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مقام معظم رهبری:

توسعهظرفیتپاالیشگاهی
باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی

اقتصادی» افزودند :کار به معنای عمومی همه انواع کار

نیروی کار و سـهم آن را از عوائد بنگاههای اقتصادی

مسـتقیم و  ۳سـاعته با هفت مجموعه تولیدی ضمن

بر تالش و انجام عمل صالح و به سرانجام رساندن کار

و بدون سهلانگاری عمل کند.

ماندن کارها است.

پیشرفت اقتصادی خواندند و با اشاره به شکایت برخی

به مناسـبت هفتـه کار و کارگر ،در ارتبـاط تصویری

تأکید بر نقش و اهمیت جایگاه کارگر و وظایف متقابل
کارگر و کارفرما در افزایش ک ّمی و کیفی تولید و ایجاد

را شـامل میشود و در قرآن کریم و روایات نیز تأکید

است که البته یکی از مشکالت ما در کشور نیمهتمام

افزایش دهند و کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر
ایشـان ،کارگر و کارفرما را دو سـتون اصلی رشد و

افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها مالحظه نشده
اسـت ،افزودند :این مقررات حتم ًا باید با نگاه عادالنه

ثروت در یک اقتصاد سالم ،به بیان نکاتی در خصوص

ایشان تشویق اسـالم به کار عمومی را نقطه مقابل

الزامات تحقق این شـعار و بخشهایی که باید بر آنها

دانستند و گفتند :اسالم در معنای اقتصادی نیز بر کار

تنظیم شود.

میبوسد و میفرماید خداوند کسی را که کار را محکم

کار از جملـه «دسـتمزد عادالنـه و پرداخت منظم و

علت نامگذاری امسـال به عنوان سال جهش تولید و

تمرکز ویژه شود ،پرداختند و وظایف مسئوالن در این
عرصه را بیان کردند.

حضـرت آیتاهلل خامنـهای با تبریـک هفته کارگر

به همه کارگران و زحمتکشـان ،شنیدن گزارشهای

امیدبخش از تولید را شـیرین و جـذاب خواندند 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.

انتظـار غلط و نابجای «مفتخـواری» و «مفتجویی»

تأکید دارد همچنانکه پیامبر اکرم (ص) دست کارگر را

و با احساس مسئولیت انجام دهد ،دوست میدارد.

حضرت آیـتاهلل خامنهای هدف اقتصاد کشـور را

خواندنـد و افزودند :برای رسـیدن به اقتصاد سـالم،

یادگیری مداوم آموزشی و استفاده از تجربیات قبلی

تولید ثـروت و تقسـیم عادالنه آن بیـن آحاد مردم

کارگر یکی از سـتونهای اصلـی و از عوامل درجه یک

تولید ثروت در کشور است.

رهبـر انقالب اسـالمی بخش اول سخنانشـان را به

مفهوم کار در نگاه اسـالمی بـه «کار عمومی» و «کار

بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و مهارت
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بدون تأخیر آن ،امنیت شغلی ،بیمه ،آموزش ،خدمات

رفاهی و بهداشت و درمان» را مورد تأکید قرار دادند و

رهبر انقالب اسـالمی ،کارگ ِر ماهر و نوآور را موجب

مسـائل کارگری اختصـاص دادند و با تقسـیمبندی

حضـرت آیتاهلل خامنهای اهتمـام به حقوق نیروی

افزایـش کیفیـت کار دانسـتند و گفتنـد :بنابرایـن

گفتند :در دنیای کنونی و تحوالت پر سرعت فناوری،

برای مجموعههای تولیدی و کارگران آنها یک ضرورت
اسـت تا با ارتقـاء بهـرهوری و کیفیت تولیـد ،رونق

اقتصادی افزایش یابد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیرگذاری کارگران

در تحوالت سیاسـی دو قـرن گذشـتهی دنیا ،نقش

کارگران کشـورمان در پیروزی انقالب اسالمی ،دفاع

وضع مالیات در موارد الزم همچون ثروتهای بادآورده

پیدا کنیم.

و افزودنـد :کارگران از همراهترین قشـرها در تحقق

به آن اهتمام بورزند.

میتواند ماهواره را تولید کند و چند صباح دیگر برای

اسالمی یک پیوند دائمی است البته این پیوند عمیق،

ویروس کرونا و پای کارآمدن همه ظرفیتهای کشور

مقدس و حوادث گوناگون را بسیار برجسته دانستند

اهـداف انقالب بودهاند و پیونـد آنها با نظام جمهوری

وظایف مسئوالن در هر سه قوه را برای حل مشکالت

کارگران افزایش میدهد.

از جمله کارهای ضروری اسـت که باید سه قوه نسبت
حضـرت آیتاهلل خامنهای قضایـای اخیر مربوط به

برای تولید اقالم بهداشـتی از جمله ماسـک را نمونه

بـار ِز باز کردن میـدان و حمایت از تولیـد خواندند و

رهبر انقالب اسـالمی در ادامه بـه موضوع «جهش

افزودند :علت اینکه در تولید ماسـک توانسـتیم در

فرصت کافی که تا پایان سـال برای تحقق این شـعار

از نیاز کشور است ،برطرف شدن موانع از جانب دولت

تولید» به عنوان شـعار سال اشاره کردند و با اشاره به
وجود دارد ،نکاتی را درخصوص آن بیان کردند.

حضرت آیتاهلل خامنهای ،مقولـه تولید در اقتصاد

مدت کوتاهی به ظرفیتی دسـت پیدا کنیم که بیشتر
و باز شدن میدان برای حضور دستگاههای مختلف و

حتی مردم در عرصه تولید ماسک بود.

رهبر انقالب اسـالمی افزودند :آن ذهن و فکری که

ارسال ماهواره در مدار  ۳6هزار کیلومتری هدفگذاری
کند ،قطع ًا چنین روحیه ابتکار و خالقیتی برای تولید

خـودرو با مصرف  ۵لیتر بنزین در یک صد کیلومتر و

در دیگر بخشهای تولید نیز وجود دارد.

حضرت آیتاهلل خامنهای سـپس به برخی بخشـها

کـه باید در جهـش تولید بـه آنها اهمیـت و اولویت

داده شـود ،اشـاره کردند و گفتند :توسـعه ظرفیت

پاالیشـگاهی همچون ساخت پاالیشـگاه میعانات در

بندرعبـاس و مجتمع پاالیشـگاهی سـیراف ،اجرای

کشور را همچون سیستم ایمنی و دفاعی بدن انسان

ایشـان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسـبوکار

طرحهای پتروشیمی که منجر به افزایش چند برابری

بدن در مقابله با ویروسها بسیار مهم است ،اگر تولید

گفتند :براساس بررسیهای کارشناسـی وزارت امور

بهخصوص تمرکز بر تولید محصوالت اساسی ،همچون

دانسـتند و گفتند :همانگونه که نقش سیستم ایمنی

یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش تولید است،

تولیـد محصـول خواهد شـد ،طرحهای کشـاورزی

گنـدم ،دانههای روغنـی ،گیاهان دارویـی و آبزیان و

مناسـب و رو به رشد باشد ،میتواند پیکره اقتصادی

ام «ایجـاد پنجره واحد
اقتصـاد و دارایـی ،اگر دو اقد ِ
صدور مجوزها» و «تشـکیل دادگاههای تجاری برای

خودکفایی در این عرصهها با اسـتفاده از شـیوههای

تکانههای مختلف محافظت کند.

لحاظ شاخص کسـب و کار چهل تا پنجاه رتبه ارتقاء

و نقل ریلی ،توجه ویژه به قطعهسازی و تمرکز به بخش

کشـور را در مقابل ویروسـهای طبیعی و ویروسهای

دستسـاز همچون تحریم و یا نوسانات قیمت نفت و
ایشـان بـا تأکیـد بر اینکـه تولیـد ،عامـل اصلی

شـکلگیری یک اقتصاد ملی و قوی اسـت ،افزودند:
تولید عالوه بر اینکه برای اقتصاد کشور حیاتی است،
از لحاظ سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگی نیز تأثیرهای

زیـادی دارد بهگونهای کـه توانایی یک ملت در تولید

رفع اختالفات اقتصادی» انجام شود ،جایگاه کشور از
خواهد یافت.

رهبر انقالب اسالمی به موضوع «ممنوعیت واردات»

خاطرنشـان کردند :ما با واردات مخالف نیسـتیم اما

باید در موضوع جهش تولید به آن نگاه ویژهای شود،

بهعنـوان یکـی از زمینههـای جهش تولید اشـاره و

تأکید داریم محصولی که در کشـور تولید میشـود و

نیازهای اساسـی خـود ،به آن ملت اعتمـاد بهنفس و
جامعه ،افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات

برخی دستگاههای اجرایی ،به بهانههایی به دنبال باز

و تأثیرگـذاری فرهنگی صـادرات کاالهای داخلی در

کشورهای دیگر خواهد شد.

کـردن راه واردات بی مورد هسـتند .بـه عنوان مثال

می گویند برای اینکه کیفیت خـودروی داخلی ارتقا

تأکید بر لزوم توسـعه و تقویت بیشتر تولید ،نکاتی را

نشاندن تولید داخلی.

ایشان با تأکید بر اهمیت جهش کیفی در کنار جهش

از طریق استفاده از استعدادها و ظرفیتهای گوناگون

وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود،

وقتی میتوانیم یک ماهوارهبر را با سـرعت  ۷۵۰۰متر

تولیدکننده را اصلیترین وظیفه مسئوالن دانستند و

تأکیـد کردند :حمایت از تولیـد فقط به معنای تزریق

نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع ،میدان را

برای سرمایهگذار ،صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.

رهبر انقالب اسالمی ،زنجیره پوشاک ،کفش و لوازم

زنجیره تمرکز جدی شـود و از واردات این محصوالت

کشور بهطور دائم می گویند «نمیشود و نمیتوانیم»

جهش تولید اتفاق نمیافتد .ایشان حمایت از تولید و

تولید دارو و واکسن برای مقابله با کرونا شوند.

کیفیت خودروی داخلی از راههای دیگر افزایش یابد و

حضرت آیتاهلل خامنهای یکی از مسـائل مهم برای

مـردم برشـمردند و افزودند :در این زمینه سـه قوه

اسـت و چه بسا دانشـمندان خوب و جوان و محققان

خانگی را یکی از ظرفیتهای مهم و ریشـهدار کشـور

ک ّمی ،موضوع افزایش امید به کار و تالش را در کشور

تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد

کشـور در خصوص تولید دارو و واکسـن برای مقابله

کارآمد ما بتوانند زودتر از کشـورهای دیگر موفق به

نه از طریق واردات خودروهای خارجی و به خاک سیاه

کنونی بیان کردند.

بخش دارو و واکسـن دانسـتند و افزودند :اکنون در

حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند :در برخی مواقع،

رهبر انقالب اسـالمی ،روند فعلی تولید در کشـور

درخصوص جهش تولید و راههای تحقق آن در شرایط

ویژه قرار گیرند .ایشـان یکی دیگر از بخشهایی را که

با ویروس کرونا ،کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شـده

یابد ،باید خودروی خارجی وارد شود در حالیکه باید

را برای جبـران عقبماندگیها ناکافی دانسـتند و با

معدن که بسـیار هم عقب ماندگی داریم ،بخشهایی

هستند که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام

یا امکان تولید دارد ،وارد نشود.

احساس عزت خواهد بخشید و زمینهساز رفاه عمومی

آبیاری مدرن ،تمرکز بر زیرساختها بهخصوص حمل

بسـیار مهم خواندنـد و گفتند :متأسـفانه عدهای در

در حالیکه «میتوانیم» و دلیل آن هم این است که ما
بر ثانیه به فضا پرتاب کنیـم و ماهواره را در مدار قرار

دهیم ،و یا در صنایع دفاعی آن پیشـرفتهای بزرگ را

داشتهایم ،پس در تولید هم میتوانیم به جهش دست

خواندند و گفتند :برای تحقق جهش تولید باید بر این

جلوگیری شود.

حضرت آیتاهلل خامنهای به یک اقدام ناپسـند در

تولید پوشـاک نیز اشـاره کردند و افزودنـد :با اینکه
ِ
پوشـاک با کیفیت سرآمد و
کشـور همواره در تولید

صاحب قدمت اسـت اما برخی تولیدکنندگان بر روی

تولیدات خود برچسب تولید خارج میزنند که این کار
غلط است .حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :به

لطف خداوند حرکت تولید در کشـور آغاز شده است

اما ادامه این حرکت معمولی ،مشـکالت کشور را حل

نخواهـد کـرد و نیازمند یک حرکـت مضاعف و یک

جهش هسـتیم که در این عرصه نیز جوانهای آماده

رهبر انقالب اسـالمی به برخی از مصادیق برداشتن

به کار و عناصر مبتکر بسیارند و باید میدان برای ورود

پاگیر ،مبارزه جدی با قاچاق کاال ،مقابله با واردات بی

شرایط جدید پیش آمده بعد از شیوع کرونا در کشور

موانع اشـاره کردند و گفتند :حذف مقررات دسـت و
رویه ،مبارزه با فساد مالی و فساد اداری ،رعایت حقوق

مالکیت معنوی ،مقابله با سفتهبازیها و سوداگریهای
زیانبخش ،و معافیتهای مالیاتی در موارد ضروری و

آنان مهیا شود .ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند

و گسـترش روحیه همکاری میان مـردم برای تأمین

نیازها ،زمینهسـا ِز کارهای نو و تحوالت در عرصههای

اقتصادی کشور باشد.
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تقدیررئیسجمهوریاز
مدیریت درست بخشهای نفتی در مقابله با کرونا
رئیـس جمهوری از مدیریت درسـت بخشهای
مرتبـط با نفـت در مقابله با ویـروس کرونا تقدیر
کرد.
حجتاالسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی
سهشنبه  2۳اردیبهشت در نشست اندیشمندان
و مسووالن مؤسسات دانشگاهی و حوزوی با بیان
اینکه شیوع بیماری کرونا پدیدهای نوظهور بود که
به سـرعت همه ابعاد زندگی را در جوامع بشـری
تحت تأثیر قرار داد ،گفت :این بیماری تاثیراتی بر
چگونگی مناسـک دینی و ملـی و رفت و آمدهای
اجتماعی و حتـی روابط درون خانوادهها داشـته
است به گونهای که امروز خانواده نقش خود را بهتر
بازیابی میکند.
رئیس جمهوری با اشـاره به اینکه کرونا مطمئن ًا
آثـار و تبعاتی در جوامع بشـری خواهد داشـت،
خاطرنشان کرد :این حادثه معیار مقایسه ملتها،
دولتها و جوامع انسـانی را تغییـر داد به گونهای
که بسـیاری از دولتها که مدعی علم ،تجهیزات
و توانمندیهـای علمی و مالی بسـیاری بودند در
مواجهه با آن ،به طور کامل گرفتار شدند.
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روحانـی با تاکید بر اینکه ایران امروز کشـوری
اسـت که میتواند در این مقایسه و رقابت خود را
به خوبی نشان دهد ،افزود :تا این مرحله میتوانیم
بگوییـم عملکرد مـا در مقابله با کرونا نسـبت به
بسـیاری از کشـورها قابل بحث بوده و بسـیاری
از کشـورها ایـن عملکـرد را مورد تمجیـد قرار
میدهند.
رئیس جمهـوری تصریح کـرد :اقداماتی که در
جریـان مقابله با کرونا در ایران شـاهد آن بودیم،
توانسـت بر بسـیاری از قضاوتهایی که نسـبت
به نظام ،دولـت و مردم انجام میشـد خط بطالن
بکشد .رئیس جمهور با بیان اینکه تابآوری نظام
و ملـت از دیگـر موضوعاتی بود کـه در مورد آن
قضاوتهایی صورت میگرفت ،ادامه داد :غربیها
تصور میکردند با اعمال فشار و تحریم ،ملت ایران
بیش از چند ماه تابآوری نداشته و تحمل نخواهد
کرد و با شـیوع این ویـروس ،آنها فکر میکردند
کشـوری کـه تحت تحریم سـخت قرار داشـته و
منابع مالی محـدودی دارد ،نمیتواند در برابر این
مشکالت مقاومت کند.

روحانی با اشاره به موفقیتها و دستاوردهایی که
در بخشهای مختلف کشـور در مقابله با کرونا به
دست آمده ،اظهارداشت :البته شیوع این بیماری
به برخی از بخشهای کشـور مانند صنعت هوایی،
حمل و نقل و گردشگری صدمههایی را وارد کرده
که جبران آن نیازمند تالشی طوالنی است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه این سـؤال مطرح
بود که کشـوری که با تحریم روبرو اسـت چگونه
میتوانـد در مقابـل ایـن بیماری مقاومـت کند و
امکانات و خدمات بهداشـتی و درمانی را به مردم
ارائه دهد ،گفت :خوشـبختانه با تـالش دولت در
شش سـال اخیر تختهای بیمارستانی آماده ،دو
برابـر افزایـش یافتـه و این نه تنهـا در تختهای
عادی بلکه در زمینه تختهای ویژه نیز بوده است
بـه گونهای که تاکنون و در جریـان مقابله با کرونا
از لحاظ تخت بیمارستانی در هیچ منطقهای دچار
مشکل نشدیم.
روحانی افزود :بسـیار به ندرت در استانی اتفاق
افتـاده که ظرفیـت تختهای ویژه تکمیل شـده
باشد و این در حالی است که حتی در دوران شیوع

ایـن بیماری توانسـتهایم  9۰۰تخـت به تختهای
ویژه بیمارسـتانی اضافه کنیم .رئیس جمهوری با
بیان اینکه هیچ کس تصور نمیکرد ایران با وجود
تحریمهای سخت بتواند در روزهای بحرانی به این
شکل عمل کند که حتی در بحرانیترین شرایط با
عدم تخت خالی در بیمارسـتانها مواجه نباشیم،
گفت :در مقایسـه با دیگر کشورها عملکرد بخش
بهداشـت و درمان ایران بسـیار خوب بوده است
و ایـن در حالی اسـت که در سـایر بخشها مانند
بهزیستی و ارائه خدمات به افراد معلول ،خانههای
سـالمندان و کارخانههای بزرگ در ایـن دوران با
بحـران مواجه نبودیـم .روحانی با بیـان اینکه در
دوران شـیوع کرونا با مراقبتهایی که انجام شـد
هـم کارخانههـا به تولیـدات خود ادامـه دادند و
خوشبختانه از کارگران و پرسنل تولیدی در کشور
ابتال به بیماری نداشـتیم ،تصریح کـرد :همکاری
مردم نقش بسـیار مهمی در کنترل این بیماری و
تأمین مواد مورد نیاز در بخشهای مختلف داشت.
رئیس جمهـوری افزود :تمامی ایـن موفقیتها
قضاوتهـای مغرضانه علیه ایران ،نظـام ،دولت و
مدیریت کشـور را نقش برآب کرد و آنها فهمیدند
که ایران کشوری توانمند و قدرتمند است.
روحانـی با تحلیل از همدلـی ،همراهی و حضور
آحاد ملت در صحنه و فداکاری و کمک برای مقابله
با این بیماری در کل کشـور ،این جلوهها را با آنچه
در دوران دفاع مقدس در کشـور به وقوع پیوست
شبیه دانسـت و گفت :در دوران دفاع مقدس نیز
شـرایط کشور بسیار سـخت بود به گونهای که در
برخی برههها تصور میکردیم که تا چند روز دیگر
کشـور کام ً
ال بی دفاع خواهـد بود اما حضور مردم
و تالش و فداکاری جوانان دانشمند 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 ،سازمانهای
مردم نهاد ،سـمنها و آحاد مـردم به میدان آمده
و کمـک میکنند ،افزود :پزشـکان ،پرسـتاران و
کادر درمانـی کشـور در ایـن ایـام و روزهایی که
حتی ماسـک و امکانات کافی در اختیار نداشتند
با فداکاری بـه کمک بیماران رفتند و این بسـیار
ارزشمند است.
روحانی با اشـاره به موفقیتهای کشـورمان در
مسـیر مقابله با کرونـا ادامه داد :امـروز در تولید
ونتیالتور ،ماسـکان 9۵.و کیتهای تشـخیص به
نقطهای رسـیدهایم کـه عالوه بر تأمیـن نیازهای
داخلی وزارت بهداشت و درمان اجازه صادرات هم
میدهد و این نشاندهنده کار عظیم و بزرگی است
که در کشور ما به انجام رسیده است.
وی با اشـاره به نقش برجسته علما ،مراجع و به
ویـژه رهبر معظم انقالب در پاسـخ به سـؤاالت و
نزدیکی دین با علم و علم با دین گفت :خوشبختانه

توانسـتیم در کشـورمان از بروز برخی مسـائل و
نظراتـی که به دنبال فاصلـه انداختن میان دین و
علم بودند به سرعت عبور کرده و همه در کنار هم
قرار بگیریم.
روحانـی با بیان اینکـه در ایـران اقدامات قابل
مقایسـهای با دنیا انجام شـد و از مردم در رعایت
فاصلهگذاری هر چه خواسـتیم به ما کمک کردند،
گفـت :در این شـرایط در کنار هم قـرار گرفتیم و
موفقیتهایی را بدست آوردیم اما این کافی نیست
که بگوییم از مشکالت عبور کردهایم چرا که دوران
پساکرونا دورانی به مراتب سختتر خواهد بود.
رئیـس جمهوری ادامه داد :در دوران پسـاکرونا
سـؤاالت زیادی در رابطه با عدل ،عذاب و رحمت
خدا انجـام شـده و بحثهای گوناگونی از سـوی
تفکرات مختلف مطرح میشود نسبت به اینکه این
ویروس چگونه به وجود آمد و آیا به واسطه خطای
انسـان نسبت به محیط زیست بوده و یا به واسطه
عمل نکردن به دسـتورات اسـالم برای سـالمت
جامعه به وقوع پیوسته است که علما و دانشمندان
باید به این سؤاالت پاسخ دهند.
روحانی با بیان اینکه برخی تصور میکنند طرح
این گونه مسائل موضوعات غیردینی بوده و آن را
خطا و اشتباه میدانند ،گفت :خداوند مسیر علم و
دانش را برای ما مشخص و توانایی خردورزی را به
انسان عطا فرموده تا با استفاده از آن قدرت تعلیم
و تعلم داشته باشـد؛ در دوران پساکرونا بسیاری
از شبهات در فضای مجازی و حقیقی و کالسهای
دانشگاهی مطرح میشود که باید با همفکری برای
چگونگی مواجهه با آنها برنامهریزی کنیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت علیرغم
فشـارهایی که به واسـطه تحریم داشت توانست
کمکهایـی را در مقابله بـا کرونا بـرای مردم در
نظر بگیرد ،اظهارداشـت :امروز میتوانیم به مردم
اطمینان دهیم که تمامی مراکز کشور فعال و ذخایر
به اندازه کافی در اختیار داریم .البته این کار بسیار

سختی است اما زمانی که همه دست به دست هم
دهیم میتوانیم به خوبی از مشکالت عبور کنیم.
وی تـالش دولـت در زمینه ایجاد شـبکه ملی
و تقویـت فضـای ارتباطات در کشـور و توسـعه
شـرکتهای دانـش بنیـان را در مقابله بـا کرونا
مؤثـر دانسـت و گفـت :بسـیاری از موفقیتها و
خودکفاییها در سـایه کار ،تالش و کوشـش همه
مردم و جوانان کشـور در دانشگاهها حاصل شده
و این در حالی اسـت که هرگاه با هم بودیم موفق
و هـر گاه از هم فاصله گرفتیم دچار دشـواری در
کارها شدهایم.
روحانی تصریح کرد :کرونا علیرغم همه سختیها
و مشکالتی که به همراه داشت وحدت ،دوستی و
همدلی خاصی را در کشـور به وجود آورد که این
نعمتی بزرگ برای ما به شمار میرود.
رئیس جمهـوری افزود :کمک به انسـانها یک
وظیفه همگانی است و ما باید تالش کنیم تا به همه
انسانها در همه کشورها کمک و یاری برسانیم کما
اینکه باید از امروز برای دوران پسـاکرونا از لحاظ
سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگی ،مذهبـی ،دینی و
فکری آماده بوده و برنامهریزی داشته باشیم.
وی همچنین اضافه کرد :از روز اول بحران اختالف
نظرهایی روی بعضی مسـائل داشـتیم .کامل بحث
کردیم ،اما تصمیمگیری برای آن ساده و آسان نبود.
بسیاری از کارخانههایی که تولیدات آنها برای کشور
ضرورت داشت ،محل بحث بود که آیا این کارخانهها
باز باشـد یا نه .با مراقبتهایی که انجـام گرفت ،در
بخشهایـی بود کـه حتی یک نفر مبتال نداشـتیم.
بخشهایی هم بوده که تعداد کمی مبتال داشتیم .مث ً
ال
در روزهای اولیـه در تمام بخشهای مرتبط با نفت،
تمام شرکتها ناچار بودند کار کنند و نمیشد آنها را
تعطیلکنیم.دراواسطفروردینازوزیرنفتپرسیدم،
میگفت حتی یک مبتال نداریم .خیلی مهم است .این
یعنی اینکه مردم مراقبت کنند ،و یعنی اینکه بتوانیم
کارخانهها و بنگاهها را درست مدیریت کنیم.
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آزادی پاالیشگاهها از زندان پمپ بنزینها
جهش مص��رف بنزین همواره ی��ک دردسر بزرگ و البت��ه مشترک برای
دولته��ای مختلف ب��وده است ،دولتها با استف��اده از ظرفیتها و ابزارهای
قانون��ی همچون برنامههای بودجه ساالنه یا قانون هدفمندسازی یارانهها و با
اجرای برنامههای مختلفی همچون اصالح قیمت ،راهاندازی سامانه هوشمند
سوخت و عرضه کارتی بنزین همواره سعی کردند که به نوعی جهش مصرف
افسارگسیخته بنزین را در کشور مدیریت کنند تا هزینه کمتری برای واردات
این فرآورده نفتی پرداخت کنند و البته تمامی برنامهها و سیاستها با گذشت
زم��ان اثربخشی خود را از دست داده و به تدریج ش��اهد جهش مصرف این
ف��رآورده پرطرفدار نفتی و در نهایت واردات آن به کشور بودهایم که مستلزم
پرداخت میلیاردها دالر برای تأمین نیاز باک سوخت خودروها بوده است.
با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،ورق برای صنعت پاالیش نفت
ایران برگشت و عم ً
ال با تولید روزانه بیش از  50میلیون لیتر بنزین با استاندارد
یورو  4و  5نه تنها کشور از واردات بنزین بینیاز شد که حتی زمینه صادرات تک
محموله بنزین فراهم شد و برای نخستین بار پارسال در تاریخ کهن صنعت نفت،
ایران جای واردکننده به صادرکننده بنزین تبدیل شد .در نگاه نخست ،تصور این
است که با ساخت و بهره برداری بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در
بندرعباس کشور به دنبال بینیازی از واردات بنزین بوده است اما نگاهی دقیقتر
ب��ه سبد خوراک و محصوالت این مگاپاالیشگاه نشان میدهد که بینیازی از
واردات ،حلقه اول زنجیره ساخت و توسعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به شمار
میرود .مصرف روزانه بالغ بر  500هزار بشکه میعانات گازی در این پاالیشگاه در
کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل ،منجر به کاهش ریسک تولید گاز
در پارس جنوبی و عم ً
ال تأمین پایدار و مطمئن گاز مورد نیاز صنایع ،نیروگاهها
و مشترکان خانگی و تجاری و حتی صادرات به کشورهای همسایه شده است.
البته بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس یک برگ برنده بزرگ دیگر هم
برای صنعت نفت کشور به ارمغان آورده است و ظرفیت تولید روزانه حدود چهار
میلیون لیتر خوراک ارزشمند «نفتا» نقش غیرقابل توصیفی در تأمین خوراک
مایع برخی از صنایع پتروشیمی همچون تبریز و شازند ایفا کرده است .سادهتر
بگوئیم با بهره برداری از ستاره خلیج فارس ،صنعت پاالیش نفت ایران با یک
تیر دو نشان را هدف قرار داد و از یک سو زمینه خودکفایی و سپس صادرات
بنزین و گازوئیل فراهم شد و از طرف دیگر سالهای کمبود و کسری خوراک
نفتا در صنعت پتروشیمی کشور به پایان رسید .همزمان با این مقدمه ،با شیوع
کرونا و به دنبال آن اجرای طرحهای قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی در ایران
و اکثر کشورهای جهان ،تقاضا برای نفت خام ،گاز طبیعی و به دنبال آن آنواع
فرآوردههای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد به طوری که متوسط مصرف بنزین
در ایران از حدود  90میلیون لیتر در اواسط بهمن ماه پارسال ،اردیبهشت ماه
امسال به حدود  50میلیون لیتر رسید و پیش بینی میشود اگر طرح ترافیک
در تهران و برخی از کالنشهرهای کشور اجرایی نشده بود شاهد مصرف روزانه
 40تا  45میلیون لیتر بنزین در کشور هم بودیم .از سوی دیگر با ادامه شرایط
کرونای��ی در ایران و جهان ،اکثر پاالیشگران جه��ان در اروپا ،هند ،چین ،کره
جنوب��ی و غیره برای فرار از تعطیلی واحدهای پاالیشی و بیکاری کارکنان در
بازارهای صادراتی حضور چشمگیری داشتند تا به مدد صادرات و فروش بیشتر
خطر تعطیلی واحدهای پاالیشی را منتفی کنند و عم ً
ال در شرایط فعلی ،بازار
فرآوردههای نفتی به ویژه برای بنزین ،گازوئیل و سوخت هواپیما به بازاری عرضه
محور تبدیل شده که گوی سبقت را از تقاضا ربوده است .در این شرایط صنعت
پاالی��ش نفت ایران از یک سو به دلیل کاه��ش تقاضای داخلی امکان عرضه
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بیشتر را نداشت و از طرف دیگر با مسدود شدن مرزهای زمینی و دریایی به
دلیل شرایط کرونا و عرضه بیش از حد از سوی تولیدکنندگان شرایط هم برای
صادرات سوخت غیرممکن به نظر میرسید .نگاهی دوباره به صنعت پاالیش
نفت کشور نشان میدهد که با متنوع سازی سبد محصوالت به ویژه محصول
استراتژیک و مهمی همچون نفتا ،این صنعت به مدد افزایش تولید و صادرات
نفتا که قابلیت استفاده در صنایع پتروشیمی و پلیمری را هم دارد موفق شد تا
حدودی از زیر بحران کمرشکن کرونا و تحریم روسپید بیرون بیاید و خوراک
نفتای سنگین جای عرضه در استخرهای بنزین و واحد «ایزومریزاسیون» ،روانه
واحد تبدیل کاتالیستی ش��د تا به عنوان خوراک مورد نیاز صنایع آروماتیکی
همچون بنزن ،تولوئن ،زایلین ()BTXمورد استفاده قرار گیرد .تولید نفتا در سبد
پاالیش نفت کشور مفاهیم جدیدی را به فعاالن و متخصصان این صنعت ارزش
آفرین القا میکند ،دوره پاالیشگاه سازی صرفاً با هدف تولید سوخت در ایران و
جهان به پایان رسیده است .ایران حتی در شرایط غیر کرونایی میتواند با متنوع
سازی سبد سوخت خودروها و افزایش سهم سی.ان.جی به نوعی جهش مصرف
بنزین را مدیریت کند و با افزایش سهم سی.ان.جی در سبد سوخت خودروها
سرمایههای چند میلیارد دالری که میخواهد صرف ساخت پاالیشگاه با هدف
تولید بنزین و گازوئیل کند را برای احیا و احداث پتروپاالیشگاه ها مورد استفاده
قرار دهد.
نفت و گاز دو صنعت مجزا و جدا از یکدیگر نیستند و در ایران هم به مدد
سب��د متنوعی از انواع خوراکهای گازی همچون اتان ،متان ،پروپان ،بوتان و
میعانات گازی و از طرف دیگر انواع نفت خامهای سبک تا فوق سنگین میتوان
صنایع سودآور ،اشتغال آفرین و مولد پتروپاالیشگاهی با سبد متنوعی از انوع
خوراکهای نفتی و گازی احداث کرد .تولید و صادرات نفتا در شرایط تحریم
و کرونا نشان داد که با متنوع سبد تولید محصوالت ،تاب آوری صنعت پاالیش
نفت کشور چقدر افزایش مییابد و حاال زمان آن رسیده که با پایان دادن به
سالها دوری و دوستی پتروشیمیها و پاالیشگاهها ،زمینه عمل به رهنمودهای
مقام معظم رهبری را با توسعه پتروپاالیشگاهها در کشور فراهم کنیم که قطعاً
با تحقق این هدف بزرگ بسیاری از مشکالت اشتغال ،خام فروشی نفت ،گاز
و محصوالت پتروش��یمی و پاالیشی ،افزایش درآمدهای ارزی ناشی از تولید
و ف��روش محصوالت ارزش��مند و از همه مهمتر تکمیل زنجیرههای ارزش و
شکست تحریمها فراهم میشود ،آری باید پس از گذشت بیش از  110سال
از کشف طالی سیاه در کشور بار دیگر به این باور اعتقاد داشته باشیم که نفت
و گاز در کنار یکدیگر معجزه میکنند و از درسهای کرونایی صنعت پاالیش
نفت کشور بهینه بهره برداری کنیم.
ناصر عاشوری ،دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت

روزهای «نفتایی» صنعت پاالیش نفت ایران

هادیرنجرب
مدیرروابطعمومیانجمنصنفی
کارفرماییصنعتپاالیشنفت

«کرونا» فرصت��ی دوباره به نفس کشیدن زمین
داده است ،رفت و آمدها کم شده ،مصرف و تقاضا
برای نفت و فرآوردههای نفتی کاهش یافته است،
چاهها و پاالیشگاههای نفت یکی پس از دیگری در
چهارگوش��ه جهان در حال تعطیل شدن هستند
و حتی با وج��ود توافق تاریخ��ی «اوپک پالس»،
سق��وط آزاد قیم��ت نفت متوقف ش��د ام��ا فع ً
ال
نشانهای از افزایش تقاضا برای نفت و فرآوردههای
نفت��ی در بازار به چش��م نمیخ��ورد .همزمان با
کاهش ش��دید تقاضا در بازار نفت و فرآوردههای
نفتی ،پارس��ال ایران به ظرفیت تولید روزانه 225
میلیون لیتر بنزین و گازوئیل دست یافت ،واردات
سوخت متوقف ش��د و حتی چشم صنعت پاالیش
نفت به صادرات تک محموله بنزین هم روشن شد،
با سهمیهبندی و رون��ق گرانیها ،متوسط مصرف
بنزی��ن کاهش یافت ،کاه��ش بیشتر بنزین یعنی
صادرات باالتر تا روزهای رؤیایی در صنعت تحریم
شده پاالیش نفت ایران رقم بخورد.
ماجراه��ای ش��یرین و روزه��ای رؤیایی صنعت
پاالیش نفت صرفاً به توقف واردات و آغاز صادرات
بنزین ختم نشد و در دوسال گذشته ،صنعت 111
ساله نفت ایران ش��اهد یک همزیستی «برد-برد»
ب��ود ،تولید گاز پارس جنوبی ب��ه حداکثر رسید،
از قطر سبقت گرفتیم و همزمان با رکوردش��کنی
در تولی��د گاز ،ظرفیت تولی��د میعانات گازی این
می��دان مشترک هم به بی��ش از  700هزار بشکه
در روز افزای��ش یافت ،افزای��ش تولید گاز هرچند
خب��ر خوبی ب��رای نیروگاهها ،مشترک��ان خانگی،
تجاری ،پتروشیمیها ،صنایع و بازارهای صادراتی
بود اما این رکوردش��کنی یک ریسک بزرگ را هم
ب��رای صنعت نفت به ارمغ��ان آورده بود .با اعمال
تحریم صادرات میعانات گازی ،با این محصولی که
همراه با گاز پارس جنوبی تولید میش��ود چه باید
میکردیم؟
با بازگشت تحریمهای غیرقانونی« ،بلومبرگ» و
سپ��س «رویترز» خیلی زود پیش داوری کردند و
ب��ه مردم ایران پیشنهاد دادند «با توجه به تحریم
صادرات میعانات گازی ،منتظر افت فشار و کاهش
تولی��د گاز پارس جنوبی در زمستان باش��ید» اما

پیش گویی رسانهه��ای غربی هیچگاه تعبیر نشد
زیرا در صنعت نفت ایران یک همزیستی تمام عیار
ش��کل گرفته بود و هرچقدر میعانات گازی همراه
با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی تولید ش��ده
بود راهی بندرعباس شد تا «ستاره خلیج فارس»
با خوراک میعانات گازی ،ایران را از واردات بنزین
بینیاز کند .سال گذش��ته متوسط مصرف روزانه
بنزی��ن ایران بارها از مرز  100میلیون لیتر در روز
عبور کرد اما نه حجم ذخایر استراتژیک کم ش��د
و نه کمبودی در پمپ بنزینها وجود داش��ت ،در
سم��ت دیگر ،پارس جنوبی هم ب��ا تمام توان گاز
تولی��د کرد اما برای تمام افزای��ش تولید میعانات
گازی این میدان مشترک ،پاالیشگاه «ستاره خلیج
فارس» یک مشتری دست به نقد بود.
روزهای��ی طالی��ی همزیستی پ��ارس جنوبی و
ستاره خلیج فارس ادامه داشت اما ایران با سوغات
ش��وم چینیها 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 بازگرداند ،متوسط مصرف
بنزی��ن با کاهشی  50میلیون لیتری در هفتههای
نخس��ت امسال به کمتر از  45میلیون لیتر در روز
رسی��د ،این کاه��ش مصرف البت��ه در کشورهای
همسای��ه هم اتف��اق افتاد و حتی به مدد ش��یوع
کرونا واردکنندگان بنزی��ن به صادرکننده تبدیل
شدند .چین ،هند ،کرهجنوبی و حتی تاجیکستان
و قزاقست��ان برای نج��ات پاالیشگاهها به یک باره
بنزین و گازوئیل را روانه بازارهای صادراتی کردند
و همزمان با بسته شدن مرزهای زمینی ،صادرات
بنزین ایران به کشوره��ای همسایه با چالشهای
سختتر از تحریم آمریکا روبرو شد.

همزم��ان ب��ا مشکالت ش��دید برای ص��ادرات
بنزی��ن از یک طرف و کاهش ش��دید مصرف این
فرآورده استراتژیک در داخل کشور از سوی دیگر،
تحلیلگران و متخصص��ان صنعت نفت پاالیش به
ی��ک اتفاق نظر رسیدند ،بهزودی ش��اهد تعطیلی
پاالیشگاههای نف��ت ایران خواهیم ب��ود البته در
بین نظرات کارشناسی ،هم وجود داشت که هنوز
اعتقاد داش��تند در این آش��فته بازار باید صادرات
بنزین را افزایش دهیم ام��ا این آنها نمیدانستند
که بنزینهای ارزان قیمت هندی و چینی حتی تا
پشت مرزهای کشور هم رسیده است!
میگویند« ،زندگی در لحظهها شکل میگیرد»
و این مثل قدیم��ی بار دیگر برای صنعت پاالیش
نفت ایران تکرار ش��د ،صنع��ت پاالیش نفت ایران
با رودرو ش��دن با بحران جدی��دی به نام «کرونا»
و سپس کاهش ش��دید تقاضا برای مصرف بنزین
در ای��ران و بازاره��ای صادراتی ،ی��ک برگ برنده
جدی��د رو کرد تا ه��م پاالیشگاهها تعطیل نشوند
و هم ریسک تولید میعان��ات گازی پارس جنوبی
منجر ب��ه کاهش تکلیفی تولید گاز در این میدان
مشترک نشود« .نفتا» مهمترین برگ برنده صنعت
پاالی��ش نفت ایران در ش��رایط سخ��ت تحریم و
کرون��ا بود و این صنع��ت استراتژی��ک این روزها
ج��ای تولید بنزین بیشتر که فع ً
ال بر سر نخواستن
او دعواس��ت ،ایران را تولیدکنن��ده و صادرکننده
ب��زرگ نفتای پایه گ��ازی در منطقه کرده که هم
نمونه و مشابه آن در بازار کم پیدا میش��ود و هم
کاربرد دوگانه این فرآورده در صنایع پاالیش نفت
و پتروش��یمیها ،کماکان صف تقاضا را پابرجا نگه
داشته است .درست در روزهایی که برخی رسانهها
و کارش��ناسان برای «صنعت پاالیش نفت» نسخه
صادرات بنزین در شرایط کرونا میپیچند ،به مدد
افزایش تولید نفت��ای «ستاره خلیج فارس» چراغ
تولید در پتروشیمی بندرامام ،تبریز و شازند روشن
مان��ده است ،همان نفتایی ک��ه ماهها جور کاهش
تکلیفی تولید نفت در باالدستی را کشیده و اجازه
ن��داده صنایع پتروش��یمی بدون خ��وراک بماند،
هم��ان محصول نجیبی که چ��راغ خاموش زمینه
افزای��ش تولید پروپیلن و سپس پلیپروپیلن را در
پتروشیمی ایران فراهم کرده است .محصولی که
فع ً
ال یک تنه هم حریف تحریم آمریکا ش��ده و هم
«کرونا» را شکسته داده است .در تشریح روزهای
نفتایی صنعت پاالی��ش نفت ایران به دلیل اعمال
تحریمهای غیرقانونی حرفهای ناگفته زیادی باقی
میماند اما قطعاً صنعت نفت این روزهای نفتایی را
به این راحتی به دست فراموشی نمیسپارد...
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روایتمدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهان
از به بهرهبرداری رسیدن پروژهها
ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفه��ان بهعن��وان
تأمینکنن��د ه بیش از  20د رص��د از فرآورد ههای
نفتی کشور نقش تعیینکنند های د ر امنیت عرضه
انرژی د ر حوزه نفت د ارد .
شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر راستای اهد اف
خ��ود هرساله طرحهای مختلف��ی را د ر چارچوب
رعایت مسائ��ل زیستمحیطی اجرا و بهرهبرد اری
کرد ه اس��ت که نهتنها موجب کاهش نیاز به نفت
خام بهعنوان مواد اولیه این شرکت میشود  ،بلکه
افزایش تولی��د و کیفیت فرآورد هه��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 طرحهای
مختلف ترسیمشد ه ،د ر چشماند از  1400بهعنوان
ش��رکت سرآمد تولید کنن��د ه فرآورد ههای نفتی
کشور تبد یل شود .
مد یرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان د ر رابطه
با طرحهای اجراش��د ه این شرکت به بهرهبرد اری
واح��د تقطی��ر و گاز مایع ش��ماره  3و چند طرح
مهم زیستمحیطی اش��اره ک��رد و گفت :ظرفیت
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کلی شرکت پاالیش نفت اصفهان بهطور متوسط
 375هزار بشکه د ر روز است که با راهاند ازی واحد
تقطی��ر و گاز مایع ش��ماره  ،3ای��ن ظرفیت د ر 3
واح��د تقطیر ،توزیع میش��ود و د رنتیجه موجب
کاهش ب��ار ترافیکی خ��وراک و تفکیک بهتر د ر
آنها 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 هزینهه��ای عملیات��ی و تعمیرات��ی نیز
میشود.
وی بابی��ان اینکه هد ف از راهان��د ازی این واحد
بهب��ود عملکرد ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان
ب��ود ه و ظرفیت پاالیشی افزای��ش نمییابد گفت:
با راهان��د ازی این واحد  ،ظرفیت کلی پاالیشگاه از
 375هزار بشکه به  360هزار بشکه د ر روز کاهش
د ارد .
مد یرعامل ش��رکت پاالی��ش نف��ت اصفهان با
اش��اره به اینکه با راهاند ازی واحد تقطیر شماره 3
واحد های کاهش گرانروی موجود از مد ار عملیاتی

نفت خام خارجش��د ه و د ر مد عملیاتی اصلی قرار
گرفت ،اف��زود  :این تغییرات موجب کاهش میزان
تولید نفت کوره و بهجای آن ،افزایش محصوالت
با ارزش مانند بنزین ،نفت سفید  ،سوخت هواپیما
و گازوئیل شد ه است.
ابراهیمی اد ام��ه د اد  :بااینوجود د ر صورت نیاز
کشور به تولی��د بنزین بیشتر ،میتوان 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
 60ت��ا  70ه��زار بشکه د ر روز افزای��ش د اد  .وی
همچنین با اش��اره به پروژههای د ر د ست اجرای
این ش��رکت ،پروژه احد اث تصفیه گازوئیل ،پروژه
احد اث یوتیلیتی و آفسایت طرح تصفیه گازوئیل،
د یگهای جد ید بخ��ار و واحد آب  ،DMمد رنیزه
ک��رد ن سیستم برق پاالیشگ��اه ،خطوط ارتباطی
مخ��ازن بنزین س��ازی را ازجمل��ه پروژههای این
شرکت برشمرد و افزود  :تا کنون احد اث سکوهای
بارگی��ری و اح��د اث ایستگ��اه پمپ��اژ و سیستم
تصفیه پساب شاهینشهر راه اند ازی رسمی شد ،

احد اث پست  230/33کیلوولت ،احد اث یوتیلیتی
پروژههای د اخلی ،بازسازی برج خنککنند ه آب،
احد اث ایستگاه تقلی��ل فشار گاز طبیعی ،احد اث
پروژه  RHUو  ...از د یگر پروژههای فعال پاالیشگاه
اصفهان است.

سک��وی بارگیری وظیفه ارائ��ه فرآورد ههای نفتی
سبک (مانند ان��واع حاللها) و  6سکو نیز وظیفه
بارگیری فرآورد هه��ای سنگین (مانند لوب کات،
وکیوم باتوم و آیزوریسایکل) را بر عهد ه د ارد .

بهرهب���رد اری واح���د زیس���تمحیطی

ش���ركت پاالی���ش نف���ت اصفهان خوش

واحد گران��ول (جامد س��ازی) گوگرد تولید ی
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان د ر راستای حفظ
و رعایت مسائل زیستمحیط��ی و باهد ف جامد
س��ازی ،انب��ارش و بستهبن��د ی گوگ��رد طب��ق
استاند ارد ه��ای زیستمحیطی ب��ا ظرفیت 300
ت��ن د ر روز به بهرهبرد اری اولیه رسید  .این واحد
قابلیت افزایش جامد سازی ،انبارش و بستهبند ی
گوگ��رد تولی��د ی را ت��ا  600ت��ن د ر روز د ارد .
مزیته��ای تغییر روند تولید گوگرد حذف ذرات
گرد وغبار که باعث آالیند گی هوا میشود  ،حفظ
کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید و سرعت
کار از فواید احد اث این واحد است.

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
بخشهای پیشنهاد برتر و «پیشنهاد د هند ه برتر»
موفق به کسب مقام نخست شد .

جامد س���ازی گوگرد

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 زیستمحیطی 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  750مترمکعب
د ر ساعت به بهرهبرد اری رسید .
د ر این پروژه بر اس��اس برنامهریزیها ،انتقال و
تصفیه پساب شاهینش��هر با همکاری  2شرکت
د اخل��ی د ر س��ه مرحل��ه ساخت ایستگ��اه پمپاژ
پس��اب د ر محل تصفیهخان��ه ،احد اث خط انتقال
پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیهخانه د ر محل
این ش��رکت انجامگرفته اس��ت ،بهطوریکه 750
مترمکع��ب پساب ش��هری د ر ساع��ت را تصفیه
میکن��د  .این پروژه د ر مد ت  24ماه و با هزینهای
افزون ب��ر  100میلیارد تومان د ر محل ش��رکت
پاالیش نفت اصفهان ساختهشد ه است.
افتتاح سکوهای بارگیری فرآورد ههای

اصفه���ان

نفت���ی س���بک ب���ا حض���ور اس���تاند ار

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

درخش���ید

ش���رکت پاالیش نفت اصفهان د ومین

ش���ركتپیش���رود ركش���ورش���د

ب��ر اساس گزارش گروه کارش��ناسی رتبهبند ی
 IMI-100سازمان مد یریت صنعتی ،د ر میان 500
شرکت بزرگ کشور ،شرکت پاالیش نفت اصفهان
د ر سال  98با عنوان شرکت پیشرو ازنظر شاخص
فروش رتبه د وم کشوری و ازنظر ش��اخص فروش
د ر گروه فرآورد هه��ای نفتی رتبه اول را به د ست
آورد .
بنزی���ن تولی���د ی پاالیش���گاه اصفه���ان

یورو 5اس���ت

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

ش��رکت پاالیش نفت اصفهان بهمنظور تأمین برق
واحده��ای عملیاتی پاالیشگ��اه بهصورت پیوسته
و پای��دار باقابلیت اطمینان باال و ایمن از ش��بکه
برق سراسری ،اقدام ب��ه خرید  MW60دیماند از
شرکت برق منطقهای اصفهان نموده است .اجرای
ای��ن طرح در قال��ب دو پروژه ،خ��ط انتقال 230
کیلوولت هوائی دوجداره از نیروگاه ش��هید محمد
منتظری ب��ه پاالیشگاه اصفهان ب��ا طول تقریبی
 5/5کیلومتر و پست فشارقوی  230/33کیلوولت
اجرا گردیده است .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
اصفهان مزایای این طرح را برشمرد و گفت :تأمین
کمبود برق موردنیاز واحدهای عملیاتی پاالیشگاه،
باال بردن قابلیت اطمینان ،پایداری و ایمنی شبکه
برق پاالیشگ��اه ،کاهش آب مصرف��ی پاالیشگاه و
صرفهجوی��ی در مصرف ان��رژی از مزایای این طرح
به شمار میرود .وی هزینه اجرای خط انتقال را 60
میلیارد ریال و هزین��ه اجرای پست را  200میلیارد
ری��ال و  2/6میلی��ون یورو اعالم ک��رد و افزود :خط
انتق��ال و پست ،برقدار ش��ده و در حال حاضر با دو
خط در حال بهرهبرداری آزمایشی و رفع نواقص جزئی
است .شایانذکر است پس از اتمام دوران بهرهبرداری
آزمایش��ی و کسب اطمینان از ع��دم هرگونه نقص
جزئی این پ��روژه بهصورت رسمی مورد بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت.
افزایش س���رمایه ش���ركت پاالیش نفت

اصفه���ان

در مجم��ع عمومی فوقالع��اده صاحبان سهام
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان (سهام��ی عام) که
مهرماه سال  98برگزار ش��د ،سرمای��ه پاالیشگاه
اصفهان از  20هزار میلیارد ریال به  51هزار میلیارد
ریال افزایش یافت .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت
اصفهان بابیان اینک��ه در سال  ،94مبلغ  22هزار
میلیارد ریال دارایی داشتیم ،درحالیکه این میزان
هماکنون  67هزار میلیارد ریال رسیده و اختالف
آن  45ه��زار میلیارد ریال است گفت :این مبلغ را
در پروژهها سرمایهگذاری کردهایم و باعث ش��ده
سرمایه شرکت را افزایش دهیم.
لجنه���ای واح���د بازیاف���ت پاالیش���گاه

اصفهانس���یمانمیش���ود

ب��رای کاهش آالیند هه��ای محیطزیست ،طرح
تحقیق و بررسی نحوه استفاد ه از لجنهای 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 محیطزیست،
ب��ه مجریگ��ری د انشگ��اه پی��ام ن��ور اصفهان و
کارفرمایی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اجرایی
شد.
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افتتاح چند پروژه در پاالیشگاه اصفهان؛

پروژهملیتصفیهپساببهبهرهبرداریرسید
چندین پروژه ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان با
حضور استاندار مورد بهرهبرداری رسمي قرار گرفت.
نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده
صنعتی از فاضالب ش��هری در شرکت پاالیش نفت
اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب شرب با
ظرفیت  750مترمکعب در ساعت راه اندازی شد که
یکی از پروژههای افتتاح شده بود.
در این پ��روژه بر اساس برنامهریزیه��ا ،انتقال و
تصفیه پساب شاهینش��هر با همکاری دو ش��رکت
داخل��ی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب
در مح��ل تصفیه خانه ،احداث خط انتقال پساب به
پاالیشگاه و ساخت تصفیهخانه در محل این شرکت
انج��ام گرفته است ،به طوری ک��ه  750مترمکعب
پساب شهری در ساعت را تصفیه میکند .این پروژه
در مدت  24ماه و با هزینه بالغ بر  100میلیارد تومان
در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث شد.
مرتضی ابراهیم��ی ،مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان
در آیی��ن گشایش این طرح گف��ت :این طرح ملی
که برای نخستین بار در کشور اجرایی میش��ود ،با
هدف کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت 750
مترمکعب در ساعت راهاندازی شده است.
او افزود :انتقال و تصفیه پساب شاهینشهر اصفهان
با همکاری دو شرکت داخلی در سه مرحله ساخت
ایستگاه پمپاژ پس��اب در محل تصفیهخانه ،احداث
خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیهخانه
در پاالیشگاه اجرایی میشود.
افتت���اح س���کوهای بارگی���ری فرآورد ههای
سبک د ر شرکت پاالیش نفت اصفهان

همچنین شرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور
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بارگیری فرآوردههای ویژه خود 18 ،سکوی بارگیری
ب��ا هدف بارگیری محصوالتی همچ��ون لوب کات،
آیزوریسایک��ل ،ان��واع حاللها و وکی��وم باتوم (ته
مان��ده برخ خأل) طراح��ی و در مساحت  1.5هکتار
با هزینهای بالغ ب��ر  60میلیارد تومان احداث کرده
اس��ت .این سکوها به صورت دو نازله در  9ردیف در
نظر گرفته شده است ،به طوری که سکوی بارگیری
وظیفه ارائه فراوردههای سبک (مانند انواع حاللها)
و  6سکو نیز وظیف��ه بارگیری فراوردههای سنگین
(مانن��د لوب کات ،وکیوم بات��وم و آیزوریسایکل) را
برعهده دارد.
اس���تاند ار اصفه���ان :افتت���اح پروژهه���ای

شركت پاالیش نفت اصفهان به توسعه

اقتصاد ملی کشور کمک میکند

عباس رضایی در آیین افتتاح پروژههای ش��رکت
پاالی��ش نفت اصفهان در جم��ع خبرنگاران ،گفت:
حدود  23درص��د فرآوردههای نفتی کشور توسط
شرکت پاالیش نفت اصفهان تأمین میشود و تمام
بنزین تولیدی این مجموعه بنزین یورو  5است .این
ش��رکت با تولید  12میلیون لیت��ر در روز ،سوخت
استان اصفهان و  16استان کشور را تأمین میکند.
استان��دار اصفهان با اش��اره به اینک��ه یک پنجم
فرآوردههای نفتی کشور توسط مجموعه پاالیشگاه
اصفهان تأمین میش��ود ،افزود :از این رو برداش��تن
قدمهای مؤث��ر در جهت بهروز رسانی این مجموعه
تأثی��ر مهمی در کمک به اقتصاد ملی کشور خواهد
داشت.
او ادام��ه داد :افتتاح دو پروژه« ،سکوهای بارگیری
فرآرودههای سبک و ویژه» و «پروژه تصفیه و استفاده

از فاضالب شهری» دو اقدام مهم در راستای برطرف
کردن نیازهای این مجموع��ه است .رضایی با بیان
اینکه اصفهان در منطقه خشک قرار دارد ،تاکید کرد:
با توجه به این موضوع و اینکه حضور و وجود صنایع
در استان امری اجتنابناپذیر است ،از این رو استفاده
از پساب به جای آب ،موجب مصرف بهینه و کمک
به صرفه جویی در مصرف آب است که خوشبختانه با
افتتاح این پروژه در اصفهان محقق گردید.
رضایی تصریح کرد :به کمک این پروژه 750 ،متر
مکع��ب آب مصرفی این مجموع��ه از طریق پساب
تأمین میشود که اقدام مهمی در جهت بهینهسازی
مصرف آب است .وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر
اکثر مجموعههای صنعتی بزرگ به دنبال استفاده
از پساب برای تأمین آب مصرفی مجموعههای خود
هستند ،خاطرنشان کرد :مجموعه پاالیشگاه اصفهان
در استف��اده از پس��اب مشکالتی دارد ک��ه نیاز به
همکاری آبفا و اداره کل آب و فاضالب استان است.
استاندار اصفهان گفت :ممبران مورد نیاز برای این
پروژه وارداتی است که اگر با همکاری ش��رکتهای
دان��ش بنیان مستقر در ش��هرک علمی تحقیقاتی
اصفهان انجام ش��ود ،قدم مثبتی در جهت استقالل
و خودکفایی خواهد بود.
رضایی در مورد دومین پروژه شرکت پاالیش نفت
اصفه��ان گفت :تا پیش از این تانکرها برای تخلیه و
بارگیری به داخل پاالیشگاه میآمدند که به جهات
مختلف به صرفه و صالح نبود ،اما اکنون با هزینهای
بالغ بر  60میلیارد تومان ،سوخت مورد نیاز با سیستم
اتوماتیک بارگیری میشود .وی افزود :اینکار صرفه
جوی��ی در وقت است و در مسائل امنیتی نیز گامی
مؤثر محسوب ميشود.

با راهاندازی  3مخزن جدید؛

ظرفیتذخیرهسازینفتخام
پاالیشگاهبندرعباس 6روزافزایشیافت
ظرفی��ت ذخیره سازی نفت خ��ام پاالیشگاه
بندرعباس با بهره برداری از سه دستگاه مخزن،
از چهار روز به  10روز افزایش یافت.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس،
گف��ت :ظرفیت هر ی��ک از این مخ��ازن برای
ذخیرهسازی نفت خ��ام و میعانات گازی مورد
نیاز پاالیشگاه 500 ،هزار بشکه است.
هاش��م نامور اظهار کرد :با بهرهبرداری از این
سه مخ��زن ،ظرفیت ذخیره س��ازی نفت خام
خ��وراک پاالیشگاه به میزان  50درصد افزایش
یافت.
وی با اش��اره به اینکه پیش از این پاالیشگاه
دارای  6مخ��زن ذخیره س��ازی نفت خام بود،
اف��زود :اج��رای طرحهای افزای��ش ظرفیت در
ساله��ای گذش��ته ،افزای��ش ت��وان پاالیشی
پاالیشگاه ب��ه  350هزار بشکه در روز و کمبود
ظرفیت ذخی��ره سازی خ��وراک پاالیشگاه ،از
جمله دالیل ساخت این مخازن است.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس
با بیان اینک��ه بخش عمده نفت خام مورد نیاز
پاالیشگاه با سه کشتی نفتکش از جزیره خارک

تأمین میش��ود ،افزود :نامساعد بودن شرایط
ج��وی دریا در برخی مقاطع زمانی ،اش��کاالت
فنی کشتیهای نفتک��ش و در نتیجه کاهش
میزان ذخایر نفت خام پاالیشگاه از دیگر دالیل
اجرای این طرح بوده است.
وی گفت :با راه اندازی سه مخزن جدید ،حجم
ذخیره سازی نفت خام در پاالیشگاه بندرعباس،
عالوه بر افزایش ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام
(از چه��ار روز ب��ه  10روز) خطرهای احتمالی
عملیات��ی نیز کاهش یافت��ه و امکان تعمیرات
اساس��ی مخازن موجود در مواق��ع لزوم فراهم
شده است.
نامور تصریح کرد :هر یک از این مخازن دارای
 87/5مت��ر قطر و  14/6متر ارتفاع است و برای
ساخت سه مخزن 5 ،هزار تن ورق 12 ،کیلومتر
خطوط لوله در قطرهای مختلف 38 ،کیلومتر
کابل کشی برق و تجهیزات ابزار دقیق ،سیستم
خنک کننده مخازن ،سامان��ه اطفای حریق و
همه تدابی��ر الزم برای جلوگی��ری از آلودگی
محیط زیست در صورت نشت مواد نفتی انجام
شده است.

وی ب��ا بی��ان این که ط��رح افزایش ظرفیت
ذخی��ره سازی با تالش مهندس��ان و کارکنان
داخلی پاالیشگاه در م��دت زمان دو سال اجرا
شده است ،تاکید کرد :در طی این مدت ،تالش
کارکنان سختکوش پاالیشگ��اه ،رعایت کامل
مق��ررات ایمنی و رخ ن��دادن هیچگونه حادثه
در زمان اجرای طرح ،از دستاوردهای مهم این
پروژه است.
به پاالیشگاه نفت بندرعباس در سال 1376
با ظرفیت روزانه  232هزار بشکه ساخته شد و
با تکمیل طرح توسع��ه این پاالیشگاه در سال
 1385ظرفیت خوراک آن به  320هزار بشکه
در روز افزای��ش یافت و در نهایت با خالقیت و
ابتکار و اج��رای طرح مبتکرانه و بدون سرمایه
گذاری ظرفیت آن در سال  1391به  350هزار
بشکه در روز رسید.
این ش��رکت 18 ،درص��د فرآوردههای نفتی
کشور از جمله بنزین ،گاز مایع ،نفت گاز ،نفت
سفید و محصوالتی مانند سوخت جت ،نفتای
سنگی��ن صادراتی ،نفت کوره و گوگرد را تولید
میکند.
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بحرانآبدرصنایعنفتوراهکارهایمقابلهباآن
نقش آب د ر صنعت نفت:

اغل��ب صنایع از آب به عن��وان یک ماده اصلی در
فرآیند تولید و یا به عنوان ماده انتقالدهنده انرژی
استفاده میکنند .صنعت نفت به عنوان یک صنعت
مادر برای بسیاری از صنایع خوراک تهیه کرده و یا
محصوالتی که به صورت مستقیم در اختیار مصرف
کننده قرار میگیرد را به بازار عرضه میکند .یکی از
الزامات جانمایی صنایع نفتی و صنایع پایین دستی
آن ،در دست��رس بودن آب ب��رای استفاده در واحد
پاالیشگاهی و یا پتروشیمی است .به طور کلی صنایع
نفتی بر پایه آب به دو دسته تقسیم میشوند:
صنایع نفت��ی با دسترسی به آبهای آزاد (دریا
و اقیانوسها)
صنای��ع نفتی با دسترسی به آبهای سطحی و
زیرزمینی (سد ،رودخانه و چاه)
عمد هتری���ن م���وارد اس���تفاد ه آب د ر صنع���ت

عبارتند از:

 -1استف��اده از آب به عنوان م��اده خنککننده
تجهیزات (برجهای خن��ک کننده ،سیستم خنک
کننده مدار بسته ،مبدلهای حرارتی با آب ش��ور و
شیرین و )....
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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سعیدعزتپناهی
کارشناسمهندسیدستگاههای
آبوبخارپاالیشگاهبندرعباس

 -2استفاده از آب به عنوان بخار فشار باال (پس از فرآیند ش��یرینسازی
و نرمسازی آب)
 -3استفاده از آب به عنوان ماده ش��ستشوی تجهیزات و دستگاهها (آب
کارگاهی و تمیزکاری تجهیزات)
 -4استفاده از آب به عنوان ماده آب آتش نشانی
 -5استفاده از آب به عنوان ماده حالل در جداسازی مواد زائد از ترکیبات
نفتی (برجهای جداسازی تر ،نمکزداهای واحدهای تقطیر نفت خام و )....
 -6استفاده از آب به عنوان آب آشامیدنی مصرف کنندگان
چالش آب در صنعت

یکی از الزامات
جانماییصنایعنفتی
و صنایع پایین دستی
آن ،در دسترس بودن
آب برای استفاده در
واحد پاالیشگاهی و یا
پتروشیمیاست

تقریباً همه پاالیشگاههایی که در مرکز ایران احداث شدهاند در سالهای
گذشته با بحران کم آبی روبرو بودهاند و علت اصلی آن عدم توجه در طراحی
این پاالیشگاهها و یا طرحهای توسعهای آنها به مقوله آب و بحران کم آبی
در ایران بوده است .این در حالیست که مشکل کم آبی در صنایعی که در
نزدیکی آبهای شور احداث شدهاند به مراتب بسیار کمتر بوده است.
در زمان طراحی پاالیشگاههای مناطق مرکزی ایران ،سعی شده است از
منابع آبی که در نزدیکترین نقطه به پاالیشگاه موجود بوده است استفاده
ش��ود و تقریباً به واسطه اولویت راهان��دازی این واحدهای تولیدی ،حداقل
منابع آبی مناسب نیز در اختیار این صنایع قرار گرفته است ولی برای همه
طرحه��ای توسعهای و همافزایی با اح��داث همزمان با دیگر صنایع ،آب به
ان��دازه کافی در دسترس نبوده است .پس از اجرای چندین طرح موازی و
یا افزایش ظرفیت چندین واحد صنعتی به صورت موازی ،در کنار مصرف

کنندگان سنتی دیگر ،که حاضر به اصالح الگوی مصرف خود نبودهاند،
تقسیم بندی آب منطق سنتی خود را از دست داده و پس از عدم توجه
به می��زان آب موجود در مناطق و میزان آب مورد نیاز صنایع ،مشکلی
به نام بحران کم آبی شکل گرفته است .مطمئناً در زمان اولیه بروز این
مشکل ،امکان مهار آن وجود داشته است ولیکن پس از اجرای طرحهای
صنعت��ی بزرگ و صرف هزینههای زیاد ،دیگر هیچ سازمانی حاضر به از
دست دادن میزان سود ناش��ی از سرمایهگ��ذاری نبوده و به هر قیمت
ممکن قصد تولی��د دارد که از نظر تجاری صحیح م��ورد پذیرش واقع
میشود ولی اگر به صورت منطقی و با محاسبات عددی مشکالت آتی
بحران آبی به سرمایهگذاران این بخش اطالعرسانی شده بود ،کارشناسان
بخش طراحی مشکل کمآبی را در تجهیزات مورد استفاده در نظر گرفته
و یا حتی تغییر محل اجرای پروژه پیشروی سرمایهگزاران قرار میگرفت
و شاهد وضعیت امروزی نبودیم.
در حال حاضر و پس از برداشتهای بیرویه از منابع آبهای سطحی
و زیر زمینی و ذخایر موجود در سدها و کاهش میزان بارندگی ،مشکالت
این صنعت و صنایع مشابه به طرز چشمگیری خود را نشان داده است.
عوامل بروز بحران آب د ر صنعت

از مهمترین عوامل بروز اخت��الل آب در صنایع ،میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 -1برداش��ت بیرویه آب از منابع مختلف جهت مصارف کشاورزی به
صورت سنتی بدون در نظر گرفتن حجم ذخیره آب در منابع آب سطحی
و زیر زمینی و کاهش حجم آب تخصیص داده شده به صنایع
 -2سهمخواهی استانهای با میزان بارندگی باال نسبت به استانهایی
ک��ه مصرفکننده آب انتقال یافته از استانهای همجوار بودهاند و سهم
ذخیره آبی کمتری داشتهاند؛ نظیر استان چهار محال و بختیاری و استان
اصفهان
 -3اح��داث صنایع جدید بدون نظر گرفتن محدودیت در منابع آبی
منطقه جغرافیایی احداث طرحهای صنعتی
 -4استفاده از تکنولوژیهای با مصرف آب باال جهت استفاده در صنایع
نظیر برجهای خنک کننده تر به جای برجهای خنک کننده خشک و یا
شبکههای آب مدار بسته.
 -5استفاده از انرژی بخار به عنوان حامل اصلی انرژی در صنعت و عدم
توجه به میزان آب اتالف شده در این بخش و یا حرارت منتقل شده به
ش��بکههای آب خنک کننده؛ نظیر استفاده از مولدهای بخاری به جای
مولدهای گازی
 -6عدم توجه به باالنس آب در سیستمهای تولید و توزیع بخار (هدر
رفت بخار در صنایع ،راندمان پایین ش��بکههای برگشت کاندنس گرم و
تخلیه دیگهای بخار و )...
 -7ع��دم توج��ه به مصرف منطقی آب در ش��بکههای آب کارگاهی،
آتشنشانی و آشامیدنی در صنعت
 -8ع��دم تمرک��ز بر مدیریت پس��اب صنعتی در صنای��ع که یکی از
راهکارهای مهم جهت استفاده مجدد از آب در صنعت بوده و پتانسیل
باالیی در کاهش میزان مصرف آب در صنایع دارد.

تقریبا ًهمه
پاالیشگاههایی که در
مرکز ایران احداث
شدهاند در سالهای
گذشته با بحران کم
آبی روبرو بودهاند و
علت اصلی آن عدم
توجه در طراحی
این پاالیشگاهها و یا
طرحهایتوسعهای
آنها به مقوله آب و
بحران کم آبی در ایران
بوده است .این در
حالیست که مشکل
کم آبی در صنایعی که
در نزدیکی آبهای
شور احداث شدهاند
به مراتب بسیار کمتر
بوده است

تولید به دلیل عدم تأمین آب مورد نیاز از زاینده رود شده
است .همچنین پاالیشگاههای دیگر در مناطق مرکزی ایران
برای تأمین آب دچار مشکالتی شدهاند که در سطح مدیران
استانها مطرح ش��ده است ولی با تالش گروههای مختلف
کارش��ناسی به صورت اضطراری مشکل برطرف شده است
ولی به ط��ور اصولی بررسی و تأمی��ن آب برای بلند مدت
صورت نگرفته است؛ مثل پاالیشگاه شیراز)
 -2افزایش هزینههای تأمین آب در صنعت که با باال رفتن
هزینه تأمین آب مورد نیاز ،عم ً
ال هزینههای تولید افزایش
یافته و بخشی از درآمد جاری صنایع برای خرید آب صرف
ش��ده و این در حالیست که همین هزینه میتوانست در
جهت مدیریت آب هزینه شود.
 -3ب��ا توجه ب��ه استراتژیک بودن برخ��ی صنایع نظیر
پاالیشگاههای نفت خام و تولیدکنندههای فرآوردههای نفتی
و پتروشیمی ،عم ً
ال توقف تولید در این صنعت میتواند منجر
به یک بحران عظیم ملی تبدیل شود.
میزان آب خام مورد نیاز د ر صنعت نفت:

برای اینکه بتوانیم یک معیار خ��اص برای میزان آب در
صنعت نف��ت برسیم ،نیاز به پارامتره��ای متعددی داریم؛
مهمترین این پارامترها عبارتند از:
 -1پیچیدگی صنعت( :به عنوان مثال صنایع نفت دارای
واحدهای تولی��دی با تکنولوژیهای مرسوم نظیر برجهای
تقطی��ر تا واحده��ای کاتالیستی ب��ا تکنولوژیهای بسیار
پیچی��ده و پیشرفتهاند که با توجه به نوع تکنولوژی به کار
رفته در این صنعت ،دمای تنظیم سیاالت در این تجهیزات
متفاوت و در نتیجه حجم آب مورد نیاز برای پاالیشگاه نیز
متفاوت است).
 -2تکنولوژیهای استفاده شده :استفاده از تکنولوژیهای
مصرفکننده آب در پاالیشگاه بسیار حائز اهمیت است .به
عن��وان مثال در صنعت پاالی��ش در مناطق مرکزی ایران،
عمدتاً از برجهای خنک کننده تر استفاده ش��ده است که

بحران خشکسالی و اثر آن د ر صنایع:

به طور کلی میتوان اثر خشکسالی در صنایع را به این صورت عنوان
کرد:
 -1کاهش ش��دید آب مورد نیاز در صنعت و در نتیجه کاهش تولید
(به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان در سالهای گذشته مجبور به کاهش
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این برجهای خنک کننده بعضاً تا  50درصد آب مورد نیاز پاالیشگاه را در
تبادل حرارت به خود اختصاص میدهند که به صورت تبخیر و یا تخلیه
از شبکه آب چرخشی خارج میشود.
همچنین استفاده انرژی بخار به عنوان نیروی محرکه مولدهای تولید
برق و محرک کمپرسورها و تلمبهها میتواند از دو منظر اهمیت داشته
باشد.
یکی از این عوامل استفاده از مولدهای بخاری در واحدهای تولید برق
است که تقریباً همه پاالیشگاههای مرکزی ایران با اینکه گزینه استفاده از
تکنولوژی مولدهای گازی مناسبتر بوده ،از مولدهای بخاری در طراحی
و احداث آنها استفاده شده است که انرژی باالیی جهت خنک کاری این
تجهیزات مورد نیاز است و موجب باال رفتن نیاز به تأمین آب در برجهای
خنک کننده میشود.
عامل دوم استفاده از بخار به عنوان محرک کمپرسورها و پمپها بوده
که ذاتاً در این نوع نیروی محرکه  30درصد از بخار مورد نیاز هدر رفته
(متوسط راندمان شبکههای کاندنس برگشتی در ایران  70درصد است)
و همچنین در برخی م��وارد نیز همانند مولدهای بخاری ،تبادل انرژی
باالیی بر روی برجه��ای خنک کننده جهت خنککاری این تجهیزات
تحمی��ل میکند که حجم آب مصرفی برجهای خنک کننده را افزایش
خواهد داد.
 -3منطقه جغرافیایی :منابع آبی در هیچ کجای دنیا به صورت یکنواخت
توزی��ع نشدهاند و عوامل متعددی در این تقسیمبندی اهمیت دارند .از
طرفی برخی موارد طراحان واحدهای صنعتی به واسطه استفاده از یک
نوع تکنولوژی خ��اص در یک کشور یا منطقه ،عیناً از همان تکنولوژی
برای مناطق جغرافیایی دیگر استفاده کردهاند غافل از اینکه میزان آب در
دسترس صنایع در کشور صاحب تکنولوژی با میزان آب در دسترس در
کشور دیگر کام ً
ال متفاوت است.
برای احداث یک واحد صنعتی باید منطقه جغرافیایی و منابع آبی در
دست��رس در بلندمدت را مد نظر ق��رار داد .به عنوان مثال در سالهای
گذشته در مناطق مختلفی از ایران جانمایی احداث پتروشیمیهای جدید
انجام شده است که عم ً
ال این طرحها با مشکل بیآبی روبرو خواهند شد و
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به طور متوسط در
پاالیشگاههایمناطق
مرکزی ایران مصرف
آب شیرین بین  60تا
 80لیتر به ازای هر
بشکه خوراک است.
عمدهترینمنابع
مصرفکنندهآب
در این پاالیشگاهها
به ترتیب برجهای
خنککنندهو
شبکههای تولید و
توزیع بخار هستند

از منظر فنی و مهندسی یا به این موضوع توجه نشده
است یا آسیبهای ناش��ی از برداشت بیرویه آب در
این مناطق به درستی ارزیابی نشده است .شاید در
نگاه اول این پتروش��یمیها ایجاد اش��تغال و تولید
مناسبی کند ولی در مرحل��ه بهرهبرداری به وضوح
خواهی��م دید که این صنایع عمدتاً زیان بیشتری از
نظر تخریب محیط زیست و کاهش منابع آبی ایجاد
خواهند کرد .از طرفی صنایع پایین دستی آنها نیز
الزاماً در همین مناطق نخواهند بود و بیش از میزان
اشتغال ایجاد شده و عوارض و درآمد حاصل از آنها
که عاید مناطق مذکور میش��ود ،موجب نارضایتی
برای کشاورزان ،صنایع پایین دستی دیگر و ساکنان
خواهد ش��د .این در حالیست ک��ه احداث همین
صنایع در محل مناسب ،بسی��اری از این عوارض را
جبران کرده و اصطالحاً اهداف محیط زیست مبنی
بر توسعه پایدار را محقق خواهد کرد.
ب��ه عنوان نمون��ه ،جانمایی این صنای��ع در کنار
آبه��ای ساحلی خلیج فارس و استفاده از پتانسیل
آبی در این منطقه و همچنین پتانسیلهای تجاری از
نظر سهولت حمل مواد خام اولیه خام ،دسترسی به
بنادر صادراتی و همچنین توسعه این مناطق عالوه بر
دسترسی به منابع آبی فراوان از مزایای این جانمایی
است.
در ای��ن رابطه میتوان به وضوح عدم بروز مشکل
کمآب��ی در صنایع پ��ارس جنوب��ی ،پاالیشگاههای
بندرعب��اس و نف��ت ست��اره خلیج ف��ارس و حتی
پاالیشگاه آبادان را دید .البته ذکر این نکته الزم است
که پاالیشگاه آبادان با تغییر در منابع آبی ش��یرین
خ��ود در حال حاضر دچار مشکل آب بوده ولی حل
این مشکل با توجه به دسترسی به منابع آبی ش��ور
منطقه که در نزدیکی این پاالیشگاه قرار دارند ،منجر
به بحران نخواهد شد و قابل مدیریت است.
مصرف آب د ر صنعت نفت ایران:

با توجه به موارد ذکر شده میتوان پاالیشگاهها را
به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد که برای سهولت
در کار ،میزان پیچیدگی پاالیشگاهها را یکسان در نظر
میگیریم که علت آن اجرای پروژههای کیفیسازی و
استفاده از تکنولوژیهای مشابه از نظر انتقال حرارت
در ای��ن صنایع است .به عل��ت تأثیرپذیری منطقه
جغرافیای��ی که خود منجر به انتخاب تکنولوژی نیز
شده است ،دسته بندی پاالیشگاهها را به موارد زیر
محدود میکنیم:
پاالیشگاههای مناطق مرکزی ایران
پاالیشگاههای مناطق ساحلی ایران
پاالیشگاهه��ای مناط��ق مرک��زی ایران ش��امل
پاالیشگاههای تهران ،اراک ،اصفهان ،تبریز ،شیراز و
کرمانشاه است و پاالیشگاههای مناطق ساحلی ایران
ش��امل پاالیشگاه بندرعباس ،ست��اره خلیج فارس،
الوان و آبادان هستند .علت استفاده از پاالیشگاه غیر

ساحلی آبادان در این دستهبندی ،بروز مشکل کمآبی در این پاالیشگاه و
طراحی آن براساس آب شیرین است ولی با مشکل شوری آب بهمنشیر
و ارون��درود عم�� ً
ال باید به سمت تغییر محل برداش��ت آب یا تغییر در
شیرینسازی آب پیش رفت.
میزان استفاد ه آب شیرین د ر پاالیشگاهها:

ب��ه طور متوسط در پاالیشگاههای مناطق مرکزی ایران مصرف آب
ش��یرین بین  60تا  80لیتر به ازای هر بشکه خوراک است .عمدهترین
منابع مصرفکننده آب در این پاالیشگاهها به ترتیب برجهای خنککننده
و شبکههای تولید و توزیع بخار هستند.
ب��ه طور متوسط در پاالیشگاههای مناطق مرکزی ایران مصرف آب
ش��یرین بین  40تا  50لیتر به ازای هر بشکه خوراک است .عمدهترین
مناب��ع مصرفکننده آب در ای��ن پاالیشگاهها ،سیست��م تولید بخار و
ش��بکههای آب کارگاهی و آتشنشانی هستن��د و اختالف حدود  35تا
 40درصدی استفاده از آب شیرین در این دو نوع دستهبندی ،استفاده
از آب ش��ور جهت خنککاری در پاالیشگاهه��ای ساحلی ایران در برابر
پاالیشگاههای مرکزی ایران است.
راهکارهای کاهش مصرف آب شیرین د ر پاالشگاههای ایران:

با توجه به جمعبندی مطالب ارائه شده میتوان مهمترین راهکارهای
کاهش مصرف آب در صنعت نفت ایران را به موارد زیر طبقهبندی کرد:
مدیریت آب در صنعت :بهترین گزینه برای مدیریت آب در
1
صنعت نفت ،مدیریت چرخش آب و استفاده از پسابهای
صنعت��ی داخلی یا برون سازمانی است .در بسی��اری از موارد میزان آب
اتالف ش��ده در صنعت به راحتی بخش قابل توجه��ی از آب خریداری
شده در همان صنعت را پاسخگو بوده و نیاز آبی مجموعه از طریق ایجاد
مدیریت آب چرخشی در صنعت جبران میشود.
به عنوان مثال پاالیشگاه اصفهان به عنوان یک شرکت مطرح در منطقه

پاالیشگاه آبادان با
تغییر در منابع آبی
شیرین خود در حال
حاضر دچار مشکل
آب بوده ولی حل این
مشکل با توجه به
دسترسی به منابع
آبی شور منطقه که در
نزدیکی این پاالیشگاه
قرار دارند ،منجر به
بحران نخواهد شد و
قابل مدیریت است

صنعتی مرکزی ایران در سالهای گذشته با مشکل کمآبی
روبرو بوده است که با انجام پروژههای مدیریت آب توانسته
است آب مورد نیاز در مجموعه خود را مدیریت کرده و حجم
زیادی از پساب تولیدی در این شرکت را به چرخه مصرف
بازگرداند .این شرکت در سالهای گذشته با نصب تجهیزات
تصفیه و برگشت آب ،موفق شده است حجم تقریبی 300
مت��ر مکعب در ساعت آب خروج��ی از تصفیهخانه خود را
به ش��بکه مصرف بازگرداند و در پروژهای که اخیرا ً نیز اجرا
کرده است موفق شده از منابع پساب موجود در منطقه برای
استف��اده در صنعت استفاده کند .با توج��ه به عقد قرارداد
بلندمدت در ای��ن زمینه ،در صورت حمایت از این صنعت
جه��ت مدیری��ت آب ،میتواند از ش��بکه آبهای سطحی
منطقه جدا شده و به صورت کام ً
ال مستقل از طریق آبهای
صنعتی تصفیه شده و تصفیه پساب شهری ،نیاز آبی خود
را جبران کند.
انتخاب تکنولـوژی :در برخی از صنایع معموالً
 2مطالعات صورت گرفته در سنوات گذش��ته به
عن��وان مبنای محاسبات جدید در نظر گرفته میش��ود و
اصطالحاً تکنولوژی مورد استفاده کپیبرداری از صنایع اجرا
شده در گذش��ته است .این در حالیست که منابع آبی در
گذشته و امروز بسیار متفاوت بودهاند و الزم است با نگرش
جدی��د به موضوع انتخاب تکنولوژی نگاه ش��ود .مهمترین
مواردی که باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:
حجم منابع آبی در سالهای گذش��ته و امروز متفاوت
بوده و الزم است با توجه به حجم مجاز برداشت آب از منابع
نزدیک به محل که اصطالحاً نیاز آبی گفته میشود ،اقدام به
طراحی واحدهای جدید کند.
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پروژههای احداث ش��ده در منطقه از سالهای گذشته و برنامههای
احداث صنایع جدید در سالهای آتی در منطقه باید به صورت کلی مورد
ارزیابی واقع شود و حجم آب مورد نیاز برای این صنایع تخمین زده شده
تا با احداث چند پروژه ،همافزایی در خصوص برداشت آب از منابع صورت
نگیرد و عم ً
ال میزان آب مورد نیاز با حجم مجاز برداشت آب ،همخوانی
الزم را داشته باشد.
در نهایت باید محاسبات اقتصادی طرحها با هزینههای جدید خرید
آب از تامینکنندگان آن بازنگری شود .در این خصوص الزم است قیمت
خری��د آب در درازمدت با اجرای طرحه��ای صنعتی با در نظر گرفتن
مصرف آب کمتر ،مقایسه شوند .به عنوان مثال برجهای خنککنندهتر
دارای هزین��ه سرمایهگذاری کمتری نسبت ب��ه برجهای خنککننده
هیبریدی و خشک هستند ولی در درازمدت هزینه سرمایهگذاری اولیه،
با کاهش هزینههای مرتبط با خرید آب ،به راحتی جبران میشوند.
در کلیات طرحهای صنعتی ،دو نوع منبع اصلی تأمین انرژی در نظر
گرفته میشود ،نخست پایهگذاری مجموعه بر اساس تولید نیروی برق
از انرژی مولدهای گازی و دوم پایهگذاری مجموعه براساس تولید نیروی
برق از انرژی مولدهای بخاری.
برای برنامهریزی براساس تولید برق از انرژی گاز طبیعی ،دو منبع هوا
و گ��از طبیعی مورد نیاز است که هر دو خ��وراک این واحدها ،به اندازه
کاف��ی در همه مناطق ایران قابل دسترس��ی است ولی برای تولید برق
از مولدهای بخاری نیاز به عامل تولید بخار که از دیگهای بخار تأمین
میشود بهعالوه حجم نسبتاً زیادی از آب نیز مطرح است که بخشی از
این آب تبدیل به بخار شده نیز اتالف میشود .در پاالیشگاههای ایران به
صورت متوسط راندمان برگشت بخار به شبکه تولید بخار  70درصد است
و  30درصد از بخار تولید شده از طرق مختلف تلف میشود.
نکته دیگ��ری نیز در این بین وجود دارد ک��ه در بخش تبادل انرژی
در ای��ن واحدها است .در انتهای فرآیند تولید برق در مولدهای بخاری،
مب��دل حرارتی جهت تبدیل بخارات انتهایی توربین به مایع وجود دارد
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که برای تبادل ح��رارت خود از آب خنککننده واحدهای
برج خنککننده استفاده میکند .میزان انرژی تبادل شده
در این بخش بسیار باال بوده و میزان دمای آب برگشتی به
برجهای خنککننده را باال خواهد برد و موجب تبخیر حجم
باالیی از آب در برجهای خنککنندهتر میشود .لذا استفاده
از مولدهای بخاری در مناطق مرکزی ایران میتواند موجب
افزایش مصرف آب تلف شده در واحدهای صنعتی شود.
برآوردهای اولیه ناشی
از صرفهجویی در
مصرف آب و بخار را
براساسقیمتگذاری
آنها گزارش کرده
تا از نظر مالی نتایج
اجرای پروژههای
مذکور واضح شود.
در صورت استفاده
از مبنای مشخص
قیمتگذاری در
محصوالتجانبی
یاد شده ،میتوان
هزینههای مرتبط با
اتالف آب و بخار و...

کنترل میزان مصرف:

در برخی از واحدهای صنعت��ی به واسطه اختالف زیاد
هزینههای تولید در براب��ر هزینه آب مصرفی و در برخی
م��وارد به دلیل عدم آگاهی در زمینه هزینههای مرتبط با
تولید آبهای صنعتی ،توجهی به میزان سرمایه از دست
رفته در بخش آب نمیش��ود .در صنایع عمدتاً محصوالت
اصلی نظیر بنزین ،گازوئیل ،حاللها ،مواد پتروش��یمی و
 ...قیمتگذاری مشخصی دارند ولیکن محصوالت جانبی
نظیر انواع آبهای صنعتی ،بخار و کاندنس برگشتی دارای
قیم��ت مشخصی نیست و به ص��ورت مرسوم و تجاری بر
روی ای��ن قیمتگذاری و بازگشت سرمایه ناش��ی از آنها
تمرکز نشده است.
بدین منظور پاالیشگاه بندرعباس از سال  1396اقدام به
تهیه مبان��ی قیمتگذاری محصوالت جانبی نظیر آبهای
صنعتی ،بخار ،کاندنس برگشت��ی و آبهای خنک کننده
ک��رده است و قال��ب مشخصی جهت ف��روش محصوالت
یوتیلیتی به ش��رکتهای مصرف کننده تهیه ش��ده است.
همچنین برآوردهای اولیه ناش��ی از صرفهجویی در مصرف
آب و بخ��ار را براساس قیمتگذاری آنها گزارش کرده تا از
نظر مالی نتایج اجرای پروژههای مذکور واضح شود.

 10بند كلیدیدرقراردادهایبینالمللیبرایفروشكاال
نویسندهOlegario Llamazares :

مترجم :پیروز سیفی
در معام��الت بینالملل��ی ک��اال ،فروش��ندگان و
خریداران در کشورهای متفاوتی حضور دارند .استقرار
در کشورهای متف��اوت ،به صورت بالقوه سردرگمی
مشه��ودی را برای آنها در پی خواهد داش��ت ،زیرا
خاص
بیشت ِر قوانین تج��ارت مربوطه به یک کشور ّ
است و شیوههای تجارت ملی ،ارزشها و سیاستهای
عمومی آن کشور را منعکس میکنند.
بنابراین ،ذکر برخی از توصیههای عمومی در تهیه
قراردادهای معام��الت بینالمللی به دالیل مختلف
ضرورت دارد .در وهله نخست ،شباهتهای بسیاری
میان چارچ��وبِ قوانین قراردادهای ملی وجود دارد.
برخ��ی از قوانی��ن مل��ی کشورها ،همانط��ور که در
قوانین اتحادیه اروپا اتفاق افتاد ،در حال یکی شدن
با قوانی��ن منطقهای هستند .یک روند رو به رش��د
ب��ه سم��ت استانداردس��ازی بینالملل��ی ،مانن��د
استاندارده��ای  ،ISOسیست��م یکنواخ��ت (،)HS
اینکوترم��ز ( )Incotermsو کنوانسیون سازمان ملل
متح��د درباره قراردادهای بی��ن المللی برای فروش
کاالها ( )CISGوجود دارد.
از آنجا که در بسیاری از کشورها ،شرکتها آزادی
عمل قابل توجهی در عقد قراردادها دارند ،شرکتهای
المللی
قوی باید الگوی مناسب��ی از قراردادهای بین
ِ
معامالت ،مطاب��ق با مشخصات کااله��ای خود در
حوزههای فروش (صادرات) یا خرید (واردات) داشته
باشند 10 .بندی که به عنوان حداقلها باید در یک
قرارداد فروش بینالمللی خوب درج شوند ،در زیر به
صورت خالصه بیان شده است:
محصول

کاالهایِ موضو ِع قرارداد میبایست حداقل به نحوی
مشخص ش��وند که بت��وان آنها را ش��ناسایی کرد.
طبیعتاً ،دقت بیشتر در توصیف آنها ،احتمال سوء
تفاهم را کاهش میدهد .اگر محصول بسیار پیچیده
است (برای مثال ماشینآالت) ،توضیحات مفصلی را
میتوان در ضمیمه قرارداد ارائه کرد.
تعد اد

در بیشتر موارد ،واحد تعداد ِ کاال به صورت واقعی
بیان میشود (واحدها ،کیلوها و غیره) در صورتیکه
در هنگام تهیه ق��رارداد درج واحد تعداد کاال امکان
نداشته باش��د ،باید یک حدود ِ تعداد مشخص شود.
برخی از صنایع با تلورانس بازرگانی قابل قبول فعالیت
میکنند .همچنین ،اعتب��ارات اسنادی میتوانند با
استفاده از کلمه «در حدود» تلورانسهای مثبت یا
منفی  ٪10را در نظر بگیرند.

تحویل

تا حد امک��ان ،زمان و مکان تحوی��ل کاال باید به
صورت شفاف مشخص شوند .قواعد  Incotermsکه
توسط اتاق بازرگانی بینالمللی منتشر شدهاند یک
مرجع عالی هستند چ��را که در سراسر جهان مورد
استفاده بسی��ار قرار میگیرن��د ،وظایف اصلی بین
فروشنده و خریدار و نقطهای که مسئولیت فروشنده
در ش��رایط قراردادی کاالها پای��ان مییابد را نشان
میدهند .زمانیکه که تحویل کاال در سمت فروشنده
انجام میشود و فروشنده ترتیب حمل اصلی محموله
را میدهد  -مانند «کرایه حمل اصلی پرداخت شده»
 همانطور که در بسیاری از اینکوترمزها این موضوعاتفاق میافتد ( CIF، DAPو  -)DDPنحوه حمل کاال
باید مشخص شود ،چرا که زمان و مکان واقعی تحویل
کاال به خریدار را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمت

بسته ب��ه ماهیت محص��ول و می��زان دقت قابل
استفاده در تعداد و شرایط تحویل ،قیمت ممکن است
به صورت ثابت بیان ش��ود یا نشود .در ش��رایطی که
قیمت به عوامل دیگر بستگی دارد ،باید تمام عوامل
ذکر ش��ده و رابطه آنها با قیمت به وضوح بیان شود
ت��ا جای تردید باقی نماند .ه��ر ارز قابل استفاده نیز
باید مشخص شود .غالباً مجزا کردن قیمت کاالها و
خدمات غیرکاالیی ارائه شده توسط فروشنده ،مانند
کرای��ه حمل و بیمه ،مفید خواهد بود .دو دلیل برای
ای��ن تفکیک وجود دارد .نخست ،انج��ام این کارترم
تحویل انتخاب شده ( )Incotermsرا با مشخص کردن
ش��فاف آنچه در قیمت فروش در نظر گرفته شده یا
نشده ،تقویت میکند .دوم ،کشورها در برخورد با نحوه
ارزیابی هزینههای غیرکاالیی متفاوت عمل میکنند.
شرایط پرد اخت

خریدار پول کاالهای مشمول قرارداد را چطور ،کِی،
کجا و با چه ارزی پرداخت میکند؟ در موارد پرداخت
ب��دون پول ،مانند بیع متقابل ،آیا قراردادی جداگانه
برای استناد به آن وجود دارد؟
انتقال مالکیت

انتق��ال مالکیت باید در ق��رارداد فروش مشخص
شود ،به جز برای حمل با کشتی تحت بارنامه دریایی
قابل ف��روش که در آن مالکیت و حقوق مالکیت در
سند حمل اصلی وجود دارد .متنی که بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد به ش��رح زیر است« :فروشنده
و خری��دار توافق میکنند که پ��س از پرداخت وجه
به فروشنده ،مالکیت کاالی مورد قرارداد به خریدار
انتقالمییابد».

بیمه

اگر از اینکوترمز غیر از  CIFیا  CIPاستفاده ش��ود،
طرفی��ن باید خ��ارج از اینکوترم��ز تعیین کنند که
مسئول تأمین پوشش بیمه کیست .با  CIPیا ،CIF
فروش��نده ملزم به تضمین بیمه است ،اما در صورت
عدم کفایت حداقل پوش��ش ،سطح پوشش باید در
خارج از اینکوترمز تعیین شود.
الزامات د ولت

قبل از تهیه قرارداد باید سؤاالت زیر پرسیده شود:
آیا بازرسی قبل از حمل مورد نیاز است؟
آیا دولت کش��ور خریدار الزامات اضاف��های را که
فروشنده باید به صورت رسمی انجام دهد (مانند اخذ
اسناد گمرکی مقرر) به فروشنده تحمیل میکند؟
دولت کشور فروش��نده الزاماتی (مانند اخذ مجوز
ص��ادرات) را ب��ه ص��ورت رسمی از خری��دار طلب
میکند؟
حل اختالف

اگر اختالفی به وجود آید ،چگونه باید حل ش��ود؟
دادرسی به هیچ وجه تنها مسیر نیست و لزوماً بهترین
مسیر نیز نخواهد بود .داوری جایگزین ّ
جذابی است
که به طرفین اجازه میدهد تا در مورد نحوه رسیدگی
به پرونده آنها ،بیشتر مذاکره کنند .جلسات داوری
تحت نظارت ی��ک نهاد داوری برگزار میش��ود که
مجموع��های از قوانین از پیش تعیین ش��ده را برای
حاکمیت رویهها ارائه میدهد .یکی از با تجربهترینها
ّ
المللی
نهادها با دسترسی جهانی ،دادگاه داوری بین
ِ
( ICCاتاق بازرگانی بینالمللی) است.
قانون قابل اجرا

فروش��ندگان و خریداران عموماً آزادن��د در مورد
چارچوب قانونی ک��ه در م��ورد قراردادهای فروش
بینالمللی خود استفاده میش��ود ،تصمیم بگیرند.
انتخاب قان��ون میتواند 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 پیداس��ت ،سازمان ملل متحد کنوانسیون
قرارداده��ای منتس��ب ب��ه خ��ود را برای پوش��ش
وضعیتهای ذکر ش��ده در فروش بینالمللی کاالها
( )CISGتهی��ه و ارائه کرده اس��ت CISG .هنگامی
که فروش��نده و خریدا ِر کاال در کشورهایی هسنند
که کنوانسیون را پذیرفتهاند ،به طور خودکار ا ِعمال
میش��ود .اگر طرفهای قرارداد ترجیح میدهند از
قان��ون دیگری استفاده کنند ،میتوانند این موضوع
را در قرارداد ِفروش مشخص کنند.
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الزاممدیریتریسکدرصنایعانرژی
متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیای کسب و کار و انرژی را به عنوان راهبرد سیاستهای کالن در بسیاری از کشورها با اهمیت خاصی جلوه داده است .رشد سریع تکنولوژی ،افزایش

ریسک پذیری و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییرات روز افزون در نیازهای مشتریان ،تیمهای توسعه محصول جدید را با فشارهای روز افزونی مواجه ساخته است .به منظور موفقیت

در شناسایی فرصتها و تهدیدهای موجود در صنایع انرژی ،ریسکهای موجود در این فرایند باید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند .مدیریت ریسک سازمانی موجب میشود شرکت

عالوه بر اینکه در مسیر تعیین شده حرکت کرده و به چشم انداز متصور دست بیابد ،تغییرات و عدم قطعیتهای حادث شده نیز پیشبینی گردد.

امیرصمیمی
کارشناستحلیلسیستمهاوبهرهوری
رشکتپاالیشنفتاصفهان
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مد یری��ت ریسک فرایند ی اس��ت که هد ف آن
کاه��ش آثار زیانآور ی��ک فعالیت از طریق اقد ام
آگاهانه ب��رای پیشبین��ی ح��واد ث ناخواسته و
برنامهریزی ب��رای اجتناب از آنها است .میتوان
مد یری��ت ریس��ک را فرایند سنجش ی��ا ارزیابی
ریسک و سپس ط��رح استراتژیهایی برای اد اره
ریس��ک د انست .د ر مجموع ،استراتژیهای بهکار
رفته ش��امل انتقال ریسک ب��ه بخشهای 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 بهطور منظم
برای شناسایی مشکالت احتمالی و یافتن راهحل
آنها انج��ام ش��ود  ،بهراحتی فرایند ه��ای د یگر
ازجمله سازماند هی ،برنامهریزی ،بود جه و کنترل
هزینه را کامل خواهد کرد  .مد یر پروژهای که د ر

ای��ن زمینه پیشگام ب��ود ه میتواند تا حد زیاد ی
از وقوع اتفاق��ات غیرمنتظره د ر طول عمر پروژه
پیشگی��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 مهمتری��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 رحسابهای 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 میتوان��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

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 میتواند با هد ف د ستیابی به ارزش مورد انتظار
برای سهامد اران بپذیرد و از چه میزان از آنها باید صرف نظر کند .
عد م قطعیتهای محیط کسب و کار میتواند به عنوان یک فرصت
یا تهد ید قلمد اد ش��ود  .پس ریسکهای سازمانی نیز نوعاً تهد ید ات
و فرصتهایی 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 میتوان��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 سرمایهگذاریه��ا د ر صنعت و تغییرات
محیط د ور و نزد یک که موجب بروز ریسکهایی میشود و همچنین
فشاره��ای قوانین و مقررات و رقابتها 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 .
بهرهگی��ری از استراتژیهای مد یریت ریسک ب��ه عنوان فرآیند ی
قابل اطمینان میتواند 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 میتواند یک پروژه یا یک
فرایند د ر سازمان به ش��مار آید  .تحقیقات مید انی از سازمانهای
پیش��رو نشان مید هد مواج��ه با مد یریت ریسک ب��ه عنوان یک
فراین��د مستمر د ر سازمان و انج��ام پرتوانتر آن د ر مقاطع زمانی
کوت��اه مد ت ،اثربخشی آن را به ش��د ت افزای��ش خواهد د اد  .زیرا
د ورهه��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 میگرد د و ش��اخص
اثربخش��ی آن را افزایش مید هد  .نتای��ج پژوهشهای اخیر نشان
مید ه��د که اثربخشی مد یریت ریسک د ر اثر تکرار آن به ش��د ت
افزایش مییابد به گونهای 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
قابلیتهای جد ید د ر سازمان است ،به طور مشخص شرکتها 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 تحلیلها
و اطالع��ات محیط��ی نسبت به د اخلی د اد ه ش��ود  .همچنین این
معن��ی را مید هد که باید مکانیزم یاد گیری از بینشهای د رون و
بی��رون سازمانی را افزای��ش و صنعت را افزایش د اد  .تا با اطالعات
غنیتری 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��رکتها د ر د ستیابی به اهد اف استراتژیکشان
آتی منفعتزای محیطی را که ناش��ی
جلوگیری کند  ،فرصتهای ِ
از عد م قطعیتها و د گرگونیهای بازار ( )Volatilityاست را برایشان
آشکار میکند  .مد یریت ریسک سازمانی ،قابلیتهای رقابتی بنگاه

مدیر ارشد سازمان
باید بتواند تصمیم
بگیرد ،چه میزان
از این عدم قطعیتها
را میتواند با هدف
دستیابی به ارزش
مورد انتظار برای
سهامدارانبپذیرد
و از چه میزان از
آنها باید صرف نظر
کند.عدمقطعیتهای
محیط کسب و کار
میتواند به عنوان
یک فرصت یا تهدید
قلمداد شود .پس
ریسکهایسازمانی
نیز نوعا ًتهدیدات و
فرصتهایی را برای
سازمان به همراه
خواهند داشت

را افزایش د اد ه و محرکی برای خالقیت و نوآوری
سازمان��ی اس��ت .اینه��ا همه د الیل��ی است که
استقبال مد یران شرکتهای 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 نمیش��ود بلکه روشی
برای تضمین اثربخشی سازمانی است.
ام��روزه سازمانه��ای بیشت��ری را مییابیم 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 هاند و به نظ��ر میرسد تالشهای
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 ارزشها
و قابلیته��ای موجود بود ه اس��ت و نه بهرهگیری
از فرصته��ای جد ید  .بر مبن��ای تحقیقات انجام
ش��د ه ،ریسک اش��تهار ( )Reputationمهمترین
ح��وزه ریسک استراتژیک است .امروزه تکنولوژی
نی��ز به عن��وان یک��ی از حوزههای مه��م ریسک
استراتژیک به شمار میرود به گونهای که بیش از
 53د رصد سازمانها عنوان کرد هاند محرکهای
تکنول��وژی و گسیختهگیهای آن میتواند  ،مد ل
کسب و کار جاری آنها را تهد ید کند .
ش��رکتهایی که به ص��ورت مؤث��ر ریسکهای
استراتژی��ک را مد یریت نمیکنن��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 میشوند .
ش��یوه سنتی مدیری��ت ریسک عمدت��اً بر پایه
تحلی��ل ش��اخصهای پیش��رو مال��ی و تمرکز بر
تغییرات قانونگذاری پایهگذاری ش��ده بود ،البته
توجه به این موارد هنوز هم وجود دارد و مهم است
اما توج��ه صرف به ریسکهای مالی بیشتر مربوط
ب��ه گذش��ته و واکنشی است .یک نظ��ام مدیریت
ریس��ک کارامد بیشتر ب��ر ریسکهایی ک��ه در اثر
گسیختگیه��ای بازار کسب و کار به وجود میآید
و معط��وف به آینده است تمرک��ز دارد ،تا سازمان
همزمان با پیشرو بودن در رقابت ،در عرصه مواجهه
با ریسکهای کسب و کار نیز پیشرو باشد .ریسکهای
استراتژیک ،ریسکهایی هستند که بیشترین تأثیر را
ب��ر روی تصمیم استراتژیک سازمان دارند و یا در اثر
آن تصمیمات ایجاد شدهاند .بنابراین نسبت به دیگر
گونههای ریسک ،بسیار عمیق و گستردهتر بر عملکرد
فعلی و آتی سازمان تأثیر میگذارند.
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نشست انجمن صنعت پاالیش نفت و انجمن قیر ایران
جلسه هماهنگی انجمن صنعت پاالیش نفت و انجمن قیر ایران دوش��نبه 29
اردیبهشت ماه در دفتر انجمن صنعت پاالیش نفت تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن قیر و دبیرکل و
اعضای کارگروه فرآوردههای نفتی انجمن صنعت پاالیش نفت تشکیل شد ،ناصر
عاشوری دبیر کل انجمن صنعت پاالیش نفت در مورد لزوم همکاری انجمنهای
تخصص��ی و رعایت حقوق تولیدکنندگ��ان و مصرفکنندگ��ان و تقویت بخش
خصوصی نکاتی را مطرح کرد.
همچنین موضوعات مشترک فیمابین از قبی��ل ثبات در قیمتگذاری وکیوم
باتوم ،تعیین قیمت فرآوردههای صادراتی و فروش وکیوم باتوم به روش پریمیوم
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلسات مشترک به صورت دورهای
برگزار شود.

اخبارپاالیش

عاشوری :بازنگری وزارت نفت در تعیین نرخ جدید خوراک برای جلوگیری از زیان پاالیشگاهها

دبی��ر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالی��ش نفت گفت :فروردین 99
پاالیشگاههای کشور با زیان مواجه شدند و در این زمینه برای جلوگیری از تداوم
آن از وزارت نف��ت درخواست کردیم سیاستگذاری جدی��دی برای تعیین نرخ
خوراک اعمال کند تا پاالیشگاهها سرپا بمانند.
ناصرعاش��وری در گفتگ��و با «سهام ان��رژی» در زمینه وضعی��ت حال حاضر
پاالیشگاههای کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ناشی از فروش
فرآورده ،گفت :پاالیشگاهها در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و ما
طی نامهای از وزیر نفت درخواست کردیم نرخ جدیدی برای خوراک پاالیشگاهها
تعیین کنند تا از زیان بیش از اندازه این مجموعهها جلوگیری شود.
وی ب��ا بیان این مطلب که بیشترپاالیشگاههای کشور خصوصی بوده و دارای
سهامدارعمده هستند ،اظهار داشت :قیمت خوراکی که وزارت نفت به پاالیشگاه
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ارائ��ه میکند  5درصد پایینت��ر از فوب است و ما در نامه خود پیشنهاد قیمت
مشخص��ی را ارائه ندادیم و تنها درخواست کردیم بر مبنای ضوابط و چارچوب
مشخص تعیین قیمت کنند تا از این مجموعهها حمایت شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه پاالیشگاهها تأمین کننده سوخت کشور بوده و نیازمند
حمایت هستند ،گفت :نکته حائز اهمیت در زمینه زیان پاالیشگاهها به کاهش
درآمد ناش��ی از فروش فرآورده در داخ��ل و کاهش میزان صادرات برمیگردد.
قب ً
ال محصوالت این مجموعهها اعم از لوب کات VB،و حاللها به کشورهای دیگر
صادر میشد اما در حال حاضر این موضوع به دلیل بیماری کرونا و  ...به شدت
کاهش یافته است در نتیجه منابع این مجموعهها نیز کم شده است.
وی در ادام��ه ب��ه افزای��ش هزینههای ش��رکت در کنار کاه��ش درآمد این
مجموعهه��ای پاالیشی کشور ،گفت :هزینه جاری پاالیشگاهها باالست از طرفی
ه��م پاالیشگاهها تکالیفی به عنوان کیفیسازی محصوالت از طرف دولت دارند
ک��ه باید این موضوعات را پی��ش ببرند که البته برخ��ی از پاالیشگاهها مراحل
کیفیس��ازی را سپری کردن��د و برخی در حال انجام آن هستند .همچنین این
مجموعهها طرحهای توسعهای هم در برنامهریزی خود دارند که این اقدامات باید
تأمین اعتبار شود و معموالً منابع آنها از محل فروش فرآورده تأمین میشود که
متاسفانه در حال حاضر درآمد ناش��ی از فروش فرآورده هم با مشکالتی همراه
است.
وی با اش��اره به فروش ف��رآورده در داخل بر مبنای قیمت گذاریهای جدید
گفت :محصوالت پاالیشگاهها در داخل عرضه میش��ود اما برای پاالیشگاهها به
صرفه نیست .مث ً
ال آخرین قیمتی که برای محصوالت بر مبنای قیمت نفت ،دالر
و قیمت پلتس تعیین کردیم مجبور شدیم  28درصد کاهش قیمت فرآوردهها
داش��ته باشیم .زیرا قیمتگذاری فرآوردهها بر مبنای چارچوبی صورت میگیرد
و نرخ فرآورده بر مبنای این چارچوب کشف قیمت شده و در بورس کاال عرضه
میشود.
عاشوری در زمینه قیمت گذاری فرآورده در این روزها با توجه به کاهش قیمت
نفت نیز گفت :با توجه به قیمت نفت  20دالر که البته مقداری کمتر و یا بیشتر،
نرخ جدیدی به دلیل وحدت رویه برای قیمت فرآورده پاالیشگاهها تعیین کردیم
و این نرخها براساس قانون به صورت ماهانه تعیین میشود و اگر در قیمت نفت،
دالر و دیگر فاکتورتعیین قیمت 5 ،درصد افزایش و یا کاهش در طول ماه داشته
باشیم مجبور میش��ویم نیمه ماه نیز نرخ جدیدی به دلیل منافع تولید کننده
تعیین میکنیم اما نرخ فرآوردهها معموالً به صورت ماهانه تعیین میشود.

پیام تبریک روز روابط عمومی و ارتباطات
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به مناسبت  27اردیبهشت
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 بدین شرح
است :بسمه تعالی ،بدون شک ارتباطات یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه در
هر کشور محسوب میشود که بدون آن ،توسعه امری محال و دست نیافتنی تلقی
خواهد شد 27 .اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است تا
به نقش و اهمیت جایگاه ارتباطات و روابط عمومي پرداخته و مسئولین امر در این
زمین��ه عالوه بر ارج نهادن به زحمات فعالین عرصه ارتباطات و روابط عمومیها،
راههای توسعه ارتباطات را برنامهریزی و پیگیری کنند.
قشری زحمت کش که تالش دارند تا مردم به راحتی در جریان اخبار و عملکرد

دستگاهها و سازمانها قرار گرفته و در برابر نظرات ،پیشنهادات و نقد افکار عمومی
پاسخگو باش��د و از سوی دیگر با انعکاس به موقع مسائل ،مشکالت ،کاستیها و
نیازهای مخاطبین ،مسئولین و مدیران را در اتخاذ تصمیمات صحیح و راه گشا و
حل مشکالت جامعه یاری کند ،که نتیجه آن اقناع افکار عمومی ،بهبود و ارتقای
سطح خدمات رسانی به مردم و افزایش مشارکت عمومی و نشاط و امید در جامعه
را به همراه خواهد داش��ت .لذا برخود وظیفه دانستم ضمن ارج نهادن به زحمات
تمامی فعالین عرصه ارتباطات و روابط عمومی ،این روز را به همه عزیزان فعال در
عرصه ارتباطات بویژه خبرنگاران زحمتکش ،خبرگزاریها ،روزنامهنگاران سراسری
و محلی ،سایتهای خبری کشوری و استانی تبریک عرض کنم .توفیق روزافزون
تمامی خدمتگزاران صدیق به اسالم و مسلمین را از خداوند منان مسئلت دارم.

بازدید مدیر کل امور مالیاتی استان و شهردار اصفهان از پاالیشگاه اصفهان
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اخبارپاالیش

مدیر کل امور مالیاتی استان و شهردار اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل شرکت
پاالیش نفت اصفهان از واحدهای عملیاتی و پروژههای در دست اجرای این شرکت
بازدید کردند.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان
در کنار پاالیش روزانه حدود  370هزار بشکه نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی،
خوراک صنایع پایین دستی همچون شرکتهای پتروشیمی اصفهان ،پتروشیمی
اراک ،نفت سپاهان ،پاالیش نفت جی و صنایع ش��یمیایی ایران را تأمین میکند،
گف��ت :پاالیشگاه توجه به محیط زیست را در اولوی��ت برنامههای خود قرار داده و
پروژههای کالن زیست محیطی فراوانی اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد .همچنین
در حالی که استان��دارد فضای سبز برای پاالیشگاهها  20درصد مساحت کل آنها
تعیین ش��ده 114/5 ،هکتار از  340هکتار وسعت خود را به فضای سبز اختصاص
داده که این میزان 36 ،درصد فضای پاالیشگاه است.
مرتضی ابراهیمی بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان را حدود  12میلیون لیتر اعالم
کرد و اظهار داش��ت :تمام بنزین تولیدی ،یورو  5است .همچنین این ش��رکت 22
میلیون لیتر گازوئیل در روز تولید میکند که در حال حاضر حدود  2میلیون لیتر
آن با استاندارد یورو تولید میشود و به واحد اتوبوسرانی اصفهان ارائه میگردد .این
ش��رکت اواخر سال جاری با راهاندازی واحد تصفیه گازوئیل ،استاندارد تمامی این
محصول را یورو  5خواهد کرد.
ابراهیم��ی در بخ��ش دیگری از سخنان خود به تعهدات این ش��رکت در جهت
مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت :پاالیشگاه اصفهان برای مبارزه با ویروس
کرونا ،طی برنامهریزیهای منظم ،تا کنون  9میلیارد تومان در جهت مقابله با کرونا

به شهرداری اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمک کرده است .همچنین در
کنار تعبیه پدها و ظروف ضد عفونی کننده در ورودی شرکت و نصب نگهدارنده و
تهیه هندراب در کلیه ساختمانهای آن ،بستههای بهداشتی (شامل ماسک ،N95
دستکش التکس ،ژل ضدعفونی کننده دست ،محلول نیم لیتری ضدعفونی کننده و
افشانک اسپری) تهیه کرده و به مراکز بهداشتی ارسال کرده است؛ ضمن اینکه این
شرکت ماده ضدعفونی کننده تولید و بصورت رایگان در اختیار ادارات ،سازمانها
و شرکتهای متقاضی در سطح استان اصفهان توزیع میکند که تا به حال حدود
 150هزار لیتر بوده است و همچنان نیز ادامه دارد .اجرای الزامات طرح فاصله گذاری
اجتماعی مطابق با پروتکلهای بهداشتی از ابتدای ورود به شرکت و برچسبگذاری
ک��ف سالنهای کارتزنی ،اندازه گیری دم��ای بدن همکاران نوبت کار و و روز کار
و رانندگ��ان سرویسهای ای��اب و ذهاب با دستگاه تبسنج غیر تماسی (ترمومتر
پزشکی) و همچنین کلیه مراجعان به پاالیشگاه ،تعطیلی رستورانها و تمام اماکن
فرهنگی ،ورزشی و تفریحی و  ...در پاالیشگاه و شهرک شهید محمد منتظری و به
کارگیری درصد کمتری از کارکنان در این روزها ،از برنامههای دیگر پاالیشگاه برای
مقابله با ویروس کرونا بوده است.
وی بخش دیگری از فعالیتهای این ش��رکت را برشمرد :نصب پوستر شستشوی
صحیح دستها ،تهیه و چاپ بروش��ور آموزشی برای مقابله با بیماری کووید19-
و ارس��ال برای همک��اران و خانوادههای ایشان و همچنین برای سازمانها و ادارات
مختلف استان ،ضدعفونی کردن مستم��ر روزانه تمام مکانها و فضاهای عمومی
شامل سطوح و تجهیزات محیطهای کاری (اداری ،مناطق عملیاتی ،ساختمانهای
تعمیرات��ی) ،آبدارخانهها ،سرویسهای ایاب و ذهاب ،ارائه پیام آموزش��ی در قالب
پیامک ،فیلم ،بنر ،استند ،تراکتهای آموزشی و....
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اظهار امیدواری به قطع زنجیره سرایت
این ویروس با توجه به پروتکلهای بهداش��تی تاکید کرد :به طور حتم با همراهی
و همدلی هموطنان از این بحران ،عبور خواهیم کرد .مدیر کل امور مالیاتی استان
نیز از اقدامات پاالیشگاه اصفهان تقدیر کرده و اظهار داش��ت :این ش��رکت معظم
صنعتی یکی از بهترین مودیان مالیاتی محسوب میشود و خوشبختانه همیشه با
پرداختهای به موقع بسیار کمکرسان بوده است .شهردار اصفهان نیز طی سخنانی
ضم��ن ارج نهادن فعالیتهای پاالیشگاه در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی
گزارشی از اقدامات شهرداری اصفهان در جهت آبادانی ،رفاه وآرامش مردم اصفهان
وایجاد بسترهای مناسب توسعهای در سطح منطقه به عنوان مولفههای ایجاد شهری
زیبا ومدرن ارائه کرد و اظهار امیدواری کرد با همکاری سازمانها و مردم ،پروژههای
شهرداری اصفهان در سال  99به بهرهبرداری کامل برسد.

اخبارپاالیش

پروژه شبیهسازی اختالط د ر تانك محصوالت بنزین و د یزل پاالیشگاه اصفهان با جت میكسینگ
هدف از انجام پروژه ش��بیه سازی اخت��الط در تانک محصوالت بنزین و دیزل
پاالیشگاه اصفهان با جت میکسینگ ،ش��بیهسازی اخت��الط سیاالت در مخازن
فراوردههای بنزین و گازوییل با تکنیک جت میکسینگ است که برای اولین بار در
پاالیشگاه اصفهان اجرا میشود .یکنواختسازی مواد داخل مخازن یا اختالط کامل
چند سیال در تانک ،جلوگی��ری از رسوبگذاری ،عدم تشکیل الیههای مختلف
دمایی از مزایای این روش است .شرکت پاالیش نفت اصفهان شبیهسازی اختالط
در تانک محصوالت بنزین و دیزل را به وسیله جت میکسینگ و با بهرهمندی از
نرم افزار  ANSYS CFDانجام میدهد.
رئیس پژوهش وفناوری ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان با اعالم این خبر ،عدم
وجود قطعه متحرک ،هزینه سرمایهگذاری پایین نسبت به میکسر ،مصرف انرژی
کمتر ،اختالط کامل در تانک و عدم وجود منطقه مرده را محاسن این تکنولوژی
دانست.
محسن مرادمند در این زمینه گفت :امروزه با توجه به توسعه نرمافزارهای حل
عددی و شبیهسازی سیاالت مانند  ،ANSYS FLUENTنگرشی جدید در ارتباط
با شبیهسازی به وجود آمده و باعث پیشبینی رفتار سیاالت به صورت دقیق شده
است و بنابراین نیازی به انجام گزینههای مختلف و مشاهده نتایج در واحد نیست
و میتوان در زمان بسیار کوتاهتر و با هزینه بسیار کمتری نتیجه عملیات را پیش
بینی کرد.
وی افزود :نازلهای اختالط جتی سیاالت ،یکی از تکنولوژیهای جدید اختالط
است که میتواند برای سیستمهای پیوسته و ناپیوسته استفاده شود .این نازلها به
عنوان جایگزین کامل همزنهای مکانیکی استفاده میشود و در بسیاری از موارد
موجب نتایج اختالط بهتری میشود.
مرادمن��د همچنین مزایای این تکنولوژی را برش��مرد و اظهار داش��ت :مخلوط
کنندههای جتي چندین مزیت نسبت به همزنهای 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 در ورودی مخزن ،تعدادی نازل و
مق��داری کار لولهکشي نیاز دارد ،بنابراین هزینه ساخت ،نگهداري و عملیات پایین
و نصب آن ساده است .از نظر هزینه نیز براي مایعات دارای ویسکوزیته پایینتر از
 1000cPو همچنی��ن براي تانکهای ذخیره بزرگ بهتر است ،کارایی و اختالط
سریع از دیگر مشخصههای این نازلها است.
وی در توضیح بیشتر نحوه استفاده از این تکنولوژی ادامه داد :جریان محرکه (از
طریق لوله اصلی هدر وارد نازل میشود) و جریان مکش (از طریق ایجاد خأل در
اطراف منطقه ورود سیال محرکه ایجاد میشود) در قسمت اختالط نازل مخلوط
میشود که این کار باعث به وجود آمدن یک جریان تند سیال یکنواخت ،میگردد
و در اثر ورود این جریانها به تانک سیال داخل آن به طور مرتب چرخش داشته
و باعث یکدستی مخزن میشود.
این پ��روژه به همت اداره مهندسی پاالی��ش و اداره مخازن پاالیشگاه و توسط
شرکت آتی اندیشان بصیر اجرا میشود.

حضور موفق ستاره خلیج فارس در بازار بهاری بورس انرژی

مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره خلی��ج فارس از 6
عرضه بورسی و انعقاد  17قرارداد فروش فرآورده در
فروردین سال جاری خبر داد.
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«محمدعل��ی دادور» در تشریح این خبر گفت :در
فروردی��ن ماه امسال  6عرضه موفق در بورس انرژی
داش��تهایم که در پی آن  17قرارداد بورسی به امضا

رسیده است.
وی تصریح کرد :مجموع تناژ تحویلی در پی این 17
ق��رارداد  605هزار تن فرآورده بود که این فرآوردهها
شامل هویاند ،نفتای سبک و نفتای میانی میشدند.
وی ادامه داد :عرضهی نفتای سبک با قیمت -45
دالر عرض��های موفق و رک��وردی تاریخی در بورس
انرژی کشور به حساب میآید که در ماه اخیر شرکت
نفت ستاره خلیجفارس موفق به ثبت آن شد.
دادور بیان داش��ت :در حرکت��ی مبدعانه از سوی
ش��رکت نفت ستاره خلیجف��ارس بستهای سوختی
شامل نفتای سبک ،نفتای میانی و برش سنگین تهیه
و در بورس عرضه شد که امیدواریم این نوع عرضه در
آینده نیز ادامه داشته باشد.
وی در پایان ضمن اشاره به نامگذاری سال جاری
و تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد
«جه��ش تولید» در صنعت کش��ور گفت :علیرغم
ایجاد شرایط ویژه به تبع شیوع ویروس کرونا از تمام
ظرفیتها برای ایجاد جهش در تولید استفاده خواهیم
کرد.

کمک ۹میلیارد تومانی شرکت پاالیش نفت اصفهان در مقابله با کرونا
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سخنگوی شرکت پاالیش نفت اصفهان از اعطای
کمک مالی  9میلیارد تومانی این شرکت برای مقابله
با ویروس کرونا خبر داد.
ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان در راستای اجرای
مسئولیته��ای اجتماعی و برای مب��ارزه با ویروس
کرون��ا ،ط��ی برنامهریزیهای منظ��م ،فعالیتهای
مختلفی انجام داده است که به صورت گزیده به آنها
اشاره میشود:
کم��ک مالی  9میلیارد تومانی در جهت مقابله باکرونا ،شهرداری اصفهان ( 6میلیارد تومان) و دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ( 3میلیارد تومان).
تولی��د و توزی��ع ح��دود  120ه��زار لیت��ر مادهضدعفونیکننده برای سازمانه��ا وادارات متقاضی
اصفهان
–تهیه بستههای بهداش��تی اع��م از ماسک ،ژل و
اسپری ضدعفونیکننده و توزیع در بین همکاران و
همچنین اهدا اقالم بهداش��تی به بیمارستان شفای
کلیشاد به میزان :بستههای بهداشتی (شامل ماسک
 ،N95دستکش التکس ،ژل ضدعفونی کننده دست،
محلول نیم لیتری ضدعفونی کننده و افشانک اسپری
 120بست��ه ماسک  ،N۹۵دستک��ش التکس 100
جفت
تعبی��ه پده��ا و ظروف ض��د عفونی کنن��ده درگیته��ای ورودی به ش��رکت جهت ض��د عفونی
کفشهایکارکنان
نصب نگهدارنده و تهیه هندراب در  120محل ازساختمانهایشرکت

 اجرای الزامات طرح فاصلهگذاری اجتماعی مطابقبا پروتکلهای بهداش��تی از ابتدای ورود به شرکت و
برچسبگذاری کف سالنهای کارت زنی به منظور
جلوگیری از تجمع و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی
تهیه تلمبه ضدعفونی برقی برای گندزدایی اقالمورودی به رستوران ش��هرک قب��ل از ورود به انبار یا
سردخانه
 اندازه گیری دمای بدن همکاران نوبت کار و روزکار و رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب با دستگاه
تبسنج غیر تماسی (ترمومتر پزشکی) و همچنین
کلی��ه مراجعان به پاالیشگاه .در این راستا با استفاده
از دستگ��اه دماسن��ج غیر تماس��ی ،توسط پرسنل
تعیینشده در ادارات حراست بهداشتکار/صنعتی،
ایمنی و آتشنشانی در روز کار و شیفت عصر و شب،
درج��ه حرارت بدن کلیه کارکن��ان در زمان ورود به
شرکت اندازهگیری میشود و افرادی که دمای بدن
آنها باالت��ر از  37/5درجه سانتیگراد باش��د ،طبق
پروتکل تعریفش��ده به کانکس مستق��ر در ابتدای
پاالیشگاه منتقل میشود .پس از تأیید پزشکیار مبنی
ب��ر عالمتدار بودن فرد (تب و ل��رز ،سرفه ،آبریزش
بینی ،تنگی نفس) به منظور بررسی بیشتر به مرکز
سالم��ت کار انتقال مییابد و به صالحدید پزش��ک
مرکز سالمت کار ،اقدامات الزم ازجمله استراحت در
منزل یا انتقال به بیمارستان انجام میشود.
 تعطیلی رستوران و تمام اماکن فرهنگی ،ورزشیو تفریحی و  ...در پاالیشگاه و ش��هرک شهید محمد
منتظری

تعطیلی کلیه نفرات روزکار در تاریخهای  9تا 11
فروردین ماه و ادامه برنامه به کارگیری  35درصد از
کارکنان روزکار از تاریخ  99/1/16تا 99/1/20
 نصب پوستر شستشوی صحیح دستها در کلیهسرویسهای بهداشتی ،آبدارخانهها و رستوران
آم��وزش به پرسنل رستوران درباره نحوه صحیحبستهبن��دی غذا ،جلوگیری از ازدحام در زمان توزیع
غذا در رستوران شرکت و باشگاه شهرک
تهیه و چاپ بروشور آموزشی برای مقابله با بیماریکووی��د 19-و ارسال برای همک��اران و خانوادههای
محترمشان و همچنی��ن برای سازمانه��ا و ادارات
مختلفاستان
شایان ذکر است این شرکت همچنین با ضدعفونی
ک��ردن مستم��ر روزانه تم��ام مکانه��ا و فضاهای
عمومی شامل سطوح و تجهیزات محیطهای کاری
(اداری ،مناطق عملیاتی ،ساختمانهای تعمیراتی)،
آبدارخانهه��ا ،سرویسهای ایاب و ذه��اب و  ...تمام
تالش خود را برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
انجام میدهد و م��واد ضدعفونیکننده به همکاران
متقاضی ارائ��ه میگردد .ب��رای کارکنان تنظیفات،
آبدارخانه و آش��پزخانه نیز دورههای آموزشی (مانند
بهداش��ت ف��ردی و )...برگزار گردیده اس��ت .این در
حالی است که برای دیگر کارکنان پیام آموزشی در
قالب پیامک ،فیلم ،بنر ،استند ،تراکتهای آموزشی،
تهیه میگردد و ضمن نصب در سطح پاالیشگاه ،به
کارپوشه تمام کارکنان از طریق سیستم اتوماسیون
اداری ارسال میشود.

اخبارپاالیش

اعتماد به نیروی جوان د ر ابرپاالیشگاه جهان بار د یگر به ثمر نشست
یکی از مهندسان پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در پی اعتماد به جوانان و اجرای
مف��اد اقتصاد مقاومتی در این پاالیشگاه توانسته سه اختراع در راستای صیانت از
سالمت پرسنل و حفظ استمرار ایمن عملیات تولید در شرایط شیوع کرونا ثبت
و اجرایی کند.
ش��رکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگتری��ن و جوانترین پاالیشگاه
میعانات گازی جهان با اجرایی کردن مبانی اقتصاد مقاومتی و اعتماد به نیروهای
متخص��ص ،کارآزم��وده و جهادی برگ زرین دیگ��ری در آلبوم افتخارات صنعت
پاالیش کشور به ثبت رساند.
مدیران این ابرپاالیشگاه با نصبالعین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در
اعتم��اد به نیروهای جوان و انقالبی و اجرای دقیق مفاد ذکر ش��ده در بیانیه گام
دوم انق��الب ،به طرحهای ابداعی مهندس کوروش رضایی دادخواه اعتماد کردند
و توانستن��د گام دیگری در صیانت از سالمت پرسنل و به تبع آن حفظ استمرار
عملیات تولید بردارند و این پاالیشگاه را در وضعیت شیوع کرونا سر پا نگه دارند.
رضایی پس از ارائهی طرحهای خود در جهت ساخت دستگاه ضدعفونی کننده
محیط و همچنین ساخت گیت هوش��مند ضدعفونیکنن��ده با استقبال مدیران
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس مواجه ش��د .وی با ارائهی طرح ،رفع نواقص احتمالی
و مشاهدهی حمایتهای همه جانبه ش��رکت نفت ست��اره خلیجفارس ،دستگاه
ضدعفون��ی کننده محیط را با استفاده از فن��اوری ایونایز برای نصب در اتوبوس و
مین��ی بوسهای ایاب و ذهاب پرسنل این پاالیشگاه ساخت .این دستگاه قابلیت
ضدعفونی همهی محیطها و سطوح را با استفاده از فناوری ایونایز دارد و در اماکن
عمومی نیز بسیار کاربردی است.
دستگاه گیت هوش��مند ضد عفونی کننده محیط و نفر نیز از دیگر اختراعات
رضایی است .این دستگاه میتواند ضدعفونی محیط با استفاده از فناوری موجهای
کنترل شده را به بهترین نحو انجام دهد و با بهرهگیری از فناوری ترکیبی بخار سرد

اهدایخونکارکنان
شرکت پاالیش نفت اصفهان
کارکنان ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به اکیپ
سی��ار سازمان انتقال خون که ب��ا هماهنگی روابط
عمومی این ش��رکت در به��داری پاالیشگاه مستقر
ش��ده بود ،مراجع��ه و پس از تعیین ش��اخصهای
سالمت به نیازمندان خون اهدا کردند .رئیس روابط
عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان در این زمینه
گفت :اهدای خون عالوه بر اینکه یک عمل پسندیده
با اجر دنیوی و اخروی محسوب میش��ود ،فواید بی
نظی��ری هم برای سالمتی افراد به همراه دارد .افراد
زیادی هستند که با نیت خیرخواهانه ،خون خود را
بدون هیچ چشم داشتی به دیگران هدیه میکنند.
این کار اهدای دوباره زندگی به یک فرد دیگر است
و البت��ه فوایدی هم برای فرد اهداکننده در بر دارد.
محم��د صادق حاجیان افزود :به همین منظور و در
راستای مسئولیتهای اجتماعی ،جمعی از کارکنان و
مدیران شرکت پاالیش نفت اصفهان به نیت کاری
خیر و خداپسندانه اقدام به اهدا خون کردند.
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کنترل ش��ده و ایونایز ،بدن و لباس را ضد عفونی کند .گیت هوشمند ضدعفونی
همزمان نسبت به ثبت حضور و غیاب ،تب سنجی و وضعیت بدن نیز اقدام خواهد
کرد.
دیگر اختراع رضایی ساخت ماسک هوشمند با فیلتر تخصصی و کربن فعال و الیه
نانومت��ری ازون است که با سرعت تنفس و وضعیت محیطی مقدار هوای ورودی
را کنترل میکند.
گفتنی است مهندس کوروش رضایی دادخواه ،متولد تیرماه  1370و از نیروهای
جوان ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس است که مقام دوم مسابقات اختراعات سال
 2008جهان به میزبانی کنسرسیوم فناوریهای نوین سازمان ملل متحد را نیز از
آن خود کرده و در سال  2020توانسته در میان  10مهندس برتر مسابقات اختراع
سوئیس قرار گیرد .رضایی دانش آموختهی کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه
تهران است که سپس در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس مشغول فعالیت شده است.

جلسات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برخط شد
مدی��ر رواب��ط عمومی و امور بین الملل ش��رکت
نف��ت ستاره خلیج فارس از برخط ش��دن جلسات
روزانه مدیران این پاالیشگاه خبر داد و گفت :تمام
تمهیدات در راستای حفظ سالمت حافظان امنیت
سبد سوخت کشور در مقابل ویروس کرونا اندیشیده
شده است.
نرگس صداقت در تشریح این خبر بیان داش��ت:
یا تدبیر مدیرعامل شرکت ،جلسات روزانه مدیران
پاالیشگ��اه ستاره خلیج فارس به صورت برخط و با
هدف پرهیز حداکثری از حضور در فضایی مشترک
برگزار میشود چرا که ابتالی هر کدام از مدیران به
معنای ایجاد خطر ب��رای بخش عظیمی از پرسنل
پاالیشگاه است.
وی افزود :این تصمیم با هدف حفظ سرسختانهتر
سالم��ت پرسنل و در راست��ای اعمال سیاستهای
صیانتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از شیوع ویروس
کرونا و بر پایه استفاده از فناوریهای نوین و امن در
بستر اینترنت داخلی شرکت اتخاذ شده است.
مدیر روبط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت
ست��اره خلیج فارس از حفظ استم��رار ایمن تولید
ضم��ن رعایت اصول بهداش��تی خب��ر داد و گفت:

پرسن��ل پاالیشگاه ست��اره خلیج ف��ارس به عنوان
حافظان امنیت سبد سوخت کشور در هر شرایطی
رسال��ت خود را به انجام خواهند رساند و امیدواریم
دع��ای خیر مردم ش��ریف ایران هم��واره بدرقه راه
ایشان باشد.

گفتنی است پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تاکنون
با اقدام��ات ابداعی ،بکارگیری تجهی��زات و اجرای
روشهای نوین صیانتی در حوزه بهداش��ت یکی از
موفقتری��ن مراکز صنعتی کش��ور در پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا بوده است.

ب��ه دنبال عدم توافق کشوره��ای تولیدکننده نفت اوپ��ک و اوپک پالس برسر
کاهش سقف تولید نفت و عدم پایبندی شرکتهای تولید کننده بر سهمیههای
تعیین شده و اصرار بر افزایش تولید ،نرخ جهانی نفت خام نزولی شد و در اتفاقی
دیگر ش��یوع ویروس کرونا در سراسر جهان باعث کاهش فعالیت سیستم حمل و
نق��ل سبک ،هوایی و تا حدودی سنگین گردی��د و متعاقب آن تقاضا برای بنزین
و سوختهای هوایی کاهش یافت به طوری که ش��رکتهای پاالیش نفت ازجمله
شرکت پاالیش نفت اصفهان مجبور به کاهش ظرفیت تولید در بازههایی از زمان

شدند .همچنین کاهش تقاضای فرآوردههای سبک باعث برهم خوردن تعادل قیمت
بین فرآوردههای مختلف گردید .در این مقطع قیمت جهانی بنزین و سوختهای
هوایی به حدود قیمت نفت خام و در بعضی بازهها ،به زیر قیمت نفت خام رسید.
با این وجود خوشبختانه حاشیه سود گازوئیل و نفت کوره که بالغ بر  40درصد از
فرآوردههای تولیدی شرکت را تشکیل میدهند به نوعی منجر به جبران افت قیمت
سایر فرآوردهها شد .ازسوی دیگر افزایش نرخ تسعیر دالر در این مقطع تأثیر مثبتی
بر سود شرکت داشته است.
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«شپنا» تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر این شرکت را اعالم کرد

برگزاری  30نشست ستاد مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کووید  1۹در پاالیشگاه بندرعباس

اخبارپاالیش

در راستای اقدامات مراقبی و جلوگیری از شیوع ویروس کووید  ،19ستاد مبارزه
و پیشگیری از شیوع ویروس کووید  19در پاالیشگاه نفت بندرعباس راه اندازی و
اقدامات الزم در این ستاد برنامهریزی میشود.
در این ستاد که با حضور مدیران ارش��د شرکت بصورت هفتگی برگزار میشود،
به منظ��ور عملکرد مناسب در اج��رای برنامههای کنترل��ی و مراقبتی ،بر اساس

دستورالعملها و بخشنامههای بهداری و بهداش��ت صنعت نفت و وزارت بهداشت
و درمان کشور تصمیمهای الزم برای پیشگیری و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا
گرفته میشود.
مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس گفت :از نیمه نخست اسفند سال
 98تاکنون در حدود  30نشست ستاد مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کووید
 19در پاالیشگاه نفت بندرعباس با حضور مدیران شرکت و نمایندگان بهداشت و
درمان صنعت نفت در هرمزگان برگزار شده و  28مصوبه اجرایی در راستای اقدامات
مراقبتی مناسب برای حفظ سالمت کارکنان و همچنین جلوگیری از خلل در تولید
در این ستاد اتخاذ شد.
مهندس هاشم نامور افزود :راهکارها و مصوبههای اجرایی ستاد مبارزه و پیشگیری
بر اساس گزارشهای میدانی از سطح پاالیشگاه و آخرین بخشنامههای بهداشتی
در سه محور مدیریتی ،بهداش��تی و همچنین آم��وزش و آگاهسازی اتخاذ و صادر
میشوند.
وی تصریح کرد :از ابتدای شیوع کرونا در کشور ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس
نی��ز با حساسیت الزم موضوع را رصد کرده و با همه ت��وان اقدامات الزم از جمله
برنامهری��زی تولی��د ،تمهدیدات بهداش��تی الزم برای حفظ سالم��ت کارکنان و
خانوادههای ایشان را در پاالیشگاه انجام داده است.

انتخاب و معرفی کارگر نمونه بخش صنعت هرمزگان از پاالیشگاه بندرعباس
«آرش مظلومی» از کارکنان شرکت پاالیش نفت
بندرعباس به عنوان کارگر نمونه استان هرمزگان در
بخش صنعت معرفی شد .در سی و یکمین جشنواره
امتن��ان از کارگران ،گروههای کار و واحدهای نمونه
هرمزگان که با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت
فاصله اجتماعی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد
از کارگران و واحدهای تولیدی نمونه استان تجلیل
شد.
در ای��ن جشنواره و در بخش صنعت از آقای آرش
مظلومی به عنوان کارگر نمونه بخش صنعت استان
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هرمزگان در راستای طراحی خالقانه سبد حمل نفر
ب��رای فعالیت در فضای محصور تقدیر ش��د .حذف
داربستبن��دی در درون ظروف صنعت��ی ،افزایش
ایمنی ،کاهش خطرهای ناشی از فعالیت در فضاهای
محصور و همچنین کاهش زمان و هزینهها در هنگام
اج��رای تعمیرات بر روی ظ��روف صنعتی از جمله
راکتورها در واحدهای پاالیشی و صرفه جویی ارزی
و ریالی از اه��داف و دستاوردهای طراحی این سبد
عنوان ش��ده است .ارائه شیوههای نوین کار ،ابتکار و
نوآوری ،رعایت ش��ئون اسالمی ،رعایت ضوابط کار،

بهرهوری ،پشتکار و جدیت در کار ،مشارکت مؤثر در
فعالیتهای گروهی و داشتن روحیه کار جمعی و به
کارگیری خالقیت و شیوههای مؤثر در کار از جمله
شاخصههای مهم انتخاب کارگران نمونه استان بود.
تشویق کارگران تالش��گر در جهت ترویج هر چه
بیشتر ارزشه��ای اسالمی و اخالقی و انضباطی در
محیط کار ،ش��ناسایی کارگ��ران مبتکر و خالق به
منظور کاهش وابستگی ،تسریع در استقالل اقتصادی
و قدردان��ی از زحمات و تالشهای آن��ان از اهداف
جشنواره کارگران نمونه استان هرمزگان است.

موفقیت پاالیشگاه نفت بندرعباس در كسب تندیس نقرهای مدیریت انرژی ایران

بر اساس این گ��زارش دراین دوره از جایزه ملی
مدیری��ت انرژی  17ش��رکت ،نه��اد و سازمان به
مرحله نهایی راه یافتند و در  28عنوان مختلف در
حوزههای تعیین شده در الگوی ارزیابی با یکدیگر
به رقابت پرداختند.
ش��رکت پاالیش نفت بندرعب��اس در این دوره
در بخش صنایع انرژی بر که ش��امل صنایع دارای
استاندار ملی معیار مص��رف انرژی هستند حضور
یاف��ت که در این بخش ،ش��رکتها و سازمانها بر
اساس عملکرد ان��رژی در سال مورد بررسی ،روند
پیشرفت عملکرد انرژی نسبت به سال گذش��ته و
وضعیت سیستم مدیریت انرژی ارزیابی میشوند.
در راستای انج��ام فرآیند ارزیابی ،بازدید و ارزیابی
میدانی از ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس توسط
تیم ارزیاب معرفی ش��ده از طرف سازمان مدیریت
صنعتی ایران بصورت فشرده و به مدت سه روز در
آبان سال  98به انجام رسید.
در ش��رکت پاالی��ش نفت بندرعب��اس سیستم
مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد  ISO 50001از
سال  1390استقرار یافته و کلیه برنامهها و اقدامات
مرتبط با بهینهس��ازی مصرف انرژی بر مبنای این
استان��دارد طرحری��زی و اجرا میش��ود .از جمله
اقدامات انجام ش��ده به منظور اج��رای استاندارد
مدیری��ت ان��رژی در پاالیشگاه نف��ت بندرعباس
میت��وان به انتص��اب مدیر انرژی ،ایج��اد ساختار
جدید انرژی در چارت سازمانی ،تهیه ش��ناسنامه
ان��رژی فرآیندهای تولی��د و فرآیندهای مرتبط با
مدیریت انرژی و نیز تهیه فرمها ،دستورالعملها و
روشهای اجرایی مورد نیاز برای اجرای چهار مرحله

اصلی استاندارد بین المللی شامل طرحریزی ،اجرا،
بررسی و اقدام اشاره کرد.
گفتنی است شرکت پاالیش نفت بندرعباس در
سالهای  94و  95نیز در دورههای اول و دوم جایزه
ملی مدیریت انرژی در زیرگروه پاالیشگاههای نفت
حضور داش��ت که در هر دو دوره موفق به دریافت
تندیس برنزی در حوزه صرفهجویی و بهینهسازی
مصرف انرژی شد.
جای��زه مل��ی مدیریت ان��رژی ایران ب��ر اساس
همک��اری سازم��ان مدیریت صنعتی ،با ش��رکت
بهینهس��ازی مصرف سوخت ،سازم��ان انرژیهای
تجدیدپذیر و به��رهوری انرژی ایران ،ستاد توسعه
فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و سازمان مل��ی استاندارد ایران طراحی
و اج��را گردیده است .رتبهه��ای اول تا سوم در هر
بخش بر اساس حد نصاب امتیازات به دست آمده،
موفق به اخذ تندیس گردیده و دیگر رتبهها نشان
دریافت میکنند.
ترویج استانداردهای مدیریت انرژی و معیارهای
مص��رف بهینه انرژی و توسعه فرهنگ دستیابی به
اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم مدیریت انرژی
از جمله اهداف جایزه ملی مدیریت انرژی است.
شرکت پاالیش نفت بندرعباس به عنوان سومین
پاالیشگاه نفت کشور به لح��اظ ظرفیت پاالیشی،
روزان��ه ظرفی��ت پاالی��ش  350ه��زار بشکه نفت
خ��ام و میعانات گ��ازی ،در راستای تأمین انرژی و
فرآوردههای نفتی کشور ،از قبیل بنزین ،گازوئیل،
گاز مایع ،سوخ��ت جت ،نفتکوره و نفت سفید را
دارد.
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شرکت پاالیش نفت بندرعباس تندیس نقرهای
دو ستاره پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
ایران را کسب کرد .با پایان یافتن ارزیابی پنجمین
دوره جای��زه مل��ی مدیریت ان��رژی در سال  98و
بررسی نهایی و جمع بندی امتیازها و نتایج کسب
ش��ده ،ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در بخش
صنایع انرژی بر موفق به کسب تندیس نقرهای دو
ستاره شد.
بر اس��اس این گزارش مراسم اختتامیه این دوره
از جایزه با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور
رعایت دستورالعملهای بهداش��تی ستاد مقابله با
کرونا و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند ،به
صورت مجازی و از طری��ق ویدئو کنفرانس برگزار
گردید.
پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در چهار
بخش صنایع دارای استان��دارد ملی معیار مصرف
انرژی (شامل صنایع انرژی بر) ،صنایع تولید کننده
تجهیزات مصرفکننده انرژی ،ساختمانهای اداری
ب��زرگ و همچنین پروژهه��ای صرفهجویی انرژی
برگزار شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت:
ای��ن جایزه بر اس��اس ارزیابیهای صورت گرفته از
س��وی سازم��ان مدیریت صنعتی ای��ران به عنوان
متولی برگ��زاری جایزه ملی مدیریت انرژی کشور،
با توجه به نگرش ،ساختار ،فرآیند و دستاوردهای
حاصل از عملکرد الگوی مدیریت مصرف انرژی به
شرکت پاالیش نفت بندرعباس اهداء گردید.
مهندس نامور با بیان اینکه ش��رکت پاالیش نفت
بندرعباس در این دوره نسبت به تجربههای حضور
پیشین خ��ود در دورهه��ای اول و دوم جایزه ،رتبه
باالتری را کسب ک��رده است افزود :موفقیت کسب
ش��ده حاصل اقدامات و تالشهای صورت گرفته در
بخش مدیریت انرژی و مشارکت کلیه پرسنل در این
راستا میباشد که در چارچوب استفاده از مدلهای
ساختاری مدیریت انرژی و استانداردهای بینالمللی
مانن��د  ،ISO 50001رعای��ت استان��دارد ملی معیار
مصرف ان��رژی  ،ISIRI 13369توجه به سیاستهای
کل��ی اقتصاد مقاومت��ی و اصالح الگ��وی مصرف و
همچنین قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در شرکت
پاالیش نفت بندرعباس حاصل گردیده است.
وی اجرای طرحهای بهبود و بهینهسازی فرآیند
پاالیش نفت خام و میعانات گازی ،افزایش کیفیت
و کمیت فرآوردههای تولیدی ،بهینهسازی مصرف
انرژی ،کاهش مصرف سوخت همراه با کاهش میزان
انتشار آالیندهها در محیط زیست و کاهش ضایعات
را از جمله مهمترین اقدامات شرکت پاالیش نفت
بندرعباس ب��ا تأثیر مستقیم یا غی��ر مستقیم در
بهینهسازی مصرف انرژی ،عنوان کرد.

تدوین دستورالعمل مقابله با بیماریهای واگیردار در شرکت پاالیش نفت بندرعباس
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دستورالعم��ل مقابله با ش��رایط اضطراری ناش��ی از بیماریه��ای واگیردار در
ش��رکت پاالی��ش نفت بندرعب��اس تدوین میش��ود .با توجه به ش��یوع ویروس
کووی��د  19در چند م��اه اخیر در کشور و مشکالت ناش��ی از این بیماری و لزوم
توجه به بهداش��ت و سالمت کارکن��ان در بحرانهای مشابه ،دستورالعمل مقابله
با شرایط اضطراری ناشی از بیماریهای واگیردار در شرکت پاالیش نفت بندرعباس
تدوین میشود.
مدیر برنامهریزی ،سیستمها و روشهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس هدف
از تهیه این دستورالعمل را ایجاد آمادگی و تعریف اقدامات الزم در زمان ش��یوع
بیماریهای واگیردار در ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان کرد و گفت :این
دستورالعمل جهت کلیه کارکنان شاغل در شرکت پاالیش نفت بندرعباس قابل
اجرا است.
مهندس فضلی افزود :تدوین دستورالعمل شرایط اضطراری مقابله با بیماریهای
واگیردار با توجه به تاثیراتی که میتواند در کلیه فرآیندها ،رویکردها و فعالیتهای
درون و برون سازمانی از جمله امر مهم تولید داشته باشد ،برحسب استراتژیها و
خط مشی شرکت پاالیش نفت بندرعباس برای آگاهی بیش از پیش ذینفعان و
برنامهریزیهای الزم برای پیشگیری و مقابله و همچنین تنظیم فرآیندها در مواقع
شیوع چنین بیماریهایی یک الزام است.
وی بی��ان داش��ت :در این دستورالعم��ل تشکیل کمیتهه��ای تصمیمگیری،
توجه به رسالت اصلی ش��رکت در امر تولید ،تأمی��ن سالمت کارکنان ،آموزش و

اطالعرسانیهای بهداشتی ،برنامهریزی در خصوص اقدامات و زیرساختهای الزم
بهداش��تی ،مراقبتی و کنترلی الزم ،پیگیری و برنامهری��زی برای اجرای طرحها،
برنامههای تعمیراتی و ایجاد شرایط پایدار واحدهای عملیاتی از جمله مهمترین
محورهای در نظر گرفته شده است.
مدیر برنامهریزی ،سیستمها و روشهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت:
ای��ن دستورالعمل پس از نهاییسازی از سوی ادارههای مربوطه و موافقت و تأیید
مدیریت و تصویب در هیئت مدیره شرکت ،قابلیت اجرایی دارد.

بازدید استاندار فارس از پروژههای کیفیسازی محصوالت پاالیشگاه شیراز
طرح توسعه پاالیشگاه شیراز با هدف کیفیسازی محصولهای این شرکت از سال 1396
شروع شده است .در این طرح بنزین و فرآوردههای میان تقطیری به استاندارد یورو  5ارتقاء
مییابد .این طرح شامل واحدهای گوگردزدایی و ایزومریزاسیون نفتای سبک به ظرفیت 6
هزار بشکه در روز و واحدهای گوگردزدایی نفت گاز و نفت سفید همراه با واحدهای جانبی
فرآیندی و سرویسهای جانبی به ظرفیت  26هزار بشکه در روز است.

برگزاری مجمع عمومی شرکت پاالیش نفت شیراز
با توجه به واگذاری  20درصد سهام شرکت ملی پاالیش و پخش فرآودههای نفتی
ای��ران به موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ،از کارافتادگی و پس انداز کارکنان
بانکهای ملی و ادغام شده ،جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت،
با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت مدیره در تاریخ  99/2/15در سالن کنفرانس
ش��رکت پاالیش نفت شیراز تشکیل گردید و بر اساس تصمیمات مجمع ،اعضای
هیأت مدیره جدید به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند:
 -1شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان (سهامی عام)
 -2شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
 -3شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام)
 -4شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
 -5موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه ،از کارافتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای
ملی و ادغام شده (موسسه)
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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تمدید گواهینامهواستانداردهایبینالمللیشرکتپاالیشنفتبندرعباس

بررس��ی مستن��دات سیستم و بررس��ی عملکرد و
ش��اخصهای سیستم در طی دوره عملکردی اجرا
شده است.
مدی��ر برنامهری��زی و سیستمه��ا و روشه��ای
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس هم گفت :در این
ارزیاب��ی مراقبتی ،فرآیندها و رویکردهای مدیریت
استراتژی��ک ،HSE ،مدیریت انرژی ،سفارش��ات و
خرید ک��اال ،مدیریت بازاریاب��ی و فروش ،پژوهش
و فن��اوری ،برنامهریزی تولی��د ،برنامهریزی نیروی
انسان��ی ،عملی��ات پاالیش ،مدیری��ت نگهداری و
تعمی��رات ،مرکز طب صنعتی در پاالیشگاه و مرکز
خدم��ات بهداش��ت و درمان در ش��رکت مروارید،
آم��وزش و تجهیز نیروی انسانی ،عملیات دریایی و
اسکله نفتی فوالد ،مدیریت دانش و نظام پیشنهادها،
مدیریت اسناد و کنت��رل مدارک ،مدیریت مالی و
سرمایهگذاری ،فرآیند پروژهها و طرحها ،بازرسی و
حفاظت فنی ،اقدامات بهبود ،اصالحی و پیشگیرانه
با حضور ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس فضلی افزود :بر اساس گزارش ارزیابان،
بازنگری چارت سازمانی ،خط مشی سیستم مدیریت
یکپارچه ،نقشه استراتژی��ک و ارزشهای سازمانی
شرکت ،انجام موفقیتآمیز پروژه «مدیریت گازهای
مشعل» ،ممیزی داخلی و ش��ناسایی  224فرصت
بهبود و اقدامات صورت گرفته و ارتقای ش��اخص
رضایتمندی کارکنان از جمله نقاط قوت در شرکت
پاالیش نفت بندرعباس است.
وی بیان داشت :همچنین کسب گواهینامه بنیاد
جهان��ی انرژی ( )Energy Globeاز کشور فنالند به
عنوان تنها شرکت ایرانی ،کسب رتبه دوم صادرات
و رتبه سوم فروش (ش��رکت پیشرو) در بین 500
شرکت برتر کشور ،دریافت جایزه اهتمام سه ستاره

در سومی��ن جایزه مسئولی��ت اجتماعی و توسعه
پای��دار بنگاهه��ای اقتصادی و عملکرد ارزش��مند
پاالیشگ��اه در است��ان و کشور ،کس��ب گواهینامه
انطباق با معیار مصرف ان��رژی مطابق با استاندارد
 13369 ISOبرای ششمین سال متوالی و حضور
در پنجمی��ن دوره جایزه مدیریت ان��رژی ایران از
دیگر نقاط قوت در راستای اقدامات ارزش��مند در
این شرکت است.
مد ی��ر برنامهری��زی و سیستمه��ا و روشهای
ش��رکت پاالیش نفت بند رعباس تصریح کرد  :د ر
این ارزیابی ب��ر فرصتهای 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 میتوان 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
ریزیهای الزم برای ط��رح توسعه و کیفیسازی
نف��ت ک��وره تولی��د ی پاالیشگ��اه ،موفقیتهای
روزافزون د ر مد یریت انرژی و جایگاه این شرکت
د ر بی��ن صنای��ع نفت��ی و پاالیشگاهه��ا ،اقد امات
زیست محیط��ی ،خد مات ارزش��مند د ر راستای
تحقق مسئولیتهای اجتماعی ،بهبود رویکرد های
فرآیند ی و فرهنگس��ازی د ر راستای روشهای
تحقق الزامات استاند ارد ه��ا ،تعامل با پیمانکاران
و ذینفعان اشاره کرد  .شرکت خدمات بینالمللی
ارزیابی ،تحلیل و پیشبرد گواه دارای مدرک تائید
صالحیت انجمن بینالمللی( ،)IAFتائید صالحیت
انگلست��ان ،همچنین مرکز مل��ی تائید صالحیت
ایران( )NACIاست.
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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ب��ا اجرای ممیزی مراقبتی سال  98سیستمهای
مدیری��ت یکپارچ��ه ( )IMSمستقر در ش��رکت،
ب��ه منظ��ور اطمین��ان از اثربخش��ی و انطب��اق با
استانداردهای روز دنیا ،گواهینامه و استانداردهای
بینالمللی این شرکت تمدید شد.
ب��ر اس��اس این گ��زارش ،این ممی��زی به مدت
سه روز و با حضور کارش��ناسان و ارزیابان ش��رکت
خدمات بینالمللی ارزیابی ،تحلیل و پیشبرد گواه
و با ممیزی از واحدهای عملیاتی و ستادی شرکت
پاالیش نفت بندرعباس برگزار شد.
گفتنی است ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس از
جمله شرکتهای پیشرو در زمینه استقرار ،توسعه
و به روزآوری نظامهای مدیریتی به ش��مار میرود
و دارای گواهینام��ه بینالملل��ی مدیریت یکپارچه
( )IMSشامل شامل ISO 9001:2015 :در مدیریت
کیفی��ت ISO 14001:2015 ،در مدیری��ت زیست
محیط��ی ISO 45001:2018 ،در مدیری��ت ایمنی
و سالم��ت ش��غلی ISO 29001:2010 ،مدیری��ت
کیفی��ت در صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمیISO ،
 50001:2011در مدیری��ت انرژی HSE-MS ،در
مدیریت ایمنی ،بهداش��ت و محی��ط زیستISO ،
 26000:2010در ح��وزه مسئولیت اجتماعیISO ،
 29990:2010در ارائهدهندگان خدمات آموزش��ی،
 ISO10004در رضای��ت مشت��ری ISO 17025 ،در
مدیری��ت کیفیت آزمایشگاه��ی و  ISO 27001در
مدیریت امنیت اطالعات است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت:
در جریان این ممیزی با بررسی مستندات و سوابق
 IMSواحدهای عملیات��ی و ستادی میزان انطباق
عملکرد شرکت با الزامات استانداردها مورد ارزیابی
ق��رار گرفت که با مشاهده روند بهبود در فرآیندها
و فعالیتهای این ش��رکت ،اعتب��ار گواهینامههای
سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSبا موفقیت تمدید
شد.
مهندس هاش��م نامور افزود :پیادهسازی و حفظ
استاندارده��ا موج��ب ایج��اد استم��رار در بهبود
فرآینده��ا ،کاهش دوباره ک��اری و تولید محصول
مطابق با استاندارهای روز دنیا میشود.
وی با اش��اره به اینکه گواهینامههای بینالمللی
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در راستای ارتقاء
سط��ح کم��ی و کیفی تولی��دات و پیگیری تحقق
برنامههای استراتژیک ش��رکت صادر ش��ده است
تصری��ح کرد :با تالش ش��بانهروزی کارکنان ،نظام
مدیری��ت یکپارچه در فرهنگ کاری این ش��رکت
نهادینه شده است.
بر اساس این گزارش ،این ممیزی با هدف تصدیق
اج��را و اثربخشی سیستم مدیری��ت ،تأیید اجرای
کام��ل تمام��ی نیازمندیهای ص��دور گواهینامه،
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اقدامات پیشگیرانه شرکت پاالیش نفت بندرعباس در مقابله با ویروس کووید 1۹
ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس
برنامههای پیشگیرانه و کنترلی خود
در مقابله با وی��روس کرونا را در سه
محور اقدامهای مدیریتی ،بهداشتی و
همچنین آموزشی و آگاه سازی برنامه
ریزی کرده است.
این شرکت به عنوان یکی از ارکان
مهم و حیاتی کشور در زمینه تولید
سوخت ،ان��رژی و فرآوردههای نفتی،
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس
کووید  19و سالمت کارکنان نسبت
به اجرای برنامههای مراقبتی و کنترلی
الزم در پاالیشگاه اقدام کرده است.
مدی��ر بهداش��ت ،ایمن��ی ،محیط
زیس��ت و پدافند غیر عامل ش��رکت
پاالی��ش نفت بندرعب��اس گفت :به
منظ��ور عملکرد مؤث��ر و به موقع در
اج��رای برنامههای کنترلی ،همزمان
با شیوع بیماری کووید  19در سطح
کش��ور ،ستاد پیگی��ری و پیشگیری
از سرای��ت وی��روس کووی��د  19در
پاالیشگاه نفت بندرعباس راهاندازی و
تصمیمات الزم برای اجرای اقدامات
مراقبتی مناسب برای حفظ سالمت
کارکنان و همچنین جلوگیری از خلل
در تولید در این کمیته اتخاذ شد.
مهندی محسن قضاوتی افزود :در
این ستاد که مدیران ارشد و روسای
ش��رکت حض��ور دارن��د ،ب��ر اساس
دستورالعملها و بخشنامههای وزارت
بهداش��ت و درمان کش��ور و سازمان
به��داری و بهداش��ت صنعت نفت و
همچنین رص��د گزارشهای میدانی
از سطح پاالیشگاه تدابیر الزم در سه
محور مدیریتی ،بهداشتی و برنامههای
آموزشی و آگاه سازی اقدام میشود.
وی بیان داش��ت :تولید آب ژاول با
توجه به ظرفیتهای پاالیشگاهی برای
ضدعفونی اماک��ن و ساختمانها در
پاالیشگاه و شهرک مسکونی مروارید،
اجرای ط��رح فاصلهگذاری اجتماعی
و کاه��ش تردده��ا در پاالیشگ��اه با
تعطیلی کارکنان روزک��ار و استفاده
حداقل��ی از نیروه��ا در بخشه��ای
حساس و ض��روری ،تعیین کارکنان
دارای بیم��اری زمین��های بر اساس
معاین��ات دورهای و اعطای مرخصی
به آنان ،تعطیلی جلسات ،کالسهای
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99

آموزشی ،سمینارها ،برگزاری جلسات
اضطراری با سازمانها ،ادارات و نهادها
به صورت ویدئ��و کنفرانس ،استقرار
کانکس بهداری قبل از گیت ورودی
برای ارجاع موارد مشکوک و اطمینان
از سالمت کارکن��ان ،راهاندازی واحد
تریاژ برای معاینه اولیه موارد مشکوک
به ویروس کرونا در درمانگاه شهرک
مرواری��د ،خری��د و توزی��ع ماسک،
دستک��ش و مای��ع ضدعفونی دست
در بی��ن کارکنان ،سرکش��ی روسا از
واحدهای پاالیشگاه در ایام تعطیالت
بمنظور آگاهسازی و پیگیری اقدامات
پیشگیرانه از جمله تصمیمهای گرفته
ش��ده در ح��وزه اقدام��ات مدیریتی
است.
مدی��ر بهداش��ت ،ایمن��ی ،محیط
زیس��ت و پدافند غیرعامل ش��رکت
پاالیش نفت بندرعباس گفت :کنترل
و بررسی ت��ردد نف��رات و گروههای
پر خط��ر مانند رانندگ��ان حمل بار
و میهمانان ،توزی��ع لوازم پیشگیری
(ماس��ک و دستکش) ب��ه میهمانان
پاالیشگ��اه در ورودی حراس��ت،
استفاده از سیستم تهویه مناسب در
آشپزخانه ،رستورانها و سرویسهای
بهداشتی و نظارت بر نحوه فرآوری و
طبخ م��واد غذایی ،بازدیدهای منظم
از مح��ل آبدارخانهه��ا و رستورانها،
کنترل دم��ای بدن همه کارکنان در
۳۰
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اول هر ش��یفت کاری قب��ل از ورود
به پاالیشگاه ب��ه وسیله دستگاههای
ترم��و اسکن و تبسن��ج دیجیتال با
همکاری واحده��ای بهداری HSE،و
حراست ،ضدعفونی مستمر و منظم
سرویسهای حم��ل و نقل عمومی،
ساختمانه��ای اداری و کارگاههای
پاالیشگاه و اماکن عمومی ش��هرک
مرواری��د ،معاینه روزانه افراد مشغول
به کار در اماکن تهی��ه و توزیع مواد
غذایی در ش��هرک مروارید ،تعطیلی
اماکن عمومی ش��امل باش��گاههای
ش��هرک مروارید ،سالنهای ورزشی
و سال��ن سینم��ا و جم��ع آوری و
پاکسازی سطله��ای زباله در سطح
پاالیشگاه و شهرک مروارید با رعایت
کام��ل نکات بهداش��تی نیز از جمله
اقدام��ات بهداش��تی اجرا ش��ده در
راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری
کووید  19در ش��رکت پاالیش نفت
بندرعباس است.
مهن��دس قضاوت��ی برگ��زاری
کالسه��ای آموزش��ی ب��رای گروه
آبدارچیها در خصوص نحوه صحیح
گندزدای��ی ظ��روف ،کالسه��ای
آموزش��ی ب��رای گ��روه تنظیفات و
فض��ای سب��ز در خص��وص نح��وه
صحیح گندزدایی سط��وح ،آموزش
چهره به چهره نف��رات آبدارخانهها و
رستورانها در خصوص دقت بیشتر

برای رعایت نکات بهداشتی ،برگزاری
کالسه��ای آموزش��ی در خصوص
پیشگیری از ابت��ال به بیماری کووید
 19در واحدهای عملیاتی و شهرک
مروارید برای کارکن��ان و خانوادهها،
اطالعرسان��ی پیامهای آموزش��ی و
بهداش��تی از طریق نصب بنر ،تابلو،
پمفل��ت و سیست��م الکترونیکی و ...
در پاالیشگ��اه و ش��هرک مروارید و
نص��ب دستورالعمل شستوش��وی
صحیح دسته��ا در محل سرو غذا،
آبدارخانهها و سرویسهای بهداشتی
را از دیگ��ر اقدامات ش��رکت پاالیش
نفت بندرعباس در حوزه آموزش��ی و
آگاهسازی در پیشگی��ری از بیماری
کووید  19عنوان کرد.
وی ب��ا بیان اینکه حفظ و صیانت از
کارکنان یک راهبرد مه��م در دستور
کار ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس
اس��ت تصریح ک��رد :در کن��ار اجرای
تدابیر اندیشیده ش��ده ،مناسبترین
راه ب��رای جلوگیری از ش��یوع بیماری
کووی��د  19رعای��ت کامل بهداش��ت
فردی ،خود مراقبتی و همچنین توجه
به دستورالعملهای بهداشتی است و با
مجموعاقداماتاجراشدهتالشمیشود
تا محیطی امن برای سالمت کارکنان
فراهم گردد و در کنار آن تولید و تأمین
نیاز جامعه به انرژی و فرآوردههای نفتی
به درستی انجام شود.

خط تولید آب ژوال در پاالیشگاه تهران راهاندازی شد
مدیرعام��ل وق��ت پاالیشگاه ته��ران از راهاندازی
خ��ط تولید آب ژوال (محلول ضد عفونی کننده) با
ظرفیت تولید روزانه چهارهزار لیتر در این پاالیشگاه
خبر داد.
لطف اهلل هنگی در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت:
پاالیشگ��اه تهران در راست��ای مسئولیت اجتماعی
خ��ود در کنار تولید فرآوردهه��ای نفتی و سوخت
کشور با تولید مواد ضدعفونی کننده به کمک دیگر
جهادگران این روزها شتافت.
وی با اشاره به اینکه محلول تولید شده (آب ژوال)
به هنگام استفاده تا  50برابر آب مخلوط و استفاده
میشود ،افزود :با اجرای این طرح ،پاالیشگاه تهران
به قابلیت تولی��د آب ژاول پنج درصد دست یافته
است .هنگی با بی��ان اینکه به اینکه رعایت الزامات
زیس��ت محیطی و احترام به حقوق مردم منطقه از
مهمترین اهداف مورد توجه مدیران شرکت پاالیش
نفت تهران است ،ابراز کرد :پاالیشگاه تهران آمادگی
دارد ت��ا در تأمین نی��از سازمانها و ش��رکتهای
همجوار به ماده ضدعفونی کننده آب ژاول مشارکت
داشته باشد.
ای��ن مسئول ادام��ه داد :این ش��رکت با توجه به

ش��یوع ویروس کرونا در سط��ح کشور و مخاطرات
ناش��ی از احتم��ال سرای��ت ویروس بی��ن پرسنل،
اجرای برنامههای بهداشتی ،نظیر ضدعفونی کردن
منظم کلیه ساختمان ،دفاتر کاری ،مسیرهای تردد
و خودروه��ای داخلی را با جدی��ت و نظارت دنبال
میکند و به همین منظور جهت تأمین پایدار ماده

ضدعفونی کننده با کیفیت ،فرایند تولید آب ژاول
طراحی و پیادهسازی شده است.
شرکت پاالیش نفت تهران ظرفیت پاالیش 235
ه��زار بشکه در روز دارد؛ این پاالیشگاه سال 1347
تأسیس شده و اینک مشتمل بر  2پاالیشگاه جنوبی
و شمالی است.

ب��ه منظور حف��ظ آمادگی و ارتقاء ت��وان مقابله با
بحران ،رزمایش آتشسوزی در کوره واحد هیدروژن
در پاالیشگاه نفت بندرعباس برگزار شد .این رزمایش
به منظور شناخت نقاط آسیبپذیر و پیامدهای ناشی
از آتشسوزی و ارتقاء سطح آمادگی نفرات با حضور
تیمهای امداد و نجات و عملیاتی پاالیشگاه بندرعباس
اجرا شد .مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس
گفت:پیشگیریازگسترشوتوسعهحریق،جلوگیری
از آسیب به دستگاه و نف��رات واحد ،افزایش توانایی

نفرات برای واکنش سری��ع و اقدام مناسب در زمان
حادثه ،بررسی توانای��ی و عملکرد تیم آتش نشانی،
اطمینان از آم��اده به کار بودن وسایل و تجهیزات و
ارزیابی دستورالعملهای  H.S.Eو تیمهای کاری از
مهمترین اهداف برگزاری این رزمایش بود.
مهن��دس نام��ور ب��ا اش��اره ب��ه این مطل��ب که
دستورالعملهای اجرای اقدامات الزم در هنگام حادثه
برای هر واحد تعیین شده است افزود :دراین رزمایش
سرویس خارج کردن تجهیزات و دستگاههای حادثه

دیده ،مسدود کردن مسیرها و قطع منابع مواد قابل
اشتعال ،حفظ و نگهداش��ت شرایط واحد به صورت
ایمن و اجرای دستورالعملهای شرایط اضطراری از
جمله اقدامات برنامهریزی شده برای تیم بهرهبرداری
بود.
وی تصریح کرد :سرعت در برقراری ارتباط صحیح،
حضور به موقع تیمهای آتش نشانی و امداد و نجات
در محل حادثه ،نجات مصدوم ،تخلیه محوطه ،کنترل
و اطف��اء حریق و انجام اقدامات اولی��ه الزم از سوی
همکاران اورژانس و انتقال مصدوم از دیگر برنامههای
تعیین شده در این رزمایش بود.
بر اساس این گزارش در این رزمایش طبق سناریو
از پیش تعیین شده هنگام آچار کشی تاپ فلنج کوره
هیدروژن توسط نفر تعمیرات ،فلنج بر اثر نشتی گاز
هیدروژن دچار حریق شده و موجب مصدومیت نفر
تعمیرات میگردد که موضوع توسط نیروی عملیاتی
سریعاً به کنترل هیدروژن و کنترل واحد به کنترل
آتشنشانی و روسای عملیات نوبتکاری اطالعرسانی
میکند.
تیم آتشنشانی با حضور در محل و گرفتن گزارش
از مسئول واح��د اقدام به ایجادپرده آب در جنوب و
جن��وب غرب کوره کرده و پ��س از انجام کمکهای
اولیه نسبت به انتقال مصدوم از طریق بسکت چرثقیل
به محل امن اقدام میگردد.
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اخبارپاالیش

رزمایش مقابله با آتشسوزی در کوره واحد هیدروژن شرکت پاالیش نفت بندرعباس

روشهایبهینهدرسامانههایبخار
جمعآوری آب مقطر فشار باال

سامانه آب مقطر فشار باال چیست؟

ترجمهوتنظیم:
محسنکارگربیده،رئیسبهینهسازی
مرصف سوخت و انرژی ،رشکت
پاالیشنفتبندرعباس
سـامانههای آب مقطر فشـار باال در مقایسه با سامانههای

اتمسفری ،میتوانند حداقل  1۵تا  ۳۰درصد هزینه سوخت

واحدهـای عملیاتی را کاهش دهند .ایـن موضوع با توجه

به رشـد روزافزون قیمت سوختها و پیشبینی تداوم این

رشـد ،برای واحدهای مختلف اهمیت فراوانی دارد .سامانه
آب مقطر فشـار باال نه یک مجموعه تشریفاتی ،بلکه یک

نیاز ضروری برای افزایش راندمان سامانههای بخار قلمداد

میشـود .متاسفانه ،امکان اسـتفاده از سامانه بازیافت آب
مقطر فشـار باال در همه واحدهای بخار ،امکانپذیر نیست.

از ایـنرو ،برآورد اولیه مناسـب ،بازطراحی و دانش کاربری
کافی جهت اطمینان از طراحی بهینه یک سامانه آب مقطر

ضروری است.
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هرچه دما یا فشار
آب مقطر برگشتی به
دیگ بخار باالتر باشد
(با توجه به رابطه
مستقیم دما و فشار
در فاز بخار) ،انرژی
کمتری جهت افزایش
دمای آب مقطر تا
دمای اشباع بخار در
فشار عملیاتی دیگ
بخار ،مورد نیاز خواهد
بود .بیشترین راندمان
در یک سامانه
بازیافت آب مقطر
زمانی حاصل میگردد
که فشار کارکرد آن
تا حد ممکن به فشار
عملیاتی دیگ بخار
نزدیک باشد

سامانه آب مقطر فشار باال به طور پیوسته
در فش��ار باالت��ر از  psi 15عمل میکند و قسمت
برگشت آب مقطر ،به اتمسفر تخلیه نمیشود .فشار
سامانه آب مقطر از طریق متغیرهای پویای سامانه
یا به کمک یک حلقه فرآیند کنترلی ساختار یافته،
حفظ میش��ود .سامانههای آب مقط��ر متداول ،بر
مبنای فشار برگشتی ناشی از تغییر ابعاد مسیرهای
آب مقط��ر و با فرض صرفنظر ک��ردن از نشت بخار
زنده از تلههای بخار به مسیر آب مقطر ،کار میکنند.
این موارد به طور مستقل میتوانند باعث فشار زایی
در سامانه آب مقطر شوند .ویژگی اصلی یک سامانه
آب مقط��ر فش��ار باال آن است ک��ه در آن فشار آب
مقط��ر برگشتی به صورت مشخص روی یک مقدار
بهینه تنظیم میشود تا باالترین سطح کارایی فرآیند
حاصل شود.
ام���روزه ،چه���ار طبقه بند ی مختلف برای

د ارد :

س���امانه های آب مقط���ر واحد ه���ا وجود

 -1سامانهه��ای ثقلی (اتمسفری) که در آن فشار

خط آب مقطر در محدوده تعادل با فشار اتمسفر حفظ میشود.
-2سامانههای فشار پایین (فشار  1psiتا )15psi
 -3سامانههای فشار متوسط (فشار  16psiتا )99psi
 -4سامانههای فشار باال (فشار  100psiو بیشتر)
فن��اوری سامانه آب مقطر فشار باال چن��دان جدید نیست به گونهای که
مدارک مربوط به آن از سال  1941میالدی نیز در دسترس است .با وجود
اینک��ه این فناوری ممکن است قدیمی به نظ��ر برسد ،اما دلیل اصلی عدم
توجه به آن در سالیان گذشته قیمتهای نسبتاً پایین سوختها بوده است.
ب��ا افزایش قیمت سوختهای مختلف طی سالهای اخیر ،توجه ویژهای به
سامانههای مذک��ور به عنوان یک روش تاثیرگذار جهت کاهش هزینههای
عملیاتی واحدهای مختلف ،مبذول شده است.
چرا سامانه آب مقطر فشار باالمهم است؟

افزایش راندمان-کاهش هزینه انرژی مصرفی

بهترین دلیل برای استفاده از یک سامانه آب مقطرتحت فشار ،صرفهجویی
انرژی قابل توجه ناشی از آن است .آب مقطری که دچار آلودگیهای فرآیندی
نشده باشد ،الزم است جهت استفاده مجدد به دی
گ بخار برگردانده ش��ود .آب مقطر ،دارای محتوای انرژی محسوس قابل
توجهی بوده و چنانچه به فرآیند تولید بخار باز نگردد ،بخش عمدهای از این
محتوای انرژی محسوس به هدر خواهد رفت .به منظور اجتناب از هدررفتگی
مورد اشاره ،آب مقطر بازیافت شده باید تا دمای اشباع بخار در فشار عملیاتی
دیگ بخار گرم شود .به همین دلیل ،انرژی در ظرف هوازدا یا ظرف آب مقطر
فشار باال و همچنین در خود دیگ بخار ،به آن افزوده میشود.
هرچه دما یا فشار آب مقطر برگشتی به دیگ بخار باالتر باشد (با توجه به
رابطه مستقیم دما و فشار در فاز بخار) ،انرژی کمتری جهت افزایش دمای آب
مقطر تا دمای اشباع بخار در فشار عملیاتی دیگ بخار ،مورد نیاز خواهد بود.
بیشترین راندمان در یک سامانه بازیافت آب مقطر زمانی حاصل میگردد که
فشار کارکرد آن تا حد ممکن به فشار عملیاتی دیگ بخار نزدیک باشد.
در ی��ک سامانه بخار ایدهآل ،برای نمونه فشار بخار سامانه میتواند معادل
 150psiبوده و فشار خط آب مقطر برگشتی حدود  149psiباش��د ،اما سایر
مشخصههای سامانه نظیرابعاد لولهها و اتصاالت ،فواصل و اختالف بین تلههای
بخار و نیز اختالف ارتفاع ،بایستی در محاسبات مد نظر قرار گیرند .با در نظر
گرفتن این م��وارد ،اختالف فشار  30تا  45درصدی میان فشار خط بخار و
فشار خط آب مقطر میتواند مبنای کار قرار گیرد.
مقد ار صرفه جویی د ر چه محد ود ه ای است؟

مقایسه صرفهجویی در سامانه آب مقطرفشار باال با سامانه آب
مقطراستاندارد:

تلفات بخار تخلیهای 149235/84 :دالر
هزینه گرمایش آب مقطر از دمای  100درجه سانتیگراد تا دمای 116
درجه سانتیگراد (شرایط هوازدا):
 19618/56دالر
هزینه تأمین و گرمایش آب جبرانی تا ش��رایط اتمسفری20067/84 :
دالر
هزینه مواد شیمیایی الزم و اتالفات مربوطه 5000 :دالر
هزینه افزایش دمای نهایی آب مقطر 73382/4 :دالر
کل صرفهجویی برآورد شده 267304/64 :دالر
در شکل  1نمودار سادهای از تولید و توزیع بخار در یک واحد فرآیندی
ارائه شده است .برخی از مشخصات واحد مذکور به شرح ذیل است:
کاربری :تولید بخار فشار باال

شکل  -1نمونه یک واحد تولید و توزیع بخار در فرآیند

فشار بخار تزریقی به فرآیند (قبل از شیرکنترل)psi (13 bar(190 :
دمای تعادلی بخار384°F )196°C( :

فشار بخار درفرآیند (حداقل فشار بخارمصرفی))psi (10 bar 150 :
مقدار بخار مصرفی (حداقل))9000lbs/hr (4082 kg/hr :

شرایط کارکرد 24 :ساعت شبانه روز 7 ،روز هفته
روزهای کارکرد عادی دریکسال (با کسر توقفهای مربوط به تعمیرات
پیشگیرانه) 312 :روز
فشار خط آب مقطر :صفر (تخلیه به اتمسفر ،انتقال به دیگ بخار به کمک
تلمبه)
15.3$ :
هزینه بخار (به ازای هر
فشار عملیاتی دیگ بخار)bar 13( 190 :
شرایط فرآیند ی بخار د ر وضعیت فعلی

مصرف حداقل  9000پوند در ساعت بخار در فرآیند نشان داده
شده در شکل  ،1معادل تولید حدود  9000پوند در ساعت آب مقطر با دمای
( 384°Fدمای بخاراشباع در فشارمربوطه) است.
آب مقطر از طریق یک تلهبخار ،از فرآیند بخار خارج میشود .تلهبخار به
ظرف آب مقطر تخلیهای متصل است .وقتی آب مقطر با فشار معین ()150psi
از فرآیند تخلیه شده و از طریق تلهبخار به ظرف آب مقطر تخلیهای (در فشار
 psig 0و دم��ای  )212°Fراه مییابد ،بخش��ی از آب مقطر بصورت بخار در
میآید .بنابراین ،ظرف آب مقطر تخلیهای باعث تخلیه این بخار به اتمسفر و
در نتیجه هدر رقتن آن میشود.
درصد بخار تخلیهای هدر رفته از فرمول ذیل محاسبه میشود:

(*100تفاضل گرمای ویژه آب مقطر در فشارهای باال و پایین بخش بر
گرمای نهان تبخیر آب در فشار اتمسفر)
گرمای ویژه آب مقطر در فشار باال (در این مثال)= BTU 357.698
گرمای ویژه آب مقطر در فشار پایین (در این مثال)=BTU 180
گرمای نهان تبخیر آب در فشار اتمسفر= BTU 970
که نتیجه محاسب��ات برای بخار تخلیهای هدر رفته ،ع��دد  18/3درصد
خواهد بود.
با احتساب درصد بدست آمده ،میزان بخار تخلیهای تولید و تلف شده به
اتمسفر معادل  1647پوند در ساعت خواهد بود .با فرض قیمت ارائه ش��ده
برای هر  1000پوند بخار ،اتالف هزینه در هر ساعت معادل  25/2دالرخواهد
شد که برابر با  604/8دالر در روز است .با توجه به روزهای کارکرد فعال واحد
در هر سال ( 312روز) ،هزینه هدر رفت سالیانه بخار تخلیهای مورد نظر بالغ
بر  188698دالر محاسبه میشود.
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اهمیتآموزشصحیح
مسئولیتهایاجتماعیبهروابطعمومیها
محمدصادق حاجیان ،مدیر روابط عمومی شركت پاالیش نفت اصفهان
رسانهها بهعن��وان واسطه بین افکار
عموم��ی و سازمانها بهطور صحیح
اطالعرسان��ی خواهند کرد و نهتنها
از انتشار ش��ایعات کذب جلوگیری
میکنن��د ،بلک��ه جایگ��اه اصلی و
ارزشمند خود را بیشازپیش نشان
میدهند .من معتقدم گاهی مواقع
ریش��ه تقابل بین رواب��ط عمومیها
و رسانهه��ا ب��ه همی��ن موض��وع
بازمیگ��ردد و از بی��ن رفتن عنصر
اعتم��اد ،آسیبی است که رسانهها و
روابط عمومیها را بهش��دت تهدید
میکند .بهبیاندیگر صداقت ،ادب 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 رسانهه��ا ،روابط
عمومیها از رسانهه��ا انتظار دارند
فقط ش��رایط مطلوبی را از سازمان
انعک��اس دهن��د و در مقاب��ل نقاط
ضع��ف سازم��ان ،پنهانک��اری و
پردهپوشی کنند؛ اما موضوعی که از
آن غفلت شده این است که رسانهها
باید با توجه به نقش نظارتی و تالش
برای اطالعرسان��ی دقیق ،به دنبال
دسترسی به اطالعات صحیح باشند
و مسائل را نقد کنند.
ب��ه بیانی دیگ��ر بای��د رسانهها از
رواب��ط عمومیه��ا انتظ��ار انتق��ال
صحیح اطالع��ات و دسترسی آسان
به اطالعات و منابع خبری را داشته
باشند و در این مسیر روابط عمومی
متخصص که از سیاستهای خبری
رسانهها شناخت دارد و رسانههایی
که نسبت به ح��وزه تخصصی خود
شناخت کافی و الزم داشته باشند،
میتوانن��د به این رسالت مهم جامه
عمل بپوشانند.
ب��ه اعتقاد م��ن بهره من��دی از
صاحبنظ��ران ب��ا رویک��رد توج��ه

نامگ��ذاری  27اردیبهشتم��اه
خورشیدی برابر  17ماه می میالدی
بهعن��وان «روز جهان��ی ارتباطات و
روابط عموم��ی» نش��ان از اهمیت
روابط عموم��ی و ارتباطات و بهویژه
رسانهها دارد.
روابط عمومی ()public relations
و رسانه ( )Mediaدر دو بخش مهم
ارتباطات ،جایگاه قابلتوجهی دارند
و پویا ب��ودن هرکدام از آنها رهین
همافزای��ی و همکاریهای مشترک
دوسویه است.
رواب��ط عمومی تلفیق��ی از دانش
و هن��ر و از ارک��ان مه��م موفقیت
سازمانهاس��ت و رسان��ه نی��ز در
بستری مناسب برای ایجاد ارتباط،
نقش انعک��اس پیامه��ا را بر عهده
دارد .ارتب��اط مستم��ر و صحی��ح
رواب��ط عموم��ی و رسان��ه ،در کنار
افزایش کیفی��ت عملکرد هر یک از
ای��ن حوزهها ،موج��ب پیوند مردم،
مسئ��والن و بهب��ود مسی��ر تحقق
جریان آزاد اطالعات میشود.
رواب��ط عمومیه��ا در دورههای
اخیر ،گاهی با چالش شایعهپراکنی
و خب��ر ک��ذب که زخمی ب��ر پیکر
آنهاس��ت ،روب��هرو هستن��د،
بهطوریک��ه در ای��ن زمینه گاهی
ناچارند فعالیتهای مطلوب سازمان
خ��ود را توجی��ه کنن��د ،درصورتی
ک��ه رسانهها -بهعن��وان نمایندگان
افکار عمومی -با دریافت موضوع یا
خبری در خصوص یک سازمان باید
با رواب��ط عمومی -بهعنوان نماینده
آن سازمان -ارتب��اط برقرار کنند و
دیدگاه یا توضیحات سازمان مربوطه
را از طریق روابط عمومی جویا شوند
و ب��ا دریاف��ت پاسخ و ی��ا نقطهنظر
سازمان ،بهصورت حرفهای و بهدوراز
نگاه سوگیرانه ،گزارش خود را درج
کنن��د .در ای��ن ص��ورت است که
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ب��ه مسئولی��ت اجتماع��ی و حضور
پررنگ تشکلها و انجمنهایی مانند
ش��ورای هماهنگی روابط عمومی و
انجمنه��ای روزنامهنگاری میتواند
بسیاری از معضالت در حوزه روابط
عمومیه��ا و رسانهه��ا را رفع کند.
موضوع آموزش بای��د جدی گرفته
ش��ود .نهادها و تشکلهای مرتبط،
بای��د درص��دد ق��رار دادن بح��ث
آموزش در دستور کار خود باش��ند
و موض��وع مسئولی��ت اجتماعی در
حوزه روابط عمومیها و رسانهها به
نحو مطلوب پیگیری گردد به طوری
که مبحث مسئولیت اجتماعی برای
فعاالن حوزه روابط عمومی و رسانه
با توجه به تکنولوژی نوین برای همه
اقش��ار جامعه آموزش داده ش��ود و
همچنین درحالیکه از فعاالن حوزه
رسانه انتظار میرود از ش��م خبری
برخوردار باش��ند و تنها ب��ه دنبال
نشست خب��ری نباش��ند ،از روابط
عمومیها نیز انتظار میرود ارتباط
بهتری با رسانهها داشته باشند.
بهطور حت��م از طریق آموزشها
و ایج��اد همدلی رسانهها و تعامل با
روابط عمومی ،به موفقیتهای خوبی
دست خواهیم یاف��ت .در این راستا
روابط عمومی ش��رکت پاالیش نفت
اصفه��ان اعالم میکن��د همکاری با
خبرنگاران -دارای کارت ش��ناسایی
که ب��رای تهی��ه خب��ر ،مصاحبه و
گزارش با سازمان تماس میگیرند و
یا با هماهنگی مراجعه میکنند -را
جزو وظایف ای��ن مجموعه میداند
و در ای��ن مسی��ر کوتاه��ی نخواهد
ک��رد .این ام��ور تسهیلکننده روند
اطالعرسانی در استان و کشور است و
بر این اساس صمیمانه با انجمنهای
روزنامهنگ��اران است��ان و کشور که
مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی است ،همکاری میکند.

به گفته برخی
رسانهها ،روابط
عمومیها از رسانهها
انتظار دارند فقط
شرایط مطلوبی را
از سازمان انعكاس
دهند و در مقابل
نقاط ضعف
سازمان،پنهانکاری
و پردهپوشی كنند؛
اما موضوعی كه از
آن غفلت شده این
است كه رسانهها
باید با توجه به نقش
نظارتی و تالش برای
اطالعرسانیدقیق،
به دنبال دسترسی به
اطالعاتصحیحباشند
و مسائل را نقد كنند

پاالیشگاهها روی بورس
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سخنگویدولت:

عرضهسهامچهارپاالیشگاهکشورازاولتیرماهآغازمیشود

سخنگوی دولت گف��ت :واگذاری
سه��ام دول��ت در پاالیشگاهه��ای
اصفهان ،تهران ،تبریز و بندرعباس از
اول تیرماه سال  99آغاز شود.
«عل��ی ربیع��ی» در گفتوگ��و با
«ایرنا» ،واگذاری سهام ش��رکتهای
دولتی را از مهمترین اقدامات دولت
برای رش��د اقتصادی کشور دانست
گف��ت :ای��ن واگذاریه��ا منج��ر به
سرمایهگذاریهای مجدد در اقتصاد
و صنعت خواهد شد که عامل اصلی
برای رونق تولید ،افزایش اش��تغال و
سرمایهگذاریهای جدیدتر میشود.
سخنگوی دولت با اش��اره به برنامه
واگ��ذاری سهام ش��رکتهای دولتی
گف��ت :عرض��ه سه��ام و واگ��ذاری
ش��رکتهای دولت��ی ،گ��ام دیگری
ب��رای کوچکسازی دول��ت و بزرگ
کردن ح��وزه عموم��ی و بخشهای
صنعتی خصوصی در کشور به عنوان
یک استرات��ژی از سوی دولت دنبال
میشود.
ربیع��ی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت با
اجرای سیاسته��ای واگذاری سهام
و ش��رکتها بدنبال کس��ب درآمد و
هزینهکرد درآمده��ای خود نیست،
گف��ت :این واگذاریه��ا در نهادهای
عمومی و ی��ا در بخشهایی از دولت
هم ای��ن درامدها منجر ب��ه سرمایه
گذاریهای مجدد ش��ده که همین
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امر زمینه ساز تولید ،افزایش اشتغال و
سرمایه گذاریهای جدیدتر میشود.
سخنگ��وی دول��ت ب��ا اش��اره به
استراتژیه��ا دول��ت در اص��ل ،44
خصوصیسازی و واگذاری شرکتها،
گفت :این برخی ای��ن روزها الفاظی
ب��ه ک��ار میبرند ک��ه دولت ب��ا این
واگذاریه��ا میخواه��د هزینههای
جاری خود را تأمین کند و یا پول آن
را ب��ه بخشهای غیرمولد ببرد که به
طور قطع این گونه نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس
جمه��وری افزود :قطع��اً بخشهایی
از درآمده��ای ای��ن واگذاریه��ا به
بخشه��ای مولد اختص��اص خواهد
یافت به خصوص در نهادهای 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
سرمایهگذاری جدید شود.
آغ���از عرض���ه س���هام د ول���ت د ر

پاالیش���گاههای اصفه���ان ،ته���ران،
تبریز و بند رعباس از اول تیر

ربیعی ب��ا بیان اینک��ه مرحله اول
واگذاریه��ا از طری��ق صندوقهای
واگذاری قابل معامله در بورس که یی
تی اف ( )ETFبه صورت پذیرهنویسی
باقیمانده آن انجام میش��ود ،گفت:
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مرحل��ه دوم واگذاریه��ا از طری��ق
صندوقه��ای سرمایهگ��ذاری قابل
معامله در ب��ورس که در مرحله دوم
واگذار خواهند ش��د ،باقیمانده سهام
دول��ت در پاالیشگاهه��ای اصفهان،
تهران ،تبریز و بندرعباس است که از
اول تیرماه سال جاری آغاز شود.
ربیعی گفت :ایج��اد هلدینگهای
تخصص��ی البته به ش��رط آنکه هیچ
ش��رکت جدیدی ایجاد نشود یعنی
یک هلدینگ تخصصی ایجاد میشود
با توجه به پوستههایی که وجود دارد،
از ظرفیتهای این پوستههااستفاده
میشود و ش��رکت جدیدی تأسیس
نخواهد شد و از ظرفیت شرکتهای
موجود استف��اده میش��ود بنابراین
اشکال ش��رکتهای جدید را نخواهد
داش��ت .دستیار 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
درص��د سهام است ک��ه اگر بخواهم
به موارد مهم اش��اره کن��م واگذاری
در قال��ب هلدینگه��ای پاالی��ش
نف��ت ،هلدینگه��ای نیروگاه��ی و
هلدینگهای کشاورزی است.
شرکتهای سرمایه گذاری صنعت
آب و برق واگذار میشوند

سخنگوی دولت واگذاریها را به دو

دسته «هلدینگها» و «شرکتهای
مج��زا» تقسی��م ک��رد و گف��ت :در
واگذاری ش��رکتهای مجزا ،شرکت
«ف��والد آذربایج��ان» که ب��ه همراه
طرح «ف��والد میان��ه» ق��رار دارد و
شرکت «آلومینیوم ایران» ،هواپیمایی
«کیش ایر» و مجموعههای فرهنگی
و ورزشی «پرسپولیس» و «استقالل»
هستند؛ البته ش��رکتهای سرمایه
گذاری صنع��ت آب و برق هم واگذار
خواهد شد.
ربیعی افزود :دولت یک برنامه جامع
و مفصل در زمین��ه واگذاریها دارد؛
به طوری که در قال��ب سازمانهای
توسعهای و شرکتهای مادرتخصصی
تا سقف  30درصد در این بخش ،پس
از ای��ن که در ب��ازار سرمایه پذیرش
شوند ،واگذاریها انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به فهرست
واگ��ذاری سازمانها و ش��رکتهای
دولت��ی ،اظهار داش��ت« :ای��درو» و
«ایمی��درو» از مهمترین سازمانهای
توسع��های هستن��د که هر ک��دام با
ارزشهایی که مشخص ش��ده واگذار
خواهن��د ش��د .دستی��ار ارتباط��ات
اجتماعی رییس جمهوری گفت :تولید
نیروی برق حرارت��ی ،سازمان «تهیه
ک��االی آب و برق» (ساتک��اپ) و در
نهایت در بخش تخصصیها «شرکت
مل��ی پاالی��ش پخ��ش فرآوردههای
نفتی» اس��ت که دولت بن��ا دارد در
مراحل مختلف و با شیوههای مختلف
آنه��ا را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار
کن��د و با تأمین مالی آنه��ا بتواند در
دوران کرون��ا از سرمای��ه گذاریهای
جدید و ایجاد اش��تغالهای جدید و
ی��ا حتی اتمام پروژهه��ای نیمه تمام
حمایت کن��د .وی افزود :برخی پروژه
در کشور  90درصد آن تکمیل شده
است و فقط  10درصد آن باقی مانده
است که با توجه به ش��رایط تحریم و
ش��رایطی که بودجه س��ال  99دارد،
بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در
دست نیست ،و دولت بخشی از درآمد
واگذاریه��ا را برای اتم��ام پروژههای
نیمه تمام استفاده خواهد کرد.

مراجع قیمتگذاری فرآوردههای نفتی و قیمتهای كشف شده در بورس
در ح��ال حاض��ر مرج��ع قیمتگ��ذاری
ابراهیمكاویانیپور
فرآوردههای نفت��ی نشریه پلتس است .این
نشریه ب��ه صورت روزانه قیمت فرآوردههای
اصل��ی و نفت��ی را در حوزهه��ای جغرافیایی تعریف ش��ده اعالم میکند
و قیمته��ای اعالم ش��ده در ای��ن نشریه به عنوان مرج��ع قیمتگذاری
فرآوردههای نفتی در بازار داخل��ی ایران و بسیاری از بازارهای بینالمللی
مورد استفاده قرار میگیرد.
با ش��یوع بیماری کرونا در کشور چی��ن در دیماه سال  1398تقاضای
جهانی نفت با کاهش مواجه شد و پیرو این کاهش تقاضا قیمت نفت خام
و فرآوردههای نفتی روند نزولی به خود گرفت .پس از شیوع کرونا در سطح
جهانی در اسفند ماه سال  1398کاهش تقاضا برای نفت خام و فرآوردههای
نفتی شیب بسیار تندی گرفت که این امر موجب سقوط قیمت نفت خام و
شکسته شدن همه مقاومتهای قیمتی نفت خام گردید به گونهای که در
مقطعی به دلیل تکمیل ظرفیت ذخیرهسازی در آمریکا قیمت حوالههای
سررسید شده نفت  WTIدر آن کشور در یک اتفاق بیسابقه منفی گردید.
در این شرایط بیسابقه تاریخی قیمت فرآوردههای نفتی در سراسر جهان
نیز روند نزولی به خود گرفت و در اردیبهشت ماه سال  1399میزان کاهش
قیمت فرآوردههای نفتی از میزان کاهش قیمت نفت خام هم بیشتر شد،
به نحوی که قیمت تعیین ش��ده برای اکث��ر فرآوردههای نفتی بر اساس
قیمتهای نشریه پلتس از قیمت نفت خام کمتر شد .در این مقطع زمانی
(اردیبهشت  )99قیمت فرآوردههای درج شده در نشریه پلتس در منطقه
خلیج ف��ارس انحراف بسیار زیادی با قیمت فرآوردههای همسان در سایر
نقاط جهان داش��ته است .روش قیمتگ��ذاری نشریه پلتس برای منطقه
خلیج فارس به این گونه است که قیمتهای کشف شده در بازار سنگاپور
به عنوان قیمت مبنا تعیین شده و هزینه حمل از خلیج فارس تا سنگاپور
از آنها کسر میش��ود .قیمت محاسبه ش��ده از این طریق به عنوان قیمت
فرآوردهه��ای نفتی در خلیج فارس تعیین میگ��ردد .جدول زیر قیمت
بنزین اکتان  95و نفت سفید بر اساس فوب سنگاپور (در سه مقطع زمانی
متفاوت) ،هزینه حمل از خلیج فارس تا سنگاپور و قمیت بنزین با اکتان 95
خلیج فارس را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود با سقوط قیمت
فرآوردهها شاهد افزایش هزینه حمل از خلیج فارس به سنگاپور مندرج در
تاریخ

فوبسنگاپور-دالر/بشکه
23/01

18/87

4/14

1399/02/10

1399/01/18

1399/02/10

معامالت انجام شده در بورسهای کاال و انرژی معیار خوبی برای اطالع از
وضعیت بازار فرآوردههای نفتی کشور میباشد.
در اردیبهشت ماه و در شرایطی که قیمت فرآوردههای نفتی به کمترین
میزان خود رسیده است معامالت فراوردههای نفتی از قبیل انواع حالل ،وکیوم
باتوم و لوب کات بعضاً با رقابت قیمتی در بورس ایران معامله ش��ده است و
قیمتهای کشف شده در بورس اختالف معناداری با قیمتهای مندرج در
نشری��ه پلتس دارند .به طور مثال در نیم��ه اول اردیبهشت ماه بیش از 41
میلی��ون لیتر حالل  402به طور متوسط با قیمت  21182ریال  /لیتر (27
درصد باالتر از قیمت پایه) معامله شده است .در برخی از معامالت این فرآورده
رقابت بیش از  60درصد نیز انجام شده است .از آنجا که حالل  402مبتنی
بر نفت سفید قیمت گذاری میش��ود ،قیمت کشف ش��ده در بورس انرژی
برای این فراورده معادل نفت سفید با قیمت  24/04دالر /بشکه میباشد که
اختالف بسیار زیادی با قیمتهای مندرج در نشریه پلتس طی ماه اردیبهشت
دارد .با توجه موارد فوق به نظر میرسد بازار فیزیکی فرآوردههای نفتی ایران
بر اساس شرایط منطقهای خود بر قیمت فرآوردههای نفتی مؤثر میباشد که
در قیمتگذاری فرآوردههای نفتی نمیتوان آن را نادیده گرفت .لذا قیمتهای
کشف شده در بورسهای کاال و انرژی ایران را نیز میتوان تحت شرایطی به
عنوان یکی از مبانی قیمتگذاری فرآوردههای نفتی در ایران در نظر گرفت.
البته یکی از اشکاالت فعلی بورس ایران عمق کم معامالت آن نسبت به کل
فرآوردههای نفتی تولیدی است که در صورت تعمیق این بازار میتوان امیدوار
بود قیمتهای کشف ش��ده در بورس به عنوان یکی از مراجع قیمتگذاری
فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شود.
فوب خلیج فارس/دالر/بشکه

21/24

1398/10/27

خاص تابع قیمتهای نشریه پلتس میباشد ؟

اختالف قیمت (هزینه حمل)

1398/10/27

تاریخ

ام���ا آی���ا ب���ازار د اخل���ی ای���ران د ر واقعی���ت و د ر ای���ن ش���رایط بس���یار

بنزین با اکتان 9۵

71/60

1399/01/18

نشریه پلتس میباشیم که به معنی افزایش حجم ذخیرهسازی بنزین و نفت
سفید در منطقه خلیج فارس میباشد .در این شرایط به دلیل عدم حمل
این فرآوردهها فروشندههای مستقر در خلیج فارس حاضر به پرداخت مبالغ
بیشتر جهت حمل این فرآوردهها به سایر مناطق میباشند و این در حالی
است که نرخهای مندرج در نشریه پلتس مرجع قیمتگذاری فرآوردههای
تولیدی شرکتهای ایرانی نیز میباشد.

68/12
13/66

نفت سفید

3/48

7/58

فوبسنگاپور-دالر/بشکه

فوب خلیج فارس/دالر/بشکه

اختالف قیمت (هزینه حمل)

26/93

22/84

4/09

75/55
15/67

72/80
6/92

2/75

8/75
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«صنعت پاالیش نفت» با بررسی اطالعیه پاالیشیها و گفتوگو با
یک کارشناس بورس بررسی کرد ؛

پاالیشگاههایتاالر
شیشهایازنوساناتنفت
خامچهتاثیریمیگیرند؟

بررسی عملکرد مالی نمادهای پاالیشگاهی در بورس تهران،
یکی از روشهایی اسـت که با استفاده از آن میتوان اثراتی
که تحوالت بهای نفت خام بر این واحدهای صنعتی میگذارد
را محاسـبه کرد .از یک طرف اطالعات مالـی و مواضع این
شـرکتها به عنوان یک ابزار برای بررسـی در دست است
و از طرف دیگر روند نوسـان قیمت سهام این شرکتها هم
میتواند به عنوان یک شاخص گویای اثرپذیری پاالیشیها از
نوسانات بهای نفت خام باشد .در گزارش پیش رو ابتدا نگاهی
به اطالعیههای منتشـر شده از سـوی  6پاالیشگاه بورسی
تهران در مورد اثرپذیری از قیمت نفت خام انداختهایم و در
ادامه از دیدگاه احسان سلطانی کارشناس بورس در خصوص
وضعیت سهام گروه فرآوردههای نفتی در بورس تهران سؤال
کردهایم؛ کارشناسـی که بر این باور است که در رشد بزرگ
شاخص بورس تهران در چند ماه اخیر ،فرآوردهها کمتر رشد
کردهاند و در نتیجه پتانسیل برای حرکت دارند.
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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نادیصبوری
روزنامهنگار

اگر همین حاال در سـایت کدال اسـم هر یک از  6پاالیشـگاه بورسی
تهران را جست و جو کنید ،در جدول اطالعیهی همهی آنها یک عنوان
مشترک به چشـم میخورد« :شفافسـازی در خصوص شایعه ،خبر یا
گزارش منتشر شده» .اغلب اواسط اردیبهشت منتشر شدهاند یا اوایل
فروردین و همه توضیحی هستند دربارهی آنچه که افت بهای نفت خام
میتواند در عملکرد مالی این شـرکتها سـبب شـود .این اطالعیهها
اغلب مفاد یکسـانی را شامل میشـوند اما بسته به اینکه شرکتها چه
محصوالتی تولید دارند گاها تفاوتهایی به چشم میخورد.
 4فروردین ماه ،پاالیشگاه شیراز ،یکی از  6پاالیشگاه در بورس تهران
اطالعیـهای عنوان کرد کـه کاهش قیمت نفت خام و فـرآورده ،درآمد
فروش فرآورده در ماههای ابتدایی سال در این واحد را «به میزان قابل
توجهی» کاهش داده است .اطالعیه جزئیاتی از ارقام منتشر نکرده ولی
در ادامـه توضیـح میداد که این وضعیت قابل تعمیم به کل سـال مالی
نیسـت .پاالیشگاه شـیراز طبق گزارشـی که در کدال موجود است در
ابتدای سال جاری محصوالتی مثل نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره در
کنار گاز مایع ،وکیوم باتوم ،نفتا و بنزین تولید کرده است.
پاالیشگاه بندرعباس در بیانیهای مشابه اطالع داد که به دنبال شیوع
کرونـا حجم تقاضای داخلی برای فرآوردههـای نفتی کاهش یافته و در
نتیجه مقدار خوراک ورودی این پاالیشـگاه از  ۳۰6هزار بشکه در سال
قبل به  26۵هزار بشکه در فروردین افت کرده است .این شرکت برآورد
دقیق آثار مالی ناشی از افت بهای نفت خام بر عملکرد سال مالی  99را
منوط به ابالغ دسـتورالعمل قیمتگذاری نفت خام از سوی وزارت نفت
دانست .بندرعباس سـبد محصوالت متنوعتری دارد و از نفتا و وکیوم
سالپس تا حاللها و سوخت جت و بنزین یورو  ۵و بنزین موتور در میان
محصوالتی که در ماه ابتدایی سال تولید کرده به چشم میخورد.

پاالیشـگاه تهـران در متنـی کـه در خصـوص
شـایعات منتشـر کرد اعالم کرد حاشـیهی سود
برخـی از فرآوردههـا کاهش یافتـه و بعض ًا منفی
شده اسـت که با بازگشت بهبود اقتصادی مرتفع
میشود .این شرکت در متن مذکور بر اهمیت نرخ
ارز نیما که مالک قیمتگذاری نفت خام و فرآورده
اسـت تاکید کرد .پاالیشـگاه تهران در متنی که
متعاقب ًا و چندی بعد منتشـر کـرد اعالم کرد که
در سـال جـاری روزانه  212هزار بشـکه محصول
تولید کرده که از تولید سـال قبل کاهشی روزانه
 22هزار بشکهای را نشان میدهد .محصوالتی که
پاالیشـگاه تهران در ماه اول سال  99تولید کرده
گاز مایع ،سـوخت سـبک و سـنگین جت ،انواع
بنزین موتور ،نفت سـفید ،نفتای سنگین و سبک
و در نهایت وکیومباتوم و گوگرد است.
پاالیشگاه اصفهان  14اردیبهشت و چند روز بعد
از اینکه اوپک پالس نتوانسـتند بـه توافقی برای
کاهش عرضه نفت خام دسـت پیدا کنند متنی را
منتشـر کرده و نوشـت که تحت این شرایط مثل
بسیاری از شـرکتهای پاالیشی دیگر «مجبور به
کاهش ظرفیت تولید» در بازههایی از زمان شـده
اسـت .در این متن همچنین عنوان شـده اسـت
که کاهش تقاضا برای فرآوردههای سـبک ،تعادل
قیمـت بیـن فرآوردههـای مختلف را بـر هم زده
است.
به این ترتیب اگرچه قیمت بنزین و سوختهایی
هوایـی همقیمت نفت خام و حتـی ارزانتر از آن
شده اما از آنجایی که  4۰درصد فرآورده تولیدی
ایـن شـرکت را گازوئیـل و نفـت کوره تشـکیل
میدهد ،حاشیه سـود این محصوالت سودآوری
شرکت را جبران کرده است.
در پاالیشگاه اصفهان محصوالتی چون سوخت
سنگین جت ،نفت سفید ،حالل ،روغن خام ،وکیوم
باتوم ،گاز مایع ،نفت کورهی سبک ،نفتاس سبک
و سنگین ،نفت گاز و هیدروکربورهای بدون شاخه
در یک ماه اول سال تولید شده است.
پاالیش نفت تبریز شاید سربستهترین توضیحات
در خصـوص اثر افـت قیمت نفت خـام و کرونا بر
فعالیتهایش را منتشـر کرد .در ایـن متن صرف ًا
عنوان شـده است که شـرکت در مقاطعی مجبور
به کاهش ظرفیت شده اما آن چه که اهمیت دارد
دستورالعمل قیمتگذاری نفت و فرآورده است که
مذاکراتی برای اصالح آن در حال انجام است .آنچه
در پاالیشگاه تبریز که در واقع از تأمین کنندگان
اصلی سوخت مایع شمال غرب ایران است در ماه
اول  99تولید شـده عمدت ًا نفت کـوره ،گاز مایع،
حاللها ،آیزوریسـایکل ،آیزوفید ،گوگرد ،بنزن،
نفتای سـبک و سـنگین ،بنزین یورو  4و نفت گاز
بوده است.
اطالعیهی پاالیشگاه الوان در خصوص اثرپذیری

از نوسـانات نفت خام ،بی کم و کاست همان متنی
را داشت که پاالیش نفت تبریز .در آن عنوان شده
که شـرکت در مقاطعی مجبـور به کاهش ظرفیت
شـده و هر چند بهای نفت خام کاهـش یافته اما
یکی از موضوعات اثرگذار ابالغیهی دستورالمعل
قیمتگـذاری فرآوردهها اسـت .عمـدهی تولید
پاالیشـگاه الوان را به ترتیب نفت کوره و گازوئیل
تشکیل میدهند و در کنار این محصوالت در سال
جاری در این واحد محصوالتی مثل بنزین معمولی،
بنزین یورو  ۵و نفتای شیرین تولید شده است.

نفتی پایین بوده است.
او در تشـریح این مسئله میگوید« :با فرض کم
کردن افزایش نرخ دالر ،کل بورس در طی شهریور
 96تا آخـر فروریـن  99معادل  92درصد رشـد
داشـته اما گروه نفتیها  4۷درصد رشـد کردند.
مث ً
ال در مقایسه رشد شیمیاییها  1۰۰درصد بوده
است و رشد گروه اسـتخراج کانههای فلزی 1۳۵
درصد».
شـاخص دیگری که این کارشـناس از آن برای
ترسـیم وضعیت گروه پاالیشیها در بورس کمک
میگیرد میزان رشـد ارزش شـرکتهای بورسی
اسـت .او میگوید« :به طور کلـی این دوره ارزش
شـرکتهای بورس  66۰درصد رشـد کرده است.
رشدی که شـرکتهای پتروشیمی و شیمیایی از
سر گذراندند  ۷۰۰درصد بوده اما رشد شرکتهای
فرآوردههای نفتی  486درصد بوده اسـت .چیزی

وابسـته به دسـتورالعمل تعیین قیمت نفت خام
از سـوی وزارت نفت اسـت و همچنین نرخ ارزی
که برای تبادالت مالی میان دولت و پاالیشـگاهها
تعیین میشود .اما اگر بخواهیم به تغییرات ارزش
سهام این شـرکتها و ارتباطش با بهای نفت خام
نگاهی بیاندازیم به چه نتیجهای میرسیم؟ واضح
اسـت که وقتی پای ارزش سـهام به میان میآید
پیش از هر چیز باید موقعیـت گروه فرآوردههای
نفتی را در قیاس با رشـد بیسـابقهی بازار سهام
از زمستان سال گذشـته تا حاال سنجید .شاخص
بورس تهران از اول سال  99تا لحظهی تنظیم این
گزارش در هفته آخر اردیبهشـت رشدی بیش از
 1۰۰درصد را از سر گذراند.
احسان سـلطانی کارشـناس بورس بر این باور
اسـت کـه در  ۵-4ماه اخیـر آنچه که بـه باور او
«حباب قیمتی» در بورس است برای گروه فراورده

که از نظر او پتانسیل گروه فراوردههای نفتی برای
اینکه در ادامه به سـمت باال حرکت کنند را نشان
میدهد».
سـلطانی معتقد اسـت اگر حبـاب کل بورس را
عـدد  1در نظر بگیریم سـهم پاالیشـیها از این
حباب فقط یک سـوم بوده اسـت و این برایشان
شانس زیادی ایجاد میکند.
مقایسـهی نمـودار تحـوالت یـک سـال اخیر
بهای نفت خام و نوسـان ارزش سهام شرکتهای
پاالیشـی بیانگر این موضوع است که لزوم ًا ارزش
سـهام این شـرکتها از نفت اثر نگرفته یا این اثر
از نظـر زمانی الگوی معنـاداری را دنبـال نکرده
اسـت .امـا از آنجایی که قیمت نفـت در  ۳فصل
نخسـت سـال  2۰19از یک ثبات نسبی برخوردار
بود میتوان بازتاب آن را در کمنوسان بودن ارزش
سهام پاالیشیها در همین مدت مشاهده کرد.

تغییراتارزشس���هامپاالیش���یها

همانطور که متن اطالعیه شرکتهای
پاالیشی نشان میدهد سودآوری و عملکرد مالی
ایـن واحدها بیش از آنکه از افـت بهای نفت خام
و بـه تبع آن افت قیمـت فرآوردهها اثـر بپذیرد
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تالش سوم برای واگذاری پاالیشیها
تالش دولت ب��رای واگذاری سهام پاالیشگاهها به
سومین بار رسید .طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی
دولت اعالم کرده است این بار دولت با شرایط خاص
سه��ام چندین پاالیشگ��اه خود را واگ��ذار میکند؛
پاالیشگاههایی که تأمین کننده نیاز کشور هستند و
باعث خواهد شد تا خصوصی سازی بیش از پیش در
این بخش اجرا شود.
البته پی��ش از این ،دو بار این اتف��اق روی داده و
متاسفان��ه خریداران نتوانتسند ای��ن پاالیشگاهها را
از آن خ��ود کنند تا بنا به گفت��ه علی ربیعی دولت
کوچکتر و البته چابکتر ش��ود و چ��رخ اقتصاد و
صنعت بهتر بچرخ��د .او البته گفته دولت به دنبال
کسب درآمد از این واگذاری نیست و به همین دلیل
هم با ش��رایط جدید این پاالیشگاهه��ا را از اول تیر
واگذار خواهد کرد.
طبق شواهد موجود اجرای این طرح ،بزرگترین
تأمین مالی تاریخ بورس با مشارکت عمومی خواهد
بود که البته نیازمند مشارکت باالست .بر این اساس،
طبق هماهنگیهای صورتگرفته با سازمان بورس
هر ایرانی میتواند با کد ملی به جای کد بورسی در
خرید این سهام مشارکت داشته باشد.
در ای��ن راستا صن��دوق قابل معامل��های ()ETF

نرگسرسولی
روزنامهنگار
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متشکل از پنج ش��رکت پاالیشی با سرمایه  20هزار
میلیارد تومان درحال تشکیل است که  20درصد از
سهام این پنج شرکت در این صندوق جای میگیرد.
اساسنامه و امیدنامه این صندوق آماده است و تنها
در زمینه مدیریت این صندوق مشکالتی ایجاد شده
که بهنظر میرسد در ابتدای سال  99برطرف شود.
به گفته صالح رییس سازمان خصوصیسازی خرید
واحده��ای این صندوق براساس ثبتسفارش (بوک
بیلدینگ) خواهد بود و سهام ش��رکتهای پاالیش
نفت تهران ،بندرعباس ،تبریز ،الوان و شیراز در این
صندوق قابل معامله قرار میگیرند .همچنین میزان
سهم هر پاالیشگاه یکسان نیست و بستگی به ارزش
هر ش��رکت متغیر خواهد بود ول��ی در مجموع 20
درصد از سهام این پاالیشگاهها در صندوق مزبور قرار
خواهد گرفت.
طبق ش��رایطی که دولت این بار برای باز ش��دن
گرههای واگذاری سهام پاالیشگاهها اعالم کرده20 ،
درصد سهام دولت از این پاالیشگاهها با تخفیف  20تا
 25درصدی عرضه میشوند تا اشتیاق بیشتری برای
خرید آنها ایجاد شود.
البت��ه این روال پیش از ای��ن و در روزهای پایانی
آذر ماه سال گذش��ته اعالم شده بود .بر اساس این

گزارش ،میزان سهام قابل واگذاری به دولت در ش��ش شرکت پاالیشی
(پاالی��ش نفت تهران ،پاالیش نفت اصفه��ان ،پاالیش نفت بندرعباس،
پاالیش نفت شیراز ،پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت الوان) به صندوق
سرمایه گذاری قابل معامله پس از انجام پذیرهنویسی عمومی واحدهای
صندوق و جمعآوری وجوه از خریداران سرمایهگذاری و متناسب با قیمت
هر سهم قابل واگذاری مشخص میشود.
همچنین قیمت هر سهم قابل واگذاری از دولت به صندوق بر اساس
قیم��ت پایانی هر یک از سهام  6ش��رکت پاالیش��ی در تابلو بورس و یا
فرابورس در یک ماه تقویمی منتهی به آخرین روز قبل از ش��روع تاریخ
پذیرهنویسی پس از کسر  20درصد تخفیف تعیین میشود.
در ادام��ه این مصوبه آمده است :اش��خاص حقیق��ی متقاضی خرید
واحدهای سرمایه گذاری عادی از  20درصد تخفیف به صورت مستقیم
و غیرمستقیم برخوردار میشود .همچنین تعداد واحدهای سرمایهگذاری
قابل خرید با احتساب تخفیف  15درصدی ،معادل  200واحد به ارزش
 200هزار تومان برای اشخاص حقیقی خواهد بود .طول دوره پذیرهنویسی
واحدهای سرمایهگذاری هادی به مدت یک ماه تعیین میشود.
این گزارش میافزاید :شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
به عنوان مؤسس و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصیسازی
به طور مشترک و متناسب با نقش خود در فرآینده تأسیس و راه اندازی
این صندوق وظیفه انجام میدهند .منابع الزم برای عملیات بازارگردانی
صندوق از محل داراییهای نقد آن ( 5درصد تخفیف غیرمستقیم) تأمین
و مقررشده پیش بینی الزم در این خصوص صورت پذیرد.
ه��م اکنون از  10پاالیشگاه فعال در کشور فعالیت ،هفت مورد آن در
دولت دهم به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده و پاالیشگاههای
شازند و آبادان به علت تولیدات استراتژیک و متنوع همچنان با مدیریت
دولت باقی ماند و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز که سال گذش��ته به
بهره برداری رسید زیر نظر سازمان بازنشستگان نفت و تأمین اجتماعی
است که به نوعی دولتی محسوب میشود.
گفتنی اس��ت در حال حاضر صنعت پاالیش نف��ت کشور به صورت
جزیرهای جدا مانده از منابع (خ��وراک) و بازار (تولید فرآوردههای ویژه
و منطبق با نیاز مشتری) در نظر گرفته شده است .تجدید نظر در نظام
مالکیت بنگاههای اقتص��ادی پاالیش نفت در راستای افزایش بهرهوری
امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
هم اکنون سهم شرکت ملی پاالیش و پخش در صنعت پاالیشی کشور

در حال حاضر صنعت
پاالیش نفت کشور
به صورت جزیرهای
جدا مانده از منابع
(خوراک) و بازار
(تولید فرآوردههای
ویژه و منطبق با نیاز
مشتری) در نظر
گرفته شده است.
تجدید نظر در نظام
مالکیتبنگاههای
اقتصادی پاالیش نفت
در راستای افزایش
بهرهوری امری ضروری
و اجتنابناپذیر است

بال��غ بر  30درصد است و سهام عدالت نیز سهامدار
 39درصدی صنعت پاالیشی کشور از مابقی سهام نیز
حدود  18درصد مربوط به صندوقهای بازنشستگی
و  13درصد مربوط به سایر شرکتهاست .از این رو
میت��وان گفت که حدود  70درصد صنعت پاالیش
به صورت دولتی اداره میشود؛ لذا خصوصی سازی
حقیقی هن��وز در صنعت پاالیش رخ ن��داده است.
در اختیار داش��تن عم��ده سه��ام پاالیشی توسط
دولت باعث میش��ود که بیشتر صندلیهای هیئت
مدیرههای پاالیشگاهها در اختیار بخش دولتی باشد
و از همی��ن رو مدیران عامل پاالیشگاهها نیز با نظر
وزارت نفت انتخاب خواهند شد.
کارش��ناسان بر ای��ن باورند که نف��وذ نگاه دولتی
ب��ه مدیریت صنع��ت پاالیش باعث خواهد ش��د تا
پاالیشگاهه��ا براساس منافع دولت��ی که غالباً کوتاه
مدت هستند به کار خود ادامه داده و نگاه اقتصادی
بخش خصوصی ب��ر پاالیشگاهها حاک��م نشود؛ لذا
توسعه و ارتقای پاالیشگاهها همیشه با مشکل مواجه
بوده است.
ب��رای رفع این مشک��ل میت��وان پاالیشگاههای
موجود یا طرحهای پاالیشی را به هلدینگهایی که
در باالدست یا پایین دست صنعت نفت فعال هستند
واگذار کرد .صنعت پاالی��ش نفت به عنوان یکی از
صنایع زیرساختی در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز
زمانی میتواند دارای اقتصاد جذاب و پایدار باشد که
اتصالی معنادار با باالدست و یا توسعه زنجیره ارزش
داشته باشد.
به این ترتیب به نظر میرسد طرح خروج دولت از
بنگاهداری شرکتهای بورسی و فرابورسی وارد گام
نهایی ش��ده و حال تنها در انتظار تصویب از سوی
هیات وزی��ران قرار دارد تا به این ترتیب بزرگترین
مرحل��ه از عرض��ه سه��ام در کشورمان آغاز ش��ود.
تصمیم دولت برای واگ��ذاری باقیمانده سهام خود
در ش��رکتهای فعال بازار سرمایه در حالی از سال
گذش��ته مطرح بوده که رونق اخیر ایجادش��ده در
ب��ورس ،عاملی در جهت تسریع این موضوع در این
روزها شده است.
هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بیسابقهای
را در ب��ورس تهران ایجاد کرده و به نظر میرسد در
جلب توجه سیاستگذاران اقتصادی به این فرصت
استثنایی بیتأثیر نبوده است .بهطوریکه جلسه اخیر
ش��ورای عالی بورس و مصوبه وزیر اقتصاد تاکیدی
بر تعجی��ل در این ام��ر دارد .جزئی��ات این عرضه
بزرگ نش��ان از آن دارد که قرار است واگذاریها در
دو فاز صورت گی��رد .در مرحله نخست ابتدا سهام
همه ش��رکتهای دولت��ی در قال��ب صندوقهای
سرمایهگذاری تجمیع میشود و با تخفیف  20تا 25
درصدی عرضه خواهد شد و هر ایرانی متقاضی این
سهام میتواند بر اساس کد ملی در قالب واحدهای
این صندوقها اق��دام به خرید کند .عرضه در نوبت
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دوم نیز به شکل تک سهم با همان میزان تخفیف بوده که عموم مردم
حق خرید آن را خواهند داش��ت .تخفیفهایی که برگه برنده خریداران
ب��رای این سهامهاست و ش��اید بتواند آرزوی ب��زرگ اقتصاددانان برای
خصوصیسازی واقعی را اجرایی کند.
در صورت تحقق این آرزوی چندین ساله اقتصاددانان ،اقتصاد کشور
در آستانه مرحله جدیدی قرار خواهد گرفت ،مدیریت این ش��رکتها از
دولت به بخش خصوصی سپرده ش��ده و با توج��ه به بورسی بودن این
نوع ش��رکتها نگرانی درباره عدم شفافیت و یا ضعیف شدن آنان کمتر
میش��ود ،اقتصاد ایران این راه را باید زودتر میرفت اما در این وضعیت
خصوصی شدن کامل این نوع شرکتها میتواند بر بازدهی آنان افزوده و
دست دخالتهای دولت در بورس و یا شاخص کل را خالی کند.
واگذاری کامل این نوع شرکتها باعث بزرگتر و عمیقتر شدن بورس
نیز شده که امری مبارک است ،حقیقت آن است که اگر مسئوالن کشور
خواست��ار حضور بیشتر و حداکثری م��ردم در بورس هستند ابتدا باید
زیرساختهای آن را مهیا کنند و اولین زیرساخت آن بورسی کردن بیشتر
ش��رکتها و واگذاری سهم شرکتهای بزرگ و سودده به مردم است .با
توجه به این که این سومین بار است که سهم دولت در پاالیشگاهها در
بورس عرضه میش��ود و دو عرضه قبلی ناموفق بوده ،برخی کارشناسان
میگویند :تا زمانی که حض��ور دولت همچنان در پشت پاالیشگاههای
واگذار شده احساس شود ،نمیتوان به موفقیت این واگذاریها دلخوش
کرد.
از س��وی دیگ��ر با وج��ود دخالت دول��ت در تعیین قیم��ت خوراک
پاالیشگاهها و همچنین نرخ گذاری محصوالت اصلی این مجموعهها که
بنزی��ن و گازوئیل از مهمتری��ن آنها است ،این طور به نظر میرسد که
دولت میخواهد سهام خود در این پاالیشگاهها را در بورس واگذار کند
اما همچنان نقش نظارتی خود را در این مجموعهها داش��ته باش��د که
این موضوع با اصل خصوصی سازی کامل پاالیشگاهها منافات دارد و از
جذابیت واگذاری بلوک این پاالیشگاهها در بورس میکاهد.
البته پیش از این نیز ناصر عاش��وری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی
پاالیشگاههای خصوصی نیز گفته ب��ود :از ابتدا نظر انجمن پاالیشی بر
حف��ظ حداقل یک سیت مدیریت در هم��ه پاالیشگاهها از سوی دولت
ب��ود .دلیل این موضوع نیز پیچیده و استراتژیک بودن صنعت پاالیشی
اس��ت که دولت را در تمام مراحل ف��رآورش نفت خام به بنزین درگیر
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هجومنقدینگی
طی دو سال اخیر
رونقبیسابقهای
را در بورس تهران
ایجاد کرده و به نظر
میرسد در جلب
توجهسیاستگذاران
اقتصادی به این
فرصتاستثنایی
بیتأثیر نبوده است.
بهطوریکهجلسهاخیر
شورای عالی بورس و
مصوبه وزیر اقتصاد
تاکیدی بر تعجیل در
این امر دارد .جزئیات
این عرضه بزرگ نشان
از آن دارد که قرار
است واگذاریها در
دو فاز صورت گیرد

میکند .از تخصیص خوراک گرفته تا تولید و توزیع و
قیمتگذاری در این صنعت ،دخالت دولت نیاز است.
بهتر است دولت در صنعت پاالیشی در کنار بخش
خصوصی باشد تا هم بتواند در مراحل حساس اعمال
نظر داشته باشد و هم مشکالت این بخش را لمس
کند و در زمانهای مورد نیاز مجوزهای الزم را صادر
کند.
حمید حسینی ،فعال حوزه نفت و پتروش��یمی،
البته نگ��اه دیگری دارد و میگوید :این پاالیشگاهها
عم�� ً
ال پیشتر واگذار ش��دهاند و مدیریت آنها از هم
پاش��یده است .مجم��وع پاالیشگاههای کشور دیگر
مدیری��ت یکپارچه ندارند و فق��ط  20درصد آن در
دس��ت دولت است و به تعبی��ری اکنون ،خصوصی
سازی در خصوصی سازی در حال رخ دادن است.
حسین��ی با طرح این موضوع ک��ه واگذاری سهام
ب��ه صورت بلوکی باز هم پای خصولتیها را به میان
م��یآورد ،ادامه میدهد :واگ��ذاری  20درصد سهام
دول��ت به صورت بلوکی فقط ب��ه دست بخشهای
خاص مانند صندوق بازنشستگی کشوری ،شستا و
دیگ��ر بخشها میرسد که نمیتواند نمونه درستی
از واگذاری باشد.
سخنگوی اتحادی��ه صادرکنندگان نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی در ادامه میافزاید :حال که ظاهرا ً قرار
است اش��خاص حقیقی ه��م وارد این بازار ش��ده و
سه��ام به صورت خ��رد واگذار ش��ود کمی موضوع
متفاوت است وگرنه بهت��ر است این سهام در قالب
سهام عدالت واگذار شود ،اگر به شیوه سابق رخ دهد،
هیچ تفاوتی با مدیری��ت نابسامان کنونی در عرصه
پاالیشگاهی نخواهد داشت.
او میگوید :در حال حاضر همه مدیران پاالیشگاهها
همان مدیران سابق هستند .در واقع مالکیت تفویض
شده ،اما مدیریت کماکان در دست دولت و شرکتهای
دولتی است .اکنون دولت  40درصد سهام عدالت و
 20درصد سهام را به صورت مستقیم در دست دارد
و ب��ه نوعی اکثریت سهام را در اختیار دارد .حال اگر
 20درصد دولت واگذار ش��ود ،امید میرود تحوالتی
در عرص��ه مدیریت انجام ش��ود .اگر فقط سهامهای
شرکتهای دولتی مانند شستا واگذار شود ،تنها به
خروج ش��رکتهایی مانند شستا از بنگاهداری منجر
میش��ود و تحولی در مدیریت ای��ن پاالیشگاهها و
خصوصیسازی واقعی آنها ایجاد نمیکند.
به گفته او ،در حال حاضر پاالیشگاهداری چندان
سودده نیست .سود خالص پاالیشگاه در سال گذشته
در حدود شش تا هفت درصد بود که به نسبت فروش
بد نیست ،اما به نسبت سایر صنایع حوزه انرژی ،سود
صنایع پاالیشی چندان مناسب نیست.
او میافزای��د :قانون میگوید سه��ام در ابتدا باید
به مردم واگذار ش��ود ،اگر ب��ه فروش نرفت ،با روش
مذاک��ره و اگر در این زمینه نیز به نتیجه نرسید ،به
روش بلوکی نسبت به عرضه سهام خود اقدام کند.

ویروس در بازار نفت
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بازار کرونازده نفت

نگاهی به وضعیت نفت در جهان در روزهای کرونایی
اگ��ر ما (الاقل آن دستهای که تخصصی در حوزه
نفت و بازار آن نداریم) در یک کتاب یا در یک فیلم
سینمایی میخواندیدیم یا میدیدیم که قیمت نفت
نهتنها صفر شده بلکه یک کشور ،مث ً
ال آمریکا ،حاضر
است ب��رای رد کردن  -بخوانید فروش  -نفت خود
به خریداران پول هم بدهد ،چه فکر میکردیم؟! این
سوژه یک فیلم تخیلی نیست؛ بالیی است که کرونا
بر سر بازار نفت آمریکا آورد.
شیوع ویروس کرونا در جهان موجب کاهش تقاضا
در بازار نفت شد .کاهش چشمگیر و بیسابقه حمل
و نقل ،تعطیلی موقت یا دائمی بسیاری از واحدهای
تولی��د در سراسر جهان و اعمال سیاستهای بعضاً
سختگیرانه قرنطینه در کشورهای مختلف موجب
ش��ده تا ش��رایط عادی مصرف نفت و فرآوردههای
نفت��ی در جهان ب��رای نخستینبار ب��ه میزان قابل
توجهی کاهش یابد و در نتیجه ،نظام عرضه و تقاضا
در بازار بزرگ و پیشتر پرسود نفت ،از حالت تعادل
خارج شود .ادامه روند بیسابقه کاهش تقاضای نفت
که به دلیل ش��یوع ویروس کرونا رخ داده ،به منفی
ش��دن بهای نفت در آمریکا انجامید؛ بدین معنا که
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حسین هرمزی
روزنامهنگار

در چنین شرایطی فروشندگان نفت به مشتریان خود مبلغی هم خواهند
پرداخت ،چرا که مخازن ذخیره نفت در حال لبریز شدن است و عم ً
ال دیگر
جایی برای نگه داشتن نفت تولیدی وجود ندارد .این همان پدیدهای است
که از آن با عنوان «قیمت منفی» یاد میکنند.
ه��ر چند این پدیده نادر چند روزی بیشتر پابرجا نبود و بهای معامالت
نف��ت در روزهای میانی ماه م��ی  2020تحت تأثیر خوشبینی به کاهش
تولید و افزایش تقاضا برای بنزین در سطح باالتری بسته شد و در برههای
حتی ش��اخص نفت آمریکا  25درصد رشد را ثبت کرد؛ با این حال بازار و
به��ای نفت با روزهای اوج فاصله معن��اداری دارد .بهای نفت برنت دریای
شمال در نخستین روزهای سال جدید  66دالر برای هر بشکه بود .بهای
همین نوع نفت ظرف چند روز حتی به زیر  25دالر نیز سقوط کرده بود.
رابی فریزر ،تحلیلگر ارشد کاال در شرکت اشنایدر الکتریک در این رابطه
میگوید :اگرچه روند رشد ذخایر نفت و فرآوردههای نفتی همچنان تهدیدی
برای عوامل بنیادین بازار به شمار میرود ،اما روند کلیدی فعلی در هر دو
بخش عرضه و تقاضا به خوشبینی گرایش پیدا کرده است .با وجود برخی
تحلیلهای خوشبینانه ،هنوز اغلب تحلیلها و پیشبینیها درباره امروز و
فردای بازار نفت ،چندان امیدوارکننده نیست و حتی بسیاری از کارشناسان
معتقدند که همچون حوزه حمل و نقل (بویژه هوایی) که بین سه تا پنج
سال طول خواهد کشید تا دوباره به روزهای اوج خود بازگردد ،صنعت نفت
و بازار نفت هم روزهای خوب خود را به این زودیها نخواهد دید.

شوک تقاضا

دنیای اقتصاد با بررسی بازار نفت در هفتههای اخیر ،نوشته در سه ماه
گذشته ابتدا چین و در هفتههای اخیر بقیه دنیا خود را بر سر یک دو
راهی یافتهاند :نخست ،مهار کردن شیوع ویروس کرونا با محدود کردن
رفت و آمد مردم و در نتیجه تحمیل کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی
و دوم ،اتخاذ موضعی سهلانگارانه در برابر این ویروس به امید اجتناب
از پذیرفتن هزینههای سنگین اقتصادی .رفته رفته اغلب دولتها پس
از مواجهه با پتانسیل این ویروس برای ضربه سنگین به سالمت عمومی
به سمت سیاستهای اخذ شده توسط چین گرویدهاند و سیاستهای
مهارکنن��ده را  -اگرچه غالباً با جدیت کمت��ری  -اعمال کردهاند .امید
سیاستگذاران این است که اعمال سیاستهای مهارکننده بهمدت چند
هفته یا حتی چند ماه در نهایت فرصت گذار از این ویروس و بازگشت
بهشرایط عادیتر اقتصادی را فراهم کند.
آنچه تاکنون مشهود است یک «توقف ناگهانی» در فعالیت اقتصادی
در سط��ح جهان است که در تاریخ معاصر کمسابقه است .پیش از این،
مقوله «توقف ناگهانی» در مباحث اقتصادی مختص جابهجایی سرمایه
بینالملل��ی به کشوره��ای درحال توسعه بوده است .ام��ا آماری که به
مرور از ش��اخصهای اقتصادی از بزرگتری��ن اقتصادهای دنیا منتشر
میش��ود بیانگر این توقف ناگهانی در فعالیتهای اقتصادی است .برای
مثال ،شاخص فعالیت بخشهای تولید و خدمات در چین در ماه فوریه
بزرگتری��ن سقوط یک ماهه خود را تجربه کرد و به کمترین سطح در
تاریخ این دادهها رسید.
همچنی��ن در آمریک��ا ،در یک هفته منتهی به  27م��ارس ،بیش از
سه میلیون ش��هروند خود را بهعن��وان بیکار جدید ثبت کردند .چنین
جهش ناگهانی در میزان بیکاری در آمریکا بیسابقه است .پیش از این،
شدیدترین جهش افراد بیکار در مارس  2009بود که حدود  600هزار
نفر طی یک ماه بهعنوان بیکار ثبتنام کردند .این دادهها فقط نمونههایی
از توقف ناگهانی فعالیت اقتص��ادی در سراسر دنیا هستند .به احتمال
زیاد ،سال  2020ش��اهد ش��دیدترین رکود اقتصاد جهانی ،هم از نظر
ش��دت و هم از نظر گستردگی خواهد بود .طبیعتاً ،ش��دت این رکود
تأثیر مستقیمی بر تقاضا برای کاالهای اولیه ،از جمله نفت ،گاز و فلزات
داشته و خواهد داشت .بهتبع این امر ،شاخص قیمت کاالهای اولیه در
هفتههای گذشته به پایینترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسیده
است .قیمت نفت که در روزهای نخست سالجاری میالدی در واکنش
به شهادت سردار سلیمانی به باالی  70دالر رسید ،از آن زمان با کاهش
حدود  70درصدی به زیر  25دالر رسیده است.
شوک عرضه

آنچه ضربه ش��دیدتری بر پیکره بازار نفت نسبت به دیگر
کاالهای اولیه تحمیل میکند ،جنگ نفتی است که در راستای افزایش
بی��ش از پیش تولید به راه افتاده است .این مسابقه تولید پس از دست
نیافتن ب��ه توافق میان کشورهای عضو اوپک و روسیه مبنی بر کاهش
عرض��ه در پاسخ به کاهش تقاضا جرقه خورد .بهنظر میآید که روسیه
مخالف کاهش بیشتر عرضه بوده است ،چراکه در پنج سال گذش��تهای
ک��ه اوپک و روسیه مدام در جهت حفظ ت��وازن در بازار نفت ،تولیدات
نفتی خود را کم کردند یا ثابت نگه داشتند ،تولیدکنندگان صنعت شیل
آمریک��ا بیشترین بهره را از حفظ توازن ب��ازار و باال ماندن قیمت نفت
بردن��د .از سال  2016که استرات��ژی اوپک از حفظ سهم بازار به حفظ
قیمت تغییر پیدا کرد ،سهم اوپک از بازار جهانی به مرور زمان از حدود

شیوع ویروس کرونا در
جهان موجب کاهش
تقاضا در بازار نفت
شد .کاهش چشمگیر
و بیسابقه حمل و
نقل،تعطیلیموقت
یا دائمی بسیاری از
واحدهای تولید در
سراسر جهان و اعمال
سیاستهایبعضا ً
سختگیرانهقرنطینه
در کشورهای مختلف
موجب شده تا شرایط
عادی مصرف نفت و
فرآوردههای نفتی در
جهانبراینخستینبار
به میزان قابل توجهی
کاهش یابد و در
نتیجه ،نظام عرضه و
تقاضا در بازار بزرگ و
پیشتر پرسود نفت،
از حالت تعادل خارج
شود

35درصد به 28درصد کاهش پیدا کرده ،درحالیکه
سهم آمریکا از تولیدات نفت جهانی از زیر 9درصد به
بیش از 13درصد افزایش پیدا کرده است.
با پایان یافتن توافق محدودیت تولید اوپکپالس،
همه کشورهای تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی
تولیدات نفتی خود هستند .در این راستا عربستان
سعودی ،تولیدات نفتی خود را از  9میلیون و 700
هزار بشکه در روز پیش از شکست مذاکرات ،به 12
میلی��ون و  300هزار بشک��ه در روز خواهد رساند.
حداکثر تولی��د روزانه عربستان در تاریخ بازار نفت،
یازده میلیون بشکه در روز در نوامبر  2018بود .بقیه
کشورهای تولیدکننده نفت نیز تالش خواهند کرد
سطح تولیدات خ��ود را به حداکثر ظرفیت ممکن
برسانند .طبیعی است در ش��رایطی که تقاضا برای
نفت تحتتاثیر از توقف ناگهانی اقتصاد جهانی دچار
کاهش ش��دید ش��ده است ،افزایش ناگهانی عرضه
نفت ،ضربه شدیدی بر قیمت نفت وارد میکند.
اگرچه تغییر استراتژی ناگهانی روسیه و عربستان
در بازار نفت در هفتههای گذش��ته قطعاً جنبههای
ژئوپلیتیک نیز دارد ،اما شاید تنوان درمورد سیاست
این کشورها در ادامه این روند اظهارنظر قطعی کرد.
آنچه از نظ��ر اقتصادی عیان است ،هدف قرار دادن
تولیدکنندگان شیل آمریکاست که هزینه تمامشده
تولید نفتش��ان ح��دود  40دالر است .طبیعتاً اگر
قیم��ت نفت بهمدت حدود یک س��ال زیر  40دالر
باقی بماند ،بسیاری از تولیدکنندگان ش��یل آمریکا
مجبور به خروج از بازار میش��وند و ب��ازار نفت در
نهایت به یک توازن نسبی بر خواهد گشت.
اما آنچه در کوتاهمدت ب��ه احتمال زیاد نظارهگر
خواهیم بود ،ش��دیدترین عدم توازن در تاریخ بازار
نفت اس��ت .اگر برنامههای اعالم ش��ده کشورهای
تولیدکننده را مدنظر بگیری��م ،تولید جهانی نفت
در ماهه��ای آینده به احتمال زی��اد به حدود 105
میلیون بشکه در روز (از حدود  100میلیون بشکه
در روز در آخ��ر سال  2019میالدی) خواهد رسید.
با احتساب اینکه اقتصاد جهانی در سه ماه دوم سال
میالدی نسبت به سال گذشته انقباض حداقل پنج
درصدی را تجرب��ه خواهد کرد ،مصرف روزانه نفت
احتماالً به زیر  95میلیون بشکه در روز خواهد شد.
عدم توازن حدودا ً  10میلیون بشکه در روز در تاریخ
بازار نفت بیسابقه است .بزرگترین مازاد عرضهای
که نویسنده در تاریخ دادههای نفتی مشاهده کرده،
مازاد  3میلیون بشکه در سپتامبر  2005است.
طبیعی است که در ش��رایط وج��ود چنین عدم
توازن شدیدی ،قیمت نفت بهشدت تحت فشار باشد.
بهنظر نویسنده ،شرایط عدم توازن چند ماه به طول
خواهد انجامید و در این حالت قیمت نفت میتواند
به سطوحی بسیار پایینتر از قیمتهای نازل کنونی
برسد .با توجه به اینکه ظرفیت انبارها و نفتکشهای
نفتی رو به تکمیل شدن است ،مازاد شدید نفت در
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بازار میتواند قیمت نفت را به سمت تک رقمی شدن سوق دهد .در دنیا
ظرفیت انبار حدود یک میلیارد و  500میلیون بشکه در روز وجود دارد،
معادل حدود  15روز تولید  100میلیون بشکه در روز .بر اساس تخمین
شرکت داده کپلر ،تا دو هفته پیش حدود  70درصد ضرفیت انبارهای
نفتی جهان به کار گرفته شده بود .این به آن معناست که اگر به مازاد
عرضه  10میلیون بشکه در روز برسیم ،ظرفیت تمام انبارهای نفتی دنیا
در عرض  45روز پر خواهند شد.
شوک جنگی

ش��وک به نظام عرضه و تقاضا در ب��ازار سابقاً پرسود نفت،
همه ماجرا نیست و در دیدگاهها و تحلیلهای سختگیرانهتر میتوان به
برخی تبعات مستقیم و غیرمستقیم تداوم ش��یوع کرونا بر اقتصاد نفت
و حت��ی بر نظم جهانی نگاهی جدیتر انداخت .در سوی دیگ ِر خطرات
و تبعات ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا ،احساس خطر از تداوم ش��یوع
و سنگینتر ش��دن سایه رکود بر اقتصادهای جهان ،میتواند به برخی
واکنشهای هیجانی و تنشها در این رابطه منجر شود .این خطر زمانی
بیشتر احساس میشود که بدانیم برخی تولیدکنندگان نفت همچنان به
کاهش تولید و ] دستکم تاحدودی[متناسبتر کردن بازار نفت تمایلی
ندارند .در همین راستا ،دویچهوله آلمان اخیرا ً در گزارش مفصلی به سه
سناریوی جدی برای بازارهای جهانی انرژی در دوران پساکرونا پرداخته
و در گوش��های از آن به خطر احتمال بروز درگیری نظامی اشاره کرده
و ای��ن پرسش را مطرح کرده که «آیا خطر تبدیل ش��دن جنگ بر سر
تقسیم بازارهای جهانی انرژی به یک رویارویی نظامی ،تهدیدی واقعی
است؟»
ای��ن رسانه از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به
عن��وان «دماسنج اقتصاد آمریکا» یاد کرده و نوش��ته این موضوع را که
جهان در آستانه تحولی بزرگ در بازارهای جهانی انرژی قرار دارد ،شاید
بتوان به سادگی در تغییر رویکرد ترامپ مشاهده کرد.
او که تا همین چند م��اه پیش به همدستی عربستان و روسیه برای
باال بردن قیمت نفت حمله میکرد 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
شرکتهای نفتی را بر هم زده ،پیامدهای این تحول بر بازارهای آینده
انرژی است.
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بسیاری از کشورهای
جهان اعالم کردهاند
که موج نخست
شیوع ویروس
کرونا را پشت سر
گذاشتهاند و کاهش
سیاستهای
قرنطینهای نیز هم
به این دلیل و هم
به دلیل مشکالت
اقتصادیکشورها
است اما در عین
حال هشدار داده
شده که موج دوم
و در واقع سهماهۀ
دوم درگیری با این
ویروس ،میتواند
خطرناکترباشد

بسیاری از سیاستمداران جه��ان ،مبارزه با کرونا
را ی��ک عمل نظام��ی و چه بسا ی��ک جنگ تمام
عی��ار دانستهان��د و حت��ی برخی سرب��ازان را روانه
خیابانها کردهاند؛ البته این کار برای کمک به روند
امدادرسان��ی یا گاه با ه��دف ممانعت از بروز تجمع
مردم در خیابانها انجام ش��ده است .در این راستا،
بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران از شیوع کرونا
به عنوان بزرگتری��ن چالش بشریت پس از جنگ
جهانی دوم سخن گفتهاند؛ بطوریکه حتی دبیرکل
سازمان ملل متحد هم از کرونا به عنوان بزرگترین
تهدی��د و چالش بشر بع��د از جنگ جهانی دوم نام
برده است.
آنچ��ه در این برهه قطعی به نظ��ر میرسد ،بروز
رویارویی و جنگ اقتصادی بین کشورهای مختلف
دنیا ،بخصوص غولهای بزرگ اقتصادی و همچنین
بین کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت و انرژی است؛
نزاعی سرد که میت��وان پیشبینی کرد در صورت
ت��داوم چند ماهه یا چندساله ش��یوع کووید – 19
میتواند بسیار چالشبرانگیزتر باشد و حتی پس از
پایان پاندمی (همهگیری سراسری جهانی) ویروس
و ب��ا آغاز روند عادی ش��دن زندگی و کار و تجارت،
میتواند وارد فاز تازهای از اوجگیری جهانی شود.
اما برخ��ی رسانهها ،تحلیلگ��ران و حتی مقامات
مسئول در جهان ،نگرانی را از این حد فراتر بردهاند
و درباره احتم��ال وقوع جن��گ و رویارویی نظامی
سخن گفتهاند .در هفتهه��ای اخیر رویترز گزارش
داده ب��ود ک��ه وزارت اطالعات چین به ش��ی چین
پینگ رئیسجمهور این کشور هشدار داده عقاید و
احساسات منفی و فزاینده جهانی در قبال جمهوری
چین ،میتواند به درگیری نظامی مستقیم با ایاالت
متحده آمریکا منجر شود .این گزارش که توسط یک
اندیشکده زیر نظر وزارت اطالعات چین تهیه شده،
نشان میدهد حس دشمنی در قبال چین به خاطر
همهگیری وی��روس کرونا به باالترین سطح خود از
زم��ان حادثه می��دان تیانآنمن در س��ال 1989
رسی��ده اس��ت .در آن واقعه ،دستک��م  2600نفر
در جریان اعتراضات میدان تیانآنمن کشته شده
بودند.
دویچهوله نیز در ادام��ه گزارش تحلیلی خود در
این رابطه نوش��ته صرفنظ��ر از نگرانیهای ناظر بر
تحوالت روزهای پساکرونایی ،وقوع یک جنگ در اثر
کرونا از هم اکنون قطعی به نظر میرسد؛ وقوع یک
جنگ اقتصادی و جنگ بر سر سهم کشورها در بازار
انرژی .این جن��گ اقتصادی نیز همچون هر جنگ
واقعی دیگری برنده و بازندهای دارد .بیتردید برخی
از کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین ش��ماری
از ش��رکتهای نفتی نیمهب��زرگ در بین نخستین
بازندگان ای��ن جنگ خواهند ب��ود و دقیقاً همین
موضوع آرامش ترامپ را برهم زده است.
در چنین ش��رایط خطی��ر و درهمی تصور کنید

روز مح��دود کنند .در این هفتهه��ا ،کاهش تولید
از سوی کشورهای دیگر خارج از این گروه ش��امل
آمریک��ا ،نروژ ،کانادا و برزیل نی��ز رخ داده و ممکن
است مجموع کاهش تولید را به  20میلیون بشکه در
روز (معادل  20درصد عرضه جهانی) برساند.
قرار است تحت پیم��ان اوپک پالس ،تولید نفت
روسیه به می��زان  2.5میلیون بشکه در روز کاهش
پیدا کند .با ای��ن حال تولید میعانات گازی یا نفت
سبک شامل این کاهش نمیشود.
روسیه متعهد شده است به سهمیه کاهش تولید
خود به طور کامل عمل کند و پیشبینی ش��ده که
تولید این کشور به  480تا  500میلیون تن معادل
 9.6تا  10میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند که
نخستین کاهش ساالنه از سال  2008خواهد بود.

کشورهای تولیدکننده و عرضهکننده نفت و انرژی نتوانند بر سر میزان
تولی��د و عرض��ه در بازار ب��ه توافق برسند؟ آیا بروز چنین ش��رایطی و
مخصوص��اً تداوم آن در الاقل میانمدت نمیتواند برخی سیاستمداران
جنگ طلب یا برخوردار از مشاورانی که آب به آسیاب بحرانهای جهانی
میریزند را مجاب به واکنشی آتشین و خونبار کند؟ ش��اید این نگاه،
بدبینانه و سختگیرانه باش��د ،اما بعید است هیچ کارش��ناسی بتواند در
شرایط کنونی چنین احتمالی را صفر در نظر بگیرد.
واری موقتی
امید
ِ

ط��ی هفتههای اخی��ر ،در پاسخ ب��ه این کاه��ش تقاضا،
کشورهای عضو اوپک و رقبای همسنخ نفتی خود یعنی روسیه نتوانستند
ب��ر سر کاهش عرض��ه توافق کنند ت��ا اینکه در اوپک پ��الس اتفاقات
امیدوارکنندهتری افتاد .در نتیجه عدم توافق در اوپک ،محدودیتهایی
که اوپک و روسیه به طرق مختلف از سال  2016به بعد بر تولیدات نفتی
خود اعمال کرده بودند ،یکشبه نادیده گرفته شد و تولیدکنندگان نفت
اوپ��ک وارد یک جنگ تمامعیار تولیدی و قیمتگ��ذاری در بازار نفت
شدند .نهتنها شوک تقاضای متأثر از شیوع ویروس کرونا بیسابقه است،
بلکه شدت افزایش تولید نفت در هفتههای اخیر نیز کمسابقه بوده است.
ب��ا این حال ،تولیدکنندگان ب��زرگ نفت جهان در صدد کاهش تبعات
منفی کرونا برآمدهاند و برخی از مهرههای تاثیرگذار این بازار به سمت
کاهش تولید و عرضه روی آوردهاند.
یازدهم ماه می می��الدی عربستان سعودی در اقدامی غیرمنتظره با
هدف پشت سر گذاش��تن سریعتر بحران ان��رژی که اقتصاد این کشور
را تح��ت فشار قرار داده است ،کاهش بیشت��ر تولید نفت را اعالم کرد.
درم��ورد تاثیرات کرونا بر اقتصاد عربستان همین نشانه کافی است که
بدانیم مالیات بر ارزش افزوده در این کشور سه برابر شده است؛ افزایش
بیسابق��های که با هدف اعمال کنترلهای اقتصادی و در راستای طرح
ریاضت اقتصادی اجرا شده است.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی در مصاحبه
با بلومبرگ تاکید کرده که کاهش بیشتر تولید ،روند متعادل شدن بازار
نفت را تسریع خواهد کرد .در پی این تصمیم ،دو کشور امارات متحده
عربی و کویت به عنوان دو متحد همسو با سیاستهای نفتی عربستان
اعالم کردند که از آن حمایت میکنند .فردای آن روز ،قیمت نفت تحت
تأثیر تصمیم عربستان سعودی برای افزودن به کاهش تولید و کمک به
رفع سریعتر اشباع عرضه بازار جهانی ،افزایش پیدا کرد و بهای معامالت
آتی نفت برنت  24سنت معادل  0.8درصد افزایش یافت و به  29دالر و
 87سنت در هر بشکه رسید و بخشی از افت گذشتهاش را جبران کرد.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا  38سنت معادل 1.6
درصد افزایش پیدا کرد و به  24دالر و  52سنت در هر بشکه رسید.
برخ��ی کشورهای دیگر نیز بر همین اس��اس پیش رفتهاند .عراق که
معم��والً از مدافعان افزایش تولید و عرضه نفت خ��ود در جهان است،
در ماه گذش��ته میالدی تولید خود را افزایش نداد یا دستکم میتوان
گفت که «نتوانست» افزایش دهد .طبق توافق جدید اوپک پالس برای
کاهش تولید نفت اعضا ،عراق باید تولیدش را  -که طبق گزارش ماهانه
دبیرخان��ه اوپک تا مارس س��ال  2020به  4.585میلیون بشکه در روز
رسید  -حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد.
کش��ور روسیه چه میکند؟ اوپک و متحدانش ش��امل روسیه که به
گروه اوپک پالس مع��روف هستند ،چند هفته قبل توافق کردند برای
جبران افت شدید تقاضای جهانی در بحبوحه شیوع کووید 19-و بهبود
قیمته��ا ،تولیدش��ان را در ماههای می و ژوئ��ن  9.7میلیون بشکه در

د ر سود ای اقتصاد بد ون نفت

آنچه در این برهه
قطعی به نظر
میرسد ،بروز رویارویی
و جنگ اقتصادی بین
کشورهایمختلف
دنیا،بخصوص
غولهای بزرگ
اقتصادی و همچنین
بین کشورهای بزرگ
تولیدکننده نفت و
انرژی است؛ نزاعی
سرد که میتوان
پیشبینی کرد در
صورت تداوم چند
ماهه یا چندساله
شیوع کووید – 19
میتواندبسیار
چالشبرانگیزترباشد
و حتی پس از پایان
پاندمی(همهگیری
سراسریجهانی)
ویروس و با آغاز روند
عادی شدن زندگی و
کار و تجارت ،میتواند
وارد فاز تازهای از
اوجگیری جهانی شود

کاهش تدریجی اعم��ال سیاستهای
قرنطینه در بسیاری از کشورها ،پذیرش ذهنی آحاد
م��ردم در قبال این مسأله که باید مدتی (دستکم
چن��د ماه) با ویروس کرون��ای نوع جدید دچار یک
همزیستی مسالمتآمیز ش��وند! و اتخ��اذ و اجرای
سیاستهای کنترل��ی از سوی اعضای اوپک پالس
خارج از آن ،موجب شده تا قیمت
و تولیدکنندگان
ِ
نفت در بازارهای جهانی با تقویت نسبی مواجه شود؛
با این حال بسیاری از کارش��ناسان و فعاالن عرصه
ان��رژی در جهان هش��دار میدهند که نباید به این
افزای��ش اندک و دلخوش ب��ود چراکه این بهبود،
نسبی ،اندک و از همه مهمتر ،موقتی است.
بسیاری از کشورهای جهان اعالم کردهاند که موج
نخست شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشتهاند و
کاهش سیاستهای قرنطینهای نیز هم به این دلیل
و هم به دلیل مشکالت اقتصادی کشورها است اما
در عی��ن حال هشدار داده ش��ده که موج دوم و در
واقع سهماهۀ دوم درگیری با این ویروس ،میتواند
خطرناکتر باشد .آنچه قطعیتر از این احتماالت به
نظر میرسد این است که حتی اگر موج دوم کرونا،
در حوزه درمان و سالمت ،کنترلشدهتر از موج اول
باش��د اما در حوزه اقتصاد احتماالً با موج جدیتر و
سهمگینتری مواجه خواهیم بود.
در نهایت ،کرونا با همه آسیبهای جانی و مالیاش
و با همه هولناک بود ِن ظاهر آخرالزمانیاش میتواند
ش��وکی به تصمیمگیران و سیاستگذاران اقتصادی
کشوره��ای وابست��ه به نف��ت وارد کن��د .البته این
ش��وک قطعاً تاکنون وارد شده اما مهم این است که
تصمیمگیرانوتصمیمسازاندراینکشورهابخصوص
در جمهوری اسالمی ایران از این شوک درس بگیرند
و مسأله «اقتصاد بدون نفت» یا الاقل کاهش جدیِ
رسری نگیرند.
وابستگی اقتصاد به نفت را َس َ
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وضعیت پاندمی و افت قیمت نفت ،پاالیشگاهها را چطور متأثر کرده است؟

 ۳فاز اثرپذیری استقامت پاالیشگاهها در شرایط سخت
شمایل فیلیپیدس هراسان که فاتحانه میرود تا
خبر پیروزی یونان بر سپاهیان پرشیا را به پادشاه
یونان برساند در سمت راست یک بیلبورد بزرگ
دیده میشود ،فولکس واگنهای قدیمی به دنبال
هم دارند از روی پلی که روبروی شمایل قرار دارد
رد میشوند و سمت چپ فیلیپیدس که میگویند
نخستین انسانی است که  42کیلومتر دویده ،به
درشتی نوشته شده است« :ماراتن» .این توصیف
پوستر یک مسابقه دو نیست ،بلکه توصیفی است
از از قدیمیتری��ن تصاویری ک��ه از تبلیغات یک
شرکت پاالیشی آن هم بزرگترینشان در امریکا
وجود دارد :ش��رکت ماراتن اویل با ش��عار «ما در
دویدن طوالنی بهترین هستیم» .این شعار شاید تا
حدودی فلسفهی فعالیت یک پاالیشگاه در حالت
ایدهآلش را نشان بدهد.
فعالیت��ی که باید در آن ب��اال و پایینها را تاب
بیاوری و سرعتی معقول انتخاب کنی که نه وسط
کار از نفس بیافتی و نه از رقابت ک ً
ال بیرون باشی.
روزهای��ی که اکنون در آن ق��رار داریم را میتوان
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به یک سرباالی��ی در کیلومترهای سخت ماراتن
تشبیه کرد ،افت تقاضا ،افت قیمت نفت ،چشمانداز
نامشخص رشد اقتصادی و نامعلوم بودن زمانی که
درمانی برای ویروس کرونا پیدا ش��ود .این روزها
پاالیشگاهها چه میکنند؟
معروفتری��ن چی��زی ک��ه در ی��ک پاالیشگاه
تولی��د میش��ود و با زندگی عامهی م��ردم سر و
ک��ار دارد «سوخت» اس��ت و «بنزین» به عنوان
گل سرسبدش .تردد در هر ش��کل و حالتی یکی
از نخستین ابعادی از زندگی مردم جهان بود که
تحت تأثیر فراگیری ویروس کرونا قرار گرفت.
طبیعی است ک��ه وقتی ت��ردد تقریباً تعطیل
میش��ود و سفرها لغو میش��وند و مردم در خانه
میمانن��د تقاضا ب��رای سوخت هم بسی��ار افت
میکند .این وضعیت قدیمیترین و کارکشتهترین
پاالیشگاهها را هم تحت تأثیر قرار دارد .ش��رکت
ماراتن پترولیوم قدیمیترین گروه پاالیشی امریکا
اعالم کرد به خاطر ای��ن وضعیت در  3ماهه اول
سال  2020مع��ادل  9.2میلیارد دالر ضرر کرده

اس��ت .هولی فرانتیر یک ش��رکت پاالیشی دیگر
امریکای��ی ک��ه این روزه��ا  30درص��د ظرفیت
تولی��دش بیکار مان��ده اعالم ک��رده امسال 15
درصد در هزین��ه سرمایهایش کاهش خواهد داد
و فیلیپس  66ش��رکت دیگر پاالیشی هم هزینه
سرمای��های را  18.6درصد کم کرد و سود پخش
نکرد و شروع چندین پروژه ساخت خطوط لوله را
به تأخیر انداخت.
ام��ا پرسشی که میخواهیم به آن پاسخ بدهیم
ای��ن است که جدا از قص��هی کاهش تقاضا برای
سوخت ،فعالیت پاالیشگاهها و س��ودآوری آنها
از نوسانات و رخدادهای ب��ازار نفت در  3ماههی
نخست  2020که خودش��ان کمی از یک ویروس
کرونا نداشتند چه اثری خواهد گرفت؟
قب��ل از اینکه به سراغ ای��ن بحث برویم باید این
را دانس��ت که در واقع آنچ��ه که از نفت بر پاالیش
اثر میگذارد کرک اسپرد است :فاصلهی بهای یک
بشکهمحصولتولیدیپاالیشگاهیویکبشکهنفت
خام که پاالیشگاه به عنوان خوراک دریافت میکند.

روز عجیب نفت خام

 20آوریل قیمت ق��رارداد نفت خام
دبلیو تی آی برای تحویل ماه می با  17دالر و 73
سنت گشوده شد اما در عرض تقریباً چهار ساعت
قیمت صفر و بعد منفی شد .این اتفاق هرگز سابقه
نداش��ت و اگرچه در روزهای بعد هم دیگر تکرار
نشد اما سطح آش��فتگی در ب��ازار نفت را باال برد.
قیم��ت نفت خام برنت و دبلیو ت��ی آی در زمان
نگارش این گزارش در حدود  30دالر در هر بشکه
و  25دالر در هر بشکه قرار گرفتهاند.
نزدیکتری��ن اتفاق��ی که ب��ه رویدادهای اخیر
موجود است ،افت شدید بهای نفت خام است که
اواسط  2014ش��روع ش��د و تا تقریباً آخر 2016
ادام��ه پیدا کرد .نگاهی به اثری که پاالیشگاهها از
آن دوران گرفتند به ما کمک میکند تا حدودی
بتوانیم مسیری که این بار طی خواهد شد را نیز
ترسیم کنیم.
 ۳فاکت���ور تعیی���ن کنن���د ه د ر تأثی���ر

پاالیشگاه از بازار نفت

مکینزی ،معتبرترین ش��رکت مشاوره مدیریت
جهان ،در گزارشی که اواسط  2015درباره اثر افت
بهای نفت خ��ام بر صنعت پاالیشی منتشر کرده
به نکات مهمی اشاره میکند .مهمترین نتیجهای
ک��ه از خواندن این گزارش حاصی میش��ود این
است که به هیچ وج��ه نمیتوان فرمول یکسانی
از می��زان اثری که تح��والت بهای طالی سیاه بر
پاالیشگاهها میگذارد ارائه کرد .نخستین عاملی
که ش��دت و طول عمر اثر نفت خام بر پاالیشگاه
را تعیی��ن میکند جغرافیای پاالیشگاه است .این
ه��م به معنای اثر موقعیت جغرافیایی و اثر آن بر
شکل تقاضا است و هم به معنای تعیینکنندگی
قوانین و مقرراتی که کشورهای مختلف دارند .مث ً
ال
آنچ��ه که در تعداد پر ش��ماری از کشورهای دنیا
به ویژه کشورهای غربی ،قیمت سوخت را تعیین
میکند نه قیمت نف��ت بلکه مالیاتی است که بر
مصرف وضع میش��ود .عام��ل دوم نوع محصولی
است که پاالیشگاه تولید میکند .مث ً
ال مککینزی
در گزارش��ی که س��ال  2015در تحلیل اثر افت
قیمت نفت بر پاالیشگاهها نوشته عنوان میکند
که فرآوردههای سبک به خصوص دیزل ،با سرعت
کندت��ری نسبت به دیگر محص��والت با افت بها
روبرو ش��دهاند .در وضعیتی که اکنون در آن قرار
گرفتهایم میزان تقاضا برای سوخت سبک بیش از
هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار گرفت و طبیعتاً
تولیدکنندگان این سوخت در وضعیتی متفاوت
قرار گرفتند.

سومی��ن عامل ه��م میزان انعطاف��ی است که
پاالیشگ��اه در تغییر دادن سب��د تولید به سمت
محصوالت��ی دارد که ب��رای آن تقاضای بیشتری
موجود اس��ت .هر چقدر یک پاالیشگ��اه توانایی
باالتری برای تطبیق عملیات تولیدی با وضعیت
کرک اسپردهای موجود داش��ته باشد ،سودآوری
آن کمتر تح��ت تأثیر عواملی مث��ل افت قیمت
محصوالت��ش در نتیج��ه افت قیمت نف��ت قرار
میگیرد .پاالیشگاههایی که در امریکا قرار دارند
اغلب مواقع به خاطر سیاستهای خاصی که بر این
کشور حاکم است ،اثرپذیری متفاوتی از نوسانات
بهای نفت خام داش��تهاند .مث ً
ال بسته به اینکه در
امریکا ممکن است در یک فصل استاندارد متفاوتی
برای یک سوخت تعیین شود ،هزینه پاالیشگاه در
تولید سوخت کم یا بیشتر میشود.
در مورد ای��ران هم تا حدودی این خاص بودن
ش��رایط صدق میکن��د .پاالیشگاهه��ا در ایران
چند ویژگ��ی دارند که چن��دان عمومیت ندارد،
ای��ن واحدهای صنعتی تا س��ال  90عم ً
ال دولتی
اداره میش��دند و پس از آن نیز توسط نهادهایی
حاکمیتی ،بهای نفت خام برای آنها توسط دولت
و با تخفیف نسبت به نفت صادراتی تعیین میشود
و نحوه فروش بنزی��ن و تعیین قیمت آن توسط
نهادهای باال دستی انجام میشود .شاید بتوان ادعا
کرد حتی «سیاستهای نرخ دالر» بیش از «بهای
نفت خام» ب��ر پاالیشگاههای ای��ران میتواند اثر
بگذارد .مث ً
ال دوران طالیی سودآوری پاالیشگاهها
در یک دهه اخیر ،سال  92و سود حاصل از تفاوت
نرخ تسعی��ر ارز ترجیحی به مبادلهای بوده است.
ای��ن واحدها البته در س��ال  93و  94تحت تأثیر
افت قیمت فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی
اوضاع خوبی را از سر نگذارندند و در واقع بخشی
از سودش��ان که از صادرات ناش��ی میشود تحت
تأثیر قرار گرفت .در کلیت به نظر میرسد به دلیل
اثرات احتمالی افش��ای برخی مسائل بر وضعیت
پاالیشگاهها در بورس ش��فافیت زیادی دربارهی
میزان اثر پاالیشیهای ایران از تحوالت بهای نفت
خام وجود ندارد.

اهمی���ت زم���ان د ر تأثیرپذی���ری

پاالیشیها از نفت

با تمام تفاسیر و تفاوتهایی که آنها را تیتروار
از سر گذراندیم ،آنچه در بازار نفت که میتواند به
کل فعالیت پاالیشی را نیز تغییر دهد «پایداری»
در وضعیتی است که ایجاد شده .چه این وضعیت
سط��وح ب��االی  100دالر در هر بشکه نفت خام
باشد چه منفی شدن یک قرارداد و قیمتهایی در
کانال  30دالر در هر بشکه .مککینزی مینویسد
که تحوالتی که در بازار پایین دست در واکنش به
قیمته��ای پایین نفت خام اتفاق میافتد عموماً
الگوی تاریخی یکسانی را دنبال کرده است و از سه
مرحله عبور میکند.
در مرحل��هی اول ،نوسانات بازار ،پیشران اصلی
است .قیمت فرآوردهها اغلب با سرعت کمتری از
نفت خام افت میکنند و در نتیجه این فاز نخست
بعد از چند ماه و وقتی که قیمت فرآوردهها بتوانند
خود را به سطح افت قیمت نفت خام برسانند پایان
میپذیرد .در فاز دوم ،فاندامنتال تعادل بین عرضه
و تقاضا منجر به فشرده شدن حاشیه سود میشود.
وقتی قیمت نفت پایین بیاید به طور عمومی کرک
اسپرد اغلب محصوالت پاالیشی کوچک میشود.
اغلب اسپردها بازتابکنندهی هزینهی تغییر دادن
یک خوراک یا فرآورده به دیگری است .در سطوح
پایین قیمتی تفاوت میان قیمت سوخت سبک و
سنگی��ن گسترش مییابد .فاز س��وم و اثرات آن
همانط��ور که اول متن هم به اهمیت آن اش��اره
ش��د ،به میزان پایداری محیط جدید قیمتی در
نفت خ��ام بستگی دارد .وقتی قیمت پایین بیاید
عموماً رش��دی در تقاضا ب��رای محصوالت سبک
دیده میش��ود .این البت��ه در دراز مدت و بعد از
اینکه سمت عرضه و تقاضا هر دو خود را با محیط
قیمتی جدید منطبق کردند اتفاق میافتد.
پاالیشیها در حال حاضر ب��رای اینکه بتوانند
سرعت جدید خ��ود را در این فعالیت استقامتی
تعیین کنند به زمان احتیاج دارند تا تکلیف بازار
پرنوسان نفت خام روشنتر شود .به نظر میرسد
هر چ��ه به سم��ت نیم��ه دوم  2020برویم این
وضعیت تعدیل میش��ود و قیمته��ا در سطوح
ب��االی  30دالر در هر بشکه ب��رای برنت و باالی
 25دالر در ه��ر بشکه برای دبلی��و تی آی چرخ
بزنند .همین حاال هم اواخر آوریل و با بیشتر شدن
کرک اسپریت 3 ،سهم پاالیشی مهم والاستریت
معادل  30درصد رشد کردند .اگر چه قیمت سهم
آنها نسبت به آنچه که پارسال همین موقع بود
همچنان یک سوم است اما این رشدی قابل توجه
به حساب میآید.
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پاالیشگاههاتحتتأثیرکرونا

ترجمه:ساجدهمحمودی

شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان
طی ماههای اخیر ،نه تنها زندگی روزمره مردم بلکه
اقتص��اد جهان را در ش��رایط جدیدی ق��رار داد که
تاکنون ش��بیه آن تجربه نشده است .گسترش این
بیماری سبب شد تا فعالیتهای اقتصادی در سراسر
دنیا دستخوش تغییراتی شود که تأثیر مستقیم به
ویژه بر قیمت جهانی نفت داشته باشد.
قیمته��ای نفت به می��زان قابل توجهی کاهش
یافت و در برخی مقاطع حتی به پایینترین حد خود
ط��ی دو دهه اخیر رسید .این روند کاهشی از همان
هفتهه��ای ابتدایی مشاهده اولین موارد ابتال به این
بیماری در چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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نفت در جهان آغاز ش��د و تاکنون نیز ادامه داش��ته
است.
اف��ت سریع تقاض��ا در سط��ح بینالمللی کاهش
چشمگیر قیمت نفت را در پی داشته است و افزایش
بی��ش از حد تولی��د در روزهای کنون��ی نیز به این
کاهش قیم��ت دامن زده اس��ت .این کاهش تقاضا
در واکنش به شیوع ویروس کرونا به وجود آمده که
بخش بزرگی از اقتصاد جهان را از بین برده است ،از
جمل��ه به دلیل کاهش سرعت تولید و فعالیت انواع
مشاغل ،پایین آمدن آمار مسافرتهای شخصی ،به
ویژه رفت و آمد با ماشین و کاهش چشمگیر تعداد
پرواز هواپیماها .این تقاض��ای کاهش یافته به طور
گست��رده باعث ایجاد مشکالتی در ش��بکه توزیع و
فعالیت پاالیشگاهها شده است که رابطه مستقیم با
نفت خام دارند .این امر همچنین منجر به گسترش

شکاف قیمتی بشکه نفت خام با فرآوردههای پاالیش
ش��ده از آن ش��ده و اکنون بسیاری از بازارها شاهد
گسترش منفی این اختالف قیمت هستند.
اطالعات انرژی آمریکا در جدیدترین بررسی خود
از وضعیت انرژی در کوتاه مدت اعالم کرد که کاهش
فعالیتهای اقتصادی به دلیل اپیدمی ویروس کرونا،
در حقیق��ت الگوه��ای عرضه و تقاض��ا را به میزان
قابل توجهی تغیی��ر داده و قیمتهای نفت خام در
پایینترین سطح خود در  20سال گذشته است .این
وضعیت اعضای اوپک و متحدانش را بر آن داش��ت
تا ماه گذش��ته توافق کنند که تولید خود را تا 9.7
میلی��ون بشکه در روز از ابت��دای ماه مه (ماه جاری
میالدی) تا ژوئن کاهش دهند .در همین راستا ،وزیر
انرژی عربستان اعالم کرد که در ماه ژوئن تولید خود
را باز هم کمتر خواهد کرد اما حتی این اقدام ریاض

نیز کمکی به باال رفتن قیمت نفت نکرد.
مانیش راج ،مدیر ارشد مالی شرکت والندرا انر ِژی
( )Velandera Energyدر گفت وگو با نشریه مارکت
واچ خاطر نشان کرد :تصمی��م سعودیها مبنی بر
کاهشهای اضافی موجب تحریک بازار نشده است،
زیرا به نظر میرس��د که تولید به عنوان پاسخی به
عدم تقاضای بازار کاهش یافته است .بنابراین دلیلی
برای تشویق بازار برای این کاهش وجود ندارد.
دیگ��ر کشورهای تولید کنن��ده همچون کویت و
ام��ارات متحده عربی نیز اع��الم کردند که به تعهد
خ��ود برای کاهش عرضه نفت به ب��ازار در ماه ژوئن
عمل خواهند کرد .اما پائوال رودریگز ماسو ،تحلیلگر
ارش��د بازارهای نفت در موسسه مطالعاتی ریستاد
انرژی ( )Rystad Energyمعتقد است که کاهشهای
یک جانبه اضافی توسط عربستان سعودی ،امارات و
کویت «به هی��چ وجه تعجبآور نیست» و میتواند

متاسفانههمانطور
که آژانس بینالمللی
انرژی نیز هشدار داده
است ،تقاضای جهانی
برای نفت میتواند
در شرایط کنونی تا
 20میلیون بشکه در
روز کاهش یابد ،در
حالیکه هیچ چشم
اندازی برای بهبود
قیمت نفت و غولهای
تولید کننده نفت
وجود ندارد ،تا جایی
که شرایط میتواند
برای پاالیشگاهها حتی
بدتر از این شود

بازتاب «انتظار برای انطباق اعضای دیگر اوپک  »+و «ادامه عرضه بیش از
حد به دلیل خطر عدم بهبود تقاضا» صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد :کاهش اضافی  1.2میلیون بشکه (مجموع کاهش عرضه
عربستان ،امارات و کویت) در روز باعث برقراری توازن در بازار نخواهد شد
اما به طور قطع ،فشار را از زیرساختهای ذخیره برمیدارد و برای «انتظار
برای رشد مجدد تقاضا» زمان خریداری خواهد کرد.
فؤاد رزاق زاده ،تحلیلگر ب��ازار در موسسه  ThinkMarketsنیز در این
باره گفت که اقدامات مربوط به قرنطینه به دلیل شیوع کووید 19-هنوز
هم در بسیاری از مناطق پابرجاست و این بدان معناست که تقاضا برای
نفت خام در سطح کم باقی میماند اما کاهش تولید در طوالنی مدت از
قیمتها حمایت خواهد کرد ،زمانی که دیگر نگرانیها درخصوص تقاضا
یک تهدید نیست.
رایان سیتون ،رئیس کمیسیون راه آهن تگزاس که تنظیم کننده صنعت
نفت این ایالت است ،اظهار داش��ت :این بدترین قیمت نفت در تاریخ به
شمار میآید اما نباید ما را شگفت زده کند ،چراکه نتیجه اجتناب ناپذیر
ناشی از بزرگترین اختالف میان عرضه و تقاضا در تاریخ است.
ب��ا این حال ،پمپها هنوز در حال فعالی��ت هستند و نفت استخراج
میکنند .نفت استخراج شده باید جایی ذخیره شود که باتوجه به کاهش
تقاضای کنونی ،کشورها ب��رای ذخیره مازاد نفت خود با مشکالتی نیز
مواجه شدهاند .درخواست کمتر برای خرید بنزین و سوخت جت سبب
ش��ده است تا تانکرهای نفتی به زودی سرریز شوند .کارشناسان پیشتر
هشدار دادهاند که از اواخر آوریل یا اوایل ماه مه کمبود فضای ذخیره نفت
در سطح جهان ملموس خواهد بود.
به همین دلیل برخی تولید کنندگان تصمیم گرفتند که در حال حاضر
نفت خود را جابجا کنند ،زیرا ممکن است این فضا از نفت با ارزشتر شود.
رای��ان سیتون در این باره گفت :م��ازاد تولید بسیار باال و فضای ذخیره
سازی در حال تکمیل ش��دن است .سرانجام شما به جایی میرسید که
به معنای واقعی کلمه ،آنقدر کاالی با ارزش در جهان وجود دارد که کاال
دیگر ارزش ندارد و این همان چیزی است که اکنون شاهدش هستیم.
این کاهش تقاضا و در نهایت افت قیمتها به طور مستقیم بر فعالیت
پاالیشگاهه��ا ،محصوالت پتروش��یمی و قیمتها در ب��ازار بورس تأثیر
گذاشته است .به نوشته نشریه گالوستون نیوز ،در یک بازار نرمال ،قیمت
پایینتر نفت خام به معنی مواد اولیه ارزانتر است که در نهایت به معنی
تولید بیشتر و سود به مراتب باالتر است اما کارشناسان حوزه انرژی بر این
باورند که اپیدمی جهانی ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده است.
درخص��وص پاالیشگاهها صرف هزینههای کمتر ب��رای تأمین نیازها
همچون نفت خام به معنای واقعی به سود دهی بیشتر آنها کمک میکند
چراکه هزینه مواد اولیه برای تولید بنزین برای دیزل ،سوخت جت و سایر
تولیدات آنها کاهش مییابد .مصرف کننده نهایی نیز در صورت ارزانتر
بودن سوخت تمایل به مصرف بیشتر دارد .در نتیجه ،سود پاالیشگاهها
افزایش مییابد اما این ارزیابی ،این بار به دلیل کاهش تقاضا برای خرید
محصوالت پاالیشگاهها بسیار پیچیده شده است.
بناب��ر گزارش پایگاه خبری -تحلیلی اکو واچ ،جهان در میانه ش��وک
عرض��ه و تقاضای دوگانه قرار دارد؛ حفاری بیش از حد باعث مازاد قابل
توجه (تولید) ش��ده است و اپیدمی جهانی ویروس کرونا منجر به افت
تاریخی مصرف ش��ده است .طبق آمار آژانس بینالمللی انرژی ،تقاضای
نفت میتوان��د تا  20درصد کاهش یابد ،بیشتری��ن کاهش در مصرف
تاکنون ثبت شده است.
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ای��ن ،بدان معنی است که پاالیشگاهها در تولید هر بشکه نفت پول از
دست میدهند و در نتیجه اکنون تحت فشار مالی سختی قرار دارند.
شرکتهای انر ِژی به دلیل گرمای ماههای ابتدایی سال  2020شاهد
کاه��ش تقاضا در حدود  800هزار بشکه در روز بودند .اکنون نیز با لغو
پروازه��ای خطوط هوایی دنیا و ممنوعیت سف��ر که به کاهش مصرف
سوخت جت تا  75درصد در سراسر جهان منجر شده است و به عالوه،
استفاده کمترعموم مردم از بنزین در نتیجه شیوع ویروس کرونا ،تخمین
زده میشود که این صنعت با یک کاهش دیگر تا حدود  500هزار بشکه
در روز مواجه باشد.
به نوش��ته اویل پرایس ،قیمت نفت خام همیشه با قیمتهای مختلف
محصوالت پاالیش شده از آن به طور کامل مطابقت ندارد .منابع جهانی،
نوسان��ات آب و هوا و بسیاری از عوامل دیگر ،به ویژه عرضه و تقاضا برای
مقادیر مختلف منجر به تغییرات قیمتگذاری میشود که به طور مستقیم
بر سود پاالیشگاه تأثیر میگذارد .متاسفانه همانطور که آژانس بینالمللی
انرژی نیز هشدار داده است ،تقاضای جهانی برای نفت میتواند در شرایط
کنونی تا  20میلیون بشک��ه در روز کاهش یابد ،در حالیکه هیچ چشم
اندازی برای بهبود قیمت نفت و غولهای تولید کننده نفت وجود ندارد ،تا
جایی که شرایط میتواند برای پاالیشگاهها حتی بدتر از این شود .اکنون در
سراسر جهان حدود سه میلیارد نفر به نوعی در قرنطینه به سر میبرند .در
چنین شرایطی پاالیشگاهها شاهد این بودند که خریداران یک شبه ناپدید
ش��دند .رایان ماندل ،مدیر اجرایی شرکت  Phillips 66به سرمایه گذاران
گفت :حتی مشتریهای آمریک��ای التین از ما میپرسند که آیا در حال
حاضر میتوانند از قراردادها خارج شوند؟ بنابراین میبینیم که تخریب تقاضا
به سمت آمریکای التین پیش میرود.
ب��دون خریدار ،بنزین ق��رار است در انبار انباش��ته ش��ود .از این رو،
پاالیشگاهها به دنبال محدود کردن یا خاموش کردن فعالیتهای خود
هستند و چاره دیگری ندارند.
ً
به عنوان مثال ،شرکت والرو انرژی ( )Valero Energyاخیرا اعالم کرده
است که میتواند تولید شش از  12پاالیشگاه ایاالت متحده را محدود کند.
 ExxonMobilنیز با اشاره به عدم وجود ظرفیت کافی برای ذخیرهسازی
از کاه��ش قابل توجهی در پاالیشگاههای خود در تگزاس و لوئیزیانا خبر
داده است.
اما بنا بر گزارش اکوواچ ،خطر برای برخی از پاالیشگاهها این است که
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افت سریع تقاضا
در سطح بینالمللی
کاهشچشمگیر
قیمت نفت را در پی
داشته است و افزایش
بیش از حد تولید در
روزهای کنونی نیز به
این کاهش قیمت
دامن زده است.
این کاهش تقاضا
در واکنش به شیوع
ویروس کرونا به
وجود آمده که بخش
بزرگی از اقتصاد
جهان را از بین برده
است ،از جمله به
دلیل کاهش سرعت
تولید و فعالیت انواع
مشاغل ،پایین آمدن
آمارمسافرتهای
شخصی ،به ویژه
رفت و آمد با ماشین
و کاهش چشمگیر
تعداد پرواز هواپیماها

آنها به راحتی نمیتوانند در سطوح بسیار پایین کار
کنند .موسسه تحلیل��ی  RBNدر این باره گفت :در
تجربه ما ،ت��وان پذیرش نفت خام تا محدوده  60تا
 70درصد به حداقل نرخهایی رسیده است که یک
پاالیشگ��اه میتواند بدون خاموش کردن واحدها به
طور کامل کار کند.
با افزایش پاالیشگاههایی که این روزها روند فعالیت
خود را کاهش میدهند ،به تدریج در بسیاری از آنها
دریافت نفت خام به پایینترین حد نیز خواهد رسید.
به عب��ارت دیگر ،در مواجهه با این چرخه معیوب و
عدم امکان کاه��ش خروجی ،ممکن است برخی از
این پاالیشگاهها 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 در تاریخ 30
م��ارس ،اولین پاالیشگ��اه خام��وش را در آمریکای
شمالی اعالم کرد.
ش��رکت هندی  India's Reliance Industriesدر
یک اقدام غیرمعم��ول ،به جای اینکه اج��ازه ورود
محموله به پاالیشگاههای خود را بدهد اعالم کرد که
میتواند نفت خام را که در حال ترانزیت در دریا بود،
بفروشد .این شرکت که بزرگترین مجموعه پاالیش
جهان را اداره میکند ،همچنین گفت که در عوض
میتواند نرخ پردازش را کاهش دهد.
این وضعیت به سرعت پدیدار شده است؛ مصرف
کنندگان دیگر مصرف کننده نیستند و پاالیشگاهها
فعالیت خود را کاهش میدهند .درنهایت ،این بدان
معن��ی است که استخراجکنندگان نفت جایی برای
فروش نفت خود نخواهند داشت.
شماری از شرکتهای خط لوله پیشتر از استخراج
کنندگان نفتی خواستهاند که تولید خود را کاهش
دهند زی��را سیستم خط لوله در حال غرق ش��دن
است .مازاد برآورد شده در حدود  20میلیون بشکه
در روز منجر به پر ش��دن فض��ای ذخیره سازی در
دو ی��ا سه ماه آینده خواهد ش��د .برای جلوگیری از
چنین نتیجهای ،تحلیلگران به طور گسترده در انتظار
سقوط قیمتهای نفتی حتی بیشتر از این هستند.
تقاضا برای بنزین (بدون رانندگی) و سوخت جت
(ب��دون پرواز) در حال حاض��ر کاهش یافته است و
موجودیه��ای این محصوالت سرری��ز کرده است.
یک تحلیلگر ارش��د کاالها در بان��ک سوئدی SEB
در بیانیهای گفت :پاالیشگاهها در بسیاری از مناطق
اکنون برای هر بشک��های که تصفیه میکنند ،پول
خ��ود را از دست میدهند و ی��ا جایی برای ذخیره
تولید محصول نفتی خود ندارند .این امر تنها به یک
معنی است که قیمت نفت حتی ممکن است به صفر
یا حتی زیر صفر برسد.

همه چیز در سایه کرونا

حسامالدینقاموسمقدم
روزنامهنگار

رویدادهـا از اوایل اسـفندماه  98تا
همین امروز و معلوم نیسـت دقیق ًا تا

کی ،زیر سـایه یک حجم کوچکتر از

یکدهم میکرون بـه نام کوووید  19یا
همان کرونا قرار گرفته است .هر اتفاقی

این روزها یک سرش به کرونا میخورد

و اگر هم هیچ ربطی به کرونا نداشـته

باشد ،محکوم به دیدهنشدن است .در

ادامـه مهمترین اتفاقات دیدهشـده و

دیدهنشده از ابتدای سـال  99را مرور
میکنیم.
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جه���ش تولی���د ؛ ش���عار امس���ال – 1
فرورد ین

مق��ام معظم رهبری در پیام ن��وروزی خود ،با
تسلیت و تبریک به خانوادههای ش��هدای سال
 98از جمله ش��هدای دفاع از حرم و مرزها و در
رأس آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی ،شهید
ابومهدی المهندس و همراهان آنها و همچنین
شهدای حادثه کرمان و حادثه هواپیما و شهدای
سالمت ،س��ال  98را سالی پر تالطم برای ملت
ای��ران خواندند و خاطرنشان کردند :سال قبل با
سی��ل آغاز و با کرونا تمام ش��د و در طول سال
نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریمها پدید
آمد اما اوج این حوادث ،جنایت تروریستی آمریکا
و ش��هادت سردار نامدار ایران و اسالم ،ش��هید
سلیمانی بود.
ایش��ان در بخ��ش دیگ��ری از سخنانشان در
خصوص نیاز قطعی کشور به تولید ،سال  99را
سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و خطاب
ب��ه دستاندرکاران تأکی��د کردند :جوری عمل
کنی��د که با جهش تولید ،تغییری محسوس در
زندگی مردم بهوجود آید.
س���ال افتت���اح طرحه���ای ب���زرگ – 1
فرورد ین

حسن روحانی رئیس جمهوری در پیام نوروزی
به مناسبت حلول سال  1399هجری شمسی،
با بیان اینک��ه «وحدت ،اتحاد و اخالق است که
میتواند آینده خوب��ی را برای ما بسازد» ،تاکید
سال افتتاح طرحهای بزرگ ،سال
کرد :سال ِ 99
رونق با کمک همه مردم در بخش اقتصاد و سال
تح��ول در زندگی م��ردم و روابط اقتصادی ما با
جهان و تعامالت ما با همسایگان ما خواهد بود.
بازگش���ت س���یلهای مرگب���ار – ۳

فرورد ین

امسال ه��م مانند س��ال  ،98ن��زوالت جوی
در برخ��ی مناطق ،بالی جان هموطنان ش��د و
تعدادی را نیز به کام مرگ کشاند .طی بارندگی
شدید از سوم فروردین تا اواخر این ماه در برخی
از استانه��ا از جمله هرمزگان ،بوش��هر ،فارس،
سیستان و بلوچستان ،قم ،گی��الن ،کرمان و ...
مجموعاً  29نفر جان باختند .یکی از اتفاقات نادر
در سیل امس��ال ،هجوم برخی حیوانات وحشی
به شهرهای جنوبی بود .مث ً
ال در میناب با جاری
شدن سیالب به درون زیستگاه حیواناتی که در
بستر رودخانه میناب زندگی میکردند ،بسیاری
از تولهگرازها که از ترس وارد محالت این ش��هر
شده بودند ،در برخی از نقاط در دام افراد سودجو
گرفتار و ش��کار ش��دند و در حوالی پل و پارک
ساحلی میناب نیز یک��ی از این گرازها با بیرون
آمدن از رودخانه به سمت مردم حملهور ش��د و
یکی از شهروندان را زخمی کرد.
سیزد هبد ر متفاوت –  1۳فرورد ین

امسال ب��ا توجه به ش��یوع کرونا و

درخواسته��ا و ابراز نگرانیهای مکرر مسئوالن
کش��ور ب��رای در خانه مان��دن به وی��ژه در روز
طبیعت ،پارکها و تفرجگاهها  13بدری خلوت
را تجربه کردند .محدودیت تردد در سطح تهران
از هشتم فروردین آغاز ش��د و ت��ا  21فروردین
ادامه داش��ت .همچنین طبق مصوبه ستاد ملی
مقابل��ه با کرونا این محدودیت در روزهای  12و
 13فروردین افزایش پیدا کرد .تفرجگاهها در روز
سیزدهم فروردین خلوتترین روز خود را پشت
سر گذاشتند تا زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع
شود؛ البته در برخی شهرها اینگونه نبود و مردم،
تفریح را به سالمتی ترجیح دادند.
برف بهاری –  21فرورد ین

بارش برف بهاری و کاهش ش��دید
دم��ا از صبح پنجشنبه  21فروردین در پایتخت
و برخ��ی ش��هرهای دیگ��ر ،جلوه دیگ��ری به
خیابانهای خلوت شهرهایی داد که مدتها بود
ش��هروندانشان را بخاطر کرونا ندیده بودند .این
برف از ساعات اولیه صبح آغاز ش��د و بسیاری از
کسانی را که به دلیل ش��یوع کرونا در خانههای
خود بودند ،شگفتزده کرد.
وضعی���ت مبه���م «اون» 6 -

ارد یبهشت

برخ��ی منابع خب��ری روز ش��شم اردیبهشت
گ��زارش دادن��د که کیم جون��گ اون رهبر کره
ش��مالی احتم��االً پایتخت این کش��ور را ترک
کرده و در مکانی ناش��ناخته در سواحل شرقی
کشورش مستقر ش��ده است .این خبرها پس از
آن منتشر ش��د که غیبت رهبر کره شمالی در
محافل عمومی ،به شایعات متعدد درباره وضعیت
سالمتی وی دامن زده بود .این شایعات در حالی
مطرح میشد که گزارشهایی تاییدنشده از قرار
داش��تن کیم جونگ اون در وضعیتی بحرانی در
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پ��ی یک عمل جراحی قلب منتشر ش��د .منابع
اطالعاتی در کره جنوبی میگفتند این احتمال
وجود دارد که کیم جونگ اون از پایتخت خارج
شده و به شهر وونسان رفته باشد .بررسی ترددها
نیز نشان م��یداد این احتمال وج��ود دارد که
اون از پایتخت خارج ش��ده باش��د .یک روز بعد
از انتشار این ش��ایعات ،مشاور سیاست خارجی
رئیسجمهوری کرهجنوب��ی تاکید کرد که اون
«زنده و حالش خوب» است .فردای آن روز یعنی
هشتم اردیبهشت خبرگزاری رسمی کرهشمالی
مت��ن نامهای را منتشر کرد که اون برای سیریل
رامافوزا ،رئیسجمهوری آفریقای جنوبی نوشته و
در آن «روز آزادی» این کشور را به طرف آفریقایی
تبریک گفته بود .رئیسجمهوری آمریکا هم یک
روز بعد در جم��ع خبرنگاران گفت که «آگاهی
بسیار خوبی» از وضعیت رهبر کرهشمالی دارد.
نهایتاً رهبر کره ش��مالی پ��س از  21روز که در
انظار عموم��ی ظاهر نشده بود ب��ر اساس آنچه
خبرگزاری یونهاپ منتشر کرد ،در مراسم افتتاح
یک کارخانه تولید کود ش��یمیایی در منطقهای
در ش��مال پیونگیانگ شرکت کرد .تصاویر این
مراسم را خبرگزاری رسمی کرهش��مالی منتشر
ک��رد که نشان میداد که کیم یو جونگ ،خواهر
کوچکتر رهبر کرهشمالی در این مراسم برادرش
را همراه��ی میکن��د .هم��ان روز مقامات کره
ش��مالی اعالم کردند که رهبر این کشور پیامی
را از س��وی بشار اسد رئی��س جمهوری سوریه
دریافت کرده است .پس از انتشار عکسهای اون،
برخی کارشناسان پزشکی گفتند در این تصاویر،
جای سوزن عمل جراحی روی دست او مشاهده
میش��ود و این میتواند نشانهای باشد از اینکه
عمل جراحی قلب انجام داده است .چند روز بعد
هم مقامهای اطالعاتی کره جنوبی و آمریکا اعالم
کردند سالح جدید استراتژیک کره ش��مالی که
رهبری این کشور اواخر سال گذشته میالدی به

آن اش��اره کرده بود ،به زودی رونمایی میشود.
این س��الح جدید یک زیردریای��ی  3000تنی
مجهز به موشکهای بالستیک است!
ود اع ب���ا «عم���و نج���ف» 15 -
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نجف دریابن��دری مترجم نام��دار و نویسنده
ایران��ی در سن  91سالگ��ی از دنیا رفت .او سال
 1309در آبادان به دنیا آمد ،تحصیالت ابتدایی
را در زادگاه��ش گذراند ام��ا تحصیالتش را در
دبیرستان رها کرد؛ با این حال بصورت خودآموز
زبان انگلیسی را یاد گرفت .در سال  1333کتاب
«وداع با اسلحه» نوشته ارنست همینگوی را به
فارس��ی برگرداند .همزمان با چ��اپ این کتاب،
ب��ه اتهام عضویت در حزب توده دستگیر ش��د.
در زندان به مسائل فلسفی عالقهمند ش��د و در
حبس ،کتاب «تاریخ فلسفه غ��رب» اثر برتراند
راس��ل را ترجمه کرد .نجف دریابندری  23آبان
 1393دچار سکته مغزی شد و به دنبال آن در
آیسییو بستری ش��د و سرانجام دوش��نبه 15

اردیبهشت  1399دار فانی را وداع گفت.
زلزله تهران –  19ارد یبهشت

 48دقیقه بام��داد  19اردیبهشت،
زلزلهای به بزرگی  5.1ریشتر در ش��هر تهران به
وقوع پیوست که به گفته شاهدان ،با توجه بشدت
زمینلرزه در کل تهران و کرج نیز احساس شد
ای��ن زلزل��ه در موقعیت جغرافیای��ی با عرض
ش��مالی  35.78درج��ه و طول ش��رقی 52.05
درجه و در عمق  7کیلومتری زمین رخ داد.
مرکز زلزله در  6کیلومتری دماوند و تقریباً 70
کیلومتری تهران ثبت شد.
کارش��ناسان ،ای��ن زمینل��رزه را مرب��وط به
گسلهای تهران و مشاء اعالم کردند و مسئوالن
دستگاههای امدادی نی��ز از مردم خواستند که
هوشیاربخوابند.
سخنگ��وی سازم��ان اورژانس کش��ور درباره
خس��ارات این حادثه گفت :با توج��ه به ارزیابی
بعملآم��ده نیروهای اورژان��س در مناطقی که
زلزله حس شده ،هیچگونه خسارت جانی و مالی
گزارش نش��ده است اما یک سالمند در پی فرار
جان خ��ود را از دست داد و یک خانم  21ساله
نیز بر اثر ایست قلبی ناشی از ترس از زلزله جان
سپرد.
این زلزله ،پیش از صد پسلرزه خفیف داشت
و بار دیگر به پایتختنشینان درباره لزوم میزان
آمادگی دستگاهها و ش��هروندان برای مواجهه با
چنین حادثهای ،هشدار داد.
شهاد ت د ریاد الن –  21ارد یبهشت

ش��امگاه یکشنب��ه بیس��ت و یکم
اردیبهش��ت ،زمزمههایی در برخی ش��بکههای
اجتماع��ی از جمل��ه توییتر توسط تع��دادی از
خبرنگاران پیچید مبنی بر اینکه یک شناور نظامی
در آبهای جنوب دچار سانحه شده است .صبح
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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دوشنبه ،ارتش با تأیید این حادثه در اطالعیهای
اع��الم کرد که «در حین انج��ام تمرین دریایی
توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش
در آبهای جاسک و چابهار ،ش��ناور پشتیبانی
سبک «کنارک» دچار حادثه ش��د و تعدادی از
دریادالن نیروی دریایی به فیض ش��هادت نائل
آمدند» .طبق اعالم نی��روی دریایی ارتش ،پس
از این حادث��ه تیمهای امداد و نجات دریایی در
فاصله کوتاه در محل حضور یافتند و مجروحان و
شهدا را از شناور تخلیه و به مراکز درمانی منتقل
کردند .تعداد شهدای این حادثه  19تن و تعداد
مجروحان نیز  15نفر اعالم ش��د .عصر سهشنبه
نیز پیکر ش��هدای این واقعه تشییع ش��د .مقام
معظم رهبری ،سران قوا و برخی مسئوالن دیگر
با ص��دور پیامهای تسلیت ،بر لزوم بررسی ابعاد
مختلف این حادثه و شناسایی مقصران احتمالی
تاکید کردند.
برکن���اری وزی���ر صم���ت – 22

ارد یبهشت

رئیس جمه��وری روز  22اردیبهشت با صدور
حکمی مهندس حسین م��درس خیابانی را به
عنوان سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت
منص��وب کرد و به این ترتیب رضا رحمانی وزیر
صنعت برکنار ش��د .بر اساس نامه روز دوشنبه
رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی که قائم
مقام رحمانی بود ،به نظر میرسد که روحانی از
اقدام��ات وزارت صم��ت در زمینه مدیریت بازار
بویژه در بحث خ��ودرو ،تأمین کاالهای اساسی،
تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت
نداشته است .این اتفاق پس از تعیین ضرباالجل
از سوی رحمانی ب��رای کاهش قیمت خودرو و
همچنین ی��ک روز پس از رأی نیاوردن تفکیک
وزارت صنعت در مجل��س رخ داد .طی روزهای
اخیر ،قیمت خودرو به شکل سرسامآوری افزایش
نشریه صنعت پاالیش نفت سال سوم شماره 16خرداد99
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یافته بود تا آنجا که صحبت از پراید  90میلیون
تومانی بود!
بع��د از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار،
گمانهزنیهایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح
شده بود .در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد
تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا
 23درصد و قیمت محصوالت ایران خودرو 10
درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار
هم شامل قیمت درب کارخانه به عالوه حداکثر
 10درصد سود باشد.
البته به نظر میرسد آشفتگی بازار خودرو تنها
دلی��ل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس
جمهور طی نامهای از مدرس خیابانی ،سرپرست
ای��ن وزارتخانه خواسته ک��ه نسبت به مدیریت
بازار و تأمین کاالهای اساسی ،ساماندهی قیمت
خودرو ،رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل،
کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای
کسب و کار اقدام کند.
ً
به بیان دیگر احتماال رئیس جمهور از اقدامات
وزارت صم��ت در زمینه مدیریت ب��ازار ،توسعه
تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است
و حاال انتظار میرود مدرس خیابانی این راههای
نرفته را طی کند .البته برکناری وزیر صمت ابعاد
دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامهای
بدون تاریخ و ش��ماره به رئیس جمهور گفته که
 17اردیبهشت ماه محمود واعظی ،رئیس دفتر
رئی��س جمه��ور او را تهدید ک��رده در صورت
رأی نیاوردن طرح تشکی��ل وزارت بازرگانی در
مجلس شورای اسالمی برکنار خواهد شد و از او
خواسته شده بود که با البی ،نمایندگان خصوصاً
نمایندگان آذری زب��ان را قانع و برای این طرح
رأی بگیرد! در نهایت روز دوش��نبه واعظی طی
تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا
دهد.
البته دفتر رئیسجمهوری در واکنش به ادعای

رض��ا رحمانی در خصوص دالی��ل برکناریاش
تصریح ک��رد که «به هیچ وج��ه از جناب آقای
رحمانی خواست��ه نشده از الیحه دولت حمایت
کنند ،بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای
فشرده سه نفر از نزدیکانش��ان  -که در صورت
ل��زوم نام آنها اعالم خواهد ش��د  -در مجلس و
رسانهها علیه الیحه دولت ،ممانعت بعمل آورند؛
همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد
شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این
تخلف برخورد خواهد شد».
روحان��ی گرچه در حکم مدرس خیابانی یا در
نام��های دیگر طبق روال معم��ول از تالشهای
رحمان��ی تشک��ر نکرد ام��ا در جلس��ه روز 24
اردیبهش��ت هیات دول��ت ،بدون ن��ام آوردن از
رض��ا رحمان��ی ،از تالشهای هم��ه کسانی که
در وزارت صمت بوی��ژه در بحران کرونا فعالیت
داش��تهاند ،قدردانی کرد .رحمانی در برکنار شد
ک��ه در جلسه اسح��اق جهانگیری مع��اون اول
رئیسجمهور باعنوان فعالک��ردن فعالیتهای
اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و
جالبتر اینک��ه در این جلسه قائم مقام او که از
قضا حاال سرپرست این وزارتخانه ش��ده نیز او را
همراهی میکرد.
د رگذشت نمایند ه ایران د ر اوپک

حسین کاظمپ��ور اردبیلی نماینده
ای��ران در اوپ��ک و دیپلم��ات باسابقه کشور که
چن��دی پی��ش به دلی��ل خونریزی مغ��زی در
بیمارستان��ی در تهران به کما رفت ،پس از چند
روز بستری درگذشت.
کاظمپور اردبیلی از نجاتیافتگان بمبگذاری
دفت��ر ح��زب جمه��وری اسالمی ب��ود .وی در
ساله��ای  1359تا  1360وزی��ر بازرگانی بود.
کاظمپور اردبیل��ی در دولت دفاعمقدس از سال
 1360تا  1364در جایگاه معاونت اقتصادی وزیر
امور خارجه فعالیت میک��رد و از سال  1364تا
 1369نی��ز معاونت ام��ور بینالملل وزیر نفت و
عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران را
برعهده داشت .وی در فاصله سالهای  1369تا
 1374سفی��ر ایران در ژاپن بود و از سال 1374
تا  1378نیز نمایندگی ایران در اوپک را بهعهده
داشت .کاظمپور اردبیلی از سال  1392تاکنون
نی��ز در جایگاه نماینده ای��ران در اوپک فعالیت
میک��رد .او در کسوت نماین��ده ایران در هیئت
عامل اوپک در تمام طول خدمتش همواره مدافع
منافع ملی کشور بود« .تدوین استراتژی تعامل
سازنده و ش��راکت در عی��ن رقابت ،تالشهایی
برای تشکیل  IEFو ش��کلدهی به کشورهای
صادرکننده گاز در سال  »2001از کارهای مهم
کاظمپور در دوره مسوولیتش بود.

