نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:

پیگیریراههایتامیناعتبارجدیدبرایطرحهایپتروشیمی
آیینتکریمازمدیرعاملپیشینشرکتملیصنایعپتروشیمیبرگزارشد

مشعل :مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به
نشست اخیر خود با وزیر نفت گفت :بسیاری از طرحها نیازمند
رسیدگی فوری هستند و وظیفه داریم به آنها کمک کنیم؛ به همین
دلیل پیگیریهایی برای فروش اسناد ارزی و ریالی در طرحهایی
که مشکل مالی دارند ،آغاز شده است.
بهزاد محمدی روز دوشنبه ( 3دی) در نشست تکریم رضا
نوروززاده ،مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره
به همکاریهای سابق خود با نوروززاده در پروژه فازهای  17و 18
پارس جنوبی به عنوان مدیرعامل اویک و ایدرو ،گفت :من
چهاردهمین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای
پس از انقالب اسالمی هستم؛ در حالی که میانگین حضور مدیران
عامل در این سمت سه سال بوده است ،اما باید گفت مهم مدت زمان
حضور نیست ،بلکه اثر حضور اهمیت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه آنچه در این سالها درباره جهش دوم صنعت
پتروشیمی گفته شده را باید تفسیر دوباره کنیم چراکه مباحث آن
شعارگونه شده است ،افزود :تنها از این عبارت استفاده میشود؛ در
حالی که برداشت درستی از آن نشده است .این هدف را میتوان در
چند محور تعریف کرد .نخست باید پرسید آن  NPCبزرگی که در
این سالها مجری توسعه پتروشیمی بود کجاست؟ چطور است که
ما در این سالها هم پارو زدیم هم سکانداری کردیم ؟ برای ادامه
این مسیر به سند و نقشه راه نیاز داریم تا از این ابهام و سردرگمی
بیرون بیاییم و به جلو حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه تهیه سند توسعه و چشم انداز توسعه پتروشیمی
یکی از مهمترین و اولین گامهاست که به شکلگیری و باز تعریف
و باز آفرینی جایگاه  NPCکمک میکند ،گفت :روز گذشته بیش
از دو ساعت با وزیر نفت دیدار داشتم تا برنامههای خود را ارائه و از
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نظرهای ایشان استفاده کنیم .بسیاری از طرحها نیازمند رسیدگی
فوری هستند و وظیفه داریم به آنها کمک کنیم .همچنین
پیگیریهایی برای فروش اسناد ارزی و ریالی در طرحهایی که
مشکل مالی دارند ،آغاز شده است.
محمدی در عین حال تحول در  NPCرا منوط به همراهی و
تحول در درون این سازمان هم دانست و گفت :میزانی از کسالت را
در این مجموعه میبینم و به نظر سطح انرژی به جای  Aدر حد C
است .سازمانی که قبال من در آن بودهام مجموعهای عملیاتی بوده
و ما هم مدیران کت و شلواری نیستیم؛ به همین دلیل تالش
میکنیم تا پا به پای مدیران هلدینگها و زیرمجموعهها و کارکنان
پیش برویم.

گردش  76هزار میلیارد تومانی پتروشیمی در اقتصاد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ،با اشاره به گردش  76هزار
میلیارد تومان صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران ،گفت :از 53.7
میلیون تن محصوالت پتروشیمی 30.7 ،میلیون تن قابل فروش به
بازار داخلی و خارجی میشود که  22.4میلیون تن آن برای صادرات
و  8.2میلیون تن آن برای بازار داخلی است .همچنین درآمد 17
میلیارد دالری سال  96محقق شده است .هرچند به نظر میرسد با
توجه به شرایط اقتصادی در سال جاری ،مشکالتی برای فروش
محصوالت در عرصه بینالمللی داشته باشیم .همچنین پیشبینی
شده تا سال 1400میزان تولید به  80میلیون تن و درآمد از این
محل به  25میلیارد دالر برسد.
محمدی با اشاره به  102طرحی که مجوز اجرا دارند ،گفت :از
این تعداد تنها  30طرح بین  20تا  90درصد پیشرفت دارند ،برخی
آغاز شده اند و  43طرح روی کاغذ مانده اند .در صورت تهیه نقشه
راه ،بسیاری از اختالفها و مشکالت دستدرکاران این صنعت،

 NPCو وزارت نفت برطرف میشود .در عین حال باید درباره برخی
محصوالت همچون متانول که زمانی مزیت داشتند هم ،تجدید نظر
صورت گیرد .به عبارتی درباره محصوالت و توانایی کنترل بازار باید
راهبرد توسعه و مزیتهای رقابت را با هم در نظر بگیریم چرا که در
حال حاضر چینیها و آسیای شرقی ما را در بازار کنترل میکنند و
ما در شرایط انفعالی هستیم.
در این آیین رضا نوروززاده ،مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع
پتروشیمی با بیان اینکه در مدت کوتاه حضورم تالش کردم سازمان
توسعه ای همچون  NPCرا دوباره زنده و احیا کنم ،افزود :جز این
هدف ،انگیزه دیگری نداشتم تا اینکه قانون منع به کارگیری
بازنشستگان اجرا شد و از نظر من فرصت خوبی برای جوانان باز
خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه توسعه در کشور منوط به توسعه سازمانهای
توسعه ای نظیر ایدرو ،ایمیدرو و  NPCاست ،افزود :ما در کشورمان
منابع بسیاری داریم و باید از خالقیتها و ظرفیتهای موجود
بهترین استفاده را ببریم .بارها در ارتباط با شرکتهای خارجی دیده
ام که آنها اگر در ما توانمندی را مشاهده نکنند ،پا پیش نمیگذارند.
درست است که برجام به ما کمک کرد ،اما اگر این توانمندیها نبود،
حتما شرکتهای بزرگ برای همکاری با ما پیش قدم نمیشدند.
او با بیان اینکه این سازمانهای پیشرو ،اعتبار دارند و اعتبار تنها
پول نیست ،افزود :در سالهایی که در مجلس بودم و در سالهایی
که مسؤولیت در قسمتهای مختلف داشتم ،تالش کردم تا این
سازمانها را جلو ببرم تا بتوانند اثرگذاری الزم را داشته باشند و
پولهای سرگردان مردم را جمع کنند .در مجلس هم برای آنها
زمینه تامن اعتبار را فراهم کردیم و امیدوارم روند رو به رشد این
مجموعهها ادامه پیدا کند.

