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جریان ساز و 
جریان سوز 
باشیم

  محمد حسین عسگری
چه کسی است که نداند اطالع رسانی صحیح و به موقع در هر موضوع و مسئله ای، می  تواند به رشد و آگاهی 
جوامع کمک کند. چه کسی که نداند با تعامل درست و به هنگام با افراد، سازمان ها و مسئوالن، می توان 
به توسعه و تعالی فردی و سازمانی نزدیک و نزدیک تر شد. در صنعت پتروشیمی نیز اهمیت این موضوع 
به خوبی از سوی بیشتر مدیران روابط عمومی باور و درک شده است. اما آنچه در برخی مواقع بحرانی و در 
نتیجه آن رخ می دهد، پایه های این باور را سست می کند. باید پذیرفت که در اقناع سازی مدیران ارشد 
صنعت پتروشیمی برای ارتباط بهتر و مؤثرتر با رسانه ها، که  حلقه واسطه میان مردم و مسئوالن هستند، 
کمی تا قسمتی با گام های لرزان قدم برداشته شده است. اصاًل قصد برچسب منفت طلبی و عافیت طلبی را 
نداشته و نداریم؛ زیرا این باور به شکلی عمیق در همه سطوح صنعت پتروشیمی وجود دارد که کارکنان حوزه 
اطالع رسانی همواره از افراد صدیق و معتمد صنعت بوده  و خواهند بود.  اما چالش کجاست که صنعت عریض و 
طویل پتروشیمی در بحث اطالع رسانی، در مواقع خاصی، آن هم در مقایسه با برخی صنایع دیگر، کمی درجا 
می زند!براساس نیازسنجی ای که به تازگی در جلسه ای با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی هلدینگ ها 
و شرکت های بزرگ پتروشیمی به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی صورت گرفته، نبود 
یک شورای سیاست گذاری و یا راهبردی رسانه ای صحیح، نبود جلسات منظم ماهانه جهت هماهنگی 
بیشتر میان مدیران روابط عمومی، و همچنین نگاه غلط رقیب انگاری که نه، دشمن انگاری برخی شرکت ها 
به یکدیگر و پوشش ندادن اخبار موفقیت ها و پیشرفت های همدیگر، از عوامل مؤثر در بروز اشکال در حوزه 
اطالع رسانی صنعت است. همان طور که چرخ مجتمع های تولیدی با خوراک مایع و گاز می چرخد، چرخ 
آگاهی و رشد مخاطبان صنعت اعم از مسئوالن اجرایی، نمایندگان مجلس و حتی مردم به عنوان سهام داران 
این صنعت، با اطالع رسانی صحیح و به هنگام روابط عمومی ها می چرخد.   روابط عمومی ها می توانند با کمی 
هماهنگی بیشتر جریان ساز و یا حتی از طرفی در مواقع اضطراری جریان سوز هم باشند.  روابط عمومی ها 
می توانند به خوبی موضوعات مهم صنعت را تبیین کنند تا بهانه دست فرصت طلبان ندهند؛ البته در این 
مسیر باید ابتدا مدیرانشان را همراه خود کنند. نگاه بد و ناعادالنه برخی مسئوالن و رسانه ها به صنعت 
پتروشیمی، شاید محصول عدم شفافیت و ناهماهنگی ها در ارائه برخی اخبار و اطالعات معمول صنعت 
باشد.  صنعت پتروشیمی در حوزه اطالع رسانی در مقایسه با برخی صنایع دیگر مظلوم است و این حقیقتی 
است که کتمان آن دیواری بلند و آهنین می خواهد، آن هم زمانی که بدانیم این صنعت ارزآورترین صنعت 
کشور بوده و هست و حتی در زمانه تحریم، چه بسا اگر نبود، مشخص نبود سرنوشت اقتصاد کشور چگونه 
نگاشته می شد.  کالم آخر اینکه برای خروج صنعت از فشارهای گاه و بیگاه برخی افراد مسئول و غیرمسئول، 
باید کمر همت در حوزه اطالع رسانی صحیح و به موقع بست. این مسیری میان بر برای رسیدن به هدفی 
مطلوب است؛ هدفی که نتیجه ای جز سربلندی و سرافرازی بیش از پیش صنعت ارزش آفرین کشور ندارد.

   سرمقاله



شورای سیاستگذاری:
دکتر احمد مهدوی ابهری
 مهندس فریبرز کریمایی

 مهندس پرویز صحاف زاده

فصلنامه انجمن 
صنفی کارفرمایی 
صنعت پرتوشیمی

صاحب امتیاز:
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

مدیرمسئول و رسدبیر:
محمد حسین عسگری

نشانی انجمن:
 تهران خیابان گاندی، کوچه هفدهم، پالک 4 

 طبقه سوم، روابط عمومی انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی

تلفن: 88783884 - فکس: 88782875

چاپ:
باران شب

مجری پروژه :
 کیاوش راد-   سامان گودرزی

فنی و هرنی:
میالد رفاقتی

زینب صادقی نژاد 
امیرحسین ضیا سیستانی

عکس:
میثم حسن پور

اعضای تحریریه: 
مریم میخانک بابایی ، حمیدرضا شکوهی

 منیره السادات آقامیر

 www.apic.co

14 4-538 28-29

128-29832-33

24-25
اجرای مسئولیت های اجتماعی هدفمند، زمینه ساز توسعه پایدار

40-41
استخراج، پاالیش و ازدیاد برداشت نفت و اثر آن بر بحران انرژی در زمستان



5

  
ش
ار
ــز
ــــ
ــــ
گ

4

ش
ار
ــز
ــــ
ــــ
گ

توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی گفت: »فروش ارز 
صادراتی پتروشیمی به نیما در هفت ماهه سال گذشته ۷.۹میلیارد 
دالر بوده و امسال به ۸.۷میلیارد دالر رسیده است. با این حساب، 
عرضه ارز پتروشیمی در نیما امسال ۲۳درصد بیشتر بوده است.«

به گزارش پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، احمد مهدوی ابهری در نشســتی با رسانه ها با بیان 
اینکه صنعت پتروشیمی صنعت پرمزیت کشور به شمار می رود، 
افزود: »برای توسعه پایدار باید توجه ویژه ای به این صنعت داشته 

باشیم«.

وی ادامه داد: »این صنعت بود که در ابتدای دهه ۹۰ و در زمان 
تحریم ها و بعد از خروج آمریکا از برجام، توانست با تولید و صادرات 
محصوالت پتروشیمی ارزآوری داشــته و به کمک اقتصاد کشور 

بیاید.«
مهدوی با تأکید بر اینکه تولیدات پتروشیمی به دلیل نیاز دنیا 
صادر می شود، گفت: »در مواردی صادرات محصوالت پتروشیمی 
مانند اوره پیش فروش می شــود. دنیا امروز به ســمت اســتفاده 
از تکنولوژی های جدیــد و فناوری های نوین مــی رود و صنعت 

پتروشیمی در اقتصاد و زندگی جهان جایگاه خاصی دارد.«

دبیــرکل انجمن صنفــی صنعت پتروشــیمی تأکیــد کرد: 
»هر روز مصــرف و نیاز دنیا به محصوالت پتروشــیمی بیشــتر 
می شــود. پلیمرها جای چوب را در دنیا می گیــرد و روز به روز 

گسترش پیدا می کنند.«
وی افزود: »ایران با توجه به منابع گسترده هیدروکربنی که در 

اختیار دارد، باید صنعت پتروشیمی را توسعه دهد.«
به گفته مهدوی، ۳۹.۶درصد صادرات غیرنفتی در شــش ماهه 
امسال متعلق به پتروشیمی است. این جایگاه باید توسعه پیدا کند.
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ادامه داد: »مجموع 

صادرات غیرنفتی در شش ماهه امسال ۲۴.۲میلیارد دالر بوده که 
۹.۶میلیارد دالر آن مربوط به پتروشیمی هاست.«

مهــدوی تأکید کــرد: »صــادرات غیرنفتی ایــران، به جز در 
پتروشیمی رشدی نداشته، اما صادرات محصوالت پتروشیمی از 
۶.۹میلیارد دالر در شش ماهه سال ۱۴۰۰، به ۹.۶میلیارد دالر در 

شش ماهه امسال رسیده است.«
وی با بیان اینکــه در هفت ماهــه ۱۴۰۰ تولیــد محصوالت 
پتروشیمی حدود ۳۸.۶میلیون تن بوده که این عدد در هفت ماهه 
امســال به ۴۱.۵میلیون تن رســیده )۷درصد افزایــش تولید(، 

گفــت: »از ۱۵.۵میلیون تن صادرات در هفت ماهه ســال ۱۴۰۰ 
به ۱۷.۵میلیون تن در هفت ماهه امســال رســیده ایم که رشدی 

۱۳درصدی داشته است.«

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی
دبیــرکل انجمــن صنفی صنعــت پتروشــیمی ادامــه داد: 
»۸.۳میلیــارد دالر ارزش صــادرات محصوالت پتروشــیمی در 
هفت ماهه ســال ۱۴۰۰ بوده که این رقم در هفت ماهه امسال به 

۱۰.۸میلیارد دالر رسیده که معادل رشدی ۳۰درصدی است.«

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی اعالم کرد:

وشیمی ها در سامانه نیما افزایش 23درصدی عرضه ارز پتر

امروز 
39.۶درصد از 

صادرات غیرنفتی در شش ماه 
نخست امسال متعلق به صنعت 

پتروشیمی است؛ بنابراین چشم انداز 
140میلیون تنی ظرفیت تولید این 

صنعت در سال 1404 با کمک 
دولت، مجلس و مسئوالن 

تحقق پذیر است
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توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی

وی گفت: »فروش ارز صادراتی پتروشیمی در نیما در هفت ماهه 
سال گذشته ۷.۹میلیارد دالر بوده و امســال به ۸.۷میلیارد دالر 
رسیده است. با این حساب، امســال عرضه ارز پتروشیمی در نیما 
۲۳درصد بیشتر بوده است. تا ۲۲ آبان امسال ۹.۶میلیارد دالر به 

نیما ارز تزریق کردیم.«
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی با اشــاره به اینکه 
در ســال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۱۴۵میلیون تن در صنعت 
پتروشــیمی برســیم، ادامه داد: »بیش از ۱۷هزار واحد صنعتی 
پایین دستی پتروشیمی وابسته به صنعت پتروشیمی است. بین ۶ 
تا ۷ میلیارد دالر محصول در داخل به صنایع تکمیلی می فروشیم 
تا کاالی نهایی تولید کنند.« وی گفت: »بنابراین به جای فروش 
نفت و گاز خام، باید در صنعت پتروشیمی به  دنبال ارزش افزوده 
باشیم و نگران نوســان قیمت دالر نباشیم.« مهدوی اضافه کرد: 

»امســال حدود ۱۵میلیــارد دالر ارز در نیما عرضه می شــود و 
درمجموع، صادرات پتروشیمی نیز به ۱۷.۵میلیارد دالر خواهد 

رسید.«

ایران قطب تولید متانول دنیا می شود
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشــیمی با اشاره به اینکه به 
دلیل جنگ روسیه و اوکراین نوسان قیمت ایجاد شده و ایران نیز به 
دلیل تحریم با مشکالتی روبه روست، ادامه داد: »در حالی که قیمت 
گاز در جهان رو به افزایش است، قیمت متانول صادراتی ایران در 
چین کاهشی بوده است«. وی تأکید کرد: »در اینجا حاکمیت باید 
به کمک این صنعت بیاید تا از ایــن مرحله عبور کنند و بازارهای 

صادراتی خود را از دست ندهند.«
مهدوی با بیان اینکه ایران در آینده قطب تولید متانول در دنیا 

خواهد بود و باید این را به فرصت تبدیل کند، گفت: »ما اعتقادی 
به خام فروشــی و نیمه خام فروشــی نداریم و صنعت پتروشیمی 
درکل مخالف خام فروشی است.« دبیرکل انجمن صنفی صنعت 
پتروشــیمی بیان کرد: »۳۰هــزار میلیارد تومان بــرای تحویل 
کود اوره از دولت طلبکاریم و ســاالنه ۲.۵میلیون تن اوره تأمین 
می کنیم.« وی به موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی اشاره کرد 
و گفت: »تراز گازی کشور در زمستان منفی است و برای حل این 
مشکل دو راه وجود دارد که شامل سرمایه گذاری در میادین گازی 

و صرفه جویی است.«

سرمایه گذاری در میادین گازی
دبیرکل انجمن صنفــی صنعت پتروشــیمی تأکید کرد: »در 
سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی، صنعت پتروشیمی اولین 

صنعت بود و امروز کار در حال انجام است.«
مهدوی افزود: »اگر خانوار و یا صنایع مصرف گاز خود از آذر تا 
اسفند را کاهش دهند، معادل آن هر متر مکعب گاز را ۳هزار تومان 
می خریم و پتروشیمی زیرســاخت را با بانک ها آماده می کنیم و 
پول به حســاب افراد واریز می شــود.« وی ادامه داد: »اگر با این 
روش تنها ۳درصد صرفه جویی در بخش خانگی ایجاد شود، روزانه 
حدود ۱۵میلیون متــر مکعب گاز برای خوراک پتروشــیمی ها 
تأمین می شود و به این صورت گاز پتروشیمی ها در زمستان قطع 

نخواهد شد.«
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی با بیان 
اینکه دنیا امروز به ســمت اســتفاده از فناوری های نــو و تبدیل 
محصوالت پتروشــیمی بــه ارزش افــزوده مــی رود، ادامه داد: 
»محصوالت پتروشــیمی امروز جایگاهی ویژه  در زندگی روزمره 

مردم دارند و این جایگاه هر روز نیز رو به گسترش است؛ بنابراین، 
نگاه اقتصادی، لزوم کمک به این صنعت را حکم می کند«.

مهدوی با اشاره به اینکه هنوز زنجیره ارزش در کشور به اندازه 
کافی رشــد نکرده اســت، گفت: »امروز ۳۹.۶درصد از صادرات 
غیرنفتی در شش ماه نخست امسال متعلق به صنعت پتروشیمی 
اســت؛ بنابراین چشــم انداز ۱۴۰میلیون تنی ظرفیت تولید این 
صنعــت در ســال ۱۴۰۴ با کمــک دولت، مجلس و مســئوالن 

تحقق پذیر است.«
وی به ۱۷ تا ۲۰ هزار واحد صنعتی پایین دســتی وابســته به 
محصوالت پتروشیمی اشــاره کرده و گفت: »۶ تا ۷ میلیارد دالر 
انواع محصول پتروشــیمی در داخل فروخته می شود که صنایع 
تکمیلی، آن را بــه کاالی نهایی برای اســتفاده داخل و صادرات 

تبدیل می کنند.«
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چندی پیش وزیر نفت از ثبت باالترین رکــورد صادرات محصوالت 
پتروشیمی ایران در آبان  امسال خبر داد و گفت: »این باالترین رکورد از 
سال ۱۳۹۷ )شروع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( تاکنون بوده 
است. صنعت پتروشیمی ایران در اوج تحریم ها بیش از ۵۴میلیارد دالر 
برای کشــور ارزآوری داشته  و به طور میانگین ســاالنه ۸۰درصد درآمد 
صادراتی این صنعت از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور بازگشته 
است؛ به طور مثال، امســال ۱۰.۵میلیارد دالر ارز پتروشیمی در سامانه 
نیما برای مصارف بازرگانان عرضه شده. پارسال هم ۱۵میلیارد دالر ارز از 

صنعت پتروشیمی به  دست آمده که بسیار مهم است.«
در سال های سخت تحریم، پتروشــیمی ها به عنوان تنها صنعتی که 
بیش از مقدار تکلیف شده تعهدهای ارزی خود را انجام می دهند و به عنوان 
تأمین کننده نخست ارز کشور، کمک شــایانی به چرخه اقتصاد کشور 
کرده اند. اگرچه روزهای سختی برای کشور ازجمله پتروشیمی به عنوان 
صنعتی که حجم عظیمی از منابع درآمدی کشور از طریق فروش و صادرات 
محصوالت آن تأمین می شود رقم خورد، اما این صنعت با وجود افزایش 
هزینه حمل ونقل، لجســتیک و جابه جایی ارزی یا هزینه مواد مصرفی 
واحدها، تا به امروز در به حداقل رساندن تأثیر تحریم ها بر این صنعت، به 
گواه آمار رسمی ســامانه نیما موفق عمل کرده است و چرخ های صنعت 

پتروشیمی از حرکت نایستاده و تولید و صادرات محصوالت تداوم دارد.
واردکننــدگان و صادرکنندگان کاال به ترتیب بــرای تأمین ارز مورد 
نیاز برای ورود کاال پس از ثبت ســفارش، همچنین فروش ارز حاصل از 
صادرات کاال باید از این سامانه اســتفاده کنند. پتروشیمی ها هم از این 
سیاست مستثنا نیســتند. طبق بخشــنامه بانک مرکزی، شرکت های 
پتروشیمی می توانند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را صرف بخشی 

از هزینه هایشان شــامل خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز و 
هزینه های درون شرکتی کنند.

به طور میانگین، ســاالنه ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی ایران به ســامانه نیما واریز می شود. در اوج تحریم )سال های 
۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱(، صنعت پتروشیمی بیش از ۵۴میلیارد دالر برای کشور 
ارزآوری داشته است. افزون بر این، بیش از ۲۲میلیارد دالر از نیاز صنایع 
پایین دســتی این حوزه و ۳ میلیارد دالر کود اوره بخش کشاورزی را در 
سخت ترین شرایط تحریمی کشور تأمین کرده است. به عبارت دیگر، این 
صنعت در شرایط کنونی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دالر ارز به سامانه 
نیما تزریق می کند و بیش از ۵۰درصد نیاز ارزی کشــور را پتروشیمی ها 
تأمین می کنند. برای مثال، مروری بر وضع عرضه ارز حاصل از صادرات 
پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ نشــان می دهد که شرکت های پتروشیمی از 
یکم فروردین  تا ۱۵ اردیبهشــت  و پیش از راه اندازی رسمی سامانه نیما، 
بیش از ۵۷۷میلیون یورو با هماهنگی بانک مرکزی به صرافی های مجاز 
عرضه کرده اند. پتروشــیمی های ایران درمجموع در سال ۱۳۹۷ حدود 
۱۰میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات وارد کشــور کردند و در عرضه ارز 
حاصل از صادرات محصوالت به ســامانه نیما پیشتاز بودند، به نحوی که 
بیش از ۷۰درصد عرضه ارز در سامانه به این واحدها اختصاص داشته است.

مجموع درآمد صنعت پتروشیمی ایران ۱۵میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ 
بوده که از این مقدار حدود ۱۰میلیارد دالر صادر و ۸۵درصد ارز صادراتی 
این صنعت، یعنی بیش از تعهد تکلیفی، به سامانه نیما تزریق شده است. 
بنابراین، صنعت پتروشیمی ایران با وجود همه مشکالت در سال ۱۳۹۸، 
افزون بر اینکه توانست تعهد خود به سامانه نیما را محقق کند، ۲۰درصد 
بیشتر از سقف تعهد به نیما پرداخت کرده است. این صنعت باید در سال 

۱۳۹۸ حدود ۶.۷میلیارد دالر ارز صادراتــی را به نیما عرضه می کرد؛ اما 
این رقم به ۸.۱میلیارد دالر افزایش یافت و صنعت پتروشــیمی درعمل 
شــاگرد اول نیما شــد. ارزش صادرات محصوالت پتروشــیمی در سال 
۱۳۹۹ حدود ۱۰میلیارد دالر بود و به  دلیل شــیوع ویروس کرونا در دنیا 
رشد چندانی نکرد؛ اما با وجود همه مشکالت و تحریم ها، این صنعت به 
تعهد خود در بازگشت ارز به کشور عمل کرد. تعهد این صنعت ۳.۷میلیارد 
دالر برای عرضه به ســامانه نیما بود،  اما در عمل ۶.۴میلیارد دالر معادل 
۱۷۰درصد تعهد به این سامانه ارز عرضه شد، به طوری که پتروشیمی ها 

بیش از ۵۰درصد ارز سامانه نیما را تأمین کردند.
تعهد پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۰، عرضه ۸.۲میلیارد دالر به سامانه 
نیما بود و مجتمع های پتروشــیمی پارســال ۱۴.۳میلیارد دالر فروش 
صادراتی داشتند که ۹۰درصد آن معادل ۱۲.۷میلیارد دالر به سامانه نیما 

عرضه شد و شرکت های پتروشیمی موفق به تأمین ۱۵۴درصد 
تعهد ارزی ساالنه و تأمین حدود ۲۴درصد نیاز ارزی 

کشور شدند.
صادرات محصوالت پتروشیمی با ظرفیت 

ســاالنه ۹۰میلیون تنی ایــن صنعت، برای 
امسال حدود ۱۸میلیارد دالر برآورد شده 
و تزریق ۱۱.۵میلیــارد دالر ارز حاصل از 
صادرات محصوالت پتروشیمی به سامانه 
نیما تعهد شده است که با این روند، به طور 
حتم در پایان امسال رکوردی تازه از سوی 

پتروشیمی برای عرضه ارز به نیما ثبت خواهد 
شد. صنعت پتروشــیمی در دو دهه گذشته با 

جهش قابل توجهی در افزایش ظرفیت اسمی و فروش محصوالت )داخلی 
و صادرات( همراه بوده و همواره در کنار مجتمع های فعال پتروشــیمی، 
طرح های جدید تعریف  شده و به تدریج به بهره برداری رسیده اند. به طوری 
 که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۶میلیون تن 
بوده و در حال حاضر به حدود ۹۰میلیون تن رسیده است. با توجه به ثبات 
مقدار فروش داخلی محصوالت پتروشــیمی در چند سال اخیر، افزایش 
تولیدات صنعت پتروشیمی مصروف امر صادرات گردیده و روند ساالنه 
صادرات محصوالت پتروشیمی کشور افزایشی بوده است. رشد متوسط 
ساالنه مقدار صادرات به میزانی بیش از ۴درصد در پنج سال گذشته )از 
سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰(، مؤید این امر است. همچنین، متوسط رشد ساالنه 
ارزش صادرات )ارزی( در پنج سال گذشته )از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰( حدود 

۸/۵درصد بوده است.

روند صعودی تولید پتروشیمی در سال های آتی  
صنعت پتروشیمی بزرگ ترین صنعت کشور است؛ 
ظرفیت تولیدات صنعت پتروشیمی از عدد 52میلیون 
تن از ســال 91-92 به تولیــد 94میلیون تن در 
انتهای سال 1401 می رســد. این میزان تولید 
به حدود 18 تا 20 میلیارد دالر ارزآوری منجر 
می شــود که از این 18میلیارد دالر، یک سوم 
برای تأمین نیاز های داخلی مصرف می شود و 
حدود 12میلیارد دالر ارزآوری خالص در سامانه 
نیما عرضه می شود و به مصرف بخش های دیگر 
کشور می رسد. این حجم از تولید با حدود 67 واحد 

با ثبت باالترین 
 رکورد صادرات
 در کشور

وشیمی  پتر
به طور میانگین، ناجی نیما

ساالنه 80درصد ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران به سامانه نیما واریز می شود. 
در اوج تحریم )سال های 1397 تا 
1401(، صنعت پتروشیمی بیش از 

54میلیارد دالر برای کشور 
ارزآوری داشته است
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پتروشیمی شکل می گیرد. همچنین، برای جهش سوم تولید، وزارت نفت و 
شرکت ملی پتروشیمی در تالش هستند که واحد های جدیدی را وارد مدار 
کنند. تولید صنعت پتروشیمی از 94میلیون تن تا سال 1404 به 140میلیون 
تن افزایش می یابد و ارزآوری آن بــه ارزآوری میعانات گازی تنه خواهد زد. 
درآمد های ناشی از محصوالت پتروشــیمی و تکمیل زنجیره ارزش در سال 
1405 به بیش از 30میلیارد دالر خواهد رسید؛ ازاین رو هرچه این زنجیره ارزش 
تکمیل شود، ثروت ملی افزایش پیدا می کند. به طور مثال، اگر گاز به متانول 
تبدیل شود، هر تن بین 300 تا 400 دالر ارزآوری دارد؛ همین متانول اگر در 
زنجیره ارزش به پروپیلن یا پلی پروپلین تبدیل شود به 900 دالر می رسد که 
ارزش افزوده 300درصدی خواهد داشت. اگر این زنجیره ارزش، کامل و به 

قطعات تلفن همراه یا سایر اقالم تبدیل شود، به باالی هزار دالر می رسد. 

پارک های پتروشیمی؛ راهکاری برای رسیدن به ارزش افزوده
خوشبختانه کاهش خام فروشــی و ایجاد ارزش افزوده به  ویژه در صنایع 
پتروشیمی، از برنامه های جواد اوجی، وزیر نفت ایران، است. وی معتقد است 
که یکی از راه های دورزدن و خنثی سازی تحریم ها، تبدیل نفت خام به فرآورده 
است؛ زیرا در این سال های تحریم، در فروش فرآورده مشکالت کمی داشتیم. 
وانگهی، مجلس ایران با علم بر این موضوع، قانون حمایت از توسعه صنایع 
پایین دستی را به تصویب رسانده است؛ از این رو اوجی می تواند از ظرفیت این 
قانون استفاده و با کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران، برنامه های مدونی 
برای حمایت از توسعه زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی و تسری تخفیف های 
خوراک به صنایع پایین دستی و حمایت از احداث پارک های صنایع پتروشیمی 
انجام دهد. برنامه ریزی  برای ایجاد صنایع مادر و زنجیره صنایع تکمیلی در 
کنار طرح های پتروشیمی در حال اجرا و نیز طرح های جدید، از سیاست های 
کالن ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است. صنعت ارزش آفرین پتروشیمی 
از ابتدای امسال تا کنون در اوج تحریم ها کمک شایانی به درآمد ارزی کشور 
داشته است.   سیزده منطقه در پهنه چهار اســتان خوزستان، بوشهر، استان 
هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان برای احداث پارک های پتروشیمی 
انتخاب شده است. مطالعات فنی و اقتصادی این طرح های زنجیره ارزش در 
حال انجام است و بخشی تمام و بخشی به زودی آغاز خواهد شد. برنامه ریزی 
شده که ظرف سه سال آینده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد 

فناورانه، به عنوان توســعه دهنده این مناطق، زمین ها را تسخیر و آماده کند. 
همچنین، این هلدینگ هم خودش سرمایه گذاری کند و هم سرمایه گذاران 
دیگر با هماهنگی وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی، سرمایه گذاری کنند. 
برای فاز اول این کار، سرمایه گذاری حداقل یک میلیارددالری در این سیزده 
منطقه در نظر گرفته شده و واحد های موردنظر تا سال 1404 به بهره برداری 
می رسد. حدود 95درصد پروپیلن تولید کشور صرف تولید پلی پروپیلن می شود 
و 5درصد در سایر بخش ها مورد استفاده قرار می گیرد. در مقیاس جهانی، در 
سال گذشته 68درصد در پلی پروپیلن و 32درصد در سایر بخش ها بوده است؛ 
بنابراین الگوی مصرف ایران با الگوی جهانی اختالف دارد. در برنامه راهبردی 
در افق ده ساله صنعت پتروشیمی، 35 طرح با ظرفیت اسمی 13میلیون تن در 
سال برای تولید پروپیلن پیش بینی شده است که ظرفیت تولید پروپیلن را به 
14میلیون تن می رساند که مصرف 11میلیون تن در پلی پروپیلن و 3 میلیون 

تن در سایر بخش ها خواهد بود.
یکی از سیاست های ایران برای یافتن سهم بیشــتر در بازار پتروشیمی 
دنیا، تنوع بخشی به محصوالت تولیدی است که ایران را قادر خواهد کرد در 
بازارهای متعدد حضور فعال   تری داشته باشد. الزمه تحقق این سیاست ها، 
دسترســی به دانش فنی و تأمین ســرمایه مورد نیاز اســت که با توجه به 
تحریم های اخیر آمریکا، شرکت ها و کشورهای صاحب فناوری مدرن و منابع 
مالی مناسب، به دلیل ریسک باالی سرمایه گذاری، حاضر به سرمایه گذاری 

در صنعت پتروشیمی ایران نشدند.
پیش بینی می شود با لغو تحریم ها و با توجه به ظرفیت   های منحصربه   فرد 
صنعت پتروشیمی کشور نظیر خوراک کافی و ارزان، نیروی انسانی متخصص، 
دسترسی به آب و نزدیکی به بازارهای صادراتی، سرمایه گذاری در این حوزه 
مورد توجه گسترده سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد. هرچند سرمایه گذاران و 
شرکت های صاحب نام خارجی به دنبال طرح های پربازده و با کمترین حاشیه 
ریسک هستند که در این زمینه استمرار معافیت مالیاتی در منطقه   های ویژه 
اقتصادی و آزاد اقتصادی، اهمیت زیادی در جذب ســرمایه خارجی خواهد 
داشــت. ذکر این نکته الزم اســت که هر یک میلیارد دالر سرمایه گذاری، 

1/3 میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور خواهد افزود.

تا سال 2040 رشد تقاضای ساالنه برای محصوالت پتروشیمی و پلیمری 
در بازار، 4.5درصد است؛ درحالی که رشد تقاضا برای فرآورده های نفتی ساالنه 
کمتر از یک درصد است. این امر اهمیت سرمایه گذاری و تمرکز بر این صنعت 
ارزش آفرین را نشان می دهد. طی پنجاه سال گذشته، بنا به دالیل نامعلومی 
ایران به مسیر تولید محصوالت عمده همچون اوره سوق داده شده و این امر 
سبب شده ایران بسیاری از مواد اولیه تولید محصوالت پالستیکی را از خارج 
وارد کند. هم اکنون ایران در تولید محصوالت عمده، 25درصد ظرفیت تولید 
صنایع پتروشــیمی خاورمیانه و 2.5درصد جهان را در اختیــار دارد و پس از 
عربستان در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ محصوالت عمده پتروشیمی 
در خاورمیانه است. این در حالی است که سود کالن در صنایع تکمیلی صنعت 

پتروشیمی است و در سرزنجیره ها سود کمی نصیب تولیدکنندگان می شود.
الگوی توســعه صنعت پتروشــیمی با گذشــته تفاوت های زیادی پیدا 
کرده است. توســعه این صنعت در دوره ای با تناژ باال و محوریت خوراک و 
ظرفیت سازی بود، اما هم اکنون افزون بر حفظ این شرایط، باید با نگاه به دنیا و 

توجه به جزئیات بیشتر، به سمت توسعه زنجیره حرکت کنیم.
اخیراً حرکت در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره 
ارزش در ایران آغاز، و بر ایــن مبنا اجرای 33 طرح بــا عنوان »طرح های 
پیشران« تعریف شده که هدف اصلی این طرح ها استفاده از خوراک های متنوع 
صنعت پتروشیمی در طول زنجیره ارزش و با هدف فعال سازی صنایع کوچک 

و پارک های صنعتی و شــیمیایی است. براســاس برنامه ریزی 
انجام شده، با اجرای طرح های پیشــران در 6 زنجیره 

متنوع، حدود 3.5میلیون تن خــوراک به صنایع 
تکمیلی اختصاص می یابد.

هدف اصلی از اجرای طرح های پیشران، 
اســتفاده از خوراک های متنوع صنعت 
پتروشــیمی در طــول زنجیــره ارزش 
به منظور فعال ســازی صنایع کوچک و 
پارک های صنعتی و شــیمیایی است. 
براساس برنامه ریزی انجام شده، با اجرای 

طرح های پیشران در 6 زنجیره متنوع، حدود 3.5میلیون تن خوراک به صنایع 
تکمیلی اختصاص می یابد.

صنعت پتروشیمی؛ شاگرداول صادرات
آمار هفت ماه نخســت صادرات محصوالت پتروشیمی امسال در 
قیاس با سال گذشته حکایت از رشد ۱۳درصدی دارد، رشدی که تا 
ماه هشتم نیز ادامه داشــته و وزیر نفت از آن به عنوان ثبت رکورد یاد 
می کند. در هفت ماه نخست سال گذشته ۱۵میلیون و ۵۰۰هزار تن 
صادرات در حوزه محصوالت پتروشیمی صورت گرفت که امسال این 
عدد به ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید. همچنین، ارزآوری صنعت 
پتروشیمی نیز از ۸میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر به ۱۰/۸میلیارد دالر 

رسیده و ۳۰درصد رشد داشته است.
سهم پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی در شش ماه نخست امسال 
۳۹/۶درصد بوده است. این در حالی است که تنها ۶/۹۵۰میلیارد دالر 
از ۲۱/۴میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در شــش ماه نخست پارسال 
متعلق به پتروشــیمی ها بوده است و امســال ۹/۶۰۵میلیارد دالر از 
۲۴/۲۵۱میلیارد دالر صادرات غیرنفتی به ایــن صنعت تعلق دارد. 
همچنین، تولید صنعت پتروشــیمی در هفت ماه نخســت پارسال 
۳۸میلیون و ۶۶۰میلیون تن بوده که امسال در همین بازه به ۴۱میلیون 

و ۵۵۰هزار تن با ۷درصد افزایش رسیده است.
در حال حاضر بیش از ۵۴۰ گریــد انواع محصوالت 
شیمیایی و پتروشیمیایی در کشور تولید می شود و 
۱۱۰ طرح بزرگ و کوچک پتروشیمی در حال 
فعالیت اســت که با برنامه ریزی انجام شده 
برای تکمیــل زنجیــره ارزش، ۲۱ تا ۲۲ 
محصول راهبردی پتروشیمی در کشور 

تولید خواهد شد. 

پروپیلن؛ پلی به سوی تکمیل زنجیره 
ارزش  

طی دهه های اخیر صنعت پتروشیمی در ایران در بخش های باالدستی خود 
شاهد جهش های تولید چشمگیری بوده است؛ به طوری که امروز بخش قابل 
توجهی از صادرات غیرنفتی ایران در بازار های جهانی را محصوالتی تشکیل 
می دهند که از فرآورده های پتروشیمی نشئت گرفته اند. در این میان، کمبود 
پروپیلن و پلی پروپیلن به عنوان ماده اصلی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی 
همواره یکی از دغدغه های فعاالن این بازار، از گذشته تا امروز بوده است. ایران 
سال هاست که با کمبود پروپیلن مواجه اســت. تولید پروپیلن ایران در سال 
1404 )2025( 4درصد از مجموع محصوالت تولیدی پتروشیمی در کشور 
خواهد بود، در صورتی  که این رقم در کل دنیا به 18درصد، در چین به 21درصد، 

در آمریکا به 17درصد و در عربستان به 16درصد می رسد.
توسعه زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی در ایران برمبنای کیفی سازی 
و توسعه هوشمند این صنعت اســت. با تصویب آیین نامه ساخت واحدهای 
میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و اصالح آیین نامه تخفیف پلکانی خوراک 
در هیئت دولت ایران، زمینه اجرای طرح های زنجیره پروپیلن فراهم شده است. 
مصوبه هیئت دولت ایران شامل دو بخش کلی است: بخش نخست، آیین نامه 
ســاخت واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشــیمی با سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی و تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشــور با 
رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار است، که مسیر توسعه زنجیره 
ارزشمند پروپیلن را در کشور تسهیل می کند. بخش دوم »اصالح آیین نامه 
تخفیف پلکانی خوراک« اســت که با اصالحات انجام شــده، کاربردی تر و 
مؤثرتر می شــود. بخش عمده ای از واردات محصوالت پتروشیمی، حدود 
600میلیون دالر در زنجیره پروپیلن بوده کــه معادل 40درصد از کل ارزش 
واردات محصوالت پتروشیمی است. هم اکنون حدود یک میلیون تن پروپیلن 
در کشور تولید می شود که برای جبران کمبود آن طرح هایی تعریف شده است. 
در پایان برنامه هفتم توسعه، در ســال 1405 تولید پروپیلن ایران به حدود 

4میلیون تن می رسد.
یکی از گلوگاه ها در توســعه طرح های تولید پروپیلــن در ایران، تأمین 
دانش فنی آن است. دانش فنی پروپیلن از متانول و گاز طبیعی کسب شده و 
همین طور طرح PDH سلمان فارسی در حال اجراست و با مجموع طرح های 
GTP ،MTP و PDH در سال 2025 به ظرفیت 4.5 میلیون تن می رسیم. 
 MTP اسالم آباد غرب آغاز شده و GTPP اکنون عملیات اجرایی طرح های
گروه فاتح، PDH سلمان فارسی، PDH هیرسا پلیمر و PP ایالم در این 

زمینه فعال هستند.

سهم 
پتروشیمی ها از 

صادرات غیرنفتی در شش 
ماه نخست امسال 39/۶درصد 

بوده است. این در حالی است که تنها 
۶/950میلیارد دالر از 21/4میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی در شش 
ماه نخست پارسال متعلق 

به پتروشیمی ها بوده 
است
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توسعه پرتوشیمی

مریم میخانک بابایی
هرگونه مساعدت دولت به پتروشــیمی ها نتیجه چندین برابری 
می دهد. این جمله شــاید در ظاهر جمله ای کلی به نظر برســد، اما 
در عمل این نتیجه چندبرابری دیده شــده است. شاید سال ها قبل 
که موضوع عدم وابســتگی به نفت خام مطرح شد، کسی فکرش را 
نمی کرد که روزی صنعت گسترده پتروشیمی بتواند جای صادرات 
غیرنفتی را بگیرد. در خاطر همگان است که اصطالح صادرات غیرنفتی 
تداعی کننده محصوالت کشاورزی و یا صنایع غیر پتروشیمیایی بود؛ 
اما ده سالی است که این صنعت با توسعه بخش خصوصی همه موانع و 
فشارهای مختلف را پشت سر گذاشته و با جهش و برداشتن قدم های 
بلند توانسته به رشدی باورنکردنی در تولید و صادرات برسد و به  زعم 
عده ای، وضعیت صنعت پتروشیمی ایران به لحاظ صادرات غیرنفتی 
و ارزآوری به مثابه این است که میز اقتصاد ایران را به تنهایی حساب 

می کند.
ظرفیت اســمی تولیدات پتروشــیمی در ســال ۱۳۸۰ حدود 
۱۶میلیون تن بوده است و این رقم در حال حاضر به حدود ۹۰میلیون 
تن رسیده اســت. با توجه به ثبات مقدار فروش داخلی محصوالت 
پتروشیمی در چند سال اخیر، افزایش تولیدات صنعت پتروشیمی 
مصروف امر صادرات شده و روند ساالنه صادرات محصوالت پتروشیمی 
کشور، افزایشی بوده است. رشد متوسط ســاالنه مقدار صادرات به 
میزانی بیش از ۴درصد در پنج سال گذشته )از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰(، 
مؤید این امر است. همچنین، متوسط رشد ســاالنه ارزش صادرات 
)ارزی( در پنج سال گذشته )از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰( حدود ۸/۵درصد 

بوده است. 
شایان ذکر است که مقدار صادرات )تناژ( در هفت  ماهه اول سال 
جاری نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته حدود ۱۵درصد رشد 
داشــته؛ در حالی که ارزش صادرات )دالری( نسبت به سال گذشته 
افزایش حدوداً ۳۰درصدی را نشــان می دهد. ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی در سالیان گذشته همواره بخش عمده ای از ارز 
سامانه نیما را تأمین کرده و نقش مهمی در تأمین ارز کشور ایفا کرده 
است. ارزآوری محصوالت پتروشیمی حتی در زمان تحریم ها که امکان 
صادرات به دشواری صورت می گیرد نیز تحقق یافته است؛ به طوری 
که این صنعت در اوج تحریم ها بیش از ۵۴میلیارد دالر برای کشــور 
ارزآوری داشته  است و به طور میانگین ساالنه ۸۰درصد درآمد صادراتی 
این صنعت از طریق سامانه نیما به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. 
اخیراً صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلســه ویژه ارزی با 

صادرکنندگان پتروشیمی به صراحت اعالم کرد: »صنعت پتروشیمی 
به عنوان دارنده ارز در بازار، عرضه های خوبی به بازار ارز داشته  و همواره 
توانســته تعادل خوبی در بازار ایجاد کند؛ این صنعت به عنوان گروه 
پیشرو در بازار ارز و سامانه نیما نقش مؤثری در تعادل بازار داشته که از 
آن ها تشکر می کنیم. بانک مرکزی حمایت از صنعت و تولید، به ویژه 
پتروشیمی را در دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم، قطعاً 

به نفع اقتصاد کشور است.«
تشــکر و قدردانی رئیس کل بانــک مرکزی در ســال جاری از 
پتروشــیمی ها، نکات بارزی را نشــانه می رود: گردش مالی اقتصاد 
کشور و مبادالت بین المللی نیازمند ارز است که پیشروبودن صنعت 
پتروشیمی، هرگونه احتمال نابسامانی ارزی در بازار را از بین می برد. به 
عبارتی، بروز نابسامانی ارزی در بازار مقطعی بوده؛ زیرا پتروشیمی ها 

به سرعت آن را جبران کرده اند.
اگرچه تحریم ها روزهای ســختی را برای کشــور رقم زدند، اما 
پتروشــیمی ها به عنوان صنعتی که حجم عظیمی از منابع درآمدی 
کشــور از طریق فروش و صادرات محصوالت آن ها تأمین می شود، 
با وجود افزایش هزینه حمل ونقل، لجســتیک و جابه جایی ارزی یا 
هزینه مواد مصرفی واحدها، تا به امروز در به حداقل رســاندن تأثیر 
تحریم ها بر خود، به گواه آمار رسمی سامانه نیما موفق عمل کرده اند 
و چرخ های صنعت پتروشیمی از حرکت نایستاده و تولید و صادرات 
محصوالت تداوم دارد.ســامانه نظام یکپارچه  معامالت ارزی )نیما( 
به عنوان یکی از راه های برگشــت ارز به چرخه اقتصاد کشور، به طور 
رسمی در اردیبهشت  ۱۳۹۷ با هدف سازمان دهی بازار ارز درزمینه 
تجارت، واردات و صادرات، از ســوی بانک مرکزی آغاز  به  کار کرده 
است. واردکنندگان و صادرکنندگان کاال به ترتیب برای تأمین ارز مورد 
نیاز برای ورود کاال پس از ثبت سفارش، همچنین فروش ارز حاصل 
از صادرات کاال باید از این سامانه استفاده کنند که پتروشیمی ها هم از 

این سیاست مستثنا نیستند. 
طبق بخشنامه بانک مرکزی، شرکت های پتروشیمی می توانند 
بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را صرف بخشی از هزینه هایشان 
شامل خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز و هزینه های 
درون شــرکتی کنند. فریبرز کریمایی، قائم مقــام انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی، می گوید: »پتروشیمی ها در اوج 
تحریم ها یعنی از ســال های ۹۷ تا ۱۴۰۱، بیش از ۵۴میلیارد دالر 
برای کشــور ارزآوری داشــته اند. افزون بر این، بیش از ۲۲میلیارد 
دالر از نیاز صنایع پایین دستی این حوزه و ۳میلیارد دالر کود اوره 
بخش کشاورزی را در سخت ترین شــرایط تحریمی کشور تأمین 

کرده اند.« احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی نیز درزمینه ارزآوری پتروشیمی ها برای کشور می گوید: 
»صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی هر هفته ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون 
دالر ارز به ســامانه نیما تزریــق می کند و بیــش از ۵۰درصد نیاز 
ارزی کشور را پتروشــیمی ها تأمین می کنند.«  به گفته مهدوی، 
شرکت های پتروشــیمی در سه ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۱ بیش از 
۳میلیارد و ۲۷۰میلیون دالر در ســامانه نیما عرضه داشــته اند و 
پیش بینی می شود امســال درمجموع حداقل ۱۵میلیارد دالر ارز 
توسط پتروشیمی ها به کشور وارد شود. خوشــبختانه چشم انداز 
صنعت پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل توجه ارزآوری 
این صنعت، صرفاً به دلیل افزایش نرخ های جهانی نبوده، بلکه هم 
میزان تولید و هم میزان صادرات محصوالت پتروشیمی افزایش قابل 
توجهی داشته و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای جدید به 
مدار تولید، تداوم خواهد داشت.  دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی در نشست با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
اینکه هماهنگی خوبی میان بانک مرکزی و شرکت های پتروشیمی 
وجود دارد، گفت: »در حال حاضر هیــچ واردکننده ای معطل ارز 
نیست و در بسیاری مواقع شرکت های پتروشیمی خریداری برای 

ارز خود ندارند و در صف منتظر می مانند تا ارزشان را بفروشند«.

ارز تزریقی پتروشیمی ها از سال 1397 تاکنون
ارز تزریقی پتروشیمی ها به سامانه نیما در سال های سخت تحریم 
)۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱(، در شــرایطی تحقق یافته است که این صنعت 
حتی بیش از مقدار تکلیف شــده تعهدهای ارزی خود را انجام داده  
و به عنوان تأمین کننده نخســت ارز کشور، کمک شایانی به چرخه 
اقتصاد کشور کرده اســت. در ادامه به تعهدات ارزی پتروشیمی ها 
به تفکیک ســال می پردازیم: ســال ۱۳۹۷: مروری بر وضع عرضه 
ارز حاصل از صادرات پتروشــیمی در ســال ۱۳۹۷ نشان می دهد 
که شــرکت های پتروشــیمی از اول فروردین  تا ۱۵ اردیبهشت  و 
پیش از راه اندازی رسمی ســامانه نیما، بیش از ۵۷۷میلیون یورو 
با هماهنگی بانک مرکــزی به صرافی های مجــاز عرضه کرده اند. 
پتروشیمی های ایران درمجموع در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات وارد کشور کردند و در عرضه ارز حاصل از 
صادرات محصوالت به سامانه نیما پیشتاز بودند، به نحوی که بیش از 
۷۰درصد عرضه ارز در سامانه به این واحدها اختصاص داشته است. 
سال ۱۳۹۸: مجموع درآمد صنعت پتروشیمی ایران ۱۵میلیارد دالر 
در ســال ۱۳۹۸ بوده که از این مقدار حدود ۱۰میلیارد دالر صادر 

و ۸۵درصد ارز صادراتی ایــن صنعت، یعنی بیش از تعهد 
تکلیفی، به سامانه نیما تزریق شده است.

بنابراین، صنعت پتروشیمی ایران با وجود همه مشکالت 
در سال ۱۳۹۸، افزون بر اینکه توانست تعهد خود به سامانه 
نیما را محقق کند، ۲۰درصد نیز بیشتر از سقف تعهد به نیما 

پرداخت کرده اســت. این صنعت باید در سال ۱۳۹۸ حدود 
۶.۷میلیارد دالر ارز صادراتــی را به نیما عرضه می کرد، اما این 
رقم به ۸.۱میلیارد دالر افزایش یافت و صنعت پتروشیمی، در 

عمل شاگرداول نیما شد.
سال ۱۳۹۹: ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی در سال 

۱۳۹۹ حدود ۱۰میلیارد دالر بود و به  دلیل شیوع ویروس کرونا در 
دنیا رشــد چندانی نکرد، اما با وجود همه مشکالت و تحریم ها، این 
صنعت به تعهد خود در بازگشت ارز به کشــور عمل کرد. تعهد این 
صنعت ۳.۷میلیارد دالر برای عرضه به ســامانه نیما بود،  اما درعمل 
۶.۴میلیارد دالر، معادل ۱۷۰درصد تعهد به این سامانه ارز عرضه شد، 
به طوری که پتروشیمی ها بیش از ۵۰درصد ارز سامانه نیما را تأمین 
کردند. سال ۱۴۰۰: تعهدات ارزی پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که این صنعت ۸.۲میلیارد دالر به سامانه نیما ارز داده است 
و مجتمع های پتروشیمی در سال گذشته ۱۴.۳میلیارد دالر فروش 
صادراتی داشتند که ۹۰درصد آن معادل ۱۲.۷میلیارد دالر به سامانه 
نیما عرضه شد و شرکت های پتروشیمی موفق به ایفای ۱۵۴درصد 

تعهد ارزی ساالنه و تأمین حدود ۲۴درصد نیاز ارزی کشور شدند.
ســال ۱۴۰۱: صادرات محصوالت پتروشیمی با ظرفیت ساالنه 
۹۰میلیون تنی این صنعت، برای امســال حــدود ۱۸میلیارد دالر 
برآورد شد. امســال تزریق ۱۱.۵میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی به سامانه نیما تعهد شده است که با این روند، 
به طور حتم در پایان امسال رکوردی تازه از سوی پتروشیمی برای 
عرضه ارز به نیما ثبت خواهد شد. صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ 
رشد قابل توجهی در تولید و صادرات داشته است. این میزان افزایش 
صادرات، از ارزآوری بیشتر در مقایسه با سال های قبل خبر می دهد. 
براســاس ارزیابی آماری، این طور به نظر می رسد که از شروع سال 
۱۴۰۱ تاکنون صادرات غیرنفتی ایران، به جز پتروشــیمی، رشدی 
نداشته است؛ اما صادرات محصوالت پتروشیمی از ۶.۹میلیارد دالر 
در شش ماهه ســال ۱۴۰۰، به ۹.۶میلیارد دالر در شش ماهه سال 
۱۴۰۱ رسیده اســت. در هفت ماهه ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۶میلیون تن 
تولید محصوالت پتروشــیمی بوده است که این عدد در هفت ماهه 
امسال به ۴۱.۵میلیون تن رسیده که ۷درصد افزایش تولید نشان 
می دهد. در حوزه صادرات نیــز از ۱۵.۵میلیون تــن صادرات در 
هفت ماهه ســال ۱۴۰۰، به ۱۷.۵میلیون تن در هفت ماهه امسال 
رسیده  است که رشدی ۱۳درصدی را نشــان می دهد.  این میزان 
رشد صادرات ۱۳درصدی نیز ارزش رشــد ارزآوری کشور را نشان 
می دهد که آمارهــا می گویند این رقــم از ۸.۳میلیارد دالر ارزش 

صــادرات محصوالت 
شــیمی  و پتر
هفت ماهــه  در 
ســال ۱۴۰۰، بــه 
دالر  ۱۰.۸میلیــارد 
در هفت ماهه امســال 
رسیده اســت که رشدی 
معادل ۳۰درصد است. فروش 
ارز صادراتی پتروشیمی به نیما در 
هفت ماهه سال گذشته ۷.۹میلیارد دالر بوده 
و امسال به ۸.۷میلیارد دالر رسیده است. با این حساب، عرضه ارز 
پتروشیمی در نیما امسال ۲۳درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل 

بوده است.
پیش بینــی عرضه ۱۵میلیارد دالر ارز به ســامانه نیما در ســال 
۱۴۰۱ وجود دارد و با این احتســاب مجموع صادرات پتروشیمی ها 
به ۱۷.۵میلیارد دالر خواهد رسید. به گفته مهدوی، دبیرکل انجمن 
صنفی صنعت پتروشیمی، هرچه از منابع هیدروکربنی برای تولید 
ارزش افزوده استفاده کنیم، به نفع اقتصاد است. به عبارتی، به جای 
فروش نفت و گاز خام، بیاییم در صنعت پتروشیمی بیش از گذشته 
وارد شــویم و این منابع هیدروکربوری را بــه ارزش افزوده تبدیل 
کنیم. در این صورت، دیگر نگران نوسان قیمت ارز نخواهیم بود؛ زیرا 
پتروشــیمی ها عالوه بر افزایش صادرات غیرنفتی، تأمین کننده ارز 
مورد نیاز کشور خواهند بود.  به گفته وی، این گله مندی از تصمیمات 
مجلس و دولت وجود دارد که آن ها باید امنیت اقتصاد پتروشیمی ها 
را باال ببرند و بستر مناســبی برای توسعه این صنعت و حضور بخش 
خصوصی فراهم کنند تا این بخش ها به میدان بیایند؛ چون مزیت با 
توسعه پتروشیمی است و ما همچنان از منابع غنی هیدروکربوریک 

برخوردار هستیم.
صنعت پتروشیمی به صراحت به واردکنندگان این نوید را می دهد 
که برای واردات محصوالت اساسی به هیچ وجه نگران ارز مورد نیاز 
خود نباشند؛ زیرا این بخش به تنهایی تأمین کننده ارز آن ها خواهد 
بود. این ادعای محکم در آمارها نیز خود را نشان می دهد و با وجود 
محدودیت های تحریم و حتی محدودیت های کمبود تأمین سوخت 
در زمســتان نیز می بینیم که این بخش ها توانسته اند با مدیریت و 
سامان دهی حساب شده نه تنها تولید خود را همچنان باال ببرند، بلکه 
در تعهدات ارزی خود نیز پابرجا بمانند. به عبارت واضح تر، هرآنچه 
پتروشیمی ها در دسترسی به خوراک و با قیمت منطقی آسوده تر 
باشند، می توانند در افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی 
از سویی و ارزآوری بیشــتر و حل مشکالت اقتصادی از سوی دیگر 
پیشروتر باشند و جهشی را که از آن سخن می گویند، یکی پس از 
دیگری در حوزه تولید و صادرات به دست آورند؛ تجربه ای که سال ها 

داشته و همچنان به آن پایبندند.

گذری بر تزریق ارز پتروشیمی ها به شبکه اقتصادی کشور
وشیمی به تنهایی میز اقتصاد ایران را حساب می کند صنعت پتر

سهم 
پتروشیمی ها از 

صادرات غیرنفتی در شش 
ماه نخست امسال 39/۶درصد 

بوده است. این در حالی است که تنها 
۶/950میلیارد دالر از 21/4میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی در شش 
ماه نخست پارسال متعلق 

به پتروشیمی ها بوده 
است
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چالش های صنعت پتروشیمی
 در بودجه 1402

صنعت پتروشیمی به عنوان ارزآورترین صنعت کشور، همواره در برهه های مختلف اقتصادی همانند سیاست های 
کالن ارزی، بازار ســرمایه و... مورد توجه قوای سه گانه کشور بوده اســت. در گام اول قوای مجریه و مقننه با وضع 
سیاست های همه جانبه نگر و قوانین کارشناسی شــده نقش کم نظیری در چرخش چرخ های این صنعت ارزش آفرین دارند. هرساله 
زمان تنظیم الیحه بودجه و میزان تأثیری گذاری آن در صنعت، محل بحث و گفت وگو میان کارشناسان اقتصادی بوده است. در  باره این 
موضوع و برخی دیگر از دغدغه های مربوط به صنعت پتروشیمی، گفت وگویی صریح و تخصصی با مهندس فریبرز کریمایی، قائم مقام 

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، صورت گرفته که در ادامه آن را می خوانید.

در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:

وقتی صحبت از 
قیمت گذاری 

خوراک 
پتروشیمی ها 
می شود، فقط 

خوراک گازی در 
اذهان عمومی 
متبلور می شود. 

واقعیت این است 
که در صنعت 

پتروشیمی، به طور 
کلی دو نوع خوراک 

داریم: یک نوع 
خوراک گازی که 

عمدتاً در گاز 
طبیعی و گاز اتان 
خالصه می شود و 

یک سری هم 
خوراک مایع مثل 
نفتا، میعانات و 
NNN و سایر 

خوراک هایی که در 
این حوزه تعریف 

می شوند.

حدود ۴۰ درصد از گاز اروپــا فقط از ناحیه 
روسیه تأمین می شود و این گاز با هزینه های 
بســیار قابل  توجه انتقال، به اروپا می رســد 
و در این هاب ها معامله می شــود. دو هاب 
 TTF انگلیــس و NBC اروپایی شــامل
هلند ۲۵درصد، و ۲ هاب Alberta کانادا 
و Henry Hub ایاالت متحده آمریکا هم 
۲۵درصد در این فرمول ســهم داشتند. در 
زمان دولت اول آقای روحانی، جلســاتی با 
انجمن برگزار شده و مشــاوره هایی صورت 
گرفته بــود. ایــن فرمــول در وزارت نفت 
تعیین شده بود و انجمن پتروشیمی به طور 
مکرر مخالفت خــود را به صورت مکتوب به 
وزارت نفت اعالم کرد که هاب های اروپایی 
نمی تواننــد در تعیین نرخ خــوراک، مبنا 
باشند؛ چراکه این هاب ها متأثر از هزینه های 
انتقال هســتند. ضمن اینکه با این فرمول، 
نرخ خوراک پتروشــیمی های ما به مسائل 
غیرمنتظره ای گره می خورد که ممکن است 
درمورد این هاب ها رخ دهد. متأسفانه وزارت 
نفت به این مخالفت ها توجهی نکرد و فرمول 
تعیین نرخ، به صورتی که مالحظه می کنید 

تعیین شد.
خــوراک دیگــری کــه درمــورد آن 
قیمت گذاری صورت گرفــت گاز اتان بود و 
جالب اینجاست که در قیمت گذاری گاز اتان، 
دیگر از این مبانی اســتفاده نشد! یعنی در 
تعیین فرمول قیمت خوراک گازی، هاب های 
اروپایی و مصارف داخلی مبنای قیمت گذاری 
قرار گرفتند. در حالی که درمــورد گاز اتان، 
قیمت گذاری با رویکردی دیگر انجام شــد؛ 
یعنی منشأ و مبدأ قانونگذاری یکی بود و همه 
جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم ۲ بودند! 
اما دو برداشــت متفاوت به صورت هم زمان 
از یک قانون مشــخص انجام شد. در آنجا با 
فرمولی قیمت گاز اتان تعیین و ارائه شد که 
قیمت براســاس ضریبی از قیمت پلی اتیلن 
و نفتا باشــد؛ حال آنکه »نفتا« که به عنوان 
متغیر مستقل در این فرمول لحاظ شده بود، 
در زنجیره »الفین« خود، خوراکی مشابه اتان 
اســت. بنابراین، این قیمت گذاری از اساس 
ایراد داشت. نتیجه قیمت گذاری »اتان« هم 

در طول این سال ها قابل بررسی است.
قیمت اتان در کشــور ما همیشــه ۵۰ تا 
۱۰۰ دالر از هاب مونت بیلیویو ایاالت متحده 
آمریکا )که یکی از هاب های معتبر در زمینه 
اتان است( باالتر بوده است؛ از این رو حاصل 
رویکرد وزارت نفت درمورد تعیین قیمت از 
یک بند قانونی درمورد گاز اتان، متان و انواع 
خوراک مایع، ۳ برداشت کاماًل متفاوت بوده 
است. درخصوص خوراک های مایع هم که 
بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی ما را 

تشکیل می دهند، وزارت نفت اساساً وارد جزء 
۴ نشده و مستند به جزء ۱، معادل ۹۵درصد 
قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده است. 
در حالی که در این جزء، نفت خام قابل فروش 
به واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی، معادل 
۹۵درصد فوب خلیج فارس تعیین شده بود! 
به نظر می رســد وزارت نفت، قانون مصوب 
مجلس در تعیین نرخ خوراک را به درســتی 

اجرا نکرده است.

با این حساب، در تعیین فرمول برای انواع 
خوراک، رویکرد واحدی نداشته ایم؟

آنچه قانونگذار تعیین کرده، قیمت انواع 
خوراک است و وزارت نفت مکلف شده قیمت 
انواع خوراک گازی و مایع را با این شاخص ها 
تعیین کند. یکی از مشخصه ها و فاکتورهایی 
که می بایست در تعیین قیمت خوراک لحاظ 
می شــد، قابلیت رقابت پذیــری محصوالت 
تولیدی صنعــت پتروشــیمی در بازارهای 
بین المللی بود؛ یعنی قیمــت خوراک باید 
به گونه ای تعیین شود که امکان رقابت پذیری 
در بازارهای بین المللی، برای تولیدکنندگان 

داخلی وجود داشته باشد.

با این تفاسیر، فرمول تعیین قیمت خوراک 
پتروشیمی ها، به خصوص درمورد »اتان«، 
موجب شــده قیمت تمام شده شرکت های 
پتروشیمی ما نسبت به ســایر رقبا باالتر 

باشد؟
از سال ۱۳۹۵ به بعد، قیمت اتان ما از هاب 
»مونت بیلیویو« هم باالتر بوده است. اتفاقاً 

وقتی وزارت نفت درمورد قیمت گذاری اتان 
کف ۲۲۰دالری را در نظر گرفت )که تحت 
هیچ شرایطی نباید قیمت هر تن اتان از ۲۲۰ 
دالر کمتر شود(، آسیب و ضعف این فرمول 
را در زمان شروع ویروس کرونا و رکود شدید 
بازارهای انرژی در جهان مشــاهده کردیم. 
قیمت اتان در هاب مونــت بیلیویو حتی به 
۶۰ دالر هم رســید؛ ولی قیمــت اتان ما در 
۲۲۰ دالر گیر کرد و این شرایط می توانست 
به زنجیره پلی اتیلن آسیب جدی وارد کند. 
وزارت نفت، آن زمان با پیگیری های انجمن 
صنفی و شرکت های پتروشیمی مجبور شد 
۲۰ دالر تخفیف قائل شــود؛ اما این تخفیف 
هم تأثیرگذار نبود و همچنان ما شاهد تفاوت 
قیمت بودیم. بحث ما در فرمول قیمت گذاری 
نیست، بحث بر سر برداشت های متفاوت از 

یک قانون است!

گاهی تصــور می شــود که خــوراک 
پتروشــیمی ها طوری تعیین شــده که به 
پتروشــیمی ها رانت می دهیم. حتی بعضی 
سیاست گذاران هم این باور را دارند. طبق 
گفته های شــما، ما رانتی به پتروشیمی ها 

نمی دهیم؟
ما فقط درمورد خــوراک گازی صحبت 
نمی کنیم و وقتی بحث خوراک پتروشیمی ها 
مطرح می شود، تمامی پتروشیمی ها اعم از 
پتروشیمی نوری، شازند، پردیس و... مطرح 
هستند. ما ۳ نوع خوراک بیشتر نمی گیریم 
و در هیچ کــدام رانتی وجود نــدارد. نکته 
اینجاست که وقتی صحبت از خوراک مایع 
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نرخ خوراک پتروشیمی ها در چند ماه اخیر چالشی 
جدی برای فعاالن بازار ســرمایه ایجاد کرده است. 
گالیه اصلی سهام داران این است که چرا باید فرمول 
تعیین نرخ خوراک پتروشــیمی های ما به هاب های 
بین المللی گره بخورد؟ فرمــول تعیین نرخ خوراک 
پتروشیمی ها بر چه اساس تعیین شده و چرا هاب های 
اروپایی مالک قیمت گذاری خوراک پتروشــیمی های 

ایران قرار گرفتند؟
وقتی صحبت از قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها 
می شود، فقط خوراک گازی در اذهان عمومی متبلور 
می شود. واقعیت این است که در صنعت پتروشیمی، 
به طور کلی دو نوع خوراک داریم: یک نوع خوراک گازی 
که عمدتاً در گاز طبیعی و گاز اتان خالصه می شــود و 
 NGL یک سری هم خوراک مایع مثل نفتا، میعانات و

و سایر خوراک هایی که در این حوزه تعریف می شوند. 
همان طور که مســتحضر هســتید، مجلس در پایان 
ســال ۱۳۹۳ قانونی را تصویب کرد کــه به موجب آن 
)قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها در جزء ۴ بند الف 
ماده ۱ قانون تنظیم ۲ که در اسفند ۱۳۹۱ تصویب شد و 
قاعدتاً می بایست در سال ۱۳۹۴ اجرا می شد( قانونگذار، 
وزارت نفت را مکلف کرد که نرخ خــوراک مایع و گاز 
تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پاالیشی و صنعتی را 
براساس بعضی شاخص ها و چارچوب هایی که در خود 
قانون تعریف شده، تعیین و اجرا کند. یکی از مواردی 
که قانونگذار در این چارچوب به عنوان شاخص تعیین 
تکلیف کرده بود این بود که قیمت خوراک باید متناسب 
با میانگین وزنی، مصــارف داخلی و همین طور واردات 
و صادرات باشــد. فاکتور دیگری که به طور مشخص و 

صریح به آن اشاره شده بود، حفظ قابلیت رقابت پذیری 
در بازارهــای بین المللی و جذب ســرمایه گذاری بود. 
براساس این قانون، وزارت نفت باید نرخ خوراک را تعیین 

می کرد.
اواخر ســال ۱۳۹۴ بود که وزارت نفت نــرخ گاز را 
مستند به این قانون تعیین کرد و فرمولی ارائه کرد که 
۵۰ درصد آن براساس »میانگین وزنی مصارف داخلی« 
و ۵۰درصد آن به »هاب های بین المللی« وصل شــده 
بود. همان طور که اشاره کردم، قانونگذار در شاخص های 
تعیین نرخ خــوراک، بحث رقابت پذیــری محصول را 
مطرح کرده بود، نه رقابت پذیری نــرخ خوراک را! اما 
به رغم این موضوع، وزارت نفت ۴ هاب )۲ هاب از منطقه 
تولیدکنندگان گاز طبیعی و ۲ هاب از مصرف کنندگان 
 ،CNN گاز طبیعی( را مبنا قــرار داد. طبق اطالعات

در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:در گفت وگو با قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تشریح شد:

چالش های صنعت پتروشیمی
 در بودجه 1402
چالش های صنعت پتروشیمی
 در بودجه 1402
چالش های صنعت پتروشیمی
 در بودجه 1402
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با قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس می شود، 
برای عــده ای این مفهوم تداعی می شــود که 
۵درصد تخفیف به پتروشیمی ها داده می شود، 
که اصاًل چنین چیزی نیســت. اگر خوراک به 
پتروشیمی ها داده نشود، دولت قاعدتاً باید این 
خوراک را صادر کند و صادرات به هزینه های 
بازاریابی، هزینه های انتقــال و... نیاز دارد و 
این هزینه ها خیلی بیشــتر از ۵درصد است. 
درواقع ۵درصد تخفیف، از باب برداشت مطمئن 
خوراک توسط مشتری است و خرید خوراک 
توسط مشتریان داخلی، هزینه های دولت بابت 

صادرات را کاهش می دهد.
اگر فرض کنیم وزارت نفت به جای جزء ۴، 
باید طبق جزء ۱ قیمت گذاری کند )که البته 
ما معتقدیم قیمت گذاری باید براساس جزء ۴ 
صورت بگیرد(، در جزء ۱ تکلیف شده که قیمت 
مبادی صادراتی باید مالک باشــد؛ اما هرگز 
وزارت نفت قیمت صادراتی را به طور شــفاف 
اعالم نمی کند و محاسبات ما نشان می دهد که 
قیمت مبادی صادراتی، لحاظ نشده  است. حتی 
میعاناتی که در اختیار شرکت های پتروشیمی 
قرار می گیرد، از قیمت های بورس انرژی باالتر 
است؛ یعنی دولت اگر بخواهد میعانات را صادر 
کند، درآمد کمتری کسب می کند تا بخواهد 
آن را به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی ها 
قرار دهد. پس در حوزه خــوراک مایع، هیچ 
رانتی وجود ندارد. درمورد خــوراک گاز اتان 

نیز همان طور که عرض کردم، قیمت گاز اتان 
ما از هاب های بین المللی باالتر است. درمورد 
خوراک گاز طبیعی هــم طبق قیمت های ۱۹ 
آبان، قیمت متان در »هنــری هاب« حدود 
۱۵ سنت بوده است؛ اما با احتساب ارز حدود 
۲۷هزارتومانی، متان را ۲۱ ســنت می خریم. 
پس رانتی که بعضی از دوستان از آن صحبت 
می کنند کجاســت؟ نگاه نادرســت در بحث 
قیمت گذاری، آســیب های دیگــری را هم به 
زنجیره میان دستی و پایین دستی پتروشیمی 

تحمیل کرده است.
ما اعتقاد داشتیم خوراک مایع پتروشیمی ها 
باید طبق جزء ۴ تعیین تکلیف شــود تا بتواند 
نوســانات بین المللی را کنترل کند یا حداقل 
دامنه نوســانات را در بــازار داخلی متعادل تر 
کند. اتفاقی که در روسیه و اوکراین رخ داد، دو 
عارضه داشت. درمورد گاز طبیعی، شاهد نوسان 
شــدید قیمت ها بودیم. به هر حال ۴۰درصد 
از گاز اروپا از طریق روســیه تأمین می شــد و 
جنگ بین روســیه و اوکراین موجب شد گاز 
طبیعی، در مقطعی حتــی ۲ دالر در هر متر 
مکعب نیز افزایش یابد که البته در حال حاضر 
به ۱ دالر و ۱۰ ســنت رسیده است. اما همین 
نوسانات موجب شــد در دی  ماه سال گذشته، 
گاز ۳۸ســنتی در پتروشــیمی های ما تجربه 
شــود و چنین نرخی در دنیا ســابقه نداشته 
اســت. به هرحال، محصوالِت وابسته به گاز، 

در دنیا قیمت مشــخصی دارند و این فرمول 
ناکارآمد، موجب شد دولت در مقطعی ناچار 
شود ســقف ۵هزارتومانی را برای خوراک گاز 
پتروشــیمی ها در نظر بگیرد و حاال خوراک 
گازی پتروشیمی های ما با احتساب عوارض، 
۵۷۰۰ تومان اســت! بعضی از شــرکت های 
پتروشــیمی ما به صورت دوال، هم از خوراک 
گاز اتان و هم از خوراک مایع استفاده می کنند 
و با افزایش قیمت شــدید نفتــا در بازارهای 
بین المللــی، بعضــی از این پتروشــیمی ها 
بخشــی از کوره های خود را تعطیل کردند و 
درنهایت برخی محصــوالت کلیدی زنجیره 
پتروشیمی ها مثل پروپیلن ها کم شد. پروپیلن 
و صنایع وابسته، ارزشمندترین بخش زنجیره 
اســت و کمبود در زنجیره پروپیلن، به صنایع 
پایین دســتی آســیب زد )در بازار سرمایه، 
شرکت هایی مثل پتروشیمی جم یا جم پیلن، 

تولید کننده پلی پروپیلن هستند(.

نکتــه ای که وجــود دارد این اســت که 
وقتی صحبت از قــرارداد یا فرمول بلندمدت 
می شود، بعضی دوستان معتقدند نرخ خوراک 
پتروشــیمی ها باید درصدی از نرخ فروش 
محصول باشــد. انتقادی که به چنین نگاهی 
وجود دارد این است که پتروشیمی های ما با 

چنین فرمولی »کارمزدبگیر« می شوند؟
اجازه دهید به ریشــه این داســتان اشاره 
کنم. از زمستان سال گذشته مشکالتی برای 

متانول سازها ایجاد شــد و حتی باعث شد در 
مقطعی، بعضــی واحدهــای متانولی تعطیل 
شوند. در انجمن هم به این نکته تأکید کردیم 
که آنچه ســرمایه گذار نیاز دارد این است که 
حاکمیت حداقل تضمینــی بابت جلوگیری 
از زیان ســرمایه گذاران بدهد. بــا این فرض، 
ما تخفیفات پلکانی قیمت خــوراک را مطرح 
کردیم و آنچــه در تخفیفات پلکانی می بینید، 
به عنوان سقف قیمت خوراک تعیین شده تا به 
سرمایه گذاران اطمینان خاطر دهیم که خوراک 
با هر فرمولی که قیمت گذاری شــود، باالتر از 
سقف تعیین شده عرضه نخواهد شد. به عبارتی، 
در فرمولی که توسط انجمن طراحی شده بود، 
سقفی تعیین شد که سرمایه گذار زیان نکند. 
این فرمول، فرمول تعیین قیمت نیست، بلکه 
فرمولی اســت برای حمایت از سرمایه گذاری 

در کشور.
فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشــیمی ها 
همان چیزی اســت که قبل از این به آن اشاره 
کردم. پیشــنهاد ما این اســت که در شرایط 
فعلی، حــذف هاب های اروپایــی می تواند به 
بهبود وضعیت کمک کند، مشروط بر آنکه از 
سقف تعیین شده بیشتر نشود. تعیین چنین 
فرمولی درواقع تضمینی برای کف حاشیه سود 
شرکت های پتروشیمی است. اساساً با تعیین 
ســقف و کف برای نرخ خوراک پتروشیمی ها 
مخالفــم؛ اما وقتــی در شــرایط بحرانی قرار 

چندی پیش آقای علیزاده، نماینده مجلــس، از احتمال کاهش 3۰ تا ۴۰ درصدی نرخ 
خوراک پتروشیمی ها خبر دادند. این خبر چقدر جدی است و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکالت 

صنعت پتروشیمی به لحاظ سودآوری برطرف خواهد شد؟
تا آنجا که من اطالع دارم و موضوعی که در برخی جلســات در کمیته انرژی کمیسیون 
اقتصادی قطعی شــده بود، این بود که آنچه درخصوص قیمت خوراک گاز عمل می شود، 
برخالف مفاد قانونی و جزء ۴ اســت و درواقع دوســتان در این کمیته درصدد احصاء این 
مغایرت ها بودند. قاعدتاً این مغایرت ها در اجرای قانون باید به وزارت نفت ابالغ شود و برداشت 
من این اســت که چون قانون، تکلیف را برای وزارت نفت قائل شده، پس هر نوع توصیه یا 
اصالح قیمتی باید در وزارت نفت مطرح شــود. اما آنچه مطرح است این است که ما هنوز 
فاقد فرمول هستیم. با قیمت های فعلی، با فرمولی نجومی مواجه هستیم و تصور می کنیم 
سقف ۵ هزارتومانی، درواقع تخفیفی بوده که وزارت نفت به پتروشیمی ها داده که این یک 
اشتباه استراتژیک اســت. ما فرمول ناکارآمدی را مبنا قرار داده ایم و تحوالت بین المللی 
پیش بینی ناپذیر باعث شده نرخ خوراک به صورت غیرمنطقی افزایش یابد و حاال حتی با وجود 
سقف ۵ هزارتومانی، از هاب های بین المللی مثل هنری هاب باالتر هستیم. هیچ  جای دنیا 
برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها روبه روی تابلوی معامالت های بین المللی نمی نشینند، 
بلکه فرمول های بلندمدتی تعیین می شود. حتی اگر نگاهمان به هاب های بین المللی باشد، 

باید براساس قراردادهای بلندمدت به فرمول تعیین نرخ خوراک نگاه کنیم.

واقعیت این است که 
در طول چهار سال 

آینده باید ۲۰میلیارد 
دالر سرمایه گذاری 
جذب کنیم و تنها 

منشأ این 
سرمایه گذاری هم 
بخش خصوصی 

است و دولت 
به لحاظ قانونی، حق 

چنین 
سرمایه گذاری ای را 

ندارد. فضای 
کسب  و کار هم 
چندان جذاب 

نیست. نرخ خوراک 
هم جذابیتی برای 
سرمایه گذاری در 
این حوزه ایجاد 
نمی کند. تنها راه 

جذب سرمایه گذار، 
ارائه تضمینی برای 
جلوگیری از ضرر و 

زیان مالی است

پیشنهاد ما این 
است که در شرایط 

فعلی، حذف 
هاب های اروپایی 
می تواند به بهبود 

وضعیت کمک کند، 
مشروط بر آنکه از 
سقف تعیین شده 

بیشتر نشود

داریم که کشــور دچار کمبود سرمایه گذاری 
است، چاره ای جز ارائه بعضی تضمین ها برای 
حمایت از سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
نداریم. واقعیت این اســت که در طول چهار 
سال آینده باید ۲۰میلیارد دالر سرمایه گذاری 
جذب کنیم و تنها منشــأ این سرمایه گذاری 
هم بخش خصوصی اســت و دولــت به لحاظ 
قانونی، حق چنین سرمایه گذاری ای را ندارد. 
فضای کســب  و کار هم چندان جذاب نیست. 
نرخ خوراک هم جذابیتی برای سرمایه گذاری 
در این حوزه ایجاد نمی کنــد. تنها راه جذب 
سرمایه گذار، ارائه تضمینی برای جلوگیری از 
ضرر و زیان مالی است. با این مبانی، پیشنهاد 
آن فرمول را دادیم و قرار نیست فرمول تخفیف 
پلکانی جایگزین فرمــول تعیین نرخ خوراک 

پتروشیمی ها شود.

به نظر شــما در بودجه 1۴۰۲ تصمیمی 

اتخاذ خواهد شد که نرخ خوراک پتروشیمی ها 
را تغییر دهد؟

نگرانی پتروشــیمی ها فقط نــرخ خوراک 
نیست، اتفاقات دیگری هم در بودجه رخ داده 
که می تواند چالشی برای صنعت پتروشیمی 
باشــد. بند »ص« تبصره ۶ قانــون بودجه 
۱۴۰۱ است که مانعی برای ســرمایه گذاری 
بوده و به طور ویژه باید به این موضوع پرداخته 
شود. یکی از بزرگ ترین موانع سرمایه گذاری، 
همین بند اســت. بله، به هر حال افزایش نرخ 
ارز در ســامانه نیما تا حدودی افت سودآوری 
پتروشــیمی ها را جبران می کند، ولی راهکار 
اصلی جذب ســرمایه گذاری، فقــط افزایش 
حاشیه سود ریالی شرکت ها نیست. در بودجه 
اتفاقات دیگری هم رخ داده که عماًل ۹۰درصد 
محصوالت پتروشیمی مشــمول مالیات شده 
است و این مشکل باید برطرف شود. این بند 
مثل یک دومینو به صنعت پتروشیمی آسیب 

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ

ــو
و گ

ت 
ــــ

فـــ
گ



19

  

توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی18

یکی از نگرانی های اصلی این روزهای فعاالن بازار 
سرمایه، بودجه 1۴۰۲ است. به نظر شما ایراداتی 
که در بودجه 1۴۰1 وجود داشت و بهتر است اصالح 
شود، چه مواردی اســت؟ آیا بند مربوط به مالیات 

محصوالت پتروشیمی نیازمند بازنگری است؟
به هرحال شاخص های کالن بسیاری در بودجه 
می توانند در صنعت پتروشیمی تأثیرگذار باشند. 
قبل از آنکه به تبصره های خاصــی که می تواند 
سودآوری صنعت پتروشیمی را متأثر کند اشاره 
کنم، می خواهم بــه موضوع دیگــری بپردازم. 
خوشبختانه ما کشــور بزرگی هستیم که نعمات 
خدادادی در حوزه انرژی داریم و به گزارش مراجع 
معتبر، ایران اولین و طبق بعضی گزارش ها دومین 
کشور دارنده ذخایر گازی بزرگ دنیاست. درواقع ما 
در کشورمان ذخایر بزرگی از خوراک های متنوع در 
حوزه پتروشیمی داریم و اساس شکل گیری صنعت 
پتروشیمی در کشور ما نیز همین بوده است. آیا 
استراتژی ما توسعه صادرات بوده؟ )من معتقدم 
در برنامه های توسعه گذشته به درستی عمل شده 
و در برنامه سوم تا ششم حداقل به ظاهر این طور 
بوده که استراتژی ما توسعه صادرات است( و آیا 
این طور نبوده که صنعت پتروشیمی را با ابزارهای 
مالیاتی و ابزارهای هدایتی متوقف کنیم تا زنجیره، 
توســعه پیدا کند؟ اصوالً در یک کشور صاحب 
انرژی، چنین سیاستی اجرایی نمی شود. فرق ما 
با کشوری همچون ترکیه یا کره که صاحب انرژی 
نیستند، در همین مورد است. استراتژی ما باید این 
باشد که این منابع و ذخایر به سرمایه تبدیل شوند. 
کما اینکه در ماده 37 قانون رفع موانع تولید هم 
آمده، اخذ عوارض از طرح ها، پروژه ها و محصوالتی 
که در داخل کشور توجیه فنی و اقتصادی ندارند، 
ممنوع است. عوارض و مالیات، ابزارهای تنبیهی 
هستند. توســعه صنعت پتروشیمی نباید قربانی 
توسعه زنجیره ارزش شود. در کشور صاحب منابع 
انرژی، اصول فرق دارد و ســرمایه گذاری ها باید 
متفاوت باشد. بنابراین، ضمن اینکه در کنار تمامی 
محدودیت ها باید به توسعه زنجیره ارزش بپردازیم، 
اما توسعه صنعت باالدســتی را هم نباید با اخذ 
عوارض و مالیات متوقف کرد. درواقع به جای حذف 
مشوق در برداشت ذخایر در صنعت پتروشیمی، 

باید مشوق های بیشتری در زنجیره ایجاد شود.
در دهه 80 که بیشترین سرمایه گذاری در صنعت 
پتروشــیمی اتفاق افتاد، 54میلیون تن محصول 
داشــتیم که حدود 30میلیون تن آن قابل فروش 
بود. در حال حاضر حجــم تولیدات به 90میلیون 
تن رســیده که 55میلیون تن قابل فروش است. 
رشد 17درصدی دهه 80، در دهه 90 به 45درصد 
رسید. در 12ساله 1379 تا 1390، حدود 32میلیارد 
دالر ســرمایه گذاری جذب کردیم که 54درصد 
آن از طریق فاینانس بود. امــا االن امکان چنین 
کاری وجود ندارد. مگر آن زمان که ظرفیت تولید 
54میلیون تن بود، کشور به این حجم نیاز داشت؟ 
استراتژی ما توسعه صادرات و تبدیل منابع و ذخایر 
به سرمایه بود. نیاز بازار داخل کمتر از حجم تولید 
قابل فروش است و اخذ مالیات از صادرات مازاد نیاز 
بازار داخل، منطقی نیست. سال گذشته 27میلیون 

تن صادرات داشتیم.

زده است.

آیا صادرات مشکلی در بازار داخل ایجاد کرده است؟
در شــش ماهه اول ســال جاری، حجــم معامالت 
محصوالت پلیمری در بورس کاال ۲۲درصد بیشــتر از 
سال گذشته بوده است. مگر چه اتفاقی در بخش صنعت 
کشور رخ داده که به ۲۲درصد محصوالت پلیمری بیشتر 
نیاز داشته باشیم؟ بخشی از این التهابات، ناشی از تقاضای 
کاذب در بازار است. اما در اکثر محصوالت پتروشیمی 
هیچ التهابی در بازار وجود ندارد. طبیعت بازار همیشه این 
بوده که در برخی محصوالت خاص، و در فصول خاصی 
از سال، با التهاب مواجه شــویم؛ البته متغیرهایی نظیر 
قیمت ارز و انتظارات افزایش آن در این التهابات بسیار 
مؤثر اســت. در این موارد معدود، صادرات شرکت های 

پتروشیمی متوقف می شود.

دلیــل این تقاضــای کاذب چیســت؟ آیــا رفتار 
سیاســت گذار در مواقعی که تقاضــای کاذب موجب 

التهاب بازار می شود، منطقی بوده است؟
در شــرایط خاصی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود 
دارد دو اتفاق رخ می دهد: در بازارهای کاالیی، تقاضای 
سوداگری شــکل می گیرد و مقداری هم تقاضای آتی 
مصرف کننده به دلیــل نگرانی بابت افزایــش نرخ ارز، 
به تقاضای حال تبدیل می شــود. به عبارتی، بخشی از 
تقاضا واقعی و بخشــی کاذب افزایش می یابد. ابزارهای 
تنبیهی در کشــوری که صاحب انرژی است نمی تواند 
موجب توسعه شود. در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین 
 بار تبصره مالیاتی آمد و در سال ۱۴۰۱، در بند »ص« 
تبصره ۶، با شرایط ســخت تری تکرار شد و محصوالت 
پتروشــیمی به عنوان محصوالت نیمه خام طبقه بندی 
شدند؛ در حالی که می دانیم »نیمه خام« مفهومی نسبی 
اســت و خیلی از محصوالت را می توان نیمه خام نامید. 
آمونیاک و اتان و اتیلن و پلی اتیلن را هم می توان نیمه خام 
طبقه بندی کــرد. بنابراین مفهــوم نیمه خام مفهومی 

گسترده است که رفتار سلیقه ای را ایجاد می کند.
محصوالت پلی اتیلن با چند مرحله فرآوری، به عنوان 
محصول نیمه خــام طبقه بنــدی شــده اند. آمونیاک 
هم نیمه خام طبقه بندی شــده اســت. اوالً نگاه ما در 
استراتژی های حاکم بر برنامه ها باید اصالح شود. دوماً 
قوانین بودجه ما بایــد در چهارچوب قوانین برنامه های 
توسعه باشــند. در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، مالیات 
را معاف کرده ایم، ولی در بودجه تبصره گذاشته ایم. مگر 
توسعه زنجیره ای در یک سال امکان پذیر است؟ راه اندازی 
یک واحد پتروشیمی مشــابه نوری که ۱۲۰هزار بشکه 
میعانات مصرف می کند، ۳میلیارد دالر )۹۰هزار میلیارد 
تومان( سرمایه گذاری می طلبد. به واقع سرمایه گذاری 
که االن قصد راه اندازی یک شــرکت پتروشیمی مشابه 
نوری داشته باشد، باید سالی ۲۰۰میلیون دالر )۶هزار 
میلیارد تومان( استهالک در نظر بگیرد؛ حال آنکه سود 
نوری با تمام شرایط ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است. 
با کســر هزینه واقعی اســتهالک ۷هزار میلیارد تومان 
سود می ماند که از این ســود هم ۲۰درصد مالیات اخذ 
می شود! چطور انتظار دارید سرمایه گذار ۹۰هزار میلیارد 

تومان در این صنعت سرمایه گذاری کند تا ساالنه ۵هزار 
میلیارد تومان سود کسب کند. عالوه بر این، ریسک های 
اقتصادی کشــور و تحریم را هم بپذیرد! خالصه کالم 
اینکه عدم سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نتیجه 
سیاست گذاری ها و تصمیماتی اســت که در یک دهه 
گذشته اتخاذ شــده است. با این تفاســیر، بند »ص« 
تبصره ۶ قانون بودجه باید اصالح شــود. البته پیشنهاد 
اصالحی روی این تبصره را به شــخص وزیــر اقتصاد، 
وزیر نفت، ســازمان برنامه و بودجه و کمیســیون های 
مجلس داده ایم. مطلب دیگر آنکه سال گذشته اقداماتی 
درخصوص مطالبات شــرکت های اوره ای انجام شــد. 
به هر حال سهام داران شرکت های اوره ساز، فعاالن بازار 
سرمایه هستند. شرکت ها اوره خود را ۷۵۶ تومان تحویل 
می دهند، در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این 

شرکت ها ۴هزار تومان است.

مگر دولت مابه التفاوت را به اوره ســازان پرداخت 
نمی کند؟

دولت تا این لحظه )از نیمــه دوم ۱۳۹۸ تا نیمه اول 
سال جاری(، بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان به اوره سازان 
بدهکار است. سال گذشته با تمام پیگیری هایی که انجام 
شد، نهایتاً یک ردیف اختصاص داده شد؛ اما این ردیف 
فقط ظاهر قضیه است. ما در انجمن صنفی پیگیری های 
خود را انجام داده ایم، اما امیدواریم برای تهاتر این بدهی 
راهکاری دیده شود. مطالبات اوره سازان می تواند حتی 
با واگذاری سهام تهاتر شود. با شرایط تورمی، مطالبات 
ســهام داران اوره ای در حال تبخیرشــدن است. ضمن 
اینکه این شرکت ها برای دفاع از حقوق سهام داران خود، 
فاکتورهای فروش را با احتساب مابه التفاوت ثبت کرده 
و مالیات آن را نیز پرداخت کرده اند! با افزایش نرخ ارز، 
مطالبات شرکت ها هم رشد کرده و کار دولت برای تسویه 
مطالبات سخت تر خواهد شد. حصه نقدی ۷۹۶ تومان 
مربوط به زمانی بود که قیمت خوراک گاز ۷۹۰ تومان و 
سوخت ۱۳۲ تومان بود؛ اما قیمت خوراک گاز در حال 
حاضر ۵هزار تومان و سوخت، ۲هزار تومان است. تفاوت 
بین قیمت اوره ای که به بخش کشــاورزی تحویل داده 
می شود با نرخ حدود ۱۴هزارتومانی اوره در بورس کاال، 

رانتی است که به بخش کشاورزی هم آسیب می زند.

 راه مناســب تری برای حمایت از بخش کشاورزی 
وجود ندارد؟

اوایل سال، در دولت آقای رئیسی جراحی های بزرگی 
در اقتصاد کشور صورت گرفت )حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی(؛ 
به هرحال یارانه ای که قرار است دولت به بخش کشاورزی 
تخصیص دهد و فعاًل از جیب شــرکت های اوره ســاز 
پرداخت می شــود، قرار اســت در خاک همین کشور 
مصرف شود. آیا راه دیگری وجود ندارد که مانع این رانت 
وحشتناک شد؟ آیا این رانت موجب نمی شود حداقل در 
برخی مناطق مرزی، اوره بــا قیمت دولتی صرف خاک 
آن مناطق شــود؟ معتقدم باید جلوی این رانت گرفته 
شود و حتماً راه های دیگری برای حمایت از کشاورزان 
وجود دارد. می توان یارانه را مســتقیماً به کشــاورزان 
مصرف کننده اوره در یک سامانه مشخص پرداخت کرد.

نکته  دیگری که باید حتماً به آن اشاره کنم این است 
که نباید انتظار داشته باشــید در بودجه ۱۴۰۲ به نرخ 
خوراک پتروشیمی ها اشاره شود. فرمول قیمت گذاری 
خوراک پتروشــیمی ها توســط وزارت نفــت تعیین 
می گردد و حتی اگر مجلس توصیه ای بابت نرخ خوراک 
پتروشیمی ها دارد، قاعدتاً وزارت نفت باید فرمول خود را 

اصالح کند.

ســهام داران انتظار دارند متولیان بازار ســرمایه، 
به خصوص رئیس ســازمان بورس، پیگیر مطالبات و 
مشکالت سهام داران باشــند و به نوعی از نفوذ خود یا 
به قولی البیگری استفاده کنند تا حقی از فعاالن این بازار 
پایمال نگردد.  آیا اقدامــات حمایتی کافی درخصوص 
پیگیری مطالبات سهام داران پتروشیمی صورت گرفته 

است؟
بله؛ به هرحال با توجه به اهمیتی که صنعت پتروشیمی 
دارد، سازمان بورس همواره دغدغه این صنعت را داشته 
و در جلسات مشــترکی که برگزار می شــود، مسائل و 
مشکالت را مطرح کرده ایم.  امیدواریم پیگیری ها متوقف 
نشــود، به ویژه در حال حاضر که نزدیک بــه زمان ارائه 
الیحه بودجه هستیم و یکی از مواردی که می تواند کمک 
بسیاری به بازار سرمایه کرده و در این بازار اطمینان ایجاد 
کند، اصالح اشتباهات گذشــته در بودجه است و البته 
مهم ترین اشــتباه، بند »ص« تبصره ۶ است که حتماً 
باید متناسب با شرایط کشور اصالح شود. در یک کشور 

صاحب انرژی، چنین تبصره ای اصاًل جایگاهی ندارد.

صنایع تولیدی بسیاری از تحریم ها آسیب دیده اند، 
اما صنعت پتروشیمی در تیررس تحریم ها بوده است. 
با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی صنعتی ارزآور است 
که در صورت محدودیت صادرات نفت می تواند به کمک 
اقتصاد کشور بیاید، آیا بعد از تحریم ها اقدامی در راستای 
توسعه صادرات این صنعت انجام گرفته یا امتیاز خاصی 
به پتروشــیمی ها داده اند که بگوییم اگر این صنعت از 
تحریم ها آسیب دیده، به واسطه این امتیاز تا حدودی 

هزینه های تحمیل شده جبران می گردد؟
از زمان شروع تحریم ها در دوران اوباما، پتروشیمی ها 
در صدر تحریم هــا بوده اند و تمــام صحبت های امروز 
ما پاسخی به سؤال شــما بود؛ اینکه نه تنها حمایتی از 
پتروشــیمی ها صورت نگرفت، بلکه فشار بیشتری هم 
به شرکت ها تحمیل شد. در سه سال اخیر که مشمول 
تحریم های ســخت گیرانه هم بوده ایم، اگــر ارزآوری 
پتروشــیمی ها نبود حتماً با مشکالت بزرگ تری مواجه 
بودیم. سال گذشــته صنعت پتروشیمی ۱۴.۵میلیارد 
دالر صادرات داشته که ۱۲.۵میلیارد دالر آن به سامانه 
نیما تزریق شده است. در هفت ماهه امسال نیز بیش از 
۱۰میلیارد دالر صادرات داشته ایم که بیش از ۸میلیارد 
دالر آن به نیما تزریق شده اســت. مابه التفاوت درآمد 
صادراتی با تزریق ارز در ســامانه نیما هم صرف تأمین 
هزینه های صنعت، تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات، 

اجرای طرح های توسعه ای و... شده است.

برای تکمیل طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی 
که در حال حاضر نیمه تمام هستند، چقدر سرمایه الزم 

است؟

برای اجرای طرح جهش سوم و رساندن ظرفیت تولید 
پتروشــیمی ها به ۱۳۶ تا ۱۴۰ میلیــون تن، به حداقل 
۱۸میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیازمندیم. بخشی از 
جهش دوم مربوط به برنامه های گذشته بود که به سرعت 
انجام شــد. ضمن اینکه باید این واقعیت را بپذیریم که 
ماهیت مالکیت در صنعت پتروشیمی به جای خصوصی، 
غیردولتی اســت و به جز مجموعه پتروشیمی باختر و 
پتروشــیمی هایی نظیر تخت جمشــید و رجال و چند 
شرکت پتروشــیمی دیگر که کاماًل خصوصی هستند و 
حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از صنعت پتروشیمی را تشکیل 
می دهند، مالکیت مابقی شــرکت های پتروشیمی در 
اختیار شرکت ها و سازمان هایی مثل تأمین اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری است. این 

سهام داران، محدودیت ها و مســئولیت های مخصوص 
به خود را دارند و علت تقســیم سود باال در شرکت های 
پتروشیمی نیز همین مالکیت و خواست سهام داران برای 
تأمین هزینه هاست. به عبارتی، تمامی بیمه شدگان کشور 
که حدود ۹۰درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، 
به نوعی سهام دار شــرکت های پتروشــیمی هستند و 
حداقل از این حیث، صنعت پتروشیمی باید مورد توجه 
و حمایت جــدی قرار بگیرد. به هر حال، کاهش ســهم 
سازمان های تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی 
در شرکت های پتروشیمی به سادگی امکان پذیر نیست و 
اگر قصد افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در ترکیب 
سهام داران پتروشیمی ها را داریم، باید بسترسازی مناسب 

جهت جذب سرمایه گذاران در این حوزه صورت بگیرد.

 خواسته شما از دولت چیست؟
دولت در قانون بودجه 1۴۰۰ تحت عنوان بند »ث« تبصره ۶ و همین طور در قانون بودجه 1۴۰1 تحت بند 
»ص« تبصره ۶، اخذ مالیات از مواد خام و نیمه خام را مطرح کرد. به طور جزئی   تر، به بهانه اینکه همه ارزش 
افزوده   ها وارد زنجیره شود، بر این محصوالت با نام »نیمه خام« مالیات وضع شده است. عبارت نیمه   خام 
مفهومی نسبی است که متناسب با شرایط اقتصادی و مزیت های بالفعل یک اقتصاد می تواند متفاوت باشد. 
االن اتیلن، پلی   اتیلن، آمونیاک و همین طور اوره را نیمه خام تلقی کرده   اند. معنای این تصمیم این است که 
تولیدکنندگان اوره باید بروند کشــاورزی کنند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. با این تصمیم جلوی 
تولید انبوه و صادرات که مبنای توسعه اغلب کشورهای در حال توسعه و صاحب انرژی محسوب می شود، 
گرفته شده است. از همین رو، این تبصره یک تبصره ضدتوسعه ای برای صنعت پتروشیمی شناخته شده و 
باید اصالح شود. درعوض، ما برای توسعه زنجیره نیازمند سیاست های حمایتی و تشویقی هستیم. به بیان 
دیگر، توسعه زنجیره ارزش نباید مانع توسعه باالدست خود شود. از سوی دیگر ما در کشور باید استراتژی 
خود را به عنوان یک کشور صاحب انرژی مشخص کنیم. به هرحال، ما حجم زیادی از مواد هیدروکربن   ها 
را در کشور داریم که باید به سرعت تبدیل به پول شوند. بنابراین، استراتژی ما باید توسعه صادرات باشد 
و از دهه ۸۰ هم که صنعت پتروشیمی توســعه قابل  توجهی داشت، استراتژی همین بوده است. به خاطر 
همین سال گذشته ۲۵ میلیون تن صادرات و 1۰ میلیون تن در داخل عرضه شد. این حجم از تولید و صادرات 
مربوط به ۲۰ تا 3۰ سال سرمایه گذاری در این صنعت بوده است. بنابراین خواست مشخص ما از دولت 
و مجلس این اســت که بند »ص« تبصره ۶ قانون بودجه حذف شود و به جای آن مشوق   های خاصی برای 
توسعه زنجیره ارزش در نظر گرفته شود، نه اینکه مشوق های موجود را هم حذف کنیم. موضوع دیگر این 
است که ما از خأل تنظیم   گری و رگوالتوری رنج می   بریم. یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای اطمینان از 
جلوگیری از انحصارات، نهاد رگوالتوری است و توصیه ما این است که مجلس در برنامه هفتم به طور ویژه 

ایجاد نهاد رگوالتوری در نظام صنعت نفت و پتروشیمی را دنبال کند.
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داستان قیمت خوراک پتروشیمی ها در ایران، از مواردی است که 
همواره درباره آن بحث می شود، اما هیچ گاه این مباحث پایان نمی یابد! 
شــاید دلیل فرسایشی شــدن این مباحث، نبود نگرش همه جانبه به 
موضوع باشــد. درواقع، غالباً شــاهد نگرش جزئی به موضوع قیمت 
خوراک و فرمول تعیین قیمت خوراک هســتیم و به همین دلیل هم 
هســت که مباحثی همچون وجود رانت برای پتروشیمی ها یا قیمت 
ارزان خوراک پتروشیمی، از سوی منتقدان با استناد به اطالعات ناقص 
مطرح می شود، درحالی که اگر با نگرشــی جامع به موضوع نگریسته 
شود، شاید همان منتقدان هم قانع شــوند که فرمول قیمت خوراک 

پتروشیمی ها باید به صورت جامع تعیین شود. 
خوراک صنعت پتروشیمی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: یک 
نوع خوراک گازی که عمدتاً در گاز طبیعی و اتان خالصه می شود و یک نوع 
هم خوراک مایع مثل نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک هایی که در این 
حوزه تعریف می شوند. موضوع قیمت خوراک صنعت پتروشیمی پس از 
مدت ها بحث و تبادل نظر و بعضاً سردرگمی، درنهایت در پایان سال ۱۳۹۳ 
به نتیجه ای منجر شد که البته رضایت فعاالن صنعت پتروشیمی را هم در بر 
نداشت. در آن مقطع، مجلس شورای اسالمی قانونی تصویب کرد که وزارت 
نفت را مکلف می کرد نرخ خوراک مایع و گاز تحویلی به پتروپاالیشی ها و 
صنعتی ها را براساس بعضی شاخص ها و چارچوب  ها تعیین و اجرا کند. 
ازجمله متغیرهایی که در این چارچوب به عنوان شاخص تعیین شده بود، 
تناسب قیمت خوراک با میانگین وزنی، مصارف داخلی و واردات و صادرات، 
همچنین حفظ قابلیت رقابت پذیری در بازارهــای بین المللی و جذب 
سرمایه گذاری بود تا وزارت نفت براساس این قانون، نرخ خوراک را تعیین 

کند. اواخر سال ۱۳۹۴، وزارت نفت نرخ گاز را مستند به این قانون تعیین 
کرد، اما فرمولی ارائه کرد که ۵۰درصد آن براساس میانگین وزنی مصارف 
داخلی بود و ۵۰درصد مرتبط با هاب  های بین المللی. این در حالی بود که 
مجلس، در شاخص های تعیین نرخ خوراک، متغیر رقابت پذیری محصول 
را مطرح کرده بود نه رقابت پذیری نرخ خوراک، و مشکل از همین تفسیر 
متفاوت وزارت نفت آغاز شد.  وزارت نفت برای تعیین شاخص نرخ خوراک 
برمبنای هاب های بین المللی، ۴ هاب را مبنا قرار داد که ۲ هاب در اروپا قرار 
دارند و اتفاقاً مشکل از همین جا آغاز می شود؛ چراکه برخالف آمریکا و کانادا 
که تولیدکننده انرژی و به طور مشخص گاز هستند، اروپا واردکننده انرژی 
است و ۴۰ درصد از گاز اروپا فقط از طریق روسیه تأمین می شود و این گاز با 
هزینه های بسیار قابل  توجه به اروپا می رسد و در این هاب ها معامله می شود. 
طبیعتاً نمی توان برای تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی در ایران، آن را 
با هاب گازی در اروپا مقایسه کرد که برخالف ایران تولیدکننده گاز نیست 

و گاز را با هزینه های باال از کشورهای دیگر وارد می کند.
انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی کشور، مدل قیمت گذاری خوراک 
را غیرقانونی می داند؛ چراکه عالوه بر مشکالت ساختاری، در هیئت دولت 
هم به تصویب نرسیده اســت. به اعتقاد انجمن، الزم است فرمول قیمت 
خوراک اصالح شود؛ چراکه قیمت خوراک پتروشیمی در ایران، برخالف 
انتقاداتی که مطرح می شود، باالتر از کشورهای منطقه است و درواقع، قیمت 
خوراک پتروشیمی در ایران، نه برمبنای قیمت هاب های گازی در اروپا که 
واردکننده گاز هستند، بلکه برمبنای فرمولی که در کشورهای تولیدکننده 
گاز یا کشورهای منطقه مورد استفاده قرار می گیرد باید تعیین شود. پیش از 
این، مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، 

قیمت خوراک گاز طبیعی را در عربستان ۴ سنت، در امارات ۱۰.۶ سنت، 
در عمان ۱۰.۹ سنت و افزایش تدریجی ۳درصد در سال، و در قطر ۱۰ سنت 
ذکر کرده و گفته بود: »این در حالی است که با قیمت فعلی گاز طبیعی 
خوراک در ایران که ۵۷۵۰ تومان است، قیمت آن در حدود ۲۲ سنت است 
که نه تنها از کشورهای حاشیه خلیج فارس، که گاهی از هاب های آمریکایی 
و کانادایی هم باالتر است. ضمن اینکه قیمت در هاب های مذکور به صورت 
تک محموله ای و نه قیمت هال النگ ترم است و هیچ تولیدکننده ای قیمت 
خوراک خود را به صورت اپات )تک محموله ای( خریداری نمی کند.« نکته 
مهم دیگری که در این مورد در نظر گرفته نمی شود این است که ایران دارای 
دومین ذخایر گازی جهان است و از بین کشورهای منطقه، به جز قطر، سایر 
کشورها ذخایر گاز طبیعی کمتری نسبت به نفت دارند. اما در همان کشورها 
هم خوراک گاز برای پتروشــیمی ها ارزان تر از ایران است و همین عامل 
دیگری برای اثبات گران بودن قیمت خوراک در ایران است.  نکته دیگری 
که درباره فرمول قیمت خوراک پتروشیمی حائز اهمیت به نظر می رسد، 
این تصور  اشتباه است که سقف ۵هزار تومانی قیمت خوراک، تخفیفی است 
که از سوی وزارت نفت به پتروشیمی ها داده شده است؛ درحالی که حتی 
با احتساب همین تخفیف، بازهم نرخ خوراک از نرخ هاب های بین المللی 
مثل هنری هاب باالتر است. در فرمولی که توسط انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی طراحی شده، سقفی تعیین شد که سرمایه گذار دچار 
زیان نشود. در شــرایط فعلی، حذف هاب های اروپایی می تواند به بهبود 
وضعیت کمک کند، مشروط بر آنکه از ســقف تعیین شده بیشتر نشود. 
تعیین چنین فرمولی درواقع تضمینی برای کف حاشیه سود شرکت های 

پتروشیمی است.

دو نکته دیگر نیز در پاســخ به انتقاداتی که نسبت به نرخ خوراک 
مطرح می شود وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول این 
است که جذب سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با توجه به ماهیت 
خصوصی این صنعــت و ممنوعیت ســرمایه گذاری دولت در احداث 
مجتمع های پتروشیمی، مستلزم اطمینان سرمایه گذار است. در طول 
چهار سال آینده باید ۲۰میلیارد دالر سرمایه گذاری جذب کرد و تنها 
راه جذب سرمایه گذار، ارائه تضمینی برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی 
است و نرخ خوراک، اهمیت زیادی برای ایجاد این تضمین دارد. به ویژه 
در شرایط کنونی که تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی مورد 
تأکید مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی هم قرار گرفته و در 

زمره برنامه های راهبردی این صنعت در سال های آتی است.
نکته دوم هم درباره نقش مهم صنعت پتروشیمی برای ارزآوری در 
کشور، چه در شرایط تحریم و چه غیر از آن است. حتی مسئوالن بانک 
مرکزی و مسئوالن اقتصادی کشور نیز به این موضوع اذعان دارند که 
اگر ارزآوری حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی نبود، تالطم ارزی 
در کشور به مراتب بیش از شرایط فعلی می شد. فراموش نکنیم که ارز 
پتروشیمی در اختیار حاکمیت است و در سامانه نیما و با قیمت پایین 
عرضه می شود؛ اما سایر صادرکنندگان می توانند ارز خود را در صرافی ها 
با قیمت باالتر بفروشند. این مســائل، از لزوم توجه سیاست گذاران و 
تصمیم سازان کشور برای توسعه این صنعت بزرگ حکایت دارد. اما در 
انتقاداتی که پتروشیمی ها را متهم به دریافت خوراِک به زعم منتقداْن 
ارزان، و فروش محصوالت پتروشیمی با قیمت جهانی می کند، عماًل این 
مزیت مهم صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. 

ضمن اینکه تنها بخشی از محصوالت تولیدی پتروشیمی کشور صادر 
می شــود و اتفاقاً درمورد فروش داخلی محصوالت پتروشیمی شاهد 
طلب های معوقه کالن تولیدکنندگان پتروشــیمی هستیم؛ همانند 

طلب بیش از ۳۳هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان اوره! 
مجموعه مشکالتی که درمورد نرخ خوراک پتروشیمی وجود داشت 
موجب شد که عزم جدی تری برای اصالح نرخ خوراک پتروشیمی ایجاد 
شود. روز هفدهم آبان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از تدوین بسته جدیدی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها خبر 
داد. بسته ای که قرار است در جلسه ای مشترک بین دولت و مجلس از آن 
رونمایی شده و به گفته او به شخص رئیس جمهور تحویل داده شود تا قبل 
از تصویب الیحه بودجه سال آینده، مصوب شــود. دوم آذر ماه نیز جعفر 
قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از برنامه مجلس برای تعدیل نرخ 
خوراک پتروشیمی ها خبر داد و در عین حال گفت: »کاهش قیمت خوراک 
می تواند برای دولت بار مالی داشته و به کاهش درآمدها از این محل منجر 
شود؛ به همین دلیل، در صورت تأیید نهایی در کمیسیون های صنایع، انرژی 
و برنامه و بودجه باید وزارت نفت هم موافقت نهایی خود را اعالم کند.« البته 
او گفته که اگر امکان کاهش قیمت خوراک برای کل صنعت پتروشیمی 
وجود نداشته باشد، حداقل برای واحدهایی همچون متانولی این تصمیم 
گرفته شود. در سال های اخیر نرخ خوراک پتروشیمی مرجع قیمت گذاری 
صنایع عمده به جز نیروگاه ها شده و بر کل صنایع اثرگذار بوده است؛ بنابراین 
اثرات این صنعت در اقتصاد ملی و بازار سرمایه بسیار زیاد است. به همین 
دلیل، الزم است تصمیم گیرندگان درباره قیمت خوراک، با اشراف بر همه 
اطالعات و داده ها و لحاظ کردن همه مسائل، تصمیمات نهایی را اتخاذ کنند.

چرا قیمت خوراک پتروشیمی با فرمول کنونی، دقیق نیست؟
وشیمی، مستلزم نگرش همه جانبه خ خوراک پتر تعیین نر
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توسعه پرتوشیمی

حمیدرضا شکوهی
عدد ۳۰هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است: دو برابر کل بودجه 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشــکری، سه برابر 
سقف مجاز شرکت های دولتی برای انتشــار اوراق مالی اسالمی، و 
یک پنجم کل بودجه دفاعی کشــور. اما همین رقــم، معادل بدهی 
دولت به تولیدکنندگان اوره در کشور است که به خودی خود، بزرگی 
این بدهی را نشان می دهد. درواقع، از سال ۱۳۹۷ تاکنون مطالبات 

تولیدکنندگان اوره پرداخت نشده و این رقم افزایش یافته است. 
اوره یکــی از مهم ترین تولیدات صنعت پتروشــیمی در کشــور 
محسوب می شود که هم از تقاضای داخلی و هم از تقاضای بین المللی 
مناسبی برخوردار است. اوره عالوه بر حوزه کشاورزی که مهم ترین 
حوزه مصرف آن اســت، به عنوان ماده اولیه در تولید چسب، رزین، 
پالســتیک و حتی کرم های دســت و صــورت، مواد ضــد حریق، 
سفیدکننده دندان و... هم به کار می رود که نشان دهنده گستردگی 

بازار آن است.  
 ایران به دلیل بهره مندی از خوراک مناســب، یکی از مهم ترین 
قطب های تولید اوره و آمونیاک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. 
براساس آمار رسمی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید 
اوره در ایران، در سال گذشته ۸.۷میلیون تن و میزان تولید عملیاتی 
آن ۶.۷میلیون تن بوده که ۲.۸۹میلیون تن از آن به فروش داخلی و 
۳.۸میلیون تن به صادرات اختصاص داشت. در سال گذشته مجموع 
ارزش صادرات اوره کشور معادل ۱.۶میلیارد دالر )با متوسط قیمت 
۴۱۸ دالر/تــن( بوده اســت. صــادرات اوره، ارزآوری خوبی نصیب 

شرکت های پتروشیمی و کشور می کند. 
تنها رقیب مهم ایران در تولید اوره و آمونیاک، کشــور عربستان 
است. قیمت پایین اوره و آمونیاک تولیدی در ایران و عربستان، نسبت 
به کشورهایی همچون چین و هند و روسیه، موقعیت ممتازی به این 
دو کشور داده است. هرچند از منظر خوراک گازی، ایران از عربستان 
نیز جلوتر است و این امتیاز بزرگی است که نمی توان نادیده گرفت. 

در چنین شرایطی، صادرات اوره درآمد باالیی نصیب تولیدکنندگان 
می کند. در ســال گذشــته، ۴۳درصد صادرات اوره ایران به مقصد 
ترکیه، ۱۳درصد به مقصد برزیل و ۸درصد به مقصد آفریقای جنوبی 
صورت گرفت که مهم ترین خریداران اوره ایران محسوب می شوند. 
عمان، موزامبیک، هند، تایلند و نیجریه از دیگر خریداران عمده اوره 
ایران هستند. چندی پیش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران در ســفر به برزیل، درباره تهاتر اوره ایران بــا غالت به بحث و 
تبادل نظر پرداخت که این امر نشان می دهد صادرات اوره نه فقط برای 
صنعت پتروشیمی، بلکه برای اقتصاد ایران نقش مهم و بی بدیلی دارد.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان اوره در ایران تالش می کنند نیاز 
داخلی به اوره را هم به ویژه در حوزه کشاورزی رفع کنند؛ اما هرچقدر 
صادرات اوره برای آن ها سود دارد، از فروش داخلی اوره ضرر و زیان 
دیده اند!  قیمت اوره ایران در شــش ماه نخست سال جاری در بازار 
جهانی به طور متوسط هر تن ۵۸۰ دالر بوده است. در اواخر تابستان 
امســال، قیمت هر تن اوره با نرخ یارانه ای حــدود ۲۶۰هزار تومان 
بوده، درحالی که همان محصول در بــازار، هر تن حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان فروخته شــده اســت که نشــانه تفاوت معنادار 
قیمتی است. درواقع، پتروشیمی ها و سهام داران آن ها گرفتار نوعی 
نرخ گذاری دستوری هستند که به خودی خود، باعث زیان آن ها شده 
است؛ اما همین مبلِغ همراه با زیان نسبت به فروش خارجی هم، به 

تولیدکنندگان پرداخت نمی شود.
احمد مهــدوی ابهری، رئیس انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، گفته است: »بدهی دولت به شرکت های اوره  ای مربوط 
به اوره ای است که شــرکت ها تحویل جهاد کشاورزی می دهند. این 
اوره برای کود الزم کشاورزان کشور استفاده می شود. پتروشیمی ها 

اوره را با قیمت بســیار نازل هر کیلو ۸۰۰ تومان به کشاورزان 
می دهنــد، درصورتی کــه هزینه 

تمام شده هر کیلو اوره برای شرکت ها حدود ۶هزار تومان است. طبق 
قانون الحاق دو قانون مقررات مالی دولت، شرکت ها موظف شده اند 
که با قیمت کسرشده در بورس و هر شــش ماه، این اوره را به جهاد 
کشاورزی کشور تحویل بدهند، حال آنکه دولت هنوز بدهی خود را 

پرداخت نکرده است.«
براساس آمارها، بدهی دولت به اوره سازها از مرز ۳۰هزار میلیارد 
تومان گذشته، اما هنوز هیچ قدمی برای تسویه این بدهی توسط دولت 
برداشته نشده است. درواقع، از سال ۹۷ تاکنون مطالبات شرکت های 
اوره ساز پرداخت نشــده و این مســئله آن ها را با مشــکالت قابل 
توجهی اعم از کاهش ســودآوری، ناهماهنگی در مبالغ صورت های 
مالی، کاهش نقدینگی و نابســامانی در ترســیم چشــم انداز مالی 
مواجه کرده اســت و در صورت عدم تعیین تکلیف این بدهی کالن، 
مشکالت تولیدکنندگان اوره در کشور بازهم بیشتر خواهد شد. اگر 
تولیدکنندگان بهای اوره را در زمان فروش دریافت کنند، از  ســویی 
می توانند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام اقدام کنند و 
از سوی دیگر گام هایی برای سرمایه گذاری در مسیر توسعه همچون 
تکمیل زنجیره پایین دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام 

فروشی است، بردارند.
تولیدکنندگان اوره می گویند بخشــنامه ای که 

برمبنای آن دولت پتروشیمی ها را ملزم به فروش 
اوره به قیمت یارانه ای کرده و قرار بوده خود 

مابه التفاوت نرخ یارانه ای و بازار آزاد را به 
پتروشیمی ها برگرداند، از همان روز اوِل 
ابالغ، اجرا نشده است؛ موضوعی که بنا 

به گفته فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، باعث زیان نه تنها پتروشیمی های تولیدکننده اوره شده، 

بلکه به سهام داران این شرکت ها نیز ضرر وارد کرده است.
فریبرز کریمایی می گوید: »متأسفانه سازمان برنامه و بودجه حتی 
عزمی برای پرداخت بخشی از این بدهی ندارد؛ حال آنکه شرکت های 
اوره نهایت همــکاری را با دولت داشــته اند، درحالی که قیمت های 
آن ها تکلیفی بوده است. براساس قانون تنظیم مقررات مالی، دولت 
مکلف بوده مابه التفاوت این قیمت ها را به شرکت ها پرداخت کند؛ اما 
شرکت های پتروشیمی اوره ای از سال ۱۳۹۸ تا پایان شهریور امسال 
۳۳هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و با وجود رایزنی هایی که 
با دولت و مجلس شده، سازمان برنامه و بودجه در این خصوص عمل 

نکرده است.«
 قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشــیمی ایران، در اواخر آذر، در 
نشست تخصصی تحت عنوان بررسی مشکالت صنعت پتروشیمی، 
نکاتی هم درباره مشــکالت تولیدکنندگان اوره بیــان کرد و گفت: 
»سهام داران شرکت های اوره ســاز، فعاالن بازار ســرمایه هستند. 
شرکت ها اوره خود را ۷۵۶ تومان تحویل می دهند، درحالی که فقط 
پول گاز خوراک و سوخت آن ها ۴هزار تومان است. دولت 
تا این لحظه بیش از ۳۰هزار میلیــارد تومان به 
اوره سازان بدهکار است. برای حل این مشکل، 
سال گذشته نهایتاً یک ردیف اختصاص 
داده شد، اما این ردیف فقط ظاهر قضیه 
است. امیدواریم برای تهاتر این بدهی 

راهکاری دیده شود.«
مهم ترین خریــداران اوره تولید 
داخــل، شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت جهاد کشــاورزی هستند که 

در پرداخت مطالبات اوره ســازان تعلل می کنند. براســاس توافق، 
اوره ســازان بخشــی از تولید خود را در قالب اوره یارانه ای به دولت 
می فروشند. این توافق از سال ۱۳۹۸ و برمبنای قانون تنظیم مقررات 
مالی دولت صورت گرفته و از آن سال، دولت بابت مابه التفاوت قیمت 
اوره در بازار داخلی و قیمت خریدی که طی ســه سال گذشته ثابت 
مانده، یک ریال هم به شــرکت های پتروشــیمی تولیدکننده اوره 
پرداخت نکرده اســت؛ موضوعی که موجب اعتراض تولیدکنندگان 

شده است.
جالب اســت بدانید کــه وزارت جهاد کشــاورزی طبــق قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ موظف اســت تا ســقف ۳۰۰هــزار میلیارد 
)۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد 
خود و دســتگاه های تابعه را به فروش برساند که دقیقاً معادل بدهی 

دولت و وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان اوره است!
آنچه مسلم اســت این اســت که عدم پرداخت این بدهی تبعات 
بسیاری برای شرکت های تولیدکننده اوره دارد؛ زیرا شرکت ها مجبور 
می شوند از بانک ها وام دریافت کنند تا منابع مورد نیاز خود را تأمین 
کنند و هزینه هایی مانند گاز و خوراک خــود را پرداخت کنند. این 
موضوع، همچنین موجب ضرر و زیان سهام داران تولیدکنندگان اوره 
می شود که بازنشستگان نیروهای مسلح و ذی نفعان دیگری همچون 
فرهنگیان و بیمه شــدگان تأمین اجتماعی و البته سهام داران خرد، 
یعنی عامه مردمی هستند که سهام تولیدکنندگان اوره را با امید به 

دریافت سود باال خریده اند. 
پیش از این، انجمــن صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی 
پیشنهاد هایی برای تهاتر بدهی دولت به تولیدکنندگان اوره در قالب 
خوراک یا گاز هم ارائه داده بود که آن هم پاسخی دریافت نکرده است. 
در شرایطی که نه فقط کشورهای توسعه یافته، بلکه حتی کشورهای 
منطقه که در حال رشد و توسعه هستند، برای حمایت از بخش تولید 
از هیچ گونه اقدام حمایتــی از تولیدکنندگان فروگذار نمی کنند، در 
کشــور ما حتی حقوق بدیهی تولیدکنندگان به رســمیت شناخته 
نمی شود، که نشان دهنده نابسامانی در حمایت از بخش تولید است. 
بدهی انباشــته دولت به تولیدکنندگان اوره، تنها یک مصداق از این 

نابسامانی است.

از سال 97 تاکنون 
مطالبات شرکت های اوره ساز 

پرداخت نشده و این مسئله آن ها 
را با مشکالت قابل توجهی اعم از 

کاهش سودآوری، ناهماهنگی در مبالغ 
صورت های مالی، کاهش نقدینگی و 

نابسامانی در ترسیم چشم انداز 
مالی مواجه کرده است

چرا دولت به پیشنهادات برای تسویه بدهی اوره سازان پاسخ نمی دهد؟

بدهی به تولیدکنندگان اوره معادل یک پنجم کل بودجه دفاعی کشور!
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علی ربانی در گفت و گو با نشریه توسعه پتروشیمی 
با بیان اینکه از نظر بانک جهانی )WB( مسئولیت 
شرکت ها عبارت است از تعهد آن ها با هدف کمک به 
توســعه اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی که 
از طریق همکاری با کارکنــان، خانواده های آن ها، 
جامعه محلی و کل جامعه بــه طریقی که هم برای 
کسب وکار و هم برای توسعه بین المللی مناسب باشد، 
گفت: »همچنین، کمیسیون اروپا )EC( مسئولیت 
اجتماعی شرکت را مفهومی می داند که به موجب آن 
شرکت ها، دغدغه های زیســت محیطی و اجتماعی 
را در عملکردهــای کسب و کارشــان و در تعامل با 

ذی نفعان، به صورت داوطلبانه ادغام می کنند.«
مشــاور اجتماعی مدیرعامــل و رئیس دبیرخانه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بیان کرد: »ایزو ۲۶۰۰۰، مســئولیت اجتماعی یک 
ســازمان را شــامل مســئولیت در قبال تأثیرات و 

پیامدهای تصمیم هــا و فعالیت هایش )محصوالت، 
خدمات و فرایندها( بر جامعه و محیط زیست می داند. 
این اســتاندارد به طور شــفاف و اخالقــی مواردی 
همچون مشارکت در توسعه پایدار ازجمله مشارکت 
در ارتقای بهداشــت و رفاه جامعــه، درنظر گرفتن 
انتظارات ذی نفعان، تطابق با قوانین و ســازگاری با 
هنجارهای رفتــاری بین المللی و یکپارچه  ســازی 
مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از 

آن در روابط خود را شامل می شود.«

 روند رو به رشد حوزه مسئولیت اجتماعی در صنعت 
شصت ساله 

ربانی تصریح کرد: »صنعت پتروشیمی که به عنوان 
صنعتی ارزش آفرین، از مزیت نسبی دارابودن خوراک 
مایع و گازی در دسترس کشور درجهت ارزش افزایی 
و کاهش خام فروشی منابع کشــور برخوردار است، 

قدمتی شصت ســاله دارد. این صنعت رویکردهای 
متعددی را با توجه به بلوغ سازمان و روند رو به رشد 
در حوزه مسئولیت اجتماعی اتخاذ کرده است. ایجاد 
زیرســاخت های مورد نیاز برای کارکنان و جامعه، 
تأمین مالی مورد نیاز برای ایجاد پروژه های شهری 
و اجرای پروژه های شهری مورد نیاز جوامع میزبان، 
از مهم ترین رویکردهای به کارگرفته شده در شصت 
سال گذشته بوده که متناسب با نیازهای هر دوره و 

توان شرکت ها انجام شده است.«
وی گفت: »روند رو به رشــد صنعت پتروشیمی 
و افزایش ظرفیــت دوبرابــری آن در برنامه هفتم 
و هشــتم، جزء ۲ بند الــف ماده ۸۰ قانون ششــم 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و فرهنگی، ابالغ 
نظامنامه مسئولیت اجتماعی، نظام مند نبودن اقدام ها 
و موازی کاری در برخی از نقــاط، ایجاد ابروندهای 
جهانی نظیر گرمایش زمین، بازخوردهای دریافتی 
ناشی از عدم اثربخشی اقدام های صورت گرفته و لزوم 
توجه به اســتاندارد ۲۶۰۰۰ISO، مدیران صنعت 
پتروشیمی را بر آن داشت تا به منظور یکپارچه سازی، 
هم افزایی و رفــع موازی کاری اقدامات مســئولیت 
اجتماعی در کل صنعت پتروشــیمی، درک بهتر از 
موضوعات و جنبه های مسئولیت اجتماعی شرکتی، 
انعکاس تجارب موفق جهانی درزمینه مســئولیت 
اجتماعی شرکت ها در اقدامات و رصد نتایج حاصل از 
اقدامات و ارائه گزارش های شفاف، نسبت به تدوین 

استراتژی این حوزه اقدام کنند.«
مشــاور اجتماعی مدیرعامــل و رئیس دبیرخانه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
بیان کــرد: »جمع آوری داده ها و بررســی وضعیت 
فعلی اقدام ها و رویکردهایی که هریک از شرکت ها 
در این حوزه در دســتور کار خود داشتند، به همراه 
برداشت کلی نظرات جامعه که نشان از عدم اطالع 
از اقدام های صورت گرفته و حجــم باالی مطالبات 
مردمی و مســئوالن شــهری بخش هــای مختلف 
علی رغم حجم باالی کارهای انجام شده بود، مدیران 
صنعت پتروشیمی را بر آن داشت تا تدوین راهبرد و 
استراتژی حوزه مســئولیت اجتماعی این صنعت را 
در اولین جلسه شــورای عالی مسئولیت اجتماعی، 
در دستور کار دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت 
پتروشــیمی قرار دهند. هم اکنون مســئولیت های 
اجتماعی به یکی از مسائل اصلی بنگاه های اقتصادی 
ایران و جهان تبدیل شده است. ظرفیت تولید صنعت 
پتروشــیمی ایران تا پایان برنامه هشتم توسعه دو 
برابر خواهد شــد؛ از این رو هم زمان با توسعه زنجیره 
ارزش باید محیط هایی که این صنایع قرار است در آن 

توسعه یابند، بیش از پیش آباد شوند.«

سند استراتژی مســئولیت های اجتماعی صنعت 
پتروشیمی

مشــاور اجتماعی مدیرعامــل و رئیس دبیرخانه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: »ســند استراتژی مســئولیت های اجتماعی 

مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR یکی از مفاهیمی اســت که در سال های اخیر در بین شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، بخش دولتی و غیردولتی نیز نسبت به این موضوع اقبال نشان 
داده و امروز این مفهوم رشــد قابل توجهی در بین بخش های مختلف جامعه داشته است. باوجوداین، مسئولیت 

اجتماعی در ایران هنوز مانند طفل نوپایی اســت که نیاز به پرورش و رشــد دارد. جوامع مختلف نگاه های متفاوتی نسبت به 
مسئولیت اجتماعی شرکتیCSR  داشته و هرکدام براساس فرهنگ و ویژگی های بومی که داشته اند، به استفاده از این مفهوم 
اهتمام ورزیده اند. باوجوداین، همه کشورهایی که مسئولیت اجتماعی در آن ها جدی گرفته شده، بر سر موضوع ترویج مسئولیت 
اجتماعی اشتراک دارند. کشورهایی که درزمینه ترویج مسئولیت اجتماعی موفق عمل کرده اند، دستاوردهای مهمی نیز درزمینه 
مسئولیت اجتماعی به دست آورده اند. به همین دلیل، فرهنگ سازی و ترویج مســئولیت اجتماعی در ایران یک ضرورت و از 
استراتژی های رسیدن به اهداف مسئولیت اجتماعی به شمار می رود. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، بسترهایی است 
که قرار است مسئولیت اجتماعی در آن ترویج پیدا کند. در صنعت نفت کشور همواره شرکت های پتروشیمی با دارابودن نقش 
برجسته در اقتصاد کشور، توانسته اند نقش مهمی در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفا کنند. در این راستا و پس از ابالغ نظامنامه 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در سال 1398، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با صدور حکمی علی ربانی را به عنوان مشاور 
اجتماعی و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی این صنعت منصوب کرد و از آن زمان، حرکت درجهت نظام مندترشدن اقدامات 

حوزه مسئولیت اجتماعی این صنعت ارزش آفرین آغاز شده است.

گفت و گو با رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجرای مسئولیت های 
اجتماعی هدفمند، 

زمینه ساز توسعه پایدار

ــو
 گـ

ت و
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گف
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صنعت پتروشیمی در قالب ۱۸ هدف راهبردی و ۴۸ 
شاخص قابل هدف گذاری تدوین شده است. این برای 
نخستین بار است که سند راهبرد درزمینه مسئولیت  
اجتماعی به  صورت  مکتوب در ســطح صنایع عمده 

کشور در نظام جمهوری اسالمی تدوین می شود.«
ایشــان افزود: »مســیر طی شــده تا رســیدن 
به استراتژی بخشــی مســئولیت اجتماعی صنعت 
پتروشیمی، با اســتفاده از مدل های روز دنیا و اسناد 
باالدســتی موجود، به همراه شناسنامه هر مضمون 
استراتژی و شاخص های حمایت کننده آن می تواند 

به عنوان یک دانش مکتوب با مراجعه به آدرس
https://nipc.ir/uploads/csr-html/index. 

  html
مورد مطالعه و بررسی عالقه مندان قرار گیرد. قطعاً 
این دســتاورد که زمینه را برای حرکت نظام مندتر 
صنعت در حوزه مسئولیت اجتماعی به همراه خواهد 
داشــت، دارای نقاط قوت و قابل بهبودی اســت که 
انعکاس آن توســط هریک از ذی نفعان می تواند به 

بهبود آتی آن در ویرایش های بعدی منتج شود.«
ربانی افزود: »شرکت های پتروشیمی فعالیت های 
آموزشی، ورزشی، توانمندسازی، درمانی، خدماتی، 
عمرانی، مذهبی و هنری و زیســت محیطی بسیاری 
همسو با عمل به مســئولیت اجتماعی انجام داده و 

می دهند. ســرمایه گذاری در حوزه مســئولیت  های 
اجتماعی در ســال ۱۴۰۰، نسبت به ســال پیش از 
آن روندی رو به رشــد داشته است. پارسال در بخش 
حمایت هــای اجتماعی هــزار و ۱۴۳میلیارد ریال، 
زیرســاختی و عمرانی ۲هــزار و ۳۰۳میلیارد ریال، 
درمانی و پزشکی ۶۶۷میلیارد ریال، مدیریت بحران 
۷۹۷میلیارد ریال، آموزش و پــرورش ۶۹۴میلیارد 
ریال، فرهنگی و ورزشی ۶۹۴ میلیارد ریال و در بخش 
توانمندسازی و اشتغال پایدار ۱۵۳میلیارد ریال هزینه 

شده است.«
وی با بیان اینکه درمجمــوع بیش از ۷۰۵میلیارد 
تومان در بخش مسئولیت های اجتماعی در صنعت 
پتروشیمی در سال گذشته سرمایه گذاری شده است، 
گفت: »به صــورت تجمعی صنعت پتروشــیمی در 
ساخت مدارس و اماکن آموزشی ۵۶ واحد، بازسازی و 
تجهیز مدارس و اماکن آموزشی ۳۵ واحد، مشارکت 
در ساخت دانشگاه ها ۲ واحد، سایر موارد آموزشی ۵۲ 
واحد، ساخت و ایجاد سالن ها، استخر و اماکن ورزشی 
۵۲ واحد، بازسازی سالن ها و اماکن ورزشی ۷ واحد، 
ســایر موارد فعالیت های ورزشی ۲۲ واحد، ساخت و 
تعمیر مسکن ۱۶ واحد، مســاعدت مالی به نهادها و 
ارگان ها جهت تقویت زیرساخت های منطقه و تأمین 
تجهیزات ۸۴ واحد، مساعدت مالی و تأمین کاال برای 

افراد نیازمند جهت توانمندســازی و ایجاد اشتغال 
پایدار ۸۱ واحد، طرح های اشــتغال زایی پایدار ۱۶ 
واحد، ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی ۱۶ واحد، 
مساعدت های مالی به بیمارستان ها و مراکز درمانی 
۳۲ واحد، سایر موارد مرتبط با حوزه درمان ۳۲ پروژه، 
کمک به توسعه زیرساخت های عمرانی ۱۱۹ پروژه، 
کمک و مساعدت مالی به نهادها و ارگان های متولی 
فعالیت های عمرانی ۱۹ پروژه، کمک به مســاجد و 
خرید اقالم فرهنگی نظیر کتاب ۴۰ مورد، ســاخت 
ابنیه فرهنگــی، مذهبی و هنــری ۴۲ واحد، کمک 
به شکوفایی ســنت ها، هنرها، آداب و رسوم منطقه 
۱۲واحد، کاهش تولید پساب های صنعتی، فلرینگ و 
گازهای گلخانه ای و سیستم پایش آنالین ۵۹ واحد 
و اصالح فرایندهای تولید و کاهش مصرف انرژی ۱۱ 
پروژه، از مجموعه اقدامات برگزیده صنعت پتروشیمی 

در حوزه مسئولیت های اجتماعی بوده است.«

افزایش دوبرابری ظرفیت پتروشیمی تا پایان برنامه 
هشتم

مشــاور اجتماعی مدیرعامل و رئیــس دبیرخانه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامــه داد: »ظرفیــت صنعت پتروشــیمی تا پایان 
برنامه هشتم توســعه دو برابر می شــود که با توجه 

به پیش بینی ســرمایه گذاری ۸۰میلیــارد دالری، 
پیش بینی می شــود تا ۳.۲میلیارد دالر یعنی حدود 

۴درصد در حوزه اجتماعی سرمایه گذاری شود.«
ربانی با اشاره به اینکه بودجه مسئولیت اجتماعی 
صنعت پتروشیمی برای سال ۱۴۰۱ به مقدار یک هزار 
میلیارد تومان تصویب شده است که در صورت نیاز و 
باقی ماندن برنامه های توســعه ای براساس مطالعات 
اجتماعی قابلیت افزایش دارد، گفت: »عدم برقراری 
عدالت آموزشی با توزیع نامناسب امکانات و اختصاص 
منابع مشارکتی بدون توجه به شاخص های مرتبط، 
یکی از گالیه های ما در این حوزه اســت. با بررســی 
مناســب شــاخص ها، امکان هدایت صحیح منابع 
به سمت تحقق برنامه های سند تحول در افق پنج ساله 
فراهم بوده و انتظار می رود مدیران عامل شرکت ها و 
رؤسای شــورای راهبردی، در تعریف پروژه ها به این 

مهم توجه کنند.«
ربانی تصریــح کرد: »تــالش می کنیــم مفهوم 
مســئولیت های اجتماعــی در مناطــق عملیاتــی 
پتروشــیمی را به کمــک همکارانمان در شــورای 
عالی مســئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی 
بازتعریف کنیم. برخالف گذشته که اقدام های حوزه 
مسئولیت های اجتماعی به توزیع بسته های حمایتی، 
ساخت مدرســه، درمانگاه، سالن ورزشی و... خالصه 

می شد، قصد داریم با توانمندســازی جوامع محلی 
صنایع پتروشــیمی، در همه زمینه ها به شــکوفایی 
آن ها کمک شــایانی کنیم.«وی به مصوبه شــورای 
عالی مســئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی 
برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با بخش های مختلف 
و انعقاد تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد )ره( برای 
کاهش ۵۰درصــدی مددجویان تحت پوشــش در 
نقاط هدف در افق ۱۴۰۴ اشــاره کرد که با تمرکز بر 
توانمندســازی جوامع محلی، ایجاد اشتغال پایدار و 
نصب نیروگاه های خورشیدی برای سرپرستان باالی 

۶۰ سال محقق می شود.
وی به مشــارکت صنعت پتروشــیمی در حذف 
مدارس ســنگی و کانکســی در مناطق نفت خیز و 
گازخیز کشور اشــاره و بر تســریع در آغاز کار برای 
بهره منــدی دانش آمــوزان این مناطــق از مدارس 
استاندارد تأکید کرد و گفت: »براساس استراتژی های 
صنعت پتروشیمی در حوزه مســئولیت اجتماعی، 
شــرکت های پتروشــیمی تالش می کنند با اتخاذ 
رویکردهای مناسب، نســبت به حمایت از آموزش، 
مهارت و نوآوری در بیــن کارکنان و جامعه، حمایت 
از عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه اقدام کنند 
که امید است با مشــارکت هدفمند و شاخص محور، 
برنامه های مصوب در راســتای حمایــت از عدالت 

اجتماعی محقق  شود.« 

کاهش ۴۴درصدی آالیندگی پتروشیمی ها 
مشــاور مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مســئولیت 
اجتماعی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از کاهش 
۴۴درصدی میزان آالیندگی صنعت پتروشیمی خبر 
داد و گفت: »میزان آالیندگی شرکت های پتروشیمی 
از اوایــل دهه ۹۰ تاکنــون از ۶۶درصد بــه کمتر از 
۲۲درصد در اواخر سال گذشته رسیده است که نشان 
می دهد شرکت های پتروشــیمی توانستند با رعایت 
استانداردهای زیست محیطی عالوه بر افزایش تولید 
و بازدهی، نیازهای جامعه را در نظر گیرند. امید است 
با تسریع این روند به باالترین میزان تولید با کمترین 

آالیندگی برسیم.«
ربانی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی توانسته 
است میزان آالیندگی را به حداقل برساند، بیان کرد: 
»نگاه صنعت پتروشــیمی به مســئولیت اجتماعی 
کاماًل متفاوت شده اســت و تالش می شود با تدوین 
راهبرد مشخص که به تأیید وزیر نفت، شورای عالی 
مســئولیت اجتماعی و هیئت مدیره شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی رســیده، با همکاری شرکت ها 
توازن مطلوبی را در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، 

زیست محیطی و کارکنان شاهد باشیم.«
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حمیدرضا شکوهی
زمستان سخت اروپا فرا رسید، اما آثار آن قبل از اروپا در 
ایران هویدا شــد. اگرچه تعطیلی سراسری بانک ها و ادارات 
و سازمان ها در اســتان گیالن در روز پنجشنبه یکم دی ماه، 
بازتاب گسترده ای در رسانه ها و فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی داشت و موجب شد سخنان مسئوالن اقتصادی و 
سیاسی در فصل تابســتان مبنی بر در پیش بودن زمستانی 
ســخت برای اروپایی ها به خاطر کاهش صادرات گاز روسیه 
دوباره بازنشر شود، اما واقعیت آن اســت که اقدامات برای 
جلوگیری از قطع گاز خانگی، نه از تعطیلی سراسری ادارات 
و ســازمان ها و بانک ها در گیالن، بلکه از قطع گاز بسیاری 
از صنایع و مجتمع های پتروشــیمی و نیروگاه ها آغاز شد تا 
مبادا کمبود گاز، به بخش خانگی برســد. درواقع اروپایی ها 
که با توجه به وابســتگی به گاز صادراتی روسیه، با احتمال 
قطع یا کمبود گاز وارداتی از شرق اروپا در پی بحران اوکراین 
مواجه شــده بودند، تالش کردند با ذخیره سازی گاز، خرید 
گاز از فروشــندگان جایگزین و ترغیب مردم به صرفه جویی 
در کوتاه مــدت، و انعقاد قراردادهای جدیــد واردات گاز با 
تولیدکنندگان پایدار همچون قطر برای درازمدت، مشــکل 
کمبود گاز را حل کنند و شــواهد حاکی از آن است که تا حد 

زیادی موفق شدند بحران را کنترل کنند. 
اما ایران، کشــوری که دومین ذخایر غنی گاز جهان را در 
اختیار دارد، نه تنها در معادالت جهانی گاز جایی ندارد و اندک 
صادرات گاز آن به کشورهای ترکیه و عراق هم در فصل سرما 
با چالش مواجه می شود، بلکه در تأمین گاز مورد نیاز داخلی 
هم دچار مشکالت اساسی است. این امر البته حاصل عوامل 
مختلفی است که شرح تفصیلی آن در این مقال نمی گنجد. 
اما به طور مختصر، از  سویی سرمایه گذاری کافی برای توسعه 
میادین گازی و افزایش تولیــد گاز و همچنین جلوگیری از 

افت فشــار میادین در حال تولید فعلی انجام نگرفته و از 
ســوی دیگر قوانین مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی 

و جلوگیری از هدررفت انرژی در کشــور، صرفًا روی کاغذ 
مانده و آن طور که شایســته است اجرایی نشده است. ضمن 
اینکه نمی توان از کنار این موضوع مهم نیز به ســادگی عبور 
کرد که افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت و کاهش اعتماد 
عمومی، تالش مسئوالن به ترغیب مردم برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی را عمومًا با شکست مواجه ساخته یا نمی تواند 
به دستیابی به اهداف موردنظر منجر شود. به موازات این امر، 
سیاست گازرسانی به روســتاهای دورافتاده و شهرهایی که 
می توانند از منابع انرژی دیگری به جز گاز استفاده کنند هم 
همچنان ساری و جاری اســت تا مصرف رشد کند، اما تولید 

به موازات آن رشد نکند. 
در چنین شرایطی طبیعی است که شــاهد کمبود گاز در 
ماه های سرد سال باشیم؛ آن هم در شرایطی که طی سال های 
اخیر و ازجمله امســال، خبری از پاییز و زمستان های سخت 
گذشته یا سرمایی که در معدود سال های گذشته تجربه کردیم 
نبوده است، وگرنه مصرف گاز به عنوان مهم ترین منبع انرژی در 

کشور، از حد کنونی هم فراتر می رفت.
در این میان، بعضًا شاهد مقایسه هایی درمورد مصرف گاز 
در ایران با کشوری همچون ترکیه یا کشورهای اتحادیه اروپا 
هستیم که از بنیان غلط است؛ چراکه پایه انرژی گرمایشی در 
این کشورها گاز نیست و مقایسه مصرف گاز بین ایران و این 
کشورها، در شرایطی که بیش از 95درصد مردم ایران برای 
گرمایش از گاز استفاده می کنند و در ترکیه و اروپا این درصد، 
بسیار کمتر است و برق در آن کشورها منبع اصلی انرژی است، 
نمی تواند مقایسه صحیحی باشد. درواقع، شاهِد  نشان دادن 
آدرس غلط به مردم برای پوشاندن ضعف ها و ناکارآمدی ها 

هستیم. 
اما آنچه در این میان ناگفته باقی می ماند یا کمتر به آن توجه 
می شود، اثر زیان بار و  جبران ناپذیر قطعی گاز روی صنایع و 
به ویژه مجتمع های پتروشیمی کشور است که نقش مهمی در 
تولید، صادرات و ارزآوری برای کشور، به ویژه در شرایط تحریم 
ایفا می کنند. فراموش نکنیم که تا پایان آبان امسال بیش از 
10میلیارد دالر ارز از سوی پتروشیمی ها به سامانه نیما تزریق 

شده که نشانه اهمیت موضوع است. 
اگر گاز خانگی برخی استان ها و شهرها قطع شود، بازتاب 
گسترده ای در رســانه ها پیدا می کند و حتی تعطیلی ادارات 
و بانک ها در اســتان گیالن به دلیل کمبود گاز، خبری بود که 
به سرعت در کل کشور منتشر شــد؛ اما خبر قطع گاز صنایع 
و مجتمع های پتروشیمی کمتر رسانه ای می شود، درحالی که 
آثاری به مراتب ناگوارتر و زیان بارتر دارد. برای نمونه، ســال 
گذشته عدم النفع پتروشیمی ها از قطع گاز یا اعمال محدودیت 
حدود ۶80میلیون دالر بود؛ یعنی این میزان تولید و صادرات 
صورت نگرفت و موجب زیان اقتصاد کشور و به تبع آن مردم 
شد. در آذر امسال هم کاهش 5میلیون متر مکعبی گاز ابالغ 
شد که برای پتروشیمی های مختلف محدودیت های گازی به 
وجود آورد. اما چه باید کرد؟ طبیعتًا مهم ترین راهکار همان 
است که باالتر به آن اشاره کردیم: افزایش تولید گاز از طریق 
جذب سرمایه و تکنولوژی و جلوگیری از افت تولید، به موازات 
اجرای دقیق قوانین صرفه جویــی در مصرف انرژی یا همان 

بهینه سازی انرژی با راهکارهای عملیاتی، و نه شعار و وعده. 
اما اگر پتروشیمی ها بخواهند همچون سال های گذشته منتظر 
عملی شدن این اقدامات باشند، بازهم چرخه کمبود گاز تکرار 
خواهد شد؛ لذا باید خود پیش قدم شوند و این موضوع توسط 
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار 

گرفته است.

خرید گاز صرفه جویی شده توسط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اواخر آبان 
امسال و در شــرایطی که هنوز کمبود گاز به جایی نرسیده 
بود که شاهد قطع گاز پتروشیمی ها باشــیم به وزارت نفت 
پیشنهاد داد که در چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند، هر مقدار 
گازی که مشترکان خانگی یا واحدهای صنعتی صرفه جویی 
داشته باشند، با قیمت باالتر خریداری کنند تا مانع از ضرر و 
زیان صنایع شوند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی در توضیح این پیشنهاد گفت: »ما می توانیم گازی 
را که دولت به قیمت 120 تومــان می دهد حدود 3000 تومان 
خریداری کنیم که برای اطمینان مردم، زیرساخت  این راهکار 
را با بانک ها فراهم می کنیم. با این روش، در صورت صرفه جویی 
3درصدی مشترکان خانگی در اوج مصرف، به طور میانگین 
روزانه 15میلیون متر مکعب صرفه جویی محقق خواهد شد و 
تولید صنعت پتروشیمی در زمستان قطع نمی شود. این یک 
راهکار برای فرهنگ ســازی صرفه جویی است.« اهمیت این 
پیشنهاد برای جلوگیری از قطع گاز مجتمع های پتروشیمی 
زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم پتروشیمی ها تنها با 
مصرف 8درصد گاز کشور، نقش بسیاری در تولید، صادرات 
و ارزآوری کشــور دارند. سهم پتروشــیمی ها از صادرات 
غیرنفتی در شش ماه نخست 1401 برابر با 39.۶درصد بوده و 
9.۶05میلیارد دالر از 24.251میلیارد دالر صادراتی غیرنفتی 
متعلق به پتروشیمی های کشور است. اما قطع گاز مجتمع های 
پتروشیمی یا ایجاد محدودیت گازی برای آن ها، موجب بروز 

خلل نه فقط بــرای آن ها، بلکه در ارزآوری برای کشــور هم 
می شود. 

کنسرسیوم پتروشیمی برای توسعه میدان های گازی 
حضور پتروشیمی در باالدســت نفت، یکی از موضوعاتی 
است که کمتر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. اما در 
صورت عملیاتی شدن آن، با توجه به منافع مشترک توسعه 
میادین گازی، نقش مهمی هم در تأمین نیاز کشور به گاز و هم 
در تأمین نیاز پتروشــیمی ها به خوراک گازی خواهد داشت. 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در آبان ماه 
از تشکیل نخستین کنسرسیوم پتروشیمی ها برای فعالیت در 
بخش باالدستی با کار روی سه میدان گازی خارتنگ، گردان و 
پازن خبر داد. در سال های اخیر، حضور پتروشیمی در باالدست 
در پروژه بیدبلند خلیج فارس توانست این پروژه را از بن بست 
چندین ساله خارج کند و اثبات کند که در صورت تکیه روی 
منافع مشترک، می توان زمینه پیشبرد هرچه سریع تر پروژه ها 

را فراهم ساخت. 

قطع گاز پتروشیمی ها را جدی بگیریم
درمجموع آنچه الزامی به نظر می رسد، توجه هرچه بیشتر 
به اهمیت صنعت پتروشیمی برای اقتصاد کشور است. تا زمانی 
که این اهمیت با عنایت به تولیدات بدون جایگزین و صادرات 
اســتراتژیک محصوالت این صنعت مورد توجه قرار نگیرد، 
معضالت این صنعت ازجمله کمبود گاز، هم به عنوان خوراک و 
هم به عنوان سوخت، به ویژه در نیمه دوم سال هم مورد توجه 
قرار نخواهد گرفت. در چنین شــرایطی طرح پیشنهادات 
ناپخته ای همچون اولویت صادرات گاز به جای استفاده از آن 
به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ازجمله متانول ها، حکایت 
از ضعف تحلیل دارد؛ چراکه این نکته مهم را نادیده می گیرد 
که سهم پتروشیمی ها در مصرف گاز کشور تنها 8درصد است 
و با همین درصد ناچیز، سهم مهمی در رونق تولید و ارزآوری 

در کشور ایفا می کنند.

از سهم پتروشیمی در مصرف گاز تا نقش بی بدیل در ارزآوری

وشیمی های ایران! وپا در پتر ردپای زمستان سخت ار
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قیمت های پلی اولفیــن منطقه ای به جز در مــارس و آوریل که 
اوج گیری هزینه هــا، قیمت ها را به رکوردهــای صعودی جدیدی 
فرســتاد، در باقی ایام ســال ۲۰۲۲ از رویه های افزایشــی خود 
بازگشتند. اصالحات قیمتی با عادی ســازی نرخ باربری و کاهش 
هزینه کرد مصرف کننده، هم زمان بــا ترکیبی از فاکتورهای نزولی 
صورت گرفــت. ازآنجایی کــه بازارهای پلی پروپیلــن و پلی اتیلن 
ســال ۲۰۲۲ را با روندی ضعیف به پایان رســاندند، پیش بینی ها 
عمدتاً با توجه به شــرایط بغرنجــی که تولیدکننــدگان اروپایی 
با آن مواجه انــد، هرگونه تغییر قابــل توجــه در کوتاه مدت را رد 
می کند. پیش از اینکه ســه ماهه اول ۲۰۲۳ را دقیق تر بررســی 
کنیم، اجازه دهید خالصه شرایط سال ۲۰۲۲ را به طور مختصر و 
مفید ارائه دهیم. نگاهی مجدد به بازارهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن 
در ۲۰۲۲: حباب ترکید، امــا قیمت ها در اروپا بــاال باقی ماند. با 
نگاهی بــر داده های تاریخی، ســطح قیمتی ۱۵۰۰ یــورو در هر 
تن )اف دی( برای گریدهای هموپلیمر پلی پروپیلن و فیلم پلی اتیلن 
بسیار حیاتی است؛ زیرا قیمت ها تنها چند مرتبه این سطح را لمس 
کردند؛ اگرچه پاندمی با ایجاد مشکالتی قیمت ها را برای یک سال و 

نیم در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ باالی این مرز نگاه داشت.

سیر صعودی آوریل، تقاضا را نابود کرد
برخــالف نیمه اول ۲۰۲۱ کــه قیمت ها به دلیــل اختالالت 
زنجیره عرضه اوج گرفته بودند، قیمت ها در ۲۰۲۲ عمدتاً به دلیل 
فشــار هزینه ها، رکوردهای جدیدی را جابه جا کردند. بازارهای 
پلی اولفین و دیگر بازارهای پلیمری، به دلیل افزایش قیمت های 
قــراردادی مونومــر و اوج گیــری هزینه های انــرژی در آوریل، 
رویه های صعودی قابــل توجهی را به ثبت رســاندند. قیمت ها 

متناســب با گرید محصــول بــه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ یورو 
در هر تن )اف دی( افزایــش یافته، و در آن لحظــه به نقطه اوج 
خود رســیدند. اکثر معامله کنندگان اشــاره داشــتند که حجم 
رویه های صعودی آوریل در آن زمان تقاضا را نابود کرد. بازارهای 
پلی پروپیلن و پلی اتیلن از ماه می همراه با ضعف خرید در پاســخ 
به ســطوح متورم قیمت های نقدی تغییر جهــت دادند و در پنج 
ماه بعد از آن ســیری نزولی داشتند. ســطوح باالی قیمت های 
نقدی در مقیاس جهانــی از آغاز ســه ماهه دوم، حباب بازارهای 
پلی اولفین اروپا ترکید. این امر از تعدیل مسائل زنجیره عرضه به 
دنبال ســقوط نرخ های باربری و روند نزولی جهانی نشئت گرفت 
که درها را برای واردات گشــود و به تقلیل این حباب کمک کرد. 
برخالف پی وی ســی، بازارهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن به دلیل 
فراوانی منابع وارداتی، اصالحات نزولی شــدیدتری را از اوج خود 
در آوریل ۲۰۲۲ تجربه کردند. زمانی که سقوط نرخ های باربری و 
حاشیه سودهای قابل توجه اروپایی را در نظر می گیریم، این اتفاق 
به هیچ وجه غافلگیرکننده نیست. قیمت های وارداتی رقابتی فشار 
زیادی بر بازارهــای نقدی پلی پروپیلــن و پلی اتیلن وارد کردند، 
در حالی که تخریب تقاضا هم زمان با اوج گیری قیمت های انرژی به 
دنبال جنگ، آسیب شدیدی را بر مصرف رزین به بار آورد. قیمت ها 
پس از تغییر جریان خود در مــه در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت 
کردند و همین امــر از بهبود کوتاه مــدت در دوره اکتبر تا نوامبر 
جلوگیری کرد. برخی گریدها همچنان باالی ســطوح میانگین 
خود از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ قرار دارند. البته شکی نیست که کاهش 
نرخ های بهره برداری و همچنین هزینه های باالی تولید در سراسر 
منطقه، نقش خود را در این اتفاق ایفا کرده اند. برتری قیمتی اروپا 
در ۲۰۲۱ نسبت به چین، جنوب شرق آسیا و ترکیه به بیشترین 

میزان خود در تمام ادوار رسید. اگرچه براساس داده های شاخص 
قیمتی کموربیس، در حال حاضر اختالف قیمتــی اروپا با دیگر 
مناطق خفیف تر اســت، اما همچنان برتری قیمتی آن نسبت به 
این بازارها باالتر از حد معمول اســت. برای مثال، برتری قیمتی 
هموپلیمر پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک نقدی در اروپا، نسبت به 
قیمت های وارداتی چین، از میزان رکورد ۱۴۵۰ دالر در هر تن در 
مه ۲۰۲۱ به زیر ۵۵۰ دالر در هر تن تا دسامبر ۲۰۲۲ افت کرد.

چشم انداز سه ماهه اول تحت احاطه نگرانی ها از رکود
در طول ســال ۲۰۲۲، زمینه های اصلی کاربــرد پلی پروپیلن 
ازجمله خودروســازی و کاالهای بادوام بیــش از همه تحت تأثیر 
بحران هزینه زندگی قرار گرفتند. حمایت مداوم از ســوی بخش 
بســته بندی، به خصوص بســته بندی غذا، محصــوالت دارویی و 
بهداشتی، تا حدود قابل مالحظه ای تقاضای پلی اتیلن را تقویت کرد.
آنچه در بازارهای پایین دستی رایج بوده این است که هزینه کرد 
مصرف کننده تحت فشــار نگرانی های فزاینده از رکود، هم زمان با 
افزایش قریب الوقوع نرخ های بهــره و داده های اقتصادی ضعیف از 

چین، اروپا و ایاالت متحده است.
در حالی که پیش بینی می شود ایاالت متحده در اوایل ۲۰۲۳ با 
رکودی سطحی مواجه شــود، تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد 
اروپا هم اکنون در رکود به سر می برد. همچنین، در رابطه با چین، 
که در برابــر امواج ابتال آمادگــی خوبی ندارد، جو بــازار علی رغم 
تعدیــل محدودیت هــا، تحت فشــار اوج گیــری مــوارد ابتال به 
کووید-۱۹ اســت. از این رو، دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان 
در معرض تردیدهایی است که می توانند تجارت ها را متوقف کرده و 

رشد اقتصادی را کاهش دهند. فعالیت های خرید رزین در سه ماهه 
پایانی ۲۰۲۲ هم زمان با چشم انداز منفی ســه ماهه اول ۲۰۲۳، 
ضعیف باقی ماند. احتمال می رود از آنجایی که تجارت های نهایی از 
سفارشات اندک، هم زمان با نگرانی ها از رکود و همچنین هزینه های 
باالی خدمات شــهری رنج می برند، بازارهای کاال شروعی ضعیف 
در ۲۰۲۳ داشــته باشــند. البته احتماالً حجم خرید در ژانویه به 
دلیل نیازهای بازذخیره سازی، نسبت به ماه های قبل بیشتر باشد. 
باوجوداین، باید ایستاد و دید که آیا بخش های پایین دستی پس از 
عملکرد ضعیف در ۲۰۲۲، شاهد تقاضای انباشتی و شکوفایی در 

فصل معمول اوج بازار در سال ۲۰۲۳ خواهند بود یا خیر.

ناکامی برای ایجاد تعادل در سطوح عرضه 
کاهش نرخ های بهره برداری در کنار دیگــر وقفه های تولید در 
حمایت از بازارهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن، هم زمان با افت تقاضا و 
افزایش حجم های وارداتی ناموفق بود. عرضه کلی بازار به جز چند 
گرید خاص، فراوان است. این نکته از دالیل اصلی بهبود کوتاه مدت 

قیمت ها در اکتبر و نوامبر، پیش از عقب نشینی در دسامبر بود.
با این حــال، تولیدکننــدگان متعهــد شــده اند کــه در 
ســال ۲۰۲۳ نرخ های بهره برداری خود را بیش از پیش کاهش 
دهند. حداقــل دو تولیدکننده بــزرگ متعهد شــده اند تا نرخ 
تولیــدات خــود را در ۲۰۲۳ پایین نــگاه دارنــد، در حالی که 
معامله کنندگان بــازار، احتمال کاهش نرخ هــای بهره برداری از 
ســوی دیگر عرضه کنندگان منطقــه ای را رد نمی کنند. دلیل 
این امر، ناشــی از تقاضای ضعیف مشــتقات و هزینه های باالی 
تولید است. نوسانات خوراک نقشــی اساسی در موضع احتیاطی 
تولیدکنندگان اروپایی ایفا می کند که خــود را برای قیمت های 
باالتر انرژی در طی زمســتان آماده می کنند. حاشــیه سودهای 
اندک، تولیدکنندگان را بر آن داشــته تا نســبت به احتمال افت 
قیمت ها هوشیار باشند. تولیدکنندگان قصد دارند اضافه پرداخت 
ثابتی را بابت هزینه انرژی در قراردادهای ۲۰۲۳ خود اعمال کنند، 
که البته تاکنون با مقاومت خریداران مواجه شده است. به عبارت 

دیگر، احتمال نمی رود قیمت ها با کاهش دسترسی ، شاهد سطوح 
پایین سابق باشند.

نگاه ها خیره بر ظرفیت های جدید
اگرچه میزان کاهش نرخ های بهره برداری در سراسر منطقه قابل 
توجه است، اما همچنان باید ایستاد و دید که آیا وزنه بیشتری نسبت 
به ظرفیت های جدید خواهند داشــت یا خیر. نگاه ها بر داده های 
آماری واردات خیره خواهد شد و فعاالن بازار، فراوانی عرضه را در 
نتیجه ظرفیت های جدید در ایاالت متحده و چین در نظر خواهند 
داشت. براساس داده های تولیدی کموربیس، هم زمان با بهره برداری 
از ۶.۸میلیون تن ظرفیت جدید پلی اتیلن و ۱۱.۷میلیون تن ظرفیت 
جدید پلی پروپیلن در سال ۲۰۲۳، عدم تعادل عرضه همچنان برقرار 
خواهد بود. در پی این امر، رقابت داغی در بازار شکل خواهد گرفت.

در صورتی که قیمت ها در اروپا بــاال باقی بمانند و دیگر بازارهای 
اصلی به خصوص چین، تا حدود خوبی بهبود نیابند، اروپا همچنان 
مقصد اصلی عرضه کنندگان پلی اتیلن آمریکایی خواهد بود. به همین 
شــکل، هزینه های باالتر تولید در اروپا و بهره وری عرضه کنندگان 
آمریکایی از هزینه هــای کمتر خوراک در کنــار نرخ های باربری 
پایین تر، می توانند به تثبیت جایگاه صادرکنندگان آمریکایی کمک 
کنند. صادرات پلی اتیلن آمریکا به اروپا در دوره ژانویه تا اکتبر به بیش 
از ۱.۲میلیون تن رسید؛ باوجوداین احتمال می رود صادرات کل سال 
آمریکا با وجود فعالیت های انبارزدایی پایان سال، رکورد جدیدی را 
ثبت کند. درواقع، پیش بینی ورود محموله های وارداتی، امید بهبود 

در کوتاه مدت را کاهش داد.
با توجه به اینکه چین خودکفایی خود را افزایش داد و صادراتش 
به ترکیه، جنوب شرق آســیا و هند را در طول سال ۲۰۲۲ تقویت 
کرد، عرضه کنندگان اصلی پلی پروپیلن ازجمله عربستان سعودی 
و کره جنوبی، بــا افزایش رقابــت در بازارهــای صادراتی مواجه 
شــدند. همچنین، ازآنجایی که ۸۰درصد ظرفیت هــای جدید 
پلی پروپیلن در چین واقع شده  است، شرایط در سال ۲۰۲۳ نیز به 

همین شکل خواهد بود.

دورنمای بازارهای پلی پروپیلن و پلی اتیلن اروپا در سه ماهه اول 2023
رکود  قریب الوقوع، امیدهای بهبود را از میان می برد
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مجموعه شرکت سرمایه  گذاری تجاری شستان 
چند سالی اســت که با افزایش سرمایه  گذاری  ها 
خودنمایی برجســته  تری داشته اســت. در این 
خصوص و دربــاره تاریخچه شــکل  گیری و آغاز 

فعالیت اقتصادی شستان توضیح دهید.
جایگاه رفیع و نقش بی  بدیل صنعت ارزش آفرین 
پتروشــیمی در تمامی جهات، ازجمله اثربخشــی 
حداکثری بر افزایش تولید ناخالص ملی، سرآمدی در 
صادرات و ارزآوری و قرارداشتن میان ارزشمندترین 
نمادهای بازار سرمایه بر همگان روشن است. بدون 
شــک، این مرتبه از افتخارآفرینــی مرهون درایت 
پیشکسوتان و همچنین تعهد و تخصص پرچم داران 
فعلی صنعت پتروشیمی کشور است. در حال حاضر 
نیز توســعه این صنعت پیشــران اقتصاد، مستلزم 
هوشمندی و آینده  نگری مضاعف در سرمایه  گذاری، 
تسهیل  گری جهت توســعه پایدار و همچنین اتخاذ 
قوانیــن حمایتی اســت. امیدوارم بــا همت واالی 
امروزمان، بتوانیم پیشکســوتان ســربلند آیندگان 
باشیم. درود و آرزوی ســالمتی دارم برای خانواده 
این عزیزان که درواقع حمایت کننده نیروی انسانی، 

یعنی ارزشمندترین سرمایه صنعت هستند.
سال ۱۳۸۶ آغاز راه شستان با هدف حفظ ارزش 

ســرمایه های بین  نسلی ســهام داران و خلق ثروت 
بوده اســت. این مجموعه از همان ابتدا با تمرکز بر 
صنعت پتروشــیمی به خرید یــا دراختیار گرفتن 
ســهام شــرکت  های تولیــدی ارزشــمند و انجام 
کارهــای بازرگانــی اقدام کــرده و پس از کســب 
تجربه شــرکت  داری و دانش فنی در این صنعت، با 
دراختیار قرار گرفتن امتیاز طرح های پتروشــیمی، 
سرمایه  گذاری و نظارت ستادی بر اجرا را در دستور 

کار خود قرار داد.
هدف اصلی ما برداشــتن گام  های ماندگار جهت 
دراختیارداشــتن کامــل زنجیــره ارزش محصول 
در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی از باالدســت تا 
پایین دست و بازرگانی خارجی محصوالت تولیدی 
برای تضمین ســودآوری مداوم اســت. دســتیابی 
به منابع مالــی ارزان جهت اجــرای پروژه ها نیز از 

اولویت های ماست.
دراختیارداشــتن طرح هایــی ارزشــمند کــه 
تک محصولی نبوده و دارای زنجیــره تولید و ارزش 
باشــند، برنامه اصلی در بخش سرمایه  گذاری   است؛ 
مانند طــرح مجتمع عظیم پتروشــیمی بوشــهر. 
این طرح، مجموعــه  ای از واحدهای باالدســتی تا 
پایین  دستی اســت و تنها دریافت  کننده گاز ترش 
به عنوان خوراک در عسلویه است. فاز اول این واحد 
با ظرفیت بیش از ۴/۱میلیون تن در ســال در حال 
بهره  برداری است. واحدهای این فاز شامل پاالیشگاه 
شیرین  سازی گاز، واحد استحصال اتان و متان، واحد 
  ASU و RO متانول و یوتیلیتی نیز توســط واحد
تأمین می شــود. محصوالت دیگر نیــز متان، اتان، 
پروپان، بوتان، پنتان پالس، گوگرد و متانول هستند. 
فاز دوم نیز با ظرفیت ساالنه نزدیک به ۲میلیون تن، 
بیش از ۸۵درصد پیشــرفت داشــته و تا پایان سال 
۱۴۰۲ تمام واحدهای آن بــه بهره  برداری خواهند 
 HDPE و  MEG،رسید. درباره واحدهای الفین
باید گفت که محصوالت نهایــی اتیلن گالیکول  ها، 
پلی اتیلن سنگین و C۳+ هســتند. البته به واسطه 
عدم تأمین کامل گاز ترش، واحد پاالیشگاه گازی که 

با سرمایه حدود ۳۵۰میلیون دالر احداث شده است، 
حداکثر با ۷۰درصد ظرفیت فعالیت می کند.

شرکت ســرمایه  گذاری تجاری شستان صرفا 
یک شرکت سرمایه  گذار است یا اجرای طرح ها را 

نیز خود انجام می دهد؟
شستان شرکت ســرمایه  گذاری است و در چهار 
حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی؛ نیرو و انرژی؛ صنعت 
و معدن، و درنهایت مالی و بازرگانی سرمایه  گذاری 

می کند.
بیشتر تمرکزمان برای سرمایه گذاری در صنعت 
پتروشــیمی است و ســایر حوزه ها را جهت تکمیل 
چرخه های مورد نیاز دنبال می کنیم. برمبنای اهداف 
ترسیم شــده خود ســعی داریم در تولید محصول، 
خدمات صنعتــی و غیر صنعتی پتروشــیمی فعال 
باشیم. تشکیل زنجیره ارزش از تأمین انواع خوراک 
تا خدمات بازرگانی و صادرات، کاری است که توسط 

گروه شستان انجام می شود.
مجری طرح هــا شــرکت  های تابعه   هســتند و 
به واســطه ســاختار پویا و نیروی انسانی متخصص 
که در شستان تجمیع شده  اند، نظارتی عالی و دقیق 
با هدف پایــش فعالیت  ها، بررســی چالش  ها و ارائه 

راهکار، صورت می گیرد.
برای معرفی بهتر گروه شســتان الزم اســت نام 
و نوع مالکیت شــرکت  ها را عنوان کنم. مالکیت بر 
شرکت  های پتروشیمی بوشهر، مرجان، مخازن سبز 
پتروشیمی عسلویه و سپهر مکران، سهام داری پلیمر 
آریاساسول و دماوند انرژی عسلویه در منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس و همچنین سهام داری شرکت 
پایانه ها و مخازن پتروشیمی که در بندرهای پارس 
)عسلویه( و ماهشهر مشغول به فعالیت است، جایگاه 

این شرکت را نشان می دهد.
گاز شــیرین، متان، اتان، پروپــان، بوتان، پنتان 
پــالس، گوگــرد، متانــول، گریدهــای مختلــف 
پلی  اتیلن  های سبک ، سنگین C۳+، تأمین یوتیلیتی، 
ارائه خدمات انبارش و صادرات محصوالت و همچنین 

م. افخمی
صنعت پتروشیمی عالوه   بر اهمیت و جایگاه استراتژیک در چرخه اقتصاد کشور، به شکل مستقیم و غیر مستقیم 
در زندگی انسان  ها تأثیر دارد، تا جایی که می توان گفت جهان بدون پتروشیمی تصورناپذیر است. نکته مهم آنکه 

صنعت پتروشیمی، پیشرو در نرخ بهره  ورِی نسبت ســوخت به تولید برمبنای استانداردهای جهانی است و برای کاهش مصرف 
سوخت و افزایش راندمان و تولید محصول در مجتمع  ها، دائماً در حال تعریف طرح های بهبود است. اما با همین وضعیت، در زمستان 
با مشکل تأمین خوراک و سوخت مواجه است. وجه دیگر این صنعت در کشورمان، حضور سرمایه های بین نسلی صندوق های بیمه و 
بازنشستگی کشور است که منافعی برای ملت و دولت دارد. صندوق ها عالوه بر سرمایه  گذاری با ریسک کم، سودآوری مداوم خود 
را تضمین کرده و در مقابل نیز دولت با بهره  گیری از سرمایه های این صندوق ها، اقتصاد را به پیش برده، اشتغال ایجاد کرده و بخش 
قابل توجهی از هزینه های دولت جهت پرداخت به جامعه بازنشستگان را کاهش می دهند. نتیجه ساده است: هرچقدر دولت بر این 
صنعت مالیات وضع کند، باعث کاهش درآمد و سود سرمایه  گذاران می شود. از طرف دیگر، خود باید بیش از گذشته در پرداخت  ها 
به جامعه بازنشســتگی هزینه کند. اما این صنعت با چالش  هایی روبه روست. الزام به عدم وضع قوانین غیرکارشناسی، تضمین 
تأمین خوراک پایدار و نرخ  گذاری خوراک با قیمت عادالنه برپایه قیمت جهانی محصوالت تولیدی، ازجمله حمایت  هایی به شمار 
می  رود که در شرایط فعلی به یک الزام بدل شده است. اگرچه این چالش  ها برای کل صنعت پتروشیمی بوده و تمام سرمایه  گذاران 

درگیر آن هستند.
برخی قوانین برای این صنعت با نگاهی نادرست و همچنین بدون درنظر گرفتن شرایط بین المللی وضع می شود و عالوه بر ایجاد 
ضرر برای سرمایه  گذاری  های کالن انجام شده، راه را برای توسعه طرح های فعلی و توسعه زنجیره ارزش می  بندد. در همین خصوص، 
در گفت وگو با افشار بازیار، مدیرعامل مجموعه شرکت سرمایه  گذاری تجاری شستان، ابعاد پیدا و پنهان این شرکت و عملکرد و 

برنامه های آن ها در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی را بررسی کردیم.

گفت وگو با مدیرعامل شرکت سرمایه  گذاری تجاری شستان

چابهار؛ قطب سوم
 مناطق توسعه  ای 

وشیمی پتر
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بازرگانی محصوالت تولیدی گروه که توســط شرکت بازرگانی 
خارجی شســتان صورت می  پذیــرد، تشــکیل دهنده زنجیره 
ارزش شســتان در تولید و خدمات صنعتی است. برای خدمات 
غیر صنعتی نیز در حال متمرکزکردن این خدمات در یکی دیگر 

از شرکت  های گروه به نام پتروعمران هستیم.
آینده  نگری شســتان درباره زنجیره ارزش محصول صنعت 
پتروشیمی در همین موارد خالصه نمی شود. ساخت قطب سوم 
پتروشیمی کشــور در منطقه آزاد چابهار و شهرک پتروشیمی 
مکران، در این زمره اســت. ما آینده خود و صنعت پتروشیمی 
کشــورمان را در این پروژه عظیم، اســتراتژیک و فراملی دنبال 
می کنیم. شــهرکی که ۱۲۰۰ هکتار مســاحت داشته و پیش 
از راه  اندازی فاز اول خود توانســته نگاه و نظر کشورهای بزرگ 
مصرف کننده محصوالت پتروشــیمی را نیز به خود جلب کند و 
نوید رونق اقتصادی منطقه و جلب  توجه بیشتر سرمایه  گذاران 
داخلی و خارجی به فرصت  های همکاری در ســواحل مکران را 

می دهد.

قطب سوم را مناطق توســعه  ای پتروشیمی دیگر نیز به کار 
می  برند. شما بسیار صریح از این   صفت برای چابهار استفاده 

کردید. تفاوت یا مزیتی وجود دارد؟
مزیت یا تفاوت یــا هر نامی که می توان بــر آن نهاد؛ اهمیت 
سواحل جاسک تا مکران در این است که از تنگه هرمز و التهابات 
احتمالی آن به دور اســت، تنها بندر اقیانوسی کشور است و به 
بزرگ ترین کشــورهای مصرف کننده محصوالت نزدیک است. 
مجوز خوراک تا ۳۰میلیــون متر مکعــب در روز و مجوزهای 
زیست محیطی نیز دریافت شده است. شرکت توسعه پتروشیمی 
نگین مکران با سرمایه  گذاری ۱۰۰درصدی شستان تأسیس شده 
و مأموریت آن ساخت و توسعه زیرساخت  های این شهرک عظیم 
است. تأمین متمرکز یوتیلیتی، ساخت آب  گیر و آب  شیرین  کن، 
خطوط انتقال آب و محصول، مخازن میانی و ذخیره  سازی، پایانه 
و تجهیزات صادرات در بندر اقیانوسی شهید بهشتی، از مهم ترین 

زیرساخت  ها و پروژه های در حال اجرا توسط این شرکت است.
مطالعات راهبردی برای آینده این پروژه انجام شــده و طبق 
اعالم وزارت نفت، تا پایان سال جاری گاز به چابهار می رسد و فاز 
اول مجتمع پتروشیمی بدرشرق نیز که در مالکیت گروه شستان 
قرار دارد، پس از راه  اندازی زیرســاخت  های متمرکز شهرک، تا 
 GTO پایان ۱۴۰۲ به تولید خواهد رســید. درمجموع ۵ طرح
شامل شرکت  های بدرشرق، گســترش صنایع شیمیایی سینا، 
کیمیا صنعت مبنا، پتروشــیمی آریا )هلدینگ پتروفرهنگ( و 
پتروشــیمی تفتان آریا )هلدینگ خلیج فارس( مجوز دریافت 
کرده اند که ۳ طرح اول بین ۲۰ تا ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته  اند. گروه مپنا نیز درحال ساخت نیروگاه برق و بخار شهرک 
اســت. امید داریم با جذب ســرمایه  گذار و کمک شرکت  های 
دانش  بنیان، این منطقه را به الگویی برای توسعه متوازن صنایع 

دارای زنجیره ارزش کشور تبدیل کنیم.

تا به حال چه میزان ســرمایه  گذاری در صنعت پتروشیمی 
توسط شســتان صورت گرفته؟ ســرمایه  گذاری خارجی هم 

داشته اید؟
درمجموع تا به حال بیش از ۴/۵میلیارد دالر ســرمایه  گذاری 
به شکل ارزی در شرکت  های گروه انجام شده است و قطعاً ارزش 
روز دارایی  ها بسیار بیشتر از این است. بخشی از سرمایه  گذاری 
هم با مشــارکت دیگر هلدینگ  ها بوده. به طور مثال، شســتان 

۶۷درصد پتروشــیمی مرجان را در مالکیت داشته و مابقی در 
اختیار هلدینگ تاپیکو اســت. در جذب ســرمایه های خارجی 
نیــز همکاری  های خوبــی در دهه ۹۰ صــورت گرفت. نزدیک 
۲/۵میلیارد دالر سرمایه خارجی برای دو طرح بوشهر و مرجان 
در قالب فاینانس و پیش  فروش محصول جذب شــد که به گواه 
اســناد و مدارک موجود، نحوه دریافت، تأمین کاال و تجهیزات، 
تمدید زمــان قــرارداد و بازپرداخت در صنعت کشــور، امکان 

تبدیل شدن به الگو را دارد.
در دوره فعلی نیز با توجه به وضعیت روابط بین الملل، تمرکز بر 
تأمین منابع ریالی-ارزی از طریق تسهیالت بانکی، فروش اوراق 
و فاینانس داخلی توسط شــرکت  های گروه است. به شکل کلی، 
تأمین منابع در شســتان، از طریق چرخه   مالی ایجاد شده بین 
شرکت  ها انجام گرفته و سعی می شــود طی فرایندهای منظم، 
بخشی از ســود یا فروش هر شــرکت به طرح توسعه  ای همان 

شرکت، یا پروژه در حال ساخت دیگری اختصاص باید.

فعالیت  های دانش  بنیان و همکاری با دانشــگاه ها در گروه 
شستان چگونه بوده است؟

در مجموعه گروه و شــرکت  های تولیــدی، همکاری خیلی 
خوبی با شرکت  های دانش  بنیان و دانشگاه ها داریم. شرکت  های 

پتروشــیمی بوشــهر و مرجان در این خصوص سرآمد هستند 
و پروژه های بهبود و عملیاتی را که به کاهش مصرف ســوخت 
و افزایش میزان تولید منجر شــده، در واحدهای خود به شکل 
کامل و موفق اجرا کرده  اند. جزئیات بیشــتر این فعالیت  ها را در 
آینده  ای نزدیک در همین رسانه، توسط مجریان طرح ها به اطالع 

مخاطبان محترم خواهیم رساند.

همان طور که در ابتدا گفته شــد، این مصاحبه به بهانه روز 
پتروشیمی انجام می شود؛ از این فرصت استفاده کنیم و درباره 

وضعیت کنونی، چالش  ها و راهکارهایتان صحبت کنیم.
توسعه  نامناســب در صنایع باالدســتی گاز، نقش کمرنگ 
رگوالتوری و توســعه نامتــوازن در برخی زنجیره هــا از موارد 
اصلی است. همین موضوع باعث ایجاد چالش  هایی بزرگ برای 
تولیدکنندگان متانول شده است. کاهش جهانی قیمت محصول، 
افزایش نرخ خوراک و یوتیلیتی و قطعی خوراک، عواملی هستند 
که هرکدام به تنهایی اقتصاد و آینــده تولیدکنندگان متانول را 
تاریک می کنند. این محصول بدون درنظرگرفتن شرایط فعلی، 
به عنوان محصول نیمه خام در نظر گرفته شده و مالیات نیز برای 
فروش آن وضع شده است. انتظار از سرمایه  گذاران این است که 
۸۰درصد سود خود را برای زنجیره ارزش سرمایه  گذاری کنند؛ 

در شــرایطی که بخش قابل توجهی از درآمدشان به  خاطر عدم 
تأمین خوراک پایدار، افزایش قیمــت خوراک و قوانین مالیاتی 
جدید از دست رفته است. در این بین، نقش رگوالتوری شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی به عنوان تدوین کننده نقشه راه صنعت 
بسیار مهم اســت. همکارانمان در این شــرکت اقدامی ماندگار 
انجام داده و نقشــه راه جدیدی را تدویــن کرده  اند که هرچند 
دیرهنگام است، ولی تمام ســرمایه  گذاران باید خود را ملزم به 
انجام آن بدانند تا شرایط برای آینده امیدوار کننده باشد. انتظار 
ما و سایر سرمایه  گذاران این است که پیگیری  ها به شکلی باشد 
که نتیجه  ای مناسب با هدف تأمین منافع طرفین صورت پذیرد.

توســعه و زنجیــره ارزش الزاماتی دارند کــه در حال حاضر 
به شکلی معمول در دســترس نبوده و راه  اندازی این واحدها در 

صورت امکان، هزینه بیشتری نیز خواهد برد.

از راهکارهای خود برای رفع این چالش  ها بگویید؟
برای رفع چالش خوراک، شســتان سرمایه  گذاری  هایی را در 
سه میدان گازی، با هدف افزایش تولید جهت انتقال خوراک به 
پتروشیمی های بوشهر و مرجان، در دستور کار قرار داده است. 
مشوق  های درنظرگرفته شده برای سرمایه  گذاران نیز با توجه به 
تغییر قیمت خوراک و تورم، به بازنگری اساسی نیاز دارد. در بحث 

زنجیره متانول در حال برنامه  ریزی الزم جهت ساخت واحدهای 
MTO هستیم که نخستین واحدمان را در شهرک پتروشیمی 
مکران و در مجتمع پتروشیمی بدرشرق راه  اندازی خواهیم کرد. 
البته این قسمت کاری است که توسط سرمایه  گذار انجام خواهد 
شد و نقش کارشناسان و قانونگذاران دستگاه های حاکمیتی نیز 
بسیار اثرگذار خواهد بود. تأمین منابع از طریق صندوق توسعه 
ملی، کمک به تأمین دانش فنی و بومی  ســازی سریع آن، ارائه 
مشوق  هایی مانند تنفس خوراک و تضمین تأمین خوراک پایدار 

هم از وظایف همین دستگاه هاست.
یقینــاً هم  افزایــی و هم رأیی بیــش از پیش شــرکت  های 
سرمایه  گذار در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی، پیشرفت بیش 
از پیش کشور و تأمین منافع سهام دارانشان را که ملت عزیزمان 

هستند، به   همراه خواهد داشت.
در پایان اعالم می کنم که شســتان براســاس نیاز کشور، به 
سرمایه  گذاری در یکی از پنج طرح استراتژیک پتروپاالیشگاهی 
کشــور در بندرعبــاس پرداختــه اســت. همچنیــن، پروژه 
پتروپاالیشگاه و شــهرک پتروشــیمی مکران با هدف تکمیل 
زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی، فرصت  های سرمایه  گذاری 
مناســبی اســت که در شســتان فراهم آمده و آماده شراکت و 

همکاری با دیگر سرمایه  گذاران هستیم.
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توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی

مریم میخانک بابایی

برج های فلر در مناطق استحصال گاز، تصویری از منطقه ای فعال 
در حوزه نفت و گاز به هر بیننده ای ارائه می دهد. شاید در ابتدا دیدن 
این برج ها نشان از انجام عملیات اقتصادی دارد، به ویژه در شب ها نمای 
زیبایی هم به منطقه، به ویژه مجتمع های پاالیشی می دهد؛ اما وقتی به 
عمق موضوع و وجود این فلرها پی می بریم، متوجه می شویم که در هر 
ثانیه ای که این مشعل ها روشن هستند، گاز قابل استفاده آن می سوزد و 
به هدر می رود؛ گازی که هر متر مکعب آن می تواند چرخ اقتصادی دیگر 
بخش های اقتصادی را به عنوان سوختی پاک به حرکت درآورد. از سوی 
دیگر، عالوه بر هدررفت گاز، این تعدد فلرها به آالیندگی محیط زیست 

منطقه هم کمک می کند.
چند سالی اســت که موضوع اســتفاده از گاز فلرها مورد بررسی 
و ارزیابی دولت قرار گرفته است. شــرکت ملی نفت به عنوان متولی 
تولید نفت و گاز و عامل برپایی این برج های مشــعل، به  چاره جویی 
برآمد تا بتواند حداقل با راهکاری هم از انتشار آالیندگی سوختن گاز 
این فلرها جلوگیری کند و هم با اســتفاده از گاز اضافی این فلرها، در 
بخش های دیگری کمبود گاز را جبران کند. پتروشــیمی ها به عنوان 
یکی از مصرف کنندگان اصلی گاز در صنایع، پیشنهاداتی را به عنوان 
چاره اندیشی در اســتفاده گاز فلرها و سرمایه گذاری مستقیم در این 
بخش به دولت و متولیان ارائه دادند که بــا وجود اقتصادی بودن این 
پیشنهادات و برچیدن فلرها مورد استقبال قرار گرفت و پتروشیمی ها 
توانســتند این رؤیای حذف فلرها را به واقعیت تبدیل کنند و در این 
عرصه گام های مثبتی نیز برداشته شده است. در گزارش پیش رو سعی 
داریم به موضوع استفاده از گازهای مشــعل توسط پتروشیمی های 
کشور بپردازیم و بررســی کنیم این اقدامات تا چه حد به پاک سازی 

محیط زیست منطقه کمک می کند. 
»فلرینــگ« اصطالحی تخصصــی در صنعت نفت اســت که به 
خروج و ســوختن گازی مربوط می شــود که در زمان تشکیل نفت 
تولید شده است. این گاز به  علت چگالی کمتر، روی نفت قرار داشته 
و در زمان حفاری، فضایی برای خروج به ســمت زمیــن پیدا کرده و 
در برخی مخازن، به همراه نفت اســتخراج می شود و در برخی دیگر 
به  علت باالبودن مقــدار آن ها و به جهت حفاظت از خطر فشــار باال 
در تأسیسات، آن را می ســوزانند. عالوه بر این، در زمانی که عملیات 
تعمیر و نگهداری در حال انجام اســت، برای حفظ ایمنی از فلرینگ 
استفاده می شــود. درواقع، سیســتم فلر دارای یک سیستم احتراق 
است که در صنایع مخصوص به خود کاربرد دارد و به جهت سوزاندن 
 کنترل شده گازهایی که نمی توان از آن ها بهره برد، استفاده می شود.
اما با توجه به کمبــود گاز و یا بعضاً هدردادن ایــن نعمت خدادادی، 
پرسشی مطرح می شود که چرا این گازی که به ثانیه در حال ازبین رفتن 
است، به صورت های مختلف به کار گرفته نمی شود؟ و یا گازی که از 
ســوختن آن گازهای آالینده به محیط پراکنده می شود و سبب بروز 
مشــکالت عدیده دیگری برای افراد و موجودات منطقه می شــود، 

به یکباره حذف نمی شود؟ 
کارشناســان تخصصی این حوزه با وجود اعتقاد به حذف پدیده 
فلرینگ، به لزوم و برپایی این فلرها باور دارند؛ زیرا معتقدند که فلرها 
ابزاری برای ایمنی و کاهش فشــار و خطر آتش  سوزی در تأسیسات 
نفتی هستند و در صورت انجام نشدن فلرینگ، فشار رو به افزایش وارد 
به تأسیساِت استخراج می تواند نه تنها به آن تأسیسات آسیب  وارد کند، 
بلکه ایمنی افراد مشغول به کار در آن بخش را به خطر بیندازد. یکی 
دیگر از دالیل فلرینگ گاز نیز به مسئله جلوگیری از تولید محصوالت 
ناخواسته برمی گردد؛ چراکه هدف از انجام عملیات استخراج در یک 
میدان، استخراج محصولی اســت که مطابق با مطالعات انجام شده تا 
حدی در آن میدان وجود دارد تا انجام عملیات اســتخراج را به  صرفه 

کند.
دفاع از این ادعاهای مذکــور به این دلیل پابرجا بــود که از زمان 
کشــف نفت و گاز در کشــور، این برج های فلر با همین منطق و ادعا 
بوده و هســتند، اما تأثیرات نامطلوب زیست محیطی و هدررفت گاز، 
دالیل منطقی تری بودند که چنین دفاعیه هایی را کنار زدند. معایب 
زیست محیطی فلرینگ از آن جهت اســت که تأثیر خود را بر چرخه 
طبیعت می گذارد. تغییرات آب و هوایی به دلیل تولید دی اکسید کربن، 
گوگرد و نیتروژِن حاصل از سوختن گازهای سمی می تواند در ترکیب با 
رطوبت هوا موجب بارش باران اسیدی در منطقه و ایجاد خسارات مادی 
و بیماری  های مربوطه شود. آلودگی هوای مناطق نفت خیز جنوب و یا 
مناطق استحصال گاز بسیار بیشتر از دیگر شهرها ازجمله تهران است. 
تولید مواد و پسماندهای شیمیایی و سوزاندن این مواد آلوده  کننده 
در مشعل  ها، خطر ابتال به بیماری  های مختلف را هم افزایش می دهد.

در ایران نیــز میــزان فلرینــگ گاز در ســال ۲۰۲۰ نزدیک به 
۱۳.۳میلیارد تن بوده که در سال ۲۰۲۱ به ۱۷.۴میلیارد تن رسیده 
است که نشــان دهنده رشــد ۳۲درصدی در میزان حجم گازهای 
سوزانده شده کشور اســت، به طوری  که این حجم گاز سوزانده شده 

۳۰درصد مصرف گاز ترکیه در سال ۲۰۲۱ است.
دفاع از حذف فلرها و اصطالح فلرزدایی، ادعای کارشناسی شده ای 
است که چندین دهه در تاریخ صنعت نفت کشور شکل گرفته است. 
کارشناسان خبره با همان ادعای آلوده کردن محیط از طریق سوختن 
گاز و یا هدررفت این گاز و منبع حیاتی کشــور، به دنبال راهکارهای 
جامع تر و نوآورانه ای رفتند تا حداقل به کاهش فلرها و تدریجاً به حذف 

آن ها در مناطق نفت و گاز بینجامند. 

تأکید بر فلزدایی در برنامه های توسعه ای دولت
دولت ها نیز در برنامه ریزی های پنج ساله، به ویژه در برنامه ششم، بر 
فلرزدایی تأکید کرده اند. تدوین آیین نامه ها و مقرراتی نیز در دستور 
کار قرار گرفت و حتی دولت با بودجه بندی سالیانه نیز به کاهش این 
برج های دودزا و مخرب همت گمارد. اینکه تاکنون فلرزدایی در چه 
مراحلی قرار دارد، در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت؛ ولی از همه 
مهم تر، عزم دولت و قانونگذاران به حذف و کاهش مشعل های گازی و 
استفاده از گازی است که همچنان در حال سوختن و هدررفتن است.

درواقع فلرزدایی نیازمند دو اقدام اساسی و بنیادینی بود که بایستی 
پیگیری و دنبال می شد: اول فناوری و چگونگی استفاده از گاز خروجی 
فلرها و دوم سرمایه گذاری عظیمی که باید برای بهره برداری از این گاز 
قابل بازیافت به کار گرفته می شــد. پتروشیمی ها داوطلبان بازیافت 
این گاز هدررفته هستند. این شرکت ها و مجتمع های عظیم تولیدی 
کشور که از محصول گاز برای تولید و ارزش افزوده محصوالت استفاده 
می کنند، حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه شدند تا عالوه بر حفظ 
محیط زیست، به گاز مورد نیاز خود با شرایط اقتصادی بهتری دست 
پیدا کنند. مجموعه های پتروشــیمی از حداقل ترین ها برای کشور 
حداکثرترین ها را خلق می کنند و استحصال از گاز فلرها از این دسته 

اقدامات است. 

وضعیت جمع آوری گازهای مشعل توسط پتروشیمی ها
اردیبهشت سال جاری، جواد اوجی، وزیر نفت، طی سخنانی با اشاره 
به امضای ۲۸ قرارداد جمع آوری گازهای مشعل بالغ بر یک میلیارد یورو 
در کشور، گفت: »این قراردادها در دو تا سه سال آتی به بهره برداری 
می رســند و گازهای غنی که تبدیل به دود می شد و محیط  زیست را 
آلوده می کرد، به عنوان خوراک مجتمع های پتروشــیمی اســتفاده 
خواهد شد و با برنامه ریزی ای که در سال ۱۴۰۱ انجام شده، امیدواریم 
مابقی گازهای مشــعل تا پایان دولت ســیزدهم جمع آوری شود و 
 به این ترتیب کل گازهــای همراه با نفت را تعییــن  تکلیف کنیم.«

همچنین، عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، در اسفند سال گذشــته با اشاره به آمار روزانه حجم گاز 

سوزانده شده کشور گفت: »بحث جمع آوری گازهای فلر و مشعل ها و 
استفاده از آن ها آرزویی دیرینه بوده است. به جای اینکه ضایعات داشته 
باشیم و محیط زیست را خراب کنیم، این گازها باید تبدیل به ثروت 
شوند. حجم گاز ۴۸۰میلیون فوت مکعبی روزانه در حال سوختن است 
و امیدواریم ظرف چند سال آینده در دولت سیزدهم به اتمام برسد و 

روزی خاموش شدن آخرین گاز فلر را جشن بگیریم.« 
مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
نیز در سخنانی اعالم کرد که دولت مصمم است همه گازهای مشعل 
و گازهایی را که فلر می شــوند، بعد از جمــع آوری به عنوان خوراک 

پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه گازهای همراه در حال حاضر در فلرها سوزانده 
می شــوند، گفت: »این موضوع عالوه بر هدررفت ســرمایه، آلودگی 
محیط زیســت را نیز به دنبال خواهد داشــت. با هدایــت این گاز به 
مجتمع های جداســازی و فرآورش، عالوه بر شیرین ســازی متان، 
سایر بخش های گاز مانند اتان، پروپان، بوتان و... جدا شده و به عنوان 
خوراک صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند که به وسیله 
آن می توان با تولید اتیلن و پروپیلــن به تکمیل زنجیره ارزش در این 

صنعت پرداخت.«
ازجمله اقدامات شــرکت ملی نفت در اســتحصال گاز مشــعل 
می توان به واگذاری گازهای مشعل میادین نفت شهر/سومار به میزان 
۱۲میلیون فوت مکعب در روز به یک شــرکت داخلی )تحویل زمین 
جهت احداث تأسیسات(، گازهای مشعل میدان نفتی چشمه خوش 
به میزان ۶۷میلیون فوت مکعب در روز به شرکت داخلی )پیشرفت 
فیزیکی ۳۷درصد(، گازهای مشعل میادین سروستان و سعادت آباد به 

میزان ۱۴میلیون فوت مکعب در روز به کنسرسیوم دو شرکت ایرانی 
)پیشرفت فیزیکی ۲۸درصد( و گازهای مشعل میدان نفتی خشت به 
میزان ۱۰میلیون فوت مکعب در روز به شرکت داخلی اشاره کرد که این 
گازهای آالینده پس از جمع آوری و بازیافت می توانند به عنوان سوخت، 
در شبکه  سوخت همان پاالیشگاه )مانند بویلرها و کوره ها( استفاده 

شوند یا در اختیار مجتمع های پتروشیمی قرار گیرند.   
برگرداندن گاز بازیافت شده به چرخه  پاالیش گاز در پاالیشگاه ها، 
تزریق به خطوط سراسری گاز )پس از شیرین سازی(، تزریق به مخازن 
نفت از طریق خط لولــه ۵۶ اینچ موجود بین عســلویه تا آغاجاری، 
به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت، تولید انرژی الکتریکی، فرآوری و 
تبدیل گاز به مایع ازجمله GTL،LNG  و LPG  که انتخاب و تولید 
فرآورده به ترکیبات گاز آالینده و بازار هدف مربوط می شود، فرآوری 
گاز و تبدیل به خوراک پتروشیمی ها، از دیگر موارد کاربرد گازهای فلر 

محسوب می شود.

جمع آوری گازهای مشعل و طرح بیدبلند خلیج فارس
براساس تازه ترین اعالم وزارت نفت، با افتتاح طرح بیدبلند خلیج 
فارس،  بخشی از گازهای همراه نفت از سه استان خوزستان، بوشهر و 
کهگیلویه و بویراحمد جمع  آوری شد. بهره برداری از واحد جمع آوری 
گازهای مشعل میادین پارسی، مارون ۳، منصوری و مارون ۶ نیز انجام 

شده است.
انعقاد هشــت فقره قرارداد طرح جمع آوری گازهای مشعل مابین 
شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیــج فارس و شــرکت های داخلی 
در اســفند ۱۴۰۰، از اقدامــات مهمی بود که این شــرکت به عنوان 
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زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس در راستای جلوگیری از سوختن 
گازهای مشعل به کار برد. اقدامی که چند دهه به عنوان دغدغه های 
اصلی زیست محیطی جدای از سوزاندن ثروت، از چالش های اساسی 

دولتمردان بود. 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس از ســال ۱۳۹۷ برای استفاده از 
گازهای مشــعل اقدامات مؤثری را در به کارگیری گاز مشعل به کار 
گرفته است که بدین منظور یازده گام از ابتدای کار ترتیب داده که این 

اقدامات به قرار زیر اعالم می شود: 

قرارداد یک میلیارد و ۱۰۹میلیون دالری طرح »بهسازی  1
و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشــعل« در شرق کارون در 
سال ۱۳۹۷ میان هلدینگ خلیج فارس و شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب امضا، و از سوی شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس از مهر 
۱۳۹۸ فعال شد. با اجرای این طرح، ضمن خاموش شدن مشعل های 
منطقه و جلوگیری از سوزاندن ثروت و حفظ محیط زیست، خوراک 

این پاالیشگاه افزون بر تثبیت، افزایش  می یابد.

2 طرح »بهسازی و احداث تأسیســات جمع آوری گازهای 
مشعل« در پهنه چهار استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر 
و قسمتی از استان فارس شــامل ۲۷ پروژه فرعی و ۶ پروژه مشترک 
است. ۲۷ پروژه طرح در ســه گروه جای گرفته اند: ۵ پروژه درزمینه 
پیش تراکم تزریق گاز، ۱۰ پروژه جمع آوری گازهای مشعل و ۱۲ پروژه 
بهسازی تأسیسات. در این طرح، درمجموع حدود ۳۰۰ کیلومتر خط 

لوله احداث می شود.

3 طراحــی مفهومی طرح بهســازی و احداث تأسیســات 
جمع آوری گازهای مشــعل پیش از فعال شــدن قرارداد و طراحی 
مطالعات مهندسی پایه نیز از مهر سال ۹۸ آغاز و به  دلیل گستردگی 
پروژه و تغییراتی که در طول اجرای طراحی از سوی صاحب کار )شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنــوب( به  وجود آمد، زمان بر شــد. طراحی 
مهندسی پایه از سوی یک شرکت ایرانی انجام و بیش از ۱۰هزار نقشه 
و مدارک مهندسی تهیه شد و مورد تأیید مناطق نفت خیز جنوب قرار 

گرفت.

4 تمامی مراحل اجرایی طرح بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل ازجمله تأیید اسناد مناقصه، برآورد قیمت 
مناقصه ها، انتخاب پیمانکاران، بازگشایی پاکات مناقصه ها در کمیته 

مشترک مدیریتJMC، توسط کارگروهی متشکل از چهار نماینده 
از شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و چهار نماینده از شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب تصویب شده است. شرکت پاالیش گاز 
بیدبلند خلیج فارس در طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری 
گازهای مشعل »مجری و ســرمایه گذار« و مناطق نفت خیز جنوب 

»صاحب کار« است.

5 در ابتــدای اجرای طرح بهســازی و احداث تأسیســات 
جمــع آوری گازهای مشــعل، ۲۷ پــروژه راهبردی تدوین شــده، 
اولویت بندی شــدند؛ بنابراین ابتــدا پنج پروژه پیش تراکم شــامل 
پیش تراکم ۹۰۰، پیش تراکم ۱۰۰۰، بازگردانــی پازنان، تزریق گاز 
گچساران و تزریق گاز بی بی حکیمه، به انضمام پروژه های برق رسانی 
آن ها در برنامه اجرا قرار گرفتند. این پنج پروژه، پروژه هایی بودند که 
به لحاظ سرمایه گذاری، کمترین سرمایه اما بیشترین اثرگذاری را بر 
تأمین خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس داشتند؛ زیرا تا حدودی 
از سوی مناطق نفت خیز جنوب پیش رفته بودند. برآورد اولیه سرمایه 

موردنیاز این پروژه ها نزدیک ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون یورو بود.

۶ ســه پروژه پیش تراکم ۹۰۰، پیش تراکم ۱۰۰۰ و تزریق 
گاز گچســاران به همراه سه پســت برق در کنار هر پروژه، امسال به 
بهره برداری می رســند که با بهره برداری از هر پروژه، به ترتیب حدود 
۹۰۰میلیون فوت  مکعب گاز در روز، ۳۵۰میلیون فوت  مکعب گاز در 
روز و ۱۷۰میلیون فوت  مکعب گاز در روز به خوراک پاالیشگاه بیدبلند 
افزوده می شود. پروژه بازگردانی پازنان در شش ماهه نخست سال آینده 
)۱۴۰۲( به بهره برداری می رسد. پســت برق ۴۰۰ کیلوولت که جزو 
بزرگ ترین پست های برق کشور است، اوایل سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.

7 خوراک پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس با تکمیل پروژه های 
اولویت نخست، بیش از یک میلیارد فوت مکعب خواهد شد. پروژه های 
جمع آوری گازهای مشعل شامل رگ سفید، آغاجاری ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، 
مارون ۳، ۵ و رامشیر و پازنان است. تمامی این پروژه ها به پیمانکارها 
واگذار شده است. این پروژه ها پیشرفت های متفاوتی دارند و در این 

گروه، باالترین پیشرفت، ۵۰درصد است.

8 قرارداد اجرای طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری 
گازهای مشعل که از مهر ۹۸ امضا شد، باید در ۴۲ ماه به پایان می رسید؛ 

اما به  دلیل تخصیص نیافتن تسهیالت ارزی از سوی صندوق توسعه 
ملی، اجرای این طرح با شتاب پیش نرفت. پس از راه اندازی پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس و تثبیت شــرایط بهره بــرداری و امکان فروش 
محصوالت از اواسط سال ۱۴۰۰، تأمین منابع ارزی و ریالی از سوی 
پاالیشگاه انجام شد و اجرای طرح جمع آوری گازهای مشعل در وضع 

مناسبی قرار گرفت.

9 همه تجهیزات و تمامی پیمانکاران انتخاب شــده در طی 
فرایند مناقصه طرح بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای 
مشعل، ایرانی است و همه تجهیزات و اقالم مورد نیاز از سوی سازندگان 
ایرانی تأمین می شود. مقرر است این طرح تا پایان دولت سیزدهم در 
سال ۱۴۰۴ تکمیل شود، اما زیرپروژه های این طرح در طول این چهار 
سال به مرور وارد مدار می شوند. هم اکنون ۵هزار نفر در این پروژه ها 
به طور مستقیم و غیرمستقیم مشــغول  کارند که عموماً از نیروهای 

بومی هستند.

10 شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فــارس اجرای طرح 
بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل را با وجود آنکه 
تأمین ۷۰۰میلیون دالر سرمایه مورد نیاز این طرح از سوی صندوق 
توسعه ملی میسر نشد، متوقف نکرد و به کمک منابع مالی هلدینگ 
خلیج فارس و خود شرکت و تســهیالت بانکی این طرح را پیش برد، 
به طوری که هم اکنون از یک میلیارد و ۱۰۹میلیون دالر سرمایه مورد 
 ،EPCC  نیاز طرح، ۸۷۰میلیون یورو فعال و قراردادها با ۱۹ پیمانکار
۱۰ مشاور و ۵ قرارداد خرید منعقد شده، و بالغ بر ۲۸۰میلیون یورو در 
پروژه منابع مالی تزریق شده و مجموع پیشرفت طرح ۳۲درصد است 
که با تکمیل این طرح، خوراک گاز پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس به 
۲میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رســید. با اجرای طرح بهسازی 
و احداث تأسیســات جمع آوری گازهای مشعل، روزانه ۶۰۰میلیون 
فوت مکعب گاز جمع آوری می شــود که ۴۹۰میلیــون فوت مکعب 
مســتقیماً به پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس می رود و مازاد آن از 
طریق پروژه های بهسازی، از سوی مناطق نفت خیز جنوب در اختیار 

ذی نفعان دیگر قرار می گیرد.

11 بیدبلند خلیــج فارس با آغــاز طرح بهســازی و احداث 
تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل به  دنبال مطرح کردن این طرح 
محیط زیستی در جهان است. هر چهار سال یک  بار کنوانسیون های 
محیط زیست برگزار می شود و کشورهای صنعتی جهان تعهدهایی 
برای کاهش گازهای گلخانه ای می دهند. ایران نیز در کنوانســیون 
پاریس متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای شــده است. اجرای این 
طرح به تنهایی ۹۸درصد سهم نفت و گاز در تعهد ایران در کنوانسیون 
پاریس را در بخش نفت و گاز پوشش می دهد و این موضوع نشان دهنده 

اهمیت باالی پروژه به لحاظ محیط زیستی است.

دیگر اقدامات پتروشیمی ها
به غیر از پروژه عظیــم بیدبلند خلیج فارس، دیگر شــرکت های 
پتروشیمی در فلرزدایی نیز اقدامات بایســته ای را به کار گرفته اند. 
پتروشیمی بندر امام ازجمله دالیل احداث پاالیشگاه یادآوران خلیج 
فارس را در راستای فلسفه  مســئولیت اجتماعی خود بیان می کند 
تا گازهای همراه با اســتحصال نفت که در مشعل می سوزند و گرما و 
دی اکســید کربن تولید می کنند، جمع آوری کرده و به محصوالت 
باارزشی برای بهبود زندگی اجتماعی تبدیل کند. این شرکت در طی 
پنج سال گذشته حدود یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده تا گازهای 

ارسالی به مشعل، به محصوالت باارزش تبدیل شود.
پتروشــیمی نوری نیز اخیراً در خبری به شیرین ســازی گازهای 
ارسالی و حذف مشعل سوزی با استفاده از فناوری آمین با عنوان واحد 
۲۸۰ اعالم کرد که این جدیدترین پروژه پتروشیمی نوری است و برای 
نخستین بار در این مجتمع انجام می شود. هزینه این پروژه در مقیاس 
بســیار بزرگ نزدیک به هزار میلیارد تومان کلید خورده و در مرحله 
آغاز construction است. با اجرای این پروژه حدود ۶۵۰۰۰ تن 
ال پی جی و ۶۰۰۰۰ تن کود سولفات آمونیوم و ۱۸۳۰۰ تن گاز طبیعی 

شیرین تولید می شود.
با توجه به اینکه مشعل پتروشیمی نوری حاوی میزان کمی ترکیبات 

برای ســولفور و گازهای ترش است، با اجرایی شــدن این پروژه 
حذف آن ها، گازهای ارســالی به مشــعل شیرین سازی 
و سولفور آن جداســازی شــده و با قرارگرفتن گازهای 

شیرین شــده در چرخه بازیافت، به عنوان 
سوخت کوره ها استفاده می شود و به این 

ترتیب گازهای ارسالی به مشعل، به صفر می رسد.
همچنین، طرح های بزرگ جمع آوری گازهای همراه شامل شرکت 
پتروشــیمی مارون، NGL۳۲۰۰ ،NGL۳۱۰۰ و NGL خارک 
و همچنین پروژه  های کاهش مشعل  ســوزی و انتشار   SO۲ در ۸ 
پاالیشگاه مستقر در مجتمع گازی پارس جنوبی در دست اقدام است 
که با اتمام طرح های در دست اجرا، ظرفیت جمع آوری گازهای مشعل 

به حدود ۴۲میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. 
درکل می توان این  گونه جمع بندی کرد که در طول سال های گذشته 
گام های مؤثری برای تعیین تکلیف حوزه استحصال گازهای مشعل 
برداشته شد که از آن جمله می توان به اجرای هم زمان ۹ طرح ان جی ال 
درمجموع با ظرفیت جمع آوری روزانه ۵.۱میلیارد فوت مکعب گازهای 
همراه مشعل شامل طرح های پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس )چهار 
طرح ان جی ال(، پاالیشگاه گاز یادآوران خلیج فارس )ان جی ال ۳۲۰۰(، 
پاالیشگاه گاز هنگام )مشعل گازی جزیره قشم(، )دهلران( و ان جی ال 

۳۲۰۰ میدان مارون و ان جی ال جزیره خارک اشاره کرد.
همان طور که اشاره شد، با توجه به ارزش باالی اقتصادی گازهای 
مشعل و منافع غیرمستقیمی که از جمع آوری آن ها حاصل می شود، 
کشورهای مختلف جهان در این حوزه سرمایه گذاری های زیادی انجام 
داده و توانسته اند تا حدود زیادی از حجم گازهای مشعل خود بکاهند. 
کشورهای حاشیه خلیج  فارس نظیر امارات، کویت و عربستان ازجمله 
این کشورها هستند که به واسطه سرمایه گذاری های زیاد در این زمینه، 
بخش زیادی از ســکوهای مشــعل خود را در میادین نفتی خاموش 
کرده اند. هم اکنون عربستان سعودی با جداسازی و فرآوری گازهای 
همراه با نفت، به صــورت روزانه حدود ۲۴۰میلیــون مترمکعب گاز 
به عنوان خوراک به شرکت های پتروشیمی می فروشد که این موضوع 
می تواند برای کشور ما، اگر بیش از پیش تقویت شود، در شرایط کمبود 
گاز پتروشیمی ها به ویژه در ماه های سرد سال استفاده شود. بنابراین، 
پتروشیمی ها می توانند یکی از مقاصد مصرفی این گازها به شمار روند؛ 
زیرا بیشترین ارزش افزوده همراه با اشتغال زایی گسترده را برای کشور 

به همراه دارند.
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توسعه پرتوشیمیتوسعه پرتوشیمی

اسداهلل غالمپور، مدیرعامل پتروشیمی کیان
همواره از تحریم ها و اثر آن بر وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی 
کشور صحبت می شود و مدیران بعضاً هر نقصی را در ارائه خدماتی 
که موظف به انجام آن هســتند به حســاب تحریم های ظالمانه 
کشورهای زورگو می گذارند و از پاسخ گویی به عدم اعمال مدیریت 
خود بر حفظ و ارتقا حصه عمومــی و دولتی، بنا به دالیل مختلف 
که عمده آن کوتاهی قد مدیریت آن ها و بی تدبیری شان در ایفای 
تعهداتی اســت که طبق قانون بر عهده آن ها گذاشته شده است، 
ســرباز می زنند؛ در حالی که بنا به گفته محققان و مدیران دلسوز 
و آگاه، ســهم مثبت کارکرد مدبرانه مدیران در اجرای درســت 
امور، کمتر از اثر منفی تحریم ها نبوده و نیســت. براســاس اعالم 
رسمی ســازمان اوپک، مجموع ذخایر نفت جهان در پایان سال 
۲۰۲۱ تقریباً به اندازه سال ماقبل آن و حدود ۱۵۴۵.۰۷۱میلیارد 
بشکه بوده اســت و قابل توجه است که میزان ذخایر نفت درجاي 
کشورمان با میزان این ذخایر در ۴۰ ســال قبل برابري کرده و بر 
این اســاس، برآورد حجم ذخایر نفتی ایران در ســال ۲۰۲۱ به 
حدود ۲۰۸میلیارد و ۶۰۰میلیون بشــکه رســیده است. آمارها 
نشــان می دهد که تاکنون بالغ بر نیمی از ذخایر نفت  خام جهان 
استحصال، برداشت و اســتفاده شده اســت؛ در حالی که پس از 
حدود ۱۱۰ سال از اکتشاف و اســتخراج نفت خام در ایران، تنها 
کمی بیشتر از یک ســوم ذخایر نفت برداشت شده است. درواقع، 
ایران در طول حدود ۴۵ سال گذشــته، به طور میانگین و روزانه 
نتوانسته بیشتر از ۴میلیون بشــکه تولید نفت داشته باشد و این 
در حالی است که تا پایان سال ۲۰۵۰، اســتفاده از سوخت های 
فسیلی به شــدت کاهش یافته و انرژی های تجدیدپذیر جایگزین 
خواهند شد. وجود این همه سوخت های فسیلی غیرقابل استفاده، 
بزرگ ترین فرصت سوزی ای است که کشور ما آگاهانه یا ناآگاهانه 
به آن دچار خواهد شــد. براســاس آمارهای وزارت نفت، پس از 
انقالب حدود ۲۵درصد از ذخایر نفتی ما اکتشاف و به بهره برداری 
رسیده اســت. به عبارت دیگر، ۷۵درصد چاه های نفت اکتشافی 
مربوط به قبل از انقالب بوده و نیازمند بازیافت هســتند؛ این در 
حالی است که طبق آمارهای وزارت نفت، از مجموع ذخایر نفتی 
کشف شده، حدود ۴۵درصد توسعه نیافته است. از مهم ترین دالیل 
عدم توسعه میادین نفتی کشــور، ضعف تکنولوژی است. این در 
حالی است که در طول سال های گذشته صدها شرکت دانش بنیان 
داخلی با تکیه بر توانمندی داخلی و هوش سرشار مهندسان ایرانی، 
هزاران تجهیز مورد نیاز صنعت نفت، گاز و انرژی را بومی ســازی 
کرده و کافی اســت که مجموعــه ای باتدبیر، امکان اســتفاده و 
زنجیره ای کردن این توانمندی بومی را با هدف داخلی ســازی و 
اتصال مجموع دانش ها و تجهیزات متعدد را به سمت بومی سازی 
هدایت کند؛ زیرا حسب بررســی های به عمل آمده، با تکنولوژی 
موجود در ایران، کمتر از ۳۰درصد ذخایر نفت کشور قابل استخراج 
اســت، در حالی که در حال حاضر و با توجه به وجود تحریم های 
ظالمانه، اگر از توانمندی شرکت های دانش بنیان و البته به شرحی 

که ذکر شد، استفاده شــود، ضمن رفع مشکل کمبود تکنولوژی، 
از عدم استفاده از صدها میلیارد بشــکه ذخایر نفت در دل خاک 
جلوگیری خواهد شد. زیرا این ســرمایه فسیلی خدادادی زمانی 
مفید واقع شده و درآمدزا و دارای مزیت خواهد بود که از زیر زمین 
به سطح آمده و عملیات های اولیه، ثانویه و ثالثه صنعت روی آن ها 
اعمال شود. با احتســاب ۲۰۸میلیارد و ۶۰۰میلیون بشکه ذخایر 
نفتی ایران، حتی اگر روزانه ۴میلیون بشکه تولید کنیم )میانگین 
تولید روزانه نفت در ایران در حدود چهل سال گذشته(، بازهم این 
احتمال وجود دارد که بخشــی از ذخایر نفتی ما برای حدود ۱۴۲ 
سال دیگر زیر زمین بماند و استحصال نشود و درنتیجه عدم النفع 

وحشتناکی متوجه کشور شود. عالوه بر مشکل عدم  مدیریت صحیح 
جهت تأمین تکنولوژی بــه روز جهت اســتخراج باکیفیت نفت از 
چاه های نفتی، ضریب بازیافت که درواقع به درصدی از ذخایر نفتی 
یک میدان که قابل استخراج است اطالق می شود نیز در ایران پایین 
بوده و به طور متوسط حدود ۲۰درصد اســت. به عبارت دیگر، در 
وضعیت فعلی ۸۰درصد از ذخایر نفت کشور غیرقابل استخراج است؛ 
هرچند تاکنون با روش های ســنتی مانند تزریق آب و گاز، ضریب 
بازیافت میادین نفتی به حدود ۲۴درصد افزایش یافته است، اما برای 
برداشت بیشتر از ذخایر میادین نفتی، به تکنولوژی های پیشرفته 
نیاز است. هرچند به علت تحریم ها تأمین این تکنولوژی ها از خارج 

از کشور میسر نیست، لیکن با استمداد از شرکت های دانش بنیان 
موجود و به روش توضیح داده شده فوق، امکان شکستن این انحصار 
به وسیله مهندسان جوان و نخبه و شرکت های دانش بنیان داخلی، 
و البته با بهره مندی از سرمایه بخش خصوصی، وجود دارد. گفتنی 
اســت که ضریب بازیافت میدان نفتی غوار در عربســتان تا سال 
۲۰۱۵ به ۳۰درصد و سپس به ۵۰درصد رسیده و عربستان سعودی 
هم اکنون در تالش است تا این رقم را به ۷۰درصد برساند. نکته مهم 
اینکه نیمی از نفت عربستان از همین میدان تولید می شود. شایان 
ذکر است که براساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، ایران برای 
فشــارافزایی میادین نفتی و جلوگیری از شتاب افت تولید نفت، به 

تزریق ساالنه ۹۰میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد. هرچند پیش بینی 
شده است که طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۹۴۲میلیارد متر 
مکعب گاز به میادین نفتی تزریق شــود که به معنای تزریق ساالنه 
۹۴میلیارد متر مکعب اســت، اما در عمل، طی چند سال گذشته، 
هر ســال کمتر از ۱۵میلیارد مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق 
شده است. تأســف بارتر اینکه بنا بر آمارهای موجود، حتی چنانچه 
برنامه تزریق گاز به میادین نفتی طی سه دهه گذشته مطابق برنامه 
هم پیش می رفــت، بازهم حداکثر حدود ۴ تــا ۵ درصد به ضریب 
بازیافت میادین نفتی کشــور اضافه می شد و بنابراین بازهم حدود 
۷۰درصد از ذخایر نفتی ایران برای ابد در دل خاک مدفون خواهد 
ماند. براساس برآوردهای صورت گرفته، با حدود یک درصد افزایش 
ضریب بازیافت میادین نفتی ایــران، حدود ۴۰۰میلیارد دالر نفت 
بیشتر قابل استخراج خواهد بود؛ این چیزی نیست جز دسته گلی از 
حاکمیت مدیران بی تدبیر بر نعمات خدادادی کشور عزیزمان ایران. 
استخراج، پاالیش و وضعیت ازدیاد برداشت نفت و اثر آن بر بحران 
انرژی در زمستان، از این نظر مهم است که خروجی چاه های نفتی 
 Naturalیا همان NGL که عمدتاً شــامل نفت خام و مقادیری
Gas Liquids است و معموالً آن ها را با نام  مایعات همراه نفت 
خام نیز می شناسند و شامل اتان، پروپان، بوتان و برخی ترکیبات 
سنگین  تر هیدروکربنی هســتند، مهم ترین منابع تأمین خوراک 
برای پتروشیمی ها و انرژی و سوخت برای سایر مصارف صنعتی و 
خانگی است. در این خصوص، ایران به کنوانسیون جهانی ذی ربط 
متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰، انتشار گازهای گلخانه ای خود 
را ۴درصد به صورت غیرمشــروط و ۸درصد مشروط، کاهش دهد. 
در این  صورت و با اجــرای ۹ طرح NGL درمجمــوع با ظرفیت 
جمع آوری روزانه ۵.۱میلیارد فوت مکعب گازهای همراه نفت شامل 
طرح های پاالیشگاه گاز بیدبلند دو، پاالیشگاه گاز یادآوران خلیج 
فارس، پاالیشگاه گاز هنگام، دهلران و NGL میدان مارون )۲۳۰۰( 
و NGL خارک و تا پایان ســال ۱۴۰۱، عمده گازهای همراه نفت 
در ایران می تواند به عنوان خوراک در واحدهای پتروپاالیشگاهی و 
پتروشیمی به فرآورده های باارزش تبدیل شود و در این صورت در 
زمستان ها کمتر خوراک پتروشیمی ها و صنایع فوالد و نیروگاه ها 
قطع شده و امید است کشور از میلیاردها دالر عدم النفع خارج شود. 
در قســمت بعدی به میزان مصرف در بخش خانگی و راهکارهای 
تشــویق مصرف کنندگان خانگی به صرفه جویــی در مصرف گاز و 
روانه مازاد گاز بــه صنایع و میزان اثربخشــی آن و رویکرد جهانی 
در این خصــوص می پردازیم؛ زیرا در صورت عــدم چاره جویی در 
افزایش برداشت از ذخایر گازی و عدم موفقیت در پیشرفت فازهای 
در دست اجرای در منطقه پارس جنوبی، در صورتی که مصرف گاز 
خانگی و تجاری کاهش نیابد، تأمین خوراک گاز صنایع و نیروگاه ها 
با محدودیت روبه رو شده و صنایع از محل قطعی گاز، زیان هنگفتی 
را متحمل می شــوند. هرچند بــه گفته دبیــرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی ایران، اخیراً صنایع کشورمان زیان 
۶۸۲میلیون دالری )معادل ۱۷هزار میلیارد تومان( را به دلیل قطعی 

گاز متحمل شده اند.

بحران مدیریت در زمستان موجب قطع گاز، در تابستان موجب قطع برق 

استخراج، پاالیش و ازدیاد برداشت نفت و اثر آن بر بحران انرژی در زمستان
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توسعه پرتوشیمی

تولید هــزاران محصول متنوع در پتروشــیمی 
و صنایع شــیمیایی وابســته به آن نســبت به 
نفت خــام، همچون نســبت دریا بــه ماهی 
است. وانگهی ما هرساله شاهد شکل گیری 
محصوالت جدید با فرموالسیون های جدید 
در این صنعــت ارزش آفرین هســتیم. به 
عبارت دیگر، با دســتیابی بشر به فناوری 
و دانش بیشــتر، تنوع در سبد محصوالت 
پتروشــیمی نیز افزایش می یابــد؛ از این رو 
می توان فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان 
را رمز توســعه و تنوع این صنعت و درنتیجه 
درآمد بیشــتر از آن دانســت. پتروشــیمی با 
ســرعتی عجیب در حال حرکت به سمت روش ها و 
فناوری های پیشرفته ای اســت که قادر به افزایش 
تنوع محصــوالت، ارتقای بهــره وری و کاهش 
هزینه  اســت. در صنایع مختلف، پیشرفت های 
فناورانه و نوآوری های علمی نقش بزرگی را در سال های پیش رو بازی 
خواهند کرد و در این میان، حوزه مواد شیمیایی به طور عام و صنعت 

پتروشیمی به طور خاص نیز مستثنا نیست. 
یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد پویا در کشــور ما، توســعه صنعت 
پتروشیمی است؛ زیرا با وجود زیرســاخت های مناسب، این صنعت 
می تواند به یکی از سودآورترین صنایع ایران بدل شود و برای رسیدن 
به هدف های پیش بینی شده در مسیر توســعه این صنعت، افزون بر 
سرمایه گذاری های جدید و تکمیل طرح های در دسِت ساخت، باید با 
بهره گیری از دانش روز دنیا و همیاری شرکت های دانش بنیان داخلی 
و خارجی از خام فروشی پرهیز و سبد کاالهای صادراتی پتروشیمی را 

با هدف توسعه صادرات، متنوع کرد. 
در ایــن میان، افزون بر تــالش برای ســاخت و تکمیل طرح های 
باالدســتی و نیز افزایش ظرفیت تولید در این بخــش، باید گفت که 
صنایع پایین دســتی پتروشیمی، بهترین و مناســب ترین جایگزین 
صادرات نفت خام و نیز محصوالت بخش باالدســت پتروشیمی است 
و از آنجا که ارزآوری مطلوبی را به همراه دارد، باید توســعه آن بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد. توجه به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
در یک دهه گذشــته مورد توجه متولیان امر در صنعت پتروشــیمی 
ایران قرار داشته است؛ چراکه توسعه متوازن در بخش های باالدستی 
و پایین دستی پتروشیمی، به جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش 

افزوده باالیی منجر خواهد شد.
صنعت پتروشیمی ایران هم اکنون بیش از ۹۰میلیون تن ظرفیت 
تولید دارد و طی سال های آتی، همین میزان نیز افزایش خواهد یافت. 
این صنعت در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و نیازمند تکمیل زنجیره 
ارزش است. طی ســال های اخیر، هم زمان با توسعه بخش باالدست 
آن، صنایع تکمیلی این صنعت بــاارزش باید به عنوان راهبردی ملی، 
مورد توجه قرار می گرفت. به طور مثال، طی چهار ســال آینده ایران 
جزو سه کشور اول تولید متانول قرار می گیرد، در حالی که می توان با 
فناوری و همیاری شرکت های دانش بنیان، زنجیره ارزش این محصول 
را ایجاد کرد. امروز در دوران تحریم های سخت کشورهای غربی، این 
پتروشیمی ها هستند که به داد بازار ارز کشور رسیده اند؛ ازاین رو فرصت 
برای توسعه صنایع پایین دستی آن نیز همانند بخش باالدست، باید 

برای درآمد بیشتر فراهم شود. در این میان می توان فناوری های روز 
جهان را با تکیه بر شرکت های دانش بنیان داخلی، از مسیر مهندسی 
معکوس برای تکمیل زنجیره ارزش پتروشــیمی، با شتاب بیشتری 
بومی سازی کرد. کارشناسان انرژی اعتقاد دارند که سرمایه گذاری در 
صنایع تکمیلی به علت وجود ارزش افزوده باال، نوعی سرمایه گذاری 
مطمئن و سودآور خواهد بود؛ اما در این مسیر باید نقاط ضعف اصالح 

شده و برنامه ریزی های جدیدی انجام شود.
اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان داخلی برای ساخت و 
توسعه شــهرک های تخصصی پتروشــیمی که از چند سال قبل در 
دستور کار شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و ســازمان شهرک های 
صنعتی ایران قرار گرفت، می تواند زمینه ســاز رشد و توسعه صنایع 
تکمیلی پتروشیمی باشــد؛ هرچند که به تازگی و براساس توافق های 
انجام شده، صنایع پایین دستی در شهرک های صنعتی مستقر خواهند 
شد و به صورت مستقل فعالیت نخواهند کرد. شهرک های صنعتی تمام 
مزیت های مورد نیاز را برای حضور صنایع پایین دســتی پتروشیمی 
دارند و با توسعه این شــهرک ها به ویژه در استان های مرزی، می توان 

توسعه صنعت پتروشیمی را در کشور شتاب بخشید.

ظهور رقبای جدید در بازار پتروشیمی 
دســت یابی به دانش نوین، تغییرات بزرگی را در بازار پتروشیمی 
موجب شــده که نتیجــه آن »ظهور رقبــای جدیــد« و »افزایش 
سرمایه گذاری رقبای قدیمی« است. هم بازیگران جدیدی وارد عرصه 
شده اند که پیش از این در بازار نبوده اند و هم رقبای قدیمی بر سرعت 
توسعه خود افزوده اند. بزرگ ترین بازیگر نوظهور بازار پتروشیمی دنیا، 
مجتمع های عظیم پتروشیمی ای هستند که در نتیجه انقالب گاز شیل 
در آمریکا شکل گرفته اند. گاز و نفت شیل، آمریکا را به بازیگری بزرگ 

در این دو بازار تبدیل کرده است.
 افزایش تولید نفت و گاز شیل باعث شد قیمت گاز در آمریکا و سایر 
کشورهای جهان پایین بیاید و این امر مزیت بسیار بزرگی را به صنعت 
پتروشیمی آمریکا اعطا کرد. درواقع، صنعت پتروشیمی آمریکا که از 
مزیت دانش بنیان و فناوری پیشرفته برخوردار بود، به مزیت خوراک 
ارزان گازی نیز دست یافت. گاز شیل باعث تولید گاز ارزان قیمت در 
آمریکا شــده و در کنار آن، بهبود دانش بنیان در صنایع پایین دست 
در این کشور باعث شده تا صنعت پتروشــیمی آمریکا با سرعت زیاد 
پیشرفت کند. موج نخســت توسعه صنعت پتروشــیمی در آمریکا 
برمبنای گاز شیل از حدود سال ۲۰۱۱ آغاز شد و زمانی که در اواسط 
سال ۲۰۱۴ قیمت نفت کاهش یافت، این موج اندکی فروکش کرد. اما 
مجدداً با افزایش قیمت نفت، موج دوم توسعه صنعت پتروشیمی در 
آمریکا از سر گرفته شده است. انجمن شیمی آمریکا پیش بینی کرده 
که تا سال ۲۰۲۵، صنعت پتروشیمی ایاالت متحده، ۲۹۴میلیارد دالر 
به تولید ناخالص داخلی این کشــور اضافه و ۴۶۲هزار شغل مستقیم 
یا غیرمستقیم ایجاد کند. صنعت پتروشیمی آمریکا با توسعه شتابان، 
استراتژی افزایش صادرات را در دستور کار قرار داده و به طور مشخص، 
بازارهای آسیا در چین و هند و... را نشانه گرفته  است. نفوذ پتروشیمی 
آمریکا به این بازارها می تواند تهدیدی جدی برای صنعت پتروشیمی 

ایران باشد .

 افزایش سرمایه گذاری رقبای دانش بنیان ایران
شرکت های بزرگ نفتی نیز که دهه ها به عنوان غول های تولید نفت 

و گاز شناخته می شدند، ســرمایه گذاری خود در صنعت پتروشیمی 
را افزایش داده اند. کاهش قیمت نفت بعد از نیمه ســال ۲۰۱۴، این 
شرکت ها را مجبور ســاخت تا با ورود به ســرمایه گذاری در صنعت 
پتروشــیمی، ســودهای باالتری را در این حوزه دنبال کنند. به طور 
مثال، اکســون موبیل آمریکا ۲۰میلیارد دالر در یازده پروژه پاالیشی 
و پتروشیمی در سواحل خلیج مکزیک ســرمایه گذاری کرده است. 
در ســال ۲۰۱۶ که قیمت نفت پایین بود، ۶۰درصد کل سود شرکت 
اکسون موبیل از محل فعالیت های این شرکت در صنعت پتروشیمی 
تأمین شد و درواقع، این پتروشیمی بود که در دوره قیمت های پایین 
نفت به مدد این شــرکت آمد. حتی آرامکو، شــرکت نفت عربستان 
سعودی، سرمایه گذاری های وسیعی در صنعت پتروشیمی انجام داده 
است. آرامکو با همکاری شرکت آمریکایی داو کمیکال، چند مجتمع 

پتروشیمی احداث خواهد کرد.
در کنار سرمایه گذاری قابل توجه شــرکت های بزرگ نفتی نظیر 
شیل، آرامکو، اکسون موبیل و شورون در صنعت پتروشیمی، رقبای 
سنتی نظیر سابیک عربســتان سعودی نیز ســرمایه گذاری خود را 
افزایش داده اند. سابیک ســرمایه گذاری زیادی در آمریکا انجام داده 
و شرکت اکسون موبیل را در آنجا به عنوان شریک خود انتخاب کرده 
است. سابیک با ســرمایه گذاری در آمریکا، به خوراک ارزان ناشی از 
وفور گاز شیل چشم دوخته است. رقبا در آمریکا به دلیل فناوری های 
فراکینگ برای گاز شیل و هیدروژن زدایی پروپان، مزیت کاهش هزینه 
تولید کمتر در اتیلن و پروپیلن را به دست آورده اند. در آسیا و به طور 
خاص در چین، فناوری های زغال ســنگ به الفین و متانول به الفین 
گران مانده اند. باوجوداین، اگر چین موفق به کاهش هزینه های تولید 
خود شــود، در آینده به یکی از بازیگران این رقابت تبدیل خواهد شد 
و بنابراین چالشی را برای ســایر بازیگران در آسیا ایجاد خواهد کرد. 
بیشتر بازیگران آســیایی مانند شــرکت هایی در کره جنوبی، ژاپن و 
تایوان تولیدکنندگانی برپایه نفتا هستند؛ بنابراین با توجه به پیشرفت 
احتمالی چین در فناوری های پتروشیمی ممکن است صادرات به چین 
با سرعت قبلی خود رشــد نکند. و از این بابت، صادرکنندگان قبلی با 

رقابت سختی روبه رو خواهند شد.
تغییرات بزرگ بازار پتروشــیمی سبب شده اســت هم بازیگران 
جدیدی وارد عرصه شوند که پیش از این در بازار نبوده اند و هم رقبای 
قدیمی بر سرعت توسعه خود بیفزایند که اگر پتروشیمی ایران، دست 
به یک بازنگری اساسی نزند، ممکن است از قافله عقب بیفتد و برخی 
عرصه ها را به رقبا واگذار کند. این در وضعیتی است که رقبای نوظهور 
و رقبای قدیمی که روز به روز بزرگ تر می شــوند، تصمیم گیری های 
خــود در صنعت پتروشــیمی را به صورت متمرکز انجــام می دهند؛ 
اما صنعت پتروشــیمی در ایران با شــیوه ناصحیِح خصوصی سازی 
صورت گرفته دچار گسست و پراکندگی شده و وحدت تصمیم گیرِی 
خود را از دست داده است. رقبا آن قدر بزرگ و قدرتمند هستند که با 
تصمیم گیری هایشان، مسیر میلیاردها دالر سرمایه را هدایت می کنند. 
پتروشیمی ایران در حال حاضر فاقد چنین مرکزیتی است که توان این 
میزان از تأثیرگذاری را داشته باشد. سابق بر این، شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در چنین جایگاهی بود و به صورت متمرکز می توانست 
تحوالت صنعت پتروشیمی در ایران را مدیریت کند. در حال حاضر، 
ضروری اســت که با بازنگری هــای صورت گرفته، چنیــن مکانیزم 

وحدت بخش و متمرکزی در ایران ایجاد شود.

وشیمی ها فناوری دانش بنیان؛ عضو جدایی ناپذیر پتر
استفاده از توان 

شرکت های دانش بنیان داخلی 
برای ساخت و توسعه شهرک های 

تخصصی پتروشیمی که از چند سال قبل 
در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

و سازمان شهرک های صنعتی ایران قرار 
گرفت، می تواند زمینه ساز رشد و توسعه 

صنایع تکمیلی پتروشیمی باشد
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توسعه پرتوشیمی

پروپیلــن؛ حلقه مفقــوده زنجیــره ارزش افزوده 
پتروشیمی  در دهه های گذشته روند توسعه زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشــیمی با کندی حرکت کرده 
است؛ به طور مثال، در سال های گذشته روند تبدیل 
اتان تولیدی در جنوب ایران به شــدت افزایش یافته 
است. وانگهی با توجه به تبدیل ۶۰ تا ۷۰ درصد اتیلن 
دنیا به انواع پلی اتیلن ها و گالیکول، و تبدیل بخشی 
نیز به پلیمرهای غیرپلی اتیلنی ، انــواع پلی اتیلن در 
کشور ما به وفور وجود دارد؛ از این رو صنایع وابسته به 
پلی اتیلن در کشور توسعه یافته، اما صنایع شیمیایی 
وابســته به پروپیلن در کشــور توســعه نیافته اند، 
درحالی که این دســته از محصوالت، مواد اولیه یک 
زنجیره بــزرگ از صنایــع تکمیلی هســتند. دامنه 
محصوالت پایین دستی پروپیلن و پلی پروپیلن بسیار 
بیشتر از پلی اتیلن و اتیلن است؛ بنابراین بسیاری از 
کارشناســان داخلی و خارجــی معتقدند که کمبود 
پروپیلن عامل نبود توسعه صنایع تکمیلی مرتبط به 
پروپیلن است که به زنجیره های زیادی وابسته است.

پروپیلن به عنــوان خاویار صنعت پتروشــیمی، 
دومین ماده پایه صنعت پتروشــیمی از حیث میزان 
مصرف در دنیاست )بعد از اتیلن(. بیش از ۹۲میلیون 

تن پروپیلن در سال روانه بازار مصرف می شود.
پروپیلن یکی از محصوالت کلیدی پتروشیمیایی 
اســت که به عنوان خوراک برای تولیــد پلیمرهای 
مختلف و محصوالت میانی به کار می رود. مهم ترین 
مشــتقات ایــن مــاده عبارت انــد از پلی پروپیلن، 
آکریلونیتریل، پروپیلن اکســاید، فنول، اکسوالکل، 
اســید 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 ماده پایه پرمصرف صنعت پتروشیمی 
در دنیــا محســوب می شــود.  در بیــن محصوالت 
پتروشیمی می توان الفین ها را یکی از ارزشمندترین 
مواد تولیــدی در این صنعت به شــمار آورد. اتیلن و 
پروپیلن با دارابودن زنجیره ارزش وسیع و کاربردهای 
متنوع، از ارزشــمندترین محصوالت پتروشیمیایی 
محسوب می شــوند. در کشــور ما نیز اقدامات قابل 
توجهی به منظور تولید این دو ماده انجام شده است. 

ولی با کمی تأمل می توان دید کــه دالیل متعددی 
سبب شده اســت که تولید اتیلن از پروپیلن سبقت 
گرفته و روز به روز میزان تقاضــا برای پروپیلن نیز در 
حال افزایش باشد. اما در شرایط فعلی، در کشورمان 
واحدهای تولیدی پایین دســتی که مواد اولیه آن ها 
پلی پروپیلن است، در مقاطعی از زمان با کمبود این 
محصول مواجه شــده اند. منطقه خاورمیانه با تولید 
ســاالنه ۸میلیون تن پروپیلن، بعد از مناطق آسیای 
شمال شرقی )کشــورهای چین، کره جنوبی، ژاپن و 
تایوان(، اتحادیه اروپا و آمریکای شــمالی در جایگاه 

چهارم قرار دارد؛ چرا؟
مرکز مطالعات زنجیره ارزش ایران معتقد است که 
منطقه خاورمیانه و البته ایران، در تولید پروپیلن، در 
قیاس با ســایر مناطق دنیا دچار عقب ماندگی جدی 
اســت که انتظار می رود این مهم در سال های پیش 
رو به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.  بررســی های 
مرکز مطالعات زنجیره ارزش نشان می دهد ۹۵درصد 
پروپیلن تولیدی در کشــور بــه پلی پروپیلن، و فقط 
۵درصد آن در مجتمع پتروشــیمی شــازند اراک به 
دو اتیل هگزانول تبدیل می شود. این در حالی است 
که سایر محصوالت باارزش موجود در زنجیره ارزش 
این ماده اســتراتژیک به دالیل مختلف ازجمله نبود 
پروپیلن کافی، در داخل کشــور تولید نمی شوند. با 
توجه به وجود منابع متنوع )گازی و مایع( و پراکندگی 
مکان های دارای قابلیت توسعه صنعت پتروشیمی در 
کشــور عزیزمان ایران، مرکز مطالعات زنجیره ارزش 
معتقد اســت که باید بررسی های دقیقی درخصوص 
انتخاب فرایند مناسب جهت تولید پروپیلن در کشور 

انجام شود.
به طور متوسط، طی پنج ســال آینده ۲۵میلیون 
تن به تولید متانول ایران افزوده می شود. از طرح های 
موجود، سه پروژه اصلی متانول کاوه، متانول مرجان و 
متانول بوشهر در مراحل نهایی و راه اندازی قرار دارند. 
فقط با تکمیل این ســه طرح، ظرف دو ســال آینده 
درمجموع ۵میلیون و ۶۱۰هزار تن به ظرفیت تولید 
فعلی متانول کشــور افزوده خواهد شد و این رقم به 

بیش از ۱۰میلیون تن افزایش خواهد یافت.

تولید دانش بنیان پروپیلن از متانول

پروپیلن یکی از محصوالت کلیدی پتروشیمیایی 
اســت که به عنوان خوراک برای تولیــد پلیمرهای 
مختلف و محصــوالت میانی اســتفاده می شــود. 
مهم ترین مشتقات پروپیلن عبارت اند از پلی پروپیلن، 
آکریلونیتریل، پروپیلن اکسید، فنول، اکسوالکل، اسید 
آکریلیک، ایزوپروپیل  الــکل، الیگومرها و دیگر مواد 
واســط مختلف که درنهایت به صورت مواد مورد نیاز 
صنایع الکترونیک، خودروســازی، ساختمان سازی، 

بسته بندی و نظیر آن استفاده می شوند.
در حال حاضر در کشور امکان تبدیل گاز طبیعی 
به متانول در سطح وســیعی وجود دارد. در شرکت 
پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران نیز دموی تبدیل 
متانول به پروپیلن در ماهشهر با ظرفیت ۱۲۰هزار تن 
در سال اجرا شده که با موفقیت توانسته متانول را به 

پروپیلن تبدیل کند.
این شــرکت در دموی PVM )تولید پروپیلن از 
متانول( خــود موفق به تولید پروپیلــن پلیمر گرید 
با خلوص بــاالی ۹۹.۶درصد در مرکــز تحقیقاتی 
ماهشهر شده است. این نوع محصول باارزش ترین و 
پرکاربردترین نوع پلیمر گرید در زنجیره محصوالت 

پتروشیمی است.
ایران به علت موقعیت منطقه ای مناسب می تواند 
کاالهای ساخته شده از صنایع تکمیلی پتروشیمی را 
به کشورهای اطراف خود با بازاری حدود ۶۰۰میلیون 
نفر صادر کنــد. باید نقاط ضعف موجود شناســایی 
شــود و با اصالح چالش ها، برنامه ریزی های جدیدی 
انجام شــود. در این میــان باید در نظر داشــت که 
اســتان های مرزی نقش ویژه ای در توســعه صنایع 
تکمیلی پتروشــیمی دارند و با تقویت بازارچه های 
مرزی و ایجاد مناطق ویژه صادراتی، افزون بر افزایش 
ضریب امنیــت ملی، می توان روند صــادرات صنایع 
تکمیلی را گسترش داد. در این میان، در برنامه ششم 
و هفتم توســعه صنعت پتروشیمی، برنامه ریزی های 
گسترده ای برای توســعه صنایع پایین دستی صورت 
گرفته است. برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی 
با هدف توســعه پایدار و متوازن تدوین شــده و در 
این مسیر با کاهش خام فروشــی، برنامه های مدونی 
برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با استفاده از 

شرکت های دانش بنیان اندیشیده شده است.

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



 www.apic.co www.apic.co www.apic.co www.apic.co


