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)۱۴:۲۰-۰۱/۰۶/۱۴(استنشدهاجراییالبرزدرهنوزینزبنفروشسقفحرط

ش عمومی روابط مدیر محدودیترایسنا/البرز اعمال به اشاره با البرز نفتی فرآوردههای پخش ملی سوختگی30کت مرحله هر در ی،رلیتر
شه بین خودروهای اینکه به توجه با کزیرگفت: بین تعدادریادی میزبان روز هر البرز و هستند تردد در تهران و عبوزج خودروهای از یریادی

است.نشدهگرفتهاستانایندرحرطاینشدناجراییبرمبنیتصمیمیهنوزاست،استانهاسایراز

گفت در قلندرزاده طوفهیمه اینکه به اشاره با ایسنا با تورگو منطقهای بنزح نشدهزیع اجرایی البرز در جایگاهها در ین
ط این کرد: اظهار کنتراست، هدف با جلرح و بیرویه مصرف خارگیول انحراف از بهری سوخت قاچاق و شبکه از ج

است.شدهاجراییشهرهاازبرخیدرهمسایهکشورهای
ط این اساس بر داد: ادامه سوختگیروی از مرحله هر در سوخت، جایگاههای به مراجعه با رانندگان فقطرح ی

کنند.یرسوختگیلیتر30میتوانند
شه بین خودروهای اینکه به توجه با داد: توضیح کزیروی بین میزبانریادی روز هر البرز و هستند تردد در تهران و ج

عبوزتعداد خودروهای از طریادی این شدن اجرایی بر مبنی تصمیمی هنوز است، استانها سایر از استانری این در ح
است.نشدهگرفته

ط این باشد قرار اگر حتی کرد: اظهار دررقلندرزاده نه هم آن سوخت جایگاه چند در اول مرحله در شود، اجرایی ح
شد.خواهداجراییپایلوتصورتبهآناطرافبلکهاستانیزکرمهسته

ش عمومی روابط دیگرمدیر بخش در البرز نفتی فرآوردههای پخش ملی افزایشرکت به خود صحبتهای از 212ی
بن مصرف میزان ابتدایزدرصدی از گفت: و داد خبر قبل سال مشابه مدت با مقایسه در مردادماه پایان تا سوپر ین

جا مردادماه،رسال پایان تا از366میلیون15ی بیش گذشته سال مشابه مدت به نسبت که است بوده لیتر 10هزار
است.داشتهافزایشلیترمیلیون
پیامانتهای
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)۱۴:۴۷-۰۱/۰۶/۱۴(بودزاهداندروانتبار31اختیاردرسوختکارتهزار13زاهدان:فرماندار

م زاهدان فرماندار ایرنا- متخلفترزاهدان- از سکو یک تامین شورای مصوبه براساس گفت: بلوچستان و سیستان استان سوخترکز جایگاه ین
است.باروانتدستگاه31اختیاردرسوختکارتهزار13شدمشخصکهگرفترقراپایشموردزاهدان

و سوخت های کارت مشکل به رسانه اصحاب با نشست در دوشنبه روز نخعی ابوذرمهدی ایرنا، خبرنگار گزارش به
شده مردم نارضایتی باعث مشکل این داشت: اظهار و کرد اشاره جایگاهها برخی مقابل در طوالنی های صف ایجاد

مرز و نشده داده شهر این برای جدید جایگاه احداث مجوز ها سال افرادزیرا برخی استفاده سوء و استان این بودن ی
است.زدهدامنموضوعاینبهنیزسوختهایکارتاز

ت متخلف از سکو یک تامین، شورای مصوبه براساس و راستا این در افزود: قرارروی پایش مورد زاهدان در جایگاه ین
شد مشخص آمده بعمل های بررسی با که دست12گرفت در سوخت کارت اقدامات31هزار با که است بار وانت

شد.ارائهسوختقاچاقبامقابلهبرایراهکارچندینگرفتهصورت
حدود از تخلف های پرونده کرد: خاطرنشان زاهدان46تا14نخعی در سوخت متخلف های جایگاه برای تومان میلیارد

است.شدهیدخلعمتخلفدارجایگاهوتشکیل
از بعد شدیم موفق و انجام دپوها و سوخت کشفیات زمینه در خوبی رشد همچنین کرد: بیان ایجاد27وی مجوز سال

هستند.قانونیمراحلطیحالدرکهکردهاخذراجایگاهچهار
بخش باید و کرده منع جایگاه ساخت از را دولت قانونگذار نیز جی ان سی جایگاه احداث برای گفت: زاهدان فرماندار
- دولتی های سازمان و نشده وارد خصوصی بخش متاسفانه استان این در که کند ورود زمینه این در خصوصی

کرد.خواهندمداخلهیرشهردامانندخصوصی
گفت: شهر این در ننشینی حاشیه معضل به اشاره با زاهدان تشکیل44فرماندار حاشیهنشینی را زاهدان شهر درصد

با زمین تامین زمینه در متاسفانه که حالی در دارد ادامه شهر این به مهاجرت سیل همچنان وجود این با و داده
است.روبرویادیزمحدودیت

بیشت افزود: نروی شهرین جمعیت رشد رشدرخ موجب گذشته در مساله همین که دارد اختصاص زاهدان به کشور ی
خوا نرزمین شده انجام گسترده اقدامات با اکنون اما بود شده خواری زمین رشد کاهشرخ شدت به زاهدان در ی

است.یافته
ساختا اتفاقات گذشته یکسال در گفت: بلوچستانرنخعی و سیستان بویژه و کشور نظام در خوبی سیستمری و داده خ

پرتحرمدی بسیار آنان های کارشکنی و دشمنان دشمنی علیرغم دولت جدید ساختاریتی تصمیمات در مصمم و یرک
است.

انجام ساختار اصالح اقتصادی حوزه در باید شده آسیب دچار گذشته در کشور اینکه دلیل به افزود: زاهدان فرماندار
است.گسترشدرحالودادهانجامراخوبیاقداماتزمینهایندرسیزدهمدولتکهشدمی

و داده قرار توجه مورد را بود محروم های استان به عملی توجه که خود های وعده از یکی دولت این کرد: بیان وی
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گرفته نظر در ویژه صورت به را بلوچستان و سیستان مانند محروم اینزمناطق برای تنها استان این محرومیت یرا
برد.خواهندرنجمحرومیتاینازکشورهمهبلکهنیستمنطقه

بلوچستان و سیستان توسعه رویکرد شد باعث استان این به گذشته سال در دولت هیات سفر دومین داد: ادامه وی
تز اینک هم و است انجام حال در خوبی اتفاقات و کند بزرتغییر حوزه در خوبی اعتبار تاریق و گرفته صورت ها گراه

شد.خواهدانجامخوبیاقداماتزاهداناستحفاظیحوزهدرسالپایان
حال در جهشی نهضت صورت به خوشبختانه که است مناسب و خوب راه توسعه؛ الفبای و ستون اولین گفت: نخعی

باشد.میانجام
ت پرچالش از یکی بلوچستان و سیستان افزود: و کرد اشاره آب موضوع به آبروی بحث در کشور های استان ین

تو نظام در و است همسایه کشور بدعهدی دلیل مختصزبه آبرسانی جهاد تدوین با که بودیم مشکالتی دچار نیز یع
شه76زاهدان در و داشت نخواهند آب مشکل سال پایان تا شدند می آبرسانی سیار و سقایی شکل به که کرروستایی

کشو شاخص متوسط به کم کم و افتاد خواهد آبرسانی زمینه در خوبی اتفاقات نیز زاهدان جدید میرهای نزدیک ی
شویم.

رتبه بلوچستان و سیستان مسکن، تامین برای دولت شعار به توجه با مسکن حوزه در داشت: اظهار زاهدان فرماندار
ط این در را کشور بسیاریک در که درحالیست این و کرده کسب ورح اند نکرده تامین را زمین هنوز ها استان از ی

شود2حدود می داده تحویل استان این در سال پایان تا واحد وظایفزهزار از یکی مردم برای ارزان مسکن تامین یرا
است.دولت

جوانان برای را قیمت ارزان تسهیالت و کار و کسب فضای که است اشتغال ایجاد دولت دیگر جدی شعار گفت: وی
سالجا در و کند و2یرفراهم ایجاد500هزار زمینه در کشور چهارم رتبه استان این و شده ایجاد زاهدان در شغل

است.کردهکسبرااشتغال
شه گاز گفت: نیز بلوچستان و سیستان به گازرسانی زمینه در ورنخعی بود استان این جدی مطالبه و خواسته یک ی

سال فرماندا95در سوی از اجرایی مدل یک و رسید زاهدان به گاز انتقال موضوعرپروژه اگر که شد پیشنهاد زاهدان ی
همجوار روستاهای به گاز شبکه توسعه نوبت اینک هم و رسید می اتمام به گازرسانی اینها از زودتر آمد نمی پیش کرونا

است.رسیدهزاهدان
بهت از یکی آباد نصرت افزود: زمینهروی این در باید و کرده ایجاد را خوبی اشتغال که است کشور معدنی های پهنه ین

شوند.تقویتویزانداراهمنطقهایندرمعادنتاهستیمحمایتآمادهوبردبهرهخصوصیبخشسرمایهاز
گذا سرمایه برای گذار سرمایه جذب کرد: خاطرنشان زاهدان بطورفرماندار بوده همراه موفقیت با معدن حوزه در یکهری

لحاظ به امیدوازامروز و ندارد وجود منطقه این در جدید گذار سرمایه جذب امکان بهریرساختی معدن حوزه در یم
ب25 باید که برسیم ثابت اشتغال پسترهزار مجوز و شود تقویت و تامین آباد نصرت بخش سفر63ق در کیلوولت

شد.خواهدیزانداراهبزودیوشدهاخذیرجمهویاستر
صنعتی، ناحیه ایجاد صورت در و گیرد قرار توجه مورد آباد نصرت منطقه در باید گازرسانی و زمین توسعه کرد: بیان وی

شود.میشدنشهرستانآمادهآبادنصرت

بوداهدانزدروانتبار31اختیاردرسوختتکارارهز13اهدان:زماندارفرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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کو در آباد نصرت مشابه شده مقرر گفت: محورنخعی با نیز کشاوررین برایزیت انگیزه تا گیرد صورت اقداماتی ی
یابد.افزایشپستهکشتباغاتتوسعه

گذشته سال افزود: دیگ2وی و غرب در یکی که شده بینی پیش زاهدان برای دیگر صنعتی حرمکرناحیه منطقه در ی
شه استعداد عظیمیربا تحول شاهد آینده در و ایجاد صنعتی حوزه در خوبی توافقات که شد خواهد ایجاد صنعتی ک

بود.خواهیماشتغالوکاروکسبحوزهدر
دیگ مهم موضوع تولید موانع رفع داد: ادامه زاهدان بنگاهرفرماندار از خوبی حمایت باید قانونگذار و قانون که است ی

کا کارهای و ندارد را ای کارخانه تعطیلی حق بانکی هیچ موضوع این براساس و باشند داشته رفعری و تسهیل گروه
است.پیشرویحالدریربیشتقدرتباامسالتولیدموانع

بطو شد خواهد حمایت تولیدی محصوالت و تعطیلی حال در های کارخانه از گفت: استاندارروی تاکید اساس بر یکه
کنند.تامینوتهیهاستانداخلتولیداتازراخودمایحتاجبایدخصوصیبخشواجراییدستگاههایتمامی

مشکل تولید موانع رفع در افزود: با11نخعی تولید چرخه به و برطرف تصمیماتی اخذ با زاهدان در تولیدی گشتند.زواحد
داشت: اظهار م70وی زمینه در استان نیاز اینردرصد و شد می فراهم کشور های استان سایر از وارداتی صورت به غ

بود ضعف نقطه یک اززموضوع بیش مرغدا20یرا مجوز قرسال اینک هم و شد نمی صادر استان این برای بهری یب
کنیم.صادرغرمهمجوارهایاستانبهتوانیممیاینصورتدرکهاستاقدامدستدرزاهداندریرمرغداواحد30

دولت هفته در امسال داد: ادامه با71وی مختلف پروژه289پروژه این که شد افتتاح زاهدان در اعتبار تومان میلیارد
است.گرفتهقراریربردابهرهمورداستاننداراییتملکاعتباراتمحلازها

آیندهاقتصادیرخبپایگاهخبرنگاران/باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۴:۵۱-۰۱/۰۶/۱۴(شدینزبنوارداتمانعجیانسیتوسعهنفتی؛هایفرآوردهپخشملیکترشمدیرعامل

ش روزانهرمدیرعامل گفت: نفتی های فرآورده پخش ملی معادل23.5کت جی ان سی مترمکعب بن23.5میلیون لیتر کشورزمیلیون در ین
.شدیممیینزبنکنندهواردنبود،صنعتایناگرکهشودمیمصرف

خب خبرنگار با اختصاصی گوی و گفت در نژادعلی اکبر علی مصرفرگزارآقای ترددها، افزایش با گفت: صداوسیما ی
ترتیب،زبن به پارسال به نسبت گازوئیل و سهم11.3و24ین افزایش با و است یافته افزایش سبدCNGدرصد در

.شدینزبنوارداتازمانعتوانمیسوخت،
بن خودروهای تبدیل سامانه در کنندگان نام ثبت افزود: دزوی به مخاوینی نصب مراکز به هنوز که سوز CNGنزگانه

کنند.مراجعهمراکزاینبهخودخودروهایکردنسوزگانهودبرایتریعرسنکردند،مراجعهخودروهاروی
ش گفت: ادامه در مسئول مقام جیراین ان سی عرضه های جایگاه ایجاد برای نفتی، های فرآورده پخش ملی کت

بوداهدانزدروانتبار31اختیاردرسوختتکارارهز13اهدان:زماندارفرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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حدود ارزش با رایگان تجهیزات شده، انجام آن به گازرسانی اخیرا که بلوچستان و سیستان استان میلیارد14تا13در
.دهدمیقرارگذارانسرمایهاختیاردرتومان،

بازارتحلیلیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۴:۵۲-۰۱/۰۶/۱۴(مییابدافزایش14تبصرهبودجهیرکسکرونا/شیوعمهارباکشورینزبنصادراتعصرازگذر

بن مصرف افزایش و کرونا شیوع بنزکاهش صادرات که است شده موجب درآمدهایزین تحقق در جدی تردیدی و یافته کاهش ایران ین
شود.ایجادبودجهقانون14تبصره

خب اقتصادی خبرنگار گزارش بنرگزاربه تولید حداکثرشدن با فارس، سالزی در فارس خلیج ستاره پاالیشگاه و97ین
شد.فراهم98سالازصادراتامکانوشدهمثبتینزبنروزانهترازین،زبنقیمتافزایشالبته

سال در کرونا از ناشی داخلی تقاضای کاهش آن بر تا99عالوه شد حدودرموجب روزانه صادرات لیتر25کورد میلیون
است.شدهمنفیکشورینزبنتأمینترازیجرتدبهاخیرسال1طیکرونامحدودیتهایرفعبااماشود،ثبتینزبن

رسیدروزدرلیترمیلیون100کانالبهینزبن*مصرف
بن روزانه مصرف تازمیانگین به98آبان23ین اث100نزدیک کوتاه دوره یک از پس و لیتر سیاسترگذارمیلیون ی

کانال به مجددا کرونا، از ناشی تقاضای کاهش همچنین و قیمت با100افزایش لیتر ادامهزمیلیون با است. گشته
بن صادرات فرصت میرسد نظر به موجود تح(ینزشرایط شرایط نفردر صادرات کستیم جبران و محدودر) منابع ی

).1(تصویراستبودهساله3دورهیکبه
1تصویر

دوازدهمدولتپایانیماهه6درفارسخلیجستارهینزبنتولیددرصدی11*کاهش
بن تولید رشد طیزبرخالف کشور پاالیشگاههای سایر در بن3ین تولید اخیر، بازسال فارس خلیج ستاره پاالیشگاه ین

حدود حدود11کاهش سهم به توجه با کاهش این است. شده مواجه بن40درصد تولید در پاالیشگاه این ینزدرصدی
است.بودهکشورینزبنتولیدمجموعکاهشدرمهمیعاملکشور،

بن تولید بنزکاهش قیمت مقایسه است. شده جبران پاالیشگاه این در نفتا تولید افزایش با سالزین، در نفتا و ین
میزان1400 به نفتا قیمت بودن پایینتر از نشان احتماال6.5، را غیراقتصادی تصمیم این دلیل دارد؛ بازه این طی درصد
).2(تصویرکردجستجوپخش)وپاالیشکترش(دولتباهاپاالیشگاهمعیوبمالیرابطهدرباید

2تصویر
14تبصرهبودجهیرکسدرصدی600افزایشاحتمال*

ش بودجه صادراتی، و داخل فروش درآمدهای شامل نفتی فرآوردههای مصارف و ورمنابع پخش و پاالیش کت
سهم ش14.5همچنین تبصرهردرصد جداول در همگی نفت، داخلی فروش از نفت ملی ذکر14کت سنواتی بودجههای

شدینبنزداتوارمانعجیانسیتوسعهسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۴۰۱/۰۶/۱۵ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

http://www.newswire.ir/MIZDXAFT


میشود.
بودجه حدود1401پیشبینی درآمد تحقق فرض دال12با (بنرمیلیارد فرآورده صادرات از وزی کوره نفت گازوئیل، ین،

داشت.یرکسدالرمیلیارد1حدودبحرانبروزازقبلخوداولیهحالتدرحتی...)
بن صادرات اخیر ماههای طی داخلی باالی مصرف دلیل به که فعلی شرایط اینزدر است، بوده ناچیز گازوئیل و ین

)3(تصویریافتخواهدافزایشدالرمیلیارد7بهوشدهترعمیقیزناترا
3تصویر

سولوشن)مطالعاتکزرممنبع:(
پیام/انتهای

یژانرنبضاکونومیست،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۲۰:۱۷-۰۱/۰۶/۱۴(میشودتشکیلپتروشیمیوپاالیشکترمجلس|شجدیدحرط

انر کمیسیون طژعضو جزئیات و کلیات تصویب از مجلس شری تشکیل اینرح گفت: و داد خبر کمیسیون این در پتروشیمی و پاالیش کت
گرفت.خواهدقرارعلنیجلسهکاردستوردرحرط

انر کمیسیون عضو بیگینژاد گفتژهادی در اسالمی شورای مجلس خبوی پارلمانی خبرنگار با اشارهرگزارگو با تسنیم، ی
ط شربه تشکیل طرح جزئیات و کلیات کرد: اظهار پتروشیمی، و پاالیش شرکت تشکیل پتروشیمیرح و پاالیش کت

انر کمسیون طژدر و رسیده تصویب به مجلس شدهری مجلس رئیسه هیئت تقدیم علنی جلسه در بررسی جهت ح
است.

ط اینکه به توجه با افزود: دستوروی در آینده ماه چند ظرف احتماال شده، وصول اعالم عادی صورت به جلسهرح کار
گرفت.خواهدقرارعلنی

انر کمیسیون طژعضو شدن اجرایی و تصویب اینکه بیان با مجلس شری تشکیل مانعرح پتروشیمی و پاالیش کت
ش صورتیکه در گفت: شد، خواهد نفت خامفروشی نگاهراز نفت، به نگاه شود تشکیل پتروشیمی و پاالیش ملی کت

میشود.افزودهارزشزنجیره
سپ صنعت این در موفق کشورهای که است نگاهی نفت به پتروشیمی نگاه کرد: تاکید اماربیگینژاد کردهاند ی

یم.رندانفتوزارتودولتیمسئوالنمیاندررارویکرداینمامتاسفانه
ط این تدوین از ما هدف اینکه بر تاکید با گفت:روی است، ارزش با فراوردههای تولید و نفت درباره رویکرد تغییر ح

ط کنیم،راین آغاز نفت از را ارزش زنجیره باید واقع در است، فروشی خام و نفت به نسبت نگاه این تغییر دنبال به ح
شود.تولیدثروتکشوربرایتا

انر کمیسیون بنژعضو آنها و میدهیم پاالیشگاهها به را نفت ما حاضر حال در کرد: بیان سفیدزی نفت ، گازوئیل ین،

مییابدایشافز14هتبصربودجهیکسرکرونا/شیوعمهارباکشورینبنزاتصادرعصرازگذرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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این بر عالوه کرد؛ تولید باال افزوده ارزش با فراوردههای خام نفت از میتوان که حالیست در این میکنند تولید ... و
میکنند.تولیدارزشبافراوردههایآنهاازپتروشیمیهادرومیکنندیزجداساهمراتولیدیگازکیباترتآنها

ط این براساس ما گفت: مجلس در مالیر شکسترنماینده واحدهای به را تولیدی گاز و نفت که هستیم این دنبال به ح
کرد.استفادهآنهاازپتروشیمیبخشدربتوانکهکنیمتولیدفراوردههاییویمرببکاتالیستیوحرارتی
پیام/انتهای

)۲۰:۱۸-۰۱/۰۶/۱۴(خرمشهرورودیدرسیاررسانسوختاستقرارآبادان/درزائرانبهسوختعرضهبرایجایگاه74آمادگی

ش مدیر - ایرنا - جهترآبادان آبادان منطقه سوخت عرضه های جایگاه کامل آمادگی از آبادان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
داد.خبرحسینیاربعینزائراننقلیهوسایلبهمطلوبرسانیسوخت

ش عمومی روابط از ایرنا گزارش افزود:ربه دوشنبه روز بنیسعید محمد آبادان، منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
به ماهشهر و آبادان به اهواز خرمشهر، به اهواز مواصالتی محور سه از مختلف های استان از حسینی اربعین زائران

کنند.میترددشلمچهمرزبهیمتزعجهتآبادان
سوخت عرضه های جایگاه در حسینی اربعین زوار نقلیه وسایل به رسانی سوخت کیفیت افزایش منظور به گفت: وی

کا بازرمنطقه، مهندسی، خدمات سوخت هوشمند سامانه واحدهای از باتجربه کارشناسان از متشکل گانی،رگروهی
کیفیت،رکنت تعHSEل مواصالتی محورهای در نظر مورد های جایگاه به عمومی روابط نحوهر، بر و اعزام شده یف

.داشتخواهندویژهنظارتهاجایگاهاینرسانیخدماتوعملکرد
، مسجد قبیل از امکاناتی دارای ماهشهر به آبادان اتوبان ابتدای در مستقر رفاهی خدماتی گفت:مجتمع ادامه وی

و آپاراتی روغنی، تعویض کارواش، رستوران، جداگانه، حمام و بهداشتی های سرویس آماده2زائرسرا، ، مغازه باب
است.حسینیاربعینزواربهرسانیخدماتوپذیرایی

دارای آبادان منطقه : کرد اضافه سعید بن54بنی سوخت عرضه وزجایگاه نفتگاز و سوخت20ین عرضه جایگاه باب
دارند.عهدهبهرارسانیسوختوظیفهکهاستجیانسی

خرمشهرشهرستانورودیدرحسینیاربعینزوارمسیردرسوختعرضهسیارجایگاهاستقرار
ش اباعبداهللرمدیر حضرت زوار حال رفاه منظور به افزود: همچنین آبادان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

ورودی در سوخت عرضه سیار جایگاه رسان، خدمات و نقلیه وسایل به رسانی سوخت امر در تسهیل و (ع) الحسین
است.شدهمستقرخرمشهرشهرستان

ظرفیت با سوخت عرضه سیار جایگاه : گفت سعید آماده28بنی نازله دو دیسپنسر دستگاه یک دارای لیتر، هزار
م به رسان خدمات های کامیون همچنین و زوار حامل های ها،کاروان اتوبوس به رسانی دروسوخت مستقر های کب

.استشلمچهمرز

میشودتشکیلپتروشیمیوالیشپاکتمجلس|شرجدیدحطرتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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بار کاهش بر اینکه ضمن خرمشهر شهرستان ورودی در سوخت عرضه سیار جایگاه استقرار : داشت اظهار ادامه در وی
است.شدهشلمچهمرزبهزوارانتقالدرتسهیلموجباست،مؤثرشهرداخلدرترافیک
ش روزهایرمدیر و حسینی اربعین مراسم پایان تا جایگاه این : افزود آبادان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

.است(ع)الحسیناباعبداهللحضرتزوارنقلیهوسایلبهرسانیسوختآمادهصفرماهآخر
شادگان و هندیجان امیدیه، خرمشهر، ماهشهر، شزآبادان، قرارریرنظر آبادان منطقه نفتی های فرآورده پخش کت

دارند.

قلمناپرس،قمخوزنا،آینده،اقتصادیرخبپایگاهتسنیم/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۸:۴۴-۰۱/۰۶/۱۵(استفشردهطبیعیگازاردبیلدرخودروهاسوختدرصد34بهنزدیک

ش مدیر بهرایسنا/اردبیل نزدیک گفت: اردبیل استان نفتی فرآوردههای پخش ملی فشرده34کت طبیعی گاز به خودروها سوخت درصد
دارد.اختصاص

مدنی دررشه14سیدحجت پاک سوخت عنوان به فشرده طبیعی گاز مصرف کرد: اظهار خبرنگاران جمع در روز155یور
سالجا از ازرگذشته بیش استان، در قبل102ی سال مشابه مدت با قیاس در که بوده مکعب متر درصد2.6میلیون

است.داشتهرشد
سوخت سبد در طبیعی گاز سهم شده تالش گفت: و شد یادآور را کشور در فشرده طبیعی گاز تولید ظرفیتهای وی

از استفاده با اردبیل استان در و یابد بر69افزایش بالغ روزانه میانگین طور به سیانجی، جایگاه متر661باب هزار
است.شدهعرضهگازسوزخودروهایبهشده،یادزمانیبازهدرفشردهطبیعیگازمکعب

طرش اجرای آغاز زمان از که بود کرده اعالم گذشته ماه در اردبیل استان نفتی فرآوردههای پخش ملی رایگانرکت ح
است.شدهسوزگانهدواستانسطحدرخودرو900وهزارسهازبیشعمومی،خودروهایکردنسوزگانهود

پیامانتهای

)۰۹:۰۳-۰۱/۰۶/۱۵(سمناناستاندرسوختلیترمیلیونیکروزانهیعزتو

ش توررئیس استان این در سوخت لیتر میلیون یک روزانه : سمنان استان نفتی فرآوردههای پخش ملی دوزکت تا میزان این و شود می یع
.استافزایشقابلهملیترمیلیون

مشهرخرورودیدرسیارسانرسوختارآبادان/استقردرانائرزبهسوختضهعرایبرجایگاه74گیدآماایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۴۰۱/۰۶/۱۵ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۱
۱۴۰۱/۰۶/۱۵

http://www.newswire.ir/MIZ3JASV
http://www.newswire.ir/MIZ3KXSW


خب گزارش مرگزاربه صداوسیما؛ توجهری با گفت: دامغان در سوخت عرضه های جایگاه از بازدید در عبدلی ، سمنان کز
تا هم گازوئیل سوخت مصرف امکان استان این رسانی سوخت انبارهای وجود4به سمنان استان در هم لیتر میلیون

دارد
مشابه مدت به نسبت استان سوخت مصرف مسافرتها افزایش و کرونایی محدودیتهای رفع علت به افزود: وی

.استیافتهافزایشدرصد50قبلسال
کرد.تاکیدسوختازبهینهاستفادهلزومبروی

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۹:۲۳-۰۱/۰۶/۱۵(یزیرقانونگیکنتیجهخسارتتومانمیلیاردهزار۱۳۵دهد؛میگزارشمهر

سال تا فرسوده خودروهای به۱۴۰۴تعداد بن۸، مصرف که خودروهایی میرسد دستگاه هزمیلیون آنهارین از از۱۴.۳کدام بیشتر درصد،
است.فرسودهغیروعادیخودروهای

حدود روزانه مصرف مهر خبرنگار گزارش بن۱۰۰به لیتر جازمیلیون سال در خصوصرین حالیی، در اخیر، ماههای طی ًا
اتفاق که آورده در صدا به را آینده سال در سوخت واردات خطر دستانزنگ در معضل این از بخشی حل کلید ًا

خودروهای اسقاط به خودروسازان الزام مصوبه با مخالفت جای به وزارتخانه این اینکه بر مشروط است؛ صمت وزارت
خصوص خودرو صنعت ساماندهی قانون اجرای صدد در قانون، زدن دور برای تراشی بهانه و مادهفرسوده تدوین۱۰ًا و

دهد.ترجیحخودروسازانمنفعتبهراجامعهمصلحتوباشدآنعملیاتیراهکارهای
مدی و دارد کشور در سوخت مصرف میزان با مستقیمی ارتباط فرسوده، خودروهای اسقاط موضوع صحیحرهرچند یت

بن مصرف میتواند چشمگیزآن، طور به را خودروسازانرین الزام جدی موانع از صمت، وزارت اکنون اما دهد کاهش ی
عم آن، اجرای برابر در مقاومت با و است خودرو اسقاط کشوربه در سوخت هدررفت پرونده اصلی متهمان از اًل

میشود.محسوب
ینزبنمصرفوتولیدمیزان

ش عملیات بر نظارت و هماهنگی مدیر مروج، مداح سعید گفته متوسطربه نفتی، فرآوردههای پخش و پاالیش کت
بن امسال،زمصرف خردادماه در سال۱۰۲ین در میزان این که حالی در بوده، لیتر حدود۱۳۹۹میلیون لیتر۷۶، میلیون
سال در حدود۱۴۰۰و بن۸۶، تولید میزان اساس، این بر است. بوده لیتر پاالیشگاهها،زمیلیون و تأسیسات تعمیر با ین
حدود تق۱۰۲به که میرسد لیتر برابیبرمیلیون مصرف میزان با وارداترًا احتمال مصرف، روند تداوم با اما میکند ی

مصرفزبن برابر سه حدود داخل، در خودروها مصرف متوسط میدهد نشان آمار همچنین دارد. وجود آینده سال در ین
هر در باید ما خودروهای اساس، این بر است. جهانی بن۴کیلومتر،۱۰۰استاندارد مصرف اینزلیتر اما باشند داشته ین

است!لیتر۱۲تا۱۰اکنونرقم،
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بن مصرف رشد بر فرسوده خودروهای تأثیر به توجه مادهزبا تاکید و عدم۱۰ین بر خودرو صنعت ساماندهی قانون
جایگ و اسقاط فرسوده، موتورسیکلتهای و خودروها تدوینزتردد به موظف صمت وزارت نو، خودروهای با آنها ینی

تا خصوص این در اینرشه۲۱آئیننامه نقش و اسقاط وضعیت فرسوده، خودروهای آمار مرور اینرو، از است. یورماه
است.تأملقابلسوخت،مصرفدرخودروها

میکنند؟مصرفینزبنچقدرفرسوده،خودروهای
جایگ نو، خودروهای با و اسقاط باید سالهاست که فرسودهای خودروهای قصهزماجرای نشدهاند، هنوز اما شوند ین

حدود راهور، پلیس آمار طبق چشم!» آب پر است داستان «یکی معروف: قول به و از۳۷پرغصه اعم خودرو میلیون
که دارد وجود کشور در موتورسیکلت همراه به سنگین و طبق۳۲سبک اساس، این بر هستند. فرسوده آنها درصد

ش مشهدی محمود باراظهارات و اسقاط مراکز انجمن رئیس حدودزیف، فرسوده، خودروهای خودروی۲.۵یافت میلیون
اگر که میکنند تردد کشور جادههای در حدود۹.۵فرسوده کنیم، اضافه آن به نیز را فرسوده موتورسیکلت ۱۲میلیون

دارد.وجودکشوردرفرسودهنقلیهوسیلهمیلیون
ش مشهدی گذشته سالهای اظهارات اساس سالربر تا فرسوده خودروهای تعداد به۱۴۰۴یف، دستگاه۸، میلیون

بن مصرف که هزمیرسد آنهارین از تعبی۴.۱۳کدام به و فرسوده۱۴.۳یرلیتر غیر و عادی خودروهای از بیشتر درصد،
میکنند.مصرفیربیشتینزبنلیترهزار۲۰۰ومیلیون۴۵حدود،۱۴۰۴سالتاخودرو،تعدادایناست.

میلیاردیهزار۱۳۵خسارت
مرو زمینه، این خودروهایردر از ناشی خسارات تأثیرات خصوص در رسانهها، در منتشرشده برآورد و تحلیل دو بر ی

است:تأملقابلکنون،تاگذشتهسالدوطیینزبنمصرفبرفرسوده
م انجمن رئیس سالرتحلیل اواخر در فرسوده خودروهای اسقاط ساالنه۹۹کز خودروها، این میدهد نشان هزار۵۳،

حدود رقم، این که میکنند مصرف اضافه سوخت تومان، یارانه۲۰میلیارد مجموع از تومان میلیارد و۴۵هزار هزار
است.بیشترسال،یکطولدرتومانی۵۰۰

جا سال در اخیر مصرفربررسیهای فعلی، شرایط در فرسوده خودروی هر اسقاط که است این بیانگر لیتر۲۰۰۰ی،
اززبن بیش آن صادراتی ارزش که میدهد کاهش سال در را یا۱۸۰۰ین در۵۴دالر اساس، این بر است. تومان میلیون

ساالنه فرسوده، خودروی هر ه۱۴۲مجموع، دولت برای تومان بنزمیلیون مصرف از ناشی خسارات که دارد ۵۴ینزینه
هوا آلودگی تومان، جادهای۳۰میلیون تصادفات تومان، ه۱۸میلیون و تومان نگهدازمیلیون تومان۴۰یرینه میلیون

میشود.شاملراینههازهدرصد۴۰حدودیادشده،متغیرهایبیندرینزبنمصرفاستحاکیبرآورد،ایناست.
ش مشهدی اخیر اظهارات طبق را فرسوده خودروهای تعداد اگر آنکه حدودرنتیجه خسارت۲.۵یف، و دستگاه میلیون

بن مصرف از برآوردها،زناشی طبق را ارقام،۵۴ین این حاصلضرب کنیم، لحاظ تومان تومان۱۳۵میلیون میلیارد هزار
ه اگر و بود! خواهد سال فرسودهزدر خودروی کل بن(ینه مصرف از عددزفراتر یعنی نظر۱۴۲ین)، در را تومان میلیون

میآورند!باربهکشوربرایخسارتتومانمیلیاردهزار۳۵۵فرسوده،خودروهایکلیم،ربگی
میلیاردیهزار۱۶صرفهجویی

ط لغو با اینکه تأسفبار سالرنکته در فرسوده خودروهای اسقاط حدود۹۷ح مجموع از دررم۲۲۰، خودرو اسقاط کز
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تق ظرفیت۸۵ًایبرکشور، با نیز مراکز سایر و شدهاند غیرفعال آنها حداکثر۱۰درصد این۳۰تا با میکنند! کار درصد
باید ساالنه که حالی در سالهای۳۶۰وضعیت، در میزان این شوند، اسقاط فرسوده خودروی حدود۹۹و۹۸هزار ،

فقط۸۰۰۰ یعنی بوده؛ سال هر در وضعیت،۲دستگاه این است! شده محقق بوده، الزم آنچه از خودرو، اسقاط درصد
نیست!فاجعهعمقجزیزچی

ساالنه اگر که است حالی در اینها از۳۰۰همه بیش شود، اسقاط خودرو یا۵۴۰هزار دالر میلیارد۱۶.۲میلیون هزار
بن مصرف در طبیعتزتومان میشود. هجویی صرف بسیارین آمار دلیل به فرسوده خودروهای افزایش به رو روند تداوم ًا

نوسا و اسقاط بهزپایین است بدیهی شرایط، این در میدهد. افزایش شدت به را خسارات این آینده، سالهای در ی،
جایگ عدم و الزم تعداد به فرسوده خودروی اسقاط عدم سوختزدلیل مصرف افزایش شاهد نو، خودروهای با آن ینی

باشیم.ینزبنوارداتحتیو
و بیرویه رشد در دیگر، متغیرهای سایر و باال مصرف با داخلی خودروهای تولید مانند عواملی اگرچه اینکه مهم نکته

بن رفت تأثیزهدر گویای فرسوده، خودروهای درباره یادشده ارقام و آمار اما هستند مؤثر متغیررگذارین این باالی ی
مدی درستی به موضوع این اگر است. بنرمهم مصرف توجه قابل کاهش و صرفهجویی شود، وزیت دارد پی در را ین

نمیرسد.مشامبهسوختوارداتبویدیگر
واهیادعایوصمتوزارتمخالفساز

شهرسا و راه وزارت مگر که است این سوال مدیزاکنون ستاد و نوساری اصلی متولیان از سوخت، و حملونقل یزیت
ماده به ماجرا دارد؟ زمینه این در نقشی چه صمت وزارت پس نیستند؟ فرسوده صنعت۱۰خودروهای ساماندهی قانون

تبصره و ماده۲خودرو طبق برمیگردد. باالخره۱۰آن مجلس، در آن تصویب از ماه هفت گذشت از پس که قانون این
فرسودگی،۲۱ سن به رسیدن از بعد موتورسیکلت و خودرو شامل نقلیه وسایل شد، ابالغ دولت به امسال، خردادماه

تبصره اساس بر همچنین ندارند. را کالنشهرها در مسافر و بار حمل تردد، ازای۲حق به باید خودروسازان ماده، این
موتورسیکل (و خودرو چهار هر دتتولید اسقاط مراکز از را آن اسقاط گواهی ضمنر)، کنند. بایدیافت صمت وزارت ًا

کند.تدوینرافرسودهجایبهنوخودروهایینیزجایگومربوطهآئیننامه
ه افزایش و اسقاط گواهی کمبود بهانه به صمت، وزارت مصوبه، این ابالغ دادزپیرو پیشنهاد خودروسازان، تولید ینه

محیط صندوق به آن، ازای به ما مبلغ اسقاط، جای اززبه تا شود پرداخت البتهزیست کند! خالی شانه قانون، بار یر
اخیر خودرو، اسقاط مراکز انجمن حاضر،رئیس حال در کرد اعالم و رد را اسقاط گواهی کمبود ادعای گواهی۵۰ًا هزار
ش مشهدی گفته به است! موجود اصراسقاط موتورسازانیف، تنها و نبوده نیاز خودروسازان، برای تاکنون گواهی این اًل

از اسقاط گواهی کمبود ادعای شد مشخص اظهارات، این با بودهاند. قانون این مشمول دیزلی، کامیون سازندگان و
توجیهی دنبال به قانون، اجرای جای به وزارتخانه، این خودروسازان، فشار دلیل به و بوده واهی صمت، وزارت سوی

است!بودهآنزدندوربرای
دستاند نهادهای سایر نقش و انداخت صمت وزارت گردن به را تقصیرها همه نمیتوان اسقاطرگرچه حوزه در کار

نوسا شهرسازو راه وزارت جمله از مخالفزی ساز اما انگاشت نادیده را دستگاهها سایر و کشور وزارت نفت، وزارت ی،
خودروسازان مصلحت پای به مردم منفعت کردن قربانی و خودرو اسقاط الزام لغو برای سیزدهم دولت صمت وزارت
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است.برانگیزترتأملوعجیبتردارد،سابقهنیزدوازدهمدولتدرًااتفاقکه
ینزبنصادراتامکانوخودرواسقاطتسهیلراهکارهای

مصرف در فوقالعاده هجویی صرف کند، پیدا را الزم شتاب قانون، طبق اسقاط، به خودروسازان الزام روند چنانچه
چ میتواند ورسوخت، بهانهجویی دنبال به متولی نهادهای اگر درآورد. گردش به مؤثرتر و بهتر را کشور اقتصاد خهای

گ اتفاقزیرقانون نباشند، تسی برای مختلفی راهکارهای قانون، جایگرًا و فرسوده خودروهای اسقاط تسهیل و ینیزیع
است.مؤثرنیزینزبنمصرفکاهشدرآنها،موقعبهودقیقاجرایکهکردهلحاظنو،خودروهای

پیشفروش، هنگام داخلی خودروسازان توسط فرسوده خودروی مالکان به فروش تحویل اولویت رابطه، این در
جایگ برنامه تدوین خودرو، مالک به اسقاط از ناشی شده صرفهجویی سوخت از حاصل منافع وزاعطای خودرو ینی

کا توسط فرسوده محیطرموتورسیکلت سازمان و کشور نفت، صمت، وزارتخانههای شامل جهتزگروهی در یست
بن خودروی اسقاط گواهی ارائه امکان پاک، هوای قانون جدید اصالحیه نیززاجرای و دیزلی خودروهای برای ینی

ماده ظرفیتهای از بهینهسا۱۲استفاده بازار ایجاد یعنی مربوطه آئیننامه و رقابتپذیر تولید موانع رفع انرزقانون یژی
محیط تأثیرزو که است فرسوده خودروهای و اسقاط وضعیت ساماندهی برای قانونی راهکارهای از برخی تنها یست،

داشت.خواهدینزبنمصرفبرمالحظهایقابل
بن خودکفایی بلکه شد، خواهد منتفی سوخت، واردات احتمال تنها نه صورت، این بویزدر رسیدن مشام به حتی و ین

بود.نخواهدانتظارازدورآن،صادرات

کاروخودرخودرونگاران،خبر،اتاقتجارت،فصلاقتصادی،آرمانخودرو،عصراکونومیست،ایرانآنالین،قدسیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۴۵-۰۱/۰۶/۱۵(زنجاندرسوختهوشمندکارترمزهزارازبیشیابیزبا

شد.گشاییرمززنجانمنطقهنفتیفرآوردههایپخشکترشدرشهروندانسوختکارتفقره91هزارو

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا شری مدیر ؛ زنجان تعدادرکز گشایی رمز از زنجان منطقه نفتی فرآوردههای پخش کت
داد.خبراندکردهفراموش1401سالدرراخودسوختکارتزرمکهشهروندانیسوختکارتفقره91هزارو

د او نام که شخصی ملی کد راست سمت آخر رقم چهار سوخت، کارتهای اولیه درتولید : افزود کارترحبیبی پشت
است.شدهیفرتعفردهرسوختکارترمزعنوانبهاستشدهجردسوخت

خودرو انتقال و نقل یا و رمز فراموشی و هوشمند کارتهای صاحبان توسط رمز تغییر قبیل از دالیلی به بنا : گفت وی
به مراجعه با میتوانند موارد این در که باشند کرده فراموش را خود سوخت کارت رمز محترم شهروندان دارد امکان

مدارش ارائه با و زنجان منطقه نفتی فراوردههای پخش برکت یا خودرو (کارت معتبر خودرورک مالک ملی کارت سبز، گ
کنند.اقدامخودسوختکارترمزحذفبهنسبتیرحضوصورتبه)تسوخکارتو

حضو مراجعه با میتواند باشد شده مفقود شهروند کارت درصورتیکه : افزود مدا(یرحبیبی همراه به خودرو کرمالک

ییزقانونگریکنتیجهتخسارتوماندمیلیارارهز۱۳۵مهر:|خبرخبرادامهادامه
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+ پلیس دفاتر در خودرو) سایت10شناسایی از را خود کارت وروند نموده ثبت را المثنی سوخت کارت درخواست
www.epolice.irکنند.یرپیگی

)۱۲:۱۲-۰۱/۰۶/۱۵(کردبازدیدفارسخلیجمهرپتروپاالیشگاهازیرباقسرلشکر

کرد.بازدیدفارسخلیجمهرپتروپاالیشگاهاحداثروندازامروزصبحکشورمانمسلحنیروهایکلستادرییسیرباقسرلشکر

خب گزارش باقرگزاربه محمد سرلشکر سردار بندرعباس، از فارس صبحری کشورمان مسلح نیروهای کل ستاد رییس ی
کرد.بازدیدبندرعباسدرستارهنفتپاالیشگاهمجاورتدرفارسخلیجمهرپتروپاالیشگاهاحداثروندازامروز
میشود.ساختهاسالمیانقالبپاسدارانسپاهاالنبیاءخاتمسازندگیگاهرقراتوسطپتروپاالیشگاهاین

پاالیش توانایی فارس خلیج مهر گا120پاالیشگاه میعانات بشکه بهرهبردازهزار با که داراست را روز در ازری کامل از ی
شد.خواهدتولیدسفیدنفتلیترمیلیون1وگازوییللیترمیلیون3ین،زبنلیترمیلیون13روزانهپروژهاین

قرا فرمانده السادات هوش حسین سید سردار گفته اکنونربه پروژه این سپاه، االنبیاء خاتم سازندگی درصد57گاه
فی سالزپیشرفت پایان در آن اول فاز الزم مالی منابع تأمین صورت در و دارد اواسط1402یکی در نیز آن سوم فاز و

رسید.خواهدیربردابهرهبه1403
از بیش پروژه این ساخت برای اکنون داشت: اظهار همچنین فعالیت940وی مشغول مختلف بخشهای در نیرو نفر

تأسیسات بخشهای در پروژه پیشرفت که اززهستند بیش مهندسی و این67یربنایی در مستمر کار و است درصد
است.یانرجدرآنازیعتررسبردایبهرهمنظوربهپروژه

باق کارسرلشکر و مهندسان جمع در حضور با همچنین مهرری پاالیشگاه احداث روند از کاملی گزارش پروژه، این کنان
کرد.استماعراپروژهایناجرایبامرتبطمتعددمسائلوموضوعاتوفارسخلیج

3728پیام/انتهای

)۱۲:۲۲-۰۱/۰۶/۱۵(اصفهانپاالیشگاههایکورهدرمازوتسوختمصرفحذفها؛مشعلرسانیسوختسامانهدرتغییربا

شود.میمصرفطبیعیگازفقطوحذفکورههادرمازوتمصرفاصفهان،پاالیشگاههایمشعلرسانیسوختسامانهدرتغییراتبا

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا شری مدیرعامل اصفهان؛ دررکز شده ایجاد تغییر به اشاره با اصفهان نفت پاالیش کت
سوخت از استفاده ها، مشعل در شده ایجاد تغییرات با گفت: پاالیشگاه، کورههای مشعلهای رسانی سوخت سامانه
پی ال گاز لزوم صورت در و میکنند مصرف طبیعی گاز فقط مشعلها و نیست امکانپذیر پاالیشگاه کورههای در مازوت

زنجاندرسوختهوشمندتکارمزرارهزازبیشیابیبازسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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میشود.مصرفکورههادرطبیعیگازبهتبدیلازپسپاالیشگاهتولیدیجی
قدی تارمحسن اصفهان پاالیشگاه مشعلهای تمام افزود: داخل3ی در سوخت عنوان به آن گاز و خاموش آینده سال

شد.خواهدخشکیستزمحیطحفظراستایدرنیزپاالیشگاهحوضچههایتمامیومیشودمصرفپاالیشگاه
ط تمامی گفت: شروی در شده اجرا طیرحهای اصفهان نفت پاالیش محیط43کت حفظ برای گذشته یستزسال

است.کردهینهزهیورومیلیاردیککترشاینمدتایندرکهنحویبهبوده

)۱۲:۲۸-۰۱/۰۶/۱۵(فارسخلیجمهرپاالیشگاهدرصدی46پیشرفتکشور؛مسلحنیروهایکلستادبازدید

اجراست.حالدریرکاپیشرفتدرصد46بافارسخلیجمهرپاالیشگاهحرط

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا مجری فارس؛ خلیج طرکز طری این اجرای برای گفت: فارس مهرخلیج پاالیشگاه حرح
است.شدهگرفتهنظردراعتباریورومیلیون390

ط این نهایی و دوم مرحله و آینده، سال پاالیشگاه این نخست مرحله افزود: شعبانی سالرحسین نیز بهره1403ح به
میرسد.یربردا

روزانه تولید ظرفیت پاالیشگاه این گفت: بن13وی لیتر صد350ین،زمیلیون سفید، نفت لیتر میلیون یک نفتا، تن
دارد.گازوئیللیترمیلیونسهوجامدگردوگتن30مایع،گازتن180وهزاریک،راتمسفماندهتهلیترهزار
طرمج روزانهری پاالیش گفت: فارس مهرخلیج پاالیشگاه گا120ح میعانات بشکه درزهزار کشور خودکفایی تضمین ی،

بن (یوروزتولید اروپا کیفی استاندارهای مطابق محصوالت تولید جل5ین، نفت،رگیو)، به اقتصاد بعدی تک اتکای از ی
گا میعانات بر بیشتر افزوده ارزش گازایجاد پاالیشگاههای در تولیدی جلزی جنوبی، پارس موادرگیوی صادرات از ی

است.پاالیشگاهاینساختاهدافازارزش،بافرآوردههایبهآنتبدیلوخام
است.ساختحالدرداخلیمتخصصاندستبهواستایرانیدرصدصدپاالیشگاهاینافزود:شعبانی

هستند.کاربهمشغولپاالیشگاهاینساختبراینفرهزارحاضرحالدرگفت:وی
میتواند فارس خلیج مهر پاالیشگاه ساخت گفت: پاالیشگاه این از بازدید در کشور مسلح نیروهای کل ستاد فرمانده

کند.کمککشوردرسوختتولیدامنیتتامینبه
باق محمد سرلشکر بنرسردار مصرف روزها از برخی در افزود: بردازی بهره که گرفت پیشی تولید از کشور در ازرین ی

کند.حلرامشکلاینمیتواندفارسخلیجمهرپاالیشگاه
اصل اساس بر گفت: زمان147وی در که دارند وظیفه مسلح نیروهای قوا کل معظم فرمانده تدبیر و اساسی قانون

قرا زمینه این در که کنند کمک دولت و مردم به مختلف عرصههای در خود امکانات از استفاده با سازندگیرصلح گاه
است.برآمدهتکلیفاینعهدهازخوبیبهفارس،خلیجمهرپاالیشگاهحرطاجرایباسپاهاالنبیاخاتم

کا افزود: برعهدهروی میهن از دفاع و سازندگی راه در سنگینی مسئولیت سپاه بازوهای عنوان به پاالیشگاه این کنان

اصفهانالیشگاهپاهایهکوردرمازوتسوختمصرفحذفسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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ید.ردا
حقوق و ندارند مروت و رحم ما دشمنان میدانیم اینکه به توجه با گفت: کشور مسلح نیروهای کل ستاد فرمانده
همه از باشد نظامی دفاع به نیاز اگر که کردیم بیان همواره نیست، آنها غیراخالقی کارهای راه سر بر مانعی هم بشر

میکنیم.استفادهاسالمیمیهنارضیتمامیتوکشورازدفاعبرایخودامکانات
باق محمد سرلشکر ررسردار رفتار افزود: آمژی و صهیونیستی استریم اخالق به آنها نبودن پایبند دهنده نشان یکا

است.ماتوانمندیوقدرتافزایشبایستندآنهاراهپیشدرمیتواندکهچهآنبنابراین
است.ساختحالدرفارسخلیجستارهنفتپاالیشگاهجنببندرعباسغرب13کیلومترفارسمهرخلیجپاالیشگاه

خبرشبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۶-۰۱/۰۶/۱۵(چیست؟ینزبنوارداتازممانعتراهکارهایدارد/دنبالبهرایزارتالطمتشدیدینزبنوارداتی:رورناص

انر کمیسیون بنژعضو واردات صورت در اینکه بیان با مجلس وارداتزی از ممانعت جهت گفت: شد، خواهد درآمدها از دالر میلیارد چند ین
پیشگیزبن و اررین تالطم تشدید از سرمایهگذازی به لطمه و جهتری راه نقشه تدوین و راهکار اتخاذ در عاجل اقدامات باید تولیدی، یهای

گیرد.قرارمسئوالنکاردستوردربلندمدتوکوتاهتدابیر

ورناص گفترعلیرضا در قندعلی خبوی خبرنگار با بنرگزارگو واردات بحث شدن جدی درباره ملت خانه گفت:زی ین،
بن مصرف متوسط افزایش به بنزباتوجه واردات به نیاز وقوع از ممانعت جهت کشور، در میلیاردزین چند تخصیص و ین
بن واردات به نفتی درآمدهای از اقداماتزدالر پیشین سالهای باید مدیزین جهت فرآوردهریرساختی این مصرف یت

میشد.انجامنفتییکژاسترات
واردات از ممانعت جهت داد: ادامه اسالمی شورای مجلس رد اندیکا و هفتگل اللی، مسجدسلیمان، مردم نماینده

پیشگیزبن و اررین تالطم تشدید از سرمایهگذازی به لطمه و وری راهکار اتخاذ در عاجل اقدامات باید تولیدی، یهای
تدابی و اقدامات آید، کار دستور در بلندمدت و کوتاه تدابیر جهت راه نقشه تسرتدوین و تسهیل همچون تبدییری ِلِع

بنونا دزگان به سوز مصوبهوین ماده1398گانهسوز استناد به اقتصاد عالی فراخوان١٢شورای و تولید موانع رفع قانون
آنها.بهمجوزاعطایتسهیلوعمومیحملونقلدرخصوصیبخشخالقانهحهایرطبرایوسیع

محو نیز تولید بخش در همچنین اینکه بیان با ضروروی کشور پاالیشگاههای ساماندهی در بخشی است،ریت ی
بن واردات از ممانعت جهت دیگر اقدامات از حداکثزافزود: استفاده و تعمیراتی دورههای کردن کوتاه به میتوان یرین

درونشه ترافیک کاهش با تردد تسهیل و جادهها و کالنشهرها در ترافیکی کور نقاط اصالح پاالیشی، ظرفیتهای یراز
برونشه جایگرو آموزش و شهروندان الکترونیک سواد توسعه برای فراگیر رسانهای برنامههای اجرای یزینسازی،

کرد.اشارهالکترونیک،ارتباطاتیقرطازیرشهدرونسفرهای
نیازرورناص دادن سوق و ایران تولیدی سوخت جذب در همسایه کشورهای ظرفیت شناسایی باید اینکه بیان با ی

سفارخلیجمهرالیشگاهپاصدیدر46فتپیشرسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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کرد: اظهار افزود، اقدامات این به باید را بورس کانال از رسمی بازار سمت به سوخآنها سبد به بخشتنوعبخشی ِت
برنامه با کشورزیرحملونقل در خودرو تولید روند اصالح باالدستی، برنامههای به استناد با و دانشبنیانها به متکی ِی

بن واردات از ممانعت جهت دیگر اقدامات از سوخت، بهینه مصرف با خودروهایی به پرمصرف خودروهای تبدیل ینزو
میآیند.شماربه

انر کمیسیون تسژعضو اینکه بر تاکید با اسالمی شورای مجلس جایگری سوختهای تداوم و lPGوCNGینزیع
دیگ مصرفرنکته بخش در اکنون باشیم داشته توجه باید البته افزود: کرد، توجه آن به باید مسیر این در که است ی

حدود روزانه کشور نقل و حمل بخش مصرف24سوخت مترمکعب بنزجایگCNGمیلیون مصرف امازین میشود ین
از عرضه2500بیش حدودرداCNGجایگاه روزانه عرضه ظرفیت لذا مترمکعب45تا40یم وجودCNGمیلیون روز در

ذخیرهسا با میتوان مصرف کاهش و خالی ظرفیت این از استفاده درصورت بنزدارد، کشورهایزی جمع به حتی ین
شویم./ملحقینزبنکنندهرصاد

پیامپایان

یرخبپایگاه

سالتاینزبنقیمتافزایشاحتمالردها|جایگاهدرسوختکارتهایکاهشکرد؛تاییدمجلساجتماعیکمیسیونرئیس
1402)۰۱/۰۶/۱۵-۰۰:۵۱(

بود.افتادهاتفاقسوختهایجایگاهدرسوختکارتهایشدنکمترمتاسفانهما،یرپیگیبراساسگفت:مجلساجتماعیکمیسیونرئیس

انررگزارخب امنیت تامین – بازار کشوژی هر برای داردری ویژهای اهمیت جهان در آثارزی میتواند امنیت این نبود یرا
کند.مختلنقلوحملدراختاللدلیلبهراغذاییامنیتحتیوباشدداشتهدنبالبهراگیربزسیاسیواجتماعی

مطمئنی منبع به نفتی فرآوردههای و سوخت تولید در تا میکنند تالش جهان کشورهای اغلب موضوع این به توجه با
میرود.شماربهراهکارهاینرموثرتازیکیعنوانبهپاالیشگاهساختروهمینازباشند.داشتهدسترسی

کشو عنوان به نیز بزرایران که هیدررگتری ذخایر دارنده میرود،رکربووین شمار به جهان بز10ی برایرپاالیشگاه گ
است.ساختهصادراتهمچنینونیازموردسوختتامین

از بیش کشور پاالیشی ظرفیت حاضر، حال گا2.2در میعانات و نفت بشکه تولیدزمیلیون و است روز در میلیون112ی
میشود.محققینزبنلیترمیلیون100ازبیشگازوئیل،لیتر

ساخت با پاالیشی ظرفیت این باید رو همین از و میشود بیشتر ساله هر کشور در سوخت مصرف حال، این با
کند.پیداتوسعهجدیدپاالیشگاههای

چیست؟ینبنزداتوارازممانعتهایاهکارد/رداردنبالبهاریارزتالطمتشدیدینبنزداتواری:ورناصرملت:خانه|خبرخبرادامهادامه
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خب اخیرا که است حالی در آوراین جمع بر دال رسیدری اخبار سرخط به سوخت های جایگاه در سوخت های کارت ی
شد.مواجهبخشایندرامرمسئولینتکذیبوواکنشبانخستگامدرکه

آو جمع موضوع ما گفت: ، بازار پارلمانی خبرنگار با گو و گفت در مجلس نماینده اسماعیلی، ولی زمینه این یردر
پیگی را موضوع این و داده قرار بررسی مورد دقت به را سوخت های جایگاه در سوخت های کارت شدن کمتر یرو

کردیم.
بود.افتادهاتفاقسوختهایجایگاهدرسوختکارتهایشدنکمترمتاسفانهما،یرپیگیبراساسکرد:تاکیدوی
هاجایگاهدرسوختهایکارتلرکنت

کرد: بیان سوخت های جایگاه در سوخت های کارت شدن کمتر دالیل به اشاره با مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس
مدی بر کنترلی دارند قصد که کردند اعالم ما به مسئولین بخش این داشتهردر ها جایگاه در سوخت های کارت یت

گیرد.رقرامردماختیاردرشدهیترمدیهاکارتاینوباشند
سال بودجه براساس و هستیم مطلع آن از مجلس عنوان به ما که تاجایی کرد: تاکید مجلس نماینده پیگیر1401این

ندارد.ینزبنگرانیبرایایبرنامهدولتکهدانیممیبودیم،موضوعات
موضوع این باید حتما باشد، داشته مسئله این برای ای برنامه دولت اگر کرد: تاکید مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس

شود.منعکسبودجهدرموضوعاینبایداینکهیاودهدانجاممجلسباهماهنگیبارا
تص مجلس نماینده بنراین قیمت افزایش راستای در دولت به ای اجازه گونه هیچ قانون بنابراین کرد: نمیزیح ین

باشد.داشتهایبرنامهبخشایندرهمدولتکهدانیممیبعیدودهد
ط احتمال زمینه در مجلس اجتماعی کمیسیون سالررئیس بودجه در مسئله این که1402ح زمانی تا کرد: بیان

یک به اساسی کاالهای و نشود فرما حکم اقتصادی آرامش و نرسد سامان به دولت اقتصادی جراحی پیرو نوسانات
بدهد.دولتبههمراآیندهسالدرینزبنقیمتافزایشاجازهمجلساستبعیدنکند،پیدادستنسبیثبات
کرد.خواهدمخالفتینزبنقیمتافزایشبامجلسقطعافعلی،موجودفضایباداد:ادامهوی

ذخایرشود|میسوختواردکنندهخصوصیبخشاست|راهدرنرخی3ینزبنبازار:باگفتگودریژانرکمیسیونعضو
)۰۷:۵۳-۰۱/۰۶/۱۵(شدمنفیدولتینیزبن

انر کمیسیون عضو بنژعباسی ذخایر اینکه بیان با مجلس بنزی واردات که دارد قصد نفت وزارت گفت: است، شده منفی دولت توسطزینی ین
بدهد.پاسخمحلاینازراسهمیهنیازبرمازادتقاضایوکردهآزادراخصوصیبخش

انر و آب گروه ؛ بنژبازار گرانی درمورد ها زنی گمانه بازار بنزی: سهمیه دولت است. شده داغ حسابی روزها این ینرین
از را به250افراد ماه در گی150لیتر سوخت مقدار و داده کاهش رارلیتر نوبت هر در اما30ی است. داده کاهش لیتر

ف نیست. نفت وزارت روزها این کننده گیر غافل اخبار تنها اینها که رسد می نظر انرربه کمیسیون عضو عباسی یژیدون

1402سالتاینبنزقیمتایشافزاحتمالدرها|جایگاهدرسوختکارتهایکاهشار:بازتحلیل|خبرخبرادامهادامه
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احتمال تلویحی صورت به حاال بازار با گفتگو در بن3مجلس شدن ذخایرزنرخی اینکه بیان با او کنند. می تایید را ین
بنزبن واردات خواهد می دولت که رسد می نظر به گوید: می است، شده منفی دولت خصوصیزینی بخش توسط ین
دهد.پاسخراموجودسهمیهبرمازادتقاضایمحلاینازتاکندآزادرا

بن قیمت اکنون هم که گوید می حدودزاو پاکستان و عراق همچون کشورهایی در در15ین ما اما است تومان هزار
لیت حداکثر را آن تقاضا3یرایران افزایش به توجه با است ممکن که اینجاست مشکل اما فروشیم. می تومان هزار

کس با دولت که شرایطی در شود. واردات محل از نیاز از بخشی تامین به ناچار دولت کشور مالیردر منابع شدید ی
بن که است درست آیا است، لیت15ینزمواجه را آن و کرده وارد تومانی کامل3یرهزار متن بفروشد. تومان هزار

خوانید:میادامهدررامجلسیژانرکمیسیونفعلیعضووسابقرییسعباسییدونرفبابازارگفتگوی
ارائه و آینده سال تا حداقل شود، دیده بودجه الیحه در باید دولت درآمدهای ردیف در تغییر گونه هر آنجاییکه از

شودنمیگرانکند،میعرضهدولتکهینیزبنقیمتایبودجهجدیدالیحه
بن سهمیه بسیاز*کاهش نظر از آزاد بنرین گرانی برای ای مقدمه کارشناسان از بنزی قیمت اینکه احتمال است. ینزین

دارد؟وجودکند،پیداافزایشامسالدر
بن قیمت دولتزافزایش درآمدهای ردیف در تغییر گونه هر آنجاییکه از شود. می دولت درآمدهای تغییر موجب ین

جا سال در دولت برای امکانی چنین شود، دیده بودجه الیحه در ارائهرباید و آینده سال تا حداقل و ندارد وجود ی
شود.نمیگرانکند،میعرضهدولتکهینیزبنقیمتایبودجهجدیدالیحه

بن مجاز سقف از بیشتر کسی باشد قرار اگر اوصاف این بنز*با باید کجا از چیست؟ تکلیفش کند، مصرف تهیهزین ین
کند؟

بن کننده وارد ایران که کرده ایجاد را نگرانی این مصرف محلزافزایش از از را خود نیاز از بخشی باشد ناچار و شود ین
کس با دولت که شرایطی در است این من سوال حاال کند. تامین منطقیرواردات است، مواجه مالی منابع شدید ی

بن بخواهد که قیمتزاست به قیمت15ین به و کرده وارد تومان دلیل3هزار همین به کند؟ عرضه بازار در تومان هزار
بن واردات دارد قصد دولت که رسد می نظر مجاززبه سهمیه بر مازاد تقاضای و کرده آزاد را خصوصی بخش توسط ین

شود.دادهپاسخخصوصیبخشتوسطراوارداتیینزبنمحلاز
بن واردات دارد قصد بنزدولت محل از مجاز سهمیه بر مازاد تقاضای تا کند آزاد را خصوصی بخش توسط ینزین

شوددادهپاسخخصوصیبخشتوسطراوارداتی
است؟راهدرجدیدقیمتیک*یعنی

دارد.وجوداییارانهقیمتبهآنفروشامکانشودمیواردخصوصیبخشتوسطمحصولیوقتیحالهربه
است؟شدنیمجلسمصوبهوتاییدهبدونخصوصیبخشتوسطینزبنوارداتشدن*آزاد

بن واردات به مجاز خود دولت حاضر حال بهزدر خصوصی بخش ورود برای اما است. نفتی های فرآورده سایر و ین
بدهند.دولتبهرااجازهایندیگرگذارقانونمجامعاینکهمگرشود.اخذمجلستاییدهبایدحوزهاین

است؟گذارقانونمرجعکدامشما*منظور
کنند.صادرتوانندمیراهاییمجوزچنینقواسرانبحرانیشرایطدرمعموال
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کنند؟پیداورودآنبهبخواهندقواسرانکهاستبحرانییرقدبهینزبنشرایطشمانظربه*آیا
بن وزمصرف حال هر به دانست. بحرانی را آمده پیش وضعیت توان نمی همچنان اما رفته باال کشور در نفتزین یر

ص صورت به خودشان بنرباید حوزه در دولت های برنامه درباره انرزیح های فرآورده سایر و توضیحژین مردم به ی
بدهند.

بنره قیمت افزایش بایدزگونه ابتدا حاکمیت دلیل همین به داشت. خواهد مستقیمی تاثیر کاالها سایر بهای روی ین
باشدینزبنگرانیوافزایشدنبالبهبعدوبکنددستمزدوحقوقحالبهیرفک
هستید؟روزهاایندرینزبنگرانیموافقخودشماهست؟گیربزتغییرچنینآمادهآیاایراناقتصادآیاشمانظر*به

ه بر مقدم ملی پول ارزش بنرحفظ مختص فقط این است. قیمتی افزایش گونهزگونه هر از قبل باید بلکه نیست. ین
ه رشد این کشش مردم مالی توان آیا که نکته این قیمتی شکزتغییر بدون گیرد. قرار بررسی مورد دارند، را ها ینه

بنره قیمت افزایش بایدزگونه ابتدا حاکمیت دلیل همین به داشت. خواهد مستقیمی تاثیر کاالها سایر بهای روی ین
باشد.ینزبنگرانیوافزایشدنبالبهبعدوبکنددستمزدوحقوقحالبهیرفک

خ قدرت که بنرمادامی کردن گران امکان نرفته باال مردم اقتصادزید یک ما اقتصاد حال هر به ندارد. وجود کشور در ین
و خاطر همین به است. کازنفتی حقوق دغدغه فقط نباید نفت عنوانریر به باید او باشد. داشته را نفت وزارت کنان

باشد.هادستمزدوحقوقسطحافزایشدنبالبهایراناقتصاددرآمدیردیفینرتمهممتولی
پیگی در حتی اوجی آقای که دهد می نشان نفت وزارت کارمندان اخیر اعتراضات کار*اما مطالبات وزارتخانهری این کنان

است.!نبودهموفقخیلیهم
ندارد.اوعملکردبهارتباطیکهاستحقوقسقفتعیینبهمربوطمشکالتازیادیزبخش

است؟گرفتهدرستیتصمیمدولتآیاهستید؟موافقآنباچطور،آزادینزبنسهمیهکاهش*با
بن ذخایر که باشیم داشته توجه باید حال هر بنزبه دیگر دولت است. شدن منفی حال در دولت برایزینی مازادی ین

مدی را کشور در سوخت مصرف نوعی به که است ناچار و ندارد بازار در بخشرعرضه کند. بنزیت از کهزیادی ینی
بن لیتر هر اکنون هم آورد. درمی همسایه کشورهای بازار از سر کنیم می عرضه ای یارانه قیمت به ایران در درزما ین

حدود به پاکستان و عراق همچون ت15کشورهایی در است. رسیده لیتر هر در تومان هررهزار و بوده بدتر شرایط کیه
بن حدودزلیتر بن40ین ما شرایطی چنین در شود. می فروخته تومان قیمتزهزار به ایران در را عرضه3ین تومان هزار

را آن لیتر هر ما که گازوییلی است. همینطور وضعیت هم گازوییل در کنیم. طرف300می آن در فروشیم می تومان
اما11مرزها شد. آن مانع باید و رود نمی مردم جیب به سودش که است ای یارانه همان این دارد. قیمت تومان هزار

همکا به حاضر شفاف غیر فضای یک در مردم که انتظار وراین نیست. شدنی باشند، شفافزی صورت به باید نفت یر
کند.همراهخودباراآنهابتواندتابدهدتوضیحمردمبهشدهتمامقیمتوتولیدهایینهزهوتولیدمیزاندرمورد

خبراتاقیرخبپایگاهدیگر:منابع
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درسیارسوخترسان14داد؛خبرحسینیاربعینیرگواوسایامآستانهدرنفتیفرآوردههایپخشملیکترشعملیاتمدیر
)۰۸:۴۳-۰۱/۰۶/۱۵(گذشتهسالهایبهنسبتسوخترسانیظرفیتافزایششد/مستقراربعینزائرانخروجیمبادی

ش عملیات استقراررمدیر از نفتی فرآوردههای پخش ملی خروجی14کت مبادی در آمادهباش سیار جایگاه دو و سیار سوخترسان دستگاه
داد.خبرگذشتهسنواتبامقایسهدرزائرانبهسوخترسانیظرفیتافزایشنیزوعراقدرزائرانسوختتأمیناربعین،زائران

ساال گفترجعفر در مروینسب مبادی در سوخت سیار جایگاه پنج اکنون هم گفت: باره این در شانا خبرنگار با یزگو
یک سنندج، در جایگاه یک کرمانشاه، در جایگاه چهار آبادان، در سیار جایگاه یک اهواز، در سیار جایگاه دو ایالم،

یافتهاند.استقرارارومیهدرباشآمادهسیارجایگاهدوومیاندوآبدرسیارجایگاه
ت شأوی کرد: حسینی،رکید اربعین باشکوه آیین به شدن نزدیک با ساله همه ایران نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

م و زائران به سوخترسانی زمینه در را خود شلمچهوامکانات اهواز، چزابه، ایالم، در مهران اصلی مرز چهار در کبها
میکند.آمادهوتجهیزکرمانشاهاستاندرخسرویو(آبادان)

ش عملیات حجمرمدیر به توجه با گفت: نفتی فرآوردههای پخش ملی وزکت شخصی خودروهای و نقلیه وسائل یاد
به خروجی مرزهای به منتهی محورهای در نیز سیار سوخت جایگاه تعدادی مرزها، به منتهی مسیرهای ترافیکی بار

شدند.مستقرعراقکشور
امیدوارساال افزود: برنامهرینسب با سوختگیزیریم عملیات اندیشیدهشده، تمهیدات و انجامری مطلوبی نحو به ی
نباشند.مواجهزمینهایندرچالشیوکمبودباهموطنانوشود

تران جاده در که خودروهایی موردنیاز سوخت تأمین برای کرد: بیان شزوی شمال و زاهدان میکنندریتی تردد کشور ق
تأمین در بابت این از مردم و شده اندیشیده الزم تدابیر میروند، خوزستان و ایالم سمت به کرمان از عبور از پس و

داشت.نخواهندمشکلیمنطقهایندرسوخت
میشودتأمیننیزمرزهاازجرخادرزائرانسوخت

ش عملیات نیازرمدیر مورد سوخت تأمین بهمنظور الزم هماهنگیهای اینکه بیان با نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
خا در هموطنانرزائران میلیونی حضور شاهد امسال پیشبینیها، اساس بر گفت: است، شده انجام نیز مرزها از ج

برنامه منظور همین به و بود خواهیم اربعین مراسم سوختزیردر تأمین برای مشکلی تا شده انجام دقیقی یهای
باشد.نداشتهوجودکشورازجرخاوداخلدرزائرانموردنیاز

اتوبوسهایرساال افزود: اتوبوسها موردنیاز سوخت تأمین برای اندیشیدهشده تمهیدات به اشاره با همچنین ینسب
ط از میتوانند زائران (نرحامل شخصی سوخت کارت با مشخص، محورهای در تعیینشده جایگاههای یارانهای)ریق خ

کنند.یرسوختگیبهاقدامجایگاهداران،آزادکارتیا
گذشتهسالهایبهنسبتمرزهادرسوخترسانیظرفیتافزایش

ظرفیت گفت: و داد خبر گذشته سالهای به نسبت خروجی مرزهای در سوخترسانی ظرفیت افزایش از همچنین وی
از فراتر زائران تعداد افزایش صورت در حتی و یافته افزایش گذشته سالهای با مقایسه در مرزها، در سوخترسانی

است.فراهممطلوبوکاملسوخترسانیامکاناتنیزپیشبینیها
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گذشتهسنواتمطابقکبهاومسوختتأمین
ش مرمدیرعملیات سوخت تأمین از همچنین نفتی فرآوردههای پخش ملی راهپیماییوکت مسیر در مستقر کبهای

ش کرد: بیان و داد خبر گذشته سنوات مطابق سوختراربعین تأمین بر افزون نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
دارد.بهعهدهنیزراعراقکشورخاکداخلکبهایومسوختتأمینکشور،داخلیزمرنقاطدرمستقرکبهایوم

تعدادرساال فعالیت و استقرار از همچنین مزینسب شویادی نفت، وزارت به وابسته شزکتهایرکب و کتریرمجموعه
م این عمده گفت: و داد خبر مناطق این در نفتی فرآوردههای پخش همکاوملی با همیارکبها و کاری وزارتری کنان

سوخت که میکنند اقدام حسینی اربعین ایام در (ع) اباعبداهلل زائران به خدماترسانی به نسبت و فعالیت نفت
میشود.تأمیننفتیفرآوردههایپخشملیکترشتوسطغذاطبخبرایکبهاوماینموردنیاز

ش ستاد ایمنی گروههای اعزام از همچنین محورهایروی در مستقر جایگاههای به نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
مر مناطق و زائران جایگاههایزپرتردد در ازدحام برای ساله هر پیشبینیهای به توجه با کرد: اظهار و داد خبر ی
مر نقاط به منتهی مدیزسوخت تجهیزات، ایمنی تأمین بهمنظور متعددی ایمنی گروههای درری، احتمالی حوادث یت

شدهاند.مستقرواعزامیزمرنقاطبهجایگاهداران،بایرهمیاوجایگاهها
یزمرمناطقدرمایعگازگرموکیلهزار60ازبیشیعزتو

ش تورمدیرعملیات از همچنین نفتی فرآوردههای پخش ملی و61یعزکت مروکیل120هزار مناطق در مایع گاز یزگرم
ش این گفت: و داد مرخبر پختوپز موردنیاز سوخت تا دارد آمادگی مروکت نقاط در را خازکبها در و مرزهاری از ج

کند.تامین

هیچگان/زهرمزلزلهزدهمناطقبهترمیمیسوختارسالداد؛خبرگانزهرممنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۱۲:۰۸-۰۱/۰۶/۱۵(نداردوجودکمبودی

داد.خبرگانزهرمزلزلهزدهمناطقبهترمیمیسوختارسالازگانزهرممنطقهنفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر

ساال گفتراحمد در شدهویفر تشکیل بحران کمیته حادثه، لحظههای نخستین در گفت: باره این در شانا خبرنگار با گو
م ناحیه برای ترمیمی سوخت ارسال به نسبت شزکرو هرمری منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی محلزکت که گان

شد.اقدامبود،زلزلهکانون
هرم منطقه سوخت جایگاههای در سوخت عرضه و ندیده آسیب تأسیسات از هیچکدام خوشبختانه افزود: گانزوی

است.انجامحالدرازدحامیوکمبودهیچگونهبدون
ش هرمرمدیر منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی تزکت خسارتأگان هیچگونه دیروز زلزله حادثه خوشبختانه کرد: کید

دارد.ادامهعادیروالطبقمنطقهتأسیساتدرسوختعرضهوتأمینواستنداشتهمالیوجانی

گذشتهسالهایبهنسبتسانیسوخترفیتظرایشافزشد/مستقراربعینانائرزخروجیمبادیدرسیارسانسوختر14شانا:|خبرخبرادامهادامه
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تصرساال شریفر کرد: هرمریح منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی سوختزکت نیاز، صورت در تا دارد آمادگی گان
کند.تأمینراامدادیخودروهاینیزوزلزلهزدهمناطقموردنیاز

نفتنبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۱:۳۳-۰۱/۰۶/۱۵(یافتافزایشدرصد212ازبیشالبرزمنطقهدرسوپرینزبنیعزتو

تو شهروندان استقبال به توجه بنزبا درزیع البرز استان سوپر جا5ین سال قبلرماهه سال مشابه مدت به نسبت ی
است.کردهپیداافزایشدرصد212

البر شهروندان استقبال به اشاره با منطقه این مدیر وزارتی بنزمحسن از توزی گفت: البرز استان سطح سوپردر یعزین
طیزبن سوپر سالجا5ین قبلرماه سال مشابه مدت به نسبت منطقه این در است.وزارتی212ی یافته افزایش درصد

بن میزان توزافزود: سوپر سالجازین ابتدای از البرز استان در شده مردادماه،ریع پایان تا بوده366میلیون15ی لیتر هزار
است.داشتهافزایشلیترمیلیون10ازبیشگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتکهاست

)۱۲:۰۴-۰۱/۰۶/۱۵(سوختکمبودگیرردهمچنانکشوراقتصادیشاهراه

بن پمپ در طوالنی های صف اینزتداوم گردشگران و گذاران سرمایه بلکه شهروندان تنها نه است کشور اقیانوسی بندر تنها که چابهار های ین
است.کردهکالفهنیزراشهر

چرا است وبلوچستان سیستان استان مردمان برای آشنایی نام سوخت ؛ چهاربهاران از نقل به عصرهامون گزارش به
ساعات استان این شهروندان گیزکه سوخت جهت را بنریادی پمپ های صف در خود شخصی اتومبیل میزی ین

است.کردهفراهمنیزراآنهانارضایتیموجباتوشودتلفمردموقتتنهانهتاشدهباعثمسئلههمینوگذرانند
گی سوخت امر و نیست مستثنی موضوع این هم چابهار شهر و بلوچستان و سیستان استان جنوب دغدغهردر جزو ی

بند شهر این در مردم سوختگیرهای صف در ساعت چندین شهروندان باعث که است شوند.ری معطل خود خودروی ی
تو شهرهای از یکی تنها نه که چابهار شهر روستاهایردر و ها شهر از خیلی مواصالتی مسیر بلکه است کشور یستی

تنها است هم سوختگی3اطراف خارجایگاه در نیز ها جایگاه این از یکی که دارد وجود معموالری و دارد قرار شهر از ج
کنند.میاستفادهشهرکزرمدرموجودینزبنپمپدوازتنهاشهروندان

داردادامههمچنانچابهاردرشلوغهایصف
بن گزاف قیمت سوخت های صف وجود دالیل عمده از کهزیکی است سوخت قاچاقچیان به آن فروش و آزاد ین
بن پمپ به مرتبه چندین روز یک در افراد برخی تا شده درزباعث اختالل ایجاد باعث موضوع این و کنند مراجعه ین

دنداروجودکمبودیهیچگان/مزهردهلهزلززمناطقبهمیمیترسوختسالارشانا:|خبرخبرادامهادامه
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شوند.شهرونداندیگریرسوختگی
گفت: ما خبرنگار به خصوص همین در است، تاکسی راننده که چابهار شهرستان ساکن شهروندان از یکی بلوچی رضا

مساف که آنجایی گیراز سوخت برای میان در روز یک یا روز هر مجبورم هستم بنرکش پمپ به بهزی و کنم مراجعه ین
باشم.ینزبنصفدرروزدرساعتدوالییکمیانگینطور

گی سوخت های جایگاه بودن کم داد: ادامه بنروی شلوغ های صف های علت از یکی شهر در دوزی همین و است ین
کند.میکاریشانرسوختگیلزناچندتنهاهاروزازبرخینیزدارندقرارشهردرکهینیزبنپمپ

شودیزروشبانهبایدسوختهایجایگاهدرناظرحضور
سکند چابهارمحمد شهروندان از دیگر یکی ساعاتری هستیم مجبور گرم هوای این در کرد: بیان خصوص، همین در ی

گیز سوخت خود خودروی برای بتوانیم تا بگذرانیم سوخت های صف در را مردمریادی شان در این واقعا کنیم ی
شوند.اذیتقدراینیرسوختگییکبرایکهنیست

یکس داد: ادامه بنروی های صف بردن بین از جهت شده انجام مسئولین سوی از اقدامات وزی نیست کافی ولی ین
ببرد.بینازراسوختهایصفدرهایتیرمدیبیاینتواندمییزروشبانهصورتبهناظرحضورتنها

:یرگذااشتراکhttp://asrehamoon.ir/vdcizzazzt1awr2.cbct.htmlپیام/انتهای
خبرمتنکپی

asrehamoon.ir/vdcizzazzt1awr2.cbct.htmlکوتاهلینک

دانایرخبپایگاهدیگر:منابع

سوختکمبودگیردرهمچنانکشوراقتصادیاهشاهرهامون:عصر|خبرخبرادامهادامه
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سازمان

/۰۱/۰۶(شد.ملی)تولیدازحمایت(حاتمجشنوارهچهارمینملینشانیافتردبهموفقالواننفتپاالیشکترش
۱۵-۱۱:۳۲(

حـاتم ملی جشــنواره محو(چهارمین با ملی) تولیـد از ورحمـایـت صـنعت بالفعل و بالقوه توانمندیهای بررسـی یت
.شدگزارربدانشبنیاناقتصـــادوینرآفاشـــتغـالتولیـدتحققدرکشـــوراقتصـاد

ش رسانی اطالع پایگاه گزارش شربه از نقل به ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی نفترکت پاالیش کت
حـاتم ملی جشــنواره چهارهارمین ، محو(الوان با ملی) تولیـد از بالفعلرحمـایـت و بالقوه توانمندیهای بررسـی یت

آف اشـــتغـال تولیـد تحقق در کشـــور اقتصـاد و آخرصـنعت معرفی و دانشبنیان اقتصـــاد و دسـتاوردهارین ین
آف ارزش و لیـاقـت اســـاس بر ایرانی برتر برنـدهـای موفقیتهای مشـارو با ملی، خصـوصـیرینی بخش کامل کت

ا سـایر و دولتی تارو در نظام جارشه14یخرکان سـال ماه مریور محل در سـیماری و صـدا بینالمللی همایشهای کز
شد.گزاررب

آف ارزش مدیران از جشنواره این اختتامیه ملیردرمراسم «نشان اعطای با دولتى و خصوصى هاى بخش در کشور ین
ش که شد تجلیل انحصارحاتم»، خارجی محصوالت معکوس مهندسی و طراحی باز بهواسطه الوان نفت پاالیش یرکت

ب از یکی عنوان به مقاومتی، اقتصاد مبانی راستای در بومی دانش از استفاده حاتمزگربا ملى جشنواره چهارمین یدگان
کرد.یافتردراجشنوارهملینشانومعرفیملی)تولیدازحمایت(

)۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵(بکوشیمآببحرانحلدرباید

کردندگووگفتودیدارتهراننفتپاالیشکترشمدیرعاملباتهراناستانوفاضالبآبادارهمقاماتازتعدادی
ش رسانی اطالع پایگاه گزارش شربه از نقل به نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی تهران،رکت نفت پاالیش کت

مدی هدف باربا دیدار ضمن تهران استان فاضالب و آب اداره از مقاماتی تهران، استان آب بحران حل و مصرف یت
ش مدیرعامل فر متخصصانرآرمان و کارشناسان از تن چند حضور با ای کمیته تشکیل پیرامون تهران نفت پاالیش کت

کردند.گووگفتتهراننفتپاالیشکترش
سا فرهنگ مقوله بر تاکید با فر آرمان دیدار این مدیزدر پیرامون مصرف، الگوی اصالح و درری آب مصرف بهینه یت

ش در ما رویکرد داشت: اظهار جامعه در آن تاثیر و دررپاالیشگاه مصرفی پساب از استفاده تهران نفت پاالیش کت
سا فرهنگ با باید باشد. می سبز فضای و صنعتی گیزواحدهای بهره و حلری در زمینه این در موفق اقدامات از ی

با تهران پاالیشگاه در باید ما نماییم. ایفا را خود مسئوالنه نقش و باشیم کوشا جد طور به تهران استان در آب بحران
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مدی خصوص در تر جدی ورعزمی کنیم شروع خودمان از را مصرف الگوی اصالح تولید، تداوم ضمن آب، مصرف یت
.نماییماستفادهخصوصایندرفرهنگیوآموزشیهایظرفیتوهاپتانسیلکلیهاز

)۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵(حاتمملیجشنوارهچهارمینیدهزگرببندرعباسنفتپاالیشکترششد/حاصلمتوالیسالدومینبرای

سارش بومی برای حاتم ملی جشنواره چهارمین در بندرعباس نفت پاالیش اسیدکلزکت تولید گاریدری بهزیک موفق ی
شد.ملیتولیدازحمایتتندیسوبرترعنوانکسب

ش رسانی اطالع پایگاه گزارش بینربه امور و عمومی روابط از نقل به نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
ش حاتمرالملل ملی جشنواره چهارمین اختتامیه در بندرعباس؛ نفت پاالیش حضور(کت با که ملی) تولید از حمایت

ب مدیران و دولتی آفزگرمقامات ارزش های بنگاه و صنایع و کشور اقتصاد و صنعت مریده در بینرین، های همایش کز
ب سیما و صدا شرالمللی شد، جشنوارهرگزار این نشان و تندیس متوالی سال دومین برای بندرعباس نفت پاالیش کت

کرد.یافتردراملی
آف ارزش های بنگاه و صنایع از جشنواره این اختتامیه مراسم در گزارش، این اساس هایربر بخش در کشور ین

ش که شد تجلیل دولتی و خودکفاییرخصوصی حوزه در گرفته صورت اقدامات معرفی با بندرعباس نفت پاالیش کت
سا بومی جمله از تولید های ظرفیت بهبود اسیدکلزو تولید گاریدری واحدزیک در استفاده مورد پاالیشگاهی ی

خارایزوم از این از پیش که تامینریزاسیون و تولید برای مناسب بستر ایجاد راستای در گردید، می وارد کشور از ج
نوآو با نفتی های فرآورده جشنوارهرپایدار چهارمین در توسعه، و تحقیق شاخص فعالیتهای و دانشمحور تولید ی،

شد.یدهزگربملی)تولیدازحمایت(حاتمملی
مطابق محصوالت تولید ملی، و بومی تخصص و توان از استفاده با ملی عظیم پروژههای موفق اجرای است گفتنی

ط و اقدامات اجرای کشور، نیاز تامین هدف با جهانی استاندارهای شاخصربا فعالیتهایزحهای محیطی، یست
) اجتماعی مسئولیتهای حوزه در هدفمند اقدامات و سیاستهایCSRعامالمنفعه با مرتبط پروژههای موفق انجام ،(

افزایش جمله از مقاومتی اقتصاد گذا30ابالغی سرمایه بدون پاالیش ظرفیت ای بشکه انجامرهزار مرسوم، های ی
طرط جمله از پایدار اشتغال ایجاد رویکرد با محور توسعه زمینهرحهای که سنگین محصوالت کیفیت ارتقای ملی ح

استرات500هزار2اشتغال قطعات معکوس مهندسی و بازطراحی و کند می فراهم را باژنفر نفت پاالیش صنعت یک
ش از حمایت و بومی دانش از شراستفاده اقدامات دیگر از بنیان دانش حمایترکتهای در بندرعباس نفت پاالیش کت

است.ملیتولیداز
محو با حاتم ملی جشنواره تحققرچهارمین در کشـــور اقتصـاد و صـنعت بالفعل و بالقوه توانمندیهای بررسـی یت

آف اشـــتغـال آخرتولیـد معرفی و دانشبنیان اقتصـــاد و ایرانیرین برتر برنـدهـای موفقیتهای و دسـتاوردها ین
آف ارزش و لیـاقـت اســـاس بربر ملی معتبرترینی از یکی عنوان به جشـــنواره شد.این اقتصـادیرگزار رویدادهای ین

ش و ســازمانها دســتاوردهای معرفی به کشوررکشـور ملی نـاخـالص تولیـد ارزش زنجیره در توانمند و پویا کتهای

بکوشیمآبانبحرحلدربایدنفتی:دههایفرآورپخشوالیشپاملیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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پردازد.میاخیرســـالهـایمحـدودیـتهـایهمهوجودبا
ش گزارش این اساس ارائهربر با حاتم ملی جشنواره دوره سومین در نیز گذشته سال در بندرعباس نفت پاالیش کت

ش حمایتهای با تولید حوزه در شاخص دراقدامات را حاتم ملی نشان بود شده موفق داخلی کننده تولید یافترکتهای
حاتم ملی جشنواره چهارمین است با(کند.گفتنی و فارس خلیج مطالعات موسسه همت به ملی) تولید از حمایت

شد.گزارربمعادنوصنایعدانشگاهصمت،وزارتیرفناووپژوهشآموزش،معاونتیرهمکا

نفتنبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۰۰-۰۱/۰۶/۱۵(گانزهرمدرفارسخلیجستارهنفتکترشمیلیاردیهزار31مالیاتپرداخت

ش بزرمدیرعامل از یکی عنوان به فارس خلیج ستاره پاالیشگاه گفت: فارس خلیج ستاره نفت بنگاههایرگترکت ین
هرم صنایع میان ویژهای جایگاه از کشور شزاقتصادی این تعهد و رسالت به عنایت با و است برخوردار دررگان کت

میدانیم.استاندرمالیاتپرداختبهمتعهدراخودگان،زهرماستانازمحرومیتزداییوآبادانیراستای
ش رسانی اطالع پایگاه گزارش بینالمللربه و عمومی روابط از نقل به نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت

جعفرش علیرضا فارس، خلیج ستاره نفت ازرکت بیش روزانه تولید با فارس خلیج ستاره پاالیشگاه اینکه بیان با پور
از450 بیش تولید و فرآورده انواع بشکه بن40هزار از بززدرصد عنوان به کشور، جایگاهرگترین از اقتصادی بنگاه ین

هرم صنایع میان در استانزویژهای در تولید که زمانی است اهمیت حائز بسیار ما برای کرد: بیان است، برخوردار گان
هرم در استانیهایمان هم برای نیز آن عوارض و مالیات از بهرهمندی میگیرد، کهزصورت زمانی معتقدیم و باشد گان

است.منطقهآنمردمبهخیانتدیگراستانیدرآنمالیاتپرداختاستمستقراستانیکدرصنعتی
استان از محرومیتزدایی و آبادانی راستای در فارس خلیج ستاره پاالیشگاه تعهد و رسالت به عنایت با داد: ادامه وی

میدانیم.استاندرمالیاتپرداختبهمتعهدراخودگان،زهرم
فارسخلیجستارهمالیاتیعوایدازگانزهرمبهرهمندی

ش شرمدیرعامل این عملکرد بر مالیات پرداخت خصوص در شایعات به پاسخ در فارس خلیج ستاره نفت دررکت کت
سال پایان در خلیجفارس ستاره پاالیشگاه کرد: اظهار استانها، بهرهبردا1397سایر سالربه در است. رسیده کامل ی

مبلغ1398 مجموعه این و بودیم شاهد را نفتی فرآوردههای قیمت شدید کاهش کرونا، ویروس شیوع دلیل هزار6به
است.نبودهعملکردمالیاتپرداختمشمولکهداشتهعملکردیانزتومانمیلیارد400و

سال اینکه بیان با ش1399وی که است بوده سالی سودآوراولین به خلیجفارس ستاره مالیاترکت پرداخت جهت ی
ش سوددهی سال نخستین اینکه به توجه با و رسیده اینرعملکرد مالیاتی پرونده انتقال است، میرفته شمار به کت

سال در افزود: بوده، همراه خاصی اهمیت از استان به بر1399مجموعه قبل15بالغ خالص سود تومان میلیارد هزار
ش این مالیات انتقالراز استانی مسئوالن کمک با میدانیم، استان آبادانی به متعهد را خود که آنجایی از و بوده کت

چهارگز…برعباسبندرنفتالیشپاکتشد/شرحاصللیمتواسالدومینایبرنفتی:دههایفرآورپخشوالیشپاملیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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هرم به تهران از فارس خلیج ستاره مالیاتی رسیدگیهایزپرونده تمام ترتیب بدین و پذیرفته انجام سال آن در گان
ش ورمالیاتی هزار یک مبلغ به آن عواید که گرفته صورت استان در مالیاتی800کت امور کل اداره به تومان میلیارد

است.شدهپرداختگانزهرم
سالرجعف تیرماه در کرد: اضافه سال1401پور عملکرد بر مالیات اظهارنامه مالیاترش1400نیز از قبل خالص سود با کت

هرم22 استان مالیاتی امور کل اداره به تومان میلیارد مبلغزهزار به آن مالیات که است شده ارسال و3گان 100هزار
شد.خواهدپرداختتومانمیلیارد

از بیش گذشته سال در کرد: ابراز نیز فروش افزوده ارزش بر عوارض و مالیات خصوص در تومان2وی میلیارد هزار
ط از خزانهدارپرداختی وریق هزار یک نیز امسال ماه مرداد پایان تا که داشتهایم کل کل100ی اداره به تومان میلیارد

است.شدهکارسازکل،یرخزانهدایقرطازاستانمالیاتیامور
گانزهرماستانبانکهایشعبدرجهانپاالیشگاهرابیزارـیالیرنقدیمنابعاستقرار

ش شرمدیرعامل بانکی حسابهای تمامی استقرار به ادامه در فارس خلیج ستاره نفت سالرکت از استان،1398کت در
بسیا با حاضر حال در ما کرد: اظهار و هرمراشاره استان بانکهای از همکازی قابلتوجهیرگان مراودات و نزدیک ی

دردا برای بانکی عملیات تمام که کنیم اعالم میتوانیم و دریم حقوق، پرداخت ضمانتنامه، تسهیالتریافت یافت
شرکا این موردنیاز بانکی خدمات انواع و همکارکنان و میشود انجام استان در صرفرکت تهران بانکهای با ما بابتی ًا

است.ساختدوراندرپاالیشگاهاحداثبرایشدهاخذیزارتسهیالتاقساطپرداخت
ش در ملت و تجارت بانک شعبه دو حاضر حال در داد: ادامه بانکروی باجه و هستند مستقر خلیج ستاره نفت کت

کا شررفاه این در نیز آخرگران طی و است فعالیت حال در بهزودیرکت نیز ملی بانک شعبه شده، انجام تفاهمنامه ین
شد.خواهدیزانداراهپاالیشگاهدر

شرجعف بانکی حسابهای استقرار از ما هدف گفت: پایان در هرمرپور استان در بانکهایزکت منابع افزایش گان،
ش سایر به نیاز مورد تسهیالت اعطای باب گشایش و اینراستان اقتصادی رشد و استان در نقدینگی چرخش و کتها

ع میهن از انرزخطه تأمین در نیز فارس خلیج ستاره پاالیشگاه موفقیت تردید بی و است میتوانژیزمان را کشور ی
همکا بانکدارمصداق سیستم انرری تولید بخش با است.ژی مبرهن و گویا جامعه در آن نتیجه که کرد تفسیر ی

انر تولید در همکاژخودکفایی نتایج اشتغال ایجاد و صادرات بانکداری، نظام همراهی و ستارهری پاالیشگاه ابر با ی
است.فارسخلیج
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