
۴www.sharghdaily.com اقتصاد

«شرق» از تأثیر کمبود گاز و تحریم های جدید آمریکا بر صنایع پتروشیمی ایران گزارش می دهد

رنج های پتروشیمی

برنامه هفتم و ضرورت توجه به مبحث مالیات بر دارایی ها

شرق؛ هنوز زمستان نرسیده ناترازی گاز به شکل 
چشمگیری بیشــتر شــده و انجمن کارفرمایی 
پتروشــیمی اعالم کرده  گاز صرفه جویی شــده 
مشــترکان را با قیمتی باالتــر از طریق وزارت 
نفــت می خرند تــا بلکه بتوانــد جلوی قطعی 
گازش را بگیرد و مانع افت شــدید تولید شود. 
هم زمان آمریکا هــم در بیانیه جدیدش نه تنها 
که واســطه ها و شــرکت های  پتروشــیمی ها 
ایران  پتروشــیمی  تجارت  مقاصد  در  مســتقر 
را تحریــم کرده  اســت. رئیــس هیئت مدیره 
اتحادیه صادرکننــدگان فراورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی معتقد است که نه تنها ایده انجمن 
کارفرمایی بــرای خرید گاز بی معنی اســت و 
ممکن است از این بابت با کاهش تولید مواجه 
باشــیم بلکه صادراتمان نیز احتماال تا حدودی 
مختل خواهد شد؛ چرا که پیداکردن خریداران، 
واسطه ها و کانال های مالی جدید زمان بر است. 
این در حالی است که قرار است ۱۵ میلیارد دالر 
از درآمدهــای ارزی کشــور از طریق صادرات 

پتروشیمی ها تأمین شود.

صنایع پتروشیمی گرفتار کمبود گاز
طبق گزارش های داخلی با آغاز روزهای ســرد کشور، از ۱۰ 
روز گذشــته تا کنون، میزان مصرف بخش خانگی و تجاری ۱.۵ 
برابر افزایش یافته و همین موجب شده ناترازی تولید و مصرف 
گاز بیشــتر شــود. تا جایی که مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران به ایســنا گفته در این شرایط اولویت با اعمال محدودیت 
برای صنایع فوالد و پتروشیمی است و به غیر از این دو مواردی 
نیز وجود دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت در صورت 

لزوم اعمال خواهد شد.
هم زمان مهدوی ابهری، دبیــرکل انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعــت پتروشــیمی، اعــالم کــرده که ایــن صنعــت برای 
ســرمایه گذاری در میادیــن گازی اقــدام کــرده  امــا فعال گاز 
صرفه جویی شــده مشــترکان را با قیمت خوب از طریق وزارت 
نفت می خرنــد. او گفته که به وزارت نفت پیشــنهاد داده ایم 
در چهار ماه آذر، دی، بهمن و اســفند هر مقدار که مشــترکان 
خانگی  یا واحدهای صنعتی صرفه جویی داشــته باشند، گازی 
کــه دولت به قیمت ۱۲۰ تومان به آنان می دهد را حدود ســه 

هزار تومان خریداری کنیم.
به گفته او با این روش در صورت صرفه جویی سه درصدی 
مشــترکان خانگی در اوج مصرف، به طــور میانگین روزانه ۱۵ 
میلیون مترمکعــب صرفه جویی محقق خواهد شــد و تولید 

صنعت پتروشیمی در زمستان قطع نمی شود.
تحریم جدید مقاصد اصلی صادرات را نشانه گرفت

درحالی که احتمال جیره بندی و قطعی برق در این صنعت 
میزان تولید را در معرض خطر قــرار داده، آمریکا نیز چند  روز 
پیــش تحریم های تازه ای علیه این بخش پتروشــیمی کشــور 

وضع کرده است.
وزارت خزانه داری این کشــور با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد 
که شــبکه ای از تولیدکننــدگان پتروشــیمی ایرانی و همچنین 
شرکت های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی 
تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می کنند، 

مشمول تحریم شده اند.
بــه گفته وزارت خزانــه داری آمریکا، این شــرکت ها نقش 
مؤثری در داللی فروش محصوالت پتروشــیمی ایران در خارج 
از این کشور داشته اند و به صورت یک شبکه به انجام معامالت 
بین المللــی و دور زدن تحریم هــای ایــران کمــک و از فروش 
محصوالت پتروشیمی ایران به مشتریان در چین و سایر منطقه 

شرق آسیا حمایت می کند.
نگاهی به فهرست شــرکت های تحریم شده نشان می دهد 
ایــن شــرکت های فعــال در صنایع نفتــی و پتروشــیمی، در 
کشورهایی مانند چین، امارات و هند که بیشترین مراوده تجاری 
را با ایران دارند، مستقر هستند. این یعنی ایران اکنون با چالشي 
بزرگ مواجه اســت؛ چرا که طرف مقابــل دقیقا محصوالت و 
مقاصــد اصلی صادراتی اش را نشــانه گرفته اســت و به نظر 
می رســد ایران دیگر راه چندان ساده ای برای دورزدن تحریم و 

رسیدن به مقاصد تجاری و صادراتی ندارد.
گــواه این ادعا می تواند بررســی آماری صــادرات ایران در 
ســال های گذشته باشد؛ زمانی که ایران خروج آمریکا از برجام 
را تجربــه کرد. گمرک در گزارشــی از وضعیت تجارت خارجی 
ایران که مربوط به پنج ماهه ابتدایی آن سال می شد، اعالم کرد 

در بند چهارم سیاســت های کلی برنامه پنج ساله هفتم که 
به تازگی دولت کار تدوین برنامه را بر اســاس آن آغاز کرده، به 
تحول نظام مالیاتی توجه شــده و از جمله دســتاوردهای این 
تحول به «تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد 
با تأکید بر رونق تولید» اشــاره شده  است. درواقع در سال های 
اخیر تالش دولت های وقت برای افزایش درآمد مالیاتی، بیشتر 
از اینکه هدف هدایت اقتصاد و بازگرداندن آن به ریل ســالمت 
اقتصادی را دنبال کند، معطوف به کسب درآمد و تأمین منابع 

مالی بیشتر برای مهار کسری بودجه شده  است.
یکــی از بارزتریــن مصداق هــای این بی توجهــی به نقش 
هدایتی ابزار مالیاتی را می توان در کوچک بودن سهم مالیات بر 
دارایی در مقایسه با سهم مالیات بر درآمد و به ویژه بی توجهی 
به ضرورت وضع مالیات بر اشــکال خاصی از دارایی مشاهده 

کرد. توجیه متولیان امر این اســت که ذیل سرفصل مالیات بر 
درآمــد، همه درآمدهای اشــخاص اعم از مزد، ســود و اجاره 
لحاظ می شــود و اگر فردی از بــاب دارایی های خود درآمدی 
کســب می کند، برای همه اقــالم درآمدی خود اگر مشــمول 

مالیات باشند، مالیات پرداخت خواهد کرد.
ایرادی که به اســتدالل یادشده می توان وارد کرد، این است 
که به ویژه در اقتصاد امروز کشــورمان، عواید ناشی از افزایش 
قیمت دارایی ها که بر حســب ظاهر ماهیــت درآمدی ندارد، 
بســیار پررنگ تــر از درآمد استحصال شــده از دارایی ها ســت. 
بهترین شــاهد این مدعا، پدیده خانه های خالی است. مالکان 
ایــن واحدهای مســکونی به دلیل عواید باالیی که با گذشــت 
زمــان و افزایش قیمت امالک نصیبشــان می شــود، حتی به 
قیمت خالی ماندن ملک و صرف نظر از درآمد اجاره، حاضر به 
فروش امالک خود و به اصطالح تبدیل به احسن دارایی هایشان 
نیســتند. بنابراین مالحظه می شــود که دولت با بی توجهی به 
مبحــث مالیات بــر دارایی ها، عمــال بخش مهمی از مســیر 
ثروت اندوزی اقشــار ثروتمنــد و مرفه جامعــه را از پرداخت 
مالیات معاف کرده و درواقع خود را از یک منبع درآمدی بزرگ 

محروم می کند.

امــا لطمه و خســارت دیگــر این بی توجهی کــه به مراتب 
بزرگ تر اســت، محروم شــدن دولت از ابــزار قدرتمند هدایت 
اقتصاد از طریق وضع مالیات بر دارایی ها ست. دولت می تواند 
با استفاده هوشمندانه از ابزار مالیاتی، صاحبان دارایی را وادار 
کند که دارایی خود را در مســیرهای معینی به کار بیندازند که 

بیشترین کمک را به رشد اقتصادی بلندمدت جامعه می  کنند.
در چند دهه اخیر، بخش عظیم سرمایه و دارایی شهروندان 
به جای سرمایه گذاری در بخش مولد و ظرفیت تولیدی کشور، 
بــه بخش های غیرمولد رفته و متراکم شــده  اســت. افزایش 
نجومی قیمــت امالک و مســتغالت، بیشــتر از اینکه معلول 
و محصول جریان تورمی باشــد، دســتاورد همیــن تاخت وتاز 
نقدینگی ســوداگر در بــازار امالک بوده کــه در قدم بعد خود 
به عنوان عامل تشــدید تورم در اقتصاد ملی عمل کرده  است. 
حتی بخش شایان اعتنایی از رشد قیمت ارزهای خارجی بیشتر 
از اینکــه تحت تأثیــر تحوالت واقعی اقتصــاد جهانی و تغییر 
جایــگاه اقتصاد ایران در فهرســت اقتصادهــای پویای جهان 
باشــد، متأثر از همین هجوم صاحبان نقدینگی به بازار ارز و به  

عبارتی پدیده ارزهای خانگی بوده  است.
به بیان دیگر، صاحبان دارایــی ترجیح داده اند دارایی خود 

یکشنبه
۲۹ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۵

خــبــر  

در سومین نشست تخصصی «مدیر جوان - امید 
انقالب» مطرح شد:

امروز وظیفه  نخبه، برطرف کردن 
دو قطبی های موجود در کشور است

مدیر شبکه نســیم گفت: نقش نخبگان در شرایط کنونی کشور، 
بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه ای که آنان هم می توانند ما را از این 

شرایط نجات دهند و هم در عین حال بدتر ما را گرفتار کنند.
به گزارش روابط عمومی دفتر امور نخبگان و اســتعدادهای برتر 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه، ســومین نشســت تخصصی «مدیر 
جوان - امیــد انقالب» که به همت دفتر امــور نخبگان حوزه و در 
قالب طرح جامع شهید بیاضی زاده (شاخه استعداد های مدیریتی) 
پیگیری می شود، عصر پنجشــنبه ۲۶ آبان ماه در سالن امام خمینی 

(ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم - قم برگزار شد.
محمدرضا خوشــرو، مدیر شــبکه نســیم که برای سخنرانی به 
این نشســت دعوت شده بود، با اشــاره به پیچیدگی های زیاد جنگ 
شــناختی که با آن درگیر هســتیم، نقش آفرینی فعال مدیران را در 
جنگ شناختی الزم دانست و گفت: این نوع جنگ، روی ادراک افراد 
تأثیر مستقیم می گذارد و موضع گیری های افراد مختلف در اتفاقات 

اخیر هم، حاصل همین جنگ شناختی است.
او با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص شناخت 
این نوع جنگ، از واکنش های منفی برخی چهره ها و ســلبریتی های 
واداده غرب گرا، به شدت انتقاد کرد و گفت: یکی از نمونه های جنگ 
ادراکی این است که این افراد، دوست ندارند کشور به موفقیت برسد 

یا برای تیم ملی فوتبال یا تیم های دیگر آرزوی شکست می کنند.
مدیر شبکه نســیم به تبیین قدرت تأثیرگذاری نخبگان در شرایط 
کنونی کشــور پرداخــت و گفت: امروز وظیفه نخبــه، برطرف کردن 
دوقطبی های موجود در کشور است. او ادامه داد: نقش نخبگان در 
شرایط کنونی کشور، بســیار حائز اهمیت است؛ به گونه ای که آنان 
هم می توانند ما را از این شــرایط نجات دهند و هم در عین حال بدتر 
ما را گرفتار کنند. خوشــرو در پایان افزود: امروز در جنگ رســانه ای 
که دشــمنان مــا راه  انداخته اند، باید تالش کنیم تــا ضمن ارتباط با 
جمعیت خاکستری در کشور، آنان را از اهداف شوم دشمن آگاه کنیم 
و در جهت پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسالمی ایران، این قشر 
را همراه کنیم. گفتنی است سلســله نشست های تخصصی «مدیر 
جوان-امید انقالب» به همت شاخه اســتعدادهای مدیریتی طرح 
جامع شهید بیاضی زاده، هر دو هفته یک بار با حضور استعدادهای 
حوزوی و با ســخنرانی چهره های مطرح و شاخص حوزوی و نظام 

اسالمی برگزار می شود.

اخـبـار  بـرگـزیـده

خودروسازان بنگاه خیریه شده اند!
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان از 
تولید بیشــتر از پنج هزار خودروی داخلی با زیان خبر داده و به 
ایلنا گفته است که خودروسازان بنگاه خیریه باز کرده اند! به این 
معنا که خودرو ۱۵۰ میلیونی تولید و عرضه می کنند و از سوی 
دیگر فروش همان دســتگاه با نرخ ۳۰۰ میلیون تومان در بازار 
وجود دارد و این قیمت گذاری دستوری بدترین تصمیمی است 

که دولت می تواند برای یک صنعت بگیرد.
محمدرضــا نجفی منش ادامه داد: قیمت گذاری دســتوری 
بیــش از تحریم های خارجی بــه تولیدکنندگان خودرو در ایران 
ضرر و زیان وارد کرده اســت. وقتی یک خودروســاز فروش ۱۰ 
هزار دستگاه خودرو را اعالم می کند، چرا برای خرید این تعداد 
شش   میلیون نفر ثبت نام می کنند؟ آیا همه این افراد نیازمند این 
خودروها هســتند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به دنبال 
۱۰۰ میلیــون تومان اختالف قیمت کارخانه تــا بازارند، از این رو 

باید این فاصله قیمتی برداشته شود.
او افــزود: فاصله قیمت  از کارخانه تا بــازار باعث زیان ۱۲۰ 
هزار میلیاردی به خودروسازان شده است و این شیوه فروش به 

سود دالالن و به زیان تولیدکنندگان می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که آیــا تولیــد ۲۰۶ تیپ دو 
برای ایران خــودرو بیش از ۱۵۰ میلیون تومان تمام می شــود، 
گفــت: برای رســیدن بــه نــرخ واقعی خــودرو بایــد قیمت 
جهانــی آن را در بــازار رصد کنیــم؛ نرخ جهانــی ۲۰۶ حدود 
۱۰ هزار یورو اســت و قیمــت خودرو با نوســان های نرخ دالر 

باال و پایین می رود.

پدیده غیرمنتظره بازار اجاره مسکن
بررســی رشــد ماهانه اجاره خانه در کل کشور طی مهرماه 
امسال از افزایش ۶.۱ درصد در مقایسه با شهریور حکایت دارد 
که بیشــترین میزان افزایش در ســال جاری محسوب می شود. 
معموال با ورود به پاییز بازار اجاره فروکش می کرد اما از ســال 
گذشــته به دلیل رکود خرید و فروش مســکن و تورم عمومی، 

اجاره بها روند صعودی داشته است.
به گزارش ایســنا، مهرماه امســال نرخ اجاره مسکن در کل 
کشــور ۶.۱ درصد و در شــهر تهران هفت درصد در مقایسه با 
شــهریور افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین میزان تورم 
ماهانه اجاره در ســال جاری محسوب می شود. به نظر می رسد 
اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید و فروش مسکن 
شهر تهران به شــکل ســرعت گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته 

است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهانه نرخ اجاره در 
کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ 
درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شــهریور ۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد 
بوده اســت. در شهر تهران نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد 
ماهانه اجاره بها در اردیبهشــت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، 
تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شــهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ 

درصد اعالم شد.
منحنــی کرایه خانه در شــرایطی رو به بــاال حرکت می کند 
که درآمد بســیاری از اقشار اجاره نشــین، چندان متناسب با آن 
رشد نکرده است. از سوی دیگر انتظار می رفت با ورود به نیمه 
دوم ســال و پایان پیک جابه جایی، بــازار اجاره فروکش کند اما 
به دلیــل تأثیرپذیری از تــورم عمومی و جبــران عقب ماندگی 
در مقایســه با قیمت مســکن، مســیری متفاوت با انتظارات را 

سپری کرد.

را مثال به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و صد البته تحمل 
گرفتاری های آن، صرف خریــد و احتکار ارز کنند. به این ترتیب، 
آن نقدینگی که می توانســت موجب تقویــت و تحرک بخش 
تولید شود یا با ورود به بورس اوراق بهادار جان تازه ای به بازار 
ســرمایه کشور ببخشد، وارد بازارهایی شــده که نه تنها کمکی 
به رشــد اقتصاد ملی نکرده  و نمی کننــد، بلکه با دامن زدن به 

جریان تورمی، خسارت سهمگینی به آن وارد می آورند.
در چنین شــرایطی، همت متولیان امر مصروف این شده که 
به جای هدایت مدبرانه نقدینگی به بخش تولید و اعمال فشار 
بــر آن گــروه از صاحبان دارایی که بازارهای مســتغالت، ارز و 
طال را به بخش تولید ترجیــح می دهند، عرصه را بر صاحبان 
ســپرده های بانکی تنگ کننــد. درحالی که انتخاب این شــیوه 
نگهداری نقدینگی از سوی شهروندان در مقایسه با شیوه های 
دیگر، خســارتی به مراتب کمتر به اقتصاد ملی تحمیل می کند. 
در سال های گذشــته بارها و بارها دولتمردان تالش کرده اند با 
کاستن از شیرینی ســپرده گذاری بانکی، به زعم خود صاحبان 
نقدینگــی را وادار کنند دارایی خود را بــه بخش مولد منتقل 
کنند، اما کوچک ترین عالمتی از تأثیر مثبت این سیاست مشاهده 
نمی شود زیرا صاحبان سپرده ها در صورت خارج کردن دارایی 
خود از این حوزه، سراغ گزینه های مخرب تری همچون خرید و 

احتکار مسکن، خودرو وارداتی، ارز و طال رفته اند.
اســتفاده هوشــمندانه از ابزار مالیات بر دارایی در شــرایط 
امروز اقتصــاد ایران، می توانــد عالوه  بر رشــد درآمد مالیاتی 
کشــور و جبــران کســری بودجه، کمــک شــایان توجهی به 
بخــش مولــد اقتصاد کنــد؛ زیرا دولــت می توانــد نقدینگی 
اخراج شــده از بخــش غیرمولــد را به فعالیت هــای تولیدی 
و بــازار ســرمایه هدایت کند. عــالوه  بر این، همین سیاســت 
بازارهــای  در  تشکیل شــده  حبــاب  از  بخشــی  می توانــد 
مســکن و ارز را تخلیــه کرده و آتش تورم را بیشــتر و بیشــتر 

مهارپذیر کند.
ازاین رو و در شــرایطی که ســند سیاســت های کلی برنامه 
پنج ســاله هفتــم دولت را ملــزم به بازنگــری و اصالح نظام 
مالیاتی کرده  اســت، نگارنده پیشنهاد می کند یکی از مهم ترین 
و پررنگ تریــن محورهــای این حرکت اصالحی، تدوین نقشــه  
راهی برای اســتفاده هوشــمندانه از ابزار مالیات بر دارایی ها 
بــرای هدایت صاحبان نقدینگی به بازارهایی باشــد که نه تنها 
خســارتی به اقتصاد ملی نمی زنند، بلکه بر اقتدار و شوکت آن 

می افزایند.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

که در بازه زمانی مورد اشاره چین، امارات و هند در کشورهای 
عمده صادراتی و به ترتیب در رتبه های اول، ســوم و پنجم قرار 

دارند.
از آن زمان به بعد اگرچه آمار دقیقی از صادرات محصوالت 
پتروشــیمی وجود ندارد، ولــی می توان به آخریــن داده های 
سازمان توسعه تجارت اســتناد کرد که نشان می دهد در سال 
گذشته گروه «پتروشیمی و پایه نفتی» با ارزش صادراتی حدود 
۱۲میلیارد دالری در صدر کاالهــای صادراتی ایران قرار دارد و 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شــده قرار است صادرات این 

محصوالت در سال جاری به ۱۵ میلیارد دالر برسد.
بــا کنار هــم قــراردادن این داده هــا می توان بــه اهمیت 
تحریم های جدید آمریکا پی برد. با این حساب سایه تحریم های 
آمریکا این بار بر تنها روزنه های باقی مانده و ۱۵ میلیارد دالر از 

درآمدهای ارزی ایران سنگینی می کند.
آخرین روزهای خوش پتروشیمی ها

چنــد روز پیش دبیر کل انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت 
پتروشــیمی به یک وب ســایت اقتصادی گفته که میزان تولید 
محصوالت پتروشیمی از نظر وزنی در هفت ماهه امسال نسبت 
به ســال گذشــته هفت درصد و میزان صادرات هم ۱۳ درصد 

افزایش یافته است.
به گفته او میــزان تولیدات محصوالت پتروشــیمی از نظر 
وزنی در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸٫۶میلیون تن بوده که 
با هفت درصد افزایش در سال ۱۴۰۱ به ۴۱٫۵میلیون تن رسیده. 
وزن صادرات نیز از ۱۵٫۵میلیون تن در هفت ماهه ســال پیش 

به ۱۷٫۵ میلیون تن رسیده و بیانگر افزایش ۱۳درصدی است.
طبق اظهارات این مسئول بنابر این افزایش تولید و صادرات 
میزان ارز آوری پتروشــیمی هم ۳۰ درصد افزایش یافته است. 
او توضیح داده: « در هفت  ماه ســال گذشــته، هفت میلیارد و 

۹۱ میلیون دالر به نیما ارز دادیم که این عدد امســال به هشت 
میلیارد و ۷۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر رسید، یعنی ۲۳ درصد 

ارز بیشتری به نیما داده شد».
دور از ذهن نیست که این افزایش تولید در روزهای گذشته 
بــه خبر تأمین گاز مورد نیاز این صنعت باز می گردد. به گزارش 
خبرگزاری شــانا ابتدای مهرماه تا ۱۵ آبان ماه رکورد تحویل گاز 
بــه نیروگاه ها و صنایع عمده (فوالد، ســیمان و پتروشــیمی) 
شکســته شــده بود که در نتیجه آن  هم فعالیــت این صنایع 

به صورت پایدار استمرار پیدا کرد.
از ســوی دیگر در این بازه زمانی هنوز خبری از تحریم های 
جدید آمریکا هم نبوده تا مشــکلی پیش پای صادرات بگذارد، 
باید پرسید از حاال به بعد که پتروشیمی ها احتماال با جیره بندی 
گاز و تحریم هــای سفت وســخت آمریکا مواجه هســتند، چه 

سرنوشتی خواهند داشت؟
طرح انجمن کارفرمایی بی معنی است

حمید حســینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان 
فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در پاسخ به این سؤال 
به «شرق» می گوید: «میزان افت تولید پتروشیمی تماما بستگی 
دارد به میزان سرمای زمستان پیش رو و تعداد روزهای قطعی 
گاز این صنایــع»؛ چرا که به اعتقاد او ایــده انجمن کارفرمایی 
پتروشــیمی برای خرید گاز صرفه جویی شــده مردم کمکی به 

 جلوگیری از قطعی خوراک واحدهای پتروشیمی نمی کند.
حسینی ادامه می دهد: در شــرایط کمبود گاز شکی نیست 
که پیش از هر کس ســراغ فوالد و پتروشــیمی بروند و گازشان 
را قطع کنند. در شــرایط سرما چاره ای نیست اما اینکه انجمن 
کارفرمایی االن تازه به این فکر افتاده که گاز صرفه   جویی شــده 
مردم را بخرد، بی معنی است؛ چون از نظر من اگر قصد اقدامی 
در این راســتا را داشتند، باید پیش تر شــروع کرده و گاز ذخیره 

می کردند یا حداقل به فکر واردات گاز مورد نیازشــان بودند یا 
صرفه جویــی را در خود واحدهــای مصرفی اعمال می کردند. 
بنابرایــن این نــوع طرح ها به نظر من کمکی بــه جلوگیری از 
قطعی خوراک واحدهای پتروشــیمی نمی کند. پتروشــیمی ها 
راهــی ندارند جز اینکه این مدت کارهای جانبی شــان را انجام 
بدهند و دعا کنند درجه هوا در طول روزهای باقی مانده ســال 

پایین نباشد.
سایه سنگین تحریم ها بر درآمد ۱۵ میلیارد دالری ایران

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه صادر کننــدگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی تأثیر تحریم بر مســیر صــادرات را نیز 
این بــار کمی متفــاوت ارزیابی و عنوان می کنــد: اگرچه اینکه 
آمریکا چند باره شــرکت های پتروشــیمی ما را تحریم می کند 
چندان اثر ندارد، چون شــرکت های پتروشیمی، شرکت نفت و 
فراورده های پتروشیمی همه از پیش در لیست تحریم بوده اند 
اما وقتی کانال های واســط، صرافی ها و شــرکت های خریدار 
هم با تحریم مواجه می شــوند، قطعا مشکالتی برایمان ایجاد 

خواهد شد.
او می افزاید: علت این مشــکل این اســت که زمان می برد 
تا بتوانیم مشــتری های دیگری را جایگزیــن کنیم و کانال های 
تازه برای نقل و انتقال پول پیدا کنیم. وقتی خریدار بداند آمریکا 
در تحریم ها جدی اســت و ردیابی و برخورد می کنند و برایش 
عواقب سنگین دارد، چون در لیست تروریستی قرار می گیرند و 
حتی آمریکا می تواند دستگیرشــان کند، طبیعتا به راحتی خرید 

نمی کند. این سیستم فروش ما را با مشکل مواجه می کند.
بــه گفته او آمریکا می داند که از ایــن طریق می تواند به ما 
فشــار بیاورد برای همین هم تصمیم دارد در فرایند فروش ما 
ســرویس حمل ونقل، صرافی، افرادی که بروکری می کنند و... 

را هم با مشکل مواجه  کند.
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