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و  وشیمی در گر تحقق جهش سوم توسعه پتر
توجه دولت به الزامات اساسی آن  اســـت

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: 

فراز و نشیب های بخش خصوصی در ایران؛ از نقش مکمل تا رؤیای مرکزیت

وشیمی بخش خصوصی، ُپل کامیابی صنعت پتر



وشیمی وتی ملی به نام پتر ثر
   محمد حسین عسگری

داشتن منابع طبیعی و نیروهای متخصص، دو عنصر مهم در افزایش قدرت یک کشور به شمار می روند 
و علی رغم حمالت غیرواقع بینانۀ برخی از افراد به صنعت نفت و تعبیر نفرین نفتی از این موهبت الهی، 
کشور ایران با ترکیب منابع غنی نفت و گاز و استفاده از نیروهای متخصص در صنعت پتروشیمی، شرایط 
مناسبی را برای توسعه و گذر از یک کشور در حال توسعه به کشوری توسعه یافته دارد.  نحوۀ استفاده 
از این ثروت ملی تفاوت میان کشورها را رقم می زند؛ جایی که کشور نیجریه با وجود قرار گرفتن در بین 
ده کشور تولید کنندۀ نفت جهان از درآمد سرانۀ کمتری برخوردار است، اما کشور نروژ تقریباً با میزان 
تولیدی کمتر نسبت به این کشور آفریقایی، سطح رفاه باالیی را برای شهروندان خود فراهم کرده است. 
درواقع، ذخایر هیدروکربوری ایران یک امتیاز و یک موهبت از سوی خداوند به منظور افزایش توان 
اقتصادی و باالرفتن سرانۀ کشور است، که تأثیرات مثبت آن را می توان در تنوع درآمد های ایران 
در صنعت نفت و پتروشیمی به راحتی مشاهده کرد. از سال ۹۷ و با شروع  دور جدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران، کشور با مشکالت فراوانی برای فروش نفت خود مواجه شد؛ اما صنعت پتروشیمی 
به عنوان یک صنعت ضربه گیر توانست با فروش محصوالت متنوع خود، عماًل سد تحریم ها را 
بشکند و به گفتۀ مدیران بانک مرکزی، در رتبۀ نخست تأمین ارز کشور قرار گیرد و با بازگرداندن 
منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور توانست مانع از فشار بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شود. 
این در حالی است که در هشت سال اخیر برخی از مدیران نفتی با رویکردهای خود درخصوص 
متخصص  نیروهای  اما  کردند،  ایجاد  پتروشیمی  برای صنعت  را  فراوانی  موانع  خام فروشی 
پتروشیمی  صنعت  دوم  و  اول  جهش های  توانستند  موانع  این  پشت سر گذاشتن  با  داخلی 
کنند.  آماده  پتروشیمی  سوم  جهش  برای  نیز  را  زیرساخت هایی  حتی  و  بزنند  رقم  را 
باید اذعان کرد صنعت پتروشیمی در بزنگاه تاریخی کشور، بار دیگر ارزش های خود را ثابت 
کرد و در صورت حمایت دولت از این صنعت، می توان به طور کامل کشور را از فروش نفت خام 
بی نیاز کرد و با فروش محصوالت با ارزش افزودۀ باالتر، اهرم تحریمی آمریکا را بی اثر کرد.
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کارشناس حوزۀ پتروشیمی گفت: »بنا بر تجربۀ گذشته، اگر 
گشايشی در رابطه با غرب حاصل شــود قطعاً پايدار نخواهد بود 
و مسئوالن کشور بايد برای توسعۀ صنعت پتروشیمی و اقتصاد، 
نقشــۀ راهی بدون اتکا به کشــورهای غربی و آمريکايی تدوين 

کنند.«
غالمحســین نجابت در گفت وگو با خبرنگار مجلۀ توســعۀ 
پتروشیمی با اشاره به کمبود گاز برای توسعۀ پتروشیمی بیان کرد: 
»در حال حاضر به گفتۀ جواد اوجی، وزير نفت، میزان کمبود گاز 
در شبکه به ۲۰۰میلیون متر مکعب رسیده است و میزان تأمین 
خوراک برای واحدهای پتروشیمی هنوز مشخص نشده است و 

مبلغ ضرر اين صنعت بستگی به قطعی گاز دارد.« 
اين کارشناس حوزۀ پتروشیمی با اشاره به نیاز کشور به مديريت 
مصرف گاز تصريح کرد: »سازمان بهینه سازی مصرف انرژي بايد 
در جهت استانداردسازی مصرف انرژی وارد عمل شود. هدررفت 
و مصرف بی رويه در وســايل و تجهیزات گازسوز اعم از خانگی و 
صنعتی به گونه ای است که اگر اصالح شود نه تنها کمبود گاز در 
زمستان نخواهیم داشت، حتی صادرات هم پايدار خواهد ماند.« 

وی تأثیرات توافق با غرب در توسعۀ کشور را کوتاه مدت عنوان 
کرد و گفت: »بنا به تجربۀ گذشته، اگر گشايشی در رابطه با غرب 
حاصل شود قطعاً پايدار نخواهد بود و مسئوالن کشور بايد برای 
توسعۀ صنعت پتروشــیمی و اقتصاد، نقشــۀ راهی بدون اتکا به 
کشــورهای غربی و آمريکايی تدوين کنند و منتظرماندن برای 

کاهش و يا رفع تحريم، اشتباهی تاريخی و استراتژيك است.« 
اين کارشناس حوزۀ پتروشیمی بیان کرد: »پیش بینی هايی 
برای تأمین منابع مالی به منظور جهش دوم و ســوم الزم انجام 
شده است و می توان گفت با احتساب برداشته شدن تحريم ها، اگر 
میزان توسعه کمتر از اين مقدار نباشد، قطع به يقین بیشتر از اين 
مقدار نیست؛ لذا کاهش و يا رفع تحريم نمي تواند توسعۀ بیشتری 

حاصل کند.« 
نجابت با اشاره به درآمد صنعت پتروشیمی بیان کرد: »درآمد 
صنعت پتروشیمی حدود ۲۰میلیارد دالر است. به گفتۀ مسئوالن، 
در ســال ١٤۰٤ با افزايش ظرفیت تولید بــه ١٣۰میلیون  تن، 
درآمدهای اين صنعت به ٣۷میلیارد دالر خواهد رسید و اقداماتی 

در اين خصوص صورت گرفته است.«

یم ها نباشد وشیمی منتظر رفع تحر دولت برای حمایت از پتر

شرکت پتروشیمي پرديس باثبت رکوردهاي پي در پي و بي نظیر 
در حوزه تولید فروش و صادرات محصول، به عنوان برترين شرکت 
در بین تمام شرکت هاي زير مجموعه هلدينگ سرمايه گذاري غدير 

معرفي شد. 
به گزارش پايــگاه اطالع رســاني انجمن صنفــي كارفرمايي صنعت 
پتروشيمي، همايش تجليل از شركت هاي برتر گروه سرمايه گذاري غدير 
با حضور امير فرشاد نجفي پور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي 
مسلح و مديران عامل هلدينگ ها و شركت هاي زيرمجموعه غدير برگزار 

شد. 
شركت پتروشــيمي پرديس با ثبت ركوردهاي پي در پي و بي نظير در 
حوزه توليد، فروش و صادرات محصول، به عنوان برترين شركت در بين 
كليه شــركت هاي زيرمجموعه هلدينگ ســرمايه گذاري غدير در سال 
1399 معرفي شد و با اعطاي »نشان شــركت برتر« از تالش هاي دكتر 
غالمرضا جمشــيدي در مديريت موفق و اثرگذار اين شركت قدرداني به 

عمل آمد. 
همچنين در اين همايش هلدينگ نفت و گاز پارسيان به عنوان هلدينگ 
برتر شركت سرمايه گذاري غدير در سال 1399 معرفي و از تالش هاي دكتر 

وحيد محمودي مديرعامل اين شركت تقدير و تشكر شد. 
مديرعامل گروه سرمايه گذاري غدير در اين همايش با تقدير از مجاهدت 
و كوشش پرسنل، مديران و متخصصان پتروشيمي پرديس در اجرا و به ثمر 
رساندن فعاليت هاي اين شركت اظهار داشت: با مديريت جهادي و تالش 
همه كاركنان، شركت پتروشيمي پرديس موفق به كسب عنوان شركت برتر 

سال 1399 در رتبه بندي غدير شده است. 
دكتر سيد اميرعباس حسيني افزود: اميدوارم با توكل به خداوند متعال و 
همت مضاعف و جهادي، گام هاي استوارتري براي اعتالي صنعت كشور و 

سربلندي ايران عزيز برداريد. 
مديرعامل شــركت پتروشيمي پرديس نيز در حاشــيه اين همايش در 
گفت وگو با خبرنگاران بيان داشــت: پتروشيمي پرديس در يكسال گذشته 

۵. 3۸1. ۵91 تن محصول اوره و آمونياك توليد كرده است كه 111. %91 
نسبت به برنامه، 1۰۲. %۲1 نسبت به ظرفيت اسمي و 11۸. %۴۸ نسبت به 

سال مالي 99 افزايش داشته است. 
دكتر غالمرضا جمشيدي ادامه داد: اين دستاورد نقطه عطفي در تاريخ 
فعاليت 1۴ ساله پتروشيمي پرديس اســت و بي ترديد مي توان اين سال را 
كه با ثبت ركوردهاي بي نظير و پي در پي در حوزه توليد، فروش و صادرات 

محصول همراه بود، سال طاليي پتروشيمي پرديس دانست. 
وي با تقدير از تالش هاي شــبانه روزي كاركنان و نيروهاي متخصص 
پتروشيمي پرديس اذعان كرد: موفقيت پتروشيمي پرديس در كسب عنوان 
شــركت برتر ســال 1399 در رتبه بندي غدير حاصل برنامه ريزي، آينده 
نگري و تالش شبانه روزي و خستگي ناپذير سرمايه انساني متعهد، دلسوز و 
متخصص پتروشيمي پرديس و همچنين كنترل حوادث فرآيندي و كاهش 
قابل توجه ميزان توقف در توليد اســت. اين موفقيت را به همه جهادگران 

عرصه توليد در پتروشيمي پرديس تبريك عرض مي كنم. 
شركت سرمايه گذاري غدير از شركت هاي زيرمجموعه سازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مسلح و بزرگ ترين شركت سرمايه گذاري چند رشته اي 
است كه در قالب ۸ هلدينگ در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، برق و انرژي، 
صنايع معدني، حمل ونقل، سيمان، ســاختمان، تجاري و مالي و همچنين 

فناوري اطالعات و ارتباطات فعاليت مي كند. 
در زيرمجموعه اين هلدينگ شركت هاي بزرگي چون پتروشيمي شيراز، 
پتروشيمي كرمانشاه، پااليش نفت تبريز، پااليش نفت شيراز، پتروشيمي 
پارس، پتروشيمي زاگرس، پتروشيمي خراسان، پااليشگاه نفت بندرعباس، 
پتروشــيمي تبريز، پايانه هاي و مخازن پتروشيمي، دماوند انرژي عسلويه، 
موتوژن، فوالد آلياژي ايران، ســيمان ســپاهان، ســيمان شرق، سيمان 
كردستان، سيمان دشتستان و بيش از ۲۰ شــركت در حوزه مالي و بيمه، 
ساختمان، برق و انرژي، حمل ونقل و ICT حضور دارند كه ارزش موفقيت 
پتروشيمي پرديس در كسب عنوان شركت اول هلدينگ غدير را دوچندان 

مي كند. 

وشیمی پردیس کسب نشان برتر پتر
 در رتبه بندی هلدینگ غدیر 
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و  وشیمی در گر تحقق جهش سوم توسعه پتر
توجه دولت به الزامات اساسی آن  اســـت

به گفتۀ فربرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، این صنعت در دولت های مختلف، 
سرعت رشد متفاوتی را تجربه کرده و بهترین سرعت را زمانی داشته است که دولت حمایت های همه جانبۀ خود 
را از این صنعت انجام می داد. اکنون پتروشیمی با چالش هایی مواجه است که راهکار های آن ها وجود دارد و هنر 
دولت جدید در این است که آن ها را اجرایی کند. صنعت پتروشیمی این روز ها به عنوان صنعتی شناخته می شود که حتی در شرایط 
تحریم های سخت اقتصادی، محصوالتش فروش دارد و بخش عمدۀ تأمین ارز کشور را به عهده گرفته است. دولت های مختلف، 
رویکرد های متفاوتی نسبت به این صنعت داشته اند که سبب شده سرعت رشــد آن گاهی تند و گاهی کند شود. البته رویکرد 
دولت ها تنها عامل تغییرات این صنعت نبوده، اما می توان گفت که نقش پررنگی داشته است. حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور طی سال های اخیر، به منظور بررسی و تشریح وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی، گفت و گویی 
را با مهندس فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم. کریمایی در این گفت و گو از اهمیت 
استفاده از فضای رسانه ای برای کمک به توسعۀ صنعت پتروشیمی سخن گفت و با اشاره به تاریخچۀ این صنعت در ایران، چالش ها 

و راهکار های آن را برشمرد. در ادامه، این گفت و گو را می خوانید.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: 

مزیت هایی که در 
صنعت پتروشیمی 
داریم، انکارناپذیر 
و  بی نظیر است. از 
جملۀ این مزیت ها 
می توان به سواحل 
طوالنی کشور در 

خلیج فارس و 
دریای عمان که 

دسترسی آسان به 
بازارهای جهانی را 

میسر می کند، 
برخورداری از 

ذخائر بزرگ گازی 
و مایعات نفتی، 
وجود ۵۵ سال 
تجارب نیروی 

انسانی در حوزۀ 
پتروشیمی، 

پتانسیل بزرگ بازار 
داخلی، دسترسی 
به دروازه های اروپا 

از طریق ترکیه، 
نزدیکی به 

بازار های منطقه ای 
و پرپتانسیل مانند 
افغانستان و عراق، 

و همچنین 
دسترسی به 

بازار های آسیای 
میانه اشاره کرد

 با توجــه به ارزآوربــودن محصوالت 
صنعت پتروشیمی، روند توسعۀ آن در چه 
وضعیتی قرار دارد؟ همچنین، در کشور ما 
چه ظرفیت هایی وجود دارد که می توان از 
آن ها برای سرعت بخشی به توسعۀ این 

صنعت استفاده کرد؟
به علت نیاز هــا و همچنین ظرفیت های 
اقتصادی ای که در کشــور وجود داشــت، 
طبیعــی بود که ايــن صنعت بايد شــکل 
می گرفت. درخصوص مباحث توسعه ای اين 
صنعت، به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین 
سیاســت های دولت های مختلف، میزان 
اولويت دادن به توسعۀ صنعت پتروشیمی 
متفاوت بوده است؛ يعنی يك بخش از اين 
تفاوت در روند رشــد صنعت پتروشــیمی 
در دولت هــای مختلف به علــت اتفاقات 
ناخواســته بوده و بخش ديگر به علت نگاه 
دولت ها و محدوديت های موجود بوده است. 
سابقۀ صنعت پتروشــیمی به بیش از ۵۵ 
سال می رسد، اما با اطمینان می توان گفت 
که توسعۀ اصلی اين صنعت از دهۀ هشتاد 
و تقريباً هم زمان با کشف و توسعۀ میادين 

پارس جنوبی محقق شد.
مزيت هايی که در صنعت پتروشــیمی 
داريم، انکارناپذير و  بی نظیر است. از جملۀ 
اين مزيت ها می توان به ســواحل طوالنی 
کشــور در خلیج فارس و دريای عمان که 
دسترسی آسان به بازارهای جهانی را میسر 
می کند، برخورداری از ذخائر بزرگ گازی 
و مايعــات نفتی، وجود ۵۵ ســال تجارب 
نیروی انسانی در حوزۀ پتروشیمی، پتانسیل 

بزرگ بازار داخلی، دسترسی به دروازه های 
اروپا از طريق ترکیــه، نزديکی به بازار های 
منطقه ای و پرپتانســیل مانند افغانستان و 
عراق، و همچنین دسترســی به بازار های 
آسیای میانه اشــاره کرد. البته، اين بازار ها 
در ســال های اخیر به داليــل مختلفی که 
عمده ترين آن محدوديت هــای تحريمی 
در روابط تجاری با دنیاســت، مورد توجه 
واقع نشــده اند، اما به هر حال اين پتانسیل 

وجود دارد.

تعامل با دنیا ســرعت رشد را افزایش 
می دهد. نیاز به انتقــال دانش فنی و ورود 

سرمایه داریم.
وجود تمــام اين ظرفیت هــا به صورت 
يکجا در يك اقتصاد يا کشور، مزيت بسیار 
بزرگی است که خوشبختانه کشور ما از اين 
موهبت بزرگ برخوردار گرديده و در صورت 
وجود يك برنامه ريزی دقیق و فراهم کردن 
زيرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، 
می تواند منافع اقتصــادی قابل توجهی را 
برای کشــور رقم زده و اقتصــاد ملی را از 

وابستگی به درآمدهای نفتی برهاند.
دقیقاً به همین داليل اســت که صنعت 
پتروشــیمی از اهمیت ويژه ای در توسعۀ 
اقتصــادی ايران برخــوردار اســت و اين 
ظرفیت ها و مزيت ها در دهۀ هشــتاد مورد 
توجه ويژه قرار گرفت و رشد و توسعۀ قابل 

مالحظه ای را هم تجربه کرد. 
بدون شــك، ســرمايه گذاری و توسعۀ 
محقق شده در صنعت پتروشیمی در حال 

حاضر به هیچ وجه متناسب با پتانسیل های 
موجود نیســت. به عبارت ديگر، همۀ اين 
ظرفیت ها به صورت پتانسیل و بالقوه وجود 
دارند و قطعاً تاکنــون تنها بخش کوچکی 
از آن به فعل تبديل شده اســت و توانايی 
دولت ها و حاکمیت هــا در اين خواهد بود 
که در حداقل زمان ممکن اين ظرفیت های 

بالقوه را به فعلیت درآورند.
 بايد توجه شود که همیشه فرصت نیست 
تا بتوانیم به درستی از پتانسیل ها استفاده 
کنیم؛ زيرا دنیا و کشــورهای ديگر متوقف 
نمی مانند تا ما به آن ها برسیم. بايد تغییرات 
خود را با تغییرات دنیا مقايسه کنیم. توسعۀ 
امروز، با دورۀ رنسانس قابل مقايسه نیست 
که قرن ها فرصت داشته باشیم تا توسعه را از 
مسیر آزمون و خطا و دستیابی به همۀ لوازم 
آن تجربه کنیم. از طرف ديگر، بســیاری از 
لوازمات توسعه و دانش مورد نیاز توسعه در 
دنیا وجود دارد و مسیر کشورهای در حال 
توسعه برای رشد، اســتفاده از اين لوازمات 
در تعامل و ارتباط با کشورهای ديگر قابل 
ترسیم خواهد بود. به هر حال، اکنون توسعه 
در دنیا شکل گرفته و پله های پرشی ايجاد  
شده که کشــور های در حال توسعه بايد از 
اين پله ها و سکو های پرش استفاده کنند تا 
به توسعه برسند. بر اين اساس، من معتقدم 
شتاب در توســعه، ضرورت اساسی اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه است. اين شتاب 
به شرطی برای کشور های در حال توسعه 
حاصل می شــود که در روابط اقتصادی با 
کشور های توســعه يافته بتوانند از لوازمات 
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آن بهره مند گردند. برای مثال، در حوزۀ نفت 
و پتروشیمی، دستیابی به دانش فنی و ورود 
سرمايه، پله های توسعه هســتند که بايد از 
کشــورهای صاحب تکنولوژی به کشور وارد 
شوند و در اين صورت اســت که می توانیم از 
پتانسیل هايی که در دوره های گذشته ايجاد 

شده، برای توسعه استفاده کنیم.

 به نظر شــما حذف ناگهانی حمایت های 
دولتی، روند رشد صنعت پتروشیمی را کند 

کرد ؟
ظرفیت تولید ســاالنۀ صنعت پتروشیمی 
به عنوان يك شاخص توســعه در نظر گرفته 
می شود. اين ظرفیت در سال ۸٤، ۲۰میلیون 
تن بود که به ٤٣میلیون تن در سال ۸۸ رسید؛ 
بنابراين در مدت چهار ســال بــه بیش از دو 
برابر افزايش يافت. علت اين رشــد شتابنده 
و باالی توســعه اين بود که هم زمان با وجود 
ظرفیت های اشاره شــده، امکان استفاده از 
دانش فنی روز دنیا وجود داشت و خبری هم 
از تحريم های فعلی نبود و امکان اســتفاده از 
تأمین مالی خارجی و فاينانس نیز فراهم بود. 
بین ســال های ۷۹ تا ۹۰، يعنــی تقريباً 

طی ١۲ ســال، ٣۲میلیــارد دالر در صنعت 
پتروشیمی سرمايه گذاری شد که ۵٤درصد 
آن در قالب فاينانس بود که در سال های ۸٣ 
تا ۸۸، حجم اين فاينانس بســیار بیشتر بود. 
در ســال های ۸٤ و ۸۵ نیز، کشور ما توسط 
مؤسســات اعتباری مالی دنیــا رتبه بندی 
می شــد؛ يعنی قابل ارزيابی بــود. در دنیای 
امروز ســرمايه به صورت کورکورانه در میان 
کشــورها حرکت نمی کند؛ به همین دلیل، 
کشور ها را رتبه بندی می کنند و فاينانس ها 
و ورود و خروج ســرمايه ها هم براساس اين 
رتبه بندی صورت می گیرد. هرچند در اوايل 
دهۀ هشــتاد از رتبۀ خیلی خوبی برخوردار 
نبوديم، لیکن به هر ترتیب توسط مؤسسات 
مالی اعتباری دنیا رتبه بندی می شديم و اين، 
بستر ورود سرمايه با شرايط رتبۀ کسب شده 
بود. متأسفانه اقتصاد ايران از نیمۀ دوم دهۀ 
هشتاد تاکنون، ديگر توسط مؤسسات مذکور 
مورد ارزيابی قرار نمی گیرد و اين موضوع يکی 
از مهم ترين مشــکالت زيرساختی و اساسی 

ورود سرمايه به کشور است.
از طرف ديگر، چون مالکیت شــرکت های 
پتروشــیمی در اختیار دولت بود، دولت نیز 

حمايت های شــديد خود را اعمال می کرد؛ 
يعنی صنعت پتروشــیمی در دهۀ هشــتاد 
در مالکیت دولت و توســط دالر های نفتی 
و تضامین ايجاد شده توســط آن رشد کرد. 
در آن زمان خبــری از تحريم های داخلی، 
حداقل درمورد صنعت پتروشیمی نبود؛ چون 
همه چیز متعلق به دولت بود. به همین دلیل، 
بیشترين حمايت ها از اين صنعت نیز از سوی 
دولت صورت می گرفت که نرخ های ترجیحی 
خوراک نیز از آن جمله بود. متأسفانه از اواخر 
دهۀ هشــتاد و با ورود بخــش خصوصی به 
اين صنعت و کاهــش مالکیت دولت در اين 
حوزه، هم زمان با شــدت گرفتن تحريم ها و 
محدوديت هــای بین المللــی، حمايت های 
دولتی نیز به شــدت متوقــف گرديد؛ يعنی 
عالوه بر کاهش ورود ســرمايه های خارجی، 
تقريباً ديگر مالکیتی در اختیار دولت وجود 
نداشت و دولت درآمد خود را در قالب فروش 
محصوالت پتروشیمی )مثل قبل( نمی ديد، 
بلکه درآمــد دولت از اين صنعــت، از محل 
فروش خوراک به مجتمع های پتروشــیمی 
شــکل می گرفت. با مشــکالتی هم که در 
بودجۀ کشور وجود داشت، دولت ناچار شد 

که حمايت های تشــويقی خود را نیز به طور 
ناگهانی از اين صنعت حذف کند و در چنین 
شرايطی کاماًل طبیعی بود که روند توسعۀ اين 

صنعت کند شود.

 پتروشــیمی به جــز ارزآوری چه کمک 
دیگری به کشور کرد؟ 

به طور مشــخص روند خام فروشی را ُکند 
کرديــم و اثر تحريم را کاهــش داديم. اوايل 
دولت يازدهم بحثــی تئوريکال در اين حوزه 
مطرح شد مبنی بر اينکه اگر گاز طبیعی صادر 
شود بیشتر سود خواهد داشــت، يا اينکه در 
صنايع پتروشیمی مصرف شود؟ اين مسئله 
باعث شــد که قیمت های گاز طبیعی برای 
صنايع پتروشــیمی اصالح و بــا قیمت های 
بین المللی و حتی بیشتر تطابق داده شد. البته 
تمام خوراک صنايع پتروشیمی گاز طبیعی 
نبود، بلکه عمدتاً اتان و خوراک مايع بود و گاز 
طبیعی نیز سهم کمی داشت. گاز اتان هم که 
اصاًل قابلیت صادرات نداشــت. به طور کلی، 
فضا به اين سمت حرکت می کرد که به صنعت 

پتروشیمی نیاز داريم يا خیر.
 آیا نامناسب بودن فضای کسب و کار، انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد ؟در صورت وجود نداشــتن پتروشــیمی، 

با این رخدادها، اگر ظرفیت ها و مزیت های نسبی اقتصادی مرتبط با پتروشیمی 
در کشور وجود نداشت، صنعت پتروشــیمی تقریبًا نابود می شد.  برای مثال، 
اگر این اتفاقات برای صنعتی مانند خــودرو که مزیت خاصی ندارد رخ می داد، 
نابودی آن حتمی بود.  صنعت پتروشیمی از سال 84، ظرف پنج سال به ظرفیت 
48میلیون تن رسید؛ اما در پنج سال بعدی، از 48میلیون تن به 54میلیون تن 
رسید؛ یعنی، فقط 6میلیون تن افزایش داشت. در سال ۹2 نیز فقط به 56میلیون 
تن رسید، که افت شدید رشد صنعت پتروشــیمی، از این ارقام کاماًل مشخص 
است. با شرایط سخت داخلی و بین المللی که برای کشور حادث گردید، فضای 
کسب و کار نیز به شــدت نامناسب شد و این شــرایط باعث شد تا انگیزه های 

سرمایه گذاری داخلی نیز به شدت کاهش یابد.

بین سال های ۷۹ تا 
۹۰، یعنی تقریباً طی 
۱۲ سال، ۳۲میلیارد 

دالر در صنعت 
پتروشیمی 

سرمایه گذاری شد 
که ۵۴درصد آن در 
قالب فاینانس بود

صنعت پتروشیمی 
به غیر از ارز آوری به 

به طور مشخص 
روند خام فروشی را 
ُکند و اثر تحریم را 

کاهش داد

خوارک مصرف شــده در اين صنعت توسط 
دولت به ســمت صادرات می رفــت؛ البته به 
شــرط آنکه فضای صادرات بــرای آن مهیا 
می شــد که البته اين بســتر وجود نداشت. 
بنابراين، يکی از مزيت های پتروشــیمی اين 
بود که اگر صــادرات خــوراک اين صنعت 
تحريم می شــد، می توانستیم محصوالت آن 
را صادر کنیــم. صرف نظر از بحــث تحريم، 
اگر دولت می توانســت تمام خوراکی را که 
به صنايع پتروشــیمی می داد صــادر کند، 
فقــط براســاس قیمت های بین المللــی از 
صادرات مواد خام، درآمد کســب می کرد و 
خام فروشی وحشــتناکی اتفاق می افتاد؛ اما 
وقتی پتروشیمی وجود دارد، شرايط به نوع 
ديگری است. اين صنعت در سال گذشته که 
بدترين سال از نظر قیمتی و بازار های جهانی 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا بود، ۹میلیارد 

دالر صادرات داشته است.

از طرف ديگر، شــرکت های پتروشیمی 
خــوراک دريافتی از دولــت را با قیمت های 
بین المللی محاســبه کرده اند؛ يعنی خوراک 
مايع را براساس قانون، معادل ۹۵درصد قیمت 
بین المللی، خوراک گازی )به جز گاز طبیعی( 
را گران تر از قیمــت بین المللی و گاز طبیعی 
را نیز طبق قیمت های بین المللی خريداری 
کرده اند که اســناد و مدارک آن ها به صورت 
کامل وجــود دارد. بنابراين، همــان میزان 
درآمدی را که دولت می خواست از صادرات 
خوراک صنايع پتروشیمی، آن هم به صورت 
خام به دست آورد، خود اين صنايع به میزان 
بیشتری برای آن ايجاد کردند و درآمد دولت 
محقق شد. ضمن اينکه اين درآمد، به راحتی 
و بدون مشکالت تراکنش بانکی بین المللی 
محقق، و عالوه بر آن ۹میلیــارد دالر نیز به 
GDP ، يعنی تولید ناخالص ملی افزوده شد.

همچنیــن، حدود ٤.۵میلیــارد دالر نیاز 
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توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی10

 با توجه به شرایط ویژۀ کشور از نظر اقتصادی، آیا برنامۀ جهش 
سوم صنعت پتروشیمی محقق خواهد شد؟

ابتدا باید تاکید کنم که جهش سوم صنعت پتروشیمی، 
بسترســازی ویژه ای نیاز دارد. ســال گذشته ظرفیت 
84میلیون تنی در صنعت پتروشیمی داشتیم که امسال 
به 100میلیون تن خواهد رسید و درواقع، جهش دوم این 
صنعت به طور کامل محقق می شود. برنامه ای وجود دارد که 
این ظرفیت در سال 1404 به 130میلیون تن در سال برسد. 
این مســئله جای بحث دارد؛ زیرا برای تکمیل طرح های 
جهش دوم تا پایان سال، حدود 2میلیارد دالر و برای تکمیل 
طرح های جهش ســوم تا پایان 1404 نیز 1۹میلیارد دالر 
سرمایه نیاز داریم. تأمین شدن 1۹میلیارد دالر طی چهار 

سال آینده، به بستر های خاصی نیاز دارد.
در بهترین شرایط که تحریم ها نبود و حمایت های دولتی 
صورت می گرفت، ظرف دوازده سال، 32میلیارد دالر در 
این صنعت سرمایه گذاری شده، که 54درصد از آن، یعنی 
حدود 16 تا 1۷ میلیارد دالر از این سرمایه گذاری، توسط 
فاینانس های خارجی تأمین شده اســت. بنابراین، باید 
آسیب شناسی جدی در این زمینه انجام شود و محقق شدن 

یا نشدن این 1۹میلیارد دالر، جای بحث زیادی دارد.
بهبود فضــای کســب و کار داخلی، جلــب اعتماد 
سرمایه گذاران داخلی و تغییر شرایط تعامالت بین المللی 
برای جذب سرمایه گذار خارجی، ازجمله اقداماتی است 
که برای نزدیک شدن به رقم 1۹میلیارد دالر به آن ها نیاز 
داریم. البته که اجرای جهش سوم، صنایع متعددی در داخل 
کشور را فعال خواهد کرد، اما برای محقق شدن آن، صنعت 
پتروشیمی به اقدامات متعددی از نظر تکنیکی، دانش فنی 

و سرمایه ای نیاز دارد.

گفته می شود با وجود اینکه شرکت های پتروشیمی مدعی کمک 
به بازار داخلی توسط تأمین مواد اولیه هستند، اما صادرات به دلیل 

سودآوری بیشتر برای آن ها اولویت دارد. نظر شما چیست؟
در شرایط تحریمی، برای شرکت های پتروشیمی توزیع 
محصوالتشان در داخل کشور به صرفه تر از صادرات است؛ 
زیرا صادرات در این شرایط خیلی پیچیده و زمان بر است. 
ریسک صادرات در وضعیت تحریمی باالست؛ ضمن اینکه 
پول آن در مدت زمان بیشتری به داخل می رسد و نگهداری 
آن هم سخت است. اما عرضۀ محصول در داخل براساس 
قیمت های بین المللی و در سیستم بانکی داخلی است و 
ریسک کمتری دارد. مســئلۀ مهم در این زمینه، مربوط 
به توسعۀ صنایع پایین دستی اســت. طی این سال ها که 
صنعت پتروشیمی رشد کرده، صنایع پایین دستی آن رشد 

نکرده اند.
سال گذشته 24میلیون تن صادرات محصوالت داشتیم 
که اگر صنایع پایین دستی رشــد کرده بود، می توانست 
بخش زیادی از آن را جذب کند. از سوی دیگر، باید به این 
باور برسیم که جملۀ »توسعۀ صنایع پایین دستی وظیفۀ 
پتروشیمی است« نگاه غلطی است. درحقیقت دولت باید 
فضایی را ایجاد کند که هر فردی که توانایی الزم را دارد، در 
صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کند. افرادی که توسعۀ 
صنایع پایین دستی توسط پتروشیمی ها را مطرح می کنند، 

درواقع از انجام مسئولیت فرار می کنند.

صنايــع پايین دســتی نیز توســط صنعت 
پتروشیمی تأمین شــد که آمار آن در بورس 
وجــود دارد. نیم میلیــارد دالر از نیاز بخش 
کشــاورزی هم با قیمت های تکلیفی تأمین 
شــده اســت؛ يعنی اوره ای که ۸هزار و ۵۰۰ 
تومان قیمت دارد، با توجه به تکالیف يارانه ای 
دولت، با قیمت ۸۰۰ تومان توســط صنعت 
پتروشــیمی عرضه می شــود. عالوه بر تمام 
اين مزيت های اقتصــادی، حذف چند مرحله 
خام فروشــی و اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی هم رخ داده و صنعت پتروشــیمی 
توانسته اشــتغال خوبی را ايجاد کند. به طور 
کلی، با تأمین نیاز صنايع پايین دستی، موتور 
اقتصاد کشــور به حرکت درآمد؛ در حالی که 
اگر اين صنعت نبود، تأمین ٤.۵میلیارد دالر 
نیاز اين صنايع، در شــرايط تحريمی ممکن 
نمی شد. به جرئت می توان گفت اين عملکرد 
مثبت صنعت پتروشیمی، خوشبختانه باعث 
شــد آن تفکر تئوريکال ديگر به فراموشــی 

سپرده شود.

 به جز مشکل تأمین مالی، چه موانع دیگری 
در مسیر توسعۀ این صنعت وجود دارد؟

متأســفانه بزرگ ترين نقطه ضعف اقتصاد 
کشــور در اين زمینه، فقدان استراتژی کالن 
توســعه اســت. وقتی اين اســتراتژی کالن 
به درستی ترسیم نشود، طبیعتاً استراتژی های 
بخشی نیز فاقد ارزشی است که می تواند منافع 
ملی را تأمین کند. در صنعت پتروشیمی، بايد 
متناسب با ظرفیت هايی که داريم، استراتژی 
درستی ترسیم شــود؛ يعنی نوع محصوالت 
به درســتی انتخاب شود. خوشــبختانه طی 
سال های اخیر در شرکت ملی پتروشیمی به 

اين مسئله بیشتر توجه شده است.
اما مهم ترين چالش اين صنعت که ســبب 
می شــود موضوعاتی مانند تأمین مواد اولیۀ 
صنايع پايین دستی مطرح شــود، مربوط به 
فقدان يك نهاد تنظیم گر يا رگوالتور اســت. 
ايجاد اين نهاد، يکــی از ابزار های امن کردن 
بستر سرمايه گذاری است. فردی که می خواهد 
سرمايه گذاری کند، بايد خیالش راحت باشد 
که چیزی بــه او تحمیل نمی شــود و دولت 
اذيتش نمی کند. دولتی که سودش در فروش 
خوراک اســت و در اين زمینــه انحصار دارد، 
ممکن است هرلحظه يك تصمیم بگیرد؛ يعنی 
روابط را با توجه به شرايط به نفع خودش تغییر 
می دهد. درواقع، بايد يك رگوالتور مســتقل 
وجود داشته باشد که اين روابط را تنظیم کند. 
اين مسئله سال هاست که در قانون پیش بینی 
شده، اما متأســفانه رنگ اجرا به خود نگرفته 

است.

 به جز تحریم، ایجاد چشم انداز روشن از 

خوراک و اعتمادســازی در قوانین، گام های 
دیگر توسعه هســتند ، نظر شــما در این 

خصوص چیست ؟
مســئلۀ بعدی اين اســت که بايد تسهیل 
در رفع تحريم ها اتفاق بیفتــد، تا دانش فنی 
به راحتی انتقال يابد و سرمايه گذاری خارجی 
محقق شود.همچنین بايد چشم انداز روشنی 
از خوراک داشــته باشیم. درســت است که 
قانون خوبــی در اين خصوص، در ســال ۹٣ 
به تصويب رســید، اما متأســفانه در طی اين 
سال ها، برداشت های متفاوتی از اين قانون در 
وزارت نفت صورت گرفته و قیمت گذاری های 
متفاوتی در حوزۀ انواع خــوراک اتفاق افتاد. 
مثاًل برای گاز طبیعی يــك آيین نامه و برای 
گاز اتان يا متان آيین نامۀ ديگری نوشته شد؛ 
در حالی که قانون برای همــۀ اين خوراک ها 
يکی است. نمی توان از يك قانون چند برداشت 
متفاوت کرد. بايد قبول کرد که در حال حاضر 
با فضای کســب و کار بدی مواجه هســتیم. 
تحريم ها هم فشار می آورد. اما در اين شرايط 
توقع سرمايه گذاری وجود دارد؛ بنابراين بايد 

مشوق هايی ايجاد شود.
مسئلۀ مهم بعدی، اعتمادسازی در قوانین 
اســت؛ يعنی در حوزۀ قوانین و مقررات بايد 
بخش خصوصی را به رسمیت شناخت. تا زمانی 
که اين مســئله در اقتصاد رخ ندهد و مقررات 
دســت و پاگیری در اتاق های دربســته بدون 
حضور بخش خصوصی تنظیم شــود، اجرا در 
اين حوزه دچار اشکال شــده و نیازمند اصالح 
می شود. مثاًل دربارۀ موضوع نحوۀ برگشت ارز، 
بار ها بسته های سیاســتی تغییر کرد و نتیجۀ 
آن، مشــکالت متعددی شد که همگی شاهد 
بوديم. صنايع پتروشیمی به عنوان بزرگ ترين 
صادرکننــدۀ محصــوالت و تأمین کنندۀ ارز 
نیمايی، هیچ گاه برای تهیۀ اين مقررات دعوت 
نشده است که اين موضوع، خود درخور تأمل 

است. 
در ارتباط با اعتمادسازی قوانین، مثال ديگر 
مربوط به مالیات بر صادرات است که سال ها 
احکام دائمی بودجه برای آن مشــخص بود، 
اما مجلس جديــد تصمیمات جديدی در اين 
زمینه گرفت. شــرايط نبايد اين گونه باشــد 
که با تغییر مجلس، تمام برنامه ها تغییر کند. 
همچنین، قوانین متعددی وجود دارد که با هم 
در تناقض هستند و اين مسئله سبب می شود 
که سرمايه گذار داخلی يا خارجی، رغبتی برای 
سرمايه گذاری نداشته باشــد. بنابراين، بايد 
راه تصويب قوانین مغاير با قوانین باالدســتی 

سد شود.

 به عنوان ســؤال پایانی، گفته می شود که 
انجمن صنعت پتروشیمی عقیده دارد که آنچه 
در رسانه ها دربارۀ ســود های نجومی برخی 

از شرکت های پتروشــیمی مطرح می شود، 
صحیح نیست. لطفاً دراین باره توضیح دهید.

 در دنیای امروز فضای رســانه ای که افکار 
عمومی را شــکل می دهد، بســیار تأثیرگذار 
است. اين فضا به عنوان يك ابزار در کشور های 
مختلف اســتفاده و سعی می شود که به سمت 
توسعه و اهداف تعريف شــده برای منافع ملی 
يك کشــور، هدايت شــود. از نظر مخاطب، 
رسانه ها مربوط به يك طبقۀ خاص نیستند و 
انحصاری در اين زمینه وجود ندارد؛ بنابراين، 
درمورد رابطۀ دولت با رسانه ها تأکید می شود 
که هرچه فعالیت آن ها آزادتر باشد، بیشتر به 
نفع منافع ملی است. اگر عقیده داريم که نفت، 
فرآورده های آن و صنعت پتروشــیمی موتور 
توسعۀ کشور را تشکیل می دهند، می توانیم از 
ابزار های مختلفی ازجمله رسانه استفاده کنیم 
تا اين موتور به صورت شتابنده تری به حرکت 

خود ادامه دهد.
متأســفانه در ســال های اخیــر فضا های 
رســانه ای مســئله ای را ايجاد کردند مبنی 
بر اينکه پتروشــیمی ها ســود های نجومی به 
دســت می آورند، که غیرطبیعی اســت. اين 
مسئله کاماًل با بحث کم شــدن سرعت رشد 
اين صنعت از سويی و کم شــدن انگیزه های 
ســرمايه گذاری در آن از سوی ديگر، در تضاد 
است. مگر می شــود در يك بستری سود های 
نجومی وجود داشته باشد، کسی از اين سود ها 
خوشش بیايد، اما برای سرمايه گذاری به منظور 
دستیابی به اين ســود ها اقدامی نکند؟ اساساً 
چنین چیزی وجود ندارد. يکی از داليل عبور 
کشور از بحران های شديد تحريمی، بدون هیچ 
شکی صنعت پتروشیمی بود؛ اما طی سال های 
اخیر متأسفانه دچار اين چالش در فضای افکار 
عمومی شده، که آسیب زيادی به اين صنعت 

وارد کرده است.
شــرکت هايی کــه نامشــان به عنــوان 
به دست آورندگان سود های نجومی در فضا های 
رسانه ای مطرح است، اغلب در سال های دهۀ 
هشتاد به بهره برداری رسیده اند. ارزش دارايی 
اين شرکت ها در آن دهه، با دالر و يوروی ۷۰۰ 
يا ۸۰۰ تومانی برآورد شده اســت؛ بنابراين، 
هزينه های استهالکی که در دفاتر آن ها ثبت 
شده، بسیار ناچیز است. به طور مثال، برای يك 
شرکت پتروشیمی بزرگ چند میلیارد دالری 
مانند مارون، با قیمت حــدود ۲۵هزارتومانی 
دالر، حدود ۸میلیون دالر هزينۀ اســتهالک 
در صورت های مالی فعلی آن ثبت شده است؛ 
در حالی کــه هزينۀ اســتهالک اقتصادی يك 
شرکت پتروشیمی چند میلیارد دالری، بیش 

از اين است.
شــرکت مارون حدود پانزده ســال پیش 
به بهره برداری رسیده اســت. اگر ۲میلیارد و 
۵۰۰میلیــون دالر ارزش اين پتروشــیمی را 

مهم ترین چالش 
این صنعت که سبب 
می شود موضوعاتی 

مانند تأمین مواد 
اولیۀ صنایع 

پایین دستی مطرح 
شود، مربوط به 
فقدان یک نهاد 

تنظیم گر یا رگوالتور 
است

تقسیم بر پانزده کنیم، متوجه می شويم که 
بايد ١۶۶میلیون دالر هزينۀ واقعی استهالک 
آن باشــد. بنابراين، با صورت هــای مالی که 
براساس ريال تنظیم شده، آن هم در کشوری 
که دچار تورم و افزايش شديد نرخ ارز است، 
تصور می شود که اين شــرکت به سود قابل 
توجهی دســت يافته، در حالی که درحقیقت 
چنین چیزی نیست؛ يعنی نرخ بازدهی واقعی 
اقتصادی برای يك شــرکت پتروشیمی بايد 
براســاس تفاوت ســرمايه گذاری دالری با 

صورت های مالی ريالی در نظر گرفته شود.
اگر محاســبات با شــیوۀ درســتی انجام 
شود، نسبت ســود به ارزش دارايی در تمام 
شرکت های پتروشیمی به کمتر از ١۵ يا ١۶ 
درصد می رسد. با تجديد ارزيابی صورت های 
مالی اين شــرکت ها، ديگر چنین بحث هايی 

در فضا هــای رســانه ای ايجاد نمی شــود؛ 
زيرا اگر ســود نجومی وجود داشــت، حتماً 
سرمايه گذاری در اين صنعت نیز برخالف آن 
چیزی رخ می داد که هم اکنون و درحقیقت 
اتفاق افتــاده و ســرعت رشــد آن افزايش 
می يافت. اکنون اگر قرار باشــد يك شرکت 
پتروشیمی مگاتنی با ارزش فعلی دالر در اين 
شرايط فضای کسب و کار احداث شود، بازدهی 
قابل توجهی ندارد. به همین دلیل اســت که 
بخش قابل توجهــی از بخش خصوصی وارد 
سرمايه گذاری جديد در اين صنعت نمی شود. 
بنابراين انتظار می رود رسانه ها و حتی دولت 
با نــگاه عمیق تری اين گونه مســائل را رصد 
کنند تا در کنار فعاالن خدوم اين صنعت، به 
رشد و تعالی آن، که درنهايت به حرکت مدار 

توسعۀ کشور منجر می شود، کمك کنند.

 با وجود اینکه طرح های متعددی در صنعت پتروشیمی به بهره برداری رسیده اند، چرا هنوز به واردات بسیاری 
از محصوالت این صنعت مانند برخی از مواد اولیۀ صنایع نساجی وابسته ایم؟

نوع محصوالت در سبد تولیدی ما نیز خیلی مهم است. مثاًل طی چهار سال آینده حجم باالیی از 
متانول و اتانول خواهیم داشت؛ بنابراین الزم است که سبد را به درستی بچینیم. این مسئله مربوط 
به زمانی است که اقتصاد دولتی بود و نگاه کسب و کاری وجود نداشت؛ اما اکنون، اینکه صرفًا کدام 
محصول را بهتر می توانیم تولید کنیم مالک نیست، بلکه باید مطابق با نیاز بازار های بین المللی هم 
تولید داشته باشیم که بتوانیم صادر کنیم.اگر بخواهیم چهار سال دیگر 16میلیون تن متانول صادر 
کنیم، باید برنامه داشته باشیم. از طرف دیگر، صادرات این حجم در بازار های جهانی ممکن است 

سبب پایین رفتن قیمت ها شود و درآمد های فعلی را هم محقق نکند.
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تاکنون دربارۀ آمایش ســرزمین بسیار خوانده و شــنیده ایم، اما این 
عبارت زیبا، آن قدر که در ســخنرانی ها و مقاالت و گزارش ها مورد توجه 
قرار می گیرد، درعمل کمتر در دستور کار قرار می گیرد. آمایش سرزمین 
بخشی از برنامه ریزی منطقه ای و شهری اســت که با هدف اثرگذاری بر 
توزیع جمعیت و فعالیت های مختلف اقتصــادی و صنعتی و... در مناطق 
مختلف تدوین می شــود تا با عنایت به امکانات، پتانســیل ها و شرایط 
طبیعی و جغرافیایی هــر منطقه، برنامه ریزی های توســعه ای در قالب 
برنامه های درازمدت انجام شود. در واقع، توزیع متوازن و هماهنگ تمامی 
فعالیت های اقتصادی-اجتماعی در پهنۀ سرزمین، متناسب با قابلیت های 
جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می گویند که الزمۀ 
آن نگرشی جامع به تمامی ویژگی های جغرافیایی، صنعتی و انسانی است. 
آمایش سرزمین، نقش یک سند باالدستی را برای تنظیم تمامی قوانین و 
مقررات و برنامه های کالن در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. 
بنابراین آمایش سرزمین صرفًا مفهومی برای تعیین برنامه ها و فعالیت های 
اقتصادی و صنعتی نیســت و تمامی برنامه ریزی های اجتماعی و مبتنی 
بر علم جامعه شناســی را نیز در بر می گیرد. آمایش سرزمین می تواند با 
بهره برداری بهینه از امکانات موجود، در راســتای بهبود وضعیت مادی و 
معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص، در راستای توسعۀ منطقه ای عمل کند.
اگر بخواهیم ســاده تر و از منظری اقتصادی به ایــن موضوع بنگریم، 

آمایش سرزمین مشــخص می کند که با توجه به امکانات 
موجود در هــر منطقۀ جغرافیایــی و ویژگی های آن 

منطقه، کدام فعالیت های اقتصادی و صنعتی در هر 
منطقۀ جغرافیایی مجاز است و کدام فعالیت ها مجاز 
نیســت. یا کدام فعالیت های اقتصادی و صنعتی، 
ریسک کمتری دارد و کدام یک، از ریسک باالتری 
برخوردار اســت. بنابراین، قوانین باید مبتنی بر 
آمایش ســرزمین، ممنوعیت ها و محدودیت های 

هر منطقۀ جغرافیایی را برای هر فعالیت اقتصادی 
مشخص کند. 

این موضوع در کشــور ما از منظر زیست محیطی از 
حساسیت های بیشتری برخوردار است و غالبًا از این منظر 

مورد توجه قرار گرفته اســت. موضوعات مربوط به انتقال آب برای 
صنایع یا حساســیت های زیســت محیطی و جغرافیایی پراکندگی 

فعالیت های صنعتــی در حوزه های مختلف، ازجمله مواردی اســت که 
حساســیت های بیشــتری درمورد آن وجود دارد؛ اما با این حال، این 
حساسیت ها وقتی از حوزۀ قانون به حوزۀ عمل می رسد، غالبًا سلیقه ای 
اجرا می شود یا متن سند، با توجه به شــرایط مختلف، تفسیر به مطلوب 
می شود.  همین موجب شده که هیچ گاه آمایش سرزمین در کشور ما نتواند 
نقش شایسته ای را که باید در تدوین برنامه های توسعه ای داشته باشد، 
به خوبی ایفا کند؛ چراکه اهداف کوتاه مدت اقتصادی یا حتی مصلحت های 

سیاسی، بر چشم اندازهای درازمدت، غالب بوده است.

اسناد آمایش سرزمین در ایران
سابقۀ مدیریت آمایش سرزمین در ایران به دهۀ 
سی خورشیدی برمی گردد؛ اما در سال 1353، دفتر 
آمایش سرزمین توسط ســازمان برنامه و بودجه 
تأسیس شــد و از آن زمان، سند آمایش سرزمین 
در مقاطع زمانی مختلفی، تدویــن و بعد اصالح 
شد. آخرین سند ملی آمایش ســرزمین در ایران 
عمری کمتر از شش ماه دارد. سال گذشته، با استناد 
به مادۀ 26 قانون برنامۀ ششم توسعه، مجموعه مطالعات 
تدوین سند ملي آمایش ســرزمین، با بهره گیري حداکثري 
از پتانسیل علمي و کارشناسي دســتگاه هاي اجرایي و مؤسسات 
پژوهشي کشور، توسط مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان 
برنامه و بودجه انجام، و در تیر 13۹۹ در قالب 34 عنوان گزارش و 51 مجلد، 
تقدیم دبیرخانۀ شوراي عالي آمایش سرزمین )امور برنامه ریزی، نظارت 
و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجۀ کشور( شد. مجموعه مطالعات 
انجام شده، پس از بررسي، طي 13 جلســه به تأیید کمیسیون تخصصي 
شوراي عالي آمایش سرزمین رســید و پس از آن، متن پیش نویس سند 
ملي نیز طي 15 جلســه در آن کمیســیون بررسي شــد و درنهایت در 
جلسه شوراي عالي آمایش ســرزمین، مورخ 11اسفند13۹۹، به تصویب 

اعضاي شورا رســید و توســط دکتر نوبخت، رئیس وقت شوراي عالي 
آمایش سرزمین و رئیس ســازمان برنامه و بودجۀ کشور، طي نامۀ شمارۀ 
 ۷15031 مورخ 2۷اســفند13۹۹ به تمامی دســتگاه های اجرایي کشور 
ابالغ شد.  افق سند ملی آمایش ســرزمین ایران، سال 1424 تعیین شده 
و چشم انداز توسعۀ فضایی ســرزمین، بیانگر تصویری مطلوب از توسعۀ 
فضایی سرزمین است که مجموعۀ کنشگران توسعه می خواهند با مشارکت 
یکدیگر و به کارگیری قابلیت ها، ظرفیت ها و مزیت های ســرزمینی، در 
افق 1424 به آن دست پیدا کنند. راهبرد ســرزمینی سند ملی آمایش، 
جهت گیری اصلی و بلندمدت توسعۀ فضایی ســرزمین با در نظر گرفتن 
قابلیت ها، فرصت ها و محدودیت هــا در مواجهه با چالش ها، برای تحقق 

اهداف توسعۀ فضایی مطلوب سرزمین است.
در مادۀ دوم ســند ملی آمایش سرزمین آمده اســت: »ما ایرانیان، 
سخاوتمندی ســرزمینمان را با رفتار متوازن، متعادل و سازگار با توسعۀ 
پایــدار ارج نهاده ایم و اینک، حکمروایی کارایی ســاخته ایم که هریک 
از هم میهنان در مســیر اهداف و ارزش های زندگی خــود، انتخاب ها و 
گزینه های فراوان و مناسب حال خود را دارند و سیاست گذاران آینده نگر، 
ظرفیت ها و قابلیت های سرزمین را عمیق می شناسند و استعداد و پویایی 
جامعه را در مسیر آن ترسیم می کنند تا ضمن احترام به این سخاوت ها و 
مواهب سرزمینی، توسعۀ اجتماعی، سعادت و رفاه پایدار ساکنان امروز و 
آیندگان به بهترین وجه، تضمین شود. نوآوران و صاحبان اندیشه و پیشه، 
در فعالیت های ارزش آفرین خود، بهترین تناسب را ایجاد کرده و عدالتی 

آمایش 
سرزمین، نقش یک سند 

باالدستی را برای تنظیم تمامی 
قوانین و مقررات و برنامه های 
کالن در حوزه های اقتصادی و 

اجتماعی ایفا می کند.

وشیمی در اسناد ملی آمایش سرزمین جای خالی پتر
حمیدرضا شکوهی
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شایسته در جایابِی فعالیت و سکونت در کشور برقرار است. سرزمیِن ما، 
فرزندان خود را از بحران ها رهایی داده و آب و منابع خدادادی در آن نه 
به قصد سیرابی حریصانۀ افراد منفعل، بلکه برای رفع عطش جویندگان 
تعالِی پایدار و طراوت ماندگار در همۀ پهنۀ سرزمین، جاری است و زندگی 
در آن رنگی خدایی دارد.« در این سند، پایش و بازنگری در مقاطع زمانی 
پنج ساله پیش بینی شده و عالوه بر ذکر اهداف و کلیات، الزامات تحقق و 

اجرایی شدن سند هم بررسی شده است. 

انرژی و پتروشیمی در سند ملی آمایش سرزمین
نکتۀ جالب و قابل  تأمل در بررسی سند ملی آمایش سرزمین ایران این 
است که آنچه درمورد اغلب حوزه ها ازجمله انرژی در آن ذکر شده، کلیاتی 
است که در هر سند کلی دیگری هم می توانست ذکر شود و اصوالً ارتباط 
مستقیمی با آمایش ســرزمین ندارد. در مادۀ چهارم سند ملی آمایش 
سرزمین، راهبردها و سیاست های ســرزمینی مشخص شده، اما آنچه 
درمورد انرژی است، صرفاً شامل کلیات است. برای مثال، »گسترش شبکۀ 
انتقال، ذخیره سازی، صادرات و واردات حامل های انرژی«، »متنوع کردن 
بازارهای صادراتی گاز با اولویت صادرات به منطقه و استفاده از قراردادهای 
فصلی گاز با کشورهای همجوار«، »تقویت زیرساخت های صادرات و مبادلۀ 
برق با کشورهای منطقه و اتصال به شبکۀ برق اروپا و شرق آسیا« و »تقویت 
تعامل مؤثر و سازنده در حوزۀ دیپلماســی انرژی جهت افزایش سهم 
ایران از تجارت جهانی )خرید، فروش، سوآپ و ترانزیت و ذخیره سازی( 
حامل های انرژی ازجمله سیاست های مشخص شده در حوزۀ انرژی است 

که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین 
در بخش »تنوع بخشی به اقتصاد متناسب با مزیت ها، 
قابلیت ها و تخصص های سرزمین« به مواردی همچون 
»افزایش ارزش افزوده در زنجیرۀ صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی در جهت کاهش خام فروشی« اشاره شده است. همان گونه که 
مالحظه می شود، آنچه در سند ملی آمایش سرزمین در حوزۀ انرژی ذکر 
شده صرفاً کلیاتی است که در سایر اسناد باالدست و برنامه های توسعه نیز 
مشابه آن ذکر شده است و مثاًل به صنعت پتروشیمی که با توجه به نیاز به 
آب و پراکندگی آن در سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگی با اهداف آمایش 
سرزمین دارد، اشاره ای نشده است. درحالی که پراکندگی مجتمع های 
پتروشیمی در سراسر کشور با عنایت به نیاز به آب و خوراک و همچنین 
نوع کاربرد محصول، ازجمله مســائلی اســت که باید در قالب آمایش 

سرزمین مورد سنجش قرار گیرد. 

فوالد و پتروشیمی در مناطق ممنوعه
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران، نقشــه ای بــا عنوان »وضعیت 
دشت های کشــور از دیدگاه ممنوعیت برداشــت از آبخوان و پراکنش 
کارخانجات فوالد و پتروشیمی« منتشــر کرده که نشان می دهد تقریبًا 
80درصد کارخانجات فوالد و مجتمع های پتروشــیمی کشور در مناطق 
»ممنوع« و »ممنوعه بحرانی« ازجمله در مجاورت آبخوان ها یا سفره های 
زیرزمینی احداث شــده اند. با توجــه به نیاز این صنایــع به آب، این 
کارخانجات مجبورند آب موردنیاز خود را به صورت غیرقانونی از آب های 
زیرزمینی استخراج کنند یا از استان های مجاور و از سرشاخه های رودها 
به داخل مناطق مرکزی و کویری منتقل کنند که عالوه بر هزینه های مادی 
بسیار باال، از نظر زیست محیطی نیز تأثیرات منفی فراوانی دارد و پیامد 
آن هم ایجاد بحران های اجتماعی در مناطقی است که با کمبود آب مواجه 
شده اند. درواقع جانمایی های غلط بدون توجه به آمایش سرزمین که گاه 
حاصل کلی نگری در اســناد ملی آمایش سرزمین یا عدم توجه دقیق به 
مفاد آن در کشور ماست موجب شده است که شاهد رشد صنایع آب بر 
در مناطق مرکزی ایران باشــیم. آن هم در شرایطی که ایران کشوری با 
سواحل طوالنی است که امکان احداث این صنایع را در مجاورت آب فراهم 
می سازد، اما همان مصلحت های سیاسی و اقتصادی، موجب نادیده گرفتن 

اصول آمایش سرزمین می شود. جالب اســت بدانید در کشور چین که 
وسعتی به مراتب بیش از ایران دارد، 80درصد کارخانجات فوالد در سواحل 
احداث شده اند، اما این درصد در ایران بسیار پایین تر است. درمورد صنایع 
پتروشیمی نیز در کشور ما، پراکندگی مجتمع های پتروشیمی بدون توجه 
به پیامدهای منفی آن در دستور کار قرار گرفت که اگرچه نیت طراحان آن 
برای عدالت گستری و محرومیت زدایی و اشتغال زایی خیر بود، اما نتایج 

منفی آن به مراتب بیش از نتایج مثبت آن بوده است. 

پتروشیمی؛ از مجتمع های باالدست تا صنایع تکمیلی
اگر آمایش ســرزمین به طور دقیق در کشــور ما اجرا می شد، باید 
تفکیک صحیحی از لحاظ جغرافیایی بین مجتمع های پتروشــیمی در 
حوزۀ باالدست و صنایع پایین دست حوزۀ پتروشیمی ایجاد می شد. اما 
مصلحت اندیشی های سیاسی با شــعار محرومیت زدایی، اشتغال زایی 
و توزیع امکانات در سراسر کشــور، همواره بر اصول آمایش سرزمین 
غالب بوده و احداث مجتمع های پتروشــیمی در سراســر کشور بدون 
توجه به ملزومات ســرزمینی و دسترســی به آب و مبادی خوراک، و 
البته پیامدهای اجتماعی منفی آن در دســتور کار قرار گرفت. احداث 
خط لولۀ اتیلن غرب و طراحی ناکام برای احداث خط لولۀ اتیلن مرکز و 
شرق هم در همین راستا قابل ارزیابی است. درواقع، ساخت مجتمع های 
پتروشیمی صرفاً با هدف اشتغال زایی و محرومیت زدایی و غالباً با پیگیری 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برنامه ریزی می شد تا ساخت مجتمع 
پتروشــیمی، ضامنی برای انتخاب مجدد فالن نماینده از همان حوزۀ 
انتخابیه باشد. این در حالی است که پراکندگی مجتمع های پتروشیمی، 
زیان های فراوانی از نظر دسترســی به آب، خــوراک موردنیاز و حتی 

مبادی مصرف دارد و غالبًا جانمایی این مجتمع ها 
به درستی صورت نگرفته است. از سوی دیگر، میزان 
اشتغال زایی این مجتمع های پتروشیمی نسبت به 
حجم سرمایه گذاری در آن بسیار پایین است. جالب 

است که گاه احداث مجتمع های بزرگ پتروشیمی در نواحی غیرصنعتی، 
به ویژه در غرب و مرکز کشور، مشکالت اجتماعی هم ایجاد کرده است؛ 
چراکه میزان اشتغال ایجادشده در زمان ساخت، بسیار بیشتر از میزان 
اشتغال ایجاد شده پس از راه اندازی است و بیکاری ناگزیر کارگرانی که 
تنها برای زمان احداث مجتمع های پتروشیمی مشغول به کار شده بودند، 

آسیب های اجتماعی فراوانی هم در آن مناطق ایجاد کرده است.
آنچه می تواند ضامن اشــتغال زایی و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق 
مختلف کشــور از طریق پتروشیمی باشــد، نه پراکندگی مجتمع های 
پتروشیمی، بلکه تمرکز این مجتمع ها در مبادی نزدیک به آب و خوراک 
و در عوض، تقویت صنایع پایین دســت و تکمیلی پتروشیمی است که 
ارزش افزودۀ باالتر، اشتغال بیشــتر و درعین حال هزینۀ کمتری دارد؛ 
موضوعی که متأسفانه همواره در کشــور ما مغفول مانده و به جز مقاطع 

زمانی خاصی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگر در اسناد ملی آمایش سرزمین در کشــور ما، به جای ذکر کلیات، 
مسائل هر حوزه به طور دقیق تر ذکر می شــد و به طور مثال، از تفکیک 
بین صنایع باالدســت و پایین دست پتروشــیمی در آن خبری بود و 
حساسیت های سرزمینی برای پراکندگی جغرافیایی صنعت پتروشیمی در 
قالب یک زنجیره مورد توجه قرار می گرفت، امروز با ملغمه ای از طرح های 
پتروشیمی بدون توجه به حساسیت های سرزمینی، اعم از حساسیت های 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه نبودیــم. آنچه می تواند 
صنعت پتروشــیمی را منطبق با حساسیت های آمایش سرزمین توسعه 
دهد، توجه به این صنعت از منظری کلی و در قالب یک زنجیره است که 
متأسفانه تاکنون در اسناد مختلف آمایش سرزمین نه تنها به این موضوع 
توجهی نشده اســت، بلکه اصوالً ذکری از این صنعت که همراه با فوالد، 

بیشــترین نقش را در ایجاد حساسیت های 
زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی از لحاظ 

پراکندگی در کشور دارند، نشده است.
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مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی 
13۹۹ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

مجمع عمومی 
انجمن صنفی 

کارفرمایی 
صنعت 

وشیمی  پتر
برگزار شد 
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بيش از چهار دهه از پيروزی انقالب اســالمی سپری شده و چهار دهه 
زمان مناسبی برای اعتراف و بازنگری در برخی اشتباهات است كه به ويژه در 
حوزه های اقتصادی رخ داد و بعضًا پيامدهای سنگين و گاه جبران ناپذيری 
در حوزۀ اقتصاد درپی داشت. اگر بخواهيم شاه بيت تفاوت اقتصاد ايران در 
دو مقطع پيش و پس از انقالب را بيان كنيم، به عبارت »بخش خصوصی« 
می رســيم. پس از پيروزی انقالب اســالمی، بخش عمومی يا دولتی به 
بخش خصوصی اولويت پيدا كرد؛ چراكه برداشت حاكمان در آن سال های 
پرهيجان اوايل انقالب كه عدالت و برابری و حمايت از مظلومان در رأس 
شعارها قرار داشت و ســرمايه داری و ســرمايه داران، مورد لعن و نفرين 
بودند، اين بود كه بايد اقتصاد، دولتی باشــد تا بتوان عدالت را برقرار كرد. 
اما نزديك به دو دهه طول كشيد تا مشخص شود آنچه در آن زمان مطرح 
شده بود صحيح نبود و بخش خصوصی كه در آن دوران درگير مصادره ها 

و ممنوعيت ها و محدوديت ها شده بود، دوباره بايد به كمك اقتصاد بيايد.  
البته بخش خصوصی همواره در قانون اساسی مورد توجه و تأكيد قرار داشت 
و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، نظام اقتصادی 
ايران به 3 بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقســيم می شود. اما همواره 
بخش خصوصی نقش مكمل را داشته و شــامل آن قسمت از كشاورزی، 
دامداری، صنعــت، تجارت و خدمات می شــود كه مكمــل فعاليت های 
اقتصادی دولتی و تعاونی است. خصوصی سازی هم در جمهوری اسالمی، 
ذيل همين تعريف قرار می گرفت و همين امر موجب بازنگری در اصل ۴۴ 
قانون اساسی شد تا تعريفی جديد از حيطۀ تصدی اقتصادی دولت ارائه شود. 
در آن زمان مجمع تشخيص مصلحت نظام طی مصوبه ای واگذاری بخشی 
از صنايع استراتژيك و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و 
رهبر انقالب نيز در خرداد 13۸۴، مطابق بند يك اصل 11۰ قانون اساسی، 
سياست های كلی اصل ۴۴ را ابالغ كرد. اما اتفاق مهم تر، يك سال بعد، در 
تير 13۸۵ رخ داد كه رهبر انقالب، بند »ج« اصل ۴۴ قانون اساســی ابالغ 

و دولت را موظف كرد كه ۸۰درصد از سهام بخش های دولتی را به بخش 
خصوصی واگذار كند. اما بخش خصوصی، چه در زمانی كه در قانون اساسی 
صرفًا به عنوان مكمل دو بخش دولتی و تعاونی مورد توجه قرار گرفت و چه 
در زمانی كه با چراغ ســبز رهبری برای واگذاری سهام بخش های دولتی، 
بيش از گذشته در صدر توجهات قرار گرفت، هيچ گاه درعمل نتوانست ميدان 
عمل فراخ و جايگاه شايســته ای پيدا كند و آنچه در باب حمايت از بخش 
خصوصی مطرح می شد، غالبًا در حوزۀ شعار بود و نه در عمل! يك دهه بعد، 
در پژوهشی با عنوان ارزيابی فرايند خصوصی سازی در راستای سياست های 
كلی اصل ۴۴ قانون اساسی كه در فصلنامۀ سياست های راهبردی و كالن 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شــد، تأكيد شد كه »سياست های 

كلی اصل ۴۴ نتوانسته به اهداف اجرايی خود برای 
توسعۀ بخش خصوصی واقعی دست يابد و 

تاكنون سهم بخش خصوصی واقعی از 
واگذاری ها حدود 1۲درصد برآورد 

می گردد.« آنچه در سال های 

اخير نيز شــاهد بوديم، نتيجه ای چندان فراتر از آن پژوهش را به دســت 
نمی دهد كه مصداق بارز آن، نارضايتی بخش خصوصی واقعی، هم از نحوۀ 

واگذاری ها و هم از نوع حمايت ها از بخش خصوصی است. 
معضالت خصوصی سازی در حوزۀ پتروشيمی، بسيار پررنگ تر و ناگوارتر 
 NPC از ساير حوزه ها بود؛ چراكه به طور ناگهانی، برند عظيمی همچون
تكه تكه شد و تا مدت ها، نه نقش رگوالتوری شركت ملی صنايع پتروشيمی 
به طور دقيق مشخص بود و نه بخش خصوصی واقعی در ميان سربر آوردن 
بخش های غيردولتی اما غيرخصوصی كه خيلی زود نام خصولتی بر خود 
گرفتند، امكان تأثيرگذاری زيادی داشت. به عبارت ساده تر، چه در زمانی 
كه پتروشيمی، دولتی بود و چه در زمانی كه خصوصی سازی آغاز شد، بخش 
خصوصی واقعی در حاشيه قرار گرفت.  در سال های بعد نيز بخش خصوصی 
در حوزۀ پتروشيمی تالش های فراوانی برای حضور مؤثرتر در عرصه انجام 
داد كه همواره در سخنرانی و شعار با حمايت مقامات مسئول مواجه می شد، 
اما درعمل باز هم در حاشيه قرار داشت. شرايط تحريم، موقعيتی ايجاد كرد 
كه مسئوالن امر، ناخواســته با نقش مهم پتروشيمی در جذب منابع ارزی 
برای كشور در دوران ســخت تحريم بيش از پيش آشنا شوند. درواقع، در 
مقطعی كه صادرات نفت با تحريم مواجه بود، صادرات فرآورده های نفتی 
اندك بود و كشور با مشكل كمبود ارز مواجه بود و همين امر بی ثباتی در 
بازار ارز را رقم زده بود، پتروشيمی نقش ناجی را برای اقتصاد ايران 
ايفا كرد تا نقش مهم و بی بديل پتروشيمی در جذب منابع مالی 

در زمان تحريم، آشكارتر شود. 
بخش خصوصی می توانــد جايگاه برجســته تری در 
صنعت پتروشيمی به طور خاص و در اقتصاد كشور 

به طور عام ايفا كند و با رهايی از بندهايی كه اقتصاد دولتی ايجاد می كند، 
محدوديت ها را راحت تر پشت سر بگذارد. اما به نظر می رسد همچنان ارادۀ 
دولتمردان و سياست گذاران، برخالف شــعارهايی كه سر داده می شود، نه 
لزومًا حمايت واقعی از بخش خصوصی، بلكه بهره گيری از امتيازات بخش 
خصوصی در موقعيت های دشوار، و در عين حال، وصل نگاه داشتن بند ناف 
اقتصاد و ازجمله پتروشيمی به دولت اســت. اين درحالی است كه مروری 
بر وضعيت صنعت پتروشيمی در جهان نشــان می دهد كه ده شركت برتر 
پتروشيمی جهان، شركت های خصوصی هستند كه ميزان مالكيت بخش 
دولتی در آن صفر درصد اســت! درواقع تنها دو شــركت سينوپك چين و 
سابيك عربستان بيش از ۵۰درصد سهامشــان دولتی است و سهم دولت 
از سهام هشت شركت ديگر، صفر است! اگر سهم بخش خصوصی واقعی 
در بخش باالدست پتروشيمی بيشتر باشــد و نقش دولت در قيمت گذاری 
خوراك نيز كاهش يابــد و به طور كلی نقش بيشــتر و مهم تری به بخش 
خصوصی داده شود، صنعت پتروشيمی با تكيه بر توانمندی ها و پتانسيل های 
بی بديلی كه در ايران دارد، می تواند درعمل نقش پيشران اقتصاد كشور را 
ايفا كند. پتروشيمی در ايران از امتيازاتی همچون دسترسی به خوراك كافی 
و موقعيت مناسب جغرافيايی برای دسترسی به مبادی صادراتی برخوردار 
است و اگر از پتانسيل بخش خصوصی بيشتر بهره مند شود، حتی در دوران 
تحريم می تواند نقش مهمی در افزايش صادرات و جذب منابع ارزی برای 
كشور ايفا كند. اين ها صرفًا مشــروط به تغيير واقعی نگرش مسئوالن به 
بخش خصوصی از بخش مكمل به بخشی دارای مركزيت در اقتصاد كشور، 
حمايت عملی از بخش خصوصی و تسهيل قوانين به سود بخش خصوصی 
در جهت تأمين منابع اقتصادی كشور اســت؛ امری كه در صورت تحقق، 

كليت دولت و كشور را از عوايد آن بهره مند می سازد. 

فراز و نشیب های بخش خصوصی در ایران؛ از نقش مکمل تا رؤیای مرکزیت

وشیمی بخش خصوصی، ُپل کامیابی صنعت پتر
حمیدرضا شکوهی

سیاست های 
کلی اصل 44 نتوانسته به 

اهداف اجرایی خود برای توسعۀ 
بخش خصوصی واقعی دست یابد 
و تاکنون سهم بخش خصوصی 

واقعی از واگذاری ها حدود 
12درصد برآورد می گردد
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پتروشیمی، صنعتی ارزش آفرين است و نقشی مهم در رونق اقتصادی، اشتغال زايی و 
ارزآوری ايفا می کند. اين نقش مهم در دوران تحريم هم به خوبی نمايان بود. پتانسیل ها 
و پیش نیازهای الزم برای توسعۀ صنعت پتروشــیمی ازجمله تنوع خوراک در داخل 
کشور و موقعیت ژئوپلیتیك برای صادرات، موجود است، اما موانع توسعۀ پتروشیمی 
هم کم نیست. درواقع با عنايت به پتانسیل های خوبی که برای توسعۀ صنعت پتروشیمی 
در کشور وجود دارد، اگر موانع خودســاخته هم کمتر بود، روند رشد و توسعۀ صنعت 

پتروشیمی هموارتر می شد.
يکی از مديران پیشین پتروشیمی کشــور تعريف می کرد که يکی از فعاالن بخش 
خصوصی را ديده که به جای ايــران در يکی از شیخ نشــین های جنوب خلیج  فارس 
سرمايه گذاری کرده است. از او پرسیده که چرا به جای سرمايه گذاری در ايران، سرمايۀ 
خود را به آن کشور بردی؟ پاسخ شــنیده: »در ايران، فعاالن بخش خصوصی بايد به 
دنبال مسئوالن بدوند تا شايد مشکالتشان حل شــود، اما در آنجا مسئوالن به دنبال 
فعاالن بخش خصوصی می دوند تا مشــکالت آن ها را حل کنند و موانع را از پیش پای 
آن ها بردارند! موانع و بوروکراسی اداری آن قدر زياد و دست و پاگیر است که بسیاری از 
سرمايه گذاران بخش خصوصی عطای سرمايه گذاری را به لقای آن می بخشند. اما حتی 
اگر کار به نتیجه برسد، تازه بايد پاسخ گوی انتظارات و توقعات برخی مسئوالن کشوری 
و استانی و منطقه ای باشــند که انتظار دارند نیروهای سفارشی آن ها بدون تخصص 
کافی در آن شرکت يا واحد تولیدی استخدام شوند!« اين خالصۀ سادۀ وضعیت نگرش 

مسئوالن به بخش خصوصی در ايران است! 
اگرچه اقتصاد ايران سال هاست اسیر تحريم اســت، اما خودتحريمی هم در کشور 
ما کم نیست؛ ازجمله بوروکراســی اداری، موانع ارزی و گمرکی، قوانین دست و پاگیر 
و البته بخشنامه های خلق الســاعه که زمان تصمیم گیری آن برای مديران کمتر از دو 

سه ساعت اســت اما آثارش، تا ماه ها و گاه ســال ها گريبان فعاالن بخش خصوصی را 
می فشــارد. صنعت پتروشــیمی نیز که حضور بخش خصوصی در آن بسیار پررنگ 
است، از اين قاعدۀ کلی مستثنا نیست. حتی مهم ترين نیاز پتروشیمی ها که دسترسی 
به خوراک اســت همواره موجب بروز اختالف نظر بوده و گاه به دلیل شائبۀ رانت، حق 
فعاالن صنعت پتروشیمی ناديده گرفته شده و همه به يك چوب رانده شده اند؛ چراکه 
سیاست گذاری ها در اين حوزه عموماً مقطعی و گاه سفارشی است و مسئوالنی که چنین 
سیاست گذاری هايی را انجام می دهند و بخشــنامه های خلق الساعه صادر می کنند، 
ازآنجا که عموماً تجربه ای در بخش خصوصــی ندارند، با پیامدهای ويرانگر تصمیمات 
ناگهانی خود آشــنا نیســتند؛ چراکه همه جانبه نگری، غايب بزرگ اين تصمیمات و 

بخشی نگری، نقطۀ مشترک همۀ اين تصمیمات است. 
جالب اينجاســت که در بهمن  ١٣۸۵، داوود دانش جعفری، وزيــر وقت اقتصاد و 
دارايی، گفته بود: »براساس سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که توسط مقام 
معظم رهبری ابالغ شده اســت، موانع حضور بخش خصوصی در صنايع نفت و گاز در 
ايران برداشته شده است، درحالی که اين صنعت در گذشــته عمدتاً در انحصار دولت 
بوده و اجازۀ حضور بخش غیردولتی داده نمی شد.« گويا از نظر مسئوالن، صرفاً ابالغ 
رفع موانع حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز و ازجمله پتروشیمی کافی است! 
اما پنج سال بعد از آن تاريخ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به 
بررسی »چالش ها و موانع ورود بخش خصوصی به صنعت نفت و پتروشیمی« پرداخت 
تا نشان دهد نه تنها خصوصی سازی در اين صنعت به شیوۀ صحیحی انجام نشده، بلکه 
نیازهای بخش خصوصی هم مورد توجه قرار نگرفته اســت. در بخشی از اين گزارش 
آمده بود: »بررسی عملکرد اجرای سیاست های اصل ٤٤ در صنعت نفت و پتروشیمی 
نشان می دهد که اوالً در اين صنعت همانند ساير بخش ها، عمدتاً به موضوع واگذاری 

سهام شرکت های دولتی تأکید شده است، ثانیاً عمدۀ واگذاری های 
انجام شده، در قالب طرح توزيع ســهام عدالت و بابت رد ديون دولت 
و واگذاری به مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده اســت. 
درواقع بیش از ۹٣درصد سهام واگذارشدۀ شرکت های زيرمجموعۀ 

وزارت نفت در قالب طرح توزيع ســهام عدالت بــوده که اين موضوع 
تبعات نامطلوبی در اداره و مديريت شــرکت های واگذارشــده ايجاد 

خواهد کــرد. ضمن آنکــه برنامه ريزی بــرای طرح های توســعه ای اين 
شرکت ها را با مشکل مواجه می سازد و به دنبال اين معضالت، از میل و رغبت 
سرمايه گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمايه گذاری در اين شرکت ها 
می کاهد. عالوه بر اين، نتايج بررسی اجرای سیاست های مذکور در صنعت 

نفت و پتروشیمی نشان می دهد که واگذاری بدون برنامۀ شرکت های زيرمجموعۀ اين 
صنعت، میل و رغبت سرمايه گذاران برای ورود به اين صنايع را کاسته است. عدم توجه 
به تأمین خوراک واحدهای واگذارشده، کمبود منابع مالی برای سرمايه گذاری در اين 
طرح ها و عدم ضمانت دولت در قبال تأمین مالی بزرگ مقیاس خصوصی، عدم توجه 
به وابســتگی واحدها و حفظ زنجیره ارزش آن ها در برنامۀ واگذاری و نامناسب بودن 
فضای کســب وکار از ديگر مشــکالتی اســت که باعث کاهش انگیزۀ سرمايه گذاران 
بخش خصوصی واقعی برای ورود و ســرمايه گذاری در اين صنعت شــده است.« اگر 
به طور دقیق تر مشکالت توسعۀ فعالیت های بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را 
بررسی کنیم، به موارد بی شماری پی می بريم. عدم توجه به مزيت های رقابتی صنعت 
پتروشیمی در کشور، نبود برنامه ريزی بلندمدت و ديدگاه استراتژيك در بخش فروش، 
فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی به ويژه پس از تکه تکه شدن شرکت ملی صنايع 
پتروشیمی و حواشی ايجادشده برای بازرگانی پتروشیمی، ضعف مناسبات تجاری با 
کشورهای هدف محصوالت پتروشیمی که مهم ترين عامل آن تداوم تحريم است، خطر 
مواجهه با تعرفه های آنتی دامپینگ و آنتی سوبســید که حاصل تضعیف برند جهانی 
صنعت پتروشیمی ايران و عدم برنامه ريزی دقیق برای فعالیت های بازرگانی در حوزه 
پتروشیمی است، حاکمیت برخی قوانین انحصاری در صنعت پتروشیمی، و سردرگمی 
شرکت ملی صنايع پتروشــیمی به عنوان نهاد رگالتوری اين صنعت در سال های پس 
از خصوصی ســازی، ازجمله موانع و مشــکالت فعالیت بخــش خصوصی در صنعت 

پتروشیمی در سال های اخیر بوده است.  
اگر تمام مشکالت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را کنار هم بگذاريم، شايد 
در يك عبارت کلی به موضوع »امنیت اقتصادی« برســیم. امنیت اقتصادی به معنای 
امنیت ســرمايه گذاران و فعاالن بخش خصوصی در حیطه فعالیت های خود است که 
حوزه های گسترده ای را در بر می گیرد؛ از لزوم ثبات قوانین گرفته تا جلوگیری از نگرش 

سلیقه ای و مقطعی به صنعت پتروشیمی. امنیت 
اقتصادی سرمايه گذاری را به حوزۀ پتروشیمی 
سرازير می کند. وقتی سرمايه گذاران بدانند که 
به عنوان نمونه تا ۲۵ ســال آينده شــاهد ثبات 
قوانین کشور هستیم، در اين صورت با اطمینان در 
بخش پتروشیمی سرمايه گذاری خواهند کرد؛ اما 
وقتی نگرش مجلس و دولت در قبال اقتصاد و حتی در 
بودجه و بخشنامه ها و... مدام دچار تغییر می شود، امنیت 

سرمايه گذاری در معرض خطر قرار می گیرد. 
فقدان يا عدم ثبات قوانین حمايتی از فعاالن بخش خصوصی و حرمت نداشتن بخش 
خصوصی در صنعت پتروشیمی نزد مسئوالن دولتی در عمل، و نه در شعار، موجب شده 
که سرمايه گذاران بخش خصوصی، احســاس تکريم و به تبع آن امنیت نداشته باشند 
و تمايل به سرمايه گذاری کاهش يابد. اين امر در پتروشیمی تأثیرات ناگوار بیشتری 
دارد؛ چراکه صنعت پتروشیمی بر محور بخش خصوصی توسعه می يابد و بخش هايی از 
صنعت پتروشیمی که در رونق اقتصادی و ايجاد اشتغال تأثیرگذاری بیشتری دارند، با 
محوريت بخش خصوصی امکان رشد و توسعه دارند. اگر بخش خصوصی مسیر را هموار 
نبیند، رغبتی برای سرمايه گذاری نخواهد داشت و سرمايه های مولد کشور روزبه روز 
بیشتر به سمت واسطه گری سوق می يابند يا از کشور خارج می شوند.  پیش نیاز فعالیت 
ثمربخش بخش خصوصی در صنعت پتروشــیمی، تغییر نگــرش دولت ها به صنعت 
پتروشیمی برمبنای يك معیار اقتصادی مشخص و خودداری از نگرش های سلیقه ای 
است. دولت جديد بايد از نگاه بخشی به صنعت پتروشیمی خودداری کند و عالوه بر 
وزير نفت، بايد تشکل های بخش خصوصی را نیز در تصمیم گیری ها برای آيندۀ صنعتی 
که نقش مهمی در درآمدزايی برای همیــن دولت ايفا می کند، دخالت دهد. ازآنجاکه 
پتروشیمی، خصوصی شده و معاون وزير نفت در امور پتروشیمی، صرفاً از منظر رگالتور 
به امور حوزۀ پتروشــیمی می نگرد، شايد نتواند پتروشــیمی را در اولويت های کاری 
وزير قرار دهد. بنابراين نیاز است تشــکل های بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی 
زير يك چتر واحد، قدرتمندتر شده و مطالبات خود را از دولت، در قالبی سنديکايی و 
کارفرمايی، پیگیری کنند و در اين مســیر به دولت نیز کمك کنند. تقويت پیوند بین 
سه ضلع يك مثلث که از دولت، وزارت نفت و شرکت ملی صنايع پتروشیمی، و انجمن 
صنفی کارفرمايی صنعت پتروشیمی به عنوان نمايندۀ بخش خصوصی تشکیل شده 
می تواند مسیر فعالیت بخش خصوصی در پتروشــیمی و به تبع آن رشد و توسعۀ اين 

صنعت را هموارتر سازد. 

سه ضلعی دولت، وزارت نفت و بخش خصوصی و چتری به نام انجمن صنفی

امنیت سرمایه گذاری؛
 مهم ترین  نیاز بخش خصوصی

براساس سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی که 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است، 
موانع حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و 

گاز در ایران برداشته شده است، درحالی که این 
صنعت در گذشته عمدتاً در انحصار دولت 

بوده و اجازۀ حضور بخش غیردولتی 
داده نمی شد
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توسعه پرتوشیمی

کرونا حریف صنعت پتروشیمی نشد 
جمشــیدی افزود: »این میزان تولید محصوالت پتروشــیمی در 
شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از صنایع به دلیل بروز شرایط 
کرونایی و مشــکالت عدیدۀ اقتصادی با رکود و کاهش ظرفیت تولید 
مواجه شده اند؛ ولی پتروشــیمی پردیس با برنامه ریزی، آینده نگری و 
تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر سرمایۀ انسانی متعهد، دلسوز و 
متخصص خود و همچنین با کنترل حوادث فرایندی و کاهش قابل توجه 
میزان توقف در تولید، به این موفقیت ارزنده و چشــمگیر دست پیدا 

کرده است.« 
تشکیل کارگروه اوره، قیمت اوره-آمونیاک را افزایش 

داد 
جمشیدی با اشاره به تشــکیل کارگروه اوره در کشور تصریح کرد: 
»در گذشته کارگروه اوره در مجموعۀ پتروشیمی کشور وجود نداشت 
و اقدامات به صورت محدود و موازی در پتروشیمی صورت می گرفت که 
به همت مجموعۀ نفت و گاز پارسیان، کارگروهی با محوریت شرکت های 
پردیس، کرمانشاه و شــیراز در هلدینگ نفت و گاز پارسیان مبنی بر 
سیاست گذاری واحد قیمت های فروش تشکیل شد و این موضوع باعث 
شد که این سه پتروشــیمی با قیمت واحد در بازار جهانی حضور پیدا 
کنند.«  مدیرعامل پردیس ادامه داد: »با پیشنهادات انجمن و شرکت 
ملی پتروشیمی، کارگروه اوره نیز تشکیل شد و مقرر گردید به منظور 
هم افزایی در حوزۀ فروش اوره در بازارهــای جهانی با قیمت حضور 
داشته باشیم که این موضوع مورد تأیید همۀ مدیران حاضر در جلسه 

قرار گرفت.« 
تولیدکنندگان اوره هم صدا شدند 

وی افزود: »این هم صدایی در بــازار جهانی نتایج مثبتی را به همراه 
داشته است و با برگزاری جلسات منظم، قیمت گذاری های صورت گرفته 

در هلدینگ نفت و گاز پارسیان به سایر شرکت ها اعالم می شود.« 

بازار اوره در زمستان داغ می شود 

جمشیدی با اشــاره به افزایش قیمت اُوره در بازار تصریح کرد: »در 
اوره فصل گرما و ســرما به ترتیب بدفروش و خوش فروش است که بر 
تقاضا تأثیرگذار خواهد بود. در تابستان قیمت اوره به 530 دالر رسید، 
در حالی که در گذشته و پیش از تشکیل کارگروه، میانگین قیمت ها 1۹5 
تا 2۷0 دالر بود. با شروع فصل پاییز 100 دالر به این قیمت اضافه شد و 
قیمت به 630 دالر رسیده است.« به گفتۀ وی، با رسیدن قیمت اوره به 
630 دالر شرایط ویژه ای برای صنعت پتروشیمی در حال رقم خوردن 
است و برنامه ریزی برای فروش در فصل پاییز و زمستان با اجماع سایر 

تولیدکنندگان داخلی ادامه خواهد داشت. 
اورۀ ایران به آمریکای جنوبی می رسد 

جمشیدی با اشاره به توسعۀ بازار در ایران بیان کرد: »در گذشته تمرکز 
بر بازار ترکیه بود، اما در حال حاضر به دنبال تقویت بازار در آمریکای 
جنوبی هســتیم و با هم افزایی میان تولیدکننــدگان، به دنبال جذب 

بازارهای جدید هستیم.« 
اعتقادی به تمرکز فروش ندارم 

مدیرعامل پردیس ادامه داد: »برای بحث حضور در بازارهای جهانی 
به تمرکز فروش اعتقادی ندارم. به عبارت دیگر، با تجمیع فروشندگان 
کف خرید نیز افزایش خواهد یافت و برخی از خریداران از بازار حذف 
می شوند، اما سیاست گذاری قیمت واحد تأثیرات مثبت فراوانی را برای 
کشور به همراه خواهد داشت که نتایج آن را می توان در جهش قیمت 

آمونیاک از 110 دالر به 400 دالر مشاهده کرد.« 

دولت سیزدهم نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند 
وی با اشاره به انتظارات این شرکت از دولت سیزدهم عنوان کرد: »با 
توجه به اینکه شرکت پردیس در بورس حضور دارد و تعهد مجموعه به 
خریداران، از دولت تقاضا داریم نسبت به پرداخت مطالبات خود به این 
مجموعه اقدام کند. در حال حاضر میزان مطالبات شرکت پردیس نزدیک 
از دولت 6هزار میلیارد تومان و بدهی به شــرکت نفت وگاز پارسیان 
10هزار میلیارد تومان است. باید اذعان کرد که صنعت پتروشیمی یکی از 
اساسی ترین صنایع در تأمین ارزآوری کشور است و تقویت این صنعت، 

نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد و صنعت نفت خواهد داشت.«

هم صدایی 
تولیدکنندگان، 
قیمت جهانی 
 اوره را 
افزایش داد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس گفت: »با تشکیل 
کارگروه اوره و هم صدایی تولیدکنندگان اوره، قیمت این 
محصول از 1۹0 دالر به 630 دالر رسیده است.« غالم رضا 
جمشیدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس، در 

گفت و گو با خبرنگار مجلۀ توسعۀ پتروشیمی با بیان اینکه 
پتروشیمی پردیس باالترین حجم تولید در مجموعۀ 

صنعت پتروشیمی کشور را دارد، بیان کرد: »پتروشیمی 
پردیس بزرگ ترین تولید کنندۀ اوره و آمونیاک خاورمیانه و 

تقریبًا جزو سه تولید کنندۀ اول اوره در جهان است.« 
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در اين بازديد ميدانی، آقايان ســيد جواد حسينی كيا،  نايب رئيس كميسيون 
صنايع و معادن؛ علی اكبر كريمی، عضو كميســيون؛ علی رضا سليمی، عضو 
كميسيون؛ مهدی عسگری، عضو كميسيون؛ اميرحســين اسماعيلی، دبير 
كميسيون؛ دكتر احمد مهدوی ابهری، دبيركل انجمن صنفی كارفرمايی صنعت 
پتروشــيمی و مهندس فريبرز كريمايی، قائم مقام انجمن صنفی كارفرمايی 

صنعت پتروشيمی حضور داشتند. 

صنعت پتروشیمی، لوکوموتیو اقتصادی کشور 
است 

در جريان اين بازديد، دكتر احمد مهدوی در نشســت با اعضای كميسيون 
صنايع مجلس شورای اســالمی و مديرعامل و جمعی از مديران پتروشيمی 
جم، با بيان اينكه ميان انجمن و كميسيون صنايع قرابت مناسبی وجود دارد، 
همكاری اعضای كميسيون صنايع را برای پيشبرد اهداف صنعت پتروشيمی 
ضروری خواند.  مهدوی راه اندازی واحد PDH پتروشــيمی جم را در توليد 
پروپيلن با عنوان خاويار پتروشيمی مؤثر دانست و از زحمت های دكتر عليزاده، 
مديرعامل پتروشــيمی جم، تشكر كرد و روابط مناســب ايشان با مسئوالن 
كشور را منشأ خير دانست.  مهدوی با اشــاره به تحريم و مشكالت ناشی از 
آن می گويد: »اگر از صنعت پتروشيمی حمايت شــود، تا ده سال ديگر نيازی 

به ارز نفت وجود ندارد و ارز پتروشيمی ها حداقل 6۰ تا 7۰ درصد نياز كشور را 
تأمين می كند و مشكالت تحريم به حداقل می رسد.«   دبيركل انجمن صنفی 
كارفرمايی صنعت پتروشيمی، صنعت پتروشــيمی را راه نجات و لوكوموتيو 
حركت اقتصادی كشور خواند و الزمۀ حركت صحيح آن را حمايت مسئوالن 
و آگاهی آنان از موانع و نيازهای اين صنعت بيــان كرد.  وی  با بيان اينكه در 
شش ماهۀ نخست سال 1۴۰۰ توليد، صادرات و ارزآوری افزايش يافته است، 
می گويد: »ما مشكالتی نيز داشته ايم و آن مصوبۀ مجلس در سال جاری است 
كه برای صادرات محصول خام و نيمه خام ماليات تعيين شده است كه نيازمند 

اصالح از سوی مجلس است.« 

صنعت پتروشیمی جزو مشاغل سخت است 
حجت االسالم علی رضا ســليمی نيز در بازديد اعضای كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شورای اسالمی از عسلويه بر رفع مشكالت صنايع پتروشيمی 
تأكيد كرد و يكی از مشــكالت اين صنعت را نوسانات قيمت و تفاوت قيمت 
اعالم شــده با قيمت فروش محصول در خارج از كشور خواند و اقدام دولت در 
اين خصوص را ضروری دانست.  عضو هيئت رئيسۀ مجلس، فعاليت در صنعت 
پتروشــيمی را به دليل حضور گرما، رطوبت و آلودگی هوا از مشــاغل سخت 

عنوان كرد كه بايد از قانون سختی كار بهره مند شود. 

به گفتۀ وی، ۴۰درصد صنايع پتروشيمی در استان بوشهر مستقر هستند كه 
خوراك بسياری از صنايع پايين دستی را نيز تأمين می كنند. 

سهم پتروشیمی ها در تأمین ارز کشور تعیین کننده است  
مهدی عســكری، عضو كميســيون صنايع مجلس، با اشــاره به ســهم 
پتروشيمی ها در تأمين ارز كشور می گويد: »سهم اين پتروشيمی ها در تأمين 
خوراك و مواد اوليه در صنايع پايين دســتی يك ســهم تعيين كننده اســت؛ 
يعنی به جز ارزآوری نقش پيشــران و صنعت مادر را هم درزمينۀ بســياری از 

پتروشيمی ها در مناطق ديگر كشور ايفا می كنند.«
وی ادامه داد: »در حال حاضر صنايع پتروشيمی به خوبی در عسلويه توسعه 
يافته است، اما بحث مسئوليت اجتماعی صنايع مطرح است كه وقتی مستقر 
می شوند، محدوديت هايی برای مردم به لحاظ آاليندگی ايجاد كرده و سبك 
زندگی آن ها را تغيير می دهند؛ پس بايد به همان نسبت برای اهالی سود داشته 

باشند.«  
در سفر کمیســیون صنايع و معادن مجلس به عسلويه، مشکالت و 
موانع تولید در پتروشــیمی های کاويان، جم، پرديس و نوری بررسی 
شد. آشــنايی با ظرفیت های مجتمع های پتروشیمی کشور و بررسی 

چالش های پیش روی پتروشیمی ها، از اهداف اين بازديد بود.

وزۀ انجمن  در سفر یک ر
کارفرمایی با نمایندگان 

مجلس چه گذشت؟
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در راستای انجام وظایف ذاتی خود و معرفی 

ظرفیت های شرکت های پتروشیمی، اقدام به برگزاری سفری یک روزه، به منظور بازدید میدانی 
اعضای کمیتۀ پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شرکت های 

پتروشیمی نوری، جم، کاویان و پردیس در منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس عسلویه کرد. 

گاه
ن

گاه
ن
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بیشترین گستردگی در سطح کشور 
خط لولۀ انتقال اتیلن غرب، مجموعه ای از خطوط لولۀ سراسری 
و مجتمع های پتروشیمی و تأسیســات تکمیلی مرتبط در غرب 
و جنوب غرب و شمال غرب کشور اســت که با توجه به هر دوره 
از صنعت پتروشــیمی، شــاهد تغییرات و تحوالت و اضافه شدن 
بخش های جديدی به خود بوده است.  اين خط به طول اصلی خط 
١۶۶۰ کیلومتر، طول انشعابات فرعی ۵۵۰ کیلومتر و خط دنا نیز 
۶۰۰ کیلومتر از ١١ اســتان عبور می کند و درمجموع اين خط با 
حدود ۲۸۰۰ کیلومتر طول، در نوع خود منحصر به فرد اســت. در 
حال حاضر ١٣ مجتمع پتروشیمی )تزريق کنندگان و گیرندگان( 
به اين خط مرتبط هستند و میزان تزريق اتیلن به اين خط ساالنه 
۲.١میلیون تن است. عالوه بر اين، بايد گفت که ارزش محصوالت 
مجتمع های خط لولۀ اتیلن غرب ســاالنه بیش از ۲میلیارد دالر 
اســت و هم زمان برای ١۵هزار نفر اشتغال مســتقیم ايجاد کرده 
اســت که در افق ١٤۰٤ و تحقق اهداف اشتغال مستقیم، به عدد 
١۷هزار نفر می رســد. هدف اولیۀ مســئوالن در سال ١٣۸١ اين 
بود که بخشی از گاز اتیلن موجود در عسلويه را به مناطق ديگری 
از کشور، به خصوص منطقۀ غرب کشــور منتقل کنند و عالوه بر 
انتقال فرآورده بــرای مجتمع های جديد، برای ايجاد اشــتغال و 
تولید در داخل کشور و صادرات محصوالت پتروشیمی از مبادی 
غربی و شمال غربی اقدام شود. در اين سال ها قرار بود مجتمع های 
پتروشیمی همچون ممســنی، گچساران، دهدشــت، بروجن، 
انديمشك، لرستان، کرمانشاه، کردســتان، مهاباد و میاندوآب در 
اين مسیر بهره برداری و به تولید برسند که بخشی از آن ها متوقف 
مانده و مجموعه هايی ديگر در حال بهره برداری يا آماده ســازی 
هســتند. خط لولۀ اتیلن غرب در چند فاز اجرايی شد که بخش 

سوم آن ارديبهشت ۹۹ با اتصال 
به پتروشــیمی میاندوآب تبريز 

تکمیل شد. مسیر ١۷۰۰کیلومتری 
خط لوله برای انتقــال اتیلن به ١٣ 

مجتمع پتروشیمی پیش بینی شد، اما 
در اين سال ها و با توجه به تغییرات بسیار در 

اين پروژه ها، چالش های مختلفی مانند وجود مناطق 
سخت گذر، معارضین زمین و يا شرايط سخت آب و هوايی، به عالوه 

شــرايط اقتصادی و تحريم ها به وجود آمد که جريان کار را تغییر 
داد. در اين ســال ها بخش های باقی مانده از مسیر خط لولۀ اتیلن 
غرب با بازنگری های بســیار پیگیری شده و واحدهای ديگری در 
آستانۀ بهره برداری قرار دارند. برای نمونه، فاز نخست پروژۀ مالئیك 
انیدريد شامل واحد تفکیك بوتان پتروشیمی ابن سینا، در آستانۀ 
بهره برداری و تکمیل نهايی قرار دارد. از سوی ديگر، مجتمع هايی 
هم در اين مسیر هســتند که به تأمین نیاز اتیلن اين خط کمك 
می کنند. فروردين امسال فاز دوم پتروشیمی ايالم به بهره برداری 
رسید و اين مجموعه قرار است بخشی از اتیلن تولیدی خود را به 
خط لولۀ اتیلن غرب تزريق کنند.  درواقع سه انشعاب برای انتهای 
خط لولۀ اتیلن غرب در نظر گرفته شــده که يکی از آن ها به طول 
حدود ١۵۰ کیلومتر شامل خط انتقال از میاندوآب به تبريز است 
که به بهره برداری رسیده است. انشعاب دوم مربوط به منطقۀ دنا 
است که اين انشعاب از مبدأ »سیاه مکان« تا پتروشیمی گچساران 
به طول حدود ۶۰ کیلومتر است و تاکنون مجوزهای محیط زيست 
انتقال آن اتخاذ و پیمانکار طرح نیز انتخاب شــده است. هدف از 
اجرای اين قطعه، انتقال اتیلن مجتمع الفین گچساران به مسیر 
اصلی خط لولۀ اتیلن غرب اســت. به دلیل اينکه پتروشیمی های 

ممسنی، کازرون، دهدشت و بروجن که در 
مسیر خط گچساران قرار دارند، هنوز تکمیل 
نشده اند، اتیلن گچساران به طور موقت به خط 
اصلی منتقل می شود؛ اما هر زمان که پیشرفت 
اين طرح ها به ٤۰درصد برسد، دولت يا شرکت ملی 
صنايع پتروشــیمی عملیات ساخت قطعات مخصوص 
رساندن اتیلن به اين طرح ها را اجرايی خواهد کرد. دربارۀ انشعاب 
سوم هم بايد گفت که اين مسیر، مربوط به انتقال اتیلن از سنندج 
تا پتروشیمی ابن سینای همدان به طول ١۹۰ کیلومتر است که 
با توجه به عدم فعالیت اجرايی اين طرح، عملیات احداث خط، تا 

زمانی که پیشرفت اجرايی به ٤۰درصد نرسد، آغاز نخواهد شد.

آنچه از مسیر باقی  مانده است 
خط لولۀ اتیلن غرب، مســیری باارزش و حیاتی اســت که از 
استان های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلويه 
و بويراحمد، کرمانشاه، کردســتان و آذربايجان غربی می گذرد و 
خوراک مجتمع ها و محصوالت تولیدی را به واحدهای پتروشیمی 
و پااليشــگاهی می رســاند و هم زمان با خود، توسعۀ منطقه ای 
را ايجــاد می کند.  از آنچه بــرای اين خط پیش بینی شــده بود، 
تاکنون پتروشــیمی های لرســتان، کاويان، کرمانشــاه، ايالم، 
همدان )هگمتانه(، کردســتان، مهاباد و میاندوآب به بهره برداری 
و تولید رسیده اند و برخی همچون پتروشیمی ابن سینا در آستانۀ 
بهره برداری هســتند و پتروشــیمی های ممســنی، پتروشیمی 
گچساران )الفین هشتم(، دهدشت، بروجن و انديمشك در مراحل 
ابتدايی و برخی در همان مرحلۀ کلنگ زنــی باقی مانده و منتظر 
اتخاذ تصمیماتی جدی هســتند.  خط لولۀ اتیلــن غرب پس از 

حدود دو دهه فراز و نشیب هنوز هم با تحوالتی همراه است و برخی 
تغییر مديريت ها و ناهماهنگی های کشوری و استانی و برنامه های 
منطقه ای در کنار تحوالت کلی اقتصاد کشور و تحريم ها تأثیر زيادی 
بر روند اجرای اين پروژۀ مهم داشته است. روند مسئولیت اجرای 
اين پروژه در اين سال ها تغییراتی داشته است و شرکت ملی صنايع 
پتروشیمی تصمیماتی را اتخاذ کرده است و در آخرين تصمیم قرار 
بر اين شد تا راهبری اين پروژه را واگذار کند تا به اين ترتیب شاهد 

تغییرات جديدی برای اين پروژۀ مهم باشد.
بر اين اساس، چندی قبل، قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری 
از بزرگ ترين خط لولۀ انتقال اتیلن جهان امضا و به صورت يکپارچه 
به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شد. درواقع شرکت ملی صنايع 
پتروشیمی، ضمن تداوم توسعه در مسیر وظايف حاکمیتی خود و 
به منظور حفظ و گسترش سرمايه های ملی و زيرساخت های صنعت 
پتروشیمی با برگزاری مناقصه، شرکت اويکو را به عنوان پیمانکار 
بهره برداری و تعمیر و نگهداری اين خط لوله اعالم کرد. براساس 
تصمیمات جديد، قرار است تعداد مجتمع های متصل به خط اتیلن 
غرب در افق ١٤۰٤ به ۲١ مجتمع برسد و ظرفیت تزريق به اتیلن 
غرب بــه ٣.۵میلیون تن افزايش يابد. در اين شــرايط پیش بینی 
می شود که ارزش فروش محصوالت با توجه به تنوعی که از مسیر 
اتیلن ايجاد خواهد شد، به ساالنه ٣.۷میلیارد دالر افزايش يابد. با 
تغییرات جديدی که درمورد خط اتیلن غرب و محصوالت جانبی 
آن پیش بینی شده است، در آيندۀ نزديك شاهد اتفاقات جديد و 
با سرعت بیشتری خواهیم بود. اين امید وجود دارد که با تدبیری 
که وزارت نفت در دورۀ جديد اتخاذ می کند، بخش های باقی مانده 
از اين خط حیاتی، برعکس قسمت های قبلی، با سرعت بیشتری 

اجرا شود.

نگاهی به تحوالت طوالنی ترین 
خط لولۀ اتیلن کشور

اجرای خط 
لوله اتیلن 
غرب سرعت 
می گیرد؟

احداث خط لولۀ اتیلن غرب یکی از 
تصمیمات مهم مسئوالن صنعت پتروشیمی 

در دهۀ هشتاد و جهش اول این صنعت 
بوده است. اقدامی که اگرچه هنوز به نقطۀ 
قابل قبول و نهایی نرسیده، اما در حدود 

این دو دهه توانسته در بخش های زیادی از 
کشور که اجرایی شده، اثر قابل مالحظه ای 

داشته باشد. این پروژه در این سال ها با 
فرازونشیب های زیادی درمورد پروژه ها، 
تأمین خوراک، پیمانکاران و به خصوص 

متولی اصلی رو به رو بود و در آخرین تغییر 
و تصمیمات، راهبری و مسئولیت این خط 

دوباره به بخش خصوصی، اما با نظارت 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شده 
است. تعدادی از مجتمع های این مسیر هم 

مراحل پایانی را می گذرانند و به زودی و پس 
از تغییرات به وجود آمده باید شاهد اتفاقات 

جدید باشیم. 

فروردین 
امسال فاز دوم پتروشیمی 

ایالم به بهره برداری رسید و این 
مجموعه قرار است بخشی از اتیلن 

تولیدی خود را به خط لولۀ اتیلن غرب 
تزریق کنند.  درواقع سه انشعاب برای انتهای 

خط لولۀ اتیلن غرب در نظر گرفته شده که 
یکی از آن ها به طول حدود 150 کیلومتر 

شامل خط انتقال از میاندوآب به 
تبریز است که به بهره برداری 

رسیده است
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توسعه پرتوشیمی

پتروشیمی به دنبال سهم بیشتر
سهم صنعت پتروشیمی درمورد شرکت های دانش بنیان را 
بايد متفاوت از ساير بخش ها ديد؛ چراکه اين تالش ها عالوه بر 
صنعت پتروشــیمی، نتايجی مفید و اثرگذار برای کل صنعت 
نفت و اقتصاد کشور داشته است. جدای از تشکیل دفتر توسعۀ 
کسب وکار دانش بنیان در شرکت ملی صنايع پتروشیمی، اين 
مجموعه در اين ســال ها تالش کرده تا با اقدام های حمايتی، 
سهم شرکت های دانش بنیان و به  عبارتی سهم و سود خود را از 
بازار داخلی و خارجی پتروشیمی بیشتر کند. امیر وکیل زاده، 
مدير طرح های شــرکت ملــی صنايع پتروشــیمی، چندی 
قبل در آيین امضای تفاهم نامۀ راه انــدازی فن بازار تخصصی 
صنعت پتروشــیمی میان شــرکت ملی صنايع پتروشیمی و 
پارک فناوری پرديس، دربارۀ نقش شرکت های دانش بنیان و 
مزايای بهره برداری از توانايی اين شرکت ها در توسعۀ صنعت 
پتروشیمی گفته اســت: »اعتماد به دانش بومی و استفاده از 
ابزارهای فناورانه می تواند مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی را 
هموارتر کند. بهره برداری از قابلیت شــرکت های دانش بنیان 

در حل مشــکالت صنعت کشــور، قدمت چندانی ندارد و از 
دستاوردهای نوينی است که از باالترين سطوح تصمیم گیری 
در کشــور تا زيرمجموعه ها، آن را تأيید و حمايت می کنند.« 
وی دربارۀ مزايای بهره بــرداری از قابلیت هــا و ظرفیت های 
شرکت های دانش بنیان گفت: »شرکت ملی صنايع پتروشیمی 
در مسیر توسعۀ صنعت پتروشــیمی به اين نتیجه رسید که 
يکی از موارد مؤثر در راســتای اهداف تعیین شده، ايجاد فن 
بازار تخصصی صنعت پتروشــیمی اســت و نقش حاکمیتی 
اين شــرکت، محوريت روی موضوع ارتبــاط میان صنعت و 
اکوسیســتم دانش بنیان را تقويت می کند.« وکیل زاده ادامه 
داد: »برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده، به هم رسانی 
و همکاری دو طرف موردنیاز اســت و دفتر توسعۀ کسب و کار 
دانش بنیان شــرکت ملی صنايع پتروشیمی، به دنبال ارتباط 
نزديك تر صنعت پتروشــیمی و پارک فنــاوری پرديس و نیز 
ارتباط نزديك تر با شرکت های دانش بنیان است.«آنچه مسلم 
است، برخی ويژگی های شرکت های دانش بنیان که به شکلی 
خصوصی مديريت می شوند، باعث شــده اين مجموعه ها در 

مقايسه با بخش های دولتی موفق تر 
و پیشتاز باشند. ويژگی هايی همچون 

باالتربودن سرعت تشخیص و حل مسئله 
در اين شرکت ها، حمايت های مالی و معنوی در 

گسترۀ زيادی از بخش ها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی، 
استفاده از ابزارهای تکنولوژيك، فناورانه و به روز، وجود ساختار 
سازمانی غیرپیچیده و نوين و پايین بودن هزينۀ تولید و حتی 
هزينه های منابع انســانی، از ويژگی های مــورد توجه در اين 
شرکت هاســت.  در آخرين تحوالتی که شــرکت ملی صنايع 
پتروشــیمی در قالب تفاهم نامۀ راه اندازی فن بازار تخصصی 
صنعت پتروشیمی داشته است، گفته شد که اين پارک فناوری 
پتروشــیمی با ٣۰ طرح و مجتمع پتروشــیمی برای تأمین 
نیازهای فناورانه همکاری می کند. براساس اين گزارش از سوی 
شرکت ملی صنايع پتروشیمی، تاکنون ٣۰۰ تقاضای فناورانه 
از سوی پتروشیمی ها ارائه و ١۰۰ شــرکت دانش بنیان برای 
همکاری پیش قدم شــده اند که اين تقاضاها در حال ارزيابی و 
رصد هستند و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفته اند.

حمایت از دانش بنیان ها در سطح وزیر 
موضوع حمايت از شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت 
و به خصوص در صنعت پتروشــیمی موضوعی نیست که به 
شکل اختصاصی و موضوعی دنبال شود، بلکه به عنوان يکی 
از اهداف محوری صنعت نفت مطرح شده و جواد اوجی، وزير 
نفت، اين موضوع را در میان اولويت های کاری خود قرار داده 
است. او در اولین صحبت های خود که در برنامۀ راهبردی اش 
نیز به آن اشاره شده، موضوع حمايت جدی از دانش بنیان ها را 
هم مطرح کرد.  اوجی در میان تأکیداتی که به موضوع تولید 
داخل و حمايت از سازندگان ايرانی داشت، موضوع افزايش 

ظرفیت برای شرکت های دانش بنیان را هم مطرح کرد.
 وزير نفت، به خصوص در موضوع مهم کاهش و جلوگیری از 
خام فروشی در صنعت پتروشیمی، موضوع فعالیت شرکت های 
دانش بنیان را مطرح کرد و خواستار حضور و فعالیت بیشتر 
در اين بخش شده است؛ چراکه می داند اين شرکت ها هستند 
که می توانند در دنیای امروز و آيندۀ صنعت پتروشیمی جهان 
که بر محور فناوری می گردد، ســهم و جايــگاه بازار ايران را 

حفظ کنند. 
 به نظر می رســد آنچه تا امروز در حمايت از شرکت های 
دانش بنیان فعال در صنعت پتروشــیمی و به خصوص حوزۀ 
کاتالیست ها شــکل گرفته، شروع و ســرآغازی جدی برای 
همکاری های آتی میان شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
پتروشیمی است و صنعت پتروشیمی ايران می تواند نیازهای 
خود را از طريق همکاری های مشــترک جديد و گســترده، 
برطرف کند. ضمــن اينکه بايد توجه داشــت که حمايت از 
شــرکت های دانش بنیان، درواقع حمايت از بومی ســازی 
نیازها و تجهیزات اساســی صنعت پتروشیمی و حمايت 
از ساخت داخل است که هم زمان می تواند رقابت 
و بازار داخلی محصــوالت اين صنعت مهم 
را بیشــتر کند. نکتۀ مهم ديگر اين است 
که ايــن شــرکت های دانش بنیان در 
بافت و بســتری از بخــش خصوصی 
شــکل می گیرند و در اين شــرايط 
دولت ها می توانند با نظارتی درســت 
و حمايتگرانه اين مسیر را باز بگذارند 
و بدون دخالت، به اهداف مهم و کالن 

خود دست يابند. 
در شرايطی که صنعت پتروشیمی سهم 
بیش از ۲۵درصدی از صادرات غیرنفتی 

از اولین صنايع در تأمین نیاز ارز کشــور دارد و يکی 
اســت، تالش برای بیشترشدن اين ســهم در داخل و خارج 
کاری آگاهانه و مهم اســت که در جريان جهش های دوم و 
سوم به خوبی نشــانه های اين آگاهی و توجه به بازار پیش رو 
ديده می شود. به نظر مي رســد صنعت نفت بايد متناسب با 
نیاز روز جهاني و اهمیت همراهي با شــرايط بین المللي، در 
حوزۀ فعالیت هاي فناورانه و شرکت هايي که در اين حوزه ها 
فعال هستند، بیش از قبل همکاري داشته باشد. شايد ورود 
شرکت های دانش بنیان به بخش های باالدستی صنعت نفت 
هنوز با محدوديت و الزامات بیشتر مواجه باشد، اما نه تنها راه 
باز و همواری در صنعت پتروشیمی برای دانش بنیان ها وجود 
دارد، بلکه حمايت و تشويق های زيادی برای آن ها پیش بینی 

شده است. 

افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در صنعت پتروشیمی

بازار خالقیت و 
فناوری داغ تر 

می شود
حوزۀ فناوري هاي جدید یکی از زمینه های کاری بسیار 

خالق و پرسود در دنیای امروز است که نیروي انساني جوان 
و خالق می تواند زمینه هاي متناسب با تحصیل و عالیق و 

مهم تر از همه، در شأن خود را در آن جست و جو کند. حوزۀ 
فناوری و دانش های جدید یکی از مهم ترین بخش های صنایع 
امروز است که از سال های گذشته تاکنون جوانان زیادي را به 
خود جلب کرده و توانسته زمینه هاي کارآفریني، رشد صنعت 
و کسب وکارهاي متنوع و جدید و به خصوص منفعت اقتصادی 

و کاهش وابستگی را رقم بزند.  شرکت هاي دانش بنیان 
و استارتاپ ها امروزه به یکی از ارکان و برنامه های جدید 

صنعت نفت و به خصوص صنعت پتروشیمی تبدیل شده اند 
که هم دولت و هم بخش خصوصی سرمایه گذاری های مالی و 
انسانی قابل توجهی در آن داشته و دارند. اگرچه سابقۀ توجه 
و حمایت از توانمندي شرکت هاي دانش بنیان و استارتاپ ها 

زیاد نیست، اما امروز دیگر به سطحی قابل توجه رسیده است 
و این توجه نتیجۀ تالش های جوانان شرکت هایی پیشرو، 

به خصوص در ارتباط با مراکز دانشگاهی بوده است. بخش های 
دولتی و خصوصی در این سال ها با حمایت های قانونی و حذف 
بسیاری از امور بوروکراتیک، سپردن قراردادهای قابل توجه، 

برگزاری نمایشگاه های مختلف و یا تشکیل کمیسیون ها و 
کمیته های پیگیری مختلف در سازمان های مرتبط تالش 
کرده اند سهم شرکت های دانش بنیان را بیشتر و بیشتر 

کنند. این تالش، به خصوص در صنعت نفت و به طور مشخص 
در بخش پتروشیمی، بسیار پیشرو و چشمگیر بوده است. 

 
تاکنون 300 تقاضای 

فناورانه از سوی پتروشیمی ها 
ارائه و 100 شرکت دانش بنیان 

برای همکاری پیش قدم شده اند که 
این تقاضاها در حال ارزیابی و رصد 

هستند و در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار گرفته اند
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مدیرعامل پتروشیمی تندگویان:

بخش خصوصی برای کمک به دولت به میدان بیاید

اقتصاد کشور به حرکت درآيد.

دستورالعمل هایی برای ممنوعیت واردات، آیا به 
توسعۀ صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد؟ 

بنده کاماًل با طرح هــای ممنوعیت واردات مخالف 
هستم. اگر تولید کننده بازاريابی مناسب، نیازسنجی 
دقیق و افزايش کیفیت محصوالت خود را دنبال کند، 
برای توســعۀ بازار خود نیازمند طرح های ممنوعیت 
واردات نیست و بايد به گونه ای در اين زمینه اقدام کرد 
که مصرف کننده برای تأمیــن کاال و مواد اولیۀ خود 

اقدام به واردات هم نکند.

عملکرد بورس کاال در فروش مواد اولیۀ پتروشیمی 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

سیســتم بورس کاال کفايت الزم برای فروش مواد 
پتروشیمی را دارد و با وجود اينکه برخی مواقع برای 
کاهش رقابت اقداماتی انجام می دهد، اما درمجموع 
بورس کاال و بهین ياب سیستم مناسبی است و مشکلی 

در عرضه و قیمت گذاری مواد پتروشیمی ندارد.

البته دولت در برخی مواقع به منظور کنترل بازار و 
حمايت از معیشت مردم اقدام به قیمت گذاری در اين 
بخش می کند و فعاالن بخش خصوصی بايد بپذيرند 
که در شرايط تحريم، فشار اقتصادی به مردم زياد است 
و اگر يك فعال اقتصادی اقدامــی درزمینۀ کمك به 

دولت انجام دهد، امری پسنديده است.

خام فروشی در صنعت به محل اختالف میان فعاالن 
این حوزه و مجلس تبدیل شده است. تعریف شما از 

خام فروشی چیست؟ 
متأسفانه در کشــور تعريف دقیقی از خام فروشی 
اعالم نشده اســت و با وجود تعاريف متعدد از سوی 
ســازمان هايی مانند وزارت صمــت و مجلس، هنوز 
در خصوص تعريف دقیق اين مفهوم با ســردرگمی 
مواجه هســتیم. در حال حاضر بايد پرسید آيا مواد 
تولیدی توسط پتروشیمی های مادر مانند الفین پت 
و يا صنايع پايین دستی تا کجا خام فروشی محسوب 
می شود؟ در بحث خام فروشــی نیازمند يك تعريف 

مشخص هستیم.

در بخش تولید مواد اولیه بــا ارزش افزوده چه 
اقداماتی باید انجام داد؟ 

کشــور ذخائری غنی از منابع هیدروکربوری مانند 
نفت و گاز دارد و عالوه بر آن، انــواع خوراک از متان و 
اتان، اتلین پروفان برای صنعت پتروشــیمی دارد و بايد 
برای حرکت به سمت توســعه برنامه ريزی کرد. خیلی 
از محصوالت وارداتی پتروشــیمی را می توان در داخل 
کشور تولید کرد؛ مانند ظرفیتی که در سال های گذشته 
  pvc در پتروشیمی جم ايجاد شده بود و توانست با تولید
سد نیاز کشور را تأمین کند. مورد ديگر، تولید مواد اولیۀ 
پارچۀ چادر مشکی توسط پتروشــیمی تندگويان بود. 
بسیاری از مردم از گذشته آرزو داشــتند که مواد اولیۀ 
تولید چادر مشــکی در داخل تولید شود و از کشورهای 
غیراســالمی تأمین نشود. خوشــبختانه با تالش های 
صورت گرفته و مواد اولیه، چادر مشــکی به تولید انبوه 
رســید. عالوه بر اين موارد، با تولید ماســك و گان در 
پتروشیمی تندگويان در بحبوحۀ تحريم و کرونا، اقدام 
ارزنده ای برای حفظ ســالمت مردم صــورت گرفت. تا 
زمانی که به سمت توسعه حرکت نکنیم، مشکالت مربوط 
به خام فروشی در کشور ادامه خواهد داشت. بهینه سازی 

مصرف در پتروشیمی نیازمند الگوسازی است.

با توجه به محدودیت خوراک و گاز، بهینه سازی   
مصرف در صنعت پتروشــیمی در چه وضعیتی قرار 

دارد؟
زمانی که يك شرکت پتروشــیمی اقدام به خريد 
يك اليسنس می کند، شاخص و میزان مصرف انرژی 
و مواد اولیه بــرای تولید نهايی را مشــخص خواهد 
کرد و تمام مشخصات در اليســنس مشخص است. 
شــرکت های واحدهای انرژی و نظارتــی بیرون بايد 
ارزيابی خود را از تولید نهايی محصوالت داشته باشند؛ 
اگر ارزيابی صحیح از قیمت نهايی محصوالت صورت 
نگیرد، تأثیرات آن را می توان در بخش قیمت نهايی و 
رقابت با محصوالت مشابه خارجی و در بخش آلودگی 
محیط زيست مشاهده کرد. صنعت پتروشیمی نیازمند 
الگويی مانند صنعت برق است؛ زمانی که فردی اقدام 
به مصرف بی رويۀ برق می کند، در دســتۀ مشترکان 
پرمصرف قــرار می گیرد و جريمــۀ آن را می پردازد. 
اگر اين الگو اجرا شــود، تفاوت فردی که با دقت کار 
می کند و کسی که بازدهی پايینی برای مجموعه دارد، 
مشخص می شود. با وجود اينکه پتروشیمی تندگويان 
تنها تولید کنندۀ پت در ايران اســت، اما ما خود را به 
تولید محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب مقید 
کرديم تا صنايع پايین دستی نیازی به واردات نداشته 
باشــند. در ســال های اخیر رتبه بندی و ارزيابی در 
سطح منطقه برای مشخص شدن جايگاه شرکت های  
فعال پتروشیمی صورت نگرفته است ، اما پتروشیمی 
تندگويان به عنوان يکی از زيرمجموعه های هلدينگ 
خلیج فارس در زمینه تامین مواد اولیه چادر مشکی، 
تامین نیاز پت مورد نیاز بازار و بطری های انتی يو وی 
پیشرفت چشمگیری داشــته و توانسته با تامین مواد 
اولیه مورد نیاز بازار، رقابت را بــرای خريد مواد اولیه 

کاهش دهد.

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان معتقد است که با توجه به محدودیت ها و موانع پیش روی 
دولت، در شرایط فعلی بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی باید برای کمک به دولت به میدان 
بیایند تا فشار تحریم بر دولت را کاهش دهند. به گزارش خبرنگار نشریه توسعۀ پتروشیمی، 

روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر سکان دار وزارت نفت، بسیاری از فعاالن حوزۀ صنعت نفت را نسبت 
به تغییر رویکرد در وزارت نفت امیدوار کرده اســت. وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام فراوانی 
به خام فروشی نفت داشــت، اما تحریم های بین المللی باعث تغییر رویه و حرکت به سمت توسعۀ صنعت 
پتروشیمی شد. رویکرد درون زای دولت ســیزدهم و توجه به صنعت پتروشیمی می تواند فصل تازه ای از 
توســعۀ این صنعت را رقم بزند و تحریم های بین المللی را بی اثر کند. به همین منظور، با سیدرضا قاسمی 

شهری، مدیرعامل پتروشیمی تندگویان، مصاحبه ای داشتیم که به شرح زیر است.

انتظارات صنعت پتروشــیمی از دولت سیزدهم 
چیست؟ 

با توجه به شرايط کشــور و موانع پیش رو، فعاالن 
اقتصادی بايد در راستای سیاست گذاری و ريل گذاری 
دولت، بخشــی از موانع پیش رو را بردارند تا از فشار 

تحريم بر دوش دولت کاسته شود. با سکان داری دولت 
و پاروزدن بخش خصوصی از اين تنگاهای اقتصادی 
عبور کنیم و به عبارت ديگر، بخــش خصوصی بايد 
در شــرايط فعلی به کمك دولت بیايد. اينکه در هر 
شرايطی از دولت توقع داشته باشیم که اقدامی انجام 

دهد، منصفانه نیست. دولت به ســهم خود با ايجاد 
رگوالتوری، اجــرای قانون و سیاســت گذاری برای 
اعتالی کل سیستم کشــور اقداماتی انجام می دهد 
و بخش خصوصی بايد فعالیت اقتصــادی خود را در 
راســتای همین سیاســت گذاری ادامه دهد تا چرخ 



 

توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی

ایران، سربلند دوران ها
در زمان کوتاهی آشفتگی و اضطراب دامنگیر بازارهای جهانی 
و البته داخلی شد که ثمرۀ آن کمبود قابل توجه مواد ضدعفونی، 
ماسك، تجهیزات پزشکی و... بود. هرچند چنین شرايطی مختص 
ايران نبود و بحرانی بین المللی به شمار می رفت، اما بی شك فشار 
اين بحران برای ايران که در حلقۀ محاصرۀ تحريم های مختلف 
دارويی، مالی، بانکــی و... بود، مضاعف بوده اســت.  در چنین 
شــرايطی که محدوديت داخلی و حتی محدوديت دسترســی 
به منابع ارزی کشــور برای خريد خارجی و واردات، مشکالت 
زيادی را برای مردم ايجاد کرده بود، واحدهای پتروشیمی کشور 
در قامت بخش پشــتیبانی خط مقدم مبارزه با اين پاندمی، که 
کادر درمان را شامل می شد، آستین همت باال زده و در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود، تمام قد وارد میدان عمل شدند. به اين 

ترتیب، تولید در شیفت های ۲٤ســاعته برای مواد ضدعفونی، 
الکل، تجهیزات پزشــکی و... ســرعت گرفت. البتــه اقدامات 
واحدهای پتروشیمی کشور به همین جا ختم نشد و بارها منابع 
ارزی و ريالی خود را برای خريد ونتیالتور، تجهیزات پزشکی و... 

تخصیص دادند. 

پتروشیمی ها وارد کارزار شدند
با شیوع ويروس کرونا در کشور، پتروشیمی کارون در راستای 
عمل به مسئولیت اجماعی و مقابله با اين ويروس، تولید آب ژاول 
را که يکی از محصوالت فرعی اين شرکت است به عنوان گندزدا 
در اولويت قرار داد و در نامه ای به شرکت ها، اداره ها، سازمان ها و 
شهرداری ها، آمادگی خود را برای تأمین آب ژاول موردنیاز برای 

گندزدايی اعالم کرد.

در همین راســتا، تولید آب ژاول در اين شرکت پنج برابر شد 
و از روزانه ۲۰ تن بــه ١۰۰ تن به صورت غلیــظ افزايش يافت، 
به طوری که تا هفتۀ نخست فروردين  سال گذشته، ٣هزار تن آب 
ژاول غلیظ، معادل ٣۰میلیون لیتر رقیق شده از سوی پتروشیمی 
کارون به شرکت ها و شهرداری ها در سطح منطقه و ۲۸ استان 
ديگر، حسب تقاضا تحويل شد. آب ژاول موردنیاز مردم ماهشهر 
نیز از سوی اين پتروشیمی توزيع می شــود که اين روند ادامه 

خواهد داشت.
مجتمع پتروشــیمی اروند با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
به منظور تأمین نیاز صنايع پايین دســتی و تولیدکنندگان مواد 
شوينده و بهداشتی، عرضۀ محصول کاســتیك را از هفتۀ دوم 
اســفند در بورس افزايش داد، به طوری که بــا توجه به افزايش 
تقاضا برای اين محصول، عرضۀ خود را از ١١هزار تن به ۲۰هزار 

تن رســاند. محصول کاســتیك در تولید 
مواد شــوينده و بهداشــتی کاربرد دارد. با 

توجه به شــرايط ويژۀ پیش آمــده در حوزۀ 
بهداشت و درمان کشور به دنبال شیوع ويروس 

کرونا، کارگروه پلی پروپیلن صنعت پتروشــیمی با 
حمايت شــرکت ملی صنايع پتروشــیمی، با هدف عمل به 

مسئولیت های اجتماعی خود و به منظور ياری رساندن به ستاد 
مقابله با کرونا، مجموعه اقدام هايی را در دســتور کار قرار داده 
است. اين کارگروه که از شش شرکت تولیدکنندۀ انواع گريدهای 
پلی پروپیلن تشــکیل شده اســت، به دنبال درخواست وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، به منظور تولید ۲میلیون 
دست لباس بیمارســتانی يك بار مصرف مورد استفادۀ حافظان 
جان برکف عرصۀ سالمت، ۲۰۰هزار کیلوگرم گرانول پلی پروپیلن 

را در اختیار تولیدکنندگان معرفی شــده در اين بخش قرار داد. 
کارگروه پلی پروپیلن صنعت پتروشیمی متشکل از شرکت های 
پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، نويدزرشیمی، رجال، شازند 

و پلی نار تبريز است.

پتروشــیمی بوشــهر؛ پیشــتاز در عرضۀ 
اکسیژن

غالمرضا جوکار، مديرعامل شــرکت پتروشــیمی بوشهر، از 
ساخت مخزن اکسیژن ٣۰تنی بیمارستان عسلويه به منظور رفع 
مشکالت اکسیژن بیماران کرونايی که گريبان گیر آن هستند، 
توســط شــورای راهبردی خبر داد و افزود: »درآمد حاصل از 
صادرات با توجه اعمال تحريم ها، يکی از مشکالت و فعالیت های 
پرريسك صنعت پتروشــیمی کشور اســت که با توجه به اين 
مشکالت و موانع، خوشبختانه به ياری خداوند متعال توانستیم 

در حال فعالیت و تولید باشیم.«
اين در حالی است که مجتمع پتروشیمی کاوه اعالم کرد که 
در راستای مسئولیت های اجتماعی و با توجه به تولید اکسیژن 
در واحد يوتیلیتی خود با عرضۀ روزانه حدود ۲۰ تن اکسیژن مايع 
به بیمارستان های کشــور، گامی مهم را در روند بهبود و کمك 
به بیماران کرونايی در کشــور آغاز کرده و تاکنون اکسیژن به 
بیمارستان های هشت استان ارسال شده است. بیمارستان های 
امام خمینی، لوالگر، ضیائیان، ســینا، ســالمت فــردا و بهارلو 
در استان تهران، امام حســین شــاهرود، خلیج فارس بوشهر، 
امام خمینی کنگان، امام رضای تبريز، امیرالمؤمنین مراغه، حجت 
کوه کمری مرند، فقیهی شیراز، باقرالعلوم اهر، جرجانی گرگان، 
بیمارستان های استان ايالم، استان کرمانشاه و شارژ کپسول های 
مرکز درمانی و بهداشــتی کنگان برای مصارف خانگی از سوی 
مشتريان کاوه، از دريافت کنندگان اکســیژن تولیدی مجتمع 

پتروشیمی کاوه بوده اند.

18هــزار تــن اکســیژن مایــع روانۀ 11 
بیمارستان کشور شد

از طرفی، شورای راهبردی شرکت های 
پتروشــیمی مســتقر در منطقۀ ويژۀ 
اقتصادی انــرژی پارس، طــی ۹ ماه 
گذشته با هماهنگی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و به ويژه 
همکاری شرکت پتروشیمی بوشهر، 
بیش از ١۸هزار تن اکســیژن مايع 
برای کمك به کادر درمــان و تأمین 
اکســیژن موردنیــاز درمــان بیماران 
کرونايی، به حدود ۲٣ بیمارستان در ١١ 
استان کشور ارســال کرده است. علی 
ربانی، مشــاور اجتماعی معــاون وزير 
نفت در امور پتروشــیمی، از راهبری رئیس شــورای راهبردی 
شــرکت های مســتقر در منطقۀ ويژۀ اقتصــادی انرژی پارس 
و مديرعامل و کارکنان شــرکت  پتروشــیمی بوشــهر و ديگر 
شرکت های پتروشــیمی دريافت کنندۀ اکسیژن از پتروشیمی 
بوشهر که با درک شــرايط حساس کشــور و با وجود تأثیر اين 
موضوع بر کاهش تولید، برای پشتیبانی از کادر درمان و نجات 

جان هموطنانمان تالش می کنند، قدردانی کرد.
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پتروشیمی ها دوشادوش مدافعان سالمت در خط مقدمم

 سربلندی ایران
یت پاندمی   در مدیر

ونا در محاصرۀ  کر
یم ها تحر

در روزهای اخیر و پس از گذشت حدود دو سال از پاندمی کرونا در کشور که آسیب جدی را 
به بدنۀ اقتصاد داخلی وارد کرد، تسریع روند واکسیناسیون که می تواند زنجیرۀ این پاندمی 

را بشکند، بی شک مسرت بخش است. به جرئت می توان گفت در این روزها، بهترین خبر 
مربوط به کاهش تعداد افراد بستری در بیمارستان هاست. هرچند این موضوع نویدبخش 
بازگشت به روزهایی است که چرخ اقتصاد کشور سریع تر می چرخید، اما به هر حال روند 

جهش این بیماری به طور قطعی قابل پیش بینی نیست. از سویی دیگر، متخصصان بارها تأکید 
کرده اند که واکسینه شدن به معنای مصونیت کامل در مقابل ابتال نیست، بلکه روند رعایت 

نظافت، ضدعفونی کردن، استفاده از ماسک و... ادامه دار است. این ادامه دار بودن رعایت نکات 
بهداشتی حامل این پیام است که همچنان تقاضا برای مواد ضدعفونی، ماسک، تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز و... وجود دارد.  نیم نگاهی به روزهای آغاز این پاندمی در کشور نشان می دهد 
در حالی که جامعۀ پزشکی ایران و البته دنیا در شوک فرو رفته بود، در مدت بسیار کوتاهی تقاضا 

برای مواد ضدعفونی، ماسک، الکل، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات مورد استفاده برای 
جلوگیری از شیوع این بیماری، به طور جهش یافته ای افزایش یافت. 

 
تاکنون 300 تقاضای 

فناورانه از سوی پتروشیمی ها 
ارائه و 100 شرکت دانش بنیان 

برای همکاری پیش قدم شده اند که 
این تقاضاها در حال ارزیابی و رصد 

هستند و در اختیار شرکت های 
دانش بنیان قرار گرفته اند
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