مذاکرهباشرکتهایخارجیدردورهپسابرجام

بــاتوجــهبــهاینکــهصنعــتپتروشــیمی،صنعتــیســرمایهبرو
دانشمحورمیباشــد؛ونیزحیاتآنبرمحوردرآمدهایصادراتو
یچرخد؛لذاشرکتملیصنایعپتروشیمی
نالمللیم 
تعامالت بی 
پسازبرجامتمرکزخودراتالشدرراستایتأمینمنابعمالی،دانش
فنی و تجهیزات مورد نیاز توســعه صنایع پتروشــیمی کشور از طریق
همکاریباشــرکتهایکالسجهانیقرارداد.اینرویکردبراساس
توســعه با کیفیــت صنعت پتروشــیمی کشــور و حضور پرقــدرت در
بازارهایجهانیصورتگرفت.درتماممراحلتأکیداینشــرکتبر
انتقالدانشفنیوتوانمندســازیبخشداخلیازطریقمشــارکت
شــرکتهایخارجــیبــاشــرکتهایداخلــیتوانمنــدبودهاســت.
ایــنموضوعبهعنوانیکــیازرویکردهایاقتصــادمقاومتیهمواره
یتوانبه
موردنظــربــودهاســت.ازجملهدســتاوردهایاینحوزهمــ 
انعقادچندینتفاهمنامه()MOUاشارهکرد.

صنعتپتروشیمیواقتصادمقاومتی

طیچندســالاخیرموضوعاقتصادمقاومتیبهعنوانمهمترین
تعداد طرح ها 50 :طرح

طرحهای در
دست اجرا:

ظرفیت کل 41/3 :میلیون تن در سال

سرمایهگذاری کل:
 23میلیارددالر  239 +هزارمیلیارد ریال

محصول قابل فروش 32/3 :میلیون تن در سال

لهایداخلیمطرح
یهاوپتانسی 
محورتوســعهکشوربرپایهتوانمند 
شــدهاست.درهمینرابطهشرکتملیصنایعپتروشیمیوصنعت
پتروشیمیکشورباتوجهبهذاتاینصنعتکهتکمیلزنجیرهارزش
وجلوگیریاز خامفروشــیاســت،نماداقتصادمقاومتیبودهاســت.
بر همین اساس اقدام های مختلفی نیز در این صنعت صورت گرفته
اســت.درآخریــناقــدامپیروصورتجلســهســتادفرماندهــیاقتصاد
مقاومتیودرراســتایاجــرای نظامیکپارچهپیشــبردوپایشاقتصاد
مقاومتی«نیپا»«شرکتملیصنایعپتروشیمی)بهصورتهر2هفته
یکباروضعیتطرحهایصنعتپتروشیمیرادربرنامهملیتوسعه
ینماید.دربرنامهســال 1395اقتصاد
ظرفیتبــهوزارتنفتارائهم 
مقاومتی ،بهرهبرداری از 13طرح پتروشــیمی برنامهریزی شده است
کهعمدتاً -حدود 12طرح-بهمرحله بهرهبرداریرسیدهاست.

تدابیرویژهمدیریتیدولتیازدهم

نقشهراهتوسعهصنعتپتروشیمیکشورتاافق1404

شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایــران بهعنوان متولی توســعه
اینصنعــتپایهوزیربناییدر اقتصادکشــور،جهتنیــلبه اهداف
افــق 1404ودســتیابیبهمقــاماولمنطقــهایدرتولیــدمحصوالت
پتروشــیمیاییازلحــاظارزشوتوســعهزنجیــرهارزشمحصــوالت
وجلوگیــریازخــامفروشــی،اجــرای 52طرحجدیــدراکــهعمدتاًاز
گازطبیعــیبهعنوانخوراکاســتفادهمینمایند،مدنظــرقرارداده
است.اینطرحهادرقالببرنامههایششموهفتمتوسعهصنعت
پتروشیمیکشوربرنامهریزیشدهاند.

شاهدایی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،1396 :سال شکوفایی مجدد صنعت پتروشیمی کشور است

عطیهلباف/گســترشصنعتپتروشــیمییکیازراههایمقابلهباخامفروشــیاســتکهدرسیاستهای
اقتصادمقاومتیتأکیدویژهایبرتوســعهآنشــدهاســت.ازایننظرمیتوانگفتکهدرســال 95گامبزرگی
درراســتایاجرایاقتصادمقاومتیبرداشتهشــد.چراکهدولتچندینطرحنیمهکارهصنعتپتروشیمیرا
تکمیلودرفضایپســابرجامشرایطیرابرایتوســعهآتیصنعتفراهمکرد.درخصوصاینکهچهکارهایی
توگوییبامرضیهشاهداییمدیرعاملشرکت
برایاینصنعتوجذبسرمایهخارجیدرآنانجامشدگف 
توگوباماازروزهایطالییصنعتپتروشیمیدرسالهایآتی
ملیصنایعپتروشیمیانجامدادیم.اودرگف 
خبرداد.ازاینکهبرجامقفلاصلیتوسعهپتروشــیمیرابازکردهاست.صنعتیکهجایگاهویژهایدرصادرات
غیرنفتیوســایرشــاخصهایاقتصادملیدارد.بهاعتقادشــاهداییسال96میتواندســالشکوفاییمجدد
صنعتپتروشیمیکشورباشد.مصاحبهبامعاونوزیرنفتدرامورپتروشیمیرادرذیلبخوانید:
یکــی از اقــدام هــای شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی
ایفای نقش تســهیل گــری در زمینههای ســرمایهگذاری
(داخلــی و خارجــی) بــا تأکیــد بــر ســرمایهگذاری
مســتقیمخارجــی()FDIوبرنامهریــزیجهــتایجاد
زیرســاختهای الزم در قطبهــای جدیــد توســعه
صنعتپتروشیمیکشوراســت؛تاازشرایطپسابرجام
بهرهبرداری حداکثری شــود .در این زمینه طی یک سال
اخیرچهاقدامهاییانجامدادید؟
شــرکتملی صنایع پتروشــیمی پس از برجــام تمرکز خود را به
تأمیــن منابع مالــی ،دانش فنــی و تجهیزات مورد نیاز توســعه
صنایــع پتروشــیمی کشــور از طریــق همــکاری بــا شــرکتهای
کالس جهانــی معطوف کــرد .این رویکرد بر اســاس توســعه با
کیفیت صنعت پتروشیمی کشور
و حضــور پرقــدرت در بازارهــای
جهانــی صــورت گرفــت .در
تمــام مراحــل تأکید ما بــر انتقال
دانــش فنــی و توانمندســازی
بخــش داخلــی از طریــق
مشــارکت شــرکتهای خارجــی
بــا شــرکتهای داخلــی توانمند
بود .البتــه این موضــوع بهعنوان
یکــی از رویکردهــای اقتصــاد
مقاومتی همواره مــورد نظر بوده
اســت .از جمله دستاوردهای این
حوزه میتوان بــه انعقاد چندین
تفاهمنامــه( )MOUبــا شــرکتهای معتبــر جهانی فعــال در
صنعت پتروشــیمی ،عقد تفاهمنامه با کشــورها و شرکتهای
مختلــف جهــت همــکاری دوجانبــه (از جمله چیــن ،اتریش،
آلمــان و )....اشــاره کــرد که پیگیریهــای الزم جهــت انعقاد
قــرارداد بــا این شــرکتها در دســتور کار قــرار دارد .همچنین
مذاکره و توافقهایی با شــرکتها و بانکهای خارجی (مانند
هرمــس آلمان ،ایتوچو ژاپن DZ ،بانک آلمان ،ماروبنی ژاپن
و )...جهــت تأمیــن منابع مالی طرحهای پتروشــیمی کشــور
صورت پذیرفته است.
آیــا میتــوان بــرای ایــن تفاهمنامههــای امضــا شــده
حجمدالریدرنظرگرفت؟
باتوجهبهاینکهتفاهمنامههاهنوزتبدیلبهقراردادنشدهاندلذا
امکاناعالمحجــممالیموردتوافقطرفینوجودنــداردامااگر
منجربه قراردادشودبالغبر 10میلیارددالرسرمایهجذبخواهد
شــد.نکتهقابلمالحظهدراینزمینه،روندمثبتتعامالتونیز
حضورشرکتهایمعتبرفعالدرحوزهنفت،گازوپتروشیمیدر
مذاکراتصورتگرفتهوتفاهمنامههایمنعقدهاست.
فکرمیکنیدنخستینقراردادباشرکتهایخارجیچه
زمانیامضامیشود؟
حداکثر تالش جهت تبدیل تفاهمنامهها به قرارداد در دســتور
ی که بررســی
کار قرار دارد ولی اعالم یک تاریخ مشــخص تا زمان 
و برآورد اقتصادی و فنی طرحها انجام نگردد؛ مقدور نیست.
آیارویکردرئیسجمهوریامریکادرنگاهسرمایهگذاران
صنعتپتروشیمیایرانتغییریایجادکردهاست؟
خیــر .رونــد حضــور شــرکتهای معتبــر بینالمللــی در ایــران
و تــداوم مذاکــرات و امضــای تفاهمنامههــا پــس از انتخابــات
امریکا تغییری نکــرد .لذا میتوان نتیجهگیــری کرد تغییری در
نــگاه ســرمایهگذاران تاکنون ایجاد نشــده اســت.حتی برخی از
شــرکتهای خارجی برای نخســتین بار در طول تاریخ صنعت

پتروشــیمی ایــران از بهمــن مــاه ســال گذشــته آمدنــد و بــرای
سرمایهگذاریدرصنعتپتروشیمیاظهارتمایلکردندوهنوز
همعالقهمندبههمکاریهستند.
شــاخصترینشــرکتهاییکهباآنهاتفاهمنامهامضا
شدهکدامند؟
شــرکتهای توتــال فرانســه ،لینــده آلمــان ،باســف آلمــان،
میتســویی ژاپن ،ســرکوبه اســپانیا ،شــل هلند ،ســوجیتس ژاپن
وهایسانگکرهجنوبی.
ســال  1396چگونــه ســالی بــرای صنعت پتروشــیمی
خواهدبود؟
بــا عنایــت بــه اقــدام هــای مثبــت صــورت گرفتــه پــس از
برجام ،عمالً ســال  1396ســالی اســت که نتایج ایــن اقدام ها
قابــل مشــاهده خواهــد بــود .بــا
بهرهبــرداری از تمــام طرحهــای
صنعــت پتروشــیمی در برنامــه
ملــی توســعه ظرفیــت اقتصــاد
مقاومتــی ،بــه همــراه راهانــدازی
طرحهــای بزرگــی مانند فــاز اول
پتروشــیمی بوشــهر و پتروشیمی
مرجــان مجموعــاً بــا ظرفیتــی
بالــغ بر  5/7میلیون تن در ســال،
پیشبینــی میگــردد ظرفیــت
اســمی صنعــت پتروشــیمی بــه
 72میلیــون تــن در ســال افزایش
یابــد .همچنیــن انتظــار مــیرود
میــزان تولیــد انواع محصوالت پتروشــیمی در ســال  96از مرز
59میلیــون تــن عبور کند کــه بیانگر رشــد  18درصــدی میزان
تولیــد نســبت به عملکرد ســال  95خواهــد بود .از ایــن میزان
تولیــد ،بالغ بــر  33میلیون تــن فروش خالــص خواهد بود که
حــدود  23میلیــون تــن آن بــه ارزش بالغ بــر  11میلیــارد دالر
جهــت صادرات برنامهریزی شــده اســت .همچنین میزان 10
میلیون تــن محصول نهایی جهت تأمین نیازهای بازار داخل
به ارزش حدود  190هزار میلیارد ریال پیشبینی شده است.با
توجه به بهبود تعامالت بینالمللی و روند مثبت پســابرجام،
احتمال تحقق اهداف برنامهای تعیین شــده دور از دســترس
نخواهــد بــود .ســال 1396ازایننظرکهســالاولبرنامهششــم
توســعه نیز میباشــد از اهمیت ویژهای برخوردار است .طبیعی
اســتکــهاقدامهــاونتایجحاصلهدراینســالســهممهمیدر
تحققاهدافکالنبرنامهششــمتوسعهخواهدداشت.اهمیت
اینموضــوعباتوجهبهایننکتهکهصنعتپتروشــیمیجایگاه
ویژهای در صادرات غیرنفتی و ســایر شــاخصهای اقتصاد ملی
دارد؛دوچنداناســت.ازســویدیگرامکانحضورمجدددربازار
اروپا،صنایعپتروشیمیایرانرابرآنداشتهتاسهمازدسترفته
خــودرادراینبازاربازپسبگیرند.ازاینرودرســال 1396صنایع
پتروشیمیکشور،تمامتوانخودراجهتتسهیلشرایطحضور
پررنگتردربازارهایبینالمللیدردســتورکارخودقرارخواهند
داد ســخنپایانیاینکهســال 1396ســالتســریعدربهرهبرداری
حداکثــری از اجــرای برجام و تغییر شــرایط حاکم بر کشــور برای
شکوفاییمجددصنعتپتروشیمیکشورخواهدبود.تمامنقش
آفریناناینصنعتاهتمامویژهایبهاقدامهایمؤثردرراستای
تحققاهدافچشماندازبارعایتسیاستهایاقتصادمقاومتی
ومبتنیبرتعامالتســازندهبینالمللــیخواهندکرد،تاجهش
دومصنعتپتروشــیمیبهعنوانموتــورمحرکتکمیلفرآیند
توسعهصنعتیواقتصادیکشورعزیزایرانصورتپذیرد.
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 کمکبهمجتمعهایتولیدیدرجهترفعموانعتولید کمکبهتوسعهصنعتپتروشیمیباتوجهبهتکمیلزنجیرهارزشوصنایعتکمیلی
هدایتمراکزتحقیقاتیبهسمتتحقیقاتکاربردی همکاریبامراجعقانونیبرایبهبودفضایکسبوکار،کمکبهحذفقوانیندستوپاگیروکاهشبوروکراسی
 بررســی و شناســایی گلوگاههای موجود در شرکتهای تولیدیاعــمازصنایــعپایــهوصنایعتکمیلییــامجریطرحهــایصنعت
پتروشیمیوارائهراهکارهاییبرایرفعآنها
 مدیریــتتخصیصبهینــهخوراکهایباالدســتیواحدهایتولیدیپتروشیمیازجملهاتان
 مدیریــت تخصیــص بهینــه خوراکهــای بیــن مجتمعــیواحدهایتولیدیپتروشیمیازجملهاتیلنوپروپیلن
 همکاریدرتعیینفرمولقیمتانواعخوراکدرراستایحفظمنافعملیوتوازناقتصادبخشخصوصی
همــکاریوپیگیریســاختخطوطانتقــالخوراکنظیرخطلوله36اینچگازطبیعیدرمنطقهماهشهر
همــکاریدرکمــکبهرفــعموانعتولیدمجتمعهــایتولیدیباالخصپیگیریاجرایطرحهایتأمینخوراکازجمله:بیدبلند،2
 NGL3200وNGL2300
همکاریدرسهمیهبندیکوداورهوپیگیریونظارتبرعملکردشرکتهایتولیدکنندهاورهدرتحویلبهبخشکشاورزی
تسهیلگریروندبهکارگیریازتوانشرکتهایصاحبلیسانسدرخصوصرفعموانعتولیدازجملهتأمینتکنولوژیهایجدید
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اشتیاق برندهای جهان به پتروشیمی ایران
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