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اقتصاد محل آزمون و خطا نیست

يمی ها باشيم مراقب گرداب خود تحر
چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست پس از چند نوبت تأخیر برگزار شد

ين ايران پالست قرن بيم و اميدهای آخر



يمی، مسئله اين است يم يا خودتحر تحر
   محمد حسین عسگری

دورجدید تحریم های بین المللی علیه ایران با فشار حداکثری دشمنان، از اواسط سال 139۷ آغاز شد. دامنۀ این تحریم های 
ظالمانه به قدری وسیع  بود که این محدودیت ها به صنایع باالدستی، میان دستی و حتی به تحریم مدیران نفتی و پتروشیمی 
و صنعت هم سرایت کرد. گستردگی تحریم های بین المللی مشکالت فراوانی را برای واحدهای تولیدی مخصوص صنایع 
مادر، مانند نفت و پتروشیمی ایجاد کرد. تحریم ها عالوه بر ایجاد محدودیت برای فروش نفت ایران، با ایجاد محدودیت 
برای نظام بانکی، فعالیت بخش خصوصی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. انطباق ساختار شیمیایی نفت ایران با برخی از 
پاالیشگاه های آسیای شرقی، کورسوی امیدی را برای فروش نفت ایران روشن نگه داشت؛ باوجوداین، فروش نفت ایران، 
تحت تأثیر محدودیت های بین المللی، کاهش محسوسی یافت. در این شرایط و با وجود تنگناهای فراوان بین المللی، صنعت 
پتروشیمی به دلیل کیفیت مناسب محصوالت تولیدی و از سوی دیگر بازار داغ در کشورهای همسایه توانست با عبور از 
تحریم ها نقشی کلیدی برای کشور درخصوص تأمین ارز کشور ایفا کند. صنعت پتروشیمی به دلیل برگ برندۀ کیفیت 
باال و منحصر به فرد بودن محصوالت خود در منطقه توانست مقاومت بیشتری را در مقابل تحریم ها نشان دهد؛ اما با وجود 
عبور از تنگناها و محدودیت های بین المللی، با سدی دیگر در داخل کشور مواجه شد. این سد در برخی از مواقع تأثیراتی 
به مراتب منفی تر بر عملکرد پتروشیمی ها گذاشته است. سد خودتحریمی ها عالوه بر صنعت پتروشیمی، موانع فراوانی 
را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. عمدۀ این خودتحریمی ها مربوط به قوانین خلق الساعۀ برخی از سازمان ها مانند 
گمرک مالیات و بانک هاست که بدون توجه به تأثیرات آن ها بر سایر فعالیت های اقتصادی تصویب می شوند و بعضًا این 
قوانین در تضاد با یکدیگر هستند. معموالً شکل این قوانین و سدهای خودتحریمی بدین گونه است که با ایجاد بحران در 
بخشی از اقتصاد کشور، به یکباره شاهد یک تصمیم تک بُعدی در یک حوزه هستیم. این تصمیمات خلق الساعه معموالً 
پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی گرفته می شود. تصمیمات تک بُعدی عمدتًا از تصمیمات جزیره ای 
مدیرانی نشئت می گیرد که به دلیل بی توجهی به سایر دستگاه های اجرایی، اقدام به تصمیم گیری و وضع قوانین تازه می کنند.

تصمیمات جزیره ای را می توان با استفاده از یک نهاد رگوالتوری هماهنگ کرد، نهادي که می تواند ضمن هماهنگی میان 
دستگاه های اجرایی، حلقۀ اتصال بخش خصوصی و دولتی نیز باشد. اصوالً در مدیریت بحران برای تسریع در اجرای مصوبات و 
متوقف نکردن چرخ اقتصاد از حرکت، محدودیت ها به شدت کاهش می یابد و بسیاری از قوانین در راستای حمایت از واحدهای 
تولیدي تصویب می شود، اما متأسفانه عکس این موضوع در صنعت کشور اجرا می شود. دایرۀ این خودتحریمی ها در برخی 
مواقع به حدی است که فعاالن اقتصادی آن را مخرب تر از تحریم های بین المللی عنوان می کنند. گفتنی است که افزایش 
محدودیت ها و تنگ ترشدن دایرۀ خود تحریمی ها باعث دلسردی بسیاری از فعاالن اقتصادی در حوزۀ صنعت، باالخص 
سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی شده است و این موضوع می تواند در سال ها آتی، حتی پس از برداشته شدن تحریم های 
ظالمانۀ بین المللی، کشور را با مشکالت فراوانی مواجه کند. موضوعي که باید در سال جدید از تکرار آن جلوگیري کرد.
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وند در مسير ورود به بازار سرمايه وشيمی ار وشيمی در سواحل مکران پتر توسعه زنجيره ارزش پتر
مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: »یکی از برنامه های مهم این شرکت در 
سال آینده ورود به بازار سرمایه بود. در حال حاضر، تمام مقدمات و الزمات این 
کار انجام شده و امیدواریم شرکت هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهام دار 
عمدۀ این شرکت، با هماهنگی با سازمان بورس، زمان معارفه را مشخص 
کند.« حسن نشان زاده در گفت وگو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشیمي، با 
اشاره به چرخۀ تولید پتروشیمی اروند بیان کرد: »پتروشیمی اروند یکی از 
بزرگ ترین زنجیره های کلر در جهان است و با وجود فرازونشیب های فراوان 
درخصوص تأخیر در پروژه و الیسنسورها، طی ۱۰ سال گذشته با کمک توان 
داخلی توانسته این مشکالت را پشت سر بگذارد و در اسفند ۹۸ آخرین واحد 
الکتروالیزر واحد کلر که ۸درصد ظرفیت بود، توسط همکاران در پتروشیمی 
اروند صورت گرفت.«مدیرعامل پتروشیمی اروند تصریح کرد: »با اقدامات 
صورت گرفته شــاهد جهش تولید ۱۲درصدی در این واحدها بودیم.«وی 
افزود: »بازسازی سیستم در واحدهای کلر که نیازمند کوتینیگ تجهیزات  
های تک در خط تولید بود انجام شده اســت و عالوه بر تأمین نیازها از سه 
منبع خارجی، داخلی سازی کوتینیگ و فرایند آن توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان داخلی در حال انجام اســت. نمونۀ عملیاتی تست شد و پس از 
هشــت ماه جواب داد و در حال حاضر قرارداد دوســاله با این شرکت برای 
تأمین نیازهای شرکت توسط داخل بسته شده است.«  نشان زاده ادامه داد: 
»دستیابی شرکت های داخلی به این فناوری باعث کاهش وابستگی صنعت 

پتروشیمی در بخش های حیاتی خواهد شد.« 
مدیرعامل پتروشیمی اروند تأکید کرد: »توانستیم از ۵۸درصد ظرفیت 
اسمی در اوایل ۹۸، به ۷۶درصد برســیم و در پایان سال به ۸۰درصد و در 

ســال آینده به ظرفیت نهایی خواهیم رسید.«  وی با اشــاره به توزیع کلر 
در کشــور بیان کرد: »با توجه به شــیوع بیماری کرونا و نیاز حیاتی به این 
محصول اســتراتژیک، با تولید حداکثری، تمام نیاز کشور را پوشش دادیم 
و کمبودی از این بابت نداشــته و نخواهیم داشــت.«  به گفتۀ نشــان زاده: 
»درخصوص موضوع تولید نهایی این شــرکت و علي رغم التهابات بیماری 
کرونا و مشکالت آن توانســتیم با عرضۀ کد فیدر بورس از ایجاد بحران در 
صنایع تکمیلی جلوگیری کنیم.«  مدیرعامل پتروشیمی اروند تصریح کرد: 
»یکی از برنامه های مهم این شرکت در سال آینده ورود قوي به بازار سرمایه 
است و در حال حاضر، تمام مقدمات و الزامات این کار انجام شده و امیدواریم 
شــرکت هلدینگ خلیج فــارس، به عنوان ســهام دار عمدۀ این شــرکت، 
با هماهنگی با سازمان بورس، زمان معارفه را مشخص کند.«  وی با اشاره به 
رساندن سود بودجه به ۱۰۰درصد عنوان کرد: »سود ده ماهۀ اخیر بیش از 
۵۰درصد افزایش داشته است و امیدواریم در پایان سال تقریباً به یک سود 
۱۸۰درصدی نسبت به سال گذشته برسیم.« نشان زاده بیان کرد: »افزایش 
نرخ ارز در سودها تأثیرگذار بوده، اما در قیمت نهایی کاال نیز تأثیرگذار است. 
اما با اقدامات صورت گرفته شــامل تکمیل ظرفیت اسمی و تأکید بر تولید 
اقتصادی، زمینه ساز افزایش سود بودیم.«  مدیرعامل پتروشیمی اروند ادامه 
داد: »این افزایش سود، زمانی محقق شــده که در خط تولید دو ماه تعمیر 
اساسی داشتیم و البته در دو ماه آینده میزان تولید افزایش خواهد یافت.«  
وی اظهار امیدواري کرد که با اقدامات انجام گرفته در این شــرکت و پایان 
محدودیت های اقتصادی در سال آینده، پتروشیمي اروند یکی از شرکت های 

پیشرو در زمینۀ تولید و سودآوری در بازار سرمایه باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بر توسعۀ طرح های پتروشیمی منطقۀ 
مکران تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی تأکید کرد و گفت: »با 
توجه به موقعیت راهبردی مکران )سواحل دریای عمان(، گام هوشمندانۀ 
توسعۀ پتروشیمی در این منطقه می تواند در قالب ایجاد هاب پتروشیمی 
امکان پذیر باشد.« بهزاد محمدی در بازدید از طرح های توسعه ای پتروشیمی 
در منطقۀ مکران، بر اهمیت این منطقه در مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی 
ایران و تکمیل زنجیره ارزش تا صنایع پایین دستی تأکید کرد. مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از بازدید میدانی از طرح های توسعه ای 
صنعت پتروشیمی در منطقۀ مکران که شامل طرح پتروشیمی بدر شرق، 
طرح پتروشیمی سینا و تأسیسات زیرســاختی در حال احداث در منطقۀ 
مکران بود، با برگزاری جلســه ای با مدیران هلدینگ های شستان، انرژی 
پاسارگاد و مدیران عامل طرح های در دست اجرای این منطقه، آخرین وضع 
پیشرفت و نیز برنامه های این شرکت ها را برای توسعۀ صنعت پتروشیمی 
بررسی کرد. محمدی در این نشست با قدردانی از هلدینگ شستان به  دلیل 
ایجاد زیرساخت های اجرایی در این منطقه، بیان کرد: »خشت اول توسعۀ 
پتروشیمی در این منطقه از سوی هلدینگ شستان بنا نهاده شده است.« 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر اینکه توسعۀ منطقۀ مکران 
اقدامی راهبردی و بااهمیت و مورد تأکید مقام معظم رهبری و همۀ دولت ها 

بوده اســت، گفت: »با اجرای طرح های زیرســاختی و با توجه به موقعیت 
راهبردی منطقه، توسعۀ پتروشیمی در این منطقه می تواند در قالب ایجاد 
هاب امکان پذیر باشــد.« وی افزود: »توسعۀ طرح های موجود در حد تولید 
متانول کمکی به رونق و اشتغال این منطقه نخواهد کرد و با توجه به ماهیت 
طرح های تعریف شده الزم است با رفع موانع موجود که مهم ترین آن دانش 
فنی است، توسعۀ طرح ها تا تکمیل زنجیره و ایجاد صنایع پایین دستی ادامه 
یابد.« محمدی تصریح کرد: »شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور تسهیل 
و تسریع روند اجرای طرح های منطقۀ مکران، آمادۀ همکاری در زمینه های 
مختلف و رفع موانع و مشکالت است.« ضرورت های اصلی کشور، خروج از 
وضعیت خام فروشی و تولید مواد پتروشیمی به منظور ایجاد ارزش افزودۀ 
حداکثری از این منابع بوده و این موضوعی است که مورد توجه خواهد بود.« 
احداث خط لولۀ هفتم سراسری گاز جهت انتقال گاز عسلویه به پاکستان، 
فرصتی طالیی جهت توسعۀ صنایع پتروشــیمی در سواحل مکران فراهم 
آورده است. این پروژه ها در دو حوزۀ جاســک و چابهار تعریف و مکان یابی 
شده اند. سواحل مکران به منطقه ای گفته می شود که از بندر جاسک آغاز 
شده و تا مرز پاکستان گسترده است و حدود هزار کیلومتر وسعت دارد. این 
 منطقه به دلیل دسترسی آســان به آب های آزاد و اقیانوسی،  اهمیت ویژه 

و استراتژیک دارد.
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وشيمی در خدمت مردم خوزستان صنعت پتر
مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشهر گفت: »از ۳۰هزار 
پرسنل شــرکت های پتروشــیمی، ۸۵درصد آن ها 
بومی استان و ۱۵درصد باقی مانده نیروهای غیربومی 
هستند که بیش از پانزده سال است در منطقه فعالیت 

می کنند .« 
امید شــهیدی نیا درگفت وگو با خبرنگار نشــریۀ 
توســعۀ پتروشــیمی، با اشــاره به ترکیب نیروهای 
پتروشیمی در منطقۀ ماهشــهر بیان کرد: »صنعت 
پتروشیمی به عنوان صنعتِ  های تک، در اوایل ورود، با 
جذب نیروهای دانشگاهی، به مرور روند خود را تسریع 
کرده است و بنا به آمارهای موجود، از ۳۰هزار پرسنل 
شرکت های پتروشیمی، ۸۵درصد آن ها بومی استان 
و ۱۵درصد باقی مانده نیروهای غیربومی هستند که 
بیش از پانزده سال است در منطقه فعالیت می کنند .« 
مدیرعامل منطقۀ ویــژۀ ماهشــهر تصریح کرد: 
»بحث های حاشــیه ای درخصوص بومی و غیربومی 
بودن کارکنان با اعداد و ارقام مطابق نیســت و از این 
۸۵درصد نیروی بومی، ۳۰درصد آن سهم نیروهای 

بومی ماهشهر است .« 
وی افزود: »با آمدن صنایع پتروشــیمی به جنوب 
کشور و پردیس دانشــگاه امیرکبیر و دانشگاه آزاد، 
به تدریج خروجی افراد تحصیلکرده در ماهشهر افزایش 

یافت و ترکیب جمعیت نیروی انسانی تغییر کرد.« 
شهیدی نیا بیان کرد: »در ماهشهر اولویت با جذب 
نیروهای بومی به شرط داشتن دانش، تجربه و تخصص 
الزم است و این ســاختار همواره اساس جذب نیرو 
در این شهر و یا حتي استان خوزســتان بوده است. 
بنابراین، طبیعتاً شــرکت هایی که جذب نیرو دارند، 

این چارچوب را رعایت می کنند.«
مدیرعامل منطقۀ ویژۀ ماهشــهر دربارۀ توســعۀ 
زیربنایي در این منطقه تصریح کرد: »بخشــی از این 
توسعه باید به ســمت تکمیل زنجیره ارزش و صنایع 
پایین دست باشد. این صنایع در جایی خواهند رفت 

که بازار مصرف وجود داشته باشــد. موضوع تکمیل 
زنجیره ارزش افزوده به عنوان صنایع تکمیلی، توسط 

شرکت های موجود در حال پیگیری است.« 
وی با بیــان اینکه نزدیک به ۳۰ طرح در دســت 
اجراســت، بیان کرد: »۷ طرح، شــامل یک طرح در 
باالدســت و ۶ طرح میانی، و باقــی مربوط به صنایع 
تکمیلي و صنایع خدماتی برای منطقه اســت و ۲۷ 
طرح نیز در دســت مذاکره با محوریــت طرح های 
پیشران و صنایعی اســت که خوراک اولیۀ آن ها در 
منطقه است.«شــهیدي نیا بیان کرد: »در آینده این 
ترکیب تکمیل تر خواهد شد و قطعاً زمینی که مانده، 
مناســب بخش صنایع کوچک اســت که اجرای آن 
۶هزار نیرو را مشــغول به کار کرده و تا ۴ سال آینده 

محقق خواهد شد.« 
مدیرعامل منطقۀ ویــژۀ ماهشــهر تصریح کرد: 
»طرح های باالدســتی نیز در دســت اجراست که 
می توان به ۲ طرح پی دی اچ سلمان و پلی اتیلین در این 
منطقه اشــاره کرد.«  وی با اشاره به مهم ترین هدف 
این شرکت در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: »تثبیت طرح 
توســعه به منظور جانمایی با پهنه بندی در ابتدای 
ماهشهر به هندیجان نهایی شده است و امیدواریم در 

سال ۱۴۰۰ این موضوع نهایی شود.«
شــهیدی نیا بیان کرد: »با ایجاد ایــن موقعیت، 
طرح های باالدست و میان دست در منطقه جانمایی 
می شود و زمینۀ توسعۀ آتی برای مردم منطقه فراهم 

خواهد شد.«

 رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی 
تصریح کرد: »براساس رفتار خریداران در بورس کاال، 
هروقت میزان تفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد افزایش یافته، 
میزان تقاضا برای خرید محصوالت نیز رشد محسوسی 

داشته است.« 
 وی افــزود: »پس از ســه ماه نرخ ارز براســاس 
نرخ هفتگی تعیین شــد. این در حالی است که در سه 
ماه گذشته، با پیشــنهاد صنایع پایین دستی، نرخ ارز 
به صورت میانگیــن ماهانه تعیین می شــد و انتخاب 

میانگین ماهانه باعث افزایش قیمت ها می شد.« 
 طهماسبی بیان کرد: »در هفتۀ گذشته، کمترین 
فروش در سال ۹۹، به دلیل کم شــدن فاصلۀ بازار آزاد 
و دولتی ایجاد شــد و برخی از گریدهای محصوالت ̕پ 
پ̔ فقط ۳۰درصد فروش رفــت، درحالی که در ماه های 

گذشته رقابت ۶۰درصدی را تجربه کرد.« 
 رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی 
ادامه داد: »در حال حاضر، کــف عرضه برای واحدهای 
پتروشیمی مشخص شده اســت، اما کف خرید تعیین 
نشده است. درواقع، شرکت های پایین دستی به دلیل 

کوچک بودن، امکان خرید در مقیاس زیاد را ندارند .« 
 وی افزود: »در حال تهیۀ نامه برای وزارت صمت 
به منظور متعادل ســازی عرضۀ محصوالت پتروشیمی 
هستیم. وقتی محصوالت پتروشیمی در بازار مشتری 

ندارد، کف عرضۀ محصوالت نیز توجیه ندارد.« 
 طهماسبی بیان کرد: »برای تحریک تقاضا در 
بازار اقداماتی در نظر گرفته شــده که بخشــی از آن 

مربوط به ایجاد ســامانۀ افق اســت. به این شکل که 
هر فردی براســاس میزان خرید از بورس و محصولی 
که تولید کرده، با ثبت اطالعات در سامانۀ افق، مجاز 
به خریــد محصوالت پتروشــیمی به میــزان تولید 
خواهد شد. این تصمیم می تواند به واقعی سازی بازار 
کمک کند.«رئیس دفتر توســعۀ صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی گفت: »امکان تعیین کــف خرید کمی 
دور از ذهن اســت، اما به دنبال ایجاد آیین نامه برای 
قرارداد های بلند مدت و فروش اعتباری پتروشــیمی 

به منظور تحریک تقاضا هستیم.« 
 به گفتــۀ وی، درصــورت وضع ایــن قوانین، تا 
زمانی که ســامانۀ افق فعالیت خــود را آغازکند، مواد 
اولیه برای بخش های تولید به صورت اعتباری و مستمر 
تأمین می شود.طهماســبی بیان کرد: »پتروشیمی ها 
همکاری خوبی با بورس کاال داشــتند، اما نیاز اســت 
وزارت صمت با اجــرای کامل و دقیق ســامانۀ افق، به 
تقویت بازار پتروشیمی کمک کند. در حال حاضر بازار 
پتروشــیمی در مقایسه با ســایر بازارهای دیگر بسیار 
قاعده مند فعالیت دارد و با وجود اختالف نظر، به اذعان 
بسیاری از سازمان ها، شرکت های پتروشیمی همکاری 

دقیقی دارند.« 
 رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی 
تصریح کرد: »در حال حاضر مشکلی درخصوص عرضۀ 
محصوالت پتروشیمی وجود ندارد و اگر نیاز باشد، برای 
تأمین نیاز بــازار اقدام به واردات نیــز خواهیم کرد، اما 

پیش شرط آن آگاهی از تقاضای بازار واقعی است.« 

 وی افزود: »در اســفند سال گذشــته،pvc  با 
رقابت ۴۰درصدی، ۱۱هزار و ۵۰۰ تن عرضه می شد، اما 
معامالت این هفته به یک سوم رسیده است.«طهماسبی 
بیان کرد: »سامانۀ اُفق تکمیل کنندۀ سامانۀ بهین یاب 
است و در گذشته افراد براســاس خوداظهاری سهمیه 
تعیین می کردند؛ اما در طرح افق سامانۀ جامع تجارت 
باید فاکتور فروش محصول ثبت شــود؛ به طور مثال، با 
ضریب حدودی ۱.۳ امکان خرید محصول پتروشیمی 
فراهم می شود. اجرای این طرح می تواند به واقعی سازی 
بازار کمک کند.«رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین دستی 
پتروشیمی ادامه داد: »قرار بود از اول بهمن این سامانه کار 
خود را آغاز کند و برای محصوالت پرالتهاب پتروشیمی 

تمرکز داشته باشد، اما هنوز اجرایی نشده است.«
 وی افزود: »از آبان رقابت غیرواقعی درخصوص 
خریدpvc  شــکل گرفت و بــه دنبال ایــن التهابات، 
پیگیری های فراوانی برای اجرای این طرح توسط وزارت 
صمت صورت گرفت، اما به دلیل مشکالت در زیرساخت، 

هنوز اجرایی نشده است.« 
 طهماســبی بیان کرد: »تفاوت نرخ ارز دولتی و 
آزاد و انتظار تورمی، عامــل افزایش خرید محصوالت 
پرالتهاب مانند ̕پ پ̔ و ̕پی وی سی̔ است که می توان در این 
محصوالت که کمتر از نیاز بازار تأمین می شود، محدودیت 
خرید قائل شد، اما در سایر محصوالت مانند پلی اتیلن، 
آمونیاک، متانول و اوره، به دلیل عرضۀ کافی، مشکلی 

درخصوص تأمین نخواهیم داشت.« 
 این مقام مسئول با اشاره به چشم انداز این سازمان 
برای صنعــت پتروشــیمی تصریح کــرد: »در صورت 
واقعی ســازی نرخ ارز و برداشته شدن گپ تفاوت قیمت 
نرخ دولت و بازار، این شرایط به ثبات در بازار پتروشیمی 
منجر خواهد شد.«وی افزود: »زمانی که تفاوت نرخ ارز 
پس از انتخابات آمریکا ایجاد شد، فشارهای فراوانی برای 
ارائۀ تخفیف ۱۵درصدی به پتروشیمی وارد شد که این 
صنف بدون توجه به هیجانات و سیاسی کاری، از اجرای 
آن خودداری کرد و فقط مبنای تعییــن قیمت ارز را از 
ماهانه به هفتگی تغییر داد. تأثیرات منفی این تصمیم را در 
هفته هاي گذشته در فوالد و بورس کاال مشاهده کردیم.« 
 طهماســبی در پایان گفت: »واقعی سازی بازار 
به کاهش التهابات، کاهــش حضور دالالن و تأمین نیاز 
تولید کنندگان واقعی منجر خواهد شــد که الزم است 
وزارت صمــت در این زمینه حضور فعال تري داشــته 

باشد.«

رئیس دفتر توسعۀ صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: »میزان خرید محصوالت پتروشــیمی رابطۀ مستقیمی با تفاوت 
قیمت ارز در بازار و ســامانۀ نیما دارد. وقتی محصوالت پتروشــیمی در بازار مشــتری ندارد، کف عرضۀ محصوالت نیز 
توجیه ندارد.«مرضیه طهماســبی در گفت وگو با خبرنگار نشریۀ توسعۀ پتروشیمی با اشــاره به وضعیت بورس کاال بیان 
کرد: »به دلیل تعیین کف عرضه، شرکت های پتروشــیمی طی ماه های اخیر عرضه های مناســبی در بورس کاال داشتند 
و در شــرایط فعلی به دلیل ازبین رفتن تفاوت ارز آزاد و دولتی، میــزان معامله با میزان عرضه اختــالف فراوانی دارد.« 

وشيمی و قيمت ارز يد محصوالت پتر رابطه مستقيم خر

مراسم تجلیل از خدمات ارزندۀ حسین شهریاری و محمود مخدومی در 
محل دفتر انجمن صنفی کارفرمایی و با حضور رؤسای محترم هلدینگ های 
پتروشیمی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی، عصر دوشنبه، ششم بهمن، در مراسمی با 
حضور دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و جمعی از 
مدیران عامل هلدینگ های پتروشیمی کشور، از خدمات ارزشمند دو نفر 
از مدیران ارشد و موفق صنعت پتروشیمی، آقایان مخدومی و شهریاری 
تجلیل و قدرداني شد. پیش تر محمود مخدومی، مدیرعامل هلدینگ نفت و 
گاز و پتروشیمي شستا ) تاپیکو( بود و حسین شهریاری هم سکان هلدینگ 

گسترش نفت و گاز پارسیان را بر عهده داشت.

 قدردانی از 
وشيمی دو مدير موفق پتر
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توسعه پرتوشیمی

صنعت پتروشــیمی در آســتانۀ قرنی جدید، به صنعتی 
تحول گرا و پیشرو تبدیل شده است. این صنعت در حال عبور 
از کشاکش تحریمی تمام عیار است و در این میان با چنگ و 
دندان تالش می کند آنچه را به عنوان برنامه های توسعه ای 
در نظر گرفته، با کمک توان داخلی خــود اجرایی کند. این 
صنعت در بخش های پایانی جهــش دوم خود قرار دارد و تا 
سال 1400 بسیاری از تعهدات برنامه ای خود را تکمیل می کند، 
درحالی که آنچه به عنوان طرح های جهش ســوم پیش بینی 
شده، در حال شروع و اقدامات اجرایی هستند.  سال 1399 
برای ما در ایران و برای همۀ مردم دنیا، روزها و شــرایطی 
بسیار سخت و نفس گیر داشــته است. شیوع ویروس کرونا 
بســیاری از صنایع و ازجمله صنعت نفت و زیرمجموعه های 
آن را به حالت تعلیق و تعطیلی بــرد و برخی صنایع به طور 
موقت یا دائم تعطیل، و یا مجبور به تعدیل نیرو شدند. صنعت 
نفت و پتروشــیمی ایران هم در ماه های ابتدایی شروع این 
ویروس در فضایی مبهم و نگران کننــده بود، اما خیلی زود 
توانســت با برنامه ریزی بدون توقف در جریان تولید، جان 
خود و نیروهایش را حفظ کنــد. در این دوران، جریان تولید 
و توسعه در صنعت پتروشــیمی متوقف نماند و برنامه های 
افتتاح پروژه های آمادۀ بهره برداری، در سال کرونایی بدون 
توقف ادامه داشت. رئیس جمهور روحانی در فاصلۀ چند هفته 
یک بار، در پنج شــنبه های افتتاح، از طریق ویدئوکنفرانس 
و به صــورت آنالین طرح های بزرگ صنعت پتروشــیمی را 
افتتاح کرد. افتتاح هایی که از سال 139۷ و شروع تحریم های 
مستقیم صنعت پتروشــیمی با قوت شروع 
شــد و 

توانست خبرهای خوش و امیدوار کننده ای را برای مردم به 
همراه داشته باشد. درعین حال، درآمد ارزی حاصل از فروش 
محصوالت واحدهای تولیدی هم در چند سال اخیر یک خیال 
راحت برای دولت بود و پتروشیمی ها عالوه بر خودگردان بودن 
در بخش های مختلف، به اذعــان رئیس جمهور روحانی، به 

شاگرد اول صنایع در تأمین ارز تبدیل شدند. 

پتروشیمی در سال پایانی دولت؛ پایان قرن
بخشــی از آنچه از سال 1392 اجرایی شــد، پروژه های 
نیمه کارۀ پتروشیمی بود که سال ها بالتکلیف باقی مانده بودند 
و بخش زیادی هم از همان ابتدا، با توجه به برنامه ریزی های 
جدید و اصالحی آغاز شــدند. به این ترتیــب،  6۷ طرح 
پتروشیمی نیمه کاره اولویت بندی و  26 طرح در قالب جهش 
دوم صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شــد تا با اجرای این 
طرح ها تا پایان ســال 1400، تعداد مجتمع های پتروشیمی 
کشــور به 83 مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به ســاالنه 
100میلیون تن برســد. طبق همیــن برنامه ریزی، درآمد 
صنعت پتروشیمی تا پایان ســال 1400 به 25میلیارد دالر 
خواهد رسید.  روند تحوالت و تحویل واحدهای تکمیل شدۀ 
پتروشیمی از ســال 1396 با قوت ادامه داشت و در دو سال 
گذشــته این پروژه ها در موعد خودشــان افتتاح شدند. 
پتروشیمی های مرجان، پردیس و دماوند و پیش راه اندازی 
متانول کاوه در ســال 139۷ افتتاح شدند و در سال 1398، 
بیشــتر زمان صرف تکمیل پروژه ها شــد و فقط فاز دوم 

پتروشیمی تخت جمشــید به بهره برداری رسید. اما سال 
طالیی صنعت پتروشیمی، سال 1399 است که در آن رکورد 
افتتاح ها شکسته شد. طبق تعهد قرار است تا پایان امسال  1۷ 
طرح از 2۷ طرح باقی ماندۀ جهش دوم صنعت پتروشیمی به 
بهره برداری برسد که تاکنون یازده طرح شاهد افتتاح رسمی 
با دستور رئیس جمهور بوده اســت.  در سال 1399، با توجه 
به شرایط کرونایی، رئیس جمهور تصمیم به افتتاح از طریق 
ویدئوکنفرانس گرفت و به این ترتیب »پنج شنبه های افتتاح« 
رقم خورد و هر هفته طرح های عمرانی در بخش های مختلف 
به طور همزمان آغاز به کار می کردنــد. اولین چراغ افتتاح 
رسمی در صنعت پتروشیمی را پتروشیمی میاندوآب در پنجم 
تیر روشن کرد و در ادامه ســه طرح کیمیا پارس خاورمیانه، 
متانول کاوه و کاتالیســت پتروشیمی لرستان، در شانزدهم 
مرداد به طور همزمان افتتاح شدند. سوم شهریور هم فاز اول 
پتروشیمی بوشهر به دستور حسن روحانی به بهره برداری 
رسمی رسید. در ادامه، در ششــم آذر، پتروشیمی لردگان 
افتتاح شد تا جریان افتتاح ها از تب و تاب نیفتد. اتفاق مهم 
دیگر در سال 1399، چهارم دی رقم خورد و پتروشیمی های 
هگمتانه، پتاسیم ارومیه و فاز دوم ایالم به بهره برداری رسمی 
رسیدند. آخرین و مهم ترین پروژه در سال 1399 هم مگاپروژۀ 
بیدبلند خلیج فارس بود که دوم بهمن، با دستور رئیس جمهور، 
بعد از پنج ماه بهره برداری، افتتاح رسمی شد. به این ترتیب، 
تاکنون ده پروژه تکمیل شده و هفت پروژۀ دیگر باقی مانده 
است و تا روزهای پایانی سال 1399 باید منتظر افتتاح های 

جدید باشیم.
اما آنچه سال 1399 را سالی متفاوت کرد، فقط افتتاح ها 
نبود. پتروشیمی ها در سال 1399 باز هم شاگرد اول در تأمین 
ارز مورد نیاز سامانۀ نیما بودند و همزمان جزو بازیگران اصلی 
تأثیرگذار در بازار بورس به شمار می رفتند. در ابتدای سال 
1399 تمایل به حضور و سرمایه گذاری در بازار بورس افزایش 
قابل توجهی داشت و پتروشیمی ها نقش قابل توجهی در این 
توجه داشتند و افتتاح های زنجیره ای نیز فضای امیدبخشی 

را فراهم کرد. البته همۀ این ها در حالی بود که جریان دشمنی 
آمریکا با صنعت نفت ایران ادامه داشت و در ادامۀ تحریم های 
شرکت ها و افراد در صنعت پتروشــیمی ایران، 14 شرکت 
و فرد در ایران، چین و امارات متحــدۀ عربی، به دلیل نقض 
تحریم های وضع شده علیه صنایع نفت و پتروشیمی ایران، 

تحریم شدند. 

آنچه برای قرن جدید باقی می ماند 
صنعت نفت در چهار سال اخیر زمینه سازی برای طرح های 
آینده و ریل گذاری آن را حداقل تا ســال 1404 انجام داده و 
برنامۀ اجرایی آن از همین حاال شــروع شده است. در نوبت 
افتتاح های روزهای پایانی ســال 1399 و 1400، پروژه هایی 
همچون پتروشیمی ابن سینا، پتروشیمی مسجد سلیمان، 
پتروپاالیش کنگان، پتروشــیمی آرتا انرژی، پتروشیمی 
سبالن، پارسیان سپهر عسلویه، اکسیر حالل عسلویه و دی 
آریا پلیمر قرار دارند که هرکدام مراحل پایانی را می گذرانند.  
اتفاق مهم دیگر که به احتمال زیاد شروع آن به سال آینده، 
یعنی سال 1400 موکول می شود، زمین زدن کلنگ و شروع 
به کار دو مگاپروژۀ هرمز در عسلویه و پتروشیمی ماهشهر 
اســت. پروژۀ 4.5میلیارددالری هرمز بــا خوراک ترکیبی 
اتان و بوتان فعالیت می کند که خوراک آن از  پارس   جنوبی 
تأمین خواهد شد. خوراک پتروشیمی ماهشهر هم از خوراک 
مازاد پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فــارس، ان جی ال 3200 و 
 مازاد   پتروشیمی پارس تأمین می شود و به عبارتی خوراک 
آن درون هلدینگی اســت و خوراکی از وزارت نفت دریافت 
نمی شود. حجم سرمایه گذاری 
در ایــن   پروژه هــم حدود 
2.5میلیارد دالر اســت که 
درمجموع با پروژۀ هرمز حدود 
۷میلیارد دالر پروژه خواهد بود 
که برای صنعت پتروشیمی و 
هلدینگ خلیج فارس بسیار 
مهم است. طبق گفتۀ جعفر 
ربیعی، مدیرعامل هلدینگ 
خلیج فارس، مجوزهای این 

دو پروژه که هلدینگ خلیج فارس آن ها را دنبال می کند از 
وزارت نفت گرفته شده و در حال رایزنی برای دریافت زمین 

از شرکت ملی صنایع  پتروشیمی   هستند. 
عالوه بر طرح های تعهد شده در جهش دوم که در ماه های 
ابتدایی سال 1400 و آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم 
افتتاح می شوند، بسیاری از طرح های مربوط به جهش سوم 
در همین دوران شــروع به کار کرده اند و با میزانی از برنامۀ 
توســعه، به دولت جدید واگذار می شوند. همچنین، صنعت 
پتروشیمی در راستای افزایش پایداری این صنعت، عالوه بر 
پروژه های قبلی خود، سی طرح راهبردی را به منظور تداوم 
توسعۀ صنعت پتروشیمی براساس خوراک های قابل دریافت 
از صنعت نفت در سال های آتی و استفاده از محصوالت پایه 
به عنوان خوراک و همین طور بررسی نیاز صنایع پایین دستی، 

پیش بینی و طراحی کرده است. 
حجم ســرمایه گذاری که برای این طرح ها در نظر گرفته 
شده 16میلیارد دالر است و طبق برنامه تا سال 1406 تکمیل 
می شوند و 20میلیون تن در سال به ظرفیت صنعت پتروشیمی 
می افزایند. طبق گفتۀ بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، این طرح ها در سه گروه خوراک ترکیبی، 
تولید پروپیلن و طرح های پیشران قرار دارند که طرح های 
پیشران نیز به منظور تأمین نیاز بازار داخل در چهار زنجیرۀ 
پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزین با هدف ایجاد تنوع در سبد 
محصوالت، توســعۀ زنجیره ارزش، کاهش واردات، تأمین 
خوراک صنایع پایین دســتی و افزایش ارزش محصوالت 

تعریف شده اند. 
اگرچه مدیران صنعت پتروشیمی می گویند که آنچه در 
صنعت پتروشیمی هدف گذاری شــده، ربطی به دولت ها و 
مدیران ندارد و با تغییر دولت ها ایــن پروژه ها ادامه دارند، 
دو صنعت نفت و صنعت پتروشیمی در ذیل آن، در ماه های 
آیندۀ پایان سال 1399 و شروع سال 1400 با دو موضوع مهم 
تغییرات در ایاالت متحدۀ آمریکا بــا آمدن رئیس جمهور 
جدید و برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری ایران در سال 
1400 مواجه اند. هرکــدام از این تحــوالت می تواند روی 
شرایط پروژه های پتروشیمی تأثیرگذار باشد. البته صنعت 
پتروشیمی در حداقل سه سال گذشته نشان داده که بدون 
حمایت دولتی و با وجود تحریم ها می تواند 
در بهترین شرایط باقی بماند، اما بازشدن 
مســیر می تواند ما را بــه اهدافمان 

نزدیک تر کند.

نگاهی به مهم ترین تحوالت صنعت پتروشیمی در سال 1399 و 1400

وشيمی در ميــانه دو قرن وشن  پتــر چراغ ر
مبینا   اسدی
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يمايی:  يبرزکر فر
مراقب گرداب 
يمی ها  خود تحر

باشيم

اقتصاد محل آزمون و خطا نیست
 

تعدد قوانین خلق الساعه بالي 
جان تولید و صادرات است

هرچند صنعت پتروشــیمی این روزها تحت تأثیر تحریم هاي بین المللی و محدودیت های ناشــی از کرونا، با مشکالت 
عدیده ای برای صادرات مواجه شــده اســت، تاکنون به لطف خداوند و با همت مدیران و کارکنان این صنعت و تجارب 
اندوخته شده در تحریم های سخت دهۀ 1390، توانسته است در این حوزه سربلندتر از گذشته ظاهر شود. صدالبته با توجه 
به پتانسیل های موجود در این صنعت، مشکالت و محدودیت های بین المللی و داخلی توان بالقوۀ این بخش در حوزۀ تولید 
و صادرات را تحت تأثیر قرار داده اســت. آنچه در این گفتار به دنبال تشریح آن هستیم، نه تحریم های خارجی، که تأثیر و 
تبیین مشکالت ناشی از خودتحریمی هاست. باید به شدت مراقب باشیم که در گرداب خود تحریمی های ناشی از محدودیت های بین المللی 

گرفتار نشویم.
بسیاری از کارشناسان و فعاالن این حوزه مجموع این مشکالت داخلی را که اساسًا ناشی از نحوۀ برخورد و تقابل با تحریم های بین المللی 
هستند، در مفهومی به نام خودتحریمی تعریف می کنند. بر همین اساس، برای بررسی و تشریح وضعیت این روزهای بازار صنعت پتروشیمی، 

گفت و گویی با مهندس فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم که در ادامه می خوانید.

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

تحریــم و در ادامه، شــیوع بیماری 
کرونــا، چــه تأثیــری بــر صنعت 

پتروشیمی گذاشته است؟
صنعت پتروشــیمی مانند سایر صنایع 
کشور متأثر از محدودیت های بین المللی 
اســت. از طرفی، اقتصاد جهــان نیز طی 
۱۰ ماه گذشــته تحت تأثیر بیماری کرونا 
با مشــکالت فراوانی مواجه شــده است. 
باوجودایــن، در صنعــت پتروشــیمی از 
نظر تولید و صادرات نســبت به سال های 
گذشته در شــرایط بهتری قرار گرفته ایم 
و قطعاً اگر برخی از موانع جلو پای فعاالن 
پتروشیمی نبود، شرایط بهتری داشتیم.  
مقدار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی 
در ســال جاری با افزایش مواجه بوده،  اما 
به دلیل کاهش قیمت نفــت در بازارهای 
جهانــی، ارزش محصــوالت صادراتــی 
پتروشیمی نیز کاهش یافته است که امری 

طبیعی است.

عالوه بر بحث تحریم های بین المللی 
طی دو سال اخیر، وضع برخی قوانین 
از سوی دســتگاه های اجرایی را نیز 
به نوعی می تــوان ادامۀ تحریم های 
خارجی عنوان کــرد. ارزیابی صنعت 

پتروشیمی از این قوانین چیست؟
توجه داشته باشیم که وضع مقررات و 
قوانین متعدد در داخل بــا انگیزه و هدف 
مقابله و کاهــش آثــار تحریم ها صورت 
می گیــرد، لیکن در برخی مــوارد تبدیل 
به مانع می شــود که می توانــد تأثیرات 
معکوسی را در پی داشته باشد. درخصوص 
موانــع خودتحریمی مشــکالت فراوانی 
دربارۀ قوانین گمرکی، ارز، مالیاتی، ثبت 
ســفارش، واردات تجهیزات و مواد اولیه 
وجود دارد. از سوی دیگر، به دلیل کاهش 
درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت 
و به منظــور مدیریت بازارهــای داخلی و 
حداکثر استفاده از درآمدهای ارزی ناشی 
از صادرات غیرنفتی، سامانه های متعددی 
برای اجرایی شدن قوانین و مقررات متعدد 
در دستگاه های اجرایی ایجاد شده، لیکن 
به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های الزم 
و در برخی موارد، نبود مطالعه و شناخت 
کافی از اوضاع موجود از سوی دستگاه های 
اجرایی، در برخی مــوارد از کارآیی الزم 
برخوردار نبوده و همین مسئله باعث ایجاد 
موانعی می گردد که می توان از آن به عنوان 

خودتحریمی یاد کرد.
مصداق های فراوانــی را می توان برای 
عــدم کارایی ســامانه ها و تعــدد قوانین 

متأسفانه به دلیل فقدان 
شناخت صحیح دولت از 

نحوۀ فعالیت های 
بازرگانی بخش های 

غیردولتی و 
استفاده نکردن از 

توانمندی های 
صادرکنندگان بزرگ در 
تدوین مقررات، شاهد 

ایرادات و 
ناکارآمدی های فراوانی 

در حوزۀ سیاست های 
ارزی بودیم که عماًل به 

موانعی در مقابل 
تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان تبدیل شد

توجه داشته باشیم 
که وضع مقررات و 
قوانین متعدد در 
داخل با انگیزه و 

هدف مقابله و کاهش 
آثار تحریم ها 

صورت می گیرد، 
لیکن در برخی موارد 

تبدیل به مانع 
می شود که می تواند 
تأثیرات معکوسی را 
در پی داشته باشد. 
درخصوص موانع 

خودتحریمی 
مشکالت فراوانی 

دربارۀ قوانین 
گمرکی، ارز، 
مالیاتی، ثبت 

سفارش، واردات 
تجهیزات و مواد 
اولیه وجود دارد

خلق الساعه که مانع فعالیت های بازرگانی 
شــده اند، نام برد. اما اجــازه دهید بحث 
را به صــورت کالن تــر بررســی کنیم و 
محدودیت های موجود را به صورت دقیق تر 

آسیب شناسی کنیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت 
عادی فعالیت خود را دنبال می کرد و بخش 
اعظم بودجۀ دولت و تراز ارزی کشــور از 
محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تأمین 
می شــد و چرخۀ بازگشــت ارز به کشور 
محدودیت هــای بین المللی پیــدا نکرده 
بود، صادرکننده های غیرنفتی نیز پس از 
صادرات کاالی خود، ارز ناشــی از آن را یا 
به صورت مســتقیم و بدون محدودیت و 
دخالت دولت در بازار می فروختند، یا اقدام 
به واردات کاالی مــورد نیاز می کردند. اما 
عمدۀ مشکالت بخش بازرگانی و صادرات 
ایران از زمانی آغاز شــد که دولت به دلیل 
تحریم هــای نفتی و کاهــش درآمدهای 
ارزی ناشــی از آن، تصمیم به اســتفاده 
از شیوه هایی شــبیه پیمان سپاری برای 
اطمینان از بازگشــت و مدیریت ارز ناشی 
از صادرات گرفت، که در شــرایط خاص 
کشــور قابل پیش بینی بود. امــا آنچه در 
این خصوص مورد انتقاد اســت، نه اصل 
موضوع پیمان ســپاری ارزی، بلکه نحوۀ 

اجرای آن اســت که درمجموع به شــدت 
انگیزه هــای صادراتی فعــاالن اقتصادی، 
به ویــژه در بخش های کامــاًل خصوصی 
را خصوصاً در اوایل اجرای این سیاســت 
کاهش داد. متأســفانه به دلیــل فقدان 
شناخت صحیح دولت از نحوۀ فعالیت های 
بازرگانــی بخش هــای غیردولتــی و 
توانمندی هــای  ز  ا اســتفاده نکردن 
صادرکنندگان بزرگ در تدوین مقررات، 
شــاهد ایرادات و ناکارآمدی های فراوانی 
در حــوزۀ سیاســت های ارزی بودیم که 
عماًل به موانعی در مقابل تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان تبدیل شد.
 از ابتــدای اجــرای این سیاســت تا 
به امروز بارها شــاهد وضع بخشــنامه و 
ابالغیه های متعدد و فراوانی در این زمینه 
بودیــم که بعضــاً ناقض یکدیگــر بوده و 
این باعث ســردرگمی فعــاالن اقتصادی 
برای تصمیم گیری و اتخاذ یک سیاســت 
بلند مــدت در حــوزۀ تولیــد و صادرات 
گردیده است. این اتفاقات نامیمون، عالوه 
بر مواردی که گفته شــده، یــک عارضۀ 
ســاختاری و بلندمــدت نیــز در اقتصاد 
به جا گذاشــت و آن کاهش اعتماد بخش 
خصوصی و غیردولتی بــه رفتار دولت در 
وضع مقررات جدید در شرایط بحرانی بود. 
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متأسفانه، سیاست گذاری های دولتی در 
سه سال اخیر در حوزۀ صادرات و کنترل 
بازگشت ارز، عمدتاً انقباضی و تنبیهی، و 
در شرایطی بوده است که زیرساخت های 
الزم برای اجرای آن ها فراهم نشــده بود 
و لذا تأثیرات منفــی آن را می توان ذیل 
عنوان خودتحریمی داخلی تقسیم بندی 

کرد.
 اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود 
با قیمتــی کمتر از بــازار و آن هم در یک 
بازار خاص مدیریت شــده ، وضع مقررات 
ســخت گیرانه و تنبیهی بدون شــناخت 
کافی و صحیح از پیچیدگی های صادرات، 
دریافت و انتقــال ارز در بخش خصوصی، 
عدم اســتفاده از صادرکننــدگان خرد و 
کالن غیردولتــی در تصمیم ســازی ها و 
به رسمیت شــناختن بخش خصوصی در 
نظام تصمیم سازی کشور، عوامل اصلی در 
شکل گیری خودتحریمی ها در این سال ها 

بوده است.

در این شــرایط تعامل دولت با بخش 
خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید؟

قبــل از تصویــب بودجــۀ ۱۳۹۸، 
مجلس طرحی را با عنــوان محرومیت از 
معافیت هــای مالیاتی برای آن دســته از 
صادرکنندگانی که ارز خود را به کشــور 
بازنگردانند، تصویب کرد. این قانون زمانی 
تصویب شــد که عماًل هیچ گونه مکانیزم 
مشــخص و منطبق بر واقعیات اقتصادی 
برای بازگشــت ارز بخــش غیردولتی به 
کشور مشخص نشده بود. طبیعتاً در چنین 
وضعیتی و با راهکارهــای ناکارآمدی که 
برای کنترل بازگشــت ارز به داخل کشور 
ایجاد شــده بود، قابل پیش بینی بود که 
بخش قابــل توجهــی از صادرکنندگان 
خصوصی نتوانند تعهــدات ارزی خود را 
ایفا کنند؛ لــذا مشــمول تنبیهاتی نظیر 
حذف معافیت های صادراتی و بســیاری 
از محدودیت های دیگر می شــدند که این 
موضوع به شــدت در کاهــش انگیزه های 

صادراتی فعاالن اقتصادی و تمایل آن ها 
به شــیوه های داللی در صادرات، به جای 
تولید و صادرات با ارزش افزوده، تأثیرگذار 
بود. البته عملکرد شرکت های پتروشیمی 
در این حوزه، با توجه به ماهیت مالکیتی 
بخش عمــده ای از این شــرکت ها و نیز 
هماهنگی و اتحادی کــه در این صنعت 
وجود داشــت، علیرغم تمامی مشکالتی 
که به آن اشاره شد، بسیار مثبت ارزیابی 

می شود.
 صادرکنندگان ایرانی با محدودیت های 
بین المللی فراوانی مواجه هســتند و در 
داخل هم با انواع سیاســت های تنبیهی 
از قبیل لغو معافیــت مالیاتی و عدم ارائۀ 
خدمت دســتگاه های دولتــی به دالیل 
تعهــدات ارزی مواجــه خواهنــد شــد 
و این مشــکالت به نوبۀ خــود به کاهش 
انگیزه های صادراتی و نهایتاً ارز صادراتی 
منجر می گردد. بــه عبــارت دیگر، این 
قوانین سخت گیرانه و فاقد زیرساخت های 

الزم اجرایی، به مثابۀ گردابی برای بازگشت 
اقتصادی ارز به کشور عمل خواهد کرد.

بانک مرکزی در اوایل ســال ۱۳۹۷ 
گالیه های فراوانی را از عدم بازگشت 
ارز به کشور داشت. چه موانعی برای 

بازگشت ارز به کشور وجود داشت؟
سیاست های تنبیهی برای بازگشت ارز 
بدون توجه به نرخ تورم در کشور و افزایش 
هزینه های تولید، نتیجه ای به جز کاهش 
بازگشت ارز به کشور ندارد. در اوایل سال 
۹۷، بانک مرکــزی با اعــالم نرخ ۴۲۰۰ 
تومان برای بازگشــت ارز، عماًل شــرایط 
را برای بازگشــت ارز به کشور غیرممکن 
کرد. باوجوداین، صنعت پتروشیمی به این 
موضوع تمکین کــرد، اما بخش های دیگر 
که قیمت نهایــی کاالی آن ها تحت تأثیر 
نوســانات اقتصادی افزایــش یافته، چه 
دلیلی برای بازگشــت منابع ارزی خود با 
زیان داشــتند؟ در کنار این قیمت گذاری 

حجم محصوالت پلیمري و شیمیایي معامله شده در بورس 
کاال در نه ماهۀ سال ۹۹ به ترتیب معادل 2،458،۷۳۹ و 

۱،2۹4،62۷ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۱۱/6درصد و۳۳/4درصد رشد داشته است

 از ابتدای اجرای این 
سیاست تا به امروز 
بارها شاهد وضع 

بخشنامه و 
ابالغیه های متعدد و 
فراوانی در این زمینه 

بودیم که بعضاً 
ناقض یکدیگر بوده 

و این باعث 
سردرگمی فعاالن 

اقتصادی برای 
تصمیم گیری و اتخاذ 

یک سیاست 
بلند مدت در حوزۀ 
تولید و صادرات 

گردیده است

 صادرکنندگان 
ایرانی با 

محدودیت های 
بین المللی فراوانی 
مواجه هستند و در 
داخل هم با انواع 

سیاست های 
تنبیهی از قبیل لغو 
معافیت مالیاتی و 
عدم ارائۀ خدمت 

دستگاه های دولتی 
به دالیل تعهدات 

ارزی مواجه خواهند 
شد

دستوری و غیر واقعی، تغییر چندبارۀ شیوۀ 
بازگشت ارز به کشور، سردرگمی فراوانی 
برای فعاالن حوزۀ اقتصاد ایجاد کرد. این 
تغییرات و بخشنامه های متعدد نیز کشور 

را در مسیر خودتحریمی قرار داد. 
بــرای مثــال، یکــی از شــرکت های 
پتروشیمی برای تولید نوعی گرید نیاز به 
کاتالیست داشت، اما به دلیل تحریم های 
بین المللی امــکان تهیۀ مســتقیم آن را 
نداشت. با ســختی فراوان، این کاتالیست 
به گمرک ایران رســید، امــا بیش از یک 
سال این کاتالیســت در گمرک دپو شد و 
اجازۀ ورود نداشــت. هرچند این مشکل 
حل شد، اما تأخیر در رسیدن کاتالیست 
به خط تولید پتروشــیمی را چه کســی 
جبران می کند. درواقع، چه تفاوتی خواهد 
داشت که کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی 
توسط کشورهای خارجی تحریم شود یا 
در گمرک ایران توقیف شــود و به دست 
تولیدکننده نرســد؟ این اســت مصداق 

واقعی خودتحریمی.

مطابق آمارهای سازمان بورس کاال، 
میزان فروش محصوالت پتروشیمی 
در بورس افزایش یافته اســت. این 
افزایش تقاضا برای خرید مواد اولیه 

برای کشور که با رکود اقتصادی مواجه 
است، چه توجیهی دارد؟ 

حجم محصوالت پلیمري و شــیمیایي 
معامله شــده در بــورس کاال در نه ماهۀ 
ســال ۹۹ به ترتیب معادل ۲،۴۵۸،۷۳۹ 
و ۱،۲۹۴،۶۲۷ تن بوده است که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبــل ۱۱/۶درصد 
و۳۳/۴درصد رشد داشته است. با عنایت 
به رشــد اقتصــادي ۰/۱درصدي بخش 
صنعت در شش ماهۀ نخست سال جاري، 
این نگراني وجود دارد کــه افزایش قابل 
مالحظه در حجم محصوالت پتروشیمي 
معامله شــده در بورس کاال در راســتاي 
افزایــش تولیــدات و صــادرات صنایع 
تکمیلي، به مصرف این صنایع نرســیده 

باشد.
حجم معامالت محصوالت پتروشیمی 
در نه ماهۀ سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۸درصد 
)معــادل ۵۸۱هزار تن( نســبت به مدت 
مشابه سال قبل بیشتر شده است. تقاضای 
خرید این محصــوالت نیــز در طی این 
مدت قریب ۲۲درصد رشــد داشته است، 
در حالی که بنا بر اعالم مرکــز آمار ایران، 
رشد اقتصادی بخش صنعت در شش ماهۀ 
نخست ســال جاری فقط ۰/۱درصد بوده 
است. بر این اساس، این حجم از معامالت 
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و تقاضــای محصوالت پتروشــیمی فاقد 
هرگونه توجیه و منطق اقتصادی است که 
حتماً باید مورد توجه مسئوالن اقتصادی 
کشــور قرار گیرد.  معضل تقاضای کاذب 
محصوالت پتروشــیمی در بورس کاال و 
التهابات ناشــی از آن و لزوم کنترل طرف 
تقاضا، در طول چند سال گذشته همواره 
خواستۀ تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
محصوالت پتروشــیمی بوده است. البته 
برخی اقدامات از ســوی وزارت صمت و 
بورس کاال در این خصوص صورت گرفته، 
لیکن به هیچ وجه کافی نبوده است. لزوم 
اســتفاده از ابزارهای مالیاتی، بیمه ای و 
قبوض حامل های انرژی در راستی آزمایی 
طرف تقاضا، سال هاســت که از طرف این 
تشــکل مطرح بوده، ولی هنوز از ســوی 

مقامات مسئول، اجرایی نشده است. 
همان گونه که اشاره شد و به دلیل وجود 
تقاضای کاذب، شرکت های پتروشیمی در 
نه ماهۀ امسال تقریباً ۵۸۱هزار تن محصول 
پتروشــیمی بیشتر از 
مدت مشابه سال 
قبــل در بورس 
کاال فروخته اند. 
لی کــه  حا ر د
بــا توجــه بــه 
رشــد اقتصادی 
صنعت در ســال 
جــاری، نیاز واقعی 
بــه محصوالت 

پتروشــیمی حداکثر معادل مدت مشابه 
ســال قبل بوده اســت و شــرکت های 
پتروشــیمی می توانســتند ایــن مقدار 
محصول را بــه بازارهــای جهانی صادر 
کننــد که براســاس بررســی های دقیق 
پیوســت(،  )جــدول  صورت گرفتــه 
۳۵۲میلیون دالر درآمــد صادراتی برای 
کشــور ایجاد می کرد که در شرایط فعلی 
بســیار تأثیرگذار بود. متأسفانه این همۀ 
ماجرا نیســت و تقاضــای کاذب بیش از 
حد محصوالت پتروشیمی باعث شده که 
مسئوالن وزارت صمت درخواست واردات 
برخی از این محصوالت را کــه به میزان 
کافی در کشــور تولید می شود نیز مطرح 
کنند که قطعاً هزینه های ارزی گزافی را به 

اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
طی هفته های گذشــته، در رسانۀ ملی 
و فضای مجازی ویدئو هایی منتشــر شده 
که تولیدکنندگان کاغذی فقط با دریافت 
ســهمیۀ مواد اولیه و فــروش آن به بازار 
آزاد برای خود درآمدزایــی می کنند. آیا 
این فرایند باعث توســعۀ تولید در کشور 
می شود؟ ادامۀ این چرخۀ معیوب می تواند 
دولت را از درآمدهای ارزی محروم کند و 
از سوی دیگر، عده ای سودجو با استفاده از 
همین ضعف زیرساخت، به تولیدکنندگان 

واقعی نیز لطمه وارد کنند.

نقدهــای فراوانــی بــه سیســتم 
دونرخی بودن ارز در کشور وارد شده 
است. این دونرخی بودن ارز بر صنعت 

پتروشیمی تأثیرگذار بوده است؟
بررســی رفتار و تصمیمات مسئوالن 
اقتصــادی کشــور نشــان از بی توجهی 
آنان به واقعیت هــای اقتصاد دارد. قیمت 
محصوالت پتروشــیمی بر مبنای دالر و 
قیمت پایۀ جهانی تعیین می شــود، اما به 
دلیل سیستم دونرخی بودن ارز در کشور و 
نرخ تسعیر آن، بسیاری از تولیدکنندگان 
غیرواقعی با استفاده از همین فاصلۀ قیمت 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی و نرخ ارز 
آزاد به خرید محصوالت پتروشــیمی، و 
پس از آن به فروش در بازار به قیمت آزاد، 
اقدام می کنند. این معاملۀ پرسود، تقاضا 
را برای خرید محصوالت پتروشــیمی 

افزایش داده است.
ســال ۹۷ پتروشــیمی ها مکلف به 
عرضۀ محصوالت خــود در بورس کاال 
براساس نرخ دالر ۴۲۰۰ تومان شدند، 
در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد دو برابر 
بانک مرکزی بود؛ این شکاف قیمتی به 

ایجاد رانت منجر شد.
مطابــق بررســی های صورت گرفتــه 
از ســوی انجمــن کارفرمایــی صنعت 
پتروشیمی، بین میزان تقاضا برای خرید 
محصوالت پتروشــیمی، گــپ قیمت ارز 
پتروشــیمی و بازار وابستگی کامل وجود 
دارد، به گونه ای کــه در طول ســه ســال 
گذشــته هر زمان فاصله میان قیمت ارز 
پتروشــیمی و بازار افزایش یافته اســت، 
تقاضای خرید محصوالت پتروشیمی نیز 
به نســبت گپ ایجاد شــده افزایش یافته 
است. فقط در تابستان ســال گذشته که 
این فاصلۀ قیمت حذف شد، شاهد کاهش 
شدید تقاضای محصوالت پتروشیمی نیز 

بودیم. 

نوســانات ارزی و انتظار تورمی نیز بر 
تقاضا تأثیر گذاشته است؟

قطعاً بخش اعظــم افزایش غیرمتعارف 
تقاضای محصوالت پتروشــیمی، ناشــی 
از رانــت موجــود در تفــاوت نــرخ ارز 
پتروشــیمی و بازار بوده اســت؛ اما توجه 
داشته باشیم که بخشی از تقاضا نیز ناشی 
از انتظارات تورمی اســت. زمانی که چه 
مصرف کنندگان واقعی و چه ســوداگران 
انتظار افزایش نرخ ارز را داشــته باشند، 
تقاضای آتی خود را به حال تبدیل کرده و 
این باعث افزایش التهاب در بازار می شود. 
بعد از انتخابات ایاالت متحده که انتظارات 
افزایشی نرخ ارز به شــدت کم شد، شاهد 
کاهش شــدید تقاضا در بازار محصوالت 
پتروشــیمی هســتیم، به گونه ای کــه 
در یازده هفتــۀ بعد از انتخابــات آمریکا 
شاهد کاهش ۳۲درصدی تقاضا و کاهش 
۲۴درصدی حجم معامــالت محصوالت 
پتروشیمی نســبت به یازده هفتۀ قبل از 
انتخابــات بوده ایم. مگر بعــد از انتخابات 
آمریکا تغییری در استراتژی تولید صنایع 
پایین دســتی و زنجیــره ارزش در ایران 
اتفاق افتاده است؟ جواب منفی است، تنها 
دلیل این کاهش ها از بین رفتن  انتظارات 

افزایشی قیمت ارز است.

ســامانۀ بهین یاب و افــق در بحث 
مدیریت تقاضا و رســاندن مواد اولیه 
به تولیدکننــدگان واقعی چقدر موفق 

بوده اند؟ 
با وجــود فعالیت ســامانه های متعدد 
مانند بهین یاب و افق، هنوز تولیدکنندگان 
غیرواقعی با استفاده از نواقض موجود در 
این سامانه ها اقدام به سودجویی می کنند.

سامانه های اعالم شــده از سوی وزارت 

صمت تا حدودی به مثابۀ نوش دارو پس از 
مرگ سهراب هســتند و زمانی که اقتصاد 
با پیک مشــکالت مواجه اســت، اقدام به 
اجرای سیاســت های مقطعی و راه اندازی 
ســامانه هایی بدون توجه به زیرساخت ها 
می کنند که طبیعتاً نمی توان انتظار داشت 
که راه حل های اساســی و بلندمدت باشد. 
از ســال ۹۶ و پیش از  التهابات بازار، بارها 
از مســئوالن وزارت صمت درخواست شد 
که برای شناســایی تولیدکنندگان واقعی 
اطالعــات مصرف بــرق، پرداختی بیمه و 
مالیات به صورت ســامانه ای جمع آوری و 
راســتی آزمایی شــود، اما با گذشت چهار 
سال، هنوز این مهم به ســرانجام نرسیده 

است.
مشاهده کرده اید که با وجود سامانه های 
موجــود و در شــرایط رکــود اقتصادی، 
تقاضا برای خرید محصوالت پتروشــیمی 
به شدت افزایش یافته است که نشان دهندۀ 

مناسب نبودن کارآیی این سامانه هاست.

سیاست تثبیت نرخ ارز چه تأثیری بر 
صادرات گذاشته است؟

سیاست های سرکوب ارزی در دهه های 
قبل نیز کم و بیش اجرا می شد، اما از سال 
۹۲ با تصمیم دولت برای ثابت نگهداشتن 
قیمت ارز به واســطۀ بهره مندی از ارزهای 
ناشــی از صادرات نفت خام و بدون توجه 
به تورم، پتانسیل افزایش نرخ ارز و کاهش 
تدریجی ارزش ریال در اقتصاد ملی دائماً 
در حــال انباشته شــدن بود کــه نهایتاً با 
حذف دالرهای نفتی دولــت، این نیروی 
انباشته شده آزاد گردید و ارزش پول ملی 

به شدت کاهش یافت.
تجربــه ای  ارز،  نــرخ  ســرکوب 
شکست خورده در جهان است و نمی توان 
نمونۀ موفقی از اقتصاد دستوری مثال زد.  
ما بایــد به این اصل که اقتصــاد پدیده ای 
علمــی اســت، تمکیــن کنیــم. اقتصاد 
مفهومی انتزاعی نیســت و از سوی دیگر 
فضای اقتصادی کشور هم محیط آزمایشی 
نیســت که با تغییرات پی در پی به دنبال 
ثبات در بازار باشــیم. این تغییرات متعدد 
می تواند متغیرهای اقتصادی را با التهابات 

و چالش های فراوانی مواجه کند.

تعامل دولت با بخش خصوصی دربارۀ 
وضع قوانین و بخشــنامه ها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
عالوه بر مشکالت موجود در سامانه ها، 
نظام صنفی صنعت پتروشــیمی نیازمند 
تقویت اســت. بســیاری از بخشنامه های 

به دلیل وجود 
تقاضای کاذب، 

شرکت های 
پتروشیمی در 
نه ماهۀ امسال 

تقریباً 58۱هزار تن 
محصول پتروشیمی 

بیشتر از مدت 
مشابه سال قبل در 

بورس کاال 
فروخته اند

قطعاً بخش اعظم 
افزایش غیرمتعارف 
تقاضای محصوالت 
پتروشیمی، ناشی از 

رانت موجود در 
تفاوت نرخ ارز 

پتروشیمی و بازار 
بوده است

اعمال شده در اتاق های بسته، بدون حضور 
نماینــدگان بخــش خصوصــی تصویب 
می شــود و در بهترین حالت به یک نفر از 
اعضای کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
اجازۀ حضور در جلســات را خواهند داد و 
خروجی این جلســات تمام منافع بخش 

خصوصی را پوشش نخواهد داد.
صنعــت پتروشــیمی با وجود ســهم 
۲۷درصدی از صادرات غیرنفتی کشــور، 
هیچ نماینــده ای در جریان تصمیم گیری 
و وضــع بخشــنامه نــدارد، در حالی که 
مطابق مــادۀ ۲ و ۳ قانــون بهبود فضای 
کسب و کار برای سال ۹۰ و ابالغ معاون اول 
رئیس جمهور، دستگاه های اجرایی مکلف 
هستند بخش خصوصی را در تصمیم گیری 

برای وضع قوانین مشارکت دهند.
اما در واقعیت این موضوع بدون توجه 
به نظریات بخش خصوصی اجرا می شود 
و تعدد قوانین نیز به دلیل ناآگاهی بخش 
دولتی از شــرایط بخش خصوصی است و 

تعداد باالی مقرارت و بخشنامه ها، دست 
فعاالن اقتصادی را بسته است.

به عنوان سؤال پایانی، راهکار شما برای 
عبور از این موانــع اقتصادی در حوزۀ 

صادرات و تولید چیست؟
راهکارهای فراوانی برای حل مشکالت 
صادر کنندگان وجود دارد، مانند استفاده 
از سیاست های تشــویقی برای بازگشت 
ارز و عدم وضع قوانین تنبیهی در شرایط 
رکود؛ اما مهم ترین راهکاری که می توان 
ارائه داد، کاهش دخالت دولت در اقتصاد 
است. اقتصاد محل آزمون و خطا نیست، 
باید از سیاســت های بدبینانه برای رصد 
فعالیت های اقتصادی دســت برداشــت 
و به جای آن بــا ایجاد فضای بــاز، امکان 
خودرصدی برای فعاالن اقتصادی را فراهم 
کرد. الزمۀ این سیاســت کالن، تعهد به 
اصالت علم اقتصاد و دستوری نکردن این 

تصمیمات اقتصادی است.

اقتصاد محل آزمون و خطا نیست، باید از سیاست های بدبینانه برای رصد 
فعالیت های اقتصادی دست برداشت و به جای آن با ایجاد فضای باز، 

امکان خودرصدی برای فعاالن اقتصادی را فراهم کرد. الزمۀ این سیاست 
کالن، تعهد به اصالت علم اقتصاد و دستوری نکردن این تصمیمات 

اقتصادی است
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همان طور که در هدف گذاری های صنعت پتروشیمی 
قرار است تا ســال ۱۴۰۴ به رتبه ای بیش از عربستان در 
منطقه برسیم، در نمایشگاه ایران پالســت نیز از همان 
ابتدا هدف این بوده تــا فضای درنظرگرفته شــده برای 
شــرکت های داخلی و خارجی در سطح خاورمیانه نمونه 
و اول باشد. ایران پالســت از همان ابتدا به واسطۀ حضور 
شرکت های بین المللی و مطرح، محلی برای رقابت بود و 
حضور شرکت ها و تعامالت، تأثیر زیادی روی بازار داخلی 
صنعت پالستیک و بازاریابی آن ها داشت. اگر تعداد چهار 
مجتمع پتروشیمی فعال و تولیدی در سال ۸۱ را با بیش 
از ۶۰ طرح تولیدی در ســال ۹۹ مقایسه کنیم، می توان 
اهمیت و جایگاه نمایشگاه ایران پالست و حساسیت آن را 

به خصوص در میان شرکت های داخلی درک کرد. 

تجربه های اندوخته از هر نمایشگاه 
آنچه امروز به عنوان نمایشگاه چهاردهم اجرا می شود، 
عصاره ای از تجربیــات بخش های مختلــف اجرایی در 
دوره های قبل اســت که هر بار تکمیل تر شــده اســت. 
همکارانی که از گذشته تا امروز همراه هستند و همکاران 
و مدیرانی که در دولت های مختلف تغییــر کرده اند، اما 
موضوعات و الزامــات را به بخش هــای مختلف منتقل 
کرده اند و حاال مرور این تغییرات می تواند یادآوری برای 

همۀ ما باشد. 
دورۀ اول:  ۱۹ تا ۲۳ آذر ۱۳۸۱ برگزار شد و ۷۱ شرکت 
خارجی از ۱۸ کشور و ۲۲۳ شرکت داخلی در آن نمایشگاه 

حضور داشتند.
دورۀ دوم: ۱۹ تــا ۲۳ آذر ۱۳۸۲ برگــزار شــد و 
شرکت های داخلی  از ۲۲۳ شرکت به ۲۸۷ و شرکت های 

خارجی از ۷۱ شرکت به ۱۷۱ رسید. 

دورۀ ســوم:  ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۸۳ برگــزار و تعداد 
شــرکت کنندگان داخلی ایــن دوره به ۳۴۲ شــرکت و 
شرکت کنندگان خارجی هم مرز ۲۰۰ را پشت سر گذاشته 

و به ۲۲۰ شرکت رسید.
دورۀ چهارم: ۱۲ تــا ۱۵ آذر ۱۳۸۴ برگزار شــد و با 
وجود تغییر دولت، رشد شاخص ها رو به افزایش گذاشت 
و نمایشگاه میزباِن ۳۹۲ شــرکت داخلی و ۲۹۰ شرکت 

خارجی بود. 
دورۀ پنجم: ۱۶ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۵ با کاهشــی اندک 
برگزار شد و تعداد شرکت کنندگان خارجی به ۲۶۰ شرکت 

از ۲۰ کشور رسید. 
دورۀ ششــم: ۲۱ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۶ برگزار شــد و 
با توجه به تغییــرات در نحوۀ ثبت نام و اینترنتی شــدن 
آن، تعداد شــرکت های خارجی به ۱۳۷ شرکت و تعداد 
شرکت کنندگان داخلی هم از ۳۹۰ شرکت به ۳۶۶ شرکت 

رسید. 
۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نمایشگاه برگزار نشد. 

دورۀ هفتم: ۲ تا ۵ تیر ۱۳۸۹ نمایشگاه ایران پالست 
با همراهی ۴۲۰ شرکت کنندۀ داخلی و خارجی دوباره کار 

خود را شروع کرد. 
۱۳۹۰ نمایشگاه برای بار سوم برگزار نشد. 

دورۀ هشتم: ۱۴ تا ۱۷ آبــان ۱۳۹۱ نمایشگاه ایران 
پالست با آمار قابل توجه ۶۰۰ شــرکت کنندۀ داخلی و 

خارجی برگزار شد. 
۱۳۹۲ نمایشگاه ایران پالست برگزار نشد.

دورۀ نهم: ۳ تا ۷ مهر ۱۳۹۳ و با شروع دولت جدید و 
فضای مذاکرات هسته ای، نمایشگاه ایران پالست با ۷۵۰ 

شرکت کنندۀ داخلی و خارجی برگزار شد. 
۱۳۹۴ نمایشگاه ایران پالست برگزار نشد. 

دورۀ دهم: ۲۵ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ نمایشگاه با توجه 
به مذاکرات برجامی برگزار  شد و ۵۰۰ شرکت خارجی و 

۴۰۰ شرکت داخلی در آن فعالیت  کردند. 
دورۀ یازدهم: ۲ تــا ۵ مهر ۱۳۹۶ نمایشــگاه ایران 
پالست با ۵۳۰ شرکت کنندۀ داخلی و ۵۷۰ شرکت کنندۀ 

خارجی برگزار شد. 
دورۀ دوازدهم: ۲ تا ۵ مهر ۱۳۹۷ و همزمان با خروج 
آمریکا از برجام، شاهد کاهش اقبال به نمایشگاه هستیم 
و تعداد شرکت های داخلی به ۵۰۰ و شرکت های خارجی 

به ۱۶۵ رسید.
دورۀ سیزدهم: ۳۱ شــهریور تا ۳ مهرماه ۱۳۹۸، با 
توجه به تحریم های مســتقیم آمریکا و بــا حضور ۵۷۰ 

شرکت داخلی و ۳۵ شرکت خارجی برگزار شد. 
دورۀ چهاردهم:  ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ نمایشــگاه 
ایران پالســت با حضور بیش از ۲۰۰ تاجر از ۱۱ کشــور 

برگزار شد. 

تحریم یک طرف، کرونا طرف دیگر
شــیوع و همه گیری ویــروس کرونا، ایران پالســِت 
چهاردهم را در آستانۀ تعطیلی برد و چند بار زمان برگزاری 
آن به تأخیر افتاد، تا اینکه با تدابیری از سوی دولت، تعداد 
فوت شدگان و مبتالیان روزانۀ این ویروس دورقمی شد. با 
زردشدن وضعیت بیشتر شهرهای کشور، ازجمله تهران، 
مجوز برای برگزاری نمایشگاه با رعایت همۀ پروتکل های 
بهداشتی صادر شد. باوجوداین، برای اولین بار همزمان با 
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، 
نمایشگاه مجازی در تاریخ نمایشــگاهی ایران پالست، 

به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. 
نمایشگاه مجازی یا نمایشــگاه آنالین، بهره برداری از 

یک بستر دیجیتالی و اینترنتی، برای معرفی ماشین آالت، 
مواد اولیه، محصوالت، خدمات و ظرفیت های شرکت های 
مختلف اســت. این بســتر فرصت خوبی بــرای جبران 
محدودیت هایی است که شــرایط ویژۀ همه گیری کرونا 
در دنیا و البته در ایران، ازجمله سفرهای بین جاده ای برای 
حضور در نمایشگاه ایران پالســت و مذاکرات رودرروی 
شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه چهاردهم 

ایران پالست، ایجاد کرده است.
هرچند در ادوار گذشــته هم بخش نمایشگاه مجازی 
در ســایت ایران پالســت وجود داشته اســت، اما این 
پلتفرم امســال با امکانات و ظرفیت هــای کاماًل منطبق 
بر اســتانداردهای برگزاری نمایشــگاه به صورت آنالین 
به روزرسانی شده و در اختیار غرفه داران و بازدیدکنندگان 
قرار گرفته است. درواقع، زمینۀ معرفی شرکت ها، بارگذاری 
فایل ها، فضای اختصاصی گفت وگو با مدیران شــرکت ها 
و مســئوالن غرفه ها با گرافیکی زیبا و دسترسی آسان، از 

ویژگی های نمایشگاه مجازی در دورۀ اخیر است.
یکی دیگر از امتیازهای متفاوت این نمایشگاه آنالین 
نسبت به نمایشگاه های مشــابه مجازی، امکان برقراری 
تماس از طریق ارسال پیام، گفت وگوی صوتی و تصویری و 
امکان برقراری نشست های آنالین با حضور چند نفر است. 
برگزاری نشســت ها و همایش های معرفی محصوالت و 
خدمات و ارائۀ آخرین فناوری ها و دستاوردهای شرکت ها 

به صورت آنالین نیز در این بستر مهیاست.
نکتۀ مهم دیگر دربارۀ این نمایشــگاه مجازی، امکان 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری شرکت های حاضر و 
همچنین معرفی فرصت های شغلی است که می تواند برای 
بازدیدکنندگان جذابیت ویژه و جدیدی در فرایند برگزاری 
نمایشگاه تلقی شود. این نمایشگاه مجازی ۲۴ساعته روی 

همۀ ابزارهای اتصال به اینترنت در قالب 
دسکتاپ و گوشی های تلفن همراه، 

به سادگی و از هر نقطه ای از جهان 
قابل دسترسی است و عالقه مندان 
می توانند از نمایشگاه بازدید کنند. 

تحریم خارجی ها، تکریم داخلی ها
در فاصلۀ چند ســال اخیــر که تازه نمایشــگاه ایران 
پالســت از فراز و فرود توقف هــای دوره ای بیرون آمده 
بود، تحریم های شکننده و مســتقیم برای صنعت نفت 
و در ادامه صنعت پتروشــیمی دوباره این نمایشگاه را در 
شرایطی محدود کننده قرار داد. باوجوداین، نمایشگاه های 
ایران پالســت حداقل در دو سال گذشــته نشان دادند 
که می توانند بدون حضور شــرکت های خارجی و برای 
نشان دادن توانمندی شــرکت های داخلی در بخش های 
مختلف و تعامالت داخلی ها برگزار شــوند و اتفاقاً نتیجۀ 
مطلوبی هم داشته باشــند.  با توجه به اعمال دور جدید 
تحریم ها علیه شرکت های پتروشیمی ایران، تصور این بود 
که یا نمایشگاه تعطیل شود و یا حال و هوای مثبتی نداشته 
باشد؛ اما صنعت پتروشیمی در این سال ها آن قدر فعال و 
پرکار و پرخبر بوده که نمایشگاه به اندازۀ کافی فعال بود. 
در عین حال، باید توجه داشت که بسیاری از ۵۷۰ شرکت 
داخلی شرکت کننده در نمایشگاه قبلی )سیزدهم(، نتیجۀ 
دستاوردهای تولیدی و توسعه ای همین دوران تحریم ها 
بوده اند. درواقع، ایــن محدودیت های بین المللی فرصت 
اعتماد به توانمندی شرکت های داخلی را در سال جهش 
تولید فراهم کرد. صنعت پتروشیمی حاال چه نمایشگاه با 
حضور شرکت های خارجی برگزار شود و چه شرکت های 
داخلی به تنهایی حضور داشته باشند، آن قدر در گیرودار 

فعالیت های داخلی 
و توســعه ای خود است 
که توجهی به دشــمنی های 
خارجی ندارد. صنعت پتروشــیمی 
در آستانۀ سال ۱۴۰۰ و پایان جهش دوم خود، به دنبال 
متنوع ســازی خوراک و همچنین تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت پتروشیمی در پایین دست است و فعاًل در صدر 

صنایعی است که از خام فروشی جلوگیری می کنند. 

افق های جدید پیش روی ایران پالست
هرچند که صنعت پتروشــیمی دیگر روی پای خود 
ایســتاده و در داخل و خارج به شــکلی مســتقل عمل 
می کند، هنــوز در برخی قســمت ها، به خصوص دانش 
فنی، به همراهی و همکاری با شــرکت های خارجی نیاز 
دارد. به همین دلیل، شــرکت های خصوصی و خصولتی 
پتروشیمی حتی از کوچک ترین روزنه ها برای ایجاد ارتباط 
با کشورهای خارجی استفاده می کنند. اگرچه هنوز قضاوت 
درمورد عملکرد حاکمان جدید در ایاالت متحدۀ آمریکا 
زود اســت، اما در همین مدت کوتاه تغییر رئیس جمهور 
در آمریکا و بازگرداندن برخی از دستورهای اشتباه قبلی 
توسط رئیس جمهور جدید، کشــورهای مختلف شروع 
به بازکردن پنجره های قبلی کرده اند. باید منتظر ماند و 
دید که آیا در فضای جدید به وجود آمده، فرصت های قابل 
اعتماد و دوجانبه برای صنعت پتروشیمی فراهم می شود 
تا بسیاری از شرکت ها قراردادهای جدید ببندند و بسیاری 
دیگر به تعهدات قبلی رهاشدۀ خود برگردند؟ ایران پالست 
یکی از همین فضاهای مناسب برای این تبادالت تجاری و 
گفت و گوهای تجاری است که حتماً خبرهای جذابی را با 

خود به همراه دارد و باید منتظر این خبرها ماند. 

یک سال دیگر، دو دهه می شود که نمایشگاه ایران پالست همگام با صنعت پتروشیمی و همراه 
با تغییرات بسیار و ارزشمند بزرگ شده و به بیست سالگی رسیده است. درست در دو دهه ای 

که صنعت پتروشیمی با فرازونشیب، شاهد جهشی قابل توجه و پیش رونده بود، نمایشگاه ایران 
پالست هم با وجود فرازونشیب های مختلف، بستری مناسب برای تیم های مذاکراتی شرکت ها و 
دیدارها و قرارهای بین المللی سرمایه گذاران بود. اگر این چند سال اخیر تحریم های سرسختانه 
را به عنوان دوران سخت صنعت پتروشیمی در نظر بگیریم، صنعت پتروشیمی از دریایی پرتالطم 

به اقیانوسی توفانی وارد شده، اما هنوز هم کشتی ها پربار و سالم به مقصد می رسند و این رفت 
و آمدها ادامه دارد. ایران پالست با وجود بی مهری شرکت های خارجی، با حضور پررنگ و فعال 

شرکت های داخلی در این چند سال برگزار شد و حاال چهاردهمین نمایشگاه در سالی کرونایی و 
با تأخیر برگزار می شود. 

چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست پس از چند نوبت تأخیر برگزار شد

بيم و اميدهای 
ين ايران پالست  آخر

قــــــــرن
نمایشگاه های 

ایران پالست حداقل در 
دو سال گذشته نشان دادند که 

می توانند بدون حضور شرکت های 
خارجی و برای نشان دادن توانمندی 

شرکت های داخلی در بخش های 
مختلف و تعامالت داخلی ها برگزار 

شوند و اتفاقًا نتیجۀ مطلوبی 
هم داشته باشند
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میزان سرمایه گذاری پترول در این سه طرح چقدر بود؟
کل هزینۀ اجرای این سه طرح حدود یک میلیارد  و 
۷۵۲میلیون یورو بود. درصورتی که بتوانیم ظرفیت این 
ســه طرح را به صورت صد درصدی و کامل اجرا کنیم، 
حدود ۷میلیون دالر به درآمد شــرکت اضافه خواهد 
شد. همچنین، حجم سرمایه گذاری هفت طرحی که در 

دست اجراست، بالغ بر ۶۰۰میلیون یورو است. 

ظرفیت تولید این سه طرح چه میزان است؟
ظرفیت این ســه شــرکت روی هم رفته ۲میلیون و 
۵۹۹هزار تن اســت که یکی از آن هــا اوره و آمونیاک 
لردگان اســت که ظرفیت آن یک میلیون و ۷۵۰هزار 
تن است. فاز دوم پتروشیمی ایالم شامل الفین و واحد 
شیرین سازی است که ظرفیت آن ۷۵۹هزار تن است. 
یک طرح هم در ارومیه با ظرفیت ۹۰هزار تن افتتاح شد 
که ۴۰هزار تن آن سولفات پتاسیم و ۵۰هزار تن آن اسید 

کلریدریک است. 

بهره برداری از ایــن طرح ها در جایگاه جهانی صنعت 
پتروشیمی کشور چه تأثیری دارد؟

هر ســه طرح اکنون در مدار تولید هستند و تأثیری 
شایانی بر صنعت پتروشــیمی کشــور دارند؛ چراکه با 
راه اندازی واحد اورۀ پتروشــیمی لــردگان، عماًل از مقام 
ســوم تولید اورۀ جهان به جایگاه دوم جهانی ارتقا پیدا 
کردیم. با افتتاح واحد سولفات پتاسیم ارومیه نیز از جایگاه 
دوازدهم جهانی به رتبۀ نهم دست یافتیم.  تمامی این ها 
دستاوردهای بسیار خوبی بود، هم برای شرکت پترول، 
هم برای کشــور و هم برای مردم عزیز ایران. به خصوص 
اینکه هر سه طرح در مناطق کمترتوسعه یافته اجرا شدند 
که از بعد شــکوفایی اقتصادی برای این مناطق بســیار 
حائز اهمیت است.  نکتۀ مهم دیگر این است که بیش از 
۹۰درصد نیروهای کار این سه پتروشیمی از افراد بومی و 
جوان همان مناطق استخدام شدند که میانگین سنی آن ها 
بین سی تا چهل سال است که این خود یک رکورد در سطح 
پتروشیمی های کشور محسوب می شود. این موضوع نیز 
یکی از فواید ارزشمند اجرای این سه طرح توسط پترول 

بود که با نگاهی برون نگر در طرح هایمان صورت پذیرفت.

شرکت پترول چند طرح در دست اجرا دارد و چه زمانی 
افتتاح خواهند شد؟

ما در حال حاضر هفت طــرح در حال اجرا داریم که 
اکثر آن ها در مناطق کمترتوسعه  یافته هستند. لردگان، 
کرمانشــاه، ایالم، ارومیه و عسلویه از جملۀ این مناطق 
هستند که براساس برنامه تنظیم شده و به امید خدا دو 
طرح پروپیلن ایالم و الســتیک مصنوعی صدف خلیج 
فارس در ســۀ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ افتتاح خواهند 
شد و پنج طرح نیز انشاءاهلل تا پایان سال ۱۴۰۱ افتتاح 

می شوند.

بــه مناطق کمترتوســعه  یافته اشــاره کردیــد. آیا 
سرمایه گذاری و اجرای طرح توســط پترول در این 

مناطق دلیل ویژه ای دارد؟ 
طبیعتاً هر سهام دار و ســرمایه گذاری عالقه دارد در 
مناطقی سرمایه گذاری کند که حاشیۀ کمتری داشته 

باشــد و همچنین از فرهنگ صنعتی برخوردار باشد. 
طرح های ما اکثراً در مناطق کمترتوسعه  یافته است که 
این شاید از نظر مادی به نفع ما نباشد، اما از نظر معنوی 
فواید بسیاری دارد. نخســت آنکه در این مناطق ایجاد 
اشتغال می شود. دوم اینکه به شکوفایی اقتصادی این 
مناطق کمک می کند؛ چون هر طرحی که در یک شهر 
یا استانی اجرا می شود، جدای از درآمدزایی، به اشتغال 

غیرمستقیم در آن  منطقه کمک می کند. 

پترول در سیاست گذاری های کالن خود تا چه اندازه به 
دنبال تکمیل زنجیره ارزش است؟

نگاه ما در هفت طرحی که در دســت اجــرا داریم، 
تکمیل زنجیره ارزش اســت. البته ما در تکمیل زنجیره 
ارزش در بخش پایین دستی، به دنبال آن هستیم که از 
بخش خصوصی استفاده کنیم. بخش های میان دست 
و باال دســت با مدیریت خودمان انجام می شود و بستر 
را در بخش پایین دســت بــرای ورود بخش خصوصی 
به این حوزه آماده می کنیم. همین امســال اجرای سه 
طرح پایین دســتی را که به تولید محصول نهایی منجر 
می شود، در قالب پارک های صنعتی که امری مرسوم در 
دنیاست، آغاز کردیم. پارک های صنعتی ما به نوعی شبیه 
شهرک های صنعتی هستند، با این تفاوت که این پارک ها 
مختص پتروشیمی هستند و صنایع دیگر در آن حضور 
ندارند. کریستال مالمین ارومیه یکی از همین طرح های 
پایین دستی است که با مشــارکت بخش خصوصی در 
سال جاری آغاز شد. پارک اورۀ رزین لردگان و پارک ملی 
پروپیلن هم در سال جاری آغاز شدند که مجموع حجم 
سرمایه گذاری در آن ها بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان است. 
طبق برآوردهای ما قرار است ۵۴ محصول نهایی کاماًل 
پایین دســتی در قالب ۱۵۴ کارخانه، در این سه پارک 
تولید شــوند. کارخانه های کوچکی که اکنون در سطح 
کشور گسترده هستند، در این پارک ها تجمیع می شوند 
و تمام فعالیت ها با کمک و اســتفاده از بخش خصوصی 
انجام خواهند شــد و خود ما در اجرا ورود نمی کنیم. اما 
به خاطر اینکه بخش خصوصی از اجرایی شــدن طرح 
اطمینان کامل داشته باشد، معموالً حداکثر تا ۲۰درصد 
سهام را در اختیار شرکت قرار می دهیم که هم یک کرسی 
در مدیریت داشته باشیم و هم یک نقطۀ قوت و حمایت از 
بخش خصوصی باشد. بدین ترتیب که هم خوراک مورد 
نیازشان به موقع تأمین شــود و هم در سایر کمک های 
فکری و فنی در کنارشان باشیم. اما مابقی فعالیت ها مثل 
اخذ مجوزها و غیره توســط خود بخش خصوصی انجام 
می شود. خدا را شکر در این ســه پارک استقبال خوب 
بخش خصوصی را داشــتیم و انشــاءاهلل یک روز شاهد 

قرارگرفتن کارخانه های آن ها در مدار تولید باشیم.

مجموع اشتغال زایی در طرح های سرمایه گذاری شده 
توسط پترول چقدر است؟

در این سه طرحی که امسال افتتاح شد، درمجموع 
حدود ۹۰۴ شغل به صورت مستقیم و بالغ بر ۲۴۰۰ شغل 
به صورت غیرمستقیم ایجاد شد. در هفت طرح دیگر نیز 
انتظار داریم حدود ۱۱۰۰ شغل مستقیم و حدود ۳هزار 

شغل غیرمستقیم ایجاد شود.

وضعیت نماد پترول در بازار ســرمایه به چه صورت 
است؟

در ابتدای ســال قیمت هر ســهم نماد پترول ۳۸۶ 
تومــان و ارزش بازارمان حدود ۷هــزار و ۷۰۰میلیارد 
تومان بود. در حال حاضر، قیمت هر سهم پترول حدود 
۱۰۳۲ تومــان و ارزش بازارمان نیز حــدود ۲۵هزار و 
۸۰۰میلیارد تومان اســت که این نشان می دهد سهام 
پترول حدود ۲۳۰درصد نســبت به ابتدای سال جاری 
رشد داشته است؛ با احتساب اینکه سود سهام داران نیز 
به موقع پرداخت شده اســت و یک افزایش سرمایه نیز 
از ۲هزار میلیارد تومان به ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان 

داشته ایم.
خوشــبختانه به طور کلی نماد پترول روند خوبی را 
در سال جاری طی کرده اســت. اما گاهی اوقات قیمت 
ســهام ما دســتخوش برخی تغییراتی است که دست 
خود ما هم نیست. با این حال، ما براساس وظیفۀ ذاتی 
خودمان که صیانت از ســرمایۀ ســهام داران است، از 
طریق صندوق بازارگردانی خلیج فارس و طبق مقررات 
و قوانین جاری سازمان بورس و اوراق بهادار سهام خود 
را مدیریت می کنیم که بیش از اندازه به ســهام داران 

فشار وارد نشود.
من فکــر می کنم کــه نماد پتــرول، بــا توجه به 
دســتاوردهایی که در سال جاری داشــتیم، وضعیت 
خوبی را در ادامه داشته باشــد؛ چراکه سه واحد ما در 
مدار تولید قــرار گرفت و چهار طرح ارزشــمند ما در 
پایین دســت وارد مرحلۀ اجرایی شــد که تأثیر خوبی 
روی قیمت سهام ما خواهد گذاشت. درخصوص سهام 
پتروشیمی ها، به طور کلی باید گفت که پتروشیمی یک 
صنعت ارزش آفرین است و روز به روز بر ارزش آن افزوده 
می شود. پس منطق، شواهد و هرگونه محاسبات علمی 
نشان می دهد که ارزش ســهام پتروشیمی ها افزایشی 
خواهد بود. اما در چند ماه گذشــته مســائلی در بازار 
سرمایه اتفاق افتاد و برخی از عوامل خارج از روند حاکم 
بر بورس، بر این بازار تأثیر گذاشــت که شاهد ریزش 
قیمت در بخش پتروشیمی ها بودیم. من فکر می کنم با 
تغییراتی که در روزهای اخیر در سازمان بورس ایجاد 
شده و با سیاست های جدیدی که در حال اعمال شدن 
است، انشاءاهلل آیندۀ درخشانی داشته باشیم که رضایت 

سهام داران را نیز در پی داشته باشد.

چند درصد برنامه های  پترول در سال ۹۹ محقق شد؟
خوشبختانه ۹۵درصد برنامه های ما در سال جاری 
محقق شد. ما یک نقشۀ راه استراتژیک پنج ساله داریم 
که اهداف سالیانۀ ما براساس آن برنامۀ استراتژیک، سال 

به سال استخراج و برای هر ماه تقسیم بندی می شود. 
این اهداف شامل بخش های مختلفی ازجمله مالی 
و سرمایه گذاری، ذی نفعان، فرایندها، رشد و یادگیری 
و همچنین مسئولیت اجتماعی است که در همۀ ابعاد، 
وقتی نگاهی به گذشتۀ خودمان در سال ۹۹ می اندازیم، 
می بینیم که به لطف خدا بیش از ۹۵درصد برنامه هایمان 
تحقق یافته است. خود ما از شرایط فعلی شرکت راضی 
هستیم، انشاءاهلل که سهام داران عزیز هم از این وضعیت 

رضایت داشته باشند.

در سال ۹۹ چند طرح با سرمایه گذاری شرکت پترول افتتاح شد؟
در ابتدا باید دهمین سالگرد تأسیس شرکت را به تمامی همکاران عزیزم که در این یک دهه با پشتکار و تالش روزافزون خود پترول را به 
جایگاهی شایسته و درخور رساندند، تبریک عرض کنم.  سال ۹۹ برای ما در پترول با تغییر رویکرد در مدیریت اجرای کار و مأموریت های 
شرکت آغاز شد. بر این اساس، پترول اکنون دو مأموریت عمده بر عهده دارد: نخست توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی در بازار سرمایه 
و دوم افتتاح سه طرح ملی که با موفقیت به بهره برداری رسیدند.  پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان، فاز دوم پتروشیمی ایالم و سولفات 
پتاسیم ارومیه سه طرحی هستند که در سال ۹۹ با سرمایه گذاری شرکت پترول، طبق برنامۀ تقویمی به پایان مرحلۀ اجرا رسیدند و با فرمان آقای روحانی 

افتتاح شدند.

اشرف زاده در گفت و گو با توسعۀ پتروشیمی:

ول در سال جاری محقق شد 95درصد برنامه های پتر
به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس شرکت پترول )گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان( 
به دیدار رسول اشرف زاده، مدیرعامل این شرکت رفتیم. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی 
خبرنگار نشــریۀ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی با رسول اشــرف زاده است.
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با وجود ظرفیت های فــراوان درخصوص مواد 
اولیه، صنعت پتروشــیمی به صورت متوازن رشد 
پیدا نکرده است، به گونه ای تولیدات در سال های 
اخیر محــدود به متانــول و اوره اســت و برخی 
محصوالت پتروشیمی به دلیل نبود همین تنوع 

تولید، از خارج تأمین می شود. 
تولید ۸۵میلیون تن محصوالت پتروشــیمی 
در سال ۱۳۹۹ و صادرات بیش از ۲۲میلیون تن 
از این محصوالت، جایگاه ویژه ای برای کشور در 
جهان کسب نکرده اســت و این موضوع به دلیل 
تولیدنشدن محصوالت متنوع و عموماً خام فروشی 

در این صنعت است. 
ایران به  عنوان رتبۀ دوم ذخایر گاز دنیا و اولین 
دارندۀ منابع نفت و گاز جهــان، می تواند نقش و 
جایــگاه مهمی در صنعت پتروشــیمی ایفا کند. 
در رتبه بندی ارائه شده از سوی مؤسسات انرژی، 
ایران جایگاه چنــدان قابل قبولی نــدارد و فقط 
پاالیشگاه ســتارۀ خلیج فارس با قرارگرفتن در 
رتبۀ ۳۲، بار دیگر مهر تأییدی بر جایگاه ضعیف 
ایران در صنعت پتروشیمی زد. این در حالی است 
که شرکت آلمانی باســفBASF  با ۷۷میلیارد 
دالر فروش محصــوالت پتروشــیمی، درآمدی 
حدود شــش برابر ایران  دارد. ذکر این نکته نیز 
حائز اهمیت است که آلمان کشوری بدون ذخائر 

نفت و گاز است. 
صنعت پتروشیمی در مسیر همین خام فروشی، 

با عقب ماندگی از برنامۀ توســعه ای خود مواجه 
است، به طوری که قرار بود در سال ۱۳۹۴ میزان 
تولیــد از ۱۰۰ میلیــون تن عبور کنــد، اما این 
رقم محقق نشــد. در همین خصــوص، عباس 
شــعری مقدم، مدیرعامل وقت پتروشــیمی، در 
دوازدهمین همایش بین المللی در سال ۱۳۹۴ با 
اشاره به تحریم های بین المللی تصریح کرد: »اگر 
تحریم ها علیه کشــور اعمال نمی شــد، ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشــیمی از ۶۰میلیون تن 
در ســال ۱۳۹۴ بــه ۱۰۰میلیون تن در ســال 

می رسید.«
رضا رحمانی، وزیر ســابق صمــت نیز در مهر 
سال گذشته و در سفر به استان بوشهر، با انتقاد 
از صــادرات محصوالت پایۀ پتروشــیمی گفت: 
»اینکه محصوالت پتروشیمی صادر کنیم، شبیه 
به خام فروشی است؛ چراکه اکنون ما در دو تا سه 
الیه کار می کنیم، ولی در دنیا بیش از ده الیه برای 
فعالیت صنعتی در زمینۀ محصوالت پتروشیمی 
ایجاد شده اســت.«  وزیر صمت با تأکید بر لزوم 
توســعۀ مجتمع های پایین دســتی پتروشیمی، 
به برنامۀ دولــت جهت کاهش خام فروشــی در 
پتروشیمی و ایجاد ارزش افزودۀ باالتر اشاره کرد 
و گفت: »برای استفاده از محصوالت پتروشیمی و 
فعالیت های بعدی صنایع پایین دستی تالش شده 
تا در استان هایی که ظرفیت مناسب دارند، صنایع 
پایین دستی محصوالت پتروشیمی بیش از پیش 

توسعه یابند.«  
استفادۀ حداکثری از خوراک ترکیبی

بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنعت 
پتروشــیمی نیز بارها بر لزوم بهبود رشد کیفی 
محصوالت پتروشیمی کشور تأکید کرده و بیان 
کرد: »زنجیره ارزش نفت و گاز باید با هدف کاهش 
خام فروشی تکمیل شــود. سیاست وزارت نفت و 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حرکت به 
سمت استفاده از خوراک ترکیبی است؛ این تنوع 
در خوراک، سبب تنوع در محصوالت می شود.«  

به نظر می رسد عالوه بر تحریم های بین المللی، 
سیاست گذاری های نامتوازن و مشوق های فراوان 
درخصوص اســتفاده از خــوراک گاز برای تولید 
محصــوالت پتروشــیمی، به اســتقبال از تولید 
محصوالت دم دســتی مانند متانول و اوره منجر 
شده است؛ موادی که در مقایســه با محصوالت 
دیگر پتروشیمی، از ارزش کمتری برخوردار است. 

از عوامل مهم در خام فروشی، رویکرد مدیران 
نفتی است. به طوری که در زمانی که تحریم های 
نفتی در کشــور وجود ندارد و چرخۀ فروش نفت 
به صورت خام ادامه دارد، معموالً سیاست گذاری 
در خصوص توسعۀ پتروشیمی و تولید محصوالت 
با ارزش افزوده از اولویت خارج می شود و در این 
زمان، تجربۀ تحریم ها و سخت شدن فروش نفت 
ایران می تواند مدیران نفتی را مجاب به توســعۀ 
صنعت پتروشیمی کند.  جلوگیری از خام فروشی 
می تواند کشــور را در مقابل تحریم های ظالمانه 
مقاوم کند و کیفیت باالی محصوالت پتروشیمی 
این قابلیت را دارد که حضور ایران در بازار منطقه 

را تضمین کند.
از دیگــر مشــکالت خام فروشــی در صنعت 
پتروشیمی، کمبود نقدینگی برای توسعه است. 

با آغاز تحریم ها، بسیاری از شرکت های خارجی 
صنعت پتروشــیمی را ترک کردند. البته وزارت 
نفت برای تأمین نقدینگی اقدام به فراخوان برای 
ساخت پتروپاالیشگاه کرده است و تاکنون ۸ طرح 
مورد تأیید قرار گرفته، اما در روند تأمین خوراک، 
نیازمند مجوز صندوق ملی توســعه هستند که 

تاکنون اجرایی نشده است.
درخصوص کمبود بودجه برای اتمام واحدهای 
پتروشیمی، دولت می توانست با هدایت نقدینگی 
به ســمت پروژه های نیمه تمام، ضمن اجرای آن 
و افزایش درآمد ارزی، زمینه ســاز رشــد اقتصاد 
و افزایش اشــتغال در کشــور شود. اســتفاده از 
طرح های تأمین پروژۀ مالی با تضمین های بانکی 
و حمایــت وزارت نفت، باعــث هدایت نقدینگی 
به سمت تولید شــده و جلوگیری از فعالیت های 

کاذبی مانند خرید 
و فــروش ارز را بــه 

همــراه دارد. تحریم های 
بین المللی صنعت پتروشــیمی 

که طی ماه های اخیر به ایجــاد محدودیت برای 
مدیران این حوزه نیز ســرایت کرده، نتوانســته 
مانع فروش محصوالت پتروشــیمی شود و دبیر 
انجمن صنفي کارفرمایی صنعت پتروشــیمي از 
پیش فروش محصوالت پتروشــیمی در سه ماه 

آینده خبر داده است.
این مقاوم بودن در مقابــل تحریم ها می تواند 
اقتصاد کشور را در مقابله با تحریم ایمن کند. در 
صورت پی بردن به اهمیت صنعت پتروشــیمی، 
کشور عالوه بر قطع صادرات نفت، به واردات نفت 

به منظور کسب ارزش افزوده نیز اقدام می کند.

امروزه کمتر کاالیی را می توان یافت که در تولید آن از محصوالت پتروشیمی 
استفاده نشده باشد. تولیدکنندگان پالستیک، الستیک، مواد آرایشی، الیاف و 
پوشاک فقط بخشی از مصرف کنندگان محصوالت پتروشیمی هستند و بسیاری 
از واحدهای اقتصادی به نحوی از زنجیرۀ تولیدات پتروشیمی استفاده می کنند. 

عمدۀ استفادۀ مردم از تولیدات پتروشیمی به حلقۀ سوم این تولیدات، یعنی 
محصول نهایی بازمی گردد. مواد پتروشیمی در سه دستۀ مواد خام، مواد حد وسط 
و مواد نهایی قرار دارند. عمدۀ کاالها در اطراف ماحصل همین مواد نهایی است و در 
جریان تولید برخی از کاالها نیز از مواد واسطه ای و مواد خام پتروشیمی استفاده 

شده است. 

علي قیطاسي

وشيمی،  صنعت پتر
گلوگاه توسعه 

اقتصادی و صنعتی

رت 
رو

ـــ
ـــ

ـــ
ض

گی
دين

ن نق
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ت

از دیگر مشکالت 
خام فروشی در صنعت پتروشیمی، 

کمبود نقدینگی برای توسعه است. با آغاز 
تحریم ها، بسیاری از شرکت های خارجی 

صنعت پتروشیمی را ترک کردند. البته وزارت 
نفت برای تأمین نقدینگی اقدام به فراخوان برای 

ساخت پتروپاالیشگاه کرده است و تاکنون 
8 طرح مورد تأیید قرار گرفته، اما در روند 

تأمین خوراک، نیازمند مجوز صندوق 
ملی توسعه هستند که تاکنون 

اجرایی نشده است



23

 

توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی22

ت
 نف

گاه
ش

مای
ن

ت
 نف

گاه
ش

مای
ن

کیاوش راد
بیست و پنجمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در آخرین 
سال قرن، در حالی برگزار شد که نه تنها ایران، بلکه تمامی دنیا درگیر ویروس و بیماری 
عجیب و غریب کووید ۱۹ یا همان کروناســت و این موضوع برگزاری نمایشگاه را نیز 
تحت تأثیر خود قرار داد. تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت ایران همه ساله در 
اردیبهشت بود، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا چندین بار تاریخ های جدید 

برای آن اعالم شد، تا اینکه سرانجام این رویداد مهم بین المللی با بهترشدن 
شرایط تهران، از ۳ تا ۶ بهمن، با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی«، 

با حضور شرکت های ایرانی و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
شد. بااین حال، تحریم و کرونا دست  به دست هم دادند تا این دوره از 
نمایشگاه مثل سال های گذشته پرتب و تاب نباشد. هم شرکت های 
خارجی غایب بودند و هم داخلی ها به دلیل کرونا کم تعدادتر از قبل 
بودند و افزون بر آن، بازدید از نمایشگاه هم فقط براساس ارائۀ کارت 

دعوت امکان پذیر بود.
در نمایشگاه امسال حدود ۵۰۰ شرکت اصلی شامل شرکت های

E&P ،GC  و EPC، دانشــگاه ها و مراکز علمی، انجمن ها، شتاب دهنده ها و 
استارتاپ های حوزۀ نفت و گاز، ماشین های دوار، تجهیزات فرایندی، مواد شیمیایی، 
الکترونیک و ابزار دقیق، در مساحتی حدود ۲۵هزار متر مربع به معرفی دستاوردهای 
خود در زمینۀ صنعت نفت پرداختند. از نکات ویژۀ نمایشــگاه بیســت و پنجم، نبود 
بازدید عمومی و چیدمان تخصصی سالن ها و غرفه ها بود، به طوری که سالن و غرفه ها 
متناسب با شرایط کاری و ویژگی های مشترک، طراحی و اجرا شده بود. براساس اعالم 
مجید بوجارزاده، مدیر نمایشگاه بیست و پنجم، این رویداد با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد و افزون بر پروتکل های مصوب نمایشگاه و 
ستاد کرونا شامل استفادۀ مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از بستۀ بهداشتی حاوی 
ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در ورودی و داخل سالن ها، عریض ترشدن 
راهروها و موارد مربوط به غرفه سازی و... که در نمایشگاه های کنونی رعایت می شود، 
وزارت نفت نیز پروتکل های سخت گیرانه ای برای حفظ سالمتی مشارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان در نظر گرفته بود؛ ازجمله آنکه بازدید از نمایشگاه فقط براساس ارائۀ 

کارت دعوت امکان پذیر بود.
با وجود محدودیت ها و خاص بودن، نمایشگاه امسال همانند سال های قبل پرخبر 
بود. وزیر نفت امسال طی تمامی روزهای برگزاری در نمایشگاه حاضر شد و بازدیدهای 
بسیار مفصلی از بیشتر سالن ها و غرفه ها داشــت. ضمن اینکه در روز پایانی، جلسۀ 

چندساعته ای نیز با سازندگان داخلی تحهیزات صنعت نفت برگزار کرد.

روز نخست، در حاشیۀ مراسم افتتاحیه
بیژن زنگنه در آیین افتتاحیۀ نمایشگاه بیست و پنجم گفت: »دشمنان می خواستند 

صادرات  نفت ما را به صفر برسانند، اما با فداکاری همکارانمان، 
باالترین رکوردهای صادرات فرآورده های نفتی را در دوران تحریم  
ثبت کردیم و داغ به صفر رســیدن صادرات نفت را بر جگرشان  
گذاشتیم.« وزیر نفت همچنین در جمع خبرنگاران تأکید کرد: 
»نگران احیای بازارهای ازدست رفتۀ نفت ایران نیستیم و در صورت 
لغو تحریم ها، قدرتمندتر از گذشته به بازار بازمی گردیم. اگر صنعت نفت 
زنده نبود، شرکت ها در این نمایشگاه نمی توانستند کاری انجام دهند. وقتی 
شرکت های گاز، پاالیش و پخش و پتروشــیمی سرمایه گذاری می کنند، یعنی زنده 
هستند و برای کاالها و خدمات تقاضا می دهند؛ بنابراین، این شرکت ها زنده هستند و 
البته تقاضای بیشتری برای کار دارند که ما هم قبول داریم.« وی ادامه داد: »صنعت نفت 
نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است و این روند به منابع سرمایه ای نیاز دارد و همه باید 
در سطح نظام تالش کنیم منابع مورد نیاز را تأمین کنیم و از تمام این ظرفیت عظیم 
مبارک که در کشور ایجاد شده و یکی از ثروت های بزرگ کشور است، صیانت کنیم 

و بتوانیم طرح های خود را با اتکا به تجهیزات، کاالها و مهندسی ایرانی پیش ببریم.«

روز دوم، میزبانی از رئیس مجلس 
در روز دوم، نمایشــگاه نفت میزبان رئیس  مجلس شورای اسالمی بود. محمدباقر 
قالیباف با همراهی وزیر نفت از سالن های مهم نمایشگاه بازدید کرد و در حاشیۀ بازدید 
خود گفت: »شعار ما می توانیم باید باور درونی ما در صنعت نفت باشد. همچنین این 
بخش نیازمند حمایت دانش بنیان هاست. مایۀ افتخار و خوشحالی من بود که امروز از 
نمایشگاه تولیدات داخلی و خالقیت شرکت های ایران و نیروهای متخصص بومی که 

در صنعت نفت، تحوالت اساسی ایجاد کرده اند، بازدید کردم.«
وزیر نفت نیز در جریان بازدید رئیس  مجلس شورای اسالمی تأکید کرد که توانایی 
ساخت ۸۰درصد تجهیزات صنعت نفت را دارند.نشست خبری حسن منتظرتربتی، 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از دیگر برنامه های روز دوم نمایشگاه بود. تربتی در 
این نشست ضمن درخواست از مردم برای صرفه جویی در مصرف گاز، اعالم کرد که 
هم اکنون مجموع تولید گاز کشــور به حدود هزار میلیون مترمکعب در روز، معادل 

حدود روزانه ۶میلیون بشکه نفت رسیده که رقم قابل توجهی است.
وی با تأکید بر اینکه کاهش تولید و افت فشار در پارس جنوبی صحت 
ندارد، تصریح کرد: »مصرف گاز کشور اکنون با کاهش دمای هوا در بخش 

خانگی به بیش از ۶۰۰میلیون متر مکعب در روز رسیده است. در بخش 
نیروگاهی نیز روزانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب مصرف می شود.«

روز سوم، حضور معاون اول رئیس جمهوری
روز سوم، شاهد حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نمایشگاه 
بیست و پنجم بودیم. وی در حاشــیۀ بازدید از سالن های مهم گفت: »نمایشگاه نفت 
امسال نماد واقعی ما می توانیم اســت و به معنای واقعی کلمه، بی اثربودن تحریم ها 
را نشــان داد؛ زیرا بزرگ ترین پروژه های نفتی را در دوران تحریم اجرا کردیم. در این 
نمایشگاه مشاهده کردم که جوانان ایرانی در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی طرح های 
بزرگی در حال اجرا دارند. باید بتوانیم به مرحله ای برسیم و به دانشی دست یابیم که 

محصوالت خود را صادر کنیم.«

روز پایانی، دیدار با سازندگان تجهیزات نفت
نمایشگاه بیست و پنجم در روز پایانی باز هم شاهد حضور وزیر نفت بود. زنگنه در 
این روز ضمن بازدید از ســالن های باقی مانده، جلسۀ مفصلی با سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت داشت.وزیر نفت در این نشست بر ضرورت همکاری شرکت های ایرانی و 
خارجی تأکید کرد و گفت: »ما قاطعانه و محکم از شما حمایت می کنیم، دلتان قرص 
باشد. ما برای ساخت تجهیزاتی مانند بعضی از ماشــین های دوار، الکتروموتورهای 
سنگین با دور متغیر و ثابت، پمپ های درون چاهی، کمپرسورهای سنگین فرایندی و 
توربواکستندرها مشکل داریم که باید برای برطرف کردن آن ها اقدام کنیم. مهم ترین 

شرط حضور شرکت های خارجی در کشور، مشارکت با شرکت های ایرانی است.«

توسعۀ پتروشیمی با استفاده از سازندگان داخلی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حضوری فعال در نمایشگاه امسال 

داشت و بازدیدهای مفصلی از سالن های مرتبط با حوزۀ صنعت پتروشیمی انجام داد.
بهزاد محمدی، در حاشیۀ بازدید خود، بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از 
شرکت های دانش بنیان تأکید کرد و گفت: »استفادۀ حداکثری از توان تولیدکنندگان 
و سازندگان داخلی برای انتقال دانش  فنی، بومی سازی و توسعۀ فناوری های نو می تواند 

به تحقق برنامه ریزی های انجام شده برای توسعۀ صنعت پتروشیمی منجر شود.«
وی افزود: »در بخش توســعه و طرح های پتروشیمی، شرکت های متعددی فعال 

هستند و دستاوردهای خود را در زمینه های مختلف در این نمایشگاه ارائه کردند.«
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشــاره به حضور موفق شرکت های 
دانش بنیان در این رویداد بزرگ نمایشگاهی ادامه داد: »با توجه به ایجاد دفتر توسعۀ 
کسب وکارهای دانش بنیان، تالش ما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که با 
این شرکت ها ارتباط بیشتری برقرار کنیم و امیدواریم رشد و پیشرفت این شرکت ها 

در صنعت پتروشیمی اثربخش باشد.«
محمدی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید در بحث اعتمادسازی فعال تر 
شوند، گفت: »تالش می کنیم در مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی، شرکت های مورد 

اشاره را زیر چتر حمایتی خود قرار دهیم.«
وی با اشــاره به اینکه همواره بر حمایت از ســاخت داخل تأکیــد داریم، افزود: 
»سازندگان ایرانی باید به دو اصل مهم ساخت تجهیزات و اعتمادسازی توجه ویژه ای 

داشته باشند.«
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: »تولیدکنندگان باید تالش 
کنند با فعالیت بیشتر و کیفیت باالتر اعتمادسازی کنند و به دنبال ایجاد نوآوری همگام 

با ایجاد اعتماد باشند و این یک حرکت دوسویه است.«
محمدی با بیــان اینکه اســتفاده از ظرفیت های موجود بــا بهره گیری از 
دانش و فناوری های روزآمد جهان می تواند مســیر توسعۀ صنعت 
پتروشیمی ایران را هموار کند، گفت: »استفادۀ حداکثری از توان 
تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی برای انتقال دانش  فنی، 
بومی سازی و توســعۀ فناوری های نو می تواند سبب تحقق 

برنامه های توسعۀ صنعت پتروشیمی شود.«

پیش فروش محصوالت پتروشیمي به خریداران خارجي تا 
سه ماه آینده

 اما دکتر احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، در حاشیۀ بازدید از بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی گفت: »تحریم ها نه تنها مانع فعالیت صنعت 
پتروشیمی کشور نشده، بلکه با تالش فعاالن این حوزه، تولیدات محصوالت پتروشیمی  

افزایش قابل توجهی داشته است.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه صادرات صنایع پتروشیمی در سال جاری با ارزآوری 

بسیار خوبی همراه بود و به اقتصاد ملی کشور در شرایط کنونی کمک شایانی کرد.«
دکتر مهدوی با تأکید بر اینکه باید به همۀ مدیــران، کارکنان و کارگران صنعت 
پتروشیمی خسته نباشید و آفرین گفت، افزود: »در این شرایط تحریم، ما بسیاری از 
محصوالت پتروشیمی را برای سه ماه آینده به خریداران خارجی پیش فروش کرده ایم 

و این در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.«
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی گفت: »امســال در حوزۀ 
پتروشــیمی طرح های بسیاری افتتاح  شــد که شاهکار آن پاالیشــگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس بود که با تأمین خوراک پتروشــیمی ها، به افزایش ظرفیت تولید کمک 
قابل توجهی خواهد کرد.«دکتر مهدوی با اشــاره به برنامۀ سال آیندۀ انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت تأکید کرد: »همچون سال هاي گذشته و بنابر رسالت خود، در سال 
۱۴۰۰ نیز با پیگیري هاي مستمر برای حل مشکالت و موانع پتروشیمی ها در هر سه 

قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه، تالش می کند تا به تسهیل فعالیت آن ها کمک کند.«
نمایشگاه بیست و پنجم نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با تمام فراز و نشیب ها و 
کم و کاستی ها در آخرین سال از قرن برگزار شد. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ و شروع قرن 
جدید، با ازمیان رفتن تحریم ها و همچنین کنترل ویروس کرونا، شاهد نمایشگاهی 

پربارتر با حضور شرکت های ایرانی و خارجی و همچنین بازدید عموم مردم باشیم.

کرونا مانع از برگزاری آخرین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی قرن نشد

خودنمايی 
شرکت های ايرانی در 
ين نمايشگاه  مهم تر

صنعتی کشور

زنگنه: 
با فداکاری 

همکارانمان، باالترین 
رکوردهای صادرات 

فرآورده های نفتی را در 
دوران تحریم  ثبت 

کردیم

جهانگیری: 
نمایشگاه نفت 

امسال نماد واقعی ما 
می توانیم است و به معنای 
واقعی کلمه، بی اثربودن 

تحریم ها را نشان 
داد
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عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانــی ایران، وضع 
قوانین متعدد و خلق الساعه را از عوامل کاهش صادرات 
در کشــور عنوان کرد و گفت: »وضــع برخی از قوانین 
عمکلرد خودتحریمی داشته است و تأثیرات به مراتب 
منفی تری از تحریم هــای بین المللی بر جریان فعالیت 

اقتصادی گذاشته است.«
حمیدرضا صالحی با اشــاره به رویکرد صادرات در 
اقتصاد کشــور بیان کرد: »طی سال های اخیر، با توجه 
به تأکید بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون گرا با تمرکز 
بر ظرفیت های داخلی، حرکت به سمت تولیدات ارزش 
افزوده به منظور افزایش صادرات در کشور مورد توجه 
قرار گرفت و سازوکارهایی برای تغییر اقتصاد کشور از 
صادرات نفتی، به صدور کاال بــا ارزش افزودۀ غیرنفتی 
ایجاد شد، اما شــیوع کرونا این چرخه را با وقفه مواجه 

کرد.« 
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح 
کرد: »افزایش قیمت ارز مشوق مناسبی برای صادرات 
و از ســوی دیگر افزایش رقابت پذیــری کاالی ایرانی 
در بازارهــای خارجی ایجاد کرد و ایــن موضوع باعث 
افزایش صادرات به صورت مقطعی شــد و در ادامه این 
روند به آرامی ادامه یافت.«او با اشاره به توقف روند رو به 
رشد صادرات در کشور، افزود: »یکی از دالیل این وقفه 
در صادرات، به ایجادنشــدن زیرساخت های صادراتی 

بازمی گردد؛ به این معنا که از سویی اقتصاد نفتی مبتنی 
بر واردات شــکل گرفته، و از ســوی دیگر در سال های 
اخیر، اصالحی درخصوص این زیرساخت ایجاد نشده 
و با واردات بی رویه، بسیاری از تولیدکنندگان از محور 

تولید خارج شدند.« 
صالحی افزود: »ارتباطــات خارجی به دلیل موضوع 
تحریم کمتر شــد و تحریم های بانکــی به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامل در صادرات، باعث شــد جابه جایی 
وجه نقد میان دو طرف معامله بسیار سخت  شود. این 
محدودیت باعث افزایش هزینۀ جابه جایی می شود، تا 
جایی که در کشور همسایۀ ما عراق نیز با اختالل مواجه 
شده و حتی امکان ارائۀ ضمات نامه به منظور خدمات فنی 

و مهندسی به طرف عراقی، به سختی انجام می شود.«
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کــرد: »بحث حضور 
FATF نیز مشکالت فراوانی را برای همکاری بازرگانان 
ایرانی ایجاد کرد و بســیاری از اعضای این سازمان، به 
دلیل ارتباط با بازارهای جهانــی، تمایل چندانی برای 

سرمایه گذاری با ایران نداشتند.« 
وی ادامه داد: »این محدودیت ها از سویی باعث تغییر 
شیوۀ پرداخت از بانک ها به صرافی ها شده و از سوی دیگر 
برخی از کشورها مانند عراق ارز دونرخی دارند که این 
موضوع نیز عالوه بر کاهش درآمدهای بازرگانان، شرایط 

را برای ادامۀ فعالیت با سختی بیشتری مواجه کرد.«

صالحی بیان کــرد: »باوجوداین، هنوز بر این عقیده 
استوار هستم که باید حمایت از صادرات ادامه یابد و حتی 
در صورت برداشته شدن تحریم های نفتی، بازگشت ایران 
به ســرعت امکان پذیر نخواهد بود و حمایت از صادرات 
کاالهای غیرنفتی می توان جــای این کمبود درآمدها 

را پر کرد.« 
عضو کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی با اشــاره به 
مشــکالت موجود در برخی از ســازمان ها درخصوص 
وضع  قوانین خلق الساعه بیان کرد: »بی ثباتی در قوانین 
و مقرارت، تأثیر منفی در صادرات گذاشته و وضع قوانین 
خلق الساعه مانند ایجاد محدودیت برای صادرات به دلیل 
کمبود کاال در بازار، زیان سنگینی را به بازرگانان ایرانی، 
به دلیل عدم اجرای تعهد خود نسبت به طرف خارجی 
تحمیل می کنــد و تأمین نشــدن کاال می تواند باعث 
از دســت رفتن بازار و جایگزین شدن شرکت های دیگر 
شود.«وی افزود: »طی یک سال اخیر، در رویه های بانک 
مرکزی شاهد موانع زیادی بودیم و این چندنرخی بودن 
ارز و نرخ تسعیر آن مشکل ساز بوده است؛ باوجوداین، 
بانک مرکزی با علم به مشــکالت انتقال پول به کشور، 
پافشــاری فراوانی برای پیمان ارزی داشته است. نرخ 
تسعیر پایین تر برای عرضه به بازار، بدون درنظرگرفتن 
افزایــش هزینه های تولیدکنندگان متناســب با تورم 
موجود، برخالف برنامه های تشــویقی صادرات بوده و 

باعث حذف تعداد زیادی از صادرکنندگان بزرگ در بازار 
شده است. تأثیرات منفی این مشکالت فقط به همین جا 
ختم نمی شود، به گونه ای که تخلفاتی از قبیل استفاده از 

کارت یک بار مصرف نیز رشد زیادی داشته است.«
صالحی ادامه داد: »ارز ۴۲۰۰تومانی بزرگ ترین لطمه 
را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است و با وجود مخالفت 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و صاحب نظران، این روش به 
بهانۀ حمایت از دهک های پایین ادامه دارد، در حالی که 
دولت می توانست با پرداخت ریالی به دهک های پایین 
جامعه، حمایت الزم را انجام دهد و مانع ایجاد فضا برای 
امضاهای طالیی و رانت خواری شود.«عضو کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی ایران بیان کــرد: »اختالف نظر با 
گمرک درخصوص کد رهگیــری و بحث اجازۀ واردات 
کاال از بنادر، با عدم همراهی بانک مرکزی مواجه شد و 
بحث استفاده از ارز صادرات برای واردات از مسائلی بود 
که بانک مرکزی در مقابل آن مقاومت فراوانی داشــت. 
خوشــبختانه این مشــکل با تغییراتی در رأس وزارت 

صمت برطرف شد.«
به گفتۀ وی، موضوع شناسایی ارز منشأ از سوی بانک 
مرکزی برای یافتن محل تأمیــن ارز واردات، به نوعی 
همراهی با مدیران آمریکایی برای شناســایی مبادی 
ورود ارز در کشور بود، جایی که مسئوالن آمریکا با ایجاد 
سازمان های متعدد به دنبال شناسایی ارز وارد شده به 

کشور بودند که این موضوع با تالش وزیر جدید صمت 
برطرف شد . این موضوعات مطرح شده، عمدۀ مشکالت 

بخش خصوصی است که  هنوز ادامه دارد.
وی افزود: »برای خودکفایی و اجرای اقتصاد مقاومتی 
نیاز است ارتباطات سیاســی خود را به منظور توسعۀ 
بازاریابی در منطقه افزایش دهیم. اقتصاد مقاومتی ای 
که مدنظر رهبر معظم انقالب است، زمانی محقق خواهد 
شد که میزان تیراژ تولید افزایش یابد و با صادرات آن، 
سرانۀ تولید ناخالص افزایش یابد و درنهایت شاهد رشد 

اقتصادی باشیم.«
صالحی افزود: »توسعه و رشــد اقتصادی در کشور 
چین نمونه ای موفق از افزایش تولید با صادرات متنوع 
در سرتاسر جهان است که همین تولید، باعث باالرفتن 
درآمدهای ارزی خود شده اســت. ایران نیز به واسطۀ 
مواد اولیه و نیروی انسانی، توانایی تولید کاالی با قیمت 
مناســب را دارد. این توســعۀ صادرات، نیازمند تعامل 
با دنیاست و ارتباط نداشتن با کشــورهای دیگر، مانع 
صادرات خواهد شــد.«عضو کمیســیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به نوسانات ارزی بیان کرد: »ثبات 
نرخ ارز نقش مهمی در برنامه ریزی های اقتصادی فعاالن 
حوزۀ صادرات و واردات دارد. افزایش نرخ ارز ناشی از تورم  
است که به دلیل عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید 
ایجاد شده و نقدینگی بازار به سمت بازار کاذب، مانند 
خرید و فروش ارز حرکت کرده است. برای روشن شدن 
موتور اقتصاد باید توجه به تولید و صنعت بیشتر شود.« 

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند 

آلمان بدون اتکا به درآمدهــای نفتی، با تولید ناخالص 
۲هزار و ۹۰۰میلیارد دالر از ثبات اقتصادی برخوردارند، 
افزود: »تولیــد ناخالص ملی ۱۵۰میلیــارد دالر برای 
کشــوری با جمعیت ۸۰میلیون نفر جای نگرانی های 
فراوانی دارد و باید با افزایش تولید، ضمن حفظ ارزش 
واحد پولی، قدرت خرید مردم را افزایش داد. همچنین 
باید جهت نگاه مسئوالن به سمت بخش خصوصی که 
از اهلیت مناسبی برای فعالیت های اقتصادی برخوردار 
اســت بازگردد تا با افزایش تولید، شــاهد عمیق شدن 

اقتصاد و کاهش نوسانات نرخ ارز باشیم.«
صالحی عنوان کرد: »بــا توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی، دولت باید به سمت چابک ســازی خود حرکت 
کند و با کاهش دخالــت در اقتصاد، نقش رگوالتوری و 
تنظیم کنندگی را بر عهده گیــرد تا بخش خصوصی با 

دست باز در اقتصاد ایفای نقش کند.« 
عضو کمیســیون انرژی ادامه داد: »یکی از راه های 
مناسب برای عبور از شــرایط فعلی، تهاتر ارزی میان 
صادرکننده و واردکننده اســت. اخیراً این موضوع در 
وزارت صمت اجرا شده است و در اتاق بازرگانی نیز بر آن 
تأکید شده است. این راهکار در کوتاه مدت مؤثر خواهد 

بود، اما در بلندمدت نیازمند تصمیم گیری است.« 
صالحی در پایان گفت: »برای توسعۀ صادرات باید از 
بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی حمایت شود و 
با افزایش سهم بخش خصوصی می توانیم شاهد رشد 
اقتصاد باشــیم. درواقع، این بخش خصوصی است که 

می تواند اقتصاد را به سمت توسعۀ پایدار هدایت کند.«

بی ثباتی در قوانین و مقرارت، تأثیر منفی در صادرات گذاشته و وضع 
قوانین خلق الساعه مانند ایجاد محدودیت برای صادرات به دلیل کمبود 

کاال در بازار، زیان سنگینی را به بازرگانان ایرانی، به دلیل عدم اجرای تعهد 
خود نسبت به طرف خارجی تحمیل می کند و تأمین نشدن کاال می تواند 

باعث از دست رفتن بازار و جایگزین شدن شرکت های دیگر شود

صادرات پشت دروازۀ خودتحریمی ها

وی است بازنگری قــوانين موجــود ضـــرر



27

 
ش

ار
ــز

ــــ
ــــ

گ

توسعه پرتوشیمی 26

ش
ار

ــز
ــــ

ــــ
گ

توسعه پرتوشیمی

وشيمی وشی، رمز توسعه متوازن صنعت پتر پرهيز از خام فر
نیم نگاهی بــه اطالعات و آمار نشــان می دهــد درآمد صنعت 
پتروشیمی در سال ۱۳۷۶ و بر پایۀ قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ حدود 
۲میلیارد دالر بود که با طراحی گســترده ای که از سال ۱۳۷۶ آغاز 
شد، این رقم در جهش نخست در ســال ۱۳۹۲ به ۱۱میلیارد دالر 
رسید. این در حالی است که از ســال ۱۳۹۲، با جهش دوم، کار این 
صنعت پیگیری شــد که با تکمیل طرح های این صنعت در ســال 
۱۴۰۰، درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۵میلیارد دالر می رسد و در 
سال ۱۴۰۴، با برنامه ریزی انجام شــده و طرح های در حال اجرا، به 
۳۷میلیارد دالر خواهد رسید. امســال و در ادامۀ طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشــیمی، ۱۹ طرح پتروشــیمی با سرمایه گذاری 
۱۱.۴میلیارد دالر و ظرفیت ۲۵میلیون تن، به بهره برداری می رسد. 

تاکنون ۱۰ طرح از این تعداد معین شده افتتاح شده است. 
جهش دوم صنعت پتروشیمی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اتفاق خواهد 
افتاد. در جهش دوم، ۴۲ طرح پیش بینی شــده اســت که از میان 
آن ها ۱۵ طرح به بهره برداری رســیده است و از ۲۷ طرحی که قرار 
است در آینده به بهره برداری برسد، ۶ طرح به دلیل تولیدات خاص 
و تأثیراتی که در صنایع پایین دســت دارد، راهبردی است. تولید 
حجمی این صنعت در سال ۱۳۹۲ رقمی بالغ بر ۵۶میلیون تن در 
سال بوده است و ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ به 
۶۴میلیون تن در سال رسیده است که پیش بینی می شود در پایان 
جهش دوم که پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود، با جهشی ۵۸درصدی 
روبه رو باشیم؛ یعنی تولید از ۶۴ به ۱۰۰ میلیون تن می رسد و اگر با 
سال ۱۳۹۲ محاسبه کنیم، ۸۰درصد به ظرفیت اسمی این صنعت 

اضافه خواهد شد.
از ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ کــه مبنای جهش ســوم در صنعت 
پتروشیمی است، ظرفیت اسمی این صنعت به ۱۳۳میلیون تن در 
سال می رسد. بر این اساس، ۲۸ طرح برای جهش سوم پیش بینی 
شــده اســت که از این میان، هفت طرح به دلیل ایجاد کاهش در 
واردات و کمک به صنایع پایین دستی و تکمیلی، به عنوان طرح های 

راهبردی و استراتژیک صنعت پتروشیمی محسوب می شوند. میزان 
سرمایه گذاری انجام شده در بازه زمانی جهش سوم ۲۳میلیارد دالر 
است و تاکنون ۸میلیارد دالر سرمایه گذاری اتفاق افتاده و هم اکنون 
صنعت پتروشیمی در انتظار ۱۵میلیارد دالر تأمین مالی است. البته 
به گفتۀ متخصصان، تأمین مالی طرح های پتروشیمی از طریق بازار 

سرمایه امکان پذیر است.
 از آوردۀ سهام داران، منابع خارجی، صندوق توسعه، منابع داخلی، 
بانک ها و سرانجام اوراق بدهی می رسیم به بازار سرمایه، یعنی اوراق 
بدهی و صندوق های ســرمایه گذاری. متأسفانه با توجه به ظرفیت 
موجود در این صندوق های سرمایه گذاری که شامل صندوق پروژه 
 و صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی اســت، کار خاصی انجام 

نشده است.
به منظور تأمین مالی ۲۱میلیارد دالر برای رسیدن به ۱۳۳میلیون 
تن ظرفیت پتروشــیمی، نیازمند بهره مندی از خط اعتباری بازار 

سرمایه و ارائۀ راهکارهای این بازار هستیم.
به  دنبال اتفاق های خوب سال گذشــته در بخش افزایش تولید 
پارس جنوبی، این روزها تولید گاز کشــور به معادل حدود روزانه 
۵میلیون بشکه نفت رسیده است و این سوخت پاک سهم عمده ای 
در تأمین انرژی و به تبــع آن، درآمدزایی برای کشــور دارد. تولید 
محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر در مجتمع های پتروشــیمی، و 
صادرات به بازارهای جهانی به مدد دریافت خوراک گاز، مصداق بارز 

پرهیز از خام فروشی هاست. 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، در انتهای سال ۱۴۰۵ معادل 
۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت خام در روز، مصرف خوراک در حوزۀ 
پتروشیمی خواهد بود که این موضوع، اتفاق مهمی در مسیر توسعۀ 
کشور اســت. حدود ۳۰درصد بازار در حوزۀ صادرات غیرنفتی در 
اختیار پتروشیمی هاست. همچنین سال گذشته نزدیک ۱۵میلیارد 
دالر درآمد ارزی داشــتیم که ۱۰میلیارد دالر آن حاصل صادرات 

خارجی و ۵میلیارد دالر حاصل فروش داخلی بود.
توسعۀ صنایع پایین دستی پتروشــیمی همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، از خام فروشــی جلوگیری می کند و ارزش افزودۀ 

باالیی دارد؛ بنابراین، باید به تکمیل زنجیره ارزش توجه بیشتری شود 
تا به سوی تولید محصوالت نهایی گام برداریم. برای داشتن صنعتی 
پویا و اقتصادی قدرتمند باید صنعت پتروشیمی ایران از خام فروشی 
فاصله بگیرد و به سوی ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر و تولید محصوالت 
نهایی حرکت کند و حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی، راه را 

برای رسیدن به این هدف هموار خواهد کرد.
به منظور مدیریت خوراک های دردسترس صنعت نفت، طرح هایی 
با خوراک های ترکیبی تعریف شده و در عمل برای حرکت رو به جلو 
و تعالی صنایع پتروشیمی ریل گذاری شده است که هدف، توسعۀ 
پایدار به جای تولید صرف یا افزایش تولید است و اکنون در شرایط 
جنگ اقتصادی تالش داریم با تجهیز مناسب به سمت توسعۀ پایدار 

صنعت پیش برویم تا کمتر آسیب ببینیم.
مزیت فراوانی خوراک نفت و گاز کشور سبب شده است که صنعت 
پتروشیمی کشور به یکی از صنایع پیشرو و مهم کشور تبدیل شود 
که عالوه بر ارزآوری برای کشور، بسیاری از شرکت های پایین دست 

را از نظر تأمین مواد اولیه بهره مند کند.
 براساس اطالعات موجود، در سال ۱۳۹۶ مجموع کل تولیدات 
این صنعت ۵۳.۶۳میلیون تن بوده اســت کــه از این میزان حدود 
۳۰میلیون تن آن به عنوان فروش خالص بوده است )مابقی به عنوان 
خوراک خود واحد پتروشیمی و فروش بین مجتمعی بوده است(. از 
این میزان حدود ۲۲میلیون تن آن، یعنی حدود ۷۳درصد از آن صادر 
و حدود ۲۷درصد آن در داخل کشور فروش رفته است. این در حالی 
است که کارشناسان معتقدند نیاز است در کشور با توجه به مزیت 
فراوانی خوراک پتروشیمی ها همچون متان، اتان و LPG، ظرفیت 
تولید محصوالت را با توجه به زنجیــره ارزش محصوالت، با هدف 

ارزش افزودۀ باالتر و جلوگیری از خام فروشی افزایش داد.
بررسی محصوالت پتروشیمی کشور نشان می دهد که زنجیره 
ارزش صنعت پتروشیمی کشور نامتوازن رشد کرده است و بسیاری 
از محصوالت در ظرفیت های باال تولید و بســیاری از زنجیره ها در 
ظرفیت های پایین تولید می شود. براســاس آمار، عمدۀ طرح های 
صنعت پتروشیمی کشــور در حوزۀ باالدست صنعت پتروشیمی، 

محصوالت پایه و اساسی متمرکز 
شده اســت. برخی از محصوالت 
مانند متانول بــا اینکه در ظرفیت 

باال در کشور تولید می شود، اما سهم 
کمی در زنجیره ارزش افزوده و تولید 

محصوالت پایین دست دارد و مقادیر قابل 
توجهی از این محصول صادر می شــود. 

همچنین، سهم باالی ظرفیت تولید 
فعلی و طرح های مصوب، از زنجیرۀ گاز 

طبیعی است، درحالی که زنجیره های محصوالت از خوراک مایع، 
مانند واحدهای آروماتیک شکل نگرفته اند.

در کشور ایران با توجه به مزیت های فراوانی خوراک و بازار مصرف 
داخلی و صادراتی، می توان با ایجاد یک سیاست گذاری هوشمندانه، 
صنعت پتروشیمی را در جهت ایجاد زنجیره ارزش توسعه داد. در 
حال حاضر با گذشت حدود سه دهه از عمر صنعت پتروشیمی کشور، 
همچنان شاهد تولید بسیاری از محصوالت خام با کمترین ارزش 
افزوده هستیم و بسیاری از زنجیره های مهم که باعث ایجاد ارزش 

افزوده و اشتغال می شوند نادیده گرفته شده اند.
مطمئناً یکی از دالیل عدم توسعه براساس زنجیره ارزش در این 
صنعت، سیاست گذاری غلط در قیمت گذاری خوراک این صنعت 
است. زمانی که رانت خوراک در گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی ها 
باشد، سرمایه گذاری در زنجیره های دیگر غیرمنطقی به نظر می رسد 
و شاهد تولید ۲۳میلیون تن متانول و صادرات آن تا یک دهۀ دیگر 
در کشور هستیم. همچنین، این نوع قیمت گذاری سبب تحت تأثیر 

قراردادن طرح های توسعۀ این صنعت می شود.
امروز تولیدکنندگان در پیچ و خم مشــکالت اداری و بانکی، با 
مشکالت و مشقت های بسیاری مواجه هستند؛ از سویی دیگر باید 
تأکید کرد صنایع تکمیلی و باالدستی را نباید جدا از یکدیگر دید، 
بلکه این صنایع مکمل یکدیگر هســتند. بنابراین الزم است با یک 
سیاســت گذاری صحیح و پایدار اصالحات گســترده ای در بخش 
باالدستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی داشته باشیم تا توسعۀ 

متوازن در این صنعت را تجربه 
کنیم. واقعیت این است  که ما 
در صنعت پتروشیمی، چه در 
صنایع باالدستی و چه در صنایع 
پتروشــیمی اســتراتژی نداریم. 
بارها شــاهد بودیم که در بازارهای 
صادراتی منطقه یا حتی خارج از منطقه، 
همبستگی و یک دستی بین تولیدکنندگان 
داخلی وجود ندارد. یکی از اشکاالت اساسی صنایع 
باالدستی و پایین دستی پتروشیمی این اســت که فعاالن این دو 
صنعت، از درد و مشکالت یکدیگر بی خبر هستند. از سویی دیگر، 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین صادرکنندگان کشور، پتروشیمی ها 
هستند و عدم همکاری آن ها می تواند موجب آسیب به سیاست های 
ارزی دولت شــود. البته تاکنون همکاری مطلوبــی در این زمینه 
داشــته اند و ۷۰درصد ارز صادراتی خود را به ســامانۀ نیما تحویل 

داده اند.
حدود چهار دهه از عمر صنعت پتروشــیمی کشور می گذرد و 
حدود نیمی از کل ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور به تولید 
مواد اولیه اختصاص دارد که همین مواد اولیه نیز بدون ایجاد ارزش 
افزوده، به خارج از کشور صادر می شود. تا اینجای کار هیچ ایرادی 
وجود ندارد و سیاست توسعۀ محصوالت پایه در سال های گذشته 
قابل دفاع است و برای تحقق این سیاست، تخفیف های عمده ای نیز 
در سوخت و خوراک برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شد 
که همچنان ادامه دارد. اما نکتۀ درخور توجه آن است که سیاست 
توسعۀ آتی صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود؟ آیا بنا بر آن است 
که روند گذشته همچنان بدون درنظرگرفتن زنجیره ارزش در این 
صنعت پیش برود؟ یا اینکه با شروع قرن جدید، سیاست هاي صنعت 
نیز برمبناي توسعۀ متوازن و پرهیز از خام فروشي پیش خواهد رفت. 
آنچه ما را امیدوار نگه مي دارد، تغییر سیاست گذاري ها در سال هاي 
پیش رو با هدف توسعۀ روزافزون در صنعت، به ویژه صنعت بزرگ 

پتروشیمي خواهد بود.

احمد تاجیک زاده

یکی از دالیل عدم 
توسعه براساس زنجیره ارزش 

در این صنعت، سیاست گذاری غلط 
در قیمت گذاری خوراک این صنعت است. 

زمانی که رانت خوراک در گاز طبیعی تحویلی به 
پتروشیمی ها باشد، سرمایه گذاری در زنجیره های 

دیگر غیرمنطقی به نظر می رسد و شاهد تولید 
23میلیون تن متانول و صادرات آن تا یک دهۀ 

دیگر در کشور هستیم. همچنین، این نوع 
قیمت گذاری سبب تحت تأثیر قراردادن 

طرح های توسعۀ این صنعت 
می شود
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جمهوری اسالمی ایران با در اختیار داشتن ذخایر 
مناسب نفت و گاز یکی از کشورهای تأثیرگذار در 
حوزۀ تولید انرژی در منطقه و جهان است. براساس 
گزارش های اعالمی از سوی متولیان صنعت نفت 
کشــور، میزان ذخایر قابل برداشت هیدروکربور 
مایع )نفت خام، میعانات و مایعات گازی( بالغ بر 
160میلیارد بشکه و همچنین ذخایر قابل برداشت 
گاز طبیعی نیز حدود 34تریلیون متر مکعب است 
که بهره مندی از این منابع خدادادی و برخورداري 
از ذخایر نفت و گاز فراوان، ســبب شده است که 
جمهوری اسالمی ایران در رتبۀ نخستین کشورهای 
دارندۀ ذخایر هیدروکربــوري دنیا قرار گرفته و 
جایگاه ویژه ای را بین چند کشور بزرگ و برتر در 

این حوزه، کسب کند. 
بر همین اساس نیز صنعت نفت، گاز و پتروشیمي 
همواره طی چند دهۀ اخیر به عنوان پیشــران در 
توسعۀ اقتصادی کشور مطرح بوده و ضمن سهم 

باال در میزان تولید ناخالص داخلی، بخش مهمی از 
درآمدهای بودجۀ کشور را به خود اختصاص داده 
است. هرچند با توجه به تحریم های ظالمانۀ غرب 
در طی دو سال اخیر، میزان صادرات نفت خام در 
کشور از حدود 2میلیون بشکه به حدود 500هزار 
بشکه در روز تنزل یافته و  پیرو این موضوع، میزان 
تولید نفت نیز از 4میلیون بشکه در روز، طی سه 
سال اخیر به حدود 2میلیون بشکه در روز تنزل 
یافته است و تأثیر مستقیمی بر کاهش درآمدهای 

ارزی کشور از این بخش گذاشته است.
با توجه به اهمیت صنعت مزبور، هدف گذاری های 
مشخصی درخصوص حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمي 
در اسناد باالدستی کشور انجام شده است تا ضمن 
مقابله با آثار تحریم ها، از وابستگی بودجۀ کشور به 
درآمدهای نفتی بکاهد که از این میان می توان به 
برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی و نیز سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی در این خصوص، اشاره کرد.
در این میان آنچه حائز اهمیت است، توجه بیشتر 
بر لزوم حداکثرسازی زنجیرۀ ارزش، تأکید بر حفظ 
و توسعۀ ظرفیت های تولید نفت، گاز و پتروشیمي، 
به ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده 
از طریق تکمیل زنجیره ارزش این صنعت و توسعۀ 
صادرات محصوالت پایین دســتی در این صنعت 
بر طبق سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی است 
که یگانه راهکار مقابله بــا تحریم های غرب در 

این صنعت و حرکت در راســتای کاهش اتکا به 
درآمدهای فروش نفت خام است.

اما یکی از مؤلفه های مهم تحقق اهداف مزبور، 
بهره مندی از امنیت اقتصادی یا حرکت در مسیر 
آن است که خود بخشــی از امنیت جامع کشور 
را تشکیل می دهد که در شرایط ویژۀ تحریم ها، 
از اهمیت، کارکرد و نقش متفاوت تری نسبت به 
قبل  برخوردار خواهد بود. درواقع، در یک تعریف 
جامع، امنیت اقتصادی به معنای ظرفیت یک کشور 
برای مقاومت در برابر حمالت، تهاجم و تأثیرات 
اقتصادی نیروهای خارجی اســت. ضمن اینکه 
امنیت اقتصادی، خود بخشی از امنیت جامع کشور 

با پیش نیازها و مؤلفه های مختلف است.
همان گونه که اشاره شد، طی چندین دهه بخش 
اعظمی از درآمدهای بودجۀ کشور از محل صادرات 
نفت خام محقق می شد و اتکای شدیدی به فروش 
نفت جهت تأمین هزینه های شناسایی شــده در 
بودجه وجود داشت که نگرش کاهش اتکا به این 
موضوع توسط مسئوالن ارشد کشور، سبب شد تا 
میزان این اتکا در بودجه های اعالمی، طی چند سال 

اخیر در مسیر کاهش قرار گیرد.
در این راســتا، جایگزینی درآمدهای ناشی از 
صادرات حوزۀ صنایع معدنــی با تأکید بر فروش 
محصوالت صنایــع پایین دســتی و پرهیز از 
خام فروشی، توسعۀ زنجیره ارزش در صنعت نفت و 

گاز و تأکید بر تأمین خوراک شرکت های پتروشیمی 
و تولید و فروش محصوالت این صنایع بعد از تأمین 
نیاز داخل و صادرات مازاد و افزایش سهم صادرات 
مرتبط، می تواند اتکا به فروش نفت خام در بودجۀ 
کشور را بیش از پیش کاهش دهد. درواقع، توسعۀ 
هدفمند و مؤثر صنعت نفت، گاز و پتروشــیمي 
می تواند نقش مؤثری در امنیت اقتصادی مرتبط و 

سهم این صنعت در آن را ایفا کند. 
اما برای اجرای این مهم در شــرایط تحریم، به 
رعایت موارد مهمی نیاز است. درواقع، در راستای 
ایفای کامل نقش صنعت نفت، گاز و پتروشــیمي 
بر امنیــت اقتصــادی و تأمین  ســهم مرتبط، 
درنظرگرفتن و رعایت چند نکته مهم و قابل تعمق 

است:
1. برخــورداری از زیرســاخت های قوی در 
زمینۀ توســعۀ زنجیره ارزش در صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمي، مســتلزم وجود و اجرای برنامه ای 
بلند مدت و منسجم درخصوص سرمایه گذاری های 
ساالنه در حوزۀ تأمین و تعویض تجهیزات فرسوده، 
اکتشاف، تولید و استخراج و انتقال به حوزۀ مصرف 
است تا به طور مستمر خوراک صنایع پایین دستی 
مهیا شده و محصوالت با ارزش افزودۀ باال صادر شود.
2. بهره مندی از حداکثر توان تولیدکنندگان 

و اجرای اســتراتژی تعمیق 
ساخت داخلی. در 

این رویکرد با تکیه بر پتانسیل های شرکت های 
داخلی و تولیدکنندگان دانش بنیان، قابلیت کاهش 
یا حذف کامل خطرها و لطمه های ناشی از تحریم ها 
بر امنیت اقتصادی، از طریق توسعۀ صنعت نفت و 

گاز وجود دارد.
دو عامل فــوق درنهایت می توانند به رشــد 
ســرمایه  گذاری خصوصی در صنعت نفت منجر 
شوند که درنهایت منتج به افزایش تأثیر سهم این 
صنعت و زنجیرۀ وابسته بر امنیت اقتصادی کشور 

خواهند شد.
در این راستا تجهیزات، قطعات و ماشین آالت 
مختلفی در صنعت نفت، گاز و پتروشــیمي مورد 
نیاز است که می توان با اعتماد و تکیه بر دانش فنی 
و بومی ایرانی، آن ها را توسط تولیدکنندۀ داخلی 
طراحی و تولید کرد. هرچنــد در این زمینه، طی 
چند سال اخیر، فعالیت های مناسبی صورت گرفته 
و حمایت های خوبی از ســوی متولیان اقتصاد و 
صنعت کشور در مسیر داخلی سازی و رشد و توسعۀ 
زیرساخت ها انجام شــده است، قطعاً برای ایجاد 
ارزش افزودۀ باال در این صنعت، به سرمایه گذاری 
بیشتر، مدون و سیستماتیک و نیز حمایت های 
مرتبط بیشتری از تولید کنندگان داخلی نیاز است.
در انتها باید گفت توسعۀ صنعت مزبور و حرکت 
به سمت افزایش سهم بازار در صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمي در عرصۀ جهانی، سبب درگیرشدن 
بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی کشور شده 
و ضمن امکان صادرات محصوالت با ارزش افزودۀ 
باال با تأکید بر محصوالت نهایی زنجیرۀ این صنعت، 
سبب اشتغال زایی پایدار، رشد تولید ناخالص ملی 
و درنهایت به عنوان پیشران صنعتی، سبب رشد و 

توسعۀ اقتصادی کشور می شود.

يم وشيمی در امنيت اقتصادی در دوران تحر نقش توسعه صنعت نفت، گاز و پتر

امیرحسین کاوه
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توسعه پرتوشیمی

خبر تلخ درگذشت مهندس »حسن بیگی«، مردی بزرگ و خستگی ناپذیر که دغدغه ای جز سربلندی و عظمت ایران نداشت، 
سبب تأثر فراوان خانوادۀ بزرگ صنعت پتروشیمی ایران شد. این ضایعه را به بازماندگان آن مرحوم و همۀ همکاران تسلیت 
عرض کرده و از خداوند منان برای آن فقید سعید، طلب مغفرت و علو درجات مسئلت داریم. روحش شاد، یادش گرامی از 
سوابق آن مرحوم می توان به ساخت و راه اندازی پتروشیمی جم، مدیرعاملی شرکت های پتروشیمی اراک و مرجان، عضویت 
در هیئت مدیرۀ شرکت پتروشیمی دهلران و مدیرعاملی فارابی و ایران نیپون اشاره کرد. بزرگی و خدمات ارزنده مرحوم حسن 
بیگی در صنعت نفت بر تمامی اهالی این صنعت و حتی صنایع دیگر پوشیده نبود به طوریکه عالوه بر همکاران و شاگردان او در 
پتروشیمی ، بیژن زنگنه ، وزیر نفت و محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز در پیام هایی جداگانه درگذشت 
مرحوم بیگی را تسلیت گفتند. در ادامه نظرتان را به چند پیام تسلیت از طرف دوستان ، همکاران و شاگردان ایشان جلب 

می کنیم.

خداحافظی با یکی از بزرگمردان پتروشیمی

وشيمی عزادار شد صنعت پتر

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه                                      هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بی شک صنعت پتروشیمی مدیون شخصیت های بزرگی چون جناب مهندس بیگی بوده و خواهد بود . قطعا نام 
این مرد بزرگ در تاریخ پتروشیمی به زینِت تعهد و تخصص ، ماندگار می ماند . یادشان گرامی و روحشون غرق 

در رحمات و نعمات الهی.
 

فریبرز کریمایي  ، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمي 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
إنا هلل و إنا إلیه راجعون

ضایعۀ دردناک و باورنکردنی رحلت جانسوز همکار پرتالش و زحمتکش صنعت پتروشیمی، جناب آقای مهندس بیگی، ما را در غمی 
سنگین و طاقت فرسا فرو برد. این رحلت جانفرسا را به بیت مکرم بیگی، فرزندان داغدیده و همۀ همکاران ایشان در صنعت پتروشیمی 
و همۀ صنعتگران کشور تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدمات گسترده و چشمگیر مرحوم آقای مهندس بیگی در صنعت پتروشیمی، 

فراموش نشدنی و جزو باقیات صالحات عمر بابرکتشان است.
خدایشان بیامرزد و با اهل بیت عصمت و طهارت، همنشین شان گرداند. خداوند به فرزندان و تمامی بازماندگانشان صبر و عمر طوالنی 

و باعزت عطا فرماید. روحشان شاد و یادشان همیشه گرامی و زنده باد.
عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیرۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی )همکار سال های طوالنی مرحوم بیگی(

اذا اصابتهم مصیبه 
 قالو إنا هلل و إنا إلیه راجعون

 ضایعۀ غمناک درگذشت استاد و برادر عزیزمان 
جناب آقای مهندس بیگی را در ایام پایانی سال، 
صمیمانه به همۀ بزرگواران و خانوادۀ محترم ایشان 
تســلیت عرض می کنم. خاطــرات و تالش های 
خســتگی ناپذیر ایشــان در روزهای راه اندازی 
پتروشیمی اراک، پتروشــیمی جم، پتروشبمی 

مرجان و...  هرگز فراموش نخواهد شد.
 از حضرت حق غفران بی کران و آرامش ابدی برای 

آن مرحوم خواهانم.
رمضان اوالدی، مدیرعامل پتروشیمی کاویان ، 
)شاگرد کوچک آن مرحوم ( 

پتروشیمی مرجان افتتاح شد، در شرایط سخت تحریم. مردی بزرگ به قامت 
بزرگ ترین الفین دنیا، یعنی پتروشیمی جم، پتروشیمی جم یعنی حسن آقای بیگی، 
مرد روزهای سخت، مرد روزهای بازسازی پس از بمباران ها، مرد دوست داشتنی 

اراک. اما پتروشیمی جم، اوج تالش خالصانۀ حسن بود. 
هرچند تالش های خالصانۀ او و امثال او در این جامعه دیده نمی شود، همان طور 
که در جم دیده نشد. حسن ظرفیت وزارت و  معاونت وزیر داشت، حتی در همان 
کالس مدیریت جهادی خودی ها ؛ اما فقط نامش، مشابه خیلی دیگر از همکارانش در 
صنعت، هرگاه الزم بود به زبان آورده می شد و به همکاری او و امثال او می بالیدند. اگر 
حسن بیگی ها به دلیل صداقت و شفافیت عملکردشان درجایگاه خود قرار داشتند، 
در طول این چهل سال، امروز ارزش ریال چیز دیگری بود و ریال روی تابلوی تمام 

صرافی های دنیا نمایان بود. 
مردان و زنانی که شعار نمی دانستند، به میهن و نظامشان وفادار بودند، ظاهر و 
باطنشان یکی بود و ریالی جز حقوق مالیات دررفتۀ آخرماه وارد زندگی شان نشده 

بود. درود بر حسن بیگی ها
رضا قاسمی شهری، مدیرعامل پتروشیمی تندگویان
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