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)۱۴:۳۱-۰۰/۰۹/۰۱(نشدنسوزگانهوددرصورتبارهاوانتسوختسهمیهکاهشگان؛رگیرشهردانقلوحملسازمانرئیس

مییابد.کاهشنشدنسوزگانهودبهتبدیلرایگانحرطدرنکردنکترشصورتدربارهاوانتسوختسهمیه

خب گزارش مرگزاربه وسیمای صدا شهرداری نقل و حمل سازمان رئیس گلستان، گرکز بهری توجه با گفت: گان
نا مصرفی سوخت سبد تغییر خصوص در نفت وزارت شدهوسیاستهای مقرر گازسوز به کشور عمومی نقل و حمل گان

یابد.کاهشیجرتدبهماه7مدتدرسوزتکبارهایوانتی)ژلیتراسهمیه(سوختکارتسهمیهاست
غ کمال بنرمهدی بارهای وانت سوخت کارت سهمیه اساس، همین بر افزود: سوزیبی طزین این در که دری گانهوح

ش شدن تدرسوز به آینده سال اردیبهشت تا نکنند، ماهیانهرکت و بن10یج سهمیه معادل به و میشود کمتر ینزدرصد
رسید.خواهد)رلیت60و120(سوزگانهودبارهایوانت

ضرو گفت: جایگراو سوخت از بهرهمندی برای سوز تک بارهای وانت مالکان است شزی سامانه در پخشرین، ملی کت
کنند.نویسینامGCR.NIOPDC.IRنشانیبهایراننفتیفراوردههای

غ درکمال به سوز تک خودروی رایگان تبدیل گفت: شویبی شده اعالم زمانبندی برنامه اساس بر سوز ملیرگانه کت
میشود.انجامایراننفتیفرآوردههایپخش

)۱۷:۰۹-۰۰/۰۹/۰۱(نفتانتقالکزرمازوقفهبدوناصفهانپاالیشگاهخوراکتامین

بختیا و چهارمحال استان سرخون محدوده در اصفهان به مارون از خام نفت انتقال لوله خط تعویض اجرای پی پاالیشگاهردر خوراک تأمین ی
شد.محققبهشتیشهیدتأسیساتونفتانتقالکزرمازوقفهبدوناصفهان

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا مری رئیس اصفهان؛ شرکز اصفهانرکز منطقه ایران نفت مخابرات و لوله خطوط کت
بختیا و چهارمحال استان سرخون محدوده در خام نفت انتقال توقف با مرگفت: این تأسیساتری، و نفت انتقال کز

خطوط منیفولد در الزم مسیرهای تغییر م24و32با این مخراینچ در شده ذخیره خام نفت ارسال به شروع نزکز،
وژ(استرات میلیون یک ای)330یک بشکه مخاT3هزار خطزبه پمپهای بوستر از استفاده با پاالیشگاه اینچ24ن
کردند.یرـاصفهان

توقف مدت در افزود: رشیدی و120بهمن معادل372میلیون لیتر، مخ758هزار از خام نفت بشکه بهT3نزهزار
شد.ترانسفرپاالیشگاهنزمخا
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بز از یکی عنوان به اصفهان ورگترپاالیشگاه سوخت تأمین در کنندهای تعیین نقش کشور پاالیشی مجموعههای ین
پاالیشگاههای نیاز مورد خام نفت از بخشی و پاالیشگاه این نیاز مورد خام نفت تأمین و دارد کشور نفتی فرآوردههای

است.اصفهانمنطقهـایراننفتمخابراتولولهخطوطکترشعهدهبریزرتبوتهران

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۸:۱۸-۰۰/۰۹/۰۱(هفتهپایانتاالمثنیسوختهایکارتصدورسامانهیزراهاندا

ش سوخت هوشمند سامانه راهاندارمدیر از نفتی فرآوردههای پخش ملی خبرزکت هفته پایان تا المثنی سوختهای کارت صدور سامانه ی
داد.

تلویرگزارخب زنده ارتباط یک در رضایی مسعود - میزان داشت:زی اظهار المثنی، سوخت کارت صدور ثبت مورد در یونی
مشت ناجا راهور پلیس اطالعاتی بانک و نفت وزارت میان سرویسی سراسریک اختالل و است کهرک شد موجب ی

کنیم.قطعسیستمدوامنیتحفظجهتبهراارتباطاین
ع کنار در من همکاران داد: ادامه موردزوی امروز همین را ارتباطی لینک این امنیتی های طراحی ناجا راهور پلیس یزان

راهاندا سامانه هفته پایان تا انشاهلل و قراردادند مفقودشدهزبازبینی سوختشان کارتهای که هموطنانی لذا میشود ی
کنند.مراجعه10+پلیسبهمیتوانند

ش سوخت هوشمند سامانه بهرمدیر صدور فرآیند گفت: صدور، فرآیند به اشاره با نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
کنند.مراجعهبیمهنامهومالکخودرو،بهمربوطکرمدابامیتوانندهموطنانیعنیمیشودانجامقبلشیوه

سال از سامانه این اینکه بیان با تکنولوزراهاندا85رضایی ازنظر که محدودیتهایی به توجه با و بود شده وجودژی ی
تص قرارداد، کار دستور در را سامانه امنیت ارتقای پروژههای نفت وزارت اما باردارد سامانه امنیت ارتقای برای کرد: یح

هستیم.ارتباطدرغیرعاملپدافندسازمانیزانزع
ممی با کرد: بیان بازوی و قراردادیم کار دستور در را امنیت ارتقای بحث انجامشده غیرعامل پدافند توسط که یهایی

کرد.خواهیمیرپیگیجدیت
ش سوخت هوشمند سامانه المثنی،رمدیر سوختهای کارت صدور تعداد مورد در نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

پلیس+ به مراجعات عادی شرایط در کرد: بین10اظهار حدود10تا5حدود برای البته است. بوده درخواست 100هزار
یم.رراداکارتصدورآمادگینفرهزار150تا

ندا کارتها صدور برای مشکلی هیچ و است موجود کشور در کارت کافی میزان به کرد: خاطرنشان پایان در یم.ررضایی
پیام/انتهای

نیوزفرتاکمنیبان،آنالین،اعتمادبورسان،گسترش،والیت،حامیانق،رمشیرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

نفتانتقالکزمرازوقفهبدوناصفهانالیشگاهپاکاخورتامینسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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)۱۰:۰۱-۰۰/۰۹/۰۲(قزویناستانبارحملگانونابراییراعتباسوختسهمیهیافترد

بارب ثبت با گفت: قزوین تاکسیرانی سازمان نارمدیرعامل خودروهای سیپاد، هوشمند دستگاه نصب یا شهوگ درون بار حمل سهمیهرگان ی
میکنند.یافتردیراعتباسوخت

اعتبا سوخت سهمیه گفت: خبر این اعالم با عرشیان اسماعیل قزوین، در ایلنا خبرنگار گزارش وانتربه به فقط پایه ی
شهردا از معتبر فعالیت پروانه دارای بنربارهای بارهای وانت مالکان و مییابد تخصیص نقلزی و حمل در شاغل ینی

شه باربرعمومی ثبت با میتوانند نیست، آنها مصرفی نیاز پاسخگوی آنها سوخت کارت سهمیه که نصبری یا گ
سیپاد هوشمند نارمدی(دستگاه به سوخت تخصیص ارسالویت و خود خودروی روی بر پیمایش) اساس بر دیزلی گان

شوند.برخوردارعملکردیصورتبهیراعتباسوختسهمیهازآن،پیمایشاطالعات
مدی سازمان شهردارمدیرعامل تاکسیرانی بر نظارت و شهریت درون بار حمل رانندگان داد: ادامه قزوین برایری ی

اعتبارگیوجل سوخت سهمیه کاهش از دری تاکسیرانی سازمان از معتبر اشتغال پروانه باید خود سندری و کرده یافت
شه درون بار (باربرحمل مدیگری سامانه در نیز را مر) شهزکریت درون بار حمل صورتری در یا و برسانند ثبت به ی

سیپاد هوشمند دستگاه نصب با میتوانند .Sipaadتمایل irاعتبا سهمیه از پیمایش اطالعات ارسال سوخترو ی
شوند.برخوردار

نا رانندگان پایه سهمیه گفت: شهوعرشیان بار سامانهرگان در که دwww.utcms.irی برای یا و نام سندرثبت یافت
یافت.خواهدکاهشدرصد10ماهیانهمروربهنکننداقدام)گر(بارببارحمل

نا به سوخت میزان تخصیص سیاست بعد، به این از افزود: باواو بنرگان خودروزی واقعی پیمایش اساس بر سوز ین
بود.خواهدآنفعالیتبامتناسبو

نا رانندگان افزود: تاکسیرانی سازمان باومدیرعامل درگان برای سازمانری بار واحد با میتوانند بیشتر اطالعات یافت
کنند.حاصلتماس121داخلی33848تلفنشمارهبهتاکسیرانی

)۱۰:۴۷-۰۰/۰۹/۰۲(نیستاقتصادیکوچکمقیاسپاالیشگاههایساختمهر:بهپاسخدرنفتیرزومعاون

دانست.اقتصادینمیتوانراکوچکمقیاسپاالیشگاههایتولید،استانداردهایشدنپیچیدهتربهتوجهباگفت:نفتیرزومعاون

خب گزارش پیگیرگزاربه گذشته دولت در که برنامههایی از یکی مهر درری کوچک مقیاس پاالیشگاههای ایجاد میشد ی
مر وزنقاط زنگنه، بود. مرزی نقاط به نفت انتقال پاالیشگاهها این ایجاد از را خود هدف سابق نفت بهزیر صادرات و ی

آخ در بود. کرده اعالم لوله خط ایجاد عوض در همسایه، جلسهرکشورهای در امسال ماه اردیبهشت در هم اقدام ین
شد.دادهکوچکمقیاسپاالیشگاههایاحداثبرایملیتوسعهصندوقتسهیالتمجوزتوسعهصندوقامنایهیأت

کوچک مقیاس پاالیشگاههای است ذکر به کمترریفاینرمینی(الزم پاالیشی ظرفیت که میگویند پاالیشگاههایی به ی)
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دارند.تولیدبراییرکمتپیچیدگیمعموالودارندروزدربشکههزار۲۰از
ساال جلیل راستا همین شردر مدیرعامل برنامهری، بر مبنی مهر خبرنگار سوال به پاسخ در پخش و پاالیش ملی کت

دهه اوایل در کوچک مقیاس های گفت:پاالیشگاه کوچک مقیاس پاالیشگاههای احداث برای نفت رونق۶۰وزارت
ظرفیت به نفتی میادین نقاط بعضی در ما که هنگامی واقع در ط۵داشت. از و داشتیم بشکه منطقهرهزار آن یق

نمیشد.گرفتهنظردرمختلفاستانداردهایهمزمانآنوکنیمایجادیربازایکمیخواستیم
در پاییندست واحدهای که آمد وجود به آن الزام آن تبع به و رفت باالتر کیفی استانداردهای زمان مرور به افزود: وی

بیاید.وجودبهپاالیشگاههاکنار
و تصزمعاون نفت بینریر از آن اقتصاد واحد، بودن کوچک با گرفت انجام تفکیک فرایند این وقتی طبیعتا کرد: یح

بگیرد.انجامقبولیقابلظرفیتیکدرتبدیلوتفکیکفراینداینبایدومیرود
دهه از که کوچکی مقیاس پاالیشگاههای اینکه به اشاره با جمع۶۰وی نبودن اقتصادی دلیل به هم ماندهاند باقی

انتقال با تا میشود استفاده تولید تفکیک فرایند عنوان به پاالیشگاهها این از که هست زمانی یک البته افزود: شدهاند،
است.قبولموردحالتاینکهبگیردقراراستفادهموردآنجادرپاییندستدر

پاالیشگاههارساال این از کنند تبدیل قیر به را سنگین فوق خامهای نفت میخواهند وقتی هم دنیا در داد: ادامه ی
و نیست اقتصادی نهایی محصول تولید منظور به کوچک مقیاس در پاالیشگاه ایجاد مجموع در ولی میکنند. استفاده

نیست.مرسومهمدنیادر

)۱۱:۴۵-۰۰/۰۹/۰۲(هستندمحرومطبیعیگازنعمتازشمالیخراساندرخانوارهزارچهار

ش ورمدیر هزار چهار شمالی خراسان در گفت: شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی هستند76کت محروم طبیعی گاز نعمت از خانوار
هستند.گالنرجورازشهرستانبهمربوطخانوارهااینازیادیزبخشکه

شکو شرمجتبی مدیر گفتری، در شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی بجنوردوکت در فارس خبرنگار با گو
و هزار چهار شمالی خراسان در کرد: بخش76اظهار که هستند محروم طبیعی گاز نعمت از اینزخانوار از یادی

هستند.گالنرجورازشهرستانبهمربوطخانوارها
داد: ادامه اسفراین،473وی در جاجرم،182خانوار در بجنورد،518خانوار در یک765مورد سملقان، و مانه در مورد

هستند.طبیعیگازفاقدفاروجدرخانوار86ومورد268شیروانگالن،رجورازدرخانوار784وهزار
ش جلرمدیر هدف با کرد: اضافه شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی کپسولرگیوکت مصرف از سواستفاده از ی

ط خودرو سوخت در گاز (رهای مایع گاز اطالعاتLPGح هستند محروم گاز نعمت از که هایی خانواده که شد مقرر (
کنند.ثبتادارهاینسامانهدرراخود

بانکی کارت در خانواده نیاز مورد سهمیه سامانه، این در نام ثبت از بعد خانوارها این کرد: خاطرنشان مسئول مقام این

نیستاقتصادیکوچکمقیاسالیشگاههایپاساختمهر:بهپاسخدرنفتیروزمعاونمهر:|خبرخبرادامهادامه
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داد.خواهندتحویللزمنادربدررانیازموردهایکپسولیع،زتوعواملوشارژآنها
ازرشکو گفت: شود، می شارژ آنها سوخت کارت برای سفید نفت طبیعی، گاز از محروم خانوارهای اینکه به اشاره با ی

است.کردهپیدااختصاصسوختلیتر200وهزاردوخانوادههربهتاکنونیرجاسالابتدای
ش ماهرمدیر از سال، سرد های فصل برای همچنین کرد: خاطرنشان شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی کت

کرد.خواهدپیدااختصاصسوختلیتر500وهزاریکخانوادههربرایماهاسفندتاآذر
بیشت نیاز با که روستاهایی این بر عالوه که است ذکر به الزم شد: یادآور طروی از هماهنگی با هستند، مواجه یقری

کنند.یافتردرایربیشتسهمیهتوانندمییردهیاویرفرماندای،ربخشدا
عشایرشکو سوخت بخش در همچنین کرد: اضافه شری پنج نیز استان توری تعاونی دارندزکت برعهده را سوخت یع

است.لیتر150ماهانهصورتبهخانوارهرسهمیهکه
ش عشایرمدیر برای که است گفتنی داشت: بیان شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی تپهرکت مراه در که ی

مشت بازدیدهای و گلستان استان با هماهنگی طی نیز هستند بهرمستقر سوخت روال براساس تا شده انجام که کی
بگیرد.تعلقآنها

گا اما شده، وصل گازشان علمک استان در خانوارها از تعدادی اینکه بیان با منزوی اینزکشی گفت: نگرفته، صورت ل
گازمنا درخواست برای که زمانی از شزل سمت از اند، کرده نام ثبت به اقدام سایت در منازلشان دررکشی گاز کت

اند.گرفتهقرارشدهکشیزگاخانوارهایلیست
گروهرشکو کرد: خاطرنشان گازی ادامه به موفق مالی تمکن نداشتن دلیل به ها خانوار این از اززیادی اند، نشده کشی

اند.شدهمحرومنیزسوختشارژکارتیافتردازطرفی
ه به افزود: سالروی طول در خانوارها این از ش200کدام سمت از نفت میرلیتر داده تحویل نفتی های فرآورده کت

گیرد.نمیتعلقشانبانکیهایکارتدرماهانهشارژاماشود
پیام/انتهای

کراتعصریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۲:۴۶-۰۰/۰۹/۰۲(شدسبزیترمدینشانکسببهموفقخلیجفارسستارهنفتکترش

شرشHSSEDمدیر گفت: خلیجفارس ستاره نفت حداکثرکت کاهش و منابع بهینه مصرف با خلیجفارس ستاره نفت موفقرکت آلودگیها ی
شد.سبزیترمدینشاناخذبه

دهدا «مهرداد بندرعباس، از ایلنا گزارش شربه کرد: بیان پیادهساری» با خلیجفارس ستاره نفت برنامهزکت قانون ی
جمهو فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم اجتماعیرپنجساله مسئولیتهای به عمل راستای در ایران اسالمی ی

محیط از حفاظت زمینه کارزدر دستور در را نوینی رویکردهای گلخانهای گازهای انتشار میزان کاهش هدف با یست،

هستندمحرومطبیعیگازنعمتازلیشمااسانخردرخانوارارهزچهارس:فار|خبرخبرادامهادامه
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است.دادهقرارخود
مهمت از یکی اینکه بیان با مدیروی دارند خود کار دستور در اخیر دوران در نفتی صنایع که سنجشهایی سبزرین یت

تص مدیراست، کرد: مسئولیتهایریح با اقتصادی مسئولیتهای همگرایی مفهوم به سبز استزیت یستمحیطی
است.لرکنتویراندازهگیقابلبعدچنددررویکرداینکه

مدیردهدا زمینه در حوزهها از یکی را عملیات تا ستاد از صنعت در منابع بهینه مصرف توسعه وری برشمرد سبز یت
انر مانند حوزههایی اداژافزود: تجهیزات آب، شری، در همواره ... و اولیه مواد پسماند، حملونقل، ستارهری، نفت کت

میشوند.یزبهینهساوپایشخلیجفارس
شرشHSSEDمدیر کرد: اضافه خلیجفارس ستاره نفت مدیرکت رویکرد بر تکیه با خلیجفارس ستاره نفت سبزرکت یت

کند.اخذراسبزیترمدینشانتوانستنیزامسالآلودگیهایرحداکثکاهشومنابعبهینهمصرفبا
ت با کنتأوی که نکته این بر پاالیشگاهرکید برنامههای سرلوحهی در هوا آالیندههای مؤثرتر و بهتر هرچه کاهش و ل

و تولیدی آالیندههای انتشار بررسی اهداف این به رسیدن گامهای از یکی داد: ادامه دارد، قرار خلیجفارس ستاره
مدلسا راستا این در و است آالیندهها پراکنش نحوه جوامعزشناسایی بر پاالیشگاه دودکشهای خروجی هوای تأثیر ی

بهرهگی با برجستهترهمجوار تخصص و دانش از دانشگاههاری اساتید محیطزین حفاظت کل اداره نظر یستزیر
احتراقیزهرم منابع از خروجی هوای منفی تأثیر عدم از حاکی مربوطه تحقیقات نتایج که است گرفته صورت گان

است.منطقههوایبرپاالیشگاه
اقداماتردهدا دیگر از کرد: خاطرنشان وزی صنعتی تصفیهخانه احداث خلیجفارس ستاره پاالیشگاه یستمحیطی

ظرفیت با هیدر275بهداشتی مواد حاوی آبهای تصفیه شامل که است ساعت در مکعب شیمیاییومتر کربنی،
محیط از حفاظت راستای در و میباشد بهداشتی فاضالب بازو آن مطابقت شده، تصفیه آب مستمر پایش یست

محیط سازمان بزاستانداردهای آب آزمایش و لحظهای صورت به دریست به خلیجفارسرگشت ستاره پاالیشگاه از یا
میگیرد.صورتنیزیستزمحیطمعتمدآزمایشگاهتوسطروزانهصورتبه

آلودگیهایرشHSSEDمدیر کاهش دنبال به همواره اینکه بیان با پایان در خلیجفارس ستاره نفت یستمحیطیزکت
به عمل راستای در را خود توان تمام همواره کرد: خاطرنشان میکنیم، دنبال را راستا این در پروژهها اجرای و هستیم

محیط از حفاظت زمینه در اجتماعی بهرهبردازمسئولیتهای زمان از است ذکر به الزم و گرفتهایم کار به شریست کتری
شاخصهای تمامی خلیجفارس ستاره بزنفت آب محیطی دریست به استانداردرگشت حد در پاالیشگاه این از یا

است.شدهگزارش

اقتصادیرصداقتصاد،وشمایرخبپایگاهدیگر:منابع

شدسبزیتمدیرنشانکسببهموفقسخلیجفارهستارنفتکتشرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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روزنامه

درقربصنعتاصلیچالشسوخت؛تامینکرد؛اعالماقتصاد»«دنیایباگووگفتدرحرارتیقربتولیدکترشمدیرعامل
)۰۰:۳۶-۰۰/۰۹/۰۲(زمستان

طاز برینب صنعت : ویژهایری و خاص جایگاه دارای پیشرفته جوامع تمام در که است کلیدی و پایه صنایع از یکی ق
بسیار چالشهای صنعت، این مناسب توسعه بهرغم گذشته سالهای طی و ایران در بزاست. تامین در بهریادی ق،

شناسایی بیشک است. آمده پدید تابستان و زمستان مصرف پیک در صنعترخصوص مشکالت اصلی یشههای
محسنرب با مصاحبهای در راستا همین در باشد. آینده در مناسب سیاستهای اتخاذ برای راهی چراغ میتواند ق

ش عامل مدیر برطرزطلب، تولید تخصصی مادر برکت صنعت تولید اساسی چالشهای بررسی به حرارتی کشوررق ق
پرداختهایم.

ب صنعت گارچالشهای سوخت کنار در مایع سوخت سوزاندن بحث همواره گذشته سالهای زمستاندر در درزق ی
مطونیر بسیارگاهها است. شده نیررح در مایع سوخت از استفاده که هستند باور این بر آلودگیوی اصلی عامل گاهها

مج نظر از که دیدگاهی است. بوده اخیر سالهای در برکالنشهرها صنعت ساریان واقعیتها با درستیرگازق از ندارد. ی
بگذ که سوخت این از استفاده نادرستی سالهایریا مثل هم امسال موجود، شواهد به توجه با میرسد نظر به یم،

شد.خواهدگاههاونیردرگازوئیلومازوتجملهازمایعسوختازاستفادهبهمجبورقربصنعتگذشته
ش مدیرعامل گفته بربه تولید مادرتخصصی تدابیرکت با حرارتی نیررق تمام شده اندیشیده که کشوروی در که گاههایی

ب تامین برای دارند را مایع سوخت سوزاندن نیازرامکان صورت در تا بود خواهند آماده زمستان پرمصرف روزهای در ق
نیاید.پیششبکهنیازموردقربتامیندرمشکلیتاکردهاستفادهقربتولیدبرایسوختگونهاینازاضطرارو

ایران در کرد: نشان خاطر بونیر129وی تولید گارگاه صورت به چه آنها همه اول سوخت که است دایر سیکلزق ی،
دارند.همرامازوتسوختازاستفادهقابلیتنیزگاهونیر16تعداداینازواستگازسوختی،ربخایاکیبیرت

نیر تمام افزود: برنامهووی ولی شدهاند، بسته گاز سوخت پایه بر فعال، استزیرگاههای نحوی به گرفته صورت ی
سالجا در داد: ادامه طرزطلب شود. استفاده نیز مازوت و گازوئیل مانند مایع سوخت از گاز نرسیدن صورت در یرکه

است.سوختهاانواعازمکعبمتریالیترمیلیون225مجموعدرنیازموردمعادلسوختروزانهمصرفمتوسط
نیر کرد: اضافه اینووی از نیز امسال باشد نیاز اگر و کردهاند استفاده مازوت سوخت از نیز پیش سالهای در گاهها

ب صنعت که مطلب این و کرد خواهند استفاده نمیتواندرسوخت است مازوت مصرف رساندن صفر به دنبال به ق
نیر است کرده اعالم درستی به عامل غیر پدافند که چرا باشد مازوتوصحیح مصرف برای همیشه سوز مازوت گاههای

ب صنعت و بیفتد اتفاق کشور در حوادثی است ممکن چون باشند. کاملرآماده آمادگی شرایطی چنین برای باید ق
باشد.داشته

ب صنعت کارشناس آمارراین به اشاره با گذشته10ق سالهای در گفت: گذشته مصرفی45سال سوخت از درصد
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وونیر گاز کشور نیر55گاههای در گاز سوخت مصرف سمت به آمار این ساله هر که بوده مایع سوخت آن گاههاودرصد
بین ساله هر که گاز مصرف افزایش به توجه با ولی کرده، گذشته10تا8تغییر سال در روند این و یافته افزایش درصد

است.کردهپیداکاهشگاههاونیردرمصرفیگازسهموشدهمعکوسامسالو
نیر اولویت مازوت نیرومصرف اولویت مورد در طلب طرز نیست مصرفوگاهها میگوید: خود نیاز مورد درسوخت گاهها

پیشگی جنبه از چه اگر برایرمازوت عالقهای هیچ ولی است اهمیت حائز نشده پیشبینی و مترقبه غیر حوادث از ی
نیر در سوخت این ندارد،ومصرف وجود خساراتزگاهها بر عالوه رفتنزیرا باال موجب دارد دنبال به که محیطی یست

میشود.گاههاونیرتعمیرینههایزهواصطکاک
اگرتمامی افزود: بونیر16وی نیروی کل باشند، فعال میکنند مصرف مازوت که ازرگاهی بیشتر شده تولید هزار14ق

بود.نخواهدمگاوات
گا منابع محدودیتهای و گاز مصرف رشد به توجه با گفت: مسوول مقام نیرزاین که هستیم تالش در گاههایوی،

بب باال را آنها راندمان و داده توسعه را سوز نیررمازوت احداث برای برنامههایی البته زغالسنگویم. پایه سوخت با گاه
دا مجموعرنیز در که سال5یم تا مگاوات ب1420هزار تولید ظرفیت درربه که است ذکر به الزم کرد. خواهیم اضافه ق
شد.خواهندساختهیاردکناردرحتیاالمکانوشهرهاازدورمناطقدرگاههاونیراینشدهتدوینبرنامه

ش برقمدیرعامل قطعی اصلی علت سوخت، برنبود تولید مادرتخصصی برکت قطعی علت مورد در حرارتی دررق ق
دا که مصرفی به توجه با کشور گاز تولید منابع گفت: سال مختلف مدیرمقاطع را مصرف اگر و است محدود یتریم

ش از مورد این در اگر شد. خواهیم گاز واردات به مجبور خواهندرنکنیم، شما به راحتی به کنید سوال نیز نفت ملی کت
ندا قرار مطلوبی وضعیت در که امکانرگفت مختلف بخشهای در یابد، ادامه صورت همین به گاز مصرف اگر و یم

بود.نخواهدمیسربلندمدتحتیومیانمدتکوتاهمدت،درگازتامین
از بیشتر زمستان اوج در مصرف میزان کرد اشاره نکته این به باید ادامه توان40در که بود نخواهد مگاوات هزار

ب نیررتولید در بوق تولیدی توان کمبود بحث سالی هیچ نیز زمستان و پاییز در است. بیشتر میزان این از قرگاهها
نیر سوخت تامین در فقط اصلی مشکل و نداشتهایم گذشتهورا سال به نسبت امسال خوشبختانه است. بوده گاهها

نیر گازوئیل ذخایر ووحجم بوده بیشتر بیشت250گاهها حجم گذشته سال به نسبت لیتر ذخیرهرمیلیون گازوئیل ی
نداشتهایم. خصوص این در مشکلی گذشته سال نه و امسال نه و است گذشته مثل نیز مازوت ذخایر حجم است. شده

نیر آن، کمبود و گاز مصرف افزایش دلیل به افزود: دراینووی میشوند. مایع سوخت از استفاده به مجبور گاهی گاهها
کمت گاز است، رفته سردی به رو هوا که نیز روز نیررچند به ازوی بیشتر مایع گاز هستیم مجبور ما و شده تحویل گاهها

امیدوا کنیم. استفاده بیشترقبل گاز تامین بهمن و دی آذر، ماههای در نیرریم برای ازوی و باشیم داشته کشور گاههای
بیشت ذخیره که دارآنجا قبل سال به نسبت نیز بری تامین برای مسالهای است امید باشیم.ریم نداشته کشور صنایع ق

نیر نیاز مورد گاز و میکند افت گاز فشار که ساعاتی در دارد احتمال کرد: بیان ادامه در شوطرزطلب طرف از کترگاهها
مدی در که میدهد نشان شواهد اما باشیم. داشته قطعیهایی هماهنگی، از بعد صنعتی بخش در میشود قطع یترگاز

پیگی البته شد. نخواهیم خاصی مشکل دچار امسال سوخت ترمصرف از گاز واردات برای انجامریهایی نیز کمنستان
شد.خواهدحلخودبهخودگاههاونیرمشکالتازیربسیابیفتداتفاقایناگرکهشده
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شونیر مدیرعامل ندارند را مازوت مصرف امکان حاضر درحال تهران برگاههای تولید تخصصی مادر دررکت حرارتی ق
نیر وضعیت نیرومورد گفت: تهران گاوگاههای نیرزگاههای که آنجا از ندارند. را مازوت از استفاده امکان اصال یرگاهوی

نیر دو هر طرشت، گاوو گازوئیلزگاه همان که مایع سوخت از میتوانند حداکثر نشود تامین گاز سوخت اگر هستند، ی
نیر تهران در پس کنند. استفاده اینرگاهواست به باید البته ندارند. را مازوت سوخت از استفاده امکان طرشت و ی

نیر راندمان چون معموال که کرد اشاره نیز نیررگاهونکته این زمستان فصل در است پایین طرشت و واردوی گاهها
اضطرا مواقع در مگر نمیشوند. کسرشبکه که نیرری در باشد. شده ایجاد مشکلی یا موضوعوی همین هم بعثت گاه

نیر این اصلی سوخت البته میکند. نیروصدق این که آنجا از ولی بوده، گاز بخاوگاه سوخترگاه میتواند است ی
مخا حاضر حال در کند. مصرف نیز نیرزمازوت مازوت درون شد ذکر که همانطور و است پلمب بعثت سال5گاه

نیر این در مازوتی برنامهوگذشته آنکه ضمن است. نشده مصرف نیرزیرگاه با را مجموعه سه این تا شده گاههایوی
کنیم.ینزجایگباالراندمان

جایگ به شروع و است انجام حال در کار این طرشت در نیرزخوشبختانه نیروینی برای کردهایم. قدیمی گاهوگاههای
امیدوار و است مطالعه دست در مختلفی مدلهای نیز جایگری عملیات راهها این از یکی شدن نهایی با که ینیزیم

نیر مورد در شود. نیروآغاز این تجهیز قراردادی، طی نیز بعثت محیطوگاه مجوز هنوز ولی گرفته، قرار کار دستور در گاه
نیرز نیز بعثت در مجوز اخذ محض به و است نشده اخذ راندمانویست با جدیدی و60گاه شد خواهد احداث درصد

کرد.خواهیمیرجمعآوراقدیمیگاهونیریجرتدبه
ب در صنایع برخودکفایی صنعت کارشناس مصرفیاین برق در صنایع خودکفایی با ارتباط در کرد:رق اظهار مصرفی ق

تصمیمات دوره آن در که شد اتخاذ خود زمان در کشور موجود شرایط و امکانات به توجه با تصمیماتی باره این در
ب تولید حوزه برای را مشکالتی مدت بلند در ولی بود، احداثرمناسبی شد گرفته تصمیم زمان آن در کرد. ایجاد ق

باونیر در مالی مشکالت دلیل به که شود سپرده خصوصی بخش به بزگاهها مابهالتفاوت خرپرداخت ازریدارق شده ی
شد.مواجهجدیچالشهایباقربتولیدحوزهخصوصی،بخش

ب تولید در موجود چالشهای از رفت برون راهحل خصوص در بروی صنعت برنامه افزود: همکارق با اینرق مجلس ی
ب صنعت دوش روی از را صنایع مصرف بار که نیرراست احداث به خود انباشته سود محل از آنها تا برداشته بوق قرگاه

ط از و کرده نیررورود احداث توویق شبکه دوش از صنعتی مصرف بار اختصاصی، سراسزگاههای شود.ریع برداشته ی
است.اقداموبررسیدستدرکهشدهپیشنهادمختلفیحهایرطخصوصایندرالبته

)۰۰:۳۸-۰۰/۰۹/۰۲(است؟یکارآمایالتکدامدرینزبنینرگرانت

بن قیمت که است آن از حاکی گزارشها مسالهزفارس: این فشار و یافته افزایش قابلتوجهی میزان به کالیفرنیا در ین
هر قیمت که است آن از حاکی گزارشها راشاتودی، خبرنگار گزارش به است. داده قرار تحتتاثیر را مردم کامل بهطور

بن بهزگالن کالیفرنیا ایالت در نجاح کویر منطقه در گرانقیمتت39/6ین از یکی البته منطقه این است. رسیده ینردالر
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آمزبن در بنرینها گالن هر قیمت کالیفرنیا خود در میکند. عرضه را بیسابقه68/4ینزیکا هم که میرسد فروش به دالر
است.شدهمشکلسازمردمبرایهموبوده

بن گالن هر متوسط قیمت آمزهماکنون در گذشته41/3یکارین سال به نسبت که است کرده29/1دالر رشد دالر
ن واقع در آمراست. در تورم سالجارخ طی فشارریکا این حسکردن حال در کامل بهطور مردم و داشته سنگینی رشد ی

انر حاملهای برای تقاضا آنکه بهرغم است. اتفاق این مقصر که میگردند کسی دنبال و ازژهستند پیش دوران به ی
با آمزکرونا در نفت تولید مثال بهعنوان است. برنگشته مقدار آن به هنوز عرضه میزان اما هماکنونرگشته، درصد12یکا

فو از سالرپایینتر آم2020یه در کرونا شیوع موج که آمراست نفت تولید کل توقف برابر میزان این شد. شروع یکاریکا
خلیجمک افرادیزدر نام کیست، اتفاق این مقصر بپرسید کسی چه از شما اینکه به بسته آنکه جالب نکته است. یک

برای بایدن دولت تصمیم یا روسیه ژئوپلتیک اقدامات میشنوید. را اوپکپالس یا بایدن، جو پوتین، والدیمیر نظیر
خوددا یا و فسیلی سوختهای از استرفاصلهگرفتن دالیلی جمله از جهانی بازار به نفت بیشتر عرضه از اوپکپالس ی

آم در بنرکه قیمت افزایش اصلی عوامل بهعنوان دولتزیکا حاال آنکه دیگر نکته میشوند. معرفی کشور این در ین
ش روی دست شربایدن از تفحص و تحقیق میگوید و گذاشته کدامرکتها که داد خواهد نشان گاز و نفتی کتهای

بیاورند.بهدستیربیشتغیرقانونیسودکرونابحرانمحلازتاکردهاندتالشکتهارش
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۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۲



۷

۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۴
۱۴۰۰/۰۹/۰۲

http://www.newswire.ir/GDIS5NDB


یرخبپایگاه

خراسانگازفاقدخانوارهایبرایسوختلیتر1500اختصاصشمالی:خراساننفتیفرآوردههایپخشملیکترشمدیر
)۱۱:۲۲-۰۰/۰۹/۰۲(گازنعمتازمحرومگالنیرجرازوخانواده1700شمالی/

شکو ورمجتبی هزار چهار شمالی خراسان استان در اینکه به اشاره با های76ی فصل برای گفت: هستند، بهره بی طبیعی گاز نعمت از خانوار
کرد.خواهدپیدااختصاصسفیدنفتلیتر500وهزاریکخانوادههربرایماهاسفندتاآذرازسال،سرد

شکو مجتبی ؛ دانا راه رسانی اطالع شبکه گزارش شربه مدیر درری، شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
عصرات خبرنگار با ورگفتگو هزار چهار شمالی خراسان استان در داشت: اظهار محروم76ک طبیعی گاز نعمت از خانوار

هستند.گالنرجورازشهرستانبهمربوطخانوارهااینازیادیزبخشکههستند
داد: ادامه اسفراین،473وی در جاجرم،182خانوار در بجنورد،518خانوار در یک765مورد سملقان، و مانه در مورد

هستند.طبیعیگازفاقدفاروجدرخانوار86ومورد268شیروانگالن،رجورازدرخانوار784وهزار
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جلرشکو هدف با کرد: اضافه طرگیوی خودرو سوخت در گاز های کپسول مصرف از سواستفاده از (ری مایع گاز )LPGح
کنند.ثبت"آسانتجارتنیو"سامانهدرراخوداطالعاتهستند،محرومگازنعمتازکههاییخانوادهکهشدمقرر

آنها بانکی کارت در خانواده نیاز مورد سهمیه سامانه، این در خانوارها نام ثبت از بعد کرد: خاطرنشان مسئول مقام این
داد.خواهندتحویللزمنادربدررانیازموردهایکپسولیع،زتوعواملوشارژ
ابتدایرشکو از گفت: شود، شارژمی طبیعی گاز از محروم خانوارهای سوخت کارت برای سفید اینکهنفت به اشاره با ی
است.کردهپیدااختصاصسوختلیتر200وهزاردوخانوادههربهتاکنونیرجاسال

ش ماهرمدیر از سال، سرد های فصل برای همچنین کرد: خاطرنشان شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
کرد.خواهدپیدااختصاصسوختلیتر500وهزاریکخانوادههربرایماهاسفندتاآذر

بیشت نیاز با که روستاهایی این بر عالوه شد: یادآور طروی از هماهنگی با هستند، مواجه بخشداری فرمانداریق یری،
کنند.یافتردرایربیشتسهمیهتوانندمییردهیاو

عشایرشکو سوخت بخش در همچنین کرد: اضافه شری پنج نیز استان توری تعاونی دارندزکت برعهده را سوخت یع
است.لیتر150ماهانهصورتبهخانوارهرسهمیهکه

ش بازدیدهایرمدیر و گلستان استان با هماهنگی طی داشت: بیان شمالی خراسان نفتی فرآوردههای پخش ملی کت
بگیرد.تعلقهستند،مستقرتپهمراهدرکهیرعشایبرایسوختروالبراساسشدهمقررشدهانجامکهکیرمشت

گا اما شده، وصل گازشان علمک استان در خانوارها از تعدادی اینکه بیان با منزوی اینزکشی گفت: نگرفته، صورت ل
گازمنا درخواست برای که زمانی از سمتزل از اند، کرده نام ثبت به اقدام آسان تجارت نیو سایت در منازلشان کشی
اند.گرفتهقرارشدهکشیزگاخانوارهایلیستدرگازکترش

گروهرشکو کرد: خاطرنشان گازی ادامه به موفق مالی تمکن نداشتن دلیل به ها خانوار این از اززیادی اند، نشده کشی
اند.شدهمحرومنیزسوختشارژکارتیافتردازطرفی

ه به افزود: سالروی طول در خانوارها این از ش200کدام سمت از نفت میرلیتر داده تحویل نفتی های فرآورده کت
گیرد.نمیتعلقشانبانکیهایکارتدرماهانهشارژاماشود

)۰۹:۴۸-۰۰/۰۹/۰۲(یمرتحبرابردردفاعیابزارینرمهمتفرآورده؛بهنفتتبدیل

ش خامرمالک کرد: اظهار فروشی خام با مقابله راهکارهای خصوص در گفت، می سخن «رویداد» برنامه در که یعتی
تح غیر شرایط در بیشترفروشی افزوده ارزش توانیم می فراورده، به نفت تبدیل با چون نیست صحیح هم راریمی ی

بزنیم.رقمکشوربرای
س های سرمایه یافتن سوق موجب را رویه این بزروی های پروژه سمت به آورگردان جمع و سودرگ نهایت در و ی

ت مهم افزود: و کرد عنوان مردم به تحردهی سالح ترین مهم و است خام نفت فروش با مقابله دشمن، اسلحهریمی ین
باشد.میفراوردهبهخامنفتتبدیلنیزمادفاعی

خ…گازفاقدهایخانوارایبرسوختلیتر1500اختصاصلی:شمااسانخرنفتیدههایفرآورپخشملیکتشرمدیردانا:|خبرخبرادامهادامه
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گارش میعانات و خام نفت دستی پایین صنایع از حمایت قانون دهم مجلس در افزود: مطلب این بیان با یزیعتی
کند.پیدایربهتاجراییقابلیتتاکردترروانراآنیازدهممجلسوشدتدوین

منتظ حاضر حال در داد: ادامه مجلس نماینده اینراین کند. دنبال را قانون این اجرایی عملیات نفت وزارت یرزیم
مشا با تا آید می فراهم فضایی کند می کمک ها پاالیشگاه پترو تاسیس به ورساخت مقاومتی اقتصاد مردم کت

باشد.داشتهپیردراخامنفتیرناپذییمرتحوگیردشکلمردمی
گفترش رادیو با مصاحبه در شویعتی مسئوالن کرد: خاطرنشان نیزرگو و ملی توسعه صندوق و پخش و پاالیش کت

ش کنار در بودجه و بربرنامه های خازگرکت و داخل در جلسه دو و شدند دعوت مجلس به مسئوالنریده با کمیسیون ج
است.بودههاپتروپاالیشگاهایجادبهنیزبحثینرتمهموشدهگزارربنفتوزارت

و هیئت به دولت اقتصادی کمیسیون از گذشته هفته قانون این اجرایی نامه آئین افزود: تقاضازوی و شده ارجع یران
وردا هیئت اولویت در را اجرایی نامه آئین این ابالغ اول، معاون سزیم کشور در اقتصادی های پروژه تا بگذارد یعریران
گردد.اجراییتر
مجرش به پاسخ در همچنین انرریعتی از مندی بهره نیز و زمستانه سوخت تامین خصوص در «رویداد» برنامه یژی

و با که ای جلسه طی و هست نیز کمیسیون دغدغه زمستان سوخت تامین گفت: پذیر تجدید نفتزهای سابق یر
گا میعانات ذخیره برای را سازهایی ذخیره تا شدیم متذکر را مورد این نیرزداشتیم، در استفاده و دستوروی در ها گاه

نداشت.زمینهایندرجدیاهتمامگذشتهدولتولیدهندقرار
تولید راستای در ماندگی عقب باید شمم برنامه قانون اساس بر همچنین کرد: خاطرنشان ب5وی مگاوات قرهزار

است.دادهقولمجلسبهزمینهایندردولتوشودجبرانتجدیدپذیر
سهم نیز آینده سال نیر25برای توسعه در نیازمندودرصدی که شود داده تخصیص پذیر تجدید حوزه به باید ها گاه

است.خصوصیبخشازحمایت

یمتحرابربردردفاعیارابزینمهمترگفتگو:ادیور|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۷
۱۴۰۰/۰۹/۰۲



۱۴۰۰/۰۹/۰۲ کت ملی پاالیش و پخش فرآورده هایرروابط عمومی ش
نفتی ایران

۱۸
۱۴۰۰/۰۹/۰۲

http://www.newswire.ir/KIS5UJ37


شرکا تبرکنان نفت پاالیش ورکت معاون از شزیز مدیرعامل و نفت نفتیریر های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
کردند.قدردانیوتشکرایران

بگیردقرارمااختیاردرپاالیشگاهالاقلتابیایدکارپاینفت»«وزارتدادیمترجیح««پاالیشگاه»»:سینماییفیلمگردانرکا
)۰۰/۰۹/۰۲-۱۰:۱۲(

برای انتظار از فیلمنامه نگارش برای تحقیقات ادامه به اشاره ضمن «پاالیشگاه» سینمایی پروژه سرانجام درباره خوشبخت مهرداد سینماپرس:
داد.خبرنفتجدیدیرزوبامذاکراترسیدنسرانجامبه

کا خوشبخت مهرداد ، سینماپرس گزارش تازهتربه درباره مهر با گفتگو در سینما دررگردان گفت: خود فعالیتهای ین
که رفت پیش مرحلهای تا پروژه این کارهای هستم. «پاالیشگاه» سینمایی پروژه با مرتبط کارهای پیگیر حاضر حال

و هم آن از بعد و شد متوقف و خورد کرونا بحران به سزابتدا یک مجدد اما کرد تغییر نفت پیگیریر از آغازری را یها
رسید.خواهدنتیجهبهزمانیچهببینیمتاکردهایم

آمادهسا به اشاره با «پاالیشگاه»، فیلمنامه نگارش درباره طزوی همکاری عدم درباره آن اولیه اوجرح سازمان با مجدد ی
یازده «آبادان سینمایی فیلم از پاالیشگاه60پس یک در فیلم این ماجراهای که آنجایی از کرد: عنوان پروژه این برای «

ل و درومیگذرد پاالیشگاه الاقل تا بیاید کار پای نفت وزارت دادیم ترجیح است، پاالیشگاه یک هم آن اصلی کیشن
که همانطور و است پاالیشگاه یک به مربوط فیلم این ماجرای اصل بگیرد. قرار ما داستان80تا70اختیار درصد

یازده حتم60«آبادان باید و میگذرد آبادان پاالیشگاه در هم فیلم این میگذشت، رادیو یک در کار» پای نفت وزارت ًا
بیاید.

همکا سابقه درباره ترخوشبخت هم سینمایی پروژههای با نفت وزارت مثلأی نفت با مرتبط فیلمهای تمام کرد: کید
است.رسیدهسرانجامبهنفتوزارتحمایتبا«طوفان»ونفتکشها»«جنگمانندگنیاربزمحمدپروژههای

و که آنجایی از داد: توضیح هم «پاالیشگاه» پروژه برای نفت وزارت با مذاکرات پیشرفت درباره پایان در نفتزوی یر
تا وزبه کرده تغییر احتمازگی نشدهاند، مستقر درستی به هنوز آن ادامهیرمجموعههای امسال پایان تا مذاکرات این اًل

همراه مصاحبه برای خیلیها چراکه شد متوقف کرونا دلیل به مقطعی در فیلمنامه برای ما تحقیقات باشد. داشته
جمعآو کتاب یک قالب در را خود تحقیقات که است این حاضر حال در تالشم دلیل همین به و هیچرنمیشدند کنیم. ی

بپردا آن به فیلم این در میخواهیم که بازهای درباره مکتوبی موازمتن و ندارد وجود تحقیقات،زیم فرآیند همین با ی
آبان فاصل حد در آبادان محاصره سال یک در هم فیلم داستان میکنیم. تکمیل هم را مهر59فیلمنامه میگذرد.60تا

یالرساازيزتبراليشگاهپاكنانكاردانيقدرما:نفت|خبرخبرادامهادامه
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)۱۱:۳۷-۰۰/۰۹/۰۲(کشورپتروپاالیشحوزهدرپیشگاماصفهانپاالیشگاهشود؛میمتنوعهاپاالیشگاهتولیدیمحصوالت

روندرح این و است پاالیشگاهی) و پتروشیمی واحدهای (تجمیع پتروپاالیشی واحدهای ایجاد سمت به دنیا پیشرفته کشورهای امروزه کت
سودآو حاشیه افزایش دهد. می نشان را آن ویژه هراهمیت کاهش آلودگی، کاهش خوراک، فرآورش هزی سایر و خوراک تأمین ینهزینه

مدی و عملیاتی شرهای شود. می محسوب پتروپاالیش مزایای از یکپارچه تبریت از بعد اصفهان نفت پاالیش شرکت دومین توانسته کتریز
کند.یزیربرنامهکشوردریژانرگربزهاببهشدنتبدیلبرایوبرداردگامشدنپتروپاالیشزمینهدرکهباشدپاالیشی

اکوانر از نقل به تحلیل عصر گزارش شژبه اقتصادی و مالی معاون اندازری، چشم در گفت: اصفهان نفت پاالیش کت
ش گردیدهراین طراحی مدتی بلند افق کشور، پتروپاالیشی موفق های هلدینگ از یکی به شدن تبدیل بر مبنی کت

گذا سرمایه و شده برداشته اساسی گامهای نیز مسیر این در مهمتراست. است؛ شده انجام نیز هایی استراتری یژین
ش در ارزش توسعه انداز، چشم این در هایرما مشتزکت های ارزش خلق و مجموعه نفعانریر ذی منافع که است کی

متوا طور به رازرا روشنی آینده طرفین، بالقوه پتانسیلهای از استفاده با راه این در حتم طور به و کند می تأمین ن
زد.خواهیمرقمهلدینگاینبرای

بز از یکی اصفهان پاالیشگاه اینکه به اشاره با صرامی تنوعرگترمهدی که رود می شمار به کشور های پاالیشگاه ین
سودآوز و دارد محصوالت در ساریادی متنوع رهین بودن؛ بورسی به توجه با آن تداوم و عملیاتیزی درآمدهای سبد ی

سودآو و پاالیشگاه سود حاشیه افزایش برای داد: ادامه است، عملیاتی غیر سهامدارو خری به موفق کنون تا 44یدری،
و اصفهان پتروشیمی سهام از که17درصد آنجایی از ایم. شده سپاهان نفت سهام پتروشیمی100درصد خوراک درصد

تق و سبدراصفهان در متنوعی بسیار محصوالت و شود می تأمین پاالیشگاه سوی از سپاهان نفت خوراک تمام یبا
کنیم.استفادهنیزبورسدرفرصتاینازتوانیممییم،رداخودعرضه

استانداردهای به دستیابی را پتروپاالیش به شدن تبدیل مزایای از یکی دوستدارزوی محصوالت تولید و محیطی یست
پروژهزمحیط خود های برنامه با همسو گذشته های سال از اصفهان پاالیشگاه داشت: اظهار و کرد توصیف یست

اقتصادیزهای و محیطی حدزیست در را اش تولیدی محصوالت تا است داده قرار خود های برنامه در را یادی
دهد.ارتقاء5یوروو4یورواستانداردهای

ش اقتصادی و مالی بنرمعاون مجتمع احداث اینکه بیان با اصفهان نفت پاالیش سازکت طزین از یکی هایری ح
رسد،زاجرایی می پایان به آینده سال تا گازوئیل تصفیه پروژه همچنین و بود پاالیشگاه محیطی-اقتصادی یست

سالرتص برای نفت وزارت که هایی العمل دستور اساس بر کرد: غیر1400یح با یورو گازوئیل تفاوت است، کرده ابالغ
از بیش بر بالغ بشکه، هر ازای به بردا6تا5یورو بهره به با بنابراین بود، خواهد اردالر ضمنزی گازوئیل تصفیه پروژه

استانداردهای پیش از بیش آوزرعایت سود محیطی، شریست برای مطلوبی پروژهری وی آید. می ارمغان به کت
گ اقتصادی طوکامال دیگر از نیز را کوره نفت از امیدوارگردزدایی اظهار و معرفی ها بهرهرح به آینده سال سه تا نمود ی

برسد.یربردا
ت مهمأصرامی این به دستیابی برای و رفت خواهند پیش پتروپاالیش سمت به ها پاالیشگاه شک بدون کرد: کید

سا بهینه های پروژه رساندن سرانجام به با دهند؛ افزایش را خود محصوالت کیفیت میزباید کشور های پاالیشگاه ی،
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ش جذابیت افزایش هدف با نیز اصفهان پاالیشگاه راستا دراین کنند، ترسیم خود برای را پتروپاالیش افق کترتوانند
گذا سرمایه محصوالت سبد تنوع سمت به سهامداران بزربرای هاب یک به تبدیل اساس، این بر تا رفته انرری یژگ

شود.کشوردرموفق
پیام/انتهای

سازمان

)۱۵:۴۶-۰۰/۰۹/۰۱(سیاسینهشودادرهحرفهایبایدنفتصنعت

جایگاهرمدی به اشاره با نفت صنعت ساختار در عمومی روابط جایگاه اهمیت به اشاره با نفت وزارت عمومی روابط کل
سیاسی.نهشودادارهحرفهایبایدنفتصنعتکرد:تاکیدنفت،صنعتساختاردرعمومیروابطمهم

د فروزنده شرعلی اطالعرسانی پایگاه با ادارهرگفتگو از بازدید طی ایران، نفتی های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
ش این عمومی عمومیرروابط روابط حوزه در هرچه است؛ سکه یک روی دو عمومی روابط و رسانه جایگاه گفت: کت،

منجر درعملکرد توانمندی به منجر مسیر این ادامه در قطعا شود تولید کارآمدتر و جامعتر بههنگامتر، دقیقتر، اطالعات
شد.خواهد

مامو سه حاضر درحال اینکه به اشاره با تعرفروزنده مهم ماموریت کرد: خاطرنشان است، شده برمبنایریف نخست یت
صنعت این به بینانهای واقع و دقیق نگاه چراکه است؛ شده داده قرار نفت صنعت به مردم عمومی نگاه تغییر لزوم

کند.پیداتغییربایدرونداینندارد،وجود
مامو دومین درخصوص دروی که ضرورتهایی از یکی داد: توضیح نگاهریت تغییر شود پرداخته آن به باید بعدی گام

کا و احیایرداخلی راستای در انسانی منابع بخش به اهمیت با تا است نیاز روند این در است؛ نفت صنعت کنان
شود.برداشتهسازندهایقدمهایصنعتدرانسانینیروهایموثروجدینقشساختنپررنگونفسبهاعتماد

سیاسی.نهشودادارهحرفهاینفتتاشودتالشبایدسومیترمامودرافزود:فرزونده
ه برای گفت: ماموروی از تعریک که تدریتهایی به که داشت خواهیم متعددی پروژههای و برنامهها شده درریف یج

فرهنگی- موضوعات به مذکور روند در که است درحالی این کرد. خواهیم عملیاتی را آنها زمان پرداختهرهنطول نیز ی
کند.کمکساختاربهنگاهاصالحروندبهکهمتعددیکارهایشد،خواهد

ذیلرمدی موضوع این که گفت باید نیز ها رسانه با ارتباط مبحث درخصوص گفت: نفت وزارت عمومی روابط کل
شد.خواهدیفرتعیتهارمامو

حداکث صورت به دارد وجود گستردهای صورت به صنعت در که ظرفیتهایی تمام از میکنیم تالش فروزنده گفته یربه

کشورالیشپتروپاهحوزدرپیشگاماصفهانالیشگاهپاتحلیل:عصر|خبرخبرادامهادامه
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شود.استفاده
استدفاعقابلبحرانیترمدیدرصنعتعملکرد

ار با خود اظهارات دیگر بخش در شزوی و نفت وزارت عمومی روابط عملکرد از پخشریابی و پاالیش ملی کت
مدیفرآورده خصوص در نفتی باتوجهرهای کرد: اذعان سوخت هوشمند سامانه در اخالل ماجرای در اخیر بحران یت

روابط مدیران هم و عملیاتی مدیران هم میگذشت، نفت صنعت بدنه در مدیران استقرار از کوتاهی زمان اینکه به
است.بودهدفاعیقابلواکنشدادند،نشانکهواکنشیعمومی

با برمبنای تالشها فرآیند این در فروزنده گفته دادهزبه قرار مردم به خدماترسانی مدار به سوخت جایگاههای گرداندن
شد.

آمده پیش چالش خصوص در تا شمردند خود محرم را مردم عملیاتی تا ستادی ازبخشهای صنعت مدیران افزود: وی
باشند.اطالعرسانیکارپایوکنندارائهمردمعمومبهمکفیتوضیحاتواظهارت

صادقانه اقدام این که کنند برقرار رسانهها با را ارتباط این تا کردند تالش عمومیها روابط کرد: تاکید پایان در وی
در آینده احتمالی های دربحران توان می که روندی بود. موثر بسیار اتفاق این شوم اهداف تحقق عدم در جدی، و

گرفت.الگوآنازصنعت
مدی امروز ظهر است عمومیرگفتنی روابط روسای همراه به نفت وزارت عمومی روابط نفترش4کل وزارت اصلی کت

ش عمومی روابط واحدهای از نفت، وزارت عمومی روابط هماهنگیهای رئیس بارو و بازدید پخش و پاالیش ملی کت
کردند.گفتگوبخشاینکنانرکا

آمد.عملبهتقدیرکترشاینسابقعمومیروابطاسماعیلی؛رئیسمهدیازنشستدراینهمچنین

)۰۸:۵۰-۰۰/۰۹/۰۲(پخشوپاالیشملیکترشمدیرعاملازیزرتبپاالیشگاهکنانرکاقدردانی

شرکا تبرکنان نفت پاالیش ورکت معاون از شزیز مدیرعامل و نفت نفتیریر های فرآورده پخش و پاالیش ملی کت
کردند.قدردانیوتشکرایران

ش اطالعرسانی پایگاه گزارش کاربه ایران، نفتی فرآوردههای پخش و پاالیش ملی شرکت تبرکنان نفت پاالیش یزرکت
ساال جلیل مهندس از لوحی اهداء مدیربا خصوص در عضوری عنوان به قانعفر علیرضا انتصاب همچنین و جهانی یت

کردند.قدردانییزرتبنفتپاالیشکترشمدیرههیئت

سیاسینهشودهادرفهایحربایدنفتصنعتنفتی:دههایفرآورپخشوالیشپاملیکتشر|خبرخبرادامهادامه
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پخشپخشووالیشالیشپاپاملیملیکتکتشرشرییخبرخبربولتنبولتن
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