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)۰۸:۳۱-۰۱/۰۹/۰۲(زنجاندرقاچاقگازوئیللیترهزار28کشف

داد.خبرقاچاقگازوئیلسوختلیترهزار28کشفاززنجاناقتصادیامنیتپلیسپرسترس

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا بدری سرهنگ ؛ زنجان خبرکز کسب پی در : افزود بهری مظنون کاالی حمل بر مبنی ی
اقتصادی امنیت پلیس ماموران کار دستور در قضائی هماهنگی از پس مراتب کشنده، کامیون دستگاه یک با قاچاق

گرفت.قراراستان
کنت حین مأموران : گفت عبوروی خودروهای نامحسوس زنجان-تبرل اتوبان در عالئمری با و رویت را مذکور خودرو یز

مذکور خودروی از بازرسی در که متوقف دهنده خا28هشدار عرضه گازوئیل سوخت لیتر کشفرهزار را شبکه از ج
کردند.

است.انجامحالدرقانونیاقداماتوتشکیلقضائیپروندهبارهایندرکرد:یحرتصوی
طربد اجرای تداوم در پلیس قاطعیت بر تاکید با اجرایری در کرد: نشان خاطر کاال قاچاق با مبارزه عملیاتی حهای

ط بهتر همکارهرچه در جامعه آحاد از تشکر و تقدیر ضمن کاال، قاچاق با مبارزه دررحهای خواست، مردم از پلیس با ی
و مشاهده هآصورت از مرگاهی به را موضوع ارز و کاال قاچاق اقتصادی، جرایم فورگونه پلیسیرکز اطالع110یتهای

دهند.

)۰۸:۴۲-۰۱/۰۹/۰۲(شدکشففارسخلیجدرقاچاقسوختلیترهزار120گان:زهرماستانمرزبانیجانشین

هرم استان مرزبانی جانشین - ایرنا - کشفزقشم و مرزبانان موفقیت از خلیج120گان آبهای در عملیاتی انجام با قاچاق سوخت لیتر هزار
داد.خبرفارس

هرم استان مرزبانی از نقل به ایرنا چهارشنبه روز گزارش لشکزبه عبداهلل سردار دررگان، مستقر مرزبانان داشت: اظهار ی
خب کسب از پس بندرعباس و میناب قشم، استحفاظیرشهرستانهای حوزه در سوخت قاچاقچیان فعالیت بر مبنی ی

شدند.اعزاممحلبهاکیپچندتشکیلباموضوعبررسیبرایبالفاصلهپالستیکی،هایمشکوسیلهبه
نداشتند را ماموران با مقابله توان مرزبانان مشاهده با که قاچاقچیان داد: توضیح عملیات، این جزئیات به اشاره با وی

متوا محل دراز و شدند شناورری یک و مشک به معروف پالستیکی محفظه عدد سه مناطق، بررسی از پس یابانان
کردند.کشفراگازوئیلنوعازقاچاقسوختلیترهزار120حاویقاچاقچیانازجاماندهموتوربدون
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هرم استان مرزبانی دستگیزجانشین برای مرزبانان تالش اینکه بیان با تصرگان دارد، ادامه قاچاقچیان کرد:ری یح
اند.کردهبرآوردیالرمیلیون600ومیلیارد33راشدهکشفسوختارزشکارشناسان

به نزدیک گستره با فارس خلیج ایرنا، گزارش و237به بین473هزار مربع و30تا24کیلومتر عرض30درجه دقیقه
است.شدهواقعینویچرگنصفالنهارازشرقیطولدقیقه25ودرجه56تا48وشمالی

هرم اززاستان بیش بودن دارا با د900گان مرز شرکیلومتر سواحل از استانریایی دکجاس(ق در سواحلر) تا عمان یای
ش در فارس خلیج برخوردارنیلگون و (پارسیان) استان جزایررق از ت14ی مهم از یکی فارس، خلیج راهبردیرگانه و ین

است.ایرانهایاستانینرت
شود.میشناختهفارسخلیجیرهزجینرگتربزعنوانبهمربعکیلومتر491وهزارمعادلمساحتیباقشمیرهزج

ج حدودزاین بندرعباس ساحل تا جغرافیایی20یره طول دارای و داشته فاصله عرض88/55کیلومتر و درجه
باشد.میدرجه89/29جغرافیایی

تابناکیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۶-۰۱/۰۹/۰۲(خراسانشمالیدرسفیدنفتسهمیهویکمبیستمرحلهیعزتو

شرمدی کاالبرکل گفت: خراسانشمالی نفتی فرآوردههای پخش ملی استانرکت طبیعی فاقدگاز خانوارهای برای سفید نفت الکترونیکی گ
شد.اعالمشمالیخراسان

خب گزارش مدیرگزاربه احمدنیا، سیدرضا امروز صبح بجنورد، از فارس شری نفتیرکل فرآوردههای پخش ملی کت
گفت در میزانوخراسانشمالی نفره هفت الی یک خانوارهای جهت کرد: اظهار رسانهها با سهمیه440گو منظور به لیتر

سال پاییزه تا1401سوخت وهمچنین1401/09/30تا1401/09/01یخراز کوهستانی نقاط محترم ساکنین استان، سطح در
است.یافتهاختصاصطبیعیگازفاقدروستاهای

میتوانند است، شده ثبت آسان تجارت جدید درسایت آنها بانکی کارت اطالعات تاکنون که خانوارهایی گفت:همه وی
کنند.یافتردمحلازفروشندگیهایراخودسفیدنفتسهمیه

شرمدی مرحلهرکل این در خانوار هر سهمیه افزود: خراسانشمالی نفتی فرآوردههای پخش ملی و440کت است لیتر
ط سراز بانکی کارت قابلریق گرفته، قرار محل سفید نفت فروشندگی اختیار در که کارتخوانی دستگاه و خانوار پرستان

است.برداشت
تو گفت: نیز سفید نفت قیمت درخصوص توزاحمدنیا شعب در سفید نفت نزیع براساس کلریعکننده در مصوب خ

میشود.انجامیالر1500لیترهرقیمتبهکشور
کاالب قطعات اطالعیه، این براساس کرد: خاطرنشان ازتاروی قبلی مرحله به مربوط شده اعالم فاقد1401/08/30یخرگ

شدکشفسفارخلیجدرقاچاقسوختلیترارهز120گان:مزهراستانمرزبانیجانشینایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میباشد.اعتبار
سپیام/پایان

)۰۹:۰۷-۰۱/۰۹/۰۲(پاالیشگاههادریورومحصوالتوضعیتینرآخ/1401پایانتایوروگازوئیلتولیدیرلیتمیلیون10افزایش

ت گرفتن قرار سرویس در تبربا پاالیشگاه جانبی واحدهای تکمیل و اصفهان پاالیشگاه گاز نفت تصفیه واحد دوم گازوئیلرین تولید میزان یز،
یافت.خواهدافزایشامسالپایانتاروزدرلیترمیلیون10.5یورو

خب اقتصادی خبرنگار گزارش شرگزاربه خوراک فعلی شرایط در فارس، مجموعری در نفت پاالیش میلیون2.22کتهای
د صورت در و تاربشکه محصوالت پیوسته برداشت و بیشتر خوراک است2.3یافت تحقق قابل روز در بشکه میلیون

است.یزگامیعاناتروزدربشکههزار490وخامنفتبشکهمیلیون1.73شاملاًلمعمومیزاناینو
ش گزارش روزانهرطبق متوسط طور به خوراک حجم این پاالیش ماحصل نفتی، فرآوردههای پخش و پاالیش ملی کت

نفتگاز،110 لیتر بن103تا98میلیون لیتر جت،6ین،زمیلیون سوخت لیتر سفید،6میلیون نفت لیتر 13میلیون
است.کورهنفتلیترمیلیون68ومایعگازلیترمیلیون

کیفیسا پروژههای اجرای واسطه شزبه اغلب در بنری مقادیر نفت پاالیش سفیدزکتهای نفت و گاز نفت یورو، ین
است:1جدولحرشبهیورو

)بمکعمتر(واحد:ایرانپاالیشگاههایدریورومحصوالتتولیدمیزان-1جدول
جدول مشاهده بن1با تولید که میشود مالحظه حدودز، فعلی شرایط در یورو اما30ین است روز در لیتر میلیون

از بیش تولید ش70پتانسیل ظرفیت از استفاده صورت در لیتر فارسرمیلیون خلیج ستاره بندرعباس، نفت پاالیش کت
بن باالی مصرف دلیل به که دارد وجود الوان کسزو جبران راستای در و کشور در اکتانرین عدد نسبی کاهش با ی

میشود.عرضهبازاربهمعمولیصورتبهمذکورکتهایرشتولیدات
حدود حاضر حال در یورو نفتگاز میزان ترتیب همین هفته48به سه طی حداکثر زودی به که است لیتر میلیون

ت گرفتن قرار سرویس در با اصفهان،رآتی پاالیشگاه گاز نفت تصفیه واحد دوم سبد8ین به یورو گازوئیل لیتر میلیون
رسید.خواهدروزدرلیترمیلیون56بهتولیدییوروینفتگازوشدخواهداضافهیورونفتگاز

تب جانبی واحدهای تکمیل با نیز بهمنماه پایان گرتا تولید واحد جمله از واحدویز و میلیون2.5نژهیدروPSAگرد
جا سال پایان تا یورو نفتگاز کل و شد خواهد اضافه یورو نفتگاز به رقمرلیتر به خواهند58.5ی روز در لیتر میلیون

رسید.
پیام/پایان
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)۱۰:۰۶-۰۱/۰۹/۰۲(مازندرانغربدرمایعگازسهمیهیزروا

شد.یزروامازندرانغربطبیعیگازفاقدمناطقساکنخانوارهایآذرماهمایعگازسهمیه

فاقد مناطق ساکن خانوارهای آذرماه مایع گاز کرد:سهمیه اعالم چالوس منطقه نفتی های فرآورده پخش عمومی روابط
شد.یزرواخانوارپرستانرسبانکیکارتدر)رسیلند4(گرموکیل44میزانبهمازندرانغربطبیعیگاز
طرد از سهمیه این توریافت عاملین به مراجعه مجاززیق د(یع قابل نفتی) فرآوردههای خوان کارت دستگاه یافتردارای

میباشد.
د نفتیرشرایط فرآوردههای درخواست سامانه در نام ثبت سهمیه این اداراتفسد(یافت تایید و بانکی کارت ثبت ،(

میباشد.نفتکترششهرستانی
تع بانکی کارت همان با سفید نفت بگیران درسهمیه امکان نفت، برای شده نیازریف و دارند را مایع گاز سهمیه یافت

ندارند.مجددنامثبتبه

/۰۱/۰۹(نفتیفرآوردههایصادراتدربارهابهامبرایسابقدولتدرپخشوپاالیشملیکترشازتفحصوتحقیق
۰۲-۱۰:۱۷(

کرد.یحرتشراکترشاینازتفحصوضعیتینرآخپخشوپاالیشملیکترشازتفحصرئیسههیئتعضو

ناص مجید انررحجتاالسالم کمسیون عضو گفتژینژاد در اسالمی شورای مجلس خبوی پارلمانی خبرنگار با یرگزارگو
ط به اشاره با ، شرتسنیم از تفحص و تحقیق بارح علنی جلسات در نمایندگان کرد: اظهار پخش، و پاالیش ملی کت

شدند.انتخابتفحصهیئتاینرئیسههیئتهمچنینواعضاآنازپسوکردندموافقتتفحصاین
مدا اخذ جهت ذیربط و نظارتی مسئوالن با هیئت جلسات رئیسه هیئت تعیین از پس اینکه بیان با وروی ک

ش از تفحص و تحقیق محورهای پیرامون برمستندات پخش و پاالیش ملی ازرکت پس گفت: شد، خواهد گزار
شد.خواهدتهیهتفحصاولیهگزارشهایمیدانیبررسیهایومستنداتیرجمعآو

ش از تفحص رئیسه هیئت دربارهرعضو موجود ابهامهای گفت: تفحص، محورهای درباره پخش و پاالیش ملی کت
عمدت موارد این که نفتی فرآوردههای شصادرات عملکرد بررسی است، گذشته دولت به مربوط طرًا در یادشده حرکت

برندینگ به واگذا(موسوم از بعضی باره این شردر از بعضی که بود شده انجام هریها فاقد مسئول گونهرکتهای
ش عملکرد بررسی بودند) طرصالحیت در مذکور درکت حدودوح کردن جمله1.5گانهسوز از عمومی خودرو میلیون

است.کترشاینازتفحصمحورهای
شرناص عملکرد بررسی داد: ادامه شرینژاد این عملکرد بررسی پژوهشی، قراردادهای در مذکور قراردادهایرکت در کت

د بخش در بهویژه حملونقل شربخش عملکرد بررسی همچنین ازریایی کاتالیستها تأمین نحوه درباره مذکور کت
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است.پخشوپاالیشملیکترشازتفحصمحورهایدیگر
ناص مجید ، بندپی محسنی محمدعلی ، نخعی مصطفی تسنیم، گزارش متینیان،ربه ابراهیم ، طهماسبی فرهاد ، ینژاد

ورناص علیرضا مظلومی، محمدطال مرادیان، مظفرکیوان رحیمی عبدالعلی فروردین، محمدمهدی مختار، جلیل ی،ری،
ش از تفحص و تحقیق هیئت اعضای ساعدی قاسم و حسینزاده حسین نژاد، بیگی هادی بسطامی، اکبر ملیرعلی کت

هستند.پخشوپاالیش
پیام/انتهای

یرفوپیاماکونومیست،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۴۳-۰۱/۰۹/۰۲(گازوئیلکمبودآستانهدردنیا

تح و پاالیشگاهی ظرفیت کاهش خام، نفت عرضه شدن روبهرورمحدود گازوئیل کمبود خطر با آینده ماه چند طی را دنیا روسیه نفتی یمهای
میرساند.آسیبدنیااقتصادبهشدتبهکهمیکند

خب گزارش بلومبرگزاربه از نقل به تسنیم گازوئیلری نیست. دنیا اقتصاد برای گازوئیل از حیاتیتر سوختی هیچ گ،
و تولید ساختوساز، برای ماشینآالت فعالیت عامل و میاندازد راه به را قطارها و کشتیها اتوبوسها، کامیونها،

بزکشاور تولید برای آن از گاز، قیمت افزایش پساز و میشود استفاده خانههه گرمایش برای گازوئیل از است. قری
میبرند.بهرههم

تق آینده ماه چند بازارهاییبرطی تمام در سوخت این عرضه میشوند. روبهرو گازوئیل کمبود خطر با دنیا مناطق تمام ًا
شدهاست.اقتصادرشدشدنکندوتورمرفتنباالباعثویافتهکاهشدنیایژانر

م قیمت از میگذارد، تأثیر همهچیز بر گازوئیل انررکمبود صورتحساب تا گرفته بوقلمون و خانههاژغ کردن گرم برای ی
آم در تنها گازوئیل قیمت رفتن باال زمستان. تحلیلگران،100یکاردر گفته طبق میرساند. آسیب اقتصاد به دالر میلیارد

آمزهرچی اقتصاد در که حری سرماریکا از هم مردم گازوئیل بدون حملونقل، عالوهبر و دارد نیاز گازوئیل به میکند کت
میزنند.یخ

آم در گرمایشی نفت و گازوئیل پایینترذخایر به طیریکا رقم ش4ین شمال است. رسیده گذشته باردهه هم اروپا ق
تح شدن اجرایی میشود پیشبینی و شده مواجه گازوئیل ذخایر بازهمرکمبود را ذخایر این سطح روسیه نفتی یمهای

تق پاکستان مثل فقیرتر کشورهای که شده محدود آنقدر جهانی صادرات بازار بیاورد. خایبرپایینتر آن از شدهاند.رًا ج
نیویو بازار در گازوئیل است،رقیمت آن اصلی شاخصهای از یکی که جا50ک سال در یافتهردرصد افزایش میالدی ی

میالدی.گذشتهسالبرابر2ًایبرتقیعنیرسید،گالنهردرسنت90ودالر4بهنوامبراوایلدرگازوئیلقیمتاست.
مشکل اما است. خام نفت عرضه شدن محدود آنها از یکی که دارد وجود دنیا در گازوئیل کمبود برای متعددی دالیل

بن و گازوئیل به خام نفت تبدیل به نوبت که میشود شدیدتر طیززمانی سوخت برای تقاضا کاهش میرسد. ین

نفتیدههایفرآوراتصادرهدربارابهامایبرسابقدولتدرپخشوالیشپاملیکتشرازتفحصوتحقیقتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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ط دیگر طرف از شد. پاالیشگاهها بخشهای برخی تعطیلی باعث کرونا فسیلیربحران سوختهای از شدن دور ح
آمرسرمایهگذا پاالیشگاهی ظرفیت کرد. محدود را بخش این در ازری کاهش1بیشاز2020یکا روز در بشکه میلیون

کا اعتصاب و کشتیرانی در اختالل اروپا در دراینبین، است. است.ریافته داده قرار تأثیر تحت را پاالیشگاهی تولید گران
دیگرتح منطقه هر بیشاز اروپا کردهاست. وخیمتر را اوضاع هم روسیه نفتی وابستهریمهای گازوئیل به دنیا در ی

و ط500است از را خود گازوئیل محمولههای از سال در بشکه دررمیلیون رقم این از نیمی میکند. وارد کشتی یق
با روسیه آمرگیربنادر میشوند. یکیری گذشته سال زمستان در روسیه است. کرده متوقف را روسیه از واردات هم یکا

بود.یکارآمبهنفتیمحصوالتگربزعرضهکنندگاناز
بهربسیا نیاز آن کردن برطرف و میرساند آسیب دنیا اقتصاد به بهشدت گازوئیل کمبود دارند عقیده تحلیلگران از ی

دارد.پاالیشگاهیجدیدظرفیت
***

خوزناما،نفتمتالز،مینفت،نبضیرخبپایگاهدیگر:منابع

/۰۱/۰۹(شدمجهزپالکخواندوربینبهبلوچستانوسیستانجنوبسوختجایگاه48سوخت؛قاچاقمقابلهمنظوربه
۰۲-۱۰:۵۶(

ش مدیر ایرنا- گفت:رچابهار- چابهار منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی مقابله48کت منظور به بلوچستان و سیستان جنوب سوخت جایگاه
شد.خواهندمتصلسامانهاینبهنیزباقیماندهجایگاهسهبزودیوشدندمجهزپالکخواندوربینبهسوختقاچاقبا

گفت در چهارشنبه روز کمالیار ویوسیدکیومرث و خاص شرایط به توجه با اظهارداشت: ایرنا خبرنگار با گیهایژگو
مر مناطق بفرد نزمنحصر فاحش اختالف و درری فرآورده ابتدای2خ از پالکخوان دوربین نصب و تجهیز مرزها، سوی

سالجا جلرمهرماه عالوهبر جایگاهها، در نظارتی کارشناسان استقرار با خوشبختانه که شد آغاز جایگاهها در ازرگیوی ی
است.داشتهکاهشیروندنیزینزبنمصرفسوخت،هوشمندکارتهایازسوءاستفاده

کاهش به بن8.3وی مصرف آنزدرصدی از قبل ماه با مقایسه در مهرماه در نتایجریورشه(ین افزود: و کرد اشاره (
چشمگیر کاهش از عمومی رضایتمندی متخلفان، با برخورد و شناسایی عالوهبر پالکخوان دوربین نصب بازخورد و

است.برداشتهدرراچابهارمنطقهسوختعرضهیرمجادرصفها
ش طرمدیر اجرای ابتدای از افزود: چابهار منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی بسیاررکت مشکالت وجود با یادیزح

بسیار اثرات کوتاه، مدت این طی و بود استوار آن شدن اجرایی بر جمعی اراده و سعی داشت، وجود زمینه این در که
داشت.بدنبالرامردمرضایتمندیومثبت

ن فاحش اختالفات وجود اینکه به اشاره با قاچاقروی استان جنوبی شهرستانهای در همسایه کشورهای در فرآورده خ
بسیار را سوداگران برای کنونزسوخت تا دوربینها نصب زمان از کرد: بیان است، کرده مسدود290یاد سوخت کارت

گازوئیلکمبودآستانهدردنیاتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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است.شده
اظها پالکخوان دوربین عملکردی مکانیزم درباره ثبترکمالیار ضمن میشوند جایگاه وارد که خودروهایی تمامی کرد:

"تیکت پیام شده نصب دستگاه از باشند کرده مراجعه جایگاه به روز یک طول در بار نخستین برای اگر خودرو، پالک
سوختگی به درمجاز را است" سوختگیری به اقدام روز همان در دوم بار برای اگر صورت این غیر در و کردهریافت ی

گی سوخت به غیرمجاز "تیکت پیام درباشند را است گیری" سوخت از و کرد خواهند جلریافت خودرو مجدد یرگیوی
آمد.خواهدعملبه

از کدام هر در خودرو که صورتی در داد: ادامه هستند متصل یکدیگر به شهرها داخل جایگاههای اینکه بیان با وی
میشود.ممانعتیرسوختگیتکرارازوثبتنیزجایگاههاسایرگزارشدرکندیرسوختگیبهاقدامجایگاهها

ش استراترمدیر مناطق از یکی منطقه این داد: ادامه چابهار منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی شژکت ملیریک کت
با که است ایران نفتی فرآوردههای حدود360پخش و آبی مرز م250کیلومتر ناحیه سه دارای خاکی مرز ی،زکرکیلومتر

و نیکشهر و است،51ایرانشهر بلوچستان و سیستان جنوب در سوخت تامین وظیفه نفتی فرآوردههای عرضه جایگاه
دارد.عهدهبرراصیادیویرباشناوروقایق100وهزارچهاربیشازنفتگازتامینوظیفهاینکهضمن

همجوا اینکه به اشاره با نروی فاحش تفاوت و افغانستان و پاکستان کشورهای با نوساناتری به توجه با فرآورده خ
ثروتهایزبسیار آوردن دست به جهت در منبعی عنوان به قاچاقچیان و سوداگران برای را نفتی فرآوردههای ارز، یاد

بسیار پراکندگی کنار در شده یاد موارد تمامی افزود: است، کرده تبدیل خاکی،زنامشروع و آبی مرزهای جمعیت، یاد
تجا صیادی، شناورهای و بارقایقها و شری و بیشاری را منطقه این موقعیت خارجی و داخلی متعدد پیشزکتهای

کنت و پیش از بیش توجه لزوم لذا کرده دررحساس نفتی فرآوردههای مصرف و تخصیص نحوه بر دقیق نظارت و ل
است.اهمیتحائزبسیارمنطقهاین

)۱۱:۵۹-۰۱/۰۹/۰۲(فارسگاههایونیردومسوختذخیرهدرصدی100تامین

ش مدیر ایرنا- - تامینرشیراز از فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی نیر100کت دوم سوخت ذخیره بودرصدی خبررگاههای استان ق
گردید.تامینسوختذخیرهاینجمعیدستهتالشواولویتباوسرمافصلرسیدنفراازقبل:داشتاظهاروداد

طاه نیرراسداله با الزم های هماهنگی و تمهیدات انجام با : گفت ایرنا خبرنگار به چهارشنبه روز استانوی گاههای
اند.رسیدهدرصدی100ظرفیتبهوآغازسرمافصلشروعازقبلصنایعازبخشایندومسوختیزساذخیره

ش همکاران وتالشهای اقدامات از یادداشتی ارسال با فارس استاندار راستا همین در افزود: پخشروی ملی کت
نیر دوم سوخت تامین بویژه استان سطح در پایدار سوخترسانی درانجام فارس منطقه نفتی هاوفرآوردههای گاه

کرد.وتشکرقدردانی
ش وتورمدیر تامین از ادامه در فارس منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی وزکت میلیارد دو از بیش لیتر600یع هزار

شدمجهزپالکخواندوربینبهبلوچستانوسیستانجنوبسوختجایگاه48ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نفتی فرآوردههای مصرف در استان چهارم رتبه بابیان و داد خبر گذشته ماه هفت در فارس در نفتی فرآوردههای انواع
حدود روزانه گفت: بن13کشور شامل نفتی فرآوردههای انواع لیتر سوختزمیلیون ، نفتکوره سفید، نفت ، نفتگاز ، ین

وتووهوایی تامین فارس در مایع درزگاز و شود می و7یع میلیارد یک از بیش گذشته بن400ماهه لیتر توزهزار یعزین
است.داشتهرشددرصد19پارسالمشابهمدتبامقایسهدرکهشده

و میلیارد یک از بیش مدت همین در افزود، تو200وی استان سطح در سفید ونفت نفتگاز لیتر درزهزار که شده یع
است.داشتهافزایشدرصد15گذشتهسالمشابهمدتبامقایسه

تفاوترطاه : کرد اظهار است گرفته شدت گذشته ماه دو در سوخت قاچاق که موضوع این بابیان قیمتزی یاد
باشد.میواستانکشوردرسوختقاچاقافزایشدرمهمیعاملجهانیخرننسبتبهایراندرسوخت

همکا از تقدیر با مسئول مقام کشفیاتراین میزان گفت: سوخت قاچاق با درمبارزه مربوطه دستگاههای هماهنگی و ی
از بیش گذشته ماههای طی در استان در برای50سوخت استان جدی عزم از نشان این و است داشته افزایش درصد

باشد.میملیسرمایهاینوحفظشومپدیداینازیرگیوجل
سوخت،کنترطاه قاچاق با مبارزه دستورالعملهای دقیق اجرای افزود، عمدهری کنندگان برمصرف جانبه همه ونظارت ل

مجا و جزء آورو جمع سوخت، عرضه سویری از کنندگان مصرف دقیق شناسایی ، مهاجر سوخت های کارت ی
باشد.موثرسوختقاچاقکاهشدرتواندمیمتولی،دستگاههای

سفارگاههایونیردومسوختهذخیرصدیدر100تامینایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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روزنامه

یرخبپایگاه

/۰۱/۰۹(خصوصیبخشباساختی؛رشهرداازمجوزوزمین|تهراندرمقیاسکوچکسوختجایگاه110یزراهاندا
۰۱-۱۵:۲۱(

پیگی از تهران شهر اسالمی شورای نقل و حمل و عمران کمیسیون طررئیس پیشبرد برای کمیسیون این جدی سوختری جایگاههای ساخت ح
داد.خبرتهرانشهرسطحدرمقیاسکوچک
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همشه گزارش تشکربه جعفر سید آنالین، طری اخیر مدت در اینکه بیان با هاشمی سوختری جایگاههای ایجاد ح
شهردا اساس این بر گفت: رسید، تصویب به تهران شهر اسالمی شورای در مقیاس یکرکوچک طول در شد موظف ی

کند.یزراهانداخصوصیبخشکترمشاباراسوختجایگاه110حرطتصویبازپسسال
شهردا شد مقرر اینکه بیان با تهران شهر اسالمی شورای نقل و حمل و عمران کمیسیون خصوصررئیس در تهران ی

تص باشد، داشته سهم مجوزها ارائه و زمین گذاشتن اختیار صورتردر زمینه این در اقداماتی مناطق برخی در کرد: یح
است.نشدهارائهجایگاهیزراهاندابرمبنیگزارشیهنوزاماگرفته

یادآو ادامه در پیگیراو شورا نقل و حمل و عمران کمیسیون کرد: راهانداری قرارزی کار دستور در را جایگاهها این ی
شهردا از و داد پیگیرخواهد تهران سری هرچه که کرد خواهیم ساختری حداقل مصوبه طبق اولین110یعتر در جایگاه

کند.اقدامنیازکاملرفعبراینیزآتیسالهایدرودهدانجامراحرطاجرایسال

/۰۱/۰۹(کشورنفتپاالیشصنعتدرایستارهپنججایگاهوتهراننفتپاالیشکترشیستیزمحیطاولرتبهکسب
۰۲-۱۱:۴۷(

داد.خبرکشورنفتپاالیشصنعتدرکترشاینیستیزمحیطاولرتبهکسبازتهراننفتپاالیشکترشمدیرعامل

ش تخصصی کمیته نشست یکمین و چهل در گفت: خبر این اعالم با فر آرمان حامد واقتصاد: شما گزارش ملیربه کت
ار و آمده عمل به های بررسی طی نفتی های فرآورده پخش و محیطزپاالیش اقدامات از گرفته صورت های یابی

شز کشور، نفت های پاالیشگاه محیطریستی اول رتبه ستاره، پنج جایگاه کسب ضمن توانست تهران نفت پاالیش کت
نماید.کسباستبوده1400سالدرکترشاینگرفتهصورتهایتالشوعملکردحاصلکهرایستز

ط به اشاره با محیطروی های برنامه و ها شزح درریستی تهران نفت پاالیش مدی6کت آالیندهرحوزه کاهش و یت
مدی اقلیمی، تغییرات و هوا مدیرهای پساب، و آب کنتریت پسماند، آبریت و خاک آلودگی مدیزل یتریرزمینی،

شهزمخاطرات جامعه جهت گرفته صورت اقدامات همچنین و بیانریستمحیطی پاالیشگاه اطراف محلی جوامع و ی
ه پرداخت با گذازداشت: لوله و انتقال جامعهرینه از صیانت هدف با اطراف روستاهای و باقرشهر به تهران آب ی

اجرایرشه کلی طور به گرفت. صورت ماندگار اقدامی تهران جنوب مردم برای مناسب شرب آب تامین جهت در ی
طرط دیگر و کشور در ای توسعه های کنترح های بودرح خواهد ها پاالیشگاه سوی از شجاعانه اقداماتی مصرف ل

محیط حفظ به کمک و آالیندگی کاهش موجب شزکه شود. می تالشریست زمینه این در تهران نفت پاالیش کت
ه انجام ضمن همکارداشته محیطرگونه سازمان با اتخاذزی خصوص این در متفاوت رویکردی تهران، استان یست

نماید.
ش طرمدیرعامل پیرامون تهران نفت پاالیش محیطرکت های شزح این آتی طراحی،ریستی داشت: اظهار کت

سنگین نفتای تصفیه واحد نصب و ساخت بنCCRمهندسی، کاهش ارز، پروژه مایع، گاز زدائی اتان و اثراتزن یابی
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واحدز احداث محیطی گRCDیست کاهش استانداردوجهت اساس بر پاالیشگاه تولیدی کوره نفت از ،2020گرد
سا بهینه واحد (زاحداث تولیدی کوره نفت کاهش و Fuelی Oil Upgradingط و راستایر) در پتروپاالیشی های ح

خط احداث همچنین و باال افزوده ارزش با محصوالت نیر63بهبود اتصال و ولت گاوکیلو بریزگاه پست به قری
اجراست.ویرپیگیحالدرتهراننفتپاالیشکترشدرکهاستیستیزمحیطاقداماتجملهازپاالیشگاه

تص خاتمه در فر شرآرمان در همکارانم کلیه کوشش و تالش مرهون مهم موفقیت این کسب شک بی : کرد کتریح
نمایم.میقدردانیوتشکرهاآنیکایکزحماتازخودنوبهبهکهاستبودهتهراننفتپاالیش

تهراننفتپاالیشکترشصنعتیبهداشتازکشورنفتپاالیشصنعتیربرداالگو
شرش صنعتی بهداشت واحد از کشور های پاالیشگاه و نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی نفترکت پاالیش کت

کردند.یربرداالگوتهران
ش صنعتی کار/ بهداشت تخصصی کمیته سومین و زارعیرچهل حضور با کشور نفتی های فرآورده پخش و پاالیش کت

ش صنعتی بهداشت نمایندگان و روسا از جمعی و نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ستاد بهداشت هایررئیس کت
شد.گزارربتهراننفتپاالیشکترشهایدستاوردواقداماتازیربرداالگوهدفباکشورپاالیشی

ار نشست این الگوبردازمحور و شریابی صنعتی بهداشت واحد های فعالیت از ویژهری به تهران، نفت پاالیش کت
بود.اخیرهایسالدرگرفتهصورتفعالیتهای

شغلی مخاطرات تحلیل پروژه تکمیل و انجام مراحل از تجربیات ارائه چون مسائلی پیرامون دیدار این وJHAدر
ازار برریابی بالغ جهت مشاغل هدفگذا850گونومیک جهت پروژه خروجی از استفاده واحدهایرسمت، در اقدامات ی

شد.نظرتبادلوبحثباالیسکربامشاغلمواجهاتکاهشیرپیگیهمچنینوعملیاتی
کنت در پیشگیرانه اقدامات انجام خصوص در کارهمچنین مواجهات فیرل یا شیمیایی عوامل با ازکنان و گونومیریکی

پیگی سوابق و کار خرمحیط کنتری اتاق هوای تصفیه دستگاه سارید گرانول شزل یک از گزارشیری دانشبنیان کت
شد.ارائهکامل

هماهنگی با آن از کارپس محترم مریاست جهتزکرگاه مجموعه آن کارشناسان توسط نوآورانه و خالقانه اقدامات از ی
ا فشار کاهش راستای در تجهیزات فیرساخت و کازگونومی بر تعمیراتی های فعالیت در کاریکی و تعمیرات گاهرکنان

وزکرم خوار چکش آچارهای گیر، فلنج بر، بشکه دستگاه به دستگاهها این جمله از پذیرفت. صورت میدانی بازدید ی
ش کنندگان بازدید توجه مورد بسیار ارزنده اقدامات این که نمود اشاره توان می پالسما قراررهود پاالیشی های کت

گرفت.
فی های بخش از پرستازبازدید سوختگی، اورژانس مریوتراپی، ... و شری کار سالمت دررکز تهران نفت پاالیش کت

گرفت.صورتنشستاینادامه
بیما بازتوانی منظور به داشت اشاره کارباید دسترسی شغلی های فیری جدید امکانات به پیگیزکنان با یریوتراپی

خ اخیر دوسال طی جدیدی تجهیزات صنعتی، بهداشت واحد گرفته صورت توان،ریدارهای پر لیزر دستگاه که شد ی
پرستا بخش در آن بر عالوه باشد. می تجهیزات این جمله از تراپی مگنت و معایناتراستیموالتور انجام جهت ی
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هوا تست دستگاه حراست و نشانی آتش جازمشاغل سال ابتدای از نصبری همکاران دسترسی سهولت منظور به ی
گردید.یزانداراهو

/۰۱/۰۹(پاالیشگاههاارتقاءلزومدلیل2جدیداستانداردهایوتقاضاسبدتغییر)؛1(پاالیشگاهیتبدیلیفرآیندهایانواع
۰۲-۱۳:۳۴(

نفت مانند سنگینی فرآوردههای تقاضای زمان، مرور به جدید، استانداردهای تنظیم و جهان در پاالیشی فرآوردههای تقاضای سبد تغییر با
بن همچون سبکی فرآوردههای به نیاز و یافته کاهش فرآیندهایزکوره سهم افزایش سبب موضوع این است. یافته افزایش گازوئیل و ین

است.شدهخامنفتپاالیشگاهیفرآوردههایکیفیتوکمیتارتقاءحهایرطاهمیتافزایشدیگر،عبارتیبهیاتبدیلی

نوع ظرفیت، واحدها، تعداد با که است پیوسته هم به فرآیندی واحدهای از مجموعهای پاالیشگاه یک اقتصاد/ مسیر
فناو و گارفرآیندها میعانات یا خام نفت انواع تبدیل واحدها، این هدف میشود. معرفی استفاده مورد بهزیهای ی

خوراک یا سوخت عنوان به پاالیشگاهها، در شده تولید فرآوردههای این است. نفتی فرآوردههای از گستردهای طیف
میگیرند.قراراستفادهموردپتروشیمیاییواحدهایسایر

تأثی عوامل از یکی فرآیند نوع پاالیشگاههارانتخاب در پاالیشی فرآیندهای است. محصوالت کیفیت و نوع تولید در گذار
جداسا فرآیندهای دسته سه تقطیزبه (نظیر شکسری انواع (نظیر تبدیلی فرآیندهای کیفیتت)، بهبود فرآیندهای و (
گ فرآیندهای (نظیر سومحصوالت یک انجام واقع در آن فرآیندهای و خام نفت پاالیش میشوند. تقسیم یرگردزدایی)

فی موردزتغییرات نفتی فرآوردههای به آن تبدیل و خام نفت یعنی پاالیشگاه ورودی محصول روی بر شیمیایی و یکی
است.باکیفیتوبازارتقاضای

کاهش کوره نفت مانند سنگینی فرآوردههای تقاضای زمان، طی در دنیا پاالیشی فرآوردههای تقاضای سبد تغییر با
بن همچون سبکی فرآوردههای به نیاز و استانداردهایزیافته تنظیم با موضوع این البته و یافته افزایش گازوئیل و ین

] کشتیرانی جهانی سازمان استاندارد مانند تبدیلی1جدید فرآیندهای سهم افزایش به منجر امر این است. شده تشدید [
ط افزایش دیگر عبارتی به [ریا ارتقاء ه2حهای افزایش و خام نفت پاالیشگاهی فرآوردههای کیفیت و کمیت ینههاز]

است.شده
ط انجام ضروربا فرآوردههای به دستیابی و سوخت تأمین امنیت ، ارتقاء صنایعرحهای در که سوزنی کک مانند ی

پاالیشگاهی تولیدی فرآوردههای تنوع افزایش سبب دیگر، طرف از و رفت خواهد باال دارد، نقش آلومینیوم و فوالد
داشت.خواهددنبالبهرایمهارتحکاهشوپاالیشگاههاسودافزایشموضوعاینکهمیشودهم

آم نفت مؤسسه شاخص اساس [ربر متوسط3یکا ، [APIبرابر ایران خام بودن33نفت سنگین معنای به که است
شاخص عدد چه هر یعنی دارد چگالی با معکوس نسبت شاخص این واقع در است. کشور خام باشد،APIنفت باالتر

بیشت ارزش و سبکتر خام حدودرنفت بودن سنگین توجه با لذا دارد. بازار در توجه50ی کشور، خام نفت درصد
است.یرضروبازاروکشورتقاضایبهپاسخمنظوربهپاالیشگاهیتبدیلیفرآیندهایبهبیشتر
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ت شکست پاالیشگاههارفرآیندهای در سبک به سنگین فرآیند(کیبات کلی دسته چهار به میتوان را تبدیلی) فرآیندهای
هیدر فرآیند کاتالیستی، شکست فرآیند حرارتی، هیدروشکست فرآیند و انتخابژکانوروکراکینگ که نمود تقسیمبندی ن

بود.خواهدمتفاوتغیرهوپاالیشگاهمکانتقاضا،موردفرآوردههاینوعخوراک،اساسبرتبدیلیفرآیندنوع
است:آمدهپاالیشگاهیتبدیلیفرآیندهایدستهبندییرزشکلدر

اصلیت از یکی است؛ گرافیتی الکترود تولید منظور به الزم خوراک که اسفنجی و سوزنی کک چالشهایرمسئله ین
تح شدت با و میآید شمار به کشور آلومینیوم و فوالد صنایع روی باالترپیش اهمیت از است.ریمها گردیده برخوردار ی

فرآیند اثبنابراین اسفنجی و سوزنی ککهای تولید و خوراک تأمین در که ازرهایی میکنند. پیدا اهمیت باشند، گذار
تأخی ککینگ فرآیندها این ککرجمله ویژه (به مختلف مصارف برای مقبول باکیفیت ککهای میتواند که چرا است ی

نماید.فراهمآلومینیوم)وفوالدکارخانجاتدرمصرفبرایاسفنجیوسوزنی
تأخی ککینگ فرآیند دیگر سبکراهمیت به سنگین فرآوردههای تبدیل در تقطی60حدود(ی میان فرآوردههای )ردرصد

آم کشور در نمونه عنوان به است.راست. شده احداث پاالیشی سنگین فرآوردهای کاهش برای مختلفی واحدهای یکا
تأخی ککینگ فرایند واحدها این بین رشدیردر با سال110ی از ظرفیت1987درصدی به کنون، بشکه2.8تا میلیون

آن طی چندانی رشد سنگین فرآوردههای پاالیش و تبدیل فرآیندهای سایر که است حالی در این است. رسیده روز در
سالهای طی اروپا منطقه در نداشتهاند. تأخی2014تا2000سالها ککینگ واحدهای ازرظرفیت هزار506به387ی

.]4[استداشتهافزایشدرصد30ورسیدهروزدربشکه
فناو جهانی تغییرات باال، پاالیشی ظرفیت با رارکشورهای تولیدی نفتی فرآوردههای سبد و پاالیشگاهی صنعت در ی

و سنگین فرآوردههای تولید کاهش سبب کار این میکنند. تنظیم آن با متناسب را خود داخلی پاالیشی صنایع و رصد
همین به میشود. صنعت و کشور نیاز با مطابق فرآوردههای و محصوالت تولید و کوره نفت مانند کمتر ارزشافزوده با

ط در که نکاتی از یکی ضرورمنظور بنابراین است. مسئله این به توجه دارد وجود پاالیشگاهها ارتقاء کهرحهای است ی
تقاضای به بتوان همواره تا شود رصد گاز و نفت ارزش زنجیره محصوالت به راهبردی صنایع نیاز و پاالیشی تغییرات

داد.پاسخهدفبازارهای
پینوشت:

]1[International Maritime Organization (IMO)
[2] Upgrading

[3] American petroleum institute (API)
ارزشزنجیرهمطالعاتکزرم]4]

یژانرپیام/انتهای
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