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نفتوانرژی

گوناگون

کاهش  ۴۴درصدی آالیندگی صنعت پتروشیمی در ایران

دوشنبه4مهر  - 1401شماره 1460

یک مقام مسئول از کاهش  ۴۴درصدی حجم آالیندگی این صنعت خبر داد و افزود :مقدار آالیندگی شــرکتهای پتروشیمی از اوایل دهه  ۹۰تاکنون از  ۶۶درصد به کمتر از ۲۲
درصد در اواخر پارسال رسیده است.به گزارش اقتصاد سرآمد از شرکت ملی صنایع پتروشیمی« ،علی ربانی» از کاهش  ۴۴درصدی حجم آالیندگی این صنعت خبر داد و افزود:
مقدار آالیندگی شرکتهای پتروشیمی از اوایل دهه  ۹۰تاکنون از  ۶۶درصد به کمتر از  ۲۲درصد در اواخر پارسال رسیده است که نشان میدهد شرکتهای پتروشیمی توانستند با
رعایت استانداردهای محیط زیستی افزون بر افزایش تولید و بازدهی ،نیازهای جامعه را درنظر گیرند.وی ابراز امیدواری کرد :با تسریع این روند به باالترین مقداز تولید با کمترین
آالیندگی برسیم.ربانی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی توانسته است آالیندگی را به حداقل برساند ،اظهار داشت :نگاه صنعت پتروشیمی به موضوع مسؤولیت اجتماعی کام ً
ال
متفاوت شده است و تالش میشود با تدوین راهبرد مشخص که به تأیید وزیر نفت ،شورای عالی مســؤولیت اجتماعی و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده ،با
همکاری شرکتها توازن مطلوبی را در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و کارکنان شاهد باشیم.

گزارش
با احداث پاالیشگاه  ۶۰هزار بشکهای میعانات گازی
در قشم انجام می شود

افزایش ۲میلیارد لیتری ظرفیت ساالنه
تولید بنزین در کشور

مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم با
اشاره به احداث پاالیشگاه  ۶۰هزار بشکه ای
میعانات گازی در جزیره قشم تا  ۳سال آینده،
گفت :با احداث این پاالیشگاه روزانه  ۶میلیون لیتر و در
سال  ۲میلیارد لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده
خواهد شد.به گزارش اقتصادســرآمد ،توسعه صنعت
نفت به عنوان یکی از مهترین اهداف کالن کشور مطرح
است .در این میان آنگونه که وزیر نفت نیز تاکید کرده،
در ایجاد زیرســاختهای جدید نفتی و تکمیل زنجیره
ارزش در این صنعت ،توجه به مناطق کمتر توسعه یافته
در اولویــت کاری قرار دارد ،به گونــهای که طرحهای
باالدســتی در نزدیکی منابع خوراک ایجاد میشــوند؛
اما سایر بخشهای این صنعت در نقاط مختلف کشور
ایجاد خواهد شــد.در همین رابطه ایرنا گزارش داد :با
توجه به این مهم ،توســعه صنعت نفت در بخشهایی
مانند ســواحل مکران ،چابهار و حتی نواحی مرکزی با
هدف تکمیل زنجیره ارزش ،آمایش سرزمین و گسترش
عدالت در حال انجام است.در این میان جزیره قشم به
عنوان یکی از جزایر مهم کشــور که البته محروم نیز به
شمار میرود ،به عنوان یکی از مناطق مهم برای توسعه
بخشهای میانی و پاییندستی صنعت نفت مورد توجه
بوده و تاکنون نیز تاسیســات نفتی مختلفی در آن ایجاد
شده که از آن جمله میتوان به اولین پاالیشگاه نفت خام
سنگین کشور اشاره کرد.
جلوگیری از خامفروشی و ایجاد ارزشافزوده
فاز نخست پاالیشگاه نفت ســنگین پاسارگاد قشم که
کار اجرایی آن از سال  ۹۴آغاز شده بود ،در سال گذشته
با حضور رئیسجمهوری آغاز به کار کرد .پاالیشگاهی
که روزانه  ۳۵هزار بشــکه از نفت خام سنگین میادین
«سروش» و «نوروز» را به عنوان خوراک دریافت کرده و
آن را به محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و صادر
میکند.این در شرایطی است که تا پیش از بهرهبرداری
از این پاالیشــگاه ،نفت خام میادین ســروش و نوروز
به همان شــکل صادر میشــد که مصداق خامفروشی
بود«.حامد دشــمن فنا یزدی» مدیرعامل شرکت بهین
پاالیش نفت قشم با اشــاره به اینکه عمده محصوالت
این پاالیشــگاه حدود یک میلیون تن قیــر و  ۸۰۰هزار
بشکه محصول ال .اف .اس است که برای نخستین بار
در کشور تولید میشود ،گفت :عمده بازارهای صادراتی
محصوالت تولیدی در پاالیشــگاه نفت سنگین قشم،
کشورهای هند و چین هســتند.به گفته دشمن فنا ،این
پاالیشگاه نخستین پاالیشگاه نفت خام سنگین و اولین
واحد پاالیشــی قشم اســت و برخالف تولیدکنندگان
دیگر قیــر که خوراک وکیــوم باتــوم را از بورس کاال
خریداری میکنند ،پاالیشگاه قشــم ،قیر را مستقیم از
نفت خام تولید میکند که کیفیت بهتری دارد و از همین
رو توانسته استانداردهای هند و چین را برای صادرات
بگیرد.مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم گفت:
محصول الافاس پاالیشگاه پارس بهین قشم محصولی
پر ارزش است که میتواند در پاالیشگاههایی که ضریب
پیچیدگی باالتری دارد با مخلوط شــدن با خوراک آنها
عالوه بر سبک کردن خوراک ،سوددهی پاالیشگاهها را
افزایش میدهد و کمک میکند محصوالت متنوعتری
تولید کنند.وی با اشاره به اینکه از مزیتهای دیگر این
پاالیشگاه ،اســکله اختصاصی است که کنار آن تاسیس
شده ،افزود :این اســکله مزیت خوبی را ایجاد کرده و
مشتریان برای دریافت محصول مجبور به انتظار در بنادر
کشور نخواهند بود .مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت
قشم ،اشتغالزایی مستقیم در این پاالیشگاه را  ۴۰۰نفر
عنوان کرد و ادامه داد :برای ساخت این پاالیشگاه ،بیش
از  ۲۵۰میلیون یورو سرمایهگذاری انجام شده است.
وی تاکید کرد :با توجه به صادرات محصوالت تولیدی
در پاالیشگاه نفت خام سنگین قشــم از همین جزیره،
برای نخســتین بار ،تراز واردات و صادرات منطقه آزاد
قشم مثبت شده است.دشمنفنا گفت :این پاالیشگاه به
طریقی طراحی شده است که نفت خام سبک میتواند به
برشهای نفتا ،نفت سفید و گازوئیل تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود فاز  ۲این پاالیشــگاه
کام ً
ال شبیه به فاز نخست آن ساخته شود ،افزود :در حال
حاضر فاز دوم  ۳۰درصد پیشرفت دارد؛ اما به دنبال آن
هستیم تا با مذاکراتی که با الیسنسور پاالیشگاه داریم،
فاز  ۲را در صورت امکان بهینه کنیــم تا محصوالتی با
ارزشافزوده باالتری تولید شود.
افزایش ظرفیت تولید بنزین با ساخت پاالیشگاه
میعانات گازی
دشــمن فنا با اشــاره به اینکه پیش از این قرار بود یک
واحد پاالیشی میعانات گازی در سیراف توسط شرکت
گسترش انرژی پاسارگاد ایجاد شود ،گفت :از آنجا که
هنوز اقدامی برای ساخت یوتولیتی (تاسیسات جانبی)
برای پروژه ســیراف انجام نشــده ،تصمیم گرفتیم تا با
توجه به وجود یوتولیتی مورد نیاز در قشم ،این پروژه را
در این جزیره اجرا کنیم.وی تاکید کرد :سرمایهگذاری
بر روی پاالیشــگاه  ۶۰هزار بشــکهای میعانات گازی
پاسارگاد قشم با هدف جلوگیری از خامفروشی میعانات
گازی ایجاد ارزشافزوده ،اشتغالزایی و تضمین تولید
حداکثری از میادین گاز پارس جنوبی با محصوالت نفتا
سبک و سنگین و گاز مایع توسط شرکت جاوید انرژی
پرتو در دست اقدام است.به گفته مدیرعامل شرکت بهین
پاالیش نفت قشم ،اگر یک پاالیشگاه بخواهد خودش
یوتولیتی را تامین کند اقتصادی نیست و این بخشهای
جانبی  ۱۵۰میلیون دالر هزینه دارد که حدود  ۳۰درصد
ارزش پروژه را به سرمایهگذاری مورد نیاز اضافه میکند.
وی ادامه داد :با توجه به سرمایهگذاریهایی که در منطقه
قشم شده بود و یوتولیتی موجود و اسکله در این منطقه،
این پاالیشگاه  ۶۰هزار بشکهای میعانات گازی از سیراف
به قشم منتقل شد.

روایت بریتیش پترولیوم از احیای صنعت نفت در دولت رییسی

رشد تولید نفت و میعاناتگازی با وجود تداوم تحریمها

گروه نفت و انــرژی  -جدیدترین
گزارش شرکت نفتی بریتیش پترولیوم
( )BPکه سالیانه منتشر میشود ،روند
تولید نفت و میعانات گازی ایران با وجود تداوم
تحریمهای آمریــکا ،به ترتیب با رشــد  ۱۷.۴و
 ۲۷.۱درصدی در سال  ۲۰۲۱نسبت به سال قبل،
جهشی خیرهکننده را نشان میدهد.شرکت بریتیش
پترولیوم ( )BPهفتاد و یکمین گزارش ســاالنه
خود موســوم بهمرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲
را بهتازگی منتشــر کرده اســت .این گزارش از
معتبرترین گزارشهای بخش انرژی جهان است
که از دهه  ۱۹۶۰و به طور ساالنه توسط این شرکت
منتشر میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،طبق این گزارش ایران
پس از لیبی ،سوریه و تونس چهارمین کشور جهان
است که بیشــترین افزایش تولید نفت را در سال
گذشته میالدی به خود اختصاص داده است.
در گزارشی که ایرنا منتشر کرده است آمده است:
ایران در حالی در ســال  ۲۰۲۱میالدی روزانه ۳
میلیون و  ۶۲۰هزار بشــــکه در روز نفت تولید
کرده که در سال  ۲۰۲۰میالدی تولید نفت ایران ۳
میلیون و  ۸۴هزار بشکه در روز بوده است.
بر این اساس تولید نفت ایران  ۱۷.۴درصد افزایش
را در سال  ۲۰۲۱میالدی به ثبت رســــانده و ۴
درصد از نفت تولیدی جهان در ایران تولید شده
است .افزایش  ۱۷.۴درصدی تولید نفت ایران در
حالی محقق شده که کشــورهای عضو اوپک در
سال گذشته میالدی در مجموع  ۲.۹درصد به تولید
خود اضافــه کردهاند.
این آمار در حالی منتشــر شده که رییس سازمان
برنامه و بودجه دولت قبــل در اظهاراتی گفته بود
امکان فروش حتی یک قطره نفت هم وجود ندارد.
وی اضافه کرد :شدیدترین مرحله تحریم نفت در
برابر غذا بود؛ اما االن در شــرایطی هستیم که این
بیانصافها و دژخیمان حتی بــرای غذا و دارو
اجازه فروش یک قطره نفــت را نمیدهند و اگر
هم به فروش برســد ،امکان تبادل مالی نباشد .اما
دولت ســیزدهم با تالشهای جهادگونه و تغییر

ریل دیپلماسی انرژی کشور زمینه افزایش تولید و
صادرات نفت ایران را فراهم کرد.
سال گذشــته و هم زمان با روی کار آمدن دولت
سیزدهم ،بدون آنکه تغییری در شرایط تحریمها
علیه صنعت نفت ایران به وجود آید ،تولید و البته
صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد .سید ابراهیم
رئیسی ،رییس جمهوری کشورمان ســال گذشته
از افزایش  ۴۰درصدی صادرات نفت ایران خبر
داده بود.
وزارت نفت حدود  ۱۰درصد بیشتر
از تعهدش نسبت به بودجه سال  ۱۴۰۰داشته،
ایفای تعهد کرده
جواد اوجی ،وزیر نفت دولت ســــیزدهم نیز

نخستوزیر لبنان مدعی شد

سوخت ارسالی از ایران یک هدیه
رایگان بدون هیچ شرطی است

نخستوزیر لبنان مدعی شد ســوخت ارسالی از
ایران یک هدیه رایگان نامشروط است و اگر موانع
ارسال این سوخت برطرف شود لبنان از آن استقبال

میکند.
به گزارش اقتصادســرآمدازخبرگزاری «روسیا الیوم» اعالم
کرد که «نجیب میقاتی» ،نخســتوزیر لبنان ،تأکید کرده که
ایران  600هزار تُن نفت ســیاه به لبنان اهدا خواهد کرد و این
یک هدیه رایگان بدون شرط است.وی گفت که یک مشکل
کوچک مربوط به کیفیت سوخت وجود دارد که در صورت
برطرف شدن لبنان از دریافت این هدیه استقبال میکند چون
به آن نیاز دارد.میقاتی گفت که مشــکل بــرق لبنان فقط نبود
سوخت است و در این باره با چند کشور و با بانک جهانی در
حال مذاکره است و افزود که در همه دیدارهایش با مقامات
خارجی در نیویورک مشکالت لبنان را توضیح داده است.این
اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از «ناصر کنعانی»،
سخنگوی وزارت خارجه ایران ،تأکید کرده بود که قرار نیست
نفت یا برق یا سوخت رایگان به لبنان داده شود و دو کشور در
حال مذاکره درباره یک مجموعه پیشــنهادی کامل برای حل
مشکل سوخت در لبنان هستند.
سخنگوی وزرات امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی
روز دوشنبه خود درباره سفر تیمی از وزارت انرژی لبنان برای
انعقاد قرارداد در زمینه سوخت بیان کرد :روابط ایران و دولت و
ملت لبنان دوستانه است و ایران همواره تالش کرده است برای
کمک به رفع مشکالت لبنان اعم از مشکالت سیاسی و به ویژه
در دو سال اخیر کمک به رفع مشکالت اقتصادی لبنان خاصه
در حوزه انرژی نقش سازنده خودش را ایفا کند.
وی افزود که ایران در چارچوب مناسبات دوستانه و سازنده با
دولت لبنان و توسعه همکاریهای دوجانبه با این کشور ارتباط
دارد و گفتوگوهایی با وزارت انرژی لبنان انجام داده است.
حمایت از دولتهای دوست و کمک به رفع مشکالت آنها را
در دستورکار داریم.
ایــران متناســب بــا ظرفیتهــای خــود حتمــا آمادگی
دارد به رفع مشــکالت لبنــان در چاچوب منافــع و مصالح
دوجانبــه کمک کنــد و با مذاکرات دو کشــور انشــاءاهلل
زمینه بــرای کمک اقتصــادی به لبنــان فراهم شــود.وی
گفت :بحــث رایگان مطرح نیســت .امیدواریــم مذاکرات
پیش رو بین دو کشــور به رفــع نیازهای ملــت لبنان کمک
کند.

اعالم کــرد که وزارت نفت حــدود  ۱۰درصد
بیشــتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴
بودجه سال  ۱۴۰۰داشــته ،ایفای تعهد کرده و
از همین رو دولت کســری بودجهای از محل
درآمدهای نفتی نداشته است.
به گفته وزیر نفت که در اوایل شهریورماه ۱۴۰۱
در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
حضور یافته بود هم اکنون بر اســاس اقدامات
انجام شده برای افزایش ظرفیت نفت ،در حال
حاضر این مقدار به سه میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه
افزایش پیدا کرده است .وزیر نفت خاطرنشان
کرد :این آمادگی را داریم که هر سه تا چهار ماه
درباره عملکرد و دستاوردهای وزارت نفت به

برگزیدهانرژی
رئیس کل امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نمایندگان گزارش دهیم.
ساخت پاالیشگاه و افزایش ظرفیت
پاالیشگاهی کشور
دولت ســیزدهم در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱
که به مجلــس ارائه کرد ،پیشــنهاد ســاخت
پتروپاالیشــگاهی  ۳۰۰هزار بشــکهای به نام
شهید قاسم ســلیمانی را مطرح کرد .پیشنهادی
که مورد حمایت مجلس قرار گرفت و به قانون
تبدیل شد.
بر این اســاس ،انجام اقدامات اولیه در راستای
احداث پتروپاالیشگاه با ظرفیت  ۳۰۰هزار بشکه
در روز بــا خوراک نفت خام ســنگین مزین به
نام سردار شهید قاسم ســلیمانی در دستور کار
قرار گرفت .در کنــار این ابر پتروپاالیشــگاه،
همچنین برای  ۸طرح احداث پاالیشگاهها و یا
پتروپاالیشگاهای جدید به ظرفیت  ۱.۴۹میلیون
بشکه در روز و  ۱۱طرح و پروژه پاالیشگاههای
موجود کشــور برای ارتقــای کیفیت و کمیت
محصوالت آنها در چارچوب قانون حمایت از
توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات
گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مجوز
صادر شده است.
پیش از این نیز وزیر نفت اعالم کرده بود که طبق
برنامه زمانبندی تعریفشده برای توسعه کمی
و کیفی پاالیشــگاههای موجود و برنامهریزی
برای ساخت پاالیشــگاههای جدید در چهار تا
پنج ســال آینده ظرفیت پاالیش روزانه کشور
با افزایش  ۱.۵برابری بــه  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار
بشکه میرسد.
در گزارش اخیر شرکت نفتی بریتیش پترولیوم
نیز توان عملیاتی پاالیشــگاهی کشور در سال
 ۲۰۲۱برابر با  ۲میلیون و  ۳۴۴هزار بشکه در روز
برآورد شده است که نسبت به سال قبل آن رشد
 ۷درصدی را نشان میدهد.
طبق این گزارش ظرفیت پاالیشگاهی کشور در
سال  ۲۰۲۱به عدد  ۲میلیون و  ۵۰۸هزار بشکه در
روز رسیده که شاهد رشد  ۱.۳درصدی نسبت به
سال  ۲۰۲۰است.

دبیر انجمن صرفهجویی انرژی

افزایش ۶۶درصدی حجم صادرات
محصوالتپتروشیمیایرانبهازبکستان

بهرهوریپایینساختمانهای
کشور در بهینهسازی مصرف انرژی

رئیــس کل امور بینالملل شــرکت ملــی صنایع
پتروشــیمی از افزایــش  ۶۶درصــدی صادرات
محصوالت پتروشــیمی ایــران به ازبکســتان در
ســال  ۲۰۲۱نســبت به ســال پیش از آن خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،حســین علیمراد در حاشیه بازدید عبدیجمیل
ایمیامینوویچ ،معاون وزیر انرژی ازبکســتان از شــانزدهمین
نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست با تأکید بر اینکه ظرفیتهای
همکاری ایران و ازبکستان بســیار زیاد است ،اظهار کرد :قرار
است کارگروه مشــترکی میان دو کشور برای توسعه روابط دو
کشور در زمینه پتروشیمی و نفت و گاز ایجاد شود.وی با بیان
اینکه روزانــه معادل یک میلیون و  ۱۰۰هزار بشــکه نفتخام
خوراک در مجتمعهای پتروشیمی ایران تبدیل به محصوالت
پتروشیمی میشود ،گفت :هماکنون ظرفیت اسمی مجتمعهای
پتروشیمی در ایران حدود  ۹۱میلیون تن در سال است که از این
مقدار بهصورت واقعی  ۶۵میلیون تن آن تولید میشود.رئیس
کل امور بینالملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد:
ایران هماکنون در دو قطب ماهشهر و عسلویه خود  ۴۱مجتمع
پتروشــیمی فعال و  ۳۸طرح در حال ساخت دارد و تا  ۱۰سال
آینده چهار قطب پتروشــیمی جدید با  ۳۰طرح جدید به این
مقدار افزوده خواهد شــد.آقای علیمراد یادآور شد :در حوزه
کاتالیستهای مصرفی در صنعت پتروشیمی از  ۹۹نوع مورد
استفاده هماکنون  ۸۵نوع آن در ایران تولید میشود و بر اساس
برنامهریزی انجامشــده تا سه ســال آینده بقیه کاتالیستهای
مورد نیاز بومیســازی میشود.وی با اشــاره به دستاوردهای
ایران در زمینه دســتیابی ایران به دانش فنی تولید پلیالفینها،
پلیپروپیلن ،آمونیاک ،تبدیل گاز به پلیالفینها گفت :با توجه
به اینکه فرآیندهای الفینی نیاز آنچنانی به دانش فنی (الیسنس)
خارجی ندارد ،از این رو شرکتهای ایرانی آماده ارائه خدمات
فنی مهندسی پایه به ازبکستان هستند.رئیس کل امور بینالملل
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی تصریح کرد :ایران تا پایان
برنامه پنجساله هفتم توســعه تولید صنعت پتروشیمی خود را
به  ۱۴۱میلیون تن در ســال خواهد رساند ،برای رسیدن به این
مقدار تولید  ۶۹پروژه جدید پتروشــیمی به ارزش  ۳۶میلیارد
دالر در کشــورمان ایجاد خواهد شــد ،ضمن آنکه از این رقم
سرمایهگذاری تاکنون  ۸.۵میلیارد دالر جذب شده است.آقای
علیمراد تصریح کرد :بر اســاس قیمتهای جهانی سال ۲۰۱۶
درآمد صنعت پتروشیمی ایران از  ۲۱میلیارد دالر کنونی در سال
 ۲۰۲۵به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید.

دبیر انجمن صرفهجویی انرژی با اشاره به بهرهوری
پایین ساختمانهای اداری و مسکونی در بهینهسازی
مصرف انرژی ،گفت :برچســب انرژی ساختمان
اطالعات مربــوط به مصرف انــرژی و اطالعات
مربوط به انتشار آالینده ساختمان را نشان میدهد و وجود آن
ضروری اســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید حسن انجو در
ی ضمن اشاره به اینکه مصرف
نشست انجمن صرفهجویی انرژ 
حدود  40درصد از ســهم انرژی کل کشور به بخش ساختمان
مرتبط اســت ،اظهار داشــت :یکی از مهمترین مشکالت این
بخش را میتوان ضعف آماری دانست ،به طوریکه هیچ آمار
معتبری از وضعیت مصرف انرژی در ساختمانهای کشور یافت
نمیشود.وی افزود :آمار دقیقی از متوسط میزان مصرف انرژی
هر ساختمان و یا میزان متوسط انرژی موردنیاز برای گرمایش
یک متر مربع از ساختمان مشــخص نیست ،در صورتی که در
کشورهای توســعهیافته این آمار کامال مشخص و در دسترس
است؛ در شرایطی که شناخت مناسبی از وضعیت فعلی وجود
ندارد ،حل این مشکل به صورت مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.
دبیر انجمن صرفهجویی انرژی تاکید کرد :یکی از مشــکالتی
که در زمینه بهینهســازی مصرف انرژی وجــود دارد و تقریب ًا
همه کارشناســان روی آن اتفاق نظر دارند ،بهــرهوری پایین
ساختمانهای اداری و مسکونی اســت.وی ادامه داد :یکی از
راهکارهای موجود برای بررسی وضعیت بهرهوری ساختمانها
برچسب انرژی ساختمان است که در کشــورهای پیشرو در
بهینهسازی مصرف انرژی ،اجرای این طرح برای ساختمانها
الزامی اســت.انجو با بیان اینکه ساختمان یک برچسب انرژی
(مانند برچســب انرژی لوازم خانگی) دارد که همه اطالعات
مصرف انرژی ساختمان در آن لحاظ شده است ،گفت :برچسب
انرژی ساختمان اطالعات مربوط به مصرف انرژی ساختمان و
اطالعات مربوط به انتشار آالینده ساختمان را نشان داده است.
انجو بیان کرد :طی چند سال گذشته بحثهای بسیاری پیرامون
اجرا شدن این طرح در ایران نیز وجود داشت ولی تاکنون فقط
برای ساختمانهای اداری ،آن هم به صورت محدود اجرا شده
اســت.وی ادامه داد :با این که طرح به صورت کامل در کشور
اجرا نشده است ولی برخی کارشناسان معتقدند ساختمانهای
ایران به طور میانگین دارای برچسب رده  Gیا پایینتر خواهند
بوداین مقام انجمن صرفهجویی انرژی گفت :این وضعیت به
هیچ عنوان وضعیت مطلوبی برای کشــور نیست و باید هر چه
زودتر برای بهبود آن اقداماتی صورت گیرد.

میرکاظمی :دنیا متوجه شده که به انرژی
ایران نیاز دارد

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت :به دلیل شرایطی که به وجود آمده،
دنیا متوجه شــده که به انرژی ایران نیاز دارد .با این وجود به سمتی در
حرکت هستیم که وابســتگی به فروش نفت را به تدریج کاهش دهیم،
چرا که ضرورتی نــدارد نفت را به صورت خام بفروشــیم.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سیدمسعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه
در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ،گفت :برای تعیین
بودجه معموال شــرایط واقعی را در نظر میگیریم بــا این وجود اگر
گشایشی ایجاد شود قطعا شــرایطمان بهتر خواهد شد.وی افزود :البته
این بدان معنا نیست که با ذوقزدگی و با نگاهی غیر واقع بینانه بودجه را
ببندیم؛ معموال برای تعیین بودجه پرریسک ترین شرایط در نظر گرفته
میشود.میرکاظمی با بیان اینکه در شرایط فعلی عالوه بر فروش نفت،
تحریم ها را دور می زنیم ،تصریح کرد :از طرفی به دلیل شرایطی که به
وجود آمده ،دنیا متوجه شده که به انرژی ایران نیاز دارد .با این وجود به
سمتی در حرکت هستیم که وابستگی به فروش نفت را به تدریج کاهش
دهیم ،چرا که ضرورتی ندارد نفت را به صورت خام بفروشــیم .رئیس
سازمان برنامه و بوجه خاطرنشان کرد :بودج ه را با درنظر گرفتن شرایط
فعلی تدوین میکنیم و گشایشهای احتمالی حاصل از گفت و گوهای
رفع تحریم در آن نظر گرفته نشده است و بوجه را در شرایط تحریمی
میبندیم.

احداث پاالیشگاه 60هزار بشکه ای میعانات گازی
در جزیره قشم

مدیرعامل شرکت بهین پاالیش نفت قشم از احداث پاالیشگاه  ۶۰هزار
بشکه ای میعانات گازی در جزیره قشم تا  ۳سال آینده خبر داد و گفت:
با احداث این پاالیشگاه روزانه  ۶میلیون لیتر و در سال  ۲میلیارد لیتر به
ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،
حامد دشمن فنا یزدی ،مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :نخســتین پاالیشگاه نفت سنگین ایران
در جزیره قشم احداث شــده و عمده محصوالت این پاالیشگاه حدود
یک میلیون تن قیر و  800هزار بشکه محصول برش سبک نفتی ()LFS
است که برای نخستین بار در کشور تولید میشــود.وی افزود :عمده
بازارهای صادراتی محصوالت تولیدی در پاالیشگاه نفت سنگین قشم،
کشورهای هند و چین هستند.دشــمن فنا با بیان اینکه "این پاالیشگاه
نخستین پاالیشگاه نفت خام سنگین و اولین واحد پاالیشی قشم است"،
گفت :برخالف تولیدکنندگان دیگر قیر که خوراک وکیوم باتوم استفاده
میکنند ،پاالیشگاه قشم ،قیر را مستقیم از نفت خام سنگین تولید میکند
که کیفیت بهتری دارد و از همین رو توانسته استانداردهای هند و چین
را برای صادرات بگیرد.مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم در
خصوص محصول جدید  LFSگفت :این محصول ،محصولی پر ارزش
است که میتواند در پاالیشگاههایی که ضریب پیچیدگی باالتری دارد،
با مخلوط شدن با خوراک آنها عالوه بر سبک کردن خوراک ،سوددهی
پاالیشگاهها را افزایش میدهد و کمک میکند محصوالت متنوعتری
تولید کنند.وی ادامه داد :یکی دیگر از مزیتهای این پاالیشگاه ،اسکله
اختصاصی است که در کنار آن تاســیس شده؛ این اسکله مزیت خوبی
را ایجاد کرده و مشــتریان برای دریافت محصــول مجبور به انتظار در
بنادر کشور نخواهند بود .مدیرعامل شــرکت بهین پاالیش نفت قشم
با بیان اینکه "برای ساخت این پاالیشــگاه ،بیش از  250میلیون یورو
ســرمایهگذاری انجام شــده" ،گفت :با توجه به صادرات محصوالت
تولیدی در پاالیشــگاه نفت خام سنگین قشــم از همین جزیره ،برای
نخستین بار ،تراز واردات و صادرات منطقه آزاد قشم مثبت شده است.
دشمنفنا با بیان اینکه "این پاالیشــگاه به طریقی طراحی شده که نفت
خام سبک میتواند به برشهای نفتا ،نفت سفید و گازوئیل تبدیل شود"،
گفت :در ابتدا قرار بود فاز  2این پاالیشــگاه کام ً
ال شبیه به فاز نخست
آن ساخته شود؛ اما در حالی که پیشرفت فیزیکی احداث فاز دوم به 30
درصد رسیده ،به دنبال آن هستیم تا با مذاکراتی که با الیسنسور پاالیشگاه
داریم ،فاز  2را در صورت امکان بازطراحی بهینه کنیم تا محصوالتی با
ارزشافزوده باالتری تولید شود.

فعالیتتولیدکنندگانپلییورتانبانصفظرفیت

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران گفت :در حال
حاضر کارخانجات ما با ظرفیتهای  ۴۰تا  ۶۰درصد فعالیت میکنند؛
در عین حال ،واردات محصوالت مشابه ساخت داخل در صنعت پلی
یورتان ،در حال انجام اســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،مجید صفینیا،
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران در حاشــیه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایرانپالست در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :در بخش پلییول یه حد کفایی رســیدهایم و نیازی به واردات
نداریم؛ مضاف بر اینکه اغلب کارخانجات فعال در صنعت پلییورتان،
طرحهای توسعه ای دارند.وی افزود :دانش صنعت پلی یورتان در ایران
نهادینه شده و میتوانیم با شرکتهای خارجی فعال در این صنعت ،از
نظر کیفی ،رقابت داشته باشــیم.صفینیا با بیان اینکه "در خاورمیانه و
آسیای میانه ،صنعت پلییورتان ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد"،
گفت :اگر ایزوسیانات برای خوراک ،بیشتر در اختیار داشته باشیم ،قدرت
بیشتری داریم؛ پتروشیمی کارون برای صنعت پلییورتان ،پایگاه بسیاری
خوبی است چرا که بخش قابل توجهی از نیاز ایزوسیانات این صنعت،
در پتروشیمی کارون تولید میشود.وی ادامه داد :آینده این صنعت ،آینده
ای روشن و مترقی است ،مشروط بر اینکه حمایتهای دولت و وزارت
صمت از ما صورت بگیرد.رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی
یورتان تصریح کرد :در حال حاضــر کارخانجات ما با ظرفیتهای 40
تا  60درصد فعالیت میکنند؛ در عین حال ،واردات محصوالت مشــابه
ساخت داخل در صنعت پلی یورتان ،در حال انجام است.وی خاطرنشان
کرد :ظرفیت تولید داخل در صنعت پلی یورتان بسیار بیشتر از آن چیزی
است که امروز تولید میشــود و اگر تعرفه ترجیحی منطقی به واردات
تعلق گیرد ،مطمئنا میتوانیم ظرفیتهای خالی تولید محصوالت نهایی
زنجیره پلییورتان را به مدار تولید بیاوریم.
افزایش برقرسانی به صنایع در فصل گرم امسال

ن 1401بدون قطعی برق سپری شد
 تابستا 

تابستان ســال  1401بر خالف ســالهای گذشــته بدون خاموشی در
بخش خانگی سپری شد و در بخش صنعت نیز شاهد رکوردزنی پیاپی
تولیدات صنایع نسبت به سال گذشته بودیم.به گزارش اقتصادسرآمد،
با پایان یافتن تابستان ســال  ،1401به نظر میرسد ،اوج بار سال جاری
بر خالف سالهای گذشته بدون خاموشــی سپری شد.عالوه بر بخش
خانگی ،بخش صنایع نیز در تابستان سال جاری شرایط بسیار مناسبی را
تجربه کرد.در این رابطه امید قالیباف ،سخنگوی وزارت صمت گفته بود:
امسال برق رسانی به صنایع در فصل گرم سال نسبت به سال قبل بیشتر
بوده است و نه تنها برق خانگی قطع نشــد ،بلکه به فوالد  17.3درصد،
پتروشیمی  27.5درصد ،سیمان  10.5درصد و خودروسازی  3.3درصد
برق بیشتری در فصل گرم نسبت به سال قبل داده شد.بر اساس آخرین
اطالعات آمارنامه ماهانــه صنعت آب و برق ،اوج بار ســال  1401در
باالترین سطح خود به  69هزار و  457مگاوات رسید که نسبت به سال
گذشته  3.6درصد رشد را نشــان میدهد.بر اساس این اطالعات 86.2
درصد از برق کشور تا پایان مردادماه ســال  1401از محل نیروگاههای
حرارتی و اتمی تامین شــده و  13.8درصد برق نیز از منابع تجدیدپذیر
تولید شده اســت.بر اساس آین آمار با وجود رشــد تولید نیروگاههای
حرارتی شاهد کاهش مصرف سوخت این واحدهای نیروگاهی هستیم
و متوســط راندمان واحدهای نیروگاهی حرارتی به  40درصد رسیده
است.

