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)۱۵:۰۹-۰۱/۰۹/۰۵(است؟چقدرپایتختهوایآلودگیازگاههاونیرسهمکنید!؛شناسایییردیگجایدررامتهم

نیرونیر از هیچکدام که است حالی در این میشدهاند، شناخته هوا آلودگی متهمان از یکی اخیر سالهای طول در تهران گاههایوگاههای
نیر و ندارند را مازوت سوخت از استفاده قابلیت بعثت جز به ازوتهران بیش نیز بعثت مخا10گاه بر پلمپ مهر که است آنزسال مازوت ن

است.شدهزده

سمت به انتقادات سیل از بخشی تهران، آلودگیهای تشدید و سرما فصل به رسیدن با هرسال ایسنا، بهگزارش
نیرونیر میرود، نشانه بوگاهها صنعت مدیران که آنطور که ندارندرگاههایی مازوت مصرف برای قابلیتی میگویند، ق
شوند.پنهانآنهابودنآالیندهازعمومیتصوروگاههاونیرپشتآلودگی،مهمعامالنتاباشندبهانهایشایدو

نیر پنج دارای نیروتهران است، ازوگاه بیش طرشت حتی40گاه و نداده جای خود در را مازوتی هیچ که است سال
نیر این مازوتسوز نیروبخش مهندسی سیستم است. شده تبدیل فوتبال زمین به بهوگاه مسووالنش، تاکید به گاه

نیر این در ندارد، وجود آن در مازوت سوخت از استفاده امکان که شده تعبیه تعمیراتوصورتی فصلی صورت به گاه
بهرهبردا شرایط تا میشود انجام فصلی و نیرردورهای از اینوی نگیرد، صورت تعمیرات این اگر و شود آماده گاه

سالهای60یربهرهبردا اساس، این بر میگیرد. صورت دقیقی تعمیرات دلیل همین به نمیشد، محقق نیز یادیزساله
نیر این که نیرواست گرفتن قرار و گاز فشار افت دلیل به سرد فصول در شهوگاه منطقه در خارگاه مدار از واردری و ج

میشود.تعمیراتدوره
نیر مازوت بوواحد نیررگاه این فعلی ساختار در و شده پلمب کامل بهطور نیز بعثت خبوق نیز نیست،رگاه مازوت از ی

نیر بواین تولید مازوت و طبیعی گاز اصلی سوخت دو از سالرگاه از که میکند محدودیتهای1392ق دلیل به
نیرز این در مازوت سوخت مخاویستمحیطی تمام و نمیشود مصرف گاززگاه مصرف است. شده پلمب مازوت ن

وونیر میلیون یک به600گاه و میدهند کاهش را تولید کند، افت گاز فشار که زمان هر و است شبانهروز در مترمکعب
است.شدهمنسوخگاهونیرایندرمایعسوختونمیشوداستفادهدومسوختازعنوانهیچبهمسووالن،تاکید

بزونیر که نیز پاکدشت شهدای نیررگترگاه سیکلتوین سالرگاه از میشود، محسوب بهرهبردا1382کیبی چرخه یروارد
گا فاز ابتدا فاز دو غالب در و سیکلتزشد صورت به دوم مرحله در و بهرهبرداری مورد کنون تا است؛رکیبی گرفته قرار ی

نیر این مصرفی سوخت خصوص نیرودر این اصلی سوخت گفت باید مداوگاه مطابق طبیعیرگاه گاز سوخت سازنده ک
میشود.استفادهکمکیودومسوختعنوانبهنیازصورتدرگازوئیلسوختازواست

نیر این که است این توجه قابل وونکته ندارد را مازت سوخت از استفاده قابلیت فنی لحاظ به عنوان هیچ به گاه
تا نیرراز ساخت نیرویخ این در طبیعی گاز سوخت از همواره تاکنون کهوگاه سال از مواقعی در و شده استفاده گاه

مط گاز سوخت است.رمحدودیت شده استفاده گازوئیل سوخت از موردی صورت به شبکه نیاز حسب بر شده ح
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نیر این توراندمان سیکل حالت در حدودرگاه در حساب46.5کیبی به کشور در باال راندمانهای جزو که است درصد
نیر این در که گازوئیلی سوخت استانداردهایومیآید. اساس بر مسووالنش، گفته به میگیرد، قرار استفاده مورد گاه

نیررش توسط هم الزم آنالیزهای و است نفت کهوکت بوده استانداردهایی دارای کیفیتی لحاظ به و میگیرد صورت گاه
است.مجازحددر

نیر نهایت قدیمیترگاهودر از یکی که نیز نیرری بهگونهایوین آن تولیدی واحدهای طراحی میشود، شناخته گاهها
نیر این اصلی و اول سوخت ندارند، را مازوت سوخت از استفاده قابلیت عنوان هیچ به که وواست بوده گازطبیعی گاه

جایگ سوخت نیرزتنها دراین مجموعهوین این گاز، سهمیه تخصیص عدم درمواقع که است گازوئیل مایع سوخت گاه
ب تامین جایگربرای سوخت از شبکه نیاز مورد گازوئیلزق مایع سوخت از استفاده خواهدکرد. استفاده گازوئیل یعنی ین

نیست.مصرفیاولویتگزرهوداشتخواهدتوربینتجهیزاتروییربیشتمخربآثار
بهتا که اینجاست جالب کازاما دررگی مازوت و کوره نفت مصرف ممنوعیت کرده تصویب هوا آلودگی اضطرار گروه

نیر های واحد تاکیدوهمه بهنظر که باشد، داشته ادامه باید تهران استان خدماتی و معدنی تولیدی، صنعتی، گاهی،
نیر در مازوت استفاده عدم بر ازودوباره هیچکدام که است سال چندین اینکه به باتوجه البته است، تهران گاههای

باشد.دیگربخشهایرویگروهرکااینتوجهاستبهترنمیکننداستفادهمازوتازتهرانگاههایونیر
اگر که دارد وجود کشور در آلودگی تعیین شاخص پنج درواقع میگیرد؟ نشات کجا از تهران هوای آلودگی مشکل اما

طول در گرفته صورت مطالعات براساس میافتد، اتفاق آلودگی نشود رعایت شاخصها این از گذشته10یکی سال
میکند.پیداافزایشآلودگیمیزانیابدافزایششاخصاینکهزمانیاست،بودهآلودگیعاملذراتشاخص

ت انتشار گرمازوت اکسید توکیبات محلول شاخص اگر که دارد را گرگردی اکسید موردوکیب موضوع این رود باال گرد
انر ترازنامه براساس و است بیشتر ذرات آلودگی کالنشهرها تمام در میگیرد، قرار ذراتژبررسی آلودگی سهم نیز ی

ش80.8معلق مدیرعامل پیشآهنگ عبدالرسول که آنطور است. نقل و حمل حوزه به مربوط تخصصیردرصد مادر کت
بونیر آخرگاههای در حرارتی خبرق نشست سالرین از تهران در داده پاسخ ایسنا به خود از88ی کدام هیچ در تاکنون
نیرونیر تنها نشده، استفاده مازوت از سالوگاهها از هم آن که دارد را مازوت از استفاده قابلیت بعث تاکنون1388گاه

است.نکردهاستفادهرامازوتیگونههیچ
نیر که زمانی وی، گفته هوبه میشود کمتر آنها آلودگی مشکل اینکه ضمن میکنند استفاده گاز از وزگاهها تعمیر ینه

است.گازازاستفادهقرببخشتمایلدلیلهمینبهمییابدکاهشگاهونیریرنگهدا
از حاضر درحال مجموع دومونیر132در سوخت کشور، در موجود نیرونیر14گاه مابقی و است مازوت ازوگاه گاهها

از کمتر میکنند استفاده گازوئیل دوم نیر10سوخت براساسودرصد دارند. را مازوت از استفاده قابلیت کشور گاههای
روزانه نیر77آمار در گاز مکعب متر وومیلیون گازوئیل لیتر میلیون هفت شده، مصرف مازوت20گاهها لیتر میلیون

گا مقدار گذشته سال به نسبت اکنون است گرفته قرار استفاده نیرزمورد تحویل که سالوی در است، بیشتر میشود گاه
میشود.دادهتحویلمیانگینطوربهگاههاونیربهمایعسوختدرصد10حدودوگازدرصد90

پیامانتهای
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)۱۵:۳۴-۰۱/۰۹/۰۵(بندرعباسدرقاچاقسوختحاملکامیون10توقیفوشناسایی

هوشیازایسنا/هرم با پلیسیرگان ضربتی عملیات یک در بندرعباس میرزایی شهید بازرسی ایستگاه انتظامی ماموران تالش و دستگاه10ی
شدند.توقیفوشناساییقاچاقگازوئیللیترهزار260باقاچاقسوختجاملتانکرکامیون

هرم استان انتظامی تشزفرمانده در میرزاییرگان شهید بازرسی ایستگاه در مستقر انتظامی ماموران گفت: خبر این یح
ط ادامه در کنتربندرعباس حین ارز و کاال قاچاق با مقابله عبورح خودروهای ورل عباس بندر - آباد حاجی محور ی

کردند.توقیفوشناساییراقاچاقسوختحاملکشندهکامیوندستگاه10استحفاظیحوزهدرزنیگشتهمچنین
جمعا توقیفی های کامیون از بازرسی در ماموران : افزود رابطه260وی این در و کشف قاچاق گازوئیل لیتر نفر10هزار

کردند.معرفیقضاییمرجعبهپروندهتشکیلباودستگیرسوختقاچاقعواملاز
جعف غالمرضا اقتصادیرسردار کارشناسان نظر به بنا را شده کشف قاچاق های محموله این ارزش و8ی 700میلیارد

کرد.عنوانیالر
هرم استان انتظامی بازفرمانده مقابله در اقتدار با و روز شبانه بصورت و وقفه بی پلیس های تالش که این بیان با گان

خواست استان قدرشناس مردم و شهروندان عموم از ، دارد ادامه استان جای جای در مخدر مواد و سوخت کاال، قاچاق
ه از اطالع یا و مشاهده صورت طردر از را مراتب مخدر مواد و کاال قاچاق یا و دپو مرگونه تلفن فوریق هایرکز یت

شود.اقداممجرمانیردستگیوجرمشناساییبهنسبتزمانینرکمتدرتادهنداطالع110پلیسی
پیامانتهای

)۱۸:۱۰-۰۱/۰۹/۰۵(میشوندتجهیزیرنوفیبریرفناوبهنفتیفرآوردههایانتقالخطوط

و نوزمعاون فیبر سیستم به نفتی فرآوردههای انتقال لوله خطوط تجهیز حال در اخیرا گفت: نفت نشستیریر یا خوردگی اگر تا هستیم ی
شود.اصالحوپایشیعارسدارد،وجود

ش خبرمدیرعامل خبرنگار با گفتگو در نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی دررگزارکت به اشاره با صداوسیما ی
محیط حوزه داشتن قرار کازاولویت حوزههای در شریست و نفت وزارت مهمری مسائل از گفت: آن، تابعه کتهای

محیط به بینیزمربوط پیش پاک هوای قانون در که است سوخت کیفیت ارتقاء نقل، و حمل بخش در یست
ط با بنابراین است؛ نفرشده ظرفیت توانستیم کردیم، بینی پیش پاالیشگاهها حوزه در که کیفی توسعه گازحهای ِت

است؟چقدرپایتختهوایگیدلوآازگاههاونیرسهمایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کنیم.تامین5یوروو4یوروکیفیتحددررا(گازوئیل)
تص برداروی بهره با کرد: نفریح تصفیه واحد از حدودی ظرفیت به اصفهان، پاالیشگاه گاز رسیده55ِت لیتر میلیون

کنیم.عرضهمیشود،انجامکهمصرفیمیزانبهراکیفیتباگازِتنفمیتوانیماکنونیعنیایم؛
و طزمعاون مورد در بنریر تولید جهت پاالیشگاه کیفی ارتقاء استانداردهایزحهای عمال گفت: نیز استاندارد یستزین

یعنی میدهیم؛ پوشش را گَزَبنمحیطی و بنون میزانزگرد حتی است؛ یورو استانداردهای حد در کشور تولیدی ین
ورت آروماتیکی استاندارد)ُاکیبات از بهتر حتی (یعنی استاندارد در شده مشخص حد از پایینتر آن، در موجود ِلفینی

بن مشکل تنها عددزهستند. به مربوط مقداین، که است آن تعرُاکتان استانداردهای با بنری برای شده ینهایزیف
هستیم.بخشایندرکیفیارتقاءحهایرطیرپیگیحالدرکهداردفاصلهیورو،ومعمولی

استانداردسا کرد: بیان کشور، پاالیشگاههای تولیدی کوره نفت مورد در همچنین شازندزوی پاالیشگاه در کوره نفت ی
امیدوار داده؛ محیطرخ حفاظت سازمان مجوزهایزیم صدور تسزیست، را محیطی اقداماتریست بتوانیم که کند یع

است.آغازحالدرنیز،اصفهانپاالیشگاهدروافتاداتفاقاینعباسبندرپاالیشگاهدرکنیم.شروعرااجرایی
ساال تولیدرآقای درباره مجوزهایی صدور باید نیز بخشها این در گفت: نیز بندرعباس و شازند پاالیشگاههای در ُکک

دازمحیط را خوبی شاخصهای نقل، و حمل نیاز مورد سوخت بخش در بنابراین، بیفتد؛ اتفاق موضوعریستی اما یم،
یم.ردااجرادستدررااقداماتیکهاستساکنآالیندگیهایبهمربوطبعدی،مهم

داد؟انجاماقداماتیچهساکنآالیندههایکاهشبرایپخشوپاالیش*
تش پایشهایروی و ایم رسانده صفر به را پاالیشگاهی استکهای حوزه مشعل، گازهای حذف بحث در کرد: یح

محیط دازسازمان را مطلوبی استاندارد حد که است آن از حاکی نیز، حداکثرریست کسب برای تالش بر عالوه یم.
یم.ردانیزراطبیعیگازبهمایعسوختتغییرسوخت،مصرفدربازدهی

و حوزهزمعاون این در کرد: اظهار هم سبز فضای ایجاد و پاالیشگاهی لجنهای و پسماندها دفع درباره نفت یر
ش شرنیز، جزو پخش، و پاالیش همکارکت از که است این بر تالش و میشود محسوب شاخص یرکتهای

بنیانکتهایرش بادانش تا کنیم موردزاستفاده در دهیم. انجام پسماندها و آالینده مواد از را نفتی فرآوردههای یافت
محیط10عدد سازمان که سبز فضای عددزدرصد به ما هم، است کرده اعالم از30یست باالتر و ایم رسیده درصد

میکنیم.عملمحیطییستزشاخص
محیط سازمان با تفاهمنامهای امضای از همچنین آوزوی جمع برای طریست اجرای و نفتی فرآوردههای بخارات حری

مجا گفت: و داد خبر مکلفرکهاب میشوند، نقل و حمل چرخه وارد که جدیدی خودروهای و جدیداالحداث عرضه ی
شوند.تجهیزساله2زمانیبازهدربایدنیز،حرطاینبامرتبطمواردسایرشوند.تجهیزحرطاینبهتاهستند

ش همکارمدیرعامل برای که اقداماتی به اشاره با همچنین نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی بارکت ی
مجموع، در گفت: جی، ان سی سوخت از استفاده توسعه مانند سوخت سبد شدن متنوع برای خودروسازان

ار شدهزشاخصهای شزیابی که میدهد نشان محیطی است،ریست توانسته نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش کت
کند.کسبموردایندررااولرتبه
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بازارتحلیلیرخبپایگاهدیگر:منابع

ماه8طیرضویخراساندرCNGگازمصرفدرصدی6رشدداد؛خبراستاننفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۰۱:۱۴-۰۱/۰۹/۰۶(یرجاسالابتدای

ش مدیر رضوی جارایسنا/خراسان سال ابتدایی ماه هشت طی گفت: رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی میلیون414ی،رکت
میدهد.نشانرادرصدی6رشدکهاستشدهمصرفاستاندرCNGگازمکعبمتر

اصغ گفترعلیاصغر در ساختوی از ایسنا با این15گو از کرد: اظهار و داد خبر منطقه سطح در پنج15جایگاه جایگاه،
گاز عرضه این10وCNGجایگاه بر عالوه است. مایع سوخت عرضه مخصوص نیز سوخت146جایگاه عرضه جایگاه

و گاز139مایع عرضه احداثCNGجایگاه برای متقاضیان است. خدماترسانی حال در شبانهروز صورت به نیز فعال
کنند.مراجعهسوختجایگاهمجوزدرخواستملیگاهردسامانهبهبایدجایگاه

گاز سهم راCNGوی منطقه در نقل و حمل بخش سوخت سبد تالش30در تمام اینکه بیان با و کرد عنوان درصد
مصرف کنونی وضعیت افزود: شود، اضافه سهم این است نظرCNGاین از که شده موجب منطقه یستمحیطیزدر

باشد.پیشتازرضویخراسانمنطقهپاکسوختازاستفادهو
ش سرمایهگذارمدیر که است نیاز حاضر حال در کرد: بیان رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی یرکت

افزایش گاززبرای عرضه احداثCNGیرساخت دست در جایگاه پنج راستا همین و هماکنون شود. انجام استان در
میرسد.یربهرهبردابهمشهدشهردرامسالپایانتاCNGگازجایگاه2تعداداینازاست.

گازراصغ عرضه جایگاه سه مشهد شهر در امسال همچنین اینکه به اشاره با مجموعCNGی در منطقه سطح در 6و
بهرهبردا به تصرجایگاه رسیده، مدیری نخست اولویت در مشهد در جایگاه احداث کرد: تهرانریح از بعد منطقه یت

و موقعیت تناسب به جایگاهها ظرفیت زائران و مسافران شهروندان، حال رفاه تامین جهت میشود تالش و است
است.بودهافزایشبهروجایگاههاشمارگذشتهسالچندظرفخوشبختانهکند.پیداافزایشجمعیت

ط اجرای درباره دروی طوح این اجرای ابتدای از گفت: نیز خودروها کردن حدودارگانهسوز خراسان15ح در خودرو هزار
هستیم.پیشرونسبتابود،شدهاعالمکهسهمیبهنسبتاینکهضمناست؛شدهگانهسوزودرضوی

ش اینکهرمدیر به اشاره با رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی نوبت2000کت در استان در خودرو
کاود تعداد کرد: اظهار دارد، قرار شدن خودروهارگانهسوز تبدیل برای منطقه در فعال حداقلرکا20گاههای که است گاه

دارد.فعالیتمنطقهسطحدربقیهومشهدشهردرآندرصد60
جاراصغ سال اول ماه هشت در را نفتی فرآوردههای انواع مصرف حدودری را رضوی خراسان منطقه در میلیارد2ی

کا950و مجموعه تالش افزود: و کرد اعالم لیتر برنامهرمیلیون منطقه بهینهزیرکنان و سوخت مصرف کاهش جهت ی
است.آنکردنمصرف
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ش نیررمدیر سوخت تامین با رابطه در رضوی خراسان منطقه نفتی فرآوردههای پخش ملی دروکت کرد: بیان گاهها
مامورش فصلها تناسب به پخش ملی تعرکت توریتها و تامین از پس که میشود نوروزیف سوخت تابستانه،زیع و ی

نیر سوخت نیروتامین پنج فعالیت به توجه با میگیرد. قرار کار دستور در بزوگاهها اینرگاه تالش منطقه سطح در گ
شود.تامینموقعبهگاههاونیرسوختکهاست

پیامانتهای

)۰۶:۰۷-۰۱/۰۹/۰۶(بردارندگامیژانرمصرفیزبهینهسامسیردردولتومردمی:ژانرکمیسیونعضویک

انر کمیسیون عضو برنامهژیک کرد: تاکید اسالمی، شورای مجلس سازیری بهینه برای امروززی های اولویت از سوخت و آب گاز، مصرف ی
بردارند.گاممسیرایندردولتهمومردمهماستالزمکهاستکشور

مط به اشاره با ایسنا، با گو و گفت در شکراللهی بیشتررمنصور محدودیت اعمال و صنایع گاز قطع احتمال شدن ح
نیر شوبرای سوی از ها ناترارگاه خصوص در بارها کرد: بیان گاز، ملی استزکت شده داده هشدار کشور سطح در گاز ی

گاز مصرف امروز چراکه کنند جویی صرفه مصرف در باید مردم اول وهله در هستیم. مواجه مشکل با حوزه این در ما و
این در واقعی نیاز که حالی در کردیم رویه بی کشی گاز مناطق از برخی برای ما متاسفانه است. صنایع از بیشتر خانگی

نداشت.وجودمناطق
انر کمیسیون عضو کرد:ژاین اظهار است، مهم بسیار گاز از صحیح استفاده فرهنگ اینکه بیان با ادامه در مجلس ی

انر منابع باید و است کشور در تولید محور برخیژصنایع برای گذشته سال در گاز قطعی شود. تامین حوزه این برای ی
سا فرهنگ حوزه این در باید بنده نظر از که کرد ایجاد مشکل کشور صنایع رعایتزاز مصرف در مردم تا گیرد صورت ی

کنند.
تص اسالمی، شورای مجلس در کهنوج مردم شدهرنماینده مواجه مشکل با ما نیز آب موضوع در حتی امروز کرد: یح

به مجبور ما است ممکن روند این ادامه با خورد. برخواهیم مشکل به روند این ادامه با نیز سوخت بحث در یا ایم
بن بنزواردات ما امروز به تا که حالی در شویم سازین فرهنگ پس کردیم می تولید کشور داخل در کال را برایزین ی

است.اهمیتحائزبسیارمصرفدرجوییصرفه
استسوختبحثکشوراساسیهایچالشازیکی

سا استاندارد دیگر سوی از کرد: تاکید سازشکراللهی بهینه در مهمی نقش وسایل و ها سازه دارد،زی سوخت مصرف ی
سا استاندارد منازهم ساخت در اصولی استانداردهای رعایت هم و شبکه انرزی رفت هدر کاهش برای مسائلژل از ی

لوله روستاها از برخی در امروز شود. نمی رعایت استانداردها اصال ها ساز و ساخت از برخی در متاسفانه است. مهم
شود.روزبهوترمیمهاشبکهاینبایدکهصورتیدراست60دههبهمربوطآبشبکههای

انر کمیسیون عضو ساژاین بهینه مسئله امروز گفت: پایان در مجلس بسیارزی کشور برای سوخت و آب گاز، مصرف ی

یجارسالابتدایماه8طیضویراسانخردرCNGگازمصرفصدیدر6شدرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ما تا بردارند حوزه این در جدی های گام باید مربوطه های خانه وزارت هم و دولت هم مردم، هم است. اهمیت حائز
نشویم.مواجهجدیمشکلباآیندهدر

پیامانتهای

پرسجهتگردان،اقتصادتجارت،فصلاقتصادی،آرماناکونومیست،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۱۴-۰۱/۰۹/۰۶(گوره-جاسکایرانیپروژهدرقربانتقالخطوطینرسختتازیکیاحداث

ب انتقال خط ایرنا- خانهرتهران- تلمبه به کنگان سختت3ق از یکی طربهعنوان در کشور، اخیر سالهای خطوط راهاندارین جاسک – گوره یزح
شد.

ش از ایرنا گزارش مجربه جعفرزاده، علی نفت، توسعه و مهندسی طرکت باری گوره-جاسک خام نفت انتقال لوله خط ح
پروژه اتمام به برکیلومت52اشاره انتقال خط احداث شمارهری خانه تلمبه تا ازجمله3ق پروژه این گفت: لوله، خط این

ب انتقال پیچیده بسیار اینرپروژههای در محروم روستاهای از تعدادی آن بهواسطه که است بوده کشور سطح در ق
شدهاند.پایدارقربداراییاوشدهمتصلقربیرسراسشبکهبهنیزمسیر

ب اینکه بر تاکید با شمارهرجعفرزاده خانه تلمبه نیاز مورد ب3ق پست از گوره-جاسک لوله میشود،رخط تامین کنگان ق
است.شدهواقعجمشهرستانیرکیلومت70وکوردهروستایدر3شمارهخانهتلمبهافزود:

ب انتقال خط این داد: ادامه بهروی ب2ق که است این مورد اولین است. اهمیت حایز سالهاردلیل منطقهای ق
ب برای آن احداث دنبال دشواربه و مسیر بودن العبور صعب دلیل به اما بوده منطقه روستاهای به رسانی کاررق ی

ب اینخصوص در مناقصهای کوههایریا از خط عبور دلیل به پیمانکاران ابتدایی مراحل همان در یا و شد نمی گزار
و پیمانکاران توسط کامل طور به کاال تامین و طراحی مورد، دومین و میدادند؛ انصراف کار ادامه از صعبالعبور

ب و رسیده اتمام به سال یک حدود در آن احداث و است گرفته صورت ایرانی ورسازندگان مدیران که شده قدار
ب سازمان یکرکارشناسان را زمان این منطقهای ازرق بیش پروژه این که دارند اعتقاد و دانسته عالی زمان3کورد سال

است.شدهکوتاهیزمانچنیندرآنانجامبهموفقنفتتوسعهومهندسیکترشکهداشتهنیاز
ب به منطقه این روستاهای نیاز به توجه با داشت: بیان برجعفرزاده انتقال خط این پایدار کمکرق رفاهزق به یادی

کشاور و معیشت وضعیت بهبود دزمردم، روستاهای ویژه به منطقه دیگرژی روستای چند و کورده و آباد دولت گاه،
بودهاند.گرمفصولدرپایدارقربفاقداینازپیشکهمیکند
تص دو،روی کنگان در شده احداث پست کرد: پست50یح یک و است شده50مگاوات احداث کورده در نیز مگاواتی

ب انتقال خط ظرفیت مجموع در شمارهرو خانه تلمبه تا کنگان که250حدود3ق است مصرف50مگاوات مگاوات
برب کنون تا که مناطقی توسعه برای خط باقیمانده ظرفیت و بود خواهد خانه تلمبه این در برق فاقد یا و نداشتند قرق

گرفت.خواهدقراراستفادهموردبودهاندپایدار
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طرمج شمارهری خانههای تلمبه افزود: گوره-جاسک خام نفت انتقال لوله خط واقع4و3ح فارس استان جنوب در
شدهاند.

به اشاره با د2جعفرزاده (واحد بر«بی» پسریافت هر در شمارهتق خانه تلمبه برای کنگان پست در همچنین3) 2و
ب برای المرد پست در شمارهر«بی» خانه تلمبه کردن دار انتقال4ق خطوط میشود درخواست که ظرفیتی بر بنا گفت: ،

ب پست به مربوط که قسمتی و کردهایم احداث بررا تحویل است چیرق آن و میشود منطقهای صورتزق به که ی
شد.خواهدبهرهبردارعنوانبهایراننفتمخابراتولولهخطوطکترشتحویلاستاختصاصی

را گوره-جاسک لوله خط خانههای تلمبه تعداد عنوان5وی انتهایی ترمینال یک و توپکرانی ایستگاه دو خانه، تلمبه
شدهاند.دارقرباکثراوشدهاحداثبودهکیلومتر250ازبیشکهمربوطهقربانتقالخطوطتمامداد:ادامهوکرد
طرمج طری کرد: تاکید گوره-جاسک خام نفت انتقال لوله خط طرح یک جاسک – گوره بودهرح ایرانی تمام ح

بز بسیار دستاوردهای ورو داشته داخلی توانمندیهای از استفاده و داخل تولید از حمایت حوزه در بخصوص گی
اجراییر طزکوردهای این پرونده در را جاریادی سال پایان در که است گذاشته جا بر باقیماندهرح بخش تکمیل با ی

رسید.خواهدیربهرهبردابهکاملطوربه3و1خانههایتلمبهبخصوص

)۱۱:۵۰-۰۱/۰۹/۰۶(مازندرانیکشاورزانسوختتأمینمشکلرفعضرورتشفاهی:تذکردرکارنامیبابائی

شد.مازندرانیکشاورزانسوختتأمینمشکلرفعخواستارمجلسدریرسامردمنماینده

خبرنگارخب گزارش (یکشنبهرگزاربه امروز علنی جلسه در کارنامی بابائی علی ملت، خانه ما6ی شورایهآذر مجلس (
فصلالخطاب را انقالب معظم رهبر فرمایشات گفت: بسیج هفته گرامیداشت ضمن خود شفاهی تذکر در اسالمی

باشند.زمانفقیهولیمحضتابعقواسرانبایدودولتمردانهمهومیدانیم
سا مردم تصرنماینده اسالمی شورای مجلس در میاندورود و پیروری کرد: کشورمانزیح فوتبال ملی تیم غیورمردانه ی

میگویم.یکرتبایرانیفرشملتبهرا
تذک در وروی به خطاب گردشگزی و فرهنگی میراث وریر شما ضرغامی آقای افزود: خارجهزی امور یا کشور فرهنگ، یر

گفتمانسا در فرافکنی جای به شما شزنیستید، به انحرافی وری شما کنید. عمل خود وظایف گردشگزح وریر هستید ی
هستید.وزارتخانهکدامیرزوکردیدفراموشمیکنماحساس

تذک در کارنامی وربابائی به وزی از افزود: خود انتخابیه حوزه سد تکلیف تعیین عدم دلیل به نیرو وزیر آموزش یر
حقالتد و نهضتی نیروهای کامل وضعیت تبدیل میخواهم دقیقرپرورش اجرای عدم و دبستانیها پیش و یسی

و آقای دهد. قرار توجه مورد را معلمان کنیدزرتبهبندی اجرا را قانون معلمانزیر رتبهبندی در را خود سلیقه نباید شما یرا
دهید.قرارمدنظر

تذک در یازدهم مجلس در مرد نماینده وراین به ماشینهایزی برای گازوئیل سوخت محدودیت اعمال گفت: نفت یر

ه-جاسکگورانیایرپروژهدرقبرانتقالخطوطینسختترازیکیاحداثایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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و آقای است، شده مشکلساز نمیکنیدزسنگین زندگی کشور این در مگر درزیر ندارد؛ وجود نیز آزاد سوخت حتی یرا
افرادی دیگر و مازندرانی کشاورزان باشید؛ پاسخگو باید شما لذا است، کاره چه ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد میان این

هستند.مشکلدچارکردنکاربرایدارندسنگینادواتکه
تذک در وروی به کشاورزی جهاد وزیر آقای افزود: مازی خوب دوست شما کند، حل باید کسی چه را باغداران مشکل یر

کرد.خواهیمیردیگاقدامندهیدانجامیرکاخصوصایندراگرهستید،
تذک در کارنامی وربابائی به تصزی درمان و بهداشت گرانیریر مشکل نمیکنید؟ زندگی کشور این داخل در شما کرد: یح

مدی باید کسی چه را دارو کمبود دیگرو جای شما میکنم احساس کند. جنابعالیریت صحنه پشت یا میکنید زندگی ی
میکنند.یترمدییردیگافرادرا

و به تذکر در یازدهم مجلس در مردم نماینده شمازاین خبر؟ چه شما اقتصادی دیپلماسی از کرد: بیان خارجه امور یر
باید و هستیم ملت نماینده ما بدانید و باشید پاسخگو باید میکنید، زندگی کشور این در آیا و هستید کار کجای

شد.خواهدچهبرجامبدانیم
تذک در وروی به خطاب مدیزی عدم پیرامون تعاون کارآفریر جرائم بخشودگی در تصریت اجتماعی تأمین به یحرینان

و آقای بایدزکرد: کسی چه را جرائم این لذا هستند بدهکار اجتماعی تأمین به اقتصادی فعاالن کشور این در باالخره یر
مشکالترمدی رفع برای باید ؟ ... و مجلس اقتصادی کمیسیون اقتصادی، هماهنگی شورای قوا، سران آیا کند؛ یت

شود فعالیت مملکت جلزجوانان تورم از باید همچنین هستند؛ اشتغال و تولید از حمایت کار و ساز منتظر آنها یرگیویرا
شود./
پیامپایان

)۱۳:۲۶-۰۱/۰۹/۰۶(نداردوجودسوختعرضهدرمشکلیهیچ

ش عامل تورمدیر موردزکت سوخت گفت: ندارد، وجود سوخت تامین زمینه در مشکلی گونه هیچ اینکه اعالم با کردستان نفتی فراوردههای یع
است.شدهذخیرهوتهیهسهمیه،ازبیشاستاندرنیاز

خب گزارش مرگزاربه سیمای و صدا نری ، کردستان بنوکز ذخیره حاضر حال در میگوید: بهتزکانی در قراررین، شرایط ین
است.استاننیازازبیشودارد

حاضر حال در اینکه بیان با تو211وی حال در تانکرها این اکنون هم گفت اند فعال استان سطح در سوختزتانکر یع
هستند.سوختجایگاههایدر

ش عامل تورمدیر بنزکت روزانه مصرف همچنین نفتی فرآوردههای وزیع میلیون یک را استان در عنوان600ین لیتر هزار
هستند.فعالروزشبانهاستانهایجایگاهدرصد99افزودوکرد

حاضر حال و83در نفتی فرآوردههای عرضه میدهند.52جایگاه خدمات مردم به کردستان در جی ان سی جایگاه باب

انیمازندرانکشاورزسوختتأمینمشکلفعرتضرورشفاهی:کرذتدرکارنامیبابائیملت:خانه|خبرخبرادامهادامه
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خبرشبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

روزنامه

جملهروزنامهدیگر:منابع

دنداروجودسوختضهعردرمشکلیهیچسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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یرخبپایگاه

)۱۲:۵۷-۰۱/۰۹/۰۶(توسعههایحرطتکمیلبراییزرتبپاالیشگاهاتوسطسفیدنفتفروش

تبرش نفت پاالیش طرکت تکمیل برای بهریز اقدام سهامداران، سود پرداخت برای نیاز مورد نقدینگی تامین و خود اجرای دست در های ح
نمود.خودتولیدمازادمحلازمازادسفیدنفتفروش

انر شژگروه تبری، نفت پاالیش طرکت تکمیل برای برایریز نیاز مورد نقدینگی تامین و خود اجرای دست در های ح
نمود.خودتولیدمازادمحلازمازادسفیدنفتفروشبهاقدامسهامداران،سودپرداخت

ش مدیرعامل شرقی: آذربایجان آنالین جم جام از نقل به نیوز ولتن ب گزارش تبربه نفت پاالیش خصوصرکت این در یز
ماده به استناد با گفت: خبرنگاران مصوب13به کشور مالی نظام ارتقا و پذیر رقابت تولید موانع رفع /1394/02قانون

ش01 مطالبات به توجه با تبرو نفت پاالیش شرکت الزام و ها فرآورده و خام نفت تهاتر محل از جهتریز مادر کت
اززتو بیش با عدالت سهام سهامداران مخصوصا سهام، سود مورد50یع نقدینگی تامین جهت همچنین و نفر میلیون

ش این اجرا، دست در های پروژه تکمیل و صنایعرنیاز خوراک ویژه سفید نفت فروش به نسبت اقدامLABکت خود
است.نموده

باق دیرغالمرضا تولیدزی مازاد محل از سفید نفت فروش قابل مقدار افزود: ج(ج حاللATK)تسوخت بدون402و و
ش تعهد میزان تبرکاهش نفت پاالیش شرکت به گرفتهریز صورت ایران نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت

است.
ش مدیره هیئت جلسات در موضوع این داد: ادامه تبروی نفت پاالیش مطرکت موافقتریز ضمن نتیجه در که شده ح

ش از نیز الزم مجوزهای نیاز صورت در شد مقرر موضوع اصل با مدیره هیئت فرآوردهراعضای پخش و پاالیش ملی کت
پیگی حال در و اجرا دست در نیز خصوص این در الزم اقدامات همزمان صورت به که شود اخذ ایران نفتی میرهای ی

باشد.
ورباق خام نفت وجوه تسویه و پرداخت به مشروط کشور پاالیشگاههای کلیه کرد: اظهار خود سخنان پایان در ی

گا خزمیعانات بشکهریداری هر قیمت به تحویلی شده کشتی95ی روی تحویل صورتبفو(% به و فارس خلیج (
ش به ماهه یک اسنادی اعتبار یا نیازرنقدی بر مازاد نفتی های فرآورده مجازند نفت، وزارت تابع ذیربط دولتی کت

نماید.پرداختمحلاینازراملیتوسعهصندوقسهمساالنهاستمکلفنیزدولتوکنندصادرراداخلی
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