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وزارت نفـت زنگ خطر سرمایه گذاری مجتمع های خوراک مایع به صدا درآمده
خ  قـانون را در تعیین نر
خـوراک مایع اجرا کند



چالش های 
وی  پیش ر
جذب 
سرمایه  
در صنعت 
وشیمی پتر
   محمد حسین عسگری

با افزایش سطح تکنولوژی و اقتصادی شدن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، به پایان حاکمیت نفت بر جهان 
نزدیک می شویم. طی سال های اخیر، استفاده از سوخت های فسیلی کاهش یافته و بر اهمیت مشتقات نفت و 
صنعت پتروشیمی افزوده شده است. این چرخش جهانی تلنگری برای کشورهای نفتی مخصوصًا ایران است تا 
با سیاست گذاری های دقیق، در راستای توسعه صنعت پتروشیمی حرکت کنند. تأخیر در گام برداشتن و عدم 
همسوســازی با جریان تحوالت جهانی برای ایران که 28 میدان نفتی و گازی مشترک دارد، می تواند زیان های 
فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.  برای رسیدن به این مهم، چندین پیش شرط الزم است که یکی از آن ها 
سرمایه گذاری و ایجاد شرایطی ایمن برای جذب سرمایه خارجی است.  طی سال های اخیر، به دلیل تحریم های 
ظالمانه آمریکا، میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، برخی 
از قوانین دست و پاگیر نیز باعث فراری دادن سرمایه گذاران در این بخش شده است. بنا بر آمارهای غیررسمی، 
صنعت نفت و گاز ایران به بیش از 600میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که 34۵میلیارد آن در صنایع باالدستی 
و ۷0میلیارد آن در بخش پتروشیمی است که به گفته مدیران صنعت پتروشیمی فقط 30درصد از ظرفیت صنایع 
پایین دستی استفاده شده و ۷0درصد آن مغفول مانده است.  جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی زمانی 
عملیاتی خواهد شد که فرد سرمایه گذار از ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی و مخصوصاً قوانین اداری مالیاتی کشور 
ظرف حداقل ۵ تا 10 سال آینده اطمینان حاصل کند. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تصمیمات خلق الساعه در 
حوزه پتروشیمی بودیم؛ این تصمیمات که عمدتاً در حوزه مالیات، تعیین قیمت خوراک و بحث بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به کشور به شکل ضربتی وضع شده اند، بسیاری از فعاالن این حوزه را از ادامه فعالیت خود دلسرد کرده 
و تنها سابقه چندین ساله فعالیت و سرمایه گذاری ای که شده آن ها را به ادامه فعالیت در این بخش وادار می کند. 
اما زمانی که یک فرد خارجی برای سرمایه گذاری وارد ایران می شود و با بررسی جوانب متوجه این محدودیت ها و 
موانع می شود، آیا قانع می شود که سرمایه خود را وارد ایران کند، در حالی که در همین کشورهای همسایه می تواند 
بدون هیچ مشکلی از قبیل تحریم و موارد ذکرشده و با یک فضای مناسب کسب و کار، سرمایه گذاری خود را انجام 
دهد.  این تصمیمات خلق الساعه که معموالً پس از آشکارشدن اشکاالت آن ها پس از چند ماه تغییر می کند، ضربه 
جدی به تجارت بین المللی کشور وارد می کند؛ به دلیل اینکه رقابت در بازارهای بین المللی شانه به شانه است و 
تأمین مستمر کاال برای مشتری، یکی از پیش شرط های مهم برای تداوم تجارت است. اما این گونه تصمیمات ضربتی، 
باعث سکته در جریان تجارت می شود و در بیشتر مواقع به از دست رفتن بازار هدف منجر می شود که باز پس گیری 
آن نیز به سادگی صورت نمی گیرد.  یکی دیگر از مشکالت، عدم تعامل دستگاه ها و وضع قوانین متناقض است. 
با وجود آگاهی بانک مرکزی از موانع بازگشــت ارز به کشور، متأســفانه برخی از بخشنامه های آن تناسبی با 
شرایط موجود ندارد و از سوی دیگر، با ارجاع دادن آن به نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه، شاهد برخوردهای 
قهری با فعاالن حوزه تجارت هســتیم که همین موضوع می تواند جریان فرار سرمایه از کشور را تشدید کند.
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قیمت گذاری 
صحیح خوراک 
ین  مهم تر
مؤلفه جذب 
سرمایه گذار 

ایران به عنوان کشوری سرشار از منابع غنی هیدروکربوری، باید بتواند از این منابع به طور بهینه استفاده 
کند؛ این استفاده بهینه، به معنای تبدیل آن  ها به منابعی با ارزش افزوده باالتر است که با توسعه صنایعی مانند 
پتروشیمی حاصل می شود. صنعت پتروشــیمی، پس از وقوع جنگ روسیه و اوکراین و تغییر نرخ حامل های 
انرژی در سطح بین المللی، با چالش هایی همراه شده که به منظور بررسی این چالش ها و تاثیر آن در فعالیت 
صنایع پتروشیمی کشورمان، به گفت وگو با دکتر احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 

پتروشیمی ایران، نشستیم.
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 مزیت توســعه صنعت پتروشیمی در 
کشور چیست و مهم ترین چالش فعلی این 

صنعت را چه می دانید؟
ســال های طوالنــی، در نبــود صنعــت 
پتروشیمی، خام فروشی رخ می داد و هم اکنون 
نیز مواد زیادی به طور خام صادر می شــوند. 
اگر ال پی جی، یعنــی پروپان و بوتان را صادر 
می کنیم، پروپان می توانــد به یک محصول 
با ارزش افزوده باالتر، یعنــی پروپیلن و پلی 
پروپیلن تبدیل شــود، اما اکنون خام صادر 

می شود.
به طور کلی، صنعت پتروشــیمی به عنوان 
صنعت مقابله با خام فروشی، یک مزیت برای 
کشور بوده و یکی از راه های رشد اقتصادی، 
اســتفاده از این صنعت و زنجیره های ارزش 
افزوده آن است. پتروشیمی امروز در زندگی 
مادی مردم نقش بســزایی دارد؛ بسیاری از 
محصوالت موجود در بازار از مواد پتروشیمی 
تشکیل می شــوند و از صنایع مختلفي مانند 
چوب و فوالد پیشــی گرفته و تأثیرات بسیار 

مثبتی در اقتصاد دنیا دارند.
از نظر منابع گاز، رتبه دوم جهان هستیم و 
حتی گزارشي از بریتیش پترولیوم انگلستان 
نشان می دهد که شاید ایران رتبه اول باشد. 
ایــن گاز را کــه در بخش خانگی ســوزانده 
می شــود، در پتروشــیمی بــه محصوالت 
با ارزش تــر تبدیل کــرده و آن هــا را صادر 
می کنیم، اما هنوز در ابتدای راه هســتیم و 
شاید در برخی موارد به میانه هم نرسیده ایم.

توســعه این صنعت به سرمایه گذاری نیاز 
دارد و جذب ســرمایه گذاری هــم نیازمند 
فراهم شدن زیرساخت هاســت؛ چراکه قرار 
نیســت دولت ســرمایه گذاری کنــد، بلکه 
بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی باید 
در این حوزه وارد شــوند. براي فراهم کردن 
زیرساخت ها باید ثبات اقتصادی ایجاد کرد تا 
سرمایه های سرگردان و نقدینگی موجود که 
به اقتصاد کشور ضربه می زند، به سمت تولید 
حرکت کند. اگر این ســرمایه های سرگردان 
به سمت تولید بروند، بهره وری افزایش می یابد 

و اقتصاد ملی حرکت می کند.
اکنون فقــط حــدود ۸درصــد از منابع 
هیدروکربــوری در پتروشــیمی اســتفاده 
می شــود؛ باوجوداین، پــس از تحریم اول 
که ابتدای دهــه ۹۰ داشــتیم و تحریم دوم 
که پس از خــروج ترامپ و آمریــکا از برجام 
رخداد، صنعت پتروشیمی بود که با صادرات 

و ارزآوری، به شکست تحریم کمک کرد.
در صنعت پتروشــیمی، دانش فنی بسیار 
زیادی کســب کرده ایم؛ مانند بســیاری از 
کاتالیست ها و پلنت های پتروشیمی، که الزم 
است این فرایند سرعت گیرد. برای ایجاد این 
سرعت، باید به مزیت هاي سرمایه گذاري در 

حوزه پتروشیمي در ایران، توجه شود؛ به جز 
نیروی انسانی و سواحل گسترده خلیج فارس 
و دریای خزر، تنها مزیت صنعت پتروشیمی 

در ایران، خوراک آن است.
در شرایط نابســامانی اقتصادی و تحریم 
خارجی، که صادرات محصوالت پتروشیمی و 
واردات برخی از قطعات و تجهیزات و حتی ارز 
حاصل از صادرات را با مشکالتی همراه کرده، 
صنعت پتروشــیمی باید حمایت شود؛ زیرا 
مشــکلي براي پیداکردن بازار ندارد. اما این 
روزها مهم ترین مشکل این صنعت، مباحث 

مربوط به تأمین خوراک آن است.

ریشه اصلي مشــکالت تأمین خوراک 
صنایع پتروشیمي چیست؟

در صنعت پتروشیمی،  تأمین خوراک حرف 
اول را برای ســرمایه گذار می زند؛ اگر قیمت 
خوراک نســبت به سایر کشــورهای جهان 
مناسب باشد، سرمایه گذار جذب این صنعت 
می شود، اما اگر قیمت خوراک مناسب نباشد، 
عقل اقتصادی این را می گوید که سرمایه گذار 

جذب فعالیت در ایران نشود.
قانون الحاق برخی مــواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که در سال ۹۳ 
مصوب و ابالغ شده، متأسفانه به درستی اجرا 
نشده است؛ اگر درست اجرا می شد، اهدافی 
که قانونگذار برای آن در نظر گرفته، تأثیرات 
خود را نشان می داد. یکی از اهداف قانون این 
بوده که تعیین نرخ خوراک به نحوی باشد که 
سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب شود،  اما 
امروز برعکس اتفاق افتاده؛ یعنی وزارت نفت، 
در گذشته طوری نرخ خوراک را تعیین کرده 

که سرمایه گذار جدید جذب نمی شود.
این موضوعــات در دولــت یازدهم اتفاق 
افتاده. وزارت نفت، قانون را هر طور که تمایل 
داشــته تفســیر کرده، مطابق با میل خود 
آیین نامه تدوین کرده و حتی این آیین نامه را 

به تصویب هیئت وزیران نرسانده است؛ به جز 
یک بند آن که مربوط بــه تخفیفات پلکانی 
می شــود. هم اکنون نیز درخواســت صنایع 
پتروشــیمی از دولت، تخصیص رانت به این 
صنعت یا تخفیف نســبت به سایر کشورهای 
تولید کننده انرژی نیست، بلکه اجرای صحیح 

قانون است.
در بند چهارم از ماده یــک قانون مذکور، 
تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمند کردن 
یارانه ها اصالح شــده که بیان می کند  وزارت 
نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک 
مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پاالیشی و 
پتروشیمی ها را با رعایت برخی معیارها تعیین 
کند. اما اولین اقدام خالف قانون وزارت نفت 
این بود که اعالم کــرد چون خوراک مایع در 
بند اول این ماده مورد بحث قرار گرفته، دیگر 

در بند چهارم به آن نمي پردازد.
ســؤال اینجاســت که آیا ممکن اســت 
قانونگــذار بخــش ابتدایي قانــون، موضوع 
خوراک مایع را در نظر گرفته باشد و مجدداً 
در بخــش دیگری به آن اشــاره کند؟ بخش 
اول، مربوط به نفت خام اســت که مي گوید  
برای نفت تحویلی به پاالیشــگاه های داخلی 
و مجتمع های پتروشــیمی، اعــم از دولتی 
و خصوصــی، ۹۵درصــد متوســط بهــای 
محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه 
شمسی در نظر گرفته مي شود و ارتباطي به 
خوراک مایع ندارد و این خوراک باید تعیین 
تکلیف شود؛  نظر معاونت قوانین مجلس نیز 

همین است.
معیارهایــی کــه در این اصــالح قانون 
هدفمندســازی یارانه ها مطرح شده، شامل 
دو مورد مي شود؛ اول، تعیین قیمت خوراک 
متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش 
گاز و یا مایــع تحویلی برای ســایر مصارف 
داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول 

  وزارت نفت مکلف 
است قیمت خوراک 
گاز و خوراک مایع 

تحویلی به 
واحدهای صنعتی 

پاالیشی و 
پتروشیمی ها را با 

رعایت برخی 
معیارها تعیین کند. 

اما اولین اقدام 
خالف قانون وزارت 

نفت این بود که 
اعالم کرد چون 

خوراک مایع در بند 
اول این ماده مورد 
بحث قرار گرفته، 

دیگر در بند چهارم 
به آن نمي پردازد

گفت وگو با دبیرکل 
انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی 

گفت وگو با دبیرکل 
انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی 

گفت وگو با دبیرکل 
انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی 

گفت وگو با دبیرکل 
انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی 
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گو
 و 

ت
ــــ

گفـ

با حفــظ قابلیت رقابت پذیــری محصوالت 
تولیــدی در بازارهای بین المللــی و بهبود 
متغیرهــای کالن اقتصــادی و دوم،  ایجاد 
انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی.
قانونگذار می گوید از میزان خوراک مصرفي 
داخلي،  خوراک صادراتي و خوراک وارداتي 
)مربوط به زمــان واردات از ترکمنســتان(، 
معدل وزني گرفته و قیمــت خوراک تعیین 
 TTF شود؛ اما وزارت نفت، هاب اروپا یعنی
هلند و NBP انگلســتان و همچنین هنري 
هاب کانادا و آلبرتــا در آمریکا را به آن اضافه 
کرده؛ یعنی تعیین نرخ خوراک، ۲۵درصد از 
اروپا، ۲۵درصد از آمریکا و ۵۰ درصد از داخل 

تأثیر مي گیرد.
ایــن فرمــول هیــچ ارتباطی بــه قانون 
هدفمندســازی یارانه ها ندارد؛ حفظ قابلیت 
رقابت پذیری که در این قانون اشــاره شده،  

درباره  محصوالت است، نه خوراک.
 حتی اگر قرار باشــد در خــوراک رقابتی 
صورت گیــرد، نباید با اروپا کــه وارد کننده 
گاز و انرژی است رقابت کنیم؛ به طور مثال، 
نمی توان قیمت گذاری زعفران را که در ایران 
تولید می شود،  بر اساس قیمت این محصول 

در اروپا و آمریکا تعیین کرد.

 اجرانشــدن این قانون چه تأثیري بر 
صنعت پتروشیمي داشته است؟

اگر تنها مزیــت ســرمایه گذاری صنعت 
پتروشیمی در ایران یعني خوراک از آن گرفته 
شود، ســرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد. 
وصل کردن فرمول خوراک پتروشیمی ها به 
هاب اروپا اشــتباه بود و بــه همین علت هم 
در سال گذشته پاســخ گوی نیاز نبود؛ یعنی 
با رخ دادن جنگ روسیه و اوکراین و افزایش 
قیمت گاز در اروپا کــه اکنون به بیش از ۲.۳ 
دهم دالر رسیده، نرخ خوراک پتروشیمی ها 
غیراقتصادی شد. حتی این نرخ گاز در اروپا 
بــرای گرمایش اســت، نه بــرای واحدهای 
تولیدی و پتروشــیمی. قیمــت خوراک گاز 
طبیعی در ایران با آمریکا هم که تولید کننده 

انرژی است، تفاوت زیادی دارد.
دولت ســال گذشــته یک ســقف ۵هزار 
تومانی برای خوراک در نظــر گرفت و براي 
ســوخت هم نرخ ۲هزار تومان را مشــخص 
کرد که تا حدودی بهبود حاصل شــد. دولت 
با این اقدام تقریبــاً فرمولی را که وزارت نفت 
مشخص کرده بود کنار گذاشت؛ این به معنای 
آن است که این فرمول پاسخ گوي نیاز صنعت 
پتروشیمی نیســت؛ بنابراین فرمول تعیین 
نرخ خوراک صنعت پتروشــیمی باید مطابق 

با قانون اصالح شود. به طوري که ۲۵درصد 
معیار تعیین نرخ خوراک، به جای اروپا، از نرخ 
داخل در نظر گرفته شــود؛ یعنی ۷۵درصد 
تعیین نــرخ خوراک بایــد در داخل صورت 

گیرد.
پیش از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، 
کسي تصور نمي کرد که قیمت مواد خوراکی 
و نهاده های دامی تا این حد افزایش یابد و این 
اتفاق درمورد متانول هم رخ داده است. کشور 
ایران ۸ واحد تولید متانول دارد که برای آن ها 
۴میلیارد دالر سرمایه گذاری صورت گرفته و 
ساالنه حدود ۲.۵میلیارد دالر ارزآوری برای 
کشــور دارند؛ اما اکنون ســه واحد متانولی 
کاوه، ســبالن و کیمیای خاورمیانه،  بیش از 

۲۰ روز است که تعطیل شده اند.
تعطیلی این واحدها به علت اورهال نیست؛ 
زیرا شرکت های پتروشیمی اورهال کار خود 
را در زمســتان که گاز قطع می شود، انجام 
می دهند. علت تعطیل شــدن این واحدهای 
متانولي ایــن بود کــه برای تولیــد هر تن 
محصول، حدود ۱۰۰ دالر زیان می کردند؛ هر 
سه واحد تعطیل شده، شرکت هایی هستند 

که تازه به بهره برداری رسیده اند.

 آیا شــرکت هاي متانولي در گذشته به 

میزان کافي ســود نکرده اند که نگران این 
تغییرات مقطعي هستند؟

برخی شبهه ایجاد می کنند که شرکت های 
متانولی در گذشته سود بســیاری به دست 
آورده اند؛ مگر قرار اســت که ســرمایه گذار 
سود به دست نیاورد؟ ضمن اینکه تصمیمات 
مربوط به گذشته نمی شــود، بلکه ما اکنون 

برای آینده تصمیم می گیریم.
هر واحد پتروشــیمی که توســط بخش 
خصوصی یا نیمه دولتــی مانند صندوق های 
بازنشستگی ایجاد می شود، نباید اجازه داده 

شود که زیان کند و همه باید سود کنند.

 راهکار به تولید برگشــتن شرکت هاي 
متانولي چیست؟

راه حلــي کــه وزارت نفــت بتوانــد این 
شرکت های تعطیل شــده را نجات دهد این 
اســت که ابتدا فرمول تعیین نــرخ خوراک 
پتروشــیمی ها را مطابق با قانون هدفمندی 

یارانه ها اصالح کند. 
دومین گام مربوط به موضوع رقابت پذیری 
نرخ محصوالت اســت؛  یعنی در شرایطی که 
چین از تغییرات نرخ های جهانی در اثر جنگ 
روسیه و اوکراین استفاده کرده و با سوزاندن 
زغال سنگ، متانول تولید مي کند و از سوی 

 حتی اگر قرار باشد 
در خوراک رقابتی 

صورت گیرد، نباید با 
اروپا که وارد کننده 
گاز و انرژی است 

رقابت کنیم؛ به طور 
مثال، نمی توان 
قیمت گذاری 

زعفران را که در 
ایران تولید می شود،  
بر اساس قیمت این 
محصول در اروپا و 
آمریکا تعیین کرد

کشور ایران ۸ واحد 
تولید متانول دارد که 
برای آن ها ۴میلیارد 
دالر سرمایه گذاری 

صورت گرفته و 
ساالنه حدود 

۲.۵میلیارد دالر 
ارزآوری برای کشور 
دارند؛ اما اکنون سه 
واحد متانولی کاوه، 
سبالن و کیمیای 

خاورمیانه،  بیش از 
۲۰ روز است که 
تعطیل شده اند

دیگر، بیشتر صادرات متانول ایران هم به علت 
تحریم، به چین صورت می گیرد، وزارت نفت 
باید قیمت خوراک واحدها را براساس قیمت 
محصولی که اکنون در چین فروخته می شود 
و مدارک آن هم موجود است مشخص کند تا 

این واحدهای متانولی نجات پیدا کنند.
یکی از مشکالت شرکت های پتروشیمی 
هم مربــوط به نــرخ باالی تأمین ســوخت 
واحدهای تولید برق آن هاست ؛ هر متر مکعب 
گاز به عنوان سوخت، در بخش خانگی حدود 
۱۵۰ تومان قیمت دارد؛ اما در پتروشــیمي، 
۲هزار تومان؛ یعنی پتروشیمی ها حدود ۲۰ 
برابر بخش خانگی برای تأمین هر متر مکعب 
گاز هزینه می کنند. باوجوداین، در زمستان 
گاز پتروشیمی ها را قطع می کنند، به طوری 
که زمستان سال گذشته، برخی از واحدهای 
پتروشیمی حتی تا ۴۰ روز قطعی گاز را تجربه 
کردند. قانونگذار در همین قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت ۲ به صراحت اعالم کرده که در صورت 
قطع یا کاهش خــوراک گاز و خوراک مایع 
واحدها خارج از قرارداد و با اراده دولت،  وزارت 
نفت مکلف اســت برابر ماده ۲۵ قانون بهبود 
محیط کسب و کار، مصوب ۱۶بهمن۱۳۹۰،  
خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در 
مراحل بعدی جبران کنــد،؛ اما وزارت نفت 
به این قانون هم اعتنا نمی کند. وقتی دولت 

قانون را اجرا نمی کند، چگونه توقع دارد که 
سرمایه گذار جذب شود؟

دارای  پتروشــیمی  شــرکت های 
یوتیلیتی هــای متمرکــز بــراي تولید برق 
به صورت خودتأمین هستند و حتي در برخی 
از مناطق کشــور مانند خوزستان، به شبکه 
سراســری برق می دهند.  اما موضوع جالب 
توجه این است که نرخ ســوخت تولید برق 
پتروشیمي ها در ازاي هر متر مکعب، ۲هزار 
تومان در نظر گرفته شده، در حالي که سوخت 

سایر نیروگاه هاي کشور  رایگان است.
این موضوع شرکت های پتروشیمی را به 
این سمت می برد که به جای احداث یوتیلیتی 
و نیروگاه تولیــد برق، برق مــورد نیاز خود 
را از شــبکه سراســری تأمین کنند. قیمت 
سوخت در این حوزه هم باید برای واحدهای 
پتروشیمی به طور منطقی تعیین شود؛  هدف 
این نیست که مانند سایر نیروگاه ها سوخت 
نیروگاه هاي پتروشیمی را هم به طور رایگان 
تأمین کنند، اما نسبت به نرخ تمام شده تولید 
برق شبکه سراسری، باید صرفه داشته باشد.

عالوه بر واحدهای متانولی، اکنون شرکت 
 )MEG( فرساشیمی که مونو اتیلن گلیکول
تولید می کند هم تعطیل شده است؛ آن هم به 
این علت که قیمت اتیلن موردنظر آن باالست 
و محصول آن در سطح جهانی با کاهش قیمت 
مواجه شده است. محصول این شرکت بیشتر 

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ
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 طرح وزارت صمت براي ســامان دهی بازار محصوالت پتروشیمی برای توسعه 
صنایع پایین دستی را چطور ارزیابي مي کنید؟

دفتر تخصصی صنایع پتروشیمی در شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد که نمایندگان 
شرکت های پتروشیمی، مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی، وزارت صمت، بورس، 
ســازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و شرکت ملی پتروشیمی در این 
دفتر حضور دارند و در جلســات این دفتر تخصصی، کف عرضــه محصوالت در بورس 

مشخص می شود.  
در بحث عرضه تلفیقی، از آنجا که برخی محصوالت پتروشــیمی به علت نیاز داخلی 
صادر نمی شــوند، مانند EH2 که شــازند اراک و PET که تندگویان تولید می کند، 
وزارت صمت از پتروشیمی ها درخواست کرد که میزان نیاز صنایع پایین دستی به این 

محصوالت را که توسط شرکت های پتروشیمی قابل تولید نیست وارد کنند.
قیمت این محصوالت وارداتی باالتر از نمونه مشــابه تولید شــده توسط شرکت های 
پتروشیمی داخلی اســت. قیمت واردتی باید با داخلی تلفیق شده و قیمت تلفیقی در 
بورس عرضه شود؛ این کار درمورد محصول پت انجام شد، اما استقبال از طرف خریداران 
صورت نگرفت؛ زیرا عقیده دارند که قیمت تلفیقی باالســت. درمورد محصول شرکت 
پتروشیمی شازند اراک، این شرکت با یک شرکت بخش خصوصی به دنبال صورت گرفتن 
این کار است. این مسئله که شــرکت های پتروشیمی تمام محصوالت خود را در بورس 
کاال عرضه کنند و پس از خرید توســط شــرکت های داخلی، مازاد آن را صادر کنند،  
شدنی نیست؛ زیرا قراردادهای بلندمدت با خریداران خارجی داریم و نمی توان بازارهای 
صادراتی را از دست داد. کشــور به این ارز نیاز دارد. اگر هم قرار باشد تأمین نیاز داخلی 
صورت گیرد، وزارت صمت باید به صنایع پتروشــیمی از ابتدای سال برنامه دهد که در 
طول سال، چه میزان از هر محصول را برای صنایع داخلی نیاز دارد.  این طور نیست که 
شرکت های پتروشیمی به صادرات عالقه  بیشتری داشته باشند؛ به جای عرضه به داخل، 
اگر پتروشــیمی ها محصول خود را در بورس عرضه کنند، به طور نقد پول آن را دریافت 
می کنند، اما وقتی محصول را صادر می کنند، بازگشت ارز آن زمان بر است، ریسک دارد، 
باید در ســامانه نیما وارد شود و سپس تبدیل به ریال شــود. شرکت های پتروشیمی با 
بانک مرکزی کاماًل هماهنگ هستند و بانک مرکزی حتی گاهی فراتر از وظایف خود به 
شرکت های پتروشیمی کمک می کند. خوشبختانه مشکلی برای تبادالت ارزی نداریم که 
البته شیوه این تبادل، قابل انتشار نیست. این مشکالت باید در برنامه هفتم توسعه رفع 

شود و برای صنعت و تولید، نباید در بودجه های یک ساله تصمیم گیری شود.

در تولید پوشاک استفاده می شود که پس از 
شــروع کرونا و کاهش مسافرت ها در جهان، 

مصرف پوشاک هم پایین آمده است.
ســرمایه گذاری برای احداث فرساشیمی 
۲۵۰میلیــون دالر بوده و این شــرکت هم 
حدود چهار ماه اســت که به تعطیلی رسیده 
اســت.  به طور کلی قیمت سوخت و خوراک 
شــرکت های پتروشــیمی به اصالح فرمول 
نیاز دارد. این اصالح فرمول بــا هدف ایجاد 
انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی صــورت می گیرد کــه در قوانین 

متعدد بر آن تأکید شده است.

 آیا ظرفیت تولید پتروشیمي هاي متانولي 
بیش از زیرســاخت هاي موجود نیســت و 

خام فروشي صورت نمي گیرد؟
برای احداث شــرکت های پتروشــیمی 
تولید متانول در کشــور، به غلط، زیاد مجوز 
داده شــده اســت. اکنــون ۸.۵میلیون تن 
واقعی این محصــول را داریم که ۱۴میلیون 
ظرفیت تولید دارد و قرار است ۶ واحد دیگر 
با ۹میلیون تن ظرفیت احداث شود. در آینده 
حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن متانول در کشور 
تولید خواهیم کرد که سبب تبدیل ایران به 
تعیین کننده قیمت متانول در جهان می شود؛ 

بــا مجوزهایی که در این حوزه صادر شــده، 
باید اکنون از فرصت استفاده کرد. متانولیک 
محصول نیمه خام اســت کــه از گاز طبیعی 
به دســت می آید؛ برای تبدیل این محصول 
به محصوالت زنجیــره ارزش افزوده آن، باید 
سرمایه گذاری های جدیدی صورت گیرد که 
این ســرمایه گذاری ها باید از سود واحدهای 
متانولي فعلی به دســت آید، امــا وقتی این 
واحدهای فعلی سودي ندارند، نمی توان برای 
صنایع پایین دستی سرمایه گذاری انجام داد. 
برای تبدیل متانول به محصوالت پایین دستی 
مانند MTO و MTP نه سرمایه وجود دارد 
و نه الیســنس داریم. بنابراین باید زمینه را 
ایجاد کنیم تا پتروشــیمي ها از سودی که به 
دست می آورند، زنجیره ارزش افزوده متانول 
را ایجاد کنند. امــا واحدهای متانولی با تمام 
مشکالتی که اکنون درگیر آن هستند، با یک 
مشکل که مجلس براي آن ها به وجود آورده 

هم مواجه شده اند.
مجلــس اعالم کــرده محصوالتــی مانند 
متانول و اوره که نیمه خام هستند باید مشمول 
مالیات برای صادرات شــوند. درمورد متانول 
توضیح داده شد، اما درمورد اوره، نظر مجلس 
غیرکارشناســی اســت؛ اوره یا قابل تبدیل به 
کریستال مالمین است که اســتفاده از آن در 

ایران و جهان محدود اســت و مصرفی ندارد، 
یا قابل اســتفاده در کشــاورزی اســت که 
شرکت های پتروشیمی وظیفه کشاورزی کردن 
ندارند و فقط می تواننــد این محصول را برای 
مصرف در بخش کشاورزی تولید کنند. درمورد 
متانول هم به طور مثال، شــرکت پتروشیمی 
زاگرس بــه دنبــال تبدیل آن بــه محصول 
پایین دستی اتانول و در حال احداث یک واحد 
۳۰۰هزار تنی اتانول است. اکنون وارد کننده 
اتانول هســتیم؛ یعنی در جایی که توانمندی 
داشته باشــیم،  خودمان دنبال احداث صنایع 
پایین دستی هســتیم. اما اکنون برای تبدیل 
متانول به صنایع پایین دســتي، تکنولوژی و 

سرمایه الزم وجود ندارد.

 شــرط خروج متانولي ها از زیان دهي 
چیست؟

باید به فعاالن حــوزه متانول یک فرصت 
 MTP داده شود که ایران هم تولید کننده
شود، به شــرط اینکه زیرساخت های فنی و 
مهندسی و مالی الزم برای آن ها ایجاد شود؛ 
اگر یک طرح توجیه نداشــته باشد، نباید به 
سرمایه گذار اصرار کرد که با سرمایه گذاری 
در آن طــرح، زیان کند. قیمــت متانول در 
مقصد بین ۲۷۰ تا ۲۸۰ دالر است که حدود 

۷۰ دالر آن صرف حمل و نقل دریایی می شود. 
از طرفی، با مصرف ۹۰۰ متر مکعب گاز، یک 
تن متانول تولید می شود که هر متر مکعب، 
حدود ۲۲ دالر هزینــه دارد؛ یعنی ۱۹۰ دالر 
هزینه تأمین گاز برای تولیــد هر تن متانول 
می شود. درمجموع ۲۶۰ دالر برای تأمین گاز 

و حمل و نقل دریایی نیاز است.
حدود ۷۰ دالر هــم هزینه مواردی مانند 
یوتیلیتی برق و نیروی انسانی است؛ بنابراین 
شــرکت های متانولي به زیان رسیده اند و 
پنج هزار تومانی که به عنوان ســقف قیمت 
خوراک براي آن ها در نظر گرفته شده بود، 
دیگر پاســخ گوی نیاز آن ها نیســت؛  به این 
علت که آثار اقتصادی جنگ نظامی روسیه 
و اوکراین با کاهش قیمت متانول در چین، 
به واحدهای پتروشــیمی متانول در ایران 
برگشته است. متانکس به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننده پتروشــیمی در جهان، نســبت 
به مجموعه شــرکت های پتروشیمی ایران 
ظرفیت کمتــری دارد، اما قرارداد درازمدتی 
برای تأمین گاز دارد و اکنون که قیمت کاغذ 
در اروپا افزایش یافته، همچنان گاز خود را با 

قیمت ابتدای قرارداد دریافت می کند. 
شرکت های پتروشیمی حتی در شرایطی 
کــه اکنــون دولت تــوان ســرمایه گذاری 

برای احداث 
شرکت های 

پتروشیمی تولید 
متانول در کشور، 
به غلط، زیاد مجوز 
داده شده است. 
اکنون ۸.۵میلیون 

تن واقعی این 
محصول را داریم که 
۱۴میلیون ظرفیت 
تولید دارد و قرار 

است ۶ واحد دیگر 
با 9میلیون تن 

ظرفیت احداث شود

قیمت متانول در 
مقصد بین ۲۷۰ تا 
۲۸۰ دالر است که 
حدود ۷۰ دالر آن 
صرف حمل و نقل 

دریایی می شود. از 
طرفی، با مصرف 
9۰۰ متر مکعب 

گاز، یک تن متانول 
تولید می شود که هر 
متر مکعب، حدود 

۲۲ دالر هزینه دارد؛ 
یعنی ۱9۰ دالر 
هزینه تأمین گاز 
برای تولید هر تن 
متانول می شود. 
درمجموع ۲۶۰ 

دالر برای تأمین گاز 
و حمل و نقل دریایی 

نیاز است

در میادیــن گازی را نــدارد، حاضــر بــه 
ســرمایه گذاری در میادین گازی شــدند تا 
تولید گاز افزایش یابد و ســزاوار این هستند 
که دولت آن ها را از شــرایط ســخت نجات 
دهد. پیش بینی می شــود که امسال حدود 
۱۵میلیارد دالر ارز توسط صنعت پتروشیمی 
وارد کشور شود و با عرضه محصوالت به بورس 
کاال در داخل کشــور نیز، حدود ۲۴ میلیارد 

دالر ارزش ایجاد می شود. قرار است در سال 
۱۴۰۴ که انتهای برنامه توســعه بیست ساله 
اســت، به بیش از ۱۳۰میلیــون تن ظرفیت 
تولید محصول پتروشــیمی برســیم. اکنون 
ظرفیت این صنعت ۱۰۰میلیون تن اســت؛  
یعنی به حدود ۴۰میلیــارد دالر تولید ثروت 
می رسیم که مشــکل تأمین ارز حل خواهد 
شد و به صادرات نفت نیاز پیدا نخواهیم کرد.
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توسعه پرتوشیمی

طرح ها: هم زمان با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، ۵۰ 
طرح پتروشیمی در کشور فعال بود و با توجه به اینکه سیاست دولت 
سیزدهم تکمیل طرح های نیمه کاره است، پیگیری و رصد این طرح ها 
از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تداوم پیدا کرد. همسو با این 
سیاست، ۲ طرح انیدریدمالئیک پتروکیمیای ابن سینا و پتروشیمی 

دی آریا پلیمر خمین به بهره برداری رسیدند.
گام نخست طرح انیدریدمالئیک شــرکت پتروکیمیای ابن سینا 
به عنوان نخستین طرح تکمیل کننده زنجیره ارزش خوراک »بوتان« 
با ظرفیت ســاالنه ۸۰هزار تن تفکیک بوتان در منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی ماهشهر، در بهمن سال گذشــته به بهره برداری رسید که 
با راه اندازی این طرح از خام فروشــی بوتان جلوگیری و همه نیازهای 
کشور تأمین می شود. رقم اشتغال این طرح در زمان اجرا حدود ۱۵۰ 
نفر به طور مســتقیم بوده و در زمان بهره برداری حدود ۱۲۰ نفر است 
که تعداد زیادی اشتغال غیرمســتقیم هم ایجاد می کند. پتروشیمی 
دی آریا پلیمر خمین نیز با ظرفیت ســاالنه ۱۷۵هزار تن، امسال وارد 
مدار تولید شــد. در این واحد پتروشــیمی که خوراک مورد نیازش از 
پاالیشگاه شازند اراک تأمین می شود، ۱۷ گرید هموپلیمر و ۱۱ گرید 
کوپلیمر تولید خواهد شد که حدود ۱۷درصد از پلی پروپیلن مورد نیاز 
صنایع پایین دستی کشور را تأمین می کند. براساس پیش بینی ها، با 

بهره برداری از این واحد پلی پروپیلن در شهرســتان 
خمین ۳۵۰ اشتغال مستقیم و ۱۲۰۰ اشتغال 

غیرمستقیم ایجاد می شــود. افزون  بر این، 
امسال هم زمان با هفته دولت نیز عملیات 
اجرایی طرح های تولید پروپیلن از پروپان 
)PDH( شرکت های پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس، پتروشیمی پارس و پاالیش 
پارسیان سپهر آغاز شد. بهره برداری از 

طرح های آرتا انرژی، پارس گالیکول، آرین 
متانول، فاز نخست هنگام، ان جی ال ۳۲۰۰ 

)پاالیش گاز یادآوران( و پتروشیمی گچســاران تا پایان امسال نیز در 
برنامه قرار دارند که با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت اسمی صنعت 

پتروشیمی از ۹۱میلیون تن کنونی به حدود ۹۴میلیون تن می رسد.
بازنگری مجوزها: شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در دولت 
سیزدهم بازنگری مجوزها و طرح های پتروشیمی غیرفعال را به طور 
جدی در دستور کار قرار داد تا طرح های غیرفعال تعیین تکلیف شوند. 
در این میان، مجوز بعضی از طرح های غیرفعال لغو شد و به بعضی از 
ســرمایه گذاران خواهان ادامه طرح نیز فرصت داده شده تا عملیات 
اجرای طرح های خود را پیش ببرند. به گفته مرتضی شــاهمیرزایی، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این دولت مجوز طرح 

جدید پتروشیمی نیز صادر شده است.
رکوردهای تازه: از تابستان ۱۴۰۰ تا امسال، رکوردهای جدید 
تولید و فروش در مجتمع های پتروشیمی کشــور ثبت شده است؛ 
ازجمله پتروشیمی های امیرکبیر، کارون، اروند، تبریز، بوعلی سینا، 
شیراز، تندگویان، بندرامام، غدیر، ایالم، زاگرس، پردیس، پلی پروپیلن 
جم، لردگان، نوری، پارس، مرجان و... . عملکرد پتروشیمی های کشور 
در سال ۱۴۰۰ به گونه ای بوده است که برنامه تولید سال به طور کامل 
محقق شد، به طوری که با ظرفیت اسمی ۹۰میلیون تنی، ۶۵میلیون تن 
محصول پتروشیمی تولید شد که از این رقم ۳۵میلیون تن محصول 
نهایی به فروش رســید و از این مقدار ۱۰میلیون تن در داخل به 

فروش رفته و ۲۵ میلیون تن صادر شده است.
تأمین ارز: نقش مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد 
و تأمین ارز کشور بر کســی پوشیده نیست؛ پارسال 
۱۴.۳میلیــارد دالر فــروش صادراتی مجتمع های 
پتروشیمی کشــور بوده اســت که ۹۰درصد آن 
معادل ۱۲.۷میلیارد دالر به سامانه نیما عرضه شد 
و شرکت های پتروشیمی موفق به ایفای ۱۵۴درصد 
تعهد ارزی ساالنه و تأمین حدود ۲۴درصد نیاز ارزی 
کشور شدند که تاکنون بی سابقه بوده است. این در حالی 

است که تعهد پتروشیمی ها پارسال ۶.۵میلیارد دالر بود که بسیار بیش 
از تعهد، یعنی ۱۲.۵میلیارد دالر به این سامانه عرضه شد.

افزون  بر این، ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی از مرداد ۱۴۰۰ 
تا خرداد ۱۴۰۱، در دولت سیزدهم ۱۵.۶میلیارد دالر بوده است. در این 
مدت نیز پتروشیمی ها بیشتر از تعهد، ارز به سامانه نیما تزریق کرده اند. 
از آنجا که پیش بینی شده اســت که صادرات محصوالت پتروشیمی 
امســال حدود ۱۸میلیارد دالر ارزآوری برای کشــور داشــته باشد 
به طور حتم تا پایان سال رقم بسیار باالتری نسبت به پارسال به نیما 
تزریق می شود؛ امسال ۱۱.۵میلیارد دالر تعهد شده است که از سوی 
پتروشیمی ها به سامانه نیما عرضه شود. دیپلماسی انرژی: هم زمان 
با گسترش دیپلماسی انرژی از سوی وزارت نفت، صنایع پتروشیمی 
نیز بهترین استفاده را از فرصت های فراهم شده برای توسعه صنعت و 
بازاریابی می کنند. برای نمونه، در این راستا تفاهم نامه ای بین شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و اتحادیه صنایع شیمیایی روسیه درباره تبادل 
دانش فنــی و همکاری های دانش بنیان در حــوزه تجهیزات صنایع 
پتروشیمی امضا شد، همچنین کاتالیست ایرانی نیز به روسیه صادر 

شده است.
بومی سازی: عزم جدی بر بومی ســازی کاال و تجهیزات صنعت 
پتروشیمی از دیگر سیاست های دولت سیزدهم است. شاهمیرزایی 
معتقد است که صنعت پتروشیمی می تواند به طور کامل بومی شود و 
می گوید: »با توجه به هدف گذاری انجام شده برای افزایش دوبرابری 
ظرفیت تولید تا ۱۰ سال آینده و توسعه و تکمیل زنجیره، باید اهتمام 
ویژه داشت تا همه بخش های فرایندی از نرم افزاری تا سخت افزاری و 
از دانش فنی تا تجهیزات بومی سازی شوند. او همچنین تکمیل چرخه 
محصوالت پتروشیمی را به عنوان یک هدف آرمانی بیان می کند که در 
این زمینه برنامه ریزی فشرده ای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده 
است. امضای چند قرارداد و تفاهم نامه ها برای ارائه دانش فنی و طراحی 
فرایند و مهندسی پایه واحدهای پتروشــیمی بین شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی و شرکت های پتروشــیمی، برنامه ریزی برای 

داخلی سازی صددرصد کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی 
در کشــور تا پایان دولت ســیزدهم، قرارداد ۱۰۰۰میلیاردریالی با 
سازندگان داخلی در طرح پتروشیمی دنا، انحصارشکنی پتروشیمی 
خوزستان درزمینه تولید مواد  اولیه فیلترهای دیالیز، بومی سازی ۲۵ 
تجهیز در پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با وجود تحریم ها، بومی سازی 
۲۰۰ قطعه در پتروشــیمی نوری و امضای بیش از ۲۰۰ تفاهم نامه 
ساخت داخل در سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی و...، از دستاوردهای صنعت پتروشیمی در یک سال اخیر 

درزمینه داخلی سازی کاال و تجهیزات است.
 ایران پالست: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران  پالست 

با مشارکت ۴۳۰ شرکت داخلی و خارجی در چهار گروه 
مواد اولیه، ماشین آالت، کاالی ساخته و نیمه ساخته 

و خدمات فنی و مهندســی، بهمن  سال گذشته 
برگزار شــد که دستاوردهای بســیار مطلوبی 
برای شــرکت ها به ویژه درزمینه توسعه بازار 
فروش داشت. هم اکنون نیز مقدمات برگزاری 
شانزدهمین دوره این نمایشگاه از ۳۰ شهریور 

تا ۲ مهر امســال در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران در حال انجام است که امسال 

گروه »بانک ها، بورس و مؤسسه های مالی« نیز 
به چهار گروه شــرکت کننده در ایران  پالست 

افزوده شده است.
توســعه میدان ها و هلدینگ های پتروشــیمی: امضای 
تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران با هلدینگ های پتروشیمی به ارزش 
حدود ۳میلیارد دالر از مهم ترین رویدادهای بیست و ششمین نمایشگاه 
نفت بود؛ براساس این تفاهم نامه ها، هلدینگ خلیج فارس مسئولیت 
مطالعه توســعه مخزن مارون، مارون خامی و جمــع آوری گازهای 
همراه میدان هــای دارخوین و غرب کارون، مشــارکت گروه باختر، 
پتروفرهنگ و پارس پتروزاگرس مطالعه توســعه میدان های گازی 
گردان، خارتنگ و پازن، مشارکت مجموعه های اهداف و مهندسی و 
ساختمان نفت مطالعه توسعه مخزن گازی قلعه نار و میدان نفتی آذر 
و شرکت پاالیش پارسیان سپهر، استحصال اتان از ۹ پاالیش پارس 
جنوبی را عهده دار شدند. بر اســاس این تفاهم نامه ها، هلدینگ های 
پتروشیمی با سرمایه گذاری در توسعه میدان های نفتی و گازی گامی 

بلند برای تأمین خوراک پایدار واحدهای پتروشــیمی و توسعه این 
صنعت برداشته اند.

مسئولیت اجتماعی: ساخت دبیرستان دوازده کالسه از سوی 
پتروشــیمی امیرکبیر در ماهشهر، مشــارکت پتروشیمی در تأمین 
پایدار آب شرب روســتاهای سیستان و بلوچســتان، بهره برداری از 
۱۶ پروژه  رفاهی، بهداشتی، عمرانی و آموزشی با حمایت و همکاری 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شهرک پردیس جم، تأمین بخشی 
از تجهیزات مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی استان بوشهر از سوی 
شورای راهبردی شرکت های پتروشــیمی منطقه پارس، اختصاص 
بودجه ۲۸۸ میلیارد تومانی پتروشیمی های ماهشهر برای مسئولیت 
اجتماعی در سال ۱۴۰۰، بهره برداری از ۲۳۰ واحد مسکونی مشارکتی 
پتروشیمی های عسلویه و کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر، 
خدمات رســانی پتروشیمی ها به امدادرســانی »متروپل«، آبرسانی 
سیار به مناطق حاشــیه ای بندرماهشــهر به همت پتروشیمی ها، 
بهره برداری از ســالن چندمنظوره ورزشــی شهرک 
پردیس جم و برگزاری نمایشگاه توانمندسازی و 
حمایت  از شرکت های منطقه عسلویه در تأمین 
نیازهای عمومی و تخصصی شــرکت های 
پتروشیمی منطقه و امضای ۱۵۰ تفاهم نامه 
با کارآفرینان اســتان بوشــهر نیز بخشی 
از اقدام های صنایع پتروشــیمی در حوزه 

مسئولیت اجتماعی است.
مهم ترین اخبار: تدوین ســند راهبرد 
مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی، 
واگذاری راهبری خط لولــه اتیلن غرب به اویکو، 
امضای تفاهم نامه راه اندازی فن بازار تخصصی صنعت 
پتروشیمی، پایان گازسوزی در مشعل های مجتمع پاالیشی بیدبلند 
خلیج فارس، بهره برداری از واحد دوم ASU2 شرکت دماوند انرژی 
عسلویه، نصب بلندترین برج صنعت پتروشیمی ایران در پتروشیمی 
بوعلی سینا، تولید کود اوره دوستدار محیط زیست برای نخستین بار 
 2۰۰۱C در دنیا از سوی پتروشــیمی پردیس، بهره برداری از مخزن
پتروشــیمی بوعلی ســینا، تکمیل زنجیره تولید تا صادرات بیدبلند 
خلیج فارس بــا بهره برداری از تأسیســات و مخازن ذخیره ســازی 
محصوالت صادراتی و اسکله مستقل این شرکت، امضای ۸ قرارداد طرح 
جمع آوری گازهای مشعل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 
با شرکت های ایرانی، تأمین مواد اولیه و توسعه زنجیره پلی اورتان ها 
در بوسنی از سوی پتروشــیمی کارون و... را می توان به عنوان برخی 
از اقدام ها و رویدادهای مهم صنعت پتروشیمی در یک سال گذشته 

اعالم کرد.

وشیمی؛ ستون اقتصادی کشور در یک سالگی دولت سیزدهم پتر
یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد و صنعت پتروشیمی همچون گذشته به عنوان یکی از ستون های اقتصادی کشور با قدرت به تولید، صادرات و ارزآوری و 
توسعه زنجیره ارزش به عنوان اصلی ترین راه جلوگیری از خام فروشی ادامه می دهد. در این گزارش مروری داریم بر رویدادها و اقدام های مهم دولت سیزدهم در 

حوزه صنعت پتروشیمی.

امضای 
تفاهم نامه 

شرکت ملی نفت ایران 
با هلدینگ های پتروشیمی 

به ارزش حدود 3میلیارد دالر 
از مهم ترین رویدادهای 

بیست و ششمین نمایشگاه 
نفت بود

پارسال 
14.3میلیارد دالر 

فروش صادراتی مجتمع های 
پتروشیمی کشور بوده است که 
۹0درصد آن معادل 12.۷میلیارد 

دالر به سامانه نیما عرضه 
شد
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وزارت نفت
 قانون را در تعیین 
خ خوراک مایع نر

 اجرا کند

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی: 

در حالی که بخش انرژی مهم ترین مزیت اقتصادی ایران است و مسیر توسعه اقتصادی ایران هم بدون 
شک از این سمت عبور می کند، اما مجتمع های پتروشــیمی که خوراک مایع و گاز خود را از وزارت نفت 
دریافت می کنند، به دلیل عدم اجرای صحیح این قانون در سال های گذشته بسیار آسیب دیده اند و این 
مسئله تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی و جذب سرمایه گذاری در این صنعت را با چالش های جدی 
مواجه کرده است. همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اکراین و تأثیرات این رویدادهای جهانی بر بازارهای 
جهانی انرژی و محصوالت نیز نواقص این قانون را بیش از پیش عیان کرده اســت. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی که طی هشت سال اخیر به دنبال اجرای صحیح قانون تعیین نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی است، معتقد 
است که در شیوه فعلی قیمت گذاری انواع خوراک مایع و گاز، روح قانون و شاخص های تعریف شده در آن برای توسعه 

این صنعت بزرگ در کشور به طور کامل و جامع رعایت نشده است.
متن گفت وگوی نشریه توسعه پتروشیمی با فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، 
و اقداماتی را که انجمن برای اجرای قانون درمورد تعیین نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمیایی انجام داده است، در 

ادامه می خوانید:

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

 در ابتدا درباره ســیر تاریخی بررسی 
تعیین نــرخ خوراک در مجلــس ببرایمان 

بگویید.
قبل از پاسخ به سؤال شــما باید بگویم 
که صنعت پتروشیمی مزیت نخست کشور 
است و به ِجد اعتقاد دارم که اگر قرار است 
توســعه اقتصادی متناسب با ظرفیت های 
کشور محقق شــود، مســیر آن از بخش 
نفت، گاز و پتروشیمی است و اگر به لحاظ 
اقتصادی مســیر دیگری را انتخاب کنیم، 
به لحاظ اســتراتژیک راه خطایی رفته ایم. 
البته منظورم این نیســت که کاماًل در این 
بخش متمرکز شــویم، منتهــا باید به این 
امر توجه داشته باشــیم که صنعت نفت و 
پتروشیمی موتور محرکه توسعه اقتصادی 

در سایر بخش هاست.
در دهه ۱۳۸۰ توجه ویژه ای به صنعت 
پتروشــیمی شــد و این صنعت رشد قابل 
مالحظه ای کرد؛ اما این رشــد در دهه ۹۰ 
بسیار کم شد و ما نتوانستیم از ظرفیت های 
صنعت پتروشــیمی خود اســتفاده کنیم. 
البته بخشــی از دالیل کاهش رشد صنعت 
پتروشیمی در دهه ۱۳۹۰ برون زا و خارجی 
بود کــه کنترل و رفع آن خــارج از اختیار 
بود؛ هرچند که امــکان مدیریت بهتر آن 
وجود داشت. اما بخشی از این کندی رشد 
و توسعه صنعت پتروشیمی بی شک ریشه 
در داخل داشــته و ناشی از محدودیت ها و 
تحریم های داخلی بوده اســت. به هرحال 
عرض بنده این است که آنچه در این سال ها 
در صنعت پتروشیمی رخ داده، به هیچ وجه 
متناســب با ظرفیت این بخش در کشــور 

نبود.«
درمــورد خــوراک، زمانــی کــه هنوز 
خصوصی ســازی در صنعت پتروشــیمی 
اجرا نشــده بود و شــرکت ها به طور کامل 
دولتی بودنــد، از تخفیف هــای دولت در 
قیمت خوراک بهره مند بودند؛ اما از زمانی 
که خصوصی شــدند، دولت با نگاه دیگری 
خوراک ایــن واحدها را تعییــن کرد. این 
را هم باید اضافه کنم که مــا اعتقاد داریم 
خصوصی سازی در ایران بدون بسترسازی 
مناســب صورت گرفت. یکی از بسترهایی 
که باید فراهم می شــد تا ســرمایه گذار با 
فراغ بــال وارد این صنعت شــود، توجه به 
بحث رگوالتوری بــود. وزارت نفت بدون 
اینکــه رگوالتوری را در این بخش شــکل 
دهد، خصوصی ســازی را اجرا کرد. فقدان 
نهاد رگوالتوری باعث شــد تــا به محض 
خصوصی ســازی شــرکت ها، وزارت نفت 
تخفیف هــا و حمایت هایی را کــه قبل از 
خصوصی سازی از این صنعت انجام می داد 

به سرعت بردارد و این خود به اولین تنش 
و مشــکل در این زمینه تبدیل شد. این را 
هم باید اضافه کنم که ما قانون مشــخصی 
درباره خوراک ها نداشتیم و در سال ۹۲ و 
انتهای سال ۹۳ با پیگیری هایی که انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به طور 
مفصل انجام داد، درنهایت مجلس شورای 
اسالمی به این مســئله ورود کرد، جلسات 
متعددی میان انجمن صنفی، شرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی و وزارت نفت برگزار 
شد و ما در جلســه های مختلفی در مرکز 
پژوهش هــای مجلس و کمیســیون های 
مختلف مجلس شرکت کردیم و در انتهای 
ســال ۱۳۹۳ قانون خوراک بــه تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسید. 

 براســاس این قانون، مــالک تعیین 
خوراک چه بود؟

جزء ۴ بند الف ماده یــک قانون تنظیم 
مقــررات مالــی دولــت ۲، وزارت نفت را 
مکلف کرده اســت که خوراک گاز و مایع 
تحویلی به شــرکت های پتروشــیمی را با 
توجه به شاخص هایی که در این جزء قانونی 
مشــخص کرده اســت تعیین کند. آنچه 
به طور کاماًل صریح در این قانون قید شده 

و جای هیچ گونه ابهامی نــدارد و قباًل نیز 
توسط اداره قوانین مجلس شورای اسالمی 
مورد تأکید قرار گرفته این است که قیمت 
همه انواع خوراک های پتروشیمی باید در 
این جــزء قانونی تعیین تکلیف شــود. اما 
وزارت نفت درمورد تعیین قیمت خوراک 
مایع واحدهای پتروشــیمی به جزء ۴ تن 
نداد و قیمت این نوع خوراک ها را مشمول 
جزء ۱ ایــن قانون و جایی کــه قانونگذار، 
قیمــت نفت خــام را تعیین کرده اســت 
قرار داد که براســاس آن و تاکنون معادل 
۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه 

و اعالم می شود.  
جزء ۴ چند شاخص را در تعیین قیمت 
در نظر گرفته بود: اول اینکه قیمت گذاری 
باید متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل 
از فــروش گاز و مایع تحویلی برای ســایر 
مصارف داخلی، صادرات و واردات باشــد. 
دوم اینکه قیمت خوراک ها باید به گونه ای 
تعیین گــردد کــه امــکان رقابت پذیری 
محصوالت تولیدی در بازارهای بین المللی 
وجود داشته باشد. ســوم اینکه قیمت باید 
به نحــوی تعیین شــوند که بــرای جذب 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی انگیزش 
ایجاد کند؛ معنای این شــاخص این است 

ما قانون مشخصی 
درباره خوراک ها 

نداشتیم و در سال 
9۲ و انتهای سال 

93 با پیگیری هایی 
که انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی به طور 
مفصل انجام داد

و در انتهای سال 
۱393 قانون 

خوراک به تصویب 
مجلس شورای 
اسالمی رسید
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که قیمت خوراک در ایران باید نســبت به 
کشورهای رقیب خود جاذب تر باشد.

به نظر انجمن کارفرمایی پتروشــیمی، 
بیشترین مغایرت در اجرای قانون خوراک 
در خوراک مایع اتفاق افتاده که براســاس 
آن وزارت نفت به جــای تعیین قیمت آن 
در جزء ۴ بند الف ماده یــک قانون تنظیم 
مقررات مالی دولت ۲، آن را در قالب جزء 
۱ همین قانــون تعیین می کنــد و قیمت 
خوراک های مایع را به شیوه تعیین قیمت 
نفت خامی که به پاالیشگاه ها داده می شود، 
یعنی ۹۵درصد، محاسبه و مطالبه می کند. 
البته در نحوه قیمت گــذاری خوراک های 
گازی هم ایراداتی اساســی وجود دارد که 
در آینده و در فرصت هــای دیگر به آن ها 

خواهیم پرداخت. 

 به نظر شــما با توجه به قانون مجلس، 
قیمت خوراک مایع شرکت های پتروشیمی 

چگونه باید تعیین شود؟
مــا معتقدیم کــه با توجه بــه صراحت 
قانون، قیمت خوراک مایع باید متناســب 
با معیارهایی که در جــزء ۴ قانون خوراک 
به آن اشــاره شــده است محاســبه شود، 
در حالی کــه وزارت نفت بــدون توجه به 

معیارها و ویژگی هایی که می تواند فعالیت 
واحد را توجیه کند، با عدد ثابت ۹۵درصد 
فــوب خلیج فارس نرخ خــوراک را تعیین 
می کنــد؛ دیگر مهم نیســت یــک واحد 
پتروشیمی در شرایط خاص ضرر می کند یا 
خیر، امکان رقابت  در بازارهای بین المللی 
را دارد یا خیر، در شرایط تحریم هستیم یا 
نیستیم، کشــورمان شرایط خاصی دارد یا 
خیر و آیا با این نرخ خوراک، ســرمایه گذار 
به ســرمایه گذاری در ایــن صنعت تمایل 
خواهد داشــت یا خیر. ما معتقدیم که نرخ 
خوراک مایع متناســب با ظرفیت و مزیت 
اقتصادی ایران تعیین نشده است. فارغ از 
همه این ها، ما خواستار رعایت قانون در این 
بخش هستیم و درضمن باید توجه داشته 
باشید آیا این نرخ ها توجیه اقتصادی دارد، 
آیا همه فاکتورهایــی که در باال ذکر کردم 
لحاظ شــده اســت یا خیر، آیا این نرخ ها 
نسبت به نرخ هایی که در کشورهای رقیب 
به واحدهای پتروشــیمی داده می شــود ، 

نرخ های جاذب تری است؟ 

 آثار قیمت گذاری فعلــی خوراک مایع 
چیســت و اگر نرخ خوراک مایع در جزء ۴ 

گنجانده شود، چه اتفاقی می افتد؟

  در مقاطع مختلف زمانی و در شرایطی 
کــه بازارهای جهانــی نفت و انــرژی در 
جهان دچار تنش های سیاسی و اقتصادی 
شــده و با سقوط و نزول شــدید قیمت ها 
مواجه می شــویم، این نوســانات با توجه 
به نحوه قیمت گــذاری فعلی خوراک های 
مایــع مصرفی در واحدهای پتروشــیمی 
به ســرعت در قیمت آن ها تأثیر گذاشته 
و نوســانات قیمت هــای جهانــی نفت و 
انرژی را عیناً بــه قیمت انواع خوراک های 
مایع منتقل می کنــد. ازآنجایی که قیمت 
جهانی محصوالت مختلف تولید شــده در 
واحدهای پتروشــیمی با وقفه های زمانی 
متفاوتی نسبت به نوســانات قیمت نفت 
خام عکس العمل نشــان می دهنــد، لذا 
در کوتاه مــدت اختالالتــی را در اقتصاد 
واحدهای پتروشیمی ایجاد کرده است که 
می تواند به تغییراتــی در ترکیب تولیدات 
و یا حتــی کاهش تولیدات منجر شــده و 
در ادامه باعث آســیب بــه زنجیره ارزش 

پتروشیمی در صنایع پایین دست گردد.
 برای مثــال، با افزایش شــدید قیمت 
نفتــا بــه دنبــال افزایش شــدید قیمت 
جهانی نفت خــام در ماه های اخیر، و عدم 

تناســب افزایش قیمت پروپیلن با افزایش 
قیمت نفتــا، کوره های مایع شــرکت های 
پتروشــیمی امیرکبیر، جم و تبریز از حّیز 
انتفاع خارج شــده و حتی در بعضی موارد 
با زیان مواجه می شــوند و طبیعتاً براساس 
حاکمیت شــرکتی و بنگاهــداری، امکان 
خروج از مدار تولیــد در این کوره ها وجود 
دارد. بــا کاهش کوره های مایع ســوز این 
واحدها، میــزان تولید پروپیلــن به عنوان 
خوراک اصلــی محصــول اســتراتژیک 
پلی پروپیلن کاهش یافته و زنجیره ارزش 
پلی پروپیلن در صنایع پایین دست به شدت 
آسیب خواهد دید. عالوه بر آن، می تواند به 
افزایش شدید قیمت ها در بازارهای داخلی 

منجر شود. 
اگر بخواهم آثار تعییــن قیمت خوراک 
مایع در جــزء ۴ را در یک جملــه بگویم، 
پاســخ این اســت که با یک روش مناسب 
قیمت گــذاری در قالب جــزء ۴ و رعایت 
همــه شــاخص های تعریف شــده در آن، 
امکان کنترل نوســانات قیمتی آســیب زا 
و ناشــی از رویدادهــای بین المللــی به 
صنعت پتروشــیمی فراهــم می گردد. در 
چنین شــرایطی یک پیــام مهــم نیز به 

 اگر منظور شما را درست متوجه شده باشم، با قرارگرفتن تعیین نرخ خوراک مایع 
در جزء یک، نه تنها سرمایه گذاری در این بخش توجیه اقتصادی ندارد، بلکه واحدهای 

تولیدی توان رقابت در بازارهای بین المللی را هم ندارند. 
درواقع جزء یک ۱ و تعیین قیمت برمبنای ۹۵درصــد فوب خلیج فارس، جدای 
از اینکه همواره ریسک نوســانات قیمتی در شرایط خاص را به دنبال خواهد داشت، 
جاذبیت خاصی برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت ایجاد نخواهد کرد. مقدار 
۵ درصدی که وزارت نفت از قیمت ها کسر می کند اساساً تخفیف نیست، چراکه برای 
صادرات ما به ازای خوراکی که به شــرکت های پتروشیمی می دهد، بیش از ۵درصد 
متحمل هزینه های نقل و انتقال، بازاریابی و ذخیره سازی و فروش خواهد شد. ضمن 
اینکه اعمال تخفیف در قراردادهای بلندمدت کاماًل مرســوم بــوده و از این حیث از 
نظر وزارت نفت، تفاوتی بین شرکت های پتروشیمی در داخل، و خریداران خارجی 
خوراک های مایع در نظر گرفته نشده است و نگاهی برابر در این خصوص وجود دارد. 
از طرف دیگر و در شرایط و بحران های خاص نظیر کرونا و جنگ اوکراین، انتقال 
نوســانات قیمتی بازارهای جهانی در قیمت مــواد پایه به صنایــع داخلی، اقتصاد 
شرکتهای فعال در این حوزه را با خطرات جدی مالی و اقتصادی مواجه خواهد کرد 

که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

ما معتقدیم که با 
توجه به صراحت 

قانون، قیمت خوراک 
مایع باید متناسب با 
معیارهایی که در جزء 
۴ قانون خوراک به 

آن اشاره شده است 
محاسبه شود، 

در حالی که وزارت 
نفت بدون توجه به 

معیارها و 
ویژگی هایی که 
می تواند فعالیت 

واحد را توجیه کند، با 
عدد ثابت 9۵درصد 
فوب خلیج فارس 

نرخ خوراک را تعیین 
می کند

همه گیری کرونا و 
کاهش و افت شدید 
قیمت ها در بازارهای 

انرژی نفت و 
فرآورده های نفتی و 

همچنین جنگ 
روسیه و اوکراین و 
افزایش بی سابقه 

قیمت نفت در 
بازارهای جهانی در 

حدوداً سه سال 
گذشته، دو روی 

ناکارآمدی 
شیوه های فعلی 

قیمت گذاری انواع 
خوراک پتروشیمی 
در کشور را نمایان 

کرده است

ســرمایه گذاران داده خواهــد شــد و آن 
این اســت که امنیت ســرمایه گذاری در 
ایران کمترین تأثیرپذیــری را از اتفاقات و 
رویدادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی 
خواهد داشــت. همه گیری کرونا و کاهش 
و افت شــدید قیمت ها در بازارهای انرژی 
نفت و فرآورده های نفتی و همچنین جنگ 
روسیه و اوکراین و افزایش بی سابقه قیمت 
نفت در بازارهای جهانی در حدوداً سه سال 
گذشــته، دو روی ناکارآمدی شــیوه های 

فعلی قیمت گذاری انواع خوراک پتروشیمی 
در کشور را نمایان کرده است. 

 شــما معتقدید که امــروز مجتمع های 
پتروشــیمی با این نرخ خوراک، ســودده 
نیستند، در حالی که بســیاری از مسئوالن 
دولتی از سودهای بسیار باالی شرکت های 

پتروشیمی حرف می زنند؟ 
من نمیخواهم بگویم کــه مجتمع های 
پتروشــیمی با این نرخ ها سودده نیستند، 
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حرف من این اســت که نرخ فعلی قیمت 
خوراک هــای مایــع به هیچ وجــه ســود 
متناسب با حجم واقعی سرمایه گذاری در 
این صنعت را ایجاد نمی کند و از همین رو 
برای ســرمایه گذاری جدید در این حوزه، 

انگیزه ای وجود ندارد.
شاید خیلی ها بگویند که این شرکت ها 
در کدال ســود خوبی دارند، اما من توجه 
شما را به این ســؤال جلب می کنم که اگر 
این مجتمع ها ســودهای بســیار خوب و 
جاذبی دارند، پس چرا در ســال های اخیر 
انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این حوزه 
وجود نداشته اســت؟ مگر می شود جایی 
سود باشد و سرمایه گذار نرود؟ یادم هست 
در اوایل دهه هفتاد، با رشد قارچ گونه انواع 
کارخانه های پفک نمکی و ماکارونی مواجه 
شــدیم، چراکه ســود خوبی در آن ها بود. 
پس چرا از روند توســعه سرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی گله مندیم؟ مگر می شود 
مجتمع های پتروشیمی سود واقعی بسیار 
زیاد و نجومی داشته باشند، ولی هم زمان از 
عدم استقبال سرمایه گذاران در این صنعت 

گله مند باشیم؟
در ایــن خصوص بایــد بگویــم عمده 
شرکت های پتروشیمی ما در دهه ۱۳۸۰ 
بــه بهره بــرداری رســیدند، صورت های 

مالی آن ها نیز ریالی اســت و نه ارزی. در 
صورت های مالی این شرکت ها، دارایی ها 
برمبنای قیمت ارز در ســال های دهه ۸۰ 
ثبت شــده اســت؛ یعنی برمبنای یورو و 
دالر ۸۰۰ تومان. لذا اســتهالک بسیاری 
از این شرکت ها به صفر رســیده و یا ارقام 
بســیار ناچیزی است که ســود را باالتر از 
واقعیت نشــان می دهد. از طرف دیگر، در 
تحلیل های مالی، ســود را باید نســبت به 
حجم سرمایه گذاری ارزیابی کرد. توجه به 
ســود چند هزار میلیارد تومانی یک شرکت 
پتروشــیمی، بــدون در نظر گرفتن هزینه 
واقعی استهالک و حجم ســرمایه گذاری 
صورت گرفته در آن اساساً بی معنا و کاماًل 
غیرحرفه ای اســت. شــما برویــد تمامی 
شرکت های پتروشــیمی را که از خوراک 
مایع اســتفاده می کنند تجدیــد ارزیابی 
کنید. با اطمینان به شما می گویم که سود 
واقعی این شــرکت ها کمتــر از ۱۰درصد 
ارزش ســرمایه گذاری واقعی آن هاســت. 
دقیقاً همین بازدهی نامناســب، علت عدم 
اســتقبال ســرمایه گذاران از ایــن حوزه 
اســت. اگر روی کدال چیزی می بینید که 
متأسفانه دانســته یا نادانســته دستاویز 
عــده ای قــرار می گیــرد و می گویند که 
مجتمع های پتروشیمی سودهای نجومی 

دارند، حقیقت ماجرا همین بود که عرض 
کردم.

احداث شرکتی مثل شرکت پتروشیمی 
نوری که روزانه ۱۲۰هزار بشــکه میعانات 
استحصالی وزارت نفت را مصرف می کند و 
از این بابت باید اولویت اول سرمایه گذاری 
و توسعه این وزارتخانه قرار گیرد، نیازمند 
صرف حدود ۳میلیارد دالر سرمایه گذاری و 
حداقل ۶ سال زمان در شرایط فعلی است. 
درواقع هزینه استهالک ساالنه این حجم 
از ســرمایه گذاری در حدود ۲۰۰میلیون 
دالر یا ۵۰۰۰میلیارد تومــان خواهد بود. 
سود شرکت پتروشیمی نوری روی سایت 
کدال موجود اســت. از امسال هم با حذف 
معافیت مالیاتی توســط مجلس محترم، 
این شرکت مشــمول مالیات خواهد بود. 
هزینه اســتهالک واقعی آن نیــز حدوداً 
۵۰۰۰میلیارد تومان خواهد شد. در چنین 
شرایطی سود واقعی یک مجتمع مشابه این 
شرکت که بخواهد اقدام به سرمایه گذاری 
کند بــه قیمت هــای ســال ۱۴۰۰ تنها 
معادل ۶۵۰۰میلیارد تومــان خواهد بود، 
در حالی که نیازمند سرمایه گذاری معادل 
۷۵۰۰۰میلیارد تومان اســت، و این یعنی 
بازدهی ۸.۵درصدی در فضای کسب و کار 

ایران!  

دولت نباید اجازه دهد 
که همسو با 
نوسان های 
بین المللی، 

ریسک های متعددی 
برای واحدهای 

تولیدی ایجاد شود؛ 
یک جای دیگر جنگ 
می شود، یک جای 
دیگر قیمت ها باال 
می رود، نوسان آن 

روی فعالیت واحدها 
اثر می گذارد. دولت 
نباید اجازه دهد این 

نوسان ها روی 
فعالیت واحدهای 

اقتصادی اثر بگذارد 
یا حداقل باید 

نوسان گیری کند

 و کالم پایانی؟
درمورد خوراک مایع، پیشنهاد ما به طور 
مشخص این است که تعیین خوراک مایع در 
قالب جزء ۴ بیاید. آن موقع، عدد ثابْت دیگر 
۹۵درصد فوب خلیج فارس نیست و می شود 
شیوه نامه نوشــت. در این شیوه نامه هم باید 
مؤلفه هــای جذب ســرمایه گذاری، قابلیت 
رقابت پذیری محصول، نوسانات بین المللی 
و.. را در نظر گرفت. سیاســت های حمایتی 
دولت هم از بخش خصوصی باید ادامه داشته 
باشــد. دولت نباید اجازه دهد که همسو با 
نوسان های بین المللی، ریسک های متعددی 
برای واحدهای تولیدی ایجاد شود؛ یک جای 
دیگر جنگ می شود، یک جای دیگر قیمت ها 
باال می رود، نوسان آن روی فعالیت واحدها 
اثر می گــذارد. دولت نباید اجــازه دهد این 
نوســان ها روی فعالیت واحدهای اقتصادی 

اثر بگذارد یا حداقل باید نوسان گیری کند. 
انجمن هم زمان بــا پیگیری ها در وزارت 
نفت از طریــق کمیســیون صنایع مجلس 
نیز موضوع را پیگیری کرده اســت. در این 
خصوص وزارت نفت درخواســت استفسار 
از کمیســیون صنایع و اداره قوانین مجلس 
کرده اســت که این درخواســت در جریان 

پیگیری است. 
خواسته ما این است که قانون اجرا شود. 
ما می گوییم دولت بایــد بخش خصوصی را 
به رسمیت بشناسد و در تصمیم سازی های 
اصلی کشــور، از نظرات بخش خصوصی و 
تشکل های مربوطه اســتفاده کند. مواد ۱۵ 
قانون سیاســت های اصل ۴۴ و مواد ۲ و ۳ 
قانون بهبود مســتمر محیط کار، با گذشت 
بیش از ۱۰ ســال از تصویب، هنوز از سوی 
دولت و دســتگاه های اجرایی به درســتی 
اجرا نمی شوند و قطعاً بخشی از ناکارآمدی 
تصمیمات و روش های اجرایی نیز ناشــی از 
همین ضعف است. متأسفانه دولت این نقش 
را کمتر ایفا کرده اســت و هنوز فکر می کند 
باید متصدی باشــد، درحالی که دولت باید 
هدایت کننده باشــد و تصمیم هــا را فعاالن 

اقتصادی بگیرند. 
اگــر دولت بــه دنبــال توســعه صنعت 
پتروشــیمی اســت، بایــد فرمول هــای 
قیمت گذاری خوراک مایع و گاز این صنایع 
را به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، مورد 

بازنگری اساسی قرار دهد. 
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توسعه پرتوشیمی

یکی از مزیت های مهم صنعت پتروشیمی، ارزآوری آن برای کشور 
به ویژه در دوران تحریم بوده است. در شرایط تحریم که فروش نفت 
به حداقل رسید و بازگشت ارِز حاصل از آن نیز با دشواری های فراوانی 
همراه است، صنعت پتروشــیمی یاریگر اقتصاد کشــور بوده است؛ 
چراکه صادرات محصوالت پتروشــیمی ادامه داشــته و بازگشت ارز 
پتروشیمی ها به کشــور، نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد خلل در 
بازار ایفا می کند. هرچند سیاست گذاری های داخلی، موانعی در مسیر 
تزریق ارز پتروشیمی در اقتصاد کشور ایجاد می کرد، اما این مسیر در 
دولت ســیزدهم، با اصالح برخی قوانین هموارتر شد تا نقش صنعت 
پتروشیمی در تقویت ثبات ارزی کشور پررنگ تر شود. بر این اساس، 
تقویت عرضه در بازار، از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و 
بدین ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی ها 
میسر، و هم زمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز 

تسهیل شد تا آرامش بیشتری در بازار ایجاد شود.
در سال های اخیر، بازگشــت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی هر 
سال روند بهتری پیدا کرده و در یک ســال اخیر هم رکورد جدیدی 
از بازگشت ارز حاصل از صادرات شــرکت های پتروشیمی به چرخه 

اقتصادی کشور ثبت شده است. 
در ســال ۱۴۰۰ مجتمع های تولیــدی پتروشــیمی درمجموع 
۱۴/۳میلیــارد دالر فروش صادراتی داشــته اند که با نظارت  
و پیگیــری کارگروه پایش 

ارزی شرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایران، حدود ۹۰درصد مبلغ 
فوق معــادل ۱۲/۷میلیارد دالر مســتقیماً در ســامانه ارزی نیما به 
فروش رســیده و ۱۰درصد دیگر عمدتاً به مصرف هزینه های تولید 
محصول، تأمین تجهیــزات، بازپرداخت تســهیالت ارزی دریافتی 
شرکت صادرکننده، و بخشی از آن نیز به صورت تهاتری در اختیار سایر 

شرکت ها و طرح های پتروشیمی فاقد درآمد ارزی قرار گرفته است.
بدین ترتیب، شرکت های پتروشیمی ضمن بازگشت ۱۰۰درصد 
درآمد صادراتی خــود به چرخه اقتصاد کشــور، درمجموع موفق به 
ایفای ۱۵۴درصد تعهد ارزی ســالیانه و تأمین حدود ۲۴درصد نیاز 
ارزی کشور شده اند که تاکنون بی سابقه بوده است. بنابراین، نقش مهم 

صنعت پتروشیمی در ارزآوری برای کشور را نمی توان نادیده گرفت.
از مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱، رکورد صادرات ۲۴.۶۶میلیون تن 
محصوالت پتروشیمی به ارزش  ۱۵.۶۲۹.۶۸ دالر ثبت شد که از نظر 
حجم صادرات رشدی ۷.۵درصدی و از لحاظ ارزش رشدی ۶۰درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از آن نشان می دهد که از همین 

آمار می توان دریافت چگونه آن ارزآوری حاصل شده است.
اما پرسش اساسی این است که این روند چگونه ادامه یافته و تقویت 
می شــود؟ با توجه به طرح های توسعه ای پتروشــیمی، می توان به 
افزایش توان صادراتی این صنعت و به تبع آن افزایش ارزآوری صنعت 

پتروشیمی امیدوار بود.
در حال حاضر، در صنعت پتروشــیمی ۶۸ پروژه در حال اجراست 
که در طول پنج ســال آینده وارد مدار تولید خواهند شد. از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون دو طرح  پتروشــیمی به بهره برداری رسیده 
و تا پایان سال جاری چهار طرح دیگر نیز وارد مدار 

تولید خواهند شد.
طبیعتاً افزایش تولید صنعت پتروشــیمی و به تبع آن تقویت توان 
صادراتی و ارزآوری این صنعت، منوط به افزایش ســرمایه گذاری در 
پتروشیمی است. با عنایت به توان بالقوه بازار داخل ایران و بازارهاي 
جذاب منطقه اي، مي توان بــا ایجاد رغبت براي ســرمایه گذاران از 
طریق تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع تولید، مسیر توسعه صنعت 
پتروشیمی را هموارتر ساخت. از سوی دیگر، تقویت دیپلماسي به ویژه 
در حوزه منطقــه ای به عنوان بازار اصلی فرآورده های پتروشــیمی و 
همچنین ایجاد زیرساخت هاي الزم برای صادرات، نقش انکارناپذیری 
برای ایجاد بــازاری قابل اطمینان براي صنعت پتروشــیمی خواهد 
داشت که حاصل آن تقویت سرمایه گذاری و درنهایت رشد ارزآوری 

این صنعت خواهد بود. 
طی ســال های اخیر، ریل گذاری مطلوبی در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران، برای توســعه این صنعت، با تدوین راهبرد توسعه 
زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی صورت گرفته اســت که نقش 
مهمی در ترســیم چشــم اندازی مطلوب برای ایــن صنعت خواهد 

داشت. تدوین این راهبرد با رصد شاخص های تکمیل زنجیره 
ارزش محصوالت پتروشــیمی و تأمین بازار داخل کشــور، با 
در نظر گرفتن قابلیت های صادراتی، به هدفمندی طرح ها منجر 
شده و تعیین نقشه راه بلندمدت باعث جذب سرمایه گذاران 
خارجی و افزایش تقاضاهای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
خواهد شــد تا اهداف افق زمانــی ۱۴۱۱ تحقــق یابد. با 
تحقق راهبرد تدوین شــده در افق زمانی ۱۴۱۱، به وسیله 

ســرمایه گذاری ۴۱میلیارددالری، حدود ۲۰ 

نوع محصول جدید به ســبد محصوالت پتروشــیمی و پایین دستی 
افزوده خواهد شد و ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به ۱۹۹میلیون 
تن و درآمد آن به حدود ۵۵میلیارد دالر می رسد. این امر نه تنها زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشیمی را در داخل تقویت می کند، بلکه زمینه ساز 
تقویت توان صادراتی صنعت پتروشیمی، آن هم با محصوالتی با ارزش 

افزوده باالتر خواهد شد.
بــا توجه بــه چنین ریل گــذاری ارزشــمندی، اگر مســیر 

مشارکت هر چه گســترده تر بخش خصوصی، به ویژه در حوزه 
ســرمایه گذاری، با ایجاد قوانین اطمینان بخــش و باثباْت 
هموارتر شــود، قطعاً مســیر توســعه صنعت پتروشیمی 
تسهیل، و روند حرکتی آن تســریع خواهد شد. با توجه به 
تغییرات مداوم بازارهای جهانی و تغییراتی که در عرضه و 
تقاضای محصوالت موردنیاز صورت می گیرد، الزم است با 
رصد دقیق این روند، با تولیــد محصوالتی که در بازارهای 
جهانی تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد و در عین حال 

ارزش باالتری هم دارند، برنامه ریزی ســیالی برای توســعه 
توان صادراتی کشور در حوزه پتروشیمی 

داشت تا روند ارزآوری صنعت پتروشیمی 
کشور، همچون سال های اخیر، 

روندی رو به رشد باشد.

از مرداد 1400 تا 
خرداد 1401، رکورد صادرات 
24.66میلیون تن محصوالت 

پتروشیمی به ارزش  1۵.62۹.68 دالر 
ثبت شد که از نظر حجم صادرات رشدی 

۷.۵درصدی و از لحاظ ارزش رشدی 
60درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از آن نشان 

می دهد
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مروری بر رکوردهای صنعت پتروشیمی در ارزآوری در شرایط تحریم

وشیمی تأمین یک چهارم نیاز ارزی کشور توسط پتر
حمیدرضا  شکوهی
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جواد اصغری 

دور باطل تحریم های پتروشیمی 
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
)OFAC( چندی پیش، برای چندمین بار در دهه های اخیر، 
تحریم های جدید را علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کرد 
که به گفته احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
پتروشیمی، تحریم اخیر درحقیقت یک نمایش است و هیچ 
اثری در روند تولید و صادرات پتروشیمی ندارد و شرکت های 
داخلی، روال کاری خــود را ادامه می دهند. بــه بیان دیگر، 
در فرایند تولید و صادرات شــرکت های نام برده شــده، چه 
شرکت های داخلی و چه شــرکت هایی که مدعی شده اند در 
خارج از کشور و در چین و امارات هستند، با این تحریم ها هیچ 

تأثیر منفی ای به وجود نخواهد آمد.
جالب است که آمریکا در تحریم های اخیر باز هم سراغ همان 

شرکت های قبلی رفته و پس از تحریم  نهادهایی که به ادعای 
او با شرکت پتروشیمی تریلیانس همکاری داشته اند، این بار 
خود شــرکت اصلی را تحریم کرده است. هرچند آمریکا ادعا 
می کند که تحریم های خود را با هدف فشار اقتصادی به ایران 
اعمال می کند و رسانه های جریان اصلی غرب نیز پیوست های 
رسانه ای برای پذیرش چنین نگاهی را تهیه می کنند، اما آمار 
و ارقام عملکردی صنعت پتروشیمی ایران نشان می دهد که 
این صنعت نه تنها ارزآوری خود را حفظ کرده، بلکه در مسیر 
توسعه نیز گام برداشته است. براساس آمار موجود، درمجموع، 
در سال های دوره دوم تحریم ها )۹۸ تا ۱۴۰۰(، پتروشیمی ها 
۲۷میلیارد دالر درآمد ارزی به ســامانه نیمــا عرضه کردند 
که معادل ۸۲درصد از کل درآمدهای صادراتی آن هاســت. 
براساس پیش بینی صورت گرفته، می بایست در سال ۱۴۰۰ 
چیزی حدود ۱۲میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی در سامانه نیما عرضه می شــد که این رقم قبل از 

پایان سال محقق شــد و پتروشــیمی ها تا پایان سال بالغ بر 
۱۲.۵میلیارد دالر در سامانه نیما عرضه کردند. پتروشیمی ها در 
سال جاری هم پابه پای سایر صادرکنندگان ارزآوری داشته اند. 
به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، »از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد، حدود ۸میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر 
ارز مربوط به صادرکنندگان غیرنفتی، نفتی و پتروشیمی، در 
بازار حواله معامله صورت گرفته و این مبلغ تمام تقاضای بازار را 
پوشش داده است«. به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
پتروشیمی، »برآورد ما برای سال جاری در خصوص ارزآوری 
برای سامانه نیما، رقم حدود ۱۴میلیارد دالر و درمجموع باالی 

۱۵میلیارد دالر است.«
تحریم ها در یک دهه گذشته وجود داشته و این شرکت ها راه 
دورزدن تحریم ها را به خوبی آموخته اند و با تحریم های جدید 
نیز با مشکلی مواجه نخواهند شد. صنعت پتروشیمی در اوج 
سال های تحریم به طور میانگین ساالنه حدود ۱۱میلیارد دالر 

درآمد صادراتی داشته و ۵.۵میلیارد دالر نیز صرفه جویی ارزی 
در واردات، برای کشور ایجاد کرده است. امسال نیز صادرات 
محصوالت پتروشیمی به حدود ۱۴میلیارد دالر خواهد رسید.

انعطاف پذیری پتروشیمی بیشتر از نفت و گاز
گســتردگی و تنوع محصوالت پتروشیمی کشور به قدری 
زیاد است که اساساً مســئله تحریِم کل صنعت پتروشیمی 
ایران غیرممکن است. زنجیره تولید و گستردگی محصوالت 
و مشتریان ایران سبب می شــود عماًل پیگیری و کنترل آن 
توسط آمریکا بسیار سخت باشــد. پتروشیمی حداقل ۳۵۰ 
نوع محصول با صدها خریدار به ده ها مقصد صادراتی دارد و 
به همین دلیل انعطاف پذیری اش باالست. به عبارتی، صنعت 
پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و 
تنوع محصول و مشــتری نمی گذارد این صنعت قابل تحریم  
باشد. از طرف دیگر، پتروشیمی همچون نفت مبادی مشخص 

صادراتــی و نفتکش های 
عظیم قابل ردیابــی ندارد. با این وصف، به هــر میزان که ما 
به ســمت تحقق هر چه بیشــتر صنایع تبدیلی پیش برویم و 
بتوانیم محصوالت اولیه را به محصوالت نهایی متنوع تبدیل 
کنیم، میزان آسیب پذیری صنایع پتروشیمی از تحریم های 
ایاالت متحده آمریکا کاهش پیدا خواهــد کرد؛ ضمن آنکه 

با وجود گذشت 43 ســال تحریم،  روند تولید و صادرات صنعت پتروشیمی 
ایران هیچ گاه متوقف نشــده اســت. اما در این ســال ها، به خصوص دوران 
ریاست جمهوری ترامپ و بایدن، قیمت تمام شده برخی فرایندها و تجهیزات، 
به ســبب دورزدن تحریم ها، برای این صنعت نســبت به قیمت های جهانی 
افزایش داشته است؛ یکی از سؤاالتی که بســیاری از ما از خود در این زمینه 
داریم این است که چگونه صنعت پتروشــیمی با وجود تحریم همچنان روی 
پای خود ایســتاده و یک تنه در دوران تحریم، بخش اعظم تأمین ارز کشور 
را بر دوش می کشد. جالب اســت بدانید که در حال حاضر هیچ واردکننده ای 
معطل ارز نیست و در بسیاری مواقع شــرکت های پتروشیمی خریداری برای 
ارز خود ندارند و در صف منتظر می مانند تا ارزشان را به نرخ نیمایی بفروشند. 
این ها در شرایطی اســت که از زمان خروج آمریکا از برجام و حتی قبل از آن، 
فروش نفت و گاز ایران بسیار ناچیز بود و انتقال پول به کشور بسیار سخت و 
هزینه بر. چندی پیش وزیر نفت در این خصوص گفت: »فروش میعانات گازی 
یا همان نفت ســبک ایران در اردیبهشت پارســال به کمتر از روزانه ۷هزار 
بشکه رسیده بود. پتروشیمی ها در دوران سخت تحریم، یعنی از سال 13۹۷ 
تاکنون بیش از 40میلیارد دالر درآمد صادراتی برای کشــور ایجاد کرده اند. 
در این مدت بیش از 1۹.۵میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین دســتی به ارزش 
1۷.۵میلیارد دالر برای داخلی ها تأمین شــده اســت که اگر تأمین نمی شد، 
باید وارد می کردیم.« سیاست آمریکا در همه دهه های گذشته اعمال تحریم 
علیه کشــورمان بوده اســت. در دوره اوباما »تحریم های فلج کننده« را در 
پیش گرفتند که به نتیجه دلخواهشــان نرســید. در دوره ترامپ نیز »فشار 
حداکثری« وارد کردند که به گفته مســئوالن آمریکایی شکســت خورد.

وشیمی  پتر
یم بردار نیست تحر

 به گفته علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، 

»از ابتدای سال 1401 تا 20 خرداد، حدود 
8میلیارد و 100 میلیون دالر ارز مربوط به 

صادرکنندگان غیرنفتی، نفتی و پتروشیمی، در بازار 
حواله معامله صورت گرفته و این مبلغ تمام تقاضای 
بازار را پوشش داده است«. به گفته دبیرکل انجمن 

صنفی کارفرمایی پتروشیمی، »برآورد ما برای سال 
جاری در خصوص ارزآوری برای سامانه نیما، رقم 

حدود 14میلیارد دالر و درمجموع باالی 
1۵میلیارد دالر است.«
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درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. در 
این خصوص ایران می تواند با تکیه بر صادرات محصوالت پلیمری 
از طریق زمینی، آسیب تحریم های پتروشیمی را به حداقل برساند. 
بنابرایــن، ما هیچ راهی جــز پیگیری صنایع تبدیلــی و افزایش 
محصوالت متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم. البته اگرچه از نظر 
ما پتروشیمی صنعتی قابل تحریم  نیست و تاب آوری باالیی دارد، 
اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم. به هر حال، 
تالش کاخ سفید برای از بین بردن درآمدهای کشور جدی است؛ 
ولی در عین حال، طی اخباری که منتشر شده، کشور توانسته در 
یکی دو ســال اخیر با همکاری هلدینگ های صادراتی، کارگروه 
تحریم را تشکیل دهد تا با اســتفاده از تجارب گذشته، روش های 
بهتری برای تقابل با تحریم و دورزدن آن ها پیدا کند و در دستور 
کار قرار دهد. پیرو این نکته، در تحریم های گذشته، ایران از قابلیت 
کشورهای همســایه و بازار این کشورها برای صادرات محصوالت 
پتروشیمی استفاده کرده و می تواند از این فرصت بهره ببرد. کما 
اینکه بازار عراق و افغانستان همواره برای صنعت پتروشمی کشور 

یک فرصت بوده است.
تحریم های بخش مالی و بانکی، به دلیل اینکه همه تراکنش   های 
مالی ایران با دیگر کشــورها را هدف قرار می دهــد و عماًل باعث 
اختالل در نظام تجارت خارجی کشــور می شــود، از مهم ترین 
تحریم های غرب علیه ایران است. از این رو، شرکت های پتروشیمی 
تحت تأثیر این تحریم ها نمی توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی 
منتقل کنند. در ایــن وضعیت، بخشــی از ارز حاصل از صادرات 
پتروشــیمی به منظور رفع نیازهای ارزی واحدهای پتروشیمی و 
صنایع نفت و گاز استفاده می شــد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر 
اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی، در اختیار واردکنندگان 

متقاضی ارز قرار می   گرفت و معادل ریالی آن در داخل کشــور به 
شرکت های پتروشیمی پرداخت می   شد. پتروشیمی به عنوان یکی 
از بخش   های اصلی صنعتی کشور، طالیه   دار ایجاد ارزش افزوده در 
منابع نفت و گاز است. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی 
و بزرگ ترین شــرکت ارزآور کشــور پس از نفت است که به   رغم 
مشــکالت ناشــی از تحریم، با بهره   گیری از توان داخلی توانسته 
نقش بسیار حیاتی در اقتصاد کشــور، به خصوص در زمان تحریم 
داشته باشد. آمریکا و هم   پیمانانش با آگاهی از این موضوع و با هدف 
خنثی   کردن منابع مالی کشور، بعد از تحریم نفت به سراغ تحریم 
صنعت پتروشیمی ایران رفتند. با وجود اینکه بخش بزرگی از این 
صنعت، خصوصی شده بود و مشــمول بهانه   ها و اتهام   های واهی 
آنان نمی   شد، اما این حوزه نیز درزمینه تأمین مالی طرح   ها، انتقال 

فناوری، بیمه، کشتیرانی و انتقال بانکی، تحریم را تجربه کرد.

بخش خصوصی؛ برگ برنده صنعت پتروشیمی در کوران تحریم ها
بخش های خصوصی بزرگ در صنعت پتروشــیمی در مقایسه 
با npc که یک نهاد حاکمیتی اســت، می تواننــد تعامل بهتری با 
مشتریان خارجی و تأمین کننده قطعات و کاتالیست های مورد نیاز 

در صنعت برقرار کنند.
امــروزه بخش های خصوصــی بزرگ در صنعت پتروشــیمی 
با اســتفاده از ویژگی های ذاتی خود و بازاریابی موفق تر نســبت 
به شــرکت های کوچک، از طریق تشــکیل برند قوی، تنوع سبد 
محصوالت، افزایش مزیت های نسبی نظیر کاهش قیمت تمام شده، 
افزایش قدرت چانه زنی و افزایش کیفیت محصوالت و... باعث حفظ 
و ارتقای بازار صنایع پایین دستی پتروشیمی )خصوصاً بازارهای 

صادراتی( و نهایتاً توسعه آن می شوند.

 ویژگی دیگــر فعالیت صنایع 
پایین دســتی، قابلیــت ارائــه 
خدمــات پورتفولیــو )ســبد 
پروژه( است. پورتفولیو درواقع 
مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها 
یا عملیات هاســت که به صورت 

گروهــی جهت تحقــق اهداف 
اســتراتژیک مدیریت می شــوند. 

پرتفولیو به این مفهوم است که کجا 
باید منابع نقد را سرمایه گذاری کرد 

تا بهترین ســود یا بــازده را برای 
کل هلدینــگ به دســت آورد. در 

یکی دو سال اخیر شاهد اشتیاق و در عین حال تالش شرکت های 
پتروشیمی و صنایع پایین دســتی، با وجود بن بست های ناگزیر 
شــرایط اقتصادی و تجاری کشــورمان، برای بالندگی و توسعه 
بوده ایم. با بروز فضای جدید به دلیل شروع به کار دولت سیزدهم و 
راهکارهای این دولت برای ورود ارز و صادرات، این شرایط به سرعت 
در دست تغییر است و تیزهوشی خاص خود را می طلبد تا از همه 
توانمندی های صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی مرتبط با 

آن نهایت استفاده را ببریم. 
در این بین، شــرکت های هلدینگ با اعمال مدیریت یکپارچه 
بر طیفی از  زنجیره تولید محصوالت پتروشیمی، می توانند نقش 
قابل توجهی  ایفا کنند؛ شرکت هلدینگ که با هدف اعمال کنترل 
و مدیریت بر شــرکت های تابعه، اکثریت یا اقلیت سهام در یک یا 
چند شرکت را در اختیار می گیرد، امکان استفاده شرکت های قوی 
از توانایی های یکدیگر  را می دهد و می تواند رقابت در یک صنعت 

را به حضــور در بازارهای جهانی 
ارتقا دهد.

گفتنی اســت بخــش های 
خصوصــی بــزرگ در صنعت 
پتروشیمی با شناخت زنجیره 
ارزش محصوالت و توزیع منابع 
شــرکت های تابعه در راســتای 
تکمیل ایــن زنجیره، به توســعه 
همگون و ارزش آفرینی بیشتر منجر 
می شــوند. در همین راســتا، از طریق 
هم افزایی مبتنــی بر منابع )شــامل فروش، 
عملیات، ســرمایه گذاری و مدیریــت( باعث ارتقای 

صنایع پایین دست پتروشیمی خواهند شد.
همچنین، بخش های خصوصی بزرگ در صنعت پتروشــیمی 
توان سرمایه گذاری بسیار باالیی دارند و روند توسعه آن ها به نسبت 
ساختار دولتی بسیار سریع تر است. بخش خصوصی می تواند در 
شرکت های پایین دستی سرمایه گذاری کند و باعث افزایش توسعه 
و تداوم تولید در صنایع تکمیلی شود و این امر اثر خیلی خوبی بر 
سودآوری بیشتر مجموعه ها خواهد داشــت و درنهایت، توانایی 
مجموعه ها در جــذب نیروهای متخصص و مورد نیاز نســبت به 
گذشته بسیار ارتقا یافته که این امر در توسعه کیفی سرمایه انسانی 

شاغل در این بخش اثرگذار است.
 بخش خصوصی که محدودیت های کمتری نســبت به بخش 
دولتی دارد، می تواند خدمات بهتری به نیروی متخصص خود ارائه 
کند. این امر میزان رضایت شغلی و ماندگاری نیروی انسانی کارآمد 
را افزایش می دهد و رابطه مستقیمی با افزایش سوددهی شرکت ها 

دارد. از ســوی دیگر، وقتی مجموعه ای در قالــب هلدینگ اداره 
می شود، از آنجا که منافع هر شرکت در گرو سود شرکت های دیگر 
است، می توانند از نیروها و منابع یکدیگر استفاده متقابل کرده و 

باعث افزایش میزان بهره وری کلی در مجموعه شوند.
بخش های خصوصی بزرگ در صنعت پتروشیمی با ترکیب مزایا 
و ویژگی های شرکت های بزرگ )از قبیل دسترسی به قابلیت های 
گسترده، به اشتراک گذاشتن منابع، صرفه جویی در مقیاس، شهرت 
و اعتبار و...( با  ویژگی های شــرکت های کوچک مانند )خالقیت، 
عالقه مالکانه، ســرعت، انعطاف پذیری و...(، به طور توأمان سبب 
ایجاد ساختار صنعتی سازگارتر جهت توسعه صنایع پایین دستی 

پتروشیمی در کشور می شوند.
هم اکنون چندین نوع هم افزایی در فعالیت صنایع پایین دستی 
 Sales(در غالب هلدینگ ها اتفاق می افتــد: هم افزایی فروش
 )Operating Synergy(هم افزایی عملیاتی ، )Synergy
)Investment Synergy( هم افزایــی ســرمایه گذاری ،

و هم افزایــی مدیریتــی )Management Synergy(. این 
نوع هم افزایی ها می توانــد در صنعت پر افت و خیزی مثل صنعت 
پتروشــیمی و صنایع پایین دســتی مربوط به آن، بســیاری از 
چالش ها را برای حضور پر رنگ در عرصه بین المللی مرتفع کند؛ 
یعنی همان چشــم اندازی که امروز ایران آن  را روشن تر از قبل 

پیش روی خود می بیند. 
در چنین شرایطی، توجه به نقش هلدینگ ها و مدیریت یکپارچه 
زنجیره تولید صنایع پایین دســتی می توانــد خألهایی را که در 
سال های اخیر، ناگزیر دچارش شده بودیم مرتفع کرده و با جبران 
عقب ماندگی در گرفتن سهم از بازارهای بین المللی، مسیر توسعه 

این صنایع را سرعت ببخشد.

تحریم های بخش 
مالی و بانکی، به دلیل اینکه 

همه تراکنش   های مالی ایران با دیگر 
کشورها را هدف قرار می دهد و عماًل 

باعث اختالل در نظام تجارت خارجی کشور 
می شود، از مهم ترین تحریم های غرب 
علیه ایران است. از این رو، شرکت های 
پتروشیمی تحت تأثیر این تحریم ها 
نمی توانستند ارز صادراتی خود را 

به راحتی منتقل کنند
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مریم میخانک بابایی

تصویری از صنعت پتروشیمی 
اخیراً جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان، در سخنانی اعالم کرد که هم اکنون ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشــیمی ۹۲ تا ۹۳ میلیون تن در سال است که با بهره برداری از 
طرح های جدید، این رقم تا پایان دولت سیزدهم به ۱۴۰میلیون تن در سال می رسد. 
وی معتقد است که تالش پتروشیمی ها برای افزایش صادرات به گونه ای به ارقام 
۱۲.5میلیارد دالر رسیده اســت که این رقم در چهارماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته 7۰ تا 8۰ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین، براســاس گزارش بخش برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ایران درزمینه تنوع محصوالت، هم اکنون ۱۴۰ نوع محصول در صنعت 
پتروشیمی تولید می شود که قرار است تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ محصول دیگر 

به این محصول اضافه شود.
افزایش ظرفیت تولید و رشــد صادرات و تولید باال، همه منوط به تأمین خوراک 
واحدهای پتروشیمی است. بســیاری از مدیران شرکت های تولیدی، ارائه آمار دقیق 
تولید محصوالت خود در آینده را منوط به شرط تحقق تأمین خوراک ذکر می کنند و 
درزمینه محصوالت پتروشیمی نیز گفته می شود که در سال جاری )۱۴۰۱(، در صورت 
افزایش خوراک پتروشــیمی ها، ظرفیت کل تولید این صنعــت از ۹۰میلیون تن به 

۹5میلیون تن افزایش خواهد یافت.
گفته می شود میزان کل تولید صنعت پتروشیمی تا پایان امسال به حدود 8۰میلیون 
تن می رسد که از این میزان، ۳5میلیون تن به صادرات و ۱۳میلیون تن به بازار داخلی 
عرضه خواهد شد. همچنین، براساس هدف گذاری های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
پیش بینی می شود درآمد کل صنعت پتروشیمی از ۲۳میلیارد دالر به ۲7میلیارد دالر 

در سال ۱۴۰۱ برسد.
سهم صادرات صنعت پتروشــیمی از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، در حدود 
۲۲میلیون تن به ارزش ۱۴میلیارد دالر بوده اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل، 5درصد در مقدار و 6۱درصد در ارزش رشد داشته است.

شاخص های عملکرد صنعت پتروشــیمی ایران نشان می دهد که هم زمان با آغاز 
کار دولت سیزدهم از مرداد  ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری، ظرفیت تولید صنعت با 
7درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه )مرداد ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰( به 75میلیون 

تن رسیده است.
همچنین، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در ســال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ )بدون 
احتساب طرح هایی که در این سال راه اندازی می شوند( بالغ بر ۹۰میلیون تن بوده است 
که بر این اساس برای بازه زمانی ده ماهه فوق، ظرفیت تولیدی این صنعت 75 میلیون 

تن در نظر گرفته شده است.
همچنین، آمارهای بازرگانی صنعت پتروشیمی در ده ماهه اول دولت سیزدهم نشان 
می  دهد که مجموع فروش این صنعت در بخــش بازارهای داخلی 8/8میلیون تن به 
ارزش 7۴7/778/۱میلیارد ریال بوده است. این بخش در مقایسه با بازه زمانی مشابه 

سال قبل در حدود 5درصد در مقدار و 6۲درصد در ارزش رشد داشته است.
ســهم صادرات نیز از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، در حدود ۲۲میلیون تن به 
ارزش ۱۴میلیارد دالر بوده است که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل، 5درصد در 

مقدار و 6۱درصد در ارزش رشد داشته است.
گزارش دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می افزاید، 
صنعت پتروشــیمی در بخش توســعه و طرح ها، در حال حاضر  68 طرح با ظرفیت 

5۱میلیون تن در سال و با سرمایه گذاری کل ۳5میلیارد دالر در دست 
اجرا دارد.

صنعت پتروشیمی در بهار ۱۴۰۱ 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان در گزارشی وضعیت تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ و سه ماه 
ابتدای سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است. در این 
گزارش که آمار آن از سازمان های مختلف تهیه 
شده است، براساس آمار ســامانه جامع تولید و 

فروش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بخش تولید، در سه ماه سال جاری 
بالغ بر ۱۵میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی تولید شده است که از این 
میزان، ۱.۹میلیون تن مواد پلیمری، ۶.۸میلیون تن مواد پایه و شــیمیایی و 
۶.۳میلیون تن سایر محصوالت توســط ۵۵ مجتمع پتروشیمی تولید شده 
است که در مقایسه با سه ماه نخست سال قبل، ۲درصد رشد را نشان می دهد. 

سرمایه گذاری نظام بانکی در صنعت پتروشیمی
روند رو به رشــد تولید در شرکت های پتروشــیمی، و زودبازده بودن این 
صنعت، سرمایه گذاری بانک ها را به این سمت هدایت کرد. مزیت های اقتصادی 
این صنعت برای بانک های کشــور که در شرایط نابســامان اقتصادی نگران 
نکول تسهیالت خود هستند، این انگیزه را ایجاد کرده تا با تأمین مالی صنعت 
پتروشیمی ، ضمن پشتیبانی از یک صنعت استراتژیک در کشور، از بازگشت 
منابع تسهیالتی خود نیز مطمئن باشند. این انگیزه بانک ها در سال های اخیر 
با افزایش مزیت صادراتی صنعت پتروشیمی  در شرایط تحریم های بین المللی 
افزایش یافته است و رقابت در بین بانک ها برای سرمایه گذاری در این صنعت 

را افزایش داده است.
حمایت ۳۴ساله بانک تجارت از صنعت پتروشیمی  کشور و دوبرابرکردن 
حجم حمایت های مالی آن نشــان از توجه این بانک به تأمین 
مالی در پتروشــیمی اســت. بنابر گفته مدیــران بانک 
تجارت، تاکنون ۵۰هزار میلیارد تومان از سوی این 
بانک در صنعت پتروشــیمی  تأمین مالی صورت 
گرفته و بانک تجارت ۷ تــا ۱۰ درصد ظرفیت 
مستقیم و غیرمســتقیم نیروی انسانی و مالی 
خود را در اختیار این صنعت قرار داده است. 
همچنین، ۵۰درصد ظرفیت اعتباری و ارزی 
بانک تجارت هم در اختیار صنعت پتروشیمی 

 بوده است. 

 در بهــار 1401 
وشیمی چه گذشت؟ صنعت پتر
صنعت پتروشیمی در این دو دهه اخیر از افتخارات اقتصاد کشور و قطب درآمدزایی آن 

محسوب شده است، به طوری که بین ۷0 تا 80 درصد ارز مورد نیاز کشور را، آن هم در شرایط 
سخت تحریم ها تأمین کرده است و عالوه بر توسعه ظرفیت های تولیدی و تأمین نیازهای 

خارجی، محصوالت جدیدی را در راستای تکمیل زنجیره ارزش در داخل فراهم کرده  
است؛ همه این ها به رشد تصاعدی این صنعت طی این سال ها منجر شده است. همچنین، 
رشد صنایع تکمیلی در شرایطی رخ داده است که پتروشیمی ها خوراک و مواد اولیه این 

واحدهای کوچک و بزرگ را تأمین می کنند.  از سوی دیگر، توانمندشدن صنعت پتروشیمی 
و بازدهی اقتصادی آن باعث شده است که بانک ها این صنعت را صنعتی زودبازده به حساب 

آورند و چند سالی است که شاهدیم بانک های کشور برای سرمایه گذاری بیشتر در این 
صنعت، گوی رقابت را از یکدیگر ربوده اند. بنابراین، صنعت پتروشیمی صنعتی ارزش آفرین 

در اقتصاد به شمار می رود، به طوری که می توانند با توان صادرات غیرنفتی، جایگزینی 
بر صادرات نفتی کشور شوند. این گزارش بنا دارد به بررسی زوایای این صنعت از ابتدای 

سال 1401 تاکنون که ماه های پایانی تابستان 1401 است بپردازد. زوایا و جوانبی در صنعت 
پتروشیمی از قبیل تولید، مشارکت بانک ها، پتروشیمی ها در بازار سرمایه، دانش بنیان ها 

و... در این گزارش مورد بررسی گذرا قرار می گیرد. 

سهم صادرات نیز 
از مرداد 1400 تا اردیبهشت 

1401، در حدود 22میلیون تن به 
ارزش 14میلیارد دالر بوده است که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵درصد 
در مقدار و 61درصد در ارزش رشد 

داشته است
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بانک ملت هم برای گســترش همکاری با صنایع پتروشیمی 
چند تفاهم نامه با هلدینگ خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه 
آن به امضا رســانده اســت. موضوع ایــن تفاهم نامه ها، طراحی 
مدل های تأمین مالی برای شرکت های بزرگ صنعت پتروشیمی 
 از طریق بازار سرمایه به شکل کنسرســیوم بوده، تا از این طریق 
تأسیس صندوق های سرمایه گذاری جدید با هدف تجهیز منابع 
خرد صورت گیرد. هشــتاد طرح  پتروشــیمی با ۵۵میلیارد دالر 
سرمایه گذاری بانک ملت در صنعت پتروشیمی  در جریان است.  

طــرح »پتروصــاد« همــکاری بانــک صــادرات ایــران با 
پتروشیمی هاست که در این بانک تعریف شده است. مدیران بانک 
صادرات معتقدند که افزایش تولید پتروشــیمی ها به تأمین مالی 
نیاز دارد و برای چنین افزایش تولیدی بــه ۲میلیارد دالر تأمین 
سرمایه نیاز است. بانک صادرات آمادگی خود را برای تأمین مالی 

۲۵ تا ۳۰ درصد این نیاز مالی اعالم کرده است. 
بانک اقتصاد نوین نیز در همکاری با هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس ۱۰درصد از کل تســهیالت خود را در اختیار این مجموعه 
قرار داده است. این بانک بنا دارد اوراق مشارکت، ال سی داخلی و 
صندوق پروژه را به عنوان ابزارهای تأمین مالی در اختیار این صنعت 
قرار دهد.  همکاری بانک شــهر با هلدینگ خلیج فارس و امضای 
تفاهم نامه ۵هزارمیلیاردتومانی برای توسعه صنایع پایین دستی، 
ازجمله مشارکت این بانک با صنعت پتروشیمی است. همچنین، 
هلدینگ خلیج فارس بیش از ۵۰ پروژه پایین دستی را تعریف کرده 

است که بانک شهر سرمایه گذاری آن را برعهده گرفته است و اخیراً 
هم پترول تفاهم نامه ای با بانک شــهر درجهت تسریع در تکمیل 

زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی امضا کرد.
امضا تفاهم نامه بانک ملی با هلدینگ خلیج فارس، برای تأمین 
مالی مورد نیاز برای پیشبرد طرح های در دست احداث و پروژه های 
پایین دستی بوده که نشــان می دهد این بانک تکمیل طرح های 

توسعه ای صنایع تکمیلی را هدف قرار داده است.

پتروشیمی و بازار سرمایه
در حال حاضر ســهام حدود ۵۸ شــرکت در گروه محصوالت 
شیمیایی روی تابلوهای مختلف بورس و فرابورس در حال معامله 

است. بررســی صنعت پتروشــیمی در دوره چند ماهه 
اخیر نشــان می دهد که این صنعــت در گروه 

شیمیایی بورس نسبت به گروه های دیگر از 
وضعیت مناسبی برخوردار بوده است. 

صنعت پتروشیمی در گزارش های 
منتشر شده خود در کدال، به ویژه 
در سه ماهه ۱۴۰۱ که هم زمان با 
برگزاری مجامع بوده، توانست 
گزارش های خوبــی از عملکرد 
شــرکت خود روانه کدال کند 
و تعدیل های بســیار مناسبی 

داشت. با وجودی که محصوالت شیمیایی شاهد افت حاشیه سود 
به دلیل کاهش قیمت های جهانــی و افزایش هزینه های خوراک 
بودند، بازهم این شرکت های پتروشیمی بورسی توانستند وضعیت 
مناسبی را گزارش کنند. در این صنعت به دلیل کاهش نرخ های 
جهانی و افت حاشیه سود که در باال ذکر شد، شرکت هایی در گروه 
آمونیاک و اوره عملکرد خوبی از خود در بهار ۱۴۰۱ نشان دادند، 
به طوری که گفته می شــود بازار شاهد شناسایی ۱۴ هزار  میلیارد 
 تومان ســود خالص در میان تولیدکننده های اوره بوده است. این 
عدد در بهار ۱۴۰۰ تنها ۴ هزار  میلیارد  تومان بوده است. از طرف 
دیگر، شرکت های تولیدکننده متانول در فصل بهار ۱۴۰۱ به مقدار 

زیادی کاهش سود داشته اند.
نرخ خوراک در این گروه شــیمیایی بورسی 
افزایش یافته اســت و از آنجایی که قیمت 
جهانی متانول پایین بود، حاشیه سود 
این شرکت ها به شدت افت کرده 
است. برای نمونه، پتروشیمی 
فناوران در هفته های گذشته 
محصوالت خود را با زیان و 
پایین تر از هزینه تمام شده 
خــود عرضه کــرد. عموماً 
وقتی ایــن وضعیــت رخ 
می دهــد، می تــوان انتظار 

داشت که شرکت های پتروپاالیشی کمتر آسیب ببینند. پتروشیمی 
نوری و بوعلی جزو این گروه هستند. بوعلی با توجه به اینکه واحد 
تولید پارازایلن خود را راه اندازی کرد، رشد فروش باالیی کسب کرد 
و سودآوری شرکت افزایش یافت، اما که حاشیه سود این شرکت 
در فصل بهار کاهش یافت؛ لذا می توان گفت در صنایع پتروشیمی، 
گروه های مختلف شــرایط متنوعی داشــتند. درنهایت اینکه با 
نگاهی به وضعیت توزیع بورسی، به نظر می رسد که براساس آمار 
انواع محصوالت پتروشیمی، از حجم ۴.۸۸۰هزار تن محصوالت 
پتروشــیمی که در ۳ ماه نخست ســال در داخل کشور به فروش 
رسیده اســت، ۱.۲۱۷ و ۵۱۲ هزار تن ذیل گروه های پلیمری و 
شــیمیایی بورس کاالی ایران و ۲۶۶هزار تن محصوالت پایه در 
رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شــده اند که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، عرضه به میزان ۴درصد، تقاضا به میزان ۳۹درصد 

و حجم معامالت به میزان ۲۳درصد افزایش داشته است.

توسعه صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی
 »هدف ما این است که تا چند ســال آینده زنجیره ارزش در 
صنعت پتروشــیمی ایران را تکمیل کنیم.« این جمله را مرتضی 
شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مطرح می کند. 
توســعه صنایع تکمیلی و تقویت چرخه زنجیره ارزش، تعریفی از 

روند مفهوم توسعه در صنعت پتروشیمی هم به شمار می رود. 
واقعیت این است که صنایع پایین دســتی، از نظر ایجاد ارزش 

افزوده، رونق تولید و به ویژه اشــتغال زایی، به مراتب پیشــروتر از 
صنایع باالدستی هستند؛ رونق صنایع باالدستی به تقویت و رشد 
صنعت پتروشیمی منجر می شود و صنایع تکمیلی، امری منفک 
از صنعت پتروشیمی نیست. همچنین، در صورت تکمیل زنجیره 
ارزش و تقویت صنایع پایین دست و تکمیلی در صنعت پتروشیمی 
و تأمین کل نیاز آن ها به خوراک توســط واحدهای باالدســت، 
تحرک باالیی در اقتصاد کشور ایجاد می شــود و رونق اشتغال را 
به همراه دارد. درواقع، اشتغال زایی اصلی در صنعت پتروشیمی، 
نه در مجتمع های پتروشــیمی، بلکه در صنایع پایین دست شکل 
می گیرد.  حســن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، با اشاره به اهمیت اشــتغال زایی بخش پایین دست و 
صنایع تکمیلی می گوید: »صنایع تکمیلی ســاالنه 5میلیون تن خوراک 
دریافت می کنند و به ازای هر یک میلیون تن تأمین خوراک، ۱7۰هزار 

نفر اشتغال در بخش پایین دست ایجاد می شود.«
صادرات صنایع پایین دســتی در رشــد پایدار صنعت پتروشــیمی 
نیز به صورت زنجیــروار به هم متصل اســت. صنعت پلیمر در ســال 
گذشــته ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است و 
پیشتاز صادرات غیرنفتی کشور محســوب می شود که خوراک خود را از 
مجتمع های پتروشیمی تأمین می کند. کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 
گذشته ۴8میلیارد دالر بوده است که سهم صنایع پلیمری از کل صادرات 

غیرنفتی ایران 7درصد برآورد می شود.
به گفته مدیران انجمن صنعت پلیمــر ایران، پروانه های فعال صنایع 
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طرح »پتروصاد« 
همکاری بانک صادرات ایران 

با پتروشیمی هاست که در این بانک 
تعریف شده است. مدیران بانک صادرات 
معتقدند که افزایش تولید پتروشیمی ها به 
تأمین مالی نیاز دارد و برای چنین افزایش 

تولیدی به 2میلیارد دالر تأمین سرمایه نیاز 
است. بانک صادرات آمادگی خود را برای 
تأمین مالی 2۵ تا 30 درصد این نیاز مالی 

اعالم کرده است. 
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پلیمری در کشــور ۱۳میلیون تن اســت، در حالی که مجموع مواد اولیه وارداتی و خوراک 
عرضه شده در بورس حدود 5میلیون تن است که نشان می دهد 8 میلیون تن ظرفیت خالی 

در این صنعت وجود دارد.
درزمینه پلیمر نیز نگاهی به ســامانه جامع تولید و فروش شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
نشان می دهد که میزان تولید مواد پلیمری در سه ماه نخست سال گذشته برابر با ۱.۹۳ میلیون 
تن بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱.۹8میلیون تن رسیده است که نشان می دهد 

مواد پلیمری هم ۲درصد تغییر داشته اند.
در حوزه تولید متانول نیز گفته می شــود که ظرفیت تولید متانول در کشــور ۱۴میلیون 
تن است که از این میزان فقط ۴۰۰ هزار تن در کشــور مصرف می شود که بناست با اجرای 
طرح های MTP، تا پایان برنامه هفتم توسعه چهار میلیون تن و تا پایان برنامه هشتم توسعه 

۱۴میلیون تن متانول را در زنجیره داشته باشیم.
البته به گفته شاهمیرزایی، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، درزمینه متانول، 
براساس طرح های موجود، تا پایان ســال ۱۴۱۱ نیز تولید متانول کشور به ۴۰میلیون تن در 
سال خواهد رسید؛ از این رو براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است حداقل حدود ۱۴ تا 
۱5 میلیون تن از این تولید، در بخش های پایین تر زنجیره، تبدیل به ارزش افزوده بیشتر شود. 
ضمن اینکه در این زمینه ۲۱ محصول راهبردی و مهم کنونی صنعت پتروشیمی جهان برای 

تولید در زنجیره ارزش متانول شناسایی شده است. 

حمایت همه جانبه شرکت های دانش بنیان از پتروشیمی ها
بیستم اردیبهشت امسال، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت بر نقش مهم 
صنعت پتروشیمی در حمایت از ســاخت داخل و شرکت های دانش بنیان تأکید کرد و گفت: 

»تالشمان این است که موانعی همانند تنظیم گری را در صنعت پتروشیمی برداریم.«
وحیدرضا زیدی فر در نخستین نشست هم اندیشی مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی 
کشور با مدیران ارشد صنعت نفت، بیان کرد: »با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در زنجیره 
ارزش، این صنعت می تواند نقش مهمی در حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدهای بار 
اول ایفا کند و با توجه به ارتباط شرکت های دانش بنیان با صنعت پتروشیمی و تداوم این روند 
با در نظر گرفتن مشوق های الزم و حمایت بیشتر از ساخت داخل، شاهد رونق تولید داخل در 
این صنعت خواهیم بود.« پیام برزگر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در 
نخستین سمینار تخصصی کاربردهای اینترنت اشیا )IOT(  در صنعت پتروشیمی در تیرماه 

امسال، با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار 
کرد: »موضوع دانش بنیان در مسائل مربوط به تولید و اشتغال آفرینی نقش تأثیرگذاری دارد و 
به همین منظور باید همکاری مجموعه های پتروشیمی با شرکت های فعال حوزه دانش بنیان 

بیش از پیش تقویت شود.«
برزگر ادامــه داد: »دانش بنیان ها تاکنون در رفع مشــکالت و چالش های حوزه صنعت 
پتروشیمی اثرگذار بوده اند و در ادامه نیز باید از توانمندی های موجود در کشور، به شکل بهتری 
استفاده کرد. نقش این شــرکت های دانش بنیان زمانی پررنگ تر می شود که در طرح های 

پیشران صنعت پتروشیمی به مرحله عملیات اجرایی برسند.«
قرار است انعقاد و تبادل تفاهمنامه های همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با مراکز علمی 
و دانشگاهی و پارک های علم و فناوری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزایش 
یابد، به نحوی که با تکیه بر برنامه ریزی دقیق و تالش های جهادی، حداقل شعار سال مقام 

معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ در سازمان منطقه ویژه تحقق یابد.
بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات، استفاده از شــرکت های دانش بنیان است که 
با شــیوه های جدید، محصوالت جدیدی را خلق کنند و خوشبختانه در شرایط فعلی، تمامی 
خدمات جانبی شامل تعمیرات، تأمین قطعات یدکی، ساخت، راه اندازی و گارانتی های فنی از 

سوی متخصصان داخلی به شرکت های پتروشیمی ارائه می شود. 
بخش توسعه کسب و کارهای دانش بنیان هم همسو با شعار سال در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی فعال شده است که هدف آن شناسایی شــرکت های دانش بنیان در اقصی نقاط 

کشور، با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

صنعت پتروشیمی و روابط بین المللی در سه ماهه سال ۱۴۰۱ 
به دنبال ابراز تمایل شرکت های روســی به همکاری با پتروشیمی  کارون، کارشناسان 
شــرکت  Russian chemists Union ، زیرمجموعه هلدینگ سیبور، با حضور در 
این پتروشیمی، زمینه های همکاری های مشــترک دو شرکت برای توسعه واحد MDI و 
تولید محصوالت جدید مورد نیاز بازار روســیه برپایه ایزوسیانات ها را بررسی کردند. توسعه 
بازار محصوالتMDI ، آنیلین و نیتروبنزن در روسیه از دیگر مباحثی بود که در این جلسه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد همکاری این دو شرکت درجهت تولید محصوالت 

جدید، برپایه ایزوسیانات ها، و توسعه آن در بازار روسیه مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گیرد. 
همکاری ونزوئال با صنعت پتروشیمی ایران نیز یکی دیگر از رویدادهای مهم در سه ماهه سال 

۱۴۰۱ در صنعت پتروشیمی ایران بود که روی داد. 
رئیس کل امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به سفر وزیر نفت به آمریکای 
التین اشــاره کرد و گفت: »متأســفانه تاکنون بر حوزه آمریکای التین و آمریکای جنوبی 
که حیاط خلوت آمریکا بوده، تمرکزی نشــده بود؛ درحالی که اگر شــرکت ها توجه خاصی 
به این حوزه مثل ونزوئال که منطقه ای بِکر و دســت نخورده است داشــته باشند، می توانند 
نیازمندی های این کشور را برای مقابله ایران با تحریم ها برطرف کنند. از سوی دیگر، کشور 
ونزوئال آمادگی دارد در حوزه صنعت پتروشیمی با ایران همکاری کند و ایران نیز می تواند با 

سرمایه گذاری اندک و ریسک بسیار پایین، نتیجه بسیار مطلوبی کسب کند.«

چالش های فعلی بازار محصوالت پتروشیمی
براســاس گزارش ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، نخستین چالشی که بازار محصوالت پتروشیمی 
در شرایط فعلی با آن رو به روست، اجرایی نشدن واردات تلفیقی 
محصوالت دارای کمبود است. نکته قابل توجه در بحث واردات 

تلفیقی، به تعویق افتادن مداوم تحویل کاالی وارداتی است و به خریداران این پیام را می دهد 
که عزم جدی برای واردات از طرف تأمین کنندگان وجود ندارد. این موضوع سبب شده است 
که رقابت ها به بازار بازگردد که ادامه روند فعلی و عدم واردات ســبب می شــود که صنایع 
پایین دست با رشــد قیمت پایه محصول داخلی مواجه شوند و درنتیجه تولیدکنندگان اقدام 
به افزایش قیمت کاالهای تولیدی خود کــرده، درنهایت مصرف کنندگان کاالهای نهایی، 

تأثیر آن را ببینند.
چالش دیگری که در بازار محصوالت پتروشیمی وجود دارد، قیمت گذاری و چالش های آن 
است که چهار رویکرد در این زمینه براساس دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی 
در نظر گرفته شده اســت: مدل اول احصای قیمت فوب ایران از نشریات جهانی، مدل دوم 
راجع به بازارهای هدف صادراتی، مدل سوم نرخ گذاری برمبنای ضوابط قیمت گذاری هیئت 
تعیین و تصویب قیمت ها و مدل چهارم براســاس توافق میان فروشــندگان و 

خریداران است.

در حوزه تولید 
متانول نیز گفته می شود که 

ظرفیت تولید متانول در کشور 
14میلیون تن است که از این میزان فقط 400 

هزار تن در کشور مصرف می شود که بناست با 
اجرای طرح های MTP، تا پایان برنامه هفتم 

توسعه چهار میلیون تن و تا پایان برنامه 
هشتم توسعه 14میلیون تن متانول را در 

زنجیره داشته باشیم.
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حمیدرضا  شکوهی

آمونیاک از مهم ترین و کاربردی ترین محصوالت پتروشیمی 
است که در تولید کودهای شیمیایی، اسیدنیتریک، مواد منفجره 
و سایر ترکیبات نیتروژنی به کار می رود. همچنین، حجم بسیار 
باالیی از این ماده پرمصرف در صنعت برای تولید کود اوره استفاده 
می گردد. بیش از ۹0درصد از تولید کود شیمیایی اوره به عنوان 
منبع غذایی حاوی نیتروژن برای گیاهان تولید می شود و بیشترین 
نیتروژن موجود در کودهای جامد را به خود اختصاص داده است. 
اوره عالوه بر حوزه کشــاورزی، به عنوان مــاده اولیه در تولید 
چسب، رزین، پالستیک و... نقش دارد؛ بنابراین رشد بازار این 
محصوالت به طور قابل توجهی از رشد بازار اوره حمایت می کند. 
اوره همچنین به دلیل تغییر قوانین مربوط به استفاده از اکسید 
نیتروژن در موتور های دیزلی، در خودرو ها استفاده می شود که 
بخش قابل  توجهی از تقاضا در بازار را به خود اختصاص داده است. 
از این ماده شیمیایی همچنین در تهیه کرم های دست و صورت 
استفاده می شود. از دیگر کاربردهای اوره می توان به خوراک دام، 
غبارات بارور کننده ابرها، مواد ضد حریق، سفید کننده دندان و... 

اشاره کرد.
ایران به دلیل بهره مندی از خوراک مناسب، یکی از مهم ترین 
قطب های تولید اوره و آمونیاک در منطقه خاورمیانه به شــمار 
می رود. تنها رقیب مهم ایران در تولید اوره و آمونیاک، کشــور 
عربستان است. قیمت پایین اوره و آمونیاک تولیدی در ایران و 
عربستان، نسبت به کشورهایی همچون چین و هند و روسیه، 
موقعیت ممتازی به این دو کشــور داده است. هرچند از منظر 
خوراک گازی، ایران از عربســتان نیز جلوتر است و این امتیاز 

بزرگی است که نمی توان نادیده گرفت. 
چین بزرگ ترین تولیدکننده و همچنین مصرف کننده اوره 
است. هند، پس از چین، دومین مصرف کننده بزرگ اوره است که 
بیش از 1۵ درصد کل واردات را به خود اختصاص داده است. چین 
همچنین صادرکننده خالص اوره است که صادرات آن عمدتًا به 
هند و آمریکای  شمالی صورت می گیرد. یکی دیگر از بازار های 

قابل  توجه اوره، آمریکای شــمالی است؛ هرچند که پروژه های 
متعددی به منظور افزایش ظرفیت و درنتیجه تولید در این منطقه 

وجود دارد.
تولید اوره و آمونیاک در ایران طی ســال های اخیر بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته اســت. ایران در حال حاضر یکی 
از بزرگ ترین تولیدکننــدگان و صادرکنندگان اوره اســت. 
ظرفیت تولید اوره ایران بیش از 8 میلیون تن در سال است که 
در شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان 
و لردگان به عنوان تولیدکنندگان بورســی و در شــرکت های 
پتروشیمی رازی و مسجد ســلیمان به عنوان تولیدکنندگان 
غیربورسی انجام می شود. مروری بر وضعیت این تولیدکنندگان 
نشان می دهد که غالباً در یک سال اخیر افزایش تولید داشته اند؛ 
هرچند افزایش نرخ های جهانی، ســود آن ها را بیش از افزایش 

تولید، رشد داده است. 
 پتروشیمی پردیس از پیشتازان تولید اوره و آمونیاک در کشور 
است، به طوری که تولید این مجتمع در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه پارسال 10۹درصد افزایش داشته است. شرکت پتروشیمی 
پردیس بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده آمونیـــاک و اوره در 
خاورمیانـه و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان این محصوالت 
در جهان با تولید بیش از ۵میلیون تن محصول در ســال است. 
با درنظر گرفتن قیمت های نشریه آرگوس و قیمت فروش های 
پتروشــیمی پردیس درمی یابیم که قیمت های فروش پردیس 

همواره بیش از قیمت های ارائه شده جهانی است.
براساس اطالعات منتشرشده در سامانه کدال، پتروشیمی 
پردیس در دوره یازده ماهه منتهی به مرداد 1401، از محل فروش 
محصوالت آمونیاک و اوره خود 3۵۹23 میلیارد تومان درآمد 
کسب کرده که حدود 10۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش پیدا کرده است. شپدیس فقط در مرداد امسال با فروش 
300هزار تن آمونیاک و اوره، 44۵3میلیارد تومان درآمد داشته 

که حدود ۷۷.۵درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است.
درآمد فروش داخلی اوره پتروشیمی پردیس نسبت به مدت 
مشابه سال مالی، با 10۹درصد رشــد، تقریباً 2 برابر شده است. 

همچنین، درآمد فروش صادراتی اوره و آمونیاک نیز به ترتیب 
۹۵درصد و 433درصد رشد داشته است. نرخ فروش صادراتی 
اوره و آمونیاک پردیس نیــز به ترتیب 12۷درصد و 384درصد 
نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته افزایش یافته و همچنین 
در این مدت نرخ فروش داخلی اوره نیز 13۹درصد رشد داشته 

است.
پتروشیمی شــیراز نیز از دیگر تولیدکنندگان مهم اوره و 
آمونیاک در کشور است. فروش ریالی پتروشیمی شیراز در سال 
1400 نسبت به سال 13۹۹، ۹4درصد افزایش و سود خالص نیز 
۷۹درصد افزایش داشته است. شرکت پتروشیمی شیراز رتبه ی 
دوم را در بین تولیدکنندگان و فروشندگان اوره از منظر مقدار 

تولید و فروش اوره در اختیار دارد.
در سه ماهه نخست سال جاری نیز شرکت پتروشیمی شیراز 
در حوزه فروش محصوالت با رقم قابل توجه 4۹هزارمیلیارد ریالی 
در فروش انواع محصوالت خود نســبت به دوره مشابه افزایش 
18۷درصد داشته که رکورد بی سابقه ای در فروش محصوالت، 
در مقایسه با دوره های مشــابه را نشان می دهد. این شرکت در 
سه ماهه اول سال 1401 با تولید ۹68هزار تن انواع محصوالت، 
رکورد جدیدی در این زمینه ثبت کرده، که این مقدار در مقایسه 
با دوره مشابه افزایش 10درصدی در تولید محصوالت را نشان 
می دهد. همچنین، تولید محصوالت این شــرکت در مقایسه با 
ظرفیت اسمی، افزایش 1۹درصدی داشته و با لحاظ کردن بودجه 
سه ماهه اول سال 1401 شرکت، افزایش 22درصدی را در تولید 

محصوالت تجربه کرده است. 
فروش پتروشیمی لردگان نیز طی سه ماهه ابتدای سال 1401 
به 1۵۷هزار تن اوره به مبلغ بیش از 31هزار میلیارد ریال رسید 

که افزایش 1۵00درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته 
است. پتروشیمی لردگان به مرور زمان به ظرفیت رسیده است 
و پس از اعمال تغییرات در سیستم اوره و آمونیاک، از ظرفیت 
۷۵درصد عبور کرد و اکنون با 80درصد ظرفیت عملیاتی است. 
همچنین با تولید تجمعی 2۹3هزار و 462 تن اوره و آمونیاک در 
سه ماه بهار 1401، رشد ۵18درصدی تولید در این مجتمع نسبت 
به مدت مشابه پارسال محقق شده است. شرکت کود شیمیایی 
اوره لردگان از شرکت های زیرمجموعه پترول است که ظرفیت 
تولید ساالنه 10۷3هزار تن اوره و 6۷۷هزار تن آمونیاک را دارد و 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان محصوالت جامد در هلدینگ 

خلیج فارس است.
پتروشیمی کرمانشاه نیز از دیگر تولیدکنندگان اوره و آمونیاک 
در کشور است. درآمد این شرکت در سه  ماه ابتدایی 1401،  هزار و 
۷8۹میلیارد تومان و درآمد عملیاتی آن در مدت مشابه سال قبل 
۹2۹میلیارد تومان بوده که ۹3 درصد افزایش را نشان می دهد. از 
مقایسه درآمد های شرکت در سه  ماه ابتدایی سال 1401 نسبت 
به سال 13۹۹، به تفکیک محصوالت، این امر دریافت می شود 
که رشــد درآمد حاصل از فروش آمونیاک داخلی در این مدت 
108درصد، آمونیاک صادراتی 4۵1درصد، اوره صادراتی 106درصد 

و اوره داخلی ۷3 درصد بوده است.
پتروشیمی خراســان هم از دیگر تولیدکنندگان مهم اوره 
و آمونیاک در کشور اســت که بیش از 8 درصد نیاز داخلی اوره 
کشور را تأمین می کند. میزان اوره تولیدی این شرکت در سال 
گذشته ۵68 هزار تن و میزان آمونیاک تولیدی آن 332 هزار تن 
بوده است. بررسی تولید و فروش ماهانه پتروشیمی خراسان از 
ابتدای سال جاری )1401( نشان می دهد میزان تولید در محدوده 
11۹ تا 120 هزار تن، باثبات بوده است. میزان فروش محصوالت این 
شرکت در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته کمتر بوده؛ 
اما در خرداد بیش از 180 هزار تن فروش را به ثبت رسانده است. 
تغییرات مبلغ فروش نیز امســال به طور متوالی افزایش یافته، 
به طوری  که محصول آمونیاک داخلی از مبلغ 13میلیون و 300هزار 
تومان در هر تن، به 16میلیون و 400هزار تومان در تیرماه رسیده 

است. عالوه بر افزایش فروش ماهانه، افزایش نرخ ها سبب شده 
مبلغ فروش چهار ماه اول امسال نزدیک به دو برابر چهار ماه سال 
1400 باشد. مبلغ فروش مذکور از یک هزار و 100میلیارد تومان به 

2هزار و 800میلیارد تومان رسیده است.
با راه اندازی اوره آمونیاک مسجدسلیمان در سال گذشته، فقط 
یک طرح از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در حوزه اوره 
و آمونیاک باقی مانده تا به بهره برداری برسد و آن هم طرح اوره و 
آمونیاک هنگام است. آن گونه که شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرده، آماده سازی و پیش راه اندازی طرح آمونیاک هنگام 
)فاز اول( جهت بهره برداری در سال 1401 انجام شده است. این 
طرح با هدف تولید ســاالنه ۷26هزار تن آمونیاک در منطقه 
ویژه اقتصادي انرژي پارس- فاز 2 طرح های پتروشــیمی واقع 
شده و محصول آن به عنوان خوراک طرح تولید اوره در فاز دوم 

پتروشیمی هنگام، استفاده می شود.
اما در جهش سوم صنعت پتروشــیمی نیز طرح های اوره و 
آمونیاک دیده می شوند. از 3۵ طرح تعریف شده در جهش سوم، 
طرح های فاز دوم پتروشیمی کرمانشــاه، پتروشیمی زنجان و 

توسعه صنعت الوان، در حوزه اوره و آمونیاک تعریف شده اند.
عالوه بر افزایش تولید اوره و آمونیــاک و همچنین اجرای 
طرح های جدید اوره و آمونیاک در کشور، در حوزه داخلی سازی 
کاتالیســت های خط تولید فرایند تولید آمونیاک هم اقدامات 
جدیدی انجام شــده اســت. برای نمونه، بهره برداري از واحد 
صنعتي تولید کاتالیست سنتز آمونیاک که ارائه دهنده دانش 
فني آن، شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمي و شرکت اتم شیمی 
ایرانیان بوده، از آن جمله است. با افتتاح این طرح، بومي سازي و 
تجاري سازي تولید کاتالیست سنتز آمونیاک انجام شده و کلیه 
کاتالیست هاي خط تولید فرایند تولید آمونیاک، داخلي سازي 

خواهد شد.
مجموع آنچه در حوزه اوره و آمونیاک در کشور رخ داده نشان 
می دهد که چشم انداز روشنی برای تولید اوره و آمونیاک وجود 
دارد که در صورت بازاریابی مناسب برای صادرات، می تواند سودی 

به مراتب بیش از امروز عاید کشور کند.

دوران طالیی
 اوره و آمونیاک

پتروشیمی 
شیراز نیز از دیگر 

تولیدکنندگان مهم اوره و 
آمونیاک در کشور است. فروش ریالی 

پتروشیمی شیراز در سال 1400 نسبت به 
سال 13۹۹، ۹4درصد افزایش و سود خالص 
نیز ۷۹درصد افزایش داشته است. شرکت 

پتروشیمی شیراز رتبه ی دوم را در بین 
تولیدکنندگان و فروشندگان اوره از 

منظر مقدار تولید و فروش اوره 
در اختیار دارد
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روح اهلل قیطاسی
در قاعده ای کلی، هرچه از خام فروشی منابع هیدروکربوری به سمت 
احداث پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی ها و سپس توسعه صنایع تکمیلی 
حرکت کنیم، به ازای هر گامی که برداشته می شود، میزان ایجاد ارزش 
افزوده و اشــتغال زایی و تحریم گریزی به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می یابد؛ به گونه ای که حتی ارزش افزوده، اشتغال زایی و تحریم گریزی 
صنایع تکمیلی بسیار بیشــتر از پتروشیمی هاست. اما برای رسیدن  به 
ارزش افزوده و اشــتغالزایی قابل توجه در صنایع تکمیلــی، ابتدا باید 
حکمرانی و سیاســت گذاری صحیحی در صنعت پتروشیمی به عنوان 

تأمین کننده اصلی مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی، اجرایی شود.
بررسی ها نشان می دهد که اگرچه صنعت پتروشیمی در سالیان قبل 
رشد قابل توجهی داشته است و ظرفیت اسمی تولید در این صنعت به مرز 
یک صد میلیون تن در سال نزدیک شده است، ولی این صنعت تحت تأثیر 
توسعه نامتوازن قرار داشته است و اغلب ظرفیت  های ایجاد شده در ابتدای 
زنجیره بوده و بیش از ۷۰درصد محصوالت قابل فروش صادر می شود که 

بسیاری از آن ها به صورت نیمه خام هستند.
یکی از طرح های استراتژیک صنعت پتروشیمی، طرح PDH سلمان 
فارسی است که در صورت بهره برداری، نخستین طرح تبدیل مستقیم 
پروپان به پروپیلن خواهد بود. این طرح از ســال ۱۳۸۹ در دستور کار 
قرار گرفته اســت، اما در ســال های اخیر پیشــرفت آن سرعت گرفته 
است. طرح فوق، طبق برآوردها، در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد. 
این پتروشــیمی خوراک پروپان خود را از پتروشیمی بندرامام دریافت 
می کند و ظرفیت تولید ساالنه ۴۵۰هزار تن پروپیلن را خواهد داشت. 
بهره برداری از طرح سلمان  فارســی از چند منظر اهمیت دارد: نخست 
اینکه از خام فروشی پروپان جلوگیری می کند و آن را در زنجیره ارزش به 
محصوالت باارزش تر تبدیل می کند. دوم اینکه این طرح، نخستین واحد 

PDH کشور خواهد بود و خط شکنی ای صورت خواهد گرفت 

تا مابقی طرح های PDH نیز برای احداث و بهره برداری گام های رو به 
جلو بردارند. از پلی پروپیلن جهت تولید طیف گسترده ای از محصوالت 

استفاده می شود که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قالب تزریقی 
بیشترین مورد استفاده پلی پروپیلن در این گرید است: تولید و ساخت 
لوازم الکتریکی و الکترونیکی، کالهک و سرپوش، چمدان، اسباب بازی، 

لوازم خانگی، صنعت اتومبیل و صنایع بسته بندی.

الیاف 
دومین مورد اســتفاده پلی پروپیلن در این گرید است: تولید الیاف 
به کار رفته در پشــت فرش و زیلو، به عنوان جایگزین در الیاف سیزال و 
کنف در موکت و نخ های گونی، الیاف نبافته ) non- woven(، پارچه 

لباس های عایق گرما و سرما.

 )sheet (فیلم و ورق

کاربرد این نوع گرید پلی پروپیلن در سال های اخیر افزایش چشمگیری 
داشته است. این گرید در صنایع بسته بندی شیرینی و شکالت، سیگار، 
فیلم های گرافیک و چاپ، شیت های بسته بندی مواد غذایی که با حرارت 
شکل می گیرند، کاربرد فراوانی دارد. روزهای دوشنبه در بورس کاالی 
ایران، بین ۳.۵۰۰ تا ۴.۰۰۰ تن انواع پلی پروپیلن فیلم، جهت این قبیل 

تولیدات عرضه می گردد.

قالب گیری بادی 
ایــن نــوع 

ید  گر

پلی پروپیلن در ساخت و تولید بطری ها و قوطی ها استفاده می شود.

 لوله 
کاربرد این دسته از پلی پروپیلن ها در تولید انواع لوله های فاضالب، اگو 

و انواع کابل و سیم است.
در همین خصوص، حســن زمانی، مدیرعامل پتروشیمی سلمان، 
در گفت وگــو با انجمن کارفرمایی پتروشــیمی با اشــاره به طرح های 
هیدوژن زدایی از گازهــای پروپان، به منظور افزایــش تولید پروپیلن 
می  گوید: »طرح سلمان برای هیدروژن زدایی از پروپیلن، ساالنه درآمدی 
بالغ بر ۴۵۰میلیون دالر برای کشور دارد و با افزایش توسعه در ۱۰ نقطه 

دیگر، شاهد ارزآوری ساالنه ۴.۵میلیارد دالر در سال خواهیم بود.«
وی افزود: »از موانع پیش روی اجرای طرح های پی دی اچ، بحث های 
مربوط به مدیریت کالن طرح ها و تأمین خوراک است که متأسفانه دوره 
تنفس که مطابق قانون باید یک ساله باشد، اجرا نمی شود و کاهش نرخ 

خوراک برای پروپان، برای این طرح هاست.«

پروپیلن منتظر تخفیف و اجرای دوره تنفس 
مدیرعامل پتروشیمی سلمان درخصوص قیمت خوراک برای طرح 
سلمان عنوان کرد: »طرح سلمان بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه 
می دهد و فقط باید تخفیف قیمت خوراک که براساس فوب خلیج فارس 
است، با استفاده از فرمول های آن  محاسبه شود و تنفس یک ساله که برای 

این طرح ها در نظر گرفته می شود، اعمال شود.«
زمانی با بیان اینکه قیمت خوراک برای واحدهای پتروشیمی براساس 
بازارهای جهانی محاســبه می شــود، گفت: »قوانینی برای حمایت از 
واحدهای پتروشیمی به منظور جلوگیری از خام فروشی وجود دارد و 
تالش هایی برای تصویب این گونه طرح ها صورت گرفته، اما هنوز نهایی 

نشده است.« مدیرعامل پتروشیمی سلمان با اشاره به تأثیرات تحریم بر 
صنعت پتروشیمی ادامه داد: »محصول پروپیلن در زنجیره تولید استفاده 
می شــود و برای این زنجیره بازاریابی صورت گرفته، اما تحریم فقط در 
تأمین یک سری کاالهای خاص و بازگشت سرمایه به کشور از طریق نظام 
بانکی تأثیرگذار است و در بازار، به دلیل وجود مشتری، تأثیری بر میزان 
فروش نداشته است.« وی ادامه داد: »طرح پتروشیمی سلمان با وجود 
تحریم به کار خود ادامه می دهد، اما با فرض برداشته شدن تحریم، برخی 
از طرح ها که نیازمند سرمایه گذاری خارجی است نیز توسعه پیدا خواهد 
کرد.« وی با اشاره به نرخ بازگشت سرمایه در این طرح ها می گوید: »نرخ 
بازگشت سرمایه در پروژه سلمان باال نیست و با زنجیره آن کامل می شود. 
این پروژه به تنهایی جذابیت چندانی برای سرمایه گذاری ندارد، اما زنجیره 
تأمین، اجرای این طرح را جذاب می کند. دلیل درخواست برای تنفس 

یک ساله خوراک  نیز شکل گیری همین زنجیره است.
زمانی با اشاره به تأثیرات مثبت طرح های پروپیلن گفت: »حمایت 
از طرح های پی دی اچ  و تولیــد پروپیلن می تواند زنجیره با ارزشــی را 
درخصوص تأمین ارز و اشتغال در پایین دست ایجاد کند و با قطع کردن 
وابســتگی، تأثیرات منفی تحریم را کاهش دهد؛ بنابراین وزارت نفت و 
شرکت ملی گاز باید به منظور تسهیل در این بخش، اقدامات الزم را انجام 
دهند، به طوری که با حمایت از طرح های پی دی اچ می توانند دامنه ای از ۴ 

تا ۷ میلیارد دالر در افق سه ساله به دنبال داشته باشند.«
به گفته وی، نقش حمایت های حاکمیتــی در طرح های پی دی اچ 
باید بسیار پررنگ تر شود. این موضوع نیازمند همگرایی مدیریتی است 
و می تواند نقطه عطفی در اجرای این گونه طرح ها باشــد که متأسفانه 
هنوز شکل نگرفته است و این پروژه ها به صورت مقطعی به فعالیت خود 

ادامه می دهند. این شکل از فعالیت باعث از دست رفتن 
فرصت ها شــده و اجرای پروژه هــا را طوالنی 

خواهد کرد. شکل گیری حمایت، با تشکیل 

یک کمیسیون مشترک با راهبرد صحیح می تواند دستاوردهای مهمی 
را به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل پتروشیمی ســلمان با بیان اینکه مقایسه رویکرد دولت 
دوازدهم و دولت سیزدهم در بخش خام فروشی نیازمند گذر زمان است، 
گفت: »قضاوت و ارزیابی سیاست های کالن در دولت سیزدهم در بحث 
خام فروشی اندکی زود است و باید منتظر اجرای این سیاست ها در آینده 

بود تا بتوان بهتر در این خصوص قضاوت کرد.«
گفتنی است برای کشوری چون ایران که تا ده ها سال دارای ذخایر 
و تولید محصول ارزشمند پروپان است و ساالنه بیش از ۱۰میلیون تن 
پروپان در کشور تولید خواهد شــد، منطقی ترین سناریو جهت تولید 
پروپیلن احداث واحد های PDH اســت. هزینه سرمایه گذاری ثابت 
جهت تولید هر تن پروپیلن در واحد های PDH حدود ۵۰درصد کمتر 
از واحدهای GTO اســت؛ اما هزینه های جاری واحدهای GTP در 
ایران حدود ۳۰درصد کمتر از هزینه عملیاتی واحدهای PDH برای 
تولید هر تن پروپیلن است. لذا با نگاه بازگشت سرمایه کوتاه مدت، مثاًل 
تا ۵ سال، و کاهش ریسک سرمایه گذاری، واحدهای PDH جذابیت 
بیشتری نسبت به GTP و MTO دارند. اما اگر استراتژی بازگشت 
سرمایه ۱۰ســاله با اســتفاده از منابع بانکی با بهره کم مدنظر باشد و 
ســرمایه گذار بتواند با ۲۰درصد آورده و دریافــت ۸۰درصد مابقی از 
طریق وام با بهره کم و دوره بازگشت ۵ سال بعد از بهره برداری، سرمایه 
گذاری کند، احداث واحد های GTO و MTO جذابیت سرمایه گذاری 
باالیی خواهد یافت. خصوصاً برای کشــوری همچون ایران با خوراک 
متان فراوان و سایر امتیازهای ســرمایه گذاری، سایر روش های تولید 
 MTO و PDH پروپیلن در بلند مدت قابل رقابت بــا تکنولوژی های
نخواهند بود. لذا توصیه می شود دولت اســتراتژی جامع مدنظر خود 
را که دربرگیرنده آخرین تحلیل ها و مطالعات عمیق کارشناسان 
مجرب و مدیران باتجربه و کارشناس این حوزه است تصویب، 
و تمامی بخشنامه ها و آیین نامه های الزم را تهیه، و به بانک 
مرکزی، گمرک، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی و همه 
دستگاه های مرتبط ابالغ شوند. حتی چنانچه ضرورت 
دارد، این استراتژی جامع در مجلس شورای اسالمی 
مصوب و به عنوان قانــون، با لحاظ تمامی ظرافت های 
آن ابالغ گردد. در این صورت، بســتر مناســب برای 
سرمایه گذاری حداقل ۱۰ میلیارد دالری در تولید 
 PDH پروپیلن با استفاده از تکنولوژی های
و GTO و احداث صنایع و زیرشاخه های 
بسیار متنوع و باارزش آن فراهم خواهد 
شد. عدم اقدام جدی و اتالف زمان 
به سرمایه گذاری سایر کشورها 
و از دســت دادن فرصت ها منجر 
خواهــد شــد. کمتــر حوزه 
ســرمایه گذاری ای به اندازه 
 PDH احــداث واحدهای
برای ایران جذابیت دارد و 
عدم اقدام، به از دست دادن 
این فرصت و مزیت ارزشمند 
برای توســعه و رشــد اقتصاد 

کشور منجر خواهد شد.

می شود؟ محقق  چگونه  وشیمی  پتر خاویار  از  چهار و نیم میلیارد  دالری  درآمد 

دومین مورد 
استفاده پلی پروپیلن در این 

گرید است: تولید الیاف به کار رفته 
در پشت فرش و زیلو، به عنوان جایگزین 
در الیاف سیزال و کنف در موکت و نخ های 

گونی، الیاف نبافته 
) non- woven(، پارچه 
لباس های عایق گرما و سرما

حسن زمانی، 
مدیرعامل پتروشیمی سلمان: 

طرح سلمان برای هیدروژن زدایی 
از پروپیلن، ساالنه درآمدی بالغ بر 

4۵0میلیون دالر برای کشور دارد و با 
افزایش توسعه در 10 نقطه دیگر، شاهد 

ارزآوری ساالنه 4.۵میلیارد دالر در 
سال خواهیم بود
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توسعه پرتوشیمی

شــانزدهمین نمایشــگاه ایران پالست، 
به عنوان بزرگ ترین رویداد صنعت پالستیک 
در منطقه خاورمیانه، از 30 شهریور تا 2 مهر، با 
حضور شرکت های داخلی و خارجی، در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود. یکی از ویژگی های نمایشگاه امسال، 
افزوده شدن »بانک ها، بورس و مؤسسه های 

مالی« به چهار گروه شرکت کننده است.
ایران پالست همواره به دنبال فراهم کردن 
زمینه ای برای رونق بازار صنایع پالســتیک 
داخلی و تســهیل روند بازاریابی جهانی و 
حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای 
جهانی است. این نمایشــگاه امروز در بین 
نمایشگاه های معتبر صنعت پالستیک جهان 
طبقه بندی می شود و 1۵ دوره موفق را پشت 

سر گذشته است.
همان طور که در هدف گذاری های صنعت 
پتروشیمی قرار است تا سال 1404 به رتبه ای 
قابل توجه در منطقه برسد، در نمایشگاه ایران 
پالست نیز از همان ابتدا هدف این بوده که این 
نمایشگاه برای شرکت های داخلی و خارجی 
در سطح خاورمیانه نمونه باشد. ایران پالست 
از همان ابتدا به واســطه حضور شرکت های 
بین المللی و مطرح، محلی برای رقابت بود و 
حضور شرکت ها و تعامالت، تأثیر زیادی روی 
بازار داخلی صنعت پالستیک و بازاریابی آن ها 

داشت. 
ایوب بنوی، مدیر نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست، از استقبال مشارکت کنندگان جهت 
حضور در شانزدهمین دوره خبر داد و گفت: »با 
رایزنی های انجام شده، به دنبال افزایش سالن 
و فضای نمایشگاه ایران پالست هستیم. در 
دوره شانزدهم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با هدف ارتقــای کیفیت نمایشــگاه ایران 
پالست، با تشکیل شــورای سیاست گذاری، 
نقش و حضور انجمن ها و تشکل های صنایع 
پتروشیمی را در برگزاری این رویداد معتبر 

در منطقه پررنگ تر کرد.« همان گونه که قباًل 
طی اخبار و اطالعیه ها اعالم شــد، تقاضای 
حضور در این دوره از نمایشگاه 6۵هزار متر 
بود، اما فضای مفید اختصاص یافته به ایران 
پالســت 3۵ هزار متر اســت و این افزایش 
تقاضا به دلیل جذابیت صنایع پایین دستی، 
 صنایع پلیمــری و صنایع مرتبط اســت.

نگاهی به دوره های قبل ایران پالست
دورۀ اول: 1۹ تا 23 آذر 1381 برگزار شد و 
۷1 شرکت خارجی از 18 کشور و 223 شرکت 

داخلی در آن نمایشگاه حضور داشتند.
دورۀ دوم: 1۹ تا 23 آذر 1382 برگزار شد 
و تعداد شرکت های داخلی  از 223 شرکت به 
28۷ و شــرکت های خارجی از ۷1 شرکت به 

1۷1 رسید. 
دورۀ سوم: 23 تا 2۹ آذر 1383 برگزار شد 
و تعداد شرکت کنندگان داخلی این دوره به 
342 شرکت رسید و شرکت کنندگان خارجی 
هم مرز 200 را پشت ســر گذاشته و به 220 

شرکت رسیدند.
دورۀ چهارم: 12 تــا 1۵ آذر 1384 برگزار 
شد و به رغم تغییر دولت، رشد شاخص ها رو 
به افزایش و نمایشــگاه میزبان 3۹2 شرکت 

داخلی و 2۹0 شرکت خارجی بود. 
دورۀ پنجم:  16 تا 20 آبان 138۵ با کاهشی 
اندک برگزار شــد و تعداد شرکت کنندگان 

خارجی به 260 شرکت از 20 کشور رسید. 
دورۀ ششــم: 21 تا 24 آبان 1386 برگزار 
شد که با توجه به تغییرات در نحوه ثبت نام و 
اینترنتی شدن آن، تعداد شرکت های خارجی 
به 13۷ شرکت و تعداد شرکت کنندگان داخلی 
هم از 3۹0 شرکت به 366 شرکت کاهش یافت. 
سال 138۷ و 1388 نمایشگاه برگزار نشد. 
دورۀ هفتم: 2 تا ۵ تیر 138۹ برگزار شــد 
و نمایشگاه ایران پالســت با همراهی 420 
شرکت کننده  داخلی و خارجی دوباره کار خود 

را شروع کرد. 
سال 13۹0 نمایشگاه برای بار سوم برگزار 

نشد. 
دورۀ هشتم: 14 تا 1۷ آبان 13۹1 برگزار شد 
که با آمار قابل توجه 600 شرکت کننده داخلی 

و خارجی همراه بود. 
سال 13۹2 نمایشگاه ایران پالست برگزار 

نشد.
دورۀ نهم: 3 تا ۷ مهر 13۹3 و با شروع دولت 
جدید و فضای مذاکرات هسته ای، نمایشگاه 
ایران پالست با ۷۵0 شرکت کننده داخلی و 

خارجی برگزار شد. 
سال 13۹4 نمایشگاه ایران پالست برگزار 

نشد. 
دورۀ دهــم: 2۵ تــا 2۹ فروردین 13۹۵ 
نمایشگاه با توجه به مذاکرات برجامی برگزار 
شد و ۵00 شرکت خارجی و 400 شرکت داخلی 

در آن فعال بودند. 
دورۀ یازدهم: 2 تا ۵ مهر 13۹6 با حضور ۵30 
شــرکت کننده داخلی و ۵۷0 شرکت کننده 

خارجی برگزار شد. 
دورۀ دوازدهم: 2 تا ۵ مهر 13۹۷ و هم زمان 
با خروج آمریکا از برجام، شاهد کاهش اقبال 
به نمایشگاه هســتیم و تعداد شرکت های 
داخلی به ۵00 و شــرکت های خارجی به 16۵ 

شرکت کننده کاهش یافت.
دوره سیزدهم: 31 شهریور تا 3 مهر 13۹8، 
با توجه به تحریم های مســتقیم آمریکا و با 
حضور ۵۷0 شــرکت داخلی و 3۵ شــرکت 

خارجی برگزار شد. 
دوره چهاردهم: 1۹ تــا 22 بهمن 13۹۹ با 
حضور بیش از 200 تاجر از 11 کشور برگزار شد.

دوره پانزدهم: 18 تا 21 بهمن با مشــارکت 
430 شرکت داخلی و خارجی در چهار گروه 
مواد اولیه، ماشــین آالت، کاالی ســاخته و 
نیمه ساخته و خدمات فنی و مهندسی برگزار 

شد.

                                       

اسداهلل غالمپور
متانول را می توان براســاس نیروی باد یا خورشید، 
انرژی گرمایــی زمین یا نیــروی آبــی )انرژی های 
تجدیدپذیر( هم تولید کرد، به طوری که انتشار گازهای 
گلخانه ای را به میزان قابــل توجهی کاهش  دهد. این 
به اصطالح »متانول سبز« با محیط زیست سازگار است 
و می تواند به عنوان یک حامل انرژی برای ذخیره برق 
تولید شــده از منابع تجدیدپذیر یا به عنوان ســوخت 
حمل و نقل استفاده شــود. عالوه بر LNG و آمونیاک، 
متانول ســبز نیز به عنــوان ســوخت جایگزین برای 
کاربردهای ســوخت دریایی در نظر گرفته می شود. 
به عالوه ، می توان آن را به ســوخت های مایع معمولی 
اضافه و از آن استفاده کرد. با ادامه بحران آب و هوایی، 
منابع انرژی و سوخت های جایگزین اهمیت بیشتری 
پیدا می کنند که از جمله آن ها متانول ســبز اســت. 
در حالی که تولید سنتی متانول براســاس مواد اولیه 
فســیلی مانند گاز طبیعی یا زغال سنگ است، امروزه 

بیشترین ماده شیمیایی تولید شده در سراسر جهان را 
می توان به روشی تولید کرد که دوستدار محیط زیست 
بوده و به عنوان ماده پایه برای طیف وسیعی از صنایع و 
محصوالت عمل کند. به این ترتیب، متانول از یک ماده 
اولیه شیمیایی با CO₂ به یک محلول سبز با پتانسیل 
برای آینده ای همراه با محیط زیست تبدیل می شود. 
امروزه، متانول حجم باالیی از تولید مواد شیمیایی را 
به خود اختصاص داده است. متانول عمدتاً در صنایع 
شــیمیایی به عنوان ماده پایه برای طیف گسترده ای 
از محصوالت مانند الیاف پلیمری در صنعت نساجی، 
پالستیک برای بسته بندی، چســب، جاذب/پوشک، 
رنگ، حالل و موارد دیگر اســتفاده می شــود. متانول 
همچنین به عنوان ســوخت یا افزودنی سوخت به کار 
می رود. روش تولید متعارف متانول شامل نوعی فرایند 
کاتالیزوری با اســتفاده از مواد اولیه فسیلی مانند گاز 

طبیعی یا زغال سنگ است. 

با توجه به این موضوع، متانول سبز پتانسیل زیادی 
برای متحول کردن بسیاری از حوزه های مختلف صنایع 
و تبدیل فرایندهای خاکســتری قبلی به فرایندهای 
خنثای آب وهوایی دارد. با تنوع بیشتر کاربرد آمونیاک 
و متانول به عنوان حامل انرژی، ذخیره انرژی یا سوخت 
دریایی، کارشناسان انتظار رشد شــدید بازار متانول 
در ســال های آینده را دارند؛ زیرا پیش بینی ها انتظار 
سه برابر شدن حجم بازار متانول سبز و آمونیاک را دارند. 

برای اینکه تکنولوژی متانول سبز، برای کارخانه های 
آینده و در مقیاس صنعتی، اقتصادی و مقرون به صرفه 
باشد، تیسن کروپ از فناوری Uhde Methanol خود 
استفاده می کند. در این فرایند، هیدروژن با استفاده از 
 )AWE( فرایند الکترولیز آب قلیایی بســیار کارآمد
تولید می شود که براساس فناوری اثبات شده، الکترولیز 
 ThyssenKrupp nucera کلر-قلیایی، توســط
توسعه یافته است. دی اکســید کربن از بیوگاز یا سایر 
کارخانه های تخمیر، گازهای دودکش یا گازهای زائد 
بازیافت می شــود. با حذف یا حفظ این گاز گلخانه ای 
از جو، این فرایند کمــک مهمی به حفاظت از آب و هوا 
می کند. نیروی الکتریکی مورد نیاز برای تولید متانول 
ســبز، از منابع تجدیدپذیر مانند نیــروی باد، انرژی 
زمین گرمایی یا انرژی آبی تأمین می شــود. به عبارت 
دیگر، این فناوری متانول سبز در کشورهایی که انرژی 
تجدیدپذیر فراوان و همچنین چارچوب قانونی برای 
افزایش انرژی تجدیدپذیر و تبدیل آن به مواد شیمیایی 
وجود دارد، منطقی است. آلمان، مانند سایر کشورهای 
اروپایی، به طور فعال فناوری های جدید پایدار مبتنی بر 
هیدروژن سبز، متانول و آمونیاک را با یارانه های دولتی 

و چارچوب های سیاسی الزم توسعه می دهد. 
مزایای زیســت محیطی و اقتصادی از متانول سبز 
عبارت است از: ۱. فناوری پایدار و حفاظت از آب و هوا؛ 
۲. راه حل سفارشی و مقرون به صرفه برای هر اپراتور؛ ۳. 

راه حل یک مرحله ای از یک منبع واحد.

)ThyssenKrupp( وپ تولید متانول سبز با تکنولوژی تیسن کر

زنجیره ارزش متانول سبز، از تولید تا کاربرد در صنایع مختلف

ایران پالست به ایستگاه شانزدهم رسید
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توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی38

 نرخ ارز یکی از موضوعات اصلی صنعت پتروشــیمی بوده که این صنعت را با 
فراز و نشیب های بی شماری مواجه کرده است. در جایی این نرخ ارز فرصت بوده، اما 
در جایی به عنوان معضلی برای صنعت پتروشیمی به شمار می رود؛ زیرا حاشیه سود 

این صنعت را پایین می آورد. نظر شما در این زمینه چیست؟
از آنجایی که قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال از دو فاکتور قیمت های جهانی 
و نرخ ارز تأثیر می پذیرد، بنابراین با تغییر این متغیرهــا، قیمت ها تغییر می کنند و با روند 
افزایشی هریک از این دو فاکتور، میزان معامالت افزایش می یابد. اما فاکتور مهم تری نیز بر 
میزان معامالت مؤثر است و آن هم تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد است و 
این موضوع از خأل مقرراتی  هم نشئت می گیرد. زیرا مطابق بسته سیاستی برگشت ارز حاصل 
از صادرات سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، کلیه صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی، فوالدی و 
فرآورده های نفتی مکلف اند کل ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ولی 
سایر صادرکنندگان مخیر هستند.بنابراین، در مقاطعی که تفاوت نرخ ارز نیما )نرخ ارز مبنای 
محاسبات قیمت پایه در بورس کاال( و نرخ ارز آزاد زیاد می شود، همانند فصل بهار امسال که 
بعضاً این فاصله به ۲۸درصد هم رسیده است، گاهی این افزایش شدید معامالت به ۴۰درصد 

هم می رسد.

 میزان تقاضا چه خسارتی می تواند به بازار محصوالت پتروشیمی بزند و این چه 
ارتباطی با نرخ ارز دارد؟ 

میزان تقاضا در بورس کاال رابطه مستقیمی با روند افزایشی و یا کاهشی نرخ ارز و تفاوت نرخ 
ارز در بازار آزاد و سامانه نیما )نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال( دارد و چون تقاضا مشخص نیست، هرگونه روند افزایشی نرخ ارز، تقاضای محصوالت 
پتروشیمی را افزایشی می کند؛ در حالی که اگر اطالعات و آمار مشخصی از میزان نیاز داخل 
محصوالت پتروشیمی در دسترس داشتیم، می توانستیم با برآورد حداقلی، میزان عرضه و 
تقاضا را کنترل کنیم و نگذاریم نوسانات نرخ ارز، بازار محصوالت را ملتهب کند.  شاید بهتر باشد 
این گونه تحلیل کنم که مدیریت برای عرضه محصوالت پتروشیمی وجود دارد، اما مدیریت 
تقاضای چندانی وجود ندارد. مهم است که پتروشیمی ها کف عرضه را حتماً رعایت کنند، 
در غیر این صورت مشمول تعزیرات می شوند؛ اما اینکه تقاضا و دالیلی که به افزایش تقاضا 
منجر می شود، درنهایت قیمت محصول را با رقابت باال می برد، اصالً مشخص نیست، که البته 
همان طور که گفته شد، بخشی از تقاضای بازار متأثر از نرخ دالر است که این موضوع می تواند 

با تک نرخی شدن ارز و یا کاهش فاصله بین ارز نیمایی و آزاد، کنترل شود. 

 تفاوت ارز نیمایی و آزاد و افزایش تقاضای بازار چه ارتباطی با هم دارند؟
تصور کنید خریداری که حاال کد بورسی دارد و  پروانه بهره برداری دارد می تواند محصوالت 
پتروشیمی را از بورس بخرد. این خریدار محصوالت را با دالر ۲۶هزارتومانی در هر تن خریداری 
می کند و بعد در  بازار صادراتی آن را مثالً با دالر ۳۲هزار تومانی می فروشد. این خریدار درلحظه 
۶هزار تومان در هر تن سود می کند. پس تفاوت این دو نرخ ارز چنین تقاضایی را در بازار به  

وجود می آورد. 

 این درست اســت که برخی می گویند این خود پتروشــیمی ها هستند که با 
واسطه گری هایی محصوالت را در بازار داخلی و خارجی عرضه می کنند و یا نقش 

هدایتگری عده ای واسطه گر را بر عهده دارند؟
حقیقتاً خیر؛ چون پتروشیمی ها مجموعه های اقتصادی بوده و به قدری دنبال موضوعات و 
مشکالت مربوط به خودشان هستند که فرصتی برای البیگری های این چنینی پیدا نمی کنند 
تا بیایند و از طریق رانت، بازار را به نفع خودشان برهم بزنند. از طرف دیگر، وقتی بستری جذاب 

برای معامالتی با تفاوت نرخ ارز نیمایی ۲۶۰۰۰ تا نرخ ارز آزاد ۳۲۰۰۰ وجود دارد، دیگر نیاز 
چندانی به بازیگرانی همچون پتروشیمی های شناخته شده ای که نهادهای نظارتی بر فعالیت 

آن ها نظارت می کنند، وجود نخواهد داشت.

 البته این موضوع بیشتر از سمت صنایع پایین دست پتروشیمی شنیده می شود 
و آن ها صراحتاً به رانت پتروشیمی ها و بازیگردانی آن ها اذعان کرده اند و گفته اند 
پتروشیمی ها تعمداً تقاضای کاذب ایجاد می کنند و یا تنظیم گری بازار را به شکلی 
نامحسوس در اختیار دارند. اما از طرفی هم وقتی از پتروشیمی ها این موضوع را جویا 
می شویم، جوابی را می شنویم که شما ارائه دادید. فکر می کنید علت کار کجاست؟ 

بازیگردانی در صورتی اتفاق می افتد که بتوانند میزان عرضه را کاهش دهند؛ در صورتی که 
پتروشیمی ها براساس دستورالعمل تنظیم بازار که سال ۹۷ ابالغ شد و سپس در سال ۹۹ 
اصالح گردید، باید براساس فاکتورهایی که براساس آن میزان تقاضا را شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی برآورد می کند، به عنوان کف عرضه، عرضه کنند و ملزم به رعایت آن هستند.  
البته این ادعا درمورد محصوالتی که تولید آن ها کمتر از نیاز بازار داخل است، معموالً مطرح 
می شود؛ به رغم اینکه کلیه تولیدات این محصوالت در داخل عرضه می شود و در بسیاری از این 
محصوالت هم در مقاطعی که ثبات نرخ ارز )به دلیل تفاوت نرخ ها( قابل مالحظه نیست، رقابت 
چندانی وجود ندارد. پتروشیمی ها عدد مشخصی برای عرضه دارند، اما این دالل ها هستند که 

به بازار تقاضا صدمه می زنند. تقاضایی که معلوم نیست به کجا می رود. 

 بحث داللی و واسطه گری مطرح شد و باز موضوع قدیمی که چرا وزارت صمت 
برای عده ای پروانه فعالیت صادر می کند، اما این عده باعث برهم زدن بازار هستند و 
هیچ متولی ای هم رسیدگی مناسبی بر این شرکت ها ندارد. در این مورد چه تحلیلی 

دارید؟
عده ای به دلیل عضویت در سامانه بهین یاب و با داشــتن پروانه بهره برداری توانسته اند 
متقاضی خرید باشند و از طریق واســطه گری محصوالتی را ذخیره می کنند تا به سودهای 
آن چنانی برسند و یا محصوالتی را صادر می کنند تا از مابه التفاوت دو نرخی بودن ارز سود ببرد. 
این ها خریدار محصوالت پتروشیمی هستند، اما تولیدکننده نیستند که بشود روی آن ها 
کنترلی داشته باشیم.   البته وزارت صمت در سال ۱۳۹۷ شروع به پیاده کردن ایده خوبی کرده 
است و آن هم طرح افق و یا ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت است. این ثبت 
فاکتورها تاکنون ادامه داشته است و بناست این فاکتورها به اداره امور مالیاتی هم لینک شود. 
راهکار خوبی است، اما ایرادی که بر این طرح می توان گرفت، نبود راستی آزمایی است که در این 
طرح وجود دارد؛ یعنی متقاضیانی که فاکتور خرید محصولی را ثبت می کنند، دیگر مشخص 
نیست که آیا این محصول خریداری شده  به محصول نهایی تبدیل می شود یا خیر؟ به اعتقاد 
ما باید این موضوع از طریق مراجع مربوطه راستی آزمایی شود و خریدار واقعی و تولیدکننده 

شناسایی شود.  

 به موضوع فعالیت پتروشیمی ها در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ بپردازیم. روند فروش 
و تولید محصوالت پتروشیمی در این پنج ماهه چگونه بوده است؟ 

در ابتدا برای توضیح بیشتر به جداول و نمودار مقایسه ای اشاره می کنم که این ها میزان 
افزایش و یا کاهش فروش محصوالت پتروشیمی در سه ماهه و پنج ماهه سال ۱۴۰۱ را نشان 
می دهد.  در فصل بهار که نرخ ارز روند افزایشی داشته است و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی بعضاً 
تا ۲۸درصد هم رسیده است، این روند افزایشی در فروش محصوالت پتروشیمی کامالً مشهود 
است. همان طور که در جدول زیر نشان داده شده است، میزان معامالت در بهار  ۱۴۰۱ با روند 
افزایشی نرخ ارز نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰، که ثبات نسبی در نرخ ارز وجود داشت، 

افزایش ۳۹درصدی را نشان می دهد.

وضعیت عرضه، تقاضا و حجم معامله محصوالت پلیمری در بهار سال 1401 نسبت به بهار سال 1400

درصد  حجم عرضه )تن(
افزایش 
عرضه 
1401 
نسبت 

به 
1400

درصد  تقاضا )تن(
افزایش 

تقاضا 
1401 
نسبت 

به 
1400

درصد  حجم معامله )تن(
افزایش 
معامله 
1401 

نسبت به 
1400

1400 1401 1400 1401 1400 1401

1,120,649 1,164,622 4 1,000,235 1,581,075 58 732,738 1,015,634 39
در فصل بهار امسال دو مؤلفه اصلی یعنی افزایش نرخ ارز و فاصله ۲۸درصدی نرخ ارز آزاد 
با ارز نیمایی، به افزایش فروش منجر شده است. اما این افزایش فروش از تیر ۱۴۰۱ به بعد با 
کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی پس از آن، سیر نزولی به خود می گیرد و تا االن که در نیمه شهریور 

هستیم، بازار در ثبات نسبی و بعضاً رکود به سر می برد. 
جدول زیر، آمار مقایسه ای از پنج ماهه اول سال 13۹8 تا پنج ماهه ابتدایی 1401 

را با روند افزایش 20درصدی نشان می دهد.
مقایسه تناژ معامله محصوالت پتروشیمی در پنج  ماهه ابتدایی سال های 1398 تا 1401

 1398 1399 1400 1401

افزایش/
 کاهش

 سال 1401 
نسبت به 

1399

افزایش/
 کاهش 
سال 

1401نسبت 
به 1398

حجم 
معامله 1,634,803 2,106,214 1,976,422 1,969,373 -6.5 20.5

نمودار زیر نیز مقایسه تناژ معامالت کل محصوالت پتروشیمی را در پنج ماهه اول سال 
۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نشــان می دهد. ســال ۱۳۹۹ به دلیل افزایش نرخ ارز، فروش محصوالت 
پتروشیمی رشد قابل مالحظه ای داشته است؛ اما همان طور که مشاهده می شود، در سال 
۱۴۰۰ این فروش نسبت به سال ۹۹ سیر کاهشی به خود گرفته است که می تواند ناشی از ثبات 
نسبی در نرخ ارز باشد. اما در پنج ماهه ۱۴۰۱ فروش محصوالت پتروشیمی نه تنها افزایشی 

نبوده، بلکه ۴دهم درصد نیز با کاهش مواجه شده است.  

 به نظر شما صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ با چه چالش هایی مواجه است؟
چالش های صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ را در ۴ بخش تقسیم بندی کرده ام که در 

ادامه به تفصیل توضیح می دهم. 
۱. قیمت خوراک پتروشیمی ها به ویژه متانول سازها و اوره ســازها که به دلیل باالبودن 
قیمت خوراک و حاشیه سود پایین برخی از تولیدکنندگان، یکی از چالشی ترین موضوعات 
برای صنعت پتروشیمی است.  در فرمول قیمت خوراک های گازی، یکی از هاب هایی که در 
نظر گرفته می شود  هاب اروپاست که به دلیل جنگ اوکراین، قیمت گاز در این هاب افزایش 
چشمگیری داشته است و لحاظ کردن این هاب در فرمول محاسبه قیمت خوراک گازی و البته 
افزایش تولید متانول در چین، به متضرر شدن پتروشیمی های متانول ساز و حتی توقف تولید 
برخی از آن ها منجر شده است. البته دولت با درنظرگرفتن سقف ۵۰۰۰ تومان، از ضرر بیشتر 
آن ها جلوگیری کرد، اما این سقف به عنوان مسکنی عمل کرد و اصالح فرمول قیمت خوراک 

از دغدغه های اصلی ماست.
۲. ابالغ مقررات متفاوت و بعضاً متناقض: یکــی از این ابالغیه ها، لزوم اخذ عوارض از 
صادرات محصوالت پتروشیمی و ابالغ آن به گمرکات کشور بوده است. این ابالغ حتی 
شامل محصوالتی می شد که تولید آن ها بســیار باالتر از نیاز بازار داخل است. به اعتقاد 

بنده، اجرای آن به کاهش صادرات محصوالت پتروشــیمی و از دســت دادن بازارهای 
صادراتی در برهه ای از زمان هم منجر شده است. البته این کاهش در مقاطعی که تقاضای 
بازار داخلی باال باشد، مشــکل چندانی ایجاد نمی کند، اما با نوسانات و کاهش تقاضا )از 
تیر تاکنون(، پتروشیمی ها مجدداً به دنبال کسب همان بازارهای صادراتی از دست رفته 

هستند. 
۳. جنگ روسیه و اوکراین سومین چالشی است که از آن یاد می شود. تحریم های جهانی 
علیه روسیه، این کشــور را برآن داشــت تا برای افزایش صادرات خود، در اغلب محصوالت 
پتروشیمی تخفیفات زیادی قائل شود که به از دســت دادن بازارهای صادراتی شرکت های 
پتروشیمی ایرانی منجر شده است. بازار متانول ما به شدت آســیب دید، زیرا بازار صادراتی 

متانول ما چین است و روسیه با تخفیف های باال، سهم زیادی از بازار را در اختیار خود گرفت.
۴. اجاره کشتی ها هم چالش دیگری اســت. در بسیاری از موارد، قیمت های پیشنهادی 
روسیه بســیار باالتر از قیمت های معمول بوده اســت که در مقاطعی به دپوی محصوالت 
پتروشیمی در انبارهای پتروشیمی ها منجر شده است.  کالً جنگ اوکراین موجب شده است 

که قدرت چانه زنی ما در بازارهای صادراتی کاهش یابد.

 طرح حذف دالر از محصوالت پتروشیمی که وزارت نفت مطرح کرد، به کجا 
رسیده است؟

این طرح بارها و به ویژه در ابتدای دولت فعلی مطرح شــده است؛ اما شدنی نیست، چون 
خوراک پتروشیمی ها در صورت اشباع بازار داخلی و در صورت امکان، باید صادر شود و در این 
شرایط، قیمت محصوالت پتروشیمی برحسب دالر و قیمت های جهانی  محاسبه می شود. از 
سوی دیگر، فرایند محاسبه قیمت تمام شده محصوالت، بسیار طوالنی است، به طوری که اگر 
قیمت محصوالت داخلی به نسبت قیمت های جهانی باالتر باشد، به واردات این محصوالت 
به داخل منجر خواهد شد و در شرایط عکس آن نیز اگر قیمت محصوالت داخلی پایین تر از 
قیمت های جهانی باشد، به قاچاق کاال منجر می شود. هر هفته دفتر توسعه صنایع تکمیلی، 
قیمت پایه محصوالت پتروشیمی برای معامالت بورس کاالیی را صادر می کند؛ آیا می شود 

که این روند روزی متوقف شود؟ 
اصل بورس براساس عرضه و تقاضاست ولی ما محصوالتی داریم که مثاًل در آن ها کمبود 
داریم و باید قیمت گذاری شــوند. اگر عرضه و تقاضا روند درستی داشته باشند، دیگر نیازی 
نیست که قیمت ها از جایی محاسبه شوند. مثاًل درمورد پت فقط یک متولی تولید داریم و یا 
برخی محصوالت هستند که انحصاری است و یک متولی تولید دارد و اگر به هر دلیلی کم عرضه 
کند، می تواند در افزایش قیمت تأثیر بگذارد. قیمت گذاری، اهرمی کنترلی است و همه می دانند 
این قیمت گذاری براساس شاخص هایی صورت می گیرد. به اعتقاد من، تا زمانی که بازار رقابتی 
نباشد، یعنی عرضه بیشتر از تقاضا نباشد، چاره ای جز تعیین قیمت پایه محصوالت وجود ندارد. 

نظر شما درمورد گشایش برجام چیست؟
اگر گشایش برجام تحقق یابد، انتقال پول به آسانی صورت می گیرد و هزینه های انتقال آن 
کاهش می یابد. مواد اولیه و تجهیزات تولید نیز به راحتی وارد کشور می شود. االن وقتی بخواهیم 
این ها را وارد کنیم، باید بین ۱۰ تا ۲۰ درصد باالتر از قیمت واقعی پرداخت کنیم. خاطرم هست 
که ما قبل از برجام، در محاسبه محصوالت پتروشیمی، هزینه حمل را ۶۰ دالر در هر تن در نظر 
می گرفتیم، اما بعد از برجام این رقم به ۴۰ دالر هم رسید و این برای ما و تولید یک مزیت بود. 
حال با گشایش و احیای برجام قطعاً بازار حق انتخاب بیشتری می تواند داشته باشد. ما نسبت 
به بقیه کشورهای دنیا محدودیت های تحریمی داریم و گاهی مجبوریم محصوالتمان را برای 
انجام صادرات، با قیمت های پایین تر بفروشیم. با گشایش برجام و رفع تحریم ها قدرت البیگری 

ما باال می رود و می توانیم محصوالتمان را با قیمت های معقوالنه تری بفروشیم.

یت تقاضا؛  مدیر
حلقه ای مفقوده در بازار 
وشیمی محصوالت پتر

مرضیه طهماسبی، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و بازاِر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، کارشناسی نام آشنا در 
حوزه بازار محصوالت پتروشیمی است. او که قباًل رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود، در حوزه 

تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی، مطالعات امکان سنجی اقتصادی صنایع پایین دستی پتروشیمی و تنظیم بازار محصوالت 
پتروشیمی فعالیت می کرده است. سوابقی که او را به انجمنی حرفه ای با رویکرد توسعه بخش خصوصی هدایت کرد. گفت وگوی 
صمیمانه ماهنامه توسعه پتروشیمی با خانم طهماسبی، بیشتر به کم و کیف مسائل پتروشیمی امروز و شیوه طرح صورت مسئله 
و یافتن راه حل هایی برای هر چه بهتر شدن اوضاع معطوف شده است. از حل چالش های صنعت پتروشیمی کشور گرفته تا مسئله 
دو نرخی بودن ارز و قیمت خوراک که چه تبعاتی برای صنعت پتروشیمی به بار آورده است، سؤاالتی شد و خانم طهماسبی به همه 

سؤاالت با دقت پاسخ داد. متن کامل گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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مریم میخانک بابایی

نزدیک به یک ســالی اســت کــه بحــث ادغــام دو مجموعه 
سیاست گذاری شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی در قالب یک مجموعه کامل تحت 
عنوان »شــرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی«، در کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی مطرح شده است. این طرح در نشست 
علنی روز نهم تیر ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و 
در آبان سال ۱۴۰۰، کلیات آن به تصویب کمیسیون انرژی مجلس 
رسید. براساس این طرح مقرر گردید که معاونتی در وزارت نفت تحت 
عنوان شرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی تشکیل شود. هدف 
اصلی از تشکیل چنین مجموعه ای این است که تمام زیرمجموعه های 
وزارت نفت که در حوزه تولید فعالیت می کنند، درهم ادغام شوند و 
هریک درجهت تولید محصول، با همپوشانی یکدیگر، به ویژه توسعه 
پتروپاالیشگاه ها، بتوانند محصوالتی با ارزش تر و در راستای صنایع 

تکمیلی تولید کنند.
 این طرح در کمیته های تخصصی کمیســیون انرژی مجلس در 
حال بررسی است. اما با وجودی که در مجلس شورای اسالمی، به ویژه 
کمیسیون انرژی مجلس، با جدیت دنبال می شود، موافقان و مخالفانی 
دارد که هریک از آن ها دالیلی برای انجام شــدن یا نشدن آن مطرح 
می کنند. در این گزارش، عالوه بــر طرح موضوع، اینکه به چه دلیل 
مجلس به دنبال اجرایی کردن آن است، نظرات برخی افراد در دو طیف 
پاالیش و پتروشیمی بررسی می شــود. ماهنامه توسعه پتروشیمی 
برای یافتن نظرات افراد با ناصر عاشوری، دبیرکل کارفرمایی صنعت 
پاالیش نفت و حمیدرضا صالحــی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، 

گفت وگو کرده است. 

چرایی تشکیل شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی  
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی بعد از واگذاری ها در راستای 
سیاست خصوصی ســازی و پیروی از اصل ۴۴ قانون اساسی، فقط 
رویکرد سیاست گذاری را پیشه کرد. به عبارتی، قبل از واگذاری ها 
این شرکت مسئولیت پیشبرد و اجرایی کردن پروژه ها را هم بر عهده 
داشت، اما با واگذاری شرکت ها، به دلیل ساختار خصوصی سازی، 
وظایف پیگیری پروژه ها بر عهده شــرکت ها افتاد و شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی به یکباره در جایگاه سیاست گذاری و باز کردن 
گلوگاه هایی برای رفع مشکالت این شرکت ها قرار گرفت. این وظیفه 
رفته رفته، با بزرگ شدن شرکت های پتروشیمی و تبدیل آن ها به 
هلدینگ های تولیدی و بعضاً سرمایه گذاری، از سویی از مسئولیت 
و هدایتگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به گذشته کم 
کرد و جایگاه این شرکت فقط به عنوان قطب سیاست گذاری شکل 
گرفت و از سوی دیگر حکم فرمایی این مجموعه تنها به دلیل یکی 

از معاونت هــای وزارت نفت بودن مورد توجه قــرار گرفت و یا 
بعضاً به نقل از نمایندگان مجلس، حضــور این معاونت جنبه 

تشریفاتی بودن به خود گرفته است. 
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی طی دو دهه 

اخیر، به دلیل مستقل شدن در پروژه های مهم 
پتروشیمی و از همه مهم تر، تأمین بیش از 
۷۰درصد ارز کشور، این منفعل بودن شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی را بیشتر از گذشته 
نشان دادند. اما همچنان شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در جایگاه سیاست گذاری و 

تعیین اهداف ملی برای کشور در جایگاه خود 
باقی مانــده و در جاهایی هم به عنوان گلوگاه، 

سعی در رفع موانع این شرکت ها دارد. 
از سوی دیگر، در عرصه پاالیش نیز که یکی دیگر از معاونت های 
وزارت نفت اســت، پیرو همان سیاست واگذاری و خصوصی سازی 
پاالیشگاه ها، مسیر مشــابهی برای معاونت پاالیش کشور همانند 
شرکت ملی پتروشیمی روی داد و پاالیشــگاه ها پس از واگذاری، 
به صورت مستقل طرح  های توسعه ای خود را هدایت کردند و شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، به عنوان شرکتی باالسری 
برای پاالیشگاه های کشور، مسئولیت سیاست گذاری و حکمرانی 
این مجموعه های عظیم را بر عهده گرفت. البتــه با این تفاوت که 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، نسبت به شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، امور پخش فرآورده نفتی را هم بر عهده دارد؛ 
شرکت پخش، نهادی مستقل و جدا از بحث تولید کاالست و به دلیل 
وظیفه حاکمیتی که دارد، در زمره واگذاری ها قرار نگرفت و همچنان 
در اختیار دولت است تا وظیفه انتقال فرآورده را در کشور دنبال کند. 
به عبارت دیگر، در موضوع ادغــام، تنها دو معاونت وزارت نفت، 
یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش، 
مورد توجه مجلسی ها قرار گرفت و استقالل شرکت 
پخش فرآورده های نفتی به عنوان نهادی مستقل 

همچنان باقی است. 
از زمان طرح این موضــوع، دالیل ایجاد 
شــرکتی جدید و اهمیت انجــام چنین 
ادغامی هم مطرح بوده است. مجلسی ها، 
به ویژه اعضای کمیســیون انرژی مجلس، 
می گویند: »طرح تشــکیل شــرکت ملی 
صنایــع پاالیش و پتروشــیمی بــا هدف 
ایجاد تنوع در محصــوالت و ارزش آفرینی در 

صنعت پتروشــیمی و اقتصاد صنعت پاالیش، و ایجاد یکپارچگی 
 صنایــع مذکور، به تصویب کمیســیون انرژی رســیده اســت.«
علی رضا ورناصری، عضو کمیســیون انــرژی، می گوید: »صنعت 
نفت دنیا در دو دهه اخیر به دالیل مختلفی به ســوی ادغام صنایع 
پتروشیمی و پاالیش حرکت کرده اســت. در کشور ما نیز توسعه 
صنایع پاالیشی و پتروشــیمی جهت تأمین پایدار انرژی و تکمیل 
زنجیره ارزش نفت و گاز از اهداف همیشگی سیاست های کلی نظام و 
اسناد باالدستی است. اما درحقیقت، هم افزایی در نظام برنامه ریزی و 
توسعه دو صنعت پاالیش و پتروشیمی مطلوب نیست و این امر برای 

هر دو صنعت چالش هایی را ایجاد کرده است.«
وی در ادامه می افزاید: »این طرح  به صورت یکپارچه و برمبنای 
اصول صحیح حکمرانی، طبق قوانین باالدســتی مورد بررســی 
تخصصی قرار می گیرد و در این میان آنچه بایــد مورد توجه واقع 
شود این است که اگر توســعه هریک از این صنایع به صورت مجزا 

محقق شود، ســبب عدم توســعه متوازن پتروشیمی کشور 
و پایین بودن حاشیه ســود پاالیشگاه های کشــور به  دلیل 

تمرکز بر تأمین سوخت می شــود. این طرح ضمن 
رفع ایــرادات، بــر هم افزایــی در برنامه ریزی، 

تنظیم گری، سیاست گذاری، تسهیل گری و 
ارائه خدمات تمرکز دارد و درنهایت، مشروط 
به استانداردسازی مؤلفه های عملی طرح، 
به توسعه پاالیشــگاه های کشور در قالب 
پتروپاالیشــگاه و ارتقای سطح تکنولوژی 
در آن ها، جلوگیری از هدررفت مواد و تولید 

محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و درنهایت 
افزایش سودآوری در مجموعه های یکپارچه 

صنایع پاالیشی و پتروشیمی منجر خواهد شد.«   
احمد مرادی، عضو دیگری از کمیســیون انــرژی نیز درزمینه 
اهمیت تشکیل شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی می گوید: »استفاده 
بهتر از ظرفیت پتروشــیمی ها در دریافت خوراک از پاالیشگاه ها 
و حذف تشــریفات زائد، همســو با حمایت از بخش خصوصی، دو 
علت اصلی تصویب این طرح اســت که در پی آن شرکت جدیدی 
با اساسنامه جدید شــکل می گیرد و پاالیش و پتروشیمی در کنار 
هم شرکت جدیدی را تشــکیل می دهند؛ زیرا این دو الزم و ملزوم 

یکدیگر هستند.«
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان 
اینکه طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی با هدف 
کار تخصصی و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شده است، 
درزمینه مراحل نهایی شدن این طرح می گوید: »ازآنجاکه موضوع 
پاالیش در شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت 
ملی پتروشــیمی به صورت توأمان پیگیری می شــود، طراحان 
این طرح درصدد ادغــام واحد های تولیــدی ذیل وزارت 
نفت هســتند. کلیات این طرح موافقت نمایندگان را 
کسب کرده و مقرر شده است که جزئیات آن در 
جلسات آتی بیشتر بررسی شود. براساس این 
طرح، شرکت پخش و پاالیش تفکیک شده و 
قسمت »توزیع و پخش« از »پاالیش« جدا 
می شود و »پاالیش و پتروشیمی« در کنار 

هم شرکت جدیدی را تشکیل می دهند.«

موافقان و مخالفان این طرح
طرح تشکیل شــرکت ملی صنایع پاالیش 

مجلسی ها :  
طرح تشکیل شرکت 

ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی 
با هدف ایجاد تنوع در محصوالت و 
ارزش آفرینی در صنعت پتروشیمی 

و اقتصاد صنعت پاالیش، و ایجاد 
یکپارچگی صنایع مذکور، به 

تصویب کمیسیون انرژی 
رسیده است

 
براساس این طرح، 

شرکت پخش و پاالیش تفکیک 
شده و قسمت »توزیع و پخش« از 
»پاالیش« جدا می شود و »پاالیش 
و پتروشیمی« در کنار هم شرکت 

جدیدی را تشکیل می دهند

وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟ وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر وشیمی«؛ اقدامی درست یا نادرست؟تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر تشکیل »شرکت ملی پاالیش و پتر
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و پتروشیمی در حالی مطرح می شــود که در کنار خود موافقان و 
مخالفانی را به همراه دارد؛ مخالفانی که برای عدم انجام آن و یا حتی 

تأخیر در انجام آن نیز ادله کافی ارائه می دهند. 
این طرح بیشتر مورد توجه مجلسی ها بوده و از سوی دولت الزامی 
برای اجرا ندارد و حتی از سوی دولتی ها با مخالفت های صریحی نیز 
همسو بوده اســت. یکی از مخالفان این طرح در بدنه دولت، جلیل 
ساالری، مدیرعامل وقت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، یعنی 
سکاندار یکی از شرکت های است که در جریان ادغام قرار می گیرد و 
تا حدودی می توان دلیل مخالفت او را حدس زد. وی در گفت وگویی 
بیان کرده: »این طرح نه تنها مشکالت کشور را حل نمی کند، بلکه 

مشکالت دیگری را به مجموعه صنعت نفت می افزاید.
از سوی دیگر، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل وقت شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی نیز یکی دیگر از بازوهای ادغام در این طرح است. 
وی که در گفت وگویی به مزاح، با طرح مثال معروفی از ابرهه گفته 
بود که ابرهه کار خود را انجام می دهد و سپاهیان مقابل هم کار خود 
را، به طور غیر مستقیم دالیل مخالفت خود را از تشکیل شرکت ملی 
پاالیش و پتروشــیمی اعالم کرده بود. وی بیان کرد: »نمایندگان 
مجلس وظیفه خود را انجام می دهند و ما هم وظیفه خودمان را انجام 
می دهیم. ما ذهنمان را درگیر ادغام یا جداسازی نمی کنیم. البته هر 
تصمیمی که گرفته شود، ما هم آن را عملیاتی می کنیم، اما از همه 
مهم تر، این طرح باید کار کارشناسی بیشتری داشته باشد و حتماً 
نمایندگان مجلس زوایا و سایر مالحظات را بررسی خواهند کرد و 

نظر دولت را هم در این طرح لحاظ خواهند کرد.«

 مخالفت این دو مدیر و معاونت های اصلی وزارت نفت در پیگیری 
این طرح توسط مجلس، کاماًل مشخص است و شاید هر مجموعه 
دیگری هم بود، با حذف دایره فعالیت خــود مخالفت می کرد. اما 
قطعاً طراحی شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی می تواند از الزامات 
معاونت های وزارت نفت باشــد و چون این طرح موضوعیت کاال و 
تولید را هدف قرار داده، بسیار اهمیت دارد. این طرح می گوید که چرا 
بخش هایی که می توانند در صورت ادغام، ارزش افزوده بیشتری برای 
کشور فراهم کنند، هر یک ساز خود را کوک کرده و بزنند؛ درحالی که 
می توانند پس از ادغام و با هم افزایی به سمت تکمیل زنجیره تولید 
پیش بروند؛ موضوعی که بارها و بارها ازجمله اهداف شــرکت ملی 

صنایع پتروشیمی مطرح بوده و از آن به عنوان بازوی اصلی فعالیت 
خود یاد می کند. حال که قرار است مجموعه ای شکل بگیرد که 

خصوصی هم نباشد و براساس ســاختارهای باالدستی 
وزارت نفت و در قالب یک معاونت جدید پیگیری 

شود، حذف این طرح و یا توقف در پیگیری آن 
خیلی معقوالنه به  نظر نمی رسد و می تواند با 
نظر کارشناسی بیشتری برای اجرایی شدن 

پیش برود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه شرکت ملی 
صنایع پاالیش و پتروشــیمی قرار اســت 

همان سیاست تنظیم گری و تصمیم سازی 
را دنبال کند؛ حال با هدف همگرایی دو نهادی 

که می توانند بــا تأمین خوراک بــه یکدیگر در 

جهت تکمیل زنجیره ارزش و خلق محصوالت جدید گام بردارند؛ 
همگرایی ای که در حال حاضر متأسفانه وجود ندارد و هریک مستقاًل 
کار خود را انجــام می دهند.  اما مخالفان این طرح، به شــیوه های 
مختلفی موضوعات و دالیل اختالف خود را مطرح می کنند. عده ای 
طرح تشکیل چنین شرکتی را از پایه بی اساس می دانند؛ زیرا معتقدند 
تاریخ اقتصاد ایران نمونه های فراوانی از ادغام و انفصال های نهادهای 
دولتی داشته که همگی ناموفق بوده اند و به دلیل همین تاریخچه 
ناموفق، هرگونه اقدام در این زمینه همان نتایج ناموفق را به دنبال 

خواهد داشت؛ مانند ادغام و انفصال وزارتخانه ها و... . 
اما عده ای نیز با اصل و اساس تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیش 
و پتروشیمی مخالفتی ندارند؛ اما معتقدند که قبل از ادغام این دو 
نهاد، کارهای نیمه تمامی در این دو معاونت وجود دارد که باید 
اول آن ها به سرانجام برسد و سپس این طرح پیاده سازی 

شود. 
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، در این زمینه می گوید: »شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، مجموعه 
بزرگی مانند پخش و یا انتقال فرآورده را در 
خود دارد که شــریان حیاتی کشور است. 
قبل از هر چیزی باید پخش فرآورده نفتی 
خصوصی شــود. ادغام ها و یــا انفصال های 
دولتی دردی را دوا نمی کند. اگر به دنبال ارزش 
افزوده و تولید محصوالت جدیدی هستیم، باید 

ببینیم چه محصولی می خواهیم تولید کنیم. باید افق چندین سال 
آینده را هم ببینیم. اینکه می خواهیم مجموعه سیاست گذاری ها را 
متمرکز کنیم تا مثالً محصوالتی مانند متانول در پتروشیمی ها تولید 
کنیم که دست آخر ندانیم با آن حجم از تولید چه کنیم، پس طرح این 
موضوعات فقط وقت مجلس و متولیان قانونگذاری را می گیرد. باید 
افق تصمیم گیری ها روشن باشد، چون چنین ادغامی هزینه بر است.« 
صالحی اضافه می کند: »طرح تشکیل شــرکت ملی پاالیش و 
پتروشیمی از سوی مجلس با چه هدفی است؟ اگر قرار است راهکار 
توسعه ای ارائه دهد و ما را در دنیا هم رده سابیک عربستان کند، پس 
با سیاست گذاری کارآمد، می تواند طرح خوبی باشد؛ اما اگر غیر از 

این است که این دو معاونت در حال انجام کار خودشان هستند. 
مشکل اصلی ما خروج از هرگونه تصدی گری دولتی و رفع موانع 

و پیچیدگی ها در تولید محصول اســت. هدایتگری و 
رگوالتوری باید ماهیت خصوصی داشته باشد. اگر 

می خواهیم پایه تشــکیل نهاد دولتی دیگری 
را صرفاً برای رشــد تولید بگذاریم، که این 
هم باز تعریف تصدی گری دولتی است. ما 
همواره موافق حضــور بخش خصوصی و 
هدایت اقتصاد به دست این بخش هستیم؛ 
چون معتقدیم در صورت تداوم این مسیر، 

موفقیت در تولید محصول باارزش تر محقق 
خواهد شــد. چون بخش خصوصی به دنبال 

تولید محصول با ارزش افزوده باالست.«   

عده ای از منتقدان، تشکیل شــرکت ملی پاالیش و پتروشیمی 
را به موضوع نگاه کارشناسی داشــتن در این طرح می دانند. ناصر 
عاشــوری، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت، از این 
دسته از افراد است. وی که چند دوره نماینده مجلس بوده، معتقد 
است که طرح های این چنینی بهتر است از سوی دولت آماده سازی 
شــود نه مجلس. وی می گوید: »طرح تشکیل شــرکت پاالیش و 
پتروشیمی طرح خامی است که بهتر است کار کارشناسی روی آن 
صورت گیرد. طرح هایی که معموالً از سوی مجلس مطرح و دنبال 
می شوند، نظرات چندین نماینده ای هستند که به دلیل مواجهه با 
مشکالتی مطرح شده اند. این موضوع را من به عنوان کسی که سه 
دوره نماینده مجلس بودم عرض می کنم. به دلیل همین موضوع و 
تجربه ای که دارم، معتقدم بهتر است طرح تشکیل این شرکت دولتی 
قبل از نهایی شدن در مراکز دانشگاهی و علمی و حتی دستگاه های 

اجرایی دولت بررسی و بازنگری شود و سپس نهایی و اجرا شود.«
عاشــوری که در کالم، خود را نه موافق و نــه مخالف این طرح 
می داند، می گوید: »اگر روی این طرح کار کارشناسی نشود، پس بهتر 
است اصاًل اجرا نشود. جسارتی به نمایندگان محترم نمی کنم، اما در 
هر دوره ای و در هر مجلسی، طرح ها در ابتدا ناپختگی خاص خود را 
دارند که باید کار علمی روی آن ها صورت گیرد. باید نظرات متعدد 
روی طرح بازنگری شود، روی نظرات افراد و کارشناسان تمرکز شود 
و بعد، طرح نهایی شود. قرار نیست به جای درست کردن ابرو چشم 
را کور کنیم. قرار اســت طرحی دنبال شود که عملکرد خوبی از آن 

بیرون بیاید.«
وی ادامه می دهد: »نظر دولت و دستگاه های اجرایی در پیگیری 
این طرح مهم است. اگر دولت نظراتی دارد، در بررسی ها لحاظ شود. 
این باعث می شود که طرح، پختگی خاصی را دنبال کند. من درمورد 
ادغام و یا عدم ادغام نظر خاصی نــدارم، اما می گویم هر عملکردی 
نتیجه بخش اســت که پشتوانه کارشناســی و علمی داشته باشد. 
تجربیات دیگر کشورها از ادغام ها و یا عدم ادغام می تواند بررسی شود. 
قرار است از این ادغام به چه نتیجه نهایی ای برسیم؟ آیا چند سال بعد 
پشیمان نخواهیم شد؟ و یا فکر نخواهیم کرد که این ادغام نیز مانند 
دیگر ادغام ها خیلی سطح انتظارات ما را برآورده نکرده است. پس باید 

به جزئیات تشکیل این معاونت جدید، یک به یک پرداخته شود.«
روشن اســت که مدیریت یکپارچه در »پاالیش و پتروشیمی« 
به توسعه و احیای پتروپاالیشگاه ســازی منجر می شود. این تنها 
نکته اساسی اســت که در این طرح هدف گذاری شده و می شود. 
اینکه دنیا به سمت ساخت پتروپاالیشــگاه می رود و آن ها صنایع 
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی خود را اصطالحاً مخلــوط کرده و 
پتروپاالیشگاه های جدیدی را خلق کرده اند، موضوعی قابل تأمل 
برای ماست. کشور چین پیشرو در این صنعت است که با برنامه ریزی  
بلندمدت، محصوالت پتروشــیمی و پاالیشگاهی را در یکجا 
به صورت متمرکز تولید و دنبال می کند. سیاست توسعه 
پتروپاالیشگاهی هم متولی یکسانی می خواهد که با 
تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیش و پتروشیمی، 
این مهم دنبال خواهد شــد. این دو معاونت 
بزرگ وزارت نفت که سالیان سال، به ویژه 
از بدو تأسیس، به طور مستقل کار خود را 
دنبال کرده اند؛ پس ادغــام این دو بخش 
همان قدر که در گفتار هم به ســختی بیان 
می شــود، در عمل هم باید با بررسی های 
بیشتری واکاوی شده و از همه زوایا بررسی و 

سپس اجرا شود.

روشن 
است که مدیریت 

یکپارچه در »پاالیش و 
پتروشیمی« به توسعه و احیای 

پتروپاالیشگاه سازی منجر می شود. 
این تنها نکته اساسی است که در 

این طرح هدف گذاری شده و 
می شود

این طرح بیشتر 
مورد توجه مجلسی ها بوده و از 

سوی دولت الزامی برای اجرا ندارد و 
حتی از سوی دولتی ها با مخالفت های 

صریحی نیز همسو بوده است
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در علم سازمان و مدیریت، مسئولیت اجتماعي، بخشي از مقوله اخالق 
کار محسوب شــده و از آن به عنوان اخالقیات فراســازماني یاد مي شود. 
بسیاري معتقدند که مسئولیت اجتماعي سازمان، به نوعي بر موفقیت و 
شکست آن تأثیرگذار است. توجه به نیازهاي جامعه، اخالق گرایي و توجه 
به محیط زیست ازجمله مقوله هایي است که به عنوان مسئولیت اجتماعی 
مورد توجه جدي قرار مي گیرد. با تحول سریع روابط اقتصادي و همچنین 
کم شدن نقش دولت ها در اقتصاد، شرکت های خصوصی براي اعتبار بیشتر 
و استحکام روابط اقتصادي و تجاري خود، به جامعه و مسئولیت پذیری 
اجتماعی توجه بیشتري کرده اند؛ چنان که پژوهش های متعددی که در 
حوزه های مختلف رخ داده و در تارنماهای معتبر وابسته به وزارت علوم به 
ثبت رسیده نشان می دهد، توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی از سوی 

شرکت ها، تأثیر مثبت و معناداري بر کارایی سرمایه گذاري دارد.
حرکت در مسیر مسئولیت اجتماعی، عاملی ضروری است که به تداوم 
فعالیت یک شرکت یا سازمان در بلندمدت منج می شود. انسان ها در فرایند 
زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران، ناگزیر به رعایت مسئولیت اجتماعی 
هســتند.  هرچند هدف اصلی ســازمان ها، افزایش کارایی و کسب سود 
است، اما به خودی خود، ضمانت کافی برای بقا و استمرار فعالیت، مطلوب 
سازمان نبوده و سازمان ها در عصر اطالعات و جهانی سازی، برای دستیابی 
به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و اخالقی پاسخ مناسب نشان داده 
و به بهترین شــکل، این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی تلفیق کنند 
تا دســتیابی به اهداف باالتر را امکان پذیر سازند.  انجام بهینه مسئولیت 
اجتماعی یکی از عوامل اساسی بقای یک سازمان است و موضوعی است 
که اخیراً مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته و درواقع امروزه مدیران، 
مسئوالن و سهام داران بانک ها و مؤسســات مالی نیز دریافته اند که فارغ 
از نوع فعالیت مالی و بانکی خود، باید در قبال جامعه و وقایع آن مسئول 

باشند.

بررسی ایفای نقش اجتماعی صنایع پتروشیمی تا پایان ۱۴۰۰
پتروشیمی به عنوان صنعت مقابله کننده با خام فروشــی و ارزآور در 
کشور شناخته می شود؛ به طوری که طبق گزارش های رسمی وزارت نفت، 
پارسال ۱۴.۳میلیارد دالر فروش صادراتی مجتمع های پتروشیمی کشور 
بوده است که ۹۰درصد آن معادل ۱۲.۷میلیارد دالر به سامانه نیما عرضه 
شد و شرکت های پتروشیمی موفق به ایفای ۱۵۴درصد تعهد ارزی ساالنه 

و تأمین حدود ۲۴درصد نیاز ارزی کشور شدند که تاکنون بی سابقه بوده 
است. این در حالی است که تعهد پتروشیمی ها پارسال ۶.۵میلیارد دالر بود 

که بسیار بیش از تعهد، یعنی ۱۲.۵میلیارد دالر به این سامانه عرضه شد.
همچنین ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی از مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد 
۱۴۰۱، در دولت سیزدهم ۱۵.۶میلیارد دالر بوده است. در این مدت نیز 
پتروشیمی ها بیشتر از تعهد، ارز به سامانه نیما تزریق کرده اند. از آنجا که 
پیش بینی شده اســت که صادرات محصوالت پتروشیمی امسال حدود 
۱۸ میلیارد دالر ارزآوری برای کشور داشته باشــد، به طور حتم تا پایان 
سال رقم بسیار باالتری نسبت به پارسال به نیما تزریق می شود؛ امسال 
۱۱.۵میلیارد دالر تعهد شده است که از ســوی پتروشیمی ها به سامانه 
نیما عرضه شود. پیام برزگر، مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، در تاریخ ۴ شــهریور، در نود و پنجمین نشست هم اندیشی 
شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی این منطقه بیان کرد: »صنعت 
همواره سعی کرده موضوع مسئولیت اجتماعی و توجه به جامعه پیرامونی را 
از اولویت های خود قرار داده و در کنار ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری، 
هنگام حوادث و شرایط اضطراری نیز همراهی مؤثری را با سایر دستگاه های 
اجرایی داشته باشد.« وی افزود: »در سال های اخیر اقدامات و فعالیت های 
بسیار خوبی از محل بودجه شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی در 
راستای کمک به توسعه زیرساخت های شهرستان شده است. شرکت های 
پتروشیمی به رغم مسائل فراوان و چالش های متعددی که به جهت شرایط 
خاص ناشی از تحریم با آن مواجه هستند، کماکان به نقش آفرینی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی عالقه مندند و آن را به عنوان یک اولویت در اهداف و 
برنامه ها مدنظر قرار داده اند.« مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی در ادامه تأکید کرد: »در عین حال انتظار داریم مراودات بین 
صنعت و دستگاه های اجرایی تقویت، و نقش های مکمل با قوت بیشتری 
ایفا شــوند تا میزان اثربخشــی اقدامات و رضایتمندی جامعه پیرامونی 
در حوزه مســئولیت اجتماعی افزایش یابد.« در همین نشست، حبیب 
آقاجری، نماینده مردم شهرستان ماهشهر در مجلس شورای اسالمی نیز 
ضمن اذعان به تأثیرگذاری صنعت پتروشیمی بر ارزآوری و ضروری بودن 
توسعه آن برای کشــور گفت: »توسعه شــهری و مدنی مکمل و همراه 
جدایی ناپذیر توسعه صنعتی است. عدم توازن توسعه صنعتی و شهری، 
نارضایتی و چالش های اجتماعی متعددی را به همراه دارد که صنعتی با 
عظمت پتروشیمی، باید در راستای توسعه و ایجاد صنایع تکمیلی تالش 
کند و بخشی از ســود این صنعت در احداث صنایع پایین دست و ایجاد 

اشــتغال مولد و کمک به توسعه شهری ســرمایه گذاری شود.« محمود 
اولیایی، رئیس کمیســیون مســئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم بــا بیان این مطلب که با 
توجه به فرهنگ و ساختاری که در ایران طی سال ها شکل گرفته، موضوع 
مسئولیت اجتماعی بین فعاالن اقتصادی همواره مورد توجه بوده است، 
گفت: »تدوین استراتژی در صنعت پتروشیمی برای اجرای مسئولیت های 
اجتماعی امیدوارکننده است و قراردادن توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی 

در برنامه های مسئولیت اجتماعی باید جدی گرفته شود.«
صنعت پتروشیمی تنها طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میلیاردها ریال 

صرف مسئولیت اجتماعی کرده که عبارت هستند از:
13۹۹: صنعت پتروشیمی در این سال، ۷۵۰۰میلیارد ریال در حوزه 
مسئولیت اجتماعی هزینه کرده که از این میزان ۴۸۴۰میلیارد ریال در 
بخش اجتماعی و ۲۶۶۰میلیارد ریال در بخش زیست محیطی صرف شده 
است. حوزه اجتماعی شــامل اقدام های زیرساختی و عمرانی، فرهنگی/

ورزشــی، درمانی/پزشــکی، آموزش و پژوهش، حمایت های اجتماعی، 
توانمندسازی جوامع محلی، مقابله با انتشار کرونا و مدیریت بحران، و حوزه 
زیست محیطی شامل اقدام های ایجاد و نگهداشت فضای سبز، حمایت 
از گونه های گیاهی، هزینه هــای کاهش آالیندگی و حمایت از گونه های 

جانوری بوده است.
1400: هزینه کرد ۷هزار میلیارد ریالی برای حوزه مسئولیت اجتماعی در 
سال ۱۴۰۰ از سوی صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده که از این مقدار، 
۳۵۳۳میلیارد ریال در ۶ ماه نخست امسال در این حوزه سرمایه گذاری 
شده است؛ ۴۲۸میلیارد ریال در زمینه زیرساختی و عمرانی، ۸۷میلیارد 
ریال در بخش فرهنگی و ورزشــی، ۴۰۱میلیارد ریال در حوزه درمانی و 
پزشکی، ۷۸۰میلیارد ریال درزمینه آموزش و پژوهش، ۷۵۵میلیارد ریال 
در بخش حمایــت اجتماعی، ۷۳میلیارد ریال در حوزه توانمندســازی، 
۶۳۸میلیارد ریال برای مقابله با کرونا، ۱۵میلیارد ریال در مدیریت بحران، 
۳۳۶میلیارد ریال در بخش نگهداشت فضای سبز و ۲۰میلیارد ریال برای 

گونه های جانوری.
بررسی گزارش های رســمی وزارت نفت نشــان می دهد که صنعت 
پتروشیمی، طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، عالوه بر تأمین ارز مورد 
نیاز اقتصاد کشــور، اقدامات متعددی در راستای ایفای نقش مسئولیت 

اجتماعی انجام داده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

رقیه هوید

صنعت 
وشیمی  پتر
فعال و کارآمد 
در مسئولیت 
اجتماعی

فعالیت های انجام شدهحوزه نقش مسئولیت اجتماعیردیف

آموزش1
128 مورد ایفای نقش:

66 مورد برای ساخت و بازسازی مدارس و اماکن آموزشی، 12 مورد برای تجهیز 
مدارس و دانشگاه ها و 50 مورد نیز از دیگر موارد مشمول در حوزه آموزش.

ورزشی2
82 مورد ایفای نقش:

در سال های 79 تا 99 ثبت شده که 51 مورد آن شامل ساخت و بازسازی سالن ها و 
اماکن ورزشی بوده است.

توانمندسازی3

252 مورد ایفای نقش:
79 مورد مساعدت مالی به نهادها و ارگان ها برای تقویت زیرساخت های منطقه و تأمین 

تجهیزات، 14 مورد اجرای طرح های اشتغال زایی پایدار، 81 مورد مساعدت مالی و 
تأمین کاال به افراد نیازمند و 11 مورد ساخت و تعمیر مسکن از اقدام های صنعت 

پتروشیمی کشور در حوزه توانمندسازی بوده است.

درمانی4

86 مورد ایفای نقش:
18 مورد برای تجهیز و تعمیر بیمارستان ها و مراکز درمانی، 13 مورد ساخت 

بیمارستان ها و مراکز درمانی، 31 مورد مساعدت مالی به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
ازجمله این موارد بوده است.

به طور ویژه: پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کووید 19:
تأمین محصوالت پتروشیمی برای پوشش تقاضای جامعه برای مواد شوینده و بهداشتی، 

تولید و توزیع مواد ضدعفونی کننده دست از سوی شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشیمی، عرضه اختصاصی مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان منسوجات، تجهیزات 

بهداشتی و ماسک در بورس، مدیریت تولید و توزیع گسترده بیش از 2500 تن 
آب ژاول برای مصارف گندزدایی در سطح شرکت ها و شهرها، تأمین بخشی از اعتبار 
مورد نیاز شهرستان های پیرامون محل استقرار شرکت های پتروشیمی برای مقابله با 

کرونا، تأمین بخشی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی و تهیه و توزیع 
بسته های معیشتی در شهرهای اطراف مناطق ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه ازجمله 

اقدام های این صنعت در شرایط کرونایی بوده است.

خدماتی5
114 مورد ایفای نقش )همگی مربوط به جوامع محلی(:

94 مورد آن شامل اقدام های متناسب با شرایط بحرانی و سایر موارد شامل اشتغال، 
تأمین امنیت و... است.

عمرانی6
116 مورد ایفای نقش:

98 مورد کمک به توسعه زیرساخت های عمرانی و 18 مورد کمک و مساعدت مالی به 
نهادها و ارگان های متولی فعالیت های عمرانی.

فرهنگی، مذهبی و هنری7

157 مورد ایفای نقش:
35 مورد از آن ها شامل ساخت ابنیه فرهنگی، مذهبی و هنری، 11 مورد کمک به 

شکوفایی سنت ها، هنرها، آداب و رسوم منطقه و ایجاد اشتغال پایدار و 36 مورد کمک 
به مساجد و تأمین اقالم فرهنگی می شود.

محیط زیست8

144 مورد ایفای نقش:
69 مورد ایجاد و نگهداشت فضای سبز پایدار به مساحت 2280 هکتار، 9 مورد 

حمایت از گونه های گیاهی و جانوری، 57 مورد کاهش تولید پساب های صنعتی، فلرینگ 
و گازهای گلخانه ای و سیستم پایش آنالین و 9 مورد اصالح فرایندهای تولید و کاهش 

مصرف انرژی در این حوزه ثبت شده است.
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پروژه های زیر، براســاس اعــالم وزارت نفت، 
نمونه هایی از فعالیت های مرتبــط با ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی در صنایع پتروشیمی، طی نیم 

سال دوم ۱۴۰۰ و ۵ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ هستند:
 ســاخت دبیرســتان دوازده کالســه از سوی 

پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر؛
 مشارکت پتروشیمی در تأمین پایدار آب شرب 

روستاهای سیستان و بلوچستان؛
 بهره بــرداری از ۱۶ پــروژه  رفاهی، بهداشــتی، 
عمرانی و آموزشی با حمایت و همکاری شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی در شهرک پردیس جم؛
 تأمین بخشــی از تجهیــزات مراکــز درمانی، 
بهداشتی و آموزشی اســتان بوشهر از سوی شورای 

راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس؛
 اختصــاص بودجــه ۲۸۸میلیارد تومانــی 
پتروشیمی های ماهشهر برای مسئولیت اجتماعی 

در سال ۱۴۰۰؛
 بهره برداری از ۲۳۰ واحد مســکونی مشارکتی 
پتروشــیمی های عســلویه و کمیتــه امــداد 

امام خمینی )ره( استان بوشهر؛
 خدمات رســانی پتروشــیمی ها به امدادرسانی 

»متروپل«؛
 آبرسانی سیار به مناطق حاشیه ای بندرماهشهر 

به همت پتروشیمی ها؛
 بهره برداری از سالن چندمنظوره ورزشی شهرک 

پردیس جم؛
 برگزاری نمایشــگاه توانمندســازی و حمایت 
 از شرکت های منطقه عســلویه در تأمین نیازهای 

عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی منطقه؛
 امضــای ۱۵۰ تفاهم نامه با کارآفرینان اســتان 

بوشهر.
البته علــی ربانی، رئیــس دبیرخانه مســئولیت 
اجتماعی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی نیز در 
نشست نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در صنایع 
پتروشیمی در تاریخ ۶ شــهریور امسال، ارقام زیر را 
نیز از اقدامات انجام شده توسط صنعت پتروشیمی 

در سال ۱۴۰۰ برشمرد:
 سرمایه گذاری 7۳6میلیارد ریالی در بخش فرهنگی 

و ورزشی؛
 سرمایه گذاری 7۹7میلیاردریالی در بخش مدیریت 

بحران؛
 ســرمایه گذاری 667میلیارد ریالی در بخش درمانی 

و پزشکی؛
 سرمایه گذاری ۱5۳میلیاردریالی برای توانمندسازی 

اشتغال پایدار؛
 ســرمایه گذاری 6۹۴میلیارد ریالی در بخش آموزش 

و پژوهش؛
۱۱۴۳میلیارد ریالی در بخــش   ســرمایه گذاری 

حمایت های اجتماعی؛
۲۳۰۳میلیارد ریالی در بخــش   ســرمایه گذاری 

زیرساختی و عمرانی.
این مقام مسئول بیان کرد: »از نظر متولی صنعت 

پتروشیمی، توســعه ای که روی اقتصاد، اجتماع و 
محیط زیســت به طور توأمان تمرکز کند، می تواند 
اثربخش باشد. ســازمان هایی که ارزش بیشتری از 
نظر مســئولیت اجتماعی با تعاریف دقیق آن ایجاد 

کنند، موفق تر هستند.«
وی به توجه مدیران این صنعــت به ابعاد مختلف 
مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: »این صنعت 
هم زمان با رشد خود نســبت به شناخت موضوعات 
زیســت محیطی فعال بوده و ســعی کرده با ایجاد 
زیرساخت های مشترک و مورد نیاز برای کارکنان 
خود در این مســیر گام های مؤثری بردارد. تأمین 
مالی پروژه های مشترک، اجرای پروژه های شهری 
مورد نیاز و مشارکت در ساخت این پروژه ها ازجمله 
اقدامات دیگری اســت که مورد تأکید صنعت بوده 
اســت.« ربانی در ادامه به افزایش ظرفیت و درآمد 
صنعت پتروشــیمی، میــزان ســرمایه گذاری که 
در صنعت صورت گرفتــه و آنچه تا ســال ۱۴۰۴ 
برنامه ریزی شده است اشــاره، و بر تطابق با الزامات 
زیســت محیطی در صنعت پتروشیمی تأکید کرد. 
در این بین، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش انتشــار 
گاز دی اکسید کربن در پتروشــیمی های مختلف 
ازجمله کرمانشاه، خلیج فارس، شیراز، مارون، رازی 
و همت مورد توجه قرار گرفت. وی همچنین دالیل 
اتخاذ رویکرد تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی 
در صنعت پتروشمی را برشــمرد و گفت: »الزم بود 
در این مســیر به صورت نظام مند و یکپارچه عمل 
کنیم تا به نتیجه برســیم. بــرای همین، چارچوب 
مدیریتی مشــخصی هم در این حــوزه در صنعت 
پتروشــیمی کشــور تدوین کردیم و براساس آن 
جلو می رویم. تــا آنجا که به  رغــم خصوصی بودن 
شرکت های پتروشیمی، همه شــرکت ها براساس 

همین چارچوب حرکت می کنند.«
رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی تصریح کرد: »هم افزایی و رسیدن 
به درکی واحد درباره مسئولیت اجتماعی ضرورت 
دارد. در این مسیر از تجربه سایر کشورها نیز استفاده 
کردیم و از مدل های مطــرح جهانی بهره گرفتیم و 
چشم انداز ۱۴۰۴، مصوبات مجلس و سایر برنامه های 

جاری در کشور را بررسی کردیم و با مطالعه جامعه 
خود به یک استراتژی رسیدیم که در سال گذشته 
آن را با گروه های مختلف به اشــتراک گذاشتیم تا 
نقاط ضعف آن شناســایی و برطرف شود. درنهایت 
این استراتژی را به تصویب رســاندیم و امروز برای 

شرکت ها الزم االجراست.«
وی از تحقق حــدود ۴۰درصد ایــن برنامه با ۴۸ 
شاخص ســخن گفت و بیان کرد: »به نظر می رسد 
تا پایان ســال جاری در صنعت پتروشیمی ۲۰هزار 
میلیارد تومان پرداخت مالیات ارزش افزوده داشته 
باشیم که منوط به تولید پایدار است. اگر از سهم هایی 
از این درآمد که طبق قانون در اختیار دستگاه های 
مختلف قرار می گیرد و باید در حوزه های زیرساختی 
هزینه شــود، گزارش گیری صورت گیرد و در حوزه 
مســئولیت اجتماعی ســرمایه گذاری شود، شاهد 
بهبود وضعیت خواهیم بــود.« ربانی ادامه داد: »در 
ســال گذشــته ۷۰۵میلیارد تومان در حوزه های 
مختلف حمایتی، مدیریت بحران و محیط زیســتی 
هزینه کرده ایم و برنامه ریزی برای ایجاد اشــتغال 
پایدار در ســال جاری رویکرد اصلی صنعت است. 
همچنین شناسایی نخبگان و کسب وکارهای نیمه 
فعال در مناطق محروم کشور و ایجاد زیرساخت ها 
برای حمایت از صنایعی که شکل گرفته اند، اما به هر 
دلیل نیمه تعطیل یا تعطیل هســتند را در اولویت 

کاری خود قرار دادیم.«
وی همچنیــن بــه رویکرد کاهــش ۵۰درصدی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینــی )ره( در افق 
۱۴۰۴ اشاره کرد که با تمرکز بر توانمندسازی جوامع 
محلی، ایجاد اشــتغال پایدار و نصــب نیروگاه های 
خورشیدی برای سرپرستان باالی ۶۰ سال محقق 
می شود. انجام این قبیل خدمات اجتماعی منجر به 
این شد که مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۸ شهریور 
امسال چنین بگوید: »در حوزه مسئولیت اجتماعی، 
مجموعه فعالیت های صنایع پتروشیمی ایران، عالوه 
بر بهبود ســرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، به افزایش ضریب امنیت در مناطق عملیاتی 

این صنعت منجر شده است.«
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