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به  انسانی  ذاتی  زیبایی عشق  تجلی فطرت و جلوه  عید سعید فطر، روز 

پروردگار یکتاست.

را  ربوبی  ضیافت  این  در  حضور  توفیق  که  سپاسگزاریم  را  منان  خداوند 

نصیب ما کرد تا با بهره گیری از خوان گسرتده نعامت و برکات الهی در این 

ماه رحمت و فضیلت، را رقم بزنیم.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران ارجمند و خانواده های معزز 

آنان، حلول ماه شوال و عید فطر را تربیک و تهنیت عرض منوده و امید است 

پس از یک ماه خودسازی و جهاد با نفس، همگی عزم خود را جزم کرده و 

برای اعتالی کشورمان بکوشیم.

از  نو  انسانی  آمدن  بر  عید  نیست،  رمضان  یافنت  پایان  عید  فطر.  عید 

از خاکسرت خویش  ، چونان ققنوس که  خاکسرتهای خویشنت خویش است 

می  را  انسان  هستی  که  است  ایی  کوره  رمضان  شود.  می  متولد  دوباره 

سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن رس  بر می آورد. فطر شادی و دست 

افشانی بر رفنت رمضان نیست، بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو است. 

بناست که رمضان با سحرهاو افطارهایش. با شبهای قدر و مناجاتهایش از 

ما آدمی دیگر بسازد. اگر درعید فطر درنیابیم که از نو متولد شده ایم  اگر 

تازگی را در روح خود احساس نکنیم. عید فطر عید ما نیست.

 پیام پرتوشیمی عید سعید فطر را بر متامی سختکوشان صنعت پرتوشیمی 

ایران تربیک و شادباش گفته و آرزومند است که  همواره در متام مراحل 

زندگی، شاد پیروز و رسبلند باشید.

عید سعید فطر مبارک

سر مقاله           
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سهم محصوالت پرتوشیمی از صادرات غیر نفتی  در فصل بهار به حدود 
34 درصد رسید و روند مثبت رشد حجم و ارزش صادرات در سال 1395 
می تواند صنعت پرتوشیمی کشورمان را همچنان پیشتاز صادرات غیر 

نفتی معرفی کند. 
صادرات محصوالت پرتوشیمی با ارزش سه میلیارد و 542 میلیون دالر 
33.82 درصد سهم ارزش کاالهای صادراتی را به خود اختصاص داده است  
وضعیتی  در  صادرات  و  تولید  فرایند  که  دهد  می  نشان   رقم  این  و 
مناسب قرار دارد، پیام پرتوشیمی در گفتگویی با مهندس علی محمد 
بساق زاده آخرین روند تولید و صادرات را از ایشان جویا شده است که 

منت این گفتگو در پی می آید:

را چگونه  امسال  ماه نخست  پتروشیمی در 3  صادرات محصوالت 
ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه صادرات محصوالت پرتوشیمی ایران بر اساس برنامه ریزی 
مختلف  تولیدی  های  مجتمع  صادرات  و  دارد  تداوم  شده  انجام  های 
فعال در صنعت پرتوشیمی از روند خوبی برخوردار است و امید واریم 

امسال جهش در صادرات را رقم بزنیم.
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریم ها و تسهیل در 
روابط بانکی تولید  محصوالت متنوع پرتوشیمی در وضعیتی مناسب 
فرآورده های  دامئی  برمشرتیان  افزون  زیادی  کشورهای  و  دارد  قرار 

پرتوشیمی کشورمان، خواستار خرید از ایران هستند.

کشورهای گوناگونی در حال مذاکره برای خرید محصوالت پرتوشیمی 
ایران هستند و طرح هایی توسعه ای صنعت پرتوشیمی که به تازگی 
وارد مدار تولید شده اند نیز مشرتیان خارجی مختلفی دارند و بر اساس 

رشایط بازار اقدام به صادرات می کنند.
برای  را  خوبی  فرصت  ها  تحریم  کامل  رفع  نیز  و  سوئیفت  بازشدن 
آورده  می  وجود  به  کشورمان  پرتوشیمی  محصوالت  صادرات  افزایش 
است و کاهش هزینه عملیات نقل و انتقال پول و نیز کاهش هزینه 

های حمل و نقل می تواند روند صادرات را رونق بخشد.

آیا صادرات به اروپا جان تازه ای گرفته است؟
 پاسخ مثبت است و باید بر این نکته تاکید کرد که مقاصد صادراتی 
عنوان  به  نیز  اروپا  و  تر می شود  ایران گسرتده  پرتوشیمی  محصوالت 

بازاری دیرین از جایگاه خاص خود برخوردار است.
کاهش صادرات محصوالت  تحریم سبب  گذشته رشایط  های  سال  در   
افزایش  با  اکنون  که  بود  شده  اروپایی  کشورهای  به  ایران  پرتوشیمی 
تعامالت بین املللی، رکورد صادرات این محصوالت به اروپا شکسته می 

شود. 
مقصدهای  پرتوشیمی،  جدید  طرح  چندین  از  برداری  بهره  با  امسال 
صادراتی محصوالت پرتوشیمی ایران متنوع  تر می شود  و با توجه به این 
که پس از برجام کشورهای زیادی افزون برمشرتیان دامئی فرآورده های 
هستند  ایران  از   محصوالت  این  خرید  خواستار  کشورمان،  پرتوشیمی 

صادرات محصوالت پتروشیمی ایران روی ریل رشد 

گفتگو
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تواند هدف گذاری ها  تعامل مجتمع های پرتوشیمی می  همکاری و 
برای تحقق جهش در صادرات را محقق کند.

از سالیان دور صادرات محصوالت پرتوشیمی ایران به کشورهای آسیای 
دور و نزدیک، اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای التین اشاره و اروپا وجود 
داشت اما رشایط تحریم در گذشته سبب کاهش صادرات این محصوالت 
شدن  اجرایی  با  اکنون  امیدواریم  که  بود  شده  اروپایی  کشورهای  به 
برجام و افزایش تعامالت بین املللی، رکورد صادرات این محصوالت به 
است  بوده  درصد   ٢٥ تحریم حدود  از  قبل  های  سال  در  که  نیز  اروپا 

شکسته شود.
 

تسهیل  آیا  ایران  پتروشیمی  محصوالت  نقل  و  حمل  ناوگان  تردد 
شده است؟

را  خوبی  تحرک  کشورمان  بنادر  در  خارجی  و  ایرانی  های  کشتی  تردد 
های  مسیر  از  پرتوشیمی  محصوالت  انواع  صادرات  و  کند  می  تجربه 

مختلف دریایی و زمینی در حال انجام است.
 کشتی های خارجی همزمان با رفع کامل تحریم های بیمه ای اعامل 
شده، اکنون حمل و نقل دریایی محصوالت پرتوشیمی ایران را با سهولت 

بیشرتی انجام می دهند. 
های  رشکت  میان  رقابت  ای  بیمه  مشکالت  حل  به  توجه  با  اکنون 
کشتیرانی برای حمل و نقل محصوالت متنوع پرتوشیمی افزایش یافته 
است که پیامد آن کاهش هزینه های لجستیک و حمل و نقل دریایی 

است.
را  صادرات  افزایش  مسیر  در  پتروشیمی  هی  شرکت  همگرایی 

چگونه ارزیابی می کنید؟
یکپارچگی و هم افزایی مجتمع های پرتوشیمی سبب هموار شدن روند 

توسعه صنعت پرتوشیمی  کشورمان می شود.
در حال حارض با توجه به رشایط جدید  به وجود آمده درکشور صنعت 
پرتوشیمی یکی از صنایع پیرشو و در حال توسعه است و برهمین اساس 
مجتمع های پرتوشیمی می توانند افزون بر تامین نیاز بازارهای داخلی 

در زمینه صادرات و افزایش ورود ارز نقش آفرین باشند.
انتقال و تبادل تجربه های مجتمع های پرتوشیمی برای هم افزایی و 
افزایش تعامل در متام فعالیت های رشکت ها  دارای اهمیت ویژه ای 
است وامروز همه فعاالن صنعت بر این نکته تاکید دارند که  قابلیت 
های فراوانی برای افزایش حضور در بازارهای مختلف بین املللی وجود 
دارد و در این مسیر هامهنگی و همدلی میان رشکت های پرتوشیمی 
منجر بر تحکیم حضور در بازارهای منطقه ای و بین املللی خواهد شد.
های  مجتمع  که  داد  قرار  توجه  مورد  را  نکته  این  باید  دیگر  سوی  از 
پرتوشیمی باید کیفیت  محصوالت خود را برای حضور در بازارهای بین 
املللی بیش از پیش ارتقا دهند و با تغییر معیارها و افزایش سطح کیفی 
بازارهای  از  بسیاری  در  داخل،  نیاز  تامین  بر  افزون  توان  تولیدات می 

جهانی نیز حضوری گسرتده داشته باشند.
اکنون سطح کیفی محصوالت تولیدی در مجتمع های پرتوشیمی ایران 
بسیار مطلوب است، اما برای حضور در بازارهای بین املللی و منطقه 
ای باید رشکت های پرتوشیمی کیفیت تولید و فرآورده های خود را به 
باالترین استاندارد های روز جهان برسانند و با نگرشی جهانی اقدام به 

تولید محصول کنند.
وضعیت صادرات در سال 94 چگونه بود؟

طریق  از  ایران  پرتوشیمی  محصوالت  انواع  تن  میلیون   ١٨,١ پارسال 
یکهزار و ١٧٦ کشتی به بازارهای جهانی صادر شده است  و در سال1394 
بیش از ٤٦,٤ میلیون تن محصول پرتوشیمی در ایران تولید شد که این 
مقدار تولید ٨٠ درصد از ظرفیت اسمی صنعت پرتوشیمی را شامل می 
شود و این  میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، بیش از صد 

درصد افزایش نشان می دهد.
صادرات  تن  میلیون   ١٨.١ و  داخلی  فروش  تن  میلیون   ١٤,٩٥ پارسال 
 ١٠ کاهش  داخلی  بخش  در  که  گرفته  صورت  پرتوشیمی  محصوالت 
به سال ٩٣  نسبت  را  ٢٣ درصدی  افزایش  بخش صادرات  در  و  درصدی 

شاهد بودیم. 
در سال ٩٤ با توجه به روند بهبود تامین خوراک در صنعت پرتوشیمی، 

١٥ مجتمع تولیدی رکورد تولید خود را نسبت به سال ٩٣ شکسته اند، 
به طوری که این مجتمع ها ٩٠ درصد از نظر تناژ بیشرت تولید کرده اند.

اتیلن،  پلی  متانول،  اوره،  آمونیاک،  اتیلن،  زمینه  در   ٩٤ سال  در  ایران 
پلی ایتلن سبک و پلی اتیلن سنگین به ترتیب با ظرفیت ٧٧، ٨٢، ٩٢،  
٩٩، ٩٤ ، ٩٩ و ٩١ درصد با ظرفیت اسمی خود تولید کرده است که این 
از میانگین ظرفیت تولید  میزان تولید در بیشرت این محصوالت باالتر 

این محصوالت در دنیا بوده است.

گفتگو
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مهشید انزهایی

صنعت پرتوشیمی ایران در مسیر رشد و توسعه خود افزون بر نیاز به 
جذب رسمایه گذاری های جدید و همچنین انتقال دانش و فناوری روز 

جهان، نیازمند حامیت دولت و مجلس است .
تازگی فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد می  به   مجلس دهم که 
توسعه  پرشتاب  روند  قدرمتند  و  گذار  قانون  نهاد  یک  عنوان  به  تواند 
صنعت پرتوشیمی کشورمان را با تصویب الیحه ها و طرح های تاثیر 

گذار تسهیل کند.
 کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسالمی به ویژه انرژی و صنایع 
گذاری  قانون  راستای  در  موثر  های  کمیسیون  عنوان   به  معادن  و 
توسعه صنعت  راه  در  قانونی موجود  و چالش های  موانع  توانند  می 
پرتوشیمی را با همکاری دولت تدبیر و امید مرتفع کنند و بدون تردید 
به  برای کشورمان  را  فراوانی  از صنعت پرتوشیمی منافع ملی  حامیت 

همراه خواهد داشت.
منایندگان مردم در خانه ملت بر این اعتقادند که  افزایش همکاری و 
تعامل  میان وزارت نفت و رشکت ملی صنایع پرتوشیمی با کمیسیون 
های مختلف مجلس برای تدوین  قوانین مورد نیاز برای توسعه صنعت 
پرتوشیمی همسو با سیاست های ابالغی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و  دوره  این  در  کشور  برای ساخنت  نو  های  ارائه طرح  و  است  رضوری 
توجه به نقش صنعت پرتوشیمی کشورمان در تعامل با جهان و طراحی 
از فرصت های  از سوی دولت و مجلس  سازوکارهای اجرایی و قانونی 

پیش رو بعد از لغو تدریجی تحریم ها است.
اعضای کمیسیون های مجلس با تأکید بر این که تکمیل زنجیره ارزش 

افزوده در صنعت نفت و گاز نباید مورد غفلت قرار گیرد، بر این نکته 
تاکید دارند که توجه به صنایع تکمیلی و پایین دستی در راستای اقتصاد 
پذیری در  به مسئولیت  قرارداد  مقاومتی و تشویق رشکت های طرف 
بخش پایین دستی از رضوریات تکمیل زنجیره ارزش در صنعت ارزش 

آفرین پرتوشیمی است.
گفتنی است که منایندگان مجلس به شکل پیوسته بر موضوع توسعه 
این  پیامدهای  و  آثار  که  دارند، چرا  توصیه  و  تاکید  پرتوشیمی  صنایع 
توسعه را رشد صادرات غیرنفتی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

ارزیابی می کنند .
پیام پرتوشیمی در گفتگو با چند تن از منایندگان مجلس دیدگاه ها و 
راهکارهای آنان را برای توسعه صنعت پرتوشیمی جویا شده است که 

نقطه نظر های آنان درپی می آید:
استفاده از منابع طبیعی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش 

شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  مقدسی  مهدی  سید 
با  نهایی،  محصوالت  به  خام  نفت  تبدیل  اهمیت  درخصوص  اسالمی 
اشاره به ایجاد محدودیت های ناشی از اعامل تحریم های غیرقانونی 
در رشایط  پرتوشیمی  به ظرفیت های  توجه  به طور حتم،  کرد:  اظهار 
جدید رضوری است. از این رو، با مدنظر قرار دادن سیاست های اقتصاد 
توجه  مورد  پرتوشیمی  توسعه صنعت  و  گذاری  باید رسمایه  مقاومتی 

ویژه قرار گیرد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: باید مواد 
اولیه مانند نفت و گاز را در مسیر تکمیل زنجیره ارزش، به محصول و 

مجلس دهم پشتیبان صنعت پتروشیمی در مسیر توسعه پایدار

گزارش
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فرآورده های نهایی تبدیل کرد. 
زنجیره  تکمیل  و  پرتوشیمی  صنایع  توسعه  دهم،  مجلس  مناینده  این 
ارزش را همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: 
تولید  برای  ها  کوشش  باید  نفت  بازار  احیای  برای  تالش  با  همزمان 

محصوالت نهایی افزایش یابد. 

تاکید مجلس بر توسعه صنایع پایین دستی 
رمضانعالی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم 
و  آثار  تواند  می  که  های  بخش  از  یکی  کرد:  اظهار  درگفتگویی  نیز 
تولید  از جمله  اقتصادی جامعه  به سایر حوزه های  پیامدهای مثبتی 

برساند،  رشد و توسعه صنایع پرتوشیمی است.
در  شده  ایجاد  های  ظرفیت  به  اشاره  با  دهم  مجلس  مناینده  این 
پرتوشیمی و منابع موجود نفت و گاز گفت: دور از واقعت نیست اگر 
بگوییم ظرفیت های کشور در حوزه پرتوشیمی، کم نظیر است، از این 
ایجاد  اقتصاد کشور  به نفع  این صنعت  از همه ظرفیت های  باید  رو 

ارزش افزوده استفاده کنیم.
باید زمینه توسعه بیشرت  این  بیان  با  عضو کمیسیون صنایع و معادن 
پرتوشیمی فراهم شود، افزود:، باید توسعه پرتوشیمی در اولویت بخش 
این  برای  صنعت کشور قرار گیرد زیرا منابع و زیرساخت های خوبی 
بخش در کشور وجود دارد و صنعت پرتوشیمی می تواند روند توسعه 

اقتصادی کشور را شتاب بخشد.
بخش  توسعه  گفت:  پرتوشیمی  میانی  صنایع  توسعه  بر  تاکید  با  وی 
اشتغال  کشور،  برای  بیشرت  درآمد  ایجاد  ضمن  پرتوشیمی،  تکمیلی 
آفرینی خوبی ایجاد می کند که در نهایت سبب ایجاد ارزش افزوده و 

بهره وری خواهد شد.
و  کاال  تولید  و  افزوده  ارزش  ایجاد  گفت:  دهم  مجلس  مناینده  این    
رو  این  از  کاهد.  می  فروشی  خام  به  وابستگی  از  نهایی  محصول 
پیامدهای مثبت اقتصادی به خصوص در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی  

خواهد داشت.  

وعده مجلس برای تسهیل رسمایه گذاری در پرتوشیمی
پیام  با  گفتگو  در  عمران  کمیسیون  عضو  راد  ملکشاهی  محمدرضا 
تحقق  برای  برجام  پسا  دوران  در  پرتوشیمی  نقش  درباره  پرتوشیمی 
اهداف اقتصادی کشور گفت:  رسمایه گذری های جدید راهگشا خواهد 
بود و امروز خوشبختانه درزمینٔه صنایع پرتوشیمی دانش وتوان علمی 
خوبی در داخل کشور وجود دارد و می توان با بهره گیری از متام ظرفیت 

های موجود شتاب در توسعه این صنعت را رقم زد.
وی افزود: بخشی قابل مالحظه ای از تجهیزات و قطعه های مورد نیاز 
این صنعت ارزش آفرین در داخل تولید می شود، درنتیجه توسعه صنایع 

پرتوشیمی با هدف کاهش خام فروشی معقول و منطقی است.
توسعه  مثبت  پیامدهای  از  یکی  دهم  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
صنایع پرتوشیمی را اشتغال آفرینی و مانع شدن از خروج ارز از کشور 
با توسعه این صنعت، تکیه  بر تولید داخلی افزایش  برشمرد و افزود: 

می یابد و فناوری خود را با نیاز موجود متناسب  سازی می کنیم.
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  اهداف  از  پرتوشیمی  صنعت  توسعه 
جهت  این  از  است  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  منظور  به 
کارشناسان معتقد هستند توسعه متوازن در بخش های پایه ای، میانی 

و تکمیلی این صنعت نقش بسزایی در تولید محصول نهایی دارد.
از سوی دیگر، رسمایه گذاری در پرتوشیمی کالن محسوب می شود اما 
چون در ایران مزیت های اقتصادی و زیرساختی مناسبی وجود دارد این 
حوزه برای رسمایه گذاران سودآور است به طوری که امکان چشم پوشی 

از آن وجود ندارد.
بر  تکیه  با  که  می شود  کشور حاصل  برای  زمانی  عواید  این  اما همه 
قوانین شفاف و پایدارو برنامه ریزی مشخص، توسعه و رشد انجام شود.

 توجه به توسعه صنعت پرتوشیمی به عنوان یک راهربد اسرتاتژیک
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
این پرسش که رضورت توسعه صنایع پرتوشیمی برای تحقق  پاسخ به 
رشد 8 درصدی اقتصاد با توجه به اولویت های دولت و مجلس چیست؟  

کشور  باالدستی  و  مهم  صنایع  از  چون  پرتوشیمی  صنعت  اظهارکرد: 
محسوب می شود در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا می کند. 

از این رو توسعه آن مهم ارزیابی می شود. 

آماده تعامل با پرتوشیمی ها هستیم 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: به نظر من اگر به توسعه 
صنایع پرتوشیمی با برنامه ریزی مشخص در کشوراهمیت مناسب داده 
شود بسیاری از تنگناها و چالش های اقتصادی برطرف می شود و این 
صنعت می تواند نقش پررنگ تری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

تا آنگونه که صنعت  این مناینده مجلس دهم گفت: باید کوشش کرد 
اقتصاد  در  این  از  بیش  تا  یابد  توسعه  است  شایسته  ایران  پرتوشیمی 
نقش آفرینی کند و در این مسیر حامیت از این صنعت رو به رشد به 

عنوان یک راهربد باید افزایش یابد.
 عضو کمیسیون اقتصادی افزود: ما آماده ایم برای توسعه روز افزون این 
صنعت کمک کنیم از این رو مسئوالن پرتوشیمی نیز ورود کنند تا با 
همکاری و تعامل بتوانیم به هدف های پیش بینی شده در راه توسعه 

صنعت پرتوشیمی ایران دست یابیم.

راهربد توسعه متوازن پرتوشیمی 
با  گفتگو  در  نیز  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  زارعی  محمد  غالم 
صنایع  کمیسیون  و  دهم  مجلس  اولویت های  درباره  پرتوشیمی  پیام 
در خصوص صنایع پرتوشیمی و همین طور سایر صنایع با این بیان که 
بودن  دارا  با  ایران  گفت:  می کنم،  مطرح  را  خود  شخصی  دیدگاه های 
ذخایر  درصد   18.2 و  جهان  نفت  متعارف  ذخایر  کل  درصد   9.5 حدود 
گاز جهان، جایگاه نخست را درمجموع منابع هیدروکربوری نفت و گاز 

متعارف جهان به خود اختصاص داده است.
با  اولیه  مواد  از  بهرت  بهره مندی  داد:  ادامه  دهم  مجلس  مناینده  این 
اقتصاد  سیاست های  در  که  موضوعی  می شود  حاصل  آنها  فراورش 
فرآورده  تولید  و  نفتی  به صادرات  تنوع بخشی  عنوان  تحت  مقاومتی 

پیش بینی و حکم شده است.
زارعی با اشاره به سه بخش راهربدی صنعت پرتوشیمی، یعنی باالدستی، 
توسعه  کنم  تأکید  باید  ابتدا  در  کرد:  ترصیح  تکمیلی  و  دستی  میان 
متوازن این ارکان، نه تنها راهربد، بلکه رضوری است. چراکه هدف نهایی 
از ایجاد صنایع پرتوشیمی تکمیل زنجیره ارزش است؛ بنابراین، زمانی 

این موضوع محقق می شود که بخشهای مذکور به موازات توسعه یابد.
عضو سابق کمیته پرتوشیمی مجلس نهم بابیان این که ارزش پروژه های 
صنعت  پایین دستی  و  باالدستی  صنایع  در  طراحی  و  ساخت  حال  در 
تکمیلی خوراک  افزود: بخش  میلیارد دالر است،  بالغ بر ٧٠  پرتوشیمی 
)باالدستی(  پایه ای  صنایع  از  نیز  بخش  این  و  میانی  بخش  از  را  خود 
اخیر  فرمایشات  با  را  موضوع  این  بخواهم  اگر  ازاین رو،  می گیرد. 
بخش های  بگوییم  باید  دهم  قرار  ارزیابی  مورد  رهربی،  معظم  مقام 
پرتوشیمی، خانه های اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت هستند. چراکه 

این صنعت پرتوشیمی است که مانع خام فروشی می شود.
زارعی گفت: در حال حارض 67 طرح نیمه متام در صنعت پرتوشیمی ایران 
وجود دارد و یکی از راه کارهای حل این معضل جلب مشارکت بخش 
خصوصی و جذب رسمایه گذاری خارجی در این صنعت است؛ بنابراین 
این صنعت برای تکمیل طرح های نیمه متام خود به رسمایه گذاری ساالنه 
چالش  بیشرت  زیرا  دارد  نیاز  خصوصی  بخش  دالری  میلیارد   5 حداقل 
منابع  محدودیت  به  مربوط  پرتوشیمی  صنعت  نیمه کاره  طرح های 
مالی است؛ بنابراین پیشنهاد تشکیل کنرسسیوم برای رسمایه گذاری در 

طرح های توسعه ای پرتوشیمی قابل بررسی است.
وی درباره حضور خارجی ها در این صنعت نیز گفت: در این زمینه نباید 
نگاه بسته داشت. اقتصاد مقاومتی افزون بر درون زا بودن برونگراست. 
بنابراین، با تکیه بر همین راهربد باید رسمایه گذاری خارجی را جذب کرد 
و حتی برای آنها مشوق نیز گذاشت اما این برنامه ها رشایطی دارد و آن 

را کشورمان تعیین می کند.
ایران برای حضور خارجی در  زراعی در پاسخ به این پرسش که رشایط 
توسعه صنعت پرتوشیمی چیست؟ ترصیح کرد: اهمیت رسمایه گذاری 
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خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی رونق و توسعه هر کشور 
به ویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه، انکارناپذیر است.

باید فناوری های روز آمد خود  آنها  ابتدا  ادامه ترصیح کرد: در  وی در 
را ارائه کنند و بعد آنکه ایران به دنبال تولید مشرتک است و بازاریابی 
پرتوشیمی  محصوالت  امروز  است.  صادرات  نهایت  و  است  محصوالت 

ایران به اروپا صادر می شود.

دفاع قوانین مزاحم توسعه پرتوشیمی 
پرتوشیمی  پیام  با  گفتگو  در  نیز  دهم  مجلس  در  اهواز  مردم  مناینده 
گفت: مجلس دهم می تواند در زمینه رفع چالش های قانونی و قوانین 
مزاحم تولید ورسمایه گذاری صنعت پرتوشیمی را کمک کند، ، آسیب 
شناسی قوانین مزاحم تولید و توسعه این بخش، موضوع مهمی است. 

کننده  ایجاد  صنایع  توسعه  و  رشد  اهمیت  درباره  یوسفی  هامیون 
زنجیره ارزش مانند صنعت پرتوشیمی اظهار کرد: به یقین این صنایع 
تاثیرمهمی در افزایش تولید محصوالت و فرآورده های نهایی و به دنبال 
آن افزایش صادرات غیرنفتی دارند. از این رو جایگاه صنایع ایجاد کننده 

ارزش افزوده، بسیار اسرتاتژیک و راهربدی است.
داد: توسعه صنعت پرتوشیمی در گرو  ادامه  این مناینده مجلس دهم 
تامین زیرساخت ها از جمله خوراک مناسب است، همچنین باید در این 
زمینه مشوق های مشخص و شفاف برای رسمایه گذاری مدنظر باشد، 
هرچند سودآوری این صنعت در ایران باالست، اما ظرفیت ایران در این 
زمینه بیشرت از وضع موجود است. بنابراین، دولت و مجلس باید نسبت 
پایدار و  اقتصادی  به صنایع راهربدی اهتامم داشته باشند، چراکه رشد 

تحقق اقتصاد مقاومتی از اینگونه مسیرها می گذرد.
یوسفی با اشاره منویات مقام معظم رهربی در خصوص پرهیز از خام 
منابع  کسب  نفت،  صادرات  و  فروش  دلیل  گفت:  گاز  و  نفت  فروشی 
های  محل  از  را  ساالنه  بودجه  منابع  بتوانیم  اگر  بنابراین  است.  مالی 
صادرات غیرنفتی و مالیات محقق کنیم. به طور طبیعی نیازی به خام 
فروشی نخواهد بود. اما این موضوع یک فرایند زمان بر است که هرچه 

کوشش کنیم این زمان کوتاه تر شود به نفع مملکت است.
در  تواند  می  دهم  مجلس  گفت:  دهم  مجلس  در  اهواز  مردم  مناینده 
زمینه رفع چالش های قانونی و قوانین مزاحم تولید و رسمایه گذاری 
صنعت پرتوشیمی را کمک کند. از این رو، آسیب شناسی قوانین مزاحم 
تولید و توسعه این بخش، موضوع مهمی است که امید وارم رشکت ملی 
از وضع موجود، چالشها، فرصتها و برنامه های فوری خود  پرتوشیمی 
ارائه کند تا بالفاصله در  برای رشد و توسعه، گزارشی به مجلس دهم 
کمیسیون های انرژی )فرعی( و صنایع و معادن ) اصلی( بررسی شود 
چراکه برنامه ششم توسعه جز دستورکارهای نخست مجلس دهم است 
که قادر است به موضوع توسعه صنایع پرتوشیمی در سه بخش، پایه، 

میانی و تکمیلی بپردازد.
اکنون  و با توجه به دیدگاه های مطرح شده از سوی منایندگان مجلس 
شورای اسالمی می توان گفت که مجلسی ها نیز همگام با مقام های 
دولت بر این باور هستند که  یکی از بخش هایی که قابلیت توسعه 
و رشد در آن محسوس است صنایع پرتوشیمی است و تقویت صنعت 
پرتوشیمی کشورمان باهدف توسعه زنجیره ارزش در قالب برنامه های 

توسعه باید با جدیت از سوی مجلس مورد توجه قرار بگیرد.
در این میان باید تاکید کرد که تولید محصوالت متنوع پرتوشیمی و  نیز 
محصول نهایی  از سوی صنایع پایین دستی از ارکان اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  در حوزه نفت و گاز است و برای تحقق اهداف سیاست های 
مقاومتی باید از هرگونه سازوکاری که خام فروشی را می کاهد، حامیت 

کرد و رویه های منجر به این هدف را آسان سازی کرد.
صاحبنظران بر این باورند که توسعه صنایع پرتوشیمی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی نقشی بسزا دارد زیرا این صنعت می تواند روند فروش مواد 
خام را کاهش دهد ضمن آن که سبب ایجاد شغل و بهره مندی بهرت از 
مزیت های اقتصادی کشور نیز می شود و باید بر این نکته تاکید کرد 
که توسعه صنعت پرتوشیمی می تواند افزون بر تاثیر مثبت در رشد 

اقتصادی بر اشتغال زایی نیز تاثیرگذار باشد.

اقتصاد  تحقق  برای  که  است  رضوری  نکته  این  آوری  یاد  پایان  در 
مقاومتی و کاهش خام فروشی، همگرایی و همکاری میان متام متولیان 
این هدف تالش می  برای تحقق  باید صنایعی که  و  امر رضوری است 

کنند مورد حامیت قرار بگیرند.

گزارش

www.payampetro.ir
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وضعیت موجود و چشم انداز بازار جهانی اتیلن و سهم ایران از این بازار
اتیلن از جمله مهم ترین محصوالت پرتوشیمی است که در کشور تولید 
می شود و ایران سهم باالیی از تولید این محصول در منطقه خاورمیانه 
 2015 سال  در  آمارها  آخرین  طبق  بر  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
اتیلن خاورمیانه بالغ بر 30/2 میلیون تن بوده که سهم  ظرفیت تولید 
ایران از این مقدار معادل 6/5 میلیون تن است. به سخن دیگر ایران با 
این حجم از ظرفیت تولید، بیش از 4 درصد ظرفیت تولید اتیلن دنیا و 
22 درصد ظرفیت خاورمیانه را در اختیار دارد.رشکت پرتوشیمی کاویان، 
جم، آریاساسول و مارون از جمله بزرگ ترین مجتمع های تولید کننده 
اتیلن فاز  ایران هستند. آمارها نشان می دهد که ظرفیت تولید  اتیلن 
)1( پرتوشیمی کاویان بالغ  بر یک میلیون تن در سال است و سه مجتمع 
پرتوشیمی جم، مارون و آریاساسول نیز به ترتیب دارای ظرفیت تولید 
البته  می باشند.  سال  در  تن  هزار   1000 و   1100  ،1321 میزان  به  اتیلن 
مجتمع های پرتوشیمی دیگری نظیر پرتوشیمی شازند، تربیز و امیرکبیر 
از 4  پایین تر  اما ظرفیت تولید آن ها بسیار  اتیلن تولید می کنند  نیز 
که  است  ذکر  به  است.الزم  کشور  در  اتیلن  تولیدکننده  اصلی  مجتمع 
ایران در تولید اتیلن گلیکول نیز موفق عمل کرده است و هم اکنون 12 
درصد ظرفیت تولید اتیلن گلیکول خاورمیانه را در اختیار دارد که این 
میزان معادل 4 درصد از ظرفیت تولید کل دنیا است. رشکت پرتوشیمی 
فرسا شیمی از جمله مهم ترین رشکت های تولید کننده اتیلن گلیکول 
در ایران است و ظرفیت تولید آن در حدود 450 هزار تن در سال است.

صادرات اتیلن گلیکول
صادرات اتیلن گلیکول در سال 1388 به شدت رو به افزایش نهاد و در 
سال 1391 به اوج خود رسید. سپس، از سال 1391 صادرات این محصول 
به تدریج رو به کاهش گذاشت و در سال 1393 به شدت کاهش یافت. 
چین و هند بیشرتین تقاضای اتیلن گلیکول را به خود اختصاص داده اند. 
این دو کشور در سال 1393 در مجموع 94 درصد از ارزش صادراتی اتیلن 
گلیکول ایران را تشکیل می دادند. کشورهای ترکیه، پاکستان و امارات 
نیز 6 درصد باقی مانده ارزش صادراتی ایران را تشکیل می دادند. بلژیک 
از کشورهای اروپایی بود که پیش از سال 1390 بخشی از نیاز خود به 
با تشدید تحریم های  تأمین می کرد که  ایران  از طریق  این محصول را 

هسته ای واردات خود از ایران را قطع کرد.
جدول 1- ارزش صادراتی اتیلن گلیکول ایران به برخی کشورهای منتخب

وضعیت موجود و چشم انداز بازار جهانی اتیلن و سهم ایران از این بازار

جهان 
پتروشیمی

درصد از  94در مجموع  1393اين دو كشور در سال . اند گليكول را به خود اختصاص داده بيشترين تقاضاي اتيلن

مانده  درصد باقي 6كشورهاي تركيه، پاكستان و امارات نيز . دادند گليكول ايران را تشكيل مي اتي اتيلنارزش صادر

بخشي از نياز  1390بلژيك از كشورهاي اروپايي بود كه پيش از سال . دادند ارزش صادراتي ايران را تشكيل مي

اي واردات خود از ايران را قطع  هسته هاي ريمكرد كه با تشديد تح خود به اين محصول را از طريق ايران تأمين مي

  .ايران به برخي كشورهاي منتخب نشان داده شده است گليكول اتيلن ارزش صادرات 1در جدول . كرد

؛ 1388- 1393(ايران به برخي كشورهاي منتخب  گليكول اتيلن ارزش صادراتي -1جدول 
)ساالنه، ميليون دالر

  1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال/ كشور

 611/188583/365779/316580/275807/172 8/87 چين
  389/57 096/61 178/36 041/0 448/23 885/65 هند
  384/9 054/20 668/20 2/1 003/1 872/4 تركيه
  458/3 989/2 659/2 946/0 597/0 16/1 پاكستان
  566/1 900/2  756/1 907/0 016/0   امارات
      289/2 839/9  بلژيك

  

  گمرك جمهوري اسالمي ايران :منبع

  

گليكول به چين است و بعد از كشورهاي عربستان سعودي، تايوان، كانادا، كره  اتيلن ايران هشتمين صادركننده

هاي پيش، سهم ايران از  در سال. گليكول را به چين دارد جنوبي، كويت، سنگاپور و امارات بيشترين صادرات اتيلن

 اتيلن درصد كل بازار وارداتي 4/4به  2011اين سهم در سال . محصول بيشتر نيز بوده استبازار چين در اين 

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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از  بعد  و  است  چین  به  گلیکول  اتیلن  صادرکننده  هشتمین  ایران 
کشورهای عربستان سعودی، تایوان، کانادا، کره جنوبی، کویت، سنگاپور 
و امارات بیشرتین صادرات اتیلن گلیکول را به چین دارد. در سال های 
پیش، سهم ایران از بازار چین در این محصول بیشرت نیز بوده است. این 
سهم در سال 2011 به 4/4 درصد کل بازار وارداتی اتیلن گلیکول چین نیز 
رسید، اما سپس کاهش یافت و تا سال 2013 به 3/2 درصد تنزل یافت. 

منودار 1 سهم ارزش صادرات ایران به بازار چین را نشان می دهد.
اتیلن گلیکول به  از واردات  ایران و کشورهای مختلف  منودار 1- سهم 

چین در سال 2014

سهم ارزش  1نمودار . درصد تنزل يافت 2/3به  2013گليكول چين نيز رسيد، اما سپس كاهش يافت و تا سال 

  .دهد نشان ميرا بازار چين  بهصادرات ايران 

2014گليكول به چين در سال  واردات اتيلنسهم ايران و كشورهاي مختلف از  -1نمودار 

  مركز تجارت جهاني، گمرك جمهوري اسالمي ايران و محاسبات واحد مطالعات بازار دنياي اقتصاد :منبع

  

 گليكول به اين كشور اتيلن در بازار هند نيز ايران پس از عربستان، كويت و سنگاپور چهارمين كشور صادركننده 

درصد  6كنند و تنها تأمين حدود  درصد از اين ماده مورد نياز هند را دو كشور عربستان و كويت تأمين مي 80. است

 2012تقريباً متوقف شده بود اما از سال  2011صادرات اين محصول ايران به هند در سال . از آن به عهده ايران است

  .دهد گليكول هند نشان مي كشورها را از بازار اتيلن سهم ايران و ساير2نمودار . از سر گرفته شد دوباره

عربستان
46%

تايوان
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كانادا
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كره جنوبي
7%

كويت
6% سنگاپور

6% امارات
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منبع: مرکز تجارت جهانی، گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

از عربستان، کویت و سنگاپور چهارمین  ایران پس  نیز  بازار هند   در 
این  از  80 درصد  است.  این کشور  به  گلیکول  اتیلن  کشور صادرکننده 
ماده مورد نیاز هند را دو کشور عربستان و کویت تأمین می کنند و تنها 
تأمین حدود 6 درصد از آن به عهده ایران است. صادرات این محصول 
 2012 سال  از  اما  بود  شده  متوقف  تقریباً   2011 سال  در  هند  به  ایران 
دوباره از رس گرفته شد. منودار 2سهم ایران و سایر کشورها را از بازار 

اتیلن گلیکول هند نشان می دهد.
منودار 2- سهم کشورهای مختلف از صادرات اتیلن گلیکول به هند در 

سال 2014
2014 گليكول به هند در سال سهم كشورهاي مختلف از صادرات اتيلن -2نمودار 

  مركز تجارت جهاني، گمرك جمهوري اسالمي ايران :منبع

  

گليكول  بازار اتيلندرصد از  4ايران حدود  .شودگليكول ايران نيز به بلژيك و تركيه صادر  بخش كمي از اتيلن

در رتبه ششم  2014كند و پس از كشورهاي عربستان، كويت، آمريكا، اسپانيا و بلژيك در سال  تركيه را تأمين مي

به  2013و  2012هاي  صادرات اين محصول در سال. برترين صادركنندگان اين محصول به تركيه قرار داشته است

با كاهش نسبتاً شديد مواجه شده و به  2014اال نيز رسيده بود اما در سال درصد كل بازار وارداتي تركيه از اين ك 12

  .درصد افت كرد 4

درصد از  9/4كرد و  ميليون دالر از اين محصول را نيز به بلژيك صادر مي 8/9رقمي در حدود  2009ايران در سال  

 2010بت كاهش چشمگيري يافته و در سال ها، اين نس اما با وضع تحريم. بازار واردات اين كشور را در اختيار داشت

به بعد نيز اين بازار از  2011از سال . شد گليكول بلژيك از طريق ايران تأمين  اتيلن بازار وارداتي 73/0حدود 

.دسترس ايران خارج شد
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منبع: مرکز تجارت جهانی، گمرک جمهوری اسالمی ایران

ترکیه صادر شود.  و  بلژیک  به  نیز  ایران  گلیکول  اتیلن  از  بخش کمی 
ایران حدود 4 درصد از بازار اتیلن گلیکول ترکیه را تأمین می کند و پس 
از کشورهای عربستان، کویت، آمریکا، اسپانیا و بلژیک در سال 2014 
به ترکیه قرار داشته  این محصول  برترین صادرکنندگان  در رتبه ششم 
است. صادرات این محصول در سال های 2012 و 2013 به 12 درصد کل 
بازار وارداتی ترکیه از این کاال نیز رسیده بود اما در سال 2014 با کاهش 

نسبتاً شدید مواجه شده و به 4 درصد افت کرد.
 ایران در سال 2009 رقمی در حدود 9/8 میلیون دالر از این محصول را 
را  این کشور  بازار واردات  از  بلژیک صادر می کرد و 4/9 درصد  به  نیز 
در اختیار داشت. اما با وضع تحریم ها، این نسبت کاهش چشمگیری 
یافته و در سال 2010 حدود 0/73 بازار وارداتی اتیلن گلیکول بلژیک از 
طریق ایران تأمین  شد. از سال 2011 به بعد نیز این بازار از دسرتس ایران 

خارج شد.
چشم انداز ظرفیت تولید و سهم تجارت اتیلن ایران تا سال 20250

ایران هم اکنون هفت طرح در دست اجرای اتیلن دارد که انتظار می رود 
به 6 میلیون و 200  این طرح ها نزدیک  از  با بهره برداری  تا سال 2025 
اتیلن کشور افزوده شود. در صورت تحقق  هزار تن به ظرفیت تولید 
اتیلن خاورمیانه  تولید  از ظرفیت  درصد   32 در حدود  ایران  مهم،  این 
 2 داشت. جدول  را خواهد  دنیا  اتیلن  تولید  از کل ظرفیت  7 درصد  و 
 3 منودار  و  می دهد  نشان  را  کشور  اتیلن  اجرای  دست  در  طرح های 
چشم انداز سهم ایران در تجارت اتیلن گلیکول در خاورمیانه و جهان را 

تا سال 2025 ترسیم می کند. 

  20250اتيلن ايران تا سال  ظرفيت توليد و سهم تجارت انداز چشم

ها  ي از اين طرحبردار بهرهبا  2025رود تا سال  اتيلن دارد كه انتظار مياكنون هفت طرح در دست اجراي  ايران هم
ايران در  ،در صورت تحقق اين مهم. هزار تن به ظرفيت توليد اتيلن كشور افزوده شود 200ميليون و  6نزديك به 

جدول  .واهد داشتدرصد از كل ظرفيت توليد اتيلن دنيا را خ 7درصد از ظرفيت توليد اتيلن خاورميانه و  32حدود 
گليكول  انداز سهم ايران در تجارت اتيلن چشم 3دهد و نمودار  كشور را نشان مياتيلن هاي در دست اجراي  طرح 2

. كند ترسيم مي 2025در خاورميانه و جهان را تا سال 

)هزار تن(هاي در دست اجراي اتيلن  طرح-2جدول

  ظرفيت  برداري تاريخ بهره  منطقه  شركت

  1000  2016  عسلويه  كاويانپتروشيمي 
  500  2019 دهلران دهلرانپتروشيمي

  500  2019 گناوه دشتستان-گناوهپتروشيمي
  1000  2019 عسلويه بوشهرپتروشيمي
  1000  2019  عسلويه  يروزآبادف پتروشيمي

  1000  2020  عسلويه  گچساران پتروشيمي
  1200  2020 عسلويه كيانپتروشيمي

  6200 جمع

  شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و واحد مطالعات بازار دنياي اقتصاد :منبع

تن است كه رقم تقريبا  6200شود مجموع ظرفيت اتيلن در دست اجرا حدود  مشاهده مي 2همانطور كه در جدول 

 گليكول در سهم ايران در تجارت اتيلن 2020رود تا سال  اين در حالي است كه انتظار مي .قابل توجهي است

رود كه افزايش اين سهم تا سال  همچنين انتظار مي. برابر و در جهان بيش از دو برابر افزايش يابد 4خاورميانه حدود 

  .نيز ادامه يابد 2025

منبع: رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ایران و واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

در  اتیلن  2 مشاهده می شود مجموع ظرفیت  در جدول  که  هامنطور 
دست اجرا حدود 6200 تن است که رقم تقریبا قابل توجهی است. این 
تجارت  در  ایران  سهم   2020 سال  تا  می رود  انتظار  که  است  حالی  در 
اتیلن گلیکول در خاورمیانه حدود 4 برابر و در جهان بیش از دو برابر 
افزایش یابد. همچنین انتظار می رود که افزایش این سهم تا سال 2025 

نیز ادامه یابد.
و  خاورمیانه  گلیکول  اتیلن  تجارت  در  ایران  سهم  چشم انداز  منودار3- 

جهان

  

گليكول خاورميانه و جهان اتيلن سهم ايران در تجارت انداز چشم -3نمودار

 

  شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و واحد مطالعات بازار دنياي اقتصاد :منبع
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پژوهشخصوصی سر مقاله           

راهربد یا اسرتاتژی اصلی و اساسی در توسعه صنایع بزرگ همچون فوالد، 
نیاز  بی  آن  از  نیز  پرتوشیمی  و  نفت  صنایع  البته  است.که   .. و  نساجی 
نیستند.حجم باالی رسمایه گذاری، زمانرب بودن اجرای پروژه ها ، تغییرات 
به  اسرتاتژی های  که  کند  ایجاب می  تولید  و مقیاس  بازارها  نیاز  متناوب 
موقع و هوشمندانه ای در جهت توسعه صنایع نفت و گاز طرح و اجرایی 
گردد. تنوع متغییرها و تداخل این اسرتاتژی ها با صنایع باالدستی ، حفاری 
و.. که به صورت روز افزونی در اثز نفت شیل ، موانع زیست محیطی، ورود 
انرژی های نوین و بحران آب متاثر گردیده اند برنامه ریزان را در رشایط 
دشواری قرار داده است.آیا هدف ایجاد اشتغال است یا بهینه شدن هزینه 
اولید ، بیشینه شدن تولید است یا قدرت تحرک در بازار ؟ آیا همکاری های 
منطقه ای که زمانی بنظر میرسید از اوپک نفتی به اوپک گازی ، متانول و 
اوره نیز ترسی یابد با رشایط کنونی این سازمان که ناتوان وگسیخته بنظر 
می رسد رویای دست نیافتنی شده است؟ در همکاری های منطقه ای نیازی 
به خودکفایی در همه زنجیره ها احساس منی گردد ولی در عدم همکاری، 

زنجیره اهمیت می یابد و..... 
در حال حارض در کشور با دو ایده یکی تولید بر اساس گسرتش زنجیره و 
دیگری  تولید بر  اساس تولید محصوالت باالدستی و حجیم روبرو هستیم 

.مختصات این دو راهربد چیست؟
- تولید بر اساس گسرتش زنجیره

در این روش هدف ادامه همه زنجیره ها تا صنایع زیر مجموعه است فرض 
کنید از 1.25 تن اتان 1 تن اتیلن با ارزش افزوده 250 دالر تولید و سپس 
با تولید 950 کیلوگرم پلی اتیلن 250 دالر هم در آنجا ارزش افزوده ایجاد 

کنیم . از سویی با گسرتش زنجیره نفت و پرتوشیمی خود کفایی نیز مد نظر 
قرار می گیرد.

از جمله محدودیت هایی که این راهربد دارد می توان به موارد زیر اشاره 
کرد:

 - نیاز به رسمایه گذاری باال 
 -  نیاز منابع انسانی با تخصص های گوناگون و کارا یی باال 

 -  امکان دسرتسی به دانش های فنی پیچیده 
 - کمرنگ شدن نقش مزیت نسبی وجود گاز ارزان و در دسرتس

- تولید محصوالت باالدستی و حجیم
در این روش بیشرت بر روی مزیت های موجود و طبیعی مثل وفور گاز و 
منابع هیدروکربوری و حداکرث تولید تکیه می شود از مزایای این روش می 
توان به دستیابی به دانش فنی ، کسب سهم بازار مناسب و رسمایه گذاری 
نسبتاً پائین و دسرتسی بهرت به کارشناسان متبحر و هزینه پائین تر تعمییر 
و نگهداری نام برد.. از جمله محدودیت هایی که این راهربد دارد می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم تولید ارزش افزوده باال به ازای مقادیر پایین منابع ،مثال وقتی رصفا 
زنجیره مرصف اتان به تولید اتیلن ختم گردد  ارزش افزوده به ازای هر تن 

اتان مرصفی تنها 200 دالر خواهد بود
- در صورت نوسان در تعادل عرضه و تقاضا در بازار امکان هدایت مازاد 
تولید به سوی محصوالت دیگر وجود نداشته و اصوال رشکت ها فاقد قدرت 

مقابله با بازارهای غیر قابل پیش بینی خواهند بود.
- رشکت های تولیدی به بازارهای مرصف خارجی وابسته بوده و درصورت 

دوراهی تولید انبوه ویا زنجیره ارزش

مقاالت
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مشکالتی هامنند تحریم های مالی و ...تولید در مجتمع ها متوقف خواهد 
گردید.

قراین نشان میدهد که در حال حارض دو سیاست بصورت همزمان در کشور 
. پروژه های مجتمع های پرتوشیمی استانی همچون  در حال پیگیریست 
اساس  بر  )تولید  بوده  زنجیره  تولید  بر  مترکز  دهنده  نشان  کرمان   GTPP
وزارت  های  سیاست  مبنای  بر  که  است  سیاستی  این  و  زنجیره(  گسرتش 
نفت پیگیری می شود. از سوی دیگر راهربد حاکم بر احداث پروژه های 
پرتوشیمی مکران مترکز بر مزیت نسبی )تولید محصوالت باالدستی و حجیم( 

است که عماَل توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت همخوانی دارد.
برای درک وضعیت آینده صنعت پرتوشیمی رضوری بنظر میرسد به سئواالت 

زیر پاسخ گفت.
- آیا وجود دو راهربد مختلف یک دوره گذار است؟

به بیانی ما با دو سیاست مختلف در دو منطقه متفاوت روبرو هستیم . 
در مکران با سیاست تولید مزیتی و حجیم روبرو هستیم و در سایر مناطق 
با سیاست زنجیره ارزش روبرو هستیم که نه با رویکردی صادراتی بلکه با 
رویکرد گسرتش صنایع پائین دستی ؛ قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی و.. 
احداث گردیده اند. آیا این دو قطعات یک پازل هستند؟ یعنی دو تفکر 
سیاستی تکمیلی بوده که بخشی صنایع پائین دستی را حامیت کند و بخش 
دیگر در یک فضای تعامل جهانی بار صادرات و ارز آوری را عهده دار می 

شود. 
و  مناسب  راهکاری  صنعت  یک  در  راهربد  دو  و  بخش  دو  وجود  آیا   -

سیاستی مدیریتی است؟
بنظر می رسد مجریان این دو راهکار با یکدیگر متفاوت هستند سیاست 
تکمیل زنجیره حاصل راهربدهای ارزیابی ارزش گرای وزارت نفت است و 
معادن   ، صنایع  وزارت  راهربدی  نگرش  حاصل  حجیم  تولید  های  سیاست 
یا  پازل کلی جای می گیرند و  این دو راهربد در یک  آیا  و تجارت است. 
وجود دو راهربد رصفاَ حاصل دو مدل مدیریتی و یا ساختار گوناگون است؟ 
اگر چه دالیل و یا نشانه های کامال واضحی وجود ندارد که نشان از نقش 
بتوان  باشد ولی شاید  برای راهربد دیگر  این راهربدها  از  تکمیلی هر یک 
نوعی مدیریت قدم به قدم را در اسرتاتژی کشور مشاهده منود که با سنجش 
عملکرد هریک از دو سیاست به جمع بندی پرداخته و برون داد آن را از 
طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مدیریت کالن اجرایی کشور ارائه 

میکند.    

- آیا رضوریست بین دو راهربد تلفیق و یا انتخابی صورت پذیرد ؟ 
       اگر دو راهربد بخشی از یک ترکیب مکمل نباشند قاعدتا نشان دهنده 
دو مدل متفاوت در نگرش توسعه ای هستند .در مدل زنجیره ارزش نگاه 
تولید شغل و دیدگاه استان محوری و حامیت از صنایع تکمیلی هدف رشد 
و توسعه می باشد و در رویکرد دوم وظیفه یک صنعت تولید سود انگاشته 
شده و مابقی موارد مسائلی جانبی دانسته می شود که با پایدار شدن سود 

در تولید،  به خودی خود شکل خواهد گرفت. 
       حال کدامیک را باید برگزید ؟  در اسرتاتژی های کشور کدام  مناسبرت 
است ؟ آیا اصواَل راه میانه ای وجود دارد؟ به عقیده بسیاری از صاحبنظران 
ای  بینابین هامن مدل توسعه  ندارد و راه حل  ترکیبی وجود  حالت میانه 
زنجیره در نزدیکی مرکز صنعتی و مدل تولید انبوه در آبراهه های خلیج 
که  است  بخشی  دو  راهربد  هامن  راه  این  و  است  عامن  دریای  و  فارس 
بایستی بصورت کاماَل روشن و یکپارچه توسعه داده شود و توسط وزارت 
نفت ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

پایش گردد.  
- ادامه راه صنعت پرتوشیمی چگونه به زنجیره ارزش منتقل خواهد شد؟ 

جایگاه صنایع پائین دستی و نقش آن در ایجاد اشتغال چگونه است؟ 
تکمیلی  به وضعیت شهرک های صنعتی و صنایع  کوتاه  نگاهی  با         
و  باالدستی نفت  از صنایع  را  یا غیر مستقیم خوراک خود  و  که مستقیم 
و  پرتوشیمی  ارزش  زنجیره  وجود  آید  می  بنظر  میکنند  تامین  پرتوشیمی 
تامین خوراک گلوگاه اصلی حیات و توسعه این صنایع منی باشد. چنانچه 
نگاهی گذرا به ارائه مواد پرتوشیمی ارائه شده در بورس بیاندازیم به راحتی 
در میابیم که کلید رفع مشکالت صنایع در عرضه مواد پلیمری و شیمیایی 
نیست زیرا رصفنظر از موارد خاص ، موردی و یا فصلی، با مشکل خاصی در 

این زمینه روبرو نیستیم. بنظر میرسد می توان دالیل زیر را از عمده ترین 
دالیل رشد ناچیز صنایع پائین دستی پرتوشیمی برشمرد.

- گسرتش فرهنگ مرصف گرایی و استفاده از کاالهای لوکس خارجی 
با  - کیفیت پائین محصوالت و تولیدات داخلی که در بسیاری از مواقع 

ضعف دانش فنی و عدم دقت در رعایت استاندارد مرتبط است
- بهره باالی تسهیالت بانکی و سود عمده در بازارهای رسمایه ای جایگزین 

چون واسطه گری و...
تولیدی  صنایع  بر  را  باالیی  های  هزینه  تواند  می  که  مالیاتی  سیستم   -

مرتتب ساخته و متایل به رسمایه گذاری در آنها را کاهش دهد. 
با  همسویی  عدم  معنی  به  تکمیلی  صنایع  گسرتش  عدم  راستا  این  در 
راهربد تولید براساس زنجیره ارزش بوده و به ناچار سهم سیاست تلفیقی 
وگسرتش  فعالیت  که  آنجا  از  گردد.  می  سبب  را  راهربد  دو  متوازن  یا  و 
اشتغال در  ایجاد  از مهمرتین روش های موثر  کارخانجات صنایع تکمیلی 
کشور هستند اگر خواهان توازن رشد بومی و فعالیت منطقه ای در زمینه 
دستی  پائین  صنایع  مشکل  رفع  برای  بایستی  هستیم  پرتوشیمی  صنعت 

همتی مضاعف داشته باشیم.  

نوشته : نادر جاویدپور   
         مجید مقدم دیمه    

مقاالت

www.payampetro.ir


12
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 تیــر    . نــه  و  هشــتاد  شــماره   . ســال نهم   

مقاالتگفتگو جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

توجه به نیروی انسانی در سازمان ها طی سال های اخیر بخش عظیمی از 
زمان و رسمایه سازمان های پیرشو را به خود اختصاص داده است. اكنون 
نیروی  ارتقای  و  توسعه  زمینه  در  قدر  كه هر  دانند  مدیران هوشمند می 
انسانی رسمایه گذاری كنند، موفقیت، كارایی و برتری رقابتی سازمان خود 
را تضمین كرده اند. ادعا شده است كه مؤثرترین راه به دست آوردن مزیت 
رقابتی در رشایط فعلی، با توجه به تغییرات و تحوالت شگرف، كارامدتر و 

توامنند كردن منابع انسانی سازمان هاست.
و  هستند  سازمان  رسمایه  ارزشمندترین  عنوان  به  ها  انسان  که  آنجا  از 
کسانی که مسئولیت رویکردها و کارکردهای سازمان را برعهده دارند، در 
است  بنابراین الزم  اصلی هستند،  آفرینان  نقش  سازمان،  تحوالت  هدایت 
با توامنندسازی منابع انسانی، ضمن آماده کردن کارکنان برای رویارویی با 
تغییرات، در سازمان نیز محیطی را به وجود آورد که در آن استعداد کارکنان 
شکوفا شود و نیز دستیابی به بالندگی سازمانی و توسعه هدف ها و در 

نهایت، تعالی سازمان امکان پذیر شود. 
فرد یکی از مهمرتین عوامل در تغییرات وسیع سازمانی است. در این زمینه، 
برتری از آن سازمان هایی است که حارض به خطرکردن هستند و تصمیم 
گیری را به پایین ترین سطح سازمانی ممکن، ارجاع می دهند. این پارادایم 
جدید بر مبنای قدرت بخشیدن به فرد بنا شده است. سازمان ها به گونه 
تحقق  و  کار  انجام  برای  افراد  توانایی  و  انرژی  از  تا  اند  ای طراحی شده 
توامنندی  بتوانند  مدیران  اگر  است  کنند. طبیعی  استفاده  هدف های خود 
کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود کار سازمان شده 
اند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحوالت سازمانی است، برای دستیابی 

انسانی  منابع  تراز  ارتقای  به  باید  سازمانی،  قبول  قابل  بالندگی  تراز  به 
پرداخت، آنها را از درون رشد داد و بــه گونه ای خودفرمان پرورش داد.

توانمندسازی 
در مورد توامنندسازی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر به برخی 

از آنها اشاره می شود:
-  تواناسازی، یعنی آزادکردن نیروهای درونی افراد ، برای کسب دستاوردهای 
تعهد  باالبردن  راه  از  بهره وری  افزایش  برای  است  روشی  و  انگیز  شگفت 

کارکنان نسبت به سازمان و به عکس.
می  اجازه  کارکنان  به  مدیران  آن  راه  از  که  فرایندی  یعنی  تواناسازی    -
دهند تا قدرت به دست آورند و در داخل سازمان نفوذ یابند. برای غلبه 
بر پیچیدگی و شتاب چالش هایی که در محیط امروزی با آن روبه رو می 
شویم، موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می توان 

متام کارکنان را صاحب قدرت کرد. )ایران نژاد پاریزی، 1381: 459(
-  توامنند سازی عبارت است از فراهم منودن آزادی بیشرت، استقالل كاری، 
برای  كارها  انجام  در  كنرتلی  خود  و  گیری  تصمیم  برای  پذیری  مسئولیت 

)1999,652,Mullins(. كاركنان سازمان
-  توامنندسازی كاركنان عبارت از مجموعه سیستم ها، روش ها و اقداماتی 
است كه از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش 
بهره وری، بالندگی و رشد و شكوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به 
هدف های سازمان به كار گرفته می شوند. )Carter,2001( به تعبیری دیگر 
توامنندسازی، فرایند توسعه فرهنگ است و این توسعه خود موارد زیر را 

توانمندسازی منابع انسانی الزمه موفقیت در  تحول سازمانی
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شامل می شود:
•  مشاركت در اطالعات با وجود بصیرت مشرتك بین سازمان و فرد، اهداف 

روشن، چارچوب های تصمیم گیری و روشن بودن نتایج تالش ها
•  افزایش شایستگی از طریق آموخنت و تجربه كردن

•  كسب منابع به منظور انجام دادن مؤثر كارها
•  حامیت در قالب ارشاد و مربیگری ، حامیت فرهنگی و ترغیب ریسك 

پذیری )ابطحی و عابسی، 1386، 55(
نقش منابع انسانی در تحوالت سازمانی

آن  گرداننده  که  است  نویی  و  چندبعدی  چرخه  سازمانی،  تحول  و  بهبود 
عوامل انسانی هستند و آنها باید با رفتار خودشان، انرژی، توان و انعطاف 
بلوغ  تحول،  و  تغییر  عامل  مهمرتین  دهند.  نشان  آن  تحقق  برای  را  الزم 
را  بهبود  سیستمی ،  نگرش  در  است.  گروهی  و  فردی  سطوح  در  رفتاری 
سیستم  دوام  و  بقاء  موجب  که  دانست  تغییراتی  مثبت  برآیند  توان  می 
در محیط می شود. موضوع تحول و بهبود، جامعیت دارد و به تغییرات 
و  تکنولوژی  )انسان،  شامل:  سازمان  اصلی  اجزای  از  بعد  یک  از  بیش  در 
برای  نیز  و  آنجا که سازمان ها مخلوق برشند  از  ساختار( گفته می شود. 
امتداد بقای آنها، انسان نقش اول را دارد، بنابراین عامل اساسی تغییر در 

سازمان، انسان است. 

ارتقای تراز منابع انسانی
ارتقای تراز منابع انسانی، به فعالیت هایی گفته می شود که در آن منابع 
می  پیدا  را  سازمانی  تحوالت  ایجاد  برای  الزم  قدرت  و  شایستگی  انسانی 
کنند و با پرورش و کامل خود می تواند خالقیت و آفرینندگی خویش را تا 
ایجاد سازمان های بالنده گسرتش دهند؛ یعنی فعالیت هایی که از راه آنها، 
با تغییرات و رشد سازمان همگام می شوند. برخی  کارکنان به طورمداوم 
استقرار  از:  عبارتند  انسانی،  منابع  تراز  ارتقای  برای  مناسب  شیوه های  از 
سیستم شایسته ساالری، سیستم توسعه شغلی، سیستم غنی سازی شغلی، 
عقالنیت  سیستم  انسانی،  نیروی  توانبخشی  سیستم  مشارکت،  سیستم 

رفتاری و ذهنیت فلسفی.
به عبارت دیگر از یک طرف، قراردادن افراد شایسته در مشاغل و مناصب 
 ،) ساالری  شایسته   ( دارند  را  آن  انجام  توامنندی  که  خودشان  به  مربوط 
به  دادن  اجـازه  و  شغلی(  )توسعه  شغل  یک  در  عملیات  شامر  افزایش 
به وسیله رسپرستان  از وظایف که  کارکنان در زمینه برعهده گرفنت برخی 
انجام می شود، )غنی سازی شغلی( باعث افزایش رضایت کارکنان و تامین 
انطباق  برای  آنان  در  آمادگی  ایجاد  و  توامنندسازی  و  آنها  روحی  نیازهای 
دیگر،  طرف  از  می شود.  محیطی  تحوالت  و  ها  دگرگونی  با  بیشرت  هرچه 
توامنندسازی نیروی انسانی از راه مشارکت، تسهیم قدرت و اعطای استقالل 
به آنان می تواند منجر به بالندگی سازمان و انسان و در نتیجه ارتقای تراز 

بالندگی شود.

رابطه بین توانمندسازی و تحول سازمانی
باعنوان  جدیدی  متغیر  سازمان،  سازی  به  و  تحول  مدیریت  صاحبنظران 
توامنندسازی کارکنان را به عنوان عامل اثرگذار در بهبود عملکرد و به سازی 
مراحلی  انسانی  نیروی  توامنندسازی  برای  اند.  کرده  معرفی  انسانی  منابع 

وجود دارد که عبارتند از: 
حیطه  در  که  را  افرادی  تواند  می  هنگامی  مدیر،  یک  تسلط:  مرحله    -1
نظارتش هستند، توامنند سازد که خودش بر آن نیروها ارشاف کامل داشته 
و  گیرد  تصمیم می  دارد،  که  اقتداری  دلیل  به  مدیر  این مرحله  در  باشد. 
کارکنان تصمیم های او را به مرحله اجـرا در می آورد، تا از این راه به توانایی 

های آنان افزوده شود.
افراد یاد بگیرند. در  این است که  این مرحله،   2- مرحله مشورت: هدف 
می  که  مواردی  در  حتی  و  می کند  مشورت  کارکنان  با  مدیر  مرحله،  این 
داند کارکنان اشتباه می کنند با آنها موافقت می کند تا در عمل با مشکالت 

برخورد کنند.
3- مرحله مشارکت: در این مرحله، تصمیم ها به طور مشرتک گرفته می شوند.
4- مرحله تفویض اختیار: در این مرحلـه به افراد اختیار داده می شود که 

تصمیم بگیرند.
مشارکت-  مدل  به کارگیری  سازمانی ،  تحول  مبانی  مهمرتین  از  یکی 

توامنندسازی است. مشارکت در برنامه های تحول سازمان ، مختص نخبگان یا 
افراد سطح باالی سازمان نیست، بلکه باید به طور وسیعی در رسارس سازمان 
گسرتش پیدا کند. افزایش مشارکت و توامنندسازی، از عمده ترین هدفهای 
مشارکت،  می آیند.  شامر  به  سازمان  تحول  حوزه  واالی  ارزشهای  و  اصلی 
نوعی اکسیر قدرمتند است که مورد عالقه افراد است و به گونة قابل مالحظه 

ای عملکرد فردی و سازمانی را بهبود می بخشد. 
اختیاردهی  راه  از  مهم  این  داد.  قدرت  افراد  به  باید  توامنندسازی  برای 
نیز  و  نفوذ  اعامل  ایده ها،  ابراز  تصمیم ها،  اتخاذ  مشارکت،  برای  افراد  به 
مشارکت، شکل  علت،  به همین  می شود.  محقق  افراد،  به  مسئولیت دهی 
موثری از توامنندسازی است. مشارکت ، توامنندسازی را افزایش می دهد و 
در  بهبود می بخشد .  را  فرد  نیز در عوض، عملکرد و سالمت  توامنندسازی 
حوزه تحول سازمان، برنامه های ایجاد تغییر به گونه ای دقیق طراحی می 
یابد.  افزایش  اعضای سازمان  و  و مشارکت رهربان  میزان دخالت  تا  شوند 
محور اصلی تحول سازمان، توامنندسازی است. بالسکو برای ترشیح فرایند 

توامنندسازی، چهارمرحله را ذکر می کند:
1- آمادگی؛

2- ایجاد تصویری واقعی از افراد؛
3- تجسم آینده؛

4-تغییر. 
او بر این باور بود که: 

-  برای حفظ و بقای سازمانها در آینده ، تغییراتی همه جانبه رضوری است.
-   افراد، تغییرات مورد نیاز را به راحتی نخواهند پذیرفت. 

-   توامنندسازی، کلیدی برای واداشنت افراد، به مشارکت در تغییر است.
به گفته وی یکی از مهمرتین اجزای توامنندسازی، تجسم آینده است؛ یعنی 
برای  اسرتاتژی  یک  تدوین  مطلوب.  ای  آینده  از  معترب  و  روشن  تصویری 
آن  تحقق  برای  کارکنان  و جسمی  ذهنی  قدرت  پیوند  و  آینده  به  رسیدن 
از دیدگاه بالسکو  از جمله، محورهای توامنندسازی  بینی شده  آینده پیش 
است. بنابراین مدل مشارکت – توامنندسازی، مدلی موثر در بهبود سازمان 
دهد.  می  شکل  را  سازمان  تحول  مبانی  از  بخشی  موضوع،  این  و  است 

) الوانی و دانایی فرد، 75:1385( 

توانمندسازی به عنوان خط مشی مدیریتی
را  بهبود سازمانی  برای  توامنندسازی  پنج قسمتی  اسرتاتژی  نوعی  نیکسون 

این گونه بیان می کند:
-   ایجاد بینش،

-  اولویت بندی و عمل در جایی که بیشرتین تاثیرگذاری را ممکن می سازد، 
-   بهبود و ایجاد رابطه ای قوی با همکاران،

-   گسرتش شبکه ای، 
-   استفاده از گروه های حامیتی داخلی و خارجی 

کارکنان  توامنندسازی  برای  مرحله ای  سه  آموزشی  ساختار  نیکالس  نظر  از 
به  تواناییهای حارض کارکنان و کمک  اول آن تحلیل  وجود دارد که مرحله 

آنان برای کارکردن با حداکرث استعداد است.
مرحله دوم: به کارگیری تکنیک های آموزشی توسط مدیران برای به کارگیری 

کارکنان که فراتر از توانایی های فعلی آنان است.
از راه به اشرتاک گذاردن نظرها و  مرحله سوم: دستیابی به تعهد کارکنان 

ارزش ها که با کامل شدن این مرحله، توامنندسازی حاصل می شود.
آنها  یابند.  به دگرگونی دست می  افراد  از راه آن،  نیز فراگردی است که  مشارکت 
تغییر را خود پدید می آورند و جزئی از تغییر به شامر می آیند و با تغییر، بودنهای 
خود را به شدنهای دلخواه تبدیل می سازند . )طوسی، 1370: 6 ( یکی از روشهای 
برروی  کار  است.  گروهی  کارهای  یا  خودمدیریتی  توامنندسازی ،  اجرایی 
انگیزش  پروژه گروهی، باعث گسرتش محدوده و مرز میان اعضای تیم و 
بهبود  برای  رشایطی  ایجاد  موجب  نیز  خودمدیریتی  شود.  می  کارکنان 

عملکرد می شود .
یکی از اسرتاتژی های مهم تغییر سازمانی، اسرتاتژی سهیم کردن در قدرت 
است که ارزشها و مفروضاتی را تثبیت می کند و حامیت برای تغییر پیشنهاد 
شده را باعث می شود. این فرایند کند است اما به تعهد باال می-انجامد. این 
روش بر مبنای تواناسازی است و ماهیت مشارکتی دارد و روی دخالت دادن 
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دیگران در بررسی نیازها و ارزشها، هنجارهای گروهی و هدفهای عملیاتی 
تکیه می کند. عامل تغییر، افراد دیگری را که باهم کار می کنند تا به اتفاق 
نظر درمورد حامیت از تغییر الزم دست یابند، در قدرت سهیم می سازد. 
مدیرانی که از سهیم کردن دیگران در قدرت به عنوان روشی برای تغییر 
برنامه ریزی شده ، استفاده می کنند، به قدرت مرجعیت و مهارت هایی نیاز 
با دیگران، در موفقیتهای گروهی کار کنند . آنها  تا به گونه ای موثر  دارند 
باید بتوانند به دیگران اجازه دهند تا در تصمیم گیری هایی مشارکت کنند 
که بر ماهیت تغییر برنامه ریزی شده و روش اجرای آن اثر می گذارد. به 
سبب اینکه مشارکت، سطح باالیی از درگیری ذهنی و عاطفی را می طلبد، 
یک اسرتاتژی آموزش دوباره، بطور رسمی، اغلب بسیار وقت گیر است، اما 

به احتامل زیاد به درونی شدن تغییر و پایداربودن آن منجـر می شود.

نتیجه گیری
های  فعالیت  چارچوب  در  سازمانی،  توسعه  اساسی  رکن  عنوان  به  انسان 
گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است. امروزه، رشد 
و توسعه سازمانها، در گرو به کارگیری درست منابع انسانی است. نظریه 
در  پیچیده  عنرص  یک  عنوان  به  انسان  شناخت  با  مدیریت  علم  پردازان 
سازمان، عامل انسانی را به عنوان مهمرتین عنرص برای حفظ موجودیت و 
بقای سازمانها می دانند و توجه روزافزونی به منابع انسانی، به عنوان یک 

ابزار نیرومند در تغییرو تحوالت سازمانی کرده اند. 
برپایه نگرش تحول  ابزاری است بسیار کارآمد  انسانی،  توامنندسازی منابع 
ساز مدیریت به گونه ای که با به کارگیری آن، سازمانها می توانند گامهای 
انسان  که  آنجا  از  بردارند.  رشد  و  توسعه  مسیر  در  رسیعی  و  بسیاربلند 
قبول  قابل  بالندگی  تراز  به  دستیابی  برای  است،  سازمانی  تحوالت  محور 
سازمانی باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت و آنها را از درون رشد 
داد که این مهم از راه راهکارهایی مانند: ارتقای سیستم شایسته ساالری، 
سیستم توسعه شغلی، سیستم غنی سازی شغلی ، سیستم مشارکت، سیستم 
توانبخشی نیروی انسانی، سیستم عقالنیت رفتاری و ایجاد ذهنیت فلسفی، 

امکانپذیر است. 
حسن عباس زاده – کارشناس مدیریت انرژی 
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مقدمه 
دولت چین در پاسخ به تقاضای روزافزون محصوالت پرتوشیمی، توجه خود 
به  راستا  این  در  و  است  کرده  کشور  این  پرتوشیمی  صنعت  معطوف  را 
آزادسازی قوانین تجارت و بازارها پرداخته و برای به مثر نشسنت این طرح 

رشکت های چندملیتی )MNEs( را به یاری طلبیده است. 
این سیاست های آزادسازی، موجب فراهم شدن رشایط مساعد محیط کسب 
 )MIPs( پروژه های رسمایه گذاری چندملیتی   انجام  برای  تجارت  و  کار  و 
می شود که در آنها رشکت های چندملیتی به مشارکت با رشکت  های چینی و 

یا سایر رشکت های خارجی روی می آورند.
این  اسرتاتژِ ی های  ارائه خواهد شد،  در چند شامره  که  یادداشت،  این  در 
در  پروژه های رسمایه گذاری چندملیتی  انجام  برای  ملیتی  رشکت های چند 
بر  مترکز  با  بررسی  این  گرفت.  قرار خواهد  بررسی  پرتوشیمی  مورد  بخش 
بدین  گرفت.  خواهد  صورت  کشور  داخل  تجاری  فضای  و  جهانی  رقابت 
منظور تئوری رابطه عملکرد-اسرتاتژی-محیطی )E-S-P( مدنظر قرار خواهد 
رشکت های  اسرتاتژی های  بین  رابطه  تا  شد  خواهد  تالش  سپس  و  گرفت 

چندملیتی و رشایط محیطی پویا تجزیه و تحلیل شود.
 سپس رابطه بین اسرتاتِژی و فضای تجاری تحت عنوان یک سیستم تصمیم 
رابطه  یک  در  اسرتاتژیک  انتخاب های  و  شد  خواهد  تئوریزه  جانبه  دو 
خودافزا تبیین خواهند شد. این مقاله بر روی نقش رشکت های چندملیتی در 
صنعت پرتوشیمی چین مترکز خواهد کرد و به مطالعه تاثیر فضای تجاری بر 
انتخاب های اسرتاتژیک این رشکت ها خواهد پرداخت. اینکه این رشکت های 
چندملیتی رشیک چینی داشته یا نداشته باشند تاثیری بر تحلیل ما نخواهد 

داشت. ذیل عنوان انتخاب های اسرتاتژیک مباحثی همچون انتخاب مکان 
با مترکز بر زنجیره ارزش و نحوه ورود به  جغرافیایی، حوزه رسمایه گذاری 

صنعت مورد بحث و واکاوی قرار خواهند گرفت.
مورد  در  تجاری  راهنامی  یک  در  موجود  اطالعات  از  منظور  این  برای 
رسمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( در چین استفاده شده است که آمار 
را در  این کشور  180 پروژه  رسمایه گذاری چندملیتی در بخش پرتوشیمی 
اختیار ما قرار می دهد. در این مطالعه عوامل متعددی که بر نااطمینانی 
را  این رشکت ها  اسرتاتژیک  انتخاب های  و  گذارند  می  تاثیر  تجاری  فضای 

دستخوش تغییر می کنند نیز مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. 
ماهیت پروژه های رسمایه گذاری چندملیتی

قابلیت های چند بخشی و  صنعت پرتوشیمی صنعتی است که می بایست 
چند ملیتی داشته باشد و این قابلیت ها باید در قالب همکاری های پروژه ای 
محصوالت  تولید  در  چندملیتی  رشکت های  رسمایه گذاری  کند.  پیدا  منود 
این مطالعه  که  آغاز می شود،  امکان سنجی  با مطالعه  پرتوشیمی معموال 
انجام  را  پروژه  ها  بتواند  که  می شود  حقوقی  موسسه  یک  ایجاد  به  منجر 

دهد.
به  به منظور رسیدن  اجرایی موقتی هستند که  پروژه ها ساختارهای  این   
یک هدف مشخص آغاز شده اند و نتیجه جستجوی همکاری افقی در یک 
سازمان هستند. پروژه های پیچیده ممکن است عالوه بر همکاری های افقی 
شامل همکاری های عمودی و تطبیق همه فعالیت ها نیز بشوند، همچنین 
ممکن است سازمان ها و موسسات مختلفی درگیر انجام یک پروژه خاص 

شوند.

پروژه های سرمایه گذاری چندملیتی در صنعت پتروشیمی چین
(قسمت اول) 
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پروژه ها  این  زیرا  شوند،  انجام  مختلفی  اشکال  به  می توانند  پروژه ها  این 
پروژه ها  می کنند.  دنبال  را  متفاوتی  اهداف  و  داشته  مختلفی  زمینه های 
ائتالف  مانند  هستند،  رشکت ها  بین  همکاری  مختلف  اشکال  نتیجه 
سایر  با  کنرسسیوم  تشکیل  یا  اقتصادی  مشارکت  رشاکت،  اسرتاتژیک، 
سازمان ها که در آن همه اعضا برای رسیدن به اهداف کنرسسیوم به صورت 

مشرتک تالش می کنند.
 در دل این ائتالف ها و مشارکت ها هر یک از سازمان ها اهداف اسرتاتژیک 
خود را نیز دنبال می کنند، ضمن اینکه در جهت اهداف مشرتک نیز گام بر 
بیاید  به وجود  است  منافع هم ممکن  تضاد  میان  این  در  البته  می دارند. 
و فصل  مبادالت حل  و یک رسی  مذاکرات سیاسی  با  موارد  اغلب  در  که 

می شوند. 
گرفته  نظر  در  شکننده  تشکل  یک  عنوان  به  پروژه ها  مجموع  نتیجه  در 
می شوند که توسط معوقات قرارداد و توافقنامه ها هدایت می شوند و از 
این رو مالکیت و کنرتل یک پروژه به صورت مستقیم مزایای رقابتی جدی 

ایجاد منی کنند.
مشارکت  مختلف،  افراد  یا  ناهمگن  رشکت های  شامل  پروژه  یک  ساختار 
همکاری  هم  با  زمینه  یک  در  که  می شود  حقوقی  یا  سازمانی  کنندگان 
می کنند و بر هم تاثیر می گذارند. رشکت های چند ملیتی توسط یک یا چند 
رشکت از ملیت های مختلف تشکیل می شوند که در منابع رشیک می شوند 
به  مربوط  مثال های  از  برخی  برسند.   اقتصادی  مشرتک  هدف  یک  به  تا 
جانبه،  همه  قراردادهای  از  عبارتند  چندملیتی  رسمایه گذاری  پروژه های 

پروژه های زیرساختی بین کشوری و اکتشاف مشرتک. 
قرارداد  پایه  بر  که  هستند  موسساتی  چندملیتی  رسمایه گذاری  پروژه های 
اداره می شوند و ممکن است ماده ای در مورد مالکیت در آن وجود داشته 
یا نداشته باشد. بنابراین، ممکن است در توافقنامه های پیچیده حقوق کامال 

برابر یا نابرابر برای طرفین در نظر گرفته شده باشد.
مبادالت  برای  موثر  مدیریت  مکانیسم های  بازار  و  قراردادها  ادبیات،  در 
از سوی دیگر، هدف غائی اشکال سازمانی  مجزا در نظر گرفته می شوند. 
سلسله مراتبی تولید ثروت و جیره بندی منابع تحت کنرتل یک نفره است. 
در یک رابطه اشرتاکی مانند رشکت های  چند ملیتی، تحت عنوان یک رابطه 
بلندمدت تجاری هدایت می شوند که نه توسط یک بازار محدود می شوند 

و نه توسط یک مکانیسم سلسله مراتبی کنرتل می شوند. 
رفتار  از  می تواند  چندملیتی  رشکت های  در  روابط  این  هزینه های 
فرصت طلبانه رشکا یا شکست یک مذاکره در مورد رویکرد عمومی رشاکت 

ناشی شود. 
پروژه های  اسرتاتژِ های  بر  آن  تاثیر  و  پرتوشیمی  صنعت  ارزش  زنجیره 

رسمایه گذاری چندملیتی در چین
توجه به زنجیره ارزش صنعت پرتوشیمی، عالقه شدید دولت به توسعه این 
این صنعت یک صنعت کلیدی است که گسرته  را نشان می دهد.  صنعت 
وسیعی از محصوالت صنعتی- از نفت خام تا محصوالت ترکیبی مصنوعی 
می دهد  قرار  اقتصادی  بخش های  سایر  اختیار  در  را  کاالهای مرصفی-   و 

)منودار 1(.
پیچیده ای  فناوری های  از  که  است  رسمایه بر  صنعت  یک  صنعت  این   
سال  از  دنیا،  چندملیتی  پرتوشیمی  رشکت های  بزرگرتین  می کند.  استفاده 
1990 عملیات رسمایه گذاری خود را در چین آغاز کرده  و نشان داده اند که 
متایل بسیار زیادی برای گسرتش فعالیت های خود در این زمینه دارند، که 
هم قدرت بازاری آنها را افزایش می دهد و هم حوزه رسمایه گذاری آنها را 

گسرتش می دهد.
 رشکت های چندملیتی دانش تکنولوژی بسیار پیرشفته ای دارند و از آخرین 
فناوری های روز بهره می برند، به خصوص در زمینه های خاص مربوط به 
ویژه  به  و  کاربردی  شیمیایی  مواد  شیمیایی حساس،  مواد  از  برخی  تولید 

مواد شیمیایی صنعتی.
شامل  را  پیچیده  بسیار  روابط  با  متعدد  فعالیت های  پرتوشیمی  صنعت 
می شود. تعریف دقیق صنعت پرتوشیمی بسیار سخت است و محدودیت های 
بسیاری دارد زیرا عملیات آن بسیار پیچیده و تنوع محصوالت تولیدی آن 

بسیار زیاد است.
منودار 1 زنجیره ارزش اصلی صنعت پرتوشیمی و ارتباط آن با سایر بخش های 

صنعت را نشان می دهد.

تعداد اندکی از فرآورده ها حجم بسیار زیادی از محصوالت را تولید می کنند. 
تقریبا نصف کل محصوالت تولید شده صنعت پرتوشیمی در جهان از نظر 
وزن به شکل پالستیک و رزین هستند و این گروه گسرتده به همراه انواع 
فیربها و الستیک های مصنوعی تقریبا سه چهارم کل محصوالت را تشکیل 

می دهند.
صنعت پرتوشیمی در مقایسه با سایر صنایع از درجه ادغام پذیری عمدی 
بسیار باالتری برخوردار است. با وجود اینکه ساختار بازار نهاده و محصوالت 
بسیار شفاف هستند، اما در فناوری های پردازش و تولید محصوالت ابهامات 

بسیاری نهفته است.
 هزینه های بسیار باالی پشتیبانی و حمل و نقل دلیل دیگری است که متایل 
روابط  می کند.  تقویت  پیش  از  بیش  را  این صنعت  در  عمودی  ادغام  به 
فضای  پیچیدگی  چین،  پرتوشیمی  صنعت  در  ارزش  زنجیره  پیچیده  بسیار 
دهنده  نشان  خود  نوبه  به  که  می کند،  منعکس  را  کشور  این  در  صنعتی 

فضای پیچیده کسب و کار  در چین است. 
بخش های مختلف صنعت پرتوشیمی را می توان به این شکل طبقه بندی کرد: 
نفت خام، پاالیش نفت و تولید مواد اولیه بخش پرتوشیمی؛ و بخش های 
تولید  پردازش و  از صنایع  تعدادی  پایین دستی صنعت پرتوشیمی )شامل 
مانند الستیک، پالستیک، فیرب، رنگ های خوراکی و افزودنی ها، محصوالت 

شیمیایی کشاورزی و محصوالت دارویی(. )منودار 1(
عمده فروشی و خرده فروشی محصوالت پرتوشیمی و فرآورده های نفتی نیز 
ارزش در چین را تشکیل می دهند. به طور کلی  از زنجیره  بخش جدیدی 
سیاست های آزادسازی باعث تشویق ورود رقبای جدید در این صنعت شده 
است و به این ترتیب رقابت در هلدینگ بزرگ سینوپک )Sinopec( بسیار 

جدی شده است.

منودار 1- زنجیره ارزش صنعت پرتوشیمی 

7

  زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي  -1مودار ن

  

ش

  خوراك : اكتشاف نفت
  نفت و گاز طبيعي

 تبديل شيميايی تبديل شيميايی

هاي اساسي  پااليش و فرآورده
  :پتروشيمي

 :گروه محصوالت پتروشيمي پايين دستي
ها و  مواد شيميايي صنعتي، پالستيك

  رزين، الستيك مصنوعي، فيبر مصنوعي

صنايع فرآيندهاي : صنايع پايين دستي
الستيك، پالستيك، فيبر، مواد : شيميايي

ت داروئي، شوينده، رنگ، مواد رنگي، محصوال
  ها و غيره مواد شيميايي كشاورزي، افزودني

صنعت پتروشيمي

هاي جايگاه
گيريسوخت

صنعت مواد 

فلزات، : ساير صنايع
شيشه، سيمان، 

اتومبيل، كاغذ، مواد 
غذايي، كشاورزي و 

مواد خوراكي، : كاالهاي مصرفي

پوشاك، مسكن، بهداشت، حمل و نقل 

تبديل شيميايي

محصوالت پتروشيمي

مواد شيميايي
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زیربخش های  در  چندملیتی  رسمایه گذاری  پروژه های  توزیع   -2 منودار 
صنعت پرتوشیمی چین

8

  هاي صنعت پتروشيمي چين گذاري چندمليتي در زيربخش هاي سرمايه توزيع پروژه -2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اكتشاف نفت
، )آمريكا(، شورون )فرانسه(، توتال )هلند(، فيليپس )هلند(، شل )بريتانيا(بي پي

، )ژاپن(، ماروبني )ژاپن(، ميتسوئي )ژاپن(، ايواي )آمريكا(اكسون موبيل 
  )ژاپن(، انرژي ژاپن )ژاپن(آيدميتسو 

  پااليش
، )آلمان(اف  اس اي ، بي)بريتانيا(، بي پي)هلند(، شل )آمريكا(اكسون موبيل 

)آمريكا(، داو )فرانسه(توتال ، )فرانسه(آتوفينا

  دستي پتروشيمي صنايع پايين
، )آمريكا(، شورون )، )آمريكا(، دوو پونت )آمريكا(، داو )آمريكا(وي  بركشاير هث

، باير )بريتانيا(، بي پي)آمريكا(، گودير )هلند(، فيليپس )آمريكا(اكسون موبيل 

، دن پولنز )هلند(كزونوبل ، آ)آلمان(جي .، هوشت اي)سوئيس(، سيبا )آلمان(

اف  اس اي ، بي)هلند(، شل )فرانسه(، توتال )ايتاليا(اي .پي.، اني اس)فرانسه(اي .اس

، بريجستون )ژاپن(، ميتسوبيشي )ژاپن(، آيدميتسو )ژاپن(، ميتسوئي )آلمان(

، ميشلين )كره(كي .، اس)كره(جي . ، ال)ژاپن(، سوميتومو )ژاپن(، ايتوچو )ژاپن(

  )كنگ هنگ(، گاردين ماتسون )ژاپن(، ماروبني )ژاپن(ايواي  ،)فرانسه(

  گيري هاي سوخت جايگاه
، اكسون )هلند(، شل )بريتانيا(بي پي

  )آمريكا(موبيل 

100 رشکت چند ملیتی فعال در چین از اروپا، آمریکا، ژاپن و کره در صنعت 
پرتوشیمی این کشور رسمایه گذاری کرده اند و این رسمایه را در بخش های 
این  رسمایه گذاری  از  مهمی  بخش  گرفته اند.  کار  به  صنعت  این  مختلف 
رشکت ها در بخش هایی صورت گرفته است که ارزش افزوده بسیار باالیی 
تولید می کنند؛ این بخش ها عبارتند از مواد شیمیایی، پاالیش نفت، فرآوری 
رشکت های  سوخت گیری.  جایگاه های  و  نفت  توزیع  شده،  پاالیش  نفت 
خارجی در چین نه تنها در صنایع باالدستی و پایین دستی بلکه در صنایع 
میان دستی نیز رسمایه گذاری کرده اند. عالوه بر این، رشکت های چند ملیتی 

در بخش های توزیع، ذخیره و زیرساخت ها نیز رسمایه گذاری کرده اند.

سرمایه 
گذاری
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از  با بسیاری  ارتباط اسرتاتژیک محصوالت دوستدار محیط زیست  به رغم 
از تجاری سازی  صنایع، هنوز چالش های فنی و اسرتاتژیکی بسیاری مانع 
این محصوالت می شوند. به طور کلی، هنوز بسیاری از اقدامات انجام شده 
در صنعت بیوپاالیشگاهی غیربهینه محسوب می شوند و تالش های اندکی 
برای تجاری سازی موفق این محصوالت صورت گرفته است. عالوه بر این، 
این صنعت نیازمند این است که باالترین استانداردهای اجتامعی و محیط 

زیستی را در نظر بگیرد تا بتواند مقبولیت عام پیدا کند.
چالش های فنی 

بازدهی  پوشش  از:  عبارتند  آنها  از  برخی  زیادند،  بسیار  فنی  چالش های 
و  پردازش  و  میکروبی  سلول های  کارخانه های  آنزیم ها،  تقویت  خوراک، 
بررسی قرار  اختصار مورد  به  را  این موارد  از  ادامه هر یک  پشتیبانی. در 

می دهیم.
بازدهی خوراک و ترکیب بیوماس

به منظور کارایی و بهینگی پروسه تبدیل، تقویت بازدهی خوراک و ترکیب 
ژن های  باید  ترکیب  و  بازدهی  تقویت  برای  است.  حیاتی  بسیار  بیوماس 
با  و  شوند  گرفته  جدی  گیاهان  تکثیر  برنامه های  شوند،  اصالح  گیاهان 
استفاده از علم مهندسی شیمی ویژگی های مطلوب یک گیاه تعیین گردد 
)برای مثال ژن گیاهان به نحوی تغییر کند که نسبت به خشکسالی، هوای 
بسیار رسد و کم آبی مقاوم باشد و مثال ترکیب قند آن C6/C5 باشد(. اگر 
با این اقدامات خوراک ها تقویت شوند، می توان در متام طول سال به آنها 

دسرتسی داشت و این مزیت بسیار بزرگی است.

آنزیم های بهینه
نیاز به توسعه آنزیم های بهینه و تقویت  یکی از چالش های فنی مرتبط، 
شده است، به خصوص تبدیل مواد لینگوسلولوزی به انواع خوراک از قبیل 
ذرت، علوفه، کاه گندم، تفاله نیشکر، برنج، بیوماس حاصل از پوب و غیره. 
فرآیندهای  نیازمند  بیوماس  بزرگ تر  قسمت های  بکارگیری  این،  بر  عالوه 
جدیدی است که بتوان در هنگام تبدیل مواد حداکرث ارزش ممکن مواد را 
از آن استخراج کرد. به عنوان مثال، لیگنین به جای اینکه برای تولید مواد 
شیمیایی دارای ارزش افزوده به کار رود، به صورت ترموشیمیایی به برق/
حرارت تبدیل می شود. همچنین مطالعاتی صورت گرفته است که بر اساس 
آنها لیگنین می تواند به عنوان یک عامل ایجاد کننده ارزش افزوده در تولید 
کودهای شیمیایی که به آهستگی تولید می شوند و نیز به عنوان یک ماده 

اولیه برای تخمیر وانیلین نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کارخانه های سلول های میکروبی

یکی دیگر از چالش های موجود در مسیر تقویت بازدهی، نیاز به توسعه 
قادر  که  میزبان هایی  تولید  یعنی  است،  میکروبی  سلول های  کارخانه های 
این محصوالت  به صورت خاص  که  یک محصول خاص هستند-  تولید  به 
بهره وری  و  بازدهی  که  هستند-  بیوشیمیایی  محصوالت  یا  بیوسوخت ها 
به  بیوانفورماتیک  و  متابولیک  مهندسی مسیر  ترکیب  دارند.  باالیی  بسیار 
از شاه کلیدهای اصلی است. به محض  انواع مخمرها یک  منظور طراحی 
اینکه بتوان از طریق تخمیر یک محصول تولید کرد، باید بتوان با استفاده از 
مایع حاصله از تخمیر آن را به شکل اولیه بازگرداند. برای دستیابی به چنین 

بخش چهارم- چالشهای اصلی تجاری سازی محصوالت دوستدار محیط زیست

تولید محصوالت شیمیایی دوستدار محیط زیست

محیط 
زیست
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هدفی، روش های جدید بازیافت برای تولید اکرث ترکیب ها مورد نیاز است. 
مواد  تا  است  نیاز  مورد  نیز  جدید  ناهمگن  تجزیه  فناوری های  همچنین، 

شیمیایی واسطه را بتوان به محصوالت تجاری تبدیل کرد. 

پردازش و پشتیبانی 
پشتیبانی  و  پردازش  بهینه سازی  به  مربوط  فنی  از چالش های  دوم  گروه 
تکنیک های  بهبود  می شود:  مختلفی  زمینه های  شامل  گروه  این  است. 
مرتاکم سازی که باعث می شود بتوان خوراک هایی با تراکم بسیار اندک را 
با هزینه پایین حمل و نقل کرد. زمینه دیگر بکارگیری تکنیک های نگهداری 
از نظر  تبدیل  از  بیوماس ها را در پروسه پیش  بتوان  تا  و محافظت است 
کردن،  انبار  کردن،  درو  مانند  )روش هایی  کرد  اصالح  شیمیایی  و  فیزیکی 

حمل و نقل(.
بر  منطبق  بتواند  که  خوراک  پشتیبانی  سیستم های  بهبود  و  توسعه 
ماهیت فصلی تولید خوراک باشد نیز از نظر اقتصادی بسیار حیاتی است. 
که  هنگفتی  رسمایه  دلیل  به  چنینی  این  زیرساخت های  در  رسمایه گذاری 

مورد نیاز است برای بنگاه های اقتصادی خصوصی بسیار سخت است.
در نهایت، راه اندازی یک شبکه توزیع محصوالت بیو نیز یکی از رضوریات 
زیرساخت های  همین  از  که  است  این  ایده آل  حالت  و  است  اساسی 
موجود بتوان استفاده کرد. به عنوان مثال استفاده از خطوط لوله یا ارتقاء 
بیوسوخت ها  از  بیشرتی  توزیع سهم  منظور  به  گیری  جایگاه های سوخت 
روش بسیار موثری خواهد بود. در حال حارض دولت آمریکا قصد دارد که 
کارخانه های تولید بیوسوخت بر پایه ذرت را با تامین مالی دوباره راه اندازی 
نیز  را  بودجه بخش تحقیق و توسعه  دارد  نیز قصد  این منظور  به  و  کند 

افزایش دهد تا فناوری ها و فرآیندهای جدید را منطبق با آن جلو بربد. 

چالش های تجاری و اسرتاتژیکی
چالش های مربوط به صنعتی سازی محصوالت بیو را می توان در سه گروه 
اصلی طبقه بندی کرد: موضوعات مربوط به ادغام در زنجیره های موجود، 
مشکالت مربوط به تامین مالی و سایر چالش های مربوط به نااطمینانی و 
ریسک یک حوزه جدید و غیرمعمول. در ادامه هر یک از این سه گروه را 

به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
ادغام در زنجیره های ارزش موجود 

در  بیوپاالیشگاهی  محصوالت  ادغام  تجاری  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
از  این مورد می توان دو نوع مختلف  زنجیره های ارزش موجود است. در 

محصوالت را شناسایی کرد. 
از یک سو، برخی از محصوالت بیو هستند که تعدادی مولکول را به طور 
مستقیم در زنجیره ارزش جایگزین می کنند، مانند اسید سوکسینیک از پایه 
بیو، یا اسید آکریلیک از پایه بیو، که دقیقا جایگزین اسید سوکسینیک از 
پایه نفت در تولید پلی اسرت می شود. یک مثال اخیر در این مورد پلی اتیلن 
تجدید  منبع  یک  از  که  است  واقعی  شیمیایی  ماده  اولین  که  است،  سبز 
پذیر، یعنی اتانول حاصل از نیشکر، به دست آمده است. این محصول در 
رشکت پرتوشیمی براسکم  در برزیل تولید شده است. در این موارد، منوط 
باشند، هیچ  رعایت شده  کامل  به صورت  کیفیتی  استانداردهای  اینکه  به 
تغییری در فناوری های پردازش الزم نیست. مثال دیگر کارخانه های حرارتی 
است که با سوخت زغال کار می کنند اما از هیزم نیز استفاده می کنند، در 
اکرث موارد می توان بدون تغییرات یا تنها با تغییرات محدود در مخازن آنها 
قیمت  اصلی موفقیت  عامل  کرد. دو  بیوسوخت  کارخانه های  به  تبدیل  را 
امروز  پرتوشیمی  صنعت  در  آنها  دوی  هر  که  است-  عملکرد  و  محصول 

اهمیت یکسانی دارند.
از سوی دیگر، برخی از محصوالت بیو وجود دارند که کامال جدید هستند و 
منی توان آنها را به آسانی در زنجیره های ارزش موجود ادغام کرد. به عنوان 
مثال، بیو اتانول تنها می تواند با سوخت های معمولی تا جایی ترکیب شود که 
درصد آن از حجم سوخت به حدود 15 درصد برسد، البته بدون آنکه موتور 
موتورهای  دارای  که  نقلیه ای  وسایط  باشد.  داشته  تغییر  یا  تعمیر  به  نیاز 
این نوع  چندگانه سوز هستند می توانند ترکیبات متفاوتی را تحمل کنند. 
وسایط نقلیه به صورت گسرتده در برزیل مورد استفاده قرار می گیرند و در 
حال ورود به سایر کشورها نیز هستند، برای مثال می توان به کشور سوئد 

اشاره کرد که از هر سه خودرو یکی از آنها چند گانه سوز هستند. 

عالوه بر این، برخی از مواد شیمیایی واسطه جدید مانند اسید لوولینیک 
بسیار خوش ترکیب هستند. اگرچه، هیچ فرآیند شیمیایی بسیار پیچیده ای 
برای این ماده شیمیایی وجود ندارد که همین امر باعث می شود که ادغام 
محصوالت  همچنین،  شود.  سخت  بسیار  موجود  تولید  شبکه های  در  آن 
تولید  پلیمرهای  مانند  می شوند،  تولید  واسطه ای جدید  مواد  از  که  جدید 
متفاوتی  ویژگی های  موجود  پلیمرهای  با  مقایسه  در  بیو،  پایه  بر  شده 
و  کننده  خسته  بسیار  آنها  سازی  تجاری  پروسه  دلیل  همین  به  دارند. 
طوالنی خواهد بود. برخی از مثال های شناخته شده این پدیده پلیمرهای 
از  که  )PHAs(هستند  پلی هیدروکسیالکانتوز   و   )PLA(پلی اکتیک اسید 

زمان های بسیار دور شناخته شده هستند.
انبوه و تجاری سازی PLA و PHA کار  برخی از رشکت ها بر روی تولید 
کرده اند و تا حدی موفق نیز شده اند. اما رسعت حجم تولید شده معموال 
کمرت از انتظار است که دلیل آن عملکرد و موارد قیمت گذاری است که منجر 
به بروز مشکل در زنجیره ارزش می شود. به همین دلیل است که برزیل 
محل بسیار مناسبی برای تولید بیو سوخت است، زیرا بازار بسیار مناسبی 
دارد و به همین دلیل امکان بروز مشکل در زنجیره ارزش بسیار اندک است.

مشکالت مربوط به تامین مالی 
چالش دوم این است که بودجه مورد نیاز برای تجاری سازی بسیار محدود 
است. یکی از دالیل این موضوع بحران مالی سال 2008 بوده است، اگرچه 
که این بحران تا حد بسیار زیادی مرتفع شده است اما هنوز پس لرزه های 
اقتصادی آن را می توان در کشورهای مختلف مشاهده کرد. انتظار می رود 
که با بهبود رشایط مالی کشورها در سال های اخیر و با توجه به همین این 
موضوع منابع مالی مناسب تری در اختیار تجاری سازی محصوالت بیو قرار 

گیرد. 
این کمبود بودجه در بخش  ساخت کارخانه های عظیم و زیر ساخت های 
مورد نیاز نیز به چشم می خورد. به عالوه، متایل به رسمایه گذاری در صنایع 
و  مالی  بحران  از  و رصفنظر  کلی  به طور  بیوتکنولوژی  و  بیوپاالیشگاهی 
که  دریافته اند  رسمایه گذاران  زیرا،  است  یافته  کاهش  بودجه  محدودیت 
را  بیو  محصوالت  بتوان  تا  است  نیاز  مورد  از رسمایه  زیادی  بسیار  میزان 

تجاری سازی کرد. 
در  زیاد  بسیار  نااطمینانی  دلیل  به  بخش  این  در  رسمایه گذاری  به  متایل 
مورد سودآوری صنعت بیوپاالیشگاهی نیز بیش از پیش کاهش یافته است، 
زیرا دولت ها تنها حارض به تامین مالی کوتاه مدت )چند ساله( این طرح ها 
)چند  بلندمدت  رسمایه گذاری  به  نیاز  طرح ها  این  که  حالی  در  هستند 

دهه ای( دارند.
نااطمینانی و ریسک یک حوزه جدید و غیرمعمول

سایر موانع تجاری سازی محصوالت پایه بیو عبارتند از ریسک گریزی اولین 
رسمایه گذاران و عدم توانایی برای ایجاد حاشیه سود برای این محصوالت در 
مقایسه با محصوالت تولید شده از پایه نفت زیرا انگیزه های عمومی برای 
به مثر رسیدن این ایده بسیار ناکافی و بسیار نامطمنئ هستند. و همین طور 
در مورد نوع فناوری مورد استفاده نیز نااطمینانی های بسیاری وجود دارد. 
سوال این است که بیو سوخت ها را به چه منظوری باید تولید کرد: آیا آنها 
را قرار است برای موتورهای حرارتی تولید کرد، یا وسایط نقلیه برقی یا برای 

داشنت یک اقتصاد هیدروژنی؟
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معرفی
هلدینگ پرتوشیمی ای.چم )ECHEM(یک هلدینگ مرصی است و یکی از 
چهار زیربخش اصلی وزارت نفت مرص است. ماموریت اصلی این هلدینگ 
تقویت پورتفوی رقابتی و داشنت یک کسب و کار موفق در حوزه پرتوشیمی 
است و منابع اصلی آن منابع طبیعی و انسانی داخلی است. برای دستیابی 
به این اهداف فناوری های روز دنیا در راستای نقشه راه از پیش تعیین شده 

این هلدینگ مورد استفاده قرار می گیرند.
اسرتاتژی اصلی این هلدینگ یک اسرتاتژی »برد-برد« است که کسب منفعت 
محرکه  نیروی  می مناید.  تضمین  مختلف  زمانی  بازه های  در  را  سهامداران 
اصلی این هلدینگ برآورده کردن تقاضای بازارهای داخلی و جهانی با عرضه 
محصوالت و خدمات با کیفیت است، به نحوی که این هلدینگ بتواند به 

عنوان یک رشکت پیرشو در صنعت پرتوشیمی جهان شناخته شود.
تاریخچه هلدینگ ای.چم

تاریخچه صنعت پرتوشیمی در مرص، در واقع به مرص باستان باز می گردد. 
پلی اتیلن می شناسیم،  و  اتیلن  نام های  با  را  آنها  ما  امروزه  که  محصوالتی 
باستان دربافته  تولید شدند. دانشمندان مرص  باستان  اولین در مرص  برای 
بودند که اگر به میوه خام انجیر گاز تزریق شود زودتر می رسد و این پروسه 
در  ارگانیک  به صورت  اتیلن  گاز  ترتیب  این  به  و  می کرد  تولید  اتیلن  گاز 

کارخانه های مرصی تولید می شد.
در سال 1872 اولین ماده شیمیایی تولید شده از نفت، دوده صنعتی، از 
طریق سوزاندن گاز طبیعی در هوا به دست آمده بود. دوده صنعتی نیز 
صنعت  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مصنوعی  الستیک  تولید  برای  ابتدا  در 

پرتوشیمی در مرص در اواسط دهه 1940 با تاسیس کارخانه تولید پالستیک 
الهلیا آغاز به کار کرد. از اوایل دهه 1950 تولید کود شیمیایی با استفاده از 

پسامند آمونیاک در آتاکا رشوع شد. 
در دهه 1980 صنعت پرتوشیمی مرص با تاسیس رشکت پرتوشیمی مرص  در 
آمریا-الکساندریا وارد عرص جدیدی شد. مالک این رشکت رشکت ملی نفت 
مرص  بود. رشکت EPCبا ظرفیت تولید ساالنه 80 هزار تن پلیوینیل کلراید 

آغاز به کار کرد. این رشکت در واقع قلب صنعت پرتوشیمی مرص بود.
در دهه 1990 این صنعت با تاسیس رشکت پرتوشیمی سیدی کریر  پیرشفت 
بسیاری کرد؛ این رشکت اتیلن و پلی اتیلن تولید می کرد و ظرفیت تولید اتیلن 

آن 225 هزار تن در سال بود. 
پس از بازسازی ساختار بخش نفت مرص در سال 2000، هلدینگ ای.چم 
تاسیس شد تا بر اساس سند چشم انداز 20 ساله آن، 14 مجتمع پرتوشیمی 
)شامل 24 کارخانه و 50 واحد تولیدی( را راه اندازی کند. میزان کل رسمایه 
اولیه این رشکت در حدود 20 میلیارد دالر آمریکا بود و هدف از تاسیس 
آن افزایش ارزش افزوده منابع طبیعی مرص بود. از زمان تاسیس هلدینگ 
ای.چم  در سال 2002 با بکارگیری یک روش کامال علمی در جهت برنامه 

تعیین شده حرکت کرده است.

نقشه راه هلدینگ پرتوشیمی ای.چم 
نقشه راه هلدینگ پرتوشیمی ای.چم، چشم انداز این هلدینگ را در طول 20 
سال از زمان تاسیس آن ارائه می دهد و هدف آن تقویت صنعت پرتوشیمی 
مرص به نحوی است که قدرت رقابت پذیری باالیی در بازار بین املللی داشته 

آشنایی با هلدینگ های پتروشیمی دنیا
ECHEMبخش دوم: هلدینگ پتروشیمی

خصوصی
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باشد. به منظور تدوین این چشم انداز موارد زیر مدنظر قرار گرفته اند: 
•- بازارهای بین املللی پرتوشیمی،

•- بازارهای داخلی پرتوشیمی،
•- در دسرتس بودن خوراک؛ گاز و مواد حاصل از پاالیش نفت،

•- موضوعات مربوط به ادغام،
•- وضعیت موجود صنعت پرتوشیمی این کشور،

•- تامین مالی، مشارکت خارجیان و موضوعات مربوط به تکنولوژی،
•- پیاده سازی و اجرا.

نکات کلیدی چشم انداز این هلدینگ عبارتند از:
•- این هلدینگ شامل 14 مجتمع )24 پروژه و 50 واحد تولیدی( می شود.

•- رسمایه اولیه مورد نیاز آن 20 میلیارد دالر آمریکا بود.
•- این هلدینگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 100 هزار شغل 

جدید ایجاد خواهد کرد.
•- این هلدینگ ساالنه بیش از 15 میلیون تن محصول تولید خواهد کرد که 

ارزش آن بالغ بر 15 میلیارد دالر آمریکا خواهد بود.
•- باعث کاهش چشمگیر واردات و افزایش صادرات خواهد شد.

جدول 1- فازهای مختلف نقشه راه هلدینگ ای.چم
- فاز 1 

3

سال از زمان تاسيس آن ارائه  20انداز اين هلدينگ را در طول  چم، چشم.نقشه راه هلدينگ پتروشيمي اي

پذيري بااليي در بازار  دهد و هدف آن تقويت صنعت پتروشيمي مصر به نحوي است كه قدرت رقابت مي

  : اند فتهانداز موارد زير مدنظر قرار گر به منظور تدوين اين چشم. المللي داشته باشد بين

المللي پتروشيمي، بازارهاي بين

،بازارهاي داخلي پتروشيمي

 گاز و مواد حاصل از پااليش نفت،در دسترس بودن خوراك؛

،موضوعات مربوط به ادغام

،وضعيت موجود صنعت پتروشيمي اين كشور

،تامين مالي، مشاركت خارجيان و موضوعات مربوط به تكنولوژي

سازي و اجرا پياده.

  

چم.فازهاي مختلف نقشه راه هلدينگ اي -1جدول 

 1 فاز
2008-2002

آمريكا دالر ميليارد 6

2فاز
2015-2009

آمريكا دالر ميليارد 7

 3 فاز
2022-2016

آمريكا دالر ميليارد 7
1-متانول 
اوره/ آمونياك
استايرنپلي
1-پروپيلن پلي/ پروپيلن
الكيل بنزن خطي
فيبر آكريليك
سي. وي. گسترش پي
اولين مجتمع توليد اولفين

PTA
 هاآروماتيكمجتمع توليد
دومين مجتمع توليد اولفين
استرپلي
اتوكسيالت
استايرن
2 -متانول
1 - بي التكس. اس

مجتمع توليد وينيل
2-پروپيلن پلي/ پروپيلن
ومين مجتمع توليد اولفينس
مجتمع توليد استايرن
بوتادين
2 - بي التكس. اس
مواد شوينده

تکنولوژی های مورد استفاده در هلدینگ ای.چم
همین  به  و  است  دنیا  معترب  رشکت های  لیسانس  تحت  ای.چم  هلدینگ 
دلیل همواره به آخرین فناوری های روز دسرتسی دارد. برخی از فناوری ها 

عبارتند از:
•- فناوری بی. اف گودریچ  برای تولید پلی وینیل کلراید،

•- فناوری یو. او. پی  برای تولید الکیل بنزن خطی،
•- فناوری یوده جی. ام. بی. اچ  برای تولید آمونیاک،
•- فناوری جانسون ماتی/ دیوی  برای تولید متانول،
•- فناوری باسل اسفریپول  برای تولید پلی پروپیلن،

•- فناوری های ایِن اوس  برای تولید پلی استایرن،
•- فناوری بوِلر  برای تولید بطری درجه پلی اسرت،

•- فناوری های یونیویشن/ایِن اوس  برای تولید پلی اتیلن.
اسرتاتژی رسمایه گذاری در هلدینگ ای.چم

هلدینگ ای.چم اسرتاتژی های رسمایه گذاری خود را به نحوی تنظیم می کند 
که بتواند پروژه های رسمایه گذاری در صنعت پرتوشیمی را طبق نقشه راه 
این  تا  است  در صدد  هلدینگ  این  بربد. همچنین  جلو  خود  ساله  بیست 
اسرتاتژی ها را در جهت تبدیل منابع ملی به ارزش افزوده اقتصادی تدوین 
کرده و در این راستا به رسمایه گذاران نیز منافع پایداری برساند. اسرتاتژی 

رسمایه گذاری این هلدینگ در منودار 1 منایش داده شده است.
همچنین هلدینگ ای.چم در حوزه های مختلفی در سطح بین املللی قدرت 
شده  داده  نشان   2 منودار  در  حوزه ها  این  که  خالصه  دارد  رقابت پذیری 

است.

منودار 1- اسرتاتژی های رسمایه گذاری در هلدینگ ای.چم

5

ن گذارا ها را در جهت تبديل منابع ملي به ارزش افزوده اقتصادي تدوين كرده و در اين راستا به سرمايه استراتژي

  .نمايش داده شده است 1گذاري اين هلدينگ در نمودار  استراتژي سرمايه. پايداري برساندنيز منافع 

پذيري دارد كه  خالصه اين  المللي قدرت رقابت هاي مختلفي در سطح بين چم در حوزه.همچنين هلدينگ اي

  .نشان داده شده است 2ها در نمودار  حوزه

  

  

  

  

  

  چم.گذاري در هلدينگ اي ايههاي سرم استراتژي - 1نمودار 

  

  چم.پذيري در هلدينگ اي هاي اصلي رقابت حوزه - 2نمودار 

استراتژي 
سرمايه 
گذاري

موثر 
بودن  

سرمايه 
گذاري

نقشه راه  
توليد  

محصوالت  
پتروشيمي

مشاركت 
بين المللي 
ايجاد ارزش  استراتژيك

و زنجيره  
ارزش

ثبات مالي

بهينه بودن  
عمليات

 
منودار 2- حوزه های اصلی رقابت پذیری در هلدینگ ای.چم

6

  

  چم.عوامل مهم در نظر گرفته شده در مدل كسب و كار هلدينگ اي

طرح موضوع ارزش افزوده

توليد محصوالت جانشين واردات به منظور افزايش صادرات

ساختار زنجيره ارزش

توليد درآمد و حاشيه سود

جايگاه در شبكه توليد ارزش

استراتژي رقابتي

چم به منظور اجراي مدل كسب و كار خود فرآيندي را سپري كرده است كه نكات كليدي آن را .هلدينگ اي

  :توان در موارد زير خالصه كرد مي

 
عوامل مهم در نظر گرفته شده در مدل کسب و کار هلدینگ ای.چم

•- طرح موضوع ارزش افزوده
•- تولید محصوالت جانشین واردات به منظور افزایش صادرات

•- ساختار زنجیره ارزش
•- تولید درآمد و حاشیه سود

•- جایگاه در شبکه تولید ارزش
•- اسرتاتژی رقابتی

هلدینگ ای.چم به منظور اجرای مدل کسب و کار خود فرآیندی را سپری 
کرده است که نکات کلیدی آن را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1.- مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی
2.- انتخاب رشکای خارجی
3.- تشکیل کمیته راهربدی

4.- تشکیل رشکت اجرایی برای انجام پروژه ها
5.- مطالعه امکان سنجی با جزییات کامل قابل پذیرش در بانک ها

6.- مشارکت و تسهیل دسرتسی به خوراک و انجام تعهدات مورد نیاز
7.- منابع متنوع برای تامین مالی پروژه  ها

8.- مشارکت در بازار سهام
9.- بکارگیری اسرتاتژی خروج سودآور

مدل کسب و کار هلدینگ ای.چم را می توان در منودار 3 مشاهده کرد.

خصوصی
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مودار 3- مدل کسب و کار هلدینگ ای.چم

7

سنجي سنجي و امكان مطالعات پيش امكان.1

انتخاب شركاي خارجي.2

تشكيل كميته راهبردي.3

ها ي براي انجام پروژهتشكيل شركت اجراي.4

ها سنجي با جزييات كامل قابل پذيرش در بانك مطالعه امكان.5

مشاركت و تسهيل دسترسي به خوراك و انجام تعهدات مورد نياز.6

ها  منابع متنوع براي تامين مالي پروژه.7

مشاركت در بازار سهام.8

بكارگيري استراتژي خروج سودآور.9

  .مشاهده كرد 3توان در نمودار  ميچم را .مدل كسب و كار هلدينگ اي

  

  چم.مدل كسب و كار هلدينگ اي - 3نمودار 

  
  

 

زیربخش ها و رشکای هلدینگ ای. چم
1.- بخش نفت

،)EGPC( رشکت ملی نفت مرص -•
،)EGAS(  هلدینگ گاز طبیعی مرص -•
،)GASCO(  رشکت گاز طبیعی مرص -•

،)PETROJET(  رشکت پروژه های نفتی و مشاوره های فنی -•
. )ENPPI( رشکت مهندسی نفت و صنایع پاالیشی -•

 - 2.- رسمایه گذاران خارجی
•- متانکس ،
•- آگریوم ،

،)APICORP(  رشکت رسمایه گذاری نفت عرب -•
•- یونیچام: رشکت سلطنتی تولید مواد شیمیایی ،

•- رشکت نفت و چای دانرسی ،
•- هلدینگ دایسا ،

•- رشکت رسمایه گذاری عرب ،
•- رشکت اموال الخلیج ،

•- بیرال .
3.- رشکت های بخش خصوصی مرص

،)OW(رشکت نساجی رشق -
.)OPC( رشکت پرتوشیمی رشق -

خصوصی
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صنایع پرتوشیمی ایران بر حسب نوع محصولی که تولید می¬کنند از دو نوع 
خوراک گازی و مایع تغذیه می¬کنند. واحدهای تولیدی که الفین )اتیلن، 
پروپیلن و در ادامه زنجیره تولید انواع پلی اتیلن و پلی پروپیلن( محصول 
اصلی آن¬ها به شامر می¬رود، عمدتاً از گاز اتان و فرآورده¬های نفتی مایع 
)نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت و ...( که در پاالیشگاه¬ها تولید می¬شود،  
استفاده می¬کنند. اما واحدهایی که محصول اصلی آن¬ها متانول، آمونیاک 
و اوره است، بیشرت از گاز متان استفاده می¬کنند. بحثی که وجود دارد و 
منتقدان وضعیت کنونی بر آن تاکید دارند، این است که خوراک گازی در 
مقایسه با خوراک مایع بسیار ارزانرت در اختیار پرتوشیمی¬ها قرار می¬گیرد 
و این امر موجب می¬شود تا سوددهی پرتوشیمی¬های گازی بسیار بیشرت 
از پرتوشیمی¬های با خوراک مایع باشد. نتیجه این است که رسمایه¬گذاران 
انگیزه کافی برای رسمایه¬گذاری در صنایع با خوراک مایع را پیدا منی¬کنند 
و این امر موجب رشد ناهمگون صنعت پرتوشیمی می¬شود. برخی بر این 
عقیده هستند که قیمت خوراک گازی می¬بایست برابر قیمت گاز صادراتی 
تعیین شود تا توازن میان پرتوشیمی¬های گازی و مایع مجدداً برقرار شود. 
به  باید  گازی  خوراک  قیمت  که  می¬کنند  عنوان  نیز  دیگر  عده¬ای  اما 
گونه¬ای تعیین شود که جذابیت رسمایه گذاری در صنعت پرتوشیمی در 
ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای)به خصوص عربستان( حفظ شود و در 
به  گاز صادراتی  نرخ  مبنای  بر  تعیین قیمت  به جای  بهرت است که  نتیجه، 
ترکیه، حداقل متوسط نرخ خوراک تحویلی به صنایع در کشورهای منطقه 

مبنا باشد.
هم اکنون متامی خوراکی که در مجتمع های پرتوشیمی کشور مورد استفاده 

پرتوشیمی،  مجتمع های  هم جوار  پاالیشگاه های  طریق  از  می گیرد  قرار 
میزان   1 تأمین می گردد. جدول  ایران  نفت  گاز و رشکت ملی  رشکت ملی 
مرصف حامل های هیدروکربوری صنایع پرتوشیمی را به تفکیک خوراک و 

نوع سوخت نشان می دهد.
استفاده می منایند  گاز  از خوراک  ایران،  در  اعظم مجتمع های فعال  بخش 
و تنها مجتمع های بندرامام، نوری، بوعلی سینا، بیستون، شازند، اصفهان و 
تربیز از خوراک مایع استفاده می منایند. البته دو مجتمع پرتوشیمی جم و 

امیرکبیر نیز بخشی از خوراک خود را از خوراک مایع تأمین می منایند.
آنچه در این بین حائز اهمیت است، قیمت خوراک مایع و گاز مجتمع های 
و  گاز  و  مایع  خوراک  با  مجتمع هایی  بر سودآوری  آن  تأثیر  و  پرتوشیمی 
خوراک  قیمت  هم اکنون  است.  پرتوشیمی  صنعت  توسعه  الگوی  بر  نیز 
مجتمع های پرتوشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند معادل 95 درصد 

بهای محموله های صادراتی نفت تعیین شده است.
در این مجتمع ها هزینه خوراک بیش از 80 درصد هزینه های کل را تشکیل 
ارز رخ می دهد موجب  می دهد و نوساناتی که در قیمت خوراک و نرخ 
می شود که سودآوری این مجتمع ها با چالش مواجه شود. به عنوان مثال 
در سال های 1390 و 1391 به دلیل شکافی که بین نرخ ارز آزاد و مبادالتی 
وجود داشت، حاشیه سود مجتمع های پرتوشیمی افزایش یافت، اما همزمان 
با از بین رفنت شکاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز مبادالتی و نیز کاهش قیمت 
نفت که منجر به کاهش قیمت محصوالت پرتوشیمی شد، رشایط اقتصادی 

این مجتمع ها نیز وضعیت نامطلوبی پیدا کرد.

خوراک مجتمع های پتروشیمی و چالش های موجود در این حوزه

صنایع 
تکمیلی

www.payampetro.ir


24
w w w . p a y a m p e t r o . i r

95 تیــر    . نــه  و  هشــتاد  شــماره   . ســال نهم   

منابع گفتگو
انسانی

مقاالت جهان 
پتروشیمی

محیط 
زیست

سرمایه گزارش
گذاری

صنایع 
تکمیلی

پژوهشخصوصی سر مقاله           

2 
 

 هيدروكربوري صنايع پتروشيمي به تفكيك خوراك و سوخت هاي مصرف حامل -1جدول 

  1392  1391  1390  1389  1388  خوراك/ نوع سوخت  

درصد 

تغييرات 

به  92سال 

88  

درصد 

تغييرات سال 

  91به  92

خت
سو

  

  -100  -100  0/0  0/0 022/0 059/0 068/0  سوخت مايع

  3/2  7/13  49/52  44/51 26/51 36/54 16/46  سوخت گاز

  3/2  6/13  49/52  44/51 29/51 42/54 22/46  جمع

ك
ورا

خ
  

  -7/0  24  17/19  36/19 28/16 08/15 46/15 هاي نفتي خوراك فرآورده

  -2/5  5/24  09/82  8/86 86/80 62/77 92/65  اتانخوراك گاز و 

خوراك مايعات و ميعانات

  گازي
7/51  62/55  96/52  71/50  38/53  2/3  6/5  

  -1/1  2/16  64/154  86/156 01/15 32/148 08/133  جمع

  -3/0  3/15  13/207  3/208 38/201 74/202 3/179  جمع كل 

  1392ترازنامه هيدروكربوري سال  :منبع

، بوعلي نوريبندرامام،  هاي نمايند و تنها مجتمع هاي فعال در ايران، از خوراك گاز استفاده مي اعظم مجتمعبخش 

البته دو مجتمع پتروشيمي جم و اميركبير نيز . نمايند سينا، بيستون، شازند، اصفهان و تبريز از خوراك مايع استفاده مي

  .مايندن بخشي از خوراك خود را از خوراك مايع تأمين مي

منبع: ترازنامه هیدروکربوری سال 1392

صنایع 
تکمیلی

آمارهایی که از حاشیه سود مجتمع های پرتوشیمی با خوراک مایع منترش 
شده نشان می دهد که در سال 1393 حاشیه سود این مجتمع ها کمرت از 20 
درصد بوده و بیشرتین حاشیه سود مربوط به پرتوشیمی بندرامام به میزان 
19 درصد بوده است. این در حالی است که پرتوشیمی بوعلی سینا در این 

سال حاشیه سود 2 درصد داشته است.
الزم به ذکر است که خوراک مایع نقش بسیار مهمی در تکمیل زنجیره ارزش 
استفاده  از خوراک مایع  افزوده و توسعه مجتمع های پرتوشیمی دارد که 
می کنند و محصوالت این مجتمع ها نسبت به مجتمع های خوراک گاز، بیشرت 

در داخل کشور به فروش می رسند.
قیمت گذاری خوراک گاز پرتوشیمی ها نیز در سال های اخیر تغییرات زیادی 
گاز  خوراک  قیمت  یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  از  قبل  است.  داشته 
پرتوشیمی ها بر اساس قانون بودجه سال 1387 کشور 690 ریال به ازای هر 
مرت مکعب اعالم شد اما بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت 
گاز به ازای هر مرت مکعب 700 ریال تعیین شد و در قانون بودجه سال 

1393 به 13 سنت به ازای هر مرت مکعب افزایش پیدا کرد.
این تغییر و تحوالت باعث شده که مشکالت متعددی برای رسمایه گذاران 
ایجاد شود زیرا افق بلندمدتی برای قیمت خوراک وجود نداشته و همین 
صنعت  این  در  رسمایه گذاری  به  نسبت  رسمایه گذاران  تا  شده  سبب  امر 
بی میل باشند. در واقع برای ارزیابی طرح های پرتوشیمی و مقایسه طرح ها 
با یکدیگر باید قیمت خوراک مشخص و پایدار باشد تا امکان انتخاب برای 

رسمایه گذار فراهم گردد.
بر این اساس اخیراً خربهایی مبنی بر اعالم فرمول جدیدی از سوی وزارت 
به  گاز  رسارسی  شبکه  از  شیرین  و  سبک  گاز  خوراک  تحویل  برای  نفت 
مجتمع های پرتوشیمی بر اساس میانگین وزنی نرخ گاز خانگی، گاز وارداتی 
و صادراتی منترش شده است. در ابالغیه  جدیدی که از سوی وزارت نفت 
منترش شده، نحوه تعیین قیمت خوراک گاز مجتمع های پرتوشیمی بر اساس 

فرمول زیر بیان خواهد شد؛
قیمت گاز طبیعی=0/5 *معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی + 

0/5 * قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده

4 
 

ريال تعيين شد و در  700ها قيمت گاز به ازاي هر متر مكعب  جراي قانون هدفمند كردن يارانهاعالم شد اما بعد از ا

  .سنت به ازاي هر متر مكعب افزايش پيدا كرد 13به  1393قانون بودجه سال 

گذاران ايجاد شود زيرا افق بلندمدتي براي قيمت  ر و تحوالت باعث شده كه مشكالت متعددي براي سرمايهياين تغي

. ميل باشند گذاري در اين صنعت بي گذاران نسبت به سرمايه وراك وجود نداشته و همين امر سبب شده تا سرمايهخ

ها با يكديگر بايد قيمت خوراك مشخص و پايدار باشد تا  پتروشيمي و مقايسه طرح هاي در واقع براي ارزيابي طرح

  .گذار فراهم گردد امكان انتخاب براي سرمايه

اعالم فرمول جديدي از سوي وزارت نفت براي تحويل خوراك گاز سبك و بر خبرهايي مبني  اًاخيربر اين اساس 

پتروشيمي بر اساس ميانگين وزني نرخ گاز خانگي، گاز وارداتي و  هاي شيرين از شبكه سراسري گاز به مجتمع

وه تعيين قيمت خوراك گاز كه از سوي وزارت نفت منتشر شده، نح يجديد  در ابالغيه. صادراتي منتشر شده است

  پتروشيمي بر اساس فرمول زير بيان خواهد شد؛ هاي مجتمع

قيمت گاز طبيعي در بازار تعيين  * 5/0+ معدل وزني قيمت داخلي، صادراتي و وارداتي * 5/0=قيمت گاز طبيعي

  شده

  معدل وزني قيمت داخلي صادراتي و وارداتي

  )مقدار فروش ساير مصارف داخلي  – مقدار واردات* (قيمت متوسط فروش ساير مصارف داخلي + حاصل از صادرات درآمد + كل پرداختي براي واردات 

  مقدار فروش ساير مصارف داخلي+ مقدار صادرات 

  

  

= 

برای  گاز  خوراک  کنونی  قیمت  جدید،  فرمول  با  که  می رود  انتظار  حال 
قرار  مرتمکعب  هر  ازای  به  سنت   9 تا   8 بازه  در  پرتوشیمی  مجتمع های 
گیرد که این موقعیت مطلوبی را برای رسمایه گذاران فراهم می کند. خصوصاً 
اینکه این نحوه قیمت گذاری برای یک دوره 10 ساله در نظر گرفته شده 

است.

جدول 1- مرصف حامل های هیدروکربوری صنایع پرتوشیمی به تفکیک خوراک و سوخت
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از  گاز طبیعی  فراوانی گازطبیعی در كشور و سختی صادرات  به  با توجه 
یك سو و لزوم ایجاد ارزش افزوده باالتر از این نعمت خدادای، تبدیالت 
گاز طبیعی به محصوالت پرتوشیمیایی اهمیت دوچندانی پیدا منوده است.

به  كه  است  متانول  گازی،  تبدیالت  این  محصوالت  ارزشمندترین  از  یكی 
عنوان ماده اولیه بسیاری از صنایع میان دستی و پایین دستی مورد استفاده 
به  دستیابی  دانسته ها،  تكمیل  جهت  به  و  راستا  همین  در  میگیرد.  قرار 
تولید  واحد  پایه  مهندسی  طراحی  نهایتا  و  محصول  این  بومی  تكنولوژی 
صنعتی متانول در كشور یكی از اولویتهای اصلی رشكت پژوهش و فناوری 
از آغاز تشكیل آن بوده است. لذا در سال 1381 و پس از بررسیهای زیاد، 
رشكت  این  پژوهشی  بازوی  و  قطب  عنوان  به  رشیف  صنعتی  دانشگاه 
انتخاب شد و از هامن سال فعالیتهای مطالعاتی اولیه، و در ادامه طراحی، 
نصب، راه اندازی و بهره برداری از پایلوت فرآیندی به ظرفیت تولید یک 
کیلوگرم در ساعت متانول خام  با همكاری دانشگاه صنعتی رشیف و رشكت 
ادامه و با همكاری سازمان پژوهشهای  لورگی مورد توجه قرار گرفت. در 
علمی و صنعتی و دانشگاه تربیت مدرس، پكیج مهندسی پایه واحد پایلوت 
به  برداری شد. همچنین  بهره  و  مربوطه ساخته   set up و تهیه  اتوترمال 
صورت جداگانه همكاری مشرتكی با رشكت تاپسو درخصوص فرآیند تولید 
با  دمو  واحد  یك  مهندسی  اسناد  و  گرفت  اتر صورت  متیل  دی  و  متانول 
ظرفیت 7 تن متانول در روز از روش اتوترمال تهیه گردید. در ادامه پروژه 
هایی در رابطه با مطالعات سینتیكی برای كاتالیست متانول داخلی و مدل 

سازی راكتور متانول با موفقیت در رشكت انجام شد.
و  در سال 1390، طراحی  تحقیقاتی  پایلوت  اندازی موفق  راه  با  همزمان 

مهندسی )اصولی و تفصیلی (  دمو پلنت به ظرفیت 3.6 تن در روز تولید 
متانول گرید AA توسط دانشگاه صنعتی رشیف و رشكت پژوهش و فناوری 
به انجام رسید و ثبت اخرتاع داخلی فرآیند تولید متانول از گاز طبیعی با 
روش ریفورمینگ بخار انجام شد. سپس بسته طراحی فرآیندی واحد تولید 
متانول با ظرفیت 660 هزار تن در سال با دانش فنی بومی و داخلی سازی 
كاتالیستهای  و  تجهیزات  بقیه  توربوكمپرسور  از  غیر  بطوریكه  حداكرثی) 
تولید داخل در  طراحی لحاظ شده اند( و رفع مشكالت عملیاتی تكنولوژی 
های موجود در كشور تهیه گردید و در سال 1392 قرارداد واگذاری دانش 
فنی و بسته طراحی فرآیندی واحد تولید متانول با ظرفیت 660 هزار تن در 
سال به پرتوشیمی كیمیاگران سبزوار به امضا رسید. در حال حارض قرارداد 
واگذاری دانش فنی و بسته طراحی فرآیندی واحد تولید متانول با ظرفیت 
450 هزار تن در سال به رشكت پرتوهیدج به مرحله اجرا و تحویل مدارك 
واگذاری  قرارداد  برای عقد  است. همچنان مقدمات الزم  مهندسی رسیده 
دانش فنی و بسته طراحی فرآیندی واحد تولید متانول با ظرفیت 450 هزار 
آینده نزدیك به  انجام شده است و در  تن در سال به رشكت فجر كرمان 

مراحل عقد قرارداد و اجرا خواهد رسید.
از طرف دیگر و با توجه به اهمیت كاتالیست ها در تكنولوژی بومی، از 
هامن سالهای ابتدایی كارهای تحقیقاتی در راستای بومی سازی كاتالیست 
متانول در رشكت آغاز شد و در این راستا كارهای طراحی و ساخت واحدهای 
آزمایشگاهی و Bench Scale جهت تهیه و تست كاتالیست سنتز متانول، 
بومی سازی كاتالیست سنتز متانول مورد نیاز فرآیند بر اساس پروژه های 
پژوهشی  و ثبت اخرتاع داخلی كاتالیست های بومی شده مورد نیاز فرآیند 

تكنولوژي متانول شركت پژوهش و فناوري

پژوهش
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انجام شد و در ادامه با ساخت كاتالیست متانول در مقیاس نیمه صنعتی 
قرارداد  آمده  بدست  بومی  دانش  اساس  بر  درمقیاس صنعتی  آن  تولید  و 
واگذاری دانش فنی ساخت كاتالیست متانول با رشكت صدر شیمی در سال 

1392 و به ظرفیت 400 تن در سال منعقد گردید.
به سایر تكنولوژیهای موجود در دنیا می  این تكنولوژی نسبت  از مزایای 

توان به موارد ذیل اشاره كرد:
بومی بودن دانش فنی و تكنولوژی تولید متانول

در دسرتس بودن صاحب دانش فنی
•- قابلیت عرضه تكنولوژی در ظرفیتهای مختلف و تكنولوژیهای متفاوت 
)ریفورمینگ با بخار، ریفورمینگ با بخار و دی اكسیدكربن،( براساس نیاز 

مشرتی و رشایط اقتصادی 
•- كاتالیست بومی فرآیند ) متام طراحی ها براساس كاتالیست متانول رشكت 

پژوهش و فناوری و سایر كاتالیست های تولید داخل انجام شده است(
•- فعالیت باالتر كاتالیست متانول رشكت پژوهش و فناوری كه برای طرح 
های جدید متانول باعث كوچكرت شدن حجم راكتورهای متانول می شود و 
در واحدهای موجود باعث افزایش ظرفیت/طول عمر كاتالیست می گردد.
•- مصارف خوراك و یوتیلیتی مشابه و در محدوده تكنولوژیهای معترب دنیا

قرارداد واگذاري دانش فني ساخت ي و توليد آن درمقياس صنعتي بر اساس دانش بومي بدست آمده مقياس نيمه صنعت
 .تن در سال منعقد گرديد 400و به ظرفيت  1392در سال  كاتاليست متانول با شركت صدر شيمي

  :كرد از مزاياي اين تكنولوژي نسبت به ساير تكنولوژيهاي موجود در دنيا مي توان به موارد ذيل اشاره

 بومي بودن دانش فني و تكنولوژي توليد متانول

 در دسترس بودن صاحب دانش فني

 ريفورمينگ با بخار، ريفورمينگ با بخار و دي (قابليت عرضه تكنولوژي در ظرفيتهاي مختلف و تكنولوژيهاي متفاوت
 براساس نياز مشتري و شرايط اقتصادي ) اكسيدكربن،

 طراحي ها براساس كاتاليست متانول شركت پژوهش و فناوري و ساير كاتاليست هاي تمام ( كاتاليست بومي فرآيند
 )توليد داخل انجام شده است

 فعاليت باالتر كاتاليست متانول شركت پژوهش و فناوري كه براي طرح هاي جديد متانول باعث كوچكتر شدن حجم
 .طول عمر كاتاليست مي گردد/ظرفيتراكتورهاي متانول مي شود و در واحدهاي موجود باعث افزايش 

 تكنولوژيهاي معتبر دنيا محدودهمصارف خوراك و يوتيليتي مشابه و در  

اختراعات شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در زمينه كاتاليست و فرايند متانول

تاريخ ثبت اختراعشماره زمينه عنوان اختراع رديف

اختراعات ثبت شده

5/4/91 75622  
به روشCuO/ZnO/Al2O3ساخت كاتاليست سه جزئي  

همرسوبي پيوسته و بررسي عملكرد آن در فرآيند سنتز 
  )كاتاليست( متانول

1 

18/8/90 72311 2 )فرايند(توليد متانول از گاز طبيعي به روش ريفورمينگ  

27/5/88 60580
فرآيند ساخت كاتاليست پايدارسازي شده مس براي سنتز  

)كاتاليست( گاز سنتز متانول از
3

3/5/86 41602
پيش ماده و كاتاليست شامل مس، روي و آلومينيوم براي   

)كاتاليست( سنتز متانول
4

اختراعات در حال ثبت

با توجه به پروژه هاي جاري و خاتمه يافته اخير، پيش
اختراع ديگر نيز قابل ثبت باشد 5بيني مي گردد كه 

  

شامیی از پایلوت متانول

  

  متانولوت شمايي از پايل

  

پژوهش

    

  شمايي از پايلوت توليد كاتاليست  متانول 
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محسن بهمنی
کارشناس رشكت پژوهش و فناوری
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