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نگاهی گذرا به عملکرد ارزی صنعت پتروشیمی در روزهای سخت تحریم و کرونا

پتـــر وشیمــیهــا
شاگرد اول در شرایط بحرانی

فراخوانعمومیراهاندازینمایشگاهمجازی

سرمقاله

قطعاتوملزوماتوارداتیصنعتپتروشیمی
در راستای منویات رهبر معظم انقالب و نامگذاری سال  98به نام سال رونق
تولید ملی و با تاکید رئیس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر داخلی
سازی ملزومات وارداتی ،انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،در نظر
دارد تا ضمن شناسایی دقیق ملزومات و قطعات مستهلک شده وارداتی در
صنعت پتروشیمی و نیاز به داخلی سازی این ملزومات با نمایش آن در فضای
مجازی ،از شرکت های دانش بنیان ،صنعتگران ،قطعه سازان و تولیدکنندگان
مواد اولیه صنعت پتروشیمی درکشور دعوت به عمل آورد تا در طرح داخلی
سازی ملزومات پتروشیمی شرکت کنند.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گام نخست از مجتمعها
و طرحهای صنعت پتروشیمی دعوت میکند تا فهرست و مشخصات
فنی بخشی از قطعات وارداتی مستهلک شده و از کار افتاده خود یا مواد
اولیه مورد نیاز که مشایه داخلی ندارد را به همراه عکس این قطعات در
اسرع وقت به آدرس  apic.dabirkhaneh@gmail.comارسال کنند
تا با بارگذاری این ملزومات در نمایشگاه مجازی تأمین ملزومات صنعت
پتروشیمی ،نسبت به شناسایی شرکتها تولید کننده قطعات و مواد اولیه
این صنعت و در جهت بومی سازی و رونق تولید ملی گامی بلند بردارد.
شایان توجه است برپایی این نمایشگاه مجازی تا زمان داخلی سازی و
تأمین كامل قطعات مورد نیاز ادامه مییابد.

مبازره با ويروس كشنده برای ساختن آينده

محمد حسین عسگری

چندماهي از رخنۀ ويروسی خطرناك در جان زندگي مردم جهان ميگذرد؛ ويروسي كه ضربانش در
كشورهاي مختلف،يكسان نميزند .برخي از كشورها در كنترلش موفق بودند و برخيهاي ديگر هنوز
اندرخم يك كوچهاند .اما كرونا خوشاشتهاتر از اين حرفهاست ،تا جايي كه عالوهبر جان مردم به
مال آنها هم چشم دوخته؛ صحبت از تأثير كرونا بر اقتصاد جهان و بهويژه صنعت پتروشيمي است.
سرعت عمل كرونا بر رشد منفي اقتصاد جهان اين روزها نگرانكنندهتر از قبل شده؛ بهخصوص اگر به
چشمانداز10سالۀ اقتصاد نگاهي بيندازيم ،متوجه ميشويم دهۀ پيش رو خواهناخواه متأثر از اين بحران
است ،بهطوريكه رفتارهاي مصرفكنندگان و تصميمات سرمايهگذاران بر اين اساس شكل ميگيرد.
اما حاال كه شيوع ويروس كرونا و مقابله با آن در همه جاي جهان فراگير شده ،صنايع مختلف ،ازجمله
پتروشيميها هم بايد آمادۀ اين نبرد هرچند نابرابر شوند و از تنها تجربۀ معاصر صنايع شيميايي و
پتروشيمي جهان در سال 2008درس بگيرند؛ يعني دوراني كه رشد تقاضا براي مواد شيميايي در ميانۀ
سقوط شديد فعاليتهاي اقتصادي جهان با سرعت قابل توجهي احيا شد و اين بازيابي و بهبود ،حاصل
ارائۀ بستههاي مالي و تشويقي دولتها ازجمله كشور چين ،براي مقابله با بحران پيشآمده پديد آمد.
پس به نظر ميرســد صنعت پتروشــيمي باید با اســتفاده از تجــارب قبلي خــود با تغيير
ساختار و ادغامهاي پيشــرفته كار بررســي و بازنگري اساسي در برخي ســرمايهگذاريها را
آغاز كند تــا در آينــده با پرداخــت كمتريــن هزينه ،بــه پيشــتازي خود ادامــه دهد.
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خوداتکایی در سرمایهگذاری

صنعت پتروشیمی برنامۀ بلندمدت و روشنی را در افق دید خود قرار
داده است .برنامهای که از میانۀ اوضاع اقتصادی سخت و میدانهای
پرفرازونشیب تحریمهای یکجانبه و ظالمانه میگذرد ،اما با اتکا به
توان داخلی و زیرساختهایی که در حداقل سه دهۀ گذشته برقرار
شــدهاند ،امروز میتواند روی پای خود بایستد و حرفی برای گفتن
داشته باشد .این صنعت ،دورهای را در شرایط دولتی گذراند و دورهای
را با سختیهای خصوصیشــدن گذراند و درنهایت حاال چند سالی
است که با گذر از این دوران ،توانسته مسیر توسعۀ کمی و کیفی خود را
بهشکلی مستمر در پیش گیرد .صنعتی که سالها در انتظار اعتبارات
داخلی و دولتی و فاینانسهــا و وامهای خارجی بود و همگان گمان
میکردند با شروع تحریم و بستهشدن راههای ارتباطی فلج میشود و
دیگر نمیتواند توسعهای داشته باشد ،اما در عمل نشان داد این فقط
تصوری اشباه بوده اســت .این صنعت امروز به جایگاهی رسیده که
پیشبینی ارزش تولیدات آن تا پایان سال  1404بیش از 37میلیارد
دالر خواهد بود ،درحالیکه این برآورد با توجه به پروژههای در حال
ساخت و در آســتانۀ افتتاح فعلی اســت و هنوز بیش از چهل پروژۀ
جدید که در جهش دوم و ســوم پیشبینی نشده در آن لحاظ نشده
است .این صنعت در کنار صنعت بزرگ نفت همواره تالش کرده است
که از خامفروشی جلوگیری کند و زنجیره ارزش محصوالت ،تأمین
خوراک صنایع پاییندستی و جلوگیری از خروج ارز را در دستور کار
داشته باشد .در کنار همۀ این موارد ،بنا بر گفتههای حسن روحانی،
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رئیسجمهور کشور ،پتروشیمیها در ســال گذشته و سال جاری
توانستهاند بزرگترین تأمینکنندۀ ارز در ســامانۀ نیما باشند .این
صنعت در چند سال اخیر و برای عبور از تحریمها تالش کرده تا از درون
خود زمینههای سرمایهگذاری و تأمین مالی را تعریف و اجرایی کند و
به همین دلیل بوده که پیگیریها برای صندوق پروژههای پتروشیمی
با جدیت دنبال میشــود .همانطور که امروز چندین هلدینگ و یا
شرکتهای بزرگ و سودآور پتروشیمی سهامدار و تأمینکنندۀ مالی
پروژههای دیگر شدهاند .با همین رویکرد ،دورنمای صنعت پتروشیمی
در داخل کشور و بازار بورس ،دورنمایی قابل قبول و درخشان است و
اقبال برای سهامداری پتروشیمیها در بازار بورس یکی از بیشترین
درخواستها بوده و هست .ســهامی که با اطمینان از سودآوری در
کوتاه و بلندمدت خریداری میشود و میتواند برای هر دو سوی این
معامله منفعت به همراه داشته باشد .اگرچه این شرایط در بازار بورس
دلخوشی زیادی دارد ،اما پتروشیمیها و انجمن کارفرمایی پتروشیمی
معتقدند که الزم است درمورد زمینههای عرضۀ محصول در بورس کاال
هم بازنگری وجود داشته باشد و شرایط برای قراردادهای بلندمدت بین
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عمده فراهم شود .این درخواست
برای خیال راحت پتروشیمیها در تأمین نیاز داخلی در حال حاضر
مطرح اســت و درعینحال میتواند جلوی سوءاســتفادۀ دالالن و
تقاضاهای مازاد را بگیرد و بازار را در تعامل همیشگی خود نگه دارد.
پیشتر هم اعالم کردهایم که بهعنوان  NPCبا این پیشنهاد انجمن
کارفرمایی موافق هستیم .وظیفۀ ما توسعه و تولید محصوالت راهبردی
کشور و تأمین آنهاست و توزیع این محصوالت ربطی به ما ندارد و
مسئولیت آن با وزارت صمت است که همۀ اتفاقات پیشبینینشده
که به عدم تعادل در بازار منجر میشود ،از همین بخش توزیع است.

سیدحمید حسینی

عضویت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران

فرصت را از دست ندهیم

در پاسخ به اینکه با توجه به رشد بازار سرمایه که در ماههای اخیر
شاهد آن هستیم ،آیا نقدینگی موجود آن میتواند به تأمین منابع
مالی برای طرحهای پتروشیمی منجر شود و اینکه چه راهکارها و
پیشنهادهایی در این زمینه وجود دارد ،باید اشاره کنم که قاعدتاً
دستبهدستشدن سهام نمیتواند تأثیری بر تأمین مالی پروژههای
پتروشیمی داشته باشد ،مگر سهام بخش دولتی یا عمومی که از
درآمد حاصل از فروش سهام میتوانند برای تأمین مالی استفاده
کنند .متأسفانه در این مدت اقدام کمی برای فروش واحدهای
در دست ساخت انجام شده و عمدۀ نقدینگی برای جایگزینی
ســهامداران صرف شده اســت؛ قرار اســت که بهزودی سهام
پتروشــیمی لردگان ،کازرون و ...ارائه شــود .با توجه به اینکه
معموالً قیمت ســهام پس از عرضه چند برابر شــده است ،این
امکان برای پروژه فراهم شده است که با وثیقهگذاشتن سهام
از طریق بانک یا شرکتهای سرمایهگذاری ،برای تأمین مالی
اقدام کنند .باید این را هم یادآور شوم که مطلع شدم نخستین
شرکت پروژهمحور آمادۀ پذیرهنویسی میشود .شرکت تجلی
صنعت با سرمایۀ ۱۰هزار میلیارد تومان و دهها پروژۀ معدنی و
سنگ آهنی .اگر بورس نسل جدید این شرکتها را بدون فوت
وقت پذیرش کند ،میتوان به تجارت تولید این کشور امیدوار
بود .فرصت را از دست ندهیم.

مرضیه شاهدایی
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سایه کرونا بر صنعت پتروشیمی

شیوع ویروس کرونا در صنعت پتروشیمی از چند جهت تأثیرگذار
بوده است که در ادامه به اختصار به مرور آن میپردازم .در بخش تولید
و فروش محصوالت پتروشیمی با توجه به اینکه پاندومی کرونا جهانی
است و اکثر صنایع جها ن از آن متأثر شدهاند و دوران طوالنی در تعطیلی
بوده و یا مصارف آنها کاهش پیدا کرده است ،درنتیجه تقاضای جهانی
کاهش یافته است؛ روندی که در کاهش قیمت تأثیر زیادی داشته است.
درواحدهایتولیدیصنعتپتروشیمیخوشبختانهبهخوبیتوانستهاند
نکات و موارد بهداشتی را کنترل کنند و با رعایت پروتکلهای بهداشتی،
تمامی واحدها تولیدی مستمر داشــتهاند .البته رعایت پروتکلهای
بهداشــتی و رعایت نوبتکاری و کاهش نیروی انســانی برای حفظ
سالمت کارکنان ،هزینههایی را به شرکتهای تولیدی تحمیل کرده
است .شرکتهای پتروشیمی همچنین با توجه به موضوع مسئولیت
اجتماعی که همیشه نسبت به مناطق همجوار عملیاتی خود داشتهاند،
همکاری بسیاری خوبی داشته و هزینههای مواد بهداشتی ،ضدعفونی و
تجهیزات درمانی و بیمارستانی را در مناطق عملیاتی تأمین کردهاند .در
بخش طرحهای پتروشیمی ،به دلیل دورانقرنطینۀ کارکنان و تعطیلی
کارگاههای عملیاتی طرح در ایران و یا کارگاههای ساخت تجهیزات در
خارج از کشور و یا کاهش فعالیت ناوگانهای حمل و نقل ،روند اجرایی
طرحها کاهش یافته است و با تأخیر مواجه شدهاند که انشااهلل با توانی
دو چندان باید فرصتهای ازدسترفته را جبران کرد.

نرسی قربان
کارشناس انرژی

بورس و فرابورس ،گزینه مناسب موجود

رشد بازار سرمایه گزینۀ مناسبی برای رشد و پیشرفت صنعت
پتروشیمی تلقی میشود .راهی که بسیاری از کشورهای دنیا
آن را دنبال کرده و در حال اســتفاده از آن هستند .این مسیر
مناسبی است که کشور ما هم میتواند از آن بهره ببرد.
در این میان معتقدم باید بتوان طرحها را بهصورت جذاب و
شفاف به مردم ارائه کرد تا بتوانند در آنها سرمایهگذاری کنند.
تأکید بنده بر شــفافیت و جذابیت در ارائۀ طرحها از این منظر
حائز اهمیت است که میتواند به وجود سرمایهگذاران درازمدت
منتج شود ،نه اینکه امروز آن را بخرد و فردا آن را بفروشد.
نکتهای که باید در نظر داشــت این اســت کــه طرحهای
ارائهشده به مردمبرای سرمایهگذاری باید مورد تأیید مقامات
دولتی همباشــد .آن وقت امــکان دارد از طریــق بورس و یا
فرابورس سرمایههای مورد نیاز این طرحها را ایجاد کرد .آنچه
مهم است این است که شفافیت در آنها بســیار زیاد باشد و
دقیقاً بدانند که چه چیزی و به چه علــت به فروش میرود و
فقط بورسبازی نباشــد .با توجه به نیمهکارهماندن بسیاری
از طرحهای پتروشیمی ،این شــیوه گزینۀ مناسبی برای این
قبیل از طرحها تلقی میشود که بهتر است با شرح کامل زمان
سرمایهگذاری ،اتمام طرح و رسیدن به سود و ...همراه باشد تا
انگیزۀ الزم را ایجاد کند.
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گــــــــــزارش

گامی دیگر در جهت تکمیل زنجیره ارزش
 ۶۵۰هزار تن متانول ،یک میلیون و ۳۲۳هزار تن متان ۸۵۰،هزار تن
اتان ۱۳۰ ،هزار تن پروپان ۳۰ ،هزار تن بوتان ۳ ،هزار تن پنتان پالس
و ۱۲۵هزار تن گوگرد را داراست .اتیلن ،اتیلن گالیکولها ،پلیاتیلن
سنگین در فاز دوم و اسید استیک و وینیل استات نیز در فاز سوم
این مجتمع تولید خواهد شد .حجم سرمایهگذاری در فاز نخست
پتروشیمی بوشــهر یک میلیارد و  ۳۲۲میلیون یورو است که ۶۱
درصد از کل سرمایهگذاری صورت گرفته در این طرح از توانمندیها
و تجهیزات ساخت داخل استفاده شده است .این طرح ساالنه حدود
 ۳۷۰میلیون یورو برای کشور درآمدزایی خواهد داشت ،همچنین در
دوران بهرهبرداری برای ۱۵۰۰نفر ایجاد اشتغال کرده است.

فازنخستپتروشیمیبوشهردرکنارچندطرحدیگرصنعتنفت
سوم شهریور ماه و همزمان با هفته دولت با دستور رئیس جمهور به
صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد  .حسن روحانی  ،رئیس جمهور
ایران در آیین بهره برداری از این طــرح گفت  :دولت آینده وقتی
کار خود را آغاز میکند که ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی از
 ۵۶میلیون تن به  ۱۰۰میلیون تن و ارزش صادرات آن از  ۱۱میلیارد
دالر به  ۲۵میلیارد دالر رسیده است ،این ها ارمغانی است که این
دولت برای دولت بعدی و حتــی دولتهای آینده به یادگار خواهد
گذاشت .تحقق اقتصاد مقاومتی ،توجه به جلوگیری از خام فروشی
و تکمیل زنجیره ارزش از ویژگی های مهم این طرح به شمار می رود.
پتروشیمی بوشهر ،تنها پتروشیمی کشور است که از گاز ترش برای
تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی
تولید محصوالت استفاده میکند .
بیژن زنگنه  ،وزیر نفت ایران در مراســم بهره برداری از طرح ،
فاز نخست پتروشیمی بوشــهر با ظرفیت تولید ساالنه بیش
از  ۴میلیون تن محصول بهعنوان یکــی از طرحهای جهش دوم درباره افتتاح فاز نخست مجتمع پتروشیمی بوشهر گفت :از همان
صنعت پتروشیمی است .شرکت پتروشــیمی بوشهر بهعنوان ابتدا قرار بود گاز پاالیشــگاههای فازهای  ۶تا  ۸پارس جنوبی به
یکی از بزرگترین مجتمعهای پتروشــیمی کشور و خاورمیانه با میدان آغاجاری در استان خوزستان تزریق شود و بنایی هم برای
سرمایهگذاری شستان در فاز  ۲عسلویه استان بوشهر احداث شده شیرینسازی گاز این فازها نداشــتیم ،قرار بود این گاز بهصورت
است .این مجتمع مشتمل بر سه فاز است که فاز نخست آن شامل ترش پس از گرفتن میعانات گازی و مقداری گاز مایع (الپیجی)
با خط لوله  ۵۶اینچ به خوزستان منتقل شود .وی افزود  :اما به
واحدهای شیرینسازی گاز ،استحصال اتان ،تولید متانول
پیشنهاد سرمایهگذار طرحی ارائه شد که براساس آن
و سرویسهای جانبی است .فاز نخست پتروشیمی
حجم
بخشی از گازی را که دارای اتان و الپیجی بود به
بوشهر با دریافت روزانه  ۹.۶میلیون متر مکعب
سرمایهگذار بدهیم تا با سرمایه خود این گاز را
گاز غنی ترش از پاالیشگاه چهارم (فازهای ۶
سرمایهگذاری در فاز
شیرینسازی و تفکیک و برای مصرف خود از
و  ۷و  ) ۸ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و
نخست پتروشیمی بوشهر یک

میلیارد و  ۳۲۲میلیون یورو است که
 ۶۱درصد از کل سرمایهگذاری صورت
گرفته در این طرح از توانمندیها
و تجهیزات ســاخت داخل
استفاده شده است
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آن استفاده کند که این سرمایهگذاری انجام شده است .وزیر نفت با
بیان اینکه بخش بعدی سرمایهگذاری در این مجتمع ،ساخت واحد
متانول و واحد شیرینسازی و تفکیک به ارزش یک میلیارد و ۳۳۲
میلیون یورو افتتاح شد ،تصریح کرد :قرار است در بخش دوم مجتمع
پتروشیمی بوشهر واحد الفین ،پلیالفین و MEGساخته شود و این
بخش هماکنون پیشرفت  ۳۵درصدی دارد .وی اجرای این پروژه را
از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی ،توجه به جلوگیری از خام فروشی
و تکمیل زنجیره ارزش اعالم و تصریح کرد :گازی که امروز تفکیک و
شیرین میشود عموم ًا ارزشمندترین خوراک پتروشیمی اتان است
که به زنجیره تولید کشور افزوده میشود.

تنها پتروشیمی که خوراک گازی دارد
محمدحسنتوالییمدیرعاملهلدینگشستاننیزدراینمراسم
گفت  :خوراک پتروشیمی بوشهر از گاز ترش پاالیشگاه چهارم پارس
جنوبی تامین میشود و تنها پتروشیمی کشور است که از گاز
ترش برای تولید محصوالت استفاده میکند.
وی با اشــاره به اینکه مجتمع عظیم پتروشیمی
بوشهر در ســه زمین با مجموع مساحت  ۷۰هکتار
در منطقه ویژه اقتصادی پارس و در سه فاز طراحی
شده است ،اظهار کرد :واحد نخست این پتروشیمی
شامل واحدهای شیرینسازی گاز ،استحصال اتان،
متانول و سرویسهای جانبی است .وی افزود :فاز
نخست پتروشیمی بوشهر همزمان با مؤثر شدن

فاینانس در سال  ۹۴بهطور جدی آغاز و با وجود
تحریمهای بینالمللی در مدت پنج سال اجرا شد.
مدیرعامل هلدینگ شستان ،متان ،اتان ،پروپان،
بوتان ،پنتان پالس ،گوگرد و متانول را محصوالت
تولیدی فاز نخست پتروشیمی بوشهر عنوان کرد
و
و گفت :اتیلن ،اتیلن گالیکولها ،پلیاتیلن سنگین
 +C۳محصوالت فاز دوم و اسید اســتیک و وینیل استات نیز
محصوالت فاز سوم این مجتمع خواهد بود .توالیی با بیان اینکه
خوراک پتروشیمی بوشهر به میزان روزانه ۹.۶میلیون مترمکعب گاز
ترشازپاالیشگاهچهارم؛فازهای ۷،۶و ۸پارسجنوبیتأمینخواهد
شد ،تصریح کرد :این گاز ،گاز ترشی است که به سیستم استحصال
وارد و به محصوالت پاییندستی تبدیل میشود .پتروشیمی بوشهر،
تنها پتروشیمی کشور است که از گاز ترش برای تولید محصوالت
استفاده میکند .این موضوع را که یک مجتمع گاز فرآورینشده
را دریافت کند و با دارا بودن زنجیره کاملی از تولید ،محصول نهایی
تولید کند ،نقطه عطفی از قابلیتهای صنعت پتروشیمی میدانیم.
وی برآورد میزان سرمایهگذاری فاز نخست و دوم پتروشیمی بوشهر
را بالغ بر ۲میلیارد یورو عنوان کرد و افزود :سرمایهگذاری انجامشده
در فاز نخست پروژه حدود ۱.۳۳۰میلیارد یورو و  ۶۱درصد تجهیزات
استفادهشدهدرپروژهساختداخلکشوراست.مدیرعاملهلدینگ

شستان با اشاره به اینکه ظرفیت فاز نخست
پتروشیمی بوشــهر در صورت تأمین کامل
خوراک ،ساالنه حدود ۴میلیون تن محصوالت
پتروشیمی است ،اظهار کرد :عمده محصوالت
این مجتمع صادراتی است که در نتیجه ارزآوری
مناسبیبرایکشوربههمراهدارد.هماکنوناینمجتمع
 ۴۵درصد خوراک مورد نیاز را دریافت میکند ،اما وزارت نفت در
تالش است ۱۰۰درصد خوراک مورد نیاز این طرح تأمین شود .توالیی
با بیان اینکه در اجرای فاز نخست پتروشیمی بوشهر برای ۹هزار نفر
بهصورتمستقیموچندهزارنفربهصورتغیرمستقیمایجاداشتغال
شده است ،ادامه داد :این پروژه در زمان بهرهبرداری برای  ۱۵۰۰نفر
بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده که بیشتر افراد بومی هستند.
به گفته وی ،با راهاندازی فاز سوم پتروشیمی بوشهر این شرکت قادر
بهتولید ۶.۵میلیونتنمحصوالتپتروشیمیخواهدبود.مدیرعامل
هلدینگ شستان ،افزایش تولید محصوالت پتروشیمی در سال
جهش تولید ،جلوگیری از خامفروشــی و افزایش سهم صادرات
غیرنفتی،افزایشدرآمدارزیکشور،تکمیلزنجیرهارزشدرصنایع
پاییندست و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ،ایجاد اشتغال و حرکت به
سمت توسعه کشور و بهبود معیشت مردم منطقه را از آثار اجتماعی
و اقتصادی اجرای پتروشیمی بوشهر در منطقه دانست .بهرهبرداری
از  ۱۷طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی برای سال  ۹۹برنامهریزی
شده است که از این میان پتروشیمیهای میاندوآب ،کاوه و کیمیای
پارس خاورمیانه و واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان افتتاح شدند
و امروز نیز فاز نخست پتروشیمی بوشهر به بهرهبرداری رسید .با
بهرهبرداری از این ۱۷طرح ،ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۶۶میلیون
تن در ابتدای ســال  ۹۹با  ۳۵درصد رشد به  ۹۰میلیون تن در سال
میرسد .با تحقق کامل جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال
 ۱۴۰۰ظرفیت صنعت پتروشیمی به ساالنه ۱۰۰میلیون تن با درآمد۲۵
میلیارد دالر میرسد .
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فاز نخست پتروشیمی بوشهر به بهره برداری رسید

این
پروژه در زمان
بهرهبرداری برای ۱۵۰۰
نفر بهصورت مستقیم
اشتغال ایجاد کرده که
بیشتر افراد بومی
هستند

برنامههای توسعهای صنعت پتروشیمی در سال  ۱۳۹۹ادامه دارد
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معصومه اصغری

توتاز ویروس ناشــناختۀ
دنیا در این روزها عرصۀ تاخ 
کووید  19است و اقتصاد کشورهای توسعهیافته و بزرگ در
همین روزها کمر خم کرده و ارزیابیها حکایت از ریزشهای
بزرگ در صنایع مختلف دارد .همۀ این موارد ،جدای از اوضاع
کلی اقتصاد جهان است که برخی کشورها ،ازجمله ایران
را تحت فشار قرار داده است .کشــور ما ،در میان همۀ این
تحوالت جهانی ،از سالها قبل تحتتأثیر اعمال تحریمهای
یکجانبه و ظالمانۀ آمریکا بوده اســت و وجود فشار برای
کشور و اقتصاد ما اتفاق تازهای نیست؛ فشاری که تاکنون
توانستهایم زیر بار آن بهخوبی تاب بیاوریم .در این میان،
صنعت نفت و بهطور مشخص صنعت پتروشیمی توانسته
نقش خود را فارغ از تالش برای بقا و توســعۀ بیشتر برای
اقتصاد کشور بهخوبی بازی کند .این صنعت در سالهای
گذشته که زمینههای فعالیت اقتصادی در عرصههای مختلف
محدود شده بود توانست واحدهای جدید را به تولید برساند
و برنامههای توسعهای خود را در جهش دوم و سوم تا امروز
به سرانجام برســاند .امروز صنعت پتروشیمی چشم امید
دولت و اقتصاد کشور است و بخش زیادی از ارز مورد نیاز
دولت ،به اذعان رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی ،توسط
بخش صنعت و بهخصوص پتروشــیمیها تأمین میشود.
صنعت پتروشیمی درعینحال توانسته شیوههای تأمین
مالی جدیدی را برای پروژهها به دســت بیاورد و همزمان
شرکتهای پتروشیمی فعال و پرسود ،بهعنوان حامی مالی
پروژههای جدید معرفی شوند تا به این ترتیب برنامههای
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توسعهای صنعت پتروشیمی در شرایط تحریمی روی زمین
نماند .از ابتداي دولت يازدهــم تاکنون ،کار کمنظيري در
توسعۀ پتروشيمي و جلوگيري از خامفروشي انجام گرفته که
اين عملکرد در جهش دوم پتروشيمي منعکس شده است؛
ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي تا سال  1400به 100ميليون
تن ميرسد که نشاندهندۀ رشــد تقريب ًا دوبرابري آن در
هشت سال (دولتهاي يازدهم و دوازدهم) خواهد بود .در
همین مدت ،همچنین درآمد صنعت نيز به حدود 25ميليارد
دالر ميرسد و به اين ترتيب در بخش ارزشي نيز رشد بيش
از دوبرابري را شاهد خواهيم بود .بهزاد محمدی ،معاون وزیر
نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،چندی
قبل در نشستی خبری از برنامهریزی برای بهرهبرداری از
هفده طرح پتروشیمی در سال  ۱۳۹۹خبر داد .با افتتاح این
طرحها تولید محصول نهایی سال  ۱۳۹۹صنعت پتروشیمی
از  ۳۱به ۳۷میلیون تن میرسد .او گفته است که ممکن است
از بین این طرحها ،چند طرح تحتالشعاع شیوع ویروس
کرونا قرار گیرد ،اما بهطور قطع امسال دوازده طرح ،یعنی
حداقل هر ماه یک طرح به بهرهبرداری خواهد رســید .بر
این اساس ،طرحهای متانول کاوه ،کیمیا پارس خاورمیانه،
میاندوآب  ،لرستان و بوشــهر چندی قبل به بهرهبرداری
رســیدند و طرحهای الفین ایالم ،پاالیــش گاز بیدبلند،
خلیج فارس ،اوره و آمونیاک مسجدســلیمان ،هگمتانه،
پتروکیمیای ابنسینا ،اکسیر حالل عسلویه ،دیآریا پلیمر،
پاالیش پارسیان سپهر ،آرتا انرژی ،لردگان  ،پتروپاالیش
کنگان و سبالن طرحهایی هستند که بدونشک در برنامۀ
بهرهبرداری سال  ۱۳۹۹هستند و ممکن است قبل از افتتاح

رسمی ،برنامۀ بهرهبرداری و رسیدن به تولید را داشته باشند
تا از برنامۀ خود عقب نمانند .اما در ســال جاری و با وجود
دلنگرانیهای کرونایی تعدادی از پروژهها به بهرهبرداری
رسیدند؛ پروژههایی همچون پتروشیمی میاندوآب و کیمیا
پارس خاورمیانه که بدون افتتاح رسمی و به شکلی آنالین
به بهرهبرداری رسیدند تا شاید در فرصتی دیگر با حضور
مسئوالن شروع به کار رسمی کنند .باوجوداین ،بیژن زنگنه،
وزیر نفت ،بهطور رسمی چهار پروژۀ پتروشیمی شامل بوشهر
 ،کیمیا پارس خاورمیانه ،متانول کاوه و کاتالیست لرستان
را افتتاح کرد .بههرحال ،این پروژهها در این روزها با وجود
اوضاع سخت اقتصادی و کرونا و گرمای تابستان به کار خود
ادامه میدهند .خوب است در اینجا برخی از آنها را مرور
کنیم.
فاز یک پتروشیمی بوشهر

فاز اول پتروشيمي بوشهر با ظرفيت توليد ساالنه4ميليون
و 111هزار تن محصول پايه در منطقۀ عسلويه به بهرهبرداري
رسید .فاز يک مجتمع پتروشيمي بوشهر داراي بخشهاي
شيرينسازي گاز ،استحصال اتان و توليد متانول ،آب و واحد
توليد اکسيژن است.
متانول کاوه

کیمیا پارس خاورمیانه

کیمیا پارس خاورمیانه با ظرفیت یکمیلیون و 650هزار
تن متانول آمادۀ بهرهبرداری رسمی است .این شرکت که
یکی از پروژههای هلدینگ پتروفرهنگ بوده و در عسلویه
است ،با سرمایهگذاری 2.8میلیارد یوآن و ۱۰هزار میلیارد
ریال اجرا شده است.
کاتالیست لرستان

کاتالیست لرستان وظیفه تولید کاتالیستهای راهبردی
صنعت پتروشیمی کشور را برعهده دارد.
فاز دوم الفین ایالم

فاز دوم توسعۀ پتروشيمي ايالم با ظرفيت توليد ساالنه
800هزار تن اتيلن ،بنزين پيروليز ،پروپيلن در گريدهاي
شيميايي و پليمري و سوخت مايع به بهرهبرداري خواهد
رسيد .پتروشــيمي ايالم از لحاظ وسعت ،ظرفيت توليد و
تعداد واحدهاي فرايندي ،بزرگترين پتروشــيمي غرب
كشور است و ميتواند ســاالنه 150هزار تن اتيلن مازاد بر
مصرف واحد پلياتيلن خود را به خط لولۀ اتيلن غرب تزريق
كند و اين روزها عموم ًا حدود 90درصد پيشرفت دارند.

متانول سبالن

طرح سبالن در زميني به مساحت هفت هکتار در فاز دوم
منطقۀ ويژۀ اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) براي توليد
يکميليون و 650هزار تن ظرفيت ،پيشبيني شــده و در
آستانۀ بهرهبرداري است .متانول سبالن ازجمله طرحهايي
بود که به دليل همکارينکردن اليسنســور براي تأمين
کاتاليست با کمي تأخير روبهرو شد ،اما درنهايت با کمک
شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي نياز اين مجموعه تأمين
شده و در آستانۀ بهرهبرداري است.

متانول کاوه بهعنوان بزرگترين طرح توليد متانول جهان
با ظرفيت توليد ســاالنه 2ميليون و 310هزار تن محصول،
سهمي قابل توجه در افزايش توليدات پتروشيمي خواهد
داشــت .اين پروژه به دليل نزديكي به دريا و
داشتن اسكلۀ اختصاصي ،امتياز خوبي
فاز
اول پتروشيمي
ت توليد ساالنه
رفي
بوشهر با ظ زار تن محصول
ميليون و 111ه
4
به بهرهبرداري
ويه
پايه در منطقۀ عسل روشيمي بوشهر
يک مجتمع پت
رسید .فاز
نسازي گاز،
شهاي شيري 

خ
ب
داراي
توليد متانول،
ستحصال اتان و
ا
توليد اکسيژن
آب و واحد
است

بید بلند 2

بيد بلند يکي از پروژههاي مهم صنعت نفت و گاز کشور
به شمار ميرود که با جمعآوري گازهاي همراه از محدودۀ
جنوب شرقي کشور ،از اتالف سرمايۀ ملي جلوگيري ميکند
و همزمان از مقدار آاليندگي بيشتر ميکاهد .فرآوردههاي
اين مجموعه شامل متان ،اتان ،پروپان ،بوتان ،گاز اسيدي
و ميعانات اســت .اين مجموعه که روزهاي پاياني عمليات
اجرايي را ميگذراند ،در نوبت برنامههاي افتتاح اســت و
بهزودي به بهرهبرداري ميرسد.
پتروشیمی مسجدسلیمان

طرح اوره و آمونياک مسجدســليمان بــا هدف توليد
ساالنه 660هزار تن آمونياک و 1073هزار تن اوره ،با مصرف
861ميليون مترمکعب گاز طبيعي در سال بهعنوان خوراک،
در زميني به مساحت پنجاه هکتار در منطقۀ هفت شهيدان
مسجدسليمان استان خوزســتان آغاز به کار کرده و جزو
پروژههاي تأخيري است که ديگر در روزهاي پاياني و منتهي
به افتتاح قرار گرفته است.
فاز اول کیمیا صنایع داالهو

فاز اول پتروشيمي کيميا صنايع داالهو که با تأخيري قابل
توجه سالها متوقف مانده بود ،در دورۀ جديد دوباره فعال
شد و در فهرست افتتاحها قرار گرفت .این فاز قرار است در
سال  ۱۳۹۹با ظرفيت توليد ساالنه 60هزار تن پلي استايرن
به توليد برسد.
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گــــــــــزارش

مــوج افتتــاحها در میــانه شیــوع کــرونا

براي صادرات دارد.

پتروشیمی لردگان

مجتمع پتروشــيمي لردگان ظرفيت توليد ســاليانه
يكميليون و 755هزار تن محصول در استان چهارمحال و
بختياري (منطقۀ فالرد) را دارد و محصوالت توليدي آن اوره
و آمونياك است .بخش عمدهاي از آمونياك براي توليد اوره
در داخل مجتمع مصرف ميشود و بقيه براي عرضۀ مستقيم
به بازار در نظر گرفته شده است.

بهرهبرداری از پتروشیمی میاندوآب
گــــــــــزارش

پنجم تیرماه ،پتروشیمی میاندوآب با ظرفیت
تولید ساالنه ۱۴۰هزار تن پلیاتیلن سنگین ،از
طریق ویدئوکنفرانس و با دستور حسن روحانی،
رئیسجمهور ایران ،به بهرهبرداری رســید .با
افتتاح این پتروشیمی ،ظرفیت تولید پلیاتیلن
ایران به ۵میلیون تن رسید .این مجتمع در مسیر
خط لولۀ اتیلن غرب و سرمایهگذاری ۴۰میلیون
یورو و ۸هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲۰میلیون
دالر) احداث شده است .رئیسجمهوری ایران
در هنگام افتتاح پتروشــیمی میاندآب با اشاره
به بهرهبــرداری از هفده طرح پتروشــیمی در
سال  ۱۳۹۹گفت« :پتروشیمی میاندآب امروز
افتتاح شد .چهار طرح کیمیا پارس خاورمیانه،
لرستان  ،متانول کاوه و بوشهر در چند روز آینده
به بهرهبرداری میرسد و امیدواریم دوازده طرح
باقیمانده نیز تا پایان ســال در مدار تولید قرار
گیرد ».روحانی با اشاره به قول بیژن زنگنه ،وزیر
نفت ،مبنی بر افتتاح هفده طرح پتروشیمی تا
پایان سال  ۱۳۹۹گفت که با افتتاح این طرحها
توان تولید پتروشیمی ایران از لحاظ ارزشی به دو
برابر افزایش یافته و در پایان این طرح ،صادرات
ایران به ۲۵میلیارد دالر میرســد .وی با بیان
اینکه در جهش سوم پتروشیمی هم ارزش تولید
محصوالت این صنعت به۳۷میلیارد دالر میرسد
بیان کرد« :در پتروشیمی به جهش دیگری نیاز
داریم که جهش پاییندستی است .همانطور که
پتروشیمی محصوالت متنوعی را تولید میکند،
بخشهای پاییندستی پتروشیمی هم میتوانند
اشــتغال زیادی ایجاد کننــد ».روحانی افزود:
«از بخش خصوصی

دعوت میکنم تا برای توسعۀ پاییندستی هفده طرحی
که امسال نهایی و افتتاح میشوند سرمایهگذاری کند؛
چراکه در این بخش اشتغال بیشــتر و درآمد هم باالتر
است ».روحانی گفت که میتوانیم شاهد تحول عظیم و
بزرگی در این جهت باشیم.
بیسابقهترین افزایش تولید در سال ۱۳۹۹

بیژن زنگنه ،وزیــر نفت ،با بیان اینکه پتروشــیمی
میاندوآب نخستین طرح از طرحهای جهش دوم صنعت
پتروشیمی است که افتتاح شده است گفت« :با افتتاح
هفده طرح پتروشیمی در سال  ،۱۳۹۹ظرفیت تولید این
صنعت ۲۵میلیون تن افزایش مییابد که بیسابقهترین
افزایش تولید در تاریخ صنعت پتروشــیمی ایران اتفاق
خواهد افتــاد .همچنین با تحقق جهــش دوم صنعت
پتروشــیمی تا پایان ســال  ،۱۴۰۰ظرفیت تولید این
صنعت بــه ۱۰۰میلیون تــن و ارزش محصوالت نیز به
۲۵میلیارد دالر خواهد رسید ».وزیر نفت با اشاره به اینکه
جهش سوم صنعت پتروشیمی نیز آغاز شده است ،ادامه
داد« :برخی از طرحهای جهش سوم در حال اجراست و
پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و برخی از این طرحها نیز
در حال تدارک هستند که با تحقق طرحهای جهش سوم
پتروشیمی ارزش تولیدات این صنعت به ۳۷میلیارد دالر
خواهد رســید ».بهرهبرداری از هفده طرح جهش دوم
صنعت پتروشیمی برای ســال  ۱۳۹۹برنامهریزی شده
است که پتروشیمی میاندوآب ،نخســتین طرح از این
شانزده طرح اســت که امروز بهطور رسمی افتتاح شد.
در صورت بهرهبرداری از این شانزده طرح ،ظرفیت این
صنعت از  ۶۶میلیون تن کنونی ،با  ۳۵درصد رشــد به
۹۰میلیون تن در سال میرسد .بهرهبرداری از  ۲۷طرح
پتروشیمی تا پایان سال  ۱۴۰۰و تحقق کامل جهش دوم
صنعت پتروشیمی برنامهریزی شده است ،بهطوریکه
ظرفیت صنعت پتروشیمی به ســاالنه ۱۰۰میلیون تن
با درآمد ۲۵میلیارد دالر خواهد رســید .در جهش سوم
پتروشــیمی که تا پایان ســال  ۱۴۰۴خواهد بود27 ،
طرح دیگر به بهرهبرداری رســیده و ظرفیــت تولید از
100میلیون تن به 130میلیون تن افزایش خواهد یافت.
تحویل خوراک به واحدهای پاییندســتی همزمان با
توسعۀ طرحهای پتروشیمی ،از دیگر موضوعهایی بود که
زنگنه به آن اشاره کرد و گفت« :با هدف افزایش ظرفیت
واحدهای پاییندستی ،طرحهای پیشران برای تسریع در
توسعه و تنوعبخشی صنایع پاییندستی در چهار زنجیرۀ
متانول ،پروپیلن ،اتیلن و بنزن طراحی شده است».
طرحهای پیشران کداماند؟

تمرکز این طرحها بیشتر روی افزایش ظرفیت در تولید
زنجیره ارزش و تنوع محصوالت در بخشهایی است که
ایران در سالهای آتی درخصوص آنها با مشکل مواجه
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کاویان ،بزرگترین واحد الفین ایران
خواهد شــد .در بخش تولید
هلدینگ
را در بر میگیرد .بیشتر واحدهای
پروپیلن ،ایران در حال حاضر
موجود در مسیر خط لولۀ اتیلن
با کمبــود ۲۰۰هزارتنی مواجه
باختر یکی از
غرب به این هلدینگ واگذار
است .هماکنون حدود ۹۸۰هزار
بزرگترین هلدینگهای
شده است .بیژن زنگنه ،وزیر
تن پروپیلن در ایــران تولید
ایران است که پنج شرکت بزرگ
نفت ایران ،این واگذاریها را
میشود .در ســالهای آینده
پتروشیمی
از
غیر
پتروشیمی،
ازجمله مواردی دانســته که
تقاضا برای ایــن محصول به
کاویان ،بزرگترین واحد
۱۰۰درصد به بخش خصوصی
۷۰۰هزار تن میرسد؛ ازاینرو
واگذار شده اســت .نگاهی به
برنامۀ افزایــش ظرفیت تولید
الفین ایران را در بر
وضع عرضه و تقاضــای جهانی
پروپیلن به ۳میلیــون تن ،با توجه
میگیرد
و منطقهای محصــوالت پلیاتیلنی
به همخوانی با اوضاع کنونی کشور ،به
نشان میدهد که پس از شــیوع کرونا در
روش تولید پروپیلن از متانول و گاز طبیعی
در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت .جهان ،بازار با افزایش تقاضا برای بستهبندی محصوالت
علت انتخاب این روش هم دستیابی ایران به دانش فنی و بهتبع آن رشد تقاضا برای محصوالت پلیاتیلن ،بهویژه
تولید پروپیلن از متانول است؛ البته مازاد تولید متانول در گریدهای فیلم ،روبهرو شده است .در این بین ،تحلیلگران
ایران در این تصمیمگیری بیتأثیر نبوده است .براساس بازار اعتقــاد دارند که حتی در صــورت فروکشکردن
گفتههای محمــدی ،مدیرعامل شــرکت ملی صنایع شیوع کرونا در جهان ،با تغییر الگوهای بهداشتی و نیاز به
پتروشیمی ،ظرفیت تولید متانول ایران در سال  1404بستهبندی بیشتر محصوالت ،تقاضا برای انواع پلیاتیلنها
به حدود 23میلیون تن خواهد رسید که این امر میتواند با افزایش تقاضا در میانمدت و بلندمدت روبهرو خواهد
فرصت خوبی برای تولید پروپیلن از متانول ایجاد کند .شد؛ بنابراین ســاخت و توســعۀ واحدهای پلیاتیلنی
اجرای طرحهــای  GTPPبهمنظــور تولید پروپیلن با رویکرد تأمیــن نیازهای داخلــی و رویکرد صادراتی
از گاز طبیعی در نوار شــمالی ایران و انتقال پروپیلن به کماکان از توجیه اقتصادی بسیاری برخوردار خواهد بود.
استانهای شمالی و شمال شرق ایران برای توسعۀ صنایع بهتازگی مجوزهایی بهمنظور ســاخت سه طرح جدید
پاییندست در این مناطق با دانش فنی ایرانی ،از دیگر تولید پلیاتیلن در صنعت پتروشیمی صادر شده است،
طرحهای پیشرانی است که اجرایی خواهد شد .نخستین بهطوریکه شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از
طرح  GTPPاز سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با احداث مجتمع ۳۰۰هزارتنی تولید پلیاتیلن در مجاورت
دانش فنی ایرانی در اسالمآباد غرب در حال انجام است پتروشیمی گچساران خبر داده اســت .با اجرای طرح
افزایش ۱۰درصدی ظرفیت تولید اتیلن در پتروشیمی
که حداکثر تا سال  ۱۴۰۳به بهرهبرداری خواهد رسید.
«پلیمر آریا ساســول» ،ســاخت واحد ۳۰۰هزارتنی
افتتاح میاندواب با کاتالیست ایرانی
افزایش تولید پلیاتیلن هم در این مجتمع پتروشیمی
پتروشیمی میاندواب پانزدهمین مجتمع تولیدکنندۀ کلید خورده اســت .این در حالی اســت کــه با اتصال
انواع محصوالت پلیاتیلن سبک ،سنگین و سبکخطی پتروشیمی تبریز به خط لولۀ اتیلن غرب نیز ساخت واحد
در مسیر خط اتیلن غرب اســت که با کاتالیست ایرانی ۳۱۰هزارتنی پلیاتیلن در این مجتمع پتروشــیمی در
به بهرهبرداری رسیده است .داودرضا ربانی ،مدیرعامل دستور کار قرار گرفت تا دستکم شاهد ساخت سه طرح
هلدینگ پتروشیمی باختر ،گفته است که تا پیش از این ،جدید پلیاتیلن در صنعت پتروشیمی باشیم .پتروشیمی
همۀ واحدهای مشابه از کاتالیستهای وارداتی استفاده میاندوآب برای تولید محصول به ســاالنه ۱۴۰هزار تن
میکردند .وی با اشــاره به اینکه ســاخت پتروشیمی اتیلن و ۲هزار تن بوتن  ۱نیاز دارد که اتیلن از خط لولۀ
میاندوآب با استفاده از منابع داخلی هلدینگ پتروشیمی اتیلن غرب و بوتن  ۱از مجتمعهای پتروشــیمی دیگر
باختر صورت گرفته اســت ،افــزود« :هماکنون ۸هزار تأمین خواهد شــد .محصوالت این مجتمــع بهعنوان
نفر در شــرکتهای زیرمجموعۀ باختر مشغول به کار خوراک واحدهای پاییندســتی تولیدکنندۀ انواع لوله،
هستند که با اجرای طرحهای جدید به ۱۶هزار و  ۵۰۰قطعات پالستیکی ،کابل و ...استفاده خواهد شد.
نفر خواهد رســید ».ربانی با اشــاره به اینکه ارزآوری
ســاخت مجتمع پتروشــیمی میاندوآب در سال
هلدینگ پتروشــیمی باختر ۱۰درصد از کل ارز حاصل  ۱۳۹۲در زمینی به مساحت  ۲۲هکتار در شهرستان
از صادرات صنعت پتروشیمی است ،تصریح کرد« :این میاندوآب آغاز شد .این مجتمع تحت لیسانس شرکت
میزان تا ســال آینده به ۱۵درصد افزایــش مییابد ».میتسویی ژاپن است که ۷۰درصد مالکیت آن به شرکت
هلدینگ باختر یکــی از بزرگترین هلدینگهای ایران پتروشــیمی باختر و ۳۰درصد آن به متانول پوشینه
است که پنج شرکت بزرگ پتروشیمی ،غیر از پتروشیمی تعلق دارد.
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ظرفیت تولید پلیاتیلن ایران به ۵میلیون تن رسید

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:
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سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه
برای پتروشیمیها باید تســهیالت ویژهای درنظر گرفته شود تا
روند صعودی تولید  ،ارزآوری و اشــتغال زایی آن ها ادامه داشته
باشد ،گفت :مجلس شورای اســامی پیگیر حل موانع قانونی در
این زمینه خواهد بود و از هیچ کمکــی دریغ نمی کند .حجتاهلل
فیروزی ضمن تشریح سفر اعضای کمیته نفت ،گاز و پتروشیمی
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اســامی به منطقه
ویژه اقتصادی پتروشــیمی ماهشــهر ،گفت :نمایندگان مجلس
در این سفر از پتروشــیمی های مارون ،اروند ،شهید تندگویان و
شرکت فجرانرژی بازدید کردند و نشستی هم با حضور مدیرعامل
و معاونان مجتمع های پتروشیمی یاد شده درباره آخرین وضعیت
این منطقه اقتصادی برگزار شــد .وی با تاکید بر اهمیت و نقش
صنعت پتروشــیمی در جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش
فزوده بیشتر افزود :اســتفاده از ظرفیت
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پتروشــیمی ها برای ارزآوری و افزایش صــادرت و نقش آنها در
صنایع تبدیلی و پایین دستی ،نمایندگان مجلس را برای این سفر
ترغیب کرد  .سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح
کرد :منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مجموعه بزرگی
است که با هدف تمرکز بر پتروشیمی ها ایجاد شده که به نظر می
رسد اکنون این منطقه باید از حیث وسعت گسترش پیدا کند تا
بر تعداد پتروشیمی نیز افزوده شود ،این موضوعی بود که از سوی
مســئوالن منطقه مطرح و به تایید نمایندگان مجلس نیز رسید .
فیروزی با اشاره به بررسی مشــکالت پتروشیمی های کشور در
این سفر ،اظهار داشت :پتروشیمی های این منطقه به دلیل نبود

برخی ساز و کارها با مشکالتی روبرو هستند ؛ به عنوان نمونه بانک
ها اختیارات الزم برای اعطای تسهیالت به پتروشیمی ها ندارند
 ،ضمن اینکه در صورت پرداخت تســهیالت نیز سقف محدودی
برای آن وجود دارد که جوابگوی مشکالت پتروشییمی ها نیست .
بنابراین باید راهکار قانونی برای حل آن پیدا کرد .وی ادامه داد :از
سویی برخی مباحث و مسائل مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی
نیز محدودیت هایی برای پتروشــیمی ها ایجاد کرده درحالی که
الزم اســت آن ها از اختیارات ویژه ای برخوردار شوند تا فعالیت
هایشان به نحو مطلوب ادامه پیدا کند  .این نماینده مجلس شورای
اسالمی با اشاره به دیگر مشکالت پتروشیمی های منطقه ماهشهر
گفت :عدم وجود رگوالتوری در صنعت پتروشیمی و صنایع پیشین
و پسین آن برای سیاستگذاری و تنظیم شرایط موجود و بررسی
کمبودها ،تامین خوراک پتروشــیمی ها در بلندمدت و ضرورت
انعقاد قراردادهــای بلندمدت برای رفع نگرانــی در این بخش و
ضرورت امکان ایجاد تهاتر مواردی بود که مدیران عامل مجتمع
های پتروشیمی ماهشهر نیز به آن ها اشاره کردند  .فیروزی یادآور
شد :مشکل دیگر سرایت و اجرای بسیاری از قوانین عادی کشور در
این منطقه اقتصادی است  ،در حالی که اجرای بسیاری از قوانین
همچون قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی
موضوعیت نداشــته و یا شــرایط ویژه ای دارد کــه این موضوع
نیز باید از مســیر قانونی اصالح شــود  .وی با بیان
اینکه مدیران منطقه ویژه اقتصادی
ماهشهر در بحث بازار بورس
نیز درخواســت هایی
بــرای ایجــاد یک
بــازار اختصاصــی
برای مناطــق ویژه
پتروشیمی داشتند
 ،افزود  :همچنین
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ضرورت اعطای تسهیالت ویژه به پتروشیمیها

اصالح قوانین برای دریافت تسهیالت کم بهره از بانک ها از دیگر
درخواست های آن ها بود .سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس با تاکید بر اینکه فعالیت در مجتمع های پتروشیمی این
منطقه با وجود گرمای شدید بسیار دشوار است ،ادامه داد  :برای
ادامه روند فعالیت پتروشــیمی ها و پابرجایی اشتغال ،ارزآوری و
گردش مالی آن ها ضرورت دارد عالوه بر اعطای تســهیالت ویژه
به آنها  ،مشوق هایی نیز برای سرمایه گذارانی که تمایل به احداث
مجتع های پتروشیمی در این منطقه را دارند  ،در نظرگرفته شود
 .فیروزی با بیان اینکه نمایندگان مجلس حاضر در این ســفر نیز
پیشنهادهایی همچون ارائه طرح های توسعه ای از سوی هلدینگ
ها ،فعال شدن طرح های نیمه فعال،
تدوین دســتورعمل
هــا و ارائه

تسهیالت ویژه برای پتروشــیمی ها و تکمیل زنجیره ارزش برای
جلوگیری از خام فروشی مطرح کردند  ،یادآور شد  :در کمیسیون
صنایع و معادن مجلس و به ویژه کمیته مذکور ،حتما پیگیر حل
موانع قانونی در این بخش ها خواهیم بود  .به گفته وی این نخستین
سفر و بررســی میدانی کمیته نفت ،گاز و پتروشیمی کمیسیون
صنایع و معــادن مجلس یازدهم از وضعیت صنعت نفت کشــور
بود که به طور حتم این ســفرها و بازدید ها ادامه خواهد داشت ،
پتروشیمی ها به عنوان یکی از صنایع پیشران کشور در حوزه ایجاد
اشتغال و تولید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار دارد  .فیروزی
با تاکید بر اینکه بازدید از سایر بخش های نفت ،گاز و پتروشیمی
نیز در دستور کار این کمیته قرار دارد  ،خاطرنشان کرد  :تا زمانی
که از این صنایع بازدید میدانی نشود  ،نمی توان راهکارهای قانونی
مناسب برای حل مشکالت آن ها پیدا کرد  .نمایندگان مجلس و
به ویژه کمیته نفت ،گاز و پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن
برای حل مشکالت سایر بخش های صنعت نفت کوتاهی
نخواهند کرد .
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رویـــــــــــداد

پتروشیمیها به
وظیفه خود
در بازار محصوالت
عمل کردهاند
آدرس غلط ندهیم

حمایت مجلس از توسعه صنایع پتروشیمی

در منطقه ماهشهر

اعضای کمیتۀ پتروشیمی کمیســیون صنایع مجلس
شــورای اســامی ،در بازدید از منطقۀ ویــژۀ اقتصادی
پتروشیمی كه به همت انجمن صنفي كارفرمايي صنعت
پتروشيمي صورت گرفت ،بر حمایت از توسعۀ این صنعت
تأکید کردند.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی انجمــن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشــیمي ،اعضای این کمیته صبح
روز دوشــنبه ۲۷ ،مــرداد ،ضمن حضــور در منطقۀ ویژۀ
اقتصادی پتروشــیمی ،با مدیران ســازمان منطقۀ ویژۀ
اقتصادی پتروشیمی تشکیل جلسه دادند.
این بازدید كه بــه همت و هماهنگــي انجمن صنفي
كارفرمايي صنعت پتروشــيمي صــورت گرفت ،با هدف
رفع موانع و مشــکالت و کمک به ارتقای توسعۀ صنایع
پتروشیمی ،بررسی چالشهای این صنعت دربارۀ مسائل
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ارزی و گمرکی و پیگیری بحثهای توســعهای صنعت
پیشران پتروشیمی انجام شد.
احمد مهدوي ،دبيــركل انجمن صنفــي كارفرمايي
صنعت پتروشــيمي ،هدف از ايــن بازديد را آشــنايي
نمايندگان عضو كميتۀ پتروشــيمي مجلــس با منطقۀ
ويژۀ اقتصادي و لمس مشــكالت و موانع پتروشيميها
خواند و گفت« :قصد داريم در مجلس جديد ارتباط ميان
صنعت پتروشيمي با مجلس را بيشتر از گذشته كنيم تا با
كمك نمايندگان ،مشــكالت خودتحريمي كمرنگتر از
گذشته شود».
ســیدجواد حســینیکیا ،رئیس این کمیتــه و عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی ،در
این بازدید گفت« :تالش میکنیم از نزدیک مشکالت این
صنایع را مشاهده و در توسعه و تسریع حرکت این صنعت

کمک کنیم».
سیدامید شهیدینیا ،مدیرعامل ســازمان منطقۀ ویژۀ
اقتصادی پتروشیمی ،ضمن ارائۀ گزارش کاملی در معرفی
منطقه ،ظرفیتها و چالشهای موجود ،افزود« :امیدوارم
بتوانیم با همکاری مجلس شورای اسالمی ،توسعۀ هرچه
بیشتر صنایع منطقه ،بهویژه صنایع تکمیلی پتروشیمی را
شاهد باشیم».
وی ادامه داد« :یکی از اهداف اصلی ما تکمیل زنجیره
ارزش است و امیدواریم بتوانیم با کمک نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی در رفع موانع موجود گام برداریم».
نماينــدگان از شــرکتهای پتروشــیمی فجــر،
شــهیدتندگویان ،بندرامام ،اروند ،مارون و اســکلههای
صادراتی محصوالت پتروشیمی ،بازدید میدانی به عمل
آوردند.

معصومه اصغری

صنعت پتروشیمی در سالهای سخت تحریم تا جایی که مواد اولیه و ماهیت تولیداتش اجازه داده ،نیاز صنایع تکمیلی
در زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی را با اولویت و در بورس کاال تأمین کرده است و کارنامۀ قابل قبولی را از عملکرد
خود بهجا گذاشته است .معتقدیم بورس کاال بهعنوان یک بازار  ،باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهادهای عرضه و تقاضای
واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیرواقعی میگردد ،پرهیز شود.
استفاده از نرخ تسعیر ارز غیرواقعی ،اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و پذیرش برخی نوسانات فصلی و ...مواردی
هستند که میتوانند نظام عرضه و تقاضا را در بورس متأثر کنند .البته تشخیص و رصد یازواقعی بازار و الزام تولیدکنندهها به تأمین بازار
شرط ضروری این تعادل است .همۀ دستگاههای صاحبنظر در این زمینه ،ازجمله بورس کاال ،اذعان داشتند که پتروشیمیها در سالهای
اخیر عملکرد مناسبی داشتهاند و با وجود رکود نسبی اقتصادی در کشــور ،هر سال بیشتر از سال گذشته بازار صنایع تکمیلی را تغذیه
کردهاند .چرا تاکنون بستری را فراهم نکردهایم تا حداقل 50درصد از تولیدکنندهها و مصرفکنندههای بزرگ با هم ارتباط مستقیم داشته
باشند و تأمین نیاز صنایع تکمیلی از طریق قراردادهای مســتقیم صورت بپذیرد؟ در گذشته که بورس کاال نبود ،مگر همین روند نبود؟
همه هم راضی بودند .چرا باید نظام درست را بر هم بزنیم تا حتم ًا همۀ محصوالت در یک بازار خاص و انحصاری مبادله شوند؟ ما هم بورس
کاال و شفافیت در آن را قبول داریم ،ولی این شفافیت منافاتی با کمکردن فاصلۀ تولیدکننده و مصرفکننده برای حذف سوداگری در این
بازار ندارد .این موارد ،بخشهایی از گفتوگوی نشریۀ توسعۀ پتروشیمی با فریبرز کریمایی ،قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی است که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
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قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی:
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شــاید عبارت نارضایتی پتروشــیمیها
صحیح نباشد .شــرکتهای پتروشیمی در
این بازار وجوه ناشی از فروش خود را بهراحتی
و بدون دردسر دریافت میکنند ،درحالیکه
پروســۀ صادرات و نقل و انتقال وجوه و رفع
تعهدات ناشی از آن ،مشکالت و گرفتاریهای
خودش را دارد .درواقــع ،این ناکارآمدی این
بازار در بعضی مقاطع زمانی اســت که باعث
نگرانی شرکتهای پتروشیمی است و علیرغم
عرضههای بیشتر در دورههای رکود اقتصادی،
باز هم صدای مصرفکنندگان واقعی صنایع
تکمیلی بلند اســت؛ چراکه با شــکلگیری
فضای سوداگری ،مواد اولیۀ کمتری دریافت
میکنند .البته شــرکتهای پتروشیمی در
توزیع محصوالت تولیدی خود هیچ نقشــی
ندارند و در سالهاست که ارتباط شرکتهای
پتروشیمی با خریداران خود تقریباً قطع شده
است .بیش از هشت سال است که شرکتهای
پتروشیمی موظف هستند همۀ محصوالتشان
را در بــازار داخلی در بــورس کاال به فروش

تأمین 29میلیارد
دالر مواد اولیه ظرف
هفت سال ،بهمعنای
جلوگیری از همین
مقدار واردات در
شرایط سخت
اقتصادی است و
این افتخار بزرگ و
برگ زرینی است در
تاریخ صنعت
پتروشیمی کشور

اشارۀ شما به زمینههای شروع احتکار
و داللی است که سال گذشته هم اخبار و
صحبتهای زیادی دربارۀ آن مطرح شد؟

حجم محصوالت
پتروشیمی و
شیمیایی
فروختهشده در بازار
بورس کاال در
ششماهۀ اول سال
 1397معادل
2370هزار تن بوده
که نسبت به مدت
مشابه سال قبل
خود28 ،درصد رشد
داشته است

بله ،شرایط برای داللی و واسطهگری
فراهم شد و طرف تقاضا هم کنترل نشده
بود .هرچند که وزارت صمت و ســامانۀ
بهینهیاب اقداماتــی را انجام داد ،اما مؤثر
نبود .در شرایطی که قیمت ارز بهعنوان یک
عامل تأثیرگذار واقعی نباشد ،همان دالیلی
که ذکر شــد میتواند تأثیری مستقیم بر
قیمت محصــوالت و در ادامه بیتعادلی
بازار بگذارد .در چنین شرایطی که قیمت
ار ِز مبنــای قیمتگــذاری محصوالت
پتروشــیمی ،از قیمت ارز واقعی کمتر اســت ،اوالً طیف تولیدکنندگان صنایع پاییندستی
تالش خواهند کرد که ســفارشهای آتی خود را به حال تبدیل کنند تا از این شرایط کاهش
ال منطقی و طبیعی است و
قیمت استفاده کنند و این رفتار از سوی این فعاالن اقتصادی کام ً
هر عقل سلیمی آن را میپذیرد .از طرف دیگر ،وقتی کاالیی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن
قیمتگذاری میشود و امکان کنترل کامل تقاضا نیز وجود ندارد ،طبیعی است که پای واسطهها
و سوداگران نیز به این بازار باز میشود و همۀ اینها فشار تقاضا را افزایش میدهد .اعمال ارز
4200تومانی در سال  ۱۳۹۷در بورس کاال باعث شــد که فقط در ششماهۀ اول همان سال
شاهد شکلگیری قریب 10میلیونتنی محصوالت پتروشیمی در بازارهای بورس کاال و انرژی
باشیم که این رقم حداقل چهار برابر تقاضای واقعی بازار در شرایط عادی بود.
همان زمــان یکــی از حواشــی علیه
پتروشــیمیها همیــن مســئله بــود که
پتروشــیمیها در این شــرایط بازار و نبود
عرضۀ محصول نقش دارند؟

بله ،این اتهام وجود داشــت ،اما از همان
زمان ما بارها اعالم کردیم که این شرایط هیچ
ارتباطی به پتروشیمیها ندارد .شرکتهای
پتروشــیمی فقط مکلف بــه عرضه و فروش
محصوالت خــود در این بــازار بودند و هیچ
نقشی در توزیع و انتخاب خریداران نداشتند؛
اتفاقــاً در حجم فــروش محصــوالت خود
عملکرد بســیار خوبی داشتند .بهگونهای که
حجم محصوالت پتروشــیمی و شــیمیایی
فروختهشده در بازار بورس کاال در ششماهۀ
اول ســال  1397معادل 2370هزار تن بوده
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل خود،
28درصد رشد داشته است.
همۀ دســتگاههای صاحبنظــر در این
زمینه ،ازجمله بــورس کاال و وزارت صمت،
اذعان داشتند که پتروشیمیها در این مدت
نهتنها کف عرضۀ مورد نیاز را تأمین کردهاند،
بلکه بیشتر هم به بازار تزریق نمودهاند .البته
آمار بــورس کاال گواهی بر این مدعاســت.
در ســال  ۱۳۹۷که رشــد اقتصادی کشور
منفی بوده اســت چه اتفاقی افتاده که فقط
در ششماهۀ اول ســال ،نیاز صنایع تکمیلی
28درصد افزایش یافته اســت؟ شرکتهای
 16توسعه پرتوشیمی

پتروشــیمی ،هما نطور که گفته شد ،هیچ
نقشی در توزیع محصوالت فروختهشده ندارند
و اینکه چطور این محصــوالت توزیع و رصد
شــده و چگونه خریداران انتخاب میشوند،
در جایی غیر از شرکتهای پتروشیمی اتفاق
میافتد .ولی حرف این است که وقتی رانتی
وجود داشته باشد ،تقاضا برای استفاده از آن
باال میرود و همین تقاضــا باعث التهاب در
بازار و قیمتها میشود .اسناد و مدارک همان
شش ماه اول ســال  ۱۳۹۷نشان میدهد که
مواد اولیه به دلیل وجود همین فضای ملتهب،
به میزان کافی به صنایع تکمیلی پتروشیمی
نمیرسد ،چراکه داللها و واسطهها در بازار
حضور داشتند.
البته این شرایط با پیگیری ما ،شرکت ملی
صنایع پتروشیمی و صنایع پاییندستی که
معتقد بودند بازار ملتهب است ،تغییر کرد و
وزارت صمت قانع شد که نرخ ارز نیما و بازار
ثانویه را مالک قیمت محصوالت پتروشیمی
قرار دهد تا رانت از بیــن برود و تقاضا کنترل
شود .درنتیجه ،در نیمۀ دوم سال  ۱۳۹۷شاهد
بودیم که تقاضا بهشدت کنترل شد و بازار به
تعادل نزدیک شد.
صدالبته که در هر زمانی فاصلۀ قیمت ارز،
مبنای قیمتگذاری کاالی پتروشیمی (نیما
در شرایط فعلی) و قیمت ارز بازار زیاد شود ،با
التهاب در بازار بورس کاال نیز مواجه میشویم
توسعه پرتوشیمی 17
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چند سالی اســت که عرضۀ محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال صورت میگیرد؛
اما این شرایط ،در عین مقبولیت و شفافیتی
که وجود دارد ،اشکاالتی هم دارد .علت این
نارضایتی پتروشیمیها را چه میدانید؟

برسانند .درســت یا غلط ،این تصمیم دولت
است و ما هم تابع سیاستهای دولت هستیم
و در طی این ســالها با تمام توان و بیش از
گذشته ،مواد اولیه به این بازار تزریق کردهایم.
باید بگویم که فقط بین سالهای  92تا  98که
سختترین سالهای تحریم بودهاند ،بالغ بر
28میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش
29میلیارد دالر با هدف تأمین مواد اولیه در
بازارهای بورس کاال و انرژی فروختهایم؛ ولی
آیا همۀ این محصــوالت به مصرفکنندگان
واقعی آن رســیده است؟ پاســخ این سؤال
را بر عهــدۀ خوانندگان محترم این نشــریه
میگذاریم؛ ولی ذکر مجدد این نکته ضروری
است که شرکتهای پتروشیمی هیچ نقشی
در توزیع محصوالت فروختهشــده و انتخاب
خریداران نداشته و ندارند.
تأمین 29میلیارد دالر مــواد اولیه ظرف
هفت سال ،بهمعنای جلوگیری از همین مقدار
واردات در شرایط سخت اقتصادی است و این
افتخار بزرگ و برگ زرینی اســت در تاریخ
صنعت پتروشــیمی کشــور .البته این ارقام
بهجز 3میلیارد دالر اورهای اســت که توسط
این صنعت و با قیمتهای تکلیفی برای بخش
کشاورزی تأمین گردیده است.
باوجودایــن ،باید درمورد بــازار و بورس

کاال ،ســازوکارهای مربوط به ایــن بازار هم
مورد ارزیابی قرار گیــرد .ما معتقدیم بورس
کاال بهعنوان یک بازار ،بایــد محل برخورد
آزادانۀ پیشنهادهای عرضه و تقاضای واقعی
باشــد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که
به نوعی باعث ایجاد عرضــه و تقاضای غیر
واقعی میگردد ،پرهیز شود .عواملی همچون
نرخ تسعیر ارز غیرواقعی ،اعمال محدودیت
در کف و ســقف بورس و هــر عاملی بهجز
تولید صنایع مصرفکننده که مســتقیم یا
غیرمستقیم بر عرضه و تقاضا مؤثر است باید از
این بازار حذف گردد تا بازار را از تعادل پایدار
خارج نکنــد .البته طبیعت بــازار و پذیرش
برخی نوســانات فصلی در این بازار نیز باید
مورد توجه قرار گیرد و نباید حساسیتهای
غیرمنطقــی ،غیرحرفهای و عوامپســندانه
ایجاد کند.
اگر به سیاســتهای ارزی کــه از ابتدای
سال  ۱۳۹۷شروع شــد دقت کنید ،متوجه
می شــوید که موضــوع بورس کاال بســیار
متأثر از شــرایط ارزی بوده است .ازآنجاکه
قیمت محصول بهصورت ریالــی در بورس
کاال اعالم میشود و مبنای تعیین قیمتها
نیز بینالمللی (فوب خیج فارس) است ،نرخ
تســعیر اهمیت ویژهای در این بازار دارد .از

22فروردیــن ،۱۳۹۷ارز 4200تومانــی در
سیاستهای ارزی کشور ابالغ شد و در ادامه،
ال کاالی
مبنای بورس کاال هم قرار گرفت؛ مث ً
پلیمری 1000دالری وقتــی در این بازار با
ارز 4200تومانی و نصف قیمــت واقعی ارز
در بازار قیمتگذاری میشــد ،مثل این بود
که کاالی پلیمری 1000دالری معادل 500
دالر قیمتگذاریشــود و این باعث میشد
رانت آشــکاری در این بازار شــکل بگیرد و
تقاضای مــازاد و کاذبی را بــرای محصوالت
پتروشــیمی ایجاد کند .درواقع ،در نیمۀ اول
سال  1397و با اعمال نرخ ارز 4200تومانی
در بازار محصوالت پتروشیمی در بورس کاال،
فضای ســوداگرانۀ خطرناکــی در این بازار
شکل گرفت و باعث شد که مصرفکنندگان
واقعی نتواننــد نیاز خــود را مرتفع کنند؛
طبیعتاً تولید در این صنایع دچار آســیب
شد و قیمت محصوالت نهایی قابل مصرف
مردم نیز بهشدت افزایش یافت .پس اعمال
یک سیاست اشــتباه باعث ناکارآمدی بازار
بورس ،نارضایتی صنایع تکمیلی و باالدستی
 ،تزریق رانت به بازار برای سوداگران ،آسیب
به تولید صنایع پاییندستی و نهایتاً افزایش
قیمت کاالهــای مصرفی در ســبد خانوار
ایرانی گردید.

گفـــــــت و گــو

اگر سیاستهای
اقتصادی را از ده
سال قبل مورد
ارزیابی قرار دهیم،
هر زمان بین نرخ
ارز در بورس کاال و
بازار تفاوت زیاد
شد ،شاهد رانت و
تقاضای کاذب و
درنتیجه التهاب در
بازار هستیم
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به این ترتیب معتقدید که پتروشیمیها
هم خودشان در شــرایطی قرار گرفتهاند
که متأثر از شرایط هستند و حتی متهم هم
میشوند؟

وزارت صمت سیاستهای مشخصی دارد
و شــرکتهای پتروشــیمی ،مجموعههای
تولیدکننده و فروشــندۀ محصول در بورس
کاال هســتند و طبق مقررات شناســایی و
کنترل بخــش تقاضا ،نحوۀ فــروش ،رصد و
عرضه با سیاستهای وزارت صمت و سامانۀ
بهینهیاب و بخشهای دیگر تعیین میشود.
پس تنها بخش مربوط به پتروشیمیها این
اســت که محصول مورد نیاز بــازار را تأمین
ال روشــن
کنند و همۀ این عملکرد هم کام ً
هستند .جالب است بدانید که آمار تقاضای
محصوالت پلیمری در سالهای اخیر نشان
میدهد که نــرخ ارز و التهابات آن مهمترین
نقش را در تنشهای بازار در مقاطع مختلف
داشته است .در حد فاصل تیر تا مهر  ،۱۳۹۸با
توجه به اقدامات بانک مرکزی،
نرخهای نیمایی و بازار به
هم نزدیک شد و تفاوتی
بیــن دو نــرخ وجــود
نداشــت و این مسئله
خــود باعــث آرامــش
بازار بــورس محصوالت
پتروشیمی نیز گردید .در
این مدت اتفاقاً شاهد بودیم
که در بــورس کاال
تقاضــا برای
محصو ال ت

این رفتار در بازار و بیشــتر از ســوی
ال تکرار
خریداران پیشبینینشده است؟ قب ً
نشده؟ نمیتوان آن را کنترل کرد؟

اگر سیاســتهای اقتصادی را از ده سال
قبل مورد ارزیابی قــرار دهیم ،هر زمان بین
نرخ ارز در بورس کاال و بازار تفاوت زیاد شد،
شــاهد رانت و تقاضــای کاذب و درنتیجه
التهــاب در بازار هســتیم .در ســال ۱۳۹۹
هم دوباره در نتیجۀ بحران کرونا و مســائل
تحریمها و افزایش نرخ ارز ،شاهد التهاب در
بخشهایی از بازار محصوالت پتروشــیمی
در بــورس کاال بودهایــم .مهمترین محرک
برای ایجاد تقاضاهــای کاذب و التهاب بازار،
انتظارات تورمی اســت کــه تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان را وادار بــه عکسالعمل
در مقابــل افزایش قیمتهــا در آینده کرده
و برای مدیریت ریســک ناشــی از انتظارات
تورمی ،تقاضای آتی خــود را به حال تبدیل
میکنند .از طرف دیگر ،طــرف تقاضا هنوز
بهطور کامل پاالیش نشــده و تقاضای کاذب
همچنان وجود دارد که با افزایش تفاوت نرخ
نرخ ارز بازار و نیما خودنمایی میکند .نگرانی
تولیدکنندگان واقعــی صنایع تکمیلی قابل
درک است؛ زیرا تولیدکنندگان و متقاضیان
مواد اولیه در تقالی حیــات اقتصادی خود
هســتند .اما افراد دیگری که برای بهرهبردن
از فضاهای ایجادشده با انگیزههای سفتهبازی
وارد بازار شده و درخواست خرید میدهند و
جو عمومی بازار را آشفته میکنند ،باید مورد
پاالیش قرار گیرند؛ هرچند که وزارت صمت
تاکنون اقدامات مؤثــری را در این خصوص
انجام داده است.
وزارت صمــت و ســامانۀ بهینهیاب باید
بهشــدت این روند و رفتارها را کنترل کنند
که البته تا حــدی انجام میشــود .درمورد
توگویی
التهاب بازار  pvcچندی قبل در گف 
صراحتاً آمارها و توضیحاتــی ارائه کردم که
میتواند این موضوع را شفاف کند .تقاضای
 PVCدر سهماهۀ اول سال جاری 201هزار
تن بوده که 34درصد بیشــتر از مدت مشابه

در همین مدت صحبتهای زیادی مطرح
میشــد مبنی بر اینکه خود پتروشــیمیها
در این روند تأثیر داشــتهاند و این ابهامات
ال هم این موضوع
همچنان ادامه دارد! شما قب ً
را تکذیب کردهاید ،اما چرا همچنان مطرح
میشود؟

تأکید ما این است که پتروشیمیها از زمان
فروش محصوالت به بورس کاال به بعد ،دیگر
دخالتی در این روند ندارنــد و پس از آن به
آنها مربوط نمیشود .اینکه یک محصول به
مشتری  Aمیرسد یا مشتری  Bتحت اختیار
و نظر ما نیست.

اما گفته میشــود که رانت اطالعاتی یا
دسترسی مشخص یا ارتباطاتی وجود دارد؟

این استدالل از اســاس اشتباه است .کف
عرضههای پتروشیمی از سه ماه قبل تعیین
میشــود و آمارها حکایت از رعایت این کف
عرضههــا دارد و این اطالعــات و عملکردها
توسط مجموعه وزارت صمت مورد پایش قرار
میگیرد .شرکتهای پتروشیمی عرضه را با
قیمت اعالم کرده و ممکن است هر شرکتی
از طریق کارگزار خود مراجعه کند .در بورس
کاال هم کارگزاران مختلفی حضور دارند؛ این
چه رانتی دارد؟ اگر فروشــنده و خریدار در
بورس ارتباط داشته باشند ممکن است این

پیشنهاد شــما برای اصالح این شرایط
تغییر روند عرضه است یا بازار بورس کاال را
باید اصالح کنیم؟

ماجــرای همیشــگی رســیدن محصول
باغداران به بازار اصلــی را همه میدانند؛ یک
مسئله همیشگی و حلنشده در این میان به نام
دالالن و واســطهها وجود دارد که نمیگذارد
این فاصله کوتاه و ســود اصلی به جیب باغدار
برسد و مصرفکننده هم محصول را به قیمت
واقعی خریداری کند .مهمترین کار این است
که در هر عرضه و تقاضایی این فاصله را حذف
یا کم کنیم .بیش از 70درصد مصرفکنندگان
محصوالت پلیمری در صنعت مشخص و جزو
مصرفکنندگان بزرگ هستند و شرکتهای
معتبر زیادی هســتند که همــۀ آنها را می
شناســند .از این طرف هم فروشندگان اصلی
مشخص هستند؛ چرا نباید این دو گروه به هم
مرتبط باشند؟ در ارتباط مستقیم خریداران
و فروشــندگان ،مزایای دیگری نیــز نهفته
است؛ اینکه خریداران بســته به اعتباری که
نزد فروشــندگان دارنــد ،میتوانند مدیریت
نقدینگی بهتری نیز داشــته باشــند .به این
ترتیب ،شناسایی تقاضاهای کاذب نیز راحتتر
خواهد بــود .البته ایــن بههیچوجه بهمعنای
خروج از بورس نیست و بستر بورس میتواند در
این خصوص خیلی راهگشا باشد .مقررات هم
اجازۀ این کار را دادهاند ،ولی متأسفانه تاکنون
بهدرستی از این ظرفیتها استفاده نشده است.
وقتی میتوان تولیدکننده و مصرفکنندۀ
بزرگ را شناسایی کرد و اصل و بنا بر این است
که این فاصلــه را کم و تولید را بیشــتر کنید،
چرا اجازه نمیدهیم کــه حداقل 50درصد از
تولیدکنندههــا و مصرفکنندههای بزرگ با
هم ارتباط مستقیم داشــته باشند؟ اگر نگران
شفافیت آن هســتیم ،بگوییم که این تبادل با
قیمت بورس کاال و روی تابلو باشد ،ولی اجازه
دهیم باهم قراردادهای بلندمدت منعقد کنند تا
التهاب کمتری را تجربه کنند .در گذشته و قبل
از بورس کاال هم همین روند بود ،التهابات هم
مدیریت میشد .در کجای دنیا اصرار دارند که
همۀ محصوالت در بورس عرضه شــود؟ ما هم
بورس کاال و شفافیت در آن را قبول داریم ،اما
اجازه دهیم که این فاصله کم شود .این شرایط
امتیازات خوبی هم دارد؛ برای نمونه ،در چنین
اوضاع اقتصادی و التهاباتی که در بازار به وجود
می آید ،این مجموعهها خیالشان راحت است؛
چراکه واسطهای نیست و هر دو طرف یکدیگر و
اعتبارشان را میشناسند و درعینحال بسیاری

در شرایطی که
نمیتوانیم برای حل
ارز کشور کاری
انجام دهیم ،حداقل
برای اقتصاد
صنعت پتروشیمی
این شرایط اصالحی
را انجام دهیم و یکی
از مهمترین کارها
حذف واسطهها و
داللهاست که با
این ارتباط مستقیم
و شفاف بین
فروشنده و خریدار
محقق میشود

موضوعاتــی وجود دارد که از دســت ما
و مدیــران پتروشــیمی و حتــی برخی از
مسئوالن خارج است و نمیتوان برای آنها
کاری کرد .فقط میتوان برای این بیماری
درمان کوتاهمدت یا مسکنی را پیدا کرد؛ اما
راهحل صددرصدی نداریم .شــرایط ارزی
کشــور تحتتأثیر عوامل مختلف داخلی و
خارجی و حتی برخــی توطئههای خارجی
است.
در شــرایطی که نمیتوانیم برای حل ارز
کشور کاری انجام دهیم ،حداقل برای اقتصاد
صنعت پتروشیمی این شــرایط اصالحی را
انجام دهیم و یکــی از مهمترین کارها حذف
واســطهها و داللهاســت که با این ارتباط
مســتقیم و شفاف بین فروشــنده و خریدار
محقق میشود .به این ترتیب مطمئن خواهیم
بود که بخش درخــور توجهی از محصوالت،
بدون واســطه به خریــداران واقعی و اصلی
میرسند.

این موضوع تابهحال بهعنوان پیشنهاد و درخواست مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

بارها مطرح شده و حتی از دو سال قبل در بخشی از دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی پیشبینی
شده که اقدامات مهمی انجام شود .کارهایی هم در کمیتۀ پتروشــیمی کارگروه شده است ،لیکن هنوز در اول
راهیم .این موضوع مستقیم به خواسته و عزم افراد مسئول در این زمینه برمیگردد .پیشنهاد مناسب وجود دارد،
اما تاکنون ،بنا به دالیل مختلف ،بهطور جدی اجرایی نشده است .از مرداد  ۱۳۹۷این دستورالعمل ابالغ شده است
تا قراردادهای بلندمدت انجام و تقویت شوند .وزیر نفت در گزارش خود به رئیسجمهور این موضوع را پیشنهاد
داده ،و رئیسجمهور به وزیر سابق وزارت صمت ابالغ کرده که این موضوع سریعاً اجرایی شود ،ولی همانطور که
گفتم تاکنون خیلی اجرایی نشده است.
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گفـــــــت و گــو

و این پدیده در طول بیش از هشــت ســال
گذشــته بارها اتفاق افتاده است ،لیکن آنچه
مهم است درسگرفتن از تجربیات و اتفاقات
گذشته است.

پتروشیمی کم شد و محصوالت عرضهشده
خریداری نمیشــد .این پدیده بــا توجه به
رکود اقتصــادی حاکم بر کشــور به معنای
تعادل کامل بازار بود .این مقطع متعادلترین
بخش برای اقتصاد صنعت پتروشیمی است؛
یعنی درحالیکه رشد اقتصادی منفی است و
رانت اقتصادی هم نیست  ،محصوالت عرضه
میشود ،اما خریداری نمیشود .از اواخر آبان،
با تحوالتی که در جامعه ،بعد از افزایش قیمت
بنزین داشتیم ،دالر دوباره باال رفت و از نرخ
ارز نیمایــی فاصله گرفت و تا امروز شــرایط
دیگری را در بورس کاال شاهد هستیم.

سال قبل بوده اســت .چه اتفاقی در اقتصاد
و تولید بخشهای مصر فکنندۀ  PVCدر
کشور در ســال  ۱۳۹۹افتاده که باید شاهد
رشد 34درصدی تقاضا باشــیم؟ در همین
مد،ت شــرکتهای پتروشــیمی 116هزار
تن  PVCدر بازار بــورس فروختهاند .این
مقدار 20درصد بیشــتر از مدت مشابه سال
قبل است .چگونه است که 20درصد بیشتر
محصــول ارائه کردهایــم ،اما بــاز هم اعالم
میشــود که کم اســت و بازار نیاز دارد .این
تقاضا کاذب اســت و اگر من به این تقاضا تن
بدهم ،به رانت تن دادهام و معنایی ندارد که در
این اقتصاد آسیبدیده بخواهند این انتظارات
را از پتروشیمیها داشته باشند .پتروشیمیها
تعهدات خارجی دارند و موظف هســتند ارز
وارد کشــور کنند .این محصــوالت بهجای
رسیدن به دل این واسطهگریها باید به ارز
تبدیل شود و به زخم اقتصاد بخورد و کاالهای
اساســی را تأمین کنند .عدهای سودجو در
برخی از گلوگاهها هستند تا از این آب گلآلود
ماهی بگیرنــد و ما نباید به این شــرایط تن
بدهیم و حتی آن را به رسمیت بشناسیم .بله
پتروشــیمیها موظف به تأمین بازار داخلی
هستند ،اما بازار واقعی ،و نه بیشتر از آن؛ باید
بازارهای صادراتی خــود را نیز حفظ کنند و
در رقابتهای بینالمللی ایفاگر نقش باشند.

صحبت دربارۀ رانت صحت داشــته باشد ،اما
وقتی ما فقط تا زمــان عرضه به بورس ارتباط
داریم ،چطور درمورد بخشهای بعدی متهم
میشویم؟ این مسئله بههیچوجه صحت ندارد.

از مسائل نقدینگی هم حل میشود .بسیاری از
خریداران و فروشندگان برای خرید محصول
باید در بــورس کاال انــواع ضمانتنامهها را
بگذارنــد و کارمزدهای بــاال بدهند که همۀ
اینها هزینه محســوب میشود و همۀ اینها
را خریدار باید انجــام دهد تا بتواند محصولی
را خریداری کند .اما در گذشته اینگونه بود
که شرکتهای پتروشــیمی حتی اعتباری
یا با چک هم محصول را بــه خریدار معتبر و
همیشگی خود میفروختند؛ چون هر دو طرف
یکدیگر را میشناسند .در قرارداد بلندمدت و
مستقیم ،وقتی دو طرف یکدیگر را بشناسند،
با یک قرارداد و اعتبار و شناخت متقابل خرید
و فروش میکنند؛ اما در بورس کاال دیگر دو
طرف یکدیگر را نمیشناســند و درعینحال
قواعد بورس هم باید رعایت شــود .درنتیجه،
انواع تضامین و امــور بروکراتیک و اعتبارات
مالی الزم است که دست دو طرف را میبندد.
درعینحال ،قرارداد بلندمدت میتواند اعتبار
را باال ببرد و شــرایط تخفیــف و قیمتهای
متعادلتر را فراهم کند.

برای بازار امروز ارز کــه همچنان این
التهاب را دارد چه باید کرد؟

سرمایهگذاری
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شروع بحران کرونا در ایران مصادف شد با ایام تعطیالت نوروز که بیشتر واحدهای
تولیدی صنایع پتروشیمی در تعطیالت به سر میبردند .بااینحال ،همهگیری کرونا
در ایران سبب شد که برخی از واحدهای تولیدی این صنعت نیز در این ایام تولیدشان
را باال ببرند تا کشور کمبودی در تأمین مواد اولیۀ مورد نیاز در این بخش نداشته باشد.
بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز گفته بود که شرکتهای
پتروشــیمی اقدامهای مطلوبی را در تأمین نیازهای کشــور ،بهویژه درزمینۀ مواد
ضدعفونیکننده انجام دادهاند .برآوردهای جهانی حاکی است به دنبال رکود اقتصادی
ناشی از ویروس کرونا ،روند سرمایهگذاریهای جهانی در صنعت پتروشیمی نیز کاهش
خواهد یافت .بااینحال ،براساس برنامهریزی انجامشده در سال  ،۱۳۹۹هفده طرح در
این صنعت به بهرهبرداری میرسد .حال که سایۀ کرونا بر همۀ صنایع ایران سنگینی
کرده است آیا تحقق این طرحها عملی است؟علیمحمد بساقزاده ،مدیر سابق طرحهای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید« :فارغ از بحث کرونا ،امسال تالش میکنیم
هفده طرح پتروشیمی وارد مدار شود که البته تاکنون پنج طرح بوشهر  ،میاندوآب،
کیمیا پارس خاورمیانه ،لرستان و متانول کاوه به بهرهبرداری رسیده و دوازده طرح دیگر
نیز به بهرهبرداری خواهد رسید».
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براســاس برنامهریزی انجامشده
در جهش دوم صنعت پتروشــیمی که در بازه زمانی
 ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰اتفاق خواهد افتاد ۲۷ ،طرح پتروشــیمی با
حجم سرمایهگذاری ۱۷میلیارددالری که همۀ آنها از سوی بخش
خصوصی اجرا میشود به بهرهبرداری میرسد و ارزش تولیدات صنعت
پتروشیمی به بیش از ۲۵میلیارد دالر و ظرفیت تولید محصوالت آن نیز به ۱۰۰میلیون
تن خواهد رسید .مدیر سابق طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگوید« :همۀ
طرحهای جهش دوم در حال اجرا هستند و منابع آنها نیز از قبل تأمین شده است؛
بنابراین اجرای این طرحها متوقف نمیشود .ما نیز اقدامات اجرایی را با توجه به کرونا
انجام دادهایم و تا پایان فروردین نیز بحران کرونا را در صنعت پتروشیمی کنترل خواهیم
کرد ».بساقزاده میگوید« :در همین شــرایط فعلی برخی از واحدهای پتروشیمی
فعالیت خود را با رعایت همۀ جوانب بهداشتی شروع کردهاند و من نیز فکر نمیکنم
نگرانی از بابت تولید محصوالتمان داشته باشیم».
تأثیر کرونا بر سرمایهگذاری طرحهای جهش دوم

برای اجرای طرحهای جهش دوم صنعت پتروشــیمی که تا پایان سال  ۱۴۰۰به
بهرهبرداری میرسند ،به ۱۷میلیارد دالر منابع نیاز اســت .با توجه به شیوع جهانی
کرونا و اثر مستقیم آن روی سرمایهگذاریها ،بســیاری از برآوردها حاکی از کاهش
سرمایهگذاری جهانی در صنعت پتروشیمی است .اما شرایط در ایران چگونه است؟
بساقزاده میگوید« :طرحهایی که امسال ( )۱۳۹۹در صنعت پتروشیمی ایران به
اجرا درمیآید فارغ از ویروس کروناست؛ به این معنا که اجرای این طرحها از مدتها
قبل شروع شده بودند و هفده طرح هم امســال تکمیل میشوند که منابع آنها نیز
تخصیص یافته است».
وی باز هم تأکید میکند که برای اجرای طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی

سرمایهگذاری

ود
یش
لم
تر

بساقزاده:
زمانیکهقیمتنفتپایین
میآید،نرخخوراکدریافتی
محصوالتپتروشیمینیزپایینمیآید،
درنتیجهقیمتتمامشدۀمحصوالتنیز
پایینمیآید.ازسویدیگر،عمدۀخوراک
دریافتیمجتمعهایپتروشیمیدرایرانبر
پایۀگازاستوبازهمدراینبخشواحدهای
تولیدیایرانشرایطبهترینسبتبه
رقبایخارجیخودکهخوراکشان
برمبناینفتاستخواهند
داشت
هیچ مشکلی در این ارتباط وجود ندارد ،اما معتقد است
که آمارهای کاهش سرمایهگذاری به طرحهای جدیدی
مربوط میشود که قرار اســت در سال جاری میالدی
شروع شود .به گفتۀ بساقزاده ،در حال حاضر نیز تولید
مواد ضدعفونیکننده و پلیمری در ایران افزایش یافته است؛ اما با توجه به اینکه
شرکتهای خودروسازی از مشتریهای مهم صنایع شیمیایی هستند و تولید آنها
تحتتأثیر ویروس کرونا با رکود مواجه شده است ،بنابراین مصرف مواد پالستیکی نیز
کاهش خواهد یافت .از سوی دیگر ،ادامهیافتن قرنطینه سبب کاهش تقاضا در بخشی
از تولیدات محصوالت پتروشیمی خواهد شد.
تابآوری صنعت پتروشیمی ایران با تداوم بحران کرونا

اما تابآوری صنعت پتروشیمی ایران در صورت تداوم بحران جهانی ویروس کرونا
چه میزان خواهد بود ؟ آیا زنگ خطر این صنعت در ایران نیز به صدا درمیآید؟
بساقزاده در این ارتباط میگوید« :تابآوری صنعت پتروشیمی در مقابل بحران
کرونا با قیمت جهانی نفت بسیار متفاوت است ،طبیعی است که با کاهش قیمت نفت،
درآمد کشورهای تولیدکنندۀ نفت هم کاهش مییابد که ایران هم از این امر مستثنا
نیست .منتهی درمورد صنعت پتروشیمی باید به مزیت نسبی ایران توجه داشته باشید؛
زمانی که قیمت نفت پایین میآید ،نرخ خوراک دریافتی محصوالت پتروشیمی نیز
پایین میآید ،درنتیجه قیمت تمامشدۀ محصوالت نیز پایین میآید .از سوی دیگر،
عمدۀ خوراک دریافتی مجتمعهای پتروشیمی در ایران بر پایۀ گاز است و باز هم در
این بخش واحدهای تولیدی ایران شــرایط بهتری نسبت به رقبای خارجی خود که
خوراکشان بر مبنای نفت است خواهند داشت».
صنعت پتروشیمی ایران هماکنون  ۵۶مجتمع فعال دارد که ساالنه ۳۳میلیون تن،
معادل روزانه ۶۵۰هزار بشکه نفت خام خوراک دریافت میکنند .صنعت پتروشیمی
در ایران براساس خوراک گاز توسعه یافته است .بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ایران ،در مهر  ۱۳۹۸دربارۀ خوراکی که مجتمعهای پتروشیمی
دریافت میکنند گفته بود« :این عدد در شــرایط کنونــی ۷۷درصد گاز و ۲۳درصد
خوراکهای مایع است و تا پایان سال  ۱۴۰۴به ۸۶درصد خوراک گازی و ۱۴درصد

خوراکهای مایع میرسد ».مدیر سابق طرحهای شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
میگوید« :صنعت پتروشیمی ایران با وجود شرایطی که هماکنون کرونا بر اقتصاد ایران
تحمیل کرده است ،وضع خوبی دارد».
افزایش قابل توجه ظرفیت تولید

بســاقزاده با اشــاره به افزایش قابل توجه ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی ،با
بهرهبرداری از چند طرح توسعهای در سال جاری گفته است« :صنعت پتروشیمی در
سال جهش تولید تالش میکند از امکانات و توان داخلی استفادۀ حداکثری را ببرد و
همزمان با تولیدیشدن طرحهای جدید پتروشــیمی ،ظرفیت تولید در این صنعت
افزایشــی قابل توجهی خواهد یافت ».او در ادامه گفت« :صنعت پتروشیمی اکنون
محور و ستون توسعۀ اقتصادی کشور بهشمار میرود و با تمام بخشهای صنایع در
ارتباط است؛ ازاینرو ،سرازیرکردن منابع به سوی تولید و جلوگیری از هدرروی منابع
ملی میتواند به تحقق جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی منجر شود ».بساق زاده
با اشاره به اینکه توسعۀ متوازن صنعت پتروشــیمی بهعنوان یک راهبرد مورد توجه
ویژهای قرار دارد ،گفته است« :در این مسیر ،توسعۀ صنایع پاییندستی پتروشیمی
همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از خامفروشی جلوگیری میکند و ارزش افزودۀ
باالیی دارد؛ بنابراین باید به تکمیل زنجیره ارزش توجه بیشتری شود تا به سوی تولید
محصوالت نهایی گام برداریم ».او ادامه میدهد« :برای داشتن صنعتی پویا و اقتصادی
قدرتمند باید صنعت پتروشیمی ایران از خامفروشی فاصله بگیرد و به سوی ایجاد ارزش
افزودۀ بیشتر و تولید محصوالت نهایی حرکت کند و برای تحقق این هدف ،حمایت
دولت و مجلس شورای اسالمی راه را برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد».
وی با بیان اینکه طرحهای توسعهای مختلفی در منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس و
منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی ،بهعنوان دو قطب مهم تولید محصوالت پتروشیمی،
در حال ساخت هســتند گفته اســت« :افزون بر این دو منطقه ،طرحهای توسعهای
پتروشیمی در بسیاری از استانهای کشــور در حال تکمیل و راهاندازی است که با
تولیدیشــدن این طرحها ،زنجیرۀ تولید بسیاری از محصوالت پتروشیمی در داخل
کشور تکمیل خواهد شد».
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صنعت پتروشیمی
در دوران همهگیری

کــــــــــرونا
همهگیری ویروس کرونا در حالی بر همۀ ابعاد و جنبههای اقتصادی دنیا تأثیر
گذاشته که کمتر صنعتی را میتوان از پیامدهای منفی آن مبرا دانست .صنعت
پتروشیمی نیز که همواره یکی از صنایع مهم در ایران و اکثر کشورهای صنعتی
جهان بوده ،از همهگیری ویروس کرونا در امان نمانده است .درواقع ،بهتبع
کاهش مصرف انرژی در سراسر جهان که به افت محسوس قیمت نفت و گاز و
همچنین کاهش صادرات این محصوالت منتهی شد ،صنعت پتروشیمی نیز کاهش
چشمگیری در روند تولید و صادرات داشت.

شعیببهمن
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بهداشــتی و کاالی پزشکی ساختهشــده از مواد
پلیمری شاهد روند رشد کوتاهمدت برای تقاضا در
بازارهای جهانی بودهاند و برخی دیگر از بخشهای
مصرفکنندۀ محصوالت پلیمری شامل مواد مورد
نیاز در صنایع خودروسازی و ساختمان ،با کاهشی
قابل توجه روبهرو شدهاند.
پتروشیمی ایران؛ پیشتاز در مبارزه با کرونا

اگرچه در شرایط همهگیری کرونا ،فروش نفت
خام ،گاز طبیعی ،فرآوردههای نفتی بهویژه بنزین،
گازوئیل ،سوخت هواپیما ،گاز مایع و حتی برخی
محصوالت پتروشیمیایی با کاهش شدید تقاضا در
بازارهای داخلی و بینالمللی روبهرو شد ،اما ایران

نکرد ،بلکه با افزایــش تقاضا و حتی جهش قیمت
در بازارهای هدف هم روبهرو شد .بر این اساس ،با
آنکه شیوع کرونا باعث کاهش قیمت نفت و کاهش
ارزش صادرات محصوالت پتروشــیمی شــد ،اما
مطابق با آمارها صادرات پتروشــیمی ایران ازنظر
وزنی کاهش نداشته است .درعینحال ،حتی اگر
صادرات محصوالت پتروشــیمی با افت درآمدی
نیز مواجه شــده باشــند ،چندبرابرشدن مصرف
داخلی برخــی از تولیدات صنایع پاییندســتی،
توانسته این کاهش درآمد را جبران کند .در همان
روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور و به
دنبال کمبود شدید مواد ضدعفونیکننده ،تولید
مستمر محلول آنتیسپتیک ،آب ژاول ،کاستیک

کار شــرکتهای مختلف پتروشیمی قرار گرفت.
کارکنان و محققان این شــرکتها با بهکارگیری
تمامی ظرفیتهــا و امکانات و بــا تالش بیوقفه
توانســتند تولید و مظروفســازی این مواد را به
انجام برسانند .همچنین صنعت پتروشیمی برای
مهار شــیوع کرونا در کنار مدیریت و برنامهریزی
افزایش تولید خوراک مورد نیاز صنایع تولیدکنندۀ
محصوالت شوینده ،بهداشتی و ضدعفونیکننده،
تدابیر ویژهای برای تولیــد فرآوردههای پلیمری
با هدف تأمین نیــاز کاالهایی همچون لباسهای
بیمارستانی ،ماســک ،بســتهبندی موادغذایی،
آب و ...را در دســتور کار قرار داد .در این راستا ،با
هدف تأمین نیاز تولیــد لباسهای یکبارمصرف

گریدهای ویــژۀ پلیپروپیلنی در
برنامۀ تولید شــش شــرکت پتروشیمی
کشور قرار گرفت.
تغییرات صورتگرفته در سبد تولید محصوالت
پتروشیمی ،شــیمیایی و پلیمری ایران بهخوبی
این واقعیت را اثبات میکند که اگر پس از شیوع
کرونا و تثبیت شرایط کرونایی در کشور کمترین
مشــکلی در تولید و عرضۀ خــوراک صنایع مواد
شوینده ،بهداشــتی ،بیمارســتانی ،بستهبندی
و ...احســاس شــد ،فقط به دلیــل قابلیتهای
تولید محصوالت متنوع برای شــرایط خاص در
مجتمعهای پتروشیمی بوده است.
به این ترتیب ،درحالیکه بسیاری از بخشهای

اقتصادی و صنعتــی ایران با شــیوع ویروس
کرونا ناگزیر به کاهش فعالیتهای خود شــدند،
صنعت پتروشیمی با بهکارگیری تمام ظرفیتها
بهمنظور مبــارزه با این ویروس بــه ایفای نقش
پرداخــت .درواقع ،صنعت پتروشــیمی با هدف
تأمین خوراک مورد نیاز صنایع بستهبندی مواد
غذایی ،بهداشتی ،شــوینده و بهداشتی دست به
تغییر آرایش در ســبد تولید محصوالت تولیدی
خود زد و به مبــارزه در برابر ویروس کرونا کمک
قابل توجهی کرد.

چشمانداز آینده

در بیشــتر کشــورهای جهان ،سیاستهای
محدودکنندۀ ناشــی از همهگیری ویروس کرونا
بهناچار با کاهش تولیدات صنعتی و خانهنشــینی
نیروی کار و کاهش تقاضا بــرای مواد اولیه همراه
بوده است .بر این اســاس ،صنعت پتروشیمی در
جهان نیز از چنین روندی مســتثنا نبوده است؛
چنانکه بسیاری از شرکتهای پتروشیمی ناگزیر
به تعدیل نیرو شــدهاند .علت اصلی چنین امری،
رکود در بازار صنایعی همچون خودروســازی یا
ساختوساز است که عمدۀ صنایع مصرفکنندۀ
محصوالت خاص پتروشــیمیایی هســتند .برای
مثال ،تولیدات لوله و انواع پروفیل پلیمری و درب
و پنجرههای یوپیویسی و ســیم و کابل و ...در
شرایط همهگیری کرونا کاهش یافت .همچنین
وضعیت موجود موجب کاهش سرمایهگذاریهای
جدیــد در صنایــع مختلــف ،ازجملــه صنایع
پتروشیمی شــد .ضمن آنکه پیشبینی میشود
اگر رشد اقتصادی کشــورها به نقطۀ تعادل نرسد
و رکود اقتصادی بزرگ ،صنایع دنیا را در بر گیرد،
آنگاه همۀ بخشهای تولیدی و اقتصادی جهان با
چالشهای جدی مواجه میشوند که پتروشیمی
نیز از آثار آن بیبهره نخواهد ماند .درعینحال ،با
آنکه کرونا باعث کاهش تولید مواد پایۀ شیمیایی
شد ،اما پایینآمدن هزینههای مواد اولیه و بهبود
حاشیۀ سود برای شــرکتهای پتروشیمی را نیز
نباید بهعنــوان یک فرصت قابــل توجه فراموش
کرد .این امر میتواند موجب بهبود و توسعۀ صنایع
پاییندســتی پتروشیمی شــود .از سوی دیگر،
همهگیری کرونا موجــب رونق در بــازار برخی

صنعت
جهانیپتروشیمیکهدرگذشته
دستکم دو بار در سال 2003و بحران مالی سال
از محصوالت تولیدی پتروشــیمیها شــد .برای
 ،2008شوکهای ناشی از کاهش تقاضا را تجربه کرده،
مثال ،برخــی صنایع مانند ظروف پالســتیکی،
اینک به دلیل مختلشدن بسیاری از فعالیتهای تجاری در
ظروف یکبار مصرف ،بطریهای بســتهبندی،
وضعیت بالتکلیفی قرار گرفته است .عدم قطعیت بازار در کوتاهمدت،
مواد شــیمیایی ضدعفونیکننــده و ...با افزایش
تقاضا و تولید بیشــتر روبهروشــدند .همچنین
نوسانات قیمتگذاری و کاهش مصرف در بسیاری از بخشهای اصلی آن،
تولید محصوالت شــیمیایی در بخش پزشکی و
بهشدت صنایع پتروشیمی را تحتتأثیر همهگیری ویروس کرونا قرار داده است؛
دارویی نیز با رشد چشمگیری مواجه بوده است،
بهنحویکه از سویی قیمتگذاری مواد اولیه در بازارهای جهانی بهشدت کاهش
بهنحویکه همهگیری کرونا به افزایش تقاضا برای
یافته و انتظار میرود قیمتهای شیمیایی و پلیمر در همین راستا روند صعودی
پتروشیمیهای خاص و پلیمرهای مورد استفاده
داشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل وضعیت تقاضا در
در تولید محصوالتی مانند ماسکهای جراحی و
بازار با چالش فروش مواجه شدهاند .ازاینرو ،اگر اقتصاد جهانی در آیندۀ نزدیک با
ضدعفونیکنندههای مبتنی بر الکل منجر شــده
است .عالوهبراین ،بیش از هر زمان دیگری نیاز به
رشد مصرف همراه نباشد و در رکود فرو رود ،احتماالً صنعت پتروشیمی از چنین
افزایش بهداشت مواد غذایی و استفادۀ بیشتر از
روندی آسیبهای جدی خواهد دید .در این بین ،صنعت پتروشیمی ایران
تولید
بستهبندیهای پالستیکی پدیدار شده که
به دلیل مدیریت صحیح در تغییر برخی از تولیدات و همچنین افزایش
همۀ این محصوالت بــر عهدۀ بخشهای مختلف
محصوالتی که در مقابله با ویروس کرونا کاربرد دارند ،توانسته
پتروشیمی بوده اســت .درمجموع ،تأثیر شیوع
همچنان با قدرت درخور توجهی هم در بازارهای داخلی
همهگیری کرونا بر گســترۀ زنجیره ارزش مواد
شیمیایی و بخشهای مصرف ،متفاوت بوده است .در صادرات بعضی از محصــوالت و فرآوردههای و انواع مواد ضدعفونیکننده و گندزدایی سطوح بیمارستانی ،کادر پزشکی
حضور داشته باشد و هم در راستای صادرات به
برخی از صنایع همچون بســتهبندی ،تجیهزات پلیمری و پتروشــیمی نهتنها کاهشــی را تجربه بهمنظور کاهش شــیوع این ویروس در دســتور و پرســتاری ،تولیــد و عرضۀ
کشورهای دیگر گامهای مهمی بردارد.
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ناهید صباحی

ايران با داشتن جايگاه چهارم از لحاظ ذخاير نفت و دومين ذخاير
بزرگ گاز دنيا ،بخش بزرگي از درآمدهاي صادراتي خود را از نفت و
گاز و پتروشيمي تأمين ميكند .در اين ميان ،در صنعت پتروشيمي
ارزش افزودۀ مادۀ خام نيز به داخل كشور بازميگردد و باعث رونق
هرچه بيشتر اقتصاد ميشود .تنوع محصوالت پتروشيمي ميتواند
حلقههــاي مفقودۀ صنايع بيشــماري را تكميل کند و بیشــك
توسعۀ صنايع وابســتۀ اين صنعت نيز در تأمين كاالهاي مصرفي و
رفع نيازهاي صنايع داخلي كشورمان نقش بسزايي خواهد داشت.
حاال و با شــیوع ویروس کرونا این صنعت تحتتأثیر مستقیم این
اپیدمی قرار گرفته و بســیاری از بخشهای صنعت پتروشیمی را
به حالت نیمهتعطیل درآورده است .داود محمدی ،کارشناس بازار
ســرمایه ،در ارتباط با تأثیری که شــیوع ویروس کرونا بر صنعت
پتروشیمی کشور داشته است گفت« :شــیوع ویروس کووید  ۱۹و
همهگیری آن در سراسر دنیا ،بهطورکلی تمام بخشهای باالدست
و پاییندست صنعت پتروشیمی را تحتتأثیر قرار داده ،بهطوریکه
بسیاری از کشــورهای صنعتی صنایع پاییندست خود را به حالت
نیمهتعطیل درآورده و همین مسئله موجب کاهش تقاضای نفت و
نزول قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی در کل جهان شده است.
اما کاهش قیمت محصول موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری در
آن صنعت خواهد شد ،بهطوریکه هزینههای سرمایهگذاری ثابت
مانده و هزینۀ جاری غیرخوراک نیز ثابت مانده ،اما درآمدها به علت
کاهش قیمت محصوالت بهطور فزایندهای کاهش مییابد و نقطۀ
سربهسر با هزینههای سرمایهگذاری برابر شده و شاید این امر چند
سال ادامه یابد ».او افزود« :بنایراین به نظر میرسد عالقهمندان به
طرحهای کوچک و زودبازده کمرنگ شــدهاند و
اکثر واحدهای پتروشیمی با کاهش درآمد
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مواجه خواهند شد .بنا بر پیشبینی یک مؤسسۀ تحقیقاتی درزمینۀ
انرژی (مؤسسۀ ریســتاد انرژی) ،تأثیر ویروس کرونا در جهان برای
سال جاری بسیار ســخت خواهد بود و این صنعت باید خود را برای
چالشهای سخت آماده کند .با توجه به اینکه اعداد افراد آلودۀ واقعی
در جهان بهسرعت رشد میکند و سرعت رشــد در آمریکا و اروپا و
خاورمیانه و سایر کشــورها افزایش یافته است ،این بیماری بیشتر
بخشهای صنعت نفــت و گاز و صنعت حمل و نقــل را تحتتأثیر
قرار داده ،لیکن تقاضا برای محصوالت شــیمیایی با شــوک شدید
منفی در همۀ بازارهای نهایی مواجه شــده اســت و زنجیرۀ عرضۀ
جهانی مختل شده اســت ».وی در ادامه تصریح کرد« :در گزارش
پیشرو پاتریک کریبای ،تحلیلگر اصلی بازارهای الفین خاورمیانه،
آفریقا ،روسیه و حوزۀ خزر ( )EMEARCو ماتو چادویک ،معاون
مدیرعامل شــرکت گلوبال هد پتروکمیکالز (Global Head
 ،)Petrochemicalsنگاهی به پیامدهای اولیۀ ویروس کرونا
برای صنعت پتروشیمی جهان انداختهاند».
شوک نخست :توقف ناگهانی فعالیتهای اقتصادی

اقتصاد جهان در حال گامبرداشــتن به سوی رکودی همهجانبه
است .برآورد ما از تغییر شرایط ،از کندی روند رشد اقتصادی به یک
رکود و بحران عمیق اقتصادی حکایت دارد ،تا جایی که حتی آهنگ
احیای شرایط اقتصادی در دوران پســاکرونا بسیار کند پیشبینی
میشود و این شرایط پیامدهای ناگواری برای صنعت به دنبال خواهد
داشت.
شوک دوم :قیمتگذاری بیثبات مواد اولیه در پی سقوط قیمت نفت

قیمتهای جهانــی نفت خام در پی افت شــدید تقاضا
برای نفــت خــام و فرآوردههای نفتی و باالرفتن ســطح
ذخیرهسازیهای نفت و سوخت ناشی از تعطیلی بسیاری
از فعالیتهای اقتصادی و لغو سفرهای هوایی و

کاهش حمل و نقل به دلیل اعمال قرنطینه در بسیاری از بخشهای
دنیا ،با سقوطی بیسابقه روبهرو شده است .محمدی افزود« :قیمت
نفت به سطوح پایین دوران رکود اقتصادی سال  ،۲۰۰۸یعنی بازه
 ۲۰تا  ۲۵دالر هم رسید .چشمانداز ضعیف برای اقتصاد جهان با مازاد
عرضۀ نفت خام در بازارهای جهانی همراه شده است .عرضۀ نفت و
افت تولید اجباری دیگر تولیدکنندگان و شــرکتهای نفتی سبب
شده اســت قیمتها در آیندهای نزدیک همچنان در سطوح پایین
باقی بماند .قیمت فرآوردههای نفتی هم به تأســی از قیمت نفت،
به دلیل کاهش تقاضای شدید ناشــی از کاهش حمل و نقل و افت
بیسابقۀ مصرف سوخت ،با کاهش همراه شده است ».داود محمدی
بیان کرد« :با توجه به ارتباط کلیدی پایۀ الفینها و آروماتیکها ،روند
صنایع پاالیشی میتواند بهطور چشمگیری عملیات در واحدهای
پتروشیمی را مختل کند و سبب کاهش زنجیرههای ارزش چندگانه
شــود .عرضۀ کوتاهمدت مایعات نفتی (انجیال) (دومین خوراک
کلیدی مرتبط با انرژی) نسبت به عرضۀ فرآوردههای نفتی شرایط
مطلوبتری دارد ،اما ســرمایهگذاریها در بخشهای باالدســتی
آمریکای شــمالی میتواند بهطور مســتقیم خریداران محصوالت
پتروشــیمی را در میانمدت تحتتأثیر قرار دهد .تأسیســاتی که
دارای بیشترین انعطافپذیری هســتند ،موقعیت و جایگاه بسیار
بهتری خواهند داشت ».وی گفت« :افت قیمتهای جهانی نفت خام
سبب تغییر شکل پایۀ هزینۀ ترکیبی صنایع پتروشیمی جهان شده
ی جهان
است ».این شرایط بهروشنی در بیشترین محصول پتروشیم 
یعنی اتیلن قابل مشاهده اســت .رقابتپذیری و سودآوری جهانی
برای مراکز عمدۀ تولید ،یکشــبه با تحوالتی شگرف روبهرو شده

سطوحپایینباقیبماند
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کرونا و چـالشهای پیش روی صنعـت پتـروشیمی

است .در میانمدت ،بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید پتروشیمی صنعت ،محدودکردن سرمایهگذاریها ،ادغامهای پیشرفته و حتی
کمتر میشــود .پروژههای کنونی در حال ســاخت به دلیل توقف بررسی بازنگری اساســی در جهانیســازی را به دنبال دارد و نظم
فعالیت کارگران به تعویق میافتد و برنامههای سرمایهگذاری بهطور جهانی در پی کاهش قیمت نفت که موجب ازبینرفتن مزیت هزینۀ
محدود با تأخیر روبهرو میشود .در کوتاهمدت ،محدودیتها برای خوراک پتروشــیمی شده است ،نوسان شــدید قیمت بازار جهانی
فعالیت کارگران ،بهطور ناامیدکنندهای برنامههای تعمیر و نگهداری سهام در صنعت نفت و گاز ،گسترش رکود ،مازاد عرضه و همۀ اینها
دورهای را هم به تأخیر میانــدازد و این بهمعنای باقیماندن عرضۀ موجب بروز مشکالت اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی خواهد
ش روی بازیابی بود .البته این موضوع درخصوص محصوالتی که در حوزۀ مقابله با
بیشتر خواهد بود؛ اما این شرایط به دلیل مشکالت پی 
توقفهای برنامهریزینشده میتواند در هفتههای آینده رفع شود .ویروس کرونا قابل مصرف هستند متفاوت خواهد بود و قیمت آنها
واکنش صنایع شیمیایی به این بحران چگونه خواهد بود؟ الگوهای با افزایش تقاضا باالتر خواهد رفت .در حال حاضر ،دولت با افزایش
مصرف مواد پلیمری شرایط آشفتهای دارد .سقوط قیمتهای جهانی نرخ ارز درصدد جبران این کاهش درآمدها در بخش نفت و گاز کشور
نفت خام ،قیمتگذاری خوراک و سودآوری را تحتتأثیر قرار داده است؛ ولی این موضوع فشــار مضاعفی را بر اقشار متوسط و ضعیف
است .صنایع شیمیایی مانند دیگر صنایع با تردیدهای قابل توجهای جامعه تحمیل کرده است .اما از سوی دیگر ،غالمحسین نجابت ،از
دیگر کارشناسان حوزۀ پتروشیمی ،معتقد است که شیوع ویروس
روبهروست ،بنابراین واکنش چه خواهد بود؟
این کارشناس اقتصادی گفت« :اکنون ،تمرکز اصلی بر جنبههای کرونا تأثیری بر صنعت پتروشیمی کشور نداشته و فعالیت این بخش
مانند گذشته ادامه دارد .غالمحسین نجابت ،کارشناس صنعت
انسانی این بحران و افزون بر آن ،مدیریت فوری
پتروشــیمی ،درخصوص اینکه شــیوع ویروس کرونا
اختالل عملیاتی اســت؛ امــا مدیریت
محمدی:
چه تأثیری بر صنعت پتروشــیمی کشور داشته
بحران تاکنون گسترش یافته است.
تنفتبهسطوح
قیم 
است گفت« :خوشــبختانه با توجه به رعایت
صنعت باید از خودش بپرســد
پاییندورانرکوداقتصادیسال
پروتکلهای بهداشتی واحدهای پتروشیمی
چگونه میتواند در یک دهۀ
آینده موفقیت به دســت ،۲۰۰۸یعنیبازه ۲۰تا ۲۵دالرهم رسید.
و پاالیشگاهی ،با آسیبهای جدی مواجه
نشدهاند .در میزان فروششان نیز خللی
آورد و از شــرایط گذشتۀ
چشماندازضعیفبرایاقتصادجهانبا
ایجاد نشده است .البته مهمترین معضل
خود بسیار متمایز به نظر
مازادعرضۀنفتخامدربازارهایجهانی
این صنعت انتقال پــول و حمل و نقل
آید».
همراهشدهاست.عرضۀنفتوافتتولید
است که این واحدها تاکنون راهکارهایی
ایــن بررســی طیف
وســیعی از پاســخهای اجباریدیگرتولیدکنندگانوشرکتهای
برای برطرفکردن این مشکل در نظر
گرفتهاند».
احتمالــی ،ازجملــه
نفتیسببشدهاستقیمتهادر
بستهشــدن ظرفیت،
آیندهاینزدیکهمچناندر
تغییــر ســاختار
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زیان 15درصدی
تولید ناخالص
ملی کشور
براساس اعالم فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی،
بیماری کرونا ۱۵درصد به جی.دی.پی کشور (تولید ناخالص
داخلی) آسیب زده است و برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به
سیاستهای تحریک تقاضا روی آورد .اقتصاد ایران سالهاست
که حال خوبی ندارد؛ این موضوع را میتوان از طرفی با توجه
به متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،تجارت خارجی،
ریسکهای اقتصادی اعم از مالی ،پولی و ارزی ،کاهش شدید
ارزش پول ،کاهش شدید قدرت خرید ،کوچکشدن سبد
دوحساب حجم نقدینگی که
مصرفی معیشتی و افزایش بیح 
در حال حاضر به بیش از 2500هزار میلیارد تومان رسیده و
کاهش ارزش پول که نتیجۀ آن افزایش ارزهای خارجی است و
از طرف دیگر ،با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد که مردم با آن
دستوپنجه نرم میکنند و در فقر قرار گرفتهاند مشاهده کرد.
محمود جامساز ،از کارشناسان اقتصادی ،با اشاره به اینکه
کشور در تحریم قرار دارد ،گفت« :عالوه بر مسائل یادشده ،باید
به این نکته توجه داشت که ایران با تحریمهای اقتصادی هم
مواجه است که این تحریمها همۀ منافذ ورودی ارز را بسته و
دولت را با کمبود ارزی شدید مواجه کرده است .پیش از کرونا
کسری بودجۀ 180هزارمیلیاردتومانی پیشبینی شده بود .کرونا
نیز مزید بر علت شده است».
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این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کرونا از دو جهت هزینههای
دولت را افزایش داده است ،بیان کرد« :یکی از جهت مهار بیماری کرونا
که مستلزم تجهیز بیمارستانها ،ابزار درمانی و تأمین کیتهای کرونا و
انجام تست كرونا در سطح گسترده بهمنظور دستيابى به آمار واقعى و
تأمين داروها و ماسك و اكسيژن و هزينههاى پزشكى است ،بخش دوم
بوکارها
جبران خساراتی است که در نتیجۀ تعطیلشدن بسیاری از کس 
و کاهش ظرفیت یا توقف تولید بنگاههای کوچک و متوســط و اخراج
کارکنان این بنگاهها حاصل شده اســت .همچنین بسیاری از مشاغل
غیررســمی که درآمدهای خود را از دســت دادهاند و قادر به تأمین
هزینههای زندگی خود نیستند در وضعیت بحرانی به سر میبرند».
ضرورت تقویت اقتصاد از جهت عرضه و تقاضا

جامساز ادامه داد« :بحث ریشهای فساد اســت که مانع اصالحات
برنامههای کوتاهمدتی میشود که دولت در نظر دارد .برای اینکه اقتصاد
را بسازیم باید به فكر دستيابى به منابع چشمگیری باشیم که اقتصاد را
از دو جهت عرضه و تقاضا تحريك و تقویت کنیم .در حال حاضر ،تقاضا به
علت کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید تنزل يافته و تا تقاضا نباشد،
عرضه جان نميگيرد».
این کارشــناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کشور باید منابعی برای
تقویت بخش تقاضا اختصاص دهد ،توضیح داد« :این منابع بايد
از طریق اعطاى وامها و تســهيالت ارزانقيمت يارانهای و
كمك مالى بالعوض به اقشار فرودست تأمین شود
و زمينۀ بازگرداندن آ نها به مشاغلشان فراهم
شود تا طرف تقاضا تحريك شود .همچنین ،در
سمت تقویت عرضه باید بخش خصوصی واقعی
تقویت شود .ازآنجاکه اقتصاد ایران یک اقتصاد
بانکمحور اســت ،باید از طریق سیستم بانکی
تسهیالتی با نرخهای بسیار پایین و بازپرداخت
بلندمدت با تنفس در اختیــار بخش خصوصی
واقعی قرار گيرد .بهعالوه ،بخش اعظم بهرههاى
توليدى و كســبوكارها از طريــق يارانههاى
تسهيالت توسط دولت تعهد شود».
جا مساز بیان کرد« :صر فنظر از تحريمهاى
آمريكا ،کرونا باعث شده است که ميزان حجم
تجارت خارجى ایران با كشورهاى همسايه در
سهماهۀ نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل به نصف برسد .از طرف دیگر ،پرداخت
بیمۀ بیکاری هنوز در ابهام اســت .بسيارى از
كاركنان شرکتهای خصولتی حقوقهای خود
را دریافت نکردهاند».

وی با اشاره به انتشــار اوراق ودیعه توسط دولت ،گفت« :قرار است
اوراق ودیعۀ دوساله به مردم فروخته شود و در اختیار بانک مرکزی قرار
بگیرد .این اتفاق در ظاهر امر جمعکردن نقدینگی اســت و گفته شده
50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشــر میشود و پیشبینی شده
است که  ١٤واحد درصد از نقدینگی کاهش پیداکند .معموالً دولتها از
این سیاست برای کنترل نقدینگی استفاده میکنند ،اما اوراق ودیعهای
که دولت قصد عرضۀ آن را دارد ،به دلیل کســری بودجه است و فکر
نمیکنم در تورم تأثیرگذار باشد؛ زیرا مجددا ً و بالفاصله وارد چرخۀ پولی
کشور میشود .درواقع ،زمانی که پول را از گردش خارج نكنند احتمال
اینکه تورم کاهش يابد وجود ندارد».
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت راههای دیگری هم برای
جبران کســری بودجه ،مانند فروش اوراق بدهی و تبلیغات فریبنده
درمورد بورس نیز در نظر گرفته اســت ،گفت« :این در حالی است که
زمانی که رشد اقتصادی منفی است ،رشد بازارهاى مالى با عالمت سؤال
روبهروســت .بازارهای مالی نمیتوانند رشد کنند ،اگر وجوه حاصل از
فروش سهام را به ســمت بخشهاى مولد سوق ندهند .رشد اقتصادى
منفى بيانگر قیمتهای حبابی بورس اســت .امــا دولت روی بورس
تأکید میکند ،زیرا از معامالت بورس

مشکالت پساکرونایی کشور

وی در ادامه با بیان اینکه کشــور با مشــکالت زیادی بعد از کرونا
روبهروست ،گفت« :بسیاری از مشاغل از دست رفته است ،دولت باید
هزینۀ معیشتی افرادی که کرونا باعث ازدستدادن شغلشان شده تأمين
كند .اگر سرعت ابتالی بيمارى دولت را ناچار به اجرای قرنطينۀ اجباري
کند ،الزم است معیشت اقشاری كه حتى تابآورى دو روز درخانهماندن
به دلیل فقر را ندارند تأمين كند .در بدو شيوع كرونا دولت قرنطينه را به
دلیل كمبود منابع جدى نگرفت و مردم را به حال خود رها كرد تا ايمنى
گلهاى ایجاد شود ،اما متأسفانه موج دوم كرونا از نيمۀ دوم خرداد شروع
شده است».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد« :همین موج دوم ،هزینههای دولت
را بیشــتر میکند .اگر دولت یک قرنطینۀ نظامی مثل چین یا پلیسی
مثل ایتالیا را اجرا کرده و هزینۀ مــردم را تأمین میکرد ،هزینههایش
کاهش پیدا میکرد .به نظر ميرسد که در این اوضاع ،ایران جزو آخرین
کشورهایی است که میتواند از کرونا نجات يابد؛ زیرا دولت فقط توصیه
کرده است که مردم فاصلۀ اجتماعی هوشمند را رعایت کنند ،درحالیکه
رعایت فاصلهگذارى هوشــمند در وسایل حمل و نقل عمومی و محل
اجتماعات ،اعم از مذهبى و غيرمذهبى ،امكانپذير نيست».
جامساز با تأکید بر اینکه دولت ازنظر اقتصادی وضعیت وخیمی
دارد ،گفت« :اقتصاد کشور ،یک اقتصاد سیاسی است .کشور
باید با کشــورهای جهان ارتباط برقرار کند .بانک جهانی
میگوید کشورهای توسعهیافته کشورهایی هستند که بخش
خصوصی آنها در زنجیرۀ تولید جهانی قرار گرفته است،
درحالیکه ایران در خارج از اين زنجيره قرار دارد و تجارت
خارجی آن بهشدت در انزوا قرار دارد».
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گــــــــــزارش

تبعات کرونا
برای اقتصاد ایران

کرونا چگونه هزینههای دولت را افزایش داد؟

راههای دولت برای جبران کسری بودجه

مالیات میگیرد و بخشی از کسری بودجه را از این محل تأمین میکند».
جامساز با تأکید بر اینکه وقتی میزان نقدینگی افزایش مییابد ،ارزش
پول کاهش پیدا میکند ،افزود« :در این شرایط ،قيمت ارزهاى معتبر
نظير دالر باال میرود ،درحالیکه اگر پول ما قوی باشد با روند افزايشى
قيمت ارز روبهرو نخواهيم بود .یکی از مهمترین سیاستهای پولی بانک
مرکزی هم تقویت پول ملی است».

تحلیـــــل

شعیببهمن

اگر تاکنون عوامل و متغیرهای سنتی بر تعیین بهای نفت در بازارهای جهانی تأثیرگذار بودند ،اینک مؤلفۀ جدیدی پیدا شده
که به جان نفت افتاده است .ویروس کشندۀ کرونا که در چین به معضلی فراگیر تبدیل شده و جان افراد زیادی را به خطر
انداخته ،در حوزۀ اقتصادی نیز آثار مخربی در پی داشته است ،بهنحویکه موجب آسیبهای اقتصادی بزرگ و تعطیلشدن
ال میزان تقاضای نفت کاهش یابد .با توجه به
بخشی از چرخۀ تولید و مصرف چین شده است .این مسئله موجب شده که عم ً
تأثیری که این مسئله بر بازارهای جهانی گذاشته ،نوشتار حاضر در پی بررسی ابعاد مختلف آن و چشمانداز آینده است.

تقاضای
چین برای نفت از زمان
شیوع ویروس کرونا ،حدود
۳میلیون بشکه در روز ،معادل
۲۰درصد از کل مصرف این کشور
کاهش پیدا کرده است .درواقع ،توقف
فعالیت برخی از کارخانهها ،صنعت
حمل و نقل و کاهش مصرف در این
کشور ،بازار انرژی را تحتتأثیر
قرار داده است

انتظار برای نقطۀ تعادل

اگر چه برخی از کارشناســان امیدوارند بهمحض
مقابله و کنترل ویــروس کرونا ،قیمــت نفت دوباره
افزایش پیدا کند و بــه احتمال زیاد ایــن اتفاق هم
رخ خواهــد داد ،امــا بازگشــت قیمــت بــه نقطۀ
متعادل بهزودی میســر نخواهد شــد؛ زیرا براساس
پیشبینیهای صورتگرفته ،حتــی اگر چین موفق
به کنترل و مهار ویروس کرونا شــود ،در ســه ماهۀ
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تحلیــــــــل

کـــــرونا؛ویـــروسیکـــه
به جــان نفــت افتــاد

نزول توقفناپذیر

صرفنظــر از نگرانیهای عمومی دربارۀ شــیوع
کرونا ،فراگیرشــدن این ویروس پیامدهای ناگواری
برای اقتصاد چین و همچنین ســایر کشــورها دارد؛
بهنحویکه نشــانههای تأثیرات مخرب این ویروس
بر اقتصاد چین و همچنین سایر کشــورها بروز پیدا
کرده اســت .درحالیکه چین انتظار داشت با توافق
اولیۀ تجاری با آمریکا به جنگ تجاری واشنگتن علیه
خود پایان داده و نرخ رشــد اقتصادی خود را افزایش
ال اقتصاد این کشــور
دهد ،شــیوع ویروس کرونا عم ً
را مختل کرده اســت .عالوهبر تعطیلی بســیاری از
واحدهای تجاری در چین که شامل شعبههای برخی
از شرکتهای تولیدی بزرگ جهان نیز میشود ،پکن
برای مقابله با پیامدهای منفی ویروس کرونا بیش از
۱۶۰میلیارد دالر به سامانۀ مالی و بانکهای این کشور
تزریق کرده است.

بااینحال ،شــیوع کرونا پیامدهای مختلفی را در
بر داشته اســت؛ از لغو تورهای مســافرتی و پروازها
به چین و بستهشــدن مراکز اقامتــی نظیر هتلها و
اماکن تفریحی در این کشــور گرفته تا سقوط ارزش
سهام در بازارهای بورس ،همگی از تبعات شیوع این
ویروس بودهاند .عالوهبراین ،خرید کاالهای صنعتی از
چین ،بهعنوان بزرگترین واردکنندۀ این نوع کاالها،
کاهش یافته است .از ســوی دیگر ،برخی از کشورها
نیز محدودیتهایی را برای ورود کاالهای چینی قرار
دادهاند که میتواند بر روند تولید کاال در این کشــور
تأثیر منفی بگذارد.
در چنیــن شــرایطی ،شــیوع ویــروس کرونا،
مختلشــدن اقتصاد چین و بهتبع آن کاهش رشــد
اقتصــادی در جهان باعث ســقوط قیمــت نفت در
بازارهای جهانی شــده اســت .این در حالی است که
افزایــش نگرانیها دربــارۀ کاهــش احتمالی تقاضا

توســط چین ،همچنان میتواند قیمــت نفت را در
بازارهای جهانی دســتخوش تحول کند؛ زیرا چین با
مصرف حدود ۱۴درصد از تولید نفت جهانی ،یکی از
مهمترین مشتریان انرژی در جهان محسوب میشود.
این کشور روزانه حدود ۱۴میلیون بشکه نفت مصرف
میکند که معادل مجموع نیاز فرانسه ،آلمان ،ایتالیا،
اسپانیا ،انگلیس ،ژاپن و کرۀ جنوبی است .بااینحال،
تقاضای چین برای نفت از زمان شیوع ویروس کرونا،
حدود ۳میلیون بشکه در روز ،معادل ۲۰درصد از کل
مصرف این کشــور کاهش پیدا کرده است .درواقع،
توقف فعالیت برخی از کارخانهها ،صنعت حمل و نقل
و کاهش مصرف در این کشور ،بازار انرژی را تحتتأثیر
قرار داده است.
نکتۀ قابل توجه آن اســت که تأثیرگذاری ویروس
کرونا بر کاهش قیمت نفت ،روندی است که میتواند
در آینده نیز ادامه یابــد .درواقع ،هرچه روند کنترل و
مهار ویروس کرونا طوالنیتر شود ،تأثیر این بیماری
بر بازارهای جهانی هم تداوم مییابد .عالوهبراین ،به
احتمال زیاد در آیندۀ نزدیــک از میزان خرید چین
مجددا ً کاسته خواهد شد؛ زیرا پاالیشگاههای چینی
که فرآوردههــای نفت فروختهنشــده مانند بنزین و
ســوخت جت را ذخیره میکنند ،در آیندۀ نزدیک به
سقف مخازن خود رسیده و دچار محدودیت خواهند
شد .قاعدتاً اگر چنین اتفاقی روی دهد ،آنها ناچارند
میزان نفتــی را که پاالیش میکننــد ،کاهش دهند.
درنتیجه ،به همین میزان (احتماالً  ۱۵تا  ۲۰درصد) از
مقدار خرید روزانۀ چین کاسته خواهد شد.
با توجه بــه تأثیراتی کــه کاهش بهــای نفت بر
کشــورهای تولیدکننده دارد ،این کشــورها نشست
اوپک را که قرار بــود در ماه مارس برگزار شــود ،به
جلو انداختهاند تــا بتوانند راهکاری بــرای مقابله با
این روند بیابنــد .مقامات اوپک قصد دارند آســیب
اقتصادی ویروس کرونا و تأثیــر منفی آن روی تقاضا
برای نفت و فرآوردههای نفتــی را ارزیابی کنند و بر
کنترل نفت با کاهش تولید و عرضۀ آن به بازار جهانی
تأثیر بگذارند .بااینحال ،درمورد میزان تأثیرگذاری
اوپک بر روند فعلی بازارهای جهانی تردیدهای جدی
وجود دارد؛ زیرا با توجه بــه کاهش تقاضا برای خرید
نفت ،تنها اقدامی که میتواند موجب ایجاد توازن در
بازارهای جهانی و بازگشت قیمت به نقطۀ تعادل شود،
کاهش عرضه است .این در حالی است که هیچیک از
کشــورهای عضو اوپک تمایل ندارند از میزان عرضۀ
خود بکاهند.

تحلیــــــــل

نفت در برزخ موج دوم کرونا

قیمت نفــت که پس از شــیوع کرونــا با کاهش
چشمگیر مواجه شــده بود ،به مرور زمان و با بهبود
وضعیت ،در برخی از کشورهای مصرفکننده همچون
چین ،از روندی صعودی برخوردار شــد؛ بهنحویکه

نقش اقتصادهای بزرگ

گسترش پرشتاب ویروس کرونا در آمریکا و برخی
دیگر از اقتصادهای مهم جهان ازجمله هند و برزیل،
میتواند بار دیگر فعالیتهای اقتصادی را تحتتأثیر
قــرار داده و اوضاع بازار نفــت را بحرانی کند .اگرچه
کارشناسان از مدتها قبل دربارۀ احتمال شکلگیری
موج دوم شیوع ویروس کرونا هشدار داده بودند ،اما

چشمانداز نامشخص موج دوم

دو عامل مهم
میتوانند موج دوم کرونا را به
شرایط نامطلوبی برای آیندۀ بازار
نفت تبدیل کنند :نخستین عامل ،توافق
کشورهای تولیدکنندۀ نفت برای کاهش تولید
است که اگر به هر دلیلی از دوام برخوردار نباشد،
میتواند یک بار دیگر زمینهساز سقوط بهای نفت
باشد .دومین عامل ،بهوقوعپیوستن سناریوی
توسعۀ موج دوم کرونا همراه با عفونتهای حاد
تنفسی و ویروسی در فصل پاییز است .اگر
چنین اتفاقی رخ دهد ،آنگاه کنترل روند
گسترش بیماری در موج دوم بسیار
دشوار خواهد شد
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در حال حاضــر ،خطرهای ناشــی از همهگیری
ویروس کرونــا که اعمال مجــدد محدودیتها را در
پــی دارد ،بهعنوان اصلیترین عامــل مؤثر بر عرضه
و تقاضای نفت در جهان شــناخته میشود .با توجه
به تأثیر مخرب کرونا از ســویی و نبود راهحل قطعی
برای ریشــهکنی این بیماری از سوی دیگر ،میتوان
انتظار داشت تا زمانی که راهحلی قطعی برای مقابله
با این ویروس پیدا نشود ،بازگشت قیمتها به باالی
 ۵۰دالر در هر بشــکه محقق نخواهد شد .حتی اگر
چنین امری هم رخ دهد ،باز هم موقتی و گذراست و
میتواند با شیوع مجدد موجی دیگر از این همهگیری،
اقتصادهای بزرگ جهــان را زمینگیر کند و کاهش
تقاضا برای انرژی را در پی داشته باشد.
البته باید این نکته را در نظر داشت که اگرچه موج
دوم شــیوع ویروس کرونا ضربۀ دیگری به تقاضای
جهانی برای نفت وارد خواهد کرد ،تأثیرات مخرب آن
کمتر از موج اول است .درواقع ،موج دوم کرونا همانند
موج اول باعث نابودی تقاضا نخواهد شد؛ زیرا بسیاری
از دولتهــا از وضــع قوانین ســختگیرانه و اعمال
تدابیر قرنطینه که در دور اول به اجرا گذاشته بودند،
خودداری کردهاند .همچنیــن محدودیتها در موج
دوم بهصورت هدفمندتر برای برخی بخشها اعمال
خواهد شد که این امر نیز مانع از تکرار ریزش تاریخی
تقاضا برای نفت میشود.
البته در این بیــن دو عامل مهــم میتوانند موج
دوم کرونا را به شــرایط نامطلوبی بــرای آیندۀ بازار
نفت تبدیل کنند :نخستین عامل ،توافق کشورهای
تولیدکنندۀ نفت برای کاهش تولید است که اگر به هر
دلیلی از دوام برخوردار نباشد ،میتواند یک بار دیگر
زمینهساز ســقوط بهای نفت باشــد .دومین عامل،
بهوقوعپیوستن سناریوی توسعۀ موج دوم کرونا همراه
با عفونتهای حاد تنفســی و ویروسی در فصل پاییز
اســت .اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،آنگاه کنترل روند
گسترش بیماری در موج دوم بسیار دشوار خواهد شد.
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رشد اقتصادی خواهد کرد که این امر بر تمام بازارهای
اقتصادی ،ازجمله بازار انرژی ،تأثیر خواهد گذاشت.
بهنحویکه پیشبینی میشود تبعات ویروس کرونا
موجب کاهش ۰،۵درصــدی تقاضای خرید نفت در
سال جاری میالدی شــود .بنابراین حتی در صورت
مهار ویروس کرونا نیز همچنان تبعات منفی شــیوع
این ویروس در اقتصاد چین باقی خواهد ماند و قاعدتاً
عرضه و تقاضا و همچنین قیمت نفت نیز تحتتأثیر
این مسئله قرار خواهد گرفت.

قیمت نفــت در بازارهای جهانی با توجــه به توافق
کاهــش تولید نفت اوپــک پالس ،افزایــش حدودا ً
۱۰۰درصــدی را تجربه کرد .این موضــوع با کنترل
عرضۀ نفت در کنــار افزایش تقاضا بعــد از موج اول
کرونا در جهان ،قیمتها را تقویــت کرد .همچنین
رشد تقاضا ،ذخیرهسازی نفت در دنیا را کاهش داد تا
جا برای خرید نفت بیشتر باز شود .بااینحال ،احتمال
تشدید موج دوم شیوع کرونا در برخی از کشورهای
جهان ،یک بــار دیگر نگرانیهای عمیقــی را دربارۀ
آیندۀ صنعت نفت به وجود آورده است.
موج اول کرونــا در جهان به تعطیلی بســیاری از
صنایع بزرگ ازجمله صنایع حمل و نقل و همچنین
کارخانههایی منجر شد که سوخت مصرفی همۀ آنها
نفت و مشتقات آن بود .محدودیتها و قرنطینههای
صورتگرفته در پی شــیوع همهگیــری کرونا باعث

شــد که تقاضا برای نفت بهشدت کاهش یابد و حتی
قیمت این محصول به زیر صفر دالر نیز برسد .اگر چه
عادیشدن زندگی با کرونا و کاهش محدودیتها یک
بار دیگر تا حدی تقاضا برای خرید نفت را افزایش داده،
اما سایۀ شیوع موج دوم همچنان بر سر صنعت انرژی
و اقتصادهای بزرگ باقی مانده است.
نگرانیها از افزایش مبتالیان به کرونا در جهان در
هفتههای اخیر افزایش یافته و برخی از کشورها خود
را برای مقابله با موج دوم شــیوع این ویروس آماده
میکنند .این امر بهمعنای ازسرگیری محدودیتها
و اعمال قرنطینه اســت که بهنوبۀ خود میتواند یک
بار دیگر موجب کاهش چشــمگیر قیمت نفت شود.
در چنین شرایطی ،بازگشــت محدودیتها ،مصرف
ســوخت را در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله
حمل و نقل و صنایع بزرگ بهشــدت کاهش خواهد

داد.
از ســوی دیگر ،شــیوع بیماری کرونــا که باعث
کوچکشدن اقتصاد بسیاری از کشورهای واردکنندۀ
نفت شده است ،همچنان عامل مهمی در کاهش تقاضا
محسوب میشود .بیشــک اگر این کشورها یک بار
دیگر درگیر موج دوم کرونا شوند ،آنگاه تقاضای خرید
نفت آنها باز هم کاهش مییابد.

حتی در آمریکا نیز شــهروندان و مقامات بسیاری از
ایالتها در مقابل این موج غافلگیر شــدند .در حال
حاضر ،ایاالتمتحــدۀ آمریکا بیشــترین آمار ابتال
به ویروس کرونا را دارد و همین امر باعث شــده که
محدودیتهای موجود در این کشور به کاهش تقاضا
برای نفت در بازارهای جهانی منجر شود .باوجوداین،
محدودیتها احتماالً در سطح فعلی باقی نخواهد ماند
و در آینده افزایش مییابد.
درحالیکه دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا،
تالش میکند به انحای مختلف به لغو محدودیتها
بپردازد ،مقامات ایالتی در تگزاس ،آریزونا و فلوریدا
بــرای مقابله با گســترش همهگیری کرونــا ناگزیر
به اعمــال محدودیتهای بیشــتر هســتند .فقط
محدودیتهــای جدیــد میتواند گســترش فعلی
بیماری کوویــد  ۱۹در آمریکا را محــدود کند و اگر

قرنطینه در سراسر آمریکا اعمال شود ،موج دوم شیوع
بیماری به تقاضا برای نفت بهشدت لطمه خواهد زد.
بیتردید اعمال محدودیتهای بیشتر بهمنزلۀ کاهش
رونق اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بخشها در این
ایالتهاســت که بهنوبۀ خود بر مصرف نفت نیز تأثیر
منفی میگذارد.
از سوی دیگر ،دادههای اقتصادی چین نیز چندان
دلگرمکننده نیست .تولید صنعتی در چین در ماه مه
 2020نسبت به سال قبل 4.4درصد رشد داشت ،اما
این رشد کمتر از حد انتظار بود .این امر نشان میدهد
که دومین اقتصاد بزرگ جهان هنوز در تالش است تا
بهسرعت به جایگاه قبلی خود برگردد .اگرچه ظرفیت
تصفیۀ پاالیشــگاههای چین در ماه مــه 8.2درصد
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته رشد کرده و به
13.6میلیون بشکه در روز رسیده است ،احتمال شیوع
مجدد کرونا یا یک ویروس جدید همچنان بر اقتصاد
چین سایه افکنده است.

اقتـــــصــــاد

ازدسترفتگی عامل انسانی ،چالش در عرضه ،تقاضا
و زنجیرۀ تأمین تولید
حدود هشت ماه از شیوع کرونا در جهان میگذرد،
ویروسی که چرخۀ اقتصادی بسیاری از کشورها را
دچار اختالل کرد .به گفتۀ کارشناسان اقتصادی،
بازگشتپذیری اقتصادهای قدرتمند بهراحتی
صورت نمیگیرد و رکورد در ازدسترفتگی نرخ رشد
اقتصادی مهمترین مؤلفۀ اقتصاد پساکروناست.
چشمانداز اقتصاد جهانی حاکی از کاهش نرخ
رشد بازارسازها ،گسترش بیکاری ،افزایش بدهی
ملی و رکودیشدن بازار است .ساسان شاهویسی،
توگو با نشریۀ توسعۀ
کارشناس اقتصاد ،در گف 
پتروشیمی با تأکید بر اینکه کرونا یکی از شوکهای
خطرناکی بود که وارد اقتصاد شد ،گفت« :همهگیری
این ویروس انسانی است ،یعنی عامل انسانی را که
ثبات بخش روابط اقتصادی است دچار چالش میکند
و درعینحال سرعت انتشار آن ،کارکرد و قابلیت
تخریب را در عرض و طول افزایش میدهد».
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این کارشــناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بــرای اندازهگیری یک بحران
اقتصادی عوامل و متغیرهایی را که دچار ازدسترفتگی کرده ،بررسی میکنند،
بیان کرد« :زمانی که درمورد بحران اقتصادی صحبت از کرونا میکنند ،گفته
میشود میزان ازدسترفتگی منابع انسانی ،میزان ازکارافتادگی نرخ اقتصادی،
کارکرد بازارها ،شدت تنش و ...در بحران قبلی چقدر بوده و در این بحران چقدر
است».
شاهویســی با بیان اینکه در بحران کرونا ،صرف ًا دچار عجز در تأمین منابع
تجهیز مالی برای فرصتهای تولیدی در طرف عرضه و تقاضا نیستیم ،افزود:
«در این بحران ،عامل انســانی که هم باید تولید را به گردش درآورد و هم باید
طرف تقاضا را به مصرف برساند ،دچار ازدسترفتگی شده است .اما این بار در
چالش ایجاد و زنجیرۀ تأمین تولید جهانی در اقتصادسازها
ِ
طرف عرضه و تقاضا
دچار ازدسترفتگی شده است .این بحران صرف ًا اقتصادی ،اجتماعی یا سیاسی
نیست ،بلکه میتواند بحرانهای زیادی را در همۀ بخشها ایجاد کند».
وی در ادامه با اشاره به ریزش بورسهای جهانی گفت« :تأثیر اولیۀ کرونا در
ماههای نخست شیوع آن ،ریزش بورسهای جهانی بود .میزان سقوطی که کرونا
در شاخصها به وجود آورد نشان داد که اندازۀ بحران کرونا از اندازۀ بحران سال
 1929آمریکا بیشتر است .برای اولینبار نهتنها فرصتهای شغلی ناپایدار ،بلکه
شغلهای پایدار اقتصاد آمریکا ،اروپا و چین دچار ازدسترفتگی شد و نشان
داد جنس بحران بیکاری کرونا با جنس بحران بیکاری سال  2007متفاوت است».
بررسی چند سناریو درمورد کرونا

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به سناریوهای مختلفی که درمورد
کرونا در نظر گرفته شده است ،افزود« :براساس یک سناریوی خوشبینانه در
پایان فصل بهار ،یعنی کمتر از یک ماه قبل ،میتوانستیم تأثیر این ویروس را
بر دامنۀ تجارت جهانی اندازهگیری کنیم ،آمادگی مقابله پیدا کنیم و نهایت ًا در
پایان ســال  2020میتوانیم بحران کرونا را از چرخۀ اقتصادی-تجاری جهان
خارج کنیم».
شاهویسی ادامه داد« :سناریوی بدبینانه این اســت که در پایان فصل اول
نتوانیم اقدامات مذکور را انجام دهیم و وارد تابســتان شویم؛ زیرا پیشبینی
میشد گردشگری که در شروع ســال میالدی دچار ازدسترفتگی شده بود،
در تابستان بتواند خودش را ترمیم کند و بسیاری از تولیدها و گردش بازارها

حرکت اقتصادهای جهانی به سمت انزوا

وی با بیان اینکه ایتالیا کارخانۀ اروپا ،چین کارخانۀ آســیا ،آمریکا کارخانۀ
آمریکای شــمالی و آفریقای جنوبی کارخانۀ آفریقا هســتند ،افزود« :اگر
چرخههای همسودی که باهم پیوندها و همسودهای تجاری و اقتصادی دارند،
دچار ازدسترفتگی شوند ،بازگشــتپذیری آنها صرف ًا توسط آمریکا ،اروپا
و چین نیست ،بلکه همه باید برگشتپذیری را پیدا کنند تا بتوانند دادههای
همپیوند زنجیرۀ تأمین را باهم تعریف کنند .در غیر این صورت ،تجارت جهانی
دچار ازدسترفتگی میشود و دگرگونی بزرگی را در چرخههای تجارت جهانی
ایجاد میکند و باعث انزوا میشود .بهعبارتدیگر ،اقتصادها به سمتی میروند
که خودشان تأمینکننده باشند».
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد« :آمارها نشان میدهد بازگشتپذیری
اقتصادهای قدرتمند بهراحتی صورت نمیگیرد و رکورد در دامنۀ ازدسترفتگی
نرخ رشد اقتصادی ،مهمترین مؤلفۀ اقتصاد پساکرونا است .چشمانداز اقتصاد
جهانی حاکی از کاهش نرخ رشد بازارسازها،گسترش بیکاری ،افزایش بدهی
ملی و رکودیشدن بازار است».
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بالیی که کرونا
بر سر اقتصاد
جهان آورد

کرونا عامل انسانی را دچار ازدسترفتگی کرد

بتوانند خود را جبران کنند ،که این اتفاق هم نیفتاد .سناریوی بدبینانه این بود
که اگر از فصل دوم عبور کنیم که یک ماه از آن باقی مانده و بسیار بعید است که
اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا ،اروپا و چین بتوانند انعطافپذیری الزم را برای
عبور از آن داشته باشند ،حداقل تا بهار  2021در دامنۀ ازدسترفتگی تأثیر کرونا
بر اقتصاد بمانیم و شوکها را هم در اقتصاد ،هم در صنعت ،هم در گردشگری و
هم در مناسبتهای مالی مشاهده کنیم».
وی افزود« :در شرایط خوشبینانه برای چین حدود منفی  ،3.3برای آمریکا
منفی ۸درصد ،برای اروپا 9.5درصد و برای سایر کشورها حدود ۵درصد افت
شاخص  GDPاتفاق میافتد .براســاس رویکرد بدبینانه ،در پایان فصل دوم،
مهمترین بازار سازهایی که دچار ازدسترفتگی میشوند ،بانکداری ،صنایع
نفت و گاز ،هوا و فضا ،خدمات مسافرتی و پروازی ،امالک ،مواد اولیه ،حمل و نقل،
نوشیدنی و غذا ،شرکتهای خوشهای ،امالک ،صنعت و ماشینسازی ،محصوالت
شیمیایی و کشــاورزی ،برق و گاز ،دارو ،خردهفروشی و بازار کاالهای مصرفی
هستند که هرکدام میتوانند بین  10تا  45درصد دچار ازدسترفتگی باشند».
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه زمانی که رشد اقتصادی بازارسازها
مانند آمریکا ،چین و اروپا دچار ازدسترفتگی میشود ،در میزان مصرف انرژی
اثر میگذارد ،گفت« :اکنون با بیش از 25میلیون بشــکه مازاد تولید مواجه
هستیم که اثر خود را در قیمت ،کشش قیمت و بازارهای مالی آینده میگذارد.
بهطورکلی تا 65درصد ،در حدود  35شــاخه اثرگذاریها را شاهد هستیم که
مهمترین آن در حوزۀ خدمات هوایی و هوافضا حــدود 44درصد ،نفت و گاز
48درصد و خودرو 38درصد است».
شاهویســی ادامه داد« :باید این موضوع بررسی شود که شرکتهای
جهانی در ورود کاال و خدمات و ســرمایه چقدر به چین وابســتگی
داشــتند؟ پاندمیک نشــان داد وابســتگی بیش از آن است که
ایاالتمتحده فکر میکرد در جنــگ تجاری میتواند به مقابله با
آن وارد شود .محدودشــدن دامنۀ حملونقل کاال ،خدمات و
مسافر چه اثری را در روابط اقتصادی و نظم تجارت بینالملل
بین کشــورها ایجاد کرد؟ اتفاقات بزرگی بهعنوان تأثیرات

شوک عرضه و تقاضا بر جریان کلی تجارت جهانی ایجاد شد و نشان داد چین
بهتنهایی در چند دهۀ گذشته به ســازمان اوپکی تبدیل شده است؛ یعنی اگر
چرخۀ تجاری بازار مصرفی چین دچار ازدسترفتگی شود ،با نمونهای از بحران
مواجه میشویم».

راهبرد جدید توسعه صنعت
پتروشیمی
تولید پایدار
تامین نیاز داخلی

تکمیل زنجیره ارزش  ،از یک محصول-
یک خوراک به یک خوراک-چندین محصول

بومی سازی کاتالیست
حجم بازار کاتالیست ایران :
۴۰۰میلیون دالر در سال
تعداد گروه های کاتالیستی
پتروشیمی ۴۰ :
تعداد گروه های کاتالیستی
بومی شده ۱۶ :
تعداد گروه های کاتالیستی
در حال بومی سازی ۱۱ :
زمان بهره برداری ۱۴۰۰ :
تعداد گروه های کاتالیستی در حال
تحقیق و بررسی ۱۳:

رشد ۱۱درصدی معامالت در بورس
(نسبت به سال )۹۸
تحویل خوراک در سال ۳۵ :۹۸میلیون تن
(معادل روزانه ۸۰۰هزار بشکه نفت خام)
تحویل خوراک در سال  :۱۴۰۰معادل
۱میلیون  ۵۰۰هزار بشکه نفت خام

تولید گرید پلیمری و ماده
شیمیایی

توسعه طرح های پیشران از
مسیر پروپیلن

تعداد کل مجتمع های فعال ۵۶ :
ظرفیت تولید۶۶ :میلیون تن در سال
مهم ترین محصوالت تولیدی  :پلیمری،
شیمیایی،هیدوکربری  ،کود اوره
گرید پلیمری  ۳۳۳ :نوع
مواد شیمیایی ۴۲ :نوع
میزان محصوالت قابل فروش(سال: )۹۸
۳۱میلیون تن
میزان صادرات ۲۳ :میلیون تن
میزان عرضه داخلی ۸ :میلیون تن
ارزش محصوالت صادراتی ۱۰ :میلیارد دالر
ارزش محصوالت عرضه داخلی ۵ :میلیارد دالر

جهش دوم پتروشیمی
تعداد طرح ها ۲۷ :
زمان بهره برداری از طرح ها:
پایان۱۴۰۰
ظرفیت تولید(۱۰۰ : )۱۴۰۰میلیون تن
میزان درآمد زایی ۲۵میلیارد
دالر()۱۴۰۰

تولید کنونی پروپیلن ۹۸۰ :هزار تن
میزان کمبود ۲۰۰ :هزار تن
چشم انداز نیاز در سال های آتی :
۷۰۰هزار تن
پیش بینی برای افزایش تولید :
۳میلیون تن

جهش سوم پتروشیمی
هدف گذاری  :پایان ۱۴۰۴
تعداد طرح ها ۲۷ :
چشم انداز ظرفیت تولید۱۳۰:میلیون تن
چشم انداز درآمد زایی ۳۴ :میلیارد دالر
ویژگی مهم  :دانش فنی ایرانی
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۱۳۹۹سال طالیی
تعداد طرح های آماده بهره برداری 17 :
تعداد طرح هایی که قطعا به بهره برداری
می رسد۱۲ :
ارزش ۱۲طرح ۳/۱۱ :میلیارد دالر
احتمال بهره برداری از ۴طرح دیگر در
اوایل ۱۴۰۰

مسئولیت اجتماعی

صنعت پتروشیمی در شش ماه گذشته عالوهبر محافظت از جان کارکنان و حفظ
تولید ،کارنامۀ خوبی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی به ثبت رسانده است.
زندگی با کرونا بهطور رسمی تا روزهای آینده وارد ماه هشتم میشود .بسیاری از
ما و مردم دیگر کشورها هر روز و هر لحظه در تالش برای زندهمانده و دوری از این
ویروس مرگبار موزی که هر روز رفتار جدیدی دارد ،هستیم .بسیاری از تالشهای
بهداشتی و پزشکی و درمانی در این ماهها تغییر کرده و متناسب با شرایط درمان و
رفتار ویروس بهروزرسانی میشود؛ اما استفاده از ماسک و دستکش ،درخانهماندن و
دوری از حضور در امکان عمومی و استفاده از شرایط دورکاری برای ادارات و صنایع
همچنان مورد تأکید هستند .اما همین چند مورد زمینهساز تغییر و تحوالت اساسی
در زندگی بسیاری از ما و مردم کشورهای مختلف بودهاست .بسیاری از کارخانهها
و صنایع و ادارات دولتی و خصوصی نیروهای کارشان را دورکار یا تعدیل کردهاند،
بســیاری تعطیل و نیروها بیکار شدهاند و درعینحال بســیاری از مجموعهها هم
هستند که در این ماهها فعال و پرکار شــدهاند .در این ماهها عالوهبر مجموعههای
درمانی و دارویی ،مجموعههایی هم چندنوبته در حال تولید تجهیزات پزشــکی و
درمانی و بهداشتی و اقالم ضدعفونی بودهاند .این شرایط در صنایع تمامی کشورها
حاکم است .در ایران و بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی نیز بخش پتروشیمی
ســهمی قابل توجه در تولید و تأمین نیازهای بخش درمــان و خدمات در دوران
کرونا داشته است .صنعت پتروشیمی با پیشــتازی چند مجموعه ،بهطور مشخص
مسئولیت تأمین مواد شــوینده و آب ژاول ،تولید پارچههای الزم برای استانهای
مختلف و بهخصوص اســتانهای جنوبی را بر عهده گرفته اســت .این مجموعهها
درعینحال مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم و کارکنان خود در استانهای
جنوبی را هم رها نکردند و در قالب کمکهای مختلفی برای مبارزه با کرونا پیشقدم
شدند .وزات نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تمام شرکتهای زیرمجموعه از
همان روزهای ابتدایی شروع ویروس کرونا در کشور دستورالعملهایی جدی را برای
همۀ زیرمجموعههای اداری ،اجرایی ،تولیدی و کارگاهی اعالم کردند .براساس این
ابالغیهها ،بسیاری از کارگاهها نوبتکاری شدند ،فضاهای سربسته و مشترک کاری
تعطیل یا محدود شدند و رستورانها و فضاهای گردشگری و ورزشی تعطیل شدند.
هرکدام از شرکتهای پتروشیمی برنامههای بهداشتی و حمایتی جداگانهای را برای
کارکنان خود در همۀ بخشها در نظر گرفتند که
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تا امروز با اصالح و تغییرات متعدد همچنان ادامه دارد .در این میان ،البته برخی از
مجموعههای صنعت پتروشیمی عالوهبر اقدامات الزم و همهجانبه برای کارکنان
و مجموعههای اجرایی و تولیدی خود ،اقداماتی قابل توجه را برای ساکنان شهر و
استان و حتی استانهای دیگر در راستای مسئولیت اجتماعی خود انجام دادهاند که
بسیاری از آنها در این چند ماه ادامه داشته است.
تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی

جدای از پتروشیمیهایی همچون پتروشیمی کارون که ماههاست بهطور مجزا
آب ژاول مورد نیاز استان خوزستان و اســتانهای دیگر را تأمین کرده و میکنند،
اقدامات برخی از مجموعههای بزرگ در صنعت پتروشــیمی در این مدت ادامهدار
بوده است .سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی ،یکی از این مجموعههای فعال
و پراثر در چند ماه کرونایی گذشته بوده است که عالوهبر تأمین نیازهای بهداشتی
و پزشکی و ضدعفونی مجموعههای خود ،تالش قابل توجهی را در تأمین تجهیزات
و ملزومات شبکۀ بهداشت و درمان ماهشــهر و بیمارستان صنایع پتروشیمی برای
افزایش ظرفیت جدید پذیرش بیماران و رفع کمبودهای مختلف بهداشتی و درمانی
داشته اســت .این مجموعه در آخرین اقدام خود 500میلیارد ریال برای مقابله با
کرونا کمک کرد .سید امید شــهیدینیا ،مدیرعامل سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی
پتروشیمی ،بیان کرد« :صنایع پتروشیمی با تجهیز بیمارستان صنایع پتروشیمی،
ســه بخش را به بیماران کرونایی اختصاص دادهاند که تاکنون بیش از  400بیمار
را بســتری و مداوا کرده و بیش از 75درصد این افراد شــاغالن صنعت پتروشیمی
نبودهاند ».او همچنین به توزیع بیش از 5میلیون لیتر آب ژاول در کشور بهصورت
رایگان توسط پتروشیمی کارون اشاره کرد و گفت« :در کنار این موضوع50 ،هزار
بطری الکل نیز در بخشهای عمومی ادارات و بیمارســتانها توزیع شــد .شورای
راهبردی صنایع پتروشیمی 300میلیارد ریال برای مقابله با کرونا اختصاص داده
ال هزینه شده .همچنین200 ،میلیارد ریال دیگر برای مقابله با
بود که این مبلغ کام ً
کرونا در منطقه تصویب شده است».
کمک 90میلیاردریالی به بیمارستان بوشهر

در منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس نیز که ازجمله محدودههای فعال و پرتردد
در دوران کرونا بوده است ،همین اقدامات با شرایطی مشابه ادامه داشته است

و در آخرین آمارها میتوان به کمک ۹۰میلیاردریالی پتروشیمیهای منطقۀ ویژۀ
پارس به بیمارستانهای بوشهر اشاره کرد .شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی
منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس بهمنظور مشــارکت در امر تجهیز بیمارستانها
و درمانگاههای استان بوشــهر ۹۰میلیارد ریال به خرید لوازم و تجهیزات پزشکی
ضروری اختصاص داد .این تجهیزات و لوازم پزشکی براســاس نیاز مراکز درمانی
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درخشش پتروشیمیها در روزهای مهآلود کرونایی
منطقه و با نظر مســئوالن و کارشناسان سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت
خریداری شده است .این تجهیزات شامل دستگاه تنفس مصنوعی ،ونتیالتور ثابت،
تخت آیسییو ،دستگاه سونوگرافی ،ویدئو النگوسکوپ ،انواع دستگاه اکسیژنساز،
نیوالیزر ،پالس اکسیمتر ،دستگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ ،دیسی شوک ،پمپ
اینفوژن ،انواع مانیتور عالئم حیاتی ،ویلچر ،ساکشــن دوشیشــه و دستگاه دیالیز
میشود که به مراکز درمانیای همچون بیمارســتان زینبیۀ خورموج ،بیمارستان
امامخمینی کنگان ،بیمارستان شهیدگنجی دشتستان ،بیمارستان نبی اکرم(ص)
عســلویه ،بیمارســتان توحید جم ،درمانگاه ابنسینا شــیرینو و بیمارستان امام
هادی(ع) دیر واگذار شده اســت .درعینحال ،باید گفت که این اقدامات جدای از
۱۰۰میلیارد ریالی است که از ابتدای ســال جاری برای کمک به مقابله با گسترش
ویروس کرونا و تجهیز بیمارستانهای استان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
قرار داده شده است.
همکاری پتروشیمیها و ارتش

این اقدامات صورتگرفته در حدود شش ماه گذشته در مناطق عملیاتی صنعت
پتروشیمی و شهرهای جنوبی و پوشش حمایتی آنها از استانهای دیگر به نحوی
بود که استاندار خوزستان بارها زبان به تقدیر گشــود .غالمرضا شریعتی ،استاندار
خوزستان ،از نقش پتروشــیمیها در ایفای مســئولیتهای اجتماعی خودشان،
بهخصوص در دوران کرونــا تقدیر کرد و و اقدامهای اخیر ایــن صنعت را بیبدیل
دانست .از ســوی دیگر ،پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از مدیرعامل
سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی پتروشیمی به سبب همکاری در مقابله با ویروس کرونا
قدردانی کرد .اما یک سر این قدردانی پتروشیمیها هستند و حتماً در سر دیگر آن
مجموعههایی مهم و حیاتی همچون ارتش هستند که در این مدت بهطور مستقل و
و نیز با همکاری صنعت پتروشیمی اقدامات ارزندهای را انجام دادند .بهطور مشخص،
شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ،اچاسیی سازمان منطقۀ
ویژۀ اقتصادی پتروشیمی و مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقۀ
ویژۀ اقتصادی پتروشیمی همکاری شبانهروزی را با مجموعۀ ارتش و مجموعههای
اجرایی دیگر داشتهاند.باوجوداین ،ازآنجاکه شرایط کرونایی در کشورهای مختلف
و ازجمله ایران ادامه دارد و در همین روزها بیشتر شهرهای ایران در وضعیت قرمز
به سر میبرند ،همۀ تالشها و برنامهریزیهای قبلی با جدیت ادامه دارد .در همین
راســتا بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،چندی قبل در توییتی نوشت« :تمامی شرکتهای
پتروشیمی که محصوالت آنها بهعنوان مواد اولیۀ تولید کاالهای مصرفی مرتبط با
مقابله با شیوع کووید  ۱۹مورد استفاده قرار میگیرد ،بدون درنظرگرفتن اولویتهای
تجاری ،مکلف به تأمین صنایع پاییندســتی خود با هــدف جلوگیری از هرگونه
کمبود برای مردم عزیز ایران هستند» .این تأکید جدی خطاب به همۀ
شــرکتها گویای اهمیت موضوع در همۀ ارکان صنعت نفت است که
در وهلۀ اول حفاظت از جان کارکنان و خانوادههای آنها و در ادامه،
حفظ سالمت شهروندان و مردم شهرهای مختلف را مورد اشاره قرار
میدهد و تا اطالع ثانوی و رسیدن شرایط عادی درمورد ویروس
کرونا ادامه دارد.
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تحــلیــــــل

از اوایــل بهمن بود که زمزمههای شــیوع ویروس
کرونا در دنیا به گوش رســید .ویروســی که تاکنون
توانســته جان انســانهای زیادی را در تمامی نقاط
جهان بگیرد .بیماریای که توانســت سبک و سیاق
زندگی تمامی افراد را تغییر دهــد .اما این ویروس در
بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها هم تأثیرات بسزایی
از خود بهجا گذاشــت .کاهش تقاضای جهانی نفت از
جملۀ این تأثیرات بود که کشــورهای فروشنده را با
چالشهای جدی روبهرو کرد .کشــورهایی را
که اقتصادشان متکی به فروش نفت بود با
کمبود درآمدهای حاصل از فروش این
انرژی مواجه ساخت و بسیاری از
کسبوکارها متوقف شد.

برای بررســی تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازار جهانی نفت با آلبرت بغزیان ،کارشناس مسائل
اقتصادی ،گفتوگویی داشتهایم .او معتقد اســت که کاهش تقاضا و ناهمخوانی عرضه و تقاضا
ازجمله مهمترین مشکالت این حوزه بوده است .به گفتۀ بغزیان ،کشورهایی که از رشد اقتصادی
زیادی برخوردار نبودند کمترین آسیب را دیدهاند ،درحقیقت توانستند از بازار داخلی خود استفاده
کنند .کشورهای اروپایی و آمریکایی در این میان بیشترین تأثیر را از شیوع ویروس کرونا گرفتهاند.
اما بهطورکلی تعیین اینکه چه کشورهایی بیشترین آسیب را دیدهاند ،در چند ماه آینده مشخص
خواهد شد .آلبرت بغزیان دربارۀ تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار جهانی نفت گفت« :در این بازار
همواره دو مبحث مهم عرضه و تقاضا وجود دارد .در شرایط پیشآمده و درگیری جهان با این ویروس
مشکل تقاضا پیش آمد .درحقیقت ،درخصوص عرضۀ نفت مشکلی وجود نداشت ،اما تقاضا کاهش
چشمگیری یافت .کاهش رفتوآمدهای جادهای ،پروازهای بینالمللی و ...از سویی ،و تمایل افراد
برای انجام خریدهایشان بهصورت اینترنتی از سوی دیگر ،مصرف بنزین و سایر حاملهای انرژی را
کاهش داد .با همۀ اینها ،مصرف نفت در پاالیشگاهها نیز روند نزولی یافت و همۀ این عوامل سبب
شد با پدیدۀ کمبود تقاضا در بازار جهانی نفت مواجه شویم.
کرونا مصرف چین و هند را کاهش داد

او با بیان اینکه همواره یکــی از عوامل تأثیرگذار بر
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آیابازارجهانینفتبهروزهایپیشینخودبازخواهدگشت؟

میزان تقاضای انرژی ،رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود و با شیوع این ویروس رشد اقتصادی
هم کاهش یافت افزود« :کشورهایی که مصرفکنندۀ عمدۀ نفت بودند ،مانند چین و هند ،مصرفشان
کاهش یافت .باید تعیین تکلیف شود که فعالیتهای متوقفشده طی این مدت چگونه میتوانند
به چرخۀ اقتصادی خود بازگردند .در حال حاضر ،شرایط رو به بهبود است .اوایل شیوع این ویروس
گمانهزنیها بر این بود که این اتفاق موقتی بوده و تعطیلی فعالیتها با گرمشدن هوا قابل کنترل
خواهد بود .اما شاهد بودیم که گرمشدن هوا نیز تأثیری بر کاهش روند شیوع آن نداشت».
قیمت نفت در مسیر اصالحی

بوکارها مطرح میشد مجددا ًبا موج
بغزیان با اشاره به اینکه بحثهایی که دربارۀ بازگشایی کس 
دوم این پاندمی به تعویق افتاد ادامه داد« :آنچه مسلم بوده این است که تقاضا در بازار جهانی نفت
کاهش یافته است .شاهد بودیم در یک مقطع ،مکانی برای انبار محمولههای سفارشدادهشده وجود
نداشت و قیمت نفت منفی شد .این شرایط موقتی بود ،اما رسانهها بهگونهای این اخبار را پوشش
دادند که انگار قیمت نفت برای همیشه منفی شده است .این معضل برطرف شد؛ قیمت نفت نیز در
مسیر اصالحی خود و بازگشت به روزهای گذشته قرار دارد».
کشورهای با رشد اقتصادی پایین آسیب کمتری دیدند

او درخصوص اینکه بیشترین آسیب متوجه چه کشورهایی بوده است گفت« :کشورهایی که از
رشد اقتصادی خوبی برخوردار نبودند کمترین آسیب را دیدند ،درحقیقت توانستند از بازار
داخلی خود استفاده کنند .کشورهای اروپایی و آمریکایی در این میان بیشترین تأثیر را
از شیوع ویروس کرونا دیدهاند .اما ،بهطورکلی ،تعیین اینکه چه کشورهایی بیشترین
آسیب را دیدهاند چند ماه آینده مشخص خواهد شد .در برخی کشورها هزینههای
دولت افزایش یافته و با کمبود بودجه مواجه شــدهاند .بر همین اساس نیز
مجبور به استقراض شــده یا پایۀ پولی کشورشان را افزایش دادند .به
نظر میرسد بازار جهانی نفت به روند قبلی خود باز خواهد گشت».
در پایــان افــزود« :البتــه
مصرفکنندگان و خریداران
نفت نیز تمایلی به خرید
نشــان نمیدهنــد .اما
معتقــد هســتم در
ماههای آینده ،تعادل
در عرضه و تقاضای
ایــن بــازار ایجاد
خواهد شد».

کاهش تقاضا با شیوع کووید 19

بهمن آرمان ،از دیگر کارشناســان اقتصادی،
دربارۀ تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازار جهانی
نفت گفت« :ویروس کرونا اتفاقی پیشبینیناپذیر
بود ،به همین دلیل تقریبــاً تمام پیشبینیهای
قبلی دربارۀ رشد اقتصادی و تقاضا برای کاالهای
مرتبط بر بخش صنعت و همچنین صنعت توریسم
را شــدیدا ً متاثر از خود کــرد .بهطوریکه دولت
فرانسه اعالم کرده که اقتصاد این کشور ۱۱درصد
کوچکتر خواهد شــد ،اقتصاد آمریکا با بیش از
۴۰میلیون نفر بیکار روبهروســت و اقتصاد سایر
کشــورهای اروپایی که عمدۀ مصرفکنندگان
مواد اولیۀ صنعتی هستند نیز در شرایط مناسبی
نیست ».این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح
کــرد« :بنابرایــن تقاضا در ســطح جهانی برای
کاالهایی مانند مواد معدنی و بهویژه نفت شدیدا ً
کاهش پیدا کرد .بــر همین اســاس و برمبنای
قانون عرضه و تقاضا قیمت اینگونه کاالها مانند
مس ،آلومینیوم ،سنگ آهن ،نفت و ...تحتتأثیر
بیماری کرونا با کاهش جدی مواجه شدهاند .در
حال حاضر ،دولتها در تالش هستند که تأثیرات
مربوط به این بیماری را کاهــش دهند .اتحادیۀ
اروپا با پرداخت مبلغــی حدود ۷۵۰میلیارد یورو
تصمیم گرفته به کمک اقتصاد کشــورهای عضو
این اتحادیــه بیاید .آمریکاییهــا در حال انجام
اقدامات مشابهی هستند .در ســایر کشورها نیز
متناسب با فراگیری این بیماری اقداماتی
در دســت انجام اســت .اما اینکه تا چه
زمانی میتوان عوارض این بیماری را
کاهش داد مسئلهای است که بیشتر
به زمان تولید واکســن و داروی
این بیماری مربوط میشود».
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پتروشیمیها ،شاگرد اول در شرایط بحرانی
صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته توانسته سهم درخور توجهی بهطور صریح دیماه ســال گذشــته ،در روز صنعت پتروشیمی بر این
را در صنعت نفت و تأمین ارز و کمک به دولت داشته باشد .این حضور و موضوع صحه گذاشت و در گزارشی با حضور رئیسجمهور اعالم کرد که
تالش همهجانبه برای این صنعت از درون هم اتفاقات خوبی را به همراه پتروشیمیها بهخوبی به تعهدهای خود عمل کردهاند و ۹۲درصد تعهد
صادراتی خود را تا پایان مرداد  ۱۳۹۸تأمین کردهاند و این رقم از نظر
داشته و توانســته روند رشــد جهشگونۀ خود را در همین دوران
بانک مرکزی رقمی قابل قبول است.
محدودیتها و تحوالت اقتصادی و تحریــم و کرونا ادامه دهد.
همتی به 29میلیارد دالر نیاز کشــور بــرای واردات
شرایط فعالیت این صنعت در سالهای گذشته همواره
کاالهای مورد نیاز کشــور اشــاره کرد که با وجود
با تصمیمات و قوانین جدید از سوی مجموعههای
مدیران
فشار بیسابقۀ دشمنان تأمین شده است و افزود:
قانونگذار و نظارتی دچار تحول و تغییرات بوده
پتروشیمیها در شرایط
«پتروشــیمیها ۲۰درصد این رقم را تأمین
است و نگاهی به شرایط عرضه و قیمت خوراک
سخت فشار و تحریم در تأمین
کردند و در ســامانۀ نیما نیز حدود ۵۳درصد
واحدهای پتروشیمی نمونهای از این شرایط
ارز سامانۀ نیما کمکهای بسیار
سهم پتروشــیمیها بوده است ».رئیس کل
است .باوجوداین ،عملکردی که پتروشیمیها
شایانی داشتند و با این روند در
بانک مرکزی پتروشیمیهای کشور را پیشتاز
در تأمین نیاز داخل و صادرات و تأمین ارز مورد
آینده میتوانند در گردش تجارت
درسامانۀنیمامعرفیکردوگفت«:خوشبختانه
نیاز دولت داشــتهاند همواره مورد تقدیر بوده
کشور تأثیرگذار باشند
مدیران پتروشــیمیها در شرایط سخت فشار
است .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی،
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و تحریم در تأمین ارز سامانۀ نیما کمکهای بسیار شایانی داشتند و با و تحوالت کرونایی پایان سال آن ،این صنعت در سال  ۱۳۹۹و تا امروز
این روند در آینده میتوانند در گردش تجارت کشور تأثیرگذار باشند ».که پنج ماه از سال گذشته است توانسته همین تعهدات ارزی و همراهی
با دولت را با وجود فشارهای سنگین مالی و اقتصادی و ساختاری تأمین
در همان روزهای پر از اتفاق ســال  ،۱۳۹۸احمــد مهدوی ابهری،
کند .درعینحال ،این صنعت همزمان توانسته تعهدات تولیدی
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،در چندین
و توســعهای خود را هم اجرایی کند تا همچنان پتروشیمی
مصاحبه از موضع این انجمــن و زیرمجموعههای پرتالش
بهعنوان یکی از صنایع پرسود و پیشرو در صنعت و بازار
خود دفاع کرد و گفت« :پتروشــیمیها صددرصد
مجموع
سرمایه معرفی شود .چندی قبل هم بیژن زنگنه،
تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند ».او با اشــاره
درآمد صنعت
وزیر نفت ،در جریان افتتاح سه طرح پتروشیمی
به اینکه صنعت پتروشــیمی پیشتاز صنایع
پتروشیمی کشور در سال
با حضور رئیسجمهور ،با اشاره به تالشهای
دیگر در جنگ اقتصادی هستند ،بیان کرد:
است.
بوده
دالر
۱۵میلیارد
،۱۳۹۸
پتروشــیمیها برای تأمین خــوراک بخش
«همچنیــن مجتمعهای تولیــدی در این
صنعت پتروشیمی سال گذشته بیش
پاییندستی در صنایع داخلی و جلوگیری از
صنعت ارزشآفرین در ســال  ،۱۳۹۷بیش
از تعهد خود به سامانۀ نیما عرضه
خروج بیش از ۵میلیارد دالر ارز از کشــور در
از ۷۰درصد ارز صادراتی خود را در ســامانۀ
۸۵درصد
حدود
که
ی
طور
ه
ب
داشت،
ســال ،تأکید کرد که پتروشیمیها ،به اذعان
نیما عرضه کردند ».اما عالوه بر این عملکرد
ارز صادراتی این صنعت به نیما
بانک مرکزی ،تأمینکنندۀ نخست ارز کشور در
پتروشیمیها در کل سال پرفرازونشیب ۱۳۹۸
واریز شد
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نگاهی گذرا به عملکرد ارزی صنعت پتروشیمی در روزهای سخت تحریم و کرونا

سامانۀنیماهستند.
حسن روحانی ،رئیسجمهوری هم در همین مراسم افتتاح سهگانۀ
پتروشیمیهای کاوه ،لرستان و کیمیا پارس خاورمیانه با اظهار خرسندی
از اینکه تولید محصوالت پتروشــیمی در هفت ســال دولت یازدهم و
دوازدهم دو برابر شده است ،گفت« :تولید محصوالت پتروشیمی کشور
در ســال  ،۱۳۹۲حدود ۵۶میلیون تن بوده اســت که پایان امسال به
۱۰۰میلیون تن میرسد».
وی با بیان اینکه همۀ شرکتهای ما ،بهویژه شرکتهای مهم و بزرگ
و آنهایی که ارز ما را تأمین میکنند ،فعال هســتند ،گفت« :در ده روز
گذشته (منتهی به 16مرداد) صادرکنندگان و شرکتهای مقید که عمدتاً
فوالد و پتروشیمیها هستند۲.۵،میلیارد دالر ارز را پس دادهاند و بسیاری
از آنها ارز را بهدرستی به سامانۀ نیما بازمیگردانند ».همۀ این موارد در
حالی بود که صنعت پتروشیمی در همین دوران سخت افزایش تحریم،
بهخصوص تحریمهای جداگانه برای صنعت پتروشیمی و نیز تحوالت
ارزی که از سال ۱۳۹۷شروع شد ،با شرایط سختی در داخل کشور روبهرو
بود و بارها در مظان اتهام قرار گرفت .تغییرات نرخ ارز و تفاوت قیمتی که
بین سه نرخ محصوالت پتروشیمی ،نرخ آزاد ارز و نرخ سامانۀ نیما وجود
داشته و دارد ،باعث تقاضاهای مازاد برای محصوالت پتروشیمی شده و
میشود و همزمان پتروشیمیها متهم به عرضۀ کم هستند؛ البته این ادعا
بارها از سوی مسئوالن در ردههای مختلف اجرایی تا رئیسجمهور رد شده
است .بهزاد محمدی ،معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این مدت بارها برنامهریزیهای
بلندمدت جهش دوم و ســوم را تشریح کرده اســت که طبق تعهدات
بهخوبی پیش میرود و هر روز برنامۀ افتتاحها ،با وجود محدودیتهای
کرونایی اجرا میشوند .او در آخرین نشست خبری خود به نقش تأثیرگذار
صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی اشاره کرده و تصریح کرد« :این صنعت
رتبۀ نخست تأمین منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است».
وی با اشاره به اینکه پارسال ۲۳میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش
۱۰میلیارد دالر صادر و ۸میلیون تن در داخل کشور به ارزش ۵میلیارد
دالر مصرف شده است ،افزود« :مجموع درآمد صنعت پتروشیمی کشور
در سال۱۵،۱۳۹۸میلیارد دالر بوده است .صنعت پتروشیمی سال گذشته
بیش از تعهد خود به سامانۀ نیما عرضه داشت ،بهطوریکه حدود۸۵درصد
ارز صادراتی این صنعت به نیما واریز شد که 20درصد بیشتر از تعهد بود.
این بدان معناست که این صنعت باید در سال  ۱۳۹۸حدود ۷.۶میلیارد
دالر ارز صادراتی را به نیما عرضه میکرد ،اما این رقم به ۸.۲میلیارد دالر
افزایش یافت که این موضوع در نوع خود درخور توجه است؛ یعنی صنعت
پتروشیمی در عمل شاگرد اول نیما شد ».صنعت پتروشیمی که در چند
دهۀ گذشته توانسته از فرازونشیب بسیاری در داخل و خارج از این صنعت
و در داخل و خارج از کشور عبور کرده و به شرایط شاگرداولی امروز برسد،
نشان داده که پتانسیلهای بسیاری برای توسعه از درون ،و سودآوری
برای کل صنعت نفت و کل کشور داشته باشد .به اذعان مسئوالن مستقیم
این صنعت و مقامات ارشد در دولت ،این صنعت توانسته نگاههای داخلی
و خارجی را به خود جلب کند .صنعتی که گمان میرفت با تحریمهای
مستقیم آمریکا متوقف شده و بعد از تحریمهای مستقیم نفت ،راههای
فروش محصوالت آن به کشــورهای منطقه و مناطق دیگر دنیا بسته
میشود ،نهتنها متوقف نماند ،بلکه روزنههای امید بسیاری را برای کل
صنعت نفت و صنایع پاییندستی و وابسته ،دولت ،منابع ارزی و درنهایت،
خانوادۀ بزرگ کارکنان خودش روشن نگه داشته است .صنعتی که این
روزها نهتنها از شرایط سختی که میگذراند سخنی به میان نمیآورد ،بلکه
خوش بیشتر دل کارکنان
تالش میکند با افتتاحهای جدید و خبرهای ِ
و مردم را شاد نگه دارد و یک گوشۀ دنج برای سرمایهگذاری و یک خیال
راحت برای کشور باشد.
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نقش بزرگترین
خط لوله اتیلن جهان
در ایجاد سومین هاب
پتروشیمی ایران
جواد اصغری

برنامهریزیهای صورتگرفته در برنامۀ چشمانداز ایران نشان
از آن دارد که صنعت پتروشــیمی طی دهههای آینده بهعنوان
راهی به سوی کاهش خامفروشی و ایجاد ارزش افزودۀ مطلوب
در کشور انتخاب شده است .پتروشــیمی بهعنوان یک صنعت
ارزشآفرین در یک دهۀ گذشته روند روبهرشدی را سپری کرده
است و امروز یکی از طرحهای بزرگ که در این صنعت روی آن
حساب زیادی باز شــده ،خط لولۀ اتیلن غرب و مجتمعهای در
مسیر آن اســت؛ بهطوریکه بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران ،در
حاشیۀ مراســم افتتاح یکی از این مجتمعها گفته با راهاندازی
کامل این پروژه (اتیلن غرب) سومین هاب پتروشیمی ایران بعد
از عسلویه و ماهشهر ایجاد میشــود .وانگهی ،اساساً صنعت به
دلیل دارابودن بهرهوری و ارزآوری مطلوب در چند سال اخیر از
سوی مسئوالن ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
خط لولۀ اتیلن غرب بزرگترین سرمایهگذاری آگاهانۀ صنعت
نفت ایران برای توسعۀ غرب کشور به شمار میآید .اگر صنایع
پاییندستی این مجتمعها راهاندازی شود ،با توجه به ارتباطات
با ترکیه و عراق و نبود صنعت پتروشیمی در شرق ترکیه و شمال
عراق ،میتوان محصوالت نهایی را به این دو کشور صادر کرد.
صنعت پتروشــیمی ایران که هماکنون با توجــه به وجود
زیرســاختهای مطلوب در مسیر رشد و توســعه قرار گرفته،
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نیازمند تکمیل زنجیره ارزش اســت .همزمان با توسعۀ بخش طرحی کــه با هدف جبــران عقبماندگی اســتانهای غربی
باالدست و بهرهبرداری فازهای پارس جنوبی ،صنایع تکمیلی اشتغالزایی ،مشارکت بخش خصوصی ،تحرکبخشی به فرایند
این صنعت باارزش نیز باید بهعنوان راهبردی ملی ،مورد توجه تولید و ارتقای فناوری در بخش نفت در سال  ۱۳۸۱به تصویب
قرار گیــرد .در این میان ،باید توجه کرد برای توســعۀ متوازن رسید و مقرر شد تا پایان سال  ۱۳۸۶به بهرهبرداری برسد ،اما به
پتروشیمی باید به فکر ایجاد صنایع تکمیلی در جایجای نقاط دلیل تغییرات بسیار ،مشکالت فنی ،افزیش هزینههای مترتب
ایران بود .هماکنون ایران با هدف توسعۀ صنعت پتروشیمی و بر طرح و تحققنیافتن بودجههای مصوب ،تاکنون پیشــرفتی
ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر از گاز اتان ،در حال احداث بزرگترین بهتر از 80درصد نداشته است.
هماکنون ۵هزار نفر بهطور مستقیم در مجتمعهای در حال
خط لولۀ اتیلن جهان در استانهای غربی خود است.
این خط لوله تــا ۳میلیون تُن ظرفیــت دارد و تاکنون پنج بهرهبرداری پتروشیمی غرب کشور مشغول به کار هستند که
برای ۳هزار نفر دیگر نیز با بهبهرهبرداریرســیدن بخشهای
ایســتگاه کمپرســور نیز در این خط لوله احــداث و نصب
دیگر ،شغل ایجاد میشود.
شده اســت .برای این خط لوله ،به غیر از خرید کمپرسور،
انتظار میرود که صنایع پاییندســتی پتروشیمی
12هزار میلیارد ریال هزینه شــده اســت .ارزش کل
با توجه به وجود مجتمعهای باالدستی در مسیر
سرمایهگذاریهای انجامشده برای مجتمعهای
هماکنون
خط لولــۀ اتیلن غرب بتوانند بــا تولید مواد
در حــال بهرهبــرداری در مســیر این خط
۵هزار نفر بهطور
و فرآوردههــای متنوع پتروشــیمی ،این
لوله ٣.٥میلیارد دالر بوده اســت .ارزش
مستقیم در مجتمعهای در
صنعت را از خامفروشــی دور کنند .خط
ســرمایهگذاریهای در حــال اجرا نیز
حال بهرهبرداری پتروشیمی
لولۀ اتیلن غرب پس از تکمیل ،ظرفیت
1.2میلیــارد دالر اســت و درکل
غرب کشور مشغول به کار هستند
انتقــال ٣.٥میلیون تن اتیلــن را دارد.
4.7میلیارد دالر سرمایهگذاری خواهد
که برای ۳هزار نفر دیگر نیز با
مقدار ٢.٥میلیون تــن از پارس جنوبی
شد.
بهبهرهبرداریرسیدن بخشهای
و یکمیلیون تن خوراک از گچساران به
خط لولــۀ اتیلن غــرب را مهمترین و
دیگر ،شغل ایجاد میشود.
خط تزریق خواهد شــد و خوراک دوازده
بزرگترین طرح بازمانده از برنامۀ چهارم
مجتمع پتروشیمی را تأمین میکند.
توسعه در صنعت پتروشیمی ایران میدانند،

غرب ایران ،قطب دیگر در صنعت پتروشیمی
میتواند در آیندهای نزدیک به یک قطب مطمئن صنعتی تبدیل
ســاخت قطعههای همدان ،دهدشت ،ممســنی ،بروجن و شود و محصوالت تولیدی را افزون بر تأمین نیاز داخل ،به خارج
کازرون هنوز شروع نشده است و پتروشیمی تبریز نیز براساس کشور صادر کند .مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مذاکرههای انجامشده ،همانند پتروشــیمی ایالم ،خود اقدام چندی پیش گفته بود« :افزون بر پتروشیمی ایالم که راهاندازی
به احداث انشــعاب از این خط لوله کرده اســت .این خط لوله شده است ،عملیات ساخت ســه مجتمع پتروشیمی دیگر در
۲هزار و  ۷۰۰کیلومتر طول دارد و در مســیرش خوراک یازده غرب کشــور با شــتاب ادامه دارد .بهرهبرداری از چند مجتمع
مجتمع پتروشیمی را ازجمله در کرمانشاه ،اندیمشک ،لرستان ،پتروشیمی در غرب کشــور ســبب محرومیتزدایی و ایجاد
کردستان ،میاندوآب و مهاباد تأمین میکند .در طول مسیر این زیرساختهای توسعه در نقاط کمترتوسعهیافتۀ کشور خواهد
خط لوله ،پتروشیمی کاویان ،پتروشیمی لرستان ،پتروشیمی شد».
مهاباد و پلیمر کرمانشــاه در مدار تولید قــرار دارند و اتیلن
هماکنون خط لولۀ اتیلن غرب با وجود حمایتهای همهجانبۀ
تولیدی کاویان را پتروشیمی کرمانشاه نیز تحویل میگیرد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مراحل نهایی خود
خط لولــۀ اتیلن غرب ،محصول تولیدی پتروشــیمی
به سر میبرد .به گفتۀ عباس شعریمقدم ،مدیرعامل
کاویان را با هدف توسعۀ صنعت پتروشیمی در
اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،یکی
مناطق غربی کشور منتقل میکند.
از مشکالت کنونی مهم برای تکمیل خط لولۀ
که
ایران
توســعۀ صنعت پتروشــیمی
اتیلن غرب این است که معارضین محلی
افزون بر
پرشتابی
در ســالهای گذشته مســیر
در اســتانهای مســیر این خط هستند
پتروشیمی ایالم که راهاندازی
با
آینده
ســال
را طی کرده اســت ،در
که الزم اســت از طریق راهکارهایی این
شده است ،عملیات ساخت سه
تولیدیشــدن پتروشــیمیهای غرب
مشکل برطرف شود .هماکنون فاز دوم
مجتمع پتروشیمی دیگر در غرب
کشور وارد مرحلهای جدید خواهد شد.
پتروشــیمی کاویان آمــادۀ راهاندازی و
کشور با شتاب ادامه دارد
قولی
بدون تردید غرب ایــران ،یا به
منتظر دریافت خوراک و تزریق محصول
منطقۀ باختر ،با توسعۀ صنعت پتروشیمی
اتیلن به این خــط لوله اســت .خط لولۀ
و نیز برنامهریزی برای ساخت صنایع تکمیلی
اتیلــن غرب میتوانــد به ایجاد شــغلهای
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تکمیل فاز  1و  2خط لولۀ اتیلن غرب

با حمایت مســتمر وزیر نفت و همکاری قوۀ قضائیه و نیروی
انتظامی استان خوزستان ،آخرین مانع ســنگین و زمانبر در
تکمیل خــط لولۀ اتیلن غــرب برطرف و چالــش احداث خط
انتقال برق ایســتگاه تقویت فشار شــمارۀ  ۳واقع در اهواز رفع
شــد .همچنین ،باید اعالم کرد فازهــای  ۱و  ۲خط لولۀ اتیلن
غرب بهطور کامل تکمیل شده است .با ساخت این خط انتقال
که  ۱۴کیلومتر طول دارد ،برق پایدار از طریق پســت صنایع
شمارۀ  ۳اهواز متصل به خط سراســری برق کشور در ایستگاه
تقویت فشار شمارۀ  ۳اهواز جریان یافت .هماکنون فقط عملیات
تکمیل و راهاندازی سیستم اسکادا و مخابرات فازهای  ۱و  ۲باقی
میماند که آن هم به دلیل ماهیت یکپارچه ،پس از ســاخت و
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جدید در منطقه منجر شــود .همزمان با راهانــدازی چندین
مجتمع پتروشیمی در مســیر خط لوله ،اشتغالزایی مطلوبی
در استانهای واقع در کنار خط لولۀ اتیلن غرب ایجاد میشود.

تکمیل فاز سوم خط لولۀ اتیلن غرب بهصورت یکپارچه در سه اتیلن غرب با سه انشعاب آغاز شده است .در نخستین روزهای
فاز خط لولۀ اتیلن غرب راهاندازی میشود .در ساخت فازهای کاری امسال ،بخشی از این فاز به طول حدود  ۱۵۰کیلومتر از
اول و دوم خط لولۀ اتیلن غرب ،اصل «هماهنگی و همزمانی» میاندوآب به تبریز (قطعۀ شانزدهم خط) به بهرهبرداری رسید
با ســاخت مجتمعهای واقع در مسیر خط بســیار مورد توجه و باید به این نکته اشاره کرد که  ۱۴۳کیلومتر به قطر  ۱۴اینچ از
قرار داشت .امکان نداشــت هیچیک از مجتمعهایی که به
این خط ،پیشتر در اختیار شرکت ملی پخش فرآوردههای
بهرهبرداری رســیده بود ،برای راهاندازی معطل دریافت
نفتی بود که از این شــرکت اجاره و حدود  ۱۳کیلومتر
خوراک از طریق خط لولۀ اتیلن غرب باشند ،بلکه
خط  ۱۰اینچ از میانــدوآب تا خط فرآوردۀ مذکور
همیشــه خط اتیلن چند ماهی زودتر از زمان
و حــدود  ۳کیلومتر از انتهــای خط فرآورده
همزمان
بهرهبرداری پتروشیمیهای واقع در مسیر
تا مجتمع پتروشــیمی تبریز از سوی این
با راهاندازی چندین
خط راهاندازی میشــد و اتیلن مورد نیاز
پتروشیمی ساخته شد و اکنون اتیلن در
پتروشــیمیها به مجتمعهای یادشده
این خط جریان دارد.
مجتمع پتروشیمی در مسیر
تحویل میشد.
انشــعاب دوم به منطقــۀ دنا مربوط
خط لوله ،اشتغالزایی مطلوبی در
میشود که شامل قطعۀ  ۱۳-۱از مبدأ
استانهای واقع در کنار خط لولۀ
دورخیز برای تکمیل فاز سوم خط لولۀ
سیاهمکان تا پتروشــیمی گچساران به
اتیلن غرب ایجاد میشود
طول حدود  ۶۰کیلومتر است و مجوزهای
اتیلن غرب
محیطزیســت اخذ و پیمانــکار طرح نیز
عملیات اجرایی ساخت فاز سوم خط لولۀ

نخواهد مانــد؛ زیرا در حال حاضر مصرفکنندۀ میاندســتی
ندارد .ایستگاههای تقویت فشار شمارۀ  ۲و  ۷بهترتیب واقع در
سیاهمکان و گچســاران نیز در حال ساخت است و از بهمنماه
گذشته پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده و مقرر است در مدت
 ۲۴ماه کار احداث ایستگاهها به اتمام برسد.
با توجه به وجود احتمالی مازاد اتیلن در این خط لوله ،اکنون
حدود یکمیلیون و ۸۰۰هزار تن اتیلن تولیدی پتروشیمیهای
کاویان و مرواریــد از طریق خط به پتروشــیمیهای واقع در
مســیر تحویل میشــود و با کل ظرفیت ۲میلیونی کاویان و
یکمیلیونی گچســاران و ۱۵۰هزار تنی مروارید ،در مجموع
در آینده ۳میلیون و  ۱۵۰تن تولید اتیلن خواهیم داشــت که
با بهرهبرداری از اتیلن گچســاران و درصورتیکه مجتمعهای
مصرفکنندۀ اتیلن بهموقع و همزمان با پتروشیمی گچساران
به بهرهبرداری نرسند ،احتمال اینکه برای مدتی با اتیلن مازاد
در خط لولۀ اتیلن غرب روبهرو باشیم وجود دارد .در آن صورت
باید اتیلن تولیدی پتروشــیمی گچســاران با اتیلن تولیدی
پتروشــیمی کاویان تهاتر و بخش مازاد از مبدأ عسلویه صادر
شود .انشعاب  ۳از فاز سوم مربوط به انتقال اتیلن از سنندج تا
پتروشیمی ابنسینای همدان به طول  ۱۹۰کیلومتر است که با
توجه به عدم فعالیت اجرایی این طرح ،عملیات احداث خط ،تا
زمانی که پیشرفت اجرایی به ۴۰درصد نرسد ،آغاز نخواهد شد.
در زمان ساخت فاز ســوم خط لولۀ اتیلن غرب برای حدود
 ۴۰۰نفر شغل ایجاد میشــود که براســاس پیشبینیهای
صورتگرفته ،تا ســال  ۱۴۰۲شاهد اجراییشــدن فاز سوم
خواهیم بود.
خط لولۀ اتیلن غرب خوراک مجتمعهای پتروشیمی واقع در
استانهای خوزستان ،فارس ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحالوبختیاری ،کردستان ،کرمانشاه ،آذربایجانغربی و
شرقی ،ایالم و همدان را تأمین میکند .تولید برخی مواد الکلی،
مصارف کشــاورزی و محصوالت شــیمیایی و خاص از دیگر
مزایای انتقال اتیلن توسط این خط لوله است .این ویژگیها و
دیگر کاربردهای اتیلن در تولید انواع مختلف و متنوع پلیمرها
سبب شده اســت که تولید و حمل و نقل اتیلن توسط کپسول
در بازار رونق پیدا کند که نشاندهندۀ ارزش بسیار باالی این
کاالست.
در این میان ،خــط لولۀ اتیلــن غرب میتواند بیشــترین
انتخــاب و از آذر  ۱۳۹۸عملیات اجرایی برای ســاخت قطعۀ خدمت را به جامعۀ اقتصادی غرب ایران بکند .این خط لوله و
 ۱۳-۱آغاز شده است .هدف از اجرای این قطعه ،انتقال اتیلن مجتمعهای در مســیر خود این توانایی و امکان را دارند که با
مجتمع الفین گچساران به مســیر اصلی خط لولۀ اتیلن غرب فرآوری ،تولید و عرضۀ محصوالتی با ارزش افزودۀ بسیار زیاد
است .به دلیل اینکه پتروشیمیهای ممسنی ،کازرون ،دهدشت نقش مهمی در ارتقای جایــگاه اقتصادی ایران ،رفع بیکاری و
اشتغالزایی و درآمدزایی در غرب کشور بازی کنند.
و بروجن که در مســیر خط گچســاران قرار دارند تکمیل
کسب سود بیشــتر از طریق ایجاد بازار دائمی برای
نشــدهاند ،اتیلن گچســاران بهطور موقت به خط اصلی
محصوالت پتروشــیمی ،ارائۀ محصول متناســب
منتقل میشــود؛ اما هر زمان که پیشــرفت این
خط
با ذائقۀ بازار و کســب سود بیشــتر ،کمک به
طرحها به ۴۰درصد برســد ،دولت یا شرکت
لولۀاتیلنغرب
برنامههای کالن ملی و اشتغالزایی پایدار
ملی صنایع پتروشــیمی عملیات ساخت
خوراکمجتمعهای
در کشــور ،ارائۀ مدل جایگزین توســعۀ
قطعات  ۱۴ ،۱۳-۲و  ۱۵را که مخصوص
پتروشیمیواقعدراستانهای
صنایع مکمل پتروشیمی بهجای توسعۀ
رســاندن اتیلن به طرحهای یادشــده
خوزستان،فارس،لرستان،کهگیلویه
صنایع باالدستی پتروشــیمی در نقاط
اســت آغاز خواهد کرد .هدف از اجرای
وبویراحمد،چهارمحالوبختیاری،
مختلف کشور را میتوان ازجمله مزایای
این خط کمک به پتروشیمی گچساران
کردستان،کرمانشاه،
توســعۀ صنایع مکمل پتروشــیمی در
است و با احداث این قطعه از انشعاب دنا
و
ایالم
آذربایجانغربیوشرقی،
حاشیۀ طرحهای مهمی همچون خط لولۀ
و ایستگاههای تقویت فشــار شمارۀ  ۲و
همدانراتأمینمیکند
اتیلن غرب در ایران برشمرد.
 ،۷اتیلن تولیدی این پتروشیمی بالتکلیف
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جواد اصغری

شــد و ظرفیتســازیهای فراوانی نیز در این زمینه
انجام شد؛ بهطوریکه میتوان انتظار داشت طی پنج
سال آینده بهصورت ناخواسته ظرفیت تولید متانول
کشور به 30میلیون تن برسد ،که در صورت مدیریت
استراتژیک در صنعت پتروشیمی ،این موضوع منافع
زیادی را برای این صنعت به همراه خواهد داشت.

براســاس آمارهای جهانی ،ایران طی چند ســال
آینده باالترین افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را
به خود اختصاص خواهد داد و تا سال  ،۲۰۲۲ساالنه
۳۰میلیون تن ظرفیت خود را افزایــش خواهد داد.
کشورهای آمریکا و چین با افزایش  ۱۲و  ۱۰میلیون
تن در رتبههای دوم و ســوم جای خواهند داشت .در طرحهای جدید متانول ایران کدام هستند؟
پیش از این ،توسعۀ پتروشــیمی کشور بیشتر در
حال حاضر ،پیشبینیها نشــان میدهد که ایران تا
ســال  ۲۰۲۲حدود ۵۴درصد از کل افزایش ظرفیت بخش اتیلن بوده است؛ زیرا به علت وفور اتان ،بیشتر
تولید متانول جهان را به خــود اختصاص خواهد داد .محصوالت اتیلنمحور شــدند و صنایع پاییندستی
ایران در راستای جهش دوم خود در تولید محصوالت هم تا حدی که میتوانســتند رشــد کردند .اما برای
پتروشــیمی ،احداث دوازده مجتمــع تولید متانول رشد بیشــتر این صنایع باید زمینۀ تولید پروپیلن را
جدید را طی چند سال اخیر در دستور کار خود قرار فراهم کــرد .پروپیلن زنجیرۀ گســتردهای از صنایع
داده اســت که برخی از آنها هماکنون در مدار تولید پاییندستی را ایجاد و تغذیه میکند؛ ازاینرو برنامۀ
قرار دارند و برخی نیز آمادۀ افتتاح هســتند .در حال ایران تولید پروپیلن از متانول اســت تــا هم قیمت
حاضر ،ایــران در مجتمعهای پتروشــیمی زاگرس ،متانول در بازار نشــکند و هم زمینــۀ تولید پروپیلن
خارگ ،فنآوران ،مرجــان و کاوۀ خود ظرفیت تولید برای توسعۀ صنایع پاییندستی در کشور فراهم شود.
ساالنه بیش از 8.6میلیون تن را دارد و براساس شواهد دوازده طرح جدید متانول صنعت پتروشیمی درحالی
موجود تا پنج سال آینده این میزان به 30میلیون تن دارای پیشرفت ساخت بین  10تا  12درصد بوده که
خواهد رسید ،بســیاری از کارشناسان این موضوع را با بهرهبرداری قطعی ده طرح تا سال  ،1400ظرفیت
برگ برندهای برای کشــورمان میدانند؛ زیرا با ورود تولید متانول ایــران از مرز 20میلیون تن در ســال
فراتر میرود .عالوهبراین ،پنج طرح دیگر متانول
30میلیون تــن متانول به بازار دنیــا ،ایران حرف
شامل پتروشــیمی آپادانا ،دی پلیمر آرین،
اول و آخر را در تعییــن قیمت این ماده خواهد
سیراف ،فاز دوم توسعۀ خارگ و صنعت
زد .در ســالهای تحریــم ،چهار عامل
الوان هم دارای پیشرفت بین 25
تأمین منابع مالی به سمت فاینانس
با بهرهبرداری
تا  44درصد بوده که پیشبینی
چین ،فراهمبودن زمین مناسب
میشــود این طرحها تا سال
قطعی ده طرح تا سال
در کنار دریــا ،قیمت ارزان گاز
 1401در مدار بهر هبرداری
نســبت به هماکنون و خرید
 ،1400ظرفیت تولید متانول
و تولید تجاری قرار بگیرند.
فناوری تبدیــل گاز طبیعی
ایران از مرز 20میلیون تن در
باوجوداین ،ساخت دو طرح
به متانول پیــش از تحریمها،
سال فراتر میرود
متانــول آرمان بــا ظرفیت
سبب سوق صنعت پتروشیمی
1.650هزار تــن در محدودۀ
و بهخصوص بخــش خصوصی
22درصد و ارگ شــیمی پارسا
به ســمت تولید متانول در ایران
 46توسعه پرتوشیمی
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صنعت پتروشیمی
ایران به دنبال
رتبه نخست تولید
متانول جهان
با ظرفیت 990هزار تن با پیشرفت 12درصد متوقف
مانده است .درمجموع ،با بهرهبرداری از تمامی دوازده
طرح در دست ساخت و در حال تولید آزمایشی متانول،
ظرفیت تولید این محصول پتروشــیمیایی کشور به
حدود 30میلیون تن در ســال افزایش مییابد که در
این صورت ،ایران بــه بزرگترین تولیدکنندۀ متانول
جهان تبدیل خواهد شد.
راهاندازی متانول کیمیای پارس خاورمیانه

اخیرا ً تولید محصول متانول در پتروشیمی کیمیای
پارس خاورمیانه بهصورت مســتمر انجام شده و آیین
افتتاح رسمی این واحد متانولی با ظرفیت تولید ساالنه
یکمیلیون و ۶۵۰هزار تن بهزودی برگزار خواهد شد.
این طرح با زمانبندی استاندارد ،پس از انجام فاینانس
در مدت چهار سال اجرا و به مدار تولید وارد شده است.
رعایت اســتانداردهای اچاسیی به ثبت ۱۴میلیون
ساعت کار بدون حادثه در طول اجرای این طرح منجر
شده است .اجرای طرح پتروشــیمی کیمیای پارس
خاورمیانه به دلیل تحریمها با برخی مشکالت همراه
شد و تعدادی از سازندگان تجهیزات در زمان راهاندازی
همکاری الزم را نکردند ،اما این طرح با همت و همکاری
متخصصان داخلی شــرکت و منطقۀ ویژۀ اقتصادی
پارس ،بهویژه در شرکت پتروشیمی مروارید راهاندازی
شده است .به گفتۀ مدیران این طرح پتروشیمی ،اگر

الزام اخذ ۵۰درصد تجهیزات و مهندســی مشــاور از خاورمیانه یکی از آنها به شمار میرود ،ظرفیت تولید
محل ارائۀ فاینانس نبــود۸۰ ،درصد این طرح بهطور این صنعــت ۲۵میلیون تن افزایــش مییابد .تحقق
کامل با توانمندیهای موجود در کشور انجام میشد .جهش دوم صنعت پتروشــیمی تا پایان سال ،۱۴۰۰
این واحد ساالنه به بیش از ۱۷۸هزار نرمال مترمکعب ظرفیت تولید این صنعت را به ۱۰۰میلیون تن و ارزش
در ساعت گاز طبیعی و ۶۵هزار و  ۷۲۹نرمال مترمکعب محصوالت را به ۲۵میلیارد دالر میرساند .با افزایش
در ساعت اکسیژن بهعنوان خوراک نیاز دارد .راهاندازی ۲۵میلیونتنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در
یک پتروشیمی در کشور در شرایط سخت کرونا اهمیت سال  ،۱۳۹۹بیســابقهترین افزایش تولید در تاریخ
ویژهای دارد و خوشــبختانه این مجتمع پتروشیمی صنعت پتروشیمی کشــور اتفاق خواهد افتاد .حسن
واقع در عسلویه توانســت در روزهای سخت کرونایی روحانی ،رئیسجمهوری ایران نیــز 5مرداد،1399
بدون آسیب به ســامت نیروی انسانی خود ،به تولید در نشســتی که با تولیدکنندگان و فعــاالن صنایع
برسد .این مجتمع ۱۴میلیون ساعت کار بدون حادثه پتروشــیمی و فوالد کشور داشــت ،با تأکید بر اینکه
در راهاندازی را به ثبت رســانده است .این مجتمع که زنجیرۀ تولید بخش پتروشیمی در روند تولید محصول
از شرکتهای تابع هلدینگ پتروفرهنگ به شمار
تا مصرف نهایی باید کامل باشد ،گفت« :در این
میرود ،با ســرمایهگذاری ۲.۸میلیارد یوان
صنعت از خامفروشی فاصله گرفتهایم که
و ۱۰هزار میلیارد ریــال در زمینی به
رشد دوبرابری مقدار تولید محصوالت
مساحت حدود  ۸هکتار در فاز دوم
پتروشیمی در هفت سال گذشته
ظرفیت
پتروشیمی منطقۀ ویژۀ اقتصادی
تحول بزرگــی در این صنعت
تولید تا پایان امسال
عسلویه اجرا شده است.
ایجاد کرده اســت ».اگرچه
به ۹۰میلیون تن افزایش پیدا
شــیوع کرونا ممکن اســت
میکند و رشدی ۳۵درصدی
بهرهبرداری از چند طرح در
بیسابقهترین افزایش تولید
خواهد داشت
در صنعت پتروشیمی
قالب این جهش را به ابتدای
بــا افتتــاح  ۱۷طــرح
ســال  ۱۴۰۰موکول کند ،به
پتروشیمی جدید در سال ۱۳۹۹
گفتۀ مدیرعامل شــرکت ملی
که پتروشــیمی کیمیــای پارس
صنایع پتروشــیمی ،سال ۱۳۹۹

سال طالیی این صنعت خواهد بود ،تا آنجا که بهطور
یقین دوازده طرح امسال و در ســال جهش تولید به
ارزش ۱۱.۳میلیــارد دالر به بهرهبرداری میرســد و
ظرفیت تولید تا پایان امسال به ۹۰میلیون تن افزایش
پیدا میکند و رشدی ۳۵درصدی خواهد داشت .این
هفده طرح شامل متانول کاوه ،فاز نخست پتروشیمی
بوشهر ،تولید کاتالیست لرستان ،پتروشیمی میاندوآب،
پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه ،پاالیش گاز بید
بلند ( ۲تأمینکنندۀ خوراک واحدهای پتروشیمی)،
اوره و آمونیــاک لردگان ،فاز دوم پتروشــیمی ایالم،
پتروشــیمی هگمتانۀ همدان (که برای نخستینبار
 pvcبا گرید پزشکی را تولید خواهد کرد) ،فاز نخست
پتروکیمیای ابنســینا ،پتروپاالیش کنگان ،اکسیر
حالل عسلویه ،فاز نخست پتروشیمی مسجدسلیمان،
پاالیش پارســیان ســپهر ،ســبالن ،فاز نخست آرتا
انرژی و دی آریا پلیمر اســت که امسال و سال آینده
به بهرهبرداری میرســد و جهش دوم پتروشیمی را
رقم میزند؛ جهشــی که ظرفیــت تولید محصوالت
پتروشــیمی را ۵۱درصد افزایش خواهد داد و درآمد
را نیز ۶۶درصد بــاال میبرد .افزایــش درآمد صنعت
پتروشیمی با جهش دوم پتروشــیمی به ۲۵میلیارد
دالر در حالی محقق میشــود که مجموع درآمد این
صنعت در ســال  ۱۳۹۲و در آغاز دولت تدبیر و امید،
۱۲میلیارد دالر بود.
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چشم اندازتوسعه صنعت پتروشیمی
در سالهای 1399و 1400
اتمامجهشدومصنعتپتروشیمی
درآمدصنعت پتروشیمی در سال:1392

 15میلیارد دالر

درآمدصنعتپتروشیمیدرسال:1400

 25میلیارددالر
رشد

آغاز جهش سوم
آغاز اجرای  27طرح با

 21میلیارد دالر
با ظرفیت اسمی

 33میلیون تن
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افتتاح10مجتمعپتروشیمی:
پاالیشگاهگازیبیدبلندخلیج
فارس(بهبهان)،پتروشیمیایالم،
پتروشیمیلردگان،پتروشیمیمیاندوآب،
پتروشیمیگچساران،پتروشیمیکیمیای
پارسخاورمیانه(پارسجنوبی)،پتروشیمی
مسجدسلیمان،پتروپاالیشکنگان(پارس
جنوبی)،پاالیشپارسیانسپهر(پارسجنوبی)
وپتروشیمییادآوران()NGL3200

تولیدناخالصمحصولصنعت
پتروشیمی در سال : 1404

 33میلیون تن

درآمد صنعت پتروشیمی در سال:1404

 37میلیارد دالر

آخرین اخبار و اطالعات حوزه پرتوشیمی را در سایت  www.apic.coدنبال کنید

www.apic.co

