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  دستور کار جلسه:

 پتروشیمی میز ملی ارائه راهکارهای رفع موانع صادرات محصوالت پتروشیمی توسط رئیس  

 ارائه راهکارها و پیشنهادات در خصوص سرمایه گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش  

 سایر موارد  

 :اهم موارد مطروحه
هموطنان در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت جانگداز جمعی از 
پتروشیمی  عزیزمان در حادثه غرب کشور ، هدف از برگزاری این جلسه را رفع موانع صادرات محصوالت پتروشیمی استان و توسعه متوازن صنایع پایین دست

در برخی از نقاط استان در جهت تکمیل زنجیره ارزش و کمک به جوامع محلی عنوان داشته و بیان نمودند که با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های الزم 
دارای  رود توسعه این صنایع به گونه ای باشد که در آینده شاهد انباشت صنعت در یک منطقه خاص نباشیم. توانمند سازی نیروی کار نیز در اشتغال انتظار می

ر این راستا بحث ساماندهی و متمرکز نمودن انتظار می رود که صنایع پتروشیمی به توانمند سازی جوامع میزبان کمک نمایند دو است بسیاری اهمیت 
 آموزشهای مهارتی در سطوح پایه و پیشرفته در استان در حال پیگیری است . 

میز کاالیی مشخص شده است  22در کشور در حدود  :آقای مهندس حسینی مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت و رئیس میز ملی پتروشیمی

که در جریان این جلسات برخی در این زمینه جلساتی با حضور فعاالن بخش برگزار شده است و میگو را برعهده دارد. ز پتروشیمی میریاست که استان بوشهر 
 می گردد . ارائه شرکت ها جهت رفع موانع موجود این در این جلسه توسط مدیر عاملین محترم  اریابی شرکت های پتروشیمی مشخص شده واز مشکالت باز

و هفت ماهه سالجاری ارائه نمودند و عنوان داشتند که بر اساس برش های ملی سهم  59رات محصوالت پتروشیمی استان طی سال ایشان گزارشی از صاد
 میلیارد دالر است .  2.82میزان  59میلیارد دالر صادرات پتروشیمی در سال  95استان بوشهر از 

هزار تن می  221ن به مزان این شرکت بزرگترین واحد تولید آمونیاک است و خوراک آ آقای طاهری مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی نوری :

درصد آن از طریق  9ی و عبین مجتممصرف درصد محصوالت آن  29محصوالت تولیدی آن از طریق خط لوله و اسکله صادراتی خارج ، درصد  01باشد و
است و خریداران محصول به نتایج این آزمایشگاه اکتفا می نمایند  استاندارد آلمان را اخذ نموده شیمیبورس کاال به مصرف داخلی می رسد. آزمایشگاه این پترو

یج آزمایشات ولی در حال حاضر نمونه گیری هایی که توسط اداره کل استاندارد از محصوالت صادراتی انجام می شود وقت گیر و بعضاً دارای تناقص با نتا
میلیارد ریال به منطقه ویژه  511شرکت است. در سال گذشته عالوه بر وجه پرداختی به گمرک جمهوری اسالمی بالغ بر  صورت گرفته توسط آزمایشگاه این

خواستار تقلیل این مبلغ می باشیم . در سال گذشته این شرکت با ارائه نشده است و در مقابل توسط این منطقه خدمات خاصی  کهاقتصادی پرداخت شده است 
د مشغول به فعالیت بوده و تقاضای دریافت خوراک دارد این در حالی است که میعانات گازی هم اکنون بصورت خام از کشور خارج می شود درص .21ظرفیت 

 و در صورت تبدیل به محصوالت پتروشیمی می تواند ارزش افزوده بیشتری را تولید کند . 

درصد نیز به واحدهای پایین دستی منتقل  91درصد صادراتی و  91ن شرکت محصوالت ای :آقای وفا مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی پارس

درصد برای مصارف شهری به خط بر می  .558میلیون متر مکعب گاز طبیعی را استحصال می کند و متان خالص با خلوص  01. این شرکت روزانه می شود
افزایش یافته است و گرفتن ارز توسط صندوق توسعه ملی از کشور چین نیز هنوز  گرداند. با توجه به تحریم های اخیر ریسک صادرات محصوالت پتروشیمی

 محقق نشده است .

ت بسیاری وجود مشکال هم اکنون از نظر تامین خوراک تی هستیم.دچار مشکال ارزانتقال  بحثدر  :آقای میر افضلی مدیر عامل شرکت پتروشیمی

هزینه کرده است ولی قانون عوارض آالیندگی برای همه شرکت ها عوارض یکسانی را در نظر می گیرد. برای ین شرکت مبالغی را برای آالیندگی ا دارد.
مبالغی به شهرستان پرداخت شده است که رو به افزایش است . ظرفیت این استان برای توسعه از بسیاری از کشورها بیشتر است نیز های اجتماعی  مسئولیت

برابری و اشتغال گسترده ای را ایجاد می کند که در این استان هیچ  5-4می شود در کشور چین ارزش افزوده ختلف صادر گاز پروپان که به کشورهای م
در استان ما یک مزیت برای تولید محصوالت پتروشیمی داریم و آن مزیت هم خوراک می باشد که بایستی از این مزیت استفاده استفاده ای از آن نمی شود. 

( بند ) الف ( ماده )  4( توسط این شرکت در حال پیگیری است . آئین نامه اجرایی جزء )   PP( و پلی پروپلین )   PDHیل پروپان به پروپلین )طرح تبدشود. 
 اشد. پلکانی مطابق با دستور العمل این قانون نمی ب مقررات مالی دولت در خصوص تخفیفات( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  2

واحد استاندارد در عسلویه مستقر شده است و نمونه برداری را به تقاضای نمونه برداری  برای تسهیل در امر آقای دکتر بهره مند مدیر کل استاندارد :



 اداره کل گمرک و یا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام می دهد . 

روند نمونه گیری در گمرک مشخص است و در مورد محصوالت پتروشیمی بر اساس دستور العمل ستاد مبارزه با  آقای قره بیگی سرپرست گمرک:

به نمونه برداری  قاچاق کاال و ارز و تفاهم نامه وزارت نفت و گمرک اقدام می شود و چنانچه این شرکت بتواند مجوزهای الزم را از استاندارد بگیرد نیازی
 نیست . 

پترو شیمی همچنین عدم فضای کافی برای بارگیری کشتی ها را از مشکالت دیگر خود مطرح نمودند و تاکید کردند که با راه اندازی  هاین شرکتمدیر عاملی
 این مشکل رفع خواهد شد . 2اسکله های فاز 

پتروشیمی حاضر در  هاید که مدیرعاملین شرکت سرمایه گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی ارائه ش در خصوصی در دستور کار دوم جلسه راهکارهای
 کراسی های اداری را مهمترین عوامل تاثیر گذار در شکل گیری این صنایع داشتند.وجلسه عدم ثبات در رویه ها و نرخ خوراک پتروشیمی ها و بور

مالی، تعیین قیمت خوراک، تسهیالت بانکی و غیره را از ایشان تدوین شرایط سرمایه گذاری در هر شهرک صنعتی از جمله نحوه واگذاری زمین، بازپرداخت 
نظیر شرکت  ندارند یشرکت های کوچک که نیاز به سرمایه گذاری زیادر نقاط دیگر استان نیز د ها عوامل موثر در این امر داشتند. در خصوص توسعه شرکت

  پیشنهاد شد.د کننده لوله، قطعات خودرو، های تولی
از حضور دستگاههای اجرایی و مسئولین در جلسه تشکر نموده و عنوان داشتند که مسائل و مشکالت مربوط ، استاندارد محترم استانسپس جناب آقای گراوند 

ی اگر مسائل .ودبه صنایع پتروشیمی که در داخل استان قابل پیگیری می باشد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و با تدبیر مدیران دستگاههای اجرایی حل ش
اجتماعی تاکید  های این صنایع در مسئولیت تقویت مشارکت بردر سطح ملی وجود دارد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور منعکس می شود. ایشان 

 نمودند.
 در پایان پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید:

 

 تاریخ انجام عنوان مصوبه ردیف

با حضور رئیس ستاد مبارزه  استاندار تشکیل جلسه در دفتر ااستانداری نسبت بانسانی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع  2
با قاچاق کاال و ارز و نماینده پتروشیمی ها در خصوص حل مشکالت مربوط به نمونه برداری محصوالت پتروشیمی و 

پلکانی خفیفات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص تائین نامه برخورداری صنایع پتروشیمی استان از 
 اقدام نماید.

14/15/59 

اداره کل بنادر و دریانوردی براساس ظرفیت موجود بنادر استان و چشم انداز آینده برنامه اجرایی خودرا برای توسعه این  2
 تی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد.بنادر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه دهد تا در جلسات آ

14/15/59 

اداره کل امور اقتصاد و دارایی نسبت به جمع بندی طرح های نیازمند به سرمایه گذاری خارجی اقدام و نتیجه را جهت  5
 بررسی و طرح در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه دهد

10/15/59 

گزارشی از مشکالت مربوط به پتروشیمی خارگ در حوزه صادرات توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهیه و به  4
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت بررسی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

4/15/59 

اری در حوزه پایین دست پتروشیمی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه ظرفیت های قابل سرمایه گذ 9
 جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام نماید.

22/15/59 

 
 .با ذکر صلوات خاتمه یافت  جلسه

 

 


