تکاپو

تا پایان امسال انجام میشود


گیری
جهت
 20میلیون  تنی
صادرات محصوالت
پتروشیمی
صادرات محصوالت پتروشیمی ایران تا پایان امسال به  ٢٠میلیون
تن افزایش مییابد .به گزارش مشعل ،فرناز علوی ،مدیر برنامهریزی
و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،با تشریح عملکر د صنعت
د افزایشی ظرفیت نصب شده این صنعت در کشور
پتروشیمی به رون 
اشاره کر د که تا سال  ٩٥به  ٦٤میلیون تن رسیده است .وی با اعالم
د صنعت پتروشیمی حدو د  46/5میلیون تن
این که پارسال کل تولی 
د محصوالت پتروشیمی
بوده است ،افزود :در هفت ماه اول امسال تولی 
د تا پایان امسال  ٥٠تا ٥١
 ٢٩میلیون تن بوده که برآور د ما از میزان تولی 
میلیون تن است.
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علوی با اشــاره به عرضه تولید محصوالت
پتروشــیمی به بازار داخل و صــادرات اظهار
کرد :در هفت ماه اول امســال میزان صادرات
 11/6میلیون تن و عرضه داخلی  8/5میلیون
تن بوده است .وی عنوان کرد :میتوان انتظار
داشت صادرات محصوالت پتروشیمی تا پایان
امسال به  ٢٠میلیون تن برســد .مدیر برنامه
ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
ارزش صــادرات محصوالت پتروشــیمی در
ســال  ٩٤را  9/6میلیــارد دالر اعــام کر د و
گفت :تا پایان مهرماه امسال  4/8میلیار د دالر
صادرات داشــتیم که میتوان انتظار داشــت
این رقم تا پایان امســال به حــدود  ٩میلیارد
 دالر برسد.
وی با اشــاره به این که ارزش محصوالت صنعت
پتروشــیمی متاثر از قیمت خوراک و تحوالت بازار
انرژی است ،گفت :از اواســط سال  ٢٠١٤با کاهش
قیمت روبه رو بو دهایم و قیمت نفت به عنوان خوراک
اصلی تولی د اتیلن در بازارهای بینالمللی نیز ،روندی
همسو با قیمت نفت خام داشته و با کاهش قیمتی
رو به رو بوده است.
برهمین اساس متوسط قیمت فروش محصوالت
پتروشیمی از سال  ٩٠تا  ٩٤با روند کاهشی مواجه
بوده و قیمــت محصــوالت صادراتی ٥٠
درصد و فروش محصوالت در بازارهای
داخلی با  ٤٠درص د کاهش روبه رو
بوده است.
محصــوالت پلیمری نیز در
ایــن مقطع  ٢٠تــا  ٥٥درصد
و محصوالت پایه و شــیمیایی
مانند متانــول و اتیلن گالیکول با
د کاهش قیمت
حدود  ٤٠تا  ٥٥درص 
رو به رو بودهاند.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی گفت :قیمت کودهای شــیمیایی
حدود  ٥٣درصد ،خوراک و ســوخت حدود ٦٦
درصد ،گروه محصــوالت آروماتیک حدود ٣٠
تا  ٥٣درصد کاهش یافته اســت و نشان میدهد
که تغییرات بــازار انرژی روی فروش محصوالت
پتروشیمی تاثیر مستقیم دارد .وی با بیان این که
روند صنعت در پنج سال گذشته بیانگر افزایش
نســبی هزینهها به دلیل تــورم ،کاهش قیمت
جهانی محصوالت پتروشــیمی و افزایش نسبی
قیمت خوراکهای گازی بوده اســت ،گفت :در
این مقطع با وجود افزایش هزینهها ،سهم سو د از
کل درآمدها در سال  ٩٤نسبت به سال  ٩٠حدود
سه درصد افزایش داشته و بیش از  ٨٠درص د کل
سو د صنعت متعلق به  ١٣شرکت مصرف کننده
انواع خوراک گاز بوده است.

سازمان توسعهای؛ ماموریت تازه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

علوی با اشاره به شــرایط جدید حاکم بر صنعت
پتروشیمی کشــور پس از خصوصی سازی گفت:
بخش خصوصی بــه عنوان فعالو مجری توســعه
با ورو د به صنعــت عهــدهدار اقدامهایی همچون
ســرمایهگذاری باال ،پذیرش ریسکهای مربوطه
خواهد بو د و شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی
سیاست گذار و متولی توســعه ،طراح برنامههای
توسعه و تســهیل کننده برای اجرای آنها و فراهم
کننده شرایط برای ورود و فعالیت بخش خصوصی
است .این مدیر شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در
ادامه ماموریت این شــرکت را به عنوان ســازمان
توسعهای شامل برنامهریزی و توسعه صنعت ،مالی
و سرمایهگذاری و پشتیبانی آن اعالم کرد.
مدیر برنامهریزی و توســعه شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی عنوان کرد :این شــرکت با تاکید بر
مســئولیت اجتماعی نســبت به صیانت از محیط
زیســت و منابع ملی ،ارج نهادن به ارزش آفرینی،
پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در پیشرفت
اقتصادی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم نقش
کلیدی ایفا میکند .عضو هیئت مدیره شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ،محدوده خدمات قابل ارائه این
شرکت را برنامهریزی و سیاستگذاری
توسعه صنعت ،زمینهسازی توسعه
زیرســاختهای صنعت از سوی
بخش غیردولتی و یا با مشارکت
آن ،جــذب ســرمایهگذاران،
راهنمایــی و پشــتیبانی آنها،
پیشــنهاد تدوین و اصالح قوانین،
مقررات و استانداردهای این صنعت و
همچنین تنظیمگری دانست.علوی با اعالم
اهداف نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی کشور به
افزایش راندمان تولی د مجتمعهای موجو د تا رسیدن
به سطح ظرفیت اسمی ،اجرا و تکمیل طرحهای نیمه
تمام باقیمانده از برنامههای چهارم و پنجم توسعه،
اجرای طرحهای جدی د (ظرفیتهای سرمایهگذاری
با هدف جبــران تاخیر در دســتیابی بــه اهداف
برنامهها) فراهم ســاختن زمینه توســعه متوازن
صنایع پایین دستی پتروشــیمی با هدف تکمیل
زنجیره ارزش طبق قانون نفت و با همراهی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اشاره کرد .عضو هیئت مدیره
شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با تشریح
اهداف طرحهای جدی د صنعت پتروشــیمی کشور
تا افق  ١٤٠٤گفت :این شرکت دســتیابی به مقام
نخســت منطقه در تولی د محصوالت پتروشیمی از
لحاظ ارزش اجرای طرحهــای جدید (طرحهای با
خوراک گاز عمدتــا از گاز طبیعی به عنوان خوراک
استفاده میکنند) را مدنظر قرار داده است.

