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جعفر ربیعی
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشخصات فردی:
جعفر ربیعی، متولد 1343

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف
سوابق شغلی و اجرایی:

معاون طرح و برنامه کارخانجات، سازمان صنایع دفاع
رییس بازرسی ویژه طرح ها، ریاست جمهوری بازرسی ویژه

مدیر کل خدمات، مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام
عضو هیات مدیره و معاون طرح و برنامه، شرکت بهره برداری متروی تهران

معاون و عضو هیات مدیره، شرکت متروی تهران
عضو هیات مدیره و معاون پشتیبانی، شرکت بهره برداری متروی تهران

عضو هیات مدیره، شرکت واگن سازی تهران
مدیر مسوول نشریه همسفر، شرکت بهره برداری متروی تهران

مدیرعامل و عضو هیات مدیره، شرکت بهره برداری متروی تهران
عضو هیات مدیره، مدیریت و بهره برداری عظام

مشاور برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
مشاور رییس هیات مدیره، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران

معاون کسب و کار، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری ساتا

عضو هیات مدیره، موسسه اعتباری کوثر
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سید رضا نوروز زاده
معاون وزیر در امور پتروشیمی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات فردی:
سید رضا نوروز زاده، متولد 1331

سوابق تحصیلی:
کارشناس شیمی 

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
کارشناسی ارشد مهندسی صتایع

دکتری مدیریت بازرگانی 
سوابق شغلی و اجرایی:

1358-1359: عضو انجمن اسامی دانشجویان
1361-1363: مهندس تولید کارخانجات قند

1361-1366: رییس و دبیر آموزش و پرورش 
1368: عضو انجمن مهندسین 

1377: رییس انجمن مدیران صنایع ایران 
رییس فراکسیون تولیدگران مجلس شورای اسامی ایران )دوره های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم(

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی
نماینده دوره های سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسامی ایران

عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس ششم
عضو هیات مدیره گروه اقتصادی کوثر )بنیاد شهید(

رییس هیات مدیره ایران خودرو خراسان
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رییس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
رییس هیات عامل سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران

مشاوروزیر نفت در امور صنعتی
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور در امور صنعتی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(
معاون وزیر در امور پتروشیمی و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
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مرتضی عزیزی 
موسس و مدیر عامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان 

مشخصات فردی:

مرتضی عزیزی، متولد 1346

سوابق تحصیلی:

لیسانس، مهندس صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیریت استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی

سوابق شغلی و اجرایی:

عضو غیر موظف هیات مدیره بانک سرمایه 

عضو غیر موظف هیات مدیره بانک اقتصاد نوین 

عضو هیات مدیره بانک کارآفرین )ادامه دارد( 

عضو هیات مدیره بیمه اقتصاد نوین 

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 

رییس هیات مدیره بورس انرژی 

مسوولیت های موظف:

موسس و مدیر عامل هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان 

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره کربن ایران 

موسس و مدیر عامل شرکت نفت سپاهان 

موسس و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 
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محمود مخدومی 
مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشـیمی تامین 

/ تاپیکو 

مشخصات فردی:

محمود مخدومی، متولد 1348

سوابق تحصیلی:

لیسانس برق، گرایش قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، 1371 

فوق لیسانس برق، گرایش قدرت، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1374 

سوابق شغلی و اجرایی:

1376 - 1370: کارشناس فنی، قدس نیرو 

1385 - 1377: رییس پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو

1388 - 1385: مدیـر عامـل، مشـاور سـاخت و راه انـدازی نیـروگاه اتمـی بوشـهر )افـق هسـته ای(/ پیمانـکار سـاخت و 

راه انـدازی نیروگاه هـای اتمـی

1393 - 1390 و 1390- 1388: معاون نفت و گاز، معاون تولید، شرکت مهندسی گروه مپنا )موننکو ایران( 

آذر 1396 - 1393: مدیر عامل، شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین )هلدینگ انرژی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(

آذر 1396 تا کنون: مدیر عامل، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین / تاپیکو 

سایر توضیحات:

چاپ و ارایه 15 مقاله در نشریات و کنفرانس های داخلی و بین المللی 

پژوهشگر نمونه کشور در حوزه وزارت نیرو، 1378 

پذیرفته شده در دوره دکتری مهندسی برق، بورس کشور فرانسه، 1379 

دبیر کمیته علمی / تخصصی، کنفرانس بین المللی برق )IPSC( طی 20 سال گذشته

193

IPEC  2018



داوود رضا ربانی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی باختر

مشخصات فردی:

داود رضا ربانی، متولد سال 1332

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مکانیک 1355

کارشناسی ارشد مدیریت 1376

سوابق شغلی و اجرایی:

1360-1358: دبیر فنی

1362-1360: رییس آموزش و پرورش منطقه محات

1367-1362: مدیر تولید و مدیر کارخانه آلومینیوم اراک

1376-1367: رییس ساختمان و نصب - رییس مجتمع پتروشیمی اراک

1378-1376: رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی )اسپک( 

1385-1378: رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون 

1387-1385: مدیر عامل شرکت پتروشیمی کاویان

1388 تاکنون: مدیر عامل شرکت پتروشیمی باختر

تالیفات )مقاله، کتاب، ترجمه(:

مقاله: تولید بیمتال آلومینیوم- مس به روش جوش انفجاری

مقالـه )پایان نامـه کارشناسـی ارشـد(: بررسـی نقـش ابـزار کنتـرل منابع انسـانی در دسـتیابی به موقـع پروژه ها و مقایسـه 

عملکـرد پیمانـکاران خارجـی و ایرانـی در مجتمع پتروشـیمی اراک
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هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی 

ربیعــی: واقعیــت ایــن اســت کــه نقــش صنعــت پتروشــیمی  در اقتصــاد ایــران هــر روز پررنگ تــر می شــود. در شــش ماه 

گذشــته ســهم پتروشــیمی ها در ارزآوری و نقش شــان در اقتصــاد کشــور و تنظیــم بــازار ارز، نُقــل همــه مجالــس بــود. 

از طــرف دیگــر نقــش آن هــا در اقتصــاد مقاومتــی، در ایجــاد اشــتغال در کشــور و بــه ویــژه بحث هــای مربــوط بــه ارزش 

افــزوده و جلوگیــری از خــام فروشــی مســائل مهمــی  اســت کــه در حــول و حــوش ایــن صنعــت مطــرح اســت. امیــدوارم 

ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــم ابعــادی از هلدینــگ داری  در صنعــت پتروشــیمی کــه تاکنــون کم ت ــن فرصــت بتوانی کــه در ای

شــده را روشــن کنیــم. در ایــن پنــل در چهــار محــور از دوســتان حاضــر خواهــم خواســت نظرات شــان را ارائــه کننــد. 

محور اول: وضعیت هلدینگ ها از تأسیس تا کنون 
ربیعــی: صنعــت پتروشــیمی ایــران نســبت بــه خیلــی از صنایــع دیگــر در کشــور عمــر خیلــی طوالنــی نــدارد. شــاید 

صنعــت پتروشــیمی ایــران عمــرش کمتــر از 50 ســال باشــد. تــا ســال 86 ایــن صنعــت کامــا بــه صــورت دولتــی اداره 

ــه تعبیــری تمــام شــرکت های پتروشــیمی کــه در  ــود. ب ــع پتروشــیمی ب می شــد و تحــت پوشــش شــرکت ملــی صنای

آن زمــان حضــور داشــتند شــرکت های دولتــی بودنــد. در اوایــل ســال 86 بــه بعــد در اقتصــاد ایــران اتفاقــی افتــاد کــه 

موجــب شــد شــرکت های هلدینــگ شــکل بگیرنــد و در صنعــت پتروشــیمی و اقتصــاد ایــران ســهم بســیاری ایفــا کننــد.

ــت  ــه وضعی ــه منجــر ب ــی ک ــان قوانین ــد و در جری ــذاری بوده ان ــم در مســند قانون گ ــه ه ــوروززاده ک ــر ن ــای دکت از آق

ــم: ــد ســؤال می کن ــع پتروشــیمی را دارن ــی صنای ــروز شــد هســتند و هــم در حــال حاضــر مســئولیت شــرکت مل ام

آقـای نـوروززاده اتفاقـی که در آن سـالها افتاد چه بـود؟ هلدینگ ها چگونـه به وجود آمدنـد؟ وضعیت این 

هلدینگ هـا االن چگونـه اسـت؟ بـه نظر شـما این وضعیت بهینه اسـت یـا می توانسـت بهتر از این باشـد؟ 

ــوروززاده: بعــد از ایــن کــه در کشــورمان اصاحــات ارضــی صــورت گرفــت، بــرای حرکــت از دوران کشــاورزی بــه  ن

دوران صنعــت »ســازمان گســترش« را بــا الگوبــرداری از شــرکت ایتالیایــی AD ایجــاد کردنــد. کار ســازمان گســترش و 

نوســازی صنایــع ایــران، گســترش صنعــت و نوســازی صنعــت بــود. هرگــز وظیفــه ســازمان گســترش بنــگاه داری نبــود 

بلکــه ایجــاد بنــگاه بــود. در قانــون ســازمان گســترش در ســال 1346 کــه دســتگاه های نظارتــی در ایــن حــد گســترده 

ــن  ــر ای ــن ب ــود و شــمول قوانی ــون تجــارت اداره می ش ــق قان ــه طب ــی اســت ک ــک شــرکت دولت ــن ی ــده ای ــود، آم نب
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ســازمان مســتلزم ذکــر نــام و تصریــح نــام اســت. یعنــی یــک بنــگاه دولتــی تاســیس شــد بــا اختیــار کامــا خصوصــی و 

وظیفــه آن توســعه کشــور بــود. متأســفانه بعــد از انقــاب بــه دلیــل مصــادره  اموالــی کــه صــورت گرفــت، ایــن شــرکت 

بــه جــای کارخانه ســازی، کارخانــه داری کــرد. ســپس دوســتانی مثــل مــا کــه از ابتــدای انقــاب وارد چرخــه مســئولیت 

ــه دار  ــای کارخان ــوان بنگاه ه ــه عن ــا را ب ــه آنه ــد بلک ــعه ای ندیدن ــای توس ــن بنگاه ه ــعه را در ای ــالت توس ــدند، رس ش

دیدنــد. بعــد تحــت عنوانــی کــه این هــا دولتــی هســتند و راندمــان ندارنــد، توســط قوانینــی کــه تصویــب شــد، حــدود 

اختیــارات آنهــا را محــدود کردنــد. بــه گونــه ای کــه االن از حیــز انتفــاع خــارج شــده اند. اصــل 44 قانــون اساســی همــه 

ــا تفســیری کــه از ایــن قانــون  صنایــع بــزرگ، مــادر و معــادن را در انحصــار دولــت قــرار داد. مقــام معظــم رهبــری ب

کردنــد، گفتنــد چــرا ایــن مــوارد در انحصــار دولــت باشــد؟ چــرا مــردم صاحــب معــدن نباشــند؟ چــرا مــردم کارخانــه 

خودروســازی نداشــته باشــند؟ هواپیمــا نداشــته باشــند؟ راه آهــن نداشــته باشــند؟ بــا ایــن تفســیریک روح جدیــدی در 

کالبــد اقتصــاد ایــران دمیــده شــد. 

مــن در آن زمــان  رئیــس کمیســیون صنایــع مجلــس بــودم و بــرای اصــل 44 ابتــدا قوانینــی تحــت عنــوان 

خصوصی ســازی توســط مــا و امثــال مــا تصویــب شــد. بعــد در قالــب اصــل 44، قانــون جامعــی تدویــن 

ــردم  ــاس ک ــردم احس ــه ک ــون را مطالع ــن قان ــی ای ــن وقت ــد. م ــس ش ــال 1387 وارد مجل ــای س ــم و در انته و تنظی

ــاب  ــازی بی حس ــوع رهاس ــک ن ــه ی ــده بلک ــری را ندی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــورد نظ ــداف م ــا اه ــون اص ــن قان ــه ای ک

ــته  ــد، نوش ــگاه کن ــور را ن ــی کش ــش خصوص ــت بخ ــوان و ظرفی ــه ت ــن ک ــدون ای ــون ب ــن قان ــت. در ای ــاب اس و کت

ــه  ــد ک ــن ش ــه ای ــر ب ــرد منج ــن رویک ــود و ای ــام ش ــارم تم ــه چه ــان برنام ــا پای ــد ت ــون بای ــن قان ــه ای ــود ک ــده ب ش

ــن  ــم: ای ــت گفت ــوری وق ــس جمه ــه رئی ــان ب ــوند. در آن زم ــذار ش ــن واگ ــوان رد دی ــه عن ــتر ب ــا بیش ــن کارخانه ه ای

ــا در  ــوند. این ه ــم می ش ــان گ ــد، دانه هایش ــاره کنی ــر پ ــا را اگ ــد این ه ــتند، بن ــبیح هس ــک تس ــل ی ــازمان ها مث س

ــد  ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــزار الزم ب ــه اب ــد، هم ــگاه کنی ــر ســازمان گســترش را ن ــم پاســخگو هســتند. شــما اگ ــار ه کن

ــازی  ــم. ماشین س ــارج کردی ــاع خ ــز انتف ــا آن را از حی ــروز م ــت. ام ــد، داش ــت کن ــی را هدای ــزرگ نفت ــروژه ب ــک پ ی

ــد.  ــه می توان ــت ک ــال اس ــد توت ــه ای مانن ــد. مجموع ــام بدهن ــالت را انج ــن رس ــد ای ــم نمی توانن اراک، آذران و امثاله

ــه نوعــی توانســت  ــه کوچکــی ایجــاد شــد تحــت عنــوان هلدینگ هــای پتروشــیمی  کــه ب ــاره یــک روزن در نهایــت دوب

ــدوار هســتیم کــه مجــددا  ــا امی ــن هلدینگ هــا را شــکل بدهــد. م ــد و ای ــا هــم جمــع کن ــا حــدودی ب ــا را ت آن دانه ه

ایــن هلدینگ هــا در هــم ادغــام شــوند و بتواننــد در ایــن بــازاری کــه رقابــت تنــگ و فشــرده اســت بــا رقبــای خارجــی 

رقابــت کننــد. در نهایــت فکــر می کنــم بــا همــت و درایــت مدیــران ایــن هلدینگ هــا، کارهــای ناقــص، تکمیــل خواهــد 

شــد. ایــن کشــور هیــچ راهــی نــدارد جــز ایــن کــه بتوانــد هلدینگ هــای بــزرگ داشــته باشــد. خوشــبختانه دیــروز وزیــر 
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محتــرم در این بــاره جملــه ای مطــرح کردنــد کــه مــن هــم مثــل شــما در همیــن کنگــره شــنیدم؛ »دلیــل اصلــی مــن 

ــاره  ــن ســازمان های توســعه ای دوب ــود«. مــن فکــر می کنــم ای ــت احیــای ســازمان های توســعه ای ب ــه دول ــرای ورود ب ب

بایــد بــه رســالت اصلــی خــود برگردنــد. ســازمان های توســعه ای می تواننــد منابــع ســرگردان کشــور را در کنــار بخــش 

ــد توســط  ــت و اجــرا می توان ــا مدیری ــد. ام ــت کنن ــت از ســرمایه ها صیان ــده دول ــوان نماین ــه عن ــد و ب خصوصــی بگیرن

ــد بــاالی 15 هــزار میلیــارد تومــان پــول  ــه یــک بنــگاه کوچــک مالــی می توان بخــش خصوصــی صــورت بگیــرد. چگون

مــردم را بگیــرد و ایــن نابســامانی های اقتصــادی را رقــم بزنــد؟ امــا یــک شــرکتی مثــل NPC و ایمیــدرو نتواننــد نســبت 

ــه جمــع آوری ســرمایه های ســرگردان و انجــام فعالیت هــای توســعه ای اقــدام کننــد. موسســات اعتبــاری از تابلوشــان  ب

اســتفاده کردنــد و مــردم فکــر کردنــد پشت شــان بانــک مرکــزی اســت. در حالــی کــه ســازمان های توســعه ای تابلــو کــه 

دارنــد هیــچ، اختیــارات قانونــی هــم دارنــد. تأکیــد می کنــم هــدف و منظــور مــن از ایــن حرکــت ایــن نیســت کــه این هــا 

بنــگاه داری کننــد، بلکــه بایــد بــه بنگاه ســازی برگردنــد. یعنــی می تواننــد در کنــار بخــش خصوصــی، در جــذب منابــع، 

گرفتــن Sovereign Guarantee و توســعه بیشــتر کمــک کننــد. 

در کشــوری بــا ایــن وســعت و ســرمایه، ارزش ســرمایه گذاری تمــام پتروشــیمی هایی کــه از آن صحبــت می کنیــم زیــر 

10میلیــارد دالر اســت و در کل صنعــت فــوالد، مــس و آلومینیــوم از ابتــدای تاسیســش تــا ســال 1390-1389، زیــر 

22 میلیــارد دالر بــود. مفهومــش ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری آنچنــان کــه بایــد و شــاید در شــأن ایــن ملــت صــورت 

نگرفتــه  اســت. امیــدوار هســتیم کــه ایــن ســمینارها منجــر بــه ایجــاد فضــای مثبتــی شــود کــه دســتاوردش اســتفاده از 

کارشناســان، اســتفاده از ظرفیت هــای مالــی کشــور و توســعه واقعــی کشــور باشــد. 

ــد؟  ــوروززاده موافقی ــای ن ــرات آق ــا نظ ــا ب ــد، آی ــان را بفرمایی ــم نظرت ــما ه ــزی ش ــای عزی ــی: آق ربیع

عزیـزی: مـن سـؤالی از آقـای دکتـر نـوروززاده داشـتم. برآیند نظر دوسـتان قدیم شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی این 

اسـت کـه اصـل 44 نقمـت اسـت. ولی سـهامداران جدیـد پتروشـیمی  می گوینـد اصـل 44 در صنعت پتروشـیمی  نعمت 

اسـت. می پرسـم آیـا واقعـا االن کـه سـهام پتروشـیمی ها واگـذار شـده، وضعیـت بهتـر شـده و توسـعه  ایـن صنعـت بهتر 

خواهـد شـد؟ البتـه زمـان راحـت و آرامـی  هـم این اتفـاق نیفتـاد. دو تحریم را ما در طی چهارده سـال گذشـته داشـتیم. 

عمـده واگذاری هـا هـم طی ده سـال گذشـته صـورت گرفته اسـت. یعنی تقریبـا بیـش از 80، 85 درصـد واگذاری ها طی 

ده سـال گذشـته صـورت گرفتـه  اسـت. پـای درددل قدمای پتروشـیمی  می نشـینید از ایـن واگـذاری راضی نیسـتند. اما 

کسـانی کـه اکنـون در صنایـع زحمت می کشـند، می گویند امروز بهتر از گذشـته دارد توسـعه پیدا می کند. کار می شـود، 

تولیـد می شـود، صادر می شـود. نظـر حضرتعالی چیسـت؟ 
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ربیعـی: شـما از وضعیـت خـود هلدینـگ نفـت و گاز پارسـیان، نحـوه شـکل گیری آن، سـهامداران، بحث 

صندوق هـا کـه االن گفته می شـود بسـیاری از پتروشـیمی ها وابسـته به صندوق ها هسـتند، راجـع به این 

چنـد دقیقه صحبـت بفرمایید. 

ــم و  ــان درســت کردی ــا ســرمایه 100هــزار توم ــازده ســال پیــش ب ــا هلدینــگ نفــت و گاز پارســیان را ی ــزی: م عزی

ــن در پاالیشــگاه ها و  ــون ت ــروز حــدود 25 میلی ــود. ام ــان ب ــزار توم ــن یکصده ــا همی ــار ســال هــم ســرمایه م ــا چه ت

ــارد دالر هــم  ــارد دالر حجــم صــادرات محصــوالت شــرکت اســت. 3 میلی ــم و  حــدود 3 میلی ــد داری پتروشــیمی تولی

ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــام شــده و در پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها ب ــروز تم ــه ام ــم ک ــای توســعه انجــام دادی طرح ه

 اســت. آخریــن آن نیــز پردیــس 3 بــود کــه آقــای رئیــس جمهــور حــدود یــک مــاه پیــش افتتــاح کردنــد. امــروز هــم 

حــدود 5 میلیــارد دالر پــروژه در دســت اجــرا داریــم کــه قــرارداد یکــی از آنهــا هفتــه آینــده بــا یکــی از شــرکت های 

خــوب کشــور منعقــد می شــود. قــراردادش 1/4 میلیــارد دالر اســت. پــروژه دیگــری هــم کــه 1/2 میلیــارد دالر اســت،  

ظــرف همیــن مــاه انجــام می شــود. در هلدینــگ مــا توســعه متوقــف نشــده  اســت. 

صندوق هــای بازنشســتگی مالــک هلدینگ هــای پتروشــیمی کــه نیازمنــد پــول هســتند، خیلــی عاقــه ای بــه توســعه 

ندارنــد. صندوق هایــی هــم کــه وضعیتشــان یــک مقــدار بهتــر اســت،تمایل بیشــتری بــه توســعه دارنــد. فکــر می کنــم 

ایــن موضــوع را بتــوان بــا یــک مصوبــه هیــأت دولــت حــل کــرد. در حــوزه پاالیــش و پخــش چهــار ســال پیــش دولــت 

مصوبــه ای را گذرانــد کــه 30 درصــد از ســود پاالیشــگاه ها بایــد خــرج توســعه بشــود و ایــن تــا پایــان ســال آینــده مهلــت 

دارد. امــروز اگــر می بینیــد کــه توســعه در حــال انجــام اســت و بنزیــن و گازوئیــل یــورو چهــار می آیــد، همــه بــرکات 

ــا آلودگــی از ســطح کشــور برطــرف  شــود. مــن فکــر می کنــم  ــه اســت کــه کیفی ســازی را تســریع کــرده ت آن مصوب

اگــر عیــن پاالیشــگاه ها توزیــع ســود مدیریــت بشــود، یکــی از بهتریــن جاهایــی کــه می توانــد ســهامدار باشــد همیــن 

صندوق هــای بازنشســتگی هســتند - در همــه دنیــا هــم همینطــور اســت. اصــوال در همــه دنیــا رونــد خصوصی ســازی 

از Government بــه Public اســت و از Public بــه Private و می بایســت صندوق هــا مکلــف باشــند این هــا را 

بهینه ســازی و اصــاح ســاختار نمــوده و در بــورس بــه عمــوم مــردم واگــذار کننــد. 

ــدوق  ــن صن ــه بزرگتری ــته ب ــو وابس ــرکت تاپیک ــل ش ــه مدیرعام ــما ک ــی  ش ــای مخدوم ــی: آق ربیع

تأمیــن اجتماعــی کشــور یعنــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی هســتید، نظرتــان در ایــن مــورد چیســت؟ 

مخدومــی : مــن دو آمــار و چنــد نکتــه تکمیلــی در مــورد فرمایشــات آقــای دکتــر نــوروززاده بگویــم. طبــق گزارشــی 

ــه بخــش  ــا ب ــه 13 درصــد واگذاری ه ــه صــورت خوش بینان ــرده اســت، ب ــس منتشــر ک ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ک
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ــم  ــر بخواهی ــد اگ ــور، می گوی ــی کش ــش خصوص ــی بخ ــوان متول ــه عن ــم ب ــی ه ــاق بازرگان ــت. ات ــوده  اس ــی ب خصوص

ــوده  اســت. در اصــل 44 هــم  ــه بخــش خصوصــی واقعــی ب ــا ب ــگاه کنیــم، 5 درصــد از واگذاری هــا عمدت ــه ن واقع بینان

قــرار بــود دولــت تصدی گــری اش را تــا زیــر 20 درصــد پاییــن بیــاورد، ولــی بعــد از ایــن کــه موضــوع ســهام عدالــت 

مطــرح شــد، تجمیــع آن 20 درصــد دولــت بــه عــاوه ســهام عدالــت باعــث شــد کــه فرآینــد خصوصی ســازی کامــل 

انجــام نشــود. در حقیقــت خیلــی از مدیریت هــای ایــن بخش هــا مثــل هلدینــگ خلیــج فــارس 18 درصــد سهام شــان 

متعلــق بــه NPC اســت کــه آن قانــون زیــر 20 درصــد دولتــی بــودن رعایــت شــده  اســت ولــی 40 درصــد سهام شــان 

ــت، عمــا  ــه مجمــوع 58 درصــد ســهام دولتــی و ســهام عدال ــا توجــه ب ــن ب ــت اســت. بنابرای ــه ســهام عدال متعلــق ب

مدیریــت ایــن مجموعــه دولتــی  اســت. ایــن اضافــه شــدن ســهام عدالــت یکــی از اتفاقاتــی بــود کــه افتــاد. ولــی از آن 

طــرف بورســی شــدن شــرکت های واگذارشــده، خیلــی بــه شــفافیت موضــوع و ســودآوری آن هــا کمــک کــرد. مــا در 

ــن  ــم. درســت اســت کــه ای ــه دســت می آوری تاپیکــو بیــش از 80 درصــد ســودمان را از شــرکت های بورســی خــود ب

ــران  ــزوم پاســخگویی مدی ــودن و شــفافیت و ل ــی بورســی ب ــا واگــذار شــده اند، ول ــه م ــب اصــل 44 ب شــرکت ها در قال

آن هــا، باعــث شــده کــه بتوانیــم ســود خوبــی را بیــن ســهامدارانمان توزیــع کنیــم. ماننــد مثالــی کــه آقــای مهنــدس 

عزیــزی زدنــد، فعالیــت ایــن شــرکت ثبــت شــده 50 میلیــارد تومانــی در ســال 1382، بــا بنگاه هایــی کــه عمدتــا بابــت 

رد دیــون بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی واگــذار شــده بــود، شــروع شــد. تاپیکــو در ابتــدا یــک هلدینــگ شــیمیایی و 

پتروشــیمیایی بــود ولــی بــه مــرور بــا واگذاری هایــی کــه در حوزه هــای پتروشــیمی  و نفــت و گاز صــورت گرفــت و پــس 

ــه مجموعــه مــا واگــذار شــد-که  ــع پتروشــیمی  از NPC ب ــام شــرکت ســرمایه گذاری صنای ــه ن از آن نیــز هلدینگــی ب

مدت هــا آقــای مهنــدس عزیــزی مدیرعامــل آن بودنــد - ایــن هلدینــگ تاپیکــو فعلــی در ســال 1390 شــکل گرفــت و 

در ســال 1392 هــم خوشــبختانه وارد بــورس شــد. االن پنــج ســال اســت کــه مجموعــه وارد بــورس شــده و حــدود نــود 

شــرکت را تحــت پوشــش قــرار داده اســت. در بخــش بعــدی دربــاره مشــکات تکثــر و تجمیــع آن صحبــت می کنــم، 

ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه جــای نقــد و بررســی زیــاد داریــم کــه آیــا اصــل 44 واقعــا موفــق بــود یــا نبــود؟ 

ــتند،  ــور هس ــیمی  کش ــگ پتروش ــن هلدین ــل خصوصی تری ــه مدیرعام ــم ک ــی ه ــای ربان ــی: آق ربیع

ــا در  ــش آنه ــا و نق ــت هلدینگ ه ــا وضعی ــه آی ــر اینک ــت؟ دیگ ــن اس ــرا خصوصی تری ــد چ اوال بفرمایی

ــی اســت؟  صنعــت پتروشــیمی  از نظــر شــما نقــش خوب

ــا بحــث اجــرای اصــل 44 و نحــوه شــکل گیــری هلدینگ هــا بگویــم.  ــی: ابتــدا می بایســت نکتــه ای در ارتبــاط ب ربان

بــه دلیــل روش اجــرای اصــل 44، عمــا تعــدادی از ایــن واگذاری هــا بــه دلیلــی صــورت گرفــت ویــک گروهــی خریدنــد 
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وهلدینگ هایــی کــه االن تشــکیل شــده براســاس یــک اســتراتژی تشــکیل نشــدند. یــک مجموعــه ای را فــرض کنیــد 

کــه از مســیر گاز طبیعــی تــا یــک مرحلــه توســعه ای، از رده هــای پایین تــر، در شــاخه های مختلــف شــکل گرفته باشــد. 

ــکل تشــکیل  ــن ش ــه ای ــرکت ها ب ــن ش ــا ای ــد و عم ــد، خریده ان ــه را توانســته اند بخرن ــر چ ــا ه ــا عم ــا هلدینگ ه ام

شده اســت. شــاید از ایــن نظــر مــا تنهــا هلدینگــی هســتیم کــه بــر مبنــای یــک ایــده ای کــه اتیلــن تولیــد کنیــم، بعــد 

پلی اتیلــن تولیــد کنیــم شــکل گرفتــه  اســت. بــه همیــن دلیــل آن فرمایشــی کــه آقــای دکتــر نــوروززاده کردنــد کــه 

اگــر امــکان باشــد تجمیــع بشــود شــاید ایــن موضــوع بتوانــد اصــاح بشــود. 

هلدینــگ باختــر از ابتــدا بــه عنــوان یــک شــرکت خصوصــی تشــکیل شــد و از اول هــم 70 درصــد ســهام ایــن شــرکت 

مربــوط بــه شــرکت های خصوصــی بــود. البتــه آنهــا هــم بیشــتر همیــن صندوق هــای ســرمایه گذاری بودنــد. ولــی در 

 Family Companies جریــان یــک تغییراتــی کــه انجــام شــد، نهایتــا امــروز حــدود 77/5 درصــد ســهام مــا مربــوط بــه

اســت و عمــا خصوصــی واقعــی اســت. بــه همین جهــت 22/5 درصــد را بــاز هنوز صنــدوق نفــت و صندوق بازنشســتگی 

کشــوری و تأمین اجتماعــی دارنــد. ولــی در عیــن حــال چــون ســهام اکثریــت مربوط بــه بخش خصوصــی واقعی اســت، از 

ایــن جهــت بــه عنــوان بخــش خصوصــی یــا حقیقی تریــن یــا واقعی تریــن هلدینــگ بخــش خصوصــی نــام گرفتــه  اســت. 

موضــوع برجســته دیگرمجموعــه مــا ایــن اســت کــه مــا هــر چــه داریــم خودمــان ســاخته ایم. یعنــی از ابتــدا شــروع 

کردیــم. ایــن گونــه نبــوده کــه عمــا این هــا ســهام دولتــی باشــد و در مراحــل واگــذاری ایــن ســهام واگــذار شــده باشــد 

و ایــن هلدینــگ شــکل گرفتــه باشــد. همــان مســیری را کــه بــرای مــا طراحــی شــده بــود بــرای اتیلــن و پلی اتیلــن، در 

طــول خــط اتیلــن غــرب آن را دنبــال کردیــم. می شــود گفــت بــرای ایــن کــه مقــداری تنــوع در تولیــدات خــود داشــته 

باشــیم، یــک پروژه هایــی هــم داریــم کــه در موقــع خــودش مــن اشــاره خواهــم کــرد. 

ربیعــی: بحــث تشــکیل هلدینگ هــای پتروشــیمی  همانطــور کــه عزیــزان فرمودنــد از داســتان اصــل 44 شــروع شــد، 

ــان اصــل 44 بســیاری از شــرکت های پتروشــیمی  ــد. در جری ــی بودن ــه شــرکت های پتروشــیمی  دولت ــل از آن هم قب

ــه تشــخیص  ــای بازنشســتگی ب ــن صندوق ه ــذار شــدند. ای ــای بازنشســتگی واگ ــه صندوق ه ــت ب ــون دول ــت رد دی  باب

خودشــان شــروع کردنــد هلدینگ هــا را شــکل دادنــد. یعنــی هلدینگ هــا همانطــور کــه گفتــه شــد بــا یــک برنامه ریــزی 

ــا  ــدند و آن صندوق ه ــذار ش ــتگی واگ ــای بازنشس ــه صندوق ه ــیمی  ب ــرکت پتروش ــدادی ش ــت. تع ــکل نگرف ــی ش قبل

وقتــی دیدنــد کــه تعــدادی شــرکت پتروشــیمی  دارنــد بــرای اداره بهتــر آن هــا هلدینگــی در درون خــود شــکل دادنــد. 

ــه اســت.  ــن گون ــرا ای ــد اکث ــه االن می بینی ــی ک هلدینگ های

در تأمیــن اجتماعــی هلدینــگ تاپیکــو بــه وجــود آمــد. در تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و ســرمایه گذاری غدیــر، 

هلدینــگ پارســیان بــه وجــود آمــد. در صنــدوق فرهنگیــان هلدینــگ پتروفرهنــگ بــه وجــود آمــد. در صنــدوق نفــت 
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ــارس  ــج ف ــگ خلی ــرکت هلدین ــکیل ش ــه تش ــه ب ــب ک ــه جال ــک نکت ــد. ی ــه ش ــن گون ــوری همی ــتگی کش و بازنشس

برمی گــردد، ایــن اســت کــه بعــد از ایــن کــه ایــن اتفاق هــا افتــاد، یــک عــده ای گفتنــد بقیــه اش را ایــن گونــه مثــل 

جگــر زلیخــا تقســیم نکنیــم، بقیــه را در یــک شــرکت ببریــم و آن شــرکت را خصوصــی کنیــم. هلدینــگ خلیــج فــارس 

بــا ایــن فلســفه تشــکیل شــد. بعــد از ایــن کــه بســیاری از شــرکت های پتروشــیمی  بــه صندوق هــا واگــذار شــده بودنــد، 

آن چــه کــه باقــی مانــده بــود را جمــع کردنــد در یــک جایــی، اســمش را هلدینــگ خلیــج فــارس گذاشــتند. بعــد هــم 

آن را در بــورس عرضــه کردنــد. ایــن کــه آیــا از ابتــدا اگــر می خواســتیم برنامه ریــزی کنیــم، وضعیــت فعلــی، وضعیــت 

بهینــه ای بــود یــا نبــود؟ ایــن اختــاف ســلیقه وجــود دارد. بعضی هــا می گوینــد هســت و بعضــی هــم می گوینــد نیســت. 

مــن ســعی می کنــم مقــداری ایــن قضیــه را شــفاف تر کنــم کــه شــاید می شــد تصمیمــات بهتــری بگیرنــد. مــن فقــط 

ــز آقــای مهنــدس مخدومــی  و آقــای مهنــدس عزیــزی و بنــده امــروز قیمــت  ــم. ایــن دو عزی ــه شــما بگوی دو عــدد ب

ــازار شــرکت  هایمان در بــورس اوراق بهــادار تهــران جمعــا روی هــم 83 هــزار میلیــارد تومــان اســت. تاپیکــو حــدود ب

19.800 میلیــارد تومــان، پارســیان حــدود 18 هزار میلیارد تومــان و هلدینگ خلیج فارس حــدود 45.200 میلیارد تومان 

اســت. نقــش هلدینگ هــا و بخصــوص هلدینگ هــای پتروشــیمی  واقعــا غیرقابــل صرف نظــر کــردن اســت. شــرکت های 

ــا  ــد. این ه ــرمایه را در تشــکیل می دهن ــازار س ــا 13 درصــد حجــم کل ب ــر، حــدود 12 ت ــه نف ــا س ــت م تحــت مدیری

ــی در  ــه نوعــی ســهم صنعــت پتروشــیمی  را در چانه زن ــا ب ــن هلدینگ ه ــد. شــاید حضــور ای ــرای گفتــن دارن حــرف ب

اقتصــاد کشــور و ارتقــاء اقتصــاد کشــور بیشــتر نشــان بدهــد. 

محور دوم: تعدد هلدینگ ها و ادغام آنها
ربیعـی: از آقـای مخدومی شـروع کنیـم. االن تعـداد هلدینگ های پتروشـیمی  در کشـور خیلی زیاد اسـت 

و در مقایسـه هـم می گوینـد در جاهـای دیگـر دنیـا مثـال عربسـتان یـک هلدینگ سـابیک وجـود دارد، 

همـه چیز آنجا هسـت و همـه چیز متمرکـز اسـت، در بازارهای جهانـی می تواننـد قدرت چانه زنی داشـته 

باشـند و در بـازار داخـل هم همینجـور می توانند قوی تـر عمل کنند. ولـی در ایران هلدینگ هـای متعددی 

داریـم و بعضـا این هلدینگ هـا مزاحم همدیگر هم می شـوند. خالف همدیگـر در بازار بـورس، در بازار کاال، 

در صـادرات و غیـره عمـل می کننـد. تعدد یـا تجمیع این هـا به نظر شـما چگونه باید باشـد؟ اگر قـرار بود 

از ابتـدا مـا ایـن کار را می کردیـم بـاز هم همیـن تعداد به نظر شـما مناسـب بود؟ 

ــه  ــود، ب ــام می ش ــی انج ــی  غیردولت ــای عموم ــه نهاده ــه ب ــی ک ــه واگذاری های ــود ک ــور نب ــن ط ــا ای ــی : واقع مخدوم

صــورت عمــده خیلــی انتخابــی باشــد. بــه عنــوان مثــال بســیاری از واگذاری هایــی کــه بــه تامیــن اجتماعــی صــورت 
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گرفــت، یــا بــه صــورت ناقــص یــا غیــر انتخابــی بود.مثــا فــرض کنیــد پتروشــیمی  آبــادان بــه مــا واگــذار شــد در حالــی 

کــه فقــط خوراکــش کــه از پاالیشــگاه بــود تضمیــن نشــد. یعنــی در قــرارداد واگــذاری اگرچــه نوشــته شــد کــه تضمیــن 

شــده اســت، ولــی بعــدا رعایــت نشــد. یــا در صنعــت ســلولزی خــود، چــوکا را تحویــل گرفتیــم، در حالــی کــه واگــذاری 

ــود انجــام نشــد. همینطــور پاالیشــگاه قیــر یــا  جنــگل شــفارود کــه کنــارش محــل تأمیــن خــوراک ایــن مجموعــه ب

مجتمــع تولیــد روغــن، همــه بــه صــورت ناقــص و بــه صــورت بخشــی از موضــوع واگــذار شــد. 

در رابطــه بــا تاپیکــو می بایســت ابتــدا دربــاره تکثــر هلدینــگ صحبــت کــرد و بعــد ســخن از تجمیــع بــه میــا ن آورد.

تاپیکــو هم اکنــون هلدینگــی اســت کــه از نظــر ظرفیــت تولیــدی 11 درصــد مجموعــه پتروشــیمی،  در تایــر 32 درصــد، 

روغــن و روغــن پایــه 21 درصــد، قیــر 32 درصــد، صنعــت ســلولزی 5 درصــد کل کشــور را دار می باشــد و همینطــور 

در حــوزه انــرژی مدیریــت 3 نیــروگاه مجموعــا بــه ظرفیــت 2.400 مــگاوات را برعهــده دارد. ســیر شــکل گیری تاپیکــو 

ــارس هســتیم  ــج ف ــروگاه گازی خلی ــری نی ــال تحویل گی ــال حاضــر در ح ــوده اســت. در ح ــون ب ــال 1382 تاکن از س

کــه واگــذاری آن در یــک قــرارداد جمعــی ســال 1388 صــورت گرفتــه بــود ولــی تــا ســال 1397 بــه طــول انجامیــد. 

بنابرایــن مــا تعــدادی شــرکت داریــم کــه گاهــی بــا پنــج نســل ســهامداری دارنــد اداره می شــوند. ایــن نــود شــرکت در 

ــا شــش موضــوع کاری کار می کننــد.  شــش دســته کاری، ب

ــن هــم مدیریتــش، هــم  ــی اســت. ای ــه از لحــاظ ســهامداری رده پنجــم هلدینــگ اصل ــم ک ــا شــرکتی داری گاهــی م

نظارتــش و هــم انتخــاب نفــرات شایســته بــرای مدیریتــش بســیار کار ســختی اســت. وقتــی روی آن نظــارت نمی کنیــم، 

قطعــا مشــکاتی در ایــن قضایــا پیــش خواهــد آمــد. بــه همیــن دلیــل مــا مکلــف شــدیم کــه از شــرکت های کــم بــازده 

ــه  ــم کــه ب ــا بعضــا شــرکت هایی داری ــان آور و خــارج از اســتراتژی مان هســتند، خــارج شــویم. م کوچــک مقیــاس، زی

قــدری کوچــک هســتند کــه بــا یــک بخــش خصوصــی رقابــت می کننــد و آن بخــش خصوصــی را از حیــز انتفــاع خــارج 

می کننــد. بنابــر دســتور رئیــس جمهــور، ســازمان تأمیــن اجتماعــی هــم کامــا پذیرفتــه اســت کــه از ایــن کســب وکارها 

ــد  ــدا شــدند کــه بای خــارج شــود. در مجموعــه شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی حــدود صــد شــرکت کاندی

واگــذار شــوند کــه حــدود ســی شــرکت  آن زیرمجموعــه تاپیکــو اســت. متأســفانه بــا توجــه بــه نوســانات شــدید نــرخ 

ارز موضــوع ارزش گــذاری چنــد بــاره و همیــن طــور تأییــد صاحیــت خریــداران ایــن شــرکت ها در فرابــورس مشــکل 

ایجــاد کــرد. مــا واقعــا در یــک ســال گذشــته خیلــی در واگــذاری موفــق نبودیــم. دلیلــش عمدتــا ایــن مشــکاتی اســت 

کــه در امــر واگــذاری داریــم. 

بنابرایــن بــه نظــر می رســد بهتــر اســت هلدینگ هایــی مثــل هلدینــگ خلیــج فــارس، گــروه پارســیان، اهــداف، تاپیکــو 

و همینطــور گــروه توســعه ملــی یــک بازنگــری بکننــد و بــه صــورت هلدینگ هــای تخصصــی در بیاینــد. مثــا مــا در 
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صنعــت الســتیک ســهامدار چنــد شــرکت هســتیم. گــروه بــارز مــا شــاخص ترین آنهاســت. گــروه توســعه ملــی هــم در 

ایــن موضــوع هســت. اگــر مــا یــک هلدینــگ تخصصــی الســتیک داشــته باشــیم، بــه مراتــب از ایــن شــرایطی کــه اکنون 

وجــود داردبهتــر اســت. بــه هــر حــال در دنیــا هــم ایــن گونــه اســت کــه تجمیــع هلدینگ هــا بــه چنــد علــت صــورت 

می گیــرد: یــا ایــن کــه می خواهنــد یــک بازرگانــی مشــترک داشــته باشــند کــه ایــن بازرگانــی مشــترک می توانــد در 

فــروش محصــول یــا در خریــد مــواد اولیــه باشــد. یــا اینکــه می توانــد در تکمیــل یــک زنجیــره ارزش باشــد. یــا گــرد 

هــم آوردن شــرکت هایی بــا محصــول مشــابه بــرای ایــن کــه بــا همدیگــر رقابــت نکننــد. یــا می خواهنــد بــا همدیگــر 

تجمیــع بشــوند کــه یــک قدرتــی را تشــکیل بدهنــد کــه بتواننــد در منطقــه یــا در جهــان بــا همتایــان خودشــان مقابلــه 

یــا رقابــت کننــد. این هــا هــم موضوعــی اســت کــه تقریبــا شــش یــا هفت مــاه اســت کــه مطــرح شــده  اســت. یــک بــار 

ســهامدار مــا کــه شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی اســت بــا هلدینــگ خلیــج فــارس تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن 

کار را انجــام بدهنــد. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه پتروشــیمی ها بتواننــد تجمیــع بهتــری بــا هــم داشــته باشــند. ایــن هــم 

ــی پروژه های مــان  ــرای تأمیــن مال ــا ب ــد، م ــی ســؤال می کنن ــازار ســرمایه خیل کار ســاده ای نیســت. دوســتان حــوزه ب

ــا  یــک بخــش عمــده ای از ســهام مــا توثیــق کرده ایــم و بانک هــا قطعــا ســهام شــرکت های هلدینــگ پتروشــیمی  را ب

وثیقــه دیگــری عــوض نمی کننــد. بــه همیــن خاطــر اگــر بخواهــد بیــن بخــش پتروشــیمی های مــا و هلدینــگ خلیــج 

فــارس یــک ادغامی صــورت بگیــرد، حداقــل یــک ســال و بــه صــورت خوشــبینانه حــدود دو ســال طــول خواهــد کشــید. 

جدیــدا هــم ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح ســاتا صحبت هایــی را بــا شســتا انجــام داده کــه بتوانــد ایــن 

کار را انجــام بدهــد. موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم کــه پیــش آمــده، بایــد دوســتانی کــه 

سیاســت گذار ادغــام  هلدینگ هــا هســتند فکــر کننــد کــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم آیــا تجمیــع بــه نفــع ماســت؟ 

ــام تخــم  ــا تم ــه احیان ــم ک ــی را انجــام بدهی ــم بازرگانی های ــم بتوانی ــه صــورت شــرکت های جــدا از ه ــه ب ــن ک ــا ای ی

مرغ هــا را در یــک ســبد نگذاریــم، بهتراســت کــه اگــر مشــکلی پیــش آمــد بــرای کل شــرکت مشــکل ایجــاد نشــود. 

ربیعــی: آقــای نــوروززاده جنابعالــی قبــال در شســتا تشــریف داشــتید. شــما بحــث تعــدد شــرکت های 

ــه  ــا را چگون ــداد هلدینگ ه ــل تع ــا و تقلی ــام آن ه ــده ادغ ــیمی  و ای ــای پتروش ــیمی،  هلدینگ ه پتروش

ارزیابــی می کنیــد؟ از نظــر شــما ایــن موضــوع امــکان پذیــر اســت؟ 

ــد.  ــد فروختن ــد واح ــا را واح ــود. این ه ــودن آن ب ــن ب ــا رد دی ــازی اساس ــکات خصوصی س ــی از مش ــوروززاده: یک ن

اشــاره کــردم این هــا یــک تســبیحی بودنــد، بنــدش را پــاره کردنــد و بــه هــر کــس دلشــان خواســت مثــل خربــزه قــاچ 

ــد. همیــن کــه امــروز اصطــاح Merging مطــرح می شــود یــک دســتاورد خیلــی خوبــی اســت. مــن فکــر  قــاچ دادن
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می کنــم ایــن تنهــا راه نجــات اســت. ایــن باعــث می شــود پاالیــش هــم صــورت بگیــرد. وقتــی کــه ادغــام می شــوند 

ــام شــوند.  ــا هــم ادغ ــا هــم، فلزی هــا ب ــا هــم، ســلولزی ها ب ــد یکســان و همگــون باشــند، پتروشــیمی ها ب بای

ــع  ــت و مناب ــن مدیری ــه ســنخیتی بی ــم. اصــا هیچ گون ــی آنجــا داری ــوع صنعت ــودم، همــه ن مــن مدیرعامــل شســتا ب

ــه  ــرد، ب ــن کار، کار مثبتــی اســت اگــر صــورت بگی ــم ای ــدارد. فکــر می کن ــن شــرکت های زیرمجموعــه اش وجــود ن ای

نفــع جامعــه اســت. یکــی از مشــکات مــا ایــن جــدا بــودن اســت، وقتــی بــا رقبــای خارجــی خــود صحبــت می کنیــم 

ــا یــک  ــا می تواننــد اثرگــذار باشــند. در حــوزه نفــت شــاید بتواننــد ب پراکنــده صحبــت می کنیــم، روی قیمت هــای م

اشــاره بــه یــک کشــور دیگــر بگوینــد ماهــی یــک میلیــون تــن بشــکه شــما اضافــه کنیــد. امــا بــه ایــن ســادگی بــه 

یــک کشــور دیگــر نمی شــود گفــت تــو ایــن پتروشــیمی  را تولیــد کــن. درصنعــت پتروشــیمی معــادل تولیــدی کــه مــا 

داریــم دنیــا مصــرف دارد. لــذا اگــر چنانچــه کاالی شــما صــادر نشــود، واحدهایــی کــه از شــما می گیرنــد از مــدار خــارج 

می شــوند. یکــی از دالیلــی کــه مــا پراکنــده شــدیم می گوینــد از تــو نمی خریــم؛ از عربســتان ســعودی یــا از آن کشــور 

می خرنــد. لــذا فکــر می کنــم بــه نفــع جامعــه اســت کــه ایــن ادغــام صــورت بگیــرد و تخصصــی هــم صــورت بگیــرد. 

مشــکل دیگــری کــه در اینجــا وجــود دارد قانــون اصــل 44 اســت. وقتــی ایــن ادغــام در بــورس صــورت می پذیــرد و 

تکلیــف اصــل 44 را هــم حتمــا دولــت مشــخص می کنــد. آن وقــت بــا ســازوکار افزایــش ســرمایه و کاهــش ســرمایه، 

بــه تدریــج بخــش خصوصــی واقعــی وارد ایــن شــرکت ها خواهنــد شــد. همانطــور کــه آقــای مخدومــی  اشــاره کردنــد 

ــرور از  ــه م ــد ب ــن می کن ــش را تعیی ــت مدیرهای ــر مســتقیم دول ــی هســتند و غی ــا خصولت ــه عمدت ــن شــرکت ها ک ای

ــل  ــی مث ــن در جای ــرد. م ــد ب ــم خواهن ــد شــد و ســود خودشــان را ه ــی خــارج خواه ــران دولت ــار انتخــاب مدی اختی

ــد  ــه مــا فشــار می آوردن ــودم کــه ب ــد حقــوق بازنشســتگان را بدهــد، شــاهد ب ــه مــاه بای تأمیــن اجتماعــی کــه مــاه ب

ایــن شــرکت را بفــروش کــه حقــوق بدهیــم. مــن آنجــا عــرض کــردم وقتــی مــا پانــزده روز حقــوق تأمیــن اجتماعــی را 

می توانیــم تأمیــن کنیــم، شــما کــه 13/5 مــاه را می توانیــد تأمیــن کنیــد، ایــن پانــزده روز هــم تأمیــن کنیــد. بگذاریــد 

ــوق  ــد حق ــه بای ــی می شــوند ک ــه صندوق های ــق ب ــن شــرکت ها متعل ــی ای ــد. وقت ــن شــرکت ها ســرمایه گذاری بکنن ای

ــذا ادغــام  ــر می شــوند بفروشــند. ل ــد و ناگزی ــه دســت نمی آی پرسنل شــان را بدهنــد، در ایــن شــرایط درآمــد کافــی ب

باعــث می شــود کــه ســرمایه ها روی هــم بریــزد، کارایــی آن بیشــتر بشــود، ســود ســهامداران آن هــم بیشــتر بشــود و 

نهایتــا توســعه مطلــوب کشــور هــم در آن صــورت بگیــرد.

ــورد  ــر دو در م ــوروززاده ه ــای ن ــی  و آق ــای مخدوم ــد آق ــت کردن ــه صحب ــزی ک ــن دو عزی ــی: ای ربیع

ادغــام نظــر مثبتــی دارنــد. یعنــی فــرض بــر ایــن اســت کــه تعــداد شــرکت های هلدینــگ پتروشــیمی 
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 االن زیادتــر از حــد معمــول اســت و اگــر این هــا ادغــام بشــوند، تبعــات مثبت تــر یــا بهتــری را شــاهد 

خواهیــم بــود. آقــای عزیــزی شــما موافــق ایــن جمع بنــدی هســتید؟ 

عزیــزی: مــن فکــر می کنــم بزرگتریــن خســرانی کــه مــا کردیــم در طــی یــک دهــه گذشــته، ایجــاد هلدینگ هــای 

مــوازی در صنعــت پتروشــیمی  بــود. یعنــی بزرگتریــن لطمــه بــه صنعــت، اصــل 44 نبــود، اصــل 44 واقعــا نعمــت بــود، 

ولــی اجرایــش مقــداری مســأله و مشــکل از جملــه ایجــاد رقابــت فی مابیــن هلدینگ هــای داخلــی را ایجــاد کــرد. ایــن 

 DuPont رقابــت البتــه مثبــت نیســت،  بــه آن رقابــت منفــی می گوییــم. در گذشــته در آمریــکا هلدینگ هایــی چــون

و DOW و در آلمــان هلدینگ هایــی چــون BASF و BAYER وجــود داشــتند کــه در حــال حاضــر ادغــام شــده اند. 

 Dowdupont در رنکینــگ جهانــی بــا 140 بیلیــون یــورو رتبــه اول فــروش را داشــت. امســال BASF تــا ســال گذشــته

ــم، جــدا  ــا کــه Merge بودی ــد، ادغــام شــدند. م ــا جــدا بودن ــی کــه در دنی ــن BASF شــد. آن های اول شــد و جایگزی

شــدیم. همیشــه رفتارهــای مــا متأســفانه برخــاف سیســتم جهانــی بــوده  اســت. در صنعــت پتروشــیمی  هــم متأســفانه 

همینطــور شــده  اســت. در هــر بانکــی باالخــره یــک آدم بیــکاری پیــدا می شــد، یــک هلدینــگ پتروشــیمی،  نفــت و 

گاز یــا انــرژی مــی زد. بــه هــر حــال آنجــا قــرار بــود طــرح پتروشــیمی  ایجــاد کننــد، یــک مقــداری از ریــال و ارز بــه 

ــا ماهشــهر  ــه در عســلویه ی ــری اســت ک ــای ابت ــا االن زمین ه ــه این ه ــص داده می شــد. هم ــم تخصی ــه ه آن مجموع

ــده  ــا دی ــم در پروژه ه ــه پیشــرفتی ه ــچ گون ــاده و هی ــم افت ــفانه می بینی ــل قشــم متأس ــر کشــور مث ــای دیگ ــا جاه ی

نمی شــود.  تعــدد هلدینگ هــا ظلــم بــه صنعــت پتروشــیمی اســت. مــا طبــق اصــل رقابت پذیــری بایــد یــک هلدینــگ 

کامــا خصوصــی، و یــک هلدینــگ کلــی کشــوری داشــته باشــیم. بهتــر بــود از ابتــدا ســهام NPC را بــه مــردم واگــذار 

می کردیــم تــا ایــن کــه بیاییــم ایــن را مثلــه کنیــم و تکــه تکــه اش کنیــم. ایــن کار بســیار خبــط بــود وبزرگتریــن ظلمی 

ــا را تســریع  ــن هلدینگ ه ــد Merging ای ــه رون ــم اینک ــم بکنی ــروز می توانی ــه ام ــن کاری ک ــم و بهتری ــه کردی ــود ک  ب

کنیــم. قوانیــن آن هــم وجــود دارد. ادغــام هلدینگ هــای پتروشــیمی چنــد برکــت دارد. البتــه معنــی ادغــام ایــن نیســت 

کــه پــا در کفــش همــه مــردم کنیــم و بایســتی ســقفی بــرای آن بگذاریــم. مثــا تــا زیــر 500 هــزار تــن در اختیــار 

مــردم باشــد، بــاالی 500 هــزار تــن وظیفــه ایــن هلدینــگ باشــد. یعنــی بــه هــر حــال مــردم هــم شــاید عاقــه داشــته 

باشــند خودشــان واحدشــان را اداره بکننــد. در شــرایط امــروز کشــور کســی حتــی اگــر هــم امکانــش را داشــته باشــد، 

نمی آیــد 3 میلیــون تــن- 2 میلیــون تــن ادعــا کنــد کــه واحــد یــا پــروژه اجــرا می کنــد. طبیعتــا بایــد ســقف بگذاریــم. در 

ایــن هلدینگ هــای بــزرگ واحدهــای مثــا 40 هــزار تنــی، 20 هــزار تنــی، 10 هــزار تنــی هــم وجــود دارد. این هــا را بایــد 

داد بــه مــردم، ولــی یــک ســقفی گذاشــت. اســتراتژی گذاشــت، از یــک ســقفی کــه واقعــا مــردم تــوان ندارنــد مــا برویــم 

بــه صنعــت پتروشــیمی  و ســقف های مــگا و بــاالی میلیــون تــن را داشــته باشــیم. ایــن کار اگــر بشــود هــم رقابــت منفــی 
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برطــرف می شــود، هــم در حــوزه فاینانــس وقتــی شــما تولیــد 50 میلیــون تنــی داشــته باشــید، بــا شــما یــک جــور 

دیگــر حــرف می زننــد. وقتــی تولیــد 5 میلیــون تــن داشــته باشــید یــک جــور دیگــر حــرف می زننــد. وقتــی تولیــد 

500 هــزار تــن هــم داشــته باشــید یــک جــور دیگــر حــرف می زننــد. در فــروش محصــوالت وقتــی می رویــد بفروشــید، 

وقتــی کــه شــما 5 میلیــون تــن از یــک محصــول داشــته باشــید، یــک جــور دیگــر می توانیــد بــا مشــتری بنیشــینید 

صحبــت بکنیــد. وقتــی کــه هــر دفعــه Spot فروشــی 10 هــزار تــن بفروشــید هــم یــک جــور دیگــر می شــود. طبیعتــا 

ــون  ــعه ناهمگ ــه توس ــر ب ــا منج ــر هلدینگ ه ــت. تکث ــاوت اس ــا متف ــرارداد در دنی ــای ق ــا قیمت ه ــای Spot ب قیمت ه

صنعــت پتروشــیمی می گــردد. در توســعه ناهمگــون یــک مرتبــه همــه می رونــد واحدهــای متانــول می زننــد یــا یــک 

مرتبــه همــه ســراغ واحدهــای تولیــد اوره می رونــد. ولــی وقتــی کــه یــک هلدینــگ داشــته باشــیم، آن هلدینــگ بــر 

مبنــای طراحــی مفهومــی توســعه اش را تعریــف می کنــد کــه در چــه ابعــادی بایــد ســبد محصوالتــش را توســعه بدهــد. 

ــن حــدود  ــدارد. م ــی ن ــچ منفعت ــردم هی ــی م ــع مل ــرای کشــور و مناف ــا جــز خســران و خســارت ب ــدد هلدینگ ه تع

شــش ســال اســت کــه ایــن را کــرارا نوشــتم و گفتــم و خواهــش کــردم کــه تــاش شــود در جهــت Merging و ادغــام 

ــد.  ــی کــه وجــود دارن هلدینگ های

ــه شــاید  ــن ک ــرای ای ــن کار انجــام شــود. ب ــه ای ــق هســتم ک ــا مواف ــد کام ــز بگذاری ــرا خــارج از پرانت ــر م ــی: اگ ربان

ــن  ــد در ای ــد عمــا بیای ــدگاه صاحبــان ســرمایه یــک مقــداری ســخت باشــد کــه بخــش خصوصــی واقعــی بتوان از دی

Merging شــرکت بکنــد. ولــی بــه طــور کلــی همینطــور کــه بحــث شــد بــه نظــر می رســد کــه بــار مثبــت دارد. ایــن 

Merging انشــاءاهلل انجــام بشــود. همــان ایــده ای هــم کــه آقــای عزیــزی گفتنــد می توانــد یــک هلدینگــی باشــد کــه 

در آن همــان ســهامداران بخش هــای عمومــی  باشــند و یــک مجموعــه ای هــم شــامل بخــش خصوصــی واقعــی باشــد. 

ربیعــی: در ایــن قضیــه خیلــی اتفــاق نظــر جالبــی وجــود دارد. بــه عنــوان یــک جمع بنــدی می توانیــم ایــن را اعــام 

کنیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه همــه دوســتان درمــورد تبعــات منفــی تعــدد هلدینگ هــای پتروشــیمی  صحیــح گفتنــد. 

ــرژی مدیــران هلدینگ هــای پتروشــیمی  صــرف کاهــش ایــن تبعــات منفــی می شــود.  یعنــی االن بخــش زیــادی از ان

بایــد دائمــا مــا بــا هــم بنشــینیم جلســات هماهنگــی بگذاریــم، بایــد دائمــا در بازارهــای خــارج ســعی کنیــم رقابــت 

ــد، پنــج  ــرود حــرف بزن ــن کــه یــک نفــر ب ــه جــای ای ــرای پیگیــری مســائل مان ب منفــی نکنیــم. در داخــل کشــور ب

شــش نفــر بایــد قبلــش بنشــینند هماهنــگ کننــد. همــه این هــا تبعــات منفــی اســت، از جملــه ایــن تبعــات منفــی 

کــه دوســتان بــه آن اشــاره نکردنــد، بحــث اختــال در توســعه صنعــت پتروشــیمی اســت. 

در حــال حاضــر توســعه صنعــت پتروشــیمی  در هلدینگ هــا بــه صــورت ســلیقه ای انجــام می شــود و در هــر هلدینــگ 

ــش  ــا کاه ــدم قطع ــم معتق ــده ه ــود. بن ــام می ش ــن کار دارد انج ــهامدارانش ای ــر س ــهامدارانش و نظ ــب س ــه تناس ب
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ــی و  ــاد داخل ــش در اقتص ــت. نقش ــور اس ــیمی  کش ــت پتروش ــع صنع ــه نف ــت و ب ــی اس ــا کار مثبت ــداد هلدینگ ه تع

نقــش آفرینــی اش در اقتصــاد جهانــی مثبــت اســت. در مــورد ادغــام هــم قطعــا ایــن کــم شــدن تعــداد هلدینگ هــای 

پتروشــیمی  بایــد از مکانیــزم ادغــام و مکانیــزم خریــد و فــروش تبعیــت کنــد و انصافــا کار بســیار ســختی اســت. واگذاری 

ــل  ــت عم ــه دول ــک مصوب ــا ی ــژاد ب ــدی ن ــای احم ــت آق ــی در دول ــای غیردولت ــه بخش ه ــیمی  ب ــرکت های پتروش ش

ــک  ــود ی ــی نمی ش ــه راحت ــد، ب ــورس دارن ــهامدار در ب ــر س ــزاران نف ــرکت ها ه ــن ش ــدام ای ــی االن هرک ــد. ول می ش

مصوبــه دو خطــی بگذرانیــم فــردا هلدینــگ تاپیکــو در هلدینــگ خلیــج فــارس ادغــام شــده باشــد. ایــن امــکان پذیــر 

ــد کــه این هــا بایــد قیمت گــذاری شــود. شــرکت های غیربورســی  نیســت. بســیاری از ایــن شــرکت ها پروژه هایــی دارن

دارنــد کــه بایــد قیمت گــذاری شــود. مکانیــزم قیمت گــذاری آن هــا بــا توجــه بــه ســهامداران خــردی کــه دارنــد بســیار 

ــوان مدعــی ســهامداران خــرد وارد می شــود و  ــه عن ــادار ب ــورس اوراق به ــی جاهــا خــود ب بســیار مشــکل اســت. خیل

جلــو ایــن کارهــا را می گیــرد. لــذا کار ســختی اســت. همان گونــه کــه آقــای مخدومــی  فرمودنــد فقــط مــا دو هلدینــگ 

یعنــی خلیــج فــارس و تاپیکــو حــدود پنــج شــش مــاه اســت کــه در حــال بحــث و بررســی هســتیم. بعضــی اوقــات 

کارشناســان مــا در مــورد نحــوه انجــام ایــن کار بــا هــم جــدل می کننــد. در حالــی کــه همــه مســئولین از وزارت نفــت 

بگیریــم تــا وزارت رفــاه، مســئولین صندوق هــا، هیئــت مدیره هــای طرفیــن بــا اصــل موضــوع موافقنــد . ولــی اجــرای 

کار بــه ایــن راحتــی نیســت. همــه مــا قبــول داریــم کــه ادغــام کار درســتی اســت ولــی واقعــا بایــد از کانالــش انجــام 

بشــود و بــا رویــه ای انجــام بشــود کــه هیــچ کــس دیگــر نقــدی برایــش نداشــته باشــد. آن چیــزی کــه امــروز مــا داریــم 

بــر گذشــتگان نقــد می کنیــم، آینــدگان بــر مــا ایــن نقــد را نداشــته باشــند. کاش ســال 86 بــود و بــه جــای ایــن کــه 

ــه یــک شــرکت خصوصــی تبدیــل می کردنــد و ســهام آن را  ــد، NPC را ب تــک تــک پتروشــیمی ها را واگــذار می کردن

بیــن آحــاد جامعــه یــا صندوق هــای بازنشســتگی یــا هــر دو تقســیم می کردنــد. امــروز در طــرف شــما یــک شــرکت 

هلدینــگ بــزرگ مثــل ســابیک عربســتان نشســته بــود و می توانســت نقــش آفرینــی کنــد. 

محور سوم: رابطه دولت و هلدینگ ها
از آقــای مهنــدس عزیــزی شــروع می کنیــم. موضــوع خیلــی مهمی کــه مطــرح  ربیعــی: محــور ســوم را 

می شــود رابطــه دولــت بــا هلدینگ هــای پتروشــیمی  اســت. هیــچ کــدام از هلدینگ هــای پتروشــیمی  بــه 

ــهام  ــد س ــاالی 51 درص ــدام ب ــچ ک ــه هی ــت ک ــن اس ــی ای ــور از قانون ــتند، منظ ــی نیس ــه دولت ــی کلم ــای قانون معن

ــتند.  ــی نیس ــون دولت ــاس قان ــذا براس ــد. ل ــی ندارن ــه دولت ــف بودج ــا ردی ــه ی ــدام بودج ــچ ک ــد. هی ــی ندارن دولت

ــا  ــار دولت ه ــا در اختی ــره صندوق ه ــه، باالخ ــوذ دارد. بل ــا نف ــت در هلدینگ ه ــه دول ــود ک ــه بش ــت گفت ــن اس ممک
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هســتند و در صندوق هــا دولت هــا نفــوذ دارنــد و بــه ایــن ترتیــب می تواننــد در ایــن شــرکت ها و هلدینگ هــا 

ــتند.  ــی نیس ــرکت ها دولت ــن ش ــردم ای ــرض ک ــه ع ــور ک ــی همانط ــر قانون ــی از نظ ــند. ول ــته باش ــوذ داش ــم نف ه

آقــای مهنــدس زنگنــه بارهــا ایــن را گفته انــد کــه مــن بــه عنــوان وزیــر نفــت هیــچ شــرکت پتروشــیمی  نــدارم. راســت 

هــم می گوینــد، ایشــان هیــچ شــرکت پتروشــیمی  نــدارد. NPC کــه متولــی دولتــی صنعــت پتروشــیمی  اســت، االن در 

هیــچ شــرکت پتروشــیمی  بــاالی 50 درصــد ســهام نــدارد. بنابرایــن یــک مســأله جــدی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 

کــه حــاال رابطــه ایــن شــرکت هایی کــه دولتــی نیســتند بــا دولــت چیســت؟ آیــا بــرای خودشــان می تواننــد تصمیــم 

ــت می افتــد. بســیاری از شــرکت های پتروشــیمی  در مــورد خــوراک  ــه دول ــی نیازشــان ب ــه؟ یــک جاهای ــا ن ــد ی بگیرن

وابســته بــه دولــت هســتند. ســهامدار بســیاری از شــرکت های پتروشــیمی  ســهام عدالــت اســت و ســهام عدالــت هنــوز 

در اختیــار آحــاد جامعــه قــرار نگرفته اســت. لــذا دولــت ســهام عدالــت را نمایندگــی می کنــد. بنابرایــن وقتــی کــه در 

ســهام عدالــت بــه عنــوان ســهامدار می آیــد در مجامــع مــا می نشــیند، یــا در هیئــت مدیــره مــا، مــا آن هــا را بــه عنــوان 

نماینــده دولــت می شناســیم. نحــوه تعامــل بــا ســهام عدالــت چگونــه اســت؟

خیلی هـا از هلدینگ هـای پتروشـیمی  به عنـوان هلدینگ هـای خصولتی تعبیـر می کنند. البتـه من خودم 

خیلـی بـا ایـن تعبیـر موافق نیسـتم، ولـی باالخـره در فرهنگ کشـور آمـده که نـه خصوصی هسـتند نه 

دولتـی، چـون صندوق هـا بینابین هسـتند، یـک چیزی به عنوان خصولتی درسـت شده اسـت. آیـا کال این 

تعبیـر را قبـول دارید؟ در مـورد بحث رابطه دولت با هلدینگ های پتروشـیمی  هم ما را مسـتفیض بفرمایید. 

عزیــزی: مــن از هلدینــگ خودمــان بگویــم. هیــچ کــدام از ایــن شــرکت هایی کــه االن در پرتفــوی مــا اســت رد دیــون 

ــق  ــورس اوراق بهــادار از طری ــن  شــرکت ها را از ب ــا همــه ای ــا نبــوده اســت/ م ــه م ــت ب ــا واگــذار شــده از ســوی دول ی

مزایــده خریدیــم. ســهمی که بخواهــد دولــت به عنــوان رددیــون بــه مــا بدهــد، در نفــت گاز پارســیان مــا یــک ســهم هــم 

نداریــم. عمدتــا در مزایــده یــا در بــورس اوراق بهــادار یــا فرابــورس ایــن ســهام  بــه مــا واگــذار شده اســت. قطعــا اگــر 

موقــع واگــذاری، بخــش خصوصــی می خواســت بخــرد، مــن اصــا بــه خــودم اجــازه نمــی دادم کــه بــا بخــش خصوصــی 

رقابــت کنــم. پــس طبیعتــا ایــده مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی بایــد باشــد، مــا نبایــد باشــیم. جایــی کــه رفتیــم 

ــم، بورســی اش  ــم. اصــاح ســاختار کردی ــم و ســهم را خریدی ــا رفتیــم و ورود کردی چــون بخــش خصوصــی نیامــد، م

کردیــم و بــاز دوبــاره بــه مــردم واگــذارش کردیــم. 

واقعیــت قضیــه ایــن  اســت کــه مــن عنــوان خصولتــی را قبــول نــدارم، مــا خصوصــی درســت کردیــم. اگــر منابــع مالــی 

متعلــق بــه بانک هــا بــود، قــرض گرفتیــم. بعــد هــم آن را دادیــم. آن ســرمایه صــد هــزار تومانــی هــم مــال یــک شــرکت 
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ــه  ــورد مجموع ــن توضیــح در م ــک بخشــی از حاکمیــت آمــده آن را خریده اســت. ای ــود. بعــد ی ــام ب ســرمایه گذاری ع

و هلدینــگ خــود ماســت. پــس مــا بــا فکــر خصوصــی امــروز، خصوصــی درســت شــدیم، بــا همیــن تفکــر هــم داریــم 

ادامــه می دهیــم. امــروز ممکــن اســت یــک صنــدوق بازنشســتگی ســهامدار مــا باشــد، فــردا ممکــن اســت بفروشــد بــه 

کــس دیگــری، و او ســهام دار باشــد. خیلــی مــا بــه هرحــال بــه آن نــگاه نمی کنیــم. 

ــل  ــت تعام ــا دول ــم ب ــا 100 درصــد عاقه مندی ــم م ــد بگوی ــا، بای ــا هلدینگ ه ــت ب ــل دول ــت و تعام ــاره نقــش دول درب

ــوب  ــم خ ــا ه ــا بنگاه ه ــش م ــد نق ــوب باش ــه ای خ ــر جامع ــه اگ ــت ک ــم این اس ــه عاقه مندی ــن ک ــت ای ــم. عل کنی

ــا  ــس طبیعت ــم خــوب باشــیم. پ ــد، نمی توانی ــک کشــور ب ــا هــم در ی ــا م ــد باشــد طبیعت ــر کل کشــور ب می شــود. اگ

بایــد همــه مثــل هــم بشــویم. پــس طبیعتــا بایــد آرزو کنیــم کــه خــوب بشــود. حتمــا دولــت می خواهــد یــک جامعــه 

خوبــی داشــته باشــد، اقتصــاد خوبــی داشــته باشــد و اگــر نمی شــود یــا نمی گذارنــد یــا نمی توانــد بحث هــای دیگــری 

اســت. ولــی همیــن نقشــی کــه امــروز هــم وجــود دارد، ایــن اســت کــه کامــل دســت و پاهــای مــا در یــک جاهایــی 

بسته اســت و مــا اصــا نمی توانیــم حرکــت کنیــم. امــروز اختیــار فــروش محصول مــان را بــا قیمــت رقابتــی نداریــم. مــا 

6 مــاه گذشــته جنس مــان را بــا  ارز 4.200 تومــان فروختیــم، در حالــی کــه بعضــا ایــن جنــس بــا 300 درصــد افزایــش 

قیمــت بــه دســت مصرف کننــده می رســیده  اســت. یعنــی نــه مصرف کننــده رضایــت داشــته، نــه مــن تولیــد کننــده، 

ایــن وســط در اثــر یــک سیاســت گذاری غلــط در بــورس کاال، جنــس بــا 300 درصــد افزایــش بــه دســت مصرف کننــده 

رسیده اســت. نــه گیــر تولیــد کننــده آمــده، نــه مصرف کننــده نهایــی نفعــی برده اســت. مــردم هــم کــه مصرف کننــده 

نهایــی هســتند، گاهــی محصــوالت بــا قیمت هــای ســه چهــار برابــر بــه دستشــان رسیده اســت. پــس ایــن وســط یــک 

ــت آوردند.  ــی بدس ــارد تومان ــزار میلی ــا ه ــت ده ه ــده، ران ــه گذاشته ش ــی ک ــت غلط ــک سیاس ــر ی ــی در اث ــده خاص ع

متأســفانه در شــش ماهــه اول ســال هــم در حــوزه پتروشــیمی و  هــم در حــوزه فــوالد ایــن رانــت توزیــع شده اســت. 

ــوارد  ــایر م ــس وس ــوژی، فاینان ــورد تکنول ــا، درم ــورد م ــه در م ــت ک ــی اس ــای بین الملل ــب دوم محدودیت ه مطل

ــت  ــری اس ــاق اخی ــدی اتف ــب بع ــد. مطل ــرار می ده ــار ق ــت فش ــا را تح ــت م ــت صنع ــن وضعی ــود. ای ــال می ش اعم

ــار گذاشــته ایم،  ــت پتروشــیمی  را کن ــت هشــت ماهــی اســت صنع ــم روی آن کارشــناس می شــویم. هف ــا داری ــه م ک

داریــم در حــوزه ارز مطالعــه می کنیــم و یــاد می گیریــم و هــر روز اســاتیدی می آینــد و هــر روز هــم متهــم 

ــی  ــم. ول ــواب می دهی ــؤال و ج ــره س ــم، باالخ ــم می روی ــان نرفتی ــه در عمرم ــی ک ــم جاهای ــر روز ه ــویم و ه می ش

ــتاد  ــه هش ــد ک ــد و گفتن ــریف آوردن ــزی تش ــک مرک ــس کل بان ــای رئی ــش آق ــه پی ــه هفت ــدا دو س ــاری خ ــه ی ب

ــا  ــا م ــه آق ــم ک ــر چــه داد می زدی ــش ه ــود. قبل ــا توســط شــرکت های پتروشــیمی  ب درصــد ارز عرضــه شــده در نیم

ــم  ــا ه ــی م ــای مال ــتند، صورت ه ــی هس ــیمی  بورس ــرکت های پتروش ــد ش ــتیم، 90 درص ــی هس ــا بورس ــه عمدت هم
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ــت. ــخص اس ــم مش ــان ه ــه چیزم ــود، هم ــانی می ش ــا بروزرس ــه این ه ــه هم ــم ک ــاه ه ــت، هرم ــدال اس ــه روی ک ک

ــه اذعــان بانــک مرکــزی وجــود دارد، پــس  ارزهــای 96 هــم کــه همــه آمــده، ارزهــای 97 هــم کــه همــه در نیمــا ب

چــرا همــه پتروشــیمی  را متهــم می کنیــد کــه ارز نیاورده اســت؟! متأســفانه کســی جوابــی بــرای ایــن نداشــت. هــر چــه 

ــای  ــتم های صورت ه ــم، سیس ــورس را می گفتی ــدال ب ــم، ک ــازی می کردی ــم، آگاهی س ــازی می کردی ــم فرهنگ س ه

مالی مــان را کــه یــک مــاه بــه یــک مــاه بروزرســانی می شــود را توضیــح می دادیــم اثــری نداشــت. باالخــره در کشــور 

مــا همــه دنبــال ایــن هســتند کــه یــک جایــی کــه حرکــت می کنــد آن را هــم متوقــف کننــد. ایــن اتفــاق متأســفانه 

در مجموعــه افتــاد. علــی ای حــال وقتــی متأســفانه فضــا هــم یــک مقــداری مثــل امــروز تحریمی بشــود، دولــت دخالــت 

مســتقیم می کنــد. االن مــن نمی دانــم چــرا بایــد ارز حاصــل از فروشــم را 7.500 بفروشــم، فوالدی هــا 8.500 

بفروشــند و ســیمانی ها 12.500 بفروشــند. مــا کــه دلیلــش را نفهمیدیــم. واقعیــت قضیــه چیســت؟ مگــر مــن خوراکــم 

ــه، مــن کــه خوراکــم همیــن 7.500 اســت.  را ارزان می گیــرم؟ ن

ــوراک  ــدن خ ــوزه مع ــت. در ح ــر نکرده اس ــچ تغیی ــان هی ــا خوراکش ــر اص ــای دیگ ــت در بخش ه ــب اس ــی جال خیل

همــان خــوراک ســال 1396 اســت. یعنــی وقتــی معــدن را اســتخراج می کنــد - معــدن هــم انفــال اســت، مــال کشــور 

ــم  ــا نمی ســوزد، می گیری ــه دارد می ســوزد ی ــن گازی ک ــا ای ــچ مشــکلی نیســت. م ــت المــال اســت- در آنجــا هی و بی

تبدیــل بــه ارزش افــزوده و محصــول می کنیــم، ارزش را هــم در کشــور صــرف توســعه می کنیــم، یــا می دهیــم بــا آن 

دارو می آیــد. بــرای چــه مــن بایــد ارزم را 7.500 بفروشــم؟ دیگــری 12.500 بفروشــد؟ بــه هــر حــال مــا بــه عنــوان 

ــدر  ــان چق ــرخ خوراکم ــر ن ــه دیگ ــا هفت ــه مث ــم ک ــم بفهمی ــه می توانی ــم، ن ــم بودجــه بدهی ــه می توانی پتروشــیمی  ن

اســت. یــا نــرخ دالرمــان بــر چــه مبنــای ارزی تســعیر می شــود. نــه می دانیــم در بــورس کاال چــه کاره هســتیم؟ قیمــت 

ــط  ــه فق ــاه اســت ک ــه در دســتمان نیســت. شــش م ــت قضی ــز واقعی ــچ چی ــد. هی ــان ببندن ــد آقای ــد می خواهن را چن

داریــم کاس و دوره می رویــم کــه یــاد بگیریــم صرافــی چیســت؟ ارز چگونــه اســت؟ از کجــا بایــد بیاوریــم؟ چــه کار 

بایــد بکنیــم؟ بــه چــه کســی بایــد بدهیــم کــه بعــد گرفتــار نشــویم؟ یعنــی هشــت نــه مــاه اســت کــه فعــا اموراتمــان 

بــه ایــن بحث هــا می گــذرد. یــک دکانــی هــم بــه نــام ســهام عدالــت درســت شــد کــه می خواهیــم افزایــش ســرمایه 

بدهیــم، مخالفنــد. بــا توســعه مخالــف اســت، یــک روز نماینــده اش را دولــت تعییــن می کنــد، یــک روز نماینــده اش را 

دســتگاه تخصصــی تعییــن می کنــد. یــک روز یــک دکتــر ادبیــات یــا  دکتــر دامپزشــک می آیــد نماینــده وزارت اقتصــاد 

ــا پتروشــیمی می شــود. ایــن هــم از ســهام عدالــت کــه حــق رأی دارد، مــا هــم شــریک  در یــک شــرکت پاالیشــی ی

هســتیم بایــد مــدارا کنیــم، خیلــی راحــت هــم نمی شــود تعامــل کــرد. 

بــه هــر حــال مــن امیــدوارم کــه اینقــدر وضــع دولــت خــوب شــود کــه دیگــر فقــط در ایــن صنایــع پتروشــیمی  اعمــال 
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حاکمیــت کنــد، حاکمیتــش برمبنــای مالیــات و ارزش افــزوده و توســعه باشــد، نــه ایــن کــه دنبال ارز پتروشــیمی  باشــد. 

دنبــال صــادرات پتروشــیمی  یــا قیمت گــذاری روی محصــول باشــد. مــا اوره را بایــد بــه وزارت کشــاورزی 612 تومــان 

بدهیــم، در حالــی کــه این هــا کــه از مــا می خرنــد، محصــول خــود مــا را دارنــد3.000 تومــان بــه عــراق صــادر می کننــد. 

می گوینــد بــه کشــاورز محــروم بایــد کمــک کنیــد، می گوییــم کشــاورز محــروم ایــران یــا عــراق؟ حتــی بــه قاچاقچــی 

یــا بــه کشــاورز؟ االن قریــب بــه هفــت ســال اســت کــه دولــت تکلیفــی قیمــت معیــن کرده اســت. قیمــت تمــام شــده اش 

1.400 تومــان اســت، بــرای چــه 600 تومــان بدهیــم؟! مــال چــه کســی را بدهیــم؟! حــاال چــه خصولتــی هســتیم، چــه 

خصوصــی، اصــا مهــم نیســت. باالخــره آقایــی کــه می آیــد در بــورس، 1.000 تــا ســهم می خــرد، حــق النــاس اســت. 

ــم!  ــت و کمــک کنی ــا دول ــم ب ــم تعامــل کنی ــا دوســت داری ــم. فقــط م ــم، فعــا تعامــل می کنی ــه هــر حــال مانده ای ب

ربیعـی: خیلـی متشـکریم، آقـای عزیـزی دل پـری داشـتند، فرصـت شـد کـه همـه درددل را بفرمایید. 

آقـای مخدومـی بحثـی در رسـانه ها مطـرح شـده بود کـه پتروشـیمی ها در خـوراک رانـت دارنـد و مثال 

خـوراک ارزان می گیرنـد، کاالی خـود را بـا قیمـت بازار آزاد می فروشـند. شـما اگـر راجع به ایـن موضوع 

هـم صحبتـی داریـد بفرماییـد. راجـع به بحـث رابطه بـا دولت و سـهام عدالـت هـم نظرتـان را بفرمایید. 

مخدومــی : مــن یــک نکتــه تکمیلــی راجــع بــه فرمایشــات آقــای عزیــزی عــرض کنــم. تاپیکــو بــه عنــوان زیرمجموعــه 

یــک نهــاد عمومی غیردولتــی بایــد یــک صنــدوق بازنشســتگی و غیردولتــی باشــد. ولــی وقتــی کــه دولــت حــدود صــد 

و چهــل هــزار میلیــارد تومــان بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بدهــی دارد، عمــا وجــود دولــت، حضــور دولــت، ســایه 

اش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی می افتــد. تــا اینجــا هــم کســی مقصــر نیســت. مــا انتظاراتــی حداقلــی داریــم. حــاال 

ــادی دارد، اســاتید  ــت طلــب دارد و خــودش هزینه هــای بســیار زی ــن میــزان از دول کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ای

می داننــد همیشــه در ایــران هزینه هــا Real اســت و طلــب همیشــه Imagine اســت. یعنــی همیشــه شــما آن طلبــی 

کــه داریــد روی کاغــذ اســت و تخیــل، ولــی همیشــه بدهی هــای شــما بــه روز و واقعــی اســت. حــاال کــه ایــن گونــه 

اســت، حــاال کــه بــه مــا می گوینــد خصولتــی، حــاال کــه ســهامدار از مــا انتظــار دارد کــه رشــدی مثــل بخــش خصوصــی 

داشــته باشــیم، یــا نــوآوری بــزرگ داشــته باشــیم، یــا توســعه متناســب داشــته باشــیم، ولــی قوانیــن دولتــی بــر مــا 

ــرار اســت یــک  ــت اســتفاده کنیــم. مثــا بگوییــم اگــر ق حاکــم اســت، حداقــل بیاییــم از برخــی از ظرفیت هــای دول

ــه آن Sovereign Guarantee می دهیــم.  طرحــی اجــرا شــود، مــا ب

وقتــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان ســهامدار 100 درصــدی مــا در شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی و 

آن هــا هــم ســهامدار 83 درصــدی مــا 140 هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلــب دارد، ایــن کــه بیاینــد بــه یــک طــرح 
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بــه انــدازه 10 هــزار میلیــارد تومــان، بــه انــدازه بیســت هــزار میلیــارد تومــان تضامیــن دولتــی بدهنــد، بــه نظــرم خیلــی 

دور از ذهــن نیســت. بنابرایــن مــن تقاضــا می کنــم کــه دولــت کمــک کنــد. حــاال کــه بــه هــر حــال گفتــه می شــود 

خصولتــی، بیایــد کمــک کنــد و مــا بتوانیــم طرح هایمــان را اجــرا کنیــم، تضامیــن دولتــی داشــته باشــیم. طبــق مــوادی 

مثــل موضــوع جــزء 2 بنــد 9 تبصــره 5 بودجــه ســال 1397 کــه تســویه بدهــی دولــت را در قالــب تأمیــن خــوراک انرژی 

بــا قیمــت ترجیحــی بــرای واحدهــای تولیــدی موجــود در مناطــق ویــژه اقتصــادی توصیــه کــرده، مــا هــم بتوانیــم از 

ــه ســازمان  ــا دیــون دولــت ب ــر ب ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کنیــم. بتوانیــم وام هــای قبلــی خــود را در قالــب ایــن تهات

تأمیــن اجتماعــی انجــام بدهیــم. مــا واقعــا بتوانیــم از ایــن دولتــی بــودن هــم یــا از ایــن شــاخص دولتــی بــودن کــه در 

اســم مــا گاهــی می آیــد اســتفاده کنیــم. 

ــکات و  ــا مش ــاط ب ــار در ارتب ــم دو ب ــال 1397 ه ــروع س ــل از ش ــیمی ها قب ــا پتروش ــده، م ــرح ش ــؤال ط ــاره س درب

ــور  ــیمی  و همینط ــی پتروش ــن صنف ــی انجم ــا هماهنگ ــم. از روز اول ب ــرار گرفتی ــورت ق ــورد مش ــات ارزی م موضوع

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی  بــا هدایــت آقــای دکتــر نــوروززاده همیشــه تابــع سیاســت های ارزی کشــور بــوده 

ایــم. یعنــی حتــی قبــل از راه انــدازی ســامانه نیمــا، یــا حتــی قبــل از راه انــدازی آزمایشــی ســامانه نیمــا، بــا توافقــی که 

انجــام شــد، بــرای ایــن کــه بتوانیــم بــا قیمــت یکســانی محصــوالت خــود را بفروشــیم، تــا دولــت بــه عنــوان رگوالتــور 

بتوانــد نــرخ مشــخصی را بــرای خــوراک تعییــن بکنــد، همیشــه رعایــت کــرده ایــم.

یعنــی مــا از 1397/1/22 تــا شــروع بــازار ثانویــه تمــام ارز مــان را در ســامانه نیمــا بــا نــرخ دالر 4.200 تومــان فروختیم. 

شــاید بــه نظــر مــن هیــچ تخطــی در حــوزه پتروشــیمی ها صــورت نگرفــت. چــون هلدینگ هــا همدیگــر را هــم رصــد 

ــا  ــه اعــام شــد کــه م ــه هــم در یــک مرحل ــازار ثانوی ــه ایجــاد شــد، قبــل از ب ــازار ثانوی ــا وقتــی کــه ب ــد. ت می کردن

خوراک مــان را کــه قبــا براســاس دالر 3.800 تومــان می گرفتیــم و محصولمــان را 4.200 تومــان عرضــه می کردیــم، 

مــورد اعتــراض قــرار گرفــت. وزارت محتــرم نفــت بــا تدبیــر ویــژه آقــای مهنــدس زنگنــه - جــا دارد از ایشــان تشــکر 

بکنــم - یــک بــار اعــام کردنــد کــه ایــن نــرخ همــان 4.200 تومــان و 4.200 تومــان اســت. بــاز هــم پتروشــیمی ها 

بــرای ایــن کــه فضــای اقتصــادی حاکــم بــر کشــور و موضــوع ارز دچــار نوســان یــا مشــکل نشــود ایــن را پذیرفتنــد.

ایــن مــدت مــا همــه بودجه های مــان را چنــد بــار بازبینــی کردیــم، تــا بــازار ثانویــه ایجــاد شــد. بــاز در روزهــای اول 

بــازار ثانویــه هــم بــا هماهنگــی انجمــن صنفــی همــه هلدینگ هــای پتروشــیمی  تصمیــم گرفتنــد ارزشــان را بــا یــک 

نــرخ مشــخص حــدود 8.000 تومــان بفروشــند. همــه این هــا بــرای ایــن صــورت گرفــت کــه ایــن بحــث رانــت نــرخ 

ارز یــا رانتــی بــرای نــرخ ارز خــوراک پتروشــیمی ها پیــش نیایــد.

ــت  ــد وزارت نف ــند، بای ــت بفروش ــک قیم ــا ی ــد و ب ــان را ببرن ــیمی ها ارزش ــدام از پتروش ــود هرک ــرار ب ــر ق ــون اگ چ
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می آمــد می گفــت مــن یــک جــدول روزانــه دارم کــه ســطرش روزهاســت، ســتونش شــرکت های پتروشــیمی  اســت، 

ــرای ایــن کــه  ــا ب ــرخ ارزی فروخته اســت، ت ــا چــه ن ــا مشــخص شــود کــی ارزش را در چــه روزی تولیــد کــرده و ب ت

ــا  ــا 5/27 همــه پتروشــیمی ها ب ــرخ خوراکــش را بگویــم. بنابرایــن در فاصلــه 5/16 ت رانــت ایجــاد نشــود، مــن هــم ن

یــک نــرخ مشــخصی براســاس هماهنگــی انجمــن، هماهنگــی بانــک مرکــزی و یــا صــورت جلســه ای کــه بیــن پنــج 

شــش هلدینگ بــزرگ پتروشــیمی  انجــام شــد، ارز را فروختنــدو بعــد هــم بــا رگوالتــوری و نظــر NPC ارز را بــرای ایــن 

کــه التهــاب بــازار کــم شــود بــا نــرخ 7.500 تومــان فروختــه شــد. مــن وظیفــه دارم از آقــای دکتــر نــوروززاده کــه ایــن 

موضــوع را مدیریــت کردنــد و پاســخگوی خیلــی از نهادهــای نظارتــی بودنــد تشــکر کنــم. با آن نــرخ فروختیــم و وزارت 

محتــرم نفــت هــم گفــت کــه مــا هــم نــرخ خــوراک شــما را براســاس فرمــول قبلــی ولــی بــا نــرخ متوســط ســامانه نیما 

ــا روز دوشــنبه قبــل،  ــرای نــرخ خــوراک نداشــتیم، کــه هنــوز هــم ت ــه تنهــا رانتــی ب ارائــه می کنیــم. بنابرایــن مــا ن

ارزمــان را بــا نــرخ 7.500 تومــان در ســامانه نیمــا می فروختیــم و حتــی خــوراک مــا بــا نــرخ متوســط ســامانه نیمــا 

محاســبه می شــود کــه قطعــا از 7.500 تومــان بیشــتر اســت. یعنــی مــن قاطعانــه عــرض می کنــم کــه نــه تنهــا هیــچ 

رانتــی بــرای خــوراک پتروشــیمی ها از ســوی دولــت محتــرم و شــرکت محتــرم صنایــع پتروشــیمی  صــورت نگرفــت، 

حتــی یــک مقاطعــی نــرخ خــوراک از آن چیــزی کــه مــا بــه ســامانه نیمــا می فروختیــم باالتــر بــود. 

ربیعــی: خدمــت آقــای ربانــی باشــیم بــرای همیــن موضــوع رابطــه دولــت بــا پتروشــیمی ها بعــد آقــای 

نــوروززاده موضــوع رگوالتــوری، نقــش NPC در زمانــی کــه هلدینگ هــای پتروشــیمی  کامــال خصوصــی 

ــد.  ــدی می کنن ــتند را جمع بن هس

ــی: مــا بــه هــر حــال نســبت بــه هلدینگ هایــی کــه بخــش عمومی هســتند، خودمــان را در موضعــی ضعیف تــر  ربان

ــت رابطــه بچــه حــرف شــنو اســت. منتهــا یکــی از مــوارد  ــا دول ــا ب ــه نظــر می رســد رابطــه م ــن ب می بینیــم. بنابرای

ارتبــاط دولــت و مــا بحــث خــوراک و قیمــت آن اســت.ما روی کیــس خــوراک هــم بــه لحــاظ مقــدار و هــم بــه لحــاظ 

ــد  ــا از امســال آن هــم شــاید چن ــدازی شــدیم. تقریب ــا از ســال 1391 راه ان ــد م ــم. شــما می دانی قیمــت ســؤال داری

ماهــی هســت کــه می توانیــم بگوییــم خــوراک بــه انــدازه کافــی بــه مــا تخصیــص داده می شــود و تــا بــه حــال وجــود 

نداشته اســت. ایــن ســرمایه گذاری کــه مــا انجــام دادیــم عمــا در یــک بخــش زیــادی معطــل مانــده بــود.

 نکتــه دیگرنیــز انتظــار وفــای بــه عهــد از دولــت محتــرم اســت. می دانیــد مجموعــه مــا براســاس ایــن شــکل گرفتــه 

کــه دولــت خــط اتیلــن غــرب را بــا ســرمایه خــود اجــرا کنــد و مــا نقــش خصوصــی مجتمع هــا را اجــرا کنیــم. هــر 

دو بــه وظیفــه خــود عمــل کردیــم، هــم دولــت ایــن کار را انجــام داده و هــم بخــش خصوصــی مجتمع هــا را ایجــاد 
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کرده اســت. ولــی تقریبــا دو ســه ســال اســت کــه بــا چالــش خیلــی زیــادی مواجــه هســتیم بــرای ایــن کــه بــه شــکلی 

ایــن ســرمایه گذاری دولــت را جبــران کنیــم. هنــوز ایــن چالــش وجــود دارد و انتظــار مــا ایــن اســت کــه همینطــور 

کــه مــا وظایــف خــود را انجــام می دهیــم، دولــت هــم آن چیــزی کــه در تصویــب نامــه اولیــه ســال 1381 بــوده و آن 

چیــزی همیشــه تعهــد کــرده، بــه عهــودش وفــا کنــد. 

ربیعـی: آقـای نـوروززاده خدمت شـما هسـتیم، تعـدادی از سـؤاالت حضـار محتـرم در این مـورد بود که 

نقـش NPC در حـال حاضر و درحالت ایده آل چیسـت؟ وقتی که هیچ شـرکت پتروشـیمی  دولتـی نداریم، 

NPC چـه نقشـی را می خواهد ایفـا بکند؟ 

نــوروززاده: می دانیــم در کشــور مــا بخــش نفــت و گاز براســاس قانــون اساســی کامــا در اختیــار حاکمیــت اســت. 

اینجــا مثــل کشــورهای ســرمایه داری نیســت کــه مخــازن در اختیــار بخــش خصوصــی باشــد. تمــام پتروشــیمی هایی 

کــه دارد شــکل می گیــرد، بــا گازهــای همــراه نفــت اســت، یــا سیتوپاســم همــراه گاز اســتخراجی از یــک چــاه کــه 

در اختیــار حاکمیــت اســت. شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی  پــل ارتباطــی بیــن بخــش خصوصــی و دولــت اســت، 

ــه ســرمایه  گذار برســد و ســرمایه  گذار  ــه خــوراک ب ــن ک ــری ای ــن خــوراک و پیگی در صــدور جــواز تأســیس و تضمی

اطمینــان حاصــل کنــد کــه حتمــا در پــس ایــن ســرمایه گذاری خــوراک اســت. اگــر چنانچــه واحــد برنامــه ریــزی 

وزارت نفــت کار نکنــد، آقایانــی کــه ســرمایه گذاری کرده انــد در آینــده بــا چالــش مواجــه می شــوند. آقــای مهنــدس 

ــار چــه کســی  ــان را چــه کســی تولیــد می کنــد؟ در اختی ــن ات ــد الفیــن تولیــد می کننــد، ای ــان را می گیرن ــی ات ربان

اســت؟ در اختیــار حاکمیــت اســت. NPC نماینــده حاکمیــت اســت و بیــن باالدســت و پاییــن دســت رابــط اســت کــه 

آقایــان هســت. در ضمــن مدافــع حقــوق آقایــان هــم هســتند. در رابطــه بــا خــوراک، در رابطــه بــا قیمــت، حرف هــای 

ــی  ــش خصوص ــت، بخ ــت نیس ــن ران ــد. ای ــت می برن ــیمی ران ــرکت های پتروش ــد ش ــه می گوین ــت ک ــادی اس زی

همکاری هــای خیلــی خوبــی بــا دولــت دارد. مــا هــم جلســات خوبــی بــا آن هــا داریــم. نظــرات آقایــان را می گیریــم 

ــرمایه گذار  ــه از س ــن ک ــم ای ــود و ه ــظ می ش ــت حف ــع دول ــم مناف ــب ه ــن ترتی ــم. بدی ــل می کنی ــت منتق ــه دول و ب

ــود. ــی می ش ــت کاف صیان

یــک نکتــه هــم راجــع بــه NPC عــرض بکنــم. NPC االن ســرمایه گذاری نــدارد و نبایــد هــم داشــته باشــد. امیــدوار 

ــازار ســرمایه و بــا کمــک NPC بــه عنــوان نماینــده حاکمیــت بتواننــد  ــا اســتفاده از ب هســتیم کــه ایــن صندوق هــا ب

ایفــای نقــش موثــر کننــد، کــه پیش تــر توضیــح داده شــد. 

ــات  ــداث کارخانج ــی را در اح ــش اصل ــد نق ــه می توانن ــعه ای ک ــازمان های توس ــی س ــه دلیل ــور ب ــد در کش می دانی
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ایفاکننــد کمرنــگ شــده اند. مــن بســیار عاقه منــد بــه ســاخت داخــل هســتم، صبغــه مــن هــم در ســازمان گســترش 

 NPC ــه می ســازند. رویکــرد ــاع از واحدهــای تولیــدی و بخــش ماشین ســازی اســت کــه کارخان و هــم در مجلــس دف

در سیاســت هایی کــه از قبــل داشــته و االن هــم مــن پیگیــری می کنــم، حتمــا بهــا دادن بــه شــرکت های مهندســی 

اســت. اگــر ایــن شــرکت های مهندســی تقویــت نشــوند، ســاخت داخــل و احــداث کارخانــه حتمــا معنــا نخواهــد داشــت. 

ــه بســازند. شــرکت های مهندســی بــزرگ هســتند کــه یــک جــا  واحدهــای ماشین ســازی کوچــک نمی تواننــد کارخان

همــه مســائل را ببیننــد. اگــر چنانچــه امــروز شــما بــه فــوالد مبارکــه نــگاه می کنیــد، ایــن را یــک شــرکت مهندســی 

ایتالیایــی ایجــاد کــرد کــه خــودش حتــی یــک کارگاه ماشین ســازی کوچــک نداشــت. در کارگاه نقشــه های مهندســی 

بــه ماشــین تبدیــل می شــود. دنبــال ایــن هســتیم کــه این تقویــت را حتمــا انجــام بدهیــم. از طــرف دیگر در پتروشــیمی 

 مــا یــک واحــد پژوهــش و فنــاوری داریــم. کارهــای زیــادی هــم از قبــل انجــام شده اســت. از آقایــان خواهــش کــردم 

کارهایــی کــه شــما می کنیــد اگــر عملیاتــی نشــود ارزش نــدارد. تحقیقــات کــه حــد یقــف نــدارد. شــما می توانیــد در 

هــر موضوعــی الــی بــی نهایــت بــه تحقیــق مشــغول شــوید، امــا تحقیقــات شــما بــه گونــه ای باشــد کــه کاربــردی باشــد.

مــن پیشــنهاد کــردم کــه ایــن مثلــث را مــا تشــکیل بدهیــم: یک، بخــش پژوهــش و فنــاوری کــه در اختیار ماســت، چون 

شــاید بــرای بخــش خصوصــی صــرف نکنــد واحــد تحقیقــات راه بینــدازد و بایــد هزینه هــای بســیار ســنگینی را بپــردازد 

تــا تحقیــق گســترده بکنــد. دوم، یــک مهندســی مشــاور کــه می توانــد ایــن تحقیقــات را بــه واحد تولیــدی تبدیــل بکند. 

ســوم، یــک ســرمایه  گذار کــه ایــن ســرمایه گذاری را انجــام بدهــد. تاکنــون پنــج تــا از کاتالیســت ها را NPC بــه نتیجــه 

رسانده اســت و بخــش خصوصــی طــرف قــرارداد شــده کــه کارخانــه اش را خــودش بســازدو کشــور را از وابســتگی نجــات 

ــا  ــتیم این ه ــدوار هس ــه امی ــه ک ــورت گرفت ــی در NPC ص ــیار خوب ــای بس ــم پروژه ه ــر ه ــای دیگ ــد. در زمینه ه بده

ــر اســت.  ــرمایه  گذار طــرف دیگ ــک طــرف و س ــه صاحــب لیســانس ی ــم ک ــذار کنی ــه بخــش خصوصــی واگ ــم ب را ه

محورچهارم: توسعه صنعت پتروشیمی و پاسخ به سواالت حضار
ربیعــی: اغلــب ســؤاالتی کــه توســط حضــار محتــرم پرســیده شــده، عمومی انــد و ســعی شــد کــه در قالــب صحبت هــای 

دوســتان پاســخ داده شــود. بعضــی ســؤاالت اختصاصــی اســت در مــورد یــک پــروژه خــاص یــا در مــورد یــک محصــول 

ــه  ــی نیامده اســت. ب ــای ربان ــرای آق ــب اســت کــه هیــچ ســؤالی ب ــه دوســتان مربوطــه دادم. جال خــاص کــه آنهــا را ب

ایشــان تبریــک می گویــم، معلــوم می شــود خصوصــی واقعــی ایــن مزایــا را هــم دارد. محــور چهــارم باقــی مانــده کــه 

مربــوط بــه توســعه اســت، توســعه صنعــت پتروشــیمی، از آقــای ربانــی شــروع می کنیــم:
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آقـای ربانـی حاال کـه همه چیـز خصوصـی یـا غیردولتی شـده، آیا همچنـان توسـعه صنعت پتروشـیمی 

 پابرجاسـت یـا نه؟ آیـا این خصوصی هـا همه اش دنبال سـود هسـتند، همه سودشـان را تقسـیم می کنند 

و هیچ بـرای توسـعه مصـرف نمی کنند؟ 

ربانــی: همانطــور کــه اشــاره فرمودیــد مــن ســال 67 وارد پتروشــیمی  شــدم. یــادم می آیــد زمانــی کــه آقــای نعمــت زاده 

ــد آن زمــان  ــاال ببرن ــن کــه راندمــان تولیــد را ب ــی متمرکــز شــدند روی ای ــد، در مقطعــی ســال 76 ایشــان خیل آمدن

ــه ایشــان عــرض کــردم شــما هرچقــدر تــاش کنیــد می توانیــد،  ــود. ب عمــا مســائل تعمیــرات و بازســازی مطــرح ب

مثــا راندمــان 85 درصــد را، 89 درصــد، 90 درصــد کنیــدو کار بیشــتری نمی شــود بکنیــد. ولــی بهتــر اســت کــه شــما 

بیاییــد انــرژی خــود را روی توســعه بگذاریــد. خوشــبختانه در زمــان آقــای مهنــدس رهگــذر یــک فعالیتــی شــده بــود، 

در مجتمع هــای مختلــف از مســئولین پتروشــیمی  نظرخواهــی  شــده بــود. طرح هایــی آمــاده کــرده بودنــد و نهایتــا ایــن 

مســیر شــروع شــد. منطقــه ویــژه ماهشــهر و منطقــه عســلویه می شــود گفــت کــه از آن مقطــع شــروع شــد. بــه ایــن 

دلیــل ایــن جملــه را عــرض کــردم کــه مــا اصــا پتروشــیمی را  توســعه ندادیــم، یعنــی عمــا کاری نکــرده ایــم و بــه 

ایــن جهــت بهتــر اســت کــه نــگاه اساســی مــا بــه توســعه در صنعــت پتروشــیمی  باشــد. 

ــن  ــا بی ــعه محــور اســت. روزگاری م ــگ توس ــک هلدین ــان ی ــر، مشــخصه م ــگ باخت ــوان هلدین ــه عن ــان ب ــا خودم م

ســهامداران مان بــه هیــچ وجــه ســود توزیــع نکردیــم. هــر چــه کــه درآمــد در شــرکت بــوده صــرف توســعه کردیــم. 

امســال هــم یــک بخشــی را توزیــع کردیــم و عمــا بیشــتر بــاز صــرف توســعه شــد. همچنیــن کارهایــی را کــه شــروع 

کــرده بودیــم انجــام دادیــم. مــا دو پــروژه، یکــی پــروژه متانــول، یکــی هــم پــروژه MEG در حــال اجــرا داریــم کــه بــا 

پیشــرفت های نســبتا خوبــی انجــام شده اســت. پــروژه دیگــری را هــم بــرای جداســازی داریــم. این هــا کارهایــی اســت 

کــه االن در حــال اجــرا داریــم. در دو ســه حــوزه جدیــد وارد شــدیم. در حــوزه باالدســتی اخیــرا وارد شــدیم کــه مقداری 

جلــو رفتیــم. در حوزه هایــی کــه خــارج از صنعــت پتروشــیمی   و نفــت بــوده نیــز وارد شــدیم. بنابرایــن مبنــای کار مــا 

بــر ایــن بــوده کــه کل درآمــد شــرکت را صــرف توســعه کنیــم. چــون خوشــبختانه ســهامداران اصلــی مــا ایــن گونــه 

نیســتند کــه بخواهنــد حقــوق بدهنــد یــا نیــاز بــه ایــن داشــته باشــند، مــا ایــن چــراغ ســبز را داریــم کــه هــر چــه را 

ــی  ــه دلیــل ناتوان ــم، ب کــه در می آوریــم صــرف توســعه کنیــم. آن چیــزی هــم کــه امســال مــا صــرف توســعه نکردی

مابــوده کــه نتوانســتیم پــروژه تعریــف کنیــم واز ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. یکــی از حوزه هایــی توســعه ای کــه بــه آن 

وارد شــدیم، حــوزه Fine Chemicals بــود و در حــال حاضــر چندیــن مــورد از طرح هایــی را کــه در پژوهــش فنــاوری 

کارهــای توســعه دانــش اش انجــام شــده بــوده را عملیاتــی کردیــم. انشــاءاهلل بــه زودی خبرهــای خوبــی از تولیــد ایــن 

تکنولوژی هــا بــه ســمع بــرادران عزیــز خواهیــم رســاند. 
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عزیــزی: مــا ســال 1342 فعالیــت پتروشــیمی  شــیراز را شــروع کردیــم و تقریبــا تــا پایــان برنامــه اول بــه 

ــدود ــددی ح ــه ع ــتیم، ب ــه االن در آن هس ــای 3 و 4 و 5 و 6 ک ــیدیم و در برنامه ه ــن رس ــون ت ــد دوازده میلی تولی

53 میلیــون تــن تولیــد رســیدیم. هیــچ کشــوری در دنیــا پتانســیل های کشــور ایــران را در حــوزه صنعــت پتروشــیمی 

 نــدارد. چــون صنعــت پتروشــیمی  خــوراک مایــع می خواهــد کــه مــا داریــم. فــرض کنیــد کشــور قطــر خــوراک مایــع 

ــچ کشــوری در  ــن پتانســیل را هی ــم. ای ــع داری ــا هــم گاز، هــم خــوراک گازی، هــم خــوراک مای ــدارد، گازی دارد. م ن

ــازار هــدف کــه چیــن و هنــد و آســیای خــاور دور اســت کنــار  ــم. ب ــی داری ــدارد. 2-3 هــزار کیلومتــر مــرز آب ــا ن دنی

ــا  ــه تقریب ــا برخــوردار نیســت. حــدود شــصت ســال اســت ک ــن مزیت ه ــا از ای ــچ نقطــه ای در دنی دســت ماســت. هی

صنعــت پتروشــیمی  داریــم. نیــروی متخصــص داریــم. نیــروی باتجربــه داریــم. نیــروی انســانی ماهــر در کشــور داریــم. 

ایــن پتانســیل هایی اســت کــه الجــرم از ســمت خــام فروشــی بایــد بــه ســمت ایجــاد ارزش افــزوده برویــم. مــا هیــچ 

راهــی جــز صنعــت پتروشــیمی  نداریــم کــه  یکــی از پرمزیــت تریــن نقاطــی اســت کــه مــا در کشــورمان داریــم. در ایــن

چهـارده سـال، یـک مقـداری بـه دلیل این تحریم ها و مشـکات مسـأله داشـتیم. امیـدوارم از این انسـجامی  کـه امروز در 

صنعـت پتروشـیمی   و وزارت نفـت ایجاد شـده اسـتفاده کنیم و هرکـدام از این هلدینگ ها بتوانند 7، 8 تـا 10 میلیارد دالر

سرمایه گذاری شروع کنند و انشاءاهلل بتوانیم به 100 میلیارد دالر در پایان برنامه ششم برسیم. 

مخدومـی : متانـول مرجـان بهره برداری شـد که بـا مجموعه خودمـان و شـرکت های زیرمجموعه 33 درصد در آن سـهام 

داشـتیم. در فاز 2 پتروشـیمی  ایام در طرح توسـعه سـهامدار هسـتیم و همینطور پاالیشـگاه نفت سـتاره خلیج فارس که 

بهره بـرداری فـاز دو آن تیـر مـاه بـا حضـور ریاسـت محترم جمهور شـروع شـد. همینطـور بهره بـرداری فاز 3 آن انشـاءاهلل 

تـا بهمن امسـال انجام می شـود. 

نوروززاده: سـؤال های زیادی از سـوی حضار شـده کـه من در البه الی عرایضم و دوسـتان در حد وسـع مان 

توضیـح دادیم. پرسشـگری پرسـیده  اسـت: با تنگناهـای ارزی که بـه وجود آمده بـرای تأمیـن مالی ارزی 

دارید؟  برنامه ای 

مــن بــه ایــن مســأله اشــاره ای کــردم، گفتــم در ایــن کشــور منابــع ریالــی بســیار زیــادی وجــود دارد، ارز هــم وجــود 

دارد. همیــن آقایانــی کــه اینجــا نشســته اند ســاالنه 12 میلیــارد دالر صــادرات دارنــد. امــا اگــر چنانچــه بــا فرمایشــاتی 

کــه دیــروز آقــای وزیــر فرمودنــد، مــا بتوانیــم بــا ایجــاد صندوق هایــی کــه از مــردم تأمیــن منابــع کننــد و پذیره نویســی 

کننــد، NPC می توانــد نقــش همــان تنظیم گــر را داشــته باشــد. عــرض کــردم وقتــی مــردم بــه ایــن نهادهــای مالــی 

پــول می دهنــد، بــه آن تابلــو می دهنــد. لــذا اگــر چنانچــه نقــش دولــت در کنــار بخــش خصوصــی در جهــت تنظیــم 
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ــرد و  ــی داخــل اســتفاده ک ــع ارزی و ریال ــم می شــود از مناب و در جهــت Sovereign Guarantee باشــد، فکــر می کن

شــاهد توســعه خوبــی خواهیــم بــود. ایــن فرمایــش آقــای وزیــر را بــه فــال نیــک می گیریــم و دنبالــش هســتیم کــه 

اجرایــی کنیــم. دو ســه روز قبــل هــم بــا حضــور دوســتان، مقدمــات ایجــاد ایــن صندوق هــا فراهــم شــد.

اکنــون کــه وزارتخانــه و مدیــران همــه بــا هــم هماهنــگ هســتند، حتمــا یــک کار خیلــی خوبــی انجــام خواهــد شــد. 

ــان خــوراک را  ــن آقای ــد ای ــم. می گوین ــد نگوی ــم آم ــه ای حیف ــک نکت ــح دادم، ی ــه توضی ــا نقــش NPC ک در رابطــه ب

می گیرنــد، بعــد ارزشــان را در بــازار آزاد می فروشــند. در فرمایشــات آقایــان بــود. مــن مســئولیتش را پذیرفتــم، گفتــم 

بــا نــرخ 7.500 تومــان بفروشــید. االن آقایــان از طریــق نیمــا عرضــه می کننــد، بانــک مرکــزی نظــارت می کنــد و ایــن 

عــدد البتــه از ایــن هفتــه بــه حــدود 8 تومــان تغییــر پیــدا خواهــد کــرد. اگــر بــه صــادرات غیرنفتــی توجــه کنیــم، 

مدعــی هســتیم کــه بــاالی 47، 48 میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی اســت، 12 میلیــاردش پتروشــیمی  اســت. یعنــی 

ــا  ــه پتروشــیمی  اســت. تنه ــق ب ــاالی 80 درصــد ارز متعل ــا ب ــروز در نیم ــه ام ــی ک ــارم آن می شــود. در حال ــک چه ی

صنفــی کــه بســیار دقیــق، منســجم و بــا عــدد و رقــم و شــفاف ارزشــان را عرضــه می کننــد پتروشــیمی  اســت. مــن بــه 

عنــوان نماینــده دولــت جــا دارد از تــک تــک عزیــزان تشــکر بکنــم. 

ربیعـی: می خواهـم دو سـه جملـه راجـع بـه محورهـای سـوم و چهـارم به عنـوان نظـر خـودم عـرض کنـم. اوال ایـن که 

رابطـه بـا دولت خوب اسـت یا بد اسـت؟ ما متأسـفانه در کشـور همیشـه دچـار افراط و تفریط هسـتیم. فکـر می کنیم اگر 

خصوصـی باشـیم حتمـا بایـد همیشـه با دولت دعوا داشـته باشـیم. اگر هـم از آن طرف مثـا از یک جایی بـا دولت تعامل 

داشـته باشـیم، می گوینـد آقـا این هـا دیگـر خصوصـی نیسـتند. این هـا دولتـی شـده اند. واقعـا تعامل بـا دولت بـه نحوی 

کـه هـر دو طـرف عاقـل و از نظـر فکـری بالغ باشـند، چـه عیبی دارد؟ بـه هر حال دولـت در بسـیاری از جاهـا در اقتصاد 

کشـور نقـش دارد، مـا هـم بـه عنـوان هلدینگ های پتروشـیمی  نه دنبـال تقابل با دولت هسـتیم، نـه دنبال دعـوا با دولت 

هسـتیم. معتقدیـم تعامـل مثبـت بـا دولـت هـم از نظـر اقتصادی بـرای کشـور برکـت دارد و هـم از نظر سـودآوری برای 

هلدینگ هـای پتروشـیمی  مفیـد اسـت. بـه عنـوان مثال همین دیـروز هم آقـای وزیر در سـخنرانی خود فرمودند، سـال ها 

بـود پتروشـیمی ها دنبـال ایـن بودنـد که به آن هـا اجازه داده شـود کـه در تأمین خوراک خودشـان سـرمایه گذاری کنند، 

ولـی ایـن حـرف در مجموعـه دولـت پذیرفته نمی شـد. با تعامـل مثبتی که بـه وجود آمده، االن شـرکت های پتروشـیمی 

 دارنـد وارد سـرمایه گذاری در تأمیـن خوراک خودشـان می شـوند. 

ــت از لحــاظ اقتصــادی و زیســت  ــرای دول ــرای پتروشیمی هاســت، هــم ب ــه بســیار بســیار ســودآور، هــم ب ــک معامل ی

ــراردادی  ــن ق ــه مشــخص آن همی ــد مفیداســت. نمون ــرای مردمی کــه در مناطــق نفتــی حضــور دارن محیطــی، هــم ب

اســت کــه هلدینــگ خلیــج فــارس بــه مبلــغ 1/2 میلیــارد دالر بــرای جمــع آوری گازهــای فلــر بــا شــرکت ملــی نفــت 
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ــن  ــان را از ای ــوراک خودم ــم خ ــزی کنی ــد برنامه ری ــا بای ــاس آن م ــر اس ــرد. ب ــا ک ــز امض ــت خی ــق نف ــران و مناط ای

مناطــق دربیاوریــم. خوراکــی کــه دارد می ســوزد. بــه قــول آقــای وزیــر طــا دارد می ســوزد و فقــط نقــش آن آلودگــی 

هواســت و مزاحمــت بــرای مــردم اســت کــه قــرار اســت تبدیــل بــه خــوراک پتروشــیمی ها می شــود. دولــت هــم ســود 

ــزان  ــن عزی ــل ای ــن پن ــد چــرا در ای ــی رود. پرســیده بودن ــاال م ــم ب ــان ه ــم. ظرفیت م ــا هــم ســود می کنی ــد، م می کن

ــد؟ مــا ســعی  دعــوت شــده اند؟ ایــن را بایــد از مســئولین محتــرم کنگــره ســؤال کنیــد کــه چــرا از مــا دعــوت کردن

ــه عنــوان هلدینگ هــای پتروشــیمی  مســائل هلدینگ هــا را خدمــت شــما منتقــل کنیــم. امیدواریــم در  کردیــم کــه ب

ایــن فرصــت نظــرات خوبــی را منعکــس کــرده باشــیم. مجــددا از دوســتانی کــه در ایــن پنــل شــرکت کردنــد تشــکر 

می کنــم و از حضــار محتــرم کــه صبورانــه بحث هــا را شــنیدند نیــز سپاســگزارم . روز و روزگار خوبــی داشــته باشــید.
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