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ســـــــــــــــــرمقاله

صنعت پتروشیمی  ،مسیری
که باید مستمر شود
علی پاکزاد
گزارشــی تحت عنوان «سیاســتهای توســعه صنعت پتروشــیمی در
ایــران» در فروردیــن مــاه ســال  1377از ســوی مرکز پژوهــش های مجلس
تدوین شــده ،که به ضرورت توســعه این صنعت به عنوان راهکاری مواجه
به چشم انداز رو به افول تولید نفت خام پرداخته شده است .گزارش فوق
در دو صفحــه چکیده شــده و بســیار مختصر ضمن تاکیــد به جایگزینی این
صنعــت بــا صــادرات نفت خام دیگر منابــع هیدروکربوری چهــار محور را به
عنوان ضرورت های اتخاذ چنین سیاستی مطرح می کند.
محــور اول ایــن چهــار رویکــرد به انتخاب خــوراک واحدهای پتروشــیمی
اســت کــه بایــد در کشــور توســعه پیــدا کننــد .در این بنــد تاکیــد دارد با توجه
بــه هزینــه ســنگین صــادرات هیدروکربورهــای ســبک کــه نیازمنــد ســرمایه
گذاری بســیار ســنگین تری در مقایســه دیگر فراوردههای نفتی دارد و مزیت
 150دالراســتفاده از ایــن نــوع خــوراک بــرای تولیــد محصوالت پتروشــیمی در
کشــورهای توســعه یافته را به عنوان یک مزیت جدی در بازار دانســته است.
این اتفاق در ادامه دنبال شد و شاهد بودیم به دلیل همین نگاه اصولی طی
سالهایی که با تحریم های سنگین اقتصادی مواجه شدیم صنایع پتروشیمی
بزرگترین مانع بر سر راه تکمیل محاصره اقتصادی کشور بودند.
در بند بعدی توصیه شــده اســت که انتخاب فرآوردهای تولیدی باید با
نگاه به بازار آن در کشور های صنعتی و پرمصرف تعیین شود که البته در این
مســیر طی ســالهای گذشــته انحرافاتی نیز شکل گرفته و برخی از محصوالت
تولیــدی بــی توجــه به این بازارها در دســتور کار قرار گرفتند که البته تغییرات
بعــدی شــاهد بهبــود رونــد رخ داده هســتیم ولــی بازهم این سیاســت کمکی
جدی در مســیر تثبیت صنعت پتروشــیمی به عنوان برگ برنده اقتصاد ایران
بود.
بنــد ســوم توصیــه به جذب ســرمایه گــذاری خارجی داشــت .در این بند
تاکیــد شــده بــود باتوجــه بــه پیچیدگیهــای فنــاوری در صنعت پتروشــیمی و
سختی کار برای نفوذ در بازارهای هدف این محصوالت با توجه به پیچیدگی
محصوالت باید سرمایه گذاری خارجی در این صنعت به سرعت توسعه پیدا
کند .این توصیه دقیقا در فاصله زمانی مطرح شــد که ایران تالش داشــت با
مطــرح کــردن طــرح هــای اقتصادی جذاب تحریــم های داماتــو را زمین بزند و
البتــه در ســالهای نخســت ایــن اتفــاق افتاد و خود بــاوری نیروهــای ایرانی در
ســالهای بعد با تکیه بر دانش جذب شــده در طی همان ســالها فرصت تداوم
تولید صنایع پتروشیمی را در دهه های بعد فراهم کرد.
بند چهارم با اشــاره به ضرورت دسترســی به خوراک به صورت مســتمر
توصیه به ادغام عمودی واحدهای تروشیم با صنایع پاالیشی داشت که این
هــم در همــان دوره رخ داد و تضمیــن تــداوم و رشــد صنایــع پتروشــیمی را که
امروز قطب صنعت کشور محسوب می شود در همان سالها پایه گذاری و به
عنوان یک اصل در سالهای بعد پیگیری شد.
ضمــن آنکــه بــا مــرور این سیاســتهای اصولی یــاد آور می شــویم صنعت
پتروشیمی که امروز به بالندگی آن می بالیم ریشه در این سیاستهای اصولی
اتخاذ شده دارد از سوی دیگر مجریان توانمندی که در همان سالهای نخست
به رغم تمامی کاســتی ها و مشــکالت این مســیر را به صورت دقیق و اصولی
پــی ریــزی و بــه مرحلــه عمل درآوردنــد نیز مورد تقدیر قرار گیرنــد .یکی از این
افراد مهندس بیژن زنگنه اســت که اگر تالش ها و پیگیریهای او مدیرانش
نبــود امــروز چیــزی بــه عنوان صنعت پتروشــیمی وجود نداشــت .مدیرانی که
پس از او ســکاندار صنعت و نفت و صنایع پتروشــیمی کشــور شدند مسیری
را طــی کردنــد کــه وی پــی ریــزی کــرده بــود و امیــد کــه قــدر تالشهــای وی به
شایســتگی دانســته شــود .و صد البته امروز و در روز صنعت پتروشیمی جای
دارد از تمامــی تالشــگران ایــن صنعــت از کارگران تا مدیران ارشــد و سیاســت
گذارانی که در مسیر اعتالی این صنعت زیربنایی تالش کردند قدردانی کرد.
روزتان مبارک.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیجفارس با گرامیداشــت روز
ملــی صنعت پتروشــیمی ،تاکید کرد که آینده روشــن ایــن صنعت در گرو
تــاش ،همدلــی ،توجــه ویــژه به توانمندیهــای داخل کشــور و حمایت از
شرکتهای فناور و اعتماد به جسارت و دانش جوانان ایرانی است.
به گزارش روابطعمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،متن پیام
جعفر ربیعی به این شرح است:
هشتم دیماه« ،روز ملی صنعت پتروشیمی» ،یادآور تالش بیوقفه
جهادگرانــی اســت کــه در ســنگر تولیــد ،صــادرات و ارزآوری برای کشــور در
شــرایط ســخت اپیدمــی کرونــا و تحریــم ،خــم بــه ابــرو نمیآورنــد و حاصل
تالشهــای شــبانهروزی آنهــا بیثمر مانــدن تحریمهایی اســت که عزت و
اقتدار ایران اسالمی را نشانه رفته بود.
صنعــت پتروشــیمی در ســالهای اخیــر نقــش مهمــی در اشــتغال،
حمایت از ساخت داخل و ارزآوری برای کشور داشته و چشمانداز توسعه
ایــن صنعــت نویدبخــش روزهــای روشــنتری بــرای ایــن ســرزمین اســت،
رفــع تنگناهــای تولید ،تکمیل زنجیره ارزش ،توســعه صنایع پاییندســتی؛
در کنــار اجرای مگا پروژههای کمنظیر توســط شــرکتهای بــزرگ ،آیندهای
غرورآفریــن بــرای ایــن صنعــت و بــرای ایــران عزیز مــا رقم خواهــد زد و این
دســتاورد جز با تالش ،همدلی ،توجه ویژه به توانمندیهای داخل کشــور

رقم نمیخورد.
ایــن روز را بــه همــه همــکاران عزیــز و تالشــگر خــود در گــروه صنایــع
پتروشیمی خلیجفارس و دیگر فعاالن این صنعت ارزشآفرین تبریک عرض
کرده و برای آنها موفقیت روزافزون همراه با سالمتی و عزت خواستارم.
جعفر ربیعی
نایبرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس

صنعت پتروشیمی،گریزگاهی مطمئن برای رهایی از رکود اقتصادی
فرزین سوادکوهی

پروژه این صنعت در دست اجراست که از این تعداد ۶۵ ،طرح فعال ،پیشرفت

بــرای آگاه شــدن از اینکــه یــک کشــور چگونــه به شــاخص های توســعه

مناســبی دارد و میانگین پیشــرفت آنها به حدود ۳۵درصد میرســد و  ۱۵طرح

یافتگی رسیده است باید پیشرفت های صنعتی آن کشور را مورد مداقه قرار

هم در مراحل آغازین هســتند .به گفته مســئوالن ظرفیت صنعت پتروشــیمی

دهیم.در این روند وســعت یافتن صنایع پتروشــیمی می تواند نقش بزرگی

ایــران بعــد از اجــرای ایــن  ۸۰طــرح ،بــه ۱۷۱میلیــون تــن در ســال میرســد ،این

در تولیــد و خلــق ارزش افــزوده ایفــا کنــد تا رشــد اقتصادی آن کشــور بیانگر

 ۸۰طرح ۸۰میلیون تن ظرفیت را به صنعت پتروشیمی کشور اضافه میکند.

توسعه یافتگی اش تلقی شود.

بر پایه اخبار جاری در این صنعت،در سال  ۱۳۹۹صنعت پتروشیمی /۳

با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ایران ،صنایع متکی بر

۳میلیــون تــن پلیمــر و ۲ /۱میلیون تن محصوالت شــیمیایی در راســتای تامین

این مواد هیدروکربوری جایگاهی ویژه پیدا می کنند و به همین دلیل محاسبه

خــوراک موردنیــاز بنگاههــای فعــال در صنایــع پاییندســت صنعت پتروشــیمی

و اندازه گیری مزیت نســبی این نوع محصوالت ضروری اســت .چرا که کشــف

عرضــه کــرده اســت .ایــران در ســال گذشــته بــا  ۳۰میلیــون تــن ظرفیــت تولید

مزیت های نسبی تولید و استفاده از آنها ،نه تنها تنوع صادرات و ترکیب آن،

محصوالت پایه از نظر کمی پس از عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفته و

بلکــه شــکل تخصیــص منابع کشــور و الگــوی تولید و مصــرف را نیز تحت تاثیر

سهم ۳ /۵درصدی را در دنیا به خود اختصاص داده است.
چنیــن رشــدی مــی توانــد منطقی بودن ســرمایه گذاری هرچه بیشــتر در

قرار می دهد.
بــی تردیــد رشــد صنعــت پتروشــیمی در کشــور نیازمند برنامه ریــزی ها و

این صنعت را موجه تر کند ،مشروط بر اینکه متولیان حاکمیتی بسترسازیهای

اقدامــات تخصصــی در ارتبــاط بــا صنعــت نفت و گاز اســت و بــه همین منظور

توســعه را بیــش از پیــش در دســتور کار قــرار دهند و در عیــن اینکه از انحصار

وزارت اقتصاد در سال  1342پیشنهاد تشکیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

خصولتــی هــا جلوگیــری می کنند همه موانع بهبود فضای کســب و کار در این

را تحت مالکیت دولت و شــرکت ملی نفت را ارائه نمود و چیزی طول نکشــید

صنعت را از پیش رو بردارند.

که شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تمرکز بر روی ایجاد و توسعه صنعت
پتروشیمی کشور تاسیس گردید.

الزم است صنعت پتروشیمی ایران روند رو به توسعه خود را حتی برای
لحظــه ای مــورد تغافــل قــرار ندهد.بهویژه آنکه این صنعــت در دوران تحرم ها

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی آغــاز گــر راهــی بــود کــه در نهایــت بــه

موفق شــده بخش بســیار قابل توجهی از خلق درآمدهای حاصل از سیاســت

خصوصی ســازی این صنعت منتهی شــد .یکی از ویژگیهای این صنعت ،تنوع

گریــز از خــام فروشــی را محقــق کند و گردنه تله های خطرنــاک رکود اقتصادی

محصوالت آن و تامین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی

را به سالمت طی کند.

است که از نظر اشتغال زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی ،نقش

همچنین بسیار مهم است که شرایط به گونه ای رقم بخورد که نوسانات

بســیار موثــری در اقتصاد کشــور دارد .صنعت پتروشــیمی در ایــران قدمتی ۶۰

قیمتی در صنعت پتروشــیمی از میان برود و نســبت قیمت تمام شــده با بهای

ســاله دارد و بــه بــه همیــن دلیــل چــه از ســوی بخش دولتــی و چــه از منظرگاه

فــروش نیــز منطقــی و موجــه باشــد.در چنیــن افقــی مــی توان رشــد و توســعه

بخش خصوصی واجد توجه ویژه بوده است.

اقتصادی و به دنبال آن رفاه اجتماعی را محقق دید.

اطالعات منتشر شده حاکی است ک ه صنعت پتروشیمی ایران هم اینک
به  ۹۰میلیون تن ظرفیت اسمی نصبشده رسیده و این در حالی است که ۸۰
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میترا محمد پور ،محمد علی غالمرضایی

رامین خسروجردی

سردبیر:

امیرعلیرمدانی،فرزینسوادکوهی،اکرمرضایینژاد،

مدیرچاپ و توزیع:

زهرا مالقلی پور خدیجه محمدی ،محبوبه آوریده

رحیم فرشی جاللی

مدیر اجرائی ویژه نامه :

مدیر هنری:

چاپ و صحافی:

زینب غضنفری

فاطمه یزدانی

مجتمع چاپ جام جم

علی پاکزاد

و حمایت از شرکتهای فناور و اعتماد به جسارت و دانش جوانان ایرانی

صنعــت پتروشــیمی گریــزگاه بســیار مناســبی اســت بــرای بــرون رفــت از
چالش های خسارت بار اقتصاد امروز ایران.

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق
پالک  11واحد2
کد پستی1416783863 :
تلفن ۸ :ـ88948104
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همراه09037396929 :
سازمان آگهیها ۷ :ـ88945293
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گامهای بلند پتروشیمی پارس در مسیر سبز سودآوری؛

«پـارس» بـرگ برنـده سهـامـداران
شــرکت پتروشــیمی پارس در  6ماهه اول ســال  1400با رشد  123درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل  211هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد .نکته
قابل توجه رقم درآمدها این اســت که معادل  80درصد درآمد کل ســال 1399
اســت .بنابراین ،انتظار میرود این شــرکت پتروشیمیدر سال جاری به راحتی
رکورد درآمدزایی  400هزار میلیارد ریالی را در کارنامه پربار خود به ثبت برساند.
عملکرد شــرکت در مدت یاد شــده منجر به شناسایی  48هزار میلیارد ریال
ســود خالص شــد که نســبت به  6ماهه ســال ، 1399رشــد  13درصدی را نشــان
میدهد.
با توجه به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه  ،مهمترین دلیل رشد درآمد
شرکتها افزایش نرخ فروش محصوالت است و شرکت پتروشیمی پارس نیز از
این قاعده مستثنی نبوده است .البته این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در این
دوره ،هزینه تامین مواد اولیه نیز بیشتر شد و هنر این شرکت این بوده که شرایط
را به گونهای مدیریت کرده که از حاشیه سود کاسته نشده است .البته باید توجه

اســت .ظرفیت کنونی تولید اســتایرن منومر در ایران  700هزار تن اســت که 600

داشــت که به ســبب همبســتگی مثبت باال بین نرخ خوراک و قیمت محصوالت،

سوی دیگر ،عدم اطمینان کافی در خصوص میزان تقاضا سبب میشود تا نتوان

هزار تن آن بر دوش این شرکت پتروشیمیاست.

نسبت به آینده این صنعت پیش بینی دقیقی داشت؛ هر چند که در این میان،

افزایش در نرخ خوراک سریعا بر نرخ فروش محصوالت اثر میگذارد و ریسکی از
این بابت متوجه شرکت نیست.
گاز مایــع ( )LPGو اســتایرن منومــر دو محصــول اصلــی شــرکت پتروشــیمی
پارس هستند که سهم بازار قابل توجهی نصیب این شرکت کردهاند .این شرکت

بر اساس رتبهبندی  ،100-IMIشرکت پتروشیمی پارس مقام اول شاخصهای

ی کرونــا اثــر خــود را بــر این صنعــت گذاشــت .کروناویــروس تولیدکنندگان
پاندمــ 

فروش ،ســودآوری ،صادرات و خلق ارزش افزوده را در کشــور دارد .عالوه بر این،

اســتایرن منومــر را از طریــق افزایش تقاضا برای بســتهبندی مــواد غذایی به دلیل

نتایج رتبهبندی  ICISنشــان میدهد که این شــرکت در خاورمیانه مقام دوم و در

تغییر رفتار مصرفی ،تخت تاثیر خود قرار داد.

جهان مقام چهلم را به نام خود ثبت کرده است.

بــا ظرفیــت تولیــد اســمی 1.5میلیــون تــن گاز مایع ســهم  39درصدی از بــازار این

قیمت استایرن منومر در بازارهای جهانی طی سال  2021نوسانات بسیاری

محصول دارد و به تنهایی  86درصد از بازار استایرن منومر را در اختیار خود گرفته

داشــت؛ یکــی از دالیــل آن افزایــش ظرفیــت تولید این محصول در آســیا بود و در

این شــرکت به منظور اســتفاده بهینه از منابع خود چندین طرح و پروژه در

تاریخ بهره برداری از آن پاسان سال  1402پیش بینی شده است.

قیمــت ایــن محصــول تولیــدی شــرکت پتروشــیمی پــارس در داخــل کشــور
نیــز متاثــر از اتفاقــات جهانــی بوده اســت؛ امــا در مجموع روند صعودی داشــته و
انتظارات بر آن است که این روند با شیب مالیم ادامه یابد.

اســت .بــه ســبب عملیــات مثبت و ســودآوری بســیار باالیی کــه دارد ،مبلغ ســود

دست اقدام دارد که پروژه احداث یک واحد  600هزار تنی پروپیلن و دو واحد 300

بــرای ســهامداران و ســرمایهگذاران فعــال در بــازار ســرمایه« ،پــارس» جــزو

انباشته هم اکنون در رقم قابل توجه  58هزار میلیارد ریال قرار گرفته که حدود 10

هــزار تنــی پلــی پروپیلــن جزء مهمترین پروژههایی هســتند کــه وزارت نفت با این

ســهمهای کم ریســک با بازدهی مناســب شناخته میشــود و در کمتر سهامداری

برابر مبلغ سرمایه اسمیاست .بنابراین ،دست شرکت همواره در مجمع عمومی

طرحها موافقت کرده و مراحل واگذاری زمین ،مذاکرات و تبادل اطالعات ،تشکیل

پیدا میشود که حتی در برههای از زمان ،سهامدار این شرکت نبوده باشد .یکی

عادی ســالیانه برای تقســیم ســود باال باز اســت؛ اتفاقی که در سالیان اخیر دیده

تیــم پــروژه و ...در جریــان اســت .بــرآورد هزینه کلی این طــرح  840میلیون دالر و

از دالیل جذابیت خرید ســهام «پارس» تقســیم سود مناسب در مجامع سالیانه

شده است.

ایــن ســهم هــم اکنــون  P/Eحــدود  8دارد و از ایــن منظــر نیــز ریســک

انتخابهای کم ریسک سرمایه گذاران به شمار میرود.

ســرمایهگذاری کمتــری دارد .بازدهــی ایــن ســهم از ابتــدای ســال جــاری تــا

همانطور که در نمودار ذیل مشخص است این سهم که از بنیاد قوی

بــه امــروز بالــغ بــر  14درصــد بــوده؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه بســیاری از

برخــوردار اســت ،پــس از رشــد قابــل توجــه در دوران طالیی بــورس ،چندان

ســهمها اســیر جو منفی بورس تهران شــدهاند و بســیاری از ســهامداران از

گرفتار گرداب سرخ بورس نشد و توانست تا حدودی موقعیت خود را حفظ

خریدهای خود متضرر هستند .به همین جهت ،سهام «پارس» جزو اولین

کند.

1397

1398

1399

EPS

9،830

9،940

20،371

DPS

9،300

9،500

20،000

به طور کلی ،پتروشیمی پارس از هر منظر در وضعیت بسیار مطلوبی قرار
دارد و ضمــن اینکــه مشــکلی در امــر فــروش محصوالت خود به نــرخ روز ندارد ،از
ریســک ســرمایه گذاری اندکی برخوردار اســت و کماکان در مســیر سبز به حرکت
خود ادامه خواهد داد .بر اســاس عملکرد رو به رشــد این شــرکت ،برآورد میشود
در پایان ســال  1400ســود خالص  15هزار میلیارد ریالی در صورتهای مالی ثبت
شود که  3هزار میلیارد ریال بیش از سود سال  1399است.
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انعقاد قرارداد احداث واحد بازیافت اتان شرکت پتروشیمی بندرامام
با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی به روش EPCC
قــرارداد بازیابــی اتــان شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام بــا شــرکت طراحــی و
مهندســی صنایــع انــرژی به روش  EPCCدر راســتای رفع تنگناهای تولید به
امضا رسید.
بــه گــزارش روابطعمومــی گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیجفــارس ،این قــرارداد
در مراســمی بــا حضــور جعفــر ربیعــی ،مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی
خلیجفــارس در ســالن اجتماعــات ایــن شــرکت پتروشــیمی بندر امــام به امضا
رسید.
در این مراسم مدیرعامل مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،این
پــروژه را درون مجتمعــی عنــوان کــرد و گفــت :در این پــروژه از مزایا و امکانات
موجــود در پتروشــیمی بنــدر امــام اســتفاده خواهــد شــد و پنــج شــرکتی هــم
کــه در ایــن مناقصــه شــرکت کردنــد ،پذیرفتنــد که بــا وجود همــه پیچیدگیها
و ســختیها از امکانــات داخــل این مجتمع اســتفاده شــود .ایــن اقدام موجب
صرفهجوییهــای قابلتوجهــی در ایــن پــروژه که بســیار مهم ،ســودآور و دارای
مزایایی فراوانی است و در این مسیر پتروشیمی بندر امام هم همکاری بسیار
خوبــی بــرای ایجــاد ایــن هماهنگی بین شــرکتها و خواســتههای ما کــرد و در
نهایــت برنــده مناقصه ظرف ســه ماه و نیم مشــخص شــد.علی بابایی تصریح
کــرد :از دیگــر ویژگیهای این قرارداد ،این اســت که علیرغم پیشبینی تأمین
خارجی آن بخش از قطعاتی که در حال حاضر در ایران ســاخته نمیشــود در
این قرارداد ،درصورتیکه در زمان اجرای این پروژه ،توانایی ساخت آن قطعات
و تجهیزات در کشــور فراهم شــود ،در راســتای حمایت از ســاخت داخل ،آن
نیازها از داخل تأمین خواهد شد.
ســید محمدعلــی غفــاری زاده ،مدیرعامــل شــرکت طراحی و مهندســی صنایع

سودآوری ششماهه بندر امام دوبرابر سود ساالنه ۹۹

انــرژی نیــز در ایــن مراســم بــا ابراز خرســندی از اجرا این پروژه توســط شــرکت
 EIEDگفت :اجرای این پروژه ،ثمرات بســیار خوبی برای صنعت پتروشــیمی و
هلدینگ معظم خلیجفارس در شرایط تحریم خواهد داشت.
غفــاری زاده بــا تاکیــد بــر جایــگاه ویژه گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیجفارس و
پتروشــیمی بنــدر امــام ،تصریــح کــرد :تمــام تــاش مــا این اســت کــه نهتنها از
زمانبنــدی پــروژه عقــب نمانیــم کــه در بعضی مــوارد جلوتــر از برنامــه بتوانیم
تعهدات خود را ایفا کنیم و برای انجام این پروژه کامال ًآماده هستیم.
وی خاطرنشان کرد :در اجرای این پروژه سه مساله برای ما بسیار مهم است؛
اول مســائل زیســتمحیطی و رعایــت حداکثری ضوابط مربــوط به حفاظت از

با تحوالت و اقدامات انجام شده ،پتروشیمی

محیطزیســت ،دوم صرفهجویــی و اســتفاده بهینــه از انــرژی و ســوم اســتفاده
حداکثــری از نیروهــای توانمنــد بومــی در اجرای این پروژه که بــرای تحقق این
موارد تالش حداکثری را خواهیم کرد.
آنچه در پتروشیمی بندر امام شاهد هستیم ،مصداق بارز تحول است

بندر امام در سال  ۱۳۹۹معادل مجموع پنج سال
حمیدرضــا رســتمی ،مدیرعامــل پتروشــیمی بندر امــام در ادامه این مراســم ،با

قبل از آن سود داد و امسال ،یعنی در ششماهه

بیــان اینکــه پتروشــیمی بندر امــام امروز تغییر کرده و با گذشــته متفاوت

نخست  ۱۴۰۰سودآوری بندر امام دوبرابر سال

است ،به معرفی پتروشیمی بندر امام جدید پرداخت.

 ۱۳۹۹بوده است؛ امروز پتروشیمی بندر امام
کامال ًآماده ورود به بورس است و زمان ورود ما

وی گفــت :امــروز بــر مبنــای مصوبــات مجمععمومی ،شــرکت پتروشــیمی
بندر امام در قالب یک شــرکت مدیریت و هدایت میشــود و شــرکتهای
زیرمجموعــه قبلــی ادغــام شــدهاند ،ایــن کار بــا حمایت ویــژه هیاتمدیره

به بورس به تصمیم سهامدار عمده بستگی دارد

هلدینگ و شــرکت و مدیریتهای ســتادی انجام شــد و با توجه به اینکه
 ۸۳۰۰نفــر در بنــدر امام شــاغل هســتند و با وجــود قراردادهای متعدد و
مختلف در پنج شــرکت زیرمجموعه قبل کار بســیار ســنگینی را پیش رو
داشتیم که موفق به انجام آن شدیم.
مدیرعامــل پتروشــیمی بنــدر امــام ،تدویــن نمــودار ســازمانی یکپارچــه و
تصویــب آن را گامــی مهم برای رســیدن بــه این هدف عنوان کرد و افزود:
شــرکت فــرآورش پتروشــیمی بنــدر امــام بهتنهایــی بهانــدازه دو مجتمــع
همجــوار محســوب میشــد کــه در ایــن فراینــد ،تبدیــل بــه دو خــط تولید
جعفــر ربیعــی ،مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیجفــارس نیــز در ایــن
مراســم ،بــا ابراز امیدواری برای تــداوم موفقیتها در گروه خلیجفارس ،اظهار
کرد :در آموزههای دینی آمده است که هر کس دو روزش مثل هم باشد ضرر
کــرده و هــر کــس امــروزش بدتــر از دیــروزش باشــد ملعون اســت و باید گفت
آنچه در این ســه چهار ســال در پتروشــیمی بندر امام رخ داد به معنای واقعی
کلمه تحول بوده و این شرکت بزرگ و قدیمی هر روزش نسبت به روز قبلش
متفاوت و در مسیر تغییر و پیشرفت بوده است.
وی ادامه داد :به پتروشیمی بندر امام به جز پتروشیمی شیراز و رازی ،با این
عظمت و بزرگی میگفتند قدیمیترین پتروشیمی کشور؛ بهگونهای میگفتند
قدیمیتریــن کــه انــگار با یــک مجتمع پیر با تجهیزات فرســوده بــا نیروهای در
آستانه بازنشستگی مواجه هستیم؛ اما امروز وقتی وارد پتروشیمی بندر امام
میشوید فکر میکنید به یک پتروشیمی تازه افتتاح شده ،قدم گذاشتهاید.
نائب رئیس هیئتمدیره شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیجفارس ،تصریح کرد:
حجم کاری که در این مدت در پتروشیمی بندر امام انجام شده ،شگفتانگیز،
غیرعادی و بسیار بیشتر از شرکتهای ما بوده است.اینکه مشکالت و موانع
تولیــد را از ســر راه برداریــم بــا تغییرات اساســی در ســاختار و بازســازی نیروی
انسانی متفاوت است و این کاری است که در بندر امام انجام شده است.

مجزای زنجیره تولید آروماتیک و زنجیره تولید الفین شد و واحد  CFهم
به دو واحد تقسیم شد .ساماندهی نیروها در نمودار جدید در دو محور
کارفرمایــی و پیمانــکاری انجــام شــد ،قراردادهــای متعــدد در شــرکتهای
پنجگانــه مجتمــع وجود داشــت که با هم مشــابهتهایی داشــتند که این
قراردادهــا بــا بررســیهای انجــام شــده ادغــام شــدند و کاهــش یافتنــد و
تخصصی شدند.
وی با بیان اینکه نمودار ســازمانی پتروشــیمی بندر امام بعد از  ۲۵ســال
ســاماندهی شــد ،افــزود :همیــن مــدت  ۲۵ســال نشــان میدهــد چــهکار
ســختی بــرای ســاماندهی پیــشرو داشــتیم چــرا کــه نمــودار ســازمانی
شــرکتهای صنعتــی متناســب بــا فرایندهــای آن ،هــر پنــج ســال یکبــار
باید بازبینی شــود و تعویق زمان بازنگری ســاختار ،باعث انباشــته شــدن
مشکالت و افزایش سختیها میشود.
او همچنیــن بــه جــذب  ۳۵۰نیــروی جــوان و کارآمــد باتوجهبــه نیازهــای
پتروشــیمی بنــدر امــام بــا برگــزاری آزمــون اشــاره کــرد و گفــت :جــذب
ایــن تعــداد نیــرو بــدون مداخلــه و ســفارش و… انجــام شــده و یکــی از
شــاخصترین جــذب نیروهــا در ســطح ملــی بــوده؛ امــروز ایــن نیروها در
حال آموزش هستند.

رســتمی بــا بیــان اینکــه در ســاختار جدیــد ،تمرکــز در واحدهای ســتادی و
عــدم تمرکــز در توســعه در واحدهــای تولیدی و عملیاتــی از اقدامات مهم
انجام شــده برای تحول در این پتروشــیمی بهمنظور توســعه نگهداشت و
تعمیرات بوده ،اظهار کرد :با این سیاست HSE،ما از تمرکز خارج شد و
امروز در کنار تولید و تعمیرات است.
او با تاکید بر اینکه یکی از استراتژیها ما تکمیل زنجیره خوراک و تأمین
پایدار خوراک اســت ،گفت :ما دو خط لوله انتقال اتان و مخلوط پروپان
و بوتــان را از تأسیســات بیدبلنــد و از مجیدیــه بــه طــول  ۱۸کیلومتــر بــه
مجموعه خودمان منتقل کردیم و همین سبب شد سه محصول بیدبلند
شــامل اتــان ،پروپــان و بوتــان را دریافــت کنیــم .بــا اســتفاده از ظرفیــت
خالــی واحدهــای  NFو انجــام فرایندهای تفکیک پروپــان و بوتان بیدبلند
را انجــام داده و شــرایط صــادرات ایــن محصــوالت را بــرای بیدبلند فراهم
کردیم و با اســتفاده از اتان دریافتی هم تبدیل به مجموعه دیســپچینگ
تولیــد اتــان مازاد منطقه شــدیم و واحد الفیــن خودمان را هم به ظرفیت
رساندیم.
مدیرعامــل پتروشــیمی بنــدر امــام در ادامــه اعــام کــرد :بــا تحــوالت
و اقدامــات انجــام شــده ،پتروشــیمی بنــدر امــام در ســال ۱۳۹۹
معــادل مجمــوع پنــج ســال قبــل از آن ســود داد و امســال ،یعنــی در
شــشماهه نخســت  ۱۴۰۰ســودآوری بنــدر امــام دوبرابــر ســال ۱۳۹۹

بــوده اســت؛ امــروز پتروشــیمی بنــدر امــام کامــا ًآمــاده ورود بــه بــورس
اســت و زمــان ورود مــا بــه بــورس بــه تصمیــم ســهامدار عمــده بســتگی
دارد.
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چراغ پرفروغ «نوری» در سیاهه بورس؛

رشد همه جانبه پتروشیمینوری در کوران تحریمها
شــرکت پتروشــیمینوری در  6ماهه نخست سال  1400موفق به ثبت درآمد
 313هزار میلیارد ریالی شــد که رشــد  121درصدی نســبت به مدت مشــابه
سال گذشته نشان میدهد و از سوی دیگر ،در یک نیمه از سال موفق شده
به میزان  72درصد کل ســال  1399درآمد شناســایی کند که عملکرد بســیار
قابــل قبولی اســت و نشــان میدهد شــرکت توان تحقق درآمــد فروش 700
هزار میلیارد ریالی را دارد .مهمترین دلیل رشد درآمد شرکت ،افزایش نرخ
فــروش محصــوالت در پــی افزایش قیمــت جهانی نفت خام بوده اســت؛ به
عــاوه ،در ایــن مــدت میــزان صــادرات از  64هــزار میلیارد ریال در کل ســال
 1399بــه  163هــزار میلیــارد ریال در  6ماهه نخســت ســال جاری رســیده و
درآمد ارزی قابل توجهی را عاید شرکت کرده است.
بیشــترین درآمدزایی شــرکت از محل تولید و فروش محصول برش سنگین
انجــام میشــود کــه در دورههای اخیر نرخ آن رشــد قابل مالحظهای داشــته
است.
ایــن شــرکت طــرح شیرینســازی بــرش ســنگین را در دســتور کار دارد کــه بــا

محصول با ارزش افزوده باالتر (نرمال پارافین) را دارد.

این ترتیب ،مبلغ سود انباشته به رقم قابل توجه  81هزار میلیارد ریال رسید

بهرهبــرداری از آن در ســال  1402محصــول جدیــد و بــا ارزش نرمال پارافین به

الزم به ذکر اســت که افزایش ســودآوری پتروشــیمینوری در ســالیان اخیر به

که  9برابر سرمایه اسمیشرکت است .به این ترتیب ،دست شرکت در تقسیم

سبد محصوالت افزوده خواهد شد .برش سنگین یکی از مهمترین محصوالت

ســبب افزایــش مقــداری تولیــد و فروش نیز بوده اســت و برخالف بســیاری از

ســود باال به شــدت باز اســت و حتی توان این را دارد که از محل جذاب ســود

پتروشــیمینوری محســوب میشــود و  48درصد کل ســود ناخالص را تشکیل

شــرکتها صرفا به مدد تورم نرخها رشــد نکرده اســت.مبلغ ســود خالص این

انباشته ،افزایش سرمایه دهد .این شرکت در آخرین مجمع ساالنه خود عالوه

میدهد که عمدتا به خارج از کشــور صادر میشــود .این محصول با توجه به

دوره نــوری  72هــزار میلیــارد ریــال بود که رشــد  71درصدی نســبت به  6ماهه

بر تقسیم کل سود محقق شده ،اندکی نیز از سود انباشته به نفع سهامداران

تکنولوژیهای موجود و پس از راهاندازی پروژه شیرینسازی ،امکان تبدیل به

سال قبل دارد و انتظارات را برای کسب سود بسیار مطلوب باال برده است.به

استفاده کرد و میزان تقسیم سود به  104درصد رسید.
بــا نگاهــی بــه دورههــای اخیــر مشــخص میشــود کــه مجامــع ســاالنه شــرکت
پتروشــیمینوری همواره برای ســهامداران و ســرمایهگذاران جذاب بوده و جزو
معدود ســهمهایی اســت که تا پیش از مجمع نیز تقاضا برای خرید ســهام آن
بــاال اســت .در تصویــر ذیــل رونــد قیمت ســهام «نــوری» در یک ســال اخیر به
نمایــش درآمده و همانطور که مشــخص اســت تا روز قبــل از برگزاری مجمع
عمومیعــادی ســالیانه ،ســهم رونــد صعــودی داشــته و تقاضــا بــرای حضور در
مجمــع باال بوده اســت .در مجمع ســالیانه اخیر وضعیت بــه مراتب بهتر بوده
و حتی پس از برگزاری مجمع و تقســیم ســود ،ســهم باز هم به روند صعودی
خود ادامه داده است؛ در حالی که در این زمان کلیت بازار سرمایه رو به افول
و قرمزپوش بودهاند.

«نــوری» از جملــه ســهمهای پربــازده بــورس تهــران قلمداد میشــود و از این
جهت نیز سهامداران خود را منتفع میکند .بررسیها نشان میدهد که این
سهم در زمانی که بازار منفی است و بسیاری از سهمها افت قیمت فاحشی
داشــتهاند« ،نوری» ســبزپوش باقی ماند و اجازه نداد کام سهامدارانش تلخ
شود .این سهم در  6ماهه اخیر  67درصد رشد قیمت داشت؛ در حالی که در
همین مدت بازدهی صنعت پتروشیمی 36درصدی بود.

پتروشــیمینوری در دورههــای اخیــر توانســته بــا کنتــرل هزینههــا و افزایــش
درآمدها حاشــیه ســود مناســبی برای خود کنار بگذارد .حاشــیه سود ناخالص
در ســال  1399به  30درصد افزایش یافت و با عملکرد مناســب ،حاشــیه سود
خالص نیز در همین سطح و به  29درصد رسید.
به موجب بهبود عملیات شرکت و افزایش کارایی ،بازده داراییها طی روندی
افزایشــی بــه عــدد  0.5رســید و بــازده حقــوق صاحبــان ســهام نیــز از عدد یک
فراتر رفت.
در ســوی دیگــر ،دوره وصــول مطالبــات به  73روز کاهــش یافته که نتیجه آن،
افزایــش ســرمایه در گــردش اســت .عالوه بــر این ،ضمن این که نســبت جاری
و آنی رو به بهبود حرکت کرده ،نسبت بدهی به  0.5کاهش یافته است.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه شــرکت پتروشــیمینوری از نســبتهای مالــی
مطلوبی برخوردار است و عملیات این شرکت در حالت مساعد انجام میشود.
همیــن عملکــرد مثبت همه جانبه ســبب اعتماد ســهامداران و ســرمایهگذاران
شده و «نوری» را جزو کمریسکترین شرکتها و سهمها قرار داده است.
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سعادتطلب ،مشاور سازمانی :مسیر بهبود اقتصاد کشور با توسعه
صنعت پتروشیمی محقق میشود
امیرعلی رمدانی
بر اســاس گــزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکــز پژوهشهای مجلس،
تحلیــل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران نشــان میدهــد ،ارزش دالری تجارت
خارجــی از حــدود  ۹۵.۶میلیــارد دالر ( ۱۲۹.۷هــزار میلیارد تومان) در ســال ۱۳۹۰
به حدود  ۷۳.۹میلیارد دالر ( ۱۶۹۰۶.۹هزار میلیارد تومان) در پایان ســال ۱۳۹۹
رســیده و طی این دوره بهطور متوســط ســالیانه حدود  ۲.۸درصد کاهش داشــته
اســت .ارزش دالری تجــارت خارجــی در ســال  ۱۳۹۹نســبت بــه ســال  ۱۳۹۸نیــز
حــدود  ۱۳درصــد کاهشیافتــه و از حدود  ۸۵میلیــارد دالر به حدود  ۷۳.۸میلیارد
دالر رســیده اســت؛ هرچنــد ارزش ریالــی آن بــه نرخ بــازار آزاد بیــش از  ۵۳درصد
رشد را نشان میدهد و از  ۱۰۹۸۷.۷هزار میلیارد تومان به  ۱۶۹۰۶.۹هزار میلیارد
تومان افزایشیافته است .ذکر این نکته نیز ضروری است که اپیدمی کووید ۱۹نیز
در ســال  ۱۳۹۹در کاهش حجم تجارت خارجی تأثیر بســزایی داشــته اســت ،زیرا
کرونا سطح تقاضای کل جهانی را کاهش داده است و ازآنجاکه ایران ،صادرکننده
محصوالت واســطهای و نیمه ســاخته است ،بنابراین صادرات و به عبارتی تجارت
خارجی کشور هم برگرفته از کاهش تقاضای جهانی ،کاهشیافته است.
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از پربازدهترین صنایع کشور و بهمنظور پرهیز
از خام فروشی با دارا بودن مزایای نسبی ناشی از بهرهمندی از منابع عظیم نفت و
گاز  ،تقاضای باالی بازار داخلی  ،موقعیت اســتراتژیک منطقهایی و نیروی انســانی
متخصص و حرفهای ،نقش پراهمیتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایفا
میکند و بیتردید چشمانداز روشنی در آینده اقتصادی کشور تصویر میکند .یکی
از اهداف اســتراتژیک صنعت پتروشــیمی توسعه بلندمدت و پایدار است که به این
منظور مترصد جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.
طبــق اظهــارات حســن عبــاسزاده ،مدیــر برنامهریــزی و توســعه شــرکت ملی
صنایع پتروشــیمی در خبر منتشرشده از ســوی اقتصاد آنالین در تاریخ 1400/6/25

جدول روند تجارت خارجی کشور 1390-1399

با توجه به اینکه قیمت محصوالت پتروشیمی در بازارهای جهانی در سال  1399به
دلیل افت قیمت نفت و شیوع کرونا با کاهش همراه شده بود ،صادرات پتروشیمی
ســهمی  ۲۵.۲درصــدی از صــادرات غیرنفتــی را داشــتند که این رقم در ســال ،1398
 ۲۳درصــد بــوده اســت .عباسزاده مجموع درآمد کشــور از صــادرات غیرنفتی را ۳۵
میلیارد دالر عنوان کرد که از این میزان  ۹میلیارد دالر سهم محصوالت پتروشیمی

سال

حجم تجارت خارجی (مجموع واردات
و صادرات غیرنفتی) (میلیون دالر)

میانگین سالیانه نرخ ارز
بازار غیررسمی (دالر=ریال)

(میلیون دالر /میلیارد ریال و درصد)
حجم تجارت خارجی (میلیارد ریال)

1390

95626/8

13568

12974644/2

دربــاره نقــش صنعــت پتروشــیمی در توســعه اقتصــادی ایــران بــا ســعید

1391

86018/1

26059

224154156/7

سعادتطلب ،مشاور سازمانی که دانشآموخته رشته مدیریت از هندوستان است،

1392

0/81261

31839

25872689/8

1393

90124/7

32801

29561802/8

1394

77148/3

34501

26616935

1395

80406/8

36440

29300237/9

1396

94378/8

40453

38179056

1397

82749/1

103378

85544364/6

1398

0/85054

129185

109877010

1399

0/73891

228809

169069258

بوده است.

به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
نقــش و جایــگاه صنعت پتروشــیمی در فرایند توســعه صنعتی کشــور را
چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران کشوری نفتخیز است و صنعت پتروشیمی بهعنوان مهمترین صنعت
کشور محسوب میشود .بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی در این صنعت است
و پتروشــیمی بهعنــوان حلقــه ابتدایــی صنایــع دیگر بهحســاب میآید ،لــذا تکمیل و
توســعه ایــن صنعــت بهعنــوان یک نقطــه قوت و بااهمیــت در اقتصاد ایــران همواره
مطرح بوده ،زیرا میتواند اقتصاد کشــور را در کوتاهمدت در راســتای توســعه مســیر
آینــده تقویــت کند .توســعه این صنعت به دلیــل درآمدزایی آن ،بهعنوان بسترســاز
توســعه دیگر صنایع نیز اســت و بهطورکلی مســیر بهبود اقتصاد کشور از این طریق
محقق خواهد شد.

* محاسبات ارزش ریال تجارت خارجی بر مبنای میانگین سالیانه نرخ دالر بازار آزاد محاسبه شده
چندیــن برابــر بیشــتر از محصولــی داشــته باشــد که ســهم دانش کمتر و مــواد اولیه

محســوب میشــود نیــز مؤثــر باشــد .در حــال حاضــر برخــی از میعانــات گازی کــه

بیشــتر و گرانتری در آن بهکاررفته اســت .با در نظر گرفتن روند روبه رشــد ِ افزایش

ی میشــود و مشــکالتی را برای اکوسیستم منطقه و بهتبع آن مسائلی را برای
زیســت 

ایــن مســیر حرکت کــرد .برای ایجاد رونــق اقتصادی ،کاهش میزان بیــکاری و ارتقای

نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم را میسوزانیم که باعث آلودگیهای شدید محیط
بومیان و جامعه منطقه ایجاد میکند .با توسعه صنعت پتروشیمی ،ما این امکان را
به دست میآوریم که این میعانات را به محصوالت پتروشیمی دیگر تبدیل کنیم که
این کار سبب ایجاد ارزشافزوده برای ما خواهد شد .همچنین میتوان برای صادرات
این محصوالت نیز برنامهریزی کرد.
سهم ایران از High-Techدر محصوالت پتروشیمی به چه میزان است؟
آنچه مسلم است ما به علت تحریمهای موجود ،مدتی از بهرهگیری از دانش
و فناوری جدید عقب بودیم اما توان داخلی کشــور ما در حدی اســت که اگر عزمی
ایجاد شود با استفاده از منابع داخلی در صورت برنامهریزی صحیح و بهطور خاص
برای تحقق این هدف میتوانیم شــاهد رشــد در این حوزه باشــیم .در نظر دارید که
در حال حاضر سهم دانش بهعنوان یکی از عوامل تولید در محصول نهایی در نظر
گرفته میشود که میتواند ارزش محصول نهایی را افزایش دهد .بهرهگیری از دانش
و فنــاوری هزینههــای بهرهگیری از ســرمایههای محســوس را پایین مــیآورد و ارزش
محصول نهایی را با بهرهگیری از ســرمایههای نامحســوس و دانش باال میبرد .یک
محصول  High-Techکه مواد اولیه کمتری در آن استفاده شده ،ممکن است قیمتی
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مأخذ :بانک اطالعات سریهای زمانی اقتصادی بانک مرکزی

از ســوی دیگــر توســعه این صنعت بــا بهرهگیری از دانــش و فناوریهای جدید
میتوانــد در بهبــود شــرایط زیســتمحیطی کــه امــروزه از دغدغههای اصلــی جوامع

*

میانگین رشد سالیانه تجارت
خارجی ( 1390-1399دالری/
درصد)

ســهم دانش در تولید ،برای حرکت پابهپای تحوالت جهانی الزم اســت بهســرعت در

شود ،یک سری فعالیتهای کلیدی ،شرکای کلیدی و منابع کلیدی وجود و نشان
میدهــد آنچــه خلــق ارزش میکند ،از فعالیتها و ســرمایههای ما و شــرکا تأمین
میشــود .زمانــی کــه خام فروشــی میکنیم ،در حــال انتقال برخی از ســرمایههای
مولــد خــود به خارج از کشــور هســتیم .این در حالی اســت کــه گاهی حتی همین

ســطح رفــاه اجتماعــی بهناچار باید به ســمت محصــوالت  High-Techگام برداریم و

فروش ِ سرمایه نیز با قیمتی پایینتر از قیمت واقعی آن است .اما اتفاق مهمتری

از ویژگیهــای صنایــع  High-Techمیتــوان بــه بهکارگیــری فنــاوری پیشــرفته،

هنگامیکه این ســرمایه را از دســت میدهیم ،این ســرمایه در کشوری دیگر با کار
ترکیــب و خلــق ارزش میکنــد و حتــی مجــددا ًبه خــود ما فروخته خواهد شــد .ما

این سهم را بیشتر کنیم.
مدیریت و رهبری تحولگرا ،سرمایه انسانی ،دانش و نوآوری تولید نام برد .صادرات
بهعنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازار جهانی ،نقش مهمی در
عرصه اقتصادی جهان ایفا میکند .در این میان ارائه خدمات با فناوری باال موجب
انقالبی در توسعه صادرات خواهد شد .ازاینرو ،تقویت توان ارائه و صادرات خدمات
با فناوری باال از یکسو پاسخگوی نیاز داخلی کشورها است و از سوی دیگر در عرصه
رقابت شدید بینالمللی بر قابلیتها و امکانات نفوذ در بازارهای جهانی میافزاید.
نظر جنابعالی درباره ضرورت تکمیل زنجیرههای پاییندستی پتروشیمی
برای جلوگیری از خام فروشی چیست؟
اگــر بــا دیــدگاه سیســتمی عواملی که خلــق ارزش میکنند را بررســی کنیم،
به دو عامل اساســی میرســیم که عبارتاند از کار و ســرمایه .در مدل اســتروالدر
تحت عنوان بوم مدل کسبوکار ،برای خلق ارزشی که قرار است به مشتری ارائه

کــه میافتــد ایــن اســت کــه فرصــت کار و خلــق ارزش نیــز گرفتــه میشــود .یعنــی

بهجای تولیدکننده این ارزش تبدیل میشــویم به مشــتری این ارزش و درنهایت
مجبــور خواهیــم بــود ســرمایه بیشــتری را بــرای خریــد ایــن محصــوالت از دســت
دهیم.
خام فروشی ما را ازنظر سرمایه ملی هرروز فقیرتر خواهد کرد .ممکن است ما
با فروش ســرمایه ،مدتزمانی را طی کنیم اما با ادامه این روند چشــمانداز روشــنی
پیــش روی مــا نخواهــد بــود .پیــش از ایــن میگفتیــم بــا این شــیوه مدیریــت منابع،
آیندگان را از این سرمایهها محروم میکنیم اما االن باید گفت چندان فرصتی باقی
نمانــده و اتفاقــی کــه در حــال روی دادن اســت اینســت کــه خــود ِ مــا هــم در معرض
خطر قرار گرفتهایم .لذا الزم اســت که دســت از خام فروشــی برداریم .امروز مشــکل

بیکاری در کشــور ما دارای آمار قابل قبولی نیســت و این حوزه ظرفیت باالیی برای
اشتغالزایی و تولید ثروت دارد.
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اولین محصول پتروشیمـی کـارون در حوزه پزشکی رونمایی شد
مدیرعامــل پتروشــیمی کارون در مراســم رونمایی
از اولیــن محصــول ایــن مجتمــع در حوزه پزشــکی که بر
اســاس نیاز یــک شــرکت تولیدکننده تجهیزات پزشــکی
در حــوزه باندهــای ارتوپــدی تولیــد شــد ،گفــت کــه مــا
در ایــران رنــج تولیــد محصــوالت باالدســتی پتروشــیمی
کــه ســرمایهگذاری بــاال ،اشــتغال کــم ،مصــرف انــرژی و
بــه خصــوص آب بــاال را میطلبــد بــه جــان میخریــم اما
اســتفاده آن نصیــب شــرکتهای چینــی ،ترکیــهای و
اروپایــی میشــود کــه بــا صنایــع پاییــن دســتی خــود از
محصــوالت مــا حداکثــر اســتفاده را میکننــد و درآمــد
باالیی نصیب آنها میشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پتروشــیمی کارون،
روزیکشــنبه مراســم رونمایــی از گریــد KLM100-OT
پتروشیمی کارون در مراسمی با حضور مسئوالن سازمان
صمت اســتان مازندران ،فرماندار و مســئوالن شهرستان
جویبار و مدیرعامل پتروشــیمی کارون در این شهرســتان
برگزار شد.
علیرضــا یوســفنژاد ،معــاون امــور صنایــع و معادن
ســازمان صمت اســتان مازندران در این مراســم با اشــاره
بــه  ۲۴۰۰پروانــه فعــال واحدهــای صنعتی در این اســتان
و  ۲۷۷بنگاهــی کــه  ۶۰درصــد اشــتغال اســتان را تامیــن
میکننــد ،گفــت :یکی از وظایفــی که ما بر خود میدانیم،
حمایــت از بنگاههــای کوچــک و متوســط بــرای ارتقــا بــه
پلههــای باالتــر بــرای پایــداری بیشــتر و کمتر شــدن زمان
در تالطمهــای اقتصــادی اســت و در ایــن راســتا اقــدام به
شناســایی تولیدکننــدگان و تامینکننــدگان نیازهــای این
تولیدکننــدگان کردیم تا داخلیســازی در حداکثر ظرفیت
انجام شود و آنچه امروز بین پتروشیمی کارون و شرکت
زریــن دوام قائمشــهر رخ داده بــا سیاســتهای کشــور ،
در راســتای داخلیســازی و تجمیــع ظرفیتهــای داخلی و
جلوگیری از خروج ارز از کشور همسو است.
در ادامــه ایــن مراســم مدیرعامل شــرکت تجهیزات
پزشــکی زریــن دوام قائمشــهر بــا اشــاره به مشــکالتی که
بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد باندهای
ارتوپــدی در پــی تحریم ایجاد شــد ،افــزود :امروز با تامین
مــواد اولیــه از ســوی پتروشــیمی کارون ،نیــاز مــا در ایــن
حــوزه بــرای تولید بانــد ارتوپدی باکیفیتی کــه با محصول
باکیفیت اروپایی قابل رقابت است ،برطرف شد.
یاســر رمضاننــژاد با بیان اینکه ایــن مجموعه آماده
ایجاد اشــتغال برای  ۲۵۰نفر در صورت حمایتهای الزم
مسئوالن و رفع برخی مشکالت است ،گفت :از این باند،
اشــعه ایکــس بــه راحتــی عبور میکنــد و عکسبــرداری از
انــدام آســیبدیده بــا کیفیــت بــاال انجــام میشــود ،وزن
یــک انســان را بــه راحتــی تحمــل میکنــد و مقاوم اســت،
ضد حساســیت اســت و همین امروز از کشورهای عراق،
ســوریه ،افغانســتان و آذربایجــان درخواســت صــادرات
داریم و نه تنها با این اقدام از خروج ارز جلوگیری کردیم

که با صادرات میتوانیم برای کشور ارزآوری کنیم.
در ادامه این مراســم ،مدیرعامل پتروشیمی کارون

فاضــاب بیشــتر و مصــرف آب بیشــتر ســهم ماســت و
استفادهاش برای آنهاست.

با اشاره به نامگذاریهای اقتصادی سالهای اخیر توسط

وی تصریح کرد :همه ما باید از صنایع پاییندســتی

مقــام معظــم رهبری تصریح کرد :ایشــان به عنوان رهبر،

حمایت کنیم تا در یک افق طوالنی مدت کشور بتواند از

جهتگیــری کشــور را تعییــن میکنند و مســئوالن چه در

راه صنایع پاییندستی به درآمد بسیار مناسب و اشتغال

بخــش دولتــی چــه تولیدکننــدگان در بخــش خصوصــی

خوب برسد و البته با رویکرد دولت جدید ،من به حمایت

کــه از نعمــات این کشــور اســتفاده میکننــد ،باید جایگاه

از صنایع پاییندستی بسیار امیدوارم.

خودشــان را در ایــن شــعار پیــدا کننــد و بــرای تحقــق آن

وی همچنین اعالم آمادگی کرد که خوراک موردنیاز

تــاش کننــد ،مثال یــک یا چند مانــع را بردارند ،چند مورد

ایــن شــرکت تولیدکننــده در صنعت تجهیزات پزشــکی را

داخلی ســازی کنندو...اگر این اتفاق رخ ندهد یا پراکنده

بــه صــورت اعتبــاری تامین کند؛ به شــرط آنکه حداقل ده

باشــد عمال این شــعارها که سیاســت کالن اســت محقق

معلول در بین  ۹۰نیروهای جدیدی که جذب میشــوند،

نمیشــود.علیرضا صدیقیزاده با اشــاره به بازدید خود از

بکارگیری شوند.

این کارخانه گفت :در صنعت باالدســت پتروشــیمی برای

صدیقــیزاده ،گریــد  KLM100-OTرا اولیــن گریــد

ایجاد هر یک شغل ،حدودیک میلیون دالر سرمایهگذاری

پزشــکی پتروشــیمی کارون خوانــد و گفــت :پیــش از ایــن

باید کنیم ،اما در صنایع پایین دســت میتوان با ده هزار

در صنعت خودرو ،کفش ،مبلمان و ســاختمان گریدهای

دالر سرمایهگذاری یک شغل ایجاد کرد و حاال مصرف آب

مختلفــی را رونمایــی کردیــم و بــا رونمایــی امــروز ،شــاهد

در مجتمــع های پتروشــیمی بــرای تولید محصــول ،تولید

رونماییهــای گریدهــای جدید کارون در حوزه پزشــکی از

فاضــاب و ...را در نظــر بگیریــم و اینکه حاشــیه ســود در

چند ماه دیگر خواهیم بود.

صنایع پاالیشــگاهی پایین ،در پتروشــیمی متوسط اما در

وی بــا بیــان اینکــه ایــن محصــول که به وســیله پلی

صنایــع پاییــن دســتی  ۵۰تــا  ۶۰درصــد و حتــی  ۹۰درصــد

یورتانهــا ســاخته میشــود جایگزیــن گچهــای ارتوپــدی

را ،میبینیم رنج را به جان خریدیم اشــتغال کمتر ،تولید

خواهــد شــد ،خاطر نشــان کرد :مــا به هر انــدازهای آماده

نیــاز کشــور بــرای تامین این مواد هســتیم.گفتنی اســت:
ایــن محصــول کــه اولیــن کاربــری محصــوالت کارون در
حوزه پزشــکی است بر اســاس پلتفرم محصول KLM100
تولیــد شــده ،ایــن محصــول بــه منظــور تولید رزینــی بکار
مــیرود کــه در تولید باندهای ارتوپدی پلیمری یا ســنتزی
(اصطالحــا باندهــای ارتوپدی فایبرگالس) مورد اســتفاده
قرار میگیرد.
بــه ایــن ترتیب که یــک پریپلیمر با عــدد  NCOزیر 5
درصــد تهیــه میشــود و باندهــای فایبرگالس یا پلی اســتر
توســط ایــن رزین آغشتهســازی شــده و در محیطی عاری
از رطوبــت ایــن بانــد آغشــته تحــت وکیــوم بســتهبندی
میشــود ،ســپس این باندهای آغشته به پریپلیمر هنگام
مصرف نهایی کمی آغشــته به آب شــده و گروههای NCO
باقیمانده در پریپلیمر با آب وارد واکنش شده و با تشکیل
اوره پخت کامل صورت میگیرد و پلیمر تشکیل میشود.
پیش از این باندهای گچی دارای مشــکالتی از جمله وزن
زیــاد ،فرآینــد تهیــه آزاردهنــده و عدم امکان عکســبرداری
دقیــق بــه دلیــل عبــور پذیــری ضعیــف  X-Rayبودنــد کــه
محققــان موفق شــدند با اســتفاده از مواد پلــی یورتانی و
اســتفاده از تکنولوژی پریپلیمرهــای  Moisture-Cureاین
مشکالت را حل کنند.
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خالصهای ازعملکرد شرکت پتروشیمی ایالم از د 

امــروزه فــرآوری صنایــع پتروشــیمی ،عاملــی مهــم در تأمیــن مواد اولیــه برای

حمایــت مالــی از قهرمانــان ،تهیه ماســک ،الــکل و مواد ضدعفونیکننــده برای

بخشهــای اقتصــادی كشورهاســت ،چــرا كه از یك ســو با فــرآوری تولیدات

پرســنل در دوران همهگیــری ویــروس کرونــا ،خریــد و نصــب تونــل ضدعفونی

صنایــع در اشــتغالزایی نقــش قابــل توجهــی ایفــا میكنــد و از ســویی دیگــر

کننــده بهمنظــور اســتفاده پرســنل در مقابله با بیماری ویــروس کرونا ،خرید و

ارزش افزوده ناشــی از این فرآوری ،به اقتصاد ملی دولتها یاری رســانده و

نصب دوربین حرارتی بهمنظور اســتفاده پرســنل در مقابله با بیماری ویروس

همزمان به احیاء بخشهای اقتصادی همچون كشاورزی ،خدمات ساختمان

کرونا ،ایجاد ســامانه غربالگری بهمنظور اســتفاده پرسنل در مقابله با بیماری

و اقتصاد عمومی كمك مینماید.

ویروس کرونا ،توزیع  200بسته گوشت گرم در بین خانوارهای نیازمند منطقه

با احداث پاالیشگاه گاز ایالم به منظور پاالیش گاز میادین گازی تنگ بیجار و

در مــاه مبــارک رمضــان ،برگزاری مســابقات مخلتــف فرهنگی برای پرســنل در

کمان کوه واقع در استان ایالم ،طرح مجتمع پتروشیمی ایالم جهت استفاده

ســطح مجتمع ،برگزاری مراســم شــبیه ســازی غدیر خم در ســه شب با حضور

از محصــوالت اتــان C5 ، +C3 ،این پاالیشــگاه ،پــس از مطالعات اقتصادی در
نهصد و چهل و هفتمین جلســه هیئت مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
در تاریخ1381/04/18مورد تصویب قرار گرفت و متعاقبا در تاریخ1381/06/10در
شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید.
از ایــن رو شــرکت پتروشــیمی ایــام در تاریــخ  1382/04/15تاســیس و مراحل
احداث مجتمع در زمینی به وسعت  122هکتار در بخش چوار و به فاصله 18
کیلومتری شمال غربی شهرستان ایالم آغاز گردید.از اهداف این طرح ،میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
*ایجاد اشتغال در استان
*استفاده بهینه از محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز و تبدیل آن به محصوالت
ارزشمند پتروشیمیایی با ارزش افزوده بیشتر
* ایجاد صنایع پاییندستی در منطقه و رونق اقتصادی استان

در قالب مسئولیتهای اجتماعی؛ حمایت از یک
واحد تولیدی پالت چوبی و خرید تمام محصوالت
این واحد ،خرید و نصب مجموعه بازی (پارک
بازی) در آوه زا ،الشکن و راه سفید  ،توزیع بسته
آموزشی(نوشت افزار) در روستاهای اطراف
پتروشیمی ،توزیع اقالم بهداشتی وخوراکی کمک
مومنانه و کمک به مناطق سیل زده استان لرستان
و ایالم و...

* افزایــش خدمــات جانبــی در ســطح منطقه ،بــا توجه به ماهیــت واحدهای

بیــش از  5هــزار نفــر ،تجلیل از ســادات شــرکت و منطقه و خبرنــگاران در روز
خبرنــگار ،تجلیــل از پزشــکان در روز پزشــک ،اهدای چادر مشــکی به همکاران
ی واگــذاری آب
بهمناســبت روز عفــاف و حجــاب ،کمــک بــه هیاتهــای مذهبــ 
چاههای منطقه تنگ حمام به شهر چوار ،بهرهبرداری از آب یک حلقه چاه به
وسیله روستاییان ،در اختیار گذاشتن یک دستگاه تانکر آب بهمنظور آبرسانی
به روستاییان شهرستان چوار
ایــن شــرکت در طــول ســال گذشــته در حــوزه اقتصــادی نیــز بــا عقــد قــرارداد
بــا مراکــز و اماکــن ورزشــی بهمنظــور اســتفاده کارکنــان ،توســعه اقتصــادی
اســتان در نتیجــه عقــد قراردادهای خریــد ،تأمین و دریافت متریــال و خدمات
از تامینکننــدگان ،پیمانــکاران و شــرکتهای بومــی و بــازار اســتان ،درآمــد
مســتقیم حــدود  3000از خانوارهــای منطقــه از طریــق فعالیــت در بخــش
تولیــد و پــروژه هــای در حــال ســاخت شــرکت ،عقــد قــرارداد بــا پیمانــکاران
بومــی( ،نیــروی انســانی ،غــذا ،نقلیــه و  ،)...اســتفاده از تــوان شــرکتهای

پتروشیمی

باربــری بومــی – محلــی بــرای حمــل محصــول و عقــد قــرارداد خریــد گاز و آب

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایالم ،عملکرد ساالنه این مجموعه طی یک

بهمنظــور تولیــد محصــول بــا شــرکت گاز و آبفــای اســتان به فعالیــت پرداخته

سال اخیر به شرح زیر است:

است.

-۱بهرهبــرداری از الفیــن ســیزدهم بــه عنــوان بزرگترین واحد تولیــدی در غرب

به گزارش پتروشیمی ایالم فعالیت در حوزه زیستمحیطیبه شرح زیر است:

کشور در تاریخ چهارم دی  ۹۹با حضور رئیسجمهوری

 -1اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی  ISO14001از شرکت IMQ

ی ۹۹
-۲راهاندازی واحد گوگردزدایی ( )SRUدر تاریخ چهارم د 

ایتالیا

-۳تولیــد  DMDS CHAVAR65بــا خلــوص بــاالی  ٪۹۹/۹۹بــا دســتان پرتــوان

 -2مشارکت ساالنه در طرح حمایت از گوزن زرد در حال انقراض

متخصصان واحد گوگردزدایی برای نخستین بار در ایران

 -3راهانــدازی تصفیــه خانــه مجتمع بهمنظور تصفیه کلیه پســابهای تولیدی

-۴تولید یک میلیون تن پلیاتیلن سنگین از ابتدای راهاندازی واحد  HDتا پایان

واحدها

سال ۹۹

 -4مشارکت در برپایی غرفه نمایشگاه بینالمللی محیط زیست

-۵ثبت رکورد  ۱۰۰هزار تن اتیلن در مجتمع پتروشیمی ایالم

 -5برگزاری روز زمین پاک و پاکسازی طبیعت منطقه با مشارکت محیط زیست

-۶تولید روزانه  ۱۰۰۰تن اتیلن در روز

ایالم

-۷طی مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( ۱۰۰۰۲رسیدگی به شکایات) و ایزو ۱۰۰۰۴

 -6طراحی جاده سالمت شهر چوار از سوی مشاور

(مدیریت رضایت مشتریان

 -7واگذاری ضایعات با سازمان های بهزیستی و کمیته امداد ایالم

-۸طراحی  ،خرید و نصب تجهیزات  ZLDبا پیشرفت فیزیکی  ۹۱درصد

 -8طرح مشارکت تفکیک پسماند در مبدا با شهرداری ایالم

-۹خریــد و نصــب تجهیــزات و سیســتمهای پایــش برخــط خروجــی تمامــی

 -9برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع حفظ و صیانت از محیط زیست منطقه

دودکشهــای مجتمــع و ارســال داده ها بصورت همزمان به ســازمان حفاظت

 -10کاشت نهال درخت در داخل مجتمع و جنگلهای مجاوز

محیط زیست

 -11واگذاری بشکه های پالستیکی بهمنظور نگهداری گازوئیل به دهیاری آبزا

-۱۰در قالب مسئولیتهای اجتماعی؛ حمایت از یک واحد تولیدی پالت چوبی و

 -12واگذاری ضایعات قابل فروش (پالستیک و فلز و کارتن و  )..به اداره محیط

خرید تمام محصوالت این واحد ،خرید و نصب مجموعه بازی (پارک بازی) در

زیست استان

آوه زا ،الشکن و راه سفید  ،توزیع بسته آموزشی(نوشت افزار) در روستاهای

ایــن شــرکت مســئولیت اجتماعــی خود در حوزه زیســتمحیطی را بــا واگذاری

اطــراف پتروشــیمی ،توزیع اقالم بهداشــتی وخوراکی کمــک مومنانه و کمک به

باکــس و پالــت چوبــی به اداره دامپزشــکی اســتان بهمنظور نگهــداری و درمان

مناطق سیل زده استان لرستان و ایالم و...

کارتهای هدیه و بســتههای مواد غذایی به خانوارهای نیازمند از طریق مرکز

طیور و پرنده های زخمی و بیمار ،بازدید دانش آموزان پرسنل از موزه محیط

-۱۱تکمیل خط انتقال آب از سد گالل به مجتمع پتروشیمی

نیکوکاری صنعت پتروشیمی ایالم به تعداد بیش از  1000نفر ،خرید و اهدای

زیســت ،مشــارکت در اطفــای حریــق جنگلهــا در شهرســتان و روســتاهای

-۱۲فعالیتها و اقدامات فرهنگی؛ برگزاری نشست مطبوعاتی ،کارگاه مفاهیم

وســایل بازی به بوســتان روســتاهای آوه زا و راه ســفید و روســتای الشــکن در

مجاور  ،تهیه کیسه پارچهای و توزیع بین پرسنل و مردم منطقه در بهمنظور

پتروشــیمی بــرای اصحــاب رســانه،کارگاه آموزشــی تفاهــم در نظــام خانــواده،

دســت اقدام ،خرید و اهدای  560بســته نوشــت افزار به دانشآموزان نیازمند

فرهنگســازی محیــط زیســتی و حــذف کیســههای پالســتیکی  ،برگــزاری

جشنواره نقاشی ،جشنواره رسانهای و...

روستاهای مجاور ،اهدای بسته های مواد غذایی به موکبهای استان در ماه

کارگاه آمــوزش حفاظــت از محیــط زیســت بهمنظــور دانــش آمــوزان روســتای

همچنیــن اهــم فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی

محرم و 1500بســته مواد غذیی به ســپاه منطقه بهمنظور اجرای مانور پدافند

آوه زا ،مشــارکت در ســاخت پــارک روســتای راه ســفید در مجــاورت شــرکت و

شــرکت پتروشــیمی ایالم شامل مواردی چون؛ اهدای ماسک ،مواد ضدعفونی

غیرعامــل ،اهــدای  1350بســته حماســتی اقالم خوراکی در مــاه مبارک رمضان

خریــد و نصــب سیســتم پایــش آنالیــن هــوای محیــط (گرد وغبــار ،بنــزن و )...

بــه بیمارســتانها و مــردم منطقــه در زمــان بیمــاری ویــروس کرونــا ،تحویــل

به نیازمندان منطقه اهدای تقدیرنامه در دیدار با قهرمانان ورزشــی اســتان و

پی گرفت.

