
وهای ایرانی می سازند  وشیمی را نیر آیندۀ پتر
   محمد حسین عسگری

یکی از چالش های مهم کشور های تولید کنندۀ نفت و گاز، عبور از مرحلۀ خام فروشی و دستیابی به 
دانش فنی تولید فرآورده هایی با ارزش افزودۀ باالتر است. در کنار صنعت پاالیش و البته مهم تر از آن 
صنایع پتروشیمی، بهترین و اولین انتخاب برای گذر، عبور از مرحلۀ خام فروشی است. با توجه به تغییراتی 
که حداقل طی دو دهۀ اخیر در صنایع پایین دست صنعت نفت شاهد بودیم می توان پیش بینی کرد که 
بار توسعۀ صنعتی از نفت به دوش پتروشیمی منتقل شده است. آیندۀ جهان را موتور محرک صنعت 
پتروشیمی به پیش خواهد برد. جمهوری اسالمی ایران با درک این حقیقت، از سال های پیش برنامه ریزی 
گسترده ای را برای توسعۀ صنعت پتروشیمی سامان داده است و توانسته است خود را به عنوان یکی از 
مدعیان این حوزه معرفی کند. نکتۀ مهم در اجرای این طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی، اثبات 
توانمندی نیروی انسانی متخصص، توان مدیریت و برنامه ریزی و دانش فنی کارکنان ایرانی است که 
در سخت ترین و پیچیده ترین تحریم هایی که کشور تاکنون به خود دیده، موفق شده اند بزرگ ترین 
طرح های صنعت پتروشیمی جهان را به اجرا درآوردند. برای نمونه، در جدیدترین اقدامات توسعه ای 
صنعت پتروشیمی، با اتکا به توان داخلی، هم زمان با افتتاح فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید با کمک 
و تالش متخصصان ایرانی، از قراداد تولید انبوه 9 کاتالیست پرمصرف پتروشیمی توسط شرکت های 
ایرانی، رونمایی شد. این کاتالیست ها با همکاری هلدینگ HNT و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
بومی سازی شده و آمادۀ تحویل به مجموعۀ پاالیشــگاهی و پتروشیمی کشور هستند. برخی از این 
کاتالیست های کاربردی و مهم شامل سنتز آمونیاک، متاناسیون، انتقال آب-گاز در دمای پایین و باال، سنتز 
متانول، ریفرمینگ خشک گاز طبیعی و کاتالیست اتیلن اکساید است. صنعت نفت ایران و صنایع مرتبط 
با آن و به ویژه صنعت پتروشیمی نشان داده اند که برای توسعه منتظر اجازۀ دیگران نمی مانند و اگرچه 
تحریم ها را غیرمنطقی، ناعادالنه و مغایر با اصول شناخته شدۀ بین المللی و منافع حقوق انسانی می دانند، 
مثل همیشه این تهدید نامشروع را نیز به فرصتی تبدیل خواهند کرد که نتیجۀ آن در آیندۀ نزدیک موجب 

شگفتی صاحب نظران خواهد شد و آیندۀ ایران اسالمی و رفاه و آسایش مردم را رقم خواهد زد.
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وشیمی، نوعی رگوالتوری با راهبری و  پتر
یت انجمن ها می خواهد مدیر

 رگوالتــوری امری الزم و ضــروری در صنعت پتروشــیمی 
است؛ اما نکتۀ مهم این است که نقش آن باید به نهادهای بخش 
خصوصی واگذار شود و در اختیار  دولت گذاشتن نهاد رگوالتوری 
مسئله ای بی فایده اســت. رگوالتوری را باید مراجعی خصوصی، 
همچون انجمن های خصوصی موجود در صنعت پتروشیمی در 
اختیار بگیرند. در این خصوص باید به این نکته اشاره کنم که در 
شرایط کنونی دیگر جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 
داخل وزارت نفت نیست. شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت 
نفت در شــرایط موجود با تضاد منافع مواجه هستند. یک زمانی 
صنعت پتروشیمی کاماًل متعلق به وزارت نفت بود و بر این اساس 
این وزارتخانه می دانست که خوراک را با چه قیمتی به پتروشیمی 
تحویل دهد. درآمدهای حاصل از محل پتروشیمی هم به جیب 
وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی روانه می شد و آنچه 
مهم محسوب می شد، درآمد حاصل از محصول پتروشیمی بود. 
اما اکنون با واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش خصوصی، 
دیگر درآمدی برای وزارت نفت حاصل نمی شود.  بنابراین هدف 
وزارت نفت و صنعت نفت این است که محصوالت و فرآورده های 
نفتی را با بهترین قیمت به فروش برسانند؛ اما برای توسعۀ صنعت 
پتروشیمی الزم است که گاهی روی قیمت ها تأمل شود و قیمت 
مناسبی پیشنهاد شود تا برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد شود. 
این دو با هم در تناقض هســتند. به نظر من اصــوالً باید فکری 
اساسی برای صنعت پتروشیمی و توسعۀ آن کرد. اما متأسفانه امر 
توسعه در ایران هیچ متولی ای ندارد و کشور به سازمان برنامه ای 
مشابه ســازمان برنامۀ دهۀ ۴۰ نیاز دارد که توانست برنامه های 

توسعه ای مناسبی را تدوین کند. 

وشیمی ورت هدایت سرمایه گذاران به سمت پتر ضر
پس از به ثمر نشستن برجام و بازشدن فضای سیاســی اقتصادی، سرمایه هایی برای 
توسعۀ کشور فراهم شد؛ اما در شرایط موجود که این امکان در دسترس نیست، هدایت  
نقدینگی چندهزارمیلیاردی در اقتصاد کشور به سمت سرمایه گذاری در حوزۀ پتروشیمی، 
از گزینه های مهم دردسترس برای توسعه و تکمیل پروژه های این صنعت است.   اکنون 
بهترین فرصت است که با توجه به جذابیت صنعت پتروشیمی، زمینۀ هدایت کردن این 
میزان از نقدینگی برای سرمایه گذاری در این حوزه را فراهم سازیم که این مهم با انتخاب 
درست طرح ها و با در نظر گرفتن سودآوری و بازاریابی مشخص و مناسب آن از مسیر فروش 
اوراق مشارکت مردمی می تواند قابل دستیابی باشد. برای نمونه، این مسیر در حال حاضر 
برای ساخت پاالیشگاه سیراف هم در حال طی شدن است که این اقدام، افزون بر کمک به 
کاهش تورم و نقدینگی کشور، در توسعۀ صنعت پتروشیمی و در سطح کالن تر، اقتصاد 
کشور مثمرثمر خواهد بود.  البته باید توجه داشته باشیم که این مهم مستلزم فراهم ساختن 
زیرساخت های مختلفی است، ازجمله آنکه سازمان بورس و بانک مرکزی اختیاراتی از نظر 
درصد سود به بانک ها بدهند تا سرمایه گذاری از این راه قابل دسترسی باشد و بتوانیم تعداد 
زیادی از پروژه های صنعت پتروشیمی را از این طریق به سرانجام برسانیم.  باید اشاره کنم 
که به تازگی هیئت دولت آیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین دستی نفت 
خام و میعانات گازی را تصویب کرده است و وزارت نفت نیز اخیراً فراخوان احداث طرح های 
پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی را ارائه کرده که تنفس خوراک در نظر گرفته شده در آن، 
می تواند باعث ترغیب سرمایه گذاران به مشارکت در این طرح ها شود. به طوری که پاالیشگاه 
سیراف که هشت سال اجرایی نشده بود، با این آیین نامۀ جدید شاهد تقاضای تعدادی از 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بوده است. در هر صورت، ایجاد انگیزه فاکتور مهمی 
برای جلب سرمایه گذاران است و اخیراً با این فراخوان وزارت نفت انگیزۀ مناسبی ایجاد 
شده و امتیاز مناسبی است که فکر می کنم با استقبال همراه خواهد شد.  باید توجه داشته 
باشیم اگر پروژه ای با درآمد و بازگشت سرمایۀ مناسب همراه نباشد، بدون شک بخش 
خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی به حضور و سرمایه گذاری در آن نمی بینند. هر میزان 
مشوق ها افزایش یابد، در دوران تحریم موفق تر خواهیم بود. شک ندارم اگر این مسئله 
به درستی مدیریت شود و انسجام مناسبی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و بانک ها 
باشد، سرمایه گذاران، با مشوق ها و انگیزه های موجود، متقاضی سرمایه گذاری خواهند شد.

 عباس شعری مقدم
مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 عادل نژادسلیم
مدیرعامل سابق هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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امیدوار به توسعه و تأمین منابع مالی
تمرکز موجود در صنعت پتروشیمی بر تأمین نیاز مالی پروژه ها و 
همچنین تأمین نیاز در حوزۀ ساخت داخل است که در هر دو بخش، 
برای تسهیل و تحقق این موارد با هدف اجرای پروژه ها تالش خواهد 
شد. آنچه باید به آن اشاره کنم این است که در شرایط موجود ممکن 
است سرعت توسعۀ صنعت پتروشیمی از نظر اجرای پروژه ها کم و زیاد 
شود؛ اما با توجه به تجربیات گذشته فکر نمی کنم مشکل حاد و خاصی 
داشته باشیم و خبر خوب این است که سال آینده، هر ماه یک پروژه 
برای افتتاح خواهیم داشت.  خوشــبختانه با تجارب مناسب صنعت 
پتروشیمی در جهش اول و دوم، انتظار بر این است که در ادامۀ کار نیز 
شرایط نسبتاً مناسبی داشته باشیم. با توجه به اینکه در جهش سوم 
پتروشیمی حدود 23 پروژه تعریف شده، خوشبختانه این پروژه ها با 
رویکرد تأمین زنجیره پایین دستی یا تکمیل زنجیره ارزش برنامه ریزی 
شده اند که با درنظر گرفتن این مسئله، خام فروشی محصوالت میانی 
به مقدار زیادی کمتر می شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که با 
توجه به تحریم ها چه سرنوشتی بر این پروژه ها حاکم است. باید اشاره 
کنم برای جهش سوم پتروشیمی، تا حدودی پروژه ها و سهام داران آن 
مشخص و مقداری از کار نیز انجام شده است. اگرچه موضوع مهم در این 
مسیر تأمین نقدینگی است، با توجه به اینکه این پروژه ها به طور کامل از 
سوی شرکت های خصوصی اجرا می شود، منابع حاصل از این شرکت ها 
در سایر پروژه ها، در تأمین نقدینگی صنعت پتروشیمی مؤثر خواهد 
بود.  افزون بر آن، این دسته از شرکت ها می توانند سهام های واحدهای 
تولیدی خود را در بورس عرضه کنند و از درآمد آن، در پروژه های آینده 
سرمایه گذاری کنند.  موضوع مورد اشارۀ دیگر در تأمین منابع مالی 
پروژه های جهش سوم، استفاده از بازار سهام و بورس به عنوان منبعی 
مناسب است.  نکتۀ آخر اینکه با توجه به اینکه بالغ بر 7۰ تا 8۰ درصد 
از پروژه هایی که در صنعت پتروشیمی به مدار تولید می آید، صادراتی 

است، پیش فروش محصوالتشان در تأمین ارز پروژه مؤثر خواهد بود.

 علی محمد بساق زاده
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

وشیمی وری صنعت پتر فرهنگ سازی، نیاز ضر
سرمایه گذاری در هر حوزه ای، اگر در ریل سالم خود و در چارچوب نظام مقدس جمهوری 
اسالمی باشد، امری مقدس و قابل تقدیر است که اثرگذاری آن در شرایط موجود، با توجه 
به اینکه باعث تاب آوری اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی می شود، از دورۀ دفاع مقدس کمتر 
نیست.  افزون بر آن، تقویت، تشویق و حمایت سرمایه گذاران و تسهیل فعالیت آن ها در ایران، 
به عنوان کشوری در حال توسعه، از ضروریات توسعه یافتگی است. در این مسیر، برای رفع 
موانع سرمایه گذاری ازجمله فرهنگ سازی مناسب برای مقابله با برخی ادعاها و اتهامات در 
این صنعت، ما متولیان صنعت پتروشیمی باید دستاوردهای آن را به زبان و ادبیاتی ساده 
و قابل هضم برای جامعه بیان کنیم؛ همان گونه که امام خمینی فرمودند: »کارهایی را که 
انجام می شــود، باید به مردم گفت.«  معتقدم فرهنگ سازی از مقوله های مهم در صنعت 
پتروشیمی است که اگر از آن غافل شویم و صرفاً به مباحث فنی و سودآوری تکیه کنیم، 
در برخی موارد قافیه را می بازیم و رشد و بالندگی صنعت پتروشیمی را  از دست خواهیم 
داد. آنچه تا امروز در مسیر فرهنگ سازی از این صنعت انجام شده، اطالع رسانی و تزریق 
اطالعات به افکارعمومی با تکیه بر تناژ و درآمدزایی، سوددهی در بورس و... بوده است. در 
کنار این موارد، باید شیوه ای دنبال کرد که افکار عمومی با آثار آن در اقتصاد و جامعه آشنا 
شوند. در غیر این صورت، برای جامعه درزمینۀ صنعت پتروشیمی ابهام ایجاد می شود. برای 
مثال، بهره گیری از روی که به نام صنعت پتروشیمی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، 
می تواند فرصتی مناسب برای ارتباط مؤثر و بهتر با جامعه در شناساندن این صنعت باشد. 
یکی دیگر از موارد درزمینۀ فرهنگ سازی، فعالیت مؤثرتر و پررنگ تر مجتمع های پتروشیمی 
درزمینۀ مسئولیت اجتماعی اســت که باعث رفع ابهام و شناساندن جنبه های مختلف و 
تأثیرات مثبت حضور سرمایه گذاران این صنعت برای مردم است. معتقدم این گام مهم که تا 
امروز هم وجود داشته، باید همراه با اطالع رسانی مناسب باشد تا جامعه بداند در کنار نقشی 
که صنعت پتروشیمی در رشد و توسعۀ کشور همراه با ارزآوری در اقتصاد  دارد، انتفاع آن 
در امور زیرساختی و عمرانی هم عاید مردم می شود. دراین راستا نباید از این مسئله غافل 
بود که فرهنگ سازی، تالش و همت هماهنگ و یکپارچه و متمرکز روابط عمومی ها را طلب 
می کند. افزون بر آن، باید گزارش فعالیت های صنعت پتروشیمی را در فواصل مختلف، به 
مراکز مختلف حاکمیت، اعم از مجلس، قوۀ قضائیه و... منعکس کرد تا آن ها هم در سخنان 

و گزارش های خود بازتاب دهندۀ نقش این صنعت باشند.

 غالمحسین بیات
عضو اصلی هیئت مدیرۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد 

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد 

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد 

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد 

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد اولین چراغ از جهش دوم پتروشیمی روشن شد 
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مجتمع پتروشیمی تخت جمشید با هدف تولید االستومرهای مصنوعی »پلی بوتادی ان رابر« )PBR( و »استایرن 
بوتادی ان رابر« )SBR( با ظرفیت ساالنه 50هزار تن و توان تولید آنتی اکسیدانت STP با ظرفیت ساالنه 5هزار تن 
و تأمین 18هزار تن التکس مورد نیاز کشور، در ســال 93 به بهره برداری رسید. اما به تازگی این مجموعه موفق شد با 
اتکا به توان داخلی و انتقال تکنولوژی در فاز دوم خود با افزایش ظرفیت، پروژۀ تولید »پلی بوتادی ان رابر« را با ظرفیت 
55هزار تن در سال به بهره برداری برساند. با این تغییر و پیشــروی در تولید، حاال دیگر  پتروشیمی تخت جمشید به 

قطب االستومر کشور در سال 98 تبدیل شده است و با افتتاح فاز دوم این مجتمع، ظرفیت کلی این مجتمع در تولید انواع 
االستومر به 131هزار تن رسید. 

 فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و بهزاد محمدی، معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی در ماهشهر و هم زمان با رونمایی از قراداد تولید انبوه 9 کاتالیست پرمصرف پتروشیمی افتتاح شد. این 
کاتالیست ها با همکاری هلدینگ HNT و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بومی سازی شده و آمادۀ تحویل به مجموعۀ 
پاالیشگاهی و پتروشیمی کشور است. برخی از این کاتالیست های کاربردی و مهم شامل سنتز آمونیاک، متاناسیون، انتقال 

آب-گاز در دمای پایین و باال، سنتز متانول، ریفرمینگ خشک گاز طبیعی و کاتالیست اتیلن اکساید می شود. 

معصومه اصغری

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید

وشیمی تخت جمشید پتر
با دانش ایرانی به فاز دوم رسید
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در مراســم افتتاح فاز دوم پتروشــیمی 
تخت جمشید، معاون رئیس جمهور از 
زاویۀ نگاه به مجموعه ای که با کمک 
شرکت های دانش بنیان توانسته به 
این قابلیت و تولید برسد، گفت: 
»تالش بخش خصوصی در این 
منطقۀ مهم )ماهشــهر( و این 
صنعت راهبردی، ارزشــمند 
و شایســتۀ قدردانی اســت و 
نشــان دهندۀ نقش تأثیرگذار 
سرمایه گذار بخش خصوصی در 
پیشرفت صنعت و تجاری شدن 
نوآوری هاست.« او تأکید کرد که 
میان کارخانــه داری و اداره کردن 
صنعــت تفــاوت وجــود دارد و این 
تفاوت در بهره مندی از توانمندی دانش 
و خالقیت نیروی انســانی اســت. او افزود: 
»در کارخانه محصول تولید می شــود، اما 
منتهی به صنعت و فناوری نمی شــود. اگر 
با این نگاه جدید به ایجــاد صنایع بنگریم، 

نیروی انسانی جایگاه واقعی خود را خواهد 
یافت و صنعــت، بر مدار ایــن تفکر جدید 
که پایه و اســاس اقتصاد دانش بنیان است، 
بنا خواهد شــد.« معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهوری تأکید کــرد: »در صنعت، 
خام فروشــی معنا ندارد؛ به ویژه در صنعت 
پتروشیمی که اساس آن بر نوآوری و ترکیب 
مواد مختلف برای ایجاد ارزش افزوده است، 
اهمیت نوآوری چنــد برابر معنا می یابد. در 
این راه باید ترس ها را کنار بگذاریم و راه را 

برای ورود نوآوری ها باز کنیم.«

نخستین گام در جهش دوم پتروشیمی
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی هم از زاویۀ مدیرعاملی شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، به اهمیت افتتاح 
فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید به عنوان 
نخستین گام برای تحقق جهش دوم صنعت 

پتروشیمی ایران تأکید کرد. 
او اعالم کرد که تا سال 1۴۰۰، درمجموع 
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ایرانی و به همت متخصصان داخلی عملیاتی 
شده است.«

ساخت داخل 90درصد تجهیزات
پرویز حمیدی، مدیرعامل پتروشــیمی 
تخت جمشید نیز در آیین بهره برداری از فاز 
دوم پتروشــیمی تخت جمشید اظهار کرد: 
»مجموع ظرفیت تولید این مجتمع در حوزۀ 
االستومرها با افتتاح فاز  دوم به ساالنه بیش 

از  131هزار تن می رسد.«
وی با اشــاره به اینکه پتروشیمی تخت 
جمشید به منظور تأمین پلیمرهای الستیکی 
مورد نیاز کشــور، این برنامه را در دســتور 
کار خود قرار داد، افــزود: »از دانش فنی تا 
مراحل آخر فاز دوم این طرح را کارشناسان 
داخلی شرکت های دانش بنیان زیرمجموعۀ 

هلدینگ HNT انجام داده اند.«
پرویز حمیدی در نشســتی کــه در این 
مجموعه هم زمان با مراســم افتتاح برگزار 
شــد نیز با بیان اینکه بخش قابل توجهی از 
تجهیزات ایــن طرح با توانمنــدی داخل و 
توسط شرکت های ایران ساخته شده است، 
ادامه داد: »بیش از ۹۰درصد تجهیزات مورد 
نیاز برای فاز دوم، از سازندگان داخلی تأمین 

شده است.« 
او با اشــاره به اجرای فاز دوم پتروشیمی 
تخت جمشــید در مدت زمان کوتاه 1۶ ماه 
گفت: »با راه انــدازی این طــرح، افزون بر 
پوشش نیازهای داخلی کشور در بخش های 
صنایع  خودروســازی، لوازم خانگی، لوازم 
ورزشی و...، بخش عمدۀ محصول باید صادر 
شــود و ارزآوری خوبی را هم برای کشــور 
خواهد داشت. به عالوه، با بهره برداری از این 
طرح، خروج ارز برای تأمین گریدهای خاص 

به صفر می رسد.« 
حمیدی درعین حال پروژۀ پتروشــیمی 
تخــت جمشــید را طــرح دوســت دار 
محیط زیست برشــمرد و گفت: »هیچ گونه 
آلودگی در منطقه ایجاد نمی کنیم و دورریز 
پسآب طرح نیز با استفاده از دانش فنی بومی 

صفر است.«
 او یادآور شــد که بیــش از ۹۰درصد از 
کارشناســان مورد نیاز این طرح، از منطقۀ 
ماهشــهر جذب شــده اند و در فاز دوم بالغ 
بر 1۵۰ نفر به صورت مســتقیم و ۵۰۰ نفر 
به صورت غیرمستقیم مشغول به  کار شده اند.

ورود به حوزه هایی کــه دیگران وارد 
نشده بودند

جلیل ســبحانی، مدیرعامــل هلدینگ 
دانش بنیان HNT، به عنوان ســرمایه گذار 
و مجموعه ای که نقش اصلــی را در اجرای 
طرح پتروشــیمی تخت جمشید داشته اند، 
در مراســم افتتاحییۀ این طرح گفت: »این 
طرح با سرمایه گذاری 1۰۰درصدی بخش 
خصوصی، بــدون برداشــت یک ریــال از 
اعتبارات و تســهیالت دولتی، با دانش فنی 

کاماًل ایرانی و بومی طراحی و ساخته شده و 
به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه محصوالت این طرح 
برای ســه ماه آینده پیش فروش شده است، 
افزود: »همۀ کارخانه های الستیک  ســازی 
کشــور با افتتاح این طرح به طــور کامل با 
محصول باکیفیت و بهترین قیمت پوشــش 

داده می شوند.« 
یکی از مهم ترین ویژگی های ساخت فاز 
دوم پتروشیمی تخت جمشید که در ماهشهر 
واقع شــده، در کنار تنوع تولید محصوالت، 
این اســت که یکی از نخســتین طرح های 
پتروشیمی ایران است که با استفاده از دانش 

فنی کاماًل ایرانی و بومی اجرا شده است. 
هــدف از طراحی و ســاخت فــاز دوم 
پتروشیمی تخت جمشــید ماهشهر توسط 
شرکت های دانش بنیان ایرانی، تولید ساالنه 
۵۵هزار تن »پلی بوتادین رابر«، 2۰هزار تن 
»التکس«، ۵هزار تن »اس تی پی« و 18هزار 
تن »پلی بوتادین رابر« گرید Hips است. 
تولید پتروشیمی تخت جمشید، در صنایع 
تکمیلی پتروشیمی، به ویژه برای تأمین مواد 
اولیۀ صنایع تایر و الستیک  استفاده می شود.
 فاز نخست پتروشــیمی تخت جمشید 
)واحد SBR/PBR( بهمن  ۹۵ با حضور 
معاون اول رئیس جمهوری به طور رســمی 
افتتاح شــد. این مجتمع کــه در زمینی به 
مساحت 1۶ هکتار در سایت 2 منطقۀ ویژۀ 
اقتصادی ماهشهر واقع شــده است، شامل 
یک واحد تولید االستومر استایرن بوتادین 
رابر )SBR( با ظرفیت ساالنه 3۵هزار تن و 
یک واحد تولید پلی بوتادین رابر )PBR(  با 

ظرفیت ساالنه 18هزار تن است. 
خــوراک مــورد نیــاز پتروشــیمی 
تخت جمشید که شامل منومر 1 و 3 بوتادین 
و اســتایرن اســت، به ترتیب از پتروشیمی 
امیرکبیر از طریق خط لوله و پتروشــیمی 
پارس به وسیلۀ تانکر تأمین می شود. عمدۀ 
یوتیلیتی )ســرویس های جانبی( مورد نیاز 
این طرح شــامل بخــار، آب خنک کننده و 
Chiller Water از واحدهای احداثی در 
داخل شرکت و سایر ســرویس های جانبی 
از قبیل برق و آب RO از پتروشــیمی فجر 

تأمین می شود.
شایان توجه است که برای راه اندازی فاز 
دوم پتروشیمی تخت جمشید، 8۰میلیون 
دالر سرمایه گذاری انجام شده است و خوراک 
مورد نیاز پتروشیمی تخت جمشید که شامل 
منومرهای 1 و 3 بوتا دین و اســتایرن است، 
به ترتیب از پتروشــیمی امیرکبیر از طریق 
خط لوله و پتروشیمی پارس از طریق تانکر 
تأمین می شود. همچنین عمدۀ سرویس های 
جانبی مورد نیاز این طرح شــامل بخار، آب 
خنک کننده و Chiller Water توســط 
واحدهای احداثی در داخل شــرکت تأمین 
شده و سایر سرویس های جانبی از قبیل برق 
و آب RO از پتروشیمی فجر تأمین می شود.

ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی کشــور از 
۶۶میلیون تن کنونی، بــه 1۰۰میلیون تن 
خواهد رسید و درآمد کشــور از 17میلیارد 
دالر کنونی بــه 2۵میلیارد دالر در ســال 

افزایش خواهد یافت. 
محمدی تصریــح کرد که پتروشــیمی 
تخت جمشید ظرفیت تولید ساالنه 8۵هزار 
تن محصول »پلی بوتادین رابر« )PBR( را 
داراســت و این محصول در صنایع تکمیلی 
پتروشــیمی، به ویژه صنایع تولید الستیک 
ماشین و الستیک، کاربردهای متعددی دارد 
و کشور را از واردات بعضی از گریدهای خاص 

پلیمری بی نیاز می کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با 
بیان اینکــه یکی از مهم تریــن ویژگی های 
ساخت فاز دوم پتروشــیمی تخت جمشید 
ماهشــهر در کنار تنوع تولیــد محصوالت، 
اســتفاده از دانش فنی کاماًل ایرانی و بومی 
است، عنوان کرد: »این طرح یکی از نخستین 
طرح های پتروشیمی کشور است که با دانش 

یش از 90 درصد 
تجهیزات مورد

نیاز برای فاز دوم، 
از سازندگان 
داخلی تأمین
شده است

تا سال 1400 
،درمجموع ظرفیت صنعت 

پتروشیمی کشور از66 میلیون تن 
کنونی، به 100میلیون تن خواهد رسید و 

درآمد کشور از 17میلیارد
دالر کنونی به 25 میلیارد دالر 

در سال افزایش خواهد یافت
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   زمینه های مشترکی با شرکت های دانش بنیان داریم 

علی پژوهان، مدیرعامل شــرکت پژوهش و فنــاوری، به عنوان مجموعه ای حامی شــرکت های 
دانش بنیان و تولید کنندۀ انواع کاتالیست ها، در حاشــیۀ بهره برداری از فاز دوم پتروشیمی تخت 
جمشید، در پاسخ به خبرنگار توســعۀ پتروشــیمی تأکید کرد که این مجموعه تالش کرده تا با 
شرکت های دانش بنیان همکاری داشته باشد و افزود: »غالب شرکت های در ارتباط با ما شرکت های 
دانش بنیان هستند و درنتیجه زمینۀ اصلی کار ما مشترک است. اما در بسیاری از موارد ما به آن ها 
کمک می کنیم؛ چراکه آن ها در موارد مختلفی زبان صنعت را نمی دانند و محدودیت دسترسی و 
امکانات دارند. قاعدتاً امکانات و دسترســی های ما به سطوح میانی و باالدستی صنعت بیشتر است 
و می توانیم تســهیل کننده باشــیم.«  او با تأکید بر اینکه تمام تالش ما این است که به شرکت های 
دانش بنیان برای تجاری کردن محصوالتشــان کمــک کنیم، افزود: »با شــرکت های زیادی درحوزۀ 
کاتالیست، کمیکال و برخی دیگر در حوزۀ فرایندهای پتروشیمیایی در ارتباط هستیم و تالش می شود که 
فرایندها را بهبود ببخشــیم.«  پژوهان می گوید در حوزۀ کاتالیست ها در سال های اخیر شاهد رشد قابل توجه 

چشمگیر  بوده ایم و می افزاید: »دلیل آن این است که حجم سرمایه گذاری برای تولید یک واحد تولید کاتالیست بسیار کم است و 
و متناسب با نوع کاتالیست، از 1۰ تا 3۰۰ میلیارد تومان شرایط فراهم است؛ اما در جریان فرایند، به حجم سرمایه گذاری بسیاری نیاز است و به همین دلیل کار 
کمتری در این حوزه صورت گرفته است.«  پژوهان تأکید می کند که این شرکت مسئولیت تدوین دانش فنی تولید محصوالت پتروشیمیایی را بر عهده دارد که 
به تبع آن روی کاتالیست ها، مواد شیمیایی راهبردی، تدوین دانش فنی صنایع تکمیلی و بهینه سازی و رفع مشکالت فرایندی واحدهای تولیدی نیز کار می کند. 
او در ادامه گفت: »۴۰ گروه کاتالیستی در صنعت پتروشیمی مصرف دارد که از این تعداد، 1۶ گروه کاتالیستی به ارزش ساالنه حدود 1۰۵میلیون دالر بومی شده 
و در صنعت استفاده می شود. همچنین پیش بینی می شود ۹ گروه دیگر از این ۴۰ گروه به ارزش ساالنه حدود 11۰میلیون دالر، تا پایان سال 1۴۰۰ به تولید 
برسند.«  او با اعالم اینکه برآورد می شود تا پایان سال 1۴۰۰ حدود 12۵میلیون دالر در سال کاتالیست در کشور تولید شود و به مصرف برسد، از آماده بودن این 
بازار فراگیر برای شرکت های دانش بنیان و فراهم بودن زمینه های حمایتی برای آن ها خبر داد و گفت: »حدود 1۶ شرکت فعال تولید کنندۀ کاتالیست در بازار 
فعلی که همۀ آن ها جزو شرکت های موفق دانش بنیان هستند، توانایی پوشش نیاز صنعت پتروشیمی را تا پایان جهش سوم دارند و از نظر همراهی و تأمین نیازها 
نگرانی ای نداریم.«  وی به رونمایی از قراردادهایی که با همکاری شرکت های دانش بنیان هلدینگ HNT انجام شده اشاره کرده و گفت: »کاتالیست های سنتز 
آمونیاک، متاناسیون، انتقال آب-گاز در دمای پایین و باال، سنتز متانول، ریفرمینگ خشک گاز طبیعی و کاتالیست اتیلن اکساید از جملۀ این قراردادهاست که 

به زودی به تولید می رسند و شاهد اجرایی شدنشان هستیم.«

 بومی سازی دانش فنی چهار محصول باارزش
جلیل ســبحانی، مدیرعامل هلدینــگ دانش بنیان  HNT در گفت و گو با نشــریۀ توســعۀ 
پتروشیمی با اعالم اینکه مجموعۀ HNT تاکنون توانسته دانش فنی چهار محصول را به دست 
بیاورد، گفت: »کک سوزنی برای صنایع فوالد، خوراک کم ســولفور برای کشتیرانی، هگزان و 
پنتان برای کلیۀ مجتمع های پلیمری و تبدیل متانول به اســتایرن منومر که مجوزهای آن را 
گرفته ایم، محصوالتی هستند که دانش فنی آن ها را به دست آورده ایم.«  او با اشاره به اجرای 
پروژۀ تخت جمشــید تأکید کرد که برای هریک از دانش های فنی، ایــن هلدینگ هم زمان با 
سرمایه گذاران، شریک می شود تا اطمینانی برای آن ها باشــد و افزود: »ما به دانش فنی که به 
دست آورده ایم اطمینان داریم و نیازی به شــرکت های خارجی نداریم. امکانات خوبی هم برای 
اجرای پروژه ها وجود دارد و کامل کردن این پروژه با دانش فنی ایرانی و در مدت 17 ماه نتیجۀ همین 
اطمینان است.«  ســبحانی در توضیح بیشــتر محصوالت تولیدی و پروژه های در دست اجرا، گفت: 
»PBR تولیدی هلدینگ HNT با بهترین کیفیت به بهره برداری رســیده است و مواد اولیه برای تولید 
الستیک کشــور را تأمین می کند. واحد هگزان و پنتان نیز در خرداد ۹۹ در عسلویه افتتاح می شود و واحد مهم 
STP بدون گوگرد تا پایان سال ۹8 به بهره برداری می رسد.  همچنین هم زمان پایلوت واحد کک سوزنی با دانش فنی بومی را تمام کرده ایم و تا پایان سال 
آینده به بهره برداری می رسد؛ ما این کار را از مدت ها قبل از شروع تحریم آغاز کرده بودیم.«  مدیرعامل هلدینگ HNT می گوید از 7 سال قبل کار روی 
کاتالیست ها آغاز شده و حاال به این توانایی رسیده اند که می توانند ظرف ۶ ماه هر نوع دانش فنی را تولید کنند.  سبحانی می گوید آن ها همراه با 1۴ شرکت 
زیرمجموعۀ خود  در جاهایی وارد شده اند که دیگران وارد نشــده بودند و یا نیاز به آن وجود داشته است. به  عالوه همواره تالش کرده اند با بخش خصوصی 
همکاری داشته باشند.  سبحانی به یکی از تولیدات استراتژیک این مجموعه اشاره کرد و گفت: »تنها در یک قلم، یعنی تولید 12۰میلیون لیتر بنزین در 
پاالیشگاه های مختلف، ازجمله ستارۀ خلیج فارس، اصفهان، تهران و آبادان و... کاتالیست های تولیدی HNT را مصرف می کنند.«  او می گوید: »ممکن 
است واردات کاتالیست 7۰۰میلیون تا یک میلیارد دالر قیمت داشته باشد، اما این امکان را می دهد که تا ۶۰میلیارد دالر امکان صادرات به ما بدهد و ارزش و 
اهمیت کار را باال ببرد.«  مدیرعامل این مجموعۀ دانش بنیان اعتماد شخص مقام معظم رهبری و بعد حمایت های سورنا ستاری، معاون علمی رئیس جمهور 
را به عنوان حمایت های معنوی، زمینۀ خوبی برای ایجاد حس اعتماد به نفس بین شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: »مسئوالن کمک های زیادی 
کرده اند و بخش خصوصی هم در این شرایط ســخت خوب پیش آمده است. در این مسیر سختی زیادی بوده و دســت دالالن زیادی را بسته ایم و جلوی 

تخلفات زیادی را گرفته ایم.« 
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ورت نهادینه ضر
 شدن مفاهیم و 
ارزش های اقتصادی 
نزد افکار عمومی

بررسی الزامات و زیرساخت های 
توسعه و سرمایه گذاری

 در گفت وگو با قائم مقام انجمن 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی:

وقتی از »جهش سوم« به عنوان افق روشن صنعت پتروشیمی ایران و برنامه ریزی برای تولید بیش از 130میلیون تن 
محصول پتروشیمی به ارزش 135میلیارد دالر صحبت می شود، ناخودآگاه موضوع منابع، الزامات و زیرساخت های 
سرمایه گذاری، به عنوان مهم ترین نیاز در این مسیر خودنمایی می کند. آیا این نیاز مهیاست؟ اگر پاسخ منفی است، 
این سؤال مطرح می شود که الزامات و زیرساخت های آن چیست؟ وقتی در این زمینه از فریبرز کریمایی، قائم مقام 
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی سؤال می کنم، از منظر فرهنگ جامعه درخصوص سرمایه گذاری و توسعه در 
کشور و همچنین نقش رسانه ها در هدایت و بهبود این فرهنگ صحبت می کند و معتقد است که ارزش های اقتصادی موجود در کشور و 
مفاهیم مطرح شده در قالب ارزش های اقتصادی، در طول سالیان متمادی آرام آرام به ضد ارزش تبدیل شده و این تغییر نگرش جامعه 
به این ارزش ها به گونه ای پیش رفته است که فعاالن اقتصادی سعی در مخفی کردن ظواهر ثروت و پیشرفت های اقتصادی خود دارند و 
حتی مسئوالن نیز نمادهای فقر و برخورداری نبودن از امکانات اقتصادی را به عنوان عاملی برای بهبود جایگاه خود نزد افکار عمومی 
تلقی می کنند.  کریمائی صنعت پتروشیمی را نیز از این آسیب مستثنی ندانسته و بیان می کند که در این صنعت نیز سال هاست که 
جای مفاهیمی نظیر مزیت اقتصادی و رانت و سرمایه گذار و ویژه خوار و بسیاری دیگر از ارزش ها و ضد ارزش ها با یکدیگر عوض شده 
است. او اعالم کرد که حاضر است دربارۀ ادعای وجود رانت در پتروشیمی، با هر کسی که مدعی است مناظره کند. وی می گوید که 

چیزی نداریم که از آن بترسیم و از رانتی هم استفاده نمی کنیم.
 اگر هنوز در شرکت های پتروشیمی شاهد سودآوری هستیم، عمدتًا ناشی از هزینۀ پایین استهالک سرمایه هایی است که در سال های 
دور و با ریال پرقدرت تر در این صنعت شکل گرفته اند. کافی است در این شرکت ها تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام دهیم تا شاهد 
کاهش شدید سود این شرکت ها و در بخشی از این صنعت نیز شاهد زیان آن ها باشیم. او ضرورت همت عمومی با کمک رسانه ها برای 
بازگرداندن این مفاهیم به جایگاه واقعی خود و اطالع رسانی صحیح و مبتنی بر مبانی علمی و آماری سالم را مورد اشاره قرار می دهد 
تا از این مسیر با اصالح فرهنگ عمومی جامعه، بستر امنی برای سرمایه گذاری از این حیث ایجاد گردد و انشاءاهلل از این پس صاحبان 
سرمایه در کشور، نه تنها از اینکه سرمایه را در اختیار دارند نگران نباشند، بلکه به سرمایه و تولید ثروت در کشور افتخار کنند. متن 

این گفت وگو در ادامه می آید.

سارا حسینی

ــو
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ت 
ــــ

فـــ
گ
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 تحقــق جهــش دوم و ســوم 
توسعه ای صنعت پتروشیمی به  خاطر 
سیاست های کالن وزارت نفت است. 
با توجه به اینکه این مهم نیازمند حجم 
باالی سرمایه گذاری است، در شرایط 
موجود توجه به چه زیرســاخت هایی 

باید در اولویت قرار گیرد؟
اولین نکته این اســت که باید بپذیریم 
وقتــی صحبــت از ســرمایه گذاری در 
اقتصاد ایــران می کنیــم، منظورمان در 
میان مدت ورود بخش هــای غیردولتی و 
عمدتاً خصوصی، و در بلند مدت صرفاً ورود 
بخش خصوصی است. بر این اساس، قبل 
از هر چیز باید برای جــذب این بخش ها 
استراتژی و برنامۀ مشخص داشته باشیم و 
زیرساخت ها و الزامات اقتصادی را فراهم 
کنیم. سرمایه گذاری در صنعتی همچون 

پتروشــیمی نیازمنــد زیرســاخت های 
زیادی اســت که ایــن زیرســاخت ها و 
الزامات می تواند فیزیکی، نظیر تجهیزات 
و تأسیســات جانبــی، لجســتیک و... یا 
غیرفیزیکــی، نظیر قوانیــن و مقررات و 
مســائل فرهنگی و اجتماعی باشــد. اما 
می خواهم به دو مطلــب به عنوان موارد 
مهم که نافی هم نیســتند، اشــاره کنم. 
بحث کلــی و عمومی تــر، فرهنگ جامعه 
دربارۀ ســرمایه گذاری و توسعه در کشور 
و همچنین نقش رسانه های ما در هدایت 
این فرهنــگ و بهبــود این نگاه اســت. 
موضوعی که در ســال های گذشته کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. روند سال های 
گذشته به شــکلی بوده که حداقل عمدتاً 
در صنعت پتروشــیمی بارها صدها مقاله، 
یادداشت و نوشــتار به گونه ای ارائه شده 
که ارزش های اقتصادی موجود در کشور 
و مفاهیم مطرح شــده در قالب ارزش های 
اقتصــادی، متأســفانه آرام آرام بــه ضد 
ارزش تبدیل شده اند. به این معنا که در 
سال های گذشــته با مزیت اقتصادی 

موجود در کشــور، به لحاظ برخورداری از 
منابع غنی هیدروکربوری که می تواند پایۀ 
مسیر توسعۀ صنعتی و اقتصادی کشور را 
مشخص کند، به این شکل برخورد شده و 
شاید رسانه های ما کمتر به آن توجه کرده 
و بعضاً هم داستان را تشدید کردند؛ درواقع 
از این مزیت هــای اقتصادی به درســتی 
استفاده نشــده و بیشــتر انگ و برچسب 
رانت به آن زده شده اســت. نتیجۀ چنین 
نگاهی به ایــن موضوعات در ســال های 
گذشته باعث شــده که در حال حاضر این 
مزیت به لحاظ قیمتی، تقریباً دیگر مزیتی 
برای فعاالن اقتصادی نباشد. البته مزیت ها 
به طور مطلق مورد ارزیابی قرار نمی گیرند، 
بلکه باید آن ها را در کنار ســایر متغیرها و 
محدودیت ها و نقاط ضعــف و قدرت یک 
اقتصاد ارزیابــی کرد. در حــال حاضر ما 
در صنعت پتروشــیمی خــوراک مایع را 
معادل قیمت های جهانی )که در شــرایط 
فعلی حتی امکان صــادرات آن ها را با این 
قیمت ها نداریم(، خوراک گاز اتان را باالتر 
از قیمت هــای حتــی ایاالت متحده و گاز 

اساساً در جامعۀ ما
آن چنان که باید به 

سرمایه، 
سرمایه گذار،

پول و ثروت در 
فرهنگ عمومی 

نگاه مثبتی
نشده و این موارد 
تقریبا در افکار 

عمومی در
حال تبدیل شدن 
به یک ضد ارزش 

هستند

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

سرمایه گذاری 
در صنعتی همچون 

پتروشیمی نیازمند زیرساخت های 
زیادی است که این زیرساخت ها و 

الزامات می تواند فیزیکی، نظیر تجهیزات 
و تأسیسات جانبی، لجستیک و... یا

غیرفیزیکی، نظیر قوانین و مقررات و
مسائل فرهنگی و اجتماعی 

باشد
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متان را در حد قیمت هــای متعارف دنیا 
دریافــت می کنیم؛ یعنــی چیزی تحت 
عنوان مزیــت در حوزۀ قیمــت خوراک 
وجود ندارد. این ها در شــرایطی است که 
در کشــور با محدودیت ها و فاکتورهای 
غیرجذاب اقتصادی مثل فضای نامناسب 
کسب و کار، هزینه های باالی تأمین مالی 
در کشور، محدودیت ها و محرومیت ها در 
انتقال دانش فنی جدید و تحریم ها مواجه 
هســتیم و در چنین فضایــی باید برای 
ترغیب ســرمایه گذاران درزمینۀ خوراک 
یا سایر بخش ها، ترجیحی در نظر گرفته 
شود، که متأسفانه به این مهم توجه نشده 
است. لذا با وجود فضای سخت کسب و کار 
و شــرایط فعلی اقتصادی کشور، به نظر 
می رســد که دولت باید در ایجاد انگیزه 
برای ورود سرمایه گذاران در این بخش ها 
اقدامات اساسی و متهورانه ای را در دستور 

کار خود قرار دهد.

 شما به مسائل فرهنگی و فضای 
نامناسب اجتماعی برای متبلورشدن 

  چه عواملی در تغییر این فضا مؤثر هستند؟
شاید ما نیازمند یک همت عمومی با کمک رسانه ها برای بازگرداندن ارزش این 
مفاهیم هستیم تا سرمایه گذار از اینکه سرمایه دارد، ناراحت و نگران نباشد. اما 
ما در این سال ها چه کرده ایم؟ در هر بخشی که سرمایه دار و سرمایه گذار ورود 
کرده است، بعضًا انگ های رانت خوار و رانت جو زده شده است. البته به هیچ وجه 
این تغییر رویکرد در تبیین ارزش ها و مفاهیم اقتصادی منافی برخورد با تخلفات 

و زیاده خواهی ها در حوزه های مختلف اقتصادی نخواهد بود.

اساساً در جامعۀ ما 
آن چنان که باید به 

سرمایه، 
سرمایه گذار، پول 
و ثروت در فرهنگ 
عمومی نگاه مثبتی 
نشده و این موارد 
تقریباً در افکار 
عمومی در حال 

تبدیل شدن به یک 
ضد ارزش هستند

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

ســرمایه های موجود در کشور اشاره 
کردید. این فضای نامناسب را ناشی 

از چه می دانید؟
بســترهای  و  مــات  لزا ا  ببینیــد، 
توسعه بخشی و ملی، ابعاد گوناگونی دارد 
که قطعــاً از حوصلۀ ایــن مصاحبه خارج 
است. در این خصوص توجه شما را فقط به 
این نکته جلب می کنم که به دلیل همین 
گوناگونی و عدم توجه و شناخت همه جانبۀ 
آن بوده است که ما در دستیابی به اهداف 
برنامه های اقتصادی در کشور خیلی موفق 
نبوده ایم. من در اینجا فقط به یکی از ابعاد 
آن، که لزوم اصالح زیرســاخت فرهنگی 
و اجتماعی توسعۀ ســرمایه گذاری است 

اشاره کرده ام. 
بخشــی از این فضای نامناسبی که به 
آن اشاره کرده ام، محصول دالیل فرهنگی 
و اجتماعی می دانم. اساســاً در جامعۀ ما 
آن چنان که باید به سرمایه، سرمایه گذار، 
پول و ثروت در فرهنگ عمومی نگاه مثبتی 
نشده و این موارد تقریباً در افکار عمومی در 
حال تبدیل شدن به یک ضد ارزش هستند. 
در حالی کــه این ها ارزش هــای اقتصادی 
هســتند و در دنیا به عنوان یکی از عوامل 
تولید مهم، در عرصۀ فرهنگ عمومی بسیار 
قابــل احترام اند. ما باید به ســرمایه گذار، 
صاحــب صنعت، صاحب ثــروت، صاحب 
نیروی کار و انگیزه هــای ثروت اندوزی در 
چارچوب یک اقتصاد سالم احترام بگذاریم 

و ارزش آن ها را در افــکار عمومی جامعه 
ارتقا دهیم؛ چون با خلق ثروت ناشــی از 
تولید اســت که یک جامعــه ثروتمند تر و 
افراد آن بهره مندتر می شــوند. در صنعت 
پتروشیمی کشــور هم هرچند اندک، ولی 
صاحبان ســرمایۀ کاماًل خصوصی داریم 
که ســال ها عمر و ســرمایه و ثروت خود 
را برای اعتالی این اقتصــاد در ایران نگه 
داشته اند و برای این مملکت کار می کنند. 
مگر این افراد نمی توانند همانند خیلی های 
دیگر این سرمایه را جمع کنند و بروند به 
سایر مناطق جهان و با ریسک های بسیار 
کمتری بــه فعالیت هــای اقتصادی خود 
ادامه دهند؟ باید برای حفظ این سرمایه ها 
و جذب بیشتر آن ها، در اولین قدم به آن ها 
احترام بگذاریم و اطالعات واقعی را از آن ها 
در جامعه منعکس کنیم تا همان طوری که 
در ابتدای بحثم عرض کــردم، بتوانیم به 
حضور بیشتر بخش خصوصی برای توسعۀ 
سرمایه گذاری امیدوار باشیم؛ البته با بهبود 

همۀ زیرساخت های توسعه ای. 

 ممکن است این سؤال مطرح شود 
که چرا این فضاســازی، بیشتر برای 
صنعت پتروشــیمی مطرح است و در 
سایر صنایع کمرنگ تر است. به اخبار 
مختلفی دربارۀ موضــوع ارز و دیگر 
اخبــاری از این صنعت کــه به افکار 
عمومی تزریق شــده و پس از مدتی 
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عکس آن ثابت شده، می توان اشاره 
کرد. نظر شما دراین باره چیست؟

این را ناشــی از اهمیت و نقش صنعت 
پتروشیمی به عنوان موتور محرکۀ اقتصاد 
کشور می دانم. صنعت پتروشیمی باالترین 
صادرات غیرنفتی و باالترین تأثیرگذاری 
در زنجیــرۀ محصــوالت پایین دســت را 
داراســت و باالترین مصرف کنندۀ داخلی 
خوراک های نفت و گاز محسوب می شود. 
صنعــت پتروشــیمی، با آنکــه در بخش 
عمــده ای از آن، مدیــران آن صاحبــان 
سرمایه نیستند و به ســازمان های تأمین 
اجتماعــی وابســته اند و ماهیتــاً دولتی 
هســتند، تمام تالش خود را کرده است. 
مجتمع های پتروشــیمی ســال گذشته 
در بدترین شــرایط ۵میلیــون تن کاالی 
شــیمیایی و پلیمری صنایع پایین دست 
را به ارزش حــدوداً ۵میلیارد دالر، تأمین 
کردند و این میزان در حــدود 1۶درصد 
بیشتر از ســال ۹۶ بوده است. در حالی که 
در سال ۹7 بخش صنعت ما با رشد منفی 
۶درصــد مواجه بوده اســت. بــه عبارت 
دیگر، شرکت های پتروشیمی در سال ۹7 
حداکثر تالش خود را بــرای جلوگیری از 
التهابات بازار محصوالت پتروشیمی به کار 
بستند. حال، اینکه چگونه در سالی که در 
بخش صنعت با رشد 
منفی  قتصادی  ا
ی  صــد ر ۶ د
مواجهیم، در 
بــازار بورس 
صــد  ر 1د ۶
بیشتر از سال 
۹۶ محصوالت 
شــیمی  و پتر
شــده  جــذب 

اســت، بماند. عالوه بر این، شــرکت های 
پتروشیمی در بدترین شــرایط 2میلیون 
تن کود شــیمیایی اورۀ مورد نیاز بخش 
کشــاورزی را با یارانــۀ بســیار پایین به 
دولت تحویل دادند تا بخش کشــاورزی و 
امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد. همین 
شرکت های پتروشــیمی در سال گذشته 
بیــش از 7/۵میلیــارد دالر ارز را به طور 
مستقیم در ســامانۀ نیما عرضه کردند و 
نقش بســزایی در جلوگیــری از التهابات 
بیشتر ارزی داشــتند. به نظر می رسد در 
اینجاها خوب هســتیم، ولــی وقتی قرار 
اســت به افــکار عمومی معرفی شــویم، 
می شــویم رانت خوار و ویژه خــوار. پس 
صنعت پتروشمی اهمیت دارد و به عنوان 
بخش مهمی از اقتصاد کشــور از ســوی 
افــکار عمومی مورد توجه قــرار می گیرد 
که در این زمینه باید دید چگونه اطالعات 
برای این صنعت به افــکار عمومی تزریق 
می شود. شما به مســئلۀ ارز اشاره کردید. 
پتروشیمی ها، شاگرد اول صادرکنندگان 
غیرنفتــی برای بازگشــت ارز هســتند. 
به جرئــت می گویــم که هیچ بخشــی به 
اندازۀ صنعت پتروشیمی )به لحاظ مقدار 
و درصــد( ارز صادراتی خود را به کشــور 
بازنگردانده و هیچ صادرکننده ای نتوانسته 
در این عرصــه به مجموعۀ پتروشــیمی 
برسد. اما شما شاهد بودید که سال گذشته 
مسائلی را دربارۀ صنعت پتروشیمی مطرح 
می کردند و می گفتند این صنعت ارز خود 
را بازنگردانده که واقعیت نداشــت و بعداً 
مشــخص شــد یک جریان مخفی برای 

تخریب این صنعت بود.

 با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت 
پتروشــیمی، تزریق این موارد خالف 

واقع را می توان عامدانه دانست؟
دو دلیــل دارد: یا حرکــت و نیت 
عامدانه برای تخریب اســت یا با فرض 
خوش بینــی، باید گفت کــه اطالعات 
درســت و با مبانی علمی و مقایسه شده 
با صنایع مشابه در کشــورهای صاحب 
انــرژی، به جامعــه منتقل نمی شــود. 
بنابراین باید بگوییم رســانه های محترم 
کمک کنید اطالعات به درســتی منتقل 
شود. افکارعمومی حق دارند برای قضاوت 
درست، اطالعاِت درستی دریافت کنند 
و نباید به صنعتی که در ســال گذشته 
در بدترین شرایط، بهترین عملکرد در 
بازگشت ارز و همچنین تأمین نیازهای 
داخلی را داشته است، نگاه بدی داشته 

باشند. 
متأســفانه پتروشــیمی همیشــه 
قربانی شــده اســت؛ ما از یک طرف 
به پتروشــیمی می گوییم ســودهای 
نجومی و آن چنانی دارید و رانت خوار 
هســتید و از ســوی دیگر می گوییم 
چــرا ســرمایه گذاری نمی کنیــد و 

سرمایه گذاری کم است و رشد دهۀ 8۰ را 
ندارید؟ این یک تناقض و پارادوکس است. 
مگر می شود یک جا پر از رانت و سود باشد 
و ســرمایه گذاری بــه آن ورود نکند؟ اگر 
به آن داســتان برگردیم، ما نیاز داریم که 
کشورمان را بسازیم. مخصوصاً در شرایط 
موجود که محدودیت های تحریم با هدف 
ازهم پاشیدن اقتصاد، کشور را تحت فشار 
قرار داده اســت، نباید بگذاریم این اتفاق 
رخ دهد. حداقل هرکدام به فراخور حال و 
جایگاه، وظیفه ای که برایمان تعریف شده 
را انجام دهیم و در این مســیر مطبوعات 
به عنوان تغذیه کنندۀ اطالعات برای افکار 
عمومی بایــد کمک کنند کــه اطالعات 
به درســتی منتقل شــود؛ این حق افکار 
عمومی است که به درستی تغذیۀ اطالعاتی 
شوند. در یک نمونه، سایت انتخاب، فیلمی 
مملو از دروغ و اطالعات غلط منتشر کرد 
کــه در قســمتی از آن می گویــد قیمت 
خوراک پتروشــیمی ها هفت سنت است 
و ارز صادراتــی را بــا دالر 11هزارتومانی 
نیما می فروشــند و جای دیگــر می گوید 
این ها 1۰۰هزار میلیارد تومان خورده اند. 
این چه نوع اطالع رســانی و نتیجه گیری 
است؟ آیا ارائۀ اطالعات و نتیجه گیری های 
این چنینــی نوعی مغلطه نیســت؟ آیا ما 
می خواهیم افــکار عمومی را بــا این کار 
تحقیر کنیم؟ انتظار این اســت که با افکار 
عمومی با احترام بیشــتری برخورد شود. 
اگر می خواهیــم ادعایی را ثابــت کنیم، 
حداقل اطالعات درســتی بدهیم. آیا مثاًل 
تهیه کننــدۀ آن کلیــپ نمی دانســته که 
صنعت پتروشــیمی فقــط دریافت کنندۀ 
خوراک گاز نیســت و از ۵۰ شــرکت، 8 
شــرکت آن ها، فقط خوراک گاز دریافت 
می کنند و ســایر آن ها خوراک های اتان و 
خوراک مایع نیز دریافت می کنند و قیمت 
این خوراک هــا از قیمــت بین المللی هم 

بیشتر است. 
دو حالت دارد: یــا نمی دانند که در این 
صورت بهتر اســت اظهارنظــر نکنند، یا 
اگر می داننــد، موضوعــات و اطالعات را 
پنهــان می کنند. اما ایــن قضیه در هر دو 
حالت آن ایراد دارد. وقتی یک سرمایه گذار 
صنعت پتروشــیمی که در بدترین شرایط 
به فعالیت خود ادامــه داده و ارز صادراتی 
خــود را نیز به صورت  نیمایــی برگردانده 
است به عنوان رانت خوار معرفی می کنیم، 
چگونه انتظار داریم که به سرمایه گذاری و 
فعالیت بیشتر تشویق شود، در این فضای 
سخت کسب و کار، کار ملی انجام دهد و به 
تازه به او لقب رانت خوار و سودجو هم داده 
شود؟ نظر من این است که یکی از الزامات 
توسعۀ صنعت پتروشــیمی با هدف جذب 
سرمایه، بهبود فضای افکار عمومی دربارۀ 
این صنعت است. بنابراین باید نگاهمان را 
به سرمایه، مفاهیم اقتصادی و ارزش های 
اقتصادی اصالح کنیــم. نباید مزیت های 

نظر من این است 
که یکی از الزامات
توسعۀ صنعت 

پتروشیمی با هدف 
جذب

سرمایه، بهبود 
فضای افکار 
عمومی دربارۀ

این صنعت است. 
بنابراین باید 

نگاهمان را
به سرمایه، مفاهیم 

اقتصادی و 
ارزش های

اقتصادی اصالح 
کنیم

ــو
و گ

ت 
ــــ
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توسعه پرتوشیمی

اقتصادی را با رانت قاطی کنیم.
 آن هم در شــرایطی که اساســاً رانتی 
وجود نــدارد. در یک نمونــه، در حالی که 
با توجه به تحریم، صــادرات خوراک های 
مایع بسیار سخت اســت و پتروشیمی ها 
تنها مشــتری برای مصرف آن هستند، از 
هیچ امتیــاز قیمتی برخوردار نیســتند و 
این خوراک ها را به قیمت های بین المللی 
می خرنــد و آن وقــت صحبــت از رانت 
می شــود. کدام رانت است؟ اگر رانت است 
چرا صنایع پتروشــیمی توسعه نیافته اند؟ 
یک مقطع در دهۀ ۶۰ یکباره کارخانه های 
پفک نمکی، ماکارونی، نوشابه و... زیاد شد. 
یکباره همه سراغ ســرمایه گذاری در این 

بخش ها رفتند.
 اگــر ســرمایه گذاری در صنعــت 
پتروشیمی خوب است، چرا همه سراغ آن 
نرفتند؟ ســود آن کجاست؟ اگر می گوییم 
رانت و ســود نجومی، پس کجاست؟ چرا 
سرمایه گذاری نشده اســت که سودهای 
نجومی ببرند و چرا دوبــاره به این چرخه 
نیامده اند و چرا از دوره های گذشته عقب تر 
هستیم؟ به خاطر اینکه سود واقعی که شما 
فکر می کنید وجود ندارد. این قســمت را 
دقت کنیــد. در صورت های مالی برخی از 
شــرکت های گازی پتروشیمی سودآوری 
نسبتاً مناسبی مشــاهده می شود، هرچند 
حجم ســرمایه گذاری فوق العــاده باالیی 

دارند.
 اما به این مســئله توجه نمی کنیم که 
صورت های مالی این شــرکت ها براساس 
زمان احداث و ارز همان زمان حسابرســی 
می شود. برای نمونه، این دسته از شرکت ها 
در دهــۀ 8۰ بــه بهره برداری رســیده و 
سرمایه گذاری شــدند که ارز در آن زمان 
هفتصد تومان بوده و دارایــی آن ها نیز با 
آن عدد در صورت های مالی نشسته است 
و اکنون بعد از گذشــت این همه سال، یا 
مســتهلک شــده یا هزینۀ استهالکشان 
بسیار پایین اســت؛ چون به صورت ریالی 
محاسبه شده است. وقتی هزینۀ استهالک 
پایین است، سود باال می رود، چون قیمت 
تمام شــده پایین می آید. اکنون نسبت به 
1۰ تا 12 ســال پیش که بــه برخی از این 
شرکت ها اسم ســودآور تعلق می گیرد یا 
می چســبانند، ارز بیش از 1۵ برابر شــده 
است؛ پس هزینۀ استهالک این شرکت ها 
باید بیش از 1۵-1۶ برابر باشــد. به خاطر 
همین است که ادعا می کنم سود اقتصادی 
این شرکت ها بســیار پایین است و کمتر 
کسی تمایل دارد در این شرایط اقتصادی، 
برای ســرمایه گذاری در این صنعت جلو 
بیایــد. چون حجــم ســرمایه گذاری این 

شرکت ها بسیار باالست. 
اگر این دسته از شرکت های پتروشیمی 
به ظاهر ســودآور، اکنون مجــدداً ارزیابی 
شــده و هزینۀ دارایی آن ها واقعی شــود، 
هزینۀ استهالکشان بسیار باال و سودشان 

حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد. صنعت پتروشیمی متعلق به این کشور است و بخش عمدۀ آن 
هم خصوصی کامل نیســت. من فکر می کنم حاکمیت اولین و مهم ترین نقش را در فرهنگ سازی و ارائۀ 
اطالعات درست به جامعه دارد و از این مسیر می توان به این فرهنگ سازی سرعت داد. پس از آن، رسانۀ 

ملی، نخبگان و... عالمانه و متکی بر اطالعات درست، در این فرهنگ سازی مؤثرند.

دربارۀ ادعای
رانت در 

پتروشیمی 
حاضریم با هر 

کسی
که مدعی است 
بنشینیم سر یک 

میز بحث
کنیم. چیزی 

نداریم که از آن 
بترسیم

و از رانتی هم 
استفاده نمی کنیم

پایین و به کمتر از ۶درصد می رسد. چون 
هزینۀ استهالکشــان چندین برابر اضافه 
می شــود. بنابراین ما قضاوت مناســب و 
عالمانه نکردیم. ما نمی توانیم توسعۀ امروز 
صنعت پتروشیمی و میزان سودآوری آن 
را براســاس اطالعات صورت هــای مالی 
شرکتی که 1۵-2۰ سال قبل با ارز ۶۰۰-
7۰۰ تومان بــه این صنعــت ورود کرده 
اســت، ارزیابی کنیم؛ آن هم در شرایطی 
که قیمت ارز نســبت بــه آن دوره بیش 
از 1۵ برابر شده اســت؛ این قضاوت غلط 
است. وقتی می گویم عالمانه یعنی مبانی 
اقتصادی حاکم شود، تحلیل اقتصادی و نه 
پوپولیستی حاکم شــود. برای شرکتی که 
اکنون می خواهد به این صنعت ورود کند، 
باید سود اقتصادی را و نه سود حسابداری 
شــرکتی که 2۰ ســال قبل ورود کرده، 
محاســبه کنیم. یک شرکت پتروشیمی با 
2میلیارد دالر ارزش سرمایه گذاری، 3هزار 

میلیارد تومان سود داشته است.
 هزینــۀ اســتهالکی کــه در حــال 
حاضــر در صورت هــای مالــی می آیــد 
1۰۰میلیارد تومان اســت. درصورتی که 
دالر  2میلیــارد  درنظرگرفتن  بــا 
سرمایه گذاری، ســود آن باید باالی هزار 
میلیارد تومان باشــد. بنابراین اکنون اگر 
بخواهد شرکتی با همان مدل ساخته شود، 
ســودآوری آن پنج - شــش درصد کمتر 
است نسبت به ارزش دارایی آن، که با توجه 

به شــرایط و ریســک های موجود کشور 
هیچ جذابیتی ندارد. پس باید نگاهمان را 
نسبت به صنعت پتروشیمی، شرکت های 
پتروشیمی، ارزیابی ســودآوری و توسعۀ 
آن ها تغییر دهیم. در غیر این صورت هیچ 
موفقیتی در انتظار ما نیست. دربارۀ ادعای 
رانت در پتروشــیمی حاضریم با هر کسی 
که مدعی است بنشینیم سر یک میز بحث 
کنیم. چیــزی نداریم که از آن بترســیم 
و از رانتی هــم اســتفاده نمی کنیم. اگر 
در شــرکت های پتروشــیمی سودآوری 
می بینید، ناشی از هزینۀ پایین استهالک 
اســت که با تجدید ارزیابــی، ۶۰درصد 
شرکت های پتروشــیمی زیان ده خواهند 

بود.

 متولیــان صنعت پتروشــیمی در 
فرهنگ سازی و ارائۀ اطالعات درست 

چه نقشی ایفا می کنند؟
حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد. 
صنعت پتروشــیمی متعلق به این کشور 
است و بخش عمدۀ آن هم خصوصی کامل 
نیست. من فکر می کنم حاکمیت اولین و 
مهم ترین نقش را در فرهنگ سازی و ارائۀ 
اطالعات درســت به جامعه دارد و از این 
مسیر می توان به این فرهنگ سازی سرعت 
داد. پس از آن، رســانۀ ملی، نخبگان و... 
عالمانه و متکی بر اطالعات درست، در این 

فرهنگ سازی مؤثرند.
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نباید از یاد برد که 
صنعت پتروشیمی در شرایط 

بحران و تحریم توانسته بخشی از
کمبودهای ارزی کشور را تأمین کند 

که این مسئله تقریباً در هیچ حوزۀ صنعتی 
دیگری مشاهده نمی شود. پتروشیمی 

دست کم 150 محصول با صدها
خریدار و ده ها مقصد صادراتی 

دارد

ـل
یــ

ــل
ــــ

حـ
وشیمی؛ ت اتهام به پتر

بازی در زمین دشمن
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پتروشــیمی به عنوان یکی از 
صنایع مطــرح و مورد توجه در 
چند دهۀ اخیر از رشــد قابل 
توجهی در جهــان برخوردار 
بوده اســت. اهتمــام خاص 
کشــوهای صنعتی و پیشرفته 
به این صنعت موجــب رونق و 
فراگیري آن در اقصی نقاط جهان 
شده اســت؛ به نحوی که هم اکنون 
صنایع پتروشیمی پس از صنایع غذایی 
و خودروسازی، در جایگاه سومین صنعت 
بزرگ جهان قرار گرفته اند. در ایران نیز 
با توجه به منابع غنی نفــت و گاز، صنعت 
پتروشــیمی همواره یکی از صنایع مهم به 
شمار آمده است؛ به طوری که در اکثر برنامه های 
توسعۀ کشور به جایگاه صنعت پتروشیمی توجه 
فراوان شده است. به خصوص که صنعت پتروشیمی 
می تواند هم از خام فروشــی نفــت و گاز ممانعت به 
عمل آورد و هم درآمد بیشتری را نصیب کشور کند. 
عالوه بر این، محصوالت پتروشیمی می توانند بخش 
مهمی از نیازهای کشور به طیف وسیعی از تولیدات 
کاربردی همچون کودهای شــیمیایی، اوره، فسفات 
دی آمونیم، کودهای مخلوط نیتــرات آمونیم، مواد 
اولیۀ پالستیک)PP. PE…( ، PVC و DOP و مواد 
شیمیایی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، 

آمونیاک، گوگرد، دوده و... را برطرف کنند. 
در حال حاضر، میزان درآمد ساالنۀ کشور از فروش 
محصوالت پتروشیمی 17میلیارد دالر است و مطابق 
با برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است این میزان 
را در ســال 1403 به 25میلیــارد دالر افزایش یابد. 
در حالی که آمریکا تصور می کرد با ممانعت از فروش 
نفت ایران می تواند درآمدهای ارزی کشــور را دچار 
اختالل کند، صنعت پتروشیمی در خط مقدم مقابله 
با چنین امری قرار گرفت اســت؛ به نحوی که در حال 
حاضر 20درصد از کل درآمدهای ارزی ایران و 50درصد 
از ارز موجود در سامانۀ نیما را صنایع پتروشیمی تأمین 

می کنند.
با وجود اهمیت و جایگاهی که صنعت پتروشیمی 
هم در عرصۀ صنایع و هم در حوزۀ درآمدزایی در ایران 
دارد، در سال های اخیر این صنعت و به ویژه شرکت های 
فعال در این حوزه با بی مهری ها و بعضاً انتقادهای تندی 
مواجه شده اند که ریشۀ آن ها را باید در مقاصد سیاسی 
یا بازی آگاهانه و ناآگاهانۀ برخی در زمین دشــمن 
جست وجو کرد. برای مثال، اتهام هایی که درخصوص 
رانت خواری یا سودجویی شرکت های فعال در حوزۀ 
پتروشیمی مطرح است، بیش از آنکه برمبنای واقعیت 
مطرح شده باشند، اهداف دیگری را دنبال می کنند؛ 
زیرا این اتهام ها هیچ گاه به صورت مستند و مستدل 
در پیشگاه افکار عمومی مطرح نشده اند. این در حالی 
است که متأسفانه برخی از رسانه ها نیز نگاهی منفی 
به حوزۀ خدمات پتروشــیمی داشته اند و بدون هیچ 
مدرک و سند معتبری، صرفًا به تریبونی برای برخی از 

افراد مبدل شده اند. 
اگر ادعای برخی مبنی بر اینکه در حوزۀ پتروشیمی 
رانت یا ســود کالنی وجود دارد، صحت داشته باشد، 
قاعدتًا باید در ســال های گذشته شاهد جاری شدن 

سیل ســرمایه به این صنعت می بودیم. در حالی که 
بررسی ها نشان می دهد در ســال های اخیر توجه به 
این صنعت با روند نزولی مواجه بوده است، به نحوی که 
سرمایه گذاری موجود در این بخش نه تنها شاهد هیچ 
جهش چشــمگیری نبوده، بلکه عمدتًا تحت تأثیر 

فضاسازی های نادرست نیز قرار گرفته است. 
در این بین، آنچه باعث برخی ارزیابی های اشتباه در 
حوزۀ سودآوری پتروشیمی شده، درنظرگرفتن مبنای 
نادرست برای محاسبۀ سود و زیان بوده است. عمدتًا 
در این ارزیابی ها، فقط سود شرکت های پتروشیمی 
محاسبه می گردد و هزینۀ استهالکی این شرکت ها به 
دست فراموشی سپرده می شود. در حالی که اگر هزینۀ 
استهالک هر شرکت دقیقًا محاســبه شود، عماًل در 
ارزیابی نهایی نمی توان سود چندانی برای شرکت های 

فعال در حوزۀ پتروشیمی متصور شد. 
عالوه بر این، اگر اتهام وارده درخصوص تخصیص 
ارز ارزان قیمت به پتروشیمی ها توسط دولت صحت 
داشته باشد، باز هم ما به تفاوت این نرخ با درآمدزایی 
و ارزآوری فراوانی که صنایع پتروشیمی دارند، قابل 
قیاس نیســت. بنابراین، ادعای منتقــدان درمورد 
دریافت رانت و ارز ارزان توسط شرکت های پتروشیمی 
نمی تواند صحت داشــته باشــد؛ زیرا در وهلۀ اول، 
کارکرد صنایع پتروشــیمی ایجاب می کند که دولت 
از این شــرکت ها حمایت کند و در وهلۀ دوم، میزان 
ارزآوری صنایع پتروشیمی به حدی است که درنهایت، 
حمایت دولت رقــم چندان قابل توجهی به شــمار 

نمی آید. 
در هر صورت نباید از یاد برد که صنعت پتروشیمی 
در شــرایط بحران و تحریم توانســته بخشــی از 
کمبودهای ارزی کشــور را تأمین کند که این مسئله 
تقریبًا در هیچ حــوزۀ صنعتی دیگری مشــاهده 
نمی شود. پتروشیمی دست کم 150 محصول با صدها 
خریدار و ده ها مقصد صادراتی دارد. انعطاف پذیری 
بســیار در حوزۀ تولید محصوالت و همچنین تنوع 
مشتریان و شــیوۀ فروش آن ها، عماًل امکان اعمال 
تحریم را دشــوار می کند. از این رو، با توجه به اینکه 
پتروشــیمی یکی از گذرگاه ها و معبرهای مهم ایران 
برای کم اثر کردن تحریم ها و ارز آوری به داخل کشور 
محسوب می شود، افرادی که به پتروشیمی هجمه های 
سنگین و افترا درمورد رانت خواری و سودجویی وارد 
می کنند، نه تنها دست به کتمان حقیقت می زنند، بلکه 
قصد دارند با بی اثر کردن فعالیت بخش های مختلف 
پتروشیمی، حلقۀ تحریم های خارجی علیه کشور را 
تنگ تر کنند. درواقع، هــدف نهایی این عده، انتقاد 
صحیح و بجا از عملکرد صنعت پتروشــیمی نیست، 
بلکه آن ها ایجاد شک و زیر سؤال بردن فعالیت های 
شرکت های حاضر در این حوزه را با هدف متهم سازی 
نزد افکار عمومی دنبال می کنند تا از این طریق علیه 

این صنعت مهم فضاسازی کنند. 
در پایان باید توجه داشــت که سرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی، فقط نیازمند زیرساخت های مادی 
یا بسترسازی در حوزۀ قوانین و مقررات نیست، بلکه 
به فهم دقیق این حوزه و همراهی نهادهای اقتصادی و 
سیاسی نیاز دارد. در این راستا فقدان فضاسازی های 
رسانه ای با هدف تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی یا 
ایجاد انحراف فکری در برخی از مسئوالن و نهادها، 
یکی از ملزومات توجه پایدار به صنعت پتروشــیمی 

است. 

ـل
یــ

ــل
ــــ

حـ
ت

شعیب بهمن
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خصوصی ســازی کورکورانه از روی مدل های 
خارجی در این صنعت از ســویی، و تحریم ها از 
ســوی دیگر، ازجمله مواردی هستند که موجب 
شــده اند از 12 سال گذشــته تاکنون در صنعت 
پتروشــیمی کشــور، ســرمایه گذاری خارجی 
به گونه ای مطلــوب صورت نگیرد. آثــار و نتایج 
منفی این موضوع را می توان در پیشــرفت های 
فیزیکــی طرح های نیمــه کاره در ایــن صنعت 

شاهد بود.
در صنعــت  ز خصوصی ســازی  ا پیــش   
پتروشــیمی، شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
بــرای ســرمایه گذاری در طرح هــای جدید یا 
دســت در جیب خود می کرد یا از فاینانس های 
خارجی بهــره می برد، اما اکنون براســاس اصل 
۴۴ فقط بخش خصوصی می تواند در این صنعت 
ســرمایه گذاری انجام دهــد؛ درحالی که بخش 

خصوصــی موجــود در صنعت پتروشــیمی 
تــوان الزم برای ایــن کار را نــدارد؛ لذا این 

صنعت اکنون با مشکل مواجه است. 
از ابتدای تأســیس شرکت ملی 

یران تا  صنایع پتروشــیمی ا
اواســط دهۀ 8۰ شمسی، 
این شــرکت بانــی اصلی 
ایجــاد زیرســاخت ها و 
جــذب ســرمایه گذاری 
در این صنعت به شــمار 
می آمد، اما به یکباره این 

مســئولیت مهم با اجرای 
سیاســت های اصــل ۴۴ به 

بخــش خصوصی واگذار شــد 

که تاکنــون نتایج خوبی در بر نداشــته اســت. 
به نظر می رســد باید رویکرد دولــت جدید در 
توســعۀ زیرســاخت ها و ملزومات ایــن صنعت 
را نشــانه ای از این طرز فکر قلمــداد کرد که به 
توســعۀ زیرســاخت ها و افزایــش جذابیت این 
صنعت توجه ویــژه ای دارد. با توجه به شــرایط 
خاص کشــورمان و جایگاه ایــران در مبادالت 
حامل های انرژی و همچنین نوع ذخایر و... توجه 
بیشــتر و بهتر به صنعت پتروشیمی، یک تصمیم 
مهم و استراتژیک اســت. به نظر می رسد توجه 
به فرایندهای دیگر، ازجملــه روند عمومی بازار 
محصوالت نفتی و پتروشیمی، ازجمله شیوه های 
فروش، قیمت گذاری و حجم و شرایط صادرات، 

به نظارت های بیشتری نیاز دارد. 
از طرفی دولت می تواند با نقش آفرینی به موقع 
و سریع، به سرعت مشــکالت حاکم بر این بازار 
مهم را مرتفع ســازد که قطعاً همه از بهبود این 
بازار مهم منتفــع خواهند شــد. از طرف دیگر، 
خارجی ها نیز تمایل دارند با توجه به اعتمادی 
که از گذشــته به شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی ایران داشــته اند، با این 

شرکت مجدداً همکاری کنند.
مــا طــی یــک دهــۀ  ا
ســازمان  گذشــته، 
خصوصی ســازی ایران، 
ز  بــل توجهی ا بخش قا
شرکت های پتروشیمی 
را واگــذار کــرده و این 
خصوصی شــدن صنعت 
پتروشیمی به همان اندازه 
که بــرای خارجی ها جذاب 
اســت، می تواند نگران کننده 

هم باشــد. به همین دلیــل، بســیاری از آن ها 
خواستار سهم 2۰درصدی مشارکت شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در پروژه ها هستند که بتواند 

مشکالت آن ها را با نهادهای دولتی مرتفع کند.
در ســال های بعد از خصوصی سازی، صنعت 
پتروشیمی برای توسعه متولی دارد، اما استراتژی 
ندارد؛ از این رو هم اکنون ایجاد نهاد رگوالتوری در 
صنعت پتروشیمی در راســتای تنظیم ارتباطات 
و مقــررات میان بخــش دولتــی و خصوصی از 
ضرورت هــای این صنعت به حســاب می آید که 

صنعت رنگارنگ و متنوع و در عین حال پربرکت پتروشیمی ایران، هم اکنون در 
حالی بیش از نیم قرن از عمر خود را پشت سر می گذارد که با مشکالت جدی دست 
به گریبان است؛ صنعتی که روزگاری در دولت های هفتم و هشتم رکورددار جذب 
منابع مالی خارجی در بین همۀ صنایع بود. اما متأسفانه از سال 2008 تا این لحظه 

که این گزارش را می خوانید، دیگر هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی ای در این 
صنعت انجام نشده است. دامنۀ دغدغه ها و نگرانی های این روزهای مدیران این 

صنعت فقط به سرمایه گذاری و فناوری ختم نمی شود. 

جواد اصغری

رگوالتوری پاشنه 
آشیل صنعت 

وشیمی ایران پتر

هم اکنون ایجاد 
نهاد رگوالتوری در صنعت 

پتروشیمی در راستای تنظیم 
ارتباطات و مقررات میان بخش 

دولتی و خصوصی از ضرورت های 
این صنعت به حساب می آید
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با وجود ســال ها صحبت 
در این زمینــه، همچنان 
خبری از تحقق آن نیست. 

رگوالتــوری در هر صنعت 
وظیفــۀ تنظیــم ارتباطات و 

مقررات را میان دو بخش دولتی 
و خصوصی بر عهــده دارد که نتیجۀ 

آن، افزایش منافع به ســود صنعــت و اقتصاد 
کشــور اســت. جای خالی رگوالتوری مستقل 
در پتروشــیمی از زمان اجرای اصــل ۴۴ قانون 

اساســی، از ابتــدای دهۀ 
8۰ احساس شد؛ درنتیجه 
باعث شــد صنایع مرتبط 
با آن به صــورت جزیره ای و 
جداگانــه تصمیم گیری کنند 
و فقط منافع خــود را به دور از 
منافع جمعــی مدنظر قــرار دهند، 
کــه این مســئله در برخــی شــرایط به ضرر 
این صنعــت نیز تمام شــد. کارشناســان حوزۀ 
پتروشــیمی درخصوص دالیل تشکیل نشــدن 

این نهاد می گویند: »وزارت نفت، شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، مجمــع کارفرمایان صنعت 
پتروشــیمی و مدیران عامل ذی ربــط باید برای 
تشکیل آیین نامه و منشور رگوالتوری مشارکت 
همه جانبه داشته باشند تا نتیجۀ بهتری را پیش 
رو داشته باشیم. ایجاد نهاد رگوالتوری قدرتمند 
می تواند مشــکالت موجــود در این حــوزه در 
زمینه های قیمت و تأمین خوراک پتروشیمی ها 

و افزایش سرمایه گذاری را برطرف سازد.
 آنچه مشخص است، پتروشــیمی ها در حال 

جای 
خالی رگوالتوری 

مستقل
در پتروشیمی از زمان اجرای 

اصل 44 قانون
اساسی، از ابتدای دهۀ 80 

احساس شد؛
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حاضر نقــش بســزایی در صــادرات غیرنفتی و 
تأمین ارز مورد نیاز کشور دارند. به همین خاطر 
تالش ها باید در راســتای توســعۀ هرچه بیشتر 
آن صــورت گیرد که به طــور قطع ایجــاد نهاد 
رگوالتــوری، گامی مثبت در جهت توســعۀ این 

صنعت خواهد بود.«
آیندۀ یک صنعت وابســته به آینــدۀ اقتصاد 
کشــور و ایجاد ارزش افزوده ای اســت که خود 
آن، نیازمنــد تدویــن راهبردهــای جدید برای 
توســعه و تســهیل در ســرمایه گذاری است. با 
این تعریف می توان گفت که ســازمان رگوالتور 
به عنوان یک نهاد مســتقل قانون گذار و نظارتی 
که نقش آن رقابتی کردن بازار و افزایش کیفیت 
محصوالت اســت، در توســعۀ ســرمایه گذاری 
صنعت پتروشــیمی به منظور رونق بخشیدن به 

بخش خصوصی نقش بسزایی دارد.
از میان اصول رگوالتوری می توان به سالمت 
در رقابــت، شــفافیت در عملکــرد، انصاف در 
خدمات، عدالت در سرویس دهی، اخالق محوری 
و صراحت و نوآوری اشــاره کرد. ایــن در حالی 
اســت که متصورشــدن جایگاه سیاست گذاری 
و نظارت حاکمیت کلــی و فاصله گرفتن از امور 
تصدی گــری غیرضــروری را می تــوان از جمله 

اهداف رگوالتوری برشمرد. 
ضمن اینکه از تسهیل حضور بخش غیردولتی 
و ترغیــب آن بــرای مشــارکت حداکثــری در 
عهده داری امور تصدی گری، حفــظ منافع ملی 
و نیز حفظ رقابت ســالم در میــان فعاالن نباید 

چشم پوشی کرد. 
عالوه بر ایــن، صنعت پتروشــیمی به خاطر 
ماهیت پیچیده ای که دارد، ازجمله گستردگی و 
تنوع محصوالت، وجود بازیگران متعدد خصوصی 
و دولتی، و اهمیت اســتراتژیک آن برای اقتصاد 
کشورها، بیش از ســایر بخش ها نیازمند نهادی 
برای تنظیم مقررات و روابط بین بخش دولتی و 

خصوصی است.
نقش آفرینی ســازمان رگوالتــور در صنعت 
پتروشــیمی به منظور ایفای وظایف و اختیارات 
حاکمیتــی، نظارتی و اجرایــی، در روابط میان 

شرکت های پتروشیمی حائز اهمیت است.

ویژگی های رگوالتوری
یکی از الــزام هــای غیرفیزیکی در توســعه 
صنعــت پتروشــیمی، بحث رگوالتوری اســت. 

واقعیت این است که در بخش هایی که به نوعی 
درگیر انحصار شده، همچون مخابرات ، صنعت 

برق با وزارت نیرو و صنایع پتروشــیمی 
با وزارت نفت، اهمیت این مســاله 

مشخص می شود.
یکی از زیرســاخت های 
الزم و مهــم برای توســعه 
کشور این است که سرمایه 
گذار بدانــد در جایی که 
ســرمایه گذاری می کند، 
رگوالتوری وجود دارد که 

می تواند جلــوی انحصار و 
آثار بــد آن را بگیرد. بنابراین 

موضوع رگوالتوری، بحث بسیار 

مهمی است که متاسفانه کشــور ما فعال از آن 
محروم است.

این موضــوع، ویژگی های خود 
را دارد و دولــت یا یــک نهاد 

دولتی یا یک نهاد وابســته 
به انحصارگر، اساســا نمی 
توانــد نقــش رگوالتور 
را بازی کنــد؛ چرا که 
رگوالتور بایــد دارای 
چنــد ویژگی اساســی 
ز  ا نخســت  باشــد:  
پشــتوانه محکم قانونی 

برخــوردار باشــد، دیگر 
اینکه مســتقل عمل کند و 

سومین ویژگی هم برخورداری 
از اختیار الزم و کافی اســت.  این 

ویژگی هاســت که بــه رگوالتــور هویت 
می بخشد و به سرمایه گذار و فعاالن یک صنعت، 
اطمینان الزم را در جلوگیــری از اعمال  انحصار 
و قابلیت های انحصاری می دهــد. بنابراین یکی 
از مهمترین زیرســاخت ها در این مرحله، فعال 
کــردن رگوالتــور و نهادهای تنظیم گر اســت. 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی  به عنوان یکی 
از معاونــت هــای وزارت نفت نمــی تواند نقش 
رگوالتور را داشــته باشــد چراکــه ویژگی های 
موردنظر رگوالتوری را نــدارد.  به عبارت  دیگر، 
رگوالتور به نوعی تضمیــن کننده منافع منطقی 
ذی نفعان است و زمانی که ســرمایه گذار بداند 
یک رگوالتور با اختیارات مناسب و با ایفای نقش 
درســت، فضا را مدیریت می کند، خیال او برای 
سرمایه گذاری راحت می شود. اکنون شرکت های 
دولتی که سال های طوالنی به عنوان پیمانکاران 
و مجریان بزرگ صنایع مختلف در ایران به شمار 
می رفتند، به تدریــج در حال تغییــر کارکرد به 
سوی رگوالتوری، سیاست گذاری و هدایت گری 
هستند؛ چراکه این شــرکت ها باید زمینۀ تحول 
اقتصــادی، افزایــش تولید و اشــتغال را فراهم 
کنند. به عبارت دیگــر، بخش های اقتصادی نیاز 
به تنظیم کننده یــا رگوالتور دارند تــا از ایجاد 

اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید.
 در تعریفــی ســاده می تــوان رگوالتوری را 
سیاســت گذاری، هدایتگــری و تنظیم ضوابط، 
مقــررات و رویه هــای اجرایــی و پایــش آن ها 
به منظــور بهبود وضع موجود و رســیدن به حد 
مطلوب دانست. به زبان ســاده تر، رگوالتوری، 
روابط بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
بخش خصوصــی و در مجموع، طرح ها 
و مجتمع هــای پتروشــیمی را 

هماهنگ می کند.
درواقــع، لــزوم انطباق 
سیاســت ها بــا تحوالت 
لمللــی،  داخلــی و بین ا
مــکان  هــم آوردن ا فرا
و  مناســب  اســتفادۀ 
ز فناوری هــای  بهینــه ا
جدیــد، لــزوم کاهــش 
نقــش تصدیگــری دولت با 
فراهم آوردن زمینۀمشــارکت 

بیشــتر و فعال ترشــدن ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجــی بخش خصوصی در 
این صنعت مطابق سیاســت های 
اصــل ۴۴ قانون اساســی و 
لــزوم تقویت جایــگاه و 
و  حاکمیتــی  نقــش 
رتــی براســاس  نظا
اختیــارات و وظایف 
پیش بینی شــده در 
نین باالدســتی،  قوا
مؤید ضرورت اجرای 
رگوالتوری در صنایع 

پتروشیمی است.

رگوالتوری، زمینه ســاز 
پررنگ تــر  حضــور 

سرمایه گذاران خارجی
طــی ســال هایی که برجــام اجرایی شــد و 
تحریم هــای بین المللی برداشــته شــد، تقریباً 
هر روز نمایندگان شــرکت ها و ســرمایه گذاران 
خارجــی در حال مذاکــره با مدیــران دولتی و 
شــرکت های پتروشــیمی بودند؛ اما متأســفانه 
این مذاکرات به نتیجه نرســید یا اگر هم رسید، 
با خروج آمریکا از این توافق نیمه کاره رها شــد. 
ســؤالی که در این میان وجود دارد این اســت 
که چرا این مذاکرات در نبــود تحریم به نتیجه 
نرســید؟ بســیاری از مدیران کنونــی صنعت 
پتروشــیمی اعتقاد دارند که بعضی شرکت های 
فاینانسور خارجي در این مذاکرات به نمایندگان 
شــرکت های خصوصی طرف مذاکرۀ خود اعالم 
می کردند که ما ترجیــح مي دهیم فاینانس را به 
NPC( بدهیم  شرکت ملی صنایع پتروشیمی )
و آن ها هم بــا گرفتن وثیقــه در اختیار طرح ها 
بگــذارد؛ اما این پیشــنهاد آن ها نیــاز به مجوز 
قانوني داشت. ترجیح مدیران دولتی پتروشیمی 
از قدیم تا کنون ســرمایه گذاري مستقیم است؛ 
چون ســرمایه گذاران هم تکنولــوژي و بازار را 
با خــود مي آورند و هم فشــاري بــه آن ها وارد 
نمي کنند.  اما طبق قانون، ماجرا این گونه اســت 
که شــرکت ملي صنایع پتروشــیمي فقط مجاز 
اســت در مناطق محروم و بعد از دادن فراخوان، 
در حالتي که سرمایه گذاري پیدا نشود، از ۴۹ تا 
1۰۰ درصد پروژه را در دســت بگیرد. پیداشدن 
یــک ســرمایه گذار خارجي دیگر امــکان ورود 
NPC را از میان خواهد برد. حال شــرکت ملي 
پتروشــیمي به دنبال کســب مجوزي است که 
بتواند 2۰درصد از سهم مشارکت هاي خارجي را 

نصیب خود کند.
در اســتراتژی جدید شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی، نقش این شرکت و سازمان توسعه ای 
که متولــی توســعۀ صنعت بــا محوریت بخش 
خصوصی است، سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
کالن صنعــت، جلــب ســرمایه گذاران، جذب 
ســرمایۀ ارتقای تکنولوژی موجــود در صنعت 
و انتقال فناوری های نوین، نظــارت بر عملیات 
اجرائی طرح ها و واحدهای تولیدی و جلوگیری 
از انحصار طلبــی بخش خصوصی، در رگوالتوری 

است.

یکی از 
زیرساخت های الزم و مهم

برای توسعه کشور این است 
که سرمایه گذار بداند در جایی
که سرمایه گذاری می کند، 

رگوالتوری وجود
دارد

از میان اصول 
رگوالتوری می توان به 

سالمت در رقابت، شفافیت در 
عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت 

در سرویس دهی، اخالق محوری
و صراحت و نوآوری اشاره 

کرد
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توسعه پرتوشیمی

رگوالتوری، حلقه 
مفقودۀ صنعت 
وشیمی ایران پتر

گفت وگوی توسعۀ پتروشیمی
 با ایرج مهرآزما 

یکی از الزامات در صنعت پتروشیمی ایران، به ویژه پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی، ایجاد نهاد  رگوالتوری است؛ 
موضوعی که نبود آن در شرایط موجود مشکالت زیادی به همراه داشته است. در گفت وگو با ایرج مهرآزما، کارشناس 
اقتصادی، به بررسی این مسئله پرداخته ایم. او معتقد است که روند خصوصی سازی در پتروشیمی، پروسه ای بحرانی 
را طی کرده  است که قیمت گذاری خوراک و سوخت از این جمله است و سرمایه گذار را برای برنامه های آینده با 

مشکل مواجه می کند.
به گفتۀ او، تمام صنایع پتروشیمی که مصرف کنندۀ خوراک مایع هستند، با مشکل مواجه هستند و امکان رقابت پذیری ندارند. 
رگوالتوری می تواند با بررسی و تنظیم گری به تسهیل این روند کمک کند. باید با استفاده از مقررات و رگوالتوری روشی برگزینیم که 
در سیستم آن ها پایداری ایجاد شود. همچنین اداره و مدیریت شرکت های دولتی و غیردولتی، ازجمله پتروشیمی ها، باید متحول شود 

و شکل موجود پاسخگو نیست. متن این گفت وگو در ادامه می آید:

سارا حسینی

ــو
و گ

ت 
ــــ

گفـ
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 و 

ت
فـــ

گ

  ابتدا رگوالتــوری را از نظر مفهومی 
بررسی کنیم و اینکه چه حوزه هایی را در 

بر می گیرد؟
برای ورود به بحث مفهوم رگوالتوری، باید 
به بحث مهمی بپردازم: ایران با چالش بسیار 
بزرگ »پایداری  رشــد و توسعۀ اقتصادی« 
مواجه اســت. رشــد اقتصادی ایران به این 
صورت است که ســال ها افزایش می یابد و 
سال پس از آن کاهش می یابد یا حتی منفی 

می شود و این روند همیشه تکرار می شود.
 در چنین شــرایطی، ســرمایه گذاران 
صنعتی ایران و کارآفرینــان نمی دانند چه 
برنامه ریزی ای داشــته باشــند. متأسفانه 
دولت هم نه تنهــا برای ایــن موضوع هیچ 
برنامه ای ندارد، بلکه با برخی از تصمیمات 
غیراصولی و لحظه ای، ازجمله با تبصره های 
بودجــه ای غیربرنامه ای، چــوب الی چرخ 
توسعۀ صنایع می گذارد. نظر من این است 
که برای شکل گیری توسعۀ پایدار در ایران، 
سه مؤلفۀ مالیات، تغییر نگاه به شرکت های 
دولتی و رگوالتوری باید مدنظر قرار گیرد. 
در مسئلۀ مالیات، تا زمانی که به این موضوع 
به شکل جدی و به عنوان اصل منابع کشور 
نگاه نشود و همۀ مردم برای درآمد و دارایی 
خود اظهارنامۀ مالیاتی ندهند، دولت برای 
درآمدزایی به ســایر بخش ها دست اندازی 
خواهد کرد کــه این مســئله در دهه های 
گذشته به شــدت اتفاق افتاده و باید در آن 
تجدیدنظر شود. در ایران حدود 7 تا 8 درصد 
تولیــد ناخالص ملی به عنــوان مالیات اخذ 
می شود، در حالی که کشــورهای پیشرفته 
و اکثر کشــورهای درحال توسعه بین 2۰ تا 
37 درصد از تولید ناخالص ملی را به عنوان 
مالیات دریافت می کنند. با توجه به شرایط  
نامناسب دریافت مالیاتی در ایران، وابستگی 
اقتصاد به سمت منابعی ازجمله نفت، اخذ 
وام، دســت اندازی به درآمد های شرکت ها 
و... هدایت می شــود کــه درنهایت موجب 

ناپایداری سیستم شده است.
دومین مشــکل این است 

که نگاه ما به شرکت های 
دولتی نگاهی انفعالی 
است؛ یعنی در حالی 
شــرکت ها  بودجۀ 

طی الیحــۀ بودجۀ کل کشــور به مجلس 
تقدیم می شــود که در عمل هیچ توجهی 
به این موضوع نمی شــود که مســئولیت 
قانونی رســیدگی به بودجۀ شــرکت های 
دولتی از لحــاظ درآمد، هزینــه و به ویژه 
منابع و مصارف با چه بخشی است. به تدریج 
شــرکت های دولتی را بــه ادارات دولتی 
تبدیل کرده ایــم. نمونۀ آن شــرکت ملی 
نفت، گاز و شــرکت های برق هســتند که 
از حالت شــرکتی خارج شــده اند. وقتی به 
چهار عنصر درآمد، هزینه، منابع و مصارف 
این شــرکت توجه کنیم، در پاره ای موارد 
درآمد بعضی از شرکت ها تکافوی هزینه های 
واقعی آن ها را ندارد و اگر هم داشــته باشد، 
منابعــی از آن برای ســرمایه گذاری مورد 
نیاز حاصل نمی شــود. مســئلۀ دیگر، روند 
تنظیم مقــررات و قیمت گــذاری یا فقدان 
نهاد مســتقل رگوالتوری است که نبود آن 
آسیب های زیادی به همراه داشته است. در 
حال حاضر، قیمت گذاری از سوی دولت، و 
در موارد حاشیه ای، از طرف مجلس نیز انجام 
می شــود؛ به همین دلیل با ایــن کار منابع 
حاصله از شــرکت ها که باید برای توسعه و 
سرمایه گذاری هزینه شوند، به سمت منابع 
عمومی کشور یا توزیع میان مردم، سوق داده 
می شود و آن ها نمی توانند کار واقعی خود، 
یعنی تجارت و سرمایه گذاری را انجام دهند 
و چشم اندازی برای آیندۀ خود ترسیم کنند. 
مالیات، منفعل کردن شرکت های دولتی و 
رگوالتوری، مثلث ناپایــداری اقتصاد ایران 
را رقم زده که مهم ترین آن مالیات اســت 
و تــداوم آن موجب نبود شــفافیت در کل 

اقتصاد شده است.
در کنار این سه مؤلفه، مهم ترین موضوعی 
که برای ما مشــکل آفرین اســت، تعامل با 
جهان است که نبود آن ما را در أخذ فناوری و 
جذب سرمایه گذاری، به ویژه در شرکت های 
بزرگ و کلیدی با مشکل مواجه کرده است.

 نیاز به رگوالتوری پــس از اجرای 
قانون اصل 44 قانون اساسی در صنعت 
پتروشیمی پررنگ شــد. از نظر شما 
رگوالتوری چه نقــش و جایگاهی در 
صنعت پتروشــیمی ایران بر عهده 

دارد؟
بایــد اشــاره کنــم کــه رونــد 
در  خصوصی ســازی 
پتروشــیمی، پروســه ای 
بحرانــی را طــی کرده  
است که قیمت گذاری 
خوراک و ســوخت 
از ایــن جمله 
و  اســت 

ســرمایه گذار را برای برنامه هــای آینده با 
مشــکل مواجه می کند. نبود نهاد مستقل 
در این زمینه موجب شــده بعضی واحدها 
ســود زیادی دریافت کننــد و برخی زیان 
بدهند. از طرفی، اکنــون رابطۀ بخش های 
پایین دست و میان دست صنعت پتروشیمی 
با مشکل روبه روست. تمام صنایع پتروشیمی 
که مصرف کنندۀ خوراک مایع هســتند، با 
مشکل مواجه هستند و امکان رقابت پذیری 
ندارند. رگوالتــوری می تواند با بررســی و 
تنظیم گری به تسهیل این روند کمک کند. 
باید از نظــر مقررات و رگوالتوری روشــی 
برگزینیم که در سیستم آن ها پایداری ایجاد 
شود. همچنین اداره و مدیریت شرکت های 
دولتی و غیردولتی، ازجمله پتروشیمی ها، 
باید متحول شــود. شــکل موجود پاسخگو 
نیســت. باید ســعی کنیم درآمد و هزینۀ 
مصارف شــرکت ها در مجامع عمومی آن ها 
تصویب شــود، نه اینکه در ســازمان برنامه 
و بودجه یا دولت بــرای آن ها قیمت گذاری 
و تصمیم گیری گردد. در غیــر این صورت 
بحران رکود کامل، ســرمایه گذاری و توقف 
رشد و توسعه در این صنعت مهم نیز دور از 
انتظار نیست. افزون بر آن، در قیمت گذاری 
شرکت های دولتی، شبه دولتی و خصوصی 
نباید سیاســتی به کار رود که منابع حاصل 
از افزایــش قیمــت در اختیار دولــت قرار 
گیرد، بلکه باید از ســود شــرکت ها مالیات 
دریافت شــود. در این صــورت می توان به 
سرمایه گذاری این شرکت ها در آینده امیدوار 
بود. برای پاسخ به سؤال شــما باید به نحوۀ 
قیمت گذاری حامل های انرژی هم بپردازم. 
در دنیا نیروهــای مؤثــر در قیمت گذاری 
مشتمل بر ســه مجموعۀ فشار تولیدکننده 
یا همان عرضه کنندۀ انرژی، فشــار تقاضا یا 
همان مصرف کننده و درنهایت، فشار دولت 
است. در این قضیه وقتی با انحصار طبیعی 
مواجه هستیم، نیروهای عرضه کننده قدرت 
بیشتری داشته و به منافع خود و اقتصاد خود 
توجه دارند و به آن می پردازند. فشار تقاضا 
و مصرف کننــده به نحوی اســت که اجازۀ 
افزایش منطقی را نمی دهد و درنتیجه تولید 
با مشکل مواجه می شود. از همه بدتر فشار 
دولت اســت که در برخی موارد توجهی به 
منافع ملی ندارد و برای تأمین بودجه دست 
به این کار می زند کــه خطرناک ترین اقدام 
کشورهای توسعه نیافته، ازجمله ایران است.

  بهترین اقدام برای به تعادل رساندن 
این رونــد در بخش عرضــه و تقاضا 

چیست؟
اینجا بحث رگوالتوری برای قیمت گذاری 
به میان می آید که می تواند این مســئله را 
به تعادل رســانده و ســامان دهــد. برای 
قیمت گذاری سه سیستم وجود دارد: اگر بازار 
رقابت وجود داشته باشد، بازار تعیین کنندۀ 

باید از نظر 
مقررات و 

رگوالتوری روشی
برگزینیم که در 
سیستم آ نها 
پایداری ایجاد

شود
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قیمت است. اگر رگوالتور داشته باشیم، این 
مجموعه باید در مواقعی که انحصار طبیعی 
اســت، ورود کند. اگر دولت انحصار طبیعی 
داشــته باشــد و در موارد خاص می خواهد 
خودش قیمت را تنظیم کند، این باید محدود 
باشــد. در ایران، مهم ترین مسئله ای که در 
قیمت گذاری به آن توجه نمی شود، ترکیب 
هزینه هاســت. معموالً در قیمت گذاری باید 
به چهار عامل مالیــات، ملموس بودن هزینۀ 
تولید، درنظرگرفتن هزینۀ سود و پاالیش و 
همچنین هزینۀ توزیع و پخش توجه کنیم. 
اکنون اگر در ایران از کسی بپرسید ترکیب 
قیمت مثاًل نفت سفید و با بنزین چقدر است 
و چه میزاِن آن هزینۀ نفــت خام، پاالیش، 
انتقال و پخش است، نمی داند. این مسئله را 
رگوالتور می تواند مدنظر قرار دهد. رگوالتور 
باید در این زمینه تخصص داشــته باشــد. 
در آمریــکا، در بخش قیمت واحد ســوخت 
)بنزین( کاماًل مشــخص است که ۵1درصد 
هزینۀ نفــت خام، 1۵درصد هزینۀ ســود و 
پاالیش، 1۶درصد هزینــۀ توزیع و پخش و 
18درصد مالیات است. یا در بخش فرآوردۀ 
گازوئیل، ۴۴درصد هزینــۀ تولید نفت خام، 
1۹درصد هزینۀ سود و پاالیش و 1۹درصد 
مربوط به توزیع و پخش و 18درصد مالیات 
است. این شفاف بودن موضوع به آینده نگری 
سرمایه گذار کمک می کند. در ایران و برخی 
از کشورها مثل عربستان، قطر و ونزوئال اصاًل 
به ترکیــب هزینه در قیمت گــذاری توجه 

نمی شود.

 ویژگی هــای رگوالتــور در بخش 
پتروشیمی چیست؟ بعضاً اسم رگوالتور 
که به میان می آید، همه یاد شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی می افتند. مدل های 
جهانی در این زمینه چه تجربه ای دارند؟ 

تأثیرات مســتقیم دولت هــا در قیمت 
ســوخت که مقامات ایران هــم می گویند 
مــا صاحب اختیــار آن هســتیم، در ســه 
حالت وجود دارد: یکــی تغییر غیراصولی و 
بی ضابطه اســت، بدان معنا که در یک بازه 
زمانی طوالنــی قیمت ها ثابت نگه داشــته 
شــده و یکباره افزایش داده می شــود. این 
تغییر می تواند کاماًل سیســتم اقتصاد را به 
هم بریزد و متأســفانه این مــدل در ایران، 
عربســتان، بولیوی، ونزوئال، الجزایر و قطر 
در حال اجراســت. این مدل باعث می شود 
ســرمایه گذار اصاًل نداند کــه در آینده باید 
چــه کار کنــد و گرفتــار می شــود. اینکه 
گفته می شــود دولــت بایــد رگوالتوری و 
صاحب اختیار باشــد، امکان پذیر نیســت و 
دولت نمی تواند شــخصاً این  مهم را انجام 
دهد. دومین حالت آنکه در برخی کشــورها 
براساس شــاخص ها و قواعد از پیش تعیین 
شــده، در قیمت تغییراتی می دهند. بدان 
معنا که اگر در یــک دوره قیمت نفت خام، 

 مدل های مختلف جهانی را بررســی کردیم. االن چه الگویی درزمینۀ رگوالتوری پتروشیمی در ایران 
پاسخگوست؟

وقتی می گوییم نیاز به نهــاد رگوالتوری داریم، یعنی دنبال نهادی هســتیم که ترکیب افراد آن 
به گونه ای باشد که شرایط احراز داشته و به هیچ کدام از دستگاه ها وابسته نباشند. این احراز باید در 
قانون مقررات رگوالتوری در نظر گرفته شود. رگوالتور می تواند متشکل از نمایندگان خبرۀ سازمان 
برنامه و بودجه، دادگستری، اتاق بازرگانی و شرکت ملی نفت باشد. خبره یعنی اینکه برای آن شرایط 
احراز تعریف شود. فردی که در این ترکیب قرار گیرد، حداقل باید 15 سال در آن حوزه متخصص باشد 
و صرف مهندس یا استاد دانشگاه بودن کفایت نمی کند. رگوالتور می تواند زیر نظر رئیس جمهور یا وزیر 

نفت باشد؛ اما ترکیب آن نمی تواند و نباید تغییر کند.

وقتی می گوییم 
نیاز به نهاد 

رگوالتوری داریم، 
یعنی دنبال نهادی 
هستیم که ترکیب 

افراد آن
به گونه ای باشد 
که شرایط احراز 
داشته و به هیچ 

کدام از دستگاه ها 
وابسته نباشند

مالیــات و... افزایــش یابد، قیمــت تغییر 
می کند. در این مدل که در کشورهای چین، 
آفریقای جنوبی، ویتنــام و مکزیک وجود 
دارد، ســرمایه گذار می داند چــه برنامه ای 
برای آینده ترسیم شــده است. نمونۀ دیگر 
تغییر براســاس ضوابط محدود اســت که 
با ســطح مالیات ها فروش فرآوردۀ دولت، 
در حدی قابل تشــخیص، در ســطح کالن 
تنظیم  می شــود که این مــدل در آمریکا، 
آلمان، نروژ و اســترالیا شــکل می گیرد. با 
ارزیابی چند مدل فوق متوجه می شــویم 
که در راه اول که اختیار با دولت باشد، اصاًل 
رگوالتوری نیســت و نمی تواند کاری کند. 
این سیاســت کنترلی، یک سیگنال اشتباه 
به مصرف کننده و یک ســیگنال اشتباه به 
مصرف کنندۀ صنعتی داده و در نتیجۀ آن، 
صنایع غیراقتصادی روی کار می آیند. برای 
نمونه، صنعت فوالدی راه اندازی می شود که 
مصرف انرژی آن باالســت و برای دولت بار 

مالی دارد.

سیاســت کنترل و تثبیت قیمت که در 
ایران دنبال می شــود، موجب ضرر و زیان 
مصرف کننده شــده و بدون درنظر گرفتن 
منافع ملی، توسعۀ اقتصادی را هم با مشکل 
مواجه کرده است. نگاهی گذرا به رگوالتوری 
دنیا نشان می دهد که برای مثال، رگوالتوری 
در آمریکا بیش از 1۰۵ ســال ســابقه دارد 
و با اســتقالل کامل زیر نظــر وزارت انرژی 
اســت و وزیر انرژی نمی تواند آن ها را تغییر 
دهد. ترکیب آن متشکل از افراد پرسابقه و 
خوشنامی است که زیر بار نیروهای پرنفوذ 
نمی روند و به نفع بخش خاصی تصمیم گیری 
نخواهند کرد. رگوالتور در ایالت های مختلف 
نیز وجود دارد. در کانادا و در بریتیش کلمبیا 
رگوالتوری وجــود دارد که تمام تصمیمات 
مرتبط با مصرف برق، گاز، تولید ال ان جی 
بر عهدۀ آن است. در آلمان و اروپا رگوالتور 
دولت هــا از طریق مالیات و سیاســت های 
کالن به مسئله می پردازد. در ترکیه، انرژی با 

مالیات انرژی کنترل می شود.
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شرکت های صنعتی در حوزه های مختلف، در طول فعالیت حرفه ای خود تالش 
می کنند تأثیرات حضور و آسیب های احتمالی که برای محیط زیست و طبیعت 
اطراف خود ایجاد کرده اند کاهش دهند یا به حداقل ممکن برسانند. این تالش 
را در شرکت های مختلف نفتی، فوالدی و پتروشــیمی یا صنایع پایین دستی و 
کوچک هم می بینم و توجه به آن نشانۀ سالمت سیستم اجرایی و تولید و اهمیت 
به صنایع پاک برای زمین پاک است. شرکت های دولتی و وابسته به شرکت های 
چندملیتی برای این اهداف بخش های مجــزا و اعتباراتی قابل توجه و چندالیه 
اختصاص می دهند، اما دربارۀ شرکت های خصوصی شرایط کمی متفاوت است و 
شرکت های خصوصی با وجود محدودیت های اعتباری باز هم این نقش خود را کنار 
نمی گذارند. در میان شرکت های صنعتی و نفتی، شرکت های پتروشیمی یکی از 
پیشتازان در این عرصه هستند که سوابق و تالش های چشمگیر و متفاوتی را هم 
به ثبت رسانده اند. از جملۀ این شرکت ها که می توان عملکردشان را زبانزد و نمونه 
ارزیابی کرد، شرکت پتروشیمی نوری است. شرکتی که جدای از عملیات صنعتی، 
زیست محیطی، ایمنی، سالمت و مسئولیت اجتماعی خود، با اقدامی کم سابقه در 
سال های گذشته متمایز شده است و آن هم پروژۀ حمایت از دلفین های گوژپشت 
خلیج فارس است.  پتروشیمی نوری همسو با مسئولیت های اجتماعی و تعهد به 
بیانیه های مدیریتی خود در حوزۀ حفاظت از محیط  زیست، با حمایت همه جانبه از 
پروژۀ تحقیقاتی بررسی آثار صنایع نفت و گاز بر محیط دریایی خلیج فارس، به طور 
رسمی از سوی ادارۀ  کل محیط  زیست استان بوشهر، به عنوان حامی دلفین های 
گوژپشت خلیج فارس معرفی شد و از سال ۹3 تاکنون، به طور رسمی این حمایت را 
ادامه داده است. این پروژۀ مطالعاتی – حمایتی با هدف بررسی پراکنش و جمعیت 
دلفین های خلیج فارس در پارک ملی دیر- نخیلو در منطقۀ حفاظت شدۀ »مند« و 
به منظور حفاظت از این گونۀ جانوری، با حمایت مالی و لجستیکی این شرکت در 
حال اجراست. این پروژه با هماهنگی و تأیید ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان 
بوشهر و با هدف ارائۀ راهکارهای علمی و عملی مناسب برای حفظ سرمایه های 
زیســت محیطی و به ویژه گونه های جانوری خلیج فــارس در مقابل پیامدهای 
زیست محیطی ساخت صنایع نفت و گاز در سواحل زیبای این استان اجرا می شود.

اقداماتی دوسر سود 
پتروشیمی نوری در سال های گذشــته تاکنون بر به روزرسانی سیستم ها و 
نزدیکی هرچه بیشتر به استانداردهای زیست محیطی بین المللی اصرار داشته 

پشت خلیج فارس پتروشیمی نوری حامی دلفین های گوژ

یست محیطی  تالش های ز
 با تشویق های ملی و بین المللی

و به همین دلیل تالش کرده است در همزیستی متقابل با محیط زیست اطراف 
خود، در بهترین شرایط ممکن و دوسر ســود به تولید ادامه دهد. محمود ساده، 
سرپرست HSE پتروشیمی نوری در گفت و گو با نشریۀ توسعۀ پتروشیمی در 
توضیح اقدامات زیســت محیطی این مجموعه می گوید: »در این سال ها تالش 
کردیم با افزایش راندمان کوره هاي فرایندي )براساس دستورعمل ابالغ شده از 
سوي وزارت نفت(، به کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به میزان تقریبي 3۰۰هزار 
تن و کاهش مصرف سوخت گاز طبیعي به میزان ۶3میلیون متر مکعب و کاهش 
)SEC )Specific Energy Consumption محصوالت به میزان ۵.۰ 
گیگاژول بر تن، اقدام کنیم و در این مسیر موفق بوده ایم.« او از اجراي کامل پروژۀ 
شناسایي و کاهش انتشار ترکیبات آلي فّرار از تجهیزات و اتصاالت خطوط عملیاتي 
با متــد )LDAR  )Leak Detection and Repair خبر داد و گفت: 
»همچنین پروژۀ بررسي آلودگي فلزات ســنگین و هیدروکربن هاي آروماتیک 
  PAHS   )Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(  چند حلقه اي
در خاک شهري و صنعتي و نیز کاني شناسي، ریخت شناسي و آلودگي فلزي غبار 
هوا در شهرستان هاي عسلویه و کنگان، با همکاري دانشگاه شیراز و تحت نظارت 

ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اجرا شده است.« 

و سرانجام حذف فلر 
سرپرست HSE پتروشــیمی نوری در ادامه از انجام مراحل مناقصۀ پروژۀ 
احداث واحد آمین در جهت حذف ترکیبات گوگردي از Off gas تولیدي واحدها 
در راستاي کاهش فلرینگ خبر داد. این همان اتفاقی است که چندی قبل تقی 
صانعی، مدیرعامل پتروشیمی نوری، در نشست خبری خود به نحوی دیگر از آن 
صحبت کرد و خبر خوش حذف فلر در این پتروشیمی را داد. صانعی از آغاز پروژۀ 
زیروفلرینگ در این پتروشیمی در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: »در این پروژه 
عالوه بر اینکه مصرف گاز طبیعی را به صورت محسوس کاهش می دهیم، برای 
اولین بار در کشور، گوگرد را تبدیل به کود سولفات آمونیوم می کنیم که نتیجۀ این 

اقدامات، صفرشدن فلر در پتروشیمی نوری است.«

تالش هایی که دیده می شوند
سرپرست HSE پتروشیمی نوری با اشاره به کسب عنوان صنعت سبز کشور 
در سال 13۹۶ از سوي سازمان حفاظت محیط زیست توسط پتروشیمی نوری، 
تأکید کرد که این مجموعه همچنین توانسته در سال های 13۹۶ و 13۹7 تأییدیۀ 

پشت خلیج فارس پتروشیمی نوری حامی دلفین های گوژ

یست محیطی  تالش های ز
 با تشویق های ملی و بین المللی
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عدم آالیندگي را از ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به دست بیاورد 
و جایزۀ اولین دورۀ مدیریت بهره وري انرژي در صنعت نفت در ســال 13۹7 را 
از طرف بنیاد جهاني انرژي UNIDO کســب کند.  کسب گواهینامۀ انطباق 
معیار مصرف انرژي در ســال 13۹۶، از دیگر دستاوردهای زیست محیطی این 
مجموعه بوده است و عدم وقوع هیچ گونه حادثۀ زیست محیطي نظیر بدسوزي 
فلر، تخلیۀ پســاب به محیط یا امحــاء غیراصولي پســماندها و دریافت نکردن 
هیچ گونه شــکایتی از جوامع محلي یا اخطار زیســت محیطي از سازمان هاي 
ناظــر در منطقــه، از نمونه های تالش پتروشــیمی نوری برای همزیســتی با 
مردم و محیط زیســت بوده است.  اجراي پروژۀ پوشــش سطح حوضچۀ پساب 
 صنعتي با اســتفاده از هگزاگون، و جلوگیري از انتشــار )ترکیبــات آلی فرار(

 )VDC )Volatile Drganic Compompounds و نیــز ایجــاد و 
توسعۀ بیش از 8 هکتار، معادل 13۶درصد مساحت مجتمع به فضاي سبز و فراتر 
از الزامات زیست محیطي تأکید شده، از دیگر اقدامات پتروشیمی نوری بوده که 
تاکنون اجرایی شده است.  سرپرست HSE پتروشیمی نوری تأکید کرد که در 
این مجموعه بیش از ۹۰درصد پسماندهای صنعتی تولید شده، استفادۀ مجدد یا 
بازیافت می شوند و افزود: »دریافت تقدیرنامه از سازمان حفاظت محیط زیست 
به خاطر فعالیت هاي فرهنگي در حوزۀ محیط زیست و حمایت از پروژۀ حفاظت 
از دلفین هاي خلیج فارس و دریافت تندیس زرین بخش محیط زیسِت چهارمین 
همایش مسئولیت هاي اجتماعي صنعت نفت در سال 13۹8، از دیگر افتخارات 

این مجموعه است که برای ادامۀ این مسیر، امیدبخش هستند.« 
محمود ساده به طراحی مناسب و مجزاي شبکۀ پساب هاي صنعتی و بهداشتی 
این مجموعه اشاره کرد و گفت: »طراحی سیستم جمع آوري و انتقال پساب ها در 
مجتمع پتروشیمی نوري به نحوي است که امکان تخلیۀ آب هاي آلوده یا مشکوک 
به آلودگی در محیط وجود ندارد و تمام فاضالب صنعتی و بهداشتی تولیدي، براي 
تصفیه به شرکت پتروشیمی مبین ارسال می شود.« ساده تأکید می کند که این 
 Cooling( مجتمع هیچ گونه ارتباطی با دریا ندارد و سیستم آب خنک کننده
Water( این مجتمع به صورت یک ســیکل بستۀ چرخشــی و کاماًل ایزوله از 
محیط طراحی شده است.  او با اشاره به سه نوع فاضالب که در سه شبکۀ مجزا در 
این مجتمع تولید می شود، تصریح کرد: »فاضالب صنعتی، شامل آب هاي آلوده 
به مواد هیدروکربنی ناشــی از شست وشوي تجهیزات صنعتی و تخلیۀ آب هاي 
 )Drain( سطحی ناشی از بارندگی در نواحی، فرایندي است که از طریق شبکه
 CWD خطوط، از تمام نواحی صنعتی جمع آوري شده و به سیستم پیش تصفیۀ

فاضالب صنعتی، موسوم به فیزیکی فاضالب صنعتی هدایت می شود و روغن ها و 
هیدروکربن هاي همراه در دو مرحله، و پس از عبور از جداسازي، از طریق ارسال به 
تانک خوراک بازیافت می شوند. فاضالب بهداشتی و روان آب هاي سطحی نیز در 
این بخش قرار دارند که وارد کانال مشترک این شرکت و شرکت پتروشیمی مبین 
می شوند.« او دربارۀ وضعیت انتشــار آالیندگی هوا نیز توضیح داد و گفت: »این 
مجتمع 1۶ کوره دارد که سوخت آن ها عمدتاً گاز طبیعی است. طراحی کوره هاي 
این شرکت بسیار سختگیرانه تر از استانداردهاي ملی و کشوري است و در جهت 
بهینه سازي کوره ها، پروژۀ کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گاز گلخانه اي 
 Natural Draft Low  با اصالح برنر کوره ها و نصب برنرهایی بــا تکنولوژي
NOx Gas Burner انجام شده است. در عین حال، کیفیت سوخت کوره با 

نمونه گیري و آنالیز آن در آزمایشگاه، به صورت دائمی پایش می شود.«
سرپرست HSE پتروشیمی نوری همچنین اقداماتی نظیر ایجاد سامانۀ پایش 
آنالین تصویر شعله و نیز شدت جریان گازهاي ارسالی به فلر از سال 13۹2، پروژۀ 
کاهش فلرینگ از طریق شیرین سازي گازهاي سولفوره و استفاده از آن به عنوان 
سوخت کوره را از اقدامات مؤثر برشمرد. او با اشاره به تالش این مجموعه در جهت 
ایجاد فضای سبز داخلی و بیرونی، گفت: »13درصد وسعت مجتمع را به فضاي 
سبز اختصاص داده ایم و این روند ساخت فضای سبز ادامه دارد و همکاری های 
مشترک پتروشیمی نوری با سازمان محیط زیست استان بوشهر، به همکاری های 
متفاوت و جدیدی منجر شده است. برای نمونه می توان به ثبت پارک ملی دریایی 
دیر –  نخیلو به عنوان منطقۀ حفاظت شدۀ پستانداران دریایی از طرف اتحادیۀ 
جهانی حفاظت از طبیعت در سال 2۰1۹ و افزایش مرز حفاظت شدۀ پارک ملی 
دریایی دیر - نخیلو اشاره کرد.«  گفتنی است شــرکت پتروشیمی نوري، که از 
طرح هاي استراتژیک برنامۀ پنج سالۀ سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
است، در زمینی به مساحت ۶1 هکتار، در حاشیۀ شمالی خلیج فارس، به فاصلۀ 
28۰کیلومتري از مرکز استان بوشهر، در منطقۀ ویژۀ اقتصادي انرژي پارس در بندر 
عسلویه واقع شده است. این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کننده هاي 
محصوالت آروماتیکی در جهان، با ظرفیت اسمی ۵.۴میلیون تن در سال، از سال 
138۶ افتتاح شده و تاکنون در حال فعالیت و تولید است. تولیدات این مجتمع 
در تهیۀ پلی استرها، الیاف مصنوعی، رنگ ها، رزین ها، بطري هاي یک بارمصرف، 
ترکیبات دارویی و سموم دفع آفات کاربرد دارد و محصوالت آن عالوه بر مصرف 
داخل، به کشورهاي اسپانیا، عربستان، امارات، سنگاپور، هند، چین، تایوان، تایلند، 

پاکستان، کره جنوبی، قطر، هلند، اندونزي و... صادر می شود.
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روند توجه صنعت پتروشیمی به محیط زیست قابل تقدیر است
ســماعی درخصوص پایش پیوســته و مســتمر آالینده های واحدهای بزرگ 
صنعتی، ازجمله مجتمع های پتروشــیمی، افزود: »روند توجه صنعت پتروشیمی 
به محیط زیست قابل تقدیر است. با بررســی وضع شرکت های پتروشیمی متوجه 
می شویم که شرکت های فعال در این صنعت، همسو با بیانات مقام معظم رهبری 
و سیاست های دولت، برای تأمین اهداف محیط زیست گام های بزرگی برداشته اند 
و همۀ این گام ها در جهت اعتالی توسعۀ پایدار برای کشور بوده است.« سرپرست 

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه مجتمع های 
پتروشیمی همکاری خوب و سازنده ای با سازمان محیط زیست دارند و در 
این مسیر خوشبختانه نصب سامانۀ پایش آنالین در پتروشیمی ها انجام 
شده است، تصریح کرد: »همچنین یکی از برنامه هایی که در دستور کار 
حفاظت محیط زیست اســتانی قرار دارد، پایش های دوره ای واحدهای 
صنعتی و خدماتی است. در همین راستا عملیات کنترل و پایش گازهای 

خروجی از دودکش واحدهای نیروگاه متمرکز پارس جنوبی و نیروگاه سیکل ترکیبی 
و پاالیشــگاه دوم گازی پارس جنوبی واقع در منطقۀ ویژۀ پارس جنوبی انجام شده 
است.« وی عنوان کرد: »ابتدای امسال نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در 
رأس هیئتی از سایت پتروشیمی مبین، واقع در عسلویه بازدید کرد و از تالش ها و 
فعالیت های این پتروشــیمی برای حفاظت محیط زیست و رفع آالیندگی ها تقدیر 

به عمل آورد.«

آسیب شناسی مشکالت زیست محیطی 
سماعی با اشاره به اینکه خوشبختانه مشــکالت زیست محیطی صنعت نفت و 
پتروشــیمی به خوبی آسیب شناسی شده است، گفت: »شــرکت های پاالیشی و 
پتروشیمی با توجه به مشــکالت اقتصادی و با اتکا به نیروی داخلی برای کاهش 
تأثیرات زیســت محیطی بســیار تالش کرده اند تا بتوانند در ظرف مدت کوتاهی 
مشکالت زیســت محیطی خود را برطرف کنند.«  سرپرســت دفتر پایش فراگیر 

وشیمی یست در صنایع پتر همگامی توسعه و بهبود محیط ز
سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه توسعه و حفظ محیط زیست در صنایع نفت و پتروشیمی 
در کنار یکدیگر و همگام با هم در حرکت است، گفت: »شرکت های پاالیشی و پتروشیمی با توجه به مشکالت اقتصادی و با اتکا به 

نیروی داخلی برای کاهش تأثیرات زیست محیطی بسیار تالش کرده اند.«  زهرا سماعی، سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
محیط زیست، با بیان اینکه امروز بسیاری از صنایع بزرگ کشور ازجمله بخش نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به سیستم پایش آنالین 
مجهز هستند، گفت: »بسیاری از پروژه های توسعه ای سامان  یافته اند و مجوزهای الزم در صنعت پتروشیمی احراز شده اند و درزمینۀ 

کاهش آالینده ها و تصفیۀ پساب ها و پسماندها از طریق ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و رعایت استانداردهای محیط زیستی، 
اقدام های خوبی صورت گرفته است. گزارش ارزیابی تأثیرات زیست محیطی می تواند به توسعه و اقتصاد کشورمان کمک کند.«

مجتبی جاللی
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ســازمان حفاظت محیط زیســت عنوان کرد: »باید برای کاهش آالیندگی ها در 
ماهشهر و منطقۀ عسلویه با توجه به شــرایط خاص آن ها و افزایش ساخت مراکز 
تولیدی و نزدیکی با منطقه های مسکونی، بیش از گذشته تالش کرد و در این مسیر، 
با توجه به اهمیت صیانت از محیط زیست خلیج فارس، توسعۀ فضای سبز و حفاظت 

از زیست  بوم های دریایی، ازجمله مرجان ها، در این منطقه یک ضرورت است.«

حرکت پتروشیمی ها به سوی صنعت سبز و کم کربن
وی با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست در صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، گفت: »حرکت پتروشــیمی به سوی صنعت ســبز و کم کربن، 
به عنوان یک راهبرد در تمام فعالیت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای 
پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط شرکت های پتروشیمی در حال 
انجام است.«  سماعی افزود: »پتروشیمی های کرمانشاه، رازی، مارون و شیراز در 

این زمینه دســتاوردهای مطلوبی را رقم زده اند.« سرپرست دفتر پایش فراگیر 
سازمان حفاظت محیط زیســت تصریح کرد: »سیســتم مدیریت پسماند در 

بسیاری از شرکت های پتروشیمی مســتقر شده است. هدف از استقرار 
این سیستم حرکت به سمت کاهش تولید پسماند، افزایش بازیافت و 

مدیریت اصولی پسماندهاست.« وی ادامه داد: »در توسعۀ صنعت 
پتروشــیمی باید جنبه های محیط  زیستی در کنار مسائل فنی 
و اقتصادی مدنظــر قرار گیرد که این کار خوشــبختانه انجام 

می شود.

اقدام های مؤثر در بخش جمع آوری گازهای مشعل
سماعی در ادامه با تأکید بر اینکه در بخش جمع آوری گازهای 

مشعل، گام های مؤثری برداشــته و پیشرفت های خوبی رقم زده 
شده اســت، گفت: »برای جلوگیری از ســوختن گازهای همراه در 

مشعل تا پایان برنامۀ ششم توسعه به سرمایه گذاری عظیمی نیاز داریم. اگرچه به 
دلیل تحریم، واردات تجهیزات این مهم با مشــکل روبه رو شده است، وزارت نفت 
انگیزۀ بســیاری برای تحقق این هدف، یعنی جلوگیری از سوختن گازهای مشعل 
داشته است.« سرپرســت دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست افزود: 
»براساس قانون رفع موانع تولید، جمع آوری گازهای مشعل باید به بخش خصوصی 
واگذار شود. واگذاری هرچه بیشتر این موضوع به بخش خصوصی می تواند بسیاری از 
مشکالت زیست محیطی را برطرف کند.« وی تصریح کرد: »بهره برداری از طرح های 
بازیافت گازهای مشعل در پاالیشگاه های مناطق نفت خیز جنوب کشور، نه تنها از 
سوختن و تخلیۀ حجم بسیاری از گازهای مشعل و تخلیۀ آن در محیط جلوگیری 
می کند، بلکه ارزش  افزودۀ قابل توجهی نیز در پی خواهد داشت.« امروزه شرکت های 
پاالیشی و پتروشــیمی، همگام با دیگر شــرکت های فعال در این صنعت، حفظ و 
صیانت از محیط زیســت را در اولویت فعالیت های خود قرار داده و خانوادۀ بزرگ 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران مصمم به رعایت الزام های زیست محیطی 
در تمام بخش ها هســتند. همگامی توســعه و بهبود محیط زیست در 
قطب های پتروشیمی مانند مناطق ماهشهر و عسلویه از اولویت 
و اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و در این مســیر سازمان 
محیط زیست و مجتمع های پتروشیمی در سال های اخیر 
همکاری های خود را افزایــش داده اند. امروز همگان بر 
این باور هستند که باید برای کاهش آالیندگی ها در این 
مناطق تالش کرد. صنایع مرتبط با حوزۀ پتروشیمی در 
این منطقه ها و همچنین دیگر پتروشیمی ها در سراسر 
کشور، خوشبختانه در رعایت حفظ محیط زیست کشور 
موفقیت های خوبی کسب کرده اند؛ به گونه ای که تاکنون 
چندین واحد تولیدی از فهرست دریافت مالیات برعوارض 

آالیندگی خارج شده اند.

خود را برطرف کنندمشکالت زیست محیطی بتوانند در ظرف مدت کوتاهی محیطی بسیار تالش کرده اند تا داخلی برای کاهش تأثیرات زیست اقتصادی و با اتکا به نیروی با توجه به مشکالت پتروشیمی ها 
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 صنعــت پتروشــیمی ســال های 
حساسی را می گذراند. از سویی به عنوان 
یک صنعت بــه روز و کامــاًل منطبق بر 
تکنولوژی روز در فهرســت تحریم ها و 
محدودیت هــای ایاالت متحدۀ آمریکا 
قرار گرفته، از سوی دیگر بار سنگینی از 
ارزآوری را به دوش می کشد. تحلیل شما 
از آنچه بر صنعت پتروشــیمی گذشته و 

آینده ای که پیش رو دارد، چیست؟
صنعت پتروشیمی ازجمله صنایعی است 
که محصوالت تولیــدی آن در زنجیرۀ تأمین 
بســیاری از زیربخش های اقتصــادی دیگر 
استفاده می شــود و حضور آن در بخش های 
پایین دستی بســیاری از صنایع و حلقه های 
پایینی زنجیره کاماًل مشــهود است؛ اما باید 
به این اثربخشــی داخلی که در ســایۀ تولید 
محصوالت پتروشیمی رخ می دهد، صادرات 
را اضافه کرد که بخشی از آن به صورت همان 
صادرات محصوالت دارای ارزش افزوده کمتر 
صورت می گیرد و بخش دیگری هم در سایر 

ظرفیت بالقوه 
و قابلی در صنعت 

پتروشیمی کشور وجود دارد 
که باید به این ظرفیت ها نیم 

نگاهی انداخت و بتوان به خوبی 
از آن استفاده کرد

یزه های دولتی  سنگ ر
وشیمی پیش پای صنعت پتر

دولت چگونه می تواند صنعت پتروشیمی را در شرایط تحریم سر پا نگاه دارد؟

صنعت پتروشیمی ازجمله صنایعی است که ظرف یک سال و نیم گذشته به خوبی نشان داد 
می تواند جایگزین مناسبی برای صادرات نفت باشد و بار بخش اعظمی از تأمین منابع ارزی 
مورد نیاز واردات کشور را به دوش بکشد؛ اما تداوم این مسیر، فقط با سرمایه گذاری های 

هرچه بیشتر، تأمین مطمئن خوراک به نرخ رقابتی، پوشش هزینه های تحریمی با مجموعۀ 
تدابیر سیاست گذاری و دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری محصوالت به منظور ایجاد 

انگیزه برای ورود سرمایه گذاران میسر خواهد بود. حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون 
انرژی، در گفت و گو با نشریۀ توسعۀ پتروشیمی از وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی، 

چشم اندازها و چالش های توسعه ای آن می گوید که در ادامه می خوانید.

محبوبه فکوری
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صنایع استفاده شده و به صورت غیرمستقیم 
صادر می شــود. نکتۀ حائــز اهمیت، عالوه بر 
نقش آفرینی ای که صادرات پتروشــیمی در 
ارزآوری برای کشور در یک سال و نیم گذشته 
داشــته، اســتفاده از این محصوالت به دلیل 
محدودیت در فروش های خارجی، در صنایع 
داخلی است؛ اما خود این صنایع پتروشیمی 
هم مصرف کنندۀ بخشــی دیگر از مواد اولیه 
هستند که باید آن ها را نیز در شرایط تولیدی 
لحاظ کرد. پس این صنایــع، خود در تأمین 
مواد اولیه نیز همچون سایر صنایع کشور، با 
مشــکالتی مواجه بوده اند؛ به این معنا که تا 
پیش از نوســانات ارزی، صنایع پتروشیمی 
نیز همانند برخی دیگــر از صنایع، به لحاظ 
خوراک با تسهیل بیشتری تأمین مواد اولیه 
می شــدند؛ ضمن اینکه بخشــی از خوراک 
مورد نیاز صنایع پتروشــیمی، با نرخ مصوب 
در اختیار ایــن صنعت قــرار می گیرد و یک 
واحد فعــال در صنعت پتروشــیمی، اگرچه 
ممکن اســت که خود، خوراک واحد دیگری 

کارنامۀ عملکردی صنعت پتروشیمی ظرف یک سال و نیم گذشته حکایت از آن 
دارد که یکی از بخش هایی که امروز با مشکالت تحریم خود را فعال نشان داده و 
عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، ارزآوری هم برای کشور داشته است، همین صنعت 
پتروشیمی است که بازدهی مناسبی داشته و در شرایط سخت و دشوار تحریم، 

روی پای خود ایستاده است

با وجود
توسع های که 
ظرف سا لهای 
گذشته در صنعت
پتروشیمی رخ 

داده و با توجه به 
واحدهایی که

به بهره برداری 
رسیده اند، هنوز 

هم از تمام
ظرفیت های این 
صنعت نمی توان 

استفاده کرد

را تأمین کند، اما هم زمان باید خوراک مورد 
نیاز خود را نیز تأمین کند و اتفاقاً در هر دوی 
این حلقه ها، رقابت و انحصار به چشم می خورد 
و برخی مســائل حاشیه ای شــکل می گیرد 
که کار تولیدکننــدگان را در تأمین خوراک 
و تولید بیشــتر دچار چالــش می کند؛ پس 
مسائل حاشــیه ای نیز پیش روی این صنعت 
قرار می گیرد. نکته ای که بایــد در این میان 
مورد توجــه قرار گیرد آن اســت که با وجود 
توسعه ای که ظرف سال های گذشته در صنعت 
پتروشیمی رخ داده و با توجه به واحدهایی که 
به بهره برداری رســیده اند، هنوز هم از تمام 
ظرفیت های این صنعت نمی توان اســتفاده 
کرد؛ اینجاســت که برخی از مشکالت، پیش 
روی این صنعت قــرار می گیرد؛ مثاًل در طرح 
آمایش ســرزمین، محل احداث این طرح ها 
بعضاً اشتباه انتخاب می شود؛ اگرچه هم اکنون 
به دلیل دوربودن پروژۀ پتروشــیمی از بنادر، 
این پروژه ها با تمام ظرفیت استفاده نمی شوند. 
پس مشــکالت صنعت پتروشــیمی هم کم 
نیستند؛ اما به هر حال همین طرح ها، ساالنه 
درآمدهای ارزی کشــور را تأمین می کنند و 
امروز که با کاهش درآمدهــای نفتی روبه رو 
هستیم، ارزآوری از این صنایع نمود بیشتری 
پیــدا کرده و بــه آن ها اهمیت زیــادی داده 
می شود که ناشــی از نوع نگاهی است که به 
صنعت پتروشــیمی، به عنــوان یک صنعت 
ارزآور صورت می گیــرد و برخی از آن ها البته 
در منطقه، به تنهایی رقبایی دارند. نکتۀ حائز 
اهمیت آن اســت که رقیب این شرکت های 

بزرگ پتروشیمی در داخل، شرکت های بزرگ 
عربستانی هستند؛ ولی مشــتریان آن ها در 
خاور دور و آسیای شرقی و بخش های مختلف 
در بازارهای پتروشیمی در دنیا، قرار داشته و 
ارتباطاتی را با آن ها برقرار ساخته اند. پس ما 
روی آن ها اثرگذار بــوده  و باید از روش هایی 
اســتفاده کنیم که بازار آن ها را نیز در اختیار 
خود بگیریم؛ ضمــن اینکه منابع ناشــی از 
درآمدهای آن را نیز مجدداً ســرمایه گذاری 
کنیم. این یکی از اصلی ترین روش هایی است 
که می توان صنعت پتروشــیمی را در اقتصاد 

ایران پررنگ تر ظاهر کرد.  
در این میان، کارنامــۀ عملکردی صنعت 
پتروشــیمی ظرف یک ســال و نیم گذشته 
حکایــت از آن دارد که یکــی از بخش هایی 
که امروز با مشــکالت تحریم خــود را فعال 
نشــان داده و عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، 
ارزآوری هم برای کشــور داشته است، همین 
صنعت پتروشیمی است که بازدهی مناسبی 
داشته و در شرایط سخت و دشــوار تحریم، 
روی پای خود ایســتاده اســت؛ به نحوی که 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش، 
از دیرباز از ســوی برخی نهادهــای مربوطه، 
برنامه ریزی شــده و امروز بخش پتروشیمی 
وزارت نفت، برای افزایش ظرفیت های تولید 
محصوالت پتروشیمی، برنامه هایی را تدارک 
دیده کــه اجرای آن هــا به ســرمایه گذاری 
در این حــوزه نیاز دارد. به ایــن معنا که باید 
ســرمایه گذاری هایی در صنعت پتروشیمی 
صورت گیرد تا بتوان به برنامۀ تولید دســت 
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یافت. واقعیت آن اســت که ظرف سال های 
گذشته، شــاهد کاهش ســرمایه گذاری در 
این بخش بوده و به تبع آن، ممکن اســت که 
برخی رشــدهایی که در نظــر گرفته بودیم، 
محقق نشده باشــد؛ چراکه به هر حال، رشد 
سرمایه گذاری در کشور پایین آمده و به نوعی، 
اجرای بسیاری از طرح های توسعه ای منطبق 
با برنامۀ از پیش تعیین شده، مختل گردیده 

است. 
در هــر صــورت، اگــر بخواهــم بحث را 
جمع بندی کنم، به این نتیجه می رســیم که 
ظرفیت بالقوه و قابلی در صنعت پتروشیمی 
کشــور وجود دارد که باید به این ظرفیت ها 
نیم نگاهــی انداخت و بتــوان به خوبی از آن 
استفاده کرد. حتی می توان به ظرفیت سازی 
بــرای تولیــد هرچــه بیشــتر محصوالت 
پتروشیمی در خارج از کشــور هم فکر کرد؛ 
یعنی بتوانیم این ظرفیت ها را خارج از مرزهای 
ایران هم عملیاتی کرده و بالفعل کنیم؛ چراکه 
برخی از کشــورها منابع اولیۀ مناسبی دارند 
که می توان در صنعت پتروشــیمی به عنوان 
خــوراک از آن ها اســتفاده کــرد و از انتقال 
تکنولوژی ها بدون محدودیت به این طرح ها 
نیز استقبال کرد و کار تولید را پرقدرت پیش 
برد. این گونه اســت که در صورت تحقق این 

ایده، ایران در خارج از کشور نیز صاحب برخی 
صنایع می شود که برای توسعه و تولید آن ها، 
از ظرفیت های مواد اولیۀ سایر کشورهای دنیا 
می توان استفاده کرده و این منابع را به دارایی 

تبدیل کرد. 
در این بین، حتی می تــوان از دارایی های 
بلوکه شده در خارج از کشــور نیز بهره برد و 
به ویژه با نقش آفرینی کشــورهای همسایه، 
تأمین مالی این پروژه ها و بهره برداری از منابع 
مالِی بدوِن اســتفاده را با محدودیت دولتی 

اعمال کنیم. 

  در هر حال، صنعت پتروشیمی ایران 
با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند؛ ولی 
به موازات همین سختی هایی که به واسطۀ 
تحریم پیش روی آن قرار گرفته، توانسته 
باالتریــن ارزآوری را در میان صنایع، 
برای ایران داشته باشــد. واقعاً چقدر 
صنعت پتروشیمی، تحریم را با گوشت و 

استخوان خود لمس کرده است؟
بیشــترین بخش تحریم که روی صنایع 
پتروشــیمی همچون ســایر صنایع اثرگذار 
بوده، هزینــۀ مبادله و نقــل و انتقاالت ارزی 
است که به هر حال در این صنعت، در حد قابل 
توجهی تأثیر گذاشته اســت؛ به این معنا که 

تحریم ها، هزینۀ مبادله را چه در حوزۀ مالی 
و ارزی و چه در حوزۀ حمل ونقل و بازگشــت 
درآمدهای ارزی، باال برده است و همین مسئله 
باعث شده که در رقابت با سایر کشورها، عقب 
بمانیم و شاید به جرئت بتوان گفت که مزیت 
رقابت پذیری مــا در بازارهای جهانی کمتر از 
قبل شده اســت. البته این نکته را هم نباید از 
ذهن دور داشت که چون از سوی دولت به ما 
سوبسید انرژی پرداخت می شود، خوراک خود 
را تولید می کنیم و این یارانه امروز شاید بتواند 
چاره ای بــرای کاهش قــدرت رقابت پذیری 
محصوالت پتروشــیمی ایــران در بازارهای 
جهانی باشد. در هر صورت، برای اینکه در بازار 
رقابتی باقی مانده و اقدام به ارائۀ محصوالت 
خود کنیم، بایــد بپذیریم که باید محصوالت 
کیفی را با قیمت مناسب تولید کرده و در دنیا، 
به سمت اقتصاد آزاد پیش برویم، به نحوی که 
با رقبا بجنگیم. واقعیت آن اســت که تحریم، 
شرایط حضور ما در بازارهای جهانی را تغییر 
داده است و هزینۀ مبادله را باال می برد، پس 
نمی توانیم مثل گذشــته رقابت پذیر باشیم. 
ولی این صنعت، همچنان که در این شــرایط 
ســخت، حضور خود در بازارهــای جهانی را 
حفظ کرده و ارزآور بوده است، باز هم به مسیر 

خود با قدرت و قوت ادامه خواهد داد. 

 صنعت پتروشیمی 
همچنان  در 

شرایط
سخت تحریم ها ، 

حضور خود در 
بازارهای جهانی را 
حفظ کرده و ارزآور 
بوده است، باز هم 
به مسیر خود با 

قدرت و قوت ادامه 
خواهد داد
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 حال دولت اولویت خــود در فروش 
محصوالت پتروشیمی را به تأمین بازار 
داخلی اختصاص داده است و به هرحال 
برخی از محصوالت باید ابتدا بازار داخلی 
را تأمین کنند، ســپس اجازۀ صادرات 
داشته باشــند. آیا اجرای این سیاست 

درست بوده یا نیاز به ارزآوری دارد؟
موضــوع تأمین مــواد مورد نیــاز صنایع 
پایین دستی از سوی صنایع باالدستی، همواره 
مورد توجه دولت است، به خصوص اینکه طی 
یک ســال و نیم گذشته، بیشــتر بنای دولت 
آن است که به تولیداتی اجازۀ صادرات بدهد 
که ایجــاد ارزش افزودۀ باالتری داشــته و از 
خام فروشی فاصله گرفته باشند؛ چراکه به زعم 
دولت، صادراتی ارزشمند اســت که به ایجاد 
اشتغال، ارزآوری و ارزش افزودۀ بیشتر منجر 
شود. پس این هدف مطلوبی است که مدنظر 
قرار گرفته اســت؛ ولی باید دید کــه بازار این 
محصوالت و صنایع پایین دستی چه وضعیتی 
دارد. مروری بر این فاکتور نشــان می دهد که 
امروز نوعی بــازار رقابتی در عرضۀ داخلی این 
محصوالت پیــش روی تولیدکننــدگان قرار 
گرفته و از نظر کیفیت و اســتاندارد می توان 
گفت که وضعیت مناسبی حاکم است؛ ضمن 
اینکه در بازارهای جهانی نیز شرایط به گونه ای 
پیش رفته اســت که بتوانیم بازارهای هدف 
صادراتی خود را حفظ کرده و از دست ندهیم. 
در این میان، اگرچه در شــرایط تحریم، درها 
بسته می شــود و مدیریت واردات نیز صورت 
می گیرد یا اینکه با محدودیت در نقل و انتقال 
ارزی مواجه می شــویم، اما قیمت تمام شــدۀ 
محصول ما باالتر از واردات تمام می شود؛ پس 
باید به این سمت برویم که صنایع پایین دستی 
را فعال کنیم. اما در شرایط رقابتی و آزاد خارج 
از دایرۀ تحریم، باید تولید را فقط برای تأمین 
نیاز داخلــی برنامه ریزی نکنیــم، بلکه تالش 
کنیم که قیمت تمام شدۀ تولید برای یک بازار 
28۰میلیونی، به جای بازاری 8۰ میلیون نفری 
مدنظر قرار گیرد؛ چرا که اکنون ما بازار بزرگی 
برای فروش محصوالت خود نداریم و یک بازار 
8۰میلیون نفری، به طور قطع با یک بازار 28۰ ، 
38۰ و ۴8۰ میلیون نفری کاماًل به لحاظ قیمت 
تمام شده متفاوت است؛ چراکه هرچقدر تولید 
باالتر رود، قیمت تمام شده نیز کاهش می یابد. 
این تضمینی اســت برای آنکــه صنعت خود 
را توســعه دهیم. ولی اگر صرفاً با نگاه تحریم 
بگوییم که باید کاال را در داخل تولید کنیم، آن 
حرف دیگری است و باید در چارچوب فضای 
خود تولید کرده و به دست صنایع پایین دستی 

برسانیم. 
بعضاً مشــاهده شــده اســت کــه قیمت 
محصوالت پتروشیمی حتی در بازارهایی مثل 
بورس کاال نیز تعیین می شود و دولت سیاست 
قیمت گذاری دســتوری را مدنظــر قرار داده 
است. چشم انداز سرمایه گذاری ها را هم زمان با 

قیمت گذاری دستوری چطور می بینید؟
همان طورکه می دانید، ظرف یک سال و نیم 
گذشته، به دلیل دخالت دولت در قیمت گذاری 

اگرچه در شرایط تحریم، درها بســته می شــود و مدیریت واردات نیز صورت می گیرد یا اینکه با 
محدودیت در نقل و انتقال ارزی مواجه می شویم، اما قیمت تمام شدۀ محصول ما باالتر از واردات تمام می 

شود؛ پس باید به این سمت برویم که صنایع پایی ندستی را فعال کنیم

موضوع تأمین 
مواد مورد نیاز 

صنایع
پایین دستی از 
سوی صنایع 

باالدستی، همواره
مورد توجه دولت 

است

محصوالت تولیــدی پتروشــیمی ها، برخی 
نگرانی ها برای سرمایه گذاران در آیندۀ پیش رو 
شکل گرفته است که به نگاه امنیتی- اقتصادی 
کشور لطمه می زند و ســرمایه گذاران نگران 
هســتند که نتوانند برای تولیــد محصوالت 
داخلی، در کشور نرخ تمام شدۀ خود را لحاظ 
کنند یا حتی نتوانند بــرای کارخانجات خود 
مواد اولیه با نرخ یارانــه ای بگیرند؛ پس باید 
اجازه داده شــود که مکانیــزم عرضه و تقاضا 
بر بازار حاکم شــود؛ چراکه اگر از این موضوع 
خارج شده و به ســمت کنترل و نرخ گذاری 
برویم، به طور قطع آثار مخربی را در این حوزه 
مشاهده خواهیم کرد که برای اصالح آن هزینۀ 
زیادی الزم می شــود. به هر حــال باید به این 
نکته هم توجه داشت که اکنون ما در شرایط 
جنگ اقتصادی به سر می بریم و ممکن است 
مدافعان قیمت گــذاری کاالهای دولتی برای 
آیندۀ وضعیت اقتصادی ایران نگران باشــند 
که مبادا کشور در شــرایط تنگنا قرار گرفته 
و نتواند شرایط را به شکل کنونی حتی پیش 
برد؛ پس به خود حق قیمت گذاری می دهند و 
از آن دفاع می کنند. ولیکن باید اجازه داد که 
سرمایه گذاران، در شرایط اقتصاد جنگی که 
مردم باید نقش آفرینان اصلی میدان باشــند، 
ورود کرده و کار را پیــش برند. قیمت گذاری 
دولتی شــاید این مســیر را کمی با سنگالخ 
مواجه کند؛ اما باید شرایط را به گونه ای پیش 
برد که در مشارکت اقتصادی، از منافع افرادی 

که در این حوزه وارد می شوند، دفاع کرد.  

 چشــم انداز پیــش روی صنعــت 
پتروشیمی را چطور تعریف می کنید؟ 

یکــی از چالش های بــزرگ، آینــدۀ بازار 
پتروشیمی اســت؛ به این معنا که نباید اجازه 
دهیم به دلیل افزایش فشارها و باال رفتن هزینۀ 
تحریم و مبادالت مالی، شرکت های پتروشیمی 
تحت فشار مضاعف دیگری به نام قیمت گذاری 
قرار بگیرند، بلکه بایــد با حمایت  از این صنعت 
تالش کرد حضــور را در بازارهای جهانی حفظ 
کرده و اجازه نداد که سایر رقبا، جای تولیدات 
ایرانی را بگیرند؛ چراکه اگر شــرایط به حالت 
عادی برگردد، بازگشت به بازار، عالوه بر اینکه 
بسیار سخت خواهد بود، مستلزم افزایش هزینۀ 
بسیار باالیی اســت. نکتۀ حائز اهمیت دوم آن 
است که باید صنعت پتروشــیمی را در کشور 
توسعه داد و برای آن ســرمایه گذاری کرد؛ این 
در حالی است که دربارۀ تکنولوژی و به کارگیری 
دانش و فناوری روز دنیا نیز باید گام های جدی 
برداریم. البته دولت هم باید روی تأمین خوراک 
صنایع پتروشــیمی با نرخ هایی که هزینه های 
نقل و انتقاالت ارزی منطقی ای دارند و حضور 
و ماندگاری آن ها در بازار بیشتر است با صنعت 
پتروشیمی همکاری کند. به هر حال ما کشوری 
هستیم که منابع غنی گازی داریم و باید این گاز 
را تبدیل به ارزش افــزوده کنیم؛ درحالی که با 
مدیریت مصرف گاز حتی می توان سهم صنایع 
را در این خصوص باالتر برد و بــا تبدیل آن به 
محصوالت باارزش تر، شــرایط را برای ارزآوری 

بیشتر این صنعت فراهم کرد. 
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صنعــت پتروشــیمی جهانــی در حالی با ســرعت به ســمت توســعه 
حرکت می کند که رشــد ســالیانۀ آن را در مقایســه با صنعت نفت دو و نیم 
تا ســه برابر بیشــتر می دانند. در ایران نیز پتروشــیمی به یکی از پایه های 
اساســی توســعۀ اقتصادی بــدل شــده و در این میــان کاتالیســت ها 
نیز در صنعــت پتروشــیمی ایــران جایــگاه ویــژه ای پیــدا کرده اند. 
محصــوالت  ایــن  بــرای  بزرگــی  بــازار  کــه  شــرایطی  در 
ایــن  بــرای  فــراوان  بسترســازی های  می شــود،  پیش بینــی 
توســعه نیــز هــر روز ســرعت بیشــتری بــه خــود می گیــرد.
ایران نیز برنامه های گســترده ای را برای توســعۀ صنعت پتروشیمی خود در 
سال های آینده تدوین کرده است؛ اما برای رسیدن به این مقصود در جبهه های 
مختلفی در حال فعالیت اســت که تولید کاتالیســت بومی یکی از آن هاست؛ 
اما کاتالیست چیســت؟ کاتالیست ها موادی هســتند که سرعت واکنش های 
شیمیایی را افزایش می دهند، بدون آنکه خود در این فعل و انفعال مصرف شوند.

 در حال حاضــر، تولید کاتالیســت های فرایندهــای اوره، آمونیاک، متانول 
و گازســنتز و دیگر محصوالتی از این طیــف، در صنایع پتروشــیمی امروز 
ایران به یک کســب وکار موفق بدل شــده اســت که در صورت گســترش 
وســیع تر می توانــد ارزش افــزودۀ فراوانی برای کشــور ما ایجــاد کند. 
  زنجیــره ارزش صنعت نفــت و گاز کشــور وابســتگي قابــل توجهي به 
کاتالیست ها دارد که طي ســالیان متمادي از طریق واردات تأمین شده است.

 در ســال هاي اخیــر، بــا توجه بــه ســرریز پژوهش هــاي صورت گرفته 
در دانشــگاه ها و رشــد تحصیــالت تکمیلــي و همچنین افزایــش تعداد 
شرکت هاي دانش بنیان، شــرکت هاي متعددي در داخل کشــور مدعي توان 
تولید کاتالیســت هاي مورد نیاز صنعت شــده اند؛ اما هنــوز بخش عمده اي 
از نیاز صنعــت پاالیش و پتروشــیمي از طریــق واردات تأمین مي شــود. 

اعتماد به شرکت های ایرانی برای حضور 
بیشتر در بازار بزرگ کاتالیست

بومی سازی 
کاتالیست، 
عاملی برای 
ون رفت از  بر
موانع جهانی

بازار 400 میلیون دالری کاتالیست ها
جایگاه مهم و اســتراتژیک کاتالیســت و تجربۀ 
تحریم فروش کاتالیســت طي ســال هاي گذشته، 
اهمیت توجه به توســعه و ارتقــاي توانمندي هاي 
کشــور در تولید داخلي این محصوالت را دوچندان 
کرده است. به گفتۀ مدیران ارشــد نفتی ایران، بازار 
۴۰۰ میلیــون دالری کاتالیســت ها فضایی بســیار 

مناسب برای پیشــرفت این صنعت را رقم زده است. 
در عین حال، با آنکه توقف در این عدد، کسب و کاری 
آرمانی محسوب نمی شود، وجود استعدادهای نهفته 
در دل این صنعت در ایران، قابل چشم پوشی نخواهد 

بود.
بررسي بازار جهاني کاتالیست نشان مي دهد که 
در سال هاي اخیر بیشترین رشد مصرف کاتالیست 

متعلق بــه کشــورهایي همچون چیــن و منطقۀ 
خاورمیانه، به واســطۀ افزایش ظرفیت پاالیش نفت 
و تولید محصوالت پتروشــیمي در این مناطق بوده 
است. مطالعات میدانی نشان مي دهد که با توجه به 
ظرفیت هاي نصب شدۀ موجود و طرح های دردست 
اقدام، حدود 2۹هزار تن کاتالیست به ارزش تقریبی 
۶۹2میلیون دالر در صنایع پتروشــیمی ایران نیاز 

ش
ار

گز
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اســت. در حال حاضر نیز ۴۰ گروه کاتالیســتی در 
صنعت پتروشیمی ایران مصرف می شود که ارزش 
ســاالنۀ آن ها حدود 2۶۰میلیون دالر است. از این 
تعداد، 1۶ گروه کاتالیســتی به ارزش ساالنه حدود 
1۰۵میلیون دالر بومی شــده و در صنعت استفاده 

می شود. 
پیش بینی می شود ۹ گروه دیگر از این ۴۰ گروه، 
به ارزش ســاالنه حدود 11۰میلیون دالر، تا پایان 
سال 1۴۰۰ به تولید برسند؛ بنابراین برآورد می شود 
که در کشور، تا پایان سال 1۴۰۰، حدود 12۵میلیون 
دالر در سال کاتالیست تولید شود و به مصرف برسد.

گفته می شود بیش از ۹۰درصد مواد شیمیایی در 
مرحلۀ تولید از یک مرحلۀ کاتالیستی عبور می کنند 
و 2۰ درصــد کل محصوالت صنعتــی در دنیا، در 

زنجیرۀ تولید خود به کاتالیست ها نیازمندند.
ایران نیز با داشــتن همۀ اســتعدادهای نهفته 
در حوزۀ ذخایر انــرژی و دانش فنــی می تواند در 
این بــازار حضوری بســیار مقتدرانه تــر پیدا کند. 
بومی ســازی دانش فنی کاتالیســت ها در صنعت 
پتروشیمی از جاذبه های فراوانی برخوردار است که 
ســرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حیطه 
را بیش از پیش جذاب می کند. بی تردید دســتیابی 
به دانش بومی کاتالیســت برای ایران عاملی برای 

برون رفت از موانع جهانی خواهد بود.
ارتباط تنگاتنگ و رو به افزایش بین شرکت های 
دانش بنیان تولیدکنندۀ کاتالیست و واحدهای تولید 
محصوالت پتروشــیمی شــاهدی بر این ادعاست. 
گســترش این ارتباط از نگاه مدیریت کالن وزارت 
نفت ایــران دور نمانده اســت و نهادهای متولی در 
دولت بسترسازی های هرچه بیشتر این حوزه را در 

دستور کار خود قرار داده اند.
براســاس اعــالم مدیــران شــرکت ملــی 
صنایع پتروشــیمی، ایران با تولیــد ۹۰ محصول 
هیدروکربــوری، پلیمری و شــیمیایی، در صنعت 
پتروشــیمی به توانمندی قابل توجهی رسیده که 
می تواند 2۰ نوع پلیمر را با 32۰ گرید در بازار سرمایۀ 

ایران به چرخۀ معامالت روز بیندازد و بدین ترتیب 
صنایع پایین دستی را بیش از پیش به فعالیت وا دارد. 
ارزش فروش انواع کاتالیســت های مصرفی در 
دنیا، در حال حاضر ساالنه 33.۵میلیارد دالر است 
و از این میــزان، ۵۴درصد به حوزۀ پتروشــیمی و 
پاالیش به ارزش 18میلیارد دالر تعلق دارد. ســهم 
ایران از چنین بازاری 2.2درصد اســت که عددی 

۴۰۰میلیون دالری خواهد بود.

دســتیابی به دانش فنــی پیچیده ترین نوع 
کاتالیست ها

اما آنچه مسلم اســت این اســت که دارندگان 
تکنولوژی کاتالیست در جهان از ارائۀ فناوری های 
آن به ایران خودداری می کننــد و فقط در تحویل 
کاتالیست های قدیمی محدودیتی قائل نمی شوند. 
 2RFCC فقدان کاتالیســت مورد نیاز واحدهاي
و 1FCC بنزین سازي پاالیشــگاه های مهم ایران 
طی ســال های گذشــته، و خودداري شرکت هاي 
تولیدکنندۀ اروپایي، ژاپنــي و آمریکایي از فروش 
کاتالیست واحدهاي بوتن، پلي اتیلن، اتیلن اکساید 
و مانند آن ها، وزارت نفت ایران را بر آن داشت تا برای 

این کمبود، چاره ای درخور بیندیشد.
 این موضوع نشــان می دهد صنعت پتروشیمی 
ایران هم اکنون بیش از هر زمــان دیگری نیازمند 
به دست آوردن چنین دانشی است و توانسته گام های 
مؤثری را نیز در این بخش بــردارد؛ حتی اخیراً فاز 
دوم پتروشیمی تخت جمشــید برای نخستین بار با 
کاتالیست ایرانی به بهره برداری رسید؛ ایران بسیار 
امیدوار است با حرکت در این مسیر سهم بیشتری 
از تجارت جهانی پتروشــیمی را در اختیار بگیرد و 
به یکی از کشــورهای مطرح منطقه در حوزۀ تولید 
کاتالیست تبدیل شود؛ موضوعی که از نظر مدیران 
صنعت پتروشــیمی ایران چندان هــم دور از ذهن 

نیست.
دســتیابی به دانــش فنــی پیچیده ترین نوع 
کاتالیست برای تولید لوله های گاز و آب تحت فشار 

که استانداردهای ســخت گیرانه و پیچیده ای دارد، 
یکی از نیازها در کشــور ما بوده اســت؛ اما همیشه 
در اختیار شــرکتی مثل بازل آلمان بود که آن را در 
اختیار مــا قرار نمی داد. ولی در حــال حاضر مدتی 
است شرکت های ایرانی این کاتالیست را در داخل 
تولیــد کرده اند و به فنــاوری آن دســت یافته ایم. 
بستۀ مهندســی کاتالیســت های مورد نیاز تولید 
»پلی اتیلن« پتروشیمی لرستان به ظرفیت 3۰۰هزار 

تن نیز توسط متخصصان داخلی تهیه شده است.
این موضوع وقتی مهم تر تلقی می شود که بدانیم 
اگرچه ارزش کاتالیست مورد نیاز صنایع پتروشیمي 
و پاالیشي، سهم بســیار ناچیزي از هزینه هاي این 
بنگاه ها را شامل مي شود، نبود دسترسي مستمر به 
آن با کیفیت مورد نظر در محدودیت های اعمال شده 
از سوی قدرت های جهانی، به عنوان یک گلوگاه فني، 

از ضروریات توجه به این صنعت است.
با اطمینان مي توان گفت که افزایش سهم تولید 
داخل در صنعت کاتالیســت یکي از گام هاي مهم 
تحقق توســعۀ پایدار در زنجیــره ارزش نفت و گاز 
است.  آمارهای منتشــره حاکی است هر سال بیش 
از ۵۹۰میلیون تن انواع محصول پایۀ پتروشیمی در 
دنیا تولید و به انواع محصوالت پلیمری و شیمیایی 
تبدیل می شــود. در این میان، ناگفته پیداست که 

نقش کاتالیست ها تا چه میزان می تواند مهم باشد.
شــرکت هاي بزرگ چندملیتي، به منظور تأمین 
پایــدار نیــاز بنگاه هاي خــود، به تولیــد و فروش 
کاتالیســت ها روی آورده اند. در این میــان، ایران 
نیز نیازمند آخرین دســتاوردهای موجود در بازار 
کاتالیســت ها خواهد بود و حال که شــرایط برای 
گســترش و توســعۀ این صنعت و علم در کشــور 
مهیاســت، جمهوری اســالمی ایران فضا را برای 
ســرمایه گذاری و ارتقای صنعت کاتالیســت مهیا 
ساخته اســت. بی شــک تولید طیف بیشــتری از 
محصوالت پتروشیمیایی مبتنی بر دانش کاتالیستی، 
بازارهای هــدف را به محصــوالت باکیفیت و ارزان 

ایرانی مشتاق تر خواهد کرد.
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در گفت وگوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، با نشریۀ توسعۀ پتروشیمی بررسی شد:

یم  چگونه در شرایط تحر
سرمایه جذب کنیم؟

 از الزامات اصلی توسعۀ صنعت استراتژیک پتروشیمی، جذب منابع مالی و سرمایه گذاری در آن است. موضوعی که در شرایط تحریم 
چنین دغدغه ای را ایجاد کرده این است که در حال حاضر که با انسداد تأمین سرمایه از آن سوی مرزها مواجه هستیم، توسعه در این 

حوزه چه سرنوشتی خواهد یافت. پاسخ دکتر پیمان مولوی، دبیر و عضو هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران، این است: »تنها 
مسیری که می تواند حداقل به کمک پروژه های پایین دستی پتروشیمی بیاید، بازار سرمایه است که به عنوان تنها ابزار سهل الوصول در 

دسترس است، اما به دانش نیاز دارد.« 
در گفت وگو با این مشاور سرمایه گذاری و تأمین مالی به بررسی راهکارهای تأمین مالی و ضرورت سرمایه گذاری در پروژه های صنعت 

پتروشیمی پرداختیم که در ادامه می آید:

سارا حسینی
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 یکی از عوامل مهم توسعۀ صنعت 
پتروشــیمی، ســرمایه گذاری است. 
حال که جهش سوم این صنعت را در 
وضعیت تحریم پیــش رو داریم، چه 
راهکارهایی را می تــوان برای جذب 

سرمایه گذاری پیش بینی کرد؟
سرمایه گذاری در هریک از صنایع کشور 
متفاوت اســت. صنعت پتروشیمی ازجمله 
صنایعی اســت که نیازمند سرمایه گذاری 
کالن اســت. در حوزۀ انــرژی، پروژه ها به 
باالدســتی، میان دســتی و پایین دســتی 
تقسیم می شوند که مکانیزم تأمین مالی در 
بخش باالدست انرژی به دلیل بزرگ بودن 
ذات آن، بهره گیری از منابــع بین المللی و 
حضور شــرکت های چندملیتی اســت. در 
جهان، کشــوری را نمی توان سراغ گرفت 
که با اتــکا به منابــع داخلی خــود بتواند 
پروژه اجــرا کند. این مدلی جهانی اســت. 
اکنــون بزرگ تریــن پــروژۀ ال ان جی در 

دردنیا تأمین مالی بین المللی در بخش های باالدستی در اولویت قرار دارد و 
تمامی کشورها از آن ها استفاده می کنند و در همه جا قابل دفاع است و اینکه من 
با پول خودم می خواهم توسعه را انجام دهم، یک جملۀ شعاری و تحقق ناپذیر 

است و باعث ازدست رفتن فرصت ها در بخش باالدستی شده است

؟؟؟؟؟

اســترالیا با ۶۰میلیــارد دالر فاینانس در 
حال بهره برداری اســت. حتی همسایگان 
ما این الگوی جهانی را پیاده می کنند. برای 
مثال، کشــور قطر که با وجود برخورداری 
از ذخایــر ارزی 31۵میلیارد دالری، دولتی 
ثروتمند محسوب می شــود، برای فاینانس 
پروژه هــای خــود کامــاًل از مکانیزم های 
بین المللی اســتفاده می کنــد و در پروژۀ 
گازی ۵.8میلیــارددالری، قطر 3، با وجود 
دراختیارداشــتن منابــع مالی، با نســبت 
2۰درصــد آوردۀ خود و 8۰درصــد منابع 
خارجی، این طــرح را اجرایی کــرد. ما در 
جهانــی زندگی می کنیم کــه حجم تأمین 
مالــی بین المللــی و پــول موجــود برای 
سرمایه گذاری بیش از ۹۰هزار میلیارد دالر 
است. کل تولید ناخالص ملی ایران در سال 
2۰2۰ به کمتر از ۴۰۰میلیارد دالر رسیده 
است و منابعی هم در اختیار ندارد؛ بنابراین 
بهترین راه، اســتفاده از منابــع بین المللی 
اســت. درزمینۀ فاینانس و تأمیــن مالی، 
مکانیزمی در جهان به نام سیستم رتبه بندی 
اعتبــاری بین المللی به ســرمایه گذاران و 
تأمین کننده های مالی ارائه می شود و تأمین 
مالی بین المللی جذب سرمایه گذار خارجی 
مســتقیماً از محل رتبه بنــدی بین المللی 
انجام می شــود. اولین معضل ایران در این 
راستا این است که در یک سیستم رتبه بندی 
اعتباری بین المللی حضور ندارد و باید گفت 
بزرگ تریــن و مقتدرتریــن اقتصاد جهان 

است که در سیســتم اقتصادی بین المللی 
و رتبه بنــدی حضــور نــدارد. بنابراین، در 
دنیا تأمین مالــی بین المللی در بخش های  
باالدســتی در اولویت قــرار دارد و تمامی 
کشــورها از آن ها اســتفاده می کنند و در 
همه جا قابل دفاع اســت و اینکه من با پول 
خودم می خواهم توسعه را انجام دهم، یک 
جملۀ شــعاری و تحقق ناپذیر است و باعث 
ازدست رفتن فرصت ها در بخش باالدستی 
شــده اســت. در حوزه های میان دستی و 
پایین دســتی، موضوع می توانــد متفاوت 
باشد. چون حجم پروژه ها کوچک تر است، 
این ادعا قابل قبول است که می توان از منابع 

داخلی آن ها را تأمین مالی کرد.

 با توجه به وضعیت تحریمی ایران 
چه منابعی مورد نظر است؟ 

ایران کشوری است با ۴۰۰میلیارد دالر 
تولید ناخالص ملی، که این میزان امســال 
کمتر شــده و با توجه به شــرایط تحریم، 
دسترسی به منابع نفتی از بین رفته است و 
منابع مالی هم کفاف این توسعه را نمی دهد. 
برخالف بسیاری از کشــورها فکر می کنیم 
از منابع مالی زیادی برخوردار هســتیم که 
درست نیســت. از ســال های 7۶ تاکنون 
اقتصاد ایران بیــش از 12۰۰میلیارد دالر 
درآمدهای مســتقیم نفتی داشــته است. 
ســؤال این اســت که بــا ایــن درآمد چه 
کرده ایــم؟ پروژه های زیادی افتتاح شــده 
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اســت. اما برای اینکه با این عدد بهتر آشنا 
شــویم، باید بدانیم بندر بزرگ بوسان کره 
جنوبی به عنوان ششمین بندر بزرگ جهان 
با 1.۴میلیارد دالر ســاخته شــده است. با 
پول درآمدهــای نفتی مورد اشــارۀ ایران 
می توان معادل ۹۰۰ بندر بوســان ساخت. 
فرودگاه جدید سنگاپور به عنوان مدرن ترین 
و زیباترین فرودگاه جهــان، با یک میلیارد 
دالر هزینه ساخته شد. یعنی می توانستیم 
12۰۰ فرودگاه بین المللی شــبیه فرودگاه 
ســنگاپور بســازیم. فرودگاه جدید پکن، 
بزرگ ترین فــرودگاه جهان، بــا هزینه ای 
معادل 1۶میلیارد دالر ســاخته شده است. 
واقعیت این است که ما درآمدها را داشته ایم، 
اما بحث این اســت که آیا از آن به شــکل 
بهینه اســتفاده کرده ایــم؟ 12۰۰میلیارد 
دالر، در دنیایی بــا برخورداری از ارتباطات 
مناســب بین المللی، می توانست تا ده برابر 
در تأمین مالی به مــا کمک کند. یک مثال 
می زنم: کشــور آذربایجــان در ترکیه یک 

پروژۀ میلیــارددالری اجرا می کند و وزارت 
نفت ما دنبــال ۶میلیــارد دالر از صندوق 
ذخیرۀ ارزی برای فاینانس یک پروژه است. 
درحالی که این مبالغ با توجه به اینکه ما رتبۀ 
دوم منابع نفتی و گازی جهان را داریم کفاف 
نمی دهد. از این ســو، اقتصاد ما هم وابسته 
به نفت اســت؛ یعنی پول نفت مســتقیماً 
سرمایه گذاری نمی شــود. ما جزیره ای بین 
تمام کشورها هســتیم که برخالف آن ها به 

منابع بین المللی دسترسی نداریم.

  بــا توجه بــه پذیرش شــرایط 
اقتصادی ایــران، چه راهی پیش روی 
جذب سرمایه گذاری داخلی و فاینانس 
پروژه هــای صنعت پتروشــیمی قرار 

دارد؟
اقتصاد ایران به درســتی بنا نشده است؛ 
مثل خانه ای است که خشت اول آن درست 
چیده نشده است و برای هر کاری با مشکل 
مواجه می شویم. شما مالحظه می کنید که 

در شرایط موجود، اقتصاد ایران 23۰۰هزار 
میلیارد تومان نقدینگی دارد. ممکن است 
این سؤال مطرح شود که چرا این نقدینگی 
وارد صنعت پتروشــیمی، به عنوان صنعتی 
جذاب، و بــا بــازده و درآمــد بین المللی 
نمی شود؟ اولین مسئله بی اعتمادی است. 
سرمایه گذاری، با وجود جمالتی که به  کار 
می بریم مبنی بر اینکه ســرمایه را از اینجا 
بیرون نبرید، فّرار و ترسوست. دومین مسئلۀ 
تأثیرگذار در جلوگیری از جذب ســرمایه، 
ابزارسازی مدرن اســت. ما بازار سرمایه را 
داریم، اما آیا صنعت پتروشیمی با ابزارهای 
موجود در بازار ســرمایه آشــنایی کامل را 
دارد؟ به جرئــت می توانم بگویــم افرادی 
که می خواهنــد وارد پروژه هــای صنعت 
پتروشیمی شــوند، با این مســئله آشنایی 
کامل ندارند. در هر صورت، اکنون با توجه به 
شرایط اقتصادی ایران، بازار سرمایه فرصت 
خوبی برای تأمین مالی بخش پایین دست 
پتروشیمی است که از آن اســتفاده نشده 

واقعیت این است 
که کشور درآمد 

خوبی کسب کرده 
اما بحث این است 

که آیا از آن به 
شکل بهینه 

استفاده کرده ایم؟
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و مشکل عمده این اســت که افرادی که در 
حال ورود به صنعت پتروشــیمی هستند، 
به ابزارهای مالی ســنتی اتــکا می کنند و 
از ابزارهــای مالی مــدرن مختلف همچون 
اوراق منفعت، اوراق اجاره و اوراق اســتثنا 
غافل اند. معتقدم هم اکنــون ظرفیت برای 
سرمایه گذاری در صندوق های پروژه وجود 
دارد؛ اما پروژه ها به گونه ای طراحی نمی شود 
که پول از صندوق سرمایه  گذاری بیرون بیاید 
و سرمایه گذاری شــود. ما استاد پروژه های 
بســیار کوچک و غیراقتصادی هستیم؛ هر 
میزان پروژه ها ریزتر شوند، قدرت آن ها در 
رقابت بین المللی کاهش می یابد. درحالی که 
دنیا به سمت تجمیع پروژه ها و ایجاد صرفۀ 
اقتصــادی در این حوزه در حرکت اســت. 
ما اســتاد تعریف کردن پروژه های نافرجام 
هســتیم. به محض اینکه می بینیم صنعت 
پتروشیمی خوب اســت و آمونیاک جواب 
می دهد، همه دنبال ایجادکردن آن می روند 
که این مسئله، منابع را تهدید می کند. وقتی 
آیندۀ اقتصاد شما روشن نیست، همه دوست 
دارند سریع به بازگشت سرمایه فکر کنند؛ به 
همین خاطر روند بهره برداری در پتروشیمی 

حدود دو سال است. 
در بخش خصوصی کــه اهرم های قدرت 
هم نــدارد، کمتر اســت و ناچار به ســمت 
گروه های قدرتمندتر بــا ذی نفعان قوی تر 
می روند. مشــکل دیگــر درزمینــۀ تأمین 
مالی، سیســتم بانکی ایران است. اگر تمام 
سیســتم های بانکی و مؤسســات مجاز و 
غیرمجاز را بــا هم جمع کنیــم و روی هم 
بگذاریــم، یک پنجم یک بانــک ژاپنی هم 
نمی شود. ما سرمایه های بانک ها را افزایش 
ندادیــم و سیســتم بانکــی را در این چند 
دهه تقویت نکردیم. سیســتم بانکی در حد 
پروژه های پایین دســتی اســت. نکتۀ دیگر 
که نباید از آن غافل بود این است که تأمین 
مالی در سایر بخش های غیر از پتروشیمی 
هم وجود دارد و در مســیر جذب سرمایه، 
نوعی جنگ رقابتی و نیابتــی بین آن ها در 

جریان است. 

  آسان ترین راه برای جذب سرمایۀ 
پروژه های تعریف شده در جهش سوم 

پتروشیمی چیست؟ 
تنها مسیری که می تواند حداقل به کمک 
پروژه های پایین دســتی پتروشیمی بیاید، 
اســت که به عنوان تنها ابزار ســهل الوصول 
در دســترس اســت؛ اما نیاز به دانش دارد. 
بازار ســرمایه مثل بانک نیســت و نیازهای 
خود را دارد. نکتــۀ دیگر آنکــه پروژه ها را 
تجمیع کرده و برای آن ها صندوق های پروژه 
تعریف کنیــم. به گونه ای که ایــن پروژه ها 
زنجیره ارزش را هم کامل کنند. امکان جذب 
سرمایه گذاران باهوش به پروژه ها وجود دارد، 
فقط حواسمان باشد که چشم انداز اقتصادی 

تنها مسیری که می تواند حداقل به کمک پروژه های پایین دستی پتروشیمی بیاید، است که به عنوان 
تنها ابزار سهل الوصول در دسترس است؛ اما نیاز به دانش دارد. بازار سرمایه مثل بانک نیست و نیازهای 
خود را دارد. نکتۀ دیگر آنکه پروژه ها را تجمیع کرده و برای آن ها صندوق های پروژه تعریف کنیم. به 

گونه ای که این پروژه ها زنجیره ارزش را هم کامل کنند

تنها مسیری که 
می تواند حداقل 

به کمک
پروژه های پایین 
دستی پتروشیمی 

بیاید،
است که به عنوان 
تنها ابزار سهل 

الوصول
در دسترس 

است؛ اما نیاز به 
دانش دارد

ایران مثبت نیســت و کار سختی است. هر 
زمان چشــم انداز اقتصاد ایران مثبت بوده، 
سرمایه گذاری مناسبی در آن رخ داده است. 
برای نمونه، سال ۴1 تا ۴8 بزرگ ترین رشد 
اقتصادی ایران، بدون نیــاز به بازار نفت دو 
رقمی شد و حتی بیش از چین اتفاق افتاد و 
ایران صنعتی شد. در دوره ای پس از جنگ، 
چنین اتفاقی را در ابعاد کوچک تر شــاهد 
بودیم؛ اما اکنون چشــم انداز روشنی برای 
توســعه نداریم. ما باید بتوانیم برای مردم 

اطمینان سازی کنیم. 

  آیا قوانین حمایتی را می توان مانع 
ورود ســرمایه گذاران داخلی به این 

عرصه تلقی کرد؟
مکانیزمــی که شــما اشــاره می کنید، 
حمایت نیســت، شــفافیت اســت. مردم 
باید بدانند کجا ســرمایه گذاری می کنند، 
ذی نفعان چه کسانی هســتند و قرار است 
این پول با چه مدلی ســرمایه گذاری شود. 
حسابرسی روشن و اســتاندارد بین المللی 
الزم اســت. هر میزان به ســمت شفافیت 
بروید، در شرایطی که نوسانات هم باالست، 
می توانید منابع را جذب کنید. اما شفافیت 
وجود ندارد. به ویژه پروژه های غیرشــفاف 
زیادی اجرا شده که بسیاری را دغدغه مند 
کرده است. به هر صورت، اکنون که جذب 
سرمایۀ خارجی صفر است و با حجم باالی 
نقدینگی مواجه هستیم، آنچه باعث می شود 

بتوانیم از آن استفاده کنیم، عواملی همچون 
روشــن کردن چشم انداز ســرمایه گذاری، 
برخــورداری از دانــش روز و آشــنایی با 

ابزارهای بازار سرمایه و شفافیت است.

  موضــوع فرهنگ ســازی چقدر 
می تواند سرمایه گذاران را از حضور در 

صنعت پتروشیمی مطمئن سازد؟ 
اقتصاد ایــران الگوی مشــخصی برای 
ســرمایه گذاری ندارد و با یک مدل دولتی 
خصولتــی در تاخــت و تاز دولت و ســایر 
گروه هاست. بخش عمدۀ صنعت پتروشیمی 
در دســت دولت اســت. صد درصد تأمین 
خوراک هم در اختیار دولت اســت و حتی 
برخی مواقــع بخش فروش هــم به دولت 
مربوط می شــود. این زنجیــره نمی تواند 
خصوصی بــودن صنعت پتروشــیمی را در 
اجتماع القا کند. به دلیل شفاف نبودن آن، 
حتی اگــر یک بخش خصوصــی کامل هم 
وارد این حوزه شود، انگ های زیادی دربارۀ 
ســرمایه گذاری به آن زده می شــود؛ مثاًل 
اینکه منابع آن از کجاست؛ به عالوۀ بسیاری 
موارد دیگر که باعث شــده اقتصــاد ایران 
به عنوان ضدســرمایه نمایان شــود و فکر 
می کنم این تفکر ضدسرمایه ای در اقتصاد، 
گریبان ایران را در طی دهه ها می فشارد. این 
دیدگاه های متمایل به چپ، با انگ زدن به 
انواع سرمایه گذاری، روند سرمایه گذاری را 

کند می کند.
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صنعت پتروشــیمی ایران طی سال های اخیر با 
حضور در بازارهای بین المللی تالش کرده اســت 
ســهم خود را از این تجارت پرسود جهانی افزایش 
دهد. درحال حاضر ۵۶ مجتمع فعال پتروشــیمی 
در ایران، 3۵۰ نوع محصــول تولید می کنند. حال، 
مدیران شرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفته اند 
که بنا دارند بــا برنامه ریزی برای تنوع بخشــی به 
محصوالت تولیدی، ســهم ایران را از بازار جهانی 
پتروشیمی افزایش داده و اثرپذیری این صنعت از 
تحریم را به حداقل ممکن برســانند.  تولید ساالنۀ 
محصوالت پتروشــیمی در ایران، در حال حاضر به 
۶۶میلیون تن رسیده است که بخشی از آن به عنوان 
خوراک در صنعت پتروشــیمی به مصرف رسیده و 
31میلیون تن آن به عنــوان محصول نهایی به بازار 
عرضه می شــود؛ یعنی از 31میلیون تن محصول 
به دســت آمده، 22میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادر و 
8 میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیــز در بازارهای داخلی 
عرضه می شود که صنایع پایین دستی را به فعالیت 
وا می دارد. ایــران در حال حاضــر از محل فروش 
محصوالت پتروشــیمی در بازار داخــل و صادرات 
مجموعاً 17میلیارد دالر درآمد کســب می کند که 
باعث شــده این صنعت نقــش اول را در صادرات 
غیرنفتی کشــور بر عهده گیرد؛ در ایــن میان، از 
17میلیارد دالر درآمد این صنعت، 12میلیارد دالر 
آن به صورت ارزی و از محل صادرات به دست می آید 
و ۵میلیارد دالر آن در بازار داخلی به فروش می رسد. 
براســاس برنامه های وزارت نفت، هم اینک در این 
صنعت 28۵ دانش فنی به کار گرفته شــده و طیف 
3۵۰ محصولی پتروشیمی در ایران، قدرت مقاومت 

در بازار را برای کشور افزایش داده است.  جهش دوم 
صنعت پتروشیمی ایران برنامۀ مدونی برای توسعۀ 
کمی و کیفی این صنعت است که موجب می شود در 
زنجیرۀ تولید برای صنایع پایین دستی مزیت های 
فراوانی ایجاد شود.  برنامه ریزان صنعت پتروشیمی 
ایران قصد دارند تا سال 1۴۰۰ که پایان برنامۀ ششم 
توسعه اســت، ظرفیت صنعت را از ۶۶میلیون تن 
فعلی به 1۰۰میلیون تــن افزایش دهند که معادل 

۵۰درصد ظرفیت کنونی است. 
درآمد این صنعت نیز در جهش دوم از 17میلیارد 
دالر بــه 2۵میلیــارد دالر خواهد رســید. بدین 
ترتیب عرصه های جهانی بــرای حضور محصوالت 
پتروشیمی ایران بازتر خواهد شد و به همین ترتیب 
کشور از خام فروشی فاصلۀ بیشتری خواهد گرفت. 
از تفاوت های فروش و صــادرات نفت و محصوالت 
پتروشیمی، عالوه بر عدم ردیابی ترکیب محصوالت 
پتروشــیمی می توان به حجم کمتر واحد تجاری 
نســبت به نفت خام، تنوع محصوالت تولیدی و نیز 
جغرافیای پرهمسایه و طیف گســتردۀ مشتریان 
اشــاره کرد. این عوامل در کنــار یکدیگر موجب 
می شوند که در شرایط تحریم، صادرات محصوالت 
پتروشــیمی در مقایســه با صادرات نفت آسان تر 
باشــد. به عبارت دیگر، تنوع بخشی در محصوالت 
پتروشیمی سبب می شود بازارهای صادراتی ایران 

بیش از پیش گسترش یابد. 

تنوع بخشــی مســاوی بــا بی اثرکردن 
محدودیت های فروش

اسداهلل قره خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، 

معتقد است تنوع بخشی به محصوالت پتروشیمی 
این امکان را به ما می دهد تا محدودیت های فروش 
را بی اثر کنیم؛ چون طیف وسیع تری از محصوالت 
تولیــدی را در برابر مشــتریان قــرار خواهیم داد. 
همچنین با چنین رویکردی ارزش افزودۀ باالتری 
هم برای کشور رقم می زنیم که در شرایط تنگنای 
اقتصادی می تواند به اقتصاد کشور کمک بیشتری 
بکنــد. در عین حال، تنوع بخشــی بــه محصوالت 
می تواند واحدهای پتروشیمی کوچک مقیاس ما را 
نیز فعال تر کند و در صنایع پایین دستی پتروشیمی 
نیز اشــتغال و کار ایجاد کند و رکودهای ناشــی از 
تحریم را پایــان دهد. وی می گوید: »اگر ما ســبد 
محصوالت خود را گســترش دهیــم، می توانیم با 
بسیاری از کشورهای دیگر هم تعامل تجاری برقرار 
کنیم و مشتریان بیشــتری را به سوی خود جلب 
کنیم.« قره خانی در میان صحبت های خود به تحریم 
هلدینگ خلیج فارس که خردادماه از سوی آمریکا 
اعمال شد نیز اشــاره می کند و می گوید: »صنعت 
پتروشیمی بازارهای گسترده ای داشته و مانند نفت 
محدود نیست؛ بر همین اساس، اگر تنوع محصوالت 
صنعت پتروشیمی باال باشد، تحریم ها راه به جایی 

نخواهند برد.«  

قدرت حضور بیشتر در بازار
در همین حال، مدیــران ارشــد صنایع نفت و 
پتروشــیمی کشــور هم نیاز به تنوع بخشــی در 
محصوالت پتروشــیمی را احســاس کرده اند. اگر 
فرض کنید مجتمعی داریم که خوراک اتان تحویل 
می گیرد و محصــول اتیلن تحویــل می دهد، باید 

وشیمی در محصوالت پتر
افزایش مانور قدرت با تنوع
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این را هم بپذیریم که درجــۀ آزادی خود را محدود 
کرده ایم، چون بیشتر از یک یا چند محصول محدود 
نمی توانیم تولید کنیم. در این وضعیت، بازار است که 
سرنوشت تولیدکنندۀ پتروشیمی را تعیین می کند.

 اما اگر خوراک همین مجتمــع ترکیبی از اتان، 
ال پی جی و نفتا بشــود، درجۀ آزادی تولیدکننده 
بسیار بیشــتر خواهد شــد؛ زیرا مثاًل در فصل سرد 
قیمت ال پی جی بســیار افزایش پیدا می کند و در 
فصل گرم پایین می آید و شــما به عنوان یک مالک، 
در فصل ارزانی ال پی جی بیشــتری را می توانید از 
بازار بخرید. یا مثاًل نفت در فصول مســافرت قیمت 
بیشتری پیدا می کند، چون مادۀ اولیۀ تولید بنزین 
خواهد بود؛ بنابراین پاالیشگر یا صاحب پتروشیمی 
به طور دائم می تواند در چنین بازاری قدرت ظهور و 
حضوری بیشتر پیدا کند. سوی دیگر قضیه این است 
که شــما می توانید از اتان، اتیلن و دیگر محصوالت 
پایین دستی را به دســت بیاورید و مثاًل پروپیلین و 
پایین دستی هایش مثل بوتن و بوتادین و امثال آن 

را تولید کنید. 
درحقیقت، با چنین رویکردی شما هم در خوراک، 
فراغت و آزادی بیشــتری دارید و هم در محصول، 
دست بازتری خواهید داشت. وزارت نفت ایران معتقد 
است که دنیا همیشه قابل پیش بینی نیست و وجود 
بازیگران مختلف در عرصــۀ بازار و برآیند کنش ها و 
واکنش های آن ها می توانــد باالنس ها در تجارت و 
اقتصاد را برهم بزند یا شــکل جدیدی به آن بدهد. 
طبعاً تعادل های موجود در عرضــه و تقاضا همواره 
تابعی از کارکرد بازیگران اســت. اگر شما یکی از آن 
بازیگران باشید، شــاید تأثیرگذار اصلی نباشید، اما 
می توانید با برآیندهایی که به وجود آمده، منافع خود 
را حفظ کنید. بی شک اگر مجتمع های پتروشیمی 

تنوع در محصوالت خــود را پیگیری نکنند، همواره 
محکوم به تابعیــت از وضعیت موجود خواهند بود و 
به نوعی از انفعال خواهند رســید. این نکته نیز در 
ادبیات صنعتی مدیران صنعت پتروشــیمی ایران 
مستتر اســت که اگر می بینیم در دنیا مجتمع های 
بزرگ پتروشیمی احداث می کنند که هم در خوراک 
تنوع دارند و هم در تولید محصول، به خاطر همین 
اســت و جالب اینجاســت که چنین مجتمع هایی 
در دل پاالیشگاه ها شــکل می گیرند. امروز در دنیا 
مجتمع های پاالیشــی بزرگی با خوراک ۵۰۰هزار 
و یک میلیون بشکه تأسیس می شــود تا در خالل 
کار آن، طیف وسیعی از محصوالت پتروشیمی را به 
تولید برسانند. باید به یاد داشته باشیم که در جهان 
امروز مجتمع های کمی وجــود دارند که فقط یک 
خوراک بگیرند و از آن سو هم یک محصول تحویل 
بدهند. آرامکو عربستان هم اکنون یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان ال پی جی در دنیاســت. آرامکو در 
این میان چند واحد PDH تأسیس کرده است که 
می تواند پروپان را به پروپیلن و پایین دستی های آن 
تبدیل کند. درست است که چنین واحدی به تنهایی 
اقتصاد به صرفه ای نــدارد، چون قیمــت پروپیلن 
تابعی از قیمت پروپان نیســت و پروپیلن در دنیا در 
واحدهای پاالیشی تولید می شود، اما باید بدانیم که 
واحدی که ورودی و خروجی اش از هم تبعیت نکند، 
درحقیقت سرمایه گذاری نکرده اســت، بلکه قمار 
کرده است. اما زمانی که آرامکو چنین سازوکاری را 
به وجود می آورد، درحقیقت قدرت نفوذ بیشتری در 
بازار پیدا می کند؛ چون می تواند همان باالنس الزم 
در عرضه و تقاضا را در تمام فصول به وجود بیاورد و 
بر بازار تأثیر بگــذارد. کار واحدهای PDH آرامکو 
نوســان گیری بازار ال پی جی است. هروقت عرضۀ 
ال پی جی در دنیا زیاد می شود، پروپان را به سمت 
واحدهای یاد شده می فرستد و عرضۀ ال پی جی را 
کم می کند و قیمت آن را باال می برد و هروقت می بیند 
بازار پروپیلن در حال اشــباع است، واحد مربوطه را 
می بندد یا به تعمیرات اساســی می فرستد. آرامکو 
با چنین ترفندی برایند تجاری پرســود خود را رقم 
می زند. ایران هم می تواند چنین رویکردهایی را در 

صنعت پتروشیمی خود داشته باشد.
وزارت نفت ایران بــا برنامه هایی که تدوین کرده 
تالش می کند زنجیره های جــدا از هم را در صنعت 
نفت و پاالیش و پتروشــیمی به هــم متصل کند. 
حتی عده ای از مدیران صنعت نفت نیز گفته اند باید 
سازوکاری را در این بین به کار بست تا بتوانیم عرضۀ 

بنزین و پروپیلن را در کنار هم داشته باشیم.
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یکی از ارکان مهم اقتصاد پویا در کشور ما توسعۀ صنعت پتروشیمی 
است و با وجود زیرساخت های مناسب در کشورمان، این صنعت می تواند 
به یکی از صنایع ســودآور ایران بدل شــود. برای رسیدن به هدف های 
پیش بینی شده در مسیر توسعۀ این صنعت، افزون بر سرمایه گذاری های 
جدید و تکمیل طرح های در دست ســاخت، باید از خام فروشی پرهیز 
کرده و سبد کاالهای صادراتی پتروشــیمی را با هدف توسعۀ صادرات 
متنوع کرد. در این میان، افزون بر تالش برای ساخت و تکمیل طرح های 
باالدستی و نیز افزایش ظرفیت تولید در این بخش، باید گفت که صنایع 
پایین دستی پتروشیمی، بهترین و مناسب ترین جایگزین صادرات نفت 
خام و نیز محصوالت بخش باالدســت پتروشیمی هســتند و ازآنجا که 
ارزآوری مطلوبی را به همراه  دارند، باید توسعۀ آن ها بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد. 
توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی، در یک دهۀ گذشته مورد توجه 
متولیان امر در صنعت پتروشیمی ایران قرار گرفته است؛ چراکه توسعۀ 
متوازن در بخش های باالدستی و پایین دستی پتروشیمی، به جلوگیری 

از خام فروشی و ایجاد ارزش افزودۀ فراوانی منجر خواهد شد.
سال هاست که صنعت پتروشــیمی ایران با وجود تمام چالش های 
موجود، به ویژه در دوران تحریم، به دنبال توسعۀ متوازن و تکمیل زنجیره 
ارزش است و اکنون برای تحقق جهش دوم در این صنعت، به عزمی ملی 

همراه با مشارکت تمام فعاالن در این صنعت ارزش آفرین نیاز دارد.
صنعت پتروشــیمی ایران هم اکنون در مســیر رشــد و توسعه قرار 
گرفته و نیازمند تکمیل زنجیره ارزش است؛ از این رو، هم زمان با توسعۀ 
بخش باالدست آن، صنایع تکمیلی این صنعت با ارزش نیز باید به عنوان 
راهبردی ملی، مورد توجه قــرار گیرند. امروز باید تکمیل زنجیره ارزش 
با شتاب بیشتری در مسیر تحقق قرار بگیرد. کارشناسان انرژی اعتقاد 
دارند که سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی، به علت وجود ارزش افزودۀ 
باال، سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری خواهد بود؛ اما در این مسیر باید 

ضعف ها اصالح شده و برنامه ریزی های جدیدی انجام شود.
ساخت و توسعۀ شــهرک های تخصصی پتروشیمی که از چند سال 
قبل در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان شهرک های 
صنعتی ایران قرار داشت می تواند زمینه ساز رشد و توسعۀ صنایع تکمیلی 
پتروشیمی باشد ، هرچند که به تازگی و براساس توافق های انجام شده، 

صنایع پایین دستی در شهرک های صنعتی مستقر خواهند شد و به صورت 
مســتقل فعالیت نخواهند کرد. شــهرک های صنعتی تمام مزیت های 
مورد نیاز را برای حضور صنایع پایین دستی پتروشیمی دارند و با توسعۀ 
این شهرک ها، به ویژه در اســتان های مرزی، می توان به توسعۀ صنعت 

پتروشیمی در کشور شتاب بخشید.
 ایران بــه علت موقعیــت منطقه ای مناســب می توانــد کاالهای 
ساخته شده از صنایع تکمیلی پتروشیمی را به کشورهای اطراف خود، 
با بازاری حــدود ۶۰۰میلیون نفر صادر کند و بایــد ضعف های موجود 
شناسایی شده و با اصالح چالش ها، برنامه ریزی های جدیدی انجام شود. 
در این میان، باید در نظر داشت که اســتان های مرزی نقش ویژه ای در 
توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی ایفا می کنند و با تقویت بازارچه های 
مرزی و ایجاد مناطق ویژۀ صادراتی، افزون بر افزایش ضریب امنیت ملی، 
می توان روند صادرات صنایع تکمیلی را گسترش داد. در این بین، برای 
توسعۀ صنایع پایین دستی، در برنامۀ ششم توسعۀ صنعت پتروشیمی 

برنامه ریزی های گسترده ای صورت گرفته است.
برنامۀ ششم توسعۀ صنعت پتروشیمی با هدف توسعۀ پایدار و متوازن 
تدوین شده و در این مسیر با کاهش خام فروشی، برنامه های مدونی برای 

توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی اندیشیده شده است.
بدون تردید، پرهیز از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت 
پتروشیمی، به علت زیرساخت های موجود می تواند در توسعۀ این صنعت 
ارزش آفرین یک مزیت به شمار آید که با برنامه ای منسجم، رسیدن به 
اهداف پیش بینی شده میسر خواهد شد. دسترسی به بازارهای جدید و 
تنوع در سبد محصول از دستاوردهای توسعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی 
است و ظرفیت تولید این صنعت را در سال های آتی به طور چشمگیری 
افزایش خواهــد داد. امروز شناســایی فرصت های ســرمایه گذاری، از 
راهبردهای دفتر توســعۀ صنایع تکمیلی پتروشیمی است و می توان با 
توسعۀ زیرســاخت های مورد نیاز از خام فروشی جلوگیری کرد و ارزش 

افزودۀ بسیاری را به دست آورد.
مأموریت اصلی اقتصاد ایران برای ده سال آینده اشتغال زایی، ایجاد رفاه 
برای مردم و افزایش اقتدار اقتصادی کشور است و صنعت پتروشیمی، چه 
در بخش باالدست و چه در صنایع تکمیلی، سهم عمده ای در تحقق این 

اهداف خواهد داشت.
اما در دهه های گذشته روند توســعۀ زنجیره ارزش در این صنعت با 
کندی حرکت کرده است. در سال های گذشته روند تبدیل اتان تولیدی 
در جنوب ایران به شــدت افزایش یافته است. به عالوه، با توجه به تبدیل 
۶۰ تا 7۰ درصد اتیلن دنیا به انواع پلی اتیلن ها وگالیکول و تبدیل بخشی 
نیز به پلیمرهای غیر پلی اتیلنی ، انواع پلی اتیلن در کشور ما به وفور وجود 
دارد؛ از این رو صنایع وابســته به پلی اتیلن در کشور توســعه یافته، اما 

وپیلن، رمز توسعه زنجیرۀ  پر
وشیمی در ایران پتر

جواد اصغری
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صنایع شیمیایی وابسته به پروپیلن در کشور توسعه 
نیافته اند؛ درحالی که این دســته از محصوالت، مواد 
اولیۀ یک زنجیرۀ بزرگ از صنایع تکمیلی هســتند. 
دامنۀ محصوالت پایین دستی پروپیلن و پلی پروپیلن 
بسیار بیشتر از پلی اتیلن و اتیلن است؛ بنابراین بسیاری 
از کارشناســان داخلی و خارجی معتقدند که کمبود 
پروپیلن عامل نبود توسعۀ صنایع تکمیلی مرتبط به 

پروپیلن است که به زنجیره های زیادی وابسته است.
پروپیلن خاویار صنعت پتروشیمی

پروپیلن، به عنوان خاویار صنعت پتروشیمی، دومین 
مادۀ پایۀ صنعت پتروشــیمی از نظر میزان مصرف در 
دنیاست )بعد از اتیلن(. در هر سال بیش از ۹2میلیون 

تن پروپیلن روانۀ بازار مصرف می شود.
پروپیلن یکی از محصوالت کلیدی پتروشیمیایی 
است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف 
و محصوالت میانی به کار می رود. مهم ترین مشتقات 
این مــاده عبارت اند از پلی پروپیلــن، آکریلونیتریل، 
پروپیلن اکساید، فنول، اکســوالکل، اسید آکریلیک، 
ایزوپروپیل الکل، الیگومرها و دیگر مواد واسط مختلف 
که درنهایت به صورت مواد مورد نیاز صنایع الکترونیک، 
خودروسازی، ساختمان سازی، بسته بندی و نظیر آن 
استفاده می شوند. پروپیلن، بعد از اتیلن، دومین مادۀ 

پایۀ پرمصرف صنعت پتروشــیمی در دنیا محسوب 
می شود. 

در بین محصوالت پتروشیمی می توان الفین ها را 
به عنوان یکی از مواد تولیدی ارزشمند در این صنعت 
به شمار آورد. اتیلن و پروپیلن با دارابودن زنجیره ارزش 
وسیع و کاربردهای متنوع، از ارزشمندترین محصوالت 
پتروشیمیایی محسوب می شوند. این در حالی است که 
در کشور نیز اقدامات قابل توجهی به منظور تولید این 
دو ماده انجام شده است؛ ولی با کمی تأمل می توان دید 
که دالیل متعددی سبب شده است که تولید اتیلن از 
پروپیلن ســبقت گرفته و روز به روز میزان تقاضا برای 
پروپیلن نیز در حال افزایش باشد. این در حالی است 
که در شرایط فعلی، در کشــورمان واحدهای تولیدی 
پایین دستی که مواد اولیۀ آن ها پلی پروپیلن است، در 

مقاطعی از زمان با کمبود این محصول مواجه شده اند.
منطقۀ خاورمیانه با تولید 8میلیون تن پروپیلن در 
سال، بعد از مناطق آسیای شمال شرقی )کشورهای 
چین، کره جنوبی، ژاپــن و تایــوان(، اتحادیۀ اروپا و 

آمریکای شمالی در جایگاه چهارم قرار دارد. چرا؟
مرکز مطالعات زنجیره ارزش ایران معتقد اســت 
منطقۀ خاورمیانه و البته ایــران در تولید پروپیلن، در 
قیاس با ســایر مناطق دنیا، عقب ماندگی جدی دارد 

که انتظار می رود این مهم در سال های پیش رو به طور 
جدی مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید پروپیلن کشور 
بیش از یک میلیون و 11۵هزار تن در ســال است که 
تمامی این ظرفیت مبتنی بــر روش هایی با بازدهی 
پایین است. بررسی های مرکز مطالعات زنجیره ارزش 
نشان می دهد ۹۵درصد پروپیلن تولیدی در کشور به 
پلی پروپیلن، و فقط ۵درصد آن در مجتمع پتروشیمی 
شــازند اراک به دو اتیل هگزانول تبدیل می شود. این 
در حالی است که سایر محصوالت باارزش موجود در 
زنجیره ارزش این مادۀ استراتژیک به دالیل مختلف، 
ازجمله نبــود پروپیلن کافی در داخل کشــور تولید 

نمی شوند.
با توجه به وجــود منابع متنــوع )گازی و مایع( و 
پراکندگــی مکان های دارای قابلیت توســعۀ صنعت 
پتروشیمی در کشــور عزیزمان ایران، مرکز مطالعات 
زنجیره ارزش معتقد اســت باید بررسی های دقیقی 
روی انتخاب فرایند مناسب، به منظور تولید پروپیلن در 

کشور صورت پذیرد.
به طور متوسط، طی پنج سال آینده 2۵میلیون تن 
به تولید متانول ایران افزوده می شود. از میان طرح های 
موجود، سه پروژۀ اصلی متانول کاوه، متانول مرجان و 
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متانول بوشهر در مراحل نهایی و راه اندازی قرار دارند. 
فقط با تکمیل این ســه طرح ظرف دو سال آینده، در 
مجموع ۵میلیون و ۶1۰هزار تن به ظرفیت تولید فعلی 
متانول کشور افزوده خواهد شــد و این رقم به بیش از 

1۰میلیون تن افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ کارشناسان، ایران هیچ راهی جز اینکه برای 
تکمیل زنجیره ارزش پتروشــیمی، به ســمت توسعۀ 
زنجیرۀ الفین ها رفته و محصوالتــی مانند پلی اورتان، 
پلی اول، اتوکسی لیت، اترگالیکول، اکریلیت و... تولید 

کند، ندارد. 

دور خیز ایران برای تولید پروپیلن از متانول
پروپیلن یکی از محصوالت کلیدی پتروشــیمیایی 
است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف 
و محصوالت میانی به کار می رود. مهم ترین مشتقات 
پروپیلن عبارت انــد از: پلی پروپیلــن، آکریلونیتریل، 
پروپیلن اکسید، فنول، اکســوالکل، اسید آکریلیک، 
ایزوپروپیل الکل، الیگومرها و دیگر مواد واسط مختلف 
که درنهایت به صورت مواد مورد نیاز صنایع الکترونیک، 
خودروسازی، ساختمان سازی، بسته بندی و نظیر آن 
مورد استفاده قرار می گیرند. صنعت پتروشیمی ایران 
قرار اســت پروپیلن محور شــود، به همین دلیل دیگر 

مجوزی برای احداث واحدهای متانول نمی دهد، مگر 
اینکه قرار باشــد مانند توتال، گریدهــای جدیدی را 
در ایران راه اندازی کنند. این حجــم از افزایش تولید 
متانول در حالی اســت که ما با مجوزهایی که داده ایم 
2۵میلیون تن متانول را تا پنج ســال آینده وارد بازار 
جهانی می کنیم، اما بازار امکان جذب بیش از 1۶میلیون 
تن آن را ندارد. نگرانی هــا درخصوص بازار آتی متانول 
در حالی است که با تعریف طرح تبدیل گاز به متانول، 
تبدیل متانول به پروپیلن، و پس از آن تبدیل پروپیلن 
به پلی پروپیلن می توان ارزش افزودۀ فراوانی ایجاد کرد.

در حال حاضر، در کشور امکان تبدیل گاز طبیعی به 
متانول در سطح وسیعی وجود دارد. در شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی ایران نیز دموی تبدیل متانول به 
پروپیلن در ماهشــهر با ظرفیت 12۰هزار تن در سال 
اجرا شده که با موفقیت توانسته متانول را به پروپیلن 

تبدیل کند.
این شــرکت در دموی PVM )تولیــد پروپیلن از 
متانول( خــود موفق به تولید پروپیلــن پلیمرگرید با 
خلــوص بــاالی ۹۹.۶درصــد در مرکــز تحقیقاتی 
ماهشهر شده اســت. این نوع محصول، باارزش ترین و 
پرکاربردترین نوع پلیمر گریــد در زنجیرۀ محصوالت 

پتروشیمی است.
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به گزارش نشــریۀ توسعۀ پتروشــیمی، مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده ســال مالی منتهی 
به ۹7 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، 
اواخر بهمن امســال با حضور مدیران این انجمن و 

مدیران صنایع پتروشیمی برگزار شد.
احمد مهــدوی ابهــری، دبیر انجمــن صنفی 
کارفرمایان پتروشیمی، در این مجمع با بیان اینکه 
در این برهۀ زمانی و با وجود مشــکالت بســیار و 
وجود دشــمنان داخلی و افرادی نــادان در داخل، 
پتروشیمی به جایگاهی رســیده که همۀ مسئوالن 
سپاسگزار خدمات مدیران این صنعت هستند، افزود: 
»تحریم های ابتدای دهــۀ ۹۰ تاکنون و به خصوص 
تحریم هایی که پس از خارج شــدن آمریکا از برجام 
شــدت گرفت، دولتمردان را به اینجا رسانده که راه 

نجات اقتصادمان، اتکا به توان داخلی است.« 
او افزود: »در دولت های قبل هم صحبت از تقویت 
توان داخل بود، اما این مهم رخ نمی داد و در این مدت 
اخیر همه با پوست و خون درک کردند که باید متکی 
به مزیت ها و اســتعدادهای داخلی باشیم. به دلیل 

نعمت های خدادادی و پتانســیل هایی همچون 
خوراک، دسترسی به آب و ساحل و پنجاه سال 

تجربه در این صنعــت و نیروی متخصص 
می توانیم تبدیل به قطبی بی بدیل 

در این صنعت شویم.« 
مهدوی با تأکید بر اینکه 
دولتمردان ناگزیر هستند 
بــه صنعت پتروشــیمی 
لوکوموتیــو  به عنــوان 
توســعۀ اقتصادی کشور 
نــگاه کننــد و مــا باید 

زیرســاخت ها را فراهــم 
کنیم، افــزود: »بــرای این 

مهم به جز زیرساخت های فنی 

و صنعتی، زیرساخت های دیگری همچون تحکیم 
بنیان مالکیت، اصالح نگاه جامعه به سرمایه به عنوان 
یک ارزش، اصالح نگاه دولــت به بخش خصوصی، 
مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها، 
جایگزینی سیاست های هدایتی به جای دستوری و 
تنظیم گری و چشــم انداز روشن از قیمت خوراک با 

قیمتی علمی در درازمدت الزم است.« 
وی با بیان اینکه گفتن این حرف ها ساده، اما عمل 
به آن سخت است و مدیران پتروشیمی در این شرایط 
سخت توانستند بر مشکالت فائق آیند، افزود: »وقتی 
ترامپ پتروشــیمی را تحریم کرد، آقــای همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، از من پرسید چطور صادر 
می کنید؟ گفتم شما کاری نداشته باشید و فقط ارز 
ما را بخرید؛ مدیران ما از پس ایــن کار برمی آیند. 
درواقع آن هایی که بیرون این گود نشســته بودند 
متوجه سختی این کار که توسط مدیران پتروشیمی 

انجام شد، بودند.« 
او با بیان اینکه در این مــدت در کنار حاکمیت 
قرار گرفته اند، افزود: »هر جا الزم بود ما جلو رفتیم 
و هر جا الزم بود آن ها جلو آمده اند و کار پیش رفت. 
اگرچه هنوز مشکالتی وجود دارد، اما بسیاری از 

مشکالت حل شده است.« 
دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایان 
پتروشیمی، در ادامه، در توضیح 
گزارش عملکرد ســال ۹7 به 
یکی از مشکالت ارزی اشاره 
کرد و گفت: »در ســال ۹7 
که در بحث کارگروه تنظیم 
بازار حضور فعال داشــتیم، 
در جریان فروش محصوالت 
داخلی کــه واحدهــا عدد 
باالیی دارند، متوجه رانتی در 
بورس شــدیم. ماجرا از این قرار 

بود که در ۶ ماه اول ســال ۹7 که دولت دالر ۴2۰۰ 
عرضه می کرد، هرچه محصول می دادیم، این واحدها 
می گفتند کم است. از جایی به بعد ما متوجه شدیم 
نســبت به ســال ۹۶ حدود 2۰درصد بیشتر عرضه 
کردیم. درواقع، ما 7.۹میلیون تن تقاضا داشتیم که 

2.7 برابر مدت مشابه در سال ۹۶ بود.«
او افــزود: »نکتۀ قابل توجه این بــود که با وجود 
عرضۀ بیشتر، ما را متهم می کردند که پتروشیمی ها 
دنبال صادرات هســتند؛ اما ما موضوع را رسانه ای 
کردیم و به دولت هم اعــالم کردیم که وقتی با دالر 
۴2۰۰ فضای رانــت را ایجاد کرده ایــد، این اتفاق 
محتمل اســت. درنهایت هم بعد از ۶ ماه به حرف ما 
رســیدند و ارز نیما را فعال کردند و بازار تعادل پیدا 

کرد.« 

مدیران پتروشیمی، سربازان اقتصادی در دوران 
تحریم

مرتضی عزیــزی، رئیس هیئت مدیــرۀ انجمن 
صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی نیز در این 
مجمع با اعالم اینکه انجمن امــروز به نقطۀ خوبی 
رســیده و هرچه می گذرد بالغ تر می شــود، افزود: 

نگاهی به مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده سال مالی 97 انجمن صنفی 

کارفرمایی صنعت پتروشیمی

نجات اقتصاد 
ایران با اتکا 

به توان داخلی

مهدوی:
در این برهۀ زمانی 

و با وجود مشکالت بسیار و 
وجود دشمنان داخلی و افرادی 
نادان در داخل، پتروشیمی به 

جایگاهی رسیده که همۀ مسئوالن 
سپاسگزار خدمات مدیران 

این صنعت هستند
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»با گذشــت ســال ها، حاال دیگر این انجمن محلی 
برای حل اختالف واحدهای پتروشــیمی شده و ما 
با دسترســی های حداقلی و ممکن، کار مجموعه ها 
را دنبال می کنیــم تا در حد توان مشــکالت آن ها 

حل شود.«
او با تأکید بر اینکه اعتماد به انجمن باعث شــده 
اگر اختالفی وجود دارد دیگر بــه دادگاه نرویم و در 

همین محل، رو به روی هم بنشــینیم و مشکالت 
را حل کنیم، افزود: »انجمن باعث شده که برای 

پروژه های بزرگ کنسرسیوم تشکیل شود 
و نمونۀ آن هم پتروشــیمی دماوند 

بود که دولت بــا همۀ عظمتش 
در آن مانده بــود؛ اما انجمن 
با تشــکیل کنسرســیومی، 
فــاز اول را راه انداخــت و 
امیدواریم فــاز دوم هم که 
یک پروژۀ 3میلیارد دالری 

است، اجرایی شود.«
عزیــزی بــا اشــاره بــه 

دیدگاه های منفــی که پیش تر 
دربارۀ مدیران و صنعت پتروشیمی 

وجود داشته اســت، گفت: »پیش از این می گفتند 
اگر چند مدیر پتروشیمی را بگیریم، مشکالت ارزی 
حل می شــود؛ اما انجمن کاری کرد که حاال آقایان 
می گویند مدیران پتروشیمی ســربازان اقتصادی 
هستند. با فضاسازی های فرهنگی که در بخش های 
مختلف دولت و قوۀ قضاییه و خود وزارت نفت انجام 
شد، همه فهمیدند که این صنعت پاک بوده و تمام 
ارز خود را آورده و ما از موقعیت اتهام به موقعیت 

اعتماد رفتیم.«
او با بیــان اینکه در همیــن انجمن 
همدل شدیم و از منافع کوتاه مدت 
گذشــتیم و دنبــال منافــع 
بلند مــدت رفتیــم، افزود: 
»برای نمونــه، در مقطعی 
گفته شــد ارز را دو هزار 
تومان کمتر بفروشــید، 
در آینــده آن را جبران 
مدیــران  و  می کنیــم 
پتروشــیمی در بحبوحــۀ 
ارزی ســال ۹7، با هماهنگی 
بانک مرکزی، قیمت مورد قبول 

کشــور را اعالم کردند. در این شرایط برخی واحدها 
کمتر ســود کردند، اما در بلند مدت همۀ ما ســود 
کردیم و این همدلی به همه کمک کرد و گزندی به 
هیچ یک از ما وارد نشد.« وی با تأکید بر اینکه انجمن 
باعث رفع سوء تفاهمات ســاختگی که در راستای 
توسعه نیافتگی صنعت بود، شده است، گفت: »امروز 
بنا به قول دوستان در سازمان حسابرسی و دولت و 
نهاد ریاست جمهوری، یکی از پاک ترین بخش های 
کشور و یکی از بزرگ ترین بخش های صنعت نفت، 
پتروشیمی است که عملکرد مثبت آن را همه قبول 

دارند و دیگر آن اتهامات قبلی رفع شده است.« 
عزیزی با اشاره به تالش های وزارت نفت در عبور 
از این شرایط، گفت: »وزارت نفت کمک کرد تا صدای 
ما به دولت و مجلس و قوۀ قضائیه برسد. در این مدت، 
در جلسات مختلفی حضور داشتیم و برای اولین بار 
به جلساتی رفتیم تا برخی مغالطه ها و سوء تفاهمات 
را حل و رفع کــرده و ثابت کنیم اعضــای انجمن از 
پاک دست ترین مدیران این کشور هستند.  گفتنی 
است در این جلسه فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز گزارشی از عملکرد 

پتروشیمی ها در سال ۹7 ارائه کرد. 

عزیزی:
با گذشت سال ها، حاال 

دیگر این انجمن محلی برای 
حل اختالف واحدهای پتروشیمی 

شده و ما با دسترسی های حداقلی و 
ممکن، کار مجموعه ها را دنبال می 

کنیم تا در حد توان مشکالت 
آن ها حل شود



سالگرد  چهلمین  آستانه  در  اخیر  سال های  در 

تصمیم  ایران  پتروشیمی  صنعت  اسالمی،  شکوهمند 

و  سریع تر  توسعه  منظور  به  جدید  هاب های  تعریف  به 

آزاد  مناطق  گرفت.  پتروشیمی  مجتمع های  منسجم تر 

انرژی بر  صنایع  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  چابهار  قشم، 

هاب   6 الوان  و  جاسک  بوشهر،  استان  شمال  پارسیان، 

برجسته صنعت پتروشیمی ایران هستند.

توسعه هاب های 

جدید پتروشیمی پس 

از انقالب اسالمی

بر اســاس تفاهم نامه مشــترکی میان شــرکت ملی 

صنایــع پتروشــیمی و ســازمان منطقه آزاد قشــم:
 

 جانمایی احداث          طرح پتروشیمی  

 اختصاص         میلیون مترمکعب گاز خوراک

MDP تعیین مشاور 

 برنامه ریزی برای اجرای زیرساخت ها

 براساس تفاهم نامه مشترکی میان 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح

 تخصیص              میلیون مترمکعب گاز 
خوراک روزانه

MDP تعیین مشاور 

 تعیین شرکت توسعه نگین مکران برای 

توسعه زیرساخت ها 

براساس تفاهم نامه مشترکی میان شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی و ســازمان توسعه نوسازی 

معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(:

 احداث ۴ طرح پتروشیمی

 تخصیص روزانه 2۰ میلیون متر مکعب گاز 

 طبیعی به عنوان خوراک
 برنامه ریزی برای اجرای زیرساخت ها

 منطقه ویژه اقتصادی 

منطقه ویژه شمال 

 امضای موافقت نامه اصولی یک طرح

  ا مضای موافقتنامه اصولی 

احداث یک طرح پتروشیمی

مطالعاتــی  فــاز  انجــام 

امــکان احــداث طرح های 

به  توجه  بــا  پتروشــیمی 

خوراک باالدست

منطقه الوان

خوراک روزانه

از 
ب گ

کع
رم

 مت
ون

یلی
م

گازطبیعی روزانه

MDP تعیین مشاور

از 
ب گ

کع
رم

 مت
ون

یلی
م

از 
ب گ

کع
رم

 مت
ون

یلی
م

قشم منطقه آزاد 


