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معادالت انرژي

جزئیات ساخت واحد الفین در پتروشیمی بندر امام

مدیرعامل پتروش��یمی بندر امام ضمن تش��ریح جزئیات واحد الفین در
این پتروشیمی ،از ارزآوری  750میلیون دالری پتروشیمی بندر امام تا کنون
خبر داد و گفت :پیشبینی میشود طی دو ماه پایانی سال حدود  ۸۵میلیون
دالر دیگر برای کشور ارزآوری داشته باشیم.
حمیدرضا رستمی در گفتوگو با ایسنا ،از صادرات حدود یک میلیون و
 ۲۰۰هزار تن محصول از ابتدای س��ال تاکنون در پتروشیمی بندر امام خبر
داد و افزود :این محصوالت که ش��امل انواع آروماتیکها تا انواع پلی الفینها
میشود حدود  ۷۵۰میلیون دالر ارزآوری برای کشور داشته است .شرایطی
که بر روابط اقتصادی کش��ور حاکم شده ،کمی شرایط را سخت کرده است.
اما تاکنون توانس��تیم به روند تولید و صادرات ادامه دهیم و مش��کل خاصی
نداشتیم.
وی ادام��ه داد :پیشبین��ی میش��ود طی دو م��اه پایانی س��ال حدود
 ۸۵میلی��ون دالر دیگر برای کش��ور ارزآوری داش��ته باش��یم .تاکنون طبق
دستورالعمل بانک مرکزی ارز خود را به سامانه نیما وارد کردهایم و این روند
با هماهنگی هلدینگ خلیج فارس ادامه دارد.
مدیرعامل پتروش��یمی بندرامام در ادامه از س��اخت ی��ک واحد الفین
در این پتروش��یمی خب��ر داد و افزود :الفین یک��ی از پروژههای اصلی ما در
راس��تای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش اس��ت .در این راستا
خودم��ان از واحدهایی مانند یاداوران در ح��ال احداث که مجموعهای برای
جمع آوری گازهای همراه منطقه جفیر هستند پیش خرید خوراک را انجام
دادهایم تا منابع مورد نیاز آنها را تأمین کنیم .برای تأمین منابع مالی مورد
نیاز خودمان هم از طریق صندوق توس��عه و بانکها دنبال این هس��تیم که
فاینانسری را داشته باشیم که الفین راهاندازی شود.
به گفته رس��تمی ،ب��رای راهاندازی این واحد ح��دود  ۵۵۰میلیون دالر
مورد نیاز است.
وی در م��ورد زمان راهان��دازی این واحد نیز توضی��ح داد :پروژه را پنج
قسمت تقسیمبندی کردهایم که متناسب با منابع در اختیار بتوانیم طی پنج
مرحله به نتیجه برس��انیم .زمان اجرا هنوز مش��خص نیست ،اما ظرفیت آن
یک میلیون تن است.

انتقالدومینسکویفازهای ۲۲تا ۲۴بهپارسجنوبی

مجری طرح توس��عه فازهای  ۲۲تا  ۲۴پ��ارس جنوبی از انتقال دومین
س��کوی این طرح ب��ه موقعیت میدان گازی پارس جنوب��ی در خلیج فارس
خبر داد.
به گزارش ش��رکت نفت و گاز پارس ،فرهاد ایزدجو اعالم کرد :س��کوی
اقماری  ،۲۴Aدومین س��کوی فاز نخس��ت طرح توس��عه فازهای  ۲۲تا ۲۴
میدان گازی مش��ترک پارس جنوبی از یارد ش��رکت صنعتی دریایی ایران
توسط شناور  FLB۱۲۴حمل و راهی موقعیت میدان پارس جنوبی شد.
وی با اش��اره به اجرای مراحل مهندس��ی ،س��اخت ،نص��ب و راهاندازی
سکوی  ۲۴Aاز سوی متخصصان ایرانی ،افزود :درصورت شرایط مساعد آب
و هوایی ،این سازه  ٢٣٠٠تنی ،بهزودی نصب میشود.
با نصب و بهرهبرداری از این س��کو ،روزانه  ٥٠٠میلیون فوتمکعب گاز
ش��یرین ( ١٤.٢میلیون متر مکعب) معادل نیمی از یک فاز استاندارد گازی
پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده میشود.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش خبر داد؛

بهرهبرداری از ۴۰جایگاه سیانجی

مدیر طرح س��یانجی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،از
راهاندازی۴۰جایگاه عرضه س��یانجی همزمان با چهلمین س��الروز پیروزی
انقالب اسالمی و هوشمندسازی ۴۰۰جایگاه تا پایان سال خبر داد.
به گزارش وزارت نفت ،حمید قاس��می دهچشمه گفت :تاکنون  ۲هزار و
 ۴۴۹جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سیانجی) در کشور به بهرهبرداری
رس��یده اس��ت که با راهاندازی  ۴۰جایگاه از  ۱۲۸جایگاه در حال س��اخت
کش��ور ،همزمان با چهلمین س��الروز پیروزی انقالب اسالمی این تعداد به ۲
هزار و  ۴۸۹جایگاه میرسد.
وی همچنی��ن از راهان��دازی چه��ار جای��گاه عرض��ه کوچ��ک مقیاس
سیانجی در محلهای پرتردد مانند ایس��تگاههای تاکسیرانی ،میدانهای
می��وه و ترهب��ار و ایس��تگاههای حملونقل عموم��ی به مناس��بت ایام ده ه
فج��ر خبر داد و گف��ت :از جمله مزای��ای این جایگاهها که ح��دود  ۶۰۰تا
ی��ک ه��زار و  ۵۰۰مترمکعب در س��اعت ظرفیت دارند و تع��داد مخازن و
امکانات جانبی و رفاهی آنها در مقایس��ه با جایگاههای بزرگ کمتر اس��ت،
ارائه خدمات مدرن سوختگیری به شهروندان ،حل مشکل گرانی زمین در
کالنشهرها و شهرهای بزرگ ،هوشمندسازی جایگاه و کاهش تعداد مخازن
و دیسپنسرها و همچنین سادهسازی نحوه ورود و خروج خودروها به جایگا ه
با قرارگیری تجهیزات در ارتفاع و سرانجام کاهش هزینههای سرمایهگذاری
است.
مدیر طرح س��یانجی ش��رکت ملی پخش فرآوردهه��ای نفتی ،درباره
میزان سرمایهگذاری در جایگاههای کوچکمقیاس افزود :رقم سرمایهگذاری
در یک جایگاه کوچک ب��ا  ۶۰۰هزار مترمکعب ظرفیت ،حدود یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان بدون انش��عاب اس��ت که این رقم در جایگاه کوچک
مقی��اس با  ۱۵۰۰مترمکع��ب ظرفیت به  ۳میلی��ارد و  ۷۰۰میلیون تومان
میرسد.
قاس��می دهچش��مه همچنین از هوشمندس��ازی  ۴۰۰جای��گاه عرضه
سیانجی تا پایان سال در کشور خبر داد و گفت :تاکنون  ۴۰جایگاه عرضه
سیانجی در کشور بهطور پایلوت هوشمندسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه هزینه هوشمندسازی جایگاههای عرضه سیانجی
 ۱۴تومان برای هر مترمکعب به ازای یک سال است که در بودجه سال ۹۷
و  ۹۸پیشبینی ش��ده و آماده سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بخش
نیز هستیم ،افزود :هوشمندس��ازی جایگاهها از منطقه خراسان رضوی آغاز
شده و تاکنون سه جایگاه در سطح شهر تهران و دو جایگاه در شهر اصفهان
هوشمندسازی شده است.
مزایای هوشمندسازی جایگاهها
مدیر طرح س��یانجی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،یکی از
مهمترین زیرساختها در بحث جایگزینی سوختهای مصرفی بخش حمل و
نقل را هوشمندسازی جایگاهها عنوان و تاکید کرد :هوشمندسازی جایگاهها
الزمه توس��عه صنعت توزیع فرآورده و نیز برنامهریزی صحیح در بخش سبد
سوخت خودروهاست و با دریافت مصوبه بودجه این طرح از سازمان برنامه و
ل است.
بودجه ،حلقه زنجیره هوشمندسازی در حال تکمی 
قاس��می تصریح کرد :تف��اوت هوشمندس��ازی در جایگاهه��ای عرضه
س��یانجی با جایگاهه��ای عرضه بنزین در برخط (آنالین) بودن آن اس��ت
و ه��ر خودروی��ی که وارد جایگاه میش��ود ،همزمان اطالع��ات نوع و مقدار
س��وخت مصرفی آن به مرکز ارسال ش��ده ،مدیریت هزینه انجام شده و در
همان لحظه پرداخت هزینه ،همزمان سهم دولت و جایگاهدار به حسابشان
واریز میشود.
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آغاز واردات نفت آسیا از ایران با نرخ پایینتر
واردات نفت آسیا از ایران آغاز شده
اما با نرخ پایینتری صورت میگیرد زیرا
چی��ن ،هند ،ژاپن و ک��ره جنوبی تالش
میکنند معافیت از تحریمهای آمریکا را
که در مه منقضی میشود تمدید کنند.
به گزارش ایس��نا ،محاسبات "اس
ان��د پی گلوبال پالتس" نش��ان میدهد
واردات از سوی کره جنوبی ،ژاپن و هند
حداقل نس��بت به نوامبر که تحریمهای
آمریکا علیه ایران آغاز شد ،کاهش پیدا
کرده اس ت.
ژاپن جدیدترین کش��ور پس از کره
جنوبی اس��ت که بارگی��ری نفت ایران
را در  ۲۰ژانوی��ه آغاز کرد و نخس��تین
محمول��ه نف��ت را پ��س از بازگش��ت
تحریمهای آمریکا دریافت کرد.
ژاپن و کره جنوبی در میان هش��ت
کش��وری هستند که معافیت  ۱۸۰روزه
برای ادام��ه واردات نفت ایران تا چهارم
م��ه دریافت کردهان��د .ابهامات پیرامون
مس��ائل حمل محموله ،بیم��ه و بانکی
تح��ت تحریمه��ای آمریکا باعث ش��ده
اس��ت برخی از کش��ورها چند ماه پس
از دریافت معافیت ،وارداتش��ان را از سر
بگیرند.
آس��یا پیش از تحریمه��ای آمریکا،
مقص��د بیش از نیمی از ص��ادرات نفت
ای��ران ب��ود و چین و هن��د بیش از ۸۰
درصد از نفت صادراتی ایران را دریافت
میکردند.
"اس ان��د پی گلوبال پالتس" انتظار
دارد صادرات نفت ایران در فاصله ژانویه
تا آوریل امسال به  ۱.۲میلیون بشکه در
روز بالغ شود.
معافیت از تحریمهای آمریکا
تمام��ی مبادالت تح��ت معافیت از
تحریمهای آمریکا باید تا چهارم ماه مه
کامل ش��ود .معافیتهای جدید ممکن
اس��ت از پنجم مه برای کشورهایی که
آمریکا تشخیص دهد به وعده خود عمل
کرده و خرید نفت ایران را به میزان قابل
توجهی کاهش دادهاند ،اعطا شود.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا هفته جاری حاضر نشد درباره دور

دوم معافیته��ا اظهارنظر کند و عنوان
کرد هدف م��ا به صفر رس��اندن خرید
نفت از ایران به س��رعت ممکن است .ما
همچنان به همکاری با کش��ورهایی که
وارداتش��ان را بر مبنای موردی کاهش
میدهند ،ادامه میدهیم.
اموس هوش��تاین ،فرس��تاده انرژی
دول��ت اوباما در ام��ور تحریمهای ایران
انتظار دارد دور جدید معافیتها در ماه
مه صادر شود.
ازسرگیری واردات نفت کره
جنوبی و ژاپن
کره جنوبی واردات نفت ایران را در
ژانویه پس از یک وقفه پنج ماهه از س��ر
گرفت .انتظار میرود ش��رکت "اس کی
اینوویش��ین" دو میلیون بشکه میعانات
پ��ارس جنوبی را تا اواخ��ر ماه میالدی
جاری دریاف��ت کند و پاالیش��گاههای
دیگر کرهای قصد دارند وارداتشان را در
فوریه از سر بگیرند.
پیشبین��ی میش��ود ک��ره جنوبی
حدود  ۱۵میلیون بشکه نفت ایران را در
س��ه ماهه اول خریداری کند که حدود
نصف می��زان واردات ماهانه معمول این
کشور پیش از تحریمها خواهد بود.
بر اساس محاسبات پالتس ،به این
ترتیب میانگی��ن واردات کره جنوبی در
مدت معافیت ش��ش ماه��ه به  ۸۳هزار
بش��که در روز خواه��د رس��ید که ۷۴
درصد کمتر از س��طح  ۳۱۷هزار بشکه
در روز در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۸
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خواهد بود.
از ژاپن ،ش��رکتهای ش��وآ ش��ل،
فوجی اویل و کاس��مو اویل نخس��تین
پاالیش��گاههایی بودند ک��ه واردات نفت
ای��ران را در ژانوی��ه از س��ر گرفتند که
نخس��تین خرید آنها پ��س از چهار ماه
وقفه بود و به حدود  ۴.۹میلیون بش��که
بالغ شد.
بر اساس محاسبات پالتس ،با توجه
به اینکه سایر پاالیش��گاهها قصد دارند
وارداتش��ان را در فوری��ه از س��ر بگیرند
انتظار میرود ژاپ��ن در فاصله ژانویه تا
فوریه ح��دود  ۱۴میلیون بش��که نفت
ایران را بارگیری کند.
به این ترتیب می��زان واردات نفت
ای��ران در مدت معافی��ت  ۱۸۰روزه به
 ۷۸هزار بشکه در روز خواهد رسید که
 ۴۹درصد کمتر از  ۱۵۳هزار بش��که در
روز اس��ت که در فاصله مه تا اکتبر سال
 ۲۰۱۸از ایران وارد شد.
مناب��ع صنعتی اظه��ار کردند ژاپن
ممکن اس��ت بارگیری نفت ایران را در
مارس متوقف کند زی��را خریداران باید
محمولهه��ای خود را پی��ش از منقضی
ش��دن بیمه حمل تحت حمایت دولت
در پایان مارس ،دریافت کنند.
دورنمای چین و تایوان
واردات نف��ت چی��ن از ای��ران در
ماهه��ای نوامبر و دس��امبر از  ۲۴۸هزار
و  ۲۷۴بش��که در روز در اکتب��ر ک��ه
پایینترین رکورد چند ماهه بود ،بهبود

یافت و عم��ده واردات به مخازن ذخایر
نف��ت اس��تراتژیک در دالی��ان رفت که
ش��رکت ملی نفت ایران در آنجا ذخایر
نفت را در اجاره دارد.
این کش��ور در دس��امبر  ۵۰۶هزار
بش��که در روز نف��ت وارد ک��رد که ۳۰
درصد در مقایس��ه ب��ا نوامب��ر افزایش
داشت.
اما منابع بازار انتظار دارند صادرات
نفت ای��ران در ژانویه ک��ه روند ذخیره
س��ازی چین آهسته میش��ود ،به ۲۳۹
هزار بشکه در روز بالغ شود.
طبق آمار پالتس ،اکثر بش��کههایی
که ماه جاری تحویل چین داده ش��دند
احتماالً به س��وی مائومین��گ ،نینگبو،
کینگدائو و تیان جین روانه میشوند که
محل استقرار پاالیش��گاههای سینوپک
هستند.
واردات نفت چین از ایران در فاصله
نوامبر تا دس��امبر به  ۴۴۹ه��زار و ۹۳
بش��که در روز بالغ شد که  ۲۷درصد در
مقایس��ه با  ۶۱۵هزار و  ۷۳۰بش��که در
روز در فاصله ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸
کاهش داشت.
منابع آگاه در ش��رکت "فورموس��ا
پتروکمیکال" و ش��رکت دولتی CPC
اظه��ار کردهاند تایوان از آمریکا معافیت
گرفته است اما انتظار نمیرود محمولهای
برای تحویل در ژانویه دریافت کند.
تسریع واردات هند
در هن��د انتظ��ار م��یرود بارگیری
نف��ت ای��ران توس��ط چند پاالیش��گاه
دولتی در فاصله ژانویه تا فوریه تس��ریع
شود.
منابع وزارت نفت هند اعالم کردهاند
ش��رکت این دین اویل خرید حداکثر ۵
میلیون بش��که نفت در ماههای ژانویه و
فوریه را مدنظر دارد .ش��رکت پاالیش و
پتروشیمی مانگالور احتماالً دو میلیون
بش��که نفت در فوریه خریداری خواهد
ک��رد در حال��ی ک��ه ش��رکت به��ارات
پترولیوم و شرکت هندوستان پترولیوم
هر یک در فوریه یک میلیون بشکه نفت
از ایران دریافت میکنند.
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میز خبر
 ۲۰طرح توسعهای صنعت پاالیش ایران
به ثمر مینشیند

همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی بیش از  ۲۰طرح
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفت��ی به ارزش تقریبی  ۳۵هزار
میلیارد ریال و  ۸۶۱میلیون یورو به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ش��انا ،فاز سوم پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس،
ط��رح افزای��ش ظرفی��ت تولید و ارتق��ای کیفی��ت بنزین پاالیش��گاه نفت
بندرعباس ،گوگردزدایی از نفتگاز پاالیشگاه نفت تبریز ،تامین آب مصرفی
مورد نیاز پاالیش��گاه آبادان از رودخانه بهمنشیر و همچنین طرح ساماندهی
بندر صادراتی ماهش��هر بخش��ی از مهمترین طرحهای آماده بهرهبرداری در
ده ه فجر امسال هستند.طرح ساخت خط لوله  ۲۰اینچ نایین  -کاشان  -ری
و احداث خط لوله آبادان  -اهواز  -اراک  -تهران و پروژه تقطیر س��وم و گاز
مایع پاالیشگاه اصفهان از دیگر طرحهای پاالیشی آماده بهرهبرداری همزمان
با چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است.
بهرهبرداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
با بهرهبرداری از فاز س��وم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس،
 ۱۲میلی��ون لیتر به آمار تولید بنزین یورو  ۵کش��ور افزوده ش��ده و بنزین
تولیدی در این پاالیش��گا ه هماکنون وارد چرخه توزیع س��وخت کشور شده
اس��ت .افزایش یک میلیون و  ۱۰۰هزار لیتری تولید نفتس��فید ۴ ،میلیون
لیتری نفتگاز و  ۸۴۰مترمکعبی گاز مایع از دیگر دستاوردهای بهرهبرداری
از فاز سوم این پاالیشگاه است.
خط لوله  ۲۰اینچ نایین  -کاشان -ری در آستانه بهرهبرداری
پروژه احداث خط لوله  ۲۰اینچ نایین -کاشان -ری با  ۴۳۰کیلومتر طول
و  ۲۰اینچ قطر در س��ال  ۱۳۹۱آغاز شد و با بهرهبرداری از آن ،فرآوردههای
تولیدی در پاالیشگاههای ستاره خلیجفارس و بندرعباس و نیز فرآوردههای
وارداتی به مرکز و ش��مال کش��ور منتقل میش��ود .افزایش ظرفیت انتقال
فرآوردهه��ای نفتی به میزان  ۱۵۰هزار بش��که در روز و انتقال فرآوردههای
واردات��ی به میزان  ۲۰۰هزار بش��که در روز از مهمترین دس��تاوردهای این
طرح است.
افزایش  ۴۰میلیون تنی ظرفیت صادراتی  -بندری کشور
طرح س��اماندهی بندر صادراتی ماهشهر به منظور افزایش  ۴۰میلیون
تنی ظرفیت صادراتی بندری کش��ور ،بازسازی و نوسازی تأسیسات موجود
در بن��در صادراتی ماهش��هر ب��ر پایهضواب��ط و اس��تانداردهای قابل قبول
پایانهه��ای دنیا بهمنظور بهرهگیری از این بندراس��تثنایی بهمنظور واردات
بنزین ،MTBE ،گازوئیل و صادرات نفت کوره ،نفت سفید ،میعانات گازی،
گازوئیل ،بنزین و ...در سال  ۱۳۸۶آغاز بهکار کرد.
الیروبی و قابلیت پهلودهی کش��تیهای  ۸۰هزار تنی ،ایجاد تسهیالت
سوختگیری کش��تیها (بانکرینگ) ،بازسازی شش اسکله موجود و تجهیز
اسکلههای جدید به سیستمهای کنترل پیشرفته ،نوسازی و افزایش ظرفیت
مخازن ذخیره ،افزایش بازوهای بارگیری از  ۳۲به  ۴۹عدد و تغییر سیس��تم
 house pipeبه سیس��تم هیدرولیکی ،افزایش ذخیرهس��ازی فرآوردههای
نفت��ی به میزان  ۴میلیون بش��که ،تغییر سیس��تم اطفای حری��ق از حالت
غیراتوماتی��ک ب��ه سیس��تم اتوماتیک ب��ا آب و فوم و مکانی��ز ه کردن همه
سیستمهای کنترلی از مهمترین دستاوردهای این طرح است.
طرح افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت بنزین پاالیشگاه
بندرعباس
این طرح به عنوان یکی از مهمترین طرحهای صنعت پاالیش کش��ور با
ه��دف خودکفایی در تامین بنزین مورد نیاز کش��ور که هزینه ریالی اجرای
آن  ۱۱ه��زار و  ۸۵میلی��ون ریال ورقم ارزی  ۳۱۳میلیون یورو اعالم ش��ده
است ،شامل پروژههای واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز ،تصفیه نفتای سبک،
ایزومریزاس��یون ،تصفیه گاز ترش با آمین ،تصفیه آب ترش ،بازیافت گوگرد،
اح��داث  ۱۷دس��تگاه مخزن اس��توانهای و کروی ذخیرهس��ازی مواد نفتی،
دانهبن��دی گوگرد ،تولید آب ش��یرین از دریا ،تولید ازت صنعتی ،تولید برق
با اس��تفاده از توربین گازی میش��ود ،اجرای این طرح از سال  ۱۳۸۶آغاز و
واحدهای مختلف آن بهتدریج راهاندازی شده است و در دهه فجر امسال به
بهرهبرداری کامل میرسد.
طرحهای توسعهای پاالیشگاه نفت اصفهان
پروژههای تقطیر سوم و گاز مایع پاالیشگاه نفت اصفهان با هدف برطرف
کردن کس��ری خوراک واحدهای بنزینسازی ،تثبیت ظرفیت پاالیش روزانه
 ۳۶۰هزار بشکهای ،بهبود فعالیت تصفیهخانه ایستگاه پمپاژ این پاالیشگاه با
هدف صرفهجویی  ۱۵۰مترمکعب آب در ساعت و تامین آب شرب  ۱۸هزار
نفر از سال  ۱۳۹۵آغاز شد.
گوگردزدایی از نفتگاز پاالیشگاه نفت تبریز
طرح گوگردزدایی از نفتگاز پاالیش��گاه تبریز به منظور کیفیس��ازی و
کاهش آالیندههای زیست محیطی از اسفندماه  ۹۳آغاز شده است ،با اجرای
این طرح روزانه  ۳۰هزار بشکه نفتگاز با استاندارد یورو  ۴و  ۵در پاالیشگاه
تبریز تولید میشود.
خط لوله آبادان  -اهواز  -اراک  -تهران
پ��روژه احداث خط لوله آبادان  -اهواز  -اراک  -تهران به منظور انتقال
روزانه  ۲۴۰هزار بش��که فرآوردههای نفتی ش��امل بنزی��ن ،گازوئیل و نفت
سفید تولیدی پاالیشگاههای آبادان ،اراک و کرمانشاه برای مصارف شهرهای
مرکزی کشور از سال  ۱۳۸۹آغاز شد ،تکمیل و بهرهبرداری از این خط لوله
سبب جلوگیری از تردد روزانه حداقل  ۲هزار تانکر حمل فرآوردههای نفتی
در مسیر آبادان – اهواز میشود.
این پروژه در قالب  ۲طرح شامل احداث خط لوله جدید آبادان به اهواز
ب��ه قطر  ۲۶اینچ و ب��ه طول تقریبی  ۱۳۵کیلومتر و احداث خط لوله جدید
اراک به ری به قطر  ۲۶اینچ و به طول تقریبی  ۲۹۰کیلومتر و با بهرهگیری
از  ۱۵۰نفر س��رمایه انس��انی از سال  ۸۹آغاز ش��د و در دهه فجر امسال به
بهرهبرداری میرسد.
سخنگوی کمیسیون انرژی:

افزایش قیمت بنزین در سال آینده
منتفیاست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :با توجه به تورم و عدم توانایی
اقشار جامعه ،دولت هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین نگرفته
و نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم ،اسداهلل قره خانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس
ش��ورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع سهمیه بندی بنزین و
افزایش نرخ آن در بودجه ی  98پیش بینی ش��ده اس��ت؟ گفت :در مجموع
روند الیحه ی بودجه بدین ترتیب اس��ت که چنین الیحه ای از سوی دولت
تقدیم مجلس ش��ده و سپس مجلس براس��اس کمیسیون های تخصصی و
تبصره هایی که مربوط به کمیسیون های خاص است تصمیم گیری خواهد
کرد لذا بحث انرژی به کمیسیون انرژی مربوط است.
وی افزود :واقعیت این اس��ت که الیحه بودجه دولت،چیزی در خصوص
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نداده است.سخنگوی کمیسیون
انرژی در مجلس ش��ورای اس�لامی خاطر نش��ان کرد :کمیسیون انرژی این
طی تبصره هایی نظر
اختیار را دارد که طرحی در این خصوص ارائه داده و یا ّ
خاص خود را منتش��ر کند اما تا این لحظه در مورد افزایش نرخ حامل های
انرژی و نیز سهمیه بندی آنها هیچگونه تصمیمی اتخاذ نکرده است.

