوقوسنگینخام

)۱۶:۰۱-۰۱/۰۵/۱۷(حسینیعاشورایوتاسوعاتعطیالتایامدرقممنطقهمطلوبسوخترسانی

مجاو به مطلوب رسانی سوخت منظور زائربه و کرین ورین مدیرعملیات، با اندیشی هم جلسه (س) معصومه فاطمه حضرت اهلبیت یمه
شد.گزارربقممنطقهنفتیهایفرآوردهپخشملیکترشدرمسئولین

خب پایگاه گزارش شربه عمومی روابط از نقل به قم دیدار تحلیلی جعفرری قم، منطقه نفتی فراوردههای پخش ملی کت
شرساال عملیات مدیر نسب سری ایام تسلیت با ایران، نفتی های فرآورده پخش ملی شهیدانرگواوکت ساالر و سید ی

ش مسئولین وقفه بی تالشهای از (ع) حسین اباعبداهلل کارحضرت و مدیران همچنین و مجارکت تقدیررکنان عرضه ی
ار مطلوب را تابستان فصل در رسانی سوخت و نمود تشکر همکازو و تعامل با گفت: ادامه در و کرد مثبتریابی ی

باشیم.داشتهکشوردرمطلوبیرسانیسوختتوانستیمتابستانفصلدرمنطقهمسئولینوعرضهیرمجامدیران
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حصی رضا محمد جلسه این ادامه راهبردر و تمشیت مسئول کاری کرد: اعالم قم منطقه شری نظارتی متشکلرگروه کت
کنت عمومی، روابط واحدهای کارشناسان مراز ،ناحیه نظارت جایگاههایزکرل تمامی صنعتی، سرویسهای و حراست ی،

قرارمیدهند.دقیقپایشوبازدیدمستمرموردبصورترااستانسوختعرضه
دارای قم استان است ذکر به شامل83الزم ، جی ان سی و مایع سوخت عرضه سوخت63نقطه عرضه جایگاه باب

منظوره، دو و با20تک شده انجام های هماهنگی و تعامالت طبق که باشد می منظوره تک جی ان سی جایگاه
است.سوخترسانیمشغولفعال،صورتبهآنهاتمامیخصوص،ایندرمستمرنظارتوهاجایگاهمدیران

یزساذخیرهمطلوب؛رسانیسوختجهتوبویراحمدکهگیلویهمنطقهنفتیهایفرآوردهپخشملیکترشکاملآمادگی
)۱۸:۵۵-۰۱/۰۵/۱۵(شدهانجامنیازموردفرآورده

استاندا بازرسی کل شرمدیر مدیر همراه به ازری منطقه ازهمکاران جمعی و وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
کردند.بازدیداستانکارخانجاتوعمرانی،صنایعهایپروژهسوخترسانیوضعیت

ش کامل آمادگی مطلوب؛ر» رسانی سوخت جهت وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
شدهانجامنیازموردفرآوردهیزساذخیره

استاندا بازرسی کل شرمدیر مدیر همراه به جمعیری و وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
کردند.بازدیداستانکارخانجاتوعمرانی،صنایعهایپروژهسوخترسانیوضعیتازمنطقهازهمکاران

ش مدیر خشایی، سوخترسانیرساالر کامل آمادگی از وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های فرآورده پخش ملی کت
کشورهای ،ملی،فشار ای منطقه های حساسیت به :باتوجه گفت و خبرداد عمرانی های وپروژه صنایع به مطلوب

تح و انقالب بهرضد مردم سفره و اقتصاد چرخه تا نمائیم کمک ماها همه بایست می االمکان ،حتی فراوان های یم
گردد.متصلکشورداخلهایظرفیتوامکانات

ت با اینکه به اشاره با روووی شبانه تالش وبا متعال خداوند به مردمزکل رضایت جلب مسیر در باید مسئوالن، همه ی
آسیب کاهش شاهد میتوان پایدار، آبادانی و توسعه مسیر در آنان مشکالت نمودن برطرف با افزود: برداشت، گام

باشیم.هایمرتحتمامیمقابلدریرپذی
تص پلرخشایی نوعی به و مناسب وهوایی آب شرایط دارای وبویراحمد کهگیلویه استان اینکه به توجه کرد:با یح

برنامه با است کشور جنوب به شمال کلیدور و صنایع،معادنزیرارتباطی نیاز مورد سوخت شده، انجام وتمهیدات ها ی
ج در وقفه بدون عمرانی ادوات و آالت ماشین وتمامی سار،کارخانجات ذخیره و استفادهزیان جهت نیاز مورد فرآورده ی

است.گردیدهانجام
ش همکاران و ندارد وجود زمینه این در کمبودی و نگرانی گونه هیچ خوشبختانه شد: یادآور فرآوردهروی پخش ملی کت

مرتبط و متولی سازمانهای تایید مورد سوخت ارسال برای را خود توان همه وبویراحمد کهگیلویه منطقه نفتی های

حسینیایعاشوروتاسوعاتعطیالتایامدرقممنطقهمطلوبسانیسوخترقم:دیدار|خبرخبرادامهادامه
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داشت.خواهند
مدیرش استانداریفی، بازرسی همکارکل از تشکر با طری کامل اجرای در متولی سازمانهای توری الکترونیکیزح یع

تو همچنین و واقعی کنندگان مصرف نفتی،شناسایی های سهمیهزفرآورده برآورد کرد:اگر نشان خاطر سوخت، بهینه یع
خا عرضه شود،موضوع انجام دقت وبا ،بدرستی مرتبط ی سازمانها و متولیان توسط نفتی فرآورده ازرمتقاضیان ج

میشود.منتفینفتیهایفرآوردهقاچاقوشبکه
که است ملی های سرمایه از صیانت و عمومی منافع از حفاظت واقعی، کنندگان مصرف سوخت تامین گفت: وی

سا فرهنگ زمینه پیشگیزدراین و دستوری در آن با مبارزه و قاچاق از توری نحوه از قرارداردو وزکار رسانی سوخت یع
یم.رداکاملرضایتاستانپخشملیکترشعملکرد

شدهانجامنیازدموردهفرآوریسازهذخیرنیوز:کار|خبرخبرادامهادامه
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