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قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

تحقق جهش سوم توسعه پتروشیمی در گرو
توجه دولت به الزامات اساسی آن اســـت
فرا زونشیبهای بخش خصوصی در ایران؛ از نقش مکمل تا رؤیای مرکزیت

بخش خصوصی ،پُل کامیابی صنعت پتروشیمی

سرمقاله

ثروتی ملی به نام پتروشیمی

محمد حسین عسگری

داشتن منابع طبیعی و نیروهای متخصص ،دو عنصر مهم در افزایش قدرت یک کشور به شمار میروند
و علیرغم حمالت غیرواقعبینانۀ برخی از افراد به صنعت نفت و تعبیر نفرین نفتی از این موهبت الهی،
کشور ایران با ترکیب منابع غنی نفت و گاز و استفاده از نیروهای متخصص در صنعت پتروشیمی ،شرایط
مناسبی را برای توسعه و گذر از یک کشور در حال توسعه به کشوری توسعهیافته دارد .نحوۀ استفاده
از این ثروت ملی تفاوت میان کشورها را رقم میزند؛ جایی که کشور نیجریه با وجود قرارگرفتن در بین
ده کشور تولیدکنندۀ نفت جهان از درآمد سرانۀ کمتری برخوردار است ،اما کشور نروژ تقریب ًا با میزان
تولیدی کمتر نسبت به این کشور آفریقایی ،سطح رفاه باالیی را برای شهروندان خود فراهم کرده است.
درواقع ،ذخایر هیدروکربوری ایران یک امتیاز و یک موهبت از سوی خداوند بهمنظور افزایش توان
اقتصادی و باالرفتن سرانۀ کشور است ،که تأثیرات مثبت آن را میتوان در تنوع درآمدهای ایران
در صنعت نفت و پتروشیمی بهراحتی مشاهده کرد .از سال  ۹۷و با شروع دور جدید تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،کشور با مشکالت فراوانی برای فروش نفت خود مواجه شد؛ اما صنعت پتروشیمی
بهعنوان یک صنعت ضربهگیر توانست با فروش محصوالت متنوع خود ،عم ً
ال سد تحریمها را
بشکند و به گفتۀ مدیران بانک مرکزی ،در رتبۀ نخست تأمین ارز کشور قرار گیرد و با بازگرداندن
منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور توانست مانع از فشار بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شود.
این در حالی است که در هشت سال اخیر برخی از مدیران نفتی با رویکردهای خود درخصوص
خا مفروشی موانع فراوانی را برای صنعت پتروشیمی ایجاد کردند ،اما نیروهای متخصص
داخلی با پشتسرگذاشتن این موانع توانستند جهشهای اول و دوم صنعت پتروشیمی
را رقم بزنند و حتی زیرساختهایی را نیز برای جهش سوم پتروشیمی آماده کنند.
باید اذعان کرد صنعت پتروشیمی در بزنگاه تاریخی کشور ،بار دیگر ارز شهای خود را ثابت
کرد و در صورت حمایت دولت از این صنعت ،میتوان بهطور کامل کشور را از فروش نفت خام
بینیاز کرد و با فروش محصوالت با ارزش افزودۀ باالتر ،اهرم تحریمی آمریکا را بیاثر کرد.
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یادداشـــــت

دولت برای حمایت از پتروشیمی منتظر رفع تحریمها نباشد
کارشناس حوزۀ پتروشیمی گفت« :بنا بر تجربۀ گذشته ،اگر
گشايشی در رابطه با غرب حاصل شــود قطعاً پايدار نخواهد بود
و مسئوالن کشور باید برای توسعۀ صنعت پتروشیمی و اقتصاد،
نقشــۀ راهی بدون اتکا به کشــورهای غربی و آمریکایی تدوین
کنند».
غالمحســین نجابت در گفتوگو با خبرنگار مجلۀ توســعۀ
پتروشیمی با اشاره به کمبود گاز برای توسعۀ پتروشیمی بیان کرد:
«در حال حاضر به گفتۀ جواد اوجی ،وزیر نفت ،میزان کمبود گاز
در شبکه به ۲۰۰میلیون متر مکعب رسیده است و میزان تأمین
خوراک برای واحدهای پتروشیمی هنوز مشخص نشده است و
مبلغ ضرر این صنعت بستگی به قطعی گاز دارد».
این کارشناس حوزۀ پتروشیمی با اشاره به نیاز کشور به مدیریت
مصرف گاز تصریح کرد« :سازمان بهينهسازی مصرف انرژي باید
در جهت استانداردسازی مصرف انرژی وارد عمل شود .هدررفت
و مصرف بیرويه در وســایل و تجهيزات گازسوز اعم از خانگی و
صنعتی بهگونهای است كه اگر اصالح شود نهتنها کمبود گاز در
زمستان نخواهیم داشت ،حتی صادرات هم پايدار خواهد ماند».
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وی تأثیرات توافق با غرب در توسعۀ کشور را کوتاهمدت عنوان
کرد و گفت« :بنا به تجربۀ گذشته ،اگر گشايشی در رابطه با غرب
حاصل شود قطعاً پايدار نخواهد بود و مسئوالن کشور باید برای
توسعۀ صنعت پتروشــیمی و اقتصاد ،نقشــۀ راهی بدون اتکا به
کشــورهای غربی و آمریکایی تدوین کنند و منتظرماندن برای
كاهش و یا رفع تحريم ،اشتباهی تاريخی و استراتژيك است».
این کارشناس حوزۀ پتروشیمی بیان کرد« :پیشبینیهایی
برای تأمين منابع مالی بهمنظور جهش دوم و ســوم الزم انجام
شده است و میتوان گفت با احتساب برداشتهشدن تحریمها ،اگر
میزان توسعه كمتر از اين مقدار نباشد ،قطع به یقین بيشتر از اين
مقدار نيست؛ لذا كاهش و یا رفع تحريم نميتواند توسعۀ بيشتری
حاصل کند».
نجابت با اشاره به درآمد صنعت پتروشیمی بیان کرد« :درآمد
صنعت پتروشیمی حدود ٢٠ميليارد دالر است .به گفتۀ مسئوالن،
در ســال  ١٤٠٤با افزایش ظرفيت تولید بــه ١٣٠میلیونتن،
درآمدهای این صنعت به ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید و اقداماتی
در این خصوص صورت گرفته است».

شركت پتروشيمي پرديس باثبت ركوردهاي پي در پي و بينظير
در حوزه توليد فروش و صادرات محصول ،به عنوان برترين شركت
در بين تمام شركتهاي زير مجموعه هلدينگ سرمايهگذاري غدير
معرفي شد.
به گزارش پايــگاه اطالعرســاني انجمن صنفــي كارفرمايي صنعت
پتروشيمي ،همايش تجليل از شركتهاي برتر گروه سرمايهگذاري غدير
با حضور امير فرشاد نجفيپور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي
مسلح و مديران عامل هلدينگها و شركتهاي زيرمجموعه غدير برگزار
شد.
شركت پتروشــيمي پرديس با ثبت ركوردهاي پي در پي و بينظير در
حوزه توليد ،فروش و صادرات محصول ،به عنوان برترين شركت در بين
كليه شــركتهاي زيرمجموعه هلدينگ ســرمايهگذاري غدير در سال
 1399معرفي شد و با اعطاي «نشان شــركت برتر» از تالشهاي دكتر
غالمرضا جمشــيدي در مديريت موفق و اثرگذار اين شركت قدرداني به
عمل آمد.
همچنين در اين همايش هلدينگ نفت و گاز پارسيان به عنوان هلدينگ
برتر شركت سرمايهگذاري غدير در سال  1399معرفي و از تالشهاي دكتر
وحيد محمودي مديرعامل اين شركت تقدير و تشكر شد.
مديرعامل گروه سرمايهگذاري غدير در اين همايش با تقدير از مجاهدت
و كوشش پرسنل ،مديران و متخصصان پتروشيمي پرديس در اجرا و به ثمر
رساندن فعاليتهاي اين شركت اظهار داشت :با مديريت جهادي و تالش
همه كاركنان ،شركت پتروشيمي پرديس موفق به كسب عنوان شركت برتر
سال  1399در رتبهبندي غدير شده است.
دكتر سيد اميرعباس حسيني افزود :اميدوارم با توكل به خداوند متعال و
همت مضاعف و جهادي ،گامهاي استوارتري براي اعتالي صنعت كشور و
سربلندي ايران عزيز برداريد.
مديرعامل شــركت پتروشيمي پرديس نيز در حاشــيه اين همايش در
گفتوگو با خبرنگاران بيان داشــت :پتروشيمي پرديس در يكسال گذشته

خبر

كسب نشان برتر پتروشيمی پرديس
در رتبهبندی هلدينگ غدير
 ۵۹۱ .۳۸۱ .۵تن محصول اوره و آمونياك توليد كرده است كه %۹۱ .۱۱۱
نسبت به برنامه ۲۱% .۱۰۲ ،نسبت به ظرفيت اسمي و  ۴۸% .۱۱۸نسبت به
سال مالي  ۹۹افزايش داشته است.
دكتر غالمرضا جمشيدي ادامه داد :اين دستاورد نقطه عطفي در تاريخ
فعاليت  ۱۴ساله پتروشيمي پرديس اســت و بيترديد ميتوان اين سال را
كه با ثبت ركوردهاي بينظير و پي در پي در حوزه توليد ،فروش و صادرات
محصول همراه بود ،سال طاليي پتروشيمي پرديس دانست.
وي با تقدير از تالشهاي شــبانهروزي كاركنان و نيروهاي متخصص
پتروشيمي پرديس اذعان كرد :موفقيت پتروشيمي پرديس در كسب عنوان
شــركت برتر ســال  1399در رتبهبندي غدير حاصل برنامهريزي ،آينده
نگري و تالش شبانهروزي و خستگيناپذير سرمايه انساني متعهد ،دلسوز و
متخصص پتروشيمي پرديس و همچنين كنترل حوادث فرآيندي و كاهش
قابل توجه ميزان توقف در توليد اســت .اين موفقيت را به همه جهادگران
عرصه توليد در پتروشيمي پرديس تبريك عرض ميكنم.
شركت سرمايهگذاري غدير از شركتهاي زيرمجموعه سازمان تامين
اجتماعي نيروهاي مسلح و بزرگترين شركت سرمايهگذاري چند رشتهاي
است كه در قالب  8هلدينگ در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ،برق و انرژي،
صنايع معدني ،حملونقل ،سيمان ،ســاختمان ،تجاري و مالي و همچنين
فناوري اطالعات و ارتباطات فعاليت ميكند.
در زيرمجموعه اين هلدينگ شركتهاي بزرگي چون پتروشيمي شيراز،
پتروشيمي كرمانشاه ،پااليش نفت تبريز ،پااليش نفت شيراز ،پتروشيمي
پارس ،پتروشيمي زاگرس ،پتروشيمي خراسان ،پااليشگاه نفت بندرعباس،
پتروشــيمي تبريز ،پايانههاي و مخازن پتروشيمي ،دماوند انرژي عسلويه،
موتوژن ،فوالد آلياژي ايران ،ســيمان ســپاهان ،ســيمان شرق ،سيمان
كردستان ،سيمان دشتستان و بيش از  20شــركت در حوزه مالي و بيمه،
ساختمان ،برق و انرژي ،حملونقل و  ICTحضور دارند كه ارزش موفقيت
پتروشيمي پرديس در كسب عنوان شركت اول هلدينگ غدير را دوچندان
ميكند.
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قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

گفـــــــت و گــو

به گفتۀ فربرز کریمایی ،قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،این صنعت در دولتهای مختلف،
سرعت رشد متفاوتی را تجربه کرده و بهترین سرعت را زمانی داشته است که دولت حمایتهای همهجانبۀ خود
را از این صنعت انجام میداد .اکنون پتروشیمی با چالشهایی مواجه است که راهکارهای آنها وجود دارد و هنر
دولت جدید در این است که آنها را اجرایی کند .صنعت پتروشیمی این روزها بهعنوان صنعتی شناخته میشود که حتی در شرایط
تحریمهای سخت اقتصادی ،محصوالتش فروش دارد و بخش عمدۀ تأمین ارز کشور را به عهده گرفته است .دولتهای مختلف،
رویکردهای متفاوتی نسبت به این صنعت داشتهاند که سبب شده سرعت رشــد آن گاهی تند و گاهی کند شود .البته رویکرد
دولتها تنها عامل تغییرات این صنعت نبوده ،اما میتوان گفت که نقش پررنگی داشته است .حال با رویکارآمدن دولت سیزدهم
توگویی
در سختترین شرایط اقتصادی کشور طی سالهای اخیر ،بهمنظور بررسی و تشریح وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی ،گف 
را با مهندس فریبرز کریمایی ،قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشتیم .کریمایی در این گفتوگو از اهمیت
استفاده از فضای رسانهای برای کمک به توسعۀ صنعت پتروشیمی سخن گفت و با اشاره به تاریخچۀ این صنعت در ایران ،چالشها
و راهکارهای آن را برشمرد .در ادامه ،این گفتوگو را میخوانید.
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گفـــــــت و گــو

تحققجهشسومتوسعهپتروشیمیدرگرو
توجهدولتبهالزاماتاساسیآن اســـت
مزیتهایی که در
صنعت پتروشیمی
داریم ،انکارناپذیر
وبینظیر است .از
جملۀ این مزیتها
میتوان به سواحل
طوالنی کشور در
خلیج فارس و
دریای عمان که
دسترسی آسان به
بازارهای جهانی را
میسر میکند،
برخورداری از
ذخائر بزرگ گازی
و مایعات نفتی،
وجود  ۵۵سال
تجارب نیروی
انسانی در حوزۀ
پتروشیمی،
پتانسیل بزرگ بازار
داخلی ،دسترسی
به دروازههای اروپا
از طریق ترکیه،
نزدیکی به
بازارهای منطقهای
و پرپتانسیل مانند
افغانستان و عراق،
و همچنین
دسترسی به
بازارهای آسیای
میانه اشاره کرد

با توجــه به ارزآوربــودن محصوالت
صنعت پتروشیمی ،روند توسعۀ آن در چه
وضعیتی قرار دارد؟ همچنین ،در کشور ما
چه ظرفیتهایی وجود دارد که میتوان از
آ نها برای سرعتبخشی به توسعۀ این
صنعت استفاده کرد؟

به علت نیازهــا و همچنین ظرفیتهای
اقتصادیای که در کشــور وجود داشــت،
طبیعــی بود که ایــن صنعت باید شــکل
میگرفت .درخصوص مباحث توسعهای این
صنعت ،به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین
سیاســتهای دولتهای مختلف ،میزان
اولویتدادن به توسعۀ صنعت پتروشیمی
متفاوت بوده است؛ یعنی یک بخش از این
تفاوت در روند رشــد صنعت پتروشــیمی
در دولتهــای مختلف به علــت اتفاقات
ناخواســته بوده و بخش دیگر به علت نگاه
دولتها و محدودیتهای موجود بوده است.
سابقۀ صنعت پتروشــیمی به بیش از ۵۵
سال میرسد ،اما با اطمینان میتوان گفت
که توسعۀ اصلی این صنعت از دهۀ هشتاد
و تقریباً همزمان با کشف و توسعۀ میادین
پارس جنوبی محقق شد.
مزیتهایی که در صنعت پتروشــیمی
داریم ،انکارناپذیر وبینظیر است .از جملۀ
این مزیتها میتوان به ســواحل طوالنی
کشــور در خلیج فارس و دریای عمان که
دسترسی آسان به بازارهای جهانی را میسر
میکند ،برخورداری از ذخائر بزرگ گازی
و مایعــات نفتی ،وجود  ۵۵ســال تجارب
نیروی انسانی در حوزۀ پتروشیمی ،پتانسیل

بزرگ بازار داخلی ،دسترسی به دروازههای
اروپا از طریق ترکیــه ،نزدیکی به بازارهای
منطقهای و پرپتانســیل مانند افغانستان و
عراق ،و همچنین دسترســی به بازارهای
آسیای میانه اشــاره کرد .البته ،این بازارها
در ســالهای اخیر به دالیــل مختلفی که
عمد هترین آن محدودیتهــای تحریمی
در روابط تجاری با دنیاســت ،مورد توجه
واقع نشــدهاند ،اما بههرحال این پتانسیل
وجود دارد.
تعامل با دنیا ســرعت رشد را افزایش
میدهد .نیاز به انتقــال دانش فنی و ورود
سرمایه داریم.

وجود تمــام این ظرفیتهــا بهصورت
یکجا در یک اقتصاد یا کشور ،مزیت بسیار
بزرگی است که خوشبختانه کشور ما از این
موهبت بزرگ برخوردار گردیده و در صورت
وجود یک برنامهریزی دقیق و فراهمکردن
زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری،
میتواند منافع اقتصــادی قابل توجهی را
برای کشــور رقم زده و اقتصــاد ملی را از
وابستگی به درآمدهای نفتی برهاند.
دقیقاً به همین دالیل اســت که صنعت
پتروشــیمی از اهمیت ویژهای در توسعۀ
اقتصــادی ایران برخــوردار اســت و این
ظرفیتها و مزیتها در دهۀ هشــتاد مورد
توجه ویژه قرار گرفت و رشد و توسعۀ قابل
مالحظهای را هم تجربه کرد.
بدون شــک ،ســرمایهگذاری و توسعۀ
محققشده در صنعت پتروشیمی در حال

حاضر بههیچوجه متناسب با پتانسیلهای
موجود نیســت .به عبارت دیگر ،همۀ این
ظرفیتها بهصورت پتانسیل و بالقوه وجود
دارند و قطعاً تاکنــون تنها بخش کوچکی
از آن به فعل تبدیل شده اســت و توانایی
دولتها و حاکمیتهــا در این خواهد بود
که در حداقل زمان ممکن این ظرفیتهای
بالقوه را به فعلیت درآورند.
باید توجه شود که همیشه فرصت نیست
تا بتوانیم بهدرستی از پتانسیلها استفاده
کنیم؛ زیرا دنیا و کشــورهای دیگر متوقف
نمیمانند تا ما به آنها برسیم .باید تغییرات
خود را با تغییرات دنیا مقایسه کنیم .توسعۀ
امروز ،با دورۀ رنسانس قابل مقایسه نیست
که قرنها فرصت داشته باشیم تا توسعه را از
مسیر آزمون و خطا و دستیابی به همۀ لوازم
آن تجربه کنیم .از طرف دیگر ،بســیاری از
لوازمات توسعه و دانش مورد نیاز توسعه در
دنیا وجود دارد و مسیر کشورهای در حال
توسعه برای رشد ،اســتفاده از این لوازمات
در تعامل و ارتباط با کشورهای دیگر قابل
ترسیم خواهد بود .بههرحال ،اکنون توسعه
در دنیا شکل گرفته و پلههای پرشی ایجاد
شده که کشــورهای در حال توسعه باید از
این پلهها و سکوهای پرش استفاده کنند تا
به توسعه برسند .بر این اساس ،من معتقدم
شتاب در توســعه ،ضرورت اساسی اقتصاد
کشورهای در حال توسعه است .این شتاب
به شرطی برای کشورهای در حال توسعه
حاصل میشــود که در روابط اقتصادی با
کشورهای توســعهیافته بتوانند از لوازمات
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به نظر شــما حذف ناگهانی حمایتهای
دولتی ،روند رشد صنعت پتروشیمی را کند
کرد ؟

ظرفیت تولید ســاالنۀ صنعت پتروشیمی
بهعنوان یک شاخص توســعه در نظر گرفته
میشود .این ظرفیت در سال ۲۰ ،۸۴میلیون
تن بود که به ۴۳میلیون تن در سال  ۸۸رسید؛
بنابراین در مدت چهار ســال بــه بیش از دو
برابر افزایش یافت .علت این رشــد شتابنده
و باالی توســعه این بود که همزمان با وجود
ظرفیتهای اشارهشــده ،امکان استفاده از
دانش فنی روز دنیا وجود داشت و خبری هم
از تحریمهای فعلی نبود و امکان اســتفاده از
تأمین مالی خارجی و فاینانس نیز فراهم بود.
بین ســالهای  ۷۹تا  ،۹۰یعنــی تقریباً

بین سالهای  ۷۹تا
 ،۹۰یعنی تقریباً طی
 ۱۲سال۳۲ ،میلیارد
دالر در صنعت
پتروشیمی
سرمایهگذاری شد
که ۵۴درصد آن در
قالب فاینانس بود

گفـــــــت و گــو

آن بهرهمند گردند .برای مثال ،در حوزۀ نفت
و پتروشیمی ،دستیابی به دانش فنی و ورود
سرمایه ،پلههای توسعه هســتند که باید از
کشــورهای صاحب تکنولوژی به کشور وارد
شوند و در این صورت اســت که میتوانیم از
پتانسیلهایی که در دورههای گذشته ایجاد
شده ،برای توسعه استفاده کنیم.

طی  ۱۲ســال۳۲ ،میلیــارد دالر در صنعت
پتروشیمی سرمایهگذاری شد که ۵۴درصد
آن در قالب فاینانس بود که در سالهای ۸۳
تا  ،۸۸حجم این فاینانس بســیار بیشتر بود.
در ســالهای  ۸۴و  ۸۵نیز ،کشور ما توسط
مؤسســات اعتباری مالی دنیــا رتبهبندی
میشــد؛ یعنی قابل ارزیابی بــود .در دنیای
امروز ســرمایه بهصورت کورکورانه در میان
کشــورها حرکت نمیکند؛ به همین دلیل،
کشورها را رتبهبندی میکنند و فاینانسها
و ورود و خروج ســرمایهها هم براساس این
رتبهبندی صورت میگیرد .هرچند در اوایل
دهۀ هشــتاد از رتبۀ خیلی خوبی برخوردار
نبودیم ،لیکن به هر ترتیب توسط مؤسسات
مالی اعتباری دنیا رتبهبندی میشدیم و این،
بستر ورود سرمایه با شرایط رتبۀ کسبشده
بود .متأسفانه اقتصاد ایران از نیمۀ دوم دهۀ
هشتاد تاکنون ،دیگر توسط مؤسسات مذکور
مورد ارزیابی قرار نمیگیرد و این موضوع یکی
از مهمترین مشــکالت زیرساختی و اساسی
ورود سرمایه به کشور است.
از طرف دیگر ،چون مالکیت شــرکتهای
پتروشــیمی در اختیار دولت بود ،دولت نیز

حمایتهای شــدید خود را اعمال میکرد؛
یعنی صنعت پتروشــیمی در دهۀ هشــتاد
در مالکیت دولت و توســط دالرهای نفتی
و تضامین ایجادشده توســط آن رشد کرد.
در آن زمان خبــری از تحریمهای داخلی،
حداقل درمورد صنعت پتروشیمی نبود؛ چون
همهچیز متعلق به دولت بود .به همین دلیل،
بیشترین حمایتها از این صنعت نیز از سوی
دولت صورت میگرفت که نرخهای ترجیحی
خوراک نیز از آن جمله بود .متأسفانه از اواخر
دهۀ هشــتاد و با ورود بخــش خصوصی به
این صنعت و کاهــش مالکیت دولت در این
حوزه ،همزمان با شــدتگرفتن تحریمها و
محدودیتهــای بینالمللــی ،حمایتهای
دولتی نیز بهشــدت متوقــف گردید؛ یعنی
عالوه بر کاهش ورود ســرمایههای خارجی،
تقریباً دیگر مالکیتی در اختیار دولت وجود
نداشت و دولت درآمد خود را در قالب فروش
محصوالت پتروشیمی (مثل قبل) نمیدید،
بلکه درآمــد دولت از این صنعــت ،از محل
فروش خوراک به مجتمعهای پتروشــیمی
شــکل میگرفت .با مشــکالتی هم که در
بودجۀ کشور وجود داشت ،دولت ناچار شد

که حمایتهای تشــویقی خود را نیز بهطور
ناگهانی از این صنعت حذف کند و در چنین
ال طبیعی بود که روند توسعۀ این
شرایطی کام ً
صنعت کند شود.
پتروشــیمی بهجــز ارزآوری چه کمک
دیگری به کشور کرد؟

به طور مشــخص روند خامفروشی را کُند
کردیــم و اثر تحریم را کاهــش دادیم .اوایل
دولت یازدهم بحثــی تئوریکال در این حوزه
مطرح شد مبنی بر اینکه اگر گاز طبیعی صادر
شود بیشتر سود خواهد داشــت ،یا اینکه در
صنایع پتروشیمی مصرف شود؟ این مسئله
باعث شــد که قیمتهای گاز طبیعی برای
صنایع پتروشــیمی اصالح و بــا قیمتهای
بینالمللی و حتی بیشتر تطابق داده شد .البته
تمام خوراک صنایع پتروشیمی گاز طبیعی
نبود ،بلکه عمدتاً اتان و خوراک مایع بود و گاز
طبیعی نیز سهم کمی داشت .گاز اتان هم که
ال قابلیت صادرات نداشــت .بهطور کلی،
اص ً
فضا به این سمت حرکت میکرد که به صنعت
پتروشیمی نیاز داریم یا خیر.
در صورت وجودنداشــتن پتروشــیمی،

صنعت پتروشیمی
به غیر از ارز آوری به
به طور مشخص
روند خامفروشی را
کُند و اثر تحریم را
کاهش داد

آیا نامناسببودن فضای کسبوکار ،انگیزههای سرمایهگذاری را کاهش می دهد ؟

با این رخدادها ،اگر ظرفیتها و مزیتهای نسبی اقتصادی مرتبط با پتروشیمی
در کشور وجود نداشت ،صنعت پتروشــیمی تقریب ًا نابود میشد .برای مثال،
اگر این اتفاقات برای صنعتی مانند خــودرو که مزیت خاصی ندارد رخ میداد،
نابودی آن حتمی بود .صنعت پتروشیمی از سال  ،۸۴ظرف پنج سال به ظرفیت
۴۸میلیون تن رسید؛ اما در پنج سال بعدی ،از ۴۸میلیون تن به ۵۴میلیون تن
رسید؛ یعنی ،فقط ۶میلیون تن افزایش داشت .در سال  ۹۲نیز فقط به ۵۶میلیون
ال مشخص
تن رسید ،که افت شدید رشد صنعت پتروشــیمی ،از این ارقام کام ً
است .با شرایط سخت داخلی و بینالمللی که برای کشور حادث گردید ،فضای
کسبوکار نیز بهشــدت نامناسب شد و این شــرایط باعث شد تا انگیزههای
سرمایهگذاری داخلی نیز بهشدت کاهش یابد.
خوارک مصرفشــده در این صنعت توسط
دولت بهســمت صادرات میرفــت؛ البته به
شــرط آنکه فضای صادرات بــرای آن مهیا
میشــد که البته این بســتر وجود نداشت.
بنابراین ،یکی از مزیتهای پتروشــیمی این
بود که اگر صــادرات خــوراک این صنعت
تحریم میشــد ،میتوانستیم محصوالت آن
را صادر کنیــم .صرفنظر از بحــث تحریم،
اگر دولت میتوانســت تمام خوراکی را که
به صنایع پتروشــیمی میداد صــادر کند،
فقــط براســاس قیمتهای بینالمللــی از
صادرات مواد خام ،درآمد کســب میکرد و
خامفروشی وحشــتناکی اتفاق میافتاد؛ اما
وقتی پتروشیمی وجود دارد ،شرایط به نوع
دیگری است .این صنعت در سال گذشته که
بدترین سال از نظر قیمتی و بازارهای جهانی
به دلیل شــیوع بیماری کرونا بود۹ ،میلیارد
دالر صادرات داشته است.
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از طرف دیگر ،شــرکتهای پتروشیمی
خــوراک دریافتی از دولــت را با قیمتهای
بینالمللی محاســبه کردهاند؛ یعنی خوراک
مایع را براساس قانون ،معادل ۹۵درصد قیمت
بینالمللی ،خوراک گازی (بهجز گاز طبیعی)
را گرانتر از قیمــت بینالمللی و گاز طبیعی
را نیز طبق قیمتهای بینالمللی خریداری
کردهاند که اســناد و مدارک آنها بهصورت
کامل وجــود دارد .بنابراین ،همــان میزان
درآمدی را که دولت میخواست از صادرات
خوراک صنایع پتروشیمی ،آن هم بهصورت
خام به دست آورد ،خود این صنایع به میزان
بیشتری برای آن ایجاد کردند و درآمد دولت
محقق شد .ضمن اینکه این درآمد ،بهراحتی
و بدون مشکالت تراکنش بانکی بینالمللی
محقق ،و عالوه بر آن ۹میلیــارد دالر نیز به
 ، GDPیعنی تولید ناخالص ملی افزوده شد.
همچنیــن ،حدود ۴.۵میلیــارد دالر نیاز
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با توجه به شرایط ویژۀ کشور از نظر اقتصادی ،آیا برنامۀ جهش
سوم صنعت پتروشیمی محقق خواهد شد؟

گفـــــــت و گــو

گفته میشود با وجود اینکه شرکتهای پتروشیمی مدعی کمک
به بازار داخلی توسط تأمین مواد اولیه هستند ،اما صادرات به دلیل
سودآوری بیشتر برای آنها اولویت دارد .نظر شما چیست؟

در شرایط تحریمی ،برای شرکتهای پتروشیمی توزیع
محصوالتشان در داخل کشور بهصرفهتر از صادرات است؛
زیرا صادرات در این شرایط خیلی پیچیده و زمانبر است.
ریسک صادرات در وضعیت تحریمی باالست؛ ضمن اینکه
پول آن در مدتزمان بیشتری به داخل میرسد و نگهداری
آن هم سخت است .اما عرضۀ محصول در داخل براساس
قیمتهای بینالمللی و در سیستم بانکی داخلی است و
ریسک کمتری دارد .مســئلۀ مهم در این زمینه ،مربوط
به توسعۀ صنایع پاییندستی اســت .طی این سالها که
صنعت پتروشیمی رشد کرده ،صنایع پاییندستی آن رشد
نکردهاند.
سال گذشته ۲۴میلیون تن صادرات محصوالت داشتیم
که اگر صنایع پاییندستی رشــد کرده بود ،میتوانست
بخش زیادی از آن را جذب کند .از سوی دیگر ،باید به این
باور برسیم که جملۀ «توسعۀ صنایع پاییندستی وظیفۀ
پتروشیمی است» نگاه غلطی است .درحقیقت دولت باید
فضایی را ایجاد کند که هر فردی که توانایی الزم را دارد ،در
صنایع پاییندستی سرمایهگذاری کند .افرادی که توسعۀ
صنایع پاییندستی توسط پتروشیمیها را مطرح میکنند،
درواقع از انجام مسئولیت فرار میکنند.
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بهجز مشکل تأمین مالی ،چه موانع دیگری
در مسیر توسعۀ این صنعت وجود دارد؟

متأســفانه بزرگترین نقطهضعف اقتصاد
کشــور در این زمینه ،فقدان استراتژی کالن
توســعه اســت .وقتی این اســتراتژی کالن
بهدرستی ترسیم نشود ،طبیعتاً استراتژیهای
بخشی نیز فاقد ارزشی است که میتواند منافع
ملی را تأمین کند .در صنعت پتروشیمی ،باید
متناسب با ظرفیتهایی که داریم ،استراتژی
درستی ترسیم شــود؛ یعنی نوع محصوالت
بهدرســتی انتخاب شود .خوشــبختانه طی
سالهای اخیر در شرکت ملی پتروشیمی به
این مسئله بیشتر توجه شده است.
اما مهمترین چالش این صنعت که ســبب
میشــود موضوعاتی مانند تأمین مواد اولیۀ
صنایع پاییندستی مطرح شــود ،مربوط به
فقدان یک نهاد تنظیمگر یا رگوالتور اســت.
ایجاد این نهاد ،یکــی از ابزارهای امنکردن
بستر سرمایهگذاری است .فردی که میخواهد
سرمایهگذاری کند ،باید خیالش راحت باشد
که چیزی بــه او تحمیل نمیشــود و دولت
اذیتش نمیکند .دولتی که سودش در فروش
خوراک اســت و در این زمینــه انحصار دارد،
ممکن است هرلحظه یک تصمیم بگیرد؛ یعنی
روابط را با توجه به شرایط به نفع خودش تغییر
میدهد .درواقع ،باید یک رگوالتور مســتقل
وجود داشته باشد که این روابط را تنظیم کند.
این مسئله سالهاست که در قانون پیشبینی
شده ،اما متأســفانه رنگ اجرا به خود نگرفته
است.
بهجز تحریم ،ایجاد چشمانداز روشن از

مســئلۀ بعدی این اســت که باید تسهیل
در رفع تحریمها اتفاق بیفتــد ،تا دانش فنی
بهراحتی انتقال یابد و سرمایهگذاری خارجی
محقق شود.همچنین باید چشمانداز روشنی
از خوراک داشــته باشیم .درســت است که
قانون خوبــی در این خصوص ،در ســال ۹۳
به تصویب رســید ،اما متأســفانه در طی این
سالها ،برداشتهای متفاوتی از این قانون در
وزارت نفت صورت گرفته و قیمتگذاریهای
متفاوتی در حوزۀ انواع خــوراک اتفاق افتاد.
ال برای گاز طبیعی یــک آییننامه و برای
مث ً
گاز اتان یا متان آییننامۀ دیگری نوشته شد؛
درحالیکه قانون برای همــۀ این خوراکها
یکی است .نمیتوان از یک قانون چند برداشت
متفاوت کرد .باید قبول کرد که در حال حاضر
با فضای کســبوکار بدی مواجه هســتیم.
تحریمها هم فشار میآورد .اما در این شرایط
توقع سرمایهگذاری وجود دارد؛ بنابراین باید
مشوقهایی ایجاد شود.
مسئلۀ مهم بعدی ،اعتمادسازی در قوانین
اســت؛ یعنی در حوزۀ قوانین و مقررات باید
بخش خصوصی را به رسمیت شناخت .تا زمانی
که این مســئله در اقتصاد رخ ندهد و مقررات
دســتوپاگیری در اتاقهای دربســته بدون
حضور بخش خصوصی تنظیم شــود ،اجرا در
این حوزه دچار اشکالشــده و نیازمند اصالح
ال دربارۀ موضوع نحوۀ برگشت ارز،
میشود .مث ً
بارها بستههای سیاســتی تغییر کرد و نتیجۀ
آن ،مشــکالت متعددی شد که همگی شاهد
بودیم .صنایع پتروشیمی بهعنوان بزرگترین
صادرکننــدۀ محصــوالت و تأمینکنندۀ ارز
نیمایی ،هیچگاه برای تهیۀ این مقررات دعوت
نشده است که این موضوع ،خود درخور تأمل
است.
در ارتباط با اعتمادسازی قوانین ،مثال دیگر
مربوط به مالیات بر صادرات است که سالها
احکام دائمی بودجه برای آن مشــخص بود،
اما مجلس جدیــد تصمیمات جدیدی در این
زمینه گرفت .شــرایط نباید این گونه باشــد
که با تغییر مجلس ،تمام برنامهها تغییر کند.
همچنین ،قوانین متعددی وجود دارد که با هم
در تناقض هستند و این مسئله سبب میشود
که سرمایهگذار داخلی یا خارجی ،رغبتی برای
سرمایهگذاری نداشته باشــد .بنابراین ،باید
راه تصویب قوانین مغایر با قوانین باالدســتی
سد شود.
بهعنوان ســؤال پایانی ،گفته میشود که
انجمن صنعت پتروشیمی عقیده دارد که آنچه
در رسانهها دربارۀ ســودهای نجومی برخی

در دنیای امروز فضای رســانهای که افکار
عمومی را شــکل میدهد ،بســیار تأثیرگذار
است .این فضا بهعنوان یک ابزار در کشورهای
مختلف اســتفاده و سعی میشود که بهسمت
توسعه و اهداف تعریفشــده برای منافع ملی
یک کشــور ،هدایت شــود .از نظر مخاطب،
رسانهها مربوط به یک طبقۀ خاص نیستند و
انحصاری در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین،
درمورد رابطۀ دولت با رسانهها تأکید میشود
که هرچه فعالیت آنها آزادتر باشد ،بیشتر به
نفع منافع ملی است .اگر عقیده داریم که نفت،
فرآوردههای آن و صنعت پتروشــیمی موتور
توسعۀ کشور را تشکیل میدهند ،میتوانیم از
ابزارهای مختلفی ازجمله رسانه استفاده کنیم
تا این موتور بهصورت شتابندهتری به حرکت
خود ادامه دهد.
متأســفانه در ســالهای اخیــر فضاهای
رســانهای مســئلهای را ایجاد کردند مبنی
بر اینکه پتروشــیمیها ســودهای نجومی به
دســت میآورند ،که غیرطبیعی اســت .این
ال با بحث کمشــدن سرعت رشد
مسئله کام ً
این صنعت از سویی و کمشــدن انگیزههای
ســرمایهگذاری در آن از سوی دیگر ،در تضاد
است .مگر میشــود در یک بستری سودهای
نجومی وجود داشته باشد ،کسی از این سودها
خوشش بیاید ،اما برای سرمایهگذاری بهمنظور
دستیابی به این ســودها اقدامی نکند؟ اساساً
چنین چیزی وجود ندارد .یکی از دالیل عبور
کشور از بحرانهای شدید تحریمی ،بدون هیچ
شکی صنعت پتروشیمی بود؛ اما طی سالهای
اخیر متأسفانه دچار این چالش در فضای افکار
عمومی شده ،که آسیب زیادی به این صنعت
وارد کرده است.
شــرکتهایی کــه نامشــان بهعنــوان
بهدستآورندگان سودهای نجومی در فضاهای
رسانهای مطرح است ،اغلب در سالهای دهۀ
هشتاد به بهرهبرداری رسیدهاند .ارزش دارایی
این شرکتها در آن دهه ،با دالر و یوروی ۷۰۰
یا  ۸۰۰تومانی برآورد شده اســت؛ بنابراین،
هزینههای استهالکی که در دفاتر آنها ثبت
شده ،بسیار ناچیز است .بهطور مثال ،برای یک
شرکت پتروشیمی بزرگ چندمیلیارددالری
مانند مارون ،با قیمت حــدود ۲۵هزارتومانی
دالر ،حدود ۸میلیون دالر هزینۀ اســتهالک
در صورتهای مالی فعلی آن ثبت شده است؛
درحالیکــه هزینۀ اســتهالک اقتصادی یک
شرکت پتروشیمی چندمیلیارددالری ،بیش
از این است.
شــرکت مارون حدود پانزده ســال پیش
به بهرهبرداری رسیده اســت .اگر ۲میلیارد و
۵۰۰میلیــون دالر ارزش این پتروشــیمی را

مهمترین چالش
این صنعت که سبب
میشود موضوعاتی
مانند تأمین مواد
اولیۀ صنایع
پاییندستی مطرح
شود ،مربوط به
فقدان یک نهاد
تنظیمگر یا رگوالتور
است

با وجود اینکه طرحهای متعددی در صنعت پتروشیمی به بهرهبرداری رسیدهاند ،چرا هنوز به واردات بسیاری
از محصوالت این صنعت مانند برخی از مواد اولیۀ صنایع نساجی وابستهایم؟

ال طی چهار سال آینده حجم باالیی از
نوع محصوالت در سبد تولیدی ما نیز خیلی مهم است .مث ً
متانول و اتانول خواهیم داشت؛ بنابراین الزم است که سبد را بهدرستی بچینیم .این مسئله مربوط
به زمانی است که اقتصاد دولتی بود و نگاه کسبوکاری وجود نداشت؛ اما اکنون ،اینکه صرف ًا کدام
محصول را بهتر میتوانیم تولید کنیم مالک نیست ،بلکه باید مطابق با نیاز بازارهای بینالمللی هم
تولید داشته باشیم که بتوانیم صادر کنیم.اگر بخواهیم چهار سال دیگر ۱۶میلیون تن متانول صادر
کنیم ،باید برنامه داشته باشیم .از طرف دیگر ،صادرات این حجم در بازارهای جهانی ممکن است
سبب پایینرفتن قیمتها شود و درآمدهای فعلی را هم محقق نکند.
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گفـــــــت و گــو

ابتدا باید تاکید کنم که جهش سوم صنعت پتروشیمی،
بسترســازی ویژهای نیاز دارد .ســال گذشته ظرفیت
۸۴میلیونتنی در صنعت پتروشیمی داشتیم که امسال
به ۱۰۰میلیون تن خواهد رسید و درواقع ،جهش دوم این
صنعت بهطور کامل محقق میشود .برنامهای وجود دارد که
این ظرفیت در سال  ۱۴۰۴به ۱۳۰میلیون تن در سال برسد.
این مســئله جای بحث دارد؛ زیرا برای تکمیل طرحهای
جهش دوم تا پایان سال ،حدود ۲میلیارد دالر و برای تکمیل
طرحهای جهش ســوم تا پایان  ۱۴۰۴نیز ۱۹میلیارد دالر
سرمایه نیاز داریم .تأمینشدن ۱۹میلیارد دالر طی چهار
سال آینده ،به بسترهای خاصی نیاز دارد.
در بهترین شرایط که تحریمها نبود و حمایتهای دولتی
صورت میگرفت ،ظرف دوازده سال۳۲ ،میلیارد دالر در
این صنعت سرمایهگذاری شده ،که ۵۴درصد از آن ،یعنی
حدود  ۱۶تا  ۱۷میلیارد دالر از این سرمایهگذاری ،توسط
فاینانسهای خارجی تأمین شده اســت .بنابراین ،باید
آسیبشناسی جدی در این زمینه انجام شود و محقق شدن
یا نشدن این ۱۹میلیارد دالر ،جای بحث زیادی دارد.
بهبود فضــای کســبوکار داخلی ،جلــب اعتماد
سرمایهگذاران داخلی و تغییر شرایط تعامالت بینالمللی
برای جذب سرمایهگذار خارجی ،ازجمله اقداماتی است
که برای نزدیکشدن به رقم ۱۹میلیارد دالر به آنها نیاز
داریم .البته که اجرای جهش سوم ،صنایع متعددی در داخل
کشور را فعال خواهد کرد ،اما برای محققشدن آن ،صنعت
پتروشیمی به اقدامات متعددی از نظر تکنیکی ،دانش فنی
و سرمایهای نیاز دارد.

صنایــع پاییندســتی نیز توســط صنعت
پتروشیمی تأمین شــد که آمار آن در بورس
وجــود دارد .نیممیلیــارد دالر از نیاز بخش
کشــاورزی هم با قیمتهای تکلیفی تأمین
شــده اســت؛ یعنی اورهای که ۸هزار و ۵۰۰
تومان قیمت دارد ،با توجه به تکالیف یارانهای
دولت ،با قیمت  ۸۰۰تومان توســط صنعت
پتروشــیمی عرضه میشــود .عالوه بر تمام
این مزیتهای اقتصــادی ،حذف چند مرحله
خامفروشــی و اجرای سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی هم رخ داده و صنعت پتروشــیمی
توانسته اشــتغال خوبی را ایجاد کند .بهطور
کلی ،با تأمین نیاز صنایع پاییندستی ،موتور
اقتصاد کشــور به حرکت درآمد؛ درحالیکه
اگر این صنعت نبود ،تأمین ۴.۵میلیارد دالر
نیاز این صنایع ،در شــرایط تحریمی ممکن
نمیشد .بهجرئت میتوان گفت این عملکرد
مثبت صنعت پتروشیمی ،خوشبختانه باعث
شــد آن تفکر تئوریکال دیگر به فراموشــی
سپرده شود.

خوراک و اعتمادســازی در قوانین ،گامهای
دیگر توسعه هســتند  ،نظر شــما در این
خصوص چیست ؟

از شرکتهای پتروشــیمی مطرح میشود،
صحیح نیست .لطفاً دراینباره توضیح دهید.

تقسیم بر پانزده کنیم ،متوجه میشویم که
باید ۱۶۶میلیون دالر هزینۀ واقعی استهالک
آن باشــد .بنابراین ،با صورتهــای مالی که
براساس ریال تنظیم شده ،آن هم در کشوری
که دچار تورم و افزایش شدید نرخ ارز است،
تصور میشود که این شــرکت به سود قابل
توجهی دســت یافته ،درحالیکه درحقیقت
چنین چیزی نیست؛ یعنی نرخ بازدهی واقعی
اقتصادی برای یک شــرکت پتروشیمی باید
براســاس تفاوت ســرمایهگذاری دالری با
صورتهای مالی ریالی در نظر گرفته شود.
اگر محاســبات با شــیوۀ درســتی انجام
شود ،نسبت ســود به ارزش دارایی در تمام
شرکتهای پتروشیمی به کمتر از  ۱۵یا ۱۶
درصد میرسد .با تجدید ارزیابی صورتهای
مالی این شــرکتها ،دیگر چنین بحثهایی

در فضاهــای رســانهای ایجاد نمیشــود؛
زیرا اگر ســود نجومی وجود داشــت ،حتماً
سرمایهگذاری در این صنعت نیز برخالف آن
چیزی رخ میداد که هماکنون و درحقیقت
اتفاق افتــاده و ســرعت رشــد آن افزایش
مییافت .اکنون اگر قرار باشــد یک شرکت
پتروشیمی مگاتنی با ارزش فعلی دالر در این
بوکار احداث شود ،بازدهی
شرایط فضای کس 
قابل توجهی ندارد .به همین دلیل اســت که
بخش قابل توجهــی از بخش خصوصی وارد
سرمایهگذاری جدید در این صنعت نمیشود.
بنابراین انتظار میرود رسانهها و حتی دولت
با نــگاه عمیقتری اینگونه مســائل را رصد
کنند تا در کنار فعاالن خدوم این صنعت ،به
رشد و تعالی آن ،که درنهایت به حرکت مدار
توسعۀ کشور منجر میشود ،کمک کنند.
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حمیدرضا شکوهی

تاکنون دربارۀ آمایش ســرزمین بسیار خوانده و شــنیدهایم ،اما این
عبارت زیبا ،آنقدر که در ســخنرانیها و مقاالت و گزارشها مورد توجه
قرار میگیرد ،درعمل کمتر در دستور کار قرار میگیرد .آمایش سرزمین
بخشی از برنامهریزی منطقهای و شهری اســت که با هدف اثرگذاری بر
توزیع جمعیت و فعالیتهای مختلف اقتصــادی و صنعتی و ...در مناطق
مختلف تدوین میشــود تا با عنایت به امکانات ،پتانســیلها و شرایط
طبیعی و جغرافیایی هــر منطقه ،برنامهریزیهای توســعهای در قالب
برنامههای درازمدت انجام شود .در واقع ،توزیع متوازن و هماهنگ تمامی
فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنۀ سرزمین ،متناسب با قابلیتهای
جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میگویند که الزمۀ
آن نگرشی جامع به تمامی ویژگیهای جغرافیایی ،صنعتی و انسانی است.
آمایش سرزمین ،نقش یک سند باالدستی را برای تنظیم تمامی قوانین و
مقررات و برنامههای کالن در حوزههای اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند.
بنابراین آمایش سرزمین صرف ًا مفهومی برای تعیین برنامهها و فعالیتهای
اقتصادی و صنعتی نیســت و تمامی برنامهریزیهای اجتماعی و مبتنی
بر علم جامعهشناســی را نیز در بر میگیرد .آمایش سرزمین میتواند با
بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود ،در راســتای بهبود وضعیت مادی و
معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص ،در راستای توسعۀ منطقهای عمل کند.
اگر بخواهیم ســادهتر و از منظری اقتصادی به ایــن موضوع بنگریم،

 12توسعه پرتوشیمی

سیاسی ،بر چشماندازهای درازمدت ،غالب بوده است.

آمایش سرزمین مشــخص میکند که با توجه به امکانات
موجود در هــر منطقۀ جغرافیایــی و ویژگیهای آن
آمایش
منطقه ،کدام فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در هر
اسناد آمایش سرزمین در ایران
سرزمین ،نقش یک سند
منطقۀ جغرافیایی مجاز است و کدام فعالیتها مجاز
سابقۀ مدیریت آمایش سرزمین در ایران به دهۀ
نیســت .یا کدام فعالیتهای اقتصادی و صنعتی،
باالدستی را برای تنظیم تمامی سی خورشیدی برمیگردد؛ اما در سال  ،۱۳۵۳دفتر
ریسک کمتری دارد و کدامیک ،از ریسک باالتری قوانین و مقررات و برنامههای
آمایش سرزمین توسط ســازمان برنامه و بودجه
تأسیس شــد و از آن زمان ،سند آمایش سرزمین
برخوردار اســت .بنابراین ،قوانین باید مبتنی بر کالن در حوزههای اقتصادی و
آمایش ســرزمین ،ممنوعیتها و محدودیتهای
در مقاطع زمانی مختلفی ،تدویــن و بعد اصالح
اجتماعی ایفا میکند.
هر منطقۀ جغرافیایی را برای هر فعالیت اقتصادی
شد .آخرین سند ملی آمایش ســرزمین در ایران
مشخص کند.
عمری کمتر از شش ماه دارد .سال گذشته ،با استناد
این موضوع در کشــور ما از منظر زیستمحیطی از
به مادۀ  ۲۶قانون برنامۀ ششم توسعه ،مجموعهمطالعات
حساسیتهای بیشتری برخوردار است و غالب ًا از این منظر
تدوين سند ملي آمايش ســرزمين ،با بهرهگيري حداكثري
مورد توجه قرار گرفته اســت .موضوعات مربوط به انتقال آب برای
از پتانسيل علمي و كارشناسي دســتگاههاي اجرايي و مؤسسات
صنایع یا حساســیتهای زیســتمحیطی و جغرافیایی پراکندگی
پژوهشي كشور ،توسط مركز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان
فعالیتهای صنعتــی در حوزههای مختلف ،ازجمله مواردی اســت که برنامه و بودجه انجام ،و در تير  ۱۳۹۹در قالب  ۳۴عنوان گزارش و  ۵۱مجلد،
حساســیتهای بیشــتری درمورد آن وجود دارد؛ اما بااینحال ،این تقديم دبيرخانۀ شوراي عالي آمايش سرزمين (امور برنامهریزی ،نظارت
حساسیتها وقتی از حوزۀ قانون به حوزۀ عمل میرسد ،غالب ًا سلیقهای و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجۀ كشور) شد .مجموعهمطالعات
اجرا میشود یا متن سند ،با توجه به شــرایط مختلف ،تفسیر به مطلوب انجامشده ،پس از بررسي ،طي  ۱۳جلســه به تأیید كميسيون تخصصي
میشود .همین موجب شده که هیچگاه آمایش سرزمین در کشور ما نتواند شوراي عالي آمايش سرزمين رســيد و پس از آن ،متن پیشنویس سند
نقش شایستهای را که باید در تدوین برنامههای توسعهای داشته باشد ،ملي نيز طي  ۱۵جلســه در آن كميســيون بررسي شــد و درنهايت در
بهخوبی ایفا کند؛ چراکه اهداف کوتاهمدت اقتصادی یا حتی مصلحتهای جلسه شوراي عالي آمايش ســرزمين ،مورخ ۱۱اسفند ،۱۳۹۹به تصويب
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جای خالی پتروشیمی در اسناد ملیآمایش سرزمین
اعضاي شورا رســيد و توســط دكتر نوبخت ،رئيس وقت شوراي عالي
آمايش سرزمين و رئيس ســازمان برنامه و بودجۀ كشور ،طي نامۀ شمارۀ
 ۷۱۵۰۳۱مورخ ۲۷اســفند ۱۳۹۹به تمامی دســتگاههای اجرايي كشور
ابالغ شد .افق سند ملی آمایش ســرزمین ایران ،سال  1424تعیین شده
و چشمانداز توسعۀ فضایی ســرزمین ،بیانگر تصویری مطلوب از توسعۀ
فضایی سرزمین است که مجموعۀ کنشگران توسعه میخواهند با مشارکت
یکدیگر و بهکارگیری قابلیتها ،ظرفیتها و مزیتهای ســرزمینی ،در
افق  1424به آن دست پیدا کنند .راهبرد ســرزمینی سند ملی آمایش،
جهتگیری اصلی و بلندمدت توسعۀ فضایی ســرزمین با درنظرگرفتن
قابلیتها ،فرصتها و محدودیتهــا در مواجهه با چالشها ،برای تحقق
اهداف توسعۀ فضایی مطلوب سرزمین است.
در مادۀ دوم ســند ملی آمایش سرزمین آمده اســت« :ما ایرانیان،
سخاوتمندی ســرزمینمان را با رفتار متوازن ،متعادل و سازگار با توسعۀ
پایــدار ارج نهادهایم و اینک ،حکمروایی کارایی ســاختهایم که هریک
از هممیهنان در مســیر اهداف و ارزشهای زندگی خــود ،انتخابها و
گزینههای فراوان و مناسب حال خود را دارند و سیاستگذاران آیندهنگر،
ظرفیتها و قابلیتهای سرزمین را عمیق میشناسند و استعداد و پویایی
جامعه را در مسیر آن ترسیم میکنند تا ضمن احترام به این سخاوتها و
مواهب سرزمینی ،توسعۀ اجتماعی ،سعادت و رفاه پایدار ساکنان امروز و
آیندگان به بهترین وجه ،تضمین شود .نوآوران و صاحبان اندیشه و پیشه،
در فعالیتهای ارزشآفرین خود ،بهترین تناسب را ایجاد کرده و عدالتی
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انرژی و پتروشیمی در سند ملی آمایش سرزمین

نکتۀ جالب و قابلتأمل در بررسی سند ملی آمایش سرزمین ایران این
است که آنچه درمورد اغلب حوزهها ازجمله انرژی در آن ذکر شده ،کلیاتی
است که در هر سند کلی دیگری هم میتوانست ذکر شود و اصوالً ارتباط
مستقیمی با آمایش ســرزمین ندارد .در مادۀ چهارم سند ملی آمایش
سرزمین ،راهبردها و سیاستهای ســرزمینی مشخص شده ،اما آنچه
درمورد انرژی است ،صرف ًا شامل کلیات است .برای مثال« ،گسترش شبکۀ
انتقال ،ذخیرهسازی ،صادرات و واردات حاملهای انرژی»« ،متنوعکردن
بازارهای صادراتی گاز با اولویت صادرات به منطقه و استفاده از قراردادهای
فصلی گاز با کشورهای همجوار»« ،تقویت زیرساختهای صادرات و مبادلۀ
برق با کشورهای منطقه و اتصال به شبکۀ برق اروپا و شرق آسیا» و «تقویت
تعامل مؤثر و سازنده در حوزۀ دیپلماســی انرژی جهت افزایش سهم
ایران از تجارت جهانی (خرید ،فروش ،سوآپ و ترانزیت و ذخیرهسازی)
حاملهای انرژی ازجمله سیاستهای مشخصشده در حوزۀ انرژی است
که در این سند مورد تأکید قرار گرفته است .همچنین
در بخش «تنوعبخشی به اقتصاد متناسب با مزیتها،
قابلیتها و تخصصهای سرزمین» به مواردی همچون
«افزایش ارزش افزوده در زنجیرۀ صنایع نفت ،گاز و
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فوالد و پتروشیمی در مناطق ممنوعه

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران ،نقشــهای بــا عنوان «وضعیت
دشتهای کشــور از دیدگاه ممنوعیت برداشــت از آبخوان و پراکنش
کارخانجات فوالد و پتروشیمی» منتشــر کرده که نشان میدهد تقریب ًا
۸۰درصد کارخانجات فوالد و مجتمعهای پتروشــیمی کشور در مناطق
«ممنوع» و «ممنوعه بحرانی» ازجمله در مجاورت آبخوانها یا سفرههای
زیرزمینی احداث شــدهاند .با توجــه به نیاز این صنایــع به آب ،این
کارخانجات مجبورند آب موردنیاز خود را بهصورت غیرقانونی از آبهای
زیرزمینی استخراج کنند یا از استانهای مجاور و از سرشاخههای رودها
به داخل مناطق مرکزی و کویری منتقل کنند که عالوه بر هزینههای مادی
بسیار باال ،از نظر زیستمحیطی نیز تأثیرات منفی فراوانی دارد و پیامد
آن هم ایجاد بحرانهای اجتماعی در مناطقی است که با کمبود آب مواجه
شدهاند .درواقع جانماییهای غلط بدون توجه به آمایش سرزمین که گاه
حاصل کلینگری در اســناد ملی آمایش سرزمین یا عدم توجه دقیق به
مفاد آن در کشور ماست موجب شده است که شاهد رشد صنایع آببر
در مناطق مرکزی ایران باشــیم .آن هم در شرایطی که ایران کشوری با
سواحل طوالنی است که امکان احداث این صنایع را در مجاورت آب فراهم
میسازد ،اما همان مصلحتهای سیاسی و اقتصادی ،موجب نادیدهگرفتن

پتروشیمی؛ از مجتمعهای باالدست تا صنایع تکمیلی

اگر آمایش ســرزمین بهطور دقیق در کشــور ما اجرا میشد ،باید
تفکیک صحیحی از لحاظ جغرافیایی بین مجتمعهای پتروشــیمی در
حوزۀ باالدست و صنایع پاییندست حوزۀ پتروشیمی ایجاد میشد .اما
مصلحتاندیشیهای سیاسی با شــعار محرومیتزدایی ،اشتغالزایی
و توزیع امکانات در سراسر کشــور ،همواره بر اصول آمایش سرزمین
غالب بوده و احداث مجتمعهای پتروشــیمی در سراســر کشور بدون
توجه به ملزومات ســرزمینی و دسترســی به آب و مبادی خوراک ،و
البته پیامدهای اجتماعی منفی آن در دســتور کار قرار گرفت .احداث
خط لولۀ اتیلن غرب و طراحی ناکام برای احداث خط لولۀ اتیلن مرکز و
شرق هم در همین راستا قابل ارزیابی است .درواقع ،ساخت مجتمعهای
پتروشیمی صرف ًا با هدف اشتغالزایی و محرومیتزدایی و غالب ًا با پیگیری
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برنامهریزی میشد تا ساخت مجتمع
پتروشــیمی ،ضامنی برای انتخاب مجدد فالن نماینده از همان حوزۀ
انتخابیه باشد .این در حالی است که پراکندگی مجتمعهای پتروشیمی،
زیانهای فراوانی از نظر دسترســی به آب ،خــوراک موردنیاز و حتی
مبادی مصرف دارد و غالب ًا جانمایی این مجتمعها
بهدرستی صورت نگرفته است .از سوی دیگر ،میزان
اشتغالزایی این مجتمعهای پتروشیمی نسبت به
حجم سرمایهگذاری در آن بسیار پایین است .جالب
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سرزمین ما،
ِ
جایابی فعالیت و سکونت در کشور برقرار است.
ِ
شایسته در
فرزندان خود را از بحرانها رهایی داده و آب و منابع خدادادی در آن نه
به قصد سیرابی حریصانۀ افراد منفعل ،بلکه برای رفع عطش جویندگان
تعالی پایدار و طراوت ماندگار در همۀ پهنۀ سرزمین ،جاری است و زندگی
ِ
در آن رنگی خدایی دارد ».در این سند ،پایش و بازنگری در مقاطع زمانی
پنجساله پیشبینی شده و عالوه بر ذکر اهداف و کلیات ،الزامات تحقق و
اجراییشدن سند هم بررسی شده است.

پتروشیمی در جهت کاهش خامفروشی» اشاره شده است .همانگونه که
مالحظه میشود ،آنچه در سند ملی آمایش سرزمین در حوزۀ انرژی ذکر
شده صرف ًا کلیاتی است که در سایر اسناد باالدست و برنامههای توسعه نیز
ال به صنعت پتروشیمی که با توجه به نیاز به
مشابه آن ذکر شده است و مث ً
آب و پراکندگی آن در سراسر کشور ،ارتباط تنگاتنگی با اهداف آمایش
سرزمین دارد ،اشارهای نشده است .درحالیکه پراکندگی مجتمعهای
پتروشیمی در سراسر کشور با عنایت به نیاز به آب و خوراک و همچنین
نوع کاربرد محصول ،ازجمله مســائلی اســت که باید در قالب آمایش
سرزمین مورد سنجش قرار گیرد.

اصول آمایش سرزمین میشود .جالب اســت بدانید در کشور چین که
وسعتی بهمراتب بیش از ایران دارد۸۰ ،درصد کارخانجات فوالد در سواحل
احداث شدهاند ،اما این درصد در ایران بسیار پایینتر است .درمورد صنایع
پتروشیمی نیز در کشور ما ،پراکندگی مجتمعهای پتروشیمی بدون توجه
به پیامدهای منفی آن در دستور کار قرار گرفت که اگرچه نیت طراحان آن
برای عدالتگستری و محرومیتزدایی و اشتغالزایی خیر بود ،اما نتایج
منفی آن بهمراتب بیش از نتایج مثبت آن بوده است.

است که گاه احداث مجتمعهای بزرگ پتروشیمی در نواحی غیرصنعتی،
بهویژه در غرب و مرکز کشور ،مشکالت اجتماعی هم ایجاد کرده است؛
چراکه میزان اشتغال ایجادشده در زمان ساخت ،بسیار بیشتر از میزان
اشتغال ایجادشده پس از راهاندازی است و بیکاری ناگزیر کارگرانی که
تنها برای زمان احداث مجتمعهای پتروشیمی مشغول به کار شده بودند،
آسیبهای اجتماعی فراوانی هم در آن مناطق ایجاد کرده است.
آنچه میتواند ضامن اشــتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق
مختلف کشــور از طریق پتروشیمی باشــد ،نه پراکندگی مجتمعهای
پتروشیمی ،بلکه تمرکز این مجتمعها در مبادی نزدیک به آب و خوراک
و در عوض ،تقویت صنایع پاییندســت و تکمیلی پتروشیمی است که
ارزشافزودۀ باالتر ،اشتغال بیشــتر و درعینحال هزینۀ کمتری دارد؛
موضوعی که متأسفانه همواره در کشــور ما مغفول مانده و بهجز مقاطع
زمانی خاصی ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگر در اسناد ملی آمایش سرزمین در کشــور ما ،بهجای ذکر کلیات،
مسائل هر حوزه بهطور دقیقتر ذکر میشــد و بهطور مثال ،از تفکیک
بین صنایع باالدســت و پاییندست پتروشــیمی در آن خبری بود و
حساسیتهای سرزمینی برای پراکندگی جغرافیایی صنعت پتروشیمی در
قالب یک زنجیره مورد توجه قرار میگرفت ،امروز با ملغمهای از طرحهای
پتروشیمی بدون توجه به حساسیتهای سرزمینی ،اعم از حساسیتهای
زیســتمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی مواجه نبودیــم .آنچه میتواند
صنعت پتروشــیمی را منطبق با حساسیتهای آمایش سرزمین توسعه
دهد ،توجه به این صنعت از منظری کلی و در قالب یک زنجیره است که
متأسفانه تاکنون در اسناد مختلف آمایش سرزمین نهتنها به این موضوع
توجهی نشده اســت ،بلکه اصوالً ذکری از این صنعت که همراه با فوالد،
بیشــترین نقش را در ایجاد حساسیتهای
زیستمحیطی و اجتماعی و اقتصادی از لحاظ
پراکندگی در کشور دارند ،نشده است.

قاب

قاب

مجمع عمومی
انجمن صنفی
كارفرمايی
صنعت
پتروشيمی
برگزار شد

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به سال مالی
 1399انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی با رعايت
شيوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
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فرا زونشیبهای بخش خصوصی در ایران؛ از نقش مکمل تا رؤیای مرکزیت

گــــــــــزارش

بخش خصوصی ،پُل کامیابی صنعت پتروشیمی
حمیدرضا شکوهی

بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اســامی سپری شده و چهار دهه
زمان مناسبی برای اعتراف و بازنگری در برخی اشتباهات است که بهویژه در
حوزههای اقتصادی رخ داد و بعض ًا پیامدهای سنگین و گاه جبرانناپذیری
در حوزۀ اقتصاد درپی داشت .اگر بخواهیم شاهبیت تفاوت اقتصاد ایران در
دو مقطع پیش و پس از انقالب را بیان کنیم ،به عبارت «بخش خصوصی»
میرســیم .پس از پیروزی انقالب اســامی ،بخش عمومی یا دولتی به
بخش خصوصی اولویت پیدا کرد؛ چراکه برداشت حاکمان در آن سالهای
پرهیجان اوایل انقالب که عدالت و برابری و حمایت از مظلومان در رأس
شعارها قرار داشت و ســرمایهداری و ســرمایهداران ،مورد لعن و نفرین
بودند ،این بود که باید اقتصاد ،دولتی باشــد تا بتوان عدالت را برقرار کرد.
اما نزدیک به دو دهه طول کشید تا مشخص شود آنچه در آن زمان مطرح
شده بود صحیح نبود و بخش خصوصی که در آن دوران درگیر مصادرهها

و ممنوعیتها و محدودیتها شده بود ،دوباره باید به کمک اقتصاد بیاید.
البته بخش خصوصی همواره در قانون اساسی مورد توجه و تأکید قرار داشت
و براساس اصل  ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نظام اقتصادی
ایران به  ۳بخش تعاونی ،دولتی و خصوصی تقســیم میشود .اما همواره
بخش خصوصی نقش مکمل را داشته و شــامل آن قسمت از کشاورزی،
دامداری ،صنعــت ،تجارت و خدمات میشــود که مکمــل فعالیتهای
اقتصادی دولتی و تعاونی است .خصوصیسازی هم در جمهوری اسالمی،
ذیل همین تعریف قرار میگرفت و همین امر موجب بازنگری در اصل ۴۴
قانون اساسی شد تا تعریفی جدید از حیطۀ تصدی اقتصادی دولت ارائه شود.
در آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبهای واگذاری بخشی
از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و
رهبر انقالب نیز در خرداد  ،۱۳۸۴مطابق بند یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی،
سیاستهای کلی اصل  ۴۴را ابالغ کرد .اما اتفاق مهمتر ،یک سال بعد ،در
تیر  ۱۳۸۵رخ داد که رهبر انقالب ،بند «ج» اصل  ۴۴قانون اساســی ابالغ

وتاکنونسهمبخشخصوصی
واقعی ازواگذاریهاحدود
۱۲درصدبرآوردمیگردد
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گــــــــــزارش

اخیر نیز شــاهد بودیم ،نتیجهای چندان فراتر از آن پژوهش را به دســت
نمیدهد که مصداق بارز آن ،نارضایتی بخش خصوصی واقعی ،هم از نحوۀ
واگذاریها و هم از نوع حمایتها از بخش خصوصی است.
معضالت خصوصیسازی در حوزۀ پتروشیمی ،بسیار پررنگتر و ناگوارتر
از سایر حوزهها بود؛ چراکه بهطور ناگهانی ،برند عظیمی همچون NPC
تکهتکه شد و تا مدتها ،نه نقش رگوالتوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و دولت را موظف کرد که ۸۰درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش بهطور دقیق مشخص بود و نه بخش خصوصی واقعی در میان سربرآوردن
خصوصی واگذار کند .اما بخش خصوصی ،چه در زمانی که در قانون اساسی بخشهای غیردولتی اما غیرخصوصی که خیلی زود نام خصولتی بر خود
صرف ًا بهعنوان مکمل دو بخش دولتی و تعاونی مورد توجه قرار گرفت و چه گرفتند ،امکان تأثیرگذاری زیادی داشت .به عبارت سادهتر ،چه در زمانی
در زمانی که با چراغســبز رهبری برای واگذاری سهام بخشهای دولتی ،که پتروشیمی ،دولتی بود و چه در زمانی که خصوصیسازی آغاز شد ،بخش
بیش از گذشته در صدر توجهات قرار گرفت ،هیچگاه درعمل نتوانست میدان خصوصی واقعی در حاشیه قرار گرفت .در سالهای بعد نیز بخش خصوصی
عمل فراخ و جایگاه شایســتهای پیدا کند و آنچه در باب حمایت از بخش در حوزۀ پتروشیمی تالشهای فراوانی برای حضور مؤثرتر در عرصه انجام
خصوصی مطرح میشد ،غالب ًا در حوزۀ شعار بود و نه در عمل! یک دهه بعد ،داد که همواره در سخنرانی و شعار با حمایت مقامات مسئول مواجه میشد،
در پژوهشی با عنوان ارزیابی فرایند خصوصیسازی در راستای سیاستهای اما درعمل باز هم در حاشیه قرار داشت .شرایط تحریم ،موقعیتی ایجاد کرد
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی که در فصلنامۀ سیاستهای راهبردی و کالن که مسئوالن امر ،ناخواســته با نقش مهم پتروشیمی در جذب منابع ارزی
مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شــد ،تأکید شد که «سیاستهای برای کشور در دوران ســخت تحریم بیش از پیش آشنا شوند .درواقع ،در
کلی اصل  ۴۴نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای
مقطعی که صادرات نفت با تحریم مواجه بود ،صادرات فرآوردههای نفتی
توسعۀ بخش خصوصی واقعی دست یابد و
اندک بود و کشور با مشکل کمبود ارز مواجه بود و همین امر بیثباتی در
تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از
بازار ارز را رقم زده بود ،پتروشیمی نقش ناجی را برای اقتصاد ایران
سیاستهای
واگذاریها حدود ۱۲درصد برآورد
ایفا کرد تا نقش مهم و بیبدیل پتروشیمی در جذب منابع مالی
به
نتوانسته
۴۴
اصل
کلی
میگردد ».آنچه در سالهای
در زمان تحریم ،آشکارتر شود.
بخش خصوصی میتوانــد جایگاه برجســتهتری در
اهدافاجراییخودبرایتوسعۀ
صنعت پتروشیمی بهطور خاص و در اقتصاد کشور
بخشخصوصیواقعیدستیابد

بهطور عام ایفا کند و با رهایی از بندهایی که اقتصاد دولتی ایجاد میکند،
محدودیتها را راحتتر پشت سر بگذارد .اما به نظر میرسد همچنان ارادۀ
دولتمردان و سیاستگذاران ،برخالف شــعارهایی که سر داده میشود ،نه
لزوم ًا حمایت واقعی از بخش خصوصی ،بلکه بهرهگیری از امتیازات بخش
خصوصی در موقعیتهای دشوار ،و درعینحال ،وصل نگاه داشتن بند ناف
اقتصاد و ازجمله پتروشیمی به دولت اســت .این درحالی است که مروری
بر وضعیت صنعت پتروشیمی در جهان نشــان میدهد که ده شرکت برتر
پتروشیمی جهان ،شرکتهای خصوصی هستند که میزان مالکیت بخش
دولتی در آن صفر درصد اســت! درواقع تنها دو شــرکت سینوپک چین و
سابیک عربستان بیش از ۵۰درصد سهامشــان دولتی است و سهم دولت
از سهام هشت شرکت دیگر ،صفر است! اگر سهم بخش خصوصی واقعی
در بخش باالدست پتروشیمی بیشتر باشــد و نقش دولت در قیمتگذاری
خوراک نیز کاهش یابــد و بهطور کلی نقش بیشــتر و مهمتری به بخش
خصوصی داده شود ،صنعت پتروشیمی با تکیه بر توانمندیها و پتانسیلهای
بیبدیلی که در ایران دارد ،میتواند درعمل نقش پیشران اقتصاد کشور را
ایفا کند .پتروشیمی در ایران از امتیازاتی همچون دسترسی به خوراک کافی
و موقعیت مناسب جغرافیایی برای دسترسی به مبادی صادراتی برخوردار
است و اگر از پتانسیل بخش خصوصی بیشتر بهرهمند شود ،حتی در دوران
تحریم میتواند نقش مهمی در افزایش صادرات و جذب منابع ارزی برای
کشور ایفا کند .اینها صرف ًا مشــروط به تغییر واقعی نگرش مسئوالن به
بخش خصوصی از بخش مکمل به بخشی دارای مرکزیت در اقتصاد کشور،
حمایت عملی از بخش خصوصی و تسهیل قوانین به سود بخش خصوصی
در جهت تأمین منابع اقتصادی کشور اســت؛ امری که در صورت تحقق،
کلیت دولت و کشور را از عواید آن بهرهمند میسازد.

سرمایهگذاری

امنیتسرمایهگذاری؛
مهمتریننیازبخشخصوصی
پتروشیمی ،صنعتی ارزشآفرین است و نقشی مهم در رونق اقتصادی ،اشتغالزایی و
ارزآوری ایفا میکند .این نقش مهم در دوران تحریم هم بهخوبی نمایان بود .پتانسیلها
و پیشنیازهای الزم برای توسعۀ صنعت پتروشــیمی ازجمله تنوع خوراک در داخل
کشور و موقعیت ژئوپلیتیک برای صادرات ،موجود است ،اما موانع توسعۀ پتروشیمی
هم کم نیست .درواقع با عنایت به پتانسیلهای خوبی که برای توسعۀ صنعت پتروشیمی
در کشور وجود دارد ،اگر موانع خودســاخته هم کمتر بود ،روند رشد و توسعۀ صنعت
پتروشیمی هموارتر میشد.
یکی از مدیران پیشین پتروشیمی کشــور تعریف میکرد که یکی از فعاالن بخش
خصوصی را دیده که بهجای ایــران در یکی از شیخنشــینهای جنوب خلیجفارس
سرمایهگذاری کرده است .از او پرسیده که چرا بهجای سرمایهگذاری در ایران ،سرمایۀ
خود را به آن کشور بردی؟ پاسخ شــنیده« :در ایران ،فعاالن بخش خصوصی باید به
دنبال مسئوالن بدوند تا شاید مشکالتشان حل شــود ،اما در آنجا مسئوالن به دنبال
فعاالن بخش خصوصی میدوند تا مشــکالت آنها را حل کنند و موانع را از پیش پای
آنها بردارند! موانع و بوروکراسی اداری آنقدر زیاد و دستوپاگیر است که بسیاری از
سرمایهگذاران بخش خصوصی عطای سرمایهگذاری را به لقای آن میبخشند .اما حتی
اگر کار به نتیجه برسد ،تازه باید پاسخگوی انتظارات و توقعات برخی مسئوالن کشوری
و استانی و منطقهای باشــند که انتظار دارند نیروهای سفارشی آنها بدون تخصص
کافی در آن شرکت یا واحد تولیدی استخدام شوند!» این خالصۀ سادۀ وضعیت نگرش
مسئوالن به بخش خصوصی در ایران است!
اگرچه اقتصاد ایران سالهاست اسیر تحریم اســت ،اما خودتحریمی هم در کشور
ما کم نیست؛ ازجمله بوروکراســی اداری ،موانع ارزی و گمرکی ،قوانین دستوپاگیر
و البته بخشنامههای خلقالســاعه که زمان تصمیمگیری آن برای مدیران کمتر از دو
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سه ساعت اســت اما آثارش ،تا ماهها و گاه ســالها گریبان فعاالن بخش خصوصی را
میفشــارد .صنعت پتروشــیمی نیز که حضور بخش خصوصی در آن بسیار پررنگ
است ،از این قاعدۀ کلی مستثنا نیست .حتی مهمترین نیاز پتروشیمیها که دسترسی
به خوراک اســت همواره موجب بروز اختالفنظر بوده و گاه به دلیل شائبۀ رانت ،حق
فعاالن صنعت پتروشیمی نادیده گرفته شده و همه به یک چوب رانده شدهاند؛ چراکه
سیاستگذاریها در این حوزه عموماً مقطعی و گاه سفارشی است و مسئوالنی که چنین
سیاستگذاریهایی را انجام میدهند و بخشــنامههای خلقالساعه صادر میکنند،
ازآنجاکه عموماً تجربهای در بخش خصوصــی ندارند ،با پیامدهای ویرانگر تصمیمات
ناگهانی خود آشــنا نیســتند؛ چراکه همهجانبه نگری ،غایب بزرگ این تصمیمات و
بخشینگری ،نقطۀ مشترک همۀ این تصمیمات است.
جالب اینجاســت که در بهمن  ،۱۳۸۵داوود دانشجعفری ،وزیــر وقت اقتصاد و
دارایی ،گفته بود« :براساس سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی که توسط مقام
معظم رهبری ابالغ شده اســت ،موانع حضور بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز در
ایران برداشته شده است ،درحالیکه این صنعت در گذشــته عمدتاً در انحصار دولت
بوده و اجازۀ حضور بخش غیردولتی داده نمیشد ».گویا از نظر مسئوالن ،صرفاً ابالغ
رفع موانع حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز و ازجمله پتروشیمی کافی است!
اما پنج سال بعد از آن تاریخ ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی به
بررسی «چالشها و موانع ورود بخش خصوصی به صنعت نفت و پتروشیمی» پرداخت
تا نشان دهد نهتنها خصوصیسازی در این صنعت به شیوۀ صحیحی انجام نشده ،بلکه
نیازهای بخش خصوصی هم مورد توجه قرار نگرفته اســت .در بخشی از این گزارش
آمده بود« :بررسی عملکرد اجرای سیاستهای اصل  ۴۴در صنعت نفت و پتروشیمی
نشان میدهد که اوالً در این صنعت همانند سایر بخشها ،عمدتاً به موضوع واگذاری
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سرمایهگذاری

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

براساسسیاستهای
کلیاصل ۴۴قانوناساسیکه
توسطمقاممعظمرهبریابالغشدهاست،
سلیقهای و مقطعی به صنعت پتروشیمی .امنیت
سهام شرکتهای دولتی تأکید شده است ،ثانیاً عمدۀ واگذاریهای
و
انجامشده ،در قالب طرح توزیع ســهام عدالت و بابت رد دیون دولت موانعحضوربخشخصوصیدرصنایعنفت
اقتصادی سرمایهگذاری را به حوزۀ پتروشیمی
و واگذاری به مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده اســت .گازدرایرانبرداشتهشدهاست،درحالیکهاین سرازیر میکند .وقتی سرمایهگذاران بدانند که
بهعنوان نمونه تا  ۲۵ســال آینده شــاهد ثبات
درواقع بیش از 93درصد سهام واگذارشدۀ شرکتهای زیرمجموعۀ
صنعتدرگذشتهعمدت ًادرانحصاردولت
قوانین کشور هستیم ،در این صورت با اطمینان در
موضوع
وزارت نفت در قالب طرح توزیع ســهام عدالت بــوده که این
بودهواجازۀحضوربخشغیردولتی
بخش پتروشيمی سرمایهگذاری خواهند کرد؛ اما
ایجاد
واگذارشــده
تبعات نامطلوبی در اداره و مدیریت شــرکتهای
دادهنمیشد
وقتی نگرش مجلس و دولت در قبال اقتصاد و حتی در
خواهد کــرد .ضمن آنکــه برنامهریزی بــرای طرحهای توســعهای این
بودجه و بخشنامهها و ...مدام دچار تغییر میشود ،امنیت
شرکتها را با مشکل مواجه میسازد و به دنبال این معضالت ،از میل و رغبت
سرمایهگذاری در معرض خطر قرار میگیرد.
سرمایهگذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایهگذاری در این شرکتها
فقدان یا عدم ثبات قوانین حمایتی از فعاالن بخش خصوصی و حرمتنداشتن بخش
میکاهد .عالوه بر این ،نتایج بررسی اجرای سیاستهای مذکور در صنعت
نفت و پتروشیمی نشان میدهد که واگذاری بدون برنامۀ شرکتهای زیرمجموعۀ این خصوصی در صنعت پتروشیمی نزد مسئوالن دولتی درعمل ،و نه در شعار ،موجب شده
صنعت ،میل و رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این صنایع را کاسته است .عدم توجه که سرمایهگذاران بخش خصوصی ،احســاس تکریم و بهتبع آن امنیت نداشته باشند
به تأمین خوراک واحدهای واگذارشده ،کمبود منابع مالی برای سرمایهگذاری در این و تمایل به سرمایهگذاری کاهش یابد .این امر در پتروشیمی تأثیرات ناگوار بیشتری
طرحها و عدم ضمانت دولت در قبال تأمین مالی بزرگمقیاس خصوصی ،عدم توجه دارد؛ چراکه صنعت پتروشیمی بر محور بخش خصوصی توسعه مییابد و بخشهایی از
به وابســتگی واحدها و حفظ زنجیره ارزش آنها در برنامۀ واگذاری و نامناسببودن صنعت پتروشیمی که در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تأثیرگذاری بیشتری دارند ،با
فضای کســبوکار از دیگر مشــکالتی اســت که باعث کاهش انگیزۀ سرمایهگذاران محوریت بخش خصوصی امکان رشد و توسعه دارند .اگر بخش خصوصی مسیر را هموار
بخش خصوصی واقعی برای ورود و ســرمایهگذاری در این صنعت شــده است ».اگر نبیند ،رغبتی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت و سرمایههای مولد کشور روزبهروز
بهطور دقیقتر مشکالت توسعۀ فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را بیشتر بهسمت واسطهگری سوق مییابند یا از کشور خارج میشوند .پیشنیاز فعالیت
بررسی کنیم ،به موارد بیشماری پی میبریم .عدم توجه به مزیتهای رقابتی صنعت ثمربخش بخش خصوصی در صنعت پتروشــیمی ،تغییر نگــرش دولتها به صنعت
پتروشیمی در کشور ،نبود برنامهریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش ،پتروشیمی برمبنای یک معیار اقتصادی مشخص و خودداری از نگرشهای سلیقهای
فقدان نگاه تخصصی به بخش بازرگانی بهویژه پس از تکهتکهشدن شرکت ملی صنایع است .دولت جدید باید از نگاه بخشی به صنعت پتروشیمی خودداری کند و عالوه بر
پتروشیمی و حواشی ایجادشده برای بازرگانی پتروشیمی ،ضعف مناسبات تجاری با وزیر نفت ،باید تشکلهای بخش خصوصی را نیز در تصمیمگیریها برای آیندۀ صنعتی
کشورهای هدف محصوالت پتروشیمی که مهمترین عامل آن تداوم تحریم است ،خطر که نقش مهمی در درآمدزایی برای همیــن دولت ایفا میکند ،دخالت دهد .ازآنجاکه
مواجهه با تعرفههای آنتیدامپینگ و آنتیسوبســید که حاصل تضعیف برند جهانی پتروشیمی ،خصوصی شده و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ،صرفاً از منظر رگالتور
صنعت پتروشیمی ایران و عدم برنامهریزی دقیق برای فعالیتهای بازرگانی در حوزه به امور حوزۀ پتروشــیمی مینگرد ،شاید نتواند پتروشــیمی را در اولویتهای کاری
پتروشیمی است ،حاکمیت برخی قوانین انحصاری در صنعت پتروشیمی ،و سردرگمی وزیر قرار دهد .بنابراین نیاز است تشــکلهای بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی بهعنوان نهاد رگالتوری این صنعت در سالهای پس زیر یک چتر واحد ،قدرتمندتر شده و مطالبات خود را از دولت ،در قالبی سندیکایی و
از خصوصیســازی ،ازجمله موانع و مشــکالت فعالیت بخــش خصوصی در صنعت کارفرمایی ،پیگیری کنند و در این مســیر به دولت نیز کمک کنند .تقویت پیوند بین
سه ضلع یک مثلث که از دولت ،وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،و انجمن
پتروشیمی در سالهای اخیر بوده است.
اگر تمام مشکالت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را کنار هم بگذاریم ،شاید صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بهعنوان نمایندۀ بخش خصوصی تشکیل شده
در یک عبارت کلی به موضوع «امنیت اقتصادی» برســیم .امنیت اقتصادی بهمعنای میتواند مسیر فعالیت بخش خصوصی در پتروشــیمی و بهتبع آن رشد و توسعۀ این
امنیت ســرمایهگذاران و فعاالن بخش خصوصی در حیطه فعالیتهای خود است که صنعت را هموارتر سازد.
حوزههای گستردهای را در بر میگیرد؛ از لزوم ثبات قوانین گرفته تا جلوگیری از نگرش

گفـــت و گـــو

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس گفت« :با تشکیل
کارگروه اوره و همصدایی تولیدکنندگان اوره ،قیمت این
محصول از  ۱۹۰دالر به  ۶۳۰دالر رسیده است ».غالمرضا
جمشیدی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس ،در
گفتوگو با خبرنگار مجلۀ توسعۀ پتروشیمی با بیان اینکه
پتروشیمی پردیس باالترین حجم تولید در مجموعۀ
صنعت پتروشیمی کشور را دارد ،بیان کرد« :پتروشیمی
پردیس بزرگترین تولیدکنندۀ اوره و آمونیاک خاورمیانه و
تقریب ًا جزو سه تولیدکنندۀ اول اوره در جهان است».
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جمشــیدی افزود« :این میزان تولید محصوالت پتروشــیمی در
شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از صنایع به دلیل بروز شرایط
کرونایی و مشــکالت عدیدۀ اقتصادی با رکود و کاهش ظرفیت تولید
مواجه شدهاند؛ ولی پتروشــیمی پردیس با برنامهریزی ،آیندهنگری و
تالش شبانهروزی و خستگیناپذیر سرمایۀ انسانی متعهد ،دلسوز و
متخصص خود و همچنین با کنترل حوادث فرایندی و کاهش قابل توجه
میزان توقف در تولید ،به این موفقیت ارزنده و چشــمگیر دست پیدا
کرده است».

تشکیل کارگروه اوره ،قیمت اوره-آمونیاک را افزایش اورۀ ایران به آمریکای جنوبی میرسد
داد

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

جمشیدی با اشاره به توسعۀ بازار در ایران بیان کرد« :در گذشته تمرکز
بر بازار ترکیه بود ،اما در حال حاضر به دنبال تقویت بازار در آمریکای
جنوبی هســتیم و با همافزایی میان تولیدکننــدگان ،به دنبال جذب
بازارهای جدید هستیم».

اعتقادی به تمرکز فروش ندارم

مدیرعامل پردیس ادامه داد« :برای بحث حضور در بازارهای جهانی
به تمرکز فروش اعتقادی ندارم .به عبارت دیگر ،با تجمیع فروشندگان
کف خرید نیز افزایش خواهد یافت و برخی از خریداران از بازار حذف
میشوند ،اما سیاستگذاری قیمت واحد تأثیرات مثبت فراوانی را برای
کشور به همراه خواهد داشت که نتایج آن را میتوان در جهش قیمت
آمونیاک از  ۱۱۰دالر به  ۴۰۰دالر مشاهده کرد».

گفـــت و گـــو

همصدایی
تولیدکنندگان،
قیمت جهانی
اوره را
افزایش داد

کرونا حریف صنعت پتروشیمی نشد

جمشیدی با اشــاره به افزایش قیمت ا ُوره در بازار تصریح کرد« :در
اوره فصل گرما و ســرما بهترتیب بدفروش و خوشفروش است که بر
تقاضا تأثیرگذار خواهد بود .در تابستان قیمت اوره به  ۵۳۰دالر رسید،
درحالیکه در گذشته و پیش از تشکیل کارگروه ،میانگین قیمتها ۱۹۵
تا  ۲۷۰دالر بود .با شروع فصل پاییز  ۱۰۰دالر به این قیمت اضافه شد و
قیمت به  ۶۳۰دالر رسیده است ».به گفتۀ وی ،با رسیدن قیمت اوره به
 ۶۳۰دالر شرایط ویژهای برای صنعت پتروشیمی در حال رقمخوردن
است و برنامهریزی برای فروش در فصل پاییز و زمستان با اجماع سایر
تولیدکنندگان داخلی ادامه خواهد داشت.

دولت سیزدهم نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند

وی با اشاره به انتظارات این شرکت از دولت سیزدهم عنوان کرد« :با
توجه به اینکه شرکت پردیس در بورس حضور دارد و تعهد مجموعه به
خریداران ،از دولت تقاضا داریم نسبت به پرداخت مطالبات خود به این
مجموعه اقدام کند .در حال حاضر میزان مطالبات شرکت پردیس نزدیک
از دولت ۶هزار میلیارد تومان و بدهی به شــرکت نفت وگاز پارسیان
۱۰هزار میلیارد تومان است .باید اذعان کرد که صنعت پتروشیمی یکی از
اساسیترین صنایع در تأمین ارزآوری کشور است و تقویت این صنعت،
نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد و صنعت نفت خواهد داشت».

تولیدکنندگان اوره همصدا شدند

وی افزود« :این همصدایی در بــازار جهانی نتایج مثبتی را به همراه
داشته است و با برگزاری جلسات منظم ،قیمتگذاریهای صورتگرفته
در هلدینگ نفت و گاز پارسیان به سایر شرکتها اعالم میشود».

بازار اوره در زمستان داغ میشود
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نگاه

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،در راستای انجام وظایف ذاتی خود و معرفی
ظرفیتهای شرکتهای پتروشیمی ،اقدام به برگزاری سفری یکروزه ،بهمنظور بازدید میدانی
اعضای کمیتۀ پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از شرکتهای
پتروشیمی نوری ،جم ،کاویان و پردیس در منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس عسلویه کرد.
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صنعت پتروشیمی ،لوکوموتیو اقتصادی کشور
است

در جریان این بازدید ،دکتر احمد مهدوی در نشســت با اعضای کمیسیون
صنایع مجلس شورای اســامی و مدیرعامل و جمعی از مدیران پتروشیمی
جم ،با بیان اینکه میان انجمن و کمیسیون صنایع قرابت مناسبی وجود دارد،
همکاری اعضای کمیسیون صنایع را برای پیشبرد اهداف صنعت پتروشیمی
ضروری خواند .مهدوی راهاندازی واحد  PDHپتروشــیمی جم را در تولید
پروپیلن با عنوان خاویار پتروشیمی مؤثر دانست و از زحمتهای دکتر علیزاده،
مدیرعامل پتروشــیمی جم ،تشکر کرد و روابط مناســب ایشان با مسئوالن
کشور را منشأ خیر دانست .مهدوی با اشــاره به تحریم و مشکالت ناشی از
آن میگوید« :اگر از صنعت پتروشیمی حمایت شــود ،تا ده سال دیگر نیازی

صنعت پتروشیمی جزو مشاغل سخت است

حجتاالسالم علیرضا ســلیمی نیز در بازدید اعضای کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی از عسلویه بر رفع مشکالت صنایع پتروشیمی
تأکید کرد و یکی از مشــکالت این صنعت را نوسانات قیمت و تفاوت قیمت
اعالمشــده با قیمت فروش محصول در خارج از کشور خواند و اقدام دولت در
این خصوص را ضروری دانست .عضو هیئترئیسۀ مجلس ،فعالیت در صنعت
پتروشــیمی را به دلیل حضور گرما ،رطوبت و آلودگی هوا از مشــاغل سخت
عنوان کرد که باید از قانون سختی کار بهرهمند شود.

سهمپتروشیمیهادرتأمینارزکشورتعیینکنندهاست

مهدی عســکری ،عضو کمیســیون صنایع مجلس ،با اشــاره به ســهم
پتروشیمیها در تأمین ارز کشور میگوید« :سهم این پتروشیمیها در تأمین
خوراک و مواد اولیه در صنایع پاییندســتی یک ســهم تعیینکننده اســت؛
یعنی بهجز ارزآوری نقش پیشــران و صنعت مادر را هم درزمینۀ بســیاری از
پتروشیمیها در مناطق دیگر کشور ایفا میکنند».
وی ادامه داد« :در حال حاضر صنایع پتروشیمی بهخوبی در عسلویه توسعه
یافته است ،اما بحث مسئولیت اجتماعی صنایع مطرح است که وقتی مستقر
میشوند ،محدودیتهایی برای مردم بهلحاظ آالیندگی ایجاد کرده و سبک
زندگی آنها را تغییر میدهند؛ پس باید به همان نسبت برای اهالی سود داشته
باشند».
در سفر کمیســیون صنایع و معادن مجلس به عسلویه ،مشکالت و
موانع تولید در پتروشــیمیهای کاویان ،جم ،پردیس و نوری بررسی
شد .آشــنایی با ظرفیتهای مجتمعهای پتروشیمی کشور و بررسی
چالشهای پیش روی پتروشیمیها ،از اهداف این بازدید بود.
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نگاه

در سفر یکروزۀ انجمن
کارفرماییبانمایندگان
مجلسچهگذشت؟

در این بازدید میدانی ،آقایان ســیدجواد حسینیکیا،نایبرئیس کمیسیون
صنایع و معادن؛ علیاکبر کریمی ،عضو کمیســیون؛ علیرضا سلیمی ،عضو
کمیسیون؛ مهدی عسگری ،عضو کمیسیون؛ امیرحســین اسماعیلی ،دبیر
کمیسیون؛ دکتر احمد مهدوی ابهری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشــیمی و مهندس فریبرز کریمایی ،قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی حضور داشتند.

به ارز نفت وجود ندارد و ارز پتروشیمیها حداقل  60تا  70درصد نیاز کشور را
تأمین میکند و مشکالت تحریم به حداقل میرسد ».دبیرکل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،صنعت پتروشــیمی را راه نجات و لوکوموتیو
حرکت اقتصادی کشور خواند و الزمۀ حرکت صحیح آن را حمایت مسئوالن
و آگاهی آنان از موانع و نیازهای این صنعت بیــان کرد .وی با بیان اینکه در
ششماهۀ نخست سال  ۱۴۰۰تولید ،صادرات و ارزآوری افزایش یافته است،
میگوید« :ما مشکالتی نیز داشتهایم و آن مصوبۀ مجلس در سال جاری است
که برای صادرات محصول خام و نیمهخام مالیات تعیین شده است که نیازمند
اصالح از سوی مجلس است».

به گفتۀ وی۴۰ ،درصد صنایع پتروشیمی در استان بوشهر مستقر هستند که
خوراک بسیاری از صنایع پاییندستی را نیز تأمین میکنند.

گــــــــــز ا ر ش

اجرای خط
لوله اتیلن
غرب سرعت
میگیرد؟
احداث خط لولۀ اتیلن غرب یکی از
تصمیمات مهم مسئوالن صنعت پتروشیمی
در دهۀ هشتاد و جهش اول این صنعت
بوده است .اقدامی که اگرچه هنوز به نقطۀ
قابل قبول و نهایی نرسیده ،اما در حدود
این دو دهه توانسته در بخشهای زیادی از
کشور که اجرایی شده ،اثر قابل مالحظهای
داشته باشد .این پروژه در این سالها با
فرازونشیبهای زیادی درمورد پروژهها،
تأمین خوراک ،پیمانکاران و بهخصوص
متولی اصلی روبهرو بود و در آخرین تغییر
و تصمیمات ،راهبری و مسئولیت این خط
دوباره به بخش خصوصی ،اما با نظارت
شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شده
است .تعدادی از مجتمعهای این مسیر هم
مراحل پایانی را میگذرانند و بهزودی و پس
از تغییرات بهوجودآمده باید شاهد اتفاقات
جدید باشیم.
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گــــــــــز ا ر ش

نگاهی به تحوالت طوالنیترین
خط لولۀ اتیلن کشور

بیشترین گستردگی در سطح کشور

خط لولۀ انتقال اتیلن غرب ،مجموعهای از خطوط لولۀ سراسری
و مجتمعهای پتروشیمی و تأسیســات تکمیلی مرتبط در غرب
و جنوب غرب و شمال غرب کشور اســت که با توجه به هر دوره
از صنعت پتروشــیمی ،شــاهد تغییرات و تحوالت و اضافهشدن
بخشهای جدیدی به خود بوده است .این خط به طول اصلی خط
 1660کیلومتر ،طول انشعابات فرعی  550کیلومتر و خط دنا نیز
 600کیلومتر از  11اســتان عبور میکند و درمجموع این خط با
حدود  2800کیلومتر طول ،در نوع خود منحصربهفرد اســت .در
حال حاضر  13مجتمع پتروشیمی (تزریقکنندگان و گیرندگان)
به این خط مرتبط هستند و میزان تزریق اتیلن به این خط ساالنه
2.1میلیون تن است .عالوه بر این ،باید گفت که ارزش محصوالت
مجتمعهای خط لولۀ اتیلن غرب ســاالنه بیش از 2میلیارد دالر
اســت و همزمان برای 15هزار نفر اشتغال مســتقیم ایجاد کرده
اســت که در افق  1404و تحقق اهداف اشتغال مستقیم ،به عدد
17هزار نفر میرســد .هدف اولیۀ مســئوالن در سال  1381این
بود که بخشی از گاز اتیلن موجود در عسلویه را به مناطق دیگری
از کشور ،بهخصوص منطقۀ غرب کشــور منتقل کنند و عالوه بر
انتقال فرآورده بــرای مجتمعهای جدید ،برای ایجاد اشــتغال و
تولید در داخل کشور و صادرات محصوالت پتروشیمی از مبادی
غربی و شمال غربی اقدام شود .در این سالها قرار بود مجتمعهای
پتروشیمی همچون ممســنی ،گچساران ،دهدشــت ،بروجن،
اندیمشک ،لرستان ،کرمانشاه ،کردســتان ،مهاباد و میاندوآب در
این مسیر بهرهبرداری و به تولید برسند که بخشی از آنها متوقف
مانده و مجموعههایی دیگر در حال بهرهبرداری یا آمادهســازی
هســتند .خط لولۀ اتیلن غرب در چند فاز اجرایی شد که بخش

فروردین
امسال فاز دوم پتروشیمی
ایالم به بهرهبرداری رسید و این
مجموعه قرار است بخشی از اتیلن
تولیدی خود را به خط لولۀ اتیلن غرب
تزریق کنند .درواقع سه انشعاب برای انتهای
سوم آن اردیبهشت  99با اتصال خط لولۀ اتیلن غرب در نظر گرفته شده که ممسنی ،کازرون ،دهدشت و بروجن که در
یکی از آنها به طول حدود  150کیلومتر
مسیر خط گچساران قرار دارند ،هنوز تکمیل
به پتروشــیمی میاندوآب تبریز
شامل خط انتقال از میاندوآب به
نشدهاند ،اتیلن گچساران بهطور موقت به خط
تکمیل شد .مسیر1700کیلومتری
تبریز است که به بهرهبرداری
اصلی منتقل میشود؛ اما هر زمان که پیشرفت
خط لوله برای انتقــال اتیلن به 13
رسیده است
این طرحها به 40درصد برسد ،دولت یا شرکت ملی
مجتمع پتروشیمی پیشبینی شد ،اما
صنایع پتروشــیمی عملیات ساخت قطعات مخصوص
در این سالها و با توجه به تغییرات بسیار در
رساندن اتیلن به این طرحها را اجرایی خواهد کرد .دربارۀ انشعاب
این پروژهها ،چالشهای مختلفی مانند وجود مناطق
سوم هم باید گفت که این مسیر ،مربوط به انتقال اتیلن از سنندج
بوهوایی ،بهعالوه
سختگذر ،معارضین زمین و یا شرایط سخت آ 
شــرایط اقتصادی و تحریمها به وجود آمد که جریان کار را تغییر تا پتروشیمی ابنسینای همدان به طول  190کیلومتر است که
داد .در این ســالها بخشهای باقیمانده از مسیر خط لولۀ اتیلن با توجه به عدم فعالیت اجرایی این طرح ،عملیات احداث خط ،تا
غرب با بازنگریهای بســیار پیگیری شده و واحدهای دیگری در زمانی که پیشرفت اجرایی به 40درصد نرسد ،آغاز نخواهد شد.
آستانۀ بهرهبرداری قرار دارند .برای نمونه ،فاز نخست پروژۀ مالئیک
ی مانده است
انیدرید شامل واحد تفکیک بوتان پتروشیمی ابنسینا ،در آستانۀ آنچه از مسیر باق 
خط لولۀ اتیلن غرب ،مســیری باارزش و حیاتی اســت که از
بهرهبرداری و تکمیل نهایی قرار دارد .از سوی دیگر ،مجتمعهایی
هم در این مسیر هســتند که به تأمین نیاز اتیلن این خط کمک استانهای خوزستان ،لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه
میکنند .فروردین امسال فاز دوم پتروشیمی ایالم به بهرهبرداری و بویراحمد ،کرمانشاه ،کردســتان و آذربایجان غربی میگذرد و
رسید و این مجموعه قرار است بخشی از اتیلن تولیدی خود را به خوراک مجتمعها و محصوالت تولیدی را به واحدهای پتروشیمی
خط لولۀ اتیلن غرب تزریق کنند .درواقع سه انشعاب برای انتهای و پاالیشــگاهی میرســاند و همزمان با خود ،توسعۀ منطقهای
خط لولۀ اتیلن غرب در نظر گرفته شــده که یکی از آنها به طول را ایجــاد میکند .از آنچه بــرای این خط پیشبینی شــده بود،
حدود  150کیلومتر شامل خط انتقال از میاندوآب به تبریز است تاکنون پتروشــیمیهای لرســتان ،کاویان ،کرمانشــاه ،ایالم،
که به بهرهبرداری رسیده است .انشعاب دوم مربوط به منطقۀ دنا همدان (هگمتانه) ،کردســتان ،مهاباد و میاندوآب به بهرهبرداری
است که این انشعاب از مبدأ «سیاه مکان» تا پتروشیمی گچساران و تولید رسیدهاند و برخی همچون پتروشیمی ابنسینا در آستانۀ
به طول حدود  60کیلومتر است و تاکنون مجوزهای محیطزیست بهرهبرداری هســتند و پتروشــیمیهای ممســنی ،پتروشیمی
انتقال آن اتخاذ و پیمانکار طرح نیز انتخاب شــده است .هدف از گچساران (الفین هشتم) ،دهدشت ،بروجن و اندیمشک در مراحل
اجرای این قطعه ،انتقال اتیلن مجتمع الفین گچساران به مسیر ابتدایی و برخی در همان مرحلۀ کلنگزنــی باقی مانده و منتظر
اصلی خط لولۀ اتیلن غرب اســت .به دلیل اینکه پتروشیمیهای اتخاذ تصمیماتی جدی هســتند .خط لولۀ اتیلــن غرب پس از

حدود دو دهه فرا زونشیب هنوز هم با تحوالتی همراه است و برخی
تغییر مدیریتها و ناهماهنگیهای کشوری و استانی و برنامههای
منطقهای در کنار تحوالت کلی اقتصاد کشور و تحریمها تأثیر زیادی
بر روند اجرای این پروژۀ مهم داشته است .روند مسئولیت اجرای
این پروژه در این سالها تغییراتی داشته است و شرکت ملی صنایع
پتروشیمی تصمیماتی را اتخاذ کرده است و در آخرین تصمیم قرار
بر این شد تا راهبری این پروژه را واگذار کند تا به این ترتیب شاهد
تغییرات جدیدی برای این پروژۀ مهم باشد.
بر این اساس ،چندی قبل ،قرارداد بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری
از بزرگترین خط لولۀ انتقال اتیلن جهان امضا و بهصورت یکپارچه
به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شد .درواقع شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،ضمن تداوم توسعه در مسیر وظایف حاکمیتی خود و
بهمنظور حفظ و گسترش سرمایههای ملی و زیرساختهای صنعت
پتروشیمی با برگزاری مناقصه ،شرکت اویکو را بهعنوان پیمانکار
بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری این خط لوله اعالم کرد .براساس
تصمیمات جدید ،قرار است تعداد مجتمعهای متصل به خط اتیلن
غرب در افق  1404به  21مجتمع برسد و ظرفیت تزریق به اتیلن
غرب بــه 3.5میلیون تن افزایش یابد .در این شــرایط پیشبینی
میشود که ارزش فروش محصوالت با توجه به تنوعی که از مسیر
اتیلن ایجاد خواهد شد ،به ساالنه 3.7میلیارد دالر افزایش یابد .با
تغییرات جدیدی که درمورد خط اتیلن غرب و محصوالت جانبی
آن پیشبینی شده است ،در آیندۀ نزدیک شاهد اتفاقات جدید و
با سرعت بیشتری خواهیم بود .این امید وجود دارد که با تدبیری
که وزارت نفت در دورۀ جدید اتخاذ میکند ،بخشهای باقیمانده
از این خط حیاتی ،برعکس قسمتهای قبلی ،با سرعت بیشتری
اجرا شود.
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حمایت از دانشبنیانها در سطح وزیر

افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان در صنعت پتروشیمی
دانشبنیان

حوزۀ فناوريهاي جديد یکی از زمینههای کاری بسیار
خالق و پرسود در دنیای امروز است که نيروي انساني جوان
و خالق میتواند زمينههاي متناسب با تحصيل و عاليق و
مهمتر از همه ،در شأن خود را در آن جستوجو کند .حوزۀ
فناوری و دانشهای جدید یکی از مهمترین بخشهای صنایع
امروز است که از سالهای گذشته تاکنون جوانان زيادي را به
خود جلب کرده و توانسته زمينههاي کارآفريني ،رشد صنعت
و کسبوکارهاي متنوع و جديد و بهخصوص منفعت اقتصادی
و کاهش وابستگی را رقم بزند .شرکتهاي دانشبنيان
و استارتاپها امروزه به یکی از ارکان و برنامههای جدید
صنعت نفت و بهخصوص صنعت پتروشیمی تبدیل شدهاند
که هم دولت و هم بخش خصوصی سرمایهگذاریهای مالی و
انسانی قابل توجهی در آن داشته و دارند .اگرچه سابقۀ توجه
و حمايت از توانمندي شرکتهاي دانشبنيان و استارتاپها
زیاد نیست ،اما امروز دیگر به سطحی قابل توجه رسیده است
و این توجه نتیجۀ تالشهای جوانان شرکتهایی پیشرو،
بهخصوص در ارتباط با مراکز دانشگاهی بوده است .بخشهای
دولتی و خصوصی در این سالها با حمایتهای قانونی و حذف
بسیاری از امور بوروکراتیک ،سپردن قراردادهای قابل توجه،
برگزاری نمایشگاههای مختلف و یا تشکیل کمیسیونها و
کمیتههای پیگیری مختلف در سازمانهای مرتبط تالش
کردهاند سهم شرکتهای دانشبنیان را بیشتر و بیشتر
کنند .این تالش ،بهخصوص در صنعت نفت و بهطور مشخص
در بخش پتروشیمی ،بسیار پیشرو و چشمگیر بوده است.
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پتروشیمی به دنبال سهم بیشتر

سهم صنعت پتروشیمی درمورد شرکتهای دانشبنیان را
باید متفاوت از سایر بخشها دید؛ چراکه این تالشها عالوه بر
صنعت پتروشــیمی ،نتایجی مفید و اثرگذار برای کل صنعت
نفت و اقتصاد کشور داشته است .جدای از تشکیل دفتر توسعۀ
کسبوکار دانشبنیان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،این
مجموعه در این ســالها تالش کرده تا با اقدامهای حمایتی،
سهم شرکتهای دانشبنیان و بهعبارتی سهم و سود خود را از
بازار داخلی و خارجی پتروشیمی بیشتر کند .امیر وکیلزاده،
مدیر طرحهای شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی ،چندی
قبل در آیین امضای تفاهمنامۀ راهانــدازی فن بازار تخصصی
صنعت پتروشــیمی میان شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و
پارک فناوری پردیس ،دربارۀ نقش شرکتهای دانشبنیان و
مزایای بهرهبرداری از توانایی این شرکتها در توسعۀ صنعت
پتروشیمی گفته اســت« :اعتماد به دانش بومی و استفاده از
ابزارهای فناورانه میتواند مسیر توسعۀ صنعت پتروشیمی را
هموارتر کند .بهرهبرداری از قابلیت شــرکتهای دانشبنیان

در حل مشــکالت صنعت کشــور ،قدمت چندانی ندارد و از
دستاوردهای نوینی است که از باالترین سطوح تصمیمگیری
در کشــور تا زیرمجموعهها ،آن را تأیید و حمایت میکنند».
وی دربارۀ مزایای بهرهبــرداری از قابلیتهــا و ظرفیتهای
شرکتهای دانشبنیان گفت« :شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در مسیر توسعۀ صنعت پتروشــیمی به این نتیجه رسید که
یکی از موارد مؤثر در راســتای اهداف تعیینشده ،ایجاد فن
بازار تخصصی صنعت پتروشــیمی اســت و نقش حاکمیتی
این شــرکت ،محوریت روی موضوع ارتبــاط میان صنعت و
اکوسیســتم دانشبنیان را تقویت میکند ».وکیلزاده ادامه
داد« :برای رسیدن به هدفهای پیشبینیشده ،بههمرسانی
و همکاری دو طرف موردنیاز اســت و دفتر توسعۀ کسبوکار
دانشبنیان شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،به دنبال ارتباط
نزدیکتر صنعت پتروشــیمی و پارک فنــاوری پردیس و نیز
ارتباط نزدیکتر با شرکتهای دانشبنیان است».آنچه مسلم
است ،برخی ویژگیهای شرکتهای دانشبنیان که بهشکلی
خصوصی مدیریت میشوند ،باعث شــده این مجموعهها در
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دانشبنیان

بازارخالقیتو
فناوریداغتر
میشود

موضوع حمایت از شرکتهای دانشبنیان در صنعت نفت
و بهخصوص در صنعت پتروشــیمی موضوعی نیست که به
شکل اختصاصی و موضوعی دنبال شود ،بلکه بهعنوان یکی
از اهداف محوری صنعت نفت مطرح شده و جواد اوجی ،وزیر
نفت ،این موضوع را در میان اولویتهای کاری خود قرار داده
است .او در اولین صحبتهای خود که در برنامۀ راهبردیاش
نیز به آن اشاره شده ،موضوع حمایت جدی از دانشبنیانها را
هم مطرح کرد .اوجی در میان تأکیداتی که به موضوع تولید
داخل و حمایت از سازندگان ایرانی داشت ،موضوع افزایش
ظرفیت برای شرکتهای دانشبنیان را هم مطرح کرد.
وزیر نفت ،بهخصوص در موضوع مهم کاهش و جلوگیری از
خامفروشی در صنعت پتروشیمی ،موضوع فعالیت شرکتهای
دانشبنیان را مطرح کرد و خواستار حضور و فعالیت بیشتر
در این بخش شده است؛ چراکه میداند این شرکتها هستند
که میتوانند در دنیای امروز و آیندۀ صنعت پتروشیمی جهان
که بر محور فناوری میگردد ،ســهم و جایــگاه بازار ایران را
حفظ کنند.
به نظر میرســد آنچه تا امروز در حمایت از شرکتهای
دانشبنیان فعال در صنعت پتروشــیمی و بهخصوص حوزۀ
کاتالیستها شــکل گرفته ،شروع و ســرآغازی جدی برای
همکاریهای آتی میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای
پتروشیمی است و صنعت پتروشیمی ایران میتواند نیازهای
خود را از طریق همکاریهای مشــترک جدید و گســترده،
برطرف کند .ضمــن اینکه باید توجه داشــت که حمایت از
شــرکتهای دانشبنیان ،درواقع حمایت از بومیســازی
نیازها و تجهیزات اساســی صنعت پتروشیمی و حمایت
از ساخت داخل است که همزمان میتواند رقابت
و بازار داخلی محصــوالت این صنعت مهم
تاکنون  300تقاضای
را بیشــتر کند .نکتۀ مهم دیگر این است
ها
ی
پتروشیم
فناورانه از سوی
که ایــن شــرکتهای دانشبنیان در
ارائه و  100شرکت دانشبنیان
بافت و بســتری از بخــش خصوصی
برای همکاری پیشقدم شدهاند که
شــکل میگیرند و در این شــرایط
این تقاضاها در حال ارزیابی و رصد
دولتها میتوانند با نظارتی درســت
هستند و در اختیار شرکتهای
و حمایتگرانه این مسیر را باز بگذارند
دانشبنیان قرار گرفتهاند
و بدون دخالت ،به اهداف مهم و کالن
مقایسه با بخشهای دولتی موفقتر
خود دست یابند.
و پیشتاز باشند .ویژگیهایی همچون
در شرایطی که صنعت پتروشیمی سهم
باالتربودن سرعت تشخیص و حل مسئله
بیش از 25درصدی از صادرات غیرنفتی
در این شرکتها ،حمایتهای مالی و معنوی در
از اولین صنایع در تأمین نیاز ارز کشــور
گسترۀ زیادی از بخشها و مراکز مختلف دولتی و غیردولتی ،دارد و یکی
استفاده از ابزارهای تکنولوژیک ،فناورانه و بهروز ،وجود ساختار اســت ،تالش برای بیشترشدن این ســهم در داخل و خارج
سازمانی غیرپیچیده و نوین و پایینبودن هزینۀ تولید و حتی کاری آگاهانه و مهم اســت که در جریان جهشهای دوم و
هزینههای منابع انســانی ،از ویژگیهای مــورد توجه در این سوم بهخوبی نشــانههای این آگاهی و توجه به بازار پیش رو
شرکتهاســت .در آخرین تحوالتی که شــرکت ملی صنایع دیده میشود .به نظر ميرســد صنعت نفت بايد متناسب با
پتروشــیمی در قالب تفاهمنامۀ راهاندازی فن بازار تخصصی نياز روز جهاني و اهميت همراهي با شــرايط بينالمللي ،در
صنعت پتروشیمی داشته است ،گفته شد که این پارک فناوری حوزۀ فعاليتهاي فناورانه و شرکتهايي که در اين حوزهها
پتروشــیمی با  30طرح و مجتمع پتروشــیمی برای تأمین فعال هستند ،بيش از قبل همکاري داشته باشد .شاید ورود
نیازهای فناورانه همکاری میکند .براساس این گزارش از سوی شرکتهای دانشبنیان به بخشهای باالدستی صنعت نفت
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،تاکنون  300تقاضای فناورانه هنوز با محدودیت و الزامات بیشتر مواجه باشد ،اما نهتنها راه
از سوی پتروشیمیها ارائه و  100شــرکت دانشبنیان برای باز و همواری در صنعت پتروشیمی برای دانشبنیانها وجود
همکاری پیشقدم شــدهاند که این تقاضاها در حال ارزیابی و دارد ،بلکه حمایت و تشویقهای زیادی برای آنها پیشبینی
رصد هستند و در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار گرفتهاند .شده است.

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

گفت و گو

بخش خصوصی برای کمک به دولت به میدان بیاید

با توجه به محدودیت خوراک و گاز ،بهینهسازی
مصرف در صنعت پتروشــیمی در چه وضعیتی قرار
دارد؟

اقتصاد کشور به حرکت درآید.

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان معتقد است که با توجه به محدودیتها و موانع پیش روی
دولت ،در شرایط فعلی بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی باید برای کمک به دولت به میدان
بیایند تا فشار تحریم بر دولت را کاهش دهند .به گزارش خبرنگار نشریه توسعۀ پتروشیمی،
رویکارآمدن دولت سیزدهم و تغییر سکاندار وزارت نفت ،بسیاری از فعاالن حوزۀ صنعت نفت را نسبت
به تغییر رویکرد در وزارت نفت امیدوار کرده اســت .وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام فراوانی
به خامفروشی نفت داشــت ،اما تحریمهای بینالمللی باعث تغییر رویه و حرکت بهسمت توسعۀ صنعت
پتروشیمی شد .رویکرد درونزای دولت ســیزدهم و توجه به صنعت پتروشیمی میتواند فصل تازهای از
توســعۀ این صنعت را رقم بزند و تحریمهای بینالمللی را بیاثر کند .به همین منظور ،با سیدرضا قاسمی
شهری ،مدیرعامل پتروشیمی تندگویان ،مصاحبهای داشتیم که به شرح زیر است.
انتظارات صنعت پتروشــیمی از دولت سیزدهم
چیست؟

با توجه به شرایط کشــور و موانع پیش رو ،فعاالن
اقتصادی باید در راستای سیاستگذاری و ریلگذاری
دولت ،بخشــی از موانع پیش رو را بردارند تا از فشار
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تحریم بر دوش دولت کاسته شود .با سکانداری دولت
و پاروزدن بخش خصوصی از این تنگاهای اقتصادی
عبور کنیم و به عبارت دیگر ،بخــش خصوصی باید
در شــرایط فعلی به کمک دولت بیاید .اینکه در هر
شرایطی از دولت توقع داشته باشیم که اقدامی انجام

دهد ،منصفانه نیست .دولت به ســهم خود با ایجاد
رگوالتوری ،اجــرای قانون و سیاســتگذاری برای
اعتالی کل سیستم کشــور اقداماتی انجام میدهد
و بخش خصوصی باید فعالیت اقتصــادی خود را در
راســتای همین سیاســتگذاری ادامه دهد تا چرخ

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

ال با طرحهــای ممنوعیت واردات مخالف
بنده کام ً
هستم .اگر تولیدکننده بازاریابی مناسب ،نیازسنجی
دقیق و افزایش کیفیت محصوالت خود را دنبال کند،
برای توســعۀ بازار خود نیازمند طرحهای ممنوعیت
واردات نیست و باید بهگونهای در این زمینه اقدام کرد
که مصرفکننده برای تأمیــن کاال و مواد اولیۀ خود
اقدام به واردات هم نکند.
عملکرد بورس کاال در فروش مواد اولیۀ پتروشیمی
را چگونه ارزیابی میکنید؟

سیســتم بورس کاال کفایت الزم برای فروش مواد
پتروشیمی را دارد و با وجود اینکه برخی مواقع برای
کاهش رقابت اقداماتی انجام میدهد ،اما درمجموع
بورس کاال و بهینیاب سیستم مناسبی است و مشکلی
در عرضه و قیمتگذاری مواد پتروشیمی ندارد.

البته دولت در برخی مواقع بهمنظور کنترل بازار و
حمایت از معیشت مردم اقدام به قیمتگذاری در این
بخش میکند و فعاالن بخش خصوصی باید بپذیرند
که در شرایط تحریم ،فشار اقتصادی به مردم زیاد است
و اگر یک فعال اقتصادی اقدامــی درزمینۀ کمک به
دولت انجام دهد ،امری پسندیده است.
خامفروشی در صنعت به محل اختالف میان فعاالن
این حوزه و مجلس تبدیل شده است .تعریف شما از
خامفروشی چیست؟

متأسفانه در کشــور تعریف دقیقی از خامفروشی
اعالم نشده اســت و با وجود تعاریف متعدد از سوی
ســازمانهایی مانند وزارت صمــت و مجلس ،هنوز
در خصوص تعریف دقیق این مفهوم با ســردرگمی
مواجه هســتیم .در حال حاضر باید پرسید آیا مواد
تولیدی توسط پتروشیمیهای مادر مانند الفین پت
و یا صنایع پاییندستی تا کجا خامفروشی محسوب
میشود؟ در بحث خامفروشــی نیازمند یک تعریف
مشخص هستیم.

زمانی که یک شرکت پتروشــیمی اقدام به خرید
یک الیسنس میکند ،شاخص و میزان مصرف انرژی
و مواد اولیه بــرای تولید نهایی را مشــخص خواهد
کرد و تمام مشخصات در الیســنس مشخص است.
شــرکتهای واحدهای انرژی و نظارتــی بیرون باید
ارزیابی خود را از تولید نهایی محصوالت داشته باشند؛
اگر ارزیابی صحیح از قیمت نهایی محصوالت صورت
نگیرد ،تأثیرات آن را میتوان در بخش قیمت نهایی و
رقابت با محصوالت مشابه خارجی و در بخش آلودگی
محیطزیست مشاهده کرد .صنعت پتروشیمی نیازمند
الگویی مانند صنعت برق است؛ زمانی که فردی اقدام
به مصرف بیرویۀ برق میکند ،در دســتۀ مشترکان
پرمصرف قــرار میگیرد و جریمــۀ آن را میپردازد.
اگر این الگو اجرا شــود ،تفاوت فردی که با دقت کار
میکند و کسی که بازدهی پایینی برای مجموعه دارد،
مشخص میشود .با وجود اینکه پتروشیمی تندگویان
تنها تولیدکنندۀ پت در ایران اســت ،اما ما خود را به
تولید محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب مقید
کردیم تا صنایع پاییندستی نیازی به واردات نداشته
باشــند .در ســال های اخیر رتبه بندی و ارزیابی در
سطح منطقه برای مشخص شدن جایگاه شرکت های
فعال پتروشیمی صورت نگرفته است  ،اما پتروشیمی
تندگویان به عنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ
خلیج فارس در زمینه تامین مواد اولیه چادر مشکی،
تامین نیاز پت مورد نیاز بازار و بطری های انتی یو وی
پیشرفت چشمگیری داشــته و توانسته با تامین مواد
اولیه مورد نیاز بازار ،رقابت را بــرای خرید مواد اولیه
کاهش دهد.
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گفت و گو

مدیرعامل پتروشیمی تندگویان:

کشــور ذخائری غنی از منابع هیدروکربوری مانند
نفت و گاز دارد و عالوه بر آن ،انــواع خوراک از متان و
اتان ،اتلین پروفان برای صنعت پتروشــیمی دارد و باید
برای حرکت بهسمت توســعه برنامهریزی کرد .خیلی
از محصوالت وارداتی پتروشــیمی را میتوان در داخل
کشور تولید کرد؛ مانند ظرفیتی که در سالهای گذشته
در پتروشیمی جم ایجاد شده بود و توانست با تولید pvc
سد نیاز کشور را تأمین کند .مورد دیگر ،تولید مواد اولیۀ
پارچۀ چادر مشکی توسط پتروشــیمی تندگویان بود.
بسیاری از مردم از گذشته آرزو داشــتند که مواد اولیۀ
تولید چادر مشــکی در داخل تولید شود و از کشورهای
غیراســامی تأمین نشود .خوشــبختانه با تالشهای
صورتگرفته و مواد اولیه ،چادر مشــکی به تولید انبوه
رســید .عالوه بر این موارد ،با تولید ماســک و گان در
پتروشیمی تندگویان در بحبوحۀ تحریم و کرونا ،اقدام
ارزندهای برای حفظ ســامت مردم صــورت گرفت .تا
زمانی که بهسمت توسعه حرکت نکنیم ،مشکالت مربوط
به خامفروشی در کشور ادامه خواهد داشت .بهینهسازی
مصرف در پتروشیمی نیازمند الگوسازی است.

مسئولیت اجتماعی

پتروشیمیها دوشادوش مدافعان سالمت در خط مقدم

سربلندی ایران
در مدیریت پاندمی
کرونا در محاصرۀ
تحریمها

پتروشــیمی بوشــهر؛ پیشــتاز در عرضۀ
اکسیژن
غالمرضا جوکار ،مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی بوشهر ،از
ساخت مخزن اکسیژن ۳۰تنی بیمارستان عسلویه بهمنظور رفع
مشکالت اکسیژن بیماران کرونایی که گریبانگیر آن هستند،
توســط شــورای راهبردی خبر داد و افزود« :درآمد حاصل از
صادرات با توجه اعمال تحریمها ،یکی از مشکالت و فعالیتهای
پرریسک صنعت پتروشــیمی کشور اســت که با توجه به این
مشکالت و موانع ،خوشبختانه به یاری خداوند متعال توانستیم
در حال فعالیت و تولید باشیم».
این در حالی است که مجتمع پتروشیمی کاوه اعالم کرد که
در راستای مسئولیتهای اجتماعی و با توجه به تولید اکسیژن
در واحد یوتیلیتی خود با عرضۀ روزانه حدود  ۲۰تن اکسیژن مایع
به بیمارستانهای کشــور ،گامی مهم را در روند بهبود و کمک
به بیماران کرونایی در کشــور آغاز کرده و تاکنون اکسیژن به
بیمارستانهای هشت استان ارسال شده است .بیمارستانهای
امام خمینی ،لوالگر ،ضیائیان ،ســینا ،ســامت فــردا و بهارلو
در استان تهران ،امامحســین شــاهرود ،خلیجفارس بوشهر،
امامخمینی کنگان ،امامرضای تبریز ،امیرالمؤمنین مراغه ،حجت
کوهکمری مرند ،فقیهی شیراز ،باقرالعلوم اهر ،جرجانی گرگان،
بیمارستانهای استان ایالم ،استان کرمانشاه و شارژ کپسولهای
مرکز درمانی و بهداشــتی کنگان برای مصارف خانگی از سوی
مشتریان کاوه ،از دریافتکنندگان اکســیژن تولیدی مجتمع
پتروشیمی کاوه بودهاند.

در روزهای اخیر و پس از گذشت حدود دو سال از پاندمی کرونا در کشور که آسیب جدی را
به بدنۀ اقتصاد داخلی وارد کرد ،تسریع روند واکسیناسیون که میتواند زنجیرۀ این پاندمی
را بشکند ،بیشک مسرتبخش است .بهجرئت میتوان گفت در این روزها ،بهترین خبر
مربوط به کاهش تعداد افراد بستری در بیمارستانهاست .هرچند این موضوع نویدبخش
بازگشت به روزهایی است که چرخ اقتصاد کشور سریعتر میچرخید ،اما بههرحال روند
جهش این بیماری بهطور قطعی قابل پیشبینی نیست .از سویی دیگر ،متخصصان بارها تأکید
کردهاند که واکسینهشدن بهمعنای مصونیت کامل در مقابل ابتال نیست ،بلکه روند رعایت
نظافت ،ضدعفونیکردن ،استفاده از ماسک و ...ادامهدار است .این ادامهداربودن رعایت نکات
بهداشتی حامل این پیام است که همچنان تقاضا برای مواد ضدعفونی ،ماسک ،تجهیزات
پزشکی موردنیاز و ...وجود دارد .نیمنگاهی به روزهای آغاز این پاندمی در کشور نشان میدهد
درحالیکه جامعۀ پزشکی ایران و البته دنیا در شوک فرو رفته بود ،در مدت بسیار کوتاهی تقاضا
برای مواد ضدعفونی ،ماسک ،الکل ،تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات مورد استفاده برای
جلوگیری از شیوع این بیماری ،بهطور جهشیافتهای افزایش یافت.

ایران ،سربلند دورانها

در زمان کوتاهی آشفتگی و اضطراب دامنگیر بازارهای جهانی
و البته داخلی شد که ثمرۀ آن کمبود قابل توجه مواد ضدعفونی،
ماسک ،تجهیزات پزشکی و ...بود .هرچند چنین شرایطی مختص
ایران نبود و بحرانی بینالمللی به شمار میرفت ،اما بیشک فشار
این بحران برای ایران که در حلقۀ محاصرۀ تحریمهای مختلف
دارویی ،مالی ،بانکــی و ...بود ،مضاعف بوده اســت .در چنین
شــرایطی که محدودیت داخلی و حتی محدودیت دسترســی
به منابع ارزی کشــور برای خرید خارجی و واردات ،مشکالت
زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود ،واحدهای پتروشیمی کشور
در قامت بخش پشــتیبانی خط مقدم مبارزه با این پاندمی ،که
کادر درمان را شامل میشد ،آستین همت باال زده و در راستای
مسئولیت اجتماعی خود ،تمامقد وارد میدان عمل شدند .به این
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ترتیب ،تولید در شیفتهای 24ســاعته برای مواد ضدعفونی،
الکل ،تجهیزات پزشــکی و ...ســرعت گرفت .البتــه اقدامات
واحدهای پتروشیمی کشور به همینجا ختم نشد و بارها منابع
ارزی و ریالی خود را برای خرید ونتیالتور ،تجهیزات پزشکی و...
تخصیص دادند.

پتروشیمیها وارد کارزار شدند

با شیوع ویروس کرونا در کشور ،پتروشیمی کارون در راستای
عمل به مسئولیت اجماعی و مقابله با این ویروس ،تولید آب ژاول
را که یکی از محصوالت فرعی این شرکت است بهعنوان گندزدا
در اولویت قرار داد و در نامهای به شرکتها ،ادارهها ،سازمانها و
شهرداریها ،آمادگی خود را برای تأمین آب ژاول موردنیاز برای
گندزدایی اعالم کرد.

18هــزار تــن اکســیژن مایــع روانۀ 11
بیمارستان کشور شد

در همین راســتا ،تولید آب ژاول در این شرکت پنج برابر شد
و از روزانه  ۲۰تن بــه  ۱۰۰تن بهصورت غلیــظ افزایش یافت،
ن سال گذشته۳ ،هزار تن آب
بهطوریکه تا هفتۀ نخست فروردی 
ژاول غلیظ ،معادل ۳۰میلیون لیتر رقیقشده از سوی پتروشیمی
کارون به شرکتها و شهرداریها در سطح منطقه و  ۲۸استان
دیگر ،حسب تقاضا تحویل شد .آب ژاول موردنیاز مردم ماهشهر
نیز از سوی این پتروشیمی توزیع میشــود که این روند ادامه
خواهد داشت.
مجتمع پتروشــیمی اروند با توجه به شــیوع بیماری کرونا
بهمنظور تأمین نیاز صنایع پاییندســتی و تولیدکنندگان مواد
شوینده و بهداشتی ،عرضۀ محصول کاســتیک را از هفتۀ دوم
اســفند در بورس افزایش داد ،بهطوریکه بــا توجه به افزایش
تقاضا برای این محصول ،عرضۀ خود را از ۱۱هزار تن به ۲۰هزار

از طرفی ،شورای راهبردی شرکتهای
تاکنون  300تقاضای
پتروشــیمی مســتقر در منطقۀ ویژۀ
فناورانه از سوی پتروشیمیها
اقتصادی انــرژی پارس ،طــی  ۹ماه
ارائه و  100شرکت دانشبنیان
گذشته با هماهنگی وزارت بهداشت،
برای همکاری پیشقدم شدهاند که
درمان و آموزش پزشــکی و بهویژه
این تقاضاها در حال ارزیابی و رصد
همکاری شرکت پتروشیمی بوشهر،
تن رســاند .محصول کاســتیک در تولید
بیش از ۱۸هزار تن اکســیژن مایع
هستند و در اختیار شرکتهای
با
مواد شــوینده و بهداشــتی کاربرد دارد.
برای کمک به کادر درمــان و تأمین
دانشبنیان قرار گرفتهاند
حوزۀ
توجه به شــرایط ویژۀ پیشآمــده در
اکســیژن موردنیــاز درمــان بیماران
بهداشت و درمان کشور به دنبال شیوع ویروس
کرونایی ،به حدود  ۲۳بیمارستان در ۱۱
کرونا ،کارگروه پلیپروپیلن صنعت پتروشــیمی با
استان کشور ارســال کرده است .علی
حمایت شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ،با هدف عمل به
ربانی ،مشــاور اجتماعی معــاون وزیر
ستاد
مسئولیتهای اجتماعی خود و بهمنظور یاریرساندن به
نفت در امور پتروشــیمی ،از راهبری رئیس شــورای راهبردی
مقابله با کرونا ،مجموعهاقدامهایی را در دســتور کار قرار داده شــرکتهای مســتقر در منطقۀ ویژۀ اقتصــادی انرژی پارس
است .این کارگروه که از شش شرکت تولیدکنندۀ انواع گریدهای و مدیرعامل و کارکنان شــرکت پتروشــیمی بوشــهر و دیگر
پلیپروپیلن تشــکیل شده اســت ،به دنبال درخواست وزارت شرکتهای پتروشــیمی دریافتکنندۀ اکسیژن از پتروشیمی
بهداشت ،درمان و آموزش پزشــکی ،بهمنظور تولید ٢میلیون بوشهر که با درک شــرایط حساس کشــور و با وجود تأثیر این
دست لباس بیمارســتانی یکبارمصرف مورد استفادۀ حافظان موضوع بر کاهش تولید ،برای پشتیبانی از کادر درمان و نجات
جانبرکف عرصۀ سالمت٢٠٠ ،هزار کیلوگرم گرانول پلیپروپیلن جان هموطنانمان تالش میکنند ،قدردانی کرد.
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را در اختیار تولیدکنندگان معرفیشــده در این بخش قرار داد.
کارگروه پلیپروپیلن صنعت پتروشیمی متشکل از شرکتهای
پتروشیمی مارون ،پلیپروپیلن جم ،نویدزرشیمی ،رجال ،شازند
و پلینار تبریز است.
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