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خالصه مدیریتی

صندوق هــای بازنشســتگی و صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی، از ارکان مؤثــر در پاالیشــگاه های کشــور هســتند. 

ــرکت های  ــق ش ــر، از طری ــی دیگ ــتقیم و در بعض ــورت مس ــه ص ــگاه ها ب ــی از پاالیش ــور در بعض ــای مذک صندوق ه

ــده  ــهام  عم ــیراز، س ــز و ش ــد تبری ــگاه ها مانن ــی از پاالیش ــا در بعض ــن صندوق ه ــتند. ای ــهام دار هس ــود، س ــه ی خ تابع

ــهام  ــر، س ــی دیگ ــی و در بعض ــهام  های اصل ــی از س ــاس، یک ــد بندرعب ــر مانن ــی دیگ ــد(، در بعض ــاالی 50 درص )ب

کمــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. لــذا در مجمــوع، یکــی از عوامــل مؤثــر در تصمیــم گیری هــای شــرکت های 

پاالیشــی، منطــق فکــری حاکــم بــر ایــن صندوق هــا اســت. بــا نگاهــی بــه الگــوی مصــرف انــرژی پاالیشــگاه ها، ایــن 

ــد.  ــرژی مصــرف می کنن ــا، ان ــر حــد اســتاندارد دنی ــا 3 براب ــه دســت می آیــد کــه پاالیشــگاه های کشــور، 2 ت ــه ب نکت

ــا ســرمایه گــذاری انــدک،  ــوان در پاالیشــگاه های کشــور ب ــر گزارش هــای کارشناســی موجــود، می ت از طرفــی بناب

ــری  ــرژی کشــور در پاالیشــگاه ها جلوگی ــه ی ان ــر بهین ــرژی را آزاد کــرد و از مصــرف غی ظرفیت هــای بهــره وری ان

کــرد. امــا ایــن اتفــاق تاکنــون رخ نــداده اســت. در ایــن میــان، جایــگاه صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی 

در تصمیــم گیــری در صنعــت پاالیــش و عــدم اجــرای پروژه هــای بهینــه ســازی در ایــن صنعــت، از 2 لحــاظ قابــل 

بررســی اســت:

1- عــدم تمایــل بــه ســرمایه گــذاری در حــوزه ی بهینه ســازی پاالیشــگاه ها بــه دلیــل تأمیــن شــدن ســود بســیار زیــاد 

هلدینگ هــای مذکــور از دیگــر صنایــع حــوزه ی نفــت و گاز )ماننــد پتروشــیمی( و یــا حوزه هایــی بــه غیــر از نفــت و 

گاز کــه ریســک کم تــر و  بازدهــی بــه مراتــب باالتــری نســبت بــه پاالیــش دارنــد. در نتیجــه صندوق هــای مذکــور، 

خطــرات بالقــوه ی ســرمایه گذاری در صنعــت پاالیــش و به خصــوص بهــره وری در ایــن صنعــت را تــاب نیــاورده و 

بــه دلیــل داشــتن نــگاه بنــگاه  داری، ســرمایه گذاری در زمینــه ی بهــره وری را در دســتور کار خــود قــرار نخواهنــد داد.

2- حتــی بــا فــرض جــذاب شــدن صنعــت پاالیــش و کاهــش ریســکهای آن، بــه دلیــل پاییــن بــودن هزینــه ی انــرژی 

ــع و  ــکان صنای ــی، مال ــای عملیات ــبد هزینه ه ــرژی در س ــه ان ــهم هزین ــودن س ــن ب ــه پایی ــت و در نتیج ــن صنع در ای
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ــازی  ــوزه ی بهینه س ــرمایه گذاری در ح ــرای س ــی ب ــی اولویت ــن اجتماع ــتگی و تأمی ــای بازنشس ــوص صندوق ه به خص

مصــرف انــرژی قائــل نیســتند.

باتوجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، بــرای آزادســازی پتانســیل های بهــره وری انــرژی در پاالیشــگاه ها، پیشــنهادهاي زیــر 

ــود: ــه می ش ارائ

1- بهبــود اقتصــاد بهــره وري انــرژي: پیشــنهاد مــي شــود دولــت، بــه مهمتریــن رکــن بهــره وري انــرژي یعنــي هزینــه 

ــر  ــد اکث ــرژی )مانن ــه ی ان ــر بهین ــا مصــرف غی ــع ب ــی در صنای ــی ســوخت مصرف ــردازد و سیاســت های قیمت ــرژي بپ ان

ــر دهــد. ــا الگــوی مصرفــی تغیی پاالیشــگاه های کشــور( را متناســب ب

ــت  ــش جذابی ــراي افزای ــي ب ــي انگیزش ــود اقدامات ــنهاد مي ش ــازي: پیش ــه س ــادي بهين ــت اقتص ــش جذابي 2- افزای

ــند:  ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش ــات مي توانن ــن اقدام ــود. ای ــام ش ــگاه ها انج ــرژي در پاالیش ــازي ان ــاي بهینه س فعالیته

تخصیــص معافیت هــای مالیاتــی، تخفیــف در قیمــت خــوراک ورودی و یــا تعدیــل الزامــات محیــط زیســتی، منــوط 

ــگاه ــازی در پاالیش ــای بهینه س ــام پروژه ه ــه انج ب

3- افزایــش جذابيــت كســب و كار پاالیــش: مجوزهــا یــا معافیتهــاي صادراتــي مي توانــد در جــذاب شــدن صنایــع 

ــر باشــد. تنهــا در صــورت  ــع موث ــه پاالیشــگاه ها و در نتیجــه ترغیــب ســهام داران ایــن صنای تولیــدي داخلــي از جمل

ــل  ــهامداراني مث ــراي س ــرد در آن ب ــاي عملک ــه ارتق ــت ک ــش اس ــت پاالی ــت در صنع ــل فعالی ــودن اص ــذاب ب ج

ــد. ــت و ارزش مي یاب ــتگي اهمی ــاي بازنشس صندوقه

4- كاهــش جذابيــت مســيرهاي غيرمولــد یــا مــوازي: بــا توجــه بــه ماهیــت اقتصــادي صندوقهــاي بازنشســتگي و 

ــدي ســرمایه،  ــر عای ــات ب ــد مالی ــا اتخــاذ سیاســتهایي مانن ــد ب ــت مي توان ــه ســودآوري ســرمایه ها، دول ــا ب توجــه آنه

مســیرهاي مــوازي تولیــد را پرهزینه تــر کنــد تــا ســرمایه گذاران کوچــک و بــزرگ )ماننــد صندوقهــاي بازنشســتگي( 

ــه ســرمایه گذاري در بخشــهاي تولیــدي و زیرســاختي کشــور ترغیــب شــوند. ب

پایان



ت نامه انرژی
سیاس

8
بررسی حضور صندوق های بازنشستگی در صنعت پاالیش و اثرات آن بر بهره وری انرژی در این صنعت

مقدمه

ــران شــناخته می شــود. بررســی الگــوی  ــر در صنعــت نفــت ای ــرژی  ب ــع ان ــوان یکــی از صنای ــه عن صنعــت پاالیــش ب

مصــرف انــرژی در ســالیان اخیــر نشــان می دهــد پتانســیل های زیــادی وجــود دارد کــه می تــوان بــا هزینــه ی انــدک، 

ــط  ــده توس ــر ش ــزارش منتش ــاس گ ــر اس ــال، ب ــرای مث ــود. ب ــدام نم ــت اق ــن صنع ــرژی در ای ــره وری ان ــه به ــبت ب نس

موسســه ی KBC کــه در آن،  پروژه هــای بهــره وری انــرژی در 4 پاالیشــگاه الوان، تهــران، تبریــز و اصفهــان بررســی 

شــده اســت، بــا فــرض نســبت مشــابه در 4 پاالیشــگاه فــوق، بــا ســرمایه ی متوســط اولیــه ی 670 میلیــون دالر، می تــوان 

بــا نــرخ بازگشــت متوســط 1.8 ســال، ســالیانه بــه صــورت میانگیــن 368 میلیــون دالر در هزینه هــای پاالیشــگاه صرفــه 

جویــی کــرد.
جدول 1- برآورد اقتصادی پروژه های بهینه سازی با قیمت های نفت کوره فوب خلیج فارس1

نام 
پاالیشگاه

کل هزینه ی اولیه ی 
همه ی پروژه ها )دالر(

کل سوخت 
صرفه جویی شده 

)Gcal/h(

کل سوخت صرفه جویی 
شده )میلیون لیتر در سال(

هزینه 
 صرفه جویی شده 

)دالر در سال(

بازگشت 
سرمایه )سال(

963500031.128.968876341.4الوان

123490000296275655543281.88تهران

43865000112.8104.8249815141.76تبریز

145670000360.4334.8798168231.83اصفهان

322660000800.3743.41772402981.82جمع کل

حــال ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چــرا بــا وجــود پتانســیل های مذکــور، افزایــش بی رویــه ی شــدت 

ــرژی  ــر احتســاب ان ــی ب ــر مبن ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــن م ــران و هم چنی ــرژی در ای مصــرف ان

ــرژی در صنعــت پاالیــش  ــا قیمــت فــوب، اقدامــات جــدی و عملــی در راســتای بهــره وری ان صرفــه جویــی شــده ب

1 KBC report for Benchmarking, Standard Setting and Energy Conservation Program for Oil Refineries, August 2009
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ــی  ــر تصمیمــات شــرکت های پاالیش ــد منطــق فکــری حاکــم ب ــوق، بای ــوال ف ــه س ــرای پاســخ ب انجــام نمی شــود؟ ب

مــورد بررســی قــرار گیــرد.

تصمیم گیــران اصلــی شــرکتهای پاالیشــی، ماننــد هــر بنــگاه اقتصــادی دیگــری، مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره 

ــورد  ــری در م ــم گی ــا تصمی ــرد، ام ــر انجــام می گی ــن ت آن هســتند. بدیهــی اســت تصمیمــات خــرد، در ســطوح پایی

ســرمایه گــذاری در پروژه هــای ارتقــاء بهــره وری، موضوعــی اســت کــه در حــوزه اختیــارات و وظایــف مدیرعامــل 

ــه ســهام داران ایــن شــرکت ها  ــه خــود ب ــه نوب و اعضــای هیئــت مدیــره اســت. اعضــای هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ب

بــا منطــق فکــری مؤثــر در تصمیم ســازی های  بــا بررســی ســهام داران، می تــوان  بنابرایــن  پاســخگو هســتند. 

 پاالیشــگاه ها بهتــر آشــنا شــد. در شــکل1، ســبد وزنــی ســهام داری صنعــت پاالیــش ایــران ارائــه شــده اســت.

شکل 1- سبد وزنی سهام داری صنعت پاالیش ایران

مطابــق شــکل 1، تقریبــاً 70 درصــد پاالیشــگاه ها مســتقیماً دولتــی )پاالیــش و پخــش و ســهام عدالــت( و مابقــی نیــز بــه 

صــورت غیرمســتقیم دولتــی هســتند )صندوق هــای بازنشســتگی، صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی و بانک هــا(. بــر ایــن 

اســاس، بزرگ تریــن ســهام دار بخــش غیردولتــی پاالیشــگاه ها، صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی هســتند 

کــه 18 درصــد ســهام صنعــت پاالیــش را در اختیــار دارنــد. در ایــن گــزارش، ســاختار ایــن شــرکت ها و حضــور آن هــا 

در صنعــت پاالیــش و ارتبــاط آن بــا عــدم بهــره وری در ایــن صنعــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1  http://codal.ir/
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تركيب سهام داری صنعت پاالیش

در شکل های 2 تا 10، سهام داران عمده ی تمامی پاالیشگاه های ایران، ارائه شده است1. 

1 آخرین گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش در سال 94و آخرین ترازنامه ی مالی شرکت های پاالیشی.

شکل 3- سهام داران پاالیشگاه اراک شکل 2- سهام داران پاالیشگاه آبادان

شکل 4- سهام داران پاالیشگاه اصفهان
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شکل 6- سهام داران پاالیشگاه تهران

شکل 7- سهام داران پاالیشگاه الوان

شکل 5- سهام داران پاالیشگاه بندرعباس

شکل 8- سهام داران پاالیشگاه تبریز
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بررسی حضور صندوق های بازنشستگی در صنعت پاالیش و اثرات آن بر بهره وری انرژی در این صنعت

بــر اســاس شــکل های فــوق، مشــخص می شــود کــه بــه جــز 3 پاالیشــگاه تهــران، اراک و آبــادان کــه مســتقیماً دولتــی 

ــه  ــا ب ــه ی آن ه ــن اجتماعــی و شــرکت های تابع ــای بازنشســتگی و تأمی می باشــند، در 6 پاالیشــگاه دیگــر، صندوق ه

عنــوان ســهام دار حضــور دارنــد. در بعضــی از پاالیشــگاه ها ماننــد تبریــز و شــیراز، ســهام  عمــده )بــاالی 50 درصــد(، 

در بعضــی دیگــر ماننــد بندرعبــاس، یکــی از ســهام  های اصلــی و در بعضــی دیگــر ســهام کمــی را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد. لــذا یکــی از ارکان مؤثــر در تصمیــم گیــری شــرکت های پاالیشــی، منطــق فکــری و اقتصــادی حاکــم بــر 

این صندوق ها می باشد.

سبد سهام داری صندوق های بازنشستگی و تأمين اجتماعی در صنعت پاالیش

هلدینگ هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی، در بعضــی از پاالیشــگاه ها بــه صــورت مســتقیم و در بعضــی دیگــر از 

ــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب، حضــور ایــن صندوق هــا در  طریــق شــرکت های تابعــه ی خــود ســهام دار هســتند. ب

صنعــت پاالیــش بــه صــورت مجــزا در شــکل 11 بررســی شــده  اســت.همان طور کــه در شــکل 11 مشــخص اســت، 

بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی نیرو هــای مســلح و شــرکت های تابعــه، بیش تریــن حضــور را در بیــن هلدینگ هــای 

بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان ســهام دار در صنعــت پاالیــش داشــته و در پاالیشــگاه های تبریــز و شــیراز، 

بــا داشــتن ســهامی بیــش از 50%، ســهام دار ممتــاز بــه حســاب آمــده و تصمیــم گیرنــده ی اصلــی محســوب می شــوند. 

در قسمت بعد، ساختار این هلدینگ و سبد سرمایه گذاری آن به صورت مفصل بررسی شده است.

شکل 10- سهام داران پاالیشگاه کرمانشاه شکل 9- سهام داران پاالیشگاه شیراز

شکل 11- سهام داری صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی در شرکت های پاالیشی
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بــر اســاس شــکل های فــوق، مشــخص می شــود کــه بــه جــز 3 پاالیشــگاه تهــران، اراک و آبــادان کــه مســتقیماً دولتــی 

ــه  ــا ب ــه ی آن ه ــن اجتماعــی و شــرکت های تابع ــای بازنشســتگی و تأمی می باشــند، در 6 پاالیشــگاه دیگــر، صندوق ه

عنــوان ســهام دار حضــور دارنــد. در بعضــی از پاالیشــگاه ها ماننــد تبریــز و شــیراز، ســهام  عمــده )بــاالی 50 درصــد(، 

در بعضــی دیگــر ماننــد بندرعبــاس، یکــی از ســهام  های اصلــی و در بعضــی دیگــر ســهام کمــی را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد. لــذا یکــی از ارکان مؤثــر در تصمیــم گیــری شــرکت های پاالیشــی، منطــق فکــری و اقتصــادی حاکــم بــر 

این صندوق ها می باشد.

سبد سهام داری صندوق های بازنشستگی و تأمين اجتماعی در صنعت پاالیش

هلدینگ هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی، در بعضــی از پاالیشــگاه ها بــه صــورت مســتقیم و در بعضــی دیگــر از 

ــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب، حضــور ایــن صندوق هــا در  طریــق شــرکت های تابعــه ی خــود ســهام دار هســتند. ب

صنعــت پاالیــش بــه صــورت مجــزا در شــکل 11 بررســی شــده  اســت.همان طور کــه در شــکل 11 مشــخص اســت، 

بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی نیرو هــای مســلح و شــرکت های تابعــه، بیش تریــن حضــور را در بیــن هلدینگ هــای 

بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان ســهام دار در صنعــت پاالیــش داشــته و در پاالیشــگاه های تبریــز و شــیراز، 

بــا داشــتن ســهامی بیــش از 50%، ســهام دار ممتــاز بــه حســاب آمــده و تصمیــم گیرنــده ی اصلــی محســوب می شــوند. 

در قسمت بعد، ساختار این هلدینگ و سبد سرمایه گذاری آن به صورت مفصل بررسی شده است.

شکل 10- سهام داران پاالیشگاه کرمانشاه شکل 9- سهام داران پاالیشگاه شیراز

شکل 11- سهام داری صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی در شرکت های پاالیشی

سبد سرمایه گذاری بازنشستگی و تأمين اجتماعی نيروهای مسلح
گروه سرمایه گذاری غدیر1

ــهامي  ــادرات )س ــک ص ــرمایه گذاري بان ــرکت س ــه ی ش ــام اولی ــا ن ــال 1370 ب ــر در س ــرمایه گذاري غدی ــرکت س ش

خــاص( و بــا مالکیــت بانــک صــادرات ایــران بــا ســرمایه ی اولیــه ی 10 میلیــارد ریــال تأســیس شــد. ایــن شــرکت در 

ســال 1374 بــه ســهامي عــام تبدیــل و در همــان ســال در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــد. پــس از انتقــال ســهام 124 

شــرکت ازبانــک صــادرات ایــران بــه ایــن شــرکت در ســال 1375 بــه منظــور اصــاح ســاختار مالــي، نــام شــرکت بــه 

ســرمایه گــذاري غدیــر تغییــر یافــت. بــا انتقــال مالکیــت شــرکت ســرمایه گذاري غدیــر از بانــک صــادرات ایــران بــه 

ــن اجتماعــي نیروهــاي مســلح در ســال 1387، رشــد ســودآوري و ارزش دارایي هــاي شــرکت شــتاب  ســازمان تأمی

ــه مجمــع  ــال )مصوب ــارد ری ــادل 72000 میلی ــا ســرمایه اي مع ــن شــرکت ب ــه طوري کــه در حــال حاضــر ای ــت. ب گرف

1  http://ghadir-group.com/ 
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عمومــي ســالیانه مــورخ 1395/9/30( بــه بزرگ تریــن شــرکت ســرمایه  گــذاري چنــد رشــته اي بــورس تبدیــل شــده 

 اســت. هــم  اکنــون زمینه هــاي ســرمایه  گــذاري شــرکت عبارتنــد از: صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمي، بــرق و انــرژي، 

صنایــع معدنــي، حمــل و نقــل، ســیمان، ســاختمان، تجــاري و مالــي و هم چنیــن فنــاوري اطاعــات و ارتباطــات. ایــن 

ــگ انجــام می شــود. ــب 7 هلدین ــا در قال ســرمایه گذاری ه

تركيب سهام داران گروه سرمایه گذاری غدیر	 

آخرین ترکیب سهام داری گروه سرمایه گذاری غدیر در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2- آخرین ترکیب سهام داری غدیر

درصد سهام سهام دار درصد سهام سهام دار
17.81 صندوق  بازنشستگي نیروهاي مسلح 21.17 صندوق بازنشستگي،وظیفه،از کارافتادگي و پس انداز 

کارکنان بانکها
15 صندوق هاي بیمه  نیروهاي مسلح 15.01 شرکت سرمایه گذاري ساتا

4.34 سایر اشخاص حقوقي 6 سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مسلح - ساتا

4.13 صندوق بیمه اجتماعي روستائیان و 
عشایر

4.17 شرکت گروه توسعه مالي مهر آیندگان

1.27 شرکت سرمایه گذاري ملي ایران 1.56 صندوق ب پ کارکنان شرکت ملي نفت

1.02 سایراشخاص 1.13 شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

مطابــق بــا جــدول فــوق، بیــش از 50 درصــد ســهام گــروه غدیــر، متعلــق بــه بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی نیروهــای 

ــرمایه  ــروه س ــای گ ــر را در تصمیم گیری ه ــن تأثی ــده و بیش تری ــوب ش ــی محس ــهام دار اصل ــذا س ــد. ل ــلح می باش مس

گــذاری غدیــر خواهنــد داشــت.

هلدینگ های تخصصی گروه سرمایه گذاری غدیر	 

در شــکل 12، زمینه هــای ســرمایه گــذاری گــروه غدیــر، شــرکت عامــل هــر حــوزه و زمــان شــروع فعالیــت آن حــوزه 

ارائه شــده اســت.
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ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــوع اس ــیار متن ــر، بس ــروه غدی ــت گ ــوزه ی فعالی ــت، ح ــخص اس ــکل 12 مش ــه در ش ــور ک همان ط

ــت و گاز  ــی نف ــر، یعن ــت و گاز غدی ــگ نف ــزارش، هلدین ــوع گ ــن موض ــت و گاز و هم چنی ــوزه ی نف ــت ح اهمی

ــود. ــی می ش ــار معرف ــه اختص ــیان، ب پارس

گروه نفت و گاز پارسيان

گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان )ســهامي عــام( در هشــتم مــرداد مــاه 1386، بــا نــام اولیــه شــرکت توســعه الونــد 

غدیــر بــه صــورت شــرکت ســهامي خــاص در اداره ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیــر تجــاري بــه ثبــت رســید و در 

بهمــن مــاه 1389 بــه شــرکت گــروه گســترش نفــت وگاز پارســیان )ســهامي خــاص(  تغییــر نــام یافــت. هم چنیــن در 

ــا پذیــرش  ــا هــدف توســعه فعالیت هــا، نــوع شــرکت بــه ســهامي عــام تغییــر یافــت و عمــًا ب تاریــخ 1390/09/16، ب

ایــن شــرکت در بــورس اوراق بهــادار تهــران، ســهام ایــن شــرکت در مــورخ 1390/11/26 در بــورس تهــران عرضــه 

ــي  ــوده و تشــریفات قانون ــال ب ــارد ری ــادل 30 هــزار میلی ــن شــرکت در حــال حاضــر مع ــت شــده ای شــد. ســرمایه ثب

افزایــش آن تــا 40 هــزار و 500 میلیــارد ریــال در دســت اقــدام اســت.

شکل 12- هلدینگ های زیر مجموعه ی غدیر
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حوزه فعاليت

در حــال حاضــر بــا توســعه روزافــزون ایــن گــروه، حــوزه فعالیت هــاي آن نیــز گســترش یافتــه اســت، بــه گونــه اي کــه 

مجموعــه شــرکت هاي تحــت پوشــش آن، طیــف وســیعي از محصــوالت اولیــه، واســطه اي و نهایــي حــوزه پتروشــیمي 

و پاالیشــگاهي را در بــر مي گیــرد. در حــال حاضــر تولیــد ســاالنه 3 میلیــون و 845 هــزار  تــن اوره، 2 میلیــون و 480 

هــزار تــن آمونیــاک، 3 میلیــون و 380 هــزار تــن متانــول در حــوزه پتروشــیمي و تولیــد بیــش از 9 میلیــون و 484 هــزار 

تــن انــواع فرآورده هــاي پاالیشــگاهي در اختیــار ایــن گــروه قــرار دارد. امــروزه گــروه گســترش نفــت و گاز پارســیان، 

عــاوه بــر محصــوالت عمــده و اســتراتژیک پتروشــیمي و فرآورده هــاي نفتــي، دامنــه فعالیت هــاي خــود را در حــوزه 

انــرژي، ســاخت و مهندســي صنایــع نفــت، حمــل و نقــل ریلــي و همچنیــن بازرگانــي محصــوالت پتروپاالیشــي نیــز 

ــا انتهــا تحــت مدیریــت  ــدا ت ــا چرخــه کامــل تولیــد در ایــن حوزه هــا را از ابت گســترش داده اســت و در نظــر دارد ت

خــود درآورد.

اهداف كالن

دســتیابي بــه ظرفیــت تولیــد 10 میلیــون تــن متانــول و محصــوالت تولیــدي بــا اســتفاده از متانــول و کســب رتبــه 	 

اول تولیــد ایــن محصــوالت در خاورمیانــه

دستیابي به ظرفیت تولید 8 میلیون تن اوره و رتبه اول خاورمیانه براي 10 سال	 

فرآورش روزانه 500 هزار بشکه نفت خام	 

دستیابي به ظرفیت تولید 3 میلیون تن اتیلن در سال	 

توسعه فناوري هاي اطاعات و سیستم هاي نوین مدیریتي	 

برندسازي و افزایش اعتبار جهاني در عرصه سرمایه گذاري و پذیرش ریسک هاي مقتضي	 

ارتقاء جایگاه شرکت در لیست 20 شرکت برتر پتروشیمیایي جهان	 

سهام داران عمده

شرکت سرمایه گذاري غدیر، مالک 68.49 درصد سهام شرکت نفت و گاز پارسیان است.
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شركت هاي زیر مجموعه نفت و گاز پارسيان

شرکت پاالیش نفت تبریز	 

شرکت پاالیش نفت شیراز	 

شرکت پاالیش پارس فرآیند شیراز	 

شرکت پتروشیمي پردیس	 

شرکت پتروشیمي زاگرس	 

شرکت پتروشیمي شیراز	 

شرکت صنایع پتروشیمي کرمانشاه	 

شرکت پتروشیمي پارس	 

شرکت پتروشیمي تبریز	 

شرکت پتروشیمي کیان	 

شرکت پتروشیمي خراسان	 

بازرگاني پتروشیمي بین الملل	 

شرکت حمل و نقل ریلي پارسیان	 

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمي	 

شرکت سرمایه گذاري هامون سپاهان	 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس	 

مهندسي وساختمان نفت	 

صنایع پایین دستي پتروشیمي	 

بیمه تجارت نو	 

معرفي طرح هاي در دست اجرا

طرح فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمي شیراز؛	 
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طرح فاز سوم آمونیاک و اوره پتروشیمي پردیس؛	 

بازآوري دي اکسید کربن پتروشیمي کرمانشاه؛	 

احداث واحد گرانول سازي گوگرد شرکت پاالیش نفت تبریز؛	 

طرح فاز دوم آمونیاک و اوره شرکت صنایع پتروشیمي کرمانشاه؛	 

احداث واحد اختاط روغن هاي روان ساز شرکت پاالیش نفت تبریز؛	 

پروژه بازیافت گازهاي ارسالي به فلر؛	 

پروژه پاالیشگاه 120 هزار بشکه اي میعانات گازي شیراز؛	 
مروری بر ترازهای مالی گروه سرمایه گذاری غدیر1

در ســال هــای اخیــر، گــروه غدیــر بــه یکــی از بزرگتریــن گــروه هــای ســرمایه گــذاری در ســطح کشــور تبدیــل شــده 

اســت. بــا نگاهــی بــه صــورت هــای مالــی ایــن شــرکت، مــی تــوان بــه 2 نکتــه مهــم دســت پیــدا کــرد:

عمــده ی دارایــی گــروه غدیــر، متعلــق بــه هلدینــگ نفــت و گاز آن، یعنــی شــرکت پارســیان اســت. ایــن قضیــه، نشــان 

از اهمیــت صنعــت نفــت و گاز بــرای گــروه غدیــر می باشــد، تــا آن جــا کــه در ســالیان اخیــر، ســرمایه گــذاری هــای 

زیــادی در ایــن قســمت، علی الخصــوص صنعــت پتروشــیمی انجــام داده اســت )تعــدادی از ایــن پروژه هــا در قســمت 

معرفی شرکت پارسیان معرفی شدند(.  

1 آخرین تراز نامه مالی گروه سرمایه گذاری غدیر در سال 95

شکل 13- دارایی های غدیر شکل 14- دارایی های پارسیان
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ــودهای 	  ــوص س ــه خص ــت آمده و ب ــه دس ــودهای ب ــل س ــر از مح ــروه غدی ــده ی گ ــای عم ــت  ه ــی از فعالی یک

صنعــت نفــت و گاز، ورود بــه صنایــع جدیــد و تشــکیل هلدینگ هــای ســودآور بــه جــای توزیــع ســود در بیــن 

ســهام داران اســت. کمــا ایــن کــه بعــد از ســال 86 و تشــکیل هلدینــگ نفــت و گاز، در 4 هلدینــگ دیگــر نیــز 

ســرمایه گــذاری کــرده اســت. شــکل 15، میــزان ســود توزیــع شــده میــان ســهام داران غدیــر از محــل ســود قابــل 

تخصیــص در پایــان هــر ســال مالــی را نشــان می دهــد. بــر اســاس شــکل 15، بیش تریــن ســود توزیــع شــده میــان 

ســهام داران، 59 درصــد ســود قابــل تخصیــص بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســهام داران غدیــر، تمایــل زیــادی 

بــه ســرمایه گــذاری و گســترش ســبد ســرمایه ای خــود )تاکنــون( داشــته اند.

عملکرد پارسيان در پاالیشگاه های زیر مجموعه

ــز و  ــر( در 2 پاالیشــگاه تبری ــت و گاز گــروه ســرمایه گــذاری غدی ــگ نف ــیان )هلدین از ســال 1390، شــرکت پارس

ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــهام دار اصل ــوان س ــه عن ــکه در روز، ب ــزار بش ــای 108 و 55 ه ــا ظرفیت ه ــب ب ــه ترتی ــیراز، ب ش

ــه  ــود ک ــخص می ش ــه مش ــن نکت ــیان، ای ــهام داری پارس ــد از س ــل و بع ــگاه، قب ــن 2 پاالیش ــت ای ــه ی وضعی ــا مقایس ب

علی رغــم گســتردگی، تنــوع و ســودآوری زیــاد ســبد ســرمایه گــذاری غدیــر و به خصــوص هلدینــگ نفــت و گاز 

ــت های دراز  ــه در سیاس ــت، بلک ــداده اس ــور رخ ن ــگاه های مذک ــت پاالیش ــی در وضعی ــر آنچنان ــا تغیی ــه تنه آن، ن

مــدت هــم نســبت بــه بهبــود وضعیــت ایــن 2 پاالیشــگاه، پیــش بینی هــای الزم انجــام نشــده و اقدامــی مهــم در جهــت 

بهبــود وضعیــت آن هــا برنامــه ریــزی نشــده اســت )همان طــور کــه در قســمت معرفــی گــروه پارســیان ذکــر شــد، از 

شکل 15- درصد سود سهام مصوب مجمع از سود قابل تخصیص
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ــد  ــاز جدی ــاح ف ــب افتت ــروژه در قال ــرداری کامــل رســیده اســت، 3 پ ــه بهــره ب ــر ب ــروژه ای کــه در ســال های اخی 6 پ

ــه بررســی کــرد. ــوان در 2 جنب ــرات را می ت ــن عــدم تغیی ــوده اســت(. ای پتروشــیمی ب

عدم افزایش قابل توجه ظرفیت پاالیشگاه های مذکور نسبت به قبل از سهام داری پارسیان	 

 

)از سال 90، پارسیان سهام دار اصلی این 2 پاالیشگاه است(

عدم افزایش قابل توجه تبدیل محصوالت سنگین به سبک	 

بــر اســاس شــکل های 17 تــا 19 مشــخص می شــود کــه در زمینــه ی کاهــش تولیــد نفــت کــوره و نیــز افزایــش تولیــد 

محصــوالت ســبک )بنزیــن و گازوئیل(،بــه جــز افزایــش اندکــی در تولیــد بنزیــن پاالیشــگاه تبریــز، تفــاوت مثبــت 

قابــل توجهــی، قبــل و بعــد از ســهام داری پارســیان، وجــود نــدارد.

شکل 17- روند تولید نفت کوره در پاالیشگاه های زیر مجموعه پارسیان

شکل 16- خوراک وروی به پاالیشگاه های زیر مجموعه پارسیان
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شکل 18- روند تولید دیزل در پاالیشگاه های زیر مجموعه پارسیان

شکل 19- روند تولید بنزین در پاالیشگاههای زیر مجموعه پارسیان
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عدم فعالیت در زمینه ی بهره وری، با وجود پتانسیل های صرفه جویی انرژی در پاالیشگاه تبریز؛	 

بــر اســاس گزارش هــای کارشناســی، پاالیشــگاه تبریــز، نســبت بــه بهتریــن تکنولــوژی مشــابه خــود، 2 برابــر انــرژی 

مصــرف می کنــد. حــال آن کــه می تــوان بــا ســرمایه گــذاری حــدود 43 میلیــون دالر، بــا زمــان بازگشــت 1.76 ســال، 

پتانســیل های بهــره وری انــرژی را آزاد کــرد. امــا همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، مالــک اصلــی ایــن پاالیشــگاه، 

یعنــی پارســیان، هیــچ برنامــه ای بــرای پروژه هــای بهینــه ســازی انــرژی )تــا کنــون( نداشــته اســت.

جدول 3- مقایسه ی مصرف انرژی پاالیشگاه تبریز و میزان استاندارد بین المللی

میانگینزمستانتابستان

Gcal/h441.1  Gcal/h430.7  Gcal/h  420.7مصرف فعلی انرژی
Gcal/h206.1  Gcal/h210.2  Gcal/h  214.2بهترین تکنولوژی

Gcal/h235  Gcal/h220.5  Gcal/h  206.5میزان تفاوت

جدول 4- برآورد اقتصادی پروژه های بهره وری در پاالیشگاه تبریز

کل هزینه اولیه همه 
پروژه ها )دالر(

 کل سوخت صرفه جویی شده 
)گیگا کالری در هر ساعت(

کل سوخت صرفه جویی 
 شده 

)میلیون لیتر در سال(

 هزینه صرفه جویی شده 
)دالر در سال(

بازگشت سرمایه 
)سال(

241.76 میلیون و 900 هزار43112.8104.8 میلیون و 865 هزار

حضور تأمين اجتماعی در صنعت پاالیش

یکــی دیگــر از نهــاد هایــی کــه در صنعــت پاالیــش حضــور دارد، تأمیــن اجتماعــی اســت. ایــن نهــاد و مجموعه هــای 

ــگاه  ــهام در پاالیش ــی، 28% س ــن اجتماع ــدوق تأمی ــق صن ــگاه الوان از طری ــهام در پاالیش ــا 50% س ــه ی آن، ب تابع

ــا  ــذاری صب ــرمایه گ ــق س ــان از طری ــگاه اصفه ــهام در پاالیش ــران و 12% س ــاه کارگ ــک رف ــق بان ــاس از طری بندرعب

تأمیــن، ماننــد نیروهــای مســلح ســهم قابــل توجهــی در تصمیــم گیری هــای ایــن صنعــت در ســطح ملــی دارنــد. لــذا 

الزم اســت تــا منطــق فکــری ایــن مجموعــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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معرفی اركان تأمين اجتماعی در صنعت پاالیش

صندوق تأمين اجتماعی1

صنــدوق تأمیــن اجتماعــی یــک ســازمان بیمــه گــر اجتماعــی اســت کــه ســطح پوشــش آن، کارگــران حقــوق بگیــر و 

مــزدي )بــه صــورت اجبــاري( و صاحبــان حرفــه و مشــاغل آزاد )بــه صــورت اختیــاري( را شــامل می شــود.

جمعیــت تحــت پوشــش ایــن صنــدوق، بیــش از 11 میلیــون نفــر بیمــه شــده اصلــی و بیــش از 2 میلیــون نفــر مســتمري 

بگیــر می باشــد کــه بــا در نظــر گرفتــن خانــواده بیمــه شــدگان، بــه بیــش از 34 میلیــون نفــر می رســد. صنــدوق تأمیــن 

ــی آن از محــل حــق بیمه هــا  ــع مال ــی اســت کــه عمــده مناب ــون، یــک نهــاد عمومــی غیردولت اجتماعــی براســاس قان

بــا مشــارکت کار فرمــا و بیمــه شــده تأمیــن می شــود و متکــی بــه منابــع دولتــی نیســت و بــه همیــن دلیــل، ســرمایه و 

دارایی هــاي آن متعلــق بــه افــراد تحــت پوشــش در نســل هاي متوالــی اســت و قابــل ادغــام بــا هیــچ یــک از ســازمان ها 

ــان،  ــه کارفرمای ــدوق، مشــارکت ســه جانب ــی ایــن صن ــه گاه اصل ــی نمی باشــد. تکی ــا غیردولت ــی ی و مؤسســه هاي دولت

ــت. ــی اس ــن مال ــاي کان و تأمی ــت گذاري و تصمیم گیري ه ــف سیاس ــاي مختل ــت در عرصه ه ــدگان و دول ــه ش بیم
 سرمایه گذاری صبا تأمين2

شــرکت ســرمایه گــذاری صبــا تأمیــن )ســهامي خــاص( در تاریــخ 1377/11/21 تحــت شــماره 147960 در اداره ثبــت 

ــه شــرکت ســرمایه  ــام شــرکت ب ــخ 1383/09/04 ن ــت رســید و در تاری ــه ثب ــران ب ــي ته ــت صنعت شــرکت ها و مالکی

گذاری صبا  تأمین  )سهامي  عام(  تغییر  یافت.  

شــرکت ســرمایه  گــذاري صبــا تأمیــن یــک هلدینــگ مالــی اســت کــه بــا ارائــه  خدمــات در بازارهــای مالــی در ســطح 

ملــی و بین المللــی، نیازهــای مجموعــه ی شســتا )شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی(، هلدینگ هــای تابعــه ی 

ــد. روان ســازی نقدشــوندگی ســهام شــرکت های وابســته  ــن می کن ــاس را تأمی ــزرگ مقی آن و دیگــر ســازمان های ب

ــه  ــن اجتماعــی، از جمل ــاز شــرکت ســرمایه گــذاری تأمی ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب ــن اجتماعــی و تأمی ــه گــروه تأمی ب

ــن اســت. ــا تأمی ــی شــرکت ســرمایه گــذاری صب ــن برنامه هــای عملیات مهم تری

1  آشنایی اجمالی با صندوق تأمین اجتماعی، اداره کل آموزش وپژوهش، 1391
2  yon.ir/wDoqP 
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بانک رفاه كارگران1

بانــک رفــاه کارگــران، بــه منظــور ســرمایه گــذاری و بهــره بــرداری از وجــوه بیمــه کارگــران بــا هــدف کمــک بــه 

تأمیــن رفــاه و ایجــاد تســهیات الزم بــرای رفــع نیازمندی هــای طبقــه کارگــر در تاریــخ 1339/5/27 تشــکیل شــد و 

بــه ثبــت رســید. ســرمایه ی اولیــه ی ایــن بانــک، 400 میلیــون ریــال و از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأمیــن شــد. 

در مهــر مــاه 1390، شــورای پــول و اعتبــار، اساســنامه ی جدیــد بانــک را بــه تصویــب رســاند و در تاریــخ 1391/3/20 

ــد و  ــی ش ــماً خصوص ــاه رس ــک رف ــاری، بان ــر تج ــات غی ــرکت ها و مؤسس ــت ش ــامانه در اداره ثب ــن س ــت ای ــا ثب ب

ســرمایه ی بانــک از 895 میلیــارد ریــال بــه 4 هــزار میلیــارد ریــال بــه ثبــت رســید. بــا ایــن اتفــاق، وضعیــت مالکیتــی 

بانــک مشــخص شــد. هم اکنــون، تأمیــن اجتماعــی، مالکیــت 100 درصــدی بانــک رفــاه کارگــران را بــر عهــده دارد.

سبد سرمایه گذاری تأمين اجتماعی در صنعت نفت و گاز

ــه  ــا شــرکت های تابعــه ی خــود، ب ــق شــرکت ســرمایه گــذاری خــود )شســتا( و ی ــن اجتماعــی، از طری ســازمان تأمی

عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی، در صنعــت نفــت و گاز، حضــور فعالــی دارد. در جــداول 5 و 6، ســبد ســرمایه گــذاری 

تأمیــن اجتماعــی در حــوزه ی نفــت و گاز ارائــه شــده اســت2.

جدول 5- پاالیشگاه های زیر مجموعه ی تأمین اجتماعی

درصد سهامنماینده ی تأمین اجتماعینام شرکت
50صندوق تأمین اجتماعیپاالیشگاه الوان

28.58بانک رفاه کارگرانپاالیشگاه بندر عباس
11.8صبا تأمینپاالیشگاه اصفهان

1  yon.ir/Ywqdc 
2  http://www.codal.ir/ & yon.ir/fIJpu  
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جدول 6- سبد شرکت های بورسی زیر مجموعه تاپیکو )83.9 درصد متعلق به شستا(

درصد سهامنام شرکتدرصد سهامنام شرکت
58.52پتروشیمی آبادان90پتروشیمی غدیر

18.53پتروشیمی خارگ48.5پتروشیمی فن آوران
17پتروشیمی نوری17.26پتروشیمی اراک
16.44پتروشیمی مارون16.69پتروشیمی جم

1.29پتروشیمی فارابی

همــان گونــه کــه از جدول هــای 5 و 6 مشــخص اســت، تمرکــز اصلــی تأمیــن اجتماعــی بــر روی صنعــت پتروشــیمی 

می باشــد. تــا آن جــا کــه یکــی از بــزرگ تریــن هلدینگ هــای نفــت و گاز کشــور بــه نــام تاپیکــو کــه مســتقیم تحــت 

نظــر تأمیــن اجتماعــی اســت )و تنهــا هلدینــگ نفــت و گاز تأمیــن اجتماعــی می باشــد(، در هیــچ یــک از پاالیشــگاه ها 

حضــور نــدارد و تمــام تــوان و ســرمایه ی خــود را در صنعــت ســودآور پتروشــیمی کــه ریســک بــه مراتــب کم تــری 

ــد. تأمیــن اجتماعــی، تنهــا از طریــق نهادهایــی در صنعــت پاالیــش فعالیــت  ــه پاالیــش دارد، صــرف می کن نســبت ب

ــری از تاپیکــو داشــته و فقــط صــرف حضــور در یــک صنعــت،  ــه مراتــب کم ت ــدرت و ســرمایه ی ب ــد کــه ق می کن

ــرای  ــوان و به خصــوص ســرمایه ی الزم را ب ــد. در نتیجــه ت ــت می کنن ــش فعالی ــوان ســهام دار در صنعــت پاالی ــه عن ب

بهــره وری و بهبــود وضعیــت در صنعــت پاالیــش، در اختیــار ندارنــد.  

آسيب شناسی عدم بهره وری مناسب در پاالیشگاه های زیرمجموعه ی صندوق های بازنشستگی

در ایــن قســمت دالیــل و آســیب های مرتبــط بــا عــدم بهــره وری انــرژی ناشــی از حضــور صندوق هــای بازنشســتگی 

در صنعــت پاالیــش بررســی خواهــد شــد.

ــیار . 1 ــود بس ــدن س ــن ش ــل تأمی ــه دلی ــگاه ها ب ــازی پاالیش ــه س ــوزه ی بهین ــذاری در ح ــرمایه گ ــه س ــل ب ــدم تمای ع

ــه  ــی ب ــا حوزه های ــیمی( و ی ــد پتروش ــت و گاز )مانن ــوزه ی نف ــع ح ــر صنای ــور از دیگ ــای مذک ــاد هلدینگ ه زی

ــه  ــد. در نتیج ــش دارن ــه پاالی ــبت ب ــری نس ــب باالت ــه مرات ــی ب ــر و بازده ــک کم ت ــه ریس ــت و گاز ک ــر از نف غی

ــره وری در  ــوص به ــش و به خص ــت پاالی ــذاری در صنع ــرمایه گ ــوه ی س ــرات بالق ــور، خط ــای مذک صندوق ه
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ایــن صنعــت را تــاب نیــاورده و بــه دلیــل داشــتن نــگاه بنــگاه  داری، ســرمایه گــذاری در زمینــه ی بهــره وری را در 

ــد داد. ــرار نخواهن دســتور کار خــود ق

ــه ی . 2 ــودن هزین ــن ب ــل پایی ــه دلی ــک های آن، ب ــش ریس ــش و کاه ــت پاالی ــدن صنع ــذاب ش ــرض ج ــا ف ــی ب حت

ــکان  ــی، مال ــای عملیات ــبد هزینه ه ــرژی در س ــه ان ــهم هزین ــودن س ــن ب ــه پایی ــت و در نتیج ــن صنع ــرژی در ای ان

صنایــع و به خصــوص صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی اولویتــی بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه ی 

ــتند. ــل نیس ــرژی قائ ــرف ان ــازی مص بهینه س

جمع بندی و پيشنهاد

باتوجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، بــرای آزادســازی پتانســیل های بهــره وری انــرژی در پاالیشــگاه ها، پیشــنهادهاي زیــر 

ــود: ــه می ش ارائ

بهبــود اقتصــاد بهــره وري انــرژي: پیشــنهاد مــي شــود دولــت، بــه مهمتریــن رکــن بهــره وري انــرژي یعنــي هزینــه . 1

انــرژي بپــردازد و سیاســت های قیمتــی ســوخت مصرفــی در صنایــع بــا مصــرف غیــر بهینــه ی انــرژی )ماننــد اکثــر 

پاالیشــگاه های کشــور( متناســب بــا الگــوی مصرفــی و بــه صــورت رقابتــی و پلــه کانــی تغییــر دهــد.

ــت . 1 ــش جذابی ــراي افزای ــي ب ــي انگیزش ــود اقدامات ــنهاد مي ش ــازي: پیش ــه س ــادي بهين ــت اقتص ــش جذابي افزای

فعالیتهــاي بهینه ســازي انــرژي در پاالیشــگاه ها انجــام شــود. ایــن اقدامــات مي تواننــد شــامل مــوارد زیــر باشــند: 

ــط زیســتی،  ــات محی ــل الزام ــا تعدی ــف در قیمــت خــوراک ورودی و ی ــی، تخفی ــای مالیات ــص معافیت ه تخصی

ــگاه ــازی در پاالیش ــای بهینه س ــام پروژه ه ــه انج ــوط ب من

افزایــش جذابيــت كســب و كار پاالیــش: مجوزهــا یــا معافیتهــاي صادراتــي مي توانــد در جــذاب شــدن صنایــع . 1

تولیــدي داخلــي از جملــه پاالیشــگاه ها و در نتیجــه ترغیــب ســهام داران ایــن صنایــع موثــر باشــد. تنهــا در صــورت 

ــل  ــراي ســهامداراني مث ــودن اصــل فعالیــت در صنعــت پاالیــش اســت کــه ارتقــاي عملکــرد در آن ب جــذاب ب

ــد. صندوقهــاي بازنشســتگي اهمیــت و ارزش مي یاب

ــه ماهیــت اقتصــادي صندوقهــاي بازنشســتگي . 1 ــا توجــه ب ــا مــوازي: ب ــد ی كاهــش جذابيــت مســيرهاي غيرمول

ــدي  ــر عای ــات ب ــد مالی ــتهایي مانن ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب ــت مي توان ــرمایه ها، دول ــودآوري س ــه س ــا ب ــه آنه و توج
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ســرمایه، مســیرهاي مــوازي تولیــد را پرهزینه تــر کنــد تــا ســرمایه گذاران کوچــک و بــزرگ )ماننــد صندوقهــاي 

ــوند. ــب ش ــور ترغی ــاختي کش ــدي و زیرس ــهاي تولی ــرمایه گذاري در بخش ــه س ــتگي( ب بازنشس
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بررسی حضور صندوق های بازنشستگی در صنعت پاالیش و اثرات آن بر بهره وری انرژی در این صنعت


