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   سرمقاله

وشیمی بازی ُبرد-ُبرد برای دولت منتخب صنعت پتر
  محمد حسین عسگری

چه کسی است که نداند صنعت پتروشیمی برای هر کشــوری یک مزیت است، یک صنعت 
پول ساز است، یک رشد بی نظیر اقتصادی در صادرات غیرنفتی است  و.   .. . صنعت مهم و پویایی 
که جاذبۀ اقتصادی اش می تواند هر سرمایه گذار داخلی یا خارجی را به تکاپو بیندازد؛ اما به شرط 
اینکه امنیت اقتصادي سرمایه گذار تضمین شــود. حلقۀ مفقوده ای به نام امنیت اقتصادي، که 
دولت منتخب می تواند با برنامه ریزی و فراهم کردن بسترهای الزم آن، این اطمینان خاطر را به 

سرمایه گذاران بدهد که با خیال راحت به صنعت پتروشیمی پا بگذارند.
به  نظر مي رسد دولت منتخب باید به صنعت پتروشیمی به چشم یک فرصت کم نظیر اقتصادي 
نگاه کند. فرصتی که تنها منــوط به افتتاح طرح ها و راه اندازی واحدهای تولیدی نمی شــود، 
بلکه پشــتیبانی و حمایت همه جانبه را می طلبد. دولت منتخب می تواند جلوی بخش نامه های 
خلق الساعه را بگیرد، راه قوانین یک شبه را سد کند و با تسهیل گری، چرخ صنعت پتروشیمی 
را روان تر از هر زمان دیگری بچرخاند. این یک بازي بُرد-بُرد برای دولت منتخب است؛ زیرا هم 
راه سرمایه گذاری و تولید را با مانع زدایی و پشتیبانی باز می کند و هم با افزایش تولید و صادرات، 
درآمد صادرات غیرنفتی خود را افزایش می دهد و صد البته مشکالت ارزی کشور را حل می کند . 
حمایت از پتروشیمی ها زودبازده است و این حمایت ها به زبان نیست، به عمل است. آنچه مسلم 
است این است که پتروشیمی ها به رسم این سال ها آماده اند تا تولید کنند، صادر کنند و ارز بیاورند، 

درست مثل یک سرباز وظیفه دان اقتصادی.
 حاال این دولت منتخب است که اختیار دارد از این صنعت بهترین بهره را ببرد و یا حتي با کمک 

آن، در بازکردن گره اقتصادي موجود،  مسیري آسان و یا میان بر را طي کند.

#ماسک بزنیم
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درآستانه آغاز به کار دولت سیزدهم  دکتر احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
با اشــاره به انتظارات این صنعت ارزش آفرین از دولت جدید معتقد است که  مشکل اقتصادي کشور امنیت 
اقتصادي است و تا زمانیکه این امنیت بازنگردد ،  نقش بخش خصوصي در اقتصاد و تولید برجسته نمی شود و 
به نقطه مطلوب نخواهد رسید ؛ این یعنی دولتي ها همچنان سوار برکار هستند و خود را رقیب بخش خصوصي 
مي دانند،  وضعیت به همین شکل باقي خواهد ماند.  مهدوی ادامه می دهد که کشور ما به محض بروز مشکل در 
صادرات نفت ، با مشکالت تامین ارز و تورم و... روبرو مي شود . حال جاي شکر آن باقي است که مسئوالن به این درک رسیده اند 
که نجات اقتصاد کشور در گرو تولید است و البته نامگذاري هرسال با عناوین مختلف اقتصادي و تولید هم در همین راستا است. 
اما تاکنون به جاي عمل بیشتر شعار داده شده است . در ادامه مشروح گفت و گوی نشریه توسعه پتروشیمی با احمد مهدوی 

ابهری را بخوانید.  

  شــما همواره به امنیت اقتصادی 
تاکید ویژه ای دارید ، در این باره بیشتر 

توضیح دهید ؟
امنيت اقتصادي به زبان ســاده اين اســت كه 
ســرمايه گذار نمي تواند در اين كشــور با برنامه 
حركت كند ، زيرا با تصميمات خلق الســاعه و غير 
كارشناسي، متغيرهاي اقتصادي دچار تحول شده 
و آنچه ســرمايه گذار برنامه ريزي كرده زير سوال 
مي رود و توجيه اقتصادي طرح ها با چالش روبرو 
مي شود. اين موضوع مهم شــامل كل صنعت و 
اقتصاد كشور مي شود. بايد قبول كرد كه سرمايه 
گذار در كشــور حرمت الزم نــدارد و بايد موضوع 
ســرمايه گذاري به يك فرهنگ مقدس در ميان 
مردم و مسئوالن  نهادينه شود. امروز واسطه گري و 
خريد فروش ملك و خودرو و... برای كشور سودآور 
است .چرا نبايد سرمايه ها به ســمت توليد برود؟ 
زيرا سودهاي كالن و راحت در داللي نهفته است.  
نکته قابل تامل در اين بحث اين است كه تا زماني 
كه  توليد در كشور مورد حمايت جدي قرار نگيرد ، 
توليد كننده و سرمايه گذار مورد احترام و تکريم قرار 
نگيرند، روز به روز نقدينگي به سوي كارهاي غير 

مولد رفته، اقتصاد بيمار ،  بيمارتر مي شود.

 پیشنهاد شما به دولت سیزدهم در 
این خصوص چیست ؟

دولت سيزدهم در ابتداي كار بايد به سراغ مزيت 
هاي كشور برود ، اين يك منطق عقالني در اقتصاد 
است. براي مثال ، كشــوري كه با بحران كم آبي 
مواجه اســت ،  نمي تواند حول محور كشــاورزي 
بچرخد. البته به اين معنا نيســت كه كشــاورزي 
به عنوان يك صنعت اســتراتژيکي كــه با تغذيه 
مردم ارتباط مستقيم دارد، كنار گذاشته شود ، بلکه 
موضوع اين است كه رشــد اقتصادي و لوكوموتيو 
حركت اقتصادي آن كشــور كــم آب ، نمي تواند 
كشاورزي باشد. پس بايد به سراغ صنايع پيشران 
رفت.  دولت سيزدهم بايد براي صنعت نفت ،  گاز و 
پتروشيمي، حساب ويژه اي باز كند و با يك برنامه 
ريزي حداكثر ده ساله كشور را از فروش نفت خام 
بي نياز كند و نفت را به ارزش افزوده تبديل كند تا ارز 
مورد نياز كشور هم تامين شود. شعار اقتصاد بدون 
نفت، سالها در برنامه هاي توسعه و چشم انداز آورده 
شده ، اما به تاريخ و بايگاني پيوسته و دولت ها به آن 

توجه جدي نکردند . 
شما به همين  صنعت پتروشيمي نگاه كنيد ، چرا 
تحريم ها نتوانســت مانع از توسعه و ارز آوري اين 
صنعت شود و اين صنعت در دوران تحريم همواره 
موفق بوده؟ زيرا اوال اين صنعت از مزيت هاي كشور 
است ، دوم اينکه دنيا به محصوالت پتروشيمي نياز 
دارد ، سوم اينکه نيروي كار دلسوزي كه اين صنعت 
را در بخش خصوصي مديريــت مي كند. و چهارم 
اينکه صنعت پتروشيمی يك تشکل قوي و منسجم 
دارد كه مشــکالت پيش رو را سد و تا حدممکن از 

دولت سیزدهم باید 
براي صنعت نفت ،  
گاز و پتروشیمي، 

حساب ویژه اي باز 
کند و با یك برنامه 
ریزي حداکثر ده 
ساله کشور را از 

فروش نفت خام بي 
نیاز کند و نفت را به 

ارزش افزوده 
تبدیل کند تا ارز 

مورد نیاز کشور هم 
تامین شود.

پيش رو  برمي دارد. 
سرمايه گذاری در هر حوزه ای اگر بر ريل مناسب 
خود و در چارچوب قوانين حركت كند، پيشــرفت 
كرده و پيرو آن كشور را با توسعه همراه خواهد كرد؛ 
صنعت پتروشيمی كشور هم از اين قاعده مستثنی 
نبوده و بايد زيرســاخت های اساســی اين مزيت 
صنعتی در كشور به درستی تببين شود، اين در حالی 
است كه صنعت پتروشيمی ايران در آستانه جهش 
ســوم و توليد بيش از 130 ميليــون تن محصول 
پتروشــيمی اســت ، از اين رو  وقتی در اين زمينه 
صحبت می شود ، بايد بدانيم كه واقعيات اين صنعت 
بايد بيش از پيش مدنظر قرار گيرد و هر دولتی كه بر 
سر كار می آيد بايد نگاه خوبی به صنعت پتروشيمی 

داشته باشد.

  لطفا وضعیت صنعت پتروشیمی در 
کشور  را تشریح کنید. به معنای عامیانه 
اصال چه شــد که صنعت پتروشیمی در 

کشور، صنعت موفقی از آب درآمد؟
صنعت پتروشيمی از جمله مزيت های صنعتی 
ما بوده و اين مســئله به نوبه خود رمز موفقيت اين 
صنعت محسوب می شــود لذا خداوند متعال به هر 
كشــوری از نظر منابع مادی و اقتصادی يکسری 
پتانسيل هايی را داده است، به عنوان مثال كشوری 
سرشار از منابع آبی است و بخش كشاورزی آن می 
تواند، نقطه عطف مسائل اقتصادی آن كشور قرار 
گيرد اين در حالی است كه ايران هم سرشار از منابع 
غنی هيدروكربنی،كانی های فلزی و غيره است لذا 
اين موارد مزيت هايی است كه ما را هدايت كرده و 
با زبان بی زبانی به مــا می گويد كه عقل اقتصادی 
شما، بايد شــما را به اين ســمت حركت دهد، در 
نتيجه وقتی كه ما ايــن منابع غنی هيدوركربنی را 
داريم و می توانيم با اين منابع ارزش افزوده ايجاد و 
اقتصادمان را پويا كنيم،چاره ای نداريم جز اينکه به 

همين سمت حركت كنيم.

 با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی 
از جملــه مزیت های اقتصــادی ایران 
برشمرده می شود شــما به این صنعت و 
راهی که تاکنون طی کرده اید چه نمره ای 

می دهید؟
تاكنون، صنعت پتروشيمی در ايران موفق بوده و 
بنده از 20 به صنعت پتروشيمی ايران و فعاليت های 
صورت گرفتــه، نمره 15 را می دهــم و اين بدين 

معناست كه ما هشت نمره تا بيست عقب هستيم.

 چرا؟
اگر واقعیات این صنعت ونیازها و محصوالتی 
کــه از این صنعــت تولید می شــود را درک 
می کردیم، بایــد در حال حاضر بــه دو برابر 
ظرفیت های موجود در این صنعت می رسیدیم 
که این امر می توانست بیش از اینها به اقتصاد 

کشور کمک کند. البته تا این جای کار ما باید 
از دولت و مدیرانی که صنعت پتروشیمی را به 
اینجا رساندند تشکر کنیم، افرادی هم بودند که 
نسبت به این صنعت، بی تفاوت بودندو حتي 

کارشکني نیز کردند.

 برخی معتقدند که خام فروشی در 
این صنعت زیاد است، ارزیابی شما از این 

گذاره چیست؟
این مسئله درست نیست. این صنعت مقابل 
هرگونه خام فروشی اســت.البته برخی ها هم 
هستند که تمرکز بر خام فروشی داشته و فکر 
می کردند ما باید گازمان را به جای تبدیل به 

پتروشیمی صادر کنیم.

 نظر شما چیست چرا ما نباید گازمان 
را صادر کنیم؟

ما این همه گاز به کشوری همچون ترکیه 
صــادر کردیم، به چــه نتیجه ای رســیدیم؟ 
حتی در دادگاه مربوطــه هم پیرو این موضوع 
2 میلیارد دالر جریمه شــدیم.بنابراین علت 
موفقیــت صنعت پتروشــیمی یــک، منابع 
غنی هیدروکربنی اســت و دوم اینکه صنعت 
پتروشــیمی از مدیران قوی و نیروی انسانی 

خوب برخوردار بوده است.

 دیگر چــه مــواردی در موفقیت 
صنعت پتروشیمی نقش داشته است؟

خوشبختانه صنعت پتروشــیمی در دهه 
گذشــته، یعنی دهه نود، از یک تشکل  قوی 
به نــام انجمن کارفرمایی برخــوردار بوده که 
این انجمن رصد دقیقی بــرای برطرف کردن 

مشکالت این صنعت داشته است.

 یعنی دولت در ایــن بخش کمک 
رسان نبوده است؟

عرض بنده ناظر براین نیســت که دولت به 
این صنعت کمکی نکرده، البته دولت فعلی هم 
کمک هایی به این صنعت داشته است، به ویژه 

دولت دوم آقای روحانی.

 یعنی دولت اول آقاي روحانی به این 
صنعت کمک نکرد؟

ما از دولت اول آقای روحانی در زمینه کمک 
به صنعت پتروشیمی گالیه مند هستیم البته 
در آن مقطع، مباحث مربوط به برجام به جایی 
رسیده بود و خیلی نگاه رئیس جمهور به صنعت 
پتروشیمی مثل دولت بعدشان نبود.با این حال 
دولت کمک کرد و دراین مسئله نقش داشت تا 
اینکه ما موفق شدیم با پیگیري )هرچند دولت 
و وزارت نفت آنرا کامل اجرا نکرد و یا درمواردي 
در آیین نامه قانــون را دور زد( برای اولین بار 

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

دولت سیزدهم باید 
حساب ویژه اي براي 
صنعت نفت،  گاز و 
پتروشیمي، باز کند

امنیت اقتصادی 
شاه کلید غلبه 
بر مشكالت 
اقتصادی

دکتر احمد مهدوی ابهري، دبیر کل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
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صنعت نفت،  گاز و 
پتروشیمي، باز کند

امنیت اقتصادی 
شاه کلید غلبه 
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دکتر احمد مهدوی ابهري، دبیر کل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

دولت سیزدهم باید 
حساب ویژه اي براي 
صنعت نفت،  گاز و 
پتروشیمي، باز کند
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دکتر احمد مهدوی ابهري، دبیر کل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
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قانون خوراک پتروشیمی ها را از مجلس شواي 
اسالمي مصوب شد.

  پیشــرفت هــا در زمینه احداث 
واحدهای جدید در صنعت پتروشیمی 

به چه نحوی بوده است؟
در حال حاضر به واسطه اقدامات تشکل و 
بخش خصوصی، واحدهای جدیدی در حوزه 
پتروشیمی وارد مدار شده است لذا این موارد 
را بخش خصوصی واقعی و هلدینگ های بخش 
خصوصی عملیاتی کردنــد بنابراین همه این 
موارد باعث شده تا پتروشیمی به اینجا برسد 
این در حالی اســت که ما هنوز راضی به این 
پیشــرفت نیســتیم و باید جلوتر از جایی که 

هستیم می بودیم.

  چرا؟
به دلیل اینکه ما کشــوری هستیم که هم 
منابع گازی و هم منابع نفتی و خوراک مایع 
داریم و این امتیاز را بســیاری از کشورهایی 
همچون عربســتان و قطر در اختیار ندارند. 
این صنعت همانطور کــه تاکنون لوکوموتیو 
پیشــرفت اقتصادی کشــور بوده و در بحث 
تحریم ها کشــور را نجات داده و کمک قابل 
قبولی بــه اقتصاد کشــور داشــته در آینده 

می تواند از این هم بهتر باشد.

  چه برنامه هایی برای آینده صنعت 
پتروشیمی در سال 1400 متصور هستید؟

در سال 1400 ما برنامه های جهش دوم را 
داریم و بعد از آن هم باید برنامه ریزی برای 25 
ســال آینده این صنعت داشته باشیم.در حال 
حاضر منابع گازی که مورد اســتفاده ماست 
حدود هشت درصد اســت، یعنی رقمی بالغ 
بر92 درصد منابع گازی کشور برای سوخت در 
مصارف خانگی، تولید انرژي نیروگاه ها و غیره 
... مصرف می شود که باید گفت این موارد ارزش 
افزوده ندارد و تنها جنبه مصرفی دارد آنهم با 
قیمت های پائین، این در حالی است که وقتی 
یک خوراک تبدیل به محصول پتروشیمی می 
شود، گاز و ارزش افزوده آن، به عنوان مثال اگر 
8 سنت باشد به ده ها دالر تبدیل می شود و این 
مهم است، بنابراین کشور پیشرفته، کشوری 
است که بیشــترین انرژی اش صرف تولید و 
صنعت شــود. بنابراین وجود پتانســیل های 
موجود علت پیشرفت صنعت پتروشیمی بوده 
و البته ما به این پیشرفت راضی نیستم و باید 

خیلی جلوتر از اینها می بودیم.

  از دید کارشناسانه شما موانع پیش 

روی صنعت پتروشیمی چیست؟
یکی از مهمترین موانع این اســت که نگاه 
دولت ها به صنعت پتروشــیمی سلیقه ای و 
براســاس یک معیار اقتصادی نبوده اســت. 
زمانی در وزارت نفت می گفتنــد که ما باید 
ببینیم که گاز را باید صادر کنیم و یا بدهیم به 
پتروشیمی ها تا تبدیل شود، ببینید این نگاه 
چقدر نگاه کوتاهی به موضوع است! به هر حال  
ما در آن مقطع قانون خوراک را نداشتیم و در 
حال حاضر هم رگالتوری را نداریم، به هر حال 
این موارد همه چالش های بود که جلوی پای 
این صنعت قرار داشت و از همه مهمتر اینکه با 
واقعیات موجود به این صنعت نگاه نمی شد،به 
عنوان مثال نگاه به این صنعت بدین گونه بود 
که می گفتند این صنعت یــک صنعت پول 
داری اســت؛خب این چه معنایی دارد! یعني 
صنعت باید بدون سود باشــد. به جاي اینکه 
مابقي صنایع را سودآور کنیم،  عده اي به دنبال 
کاهش سود صنعت پتروشیمي هستند که این 

تنگ نظري عین حماقت است.  

  یعنی منافع این صنعت عاید جامعه 
نمی شود؟

خیر . در حال حاضر بیشــترین منافع این 
صنعت به بازنشستگان کشور می رسد و این 

جای سوال دارد که اگر این منابع نبود از کجا 
باید حقوق بازنشستگاه تامین می شد بنابراین 
نگاه تنگ نظرانه باعث شــد تا این صنعت به 
خوبی پیشــرفت نکند.البته ما برای کســب 
جایگاه فعلی خداوند را شــاکریم اما حرف ما 
این است که باید این صنعت بیشتر پیشرفت 
میکرد. می رفتیم چراکه ما این پتانســیل را 
بالقوه داشــتیم.البته صنعت پتروشیمی را در 
چند سال گذشته مرتبا مورد خطاب قرار می 
دادند که شما خوراک ارزان دریافت می کنید 
در حالی که این موضوع واقعیت نداشــت و ما 

خوراک ارزان دریافت نمی کنیم . 

 کمی دراین زمینه توضیح دهید؟
اگر خوراک ما را با همه گرفتاری هایی که بر 
سر راه تولید و فضای کسب و کار کشور وجود 
دارد، محاسبه کنیم، می بنیم که خوراک ما نه 
تنها از دنیا ارزان تر نیست بلکه از برخی رقبای 

ما مانند، کشور قطر و عربستان گران تر است.
به عنوان مثال در دولت های گذشته قیمت 
خوراک ما را ســتاد تدابیر تعیین می کرد. این 
جای سوال دارد که »ستاد تدابیر که براي دور 
زدن تحریم ها است« چه ربطی به تعیین قیمت 
خوراک پتروشیمی ها دارد؟ بنابراین این نگاه 
ها یک نگاه کارشناسانه نیست که می تواند به 

  انتظار شــما از دولت آینده در بخش 
پتروشیمی چیست؟

انتظاراتی کــه از دولت آینــده داریم یک انتظار 
کلی است که برای کل اقتصاد کشور مفید است که 
البته بنده پیش تر اشــاراتی به این مسئله داشتم و 
آن موضوع، امنیت اقتصادی اســت؛ ببینید امنیت 
اقتصادی ســرمایه گذاری را به حوزه پتروشــیمی 
ســرازیر می کند،یعنی وقتی شما امنیت اقتصادی 
را ایجاد کردید و من دانســتم که تا 25 سال آینده 
قوانین کشور آیتم های اقتصادی را در تولید تغییر 
نمی دهید، در این صورت من با اطمینان در بخش 
پتروشیمی سرمایه گذاری خواهم کرد، اما وقتی من 
اطمینان ندارم که مجلس ایران در سال آینده قرار 
است در بودجه، برای اقتصاد چه تصمیماتی بگیرد،یا 
اینکه چه بخشنامه هایی قرار است در دولت صادر و 
یا احیانا در قوه قضاییه چه موانعی ایجادشود،دیگر 
من امنیت الزم را نداشته و نمی توانم بیایم و سرمایه 

گذاری کنم. به عبارت دیگر، وقتي پارامترهاي یک پروژه دچار تغییر میشود ، توجیه اقتصادي طرح زیر سوال رفته 
، سرمایه گذار دچار مشکل شده یا طرح به نتیجه نمیرسد و یا دچار دچار زیان خواهد شد که این رفتار امنیت اقتصادي 
را زیر سوال برده و سرمایه گذار را فراري میدهد. اما اگر سرمایه گذار مطمئن بود  که قوانین کشو دچار تغییر نخواهد 
شد و دستور العمل هاي  ثابتي درحوزه تلید در کشور حاکم است ، قطعا خود مبلغي خواهد بود که سرمایه هاي بخش 

خصوصي به سمت تولید سرازیر مي شود.

در حال حاضر به 
واسطه اقدامات 
تشکل و بخش 

خصوصی، واحدهای 
جدیدی در حوزه 
پتروشیمی وارد 

مدار شده است لذا 
این موارد را بخش 
خصوصی واقعی و 

هلدینگ های بخش 
خصوصی عملیاتی 
کردند بنابراین همه 

این موارد باعث 
شده تا پتروشیمی 

به اینجا برسد

این صنعت ضربه بزند.به عنوان مثال در ماده 
2 و 3  قانون بهبود فضای محیط کسب و کار 
آمده که باید در برخی از موضوعات اقتصادی، 
از نظر بخش خصوصی اســتفاده شود و حتی 
این موضوع بخشنامه و ابالغ شده است، اما این 
مسئله در بسیاری از موارد و حتی در مجلس 
مدنظر قرار نمی گیرد، این در حالی است که ما 
از مجلس فعلی انتظار داریم بخش خصوصی 

را در برخی از تصمیم گیری ها مشارکت دهد.

  در بودجه سال 1400 با موضوعی از 
این دست مواجه بودید؟ یعنی موضوعی 
که باید بخش خصوصی درباره آن نظر می 

داد و اما مجلس به آن توجهی نداشت؟
ببینید مجلــس در تبصــره) 6( بند )ث( 
بودجه ســال 1400 تاکید داشــته که باید 
از صــادرات مواد خــام و نیمه خــام صنعت 
پتروشــیمی مالیات اخذ شــود البته ما اخذ 
مالیات از مواد خام را قبول داریم اما چه کسی 
می خواهد ماده نیمه خام، آن هم با این طیف 
گسترده را تعریف کند، این در حالی است که 
این مسئله در قانون بودجه آمده است و سوال 
این است که آیا این مسئله باید در قانون بودجه 

منعکس شود؟

  چرا نباید این مســئله در قانون 
بودجه منعکس شود؟

قانون بودجه یک ساله اســت و این جای 
سوال دارد که آیا نمایندگان می خواهند برای 
صادرات در یک ســال آینــده تعیین تکلیف 
کنند؟ ســال بعد چه خواهد شــد؟ این نحوه 
برخورد با صادرکننده نیســت و این یک ظلم 
است و این یعنی امنیت اقتصادی وجود ندارد، 
در این صورت ما نمی دانیم آیا ســال بعد این 

قانون تکرار خواهد شد و یا خیر؟

  چه انتظاراتــی در بخش صنعت 
پتروشیمی وجود دارد؟

صنعت پتروشــیمی یک صنعت پر مزیت 
است که باید دولت ها نگاه ویژه ای به آن داشته 
باشند. به عنوان مثال اگر شما جایی منابع آبی 
داشته باشید، می گویید: این آب موجود است 
و چرا باید هدر برود، پس بهتر است بروم و به 
واســطه این منابع آبی، در کشاورزی سرمایه 
گذاری کنم.در شــرایط فعلی هم خدا منابع 
هیدروکربوري غني به ما داده است،بنابراین 
نگاه دولت ابتدا باید به پتانسیل های اقتصادی 
خود باشد و این مربوط به این دولت و آن دولت 
نمی شود؛ هر دولتی که برسر کار می آید باید 

نگاه خوبی به پتروشیمی داشته باشد.

  کمی مصداقی تــر صحبت کنید، 
دولت ها باید در زمینه توســعه صنعت 

پتروشیمی چه اقدامی انجام دهند؟

ــو
و گ
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مصداق این مسئله این است که موانع باید 
از ســر راه تولید صنعت پتروشیمی برداشته 
شود بنابراین بنده از دولت آینده انتظار دارم 
که به پتروشیمی نگاه ویژه داشته باشد و حتی 
رئیس جمهور آینده مشــاور ویژه برای امور 
مربوط به صنعت پتروشیمی منصوب کند تا 
آن مشــاور ویژه بتواند تمام زنجیره های این 
صنعت، اعم از خوراک، مسائل زیرساختی را 
رصد کرده و بــه رئیس جمهور گزارش دهد تا 
اگر موانعی وجود داشــت رئیس جمهور هم 
با دســتور خود این موانع را برطرف کند یا به 
نحوی این مسائل را در هیئت دولت مطرح و 
حل و فصل کند. اکتفا به وزیر نفت و اینکه وزیر 
نفت هرچه میکوید ، همان درست است بسیار 
اشتباه است. زیرا بسیاري از وزراء نگاه بخشي به 
موضوع دارند. یعني چون پتروشیمي خصوصي 
شده است و درآمد آن به جیب دولت نمي رود 
در اولویت کار آنها قرار نمي گیرد و در مواردي 
که منافع دارد مثل فروش گاز اتان که منافعش 
به حساب شرکت گاز مي رود قانون را به دلخوه 

تغییر داده و براي آن آیین نامه مي نویسند. 
به هر حال صنعت پتروشــیمی لوکوموتیو 
حرکت اقتصادی کشور است و انتصاب مشاور 
ویژه در امــور مربوط به بخش پتروشــیمی 
می تواند در آینده بسیار راهگشا باشد چرا که 
به هر حال رئیس جمهور وقت زیادی ندارد تا 
به ریز مسائل  این بخش وارد شود اما مشاوره 
منصوب شده می تواند این امور را ساماندهی 

کند.

  یعنی مانع تصمیمات یک شبه در 
صنعت پتروشیمی شود؟

بله.یعنی تالش کند تــا موانع پیش روی 
این صنعت برداشته شود چرا که ممکن است 
وزارتخانه مربوطه نتواندیک تصمیم واحدی 

در این بخــش بگیرد لذا مشــاور ویژه در این 
شرایط می تواند به رئیس جمهور گزارش دهد، 
البته این امر می تواند در قالب یک پیشنهادبه 
هیئت دولت و یا شورای اقتصاد پیگیری شود 
و یااینکه در قالــب الیحه ای به مجلس تقدیم 
شود، بنابراین همه این موارد می تواند رخ دهد.

  دیگر چه انتظاراتی در این بخش 
وجود دارد؟

قانون خوراک پتروشیمی ها باید به درستی 
در کشور اجرایی شــود و متاسفانه این قانون 
حتی بــا در نظر گرفتــن توســعه در ایجاد 
زنجیره های ارزش افــزوده به طور کامل اجرا 
نشده است. به عنوان مثال اگر یک پتروشیمی 
که متانول تولید می کنــد، آمد و الفین ایجاد 
کرد و یا »ام تی او« زد و از »ام تی او« به »ام تی 
پی« رفت، باید تخفیف خوارک بگیرد،چراکه 
اینها تخفیف خــوراک دارد. همچنین قانون 
خوراک مایع هم به درســتی اجرا نمی شود، 
بنابراین دولت آینده باید اجرای کامل قانون 
خوراک پتروشــیمی ها را مدنظــر قرار دهد.  
مطلب بعدی این است که ما در قانون سیاست 
های کلی اصل 44 و در قوانین مربوط به وزارت 
نفت حکمی داریم که باید رگالتوری بخشی 
تشــکیل شــود، در حال حاضر یازده سال از 
قانون سیاست های کلی اصل 44 سپری می 
شود و اما این مهم توسط شورایرقابت و دولت 
اجرا نشده اســت. همچنین »ان پی سی« به 
عنوان شــرکت ملی صنایع پتروشیمی یک 
سازمان توســعه ای بوده و نمی تواند رگالتور 
باشــد چراکه این مســئله به معنای فعالیت 
دولت در این بخش قلمداد خواهد شد. با این 
حال اگر قرار است رگالتور دولت باشد،دیگر 
فلسفه تشــکیل رگالتور چیســت و چرا باید 
تشکیل شود؟ چراکه رگالتوری یعنی تنظیم 

روابط بین دولت و پتروشیمی و حتی بین خود 
پتروشیمی ها، بنابراین اینتشکیالت افرادی 
را طلب می کنــد که از بدنه دولت نباشــند و 
از بخش های خصوصی تشــکیل شوند، البته 
منظور ما این نیست که اینبخش باید در اختیار 
صنعت پتروشــیمی قرار گیرد، خیر.کســی 
چنین حرفــی را نمی زند. این بخــش باید با 
حضور حقوقدانان و اقتصاددانان تشکیل شود 
و البته به دولت هم وابسته نباشند چرا که اگر 
این تشــکیالت به دولت وابســته باشد، تنها 
دســتورات دولت را اجرایی می کند. بنابراین 
افراد باید بی طرف باشــند و نگاهشان ملی و 
فرابخشــی باشــد و ببینند آیا برای اقتصاد و 
صنعت پتروشیمی و پیشرفت این صنعت کدام 
حرف درست است تا بیایند و قضاوت کنند و 
آن را برطرف کنند اما متاسفانه امروز این نگاه 
وجود ندارد،بنابراین ما اگر مشکلی با دستگاهی 
پیدا کنیم نمی دانیم به چه ارگانی باید مراجعه 
کرد.  به عنوان مثال در قوانین آمده که وزارت 
نفت و شرکت ملی گاز در حوادث غیرمترقبه 
نباید خوراک و یا گاز ما را کــم یا قطع کنند. 
ببینید در زمستان که مصرف گاز باال می رود 
دولت می آیــد وگاز صنایع بــه ویژه صنعت 
پتروشیمی را که بیشــتر هم به خوراک نیاز 
دارد را قطع می کند آنهم به این دلیل که مردم 
دچار مشکل نشوند اما طبق قوانین دولت باید 
جریمه بدهد چرا که نتوانسته خوراک واحد را 
تامین کند. اما متاسفانه هیچ گاه این مسئله 
اجرایی نشده است ، خب در این شرایط ما باید 
به کجا شــکایت کنیم؟ ما رگالتوری نداریم، 
بنابراین وقتی گاز ما قطع می شــود تعهدات 
صادراتی ما و همچنین تعهدات داخلی ما هم 
دچار مشکل می شود و در این شرایط سوال این 
است که چرا دولت نباید خسارت ما را بپردازد. 
دولت یا باید خســارت بدهد و یاطوری منابع 
گازی اش را استخراج و تامین کند که دیگر به 
سراغ خوراک من نیاید و اگر می آید جریمه آن 
را پرداخت کند لذا این موارد همگی به مبحث 
امنیت اقتصــادی مربوط می شــود و از همه 

مهمتر براساس قانون است.

  دیگر چه انتظاراتــی درباره این 
بخش وجود دارد؟

صنعت پتروشیمی صنعت سرمایه بر است 
و منابع کشــور کفاف نیازهای ارزی و منابع 
مالی این صنعت را نمی دهد البته در گذشته 
و در دهه هشتاد از فایناس اســتفاده زیادی 
صورت می گرفت و باید از این افرادی که این 
کمک ها را کرده اند تشکر کرد چرا که بسیاری 
از پروژه های ما با فاینانس و منابع مالی خارجی 

تامین شد.
ما در زمینه فایناس هم مشــکالتی داریم 

چراکه دولت تضامین الزم را در اختیار ما قرار 
نمی دهد ، دولت وقتی طرح بخش خصوصی را 
از نظر توجیه اقتصادي قبول کردباید آن طرح 
را زیر چتر خود قرار دهد و به آن طرح گارانتی 
دهد تا از منابع خارجی برای توســعه استفاده 
کند، لذا یکی از انتظارات ما این اســت، البته 
ما در دولــت اول و دوم آقــای روحانی در این 
زمینه بسیار پیگیر بودیم و با این حال به جایی 
نرسیدیم. مسئله بعدی ایجاد زیرساخت های 
الزم برای این صنعت اســت. در حال حاضر ما 
دو هاب در کشور داریم؛یک هاب عسلویه و دوم 
هاب ماهشهر خوزستان،البته هاب مکران هم 
در حال شکل گرفتن است. این جای سوال دارد 
که آیا تا 25 ســال آینده این هاب ها برای این 
صنعت کفایت می کند؟ لذا این کار دولت است 
که باید منابع بگذارد تــا در این زمینه مطالعه 
شــود؛ دولت باید ریل گذاری و زیرساختارها 
را آماده کند تا ایــن صنعت همچنان قطارش 
در حال حرکت باشد و از یکریل وارد یک ریل 

دیگر شود.

  یعنی»ان پی سی« این کار را انجام 
نمی دهد؟

خیر. ببینید ممکن اســت ما تا سال 1404 
جهش سوم را داشته باشیم و تولیداتمان هم به  
بیش از 130 میلیون تُن برسد، اما بعدش چه 
خواهد شد؟ آیا آن زمین هایی که در عسلویه 
وجــود دارد و فازهای مختلف کفــاف کار را 
می دهد؟ و یا از حاال باید بــه فکر خوراک و یا 
انتقال خوراک باشــیم، البته انتقال خوراک با 
دولت است، دولت یک جاده می کشد تا اقتصاد 
رشد کند و این جاده ها مثل رگ های حیاتی 
قلب انسان است که اگر این رگها بیشتر باشد 
خونرسانی به قلب بیشتر خواهد بود و قلب بهتر 

کار خواهد کرد.

  به نظر شما باید برای ایجاد بستر در 
زمینه رقابت با رقبای منطقه ای و جهانی 

چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟
در حال حاضر رتبه ما در فضای کسب و کار 
پایین اســت و بین170 تا 180 قرار دارد، در 
این شرایط برخیما را با کشور آمریکا مقایسه 
می کنند و می گویند قیمت خوراک در آمریکا 
»آ« میزان بوده و در ایران »ب« میزان اســت 
لذا این جای سوال دارد که چرا مسئولین تنها 
قیمت خوراک را محاسبه کرده و مابقی آیتم 
های اقتصادی را در این مســئله مد نظر قرار 
نمی دهنــد. بنابراین وقتی مــن می خواهم با 
رقبای خود رقابت کنم آیانباید همه لوازمم با 
آن رقیب برابر باشد،بنابراین وقتی لوازمم برابر 
نیست چرا مسئولین باید تنها یک آیتم را مورد 
مقایسه قرار دهند. اگر امروز در کشوری در دنیا، 

یکی از مهمترین 
موانع این است که 

نگاه دولت ها به 
صنعت پتروشیمی 

سلیقه ای و براساس 
یك معیار اقتصادی 
نبوده است. زمانی 
در وزارت نفت می 
گفتند که ما باید 

ببینیم که گاز را باید 
صادر کنیم و یا 

بدهیم به 
پتروشیمی ها تا 

تبدیل شود، ببینید 
این نگاه چقدر نگاه 
کوتاهی به موضوع 

است

صنعت پتروشیمی 
یك صنعت پر مزیت 
است که باید دولت ها 

نگاه ویژه ای به آن 
داشته باشند ، 

بنابراین نگاه دولت 
ابتدا باید به 
پتانسیل های 

اقتصادی خود باشد و 
این مربوط به این 

دولت و آن دولت نمی 
شود؛ هر دولتی که 

برسر کار می آید باید 
نگاه خوبی به 

پتروشیمی داشته 
باشد

برای ایجاد تولید از بانکی وام بگیری، دســت 
شما را هم می بوسند و منابع مالی در اختیارتان 
قرار مــی دهند،آن هم با بهره کــم اما آیا این 
مسئله در کشور ما وجود دارد؟ مسئولین باید 
بستر الزم را ایجاد کنند که ما بتوانیم با رقبای 
منطقه ای و جهانی خــود رقابت کنیم لذا این 
دیگر وظیفه حاکمیت و دولت اســت که این 

اقدام را انجام دهد.
موضوع بعدی این اســت کــه دولت باید 
هدایتگر باشد و دخالت کننده نباشد؛ وزارت 
نفــت و چه مابقــی اعضای دولــت نباید در 
صنعت پتروشــیمی دخالت کنند و تنها باید 
نقش هدایت کننده داشته باشند، مسئولین 
می توانند پتروشیمی ها را رصد کنند و به زبان 
عامیانهبگویند: » اگر ایــن راه را بروی برایت 
بهتر اســت،یا اینکه اگر از این خوراک به این 
محصول برسی برای ارزش افزوده ای که می 
خواهی ایجاد کنی بهتر اســت، لذا من به تو 
کمک می کنم و نه دخالت « بنابراین مسئولین 
باید نقش هدایت گری داشــته باشــند و نه 

دخالت گری که متاسفانه در بسیاری از مسائل 
صنفی شرایط بدین نحوه است.به اعتقاد بنده 
مسئولین نباید در گام نخست سیاست های 
دستوری داشته باشــند و باید سیاست های 

تشویقی و هدایتی را مدنظر قرار دهند.

  درباره انجمــن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی بگویید، این انجمن 

برای آینده چه برنامه هایی دارد؟
ما برای آینــده برنامه داریم و این انجمن 
صدای پتروشــیمی ها را در ســه بخش به 
مســئولین می رســاند. ما برای پرداختن 
به مســائل مادی مــان نیاز بــه ایجاد یک 
بانک آن هم با عنوان بانک توســعه صنعت 
پتروشیمی داریم و نمی خواهم دولت بیاید و 
در این بانک منابع بگذارد چراکه ما خودمان 
منابع آن را تهیه می کنیــم ما تنها  از دولت 
می خواهیم در این مســیربه ما کمک کند، 
بنابراین توقــع ما از دولت آینده تاســیس 

بانک صنعت پتروشیمی است.

  شما از چه زمانی اســت که ریاست این 
انجمن را برعهده دارید،مقداری از سختی های 

کارها بگویید؟
  بنده تقریباً 9 سال است که به عنوان خدمتگزار، 
به مدیران و کارگران زحمت کش این صنعت کمک 
کرده ام تــا موانع پیش رو از جلوی پــای این صنعت 
برداشته شود. به اعتقاد بنده این صنعت به طور مرتب 
در حال رشد و توســعه اســت لذا اگر به این صنعت 
رسیدگی کنیم توسعه این صنعت سرعت می گیرد و 
اگر به این مسئله بی تفاوت باشیم، سرعت پیشرفت 
این صنعت، ُکند خواهد شــد. این صنعت در 8 سال 
گذشته با همت همین انجمن و همین مدیران توانسته 
در برابر همه چالش ها ایستادگی کند و حرف هایش را 
به صورت منطقی بزند، همچنین این صنعت توانسته 
در تحریم جلو برود و همه پروژه های مختلف را وارد 
مدار تولید کند و صادراتش را از نظر وزنی افزایش داد 
و به نوعی بدرخشد و به تعهدات خود در این برهه از 

زمان عمل کند.
کدام صنعت جــز صنعت پتروشــیمی در حوزه 
ارزآوری به دولت کمک و به رسالت خود عمل کرده 
است، بنابراین این صنعت رو به جلو  بوده و حرکتش 
متوقف نخواهد شــد. هیچ کــس نمی تواند حرکت 
صنعت پتروشــیمی را متوقف کند چرا که حرف ما 
منطقی است وبا استدالل حرف می زنیم و خواسته های غیر منطقی نداریم؛  خواسته های ما همه خواسته هایی  
است که در جهت منافع اقتصادی کشور تعریف شده است؛بنابراین این حرکت پویا، خالق و شکوفا ادامه دارد و 
ادامه خواهد داشت و روزی آیندگان و تاریخ قضاوت خواهند کرد که  این صنعت پتروشیمی بود که اقتصاد کشور 
را به یک نقطه قابل قبول به عنوان پیشران در اقتصاد کشور رساند و ما معتقدیم افق این صنعت کاماًل روشن است.
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معصومه اصغری    بهــار ســال 1400 در ادامۀ ســالی طالیی و 
تکرارنشدنی آمد. سال 1399 رکورد افتتاح ها را شکست و با وجود کرونا 
و شــرایط محدود کنندۀ اقتصادی و تحریمی، واحدهای تولیدی بدون 
توقف فعال بودند و پروژه های جدیــد یکی بعد از دیگری در نوبت افتتاح 
قرار داشتند. صنعت پتروشیمی در پایان دولت دوازدهم و شروع دولت 
سیزدهم با عبور از شرایطی ســخت، با کارنامه ای قابل قبول و روشن، در 
آستانۀ جهش چهارم خود قرار گرفته است و در کنار پروژه های در آستانۀ 
بهره برداری، پروژه های بزرگ و مهمی را شروع کرده و یا قرار است به زودی 
کلنگ بزند. براساس اعالم وزیر نفت، ظرفیت ناخالص تولید پتروشیمی با 
افتتاح این طرح ها به بیش از 100میلیون تن به ارزش بیش از 25میلیارد دالر 
رسیده است و تا سال 1404 به ارزش 33میلیارد دالر، به قیمت های سال 
1395 می رسد. رئیس جمهور روحانی در پنج شنبه های افتتاح آنالین خود 
دستور بهره برداری رسمی از 11 پروژۀ پتروشیمی میاندوآب، پتروشیمی 
کیمیاپارس خاورمیانه، متانول کاوه، کاتالیســت لرســتان، پتروشیمی 
هگمتانه، سولفات پتاسیم ارومیه، پتروشیمی ایالم، پتروشیمی بوشهر، 
پتروشیمی لردگان، مگاپروژۀ بیدبلند خلیج  فارس و پتروپاالیش کنگان را 
در سال 1399 داد. همچنین، عملیات اجرایی پتروشیمی کیان و اسالم آباد 
غرب نیز در همان روزهای پایانی ســال 1399 آغاز شد. به این ترتیب، از 
تعهدات سال 1399 که افتتاح 17 پروژه بوده، 6 پروژۀ دیگر باقی ماند که 
به بهار 1400 موکول شد. اما پروژه های باقی مانده و سهم بهاری 1400 شامل 
پتروشیمی ابن سینا، پتروشیمی مسجدســلیمان، پتروشیمی سبالن، 
پتروشیمی آرتاانرژی، پتروپاالیش پارسیان سپهر، اکسیر حالل عسلویه 
و دی پلیمر آریا بود که از همان فروردین، در نوبت برنامه های افتتاح قرار 

گرفتند. 

افتتاح های فروردینی 
اولین گروه از افتتاح ها در 26 فروردین انجام شد و رئیس جمهور دستور 

بهره برداری رسمی از دو طرح دانش محور تولید کاتالیست پلی پروپیلن و 
کاتالیست پلی اتیلن سنگین )CX( را که برای نخستین بار در کشور با دانش 
فنی ایرانی اجرا شده اند، به همراه طرح پاالیش پارسیان سپهر، داد. طرح 
استحصال اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر یکی از طرح های باقی مانده از 
سال 1399 بود که به عنوان طرح تولید خوراک پتروشیمی به بهره برداری 
رسید. خوراک این طرح، از پاالیشگاه پارسیان تأمین می شود. به عبارتی، 
در سایتی که در شهرســتان ُمهر قرار دارد، گاز متان پس از جداسازی به 
شبکه تزریق می شود و +C2 برای جداســازی نهایی به عسلویه انتقال 
می یابد که خوراک بــاارزش اتان، پروپان و بوتان نیــز در این مجموعه 
تفکیک می شود. این پروژه از سوی شرکت توسعۀ انرژی تدبیر به عنوان 

سرمایه گذار و با سرمایه گذاری یک میلیارد دالر اجرا شده است. 
ظرفیت این پروژه نیز 3.3میلیون تن در سال است و به طور مستقیم، در 
زمان ساخت 5300 نفر و در دوران بهره برداری هم حدود هزار نفر را مشغول 
به کار کرده است.  دربارۀ دو افتتاح دیگر کاتالیستی که از دستاوردهای 
کم نظیر در صنعت نفت و پتروشــیمی است هم باید گفت که این دو طرح 
جزو طرح های دانش محور هســتند که این ویژگی در حوزۀ کاتالیست ها 
اهمیت زیادی دارد. ارزش مصرف کاتالیست در صنعت پتروشیمی حدود 
270میلیون دالر در ســال اســت و تا امروز  19 نوع از 40 نوع کاتالیست 
اصلی در سبد مصرف صنعت پتروشیمی در داخل کشور تولید شده است. 
واحدهای تولید کاتالیســت های پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین برای 
نخستین بار در کشور از سوی پژوهشگران شــرکت پژوهش و فناوری 

پتروشیمی در شهرستان شازند استان مرکزی اجرا شده اند. 
صددرصد تجهیزات این واحدها در داخل کشور ساخته شده است که 
اجرای این واحدها ســبب بی نیازی صنعت پتروشیمی از واردات این دو 
نوع کاتالیست می شود. ظرفیت واحد تولید کاتالیست پلی پروپیلن که با 
سرمایه گذاری 7میلیون دالری احداث شده است، 12 تن در سال، معادل 
30درصد نیاز صنعت پتروشــیمی بوده و قابل توسعه تا تأمین کامل نیاز 

کشور است. طرح تولید کاتالیست پلی اتیلن سنگین نیز با فناوری CX و 
حجم سرمایه گذاری 3میلیون دالر اجرا شده و ظرفیت تولید ساالنه 20 تن، 
معادل 25درصد نیاز صنعت پتروشیمی را داراست که قابل توسعه تا تأمین 

کامل نیاز کشور است.

افتتاح های اردیبهشتی 
تقریبًا یک ماه بعد و در 30اردیبهشت1400، سه پروژۀ مهم دیگر صنعت 
پتروشیمی به بهره برداری رسمی و آنالین با دستور رئیس جمهور رسیدند. 
طرح های متانول سبالن، اورۀ مسجدسلیمان و اکسیر حالل عسلویه این 
سه پروژه بودند که از پروژه های سال 1399 باقی مانده و سهم بهار 1400 
شدند.  طرح اکسیر حالل عسلویه به عنوان یکی از طرح های جهش دوم، 
درواقع نخستین واحد تولید پنتان و هگزان صنعت پتروشیمی بود که با 
مجموع ظرفیت تولید ساالنه 50هزار تن به بهره برداری رسمی رسید. طرح 
اکسیر حالل از سال 1397 با هدف تولید ساالنه 40هزار تن هگزان و 10هزار 
تن پنتان در عسلویه آغاز و اجرا شد که ارزش فروش محصوالت این شرکت 

ساالنه 40میلیون دالر پیش بینی شده است. 
میزان 48میلیون دالر ســرمایۀ طرح اکســیر حالل عسلویه از محل 
آوردۀ نقدی شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه، به عنوان 
سهام دار این طرح، تأمین شده است. اجرای طرح اکسیر حالل عسلویه در 
دوران ساخت برای 600 نفر و در دوران بهره برداری برای 120 نفر اشتغال  
ایجاد کرده است. پتروشیمی ســبالن نیز یکی از طرح های باقی مانده از 
جهش دوم صنعت پتروشیمی است که با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون 
و 650هزار تن متانول به ارزش 412میلیون دالر، با دستور رئیس جمهوری 
و هم زمان به بهره برداری رسید. پتروشیمی سبالن با مجموع 406میلیون 
دالر سرمایه گذاری در فاز 2 پتروشــیمی در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی 
پارس احداث و این میزان سرمایه از محل آوردۀ سهام داران، فاینانس خط 

اعتباری چین و تسهیالت کوتاه مدت تأمین شده است. 
خوراک مورد نیاز پتروشیمی سبالن یک میلیون تن گاز طبیعی در سال 
است که از طریق خط سراسری گاز از ســوی شرکت پتروشیمی دماوند 
تأمین می شود و ارزش فروش محصوالت این مجتمع ساالنه 412میلیون 
دالر پیش بینی شــده اســت. همچنین، اجرای پتروشیمی سبالن برای 
4200 نفر در دوران ســاخت و 834 نفر در دوران بهره برداری اشــتغال  
ایجاد کرده است. پتروشیمی مسجدسلیمان هم با ظرفیت تولید ساالنه 
یک میلیون و 755هزار تن اوره و آمونیاک در همان 30 اردیبهشــت با 
دستور رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی رسید. طرح اوره و آمونیاک 

مسجدسلیمان یکی از پروژه های بازمانده از توسعه در این سال ها بود که از 
اسفند 1393 آغاز شد. تولید ساالنه 680هزار تن آمونیاک و 1075هزار تن 
اوره با مصرف 861میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سال به عنوان خوراک، 
جزو اهداف این طرح است. این پروژه در زمینی به مساحت 50 هکتار در 
منطقۀ هفت شهیدان مسجدسلیمان استان خوزستان اجرا و تکمیل شد 
و ارزش فروش محصوالت این مجتمع بالغ بر 268میلیون دالر در ســال 
پیش بینی شده است. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
با 66.55درصد ســهم و بخش خصوصی با 33.45درصد، ســهام داران 
پتروشیمی مسجدسلیمان هستند و سرمایۀ 850میلیون دالری این مجتمع 
از محل آوردۀ سهام داران و خط اعتباری چین تأمین شده است. گفتنی 
است که پتروشیمی مسجدسلیمان در دوران ساخت برای 5هزار نفر و در 

دوران بهره برداری برای 1500 نفر اشتغال زایی داشته است.

خیالمان از تعهدات جهش دوم راحت است
گام های نهایی که در ماه های پایانی دولت و بعد از هشــت سال تالش 
برداشته شده اســت، تکمیل کنندۀ اهداف در این ســال ها خواهد بود. 
در هشت سال گذشته تاکنون صنعت پتروشــیمی عالوه بر پروژه های 
معوق ماندۀ ســال های قبل، پروژه های جدید بسیاری را تعریف کرد و در 
همین راستا بود که جهش دوم و سوم و چهارم را پیش بینی و شروع کرد. 
نگاهی به عملکرد این صنعت در حداقل هشت سال گذشته گویای آن است 
که بخش زیادی از تعهدات مربوط به جهش دوم و سوم طبق تعهدات پیش 
رفته است و آنچه به عنوان برنامه های جهش های آینده به دولت بعد منتقل 

می شود، کاماًل ریل گذاری شده است. 
نگاهی به اهداف جهش دوم پتروشیمی نشان می دهد که قرار بود 27 
طرح تا پایان سال 1400 به بهره برداری رسیده و ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی از 66میلیون تن در سال به 100میلیون تن، و درآمد ساالنه از 
15میلیارد دالر به 25میلیارد دالر برســید. آنچه امروز در اختیار داریم 
و محقق شده است، همۀ این اهداف اســت و بخش اندکی از تعهدات هم 
تا پایان دولت محقق می شوند. مســئلۀ قابل توجه این است که صنعت 
پتروشیمی دیگر به جایگاه قابل قبول خود رسیده و توان اداره و کنترل 
شرایط داخلی و خارجی را نیز دارد و در این شرایط تغییر دولت هم، جای 

نگرانی برای جریان توسعه ندارد. 

نگاهی به افتتاح های باقی مانده از تعهدات سال 1399 صنعت پتروشیمی

سهــــم بهـــاری 1400
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ســال 1400، فارغ از تفاوتی 
کــه از جهت شــروع یک قرن 
جدید دارد، پایان یک دولت 
و شــروع دولتی جدید هم 
هســت و می تواند سرآغاز 
تغییرات و تحوالتی متفاوت 
برای صنعت پتروشــیمی 
باشد. این تغییرات در حالی 
پیش رو اســت که فقط تعداد 
اندکی از تعهدات سال های 1399 و 
1400، و به قولی تعهدات جهش دوم 
باقی مانده اســت و هم زمان تعدادی از 
پروژه های جهش سوم که از سال 1396 
شروع شده، تا امروز دنبال شده و برخی از 

آن ها در نیمه های راه اجرا هستند.
آنچــه به عنوان تعهدات جهش ســوم در 
صنعت پتروشیمی پیش بینی و شروع شده است، 
پروژه هایی عینی و محســوس در مناطق عملیاتی 
اســت و به قول بیژن زنگنه، وزیر نفــت، »کاغذی 
نیستند و هم اکنون برخی از آن ها پیشرفت فیزیکی 
خوبی دارنــد و ارزش تولیدات صنعت پتروشــیمی 
کشور را با رشد سه برابری از 12میلیارد سال 1392 به 
37میلیارد دالر می رساند. به عبارت دیگر، در سال 1404 
شاهد رشد 50درصدی نسبت به سال 1400 خواهیم بود«. 
در عین حال، با تدبیری که دولــت دوازدهم برای طرح های 
پیشران صنعت پتروشیمی پیش بینی کرد، ریل گذاری هدفمندی 
را در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی در 
نظر گرفته است. طرح های پیشــران در سه زیرشاخۀ 
متانول، پروپیلن و اتیلن-بنزن در حال طراحی است 
که بخش عمدۀ اتیلن آن انجام شــده است. به عبارتی 
می توان گفت که نتیجۀ اتفاقات و تصمیمات مهمی که در هشت 
سال اخیر رقم خورده است، در جهش سوم پتروشیمی خود را نشان 
می دهد و می توان امیدوار بود که تولید محصوالت کلیدی شروع شود و 
جهت صنعت از خوراک محور بودن به بازارمحوری برود و صنایع پایین دست 
هم توسعه پیدا کنند. براساس این گزارش، به گفتۀ بهزاد محمدی، مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حال حاضر در صنعت پتروشیمی کشور 
50 طرح با پیشرفت متوســط حدود 40درصد در دســت اجراست که با 
بهره برداری از این طرح ها ظرفیت صنعت پتروشیمی از 90میلیون تن فعلی، 
به 135میلیون تن در سال 1404 افزایش خواهد یافت. تعداد 10 پروژه از این 
50 پروژه مربوط به جهش دوم صنعت پتروشیمی است که با حدود 85درصد 
پیشرفت فیزیکی، طبق قول های داده شده تا پایان 1400 و اوایل 1401 به 
بهره برداری می رسند و درنتیجه ظرفیت صنعت پتروشیمی به 100میلیون 
تن افزایش می یابد. اما هم زمان با این پروژه ها اجرای 40 طرح پتروشیمی 
در قالب برنامۀ جهش سوم در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی متوسط 
این طرح ها هم 34 درصد اســت. نکتۀ قابل توجه دربارۀ پروژه های صنعت 
پتروشیمی در جهش دوم تفاوت هایی است که در نوع و نحوۀ تأمین خوراک 
و تنوع محصوالت دارند. طبق اعالم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تحقق 
جهش سوم، 20 محصول جدید در صنعت پتروشیمی تولید می شود که این 
تنوع حاصل اجرای طرح های پیشــران صنعت پتروشیمی است که تولید 
محصوالت جدید، متنوع و متناسب با نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی را 
هدف گرفته است. با این حال، برخی از پروژه هایی که در نوبت های محتمل 
بعدی برای افتتاح هستند، شامل فاز اول پتروکیمیای ابن سینا، آرتاانرژی، فاز 
اول ABS پلیمر پاد جم، پارس فنل، دی پلیمر آرین و... می شود و در همین 

مدت پروژه هایی که چندی قبل شروع شده اند، مثل GTPP اسالم آباد غرب 
در نوبت افتتاح های بعدی قرار می گیرند. این ها جدا از پروژه هایی هستند که 
در این مدت کلنگ اجرایشان بر زمین خورده یا در آستانۀ شروع، تا پایان کار 

دولت دوازدهم هستند.

رتبۀ اول منطقه تا 1404
طبق آنچه در اسناد باالدستی و توسعه ای کشــورمان پیش بینی شده 
است، صنعت پتروشیمی کشورمان باید در افق 1404 به مقام اول منطقه در 
صنعت پتروشیمی دست یابد و به جبران عقب ماندگی هایی که در برنامه های 
توسعه ای داشته است، در برنامۀ ششــم و هفتم این عقب ماندگی را جبران 
کند. در همین راستا بوده است که مدیران صنعت پتروشیمی از چند سال 
قبل برنامه های جهش سوم را شروع کردند و این برنامه ریزی امروز تبدیل به 
پروژه هایی شده است که شروع شده و یا در آستانۀ کلنگ زنی هستند. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، چندی قبل اعالم کرد که 40 طرح جهش سوم پتروشیمی 
)با محاسبۀ طرح های جدید( نیز فعال است که با بهره برداری از آن ها تولید 
محصوالت پتروشــیمی در افق 1404 به 135میلیون تن در سال به ارزش 
بیش از 37میلیارد دالر برمبنای قیمت های پایۀ سال 1395 خواهد رسید 
و هم اکنون میانگین پیشرفت این طرح ها حدود 34درصد است. این نکته 
هم گفتنی اســت که با تحقق طرح های جهش ســوم، رتبۀ ایران در تولید 
محصوالت پایه در خاورمیانه از رتبۀ دوم به جایگاه نخست ارتقا می یابد و عدد 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تا سال 1404 به بیش از 105میلیارد 

دالر می رسد.

سهم قابل توجه هلدینگ ها از جهش سوم
یکی از تغییرات مهم و تأثیرگذار صنعت پتروشیمی در سال های اخیر، 
فعال شدن هلدینگ ها بوده است. این مجموعه ها با حجم سرمایه گذاری و 
پروژه های متفاوت و متنوع نقشــی بی بدیل در سیاست گذاری های جدید 
این صنعت دارند. دو مقولۀ مهم »تأمین مالی« و »متنوع کردن محصوالت 
و منابع خوراک« موضوعات مهمی هســتند که هلدینگ های پتروشیمی 
جدای از سیاست ها و شرایط موجود دنبال می کنند و در این مسیر موفق هم 
عمل کرده اند. همین چند وقت قبل بود که جعفر ربیعی، مدیرعامل گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با اشاره به صدور مجوز »تأمین سرمایۀ خلیج 
فارس« از سوی شورای  عالی  بورس، این اقدام را مبارک خواند و گفت: »گروه 
پتروشیمی خلیج فارس، اولین گروه صنعتی است که خارج از شبکۀ  بانکی، 

 این مجوز را دریافت کرد و به نوعی انحصار تأمین سرمایه شکسته شد.« 
وی با بیان اینکه در مجموعه های صنعتی کشــور، بیشترین پروژه های 
در حال اجرا متعلق به گروه خلیج فارس اســت، بیان  کــرد: » این گروه در 
حدود 15میلیارد دالر پروژه در دست انجام دارد و در روزهای آینده، ما در 
حدود 8میلیارد دالر پروژه را  در  عسلویه و ماهشهر کلنگ زنی خواهیم کرد 
که یک ریل گذاری برای آیندۀ صنعت پتروشــیمی است. همچنین ما وارد 
 پروژه های  پایین دست پتروشیمی شدیم و تعداد زیادی پروژۀ پایین دستی، 
توسط شرکت پترول که وابسته به خلیج فارس است، آغاز  شده و دو  پروژۀ 
جدید پایین دستی در استان کرمانشاه به زودی توسط این شرکت کلنگ زنی 
می شود.«  از سوی دیگر، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ 
هم چندی قبل اعالم کرد که در راستای جهش سوم صنعت پتروشیمی، به 
دنبال تکمیل زنجیره ارزش واحدهای متانول هستیم. او گفت: »با اخذ مجوز 
از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای جهش سوم، به دنبال تکمیل 
زنجیره ارزش واحدهای متانولی و تولید پلی الفین ها، پلی پروپیلن و اجرای 
طرح های GTPP در چابهار، پارســیان و منطقۀ ماکو هستیم.« نکتۀ مهم 
دربارۀ این بازار متنوع و متحول در سال های آینده، افزایش میزان رقابت است. 
صنعت پتروشیمی ایران در دهۀ آینده با تغییرات سریع و شگرفی روبه روست 
و شرکت های پتروشیمی باید با تطبیق ســریع خود با شرایط نوین، برتری 

رقابتی خود را در بازار حفظ کنند.

 صنعت پتروشیمی در فاصلۀ سال های 1400 تا 1404

معصومه اصغریریل گذاری برای رتبه اول منطقه
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فریبرز کریمائي، قائم مقام انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پتروشیمي با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری 
سال 1400 را به عنوان ســال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری کردند، معتقد است که نگاه 
هوشمندانۀ مقام معظم رهبری در انتخاب این شعار نشان از اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی و در عین حال 
موانع پرپیچ وخم بر سر راه تولید دارد که جملگی باید برطرف شده تا تولید به رشد و شکوفایی موردنظر در 
برنامه های باالدستی برسد. قطعًا موانع بسیار زیادی در حوزه های مختلف نظیر امنیت اقتصادی، تأمین مالی، 
نرخ ارز، محدودیت های تحریمی، دانش فنی مورد نیاز، قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و... که درمجموع در ایجاد فضای 
کسب و کار نامناسب خود را نشان می دهند، وجود دارد که قطعًا در این مقال فرصت پرداختن به همۀ آن ها نیست. لذا در این 
مباحثه بیشتر به بخشی از این موانع، به ویژه در حوزۀ قوانین و مقررات و دیوان ساالری دولتی خواهیم پرداخت؛ قوانین و عمدتًا 
مقرراتی که مانعی بر سر راه تولید بوده و بدین راحتی نمی توان آن ها را از جلوی پای تولید برداشت. البته این مهم نیاز به یک 
خرد جمعی با مشارکت بخش خصوصی دارد که متأسفانه در بیشتر مواقع، یا بهتر بگوییم در تدوین طرح و لوایح اقتصادی، از 
تجارب آن ها استفاده نمی شود و گاهی قوانینی بر صدر امور قرار می گیرند که جملگی با تمامی قوانین باالدستی نوشته شده 
پس از انقالب اسالمی ایران مغایرت دارند. قطعاً این نقیضه گویای نبود توجه الزم قانونگذار به قوانین باالدستی و توسعه ای است 
که به واقع مهم ترین آسیب این کم توجهی، جا ماندن از مسیر سخت توسعه است. در ادامه مشروح گفت و گوی نشریۀ توسعۀ 

پتروشیمی با قائم مقام انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پتروشیمي را بخوانید.

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

  به بوروکراســی و دیوان ساالری 
دولتی اشــاره کردید که ظاهراً از نظر 
شــما، در ســالی که با عنوان »سال 
تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نام گذاری گردیده، دغدغۀ مهمی است. 
در این حوزه چه موانعــی پیش روی 
صنعت مهم و استراتژیک پتروشیمی 

قرار دارد؟
گاهی اوقــات مــا در اتاق های دربســتۀ 
خود می نشینیم و براســاس آنچه در ذهن 
خودمان می گذرد، تصمیم می گیریم و فکر 
می کنیم که این تصمیمات در راستای منافع 
ملی و اقتصادی کشــور اســت، در حالی که 
می بینیم این تصمیمات برآیند افکار شخصی 
و ســلیقه ای افــراد، آن هم بدون شــنیدن 
دغدغه های بخش خصوصی اســت. لذا اگر 
صدای بخش خصوصــی و دغدغه های آن ها 
گفته و شنیده نشود، تصمیمات خوبی اتخاذ 

نخواهد شد.
البته مسئوالن اقتصادی کشور همیشه به 
دنبال ارائۀ راهکارهای مناسب بوده و دنبال 
مانع نیســتند؛ اما چون ســاختار اقتصادی 
ایران به گونه ای اســت که همیشه مقداری 
فاصله بین تصمیم گیــران دولتی و مجریان 
بخش خصوصــی وجود دارد، همیشــه این 
موانع ناخواسته ایجاد می شود. در سال های 
اخیر و به ویژه از نیمۀ دوم ســال 1396 که 
رفته رفته تحریم های ایران سخت تر می شد 
و خــروج یک طرفۀ ایاالت متحــده از توافق 
برجام قابــل پیش بینی بــود، نقش فعاالن 
بخش خصوصی در عبوردادن اقتصاد ایران از 
شرایط سخت پیش رو، در آن زمان بیشتر از 
هر زمان دیگری بود. طبیعتاً انتظار می رفت با 
سخت ترشدن شرایط و کم شدن درآمدهای 
دولت، تسهیل و تشویق های بیشتری از سوی 
دولت در حوزۀ قوانین و مقررات برای فعاالن 
بخش خصوصــی فراهم گــردد و از تجارب 
ارزندۀ بخش خصوصــی و غیردولتی در دور 
اول تحریم ها در تصمیم ســازی ها استفاده 
شود که باید در ارزیابی کلی و نتایح حاصله 
در این چند سال عرض کنم که چنین نشد 
و دستگاه های دولتی نه تنها از این پتانسیل 
به خوبی اســتفاده نکردند، بلکه متأسفانه با 
تصمیمات و تنظیم مقررات دست و پاگیری 
که مکرراً تغییر می کرد، فضای کســب و کار 

داخلی را پیچیده تر کردند. 
 اظهارات ابتدایی شما گویای این 
اســت که ما در حوزۀ تصمیم گیری و 
احتماالً درحوزۀ قانونگذاری در صنعت 
پتروشیمی دچار مشکل هستیم. لطفًا 

در این زمینه شفاف تر صحبت کنید.
درست اســت. اولین موضوعی که ما در 

مسئوالن اقتصادی کشور همیشه به دنبال ارائۀ راهکارهای مناسب 
بوده و دنبال مانع نیستند؛ اما چون ساختار اقتصادی ایران به گونه ای 
اســت که همیشه مقداری فاصله بین تصمیم گیران دولتی و مجریان 
بخش خصوصی وجود دارد، همیشه این موانع ناخواسته ایجاد می شود

ما نمی توانیم به 
همین راحتی بگوییم 

در طی یك سال 
مالیات وضع می کنیم 

تا جلوی صادرات 
برخی مواد 

پتروشیمی را 
بگیریم و انتظار 

داشته باشیم این 
محصوالت ظرف 

یك سال به 
محصوالت با ارزش 
افزودۀ باالتر تبدیل 

شوند

سال جدید و در بخش صنعت پتروشیمی با 
آن مواجه شدیم، تصویب بند »ث« تبصرۀ 6 

قانون بودجۀ 1400 بود.
)توضیــح بنــد »ث«: درآمــد حاصــل 
از صادرات مــواد معدنــی فلزی-غیرفلزی، 
محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت 
خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول 

مالیات می شود.(
در این بند به اخذ مالیات از صادرات مواد 
خام و نیمه خاِم صنایــع معدنی، نفت و گاز و 
مواد خام و نیمه خاِم صنایع پتروشیمی تأکید 

شده است.
 مشکل کجاست؟

ببینید منطق هر اقتصادی حکم می کند 
سیاســت گذاری به گونه ای باشــد که برویم 
به سوی صادرات محصوالت با ارزش افزودۀ 
بیشــتر. این موضوع بدیهی اســت. اما این 
هدفی است که دســتیابی به آن هم مستلزم 
برنامه ریزی و هــم نیازمند صرف زمان و هم 
زیرساخت های بسیاری برای تحقق آن است. 
این اهداف باید در قالب برنامۀ زمان بندی شده 
و در چارچوب طراحی سیاست های هدایتی و 
ایجاد زیرساخت های مورد نیاز تعریف شوند. 
برای مثال، ما نمی توانیم بــه همین راحتی 
بگوییم در طی یک سال مالیات وضع می کنیم 
تا جلوی صادرات برخی مواد پتروشــیمی را 
بگیریم و انتظار داشته باشیم این محصوالت 

ظرف یک سال به محصوالت با ارزش افزودۀ 
باالتر تبدیل شوند. در شــرایطی که با رکود 
اقتصادی، تحریم های سخت بین المللی، عدم 
امکان تأمین مالی خارجی، فضای نامناسب 
کســب و کار و... با هزاران مشکل زیرساختی 
مواجهیم، چگونه می توانیم ظرف یک ســال 
زنجیره ارزش را در کشــور توسعه دهیم؟ با 
این همه محصول مازاد پتروشیمی چه کنیم؟ 
با این کار فقط به صــادرات لطمه می زنیم و 
رقابت بین المللی را برای شرکت های داخلی 

سخت تر از گذشته می کنیم. 
 آیا سیاست های صادراتی در دنیا 

شکل دیگری دارد؟
ببینیــد، سیاســت های صادراتــی در 
کشــورهای مختلف، بســته بــه مؤلفه ها و 
ویژگی های همان کشــور تعریف می گردد . 
آنچه درمورد ایران مسلم است این است که 
استراتژی حاکم بر تمامی برنامه های توسعه، 
استراتژی توسعۀ صادرات بوده و این مهم در 
متن همۀ قوانین برنامه ای و به ویژه در قانون 

احکام دائمی برنامه ها تصریح شده است.  
از طرف دیگر، کشورهایی که دچار رکود 
اقتصادی هستند، که البته اقتصاد ما هم در 
این شرایط قرار دارد، سیاست های انبساطی 
مالیــات را به هیچ وجه مورد اســتفاده قرار 
نمی  دهند؛ بنابراین ما در شــرایط رکود باید 
سیاســت های مراقبتی در حوزۀ مالیات ها را 

اتخاذ سیاست های 
انبساطی مالیاتی 
در شرایط رکود 
صحیح نیست

قائم مقام انجمن صنفي 
کارفرمایي صنعت پتروشیمي:

تأمین کسری بودجه نباید 
باعث اتخاذ تصمیمات غلط در 
حوزه های موثر درصادرات شود
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مدنظر قرار دهیم. حتی ما در این راستا بندی 
در همین بودجه داشــتیم که تأکید داشت 
باید 5 واحد درصــد از بودجه برای کمک به 
اپیدمی کرونا و رکود ناشــی از این مســئله 
کم شــود. بنابراین ما نباید در شرایط رکود، 
از سیاست های انبســاطی مالیات استفاده 
کنیم. در چنین شرایط رکودی که کشور ما 
با مسائل تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی 
دولت روبه روست، سیاســت های تشویقی 
بــرای رونق اقتصــادی و خــروج از رکود و 
توســعۀ صادرات غیرنفتــی از بدیهی ترین 
ضروریات است. با این توضیحات درخصوص 
ویژگی های اقتصاد ایــران و با توجه به حجم 
بسیار باالی تولیدات پتروشیمی در مقایسه 
با نیاز داخلی، اخذ مالیات از صادرات برخی 

از محصــوالت پتروشــیمی، آن هم در یک 
قانون یک ســاله به بهانۀ نیمه خام بودن آن، 
نه تنها کمکی به توسعۀ زنجیره ارزش نخواهد 
کرد، بلکه ضمن مغایرت با قوانین باالدستی 
کشور، صادرات و قدرت رقابت صادرکنندگان 
را به شــدت تحت تأثیرات منفــی خود قرار 
خواهد داد. از طرفی، اساساً تعریف محصوالت 
نیمه خام یک مفهوم نسبی است که به شرایط 
اقتصادی کشــور و ظرفیت های آن بستگی 
دارد. ببینید چه شــرایطی در حوزۀ توسعه 
در کشور حاکم اســت که در ظرف یک سال 
انتظار معجزه داریم؟ باید متناسب با واقعیات 
اقتصادی و پتانســیل های موجود در کشور 
برنامه ریزی کنیم و به شــدت از تصمیمات 
مقطعــی بــدون توجه بــه زیرســاخت ها 

بپرهیزیم. 
 به این ترتیب شما معتقدید نباید 
در قانون بودجه برای صنعت پتروشیمی 

ریل گذاری کرد، چرا؟
به خاطر اینکــه قانون بودجــه، قانونی 
یک ساله اســت و شــما در قانونی یک ساله 
نمی توانید برنامه های توســعۀ یک صنعت 
را به درستی تعریف کنید. قانون بودجه باید 
در چارچوب تسهیل اهداف تعریف شده در 

قوانین بلندمدت کشور باشد. 
 ســایر قوانین و یا اینکه قوانین 

باالدستی در این زمینه چه می گویند؟
قانونگذار در مادۀ »37« قانون »رفع موانع 
تولیــد« -بخش عوارض صــادرات- تأکید 
داشته که باید اقتصاد را به سمت اقتصادی با 

ارزش افزودۀ باالتر حرکت دهیم؛ لذا اگر در 
این رهگذر، علی رغم نیاز داخل، محصوالت 
تولیدی یک بخش را صادر کنیم، این مسئله 
مشمول عوارض خواهد شــد. همچنین، در 
این مادۀ قانونی گفته شده که اگر محصولی 
مازاد نیاز داخل بوده و صادر شد، دیگر نباید 
عوارضــی از آن محصول اخذ شــود و یا اگر 
اســتفاده از محصولی در داخــل از توجیه 
فنی و اقتصادی الزم برای توســعه و فناوری 
بیشــتر برخوردار نبود نیز نبایــد از آن کاال 
عوارض دریافــت کنیم. بنابرایــن، با توجه 
به حاکمیت این نگاه در قوانین باالدســتی، 
قوانین بودجه ای نباید در تعــارض با آن ها 
باشد. عالوه بر آن، همان طور که عرض کردم، 
تمام قوانیــن برنامه ای مــا در دوران بعد از 

 اساساً تعریف محصوالت نیمه خام یك مفهوم نسبی است که به شرایط اقتصادی کشور 
و ظرفیت های آن بستگی دارد. ببینید چه شرایطی در حوزۀ توسعه در کشور حاکم است 
که در ظرف یك سال انتظار معجزه داریم؟ باید متناسب با واقعیات اقتصادی و پتانسیل های 
موجود در کشــور برنامه ریزی کنیم و به شــدت از تصمیمات مقطعــی بدون توجه به 

زیرساخت ها بپرهیزیم.

انقالب همگی مبتنی بر استراتژی توسعۀ صادرات بوده 
است. این اســتراتژی آن قدر محکم و مهم تلقی می شود 
که قانونگذار این موضــوع را در احکام دائمی برنامه های 
پنج سالۀ توسعه نیز گنجانده است و به صراحت در مادۀ 23 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، اخذ هرگونه مالیات 
و عوارض را به بهانۀ تنظیم بازار داخلی ممنوع کرده است.

بنابراین، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر 
در قوانین باالدستی ما چنین تأکیداتی وجود دارد، دیگر 
قوانین جزئی و کوتاه مدت نباید مانع کار شــود و باید در 
چارچوب قوانین باالدســتی حرکت کرد. لــذا ما اعتقاد 
داریم این مصوبۀ بودجۀ 1400 همگام با قوانین باالدستی 

نیست و درواقع نوعی مانع سازی است.
 البته در این مصوبه مواد خــام و نیمه خام 
با هم مــورد تأکید قانونگذار قرار گرفته اســت. 
به عنوان مطلع به ما بگویید اصوالً نباید تفکیکی 
دراین باره صورت می گرفت؟ چراکه ظاهراً مواد خام 

و نیمه خام تعاریف مجزای خود را دارند.
ســؤال خوبی مطرح کردید. ما درخصوص مادۀ خام 
هیچ بحثی نداریم، باالخره مادۀ خام براساس اصل 141 
قانون مالیات های مستقیم بارها و بارها مورد تأکید بوده 
و محدودیت های صادراتی برای آن اعمال شــده است و 
تعریف آن هم در آیین نامۀ اجرایــی مادۀ 37 قانون رفع 

موانع تولید قید شــده و دولت هم یک بار این مسئله را 
تعریف کرده است. اما مادۀ نیمه خام محل بحث ماست؛ 
چراکه مادۀ نیمه خام وابسته به شرایط اقتصادی کشور 
تعریف می شود و می تواند طیف وسیعی از محصوالت را 

شامل شود.
 لطفًا مسئله را کمی مصداقی تر تبیین کنید.

بگذارید با مثالی این مسئله را تبیین کنم: ممکن است 
یک زمانی تلقی این باشــد که اتین که خود از فرآوری 
گاز اتان و یا نفتا حاصل می شــود، نیمه خام است؛ چون 
می تواند تبدیل به پلی اتیلن شــود. از طرف دیگر، تلقی 
دیگر ممکن اســت این گونه باشــد که پلی اتیلن چون 
می تواند مثاًل به لوله تبدیل شــود، پس آن هم نیمه خام 
است و همین طور تا آخر. از سویی دیگر هم شاید فردی 
پیدا شود و بگویید خیر، تمام محصوالتی که در مجموعۀ 
صنعت پتروشیمی تهیه می شــود نیمه خام است؛ چون 
به صورت مســتقیم به مصرف نهایی نمی رســد و همۀ 
صادرات محصوالت پتروشــیمی باید مشــمول مالیات 
شــود. این تحلیل و تعریف می تواند در طی یک زنجیرۀ 
طوالنی ارزش، تعاریف نیمه خام را با ابهاماتی مواجه کند 
که فعاالن اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده و از این 
حیث تعریف آن در قانونی یک ساله، مصداق ایجاد مانع 
خواهد بود. توجه داشته باشیم که میزان فعلی تولیدات 
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قابل عرضۀ صنعت پتروشیمی به سایر صنایع 
داخلی و خارجــی، بالغ بــر 35میلیون تن 
اســت، درحالی که حداکثر نیــاز داخلی در 
همۀ بخش های صنعتی و کشــاورزی کشور 
کمتر از 9میلیون تن بــوده و ما با یک مازاد 
تولید بر مصرف قابل مالحظه ای در صنعت 
پتروشیمی مواجهیم که راهی جز صادرات 

ندارد.
 در آماری که ارائه کردید، به طور 
ضمنی به امــکان صادراتی در حدود 
25میلیون تن در صنعت پتروشــیمی 
اشاره داشــتید. آیا اصاًل تقاضا برای 
ارائۀ این 25میلیون تن مازاد مواد خام 
و نیمه خام پتروشــیمی در بازار وجود 

دارد؟
بله در حدود 25میلیون تن محصول مازاد 
بر نیاز داخلی در صنعت پتروشــیمی تولید 
می شود که هنوز زیرساخت های فیزیکی و 
ساختاری مناسب برای جذب آن در صنایع 
تکمیلــی مهیا نیســت. قطعاً 
در یــک دورۀ زمانی 
یک ســاله امــکان 
زنجیره  توســعۀ 
بــرای  ارزش 
جذب این مقادیر 
ت  ال محصــو
پتروشیمی وجود 
نــدارد. ایــن کار 
نیازمنــد برنامــۀ 

بلندمدت است.
 به نظر شما چه مشکالتی پیرو اخذ 
مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام 
محصوالت پتروشیمی بروز خواهد کرد؟
مهم ترین مشــکل این اســت که اگر این 
مالیات لحاظ شــود، انگیزه هــای صادراتی 
به شدت آسیب می بینند و وقتی انگیزه های 
صادراتی آســیب ببینند، ما با رقبایمان در 
بازارهای صادراتی مشــکل پیــدا می کنیم. 
حتی ممکن اســت بازارهــای جهانی را که 
سال ها در آن نفوذ کرده ایم و جای پایی برای 
خودمان دست و پا کرده ایم از دست بدهیم. لذا 
ما از تحریم ها کم متحمل مشکالت نبوده ایم 
و درحقیقت از چپ و راست خورده ایم و دیگر 
نباید از خودمان هم بخوریم. همچنین، وقتی 
ما به درآمد ارزی نیاز داریم، باید انگیزه های 

صادراتی را تشویق کنیم، نه تنبیه.
 به نظر شــما چرا پیرو این نوع 
قانونگــذاری نمی توانیم بــه اهداف 
توسعه ای درزمینۀ ارزش افزوده دست 

پیدا کنیم؟
قطعــاً توســعۀ ارزش افزوده در کشــور 
برنامۀ مجزای خــود را طلــب می کند. ما 
نمی توانیم بدون اینکه فضای کســب و کار 
را درســت کنیم، بــدون اینکه مشــکالت 
ساختاری اقتصاد را حل و فصل کنیم، بگوییم 
می خواهیــم از صادرات مالیــات بگیریم تا 
ارزش افــزودۀ بیشــتری در داخــل ایجاد 
کنیم. وقتی ظرفیــت جذب چنین حجمی 
از تولیدات در داخل، بنا به دالیلی که گفته 
شــد، وجود ندارد، اخذ مالیــات، به ویژه در 
شرایط رکودی، نتیجه ای جز تعمیق رکود 
و کاهــش درآمدهای صادراتــی نخواهد 
داشــت. نباید مالیات از صــادرات مواد 
نیمه خام پتروشــیمی اخــذ کنیم، مگر 
اینکه هــدف از این قانــون در بودجۀ 
1400 نه ایجاد ارزش افزودۀ بیشــتر، 
بلکه افزایش درآمدهای دولت باشــد 

که موضوع دیگری است.
  البته برخی از نمایندگان 
هم همین نظر را دارند و اعتقاد 
دارند که با اخذ مالیات بیشتر 
می توانند بخشــی از کسری 
بودجه را تأمین کنند. برخی هم 
به سایر موضوعات می پردازند .

انشاءاهلل که چنین چیزی صحیح 
نیست، چراکه این مســئله بسیار 
خطرناک اســت و درواقع این خود 
مصداق بارز مانع بر ســر راه تولید 
اســت. البته من معتقــدم که حتی 
اگر چنین هدفی هم مدنظر باشــد، 
محقق نخواهد شد؛ چراکه این مسئله 
باعث ریزش بــازار ســرمایه ای خواهد 

شــد که بیــش از 60درصــد آن متعلق به 
پتروشیمی ها و معدنی ها و فلزات است و این 
کاهش سطح قیمت ها در بازار سرمایه، باعث 
کاهش درآمدهای پیش بینی شده در فروش 
دارایی های دولتی در این بازار و عدم تحقق 

منابع الزم خواهد شد.
 آیا با درنظرگرفتــن این قانون 
یک ســاله و قبول آن، می توان صنایع 
پایین دســتی را برای توســعۀ ارزش 
افزوده ارتقا داد؟ اصاًل این امر شــدنی 

است؟
دورۀ ســاخت یــک پــروژه در صنایــع 
پایین دســتی دســت کم دو ســال به طول 
می انجامد؛ این در حالی است که این مسئله 
به هیچ وجه در قانون بودجه نمی گنجد. پس 
شما باید این مسئله را از قوانین بودجه جدا 
کنید و در قوانین برنامه  ای به آن اشاره کنید. 
در این شرایط، اگر ما به صادرات آسیب بزنیم 
و نتوانیم در داخل هــم محصوالت را جذب 
کنیم، قطعــاً ارزآوری کشــور را تحت تأثیر 
و بازارهــای در اختیار خودمان را از دســت 

داده ایم. 
 به نظر می رسد این شرایط، یعنی 
اخــذ مالیات از صادرات مــواد خام و 
نیمه خام صنعت پتروشــیمی، امنیت 
اقتصادی را هم هدف قــرار داده، آیا 

همین طور است؟
ســرمایه گذاری نیاز به امنیت دارد و این 
امنیت یعنی من بدانم قوانین و مقررات قابل 
اعتماد هســتند یا خیر؟ وقتی شش برنامۀ 
توســعه ای و یک قانون احکام دائمی برنامه 
می گوید مالیات از صادرات ممنوع اســت و 
به نوعی بــه تولیدکننده گفته می شــود برو 
به سمت صادرات و صادراتت را انجام بده، و 
پس از آن یک قانون بودجه بگوید خیر، انجام 
نده، دیگر ما چگونه جرئت سرمایه گذاری در 

کشور را خواهیم داشت.
 به نظر شــما باید چه شرایطی را 

برای این سرمایه گذاری فراهم کنیم؟
باید عالوه بر تأمین مالی، برخی امور نیز 
تسهیل شود و مشوق هایی ایجاد شود. البته 
این موارد راهکار بلندمدت است. مثاًل در این 
راهکار باید گفت که قصد داریم از این مبدأ به 
آن مقصد برویم؛ دستوري نمي توان گفت که 
از این مقصد به آن مقصد بروید، یا در بودجه 

تأکید کنیم که این کار باید بشود.
حاال شــاید از تولیدکننده سؤال شود که 
اگر قرار اســت به مقصد مدنظر برسی، چه 
نیازهایي داری؟ تولیدکننده قطعاً می گوید 
برای من نرخ تأمین مالی20درصد به صرفه 
نیست که شاید در جوابش بگویند در تولید 
کاری می کنیم کــه تأمین مالی ریالی ظرف 
پنج سال 2درصد کاهش پیدا کند و بودجۀ 

آن را هم خودمان تأمین می کنیم. 
یا شــاید تولیدکننده بگوید کــه من باید 
اطمینان خاطر داشته باشم که قانون در آینده 
تغییر نمي کند، که البته این موضوع به تأمین 
امنیت اشاره دارد؛ یعني در این زمینه امنیت 

انتظامی نه امنیت نظامی، الزم است.
همچنین، شــاید تولیدکننده بگوید ریال 
یک بخشی ازسرمایه گذاری اش است و باید 
تکنولوژی و دانش فنی از خارج کشــور وارد 
کند. سؤال اینجاســت که آیا مسئوالن، دنیا 
را برای این کار آماده کرده اند؟ البته شــاید 
مســئوالن به تولیدکننده بگویند مشــکلي 
نیست ما پشــتیباني خواهیم کرد. اما سؤال 
اینجاســت که واردات دانش فنــي از خارج 
دالر می خواهد و نه ریال، این مســئله را باید 

چه کرد؟
جــان کالم این اســت مجلــس باید این 
قانون را در راستای شــعار سال اصالح کند. 
شعار امسال برای همۀ دستگاه هاي اجرایی 
فصل الخطاب است. مجلس باید پس از اصالح 
این قانون یک برنامۀ پنج ســاله ارائه دهد و 
اعالم کند ظرف پنج سال آینده به این طیف، 
عنوان نیمه خام داده خواهد شد. همچنین، 
تأمین بودجه نباید باعث شود تا تصمیم غلط 
دربارۀ صادرات گرفته شــود و به صادرات و 
ارزآوری کشور که در این سال ها تجربه شد 
چقدر می تواند برای ماحیاتی باشــد، صدمه 

بزند.
این نگاه، نگاه غلطی اســت کــه با هدف 
درآمــد، با صادرات کشــور شــوخی کنیم. 
همچنین با این مصوبه بازار سرمایه نیز حتماً 
لطمه مي بینــد و از عواقــب آن، عدم تأمین 
بخش دیگری از بودجــه از این منابع خواهد 

بود.
 به نظر شما این شکاف دربارۀ درک 
مفاهیم، به فاصلۀ زیاد دســتگاه هاي 

اجرایی و بخش خصوصی باز می گردد؟
مبنای این مسئله فرهنگی است. متأسفانه 
دولت خــودش را قیــم بخــش خصوصی 
می دانــد و در همۀ امــور آن به هــر نحوی 
دخالت می کنــد، درحالی که بایــد هدایت 
کند. ما در سیاســت های کلــی اصل 44 و 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی می بینیم که 
بخش خصوصی محور است و باید توسعه پیدا 
کند. رهبر انقالب هم در این سیاست ها تأکید 
کردند که مسئوالن باید تالش کنند تا سهم 
بخش خصوصی باال رود، و این فقط با تغییر 
ساختاری رفتار دولت در به رسمیت شناختن 
بخش خصوصی و اســتفادۀ قوای ســه گانه 
از نظریات بخش خصوصــی در تمامی ابعاد 
تصمیم گیری، چــه قوانین و چــه مقررات ، 
محقق خواهد شــد. قوای ســه گانۀ کشــور 
و به ویژه دولت باید بســتر را برای توســعۀ 

سرمایه گذاری نیاز 
به امنیت دارد و این 

امنیت یعنی من 
بدانم قوانین و 

مقررات قابل اعتماد 
هستند یا خیر؟

این نگاه، نگاه غلطی 
است که با هدف 
درآمد، با صادرات 

کشور شوخی کنیم. 
همچنین با این 

مصوبه بازار سرمایه 
نیز حتماً لطمه 

مي بیند و از عواقب 
آن، عدم تأمین 
بخش دیگری از 

بودجه از این منابع 
خواهد بود

بخش خصوصــی فراهم کننــد و به فرمودۀ 
رهبر معظم انقالب باید وظیفۀ پشتیبانی و 

مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند.
 در پایان بفرمایید که چرا بخش 
خصوصی به جایگاه اصلــي خود در 

تصمیم سازي ها نرسیده است؟
وقتــی قرار اســت بخــش خصوصی در 
تصمیمات مشــارکت داده شود، الزم است 
مســئوالن اجازه دهند که بخش خصوصی 
حرف بزنــد و از تجارب فعــاالن اقتصادی 
به درســتی و به دور از هر نگاه سلیقه ای در 
تصمیم سازی ها اســتفاده شود و این مسئله 
باید در دولت نهادینه شــود. در پایان مثال 
دیگری بزنم: خاطرم هســت در دوران قبل 
از برجام که ما مشــکالت زیادی را در نظام 
بانکی دنیا داشتیم و به شدت از سوی سیستم 
بانکی بین المللی تحریم بودیم، شرکت های 
پتروشیمی با دورزدن تحریم ها و با مدل های 
خاصی اقدام بــه صــادرات و دریافت پول 
و بازگردانــدن آن بــه کشــور می کردند. 
وقتی برجــام اتفاق افتاد، در ســال 1395 

مشــکلی با کشــور چین در حوزۀ صادرات 
پیش آمد که مربوط به سیســتم بانکی بود 
و ما براي درخواست کمک به بانک مرکزی 
مراجعه کردیــم. جالب این بــود که بانک 
مرکزی و دولت تا آن زمان نمی دانستند که 
پتروشیمی ها با چه مکانیزمی صادر می کنند 
و ارزشــان را چگونه دریافت و به کشور وارد 
می کنند، و ایــن خیلی عجیب بــود! حال 
چگونه می توان انتظار داشــت دولتمرداني 
که نمي دانند که در شــرایط تحریم فعاالن 
اقتصادی با چه مشــکالتی محصوالت خود 
را صــادر و ارز آن را وارد می کننــد، بــرای 
رفع مشــکالت پیش آمده راه حل مناسبی 
داشته باشــند؟ متأســفانه تصمیمات مهم 
اغلب در اتاقی دربسته و براساس برآوردهای 
غیرکارشناسي گرفته مي شود و درنتیجه به 
هدف نهایي نمي رســد. شاهد این ادعا تعدد 
مقررات و قوانین بی شــماري اســت که در 
تناقض با یکدیگر هستند. یکی باید درب این 
اتاق را بزند و بگویــد »اقتصاد محل آزمون و 

خطا نیست.«

جان کالم این است مجلس باید این قانون را در راستای شعار سال اصالح کند. شعار 
امسال برای همۀ دستگاه هاي اجرایی فصل الخطاب است. مجلس باید پس از اصالح 
این قانون یك برنامۀ پنج ساله ارائه دهد و اعالم کند ظرف پنج سال آینده به این طیف، 
عنوان نیمه خام داده خواهد شد. همچنین، تأمین بودجه نباید باعث شود تا تصمیم غلط 
دربارۀ صادرات گرفته شود و به صادرات و ارزآوری کشور که در این سال ها تجربه شد 

چقدر می تواند برای ماحیاتی باشد، صدمه بزند.
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در اغلب فرایندهای شــیمیایی مانند پاالیشگاه های 
نفت و گاز و مجتمع های پتروشــیمی، یکی از ابزارهای 
ایمنی و کنترل فشار، شبکۀ رهاسازی گازهاست که در 
آخرین قسمت این شبکه، برج فلر قرار دارد. در این شبکه 
گازهای اضافی پس از جمــع آوری از واحدهای مختلف 
به سمت برج فلر فرستاده می شوند تا سوخته شوند. حجم 
زیادی از این گازها از ارزش سوختی باالیی برخوردارند 
و در بعضی موارد می تــوان از آن ها به عنــوان خوراک 

واحدهای مختلف نیز استفاده کرد.
ســابقۀ اجرای طــرح جمــع آوری گازهــای همراه 
میدان های نفتی در شــرکت ملی نفت ایران به ســال 
1349، هم زمان با تأســیس شــرکت ملــی گاز ایران 
برمی گردد. حتی می توان دلیل اولیۀ ایجاد شرکت ملی 
گاز ایران را جمع آوری گازهای همراهی دانســت که در 
میدان های تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب سوزانده می شد.
در دهۀ پنجاه، به دلیل عدم بهره برداری از میدان های 
مســتقل گازی، گازهــای همراه پــس از جمع آوری و 
فرآورش به خط لولۀ اول سراســری )بــه طول 1100 
کیلومتــر( به منظور گازرســانی شــهری و نیروگاهی 
)بخش هایی از شیراز و تهران( تزریق و بخش عمده ای از 

آن نیز به شوروی سابق صادر می شد.
در جهان، ساالنه افزون بر 150میلیارد مترمکعب گاز 
تحت عنوان فلرینگ )یا سوزاندن گازها توسط مشعل( 
به مواد آالینده تبدیل می شــود که براســاس آمارهای 
بانک جهانی، این رقم چیزی معادل یک ســوم مصرف 
گاز کل اروپاست. از کل حجم گازهای آالینده، 75درصد 
آن متعلق به 10 کشــور اســت که ایران هم جزو آن ها 
محسوب می شود. این موضوع مهم و این شرایط از دید 
مجامع بین المللی حامی محیط زیســت مخفی نمانده 

و مطابق با پروتکل کیوتو )Kyoto( که یکی از اســناد 
الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ  تغییر آب 
و هوا به حســاب می آید، کشــورهایی که در جهت رفع 
آالیندگی های صنایع خود اقدام پیشــگیرانه نداشــته 

باشند، جریمه می شوند.

سناریوهای جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر
در حال حاضر در ایران حجم قابل توجهی گاز در روز 
فلر می شود که مربوط به شــرکت های مختلف تولیدی 
شرکت ملی نفت ایران اســت؛ البته این موضوع به این 
معنا نیســت که کل این حجــم از گاز در حال حاضر به 
فلر می رود. هم اکنون برای جلوگیری از ســوزندان این 
گازها، سناریوهای مختلفی تعریف شده است. بخشی از 
این گازها )از مجموع 25.79میلیون مترمکعب در روز( 
قرار است که به کارخانه های ان جی ال 3100، ان جی ال 
3200 و ان جی ال خــارک برود. در این راســتا، تعیین 
تکلیف قراردادهای سایر ان جی ال ها نیز در دست اقدام و 
بررسی است که بخشی از این گازها هم درنهایت به این 
کارخانه ها می رود. البته برای بخشــی از این گازها هنوز 
پروژه ای تعریف نشده، که مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی نفت ایران در حال یافتــن راه حل و روش 

مناسب برای جمع آوری آن هاست.
طرح ان جی ال 3100 با هدف جمــع آوری گازهای 
همراه میدان های غرب کشور )مناطق دهلران، چشمه 
خوش، پایدار، پایدار غرب، دالپری و نفت شهر( به ظرفیت 
270میلیون فوت مکعب گاز در روز در دستور کار است. 
این گازهای همــراه، خوراک کارخانجات پتروشــیمی 
مناطق اقتصادی ماهشــهر، امیرکبیر، بوعلی و دهلران 

)46 هزار بشکه در روز( را تأمین می کنند.
ان جی ال 3200 نیز به منظور جمع آوری 500میلیون 

فوت مکعب در روز گازهای همــراه میدان های آزدگان 
شــمالی و جنوبی، فاز اول و دوم میدان یادآوران، جفیر، 
دارخوین و یاران شــمالی و جنوبی با ســرمایه گذاری 

1.5میلیارد دالر بخش داخلی، در حال انجام  است.
گفتنی است در پروژۀ ان جی ال خارک، شبکۀ مربوط 
به جمع آوری گازهای همراه نفت و تأسیســات مربوط 
به تقویت فشار گاز نصب شده است و هم اکنون احداث 

کارخانجات در دست اقدام است.
ازآنجاکه احــداث و توســعۀ مجتمع های ان جی ال، 
افزون بر جلوگیری از ســوزاندن گازهای همراه، تأمین 
منافع ملی و حفــظ و صیانت از محیط زیســت، بازده 
اقتصادی باالیی برای ســرمایه گذاران و درآمد مناسبی 
برای شرکت ملی نفت ایران به همراه دارد، سرعت بخشی 

به روند اجرای آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
درمجمــوع، هم اکنون کارخانجــات ان جی ال 100، 
A400 ،200،300،400، 500، 600 به ترتیــب 160، 
160، 200، 550، 160، 160 و 500 میلیــون فــوت 
مکعب در روز ظرفیت خوراک گازهــای همراه را دارند. 
ان جــی ال 700 و 800 درمجموع نیــز دارای ظرفیت 
خوراک 430میلیون فوت مکعبی گاز در روز هســتند. 
ان جی ال 900، 1000، 1200، 1300، 1500 و 1600 
نیز به ترتیب دارای ظرفیت خــوراک و فرآورش 1465، 
1465، 260، 186، 280 و 600 میلیــون فوت مکعبی 

در روز هستند.

 فواید اقتصادی و زیست محیطی
جمع آوری و تبدیل گاز همراه نفــت می تواند هم از 
نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی فواید فراوانی 
داشته باشد. در این راستا، شرکت ملی نفت ایران برای 
جلوگیری از سوزاندن گازهای ترش همراه نفت و آلودگی 
محیط زیســت، تأمین کمبــود خــوراک کارخانه های 
پتروشیمی، تولید عمدۀ گاز سبک برای مصارف صنعتی 
و خانگی و سرانجام اســتفادۀ بهینه از این گازها، طرح 
جمع آوری گازهای همراه نفت الیۀ بنگســتان )آماک(، 
مخازن نفت اهواز، آبتیمور، منصوری، کوپال و مارون را 
در اولویت طرح های خود قرار داد که متأسفانه به دالیل 
مختلــف ازجمله بروز جنگ تحمیلی و بروز مشــکالت 

ارزی، به تعویق افتاد.
بعد از جمع آوری و بازیافت گازهای آالینده می توان از 
آن ها به عنوان سوخت در شبکۀ  سوخت همان پاالیشگاه 
)مانند بویلرها و کوره ها( اســتفاده کرد. برگرداندن گاز 
بازیافت شده به چرخۀ پاالیش گاز در پاالیشگاه، تزریق 
به خطوط سراســری گاز )پس از شیرین سازی(، تزریق 
به مخازن نفت از طریق خط لولــۀ 56 اینچ موجود بین 
عســلویه تا آغاجاری، به منظور افزایــش ظرفیت تولید 
نفت، تولید انــرژی الکتریکی، فــرآوری و تبدیل گاز به 

مایعاتــی ازجمله GTL، LNG و LPG، کــه 
انتخاب و تولید فرآورده به ترکیبات گاز آالینده 
و بازار هدف مربوط می شود، فرآوری گاز و تبدیل 
به خوراک پتروشــیمی ها، از دیگر موارد کاربرد 

گازهای فلر محسوب می شود.
قبل از انجام هر اقدامی در این زمینه، گازهای فلر 

که دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی متغیری است 
باید بازیافت شده تا بتواند قابل استفاده باشد. از این رو، 

یکی از بزرگ ترین اقدامات اولیه ای که طرح جامع 
توسعۀ پایدار باید انجام دهد، اهتمام در جمع آوری و 

بازیافت این گازها، مطالعات اولیه درخصوص ویژگی های 
فیزیکی، شیمیایی و میزان این گازها، آگاهی از بازار هدف 
و آشنایی با زیرساخت های انتقال اشکال مختلف انرژی 
در منطقه است که این امر می تواند در انتخاب نوع مصرف 
گازهای بازیافت نقش مهمی داشته باشد. پروژۀ بازیافت 
و مصرف گاز فلر پاالیشگاه دوم پارس جنوبی قابل تعمیم 
به سایر پاالیشگاه ها و پتروشــیمی های منطقه و حتی 
ســایر مناطق عملیاتی صنعت نفت است؛ ضمن اینکه 
انتقال تکنولوژی نیز با هماهنگی مراکز معتبر کشــور 

انجام می شود.
همان طور که اشــاره شــد، با توجه بــه ارزش باالی 
اقتصادی گازهای مشــعل و منافع غیرمستقیمی که از 
جمع آوری آن ها حاصل می شود، کشــورهای مختلف 

جهان در این حــوزه ســرمایه گذاری های زیادی انجام 
داده و توانسته اند تا حدود زیادی از حجم گازهای مشعل 
خود بکاهند.  کشــورهای حاشــیۀ خلیج  فارس نظیر 
امارات، کویت و عربســتان ازجمله این کشورها هستند 
که به واســطۀ ســرمایه گذاری های زیاد در این زمینه، 
بخش زیادی از سکوهای مشعل خود را در میادین نفتی 
خاموش کرده اند. ایران نیز در این زمینه اقداماتی انجام 
داده که به همۀ آن ها اشاره شد. درمجموع، جمع آوری 
گازهای مشعل، ضمن منافع مستقیم اقتصادی، دارای 
منافع غیرمستقیم زیادی همچون کاهش آلودگی های 
زیســت محیطی اســت و در برنامۀ ششــم توسعه نیز 
تأکیدات ویــژه ای به جمع آوری این گازها انجام شــده 

است.

با گذشت سال ها از تولید نفت و بازشدن پای فلرهای گاز به مناطق نفتی و گازی کشور، یک 
چالش واحد پیش روی دولت های مختلف در بخش نفت قرار داشت: جلوگیری از سوختن 

گازهای همراه نفت. این اقدام نه تنها موجب ضایع شدن منافع ملی و ازبین رفتن ثروت کشور 
می شود، بلکه آثار مخربی بر محیط زیست منطقۀ مربوطه به جا می گذارد. جمع آوری این 

گازها برای ایجاد درآمدزایی و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست، عالوه بر فناوری و 
سرمایه گذاری، نیازمند تعریف یک مقصد مصرف مناسب است. طبق گفتۀ کارشناسان، صنعت 
پتروشیمی می تواند یکی از مقاصد مصرفی این گازها به شمار رود که بیشترین ارزش افزوده 

همراه با اشتغال زایی گسترده را به همراه داشته باشد. 

وشیمی ها؛  پتر
بهترین محل مصرف 

گازهای فلر
محمد اعرافي

در جهان، ساالنه 
افزون بر 150میلیارد مترمکعب 

گاز تحت عنوان فلرینگ )یا سوزاندن 
گازها توسط مشعل( به مواد آالینده تبدیل 
می شود که براساس آمارهای بانک جهانی، 
این رقم چیزی معادل یک سوم مصرف گاز 
کل اروپاست. از کل حجم گازهای آالینده، 

75درصد آن متعلق به 10 کشور است 
که ایران هم جزو آن ها محسوب 

می شود
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توسعه پرتوشیمی

ضرورت افزایش صادرات پتروشیمی
در اسناد باالدستی کشــور، ازجمله سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های جلوگیری از ضربه پذیری 
اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمی عنوان شده اســت. از سویی دیگر، محصوالت 
تولیدی این صنعت، مواد اولیۀ بخش های بسیاری از اقتصاد 
ایران را فراهم می کند و از این منظر بسیار حائز اهمیت بوده 
و همواره مورد توجه سیاست گذاران کشور است. نگاهی بر 
روند تولید و بازرگانی این صنعــت پس از پیروزی انقالب 

اسالمی تاکنون، مؤید این موضوع است.
براساس تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی از میان 71 بخش اقتصادی، کل دریافتی اقتصاد 
به صورت نســبی حــدود 3.88درصد کاهــش می یابد. 
خوراک و مواد اولیۀ صنعت پتروشــیمی وارداتی نیست 
و گاز و نفت کافی برای تولید این صنایع در کشور وجود 
دارد؛ لذا هر قدر در توســعۀ صنایع پتروشــیمی تالش 
شــود، از گاز و نفت نیز بهتر و بیشتر اســتفاده می شود. 
درواقع، صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم با نفت و گاز 
دارد، به طوری که این صنعت سهم 9درصدی از مصارف 
گازرسانی کشور را در سال 1395 داشته است. یکی  دیگر 
از یافته های مطالعۀ محققان مرکز پژوهش های مجلس 
حاکی از آن است که بخش های ساخت کک، فرآورده های 
حاصل از تصفیۀ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل 
نقلیه و کاالها )به عنوان بخش هایی که محصول یا خدمت 
برق و حمل و نقل جاده ای، نفت و سوخت های هسته ای، 

ســاخت محصوالت از الستیک و پالســتیک به صنعت 
پتروشــیمی ارائه می کنند( و بخش هایی نظیر زراعت و 
باغداری و بخش ساختمان، ساخت وسایل نقلیۀ موتوری، 
تریلر و نیم تریلر که از محصوالت پتروشیمی به عنوان نهاده 
تولید استفاده می کنند، بیشترین کاهش دریافت کننده را 
به دلیل حذف بخش ساخت محصوالت مواد و محصوالت 
شــیمیایی متحمل می شــوند. با توجه بــه حجم باالی 
سرمایه گذاری و خطرپذیری در صنعت پتروشیمی، تعامل 
آن با بخش های خدمات رسانی همچون بیمه و بانک بسیار 
است و این خود نشان از میزان پیوند صنایع پتروشیمی با 
سایر بخش های اقتصادی و جایگاه و نقش پتروشیمی در 

اقتصاد ایران دارد. 
درآمد پتروشــیمی به بانک ها می رود و بانک ها از این 
درآمد بــه مــردم و تولیدکنندگان در مشــاغل دیگر وام 
می دهند؛ به همین دلیل حتــی بانک ها به این حوزه ورود 
کرده و سرمایه گذاری کرده اند. جایگاه صنعت پتروشیمی 
پس از نفت در اقتصاد ایران بسیار گسترده و تأثیرگذار است، 
تا جایی که برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی نیز شرکت ها و کارخانجات متعددی در حوزۀ 
صنایع پتروشیمی ایجاد کرده اند که نشان از وابستگی صدها 

صنعت دیگر به پتروشیمی است.

ضرورت سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی
طبق تحقیقات مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، با توجه به جایگاه ششم بخش ســاخت مواد و 
محصوالت شیمیایی در اقتصاد کشور می توان انتظار داشت 

که این بخش با تولید نهاده های مورد نیاز سایر بخش های 
اقتصادی و با نسبت کمتر دریافت نهاده از سایر بخش ها، 
در تحقق اهداف برنامه های توسعۀ کشور ازجمله افزایش 
صادرات غیرنفتی و افزایش متوســط رشد سالیانۀ ارزش 
 افزودۀ کشور نقش مؤثری داشته باشــد. از این رو، افزایش 
سرمایه گذاری در این بخش و البته توجه به توسعۀ متناسب 
و تولید محصوالتی که در صنایع پایین دست این صنعت 
کاربرد داشته باشد، توصیه می شــود. صنایع پتروشیمی 
باالدستی با ذخایر گازی پیوند دارند و با وجود آنکه روزانه 
مقداری از این ذخایر گازی مانند گاز فلر از بین می رود، اما 
صنعت پتروشیمی با ممانعت از ســوزاندن بخشی از این 

گازها آن ها را به محصوالت مختلف تبدیل می کند. 
همچنین، صدها شرکت تولیدی همچون الستیک سازی 
توسط صنایع پایین دستی ایجاد شده اند و با داشتن نقش 
قابل مالحظه ای در اقتصاد، پیوند گسترده و زنجیره واری 
را ایجاد کرده اند؛ بنابراین حذف آن برای اقتصاد کشــور 
مضرات بسیاری دارد. از سویی دیگر، امکان فروش صنایع 
پتروشیمی از فروش نفت خام در زمان های تحریم بیشتر 
اســت. امروز کمتر صنعتی یافت می شــود که به صنایع 
پتروشــیمی و زنجیره های پایین دستی آن وابسته نباشد. 
با تنوع محصوالت پتروشــیمی و فناوری های ایجاد شده 
در بخش پایین دستی پتروشــیمی، این صنعت به صدها 

محصول دیگر تبدیل شده است.
 صنعت پتروشیمی کشور با تأمین کود مورد نیاز بخش 
کشاورزی موجب ارتقای عملکرد کیفی و کمی محصوالت 
کشاورزی کشور شده است. براســاس اهداف کمی برنامۀ 

ششم توسعه، مقرر شده است که صادرات غیرنفتی کشور 
با رشد متوسط سالیانه 21.7درصد، از حدود 46.9میلیارد 
دالر در ســال 1396 به حدود 113میلیارد دالر در سال 
1400 برسد. همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالیانۀ 
ارزش  افزودۀ کشور طی ســال های برنامۀ ششم توسعه به 
8درصد برســد که در میان بخش های مختلف اقتصادی، 
متوسط رشد سالیانۀ ارزش  افزودۀ بخش صنعت، 3.9درصد 
هدف گذاری شده است. خوشبختانه امروز تولید گاز به مرز 
1000میلیون مترمکعب رســیده؛ اما برای تبدیل گاز به 
محصوالت باارزش پتروشیمی، به غیر از محصوالت ارزانی 
همچون متان و اتان باید پاالیشگاه و کارخانجات پتروشیمی 
در ســواحل مکران به عنوان یکی از قطب های پتروشیمی 
جنوب کشور توسعه داده شود؛ چراکه صرفاً در این صورت 

می توان ارزش افزودۀ بیشتری را روانۀ کشور کرد.
 طبق تحقیقــات مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی، ســهم 15درصدی حمل مواد شــیمیایی از کل 
کاالهای حمل شــده به صورت جاده ای، طی ســال های 
1395-1391 و سهم بیش از 25درصدی بخش ساخت 
مواد شــیمیایی از کل ارزش خریداری شــدۀ برق بخش 
صنعت، گویای نقش حائز اهمیت بخش های مذکور در تولید 
و توسعۀ صنعت پتروشیمی کشور است. درمقابل، صنعت 
پتروشیمی کشور با تولید بیش از 53میلیون تن محصول 
در سال 1396 و فروش 32درصد از این محصول در داخل 
کشور، موجب تحرک آفرینی سایر بخش های صنعت کشور 
ازجمله الستیک و پالستیک، ساختمان، صنعت خودرو، 

پاک کننده ها، دارو و رنگ شده است.

وشیمی؛  صنعت پتر
شاه کلید ایجاد امنیت 

اقتصادی کشور
وحید زارع   آنچه طی سال های پس از انقالب همچون سایه بر سر اقتصاد ایران همواره 

احساس می شده است، نبود یک امنیت و پایداری اقتصادی است. حل و مدیریت این مقوله درحقیقت 
شاه کلید توسعۀ اقتصادی کشور است. بنابراین، به جرئت می توان گفت با حل این مشکل می توان به 

حل مشکالت سایر بخش های اقتصاد امیدوار بود. یکی از المان هایی که تقویت آن می تواند به موضوع 
امنیت پایدار اقتصادی منجر شود، تقویت بخش تولید و اشتغال است. بهترین نمونه که به عنوان یک 
پایگاه تمام عیار برای عملیاتی شدن مقولۀ تقویت امنیت اقتصادی، تولید، اشتغال زایی و ایجاد ارزش 

افزودۀ حداکثری به شمار می رود، صنعت پتروشیمی است. چنانچه در تحریم های اخیر اقتصادی 
کشور شاهد بودیم، بیشترین عرضۀ ارز به سامانۀ نیما توسط پتروشیمی ها شکل گرفت و به دلیل شکل 
فعالیتی آن ها، کمترین آسیب را از تحریم متحمل شدند؛ چراکه به نوعی از خام فروشی فاصله گرفتند 
و البته از نظر تأمین خوراک اولیۀ مورد نیاز خود دارای مزیت داخلی هستند.  ایران با دراختیار داشتن 

بیش از 33تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت 
خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعۀ صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش 
نفت و گاز برخوردار است. این صنعت جایگاه ششم را در میان 71 بخش اقتصادی کشور دارد. همین 

رتبه می تواند مبین اهمیت و نقش این صنعت در تأمین امنیت پایدار اقتصادی باشد. 
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مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: »به منظور 
تأمین منابع مالی، دولت نباید فشار مضاعف و 
غیرمتعارف بر پیکرۀ صنعتی که خود بار اصلی 
تأمین ارز و حرکت اقتصاد کشــور را بر دوش 

می کشد، وارد کند.«
محمدرضــا ســعیدی در گفت و گــو بــا 
نشریۀ توســعۀ پتروشیمی با اشــاره به سهم 
پتروشــیمی ها در تأمین ارز کشور گفت: »با 
تشدید تحریم ها، مخصوصاً تحریم نفت ایران، 
عمدۀ بار تأمین ارز کشــور بــر دوش صنعت 
پتروشیمی قرار گرفت و این صنعت توانست 
به خوبی بر این مهم فائــق آید. طبق مقررات 
سال 1398، شرکت های پتروشیمی موظف به 
عرضۀ حداقل 60درصد ارز حاصل از صادرات 
خود در سامانۀ نیما بوده اند. این رقم در سال 
1399 به 70درصد رســید و در سال جاری 
90درصد ارز حاصل از صادرات شــرکت های 
پتروشــیمی باید در ســامانۀ نیما رفع تعهد 
شود.« مدیرعامل پتروشیمی جم تصریح کرد: 
»شرکت های پتروشــیمی براساس نرخ های 
اعالمی بانک مرکزی ارز در اختیار خود را در 
ســامانۀ نیما عرضه می کنند و طرف خریدار 
نیز بانک و صرافی های مجاز اعالمی از ســوی 
بانک مرکزی است. شرکت ها و بنگاه هایی نیز 
که نیازمند تأمین ارز برای تأمین مواد اولیه و 
تجهیزات تولیدی هستند، از این مسیر و پس 
از تخصیص ارز توسط وزارت صمت به آن ها، 
می توانند از ارز عرضه شــدۀ پتروشــیمی ها 

بهره مند شوند.«
وی با اشاره به دریافت مالیات از شرکت های 
پتروشیمی بیان کرد: »بدیهی است که مالیات 
مهم ترین منبع تأمین مالی دولت ها در نظام 
اقتصادی کشورهای پیشرفته است؛ امری که 
در ایران به دلیل اتکا به فــروش نفت و منابع 

طبیعی از منظر چارچوب های اجرایی، و هم 
سهمش در تأمین مالی دولت، جایگاه مناسبی 
ندارد. بدیهی است که شرکت های پتروشیمی 
نیز مانند تمامی بنگاه های اقتصادی مشمول 

مالیات خواهند بود.«
ضرورت کاهش فشار از سوی دولت

محمدرضــا ســعیدی گفت: »به منظــور 
تأمین منابع مالی، دولت نباید فشار مضاعف و 
غیرمتعارف بر پیکرۀ صنعتی که خود بار اصلی 
تأمین ارز و حرکت اقتصاد کشــور را بر دوش 

می کشد، وارد کند.«
مدیرعامل پتروشــیمی جم بیــان کرد: 
»عرصۀ تولیــد باید از مشــوق های مالیاتی، 
به ویــژه برای شــرکت های ممتــاز تولیدی، 
شرکت های صادرکننده و ارزآور، شرکت های 
تولیدی دوستدار محیط زیست و شرکت هایی 
که می توانند فناوری های نوین را برای کشور 

به ارمغان بیاورند، بهره مند شود.«
وی افزود: »شرکت های پتروشیمی فعال در 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز به دلیل ایجاد 
توسعه در مناطق مزبور و وفق قوانین و مقررات 
آن مناطق، باید مشمول معافیت های مالیاتی 
باشند و دولت با تقویت این موضوع می تواند 
زمینۀ توسعۀ مناطق مزبور و ایفای نقش آن ها 

را به خوبی فراهم آورد.«
به گفتۀ وی، همان طور که پیش تر اشــاره 
شد، صنعت پتروشــیمی و به طور کلی صنایع 
ارزآور، تأمین ارز کشــور را به ویژه در شرایط 
دشــوار کنونی بر عهده دارند. شــرکت های 
پتروشــیمی می توانند نیازمندی های ارزی 
خود را از منابع ارزی شــان تأمین، و به ایفای 

تعهداتشان اقدام کنند.
ارز نیما عاملی برای تقویت تولید

ســعیدی ادامه داد: »ارز قابــل عرضه در 

سامانۀ نیما می تواند خود موتور محرکی برای 
تولید و تقویت ســایر بخش های اقتصادی که 
برای حیاتشــان نیاز به ارز دارند، باشــد. اما 
درخصوص توســعۀ خود صنعت پتروشیمی 
که در حال حاضر ارزمحور اســت، الزم است 

تمهیداتی اندیشیده شود.«
مدیرعامل پتروشــیمی جم عنــوان کرد: 
»نخســت اینکه حتماً بایــد در تأمین منابع 
مالی پروژه های توسعۀ صنعت پتروشیمی به 
ظرفیت های داخلی عنایت ویژه شــود. امروز 

می توان ادعا کــرد که بســیاری از بخش ها 
و نیازمندی های ســاخت و توســعۀ صنعت 
پتروشــیمی در تمامی ســطوح باالدست و 
پایین دستی با به کارگیری ظرفیت های بومی 

و داخلی قابل اجرا و تحقق است.« 
وی افــزود: »بخش هایــی نیز کــه بعضاً 
استراتژیک هستند، همچنان نیازمند تأمین 
خارجی است. بر این اساس باید برای اجرای 
پروژه ها برنامۀ تأمین مالی مــدون و دقیقی 

برای تأمین ارز و ریال پروژه ها سامان داد.« 

سعیدی عنوان کرد: »در بخش تأمین ارزی 
که مشکل و مســئلۀ اصلی پتروشیمی هاست 
باید نهــاد ناظر و بانک مرکــزی تمهیداتی را 
بیندیشــند تا شــرکت هایی کــه پروژه های 
اولویت دار در دســت اقدام دارنــد، بتوانند با 
مدلی و براساس جریان نقدی پروژه، از منابع 
در اختیار خودشان برای تأمین مالی پروژه و 

تکمیل آن بهره مند گردند.«
مدیرعامل پتروشیمی جم ادامه داد: »خلق 
ثروت امــروز مرهون تالش هــا و برنامه های 

توسعۀ دیروز بوده است و ما نیز امروز مکلف به 
برنامه های توسعه ای برای خلق ثروت و خلق 

ارزش آتی هستیم.«
وی افزود: »اگر دولت بتواند در کنار صدور 
مجوز بهره مندی از ارز خود پتروشیمی ها در 
رابطه با پروژه های توســعه ای  آن ها، از منابع 
در دســترس خود برای تأمین مالی پروژه ها 
اســتفاده کند، مطمئناً جریــان نقدی آتی 
پروژه ها می تواند جبران کنندۀ نیازمندی های 

آتی کشور باشد.«

فشار مالیات 
غیرمتعارف  

بر دوش 
وشیمی ها پتر

ارز قابل عرضه در سامانۀ نیما 
می تواند خود موتور محرکی برای 
تولید و تقویت سایر بخش های 

اقتصادی که برای حیاتشان نیاز به ارز 
دارند، باشد. اما درخصوص توسعۀ 
خود صنعت پتروشیمی که در حال 
حاضر ارزمحور است، الزم است 

تمهیداتی اندیشیده شود
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توسعه پرتوشیمی

جلوگیری از خام فروشی
توســعۀ صنعت پتروشــیمی یکــی از مهم ترین 
مصادیــق جلوگیری از خام فروشــی اســت. اهمیت 
تبدیل نفــت و گاز به فرآورده های مختلف، از موضوعاتی اســت 
که همواره در دهه های گذشته بر آن تأکید شده است و موضوع 
عجیبی نیســت. رهبر معظم انقالب نیز در ســخنان خود بارها 
خام فروشی نفت و مواد معدنی را خسارتی جبران ناپذیر خوانده اند 
و درخصوص خام فروشــی گفتند: »این روش، آســان ترین راه 
پول درآوردن اســت که برخی از مســئوالن در طول زمان های 
مختلف ترجیح دادند از این پوِل آسان استفاده کنند.« این موضوع 
اهمیت ممانعت از خام فروشی را از منظر مقامات عالی نظام، بیش 
از پیش آشکار می ســازد. البته این نکته را نباید نادیده انگاشت 
که ترغیب به توســعۀ تبدیل نفت و گاز به فرآورده های مختلف، 
ازجمله پتروشــیمی، لزوماً به معنای توقف کامل خام فروشــی 
نیســت. هم صادرات نفت و هم صادرات گاز همواره از اهرم های 
استراتژیک اقتصادی-دیپلماتیک در جهان بوده اند و کشورهایی 
که حضور قدرتمندی در بازارهای جهانی نفت یا گاز دارند، از این 

اهرم همواره به سود خود اســتفاده کرده اند؛ کمااینکه روسیه در 
حوزۀ صادرات گاز و عربستان در حوزۀ صادرات نفت، به اهمیت 
این موضوع واقف بوده اند. اما آنچه همواره مورد نقد قرار می گیرد، 
تمرکز بر خام فروشی و فراموشی پتانسیل عظیم صنایعی همچون 
پاالیش و پتروشــیمی اســت؛ موضوعی که البته در ســال های 
اخیر کمرنگ تر شده و شاهد توجه بیشــتر به صنایعی همچون 
پتروشــیمی بوده ایم. بنابراین، توسعۀ صنعت پتروشیمی یکی از 

مهم ترین راهکارهای جلوگیری از خام فروشی است. 

اشتغال زایی
اگر از سیاســیون یــا نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی یا کســانی که در پی اخذ مجوز پروژه های 
بزرگی همچون احداث صنایع پتروشیمی هستند سؤال کنیم، 
اشتغال زایی صنعت پتروشــیمی را برای حوزه های انتخابیه یا 
اســتان های موردنظر خود که غالباً اســتان های محرومی هم 
هستند، به عنوان دلیل تمایل به توسعۀ صنعت پتروشیمی ذکر 
می کنند. اما واقعیت آن است که اشتغال زایی هیچ گاه جزو فواید 

اصلی احداث مجتمع های بزرگ پتروشیمی نبوده است. اگرچه 
در زمان احداث هر مجتمع پتروشــیمی گاه تا چند هزار نفر که 
غالباً نیروهای بومی هم هســتند در احداث مجتمع پتروشیمی 
فعالیت می کنند و اشــتغال زایی باالیی در زمــان احداث دارد، 
اما پس از تکمیل هر مجتمع پتروشــیمی، اشتغال زایی چندان 
باالیی را شاهد نیســتیم. پس نمی توان با عنایت به حجم باالی 
سرمایه گذاری و حجم عظیم تأسیسات یک مجتمع پتروشیمی 
نتیجه گیری کنیم که احداث یک مجتمع پتروشــیمی، یک کار 
اشتغال زا هم هست و اگر از این جنبه به توسعۀ صنعت پتروشیمی 
بنگریم، به بیراهه رفته ایم. باوجوداین، اشتغال زایی را می توانیم 
به عنوان یکی از فواید مهم صنعت پتروشــیمی در نظر بگیریم؛ 
البته اگر توسعۀ صنعت پتروشیمی را صرفاً در قالب یک مجتمع 
پتروشــیمی نبینیم و ظرفیت گستردۀ صنایع تکمیلی و زنجیره 
ارزش را هم در نظر بگیریم. درواقع، صنعت پتروشیمی، صنعتی 
اشتغال زاســت، اگر به صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش هم توجه 
شــود. به طوری که حدود 15هزار بنگاه متوســط و کوچک در 
صنایع پایین دستی فعال هستند و 880هزار نفر در این بنگاه ها 

مشغول به کار هستند.

صنعت ارزش آفرین
صنعــت پتروشــیمی به خودی خــود صنعتــی 
ارزش آفرین اســت؛ چراکه مواد خــام را به محصول 
تبدیل می کند و همین نقش مهمی در افزایش ســود اقتصادی 
دارد. امــا آنچه اهمیت صنعت پتروشــیمی را در گســترۀ کلی 
اقتصادی افزایش می دهد، توسعۀ آن در قالب زنجیره ارزش است. 
اگر زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی تکمیل شود و صنایع 
پایین دست را با تولیدات صنعت پتروشیمی توسعه دهیم، شاهد 

افزایش رشد و رونق اقتصادی، ارتقای رشد صنعتی، کاهش رکود 
و افزایش اشــتغال خواهیم بود. درواقع، یکی از مهم ترین فواید 
صنعت پتروشیمی، امکان توسعۀ آن در قالب زنجیره ای کامل از 
صنعت است که اشتغال و رونق اقتصادی را در قالب برنامه ای جامع 
تحقق بخشــد. هیچ صنعتی به اندازۀ صنعت پتروشیمی امکان 
خارج کردن صنایع از رکود و همچنین توســعۀ رونق اقتصادی و 
صنعتی را در صنایع کوچک و متوســط ندارد و این ارزش را باید 

قدر دانست.  

رونق صادرات و ارزآوری
صنعت پتروشــیمی از نظر صــادرات و ارزآوری از 
اهمیت بی نظیری برخوردار اســت. براساس آخرین 
آمارها، سالیانه از 35میلیون تن محصول پتروشیمی، 25میلیون 
تن صادر می شــود که 10میلیارد دالر ارزآوری برای کشور دارد. 
در جهش دوم پتروشیمی که پایان سال جاری )1400( خواهد 
بود، ظرفیت تولید پتروشــیمی بــه   100میلیون تن در ســال 
می رسد که ارزش آن نیز بیش از 25میلیارد دالر خواهد بود. در 
جهش سوم نیز با ظرفیت تولید 133میلیون تن در سال، درآمد 
پتروشــیمی بالغ بر 37میلیارد دالر خواهد شــد . افزایش تولید 
صنعت پتروشیمی به معنای افزایش صادرات، و به تبع آن ارزآوری 
برای کشور است و نقشی که صنعت پتروشیمی در ارزآوری برای 
کشور، به ویژه در شــرایط تحریم داشــته، هیچ صنعت دیگری 
نداشــته اســت. حدود 30درصد از ظرفیت صنعت پتروشیمی 
خاورمیانه و 3درصد ظرفیت محصوالت جهانی پتروشــیمی به 
ایران اختصاص دارد و هرچقدر این سهم گسترش یابد، ارزآوری 
صنعت پتروشــیمی هم بیشتر خواهد شــد که در مقاطع زمانی 
حساسی همچون تحریم، یاور اقتصاد کشور خواهد بود. کمااینکه 

نقش بی بدیل صنعت پتروشیمی در ارزآوری و تثبیت نسبی قیمت 
ارز در سال های اخیر، مورد اجماع تمامی صاحب نظران است.

مشارکت بخش دولتی و خصوصی
مشــارکت فعال بخش دولتــی و بخش خصوصی 
در صنعت پتروشــیمی را می توان یکــی از مصادیق 
امیدبخش و الگو در اقتصاد کشــور در نظر گرفت. اگرچه 
خصوصی ســازی در صنعت پتروشــیمی، تا حدی شتاب زده و 
بدون درنظرگرفتن بســیاری از پیش نیازها بود و نقش شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و برند معتبر NPC را تا حدی تضعیف 
کرد، امــا اندک اندک شــاهد قوت گرفتن شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در نقش رگوالتور و حامی، به ویژه طی سال های اخیر 
و همچنیــن تقویت بخش خصوصی و همچنیــن هلدینگ های 
صنعت پتروشــیمی بودیم، تا تجربۀ موفقی از همراهی دولت و 
بخش خصوصی را ثبت کنند. البته همچنان با نقطۀ ایدئال فاصله 
داریم، اما الگویی که در این حوزه شکل گرفته الگویی موفق بوده 
که می توان آن را به حوزه های دیگر هم تســری بخشید. درواقع، 
یکی از فواید مهم صنعت پتروشیمی در ایران که در سالیان اخیر 
جلوه گر شده، ارتقای نقش بخش خصوصی در تقویت این صنعت 
و افزایــش کارآمدی بخش دولتی و بخــش خصوصی به  موازات 
یکدیگر برای توسعۀ صنعت پتروشــیمی بوده است. وقتی شاهد 
هســتیم که تمامی طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در 
موعد مقرر به بهره برداری می رسد، آن هم در کشوری که تأخیر 
در راه اندازی پروژه ها تا چند ســال هم عادی بوده اســت، اتفاق 
مثبتی است که نمی توانیم بی تفاوت از کنار آن عبور کنیم؛ رخداد 
مثبتی که حاصل همکاری مؤثر و مثبت بخش خصوصی و بخش 

دولتی بوده است. 

وشیمی مهم است پنج دلیل برای اینكه بدانیم چرا صنعت پتر

1

23

4

5
حمیدرضا شکوهی

صنعت پتروشیمی یکی از مهم ترین، تأثیرگذارترین و از لحاظ گسترۀ جغرافیایی، یکی از وسیع ترین صنایع 
در کشور ماست که نقش مهمی در رونق اقتصادی و همچنین ارزآوری دارد. این گزاره که صنعت پتروشیمی 

مهم است، گزارۀ عجیبی نیست و همه کم و بیش از آن اطالع دارند؛ چه مردمی که صرفًا خبرهای افتتاح 
مجتمع های پتروشیمی را می خوانند یا می شنوند، چه سیاست مدارانی که به پتروشیمی از منظر سیاسی و در 
جهت عملیاتی کردن وعده هایی همچون اشتغال می نگرند، و چه مسئوالنی که از منظری تخصصی به اهمیت 

پتروشیمی واقف هستند. اما اگر بخواهیم دالیل روشن و واضحی برای اهمیت صنعت پتروشیمی ذکر کنیم، چه 
دالیلی را می توانیم بیان کنیم؟
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اما از ســوی دیگر، تأثیر گســتردۀ صنعت پتروشیمی بر اقالم 
مورد نیاز مردم در دوران کرونا، رونقی نســبی در بخشی از صنایع 
پایین دست در صنعت پتروشیمی ایجاد کرد و البته کلیت صنعت 
پتروشیمی را به دلیل مشکالت ناشی از عرضه و تقاضای بین المللی 

با چالش مواجه ساخت.
 درواقع، رونق گرفتن آن بخش از صنایع پایین دســت صنعت 
پتروشــیمی که مرتبط با تولید مــواد شــیمیایی موردنیاز برای 

ضدعفونی  و همچنین اقالم بهداشتی و حتی دستکش های نایلونی 
هستند، برخی از صنایع باالدست را با رونق همراه کرد؛ اما این رونق 
بیشتر به صورت محلی و منطقه ای بود، نه جهانی؛ چراکه عرضه و 
صادرات در ماه های ابتدایی پس از کرونا، با اختالل همراه شــده 
بود و به  مرور زمان تقاضای اولیه برای اقالم بهداشتی هم تا حدی 
فروکش کرد، تا شاهد بازگشت این رونق نسبی نیز به حالت تقریباً 

عادی باشیم.

ونق یا تداوم رکود؟ ونا؛ بازگشت به ر وشیمی در پساکر پتر
حمیدرضا شکوهی

کرونا به مقطع مهمی در تاریخ معاصر تبدیل شد. حجم تحوالت ناشی از شیوع کووید 19 به حدی بود که قطعًا در 
آینده بارها از این رخداد، به عنوان مقطعی مهم در تغییر شرایط زندگی مردم جهان یاد خواهد شد. باوجوداین، 

مدت زمان طوالنی درگیری دنیا با این بیماری موجب افزایش میزان انعطاف پذیری بخش های مختلف اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی شد، به گونه ای که با وجود شوک اولیۀ ناشی از شیوع کرونا که تعطیلی گستردۀ فعالیت های 
اقتصادی را درپی داشت و چشم اندازی تیره برای آیندۀ کسب وکارهای اقتصادی و همچنین فعالیت های کالن 
اقتصادی ایجاد کرد، اندک اندک شاهد تطبیق یافتن شئون مختلف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با کرونا 

شدیم.  تأثیر شیوع کرونا بر صنعت پتروشیمی از جهتی مشابه سایر فعالیت های اقتصادی بود و از جهت دیگر، 
تأثیرات بیشتری بر این صنعت گذاشت. صنعت پتروشیمی نیز همچون سایر صنایع، در بدو شیوع بیماری کرونا با 
اختالل در فعالیت ها مواجه شد و نه تنها احداث و توسعۀ مجتمع های پتروشیمی جدید با تأخیر مواجه شد، بلکه 
رکود نسبی فعالیت ها در صنایع در حال فعالیت را شاهد بودیم که با توجه به شوک ناشی از شیوع ناگهانی کرونا 

و مرگ ومیرهای گستردۀ ناشی از آن، اتفاق غیرمنتظره ای نبود. اما به  مرور زمان، فعالیت ها در صنعت پتروشیمی 
نیز با تطبیق با شرایط جدید ناشی از کرونا به حالت عادی بازگشت. 

1. تغییر سبك زندگی مردم
اگرچه معموالً درپی هر دوره ای از رکود، رونقی حاصل می شود، اما درمورد دوران پساکرونا به نظر می رسد این رونق، ناگهانی نباشد و خیلی زود با حجم 
باالی تقاضا مواجه نباشیم. یکی از دالیل این امر، تغییر در ســبک زندگی مردم در دوران پساکرونا، چه از منظر اســتفاده از لوازم بهداشتی و چه از منظر 
حوزه های مرتبط با اقتصاد و کرونا همچون گردشگری و حمل ونقل است. بنابراین، انتظار وقوع یک دوره رونق مملو از تقاضا پس از دوران رکود کرونا، انتظار 
دقیقی نیست. ضمن اینکه با گذر از شش ماهۀ نخست شیوع بیماری کرونا، اندک اندک با تطبیق مردم و بازارها با بیماری کرونا، تأثیرات کرونا کمی کمرنگ تر 
شد تا صنایع و به تبع آن اقتصاد، اندک اندک از زیر بار فشارهای ناشی از کرونا کمر راست کنند. به طور خالصه، صنعت پتروشیمی در دوران پساکرونا رونق 

خواهد گرفت، اما این رونق، عمیق و امیدبخش همچون دوران گذار از رکودهای قبلی اقتصادی در جهان نخواهد بود. 

۲. کاهش سرعت حذف پالستیك و مواد شیمیایی
یکی از آثار درازمدت کرونا که برای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست وابسته به اقالم پالستیکی و مواد ضدعفونی می تواند امیدبخش باشد، کاهش 
سرعت حذف پالستیک و برخی مواد شیمیایی پرکاربرد به عنوان آالینده های زیست محیطی است. افزایش وسیع استفاده از پالستیک در دوران شیوع 
کرونا به صورت مختلف همچون دستکش های پالستیکی و همچنین مواد ضدعفونی و اقالم مرتبط با آن همچون ظروف پالستیکی و پت و... موجب شد 
جهان به این باور برسد که به جای حذف این اقالم باید درصدد تقویت و تسریع به کار بردن راهکارهای بازیافت معقول این اقالم باشد. این امر، چشم انداز 

مثبت برخی صنایع وابسته به پتروشیمی را برای آینده تقویت خواهد کرد.

۳. تغییر فضای کسب و کار
فضای کسب وکار در دوران پساکرونا با تغییرات گسترده ای مواجه شده است و صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. مدل های جدید 
تجاری برمبنای بستر مناسب دیجیتالی، تغییرات الگوی رفتاری مشتریان در هریک از بخش های وابسته به صنعت پتروشیمی، چشم انداز مبهم بازار جهانی 
نفت از نظر عرضه و تقاضا با توجه به خروج از رکود، و درعین حال گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، همچنین تغییرات در بازارها و مناطق اقتصادی 
با عنایت به زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی که زنجیره ای گسترده محسوب می شود، همگی از تغییرات قابل پیش بینی در صنعت پتروشیمی در دوران 
پساکرونا خواهد بود. اما به نظر نمی رسد شاهد تغییرات عمده، گسترده و عمیقی در کوتاه مدت در این حوزه ها باشیم. درواقع، انطباق پذیری باالی صنعت 
پتروشیمی در دوران شیوع کرونا، همچون اغلب حوزه های اقتصادی دیگر، موجب شده انتظار تغییرات ناگهانی و عمده ای در صنعت پتروشیمی در دوران 
پساکرونا را نداشته نباشیم.  درمجموع، وزن باالی صنعت پتروشیمی در بین حوزه های اقتصادی مختلف و تنوع و گستردگی تولیدات صنعت پتروشیمی که 
از صنایع باالدست تا صنایع تکمیلی و پایین دست را در حوزه های متنوعی در بر می گیرد، موجب شده همچنان چشم انداز مثبت و امیدبخشی برای صنعت 

ارزش آفرین پتروشیمی در دوران پساکرونا پیش بینی کنیم و شاهد بازگشت دوران رونق این صنعت باشیم، نه تداوم رکود حاصل از کرونا!

اگر بخواهیم 
صریح تر و 
دقیق تر این 
موضوع را 
بررسی کنیم، 
باید این نکته را 
مورد تأکید قرار 
دهیم که تأثیرات 
کرونا بر صنعت 
پتروشیمی در 
کوتاه مدت، اگرچه 
با رونق بخشی به 
برخی صنایع مرتبط 
با اقالم ضد کرونا 
و رکود در برخی 
دیگر از بخش های 
صنعت پتروشیمی 
همراه بود، اما در 
بلندمدت، آثار آن 
را باید به گونه ای 
دیگر بررسی کرد 
که آن را می توانیم 
در سه بخش 
تقسیم کنیم:
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سرپرست HSE شرکت پتروشــیمی نوري در 
گفت و گو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشیمي گفت: 
»مهم ترین مطالعات مربوط به  پروژۀ حذف گازهای 
فلر است و خوشبختانه در ســال گذشته مراسم 
شــروع این پروژه در مجتمع نوری آغاز شد و با 
اجرای این پروژه، میزان گازهای مشعل این شرکت 

به کمترین میزان خود خواهد رسید.«
محمود ساده، سرپرست HSE شرکت پتروشیمی 
نوری، با اشاره به تأثیرات فعالیت پتروشیمی ها بر 
محیط زیست بیان کرد: »علی رغم تمام محدودیت ها 
برای دریافــت و اســتفاده از تکنولوژی های روز 
در صنعت پتروشــیمی، تفاوت محسوســی بین 
شــرکت هایی که در گذشته ســاخته شده اند و 
شرکت های تازه تأسیس وجود دارد و این شرکت ها 
براساس فناوری، از سوی سازمان محیط زیست، در 
سطوح درجه یک و درجه دو دسته بندی می شوند.«

سرپرست HSE شرکت پتروشیمی نوری تصریح 
کرد: »معموالً شــرکت های تازه تأسیس از فناوری 
جدیدتر برای سازگاری با محیط زیست برخوردارند 
که این موضوع باعث افزایــش هزینه های نهایی 
خواهد شد. درواقع شــرکتی که به دنبال کاهش 
تأثیرات منفی فعالیت خود بر محیط زیست باشد، 
باید هزینۀ بیشتری را برای استفاده از تجهیزات و 

تکنولوژی های روز صرف کند.«
وی افزود: »این هزینه های سنگین در برابر قوانین 
و الزامات حفظ محیط زیســت کاماًل توجیه پذیر 
اســت و هزینه هایی که صرف کاهش آلودگی های 
محیط زیســتی واحدهای پتروشیمی می شود، در 
مقابل جریمه ها و مشــکالت زیست محیطی رقم 

به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا
سرپرست HSE شرکت پتروشیمی نوری تصریح 
کرد: »شــرکت پتروشــیمی نوری در سال های 
اخیر همواره به دنبال اســتفاده از تکنولوژی های 
روز و تطبیق با اســتانداردهای جهانی است، که 
می توان به کاهش آالیندگی های محیط زیســت 
در قالب پروژه های LDAR  )پروژۀ شناســایي و 
رفع نشــتي از تجهیزات فرایندي در صنایع نفت( 
اشاره کرد که شناســایی و رفع نشتی های موجود 
با اســتفاده از تجهیزات جدید است.« وی افزود: 
»میزان آالیندگی های تولیدی از سوی پتروشیمی 
نوری بسیار کمتر از استانداردهای موجود است و 
فعالیت های این شرکت در سال های اخیر، فاصلۀ 
فراوانی از استانداردهای ملی دارد و همگام سازی 
خود با پروتکل های جهانی را در دســتور کار قرار 
داده است.« ساده بیان کرد: »در پنج سال گذشته 
هیچ گونه اخطار و جریمه ای از ســوی ســازمان 
 محیط زیســت به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
محیط زیستی نداشته اســت و پروژه هایی نظیر 
LDAR و lSE با استقبال مدیران مجموعه اجرایی 
شده است و نشتی های جزئی در نقاط دوردست نیز 
به راحتی شناسایی و ترمیم می شوند. شرکت های 
پتروشیمی درزمینۀ حفاظت از محیط زیست بسیار 
پیشرو هستند.« سرپرست HSE شرکت پتروشیمی 
نوری تصریح کرد: »یکی از مباحثی که شرکت های 
پیشرفتۀ اروپایی در بخش محیط زیست پیگیری 
می کنند، بخش مطالعات تأثیرات زیست محیطی 
فعالیت واحدهای پتروشیمی و صنعتی بر گونه های 
گیاهی و جانوری در محیط اطراف این واحدهاست. 

چندانی نخواهد بود. مدیران باید امروز باید با نگاه 
آینده نگرانه و با پیش بینی دقیق قوانین افزایشی، 
حوزۀ محیط زیست خود را برای این محدودیت ها 
که در ســال های آینده نیز بیشتر می شود، آماده 

نگه دارند.«
ســاده ادامه داد: »افزایش حساسیت به وضع  
قوانین جدید و نگرانی دربارۀ محیط زیست در قرن 
جدید به هیچ وجه با گذشــته قابل قیاس نیست و 
قوانین و معاهدات بین المللی در سال های آتی در 

این خصوص افزایش خواهد یافت.«
سرپرست HSE شرکت پتروشیمی نوری تصریح 
کرد: »در بندر ماهشهر مشکالتی درخصوص ورود 
پساب های این شرکت ها به دریا و خورهای مناطق 
جنوبی وجود دارد، اما این مشکل در عسلویه بسیار 
کمتر است. در این منطقه بیشتر آلودگی های مربوط 

به ذرات معلق در هوا مطرح است.«
وی با اشــاره به دید منفی به فعالیت واحدهای 
پتروشیمی و نفت و گاز ادامه داد: »پیش داوری های 
منفی دربــارۀ تأثیرات زیســت محیطی فعالیت 
شرکت های حوزۀ نفت، پتروشــیمی و گاز وجود 
دارد و به نوعی می توان گفت فعالیت این شرکت ها 
زیر تیــغ دســتگاه های قانونــی و انجمن های 
زیست محیطی است. ادامۀ فعالیت پتروشیمی ها 
در آینده حساسیت های زیست محیطی فراوانی در 
بخش محیط زیست ایجاد خواهد کرد و این شرکت ها 
نباید فقط بر استانداردهای ملی اکتفا کنند و باید 
در ابعاد بزرگ تر، طبق استانداردهای جهانی فعالیت 

کنند.«

در ایران، قبــل از احداث هر واحد پتروشــیمی 
مطالعاتی صورت می گیــرد و در ادامه این روند به 
فراموشی سپرده می شود. اما اگر بخواهیم به صورت 
دقیق این پروژه را اجرا کنیم، باید نگاه ویژه ای به 
تعامالت میان واحدهای صنعتی و محیط زیســت 
داشته باشیم.« وی افزود: »در سال 1392 با دریافت 
مشاوره از طریق کارشناسان محیط زیست بوشهر، 
یک گونه دلفین که در معرض انقراض قرار گرفته 
بود، شناســایی و به عنوان یک پروژۀ مسئولیت 
اجتماعی به پتروشیمی نوری محول شد. با همکاری 
سازمان محیط زیست حمایت از این گونۀ جانوری از 
سال 1392 در دستور کار قرار گرفت و با همکاری 
یک گروه مردم نهــاد، تحقیقاتــی  در پنج گام 
اقداماتی برای حمایت از این گونۀ جانوری مطابق 

تجربه های جهانی صورت گرفت.«

IUCN   همکاری با سازمان بین المللی
ساده ادامه داد: »در فرایند حمایت از این گونۀ 
جانوری، همکاری متقابل با ســازمان بین المللی  
IUCN)اتحادیۀ بین المللــي حفاظت از طبیعت( 
شکل گرفت و بســیاری از نواقص موجود مطابق 
اســتانداردهای جهانی برطرف شد. این مطالعات 
نهایتاً به معرفی گونۀ جانوری دلفین گوژپشت خلیج 
فارس به جهان، در منطقۀ حفاظت شــدۀ »ُمند« و 
»نخیلو« منجر شد و مرز این منطقۀ حفاظت شده 
نیز گسترده تر شد تا این حیوان تحت حمایت بتواند 
به زاد و ولد خود ادامه دهد.« سرپرست HSE شرکت 
پتروشیمی نوری تصریح کرد: »در سال جاری فاز 
ششــم این پروژه با حضور مدیرکل محیط زیست 

پشت جمع آوری گازهای فلر؛ جلوگیری از انقراض دلفین گوژ
گام های اساسی پتروشیمی نوری در حفاظت از محیط زیست
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ادارۀ بوشهر و و سایر مقامات همراه ایشان، که شامل اقدام 
و عمل ملی برای حمایت از این گونه است، در دستور کار 
قرار گرفته و عالمت تجاری پتروشیمی  نوری همین دلفین 
گوژپشت است.« وی با اشاره به اقدامات پتروشیمی نوری 
برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست تصریح کرد: 
»مهم ترین مطالعات مربوط بــه  پروژۀ حذف گازهای فلر 
است و خوشبختانه در سال گذشــته مراسم افتتاح این 
پروژه در مجتمع نوری آغاز شد و با اجرای این پروژه، میزان 
گازهای مشعل این شرکت به کمترین میزان خود خواهد 
رسید و با این کار عماًل ترکیبات سولفور از فلر حذف خواهد 
شد و میزان گاز مصرفی پتروشیمی نوری نیز کاهش خواهد 
یافت.« ساده بیان کرد: »با اجرای این طرح، میزان انتشار 
گازهای گلخانه ای در حدود 35هزار تن در ســال کاهش 
خواهد یافت. این پروژه در این مقیاس برای یک شــرکت 
پتروشیمی بی سابقه بوده است. با نهایی شدن این پروژه 
در دو سال آینده، عالوه بر دستاوردهای محیط زیستی، 
با کاهش مصرف گاز، به لحاظ اقتصادی نیز دستاوردهای 
 HSE مهمی برای مجموعه خواهد داشــت.« سرپرست
شرکت پتروشیمی نوری تصریح کرد: »پروژۀ شیرین سازی 

برش سنگین پتروشیمی نوری در دستور کار قرار گرفته 
اســت. این محصول صادراتی حاوی مقادیری ترکیبات 
سولفوره است که می تواند باعث آالیندگی در محیط زیست 
شود؛ اما با اجرای پروژه و حذف ترکیبات سولفوره از برش 
سنگین، میزان انتشار گوگرد کاهش پیدا کرده و از سوی 
دیگر به سولفات آمونیوم و محصول باارزش تبدیل خواهد 

شد.«
 وی افزود: »یکی دیگر از پروژه هایی که در پتروشیمی 
نوری برای کاهش آسیب به محیط زیست دنبال می شود، 
طرح های نشت یابی و توســعۀ فضای سبز است.« ساده 
 PMS ادامه داد: »پروژۀ بعدی مربوط به استقرار سیستم
)ســازمان مدیریت ایمني فرایند( در پتروشیمی نوری 
است. این سیســتم در بسیاری از شــرکت های نفتی و 
پتروشیمی های بزرگ مورد اســتقبال قرار گرفته است. 
پتروشیمی نوری از سال های گذشــته با عقد قرارداد با 
شرکت های بزرگ اروپایی و پیش از تحریم، اقداماتی برای 
استفاده از این سیستم صورت داد و بخش عمدۀ آن نهایی 
شده است. درصد کمی از آن با کمک شرکت های داخلی، 

در مراحل پایانی خود قرار دارد.«

هیچ پسماندی برای محیط زیست نداریم
سرپرست HSE شــرکت پتروشــیمی نوری تصریح 
کرد: »پتروشــیمی نوری به عنوان یک شــرکت پیشرو 
هیچ پســماند مضر و بدون برنامه ای برای محیط زیست 
ندارد و تمام پســاب های صنعتی در پتروشیمی نوری به 
تصفیه خانۀ مرکزی شــرکت مبین انــرژی خلیج فارس 
منتقل می شود.« وی افزود: »به دلیل تنوع آالیندگی در 
شرکت های پتروشــیمی، ماهیت فعالیت این شرکت ها 
نسبت به شــرکت های گاز متفاوت اســت و این موضوع 
نیازمند اســتفاده از دانش و تکنولوژی های جدید برای 

مواجهه با تأثیرات منفی زیست محیطی آن است.«
ساده ادامه داد: »پتروشیمی نوری به عنوان یک شرکت 
تولید کنندۀ آروماتیــک، تولیدات متفاوتــی دارد و با 
شرکت های مجاور گازی که متانول تولید می کنند، متفاوت 
است و نمی توان با یک نســخۀ یکسان برای شرکت های 
پتروشیمی و گاز، برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی 
اقدام کرد.« سرپرست HSE شــرکت پتروشیمی نوری 
تصریح کرد: »یک شرکت در زمان احداث ذی نفعان خود 
را مشــخص می کند و  قاعدتًا باید با توجه به نیازهای این 

بخش، اقدامات متناسبی انجام دهد. بخشی از ذی نفعان 
در سیستم های مدیریتی جوامع محلی، همسایگان و سایر 
ســازمان های مرتبط با محیط زیست است. طی سال های 
اخیر، نگاه مثبتی در این خصوص شــکل گرفته است و 
باعث شده است قدم های مناسبی برداشته شود. شرکت 
پتروشیمی نوری به اســتاندارد 26000 رسیده و تندیس 
طالیی بخش مســئولیت اجتماعی را در دو سال پیاپی 
دریافت کرده.« وی افزود: »پتروشیمی نوری همواره نگاه 
ویژه ای به شــرکت های بزرگ نفتی و پتروشیمی جهانی 
دارد و همواره خود را با رقبای بزرگ مقایسه می کند و با 
بررسی گزارش های ساالنۀ آن ها، به دنبال کاهش فاصلۀ 

خود است.«
ساده ادامه داد: »روند مناسبی برای کاهش این فاصله ها 
شکل گرفته است و امیدواریم با گزارش های ساالنۀ شرکت، 
موضوعات جدیدی برای گفتن داشته باشیم. در سال های 

گذشته این موضوع به خوبی پیگیری شده است.«

کسب اولین جایزۀ جهانی مدیریت مصرف انرژی
سرپرست HSE شرکت پتروشیمی نوری تصریح کرد: 

»یکی از اقدامات بسیار درخشان در حوزۀ مدیریت انرژی 
شرکت پتروشیمی نوری، کســب متمادی جایزۀ مصرف 
انرژی از سازمان استاندارد و دریافت اولین جایزۀ جهانی 
مدیریت مصرف انرژی در صنعت نفت در سال 1397 است. 
در سال های 1388 و 1396 نیز به عنوان صنعت سبز کشور 

معرفی شدیم.«
وی افزود: »میزان مصرف استاندارد برای هر تن محصول 
در سال های گذشته به صورت متمادی کاهش یافته است. 
هرچه این رقم کاهش پیدا کنــد، عالوه بر کاهش مصرف 
مواد اولیه در تولید، باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
خواهد شد و در یک سال گذشته کاهش 300هزار تن گاز 
گلخانه ای را در این مجموعه داشــته ایم.« ساده در پایان 
ضمن تشکر از مدیران شــرکت پتروشیمی نوری گفت: 
»مهندس صانعی و ســایر مدیران گذشته نگاه مثبتی به 
پدیدۀ محیط زیست داشتند و با وجود مشغله های فراوان 
و محدودیت های بین المللی که بــرای فروش محصول و 
دریافت تکنولوژی های جهانی دارند، خوشبختانه اقبال 
مناسبی به پدیده های محیط زیست ایجاد شده و امیدواریم 

این روند در سال های آینده نیز ادامه یابد.«
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احسان تاجیک زاده 
با خروج آمریــکا از برجام در اردیبهشــت 1397، بار دیگر طی 
سال های پس از انقالب اسالمی، صنعت نفت به عنوان پاشنۀ آشیل 
اقتصاد کشور، تحریم شد. به این ترتیب، خرید نفت ایران و همچنین 
نقل و انتقاالت مالی آن با چالش جدی رو به رو شــد. در این میان، 
صنعت پتروشــیمی نیز از چنین چالــش و محدودیتی بی نصیب 
نماند. با اینکه بخش قابل توجهی از این بخش از صنعت نفت، توسط 
بخش داخلی توانمند، بومی سازی شده بود، اما همچنان در بخشی 
از این صنعت چالش هایی داشــتیم؛ به ویژه درمورد برخی از انواع 
کاتالیست ها که مصارف محدود، اما کلیدی در این صنعت داشتند. 
در چنین شــرایطی، فعاالن این حوزه، منهــای چالش تأمین این 
کاتالیست ها با حجم وزنی مورد نیاز، با چالش تأمین ارز برای خرید 
آن نیز مواجه بودند. از سویی دیگر، به دلیل مشکالت داخلی بازار ارز، 

الزامات عرضۀ ارز به سامانۀ نیما را نیز در پیش رو داشتند. 
هرچند تحریم های اقتصادی، آســیب قابــل توجهی را به اصل 

صنعت نفت وارد می کند و مانند سرعت گیر عمل کرده و روند این 
حوزه از صنعت نفت را با کندی رو به رو می کند، اما از ســوی دیگر 
موجب ایجاد فرصت های بومی سازی در بخش های مختلف صنعت 
پتروشیمی شدند؛ ازجمله در بخش کاتالیست ها که از عنصرهای 

اصلی و حیاتی این صنعت هستند. 
کاتالیست به عنوان یک کاالی استراتژیک در صنایع پتروشیمی، 
پاالیشی و فوالد کشور شناخته می شود، به طوری که بدون حضور 
کاتالیســت، امکان تولید محصوالت صنایع فوق عماًل امکان پذیر 
نیست. اگر بخواهیم به کاتالیست از نگاه باالتری بپردازیم، می توان 
گفت که تولید فوالد، تولید سوخت ها، تولید مواد شیمیایی، تولید 
کودهای شیمیایی کشاورزی و مواد بســیار دیگری به کاتالیست 
بستگی دارد و بدون حضور کاتالیست، عماًل امکان تولید آن ها وجود 
ندارد. همچنین، این محصوالت نقشــی کلیدی در ایجاد بستری 
مطمئن برای ادامۀ حیات صنایع مادر کشور درزمینۀ ارزآوری ایفا 

می کنند.
بیش از نود سال است که کاتالیســت ها در صنایع مختلف ایران 
و جهان استفاده می شوند. در ایران، حدود پنجاه سال است که این 
محصول در صنایعی همچون پتروشیمی و پاالیشگاه مورد استفاده 

قرار می گیرد. این مسئله باعث می شود تا عالوه بر خروج حجم زیادی 
ارز از کشور، وابستگی خارجی به این محصول حیاتی وجود داشته 
باشد. محصولی که از فناوری تولید بسیار پیشرفته ای برخوردار بوده 

و دانش تولید آن در انحصار چند کشور معدود است.

درصد داخلی سازی کاتالیست ها
کاتالیست ها در سه دســته تولید می شوند: دســتۀ اول فلزات 
گران بها هستند که بیشتر در صنعت پاالیش و پخش و پتروشیمی 
مورد استفاده است. این دســته تقریباً باالی 90درصد بومی سازی 
شده  است و مشکلی در تولید داخل مرتبط با این دسته نداریم. دستۀ 
دوم کاتالیست های برپایۀ متال است که در پتروشیمی های اوره و 
آمونیاک، متانول و فوالد کشور کاربرد دارد که این دسته نیز باالی 

90درصد بومی سازی شده است.

دستۀ سوم کاتالیســت های پلیمری مانند زیگلرناتا است که در 
حال حاضر 40 تا 50 درصد از آن ها بومی سازی شده است.

بر همین اســاس، به  تازگی، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، از بومی ســازی 19 مدل کاتالیست در 
کشــور خبر داد. ازآنجاکه ســهم ارزی کاتالیســت ها در صنعت 
پتروشــیمی رقمی حدود 270میلیون دالر است، بومی سازی این 
تعداد از کاتالیســت ها نه تنها کاهش وابســتگی به بخش خارجی 
و ســرعت گرفتن فعالیت ها را به دنبال دارد، بلکــه از خروج ارز از 
کشور نیز جلوگیری می کند. البته به گفتۀ معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی، 9 کاتالیست مورد استفاده در صنعت پتروشیمی تا پایان 
سال جاری بومی سازی می شود. به این ترتیب، 28 نوع کاتالیست 
مورد نیاز صنعت پتروشیمی کشــور تا پایان سال 1400 به دست 
بخش داخلی توانمند بومی می شود. این در حالی است که 12 نوع 
کاتالیست باقی مانده در مسیر تحقیق و توسعه است که امیدواریم 
به تدریج به دانش فنی آن ها هم دســت پیدا کنیم تا در سال های 

آینده، به سبد کاتالیست های ایرانی سازی شده اضافه شوند.
تمام واکنش های پتروشیمی با اســتفاده از کاتالیست ها انجام 
می شود و اگر کاتالیست ها نباشند، درعمل امکان تولید برای ما در 

این حوزه وجود ندارد.

بومی سازی کاتالیست های فرایند تولید متانول
یکی از دستاوردهای مهم صنعت پتروشــیمی در سال 1398 
بومی سازی کاتالیست های مورد اســتفاده در فرایند تولید متانول 
بود. بی شک حجم باالیی از متانول در آیندۀ نزدیک در کشور تولید 
می شود؛ از ســال 1404 به بعد، مصرف این کاتالیست به نزدیک 
1200 تن در سال می رسد. هر پلنت یک میلیون و 600 هزارتنی بین 
280 تا 300 تن کاتالیست مصرف می کند که ارزش اقتصادی این 

کاتالیست حدود 5میلیون دالر است.

مهم ترین فعالیت های بخش داخلی برای تولید کاتالیست مربوط 
به GTPP )زنجیرۀ تبدیل گاز به پلی پروپیلن( اسالم آباد غرب بود که 
سه پلنت طراحی شد. پلنت اول تولید متانول با ظرفیت 660هزار 
تن بود که گاز طبیعی را به متانول تبدیل می کند. پلنت دوم تبدیل 
متانول به پروپیلن و پلنت سوم نیز تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن 
اســت. با برنامه ریزی و اقدامات انجام شــده در حــوزۀ محصوالت 
پتروشیمیایی، در سال گذشته شش پروژۀ تولید کاتالیست داخلی 
داشتیم و این رکورد جدیدی به شــمار می رود. یکی از مهم ترین 
مزیت های تولید کاتالیســت داخلی اســتفاده از پتانسیل صنایع 
داخلی و کاهش ارزبری در این حوزه اســت؛ زیرا هر لیسانسی که 
توسط شرکت های خارجی به فروش می رســد، شرکت کارفرما را 
مجبور می کند تا برخی از تجهیزات را انحصــاری خریداری کند. 
اما اگر لیسانس مورد استفاده در فرایند تولید کاتالیست ها داخلی 
باشــد، عالوه بر کاهش هزینه ها، سبب داخلی ســازی تجهیزات 
بیشتر می شود؛ زیرا الزامی به خرید تجهیزات از شرکت های مورد 
تأکید الیسنسور نیست. درمجموع 40 دسته کاتالیست در صنایع 
پتروشــیمی ایران مصرف می شود که تا اول ســال 1399 حدود 
یک سوم از این کاتالیســت های مصرفی داخلی سازی شده بود؛ اما 
این رقم با توجه به اقدامات انجام شده، تا پایان سال 1400 به حدود 
70درصد می رسد. به گفتۀ مقامات مسئول صنعت پتروشیمی کمتر 
از 30درصد باقی مانده از تولید کاتالیست های داخلی نیز در مرحلۀ 
تحقیق و توسعه قرار دارد؛ اما با توجه به اینکه تعدادش زیاد و مقدار 
مصرفش کم است و همچنین فروش آن انحصاری نیست، توجیه 
اقتصادی تولید ندارد. اما اگر دانش فنی آن را داشته باشیم، در مواقع 
حساس می توانیم خودمان تولید کنیم. در سال گذشته کاتالیست 
متانول به صورت کامل داخلی سازی، تولید و تحویل شد. این در حالی 
است که در کاتالیســت متانول، کل مواد اولیه داخلی بوده و فقط 

2درصد مواد وارداتی است.

کاتالیست ها؛ پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی

یک قدم مانده به خودکفایی کامل
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صنعت پتروشیمی یکی از صنایع ارزآور کشور قلمداد شده و پیشرفت این صنعت در گرو سیاست گذاری درســت در این بخش است. از این رو، صنعت 
پتروشیمی بیش از هر زمانی نیاز به قانون مناسب و راهگشا دارد؛ قوانینی که بتوانند موانع تولید در این بخش را به حداقل برسانند تا موجبات رونق در این 
صنعت فراهم شود. به همین خاطر، با حجت االسالم سیدجواد حســینی کیا، رئیس کمیتۀ پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به 

گفت و گو نشسته ایم تا درمورد چالش ها و رمز موفقیت این صنعت کنکاش کنیم.

   از نظــر شــما به عنوان رئیــس کمیتۀ 
پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
چرا صنعت پتروشیمی یکی از مهم ترین صنایع 

در بین دیگر صنایع کشور است؟
یکی از صنایع پیشــران کشــور ما امــروز صنعت 
پتروشــیمی اســت و درآمدهای ارزی ما را در شرایط 
تحریمی تأمین کرده است؛ لذا این صنعت یکی از صنایع 
به روز دنیاست که دنیا تا سالیان متمادی به فرآورده های 
آن نیاز دارد، آن هم به دلیل نعمت های خدادادی که در 

این صنعت موجود است.

 آیندۀ این صنعت را چطور ارزیابی می کنید؟ 
مثاًل ما می توانیم تولیداتمــان را در این بخش 

افزایش دهیم؟
بله، بــه اعتقاد بنده ایــران می تواند هــاب و قطب 

منطقه ای این صنعت شود.

 چگونه؟
ما با تــالش در حــوزۀ پتروشــیمی امیدواریم به 
130میلیون تُن محصوالت پتروشیمی دست پیدا کنیم. 
در حال حاضر حدوداً بــه 100میلیون تُن محصوالت 

پتروشیمی رســیده ایم و پیش بینی ما این است که در 
آینده ای بسیار نزدیک و تا سال آینده، به 130میلیون 

تُن محصوالت پتروشیمی دست پیدا کنیم.

 در حوزه های پایین دستِی پتروشیمی در چه 
شرایطی قرار داریم؟

صنعت پتروشــیمی می تواند مخصوصــاً در حوزۀ 
پایین دست اشــتغال زایی خوبی داشته باشد. ببینید، 
کارهای بزرگی در طول دوران انقالب اســالمی در این 
زمینه انجام شــده اســت و پیش بینی ما این است که 

در سنوات آتی، صنعت پتروشــیمی در کشورمان به 
جایگاه خوبی برسد. همچنین ظرفیت های فراوانی در 
این عرصه وجود دارد، به ویژه برای اشــتغال در صنایع 

پایین دستی.

 به نظر شما رمز پیشرفت صنعت پتروشیمی 
در چیست؟

به واقع، حرکت کشورهای دنیا به سمت محصوالت 
پتروشیمی گامی بود که به ما در جهت حرکت به سمت 
این صنعت انگیزه داد تا ما از دنیا عقب نمانیم؛ لذا باید 

ما با تالش در حوزۀ پتروشیمی امیدواریم به 1۳0میلیون ُتن محصوالت پتروشیمی 
دســت پیدا کنیم. در حال حاضر حدوداً به 100میلیون ُتن محصوالت پتروشیمی 
رسیده ایم و پیش بینی ما این است که در آینده ای بسیار نزدیك و تا سال آینده، به 

1۳0میلیون ُتن محصوالت پتروشیمی دست پیدا کنیم.

می توانیم قطب 
وشیمی  صنعت پتر

منطقه شویم

رئیس کمیتۀ پتروشیمی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی:

طرح رگالتوری صنعت پتروشیمی در 
راه مجلس شورای اسالمی

همگام با دنیا و حتی پیشروتر از دنیا، این صنعت را پیش 
ببریم. این صنعت برای ســرمایه گذاری و جهت دهی به 

نقدینگی جامعه، جایی بسیار ارزشمندی است. 
حفظ ایــن صنعت می تواند بازار ســرمایۀ مــا را نیز 
تحت تأثیر قرار دهد و چراغ های این بازار را سبز نگه دارد، 
آن هم به دلیل پیشران بودن و ظرفیت های خوبی که هر 
روز در این صنعت دیده می شــود. بنابرایــن، آیندۀ این 
صنعت روشن و درخشان است و  ایران آینده ای طالیی 

در عرصۀ پتروشیمی خواهد داشت.

 با توجه به کشورهای مدعی این صنعت، آیا ما 
در جایگاه خودمان قرار داریم؟

متأسفانه خیر. 

 چرا؟
ما با وجود این همه ظرفیتی که داریم، عقب تر هستیم. 
البته با تالشی که صورت می گیرد، امیدواریم بتوانیم در 
یکی-دو سال آینده به جایگاه واقعی خود در این عرصه 

دست پیدا کنیم.

 مجلس شــورای اســالمی قرار است چه 
اولویت هایی را برای توجه به صنعت پتروشیمی 
در نظر بگیــرد و آیا حمایت از ایــن بخش را در 
سیاست های اقتصادی و بودجه ای در نظر می گیرد؟

بحث معافیت های مالیاتی در مجلــس و در جریان 
بررســی الیحۀ بودجه، یکی از مباحثی اســت که باید 

پیرو آن صنعت پتروشــیمی را مورد حمایــت قرار داد. 
البته ما جلسات مســتمری را در این زمینه با مسئوالن 
در کمیســیون صنایع و معادن مجلس برگزار می کنیم 
تا مشــکالت صنعت پتروشــیمی و راهکارهای رفع آن 

بررسی شود. 

 در »کمیتۀ پتروشیمی« کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس چه اقداماتی در راستای حمایت از 

صنعت پتروشیمی صورت گرفته است؟
پیگیری هــای الزم در این باره انجام شــده و یکی از 
کارهای مهمی هم که در یک ســال گذشته، در کمیتۀ 
پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس انجام شد، 
تدوین اساســنامه ای برای بخش پتروشیمی است. این 
طرح در قالب یک طرح دوفوریتی آماده است و در نوبت 
بررسی قرار دارد تا اگر در صحن علنی مجلس تصویب شد، 

گام مؤثری در بخش پتروشیمی برداشته شود.

 گویا صنعت پتروشیمی از رگالتوری در این 
بخش گالیه مند هستند، آیا برای این منظور هم 

پیش بینی هایی شده است؟
موضوع دیگری که در کمیتۀ پتروشــیمی روی آن 
بحث و تبادل نظر می شــود این اســت که رگوالتوری 
پتروشیمی تبدیل به قانون شود. نگاه ما این است که به 
بخش خصوصی در عرصۀ پتروشیمی توجه ویژه صورت 
گیرد؛ لذا نباید بخش خصوصــی را رقیب دولت بدانیم، 
بلکه باید بخش خصوصی را بخش پیشران قلمداد کنیم.
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صنعت پتروشیمی یکی از صنایع ارزآور کشور قلمداد شده و پیشرفت این صنعت در گرو سیاست گذاری درســت در این بخش است. از این رو، صنعت 
پتروشیمی بیش از هر زمانی نیاز به قانون مناسب و راهگشا دارد؛ قوانینی که بتوانند موانع تولید در این بخش را به حداقل برسانند تا موجبات رونق در این 
صنعت فراهم شود. به همین خاطر با فریدون عباسی، نمایندۀ مجلس و رئیس سابق کمیسیون انرژی به گفت و گو نشسته ایم تا چالش ها و رمز موفقیت این 

صنعت را مورد کنکاش قرار دهیم.

 از نظر شما چرا صنعت پتروشیمی صنعت 
مهمی در بین صنایع کشور قلمداد می شود؟

دلیــل پیشــرفت صنعــت پتروشــیمی توجه به 
ظرفیت های داخلی اســت؛ یعنی در ایــن بخش به 
ظرفیت های داخلی توجه شــده اســت. یکی دیگر 

از دالیل هم این بوده کــه ما منابع اولیــه را داریم و 
برنامه ریزهایی که برای به دســت آوردن منابع اولیه 
شده، در ســال های اخیر جواب داده است؛ یعنی در 
صنایع باالدستی گاز ســرمایه گذاری انجام شده و به 

نتیجه رسید.

 دیگر چه مسائلی در پیشرفت این صنعت 
نقش آفرین است؟

ببینیــد، به کارگیری بخش خصوصی در ســاخت 
صنایع و یا واگذاری بخش پتروشیمی که تا پیش از این 
دولتی بودند، در این زمینه تأثیرگذار بوده است. البته 

نمی گوییم که این واگذاری ها به صورت کاماًل درست 
انجام شده است، اما همین که بخش خصوصی به این 
مبحث ورود کرده، ارزش افزوده و سود خوبی دارد و از 
این سود هم می توان سرمایه گذاری کرد. این اقدامات 
تا حد خوبی انجام شده و پرداختن به بخش پتروشیمی 

مطمئناً اگر خصوصی سازی ها بهتر انجام می شد و نقش حاکمیت مناسبت تر در آن 
در نظر گرفته می شــد، به این معنا که سهمی برای حاکمیت در آن باقی می ماند و 
کامل واگذار نمی کردند، مدیریت بهتری در این زمینه انجام مي گرفت و مســائل 

بخش پتروشیمی به صورت راهبردی پیش مي رفت

برای کشور هم ارزآور بوده است.

 پس شــما معتقدید که واگذاری ها ایراد 
داشت؟

مطمئناً اگر خصوصی ســازی ها بهتر انجام می شد و 
نقش حاکمیت مناسبت تر در آن در نظر گرفته می شد، 
به این معنا که ســهمی بــرای حاکمیــت در آن باقی 
می ماند و کامل واگذار نمی کردند، مدیریت بهتری در 
این زمینه انجام مي گرفت و مسائل بخش پتروشیمی 

به صورت راهبردی پیش مي رفت.

 شما از نقش حاکمیت در این بخش صحبت 
کردید، در این زمینه بیشتر توضیح دهید.

بنده نقش حاکمیت را از این لحاظ مهم می دانم که 
این بخش می توانست صنایع پایین دستی را مجبور به 
کار کند. این بسیار مهم است که بخش خصوصی یک 
جا کنترل شود. بنابراین، صنایع پایین دستی هم مهم 
است؛ چراکه نباید فقط یک محصول ایجاد و صادر شده 
و نفع ببرند. حتماً باید بخشی از آن نفع در بخش صنایع 
پایین دستی سرمایه گذاری شود تا اشتغال ایجاد شود. 

این کار االن مغفول مانده است.

 یعنی باید به صنایع پایین دستی پتروشیمی 
بهای بیشتری داده شود؟

بســیاری از کارهــا را می تــوان در بخــش صنایع 
پایین دســتی، حتی از طریق ســرمایه گذاری داخلی 
انجام داد؛ یعنی اگر امنیت ســرمایه گذاری در کشور 
ایجاد شود، اشتغال در کشور ایجاد می شود. ما می توانیم 

در کوتاه مدت اشــتغال خوبی در صنایع پایین دستی 
 نفت و گاز ایجاد کنیم و خام فروشــی هم نکنیم. حق 
آن است که ما در بخش صنایع پایین دستی کار کنیم 
و گاز را به محصول نهایی تبدیل کنیم؛ یعنی فقط یک 
واسطه نباشد. برای مثال ما نباید چیزی را تولید کنیم 
و به فروش برســانیم، بهتر اســت زنجیره ای را در این 
زمینه دنبال کنیم تا در این بخش اشــتغال ایجاد کند. 
همچنین، بایــد صنایع داخلی را هم بــه کار بیندازند. 
نباید رویه به این صورت باشد که ما برای مثال چیزی 
را به ترکیه صادر کنیم و بعد محصول دیگری را از آنجا 

بیاوریم.

 پس منظور شما مدیریت منابع اولیه است؟
زمانی که منابع اولیه برای خودمان است، کافی است 
که مدیریت کنیم و اگر انسجام مدیریت در کشور وجود 
داشــته باشــد و مدیریت نفت در بخش تنظیم گری و 
تشویق به ســرمایه گذاری در آینده بهتر شود، مطمئناً 
می توانیم ایــن ارزش افزوده را در داخل کشــور ایجاد 

کنیم.
ما منابع الزم را داریم و باید دقت کنیم که در آینده 
برق، جای نفــت و گاز را حداقــل در حرکت می گیرد. 
سیستم حمل و نقل آینده با ماشین های برقی است. پس 
قاعدتاً بنزین و گازوئیل و گاز کمتر سوخته می شود و این 
منابع باید به سمت تولید سایر محصوالت برود. بنابراین 
باید خودمان را زودتر با این موضوع تطبیق دهیم و روی 
صنایع پایین دســتی، نفت، گاز و پتروشیمی کار کنیم 
که هم مشکل اشــتغال را حل می کند و  هم ارزآوری 

بیشتري خواهد داشت.

رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

وشیمی برای کشور ارزآوری دارد پتر
باید روی صنایع پایین دستي پتروشیمي متمرکز شد

گو
 و 

ت
گف

گو
 و 

ت
گف
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واردکردن ارز به سامانۀ نیما، بیش از تعهدات
مدیر برنامه ریزی و توسعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه 
این ارقام به خوبی نقش مهم صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه و 
اجرای تعهدات ارزی را نشان می دهد، تصریح کرد: »درخصوص پایش 
تعهدات ارزی شرکت های پتروشیمی، براساس توافق و دستورالعمل 
بانک مرکزی تحت عنوان سیاست های ارزی ساالنه، موضوع تنظیم 
و پایش تعهد ارز پتروشیمی ها برعهدۀ وزارت نفت قرار گرفته است و 
در این راستا برنامۀ تولید و صادرات، و از سوی دیگر نیازهای ارزی  به 
کاتالیست، مواد شیمیایی، قطعات، تجهیزات هر هولدینگ و شرکت 
مشخص شده اســت و مازاد بر نیاز به سامانۀ نیما  تحویل خواهد شد. 
خوشبختانه طی سال های اخیر همۀ شرکت ها با تعهد باال بیش از تعهدات 
خود ارز وارد سامانۀ نیما کرده اند.« وی با اشاره به نقش سامانۀ بهین یاب 
در مدیریت بازار بیان کرد: »یکی از موضوعاتی که باعث التهاب در بازار 
پتروشیمی کشور می شــود، انتظار افزایش قیمت ارز است که باعث 
باالرفتن میزان تقاضا برای خرید محصوالت پتروشیمی و افزایش قیمت 
در بازار می شود. وزارت صمت با تکمیل ســامانۀ بهین یاب می تواند 
گام مهمی در تفکیک تولیدکنندگان واقعی از برخی از ســودجویان 
فراهم کند.«  عباس زاده در ادامه بیــان کرد: »در برخی از محصوالت 
پرتقاضا مانند پت و پلی پروپیلن، سامانۀ بهین یاب می تواند نقش مهمی 
در توسعۀ کنترل التهابات بازار داشته باشد و از سوی دیگر، با تکمیل 
طرح های تولیدی، عالوه بر تأمین نیازهای بازار، سهم صادرات را نیز 

افزایش می دهد.«

پتروشیمی، مهم ترین بخش در کاهش خام فروشی
مدیر برنامه ریزی و توسعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره 
به طرح دریافت مالیات از مواد نیمه خام پتروشیمی بیان کرد: »یکی از 
اقدامات و روش های حاکمیتی در تمام دولت ها، سیاست گذاری مالی 
از طریق اعمال مالیات است. اگر هدف از وضع مالیات بر صادرات صنایع 
پتروشیمی جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و ترغیب 
به تولیدات با ارزش افزودۀ باال باشــد، سیاست و هدف درستی است، 
ولی باید دید این سیاســت ما را به آن هدف می رساند یا خیر. صنعت 
پتروشیمی مهم ترین بخش در کاهش خام فروشی صنعت نفت است، 
به طوری که سال گذشته ۴۰میلیون تن خوراک، معادل ۹۹۲هزار بشکه 
نفت خام در روز دریافت کرده و آن را به محصوالت باارزش تبدیل کرده 
است.« به گفتۀ وی، در زنجیرۀ گاز طبیعی، در گام های مختلفی در طول 
زنجیرۀ تولید محصوالت پتروشیمی می توان ارزش افزودۀ بیست برابری 
نسبت به قیمت گاز ایجاد کرد. به عبارت دیگر، در گام اول، محصوالت 
پایه مانند متانول، اتیلن و آمونیاک تولید می شود و این محصوالت پایه 
در فرایندهای بعدی تبدیل به محصوالت باارزش تر و نهایی خواهد شد. 
عباس زاده بیان کرد: »قانون دریافت مالیات از صادرات صنعت پتروشیمی 
به این شکل بود که صادرات پتروشــیمی معاف از مالیات بوده است و 
فروش به داخل شامل مالیات اســت. دریافت مالیات از زنجیرۀ تولید 
مانع حمایت از تولید است. به همین منظور، پیشنهاد شده جهت ترغیب 
سرمایه گذاران در توسعۀ زنجیره ارزش مالیات بر درآمد، فروش های بین 
مجتمعی حذف گردد. این پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی مجلس 
هم داده شده است و پیگیری خواهیم کرد تا در قالب برنامۀ هفتم توسعه 

ذکر شود.«

حذف مالیات از درآمد فروش، آثار مثبت دارد
مدیر برنامه ریزی و توسعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح 
کرد: »مجلس در بودجۀ ۱۴۰۰ برای مواد نیمه خام پتروشیمی مالیات 
وضع کرده، اما هنوز دستورالعمل آن کامل نشده است و باید پرسید این 
سیاست گذاری درنهایت به توسعۀ ارزش منجر خواهد شد یا خیر؟ به 
نظرم این طرح درنهایت به کسب درآمد دولت خواهد منجر شد؛ ولی 
نقش تنظیم گری آن برای توسعۀ زنجیره ارزش افزوده کم رنگ است. 
اما سیاست تشــویقی، یعنی حذف مالیات از درآمدهای فروش های 
بین مجتمعی، تأثیرات مثبتی می تواند داشته باشد.« وی افزود: »نیاز 
است این موضوع در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد و اعمال تعرفه و 

ضرایب با دقت سنجیده شود و هدف ابتدایی از حذف مالیات صادرات 
محصوالت پتروشیمی که جذب سرمایه برای توسعۀ صنعت پتروشیمی 
بوده اســت، مورد توجه قرار گیرد.« عباس زاده ادامه داد: »بازگشت 
مالیات بر صادرات ممکن است جذابیت سرمایه گذاری در این بخش 
را از بین ببرد. این در حالی است که این صنعت نیازمند سرمایه گذاری 
برای اجرای طرح خود است.«  وی افزود: »جهت بهینه کردن مصرف 
درآمدهای حاصل از این قانون بهتر اســت بخشی از درآمدهایی که 
از محل آن کســب می گردد در اختیار سازمان توسعه ای پتروشیمی 
)شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی( قرار گیرد تا در جهت توسعۀ 
طرح های جدید مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آنکه هزینه کرد این 
درآمد در بخش های جاری و تأمین کسری بودجه، مطابق سیاست های 
حمایت از تولید نیســت.« عباس زاده با اشاره به برنامۀ هفتم توسعۀ 
صنعت پتروشیمی عنوان کرد: »نقشۀ راه توسعۀ صنعت پتروشیمی 
در راستای برنامۀ هفتم تا سال ۱۴۰5 تدوین شده است و خوشبختانه 
تمام طرح های قابل بهره برداری در افق این برنامه مشــخص و پایش 
شده است.« وی با بیان اینکه طرح هفتم پتروشیمی از ماه های آینده 
آغاز خواهد شد، گفت: »در طرح این برنامه ۲۰ محصول جدید به منظور 
تکمیل زنجیره ارزش تدوین شده و به دنبال تولید محصوالتی مانند 

آکرلیک اسید و سوپرجاذب ها پیش خواهیم رفت.«

دستیابی به هدف گذاری در زمان مقرر
مدیربرنامه ریزی و توسعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح 
کرد: »برنامۀ ششم توسعه در ماه های پایانی خود است و خوشبختانه 
هدف گذاری برای تولید ۱۰۰میلیون تن محصوالت پتروشیمی محقق 
خواهد شد و می توان به جرئت گفت که جزو معدود صنایعی خواهیم 
بود که در زمان مقرر به هدف گذاری خود رسیدیم.« وی افزود: »برای 
تسریع در اجرای برنامۀ هفتم توسعۀ پتروشیمی و در هفته های آینده، 
این برنامه به هیئت مدیرۀ شرکت ملی پتروشیمی ارائه خواهد شد.« 
عباس زاده در پایان گفت: »جلســاتی متعدد به همراه پایش دقیق 
به منظور اجرای جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی در موعد مقرر 
صورت گرفت. خوشــبختانه سال گذشــته که به نوعی سال طالیی 
صنعت پتروشیمی محسوب می شود، توانستیم ۲5میلیون تن افزایش 
تولید داشته باشــیم که این رقم قابل توجه، در سایۀ همت مدیران 
پرتالش به سرانجام رسید و در سال جاری نیز چندین طرح در قالب 

برنامه ریزی های صورت گرفته افتتاح خواهد شد.«

مدیر برنامه ریزی و توسعۀ 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تأکید کرد:

کاهش 
سرمایه گذاری 
وشیمی  در پتر
با بازگشت 
مالیات بر 
صادرات

مدیر برنامه ریزی و توسعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
»بازگشت مالیات بر صادرات ممکن است جذابیت سرمایه گذاری 

در این بخش را از بین ببرد. این در حالی است که این صنعت نیازمند 
سرمایه گذاری برای اجرای طرح خود است.« حسن عباس زاده در 
گفت وگوی اختصاصي با نشریۀ توسعۀ پتروشیمی با اشاره به نقش 

صنعت پتروشیمی در تأمین ارز بیان کرد: »صنعت پتروشیمی 
نقش عمده ای در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد و به گفتۀ مدیران 
بانک مرکزی، پتروشیمی ها عمده ترین تأمین کنندۀ بازار ارز نیما 

بوده اند. با آغاز تنش های ارزی از اردیبهشت ۱۳۹۷ در کشور، 
صنعت پتروشیمی با تعهد به تأمین ارز مورد نیاز بازار در سال های 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با وجود تمام محدودیت ها توانست بیش از تعهدات 

خود نسبت به تأمین ارز اقدام کند.« مدیر برنامه ریزی و توسعۀ 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: »در سال ۱۳۹۹ صنعت 

پتروشیمی ۱۰میلیون تن کاال و مواد پتروشیمی به بازار داخل 
عرضه کرد که از این مقدار، 5.5میلیون تن از این محصوالت از 

طریق بورس کاال و انرژی عرضه شد که این مواد اولیه در زنجیرۀ 
تولید مانند رنگ و رزین، الستیک، نساجی، کاالهای پزشکی و 
خودرو و سایر بخش های صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار 
گرفت و مابقی آن به جهاد کشاورزی و بخشی هم به شرکت های 

صنعت نفت جهت استفاده در چرخۀ تولید نفت و گاز تحویل 
شده است.« وی افزود: »۱۰میلیون تن مواد اولیۀ پتروشیمی در 
بازار داخل به ارزش 5میلیارد دالر عرضه شده و ۲5میلیون تن 

محصوالت صادراتی به ارزش ۹میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ صادر 
شده است.« عباس زاده با اشاره به توسعۀ صنعت پتروشیمی در 

بخش صادرات عنوان کرد: »با توجه به بررسی های صورت گرفته، 
پیش بینی می شود برای سال ۱۴۰۰ میزان نیاز کشور به محصوالت 

پتروشیمی در حدود ۱۰میلیون تن بماند و صادرات محصوالت 
پتروشیمی به بیش از ۳۲میلیون تن برسد که باعث افزایش درآمد 

ارزی کشور خواهد شد.«
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آخرین اخبار و اطالعات حوزه پرتوشیمی را در سایت www.apic.co دنبال کنید

وشیمی با تعامل دولت و  بخش خصوصی توسعه پتر
روح اهلل قیطاسي 

صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی مادر و مولد، یکی از پیشرانه  های اصلی 
اقتصاد در کشور است. توسعه و تنوع بخشی به محصوالت پتروشیمی می تواند 
عالوه بر تأمین مواد اولیۀ مــورد نیاز تولیدکنندگان، نقش بســیار مهمی در 

افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور ایفا کند.
صنعت پتروشــیمی را به دلیل نوع فعالیت و ماهیت آن در تغییر مواد اولیه 
مانند نفت و مشــتقات آن، از یک محصول ارزان قیمت به محصولی با ارزش 

افزودۀ باال، می توان کیمیاگری در اقتصاد دانست.
اُفت قیمــت نفت در بازار پس از شــروع بیمــاری کرونا و از ســوی دیگر 
تحریم های بین المللی که معموالً در گام نخست صنعت نفت را نشانه می گیرند، 
بار دیگر اهمیت این صنعت را به عنوان یک صنعت مقاوم در مقابل تحریم، اثبات 
کرد. با پیشــرفت تکنولوژی و افزایش تطبیق پذیری محیط زیست با صنعت، 
دیگر خام فروشی به بهانۀ حمایت از محیط زیست و کاهش تأثیرات منفی آن، 
توجیه مناسبی نیست. خام فروشــی یکی از راحت ترین شکل های استفاده از 
سرمایه های یک ملت است. مدیرانی که فاقد دیدگاه بلندمدت در توسعۀ صنعت 
انرژی کشور هستند، به دلیل زود بازه بودن خام فروشی، معموالً توجه ویژه ای به 
آن دارند و توسعۀ این صنعت را فقط در زمانی که جریان خام فروشی با اختالل 

مواجه شود، در دستور کار قرار خواهند داد.

با پیشــرفت روزافزون تکنولوژی در توسعۀ صنایع پایین دستی، بسیاری از 
کشورها در بخش پتروشیمی، نفت و فوالد محصوالتی با ارزش افزودۀ بیشتر 
می کنند. در بسیاری از این کشــورهای پیشرفته، صنعت پتروشیمی عالوه بر 
حفظ استانداردهای زیست محیطي، با برعهده گرفتن وظایف اجتماعی، به نوعی 
طالیه دار حمایت از محیط زیســت شده اند و پاسخ مناســبی به نگرانی های 
فعاالن حوزۀ محیط زیســت داده اند. این الگوی توسعه در کشور ما نیز قابلیت 
اجرایی دارد؛ یعنی می توان عالوه بر توسعۀ صنعت پتروشیمی، از طریق رعایت 
استانداردهای زیست محیطی تعامل مناسبی میان فعاالن حوزۀ محیط زیست 
و صنعت به وجود آورد، تا با استفاده از پتانســیل های موجود، بازی برد برد را 
برای هر طرف به همراه داشــته باشــد. افزایش درآمد واحدهای پتروشیمی، 
می تواند بخشی از مسئولیت های اجتماعی دولت را بر این بخش محول کند؛ 
امری که در زمان کرونا شاهد آن بودیم. به طوری که این واحدهای صنعتی با 
تولید ماسک و مواد ضدعفونی و توزیع آن به صورت رایگان در برخی از مناطق، 
نقش مهمی در کاهش شیوع بیماری کرونا داشتند. این تعامل دو جانبه باید 
با ایجاد ارتباطی تنگاتنگ میان دولت و بخش خصوصی شکل گیرد تا ضمن 
افزایش سرمایه گذاری در این بخش، درآمد های ارزی دولت را نیز افزایش دهد.
تفویض برخی از مسئولیت های اجتماعی به واحدهای پتروشیمی از سویی 
می تواند دولت را در ارائۀ خدمات رفاهی به مردم کمک کند و از ســوی دیگر 

میزان رضایت مردم از دستگاه های اجرایی را نیز افزایش دهد.
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