سال هفتم شــماره  35زمستان  40 1400صفحه

چالشهای قیمت خوراک ،ادامه فعالیت
شرکتهای پتروشیمی را مختل میکند

گاز را گرانتر از
خارجیها میخریم
یارانه نمیگیریم
یارانــه میدهیم

فصلنامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

قیمـــــت  2 0 0 0 0تومـــان

سرمقاله

خودزنی با افزایش قیمت
خوراک پتروشیمی

الیحهای که
رقیبان را امیدوار
خواهد کرد
محمد حسین عسگری

یک اصل مهم در اقتصاد میگوید که ارزش هر کاالیی ،بسته
به میزان عرضه آن محاسبه میشود .به عبارت دیگر ،چنانچه
میزان عرضه یک کاال یا خدمات در جامعه کاهش یابد ،ارزش
آن نیز افزایش خواهد یافت؛ درصورتیکه این کاهش عرضه
همراه با افزایش تقاضا نیز باشد ،قیمت آن بهصورت سرسام
آوری افزایش مییابد و حتی تا چندین برابر ارزش واقعی خود
نیز قیمتگذاری میشود .یکی از این کاالهای پرتقاضا برای
خرید واردات کاالهای موردنیاز کشور ،دالر است .با توجه
به سهم کاالهای وارداتی برای رفع نیازهای اساسی مانند
گندم ،مواد اولیه ،دارو و تجهیزات پزشکی ،توقف یا کاهش
چرخه تأمین ارز میتواند کشور را با چالشهای جدی مواجه
کند .دولت آمریکا و شرکای غربی آن نیز با آگاهی از اهمیت
منابع ارزی و بهمنظور دریافت امتیازهای سیاسی ،تحریمهای
شدیدی را علیه صنعت نفت و بانک مرکزی ایران وضع کردند.
با آغاز تحریمهای سال  ،۱۳۹۷میزان فروش نفت ایران افت
فاحشی پیدا کرد و حتی بسیاری از شرکای سنتی ایران نیز
به دلیل نگرانی از جریمههای آمریکا ،در یک بازه کوتاهمدت،
خرید نفت از ایران را به حداقل رساندند و از سوی دیگر نیز
با تحریمهای بانکی ،جریان بازگشت مطالبات ایران ناشی از
فروش نفت نیز با اختالل فراوانی همراه شد.
در این شرایط ،بسیاری از کارشناسان رسیدن قیمت یک دالر
آمریکا به ۱۰۰هزار تومان را امری محتمل میدانستند و حتی
برخی نیز پا را فراتر نهادند و از نگرانیهای خود برای تأمین
کاالهای اساسی و احتمال بروز قحطی در کشور سخن به میان
آوردند .با ایجاد محدودیت برای فروش نفت ،بار دیگر توجه
مسئوالن به صنعت پتروشیمی جلب شد؛ صنعت ارزشآفرینی
که علیرغم تمام بیمهریها و موانع ،ازجمله خودتحریمیها،
در سا لهای اخیر توانسته با تأمین بخش عمد های از مواد

اولیه موردنیاز تولید و صنعت ،و با فروش محصوالت خود به
بازارهای جهانی ،سهم باالیی از افزایش نرخ ارز را به خود
اختصاص دهد .با تنگترشدن حلقههای تحریمی ،صنعت
پتروشیمی توانست بیش از ۵۰درصد ارز مورد نیاز کشور را
تأمین کند و با بازگشت بیش از ۹۵درصد از تعهدات ارزی
خود ،شاگرد اول تأمین ارز در کشور شود .با وجود نقش
بیبدیل پتروشیمی در عبور کشور از گردنه تحریمها ،وضع
برخی از تصمیمات آگاهانه یا ناآگاهانه ،پویایی صنعت
پتروشیمی را نشانه گرفته است .در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
قرار است نرخ سوخت گاز پتروشیمیها ،پاالیشگاهها و صنایع
پاییندستی و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق ،آب و
اکسیژن آنها معادل 100درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها
باشد .این تصمیم میتواند تأثیرات منفی فراوانی بر عملکرد
ی بگذارد .هرچند در روزهای اخیر اعالم
شرکتهای پتروشیم 
شد که هیئت دولت نحوه محاسبه قیمت سوخت گاز و خوراک
پتروشیمیها را در سال آینده اصالح ،و آن را مشابه سال
جاری تعیین کردهاست.
اما اجراییشدن اینگونه تصمیمات در شرایطی که
شرکتهای پتروشیمی ،به دلیل تحریمهای بینالمللی،
برای فروش و بازگشت منابع مالی محصوالت با افزایش
سربار هزینهها مواجه هستند ،میتواند بسیاری از واحدهای
پتروشیمی را از حضور در بازارهای بینالمللی و چه بسا داخلی
هم خارج کند.
این یعنی رکود ،بیکاری و منفیشدن رشد اقتصادی کشور
در سال آینده .آنچه عیان است این است که تصمیمات
غیرکارشناسی عالوه بر ایجاد مشکل برای تأمین مواد اولیه
موردنیاز ،به مهمترین ذخایر ارزی کشور نیز لطمه وارد خواهد
کرد؛ باید اذعان کرد کاری که دشمنان غربی درخصوص کاهش
درآمدهای ارزی نتوانستند بهصورت کامل اجرا کنند ،با وضع
چنین قوانینی اجرا خواهد شد.
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کمیته مشترک مجلس و پتروشیمی
تشکیل میشود
به همت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،مدیران هلدینگها و
شرکتهای این صنعت در نشستی صمیمی با رئیس مجلس در بهارستان ،به
بیان فرصتها ،موانع و موضوعات کالن صنعت پتروشیمی پرداختند .به گزارش
خبرنگار پایگاه اطالعرســانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،
در ابتدای این نشست مشــترک ،دکتر احمد مهدوی ،دبیرکل انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،ضمن تشــریح عملکرد صنعت پتروشیمی در
ســالهای اخیر ،بهویژه موضوع ارزآوری این صنعت در روزهای اوج تحریم و
همچنین اهمیت این صنعت در پیشبرد اهداف کالن اقتصادی کشور ،چالشها و
موضوعات کنونی و پیش روی این صنعت را به سمع و نظر رئیس مجلس شورای
اسالمی و حاضران این نشست رساند .مهندس فریبرز کریمایی ،قائممقام انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست ،با ارائه گزارشی شفاف،
مستند و آماری از عملکرد شرکتهای پتروشیمی کشور ،رئیس قوه مقننه را
از نزدیک با ظرفیتها و پتانسیلهای این صنعت آشنا کردند .همچنین ،برخی
از مدیران هلدینگها و شرکتهای صنعت پتروشیمی ،در این جلسه به بیان
دغدغهها و پیشنهادهای خود درزمینه شکوفاشدن بیش از پیش این صنعت
پویا پرداختند ،که مهمترین موارد مطرحشده به شرح زیر است :لزوم توجه به
زیرساختهای الزم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی .جلوگیری از
تصویب قوانین ضدانگیزشــی در حوزههای تجاری و سرمایهگذاری داخلی و
خارجی که تحقق اهداف توسعه این صنعت را تحتتأثیر قرار داده است .لزوم
تسهیلگری در تسویه مطالبات شرکتهای پتروشیمی از دولت.
دکتر محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی نیز ضمن قدردانی از
خدمات مدیران و کارکنان دلسوز صنعت پتروشیمی کشور ،این صنعت را یکی
از صنایع پیشران در اقتصاد کشور دانست و ضمن اعالم حمایت همهجانبه قوه
مقننه از این صنعت در برنامه هفتم توسعه و بودجه  ،1401پیشنهاد تشکیل
کمیته مشترک فیمابین مجلس و صنعت پتروشیمی جهت پیگیری منظم
مســائل مربوط به این صنعت تا حصول نتیجه مطلوب را ارائــه کرد ،که این
پیشنهاد با استقبال اعضای نشست روبهرو شد.

 4توسعه پرتوشیمی

بهرهمندی مواد نیمهخام
خاص محصوالت پتروشیمی
از معافیت مالیاتی

ســیدجواد حســینیکیا در گفتوگو با خبرنگار نشــریه توسعه
پتروشیمی ،با اشــاره به حمایتهای بودجه از صنعت پتروشیمی در
الیحه بودجه ســال  ،۱۴۰۱بیان کرد« :یکی از مشکالت در این بخش،
مربوط به تعیین تکلیف مواد خام و نیمهخام در تولید صنایع پتروشیمی
اســت ».وی تأکید کرد« :برخی از مواد نیمهخام صنایع پتروشــیمی،
ال ظرفیت تکمیلشدن در کشور را ندارند و یا اینکه ما مجهز به
بهواقع اص ً
تکنولوژی آن نیستیم ».نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی گفت« :بنابراین و طبق این شرایط ،مواد نیمهخام در امور
مربوط به صادرات مشمول معافیت مالیاتی نمیشوند و چون مشمول
معافیتهای مالیاتی نمیشوند ،مشکالت زیادی را در صنعت پتروشیمی
ایجاد کردهاند ».این نماینده مجلس تأکید کرد « :در بودجه سال ۱۴۰۱
به دنبال این هســتیم که موادی را که اصطالحاً به آن نیمهخام گفته
میشود ،درصورتیکه ظرفیت تکمیلشدن در کشور را نداشته باشند
و یا اینکه کشور به آن نیازی نداشته باشد ،از معافیت مالیاتی بهرهمند
کنیم ».این نماینده مجلس تصریح کرد« :این مسئله یکی از اصلیترین
موضوعات مربوط به صنایع پتروشیمی است که دغدغههای فراوانی را
در این بخش ایجاد کرده است و ما میکوشیم در بودجه سال  ۱۴۰۱این
موضوع را اصالح کنیم ».نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
اشاره به تأمین خوراک پتروشیمیها گفت« :خوراک این صنایع هم باید
متناسب با آن قیمتی باشد که به آنها تحمیل میکنیم؛ یعنی همانطور
که قیمت خوراک را دستوری تعیین میکنیم ،از سوی دیگر هم باید به
آنها اجازه دهیم که متناسب با تعیین قیمت دستوری ،محصولشان را
مشمول افزایش قیمت کنند ».حسینیکیا در ادامه با اشاره به تکمیل
زیرساختهای صنایع پتروشیمی در کشور بیان کرد« :زیرساختهای
این بخش هم باید بهسرعت تکمیل شود .برای این موضوع ما به یک حکم
تکلیفی نیاز داریم که در آن بخشی از درآمد پتروشیمیها برای تکمیل
زیرساختهای این بخش هزینه شود».

آغاز فرایند توسعه شرکت ملی
پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۱
علی جدی ،در گفتوگو با خبرنگار نشریه توسعه پتروشیمی ،با اشاره
به حمایت از صنایع پتروشــیمی در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بیان کرد:
«ما برای تکمیل زنجیره صنایع پتروشــیمی باید مقداری در این بخش
سرمایهگذاری کنیم ».عضو کمیته پتروشیمی و کمیسیون صنایع و معادن
مجلس تأکید کرد« :برای اینکه بتوانیم ارزش افزوده زیادتری در این بخش
داشته باشیم ،باید صنایع پاییندست پتروشیمی ها را تقویت کنیم و روی
آنها کار کنیم ».عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
گفت« :متأسفانه هنوز بسیاری از مواد صنایع پاییندستی پتروشیمیها
وارداتی است و ما به دنبال این هستیم که این بخش ،در بودجه سال ۱۴۰۱
کمی تقویت شود».وی تأکید کرد« :برای مثال ،شرکت ملی پتروشیمی
یک شرکت توسعهای است و پیشتر به این شرکت بهایی داده نمیشد؛
لذا میکوشیم در بودجه ســال  ۱۴۰۱مقداری به این شرکت بها دهیم تا
اجازه توسعه به این بخش ،با درنظرگرفتن بخش خصوصی ،داده شود».
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اســامی بیان داشت:
«همچنین ،دولت در رابطه با خوراک پتروشــیمیها و ارائه گاز به صنایع
پتروشیمی تصمیماتی را در بودجه سال  ۱۴۰۱مدنظر قرار داده که ما در
کمیسیون به دنبال تعدیل آن هستیم ،تا بهیکباره قیمت گاز برای صنایع
پتروشیمی افزایش پیدا نکند ».جدی تأکید کرد« :متأسفانه دولت مقداری
کسب منابع مالی خود از این بخش را افزایش داده است و ما به دنبال این
هستیم که این موضوع را در زمان بررسی بودجه در مجلس تعدیل کنیم.
اگر هم قرار است منابعی از این بخش تأمین شود ،دولت باید منابع حاصله
را در صنایع مرتبط با پتروشیمی سرمایهگذاری کند ،نه اینکه این منابع
صرف امور هزینهای و جاری کشور شود».

پیشنهاد ویژه برای خوراک پتروشیمیها
در بودجه سال 1401
رئیس کمیســیون انرژی مجلــس گفــت « :در بودجه ســال  ۱۴۰۱به دنبال
سرمایهگذاری برای زیرســاختهای حوزه پتروشــیمی و تأمین خوراک موردنیاز
برای آینده واحدهای پتروشیمی هستیم ».فریدون حسنوند در گفتوگو با خبرنگار
نشریه توسعه پتروشیمی ،با اشاره به حمایتهای الزم از پتروشیمیها در بودجه سال
 ۱۴۰۱بیان کرد« :ما در صنایع خودمان به دنبال جلوگیری از خامفروشی هستیم و
بهنوعی میکوشیم تا بهسمت فرآوری محصوالت پیش برویم؛ لذا قطعاً در این حوزه،
پتروشیمیها میتوانند نقش مهمی ایفا کنند ».حسنوند با اشاره به ارزآوری صنعت
پتروشیمی برای کشــور تأکید کرد« :تعداد باالی محصوالت تولیدشده در صنعت
پتروشیمی و فروش آنها به سایر کشورهای دنیا یکی از منابع تأمین ارز برای کشور
محسوب میشود .همچنین ،ذخایر ما در حوزه نفت و گاز به میزانی هست که بخواهیم
این موارد را توسعه دهیم و درنهایت خوراک پتروشیمیها را تأمین کنیم تا برای کشور
ارزآوری داشته باشند ».رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
«در حال حاضر ،درآمد شرکتهای پتروشیمی ما در سال  ۱۴۰۰بیش از ۲۰میلیارد
دالر بوده است؛ همچنین ،برآورد ما از درآمد پتروشیمیها در سال ۳۷ ،۱۴۰۴میلیارد
دالر است ».وی با بیان اینکه برآورد ما از درآمد پتروشیمیها در سال  ۱۴۰۶میتواند
به ۵۰میلیارد دالر برسد ،گفت« :ازاینرو ،حوزه پتروشیمی ما میتواند به اندازه همه
تولیدات ما در حوزه نفت و گاز ،برای کشور ارزآوری داشته باشد ».رئیس کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به توسعه مجتمعهای پتروشیمی در کشور
بیان کرد« :در بودجه سال  ۱۴۰۱به دنبال سرمایهگذاری برای زیرساختهای حوزه
پتروشیمی و تأمین خوراک موردنیاز برای آینده واحدهای پتروشیمی هستیم ».وی
تأکید کرد« :ما میتوانیم پیرو درآمد پتروشــیمیها و با هماهنگی با این شرکتها،
در مناطقی همچون عسلویه و استانهای جنوبی مانند خوزستان ،بوشهر و فارس و
مناطقی که انرژی گاز داریم ،زیرساختهای گازی کشور را تقویت کنیم و ایستگاههای
فشارافزایی انرژی گاز بسازیم تا بتوانیم خوراک موردنیاز پتروشیمیها را برای سالهای
آینده تأمین کنیم؛ لذا این مسئله یکی از پیشنهادهایی است که در جریان بررسی
بودجه سال  ،۱۴۰۱در مجلس ،از ناحیه کمیسیون انرژی مطرح خواهد شد».
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احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نمایشگاه ایرانپالست ،در آســتانه پانزدهمین دوره خود قرار گرفته اســت .این نمایشگاه از بزرگترین
نمایشگاههای کشور و منطقه در حوزه صنعت پتروشیمی و بهخصوص پلیمر و پالستیک است که همزمان صنایع
ال درخشان
تکمیلی پتروشیمی هم در کنار آنها حضور دارند .عملکرد و سابقه دورههای گذشته این نمایشگاه کام ً
و موفق است و در سالهای گذشته ،شاهد استقبال و حضور شرکتهای خارجی بودهایم که به دستاوردهای خوب و مبادالت تجاری
و قراردادهای زیادی منجر شده است.
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صنعتیازهرنظرافتخارآمیز

صنعت پتروشــیمی  ،امــروز صنعت
پرمزیتی بــرای کشــور و اقتصاد ایران
است و در این میان ،پلیمر نقش بسیار
ارزشمندی را در زندگی روزمره انسانها
دارد .میتوان گفت بدون پلیمر شرایط
زندگی امروز بســیار دشوار خواهد بود.
این محصول جایگزین خوبی برای چوب
و آهن در بخشهای مختلفی از زندگی
امروز شــده و بســیاری از محصوالت
تولیدی در حوزه لوازم خانگی و مصرفی
و خودرو ،لــوازم الکترونیکــی و لولهها
و اتصاالت و ،...با پلیمــر تأمین و تولید
میشوند.
پلیمر یکــی از محصــوالت صنعت
پتروشــیمی و بهنوعــی «خاویــار»
محصــوالت پتروشــیمی اســت و
خوشبختانه  35واحد پتروشیمی ایران
در حــال حاضر این محصــول را تولید
میکنند .در حال حاضــر ،مجموعهای
از زنجیــره پلیاتیلــن ،پلیپروپیلــن،
پلیاســتایلن ،الســتیک مصنوعــی،
پیو یســی و انواع پت در شرکتهای
مختلف صنعت پتروشیمی با فناوری روز
دنیا تولید میشود .مســئله قابل توجه
درمورد صنعت پتروشیمی و محصوالت
مختلف آن ،بهخصــوص پلیمرها ،این
اســت که عالوه بر تأمین نیــاز صنایع
تکمیلی در داخل کشور و تبدیل آن به
محصوالت نهایی ،صادرات قابل توجهی
نیز دارد.
صنعــت پتروشــیمی بهواســطه
قرارگرفتــن در اســتانهای جنوبــی
و دسترســی بــه منابع عظیــم گازی
و آ بهای آزاد ،مزیتهــای خدادادی
خوبی دارد .تولید انــواع محصوالت با
خوراک گازی و مایــع و در آینده با گاز
متــان ،مزیت خوبی برای کشــور ما به
شــمار میرود؛ اما الزم اســت زنجیره
تولید محصــوالت نهایی را گســترش
دهیم .مســئله مهم دیگر که بهعنوان
امتیاز صنعت پتروشیمی مطرح است،
نقــش و اثرگذاری شــرکتهای فناور
و دانشبنیان اســت کــه باعث افزایش
تولید این محصــوالت ،تکمیل زنجیره
تولید محصوالت و کاهش وابستگی به
کشورهای خارجی شده است.
اگرچــه طبق قانون ،طی ســالهای
گذشته ،همه پتروشــیمیها خصوصی
شــدهاند و انجمــن کارفرمایی صنعت
پتروشــیمی هم بیش از یک دهه است
که فعالیت دارد و همه پتروشیمیهای
کشور در آن عضو هســتند ،اما حمایت

دولت و مجلس در رفــع موانع و ایجاد
مزیــت اقتصادی ،الزم اســت .در حال
حاضــر ،انجمــن کارفرمایــی صنعت
پتروشــیمی وظیفــه دارد کــه همه
موضوعــات مرتبط با همــه حوزههای
اجرایــی و قانونگــذاری را دنبال کند و
ضمن حمایتهای الزم ،موانع را برطرف
کند .انجمن ،متناسب با نیاز و موضوعات
مختلف ،در جلسات تخصصی مرتبط با
دولت و نهادهای اجرایی حضور دارد تا
امور مرتبط را دنبال کند و به ســرانجام
برســاند .میتوان گفت کــه امروز در
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشــیمی،
با حضور همه شرکتهای پتروشیمی،
یک واحد هستیم تا حرکت لوکوموتیو
اقتصاد کشور را که همین پتروشیمیها
هستند ،سرعت دهیم.
امروز افتخــار میکنیم کــه بگوییم
صنعت پتروشــیمی ،صنعتی پیشــرو
اســت که همزمان بــا تولیــد و تأمین
نیاز داخل و صادراتمحوری ،اشــتغال
پایدار هم ایجاد میکند .پتروشیمیها
ارزآوری خوبــی را در دوران جنــگ
اقتصادی بــرای دولت داشــتهاند و هر
روز این نقش پررنگتر خواهد شــد .در
حال حاضر 30درصد از بازار سرمایه در
اختیار شــرکتهای پتروشیمی است
و هر روز این ســهم افزایش مییابد .به
همین دلیل ،الزم اســت به این صنعت
و تولیدات آن احترام بیشتری بگذاریم؛
چراکه در داخل و خارج از کشور به این

صنعت نیاز دارند.
باید گفت که هنوز اول راه هستیم .در
سال  1404قرار است سهم تولیدات این
صنعت به 135میلیون تن برسد و باید
برای رسیدن به این هدف ،برنامه مالی
و اجرایی داشته باشیم و زیرساختهای
الزم برای آن تأمین شــود .الزم اســت
که برای پیشــرفت این صنعت بهسمت
تکنولوژیهای نــو و دانشبنیان برویم
که البتــه این مهم تاکنــون پیگیری و
شروع شــده و امروز پتروشــیمیها در
این عرصه قدمهای مؤثری برداشتهاند.
در حال حاضر ،تعداد قابــل توجهی از
کاتالیســتهای پرمصرف و استراتژیک
صنعت پتروشیمی ،قطعات و تعمیرات
اساســی تجهیزات پیچیــده ،در داخل
کشور تولید و اجرا میشود.
نیروی انســانی متخصص و پرسنل
خدوم ایــن صنعت در گرما و شــرایط
سخت آبوهوایی مناطق عملیاتی فعال
هستند ،اما این صنعت در شرایط سخت،
بهخصــوص دوران تحریم مســتقیم از
ســوی آمریــکا ،نهتنها متوقف نشــد،
بلکه عالوه بر افزایــش تولیدات داخل
و صادرات ،ارزآوری خوبی داشته است.
باید گفت که اگر دولت سیاست حمایت
از ایــن صنعت را ادامه دهد ،سیاســت
مهم کاهش خامفروشی که هدف مهم و
استراتژیکی برای کشور است ،با توسعه
این صنعــت محقق میشــود و ارزش
افزوده باالیی به دست میآوریم.

در حال حاضر
30درصد از بازار
سرمایه در اختیار
شرکتهای
پتروشیمی است و
هر روز این سهم
افزایش مییابد.
به همین دلیل،
الزم است به این
صنعت و تولیدات
آن احترام بیشتری
بگذاریم؛ چراکه در
داخل و خارج از
کشور به این
صنعت نیاز دارند
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گاز را گرانتر از خارجیها می خریم ،یارانه نمیگیریم یارانه میدهیم

فریبرز کریمایــی ،قائممقام انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی،
معتقد اســت که طبق جــزء یک بند
«الــف» ماده «یــک» قانــون تنظیم
مقررات مالی دولــت  ،2خوراک مایع را
معادل 95درصد فــوب خلیج فارس ،با
نرخ دالر نیمایی میخریــم .دولت در
شــرایط تحریمی نمیتواند با نرخهای
بینالمللی نشــریات ،این خوراکهای
مایع مثل میعانات گازی ،نفتا و ...را صادر
کند ،درحالیکه با 95درصد قیمت فوب
درجشده در نشــریات بینالمللی ،این
خوراک را به شــرکتهای پتروشیمی
داخلی میفروشــد .به گزارش نشــریه

توسعه پتروشیمی و به نقل از روابط عمومی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی،
شــرکت متانول کاوه در نامهای به دبیر کل
انجمــن صنفی کارفرمایی پتروشــیمی از
توقف فعالیت مجتمع متانول به دلیل عدم
توجیهپذیری تولید خبر داد .در این نامه آمده
است« :با التزام به ابالغیه شرکت ملی صنایع
پتروشیمی دال بر رعایت محدودیت ۵۰درصد
در تأمین گاز مورد نیــاز این مجتمع طی ۶۰
روز گذشته ،و اخیرا ً نیز ابالغ محدودیت گاز
در فصل سرد از سوی شــرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،در جهت رعایت منافع عمومی
اقدام به توقف تولید مجتمع نمود».
در ادامه ایــن نامه با اشــاره به افزایش
بیسابقه قیمت خوراک پتروشیمی ذکر شده
است« :افزایش بیسابقه و نامتعارف قیمت
گاز ســوخت و خوراک صادرشده برای این
مجتمع با مبلــغ  ۸۷۷۷۰ریال برای هر متر
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مکعب گاز خوراک (معادل  ۳۴.۵سنت ،در
برابر گرانترین گاز جهانHenry Hub ،
اروپا ،با نرخ  ۱۹,۱ســنت) ،بهای تمامشده
متانول تولیدی این مجتمع را حداقل به ۴۳۰
دالر ،بدون ریسکهای ناشی از شرایط تحریم
رسانده است و این در حالی است که قیمت
فروش ،به متقاضیــان و خریداران محدود
متانول ایران در کشــور چین فقط  ۳۱۰دالر
است .لذا تولید زیان عملیاتی ،بههیچوجه
توجیه اقتصادی نخواهد داشت».
شــرکت متانول کاوه با اشاره به زیان این
شــرکت از افزایش قیمت خــوراک ،ادامه
میدهد :زیان وارده بــه ازای هر تن تولید
معــادل  ۱۲۰دالر به این شــرکت تحمیل
میگردد .درنهایت ،ایــن مجموعه ،امکان
ارزآوری برای کشــور را با شــرایط فوق
نمیتواند داشــته باشــد و درنهایت بازار
صادراتی متانول کشــور تقدیم کشورهای
رقیب و همسایه خواهد شــد و پیامدهای
ناگــواری را بهواســطه نابودی اشــتغال
و هدررفــت ســرمایههای کشــور به بار
خواهد آورد .گفتنی اســت ،قیمت خوراک
پتروشیمی در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱مقرر
شده است .نرخ ســوخت گاز پتروشیمیها،
پاالیشگاهها و صنایع پاییندستی و مصارف
مربوط به یوتیلیتی شامل برق ،آب ،اکسیژن
و ...آنها معــادل ۱۰۰درصد نرخ خوراک گاز
پتروشیمیهاست ،که این رقم بهطور میانگین
دو برابر قیمت خــوراک در بازارهای جهانی
اســت و ادامه حضــور و رقابت واحدهای
پتروشیمی ،با این رقم امکانپذیر نیست.

انتقاد به فرمول تعیین نرخ خوراک

قائممقــام انجمــن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی
با اشــاره به اینکــه طبق جزء
یک بند «الــف» ماده یک قانون
تنظیم مقــررات مالــی دولت
 ،2خــوراک مایــع را معادل 95
درصد فوب خلیج فــارس با نرخ
دالر نیمایی میخریم ،تصریح کرد:
«دولت در شرایط تحریمی نمیتواند
با نر خهای بینالمللی نشــریات ،این
خورا کهای مایع مثل میعانات گازی،
نفتا و ...را صادر کنــد ،د رحالیکه با
95درصد قیمت فوب درجشــده در
نشــریات بینالمللی ،این خوراک را
به شرکتهای پتروشــیمی داخلی
میفروشد».
وی افزود« :دولت با این فلسفه این
تخفیف را لحاظ کرده که اگر بخواهد
صادر کنــد ،هزینههای انبارداری،
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چالشهای قیمت خوراک ،ادامه فعالیت شرکتهای پتروشیمی را مختل میکند
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براینخستینبار،
گازطبیعیبرایصنعتپتروشیمی
ایران رکورد زدوبرایمهرماه 31.5سنت
اعالمشد،کهاین 31.5سنتبهخاطراینکهدر
 6ماه دوم بوده ،با10درصد افزایش به 34.5سنت
رسیدکهاینمقدار،براساسارزنیمایییعنی
اینکههرمترمکعبگازبهقیمت 8هزارتومان
بهپتروشیمیهافروختهشد؛درحالیکهدر
همینمهرماه،درهنریهابآمریکا،
متانهرمترمکعب 19سنت
بوده
انتقال خوراک ،بازاریابی و...
آن بسیار بیشتر از این 5درصد
میشــود و بهجــای همه این
هزینهها ،تنها 5درصد تخفیف
برای شــرکتهای پتروشیمی
داخلی در نظر میگیرد که بهــای آن را نقدا ً
دریافت میکند».
کریمایی با بیان اینکه «در واقع این تخفیف
5درصدی به زیان شرکتهای پتروشیمی تمام
میشــود» ،گفت« :وقتی دولت پول خوراک را
به پتروشــیمیها با تخفیف 5درصدی حساب
میکند ،پتروشیمیها این تخفیف 5درصدی را
باید در ارائه محصول تولیدشده در بورس کاال و
نیز در خوراکهای بین مجتمعی خود نیز لحاظ
کنند؛ این در حالیاستکه رقم 5درصد قیمت
محصول بسیار بیشتر از 5درصد قیمت خوراک
ورودی اســت و درواقع تخفیف در فروش در
شرکتهای پتروشــیمی ،بیشتر از تخفیف در
خرید خوراک اســت ،بنابراین ،پتروشیمیها
انواع خوراک مایــع و میعانات را به قیمتهای
بینالمللی و حتی بیشتر از قیمتهای صادراتی
و با نرخ ارز نیمایــی و بهصورت نقدی دریافت
میکنند و هیچ یارانهای در این خوراک وجود
ندارد».
وی افزود« :درمورد خــوراک اتان نیز باید
عرض کنم که متأسفانه گرا نترین گاز اتان در
منطقه خلیج فارس و جهــان را از وزارت نفت
میخریم .براساس مفاد جزء  4بند «الف» ماده
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یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت  ،2وزارت
نفت فرمولی را برای تعییــن قیمت اتان اعالم
کرد که نتیجه آن در طول  5سال گذشته همواره
تعیین قیمتهایی بود که همــواره بین  50تا
 130دالر در هر تن ،گرانتر از بزرگترین هاب
تجاری اتان ،یعنی مونت بیلیویو ایاالتمتحده
ت که هم در دنیا و هم
بوده است؛ این در حالیاس 
قبل از سال  ،1395در ایران قیمت اتان براساس
ارزش حرارتی متان تعیین میشد».
این فعال صنعت پتروشــیمی با بیان اینکه
«گاز اتان چه در هاب خلیج فارس و چه در هاب
مونت بیلیویو آمریکا براســاس ارزش حرارتی
قیمتگذاری میشود» ،گفت« :ارزش حرارتی
گاز متان  1.8برابر گاز طبیعی اســت و در دنیا
به همین نســبت هم قیمتگذاری میشود و
مقادیری هم بابت هزینههای معمولِ استخراج
و جداسازی ،به آن اضافه میکنند».
چالشهای قیمتگذاری اتان

قائممقام انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی ادامه داد« :در آییننامه قیمت گاز
اتان که توسط وزارت نفت ابالغ شده ،کف قیمت
 220دالر برای این خوراک پتروشــیمی تعیین
شــده که با وجود مکاتبات و اعتراضهای این
انجمن در سال  ۱۳۹۵به این شیوه قیمتگذاری،
متأسفانه هیچ توجهی به این اعتراضها از سوی
وزارت نفت صورت نگرفــت؛ ناکارآمدی این
شیوه قیمتگذاری اتان عالوه بر اینکه به تعیین

قیمتهایی بســیار باالتر از قیمتهای جهانی
اتان منتهی شد ،در ابتدای ســال گذشته و با
شیوع ویروس کرونا که باعث سقوط قیمتهای
جهانی نفت و انرژی در دنیا شد و قیمت اتان در
هاب مونت بیلیویو به کمتر از  70دالر در هر تن
رسید ،بیشتر از هر موقع دیگری خود را نشان
داد؛ چراکه در همان زمان ،قیمت اعالمی وزارت
نفت برای گاز اتان  220دالر در هر تن بود که 3
برابر قیمتهای جهانی بود و دیدیم که چه بالیی
بر سر زنجیره اتیلن آمد و اگر انجمن برای تعدیل
قیمت اتیلن ورود نکرده بود ،شاهد اتفاقات بدی
در زنجیره اتیلن میبودیم».
وی افــزود« :وقتی اتان در ایــران به دلیل
آییننامه وزارت نفت در کف  220دالر گیر کرد،
درحالیکه قیمت جهانی اتــان به زیر  60دالر
رسیده بود ،هزینه تمامشده هر تن اتیلن برای
شــرکتهای الفینی به حدود  340دالر رسید،
د رحالیکه قیمت جهانی اتیلن به کمتر از 250
دالر رسیده بود و این نامعادله تاریخی ،حاصل
شیوه قیمتگذاری وزارت نفت بود».
قیمتگذاری اتان براساس ارزش حرارتی است

کریمایی با بیان اینکــه «وقتی در بازارهای
جهانی و بــا قیمتهــای بینالمللی محصول
میفروشیم ،نباید خوراک موردنیاز را اگر کمتر
از قیمتهــای جهانی نمیگیریــم ،گرانتر از
قیمتهای بینالمللی بخریــم و قدرت رقابت
شرکتهای ایرانی را تقلیل دهیم» ،گفت« :در

دنیا قیمتگذاری اتان براساس ارزش حرارتی
است ،اما در ایران فرمولی عجیب و غریب برای
آن گذاشتهایم که خروجی این فرمول در همه
مواقع و بدون استثنا ،تعیین قیمتهایی بسیار
باالتر از قیمتهای جهانی بوده است ».قائممقام
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی
خاطرنشان کرد« :درواقع پتروشیمیهای ایران
در کشوری که صاحب ذخایر بزرگ انرژی است
و قاعدت ًا میبایست اصول اقتصاد انرژی در آن
حاکم باشد ،خوراک اتان موردنیاز خود را گرانتر
از هر نقطه در جهــان خریداری میکنند ».وی
ادامه داد« :هرچقدر انجمــن در آن زمان و در
راستای مواد  2و  3قانون بهبود مستمر محیط
بوکار به این شیوه غیرمعمول قیمتگذاری
کس 
اعتراض کرد و درباره آثــار و عواقب خطرناک
آن در حوزه رقابتپذیری شرکتهای داخلی
و جذب سرمایهگذاری هشــدار داد ،متأسفانه
وزارت نفت توجهی نکرد».
وی افــزود« :این فرمول همچنــان برقرار
اســت و ما همچنان اتان را گرانتــر از دنیا،
خریداری میکنیم .آخرین نرخ اتانی که برای
پتروشــیمیهای داخلی قیمتگذاری شده،
مربوط به مهر سال جاری است که  380دالر در
هر تن بوده ،درحالیکه قیمت آن در هاب مونت
بیلیویو در همان زمان  318دالر بوده است».
قیمتگذاری متان منطقی نیست

کریمایی درخصــوص گاز طبیعی (متان) نیز

گفت« :در محاسبه قیمت گاز طبیعی ،میانگین
مصارف وزنــی داخلی ،صادراتــی و وارداتی،
50درصد قیمت را مشخص میکند و 50درصد
دیگر براســاس هابهای آمریکایی و اروپایی
تعیین میشود؛ یعنی هرچه قیمت گاز در اروپا
افزایش یابد ،قیمت خوراک متان پتروشیمیهای
ال منطقی نیست؛
ایران افزایش مییابد و این اص ً
چراکه اروپا واردکننده گاز در جهان اســت که
قیمت در آن بهشدت متأثر از هزینههای انتقال
است».
کریمایی با اشــاره به مســائل فروش گاز
روسیه به اروپا گفت« :در سال جاری که شاهد
ایجاد مســائلی در صادرات گاز روسیه به اروپا
و افزایش قیمت گاز بــه بیش از یک دالر در هر
متر مکعب در بازار اروپا بودیم ،نرخ خوراک گاز
پتروشیمیهای داخلی ایران نیز بهشدت گران
شد».
وی ادامه داد« :برای نخستین بار ،گاز طبیعی
برای صنعت پتروشیمی ایران رکورد زد و برای
مهرماه  31.5سنت اعالم شد ،که این  31.5سنت
بهخاطر اینکه در  6ماه دوم بــوده ،با 10درصد
افزایش به  34.5سنت رســید که این مقدار،
براساس ارز نیمایی یعنی اینکه هر مترمکعب گاز
به قیمت  8هزار تومان به پتروشیمیها فروخته
شد؛ درحالیکه در همین مهرماه ،در هنری هاب
آمریکا ،متان هر مترمکعب  19ســنت بوده .با
چنین قیمتی ،تنهــا هزینه گاز خوراک یک تن
متانول به بیش از  340دالر خواهد رسید و این در

حالی استکه قیمت فروش متانول در بازار چین
معادل  260دالر در فوب خلیج فارس است».
حال این روزهای صنعت پتروشیمی خوب نیست

قائممقام انجمن صنفی در ادامه با اشاره به این
نکته که چیزی بــرای پنهانکردن وجود ندارد
و کارشناســان باید نظر بدهند که گاز طبیعی
34سنتی در کجای جهان برای تولید محصوالت
پتروشیمی استفاده میشود ،افزود« :حال این
روزهای صنعت پتروشیمی خوب نیست؛ چراکه
از طرفی با شــدیدترین تحریمهای بینالمللی
در حوزههای صادرات و تعامــات بینالمللی
مواجهانــد و از طرف دیگر با بیســابقهترین
قیمتهای خوراک در داخل دســتوپنجه نرم
میکنند.
از ســویی دیگر نیز مورد هجمه جاهالنه و
گاهی مغرضانه برخی بهظاهر دوستان داخلی
قرار میگیرنــد ».وی خاطرنشــان کرد« :با
توضیحاتی که ارائه شــد ،مالحظه میشود که
نهتنها هیچ یارانه پیــدا و پنهانی در خوراک
صنایع پتروشیمی وجود ندارد ،بلکه این صنعت
بزرگ و ارزآور کشور با گرانخریدن خوراک ،به
دولت کمک نیز کرده است».
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چرخ ایرانپالست
همچنان میچرخد

ایرانپالست ،بزرگترین رویداد صنعت پتروشیمی ،به پله پانزدهم رســیده و بهمن امسال ،علیرغم تحریمهای گسترده و
محدودیتهای اقتصادی ،با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود .ایران پالست بهعنوان مهمترین رویداد ساالنه
صنعت پتروشیمی توانسته اعتماد و همراهی خوبی را در میان تولیدکنندگان و شرکتهای داخلی و خارجی کسب کند و هر سال با
رویکرد و اشتیاقی جدید و بیشتر برگزار شود .این نمایشگاه همواره به دنبال فراهمکردن زمینهای برای رونق بازار صنایع پالستیک،
تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت ایران در بازارهای جهانی بوده است .اگرچه تحریم ،روند مذاکرات برجام و
اتفاقات دنیای سیاست بر این بازار تأثیر داشته ،اما صنعت پتروشیمی در همین دوران متنوعتر و رنگارنگتر از همیشه در بازارهای
منطقهای و جهانی حضور داشته است.

 12توسعه پرتوشیمی

صنعتی با افقهای روشن و روبهگسترش

ایرانپالســت با عملکرد نزدیک به دودههای خود تالش
کرده به تولیدکنندگان و فعاالن این صنعت در داخل و خارج
از کشور نشان دهد که سرمایهگذاری و حضور بیش از پیش در
این صنعت پشیمانی ندارد و هر روز افق جدیدی را پیش روی
مخاطبان و سرمایهگذاران خود میگذارد .صنعت پتروشیمی
از وابستگیهایی که در دهههای قبل به خوراک و سرمایههای
ال وارد بازار سرمایه
دولتی داشت جدا شده و میتواند مستق ً
شود .درعینحال ،حرکت بهسمت تنوع خوراک ،ریسکهای
قبلی مرتبط با تولید در این حوزه را به حداقل رسانده است.
ایران پالست همواره زمینهای را فراهم کرده تا تولیدکنندگان
و خریداران محصوالت ،فضایــی بدون چالش را در کنار هم
تجربه کنند و همزمان بازارها و همکاران و ســرمایهگذاران
جدید را محک بزنند.
صنعت پتروشــیمی ایران امروز تنها در یک اســتان و
منطقه نیست و بیشتر استانهای کشــور از برکات حضور
پتروشیمیها برخوردار هستند و به همین دلیل قطبهای
جدیدی از صنعت پتروشیمی فعال شده است و این بهمعنی
فرصتهای بیشتر برای شــرکتهای جدید است .صنعت
پتروشیمی نشــان داده اســت که میتواند بدون حضور
خارجیها هم تولید و توسعه خود را ادامه دهد و این مهم با
توجه به توان داخلی رخ داده است .امروز سهم شرکتهای
داخلی در صنعت پتروشیمی بیش از گذشته است و برگزاری
ایرا نپالســت و جد یگرفتن آن میتواند گویای انسجام
در صنعت پتروشیمی باشد .از ســوی دیگر ،چنین فضای
مساعدی برای شــرکتهای داخلی زمینه رقابت سالم بین
تولیدکنندگان را فراهم میکنــد و میتوان امیدوار بود که
کیفیت محصوالت ،در جریان این رقابت افزایش یابد.
نمایشگاه چهاردهم با شعار «کسبوکار جهانی» شروع به
کار کرد و هدف آن بود که شرکتهای ایرانی با ارتقای کیفیت
خود و کسب تجربه بیشتر ،دامنه این کسبوکار رنگارنگ را
به کشورهای دیگر و بازارهای جهانی بکشانند و افق دیدشان
را بزرگتر کنند .در نمایشگاه  1400هم موضوع تکمیل زنجیره
ارزش با استفاده از توان داخلی و انتقال فناوریهای پیشرفته
در کنار تالش برای ارزش افزوده بیشــتر ،بهعنوان اهداف
اصلی برگزاری نمایشگاه اعالم شده است .به این معنی که
ایرانپالست میتواند فرصتی برای ارائه توانمندیهای صنایع
باالدستی و پاییندســتی صنعت پتروشیمی باشد و اگرچه
شرکتهای خارجی چند سالی است حضور ندارند ،اما چرخ
این نمایشگاه با حضور و تالش شرکتهای داخلی و عرضه
توان داخلی ،میچرخد.
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بزرگترین رویداد ساالنه صنعت پتروشیمی ،در گذر از دو دهه تحوالت تلخ و شیرین

دو دهه فرازونشیب بدون توقف

نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست در سال  1381به ابتکار
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بهمنظور رونق بازار صنایع
پالستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور
در بازارهای جهانی شکل گرفت .اگرچه روند برگزاری این
نمایشگاه در ســالهای اول تغییر و تحوالتی داشت و نقش
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برگزاری و تسهیلگری این
نمایشگاه تغییراتی کرد ،اما باز هم از نقش و جایگاه نمایشگاه
در بین فعاالن این صنعت کم نشد.
نگاهــی بــه ترکیــب ســالهای برگــزاری و تعداد
شــرکتکنندگان میتواند روند صعودی ایرانپالســت را
با وجود تغییر در دولتها و شــرایط سیاسی و بینالمللی،
بهخوبی نشان دهد .در سال  81و در اولین دوره این نمایشگاه
 71شرکت خارجی و  223شــرکت خارجی ،در سال  82و
دومین دوره  171شرکت خارجی و  287شرکت داخلی ،در
سال  83و سومین دوره  220شرکت خارجی و  342شرکت
داخلی ،در ســال  84و چهارمین دوره  290شرکت خارجی
و  392شــرکت داخلی ،در ســال  85و پنجمین دوره 260
شرکت خارجی و  390شرکت داخلی و در سال  86و ششمین
دوره هم  127شرکت خارجی و  366شرکت داخلی حضور
داشتهاند.
در این دوره ،وقفهای در جریان برگزاری نمایشگاه ایجاد
میشود و دوباره از ســال  89و هفتمین دوره  357شرکت
خارجی و  423شرکت داخلی در نمایشگاه حاضر میشوند.
اما باز هم در سال  90نمایشگاه برگزار نمیشود ،تا اینکه در
سال  91و هشــتمین دوره  ۱۰۰شرکت خارجی و  400شرکت
داخلی در نمایشگاه حاضر میشوند .در سال  92هم نمایشگاه
معلق میماند و در سال  93و نهمین دوره  350شرکت خارجی
و  400شرکت داخلی در نمایشگاه حاضر میشوند .این
بالتکلیفی و تعلیق در ســالهای  93و  94ادامه
دارد تا اینکه دوباره در سال  95دهمین دوره
با حضور  500شرکت خارجی و  400شرکت
داخلی برگزار میشود.
اما روند منظم برگزاری نمایشــگاه
از ســال  96دوباره شروع میشود
و یازدهمیــن دوره با حضور 530
شرکت خارجی و  570شرکت
داخلــی برگزار میشــود.
دوازدهمین دوره ایرانپالست
در ســال  97با حضور 165
شرکت خارجی و  500شرکت
داخلی برگزار میشود .اما در
ســالهای  98و  99بهواسطه
تحریمها و شیوع ویروس کرونا
تعــداد شــرکتهای داخلی و
خارجی بسیار کم میشود .بهنحوی
که در ســال  98حدود  35شــرکت
خارجی و  570شرکت داخلی در نمایشگاه
حضور دارند .مسئوالن برگزاری نمایشگاه چهاردهم در سال
 99هم تعداد شرکتکنندگان داخلی و خارجی را حدود 400

شرکت اعالم کردند .در نمایشــگاه امسال ( )1400هم که با
وجود شرایط کرونایی و تحریمی برگزار میشود ،قرار است
بیش از  600شرکت حضور داشته باشند.
نگاهی به رونــد برگزاری و اســتقبال از نمایشــگاه
ایرانپالست نشان میدهد که در سالهای ثبات اقتصادی
و عادیبودن روابــط اقتصادی و سیاســی ،حضور و نقش
شــرکتهای خارجی پررنگتر شــده و همزمان اعتماد و
استقبال شرکتهای داخلی هم افزایش یافته است.

افزایش ریسک سرمایه گذاری با قوانین
سخت گیرانه بودجه ای( یکساله)
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ی بررسی شد
پیامدهای حذف معافیت مالیاتی صادرات پتروشیم 

بسترهای
سوداگری در
داخل ،با عرضه
بیشتر محصوالت
اوره  ،متانول و پلی
اتیانها که بیش از
نیاز داخلی بوده و
امکان جذب آن در
تولید وجود نداشته
فراهم شده ،و با
توجه به انتظارات
تورمیممکن
است این
محصوالت با هدف
سوداگری و قاچاق
خریداری شوند

عبارت «نیمهخام» یک مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط خاص اقتصادی حاکم بر آن حوزه تعریف میشود
و مطمئن ًا با توسعه صنعتی میتواند دچار تغییرات اساسی شود .ممکن است در یک مقطع زمانی ،صادرات یک
محصول ،نیمهخام تفسیر نشود؛ چراکه ظرفیت و امکانات جذب آن برای تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر،
بنا به دالیل مختلف نظیر محدودیتهای اقتصادی ،تکنولوژیکی ،تأمین مالی و ...وجود نداشته باشد.
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بــه گــزارش نشــریه توســعه
پتروشــیمی ،عبارت «نیمهخــام» یک
مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط
خاص اقتصادی حاکم بر آن حوزه تعریف
میشــود و مطمئناً با توســعه صنعتی
میتواند تغییرات اساســی پیــدا کند.
ممکن اســت در یــک مقطــع زمانی،
صادرات یک محصول ،نیمهخام تفســیر
نشــود؛ چراکه ظرفیت و امکانات جذب
آن بــرای تولیــد محصوالت بــا ارزش
افزوده بیشتر ،بنا به دالیل مختلف نظیر
محدودیتهای اقتصاد ی ،تکنولوژیکی،
تأمین مالی و ...وجود نداشــته باشد .در
چنین شــرایطی ،دولتها برای هدایت
صنایع بــرای تولیدات بــا ارزش افزوده
بیشــتر ،ضمن فراهمکردن شرایط برای
رفع محدودیتهای فــو ق ،از ابزارهای
تشــویقی یا تنبیهی در یــک بازه زمانی
چندســاله نظیــر برنامههای توســعه
اقتصادی پنجساله ،استفاده میکنند.
بدون شــک ،اتخــاذ سیاســتهای
تنبیهی در چنین مواردی ،در برنامههای
یکســالهای نظیــر بودجه ســنواتی،
بههیچوجه نمیتواند کمکی به توســعه
زنجیــره ارزش محصوالت کنــد؛ زیرا
مشکل عدم توسعه مناسب زنجیره ارزش
به عواملی بستگی دارد که قطعاً رفع آنها

در یک بازه یکساله ممکن نخواهد بود.
عالوهبرآن ،احــداث واحدهای تکمیلی
در یک زنجیره حتی با فرض فراهمبودن
تمامی امکانات اقتصادی ،فنی و مالی ،به
زمانی بیش از یک سال نیاز دارد.
ســهم صنایع صادراتــی در بازارهای
جهانی از دست میرود

در همین راســتا فریبــرز کریمایی،
قائممقــام انجمــن صنفــی کارفرمایی
صنعت پتروشــیمی ،با اشاره به موضوع
بند «ت» تبصره  ۶الیحه بودجه ۱۴۰۱
که براســاس آن حذف معافیت مالیاتی
صادرات اوره ،متانول و پلیاتیلنها مطرح
شــده اســت گفت« :توجه به این نکته
در شــرایط فعلی اقتصادی کشور حائز
اهمیت است» .وی افزود« :اتخاذ چنین
سیاســتی در قانون بودجه یکساله در
حوزه محصوالت پتروشــیمی که بیش
از ۳۰درصــد صادرات غیرنفتی کشــور
را در اختیــار دارنــد ،پیامدهــای قابل
توجهی را بــه دنبال خواهد داشــت».
این کارشــناس پتروشیمیتصریح کرد:
«چنین تصمیمیتغییر گســتردهای در
برنامهریــزی بنگاههای فعال در صنعت
ایجاد کــرده و پیشبینیپذیری اقتصاد
را کاهش میدهــد و بر همین اســاس

میتواند ریسکهای ســرمایهگذاری را
افزایــش داده ،بازارهــای مولد تولیدی
را خالی از ســرمایه کرده و نقدینگی را
راهی بازارهای موازی و غیرمولدکند».
وی یکی دیگر از پیامدهای این موضوع
را کاهــش درآمدهای ارزی کشــور به
دلیل حذف تشویق معافیتهای مالیاتی
صادراتی و کاهــش انگیزههای صادرات
در محصوالتی اعالم کرد کــه از طرفی
به دلیل محدودیتهای فنی و اقتصادی
امکان جذب همه آنها در زنجیره ارزش
وجــود نــدارد ،و از طــرف دیگر حجم
تولیدات آنها بسیار بیشتر از نیاز داخلی
است.
بهگفته وی ،بخشــی از ســهم صنایع
صادراتی در بازارهای جهانی از دســت
میرود و رقبا در ایــن بازارها جایگزین
خواهنــد شــد .کریمایــی ادامــه داد:
«بسترهای سوداگری در داخل ،با عرضه
بیشــتر این محصوالت که بیــش از نیاز
داخلی بوده و امــکان جذب آن در تولید
وجود نداشــته فراهم شــده ،و با توجه
به انتظــارات تورمیممکن اســت این
محصوالت با هدف ســوداگری و قاچاق
خریــداری شــوند ».وی همچنین بند
«ت» تبصره  ۶قانــون بودجه  ۱۴۰۱را
دارای مغایر تهــای قانونی بــا قوانین
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حجم تولیدات اوره ،متانول و پلیاتیلنها
بسیار بیشــتر از نیاز داخلی بوده و حذف
معافیت مالیاتی صــادرات این محصوالت
در یک بازه یکساله ،بههیچوجه به توسعه
زنجیره ارزش این محصوالت از این حیث
منجر نخواهد شد و تنها کاهش درآمدهای
صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان
این محصوالت در بازارهای بینالمللی را در
پی خواهد داشت.
دائمیو باالدستی نظیر ماده  ۲۳قانون احکام دائمیبرنامههای
توسعه ،ماده  ۱۴۶قانون مالیاتهای مستقیم ،ماده  ۳۷قانون
رفع موانع تولید و ...نیز دانســت که میتواند به کاهش سطح
اعتماد عمومیبــه تصمیمــات حاکمیتی و کاهــش امنیت
اقتصادی و انگیزههای ســرمایهگذاری منجر شود .کریمایی
درباره دلیل این امر گفــت« :ثبات قوانین و وفــاداری به آن
از ســوی قانونگذار ،مهمترین مؤلفه در اطمینانبخشــی به
سرمایهگذارانی است که ســرمایههای خود را برای یک دوره
بلندمدت راهی بخشهای اقتصادی کشور میکنند ».وی در
ادامه افزود« :بهرغم تمام موارد فوق و بــه دنبال تصویب اخذ
مالیات از صادرات بســیاری از محصوالت پتروشیمیازجمله
اوره ،متانول و پلیاتیلنها در قالــب بند «ت» تبصره  ۶الیحه
بودجه  ۱۴۰۱در کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شــورای
اســامی ،درنظرگرفتن برخی نکات ضروری است .اولین نکته
اساسی که در این خصوص به ذهن متبادر میگردد ،این است
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که معموالً در اقتصادهایی که دچار رکود و نیازمد رشد سریع
اقتصادی هستند ،از ابزارها و سیاســتهای انقباضی مالیاتی
استفاده میشود ،نه سیاستهای افزایش مالیات».
قوانین ســخت باالدستی و مشــوقهای اعطایی دولت در
سرمایهگذاریها
کریمایی با اشــاره به اینکــه تعیین فهرســت محصوالت
پتروشیمیمشمول بند مذکور در قانون بودجه  ،۱۴۰۱برخالف
رویههای معمول بودجهنویسی بوده است ،اضافه کرد« :مطابق
روال و ســابقه موجود ،تعیین چنین فهرســتهایی بهلحاظ
تخصصیبودن و اهمیت تأثیرگذاری آن بــر متغیرهای کالن
اقتصادی ،تاکنون برعهده دولت (وزارتخانههای مرتبط) بوده،
تا با اشرافی که در حوزه اجرا دارد ،به تعیین آن اقدام کند».
وی تصریح کرد« :حجم تولیدات اوره ،متانول و پلیاتیلنها
بســیار بیشــتر از نیاز داخلی بوده و حذف معافیــت مالیاتی
صادرات این محصوالت در یک بازه یکســاله ،بههیچوجه به

توسعه زنجیره ارزش این محصوالت از این حیث منجر نخواهد
شــد و تنها کاهش درآمدهای صادراتــی و تضعیف موقعیت
تولیدکنندگان این محصوالت در بازارهای بینالمللی را در پی
خواهد داشــت ».وی همچنین با اشاره به اینکه اوره محصولی
تقریباً نهایــی بوده و مصارف عمــده آن در دنیا بهصورت کود
شیمیایی است و مصارف بســیار اندکی نیز بهصورت صنعتی
دارد که بسیار محدود اســت ،گفت« :در حال حاضر ظرفیت
اسمی ساالنه تولید اوره در کشور بیش از ۸/۷میلیون تن است،
درحالی که میزان مصرف کشــاورزی آن در کشــور حداکثر
۲/۵میلیون تن ،و مصارف صنعتی آن نیــز حداکثر ۱۵۰هزار
تن است .بر این اســاس ،بیش از ۶میلیون تن از این محصول
تولیدی شرکتهای پتروشــیمیباید برای مصارف کشاورزی
به بازارهای جهانی صادر شود».
بنابراین باید پرســید حذف معافیت مالیاتی صادراتی این
محصول با چنین جایگاهی در انتهــای زنجیره و این حجم از

تولید ،با چه توجیهی صورت پذیرفته است؟
کریمایی در ادامه بــا تأکید بــر اینکه پلیاتیلنها حداقل
در حلقههای ســوم زنجیره ارزش الفینها قــرار دارند و برای
تولیــد آنها فرایندهــای متعدد و پیچیدهای طی میشــود،
افزود« :از همیــن رو ،اطالق نیمهخام بــه چنین محصوالتی
بهدور از واقعیات این صنعت بزرگ است .ضمن اینکه ظرفیت
تولید ساالنه پلیاتیلنهای سنگین و ســبک و متوسط بیش
از ۵میلیون تــن و نیاز داخلــی آن حداکثــر ۱/۵میلیون تن
است ».وی همچنین درباره متانول ،با اشاره به اینکه در حال
حاضر ظرفیت اسمی ساالنه تولید متانول در کشور ۱۴میلیون
تن و میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن است،
گفت« :از طرف دیگر ،توســعه زنجیره ارزش این محصول در
زنجیــره پلیپروپیلن نیازمند هزینه ســرمایهگذاری بســیار
ســنگین بیش از ۸۰۰میلیون دالر برای یک واحد ۱۶۵۰هزار
تنی متانول و استفاده از دانش فنی بسیار پیچیدهای است که
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در شــرایط فعلی نه امکان جذب چنین سرمایهای وجود دارد
و نه امکان انتقال دانش فنی مناســب آن در یک بازه یکساله
میســر اســت ».این کارشــناس فعال در بخش پتروشیمی
ادامه داد« :تمــام مجتمعهای پتروشــیمیموجــود و تمام
طرحهــای در حال اجرای ایــن صنعت که مجموعــاً بیش از
۸۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری را در بر میگیــرد ،با اتکا بر
قوانین و مشــوقهایی شــکل گرفته که قانونگذار در قوانین
باالدســتی و دائمیبرای تولید و تجارت در این حوزه در نظر
گرفته اســت .بر این اســاس ،با کدامین توجیه میتوان بدون
درنظرگرفتن این قوانین باالدستی و مشوقهای اعطایی دولت
در سرمایهگذاریها ،نســبت به لغو آنها در قوانین سنواتی
بودجه اقدام کرد؟ آیا به این ترتیب امنیت ســرمایهگذاری در
کشور دچار مخاطره نخواهد شــد؟ آیا با چنین رویکردی در
برخورد با سرمایهگذاریهای صورتگرفته ،فضای کسبوکار
در کشــور بهبود خواهد یافت؟ آیا اعتماد آسیبدیده عمومی
به تصمیمات اقتصادی حاکمیتی ،بــا این نوع تصمیمات بدتر
نخواهد شد؟» وی در انتها خاطرنشــان کرد« :تنها یک دلیل
را میتوان برای چنین تصمیمات مغایر بــا اصول اقتصادی و
صنعتی و قوانین باالدستی متصور بود و آن افزایش درآمدهای
دولت به هر قیمتی است».

گــــــــــزارش

تـرمـز

پتروشیمیها

راکشید

 18توسعه پرتوشیمی

در تأمین گاز ،اولویت با بخش خانگی است

مجید چگنی ،مدیرعامل شــرکت ملی گاز ،درباره
وضعیت تأمین سوخت موردنیاز واحدهای تولیدی و
صنعتی در فصل سرما ،گفت« :با توجه به اینکه اولویت
تأمین گاز با مشترکان بخشهای خانگی و تجاری است،
لذا در صورت تأمین کامل گاز این بخشها ،گاز ســایر
مصرفکنندگان نیز مطابق شرایط قراردادی قابل تأمین
میشود».
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد« :بدیهی
است که رعایت الگوی مصرف بهینه در بخش خانگی
و تجاری ،این شرکت را در خدمترسانی هرچه بهتر به
تمامی مصرفکنندگان یاری خواهد کرد».
اهمیت تأمین گاز بخش خانگی بر کســی
پوشیده نیســت ،اما باید توجه کرد که
تعادل در سایر بخشهای مولد اقتصاد
مانند پتروشیمیها و صنایع نیز برگزار
شود .کاهش گازرسانی به بخشهای
پتروشیمی میتواند درآمدهای ارزی
دولت را با کاهش شــدید مواجه کند

170میلیارد دالر گاز سوخته میشود

احمد مهدوی ابهری ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشیمی ،در نشست خبری اخیر ،با مقایسه
مصرف گاز صنعت پتروشیمی و بخش خانگی بیان کرد:
«مصرف روزانه بخش پتروشــیمی و خانگی بهترتیب
۷۲میلیون مترمکعب و ۶۰۰میلیــون مترمکعب گاز
است .با احتســاب ارزش ۲۱میلیارددالری تولیدات
صنعت پتروشیمی ،اگر گازی که در بخش خانگی مصرف
میشود ،به محصوالت پتروشیمی تبدیل شود ،ساالنه
۱۷۰میلیارد دالر ارزش دارد،؛ بنابراین مردم باید از ارزش
گاز آگاه شوند و اقداماتی درخصوص مدیریت مصرف
انجام دهند».
توسعه شبکه گازرسانی ،در کنار استفاده از وسایل
گرمایشی عمدت ًا کمبازده و پرمصرف ،باعث هدررفت
ِ
انرژی در کشور و قطعی گاز در بخش پتروشیمی و صنایع
است.
فاز سوم پتروشیمی پردیس همچنان تعطیل است

غالمرضا جمشیدی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی
پردیس ،در گفتوگو با خبرنگار محله پتروشیمی ما با
اشاره به توقف فعالیت این شرکت به دلیل کمبود گاز
گفت« :بیش از یک ماه است که گاز موردنیاز فاز سوم
پتروشیمی پردیس قطعشــده است و هنوز مشخص
نیست که چه زمانی وصل خواهد شد .به دلیل تولید اوره
موردنیاز کشاورزان در این واحد ،ادامه این قطعی گاز
میتواند امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد».

زیان 2هزارمیلیاردتومانی ناشی از قطع گاز در پردیس

جمشیدی ادامه داد« :ســه فاز پتروشیمی پردیس
ســاالنه 5.3میلیون تن اوره و آمونیاک تولید میکند
که 3میلیون تن از تولید مربوط به اوره و 2میلیون تن
آمونیاک اســت؛ در این مدت ،عدمالنفع قطع گاز در
پتروشیمی پردیس بیش از 2هزار میلیارد تومان بوده
است».
قطعی گاز همچنان ادامه دارد

جمشیدی عنوان کرد« :در سال گذشته فقط  16روز
فاز سوم پتروشیمی پردیس به دلیل کمبود گاز از مدار
خارجشــده بود ،اما هماکنون بیش از یک ماه از توقف
تولید در فاز سوم گذشــته است و معلوم نیست تا چه
زمانی ادامه خواهد داشت ».وی بیان کرد« :تولید همه
محصوالت کشاورزی کشور تقریب ًا به اوره وابسته است؛
از طرفی ،از جنبه صادراتی نیز اوج فروش اوره در پاییز
و زمستان است که به دلیل مصرف باالی گاز در بخش
خانگی ،کشور از ارز صادراتی آن محروم شده است».

توسعه پرتوشیمی 19

گــــــــــزارش

کمبود گــاز

کمبود گاز در زمســتان بار دیگر رونــد تولید در
پتروشیمیها را متوقف کرده است و ادامه این شرایط
میتواند خســارتهای فراوانی را به بازار صادراتی و
درآمدهای ارزی دولت وارد کند.
به گزارش خبرنگار نشریه توسعه پتروشیمی ،کاهش
روزانه ۲۰۰میلیون مترمکعب تولید گاز در کشــور ،در
کنار افزایش ۲۰درصدی مصرف گاز ،میزان خاموشی
در بخش پتروشــیمی و صنایع را افزایش داده است؛
البته سیاستهای کالن دولت درخصوص اولویت بخش
خانگی نسبت به سایر قسمتها نیز به این قطعی گاز در
پتروشیمیها و صنایع دامن زده است.

و این موضوع ،در شــرایطی که کشــور با تحریمهای
بینالمللی مواجه است ،از اهمیت دوچندانی برخوردار
اســت؛ زیرا تأمین منابع ارزی نیز بهنوبه خود دست
دولت را برای مذاکرات برجام با طرفهای غربی باز نگه
میدارد.

مصرفروزانهبخش
پتروشیمیوخانگیبهترتیب
۷۲میلیونمترمکعبو۶۰۰میلیون
مترمکعبگازاست.بااحتسابارزش
۲۱میلیارددالریتولیداتصنعتپتروشیمی،
اگرگازیکهدربخشخانگیمصرفمیشود،
بهمحصوالتپتروشیمیتبدیلشود،ساالنه
۱۷۰میلیارددالرارزشدارد،؛بنابراینمردم
بایدازارزشگازآگاهشوندواقداماتی
درخصوصمدیریتمصرف
انجامدهند

گــــــــــزارش
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حمیدرضا شکوهی

این مسئله درد است که در کشوری که دومین ذخایر غنی
گاز جهان را دارد ،نهتنها حضــوری مؤثر در بازارهای جهانی
گاز نداشته باشیم ،بلکه در فصل زمستان با مشکل کمبود گاز
مواجه شویم .اما این درد ،همهساله تکرار میشود و افزایش
تولید نیز چارهساز نبوده است؛ چراکه مصرف ،همپای تولید
رشد میکند و در روزهای ســرد سال ،تولید گاز ،پاسخگوی
نیاز نیســت .البته عموم مردم تنها زمانی کمبود گاز را حس
میکنند که گاز منازل قطع شــود ،اما زندگی مردم آنقدر با
گاز گره خورده و از گرمایش تا خوراکپزی وابسته به گاز شده
که ناگزیر ،قطع گاز منازل ،همواره انتخاب آخر بوده است .در
چنین شرایطی ،فشــار بر صنایع افزایش مییابد و قطع گاز
صنایع ،انتخاب اول مســئوالن برای جلوگیری از کمبود گاز
مصارف مسکونی است .تابستان امســال پای درددل مدیر
باتجربه یکی از شرکتهای تولیدی بخش خصوصی نشسته
بودم که میگفت ســرمایه خود را از خارج از کشور به داخل
آورده تا تولید کند و اشــتغال ایجاد کند ،اما عالوه بر موانع
همیشگی و آشنای پیش روی بخش تولید ،حاال چند سالی
هست که با مشــکل کمبود برق و گاز هم مواجه شده است!
میگفت« :از نیمه بهار تا اواخر تابستان ،به دلیل کمبود برق،
حق اســتفاده از برق را نداشــتیم و تنها در یک شیفت کار
میکردیم و پاییز که میرسد به دلیل کمبود گاز ،ظرفیت تولید
را پایین میآوریم .پس من چه زمانی تولید کنم؟!»
کمبود گاز برای همه صنایع مشکلزاســت ،اما در صنعت
پتروشیمی مشــکالت بهمراتب بیشــتری ایجاد میکند؛
چراکه عالوه بر مشکالتی که همچون سایر صنایع از قطع گاز
عایدشان میشود ،گاز حکم خوراک برای بخشی از مجتمعهای
تولیدی را هــم دارد .هرگونه توقف تولید در پتروشــیمی،
زیانهای سنگینی به آن واحد و همچنین زنجیرهای از صنایع
پاییندست وارد میکند و موجب بروز مشکالت دامنهداری
میشود که با صنایع دیگر ،قابل مقایسه نیست .درواقع ،فقدان
خوراک بهمعنی توقف کار پتروشیمی است و به همین دلیل باید
تأمین خوراک مجتمعهای پتروشیمی در اولویت قرار گیرد.
اگر صنایعی غیر از پتروشیمی ،گاز طبیعی در اختیار نداشته
باشند ،میتوان با سوخت جایگزین و مایع ،مشکل آنها را رفع
کرد؛ اما برای صنعت پتروشیمی ،چنین گزینهای در دسترس
نیست .ضمن اینکه با مشکل کمبود گاز بهمثابه سوخت هم
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چالشهای صنعت پتروشیمی در سال1400

کمبود گاز ،خوراک و سوخت پتروشیمیها را تهدید میکند
مواجه هستند.
براساس گزارش  ،NPCامســال روزانه حدود 77میلیون
مترمکعب (حدود 28میلیارد در سال) گاز طبیعی در صنعت
پتروشــیمی مصرف میشــود که 54درصد از آن (معادل
42میلیون مترمکعب در روز) بهعنوان سوخت و 46درصد،
معادل 35میلیون مترمکعب ،برایخوراک مصرف میشود.
چندی پیش احمد مهدوی ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایی
صنعت پتروشــیمی ،گفت« :از 70میلیــون مترمکعب گاز
اختصاصیافته به پتروشیمیها20 ،میلیون مترمکعب کاهش
یافت که باعث شده بیشترین آسیب را واحدهای اوره ،آمونیاک
و متانولی که مســتقیم ًا از گاز متان برای خوراک استفاده
میکنند ،متحمل شــوند .برآورد میشود این میزان کاهش
و کمبود خوراک گازی روزانه بالغ بــر  17تا 18میلیون دالر
عدمالنفع و آسیب در بر داشتهباشد.
کاهش یا توقف تولید مجتمعهای پتروشیمی ،از این جهت
که تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پاییندست را بر عهده
دارند ،زیانهای دامنهداری ایجاد میکند و عالوهبرآن ،موجب
بروز وقفه در تحقق برنامههــای تولید و همچنین صادرات و
بهتبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور میشود .حلقه بعدی
زنجیره این زیان نیز به ســهامداران پتروشیمیها در بورس
میرسد که در یک سال و نیم اخیر ،به دلیل شرایط بورس ،با
زیانهای عمدهای مواجه شدهاند و این موضوع ،زیان بیشتری
به آنها تحمیل میکند .بنابراین ،دامنه کمبود گاز در صنعت
پتروشیمی بسیار وسیع اســت .بهزاد محمدی ،مدیرعامل
پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود که هر روز
قطعی گاز در صنعت پتروشــیمی۲۰ ،میلیون دالر کاهش
درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت .چهارده میلیارد
و  ۷۰۰میلیون دالر از درآمد ۲۱میلیارددالری کنونی صنعت
پتروشیمی ،صادراتی است و این عمق فاجعه را نشان میدهد.
از سوی دیگر ،وقتی دولت تعهد تأمین خوراک به پتروشیمیها
داده است ،مجتمعهای پتروشــیمی انتظار دارند خوراک به
میزان کافی در اختیار آنها قرار گیرد.
چرا کمبود گاز؟

در تمام دنیا همواره بخش تولید مقدم بر بخش خانگی است؛

اما عدم تنوعبخشی به سبد انرژی مصرفی در کشور ما ،موجب
اتکای بیشازحد بخش خانگی به گاز شده ،بهطوری که قطع
گاز خانگی ،به خط قرمز مسئوالن تبدیل شده است که البته
چندان هم عجیب نیست؛ چراکه طی دو دهه اخیر به حدی گاز
بهوفور و ارزان در اختیار مردم قرار گرفته که نهتنها در خانهها
منابع انرژی جایگزین نیست ،بلکه حتی بخاریهای برقی نیز
از منازل جمع شده است! درواقع ،مشکل از سه دهه پیش آغاز
شد ،زمانی که وفور منابع گازی کشفشده در کشور موجب شد
مسئوالن در شعارهای خود ،گاز را عامل رفاه و حقی همگانی
در نظر بگیرند و توزیع گسترده آن در سراسر کشور را ولو با
هزینههای بسیار باالی گازرسانی به برخی مناطق ،در دستور
کار قرار دهند.
درحالیکه بهواقع مناطقی از کشور نیازی به گاز ندارند و
درازمدت بهمراتب کمتر ،منابع انرژی
ِ
میشــد با هزینههای
جایگزین و حتی ارزانتری بــرای آنها در نظر گرفت .برای
نمونه ،نیمی از سرزمین ایران بیش از سیصد روز در سال از نور
مستقیم خورشید بهرهمند است .استانهای پهناوری همچون
یزد ،کرمان ،خراسان رضوی و جنوبی ،سمنان ،اصفهان ،فارس،
بوشهر و حتی سیستان و بلوچستان (که این آخری البته هنوز
از نعمت همگانی گاز برخوردار نشده) به دلیل بهرهمندی از نور
خورشید ،بهترین مکانها برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر
خورشیدی با هزینه بسیار پایین بودند .اما گازرسانی ،به نوعی
نمایش تبلیغاتی تبدیل شد تا استانها برای دریافت گاز ،از
یکدیگر سبقت بگیرند .درواقع ،توزیع گسترده و بدون برنامه
و ارزان گاز در سراسر کشور ،حتی مناطقی که امکان استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر در آن وجود داشت ،ریشه مشکلی
بود که امروز با آن مواجه هستیم.
از سوی دیگر ،در مصرف بهینه انرژی هم اقدامات مناسبی
صورت نگرفت تا بهموازات افزایش گازرسانی به کشور ،شاهد
هدررفت باالی گاز باشــیم که منابع گاز کشور را میبلعید و
موجب شد ایران به پنجمین مصرفکننده بزرگ گاز جهان
تبدیل شود .ضمن اینکه در میدان گازی پارس جنوبی تنها
دو فاز توســعهنیافته باقی مانده و فازهای افتتاحشده نیز از
سهچهار سال دیگر ،بنا به اعالم شــرکت نفت و گاز پارس،
دچار افت تولید میشوند و به همین دلیل چندان به افزایش

تولید گاز همچون سالهای گذشــته نمیتوان امید بست و
همین امر ،هشــدارها درباره کمبود گاز در سالهای آتی را
جدیتر میسازد .قوانین متعددی برای بهینهسازی مصرف
انرژی در کشور تدوین و ابالغ شده ،اما عمل به همان قوانین،
غالب ًا مسکوت مانده اســت .البته در حوزه مصرف باالی گاز،
همواره انگشت اتهام بهســوی مردم نشانه میرود .در عدم
فرهنگسازی مناسب برای مصرف بهینه انرژی در بین مردم
تردیدی نیست ،اما واقعیت آن است که در حوزه بهینهسازی
در بخشهای دیگر که میشد اقدامات مؤثرتری انجام داد و
گامهای بلندتری برداشت هم کاری انجام نشده است .برای
مثال ،طرحهایی برای کاهش مصرف انرژی موتورخانههای
گازســوز و همچنین تعویض بخاریهای گازسوز با بهرهوری
پایین ارائه شده بود که همگی در مرحله عمل متوقف ماند.
برای مثال ،بیش از ۲میلیون موتورخانه در کشور وجود دارد
که گازسوز هستند که با برآوردهای صورتگرفته اعالم شده
بود که میتوان با تغییراتی ،مصرف انرژی آنها را تا ۳۰درصد
کاهش داد .یا اغلب بخاریهای گازســوز در کشور ما دارای
راندمان بسیار پایینی هســتند که قرار بود طی یک برنامه
زمانبندی فوری ،بخاریهای با راندمان پایین ،با بخاریهای
دارای راندمان باالتر تعویض شوند و مشوقهایی به کارخانجات
برای تولید بخاری دارای راندمان انرژی باال داده شود ،که این
اقدام نیز انجام نشد.
از سوی دیگر شاهد هدرروی باالی انرژی در نیروگاههای
غیراستاندارد در کشورمان هســتیم .راندمان نیروگاهها در
کشور ما عموم ًا زیر35درصد و در نیروگاههایی مثل کنارک زیر
20درصد و در چابهار زیر 25درصد است .چنین راندمانی برای
نیروگاهها فاجعه است ،آن هم در شرایطی که در دنیا راندمان
نیروگاهها بین  45تا  60درصد است .درواقع ،ارزانبودن گاز
موجب شده نهتنها مردم تمایلی به ارتقای بخاریهای خانگی
یا موتورخانهها و همچنین عایقبندی مناســب ساختمان
مسکونی خود نداشته باشــند ،بلکه وزارت نیرو نیز چندان
جدیتی برای بهبود راندمان نیروگاهها نداشته باشد .اما جالب
اینجاست که این گاز ارزان ،وقتی به پتروشیمیها میرسد،
تبدیل به خوراکی گرانقیمت میشود! گاز برای نیروگاهها و
مصارف خانگی و ...ارزان است و بهطور مثال ،مردم گاز خانگی

را هر مترمکعــب حدود  110تومان خریــداری میکنند .اما
مجتمعهای پتروشیمی  8000تومان بابت خریداری خوراک
گازی پرداخت میکنند .درواقع عدم برنامهریزی صحیح در
توزیع و مصرف گاز ،قیمتگذاری ناعادالنه و همچنین عدم
پیگیری مناسب برای اجرای دقیق قوانین بهینهسازی مصرف
و صرفهجویی در مصرف انرژی موجب شده است که همهساله
در فصول سرد ،شاهد افزایش بیرویه مصرف گاز در کشور و
کمبود گاز صنایع و حتی کمبود در گاز صادراتی باشیم که بارها
موجب اعتراض ترکیه در سالهای گذشته ،و همچنین عراق
در دو سال اخیر شده است.
عدم تأمین گاز موردنیاز پتروشیمیها ،چه در قالب سوخت
و چه در قالب خوراک ،به برنامهریزیهای آتی صنعت ارزآور
پتروشیمی لطمه میزند .درحالیکه از محل صرفهجویی در
مصرف گاز میتوان آن را در اختیار پاالیشگاهها و پتروشیمیها
قرار داد تا ارزش افزوده باالتری ایجاد کنند .به عبارت سادهتر،
هیچگاه برآورد دقیقی درباره اولویتهای مصرف گاز در کشور
صورت نگرفته است و به همین دلیل ،صنایع همواره در اولویت
آخر قرار داشتهاند.
صنعت پتروشــیمی نیز همواره با همان چوب رانده شده،
آن هم در شرایطی که نهتنها در حوزه درآمدزایی و ارزآوری
برای کشور جایگاه ممتاز و بیبدیلی دارد ،بلکه در برنامههای
توسعهای نیز رشد صنعت پتروشــیمی در سالهای اخیر با
هیچ صنعت دیگری قابل قیاس نیســت ،بهطوری که کلیه
طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی ،با وجود مشکالت و
موانعی همچون کرونا و تحریم ،در موعد مقرر به بهرهبرداری
رسیدهاند یا در آستانه افتتاح هستند .چنین جایگاه بیبدیل
و برجستهای ،مستلزم حمایت بیشتری است ،بهویژه در سالی
که از سوی رهبر انقالب بهعنوان سال «تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها» ،نامگذاری شــده اســت .اما در این سال،
پتروشیمیها نهتنها از پشتیبانی خاصی برخوردار نبودهاند،
بلکه با موانع متعددی هم مواجه شــدهاند که موجب بروز
مشکالت فراوانی برای آنها شده است .الزمه ایجاد اشتغال
و رونق اقتصادی در راستای حمایت از تولید ملی و با عنایت
به پشتیبانی و مانعزدایی از تولید ،توجه به صنایع و بهویژه
صنعت ارزشآفرین پتروشیمی اســت که نقش مهمی در
بهگردشدرآوردن چرخهای توسعه اقتصادی کشور در زنجیره
گستردهای از تولید دارد .تا زمانی که مقتضیات اولیه تولید در
صنعت پتروشیمی ،ازجمله سوخت و خوراک ،به میزان کافی و
مناسب تأمین نشود ،نمیتوان به تحقق اهداف جهش صنعت
پتروشیمی طبق برنامههای پیشبینیشده ،چندان امید بست.
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گفـــــــت و گــو

توگو با مدیرعامل شرکت
گف 
پژوهش فناوری پتروشیمی

افزایشزنجیرهبومیسازی
باالیسنسایرانی

تحریمها چه تأثیری بر عملکرد مجموعه دانش و
فناوری داشته است؟

ماهیــت و هویــت شــرکت دانــش و فنــاوری بر
محوریت دانشــمندان ایرانی قرار گرفته است و تحریمها
باعث ترغیــب متخصصان این شــرکت برای رســیدن
بیشتر به خودکفایی شده است و کمتر از کمبود تجهیزات
یا انحصارگرایی ناشــی از تحریم ،تأثیرپذیر بوده است .با
توجه به اینکه این مواد نقش کلیدی در صنعت پتروشیمی
دارد و امکان تأمین آســان آن از خارج از کشور ،بهواسطه
تحریمها بسیار سخت و ناممکن اســت ،فشار مضاعفی
به همکاران بنده وارد شده است و تالشهای شبانهروزی
برای بومیسازی صورت گرفته اســت .بنابراین ،میتوان
گفت تحریمها آثار مثبتی برای شــرکت ما داشــته است
میتوانستیم تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

توسعه صنعت پتروشیمی نقطه مقابل خامفروشی است که منابع کشور را را به یغما میبرد و ارزش افزوده این
ذخائر باارزش را نصیب کشورهای واردکننده میکند .تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر میتواند عالوه بر تأمین
مواد اولیه موردنیاز داخل ،سود سرشاری نیز برای کشور به همراه داشته باشد .تبدیل نفت خام به محصوالت باارزش
تویکم خواند و در این مسیر ،نقش شرکتهای تحقیقاتی در باالبردن ارزش افزوده محصوالت ،بسیار
را میتوان کیمیاگری قرن بیس 
اهمیت دارد .به همین منظور ،گفتوگویی با مجید دفتری ،مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،درخصوص بومیسازی
کاتالیست در دو دهه اخیر داشتیم که در ادامه میخوانید.
توسعه و ساخت کاتالیست در کشور از چه
سالی آغاز شد؟
تا قبل از سال  ۱۳۸۱همه کاتالیستها موردنیاز صنعت
پتروشیمی از خارج از کشــور تأمین میشد و تنها برخی از
کاتالیستهای محدود سرامیکی در ایران تولید میشد؛ اما
خوشبختانه در حال حاضر  ۸۰تا  ۸۵درصد کاتالیستهای
موردنیاز ،در داخل کشــور تولید میشــود .در بدو تشکیل
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی در سال ،۱۳۸۱
این شــرکت ،با ادغام در مجموعه پویش ،فعالیت خود را
آغاز کرد .در دهه نخست ،این شرکت با تأمین تجهیزات
موردنیاز و ایجاد ساختارهای موردنظر ،به نتایج اولیه رسید.
در دهه دوم ،صنعت کاتالیست به بلوغ مناسبی رسید که به
موازات این رشد ،شکوفایی در تمام ابعاد صنعت پتروشیمی
و صنایع کل کشــور اســتمرار پیدا کرد .به عبارت دیگر،
شرکتهای تولیدی فراوانی بودند که یا از دانش مجموعه
ما استفاده کردند ،یا همکاران ما به مجموعه آنها منتقل
شدند ،و یا خودشان بهموازات ما کارهای ارزشآفرینی در
مجموعه تحت مدیریت خود انجام دادند.
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اشــارهای به گروههای اصلی کاتالیست که در
صنعت پتروشیمی بومیســازی شده است داشته
باشید.

از  ۴۰گروه کاتالیستی در صنعت پتروشیمی ۲۰ ،گروه
تولید صنعتی شــده است و  ۸گروه تا ســال  ۱۴۰۱توسط
مجمومه ما و شرکتهای پتروشــیمی به نتیجه خواهند
رسید و  ۱۲گروه باقیمانده نیز تا پایان سال  ۱۴۰۳نهایی
خواهد شــد .کل ارزش صنعت کاتالیســت پتروشــیمی
۲۷۰میلیون دالر بدون فلز گرانبهاست که از این میزان،
۱۶۳میلیون دالر در سال گذشته تولید شده و ۳۰میلیون تا
اوایل ســال آینده و ۷۰میلیون دالر ان نیز در  ۴سال آینده
محقق میشود .قریببهاتفاق کاتالیستهای انبوه صنعت
پتروشیمی در کشور تولید شده اســت و کاتالیستهایی با
ظرفیت خیلی کم باقی مانده است که شرکتهای تولیدی،
به دلیل مقادیر کم ،واردات آنها را ترجیح میدهند.
آیا الیسنس ایرانی بهمعنی خودکفایی در زنجیره
پتروشیمی است؟

در شــرکت پژوهش و فنــاوری ،فعالیــت متنوعی در

بخش کاتالیســت صورت گرفته و در فرایندهای پلیمری،
شیمیایی ،افزودنیهای واحدهای پلیمری و تصفیه پساب،
پیشرفتهای بزرگی حاصل شده و شرکتهای پتروشیمی
میتوانند از توان مجموعــه ما نهایت اســتفاده را ببرند.
الیسنس ایرانی باالتر از کاتالیست و مواد شیمیایی است
و زمانی که ما میتوانیم فرایند الیسنس متانول را واگذار
کنیم ۵ ،یا  ۷نوع کاتالیست در مســیر تولید وجود دارد که
بخشی از آن توسط شرکت ما تأمین میشود و تضمین ما به
شرکتهای داخلی برای استفاده از کاتالیست در الیسنس،
به قطع واردات کاتالیســت خارجی منجر میشود و زمانی
که ما تولیدکننده کمپرسور را تأیید کنیم ،باعث قطع ورود
کمپرسورهای خارجی میشود.
ماهیت شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
چیست؟

شرکت پژوهش و فناوری بیشتر جنبه حمایت علمی دارد
و درصورتیکه هر شرکت فعال در بخش پتروشیمی بخواهد
دانشی در حوزه پتروشیمی را راستیآزمایی کند ،شرکت ما
توانایی بررسی و اعالم نظر کارشناسی در این خصوص را

ارتباط شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با
بخش خصوصی را چگونه ارزیابی میکنید؟

ارتباط خوبــی میان شــرکت پژوهش و فنــاوری با
شرکتهای دانشبنیان و هلدینگهای صنعت پتروشیمی
شکل گرفته اســت .برخی از این هلدینگها با همکاری
مجموعه ما اقدام به تأسیس شــرکتهای کاتالیســتی
کردند .از این میان میتوان به مجموعه باختر اشــاره کرد
که دانش  ۶کاتالیست از شرکت پژوهش و فناوری را گرفته
است و در نقاط مختلف کشور در حال توسعه است .شرکت
اکســیرنوین ،فرایند تولید کاتالیســت ایزومیریشن را با
استفاده از دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
در دستور کار قرار داده ،و پس از اتمام کار ،به شرکتهای
پتروشیمی تحویل داده میشــود .با مجموعه «سرو» نیز
کارهای مشــترک فراوانی را انجام میدهیم .شرکتهای
تولیدی نیز باید تحقیقاتی برای آینده کاتالیســت موردنیاز
خود داشته باشــند و خوشــبختانه ضرورت این توسعه در
صنعت پتروشیمی شــکل گرفته اســت؛ اما ازآنجاکه در
این شرکت انباشــت تجهیزات و علوم شکل گرفته است،
میتواند بهعنوان یک شــرکت مرجع ،همکاری مناسبی
در قالب ارائه دانش و اعزام افراد متخصص با شرکتهای
داخلی داشته باشد .شالوده شرکت پژوهش ،توسعه دانش
است و هیچگاه خود را در قامت رقیب بخش خصوصی ندیده
است و براساس ماهیت خود ،بهعنوان حامی توسعه علوم
و پژوهش در بخش پتروشیمی به کار خود ادامه میدهد.

نمونههــای موفقــی درزمینــه اســتفاده از
کاتالیستهای بومیسازیشده داشتیم؟

شرکت ریفورمینگ خشک خوزســتان بیش از  ۸سال
اســت که با کاتالیســت ایرانی ،که با دانش فنی شرکت
پژوهش و فناوری پتروشیمی و از سوی شرکت خوارزمی
توســعه داده شــده ،به کار خود ادامه میدهد و از کیفیت
کاتالیســتهای این شــرکت رضایت کامل دارند .تمام
الیســنس بخشهای فرایندی پروژه اســامآباد غرب
متعلق به شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی است و تمام
کاتالیستهای مورد اســتفاده در آن ،توسط شرکتهای
داخلی ،با اســتفاده از فناوری این شــرکت مورد استفاده
قرار میگیرد .شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی ،از
طریق توسعه دانش میان شــرکتهای تولیدی ،زمینه را
برای صادرات این شرکتها فراهم کرده و خوشبختانه دو
شرکت درزمینه صادرات کاتالیست به کشورهای همسایه،
فعال هستند.
درخشــانترین اقدام درخصوص بومیسازی
کاتالیســت را مربوط به تولید کدام نوع کاتالیست
میدانید؟

شــرکت پژوهش و فنــاوری پتروشــیمی در بخش
کاتالیستهای فرایند شــیمیایی و فرایند پلیمری فعالیت
مثبتی داشته و در بخش کاتالیستهای پلیمری ،کشور را
در مقابل واردات کاتالیستهای پلیپروپیلن و پلیاتیلین
بینیــاز کرده اســت .یکــی از درخشــانترین اقدامها،
بومیسازی کاتالیست پلیاتیلن سبک خطی است که سال
گذشته به بهرهبرداری رسیده و در لرستان ،واحد عظیمی

نقش شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در
جهش سوم پتروشیمی چیست؟

نقش شرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی ،به گواه
مسئوالن کشــور و صنعتگران ،هر روز پررنگتر میشود؛
زیرا شرکت ما با تولید الیســنس ایرانی به موتور متحرک
این صنعت تبدیل شــده است .الیســنس ایرانی همراه
خودش تجهیزات ایرانی را تقویت میکند و باعث تقویت
نیروی انسانی داخلی میشود و کاتالیست و مواد شیمیایی
ایرانی را تأیید میکند .این زنجیره ایرانی متشکل از تمام
صنعت ،شامل ماشینهای دوار ،شرکتهای تولیدکنندگان
تجهیــزات ثابت و ســایر بخشها ،با محوریت شــرکت
پژوهش و فناوری پتروشیمی ،با اطمینان بیشتری نسبت
به بومیسازی اقدام میکنند.

ارتباطات این شرکت با طرفهای خارجی برای
تبادل اطالعات چه مسیری را طی کرده است؟
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دارد .این اقدامات با هدف توســعه و تابآوری صنعت در
داخل کشور و خنثیکردن تحریمهای ظالمانه است.
نقش شرکت پژوهش فناوری ،در تولید دانش و فناوری
در صنعت پتروشیمی است و برای اولین بار به این شرکت
اجازه داده شده که فناوری خود را در معرض تولید قرار دهد
و پس از تأیید عملکرد فناوری ،به شــرکتهای باسابقه با
زیرساخت مناســب تحویل داده خواهد شد .شرکتهای
دانشبنیان و فناورمحور ،یک مجموعه تولید دانش هستند
که در همه ابعاد فناوریهای موردنیاز صنعت پتروشیمی
ورود کردهاند.

در سالهای تأسیس این شرکت ،پروژههای مشترکی
با شرکتهای خارجی داشتیم که باعث توسعه دانش میان
طرفین شده است .در دهه نخســت فعالیت این شرکت،
ارتباط مناسبی با کشــورهای معتبری مانند آلمان ،هلند،
برزیل و انگلیس شــکل گرفت؛ اما در  ۱۰سال گذشته ،با
توسعه دانش پتروشیمی در کشــور و افزایش خودکفایی،
این ارتباط کمتر شده است .البته شرکت پژوهش و فناوری،
اســتفاده از علوم و مقاالت و ســمینارهای تخصصی روز
صنعت پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده است.

با دانش شرکت ما ایجاد شده اســت که یک میلیارد دالر
پلیاتیلن سبک ،خروجی داشته است.
متانول از بزرگترین تولیدات صنعت پتروشیمی است
و بالغ بر ۱۰میلیون تن در دســت تولید اســت و افزایش
آن تا ۲۰میلیون تــن در آینده نزدیک ،برآورد میشــود.
این کاتالیســت در مجموعه ما برای اولین بــار تولید و در
پتروشیمی ســبالن اســتفاده شده اســت و خوشبختانه
توانسته فشار عملیاتی رآکتورها را تا یکسوم کاهش دهد.
شــرکت پژوهش و فناوری و پتروشــیمی تنهــا به تولید
کاتالیســت اکتفا نمیکند و پس از تولید ،به دنبال توسعه
فناوری آن است و اطالعات این بهروزرسانی را به وزارت
نفت اعالم میکند.
کاتالیست آمونیاک نیز در اندازه آزمایشگاهی با موفقیت
تست شده و شرکت توســعهدهنده آن با دریافت فناوری
موردنیاز ،کارخانه تولید کاتالیست آمونیاک را در سالهای
آتی راهاندازی خواهد کرد .این اقدام به خودکفایی در تولید
این کاتالیست منجر میشود که نسبت به نمونه مشابههای
خارجی ،از یکسوم تا ۵۰درصد قیمت برخوردار هستند.
همه کاتالیســتهای تولیدی شرکت موردنظر باارزش
است و کاتالیست روپوک با ارزش هر کیلو ۳میلیارد تومان،
باارزشترین کاتالیســت این مجموعه است و کاتالیست
متانول نیز با تولید  ۱۵۰۰تن ،بیشترین بازدهی در بخش
تولید را دارد.

اخذ مالیات از مواد خام و نیمهخام ،مغایر با قوانین باالدستی
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رئیسجمهوری صبــح روز  ۲۱آذر با حضــور در صحن علنی
مجلس شورای اسالمی ،نخستین الیحه بودجه تنظیمشده توسط
دولت ســیزدهم را تقدیم مجلس کرد .نکته قابل تأمل در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱این است که دولت ،صادرات محصوالت صنایع
معدنی و پتروشیمی بهصورت خام و نیمهخام را مشمول پرداخت
مالیات اعالم کرده است.
براســاس بند «ت» تبصره عــوارض و مالیــات الیحه بودجه
ســال  ،۱۴۰۱درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی
و صنایع معدنی ،محصوالت نفتی ،گازی و پتروشیمی بهصورت
خام و نیمهخام ،در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهد شد.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمهخام مذکور با پیشنهاد مشترک
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
و همچنین اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران تهیه
خواهد شد و در مدت مدت ســه ماه پس از تصویب این قانون ،به
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
البته ســه روز بعد ،هیئت وزیران در جلســه ۲۴آذر ،۱۴۰۰با هدف
جلوگیری از صادرات نهادههای موردنیاز داخل کشور و در اجرای تکلیف
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مقرر در بند «ث» تبصره  ۶قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،فهرست
مواد خام و نیمهخام معدنی ،محصوالت نفتی ،گازی و پتروشیمی را که
درآمد حاصل از صادرات آنها مشــمول مالیات میشــود ،تعیین کرد.
به موجب ایــن مصوبه ،مواد خام به موادی اطالق میشــود که پس از
استخراج و یا استحصال ،تغییری در کیفیت فیزیکی ،شیمیایی ،ماهیت و
نوع آن ایجاد نشده باشد و بههمان شکل ،برای فرآوری به واحد تولیدی
واگذار یا صادر میشود .همچنین ،مواد نیمهخام نفتی ،گازی و پتروشیمی
شامل تمامی محصوالت شیمیایی و پتروشیمیایی هستند که بهعنوان
خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده میشود.
مواد نیمهخام معدنــی نیز کاالها و محصوالت حاصــل از کانهآرایی و
فرآوری ماده خام معدنی را که صرف ًا بهعنوان ماده اولیه و حد واسط جهت
تولید محصوالت نهایی بهکار می روند ،در بر میگیرد.
مربوط به تعیین فهرست مواد معدنی ،محصوالت نفتی ،گازی
و پتروشیمی خام و نیمهخام مشمول مالیات بر درآمد حاصل از
صادرات ،روز اول دیماه توسط معاوناول رئیسجمهور ابالغ شد
تا همهچیز برای حذف معافیت مالیاتی صادرات برخی محصوالت
پتروشیمی آماده باشد.

طبق بند «ت» تبصره « :6درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت
معدنی و صنایع معدنی ،محصوالت نفتی ،گازی و پتروشیمی بهصورت
خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود .تعریف مواد
خام و نیمهخام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی
و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگانــی ،صنایع و معادن و
کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون،
به تصویب هیئت وزیران میرسد».
توجه به جزئیــات مصوبه وصــول مالیات از صادرات مــواد خام و
نیمهخام ،نشــان میدهد که تعریف مواد خام و نیمهخام به این صورت
است:

مواد خام :براســاس بند «ب» ماده یک آییننامه اجرایی ماده 37
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی ،مادهای که پس از
استخراج و یا استحصال ،تغییری در کیفیت فیزیکی ،شیمیایی ،ماهیت
و نوع آن ایجاد نشــده باشد ،به همان شــکل برای فرآوری به شرکت
تولیدکننده واگذار یا صادر میشود.

مواد نیمهخام نفتی ،گازی و پتروشیمی :همه محصوالت
شیمیایی و پتروشــیمیایی که بهعنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید
محصول نهایی صنعتی استفاده میشود .اما درمورد این موضوع ابهاماتی
وجود دارد که به نظر می رســد چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت.
عبارت «نیمهخام» یک مفهوم نسبی است که متناسب با شرایط خاص
اقتصادی حاکم بر آن حوزه تعریف میشود و مطمئن ًا با توسعه صنعتی
میتواند دچار تغییرات اساسی شود .ممکن است در یک مقطع زمانی،
صادرات یک محصول ،نیمهخام تفسیر نشود ،چراکه ظرفیت و امکانات
جذب آن برای تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر ،بنا به دالیل
مختلف نظیر محدودیتهای اقتصادی ،فنی ،سرمایهای و ...وجود نداشته
باشد .در چنین شرایطی ،دولتها برای هدایت صنایع برای تولیدات با
ارزش افزوده بیشتر ،ضمن فراهمکردن شرایط برای رفع محدودیتهای
فوق ،از ابزارهای تشــویقی یا تنبیهی در یک بازه زمانی چندساله نظیر
برنامه اقتصادی 5ساله استفاده میکنند.

به نظر میرســد دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به هر
روشی متوسل شده و سیاســت اخذ مالیات از مواد نیمهخام ،راهکاری
برای تأمین منابع درآمدی بیشــتر برای دولت اســت .اما گویا افزایش
درآمد مالیاتی دولت از این راه ،متولیان امر و تدوینکنندگان بودجه را از
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مانعی دیگر پیش پای پتروشیمی در سال پشتیبانی و مانعزدایی از تولید

طبقبند«ت»تبصره6
درآمد حاصل از صادرات مواد و
محصوالتمعدنیوصنایعمعدنی،
محصوالتنفتی،گازیوپتروشیمی
بهصورتخامونیمهخامدرتمام
نقاطکشورمشمولمالیات
میشود

گــــــــــزارش
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اما با عنایت به سرعت باالی تدوین و تصویب این طرح در الیحه
بودجه در دولت و احتمال همراهی مجلــس با دولت در تصویب
این الیحه ،بعید به نظر میرســد شــاهد حذف این بند از الیحه
بودجه باشیم .بنابراین ،در راهکاری عملیاتی ،به نظر میرسد باید
اصالحاتی در داخل این بند و تبصره انجام شود .برای مثال ،نباید
فهرست مواد نیمهخام ،شامل موادی باشد که توسعه زنجیره ارزش
آنها نیازمند زمان چندساله و سرمایههای چندصدمیلیوندالری
و همچنین مواردی باشد که توسعه زنجیره آن با محدودیتهای
تکنولوژیکی و فنی-اقتصادی مواجه است.
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زیانهای مالی فراوان آن که میتواند افزایش درآمد مالیاتی دولت از
این طریق را تحتتأثیر قرار دهد ،غافل کرده است.
محصوالت معدنی ،فلزی و پتروشــیمی بیش از 50درصد صادرات
غیرنفتی کشور را در اختیار دارند و اخذ مالیات از این محصوالت میتواند
زیانهای متعددی داشته باشد.
هر اقدامــی کــه در جهت افزایــش ریســک ســرمایهگذاری و
پیشبینیناپذیری فعالیت اقتصادی باشــد ،بــدون تردید فعالیتهای
بخش خصوصی را تحتالشــعاع قرار میدهد و موجب گریز سرمایهها
از این حوزه و راهیشــدن آن به بازارهای موازی و البته غیرمولد خواهد
شد؛ آسیبی که در ســالیان اخیر گریبانگیر حوزههای مختلف اقتصادی
و صنعتی در کشــور ،در شــرایط رکود اقتصادی بوده و حاال حوزههایی
همچون پتروشیمی را که نقش مهمی در رونق اقتصادی در زنجیره ارزش
تولیدات و افزایش اشــتغالزایی و همچنین جلوگیری از رکود اقتصادی
داشته ،هدف گرفته است.
چنین رویکردی با حذف تشــویق معافیتهــای مالیاتی صادراتی و
کاهش انگیزههای صادرات ،سرمایهها را از حوزه تولید فراری خواهد داد
و اثر آن خیلی زود در کاهش صادرات و بهتبع آن کاهش درآمدهای ارزی
کشور آشکار خواهد شد.
در شرایطی که در تمامی کشورها ،برای برداشتن موانع از پیش پای
تولید تالش میشود و در کشــور ما نیز نامگذاری سال جاری با عنوان
«تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» از سوی رهبر انقالب ،حاوی پیام

امیدبخش پشــتیبانی از تولید بود ،چنین تصمیماتــی بهمعنای حرکت
در مســیر خالف جهت مانعزدایی از تولید محسوب میشود .فراموش
نکنیم که درباره صنعتی سخن میگوییم که در سالهای اخیر و در اوج
تحریم ،نقش مهمی در تداوم صادرات و درآمدزایی ارزی برای کشــور
داشته است.
بند «ت» تبصره  6قانــون بودجه  ،1401عالوه بــر آثار اقتصادی
فوق ،دارای مغایرتهای قانونی با قوانین دائمی و باالدستی نیز هست
که دقیق ًا در نقطــه مقابل حمایت از تولیــد و تولیدکننده قرار میگیرد؛
چراکه اعتماد سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به تصمیمات حاکمیتی را
کاهش داده و بهتبع آن ،زمینهساز کاهش امنیت اقتصادی و انگیزههای
سرمایهگذاری میشود .مروری بر قوانین باالدستی مرتبط ،مغایرتهای
قانونی این بند از قانون بودجه و مصوبه دولت در این زمینه را آشــکار
میسازد:
ماده  23قانون احکام دائمی برنامههای توسعه«:هرگونه
وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كاالهاي مجاز و غيريارانهاي
و جلوگيري از صادرات هرگونــه كاال بهمنظور تنظيم بازار داخلي
ممنوع اســت و صدور كليه كاالها و خدمات بهجز موارد زير مجاز
ميباشد».
ماده  146قانون مالیاتهای مستقیم« :کلیه معافیتهای
مدتدار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شــده
است ،با رعایت مقررات قبلی ،تا انقضای مدت ،به قوت خود باقی

است».
ماده  13قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد تجاری-
صنعتی جمهوری اسالمی ایران« :اشخاص حقيقي و حقوقي
كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند ،نسبت
به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقــه آزاد ،از تاريخ بهرهبرداري
مندرج در مجوز ،بهمدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد
و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مســتقيم معاف خواهند بود و
پس از انقضای پانزده سال ،تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با
پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد
رسيد».
بند «ب» ماده  159برنامه پنجم توسعه« :بهمنظور تسهیل
و تشویق ســرمایهگذاري صنعتی و معدنی در کشور ،اقدامات زیر انجام
میشود:
میزان معافیــت مالیاتــی واحدهــاي صنعتی و معدنــی مناطق
کمترتوسعهیافته تا سقف معافیتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري
صنعتی افزایش مییابد».
ماده  37قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور« :به دولت اجازه داده میشود برای فراوری مواد خام و
تبدیل کاالهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کاالهای
با ارزش افزوده باال ،از انواع مشوقهای الزم استفاده کند».
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غیریارانهای و مواد

خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه
فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل ،با لحاظ حفظ درصدی از ســهم
بازار جهانی ،به تشخیص وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر ســایر مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین
نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کاالهای با ارزش افزوده پایین
بینجامد.
این قوانین باالدســتی با هدف توســعه صــادرات و افزایش
درآمدهای ارزی کشــور به تصویب رســیدهاند؛ لــذا تغییر در
تصمیمات قانونی فوق که نقــش مرجع بــرای قوانین جدید را
دارند ،ازجمله در قوانین بودجه ،پیامدهای ناگواری ،هم از جنبه
کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولتها و بهتبع آن تمایل
به سرمایهگذاری ،و هم از جهت کاهش صادرات و بهتبع آن کاهش
درآمدزایی برای کشور خواهد داشت و این تأثیرات ،نه موقت ،بلکه
دائمی و درازمدت خواهد بود .درواقع ،آنچه ریسک را در اقتصادی
پیشرو کاهش میدهد ،پیشبینیپذیری شرایط اقتصادی است.
وقتی تغییرات قوانین بهگونهای باشد که قوانین و اسناد باالدست
را هم تحتتأثیر قرار داده یا نقض کند ،ریســک سرمایهگذاری
افزایش مییابد و این امر ،تمامی بخشهای اقتصادی را تحتتأثیر
قرار خواهد داد.
هرچند حــذف بنــد «ت» تبصــره  6بودجه ســال ،1401
ضروریترین و بدیهیترین اقدامی است که باید انجام شود،

محصوالتمعدنی،فلزی
وپتروشیمیبیشاز50درصد
صادراتغیرنفتیکشوررادر
اختیاردارندواخذمالیاتازاین
محصوالتمیتواندزیانهای
متعددیداشتهباشد
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مأموریتهای
ماندنی ادامه دارد
صنعت پتروشیمی طی چندین دهه توسعه همهجانبه
خود ،تحوالت بسیار زیادی را پشتسر گذاشته و در
جریان تحوالت توسعهای و افزایش تولیدات تالش کرده
تا کمترین آسیب و مخاطرات را برای محیط پیرامونی
خود داشته باشد .در این میان ،با توجه به الزامات
قانونی و زیستمحیطی و الزامات منطقهای و محلی،
موضوعات مهم در ارتباط با جامعه محلی و گونههای
جانوری و گیاهی را رعایت و پیگیری کردهاند .شرکتهای
پتروشیمی ،متناسب با نوع عملکرد و شرایط جغرافیایی
و پیرامونی خود ،بهشکلی تخصصی و هدفمند موضوعات
زیستمحیطی را در قالب مسئولیت اجتماعی خود در
بلندمدت و بهعنوان هدف سازمانی در نظر گرفتهاند
و در این سالها توانسته اند این رویکرد و نگاه مفید را
گسترش دهند .در این میان ،تعدادی از پتروشیمیها
بیش از آنچه بهعنوان مسئولیت اجتماعی خود تعریف
شده ،بهشکلی هدفمنـد موضوعاتی را دنبال کردهاند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه
براساس استراتژیهای حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت
پتروشیمی که تهیه و ابالغ شده است ،فعالیتهای
اجرایی خود را انجام میدهند که برخی به شکل گروهی و
هماهنگ و برخی دیگر انفرادی است .یکی از پیشگامان
حمایت از محیطزیست پیرامونی ،شرکت پتروشیمی
مبین انرژی خلیج فارس است .این مجموعه شرایط
محیطی و اجرایی خود را رصد کرده تا از گونههای
جانوریای که در محیط صنعتی خود دارد ،حمایت کند.
نجات الکپشتهای سبز و منقار عقابی خلیج فارس،
یکی از مهمترین این اقدامات است.
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شــرکت پتروشــیمی مبین انرژی خلیج فارس پمپهای بزرگ
مکش آب خود را چند کیلومتر دورتر از ســاحل قرار داده است تا آب
را به حوضچه آرامش خود بیاورد و پس از فــرآوری ،از این آب برای
تأسیسات استفاده کند .اما از مســیر این کانال و حوضچه تعدادی از
آبزیان شامل ماهیها و الکپشــتها هم وارد میشوند که دیگر راه
خروجی ندارند .شــاید در ابتدا راهی برای نجات این جانوارن دریایی
وجود نداشــت ،اما پس از مدتی پتروشــیمی مبین پس از بررسی و
مشــورت با محیطزیســت ،تصمیم مهمی میگیرد .با تدبیری که
این مجموعه انجــام داده ،هریک یا دو ماه یک بــار ،با عملیاتی که
چندان هم ساده نیست ،الکپشــتها را از حوضچه بیرون آورده و با
هماهنگی محیطزیست ،پالکگذاری و در خلیج نایبند رها میکنند.
شرکت پتروشــیمی مبین انرژی خلیج فارس بیش از یک دهه است
که این عملیات را که به نام «عملیات ماندنی» معروف است ،در کنار
برنامههای زیستمحیطی دیگر خود ادامه میدهد.
عالوهبراین ،شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس اقدامات
تکمیلی دیگری هــم در محدوده عملیاتی خود دارد .الکپشــتها
در منطقه نایبند در معرض خطرهای دیگری هم هســتند و ممکن
است الکپشتهای کوچک یا تخم الکپشتها توسط سگهای
ولگرد و یا عوامل انســانی مورد حمله یا تهدید قرار گیرند .به همین
دلیل ،پتروشیمی مبین به کمک ســازمان محیطزیست در محدوده
تخمگذاری و بیرونآمدن الکپشــتها در خلیج نایبند فنسکشی
میکند تا دسترسی به تخم الکپشتها را به حداقل برساند .همچنین،
در زمان بیرونآمدن الکپشــتها از تخم ،تیمی از محیطزیست و

مأموریت مهم برای پسابهای صنعتی

شــرکت پتروشــیمی مبین انرژی خلیج فارس بزرگترین طرح
یوتیلیتی متمرکز منطقه ویژه انرژی عسلویه است که پساب شیمیایی
و بهداشتی ارسالی  12پتروشیمی مستقر در منطقه را دریافت ،و پس
از مراحل فیلتراسیون ،با رعایت استانداردهای زیستمحیطی ،به آب
قابل استفاده در بخش فضای سبز منطقه تبدیل میکند .به عبارتی،
«عملیات ماندنی» تنها اقدام پتروشــیمی مبیــن در جهت همراهی
با محیط و جامعه پیرامونی خود نیســت و پــروژه طراحی و اجرای
بازچرخانی پسابهای تصفیهشــده پتروشیمیهای منطقه بهعنوان
«پروژه سبز» ،یکی دیگر از اقدامات زیستمحیطی پتروشیمی مبین
است.
شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس در راستای ماده 192
برنامه پنجم توســعه ،تمام خروجی پسابهای شــیمیایی و صنعتی
واحدهای پتروشــیمی شــامل پارامترهــای،Ammonia ، Ph
Nitrate ، TSS، COD،Phosphateرا بــه ســامانه ملی
پایش لحظهای سازمان حفاظت محیطزیست متصل

بازدید رئیس سازمان حفاظت محیطزیست

چندی قبــل هم علــی ســاجقه ،رئیــس ســازمان حفاظت
محیطزیست ،در بازدید از شرکت مبین انرژی بیان کرد که اقدامات
زیستمحیطی مبین انرژی کمک شــایانی به رفع دغدغه سازمان
حفاظت محیطزیست در عسلویه کرده است .معاون رئیسجمهور از
نزدیک با اقدامات و فعالیتهای شرکت مبین انرژی خلیج فارس در
پاکسازی آالیندههای زیستمحیطی ،آشنا شد .وی پس از سرکشی
به بخشهای مختلف واحد تصفیه پســاب ،بیــان کرد« :هرچند که
مسئولیت تصفیه پسابهای صنعتی فاز یک پتروشیمیها را شرکت
مبین انرژی بر عهــده دارد ،لیکن با توجه به شــرایط موجود و نبود
جایگزین مطمئن در منطقه ،پســابهای بعضی پتروشیمیهای فاز
دوم هم در همین شرکت تصفیه میشود و این همکاری دغدغه ما را
مرتفع کرده است».

البته موفقیتهای حاصــل از تالشهای شــرکت مبین انرژی
خلیجفارس بهخوبی از ســوی مسئوالن ســازمان محیطزیست هم
دیده شده و این مجموعه بارها مورد تقدیر قرار گرفته است« .تندیس
طالیی همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای گزارش پایداری
مبین انرژی خلیج فارس» و «شرکت مبین انرژی خلیج فارس برای
دومین بار ،تندیس صنعت سبز کشور را دریافت کرد» ،نمونههایی از
دیدهشدن این تالشها هستند .این شــرکت به دلیل توسعه پایدار و
حفظ محیطزیست ،با اجرای مدیریت پساب ،مدیریت هوا و مدیریت
پسماند ،کنترل و پایشهای مداوم ،تعریف پروژههای بهبود ،حفظ و
گسترش فضای سبز ،در ســال  1399موفق به دریافت عنوان واحد
صنعت سبز و تندیس صنعت سبز کشور شده است.
از دیگر اقدامات زیســتمحیطی این شرکت میتوان به مدیریت
بازیافت مواد زائد ،توسعه فضای سبز ،مصرف بهینه حاملهای انرژی
و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی اشاره کرد که بهواسطه همین
اقدامات ،موفق به اخذ گواهینامه اســتقرار مدیریت زیستمحیطی
 ،ISO14001اخــذ گواهینامه اســتقرار نظام ایمنی و بهداشــت
 OHSAS18000و استقرار سیستم پایش لحظهای (Online
 )Monitoringشده است .از دیگر برنامههای انجامشده در واحد
محیطزیست میتوان به مواردی همچون ســازگاری با فرایند تولید
پاک ،فعالیتهای آموزشــی بهمنظور ارتقاي دانش زیستمحیطی
کارکنان ،رعایت کلیه اســتانداردهای زیستمحیطی در بخش هوا،
صدا ،آب ،خاک ،پسماند و ...اشاره کرد.
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بیش از یک دهه تالشهای زیستمحیطی
شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس

عملیات ماندنی

نیروهای مردم و پتروشــیمی مبین در محل ایــن تخمریزی حضور
دارند تا الکپشتها مسیر رفتن بهسمت دریا را اشتباه نروند و فرصت
زندهماندن را از دســت ندهند .عالوهبراین ،شرکت پتروشیمی مبین
انرژی خلیج فارس ،به کمک بروشورهای آموزشی و کمکگرفتن از
گروههای فعال و مردمی در منطقه ،برای مردم اطالع رسانی میکند
تا همزمان باورهای غلط مردم درمورد تخم الکپشــتها را هم از
بین ببرند.

کرده است .پســابهای دریافتی پس از طی مراحل تصفیه فیزیکی،
شیمیایی ،بیولوژیک ،عبور از بسترهای کربن فعال و شنی ،گندزدایی
شده و به آب قابل استفاده برای آتشنشانی و آبیاری برای فضای سبز
تبدیل میشود و در اختیار تمامی شــرکتهای منطقه قرار میگیرد.
همچنین ،باقیمانده پساب تصفیهشده با رعایت حد استاندارد سازمان
محیطزیست ،به دریا تخلیه میشود.

تالشهایی که دیده میشوند

گــــــــــزارش

وزارت امور خارجه از توســعه صنعت پتروشیمی ایران
بهصورت هوشــمند ،پویا و متوازن حمایت کــرده و آماده
هرگونه همکاری و تعامل با این صنعت ارزشمند است.
به گزارش نیپنا ،ایران بهعنوان یکی از قدرتهای پتروشیمی
در منطقه خاورمیانه ،با توجه به زیرســاختهای مطلوب ،در حال
توسعه این صنعت ارزشآفرین اســت و در این مسیر ،دیپلماسی
انرژی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در دســتگاه دیپلماسی
کشور میتواند نقشآفرین باشد.
در این میان باید در نظر داشت که با توجه به طرح های توسعهای
که امسال و ســالهای آتی وارد مدار تولید خواهند شد ،سهم این
صنعت در بازارهای داخلی و بینالمللی افزایش خواهد یافت که با
یک استراتژی جامع میتوان در بسیاری از بازارهای بینالمللی نیز
حضوری گستردهتر داشت.
از ســوی دیگر ،با توجه به فضای جدیــد پدیدآمده در عرصه
دیپلماسی ،با برنامهریزیهای انجامشده ،تنوع تولید محصوالت
و مقاصد جدیــد صادراتی بهعنوان راهبردهــای مهم در صنعت
پتروشیمی در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر تقاضاها از سراسر
جهان برای محصوالت پتروشیمی ایران در حال افزایش است.
نیپنا در گفتوگو با میرمسعود حسینیان ،دستیار وزیر امور خارجه
و مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا؛ سید رسول موسوی ،مدیرکل
آســیای جنوبی؛ پیمان سعادت ،دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای
غربی وزارت امور خارجه و سعید کوزهچی ،دستیار مدیرکل اقتصاد
مقاومتی ،زمینههایی را که وزارت امور خارجه میتواند در توسعه
صنعت پتروشیمی نقش داشته باشــد ،بررسی کرده است که این
گفتوگوها در ادامه میآید.
لزوم تالش برای جذب سرمایهگذاری و فناوریهای نوین

پیمان سعادت ،دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت
امور خارجه ،در گفتوگو با نیپنا با اعــام حمایت قاطع از صنعت
پتروشیمی ایران بیان کرد« :این صنعت با وجود برخی فشارها و نیز
تحریمها از رشد و توسعه مطلوبی برخوردار است و پتروشیمیها
با تکیه بر توان داخل و نیز همکاری شرکتهای دانشبنیان ،رشد
بسیار خوبی در زمینههای مختلف را رقم زدهاند».
وی افزود« :در شرایط تحریم ،وقتی میتوانیم چنین پیشرفتی
داشته باشیم ،شکوفایی و جهش دوباره این صنعت تحقق خواهد
یافت و تــاش خواهیم کرد کــه در فعالیتهای دیپلماســی ،از
تمامی ظرفیتهای وزارت امور خارجه برای تســهیل صادرات،
انتقال فناوری و جذب ســرمایهگذاریهای جدید ،فاینانس و نیز
فرصتهای همکاری با شرکتهای اروپایی استفاده شود».
مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپاییها
در شــرایط تحریم بیعمل بودند ،گفت« :با توجه به ظرفیتها و
امکانات صنعت پتروشیمی ،امید اســت که این کشورها در آینده
متفاوت عمل کنند و سیاست خارجی دولت سیزدهم پویا ،هوشمند،
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متوازن و عملگراست و با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی برای
کشور یک مزیت است ،با هدف کاهش خامفروشی و ایجاد ارزش
افزوده بیشتر این آمادگی وجود دارد که از بخشهای مختلف این
صنعت ،حمایتهای الزم به عمل آید.
اعالم آمادگی سرمایهگذاران لبنانی برای حضور در صنعت
پتروشیمی

میرمســعود حســینیان ،دســتیار وزیر امور خارجه و مدیرکل
خاورمیانه و شمال آفریقا ،با اشــاره به فرصتهای مناسب برای
سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران به خبرنگار نیپنا گفت:
«امروز همه از توســعه این صنعت به خود میبالند .پتروشــیمی
نشــاندهنده قدرت و اقتدار کشورمان اســت و در صورت جذب
سرمایهگذاریهای جدید میتوان پتروشیمیها را در مسیر توسعه
خود کمک کرد».
وی افزود« :تعدادی از سرمایهگذاران لبنانی برای حضور در این
صنعت تمایل خود را نشــان دادهاند و وزارت امور خارجه آمادگی
دارد تا حمایتهای مورد نیاز برای حضور سرمایهگذاران خارجی
را فراهم کند».
حســینیان با بیان اینکــه درزمینه صادرات نیز کشــورهای
شــمال آفریقا بهویژه الجزایر و تونس ،میتوانند بازارهای خوبی
برای صادرات باشــند گفت« :کشورهای ســوریه و لبنان نیز از
دیگر کشورهایی هســتند که مجتمعهای پتروشیمی میتوانند
محصوالت خود را به این کشورها صادر کنند».
مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه تصریح
کرد« :االن شــرایط بهگونهای است که در جنگ اقتصادی به سر
میبریم و هر دالر یک گلوله است و با توجه به ارزش افزوده صنعت
پتروشیمی ،این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است».
کشورهای همســایه؛ فرصتی برای صادرات محصوالت
پتروشیمی

گــــــــــزارش

سیاست خارجی دولت سیزدهم
در حمایت از صنعت پتروشیمی
و بر همین اســاس ،وظیفه خود میدانیم که از صنعت پتروشیمی
حمایت کنیم».
ضرورت آگاهی از نیازهای صنعت پتروشیمی

سعید کوزهچی ،دســتیار مدیرکل اقتصاد مقاومتی وزارت امور
خارجه ،صنعت پتروشیمی را صنعتی راهبردی و مهم برای کشور
معرفی کرد و به نیپنا گفت« :آگاهی از نیازها و درخواستهای این
صنعت میتواند به ایجاد فضایی جدید در مسیر توسعه پتروشیمی
در ایران منجر شود و همکاری و شــناخت مطلوب کسبشده از
سوی دستگاه دیپلماســی ،فضایی بهتر را برای پتروشیمیهای
کشور ایجاد کرده است».
وی با بیان اینکه بازدیدها و آشــنایی با ظرفیتهای صنعت
پتروشیمی میتواند بسیاری از مشکالت این صنعت درزمینه
بینالمللی را مرتفع کند ،بیان کرد« :دستگاه دیپلماسی
کشــور ،در صورت آگاهی دقیق از مشــکالت و
نیازهــای این صنعت میتوانــد زمینه را برای
تسهیل امور فراهم کرده و اثربخش باشد».
کوزهچی ایجاد ارزش افزوده و نیز تکمیل
زنجیره ارزش را  2راهبــرد مؤثر در کاهش
خامفروشی برشــمرد و گفت« :وزارت امور
خارجه آماده حمایت قاطــع از این صنعت
پیشــرو اســت و با توجه به ظرفیتهای
این صنعت ،میتوان در ستاد وزارت و نیز
نمایندگیهای خارج از کشــور ،زمینه
را بــرای همکاریهای آتی
فراهم کــرد تا صنعت
پتروشــیمی ایران به
اهداف خود دســت
یابد».

سیدرسول موسوی ،مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه،
در گفتوگو با خبرنگار نیپنا با تأکید بر آمادگی دستگاه دیپلماسی
کشور برای حمایت از صنعت پتروشیمی ،بیان کرد« :در مذاکره با
کشــورهای خارجی ،یکی از موضوعهای گفتوگو همکاری در
بخش پتروشیمی است و با توجه به جایگاه این صنعت در کشورمان
باید گفت که عالقهمندی کشــورهای خارجــی برای همکاری،
افزایش یافته است».
وی تصریح کرد« :درزمینــه صادرات میتــوان از بازارهای
کشورهای همســایه بهره گرفت و ظرفیتهای موجود در کشور
میتواند نیازهای همسایگان به محصوالت پتروشیمی را تأمین
کند و ما در وزارت امور خارجه آمــاده هرگونه تعامل و همکاری با
شرکت های پتروشیمی هستیم».
موسوی افزود« :ما همیشه آماده همکاری بودهایم و خواهیم بود
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تعامل دیپلماسی
با صنعت پتروشیمی

کمک و همراهی دستگاه دیپلماسی کشــور با صنعت پتروشیمی میتواند
ضمن فراهمکردن زمینههای جذب سرمایهگذاریها ،مسیر تکمیل زنجیره
ارزش را تسهیل کند.
به گزارش پايگاه اطالعرسانی انجمن صنفی كارفرمايی صنعت پتروشيمی،
به همت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،مدیران کل و کارشناسان
وزارت امور خارجه با هدف آشنایی با دســتاوردها و نیز کمک به رفع موانع
صادرات و تسهیل روابط بینالمللی صنعت پتروشیمی ،در سفری دوروزه ( 3و
 4بهمن) ،از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کردند.
در جریان این بازدید ،سیدامید شهیدینیا ،مدیرعامل سازمان منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی ،بیان کرد« :ظرفیتهای مناسبی برای همکاری وزارت
امور خارجه با صنعت پتروشــیمی ایران وجود دارد و باید از این ظرفیتها به
بهترین شکل استفاده کرد».
وی افزود« :ظرفیت تولید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 18.5میلیون

تن به ارزش بیش از 5.5میلیارد دالر است که این میزان تولید روانه بازارهای
داخلی و خارجی میشود و اهمیت این منطقه و نیز وجود زمینههای مناسب
برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و نیز رشد صادرات را نشان میدهد».
شــهیدینیا ادامه داد« :وجود خوراک مناســب ،برق و آب و نیز راههای
ارتباطی و اســکلههای تخصصی برای صادرات ،از مزیتهــای منطقه ویژه
اقتصادی پتروشــیمی با  2850هکتار وســعت اســت و ما هیچ منعی برای
سرمایهگذاریهای خارجی نداریم و در چارچوب قوانین کشور ،آماده حمایت
از سرمایهگذاران هســتیم ».وی با بیان اینکه تاکنون در منطقه 19میلیارد
دالر ســرمایهگذاری شــده اســت و یک میلیارد نیز در بخش زیرساختها
سرمایهگذاری شده ،گفت« :تسهیل سرمایهگذاری و مسائل بازرگانی میتواند
به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی منجر شود».
شــهیدینیا افزود« :رفع موانع صادرات و افزایش تعامل و همکاری دولت
و بخش خصوصی با برگزاری چنین بازدیدها و دیدارهایی میتواند به کســب

نتایجی اثربخش منجر شــود و پیامد آن افزایش ظرفیــت تولید در صنعت
پتروشیمی و تأمین کامل نیازهای داخلی و رشد صادرات خواهد بود».
شــایان توجه اســت که پرویز صحافزاده ،معاون اجرایی انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشیمی؛ میرمســعود حســینیان ،دســتیار وزیر امور
خارجه و مدیرکل خاورمیانه و شــمال آفریقا؛ سیدرسول موسوی ،مدیرکل
آسیای جنوبی؛ پیمان سعادت ،دســتیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت
امور خارجه و سعید کوزهچی ،دستیار مدیرکل اقتصاد مقاومتی ،همراه با تعداد
دیگری از رؤسا و کارشناسان این وزارتخانه ،در این سفر از طرحها و مجتمعهای
پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر بازدید کردند.
بازدید از پتروشیمیهای کارون ،بندر امام و شرکت فجر انرژی خلیج فارس،
از برنامههای این هیئــت بلندپایه بود .ضمن اینکــه مدیران انجمن صنفی
کارفرمایی پتروشیمی و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ،این هیئت بلندپایه
را همراهی کردند.
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پیشبینی
15هزار میلیارد
تومان تفاهمنامه
جدید
موضوع داخلیسازی بسیاری از تجهیزات و بخشهای
مورد نیاز صنعت نفت همواره یکی از دغدغههای
دائمی مسئوالن کشور بوده است .این مقوله در
سالهای اخیر و با وجود تحریمهای همهجانبه و
مستقیمی که برای صنعت نفت و بهشکل اختصاصی
برای صنعت پتروشیمی ایجاد کردند ،مورد توجه
جدی و اساسی قرار گرفته است و خوشبختانه شاهد
اتفاقات خوبی هم در این مسیر بودهایم .صنعت
نفت در سالهای گذشته و با وجود شرایط سخت
اقتصادی و تحریمی ،با اتکا به توان ساخت داخل
مجموعههای ایرانی داخل و بیرون از صنعت نفت،
توانسته مجموعهای بههمپیوسته از سازندگان را دور
هم جمع کند .وزارت نفت تاکنون فعالیتهای بسیاری
در بخشهای عملیاتی در این چارچوب صورت داده که
از آن جمله میتوان به تشکیل حلقههای خودکفایی،
تشکیل کمیتههای تخصصی ستاد حمایت از ساخت
داخل ،تشکیل واحدهای پژوهش ساخت داخل
و ...اشاره کرد .درعینحال باید گفت که در هرکدام
از زیرمجموعههای صنعت نفت همچون صنعت
پتروشیمی ،بهشکل جداگانهای این تالشها شروع
شده و ادامه دارد.
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صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای پیشرو
در موضوع ساخت داخل تالش کرد که همزمان با قراردادهای
متنوع برای ســاخت تجهیزات موردنیاز خــود ،این تالش ها
و نیازها را در نمایشــگاههایی تخصصی در کنــار هم قرار دهد
و زمینه همافزایــی را فراهم کنــد .در ســال  ،1398با هدف
حمایت از تولید داخلی و استفاده حداکثری از توان شرکتهای
تولیدکننده تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشــیمی ،بهویژه
شرکتهای دانشبنیان ،گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،پیرو یک تفاهمنامه،
نسبت به برگزاری «نخستین نمایشــگاه و همایش حمایت از
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی کشــور» در جزیره کیش
اقدام کردند .در نخستین نمایشگاه که از  27تا  29بهمن بهمدت
سه روز برگزار شد ،بیش از  ۱۶۰شرکت داخلی حضور داشتند و
در دوره زمانی نمایشگاه 17 ،نشست تخصصی با حضور مسئوالن
و دستاندرکاران شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس،
مسئوالن معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،سازندگان
تجهیزات صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانشبنیان برگزار
شد .در این نمایشگاه ،همچنین بیش از  ۲۴تفاهمنامه به امضا
رسید که شــرکتها خیلی زود نســبت به اجراییشدن آنها
اقدام کردند.
دستاوردهای نخستین نمایشگاه قابل توجه بود و با استقبال
مخاطبان در هر دو طرف شرکتها و سازندگان روبهرو شد و به
همین دلیل ،دومین دوره این نمایشگاه در شرایط کرونایی ،از
 27تا  29بهمن  1399با رعایت همه پروتکلهای بهداشتی ،با
حضور بیش از  200شرکت داخلی ،در جزیره کیش برگزار شد.
در نمایشگاه دوم بیش از  40نشست تخصصی با حضور مسئوالن
و دستاندرکاران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری ،انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ،بنگاههای اقتصادی نظیر بانکها
و تأمینکنندگان سرمایهها و شرکتهای دانشبنیان برگزار شد.
همچنین ،بیش از  126تفاهمنامه به ارزش 50هزار میلیارد
ریال منعقد شــد و عملیاتیشــدن این تفاهمنامهها در مدت
کوتاهی نشاندهنده عزم راسخ برگزارکنندگان در تحقق اهداف
کالن برگزاری این نمایشــگاه بوده است .این دستاوردها باعث
شــده که برگزارکنندگان نمایشگاه ســاخت داخل در صنعت

استقبال از نمایشگاه سوم

تجربههای موفق در نمایشگاه اول و دوم

جواد گلی ،مدیر برند ،مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،در گفتوگو با خبرنگار
نشریه توسعه پتروشیمی ،با اعالم اینکه سومین دوره نمایشگاه
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشــیمی ،در هفته اول
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سومین دوره نمایشگاه حمایت از
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی،
اسفندماه برگزار میشود

هدف نخست سیاســتگذاری ،تأمین و ساخت داخل کاال
و تجهیزات موردنیاز صنعت نفت در همــه بخشها ،بهمنظور
تأمین بهموقــع نیازهای عملیاتی شــرکتهای اصلی و فرعی
وزارت نفت به کاال و تجهیزات ،برای حمایت از سازندگان داخلی
و خودکفایی صنعتی است .اما شفافسازی بیشتر در فرایندهای
تأمین و ساخت داخل کاال و سیاستگذاری ،برای افزایش سرعت
تأمین و کیفیت تأمین و ساخت کاال و تجهیزات هدف ،مهمترین
این سیاست ها بوده که هنوز هم ادامه دارد .یکی از اقدامات قابل
توجه و اثربخش در حوزه ساخت داخل ،ایجاد فضاهای مشترک
برای همرسانی دستاوردهای شرکتهای مختلف بوده است .به
این دلیل که در چند سال اخیر و بهطور همزمان ،در بخشهای
مختلف صنعت نفت ،نمایشگاههای مختلفی برای ارائه و نمایش
دستاوردهای ساخت داخل و یا اعالم نیازمندی شرکتها برگزار
شده است.

پتروشــیمی ،با بهرهگیری از تجربیات موفق پیشین و با هدف
تضمین و تثبیت جایــگاه تولیدکننــدگان داخلی تجهیزات
صنعت پتروشیمی ،نسبت به برگزاری دوره جدید این رویداد
اقدام کنند .از همین رو ،در سال جاری و در ادامه مسیر تحقق
برنامههای ازپیشتعیینشــده ،نمایشگاه و همایش حمایت از
ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی در تاریخ  2تا  4اسفند
 ،1400در جزیره کیش برگزار میشود.
در این نمایشگاه ،عالوه بر شرکتهای مختلف پتروشیمی،
کلیه شــرکتهای تابعه گروه خلیج فارس نیــز حضور دارند.
این شــرکتها ضمن حضور در نمایشــگاه ،نســبت به ارائه
نیازمندیهای خود به تولیدکنندگان تجهیزات و شرکتهای
دانش بنیان اقدام میکنند .از سوی دیگر ،تمامی شرکتهای
تولیــدی دانشبنیــان و نــوآور و خدماتی فعــال در صنعت
پتروشیمی و صنایع وابسته ،زمینههای گسترش همکاریهای
متقابل در راستای حمایت از تولید ملی را فراهم میکنند.

اسفند برگزار میشود ،پیشبینی کرد که در این دوره نمایشگاه،
بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان تفاهمنامه برای داخلیسازی در
صنعت پتروشیمی به امضا برسد.
وی ادامه داد« :از دوم تا چهارم اسفندماه سال جاری ،سومین
دوره این نمایشگاه که در دو دوره گذشته استقبال کمنظیری از
سوی شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی صنعت
پتروشیمی از آن شد ،در کیش برگزار میشود».
مدیر برند ،مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس ،با بیان اینکه در دوره گذشــته این
نمایشگاه که بهمن سال گذشته برگزار شــد ،تفاهمنامههایی
به ارزش ۵هزار میلیــارد تومان بــرای بهکارگیری حداکثری
تجهیزات ساخت داخل در صنعت پتروشیمی ،با تولیدکنندگان
ساخت داخل به امضا رسید ،ادامه داد« :بیش از  ۲۰۰شرکت در
این نمایشگاه حضور داشتند و با توجهبه تجربه خوب دو دوره
گذشته ،پیشبینی میشود در سومین دوره این نمایشگاه بیش

از ۱۵هزار میلیارد تومان تفاهمنامه امضا شود».
گلی ادامه داد« :با راهبری و حمایت معاونت علمی ،فناوری
ریاســتجمهوری بهمنظور حضور فعاالنه شرکتهای فناور و
دانشبنیان و با همراهی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
ایران ،امید داریم که امسال تفاهمنامههایی برای داخلیسازی
بیشتر و افزایش زمینه حضور شــرکتهای ایرانی در پروژهها و
مگاپروژههای گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،امضا کنیم».
وی با بیــان اینکه تســهیالت بانکهــای چهارگانه که در
نمایشگاه ساخت داخل سال گذشــته تعهد شده است ،آماده
پرداخت است ،بیان کرد« :شرکتهای دانشبنیان و فناوری که
سال گذشته با ما تفاهمنامه امضا کردند ،میتوانند با مراجعه به
بانکها ،از تسهیالت ۴درصدی استفاده
کننــد و ظرفیت اســتفاده از این
سومین دوره
تســهیالت همچنــان وجود
نمایشگاه حمایت از ساخت
دارد».
داخل در صنعت پتروشیمی ،در هفته
اول اسفند برگزار میشود ،پیشبینی
کرد که در این دوره نمایشگاه ،بیش از
۱۵هزار میلیارد تومان تفاهمنامه برای
داخلیسازی در صنعت پتروشیمی
به امضا برسد
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روند بهبود صنعت پتروشیمی ایاالتمتحده آمریکا ،پس از افول بسیار قابل توجه در سال  ،۲۰۲۰از سال  ۲۰۲۱آغاز
میشود و این روند در سال  ۲۰۲۲تقویت میشود   .پاندمی کووید 19-جدیدترین و طوالنیترین رکود اقتصادی را از
دهه  ۱۹۳۰تاکنون به همراه داشته است ،رکودی که بر همه ابعاد زندگی بشر تأثیر گذاشته است .چین در میان همه
کشورهای جهان اولین کشوری بود که تحت تأثیرات عمیق شیوع ویروس کووید 19-قرار گرفت و البته اولین کشوری
بود که از این رکود خارج شــد .پایان رکود در چین ،به دلیل محرکهای مالی و پولی در این کشور ،افزایش سرعت
واکسیناسیون ،و تغییر سریع منابع در اقتصاد این کشور بود .ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان قدرت اول اقتصادی جهان نیز
احتماالً تا پایان سال ۲۰۲۱از رکود اقتصادی خارج خواهد شد .در سایر کشورهای دنیا و در اکثر آنها کلید اصلی خروج
از رکود اقتصادی ،سرعت واکسیناسیون است .این در حالی است که تعداد مبتالیان ویروس کووید 19-در حال کاهش
است و به همین ترتیب ،اقتصاد این کشورها هم بهتدریج در حال خروج از رکود است ،به شرطی که اقتصاد کشورها
بتوانند در برابر رکود فراگیر ناشی از شیوع این ویروس پایدار باشند .اما نکته قابل توجه دراینباره این است که احتماالً
بهبود شرایط اقتصادی ،بهرغم همه ریسکهای ناشی از شیوع ویروس کووید 19-ادامه خواهد داشت .مهمترین ریسک
که در این زمینه کشورهای مختلف را تهدید میکند ،ریسک افزایش تورم ،بهخصوص در ایاالتمتحده آمریکاست.

انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی جهان در ســال  ۲۰۲۱به میزان 6/1درصد و در سال  ۲۰۲۲به اندازه
4/4درصد رشد کند .همچنین ،پیشبینی میشود که میزان تجارت جهانی در سال  ۲۰۲۱به اندازه 8/4درصد
و در سال  ۲۰۲۲به اندازه 4/8درصد رشد کند .بهرغم اختالالت بسیار زیادی که در زنجیره عرضه به وجود آمده
است ،انتظار میرود که تقاضا برای انواع کاالها افزایش یابد .همچنین ،تخمینزده میشود که تولید صنعتی جهان
در سال  ۲۰۲۱به اندازه 7/2درصد و در سال  ۲۰۲۲به میزان 4/6درصد افزایش یابد.
چشمانداز اقتصاد کالن ایاالت متحده آمریکا

روند بهبود اقتصادی ایاالتمتحده آمریکا در طول فصل اول سال  ۲۰۲۱شدت گرفت .محرکهای مالی فدرال،
واکسیناسیون و افزایش تقاضا باعث شده است که روند بهبودی در سرتاسر بخشها سرعت بگیرد .ضمن اینکه
انتظارات مثبت نیز در حال بهبودی است.
نمودار  .۲شاخصهای اقتصادی ایاالتمتحده آمریکا
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صنعت پتروشیمی جهان در سال  ۲۰۲۱و چشمانداز آن
 ۲۰۲۲به 4/2درصد برسد.
چشمانداز بخشهای تولیدکننده کاالهای مصرفی نهایی

در ســال  ۲۰۲۰میزان فروش خودرو به ۴/۱۴میلیون کاهش پیدا کرد ،اما انتظار مــیرود که بهرغم کمبود
مواد اولیه کلیدی و محدودیتهای تولیدی ،تولید متوسط خودرو در ســالهای  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲به ۱۷میلیون
خودرو برسد.
کاهش تاریخی نرخ سود تسهیالت مسکن و همچنین دورکاریهایی که به دلیل شیوع ویروس کووید19-
رایج شده بود ،باعث شد که تقاضا برای مسکن در سال  ۲۰۲۰بهشدت افزایش پیدا کند و این روند به سال ۲۰۲۱
نیز تسری یابد.
نمودار  .۳مقایسه بازارهای خودرو و مسکن در ایاالتمتحده آمریکا

چشمانداز متغیرهای اقتصاد کالن در سراسر جهان

اقتصاد جهان در حال خروج از بدترین رکود اقتصــادی از زمان بحران بزرگ دهه  ۱۹۳۰اســت؛ چراکه برنامه
واکسیناسیون بهطور موفقیتآمیزی در کشورهای مختلف در حال اجراست و به همین دلیل ،برخی از محدودیتها در
بوکارها به حالت عادی بازگشتهاند .محرکهای مالی و همچنین افزایش پسانداز در
این کشورها برداشته شده و کس 
دوره بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید 19-باعث شده است که تقاضا در اقصی نقاط جهان در حال افزایش
باشد .ضمن اینکه میزان تولید و تجارت در سراسر کشورهای جهان نیز در حال رسیدن به رقمهای قبل از شروع بحران
اقتصادی است .اما نباید از نظر دور داشته باشیم که هنوز هم موارد ابتال به ویروس کووید 19-در سطوح باالی تاریخی
قرار دارد و بحران همچنان در کشورهایی مانند هند ،برزیل و بسیاری از کشورهای دیگر ادامه دارد .این در حالی است
که رشد اقتصادی در میان بخشهای اقتصادی و بخشهای تولیدی همچنان نامتوازن است .در بسیاری از کشورهای
جهان نیز تورم در حال افزایش بوده است .ریسکهای متعدد و انواع نااطمینانیها در بازارهای جهانی نیز بیداد میکند.
نمودار  .۱شاخصهای اقتصاد جهانی
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همانطور که در نمودار  ۲مشاهده میشود ،انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ایاالتمتحده آمریکا ،پس از
کاهشی سهونیمدرصدی در سال  ،۲۰۲۰در سال  ۲۰۲۱به سطوح قبلی خود بازگردد و به اندازه 6/4درصد رشد
کند و این رشد در سال  ۲۰۲۲نیز به اندازه ۴.۳درصد ادامه یابد.
مخارج مصرفی که تقریباً ۷۰درصد از اقتصاد ایاالتمتحده آمریکا را به خود اختصاص میدهد نیز احتماالً به
اندازه ۶/۷درصد در سال  ۲۰۲۱و 4/3درصد در سال  ۲۰۲۲رشد خواهد داشت.
سرمایهگذاری تجاری نیز که در سال  ۲۰۲۲به اندازه 5/2درصد کاهش یافته بود ،براساس پیشبینیها ،در
سال  ۲۰۲۱به اندازه 8/2درصد و در سال  ۲۰۲۲به میزان 6/2درصد رشد خواهد کرد.
بازار اشتغال نیز بهبود خواهد یافت ،اما هنوز هم در برخی از بخشهای صنعتی ،روند قبلی ادامه خواهد داشت.
انتظار میرود که نرخ بیکاری در حال کاهش باشــد و در سال  ۲۰۲۱بهطور متوسط به عدد 5/4درصد و در سال
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تعداد مجوزهای صادرشده برای ساخت مسکن در ســال  ۲۰۲۰به عدد ۱.۴میلیون رسید و انتظار میرود که
این عدد در سال  ۲۰۲۱به رقم ۱.۵۹میلیون برسد (این رقم باالترین رقم از زمان شروع بحران مسکن است) .اما
انتظار میرود که در سال  ۲۰۲۲با کاهش اندکی به رقم ۱.۵۶میلیون برسد.
چشمانداز صنایع تولیدکننده کاالهای مصرفی نهایی

ازآنجاییکه مخارج مصرفی از خدمات به کاالها منتقل شده اســت ،بالفاصله پس از پایان قرنطینهها ،تولید
بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است .فعالیتهای صنعتی نیز از فصل سوم سال  ۲۰۲۰کمکم بهبود پیدا کرد
و این بهبود در حال شتابگیری است؛ اگرچه اختالالت مربوط به زنجیرهای عرضه ،از آبوهوا گرفته تا مسائل
پشتیبانی ،موانع و مشکالت بسیاری را در صنایع مختلف ایجاد کرده است.
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نمودار  .۴مقایسه میزان تولید در صنایع مختلف ایاالتمتحده آمریکا

چشمانداز صنعت پتروشیمی و گاز طبیعی تا پایان سال ۲۰۲۱
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نمودار  .۵نسبت قیمت نفت و گاز طبیعی

نمودار  .۶صنعت پتروشیمی ایاالتمتحده آمریکا به سطوح قبل از بحران پاندمی کرونا میرسد
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همانطور که در نمودار  ۴مشاهده میکنید ،در سال  ۲۰۲۱تولید صنعتی به رقم  5/5رسید و انتظار میرود که در
سال  ۲۰۲۲به رقم  4/3کاهش یابد .انتظار میرود که تا پایان سال  ۲۰۲۱همه صنایع رشد چشمگیری داشته باشند.
این رشد ،بهخصوص در صنعت تولید کاالهای مصرفی بادوام ،بسیار قابل توجه خواهد بود.
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نفتا یکی از فرآوردههای نفتی است که قیمت آن بهشدت به قیمت نفت وابسته است .اتان یک گاز طبیعی مایع
است که به همراه گاز طبیعی تولید میشود و به همین دلیل ،قیمت آن وابسته به قیمت گاز طبیعی است.
به دلیل اینکه تولیدکنندگان رقیب در اروپا و آســیا معموالً از نفت بهعنوان خوراک اصلی استفاده میکنند و
درمقابل ،تولیدکنندگان آمریکای شمالی معموالً از اتان و ســایر خوراکهای  NGLاستفاده میکنند ،بهمنظور
سنجش میزان رقابتپذیری فرآوردههای پتروشیمی که در ایاالتمتحده آمریکا تولید میشوند ،ما نسبت قیمت
نفت و گاز طبیعی را بهعنوان معیار سنجش خود در نظر میگیریم.

اگر براساس اطالعات درجشده در نمودار  5بخواهیم با یک قانون سرانگشتی میزان رقابتپذیری فرآوردههای
پتروشیمی تولیدشده در ایاالتمتحده آمریکا را تعیین کنیم ،زمانی که نسبت قیمت نفت و گاز طبیعی باالتر از ۷
است ،فرآوردههای پتروشیمی نسبتاً دارای مزیت هستند ،و زمانی که این نسبت کمتر از  ۷است ،این فرآوردهها مزیت
نسبی خود را از دست میدهند.
همانطور که در نمودار  ۶مشاهده میکنید ،روند بهبود صنعت پتروشــیمی ایاالتمتحده آمریکا ،پس از افول
بسیار قابل توجه در سال  ،۲۰۲۰از سال  ۲۰۲۱آغاز میشــود و این روند در سال  ۲۰۲۲تقویت میشود .براساس
پیشبینیهای صورتگرفته ،روند رشد صنعت پتروشیمی ایاالتمتحده آمریکا تا سال  ۲۰۲۵ادامه خواهد داشت.
اگرچه از سال  ۲۰۲۳تا سال  ۲۰۲۵اندازه رشد صنعت پتروشیمی اندکی کاهش خواهد یافت.
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