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 تقدیم به 

 مان که هر چه داریم حاصلِ بذل وجود آن دو استپدران و مادران عزیز و نازنین

 و

 ها و     ها، صبوریتقدیم به همسرانمان بابت همراهی

 هایشانم خوبیتما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گفتارپیش

برای دومین سالِ متوالی اقدام به  ۱۳۹۹در دی ماه  «NPC» شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

نموده است.  «IPI» انجام کاری بدیع، نوآورانه، شجاعانه و حقیقتاً مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایران

 گذاشتن دسترس در و ملی مگاترندهای ها وداده اَبَر سازی در ارائهدر واقع این کار ارزشمند نوعی شفاف

 سنجی، امکان گذاری،سرمایه مهندسی، فنی هایمجموعه تمامی برای قیمتزی و غنی اطالعاتِ این

ایران می  پتروشیمی صنایع تکمیلی زنجیره و دستی میان باالدستی ریزانبرنامه و گذاران مشی و خط

 امل دو بخش اساسی است: باشد. آنچه در این کتاب آمده ش

ای از توضیحات تکمیلی است که از متن کتاب بخش نخست اطالعات، جداول، نمودارها، گرافها و پاره

بنابراین در سراسر این نوشتار یک بار و برای همیشه بیان  .سال پتروشیمی ایران برگرفته شده است

که به نوبه خود سند رسمی در حوزه اعداد  باشدها از متن کتاب فوق الذکر میکنیم که تمامی دادهمی

 .و ارقام صنعت پتروشیمی ایران است

باشد، تحلیلی ها و تفسیر آنها میاما بخش دوم که در حقیقت حاصل ارزش افزوده و تولیدِ اَبَر داده

ست که توسط آقای محمدطاهر کرمانی ا پیوسته هم به و یکپارچه سیستمی، ارگانیک، وثیق،  عمیق،

 فرصتی  اس رسمی پتروشیمی و آقای مجید مقدم دیمه کارشناس ارشد و پتروشیمی ارائه شده تاکارشن

فراهم آورد و همچنین  «IPI» ایران پتروشیمی صنعت متوازن پیشرفتِ و توسعه رشد، برای بهتر

ای برای پیشرفت و توسعه صنعتی ایران از طریق توسعه ی زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی زمینه

 .ان به وجود آورد و برای همیشه ما را از شر و خام فروشی نفت نجات دهدایر

های صنایع و انرژی مجلس ی این کتاب برای تمامی مقامات ملی، اعضای محترم کمیسیونمطالعه

 در فعال فردِ   شورای اسالمی، شورای معاونین وزارت نفت، محققین مرکز پژوهش های مجلس و هر

 .گردد می توصیه فرآیندی صنایع انواع دیگر و نفت گاز، پاالیش، پترو ،پتروشیمی صنعت ی عرصه
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 با نام و یاد خدای مهربان و پروردگار مدد رسانم

 
  تروشیمی ایرانکتاب سال صنعت پ دیباچه ای بر تحلیل

ارائه کتاب سال صنعت پتروشیمی نموده اقدام به  برای دومین سال پیاپیشرکت ملی صنایع پتروشیمی 
است. در واقع این کار  «۱IPI»بدیع و نوآورانه مورد نیاز صنعت پتروشیمی ایراناست. حقیقتا این اقدامِ 
رندهای ملی و در دسترس گذاشتن این ها یا مگاتر دادهبَاَ یسازی در ارائهارزشمند، نوعی شفاف

و ذی قیمت برای تمامی مجموعه های مهندسی، فنی، سرمایه گذاری، امکان سنجی  صحیح اطالعاتِ
 باشد. های باالدستی، میان دستی و زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور میریزیو برنامه

 ،است. بخش نخست اطالعات خواهید خواند شامل دو بخش اساسی سلسله نوشتار چه در اینآن
ای توضیحات تکمیلی است که از متن کتاب سال صنعت پتروشیمی پاره و هاگراف ،نمودارها ،جداول

کنیم که تمامی ، یک بار و برای همیشه بیان مینوشتار حاضرایران گرفته شده است. بنابراین در سراسر 
 الذکر است.فوق داده ها از متن کتابِ

 یباشد، تحلیلابرداده ها و مگاترندها می اینتولیدی  و در حقیقت حاصل ارزش افزودهاما بخش دوم که 
ست که توسط اینجانب محمد کرمانی ا اییکپارچه و به هم پیوسته ،عمیق، وثیق، ارگانیک، سیستمی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته پتروشیمی و صنایع الکتروشیمیایی و همکارانم در موسسه 
تشریح بر این داده ها می باشد. امیدوارم این  یجانب تولید محتوا و تحلیلمشاوره مدیریتی مُمطالعات و 

« IPI»فرصتی بهتر برای رشد و توسعه صنعت پتروشیمی ایران ،های عمیق و همه جانبهتحلیلو 
ز صنعتی ایران اسالمی ا پیشرفتِ بیش از پیشِای برای پیشرفت ملی و فراهم آورد و همچنین زمینه

 تکمیل زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران به وجود آورد. ی صنعت پتروشیمی ایران وتوسعه طریق
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 ۱۳۹8تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران سال      ۱2

 

 
 

  



 ۱۳فصل اول نگاه تحلیلی به صنعت پتروشیمی       

 

 تحلیل سرآغاز کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران

 معاون محترم وزیر و مدیرعاملدیباچه ای به قلم  "۱۳۹8 -سال پتروشیمی ایرانکتاب "در سر آغاز 
اندازی گر چشمتبیین و است که حاوی اطالعاتی ارزشمند شده شیمی آوردهشرکت ملی صنایع پترو

 برای سال های پیش روی این صنعت است.

 ضروری به نظر می رسد:این دیباچه ذکر چند نکته در خصوص 

در باال دست هم به تامین  ،نآاز قبل تولید پایدار با دستیابی به فروش پایدار میسر است و البته . ۱
 باشد.یدار وابسته میخوراک پا

به عنوان قائم مقام شرکت ملی  یرسمی سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت آقای همایشِروزی در یک 
وظایف  در عظمت شرکت ملی نفت ایران و بیانِ و سخن سر داده بود دِ دقیقه دا 45نفت ایران به مدت 

 اکتشاف مسئول من گفتمی که بود آنجایی سخنانش، بخش ترین جالبتوضیح می داد.  این شرکت
صنعت نفت  دستِپایین در پتروشیمی. می باشم خزانه به آن پول ریختن و نفت فروش و استخراج و

این عمقِ بخشی نگریِ غیرحرفه  برای خودش متولیانی دارد که آنها هم باید کار خودشان را دنبال کنند.
 باشد.توا میاین سخنان نقل به مضمون و مح ای در صنعت نفت ایران است.

صنعت نفت ستودنی است که حداقل صداقت دارد. این  ارشدِ تا این حد صراحت لهجه یک تکنوکراتِ
دست دوم به  سخنان تصویرگر یکصد و ده سال خام فروشی نفت در ایران و قریب شصت سال نگاهِ

در سطح فکری مسائل »: منتسب به آقای انیشتین اما یادمان می ماند، بقولِ  صنعت پتروشیمی است.
 «حل نیستند. که به وجود آمده اند، قابلِ

 .های فسیلی به عنوان خوراک استشیمی جهان از منابع انرژیپترودوم مربوط به سهم  ی قصه. 2
درصد منابع انرژی فسیلی را به خوراک واحدهای پتروشیمی  ۱5یعنی به طور متوسط در سطح جهان 

ها و باشد. یعنی اگر به مصاحبهریباً، نصف متوسط جهانی میدر ایران این رقم تق دهند.اختصاص می
آقای محمدحسین پیوندی از پیشکسوتان  گفتگوهای مقامات ارشد پتروشیمی و نفت اعتماد کنیم،

درصدی منابع هیدروکربوری کشور به  5بارها در مصاحبه های خود از تخصیص   پتروشیمیصنعتِ
به هر  صد هم آورده شده است.رد 8ها تا برخی گزارشگوید. عدد در خوراک پتروشیمی سخن می

. یعنی اگر بخواهیم کُندمیتجربه  را امروز جهان چیزی معادل نصف واقعیتِپتروشیمی ایران، تقدیر 
ر دهیم، حداقل بایستی خوراک صنعت پتروشیمی دو قرا مبنا هم را جهانی رم و هنجار موجودِهمان نُ

 .لی افزایش یابدفعبرابر مقدار 

جهان است که در سال  و شیمیایی مطلب سوم ارزش افزوده تولیدی در صنعت پتروشیمی. ۳

 2020منطقی آنرا در سال  یک انتظارِ بامیلیارد دالر بوده است. اگر  ۳۳50میالدی نزدیک به   20۱۹



 ۱۳۹8تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران سال      ۱4

 

عدد را بزرگی این  ،آن گاه با یک مقایسه ساده ،هزار میلیارد دالر در نظر بگیریم ۳.5میالدی معادل 

  .بدست می آوریم

هزار میلیارد دالر و بزرگی اقتصاد دوم جهان در چین  24بزرگی اقتصاد اول جهان در ایاالت متحده 

ارزش افزوده صنعت پتروشیمی جهان  ساده،هزار میلیارد دالر می باشد. با یک نسبت و تناسب  ۱6

حاال به خوبی درک می کنیم  شد.ان می بادوم جه اقتصادِ % 22تقریبا اول جهان و  اقتصادِ % ۱4تقریبا 

تری بر پتروشیمی داشتیم و پتروشیمی سال گذشته و از آغاز دوران سازندگی تمرکز عمیق ۳0که اگر در 

که شرح آن در  بودمی تفکر رسمی شرکت نفت ایران نه در زیر یوغِ  و را به عنوان یک صنعت مستقل

 ؟می بودیم و اکنون کجا هستیم کجا ،تحلیل سخنان آن مقام ارشد نفتی گذشت

این کشور است و می تواند نقش در صنعت پتروشیمی ایران مزیت رقابتی مطلق  تردیدیبی هیچ  .4

جدایی  کهپایا و مانای ایران اسالمی را ایفا نماید به شرطها و شروطها  ،پیشرفت متوازنبرای پیشران 

دفتر  و ناقه دربا نفت همچون تنازع مجنون  چالش پتروشیمیشد. می با شرطپتروشیمی از نفت اولین 

 است ویعنی صنعت پتروشیمی ایران روان  ،مجنون پیش آن لیلی میلِ .باشدچهارم مثنوی مولوی می

هزار میلیارد دالری این صنعت در جهان افزایش  ۳.5سهم خود را در تولید ارزش افزوده خواهد می

یعنی صنعت نفت ایران مشتاق خام فروشی و ارتقای  است. دواناش هرّپی کُ ی نفتدهد، اما میل ناقه

به تعبیر خودشان، فوق راهبردی نفت خام در جهان می باشد که آنرا با سیاست و  سهم خود در بازارِ

یا                     IPIراه حل این است که صنعت پتروشیمی ایرانپس هم گره زدند. به قدرت 

Irani Petrochemical Industry  با اصالح اساسنامه و تصویب باالترین ارکان

حکومتی رهبری به عنوان سازمانی مستقل شناخته شود و  کمِتصمیم گیری نظام و با حُ

همزمان شرکت نفت ایران برای صادرات نفت خام و میعانات گازی و شرکت گاز ایران 

بدین معنا  .دندبرای صادرات گاز طبیعی ملزم به اخذ مجوز از صنعت پتروشیمی ایران گر

برابری در صنعت  ۱۵تا  ۱۱ یتبدیل به محصولی با ارزش افزوده قابلِ که هر گاه خوراکِ

آنگاه مجوز صادرات ماده خام نفتی، هیدروکربوری یا گازی صادر  ،پتروشیمی کشور نباشد

ود تواند راه میانبری باشد که ما را در رسیدن به این مقصتشکیل وزارت انرژی نیز میردد. گ

 .بند بعد توضیح داده می شود ند که دربسیار نزدیک کُ

این است که خلق ارزش پایدار عالوه بر الزامات  ،دیگری که در این دیباچه به آن اشاره شده . نکته5

این موضوعی اساسی و حیاتی محسوب  .های مغزافزاری و نرم افزاری استسخت افزاری نیازمند جنبه

صنعت  مغزافزارِ در چه وضعیتی پیرامونِ ما اکنوناما  .اشاره رفته است شود که به درستی به آنمی
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بیش از ی حضوری با مصاحبه که با یک تحقیق و پژوهش علمی  .نفت و پتروشیمی ایران هستیم

بعدها با  انجام ونفر از کارشناسان و مدیران و سطوح مختلف صنعت پتروشیمی و نفت ایران  200

آزمایی نفر از از شرکت کنندگان در اجالس مدیران وزارت نفت مورد راستی 00۱7ی توسط یهاپرسشنامه

باشد که عمده این ای میدلیل اساسی صنعت نفت ایران غیرحرفه ۹دهد، به نشان می ،قرار گرفته

گانه در ادامه خواهد  ۹ موارد عناوین ایندارند. عوامل در حوزه مغزافزاری و نرم افزاری صنعت نفت قرار 

  .دآم

 ،ایهای حرفهسازمان ،بر اساس استاندارد؟ ای چه تعریفی دارداما ابتدا ببینیم سازمان حرفه

ها با نگاهی خیر اندیشانه، خوشبینانه و مثبت آن ند که مدیریتِ هست فرایند مدار یهایسازمان

درجه به  ۳۶۰با رویکردی  منفعت از آن سازمان، حق و مالکانِ  نگر به تمامی صاحبانِ 

 پردازد. میبندی حقوق آنان ناسایی و رتبهش

 وظایف رایج مدیریت مثلِ  انجامِبا استفاده از رویکرد ارتباطی قاطعانه با  هااین سازمان

کارآفرینیِ  ی تمرکزشان بر، عمدههدایت و کنترل ،سازماندهی ،ریزیبرنامه ،راهبری

 . باشدمی تخت مراتبِ سلسله و اعتمادآفرینی سازمانی،

 انسانی شاملِ های بنیادینِای شامل تمرکز بر ارزشهای حرفههای سازمانعمل نیز خروجیدر 

آسان و درست با  معقول، ارتباطِ جانبه، ریسکِمسئولیت پذیری، پیش بینی پذیری، اعتماد آفرینی همه

ایی هم کوششی، توان اولویت بندی، ظرفیتِ قدرتِ تفکر سیستمی، محیط انسانی و طبیعی پیرامون،

اجتماعی،  خدمات نونوارسازی درونی، قبولِ ، توانِسازمانیراهبری خویشتن، آفرینش یا کارآفرینی 

 می باشد.  هوشمند در تحقق اهدافگیری های بازخوردسامانه وجودِو نتیجه گرایی 

ر د شجاعت ای،حرفههای های رفتاری کارکنان و مدیران سازماناز مشخصهاین در حالی است که 

انصاف،  ای، پاکدامنی سازمانی،حرفه روتِمردم داری، مُ شهامت در پذیرش واقعیت، ،حقیقت بیان

قراردادها، پایبندی به ای به عهد و ، وفو ذینفعان پاکدستی، راست گفتاری، پاسخگویی به تمامی ذیحقان

 یاکاری آنها درست یرقابت پذیری اجتماعی، امانت داری، تاب آوری، خویشتن داری و در راس همه

 .استاندارد کاری می باشد

سال وابستگی  60 بعِصنعت نفت چه هستند که به تَدر ای حرفهکمتر ببینیم این ویژگی های  حاال. 6

 ست: سازمانی به پتروشیمی هم ریزش کرده ا

 ؛بالتکلیفی محیط نسبت به سازمان (الف
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 ؛اضطراب و تشویش حاکم بر محیط سازمان (ب

 ؛به سازمان نسبت  الزماعتمادِ سلبِ (ج

 ؛محیط با سازمان تخریب رابطه آسان و درستِ (د

 ؛مالی و رفتاری در سازمان ،زمینه های فساد اداری (ه

 ؛سازمانی تنش های ناشی از واکنش های هیجانی در تصمیماتِ (و

 ؛فرهنگ سازمانی غیر استاندارد ناشی از آسیب پذیری (ز

 ؛انیرشد نیافتگی مدیریت توسعه منابع انس( ح

  ؛مخرب های غیر رسمیِرشد گروه (ط

 ؛موانع جدی کارآفرینی دولتی در سازمان و کارآفرینی صنعتی در بخش خصوصی (ی

 ؛های جهانی و بین المللیفقدان برتری رقابتی در میان شرکت (ک

 ؛رشد ناچیز بهره وری در دهه های اخیر (ل

 ؛های وابستهبه سازمان رانای نفت تمامیت خواهی صنعت ایتسری فرهنگ غیرحرفه( م

 ؛تبدیل صنعت نفت به مانعی جدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور (ت

 جوامع محلی و طرفداران محیط زیست ،صنعت نفت یعنی کارکنان مشتریانِ سه دستهنارضایتی  (س

 از این صنعت؛

صلی و ساختار وزارت نفت و به تبع آن چهار شرکت ا، متاسفانه به لحاظ درون سازمانی

درون ساختاری  بنیادیِ شکاالتِ دارای اِ نیز صدها شرکت وابسته یا هم خانواده و پیمانکاری

توان از آنها به ایرادات نرم افزاری در زیر است که به نوعی در کنار ایرادات مغزافزاری می

های نفتی مهندسی ساختار و معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت در تمامی شرکت

 :کرد اشاره

درجه ی مرسوم در  ۳۶۰. ساختار نظام ارزیابی صفر درجه به جای نظام ارزیابی مدار ۱

 ؛ای جهانهای حرفهسازمان

ارزیابی فردی به جای  ،نظام توزیع اجباری در ارزیابی به جای شایستگی سه مشکلِ .2

 رآیند محورِ  فای به جای ارزیابی مطلوبِوظیفه ارزیابی عملکرد تیمی و ارزیابی نامطلوبِ

 ؛نتیجه گرا
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پوزیشن موقعیت یا های وابسته بر اساس رتبه بندی در وزارت نفت و شرکت . وجود نظام۳ِ

 ؛ای آنهاهای حرفهنه بر مبنای صالحیت ،سازمانی افراد

 ،مبنای ارتباطات و ارشدیت شکل یافته . ساختار تعیین شایستگی افراد در وزارت نفت بر4

های شایستگیهای فنی و ، توانمندیخبگینُ ،برگیخُ ی ر مولفهچها نه اینکه بر اساس

 ی باشد؛احرفه

کمتر از چهار هزار نفر از کارکنان صنعت نفت در تهران مقیم و شاغل بودند،  57. در حالی که در سال 5

دها ساختمان در تهران مشغول به کارهایی صهزار کارکنان شرکت های نفتی در  40امروز بیش از 

پاالیش و فرآورش  ،تولید، اکتشاف، استخراج، انتقال ناچیزی در عملیاتِ یکه قطعاً ارزش افزودههستند 

در واقع با پدیده شکم دادگی صنعت  .پتروشیمیایی داردهای فرآوردهمحصوالت نفتی و گازی و 

 .ای محسوب می گرددغیر حرفه و ای شومنفت ایران در تهران مواجه هستیم که پدیده

 ۱۰۰ار وزارت نفت به جایی که فرایندگرا و نتیجه محور باشد ساختاری تقریباً . ساخت۶

وظیفه  وبا وجدان کار خودشان را  درصد وظیفه مدار است و در بهترین وضعیت هم افرادِ

، چشم انداز ،دهند و به نتیجه فرآیندها و به تحقق اهداف خودشان را به درستی انجام می

 .درصد تمرکز می شود ۳۰از رسالت و ماموریت ها کمتر 

به عنوان یک مثال ساده پس از  .است ندانش بنیامنابع محور و غیرِ ،. ساختار وزارت نفت7

واحدهای فراورش و تصفیه آب صنعتی هنوز هم الیسنس این واحدها  استفاده از یکصد و دوازده سال

  .خریم پول داریم پس میراهبردِ شود. از کشورهای غربی و شرقی خریداری می

ای بین اگر مقایسه .رده استخالقیت و چابکی سازمانی تقریباً در این صنعت مُ ،. نوآوری8

عمق  ،صنعت نفت جهان داشته باشیمدر هفت خواهران نفتی شرکت ملی نفت ایران با شرکت های 

فت به عنوان مثال شرکت استات اویل هفتاد سال پس از شرکت ملی ن .کنیمدرک میبهتر فاجعه را 

 یهای مهندسی زنجیرهکشور جهان پروژه 26 در  هزار کارمند 22امروز با  اما ایران تاسیس شده است،

 در تکمیلی یپتروشیمی و زنجیره ، فرآوردهایپاالیش ،صنعت نفت از حفاری و اکتشاف تا فراورش

بیش از با جموع در حالی که صنعت نفت ایران در م .را اداره می نمایدپتروشیمی دستی صنایع پایین

کشور جهان هم  چنددر از انواع مختلفِ رسمی، معین، موقت و پیمانکاری حتی هزار کارمند  200

 .ای و مطابق استانداردهای بین المللی در اختیار نداردصورت حرفه ، یعنی بهکارهایی از این دست



 ۱۳۹8تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران سال      ۱8

 

جهان با بیش  نفتیِ ارزیِ یهبزرگترین صندوق ذخیر ،این نروژ از درآمد حاصل از استات اویلبر عالوه 

 ایران حاال مقایسه کنید با آنچه از صنعت نفت .از یک هزار میلیارد دالر ذخیره ارزی را در اختیار دارد

 .به صندوق ذخیره ارزی ایران واریز شده است

 ، مفهومی کامال. در جهان اجتماعی و عالم انسانی وقتی صحبت از همه و هیچ می کنیم9

وقتی  ،در تحلیل مگاترندهای جهانی .است گرانمد نظرِ تحلیل ریاضی ه و هیچِمتفاوت از هم

 ۳۰افزاری کمتر از ای در یک ساختار مغزافزاری یا ساختار نرممولفه یا لمانیاِ ،عنصری

می توان  ،درصد وجود دارد 7۰از آن تعبیر به هیچ می شود و وقتی بیش از  ،درصد وجود دارد

گویم صنعت نفت ایران در مجموع و به با این تفسیر است که وقتی می رد.از آن تعبیر به همه ک

درصد استانداردهای  ۳0یعنی این که کمتر از  ،ای داردساختاری غیرحرفه ،دالیل بیست و چند گانه فوق

 و انسانی سرمایه یتوسعه  سازمانی و مهندسی ساختار و یجهانی در شاخص های کالن توسعه

 این ارزیابی نیز خروجی ها و نتایج واقعی این شرکتِ و مشخصِ معین شاخص شاند.پومی را مدیریت

و به   جهانیهفت خواهران نفتیِ در مقایسه با شاخص ها و خروجی ها و نتایجِ  ی نفت ایرانساله ۱۱2

 که شرح مختصری از عملکرد این شرکت تقدیم شد.  می باشد طور خاص شرکت استات اویل نروژ

این بخش، با قدرشناسی مجدد از کار ارزشمندی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ی در خاتمه

با انتشار دومین کتاب سال صنعت پتروشیمی به انجام رسانده است که به نوبه خود نخستین گامِ بلند 

 سازیِ داده ها و اطالعاتِ این صنعتِ عظیم با رویکرد تحلیلی و توصیفی می باشد،در راستای شفاف

ی ی واسطهبخواهد بعنوان حلقه (NPC)مجددا تاکید می شود، چنانچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

های مُتشکل از تمامی هلدینگ (IPI)حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و صنعت پتروشیمی ایران 

های بازرگانی و خدماتی ی تولیدی، طرحها و شرکتگانه 200های قریب به گانه و شرکتهفت، هشت

ن صنعت، ایفای نقش نماید و به واقع رسالت خود را برای برنامه ریزی کالن، سیاست گذاری، تسهیل ای

گری، ایجاد بسترها یا زیرساختهای توسعه صنعت تحقق بخشد و همزمان به نقش آفرینی موثر برای 

بر آنچه که ست ای اای ملزم به تمرکز ویژههمراستا کردن منافع ملی و بنگاهی بپردازد، از منظرِ حرفه

مبانی  "مختصری از آن در این چند صفحه تقدیم و شرح کامل آن در قامت کتابی با عنوان 

به زیور تبع آراسته  "ی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی ایراننظری و اصول عملی تجلّ

 شده است. 
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 سهم خوراک پتروشیمی از منابع هیدروکربوری

 یمینعت پتروشکتاب سال ص 8صفحه  لیتحل

کماکان سهم اصلی منابع فسیلی  انرژی های «ت:در این بخش از کتاب سال پتروشیمی آمده اس

درصد از این منابع نه به عنوان سوخت  ۱5 تنها بین این در می دهند. اختصاص خود به را جهان انرژیِ

، بوتانو  پروپان ،اتان ،متان .های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیردبلکه به عنوان خوراک مجتمع

تامین صنعت  یهای مورد استفاده در زنجیرهترین خوراکنفت سفید و نفت کوره از اصلی نفتا،

اول تولید مجتمع های پتروشیمی  یها در زنجیرههر یک از این خوراک .پتروشیمی محسوب می شود

 .»تبدیل می شود هاا و آروماتیکالفینه ،آمونیاک ،جمله متانول به محصوالت پایه صنعت پتروشیمی از

 باشد. می توجه حائز کتاب، ذکر چند نکته پیرامون تحلیل این صفحه از

درصد از منابع هیدروکربوری به عنوان خوراک مجتمع  ۱5نخست اینکه این عدد یعنی اختصاص  -۱

-ک مجتمعباشد که میانگین اختصاص هیدروکربورها به عنوان خوراهای پتروشیمی آماری جهانی می

 .دهدهای پتروشیمی در کل جهان را نشان می

سهم خوراک صنعت پتروشیمی ایران از منابع در دسترس  ،اگر به آمارهای در دسترس اعتماد کنیم -2

درصدی  5 یعنی در وضعیتِ .باشددرصد می 8تا  5هیدروکربوری کشور بر اساس آمارهای مختلف بین 

درصدی تقریباً نصف متوسط جهانی از منابع هیدروکربوری  8 یک سوم متوسط جهانی و در وضعیتِ

 .در ایران به خوراک واحدهای پتروشیمی اختصاص می یابد

 (IPI)2 ختصارا در سراسر این کتاب)ا صنعت پتروشیمی ایران باید نخستین نتیجه ی عملی که -۳

هیدروکربوری در  درصد منابع ۱5حداقل  به دنبال تحقق آن باشد، همین تخصیصِ (شودنامیده می

اقعیت مسلم این است که کشور ایران در ت. ودسترس کشور به خوراک واحدهای پتروشیمی ایران اس

. اما عمالً به دی جهان را در اختیار دارتمامی مخازن و منابع هیدروکربوری کشف شده %۱7مجموع 

در بند بعدی می آید،  آن یدلیلی که قبالً در تحلیل دیباچه همین کتاب توضیح داده شده، و یاد آور

 .صنعت پتروشیمی ایران از این ظرفیت عظیم تقریباً محروم است

زیرا صنعت نفت ایران به ؟ محروم استاز تامین خوراک حداکثری چرا صنعت پتروشیمی کشور  -4

 .جز این تعریف نکرده است  خود رااساساً رسالتِ و دنبال خام فروشی هر چی بیشتر از پیش است

                                                           
2 - Iran Petrochemical Industry 
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توان درک کرد. به دلیل عدم باور راس راهبردی وزارت نفت، ق فاجعه را این روزها به خوبی میعم -5

های پترو پاالیشگاهی، حجم عظیمی از کاندنسیت تولیدی در فازهای گازی روی دست همگان به پروژه

ایم که آنها ماندهها چرا که تا دیروز تنها باور بر خام فروشی آن بود و امروز به دلیل تحریم .مانده است

 .را چه بکنیم

ترین راه برون رفت از وضعیت موجود در صنعت پتروشیمی ایران در چند موضوع جدی و اساسی -6

 :شود چند تصمیم مرد افکن خالصه می

وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی فعلی را در ، های وزارت نیرومجموعه که الف. تشکیل وزارت انرژی

 .درون خود جای دهد

تابعیت کامل از قانون تجارت و در عین حال  و ای و پیشران با ماهیتهای توسعهب. تشکیل سازمان

 .ارتباط وثیق و ارگانیک با بدنه حاکمیت و دولت از طریق مجامع شان

وری منابع هیدروکربوری خام و در آج. به طور مشخص تشکیل شرکت پترو پاالیش ایران به منظور فر

و  نها به محصوالت پایه و نهایتاً تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروپاالیشمرحله بعد تبدیل آ

 پتروشیمی کشور.

 ،ایصنفی و حرفه %۱00ای نظیر انجمن عالی بانکهای ایران، با هویتی تشکلی حرفه تشکیلِ -7

های صاحب سرمایه در صنعت پتروپاالیش کشور به نسبت سهامشان و در تمامی هلدینگ زمتشکل ا

 ؛ی صنعت پتروپاالیش ایراناآن انجمن صنفی حرفهذیل 

 صورت به  که ایهکنیم یعنی مجموعای میوقتی صحبت از یک تشکیالت حرفه 

نظیر مسائل  متوازن تمامی مسائل حوزه پتروپاالیش کشور را و همزمان

های بازنشستگی، مدیریت بازار ، سرمایه انسانی و مدیریت، صندوقSE 3Hحوزه

ار پولی، بازار مالیاتی و بیمه تاسیسات و کارکنان را توأمان و مطابق سرمایه، باز

الگوهای متداول در میان شرکت های پتروپاالیشگاهی هفت خواهران در جهان، دنبال 

ریزی کالن، سیاست گذاری، تنظیم نماید. در چنین فضایی است که امکان برنامه

 وصولتروپاالیش ایران برای گری، بستر سازی و پشتیبانی توسعه پایدار صنعت پ

 .به پیشرفت ملی برای ارتقاء کیفیت زندگی تمامی ایرانیان فراهم می آید
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رفیت خالی تولید در صنعت پتروشیمی کشور به دلیل کمبود خوراک ظ %46 بر مبنای آمار رسمی -8

ترین اصلی اما ،ایمباشد. یعنی روی دریای عظیم از منابع هیدروکربوری نشستهصنعت پتروشیمی می

باشد. کاهش تولید در این سال نسبت به ظرفیت ، کمبود خوراک می۱۳۹8عامل در کاهش تولید سال 

. از شودمیلیون تن محصوالت پتروشیمی می ۱2.2به لحاظ عددی  %۱8بوده است. همین  %۱8اسمی 

 ت.میلیون تُن محصول پتروشیمی فقط بدلیل کمبود خوراک تولید نشده اس 5.6این میزان 
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 ارزش کل فروش مواد شیمیایی در جهان

 یمیکتاب سال صنعت پتروش 9صفحه  لیتحل

فروش کل محصوالت پتروشیمیایی و شیمیایی جهان با احتساب صنایع تکمیلی و پایین دستی در سال  ارزش»

میلیارد دالر ارزش فروش و  ۱۱۹8کشور چین به تنهایی  .میلیارد دالر برآورد شده است ۳۳50حدود  20۱۹

درصدی در جایگاه اول قرار گرفته است. ایران با احتساب مجموع صنایع پتروشیمی و صنایع پایین  ۳6سهم 

 «ای و جهانی کرده است.میلیارد دالر محصول تولید و روانه بازارهای داخلی، منطقه ۱8دستی، حدود 

والت و اعداد و ارقام آن داشته باشیم و به صورت تر به موضوع ارزش محصاگر بخواهیم نگاهی دقیق -۱

آنرا معادل چهار هزار میلیارد دالر در  2020تر شدن محاسبات و تقریب به ذهن، برای سال تقریبی برای ساده

 .نظر بگیریم

 %۱4.5عدد سه و نیم هزار میلیارد دالر فروش محصوالت صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی جهان معادل  -2

 .هزار میلیاردی چین می شود ۱6اقتصاد  %22هزار میلیاردی ایاالت متحده و تقریبا معادل  24اقتصاد 

منظر تلخی از وضعیت موجود ما را به تصویر  ۳۳50به  22از آن طرف هم به ماجرا نگاه کنیم. نسبت  -۳

کشد. یعنی فقطمی
1

152
ان به ایران تعلق دارد. ودوم از سهم بازار صنعت پتروشیمیایی جهیعنی یک، صدوپنجاه 

درصد منابع هیدروکربوری جهان را در اختیار داریم. به لحاظ درصدی هم سهم ما از بازار فروش  ۱7در حالیکه 

کنیم، به عدد شرم آور کمتر از  پنجاه و چهار   ۱00را ضرب در  ۳۳50تقسیم بر  ۱8محصوالت پتروشیمیایی 

 .رسیمصدم درصد می

گیرند و با تمنا و آرزوهای ها برای بودن از کسی اجازه نمیحقیقت این است که واقعیت بسیار تلخ است؛ اما -4

کنند. هرچند هم ما یکی را پدر صنعت پتروشیمی ایران و دیگری را پدر بزرگ صنعت پتروشیمی ما هم کار نمی

دهیم. اما را تغییر نمیی صنعت پتروشیمی ایران بدانیم، چیزی از واقعیت ایران و خودمان را هم نوه و نتیجه

کنیم. این طنز تلخی که بر سراسر این تحلیل عمیق در جای جای این کتاب سر خودمان را خوب گول مالی می

مالحظه می فرمایید فقط و فقط برای تبیین عُمقِ فاجعه و شدتِ دردیست که با آن گرفتار هستیم. آنقدر شدت 

 .خواهیم باشیمن هم نیستیم یا نمیایم و دیگر متوجه آدرد باالست که سِر شده

در همین جدول و آمار، کشوری مانند ژاپن را در نظر بگیریم. ژاپن حتی یک بشکه هم از مخازن  -5

برابر ایران ارزش افزوده  ۱0هیدروکربوری نفتی جهان را در اختیار ندارد. اما فقط از صنعت پتروشیمی نزدیک به 

 ۳5برابر و  ۳0ای شمالی و اروپا را به کناری بگذاریم که هر یک به ترتیب خلق می کند. حاال مقایسه با آمریک

 برابر ایران ارزش افزوده از فروش محصوالت تولیدی صنایع شیمیایی خود خلق می کنند.
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 و جهان رانیدر ا یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا دیتول یالگو

 یمیکتاب سال صنعت پتروش ۱۰صفحه  لیتحل

محصوالت  دیتول تیظرف نیب ما یمگاترندها ایها بردادهاَ از پنج دسته نبی یا سهیو مقا قینگاه عم با

 :میرسیم ریز یو کل جهان به برداشت ها کایامر ن،یعربستان، چ یو کشورها رانیدر ا یمیپتروش هیپا

 نتُ ونیلیم 25 رانیشود که ا یمالحظه م .میریرا در نظر بگ هیپا داتیکل تول یکمّ سهیابتدا مقا -۱

 داتین در سال تولتُ ونیلیم 826از کل مقدار %  ۳ عدد نیکند که ا یم دیدر سال تول محصوالت پایه

 .در جهان است هیمحصوالت پا

 ونیلیم 44از عدد %  8۱.56معادل  رانیا یمیدر صنعت پتروش هیپا داتین تولتُ ونیلیم 25 نیهمچن -2

صنعت  بیهمواره رق یباشد که به صورت سنتیم یسعوددر کشور عربستان  هیمحصوالت پا دیتول ینتُ

 .گرددیمحسوب م رانیا یمیپتروش

از کل مقدار %  ۳.۱0 رانیدر ا یمیپتروش هیمحصوالت پا داتین تولتُ ونیلیم 25به عالوه عدد  -۳

 .است نیدر کشور چ یمیپتروش هیمحصوالت پا دین تولتُ ونیلیم 24۳

 ونیلیم ۱0۱از مقدار %  7.24معادل  رانیدر ا یمیپتروش هیصوالت پان محتُ ونیلیم 25 مضافا اینکه -4

 .کاستیمتحده آمر االتیدر ا یدیتول یمیپتروش هین محصوالت پاتُ

و بدون در  یکه فقط به لحاظ کمّ کندی فوق روشن م ینگاه ساده و ملموس به مگاترندها کی -5

درصد منابع در  ۱7داشتن  اریبا در اخت رانیکشور ا ه،یمحصوالت پا نیاز ا کینظر گرفتن سهم هر 

را  یاگر فقط عربستان سعود ی. حتکندیرا تجربه نم یمناسب تیوضع ،جهان یدروکربوریدسترس ه

 هیمحصوالت پا دیعربستان در تول درصد از 50 حدود هنوز م،یخودمان فرض کن بیتنها رق هم

 .میتر هستعقب یمیپتروش

 هیمحصوالت پا دیتول تیاعداد و ارقام مربوط به ظرف نیکه ااست  تینکته حائز اهم نیذکر ا -6

 20 ایپنجم  کی کینزد هامروز ،خواهیم دیدکتاب  نیهم که در صفحاتِ یباشد. در حال یم یمیپتروش

خواهد  یگرید یکه شرح آن در جا یمتعدد لیبه دال رانیا یمیصنعت پتروش دیتول تیدرصد از ظرف

 .اشدب یم دیخارج از مدار تول آمد،

 ونیلیم 826به عدد  رانیدر ا هیمحصوالت پا دین تولتُ ونیلیم 25نسبت عدد  نکهینکته جالب تر ا -7

 یکه در بخش قبل یباشد. در حال یم%  ۳در جهان معادل  یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا دین تولتُ
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 ۳۳50عدد  بهجهان  یمیپتروش عیصنا در یمیارزش فروش محصوالت پتروش یابیکتاب در ارز نیهم

 رانیا یمیارزش فروش محصوالت صنعت پتروش یدالر برا اردیلیم ۱8جهان و عدد  یدالر برا اردیلیم

از ارزش فروش محصوالت %  0.5۳که تنها  میشو یدو عدد متوجه م نی. با محاسبه درصد امیدیرس

%  ۳ رانیا یمیکه در صنعت پتروش یبدان معناست که در حال نیاختصاص دارد. ا رانیبه ا یمیپتروش

از ارزش فروش %  0.5۳ شود اما فقط و فقط  یم دیجهان تول یمیصنعت پتروش هیاز کل محصوالت پا

 نیا یو کارشناس یمنظر حرفه ا از .اختصاص دارد رانیدر جهان به ا یمیمحصوالت پتروش

و انحراف  یچولگ رانیا یمیمعناست که در کل صنعت پتروش نیاعداد و ارقام به ا

ارزش در صنعت  دیتول رهیمحصوالت کم ارزش تر در زنج دیبه سمت تول یدیشد

 .جهان دارد یمیپتروش

و جهان و پس  رانیدر ا یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا دیتول یالگو لیو در بخش دوم تحل اکنون

 :میپرداز یو جهان م رانیدر ا هیمحصوالت پا دیتول کیبه  کی سهیبه مقا ی آنهاه کمّزیاز آنال

 :اکی. آمونالف

 یکاربردها نیبوده و همچن تراتیته شامل اوره و نزُاَ ییایمیش یکودها دیتول یرهیسر زنج اکیآمون 

 باتیترک ریو ساخت سا ییاز مواد غذا یمواد منفجره، صنعت نگهدار ک،یتریندیدها، اسبرّدر مُ یفراوان

ته زُاَ ییایمیش یآنکه کودها صاًوخص .شود یمحسوب م یکامالً راهبرد ،محصول نی. ادارددار  تروژنین

و  یاتینقش ح یوانیو ح یانسان یغذا یهیغالت و حبوبات به عنوان پا دیدر تول تراتیشامل اوره و ن

 تیآن در جهان از کل ظرف یدرصد 28 دیبا تول رانیدر ا اکیآمون یدرصد 20 دیتول .دارند لیبد یب

آنکه نسبت  ژهیبه و ،رسد یبه نظر م یل و مناسبعدد قابل قبو یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا دیتول

 یبه متوسط جهان کترینزد اریبس کایمتحده آمر االتیا یدرصد ۱8عربستان و  یدرصد ۱2به عدد 

 نیا دیاز نسبت تول ینسبتاً مطلوب تیگفت در وضع توانیکه م طوری . بهباشد یم ولمحص نیا دیتول

 .میقرار دار نبه کلِ جها رانیا یمیمحصول در صنعت پتروش

 :لنی. اتب

 یتمام رهیسر زنجکه  .است یمیصنعت پتروش هیپا داتیتولاز  تیمحصول حائز اهم نیدوم لنیات 

 نینامند. اول یم زین نیرا الف لنیات نیگردد. همچن یاز آن محسوب م مشتقِ باتِیو ترک یلنیات یمرهایپل

 عیدر صنا لنیات دیتول .انجام شد یهلند یدانیمیتوسط ش یالدیم ۱7۹5در سال  لنیات باتیسنتز ترک

و  هیاول یماده لنیات .شودیبا بخار آب انجام م نگکراکی یاک به روشآمون دیبه تول هیشب یمیپتروش
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گسترده  به عنوان مثال به صورتِ .رود یر مصرف به شمار مپُ یعال باتیاز ترک یاریبس دیتول یمهم برا

به  .دینما یم دیتول ونیزاسیمریپل یواکنشها ریها از مس لنیات یپل یرهیو زنج کیدر صنعت پالست

بنزن از  لیات ،شدن با بنزن بیعالوه با ترک و همچنین دیکلرا لینیو یپل ای یس یو یپ دیتول عالوه

 یرهیاز زنج یکیپالست باتِیترک یامروز حت یایدن در .استر هاست یپل یشود که ماده اصل یم دیآن تول

جهان  ینساج عیآالت، خودروها و در صنا نیفلزات در بدنه ماش گریجا را بر فوالد و دروز به روز  لنیات

 .ندینمایتنگ و تنگ تر م

 22 درصد از 7 رانیا یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا دیدر سبد تول لنیات یدرصد 2۹ دیتول متوسط

 هیدر سبد محصوالت پا لنیات دیدرصد از نسبت تول ۱۱ .محصول باالتر است نیا دیتول یمتوسط جهان

به  میدر تسه یقولمع تیباشد که در مجموع در وضع یکمتر م یدر عربستان سعود یمیصنعت پتروش

 .در جهان قرار دارد یمیپتروش هیمحصوالت پا دینسبت تول

در جهان است. همانگونه که  یمیصنعت پتروش هیمصرف از مواد پا رماده پُ نیدوم لنیکه ات میدانیم

خود را به  یمیپتروش هیمحصوالت پا دیدرصد از سبد تول ۱۱ نیشود. کشور چ یالحظه مدر جداول م

صد رد ۱۱ نیا رایز ،ما شود لیرهزن تحل یستینبا یدرصدعددی ظاهر  نیاختصاص داده است. ا لنیات

 داتیباشد که از کل تول ین متُ ونیلیم 27معادل  یعدد ییباشد که به تنها ین متُ ونیلیم 24۳از 

 60مقدار حدود  نیاست. به عالوه ا شترین بتُ ونیلیم دو رانیا یمیدر صنعت پتروش هیالت پامحصو

تا  نیچ شوره ککدهد  یگزارش ها نشان م یو بررس دینما یم نیرا تام نیچ یدرصد از  مصرف داخل

 گرید یاز سوخود را همچنان وارد خواهد کرد.  ازیمورد ن لنیدرصد از ات 40به  کینزد 2025سال 

 نیکرد کشور چ میکتاب مالحظه خواه نیاز هم یگرید یهمانگونه که در بخش ها

 گریو د یمریمحصوالت پل یلیتکم یرهیبر زنج یشتریدهد که تمرکز ب یم حیترج

نائل  یشتریتا به ارزش افزوده ب دیمعطوف نما لنیات یپل رهیزنج در یدیتول باتیترک

 .گردد

 . متانول: ج

بار در  نینخست ییایمیصورت ش به .شودیم دیتول یهوازیب یهاتیاز فعال یعیمتانول به صورت طب

 میامروزه متان تحت فشار مال یول .شد دیمتانول از گاز سنتز تول یآلمان توسط دانشمندی ۱۹2۳سال 

به عنوان ضد  متانول .شود یم دیتول کلین زوریدرجه با بخار آب در مجاورت کاتال 800حدود  یو دما

شود تا آن  یاتانول استفاده م بیتقل یاز متانول برا نیهمچن .شود یو سوخت به کار برده محالل  ،خی

روز به روز بر مصرف متانول به عنوان سوخت در  .ندیرب نماشُ رقابلیغ یاسالم یرا در کشورها
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 هیته یبرا یدیتول انولدرصد از مت 40 کینزد .شوندیاضافه م یاحتراق داخل ستمیبا س یموتورها

رنگ و مواد منفجره استفاده  یی،تخته سه ال ،کیپالست هیکه آن هم در ته شودی استفاده م دیرمالدهف

 .هم دارد یگرید یشود و البته کاربردها یم

 شیبه افزا یادیز اریبس یمعروف هستند و عالقه یپولساز یهامتانول به کارخانه یواحدها رانیا در

 ۳6 یفعل تیخاطر است که در وضع نیبه هم .آنها وجود دارد داتیحجم تول شیافزا ایواحدها و  نیا

 ندهیدر آ هرسد ک یدهد و به نظر م یم لیرا متانول تشک رانیا یمیپتروش هیدرصد از کل محصوالت پا

واقع  در .ن در سال برسدتُ ونیلیم 25از  شیرقم به ب نیا میالدی 20۳0 سال تادور یعنی  نه چندان

 یچند تمام هر .شود یم ادی رانیدر ا یمیپتروش هیمحصوالت پا یفروشاز متانول به عنوان خام 

متانول خود  یتعداد واحدها شیمشتاقانه به دنبال افزا رانیا یمیفعال در صنعت پتروش یهانگیهلد

 دیدهکه  نطوراست که هما یدر حال نیمتانول موجود کشور هستند. ا یسهم خود در واحدها شیافزا ای

 یعدد برا نیا .است% ۱5در جهان تنها  یمیصنعت پتروش هینول از سبد محصوالت پامتا دیتول شودمی

باشد که به وضوح و  یم %۱7 یعربستان سعود یو برا % 8متحده  االتیا یبرا،  %27 نیکشور چ

 رانیچنانچه ا ناً یقی. دارد رانیا یمیدر صنعت پتروش یمتانول یواحدها یاز رشد سرطان کایتح یروشن

 رو شِ یدر دهه پ ،شوند گام بردارد یم دیمتانول تول هیکه با پا یمحصوالت یلیتکم یرهیزنج نتواند در

در بازار  یکنندگان داخلدیتول نگیدمپ یمتانول و حت یدر بازار جهان نگیدمپ رینظ یجد مشکالتِ

 با یتیوضع نیچن زیچه بسا هم اکنون ن .خواهد شد جادیفروش محصوالتشان ا یمتانول برا یجهان

 یمتانول یواحدها رینظ یب یپولساز لیرسد به دل یبه نظر م اگرچه .باشد یجار یکمتر یرنگ و بو

و پولسازانه، به  ینگاه تجار زیکه عمدتا ن یمیصنعت پتروش یها نگیصاحبان هلد یسادگ نیبه ا

صنعت  یلح ملاما قطعاً مصا .روند باشند نیدر ا رییحاضر به تغ هایراحت نای به .دارند یمیصنعت پتروش

 یملشرکت  یو مادر تخصص یتوسعه ا ی،تیکه سازمان حاکم دینما یم ضادر کشور اقت یمیپتروش

عرصه  نیدر ا یاسالم ین در دولت و نظام جمهورآ باال دست یو مجموعه ها رانیا یمیپتروش عیصنا

سهام و مالکان منافع زودگذر صاحبان  یکشور را قربان یو اقتصاد یورود نموده و مصالح کالن صنعت

 .ندیمتانول در کشور ننما دیو جد دموجو یواحدها یکمتر حرفه ا

 : لنیپروپ .د

 یسبک به راحت ینفت یهارششود از بُ یشناخته م زین لیات لیو مت لنیبا نام پروپ نیپروپن که همچن

رش اه با بُپروپان در حضور بخار آب همر نگیاز کراک توانیرا م بیترک نیا نیهمچن .دیآ یبه دست م

 یبرا نوآورانه یهااز روش زین  GTPو  MTPدیجد یها یکرد. تکنولوژ هیتر ته نیسنگ یها
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 لنیشود و بعد از ات یم ادی ی نیزمیصنعت پتروش اریبه عنوان خاو لنیپروپ از .باشد یم لنیپروپ دیتول

 .باشد یم یمیصنعت پتروش هیپا ینیلفمحصول اُ نیرمصرف ترپُ

و  یدیشود و محصوالت کل یم لیتبد لنیپروپ یدر جهان به پل یدیتول لنیپروپ درصد 70به  کینزد

 رهیزنج نیمحصوالت ا گریاز د ومنیکو  دیاس کیلیاکر ل،یتریلونیاکر د،یاکسا لنیمانند پروپ یبا ارزش

 یدیتول لنیدرصد پروپ ۹5 دهدیارزش نشان م رهیمرکز مطالعات زنج یها یبررس رانیا در .باشد یم

است  یدر حال نیگردد. ا یم لیهگزانول تبد لیدرصد آن به دو ات 5و تنها  لنیپروپ یور به پلدر کش

 بودن یناکاف لیبه دل کیماده استراتژ نیارزش ا یرهیمحصوالت با ارزش موجود در زنج ریکه سا

 .است افتهین دیامکان توسعه و تول رانیدر ا یدیتول پروپیلنحجم 

را به خود اختصاص داده  رانیا یمیدر صنعت پتروش هیاز محصوالت پا درصد 5 ینظر کم ازپروپیلن 

 یدرصد ۱6متحده و  االتیا یدرصد 2۳ ی،عربستان سعود یدرصد ۱8با نسبت  سهیاست که در مقا

 ،در جهان یمیپتروش هیکل محصوالت پا میانگین دیدرصد تول ۱7با  سهیدر مقا نیو همچن نیکشور چ

نمونه و  یدر کشورها دیسوم تول کیکمتر از پروپیلن ه طور متوسط ب .شود یمحسوب م یکوچکعدد 

مراجعه  دیتول یعدد رینسبت درصدها به مقاد یبه جا یکه وقت تولید می شود رانای در یمتوسط جهان

هزار  2۵۰و  ونیلیم کی رانیدر ا لنیپروپ دیتولشود.  یبدتر م اریهم بس نیاوضاع از ا میکن

 ونیلیم 8به  کینزد یمحصول در عربستان سعود نیا دیکه تول یاست. در حال نتُ

 دیباشد و تول یم تُن ونیلیم ۳9 نیو در کشور چ تُن ونیلیم 2۳متحده  االتیدر ا تُن،

ن است. حاال اگر به همان نسبت ها و در صدها تُ ونیلیم ۱4۰ بیش از لنیپروپ یجهان

در  یدیتول لنیکل پروپ درصد از کیاز  شیب یکه تنها اندک میشویمتوجه م میبرگرد

 .شود یم دیتول رانیجهان در ا

 ها: کی. آروماته

 عیدر صنا هیاز جمله مواد پا ،معروف هستند BTX که به اختصار به نیلیتولوئن و زا ،بنزن بیترک سه

ن تُ ونیلیم ستیو ب کصدیاز  شیآنها در سال ب یجهان یکل دیشوند که تول یمحسوب م یمیپتروش

در  یدیتول زیرولیپ نیبنز نیو همچن یستیکاتال لیتبد یندهایاز فرا هاکیآرومات دیتول روش .است

 تیس که قابلکآروما یهاندیفرآ رینظ یدتریجد یهاروش اما .باشد یبا بخار آب م یکراک یواحدها

به  عیگاز ما لیتبد یر براالکیس ندیفرا نیها را دارند و همچن کیسبک و آرومات ینفت ها لیتبد

 محصوالت از درصد ۹ن رایها در ا کیآرومات .باشد یاز جمله آنها م  BTXندیفرا ایها   کیآرومات

از  کمتر یدرصد کم ۱6 یبا متوسط جهان سهیکه در مقا دهدیرا به خود اختصاص م یمیپتروش هپای
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 ۱2و  کیآرومات دیدر عربستان به تول هیمحصوالت پا یدرصد ۱2با اختصاص  سهینصف است و در مقا

 دیتول تیاز نسبت ظرف یبه صورت سهم نیدر کشور چ یدرصد ۱5متحده و  االتیدر ا یصددر

 .قرار دارد یتر نییدر سطح پا یمیپتروش هیمحصوالت پا

 یاندک رانیدر ا یدیتول کیروماتآکال  میبا عدد و رقم موضوع را مورد مداقه قرار ده میاما اگر بخواه 

 رن دتُ ونیلیم 5کمی بیش از در عربستان  یدیتول کیآروماتن در سال است. تُ ونیلیاز دو م شتریب

 دیتول کیآرومات تُن ونیلیم ۳6 نین و در کشور چتُ ونیلیم ۱2از  شتریب یمتحده کم االتیدر ا ،سال

اعداد به آن  نیباشد. ا ین در سال متُ ونیلیم ۱۳2 زیمحصول ن نیا یجهان دیکل تول عدد .شود یم

درصد  4. گرددیم دیتول رانیدر جهان در ا یدیتول کیدرصد از آرومات 2 کمتر از معناست که تنها

  کیآرومات داتیاز مجموعه تول نیدرصد کشور چ 27و  کایمتحده آمر االتیدرصد ا ۹ ،یعربستان سعود

 .دهد یرا به خود اختصاص م

و  رانیدر ا کیمحصوالت آرومات میلیونی تناژ ریاز مقاد یدیتول یهاتینسبتها و کم ،درصدها مجموعه

و حساب و کتاب  یقاعده سرانگشت کیماست. به عنوان  یرو شیاست که پ یاز راه بلند یحاک ،جهان

 گاهیاکه ج مییبگو میتوان یم یما زمان یهمه یقابل فهم برا یمنطق یساده و البته دارا اریبس

داقل که ح میجهان به دست آورده ا یمیپتروش هیمحصوالت پا دیخود را در تول ینسب

داشته  اریدر جهان را در اخت یمیپتروش هیاز محصوالت پا کیهر  دیدرصد از تول ۱7

خام در  ریذخا یاز تمام یدرصد ۱7 ییو استثنا یعیموهبت طب کی رایز .میباش

 چیرسد، ه یاست. به نظر م شده ما قرار داده اریجهان در اخت یدروکربوریدسترس ه

 دیتول یکسب سهم بازار مطلوب برا هیلتواند هدف او ینم نیجز ا یگریهدف د

 شود. فیتعر رانیا یمیصنعت پتروش هیمحصوالت پا

 : نیبوتادو. 

 یمحسوب م یمیدر صنعت پتروش یاصل یهیاز مواد پا یکی لنیو پروپ لنیو بوتن در کنار ات نیبوتاد

رابر و  لیتری، ن SB، التکسABSنی، رزSRB ن،یبوتاد یشامل پل نیارزش بوتاد رهیگردد. زنج

 .دهد یم لیکرا تش رهیزنج نیا یدرصد خروج 60از  شیب  SRBو نیبوتاد یاست. پل لیتریپو ن یآد

محصول در  نیا دیباشد. تول ین در سال متُ ونیلیم ۱6.5به  کیدر جهان نزد نیبوتاد یجهان دیتول

در  نیبوتاد ه،یمحصوالت پا داتیباشد. به لحاظ درصد از حجم تول یهزار تن در سال م 250 رانیا

به و میانگین جهانی آن  متحده االتیا ،نیچ ی دو درصد از حجم تولیدات و درعربستان سعودو  رانیا
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. اما به لحاظ را به خود اختصاص داده است رهاکشو نیدر ا هیدرصد از محصوالت پا دو یطور مساو

ن هزار تُ 044یتان سعوددر عربس ،ن در سالهزار تُ 250 رانیمتفاوت است. در ا اریحجم داستان بس

 باشد یم تُن میلیون 5حدود  نیکشور چ در ین در سال ولتُ میلیون 2متحده  االتیدر سال، در ا

 نیبا دو الف اسیچهار کربنه در ق یها نیلفارزش معتقدند که اُ رهیمرکز مطالعات زنج کارشناسان

برخوردار است. لذا  یرشد کمتر حال با نیاز بازار مصرف محدودتر و در ع لنیو پروپ لنیتر اتسبک

 باشد. یبازار م قیدق یها یمواد مستلزم انجام بررس نیارزش ا رهیتوسعه زنج
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 یهامنطقه در سال یبه کشورها رانیا هیمحصوالت پا دیتول تیظرف لیتحل

 2۰2۶و  2۰۱9 

 یمیکتاب سال صنعت پتروش ۱۱صفحه  لیتحل

ارزش صنعت  رهیزنج یو عمود یتوسعه افق» آمده است: رانیا یمیمتن کتاب سال صنعت پتروش در

 ،لنیات) ها نیلفاُ ،اکیآمون ،متانول .است هیمحصوالت پا یریو بکارگ دیتول ازمندیکشور ن یمیپتروش

 هیپا محصوالت نیتریعنوان اصل ( بهها نیلیتولوئن و زا ،بنزن) هاکیو آرومات (نیو بوتاد لنیپروپ

پس از  یاز نظر کم هیمحصول پا دیتول تین ظرفتُ ونیلیم 25با  ۹8ال در س رانیا .شودیمحسوب م

را در جهان به خود اختصاص  یدرصد ۳.۱کشور عربستان در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است و سهم 

 بیبه ترت یسعود ربستانو ع کایآمر ،نیدر چ 20۱۹در سال  هیمحصوالت پا دیتول ظرفیت .داده است

 «.ستن در سال بوده اتُ نویلیم 44و  ۱0۱ ،24۳

 یآنها را فراهم م سهیامکان مقا ییبایصفحه به ز نیاطالعات ارائه شده در ا یگراف و جدول برا قالب

 تیظرف رامونیپ یمیکتاب سال پتروش ۱۱مطالب مندرج در صفحه  رامونیپ یلیتحل ی. حال نکاتدینما

 :منطقه یو کشورها رانیا هیمحصوالت پا دیتول

د، اما انهانتخاب شد یاریکشورها بر چه مع نیاکه  ستیروشن ن یبه درست ،نکهینخست ا ینکته  -۱

در کنار  رانیعربستان و ا ،امارات ،تیکو ،قطر ،هیترک ،عمان یانتخاب کشورها لیرسد دل یبه نظر م

 .دارد یو خاک یمرز آب رانیباشد که با ا ییاشاره به کشورها هم

 .باشدیم قایآفر شرق و شمال ایکشور در غرب آس ۱7شامل  میانهخاور ای ستیدلیم یرسم فیتعر -2

و  رانیا یمیپتروش هیمحصوالت پا دیتول تیظرف زیصفحه ن نیا یهمان عنوان فارس حالبه هر  اما

 .میده یخود قرار م لیتحل یرا مبنا 2026و  20۱۹منطقه در سال  یکشورها

گراف  یهاستون یو چشم ییابتدا یسهیمقا: میپرداز یم 20۱۹در سال  دیتول تیابتدا به وضع -۳

 ۹5 دین از مجموع تولتُ ونیلیم 6۹مجموعا  رانیو ا یدهد عربستان سعودیصفحه نشان م یفوقان

کل  دیاز تول%  6.72 یعنی اند،هرا به خود اختصاص داد یمیپتروش هیمحصوالت پا ینتُ ونیلیم

اختصاص دارد. حال  رانیو ا یعربستان سعود کشوربه منطقه  یدر کشورها یمیپتروش هیمحصوالت پا

در منطقه را به  یمیپتروش هیمحصوالت پا دیاز تول%  ۳.64ن  تُ ونیلیم 44با  یآنکه عربستان سعود

 یمیپتروش هیدرصد از محصوالت پا 50 بیقر ،یحساب سر انگشت کیبا  یعنیخود اختصاص داده است. 

 هیمحصوالت پا دیتول زانیم یالدیم 20۱۹سال  در .گردد یم دیتول یعودسدر منطقه در عربستان 
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تنها  یباشد که با همان محاسبه سر انگشت یم%  ۳.62ن معادل تُ ونیلیم 25برابر  رانیدر ا یمیپتروش

 .است افتهیاختصاص  رانیبه ا یمیپتروش هیمحصوالت پا دیچهارم از تول کی

 2026 اغماض سال سالبا یک . میبپرداز 2026سال  یشده برا ینیب شیپ یهاحال به داده -4

چند دهه است که سخن از  رایشود. ز یخاص محسوب م اریسال بس کی انیرانیما ا یبرا یالدیم

آن  هب ۱404 رانیکه در ا میکن یصحبت م یهمواره از بهشت موعود باًیتقر و میگو یم ۱404 رانیا

 .میو گفته ا دهیشن اریبس رانیا یماسال یجمهور ۱404و از آن به عنوان سند چشم انداز  دیرس میخواه

آبان  ۱۳ خیدر تار یشمس یهجر ۱404در افق  رانیا یاسالم یساله جمهور 20سند چشم انداز  متن

 رانیا» سند آمده است:  نیاز ا یسه گانه ابالغ شد. در بخش یقوا یروسابه توسط رهبر انقالب  ۱۳82

 یاسالم تیدر سطح منطقه با هو یو فناور یلمع ی،اول اقتصاد گاهیبا جا افتهیاست توسعه  یکشور

به  افتهیالملل....دست  نیالهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط ب ی،و انقالب

 ،و قفقاز انهیم یایشامل آس  یجنوب غرب یایدر سطح منطقه آس یو فناور یعلم یاول اقتصاد گاهیجا

رشد پرشتاب و مستمر  ،علم دیو تول یبر جنبش نرم افزار دیأکبا ت هیهمسا یو کشورها انهیخاورم

 «....به اشتغال کامل دنیسطح درآمد سرانه و رس ینسب یارتقا یاقتصاد

 بحثباشد از  یم زانیسال از ابالغ آن چه م ۱6انداز تاکنون و پس از چشم نیتحقق ا زانیکه م نیا

 یاسالم یجمهور ۱404سند چشم انداز  ه تبعِاست که ب نیمهم ا یکتاب خارج است. اما نکته نیا

سند چشم انداز  نیخودشان به تدو یبرا یو عموم یدولت هایسازمان و هادستگاهاز  کیهر  رانیا

قافله و قاعده  نیاز ا زین یمیپتروش عیصنا یشرکت مل .اندپرداخته ۱404 افق در یتوسعه دستگاه

 .مستثنا نبوده است

 تیدر سا یاستناد به مقاله ا با: ۱4۰4در افق  رانیا یمیچشم انداز صنعت پتروش -۵

در افق  یمیدر سند چشم انداز پتروش ،یاسالم یمجلس شورا یمرکز پژوهش ها

و خلق ارزش افزوده محصوالت  دیتول یبرا انهیاول در خاورم گاهیکسب جا ۱4۰4

 محصوالت عمده تیاز ظرف رانیسند سهم ا نیدر ا .شده است میترس یمیپتروش

عبارت  ۱4۰4اهداف کالن سند در افق  .دیخواهد رس صددر ۶.۳جهان به  یمیپتروش

 از: است 

 در منطقه از لحاظ ارزش یمیپتروش یمواد و کاال یکننده دیتول نیاول .الف

 سال 2۰در  یگذار هیدالر سرما اردیلیم ۵۰. ب
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 یمیتن در سال از محصوالت پتروش ونیلیم ۱2۶ تیبه ظرف یابی. دستج

در  یمیپتروش یمحصوالت عمده تیاز ارزش ظرف یدرصد ۳4به سهم  یابیدست. د

 انهیخاورم

 در جهان یمیمحصوالت پتروش تیاز ارزش ظرف یدرصد ۶.۳به سهم  یابی. دسته

 کیپس از نزد یعنیدوم خود  یانسالیدر م رانیا یمیاگر صنعت پتروش .ستین بیآرزو بر جوانان ع اقطع

 ایمحقق شده یآرزو نینائل گردد بزرگتر ۱404صنعت به اهداف فوق در سال  نیدر ا دیسال از تول 70

ها تیاست که واقع نیتلخ ا قتیحق امااست. نموده  فایا یمل شرفتیخود را در پپتروشیمی نقش است و 

تعهد عمل  ازمندیشوند و ن یهم جابجا نم یکس یبه تمنا و آرزو ،رندیگ یاجازه نم یبودن از کس یبرا

 .باشد یاقدام و اجرا م یورطهو عمل متعهدانه در  انهیگرا

در  رانیا بیرق نیتر یسنت یسعود عربستان .میبرگرد رانیا یمیکتاب سال پتروش ۱۱به صفحه  -6

که  همانطور .باشدیم ایدر منطقه جنوب غرب آس یمیها از جمله در حوزه صنعت پتروشنهیزم یتمام

 یمیپتروش هیپا محصوالتِ دیتول تیدرصد از ظرف 50 باًیقرت یگفته شد در حال حاضر عربستان سعود

 تیدرصد ظرف 25از  شیب یاندک رانیا یاسالم یدر منطقه به خود اختصاص داده است و جمهور ار

 یالدیم 20۱۹در سال  دموجو تیوضع نیدارد. ا اریدر منطقه را در اخت یمیپتروش هیمحصوالت پا دیتول

 .باشد یم

 2026سال  یکتاب به کار رفته است برا نیکه در ا یپژوه ندهیها و آیزینامه ربر ها،ینیبشیپ  -7

 20سند چشم انداز  یدر نظر گرفته شده برا یانیسال پا یعنی انیرانیما ا ییایهمان سال رو ای یالدیم

به  یفعل تین ظرفتُ ونیلیم 2۳از  یِّکم یرشد رانیاز آن دارد که ا تیحکا ۱404ساله کشور در سال 

 تیظرف یخود در نظر گرفته است. به لحاظ  عدد یبرا ۱404به  یمنته یدر پنج سال آت تُن ونیلیم 55

 شیافزا ندهیسال آ 7 ین در سال طتُ ونیلیم ۳2 زانیبه م دیبا ی ایرانمیپتروش هیمحصوالت پا دیتول

سال گذشته به  55 یکه در ط رانیدر ا یمیشمحصوالت پترو دیتول باً ی. از نظر درصد به نسبت تقرابدی

 ونیلیم 55برابر شده و به عدد  میدو و ن باًیتقر ندهیسال آ 5 یط دیاست، با دهیرس تُن ونیلیم 2۳عدد 

رشد نسبت %  240 دیبا رانیدر ا یمیپتروش هیمحصوالت پا دیتر تولیاضیتن در سال برسد، به عبارت ر

 .تجربه کند رانیا یفعل تیبه وضع

در  یسعود عربستانتولید محصوالت پایه در  .میداد عربستان داشته باشرا با اع سهیمقا نیهم حال

 یالدیم 2025تا سال  تُن ونیلیم 48به عدد  دیبا ینیب شین است که مطابق پتُ ونیلیم 44حال حاضر 

در  یمیپتروش هیمحصوالت پا دیتول تین ظرفتُ چهار میلیونفقط  یفعل تینسبت به وضع یعنیبرسد. 
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 یعربستان سعود میریو از آن نسبت درصد بگ میکن 44بر  میرا تقس 48واهد شد. عربستان اضافه خ

 شیقضاوت در مورد امکان تحقق افزا حال .دهد شیدرصد افزا ۹خود را  یفعل تیوضع دیتول دیفقط با

 رانیا یمیتن در صنعت پتروش ونیلیم ۳2با عدد  سهیدر مقا یکشور عربستان سعود ین براتُ ونیلیم 4

 .میگذاریخوانندگان وا مبه را  2025به  یمنته یآت یهاسال یط

آمده  ۱4۰4در سند چشم انداز  یمیصنعت پتروش یهمانگونه که در تعهد رسم -8

 یایآس و ارزش افزوده رتبه نخستِ دیبه دنبال آن است که از نظر تول رانیاست، ا

 نکهیگردد ا یم لیتحل نجایکه در ا یرا به خود اختصاص دهد. نکته مهم یجنوب غرب

اول در منطقه از لحاظ ارزش  گاهیبه جا یابیبا توجه به مجموعه مطالب دست

 ازمندیممکن نخواهد بود. ن یمحصوالت و چه از نظر حجم محصوالت با ادامه روند فعل

ارزش افزوده  نیبه باالتر یابیدست یبرا یزیبرنامه ر ییکه به صورت مبنا میآن هست

صنعت  هیاز محصوالت پا یاریبس .میمد نظر قرار دهرا  یمیاز محصوالت پتروش

 ییارزش افزوده باال یدارا ،دارند یکه از لحاظ تناژ حجم قابل توجه یمیپتروش

 یمیپتروش عیصنا یلیتکم رهیبه سمت تحقق زنج قیعم رییتغ کی ازمندیلذا ن .ستندین

ت کتاب به صور نیاز ا یگریدر بخش د لیتحل نیشرح و بسط ا که میباش یم

 .مبسوط خواهد آمد

 یآن ها سبب از دست رفتن صرفه یاندازدر راه ریبر بودن پروژه ها و تأخزمان نکهیا زینکته آخر ن -۹

صنعت  یساز یکه در حوزه خصوص یها و مشکالت یشود به عالوه ناهماهنگ یآنها م یاقتصاد

 صنعت نیفعال در ا یبزرگ هفتگانه یهانگیو هلد یمیپتروش عیصنا یشرکت مل نیب ،یمیپتروش

 .باعث فاصله گرفتن از امکان تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد شد، آمده شیپ

 کیهر  رامونیپ ،آمده است رانیا یمیکتاب سال پتروش ۱۱صفحه  نییهمانگونه که در جدول پا  -۱0

 یاختصاص یهالیتوان تحل یم اکیآمون و نیبوتاد ،لنیپروپ ،لنیشامل ات یمیپتروش هیاز محصوالت پا

 یها شکه در بخ یمطلب و با توجه به اشاره نسب تطویلاز  یریجلوگ یبرا .ارائه نمود زیجداگانه ن

کتاب به طور کامل شرح آن گذشت،  ۱0صفحه  یهاچارت یپا لیو در تحل میموضوع داشت نیقبل به ا

 شود. یم یآن خوددار شتریاز تکرار آن مطالب و شرح و بسط ب
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 2۰۱9سال  -حصوالت عمده صنعت پتروشیمی در خاورمیانهسهم م

 یمیکتاب سال صنعت پتروش ۱2صفحه  لیتحل

 خاورمیانه جهان، در پتروشیمی صنعت عمده محصوالت ارائه به خاصی توضیح هیچ بدون صفحه این

  .است پرداخته منطقه کشورهای و

 گردد:  می بیان ذیل نکات طی پتروشیمی صنعت در هاداده ابر و هاداده این تحلیل

 در که همانگونه باال تولید تناژ با اصلی محصول نوع ۳2 یعنی پتروشیمی صنعت عمده محصوالت -۱

 فرآیندی واحدهای تنوع بخش در دستی میان واحدهای به تعبیر آن از آمده و نیز کتاب 22 صفحه

 باشد: می ذیل میانی محصوالت شامل است شده

 سید ترفتالیک خالص. ا۱7 . پلی اتیلن سنگین۱

 . پلی اتیلن ترفتاالت۱8 . پلی اتیلن سنگین خطی2

 بیس فنل آ .۱۹ . پلی اتیلن سبک۳

 . فسژن20 . اوره4

 . اسید سولفوریک2۱ . سولفات آمونیوم5

 . اسید استیک22 . نیترات آمونیوم6

 دی نیترو تولوئن -2۳ . دی آمونیوم فسفات7

 یک. اسید نیتر24 . اسید فسفریک8

 . اسید کلریدریک25 . اتیلن دی کلراید۹

 . اتیلن اکساید/ اتیلن گالیکول26 . پلی ونیل کلراید۱0

 . اتیل بنزن27 ۱بوتن . ۱۱

 . استایرین28 . ونیل کلراید مونومر۱2

 . دو دسیل بنزن2۹ . متیل ترشری بوتیل اتر۱۳

 . بنزین پیرولیز۳0 ان. الستیک استایرن بوتادی۱4

 (PA. انیدرید فتالیک)۳۱ اندیتیک پلی بوتا. الس۱5

 . دی اکتیل فتاالت۳2 . پلی پروپیلن۱6

 باال تولید تناژ با اصلی محصول ۳2 تعداد شامل پتروشیمی یعمده محصوالت به مربوط هایداده -2

 امارات قطر، ایران، سعودی، عربستان شامل منطقه کشور هفت در درصد آن ۱0 که دهد می نشان

 آنها تمام که کشورها این تولیدات حجم که مجموع شود می تولید ترکیه و کویت عمان، عربی، همتحد
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 کشورهای دیگر سهم است. همچنین سال در تُن میلیون ۱88 با برابر اند شده واقع نیز خاورمیانه در

 تولید تناژ با اصلی محصوالت یعنی پتروشیمی صنعت عمده محصوالت تولید نوع ۳2 از جهان

  .است سال در تُن میلیون ۱74۱ با برابر و محصوالت این جهانی تولید از درصد ۹0 االب

 از یک هر درصد و تولیدی تُن میلیون ظرفیت اساس بر جدولی صفحه پایین و میانی قسمت در -۳

 پای یک در درصدی صورت به مقادیر همین صفحه پایین در سپس و ارائه شده منطقه کشور هفت

 دارای تماماً که هفتگانه کشورهای این اینکه این قسمت در توجه حائز نکته. است دهش آورده چارت

 باالی تصویر در که حالی شوند در می محسوب خاورمیانه از بخشی باشند می ایران با خاکی و آبی مرز

                       یا                          خاورمیانه سهم عنوان به آنها از صفحه پایین چارت پای در و صفحه

Middle East petrochemical major products capacity است شده برده نام 

 .کرد فرض خاورمیانه کشورهای کل معادل را خاورمیانه از کشور هفت نباید و دارد بازبینی به نیاز که

 جمهوری کشور در پتروشیمی صنعت عمده محصوالت تولید نسبت مقایسه در دیگر مهم نکته -4

 سهم نسبت تقریباً شود می مالحظه که همانگونه. باشد می سعودی عربستانپادشاهی  و ایران اسالمی

 خاورمیانه یمنطقه از هفتگانه کشورهای کل تولید %46و  %26ترتیب  به عربستان و ایران تولید

 نسبت با باً نسبت تقری این که کرد خواهیم مالحظه بزنیم بک فلش ذهنی لحاظ به اگر. باشدمی

. کندمی برابری منطقه کشورهای در پتروشیمی پایه محصوالت مجموعه از ایران و سعودی عربستان

 بیش اندکی ایران که همانگونه تقریبا که است آن برابر هاینسبت این مفهوم تولید لحاظ مهندسی به

 اختصاص خود به را نطقهم گانه هفت کشورهای جمع در پتروشیمی محصوالت پایه تولید از درصد 52 از

 پایه محصوالت تولید از نیمی به نزدیک مقدار یعنی این برابر دو تقریباً سعودی عربستان و است داده

 پتروشیمی صنعت محصوالت عمده تولید از نصف به نزدیک یعنی  %46همچنین و پتروشیمی صنعت در

  .است داده صاختصا خود به را باال تولید تناژ با اصلی محصول نوع ۳2 شامل

 میان واحدهای و باالدستی واحدهای ظرفیت کل اینکه آید می دست به مقایسه این از که تلخی نتیجه

 گانه سیزده باالدستی واحدهای ظرفیت نصف از بیش اندکی مجموع در ایران صنعت پتروشیمی دستی

 امروز همین یعنی .است داده اختصاص خود به را پتروشیمی صنعت یگانه ۳2 دستی میان واحدهای و

 صنعت عمده محصوالت ظرفیت پتروشیمی و صنعت پایه محصوالت تولید ظرفیت کل مجموع

 به عنوان سعودی عربستان کشور دوم یک باال، تولید تناژ با اصلی محصول نوع ۳2 شامل پتروشیمی

 .باشد می جهان کل در بلکه و خاورمیانه منطقه در ایران رقیب ترین سنتی
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 پراکندگی مجتمع های پتروشیمی

 یمیکتاب سال صنعت پتروش ۱۶صفحه  لیتحل

 توصیفی ادبیاتی با کنیممی سعی هم ما کهدر این صفحه بیشتر با اطالعاتی توصیفی مواجه هستیم 

 بپردازیم: هاداده این تحلیلی شرح به

 57 امجموع ۱۳۹8ایان سال های تولیدی در حال کار صنعت پتروشیمی ایران، در پل مجتمعکُ -۱

مجتمع یوتیلیتی شامل شرکت انرژی فجر، انرژی مبین و  ۳مجتمع تولیدی و  54مجتمع مشتمل بر 

 .پتروشیمی دماوند است

دهد که به جز پتروشیمی های پتروشیمی تولیدی ایران نشان میگستردگی جغرافیایی شرکت -2

شاید در آینده و با راه اندازی  .ان وجود نداردشرقی ایر هدر نیمدیگری مجتمع پتروشیمی  ،خراسان

 .گردد  پتروشیمی مکران در منطقه چابهار این وضعیت تا حدودی تعدیلهاب 

عسلویه و اصطالحاً منطقه شمال  ،منطقه ماهشهر ۳های پتروشیمی را به ل این کتاب شرکتدر کُ -۳

مه غربی کشور واقع شده اند تقسیم می ای که در استانهای نیشامل تمام پتروشیمی های پراکندهیعنی 

 .کنیم

باشد. این ها میها بر اساس منطقه فقط شاخصی عددی از شماره مجتمعنگاهی به تعداد مجتمع -4

اعداد تقریباً هیچ ارتباط منطقی به میزان تناژ تولید محصوالت پتروشیمی یا به ارزش افزوده تولید 

ن از میلیون تُ ۱۳.5اند که در منطقه شمال واقع شده شرکت ۱۹ .محصوالت پتروشیمی کشور ندارد

درصد از کل تولیدات  20 معادل که اندداده اختصاص خود بهمحصوالت تولیدی صنعت پتروشیمی را 

مجتمع پتروشیمی مناطق شمال واقع شدن پراکنده و  ۱۹صنعت پتروشیمی ایران است. وجه مشترک 

مجتمع  4آنجایی که نظیر استان کرمانشاه  .های کشور استاستانجداگانه هر کدام از آنها در یکی از از 

پتروشیمی هم وجود دارد هیچ ارتباط مدیریتی یا هماهنگی در تولید و فروش بین آنها نیست. وجه 

 مستقلهای مناطق شمال این است که تمامی آنها دارای واحدهای یوتیلیتی مشترک دوم شرکت

جریان یوتیلیتی مصرفی در واحدهای عملیاتی خود را  22 مجموع در و بخار برق، آب، یعنی باشند.می

وجه سوم اشتراک آنها در حوزه کارکنان و منابع انسانی است که اساساً و  .خودشان تولید می نمایند

 ایهموضوع حاشی .فی االجمال تمامی آنها تابع قوانین منطقه شمال صنعت نفت ایران می باشند

آنها محل استقرارشان مرهون کنش  ینها وجود دارد این است که تقریباً همهمشترک دیگری که بین آ

نمایندگان مجلس و مسئولین  ،های اجتماعی سیاسی و بعضاً اقتصادی بین مقامات محلیو واکنش
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تر، وزن کارشناسی و حرفه ای  ی. به عبارت تحلیلاستوزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 .اولیه آنها، سهم ناچیزی را به خود اختصاص می دهدیابی گرایی در مکان

ن یعنی میلیون تُ 25.6شرکت تولیدی  2۱های فعال پتروشیمی کشور، منطقه ماهشهر با در هاب -5

هاب عسلویه با  .دهدمی اختصاص خود بهدرصد از کل تولیدات صنعت پتروشیمی کشور را  ۳8معادل 

ن از کل میلیون تُ 28.6شرکت می باشد اما  ۱7تولیدی  های آن در بخشوجود اینکه تعداد مجتمع

درصد ظرفیت اسمی نصب شده صنعت پتروشیمی ایران را در  42تولید صنعت پتروشیمی یعنی معادل 

  .مگاتنی بیشتر در منطقه عسلویه می باشد هایمجتمعاین موضوع نشان از وجود . خود جای داده است

ارقام مربوط به حجم تولیدات که حاصل جمع آن نکته قابل توجه اینکه اعداد و  -۶

 ۵7ن در سال می باشد، ظرفیت اسمی نصب شده در کل میلیون تُ   7.7۶ها معادل 

می باشد در حالی که ظرفیت  ۱۳98مجتمع پتروشیمی در حال کار در پایان سال 

 .تدرصد پایینتر از این ارقام و اعداد بوده اس 2۰واقعی تولید به طور متوسط نزدیک 
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