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با حضور محسن صفايی و فعاالن صنعت پالستيک در گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما؛

مشکالت واحد هاي توليدي
 مواد اوليه پتروشيمي بررسی شد

پنجره ایرانیــان؛ مهندس محســن صفایی، مدیرعامل شــرکت 
همارشــتن و چند تن از مدیران و صاحب نظران صنعت پالســتیک 
با حضور در برنامه گفتگوي ویژه خبري شــبکه دوم سیما پیرامون 
مشکالت واحد هاي تولیدي مواد اولیه پتروشیمي مطالب مهمی بیان 

کردند.
محســن صفایي، عضو انجمن ملي پالســتیک و پلیمر ایران، در 
اســتودیو گفتگوي ویژه خبري شبکه دو ســیما ضمن اشاره به رکود 
و تعطیلی که گریبانگیر صنعت پالســتیک و پلیمر شده است، افزود: 
صنعت پالســتیک داراي یک میلیون فرصت اشتغال در کشور است 
و در حوزه هاي غذایي، پزشــکي و تفریحي ورزشي و ... از حضوري 
پررنگ برخوردار است، اما سال هاي اخیر دچار آسیب هایي شده است.

او ادامه داد: نزدیک به 60 درصد از کارخانه های مرتبط با پتروشیمي 
تعطیل و بخش عمده  دیگر هم بــا ظرفیت 10 تا 30 درصد فعالیت 
مي کنند و علت آن رکود طوالنی مدت اقتصاد کشــور و کمبود مواد 
اولیه است. صادرات مواد اولیه از افتخارات ماست، اما چراغي که به 
خانه رواســت به مسجد حرام است حتما سایه سوء مدیریت بر این 

صنعت حضور پررنگ دارد.
مهــدوي ابهري دبیر کل انجمن صنفــي کارفرمایان صنعت 
پتروشیمي در پاسخ اظهار داشت: چراغي که به کارخانه رواست 
به مســجد حرام است، اما چرخه صادرات به اروپا هم کار یکي 
دو روز نیســت و اگر آن را از دســت بدهیم ســخت به دست 

خواهد آمد.
او افزود: براي تولید مواد اولیه پلي پروپیلین در داخل کشــور 

مشکلي نداریم و همیشه بیش از نیاز هم تولید کرده ایم، اما اینکه 
چرا براي مصرف داخل همیشه مواد اولیه کم مي آید باید در جاي 

دیگر بررسي کرد.
صفایي گفت: سوءمدیریت و عرضه نادرست از عمده دالیل کمبود 
مواد اولیه پتروشــیمي براي مصرف داخل است. باید براي ارائه ادله 

مستندات رفتاري پتروشیمي شفافیت وجود داشته باشد.
حسین ُدر عضو اتحادیه صنایع پایین دســتی پتروشیمی در ارتباط 
تلفني با این برنامه گفت: معموال تولیدکنندگان مواد اولیه پتروشیمي 
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خارجي ها را بیشتر از ما داخلي ها دوست دارند.
صفایي در اســتودیو گفت: وقتي یکي از متولیــان مملکت که عضو هیات مدیره 
17 شــرکت پتروشیمي است و سیستم معیوبي به نام بهین یاب را درست کرده است 
عالقه اي هم به اصالح عیوب این سامانه ندارد، چه می توان کرد؛ این اصالح وظیفه 

ما نیست بلکه ناظران و بازرسان معلوم و کافي دارد.
عباس یعقوبي معاون عملیات بازار بورس کاال در دیگر ارتباط تلفني با این برنامه 
گفت: تا آنجا که به ما مربوط مي شــود فهرست همه خریداران بورس کاال را براي 
سازمان هاي نظارتي ازجمله کارگروه تنظیم بازار و همچنین سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده و تولیدکننده ارســال مي کنیم. پس سازمان حمایت متولي اصالحات و 

رسیدگي هاي ثانویه است.
او ادامه داد: ما طبق مصوبات ســازمان تنظیم بازار و کارگروه های بازرســي عمل 

مي کنیم و از رانت بازي در بورس کاال خبري نیست.
حسین ُدر در ادامه ارتباط تلفني با این برنامه گفت: با فریاد آی دزد، کاري از پیش 
نمي رود، به راحتی مي شــود با چک کردن حساب هاي بانکي خریداران محموله هاي 
پتروشــیمي دریافت که محل خرید کجا بوده. رســیدن به دالل کار سختي نیست. 
لیست خریداران به طور مرتب از سوي وزارت صمت اعالم مي شود و در بورس کاال 

که حکم دماسنج را دارد معامله صورت مي گیرد.
صفایي در اســتودیو با این ادعا که مي توانــد آدرس همه دالالن را ارائه کند 
افزود: لیســت خریداران ســه ســال اخیر کاال باید براي بررسي به انجمن ملي 

تحویل داده شود.
او افزود: همه مي دانند دالل کیست، اما به زبان نمي آییم اینکه بگوییم این اسامي 
جزو اســناد تجاري هســتند یعني به دنبال پوشــش دادن دالالن هستیم. نباید در 
تشخیص دالل از تولیدکننده دچار ابهام شویم. تشخیص این دو کار چندان دشواری 
نیست و می توان برخی معیارهای اولیه را برای تمایز این دو مد نظر قرار داد؛ مواردی 
مانند گواهینامه ارزش افزوده، لیســت بیمه پرسنلی و همچنین میزان برق  مصرفی 

را می توان به عنوان مالک اولیه تشخیص در نظر گرفت.
مهدوي در اســتودیو گفت: مواد اولیه نیاز داخل را کنار گذاشــته ایم پس اگر نیاز 
داخل تامین نمي شــود. اتفاق در جاي دیگري مي افتــد. اینجا دالالن ایفاي نقش 
مي کنند. داللي ازآنجا پیش مي آید که واحد هاي تجاري داراي پروانه، پروانه خود را 
به این و آن مي دهند و مي خواهند بدون حرف و هزینه ســود دریافت کنند. این گونه 
است که مواد اولیه از انبار هاي شورآباد سردر مي آورد و درنهایت با 3 برابر قیمت به 

دست مصرف کننده مي رسد.
حسین ُدر در ارتباط تلفني خود ادعا کرد که تولیدکنندگان پتروشیمي هم به صورت 

مستقیم اقدام به داللي مي کنند.
او افزود: مواد اولیه اي که به گونی بافان خارج از بورس ارائه مي شــود نمونه اي از 

دالل بازی پتروشیمی هاست.
مهدوي پاســخ داد: مواد اولیه به منظور تولید گوني را به دستور دولت و براي رفع 

مشکل تولیدکنندگان آرد کشور داده ایم و فقط قصد خیر کردن داشتیم.
آقاي حســین ُدر اگر نمونه دیگري از معامالت خارج از بورس دارید بگویید تا به 

شما جایزه بدهیم.
حسین ُدر گفت: اگر جایزه را تعیین کنید ظرف مدت 5 دقیقه مستنداتم از معامالت 

پتروشیمي خارج از بورس کاال را در شبکه هاي اجتماعي منتشر خواهیم کرد.
صفایي در اســتودیو گفت: تولیدکنندگان پتروشــیمي گویــي فراموش کرده اند 
روزگاري براي فروش محصوالتشان به ما مصرف کنندگان داخلي التماس مي کردند.

مهدوي گفت: اگر 100 سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده هم راه اندازی 
شود باوجود رانت بازی های موجود دردي از مصرف کنندگان واقعي حل نخواهد شد.

رحیــم مقیمي رئیس اتحادیه پالســتیک تهران در آخریــن ارتباط تلفني با این 
برنامه در خصوص برداشته شدن سقف قیمت پلیمر در معامالت بورس کاال گفت: 
بــا این رویداد انتظار مي رود صادرات این محصول قطع گردد و اول نیاز داخل باید 

تامین شود.


