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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد

مصرف گاز ایران از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب گذشت
مدی�ر دیس�پچینگ ش�رکت مل�ی گاز ایران ب�ا بی�ان اینکه در ۲۴ س�اعت 
گذشته)یکم آذرماه( ۷۴۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده 

است، از آغاز محدودیت گازرسانی به صنایع و پتروشیمی های کشور خبر داد.
محمدرض��ا جوالیی در ای��ن باره بیان کرد: مقدار مصرف گاز طبیعی طی ۲۴ س��اعت 
گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۵۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده 

۱۲۹ میلیون مترمکعب و نیروگاه ها نیز ۹۸ میلیون مترمکعب بوده است.
وی گفت: مقدار گاز تزریق ش��ده به ش��بکه خطوط سراس��ری هم در این زمان ۸۱۱ 

میلیون مترمکعب بوده است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه مقدار گاز مصرفی بخش خانگی 
نسبت به زمان مشابه پارسال ۸ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: اکنون از دو منبع 

ذخیره سازی گاز طبیعی سراجه و شوریجه حداکثر برداشت انجام می شود.
جوالیی تصریح کرد: محدود کردن گازرس��انی به صنایع نیز آغاز ش��ده است و مرحله 
نخست محدود کردن گازرسانی به صنایع سیمان و پتروشیمی ها و مرحله دوم محدودیت 

گازرسانی به صنایع فوالد اجرایی شده است.
محمد عس��گری، سخنگوی ش��رکت ملی گاز ایران روز گذش��ته اعالم کرد که اکنون 
مقدار روزانه گاز تولیدش��ده در کشور ۸۰۰ میلیون مترمکعب است، براین اساس مصرف 
گاز طبیعی در کشور با مجموع صادرات و سوخت ایستگاه ها بیش از تولید است، به این 
ترتیب طبق گفته سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، 

مصرف گاز طبیعی بر تولید پیشی گرفته است.

در ۸ ماه امسال انجام شد

 حفر و تکمیل ۴۶ حلقه چاه  نفت و گاز
در مناطق نفت خیز کشور

معاون مدیرعامل ش�رکت ملی حفاری ای�ران در عملیات حفاری از حفر و تکمیل 
۴۶ حلقه چاه  نفت و گاز در مناطق نفت خیز خش�کی و دریایی کش�ور در هشت  ماه 

امسال خبر داد.
مس��عود افشار اظهار کرد: از مجموع چاه های تکمیل شده در این مدت چهار حلقه تولیدی، 

چهار حلقه اکتشافی و ۳۸ حلقه تعمیری بوده است.
وی افزود: از این چاه ها ۳۳ حلقه در گس��تره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
۶ حلقه در شرکت نفت فالت قاره، یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه 
در ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت، سه حلقه در قالب پروژه و دو حلقه در اجرای پروژه های 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه 
۵۱ هزار و ۴۶ متر حفاری چاه ها ثبت ش��د، اظهار کرد: هم اکنون ۹ دس��تگاه حفاری سنگین 

خشکی ناوگان شرکت در حال جابه جایی در مناطق عملیاتی است.

چشم انداز قیمت نفت بارکلیز افزایش یافت
بارکلیز چشم انداز خود درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ را به دلیل کاهش سریع تر 

ذخیره سازی ها افزایش داد.
بانک انگلیسی بارکلیز روز سه شنبه )دوم آذرماه( پیش بینی خود درباره قیمت نفت در سال 
۲۰۲۲ را افزایش داد زیرا انتظار دارد ذخیره سازی های نفت سریع تر از حد انتظار کاهش یابد 

و واکنش تولیدکنندگان نفت برای جبران مازاد عرضه در سال آینده محتاطانه باشد.
این بانک میانگین قیمت ش��اخص های نفت برنت و وس��ت تگزاس اینترمدیت را س��ه دالر 

افزایش داد و به ترتیب ۸۰ و ۷۷ دالر برای هر بشکه اعالم کرد.
بارکلیز انتظار دارد کمبود عرضه سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱ زودتر از برآورد پیشین و در سه 
ماه نخس��ت ۲۰۲۲ به مازاد تبدیل ش��ود، در برآورد پیشین پیش بینی شده بود که این اتفاق 

در سه ماه دوم ۲۰۲۲ رخ دهد.
این بانک در یادداش��تی اعالم کرد: برداش��ت از ذخیره س��ازی های نفت منبع عرضه پایدار 

نیست و تأثیر چنین مداخله ای در بازار موقتی خواهد بود.
بارکلیز افزود: حتی اگر س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتالف 
اوپک پالس( تس��هیل مداوم محدودیت های عرضه خود را در واکنش به کاهش ش��دید تقاضا 
کاهش دهند یا متوقف کنند، افزایش مداوم مبتالیان به ویروس کرونا خطرهای قابل توجهی 

را برای چشم انداز این بانک ایجاد می کند زیرا این موضوع می تواند بر تقاضا تأثیر بگذارد.

افزایش تحریم های آمریکا علیه طرح گازی 
نورداستریم-۲

ای�االت متح�ده آمریکا تحریم های بیش�تری را علی�ه خط لوله انتق�ال گاز نورد 
استریم-۲ تصویب کرد.

 آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که آمریکا روز دوشنبه )یکم 
آذرماه( تحریم های بیش��تری را علیه خط لوله انتقال گاز نورد اس��تریم -۲ تصویب و شرکت 

ترنسادریا و کشتی آن اعمال کرد.
این وزارتخانه در گزارشی نام دو کشتی و شرکت ترنسادریا را که در ساخت خط لوله گازی 
نورد اس��تریم -۲ مشارکت داش��ته اند، به کنگره آمریکا ارائه کرد، اما جزئیات بیشتری درباره 

کشتی دوم اعالم نکرد.
واشنگتن با این خط لوله ۱۱ میلیارد دالری که از بستر دریای بالتیک عبور می کند و با دور 

زدن اوکراین، گاز روسیه را مستقیم به آلمان منتقل می کند، مخالف است.
خط لوله گازی نورد اس��تریم-۲ با مخالفت شدید آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی روبه رو 
شده است که معتقدند این خط لوله وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش می دهد، اما در پی 
افزایش قیمت های گاز در هفته های اخیر و بیشتر شدن احتمال قطعی برق در زمستان، دیگر 

دولت های اروپایی معتقدند این خط لوله برای تأمین انرژی حیاتی است.

مردم انگلیس برای کاهش هزینه برق و گاز خود 
دست به دامان گوگل شدند

در تاری�خ ۱۷ نوامب�ر دقیقًا هم�ان روزی که دو تامین کنن�ده انرژی دیگر در 
انگلیس ورشکس�ته شدند، تعداد جس�تجوی عبارت "کمک برای قبض انرژی" 

در این کشور بیش از سه هزار درصد افزایش یافت.
در تاریخ ۱۷ نوامبر دقیقاً همان روزی که دو تامین کننده بزرگ انرژی دیگر در انگلیس 
ورشکس��ته شدند، جس��تجوی عبارت "کمک برای قبض انرژی" بیش از سه هزار درصد 

در بریتانیا جهش داشت.
 Social Energy و سوش��ال ان��رژی Neon Energy  ش��رکت های نئون ان��رژی
Supply ه��ر دو اوایل هفته جاری میالدی معام��الت خود را متوقف کردند و در پی آن 
۳۵۰۰۰ مشترک دیگر در بریتانیا نیازمند کمک فوری از سوی تنظیم کننده بازار انرژی 

این کشور یعنی آفجم  Ofgem شدند.
تجزیه و تحلیل اخیر داده های گوگل توس��ط متخصصان موسسه انرژی بویلر سنترال 
Boiler Central نشان می دهد که تعداد افرادی که به دنبال کمک برای قبض انرژی 

خود هستند، افزایش شدیدی داشته است.
این موضوع ش��امل افزایش چش��مگیر ۲۱۲ درصدی جستجوی عبارت های جایگزین 
کردن سیستم گرمایش با یک سیستم ارزان تر مانند »بخاری قابل حمل« در تاریخ ۱۷ 

نوامبر بود.
از آغاز ماه س��پتامبر، ۲۱ ش��رکت انرژی به دلیل افزایش هزینه های عمده فروش��ی، 
تجارت خود را متوقف کرده اند، در حالی که نیمی از ش��رکت های عرضه هم برق و هم 

گاز در ۱۲ ماه گذشته از بازار خارج شده اند.
بر اس��اس گزارش اداره مل��ی آمار انگلیس ONS، قب��وض گاز خانگی ۲۸.۱ درصد و 

قبوض برق ۱۸.۸ درصد در سال منتهی به اکتبر افزایش یافته است.
تصمیم اخیر آلمان درباره توقف تصویب مجوز خط لوله گاز از روس��یه همچنین باعث 

افزایش ۱۷ درصدی قیمت گاز عمده فروشی در بریتانیا و اتحادیه اروپا شده است.
در عین حال، آفجم قرار اس��ت س��قف قیمت انرژی را از ۱۲۷۷ پوند میانگین مصرف 

فعلی خود در سال آینده بررسی کرده و احتماالً افزایش دهد.

مقامات اوپک پالس هش�دار دادن�د احتماال 
به برنامه های بزرگتری�ن مصرف کنندگان نفت 
جهان ب�رای برداش�ت از ذخایر اس�تراتژیک، 

واکنش نشان خواهند داد.
مقامات مطلع خبر داده اند جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا قرار اس��ت برنامه ای برای آزادس��ازی نفت از 
ذخایر نفت استراتژیک را به همراه چین، هند، ژاپن و 
کره جنوبی اعالم کند. این اقدام که هفته ها در دست 
برنامه ریزی بوده، پایین بردن قیمتهای سوخت برای 

مصرف کنندگان و شرکتها را هدف گرفته است.
نماین��دگان اوپک پالس اظهار کردند: آزادس��ازی 
میلیون ها بش��که نفت از ذخایر بزرگترین مش��تریان 
آنها بر اس��اس ش��رایط فعلی بازار غی��ر قابل توجیه 
اس��ت و این گروه ممکن اس��ت در دیدار هفته آینده 
وزیران��ش، برنامه های افزایش بیش��تر تولید را مورد 

تجدیدنظر قرار دهد.
این کش��مکش ریسک بزرگترین مجادله در عرصه 
ژئوپلیتیکی از زمان جنگ قیمت نفت بین عربستان 
سعودی و روس��یه در اوایل سال ۲۰۲۰ را برانگیخته 
است. مس��ئله مطرح، قیمت مهمترین کاالی جهان 
همزم��ان با تالش سیاس��تمداران و بانکهای مرکزی 
برای مقابله با قوی ترین فش��ارهای تورمی در بیش از 

یک دهه گذشته است.
همچنی��ن روابط پرتنش میان واش��نگتن و ریاض 
را نمای��ان می کند ک��ه معموال بنی��ان روابط آمریکا 
در خاورمیانه اس��ت. وضعیت هنوز مشخص نشده و 
برنامه ها ممکن اس��ت تغییر کن��د اما آمریکا در حال 
بررسی آزاد سازی تدریجی بیش از ۳۵ میلیون بشکه 
نفت اس��ت. اف��راد مطلع اعالم کرده ان��د این تصمیم 

بزودی اعالم می شود.
هلیما کرافت، استراتژیس��ت ارش��د کاال در شرکت 
"آر بی س��ی کپیتال مارکت��س" گفت: چنین اقدامی 
ریسکها در بازی پوکر نفت را افزایش داده و تنشهای 

جدی��دی ممکن اس��ت در رواب��ط دو جانب��ه میان 
واشنگتن و ریاض ایجاد کند.

با وجود برداشت قریب الوقوع از ذخایر، قیمتها روز 
دوشنبه در واکنش به پاسخ احتمالی اوپک پالس به 
این اقدام، در ب��ازار نیویورک یک درصد صعود کرده 
بود. اوپک پالس تاکنون در برابر درخواستهای رییس 
جمهور آمریکا و کشورهای مصرف کننده دیگر برای 
سرعت بخشیدن به روند افزایش عرضه که در دوران 
پاندمی محدود ش��ده بود، ایس��تادگی کرده اس��ت. 
نماین��دگان این گروه که مایل نبودند نامش��ان فاش 
ش��ود، اظهار کردن��د: حتی افزایش ان��دک تولید در 
دیدار هفته آینده وزیران این گروه ممکن است مورد 

تجدیدنظر قرار گیرد.
جوزف م��ک مانیگل، دبیرکل مجم��ع بین المللی 
انرژی در ریاض در بیانیه ای گفت: انتظار دارم وزیران 

انرژی اوپ��ک پالس برنامه فعلی خ��ود برای افزودن 
عرض��ه بیش��تر به بازار به ش��کل تدریج��ی را حفظ 
کنند. با این حال بعضی از عوامل بیرونی پیش بینی 
نشده مانند برداشت از ذخایر استراتژیک یا قرنطینه 
های جدید در اروپا ممکن است باعث ارزیابی دوباره 

شرایط بازار شود.
برداشت هماهنگ از ذخایر استراتژیک برای بایدن 
یک پیروزی دیپلماتیک ب��رای آمریکا خواهد بود به 
خصوص با در نظر گرفتن این که چین هم مشارکت 
می کند. این موضوع در دیدار مجازی هفته گذش��ته 

شی جین پینگ، رییس جمهور چین مطرح شد.
مبارزه بای��دن برای پایین ب��ردن قیمتها در تضاد 
ب��ا تالش دونالد ترامپ برای مجاب کردن عربس��تان 
س��عودی و روس��یه برای پایان دادن به جنگ قیمت 
نفت در اوایل سال ۲۰۲۰ بود که باعث ریزش قیمتها 

شده بود.
همچنین نشان می دهد در فضای تورمی که قیمت 
هم��ه کاالها از خودرو گرفته تا گوش��ت افزایش پیدا 
کرده است، اقتصادهای بزرگ آستانه تحمل پایین تری 
ب��رای قیمتهای نفت دارد. در دولت اوباما قیمت نفت 
به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود بدون 

این که به یک مسئله جنجالی سیاسی تبدیل شود.
اق��دام ب��رای برداش��ت هماهن��گ از ذخایر نفت 
استراتژیک در کشورهای متعدد، بزرگترین آزادسازی 
نفت از سوی اقتصادهای بزرگ خارج از نظارت آژانس 
بین المللی انرژی است. تالشهای قبلی برای برداشت 
از ذخایر نفت مانند برداش��ت ۶۰ میلیون بشکه نفت 
در س��ال ۲۰۱۱ در پ��ی جنگ داخلی لیبی توس��ط 

آژانس بین المللی انرژی هماهنگ شده بود.
فومیو کیشیدا، نخس��ت وزیر ژاپن روز شنبه گفته 
بود دولتش در  حال بررس��ی برداشت از ذخایر نفت 
هماهنگ با کش��ورهای دیگر است و مقامات هندی 
هم گفتند در حال بررس��ی اقدام مشابهی هستند و 

احتماال در این حرکت مشارکت می کنند.
تصمیم بایدن برای جل��ب حمایت از چین، هند و 
ژاپ��ن و متحد کردن چهار مصرف کننده بزرگ نفت 
جهان، ضربه بدی به عربس��تان س��عودی خواهد بود 
که نزدیک ترین متحد آمریکا در خاورمیانه به ش��مار 

می رود.
بایدن از زمانی که قدرت را به دس��ت گرفته است، 
حاضر نش��ده اس��ت مس��تقیما با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان س��عودی که گفته می شود در قتل 
جمال خاش��قچی، روزنامه نگار و کنش��گر س��عودی 

دست داشته است، صحبت کند.
بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، اوپ��ک و متحدانش 
دوم دس��امبر )۱۱ آذر( برای بازبینی سیاس��ت تولید 
و تصمی��م گیری درباره افزایش تولید به میزان ۴۰۰ 

هزار بشکه در روز در ژانویه دیدار می کنند.

مدیر س�امانه هوشمند س�وخت شرکت ملی 
پخ�ش فرآورده های نفتی از راه اندازی س�امانه 
صدور کارت های س�وخت  المثنی تا پایان هفته 

خبر داد.
مس��عود رضایی در این باره گفت: صدور کارت های 
هوشمند سوخت المثنی از طریق سرویسی مشترک 
بی��ن وزارت نفت و بانک اطالعات��ی پلیس راهور ناجا 
انجام می ش��ود و اختالل سراس��ری س��بب شد این 
ارتباط را به دلیل حفظ امنیت دو سیستم قطع کنیم.

وی ادام��ه داد: همکاران من در کنار عزیزان پلیس 
راهور ناج��ا طراحی های امنیتی ای��ن پیوند ارتباطی 
را بازبینی کردند و ان ش��اءاهلل تا پایان هفته س��امانه 
راه اندازی می شود، بنابراین هموطنانی که کارت های 
سوختش��ان مفقود ش��ده می توانند ب��ه پلیس + ۱۰ 
مراجعه کنند. مدیر س��امانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به فرآیند صدور 
گفت: فرآیند صدور به ش��یوه گذشته انجام می شود، 
یعنی هموطنان می توانند با مدارک مربوط به خودرو، 

مالک و بیمه نامه مراجعه کنند.
رضای��ی ب��ا بیان اینک��ه این س��امانه از س��ال ۸۵ 
راه اندازی شده بود و با توجه به محدودیت هایی که از 
نظر تکنول��وژی وجود دارد، اما وزارت نفت پروژه های 
ارتقای امنیت سامانه را در دستور کار قرار داد، تصریح 

کرد: برای ارتقای امنیت س��امانه با عزیزان س��ازمان 
پدافند غیرعامل در ارتباط هستیم.

وی بی��ان کرد: ب��ا ممیزی هایی که توس��ط پدافند 
غیرعامل انجام  شده بحث ارتقای امنیت را در دستور 

کار قرار دادیم و با جدیت پیگیری می کنیم.
مدی��ر س��امانه هوش��مند س��وخت ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی درباره تع��داد صدور کارت 
س��وخت های المثن��ی، اظهار کرد: در ش��رایط عادی 
مراجعات به پلیس +۱۰ بین ۵ تا ۱۰ هزار درخواست 
بوده اس��ت، البته برای ح��دود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر 

آمادگی صدور کارت را داریم.
رضای��ی در پایان اظهار کرد: ب��ه مقدار کافی کارت 
در کش��ور موجود است و هیچ مش��کلی برای صدور 

کارت ها نداریم.

اصفه�ان- مدیر س�د زاینده رود با اش�اره به 
حجم ۱۶۹ میلیون مترمکعبی آب پش�ت س�د، 
گفت: ورودی به س�د در پ�ی بارندگی های اخیر 

حدود ۶ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت.
سید مجتبی موسوی اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی 
زاین��ده رود روز دوم آذر م��اه به ۱۶۹ میلیون مترمکعب 
رسیده است در حالی که حجم آن در مدت مشابه سال 
قبل ۱۶۱ میلیون مترمکعب و در بلندمدت )۵۰ ساله( 
۶۲۸ میلی��ون مترمکعب بوده اس��ت. وی با بیان اینکه 
ذخیره کنونی س��د نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
پنج درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۷۳ درصد 
کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۴ درصد 
از ظرفیت سد زاینده رود آب دارد. مدیر سد زاینده رود 
با بیان اینکه بارندگی های اخیر در سرشاخه های حوضه 

زاینده رود به افزایش ورودی سد کمک کرد، ابراز داشت: 
ورودی سد با بارندگی های روزهای اخیر و به دلیل وقوع 
روانآب ها به ۱۲.۴ مترمکعب بر ثانیه رس��ید درحالی که 
قبل از بارش ها حدود ۶ مترمکعب بر ثانیه بود و با توجه 
به اینکه بخش��ی از بارش ها نیز برف بوده و سرمای هوا 
تأثیر بارش ها بر ذخیره س��د زمان بر اس��ت و تداوم این 
ورودی برای روزهای آینده چندان مورد انتظار نیس��ت، 
اما برای اس��تفاده از بارش ها و ذخیره آب بیشتر در سد، 
خروجی سد را به ۱۲ مترمکعب بر ثانیه کاهش داده ایم. 
موس��وی با اشاره به میزان بارش ها اضافه کرد: میانگین 
بارندگی در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه زاینده رود 
از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۹۸ میلیمتر رسیده است 
در حالی که مدت مش��ابه سال قبل ۱۷۳ میلیمتر و در 
بلند مدت )۵۰ س��اله( ۱۹۰ میلیمتر بوده است که این 
آمار نشان می دهد بارش ها در سرشاخه زاینده رود نسبت 
به س��ال گذش��ته ۴۳ درصد و در مقایسه با بلند مدت 
۴۸ درصد کاهش یافته است. سد زاینده رود با ظرفیت 
اس��می یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب به عنوان 
یکی از اصلی ترین س��دهای مرکز کشور و تأمین کننده 
آب آشامیدنی، محیط زیست، کش��اورزی و صنعت در 
منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال 
۱۳۴۹ به بهره برداری رس��ید در ۱۱۰ کیلومتری غرب 

اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

 سامانه صدور کارت های سوخت المثنی تا پایان هفته 
راه اندازی می شود

مدیر سد زاینده رود:

سد زاینده رود ۱۴ درصد آب دارد

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام از افزایش ۷۰ تنی تولید وینیل 
کلرایدمنوم�ر این مجتمع پ�س از انج�ام موفقیت آمیز تعمیرات 
اساس�ی این واحد خبر داد و گفت: تولی�د روزانه این محصول از 
۴۵۰ تن به حدود ۵۲۰ تن رس�ید که این افزایش ۷۰ تنی، معادل 

برنامه مصوب ساالنه تولیدی این واحد است.
حمیدرضا رس��تمی با اعالم اتمام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحد 
VCM، اظهار کرد: واحد وینیل کلراید منومر از واحدهای مهم مدیریت 
فنی و تولیدی کیمیا اس��ت که وظیفه تولید محصول در زنجیره تولیدی 
کل��ر و PVC  را ب��ه عه��ده دارد و به دلیل وجود س��یاالت خورنده نظیر 
HCL  و س��ایر ترکیب��ات کلردار زمین��ه ایجاد خورندگی ش��دید و بروز 

حوادث فرآیندی را داراست.
وی ادامه داد: در همین راس��تا باید به صورت ساالنه این واحد تولیدی 
تحت عملیات تعمیرات اساس��ی قرار گیرد، اما در س��ه س��ال گذشته با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکالت دیگر تعمیرات اساسی این واحد 
انجام نشد، اما با این حال با برنامه ای دقیق و سخت کوشی همه کارکنان 

و کارشناس��ان، موان��ع تولید رف��ع و فرآیند تولید با توقف��ات اضطراری 
کوتاه مدت تحت کنترل قرار گرفت و نتیجه آن در دو سال گذشته تولید 

مستمر در این واحد تولیدی بوده است.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با تأکید بر تحقق شعار سال در پتروشیمی 
بندرامام، تصریح کرد: از ابتدای امس��ال در راستای تحقق شعار »تولید، 
پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها« که از س��وی مقام معظم رهبری نام گذاری 
شد، هدف گذاری و برنامه های متعددی را تدوین و اجرایی کردیم و یکی 
از ای��ن برنامه ها انجام تعمیرات اساس��ی  روی واحد وینیل کلراید منومر 
)VCM ( بود که طبق همان برنامه از پیش مش��خص ش��ده با آمادگی 
کامل در تاریخ هشتم آبان ماه تعمیرات اساسی آغاز شد و به مدت ۱۴ روز 
با ۹۳ هزار نفرس��اعت کار بدون حادثه در تاری��خ ۲۱ آبان ماه این واحد 
برای شروع دوباره فرآیند تولید در اختیار بهره برداری قرار گرفت. رستمی 
با اش��اره به ثمربخش بودن برنامه ریزی با رویکرد دقیق کارمحور، عنوان 
کرد: یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ این تعمیرات اساسی که گواه نبوغ 
کارشناسان پتروشیمی بندرامام است، افزایش خیره کننده ظرفیت واحد 

VCM  بوده که در پی آن تولید روزانه وینیل کلراید منومر پتروش��یمی 
بندرام��ام از ۴۵۰ تن به حدود ۵۲۰ تن رس��ید که این افزایش ۷۰ تنی، 

معادل برنامه مصوب ساالنه تولیدی این واحد است.
در ای��ن تعمیرات اساس��ی اقدام های عملیاتی حس��اس و تأثیرگذاری 
همچون نوس��ازی حدود ۱۸۰ خط از خطوط ریسک باالی واحد، حذف 
۳۵ نقط��ه از الین های معیوب با احتمال باالی حادثه، نوس��ازی خطوط 
مربوط به ونت های واحد شامل خطوط انتقال، برج های اسکرابر و استاک 
۵۰ مت��ری، تعویض کاتالیس��ت پنج راکتور از ۶ راکتور بخش اکس��ی و 
افزایش محس��وس ظرفیت تولید وینیل کلرای��د منومر VCM  و اتیلن 
دی کلرای��د EDC، تمی��زکاری تمام��ی برج های تقطیر واح��د )۹ برج 
سینی دار و آکنه ای(، کک زدایی و تمیزکاری هر سه کوره کراکینگ واحد، 
تخلیه و شست وش��وی بخش کولینگ ت��اور و لجن زدایی، انجام تکمیل 
عملیات PM  سوییچ گیرهای برقی که در زمان RUN  واحد امکان پذیر 
نبوده، همچنین س��رویس و تعمیر همه کنترل ولوهای موجود در سایت 

از سوی گروه ابزار دقیق اجرایی شد.

با انجام موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی

تولید روزانه وینیل کلراید منومر پتروشیمی بندرامام رکورد زد

رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید 
بر اینکه تجارت بین الملل جدای از بحث های سیاسی است، گفت: 
افزایش صادرات محصوالت پتروش�یمی ایران نشان دهنده وجود 

راه های انجام تجارت بین الملل در شرایط سخت تحریم است.
حسین علیمراد در تشریح سمینار »نِموو« )NUMOV( با مشارکت 
۳۵ ش��رکت از شرکت های بنام آلمانی به صورت آنالین برگزار شد، گفت: 
این س��مینار از سوی ش��رکت آلمانی »نِموو« و با همکاری سفارت ایران 
با هدف بررس��ی تازه ترین ش��رایط همکاری با ای��ران به منظور حضور در 
صنعت پتروش��یمی کشور برگزار شد. وی با اشاره به اینکه وضع ظرفیت 
تولید، برنامه های توس��عه ای و نیازهای صنعت پتروش��یمی ایران در این 
سمینار مطرح و ارائه شد، افزود: این سمینار به منظور حضور شرکت های 
آلمان��ی در صنعت پتروش��یمی ایران به ویژه با توج��ه به مذاکرات وین و 
احتم��ال احی��ای برج��ام در آینده نزدیک برگزار ش��د. رئی��س کل امور 
بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حضور پنج بانک از بانک های 
شناخته ش��ده آلمانی و بانک EIH ایران در این س��مینار اش��اره کرد و 
ادام��ه داد: از نتایج مثبت این س��مینار، اعالم آمادگ��ی بانک ها برای در 
اختیار گذاش��تن پلتفرم های الزم برای تأمین مالی طرح هاست. علیمراد 
به عالقه مندی ش��رکت های آلمان��ی در صنایع نفت، گاز و به ویژه صنعت 
پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: در این سمینار مقرر شد همکاری ها و 
ارتباطات به منظور توسعه همکاری ها، گسترش یابد، شاید بتوان آلمان را 

در رتبه نخست همکاری های بین الملل در صنعت پتروشیمی دانست.

توسعه پتروشیمی با وجود تحریم ها
وی آینده برجام را بس��یار مؤثر در گسترش همکاری های شرکت های 
خارجی دانس��ت و تصریح کرد: با توضیحات آقای محمود فرازنده، سفیر 
ایران در آلمان در این س��مینار، این امیدواری در ش��رکت های حاضر در 
س��مینار به وجود آمد که در آینده نزدیک راه های مناسبی برای همکاری 
با ایران، وجود خواهد داشت. رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی همچنین از اعالم آمادگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای 
هرگونه همکاری با شرکت های عالقه مند به حضور در صنعت پتروشیمی 
ای��ران خبر داد و افزود: همه اعداد و ارقام نش��ان می دهد خوش��بختانه 
صنعت پتروش��یمی ایران با وجود تحریم ها رو به جلو حرکت کرده است. 
علیمراد درباره اینکه اگر نتایج مثبتی در احیای برجام رخ ندهد، تصریح 

کرد: همان طور که یکی از بانک های خارجی در این س��مینار نیز توضیح 
داد، خواس��ت ش��رکت های آلمانی برای همکاری و تج��ارت بین الملل با 
صنعتی ویژه در ایران در اهمیت نخس��ت ق��رار دارد که اگر این هدف را 
داشته باشند، روش های دور زدن تحریم چه مذاکرات به نتیجه برسد چه 

نرسد، وجود دارد.
تجارت بین الملل از بحث های سیاسی جداست

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بحث مذاکرات وین، بحث سیاسی است و 
نشست امروز درباره تجارت بین الملل است که دو مقوله جداگانه هستند، 
اظهار کرد: اینکه یک ش��رکت خصوصی بخواهد تجارت بین الملل انجام 
ده��د، روش های آن وجود دارد. در این س��مینار توجه ش��رکت ها را به 
این نکته جلب کردم که هم اکنون صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران 
نه تنها پس از خروج آمریکا از برجام، کاهش نداش��ته، بلکه افزایش بسیار 
چشمگیری داش��ته که این موضوع نش��ان دهنده این است طرف مقابل 
ایران ک��ه بخش خصوصی واردکننده محصوالت اس��ت به دلیل خاص و 

نیازی که داشته توانسته تحریم ها را دور بزند.
رئیس  کل امور بین الملل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی با اشاره به 
اینکه پرس��ش دیگری که در این س��مینار مطرح ش��د این بود که این 
دادوس��تدها نیاز به پلتفرم مالی دارد، گف��ت: راه های ایجاد پلتفرم مالی 
امن، بدون نگرانی از وجود تحریم ها برای شرکت های خارجی وجود دارد، 
بنابراین بدون توجه به نتایج مذاکرات برجام، اگر شرکت خصوصی تمایل 

به همکاری با ایران داشته باشد پلتفرم آن برای همکاری آماده است.

رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

افزایش صادرات پتروشیمی نشان دهنده امکان تجارت بین الملل در شرایط سخت تحریم است

هشدار اوپک پالس علیه مداخله مصرف کنندگان در بازار نفت


