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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
به مناسـبت هفتـه کار و کارگر، د ر ارتبـاط تصویری 
مسـتقیم و ۳ سـاعته با هفت مجموعه تولید ی ضمن 
تأکید  بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل 
کارگر و کارفرما د ر افزایش کّمی و کیفی تولید  و ایجاد  
ثروت د ر یک اقتصاد  سالم، به بیان نکاتی د ر خصوص 
علت نامگذاری امسـال به عنوان سال جهش تولید  و 
الزامات تحقق این شـعار و بخش هایی که باید  بر آنها 
تمرکز ویژه شود ، پرد اختند  و وظایف مسئوالن د ر این 

عرصه را بیان کرد ند .
حضـرت آیت اهلل خامنـه ای با تبریـک هفته کارگر 
به همه کارگران و زحمتکشـان، شنید ن گزارش های 
امید بخش از تولید  را شـیرین و جـذاب خواند ند  و با 
تأکید  بر انتشـار عمومـی این گزارشـها گفتند : رفع 
مشکالت جامعه کارگری یکی از مسائل مهم است که 

باید  نسبت به آن اهتمام شود .
رهبـر انقالب اسـالمی بخش اول سخنانشـان را به 
مسـائل کارگری اختصـاص د اد ند  و با تقسـیم بند ی 
مفهوم کار د ر نگاه اسـالمی بـه »کار عمومی« و »کار 

اقتصاد ی« افزود ند : کار به معنای عمومی همه انواع کار 
را شـامل می شود  و د ر قرآن کریم و روایات نیز تأکید  
بر تالش و انجام عمل صالح و به سرانجام رساند ن کار 
است که البته یکی از مشکالت ما د ر کشور نیمه تمام 

ماند ن کارها است.
ایشان تشویق اسـالم به کار عمومی را نقطه مقابل 
انتظـار غلط و نابجای »مفت خـواری« و »مفت جویی« 
د انستند  و گفتند : اسالم د ر معنای اقتصاد ی نیز بر کار 
تأکید  د ارد  همچنانکه پیامبر اکرم )ص( د ست کارگر را 
می بوسد  و می فرماید  خد اوند  کسی را که کار را محکم 

و با احساس مسئولیت انجام د هد ، د وست می د ارد .
حضرت آیـت اهلل خامنه ای هد ف اقتصاد  کشـور را 
تولید  ثـروت و تقسـیم عاد النه آن بیـن آحاد  مرد م 
خواند نـد  و افزود ند : برای رسـید ن به اقتصاد  سـالم، 
کارگر یکی از سـتونهای اصلـی و از عوامل د رجه یک 

تولید  ثروت د ر کشور است.
رهبر انقالب اسـالمی، کارگِر ماهر و نوآور را موجب 
افزایـش کیفیـت کار د انسـتند  و گفتنـد : بنابرایـن 
بنگاههای اقتصاد ی و کارفرمایان باید  د انش و مهارت 

نیروی کار و سـهم آن را از عوائد  بنگاه های اقتصاد ی 
افزایش د هند  و کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر 

و بد ون سهل انگاری عمل کند .
ایشـان، کارگر و کارفرما را د و سـتون اصلی رشد  و 
پیشرفت اقتصاد ی خواند ند  و با اشاره به شکایت برخی 
افراد  از مصوباتی که نظر کارگر د ر آنها مالحظه نشد ه 
اسـت، افزود ند : این مقررات حتماً باید  با نگاه عاد النه 

تنظیم شود .
حضـرت آیت اهلل خامنه ای اهتمـام به حقوق نیروی 
کار از جملـه »د سـتمزد  عاد النـه و پرد اخت منظم و 
بد ون تأخیر آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خد مات 
رفاهی و بهد اشت و د رمان« را مورد  تأکید  قرار د اد ند  و 
گفتند : د ر د نیای کنونی و تحوالت پر سرعت فناوری، 
یاد گیری مد اوم آموزشی و استفاد ه از تجربیات قبلی 
برای مجموعه های تولید ی و کارگران آنها یک ضرورت 
اسـت تا با ارتقـاء بهـره وری و کیفیت تولیـد ، رونق 

اقتصاد ی افزایش یابد .
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیرگذاری کارگران 
د ر تحوالت سیاسـی د و قـرن گذشـته ی د نیا، نقش 

توسعه ظرفیت پاالیشگاهی
 باید   د ر موضوع جهش تولید  مورد  اهتمام ویژه قرار گیرد 

مقام معظم رهبری:
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کارگران کشـورمان د ر پیروزی انقالب اسالمی، د فاع 
مقد س و حواد ث گوناگون را بسیار برجسته د انستند  
و افزود نـد : کارگران از همراه ترین قشـرها د ر تحقق 
اهـد اف انقالب بود ه اند  و پیونـد  آنها با نظام جمهوری 
اسالمی یک پیوند  د ائمی است البته این پیوند  عمیق، 
وظایف مسئوالن د ر هر سه قوه را برای حل مشکالت 

کارگران افزایش می د هد .
رهبر انقالب اسـالمی د ر اد امه بـه موضوع »جهش 
تولید « به عنوان شـعار سال اشاره کرد ند  و با اشاره به 
فرصت کافی که تا پایان سـال برای تحقق این شـعار 

وجود  د ارد ، نکاتی را د رخصوص آن بیان کرد ند .
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مقولـه تولید  د ر اقتصاد  
کشور را همچون سیستم ایمنی و د فاعی بد ن انسان 
د انسـتند  و گفتند : همانگونه که نقش سیستم ایمنی 
بد ن د ر مقابله با ویروسها بسیار مهم است، اگر تولید  
مناسـب و رو به رشد  باشد ، می تواند  پیکره اقتصاد ی 
کشـور را د ر مقابل ویروسـهای طبیعی و ویروسهای 
د ست سـاز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت نفت و 

تکانه های مختلف محافظت کند .
ایشـان بـا تأکیـد  بر اینکـه تولیـد ، عامـل اصلی 
شـکل گیری یک اقتصاد  ملی و قوی اسـت، افزود ند : 
تولید  عالوه بر اینکه برای اقتصاد  کشور حیاتی است، 
از لحاظ سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی نیز تأثیرهای 
زیـاد ی د ارد  به گونه ای کـه توانایی یک ملت د ر تولید  
نیازهای اساسـی خـود ، به آن ملت اعتمـاد  به نفس و 
احساس عزت خواهد  بخشید  و زمینه ساز رفاه عمومی 
جامعه، افزایش تولید  ناخالص ملی و افزایش صاد رات 
و تأثیرگـذاری فرهنگی صـاد رات کاالهای د اخلی د ر 

کشورهای د یگر خواهد  شد .
رهبر انقالب اسـالمی، روند  فعلی تولید  د ر کشـور 
را برای جبـران عقب ماند گی ها ناکافی د انسـتند  و با 
تأکید  بر لزوم توسـعه و تقویت بیشتر تولید ، نکاتی را 
د رخصوص جهش تولید  و راههای تحقق آن د ر شرایط 

کنونی بیان کرد ند .
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از مسـائل مهم برای 
تحقق جهش تولید  را مشارکت د اد ن مرد م د ر اقتصاد  
از طریق استفاد ه از استعد اد ها و ظرفیت های گوناگون 
مـرد م برشـمرد ند  و افزود ند : د ر این زمینه سـه قوه 
وظایف مهمی د ارند  که اگر به این وظایف عمل نشود ، 
جهش تولید  اتفاق نمی افتد . ایشان حمایت از تولید  و 
تولید کنند ه را اصلی ترین وظیفه مسئوالن د انستند  و 
تأکیـد  کرد ند : حمایت از تولیـد  فقط به معنای تزریق 
نقد ینگی نیست بلکه باید  با برد اشتن موانع، مید ان را 

برای سرمایه گذار، صاحب فکر و تولید کنند ه باز کرد .
رهبر انقالب اسـالمی به برخی از مصاد یق برد اشتن 
موانع اشـاره کرد ند  و گفتند : حذف مقررات د سـت و 
پاگیر، مبارزه جد ی با قاچاق کاال، مقابله با وارد ات بی 
رویه، مبارزه با فساد  مالی و فساد  اد اری، رعایت حقوق 
مالکیت معنوی، مقابله با سفته بازی ها و سود اگری های 
زیان بخش، و معافیت های مالیاتی د ر موارد  ضروری و 

وضع مالیات د ر موارد  الزم همچون ثروتهای باد آورد ه 
از جمله کارهای ضروری اسـت که باید  سه قوه نسبت 

به آن اهتمام بورزند .
حضـرت آیت اهلل خامنه ای قضایـای اخیر مربوط به 
ویروس کرونا و پای کارآمد ن همه ظرفیت های کشور 
برای تولید  اقالم بهد اشـتی از جمله ماسـک را نمونه 
بـارِز باز کرد ن میـد ان و حمایت از تولیـد  خواند ند  و 
افزود ند : علت اینکه د ر تولید  ماسـک توانسـتیم د ر 
مد ت کوتاهی به ظرفیتی د سـت پید ا کنیم که بیشتر 
از نیاز کشور است، برطرف شد ن موانع از جانب د ولت 
و باز شد ن مید ان برای حضور د ستگاههای مختلف و 

حتی مرد م د ر عرصه تولید  ماسک بود .
ایشـان با تأکید  بر اینکه بهبود  محیط کسـب وکار 
یکی از موارد  ضروری برای تحقق جهش تولید  است، 
گفتند : براساس بررسی های کارشناسـی وزارت امور 
اقتصـاد  و د ارایـی، اگر د و اقد اِم »ایجـاد  پنجره واحد  
صد ور مجوزها« و »تشـکیل د اد گاههای تجاری برای 
رفع اختالفات اقتصاد ی« انجام شود ، جایگاه کشور از 
لحاظ شاخص کسـب و کار چهل تا پنجاه رتبه ارتقاء 

خواهد  یافت.
رهبر انقالب اسالمی به موضوع »ممنوعیت وارد ات« 
به عنـوان یکـی از زمینه هـای جهش تولید  اشـاره و 
خاطرنشـان کرد ند : ما با وارد ات مخالف نیسـتیم اما 
تأکید  د اریم محصولی که د ر کشـور تولید  می شـود  و 

یا امکان تولید  د ارد ، وارد  نشود .
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزود ند : د ر برخی مواقع، 
برخی د ستگاههای اجرایی، به بهانه هایی به د نبال باز 
کـرد ن راه وارد ات بی مورد  هسـتند . بـه عنوان مثال 
می گویند  برای اینکه کیفیت خـود روی د اخلی ارتقا 
یابد ، باید  خود روی خارجی وارد  شود  د ر حالی که باید  
کیفیت خود روی د اخلی از راههای د یگر افزایش یابد  و 
نه از طریق وارد ات خود روهای خارجی و به خاک سیاه 

نشاند ن تولید  د اخلی.
ایشان با تأکید  بر اهمیت جهش کیفی د ر کنار جهش 
کّمی، موضوع افزایش امید  به کار و تالش را د ر کشور 
بسـیار مهم خواند نـد  و گفتند : متأسـفانه عد ه ای د ر 
کشور به طور د ائم می گویند  »نمی شود  و نمی توانیم« 
د ر حالی که »می توانیم« و د لیل آن هم این است که ما 
وقتی می توانیم یک ماهواره بر را با سـرعت ۷۵۰۰ متر 
بر ثانیه به فضا پرتاب کنیـم و ماهواره را د ر مد ار قرار 
د هیم، و یا د ر صنایع د فاعی آن پیشـرفتهای بزرگ را 
د اشته ایم، پس د ر تولید  هم می توانیم به جهش د ست 

پید ا کنیم.
رهبر انقالب اسـالمی افزود ند : آن ذهن و فکری که 
می تواند  ماهواره را تولید  کند  و چند  صباح د یگر برای 
ارسال ماهواره د ر مد ار ۳6 هزار کیلومتری هد ف گذاری 
کند ، قطعاً چنین روحیه ابتکار و خالقیتی برای تولید  
خـود رو با مصرف ۵ لیتر بنزین د ر یک صد  کیلومتر و 

د ر د یگر بخشهای تولید  نیز وجود  د ارد .
حضرت آیت اهلل خامنه ای سـپس به برخی بخشـها 
کـه باید  د ر جهـش تولید  بـه آنها اهمیـت و اولویت 
د اد ه شـود ، اشـاره کرد ند  و گفتند : توسـعه ظرفیت 
پاالیشـگاهی همچون ساخت پاالیشـگاه میعانات د ر 
بند رعبـاس و مجتمع پاالیشـگاهی سـیراف، اجرای 
طرح های پتروشیمی که منجر به افزایش چند  برابری 
تولیـد  محصـول خواهد  شـد ، طرح های کشـاورزی 
به خصوص تمرکز بر تولید  محصوالت اساسی، همچون 
گنـد م، د انه های روغنـی، گیاهان د ارویـی و آبزیان و 
خود کفایی د ر این عرصه ها با اسـتفاد ه از شـیوه های 
آبیاری مد رن، تمرکز بر زیرساخت ها به خصوص حمل 
و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه سازی و تمرکز به بخش 
معد ن که بسـیار هم عقب ماند گی د اریم، بخش هایی 
هستند  که باید  د ر موضوع جهش تولید  مورد  اهتمام 
ویژه قرار گیرند . ایشـان یکی د یگر از بخشهایی را که 
باید  د ر موضوع جهش تولید  به آن نگاه ویژه ای شود ، 
بخش د ارو و واکسـن د انسـتند  و افزود ند : اکنون د ر 
کشـور د ر خصوص تولید  د ارو و واکسـن برای مقابله 
با ویروس کرونا، کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شـد ه 
اسـت و چه بسا د انشـمند ان خوب و جوان و محققان 
کارآمد  ما بتوانند  زود تر از کشـورهای د یگر موفق به 

تولید  د ارو و واکسن برای مقابله با کرونا شوند .
رهبر انقالب اسالمی، زنجیره پوشاک، کفش و لوازم 
خانگی را یکی از ظرفیتهای مهم و ریشـه د ار کشـور 
خواند ند  و گفتند : برای تحقق جهش تولید  باید  بر این 
زنجیره تمرکز جد ی شـود  و از وارد ات این محصوالت 

جلوگیری شود .
حضرت آیت اهلل خامنه ای به یک اقد ام ناپسـند  د ر 
تولید  پوشـاک نیز اشـاره کرد ند  و افزود نـد : با اینکه 
کشـور همواره د ر تولید  پوشـاِک با کیفیت سرآمد  و 
صاحب قد مت اسـت اما برخی تولید کنند گان بر روی 
تولید ات خود  برچسب تولید  خارج می زنند  که این کار 
غلط است. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید  کرد ند : به 
لطف خد اوند  حرکت تولید  د ر کشـور آغاز شد ه است 
اما اد امه این حرکت معمولی، مشـکالت کشور را حل 
نخواهـد  کـرد  و نیازمند  یک حرکـت مضاعف و یک 
جهش هسـتیم که د ر این عرصه نیز جوان های آماد ه 
به کار و عناصر مبتکر بسیارند  و باید  مید ان برای ورود  
آنان مهیا شود . ایشان د ر پایان اظهار امید واری کرد ند  
شرایط جد ید  پیش آمد ه بعد  از شیوع کرونا د ر کشور 
و گسـترش روحیه همکاری میان مـرد م برای تأمین 
نیازها، زمینه سـاِز کارهای نو و تحوالت د ر عرصه های 

اقتصاد ی کشور باشد .
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رئیـس جمهوری از مد یریت د رسـت بخش های 
مرتبـط با نفـت د ر مقابله با ویـروس کرونا تقد یر 

کرد .
روحانـی  حسـن  والمسـلمین  حجت االسـالم 
سه شنبه 2۳ ارد یبهشت د ر نشست اند یشمند ان 
و مسووالن مؤسسات د انشگاهی و حوزوی با بیان 
اینکه شیوع بیماری کرونا پد ید ه ای نوظهور بود  که 
به سـرعت همه ابعاد  زند گی را د ر جوامع بشـری 
تحت تأثیر قرار د اد ، گفت: این بیماری تاثیراتی بر 
چگونگی مناسـک د ینی و ملـی و رفت و آمد های 
اجتماعی و حتـی روابط د رون خانواد ه ها د اشـته 
است به گونه ای که امروز خانواد ه نقش خود  را بهتر 

بازیابی می کند .
رئیس جمهوری با اشـاره به اینکه کرونا مطمئنًا 
آثـار و تبعاتی د ر جوامع بشـری خواهد  د اشـت، 
خاطرنشان کرد : این حاد ثه معیار مقایسه ملت ها، 
د ولت ها و جوامع انسـانی را تغییـر د اد  به گونه ای 
که بسـیاری از د ولت ها که مد عی علم، تجهیزات 
و توانمند ی هـای علمی و مالی بسـیاری بود ند  د ر 

مواجهه با آن، به طور کامل گرفتار شد ند .

روحانـی با تاکید  بر اینکه ایران امروز کشـوری 
اسـت که می تواند  د ر این مقایسه و رقابت خود  را 
به خوبی نشان د هد ، افزود : تا این مرحله می توانیم 
بگوییـم عملکرد  مـا د ر مقابله با کرونا نسـبت به 
بسـیاری از کشـورها قابل بحث بود ه و بسـیاری 
از کشـورها ایـن عملکـرد  را مورد  تمجیـد  قرار 

می د هند .
رئیس جمهـوری تصریح کـرد : اقد اماتی که د ر 
جریـان مقابله با کرونا د ر ایران شـاهد  آن بود یم، 
توانسـت بر بسـیاری از قضاوت هایی که نسـبت 
به نظام، د ولـت و مرد م انجام می شـد  خط بطالن 
بکشد . رئیس جمهور با بیان اینکه تاب آوری نظام 
و ملـت از د یگـر موضوعاتی بود  کـه د ر مورد  آن 
قضاوت هایی صورت می گرفت، اد امه د اد : غربی ها 
تصور می کرد ند  با اعمال فشار و تحریم، ملت ایران 
بیش از چند  ماه تاب آوری ند اشته و تحمل نخواهد  
کرد  و با شـیوع این ویـروس، آن ها فکر می کرد ند  
کشـوری کـه تحت تحریم سـخت قرار د اشـته و 
منابع مالی محـد ود ی د ارد ، نمی تواند  د ر برابر این 

مشکالت مقاومت کند .

روحانی با اشاره به موفقیت ها و د ستاورد هایی که 
د ر بخش های مختلف کشـور د ر مقابله با کرونا به 
د ست آمد ه، اظهارد اشت: البته شیوع این بیماری 
به برخی از بخش های کشـور مانند  صنعت هوایی، 
حمل و نقل و گرد شگری صد مه هایی را وارد  کرد ه 

که جبران آن نیازمند  تالشی  طوالنی است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه این سـؤال مطرح 
بود  که کشـوری که با تحریم روبرو اسـت چگونه 
می توانـد  د ر مقابـل ایـن بیماری مقاومـت کند  و 
امکانات و خد مات بهد اشـتی و د رمانی را به مرد م 
ارائه د هد ، گفت: خوشـبختانه با تـالش د ولت د ر 
شش سـال اخیر تخت های بیمارستانی آماد ه، د و 
برابـر افزایـش یافتـه و این نه تنهـا د ر تخت های 
عاد ی بلکه د ر زمینه تخت های ویژه نیز بود ه است 
بـه گونه ای که تاکنون و د ر جریـان مقابله با کرونا 
از لحاظ تخت بیمارستانی د ر هیچ منطقه ای د چار 

مشکل نشد یم.
روحانی افزود : بسـیار به ند رت د ر استانی اتفاق 
افتـاد ه که ظرفیـت تخت های ویژه تکمیل شـد ه 
باشد  و این د ر حالی است که حتی د ر د وران شیوع 

تقد یر رئیس جمهوری از 
مد یریت د رست بخش های نفتی د ر مقابله با کرونا
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ایـن بیماری توانسـته ایم 9۰۰ تخـت به تخت های 
ویژه بیمارسـتانی اضافه کنیم. رئیس جمهوری با 
بیان اینکه هیچ کس تصور نمی کرد  ایران با وجود  
تحریم های سخت بتواند  د ر روزهای بحرانی به این 
شکل عمل کند  که حتی د ر بحرانی ترین شرایط با 
عد م تخت خالی د ر بیمارسـتان ها مواجه نباشیم، 
گفت: د ر مقایسـه با د یگر کشورها عملکرد  بخش 
بهد اشـت و د رمان ایران بسـیار خوب بود ه است 
و ایـن د ر حالی اسـت که د ر سـایر بخش ها مانند  
بهزیستی و ارائه خد مات به افراد  معلول، خانه های 
سـالمند ان و کارخانه های بزرگ د ر ایـن د وران با 
بحـران مواجه نبود یـم. روحانی با بیـان اینکه د ر 
د وران شـیوع کرونا با مراقبت هایی که انجام شـد  
هـم کارخانه هـا به تولیـد ات خود  اد امـه د اد ند  و 
خوشبختانه از کارگران و پرسنل تولید ی د ر کشور 
ابتال به بیماری ند اشـتیم، تصریح کـرد : همکاری 
مرد م نقش بسـیار مهمی د ر کنترل این بیماری و 
تأمین مواد  مورد  نیاز د ر بخش های مختلف د اشت.

رئیس جمهـوری افزود : تمامی ایـن موفقیت ها 
قضاوت هـای مغرضانه علیه ایران، نظـام، د ولت و 
مد یریت کشـور را نقش برآب کرد  و آنها فهمید ند  

که ایران کشوری توانمند  و قد رتمند  است.
روحانـی با تحلیل از همد لـی، همراهی و حضور 
آحاد  ملت د ر صحنه و فد اکاری و کمک برای مقابله 
با این بیماری د ر کل کشـور، این جلوه ها را با آنچه 
د ر د وران د فاع مقد س د ر کشـور به وقوع پیوست 
شبیه د انسـت و گفت: د ر د وران د فاع مقد س نیز 
شـرایط کشور بسیار سـخت بود  به گونه ای که د ر 
برخی برهه ها تصور می کرد یم که تا چند  روز د یگر 
کشـور کاماًل بی د فاع خواهـد  بود  اما حضور مرد م 
و تالش و فد اکاری جوانان د انشمند  کشور موجب 

شد  تا بتوانیم از آن روزهای سخت عبور کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز همه اقشـار 
جامعه اعم از نیروهای مسلح، خیرین، سازمان های 
مرد م نهاد ، سـمن ها و آحاد  مـرد م به مید ان آمد ه 
و کمـک می کنند ، افزود : پزشـکان، پرسـتاران و 
کاد ر د رمانـی کشـور د ر ایـن ایـام و روزهایی که 
حتی ماسـک و امکانات کافی د ر اختیار ند اشتند  
با فد اکاری بـه کمک بیماران رفتند  و این بسـیار 

ارزشمند  است.
روحانی با اشـاره به موفقیت های کشـورمان د ر 
مسـیر مقابله با کرونـا اد امه د اد : امـروز د ر تولید  
ونتیالتور، ماسـکان.9۵ و کیت های تشـخیص به 
نقطه ای رسـید ه ایم کـه عالوه بر تأمیـن نیازهای 
د اخلی وزارت بهد اشت و د رمان اجازه صاد رات هم 
می د هد  و این نشان د هند ه کار عظیم و بزرگی است 

که د ر کشور ما به انجام رسید ه است.
وی با اشـاره به نقش برجسته علما، مراجع و به 
ویـژه رهبر معظم انقالب د ر پاسـخ به سـؤاالت و 
نزد یکی د ین با علم و علم با د ین گفت: خوشبختانه 

توانسـتیم د ر کشـورمان از بروز برخی مسـائل و 
نظراتـی که به د نبال فاصلـه اند اختن میان د ین و 
علم بود ند  به سرعت عبور کرد ه و همه د ر کنار هم 

قرار بگیریم.
روحانـی با بیان اینکـه د ر ایـران اقد امات قابل 
مقایسـه ای با د نیا انجام شـد  و از مرد م د ر رعایت 
فاصله گذاری هر چه خواسـتیم به ما کمک کرد ند ، 
گفـت: د ر این شـرایط د ر کنار هم قـرار گرفتیم و 
موفقیت هایی را بد ست آورد یم اما این کافی نیست 
که بگوییم از مشکالت عبور کرد ه ایم چرا که د وران 

پساکرونا د ورانی به مراتب سخت تر خواهد  بود .
رئیـس جمهوری اد امه د اد : د ر د وران پسـاکرونا 
سـؤاالت زیاد ی د ر رابطه با عد ل، عذاب و رحمت 
خد ا انجـام شـد ه و بحث های گوناگونی از سـوی 
تفکرات مختلف مطرح می شود  نسبت به اینکه این 
ویروس چگونه به وجود  آمد  و آیا به واسطه خطای 
انسـان نسبت به محیط زیست بود ه و یا به واسطه 
عمل نکرد ن به د سـتورات اسـالم برای سـالمت 
جامعه به وقوع پیوسته است که علما و د انشمند ان 

باید  به این سؤاالت پاسخ د هند .
روحانی با بیان اینکه برخی تصور می کنند  طرح 
این گونه مسائل موضوعات غیرد ینی بود ه و آن را 
خطا و اشتباه می د انند ، گفت: خد اوند  مسیر علم و 
د انش را برای ما مشخص و توانایی خرد ورزی را به 
انسان عطا فرمود ه تا با استفاد ه از آن قد رت تعلیم 
و تعلم د اشته باشـد ؛ د ر د وران پساکرونا بسیاری 
از شبهات د ر فضای مجازی و حقیقی و کالس های 
د انشگاهی مطرح می شود  که باید  با همفکری برای 

چگونگی مواجهه با آنها برنامه ریزی کنیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه د ولت علیرغم 
فشـارهایی که به واسـطه تحریم د اشت توانست 
کمک هایـی را د ر مقابله بـا کرونا بـرای مرد م د ر 
نظر بگیرد ، اظهارد اشـت: امروز می توانیم به مرد م 
اطمینان د هیم که تمامی مراکز کشور فعال و ذخایر 
به اند ازه کافی د ر اختیار د اریم. البته این کار بسیار 

سختی است اما زمانی که همه د ست به د ست هم 
د هیم می توانیم به خوبی از مشکالت عبور کنیم.

وی تـالش د ولـت د ر زمینه ایجاد  شـبکه ملی 
و تقویـت فضـای ارتباطات د ر کشـور و توسـعه 
شـرکت های د انـش بنیـان را د ر مقابله بـا کرونا 
مؤثـر د انسـت و گفـت: بسـیاری از موفقیت ها و 
خود کفایی ها د ر سـایه کار، تالش و کوشـش همه 
مرد م و جوانان کشـور د ر د انشگاه ها حاصل شد ه 
و این د ر حالی اسـت که هرگاه با هم بود یم موفق 
و هـر گاه از هم فاصله گرفتیم د چار د شـواری د ر 

کارها شد ه ایم.
روحانی تصریح کرد : کرونا علیرغم همه سختی ها 
و مشکالتی که به همراه د اشت وحد ت، د وستی و 
همد لی خاصی را د ر کشـور به وجود  آ ورد  که این 

نعمتی بزرگ برای ما به شمار می رود .
رئیس جمهـوری افزود : کمک به انسـان ها یک 
وظیفه همگانی است و ما باید  تالش کنیم تا به همه 
انسان ها د ر همه کشورها کمک و یاری برسانیم کما 
اینکه باید  از امروز برای د وران پسـاکرونا از لحاظ 
سیاسـی، اقتصـاد ی، فرهنگی، مذهبـی، د ینی و 

فکری آماد ه بود ه و برنامه ریزی د اشته باشیم.
وی همچنین اضافه کرد : از روز اول بحران اختالف 
نظرهایی روی بعضی مسـائل د اشـتیم. کامل بحث 
کرد یم، اما تصمیم گیری برای آن ساد ه و آسان نبود . 
بسیاری از کارخانه هایی که تولید ات آنها برای کشور 
ضرورت د اشت، محل بحث بود  که آیا این کارخانه ها 
باز باشـد  یا نه. با مراقبت هایی که انجـام گرفت، د ر 
بخش هایـی بود  کـه حتی یک نفر مبتال ند اشـتیم. 
بخش هایی هم بود ه که تعد اد  کمی مبتال د اشتیم. مثاًل 
د ر روزهای اولیـه د ر تمام بخش های مرتبط با نفت، 
تمام شرکت ها ناچار بود ند  کار کنند  و نمی شد  آنها را 
تعطیل کنیم. د ر اواسط فرورد ین از وزیر نفت پرسید م، 
می گفت حتی یک مبتال ند اریم. خیلی مهم است. این 
یعنی اینکه مرد م مراقبت کنند ، و یعنی اینکه بتوانیم 

کارخانه ها و بنگاه ها را د رست مد یریت کنیم.

۵نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



جهش مص��رف بنزین همواره ی��ک د رد سر بزرگ و البت��ه مشترک برای 
د ولت ه��ای مختلف ب��ود ه است، د ولت ها با استف��اد ه از ظرفیت ها و ابزارهای 
قانون��ی همچون برنامه های بود جه ساالنه یا قانون هد فمند سازی یارانه ها و با 
اجرای برنامه های مختلفی همچون اصالح قیمت، راه اند ازی سامانه هوشمند  
سوخت و عرضه کارتی بنزین همواره سعی کرد ند  که به نوعی جهش مصرف 
افسارگسیخته بنزین را د ر کشور مد یریت کنند  تا هزینه کمتری برای وارد ات 
این فرآورد ه نفتی پرد اخت کنند  و البته تمامی برنامه ها و سیاست ها با گذشت 
زم��ان اثربخشی خود  را از د ست د اد ه و به تد ریج ش��اهد  جهش مصرف این 
ف��رآورد ه پرطرفد ار نفتی و د ر نهایت وارد ات آن به کشور بود ه ایم که مستلزم 

پرد اخت میلیارد ها د الر برای تأمین نیاز باک سوخت خود روها بود ه است.
با بهره برد اری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ورق برای صنعت پاالیش نفت 
ایران برگشت و عمالً با تولید  روزانه بیش از 50 میلیون لیتر بنزین با استاند ارد  
یورو 4 و 5 نه تنها کشور از وارد ات بنزین بی نیاز شد  که حتی زمینه صاد رات تک 
محموله بنزین فراهم شد  و برای نخستین بار پارسال د ر تاریخ کهن صنعت نفت، 
ایران جای وارد کنند ه به صاد رکنند ه بنزین تبد یل شد . د ر نگاه نخست، تصور این 
است که با ساخت و بهره برد اری بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان د ر 
بند رعباس کشور به د نبال بی نیازی از وارد ات بنزین بود ه است اما نگاهی د قیق تر 
ب��ه سبد  خوراک و محصوالت این مگا پاالیشگاه نشان می د هد  که بی نیازی از 
وارد ات، حلقه اول زنجیره ساخت و توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شمار 
می رود . مصرف روزانه بالغ بر 500 هزار بشکه میعانات گازی د ر این پاالیشگاه د ر 
کنار افزایش ظرفیت تولید  بنزین و گازوئیل، منجر به کاهش ریسک تولید  گاز 
د ر پارس جنوبی و عمالً تأمین پاید ار و مطمئن گاز مورد  نیاز صنایع، نیروگاه ها 
و مشترکان خانگی و تجاری و حتی صاد رات به کشورهای همسایه شد ه است. 
البته بهره برد اری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یک برگ برند ه بزرگ د یگر هم 
برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورد ه است و ظرفیت تولید  روزانه حد ود  چهار 
میلیون لیتر خوراک ارزشمند  »نفتا« نقش غیرقابل توصیفی د ر تأمین خوراک 
مایع برخی از صنایع پتروشیمی همچون تبریز و شازند  ایفا کرد ه است. ساد ه تر 
بگوئیم با بهره برد اری از ستاره خلیج فارس، صنعت پاالیش نفت ایران با یک 
تیر د و نشان را هد ف قرار د اد  و از یک سو زمینه خود کفایی و سپس صاد رات 
بنزین و گازوئیل فراهم شد  و از طرف د یگر سال های کمبود  و کسری خوراک 
نفتا د ر صنعت پتروشیمی کشور به پایان رسید . همزمان با این مقد مه، با شیوع 
کرونا و به د نبال آن اجرای طرح های قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی د ر ایران 
و اکثر کشورهای جهان، تقاضا برای نفت خام، گاز طبیعی و به د نبال آن آنواع 
فرآورد ه های نفتی به شد ت کاهش پید ا کرد  به طوری که متوسط مصرف بنزین 
د ر ایران از حد ود  90 میلیون لیتر د ر اواسط بهمن ماه پارسال، ارد یبهشت ماه 
امسال به حد ود  50 میلیون لیتر رسید  و پیش بینی می شود  اگر طرح ترافیک 
د ر تهران و برخی از کالنشهرهای کشور اجرایی نشد ه بود  شاهد  مصرف روزانه 
40 تا 45 میلیون لیتر بنزین د ر کشور هم بود یم. از سوی د یگر با اد امه شرایط 
کرونای��ی د ر ایران و جهان، اکثر پاالیشگران جه��ان د ر اروپا، هند ، چین، کره 
جنوب��ی و غیره برای فرار از تعطیلی واحد های پاالیشی و بیکاری کارکنان د ر 
بازارهای صاد راتی حضور چشمگیری د اشتند  تا به مد د  صاد رات و فروش بیشتر 
خطر تعطیلی واحد های پاالیشی را منتفی کنند  و عمالً د ر شرایط فعلی، بازار 
فرآورد ه های نفتی به ویژه برای بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما به بازاری عرضه 
محور تبد یل شد ه که گوی سبقت را از تقاضا ربود ه است. د ر این شرایط صنعت 
پاالی��ش نفت ایران از یک سو به د لیل کاه��ش تقاضای د اخلی امکان عرضه 

بیشتر را ند اشت و از طرف د یگر با مسد ود  شد ن مرزهای زمینی و د ریایی به 
د لیل شرایط کرونا و عرضه بیش از حد  از سوی تولید کنند گان شرایط هم برای 
صاد رات سوخت غیرممکن به نظر می رسید . نگاهی د وباره به صنعت پاالیش 
نفت کشور نشان می د هد  که با متنوع سازی سبد  محصوالت به ویژه محصول 
استراتژیک و مهمی همچون نفتا، این صنعت به مد د  افزایش تولید  و صاد رات 
نفتا که قابلیت استفاد ه د ر صنایع پتروشیمی و پلیمری را هم د ارد  موفق شد  تا 
حد ود ی از زیر بحران کمرشکن کرونا و تحریم روسپید  بیرون بیاید  و خوراک 
نفتای سنگین جای عرضه د ر استخرهای بنزین و واحد  »ایزومریزاسیون«، روانه 
واحد  تبد یل کاتالیستی ش��د  تا به عنوان خوراک مورد  نیاز صنایع آروماتیکی 
همچون بنزن، تولوئن، زایلین )BTX( مورد  استفاد ه قرار گیرد . تولید  نفتا د ر سبد  
پاالیش نفت کشور مفاهیم جد ید ی را به فعاالن و متخصصان این صنعت ارزش 
آفرین القا می کند ، د وره پاالیشگاه سازی صرفاً با هد ف تولید  سوخت د ر ایران و 
جهان به پایان رسید ه است. ایران حتی د ر شرایط غیر کرونایی می تواند  با متنوع 
سازی سبد  سوخت خود روها و افزایش سهم سی.ان.جی به نوعی جهش مصرف 
بنزین را مد یریت کند  و با افزایش سهم سی.ان.جی د ر سبد  سوخت خود روها 
سرمایه های چند  میلیارد  د الری که می خواهد  صرف ساخت پاالیشگاه با هد ف 
تولید  بنزین و گازوئیل کند  را برای احیا و احد اث پتروپاالیشگاه ها مورد  استفاد ه 

قرار د هد .
نفت و گاز د و صنعت مجزا و جد ا از یکد یگر نیستند  و د ر ایران هم به مد د  
سب��د  متنوعی از انواع خوراک های گازی همچون اتان، متان، پروپان، بوتان و 
میعانات گازی و از طرف د یگر انواع نفت خام های سبک تا فوق سنگین می توان 
صنایع سود آور، اشتغال آفرین و مولد  پتروپاالیشگاهی با سبد  متنوعی از انوع 
خوراک های نفتی و گازی احد اث کرد . تولید  و صاد رات نفتا د ر شرایط تحریم 
و کرونا نشان د اد  که با متنوع سبد  تولید  محصوالت، تاب آوری صنعت پاالیش 
نفت کشور چقد ر افزایش می یابد  و حاال زمان آن رسید ه که با پایان د اد ن به 
سال ها د وری و د وستی پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها، زمینه عمل به رهنمود های 
مقام معظم رهبری را با توسعه پتروپاالیشگاه ها د ر کشور فراهم کنیم که قطعاً 
با تحقق این هد ف بزرگ بسیاری از مشکالت اشتغال، خام فروشی نفت، گاز 
و محصوالت پتروش��یمی و پاالیشی، افزایش د رآمد های ارزی ناشی از تولید  
و ف��روش محصوالت ارزش��مند  و از همه مهمتر تکمیل زنجیره های ارزش و 
شکست تحریم ها فراهم می شود ، آری باید  پس از گذشت بیش از 110 سال 
از کشف طالی سیاه د ر کشور بار د یگر به این باور اعتقاد  د اشته باشیم که نفت 
و گاز د ر کنار یکد یگر معجزه می کنند  و از د رس های کرونایی صنعت پاالیش 

نفت کشور بهینه بهره برد اری کنیم.
ناصر عاشوری، د بیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

آزاد ی پاالیشگاه ها از زند ان پمپ بنزین ها
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مد یر روابط عمومی انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

هاد ی رنجرب

»کرونا« فرصت��ی د وباره به نفس کشید ن زمین 
د اد ه است، رفت و آمد ها کم شد ه، مصرف و تقاضا 
برای نفت و فرآورد ه های نفتی کاهش یافته است، 
چاه ها و پاالیشگاه های نفت یکی پس از د یگری د ر 
چهارگوش��ه جهان د ر حال تعطیل شد ن هستند  
و حتی با وج��ود  توافق تاریخ��ی »اوپک پالس«، 
سق��وط آزاد  قیم��ت نفت متوقف ش��د  ام��ا فعاًل 
نشانه ای از افزایش تقاضا برای نفت و فرآورد ه های 
نفت��ی د ر بازار به چش��م نمی خ��ورد . همزمان با 
کاهش ش��د ید  تقاضا د ر بازار نفت و فرآورد ه های 
نفتی، پارس��ال ایران به ظرفیت تولید  روزانه 225 
میلیون لیتر بنزین و گازوئیل د ست یافت، وارد ات 
سوخت متوقف ش��د  و حتی چشم صنعت پاالیش 
نفت به صاد رات تک محموله بنزین هم روشن شد ، 
با سهمیه بند ی و رون��ق گرانی ها، متوسط مصرف 
بنزی��ن کاهش یافت، کاه��ش بیشتر بنزین یعنی 
صاد رات باالتر تا روزهای رؤیایی د ر صنعت تحریم 

شد ه پاالیش نفت ایران رقم بخورد .
ماجراه��ای ش��یرین و روزه��ای رؤیایی صنعت 
پاالیش نفت صرفاً به توقف وارد ات و آغاز صاد رات 
بنزین ختم نشد  و د ر د وسال گذشته، صنعت 111 
ساله نفت ایران ش��اهد  یک همزیستی »برد -برد « 
ب��ود ، تولید  گاز پارس جنوبی ب��ه حد اکثر رسید ، 
از قطر سبقت گرفتیم و همزمان با رکورد ش��کنی 
د ر تولی��د  گاز، ظرفیت تولی��د  میعانات گازی این 
می��د ان مشترک هم به بی��ش از 700 هزار بشکه 
د ر روز افزای��ش یافت، افزای��ش تولید  گاز هرچند  
خب��ر خوبی ب��رای نیروگاه ها، مشترک��ان خانگی، 
تجاری، پتروشیمی ها، صنایع و بازارهای صاد راتی 
بود  اما این رکورد ش��کنی یک ریسک بزرگ را هم 
ب��رای صنعت نفت به ارمغ��ان آورد ه بود . با اعمال 
تحریم صاد رات میعانات گازی، با این محصولی که 
همراه با گاز پارس جنوبی تولید  می ش��ود  چه باید  

می کرد یم؟
با بازگشت تحریم های غیرقانونی، »بلومبرگ« و 
سپ��س »رویترز« خیلی زود  پیش د اوری کرد ند  و 
ب��ه مرد م ایران پیشنهاد  د اد ند  »با توجه به تحریم 
صاد رات میعانات گازی، منتظر افت فشار و کاهش 
تولی��د  گاز پارس جنوبی د ر زمستان باش��ید « اما 

پیش گویی رسانه ه��ای غربی هیچ گاه تعبیر نشد  
زیرا د ر صنعت نفت ایران یک همزیستی تمام عیار 
ش��کل گرفته بود  و هرچقد ر میعانات گازی همراه 
با افزایش تولید  گاز د ر پارس جنوبی تولید  ش��د ه 
بود  راهی بند رعباس شد  تا »ستاره خلیج فارس« 
با خوراک میعانات گازی، ایران را از وارد ات بنزین 
بی نیاز کند . سال گذش��ته متوسط مصرف روزانه 
بنزی��ن ایران بارها از مرز 100 میلیون لیتر د ر روز 
عبور کرد  اما نه حجم ذخایر استراتژیک کم ش��د  
و نه کمبود ی د ر پمپ بنزین ها وجود  د اش��ت، د ر 
سم��ت د یگر، پارس جنوبی هم ب��ا تمام توان گاز 
تولی��د  کرد  اما برای تمام افزای��ش تولید  میعانات 
گازی این مید ان مشترک، پاالیشگاه »ستاره خلیج 

فارس« یک مشتری د ست به نقد  بود . 
روزهای��ی طالی��ی همزیستی پ��ارس جنوبی و 
ستاره خلیج فارس اد امه د اشت اما ایران با سوغات 
ش��وم چینی ها روبرو شد  و ورود  »کرونا« به کشور 
و سپس اجرای ط��رح فاصله اجتماعی و قرنطینه 
خانگ��ی به یک باره متوسط مص��رف بنزین ایران 
را به بیست سال قب��ل بازگرد اند ، متوسط مصرف 
بنزی��ن با کاهشی 50 میلیون لیتری د ر هفته های 
نخس��ت امسال به کمتر از 45 میلیون لیتر د ر روز 
رسی��د ، این کاه��ش مصرف البت��ه د ر کشورهای 
همسای��ه هم اتف��اق افتاد  و حتی به مد د  ش��یوع 
کرونا وارد کنند گان بنزی��ن به صاد رکنند ه تبد یل 
شد ند . چین، هند ، کره جنوبی و حتی تاجیکستان 
و قزاقست��ان برای نج��ات پاالیشگاه ها به یک باره 
بنزین و گازوئیل را روانه بازارهای صاد راتی کرد ند  
و همزمان با بسته شد ن مرزهای زمینی، صاد رات 
بنزین ایران به کشوره��ای همسایه با چالش های 

سخت تر از تحریم آمریکا روبرو شد .

همزم��ان ب��ا مشکالت ش��د ید  برای ص��اد رات 
بنزی��ن از یک طرف و کاهش ش��د ید  مصرف این 
فرآورد ه استراتژیک د ر د اخل کشور از سوی د یگر، 
تحلیلگران و متخصص��ان صنعت نفت پاالیش به 
ی��ک اتفاق نظر رسید ند ، به زود ی ش��اهد  تعطیلی 
پاالیشگاه های نف��ت ایران خواهیم ب��ود  البته د ر 
بین نظرات کارشناسی، هم وجود  د اشت که هنوز 
اعتقاد  د اش��تند  د ر این آش��فته بازار باید  صاد رات 
بنزین را افزایش د هیم ام��ا این آنها نمی د انستند  
که بنزین های ارزان قیمت هند ی و چینی حتی تا 

پشت مرزهای کشور هم رسید ه است!
می گویند ، »زند گی د ر لحظه ها شکل می گیرد « 
و این مثل قد یم��ی بار د یگر برای صنعت پاالیش 
نفت ایران تکرار ش��د ، صنع��ت پاالیش نفت ایران 
با رود رو ش��د ن با بحران جد ی��د ی به نام »کرونا« 
و سپس کاهش ش��د ید  تقاضا برای مصرف بنزین 
د ر ای��ران و بازاره��ای صاد راتی، ی��ک برگ برند ه 
جد ی��د  رو کرد  تا ه��م پاالیشگاه ها تعطیل نشوند  
و هم ریسک تولید  میعان��ات گازی پارس جنوبی 
منجر ب��ه کاهش تکلیفی تولید  گاز د ر این مید ان 
مشترک نشود . »نفتا« مهم ترین برگ برند ه صنعت 
پاالی��ش نفت ایران د ر ش��رایط سخ��ت تحریم و 
کرون��ا بود  و این صنع��ت استراتژی��ک این روزها 
ج��ای تولید  بنزین بیشتر که فعاًل بر سر نخواستن 
او د عواس��ت، ایران را تولید کنن��د ه و صاد رکنند ه 
ب��زرگ نفتای پایه گ��ازی د ر منطقه کرد ه که هم 
نمونه و مشابه آن د ر بازار کم پید ا می ش��ود  و هم 
کاربرد  د وگانه این فرآورد ه د ر صنایع پاالیش نفت 
و پتروش��یمی ها، کماکان صف تقاضا را پابرجا نگه 
د اشته است. د رست د ر روزهایی که برخی رسانه ها 
و کارش��ناسان برای »صنعت پاالیش نفت« نسخه 
صاد رات بنزین د ر شرایط کرونا می پیچند ، به مد د  
افزایش تولید  نفت��ای »ستاره خلیج فارس« چراغ 
تولید  د ر پتروشیمی بند رامام، تبریز و شازند  روشن 
مان��د ه است، همان نفتایی ک��ه ماه ها جور کاهش 
تکلیفی تولید  نفت د ر باالد ستی را کشید ه و اجازه 
ن��د اد ه صنایع پتروش��یمی بد ون خ��وراک بماند ، 
هم��ان محصول نجیبی که چ��راغ خاموش زمینه 
افزای��ش تولید  پروپیلن و سپس پلی پروپیلن را د ر 
پتروشیمی ایران فراهم کرد ه است.  محصولی که 
فعاًل یک تنه هم حریف تحریم آمریکا ش��د ه و هم 
»کرونا« را شکسته د اد ه است. د ر تشریح روزهای 
نفتایی صنعت پاالی��ش نفت ایران به د لیل اعمال 
تحریم های غیرقانونی حرف های ناگفته زیاد ی باقی 
می ماند  اما قطعاً صنعت نفت این روزهای نفتایی را 

به این راحتی به د ست فراموشی نمی سپارد ...

روزهای »نفتایی« صنعت پاالیش نفت ایران
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به عن��وان  اصفه��ان  نف��ت  پاالی��ش  ش��رکت 
تأمین کنن��د ه بیش از 20 د رص��د  از فرآورد ه های 
نفتی کشور نقش تعیین کنند ه ای د ر امنیت عرضه 

انرژی د ر حوزه نفت د ارد .
شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر راستای اهد اف 
خ��ود  هرساله طرح های مختلف��ی را د ر چارچوب 
رعایت مسائ��ل زیست محیطی اجرا و بهره برد اری 
کرد ه اس��ت که نه تنها موجب کاهش نیاز به نفت 
خام به عنوان مواد  اولیه این شرکت می شود ، بلکه 
افزایش تولی��د  و کیفیت فرآورد ه ه��ای نفتی آن 
مطابق با استاند ارد های روز د نیا را به د نبال د اشته 
است. این ش��رکت تالش د ارد  با اجرای طرح های 
مختلف ترسیم شد ه، د ر چشم اند از 1400 به عنوان 
ش��رکت سرآمد  تولید کنن��د ه فرآورد ه های نفتی 

کشور تبد یل شود .
مد یرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر رابطه 
با طرح های اجراش��د ه این شرکت به بهره برد اری 
واح��د  تقطی��ر و گاز مایع ش��ماره 3 و چند  طرح 
مهم زیست محیطی اش��اره ک��رد  و گفت: ظرفیت 

کلی شرکت پاالیش نفت اصفهان به طور متوسط 
375 هزار بشکه د ر روز است که با راه اند ازی واحد  
تقطی��ر و گاز مایع ش��ماره 3، ای��ن ظرفیت د ر 3 
واح��د  تقطیر، توزیع می ش��ود  و د رنتیجه موجب 
کاهش ب��ار ترافیکی خ��وراک و تفکیک بهتر د ر 

آن ها شد ه است.
مرتض��ی ابراهیم��ی اف��زود : با ای��ن روند  عالوه 
برافزای��ش زمان عم��ر کارکرد  تجهی��زات، سبب 
کاه��ش هزینه ه��ای عملیات��ی و تعمیرات��ی نیز 

می شود .
وی بابی��ان اینکه هد ف از راه ان��د ازی این واحد  
بهب��ود  عملکرد  ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان 
ب��ود ه و ظرفیت پاالیشی افزای��ش نمی یابد  گفت: 
با راه ان��د ازی این واحد ، ظرفیت کلی پاالیشگاه از 
375 هزار بشکه به 360 هزار بشکه د ر روز کاهش 

د ارد .
مد یرعامل ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفهان با 
اش��اره به اینکه با راه اند ازی واحد  تقطیر شماره 3 
واحد های کاهش گرانروی موجود  از مد ار عملیاتی 

نفت خام خارج ش��د ه و د ر مد  عملیاتی اصلی قرار 
گرفت، اف��زود : این تغییرات موجب کاهش میزان 
تولید  نفت کوره و به جای آن، افزایش محصوالت 
با ارزش مانند  بنزین، نفت سفید ، سوخت هواپیما 

و گازوئیل شد ه است.
ابراهیمی اد ام��ه د اد : بااین وجود  د ر صورت نیاز 
کشور به تولی��د  بنزین بیشتر، می توان از ظرفیت 
پاالیش��ی پاالیشگ��اه د ر د و واح��د  جانبی غلظت  
ش��کن استفاد ه کرد  و خوراک ش��رکت را حد ود  
60 ت��ا 70 ه��زار بشکه  د ر روز افزای��ش د اد . وی 
همچنین با اش��اره به پروژه های د ر د ست اجرای 
این ش��رکت، پروژه احد اث تصفیه گازوئیل، پروژه 
احد اث یوتیلیتی و آفسایت طرح تصفیه گازوئیل، 
د یگ های جد ید  بخ��ار و واحد  آب DM، مد رنیزه 
ک��رد ن سیستم برق پاالیشگ��اه، خطوط ارتباطی 
مخ��ازن بنزین س��ازی را ازجمل��ه پروژه های این 
شرکت برشمرد  و افزود : تا کنون احد اث سکوهای 
بارگی��ری و اح��د اث ایستگ��اه پمپ��اژ و سیستم 
تصفیه پساب شاهین شهر راه اند ازی رسمی شد ، 

روایت مد یرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان
از به بهره برد اری رسید ن پروژه ها
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احد اث پست 230/33 کیلوولت، احد اث یوتیلیتی 
پروژه های د اخلی، بازسازی برج خنک کنند ه آب، 
احد اث ایستگاه تقلی��ل فشار گاز طبیعی، احد اث 
پروژه RHU و ... از د یگر پروژه های فعال پاالیشگاه 

اصفهان است.
زیس���ت محیطی  واح���د   بهره ب���رد اری 

جامد  س���ازی گوگرد 
واحد  گران��ول )جامد  س��ازی( گوگرد  تولید ی 
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان د ر راستای حفظ 
و رعایت مسائل زیست محیط��ی و باهد ف جامد  
س��ازی، انب��ارش و بسته بن��د ی گوگ��رد  طب��ق 
استاند ارد ه��ای زیست محیطی ب��ا ظرفیت 300 
ت��ن د ر روز به بهره برد اری اولیه رسید . این واحد  
قابلیت افزایش جامد سازی، انبارش و بسته بند ی 
گوگ��رد  تولی��د ی را ت��ا 600 ت��ن د ر روز د ارد . 
مزیت ه��ای تغییر روند  تولید  گوگرد  حذف ذرات 
گرد وغبار که باعث آالیند گی هوا می شود ، حفظ 
کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید  و سرعت 

کار از فواید  احد اث این واحد  است.

افتت���اح پ���روژه مل���ی تصفی���ه پس���اب و 
اس���تفاد ه صنعتی از فاضالب ش���هری با 

حضور اس���تاند ار اصفهان
نخستی��ن پروژه مل��ی زیست محیطی تصفیه و 
استفاد ه صنعتی از فاضالب ش��هری د ر ش��رکت 
پاالیش نف��ت اصفهان با رویک��رد  کاهش مصرف 
منابع آب آش��امید نی ب��ا ظرفیت 750 مترمکعب 

د ر ساعت به بهره برد اری رسید .
د ر این پروژه بر اس��اس برنامه ریزی ها، انتقال و 
تصفیه پساب شاهین ش��هر با همکاری 2 شرکت 
د اخل��ی د ر س��ه مرحل��ه ساخت ایستگ��اه پمپاژ 
پس��اب د ر محل تصفیه خان��ه، احد اث خط انتقال 
پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه د ر محل 
این ش��رکت انجام گرفته اس��ت، به طوری که 750 
مترمکع��ب پساب ش��هری د ر ساع��ت را تصفیه 
می کن��د . این پروژه د ر مد ت 24 ماه و با هزینه ای 
افزون ب��ر 100 میلیارد  تومان د ر محل ش��رکت 

پاالیش نفت اصفهان ساخته شد ه است.

 افتتاح سکوهای بارگیری فرآورد ه های 
اس���تاند ار  حض���ور  ب���ا  س���بک  نفت���ی 

اصفه���ان
ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان ب��رای بارگیری 
فرآورد ه ه��ای ویژه خ��ود ، 18 سک��وی بارگیری 
باهد ف بارگیری محصوالت��ی همچون لوب کات، 
آیزوریسایک��ل، ان��واع حالل ه��ا و وکی��وم باتوم 
)ته ماند ه ب��رج خأل( طراح��ی و د ر مساحت 1.5 
هکت��ار با هزین��ه ای افزون ب��ر 60 میلیارد  تومان 
ساخته اس��ت. این سکوها به ص��ورت د و نازله د ر 
9 رد یف د ر نظر گرفته ش��د ه اس��ت؛ به طوری که 

سک��وی بارگیری وظیفه ارائ��ه فرآورد ه های نفتی 
سبک )مانند  ان��واع حالل ها( و 6 سکو نیز وظیفه 
بارگیری فرآورد ه ه��ای سنگین )مانند  لوب کات، 

وکیوم باتوم و آیزوریسایکل( را بر عهد ه د ارد .

ش���ركت پاالی���ش نف���ت اصفهان خوش 
د رخش���ید 

د ر ش��انزد همین همایش و د همی��ن جشنواره 
ملی نظ��ام پیشنهاد ها که د ر تاالر امینی د انشگاه 
تهران برگزار شد ، شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر 
بخش های پیشنهاد  برتر و »پیشنهاد د هند ه برتر« 

موفق به کسب مقام نخست شد .

ش���رکت پاالیش نفت اصفهان د ومین 
ش���ركت پیش���رو د ر كش���ور ش���د 

ب��ر اساس گزارش گروه کارش��ناسی رتبه بند ی 
IMI-100 سازمان مد یریت صنعتی، د ر میان 500 

شرکت بزرگ کشور، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
د ر سال 98 با عنوان شرکت پیشرو ازنظر شاخص 
فروش رتبه د وم کشوری و ازنظر ش��اخص فروش 
د ر گروه فرآورد ه ه��ای نفتی رتبه اول را به د ست 

آورد .

بنزی���ن تولی���د ی پاالیش���گاه اصفه���ان 
یورو 5 اس���ت

از ارد یبهش��ت س��ال 1397، کیفی��ت بنزی��ن 
تولید ی پاالیشگاه اصفهان ک��ه روزانه حد ود  12 
میلیون لیتر است به سطح استاند ارد  یورو 5 ارتقاء 
یاف��ت. همچنی��ن از مجموع ح��د ود  22 میلیون 
لیتر گازوئیل تولی��د ی آن، حد ود  2 میلیون لیتر 
گازوئی��ل با سط��ح کیفی یورو 5 تولید  می ش��ود  
که از اواخر س��ال جاری با راه ان��د ازی واحد های 
تصفیه گازوئیل، تولید  ای��ن فرآورد ه نفتی به طور 
کامل به سط��ح کیفی یورو ارتق��اء خواهد  یافت. 

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به منظور تأمین برق 
واحد ه��ای عملیاتی پاالیشگ��اه به صورت پیوسته 
و پای��د ار باقابلیت اطمینان باال و ایمن از ش��بکه 
برق سراسری، اقد ام ب��ه خرید  MW60 د یماند  از 
شرکت برق منطقه ای اصفهان نمود ه است. اجرای 
ای��ن طرح د ر قال��ب د و پروژه، خ��ط انتقال 230 
کیلوولت هوائی د وجد اره از نیروگاه ش��هید  محمد  
منتظری ب��ه پاالیشگاه اصفهان ب��ا طول تقریبی 
5/5 کیلومتر و پست فشارقوی 230/33 کیلوولت 
اجرا گرد ید ه است. مد یرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان مزایای این طرح را برشمرد  و گفت: تأمین 
کمبود  برق مورد نیاز واحد های عملیاتی پاالیشگاه، 
باال برد ن قابلیت اطمینان، پاید اری و ایمنی شبکه 
برق پاالیشگ��اه، کاهش آب مصرف��ی پاالیشگاه و 
صرفه جوی��ی د ر مصرف ان��رژی از مزایای این طرح 
به شمار می رود . وی هزینه اجرای خط انتقال را 60 
میلیارد  ریال و هزین��ه اجرای پست را 200 میلیارد  
ری��ال و 2/6 میلی��ون یورو اعالم ک��رد  و افزود : خط 
انتق��ال و پست، برق د ار ش��د ه و د ر حال حاضر با د و 
خط د ر حال بهره برد اری آزمایشی و رفع نواقص جزئی 
است. شایان ذکر است پس از اتمام د وران بهره برد اری 
آزمایش��ی و کسب اطمینان از ع��د م هرگونه نقص 
جزئی این پ��روژه به صورت رسمی مورد  بهره برد اری 

قرار خواهد  گرفت.

افزایش س���رمایه ش���ركت پاالیش نفت 
اصفه���ان

 د ر مجم��ع عمومی فوق الع��اد ه صاحبان سهام 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان )سهام��ی عام( که 
مهرماه سال 98 برگزار ش��د ، سرمای��ه پاالیشگاه 
اصفهان از 20 هزار میلیارد  ریال به 51 هزار میلیارد  
ریال افزایش یافت. مد یرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان بابیان اینک��ه د ر سال 94، مبلغ 22 هزار 
میلیارد  ریال د ارایی د اشتیم، د رحالی که این میزان 
هم اکنون 67 هزار میلیارد  ریال رسید ه و اختالف 
آن 45 ه��زار میلیارد  ریال است گفت: این مبلغ را 
د ر پروژه ها سرمایه گذاری کرد ه ایم و باعث ش��د ه 

سرمایه شرکت را افزایش د هیم.

لجن ه���ای واح���د  بازیاف���ت پاالیش���گاه 
اصفهان س���یمان می ش���ود 

ب��رای کاهش آالیند ه ه��ای محیط زیست، طرح 
تحقیق و بررسی نحوه استفاد ه از لجن های واحد  
بازیاف��ت پاالیشگاه اصفه��ان د ر کارخانه سیمان 
ارد ستان و اج��رای طرح د ر مقیاس پایلوت تحت 
نظارت اد اره کل سازمان حفاظت از محیط زیست، 
ب��ه مجری گ��ری د انشگ��اه پی��ام ن��ور اصفهان و 
کارفرمایی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اجرایی 

شد .
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چند ین پروژه ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان با 
حضور استاند ار مورد  بهره برد اری رسمي قرار گرفت. 
نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاد ه 
صنعتی از فاضالب ش��هری د ر شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با رویکرد  کاهش مصرف منابع آب شرب با 
ظرفیت 750 مترمکعب د ر ساعت راه اند ازی شد  که 

یکی از پروژه های افتتاح شد ه بود . 
د ر این پ��روژه بر اساس برنامه ریزی ه��ا، انتقال و 
تصفیه پساب شاهین ش��هر با همکاری د و ش��رکت 
د اخل��ی د ر سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب 
د ر مح��ل تصفیه خانه، احد اث خط انتقال پساب به 
پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه د ر محل این شرکت 
انج��ام گرفته است، به طوری ک��ه 750 مترمکعب 
پساب شهری د ر ساعت را تصفیه می کند . این پروژه 
د ر مد ت 24 ماه و با هزینه بالغ بر 100 میلیارد  تومان 

د ر محل شرکت پاالیش نفت اصفهان احد اث شد .
مرتضی ابراهیم��ی، مد یرعامل پاالیشگاه اصفهان 
د ر آیی��ن گشایش این طرح گف��ت: این طرح ملی 
که برای نخستین بار د ر کشور اجرایی می ش��ود ، با 
هد ف کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت 750 

مترمکعب د ر ساعت راه اند ازی شد ه است.
او افزود : انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر اصفهان 
با همکاری د و شرکت د اخلی د ر سه مرحله ساخت 
ایستگاه پمپاژ پس��اب د ر محل تصفیه خانه، احد اث 
خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه 

د ر پاالیشگاه اجرایی می شود .

افتت���اح س���کوهای بارگی���ری فرآورد ه های 
سبک د ر شرکت پاالیش نفت اصفهان

همچنین شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 

بارگیری فرآورد ه های ویژه خود ، 18 سکوی بارگیری 
ب��ا هد ف بارگیری محصوالتی همچ��ون لوب کات، 
آیزوریسایک��ل، ان��واع حالل ها و وکی��وم باتوم )ته 
مان��د ه برخ خأل( طراح��ی و د ر مساحت 1.5 هکتار 
با هزینه ای بالغ ب��ر 60 میلیارد  تومان احد اث کرد ه 
اس��ت. این سکوها به صورت د و نازله د ر 9 رد یف د ر 
نظر گرفته شد ه است، به طوری که سکوی بارگیری 
وظیفه ارائه فراورد ه های سبک )مانند  انواع حالل ها( 
و 6 سکو نیز وظیف��ه بارگیری فراورد ه های سنگین 
)مانن��د  لوب کات، وکیوم بات��وم و آیزوریسایکل( را 

برعهد ه د ارد .

اس���تاند ار اصفه���ان: افتت���اح پروژه ه���ای 
شركت پاالیش نفت اصفهان به توسعه 

اقتصاد  ملی کشور کمک می کند 
عباس رضایی د ر آیین افتتاح پروژه های ش��رکت 
پاالی��ش نفت اصفهان د ر جم��ع خبرنگاران، گفت: 
حد ود  23 د رص��د  فرآورد ه های نفتی کشور توسط 
شرکت پاالیش نفت اصفهان تأمین می شود  و تمام 
بنزین تولید ی این مجموعه بنزین یورو 5 است. این 
ش��رکت با تولید  12 میلیون لیت��ر د ر روز، سوخت 

استان اصفهان و 16 استان کشور را تأمین می کند .
استان��د ار اصفهان با اش��اره به اینک��ه یک پنجم 
فرآورد ه های نفتی کشور توسط مجموعه پاالیشگاه 
اصفهان تأمین می ش��ود ، افزود :  از این رو برد اش��تن 
قد م های مؤث��ر د ر جهت به روز رسانی این مجموعه 
تأثی��ر مهمی د ر کمک به اقتصاد  ملی کشور خواهد  

د اشت.
او اد ام��ه د اد : افتتاح د و پروژه، »سکوهای بارگیری 
فرآرود ه های سبک و ویژه« و »پروژه تصفیه و استفاد ه 

از فاضالب شهری« د و اقد ام مهم د ر راستای برطرف 
کرد ن نیازهای این مجموع��ه است. رضایی با بیان 
اینکه اصفهان د ر منطقه خشک قرار د ارد ، تاکید  کرد : 
با توجه به این موضوع و اینکه حضور و وجود  صنایع 
د ر استان امری اجتناب ناپذیر است، از این رو استفاد ه 
از پساب به جای آب، موجب مصرف بهینه و کمک 
به صرفه جویی د ر مصرف آب است که خوشبختانه با 

افتتاح این پروژه د ر اصفهان محقق گرد ید . 
رضایی تصریح کرد : به کمک این پروژه، 750 متر 
مکع��ب آب مصرفی این مجموع��ه از طریق پساب 
تأمین می شود  که اقد ام مهمی د ر جهت بهینه سازی 
مصرف آب است. وی با تاکید  بر اینکه د ر حال حاضر 
اکثر مجموعه های صنعتی بزرگ به د نبال استفاد ه 
از پساب برای تأمین آب مصرفی مجموعه های خود  
هستند ، خاطرنشان کرد : مجموعه پاالیشگاه اصفهان 
د ر استف��اد ه از پس��اب مشکالتی د ارد  ک��ه نیاز به 
همکاری آبفا و اد اره کل آب و فاضالب استان است. 
استاند ار اصفهان گفت: ممبران مورد  نیاز برای این 
پروژه وارد اتی است که اگر با همکاری ش��رکت های 
د ان��ش بنیان مستقر د ر ش��هرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان انجام ش��ود ، قد م مثبتی د ر جهت استقالل 

و خود کفایی خواهد  بود . 
رضایی د ر مورد  د ومین پروژه شرکت پاالیش نفت 
اصفه��ان گفت: تا پیش از این تانکرها برای تخلیه و 
بارگیری به د اخل پاالیشگاه می آمد ند  که به جهات 
مختلف به صرفه و صالح نبود ، اما اکنون با هزینه ای 
بالغ بر 60 میلیارد  تومان، سوخت مورد  نیاز با سیستم 
اتوماتیک بارگیری می شود . وی افزود : اینکار صرفه 
جوی��ی د ر وقت است و د ر مسائل امنیتی نیز گامی 

مؤثر محسوب مي شود .

پروژه ملی تصفیه پساب به بهره برد اری رسید 
افتتاح چند  پروژه د ر پاالیشگاه اصفهان؛
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ظرفیت  ذخیره سازی نفت خام
پاالیشگاه بند رعباس 6 روز افزایش یافت

با راه اند ازی 3 مخزن جد ید ؛

ظرفی��ت ذخیره سازی نفت خ��ام پاالیشگاه 
بند رعباس با بهره برد اری از سه د ستگاه مخزن، 

از چهار روز به 10 روز افزایش یافت.
 مد یر عامل شرکت پاالیش نفت بند رعباس، 
گف��ت: ظرفیت هر ی��ک از این مخ��ازن برای 
ذخیره سازی نفت خ��ام و میعانات گازی مورد  

نیاز پاالیشگاه، 500 هزار بشکه است.
هاش��م نامور اظهار کرد : با بهره برد اری از این 
سه مخ��زن، ظرفیت ذخیره س��ازی نفت خام 
خ��وراک پاالیشگاه به میزان 50 د رصد  افزایش 

یافت.
وی با اش��اره به اینکه پیش از این پاالیشگاه 
د ارای 6 مخ��زن ذخیره س��ازی نفت خام بود ، 
اف��زود : اج��رای طرح های افزای��ش ظرفیت د ر 
سال ه��ای گذش��ته، افزای��ش ت��وان پاالیشی 
پاالیشگاه ب��ه 350 هزار بشکه د ر روز و کمبود  
ظرفیت ذخی��ره سازی خ��وراک پاالیشگاه، از 

جمله د الیل ساخت این مخازن است.
مد یرعامل ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس 
با بیان اینک��ه بخش عمد ه نفت خام مورد  نیاز 
پاالیشگاه با سه کشتی نفتکش از جزیره خارک 

تأمین می ش��ود ، افزود : نامساعد  بود ن شرایط 
ج��وی د ریا د ر برخی مقاطع زمانی، اش��کاالت 
فنی کشتی های نفتک��ش و د ر نتیجه کاهش 
میزان ذخایر نفت خام پاالیشگاه از د یگر د الیل 

اجرای این طرح بود ه است.
وی گفت: با راه اند ازی سه مخزن جد ید ، حجم 
ذخیره سازی نفت خام د ر پاالیشگاه بند رعباس، 
عالوه بر افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت خام 
)از چه��ار روز ب��ه 10 روز( خطرهای احتمالی 
عملیات��ی نیز کاهش یافت��ه و امکان تعمیرات 
اساس��ی مخازن موجود  د ر مواق��ع لزوم فراهم 

شد ه است.
نامور تصریح کرد : هر یک از این مخازن د ارای 
87/5 مت��ر قطر و 14/6 متر ارتفاع است و برای 
ساخت سه مخزن، 5 هزار تن ورق، 12 کیلومتر 
خطوط لوله د ر قطرهای مختلف، 38 کیلومتر 
کابل کشی برق و تجهیزات ابزار د قیق، سیستم 
خنک کنند ه مخازن، سامان��ه اطفای حریق و 
همه تد ابی��ر الزم برای جلوگی��ری از آلود گی 
محیط زیست د ر صورت نشت مواد  نفتی انجام 

شد ه است.

وی ب��ا بی��ان این که ط��رح افزایش ظرفیت 
ذخی��ره سازی با تالش مهند س��ان و کارکنان 
د اخلی پاالیشگاه د ر م��د ت زمان د و سال اجرا 
شد ه است، تاکید  کرد : د ر طی این مد ت، تالش 
کارکنان سختکوش پاالیشگ��اه، رعایت کامل 
مق��ررات ایمنی و رخ ن��د اد ن هیچگونه حاد ثه 
د ر زمان اجرای طرح، از د ستاورد های مهم این 

پروژه است.
به پاالیشگاه نفت بند رعباس د ر سال 1376 
با ظرفیت روزانه 232 هزار بشکه ساخته شد  و 
با تکمیل طرح توسع��ه این پاالیشگاه د ر سال 
1385 ظرفیت خوراک آن به 320 هزار بشکه 
د ر روز افزای��ش یافت و د ر نهایت با خالقیت و 
ابتکار و اج��رای طرح مبتکرانه و بد ون سرمایه 
گذاری ظرفیت آن د ر سال 1391 به 350 هزار 

بشکه د ر روز رسید . 
این ش��رکت، 18 د رص��د  فرآورد ه های نفتی 
کشور از جمله بنزین، گاز مایع، نفت گاز، نفت 
سفید  و محصوالتی مانند  سوخت جت، نفتای 
سنگی��ن صاد راتی، نفت کوره و گوگرد  را تولید  

می کند .
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 نقش آب د ر صنعت نفت:
اغل��ب صنایع از آب به عن��وان یک ماد ه اصلی د ر 
فرآیند  تولید  و یا به عنوان ماد ه انتقال د هند ه انرژی 
استفاد ه می کنند . صنعت نفت به عنوان یک صنعت 
ماد ر برای بسیاری از صنایع خوراک تهیه کرد ه و یا 
محصوالتی که به صورت مستقیم د ر اختیار مصرف 
کنند ه قرار می گیرد  را به بازار عرضه می کند . یکی از 
الزامات جانمایی صنایع نفتی و صنایع پایین د ستی 
آن، د ر د ست��رس بود ن آب ب��رای استفاد ه د ر واحد  
پاالیشگاهی و یا پتروشیمی است. به طور کلی صنایع 

نفتی بر پایه آب به د و د سته تقسیم می شوند :
 صنایع نفت��ی با د سترسی به آب های آزاد  )د ریا 

و اقیانوس ها(
 صنای��ع نفتی با د سترسی به آب های سطحی و 

زیرزمینی )سد ، رود خانه و چاه(

 عمد ه تری���ن م���وارد  اس���تفاد ه آب د ر صنع���ت 
عبارتند  از:

1- استف��اد ه از آب به عنوان م��اد ه خنک کنند ه 
تجهیزات ) برج های خن��ک کنند ه، سیستم خنک 
کنند ه مد ار بسته، مبد ل های حرارتی با آب ش��ور و 

شیرین و ....(

2- استفاد ه از آب به عنوان بخار فشار باال )پس از فرآیند  ش��یرین سازی 
و نرم سازی آب(

3- استفاد ه از آب به عنوان ماد ه ش��ستشوی تجهیزات و د ستگاه ها )آب 
کارگاهی و تمیزکاری تجهیزات(

4- استفاد ه از آب به عنوان ماد ه آب آتش نشانی
5- استفاد ه از آب به عنوان ماد ه حالل د ر جد اسازی مواد  زائد  از ترکیبات 
نفتی )برج های جد اسازی تر، نمک زد اهای واحد  های تقطیر نفت خام و ....(

6- استفاد ه از آب به عنوان آب آشامید نی مصرف کنند گان

 چالش آب در صنعت
تقریباً همه پاالیشگاه هایی که د  ر مرکز ایران احد اث شد ه اند  د ر سال های 
گذشته با بحران کم آبی روبرو بود ه اند  و علت اصلی آن عد م توجه د ر طراحی 
این پاالیشگاه ها و یا طرح های توسعه ای آنها به مقوله آب و بحران کم آبی 
د ر ایران بود ه است. این د ر حالی ست که مشکل کم آبی د ر صنایعی که د ر 

نزد یکی آب های شور احد اث شد ه اند  به مراتب بسیار کمتر بود ه است.
د ر زمان طراحی پاالیشگاه های مناطق مرکزی ایران، سعی شد ه است از 
منابع آبی که د ر نزد یکترین نقطه به پاالیشگاه موجود  بود ه است استفاد ه 
ش��ود  و تقریباً به واسطه اولویت راه ان��د ازی این واحد  های تولید ی، حد اقل 
منابع آبی مناسب نیز د ر اختیار این صنایع قرار گرفته است ولی برای همه 
طرح ه��ای توسعه ای و هم افزایی با اح��د اث هم زمان با د یگر صنایع، آب به 
ان��د ازه کافی د ر د سترس نبود ه است. پس از اجرای چند ین طرح موازی و 
یا افزایش ظرفیت چند ین واحد  صنعتی به صورت موازی، د ر کنار مصرف 

یکی از الزامات 
جانمایی صنایع نفتی 
و صنایع پایین د ستی 

آن، د ر د سترس بود ن 
آب برای استفاد ه د ر 

واحد  پاالیشگاهی و یا 
پتروشیمی است

بحران آب د ر صنایع نفت و راهکارهای مقابله با آن

کارشناس مهند سی د ستگاه های 
آب و بخار پاالیشگاه بند رعباس

سعید  عزت پناهی
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کنند گان سنتی د یگر، که حاضر به اصالح الگوی مصرف خود  نبود ه اند ، 
تقسیم بند ی آب منطق سنتی خود  را از د ست د اد ه و پس از عد م توجه 
به می��زان آب موجود  د ر مناطق و میزان آب مورد  نیاز صنایع، مشکلی 
به نام بحران کم آبی شکل گرفته است. مطمئناً د ر زمان اولیه بروز این 
مشکل، امکان مهار آن وجود  د اشته است ولیکن پس از اجرای طرح های 
صنعت��ی بزرگ و صرف هزینه های زیاد ، د یگر هیچ سازمانی حاضر به از 
د ست د اد ن میزان سود  ناش��ی از سرمایه گ��ذاری نبود ه و به هر قیمت 
ممکن قصد  تولی��د  د ارد  که از نظر تجاری صحیح م��ورد  پذیرش واقع 
می شود  ولی اگر به صورت منطقی و با محاسبات عد د ی مشکالت آتی 
بحران آبی به سرمایه گذاران این بخش اطالع رسانی شد ه بود ، کارشناسان 
بخش طراحی مشکل کم آبی را د ر تجهیزات مورد  استفاد ه د ر نظر گرفته 
و یا حتی تغییر محل اجرای پروژه پیش روی سرمایه گزاران قرار می گرفت 

و شاهد  وضعیت امروزی نبود یم.
د ر حال حاضر و پس از برد اشت های بی رویه از منابع آب های سطحی 
و زیر زمینی و ذخایر موجود  د ر سد ها و کاهش میزان بارند گی، مشکالت 

این صنعت و صنایع مشابه به طرز چشمگیری خود  را نشان د اد ه است.

 عوامل بروز بحران آب د ر صنعت
از مهمترین عوامل بروز اخت��الل آب د ر صنایع، می توان به موارد  زیر 

اشاره کرد :
1- برد اش��ت بی رویه آب از منابع مختلف جهت مصارف کشاورزی به 
صورت سنتی بد ون د ر نظر گرفتن حجم ذخیره آب د ر منابع آب سطحی 

و زیر زمینی و کاهش حجم آب تخصیص د اد ه شد ه به صنایع
2- سهم خواهی استان های با میزان بارند گی باال نسبت به استان هایی 
ک��ه مصرف کنند ه آب انتقال یافته از استان های هم جوار بود ه اند  و سهم 
ذخیره آبی کمتری د اشته اند ؛ نظیر استان چهار محال و بختیاری و استان 

اصفهان
3- اح��د اث صنایع جد ید  بد ون نظر گرفتن محد ود یت د ر منابع آبی 

منطقه جغرافیایی احد اث طرح های صنعتی
4- استفاد ه از تکنولوژی های با مصرف آب باال جهت استفاد ه د ر صنایع 
نظیر برج های خنک کنند ه تر به جای برج های خنک کنند ه خشک و یا 

شبکه های آب مد ار بسته.
5- استفاد ه از انرژی بخار به عنوان حامل اصلی انرژی د ر صنعت و عد م 
توجه به میزان آب اتالف شد ه د ر این بخش و یا حرارت منتقل شد ه به 
ش��بکه های آب خنک کنند ه؛ نظیر استفاد ه از مولد های بخاری به جای 

مولد های گازی
6- عد م توجه به باالنس آب د ر سیستم های تولید  و توزیع بخار )هد ر 
رفت بخار د ر صنایع، راند مان پایین ش��بکه های برگشت کاند نس گرم و 

تخلیه د یگ های بخار و ...(
7- ع��د م توج��ه به مصرف منطقی آب د ر ش��بکه های آب کارگاهی، 

آتش نشانی و آشامید نی د ر صنعت
8- ع��د م تمرک��ز بر مد یریت پس��اب صنعتی د ر صنای��ع که یکی از 
راهکارهای مهم جهت استفاد ه مجد د  از آب د ر صنعت بود ه و پتانسیل 

باالیی د ر کاهش میزان مصرف آب د ر صنایع د ارد .

 بحران خشکسالی و اثر آن د ر صنایع:
به طور کلی می توان اثر خشکسالی د ر صنایع را به این صورت عنوان 

کرد :
1- کاهش ش��د ید  آب مورد  نیاز د ر صنعت و د ر نتیجه کاهش تولید  
)به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان د ر سال های گذشته مجبور به کاهش 

تولید  به د لیل عد م تأمین آب مورد  نیاز از زایند ه رود  شد ه 
است. همچنین پاالیشگاه های د یگر د ر مناطق مرکزی ایران 
برای تأمین آب د چار مشکالتی شد ه اند  که د ر سطح مد یران 
استان ها مطرح ش��د ه است ولی با تالش گروه های مختلف 
کارش��ناسی به صورت اضطراری مشکل برطرف شد ه است 
ولی به ط��ور اصولی بررسی و تأمی��ن آب برای بلند  مد ت 

صورت نگرفته است؛ مثل پاالیشگاه شیراز(
2- افزایش هزینه های تأمین آب د ر صنعت که با باال رفتن 
هزینه تأمین آب مورد  نیاز، عمالً هزینه های تولید  افزایش 
یافته و بخشی از د رآمد  جاری صنایع برای خرید  آب صرف 
ش��د ه و این د ر حالی ست که همین هزینه می توانست د ر 

جهت مد یریت آب هزینه شود .
3- ب��ا توجه ب��ه استراتژیک بود ن برخ��ی صنایع نظیر 
پاالیشگاه های نفت خام و تولید کنند ه های فرآورد ه های نفتی 
و پتروشیمی، عمالً توقف تولید  د ر این صنعت می تواند  منجر 

به یک بحران عظیم ملی تبد یل شود .

 میزان آب خام مورد  نیاز د ر صنعت نفت:
برای اینکه بتوانیم یک معیار خ��اص برای میزان آب د ر 
صنعت نف��ت برسیم، نیاز به پارامتره��ای متعد د ی د اریم؛ 

مهم ترین این پارامترها عبارتند  از:
1- پیچید گی صنعت: )به عنوان مثال صنایع نفت د ارای 
واحد های تولی��د ی با تکنولوژی های مرسوم نظیر برج های 
تقطی��ر تا واحد ه��ای کاتالیستی ب��ا تکنولوژی های بسیار 
پیچی��د ه و پیشرفته اند  که با توجه به نوع تکنولوژی به کار 
رفته د ر این صنعت، د مای تنظیم سیاالت د ر این تجهیزات 
متفاوت و د ر نتیجه حجم آب مورد  نیاز برای پاالیشگاه نیز 

متفاوت است.(
2- تکنولوژی های استفاد ه شد ه: استفاد ه از تکنولوژی های 
مصرف کنند ه آب د ر پاالیشگاه بسیار حائز اهمیت است. به 
عن��وان مثال د ر صنعت پاالی��ش د ر مناطق مرکزی ایران، 
عمد تاً از برج های خنک کنند ه تر استفاد ه ش��د ه است که 

تقریباً همه 
پاالیشگاه هایی که د ر 

مرکز ایران احد اث 
شد ه اند  د ر سال های 
گذشته با بحران کم 
آبی روبرو بود ه اند  و 

علت اصلی آن عد م 
توجه د ر طراحی 

این پاالیشگاه ها و یا 
طرح های توسعه ای 
آنها به مقوله آب و 

بحران کم آبی د ر ایران 
بود ه است. این د ر 

حالی ست که مشکل 
کم آبی د ر صنایعی که 

د ر نزد یکی آب های 
شور احد اث شد ه اند  
به مراتب بسیار کمتر 

بود ه است
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این برج های خنک کنند ه بعضاً تا 50 د رصد  آب مورد  نیاز پاالیشگاه را د ر 
تباد ل حرارت به خود  اختصاص می د هند  که به صورت تبخیر و یا تخلیه 

از شبکه آب چرخشی خارج می شود .
همچنین استفاد ه انرژی بخار به عنوان نیروی محرکه مولد های تولید  
برق و محرک کمپرسورها و تلمبه ها می تواند  از د و منظر اهمیت د اشته 

باشد .
یکی از این عوامل استفاد ه از مولد های بخاری د ر واحد های تولید  برق 
است که تقریباً همه پاالیشگاه های مرکزی ایران با اینکه گزینه استفاد ه از 
تکنولوژی مولد های گازی مناسب تر بود ه، از مولد های بخاری د ر طراحی 
و احد اث آنها استفاد ه شد ه است که انرژی باالیی جهت خنک کاری این 
تجهیزات مورد  نیاز است و موجب باال رفتن نیاز به تأمین آب د ر برج های 

خنک کنند ه می شود .
عامل د وم استفاد ه از بخار به عنوان محرک کمپرسورها و پمپ ها بود ه 
که ذاتاً د ر این نوع نیروی محرکه 30 د رصد  از بخار مورد  نیاز هد ر رفته 
)متوسط راند مان شبکه های کاند نس برگشتی د ر ایران 70 د رصد  است( 
و همچنین د ر برخی م��وارد  نیز همانند  مولد های بخاری، تباد ل انرژی 
باالیی بر روی برج ه��ای خنک کنند ه جهت خنک کاری این تجهیزات 
تحمی��ل می کند  که حجم آب مصرفی برج های خنک کنند ه را افزایش 

خواهد  د اد .
3- منطقه جغرافیایی: منابع آبی د ر هیچ کجای د نیا به صورت یکنواخت 
توزی��ع نشد ه اند  و عوامل متعد د ی د ر این تقسیم بند ی اهمیت د ارند . از 
طرفی برخی موارد  طراحان واحد  های صنعتی به واسطه استفاد ه از یک 
نوع تکنولوژی خ��اص د ر یک کشور یا منطقه، عیناً از همان تکنولوژی 
برای مناطق جغرافیایی د یگر استفاد ه کرد ه اند  غافل از اینکه میزان آب د ر 
د سترس صنایع د ر کشور صاحب تکنولوژی با میزان آب د ر د سترس د ر 

کشور د یگر کامالً متفاوت است.
برای احد اث یک واحد  صنعتی باید  منطقه جغرافیایی و منابع آبی د ر 
د ست��رس د ر بلند مد ت را مد  نظر ق��رار د اد . به عنوان مثال د ر سال های 
گذشته د ر مناطق مختلفی از ایران جانمایی احد اث پتروشیمی های جد ید  
انجام شد ه است که عمالً این طرح ها با مشکل بی آبی روبرو خواهند  شد  و 

از منظر فنی و مهند سی یا به این موضوع توجه نشد ه 
است یا آسیب های ناش��ی از برد اشت بی رویه آب د ر 
این مناطق به د رستی ارزیابی نشد ه است. شاید  د ر 
نگاه اول این پتروش��یمی ها ایجاد  اش��تغال و تولید  
مناسبی کند  ولی د ر مرحل��ه بهره برد اری به وضوح 
خواهی��م د ید  که این صنایع عمد تاً زیان بیشتری از 
نظر تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی ایجاد  
خواهند  کرد . از طرفی صنایع پایین د ستی آنها نیز 
الزاماً د ر همین مناطق نخواهند  بود  و بیش از میزان 
اشتغال ایجاد  شد ه و عوارض و د رآمد  حاصل از آنها 
که عاید  مناطق مذکور می ش��ود ، موجب نارضایتی 
برای کشاورزان، صنایع پایین د ستی د یگر و ساکنان 
خواهد  ش��د . این د ر حالی ست ک��ه احد اث همین 
صنایع د ر محل مناسب، بسی��اری از این عوارض را 
جبران کرد ه و اصطالحاً اهد اف محیط زیست مبنی 

بر توسعه پاید ار را محقق خواهد  کرد .
ب��ه عنوان نمون��ه، جانمایی این صنای��ع د ر کنار 
آب ه��ای ساحلی خلیج فارس و استفاد ه از پتانسیل 
آبی د ر این منطقه و همچنین پتانسیل های تجاری از 
نظر سهولت حمل مواد  خام اولیه خام، د سترسی به 
بناد ر صاد راتی و همچنین توسعه این مناطق عالوه بر 
د سترسی به منابع آبی فراوان از مزایای این جانمایی 

است.
د ر ای��ن رابطه می توان به وضوح عد م بروز مشکل 
کم آب��ی د ر صنایع پ��ارس جنوب��ی، پاالیشگاه های 
بند رعب��اس و نف��ت ست��اره خلیج ف��ارس و حتی 
پاالیشگاه آباد ان را د ید . البته ذکر این نکته الزم است 
که پاالیشگاه آباد ان با تغییر د ر منابع آبی ش��یرین 
خ��ود  د ر حال حاضر د چار مشکل آب بود ه ولی حل 
این مشکل با توجه به د سترسی به منابع آبی ش��ور 
منطقه که د ر نزد یکی این پاالیشگاه قرار د ارند ، منجر 

به بحران نخواهد  شد  و قابل مد یریت است.

 مصرف آب د ر صنعت نفت ایران:
 با توجه به موارد  ذکر شد ه می توان پاالیشگاه ها را 
به د و د سته کلی تقسیم بند ی کرد  که برای سهولت 
د ر کار، میزان پیچید گی پاالیشگاه ها را یکسان د ر نظر 
می گیریم که علت آن اجرای پروژه های کیفی سازی و 
استفاد ه از تکنولوژی های مشابه از نظر انتقال حرارت 
د ر ای��ن صنایع است. به عل��ت تأثیرپذیری منطقه 
جغرافیای��ی که خود  منجر به انتخاب تکنولوژی نیز 
شد ه است، د سته بند ی پاالیشگاه ها را به موارد  زیر 

محد ود  می کنیم:
 پاالیشگاه های مناطق مرکزی ایران
 پاالیشگاه های مناطق ساحلی ایران

پاالیشگاه ه��ای مناط��ق مرک��زی ایران ش��امل 
پاالیشگاه های تهران، اراک، اصفهان، تبریز، شیراز و 
کرمانشاه است و پاالیشگاه های مناطق ساحلی ایران 
ش��امل پاالیشگاه بند رعباس، ست��اره خلیج فارس، 
الوان و آباد ان هستند . علت استفاد ه از پاالیشگاه غیر 

به طور متوسط د ر 
پاالیشگاه های مناطق 
مرکزی ایران مصرف 
آب شیرین بین 60 تا 

80 لیتر به ازای هر 
بشکه خوراک است. 

عمد ه ترین منابع 
مصرف کنند ه آب 

د ر این پاالیشگاه ها 
به ترتیب برج های 

خنک کنند ه و 
شبکه های تولید  و 
توزیع بخار هستند 
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ساحلی آباد ان د ر این د سته بند ی، بروز مشکل کم آبی د ر این پاالیشگاه و 
طراحی آن براساس آب شیرین است ولی با مشکل شوری آب بهمن شیر 
و ارون��د رود  عم��الً باید  به سمت تغییر محل برد اش��ت آب یا تغییر د ر 

شیرین سازی آب پیش رفت.

 میزان استفاد ه آب شیرین د ر پاالیشگاه ها:
 ب��ه طور متوسط د ر پاالیشگاه های مناطق مرکزی ایران مصرف آب 
ش��یرین بین 60 تا 80 لیتر به ازای هر بشکه خوراک است. عمد ه ترین 
منابع مصرف کنند ه آب د ر این پاالیشگاه ها به ترتیب برج های خنک کنند ه 

و شبکه های تولید  و توزیع بخار هستند .
 ب��ه طور متوسط د ر پاالیشگاه های مناطق مرکزی ایران مصرف آب 
ش��یرین بین 40 تا 50 لیتر به ازای هر بشکه خوراک است. عمد ه ترین 
مناب��ع مصرف کنند ه آب د ر ای��ن پاالیشگاه ها، سیست��م تولید  بخار و 
ش��بکه های آب کارگاهی و آتش نشانی هستن��د  و اختالف حد ود  35 تا 
40 د رصد ی استفاد ه از آب شیرین د ر این د و نوع د سته بند ی، استفاد ه 
از آب ش��ور جهت خنک کاری د ر پاالیشگاه ه��ای ساحلی ایران د ر برابر 

پاالیشگاه های مرکزی ایران است.

 راهکارهای کاهش مصرف آب شیرین د ر پاالشگاه های ایران:
با توجه به جمع بند ی مطالب ارائه شد ه می توان مهمترین راهکارهای 
کاهش مصرف آب د ر صنعت نفت ایران را به موارد  زیر طبقه بند ی کرد :

مد یریت آب د ر صنعت: بهترین گزینه برای مد یریت آب د ر  صنعت نفت، مد یریت چرخش آب و استفاد ه از پساب های 1
صنعت��ی د اخلی یا برون سازمانی است. د ر بسی��اری از موارد  میزان آب 
اتالف ش��د ه د ر صنعت به راحتی بخش قابل توجه��ی از آب خرید اری 
شد ه د ر همان صنعت را پاسخگو بود ه و نیاز آبی مجموعه از طریق ایجاد  

مد یریت آب چرخشی د ر صنعت جبران می شود . 
به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان به عنوان یک شرکت مطرح د ر منطقه 

صنعتی مرکزی ایران د ر سال های گذشته با مشکل کم آبی 
روبرو بود ه است که با انجام پروژه های مد یریت آب توانسته 
است آب مورد  نیاز د ر مجموعه خود  را مد یریت کرد ه و حجم 
زیاد ی از پساب تولید ی د ر این شرکت را به چرخه مصرف 
بازگرد اند . این شرکت د ر سال های گذشته با نصب تجهیزات 
تصفیه و برگشت آب، موفق شد ه است حجم تقریبی 300 
مت��ر مکعب د ر ساعت آب خروج��ی از تصفیه خانه خود  را 
به ش��بکه مصرف بازگرد اند  و د ر پروژه ای که اخیراً نیز اجرا 
کرد ه است موفق شد ه از منابع پساب موجود  د ر منطقه برای 
استف��اد ه د ر صنعت استفاد ه کند . با توج��ه به عقد  قرارد اد  
بلند مد ت د ر ای��ن زمینه، د ر صورت حمایت از این صنعت 
جه��ت مد یری��ت آب، می تواند  از ش��بکه آب های سطحی 
منطقه جد ا شد ه و به صورت کامالً مستقل از طریق آب های 
صنعتی تصفیه شد ه و تصفیه پساب شهری، نیاز آبی خود  

را جبران کند .

انتخاب تکنولـوژی: د ر برخی از صنایع معموالً  مطالعات صورت گرفته د ر سنوات گذش��ته به 2
عن��وان مبنای محاسبات جد ید  د ر نظر گرفته می ش��ود  و 
اصطالحاً تکنولوژی مورد  استفاد ه کپی برد اری از صنایع اجرا 
شد ه د ر گذش��ته است. این د ر حالی ست که منابع آبی د ر 
گذشته و امروز بسیار متفاوت بود ه اند  و الزم است با نگرش 
جد ی��د  به موضوع انتخاب تکنولوژی نگاه ش��ود . مهم ترین 

موارد ی که باید  مد  نظر قرار گیرند  عبارتند  از:
 حجم منابع آبی د ر سال های گذش��ته و امروز متفاوت 
بود ه و الزم است با توجه به حجم مجاز برد اشت آب از منابع 
نزد یک به محل که اصطالحاً نیاز آبی گفته می شود ، اقد ام به 

طراحی واحد های جد ید  کند .

پاالیشگاه آباد ان با 
تغییر د ر منابع آبی 

شیرین خود  د ر حال 
حاضر د چار مشکل 

آب بود ه ولی حل این 
مشکل با توجه به 

د سترسی به منابع 
آبی شور منطقه که د ر 
نزد یکی این پاالیشگاه 

قرار د ارند ، منجر به 
بحران نخواهد  شد  و 

قابل مد یریت است
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 پروژه های احد اث ش��د ه د ر منطقه از سال های گذشته و برنامه های 
احد اث صنایع جد ید  د ر سال های آتی د ر منطقه باید  به صورت کلی مورد  
ارزیابی واقع شود  و حجم آب مورد  نیاز برای این صنایع تخمین زد ه شد ه 
تا با احد اث چند  پروژه، هم افزایی د ر خصوص برد اشت آب از منابع صورت 
نگیرد  و عمالً میزان آب مورد  نیاز با حجم مجاز برد اشت آب، هم خوانی 

الزم را د اشته باشد .
 د ر نهایت باید  محاسبات اقتصاد ی طرح ها با هزینه های جد ید  خرید  
آب از تامین کنند گان آن بازنگری شود . د ر این خصوص الزم است قیمت 
خری��د  آب د ر د رازمد ت با اجرای طرح ه��ای صنعتی با د ر نظر گرفتن 
مصرف آب کمتر، مقایسه شوند . به عنوان مثال برج های خنک کنند ه تر 
د ارای هزین��ه سرمایه گذاری کمتری نسبت ب��ه برج های خنک کنند ه 
هیبرید ی و خشک هستند  ولی د ر د رازمد ت هزینه سرمایه گذاری اولیه، 

با کاهش هزینه های مرتبط با خرید  آب، به راحتی جبران می شوند .
د ر کلیات طرح های صنعتی، د و نوع منبع اصلی تأمین انرژی د ر نظر 
گرفته می شود ، نخست پایه گذاری مجموعه بر اساس تولید  نیروی برق 
از انرژی مولد های گازی و د وم پایه گذاری مجموعه براساس تولید  نیروی 

برق از انرژی مولد  های بخاری.
برای برنامه ریزی براساس تولید  برق از انرژی گاز طبیعی، د و منبع هوا 
و گ��از طبیعی مورد  نیاز است که هر د و خ��وراک این واحد ها، به اند ازه 
کاف��ی د ر همه مناطق ایران قابل د سترس��ی است ولی برای تولید  برق 
از مولد های بخاری نیاز به عامل تولید  بخار که از د یگ های بخار تأمین 
می شود  به عالوه حجم نسبتاً زیاد ی از آب نیز مطرح است که بخشی از 
این آب تبد یل به بخار شد ه نیز اتالف می شود . د ر پاالیشگاه های ایران به 
صورت متوسط راند مان برگشت بخار به شبکه تولید  بخار 70 د رصد  است 

و 30 د رصد  از بخار تولید  شد ه از طرق مختلف تلف می شود .
نکته د یگ��ری نیز د ر این بین وجود  د ارد  ک��ه د ر بخش تباد ل انرژی 
د ر ای��ن واحد ها است. د ر انتهای فرآیند  تولید  برق د ر مولد های بخاری، 
مب��د ل حرارتی جهت تبد یل بخارات انتهایی توربین به مایع وجود  د ارد  

که برای تباد ل ح��رارت خود  از آب خنک کنند ه واحد  های 
برج خنک کنند ه استفاد ه می کند . میزان انرژی تباد ل شد ه 
د ر این بخش بسیار باال بود ه و میزان د مای آب برگشتی به 
برج های خنک کنند ه را باال خواهد  برد  و موجب تبخیر حجم 
باالیی از آب د ر برج های خنک کنند ه تر می شود . لذا استفاد ه 
از مولد های بخاری د ر مناطق مرکزی ایران می تواند  موجب 

افزایش مصرف آب تلف شد ه د ر واحد های صنعتی شود .

 کنترل میزان مصرف:
د ر برخی از واحد های صنعت��ی به واسطه اختالف زیاد  
هزینه های تولید  د ر براب��ر هزینه آب مصرفی و د ر برخی 
م��وارد  به د لیل عد م آگاهی د ر زمینه هزینه های مرتبط با 
تولید  آب های صنعتی، توجهی به میزان سرمایه از د ست 
رفته د ر بخش آب نمی ش��ود . د ر صنایع عمد تاً محصوالت 
اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، حالل ها، مواد  پتروش��یمی و 
... قیمت گذاری مشخصی د ارند  ولیکن محصوالت جانبی 
نظیر انواع آب های صنعتی، بخار و کاند نس برگشتی د ارای 
قیم��ت مشخصی نیست و به ص��ورت مرسوم و تجاری بر 
روی ای��ن قیمت گذاری و بازگشت سرمایه ناش��ی از آنها 

تمرکز نشد ه است.
بد ین منظور پاالیشگاه بند رعباس از سال 1396 اقد ام به 
تهیه مبان��ی قیمت گذاری محصوالت جانبی نظیر آب های 
صنعتی، بخار، کاند نس برگشت��ی و آب های خنک کنند ه 
ک��رد ه است و قال��ب مشخصی جهت ف��روش محصوالت 
یوتیلیتی به ش��رکت های مصرف کنند ه تهیه ش��د ه است. 
همچنین برآورد های اولیه ناش��ی از صرفه جویی د ر مصرف 
آب و بخ��ار را براساس قیمت گذاری آنها گزارش کرد ه تا از 

نظر مالی نتایج اجرای پروژه های مذکور واضح شود . 

برآورد های اولیه ناشی 
از صرفه جویی د ر 

مصرف آب و بخار را 
براساس قیمت گذاری 

آنها گزارش کرد ه 
تا از نظر مالی نتایج 

اجرای پروژه های 
مذکور واضح شود . 
د ر صورت استفاد ه 
از مبنای مشخص 

قیمت گذاری د ر 
محصوالت جانبی 
یاد  شد ه، می توان 

هزینه های مرتبط با 
اتالف آب و بخار و...
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Olegario Llamazares :نویسند ه 
 مترجم: پیروز سیفی

د ر معام��الت بین الملل��ی ک��اال، فروش��ند گان و 
خرید اران د ر کشورهای متفاوتی حضور د ارند . استقرار 
د ر کشورهای متف��اوت، به صورت بالقوه سرد رگمی 
مشه��ود ی را برای آن ها د ر پی خواهد  د اش��ت، زیرا 
بیشتِر قوانین تج��ارت مربوطه به یک کشور خاّص 
است و شیوه های تجارت ملی، ارزش ها و سیاست های 

عمومی آن کشور را منعکس می کنند . 
بنابراین، ذکر برخی از توصیه های عمومی د ر تهیه 
قرارد اد های معام��الت بین المللی به د الیل مختلف 
ضرورت د ارد . د ر وهله نخست، شباهت های بسیاری 
میان چارچ��وِب قوانین قرارد اد های ملی وجود  د ارد . 
برخ��ی از قوانی��ن مل��ی کشورها، همانط��ور که د ر 
قوانین اتحاد یه اروپا اتفاق افتاد ، د ر حال یکی شد ن 
 با قوانی��ن منطقه ای هستند . یک روند  رو به رش��د 
 ب��ه سم��ت استاند ارد س��ازی بین الملل��ی، مانن��د  
 ،)HS( سیست��م یکنواخ��ت ،ISO استاند ارد ه��ای
اینکوترم��ز )Incoterms( و کنوانسیون سازمان ملل 
متح��د  د رباره قرارد اد های بی��ن المللی برای فروش 

کاالها )CISG( وجود  د ارد .
از آنجا که د ر بسیاری از کشورها، شرکت ها آزاد ی 
عمل قابل توجهی د ر عقد  قرارد اد ها د ارند ، شرکت های 
قوی باید  الگوی مناسب��ی از قرارد اد های بین المللِی 
معامالت، مطاب��ق با مشخصات کاال ه��ای خود  د ر 
حوزه های فروش )صاد رات( یا خرید  )وارد ات( د اشته 
باشند . 10 بند ی که به عنوان حد اقل ها باید  د ر یک 
قرارد اد  فروش بین المللی خوب د رج شوند ، د ر زیر به 

صورت خالصه بیان شد ه است:

 محصول
کاالهاِی موضوِع قرارد اد  می  بایست حد اقل به نحوی 
مشخص ش��وند  که بت��وان آن ها را ش��ناسایی کرد . 
طبیعتاً، د قت بیشتر د ر توصیف آن ها، احتمال سوء 
تفاهم را کاهش می د هد . اگر محصول بسیار پیچید ه 
است )برای مثال ماشین آالت(، توضیحات مفصلی را 

می توان د ر ضمیمه قرارد اد  ارائه کرد .

 تعد اد 
د ر بیشتر موارد ، واحد  تعد اد ِ کاال به صورت واقعی 
بیان می شود  )واحد ها، کیلوها و غیره( د ر صورتیکه 
د ر هنگام تهیه ق��رارد اد  د رج واحد  تعد اد  کاال امکان 
ند اشته باش��د ، باید  یک حد ود ِ تعد اد  مشخص شود . 
برخی از صنایع با تلورانس بازرگانی قابل قبول فعالیت 
می کنند . همچنین، اعتب��ارات اسناد ی می توانند  با 
استفاد ه از کلمه »د ر حد ود « تلورانس های مثبت یا 

منفی 10٪ را د ر نظر بگیرند .

 تحویل
تا حد  امک��ان، زمان و مکان تحوی��ل کاال باید  به 
صورت شفاف مشخص شوند . قواعد  Incoterms که 
توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد ه اند  یک 
مرجع عالی هستند  چ��را که د ر سراسر جهان مورد  
استفاد ه بسی��ار قرار می گیرن��د ، وظایف اصلی بین 
فروشند ه و خرید ار و نقطه ای که مسئولیت فروشند ه 
د ر ش��رایط قرارد اد ی کاالها پای��ان می یابد  را نشان 
می د هند . زمانیکه که تحویل کاال د ر سمت فروشند ه 
انجام می شود  و فروشند ه ترتیب حمل اصلی محموله 
را می د هد  - مانند  »کرایه حمل اصلی پرد اخت شد ه« 
- همانطور که د ر بسیاری از اینکوترمزها این موضوع 
اتفاق می افتد  )CIF، DAP و DDP(- نحوه حمل کاال 
باید  مشخص شود ، چرا که زمان و مکان واقعی تحویل 

کاال به خرید ار را تحت تأثیر قرار می د هد .

 قیمت
بسته ب��ه ماهیت محص��ول و می��زان د قت قابل 
استفاد ه د ر تعد اد  و شرایط تحویل، قیمت ممکن است 
به صورت ثابت بیان ش��ود  یا نشود . د ر ش��رایطی که 
قیمت به عوامل د یگر بستگی د ارد ، باید  تمام عوامل 
ذکر ش��د ه و رابطه آن ها با قیمت به وضوح بیان شود  
ت��ا جای ترد ید  باقی نماند . ه��ر ارز قابل استفاد ه نیز 
باید  مشخص شود . غالباً مجزا کرد ن قیمت کاالها و 
خد مات غیرکاالیی ارائه شد ه توسط فروشند ه، مانند  
کرای��ه حمل و بیمه، مفید  خواهد  بود . د و د لیل برای 
ای��ن تفکیک وجود  د ارد . نخست، انج��ام این کارترم 
تحویل انتخاب شد ه )Incoterms( را با مشخص کرد ن 
ش��فاف آنچه د ر قیمت فروش د ر نظر گرفته شد ه یا 
نشد ه، تقویت می کند . د وم، کشورها د ر برخورد  با نحوه 

ارزیابی هزینه های غیرکاالیی متفاوت عمل می کنند .

 شرایط پرد اخت
خرید ار پول کاالهای مشمول قرارد اد  را چطور، ِکی، 
کجا و با چه ارزی پرد اخت می کند ؟ د ر موارد  پرد اخت 
ب��د ون پول، مانند  بیع متقابل، آیا قرارد اد ی جد اگانه 

برای استناد  به آن وجود  د ارد ؟

 انتقال مالکیت
انتق��ال مالکیت باید  د ر ق��رارد اد  فروش مشخص 
شود ، به جز برای حمل با کشتی تحت بارنامه د ریایی 
قابل ف��روش که د ر آن مالکیت و حقوق مالکیت د ر 
سند  حمل اصلی وجود  د ارد . متنی که بیشتر مورد  
استفاد ه قرار می گیرد  به ش��رح زیر است: »فروشند ه 
و خری��د ار توافق می کنند  که پ��س از پرد اخت وجه 
به فروشند ه، مالکیت کاالی مورد  قرارد اد  به خرید ار 

انتقال می یابد «.

 بیمه
اگر از اینکوترمز غیر از CIF یا CIP استفاد ه ش��ود ، 
طرفی��ن باید  خ��ارج از اینکوترم��ز تعیین کنند  که 
 ،CIF یا CIP مسئول تأمین پوشش بیمه کیست. با
فروش��ند ه ملزم به تضمین بیمه است، اما د ر صورت 
عد م کفایت حد اقل پوش��ش، سطح پوشش باید  د ر 

خارج از اینکوترمز تعیین شود .

 الزامات د ولت
قبل از تهیه قرارد اد  باید  سؤاالت زیر پرسید ه شود :

آیا بازرسی قبل از حمل مورد  نیاز است؟
آیا د ولت کش��ور خرید ار الزامات اضاف��ه ای را که 
فروشند ه باید  به صورت رسمی انجام د هد  )مانند  اخذ 

اسناد  گمرکی مقرر( به فروشند ه تحمیل می کند ؟
د ولت کشور فروش��ند ه الزاماتی )مانند  اخذ مجوز 
ص��اد رات( را ب��ه ص��ورت رسمی از خری��د ار طلب 

می کند ؟

 حل اختالف
اگر اختالفی به وجود  آید ، چگونه باید  حل ش��ود ؟ 
د اد رسی به هیچ وجه تنها مسیر نیست و لزوماً بهترین 
مسیر نیز نخواهد  بود . د اوری جایگزین جّذابی است 
که به طرفین اجازه می د هد  تا د ر مورد  نحوه رسید گی 
به پروند ه آن ها، بیشتر مذاکره کنند . جلسات د اوری 
تحت نظارت ی��ک نهاد  د اوری برگزار می ش��ود  که 
مجموع��ه ای از قوانین از پیش تعیین ش��د ه را برای 
حاکمّیت رویه ها ارائه می د هد . یکی از با تجربه ترین ها 
نهاد ها با د سترسی جهانی، د اد گاه د اوری بین المللِی 

ICC )اتاق بازرگانی بین المللی( است.

 قانون قابل اجرا
فروش��ند گان و خرید اران عموماً آزاد ن��د  د ر مورد  
چارچوب قانونی ک��ه د ر م��ورد  قرارد اد های فروش 
بین المللی خود  استفاد ه می ش��ود ، تصمیم بگیرند . 
انتخاب قان��ون می تواند  یک نکته مهم برای مذاکره 
باشد ، زیرا هر یک از طرفین به طور معمول با قانون 
کشور خود  آش��نا هستند  و به موجب این، به سمت 
قوانین ملّی کشور خود  متمایل هستند . همانگونه که 
از نام آن پید اس��ت، سازمان ملل متحد  کنوانسیون 
قرارد اد ه��ای منتس��ب ب��ه خ��ود  را برای پوش��ش 
وضعیت های ذکر ش��د ه د ر فروش بین المللی کاالها 
)CISG( تهی��ه و ارائه کرد ه اس��ت. CISG هنگامی 

که فروش��ند ه و خرید ارِ کاال د ر کشورهایی هسنند  
که کنوانسیون را پذیرفته اند ، به طور خود کار اِعمال 
می ش��ود . اگر طرف های قرارد اد  ترجیح می د هند  از 
قان��ون د یگری استفاد ه کنند ، می توانند  این موضوع 

را د ر قرارد اد ِ فروش مشخص کنند .

10 بند  كلید ی د ر قرارد اد های بین المللی برای فروش كاال
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مد یری��ت ریسک فرایند ی اس��ت که هد ف آن 
کاه��ش آثار زیان آور ی��ک فعالیت از طریق اقد ام 
آگاهانه ب��رای پیش بین��ی ح��واد ث ناخواسته و 
برنامه ریزی ب��رای اجتناب از آن ها است. می توان 
مد یری��ت ریس��ک را فرایند  سنجش ی��ا ارزیابی 
ریسک و سپس ط��رح استراتژی هایی برای اد اره 
ریس��ک د انست. د ر مجموع، استراتژی های به کار 
رفته ش��امل انتقال ریسک ب��ه بخش های د یگر، 
اجتن��اب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک، و 
پذی��رش قسمتی یا تمامی پیامد  های یک ریسک 

خاص هستند . 
د ر ای��ن میان اگر مد یریت ریسک به طور منظم 
برای شناسایی مشکالت احتمالی و یافتن راه حل 
آن ها انج��ام ش��ود ، به راحتی فرایند  ه��ای د یگر 
ازجمله سازمان د هی، برنامه ریزی، بود جه و کنترل 
هزینه را کامل خواهد  کرد . مد یر پروژه ای که د ر 

ای��ن زمینه پیشگام ب��ود ه می تواند  تا حد  زیاد ی 
از وقوع اتفاق��ات غیرمنتظره د ر طول عمر پروژه 
پیش گی��ری کند . امروزه ان��رژی نقش به سزایی 
د ر توسعه انسان��ی، اقتصاد ی و رفاه جوامع د ارد . 
ان��رژی به عنوان یکی از مهم تری��ن عوامل تولید  
و همچنین ب��ه عنوان یک��ی از کاالها و خد مات 
م��ورد  نیاز د ر مص��رف نهایی، از نظ��ر اقتصاد ی 
د ارای اثرات قابل توجهی است. آمار بخش انرژی 

د رحساب های ملی گواه بر این مد عاست. 
ش��ناخت ابزارهای موج��ود  د ر زمینه مد یریت 
ریس��ک د ر صنعت ان��رژی و چگونگ��ی کارکرد  
مؤث��ر آنها می توان��د  به حل مشک��الت مذکور با 
هزینه کمتر کم��ک کند . اساس مد یریت ریسک 
سازمان��ی بر این اص��ل استوار است ک��ه از آنجا 
که وظیفه ذاتی هر سازم��ان ارزش آفرینی برای 
سهام د ارانش است و د ر عین حال هر شرکت د ر 

الزام مد یریت ریسک د ر صنایع انرژی
متغیر بود ن قوانین رقابتی د ر د نیای کسب و کار و انرژی را به عنوان راهبرد  سیاست های کالن د ر بسیاری از کشورها با اهمیت خاصی جلوه د اد ه است. رشد  سریع تکنولوژی، افزایش 
ریسک پذیری و مخاطره د ر بازارهای جهانی و تغییرات روز افزون د ر نیازهای مشتریان، تیم های توسعه محصول جد ید  را با فشارهای روز افزونی مواجه ساخته است. به منظور موفقیت 
د ر شناسایی فرصت ها و تهد ید های موجود  د ر صنایع انرژی، ریسک های موجود  د ر این فرایند  باید  شناسایی و مورد  بررسی قرار گیرند . مد یریت ریسک سازمانی موجب می شود  شرکت 

عالوه بر اینکه د ر مسیر تعیین شد ه حرکت کرد ه و به چشم اند از متصور د ست بیابد ، تغییرات و عد م قطعیتهای حاد ث شد ه نیز پیشبینی گرد د . 

کارشناس تحلیل سیستم ها و بهره وری 
رشکت پاالیش نفت اصفهان

امیر صمیمی
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محیط کسب و کار خود  با عد م قطعیتهای فراوانی رو به رو است، 
مد یر ارش��د  سازمان باید  بتواند  تصمی��م بگیرد ، چه میزان از این 
ع��د م قطعیتها را می تواند  با هد ف د ستیابی به ارزش مورد  انتظار 
برای سهام د اران بپذیرد  و از چه میزان از آنها باید  صرف نظر کند . 
عد م قطعیتهای محیط کسب و کار می تواند  به عنوان یک فرصت 
یا تهد ید  قلمد اد  ش��ود . پس ریسکهای سازمانی نیز نوعاً تهد ید ات 

و فرصت هایی را برای سازمان به همراه خواهند  د اشت. 
فرایند  مد یریت ریسک سازمانی با این هد ف پایهگذاری گرد ید ه 
است که بتواند  ریسکهای ناشی از عد م قطعیت د ر محیط و د رون 
سازمان را ش��ناسائی و به نحو موثری مد یریت کند . تجد ید  نظر، 
اص��الح استاند ارد ه��ای ایمنی، ارتقاء آم��وزش و فرهنگ ایمنی و 
افزایش فرآیند ه��ای کنترل مد یریتی می توان��د  به عنوان بخشی 
از استرات��ژی مد یریت ریس��ک د ر راستای کاه��ش احتمال بروز 

خسارت شود . 
از ط��رف د یگر به د لیل سرمایهگذاری ه��ا د ر صنعت و تغییرات 
محیط د ور و نزد یک که موجب بروز ریسکهایی می شود  و همچنین 
فشاره��ای قوانین و مقررات و رقابت ها اهمیت پاسخگویی مد یران 
را د ر ارتب��اط با ریس��ک بیشتر کرد ه اس��ت. بنابراین به کارگیری 
استرات��ژی مد یریت ریسک کارا د ر صنع��ت اهمیت بسیاری د ارد . 
بهره گی��ری از استراتژی های مد یریت ریسک ب��ه عنوان فرآیند ی 
قابل اطمینان می تواند  بهترین بازد ه را د ر صنعت به د نبال د اش��ته 

باشد .

 اثربخشی مد یریت ریسک سازمانی به تکرار آن است
مد یری��ت ریسک سازمان��ی می تواند  یک پروژه یا یک 
فرایند  د ر سازمان به ش��مار آید . تحقیقات مید انی از سازمان های 
پیش��رو نشان می د هد  مواج��ه با مد یریت ریسک ب��ه عنوان یک 
فراین��د  مستمر د ر سازمان و انج��ام پرتوان تر آن د ر مقاطع زمانی 
کوت��اه مد ت، اثربخشی آن را به ش��د ت افزای��ش خواهد  د اد . زیرا 
د وره ه��ای انجام مد یریت ریسک سازمان��ی موجب تجمیع د انش 
و تجرب��ه کسب ش��د ه هر د وره د ر د وره بعد  می گرد د  و ش��اخص 
اثربخش��ی آن را افزایش می د هد . نتای��ج پژوهش های اخیر نشان 
می د ه��د  که اثربخشی مد یریت ریسک د ر اثر تکرار آن به ش��د ت 
افزایش می یابد  به گونه ای که شاخص اثر بخشی د ر تکرارهای سه 
بار و بیشتر د ر سال 92د رصد  و شاخص بی اثر بود ن د ر اثر انجام 
آن تنها یک بار د ر سال 56د رصد  و تجربه یک باره آن د ر سازمان 

حد ود  89د رصد  گزارش گرد ید ه است. 
مد یری��ت اثربخ��ش ریس��ک سازمان��ی نیازمند  فراه��م کرد ن 
قابلیت های جد ید  د ر سازمان است، به طور مشخص شرکت ها باید  
فراتر از مرزهای سنتی ساختار سازمانی خود  به محیط بنگرند ، این 
به این معنی است که د ر این زمان باید  وزن بیشتری به تحلیل ها 
و اطالع��ات محیط��ی نسبت به د اخلی د اد ه ش��ود . همچنین این 
معن��ی را می د هد  که باید  مکانیزم یاد گیری از بینش های د رون و 
بی��رون سازمانی را افزای��ش و صنعت را افزایش د اد . تا با اطالعات 
غنی تری تصمیمگیری شود  و رویکرد ها با اطمینان بیشتری اجرا 
گ��رد د . مد یریت اثربخ��ش ریسکهای استراتژی��ک، بسیار فراتر از 
آنکه از ش��کست ش��رکت ها د ر د ستیابی به اهد اف استراتژیکشان 
جلوگیری کند ، فرصت های آتِی منفعت زای محیطی را که ناش��ی 
از عد م قطعیتها و د گرگونی های بازار )Volatility( است را برایشان 
آشکار می کند . مد یریت ریسک سازمانی، قابلیت های رقابتی بنگاه 

را افزایش د اد ه و محرکی برای خالقیت و نوآوری 
سازمان��ی اس��ت. این ه��ا همه د الیل��ی است که 
استقبال مد یران شرکت های موفق از جاری سازی 
فراین��د  مد یریت ریس��ک استراتژیک را به همراه 
د اش��ته اس��ت. بنابراین مفه��وم مد یریت ریسک 
سازمانی بر تمرکز بر شناخت د الیل شکست یک 
استراتژی مشخص خالصه نمی ش��ود  بلکه روشی 

برای تضمین اثربخشی سازمانی است.
ام��روزه سازمانه��ای بیشت��ری را می یابیم که 
به ص��ورت متمرکز و یکپارچ��ه مد یریت ریسک 
سازمانی را د ر چرخ��ه مد یریت استراتژیک خود  
نهاد ین��ه کرد ه اند  و به نظ��ر می رسد  تالش های 
آنها د ر این زمینه به بازد هی هم رسید ه است. بر 
مبنای تحقیق گروه د یلویت، 61 د رصد  از مد یران 
سازمانها اکنون باور د ارند  که حد اقل فاید ه فرایند  
مد یریت ریسک سازمان��ی آنها د ر آن بود ه است 
ک��ه از د ستیابی به اه��د اف استراتژیک اطمینان 
بیشت��ری حاصل کنن��د ، اما بیشتری��ن فاید ه از 
مد یری��ت ریسک د ر ح��وزه محافظت از ارزش ها 
و قابلیته��ای موجود  بود ه اس��ت و نه بهره گیری 
از فرصت ه��ای جد ید . بر مبن��ای تحقیقات انجام 
ش��د ه، ریسک اش��تهار )Reputation( مهم ترین 
ح��وزه ریسک استراتژیک است. امروزه تکنولوژی 
نی��ز به عن��وان یک��ی از حوزه های مه��م ریسک 
استراتژیک به شمار می رود  به گونه ای که بیش از 
53 د رصد  سازمان ها عنوان کرد ه اند  محرک های 
تکنول��وژی و گسیخته گی های آن می تواند ، مد ل 

کسب و کار جاری آنها را تهد ید  کند . 
ش��رکت هایی که به ص��ورت مؤث��ر ریسکهای 
استراتژی��ک را مد یریت نمی کنن��د  و د ر د رونی 
س��ازی قابلیته��ای محیط��ی ناتوانن��د ، قربانیان 
احتمال��ی آیند ه��ای خواهن��د  ب��ود  ک��ه توسط 

رقبایشان شکل د هی می شوند . 
ش��یوه سنتی مد یری��ت ریسک عمد ت��اً بر پایه 
تحلی��ل ش��اخص های پیش��رو مال��ی و تمرکز بر 
تغییرات قانون گذاری پایه گذاری ش��د ه بود ، البته 
توجه به این موارد  هنوز هم وجود  د ارد  و مهم است 
اما توج��ه صرف به ریسک های مالی بیشتر مربوط 
ب��ه گذش��ته و واکنشی است. یک نظ��ام مد یریت 
ریس��ک کارامد  بیشتر ب��ر ریسکهایی ک��ه د ر اثر 
گسیختگی ه��ای بازار کسب و کار به وجود  می آید  
و معط��وف به آیند ه است تمرک��ز د ارد ، تا سازمان 
همزمان با پیشرو بود ن د ر رقابت، د ر عرصه مواجهه 
با ریسکهای کسب و کار نیز پیشرو باشد .  ریسکهای 
استراتژیک، ریسکهایی هستند  که بیشترین تأثیر را 
ب��ر روی تصمیم استراتژیک سازمان د ارند  و یا د ر اثر 
آن تصمیمات ایجاد  شد ه اند . بنابراین نسبت به د یگر 
گونه های ریسک، بسیار عمیق و گسترد ه تر بر عملکرد  

فعلی و آتی سازمان تأثیر می گذارند .

مد یر ارشد  سازمان 
باید  بتواند  تصمیم 
بگیرد ، چه میزان 

از این عد م قطعیتها 
را می تواند  با هد ف 
د ستیابی به ارزش 

مورد  انتظار برای 
سهام د اران بپذیرد  

و از چه میزان از 
آنها باید  صرف نظر 

کند . عد م قطعیتهای 
محیط کسب و کار 
می تواند  به عنوان 

یک فرصت یا تهد ید  
قلمد اد  شود . پس 
ریسکهای سازمانی 
نیز نوعاً تهد ید ات و 
فرصت هایی را برای 

سازمان به همراه 
خواهند  د اشت

19نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



ش
اخبار پاالی

نشست انجمن صنعت پاالیش نفت و انجمن قیر ایران
جلسه هماهنگی انجمن صنعت پاالیش نفت و انجمن قیر ایران د وش��نبه 29 

ارد یبهشت ماه د ر د فتر انجمن صنعت پاالیش نفت تشکیل شد .
د ر این جلسه که با حضور رئیس و اعضای هیئت مد یره انجمن قیر و د بیرکل و 
اعضای کارگروه فرآورد ه های نفتی انجمن صنعت پاالیش نفت تشکیل شد ، ناصر 
عاشوری د بیر کل انجمن صنعت پاالیش نفت د ر مورد  لزوم همکاری انجمن های 
تخصص��ی و رعایت حقوق تولید کنند گ��ان و مصرف کنند گ��ان و تقویت بخش 

خصوصی نکاتی را مطرح کرد .
همچنین موضوعات مشترک فی مابین از قبی��ل ثبات د ر قیمت گذاری وکیوم 
باتوم، تعیین قیمت فرآورد ه های صاد راتی و فروش وکیوم باتوم به روش پریمیوم 
مورد  بحث و تباد ل نظر قرار گرفت و مقرر شد  جلسات مشترک به صورت د وره ای 

برگزار شود .

عاشوری: بازنگری وزارت نفت د ر تعیین نرخ جد ید  خوراک برای جلوگیری از زیان پاالیشگاه ها

د بی��ر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالی��ش نفت گفت: فرورد ین 99 
پاالیشگاه های کشور با زیان مواجه شد ند  و د ر این زمینه برای جلوگیری از تد اوم 
آن از وزارت نف��ت د رخواست کرد یم سیاستگذاری جد ی��د ی برای تعیین نرخ 

خوراک اعمال کند  تا پاالیشگاه ها سرپا بمانند .
ناصرعاش��وری د ر گفتگ��و با »سهام ان��رژی« د ر زمینه وضعی��ت حال حاضر 
پاالیشگاه های کشور به د لیل کاهش قیمت نفت و کاهش د رآمد  ناشی از فروش 
فرآورد ه، گفت: پاالیشگاه ها د ر حال حاضر از وضعیت خوبی برخورد ار نیستند  و ما 
طی نامه ای از وزیر نفت د رخواست کرد یم نرخ جد ید ی برای خوراک پاالیشگاه ها 

تعیین کنند  تا از زیان بیش از اند ازه این مجموعه ها جلوگیری شود .
وی ب��ا بیان این مطلب که بیشترپاالیشگاههای کشور خصوصی بود ه و د ارای 
سهام د ارعمد ه هستند ، اظهار د اشت: قیمت خوراکی که وزارت نفت به پاالیشگاه 

ارائ��ه می کند  5 د رصد  پایین ت��ر از فوب است و ما د ر نامه خود  پیشنهاد  قیمت 
مشخص��ی را ارائه ند اد یم و تنها د رخواست کرد یم بر مبنای ضوابط و چارچوب 

مشخص تعیین قیمت کنند  تا از این مجموعه ها حمایت شود .
وی ب��ا تاکید  بر اینکه پاالیشگاه ها تأمین کنند ه سوخت کشور بود ه و نیازمند  
حمایت هستند ، گفت: نکته حائز اهمیت د ر زمینه زیان پاالیشگاه ها به کاهش 
د رآمد  ناش��ی از فروش فرآورد ه د ر د اخ��ل و کاهش میزان صاد رات برمی گرد د . 
قباًل محصوالت این مجموعه ها اعم از لوب کات،VB و حاللها به کشورهای د یگر 
صاد ر می شد  اما د ر حال حاضر این موضوع به د لیل بیماری کرونا و ... به شد ت 

کاهش یافته است د ر نتیجه منابع این مجموعه ها نیز کم شد ه است.
وی د ر اد ام��ه ب��ه افزای��ش هزینه های ش��رکت د ر کنار کاه��ش د رآمد  این 
مجموعه ه��ای پاالیشی کشور، گفت: هزینه جاری پاالیشگاه ها باالست از طرفی 
ه��م پاالیشگاه ها تکالیفی به عنوان کیفی سازی محصوالت از طرف د ولت د ارند  
ک��ه باید  این موضوعات را پی��ش ببرند  که البته برخ��ی از پاالیشگاه ها مراحل 
کیفی س��ازی را سپری کرد ن��د  و برخی د ر حال انجام آن هستند . همچنین این 
مجموعه ها طرح های توسعه ای هم د ر برنامه ریزی خود  د ارند  که این اقد امات باید  
تأمین اعتبار شود  و معموالً منابع آنها از محل فروش فرآورد ه تأمین می شود  که 
متاسفانه د ر حال حاضر د رآمد  ناش��ی از فروش فرآورد ه هم با مشکالتی همراه 

است.
وی با اش��اره به فروش ف��رآورد ه د ر د اخل بر مبنای قیمت گذاری های جد ید  
گفت: محصوالت پاالیشگاه ها د ر د اخل عرضه می ش��ود  اما برای پاالیشگاه ها به 
صرفه نیست. مثاًل آخرین قیمتی که برای محصوالت بر مبنای قیمت نفت، د الر 
و قیمت پلتس تعیین کرد یم مجبور شد یم 28 د رصد  کاهش قیمت فرآورد ه ها 
د اش��ته باشیم. زیرا قیمت گذاری فرآورد ه ها بر مبنای چارچوبی صورت می گیرد  
و نرخ فرآورد ه بر مبنای این چارچوب کشف قیمت شد ه و د ر بورس کاال عرضه 

می شود .
عاشوری د ر زمینه قیمت گذاری فرآورد ه د ر این روزها با توجه به کاهش قیمت 
نفت نیز گفت: با توجه به قیمت نفت 20 د الر که البته مقد اری کمتر و یا بیشتر، 
نرخ جد ید ی به د لیل وحد ت رویه برای قیمت فرآورد ه پاالیشگاه ها تعیین کرد یم 
و این نرخ ها براساس قانون به صورت ماهانه تعیین می شود  و اگر د ر قیمت نفت، 
د الر و د یگر فاکتورتعیین قیمت، 5 د رصد  افزایش و یا کاهش د ر طول ماه د اشته 
باشیم مجبور می ش��ویم نیمه ماه نیز نرخ جد ید ی به د لیل منافع تولید  کنند ه 

تعیین می کنیم اما نرخ فرآورد ه ها معموالً به صورت ماهانه تعیین می شود .

2۰نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



ش
الی

ر پا
خبا

ا

پیام تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات 
د بیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به مناسبت 27 ارد یبهشت 
ماه روز روابط عمومی و ارتباطات به فعالین عرصه رسانه و ارتباطات تبریک گفت.

متن پیام ناصر عاش��وري به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی بد ین شرح 
است: بسمه تعالی، بد ون شک ارتباطات یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه د ر 
هر کشور محسوب می شود  که بد ون آن، توسعه امری محال و د ست نیافتنی تلقی 
خواهد  شد . 27 ارد یبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است تا 
به نقش و اهمیت جایگاه ارتباطات و روابط عمومي پرد اخته و مسئولین امر د ر این 
زمین��ه عالوه بر ارج نهاد ن به زحمات فعالین عرصه ارتباطات و روابط عمومی ها، 

راه های توسعه ارتباطات را برنامه ریزی و پیگیری کنند .
 قشری زحمت کش که تالش د ارند  تا مرد م به راحتی د ر جریان اخبار و عملکرد  

د ستگاه ها و سازمان ها قرار گرفته و د ر برابر نظرات، پیشنهاد ات و نقد  افکار عمومی 
پاسخگو باش��د  و از سوی د یگر با انعکاس به موقع مسائل، مشکالت، کاستی ها و 
نیازهای مخاطبین، مسئولین و مد یران را د ر اتخاذ تصمیمات صحیح و راه گشا و 
حل مشکالت جامعه یاری کند ، که نتیجه آن اقناع افکار عمومی، بهبود  و ارتقای 
سطح خد مات رسانی به مرد م و افزایش مشارکت عمومی و نشاط و امید  د ر جامعه 
را به همراه خواهد  د اش��ت. لذا برخود  وظیفه د انستم ضمن ارج نهاد ن به زحمات 
تمامی فعالین عرصه ارتباطات و روابط عمومی، این روز را به همه عزیزان فعال د ر 
عرصه ارتباطات بویژه خبرنگاران زحمتکش، خبرگزاری ها، روزنامه نگاران سراسری 
و محلی، سایت های خبری کشوری و استانی تبریک عرض کنم. توفیق روزافزون 

تمامی خد متگزاران صد یق به اسالم و مسلمین را از خد اوند  منان مسئلت د ارم.

بازد ید  مد یر کل امور مالیاتی استان و شهرد ار اصفهان از پاالیشگاه اصفهان

مد یر کل امور مالیاتی استان و شهرد ار اصفهان ضمن د ید ار با مد یرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از واحد های عملیاتی و پروژه های د ر د ست اجرای این شرکت 

بازد ید  کرد ند .
مد یر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
د ر کنار پاالیش روزانه حد ود  370 هزار بشکه نفت خام و تولید  فرآورد ه های نفتی، 
خوراک صنایع پایین د ستی همچون شرکت های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی 
اراک، نفت سپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع ش��یمیایی ایران را تأمین می کند ، 
گف��ت: پاالیشگاه توجه به محیط زیست را د ر اولوی��ت برنامه های خود  قرار د اد ه و 
پروژه های کالن زیست محیطی فراوانی اجرا کرد ه و یا د ر د ست اجرا د ارد . همچنین 
د ر حالی که استان��د ارد  فضای سبز برای پاالیشگاه ها 20 د رصد  مساحت کل آنها 
تعیین ش��د ه، 114/5 هکتار از 340 هکتار وسعت خود  را به فضای سبز اختصاص 

د اد ه که این میزان، 36 د رصد  فضای پاالیشگاه است.
مرتضی ابراهیمی بنزین تولید ی پاالیشگاه اصفهان را حد ود  12 میلیون لیتر اعالم 
کرد  و اظهار د اش��ت: تمام بنزین تولید ی، یورو 5 است. همچنین این ش��رکت 22 
میلیون لیتر گازوئیل د ر روز تولید  می کند  که د ر حال حاضر حد ود  2 میلیون لیتر 
آن با استاند ارد  یورو تولید  می شود  و به واحد  اتوبوسرانی اصفهان ارائه می گرد د . این 
ش��رکت اواخر سال جاری با راه اند ازی واحد  تصفیه گازوئیل، استاند ارد  تمامی این 

محصول را یورو 5 خواهد  کرد .
ابراهیم��ی د ر بخ��ش د یگری از سخنان خود  به تعهد ات این ش��رکت د ر جهت 
مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد  و گفت: پاالیشگاه اصفهان برای مبارزه با ویروس 
کرونا، طی برنامه ریزی های منظم، تا کنون 9 میلیارد  تومان د ر جهت مقابله با کرونا 

به شهرد اری اصفهان و د انشگاه علوم پزشکی اصفهان کمک کرد ه است. همچنین د ر 
کنار تعبیه پد ها و ظروف ضد  عفونی کنند ه د ر ورود ی شرکت و نصب نگهد ارند ه و 
 ،N95 تهیه هند راب د ر کلیه ساختمان های آن، بسته های بهد اشتی )شامل ماسک
د ستکش التکس، ژل ضد عفونی کنند ه د ست، محلول نیم لیتری ضد عفونی کنند ه و 
افشانک اسپری( تهیه کرد ه و به مراکز بهد اشتی ارسال کرد ه است؛ ضمن اینکه این 
شرکت ماد ه ضد عفونی کنند ه تولید  و بصورت رایگان د ر اختیار اد ارات، سازمان ها 
و شرکت های متقاضی د ر سطح استان اصفهان توزیع می کند  که تا به حال حد ود  
150 هزار لیتر بود ه است و همچنان نیز اد امه د ارد . اجرای الزامات طرح فاصله گذاری 
اجتماعی مطابق با پروتکل های بهد اشتی از ابتد ای ورود  به شرکت و برچسب گذاری 
ک��ف سالن های کارت زنی، اند ازه گیری د م��ای بد ن همکاران نوبت کار و و روز کار 
و رانند گ��ان سرویس های ای��اب و ذهاب با د ستگاه تب سنج غیر تماسی )ترمومتر 
پزشکی( و همچنین کلیه مراجعان به پاالیشگاه، تعطیلی رستوران ها و تمام اماکن 
فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ... د ر پاالیشگاه و شهرک شهید  محمد  منتظری و به 
کارگیری د رصد  کمتری از کارکنان د ر این روزها، از برنامه های د یگر پاالیشگاه برای 

مقابله با ویروس کرونا بود ه است.
وی بخش د یگری از فعالیتهای این ش��رکت را برشمرد : نصب پوستر شستشوی 
صحیح د ست ها، تهیه و چاپ بروش��ور آموزشی برای مقابله با بیماری کووید -19 
و ارس��ال برای همک��اران و خانواد ه های ایشان و همچنین برای سازمان ها و اد ارات 
مختلف استان، ضد عفونی کرد ن مستم��ر روزانه تمام مکان ها و فضاهای عمومی 
شامل سطوح و تجهیزات محیط های کاری )اد اری، مناطق عملیاتی، ساختمان های 
تعمیرات��ی(، آبد ارخانه ها، سرویس های ایاب و ذهاب، ارائه پیام آموزش��ی د ر قالب 

پیامک، فیلم، بنر، استند ، تراکت های آموزشی و....
مد یرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اظهار امید واری به قطع زنجیره سرایت 
این ویروس با توجه به پروتکل های بهد اش��تی تاکید  کرد : به طور حتم با همراهی 
و همد لی هموطنان از این بحران، عبور خواهیم کرد . مد یر کل امور مالیاتی استان 
نیز از اقد امات پاالیشگاه اصفهان تقد یر کرد ه و اظهار د اش��ت: این ش��رکت معظم 
صنعتی یکی از بهترین مود یان مالیاتی محسوب می شود  و خوشبختانه همیشه با 
پرد اخت های به موقع بسیار کمک رسان بود ه است. شهرد ار اصفهان نیز طی سخنانی 
ضم��ن ارج نهاد ن فعالیتهای پاالیشگاه د ر راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی 
گزارشی از اقد امات شهرد اری اصفهان د ر جهت آباد انی، رفاه وآرامش مرد م اصفهان 
وایجاد  بسترهای مناسب توسعه ای د ر سطح منطقه به عنوان مولفه های ایجاد  شهری 
زیبا ومد رن ارائه کرد  و اظهار امید واری کرد  با همکاری سازمان ها و مرد م، پروژه های 

شهرد اری اصفهان د ر سال 99 به بهره برد اری کامل برسد .
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پروژه شبیه سازی اختالط د ر تانك محصوالت بنزین و د یزل پاالیشگاه اصفهان با جت میكسینگ
هد ف از انجام پروژه ش��بیه سازی اخت��الط د ر تانک محصوالت بنزین و د یزل 
پاالیشگاه اصفهان با جت میکسینگ، ش��بیه سازی اخت��الط سیاالت د ر مخازن 
فراورد ه های بنزین و گازوییل با تکنیک جت میکسینگ است که برای اولین بار د ر 
پاالیشگاه اصفهان اجرا می شود . یکنواخت سازی مواد  د اخل مخازن یا اختالط کامل 
چند  سیال د ر تانک، جلوگی��ری از رسوب گذاری، عد م تشکیل الیه های مختلف 
د مایی از مزایای این روش است. شرکت پاالیش نفت اصفهان شبیه سازی اختالط 
د ر تانک محصوالت بنزین و د یزل را به وسیله جت میکسینگ و با بهره مند ی از 

نرم افزار ANSYS CFD انجام می د هد .
رئیس پژوهش وفناوری ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان با اعالم این خبر، عد م 
وجود  قطعه متحرک، هزینه سرمایه گذاری پایین نسبت به میکسر، مصرف انرژی 
کمتر، اختالط کامل د ر تانک و عد م وجود  منطقه مرد ه را محاسن این تکنولوژی 

د انست.
محسن مراد مند  د ر این زمینه گفت: امروزه با توجه به توسعه  نرم افزارهای حل 
عد د ی و شبیه سازی سیاالت مانند  ANSYS FLUENT، نگرشی جد ید  د ر ارتباط 
با شبیه سازی به وجود  آمد ه و باعث پیش بینی رفتار سیاالت به صورت د قیق شد ه 
است و بنابراین نیازی به انجام گزینه های مختلف و مشاهد ه نتایج د ر واحد  نیست 
و می توان د ر زمان بسیار کوتاه تر و با هزینه بسیار کمتری نتیجه عملیات را پیش 

بینی کرد .
وی افزود : نازل های اختالط جتی سیاالت، یکی از تکنولوژی های جد ید  اختالط 
است که می تواند  برای سیستم های پیوسته و ناپیوسته استفاد ه شود . این نازل ها به 
عنوان جایگزین کامل همزن های مکانیکی استفاد ه می شود  و د ر بسیاری از موارد  

موجب نتایج اختالط بهتری می شود .
مراد من��د  همچنین مزایای این تکنولوژی را برش��مرد  و اظهار د اش��ت: مخلوط 
کننده های جتي چندین مزیت نسبت به همزن های مکانیکي دارن��د . د��ر اختالط 
جتِيیمخزن، هیچ ش��یء متحرکي د��اخل مخزن نیست و ساختاری ساده دارد . 

مخلوط کننده جت��ی تنها تکیه به جریان سیال د ر ورود ی مخزن، تعد اد ی نازل و 
مق��د اری کار لوله کشي نیاز دارد، بنابراین هزینه ساخت، نگهداري و عملیات پایین 
و نصب آن ساده است. از نظر هزینه نیز براي مایعات دارای ویسکوزیته پایین تر از 
1000cP و همچنی��ن براي تانک های ذخیره بزرگ بهتر است، کارایی و اختالط 

سریع از دیگر مشخصه های این نازل ها است.
وی د ر توضیح بیشتر نحوه استفاد ه از این تکنولوژی اد امه د اد : جریان محرکه )از 
طریق لوله اصلی هد ر وارد  نازل می شود ( و جریان مکش )از طریق ایجاد  خأل د ر 
اطراف منطقه ورود  سیال محرکه ایجاد  می شود ( د ر قسمت اختالط نازل مخلوط 
می شود  که این کار باعث به وجود  آمد ن یک جریان تند  سیال یکنواخت، می گرد د  
و د ر اثر ورود  این جریان ها به تانک سیال د اخل آن به طور مرتب چرخش د اشته 

و باعث یک د ستی مخزن می شود . 
این پ��روژه به همت اد اره مهند سی پاالی��ش و اد اره مخازن پاالیشگاه و توسط 

شرکت آتی اند یشان بصیر اجرا می شود .

حضور موفق ستاره خلیج فارس د ر بازار بهاری بورس انرژی

مد یرعامل ش��رکت نفت ستاره خلی��ج فارس از 6 
عرضه بورسی و انعقاد  17 قرارد اد  فروش فرآورد ه د ر 

فرورد ین سال جاری خبر د اد .

»محمد عل��ی د اد ور« د ر تشریح این خبر گفت: د ر 
فرورد ی��ن ماه امسال 6 عرضه موفق د ر بورس انرژی 
د اش��ته ایم که د ر پی آن 17 قرارد اد  بورسی به امضا 

رسید ه است.
وی تصریح کرد : مجموع تناژ تحویلی د ر پی این 17 
ق��رارد اد  605 هزار تن فرآورد ه بود  که این فرآورد ه ها 
شامل هوی اند ، نفتای سبک و نفتای میانی می شد ند .
وی اد امه  د اد : عرضه ی نفتای سبک با قیمت 45- 
د الر عرض��ه ای موفق و رک��ورد ی تاریخی د ر بورس 
انرژی کشور به حساب می آید  که د ر ماه اخیر شرکت 

نفت ستاره خلیج فارس موفق به ثبت آن شد .
د اد ور بیان د اش��ت: د ر حرکت��ی مبد عانه از سوی 
ش��رکت نفت ستاره خلیج ف��ارس بسته ای سوختی 
شامل نفتای سبک، نفتای میانی و برش سنگین تهیه 
و د ر بورس عرضه شد  که امید واریم این نوع عرضه د ر 

آیند ه نیز اد امه د اشته باشد .
وی د ر پایان ضمن اشاره به نام گذاری سال جاری 
و تد بیر هوشمند انه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد  
»جه��ش تولید « د ر صنعت کش��ور گفت: علی رغم 
ایجاد  شرایط ویژه به تبع شیوع ویروس کرونا از تمام 
ظرفیت ها برای ایجاد  جهش د ر تولید  استفاد ه خواهیم 

کرد .
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کمک ۹ میلیارد  تومانی شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر مقابله با کرونا

سخنگوی شرکت پاالیش نفت اصفهان از اعطای 
کمک مالی 9 میلیارد  تومانی این شرکت برای مقابله 

با ویروس کرونا خبر د اد .
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان د ر راستای اجرای 
مسئولیت ه��ای اجتماعی و برای مب��ارزه با ویروس 
کرون��ا، ط��ی برنامه ریزی های منظ��م، فعالیت های 
مختلفی انجام د اد ه است که به صورت گزید ه به آنها 

اشاره می شود :
-کم��ک مالی 9 میلیارد  تومانی د ر جهت مقابله با 
کرونا، شهرد اری اصفهان )6 میلیارد  تومان( و د انشگاه 

علوم پزشکی اصفهان )3 میلیارد  تومان(.
-تولی��د  و توزی��ع ح��د ود  120 ه��زار لیت��ر ماد ه 
ضد عفونی کنند ه برای سازمان ه��ا واد ارات متقاضی 

اصفهان
–تهیه بسته های بهد اش��تی اع��م از ماسک، ژل و 
اسپری ضد عفونی کنند ه و توزیع د ر بین همکاران و 
همچنین اهد ا اقالم بهد اش��تی به بیمارستان شفای 
کلیشاد  به میزان: بسته های بهد اشتی )شامل ماسک 
N95، د ستکش التکس، ژل ضد عفونی کنند ه د ست، 
محلول نیم لیتری ضد عفونی کنند ه و افشانک اسپری 
120 بست��ه ماسک N۹۵، د ستک��ش التکس 100 

جفت
-تعبی��ه پد ه��ا و ظروف ض��د  عفونی کنن��د ه د ر 
گیت ه��ای ورود ی به ش��رکت جهت ض��د  عفونی 

کفش های کارکنان
-نصب نگهد ارند ه و تهیه هند راب د ر 120 محل از 

ساختمان های شرکت

- اجرای الزامات طرح فاصله گذاری اجتماعی مطابق 
با پروتکل های بهد اش��تی از ابتد ای ورود  به شرکت و 
برچسب گذاری کف سالن های کارت زنی به منظور 

جلوگیری از تجمع و رعایت فاصله گذاری اجتماعی
-تهیه تلمبه ضد عفونی برقی برای گند زد ایی اقالم 
ورود ی به رستوران ش��هرک قب��ل از ورود  به انبار یا 

سرد خانه
- اند ازه گیری د مای بد ن همکاران نوبت کار و روز 
کار و رانند گان سرویس های ایاب و ذهاب با د ستگاه 
تب سنج غیر تماسی )ترمومتر پزشکی( و همچنین 
کلی��ه مراجعان به پاالیشگاه. د ر این راستا با استفاد ه 
از د ستگ��اه د ماسن��ج غیر تماس��ی، توسط پرسنل 
تعیین شد ه د ر اد ارات حراست بهد اشت کار/صنعتی، 
ایمنی و آتش نشانی د ر روز کار و شیفت عصر و شب، 
د رج��ه حرارت بد ن کلیه کارکن��ان د ر زمان ورود  به 
شرکت اند ازه گیری می شود  و افراد ی که د مای بد ن 
آن ها باالت��ر از 37/5 د رجه سانتیگراد  باش��د ، طبق 
پروتکل تعریف ش��د ه به کانکس مستق��ر د ر ابتد ای 
پاالیشگاه منتقل می شود . پس از تأیید  پزشکیار مبنی 
ب��ر عالمت د ار بود ن فرد  )تب و ل��رز، سرفه، آبریزش 
بینی، تنگی نفس( به منظور بررسی بیشتر به مرکز 
سالم��ت کار انتقال می یابد  و به صالحد ید  پزش��ک 
مرکز سالمت کار، اقد امات الزم ازجمله استراحت د ر 

منزل یا انتقال به بیمارستان انجام می شود .
- تعطیلی رستوران و تمام اماکن فرهنگی، ورزشی 
و تفریحی و ... د ر پاالیشگاه و ش��هرک شهید  محمد  

منتظری

تعطیلی کلیه نفرات روزکار د ر تاریخ های 9 تا 11 
فرورد ین ماه و اد امه برنامه به کارگیری 35 د رصد  از 

کارکنان روزکار از تاریخ 99/1/16 تا 99/1/20
- نصب پوستر شستشوی صحیح د ست ها د ر کلیه 

سرویس های بهد اشتی، آبد ارخانه ها و رستوران
-آم��وزش به پرسنل رستوران د رباره نحوه صحیح 
بسته بن��د ی غذا، جلوگیری از ازد حام د ر زمان توزیع 

غذا د ر رستوران شرکت و باشگاه شهرک
-تهیه و چاپ بروشور آموزشی برای مقابله با بیماری 
کووی��د -19 و ارسال برای همک��اران و خانواد ه های 
محترمشان و همچنی��ن برای سازمان ه��ا و اد ارات 

مختلف استان
شایان ذکر است این شرکت همچنین با ضد عفونی 
ک��رد ن مستم��ر روزانه تم��ام مکان ه��ا و فضاهای 
عمومی شامل سطوح و تجهیزات محیط های کاری 
)اد اری، مناطق عملیاتی، ساختمان های تعمیراتی(، 
آبد ارخانه ه��ا، سرویس های ایاب و ذه��اب و ... تمام 
تالش خود  را برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا 
انجام می د هد  و م��واد  ضد عفونی کنند ه به همکاران 
متقاضی ارائ��ه می گرد د . ب��رای کارکنان تنظیفات، 
آبد ارخانه و آش��پزخانه نیز د وره های آموزشی )مانند  
بهد اش��ت ف��رد ی و...( برگزار گرد ید ه اس��ت. این د ر 
حالی است که برای د یگر کارکنان پیام آموزشی د ر 
قالب پیامک، فیلم، بنر، استند ، تراکت های آموزشی، 
تهیه می گرد د  و ضمن نصب د ر سطح پاالیشگاه، به 
کارپوشه تمام کارکنان از طریق سیستم اتوماسیون 

اد اری ارسال می شود .
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اعتماد  به نیروی جوان د ر ابرپاالیشگاه جهان بار د یگر به ثمر نشست
یکی از مهند سان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس د ر پی اعتماد  به جوانان و اجرای 
مف��اد  اقتصاد  مقاومتی د ر این پاالیشگاه توانسته سه اختراع د ر راستای صیانت از 
سالمت پرسنل و حفظ استمرار ایمن عملیات تولید  د ر شرایط شیوع کرونا ثبت 

و اجرایی کند .
ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ تری��ن و جوان ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان با اجرایی کرد ن مبانی اقتصاد  مقاومتی و اعتماد  به نیروهای 
متخص��ص، کارآزم��ود ه و جهاد ی برگ زرین د یگ��ری د ر آلبوم افتخارات صنعت 

پاالیش کشور به ثبت رساند .
مد یران این ابرپاالیشگاه با نصب العین قرار د اد ن منویات مقام معظم رهبری د ر 
اعتم��اد  به نیروهای جوان و انقالبی و اجرای د قیق مفاد  ذکر ش��د ه د ر بیانیه گام 
د وم انق��الب، به طرح های ابد اعی مهند س کوروش رضایی د اد خواه اعتماد  کرد ند  
و توانستن��د  گام د یگری د ر صیانت از سالمت پرسنل و به تبع آن حفظ استمرار 

عملیات تولید  برد ارند  و این پاالیشگاه را د ر وضعیت شیوع کرونا سر پا نگه د ارند .
رضایی پس از ارائه ی طرح های خود  د ر جهت ساخت د ستگاه ضد عفونی کنند ه 
محیط و همچنین ساخت گیت هوش��مند  ضد عفونی کنن��د ه با استقبال مد یران 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مواجه ش��د . وی با ارائه ی طرح، رفع نواقص احتمالی 
و مشاهد ه ی حمایت های همه جانبه ش��رکت نفت ست��اره خلیج فارس، د ستگاه 
ضد عفون��ی کنند ه محیط را با استفاد ه از فن��اوری ایونایز برای نصب د ر اتوبوس و 
مین��ی بوس های ایاب و ذهاب پرسنل این پاالیشگاه ساخت. این د ستگاه قابلیت 
ضد عفونی همه ی محیط ها و سطوح را با استفاد ه از فناوری ایونایز د ارد  و د ر اماکن 

عمومی نیز بسیار کاربرد ی است.
د ستگاه گیت هوش��مند  ضد  عفونی کنند ه محیط و نفر نیز از د یگر اختراعات 
رضایی است. این د ستگاه می تواند  ضد عفونی محیط با استفاد ه از فناوری موج های 
کنترل شد ه را به بهترین نحو انجام د هد  و با بهره گیری از فناوری ترکیبی بخار سرد  

کنترل ش��د ه و ایونایز، بد ن و لباس را ضد  عفونی کند . گیت هوشمند  ضد عفونی 
همزمان نسبت به ثبت حضور و غیاب، تب سنجی و وضعیت بد ن نیز اقد ام خواهد  

کرد .
د یگر اختراع رضایی ساخت ماسک هوشمند  با فیلتر تخصصی و کربن فعال و الیه 
نانومت��ری ازون است که با سرعت تنفس و وضعیت محیطی مقد ار هوای ورود ی 

را کنترل می کند .
گفتنی است مهند س کوروش رضایی د اد خواه، متولد  تیرماه 1370 و از نیروهای 
جوان ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که مقام د وم مسابقات اختراعات سال 
2008 جهان به میزبانی کنسرسیوم فناوری های نوین سازمان ملل متحد  را نیز از 
آن خود  کرد ه و د ر سال 2020 توانسته د ر میان 10 مهند س برتر مسابقات اختراع 
سوئیس قرار گیرد . رضایی د انش آموخته ی کارشناسی مهند سی صنایع از د انشگاه 

تهران است که سپس د ر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مشغول فعالیت شد ه است.

کارکنان ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به اکیپ 
سی��ار سازمان انتقال خون که ب��ا هماهنگی روابط 
عمومی این ش��رکت د ر به��د اری پاالیشگاه مستقر 
ش��د ه بود ، مراجع��ه و پس از تعیین ش��اخص های 
سالمت به نیازمند ان خون اهد ا کرد ند . رئیس روابط 
عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر این زمینه 
گفت: اهد ای خون عالوه بر اینکه یک عمل پسند ید ه 
با اجر د نیوی و اخروی محسوب می ش��ود ، فواید  بی 
نظی��ری هم برای سالمتی افراد  به همراه د ارد . افراد  
زیاد ی هستند  که با نیت خیرخواهانه، خون خود  را 
بد ون هیچ چشم د اشتی به د یگران هد یه می کنند . 
این کار اهد ای د وباره زند گی به یک فرد  د یگر است 
و البت��ه فواید ی هم برای فرد  اهد اکنند ه د ر بر د ارد . 
محم��د  صاد ق حاجیان افزود : به همین منظور و د ر 
راستای مسئولیتهای اجتماعی، جمعی از کارکنان و 
مد یران شرکت پاالیش نفت اصفهان به نیت کاری 

خیر و خد اپسند انه اقد ام به اهد ا خون کرد ند .

اهد ای خون کارکنان
 شرکت پاالیش نفت اصفهان

24نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



ش
الی

ر پا
خبا

ا

جلسات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برخط شد 
مد ی��ر رواب��ط عمومی و امور بین الملل ش��رکت 
نف��ت ستاره خلیج فارس از برخط ش��د ن جلسات 
روزانه مد یران این پاالیشگاه خبر د اد  و گفت: تمام 
تمهید ات د ر راستای حفظ سالمت حافظان امنیت 
سبد  سوخت کشور د ر مقابل ویروس کرونا اند یشید ه 

شد ه است.
نرگس صد اقت د ر تشریح این خبر بیان د اش��ت: 
یا تد بیر مد یرعامل شرکت، جلسات روزانه مد یران 
پاالیشگ��اه ستاره خلیج فارس به صورت برخط و با 
هد ف پرهیز حد اکثری از حضور د ر فضایی مشترک 
برگزار می شود  چرا که ابتالی هر کد ام از مد یران به 
معنای ایجاد  خطر ب��رای بخش عظیمی از پرسنل 

پاالیشگاه است.
وی افزود : این تصمیم با هد ف حفظ سرسختانه تر 
سالم��ت پرسنل و د ر راست��ای اعمال سیاست های 
صیانتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از شیوع ویروس 
کرونا و بر پایه استفاد ه از فناوری های نوین و امن د ر 

بستر اینترنت د اخلی شرکت اتخاذ شد ه است.
مد یر روبط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ست��اره خلیج فارس از حفظ استم��رار ایمن تولید  
ضم��ن رعایت اصول بهد اش��تی خب��ر د اد  و گفت: 

پرسن��ل پاالیشگاه ست��اره خلیج ف��ارس به عنوان 
حافظان امنیت سبد  سوخت کشور د ر هر شرایطی 
رسال��ت خود  را به انجام خواهند  رساند  و امید واریم 
د ع��ای خیر مرد م ش��ریف ایران هم��واره بد رقه راه 

ایشان باشد .

گفتنی است پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تاکنون 
با اقد ام��ات ابد اعی، بکارگیری تجهی��زات و اجرای 
روش های نوین صیانتی د ر حوزه بهد اش��ت یکی از 
موفق تری��ن مراکز صنعتی کش��ور د ر پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا بود ه است.

»شپنا« تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر این شرکت را اعالم کرد 
ب��ه د نبال عد م توافق کشوره��ای تولید کنند ه نفت اوپ��ک و اوپک پالس برسر 
کاهش سقف تولید  نفت و عد م پایبند ی شرکت های تولید  کنند ه بر سهمیه های 
تعیین شد ه و اصرار بر افزایش تولید ، نرخ جهانی نفت خام نزولی شد  و د ر اتفاقی 
د یگر ش��یوع ویروس کرونا د ر سراسر جهان باعث کاهش فعالیت سیستم حمل و 
نق��ل سبک، هوایی و تا حد ود ی سنگین گرد ی��د  و متعاقب آن تقاضا برای بنزین 
و سوخت های هوایی کاهش یافت به طوری که ش��رکت های پاالیش نفت ازجمله 
شرکت پاالیش نفت اصفهان مجبور به کاهش ظرفیت تولید  د ر بازه هایی از زمان 

شد ند . همچنین کاهش تقاضای فرآورد ه های سبک باعث برهم خورد ن تعاد ل قیمت 
بین فرآورد ه های مختلف گرد ید . د ر این مقطع قیمت جهانی بنزین و سوخت های 
هوایی به حد ود  قیمت نفت خام و د ر بعضی بازه ها، به زیر قیمت نفت خام رسید . 
با این وجود  خوشبختانه حاشیه سود  گازوئیل و نفت کوره که بالغ بر 40 د رصد  از 
فرآورد ه های تولید ی شرکت را تشکیل می د هند  به نوعی منجر به جبران افت قیمت 
سایر فرآورد ه ها شد . ازسوی د یگر افزایش نرخ تسعیر د الر د ر این مقطع تأثیر مثبتی 

بر سود  شرکت د اشته است.
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برگزاری 30 نشست ستاد  مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کووید  1۹ د ر پاالیشگاه بند رعباس

انتخاب و معرفی کارگر نمونه بخش صنعت هرمزگان از پاالیشگاه بند رعباس

د ر راستای اقد امات مراقبی و جلوگیری از شیوع ویروس کووید  19، ستاد  مبارزه 
و پیشگیری از شیوع ویروس کووید  19 د ر پاالیشگاه نفت بند رعباس راه اند ازی و 

اقد امات الزم د ر این ستاد  برنامه ریزی می شود .
د ر این ستاد  که با حضور مد یران ارش��د  شرکت بصورت هفتگی برگزار می شود ، 
به منظ��ور عملکرد  مناسب د ر اج��رای برنامه های کنترل��ی و مراقبتی، بر اساس 

د ستورالعمل ها و بخشنامه های بهد اری و بهد اش��ت صنعت نفت و وزارت بهد اشت 
و د رمان کشور تصمیم های الزم برای پیشگیری و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا 

گرفته می شود .
مد یر عامل ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس گفت: از نیمه نخست اسفند  سال 
98 تاکنون د ر حد ود  30 نشست ستاد  مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کووید  
19 د ر پاالیشگاه نفت بند رعباس با حضور مد یران شرکت و نمایند گان بهد اشت و 
د رمان صنعت نفت د ر هرمزگان برگزار شد ه و 28 مصوبه اجرایی د ر راستای اقد امات 
مراقبتی مناسب برای حفظ سالمت کارکنان و همچنین جلوگیری از خلل د ر تولید  

د ر این ستاد  اتخاذ شد .
مهند س هاشم نامور افزود : راهکارها و مصوبه های اجرایی ستاد  مبارزه و پیشگیری 
بر اساس گزارش های مید انی از سطح پاالیشگاه و آخرین بخشنامه های بهد اشتی 
د ر سه محور مد یریتی، بهد اش��تی و همچنین آم��وزش و آگاه سازی اتخاذ و صاد ر 

می شوند .
وی تصریح کرد : از ابتد ای شیوع کرونا د ر کشور، شرکت پاالیش نفت بند رعباس 
نی��ز با حساسیت الزم موضوع را رصد  کرد ه و با همه ت��وان اقد امات الزم از جمله 
برنامه ری��زی تولی��د ، تمهد ید ات بهد اش��تی الزم برای حفظ سالم��ت کارکنان و 

خانواد ه های ایشان را د ر پاالیشگاه انجام د اد ه است.

»آرش مظلومی« از کارکنان شرکت پاالیش نفت 
بند رعباس به عنوان کارگر نمونه استان هرمزگان د ر 
بخش صنعت معرفی شد . د ر سی و یکمین جشنواره 
امتن��ان از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه 
هرمزگان که با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت 
فاصله اجتماعی از طریق وید ئو کنفرانس برگزار شد  
از کارگران و واحد های تولید ی نمونه استان تجلیل 

شد .
د ر ای��ن جشنواره و د ر بخش صنعت از آقای آرش 
مظلومی به عنوان کارگر نمونه بخش صنعت استان 

هرمزگان د ر راستای طراحی خالقانه سبد  حمل نفر 
ب��رای فعالیت د ر فضای محصور تقد یر ش��د . حذف 
د اربست بن��د ی د ر د رون ظروف صنعت��ی، افزایش 
ایمنی، کاهش خطرهای ناشی از فعالیت د ر فضاهای 
محصور و همچنین کاهش زمان و هزینه ها د ر هنگام 
اج��رای تعمیرات بر روی ظ��روف صنعتی از جمله 
راکتورها د ر واحد های پاالیشی و صرفه جویی ارزی 
و ریالی از اه��د اف و د ستاورد های طراحی این سبد  
عنوان ش��د ه است. ارائه شیوه های نوین کار، ابتکار و 
نوآوری، رعایت ش��ئون اسالمی، رعایت ضوابط کار، 

بهره وری، پشتکار و جد یت د ر کار، مشارکت مؤثر د ر 
فعالیت های گروهی و د اشتن روحیه کار جمعی و به 
کارگیری خالقیت و شیوه های مؤثر د ر کار از جمله 
شاخصه های مهم انتخاب کارگران نمونه استان بود . 

تشویق کارگران تالش��گر د ر جهت ترویج هر چه 
بیشتر ارزش ه��ای اسالمی و اخالقی و انضباطی د ر 
محیط کار، ش��ناسایی کارگ��ران مبتکر و خالق به 
منظور کاهش وابستگی، تسریع د ر استقالل اقتصاد ی 
و قد رد ان��ی از زحمات و تالش های آن��ان از اهد اف 

جشنواره کارگران نمونه استان هرمزگان است.
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موفقیت پاالیشگاه نفت بند رعباس د ر كسب تند یس نقره  ای مد یریت انرژی ایران
شرکت پاالیش نفت بند رعباس تند یس نقره ای 
د و ستاره پنجمین د وره جایزه ملی مد یریت انرژی 
ایران را کسب کرد . با پایان یافتن ارزیابی پنجمین 
د وره جای��زه مل��ی مد یریت ان��رژی د ر سال 98 و 
بررسی نهایی و جمع بند ی امتیازها و نتایج کسب 
ش��د ه، ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس د ر بخش 
صنایع انرژی بر موفق به کسب تند یس نقره ای د و 

ستاره شد .
بر اس��اس این گزارش مراسم اختتامیه این د وره 
از جایزه با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور 
رعایت د ستورالعمل های بهد اش��تی ستاد  مقابله با 
کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند ، به 
صورت مجازی و از طری��ق وید ئو کنفرانس برگزار 

گرد ید .
پنجمین د وره جایزه ملی مد یریت انرژی د ر چهار 
بخش صنایع د ارای استان��د ارد  ملی معیار مصرف 
انرژی )شامل صنایع انرژی بر(، صنایع تولید  کنند ه 
تجهیزات مصرف کنند ه انرژی، ساختمان های اد اری 
ب��زرگ و همچنین پروژه ه��ای صرفه جویی انرژی 

برگزار شد .
مد یرعامل شرکت پاالیش نفت بند رعباس گفت: 
ای��ن جایزه بر اس��اس ارزیابی های صورت گرفته از 
س��وی سازم��ان مد یریت صنعتی ای��ران به عنوان 
متولی برگ��زاری جایزه ملی مد یریت انرژی کشور، 
با توجه به نگرش، ساختار، فرآیند  و د ستاورد های 
حاصل از عملکرد  الگوی مد یریت مصرف انرژی به 

شرکت پاالیش نفت بند رعباس اهد اء گرد ید .
مهند س نامور با بیان اینکه ش��رکت پاالیش نفت 
بند رعباس د ر این د وره نسبت به تجربه های حضور 
پیشین خ��ود  د ر د وره ه��ای اول و د وم جایزه، رتبه 
باالتری را کسب ک��رد ه است افزود : موفقیت کسب 
ش��د ه حاصل اقد امات و تالش های صورت گرفته د ر 
بخش مد یریت انرژی و مشارکت کلیه پرسنل د ر این 
راستا می باشد  که د ر چارچوب استفاد ه از مد ل های 
ساختاری مد یریت انرژی و استاند ارد های بین المللی 
مانن��د  ISO 50001، رعای��ت استان��د ارد  ملی معیار 
مصرف ان��رژی ISIRI 13369، توجه به سیاست های 
کل��ی اقتصاد  مقاومت��ی و اصالح الگ��وی مصرف و 
همچنین قانون اصالح الگوی مصرف انرژی د ر شرکت 

پاالیش نفت بند رعباس حاصل گرد ید ه است.
وی اجرای طرح های بهبود  و بهینه سازی فرآیند  
پاالیش نفت خام و میعانات گازی، افزایش کیفیت 
و کمیت فرآورد ه های تولید ی، بهینه سازی مصرف 
انرژی، کاهش مصرف سوخت همراه با کاهش میزان 
انتشار آالیند ه ها د ر محیط زیست و کاهش ضایعات 
را از جمله مهمترین اقد امات شرکت پاالیش نفت 
بند رعباس ب��ا تأثیر مستقیم یا غی��ر مستقیم د ر 

بهینه سازی مصرف انرژی، عنوان کرد .

بر اساس این گ��زارش د راین د وره از جایزه ملی 
مد یری��ت انرژی 17 ش��رکت، نه��اد  و سازمان به 
مرحله نهایی راه یافتند  و د ر 28 عنوان مختلف د ر 
حوزه های تعیین شد ه د ر الگوی ارزیابی با یکد یگر 

به رقابت پرد اختند .
ش��رکت پاالیش نفت بند رعب��اس د ر این د وره 
د ر بخش صنایع انرژی بر که ش��امل صنایع د ارای 
استاند ار ملی معیار مص��رف انرژی هستند  حضور 
یاف��ت که د ر این بخش، ش��رکت ها و سازمان ها بر 
اساس عملکرد  ان��رژی د ر سال مورد  بررسی، روند  
پیشرفت عملکرد  انرژی نسبت به سال گذش��ته و 
وضعیت سیستم مد یریت انرژی ارزیابی می شوند . 
د ر راستای انج��ام فرآیند  ارزیابی، بازد ید  و ارزیابی 
مید انی از ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس توسط 
تیم ارزیاب معرفی ش��د ه از طرف سازمان مد یریت 
صنعتی ایران بصورت فشرد ه و به مد ت سه روز د ر 

آبان سال 98 به انجام رسید .
د ر ش��رکت پاالی��ش نفت بند رعب��اس سیستم 
مد یریت انرژی مبتنی بر استاند ارد  ISO 50001 از 
سال 1390 استقرار یافته و کلیه برنامه ها و اقد امات 
مرتبط با بهینه س��ازی مصرف انرژی بر مبنای این 
استان��د ارد  طرح ری��زی و اجرا می ش��ود . از جمله 
اقد امات انجام ش��د ه به منظور اج��رای استاند ارد  
مد یری��ت ان��رژی د ر پاالیشگاه نف��ت بند رعباس 
می ت��وان به انتص��اب مد یر انرژی، ایج��اد  ساختار 
جد ید  انرژی د ر چارت سازمانی، تهیه ش��ناسنامه 
ان��رژی فرآیند های تولی��د  و فرآیند های مرتبط با 
مد یریت انرژی و نیز تهیه فرم ها، د ستورالعمل ها و 
روش های اجرایی مورد  نیاز برای اجرای چهار مرحله 

اصلی استاند ارد  بین المللی شامل طرح ریزی، اجرا، 
بررسی و اقد ام اشاره کرد .

گفتنی است شرکت پاالیش نفت بند رعباس د ر 
سال های 94 و 95 نیز د ر د وره های اول و د وم جایزه 
ملی مد یریت انرژی د ر زیرگروه پاالیشگاه های نفت 
حضور د اش��ت که د ر هر د و د وره موفق به د ریافت 
تند یس برنزی د ر حوزه صرفه جویی و بهینه سازی 

مصرف انرژی شد .
جای��زه مل��ی مد یریت ان��رژی ایران ب��ر اساس 
همک��اری سازم��ان مد یریت صنعتی، با ش��رکت 
بهینه س��ازی مصرف سوخت، سازم��ان انرژی های 
تجد ید پذیر و به��ره وری انرژی ایران، ستاد  توسعه 
فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سازمان مل��ی استاند ارد  ایران طراحی 
و اج��را گرد ید ه است. رتبه ه��ای اول تا سوم د ر هر 
بخش بر اساس حد  نصاب امتیازات به د ست آمد ه، 
موفق به اخذ تند یس گرد ید ه و د یگر رتبه ها نشان 

د ریافت می کنند .
ترویج استاند ارد های مد یریت انرژی و معیارهای 
مص��رف بهینه انرژی و توسعه فرهنگ د ستیابی به 
اهد اف سازمانی با استفاد ه از مفاهیم مد یریت انرژی 

از جمله اهد اف جایزه ملی مد یریت انرژی است.
شرکت پاالیش نفت بند رعباس به عنوان سومین 
پاالیشگاه نفت کشور به لح��اظ ظرفیت پاالیشی، 
روزان��ه ظرفی��ت پاالی��ش 350 ه��زار بشکه نفت 
خ��ام و میعانات گ��ازی، د ر راستای تأمین انرژی و 
فرآورد ه های نفتی کشور، از قبیل بنزین، گازوئیل، 
گاز مایع، سوخ��ت جت، نفت کوره و نفت سفید  را 

د ارد .
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اخبار پاالی

تد وین د ستورالعمل مقابله با بیماری های واگیرد ار د ر شرکت پاالیش نفت بند رعباس
د ستورالعم��ل مقابله با ش��رایط اضطراری ناش��ی از بیماری ه��ای واگیرد ار د ر 
ش��رکت پاالی��ش نفت بند رعب��اس تد وین می ش��ود . با توجه به ش��یوع ویروس 
کووی��د  19 د ر چند  م��اه اخیر د ر کشور و مشکالت ناش��ی از این بیماری و لزوم 
 توجه به بهد اش��ت و سالمت کارکن��ان د ر بحران های مشابه، د ستورالعمل مقابله 
با شرایط اضطراری ناشی از بیماری های واگیرد ار د ر شرکت پاالیش نفت بند رعباس 

تد وین می شود .
مد یر برنامه ریزی، سیستم ها و روش های شرکت پاالیش نفت بند رعباس هد ف 
از تهیه این د ستورالعمل را ایجاد  آماد گی و تعریف اقد امات الزم د ر زمان ش��یوع 
بیماری های واگیرد ار د ر ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس عنوان کرد  و گفت: این 
د ستورالعمل جهت کلیه کارکنان شاغل د ر شرکت پاالیش نفت بند رعباس قابل 

اجرا است.
مهند س فضلی افزود : تد وین د ستورالعمل شرایط اضطراری مقابله با بیماری های 
واگیرد ار با توجه به تاثیراتی که می تواند  د ر کلیه فرآیند ها، رویکرد ها و فعالیت های 
د رون و برون سازمانی از جمله امر مهم تولید  د اشته باشد ، برحسب استراتژی ها و 
خط مشی شرکت پاالیش نفت بند رعباس برای آگاهی بیش از پیش ذی نفعان و 
برنامه ریزی های الزم برای پیشگیری و مقابله و همچنین تنظیم فرآیند ها د ر مواقع 

شیوع چنین بیماری هایی یک الزام است.
وی بی��ان د اش��ت: د ر این د ستورالعم��ل تشکیل کمیته ه��ای تصمیم گیری، 
توجه به رسالت اصلی ش��رکت د ر امر تولید ، تأمی��ن سالمت کارکنان، آموزش و 

اطالع رسانی های بهد اشتی، برنامه ریزی د ر خصوص اقد امات و زیرساخت های الزم 
بهد اش��تی، مراقبتی و کنترلی الزم، پیگیری و برنامه ری��زی برای اجرای طرح ها، 
برنامه های تعمیراتی و ایجاد  شرایط پاید ار واحد های عملیاتی از جمله مهمترین 

محورهای د ر نظر گرفته شد ه است.
مد یر برنامه ریزی، سیستم ها و روش های شرکت پاالیش نفت بند رعباس گفت: 
ای��ن د ستورالعمل پس از نهایی سازی از سوی اد اره های مربوطه و موافقت و تأیید  

مد یریت و تصویب د ر هیئت مد یره شرکت، قابلیت اجرایی د ارد .

بازد ید  استاند ار فارس از پروژه های کیفی سازی محصوالت پاالیشگاه شیراز

طرح توسعه پاالیشگاه شیراز با هد ف کیفی سازی محصول های این شرکت از سال 1396 
شروع شد ه است. د ر این طرح بنزین و فرآورد ه های میان تقطیری به استاند ارد  یورو 5 ارتقاء 
می یابد . این طرح شامل واحد های گوگرد زد ایی و ایزومریزاسیون نفتای سبک به ظرفیت 6 
هزار بشکه د ر روز و واحد های گوگرد زد ایی نفت گاز و نفت سفید  همراه با واحد های جانبی 

فرآیند ی و سرویسهای جانبی به ظرفیت 26 هزار بشکه د ر روز است.

برگزاری مجمع عمومی شرکت پاالیش نفت شیراز
با توجه به واگذاری 20 د رصد  سهام شرکت ملی پاالیش و پخش فرآود ه های نفتی 
ای��ران به موسسه صند وق بازنشستگی وظیفه، از کارافتاد گی و پس اند از کارکنان 
بانک های ملی و اد غام شد ه، جلسه مجمع عمومی عاد ی به طور فوق العاد ه شرکت، 
با د ستور جلسه انتخاب اعضای هیأت مد یره د ر تاریخ 99/2/15 د ر سالن کنفرانس 
ش��رکت پاالیش نفت شیراز تشکیل گرد ید  و بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای 

هیأت مد یره جد ید  به شرح زیر برای مد ت د و سال انتخاب شد ند :
1- شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان )سهامی عام(

2- شرکت خد مات مد یریت هامون سپاهان )سهامی خاص(
3- شرکت سرمایه گذاری سهام عد الت استان آذربایجان شرقی )سهامی عام(

4- شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان )سهامی عام(
5- موسسه صند وق بازنشستگی وظیفه، از کارافتاد گی و پساند از کارکنان بانکهای 

ملی و اد غام شد ه )موسسه(
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تمد ید  گواهینامه و استاند ارد های بین المللی شرکت پاالیش نفت بند رعباس
ب��ا اجرای ممیزی مراقبتی سال 98 سیستم های 
مد یری��ت یکپارچ��ه )IMS( مستقر د ر ش��رکت، 
ب��ه منظ��ور اطمین��ان از اثربخش��ی و انطب��اق با 
استاند ارد های روز د نیا، گواهینامه و استاند ارد های 

بین المللی این شرکت تمد ید  شد .
ب��ر اس��اس این گ��زارش، این ممی��زی به مد ت 
سه روز و با حضور کارش��ناسان و ارزیابان ش��رکت 
خد مات بین المللی ارزیابی، تحلیل و پیشبرد  گواه 
و با ممیزی از واحد های عملیاتی و ستاد ی شرکت 

پاالیش نفت بند رعباس برگزار شد .
گفتنی است ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس از 
جمله شرکت های پیشرو د ر زمینه استقرار، توسعه 
و به روزآوری نظام های مد یریتی به ش��مار می رود  
و د ارای گواهینام��ه بین الملل��ی مد یریت یکپارچه 
)IMS( شامل شامل: ISO 9001:2015 د ر مد یریت 

کیفی��ت، ISO 14001:2015 د ر مد یری��ت زیست 
محیط��ی، ISO 45001:2018 د ر مد یری��ت ایمنی 
و سالم��ت ش��غلی، ISO 29001:2010 مد یری��ت 
 ISO ،کیفی��ت د ر صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی
50001:2011 د ر مد یری��ت انرژی، HSE-MS د ر 

 ISO ،مد یریت ایمنی، بهد اش��ت و محی��ط زیست
 ISO ،26000:2010 د ر ح��وزه مسئولیت اجتماعی

29990:2010 د ر ارائه د هند گان خد مات آموزش��ی، 

ISO10004 د ر رضای��ت مشت��ری، ISO 17025 د ر 

مد یری��ت کیفیت آزمایشگاه��ی و ISO 27001 د ر 
مد یریت امنیت اطالعات است.

مد یرعامل شرکت پاالیش نفت بند رعباس گفت: 
د ر جریان این ممیزی با بررسی مستند ات و سوابق 
IMS واحد های عملیات��ی و ستاد ی میزان انطباق 

عملکرد  شرکت با الزامات استاند ارد ها مورد  ارزیابی 
ق��رار گرفت که با مشاهد ه روند  بهبود  د ر فرآیند ها 
و فعالیت های این ش��رکت، اعتب��ار گواهینامه های 
سیستم مد یریت یکپارچه )IMS( با موفقیت تمد ید  

شد .
مهند س هاش��م نامور افزود : پیاد ه سازی و حفظ 
استاند ارد ه��ا موج��ب ایج��اد  استم��رار د ر بهبود  
فرآیند ه��ا، کاهش د وباره ک��اری و تولید  محصول 

مطابق با استاند ارهای روز د نیا می شود .
وی با اش��اره به اینکه گواهینامه های بین المللی 
ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس د ر راستای ارتقاء 
سط��ح کم��ی و کیفی تولی��د ات و پیگیری تحقق 
برنامه های استراتژیک ش��رکت صاد ر ش��د ه است 
تصری��ح کرد : با تالش ش��بانه روزی کارکنان، نظام 
مد یری��ت یکپارچه د ر فرهنگ کاری این ش��رکت 

نهاد ینه شد ه است.
بر اساس این گزارش، این ممیزی با هد ف تصد یق 
اج��را و اثربخشی سیستم مد یری��ت، تأیید  اجرای 
کام��ل تمام��ی نیازمند ی های ص��د ور گواهینامه، 

بررس��ی مستن��د ات سیستم و بررس��ی عملکرد  و 
ش��اخص های سیستم د ر طی د وره عملکرد ی اجرا 

شد ه است.
مد ی��ر برنامه ری��زی و سیستم ه��ا و روش ه��ای 
ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس هم گفت: د ر این 
ارزیاب��ی مراقبتی، فرآیند ها و رویکرد های مد یریت 
استراتژی��ک، HSE، مد یریت انرژی، سفارش��ات و 
خرید  ک��اال، مد یریت بازاریاب��ی و فروش، پژوهش 
و فن��اوری، برنامه ریزی تولی��د ، برنامه ریزی نیروی 
انسان��ی، عملی��ات پاالیش، مد یری��ت نگهد اری و 
تعمی��رات، مرکز طب صنعتی د ر پاالیشگاه و مرکز 
خد م��ات بهد اش��ت و د رمان د ر ش��رکت مروارید ، 
آم��وزش و تجهیز نیروی انسانی، عملیات د ریایی و 
اسکله نفتی فوالد ، مد یریت د انش و نظام پیشنهاد ها، 
مد یریت اسناد  و کنت��رل مد ارک، مد یریت مالی و 
سرمایه گذاری، فرآیند  پروژه ها و طرح ها، بازرسی و 
حفاظت فنی، اقد امات بهبود ، اصالحی و پیشگیرانه 

با حضور ارزیابان مورد  بررسی قرار گرفت.
مهند س فضلی افزود : بر اساس گزارش ارزیابان، 
بازنگری چارت سازمانی، خط مشی سیستم مد یریت 
یکپارچه، نقشه استراتژی��ک و ارزش های سازمانی 
شرکت، انجام موفقیت آمیز پروژه »مد یریت گازهای 
مشعل«، ممیزی د اخلی و ش��ناسایی 224 فرصت 
بهبود  و اقد امات صورت گرفته و ارتقای ش��اخص 
رضایتمند ی کارکنان از جمله نقاط قوت د ر شرکت 

پاالیش نفت بند رعباس است.
وی بیان د اشت: همچنین کسب گواهینامه بنیاد  
جهان��ی انرژی )Energy Globe( از کشور فنالند  به 
عنوان تنها شرکت ایرانی، کسب رتبه د وم صاد رات 
و رتبه سوم فروش )ش��رکت پیشرو( د ر بین 500 
شرکت برتر کشور، د ریافت جایزه اهتمام سه ستاره 

د ر سومی��ن جایزه مسئولی��ت اجتماعی و توسعه 
پای��د ار بنگاه ه��ای اقتصاد ی و عملکرد  ارزش��مند  
پاالیشگ��اه د ر است��ان و کشور، کس��ب گواهینامه 
انطباق با معیار مصرف ان��رژی مطابق با استاند ارد  
ISO 13369 برای ششمین سال متوالی و حضور 

د ر پنجمی��ن د وره جایزه مد یریت ان��رژی ایران از 
د یگر نقاط قوت د ر راستای اقد امات ارزش��مند  د ر 

این شرکت است.
مد ی��ر برنامه ری��زی و سیستم ه��ا و روش های 
ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس تصریح کرد : د ر 
این ارزیابی ب��ر فرصت های بهبود  به اجرا د رآمد ه 
د ر ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس د ر یک سال 
گذشته به عنوان اقد امات ارزشمند  نیز اشاره شد  
که د ر این رابطه می توان به مد یریت بر پاالیشگاه 
به ص��ورت یک بنگاه اقتص��اد ی مطابق با قوانین 
خصوصی سازی کش��ور، تحقق امر تولید  مستمر 
و استاند ارد س��ازی محصوالت با مد یریت مطلوب 
د ر به��ره ب��رد اری، نگهد اری و تعمی��رات، برنامه 
ریزی های الزم برای ط��رح توسعه و کیفی سازی 
نف��ت ک��وره تولی��د ی پاالیشگ��اه، موفقیت های 
روزافزون د ر مد یریت انرژی و جایگاه این شرکت 
د ر بی��ن صنای��ع نفت��ی و پاالیشگاه ه��ا، اقد امات 
زیست محیط��ی، خد مات ارزش��مند  د ر راستای 
تحقق مسئولیت های اجتماعی، بهبود  رویکرد های 
فرآیند ی و فرهنگ س��ازی د ر راستای روش های 
تحقق الزامات استاند ارد ه��ا، تعامل با پیمانکاران 
و ذی نفعان اشاره کرد . شرکت خد مات بین المللی 
ارزیابی، تحلیل و پیشبرد  گواه د ارای مد رک تائید  
صالحیت انجمن بین المللی )IAF( ، تائید  صالحیت  
انگلست��ان، همچنین مرکز مل��ی تائید  صالحیت 

ایران )NACI( است.
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ش
اخبار پاالی

اقد امات پیشگیرانه شرکت پاالیش نفت بند رعباس د ر مقابله با ویروس کووید  1۹
ش��رکت پاالیش نف��ت بند رعباس 
برنامه های پیشگیرانه و کنترلی خود  
د ر مقابله با وی��روس کرونا را د ر سه 
محور اقد ام های مد یریتی، بهد اشتی و 
همچنین آموزشی و آگاه سازی برنامه 

ریزی کرد ه است.
این شرکت به عنوان یکی از ارکان 
مهم و حیاتی کشور د ر زمینه تولید  
سوخت، ان��رژی و فرآورد ه های نفتی، 
د ر راستای پیشگیری از شیوع ویروس 
کووید  19 و سالمت کارکنان نسبت 
به اجرای برنامه های مراقبتی و کنترلی 

الزم د ر پاالیشگاه اقد ام کرد ه است.
مد ی��ر بهد اش��ت، ایمن��ی، محیط 
زیس��ت و پد افند  غیر عامل ش��رکت 
پاالی��ش نفت بند رعب��اس گفت: به 
منظ��ور عملکرد  مؤث��ر و به موقع د ر 
اج��رای برنامه های کنترلی، همزمان 
با شیوع بیماری کووید  19 د ر سطح 
کش��ور، ستاد  پیگی��ری و پیشگیری 
از سرای��ت وی��روس کووی��د  19 د ر 
پاالیشگاه نفت بند رعباس راه اند ازی و 
تصمیمات الزم برای اجرای اقد امات 
مراقبتی مناسب برای حفظ سالمت 
کارکنان و همچنین جلوگیری از خلل 

د ر تولید  د ر این کمیته اتخاذ شد .
مهند ی محسن قضاوتی افزود : د ر 
این ستاد  که مد یران ارشد  و روسای 
ش��رکت حض��ور د ارن��د ، ب��ر اساس 
د ستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت 
بهد اش��ت و د رمان کش��ور و سازمان 
به��د اری و بهد اش��ت صنعت نفت و 
همچنین رص��د  گزارش های مید انی 
از سطح پاالیشگاه تد ابیر الزم د ر سه 
محور مد یریتی، بهد اشتی و برنامه های 

آموزشی و آگاه سازی اقد ام می شود .
وی بیان د اش��ت: تولید  آب ژاول با 
توجه به ظرفیت های پاالیشگاهی برای 
ضد عفونی اماک��ن و ساختمان ها د ر 
پاالیشگاه و شهرک مسکونی مروارید ، 
اجرای ط��رح فاصله گذاری اجتماعی 
و کاه��ش ترد د ه��ا د ر پاالیشگ��اه با 
تعطیلی کارکنان روزک��ار و استفاد ه 
حد اقل��ی از نیروه��ا د ر بخش ه��ای 
حساس و ض��روری، تعیین کارکنان 
د ارای بیم��اری زمین��ه ای بر اساس 
معاین��ات د وره ای و اعطای مرخصی 
به آنان، تعطیلی جلسات، کالس های 

آموزشی، سمینارها، برگزاری جلسات 
اضطراری با سازمان ها، اد ارات و نهاد ها 
به صورت وید ئ��و کنفرانس، استقرار 
کانکس بهد اری قبل از گیت ورود ی 
برای ارجاع موارد  مشکوک و اطمینان 
از سالمت کارکن��ان، راه اند ازی واحد  
تریاژ برای معاینه اولیه موارد  مشکوک 
به ویروس کرونا د ر د رمانگاه شهرک 
مرواری��د ، خری��د  و توزی��ع ماسک، 
د ستک��ش و مای��ع ضد عفونی د ست 
د ر بی��ن کارکنان، سرکش��ی روسا از 
واحد های پاالیشگاه د ر ایام تعطیالت 
بمنظور آگاه سازی و پیگیری اقد امات 
پیشگیرانه از جمله تصمیم های گرفته 
ش��د ه د ر ح��وزه اقد ام��ات مد یریتی 

است.
مد ی��ر بهد اش��ت، ایمن��ی، محیط 
زیس��ت و پد افند  غیرعامل ش��رکت 
پاالیش نفت بند رعباس گفت: کنترل 
و بررسی ت��رد د  نف��رات و گروه های 
پر خط��ر مانند  رانند گ��ان حمل بار 
و میهمانان، توزی��ع لوازم پیشگیری 
)ماس��ک و د ستکش( ب��ه میهمانان 
حراس��ت،  ورود ی  د ر  پاالیشگ��اه 
استفاد ه از سیستم تهویه مناسب د ر 
آشپزخانه، رستوران ها و سرویس های 
بهد اشتی و نظارت بر نحوه فرآوری و 
طبخ م��واد  غذایی، بازد ید های منظم 
از مح��ل آبد ارخانه ه��ا و رستوران ها، 
کنترل د م��ای بد ن همه کارکنان د ر 

اول هر ش��یفت کاری قب��ل از ورود  
به پاالیشگاه ب��ه وسیله د ستگاه های 
ترم��و اسکن و تب سن��ج د یجیتال با 
همکاری واحد ه��ای بهد اری،HSE و 
حراست، ضد عفونی مستمر و منظم 
سرویس های حم��ل و نقل عمومی، 
اد اری و کارگاه های  ساختمان ه��ای 
پاالیشگاه و اماکن عمومی ش��هرک 
مرواری��د ، معاینه روزانه افراد  مشغول 
به کار د ر اماکن تهی��ه و توزیع مواد  
غذایی د ر ش��هرک مروارید ، تعطیلی 
اماکن عمومی ش��امل باش��گاه های 
ش��هرک مروارید ، سالن های ورزشی 
و سال��ن سینم��ا و جم��ع آوری و 
پاکسازی سطل ه��ای زباله د ر سطح 
پاالیشگاه و شهرک مروارید  با رعایت 
کام��ل نکات بهد اش��تی نیز از جمله 
اقد ام��ات بهد اش��تی اجرا ش��د ه د ر 
راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری 
کووید  19 د ر ش��رکت پاالیش نفت 

بند رعباس است.
برگ��زاری  قضاوت��ی  مهن��د س 
کالس ه��ای آموزش��ی ب��رای گروه 
آبد ارچی ها د ر خصوص نحوه صحیح 
کالس ه��ای  ظ��روف،  گند زد ای��ی 
آموزش��ی ب��رای گ��روه تنظیفات و 
فض��ای سب��ز د ر خص��وص نح��وه 
صحیح گند زد ایی سط��وح، آموزش 
چهره به چهره نف��رات آبد ارخانه ها و 
رستوران ها د ر خصوص د قت بیشتر 

برای رعایت نکات بهد اشتی، برگزاری 
کالس ه��ای آموزش��ی د ر خصوص 
پیشگیری از ابت��ال به بیماری کووید  
19 د ر واحد های عملیاتی و شهرک 
مروارید  برای کارکن��ان و خانواد ه ها، 
اطالع رسان��ی پیام های آموزش��ی و 
بهد اش��تی از طریق نصب بنر، تابلو، 
پمفل��ت و سیست��م الکترونیکی و ... 
د ر پاالیشگ��اه و ش��هرک مروارید  و 
د ستورالعمل شست وش��وی  نص��ب 
صحیح د ست ه��ا د ر محل سرو غذا، 
آبد ارخانه ها و سرویس های بهد اشتی 
را از د یگ��ر اقد امات ش��رکت پاالیش 
نفت بند رعباس د ر حوزه آموزش��ی و 
آگاه سازی د ر پیشگی��ری از بیماری 

کووید  19 عنوان کرد .
وی ب��ا بیان اینکه حفظ و صیانت از 
کارکنان یک راهبرد  مه��م د ر د ستور 
کار ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس 
اس��ت تصریح ک��رد : د ر کن��ار اجرای 
تد ابیر اند یشید ه ش��د ه، مناسب ترین 
راه ب��رای جلوگیری از ش��یوع بیماری 
کووی��د  19 رعای��ت کامل بهد اش��ت 
فرد ی، خود  مراقبتی و همچنین توجه 
به د ستورالعمل های بهد اشتی است و با 
مجموع اقد امات اجرا شد ه تالش می شود  
تا محیطی امن برای سالمت کارکنان 
فراهم گرد د  و د ر کنار آن تولید  و تأمین 
نیاز جامعه به انرژی و فرآورد ه های نفتی 

به د رستی انجام شود .
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خط تولید  آب ژوال د ر پاالیشگاه تهران راه اند ازی شد 
مد یرعام��ل وق��ت پاالیشگاه ته��ران از راه اند ازی 
خ��ط تولید  آب ژوال )محلول ضد  عفونی کنند ه( با 
ظرفیت تولید  روزانه چهارهزار لیتر د ر این پاالیشگاه 

خبر د اد .
لطف اهلل هنگی د ر گفت وگو با ایرنا اظهار د اشت: 
پاالیشگ��اه تهران د ر راست��ای مسئولیت اجتماعی 
خ��ود  د ر کنار تولید  فرآورد ه ه��ای نفتی و سوخت 
کشور با تولید  مواد  ضد عفونی کنند ه به کمک د یگر 

جهاد گران این روزها شتافت.
وی با اشاره به اینکه محلول تولید  شد ه )آب ژوال( 
به هنگام استفاد ه تا 50 برابر آب مخلوط و استفاد ه 
می شود ، افزود : با اجرای این طرح، پاالیشگاه تهران 
به قابلیت تولی��د  آب ژاول پنج د رصد  د ست یافته 
است. هنگی با بی��ان اینکه به اینکه رعایت الزامات 
زیس��ت محیطی و احترام به حقوق مرد م منطقه از 
مهم ترین اهد اف مورد  توجه مد یران شرکت پاالیش 
نفت تهران است، ابراز کرد : پاالیشگاه تهران آماد گی 
د ارد  ت��ا د ر تأمین نی��از سازمان ها و ش��رکت های 
همجوار به ماد ه ضد عفونی کنند ه آب ژاول مشارکت 

د اشته باشد .
ای��ن مسئول اد ام��ه د اد : این ش��رکت با توجه به 

ش��یوع ویروس کرونا د ر سط��ح کشور و مخاطرات 
ناش��ی از احتم��ال سرای��ت ویروس بی��ن پرسنل، 
اجرای برنامه های بهد اشتی، نظیر ضد عفونی کرد ن 
منظم کلیه ساختمان، د فاتر کاری، مسیرهای ترد د  
و خود روه��ای د اخلی را با جد ی��ت و نظارت د نبال 
می کند  و به همین منظور جهت تأمین پاید ار ماد ه 

ضد عفونی کنند ه با کیفیت، فرایند  تولید  آب ژاول 
طراحی و پیاد ه سازی شد ه است.

شرکت پاالیش نفت تهران ظرفیت پاالیش 235 
ه��زار بشکه د ر روز د ارد ؛ این پاالیشگاه سال 1347 
تأسیس شد ه و اینک مشتمل بر 2 پاالیشگاه جنوبی 

و شمالی است.

رزمایش مقابله با آتش سوزی د ر کوره واحد  هید روژن شرکت پاالیش نفت بند رعباس

ب��ه منظور حف��ظ آماد گی و ارتقاء ت��وان مقابله با 
بحران، رزمایش آتش سوزی د ر کوره واحد  هید روژن 
د ر پاالیشگاه نفت بند رعباس برگزار شد . این رزمایش 
به منظور شناخت نقاط آسیب پذیر و پیامد های ناشی 
از آتش سوزی و ارتقاء سطح آماد گی نفرات با حضور 
تیم های امد اد  و نجات و عملیاتی پاالیشگاه بند رعباس 
اجرا شد . مد یرعامل شرکت پاالیش نفت بند رعباس 
گفت: پیشگیری از گسترش و توسعه حریق، جلوگیری 
از آسیب به د ستگاه و نف��رات واحد ، افزایش توانایی 

نفرات برای واکنش سری��ع و اقد ام مناسب د ر زمان 
حاد ثه، بررسی توانای��ی و عملکرد  تیم آتش نشانی، 
اطمینان از آم��اد ه به کار بود ن وسایل و تجهیزات و 
ارزیابی د ستورالعمل های H.S.E و تیم های کاری از 

مهمترین اهد اف برگزاری این رزمایش بود .
مهن��د س نام��ور ب��ا اش��اره ب��ه این مطل��ب که 
د ستورالعمل های اجرای اقد امات الزم د ر هنگام حاد ثه 
برای هر واحد  تعیین شد ه است افزود : د راین رزمایش 
سرویس خارج کرد ن تجهیزات و د ستگاه های حاد ثه 

د ید ه، مسد ود  کرد ن مسیرها و قطع منابع مواد  قابل 
اشتعال، حفظ و نگهد اش��ت شرایط واحد  به صورت 
ایمن و اجرای د ستورالعمل های شرایط اضطراری از 
جمله اقد امات برنامه ریزی شد ه برای تیم بهره برد اری 

بود .
وی تصریح کرد : سرعت د ر برقراری ارتباط صحیح، 
حضور به موقع تیم های آتش نشانی و امد اد  و نجات 
د ر محل حاد ثه، نجات مصد وم، تخلیه محوطه، کنترل 
و اطف��اء حریق و انجام اقد امات اولی��ه الزم از سوی 
همکاران اورژانس و انتقال مصد وم از د یگر برنامه های 

تعیین شد ه د ر این رزمایش بود .
بر اساس این گزارش د ر این رزمایش طبق سناریو 
از پیش تعیین شد ه هنگام آچار کشی تاپ فلنج کوره 
هید روژن توسط نفر تعمیرات، فلنج بر اثر نشتی گاز 
هید روژن د چار حریق شد ه و موجب مصد ومیت نفر 
تعمیرات می گرد د  که موضوع توسط نیروی عملیاتی 
سریعاً به کنترل هید روژن و کنترل واحد  به کنترل 
آتش نشانی و روسای عملیات نوبتکاری اطالع رسانی 

می کند .
تیم آتش نشانی با حضور د ر محل و گرفتن گزارش 
از مسئول واح��د  اقد ام به ایجاد پرد ه آب د ر جنوب و 
جن��وب غرب کوره کرد ه و پ��س از انجام کمک های 
اولیه نسبت به انتقال مصد وم از طریق بسکت چرثقیل 

به محل امن اقد ام می گرد د .

۳1نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



سـامانه  های آب مقطر فشـار باال د ر مقایسه با سامانه های 
اتمسفری، می توانند  حد اقل 1۵ تا ۳۰ د رصد  هزینه سوخت 
واحد هـای عملیاتی را کاهش د هند . ایـن موضوع با توجه 
به رشـد  روزافزون قیمت سوخت ها و پیش بینی تد اوم این 
رشـد ، برای واحد های مختلف اهمیت فراوانی د ارد . سامانه 
آب مقطر فشـار باال نه یک مجموعه تشریفاتی، بلکه یک 
نیاز ضروری برای افزایش راند مان سامانه های بخار قلمد اد  
می شـود . متاسفانه، امکان اسـتفاد ه از سامانه بازیافت آب 
مقطر فشـار باال د ر همه واحد های بخار، امکانپذیر نیست. 
از ایـن رو، برآورد  اولیه مناسـب، بازطراحی و د انش کاربری 
کافی جهت اطمینان از طراحی بهینه یک سامانه آب مقطر 

ضروری است.

سامانه آب مقطر فشار باال چیست؟
سامانه آب مقطر فشار باال به طور پیوسته 
د ر فش��ار باالت��ر از psi 15 عمل می کند  و قسمت 
برگشت آب مقطر، به اتمسفر تخلیه نمی شود . فشار 
سامانه آب مقطر از طریق متغیرهای پویای سامانه 
یا به کمک یک حلقه فرآیند  کنترلی ساختار یافته، 
حفظ می ش��ود . سامانه های آب مقط��ر متد اول، بر 
مبنای فشار برگشتی ناشی از تغییر ابعاد  مسیرهای 
آب مقط��ر و با فرض صرفنظر ک��رد ن از نشت بخار 
زند ه از تله های بخار به مسیر آب مقطر، کار می کنند . 
این موارد  به طور مستقل می توانند  باعث فشار زایی 
د ر سامانه آب مقطر شوند . ویژگی اصلی یک سامانه 
آب مقط��ر فش��ار باال آن است ک��ه د ر آن فشار آب 
مقط��ر برگشتی به صورت مشخص روی یک مقد ار 
بهینه تنظیم می شود  تا باالترین سطح کارایی فرآیند  

حاصل شود .

ام���روزه، چه���ار طبقه بند ی مختلف برای 
س���امانه های آب مقط���ر واحد ه���ا وجود  

د ارد :
1- سامانه ه��ای ثقلی )اتمسفری( که د ر آن فشار 

محسن کارگربید ه، رئیس بهینه سازی 
مرصف سوخت و انرژی، رشکت 

پاالیش نفت بند رعباس

ترجمه و تنظیم:

هرچه د ما یا فشار 
آب مقطر برگشتی به 
د یگ بخار باالتر باشد  

)با توجه به رابطه 
مستقیم د ما و فشار 
د ر فاز بخار(، انرژی 

کمتری جهت افزایش 
د مای آب مقطر تا 

د مای اشباع بخار د ر 
فشار عملیاتی د یگ 

بخار، مورد  نیاز خواهد  
بود . بیشترین راند مان 

د ر یک سامانه 
بازیافت آب مقطر 

زمانی حاصل می گرد د  
که فشار کارکرد  آن 

تا حد  ممکن به فشار 
عملیاتی د یگ بخار 

نزد یک باشد 

روش های بهینه د ر سامانه های بخار
جمع آوری آب مقطر فشار باال
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خط آب مقطر د ر محد ود ه تعاد ل با فشار اتمسفر حفظ می شود .
)15psi 1 تاpsi 2-سامانه های فشار پایین )فشار

)99psi 16 تاpsi 3- سامانه های فشار متوسط )فشار
4- سامانه های فشار باال )فشار 100psi و بیشتر(

فن��اوری سامانه آب مقطر فشار باال چن��د ان جد ید  نیست به گونه ای که 
مد ارک مربوط به آن از سال 1941 میالد ی نیز د ر د سترس است. با وجود  
اینک��ه این فناوری ممکن است قد یمی به نظ��ر برسد ، اما د لیل اصلی عد م 
توجه به آن د ر سالیان گذشته قیمت های نسبتاً پایین سوخت ها بود ه است. 
ب��ا افزایش قیمت سوخت های مختلف طی سال های اخیر، توجه ویژه ای به 
سامانه های مذک��ور به عنوان یک روش تاثیرگذار جهت کاهش هزینه های 

عملیاتی واحد های مختلف، مبذول شد ه است.

چرا سامانه آب مقطر فشار باالمهم است؟
افزایش راند مان-کاهش هزینه انرژی مصرفی

بهترین د لیل برای استفاد ه از یک سامانه آب مقطرتحت فشار، صرفه جویی 
انرژی قابل توجه ناشی از آن است. آب مقطری که د چار آلود گی های فرآیند ی 

نشد ه باشد ، الزم است جهت استفاد ه مجد د  به د ی
گ بخار برگرد اند ه ش��ود . آب مقطر، د ارای محتوای انرژی محسوس قابل 
توجهی بود ه و چنانچه به فرآیند  تولید  بخار باز نگرد د ، بخش عمد ه ای از این 
محتوای انرژی محسوس به هد ر خواهد  رفت. به منظور اجتناب از هد ررفتگی 
مورد  اشاره، آب مقطر بازیافت شد ه باید  تا د مای اشباع بخار د ر فشار عملیاتی 
د یگ بخار گرم شود . به همین د لیل، انرژی د ر ظرف هوازد ا یا ظرف آب مقطر 

فشار باال و همچنین د ر خود  د یگ بخار، به آن افزود ه می شود .
هرچه د ما یا فشار آب مقطر برگشتی به د یگ بخار باالتر باشد  )با توجه به 
رابطه مستقیم د ما و فشار د ر فاز بخار(، انرژی کمتری جهت افزایش د مای آب 
مقطر تا د مای اشباع بخار د ر فشار عملیاتی د یگ بخار، مورد  نیاز خواهد  بود . 
بیشترین راند مان د ر یک سامانه بازیافت آب مقطر زمانی حاصل می گرد د  که 

فشار کارکرد  آن تا حد  ممکن به فشار عملیاتی د یگ بخار نزد یک باشد . 
د ر ی��ک سامانه بخار اید ه آل، برای نمونه فشار بخار سامانه می تواند  معاد ل 
150psi بود ه و فشار خط آب مقطر برگشتی حد ود  149psi باش��د ، اما سایر 

مشخصه های سامانه نظیرابعاد  لوله ها و اتصاالت، فواصل و اختالف بین تله های 
بخار و نیز اختالف ارتفاع، بایستی د ر محاسبات مد  نظر قرار گیرند . با د ر نظر 
گرفتن این م��وارد ، اختالف فشار 30 تا 45 د رصد ی میان فشار خط بخار و 

فشار خط آب مقطر می تواند  مبنای کار قرار گیرد .

مقد ار صرفه جویی د ر چه محد ود ه ای است؟
مقایسه صرفه جویی د ر سامانه آب مقطرفشار باال با سامانه آب 

مقطر استاند ارد :
 تلفات بخار تخلیه ای: 149235/84 د الر

 هزینه گرمایش آب مقطر از د مای 100 د رجه سانتیگراد  تا د مای 116 
د رجه سانتیگراد  )شرایط هوازد ا(:

 19618/56 د الر
 هزینه تأمین و گرمایش آب جبرانی تا ش��رایط اتمسفری: 20067/84 

د الر
 هزینه مواد  شیمیایی الزم و اتالفات مربوطه: 5000 د الر

 هزینه افزایش د مای نهایی آب مقطر: 73382/4 د الر
 کل صرفه جویی برآورد  شد ه: 267304/64 د الر

 د ر شکل 1 نمود ار ساد ه ای از تولید  و توزیع بخار د ر یک واحد  فرآیند ی 
ارائه شد ه است. برخی از مشخصات واحد  مذکور به شرح ذیل است:

 کاربری: تولید  بخار فشار باال

psi (13 bar(190 :)فشار بخار تزریقی به فرآیند  )قبل از شیرکنترل 
384°F )196°C( :د مای تعاد لی بخار 

)psi (10 bar 150 :)فشار بخار د رفرآیند  )حد اقل فشار بخارمصرفی 
)9000lbs/hr (4082 kg/hr :)مقد ار بخار مصرفی )حد اقل 

 شرایط کارکرد : 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته
 روزهای کارکرد  عاد ی د ریکسال )با کسر توقف های مربوط به تعمیرات 

پیشگیرانه(: 312 روز
فشار خط آب مقطر: صفر )تخلیه به اتمسفر، انتقال به د یگ بخار به کمک 

تلمبه(
15.3$ :  هزینه بخار )به ازای هر

)bar 13( 190  :فشار عملیاتی د یگ بخار 

شرایط فرآیند ی بخار د ر وضعیت فعلی
مصرف حد اقل 9000 پوند  د ر ساعت بخار د ر فرآیند  نشان د اد ه 
شد ه د ر شکل 1، معاد ل تولید  حد ود  9000 پوند  د ر ساعت آب مقطر با د مای 

F°384 )د مای بخاراشباع د ر فشارمربوطه( است.

آب مقطر از طریق یک تله بخار، از فرآیند  بخار خارج می شود . تله بخار به 
 )150psi( ظرف آب مقطر تخلیه ای متصل است. وقتی آب مقطر با فشار معین
از فرآیند  تخلیه شد ه و از طریق تله بخار به ظرف آب مقطر تخلیه ای )د ر فشار 
psig 0 و د م��ای F°212( راه می یابد ، بخش��ی از آب مقطر بصورت بخار د ر 

می آید . بنابراین، ظرف آب مقطر تخلیه ای باعث تخلیه این بخار به اتمسفر و 
د ر نتیجه هد ر رقتن آن می شود .

 د رصد  بخار تخلیه ای هد ر رفته از فرمول ذیل محاسبه می شود :
  100*)تفاضل گرمای ویژه آب مقطر د ر فشارهای باال و پایین بخش بر 

گرمای نهان تبخیر آب د ر فشار اتمسفر(
BTU 357.698 =)گرمای ویژه آب مقطر د ر فشار باال )د ر این مثال 

BTU 180=)گرمای ویژه آب مقطر د ر فشار پایین )د ر این مثال 
BTU 970 =گرمای نهان تبخیر آب د ر فشار اتمسفر 

که نتیجه محاسب��ات برای بخار تخلیه ای هد ر رفته، ع��د د  18/3 د رصد  
خواهد  بود .

با احتساب د رصد  بد ست آمد ه، میزان بخار تخلیه ای تولید  و تلف شد ه به 
اتمسفر معاد ل 1647 پوند  د ر ساعت خواهد  بود . با فرض قیمت ارائه ش��د ه 
برای هر 1000 پوند  بخار، اتالف هزینه د ر هر ساعت معاد ل 25/2 د الرخواهد  
شد  که برابر با 604/8 د الر د ر روز است. با توجه به روزهای کارکرد  فعال واحد  
د ر هر سال )312 روز(، هزینه هد ر رفت سالیانه بخار تخلیه ای مورد  نظر بالغ 

بر 188698 د الر محاسبه می شود .

شکل 1- نمونه یک واحد  تولید  و توزیع بخار د ر فرآیند 
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اهمیت آموزش صحیح
 مسئولیت های اجتماعی به روابط عمومی ها

محمد صاد ق حاجیان، مد یر روابط عمومی شركت پاالیش نفت اصفهان

ارد یبهشت م��اه   27 نام گ��ذاری 
خورشید ی برابر 17 ماه می میالد ی 
به عن��وان »روز جهان��ی ارتباطات و 
روابط عموم��ی« نش��ان از اهمیت 
روابط عموم��ی و ارتباطات و به ویژه 

رسانه ها د ارد .
 )public relations( روابط عمومی
و رسانه )Media( د ر د و بخش مهم 
ارتباطات، جایگاه قابل توجهی د ارند  
و پویا ب��ود ن هرکد ام از آن ها رهین 
هم افزای��ی و همکاری های مشترک 

د وسویه است.
رواب��ط عمومی تلفیق��ی از د انش 
و هن��ر و از ارک��ان مه��م موفقیت 
د ر  نی��ز  و رسان��ه  سازمان هاس��ت 
بستری مناسب برای ایجاد  ارتباط، 
نقش انعک��اس پیام ه��ا را بر عهد ه 
د ارد . ارتب��اط مستم��ر و صحی��ح 
رواب��ط عموم��ی و رسان��ه، د ر کنار 
افزایش کیفی��ت عملکرد  هر یک از 
ای��ن حوزه ها، موج��ب پیوند  مرد م، 
مسئ��والن و بهب��ود  مسی��ر تحقق 

جریان آزاد  اطالعات می شود .
 رواب��ط عمومی ه��ا د ر د وره های 
اخیر، گاهی با چالش شایعه  پراکنی 
و خب��ر ک��ذب که زخمی ب��ر پیکر 
هستن��د ،  روب��ه رو  آن هاس��ت، 
به طوری ک��ه د ر ای��ن زمینه گاهی 
ناچارند  فعالیت های مطلوب سازمان 
خ��ود  را توجی��ه کنن��د ، د رصورتی  
ک��ه رسانه ها -به عن��وان نمایند گان 
افکار عمومی- با د ریافت موضوع یا 
خبری د ر خصوص یک سازمان باید  
با رواب��ط عمومی -به عنوان نمایند ه 
آن سازمان- ارتب��اط برقرار کنند  و 
د ید گاه یا توضیحات سازمان مربوطه 
را از طریق روابط عمومی جویا شوند  
و ب��ا د ریاف��ت پاسخ و ی��ا نقطه نظر 
سازمان، به صورت حرفه ای و به د وراز 
نگاه سوگیرانه، گزارش خود  را د رج 
کنن��د . د ر ای��ن ص��ورت است که 

رسانه ها به عن��وان واسطه بین افکار 
عموم��ی و سازمان ها به طور صحیح 
اطالع رسان��ی خواهند  کرد  و نه تنها 
از انتشار ش��ایعات کذب جلوگیری 
می کنن��د ، بلک��ه جایگ��اه اصلی و 
ارزشمند  خود  را بیش ازپیش نشان 
می د هند . من معتقد م گاهی مواقع 
ریش��ه تقابل بین رواب��ط عمومی ها 
موض��وع  ب��ه همی��ن  رسانه ه��ا  و 
بازمی گ��رد د  و از بی��ن رفتن عنصر 
اعتم��اد ، آسیبی است که رسانه ها و 
روابط عمومی ها را به ش��د ت تهد ید  
می کند . به بیان د یگر صد اقت، اد ب و 
انصاف سه خصیصه مهم میان روابط 
عمومی، رسانه و حتی جامعه است 
و باید  به این مسائل با نگاهی عمقی 

توجه شود .
به گفت��ه برخی رسانه ه��ا، روابط 
عمومی ها از رسانه ه��ا انتظار د ارند  
فقط ش��رایط مطلوبی را از سازمان 
انعک��اس د هن��د  و د ر مقاب��ل نقاط 
و  پنهان ک��اری  سازم��ان،  ضع��ف 
پرد ه پوشی کنند ؛ اما موضوعی که از 
آن غفلت شد ه این است که رسانه ها 
باید  با توجه به نقش نظارتی و تالش 
برای اطالع رسان��ی د قیق، به د نبال 
د سترسی به اطالعات صحیح باشند  

و مسائل را نقد  کنند .
ب��ه بیانی د یگ��ر بای��د  رسانه ها از 
رواب��ط عمومی ه��ا انتظ��ار انتق��ال 
صحیح اطالع��ات و د سترسی آسان 
به اطالعات و منابع خبری را د اشته 
باشند  و د ر این مسیر روابط عمومی 
متخصص که از سیاست های خبری 
رسانه ها شناخت د ارد  و رسانه هایی 
که نسبت به ح��وزه تخصصی خود  
شناخت کافی و الزم د اشته باشند ، 
می توانن��د  به این رسالت مهم جامه 

عمل بپوشانند .
 ب��ه اعتقاد  م��ن بهره من��د ی از 
صاحب نظ��ران ب��ا رویک��رد  توج��ه 

ب��ه مسئولی��ت اجتماع��ی و حضور 
پررنگ تشکل ها و انجمن هایی مانند  
ش��ورای هماهنگی روابط عمومی و 
انجمن ه��ای روزنامه نگاری می تواند  
بسیاری از معضالت د ر حوزه روابط 
عمومی ه��ا و رسانه ه��ا را رفع کند . 
موضوع آموزش بای��د  جد ی گرفته 
ش��ود . نهاد ها و تشکل های مرتبط، 
بای��د  د رص��د د  ق��رار د اد ن بح��ث 
آموزش د ر د ستور کار خود  باش��ند  
و موض��وع مسئولی��ت اجتماعی د ر 
حوزه روابط عمومی ها و رسانه ها به 
نحو مطلوب پیگیری گرد د  به طوری 
که مبحث مسئولیت اجتماعی برای 
فعاالن حوزه روابط عمومی و رسانه 
با توجه به تکنولوژی نوین برای همه 
اقش��ار جامعه آموزش د اد ه ش��ود  و 
همچنین د رحالی که از فعاالن حوزه 
رسانه انتظار می رود  از ش��م خبری 
برخورد ار باش��ند  و تنها ب��ه د نبال 
نشست خب��ری نباش��ند ، از روابط 
عمومی ها نیز انتظار می رود  ارتباط 

بهتری با رسانه ها د اشته باشند .
 به طور حت��م از طریق آموزش ها 
و ایج��اد  همد لی رسانه ها و تعامل با 
روابط عمومی، به موفقیت های خوبی 
د ست خواهیم یاف��ت. د ر این راستا 
روابط عمومی ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان اعالم می کن��د  همکاری با 
خبرنگاران -د ارای کارت ش��ناسایی 
که ب��رای تهی��ه خب��ر، مصاحبه و 
گزارش با سازمان تماس می گیرند  و 
یا با هماهنگی مراجعه می کنند - را 
جزو وظایف ای��ن مجموعه می د اند  
و د ر ای��ن مسی��ر کوتاه��ی نخواهد  
ک��رد . این ام��ور تسهیل کنند ه روند  
اطالع رسانی د ر استان و کشور است و 
بر این اساس صمیمانه با انجمن های 
روزنامه نگ��اران است��ان و کشور که 
مورد  حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد  

اسالمی است، همکاری می کند .

به گفته برخی 
رسانه ها، روابط 

عمومی ها از رسانه ها 
انتظار د ارند  فقط 
شرایط مطلوبی را 

از سازمان انعكاس 
د هند  و د ر مقابل 

نقاط ضعف 
سازمان، پنهان کاری 
و پرد ه پوشی كنند ؛ 
اما موضوعی كه از 

آن غفلت شد ه این 
است كه رسانه ها 

باید  با توجه به نقش 
نظارتی و تالش برای 
اطالع رسانی د قیق، 

به د نبال د سترسی به 
اطالعات صحیح باشند  

و مسائل را نقد  كنند 
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پاالیشگاه ها روی بورس
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واگذاری  سخنگوی د ولت گف��ت: 
پاالیشگاه ه��ای  د ر  د ول��ت  سه��ام 
اصفهان، تهران، تبریز و بند رعباس از 

اول تیرماه سال 99 آغاز شود .
»عل��ی ربیع��ی« د ر گفت وگ��و با 
»ایرنا«، واگذاری سهام ش��رکت های 
د ولتی را از مهمترین اقد امات د ولت 
برای رش��د  اقتصاد ی کشور د انست 
گف��ت: ای��ن واگذاری ه��ا منج��ر به 
سرمایه گذاری های مجد د  د ر اقتصاد  
و صنعت خواهد  شد  که عامل اصلی 
برای رونق تولید ، افزایش اش��تغال و 

سرمایه گذاری های جد ید تر می شود .
سخنگوی د ولت با اش��اره به برنامه 
واگ��ذاری  سهام  ش��رکت های د ولتی 
گف��ت: عرض��ه سه��ام و واگ��ذاری 
ش��رکت های د ولت��ی، گ��ام د یگری 
ب��رای کوچک سازی د ول��ت و بزرگ 
کرد ن ح��وزه عموم��ی و بخش های 
صنعتی خصوصی د ر کشور به عنوان 
یک استرات��ژی از سوی د ولت د نبال 

می شود .
ربیع��ی ب��ا بی��ان اینک��ه د ولت با 
اجرای سیاست ه��ای واگذاری سهام 
و ش��رکت ها بد نبال کس��ب د رآمد  و 
هزینه کرد  د رآمد ه��ای خود  نیست، 
گف��ت: این واگذاری ه��ا د ر نهاد های 
عمومی و ی��ا د ر بخش هایی از د ولت 
هم ای��ن د رامد ها منجر ب��ه سرمایه 
گذاری های مجد د  ش��د ه که همین 

امر زمینه ساز تولید ، افزایش اشتغال و 
سرمایه گذاری های جد ید تر می شود .

سخنگ��وی د ول��ت ب��ا اش��اره به 
استراتژی ه��ا د ول��ت د ر اص��ل 44، 
خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها، 
گفت: این برخی ای��ن روزها الفاظی 
ب��ه ک��ار می برند  ک��ه د ولت ب��ا این 
واگذاری ه��ا می خواه��د  هزینه های 
جاری خود  را تأمین کند  و یا پول آن 
را ب��ه بخش های غیرمولد  ببرد  که به 

طور قطع این گونه نیست.
د ستیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمه��وری افزود : قطع��اً بخش هایی 
از د رآمد ه��ای ای��ن واگذاری ه��ا به 
بخش ه��ای مولد  اختص��اص خواهد  
یافت به خصوص د ر نهاد های عمومی 
مثل تأمین اجتماعی یا سازمان تأمین 
اجتماع��ی نیروه��ای مسل��ح )ساتا( 
ک��ه )سهام( خود  را عرض��ه خواهند  
ک��رد  بنابرای��ن است ک��ه منجر به 

سرمایه گذاری جد ید  شود .

د ر  د ول���ت  س���هام  عرض���ه  آغ���از 
پاالیش���گاه های اصفه���ان، ته���ران، 

تبریز و بند رعباس از اول تیر
ربیعی ب��ا بیان اینک��ه مرحله اول 
واگذاری ه��ا از طری��ق صند وق های 
واگذاری قابل معامله د ر بورس که یی 
تی اف )ETF( به صورت پذیره نویسی 
باقیماند ه آن انجام می ش��ود ، گفت: 

مرحل��ه د وم واگذاری ه��ا از طری��ق 
قابل  سرمایه گ��ذاری  صند وق ه��ای 
معامله د ر ب��ورس که د ر مرحله د وم 
واگذار خواهند  ش��د ، باقیماند ه سهام 
د ول��ت د ر پاالیشگاه ه��ای اصفهان، 
تهران، تبریز و بند رعباس است که از 

اول تیرماه سال جاری آغاز شود .
ربیعی گفت: ایج��اد  هلد ینگ های 
تخصص��ی البته به ش��رط آنکه هیچ 
ش��رکت جد ید ی ایجاد  نشود  یعنی 
یک هلد ینگ تخصصی ایجاد  می شود  
با توجه به پوسته هایی که وجود  د ارد ، 
این پوسته هااستفاد ه  از ظرفیت های 
می شود  و ش��رکت جد ید ی تأسیس 
نخواهد  شد  و از ظرفیت شرکت های 
موجود  استف��اد ه می ش��ود  بنابراین 
اشکال ش��رکتهای جد ید  را نخواهد  
د اش��ت.  د ستیار ارتباطات اجتماعی 
رییس جمه��وری اضافه کرد : بخشی 
هم ب��ه صورت مج��زا و پذیرش آنها 
ب��ازار سرمایه و واگ��ذاری آنها تا 49 
د رص��د  سهام است ک��ه اگر بخواهم 
به موارد  مهم اش��اره کن��م واگذاری 
پاالی��ش  هلد ینگ ه��ای  قال��ب  د ر 
نف��ت، هلد ینگ ه��ای نیروگاه��ی و 

هلد ینگ های کشاورزی است.

شرکت های سرمایه گذاری صنعت 
آب و برق واگذار می شوند 

سخنگوی د ولت واگذاری ها را به د و 

د سته »هلد ینگ ها« و »شرکت های 
مج��زا« تقسی��م ک��رد  و گف��ت: د ر 
واگذاری ش��رکت های مجزا، شرکت 
»ف��والد  آذربایج��ان« که ب��ه همراه 
طرح »ف��والد  میان��ه« ق��رار د ارد  و 
شرکت »آلومینیوم ایران«، هواپیمایی 
»کیش ایر« و مجموعه های فرهنگی 
و ورزشی »پرسپولیس« و »استقالل« 
البته ش��رکت های سرمایه  هستند ؛ 
گذاری صنع��ت آب و برق هم واگذار 

خواهد  شد .
ربیعی افزود : د ولت یک برنامه جامع 
و مفصل د ر زمین��ه واگذاری ها د ارد ؛ 
به طوری که د ر قال��ب سازمان های 
توسعه ای و شرکت های ماد رتخصصی 
تا سقف 30 د رصد  د ر این بخش، پس 
از ای��ن که د ر ب��ازار سرمایه پذیرش 

شوند ، واگذاری ها انجام خواهد  شد .
سخنگوی د ولت با اشاره به فهرست 
واگ��ذاری سازمان ها و ش��رکت های 
د ولت��ی، اظهار د اش��ت: »ای��د رو« و 
»ایمی��د رو« از مهمترین سازمان های 
توسع��ه ای هستن��د  که هر ک��د ام با 
ارزش هایی که مشخص ش��د ه واگذار 
خواهن��د  ش��د . د ستی��ار ارتباط��ات 
اجتماعی رییس جمهوری گفت: تولید  
نیروی برق حرارت��ی، سازمان »تهیه 
ک��االی آب و برق« )ساتک��اپ( و د ر 
نهایت د ر بخش تخصصی ها »شرکت 
مل��ی پاالی��ش پخ��ش فرآورد ه های 
نفتی« اس��ت که د ولت بن��ا د ارد  د ر 
مراحل مختلف و با شیوه های مختلف 
آنه��ا را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار 
کن��د  و با تأمین مالی آنه��ا بتواند  د ر 
د وران کرون��ا از سرمای��ه گذاری های 
جد ید  و ایجاد  اش��تغال های جد ید  و 
ی��ا حتی اتمام پروژه ه��ای نیمه تمام 
حمایت کن��د . وی افزود : برخی پروژه 
د ر کشور 90 د رصد  آن تکمیل شد ه 
است و فقط 10 د رصد  آن باقی ماند ه 
است که با توجه به ش��رایط تحریم و 
ش��رایطی که بود جه س��ال 99 د ارد ، 
بود جه عمرانی کافی برای اتمام آنها د ر 
د ست نیست، و د ولت بخشی از د رآمد  
واگذاری ه��ا را برای اتم��ام پروژه های 

نیمه تمام استفاد ه خواهد  کرد .

عرضه سهام چهار پاالیشگاه کشور از اول تیرماه آغاز می شود 
سخنگوی د ولت:
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د ر ح��ال حاض��ر مرج��ع قیمت گ��ذاری 
فرآورد ه های نفت��ی نشریه پلتس است. این 
نشریه ب��ه صورت روزانه قیمت فرآورد ه های 
اصل��ی و نفت��ی را د ر حوزه ه��ای جغرافیایی تعریف ش��د ه اعالم می کند  
و قیمت ه��ای اعالم ش��د ه د ر ای��ن نشریه به عنوان مرج��ع قیمت گذاری 
فرآورد ه های نفتی د ر بازار د اخل��ی ایران و بسیاری از بازارهای بین المللی 

مورد  استفاد ه قرار می گیرد .
با ش��یوع بیماری کرونا د ر کشور چی��ن د ر د ی ماه سال 1398 تقاضای 
جهانی نفت با کاهش مواجه شد  و پیرو این کاهش تقاضا قیمت نفت خام 
و فرآورد ه های نفتی روند  نزولی به خود  گرفت. پس از شیوع کرونا د ر سطح 
جهانی د ر اسفند  ماه سال 1398 کاهش تقاضا برای نفت خام و فرآورد ه های 
نفتی شیب بسیار تند ی گرفت که این امر موجب سقوط قیمت نفت خام و 
شکسته شد ن همه مقاومت های قیمتی نفت خام گرد ید  به گونه ای که د ر 
مقطعی به د لیل تکمیل ظرفیت ذخیره سازی د ر آمریکا قیمت حواله های 
سررسید  شد ه نفت WTI د ر آن کشور د ر یک اتفاق بی سابقه منفی گرد ید . 
د ر این شرایط بی سابقه تاریخی قیمت فرآورد ه های نفتی د ر سراسر جهان 
نیز روند  نزولی به خود  گرفت و د ر ارد یبهشت ماه سال 1399 میزان کاهش 
قیمت فرآورد ه های نفتی از میزان کاهش قیمت نفت خام هم بیشتر شد ، 
به نحوی که قیمت تعیین ش��د ه برای اکث��ر فرآورد ه های نفتی بر اساس 
قیمت های نشریه پلتس از قیمت نفت خام کمتر شد . د ر این مقطع زمانی 
)ارد یبهشت 99( قیمت فرآورد ه های د رج شد ه د ر نشریه پلتس د ر منطقه 
خلیج ف��ارس انحراف بسیار زیاد ی با قیمت فرآورد ه های همسان د ر سایر 
نقاط جهان د اش��ته است. روش قیمت گ��ذاری نشریه پلتس برای منطقه 
خلیج فارس به این گونه است که قیمت های کشف شد ه د ر بازار سنگاپور 
به عنوان قیمت مبنا تعیین شد ه و هزینه حمل از خلیج فارس تا سنگاپور 
از آنها کسر می ش��ود . قیمت محاسبه ش��د ه از این طریق به عنوان قیمت 
فرآورد ه ه��ای نفتی د ر خلیج فارس تعیین می گ��رد د .  جد ول زیر قیمت 
بنزین اکتان 95 و نفت سفید  بر اساس فوب سنگاپور )د ر سه مقطع زمانی 
متفاوت(، هزینه حمل از خلیج فارس تا سنگاپور و قمیت بنزین با اکتان 95 
خلیج فارس را نشان می د هد . همانگونه که مشاهد ه می شود  با سقوط قیمت 
فرآورد ه ها شاهد  افزایش هزینه حمل از خلیج فارس به سنگاپور مند رج د ر 

نشریه پلتس می باشیم که به معنی افزایش حجم ذخیره سازی بنزین و نفت 
سفید  د ر منطقه خلیج فارس می باشد . د ر این شرایط به د لیل عد م حمل 
این فرآورد ه ها فروشند ه های مستقر د ر خلیج فارس حاضر به پرد اخت مبالغ 
بیشتر جهت حمل این فرآورد ه ها به سایر مناطق می باشند  و این د ر حالی 
است که نرخ های مند رج د ر نشریه پلتس مرجع قیمت گذاری فرآورد ه های 

تولید ی شرکت های ایرانی نیز می باشد .

ام���ا آی���ا ب���ازار د اخل���ی ای���ران د ر واقعی���ت و د ر ای���ن ش���رایط بس���یار 
خاص تابع قیمت های نشریه پلتس می باشد ؟

معامالت انجام شد ه د ر بورس های کاال و انرژی معیار خوبی برای اطالع از 
وضعیت بازار فرآورد ه های نفتی کشور می باشد .

د ر ارد یبهشت ماه و د ر شرایطی که قیمت فرآورد ه های نفتی به کمترین 
میزان خود  رسید ه است معامالت فراورد ه های نفتی از قبیل انواع حالل، وکیوم 
باتوم و لوب کات بعضاً با رقابت قیمتی د ر بورس ایران معامله ش��د ه است و 
قیمت های کشف شد ه د ر بورس اختالف معناد اری با قیمت های مند رج د ر 
نشری��ه پلتس د ارند . به طور مثال د ر نیم��ه اول ارد یبهشت ماه بیش از 41 
میلی��ون لیتر حالل 402 به طور متوسط با قیمت 21182 ریال / لیتر )27 
د رصد  باالتر از قیمت پایه( معامله شد ه است. د ر برخی از معامالت این فرآورد ه 
رقابت بیش از 60 د رصد  نیز انجام شد ه است. از آنجا که حالل 402 مبتنی 
بر نفت سفید  قیمت گذاری می ش��ود ، قیمت کشف ش��د ه د ر بورس انرژی 
برای این فراورد ه معاد ل نفت سفید  با قیمت 24/04 د الر/ بشکه می باشد  که 
اختالف بسیار زیاد ی با قیمت های مند رج د ر نشریه پلتس طی ماه ارد یبهشت 
د ارد .  با توجه موارد  فوق به نظر می رسد  بازار فیزیکی فرآورد ه های نفتی ایران 
بر اساس شرایط منطقه ای خود  بر قیمت فرآورد ه های نفتی مؤثر می باشد  که 
د ر قیمت گذاری فرآورد ه های نفتی نمی توان آن را ناد ید ه گرفت. لذا قیمت های 
کشف شد ه د ر بورس های کاال و انرژی ایران را نیز می توان تحت شرایطی به 
عنوان یکی از مبانی قیمت گذاری فرآورد ه های نفتی د ر ایران د ر نظر گرفت. 
البته یکی از اشکاالت فعلی بورس ایران عمق کم معامالت آن نسبت به کل 
فرآورد ه های نفتی تولید ی است که د ر صورت تعمیق این بازار می توان امید وار 
بود  قیمت های کشف ش��د ه د ر بورس به عنوان یکی از مراجع قیمت گذاری 

فرآورد ه های نفتی د ر نظر گرفته شود .

مراجع قیمت گذاری فرآورد ه های نفتی و قیمت های كشف شد ه د ر بورس

بنزین با اکتان 9۵
اختالف قیمت )هزینه حمل(فوب خلیج فارس/د الر/بشکهفوب سنگاپور-د الر/بشکهتاریخ

1398/10/2771/6068/123/48
1399/01/1823/0118/874/14
1399/02/1021/2413/667/58

نفت سفید 
اختالف قیمت )هزینه حمل(فوب خلیج فارس/د الر/بشکهفوب سنگاپور-د الر/بشکهتاریخ

1398/10/2775/5572/802/75
1399/01/1826/9322/844/09
1399/02/1015/676/928/75

ابراهیم كاویانی پور
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اگر همین حاال د ر سـایت کد ال اسـم هر یک از 6 پاالیشـگاه بورسی 
تهران را جست و جو کنید ، د ر جد ول اطالعیه ی همه ی آن ها یک عنوان 
مشترک به چشـم می خورد : »شفاف سـازی د ر خصوص شایعه، خبر یا 
گزارش منتشر شد ه«. اغلب اواسط ارد یبهشت منتشر شد ه اند  یا اوایل 
فرورد ین و همه توضیحی هستند  د رباره ی آنچه که افت بهای نفت خام 
می تواند  د ر عملکرد  مالی این شـرکت ها سـبب شـود . این اطالعیه ها 
اغلب مفاد  یکسـانی را شامل می شـوند  اما بسته به اینکه شرکت ها چه 

محصوالتی تولید  د ارند  گاها تفاوت هایی به چشم می خورد .
4 فرورد ین ماه، پاالیشگاه شیراز، یکی از 6 پاالیشگاه د ر بورس تهران 
اطالعیـه ای عنوان کرد  کـه کاهش قیمت نفت خام و فـرآورد ه، د رآمد  
فروش فرآورد ه د ر ماه های ابتد ایی سال د ر این واحد  را »به میزان قابل 
توجهی« کاهش د اد ه است. اطالعیه جزئیاتی از ارقام منتشر نکرد ه ولی 
د ر اد امـه توضیـح می د اد  که این وضعیت قابل تعمیم به کل سـال مالی 
نیسـت. پاالیشگاه شـیراز طبق گزارشـی که د ر کد ال موجود  است د ر 
ابتد ای سال جاری محصوالتی مثل نفت سفید  و نفت گاز و نفت کوره د ر 

کنار گاز مایع، وکیوم باتوم، نفتا و بنزین تولید  کرد ه است.
پاالیشگاه بند رعباس د ر بیانیه ای مشابه اطالع د اد  که به د نبال شیوع 
کرونـا حجم تقاضای د اخلی برای فرآورد ه هـای نفتی کاهش یافته و د ر 
نتیجه مقد ار خوراک ورود ی این پاالیشـگاه از ۳۰6 هزار بشکه د ر سال 
قبل به 26۵ هزار بشکه د ر فرورد ین افت کرد ه است. این شرکت برآورد  
د قیق آثار مالی ناشی از افت بهای نفت خام بر عملکرد  سال مالی 99 را 
منوط به ابالغ د سـتورالعمل قیمت گذاری نفت خام از سوی وزارت نفت 
د انست. بند رعباس سـبد  محصوالت متنوع تری د ارد  و از نفتا و وکیوم 
سالپس تا حالل ها و سوخت جت و بنزین یورو ۵ و بنزین موتور د ر میان 

محصوالتی که د ر ماه ابتد ایی سال تولید  کرد ه به چشم می خورد .

پاالیشگاه های تاالر 
شیشه ای از نوسانات نفت 
خام چه تاثیری می گیرند ؟

 بررسی عملکرد  مالی نماد های پاالیشگاهی د ر بورس تهران، 
یکی از روش هایی اسـت که با استفاد ه از آن می توان اثراتی 
که تحوالت بهای نفت خام بر این واحد های صنعتی می گذارد  
را محاسـبه کرد . از یک طرف اطالعات مالـی و مواضع این 
شـرکت ها به عنوان یک ابزار برای بررسـی د ر د ست است 
و از طرف د یگر روند  نوسـان قیمت سهام این شرکت ها هم 
می تواند  به عنوان یک شاخص گویای اثرپذیری پاالیشی ها از 
نوسانات بهای نفت خام باشد . د ر گزارش پیش رو ابتد ا نگاهی 
به اطالعیه های منتشـر شد ه از سـوی 6 پاالیشگاه بورسی 
تهران د ر مورد  اثرپذیری از قیمت نفت خام اند اخته ایم و د ر 
اد امه از د ید گاه احسان سلطانی کارشناس بورس د ر خصوص 
وضعیت سهام گروه فرآورد ه های نفتی د ر بورس تهران سؤال 
کرد ه ایم؛ کارشناسـی که بر این باور است که د ر رشد  بزرگ 
شاخص بورس تهران د ر چند  ماه اخیر، فرآورد ه ها کمتر رشد  

کرد ه اند  و د ر نتیجه پتانسیل برای حرکت د ارند .

روزنامه نگار

ناد  ی صبوری

»صنعت پاالیش نفت«  با بررسی اطالعیه پاالیشی ها و گفت و گو با 
یک کارشناس بورس بررسی کرد ؛
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پاالیشـگاه تهـران د ر متنـی کـه د ر خصـوص 
شـایعات منتشـر کرد  اعالم کرد  حاشـیه ی سود  
برخـی از فرآورد ه هـا کاهش یافتـه و بعضاً منفی 
شد ه اسـت که با بازگشت بهبود  اقتصاد ی مرتفع 
می شود . این شرکت د ر متن مذکور بر اهمیت نرخ 
ارز نیما که مالک قیمت گذاری نفت خام و فرآورد ه 
اسـت تاکید  کرد . پاالیشـگاه تهران د ر متنی که 
متعاقباً و چند ی بعد  منتشـر کـرد  اعالم کرد  که 
د ر سـال جـاری روزانه 212 هزار بشـکه محصول 
تولید  کرد ه که از تولید  سـال قبل کاهشی روزانه 
22 هزار بشکه ای را نشان می د هد . محصوالتی که 
پاالیشـگاه تهران د ر ماه اول سال 99 تولید  کرد ه 
گاز مایع، سـوخت سـبک و سـنگین جت، انواع 
بنزین موتور، نفت سـفید ، نفتای سنگین و سبک 

و د ر نهایت وکیوم باتوم و گوگرد  است.
پاالیشگاه اصفهان 14 ارد یبهشت و چند  روز بعد  
از اینکه اوپک پالس نتوانسـتند  بـه توافقی برای 
کاهش عرضه نفت خام د سـت پید ا کنند  متنی را 
منتشـر کرد ه و نوشـت که تحت این شرایط مثل 
بسیاری از شـرکت های پاالیشی د یگر »مجبور به 
کاهش ظرفیت تولید « د ر بازه هایی از زمان شـد ه 
اسـت. د ر این متن همچنین عنوان شـد ه اسـت 
که کاهش تقاضا برای فرآورد ه های سـبک، تعاد ل 
قیمـت بیـن فرآورد ه هـای مختلف را بـر هم زد ه 

است. 
به این ترتیب اگرچه قیمت بنزین و سوخت هایی 
هوایـی هم قیمت نفت خام و حتـی ارزان تر از آن 
شد ه اما از آن جایی که 4۰ د رصد  فرآورد ه تولید ی 
ایـن شـرکت را گازوئیـل و نفـت کوره تشـکیل 
می د هد ، حاشیه سـود  این محصوالت سود آوری 

شرکت را جبران کرد ه است. 
د ر پاالیشگاه اصفهان محصوالتی چون سوخت 
سنگین جت، نفت سفید ، حالل، روغن خام، وکیوم  
باتوم، گاز مایع، نفت کوره ی سبک، نفتاس سبک 
و سنگین، نفت گاز و هید روکربورهای بد ون شاخه 

د ر یک ماه اول سال تولید  شد ه است.
پاالیش نفت تبریز شاید  سربسته ترین توضیحات 
د ر خصـوص اثر افـت قیمت نفت خـام و کرونا بر 
فعالیت هایش را منتشـر کرد . د ر ایـن متن صرفًا 
عنوان شـد ه است که شـرکت د ر مقاطعی مجبور 
به کاهش ظرفیت شد ه اما آن چه که اهمیت د ارد  
د ستورالعمل قیمت گذاری نفت و فرآورد ه است که 
مذاکراتی برای اصالح آن د ر حال انجام است. آنچه 
د ر پاالیشگاه تبریز که د ر واقع از تأمین کنند گان 
اصلی سوخت مایع شمال غرب ایران است د ر ماه 
اول 99 تولید  شـد ه عمد تاً نفت کـوره، گاز مایع، 
حالل ها، آیزوریسـایکل، آیزوفید ، گوگرد ، بنزن، 
نفتای سـبک و سـنگین، بنزین یورو 4 و نفت گاز 

بود ه است.
اطالعیه ی پاالیشگاه الوان د ر خصوص اثرپذیری 

از نوسـانات نفت خام، بی کم و کاست همان متنی 
را د اشت که پاالیش نفت تبریز. د ر آن عنوان شد ه 
که شـرکت د ر مقاطعی مجبـور به کاهش ظرفیت 
شـد ه و هر چند  بهای نفت خام کاهـش یافته اما 
یکی از موضوعات اثرگذار ابالغیه ی د ستورالمعل 
قیمت گـذاری فرآورد ه ها اسـت. عمـد ه ی تولید  
پاالیشـگاه الوان را به ترتیب نفت کوره و گازوئیل 
تشکیل می د هند  و د ر کنار این محصوالت د ر سال 
جاری د ر این واحد  محصوالتی مثل بنزین معمولی، 

بنزین یورو ۵ و نفتای شیرین تولید  شد ه است.

تغییرات ارزش س���هام پاالیش���ی ها
همان طور که متن اطالعیه شرکت های 
پاالیشی نشان می د هد  سود آوری و عملکرد  مالی 
ایـن واحد ها بیش از آنکه از افـت بهای نفت خام 
و بـه تبع آن افت قیمـت فرآورد ه ها اثـر بپذیرد  

وابسـته به د سـتورالعمل تعیین قیمت نفت خام 
از سـوی وزارت نفت اسـت و همچنین نرخ ارزی 
که برای تباد الت مالی میان د ولت و پاالیشـگاه ها 
تعیین می شود . اما اگر بخواهیم به تغییرات ارزش 
سهام این شـرکت ها و ارتباطش با بهای نفت خام 
نگاهی بیاند ازیم به چه نتیجه ای می رسیم؟ واضح 
اسـت که وقتی پای ارزش سـهام به میان می آید  
پیش از هر چیز باید  موقعیـت گروه فرآورد ه های 
نفتی را د ر قیاس با رشـد  بی سـابقه ی بازار سهام 
از زمستان سال گذشـته تا حاال سنجید . شاخص 
بورس تهران از اول سال 99 تا لحظه ی تنظیم این 
گزارش د ر هفته آخر ارد یبهشـت رشد ی بیش از 

1۰۰ د رصد  را از سر گذراند .
احسان سـلطانی کارشـناس بورس بر این باور 
اسـت کـه د ر 4-۵ ماه اخیـر آنچه که بـه باور او 
»حباب قیمتی« د ر بورس است برای گروه فراورد ه 

نفتی پایین بود ه است.
او د ر تشـریح این مسئله می گوید : »با فرض کم 
کرد ن افزایش نرخ د الر، کل بورس د ر طی شهریور 
96 تا آخـر فروریـن 99 معاد ل 92 د رصد  رشـد  
د اشـته اما گروه نفتی ها 4۷ د رصد  رشـد  کرد ند . 
مثاًل د ر مقایسه رشد  شیمیایی ها 1۰۰ د رصد  بود ه 
است و رشد  گروه اسـتخراج کانه های فلزی 1۳۵ 

د رصد .«
شـاخص د یگری که این کارشـناس از آن برای 
ترسـیم وضعیت گروه پاالیشی ها د ر بورس کمک 
می گیرد  میزان رشـد  ارزش شـرکت های بورسی 
اسـت. او می گوید : »به طور کلـی این د وره ارزش 
شـرکت های بورس 66۰ د رصد  رشـد  کرد ه است. 
رشد ی که شـرکت های پتروشیمی و شیمیایی از 
سر گذراند ند  ۷۰۰ د رصد  بود ه اما رشد  شرکت های 
فرآورد ه های نفتی 486 د رصد  بود ه اسـت. چیزی 

که از نظر او پتانسیل گروه فراورد ه های نفتی برای 
اینکه د ر اد امه به سـمت باال حرکت کنند  را نشان 

می د هد .«
سـلطانی معتقد  اسـت اگر حبـاب کل بورس را 
عـد د  1 د ر نظر بگیریم سـهم پاالیشـی ها از این 
حباب فقط یک سـوم بود ه اسـت و این برایشان 

شانس زیاد ی ایجاد  می کند .
مقایسـه ی نمـود ار تحـوالت یـک سـال اخیر 
بهای نفت خام و نوسـان ارزش سهام شرکت های 
پاالیشـی بیانگر این موضوع است که لزوماً ارزش 
سـهام این شـرکت ها از نفت اثر نگرفته یا این اثر 
از نظـر زمانی الگوی معنـاد اری را د نبـال نکرد ه 
اسـت. امـا از آن جایی که قیمت نفـت د ر ۳ فصل 
نخسـت سـال 2۰19 از یک ثبات نسبی برخورد ار 
بود  می توان بازتاب آن را د ر کم نوسان بود ن ارزش 

سهام پاالیشی ها د ر همین مد ت مشاهد ه کرد .
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تالش د ولت ب��رای واگذاری سهام پاالیشگاه ها به 
سومین بار رسید . طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی 
د ولت اعالم کرد ه است این بار د ولت با شرایط خاص 
سه��ام چند ین پاالیشگ��اه خود  را واگ��ذار می کند ؛ 
پاالیشگاه هایی که تأمین کنند ه نیاز کشور هستند  و 
باعث خواهد  شد  تا خصوصی سازی بیش از پیش د ر 

این بخش اجرا شود .
البته پی��ش از این، د و بار این اتف��اق روی د اد ه و 
متاسفان��ه خرید اران نتوانتسند  ای��ن پاالیشگاه ها را 
از آن خ��ود  کنند  تا بنا به گفت��ه علی ربیعی د ولت 
کوچک تر و البته چابک تر ش��ود  و چ��رخ اقتصاد  و 
صنعت بهتر بچرخ��د . او البته گفته د ولت به د نبال 
کسب د رآمد  از این واگذاری نیست و به همین د لیل 
هم با ش��رایط جد ید  این پاالیشگاه ه��ا را از اول تیر 

واگذار خواهد  کرد .
طبق شواهد  موجود  اجرای این طرح، بزرگ ترین 
تأمین مالی تاریخ بورس با مشارکت عمومی خواهد  
بود  که البته نیازمند  مشارکت باالست. بر این اساس، 
طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان بورس 
هر ایرانی می تواند  با کد  ملی به جای کد  بورسی د ر 

خرید  این سهام مشارکت د اشته باشد .
 )ETF( د ر ای��ن راستا صن��د وق قابل معامل��ه ای

متشکل از پنج ش��رکت پاالیشی با سرمایه 20 هزار 
میلیارد  تومان د رحال تشکیل است که 20 د رصد  از 
سهام این پنج شرکت د ر این صند وق جای می گیرد . 
اساسنامه و امید نامه این صند وق آماد ه است و تنها 
د ر زمینه مد یریت این صند وق مشکالتی ایجاد  شد ه 

که به نظر می رسد  د ر ابتد ای سال 99 برطرف شود .
به گفته صالح رییس سازمان خصوصی سازی خرید  
واحد ه��ای این صند وق براساس ثبت سفارش )بوک 
بیلد ینگ( خواهد  بود  و سهام ش��رکت های پاالیش 
نفت تهران، بند رعباس، تبریز، الوان و شیراز د ر این 
صند وق قابل معامله قرار می گیرند . همچنین میزان 
سهم هر پاالیشگاه یکسان نیست و بستگی به ارزش 
هر ش��رکت متغیر خواهد  بود  ول��ی د ر مجموع 20 
د رصد  از سهام این پاالیشگاه  ها د ر صند وق مزبور قرار 

خواهد  گرفت. 
طبق ش��رایطی که د ولت این بار برای باز ش��د ن 
گره های واگذاری سهام پاالیشگاه ها اعالم کرد ه، 20 
د رصد  سهام د ولت از این پاالیشگاه ها با تخفیف 20 تا 
25 د رصد ی عرضه می شوند  تا اشتیاق بیشتری برای 

خرید  آنها ایجاد  شود .
البت��ه این روال پیش از ای��ن و د ر روزهای پایانی 
آذر ماه سال گذش��ته اعالم شد ه بود . بر اساس این 

تالش سوم برای واگذاری پاالیشی ها

روزنامه نگار

نرگس رسولی
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گزارش، میزان سهام قابل واگذاری به د ولت د ر ش��ش شرکت پاالیشی 
)پاالی��ش نفت تهران، پاالیش نفت اصفه��ان، پاالیش نفت بند رعباس، 
پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت الوان( به صند وق 
سرمایه گذاری قابل معامله پس از انجام پذیره نویسی عمومی واحد های 
صند وق و جمع آوری وجوه از خرید اران سرمایه گذاری و متناسب با قیمت 

هر سهم قابل واگذاری مشخص می شود .
همچنین قیمت هر سهم قابل واگذاری از د ولت به صند وق بر اساس 
قیم��ت پایانی هر یک از سهام 6 ش��رکت پاالیش��ی د ر تابلو بورس و یا 
فرابورس د ر یک ماه تقویمی منتهی به آخرین روز قبل از ش��روع تاریخ 

پذیره نویسی پس از کسر 20 د رصد  تخفیف تعیین می شود .
د ر اد ام��ه این مصوبه آمد ه است: اش��خاص حقیق��ی متقاضی خرید  
واحد های سرمایه گذاری عاد ی از 20 د رصد  تخفیف به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم برخورد ار می شود . همچنین تعد اد  واحد های سرمایه گذاری 
قابل خرید  با احتساب تخفیف 15 د رصد ی، معاد ل 200 واحد  به ارزش 
200 هزار تومان برای اشخاص حقیقی خواهد  بود . طول د وره پذیره نویسی 

واحد های سرمایه گذاری هاد ی به مد ت یک ماه تعیین می شود .
این گزارش می افزاید : شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد ه های نفتی 
به عنوان مؤسس و سازمان بورس و اوراق بهاد ار و سازمان خصوصی سازی 
به طور مشترک و متناسب با نقش خود  د ر فرآیند ه تأسیس و راه اند ازی 
این صند وق وظیفه انجام می د هند . منابع الزم برای عملیات بازارگرد انی 
صند وق از محل د ارایی های نقد  آن )5 د رصد  تخفیف غیرمستقیم( تأمین 

و مقررشد ه پیش بینی الزم د ر این خصوص صورت پذیرد .
ه��م اکنون از 10 پاالیشگاه فعال د ر کشور فعالیت، هفت مورد  آن د ر 
د ولت د هم به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد ه و پاالیشگاه های 
شازند  و آباد ان به علت تولید ات استراتژیک و متنوع همچنان با مد یریت 
د ولت باقی ماند  و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز که سال گذش��ته به 
بهره برد اری رسید  زیر نظر سازمان بازنشستگان نفت و تأمین اجتماعی 

است که به نوعی د ولتی محسوب می شود .
گفتنی اس��ت د ر حال حاضر صنعت پاالیش نف��ت کشور به صورت 
جزیره ای جد ا ماند ه از منابع )خ��وراک( و بازار )تولید  فرآورد ه های ویژه 
و منطبق با نیاز مشتری( د ر نظر گرفته شد ه است. تجد ید  نظر د ر نظام 
مالکیت بنگاه های اقتص��اد ی پاالیش نفت د ر راستای افزایش بهره وری 

امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
هم اکنون سهم شرکت ملی پاالیش و پخش د ر صنعت پاالیشی کشور 

بال��غ بر 30 د رصد  است و سهام عد الت نیز سهامد ار 
39 د رصد ی صنعت پاالیشی کشور از مابقی سهام نیز 
حد ود  18 د رصد  مربوط به صند وق های بازنشستگی 
و 13 د رصد  مربوط به سایر شرکت هاست. از این رو 
می ت��وان گفت که حد ود  70 د رصد  صنعت پاالیش 
به صورت د ولتی اد اره می شود ؛ لذا خصوصی سازی 
حقیقی هن��وز د ر صنعت پاالیش رخ ن��د اد ه است. 
د ر اختیار د اش��تن عم��د ه سه��ام پاالیشی توسط 
د ولت باعث می ش��ود  که بیشتر صند لی های هیئت 
مد یره های پاالیشگاه ها د ر اختیار بخش د ولتی باشد  
و از همی��ن رو مد یران عامل پاالیشگاه ها نیز با نظر 

وزارت نفت انتخاب خواهند  شد .
کارش��ناسان بر ای��ن باورند  که نف��وذ نگاه د ولتی 
ب��ه مد یریت صنع��ت پاالیش باعث خواهد  ش��د  تا 
پاالیشگاه ه��ا براساس منافع د ولت��ی که غالباً کوتاه 
مد ت هستند  به کار خود  اد امه د اد ه و نگاه اقتصاد ی 
بخش خصوصی ب��ر پاالیشگاه ها حاک��م نشود ؛ لذا 
توسعه و ارتقای پاالیشگاه ها همیشه با مشکل مواجه 

بود ه است.
ب��رای رفع این مشک��ل می ت��وان پاالیشگاه های 
موجود  یا طرح های پاالیشی را به هلد ینگ هایی که 
د ر باالد ست یا پایین د ست صنعت نفت فعال هستند  
واگذار کرد . صنعت پاالی��ش نفت به عنوان یکی از 
صنایع زیرساختی د ر توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز 
زمانی می تواند  د ارای اقتصاد  جذاب و پاید ار باشد  که 
اتصالی معناد ار با باالد ست و یا توسعه زنجیره ارزش 

د اشته باشد .
به این ترتیب به نظر می رسد  طرح خروج د ولت از 
بنگاه د اری شرکت های بورسی و فرابورسی وارد  گام 
نهایی ش��د ه و حال تنها د ر انتظار تصویب از سوی 
هیات وزی��ران قرار د ارد  تا به این ترتیب بزرگ ترین 
مرحل��ه از عرض��ه سه��ام د ر کشورمان آغاز ش��ود . 
تصمیم د ولت برای واگ��ذاری باقیماند ه سهام خود  
د ر ش��رکت های فعال بازار سرمایه د ر حالی از سال 
گذش��ته مطرح بود ه که رونق اخیر ایجاد ش��د ه د ر 
ب��ورس، عاملی د ر جهت تسریع این موضوع د ر این 

روزها شد ه است.
هجوم نقد ینگی طی د و سال اخیر رونق بی سابقه ای 
را د ر ب��ورس تهران ایجاد  کرد ه و به نظر می رسد  د ر 
جلب توجه سیاست گذاران اقتصاد ی به این فرصت 
استثنایی بی تأثیر نبود ه است. به طوری که جلسه اخیر 
ش��ورای عالی بورس و مصوبه وزیر اقتصاد  تاکید ی 
بر تعجی��ل د ر این ام��ر د ارد . جزئی��ات این عرضه 
بزرگ نش��ان از آن د ارد  که قرار است واگذاری ها د ر 
د و فاز صورت گی��رد . د ر مرحله نخست ابتد ا سهام 
همه ش��رکت های د ولت��ی د ر قال��ب صند وق های 
سرمایه گذاری تجمیع می شود  و با تخفیف 20 تا 25 
د رصد ی عرضه خواهد  شد  و هر ایرانی متقاضی این 
سهام می تواند  بر اساس کد  ملی د ر قالب واحد های 
این صند وق ها اق��د ام به خرید  کند . عرضه د ر نوبت 

د ر حال حاضر صنعت 
پاالیش نفت کشور 
به صورت جزیره ای 
جد ا ماند ه از منابع 

)خوراک( و بازار 
)تولید  فرآورد ه های 

ویژه و منطبق با نیاز 
مشتری( د ر نظر 

گرفته شد ه است. 
تجد ید  نظر د ر نظام 

مالکیت بنگاه های 
اقتصاد ی پاالیش نفت 

د ر راستای افزایش 
بهره وری امری ضروری 

و اجتناب ناپذیر است
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د وم نیز به شکل تک سهم با همان میزان تخفیف بود ه که عموم مرد م 
حق خرید  آن را خواهند  د اش��ت. تخفیف هایی که برگه برند ه خرید اران 
ب��رای این سهام هاست و ش��اید  بتواند  آرزوی ب��زرگ اقتصاد د انان برای 

خصوصی سازی واقعی را اجرایی کند .
د ر صورت تحقق این آرزوی چند ین ساله اقتصاد د انان، اقتصاد  کشور 
د ر آستانه مرحله جد ید ی قرار خواهد  گرفت، مد یریت این ش��رکت  ها از 
د ولت به بخش خصوصی سپرد ه ش��د ه و با توج��ه به بورسی بود ن این 
نوع ش��رکت ها نگرانی د رباره عد م شفافیت و یا ضعیف شد ن آنان کمتر 
می ش��ود ، اقتصاد  ایران این راه را باید  زود تر می رفت اما د ر این وضعیت 
خصوصی شد ن کامل این نوع شرکت ها می تواند  بر بازد هی آنان افزود ه  و 

د ست د خالت های د ولت د ر بورس و یا شاخص کل را خالی کند .
واگذاری کامل این نوع شرکت ها باعث بزرگتر و عمیق تر شد ن بورس 
نیز شد ه که امری مبارک است، حقیقت آن است که اگر مسئوالن کشور 
خواست��ار حضور بیشتر و حد اکثری م��رد م د ر بورس هستند  ابتد ا باید  
زیرساخت های آن را مهیا کنند  و اولین زیرساخت آن بورسی کرد ن بیشتر 
ش��رکت ها و واگذاری سهم شرکت های بزرگ و سود د ه به مرد م است. با 
توجه به این که این سومین بار است که سهم د ولت د ر پاالیشگاه ها د ر 
بورس عرضه می ش��ود  و د و عرضه قبلی ناموفق بود ه، برخی کارشناسان 
می گویند : تا زمانی که حض��ور د ولت همچنان د ر پشت پاالیشگاه های 
واگذار شد ه احساس شود ، نمی توان به موفقیت این واگذاری ها د لخوش 

کرد .
از س��وی د یگ��ر با وج��ود  د خالت د ول��ت د ر تعیین قیم��ت خوراک 
پاالیشگاه ها و همچنین نرخ گذاری محصوالت اصلی این مجموعه ها که 
بنزی��ن و گازوئیل از مهم تری��ن آن ها است، این طور به نظر می رسد  که 
د ولت می خواهد  سهام خود  د ر این پاالیشگاه ها را د ر بورس واگذار کند  
اما همچنان نقش نظارتی خود  را د ر این مجموعه ها د اش��ته باش��د  که 
این موضوع با اصل خصوصی سازی کامل پاالیشگاه ها منافات د ارد  و از 

جذابیت واگذاری بلوک این پاالیشگاه ها د ر بورس می کاهد .
البته پیش از این نیز ناصر عاش��وری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
پاالیشگاه های خصوصی نیز گفته ب��ود : از ابتد ا نظر انجمن پاالیشی بر 
حف��ظ حد اقل یک سیت مد یریت د ر هم��ه پاالیشگاه ها از سوی د ولت 
ب��ود . د لیل این موضوع نیز پیچید ه و استراتژیک بود ن صنعت پاالیشی 
اس��ت که د ولت را د ر تمام مراحل ف��رآورش نفت خام به بنزین د رگیر 

می کند . از تخصیص خوراک گرفته تا تولید  و توزیع و 
قیمت گذاری د ر این صنعت، د خالت د ولت نیاز است. 
بهتر است د ولت د ر صنعت پاالیشی د ر کنار بخش 
خصوصی باشد  تا هم بتواند  د ر مراحل حساس اعمال 
نظر د اشته باشد  و هم مشکالت این بخش را لمس 
کند  و د ر زمان های مورد  نیاز مجوزهای الزم را صاد ر 

کند .
حمید  حسینی، فعال حوزه نفت و پتروش��یمی، 
البته نگ��اه د یگری د ارد  و می گوید : این پاالیشگاه ها 
عم��الً پیش تر واگذار ش��د ه اند  و مد یریت آنها از هم 
پاش��ید ه است. مجم��وع پاالیشگاه های کشور د یگر 
مد یری��ت یکپارچه ند ارند  و فق��ط 20 د رصد  آن د ر 
د س��ت د ولت است و به تعبی��ری اکنون، خصوصی 

سازی د ر خصوصی سازی د ر حال رخ د اد ن است.
حسین��ی با طرح این موضوع ک��ه واگذاری سهام 
ب��ه صورت بلوکی باز هم پای خصولتی ها را به میان 
م��ی آورد ، اد امه می د هد : واگ��ذاری 20 د رصد  سهام 
د ول��ت به صورت بلوکی فقط ب��ه د ست بخش های 
خاص مانند  صند وق بازنشستگی کشوری، شستا و 
د یگ��ر بخش ها می رسد  که نمی تواند  نمونه د رستی 

از واگذاری باشد .
سخنگوی اتحاد ی��ه صاد رکنند گان نف��ت، گاز و 
پتروش��یمی د ر اد امه می افزاید : حال که ظاهراً قرار 
است اش��خاص حقیقی ه��م وارد  این بازار ش��د ه و 
سه��ام به صورت خ��رد  واگذار ش��ود  کمی موضوع 
متفاوت است وگرنه بهت��ر است این سهام د ر قالب 
سهام عد الت واگذار شود ، اگر به شیوه سابق رخ د هد ، 
هیچ تفاوتی با مد یری��ت نابسامان کنونی د ر عرصه 

پاالیشگاهی نخواهد  د اشت.
او می گوید : د ر حال حاضر همه مد یران پاالیشگاه ها 
همان مد یران سابق هستند . د ر واقع مالکیت تفویض 
شد ه، اما مد یریت کماکان د ر د ست د ولت و شرکت های 
د ولتی است. اکنون د ولت 40 د رصد  سهام عد الت و 
20 د رصد  سهام را به صورت مستقیم د ر د ست د ارد  
و ب��ه نوعی اکثریت سهام را د ر اختیار د ارد . حال اگر 
20 د رصد  د ولت واگذار ش��ود ، امید  می رود  تحوالتی 
د ر عرص��ه مد یریت انجام ش��ود . اگر فقط سهام های 
شرکت های د ولتی مانند  شستا واگذار شود ، تنها به 
خروج ش��رکت هایی مانند  شستا از بنگاه د اری منجر 
می ش��ود  و تحولی د ر مد یریت ای��ن پاالیشگاه ها و 

خصوصی سازی واقعی آنها ایجاد  نمی  کند .
به گفته او، د ر حال حاضر پاالیشگاه د اری چند ان 
سود د ه نیست. سود  خالص پاالیشگاه د ر سال گذشته 
د ر حد ود  شش تا هفت د رصد  بود  که به نسبت فروش 
بد  نیست، اما به نسبت سایر صنایع حوزه انرژی، سود  

صنایع پاالیشی چند ان مناسب نیست.
 او می افزای��د : قانون می گوید  سه��ام د ر ابتد ا باید  
به مرد م واگذار ش��ود ، اگر ب��ه فروش نرفت، با روش 
مذاک��ره و اگر د ر این زمینه نیز به نتیجه نرسید ، به 

روش بلوکی نسبت به عرضه سهام خود  اقد ام کند .

هجوم نقد ینگی 
طی د و سال اخیر 
رونق بی سابقه ای 

را د ر بورس تهران 
ایجاد  کرد ه و به نظر 

می رسد  د ر جلب 
توجه سیاست گذاران 

اقتصاد ی به این 
فرصت استثنایی 

بی تأثیر نبود ه است. 
به طوری که جلسه اخیر 

شورای عالی بورس و 
مصوبه وزیر اقتصاد  

تاکید ی بر تعجیل د ر 
این امر د ارد . جزئیات 

این عرضه بزرگ نشان 
از آن د ارد  که قرار 

است واگذاری ها د ر 
د و فاز صورت گیرد 
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ویروس د ر بازار نفت
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 اگ��ر ما )الاقل آن د سته ای که تخصصی د ر حوزه 
نفت و بازار آن ند اریم( د ر یک کتاب یا د ر یک فیلم 
سینمایی می خواند ید یم یا می د ید یم که قیمت نفت 
نه تنها صفر شد ه بلکه یک کشور، مثالً آمریکا، حاضر 
است ب��رای رد  کرد ن - بخوانید  فروش - نفت خود  
به خرید اران پول هم بد هد ، چه فکر می کرد یم؟! این 
سوژه یک فیلم تخیلی نیست؛ بالیی است که کرونا 

بر سر بازار نفت آمریکا آورد .
شیوع ویروس کرونا د ر جهان موجب کاهش تقاضا 
د ر بازار نفت شد . کاهش چشمگیر و بی سابقه حمل 
و نقل، تعطیلی موقت یا د ائمی بسیاری از واحد های 
تولی��د  د ر سراسر جهان و اعمال سیاست های بعضاً 
سختگیرانه قرنطینه د ر کشورهای مختلف موجب 
ش��د ه تا ش��رایط عاد ی مصرف نفت و فرآورد ه های 
نفت��ی د ر جهان ب��رای نخستین بار ب��ه میزان قابل 
توجهی کاهش یابد  و د ر نتیجه، نظام عرضه و تقاضا 
د ر بازار بزرگ و پیش تر پرسود  نفت، از حالت تعاد ل 
خارج شود . اد امه روند  بی سابقه کاهش تقاضای نفت 
که به د لیل ش��یوع ویروس کرونا رخ د اد ه، به منفی 
ش��د ن بهای نفت د ر آمریکا انجامید ؛ بد ین معنا که 

د ر چنین شرایطی فروشند گان نفت به مشتریان خود  مبلغی هم خواهند  
پرد اخت، چرا که مخازن ذخیره نفت د ر حال لبریز شد ن است و عمالً د یگر 
جایی برای نگه د اشتن نفت تولید ی وجود  ند ارد . این همان پد ید ه ای است 

که از آن با عنوان »قیمت منفی« یاد  می کنند .
ه��ر چند  این پد ید ه ناد ر چند  روزی بیشتر پابرجا نبود  و بهای معامالت 
نف��ت د ر روزهای میانی ماه م��ی 2020 تحت تأثیر خوش بینی به کاهش 
تولید  و افزایش تقاضا برای بنزین د ر سطح باالتری بسته شد  و د ر برهه ای 
حتی ش��اخص نفت آمریکا 25 د رصد  رشد  را ثبت کرد ؛ با این حال بازار و 
به��ای نفت با روزهای اوج فاصله معن��اد اری د ارد . بهای نفت برنت د ریای 
شمال د ر نخستین روزهای سال جد ید  66 د الر برای هر بشکه بود . بهای 
همین نوع نفت ظرف چند  روز حتی به زیر 25 د الر نیز سقوط کرد ه بود .

رابی فریزر، تحلیلگر ارشد  کاال د ر شرکت اشناید ر الکتریک د ر این رابطه 
می گوید : اگرچه روند  رشد  ذخایر نفت و فرآورد ه های نفتی همچنان تهد ید ی 
برای عوامل بنیاد ین بازار به شمار می رود ، اما روند  کلید ی فعلی د ر هر د و 
بخش عرضه و تقاضا به خوش بینی گرایش پید ا کرد ه است. با وجود  برخی 
تحلیل های خوش بینانه، هنوز اغلب تحلیل ها و پیش بینی ها د رباره امروز و 
فرد ای بازار نفت، چند ان امید وارکنند ه نیست و حتی بسیاری از کارشناسان 
معتقد ند  که همچون حوزه حمل و نقل )بویژه هوایی( که بین سه تا پنج 
سال طول خواهد  کشید  تا د وباره به روزهای اوج خود  بازگرد د ، صنعت نفت 

و بازار نفت هم روزهای خوب خود  را به این زود ی ها نخواهد  د ید .

بازار کرونازد ه نفت
نگاهی به وضعیت نفت د ر جهان د ر روزهای کرونایی

روزنامه نگار

حسین  هرمزی
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شوک تقاضا
د نیای اقتصاد  با بررسی بازار نفت د ر هفته های اخیر، نوشته د ر سه ماه 
گذشته ابتد ا چین و د ر هفته های اخیر بقیه د نیا خود  را بر سر یک د و 
راهی یافته اند : نخست، مهار کرد ن شیوع ویروس کرونا با محد ود  کرد ن 
رفت و آمد  مرد م و د ر نتیجه تحمیل کاهش شد ید  فعالیت های اقتصاد ی 
و د وم، اتخاذ موضعی سهل انگارانه د ر برابر این ویروس به امید  اجتناب 
از پذیرفتن هزینه های سنگین اقتصاد ی. رفته رفته اغلب د ولت ها پس 
از مواجهه با پتانسیل این ویروس برای ضربه سنگین به سالمت عمومی 
به سمت سیاست های اخذ شد ه توسط چین گروید ه اند  و سیاست های 
مهار کنن��د ه را - اگرچه غالباً با جد یت کمت��ری - اعمال کرد ه اند . امید  
سیاست گذاران این است که اعمال سیاست های مهار کنند ه به مد ت چند  
هفته یا حتی چند  ماه د ر نهایت فرصت  گذار از این ویروس و بازگشت 

به شرایط عاد ی تر اقتصاد ی را فراهم کند .
آنچه تاکنون مشهود  است یک »توقف ناگهانی« د ر فعالیت اقتصاد ی 
د ر سط��ح جهان است که د ر تاریخ معاصر کم سابقه است. پیش از این، 
مقوله »توقف ناگهانی« د ر مباحث اقتصاد ی مختص جابه جایی سرمایه 
بین الملل��ی به کشوره��ای د رحال توسعه بود ه است. ام��ا آماری که به 
مرور از ش��اخص های اقتصاد ی از بزرگ تری��ن اقتصاد  های د نیا منتشر 
می ش��ود  بیانگر این توقف ناگهانی د ر فعالیت های اقتصاد ی است. برای 
مثال، شاخص فعالیت بخش های تولید  و خد مات د ر چین د ر ماه فوریه 
بزرگ تری��ن سقوط یک ماهه خود  را تجربه کرد  و به کمترین سطح د ر 

تاریخ این د اد ه ها رسید .
همچنی��ن د ر آمریک��ا، د ر یک هفته منتهی به 27 م��ارس، بیش از 
سه میلیون ش��هروند  خود  را به عن��وان بیکار جد ید  ثبت کرد ند . چنین 
جهش ناگهانی د ر میزان بیکاری د ر آمریکا بی سابقه است. پیش از این، 
شد ید ترین جهش افراد  بیکار د ر مارس 2009 بود  که حد ود  600 هزار 
نفر طی یک ماه به عنوان بیکار ثبت نام کرد ند . این د اد ه ها فقط نمونه هایی 
از توقف ناگهانی فعالیت اقتص��اد ی د ر سراسر د نیا هستند . به احتمال 
زیاد ، سال 2020 ش��اهد  ش��د ید ترین رکود  اقتصاد  جهانی، هم از نظر 
ش��د ت و هم از نظر گسترد گی خواهد  بود . طبیعتاً، ش��د ت این رکود  
تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای کاالهای اولیه، از جمله نفت، گاز و فلزات 
د اشته و خواهد  د اشت. به تبع این امر، شاخص قیمت کاالهای اولیه د ر 
هفته های گذشته به پایین ترین سطح خود  د ر چهار د هه گذشته رسید ه 
است. قیمت نفت که د ر روزهای نخست سال جاری میالد ی د ر واکنش 
به  شهاد ت سرد ار سلیمانی به باالی 70 د الر رسید ، از آن زمان با کاهش 

حد ود  70 د رصد ی به زیر 25 د الر رسید ه است.

شوک عرضه
آنچه ضربه ش��د ید تری بر پیکره بازار نفت نسبت به د یگر 
کاالهای اولیه تحمیل می کند ، جنگ نفتی است که د ر راستای افزایش 
بی��ش از پیش تولید  به راه افتاد ه است. این مسابقه تولید  پس از د ست 
نیافتن ب��ه توافق میان کشورهای عضو اوپک و روسیه مبنی بر کاهش 
عرض��ه د ر پاسخ به کاهش تقاضا جرقه خورد . به نظر می آید  که روسیه 
مخالف کاهش بیشتر عرضه بود ه است، چراکه د ر پنج سال گذش��ته ای 
ک��ه اوپک  و روسیه مد ام د ر جهت حفظ ت��وازن د ر بازار نفت، تولید ات 
نفتی خود  را کم کرد ند  یا ثابت نگه د اشتند ، تولید  کنند گان صنعت شیل 
آمریک��ا بیشترین بهره را از حفظ توازن ب��ازار و باال ماند ن قیمت نفت 
برد ن��د . از سال 2016 که استرات��ژی اوپک از حفظ سهم بازار به حفظ 
قیمت تغییر پید ا کرد ، سهم اوپک از بازار جهانی به مرور زمان از حد ود  

35 د رصد  به 28 د رصد  کاهش پید ا کرد ه، د رحالی که 
سهم آمریکا از تولید ات نفت جهانی از زیر 9 د رصد  به 

بیش از 13 د رصد  افزایش پید ا کرد ه است.
با پایان یافتن توافق محد ود یت تولید  اوپک پالس، 
همه کشورهای تولید  کنند ه به د نبال حد اکثرسازی 
تولید ات نفتی خود  هستند . د ر این راستا عربستان 
سعود ی، تولید ات نفتی خود  را از 9 میلیون و 700 
هزار بشکه د ر روز پیش از شکست مذاکرات، به 12 
میلی��ون و 300 هزار بشک��ه د ر روز خواهد  رساند . 
حد اکثر تولی��د  روزانه عربستان د ر تاریخ بازار نفت، 
یازد ه میلیون بشکه د ر روز د ر نوامبر 2018 بود . بقیه 
کشورهای تولید  کنند ه نفت نیز تالش خواهند  کرد  
سطح تولید ات خ��ود  را به حد اکثر ظرفیت ممکن 
برسانند . طبیعی است د ر ش��رایطی که تقاضا برای 
نفت تحت تاثیر از توقف ناگهانی اقتصاد  جهانی د چار 
کاهش ش��د ید  ش��د ه است، افزایش ناگهانی عرضه 

نفت، ضربه شد ید ی بر قیمت نفت وارد  می کند .
اگرچه تغییر استراتژی ناگهانی روسیه و عربستان 
د ر بازار نفت د ر هفته های گذش��ته قطعاً جنبه های 
ژئوپلیتیک نیز د ارد ، اما شاید  تنوان د رمورد  سیاست 
این کشورها د ر اد امه این روند  اظهارنظر قطعی کرد . 
آنچه از نظ��ر اقتصاد ی عیان است، هد ف قرار د اد ن 
تولید  کنند گان شیل آمریکاست که هزینه تمام شد ه 
تولید  نفت ش��ان ح��د ود  40 د الر است. طبیعتاً اگر 
قیم��ت نفت به مد ت حد ود  یک س��ال زیر 40 د الر 
باقی بماند ، بسیاری از تولید  کنند گان ش��یل آمریکا 
مجبور به خروج از بازار می ش��وند  و ب��ازار نفت د ر 

نهایت به یک توازن نسبی بر خواهد  گشت.
اما آنچه د ر کوتاه مد ت ب��ه احتمال زیاد  نظاره گر 
خواهیم بود ، ش��د ید ترین عد م توازن د ر تاریخ بازار 
نفت اس��ت. اگر برنامه های اعالم ش��د ه کشورهای 
تولید  کنند ه را مد نظر بگیری��م، تولید  جهانی نفت 
د ر ماه ه��ای آیند ه به احتمال زی��اد  به حد ود  105 
میلیون بشکه د ر روز )از حد ود  100 میلیون بشکه 
د ر روز د ر آخ��ر سال 2019 میالد ی( خواهد  رسید . 
با احتساب اینکه اقتصاد  جهانی د ر سه ماه د وم سال 
میالد ی نسبت به سال گذشته انقباض حد اقل پنج 
د رصد ی را تجرب��ه خواهد  کرد ، مصرف روزانه نفت 
احتماالً به زیر 95 میلیون بشکه د ر روز خواهد  شد . 
عد م توازن حد ود اً 10 میلیون بشکه د ر روز د ر تاریخ 
بازار نفت بی سابقه است. بزرگ ترین مازاد  عرضه ای 
که نویسند ه د ر تاریخ د اد ه های نفتی مشاهد ه کرد ه، 

مازاد  3 میلیون بشکه د ر سپتامبر 2005 است.
طبیعی است که د ر ش��رایط وج��ود  چنین عد م 
توازن شد ید ی، قیمت نفت به شد ت تحت فشار باشد . 
به نظر نویسند ه، شرایط عد م توازن چند  ماه به طول 
خواهد  انجامید  و د ر این حالت قیمت نفت می تواند  
به سطوحی بسیار پایین تر از قیمت های نازل کنونی 
برسد . با توجه به اینکه ظرفیت انبارها و نفتکش های 
نفتی رو به تکمیل شد ن است، مازاد  شد ید  نفت د ر 

شیوع ویروس کرونا د ر 
جهان موجب کاهش 

تقاضا د ر بازار نفت 
شد . کاهش چشمگیر 

و بی سابقه حمل و 
نقل، تعطیلی موقت 
یا د ائمی بسیاری از 
واحد های تولید  د ر 

سراسر جهان و اعمال 
سیاست های بعضاً 

سختگیرانه قرنطینه 
د ر کشورهای مختلف 
موجب شد ه تا شرایط 
عاد ی مصرف نفت و 
فرآورد ه های نفتی د ر 

جهان برای نخستین بار 
به میزان قابل توجهی 

کاهش یابد  و د ر 
نتیجه، نظام عرضه و 
تقاضا د ر بازار بزرگ و 
پیش تر پرسود  نفت، 
از حالت تعاد ل خارج 

شود 
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بازار می تواند  قیمت نفت را به سمت تک رقمی شد ن سوق د هد . د ر د نیا 
ظرفیت انبار حد ود  یک میلیارد  و 500 میلیون بشکه د ر روز وجود  د ارد ، 
معاد ل حد ود  15 روز تولید  100 میلیون بشکه د ر روز. بر اساس تخمین 
شرکت د اد ه کپلر، تا د و هفته پیش حد ود  70 د رصد  ضرفیت انبارهای 
نفتی جهان به کار گرفته شد ه بود . این به آن معناست که اگر به مازاد  
عرضه 10 میلیون بشکه د ر روز برسیم، ظرفیت تمام انبارهای نفتی د نیا 

د ر عرض 45 روز پر خواهند  شد .

شوک جنگی
ش��وک به نظام عرضه و تقاضا د ر ب��ازار سابقاً پرسود  نفت، 
همه ماجرا نیست و د ر د ید گاه ها و تحلیل های سختگیرانه تر می توان به 
برخی تبعات مستقیم و غیرمستقیم تد اوم ش��یوع کرونا بر اقتصاد  نفت 
و حت��ی بر نظم جهانی نگاهی جد ی تر اند اخت. د ر سوی د یگِر خطرات 
و تبعات ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، احساس خطر از تد اوم ش��یوع 
و سنگین تر ش��د ن سایه رکود  بر اقتصاد های جهان، می تواند  به برخی 
واکنش های هیجانی و تنش ها د ر این رابطه منجر شود . این خطر زمانی 
بیشتر احساس می شود  که بد انیم برخی تولید کنند گان نفت همچنان به 
کاهش تولید  و [ د ست کم تاحد ود ی]متناسب تر کرد ن بازار نفت تمایلی 
ند ارند . د ر همین راستا، د ویچه وله آلمان اخیراً د ر گزارش مفصلی به سه 
سناریوی جد ی برای بازارهای جهانی انرژی د ر د وران پساکرونا پرد اخته 
و د ر گوش��ه ای از آن به خطر احتمال بروز د رگیری نظامی اشاره کرد ه 
و ای��ن پرسش را مطرح کرد ه که »آیا خطر تبد یل ش��د ن جنگ بر سر 
تقسیم بازارهای جهانی انرژی به یک رویارویی نظامی، تهد ید ی واقعی 

است؟«
ای��ن رسانه از »د ونالد  ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحد ه آمریکا به 
عن��وان »د ماسنج اقتصاد  آمریکا« یاد  کرد ه و نوش��ته این موضوع را که 
جهان د ر آستانه تحولی بزرگ د ر بازارهای جهانی انرژی قرار د ارد ، شاید  

بتوان به ساد گی د ر تغییر رویکرد  ترامپ مشاهد ه کرد . 
او که تا همین چند  م��اه پیش به همد ستی عربستان و روسیه برای 
باال برد ن قیمت نفت حمله می کرد  و خواستار تنزل بهای نفت خام بود ، 
اکنون از روسی��ه و بویژه از عربستان خواسته کاری کنند  تا بهای نفت 
افزایش یابد . آنچه آرامش رئیس جمهوری آمریکا و همچنین بسیاری از 
شرکت های نفتی را بر هم زد ه، پیامد های این تحول بر بازارهای آیند ه 

انرژی است.

بسیاری از سیاستمد اران جه��ان، مبارزه با کرونا 
را ی��ک عمل نظام��ی و چه بسا ی��ک جنگ تمام 
عی��ار د انسته ان��د  و حت��ی برخی سرب��ازان را روانه 
خیابان ها کرد ه اند ؛ البته این کار برای کمک به روند  
امد اد رسان��ی یا گاه با ه��د ف ممانعت از بروز تجمع 
مرد م د ر خیابان ها انجام ش��د ه است. د ر این راستا، 
بسیاری از سیاستمد اران و تحلیلگران از شیوع کرونا 
به عنوان بزرگ تری��ن چالش بشریت پس از جنگ 
جهانی د وم سخن گفته اند ؛ بطوریکه حتی د بیرکل 
سازمان ملل متحد  هم از کرونا به عنوان بزرگترین 
تهد ی��د  و چالش بشر بع��د  از جنگ جهانی د وم نام 

برد ه است.
آنچ��ه د ر این برهه قطعی به نظ��ر می رسد ، بروز 
رویارویی و جنگ اقتصاد ی بین کشورهای مختلف 
د نیا، بخصوص غول های بزرگ اقتصاد ی و همچنین 
بین کشورهای بزرگ تولید کنند ه نفت و انرژی است؛ 
نزاعی سرد  که می ت��وان پیش بینی کرد  د ر صورت 
ت��د اوم چند  ماهه یا چند ساله ش��یوع کووید  – 19 
می تواند  بسیار چالش برانگیزتر باشد  و حتی پس از 
پایان پاند می )همه گیری سراسری جهانی( ویروس 
و ب��ا آغاز روند  عاد ی ش��د ن زند گی و کار و تجارت، 

می تواند  وارد  فاز تازه ای از اوج گیری جهانی شود .
اما برخ��ی رسانه ها، تحلیلگ��ران و حتی مقامات 
مسئول د ر جهان، نگرانی را از این حد  فراتر برد ه اند  
و د رباره احتم��ال وقوع جن��گ و رویارویی نظامی 
سخن گفته اند . د ر هفته ه��ای اخیر رویترز گزارش 
د اد ه ب��ود  ک��ه وزارت اطالعات چین به ش��ی چین 
پینگ رئیس جمهور این کشور هشد ار د اد ه عقاید  و 
احساسات منفی و فزایند ه جهانی د ر قبال جمهوری 
چین، می تواند  به د رگیری نظامی مستقیم با ایاالت 
متحد ه آمریکا منجر شود . این گزارش که توسط یک 
اند یشکد ه زیر نظر وزارت اطالعات چین تهیه شد ه، 
نشان می د هد  حس د شمنی د ر قبال چین به خاطر 
همه گیری وی��روس کرونا به باالترین سطح خود  از 
زم��ان حاد ثه می��د ان تیان آن من د ر س��ال 1989 
رسی��د ه اس��ت. د ر آن واقعه، د ست ک��م 2600 نفر 
د ر جریان اعتراضات مید ان تیان آن من کشته شد ه 

بود ند .
د ویچه وله نیز د ر اد ام��ه گزارش تحلیلی خود  د ر 
این رابطه نوش��ته صرف نظ��ر از نگرانی های ناظر بر 
تحوالت روزهای پساکرونایی، وقوع یک جنگ د ر اثر 
کرونا از هم اکنون قطعی به نظر می رسد ؛ وقوع یک 
جنگ اقتصاد ی و جنگ بر سر سهم کشورها د ر بازار 
انرژی. این جن��گ اقتصاد ی نیز همچون هر جنگ 
واقعی د یگری برند ه و بازند ه ای د ارد . بی ترد ید  برخی 
از کشورهای تولید کنند ه نفت و همچنین ش��ماری 
از ش��رکت های نفتی نیمه ب��زرگ د ر بین نخستین 
بازند گان ای��ن جنگ خواهند  ب��ود  و د قیقاً همین 

موضوع آرامش ترامپ را برهم زد ه است.
د ر چنین ش��رایط خطی��ر و د رهمی تصور کنید  

بسیاری از کشورهای 
جهان اعالم کرد ه اند  

که موج نخست 
شیوع ویروس 

کرونا را پشت سر 
گذاشته اند  و کاهش 

سیاست های 
قرنطینه ای نیز هم 
به این د لیل و هم 
به د لیل مشکالت 
اقتصاد ی کشورها 
است اما د ر عین 
حال هشد ار د اد ه 
شد ه که موج د وم 
و د ر واقع سه ماهۀ 
د وم د رگیری با این 

ویروس، می تواند  
خطرناک تر باشد 
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کشورهای تولید کنند ه و عرضه کنند ه نفت و انرژی نتوانند  بر سر میزان 
تولی��د  و عرض��ه د ر بازار ب��ه توافق برسند ؟ آیا بروز چنین ش��رایطی و 
مخصوص��اً تد اوم آن د ر الاقل میان مد ت نمی تواند  برخی سیاستمد اران 
جنگ طلب یا برخورد ار از مشاورانی که آب به آسیاب بحران های جهانی 
می ریزند  را مجاب به واکنشی آتشین و خون بار کند ؟ ش��اید  این نگاه، 
بد بینانه و سختگیرانه باش��د ، اما بعید  است هیچ کارش��ناسی بتواند  د ر 

شرایط کنونی چنین احتمالی را صفر د ر نظر بگیرد .

امید وارِی موقتی
ط��ی هفته های اخی��ر، د ر پاسخ ب��ه این کاه��ش تقاضا، 
کشورهای عضو اوپک و رقبای هم سنخ نفتی خود  یعنی روسیه نتوانستند  
ب��ر سر کاهش عرض��ه توافق کنند  ت��ا اینکه د ر اوپک پ��الس اتفاقات 
امید وارکنند ه تری افتاد . د ر نتیجه عد م توافق د ر اوپک، محد ود یت هایی 
که اوپک و روسیه به طرق مختلف از سال 2016 به بعد  بر تولید ات نفتی 
خود  اعمال کرد ه بود ند ، یک شبه ناد ید ه گرفته شد  و تولید  کنند گان نفت 
اوپ��ک وارد  یک جنگ تمام عیار تولید ی و قیمت گ��ذاری د ر بازار نفت 
شد ند . نه تنها شوک تقاضای متأثر از شیوع ویروس کرونا بی سابقه است، 
بلکه شد ت افزایش تولید  نفت د ر هفته های اخیر نیز کم سابقه بود ه است. 
ب��ا این حال، تولید کنند گان ب��زرگ نفت جهان د ر صد د  کاهش تبعات 
منفی کرونا برآمد ه اند  و برخی از مهره های تاثیرگذار این بازار به سمت 

کاهش تولید  و عرضه روی آورد ه اند . 
یازد هم ماه می می��الد ی عربستان سعود ی د ر اقد امی غیرمنتظره با 
هد ف پشت سر گذاش��تن سریعتر بحران ان��رژی که اقتصاد  این کشور 
را تح��ت فشار قرار د اد ه است، کاهش بیشت��ر تولید  نفت را اعالم کرد . 
د رم��ورد  تاثیرات کرونا بر اقتصاد  عربستان همین نشانه کافی است که 
بد انیم مالیات بر ارزش افزود ه د ر این کشور سه برابر شد ه است؛ افزایش 
بی سابق��ه ای که با هد ف اعمال کنترل های اقتصاد ی و د ر راستای طرح 

ریاضت اقتصاد ی اجرا شد ه است. 
شاهزاد ه عبد العزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعود ی د ر مصاحبه 
با بلومبرگ تاکید  کرد ه که کاهش بیشتر تولید ، روند  متعاد ل شد ن بازار 
نفت را تسریع خواهد  کرد . د ر پی این تصمیم، د و کشور امارات متحد ه 
عربی و کویت به عنوان د و متحد  همسو با سیاست های نفتی عربستان 
اعالم کرد ند  که از آن حمایت می کنند . فرد ای آن روز، قیمت نفت تحت 
تأثیر تصمیم عربستان سعود ی برای افزود ن به کاهش تولید  و کمک به 
رفع سریعتر اشباع عرضه بازار جهانی، افزایش پید ا کرد  و بهای معامالت 
آتی نفت برنت 24 سنت معاد ل 0.8 د رصد  افزایش یافت و به 29 د الر و 
87 سنت د ر هر بشکه رسید  و بخشی از افت گذشته اش را جبران کرد . 
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمد یت آمریکا 38 سنت معاد ل 1.6 

د رصد  افزایش پید ا کرد  و به 24 د الر و 52 سنت د ر هر بشکه رسید .
برخ��ی کشورهای د یگر نیز بر همین اس��اس پیش رفته اند . عراق که 
معم��والً از مد افعان افزایش تولید  و عرضه نفت خ��ود  د ر جهان است، 
د ر ماه گذش��ته میالد ی تولید  خود  را افزایش ند اد  یا د ست کم می توان 
گفت که »نتوانست« افزایش د هد . طبق توافق جد ید  اوپک پالس برای 
کاهش تولید  نفت اعضا، عراق باید  تولید ش را - که طبق گزارش ماهانه 
د بیرخان��ه اوپک تا مارس س��ال 2020 به 4.585 میلیون بشکه د ر روز 

رسید  - حد ود  یک میلیون بشکه د ر روز کاهش د هد .
کش��ور روسیه چه می کند ؟ اوپک و متحد انش ش��امل روسیه که به 
گروه اوپک پالس مع��روف هستند ، چند  هفته قبل توافق کرد ند  برای 
جبران افت شد ید  تقاضای جهانی د ر بحبوحه شیوع کووید -19 و بهبود  
قیمت ه��ا، تولید ش��ان را د ر ماه های می و ژوئ��ن 9.7 میلیون بشکه د ر 

روز مح��د ود  کنند . د ر این هفته ه��ا، کاهش تولید  
از سوی کشورهای د یگر خارج از این گروه ش��امل 
آمریک��ا، نروژ، کاناد ا و برزیل نی��ز رخ د اد ه و ممکن 
است مجموع کاهش تولید  را به 20 میلیون بشکه د ر 

روز )معاد ل 20 د رصد  عرضه جهانی( برساند .
قرار است تحت پیم��ان اوپک پالس، تولید  نفت 
روسیه به می��زان 2.5 میلیون بشکه د ر روز کاهش 
پید ا کند . با ای��ن حال تولید  میعانات گازی یا نفت 

سبک شامل این کاهش نمی شود .
روسیه متعهد  شد ه است به سهمیه کاهش تولید  
خود  به طور کامل عمل کند  و پیش بینی ش��د ه که 
تولید  این کشور به 480 تا 500 میلیون تن معاد ل 
9.6 تا 10 میلیون بشکه د ر روز کاهش پید ا کند  که 

نخستین کاهش ساالنه از سال 2008 خواهد  بود .

د ر سود ای اقتصاد  بد ون نفت
کاهش تد ریجی اعم��ال سیاست های 
قرنطینه د ر بسیاری از کشورها، پذیرش ذهنی آحاد  
م��رد م د ر قبال این مسأله که باید  مد تی )د ست کم 
چن��د  ماه( با ویروس کرون��ای نوع جد ید  د چار یک 
همزیستی مسالمت آمیز ش��وند ! و اتخ��اذ و اجرای 
سیاست های کنترل��ی از سوی اعضای اوپک پالس 
و تولید کنند گان خارِج از آن، موجب شد ه تا قیمت 
نفت د ر بازارهای جهانی با تقویت نسبی مواجه شود ؛ 
با این حال بسیاری از کارش��ناسان و فعاالن عرصه 
ان��رژی د ر جهان هش��د ار می د هند  که نباید  به این 
افزای��ش اند ک و د ل خوش ب��ود  چراکه این بهبود ، 

نسبی، اند ک و از همه مهم تر، موقتی است.
بسیاری از کشورهای جهان اعالم کرد ه اند  که موج 
نخست شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشته اند  و 
کاهش سیاست های قرنطینه ای نیز هم به این د لیل 
و هم به د لیل مشکالت اقتصاد ی کشورها است اما 
د ر عی��ن حال هشد ار د اد ه ش��د ه که موج د وم و د ر 
واقع سه ماهۀ د وم د رگیری با این ویروس، می تواند  
خطرناک تر باشد . آنچه قطعی تر از این احتماالت به 
نظر می رسد  این است که حتی اگر موج د وم کرونا، 
د ر حوزه د رمان و سالمت، کنترل شد ه تر از موج اول 
باش��د  اما د ر حوزه اقتصاد  احتماالً با موج جد ی تر و 

سهمگین تری مواجه خواهیم بود .
د ر نهایت، کرونا با همه آسیب های جانی و مالی اش 
و با همه هولناک بود ِن ظاهر آخرالزمانی اش می تواند  
ش��وکی به تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصاد ی 
کشوره��ای وابست��ه به نف��ت وارد  کن��د . البته این 
ش��وک قطعاً تاکنون وارد  شد ه اما مهم این است که 
تصمیم گیران و تصمیم سازان د ر این کشورها بخصوص 
د ر جمهوری اسالمی ایران از این شوک د رس بگیرند  
و مسأله »اقتصاد  بد ون نفت« یا الاقل کاهش جد ِی 

وابستگی اقتصاد  به نفت را َسرَسری نگیرند .

آنچه د ر این برهه 
قطعی به نظر 

می رسد ، بروز رویارویی 
و جنگ اقتصاد ی بین 

کشورهای مختلف 
د نیا، بخصوص 
غول های بزرگ 

اقتصاد ی و همچنین 
بین کشورهای بزرگ 

تولید کنند ه نفت و 
انرژی است؛ نزاعی 

سرد  که می توان 
پیش بینی کرد  د ر 
صورت تد اوم چند  
ماهه یا چند ساله 
شیوع کووید  – 19 

می تواند  بسیار 
چالش برانگیزتر باشد  

و حتی پس از پایان 
پاند می )همه گیری 

سراسری جهانی( 
ویروس و با آغاز روند  
عاد ی شد ن زند گی و 

کار و تجارت، می تواند  
وارد  فاز تازه ای از 

اوج گیری جهانی شود 
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شمایل فیلیپید س هراسان که فاتحانه می رود  تا 
خبر پیروزی یونان بر سپاهیان پرشیا را به پاد شاه 
یونان برساند  د ر سمت راست یک بیلبورد  بزرگ 
د ید ه می شود ، فولکس واگن های قد یمی به د نبال 
هم د ارند  از روی پلی که روبروی شمایل قرار د ارد  
رد  می شوند  و سمت چپ فیلیپید س که می گویند  
نخستین انسانی است که 42 کیلومتر د وید ه، به 
د رشتی نوشته شد ه است: »ماراتن«. این توصیف 
پوستر یک مسابقه  د و نیست، بلکه توصیفی است 
از از قد یمی تری��ن تصاویری ک��ه از تبلیغات یک 
شرکت پاالیشی آن هم بزرگ ترینشان د ر امریکا 
وجود  د ارد : ش��رکت ماراتن اویل با ش��عار »ما د ر 
د وید ن طوالنی بهترین هستیم«. این شعار شاید  تا 
حد ود ی فلسفه ی فعالیت یک پاالیشگاه د ر حالت 

اید ه آلش را نشان بد هد .
 فعالیت��ی که باید  د ر آن ب��اال و پایین ها را تاب 
بیاوری و سرعتی معقول انتخاب کنی که نه وسط 
کار از نفس بیافتی و نه از رقابت کالً بیرون باشی. 
روزهای��ی که اکنون د ر آن ق��رار د اریم را می توان 

به یک سرباالی��ی د ر کیلومترهای سخت ماراتن 
تشبیه کرد ، افت تقاضا، افت قیمت نفت، چشم اند از 
نامشخص رشد  اقتصاد ی و نامعلوم بود ن زمانی که 
د رمانی برای ویروس کرونا پید ا ش��ود . این روزها 

پاالیشگاه ها چه می کنند ؟
معروف تری��ن چی��زی ک��ه د ر ی��ک پاالیشگاه 
تولی��د  می ش��ود  و با زند گی عامه ی م��رد م سر و 
ک��ار د ارد  »سوخت« اس��ت و »بنزین« به عنوان 
گل سرسبد ش. ترد د  د ر هر ش��کل و حالتی یکی 
از نخستین ابعاد ی از زند گی مرد م جهان بود  که 

تحت تأثیر فراگیری ویروس کرونا قرار گرفت. 
طبیعی است ک��ه وقتی ت��رد د  تقریباً تعطیل 
می ش��ود  و سفرها لغو می ش��وند  و مرد م د ر خانه 
می مانن��د  تقاضا ب��رای سوخت هم بسی��ار افت 
می کند . این وضعیت قد یمی ترین و کارکشته ترین 
پاالیشگاه ها را هم تحت تأثیر قرار د ارد . ش��رکت 
ماراتن پترولیوم قد یمی ترین گروه پاالیشی امریکا 
اعالم کرد  به خاطر ای��ن وضعیت د ر 3 ماهه اول 
سال 2020 مع��اد ل 9.2 میلیارد  د الر ضرر کرد ه 

اس��ت. هولی فرانتیر یک ش��رکت پاالیشی د یگر 
امریکای��ی ک��ه این روزه��ا 30 د رص��د  ظرفیت 
تولی��د ش بی کار مان��د ه اعالم ک��رد ه امسال 15 
د رصد  د ر هزین��ه سرمایه ایش کاهش خواهد  د اد  
و فیلیپس 66 ش��رکت د یگر پاالیشی هم هزینه 
سرمای��ه ای را 18.6 د رصد  کم کرد  و سود  پخش 
نکرد  و شروع چند ین پروژه ساخت خطوط لوله را 

به تأخیر اند اخت.
ام��ا پرسشی که می خواهیم به آن پاسخ بد هیم 
ای��ن است که جد ا از قص��ه ی کاهش تقاضا برای 
سوخت، فعالیت پاالیشگاه ها و س��ود آوری آن ها 
از نوسانات و رخد اد های ب��ازار نفت د ر 3 ماهه ی 
نخست 2020 که خود ش��ان کمی از یک ویروس 

کرونا ند اشتند  چه اثری خواهد  گرفت؟
قب��ل از اینکه به سراغ ای��ن بحث برویم باید  این 
را د انس��ت که د ر واقع آنچ��ه که از نفت بر پاالیش 
اثر می گذارد  کرک اسپرد  است: فاصله ی بهای یک 
بشکه محصول تولید ی پاالیشگاهی و یک بشکه نفت 
خام که پاالیشگاه به عنوان خوراک د ریافت می کند .

وضعیت پاند می و افت قیمت نفت، پاالیشگاه ها را چطور متأثر کرد ه است؟

۳ فاز اثرپذیری استقامت پاالیشگاه ها د ر شرایط سخت

48نشریه صنعت پاالیش نفت    سال سوم   شماره 16  خرداد 99
Oil Refining Industry Employers Association



روز عجیب نفت خام
20 آوریل قیمت ق��رارد اد  نفت خام 
د بلیو تی آی برای تحویل ماه می با 17 د الر و 73 
سنت گشود ه شد  اما د ر عرض تقریباً چهار ساعت 
قیمت صفر و بعد  منفی شد . این اتفاق هرگز سابقه 
ند اش��ت و اگرچه د ر روزهای بعد  هم د یگر تکرار 
نشد  اما سطح آش��فتگی د ر ب��ازار نفت را باال برد . 
قیم��ت نفت خام برنت و د بلیو ت��ی آی د ر زمان 
نگارش این گزارش د ر حد ود  30 د الر د ر هر بشکه 

و 25 د الر د ر هر بشکه قرار گرفته اند .
نزد یک تری��ن اتفاق��ی که ب��ه روید اد های اخیر 
موجود  است، افت شد ید  بهای نفت خام است که 
اواسط 2014 ش��روع ش��د  و تا تقریباً آخر 2016 
اد ام��ه پید ا کرد . نگاهی به اثری که پاالیشگاه ها از 
آن د وران گرفتند  به ما کمک می کند  تا حد ود ی 
بتوانیم مسیری که این بار طی خواهد  شد  را نیز 

ترسیم کنیم.

 ۳ فاکت���ور تعیی���ن کنن���د ه د ر تأثی���ر 

پاالیشگاه از بازار نفت
مکینزی، معتبرترین ش��رکت مشاوره مد یریت 
جهان، د ر گزارشی که اواسط 2015 د رباره اثر افت 
بهای نفت خ��ام بر صنعت پاالیشی منتشر کرد ه 
به نکات مهمی اشاره می کند . مهم ترین نتیجه ای 
ک��ه از خواند ن این گزارش حاصی می ش��ود  این 
است که به هیچ وج��ه نمی توان فرمول یکسانی 
از می��زان اثری که تح��والت بهای طالی سیاه بر 
پاالیشگاه ها می گذارد  ارائه کرد . نخستین عاملی 
که ش��د ت و طول عمر اثر نفت خام بر پاالیشگاه  
را تعیی��ن می کند  جغرافیای پاالیشگاه است. این 
ه��م به معنای اثر موقعیت جغرافیایی و اثر آن بر 
شکل تقاضا است و هم به معنای تعیین کنند گی 
قوانین و مقرراتی که کشورهای مختلف د ارند . مثاًل 
آنچ��ه که د ر تعد اد  پر ش��ماری از کشورهای د نیا 
به ویژه کشورهای غربی، قیمت سوخت را تعیین 
می کند  نه قیمت نف��ت بلکه مالیاتی است که بر 
مصرف وضع می ش��ود . عام��ل د وم نوع محصولی 
است که پاالیشگاه تولید  می کند . مثالً مک کینزی 
د ر گزارش��ی که س��ال 2015 د ر تحلیل اثر افت 
قیمت نفت بر پاالیشگاه ها نوشته عنوان می کند  
که فرآورد ه های سبک به خصوص د یزل، با سرعت 
کند ت��ری نسبت به د یگر محص��والت با افت بها 
روبرو ش��د ه اند . د ر وضعیتی که اکنون د ر آن قرار 
گرفته ایم میزان تقاضا برای سوخت سبک بیش از 
هر زمان د یگری تحت تأثیر قرار گرفت و طبیعتاً 
تولید کنند گان این سوخت د ر وضعیتی متفاوت 

قرار گرفتند .

سومی��ن عامل ه��م میزان انعطاف��ی است که 
پاالیشگ��اه د ر تغییر د اد ن سب��د  تولید  به سمت 
محصوالت��ی د ارد  که ب��رای آن تقاضای بیشتری 
موجود  اس��ت. هر چقد ر یک پاالیشگ��اه توانایی 
باالتری برای تطبیق عملیات تولید ی با وضعیت 
کرک اسپرد های موجود  د اش��ته باشد ، سود آوری 
آن کمتر تح��ت تأثیر عواملی مث��ل افت قیمت 
محصوالت��ش د ر نتیج��ه افت قیمت نف��ت قرار 
می گیرد .  پاالیشگاه هایی که د ر امریکا قرار د ارند  
اغلب مواقع به خاطر سیاست های خاصی که بر این 
کشور حاکم است، اثرپذیری متفاوتی از نوسانات 
بهای نفت خام د اش��ته اند . مثالً بسته به اینکه د ر 
امریکا ممکن است د ر یک فصل استاند ارد  متفاوتی 
برای یک سوخت تعیین شود ، هزینه پاالیشگاه د ر 

تولید  سوخت کم یا بیشتر می شود .
د ر مورد  ای��ران هم تا حد ود ی این خاص بود ن 
ش��رایط صد ق می کن��د . پاالیشگاه ه��ا د ر ایران 
چند  ویژگ��ی د ارند  که چن��د ان عمومیت ند ارد ، 
ای��ن واحد های صنعتی تا س��ال 90 عمالً د ولتی 
اد اره می ش��د ند  و پس از آن نیز توسط نهاد هایی 
حاکمیتی، بهای نفت خام برای آن ها توسط د ولت 
و با تخفیف نسبت به نفت صاد راتی تعیین می شود  
و نحوه فروش بنزی��ن و تعیین قیمت آن توسط 
نهاد های باال د ستی انجام می شود . شاید  بتوان اد عا 
کرد  حتی »سیاست های نرخ د الر« بیش از »بهای 
نفت خام« ب��ر پاالیشگاه های ای��ران می تواند  اثر 
بگذارد . مثالً د وران طالیی سود آوری پاالیشگاه ها 
د ر یک د هه اخیر، سال 92 و سود  حاصل از تفاوت 
نرخ تسعی��ر ارز ترجیحی به مباد له ای بود ه است. 
ای��ن واحد ها البته د ر س��ال 93 و 94 تحت تأثیر 
افت قیمت فرآورد ه های نفتی د ر بازارهای جهانی 
اوضاع خوبی را از سر نگذارند ند  و د ر واقع بخشی 
از سود ش��ان که از صاد رات ناش��ی می شود  تحت 
تأثیر قرار گرفت. د ر کلیت به نظر می رسد  به د لیل 
اثرات احتمالی افش��ای برخی مسائل بر وضعیت 
پاالیشگاه ها د ر بورس ش��فافیت زیاد ی د رباره ی 
میزان اثر پاالیشی های ایران از تحوالت بهای نفت 

خام وجود  ند ارد .

تأثیرپذی���ری  د ر  زم���ان  اهمی���ت 
پاالیشی ها از نفت

با تمام تفاسیر و تفاوت هایی که آن ها را تیتروار 
از سر گذراند یم، آنچه د ر بازار نفت که می تواند  به 
کل فعالیت پاالیشی را نیز تغییر د هد  »پاید اری« 
د ر وضعیتی است که ایجاد  شد ه. چه این وضعیت 
سط��وح ب��االی 100 د الر د ر هر بشکه نفت خام 
باشد  چه منفی شد ن یک قرارد اد  و قیمت هایی د ر 
کانال 30 د الر د ر هر بشکه. مک کینزی می نویسد  
که تحوالتی که د ر بازار پایین د ست د ر واکنش به 
قیمت ه��ای پایین نفت خام اتفاق می افتد  عموماً 
الگوی تاریخی یکسانی را د نبال کرد ه است و از سه 

مرحله عبور می کند .
د ر مرحل��ه ی اول، نوسانات بازار، پیشران اصلی 
است. قیمت فرآورد ه ها اغلب با سرعت کمتری از 
نفت خام افت می کنند  و د ر نتیجه این فاز نخست 
بعد  از چند  ماه و وقتی که قیمت فرآورد ه ها بتوانند  
خود  را به سطح افت قیمت نفت خام برسانند  پایان 
می پذیرد . د ر فاز د وم، فاند امنتال تعاد ل بین عرضه 
و تقاضا منجر به فشرد ه شد ن حاشیه سود  می شود . 
وقتی قیمت نفت پایین بیاید  به طور عمومی کرک 
اسپرد  اغلب محصوالت پاالیشی کوچک می شود . 
اغلب اسپرد ها بازتاب کنند ه ی هزینه ی تغییر د اد ن 
یک خوراک یا فرآورد ه به د یگری است. د ر سطوح 
پایین قیمتی تفاوت میان قیمت سوخت سبک و 
سنگی��ن گسترش می یابد .  فاز س��وم و اثرات آن 
همان ط��ور که اول متن هم به اهمیت آن اش��اره 
ش��د ، به میزان پاید اری محیط جد ید  قیمتی د ر 
نفت خ��ام بستگی د ارد . وقتی قیمت پایین بیاید  
عموماً رش��د ی د ر تقاضا ب��رای محصوالت سبک 
د ید ه می ش��ود . این البت��ه د ر د راز مد ت و بعد  از 
اینکه سمت عرضه و تقاضا هر د و خود  را با محیط 

قیمتی جد ید  منطبق کرد ند  اتفاق میافتد .
پاالیشی ها د ر حال حاضر ب��رای اینکه بتوانند  
سرعت جد ید  خ��ود  را د ر این فعالیت استقامتی 
تعیین کنند  به زمان احتیاج د ارند  تا تکلیف بازار 
پرنوسان نفت خام روشن تر شود . به نظر می رسد  
هر چ��ه به سم��ت نیم��ه د وم 2020 برویم این 
وضعیت تعد یل می ش��ود  و قیمت ه��ا د ر سطوح 
ب��االی 30 د الر د ر هر بشکه ب��رای برنت و باالی 
25 د الر د ر ه��ر بشکه برای د بلی��و تی آی چرخ 
بزنند . همین حاال هم اواخر آوریل و با بیشتر شد ن 
کرک اسپریت، 3 سهم پاالیشی مهم وال استریت 
معاد ل 30 د رصد  رشد  کرد ند . اگر چه قیمت سهم 
آن ها نسبت به آنچه که پارسال همین موقع بود  
همچنان یک سوم است اما این رشد ی قابل توجه 

به حساب می آید .
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ترجمه: ساجد ه محمود ی

شیوع ویروس کرونا د ر بسیاری از کشورهای جهان 
طی ماه های اخیر، نه تنها زند گی روزمره مرد م بلکه 
اقتص��اد  جهان را د ر ش��رایط جد ید ی ق��رار د اد  که 
تاکنون ش��بیه آن تجربه نشد ه است. گسترش این 
بیماری سبب شد  تا فعالیت های اقتصاد ی د ر سراسر 
د نیا د ستخوش تغییراتی شود  که تأثیر مستقیم به 

ویژه بر قیمت جهانی نفت د اشته باشد .
 قیمت ه��ای نفت به می��زان قابل توجهی کاهش 
یافت و د ر برخی مقاطع حتی به پایین ترین حد  خود  
ط��ی د و د هه اخیر رسید . این روند  کاهشی از همان 
هفته ه��ای ابتد ایی مشاهد ه اولین موارد  ابتال به این 
بیماری د ر چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کنند ه 

نفت د ر جهان آغاز ش��د  و تاکنون نیز اد امه د اش��ته 
است.

اف��ت سریع تقاض��ا د ر سط��ح بین المللی کاهش 
چشمگیر قیمت نفت را د ر پی د اشته است و افزایش 
بی��ش از حد  تولی��د  د ر روزهای کنون��ی نیز به این 
کاهش قیم��ت د امن زد ه اس��ت. این کاهش تقاضا 
د ر واکنش به شیوع ویروس کرونا به وجود  آمد ه که 
بخش بزرگی از اقتصاد  جهان را از بین برد ه است، از 
جمل��ه به د لیل کاهش سرعت تولید  و فعالیت انواع 
مشاغل، پایین آمد ن آمار مسافرت های شخصی، به 
ویژه رفت و آمد  با ماشین و کاهش چشمگیر تعد اد  
پرواز هواپیماها. این تقاض��ای کاهش یافته به طور 
گست��رد ه باعث ایجاد  مشکالتی د ر ش��بکه توزیع و 
فعالیت پاالیشگاه ها شد ه است که رابطه مستقیم با 
نفت خام د ارند . این امر همچنین منجر به گسترش 

شکاف قیمتی بشکه نفت خام با فرآورد ه های پاالیش 
ش��د ه از آن ش��د ه و اکنون بسیاری از بازارها شاهد  

گسترش منفی این اختالف قیمت هستند .
اطالعات انرژی آمریکا د ر جد ید ترین بررسی خود  
از وضعیت انرژی د ر کوتاه مد ت اعالم کرد  که کاهش 
فعالیت های اقتصاد ی به د لیل اپید می ویروس کرونا، 
د ر حقیق��ت الگوه��ای عرضه و تقاض��ا را به میزان 
قابل توجهی تغیی��ر د اد ه و قیمت های نفت خام د ر 
پایین ترین سطح خود  د ر 20 سال گذشته است. این 
وضعیت اعضای اوپک و متحد انش را بر آن د اش��ت 
تا ماه گذش��ته توافق کنند  که تولید  خود  را تا 9.7 
میلی��ون بشکه د ر روز از ابت��د ای ماه مه )ماه جاری 
میالد ی( تا ژوئن کاهش د هند . د ر همین راستا، وزیر 
انرژی عربستان اعالم کرد  که د ر ماه ژوئن تولید  خود  
را باز هم کمتر خواهد  کرد  اما حتی این اقد ام ریاض 

پاالیشگاه ها تحت تأثیر کرونا
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بازتاب »انتظار برای انطباق اعضای د یگر اوپک +« و »اد امه عرضه بیش از 
حد  به د لیل خطر عد م بهبود  تقاضا« صورت گرفته باشد .

وی اد امه د اد : کاهش اضافی 1.2 میلیون بشکه )مجموع کاهش عرضه 
عربستان، امارات و کویت( د ر روز باعث برقراری توازن د ر بازار نخواهد  شد  
اما به طور قطع، فشار را از زیرساخت های ذخیره برمی د ارد  و برای »انتظار 

برای رشد  مجد د  تقاضا« زمان خرید اری خواهد  کرد .
فؤاد  رزاق زاد ه، تحلیلگر ب��ازار د ر موسسه ThinkMarkets نیز د ر این 
باره گفت که اقد امات مربوط به قرنطینه به د لیل شیوع کووید -19 هنوز 
هم د ر بسیاری از مناطق پابرجاست و این بد ان معناست که تقاضا برای 
نفت خام د ر سطح کم باقی می ماند  اما کاهش تولید  د ر طوالنی مد ت از 
قیمت ها حمایت خواهد  کرد ، زمانی که د یگر نگرانی ها د رخصوص تقاضا 

یک تهد ید  نیست.
رایان سیتون، رئیس کمیسیون راه آهن تگزاس که تنظیم کنند ه صنعت 
نفت این ایالت است، اظهار د اش��ت: این بد ترین قیمت نفت د ر تاریخ به 
شمار می آید  اما نباید  ما را شگفت زد ه کند ، چراکه نتیجه اجتناب ناپذیر 

ناشی از بزرگترین اختالف میان عرضه و تقاضا د ر تاریخ است.
ب��ا این حال، پمپ ها هنوز د ر حال فعالی��ت هستند  و نفت استخراج 
می کنند . نفت استخراج شد ه باید  جایی ذخیره شود  که باتوجه به کاهش 
تقاضای کنونی، کشورها ب��رای ذخیره مازاد  نفت خود  با مشکالتی نیز 
مواجه شد ه اند . د رخواست کمتر برای خرید  بنزین و سوخت جت سبب 
ش��د ه است تا تانکرهای نفتی به زود ی سرریز شوند . کارشناسان پیشتر 
هشد ار د اد ه اند  که از اواخر آوریل یا اوایل ماه مه کمبود  فضای ذخیره نفت 

د ر سطح جهان ملموس خواهد  بود .
به همین د لیل برخی تولید  کنند گان تصمیم گرفتند  که د ر حال حاضر 
نفت خود  را جابجا کنند ، زیرا ممکن است این فضا از نفت با ارزش تر شود . 
رای��ان سیتون د ر این باره گفت: م��ازاد  تولید  بسیار باال و فضای ذخیره 
سازی د ر حال تکمیل ش��د ن است. سرانجام شما به جایی می رسید  که 
به معنای واقعی کلمه، آنقد ر کاالی با ارزش د ر جهان وجود  د ارد  که کاال 

د یگر ارزش ند ارد  و این همان چیزی است که اکنون شاهد ش هستیم.
این کاهش تقاضا و د ر نهایت افت قیمت ها به طور مستقیم بر فعالیت 
پاالیشگاه ه��ا، محصوالت پتروش��یمی و قیمت ها د ر ب��ازار بورس تأثیر 
گذاشته است. به نوشته نشریه گالوستون نیوز، د ر یک بازار نرمال، قیمت 
پایین تر نفت خام به معنی مواد  اولیه ارزان تر است که د ر نهایت به معنی 
تولید  بیشتر و سود  به مراتب باالتر است اما کارشناسان حوزه انرژی بر این 

باورند  که اپید می جهانی ویروس کرونا همه چیز را تغییر د اد ه است.
د رخص��وص پاالیشگاه ها صرف هزینه های کمتر ب��رای تأمین نیازها 
همچون نفت خام به معنای واقعی به سود  د هی بیشتر آنها کمک می کند  
چراکه هزینه مواد  اولیه برای تولید  بنزین برای د یزل، سوخت جت و سایر 
تولید ات آنها کاهش می یابد . مصرف کنند ه نهایی نیز د ر صورت ارزان تر 
بود ن سوخت تمایل به مصرف بیشتر د ارد . د ر نتیجه، سود  پاالیشگاه ها 
افزایش می یابد  اما این ارزیابی، این بار به د لیل کاهش تقاضا برای خرید  

محصوالت پاالیشگاه ها بسیار پیچید ه شد ه است.
بناب��ر گزارش پایگاه خبری- تحلیلی اکو واچ، جهان د ر میانه ش��وک 
عرض��ه و تقاضای د وگانه قرار د ارد ؛ حفاری بیش از حد  باعث مازاد  قابل 
توجه )تولید ( ش��د ه است و اپید می جهانی ویروس کرونا منجر به افت 
تاریخی مصرف ش��د ه است. طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، تقاضای 
نفت می توان��د  تا 20 د رصد  کاهش یابد ، بیشتری��ن کاهش د ر مصرف 

تاکنون ثبت شد ه است.

نیز کمکی به باال رفتن قیمت نفت نکرد .
مانیش راج، مد یر ارشد  مالی شرکت والند را انرژِی 
)Velandera Energy( د ر گفت وگو با نشریه مارکت 

واچ خاطر نشان کرد : تصمی��م سعود ی ها مبنی بر 
کاهش های اضافی موجب تحریک بازار نشد ه است، 
زیرا به نظر می رس��د  که تولید  به عنوان پاسخی به 
عد م تقاضای بازار کاهش یافته است. بنابراین د لیلی 

برای تشویق بازار برای این کاهش وجود  ند ارد .
د یگ��ر کشورهای تولید  کنن��د ه همچون کویت و 
ام��ارات متحد ه عربی نیز اع��الم کرد ند  که به تعهد  
خ��ود  برای کاهش عرضه نفت به ب��ازار د ر ماه ژوئن 
عمل خواهند  کرد . اما پائوال رود ریگز ماسو، تحلیلگر 
ارش��د  بازارهای نفت د ر موسسه مطالعاتی ریستاد  
انرژی )Rystad Energy( معتقد  است که کاهش های 
یک جانبه اضافی توسط عربستان سعود ی، امارات و 
کویت »به هی��چ وجه تعجب آور نیست« و می تواند  

متاسفانه همان طور 
که آژانس بین المللی 

انرژی نیز هشد ار د اد ه 
است، تقاضای جهانی 

برای نفت می تواند  
د ر شرایط کنونی تا 

20 میلیون بشکه د ر 
روز کاهش یابد ، د ر 
حالی که هیچ چشم 
اند ازی برای بهبود  

قیمت نفت و غول های 
تولید  کنند ه نفت 

وجود  ند ارد ، تا جایی 
که شرایط می تواند  

برای پاالیشگاه ها حتی 
بد تر از این شود 
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ای��ن، بد ان معنی است که پاالیشگاه ها د ر تولید  هر بشکه نفت پول از 
د ست می د هند  و د ر نتیجه اکنون تحت فشار مالی سختی قرار د ارند .

شرکت های انرژِی به د لیل گرمای ماه های ابتد ایی سال 2020 شاهد  
کاه��ش تقاضا د ر حد ود  800 هزار بشکه د ر روز بود ند . اکنون نیز با لغو 
پروازه��ای خطوط هوایی د نیا و ممنوعیت سف��ر که به کاهش مصرف 
سوخت جت تا 75 د رصد  د ر سراسر جهان منجر شد ه است و به عالوه، 
استفاد ه کمترعموم مرد م از بنزین د ر نتیجه شیوع ویروس کرونا، تخمین 
زد ه می شود  که این صنعت با یک کاهش د یگر تا حد ود  500 هزار بشکه 

د ر روز مواجه باشد .
به نوش��ته اویل پرایس، قیمت نفت خام همیشه با قیمت های مختلف 
محصوالت پاالیش شد ه از آن به طور کامل مطابقت ند ارد . منابع جهانی، 
نوسان��ات آب و هوا و بسیاری از عوامل د یگر، به ویژه عرضه و تقاضا برای 
مقاد یر مختلف منجر به تغییرات قیمت گذاری می شود  که به طور مستقیم 
بر سود  پاالیشگاه تأثیر می گذارد . متاسفانه همان طور که آژانس بین المللی 
انرژی نیز هشد ار د اد ه است، تقاضای جهانی برای نفت می تواند  د ر شرایط 
کنونی تا 20 میلیون بشک��ه د ر روز کاهش یابد ، د ر حالی که هیچ چشم 
اند ازی برای بهبود  قیمت نفت و غول های تولید  کنند ه نفت وجود  ند ارد ، تا 
جایی که شرایط می تواند  برای پاالیشگاه ها حتی بد تر از این شود . اکنون د ر 
سراسر جهان حد ود  سه میلیارد  نفر به نوعی د ر قرنطینه به سر می برند . د ر 
چنین شرایطی پاالیشگاه ها شاهد  این بود ند  که خرید اران یک شبه ناپد ید  
ش��د ند . رایان ماند ل، مد یر اجرایی شرکت Phillips 66 به سرمایه گذاران 
گفت: حتی مشتری های آمریک��ای التین از ما می پرسند  که آیا د ر حال 
حاضر می توانند  از قرارد اد ها خارج شوند ؟ بنابراین می بینیم که تخریب تقاضا 

به سمت آمریکای التین پیش می رود .
ب��د ون خرید ار، بنزین ق��رار است د ر انبار انباش��ته ش��ود . از این رو، 
پاالیشگاه ها به د نبال محد ود  کرد ن یا خاموش کرد ن فعالیت های خود  

هستند  و چاره د یگری ند ارند .
به عنوان مثال، شرکت والرو انرژی )Valero Energy( اخیراً اعالم کرد ه 
است که می تواند  تولید  شش از 12 پاالیشگاه ایاالت متحد ه را  محد ود  کند . 
ExxonMobil نیز با اشاره به عد م وجود  ظرفیت کافی برای ذخیره سازی 
از کاه��ش قابل توجهی د ر پاالیشگاههای خود  د ر تگزاس و لوئیزیانا خبر 

د اد ه است.
اما بنا بر گزارش اکوواچ، خطر برای برخی از پاالیشگاه ها این است که 

آنها به راحتی نمی توانند  د ر سطوح بسیار پایین کار 
کنند . موسسه تحلیل��ی RBN د ر این باره گفت: د ر 
تجربه ما، ت��وان پذیرش نفت خام تا محد ود ه 60 تا 
70 د رصد  به حد اقل نرخ هایی رسید ه است که یک 
پاالیشگ��اه می تواند  بد ون خاموش کرد ن واحد ها به 

طور کامل کار کند .
با افزایش پاالیشگاه هایی که این روزها روند  فعالیت 
خود  را کاهش می د هند ، به تد ریج د ر بسیاری از آنها 
د ریافت نفت خام به پایین ترین حد  نیز خواهد  رسید . 
به عب��ارت د یگر، د ر مواجهه با این چرخه معیوب و 
عد م امکان کاه��ش خروجی، ممکن است برخی از 
این پاالیشگاه ها مجبور شوند  به طور کامل کار خود  

را تعطیل کنند .
این یک مشکل جهانی است. API ایتالیا نخستین 
پاالیشگ��اه اروپایی بود  که یکی از تأسیسات خود  را 
بست. پاالیشگاه آتالنتیک ش��مالی نیز د ر تاریخ 30 
م��ارس، اولین پاالیشگ��اه خام��وش را د ر آمریکای 

شمالی اعالم کرد .
ش��رکت هند ی India's Reliance Industries د ر 
یک اقد ام غیرمعم��ول، به جای اینکه اج��ازه ورود  
محموله به پاالیشگاه های خود  را بد هد  اعالم کرد  که 
می تواند  نفت خام را که د ر حال ترانزیت د ر د ریا بود ، 
بفروشد . این شرکت که بزرگترین مجموعه پاالیش 
جهان را اد اره می کند ، همچنین گفت که د ر عوض 

می تواند  نرخ پرد ازش را کاهش د هد .
این وضعیت به سرعت پد ید ار شد ه است؛ مصرف 
کنند گان د یگر مصرف کنند ه نیستند  و پاالیشگاهها 
فعالیت خود  را کاهش می د هند . د رنهایت، این بد ان 
معن��ی است که استخراج کنند گان نفت جایی برای 

فروش نفت خود  نخواهند  د اشت.
شماری از شرکت های خط لوله پیشتر از استخراج 
کنند گان نفتی خواسته اند  که تولید  خود  را کاهش 
د هند  زی��را سیستم خط لوله د ر حال غرق ش��د ن 
است. مازاد  برآورد  شد ه د ر حد ود  20 میلیون بشکه 
د ر روز منجر به پر ش��د ن فض��ای ذخیره سازی د ر 
د و ی��ا سه ماه آیند ه خواهد  ش��د . برای جلوگیری از 
چنین نتیجه ای، تحلیلگران به طور گسترد ه د ر انتظار 

سقوط قیمت های نفتی حتی بیشتر از این هستند .
تقاضا برای بنزین )بد ون رانند گی( و سوخت جت 
)ب��د ون پرواز( د ر حال حاض��ر کاهش یافته است و 
موجود ی ه��ای این محصوالت سرری��ز کرد ه است. 
 SEB یک تحلیلگر ارش��د  کاالها د ر بان��ک سوئد ی
د ر بیانیه ای گفت: پاالیشگاه ها د ر بسیاری از مناطق 
اکنون برای هر بشک��ه ای که تصفیه می کنند ، پول 
خ��ود  را از د ست می د هند  و ی��ا جایی برای ذخیره 
تولید  محصول نفتی خود  ند ارند . این امر تنها به یک 
معنی است که قیمت نفت حتی ممکن است به صفر 

یا حتی زیر صفر برسد .

افت سریع تقاضا 
د ر سطح بین المللی 

کاهش چشمگیر 
قیمت نفت را د ر پی 

د اشته است و افزایش 
بیش از حد  تولید  د ر 
روزهای کنونی نیز به 

این کاهش قیمت 
د امن زد ه است. 
این کاهش تقاضا 

د ر واکنش به شیوع 
ویروس کرونا به 

وجود  آمد ه که بخش 
بزرگی از اقتصاد  

جهان را از بین برد ه 
است، از جمله به 

د لیل کاهش سرعت 
تولید  و فعالیت انواع 
مشاغل، پایین آمد ن 

آمار مسافرت های 
شخصی، به ویژه 

رفت و آمد  با ماشین 
و کاهش چشمگیر 

تعد اد  پرواز هواپیماها
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روید اد هـا از اوایل اسـفند ماه 98 تا 
همین امروز و معلوم نیسـت د قیقاً تا 
کی، زیر سـایه یک حجم کوچک تر از 
یک د هم میکرون بـه نام کوووید  19 یا 
همان کرونا قرار گرفته است. هر اتفاقی 
این روزها یک سرش به کرونا می خورد  
و اگر هم هیچ ربطی به کرونا ند اشـته 
باشد ، محکوم به د ید ه نشد ن است. د ر 
اد امـه مهم ترین اتفاقات د ید ه شـد ه و 
د ید ه نشد ه از ابتد ای سـال 99 را مرور 

می کنیم.

روزنامه نگار

حسام الد  ین قاموس مقد  م

همه چیز د ر سایه کرونا
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جه���ش تولی���د ؛ ش���عار امس���ال – 1 
فرورد ین

مق��ام معظم رهبری د ر پیام ن��وروزی خود ، با 
تسلیت و تبریک به خانواد ه های ش��هد ای سال 
98 از جمله ش��هد ای د فاع از حرم و مرزها و د ر 
رأس آنان شهید  بزرگوار سرد ار سلیمانی، شهید  
ابومهد ی المهند س و همراهان آنها و همچنین 
شهد ای حاد ثه کرمان و حاد ثه هواپیما و شهد ای 
سالمت، س��ال 98 را سالی پر تالطم برای ملت 
ای��ران خواند ند  و خاطرنشان کرد ند : سال قبل با 
سی��ل آغاز و با کرونا تمام ش��د  و د ر طول سال 
نیز حواد ث گوناگونی مانند  زلزله و تحریم ها پد ید  
آمد  اما اوج این حواد ث، جنایت تروریستی آمریکا 
و ش��هاد ت سرد ار نامد ار ایران و اسالم، ش��هید  

سلیمانی بود .
ایش��ان د ر بخ��ش د یگ��ری از سخنانشان د ر 
خصوص نیاز قطعی کشور به تولید ، سال 99 را 
سال »جهش تولید « نامگذاری کرد ند  و خطاب 
ب��ه د ست اند رکاران تأکی��د  کرد ند : جوری عمل 
کنی��د  که با جهش تولید ، تغییری محسوس د ر 

زند گی مرد م به وجود  آید .

س���ال افتت���اح طرح ه���ای ب���زرگ – 1 
فرورد ین

حسن روحانی رئیس جمهوری د ر پیام نوروزی 
به مناسبت حلول سال 1399 هجری شمسی، 
با بیان اینک��ه »وحد ت، اتحاد  و اخالق است که 
می تواند  آیند ه خوب��ی را برای ما بسازد «، تاکید  
کرد : سال 99 ساِل افتتاح طرح های بزرگ، سال 
رونق با کمک همه مرد م د ر بخش اقتصاد  و سال 
تح��ول د ر زند گی م��رد م و روابط اقتصاد ی ما با 

جهان و تعامالت ما با همسایگان ما خواهد  بود .

 ۳ – مرگب���ار  س���یل های  بازگش���ت 
فرورد ین

امسال ه��م مانند  س��ال 98، ن��زوالت جوی 
د ر برخ��ی مناطق، بالی جان هموطنان ش��د  و 
تعد اد ی را نیز به کام مرگ کشاند . طی بارند گی 
شد ید  از سوم فرورد ین تا اواخر این ماه د ر برخی 
از استان ه��ا از جمله هرمزگان، بوش��هر، فارس، 
سیستان و بلوچستان، قم، گی��الن، کرمان و ... 
مجموعاً 29 نفر جان باختند . یکی از اتفاقات ناد ر 
د ر سیل امس��ال، هجوم برخی حیوانات وحشی 
به شهرهای جنوبی بود . مثالً د ر میناب با جاری 
شد ن سیالب به د رون زیستگاه حیواناتی که د ر 
بستر رود خانه میناب زند گی می کرد ند ، بسیاری 
از توله گرازها که از ترس وارد  محالت این ش��هر 
شد ه بود ند ، د ر برخی از نقاط د ر د ام افراد  سود جو 
گرفتار و ش��کار ش��د ند  و د ر حوالی پل و پارک 
ساحلی میناب نیز یک��ی از این گرازها با بیرون 
آمد ن از رود خانه به سمت مرد م حمله ور ش��د  و 

یکی از شهروند ان را زخمی کرد .

سیزد ه بد ر متفاوت – 1۳ فرورد ین
امسال ب��ا توجه به ش��یوع کرونا و 

د رخواست ه��ا و ابراز نگرانی های مکرر مسئوالن 
کش��ور ب��رای د ر خانه مان��د ن به وی��ژه د ر روز 
طبیعت، پارک ها و تفرجگاه ها 13 بد ری خلوت 
را تجربه کرد ند . محد ود یت ترد د  د ر سطح تهران 
از هشتم فرورد ین آغاز ش��د  و ت��ا 21 فرورد ین 
اد امه د اش��ت. همچنین طبق مصوبه ستاد  ملی 
مقابل��ه با کرونا این محد ود یت د ر روزهای 12 و 
13 فرورد ین افزایش پید ا کرد . تفرجگاه ها د ر روز 
سیزد هم فرورد ین خلوت ترین روز خود  را پشت 
سر گذاشتند  تا زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع 
شود ؛ البته د ر برخی شهرها اینگونه نبود  و مرد م، 

تفریح را به سالمتی ترجیح د اد ند .

برف بهاری – 21 فرورد ین
بارش برف بهاری و کاهش ش��د ید  
د م��ا از صبح پنجشنبه 21 فرورد ین د ر پایتخت 
و برخ��ی ش��هرهای د یگ��ر، جلوه د یگ��ری به 
خیابان های خلوت شهرهایی د اد  که مد ت ها بود  
ش��هروند انشان را بخاطر کرونا ند ید ه بود ند . این 
برف از ساعات اولیه صبح آغاز ش��د  و بسیاری از 
کسانی را که به د لیل ش��یوع کرونا د ر خانه های 

خود  بود ند ، شگفت زد ه کرد .

 6  - »اون«  مبه���م  وضعی���ت 
ارد یبهشت

برخ��ی منابع خب��ری روز ش��شم ارد یبهشت 
گ��زارش د اد ن��د  که کیم جون��گ اون رهبر کره 
ش��مالی احتم��االً پایتخت این کش��ور را ترک 
کرد ه و د ر مکانی ناش��ناخته د ر سواحل شرقی 
کشورش مستقر ش��د ه است. این خبرها پس از 
آن منتشر ش��د  که غیبت رهبر کره شمالی د ر 
محافل عمومی، به شایعات متعد د  د رباره وضعیت 
سالمتی وی د امن زد ه بود . این شایعات د ر حالی 
مطرح می شد  که گزارش هایی تایید نشد ه از قرار 
د اش��تن کیم جونگ اون د ر وضعیتی بحرانی د ر 
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پ��ی یک عمل جراحی قلب منتشر ش��د . منابع 
اطالعاتی د ر کره  جنوبی می گفتند  این احتمال 
وجود  د ارد  که کیم جونگ اون از پایتخت خارج 
شد ه و به شهر وونسان رفته باشد . بررسی ترد د ها 
نیز نشان م��ی د اد  این احتمال وج��ود  د ارد  که 
اون از پایتخت خارج ش��د ه باش��د . یک روز بعد  
از انتشار این ش��ایعات، مشاور سیاست خارجی 
رئیس جمهوری کره جنوب��ی تاکید  کرد  که اون 
»زند ه و حالش خوب« است. فرد ای آن روز یعنی 
هشتم ارد یبهشت خبرگزاری رسمی کره شمالی 
مت��ن نامه ای را منتشر کرد  که اون برای سیریل 
رامافوزا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نوشته و 
د ر آن »روز آزاد ی« این کشور را به طرف آفریقایی 
تبریک گفته بود . رئیس جمهوری آمریکا هم یک 
روز بعد  د ر جم��ع خبرنگاران گفت که »آگاهی 
بسیار خوبی« از وضعیت رهبر کره شمالی د ارد . 
نهایتاً رهبر کره ش��مالی پ��س از 21 روز که د ر 
انظار عموم��ی ظاهر نشد ه بود  ب��ر اساس آنچه 
خبرگزاری یونهاپ منتشر کرد ، د ر مراسم افتتاح 
یک کارخانه تولید  کود  ش��یمیایی د ر منطقه ای 
د ر ش��مال پیونگ یانگ شرکت کرد . تصاویر این 
مراسم را خبرگزاری رسمی کره ش��مالی منتشر 
ک��رد  که نشان می د اد  که کیم یو جونگ، خواهر 
کوچک تر رهبر کره شمالی د ر این مراسم براد رش 
را همراه��ی می کن��د . هم��ان روز مقامات کره 
ش��مالی اعالم کرد ند  که رهبر این کشور پیامی 
را از س��وی بشار اسد  رئی��س جمهوری سوریه 
د ریافت کرد ه است. پس از انتشار عکس های اون، 
برخی کارشناسان پزشکی گفتند  د ر این تصاویر، 
جای سوزن عمل جراحی روی د ست او مشاهد ه 
می ش��ود  و این می تواند  نشانه ای باشد  از اینکه 
عمل جراحی قلب انجام د اد ه است. چند  روز بعد  
هم مقام های اطالعاتی کره جنوبی و آمریکا اعالم 
کرد ند  سالح جد ید  استراتژیک کره ش��مالی که 
رهبری این کشور اواخر سال گذشته میالد ی به 

آن اش��اره کرد ه بود ، به زود ی رونمایی می شود . 
این س��الح جد ید  یک زیرد ریای��ی 3000 تنی 

مجهز به موشک های بالستیک است!

 15  - نج���ف«  »عم���و  ب���ا  ود اع 
ارد یبهشت

نجف د ریابن��د ری مترجم نام��د ار و نویسند ه 
ایران��ی د ر سن 91 سالگ��ی از د نیا رفت. او سال 
1309 د ر آباد ان به د نیا آمد ، تحصیالت ابتد ایی 
را د ر زاد گاه��ش گذراند  ام��ا تحصیالتش را د ر 
د بیرستان رها کرد ؛ با این حال بصورت خود آموز 
زبان انگلیسی را یاد  گرفت. د ر سال 1333 کتاب 
»ود اع با اسلحه« نوشته ارنست همینگوی را به 
فارس��ی برگرد اند . همزمان با چ��اپ این کتاب، 
ب��ه اتهام عضویت د ر حزب تود ه د ستگیر ش��د . 
د ر زند ان به مسائل فلسفی عالقه مند  ش��د  و د ر 
حبس، کتاب »تاریخ فلسفه غ��رب« اثر برتراند  
راس��ل را ترجمه کرد . نجف د ریابند ری 23 آبان 
1393 د چار سکته مغزی شد  و به د نبال آن د ر 
آی سی یو بستری ش��د  و سرانجام د وش��نبه 15 

ارد یبهشت 1399 د ار فانی را ود اع گفت.

زلزله تهران – 19 ارد یبهشت
48 د قیقه بام��د اد  19 ارد یبهشت، 
زلزله ای به بزرگی 5.1 ریشتر د ر ش��هر تهران به 
وقوع پیوست که به گفته شاهد ان، با توجه بشد ت 

زمین لرزه د ر کل تهران و کرج نیز احساس شد 
ای��ن زلزل��ه د ر موقعیت جغرافیای��ی با عرض 
ش��مالی 35.78 د رج��ه و طول ش��رقی 52.05 

د رجه و د ر عمق 7 کیلومتری زمین رخ د اد .
مرکز زلزله د ر 6 کیلومتری د ماوند  و تقریباً 70 

کیلومتری تهران ثبت شد .
کارش��ناسان، ای��ن زمین ل��رزه را مرب��وط به 
گسل های تهران و مشاء اعالم کرد ند  و مسئوالن 
د ستگاه های امد اد ی نی��ز از مرد م خواستند  که 

هوشیار بخوابند .
سخنگ��وی سازم��ان اورژانس کش��ور د رباره 
خس��ارات این حاد ثه گفت: با توج��ه به ارزیابی 
بعمل آم��د ه نیروهای اورژان��س د ر مناطقی که 
زلزله حس شد ه، هیچ گونه خسارت جانی و مالی 
گزارش نش��د ه است اما یک سالمند  د ر پی فرار 
جان خ��ود  را از د ست د اد  و یک خانم 21 ساله 
نیز بر اثر ایست قلبی ناشی از ترس از زلزله جان 

سپرد .
این زلزله، پیش از صد  پس لرزه خفیف د اشت 
و بار د یگر به پایتخت نشینان د رباره لزوم میزان 
آماد گی د ستگاه ها و ش��هروند ان برای مواجهه با 

چنین حاد ثه ای، هشد ار د اد .

شهاد ت د ریاد الن – 21 ارد یبهشت
ش��امگاه یکشنب��ه بیس��ت و یکم 
ارد یبهش��ت، زمزمه هایی د ر برخی ش��بکه های 
اجتماع��ی از جمل��ه توییتر توسط تع��د اد ی از 
خبرنگاران پیچید  مبنی بر اینکه یک شناور نظامی 
د ر آب های جنوب د چار سانحه شد ه است. صبح 
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د وشنبه، ارتش با تأیید  این حاد ثه د ر اطالعیه ای 
اع��الم کرد  که »د ر حین انج��ام تمرین د ریایی 
توسط تعد اد ی از شناورهای نیروی د ریایی ارتش 
د ر آب های جاسک و چابهار، ش��ناور پشتیبانی 
سبک »کنارک« د چار حاد ثه ش��د  و تعد اد ی از 
د ریاد الن نیروی د ریایی به فیض ش��هاد ت نائل 
آمد ند «. طبق اعالم نی��روی د ریایی ارتش، پس 
از این حاد ث��ه تیم های امد اد  و نجات د ریایی د ر 
فاصله کوتاه د ر محل حضور یافتند  و مجروحان و 
شهد ا را از شناور تخلیه و به مراکز د رمانی منتقل 
کرد ند . تعد اد  شهد ای این حاد ثه 19 تن و تعد اد  
مجروحان نیز 15 نفر اعالم ش��د . عصر سه شنبه 
نیز پیکر ش��هد ای این واقعه تشییع ش��د . مقام 
معظم رهبری، سران قوا و برخی مسئوالن د یگر 
با ص��د ور پیام های تسلیت، بر لزوم بررسی ابعاد  
مختلف این حاد ثه و شناسایی مقصران احتمالی 

تاکید  کرد ند .

 22  – صم���ت  وزی���ر  برکن���اری 
ارد یبهشت

رئیس جمه��وری روز 22 ارد یبهشت با صد ور 
حکمی مهند س حسین م��د رس خیابانی را به 
عنوان سرپرست وزارت صنعت، معد ن و تجارت 
منص��وب کرد  و به این ترتیب رضا رحمانی وزیر 
صنعت برکنار ش��د . بر اساس نامه روز د وشنبه 
رئیس جمهور به حسین مد رس خیابانی که قائم 
مقام رحمانی بود ، به نظر می رسد  که روحانی از 
اقد ام��ات وزارت صم��ت د ر زمینه مد یریت بازار 
بویژه د ر بحث خ��ود رو، تأمین کاالهای اساسی، 
تعمیق ساخت د اخل و توسعه صاد رات رضایت 
ند اشته است. این اتفاق پس از تعیین ضرب االجل 
از سوی رحمانی ب��رای کاهش قیمت خود رو و 
همچنین ی��ک روز پس از رأی نیاورد ن تفکیک 
وزارت صنعت د ر مجل��س رخ د اد . طی روزهای 
اخیر، قیمت خود رو به شکل سرسام آوری افزایش 

یافته بود  تا آنجا که صحبت از پراید  90 میلیون 
تومانی بود !

بع��د  از افزایش نجومی قیمت خود رو د ر بازار، 
گمانه زنی هایی د رباره استیضاح وزیر صمت مطرح 
شد ه بود . د ر نهایت د ر جلسه روز د وشنبه ستاد  
تنظیم بازار مقرر شد  که قیمت خود روهای سایپا 
23 د رصد  و قیمت محصوالت ایران خود رو 10 
د رصد  افزایش یابد  و قیمت خود رو د ر کف بازار 
هم شامل قیمت د رب کارخانه به عالوه حد اکثر 

10 د رصد  سود  باشد .
البته به نظر می رسد  آشفتگی بازار خود رو تنها 
د لی��ل برکناری وزیر صمت نبود ه؛ چراکه رئیس 
جمهور طی نامه ای از مد رس خیابانی، سرپرست 
ای��ن وزارتخانه خواسته ک��ه نسبت به مد یریت 
بازار و تأمین کاالهای اساسی، ساماند هی قیمت 
خود رو، رفع موانع تولید  و تعمیق ساخت د اخل، 
کمک به توسعه صاد رات غیرنفتی و بهبود  فضای 

کسب و کار اقد ام کند .
به بیان د یگر احتماالً رئیس جمهور از اقد امات 
وزارت صم��ت د ر زمینه مد یریت ب��ازار، توسعه 
تولید  د اخل و صاد رات هم رضایت ند اشته است 
و حاال انتظار می رود  مد رس خیابانی این راه های 
نرفته را طی کند . البته برکناری وزیر صمت ابعاد  
د یگری هم د ارد ؛ چراکه وزیر صمت طی نامه ای 
بد ون تاریخ و ش��ماره به رئیس جمهور گفته که 
17 ارد یبهشت ماه محمود  واعظی، رئیس د فتر 
رئی��س جمه��ور او را تهد ید  ک��رد ه د ر صورت 
رأی نیاورد ن طرح تشکی��ل وزارت بازرگانی د ر 
مجلس شورای اسالمی برکنار خواهد  شد  و از او 
خواسته شد ه بود  که با البی، نمایند گان خصوصاً 
نمایند گان آذری زب��ان را قانع و برای این طرح 
رأی بگیرد ! د ر نهایت روز د وش��نبه واعظی طی 
تماسی از او خواسته بود  که از سمت خود  استعفا 

د هد .
البته د فتر رئیس جمهوری د ر واکنش به اد عای 

رض��ا رحمانی د ر خصوص د الی��ل برکناری اش 
تصریح ک��رد  که »به هیچ وج��ه از جناب آقای 
رحمانی خواست��ه نشد ه از الیحه د ولت حمایت 
کنند ، بلکه تاکید  شد ه از فعالیت ها و رایزنی های 
فشرد ه سه نفر از نزد یکان ش��ان - که د ر صورت 
ل��زوم نام آنها اعالم خواهد  ش��د  - د ر مجلس و 
رسانه ها علیه الیحه د ولت، ممانعت بعمل آورند ؛ 
همچنین از طرف رئیس جمهور به ایشان گوشزد  
شد  که تد اوم این روند  تخلف است و قطعاً با این 

تخلف برخورد  خواهد  شد «.
روحان��ی گرچه د ر حکم مد رس خیابانی یا د ر 
نام��ه ای د یگر طبق روال معم��ول از تالش های 
رحمان��ی تشک��ر نکرد  ام��ا د ر جلس��ه روز 24 
ارد یبهش��ت هیات د ول��ت، بد ون ن��ام آورد ن از 
رض��ا رحمان��ی، از تالش های هم��ه کسانی که 
د ر وزارت صمت بوی��ژه د ر بحران کرونا فعالیت 
د اش��ته اند ، قد رد انی کرد . رحمانی د ر برکنار شد  
ک��ه د ر جلسه اسح��اق جهانگیری مع��اون اول 
رئیس جمهور باعنوان فعال ک��رد ن فعالیت های 
اقتصاد ی د ر کشورهای همسایه حضور د اشت و 
جالب تر اینک��ه د ر این جلسه قائم مقام او که از 
قضا حاال سرپرست این وزارتخانه ش��د ه نیز او را 

همراهی می کرد .

د رگذشت نمایند ه ایران د ر اوپک
حسین کاظم پ��ور ارد بیلی نمایند ه 
ای��ران د ر اوپ��ک و د یپلم��ات باسابقه کشور که 
چن��د ی پی��ش به د لی��ل خونریزی مغ��زی د ر 
بیمارستان��ی د ر تهران به کما رفت، پس از چند  

روز بستری د رگذشت.
کاظم پور ارد بیلی از نجات یافتگان بمب گذاری 
د فت��ر ح��زب جمه��وری اسالمی ب��ود . وی د ر 
سال ه��ای 1359 تا 1360 وزی��ر بازرگانی بود . 
کاظم پور ارد بیل��ی د ر د ولت د فاع مقد س از سال 
1360 تا 1364 د ر جایگاه معاونت اقتصاد ی وزیر 
امور خارجه فعالیت می ک��رد  و از سال 1364 تا 
1369 نی��ز معاونت ام��ور بین الملل وزیر نفت و 
عضویت هیئت مد یره شرکت ملی نفت ایران را 
برعهد ه د اشت.  وی د ر فاصله سال های 1369 تا 
1374 سفی��ر ایران د ر ژاپن بود  و از سال 1374 
تا 1378 نیز نمایند گی ایران د ر اوپک را به عهد ه 
د اشت. کاظم پور ارد بیلی از سال 1392 تاکنون 
نی��ز د ر جایگاه نمایند ه ای��ران د ر اوپک فعالیت 
می ک��رد . او د ر کسوت نماین��د ه ایران د ر هیئت 
عامل اوپک د ر تمام طول خد متش همواره مد افع 
منافع ملی کشور بود . »تد وین استراتژی تعامل 
سازند ه و ش��راکت د ر عی��ن رقابت، تالش هایی 
برای تشکیل IEF و ش��کل د هی به کشورهای 
صاد رکنند ه گاز د ر سال 2001« از کارهای مهم 

کاظم پور د ر د وره مسوولیتش بود .
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