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آذرجزایری | مدیرمسوول

گذشــته می توانســتیم بــه یقیــن معضــل اصلــی صنعــت پتروشــیمی  گــر در  ا
کافــی جهــت  کارآمــد و توانمنــد و صــد البتــه نبــود ســرمایه  را، نبــود مدیریــت 
توســعه ایــن صنعــت بدانیــم  امــا امــروز ورق بــه شــکلی برگشــته کــه بایــد اغلــب 
مشــکالت صنعــت پردرآمــد کشــور را در حاشــیه ســازی ها و دروغ هــای شــاخ دار 
کنیــم.  کارآمــدی خــود جســتجو  برخــی از مدیــران در جهــت پنهــان ســازی نا

از  باورپذیــر و حســاب شــده برخــی  اتهامــات  امــروز پشــت  کــه  کارآمــدی  نا
مدیرانــی پنهــان شــده تــا هرزمــان بــر دور بدشانســی قــرار می گیرنــد و عملکــرد 
منفــی شــان نمایــان، دســت بــه دامــن دروغ پردازی هایــی شــوند تــا ذهن هــا 
کــه قطعــا نتیجــه آن فراموشــی  را بیشــتر بــه ســمت حاشــیه هایــی بکشــانند 
گل آلــود می شــود و عــده ای بســیار ماهــر نیــز  اصــل موضــوع اســت. اغلــب آب 
کــه لیاقــت و توانائــی مدیریــت دارنــد  گیــری مشــغولند. برخــی آنــان  بــه ماهــی 
کــه بزرگتریــن افتخارشــان گرفتن معدل  بــه گوشــه ای رانــده شــده انــد تــا آنان 
19 از دانشــگاه دولتــی در رشــته هایــی غیــر مرتبــط بــا صنعــت پتروشــیمی 
اســت بــر صندلــی مدیریــت تکیــه بزننــد. برخــی از مدیــران فعلــی نیــز پــارا 
کــه بــا القــاب جدیــد خــود را می خواننــد. القابــی چــون مدیــر  گذاشــته اند  فراتــر 
کــه تنهــا نتیجــه عملکــردش طــی یکســال مدیریــت انتصــاب فردی  کچــری  ال
بــا فــوق دیپلــم هنــر بــر راس مدیریــت فــروش و انتقــال مدیــر فــروش بــه مقابل 
درب مجتمــع بــرای شــمارش تعــداد کامیون هــای وارد شــده به ســایت اســت.

بلی خنده دار است. 
راســتش چنــدی پیــش بــا تمــام مســتندات ایــن ادعــا را بــرای یــک مدیــر 
کنــار نمی رفــت  کــردم امــا همچنــان خنــده از لبــان وی  باالرتبــه نفــت ثابــت 
کــه  و بــاور نمی کــرد. حــق هــم داشــت و دارد. چنیــن چیــزی غیــر بــاور اســت 
کارکنــان خــدوم بخــش خدمــات بــدون آمــوزش و دریافــت مدرکــی  بشــنویم 
بــه بخــش بهــره بــرداری منتقــل می شــوند و متخصصــان بهــره برداربــه دلیــل 
ــادر در  کیــد شــده از مجتمــع بیــرون می شــوند! ایــن اتفاق هــای ن نافرمانــی تا
کیلومتــری مــا در حــال وقــوع اســت. یکــی دیگــر پســرش را بــه مجتمــع  چنــد 
کار می دهــد و بــه هیــات مدیــره هــم اطــالع نمی دهــد و  خــود دعــوت می کنــد و 
کتفــا می کنــد کــه رســانه  وقتــی مســتندات منتشــر می شــود تنهــا بــه ایــن نکتــه ا
ــم و ایــن دروغ هــا را نوشــت. امــا یکــی در ایــن  ــور پــول خواســت و ندادی مذک
گــر دروغ بــود و بحــث اخــاذی در میــان چــرا از رســانه مذکــور  کــه ا بیــن نپرســید 
شــکایتی صــورت نگرفــت؟ مدیــر بیمارســتان نفــت در یکــی از اســتراتژیک 
تریــن مناطــق اقتصــادی پتروشــیمی توســط بخــش خصوصــی بــا یــک جلســه 
خصوصــی در تهــران برکنــار می شــود و مســووالن دولتــی بــی خبــر! اتفــاق بــه 
گــوش باالدســتی ها می رســد و ایــن مدیــر بــه دلیــل تخلــف مدیــران خصوصــی 
کاری را نداشــتند دوبــاره منصــوب می شــود آنهــم در شــراط  کــه اجــازه چنیــن 
کافــی بیمارســتان ها بــرای تامیــن لــوازم  کرونائــی و دغدغــه  ســخت روزهــای 

بهداشــتی و داروئــی!
اتفاق هــا بســیار اســت و داســتان ها طوالنــی و غیــر قابــل بــاور! امــا واقعــا تــا 
خ پتروشــیمی بــر محــور حاشــیه ســازی ها بگــردد و مدیــران  کــی قراراســت چــر
کــی  ــر مســند مدیریــت تکیــه بدهنــد؟  تا ــا دروغ پردازی هایشــان ب کارآمــد ب نا
کچــری مدیریــت شــود و  قراراســت ایــن صنعــت توســط چنیــن مدیــران ال
ــر محــور خــوش شانســی عــده ای بــی لیاقــت بچرخــد؟ خ مــراد ب بازهــم چــر

  روایتی از اتفاق های نادر
در صنعت پتروشیمی
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کـه یکـی از مجتمع هـای پتروشـیمی  اخیـرا خبـر می رسـد 
گردد  که بزودی قراراسـت وارد بورس  فعال در ماهشـهر 
گسـترده مدیریتـی ناشـی  ایـن روزهـا بـا اعمـال تغییـرات 
بـه  اقـدام  کچـری،  ال مدیرعامـل  ناصحیـح  مدیریـت  از 
اداره  رئیـس  برکنـاری  چـون  غیرکارشناسـی  تغییـرات 
مـدرک  بـا  فـردی  جایگزینـی  و  خـود  بازرگانـی  فـروش 
ایـن  گرچـه  ا اسـت.  نمـوده  هنـر  دیپلـم  فـوق  تحلیلـی 

از  برخـی  در  جاییکـه  تـا  گذاشـته  فراتـر  را  پـا  تغییـرات 
کارکنـان بـی تجربـه در  گیـری از  بخشـها ناچـار بـه بهـره 
کـه ایـن خـود باعـث نگرانـی  بخشـهای فنـی شـده انـد 
شـده  ناپذیـر  جبـران  عواقـب  خصـوص  در  کارشناسـان 

اسـت.
رئیـس  نیـز  ایـن  از  پیـش  پتروشـیمی  مجتمـع  ایـن 
تـا جاییکـه  کـرده  برکنـار  را  بـرداری خـود  بهـره  مخـازن 

از چنـدی پیـش در برخـی از رسـانه ها تحلیل هایـی بـا یک 
کـه  تحلیل هایـی  می گـردد.  منتشـر  واحـد  گیـری  نتیجـه 
تنهـا شـما را بـه یـک نتیجـه می رسـانند و آن نیـز بازشـدن 
طریـق  از  پتروشـیمی  بازرگانـی  شـرکت  بـزرگ  بدهـی  گـره 
فـارس  خلیـج  هلدینـگ  بـه  شـرکت  ایـن  امـوال  گـذاری  وا
اسـت تـا بـا اینـکار عـالوه بـر پرداخـت بدهـی ۷۰۰ میلیـون 
ایـن  جـاری  قضایـی  پرونـده  هلدینـگ  بـه   PCC دالری 
شـرکت نیـز ختـم بـه خیـر شـود و تنهـا تخلفـات اداری باقی 
کـه نهایتـا دردسـری هـر چند کوچک بـرای متهمان  بمانـد 

کـرد. ردیـف اول ایـن پرونـده ایجـاد خواهـد 
بـه  ای  اشـاره  گوشـه  نباشـد  بـد  شـاید  بیـن  ایـن  در  امـا 
شـرکت  دو  داشـت.  پتروشـیمی  بازرگانـی  شـرکت  امـوال 
پتروشـیمی  و  پتروشـیمی  نقـل  و  حمـل  شـامل  بورسـی 
تخـت جمشـید اساسـی تریـن اموال این شـرکت محسـوب 

. ند می شـو
کمـی قابـل  گـذری بـر وضعیـت ایـن شـرکت ها  در بـورس 
رغـم  پتروشـیمی علـی  نقـل  و  اسـت. شـرکت حمـل  تامـل 
آنکـه فعالیـت اقتصـادی چندانـی نـدارد قیمـت سـهامش 
بـه  برابـر شـده اسـت؛  بـورس 1۲  گذشـته در  طـی یکسـال 
ایـن  از  حکایـت  کـدال  در  شـده  ج  در آمارهـای  نحویکـه 

کـه سـهام ۳۷۰ تومانـی ایـن شـرکت طـی مـدت  نکتـه دارد 
مذکـور بـه ۳9۰۰ تومـان رسـیده اسـت. در وهلـه اول ایـن 
گـر بـه عمـق  عـدد توجهـی را چنـدان جلـب نمی کنـد امـا ا
ایـن مسـاله توجـه شـود ایـن امـر نشـان دهنـده آن اسـت 
کـه ارزش سـرمایه ایـن شـرکت بـا ایـن رشـد از ۷۰ میلیـارد 
بـه  یافتـه اسـت.  افزایـش  بـه ۸۰۰ میلیـارد تومـان  تومـان 
چندانـی  اقتصـادی  فعالیـت  کـه  شـرکتی  تـر  سـاده  زبانـی 
نیمـه  کارشناسـان  از  بسـیاری  اذعـان  بـه  تقریبـا  و  نـدارد 
وفـروش  خریـد   بـا  یکبـاره  بـه  می شـود  محسـوب  فعـال 
سـهامش با رشـد سـرمایه ای بیش از 1۲ برابر مواجه شـده 

اسـت.
ازسـویی دیگر سـهام پتروشـیمی تخت جمشـید نیز همین 
کـرده اسـت. سـهام ایـن مجتمـع در یکسـال  منـوال را طـی 
یافتـه  افزایـش  تومـان   1۴۰۰ بـه  تومـان   ۲9۰ از  گذشـته 
اسـت. بـه زبانـی سـاده تـر سـهام ایـن شـرکت رشـد ۶ برابـر 
ایـن  بـوده و ارزش سـرمایه تخـت جمشـید طـی  را شـاهد 
تومـان  میلیـارد  هـزار   ۶ بـه  تومـان  میلیـارد  هـزار  از  مـدت 

اسـت. رسـیده 
درایـن بیـن ایـن سـوال همچنان به قوت خود باقی اسـت 
کـه برچـه اساسـی سـهام ایـن شـرکت ها  باالخـص شـرکت 

حمـل و نقـل پتروشـیمی چنیـن رشـد سـرمایه ای را شـاهد 
بـوده که شـاید بد نباشـد نهادهای نظارتـی توجهی خاص 
انتشـار  از  پـس  کـه  چرا باشـند.  داشـته  ع  موضـو ایـن  بـه 
بـر تهاتـر  از رسـانه ها مبنـی  تحلیل هـای مشـابه در برخـی 
ایـن شـرکت ها  بـه جـای طلـب هلدینـگ خلیـج فـارس بـه 
ایـن شـرکت ها   نظـر می رسـد رشـد ارزش سـهام و سـرمایه 
در بـورس و نحـوه رشـد ایـن سـهام ها قابـل تامـل باشـد. 
کارشناسـان در ایـن زمینـه ابـراز نگرانـی می کننـد  برخـی از 
خ سـهام  کـه دسـت هایی پشـت پـرده بـه دنبـال افزایـش نر
بازرگانـی  پرونـده  مشـکل  حـل  جهـت  در  شـرکت ها   ایـن 
که قطعا شـفاف  پتروشـیمی با صاف شـدن طلب ها باشـند 
سـازی در نحـوه و چگونگـی رشـد ایـن سـهام ها در بـورس 
بـورس  خبـره  کارشناسـان  و  نظارتـی  نهادهـای  توسـط 
قابـل انجـام اسـت. بنابرایـن توصیـه می گـردد بـا توجـه بـه 
آنکـه درصـد قابـل تاملـی از سـهام هلدینـگ خلیـج فـارس 
درایـن  مـردم  حـق  و  دارد  قـرار  عدالـت  سـهام  اختیـار  در 
بیـن بیـش از همیشـه در میـان اسـت  قبـل از آنکـه ایـده 
گـذاری ایـن شـرکت ها  در مقابـل بدهـی PCC پیشـنهاد  وا
از هـر  تـا  ع وارد شـوند  بـه موضـو گـردد نهادهـای نظارتـی 

گـردد. گونـه فرصـت جوئـی احتمـال جلوگیـری 

کـه مدیرعامل  گزارش هـای دریافتـی حکایـت از آن دارد  
جدیـد ایـن شـرکت ظـرف یکسـال و انـدی از زمـان روی 
کارکنـان ایـن مجموعـه را  کارآمـدن قریـب سـی نفـر را از 
شـرکت  ایـن  از  خـروج  بـه  وادار  یـا  جابجـا  برکنـار،  کار  از 
اذعـان  بـه  کـه  متخصصـی  .پرسـنل  اسـت  نمـوده 
مجتمـع  ایـن  تجربـه  بـا  افـراد  جـزو  عمدتـا  کارشناسـان 
که از سـوی  محسـوب می شـوند. معلوم نیسـت در سـالی 
گرفتـه  نـام  تولیـد  جهـش  سـال  رهبـری  معظـم  مقـام 
ایـن  نیروهـای  در   ای  گسـترده  تغییـرات  چنیـن  اسـت 
کـه قـرار اسـت  وارد بـورس شـود بـا چـه توجیهات  شـرکت 

اسـت. گرفتـه  صـورت  مدیریتـی 
جابجایی هـا  ایـن  در  متاسـفانه  واصلـه  گزارشـات  طبـق 
نمی گـردد  رعایـت  سـاالری  شایسـته  اصـل  برکناری هـا  و 
کـه علی  بطوریکـه در بخشـی چـون فـروش ایـن مجتمـع 
از  بایـد  ظالمانـه  هـای  تحریـم  زدن  دور  بـرای  القاعـده 
بـا  گـردد فـردی  کارآمدتریـن نیروهـا  متخصـص تریـن و 
گردیـده اسـت! سـوالی  مـدرک فـوق دیپلـم هنـر منصـوب 
نیـز  شـرکت  ایـن  مدیـره  هیـات  بـرای  آیـا  دیـد  بایـد  کـه  
مهـم  بخـش  مسـئولیت  کـه  اسـت  معقـول  و  پذیرفتنـی 
بـرای  آیـا  شـود؟!  سـپرده  نیرویـی  چنیـن  بـه  بازرگانـی 
خـود  سـهم  بـه  می توانـد  حتـی  کـه  انتصاباتـی  چنیـن 
سـاالری  شایسـته  باشـد  تاثیرگـزار  کشـورمان  اقتصـاد  در 
صـورت  پتروشـیمیدر  ایـن  ایـا  اسـت؟!  گردیـده  رعایـت 
اتـاق  در  اطالعـات  ارائـه  لـزوم  و  بـورس  بـازار  در  حضـور 
فـروش  حـوزه  در  می توانـد  بـورس  شـفاف  و  ای  شیشـه 
حقـوق  و  داشـته  موفقـی  بازرگانـی  عملکـرد  صـادرات  و 

نمایـد؟ حفـظ  را  سـهامداران 

وقتی هنرخوانده ها فروش 

پتروشیمی ها را اداره 
می کننـــد!

 پشت پرده تالش برای تهاتر بدهی PCC به هلدینگ خلیج فارس
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جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
خــردادوتیــر1399

بنابـر آمـار وزارت صمـت، تـا پایـان دی مـاه امسـال 
کاهـش چشـمگیر تولیـد برخـی از محصـوالت  شـاهد 
پتروشـیمی بـوده ایـم البته بنابرایـن آمارها وضعیت 
رشـد  و  بـوده  بهتـر  کمـی  محصـول  یـک  تولیـد  در 

بیـش از ۸ درصـدی را شـاهد بـوده ایـم.
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
را  پتروشـیمی  محصـوالت  تولیـد  کارنامـه  تجـارت 

 ،1۳9۸ زمسـتان  فصـل  از  مـاه  نخسـتین  پایـان  تـا 
کـه بنابـر آن تولیـد پلی اسـتایرن کاهـش  کـرد  منتشـر 
بـر 1۴۰.۲  بالـغ  و  کـرده  آن خـود  از  را  ۶۰ درصـدی 
کریلونیتریـل بوتادین  هـزار تـن عنوان شـده اسـت. ا
اسـتایرن تنهـا افـت ۰.۴ درصـدی را از آن خود کرده 
گزارش شـده  و میـزان تولیـد آن برابـر ۵۰.9 هـزار تـن 
مـاه  دی  از  روز  آخریـن  پایـان  تـا  همچنیـن  اسـت. 

پتروشـیمی  گـذاری سـهام  وا بـا  شـروع سـال جدیـد 
تندگویـان تـوام شـد.  پیـش از ایـن قـرار بـود عرضـه 
سـال  مـاه  اسـفند  تندگویـان  پتروشـیمی  اولیـه 
عرضـه  ایـن  نهایـت  در  ولـی  شـود.  انجـام  گذشـته 
انجـام   99 مـاه  فروردیـن  پایانـی  هفتـه  در  اولیـه 
گزارش هـا حکایـت از آن داشـت  شـد. البتـه برخـی 
کثـر سـهام قابـل  کـه بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد حدا
خریداری توسـط هر شـخص حقوقی و حقیقی سـه 
هـزار سـهم و دامنـه قیمـت در ایـن ثبـت سـفارش 
چهـار هـزار تـا چهـار هـزار و ۳۸۰ ریـال اسـت احتمـاال 
یـک  حـد  در  رقمـی  بتوانـد  کثـر  حدا متقاضـی  هـر 
کنـد. میلیـون و ۳1۴ هـزار تومـان سـهام خریـداری 
گـذاری امـا فراتـر از ایـن بـود. زیـرا در این  ع وا موضـو
گـذاری دو میلیـارد و هفتصـد و سـی و دو میلیـون  وا
پتروشـیمی  سـهام  از  درصـد   11/۴ معـادل  سـهم 
تندگویـان بـه بهـای تمـام شـده ۵۷ میلیـارد تومـان 
بـه  تومـان  میلیـارد   1۷۸۶ خالـص  ارزش  بـا  و 
گـذاری  وا شـد.  فروختـه  سـینا  بوعلـی  پتروشـیمی 
کـه در  ایـن بخـش از سـهام پتروشـیمی تندگویـان 
قالـب عرضـه آن بـه عمـوم انجـام شـده بـود عمـال 

کـه خـود یکـی  بـه شـرکت پتروشـیمی بوعلـی سـینا 
از شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ خلیـج فارس 
عرضـه  بـزرگ  حجـم  ایـن  تـا  شـد  گـذار  وا می باشـد 
کـه در روز عرضـه، تابلـوی بـورس کشـور را بـا  سـهام 
کـرد عمال در یک  رشـد و تحولـی قابـل توجـه مواجه 
خلیـج  هلدینـگ  شـرکت های  میـان  بسـته  دایـره 

نمایـد. گـردش  فـارس 
کـه  امـا یـک نکتـه از نظرهـا دور مانـده ایـن اسـت 
قبـل از عرضـه سـهام پتروشـیمی تندگویـان و خریـد 
آن توسـط پتروشـیمی بوعلـی سـینا برخـی رسـانه ها 
از خریـد ایـن بلوک سـهام توسـط شـرکت تابـان فردا 
بررسـی  کـه  اسـت  آن  واقعیـت  و  بودنـد  داده  خبـر 
پتروشـیمی  گـروه  شـرکت  می دهـد  نشـان  سـوابق 
بـه عنـوان یکـی از شـرکت هـای متعلق بـه صندوق 
داران  سـهام  از  یکـی  نفـت،  صنعـت  بازنشسـتگی 
طبـق  و  بـوده  نیـز  فـارس  خلیـج  هلدینـگ  اصلـی 
کنـون  ا هـم  آمـده  هلدینـگ  ایـن  پرتـال  در  آنچـه 
۸/۸ درصـد از سـهام آن مجموعـه را تحـت تملـک 

دارد.
دهـم  چهـار  و  یـازده  بلـوک  دیگـر  عبـارت  بـه 

درصدی سـهام پتروشـیمی تندگویان، چه از سـوی 
شـرکت  طـرف  از  چـه  و  سـینا  بوعلـی  پتروشـیمی 
تابـان فـردا خریـداری شـده باشـد عمـال ایـن عرضـه 
یـا  سـهامداران  بـه  بلکـه  خصوصـی  بخـش  بـه  نـه 
شـرکت های متعلـق بـه مجموعـه هلدینـگ خلیـج 
گـذاری پـر سـر و  گـذار شـده اسـت. یـک وا فـارس وا
کشـور  گرچه توانسـت شـرایط بـازار بورس  کـه ا صـدا 
را پـر رونـق و فعـال نشـان دهـد ولـی در ایـن عرضـه 
ج شـده اسـت. امـا  نـه پولـی آمـده و نـه سـهامی خـار
اینکـه آیـا ایـن همـه هیاهـو واقعـا بـرای هیـچ بـوده 
کـرد. چـون هنـوز یـک  را نبایـد بـه ایـن سـادگی بـاور 
پتروشـیمی  اینکـه  آن  و  مانـده  باقـی  دیگـر  سـوال 
بزرگتریـن  دچـار  قبـل  سـال  چنـد  کـه  سـینا  بوعلـی 
و  شـده  کشـور  پتروشـیمی  تاریـخ  در  سـوزی  آتـش 
پـس از سـه روز آتـش سـوزی مـداوم و از بیـن رفتـن 
چ پارازایلیـن، ایـن حجـم از سـرمایه بـرای  کامـل بـر
کجـا آورده  خریـد سـهام پتروشـیمی تندگویـان را از 
اسـت نکنـد ایـن پـول از محـل 9۶۰ میلیـون دالری 
کـه به عنوان خسـارت آتش سـوزی  پرداخـت شـده 

کـرده بـود؟ از بیمـه دریافـت 

کربنـات  گذشـته، تولیـد اپوکسـی رزیـن و پلـی  سـال 
کاهـش حـدود 1۲ و ۴9 درصدی  هرکـدام بـه ترتیـب 
هـزار   ۶.۳ و   ۳.۷ بـر  بالـغ  و  کرده انـد  خـود  آن  از  را 
و  رابـر  بوتادیـن  پلـی  تولیـد  اسـت.  شـده  اعـالم  تـن 
کاهشـی ۴.9  ک نیـز در یـک رونـد  همچنیـن آمونیـا
و ۳.۴ درصـدی بالـغ بـر ۳۰.۸ و ۳۶۰۴.۶ هـزار تـن 

عنـوان شـده اسـت.
منتخـب  کاالهـای  تولیـد  آمـار  گـزارش  ایـن  در 
نخسـت  مـاه  پایـان  تـا  پتروشـیمی  و  شـیمیایی 
ع  مجمـو اسـت.  شـده  ارایـه  نیـز،   1۳9۸ زمسـتان 
ایـن تولیـدات در 1۰ مـاه منتهـی بـه پایـان دی مـاه، 
شـده؛  عنـوان  تـن  هـزار   ۸۸۵ و  میلیـون   ۴۵ برابـر 
ع ایـن تولیدات  کـرد که مجمو بنابرایـن بایـد اذعـان 
حـدود  گذشـته،  سـال  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه  در 
پایـان نخسـتین  تـا  یافتـه اسـت.  افزایـش  ۲ درصـد 
 ۴۰۰۸.۷ بـر  بالـغ  گذشـته،  سـال  زمسـتان  از  مـاه 
حجـم  ایـن  اسـت.  شـده  تولیـد  پلی اتیلـن  تـن  هـزار 
از تولیـد در مقایسـه بـا 1۰ ماهـه ابتدایـی سـال 9۷، 
تولیـد  اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۸.۷ از  بیـش 
پلی پروپیلـن در مـدت زمـان یـاد شـده بـا رشـد 9.۵ 
پلـی  اسـت.  رسـیده  تـن  هـزار   ۷۴۵.۷ بـه  درصـدی 
کلرایـد نیـز رشـد ۰.۳ درصـدی را از آن خـود  وینیـل 
اسـت.  شـده  تولیـد  تـن  هـزار   ۴9۲.۳ برابـر  و  کـرده 
بوتادیـن  اسـتایرن  و  ترفتـاالت  اتیلـن  پلـی  تولیـد 
رابـر نیـز هرکـدام بـه ترتیـب بالـغ بـر ۲.9 و 19 درصـد 
 افزایـش یافتـه و بالـغ بـر ۴۵1 و ۵۳ هـزار تـن اعـالم

 شده است.

معرفی محصوالت خوش شانس و 
بدشانس پتروشیمی در سال 

گذشـــته

سهام پتروشیمی شهید تندگویان چگونه واگذار شد؟
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پـــر  و  اضافـــی  "ســـاختمانی  وزیـــر"،  امضـــاء  "ماشـــین 
ــال ها  ــن سـ ــر ایـ ــوان دیگـ ــزاران عنـ ــه در نفـــت" و هـ هزینـ
در پشـــت نـــام شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی از زبـــان 
کـــه ســـال ها  کارشناســـان شـــنیده می شـــد. ســـاختمانی 
کـــه تنهـــا یـــک ســـاختمان قدیمـــی در  پیـــش زمانیکـــه 
کریمخـــان بـــود نامـــش لـــرزه بزرگـــی  ابتـــدای خیابـــان 
حتـــی  و  کشـــور  پتروشـــیمی  عرصـــه  فعـــاالن  تـــن  بـــر 
کشـــور  ــا نهـــادن  ــا پـ ــا بـــه یکبـــاره بـ نفـــت می انداخـــت امـ
گـــذاری  وا گـــذاری  هـــدف  و  خصوصی ســـازی  راه  بـــر 
ادامـــه  و  خصوصی هـــا  بـــه  پتروشـــیمی  مجتمع هـــای 
ایـــن رونـــد فراتـــر از درســـت و غلـــط بـــودن آن در نهایـــت 
گرچـــه  کـــه ا کـــرد  NPC را تبدیـــل بـــه تاریـــک دنیایـــی 
ســـاختمان آن بزرگتـــر و مجلل تـــر شـــد امـــا مدیرعامـــل 
ایـــن مجموعـــه بـــه یکـــی از بـــی تاثیرگذارتریـــن مدیـــران 
کـــه همـــگان می دانســـتند باالخـــص  نفـــت بـــدل شـــد. چرا
در زمـــان مدیریـــت زنگنـــه بـــرراس وزارت نفـــت تمـــام 
گرفتـــه   1۵ طبقـــه  اتـــاق  در  پتروشـــیمی  تصمیمـــات 
می شـــود و مدیرعامـــل برصندلـــی نشســـته شـــرکت ملـــی 
صنایـــع پتروشـــیمی تنهـــا ماشـــین امضـــاء تصمیمـــات 
مدیـــران  نهایـــت  در  اتفـــاق  ایـــن  وزیراســـت.  آقـــای 
خصوصـــی باالخـــص هلدینگ هـــا را بـــه قدرتـــی رســـاند 
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کـــه خـــود را جوابگـــوی مدیرعامـــل NPC ندانســـته و تنهـــا 
گرفتـــن تصمیمـــات خـــود راه دفتـــر وزیـــر را در طبقـــه  بـــرای 
پانزدهـــم ســـاختمان قدیمـــی وزارت نفـــت در طالقانـــی در 
کمـــی تغییـــرات صـــورت  گرچـــه  گرفتنـــد. هنـــوز نیـــز ا پیـــش 
خصوصـــی  شـــرکت های  مدیـــران  همچنـــان  امـــا  گرفتـــه 
پتروشـــیمی باالخـــص برخـــی از هلدینگ هـــا خـــود را ملـــزم 
ــان  ــد و همچنـ ــران NPC نمی داننـ ــه مدیـ ــی بـ ــه جوابگویـ بـ
ـــرای  ـــان ب ـــر بهتریـــن روش و راهـــکار آن ـــر وزی ـــه دفت مراجعـــه ب
رفـــع نیازهـــای مجموعـــه هایشـــان اســـت. امـــا چنـــد صبایـــی 

کـــرده اســـت. کمـــی تغییـــر  اســـت روال 
سیاســـت  و  اســـتراتژیک  ح هـــای  طر بـــر  تکیـــه  بـــا   NPC
بـــرای  مشـــخص  هدفگـــذاری  بـــر  مبنـــی  خـــود   اصلـــی 
کشـــور در نظـــر دارد تـــا زنجیـــره ارزش  صنعـــت پتروشـــیمی 
کنـــد و درایـــن میـــان ظاهـــرا  محصـــوالت را دچـــار تحـــول 
قرعـــه بـــه نـــام پلـــی پروپیلـــن و بـــازار داغ آن افتـــاده اســـت. 
درایـــن بیـــن شـــنیده می شـــود علـــی رغـــم وجـــود ۴ روش 
کشـــور امـــا بـــا توجـــه بـــه  مختلـــف بـــرای تولیـــد پروپیلـــن در 
افزایـــش بیـــش از انـــدازه تولیـــد متانـــول در پتروشـــیمی های 
کشـــور و عـــدم تـــوان فـــروش ایـــن میـــزان محصـــول در قالـــب 
مصـــرف داخلـــی و صـــادرات احتمـــاال تمرکـــز بیشـــتر شـــرکت 
ـــول  ـــن از متان ـــی پروپیل ـــد پل ـــر تولی ـــیمی ب ـــع پتروش ـــی صنای مل

باشـــد. راهـــکار ســـاده اســـت متانـــول زیـــاد داریـــم و پلـــی 
کـــم؛  پروپیلـــن خـــوش قیمـــت در بازارهـــای بیـــن المللـــی 
کننـــده  بنابرایـــن قراراســـت از ایـــن پـــس هلدینگهـــای تولیـــد 
بزرگتریـــن آن در حـــال ورشکســـتگی  اتقاقـــا  کـــه  متانـــول 

ــوند. ــول شـ ــی متحـ کمـ ــت  اسـ
بنابـــر آمارهـــای موجـــود، ، بـــه زودی بایـــد منتظـــر نقـــش 
هلدینـــگ  چـــون  کوچکـــی  هلدینگ هـــای  آفرینـــی 
باشـــیم. هلدینگـــی  پتروشـــیمی  در صنعـــت  پتروفرهنـــگ 
کـــه بـــه جهـــت تولیـــد ۶.۶ میلیـــون تـــن متانـــول در ســـال بـــا 
کـــه در صـــورت تبدیـــل  درآمـــد قابـــل قبولـــی مواجـــه نبـــوده 
کـــردن ایـــن میـــزان متانـــول بـــه پروپیلـــن و قیمـــت قابـــل 
گفـــت  قبـــول ایـــن محصـــول در بـــازار جهانـــی احتمـــاال بایـــد 
ایـــن هلدینـــگ دراینصـــورت از ورشکســـتگی نجـــات خواهـــد 
یافـــت. درایـــن بیـــن آمارهـــا نشـــان می دهـــد بـــه ترتیـــب 
کاوه  هلدینـــگ شســـتان، هلدینـــگ پارســـیان و پتروشـــیمی 

نقـــش آفرینـــان ایـــن راهبـــرد جدیـــد NPC باشـــند. 
کـــدام  هـــر  باختـــر  هلدینـــگ  و  فـــارس  خلیـــج  هلدینـــگ 
در  نیـــز  متانـــول  تولیـــد  ســـال  در  تـــن  میلیـــون   1.۶۵ بـــا 
قـــرار  راهبـــرد  ایـــن  بعـــدی  بازگردانـــان  پائیـــن  رده هـــای 
و  خـــارگ  متانـــول  تاپیکـــو،  هلدینـــگ  گرفـــت.  خواهنـــد 
خواهنـــد  مجموعه هایـــی  دیگـــر  از  نیـــز  پاســـارگاد  بانـــک 

کـــه بـــا وجـــود تولیـــد متانـــول می تواننـــد از ایـــن طریـــق  بـــود 
ــر دور  ــا نبایـــد از خاطـ بـــه درآمـــد بیشـــتری دســـت یابنـــد. امـ
کـــه در ســـال های آتـــی بنابـــر تصمیمهـــای جدیـــد  داشـــت 
بـــه  کشـــور  بـــازی رقابـــت هلدینگهـــای پتروشـــیمی   NPC
ــد  ــد معتقـ ــن بایـ ــورد.  بنابرایـ ــد خـ ــم خواهـ ــر رقـ ــکلی دیگـ شـ
گـــذاری  کـــه بـــه زودی بـــا توجـــه بـــه صنـــدوق ســـرمایه  بـــود 
ـــت  ـــا حمای ـــیمی ب ـــت پتروش ـــعه صنع ـــرای توس ـــدف ب ـــورد ه م
ـــه سیاســـت  ـــت و نقـــش آفرینـــی بخـــش خصوصـــی و البت دول
جدیـــد تولیـــد محصـــوالت بـــاارزش و مدیریـــت زنجیـــره ارزش 
صنعـــت پتروشـــیمی توســـط شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی 
بایـــد منتظـــر بازگشـــت قـــدرت در خـــواب رفتـــه NPC باشـــیم.
کـــه مدت هاســـت از خاطر بـــرده شـــده و قراراســـت  قدرتـــی 
کـــه  ـــی  گـــردد. قدرت ـــاز  ـــی ب ـــه ســـاختمان شـــیخ بهائ باردیگـــر ب
گـــذار تحولـــی بـــزرگ در صنعـــت پتروشـــیمی  می توانـــد بنیـــان 
کشـــور باشـــد. هـــر چنـــد  کشـــور و البتـــه ارزآوری بیشـــتر بـــرای 
کار آســـانی  کـــه انداختـــن ایـــن پروســـه بـــر مـــدار توســـعه قطعـــا 
نیســـت و ایـــن امـــر نیازمنـــد ریســـک پذیـــری بـــزرگ اســـت. 
آمـــده  پیـــش  بـــه همیـــن شـــرایط  بایـــد  بیـــن  امـــا درایـــن 
نیـــز خوشـــبین بـــود و تولـــد دوبـــاره شـــرکت ملـــی صنایـــع 
گفـــت. تولـــدت  پتروشـــیمی را تـــا همیـــن حـــد نیـــز تبریـــک 
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یـــک تحلیلگـــر بـــازار ســـهام معتقـــد اســـت: بهبـــود شـــرایط 
تقاضـــا  دوبـــاره  گرفتـــن  رونـــق  و  جهـــان  اقتصـــادی 
از  بیشـــتر  کرونا  پســـا مـــواد شـــیمیایی در دوران  بـــرای 
زمـــان  میـــالدی   ۲۰۰9 و   ۲۰۰۸ ســـال  مالـــی  بحـــران 
ــاع ــود تدریجـــی اوضـ ــه بهبـ ــر بـ ــر منجـ ــرد و ایـــن امـ  می بـ

 می شود. 
سباســـتین بـــری، رئیـــس تحقیقـــات مـــواد شـــیمیایی 
میزبانـــی  بـــه  وبینـــاری  جریـــان  در  برنبـــرگ،  بانـــک 
ــم  ــتقل موسـ ــای مسـ کاالهـ ــی  ــات اطالعاتـ ــرکت خدمـ شـ
ـــرای  کـــرد: تقاضـــا ب بـــه آی ســـی آی اس )ICIS( ، عنـــوان 
بخش هـــای زیـــادی از ایـــن زنجیـــره ارزش اواســـط ســـال 
ـــد  ـــن، تولی ـــر م ـــه نظ ـــد و ب ـــش می یاب ـــالدی افزای ۲۰۲1 می
مـــواد شـــیمیایی نیـــز تحـــت شـــرایط مشـــخصی در ســـه 
ــه ســـطح  ــالدی بـ ــال ۲۰۲۲ میـ ــا دوم سـ ــاه نخســـت یـ مـ
تولیـــد ســـه مـــاه نخســـت ســـال ۲۰۲۰ میـــالدی می رســـد. 
ایـــن  رونـــد  می کنـــم  تصـــور  بنابرایـــن  افـــزود:  وی 
احتمـــال  و  اســـت   )U-shaped( تدریجـــی  بهبـــود 
مـــواد  زیرمجموعه هـــای  بیشـــتر  ســـرمایه گذاران  دارد 
ایـــن  بـــرای  را  خـــود  ارزیابـــی  الگوهـــای  شـــیمیایی، 

می دهنـــد. تطبیـــق  بخـــش 
ایـــن تحلیلگـــر یـــادآور شـــد: پـــس از پایـــان قرنطینـــه، 
بـــرای  زیـــاد عجلـــه ای  بـــه احتمـــال  مصرف کننـــدگان 
خریـــد خـــودرو، اقـــالم غیرضـــروری بـــا ارزش یـــا حتـــی 
غذایـــی  محصـــوالت  و  گران قیمـــت  آرایشـــی  لـــوازم 

ندارنـــد.
ــا اواخـــر مـــاه مـــه همزمـــان  ــا اواســـط یـ گفتـــه وی، تـ بـــه 
و  اروپـــا  قـــاره  در  قرنطینـــه   شـــرایط  یافتـــن  پایـــان  بـــا 
آمریـــکای شـــمالی، تغییـــر چشـــمگیر دیگـــری در زمینـــه 

نمی دهـــد.  خ  ر شـــیمیایی  مـــواد 
ــداوم قرنطینـــه،  ــاه تـ ــر یـــک مـ ــه ازای هـ گفـــت: بـ بـــری 
ــیمیایی  ــژه شـ ــوالت ویـ ــده محصـ ــرکت   های تولیدکننـ شـ
آمریـــکا و اروپـــا بخشـــی از ســـود خـــود را در منطقـــه نســـبت 
ایـــن  می دهنـــد،  دســـت  از  میـــالدی   ۲۰19 ســـال  بـــه 
رقـــم شـــامل ۶ تـــا ۵ درصـــد از ســـود عملیاتـــی و احتمـــاال 
بیـــش از 1۰ درصـــد از درآمـــد هـــر ســـهم شـــرکت های ایـــن 

مناطـــق خواهـــد بـــود.
گفتـــه وی، پایـــان آشـــکار دوران قرنطینـــه  به تازگـــی  بـــه 
کاســـته، امـــا انتظـــار آنهـــا  از میـــزان تـــرس ســـرمایه گذاران 

را دربـــاره میـــزان بهبـــود تغییـــر داده اســـت.
تجربه اقتصاد ژاپن در اروپا

چشـــم انداز  در  ژاپـــن  اقتصـــادی  رونـــد  ایجـــاد  خطـــر 
ــن  ــه -  ایـ ــش یافتـ ــش افزایـ ــا بیش ازپیـ ــادی اروپـ اقتصـ
رونـــد بـــه معنـــای رشـــد اقتصـــادی صفـــر تـــا زیـــر صفـــر 

به همـــراه احتمـــال وجـــود تـــورم منفـــی اســـت.
گـــر رونـــد اقتصـــاد ژاپـــن را در اروپـــا تجربـــه  گفـــت: ا وی 
کـــه در آن ایجـــاد تـــورم هنـــگام عبـــور  کنیـــم، رونـــدی 
از ایـــن زنجیـــره دشـــوار اســـت، در ایـــن صـــورت ممکـــن 
خ رشـــد پایین تـــری را  اســـت در زمینـــه تولیـــد صنعتـــی نـــر
در بلندمـــدت شـــاهد باشـــیم، به ویـــژه بـــرای محصـــوالت 
فرمـــول  کـــه  پایین دســـتی  و  میان دســـتی  شـــیمیایی 
ــه  ــال بـ ــد و در عیـــن حـ ــری دارنـ ــذاری ضعیف تـ قیمت گـ

کـــرات بیشـــتری در بـــازه ۳ تـــا ۶ مـــاه نیـــاز دارنـــد. مذا
ــا بیشـــتر بازارهـــای  کرونـ بـــری افـــزود: بحـــران ویـــروس 
ــته بندی  ــیمیایی و بسـ ــواد شـ ــتثنای مـ ــه اسـ ــی بـ صنعتـ
ســـوق  کمتـــر  رشـــد  ســـمت  بـــه  را  کشـــاورزی  حـــوزه 

می دهـــد.
دربـــاره ســـهام شـــرکت های شـــیمیایی اروپـــا نیـــز ایـــن 
جریـــان  بـــر  مبتنـــی  ارزیابی هـــای  میـــزان  تحلیلگـــر 
کنونـــی را بـــا اوایـــل ســـال ۲۰۰9 میـــالدی مقایســـه  نقـــدی 
ج شـــده بـــود. کـــه از بحـــران مالـــی خـــار می کنـــد، دوره ای 
کـــه از نظـــر  ــا ایـــن حـــال موضوعـــی  کـــرد: بـ وی عنـــوان 
کـــرده و ســـبب احتیـــاط بیشـــتر  مـــن ایـــن بـــار تغییـــر 
ســـرمایه گذاران بـــرای بازگشـــت بـــه ایـــن بـــازار نســـبت 

ســـرعت  می شـــود،  میـــالدی   ۲۰1۰ و   ۲۰۰9 ســـال  بـــه 
ژاپـــن  اقتصـــاد  تجربـــه  رو به رشـــد  رونـــد  و  بازگشـــت 

اروپاســـت. در  به ویـــژه 
 ۲۰۰9 تـــا   ۲۰۰۸ ســـال های  مالـــی  بحـــران  پـــی  در 
ــد را در ســـطح  ــای رشـ ــور چیـــن محرک هـ کشـ میـــالدی، 
کـــرد  وســـیعی به ویـــژه در حـــوزه ساخت وســـاز تقویـــت 
مـــواد  زنجیره هـــای  از  بســـیاری  در  مثبتـــی  تأثیـــر  کـــه 

داشـــت. شـــیمیایی 
ــی  ــی و مالـ ــای پولـ ــه محرک هـ ــن در زمینـ ــه چیـ ــا اینکـ بـ
ایـــن  امـــا  می دهـــد،  انجـــام  قابل توجهـــی  اقدامـــات 
ـــن  ـــی ای ـــر بده ـــی ب ج مبتن ـــار ـــا مخ ـــه ب ـــا در مقایس اقدام ه
کشـــور پـــس از آخریـــن بحـــران مالـــی اهمیـــت زیـــادی 

ــدارد. نـ
افـــزون بـــر ایـــن، بـــا اینکـــه بانک هـــای مرکـــزی سراســـر 
دنیـــا محرک هـــای پولـــی بی ســـابقه ای را بـــرای مقابلـــه 
ـــد، امـــا میـــزان  کار می گیرن ـــه  ـــا ب کرون ـــا بحـــران ویـــروس  ب
ـــی  ـــران مال ـــان بح ـــتر از زم ـــیار بیش ـــره بس خ به ـــر ـــش ن کاه
خ بهـــره پاییـــن یـــا حتـــی  بـــوده اســـت. ایـــن بـــار میـــزان نـــر
کاهـــش بیشـــتر وجـــود  امـــکان  بـــوده اســـت و  منفـــی 

نـــدارد.

آینده بازار 
 شیمیایی ها 

در یک قاب

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
9خــردادوتیــر1399



ــیمی  ــای پتروشـ ح هـ ــیدگی بـــه وضعیـــت طر برخـــی رسـ
می داننـــد  تولیـــد  افزایـــش  بـــرای  راهـــکار  بهتریـــن  را 
گروهـــی هـــم بـــه تکمیـــل زنجیـــره ارزش و توســـعه  و 
صنایـــع تکمیلـــی بـــه عنـــوان تنهـــا راه تحقـــق آرمـــان 

افزایـــش تولیـــد اعتقـــاد دارنـــد.
گـــذاری ســـال 99 از ســـوی مقـــام  بـــا توجـــه بـــه نـــام 
ـــام ســـال جهـــش تولیـــد مســـئولین  ـــه ن معظـــم رهبـــری ب
تـــا  هســـتند  درصـــدد  پتروشـــیمی  حـــوزه  در  نیـــز  امـــر 
جهـــش  تحقـــق  بـــرای  را  ســـاخت ها  زیـــر  بتواننـــد 

تولیـــد در صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران فراهـــم نماینـــد؛ 
کـــه در ایـــن میـــان بســـیار حائـــز اهمیـــت  امـــا نکتـــه ای 
کـــه در وهلـــه اول بایـــد دیـــد راهـــکار  اســـت ایـــن اســـت 
ـــرای جهـــش تولیـــد در صنعـــت عظیمـــی چـــون  ـــی ب اصل
کل منظـــوراز جهـــش  صنعـــت پتروشـــیمی چیســـت و در 

تولیـــد در صنعـــت پتروشـــیمی چیســـت؟
ایـــن خصـــوص نظـــرات  ایـــن حـــوزه در  کارشناســـان 
وضعیـــت  بـــه  رســـیدگی  برخـــی  دارنـــد،  مختلفـــی 
بـــرای  راهـــکار  بهتریـــن  را  پتروشـــیمی  ح هـــای  طر

ــل  ــه تکمیـ ــم بـ ــی هـ گروهـ ــد و  ــد می داننـ ــش تولیـ افزایـ
ــوان  ــه عنـ ــی بـ ــع تکمیلـ ــعه صنایـ ــره ارزش و توسـ زنجیـ

تنهـــا راه تحقـــق ایـــن آرمـــان اعتقـــاد دارنـــد.
کل امـــا نهـــادن شـــعار هوشـــمندانه "جهـــش تولیـــد"  در 
روش  بـــه  آن  بـــه  عمـــل  ادامـــه  در  و  امـــر  درابتـــدای 
صحیـــح خـــود می توانـــد ســـال جدیـــد را ســـالی پـــر از 
رویدادهـــای جدیـــد و خبرهـــای خـــوش بـــرای صنعـــت 
کشـــور  کنـــد و حـــال صنعـــت نفـــت و  پتروشـــیمی تبدیـــل 

ــد.  ــر از قبـــل نمایـ را بهتـ
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کارآمـــد  در ادامـــه امـــا بـــه بررســـی چنـــد راهـــکار مهـــم و 
ــن  ــق ایـ ــت تحقـ ــان، در جهـ کارشناسـ ــگاه  ــم از نـ آن هـ

شـــعار می پردازیـــم.
ح های پتروشیمی تمرکز بر اجرای طر

یکـــی از مهمتریـــن و دم دســـت ترین روش هـــا بـــرای 
ح هـــای  افزایـــش تولیـــد شـــایدهمین رســـیدگی بـــه طر
کلیـــد خـــورده انـــد و نصفـــه و  کـــه  بی شـــماری باشـــد 
نیمـــه و بعضـــًا در برخـــی مناطـــق حتـــی دســـت نخـــورده 

باقـــی مانـــده انـــد. 
گذشـــته تعریـــف  پروژه هـــای متعـــددی در ســـال های 
کنـــون ایـــن پروژه هـــای صنعـــت پتروشـــیمی  کـــه ا شـــده 
راه  و  انـــد  داشـــته  پیشـــرفت  درصـــد   9۰ تـــا   ۶۰ بـــه 
گام هـــای مهمـــی در ایجـــاد جهـــش در  انـــدازی آنهـــا 
پاالیشـــگاه  داشـــت.  برخواهـــد  پتروشـــیمی  صنعـــت 
ک اتـــان پتروشـــیمی  بیـــد بلنـــد ۲ جهـــت تامیـــن خـــورا
کـــه ایـــن  گچســـاران و واحدهـــای الفینـــی بنـــدر امـــام 
ـــدازی اســـت  ـــل راه ان ـــی در ســـال 99 قاب ـــروژه مهـــم مل پ
ــردد.  ــوب می گـ ــم محسـ ــای مهـ ــن پروژه هـ ــه ایـ از جملـ
گچســـاران بـــا ظرفیـــت تولیـــد بیـــش از یـــک  پتروشـــیمی 
گـــر تمرکـــز شـــود تـــا 1۵ مـــاه  کـــه ا میلیـــون تـــن اتیلـــن 
آینـــده قابلیـــت بهـــره بـــرداری دارد، پـــروژه پتروشـــیمی 
کـــه  لـــردگان بـــا ظرفیـــت تولیـــد یـــک میلیـــون تـــن اوره 
در صـــورت تمرکـــز الزم تـــا چنـــد مـــاه آینـــده قابـــل بهـــره 
بـــرداری خواهـــد بـــود، واحـــد الفیـــن پتروشـــیمی ایـــالم 
کـــه در صـــورت تمرکـــز تـــا چنـــد مـــاه آینـــده بـــه بهـــره 
کـــه  بـــرداری خواهـــد رســـید، پتروشـــیمی معظـــم بوشـــهر 
در صـــورت تمرکـــز الزم تـــا 1۵ مـــاه آینـــده ۳ واحـــد مهـــم 
آن بـــه بهـــره بـــرداری خواهنـــد رســـید واحـــد متانـــول آن 
ـــول  ـــرداری می باشـــد، واحدهـــای متان در شـــرف بهـــره ب
ــی  ــد متانولـ ــه واحـ ــا؛ سـ ــبالن و دنـ ــارس، سـ ــای پـ کیمیـ
تـــن  میلیـــون  کـــدام 1.۶۵۰  هـــر  تولیـــد  کـــه ظرفیـــت 
متانـــول اســـت در صـــورت تمرکـــز الزم طـــی 1۵ مـــاه آینـــده 
هـــر ســـه واحـــد پتروشـــیمی بـــه بهـــره بـــرداری خواهنـــد 
رســـید یکـــی از ایـــن واحدهـــا در مرحلـــه بهـــره بـــرداری 
قـــرار دارد و بـــزودی بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید. 
تمرکـــز  کـــه  اوره چابهـــار  ک  آمونیـــا و  متانـــول  پـــروژه 
ـــت  ـــف داری اهمی ـــات مختل ـــدازی آن از جه روی راه ان
اســـت در صـــورت تمرکـــز الزم ایـــن پروژه هـــا طـــی 1۵ 
ـــد رســـید. چندیـــن  ـــرداری خواهن ـــه بهـــره ب ـــده ب ـــاه آین م
پـــروژه مهـــم توســـعه ای و افزایـــش ظرفیـــت دیگـــر در 
کـــه در صـــورت تمرکـــز  منطقـــه عســـلویه و بنـــدر امـــام 
الزم همگـــی آنهـــا بـــه مـــرور طـــی 1۵ مـــاه آینـــده قابـــل راه 
ـــبانه روزی  ـــری ش ـــز و پیگی ـــا تمرک ـــند. ب ـــدازی می باش ان
و رفـــع موانـــع، و اختصـــاص منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز 
ــاری و  ــال جـ ــر سـ ــا اواخـ ــده تـ ــاد شـ ــای یـ ــه پروژه هـ همـ
ـــدازی خواهنـــد شـــد. ـــا خـــرداد ســـال 1۴۰۰ راه ان بعضـــا ت

جذب منابع مالی 
گفتـــه شـــد یکـــی دیگـــراز روش هـــای  کـــه  همانطـــور 
ح هـــای  تحقـــق شـــعار جهـــش تولیـــد، رســـیدگی بـــه طر
فعـــال  مجتمع هـــای  حتـــی  و  پتروشـــیمی  ناتمـــام 
پتروشـــیمی اســـت، امـــا الزمـــه  ایـــن امـــر وجـــود یـــک 

منبـــع مالـــی قـــوی و پشـــتوانه دار اســـت. 

بـــه  توجـــه  بـــا  را  ایـــن مشـــکل  راه حـــل  کارشناســـان 
ــت  ــا ورود موفقیـ ــران تنهـ ــی ایـ ــرایط ســـخت تحریمـ شـ

می داننـــد.  بـــورس  در  پتروشـــیمی  صنعـــت  آمیـــز 
ــور در  ــس جمهـ ــز رئیـ ــش نیـ ــد پیـ ــه چنـ کـ ــن  ــن ایـ  ضمـ
گفتگویـــی تلفنـــی بـــا وزیـــر نفـــت بـــا اشـــاره بـــه ارائـــه 
ســـهام شـــرکت های دولتـــی در بـــازار ســـرمایه بـــا هـــدف 
کشـــور بـــر ضـــرورت حضـــور بیشـــتر و  تقویـــت بـــورس 
در  پتروشـــیمی  و  نفتـــی  شـــرکت های  شـــدن  فعال تـــر 

ــرد. کـ ــد  کیـ ــورس تا بـ
گفت وگـــوی  ایـــن  در  همچنیـــن  جمهـــور  رئیـــس 
تلفنـــی ضمـــن پیگیـــری نحـــوه پیشـــرفت پروژه هـــا و 
کـــرد: وزارت نفـــت در  ح هـــای نفتـــی، خاطرنشـــان  طر
کشـــور ناشـــی از تحریم هـــای  ـــر  کـــم ب شـــرایط ســـخت حا
کوشـــش بیشـــتر بـــرای تســـریع  ناعادالنـــه، بـــا تـــالش و 
در بـــه بهـــره بـــرداری رســـیدن پروژه هـــا می توانـــد در 

ــد. ــگام باشـ ــد" پیشـ ــش تولیـ ــعار "جهـ ــق شـ تحقـ
تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی

ـــیمی  ـــت پتروش ـــتی صنع ـــش باالدس ـــر بخ ـــال حاض در ح
کنـــد امـــا  توانســـته اســـت اشـــتغال زایی مطلوبـــی ایجـــاد 
کـــه بنگاه هـــای زیـــادی در بخـــش  ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه  فعال انـــد  کشـــور  در  پتروشـــیمی  پایین دســـت 
ــال  ــن در سـ ــون تـ ــد میلیـ ــا چنـ ــه بنگاه هـ ــن مجموعـ ایـ
کـــه ایـــن  ک از پتروشـــیمی ها دریافـــت می کننـــد  خـــورا
ک بـــه اشـــتغال هـــزاران نفـــر منجـــر شـــده  مقـــدار خـــورا

اســـت.
گـــر ایـــن واحدهـــا به خوبـــی مدیریـــت و طراحـــی  حـــال ا
بـــا  و  باشـــند  هـــم  صادرات محـــور  می تواننـــد  شـــوند 
ــل  ــی تمایـ ــاخت ها بخـــش خصوصـ ــدن زیرسـ ــا شـ مهیـ
ـــای پایین دســـتی  ـــه ســـرمایه گذاری در واحده ـــری ب واف

پتروشـــیمی دارد.
کنتـــرل زنجیـــره  درهمیـــن راســـتا بهتریـــن روش بـــرای 
ک  کـــه افـــزون بـــر دریافـــت خـــورا تولیـــد ایـــن اســـت 
از  جلوگیـــری  و  زنجیـــره  تکمیـــل  و  باالدســـت  از 
ــوالت  ــبد محصـ ــردن سـ کـ ع   ــو ــرای متنـ ــی، بـ خام فروشـ
نیـــز  ارزش  زنجیـــره  تکمیـــل  و  پتروشـــیمی  صنعـــت 
کـــردن محصـــوالت  ع   گام برداشـــته شـــود زیـــرا بـــا متنـــو
صنایـــع  نیـــاز  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  پتروشـــیمی،  ســـبد 
پایین دســـت پتروشـــیمی نیـــز تأمیـــن می شـــود و نیـــاز 
کـــه وارد می شـــود  داخـــل بـــه بعضـــی از محصـــوالت 

تامیـــن خواهـــد شـــد.
تولیـــد  زمینـــه  در  فعـــال  شـــرکت های  از  حمایـــت 

جدیـــد محصـــوالت 
در واحدهـــای تحقیـــق و توســـعه می تـــوان بـــا صـــرف 
ـــا ده هـــا میلیـــارد تومـــان ســـود  یـــک میلیـــارد تومـــان ده ی

کســـب نمـــود.
تولیـــد  صرفـــا  پتروشـــیمی  صنعـــت  توســـعه  واقـــع  در 
متانـــول،  ک،  آمونیـــا اوره،  همچـــون  محصوالتـــی 
اتیلـــن، پلـــی اتیلـــن ســـبک و ســـنگین خطـــی نیســـت، 
و میتـــوان بـــا تکمیـــل زنجیره هـــای ارزش بـــه دنبـــال 

تحقـــق جهـــش توســـعه صنعـــت پتروشـــیمی بـــود. 
ایجاد مشوق های صادراتی

ــرای  ــه مشـــوق ها و جوایزمناســـب صادراتـــی بـ  چنانچـ

ــوند بخـــش  ــع شـ ــیمی وضـ ــوالت پتروشـ ــروش محصـ فـ
خصوصـــی بـــه هـــر طریـــق ممکـــن راهکارهـــای افزایـــش 
صـــادرات را خواهنـــد یافـــت حتـــی در روزهـــای تحریـــم، 
همچنیـــن از ســـویی دیگرنبایـــد ایـــن نکتـــه را فرامـــوش 
کـــه بـــا افزایـــش صـــادرات تولیـــد نیـــز بـــه ســـرعت  کـــرد 
افزایـــش خواهـــد یافـــت و بـــا افزایـــش تولیـــد بـــدون 
گذاری هـــای  صـــرف هیـــچ هزینـــه ای بـــرای ســـرمایه 
کار مولـــد خواهنـــد  جدیـــد ده هـــا هـــزار نفـــر مشـــغول 
ـــرکت های  ـــران ش ـــه در ای ک ـــت  ـــکل اینجاس ـــا مش ـــد ام ش
صنایـــع  محصـــوالت  صـــادرات  متصـــدی  توانمنـــد 

ــدارد. ــود نـ ــی وجـ ــن دســـت چندانـ پائیـ
جلوگیری از خام فروشی در روزهای تحریم 

کـــه ایـــران در تحریـــم شـــدید بـــه ســـر می بـــرد  روزهایـــی 
ــت  ــد در صنعـ ــعار جهـــش تولیـ ــل شـ کامـ ــق  ــاید تحقـ شـ
ـــد  ـــه نظـــر برســـد امـــا بای کشـــور قـــدری ناممکـــن ب ـــرژی  ان
گفـــت پتروشـــیمی بی شـــک تنهـــا راه حـــل تغییـــر جهـــت 

بـــرای جلوگیـــری از خـــام فروشـــی اســـت. 
گذشـــته فـــروش  آمارهـــا نشـــان داده، در پنـــج ســـال 
محصـــوالت پتروشـــیمی در ایـــران از ۲۷.۳ بـــه حـــدود 
میـــزان  ایـــن  کـــه  تـــن در ســـال رســـیده  ۴۰ میلیـــون 
فـــروش منجـــر بـــه درآمدزایـــی ســـالیانه 19.۷ میلیـــارد 
کار آمـــدن دولـــت یازدهـــم  دالر شـــده اســـت. بـــا روی 
شـــاهد  امـــروز  لغـــو تحریم هـــا  آن  از  بعـــد  و  ایـــران  در 
کـــه ســـطح ارزش صـــادرات محصـــوالت  آن هســـتیم 
پتروشـــیمی ایـــران در حـــال نزدیـــک شـــدن بـــه روال 

اســـت. قبـــل  ســـال های 
از  بایـــد  کـــه  اســـت  ایـــن  مهـــم  حـــال  راه  حـــال 
صنعـــت  خصـــوص  بـــه  داخلـــی  ظرفیت هـــای 
کـــرد تـــا عـــالوه بـــر اشـــتغال زایـــی در  پتروشـــیمی اســـتفاده 
ـــر  ـــز ب ـــع پاییـــن دســـتی و باالدســـتی نی بخش هـــای صنای

کـــرد.  اتـــکا  بخـــش  ایـــن  کمـــک 
عـــالوه بـــر ایـــن توجـــه بـــه تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی 
و  نفـــت  از  کـــه  مشـــتقی  هـــزار  ده هـــا  بـــا  مقایســـه  در 
پیشـــرفته  تکنولـــوژی  کمـــک  بـــه  طبیعـــی  گازهـــای 
پتروشـــیمیایی بدســـت می آیـــد، بســـیار انـــدک بـــوده، 
کـــه بایـــد همـــت و تـــالش بیشـــتری  نشـــان می دهـــد 
ـــر  ـــه واقعیـــت نزدیکت ـــا ب ـــرد ت ـــکار ب ـــد ب در ایـــن زمینـــه بای

شـــد.
صنعـــت  امـــروزه  تردیـــد  بـــی  گفـــت  بایـــد  پایـــان  در   
اقتصـــاد  محـــرک  موتـــور  می تـــوان  را  پتروشـــیمی 
مقاومتـــی و ایجـــاد ارزش افـــزوده بیشـــتر در صنعـــت 

برشـــمرد. ایـــران  نفـــت 
کیـــد بـــر اولویـــت تامیـــن نیـــاز  صنعـــت پتروشـــیمی بـــا تا
ــی  ــادرات غیرنفتـ ــم صـ ــای مهـ گزینه هـ ــی از  ــل یکـ داخـ
بـــه شـــمار مـــی رود و همچنیـــن در شـــکوفایی اقتصـــادی 
و  فنـــاوری  کـــردن  بومـــی  پایـــدار،  توســـعه  کشـــور، 
گســـترش صنایـــع جانبـــی اعـــم از صنایـــع تکمیلـــی و یـــا 
کننـــده نیاز هـــای فنـــی، مهندســـی و  صنایـــع تامیـــن 
کشـــور نقـــش اساســـی دارد و یقینـــًا بایـــد  تحقیقاتـــی در 
ــرد  ــرار بگیـ ــه قـ ــورد حمایـــت و توجـ ــته مـ گذشـ بیـــش از 
کـــه همـــان  تـــا هـــر چـــه بهتـــر بـــه تحقـــق شـــعار امســـال 

ــد اســـت دســـت یافـــت.  جهـــش تولیـ
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هفدهمیـــن  در  نفـــت  وزیـــر  امســـال  فروردیـــن   ۲۷
افتتـــاح  از  تولیـــد  جهـــش  راهبـــری  ســـتاد  نشســـت 
ــرد  کـ ــوان  ــر داد و عنـ ــیمی خبـ ــد پتروشـ ــای جدیـ ح هـ طر
یکـــی از مهم تریـــن برنامه هـــای امســـال وزارت نفـــت، 
ح هـــای جدیـــد پتروشـــیمی در طـــول  بهره بـــرداری از طر
امســـال بـــا ارزش تولیـــدات بـــاالی ۶ میلیـــارد دالر اســـت 

ــود.  ــق شـ ــد محقـ ــه بایـ کـ
ح می شـــود ایـــن  کـــه در ایـــن میـــان مطـــر امـــا ســـوالی 
ــا  ــاح آنهـ ــر از افتتـ ــای وزیـ ــه آقـ کـ ــی  ح هایـ ــه طر کـ اســـت 

ــه ای  ــد در چـــه مرحلـ ــال صحبـــت می کنـ ــان امسـ ــا پایـ تـ
هســـتند و آیـــا ســـرموعد بـــه بهره بـــردای خواهنـــد رســـید 

یـــا خیـــر؟ 
ــت  ــر صنعـ ــال حاضـ ــده در حـ ــالم شـ ــای اعـ ــق آمارهـ طبـ
ح پتروشـــیمی  کشـــور بـــا قریـــب بـــه 1۰۳ طـــر پتروشـــیمی 
ح فعـــال در  کـــه از ایـــن میـــان ۵۳ طـــر مواجـــه اســـت 
ــر ۴۰  ح زیـ ــر ــه ۳۰ طـ کـ ــود دارد  ــیمی وجـ صنعـــت پتروشـ
ح بـــاالی ۴۰  درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی داشـــته و ۲۳ طـــر

تـــا 99 درصـــد پیشـــرفت دارنـــد.

ح،  گذشـــته از بیـــن همیـــن ۲۳ طـــر گفتنـــی اســـت ســـال 
کاوه، الفیـــن ایـــالم، متانـــول بوشـــهر  ح متانـــول  ۴ طـــر
و PBR تخـــت جمشـــید بـــه بهره بـــرداری رســـید و در 
گفتـــه مســـئولین قـــرار اســـت ســـال  ـــه  کـــه ب ســـال 99 نیـــز 
ح هـــای جدیـــدی  رونـــق صنعـــت پتروشـــیمی باشـــد، طر
می توانـــد  کـــه  گرفـــت  خواهنـــد  قـــرار  تولیـــد  مـــدار  در 
مصـــداق بـــارز جهـــش دوم صنعـــت پتروشـــیمی باشـــد.

ایـــن  کـــی از  ایـــن میـــان وعده هـــای مســـئولین حا در 
ح بـــه بهره بـــرداری  کـــه در ســـال 1۴۰۰ نیـــز، ۷ طـــر اســـت 
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خواهنـــد رســـید و بـــه نظـــر می رســـد بـــا افتتـــاح ایـــن 
ــت  ــال 1۴۰۰ ظرفیـ ــان سـ ــا پایـ ــیمی تـ ــای پتروشـ ح هـ طر
تولیـــد صنعـــت پتروشـــیمی بـــه 1۰۰ میلیـــون تـــن برســـد. 
ــه  کـ ح هایـــی  ــام و ظرفیـــت اســـمی طر ــر نـ در جـــدول زیـ
ـــال  ـــان امس ـــا پای ـــت ت ـــرار اس ـــئولین ق ـــول مس ـــق ق ـــه طب ک

ج شـــده اســـت.  ــند در ــرداری برسـ ــه بهره بـ بـ
وضعیـــت  آخریـــن  از  کوتاهـــی  ح  شـــر امـــا  ادامـــه  در 
ـــا پایـــان امســـال بـــه عرصـــه  کـــه قـــرار اســـت ت ح هایـــی  طر
کـــه فعـــال شـــدن ایـــن  ظهـــور برســـند ارائـــه شـــده اســـت 

می توانـــد  تولیـــد  ظرفیـــت  افزایـــش  ضمـــن  ح هـــا  طر
مصـــداق بـــارز جهـــش دوم صنعـــت پتروشـــیمی باشـــد.

ح اوره پتروشیمی لردگان طر
دراســـتان  واقـــع  لـــردگان  پتروشـــیمی  مجتمـــع 
فاصلـــه  در  فـــالرد  منطقـــه  بختیـــاری  و  چهارمحـــال 
کیلومتـــری شهرســـتان لـــردگان درحالـــی در آســـتانه   ۵۵
کـــه ایـــن شـــرکت درســـال1۳۸۷  بهـــره بـــرداری قـــرار دارد 
گردیـــد و بـــه دلیـــل دسترســـی مناســـب بـــه  تاســـیس 
گاز و نزدیکـــی بـــه ســـه خـــط لولـــه  ک  منابـــع آب و خـــورا

کشـــور و همچنیـــن دارا بـــودن زمیـــن و موقعیـــت  گاز 
از  زیربنایـــی  کار  انجـــام  و  تســـطیح  نظـــر  از  مناســـب 
می باشـــد.  برخـــوردار  مناســـبی  مکانـــی  موقعیـــت 
ک بـــا ظرفیـــت  محصـــول تولیـــدی ایـــن شـــرکت آمونیـــا
تولیـــدی  بـــا ظرفیـــت  اوره  و  روزانـــه ۲۰۵۰تـــن  تولیـــد 

می باشـــد. ۳۲۵۰تـــن  روزانـــه 
ـــاز اول آن  ـــه ف ک ـــد  ـــی ش ـــاز طراح ـــیمی در ۳ ف ـــن پتروش ای
یوتیلیتـــی بـــود. وجـــه تمایـــز پتروشـــیمی لـــردگان بـــا ســـایر 
ســـرویس های  خـــودش  کـــه  اســـت  ایـــن  در  ح هـــا  طر

امـــاســـوالیکـــهدرایـــنمیـــانمطـــرح
طرحهایـــی کـــه اســـت ایـــن میشـــود
تـــا آنهـــا افتتـــاح از وزیـــر آقـــای کـــه
پایـــانامســـالصحبـــتمیکنـــددرچـــه
ســـرموعد آیـــا و هســـتند مرحلـــهای
ــا ــیدیـ ــدرسـ ــردایخواهنـ ــهبهرهبـ بـ

خیـــر؟
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ح هـــای پتروشـــیمی متفـــاوت  ـــا ســـایر طر جانبـــی دارد و ب
ـــت. اس

گذشـــته در مـــدار تولیـــد قـــرار  ایـــن واحـــد در شـــهریور ســـال 
ک  گرفـــت و بعـــد از آن نیـــز راه انـــدازی بخـــش آمونیـــا
مـــاه  بایـــد در فروردیـــن  کـــه  بـــود  برنامه ریـــزی شـــده 
ـــا و  کرون ـــاری  ع بیم ـــیو ـــل ش ـــه دلی ـــی ب ـــد ول ـــاح می ش افتت
کارکنـــان بـــه تاخیـــر افتـــاد. در حـــال حاضـــر  عـــدم حضـــور 
ک فعـــال اســـت  گاز در واحـــد آمونیـــا ک  ۶۰درصـــد خـــورا
ک بـــه طـــور  و طـــی 1 تـــا ۲ هفتـــه آینـــده واحـــد آمونیـــا
رســـمی بـــه بهـــره بـــرداری خواهـــد رســـید و بعـــد از آن در 

فـــاز ســـوم نیـــز تولیـــد اوره آغـــاز خواهـــد شـــد. 
گاز بیدبلند۲ ک پاالیش  ح تامین خورا طر

گاز بیدبلنـــد خلیـــج فـــارس بـــا  ح پاالیـــش  ســـاخت طـــر
تدبیـــر وزیـــر نفـــت و تغییـــر مالکیـــت بـــه شـــرکت صنایـــع 
پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس در مراحـــل پایانـــی قـــرار دارد 
و بـــرای ایـــن پـــروژه ۳.۲ میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری 
ســـالیانه  آن  درآمـــد  می شـــود  پیش بینـــی  و  شـــده 
اتـــان  محصـــول  تـــن   1.۵ باشـــد.  دالر  999میلیـــون 
کیلومتـــری بـــه  ایـــن پـــروژه از طریـــق خـــط لولـــه 9۵ 
تولیـــد  بـــا  و  می شـــود  ارســـال  گچســـاران  پتروشـــیمی 
ح هـــای خـــط لولـــه  اتیلـــن در ایـــن مجتمـــع، خـــوراك طر

اتیلـــن غـــرب شـــاخه دنـــا تامیـــن می شـــود.
کیمیای پارس خاورمیانه ح متانول  طر

در  هکتـــار  نیـــم  و   ۷ مســـاحت  در  پتروشـــیمی  ایـــن 
ــد  ــوان تولیـ ــده اســـت و تـ ــاخته شـ ــارس دو سـ ــه پـ منطقـ
ســـاالنه یـــک میلیـــون ششـــصد و پنجـــاه هزارتـــن متانـــول 

دارد. را 
عملیـــات اجرایـــی ایـــن واحـــد از ســـال 9۵ شـــروع شـــده 
کنـــون بـــا پیشـــرفت 99 درصـــدی در مرحلـــه راه  و تـــا 

ــه اســـت. گرفتـ ــرار  انـــدازی قـ
ح الفین پتروشیمی ایالم طر

آبادانـــی  و  توســـعه  نمـــاد  ایـــالم،  پتروشـــیمی  شـــرکت 
فـــاز  امســـال  پایـــان  تـــا  اســـت  قـــرار  و  اســـت  منطقـــه 
کـــه بـــا ایـــن  دوم ایـــن مجتمـــع نیـــز راه انـــدازی شـــود 
اقـــدام شـــاهد شـــکوفایی اقتصـــاد، صنعـــت و صنایـــع 

بـــود. خواهیـــم  اســـتان  ایـــن  در  پایین دســـتی 
ک پتروشـــیمی  کاره اوره آمونیـــا تکمیـــل پـــروژه نیمـــه 

مســـجد ســـلیمان 

مســـجد  پتروشـــیمی  ک  آمونیـــا اوره  پـــروژه  تکمیـــل 
کـــه بـــا پیشـــرفت 9۸ درصـــدی از اواخـــر اســـفند  ســـلیمان 
گرفتـــه شـــده  گذشـــته متوقـــف شـــده بـــود، از ســـر  ســـال 

اســـت. 
و  الزم  منابـــع  تامیـــن  پـــروژه،  مجـــدد  بـــکار  آغـــاز  بـــا 
ــی  ــاز، پیـــش بینـ ــورد نیـ ــنگین مـ ــزات سـ ــل تجهیـ تکمیـ
می شـــود ایـــن پـــروژه در نیمـــه نخســـت ســـال 99 بـــه 

برســـد.  بهره بـــرداری 
ح پلی اتیلن پتروشیمی میاندوآب طر

ــن  ــی اتیلـ ــد پلـ ــه واحـ ــروف بـ ــدوآب معـ ــیمی میانـ پتروشـ
ح  ســـنگین، تولیـــد 1۴۰هزارتـــن در ســـال اســـت. طـــر

اولیـــه ایـــن پـــروژه تولیـــد ۳۰۰ هزارتـــن محصـــول پـــی 
کـــه بعـــد از مطالعـــات و بررســـی اقتصـــادی  وی ســـی بـــود 
ــیمی  ــن پتروشـ ــت. ایـ ــر یافـ ــن تغییـ ــی اتیلـ ــد پلـ ــه تولیـ بـ
گفتـــه وزیـــر  مراحـــل پایانـــی ســـاخت را می گذرانـــد و بـــه 
نفـــت در ســـال 99 آمـــاده بهره بـــرداری خواهـــد شـــد. 

ح PVC پتروشیمی هگمتانه طر
ــاخت  ــی سـ ــزات خارجـ ــد از تجهیـ ــون ۸۰ درصـ کنـ ــم ا هـ
واحـــد »PVC« وارد مجتمـــع شـــده اســـت و بـــه زودی 
ح وارد  ــر ــرای ایـــن طـ ــاز اجـ ــورد نیـ ــزات مـ تمامـــی تجهیـ

می شـــود. ســـایت 
کـــه در ســـاخت واحـــد  بـــا وجـــود مشـــکالت فراوانـــی 
ح طبـــق  »PVC« ایـــن مجتمـــع وجـــود دارد، ایـــن طـــر
برنامـــه در حـــال اجـــرا اســـت و بـــا مســـاعدت شـــرکت 

بخـــش  ســـرمایه گذاران  و  پتروشـــیمی  صنایـــع  ملـــی 
ــه  ــتری بـ ــرعت بیشـ ح سـ ــر ــن طـ ــرای ایـ ــی، اجـ خصوصـ
ح تـــا  خـــود می گیـــرد و پیش بینـــی می شـــود ایـــن طـــر

مهـــر امســـال افتتـــاح و در مـــدار تولیـــد قـــرار بگیـــرد.
ح متانول پتروشیمی آرتا انرژی طر

کـــه در زمینـــی بـــه مســـاحت ۸ هکتـــار در  ح  ایـــن طـــر
شهرســـتان نمیـــن اردبیـــل ســـاخته می شـــود و ســـاالنه 
تـــن  هـــزار   ۲۸۳ و   AA گریـــد  متانـــول  1۳۲هزارتـــن 

کـــرد. فرمالدئیـــد تولیـــد خواهـــد 
ح پتروشـــیمی آرتـــا انـــرژی از ســـال 9۶ آغـــاز شـــده  طـــر
ح در زمـــان اجـــرا بـــرای ۵۰۰ نفـــر  کنـــون ایـــن طـــر کـــه تـــا 

نفـــر به طـــور  هـــزار  یـــک  از  بیـــش  و  به طـــور مســـتقیم 
اســـت. داشـــته  اشـــتغال زایی  غیرمســـتقیم 

ــن  ــرداری ایـ ــود پـــس از بهره بـ ــای موجـ ــاس آمارهـ براسـ
ـــر  ـــتقیم و ۵۰۰ نف ـــورت مس ـــه ص ـــر ب ـــرای ۲۵۰ نف ح، ب ـــر ط
حاصـــل  اشـــتغال زایی  غیرمســـتقیم  صـــورت  بـــه  نیـــز 

خواهـــد شـــد.
کسیر حالل عسلویه ح هگزان پتروشیمی ا طر

کســـیر نویـــن  ا فنـــی شـــرکت دانش بنیـــان  بـــا دانـــش 
فراینـــد آســـیا و ســـرمایه گذاری شـــرکت پتروشـــیمیایی 
تولیـــد  ظرفیـــت  بـــا  عســـلویه،  پـــارس  تخت جمشـــید 
۴۰هـــزار تـــن نرمـــال هگـــزان و 1۰هـــزار تـــن نرمـــال پنتـــان 
ایـــن  کـــه درحال حاضـــر  برنامه ریـــزی شـــده  در ســـال 
پـــروژه اســـتراتژیك بـــا انعقـــاد قـــرارداد خـــوراك و اخـــذ 

ظرفیت اسمی تولید تن در سال طرح های در حال بهره  برداری در سال۹۹

۱.۷۶۰طرح اوره پتروشیمی لردگان

3۹۰.3پاالیش گاز بیدبلند 2

۱.۶۵۰طرح متانول کیمیای پارس خاورمیانه

۸۲۰طرح الفین پتروشیمی ایالم

۱.۷۶۰طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی مسجد سلیمان

۱۴۰طرح پلی اتیلن پتروشیمی میاندوآب
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ح از معاونـــت برنامه ریـــزی  موافقـــت اصولـــی اجـــرای طـــر
ـــت و  ـــرا اس ـــال اج ـــدی در ح ـــرفت ۵۰درص ـــا پیش ـــت، ب نف
تـــا پایـــان ســـال جـــاری بـــه بهره بـــرداری خواهـــد رســـید 
ــال از واردات  کامـ ــور  کشـ ــور،  ــد مذکـ ــدازی واحـ ــا راه  انـ و بـ

نرمـــال هگـــزان بی نیـــاز خواهـــد شـــد.
کنگان ک پتروپاالیش  ح تامین خورا طر

ح  طـــر کنـــگان  پتروپاالیـــش  ک  خـــورا تامیـــن  ح  طـــر
گاز خروجـــی فـــاز 1۲  کـــه  بـــزرگ و ارزشـــمندی اســـت 
کـــرده و ۳.۵  پـــارس جنوبـــی را جداســـازی و تفکیـــک 
ـــرای  ـــاال ب ـــزوده ب ـــول دارای ارزش اف ـــن محص ـــون ت میلی
ک صنعـــت پتروشـــیمی فراهـــم می کنـــد. پـــروژه ای  خـــورا

کـــه ســـبک ســـاخت پـــروژه، یکنواختـــی  خوش ســـاخت 
بـــا  در تکمیـــل پـــروژه و همچنیـــن وجـــود تجهیـــزات 
کنـــگان  ح پتروپاالیـــش  کیفیـــت از نـــکات برجســـته طـــر

اســـت. 
کـــه ایـــن پـــروژه تـــا پایـــان ســـال جـــاری  گفتـــه شـــده 
راه انـــدازی خواهـــد شـــد امـــا ایـــن امـــر نیازمنـــد فعالیـــت 
ــازه زمانـــی حداقـــل ۵ تـــا ۶  بیشـــتر و قائـــل بـــودن بـــه بـ
کـــه البتـــه بـــا  ح اســـت  مـــاه بـــرای پیـــش راه انـــدازی طـــر
کارهـــا می تـــوان ایـــن بـــازه  همپوشـــانی و فشرده ســـازی 

کوتاه ترکـــرد. را  زمانـــی 
ح پلی پروپیلن پتروشیمی دی آریا پلیمر طر

ح در حـــال حاضـــر حـــدود 9۰درصـــد پیشـــرفت  ایـــن طـــر
داشـــته و پیـــش راه انـــدازی آن اواخـــر ســـال 99 خواهـــد 

بـــود و در فـــاز دوم در نظـــر دارد تـــا ظرفیـــت تولیـــد خـــود را 
۳۰۰ هـــزار تـــن افزایـــش دهـــد. 

ح متانول سبالن طر
در  بـــه مســـاحت ۷ هکتـــار  زمینـــی  در  ســـبالن  ح  طـــر
فـــاز دوم منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی پـــارس )عســـلویه( 
گریـــد AA در حـــال  بـــرای تولیـــد 1۶۵۰ تـــن متانـــول 

اســـت. آماده ســـازی 
ح  در حـــال حاضـــر ســـاخت و نصـــب و راه انـــدازی طـــر
بیـــش از 9۰درصـــد پیشـــرفت داشـــته و بـــرای هماهنگـــی 
بـــا برنامـــه از پیـــش تعییـــن شـــده یـــک شـــیفت دیگـــر 
از ســـاعت 1۷ تـــا ۲1 ایجـــاد شـــده تـــا بـــا ایـــن تـــالش 

ســـال  پایـــان  تـــا  پـــروژه  پیشـــرفت  مضاعـــف ســـرعت 
بیشـــتر شـــود.

ح انیدریدمالئیـــک پتروشـــیمی پتروکیمیـــای ابـــن  طـــر
ســـینا

فـــاز اول پتروشـــیمی پتروکیمیـــای ابـــن ســـینا بـــا ظرفیـــت 
تولیـــد و فـــروش 9۴هـــزار تـــن انیدریـــد مالئیـــک از ســـال 
کـــه  اســـت  ح هایـــی  طر جـــزو  کـــه  شـــده  آغـــاز   1۳9۳

ــد شـــد.  ــال اجرایـــی خواهـ ــرًا آذر امسـ ظاهـ
ک  کننـــده خـــورا ح تامیـــن  افـــزون بـــر ایـــن، ســـه طـــر
بیدبلنـــد  گاز  پاالیشـــگاه  شـــامل  پتروشـــیمی  صنایـــع 
ح اســـتحصال اتـــان فـــاز 1۲ پـــارس جنوبـــی و  دو، طـــر
گاز ســـپهر در عســـلویه هـــم در مـــدار بهـــره  پاالیشـــگاه 
کـــه فقـــط بـــا راه انـــدازی  گرفـــت  بـــرداری قـــرار خواهنـــد 

ح پاالیشـــی ســـاالنه حـــدود چهـــار میلیـــون و  ایـــن ســـه طـــر
ـــع  ک صنای ـــورا ـــن خ ـــت تامی ـــه ظرفی ـــان ب ـــن ات ۵۰۰ هزارت

پتروشـــیمی افـــزوده خواهـــد شـــد.
ـــان الزم بـــه ذکـــر اســـت، مجتمع هـــای پتروشـــیمی  در پای
کشـــور نیـــز قـــرار اســـت بـــا هـــدف تـــداوم تولیـــد پایـــدار 
در ســـال 99 برنامه هـــای مختلفـــی را بـــرای تعمیـــرات 

کننـــد. اساســـی اجرائـــی 
براســـاس برنامه ریزی هـــای انجام شـــده، 1۶ مجتمـــع 
کشـــور در نیمـــه نخســـت امســـال تعمیـــرات  پتروشـــیمی 
اساســـی را در واحدهـــای مختلـــف خـــود بـــا هـــدف تـــداوم 
صـــادرات  و  کشـــور  نیازهـــای  تأمیـــن  پایـــدار،  تولیـــد 

ــد داد. ــام خواهنـ انجـ
عواملـــی ماننـــد تعمیـــرات فازهـــای پارس جنوبـــی، اوج 
گاز طبیعـــی، تأمیـــن نیـــاز داخـــل و بازارهـــای  مصـــرف 
برنامـــه  در  تغییراتـــی  بـــه  اســـت  ممکـــن  صادراتـــی 
کـــه  تعمیـــرات اساســـی پیش بینی شـــده منجـــر شـــود 
در صـــورت تغییـــر احتمالـــی اطالع رســـانی خواهـــد شـــد.

از  واحدهایـــی  شـــده،  ارائـــه  گزارشـــهای  برپایـــه 
مـــارون،  بوعلی ســـینا،  بندرامـــام،  پتروشـــیمی های 
کارون در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی  رازی، فـــن آوران و 
ــد  ــم و مرواریـ ــارس، جـ ــیمی های پـ ــیمی و پتروشـ پتروشـ
ـــای  ـــارس برنامه ه ـــرژی پ ـــادی ان ـــژه اقتص ـــه وی در منطق

اورهـــال خـــود را انجـــام خواهنـــد داد.
پتروشـــیمی  از  واحدهایـــی  نیـــز  مناطـــق  دیگـــر  در 
براســـاس  ایـــالم  و  ارومیـــه  شـــیراز،  خراســـان، 
نخســـت  نیمـــه  در  انجام شـــده  برنامه ریزی هـــای 

رفـــت. خواهنـــد  اورهـــال  بـــه  امســـال 
ــلویه  ــه عسـ ــد در منطقـ ــن و دماونـ ــیمی های مبیـ پتروشـ
و پتروشـــیمی فجـــر در منطقـــه ماهشـــهر بـــا حفـــظ تـــداوم 
تولیـــد و بـــه  صـــورت ناپیوســـته تعمیـــرات خـــود را انجـــام 

ـــد داد. خواهن
همچنیـــن تعـــداد دیگـــری از مجتمع هـــای پتروشـــیمی 
پردیـــس،  پتروشـــیمی  نـــوری،  پتروشـــیمی  جملـــه  از 
کرمانشـــاه، پتروشـــیمی  پتروشـــیمی خـــارک، پتروشـــیمی 
خوزســـتان، پتروشـــیمی شـــهید تندگویـــان، پتروشـــیمی 
پتروشـــیمی های  از  دیگـــر  واحدهایـــی  و  ارونـــد 
ـــه دوم  ـــز در نیم ـــن آوران نی ـــه، رازی و ف ـــام، ارومی بندرام
امســـال تعمیـــرات اساســـی خـــود را انجـــام می دهنـــد.

ظرفیت اسمی تولید تن در سال طرح های در حال بهره  برداری در سال۹۹

۵۰طرح هگزان پتروشیمی اکسیر حالل عسلویه

3.۵۰۰طرح تامین خوراک پتروپاالیش کنگان

۱۷۵طرح پلی پروپیلن پتروشیمی دی آریا پلیمر

۱.۶۵۰طرح متانول پروشیمی سبالن

۹۴طرح انیدریدمالئیک پتروشیمی پتروکیمیای ابن سینا

۱3۲طرح متانول پتروشیمی آرتا انرژی

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
15خــردادوتیــر1399
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کنـــار وجـــود  ع محصـــوالت پتروشـــیمی ایـــران در  تنـــو
صدهـــا خریـــدار خارجـــی از یـــک ســـو و البتـــه مدیریـــت 
نقـــل  و  حمـــل  رونـــد  راســـتای  در  شـــده  حســـاب 
مناســـب از ســـویی دیگـــر، باعـــث شـــده تـــا امـــروز از 
تحریم هـــای صنعـــت پتروشـــیمی توســـط آمریـــکا بـــه 
عنـــوان تحریمـــی روانـــی یـــاد شـــود. بـــه زبانـــی ســـاده 
و  داخلـــی  ازتحلیلگـــران  بســـیاری  اذعـــان  بـــه  تـــرو 
کـــه تحریم هـــای آمریـــکا بـــر ایـــن  خارجـــی آنگونـــه 
صنعـــت ایـــران تاثیـــر روانـــی داشـــته تاثیـــر چشـــمگیری 

ــت. ــته اسـ ــادرات نگذاشـ ــد صـ ــر رونـ بـ
کـــه ایـــن امـــر را می تـــوان در تجربـــه مقابلـــه  هـــر چنـــد 
کـــرد.  مســـووالن ایـــران بـــا مبحـــث تحریـــم جســـتجو 
ــا  ــز بـ ــی نیـ ــای برجامـ ــی در روزهـ ــه حتـ کـ ــی  تدبیرهایـ
شـــده  اتخـــاذ  تحریمـــی  احتمـــاالت  اولویت هـــای 
بخـــش  و  دولـــت  تدبیـــر  گفـــت  بایـــد  جاییکـــه  تـــا 
خصوصـــی در نحـــوه حمـــل و نقـــل تاثیـــرات بســـیار 
تاثیـــر  محســـوس  کاهـــش  رونـــد  بـــر  چشـــمگیری 

اســـت. داشـــته  برایـــن صنعـــت  تحریم هـــا 
کیـــد دارنـــد:  کارشناســـان تا بـــه نحویکـــه بســـیاری از 
فـــروش محصـــوالت پتروشـــیمی در مقابـــل فـــروش 
کـــه می تـــوان بـــه  نفـــت شـــرایط متفاوتـــی دارد چرا
راحتـــی نفتکش هـــای غـــول پیکـــر نفـــت را ردیابـــی 
محصـــوالت  خصـــوص  در  امـــکان  ایـــن  امـــا  کـــرد 
بـــه عبارتـــی صنعـــت  پتروشـــیمی ممکـــن نیســـت. 
و  زمینـــی  حمـــل  در  مختلفـــی  شـــرایط  پتروشـــیمی 
ع محصـــول و مشـــتری نمی گـــذارد  دریایـــی دارد و تنـــو

باشـــد. تحریم پذیـــر  ایـــن صنعـــت 
گـــزارش، پتروشـــیمی حداقـــل ۳۵۰  ایـــن  براســـاس 
ع محصـــول بـــا صدهـــا خریـــدار بـــه ده هـــا مقصـــد  نـــو
 ۲۰ از  بیـــش  ســـاالنه  نحویکـــه  بـــه  دارد  صادراتـــی 
مجتمع هـــای  تولیـــدی  محصـــوالت  تـــن  میلیـــون 
ــود.  ــادر می شـ ــور صـ کشـ ــه بیـــش از ۶۰  ــیمی بـ پتروشـ
کـــه بیشـــتر آنهـــا سال هاســـت مشـــتری  کشـــورهایی 

ایـــران هســـتند. محصـــوالت پتروشـــیمی 
برهمیـــن اســـاس تحلیلگـــران معتقدنـــد جایگزینـــی 
کار آســـانی نیســـت و شـــرکت های  گســـترده  ـــازار  ایـــن ب
ع محصـــول  پتروشـــیمی دنیـــا بـــرای تولیـــد ایـــن تنـــو
مـــدت  طوالنـــی  و  کالن  گـــذاری  ســـرمایه  نیازمنـــد 
دیگـــر  می گـــردد  کیـــد  تا نحویکـــه  بـــه  هســـتند. 
صادرکننـــدگان محصـــوالت پتروشـــیمی امـــکان تولیـــد 
تـــن محصـــوالت  و جایگزینـــی حـــدود ۲۵ میلیـــون 

صادراتـــی پتروشـــیمی ایـــران را ندارنـــد.
برخـــی از تحلیلگـــران و مقامـــات ســـابق آمریکایـــی 
هـــم معتقدنـــد تحریـــم پتروشـــیمی تاثیـــر چندانـــی 
کـــه  چرا نداشـــته،  ایـــران  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــر 
شـــرکت های غیرآمریکایـــی قبـــل از ایـــن بـــه خاطـــر 
بـــا  تجـــارت  از  داشـــت  وجـــود  کـــه  تحریم هایـــی 
کـــرده بودنـــد.  بخـــش پتروشـــیمی ایـــران خـــودداری 
ــی از  ــا برخـ ــی تحریم هـ ــاس در دوره قبلـ ــن اسـ برهمیـ
کشـــتی هایی  فعـــاالن ایـــن صنعـــت اقـــدام بـــه خریـــد 
محصـــوالت  طریـــق  ایـــن  از  می شـــد  کـــه  کردنـــد 
پتروشـــیمی را بـــا امنیـــت بیشـــتر و بـــدون مزاحمـــت 
کـــرد  کـــه مایـــع بودنـــد را صـــادر  محصـــوالت پتروشـــیمی 
کشـــتی های حمل ونقـــل ال پـــی  بـــه عنـــوان مثـــال 

جـــی خریـــداری شـــد و ایـــن محصـــول شـــرکت های 
پتروشـــیمی بـــه راحتـــی بـــه مقاصـــد صـــادر شـــد.

کـــه  داشـــت  کیـــد  تا بایـــد  نیـــز  دیگـــر  ســـوی  از 
کـــه جامـــد هســـتند ســـختی  محصـــوالت پتروشـــیمی 
ندارنـــد  نقـــل  و  حمـــل  بـــرای  مالحظـــه ای  قابـــل 
کارشناســـان معتقدنـــد در ایـــن  کـــه برخـــی از  هرچنـــد 
می تواننـــد  پتروشـــیمی  شـــرکت های  نیـــز  شـــرایط 
نقـــل  بـــه حمـــل و  کانتینربراقـــدام  کشـــتی   باخریـــد 

کننـــد. خـــود  محصـــوالت 
بـــا تمرکـــز  همچنیـــن صـــادرات محصـــوالت جامـــد 
ــون  ــایه چـ ــورهای همسـ کشـ ــا  ــی بـ ــای زمینـ ــر مرزهـ بـ
کاهـــش تاثیـــر  عـــراق نیـــز درایـــن روزهـــا بســـیار موثـــر در 
اســـت. داشـــته  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــر  تحرم هـــا 
ــری از  ــوالت پلیمـ ــادرات محصـ ــال صـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
ـــه  طریـــق زمینـــی آســـیب تحریم هـــای پتروشـــیمی را ب

ــانده اســـت. ــل رسـ حداقـ
بخـــش  کـــه  بـــرد  خاطـــر  از  نبایـــد  دیگـــر  ازســـویی 
پتروشـــیمی،  شـــرکت های  تولیـــدات  از  عمـــده ای 
کـــه ایـــن مـــورد نیـــز بـــه  کودهـــای شـــیمیایی اســـت 
ــزو  ــگاه جـ ــی دارد هیچـ کـ ــرف خورا ــه مصـ ــل اینکـ دلیـ

اســـت. نگرفتـــه  قـــرار  تحریم هـــا  لیســـت 
درصـــد   ۶۰ حـــدود  حاضـــر  حـــال  در  همچنیـــن 
ــیا  ــاره آسـ ــران در قـ ــیمی ایـ ــت پتروشـ ــتریان صنعـ مشـ
متمرکـــز شـــده اســـت و چیـــن و هنـــد، عمـــده آنهـــا 

 . هســـتند
کـــه همچنـــان  کارشناســـانی  درایـــن بیـــن هســـتند 
نســـبت بـــه تحریمهـــای فعلـــی صنعـــت پتروشـــیمی 
ابـــراز نگرانـــی می کننـــد و اعتقـــاد دارنـــد ایـــن صنعـــت 
بـــا مشـــکالت ناشـــی از ایـــن فشـــارها دســـت و پنجـــه 
مـــدت  بلنـــد  در  امـــر می توانـــد  ایـــن  نـــرم می کنـــدو 
گفتـــه ایـــن تحلیلگـــران،  برمشـــکالت بیفزاید..بـــه 
باالخـــص  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــر  تحریـــم  فشـــار 
کاهـــش  حمـــل،  هزینه هـــای  افزایـــش  بخـــش  در 
کشـــور  بـــه  ارز  انتقـــال  و  خارجـــی  گـــذاری  ســـرمایه 
ع  موضـــو ایـــن  نحویکـــه  بـــه  اســـت  بـــوده  اثرگـــذار 
عـــالوه بـــر بخـــش فـــروش در بخـــش تامیـــن قطعـــات، 
کاتالیســـت ها، تجهیـــزات و دانـــش فنـــی، خـــود را تـــا 

حـــدودی نشـــان داده اســـت.
کیـــد دارنـــد: قیمـــت  کارشناســـان تا ضمـــن اینکـــه ایـــن 
تولیـــد و صـــادرات محصـــوالت پتروشـــیمی ایـــران بـــه 
کـــه در  دلیـــل تحریم هـــا بـــا افزایـــش روبـــه روشـــده 
نتیجـــه حاشـــیه ســـود مجتمع هـــای تولیـــدی را تـــا 

حـــدودی بـــا مشـــکل روبـــرو ســـاخته اســـت.
امـــا درعمـــل نشـــان داده شـــده؛ بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
در حـــوزه تولیـــد و بازرگانـــی بیش تـــر نیازهـــای ادامـــه  
کشـــور  حیـــات صنعـــت پتروشـــیمی از منابـــع درون زای 
ک، بیش تـــر قطعـــات  اســـت و مـــوادی همچـــون خـــورا
کـــه مـــورد نیـــاز مجتمع هـــای  یدکـــی، مـــواد شـــیمیایی 
کشـــور و یـــا  صنعـــت پتروشـــیمی اســـت یـــا از داخـــل 
کـــه همـــکاری خوبـــی  کشـــورهای دیگـــری  از طریـــق 
بـــا ایـــران دارنـــد، تأمیـــن می شـــود، مشـــکل چندانـــی 

ـــدارد. ـــود ن وج
همچنیـــن مســـئولیت تولیـــد و فـــروش محصـــوالت 
کنـــون در اختیـــار بخـــش خصوصـــی  پتروشـــیمی هـــم ا

اســـت بنابرایـــن بـــه دلیـــل چابکـــی بخـــش خصوصـــی 
در حـــال حاضرمحصـــوالت تولیـــد شـــده بـــه راحتـــی 

صـــادر می شـــود.
بنابـــر آمارهـــای موجـــود، در حـــال حاضـــر چیـــن، هنـــد، 
امـــارات، ترکیـــه و افغانســـتان از مهم تریـــن مقاصـــد 
گفتنـــی  ــتند.  صادراتـــی محصـــوالت پتروشـــیمی هسـ
کنـــون ســـهم ایـــران در تولیـــد محصـــوالت  اســـت هـــم ا
پتروشـــیمی در خاورمیانـــه ۲۴ درصـــد اســـت و البتـــه 
گفـــت  ــا بایـــد  ایـــن عـــدد تحریـــم ناشـــدنی اســـت. امـ
در  ایـــران  پتروشـــیمی  ســـهم  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
تـــا  کـــه تنهـــا ۲.۵ درصـــد اســـت،  اقتصـــاد جهانـــی 
ــود.  ــهل تر می شـ ــکا سـ ــرای آمریـ ــم بـ کار تحریـ حـــدی 
بـــازار  از  ســـهم  مـــا  گـــر  ا کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن 
ـــاال در  ـــزوده ب ـــا ارزش اف ـــوالت ب ـــرای محص ـــتری ب بیش
ع  کنیـــم و بـــه وســـیله تنـــو کســـب  صنعـــت پتروشـــیمی 
ع مقاصـــد صادراتـــی، وابســـتگی  محصـــوالت و تنـــو
کشـــورمان را  کشـــورهای بیشـــتری بـــه محصـــوالت 
کنیـــم صنعـــت  افزایـــش بدهیـــم، می توانیـــم ادعـــا 

ــت. ــر اسـ ــم ناپذیـ ــال تحریـ کامـ ــیمی  پتروشـ
کـــه  گفـــت شـــواهد نشـــان می دهـــد  بنابرایـــن بایـــد 
صنعـــت پتروشـــیمی می توانـــد بـــا قـــوت بـــه حیـــات 
خـــود ادامـــه دهـــد و هیـــچ نگرانـــی در ایـــن حـــوزه 
کار بـــا  وجـــود نـــدارد، امـــا ممکـــن اســـت رونـــد انجـــام 
کنـــدی نســـبت بـــه شـــرایط غیرتحریمـــی پیـــش بـــرود.
ـــد  کنیـــم بای ـــر بخواهیـــم تحریم هـــا را مدیریـــت  گ ـــا ا ام
بـــه زنجیـــره ارزش توجـــه ویـــژه ای داشـــته باشـــیم 
بـــه عنـــوان مثـــال می بایســـت LPG بیشـــتری را در 
کشـــور تبدیـــل بـــه فـــراورده و زنجیـــره ارزش  داخـــل 

کنیـــم. 
ــوالت  ــردن محصـ کـ ــن  ــرد جایگزیـ کـ ــد فرامـــوش  نبایـ
ســـرمایه  بـــه  جهانـــی  بـــازار  در  ایـــران  پتروشـــیمی 
صنعـــت  و  دارد  نیـــاز  ســـاله  پنـــج  یـــا   ۴ گـــذاری 
کنـــد  کســـی اراده  کـــه  پتروشـــیمی اینگونـــه نیســـت 
کمبـــود محصـــول ناشـــی از تحریـــم ایـــران را  و فـــورا 
کنـــد بنابرایـــن حـــذف ایـــران از بـــازار  در بـــازار جبـــران 
پتروشـــیمی شـــدنی نیســـت و بســـیار هزینـــه بـــر اســـت 
در  پتروشـــیمی  واحدهـــای  تعطیلـــی  قیمـــت  بـــه  و 

کشـــورهای مشـــتری مـــا تمـــام خواهـــد شـــد.
کـــه  داشـــت  کیـــد  تا بایـــد  قطعـــا  بیـــن  درایـــن  امـــا 
حـــدود دوســـال از تحریـــم اولیـــه صنعـــت پتروشـــیمی 
و  نفـــت  قیمـــت  افـــت  شـــانس  گـــر  ا و  میگـــذرد 
کشـــورها را شـــانس  گـــذاری  کاهـــش میـــزان ســـرمایه 
غیرمســـتقیم خـــود بـــرای زمـــان بیشـــتر محســـوب 
کـــه در خوشـــبینانه ترین حالـــت  کنیـــم بایـــد بگوئیـــم 
ایـــران بـــرای تکمیـــل زنجیـــره ارزش خـــود در صنعـــت 
کـــه  دارد  زمـــان  ســـال   ۴ تـــا   ۳ حـــدود  پتروشـــیمی 
درایـــن بیـــن بایـــد از ایـــن مســـاله بـــه نحـــو احســـنت 
بهـــره بـــرد و زنجیـــره ارزش محصـــوالت پتروشـــیمی 
ــووالن  ــدان دور مسـ ــه چنـ ــا روزی نـ ــرد تـ کـ ــل  را تکمیـ
و  تحریم هـــا  از  کامـــل  عبـــور  از  افتخـــار  بـــا  ایـــران 
گرچـــه ایـــن راه  کـــه ا بـــی اثـــر شـــدن آنـــان بگوینـــد. 
متمرکـــز  مدیریـــت  بـــا  مگـــر  شـــد  نخواهـــد  محقـــق 
ــا کامـــل میـــان خصوصی هـ ــاد   درایـــن صنعـــت و اتحـ

 و دولت! 

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
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قیمت گـــذاری  و  اقتصـــادی  فعالیت هـــای  توقـــف 
از  ناشـــی  اولیـــه،  مـــواد  بی ثبـــات  و  پرنوســـان 
از  بســـیاری  در  کرونـــا  ویـــروس  ع  شـــیو شـــرایط 
اعمـــال  و  قرنطینـــه  به دلیـــل  و  جهـــان  کشـــورهای 
لغـــو  و  آمـــد  و  رفـــت  ســـختگیرانه  محدودیت هـــای 
صنایـــع  بـــر  مالحظـــه  قابـــل  و  آنـــی  تاثیـــر  ســـفرها، 

داشـــت. خواهـــد  شـــیمیایی  و  پتروشـــیمی 
همـــه  بـــر  تاحـــدودی  کرونـــا  ویـــروس  ع  شـــیو
گذاشـــته  تاثیـــر  بشـــر  امـــروزی  زندگـــی  جنبه هـــای 
اســـت. بـــرای صنایـــع پتروشـــیمی و شـــیمیایی جهـــان 
ایـــن چشـــم انداز بـــا ســـرعتی نگران کننـــده در حـــال 
ـــخص  ـــفاف و مش ع ش ـــو ـــک موض ـــا ی ـــت. تنه ـــر اس تغیی
کـــه دهـــه پیـــش رو  بـــه نظـــر می رســـد و آن ایـــن اســـت 
ــر ایـــن اســـاس  ــد بـــود و بـ ــران خواهـ ــر از ایـــن بحـ متاثـ
مصرف کننـــدگان،  رفتارهـــای  می گیـــرد.  شـــکل 
دورنمـــای  ســـرمایه گذاری،  بـــرای  تصمیم هـــا 
ــر  ــت تاثیـ ــازی تحـ ــیر جهانی سـ ــی مسـ ــرکت ها و حتـ شـ
ــر  ــد-19 در سراسـ کوویـ ــر  ــروس همه گیـ ع ویـ ــیو ــار شـ آثـ

جهـــان خواهـــد بـــود.
فعالیت هـــای  شـــرایط  بـــا  فـــوری  عمـــده  شـــوک  دو 
مرتبـــط  اولیـــه  مـــواد  قیمت گـــذاری  و  اقتصـــادی 

بـــود. خواهـــد 
تحلیلگـــر  کریبـــای،  پاتریـــک  پیـــش رو  گـــزارش  در 
ـــه، آفریقـــا، روســـیه و  ـــی بازارهـــای الفیـــن خاورمیان اصل
حـــوزه خـــزر )EMEARC( و ماتـــو چادویـــک، معـــاون 
 Global( گلوبـــال هـــد پتروکمیکالـــز مدیرعامـــل شـــرکت 
پیامدهـــای  بـــه  نگاهـــی   )Head Petrochemicals
پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــرای  کرونـــا  ویـــروس  اولیـــه 

ــد. ــان دارنـ جهـ
شـــوک نخســـت: توقـــف ناگهانـــی فعالیت هـــای 

ـــادی اقتص
بـــه ســـوی  گام برداشـــتن  اقتصـــاد جهـــان در حـــال 
یـــک رکـــود همه جانبـــه اســـت، بـــرآورد مـــا از تغییـــر 
یـــک  بـــه  اقتصـــادی  رونـــد رشـــد  کنـــدی  از  شـــرایط 
رکـــود و بحـــران عمیـــق اقتصـــادی حکایـــت دارد تـــا 
کـــه حتـــی آهنـــگ احیـــای شـــرایط اقتصـــادی  جایـــی 
کنـــد پیش بینـــی می شـــود  کرونا بســـیار  در دوران پســـا
گـــواری بـــرای صنعـــت بـــه  و ایـــن شـــرایط پیامدهـــای نا

دنبـــال خواهـــد داشـــت.
کـــردن ســـرعت  کنـــد  اقدام هـــای پیشـــگیرانه بـــرای 
بیمـــاری  ایـــن  بـــا  مقابلـــه  و  کرونـــا  ویـــروس  ع  شـــیو
ــابقه  ــان بی سـ ــد جهـ ــخ جدیـ ــی در تاریـ ــر جهانـ همه گیـ
صنایـــع  کـــه  معاصـــری  تجربـــه  تنهـــا  اســـت،  بـــوده 
ــرد  شـــیمیایی و پتروشـــیمی می توانـــد از آن درس بگیـ
شـــرایط بحـــران اقتصـــادی ســـال ۲۰۰۸ جهـــان اســـت، 
کـــه رشـــد تقاضـــا بـــرای مـــواد شـــیمیایی در  یعنـــی زمانـــی 
ـــه ســـقوط شـــدید فعالیت هـــای اقتصـــادی جهـــان  میان
بـــا ســـرعتی قابـــل توجـــه احیـــا شـــد. ایـــن بازیابـــی و 
بهبـــود در نتیجـــه ارائـــه بســـته های مالـــی و تشـــویقی 
پیش آمـــده  بحـــران  بـــا  مقابلـــه  بـــرای  دولت هـــا 
چنیـــن  امـــروز،  بـــه  تـــا  آمـــد.  پدیـــد  چیـــن  جملـــه  از 
کنونـــی اطمینـــان  اقدام هـــای مشـــابه ای در بحـــران 

کمتـــری بـــه ارمغـــان آورده اســـت. خاطـــر 
بـــر  کرونـــا  ویـــروس  ع  شـــیو آســـیب های  برخـــالف    
از بخش هـــای مصـــرف  بعضـــی  اقتصـــادی  شـــرایط 
ــت. ــوده اسـ ــراه بـ ــد همـ ــا رشـ ــری بـ ــوالت پلیمیـ محصـ

دیـــدگاه  دو  مـــا  کرونـــا،  ویـــروس  ع  شـــیو از  پیـــش 
پایـــه ای بـــرای تقاضـــای بازارهـــای جهانـــی پتروشـــیمی 

داشـــتیم.
محصـــوالت  بـــرای  بلندمـــدت  تقاضـــای  رشـــد   .1
ـــاال و مطلوبـــی قـــرار دارد. مـــواد  پتروشـــیمی در ســـطح ب
ک یکـــی از بخش هـــای بـــا ســـرعت  اولیـــه یـــا خـــورا
ــت،  ــت اسـ ــکه های نفـ ــه بشـ ــوط بـ ــد مربـ ــال رشـ در حـ
بنابرایـــن ســـرمایه گذاری های شـــرکت های وابســـته 

بـــه نفـــت تـــداوم خواهـــد داشـــت.
مقیاســـی  و  دامنـــه  یـــک  در  پالســـتیک  چرخـــه   .۲
رشـــد می کنـــد تـــا بـــه بخـــش فزاینـــده ای از صنعـــت 
تولیدکننـــده  شـــرکت های  شـــود،  بـــدل  پتروشـــیمی 
فضـــا  ایـــن  در  فزاینـــده ای  به طـــور  شـــیمیایی  مـــواد 

هســـتند. فعـــال 
داریـــم  انتظـــار  مـــا  بلندمـــدت،  چشـــم اندازی  در 
ایـــن روندهـــا حفـــظ شـــود، بـــا ایـــن وجـــود، بحـــران 
می کنـــد  کنـــد  را  ســـرمایه گذاری ها  آهنـــگ  کنونـــی 
و تمرکـــز را بـــه ســـمت ذخیـــره نقدینگـــی و انظبـــاط 

می کنـــد. معطـــوف  نفتـــی  ســـرمایه گذاری های 
ســـیر تحـــول چرخـــه صنعـــت پالســـتیک بـــه احتمـــال 
کاهـــش ســـفارش ها می شـــود. در ضمـــن،  زیـــاد ســـبب 
بـــرای  را  شـــرایط  خـــام  نفـــت  پاییـــن  قیمت هـــای 
احیـــای شـــرایط اقتصـــادی ســـخت و دشـــوار می کنـــد.
گســـتره زنجیـــره ارزش مـــواد شـــیمیایی و  بـــر  تاثیـــر 
بخش هـــای مصـــرف متفـــاوت خواهـــد بـــود. صنایـــع 
کاالی پزشـــکی  بســـته بندی، تجیهـــزات بهداشـــتی، 
رونـــد رشـــد  پلیمـــری شـــاهد  مـــواد  از  ســـاخته شـــده 
جهانـــی  بازارهـــای  در  تقاضـــا  بـــرای  مـــدت  کوتـــاه 
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خواهنـــد بـــود، امـــا دیگـــر بخش هـــای مصرف کننـــده 
نیـــاز در  مـــورد  مـــواد  پلیمیـــری شـــامل  محصـــوالت 
کاهشـــی قابـــل  صنایـــع خودروســـازی و ســـاختمان بـــا 

توجـــه روبـــه رو خواهنـــد بـــود.
مـــوج دوم: قیمت گـــذاری بی ثبـــات مـــواد اولیـــه 

در پـــی ســـقوط قیمـــت نفـــت
قیمت هـــای جهانـــی نفـــت خـــام در پـــی افـــت شـــدید 
نفتـــی  فرآورده هـــای  و  خـــام  نفـــت  بـــرای  تقاضـــا 
و  نفـــت  ذخیره ســـازی های  ســـطح  رفتـــن  بـــاال  و 
ســـوخت ناشـــی از تعطیلـــی بســـیاری از فعالیت هـــای 
کاهـــش حمـــل  اقتصـــادی و لغـــو ســـفرهای هوایـــی و 
از  بســـیاری  در  قرنطینـــه  اعمـــال  دلیـــل  بـــه  نقـــل 
بخش هـــای دنیـــا، بـــا ســـقوطی بی ســـابقه روبـــه رو 
ـــه ســـطوح پاییـــن دوران  شـــده اســـت. قیمـــت  نفـــت ب
رکـــود اقتصـــادی ســـال ۲۰۰۸ میـــالدی یعنـــی بـــازه 
۲۰ تـــا ۲۵ دالر رســـیده اســـت، چشـــم انداز ضعیـــف 
ـــازاد عرضـــه نفـــت خـــام در  ـــا م ـــرای اقتصـــاد جهـــان ب ب
بازارهـــای جهانـــی همـــراه شـــده اســـت، به گونـــه ای 
اقدام هـــای  وجـــود  بـــا  می شـــود  پیش بینـــی  کـــه 
کشـــورهای  کشـــورهای عضـــو و غیرعضـــو ســـازمان 
اوپـــک  بـــه  موســـوم  )اوپـــک(  نفـــت  صادرکننـــده 
کاهـــش عرضـــه نفـــت و افـــت تولیـــد  پـــالس بـــرای 
اجبـــاری دیگـــر تولیدکننـــدگان و شـــرکت های نفتـــی، 
قیمت هـــا درآینـــده ای نزدیـــک همچنـــان در ســـطوح 

پاییـــن باقـــی بمانـــد.
قیمـــت فرآورده هـــای نفتـــی هـــم بـــه تاســـی از قیمـــت 
کاهـــش تقاضـــای شـــدید ناشـــی از  نفـــت بـــه دلیـــل 
افـــت بی ســـابقه مصـــرف  و  نقـــل  و  کاهـــش حمـــل 

ــده اســـت. ــراه شـ کاهـــش همـ ــا  ــوخت، بـ سـ
و  الفین هـــا  پایـــه  کلیـــدی  ارتبـــاط  بـــه  توجـــه  بـــا 
می توانـــد  پاالیشـــی  صنایـــع  رونـــد  آروماتیک هـــا، 
واحدهـــای  در  عملیـــات  افســـایی  چشـــم  به طـــور 
کاهـــش  ســـبب  و  کنـــد  مختـــل  را  پتروشـــیمی 

شـــود. چندگانـــه  ارزش  زنجیره هـــای 
نفتـــی )ان جـــی ال(  مـــدت مایعـــات  کوتـــاه  عرضـــه 
ـــا انـــرژی( نســـبت  کلیـــدی مرتبـــط ب ک  )دومیـــن خـــورا
ـــری  ـــای نفتـــی شـــرایط مطلوب ت ـــه عرضـــه فرآورده ه ب
بخش هـــای  در  ســـرمایه گذاری ها  امـــا  دارد، 
به طـــور  می توانـــد  شـــمالی  آمریـــکای  باالدســـتی 
در  را  پتروشـــیمی  محصـــوالت  خریـــداران  مســـتقیم 
کـــه  ـــرار دهـــد. تاسیســـاتی  ـــر ق میـــان مـــدت تحـــت تاثی
دارای بیشـــترین انعطاف پذیـــری هســـتند، موقعیـــت 

و جایـــگاه بســـیار بهتـــری خواهنـــد داشـــت.
افـــت قیمت هـــای جهانـــی نفـــت خـــام ســـب تغییـــر 
پتروشـــیمی  صنایـــع  ترکیبـــی  هزینـــه  پایـــه  شـــکل 
بـــه روشـــنی در  ایـــن شـــرایط  جهـــان شـــده اســـت. 
بیشـــترین محصـــول پتروشـــیمی  جهـــان یعنـــی اتیلـــن 
قابـــل مشـــاهده اســـت. رقابت پذیـــری و ســـودآوری 
کـــز عمـــده تولیـــد یـــک شـــبه بـــا  جهانـــی بـــرای مرا

تحوالتـــی شـــگرف روبـــه رو شـــده اســـت.
در میـــان مـــت، بهره بـــرداری از ظرفیت هـــای جدیـــد 
خـــوب  خبـــری  ایـــن  و  می شـــود  کمتـــر  پتروشـــیمی 
کـــه در حـــال ورود بـــه بحـــران  بـــرای صنعتـــی اســـت 
بـــه  ســـاخت  حـــال  در  کنونـــی  پروژه هـــای  اســـت. 
کارگـــران بـــه تعویـــق می افتـــد  دلیـــل توقـــف فعالیـــت 
بـــا  محـــدود  به طـــور  ســـرمایه گذاری  برنامه هـــای  و 

کوتـــاه مـــدت، به طـــور  تاخیـــر روبـــه رو می شـــود. در 
فعالیـــت  بـــرای  محدودیت هـــا  ناامیدکننـــده ای، 
کارگـــران برنامه هـــای تعمیـــر و نگهـــداری دوره ای را 
ــی  ــای باقـ ــه معنـ ــن بـ ــدازد و ایـ ــر می انـ ــه تاخیـ ــم بـ هـ
ـــرایط  ـــن ش ـــا ای ـــود؛ ام ـــد ب ـــتر خواه ـــه بیش ـــدن عرض مان
ـــای  ـــی توقف ه ـــش روی بازیاب ـــکالت پی ـــل مش ـــه دلی ب
برنامه ریـــزی نشـــده، می توانـــد در هفته هـــای آینـــده 

رفـــع شـــود.
بحـــران  ایـــن  بـــه  شـــیمیایی  صنایـــع  واکنـــش 

بـــود؟ خواهـــد  چگونـــه 
الگوهـــای مصـــرف مـــواد پلیمـــری شـــرایط آشـــفته ای 
خـــام  نفـــت  جهانـــی  قیمت هـــای  ســـقوط  دارد. 
ک و ســـودآوری را تحـــت تاثیـــر  قیمت گـــذاری خـــورا
ماننـــد دیگـــر  اســـت. صنایـــع شـــیمیایی  قـــرار داده 
صنایـــع بـــا تردیدهـــای قابـــل توجـــه ای روبه روســـت، 

کنـــش چـــه خواهـــد بـــود؟ بنابرایـــن وا
کنـــون، تمرکـــز اصلـــی بـــر جنبه هـــای انســـانی ایـــن  ا
فـــوری اختـــالل  بـــر آن مدیریـــت  افـــزون  بحـــران و 
کنـــون  تا بحـــران  مدیریـــت  امـــا  اســـت؛  عملیاتـــی 
خـــودش  از  بایـــد  صنعـــت  اســـت.  یافتـــه  گســـترش 
آینـــده  دهـــه  یـــک  در  می توانـــد  چگونـــه  بپرســـد 
ــود  ــته خـ گذشـ ــرایط  ــه دســـت آورد و از شـ موفقیـــت بـ

بســـیار متمایـــز بـــه نظـــر آیـــد.
ایـــن بررســـی طیـــف وســـیعی از پاســـخ های احتمالـــی 
ســـاختار  تغییـــر  ظرفیـــت،  شـــدن  بســـته  جملـــه  از 
ســـرمایه گذاری ها،  کـــردن  محـــدود  صنعـــت، 
بازنگـــری  بررســـی  حتـــی  و  پیشـــرفته  ادغام هـــای 

دارد. دنبـــال  بـــه  را  جهانی ســـازی  در  اساســـی 
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قیمـــتفرآوردههـــــــــــــــــاینفتـــیهـــمبـــه
تاســـیازقیمـــتنفـــتبـــهدلیـــلکاهـــش
تقاضـــایشـــدیدناشـــیازکاهـــشحمـــل
ـــابقهمصـــرف ونقـــلوافـــتبیســـــــــــــــ
شـــده همـــراه کاهـــش بـــا ســـوخت،

اســـت
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ــرار بـــود لحظـــه ای  بـــزرگ بـــرای صنعـــت پالســـتیک  قـ
گاز  ایـــاالت متحـــده آمریـــکا باشـــد. بـــا دسترســـی بـــه 
شـــیل،  صنعـــت  انقـــالب  مـــدد  بـــه  ارزان  طبیعـــی 
شـــرکت های بـــزرگ فعـــال در صنعـــت انـــرژی آمریـــکا 
کارخانه هـــای تولیـــد محصـــوالت  ـــرای  میلیاردهـــا دالر ب
گاز ســـرمایه گذاری  ک  پالســـتیکی بـــا اســـتفاده از خـــورا

کردنـــد.
کاهـــش  کـــه دنیـــا بـــه تدریـــج بـــه ســـمت   در حالـــی 
گام بـــر  ســـهم ســـوخت های فســـیلی در ســـبد انـــرژی 
می داشـــت، پالســـتیک جایگزینـــی منطقـــی بـــه نظـــر 
می آمـــد و منبعـــی بـــرای ســـودآوری از محـــل صـــادرات 
شـــدید  تقاضـــای  از  برآوردهـــا  و  می شـــد  پیش بینـــی 
آینـــده  دهه هـــای  در  پالســـتیکی  محصـــوالت  بـــرای 

حکایـــت داشـــت.
ــبینانه  ــرآورد خوشـ ــن بـ ــه ایـ ــوان بـ ــوز بتـ ــاید هنـ ــا شـ امـ
ـــای  ـــدید قیمت ه ـــقوط ش ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــد بس امی
همه گیـــری  ویـــروس  ع  شـــیو و  خـــام  نفـــت  جهانـــی 
تولیـــد  عرصـــه  فعـــاالن  بیشـــتر  کرونـــا،  جهانـــی 
پتروشـــیمی  صنایـــع  جملـــه  از  فســـیلی  ســـوخت های 
کـــه پالســـتیک بخـــش بزرگـــی از آن بـــه شـــمار می آیـــد، 

ممکـــن اســـت بـــا مشـــکل روبـــه رو شـــوند.
کرونـــا در سراســـر  ع ویـــروس همه گیـــر  تـــا پیـــش از شـــیو
شـــدن  آمـــاده  از  نشـــان  شـــاخص ها  همـــه  جهـــان، 
بی ســـابقه  رونقـــی  بـــرای  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت 

داشـــت. 
ـــکا )ACC( در  براســـاس آمارهـــای شـــورای شـــیمی آمری
مـــاه فوریـــه ســـال جـــاری میـــالدی مجـــوز ســـاخت ۳۴۳ 
ــادر  ــتیکی صـ ــد محصـــوالت پالسـ ــد تولیـ ــه جدیـ کارخانـ
ـــرای ســـاخت در آینـــده نزدیـــک برنامه ریـــزی شـــده  ـــا ب ی

ـــود. ب
در ســـطح جهانـــی پیش بینـــی شـــده بـــود ظـــرف پنـــج 
ســـال آینـــده مقـــدار تولیـــد محصـــوالت پالســـتیکی یـــک 
ـــود ایـــن  ـــرآورد شـــده ب ســـوم افزایـــش یابـــد، همچنیـــن ب

ـــود. ـــر ش ـــه براب ـــالدی س ـــال ۲۰۵۰ می ـــدار در س مق
در  پالســـتیکی  محصـــوالت  تولیـــد  کارخانه هـــای 
کـــه بیشـــتر صنایـــع  منطقـــه خلیـــج مکزیـــک جایـــی 
پتروشـــیمی آمریـــکا در آن جـــا واقـــع شـــده اســـت و »ریـــور 
ولـــی« )River Vally( اوهایـــو نزیـــک بـــه میدان هـــای 
ــاخته  ــده سـ ــاالت متحـ ــیل ایـ ــر شـ ــاوی ذخایـ ــزرگ حـ بـ

می شـــود.
گاز طبیعـــی را بـــه اتیلـــن  کـــه  کـــر  کرا کارخانه هـــای اتـــان 

محصـــوالت  تولیـــد  اصلـــی  محـــل  می کنـــد،  تبدیـــل 
پالســـتیکی هســـتند.

گذشـــته  ســـال  جنوبـــی  آفریقـــای  ساســـول  شـــرکت 
کارخانـــه  هفـــت  از  کارخانـــه  نخســـتین  میـــالدی 
ــا  ــرای ســـاخت در ایالـــت لوئیزیانـ برنامه ریـــزی شـــده بـ
امســـال  ژانویـــه  در  رســـاند.  بهره بـــرداری  بـــه  را 
ایالـــت لوئیزیانـــا به منظـــور ســـاخت 1۴ واحـــد تولیـــد 
تایوانـــی  شـــرکت  بـــرای  پالســـتیکی  محصـــوالت 

کـــرد. صـــادر  مجـــوز  پالســـتیک«  »فورموســـا 
از  ج  خـــار در  هـــم  شـــل  انگلیســـی-هلندی  شـــرکت 
پیتســـبورگ ایالـــت پنســـیلوانیا در حـــال ســـاخت یـــک 
مجتمـــع تولیـــد محصـــوالت پالســـتیکی بـــا ظرفیـــت 
تولیـــد ســـاالنه یـــک میلیـــون و ۸۰۰ هـــزار تـــن پالســـتیک 

اســـت.
ع  شـــیو منفـــی  تاثیـــر  بـــه  توجـــه  بـــا  کنـــون  هم ا امـــا 
کرونـــا بـــر صنعـــت نفـــت، صنعـــت پالســـتیک  ویـــروس 
ــت،  ــوده اسـ ــان نبـ ــی در امـ کنونـ ــران  ــد بحـ گزنـ ــم از  هـ
کـــه شـــل پـــروژه ســـاخت مجتمـــع تولیـــد  به طـــوری 
محصـــوالت پالســـتیکی در ایالـــت پنســـیلوانیای آمریـــکا 
ـــروژه  ـــران فعـــال در پ کارگ را به دلیـــل نگـــران از ســـالمت 

ــت. ــق درآورده اسـ ــت تعویـ ــه حالـ بـ
نیـــز  کمیـــکال  گلوبـــال  پی تی تـــی  تایلنـــدی  شـــرکت 
ـــا  کرون ـــروس  ـــرایط وی ـــی از ش ـــای ناش ـــل تردیده ـــه دلی ب
نامشـــخص  زمانـــی  بـــرای  کـــه  اســـت  کـــرده  اعـــالم 
ـــتیکی  ـــوالت پالس ـــد محص ـــع تولی ـــاخت مجتم ـــروژه س پ
ـــر  ـــه تاخی ـــکا را ب ـــو آمری ـــر در اوهای ک کرا ـــان  ـــد ات ـــا ۶ واح ب

می انـــدازد.
ع  ـــیو ـــران ش ـــش از بح ـــد پی ـــان می گوین کارشناس ـــی  برخ
و  آینـــده   بســـیار  پالســـتیک  کرونـــا صنعـــت  ویـــروس 

چشـــم انداز روشـــنی داشـــت.
گذشـــته  ســـال  ویـــک«  »کمیـــکال  خبـــری  پایـــگاه 
تعـــدادی  از  بهره بـــرداری  بـــه  توجـــه  بـــا  میـــالدی 
ـــد از  ـــن تولی ـــر رفت ـــر فرات ـــر و خط ک کرا ـــای  ـــادی واحده زی
ـــن  ـــاره ای ـــا درب ـــود نگرانی ه ـــره ب ک ـــی  ـــرف، پیش بین مص

صنعـــت رو بـــه افزایـــش اســـت.
زنجیـــره  در  دیگـــری  در ضمـــن، پیش تـــر مشـــکالت 
کـــه قیمت هـــای  عرضـــه پدیـــدار شـــده بـــود، به گونـــه ای 
کـــه  بـــود  یافتـــه  کاهـــش  انـــدازه ای  بـــه  گاز طبیعـــی 
گاز بخشـــی از تولیـــد خـــود در تاسیســـات  تولیدکننـــدگان 
ــای  ــه واحدهـ ــال آن بـ ــرا انتقـ ــوزاندند، زیـ ــد می سـ تولیـ

کـــر مقـــرون بـــه صرفـــه نبـــود. کرا

اواســـط  تحلیلگـــران موسســـه آی اچ اس مارکیـــت در 
ــی  ــد پی تی تـ ــرکت تایلنـ ــروژه شـ ــال پـ ــارس امسـ ــاه مـ مـ
از فهرســـت پیش بینـــی بلنـــد  کمیـــکال در اوهایـــو را 
مـــدت خـــود دربـــاره عرضـــه محصـــوالت پالســـتیکی 

کردنـــد. ج  خـــار
ـــا مـــازاد  ـــازار ب ـــر ب کـــرد: پیش ت آی اچ اس مارکیـــت اعـــالم 
کـــه قـــرار بـــود توســـط  عرضـــه پلی اتیلـــن، محصـــول 
ایـــن مجتمـــع در حـــال اجـــرا توســـط شـــرکت تایلنـــدی 

تولیـــد شـــود، روبـــه رو بـــود.
مـــازاد  پایـــان  کـــه  کـــرد  پیش بینـــی  موسســـه  ایـــن 
عرضـــه پلی اتیلـــن تـــا ســـه ســـال دیگـــر زمـــان می بـــرد.

گذشـــته  شـــرکت برزیلـــی براســـکم در مـــاه ژوئیـــه ســـال 
ایالـــت  در  کـــر  کرا واحـــد  یـــک  ســـاخت  از  میـــالدی 
کـــرد و ســـرمایه گذاری  کناره گیـــری  ویرجینیـــای غربـــی 
انـــرژی  و  پالســـتیک  صنایـــع  در  چینـــی  شـــرکت 
کـــه قـــرار بـــود ســـال ۲۰1۷ تکمیـــل  ویرجینـــای غربـــی 

شـــود هنـــوز نهایـــی نشـــده اســـت.
پروژه هـــای  اجـــرای  توقـــف  بـــه  توجـــه  بـــا  کنـــون  ا
ســـاخت و ســـاز و محدودیت هـــا بـــرای تامیـــن ســـرمایه 
پروژه هـــای جدیـــد، رونـــق صنعـــت پالســـتیک آمریـــکا 

ــود. ــده شـ ــیه رانـ ــه حاشـ ــن اســـت بـ ممکـ
کویـــن ســـوئیفت، مدیـــر بخـــش اقتصـــاد و آمـــار شـــورای 
گفـــت: مـــا در دوره ای  بـــاره  شـــیمی آمریـــکا در ایـــن 
تنهـــا  نـــه  شـــرکت ها  گرفته ایـــم،  قـــرار  بی ســـابقه 
ــان  ــه تالش شـ ــون همـ کنـ ــیمیایی هم ا ــرکت های شـ شـ

گرفته انـــد. را بـــرای حفـــظ خـــود بـــه کار 
وی افـــزود: ایـــن شـــرایط را می توانیـــم در پروژه هایـــی 
کـــه بـــه تاخیـــر افتاده انـــد یـــا بـــرای مدتـــی بـــه حـــال 
کســـی نمی توانـــد  کنیـــم،  تعلیـــق درآمده انـــد مشـــاهده 

کنـــد. آینـــده را پیش بینـــی 
عرضه زیاد، تقاضای اندک؟

بین الملـــل  حقـــوق  مرکـــز  رئیـــس  مافـــت«،  »کارول 
زیســـت  حقوقـــی  شـــرکت  یـــک  زیســـت،  محیـــط 
میـــالدی  گذشـــته  مـــاه  کـــه  غیرانتفاعـــی  محیطـــی 
کـــرد:  کـــرده اســـت، اعـــالم  گزارشـــی در ایـــن بـــاره منتشـــر 
ج از  رونـــق صنعـــت پالســـتیک آمریـــکا بـــه تقاضـــای خـــار
آمریـــکا دل بســـته بـــود، امـــا ممکـــن اســـت ایـــن مقـــدار 

تقاضـــا محقـــق نشـــود.
ــرای  ــده بـ ــتیکی تولیدشـ ــواد پالسـ ــد مـ ــدود ۴۰ درصـ حـ
صنایـــع بســـته بندی یکبـــار مصـــرف اســـتفاده می شـــود، 
امـــا چیـــن به تازگـــی اســـتفاده از پالســـتیک های یکبـــار 

ویروس کرونا؛ کشنده یا 
نجات بخش صنعت پالستیک



ممنوعیـــت  ایـــن  اســـت،  کـــرده  منـــع  را  مصـــرف 
را  تولیدکننـــدگان  از ســـوی  اســـت تقاضـــا  ممکـــن 
تـــن  هـــزار   ۵۰۰ و  میلیـــون  چهـــار  حـــدود  ســـاالنه 

کاهـــش دهـــد.
اتحادیـــه اروپـــا قـــرار اســـت از ســـال آینـــده میـــالدی 
ـــرف را  ـــار مص ـــتیک های یکب ـــیاری از پالس ـــد بس تولی
کانـــادا  کنـــد و  کشـــور عضـــو ایـــن انحادیـــه منـــع  در ۲۷ 
گرفتـــه اســـت.  نیـــز شـــرایط مشـــابه ای را در نظـــر 
کشـــور آفریقایـــی هـــم نیـــز محدودیت هایـــی را   ۳۴
بـــرای اســـتفاده از پالســـتیک های یکبـــار مصـــرف 

کرده انـــد. اعمـــال 
ـــع  ـــرای صنای کمک هـــای فـــدرال ب ـــد:  مافـــت می گوی
گاز آمریـــکا تنهـــا درمانـــی موقتـــی بـــرای ایـــن  نفـــت و 

سیســـتم آســـیب دیـــده اســـت.
غ از نحـــوه  کـــه فـــار آنچـــه می بینیـــم ایـــن اســـت 
در  صنایـــع  ایـــن  مـــدت،  میـــان  در  آن  عملکـــرد 
بلندمـــدت هـــم از نظـــر مالـــی مشـــکالتی داشـــتند 
کمکـــی بـــه اصـــالح ایـــن وضـــع  و مداخلـــه دولـــت 
کـــه  می دهـــد  نشـــان  بحـــران  ایـــن  نمی کنـــد. 
کار بـــه واقـــع تـــا چـــه انـــدازه  کســـب و  الگوهـــای 

بوده انـــد. ضعیـــف 
ایـــاالت متحـــده  در عیـــن حـــال شـــورای شـــیمی 
بـــرای  تقاضـــا  بـــاالی  ســـطح  دربـــاره  آمریـــکا 
برخـــی  ازســـوی  ارزان  پالســـتیکی  محصـــوالت 
ــار  ــط اظهـ ــای متوسـ ــترش طبقه هـ گسـ ــا  ــورها بـ کشـ

می کنـــد. خوشـــبینی 
ــتفاده  ــرای اسـ ــا بـ ــه محدودیت هـ کـ ــد  ــا معتقدنـ آنهـ
از  شـــماری  تنهـــا  پالســـتیکی  محصـــوالت  از 
قـــرار  تاثیـــر  را تحـــت  مصرف کننـــدگان پالســـتیک 
گســـترده مشـــاهده  می هـــد و ایـــن تصمیـــم به طـــور 

. د نمی شـــو
کنـــار اینهـــا، محصـــوالت پالســـتیکی در دیگـــر  در 
بخش هـــا ازجملـــه منســـوجات و صنایـــع ســـاختمان 

همچنـــان بـــا رشـــد روبـــه رو خواهـــد بـــود.
بازارهـــای  بخـــش  مدیـــر  کریســـتمن،  کیـــت 
پالســـتیک در شـــورای شـــیمی آمریـــکا در ایـــن بـــاره 
می گویـــد: مـــن فکـــر می کنـــم رونـــد بلندمـــدت رشـــد 
همچنـــان  پالســـتیکی  محصـــوالت  بـــرای  تقاضـــا 
جمعیـــت  تقاضـــای  می مانـــد؛  باقـــی  مطلـــوب 
ـــرای  طبقـــه متوســـط در حـــال رشـــد سراســـر جهـــان ب

افزایـــش اســـت. بـــه  محصـــوالت پالســـتیکی رو 

شـــده پیشبینـــی جهانـــی ســـطح در
مقـــدار آینـــده ســـال پنـــج ظـــرف بـــود
تولیـــدمحصـــوالتپالســـتیکییـــکســـوم
ـــرآوردشـــده افزایـــشیابـــد،همچنیـــنب
 2050 ســـال در مقـــدار ایـــن بـــود

میـــالدیســـهبرابـــرشـــود

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
21خــردادوتیــر1399
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متحـــده  ایـــاالت  پتروشـــیمی  و  ســـوخت  صنایـــع   
آمریـــکا ســـابقه ای طوالنـــی در توســـعه و تحقیـــق و 
کشـــور  نـــوآوری در پاســـخگویی بـــه نیازهـــای ایـــن 
پاالیشـــگران  دوم  جهانـــی  جنـــگ  دوران  در  دارد. 
آمریکایـــی تـــوان خـــود را بـــر تولیـــد ســـوخت جـــت 
جنگنده هـــای  نیـــاز  مـــورد  ســـوخت  تامیـــن  بـــرای 
کـــرده بودنـــد،  هوایـــی نیروهـــای متفقیـــن متمرکـــز 
کـــه در آن زمـــان  کهـــش صنایـــع پتروشـــیمی  در حالـــی 
در ابتـــدای راه خـــود بودنـــد تمرکزشـــان را بـــر تولیـــد 
الســـتیک و دیگـــر مـــواد مـــورد نیـــاز بـــرای پیشـــبرد 

گذاشـــته بودنـــد. اهـــداف خـــود در جنـــگ 
خـــود  تـــوان  همـــه  پتروشـــیمی  صنایـــع  کنـــون  هم ا
نیـــاز  مـــورد  تولیـــد محصـــوالت  نـــوآوری و  بـــرای  را 
ع ویـــروس  به منظـــور مقابلـــه بـــا چالش هـــای شـــیو

گرفته انـــد. بـــه کار  کوویـــد-19 
هـــر دو صنعـــت پتروشـــیمی و تولیـــد فرآورده هـــای 
نفتـــی ازســـوی وزارت امنیـــت داخلـــی ایـــاالت متحـــده 
آمریـــکا بســـیار مهـــم و راهبـــردی تلقـــی می شـــوند، 
زیـــرا تامیـــن ســـوخت نـــه تنهـــا بـــرای بخش هـــای 
کل اقتصـــاد ضـــروری اســـت و  ـــرای  مـــورد نیـــاز بلکـــه ب
 N9۵ صنایـــع پتروشـــیمی بـــرای تولیـــد ماســـک های
و تجهیـــزات محافظـــت شـــخصی و دیگـــر نیازهـــای 
ع  ـــیو ـــا ش ـــه ب ـــور مقابل ـــی به منظ ـــالمت عموم ـــن س تامی

کرونـــا اهمیتـــی اساســـی دارنـــد. ویـــروس 
اســـتفاده از تخصـــص صنعـــت پتروشـــیمی بـــرای 

کوویـــد-19 ــروس  ــای ویـ ــا چالش هـ ــه بـ مقابلـ
محصـــوالت  تامیـــن  بـــرای  شـــرکت ها  از  بســـیاری 
ع  شـــیو بحـــران  بـــا  مقابلـــه  به منظـــور  نیـــاز  مـــورد 
کرونـــا پـــا را فراتـــر از عملیـــات معمـــول خـــود  ویـــروس 

گذاشـــته اند.
کســـون موبیـــل در تالشـــی همـــه  شـــرکت آمریکایـــی ا
تولیـــد  و  طراحـــی  بـــرای  بخشـــی  چنـــد  و  جانبـــه 
تجهیـــزات محافظـــت شـــخصی چنـــد بـــار مصـــرف 
بـــه مرکـــز  از قبیـــل شـــیلدهای صـــورت و ماســـک، 

اســـت. نـــوآوری پزشـــکی پیوســـته  جهانـــی 
زمینـــه  در  را  خـــود  تجربه هـــای  موبیـــل  کســـون  ا
پلیمیـــری  محصـــوالت  تولیـــد  فناوری هـــای 
تولیـــد  و  توســـعه  رونـــد  بـــه تســـهیل  کمـــک  بـــرای 
اســـتریل  قابـــل  و  مصـــرف  بـــار  چنـــد  ماســـک های 
به منظـــور رفـــع محدودیت هـــای عرضـــه و حفاظـــت 
از تالشـــگران عرصـــه ســـالمت در خـــط مقـــدم مقابلـــه 

گرفتـــه اســـت. کرونـــا، بـــه کار  بـــا ویـــروس 
پـــس از تصویـــب ســـازمان غـــذا و دارو ایـــاالت متحـــده 
بهداشـــت  و  ایمنـــی  ملـــی  انســـتیتوی  و  آمریـــکا 
شـــغلی، خـــط تولیـــد ماســـک های چندبـــار مصـــرف 
ــار  ــه انتظـ کـ ــد  ــال شـ ــل تعویـــض فعـ ــای قابـ و فیلترهـ
مـــی رود در ســـاعت ۴۰ هـــزار ماســـک و فیلترهـــای 

قابـــل تعویـــض تولیـــد شـــود.
اســـتودیوهای  از  کـــوچ«  »صنایـــع  از  گروهـــی 
شـــرکت  همـــکاری  بـــا  نیـــز   Advance Concepts
Violet Defense فعـــال در زمینـــه تولیـــد محصـــوالت 
کننـــده بـــرای توســـعه یافتـــن راه حلـــی  ضدعفونـــی 
کرونـــا از امـــواج  کشـــنده  به منظـــور مقابلـــه بـــا ویـــروس 

می گیرنـــد. بهـــره   )UV( بنفـــش  مـــاورا 
امـــواج  از  اســـتفاده  همـــکاری  ایـــن  از  هـــدف 
ماورابنفـــش بـــرای ضدعفونـــی وســـایل محافظـــت 
سراســـر  بیمارســـتان های  در  پزشـــکی  شـــخصی 
ایـــاالت متحـــده اســـت، ایـــن فنـــاوری از دورانداختـــن 
کارکنـــان  کنـــار تضمیـــن ســـالمتی  وســـایل حفاظتـــی در 

می کنـــد. جلوگیـــری  درمـــان،  بخـــش 
کشـــتی  کانتینرهـــای حمـــل بـــار روی  ایـــن واحـــد بـــه 
ـــرار دارد  ـــزی ق شـــباهت دارد و درونـــش شـــیارهایی فل
کـــه در آنهـــا چراغ هـــای زنـــون مـــاورا بنفـــش به منظـــور 
شـــیلدهای  و  گان هـــا  ماســـک ها،  ضدعفونـــی 
کمتـــر از تنهـــا دو ســـاعت اســـتفاده  صـــورت در زمانـــی 

می شـــود.
ضدعفونـــی  بـــه  قـــادر  واحـــد  ایـــن  بـــزرگ  نمونـــه 
ـــد  ـــن واح ـــود، ای ـــد ب ـــک خواه ـــزار ماس ـــا ۳۰ ه ـــه ت روزان
کمبـــود عرضـــه وســـایل  تـــا حـــدود زیـــادی بـــه رفـــع 
کاســـتن از مقـــدار دور  محافظـــت پزشـــکی شـــخصی و 

کمـــک می کنـــد. ریـــز تجهیـــزات پزشـــکی 
ـــای رشـــد  ـــش راهبرده ـــس بخ  اریـــک پیترســـون، رئی
گفـــت: مـــا بـــه  در Advance Concepts در ایـــن بـــاره 
کمـــک می کنیـــم تـــا اینکـــه  طراحـــی ایـــن واحدهـــا 
بـــه راحتـــی بـــه مرحلـــه تولیـــد برســـند و بـــه راحتـــی 
کـــز مصـــرف در سراســـر ایـــاالت متحـــده  تحویـــل مرا

شـــوند.
کمبـــود عرضـــه  کـــردن  وی افـــزود: بـــرای برطـــرف 
وســـایل پزشـــکی محافظـــت شـــخصی بایـــد نگاهـــی 
فراتـــر از افزایـــش تولیـــد داشـــته باشـــیم، بایـــد بتوانیـــم 
بـــار  چنـــد  ضدعفونـــی  بـــا  را  تولیدشـــده  وســـایل 

کنیـــم. مصـــرف 
تغییـــر شـــکل تولیـــد به منظـــور تأمیـــن نیازهـــای 

جدیـــد
کار بســـیار ماهـــر بـــه  تأسیســـات پیچیـــده و نیـــروی 
پتروشـــیمی  مـــواد  و  ســـوخت  تولیـــد  شـــرکت های 
ــود  ــالش خـ ــرعت تـ ــا به سـ ــد تـ ــکان را می دهـ ــن امـ ایـ
مـــواد  ماننـــد  موردنیـــاز  کاالهـــای  تولیـــد  بـــرای  را 

گیرنـــد. بـــه کار  دســـت،  ضدعفونی کننـــده 
توانســـت  به ســـرعت   )Valero( والـــرو  شـــرکت 
کارخانـــه تولیـــد اتانـــول خـــود را در شـــهر هارتلـــی ایالـــت 
آیـــووا بـــه تولیـــد مـــواد ضدعفونی کننـــده دســـت تغییـــر 
کمبـــود عرضـــه بـــه ســـازمان های  کاهـــش  دهـــد تـــا بـــه 
کنـــد.  کمـــک  ــران  ــتی و امدادگـ مراقبت هـــای بهداشـ
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فیلتر اصلی
کـــه  غبـــار  و  گـــرد  ضـــد  فیلتـــر 
موجـــود  بلندگوهـــای  بـــرای 
صوتـــی  سیســـتم های  در 
می شـــوند،  اســـتفاده  اتومبیـــل 
در  کـــه  اســـت  مـــاده ای  همـــان 
اســـتفاده   N9۵ ماســـک های 
کســـون موبیـــل  می شـــود. شـــرکت ا
تولیدکننـــدگان  همـــکاری  بـــا 
از  کـــرد  تـــالش  فیلترهـــا،  ایـــن 
فیلترهـــای  تولیـــد  بـــرای  آنهـــا 
قابـــل تعویـــض در ماســـک های 
ـــای  ـــا نیروه ـــد ت کن ـــتفاده  N9۵ اس
بخـــش درمـــان و ســـالمت بتواننـــد 
ماســـک های خـــود را بـــه شـــیفت 
بعـــدی تحویـــل دهنـــد. محفظـــه 
از  اســـتفاده  بـــا  می توانـــد  فیلتـــر 
مختلـــف  پزشـــکی  گریدهـــای 
پالســـتیکی از طریـــق قالـــب تزریـــق 

بـــه تولیـــد انبـــوه برســـد.

مـــاه  اوایـــل  از  آن  تولیـــد  کـــه  دســـت  ضدعفونی کننـــده 
آوریـــل آغـــاز شـــد، نـــه تنهـــا در تأسیســـات والـــرو و بـــرای 
ــود،  ــتفاده می شـ کار آن اسـ ــروی  ــالمت نیـ ــت از سـ محافظـ
نیـــز  امدادگـــران  و  محلـــی  بیمارســـتان های  در  بلکـــه 

می گیـــرد. قـــرار  مورداســـتفاده 
 )Dow Chemical( کمیـــکال در همیـــن حـــال، شـــرکت داو 
کـــه در زمینـــه تولیـــد مـــواد ضد عفونی کننـــده دســـت  نیـــز 
کارشناســـان و زنجیره هـــای  فعالیـــت نـــدارد، بـــا اســـتفاده از 
کارخانه هـــای خـــود را در شـــهر آبـــرن  تأمیـــن موجـــود خـــود، 
ـــت  ـــی در ایال ـــت میشـــیگان و شـــهر چارلســـتون جنوب در ایال
ضدعفونی کننـــده  مـــواد  تولیـــد  بـــه  غربـــی  ویرجینیـــای 
پیش بینـــی  شـــرکت  ایـــن  می کنـــد.  تبدیـــل  دســـت 
کامـــل، هـــر یـــک از تأسیســـات  کـــه پـــس از تولیـــد  می کنـــد 
مـــواد  گرمـــی   ۳۰ بطـــری  هـــزار   ۳۰ حـــدود  هفتـــه  هـــر 
ضد عفونی کننده هـــای  کنـــد.  تولیـــد  ضدعفونی کننـــده 
دســـت بـــه ایالت هـــای میشـــیگان، ویرجینیـــای غربـــی 
و  بـــی«  لیکـــس  »گریـــت  منطقـــه  بیمارســـتان های  و 

امدادگـــران اهـــدا خواهـــد شـــد.
مـــواد  به طورموقـــت  نیـــز   )BASF( ب آاس اف  شـــرکت 
در  خـــود  تأسیســـات  در  را  دســـت  ضدعفونی کننـــده 
ـــی  ـــت نیوجرس ـــینگتن در ایال ـــدوت« و واش ـــهرهای »ویان ش
مهندســـان  و  دانشـــمندان  از  گروهـــی  می کنـــد.  تولیـــد 
شـــرکت ب آاس اف به طورفشـــرده در تـــالش بودنـــد تـــا از 
اوایـــل مـــاه آوریـــل تهیـــه و تولیـــد مـــواد ضدعفونـــی دســـت را 
کنـــون بیـــش  کننـــد. ایـــن تأسیســـات تا در ایـــن شـــهرها آغـــاز 
ـــه  ـــد و ب ـــت تولی ـــده دس ـــواد ضدعفونی کنن ـــن م گال از 9.۵۰۰ 
نیویـــورک، نیوجرســـی، میشـــیگان، تگـــزاس، لوئیزیانـــا، 

کرده انـــد. کالیفرنیـــا اهـــدا  اوهایـــو و 
کســـان )Exxon( در  افـــزون بـــر آن، تأسیســـات شـــرکت ا
شـــهرهای »بتـــن روژ« و »پـــورت آلـــن« نیـــز بـــه تولیـــد و 
گالـــن مـــواد ضدعفونی کننـــده دســـت  اهـــدای 1۶۰ هـــزار 
کارخانـــه  کـــه  اختصـــاص یافتـــه، ایـــن در حالـــی اســـت 
ماســـکگون  شـــهر  در   )Honeywell( هانـــی ول  شـــرکت 
ضدعفونی کننـــده  مـــواد  تولیـــد  میشـــیگان  ایالـــت 
فوریـــت  مدیریـــت  آژانـــس  بـــه  اهـــدا  بـــرای  را  دســـت 
کـــرده اســـت. در همیـــن حـــال،  فـــدرال )FEMA( آغـــاز 
کـــه مجموعه هایـــی  آزمایشـــگاه های شـــرکت شـــورون نیـــز 
نمونه ســـازی  و  دیجیتـــال  تولیـــد  ماشـــین آالت  شـــامل 
ســـریع از جملـــه چاپگرهـــای ســـه بعدی هســـتند و به طـــور 
 )STEM( اســـتم  آمـــوزش  بـــه  ترغیـــب  بـــرای  معمـــول 
کرده انـــد.  پیـــدا  جدیـــدی  هـــدف  می شـــوند،  اســـتفاده 
ــزات  ــال تولیـــد تجهیـ کنـــون در حـ ایـــن آزمایشـــگاه ها هم ا
ســـازمان های  و  امدادگـــران  بـــرای  شـــخصی  حفاطـــت 

شـــرکت  تأسیســـات  بـــه  نزدیـــک  مناطـــق  در  ســـالمت 
شـــورون در آمریـــکا هســـتند و در نظـــر دارنـــد بیـــش از ۲۰ 
هـــزار محافـــظ صـــورت بـــرای بیمارســـتان های محلـــی، 

کننـــد. تولیـــد  امدادگـــران  ســـرای ســـالمندان و 
کارکنان حوزه سالمت افزایش تولید برای حفاظت از 

کســـان موبیـــل )ExxonMobil( افـــزون  بـــر فعالیـــت  شـــرکت ا
در زمینـــه تهیـــه و تولیـــد تجهیـــزات حفاظـــت شـــخصی 
ـــت از  ـــرای محافظ ـــم ب ـــه مه ـــواد اولی ـــد م ـــر، تولی تجدیدپذی
کارکنـــان حـــوزه ســـالمت را نیـــز افزایـــش داده اســـت. ایـــن 
ع خاصـــی از پلی پروپیلـــن را حـــدود 1۰۰۰  شـــرکت تولیـــد نـــو
کـــه ایـــن میـــزان بـــرای تولیـــد ۲۰۰  تـــن در مـــاه افزایـــش داده 
میلیـــون ماســـک پزشـــکی یـــا ۲۰ میلیـــون روپـــوش پزشـــکی 
کســـون موبیـــل همچنیـــن تولیـــد الـــکل  موردنیـــاز اســـت. ا
ایزوپروپیـــل را بـــه میـــزان ســـه هـــزار تـــن در مـــاه افزایـــش 
گرمـــی  کثـــر ۵۰ میلیـــون بطـــری ۳۰  داده تـــا بتوانـــد حدا

کنـــد. مـــواد ضدعفونی کننـــده دســـت پزشـــکی تولیـــد 
تولیـــد  چشـــمگیر  افزایـــش  بـــا  نیـــز  هانـــی ول  شـــرکت 
از  حفاظـــت  بـــرای  را  خـــود  تـــالش   ،N9۵ ماســـک های 
ـــرکت  ـــن ش ـــت. ای ـــرده اس ک ـــتر  ـــالمت بیش ـــوزه س ـــان ح کارکن
کـــه تولیـــد ماســـک های  کـــرد  اواســـط مـــاه آوریـــل اعـــالم 
N9۵ را در تأسیســـات خـــود در منطقـــه »اســـمیتفیلد« در 
ــرکت  ــن، شـ ــر ایـ ــزون بـ ــت. افـ ــرده اسـ کـ ــاز  ــد« آغـ »رود آیلنـ
کـــه تأسیســـات جدیـــد ایـــن  کـــرده اســـت  هانـــی ول اعـــالم 
شـــرکت در »فونیکـــس« نیـــز اواســـط مـــاه مـــه تولیـــد ماســـک 
ایـــن  از  کامـــل  بهره بـــرداری  بـــا  می کنـــد.  آغـــاز  را   N9۵
ــاه تولیـــد  کارخانـــه، بیـــش از ۲۰ میلیـــون ماســـک در مـ دو 
پتروشـــیمی  شـــرکت  چنـــد  حـــال،  همیـــن  در  می شـــود. 
کرونـــا  نیـــز بـــرای تأمیـــن نیازهـــای مربـــوط بـــه ویـــروس 
تولیـــد خـــود را افزایـــش می دهنـــد. بـــرای نمونـــه، شـــرکت 
 Chevron( فیلیپـــس  شـــورون  شـــیمیایی  محصـــوالت 
محصـــوالت  تـــا  اســـت  تـــالش  در  به شـــدت   )Philips
موردنیـــازی نظیـــر مـــواد شـــیمیایی خـــاص بـــرای تهیـــه 
ورق هـــای  و  پلی اتیلـــن  روکش هـــای  »تامیفلـــو«،  داروی 
ــن  کـ ــتان ها و اما ــی بیمارسـ ــرای حصارکشـ ــتفاده بـ مورداسـ
بســـته بندی  بـــرای  رزین هایـــی  همچنیـــن  و  عمومـــی 
ـــد. کن ـــد  ـــت تولی ـــده دس ـــفیدکننده و ضدعفونی کنن ـــواد س م
 Flint Hills( ریزوســـز  هیلـــز  فلینـــت  شـــرکت  کارکنـــان 
پلی پروپیلـــن  تولیـــد  حـــال  در  نیـــز   )Resources
کرونـــا  ویـــروس  تشـــخیص  آزمایـــش  بـــرای  پزشـــکی 
قابل ارتقـــا  پلی اســـتایرن  همچنیـــن  و  کـــودکان  در 
روش هـــای  دیگـــر  و  آزمایـــش  کیت هـــای  تـــا  هســـتند 
 مهـــم درمانـــی را در اختیـــار متخصصـــان حـــوزه ســـالمت

 قرار دهند.
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واحدهایضدعفونیبا
امواجماورابنفشدرحال
تولیدبهمنظوربهرهگیریدر
بیمارستانهایسراسرایاالت
متحدهآمریکاهستند.



نیازها
ایمـــن  ماســـک های  ســـاخت 

مصـــرف وچندبـــار 

راه حل ها
شـــده  طراحـــی  تـــازه  ماســـک 
ــار اســـتفاده و دو  قابلیـــت چنـــد بـ
تعویـــض  قابـــل  کوچـــک  فیلتـــر 

دارد.

کل دستگاه
هـــوا  ســـازمان  و  آمریـــکا  ارتـــش 
بـــا  )ناســـا(  آمریـــکا  فضـــای  و 
آمریکایـــی  شـــرکت  همـــکاری 
کســـون موبیـــل دربـــاره طراحـــی  ا
و مقاومـــت آنهـــا بـــرای حفاظـــت 
در مقابـــل بیماری هایـــی ماننـــد 
تضمیـــن  کوویـــد-19  ویـــروس 

داده انـــد.

ماسک 
بـــه  ســـالمت  حـــوزه  کارکنـــان 
طـــول  در  می تواننـــد  راحتـــی 
ایـــن  از  خـــود  کاری  شـــیفت 
در  کننـــد.  اســـتفاده  ماســـک ها 
پایـــان روز ماســـک های طراحـــی 
ضدعفونـــی  می توانـــد  شـــده 
مصـــرف  بعـــد  شـــیفت  بـــرای  و 

شـــود.

چالش ها
یـــا  دکتـــر  یـــک  روز  یـــک  طـــی 
 N9۵ ــد ماســـک ــه چنـ ــتار بـ پرسـ
معاینـــه  از  پـــس  کـــه  دارد  نیـــاز 
هـــر بیمـــار و مصـــرف آن را دور 
به دلیـــل  حـــال  می انـــدازد؛ 
ع  شـــیو زمـــان  در  کمبـــود 
گـــروه پزشـــکی  کرونـــا  ویـــروس 
تجیهـــزات  و  ماســـک  بـــه 
کمتـــری دسترســـی  محافظتـــی 
دارنـــد، حتـــی بـــا ظرفیـــت بـــاالی 
 N9۵ ماســـک های  تولیـــد 
میلیـــون  یـــک  حـــدود  یعنـــی 
بـــرای  تقاضـــا  روز،  در  ماســـک 
آمریکایـــی  بیمارســـتان های 
کامـــل  پاســـخگوی  نمی توانـــد 

باشـــد. نیازهـــا 

تصویرازاکسونموبیل:تجهیزات
محافظتشخصیمیتواندضدعفونی

شودوبرایمقابلهباکمبودعرضه
وحفاظتازتالشگرانخطمقدم

بخشسالمت،برایچندبار
استفادهشود

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
25خــردادوتیــر1399



کاهش تاریخی 
تولید الفین هـــــا
در قـاره آسیـــــــــا

 کاهش تاریخی تولید الفین ها در قاره آسیا
کرونا  ع ویروس   به دلیل محدودیت های ناشی از شیو

ع  کاهش تولید پروپیلن به دلیل شیو  
کرونا ویروس 

ع  کاهش تولید اتلین به دلیل شیو  
کرونا ویروس 
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گـــزارش موسســـه وودمکنـــزی نشـــان  تازه تریـــن 
کاهـــش تولیـــد الفین هـــا در قـــاره آســـیا  می دهـــد 
ع  شـــیو از  ناشـــی  محدودیت هـــای  دنبـــال  بـــه 
کرونـــا و شـــرایط قرنطینـــه، بـــه باالتریـــن  ویـــروس 

ــت. ــیده اسـ ــود رسـ ــی خـ ــطح تاریخـ سـ
و  اتیلـــن  الفین هـــا-  تولیـــد  فرآینـــد  درصـــد   ۵۸
یکپارچگـــی  پاالیشـــگاه ها  بـــا  آســـیا  در  پروپیلـــن 
کـــر بخـــار  کرا دارد، فرآینـــد عملیاتـــی واحدهـــای 
تصفیـــه  واحدهـــای  یـــا  پاالیشـــگاه ها  بـــا  هـــم 

هســـتند. یکپارچـــه  پروپیلـــن 
پاالیشـــگاه های  در  تولیـــد  عملیـــات  کاهـــش 
تولیـــد  بـــر  قابل توجـــه ای  تاثیـــر  نیـــز  منطقـــه ای 

اســـت. داشـــته  الفین هـــا 
موسســـه  اصلـــی  تحلیلگـــر  تـــن،  کاتریـــن 
کـــه در  گفـــت: مـــا بـــرآورد می کنیـــم  وودمکنـــزی 
ـــال ۲۰۲۰  ـــه س ـــاه م ـــان م ـــا پای ـــه ت ـــی ژانوی ـــازه زمان ب
کاهـــش مقـــدار بهره گیـــری  میـــالدی بـــه دنبـــال 
ع  شـــیو منفـــی  آثـــار  و  پاالیشـــگاه ها  ظرفیـــت  از 
اتیلـــن  کرونـــا در آســـیا ظرفیـــت تولیـــد  ویـــروس 
کاهـــش  ـــو تـــن  کیل کیلـــون تـــن و اتیلـــن ۵۳۳   ۴9۶
کاهـــش تولیـــد ناشـــی  یابـــد و ایـــن مقـــدار افـــزون بـــر 
و  تعمیـــر  تعییـــن شـــده  پیـــش  از  برنامه هـــای  از 

اســـت. نگهـــداری 
ــارس و  ــای مـ ــد در ماه هـ کاهـــش تولیـ ــزود:  وی افـ
کاهـــش تولیـــد پیـــش آمـــده در  آوریـــل از آخریـــن 
ـــر مـــی رود و دلیـــل اصلـــی  ســـال ۲۰1۵ میـــالدی فرات
محدودیت هـــای  و  پیشـــگیرانه  اقدام هـــای  آن 
ع ویـــروس  اعمـــال شـــده بـــرای مقابلـــه بـــا شـــیو

ــا در هنـــد و چیـــن خواهـــد بـــود. کرونـ
وودمکنـــزی،  موسســـه  تحلیل هـــای  براســـاس 
ــره عرضـــه محصـــوالت پتروشـــیمی در هنـــد  زنجیـ

ــوده اســـت. ــه رو بـ ــالل روبـ ــا اختـ ــه شـــدت بـ بـ
پاالیـــش در هنـــد  از ظرفیـــت  بهره گیـــری  مقـــدار 
طـــی مـــاه آوریـــل و در مقایســـه بـــا دوره مشـــابه 
کاهـــش تقاضـــا  گذشـــته میـــالدی بـــه دلیـــل  ســـال 
ــی  ــف پاالیشـ ــود ضعیـ ــیه سـ ــوخت، حاشـ ــرای سـ بـ
و زیـــان ناشـــی از بخـــش صـــادرات، بـــا ۲۴ درصـــد 

ــوده اســـت. ــراه بـ افـــت همـ
و  اتیلـــن  تولیـــد  ظرفیـــت  درصـــد   ۴۵ حـــدود 
بـــا  هنـــد  پروپیلـــن  تولیـــد  ظرفیـــت  درصـــد   ۸۴
ـــن  ـــه دارد، بنابرای ـــدی یکپارچ ـــگاه ها، فرآین پاالیش

می پذیرنـــد. تاثیـــر  یکدیگـــر  شـــرایط  از  آنهـــا 
آوریـــل   ۲۰ از  جدیـــد  قوانیـــن  براســـاس  گرچـــه  ا
در  واقتصـــادی  تولیـــدی  بخش هـــای  عملیـــات 
گرفته انـــد، تولیـــد  مناطـــق ســـفید مجـــوز فعالیـــت 
مجتمع هـــای  و  نفـــت  پاالیشـــگاه های  بیشـــتر 
پتروشـــیمی هنـــد همچنـــان تعطیـــل هســـتند یـــا 
گرفتـــه شـــده  بخـــش اندکـــی از ظرفیـــت آنهـــا بـــه کار 
اســـت زیـــرا شـــرایط بـــرای بازگشـــایی فعالیت هـــا 
یـــا افزایـــش حجـــم عملیـــات از لحـــاظ اقتصـــادی 

غیرقابـــل توصیـــف هســـتند.

گزارش هـــا، بـــا وجـــود اینکـــه فعالیت هـــا  براســـاس 
پتروشـــیمی  و  پاالیشـــی  مجتمع هـــای  در 
امـــا  اســـت،  یافتـــه  بهبـــود  حـــدی  تـــا  چیـــن 
و  پاالیشـــی  فرآورده هـــای  بـــرای  تقاضـــا  شـــرایط 
ـــی پیـــش روی  ع اصل پتروشـــیمی همچنـــان موضـــو

اســـت. تولیدکننـــدگان 
لغـــو در خواســـت ها بـــرای ارســـال محموله هـــای 
صـــادرات محصـــوالت پتروشـــیمی تولیدکننـــدگان 
در  عملیـــات  غربـــی،  بازارهـــای  بـــه  چیـــن 
پتروشـــیمی  محصـــوالت  تولیـــد  واحدهـــای 
کـــرده  روبـــه رو  تهدیـــد  بـــا  را  صادرات-محـــور 
ــه و  ــواد اولیـ ــرای مـ ــا بـ ــرایط تقاضـ ــن شـ ــت، ایـ اسـ

می دهـــد. کاهـــش  را  میانـــی 
کنـــون به طـــور قابـــل  بازارهـــای اتیلـــن آســـیا هم ا
کـــه  مـــازاد عرضـــه روبه روســـت  بـــا  مالحظـــه ای 
چشـــم انداز  و  آب  روی  محموله هـــای  کنـــار  در 
بغرنج تـــر خواهـــد  شـــرایط  ایـــن  تقاضـــا  ضعیـــف 

ــد. شـ
در مقایســـه بـــا ایـــن شـــرایط، بازارهـــای پروپیلـــن 
محصـــوالت  عرضـــه  کاهـــش  دلیـــل  بـــه  آســـیا 
اســـت،  متوازن تـــر  پاالیشـــگاه ها،  بـــا  مرتبـــط 
گریـــد  همچنیـــن تقاضـــا بـــرای تولیـــد پروپیلـــن 

فیبـــر بـــا افزایـــش همـــراه بـــوده اســـت.
در نتیجـــه، اختـــالف قیمـــت پروپیلـــن و اتیلـــن 
در مـــاه آوریـــل بـــه باالتریـــن ســـطح خـــود رســـیده 

ــت. اسـ
ــا  گفـــت: بـ ــر اصلـــی موسســـه وودمکنـــزی  تحلیلگـ
کرونـــا و راهبردهـــا و  ع ویـــروس  توجـــه بـــه شـــیو
بـــرای مقابلـــه  گرفتـــه شـــده  اقدام هـــای درنظـــر 
مـــا  جهـــان،  مختلـــف  کشـــورهای  در  آن  بـــا 
ظرفیـــت  از  بهره گیـــری  مقـــدار  داریـــم  انتظـــار 
اولیـــه  بـــرآورد  بـــه  نســـبت  پاالیشـــگاه ها  تولیـــد 
کاهـــش یابـــد و ایـــن  مـــا در هفته هـــای پیـــش رو 
شـــرایط بازارهـــای الفیـــن را نیـــز تحـــت تاثیـــر قـــرار 

. هـــد می د
هـــم  چیـــن  می شـــود  مشـــاهده  کـــه  همانطـــور 
بـــه عنـــوان یکـــی از اقتصادهـــای بـــزرگ جهـــان 
بـــا ایـــن ویـــروس همه گیـــر دســـت و پنجـــه نـــرم 
ــور  کشـ ــن  ــه در ایـ ــان قرنطینـ ــد، پـــس از پایـ می کنـ
بـــرای  تقاضـــا  رونـــد  احیـــای  شـــاهد  آســـیایی 
مـــاه آوریـــل ســـال جـــاری میـــالدی  ســـوخت در 
هـــم  خـــام  نفـــت  پاالیشـــگاه های  بوده ایـــم. 
نیـــز در پـــی بهبـــود انـــدک شـــایط تقاضـــا بـــرای 
ــی  ــری از ظرفیـــت پاالیشـ ــدار بهره گیـ ــوخت، مقـ سـ
ـــران پاییـــن آمـــدن حشـــایه ســـود  ـــرای جب خـــود را ب
قیمت هـــای  شـــدید  ســـقوط  از  ناشـــی  پاالیشـــی 

جهانـــی نفـــت خـــام افزایـــش داده انـــد.
بـــه  کنـــون  هم ا جهـــان  اقتصادهـــای  دیگـــر 
و  اقتصـــادی  شـــرایط  بهبـــود  رونـــد  چگونگـــی 
ازســـرگیری فعالیـــت بخش هـــای تولیـــدی ایـــن 

دوخته انـــد. چشـــم  کشـــور 

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
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ـــت  ـــی اس کارآفرین ـــرکت  ـــک ش ـــب از ی ـــتانی جال ـــاب، داس کت ـــن  ای
کـــه امـــروزه  بـــه شـــکلی  بـــه ایجـــاد صنعـــت پتروشـــیمی  کـــه 
کتـــاب  ایـــن  نویســـنده  اســـت.  کـــرده  کمـــک  می شناســـیم، 
بـــر نقـــش مهـــم مهندســـان شـــیمی در تهیـــه و تجاری ســـازی 
آن،  اســـاس  و  پایـــه  کـــه  دارد  کیـــد  تأ نوینـــی  فناوری هـــای 
اقدامـــی  اســـت،  پتروشـــیمی  مـــواد  بـــه  هیدروکربـــن  تبدیـــل 
را در زمینـــه  گـــوی ســـبقت  ایـــاالت متحـــده  کـــه ســـبب شـــد 
ــاوری از آلمـــان بربایـــد. ایـــن تحـــوالت از طریـــق سرگذشـــت  فنـ
اســـناد  و  مصاحبـــه  قالـــب  در  و  شـــرکت کنندگان  شـــخصی 
کتـــاب  ایـــن،  بـــر  افـــزون  می شـــود.  بیـــان  شـــفاهی  تاریـــخ 
مذکـــور موردپژوهی هـــای بســـیار مهمـــی را بـــرای مهندســـان و 
کتـــاب  مدیـــران فعـــال در صنعـــت شـــیمی ارائـــه می دهـــد. ایـــن 
در 1۴ فصـــل نـــگارش شـــده اســـت و بـــه توضیـــح موضوعـــات 
مختلفـــی در زمینـــه صنعـــت شـــیمی می پـــردازد. نویســـنده در 
کتـــاب بـــه تغییـــرات صنعـــت شـــیمی در جهـــان و خـــط  ایـــن 
 ،)Dupont( ســـیر شـــرکت های صاحب نامـــی نظیـــر دوپونـــت
 ،)Dow Chemical( کمیـــکال  دو   ،)Monsanto( مونســـانتو 
توصیـــف  همچنیـــن  و   )Shell Chemical( کمیـــکال  شـــل 

رشـــته مهندســـی شـــیمی به عنـــوان عامـــل توانمندســـازی ایـــن 
صنعـــت پرداختـــه اســـت و بـــه نقـــش تحقیقـــات مربـــوط بـــه 
ســـوخت و شـــیمی در پیـــروزی جنـــگ جهانـــی دوم و ســـرآغاز 
توجـــه شـــرکت ها بـــه مـــواد اولیـــه هیدروکربنـــی اشـــاره می کنـــد. 
کتـــاب نیـــز رشـــد ســـریع ایـــن صنعـــت  در فصل هـــای دیگـــر ایـــن 
بـــه تولیدکننـــدگان پتروشـــیمی  نوظهـــور و تبدیـــل شـــرکت ها 
کشـــور اروپایـــی  ـــد  تشـــریح می شـــود و صنعـــت پتروشـــیمی در چن
نظیـــر بریتانیـــا، آلمـــان، فرانســـه و ایتالیـــا و همچنیـــن ژاپـــن 
شـــرکت  یـــک  از  ســـپس  کتـــاب  نویســـنده  می شـــود.  بررســـی 
طراحـــی علمـــی و نقـــش موفقیت آمیـــز آن در توســـعه فنـــاوری 
بـــه  ســـخن  مهمـــی  اختراع هـــای  همچنیـــن  و  پتروشـــیمی 
کـــه در زمینـــه محصـــوالت صنعـــت پتروشـــیمی  میـــان مـــی آورد 
کتـــاب  گرفتـــه اســـت. فصل هـــای دیگـــر ایـــن  مورداســـتفاده قـــرار 
نیـــز بـــه تحقیقـــات مهـــم و شـــرکت های مهندســـی فعـــال در 
حـــوزه پتروشـــیمی، پروژه هـــای مختلـــف در زمینـــه محصـــوالت 
ــر و چالش هـــای ایـــن صنعـــت  پتروشـــیمی، موفقیت هـــای اخیـ
کتـــاب بـــا شـــرحی  اختصـــاص داده می شـــود. در نهایـــت، ایـــن 
ـــان می یابـــد. ـــاره تاریخچـــه عجیـــب صنعـــت پتروشـــیمی پای درب

کتـــاب در دو فصـــل تدویـــن شـــده و حـــاوی تحلیـــل  ایـــن 
کـــم نظیـــر بیـــن المللـــی حـــول محـــور نفـــت و پتروشـــیمی  هـــای 
چشـــم  اهمیـــت  ترســـیم  بـــه  بیـــن  درایـــن  کـــه  باشـــد  مـــی 
انـــداز، ارزش هـــای بنیادیـــن و نمونـــه هایـــی از شـــرکت های 
کســـب وکار پرداختـــه،  نفتـــی وغیـــر نفتـــی موفـــق در حـــوزه 
کـــه بـــه تالیـــف خانـــم رفعـــت  کتـــاب  در بخشـــی دیگـــراز ایـــن 
کار  فرزادفـــر و عبدالرســـول دشـــتی اســـت نگاهـــی بـــه قوانیـــن 
و رونـــد خصوصـــی ســـازی در صنایـــع پتروشـــیمی بـــه ویـــژه در 
ـــرای  ـــان ب کشـــورهای منطقـــه خلیـــج فـــارس و برنامـــه هـــای آن
گزارشـــی جامـــع فرصت هـــا، تهدیدهـــا  توســـعه شـــده اســـت. در 
کشـــورهای منطقـــه بـــرای توســـعه  و نقـــاط قـــوت و ضعـــف 
گرفتـــه اســـت. شـــرایط پیـــش  پتروشـــیمی مـــورد ارزیابـــی قـــرار 
ـــورس هـــای بیـــن  ـــرای حضـــور در ب ـــی ب روی شـــرکت های ایران
کار و رونـــد  المللـــی و نگاهـــی جامـــع بـــه قوانیـــن و مقـــررات 
کشـــورهای حـــوزه  خصوصـــی ســـازی در صنایـــع پتروشـــیمی 
کتـــاب بـــه  کـــه در ایـــن  خلیـــج فـــارس از مباحـــث مهمـــی اســـت 

آن پرداختـــه شـــده اســـت.

کمیتـــی شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی،  ارزیابـــی نقـــش حا
جایـــگاه مســـئولیت اجتماعـــی در شـــرکت های بـــزرگ نفتـــی، 
تاثیـــر برجـــام در برنامه هـــای صنایـــع پتروشـــیمی و جایـــگاه 
کشـــورهایی  ایـــن صنعـــت در توســـعه روابـــط اقتصـــادی بـــا 
ح خـــط لولـــه اتیلـــن  کســـتان، ارزیابـــی طـــر ماننـــد هنـــد و پا
کشـــور و نقشـــی  غـــرب در توســـعه بخشـــی از مناطـــق مســـتعد 
کـــه می توانـــد بـــه عنـــوان جـــاده ابریشـــم پتروشـــیمی داشـــته 
ـــش  ـــون نق ـــی پیرام ـــای متنوع ـــت ه ـــراه یادداش ـــه هم ـــد، ب باش
ــور و  کشـ ــادی  ــعه اقتصـ ــیمی در توسـ ــمند پتروشـ ــم و ارزشـ مهـ
ورود آن بـــه مناظـــره نامزدهـــای دوازدهمیـــن دوره انتخابـــات 
ــه در  کـ ــتند  ــی هسـ ــه مطالبـ ــور از جملـ کشـ ــوری  ریاســـت جمهـ
کتـــاب بـــه آن هـــا پرداختـــه شـــده و بـــرای طیف هـــای  ایـــن 
صاحـــب  و  کارشناســـان  از  اعـــم  مخاطبیـــن  مختلـــف 
نظـــران صنعـــت نفـــت و پتروشـــیمی، محققـــان، اســـاتید و 
دانشـــجویان رشـــته های مختلـــف نفـــت و انـــرژی و همچنیـــن 
مدیـــران، فعـــاالن و دســـت انـــدرکاران بخـــش خصوصـــی نفـــت 

و پتروشـــیمی قابـــل اســـتفاده می باشـــد.

 داستان شرکت طراحی علمی:
کردند  شیمی دان ها چگونه صنعت پتروشیمی را خلق 

نویسنده: پیتر اچ اسپیتز

گذری بر خصوصی سازی کتاب "   نگاهی به 
صنایع پتروشیمی در ایران و خاورمیانه 

مولفان: فرزاد رفعت فر، عبدالرسول دشتی
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بــازارمحصــوالتمیانی
ــا پتروشــیمیآسیـــــــــــــــــ

جریانهایتجاریمحصوالتمیانیپتروشیمی
به دنبــال افــت رشــد اقتصــادی جهــان در نیمــه دوم ســال 2018 میــالدی، صــادرات اســید ترفتالیــک خالــص کره جنوبــی کاهــش یافــت و ایــن کشــور 
ــزرگ  ــازار ب ــا و چیــن محــدود کــرد. در همیــن حــال، به دلیــل رشــد بخــش پایین دســتی پلی اســتر در ب حجــم صــادرات خــود را بــه بازارهــای اصلــی اروپ
چیــن، صــادرات مونواتیلــن گالیکــول کره جنوبــی در ســال 2018 میــالدی نســبت بــه ســال قبــل از آن 11 درصــد افزایــش یافــت. افزایــش میــزان صــادرات 
ایــن محصــول در ســه ماهــه نخســت ســال 2019 میــالدی نیــز ادامــه یافــت. بــا ایــن حــال، کاهــش تقاضــای پلی اســتر در نتیجــه کشــمکش تجــاری 
طوالنی مــدت میــان آمریــکا و چیــن و همچنیــن رشــد شــدید تولیــد مونواتیلــن گالیکــول در چیــن منجــر بــه افزایــش قابل توجــه میــزان ذخیــره ایــن 
محصــول در انبارهــای بنــدری چیــن در ســال 2019 شــد. بــا تــداوم تنش هــای میــان آمریــکا و چیــن و تأثیــر آن بــر رشــد پلی اســتر چیــن، صــادرات اســید 

ترفتالیــک خالــص و مونواتیلــن گالیکــول از کره جنوبــی بــه چیــن در نیمــه دوم ســال 2019 میــالدی بــا کاهــش بیشــتری همــراه می شــود.

صــادراتاســیدترفتالیــکخالــصکــرهجنوبــیبراســاسمقصــد

مقصــد براســاس جنوبــی کــره گالیکــول مونواتیلــن صــادرات

صادراتاسیدترفتالیکخالصکرهجنوبیازسال2010تا2019)ازابتدایسال2019تاکنون(
میزان صادرات )تن(سالصارات ۲۰۱۹ )تن(صادرات ۲۰۱۸ )تن(ماه

۱۸3.۵۸۱۱۷۹.۶۰۹۲۰۱۰3.۶۵۰.۹۴3ژانویه
۱۵۲.۱۹۴۹۶.۴۶۰۲۰۱۱3.۶۱۷.3۰۶فوریه
۱۵۴.۲۷۲۱۲۴.۶3۴۲۰۱۲3.۲۷۴.۰۴3مارس
۱۵۶.3۵۱۲۰۱3۲.۹۵۹.۶۴۴آوریل

۱۱۶.۲۰۱۲۰۱۴۲.۶۷۲.3۱۲مه
۹۴.۲۲۴۲۰۱۵۲.3۱۴.۴۴۵ژوئن
۱۵3.۰۹۴۲۰۱۶۱.۷۷۶.۴3۸ژوئیه
۱۷۱.3۰۲۲۰۱۷۱.۹3۹.۵۹۲اوت

۱۴۴.۰۴۱۲۰۱۸۱.۷۴۵.۴۰۰سپتامبر
۱۷۰.۲۹۹اکتبر

۱۲۴.۰۰۴نوامبر
۱۲۵.۸3۶دسامبر

صادراتمونواتیلنگالیکولکرهجنوبی

میزان صادرات )تن(سالصادرات ۲۰۱۹ )تن(صادرات ۲۰۱۸ )تن(ماه
۲۷.۱۴3۶۵.۲۷3۲۰۱۰۴۴۰.۴3۰ژانویه
۵۰.۹۵۵3۱.۴۱۴۲۰۱۱۴۰۲.۵۰۲فوریه
۴۶.۵۴۷3۸.۵۲۰۲۰۱۲۴۴۰.۸۶۰مارس
3۹.3۵۱33.۴۹۰۲۰۱3۴۶۸.۴۵۹آوریل

۴۷.۹۴3۲۰۱۴۵۴۵.۰۸۲مه
33.۷۱۸۲۰۱۵۵۸۶.۷۸3ژوئن
۲۹.۵۵۲۲۰۱۶۴۸۰.۸۰۹ژوئیه
۴۷.۹۴۹۲۰۱۷۴۵۴.۵3۲اوت

۴۵.۵۰۲۲۰۱۸۵۰۴.۲۷۶سپتامبر
3۴.۶۰۰اکتبر

۶۴.۸۴۴نوامبر
3۶.۱۷۲دسامبر

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
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پلیاتیلن
پلیاتیلنمتداولترینپالستیکدرجهاناست.
اینمحصولدرحدود40درصدازرزینهایتولیدشدهدرجهان
بهکارمیرود.

پلی اتیلن از اتیلن
 تولید می شود، ترکیبی که 
معموال از نفت یا گاز طبیعی 
بدست می آید.

پلی اتیلن به طورطبیعی 
و از نظر شیمیایی مقاوم 
و قابل بازیافت است 
که این امر سبب دوام 
بیشتر آن می شود.

همه سلفون های 
بسته بندی پلی اتیلنی 
تا ۵۰ درصد ارزان تر 
از کارتون های مقوایی 
هستند و قابلیت بازیافت 
دارند.

درب بطری اغلب از نظر فنی ترکیب آسیب رسانی 
است که در بسته بندی مورداستفاده قرار می گیرد. 
این قطعه باید محتوای بطری را محکم مسدود، از 
فاسدشدن آن جلوگیری و طعم و بو را حفظ کند و به 
آسانی باز و بسته شود. بسیاری از 
رزین های پلی اتیلنی برای تولید 
درب بطری های نوشیدنی 
مورداستفاده قرار می گیرد.

پلی اتیلن کاربردهای گسترده خانگی و صنعتی 
دارد و از ظرف ماست گرفته تا لوله های زیرزمینی 

مورداستفاده قرار می گیرد.

بیش از ۱۲۵ رزین پلی اتیلنی 
وجود دارد که از خواصی 

متناسب با سلفون های خاص 
انعطاف پذیر برخوردار است 

و در زمینه قالب گیری کاربرد 
دارد. 

هــر فــرد عــادی در آمریــکا ســاالنه حــدود 3۰ گالــن آب 
بســته بندی مصــرف می کنــد کــه بخــش عمــده آن در 
بســته های ســلفنی بــه فــروش می رســد. ایــن میــزان 
نفــر  هــر  ازای  بــه  آب  بطــری  بســته   ۱۰ معــادل  تقریبــا 

اســت.

پلی اتیلن نوعی پلیمر است که 
قابل ارتجاع در اثر گرماست، به این 

معنا که این محصول را می توان 
ذوب و به مایع تبدیل کرد و 

دوباره به شکل جامد درآورد.
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فرآوردههاینفتی
ازنفتخامتامحصوالتکاربردی:

زنجیرهارزشنفت

 محصوالت متداول تولیدشده
 از یک بشکه نفت در کانادا

تولیدوحملونقلنفتخام
از خــام نفــت روزانــه3.9میلیــونبشــکه کانــادا
ذخایــرمتعــارف،غیرمتعــارف)ماننــدنفــتشــیل(،
میکنــد. تولیــد فراســاحلی و نفتــی ماســههای
ــه،نفتکــشوخــط ــداتازطریــقخــطلول ــنتولی ای
آهــنبــهواحدهــایفــرآوریوپاالیشــگاههایایــن
کشــوروبازارهــایآمریــکاوجهــانمنتقــلمیشــود.

پاالیشوفرآوری
پاالیشــگاههانفــتخــامرابــهمحصوالتــیکاربــردی
و حملونقــل در مورداســتفاده ســوخت نظیــر
مــواداولیــهبــرایکارخانههــایپتروشــیمیتبدیــل
میکنــد.واحدهــایفــرآورینیــزبیتومــنرابــهنفــت
خــاممصنوعــیتبدیــلمیکننــدکــهمیتــوانآنرادر

پاالیشــگاههاپــردازشکــرد.

18پاالیشگاهکاناداروزانهحدود293میلیونلیتر
محصوالتپتروشیمیپاالیششدهتولیدمیکنند.

انواعسوختومحصوالتپتروشیمی
بــرایجابجایــی ســوختهایمناســبحملونقــل
مــا زندگــی کیفیــت و خدمــات و کاالهــا افــراد،
پاالیششــده محصــوالت از دارد.برخــی ضــرورت
بهطورمســتقیمبهعنــوانســوختمورداســتفاده
بــه محصــوالت ســایر آنکــه حــال میگیــرد، قــرار
واحدهــایپتروشــیمیارســالودرآنجــابــههــزاران
محصــولضــروریتبدیــلمیشــوندکــهدرزندگــی

روزمــرهمــاکاربــرددارنــد. واحدپتروشیمی

لوازمآرایشی منسوجات موادپالستیکی بنزین گازوئیل سوختهواپیما

پخشسوخت

واحدهایفرآوری واحدهایفرآوری

بیتومن سایرانواعنفتخام

ذخایر درجای متعارف
 غیرمتعارف و ماسه های نفتی

خط لوله

برداشت از ماسه های نفتی

راه دریایی

فراساحلی

خط آهن

جݠهانپتروشــیمی
شـمـــــــــــارهیازدهم
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MOSCOW (MRC) -- CNOOC Oil & 
Petrochemicals Co. Ltd (CNOOC), 
Shell Nanhai B.V (Shell) and the 
Huizhou Government have an-
nounced a strategic cooperation 
agreement to further expand the 
CNOOC and Shell Petrochemical 
Company (CSPC) 50:50 joint ven-
ture in Huizhou, Guangdong Prov-
ince, China, as per Shell’s press 
release.
Due to COVID-19 travel restric-
tions, the agreement was signed in 
a virtual online ceremony, attended 
by dignitaries including Party Sec-
retary of Guangdong Province Li 
Xi, CNOOC Chairman Wang Dong-
jin, Shell CEO Ben van Beurden, 
CNOOC VP for Downstream Chen 
Bi and Shell Downstream Director 
Huibert Vigeveno.
The expansion is planned to serve 
the growing number of intermedi-
ate and performance chemicals 
customers in the key market of 
China, supplying products includ-
ing SMPO, polyols, ethylene gly-
col, polyethylene (PE) and poly-
propylene (PP). These chemicals 
are used in a wide range of end 
products, in healthcare, construc-
tion, fabrics, packaging, transport 
and electronics. For the first time 
in Asia, Shell would apply its ad-
vanced technology for linear alpha 
olefins. The project is intended to 
include construction of a new 1.5 
million-tonnes-per-year ethylene 
cracker, with the mega-site bringing 
economies of scale and enhanced 
competitiveness.
Thomas Casparie, Executive Vice 
Present for Shell’s global chemicals 
business, said “Our growth strate-
gy is based on long-term chemicals 
demand. We are very selective in 
our investments, and this agree-
ment underlines Shell’s confidence 
in both the chemicals business fun-
damentals and our strategic part-
nerships with CNOOC and the Hu-
izhou Government.”
The CSPC site currently converts a 
variety of liquid feedstocks into ole-
fins and derivative products. It has 
a strong track record of safe, relia-
ble and energy-efficient operations. 
In January 2020, CNOOC and 

Shell announced the signature of a 
Memorandum of Understanding to 
explore its first commercial-scale 
polycarbonate production unit at 
the site.
 As MRC informed before, the two 
partners signed Memorandum of 
Understanding on 16 October 2018 
to explore expansion of the existing 
collaboration. The start-up of the 
site’s second ethylene cracker was 
announced on 2 May 2018. The 
site’s second SMPO plant, which 
will be the largest in China, is cur-
rently in construction.
 Ethylene and propylene are feed-
stocks for producing PE and PP.
 According to MRC’s ScanPlast re-
port, Russia’s estimated PE con-
sumption totalled 557,060 tonnes 
in the first three month of 2020, 
up by 7% year on year. High den-
sity polyethylene (HDPE) and lin-
ear low density polyethylene (LL-
DPE) shipments rose because of 
the increased capacity utilisation 
at ZapSibNeftekhim. Demand for 
LDPE subsided. At the same time, 
PP shipments to the Russian mar-
ket was 267,630 tonnes in Janu-
ary-March 2020, down 20% year 
on year. Homopolymer PP and PP 
block copolymers accounted for the 
main decrease in imports.
 China National Offshore Oil Cor-
poration (CNOOC), the largest 
offshore oil & gas producer in Chi-
na. CNOOC businesses cover the 
main segments of oil & gas explora-
tion and development, engineering 
& technical services, refining and 
marketing, natural gas and power 
generation, and financial services.
Royal Dutch Shell plc is an An-
glo-Dutch multinational oil and gas 
company headquartered in The 
Hague, Netherlands and with its 
registered office in London, United 
Kingdom. It is the biggest compa-
ny in the world in terms of revenue 
and one of the six oil and gas “su-
permajors”. Shell is vertically inte-
grated and is active in every area 
of the oil and gas industry, includ-
ing exploration and production, re-
fining, distribution and marketing, 
petrochemicals, power generation 
and trading.
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CNOOC, Shell and Huizhou
government sign agreement to 
further expand petrochemical
complex in China

 We are very selective in 
our investments, and this 
agreement underlines 
Shell’s confidence in both 
the chemicals business 
fundamentals and our 
strategic partnerships with 
CNOOC and the Huizhou 
Government.”
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MarketsandResearch.biz pre-
sents a new market report name-
ly Global General Purpose Poly-
styrene (GPPS) Market 2020 by 
Manufacturers, Regions, Type 
and Application, Forecast to 2026 
aims to improve the experience 
by offering an extensive and ex-
plicit analysis of General Purpose 
Polystyrene (GPPS) market. The 
report delivers insights about 
products, markets, customers, 
competitors, and marketing strat-
egy.  The report collects data 
about the customers, marketing 
strategy, competitors. 
Participants and principals of the 
industry besides product type, the 
end-user applications, key man-
ufacturers, and geological areas 
are analyzed. Market measure-
ments regarding revenue, sales, 
value, capacity, regional market 
examination, section insightful 
information, and market forecast 
are offered in the overall investi-
gation.
This market research report ana-
lyzes the growth prospects for the 
key vendors operating in this Gen-
eral Purpose Polystyrene (GPPS) 
market space including INEOS, 
Total Petrochemicals, BASF SE, 
Trinseo, Sabic, PS Japan, Chi 
Mei Corporation, Polimeri, Su-
preme Petrochem, Chevron Phil-
lips Chemical, KKPC, E.Styren-
ics, Formosa Chemicals, Hyundai 
Engineering, Taita Chemical, 
LG Chem, Toyo Engineer, VIET-
NAM Polystyrene, CNPC, SEC-
CO Petrochemical, SINOPEC, 
BASF-YPC Company, RASTAR 
Synthetic Material, Hong Kong 
Petrochemical, Astor Chemical, 
Founder Commpoities
Next, the company profile section 
of players such as includes its ba-
sic information like its market po-
sition, historical background, and 
top competitors by market capi-
talization/revenue along with con-
tact information. Historical data 
available in the report supports 
the global General Purpose Pol-
ystyrene (GPPS) market devel-

opment on national, regional, and 
international levels. The report 
also sheds light on current issues 
with consumers and opportunities 
present in the market. The study 
offers thorough observations to 
users, service providers, suppli-
ers, manufacturers, stockholders, 
and individuals who want to boost 
their business.
Product type coverage (market 
size & forecast, a major company 
of product type, etc.): Extrusion 
molding, Injection molding, Oth-
ers
Application coverage (market 
size & forecast, different demand 
market by region, main consumer 
profile, etc.): Packaging, Electron-
ic Appliances, Daily Consumer 
Products, Construction, Others
The regions are extensively 
analyzed with respect to every 
parameter of the geographies 
in question, comprising, North 
America (United States, Canada 
and Mexico), Europe (Germany, 
France, UK, Russia and Italy), 
Asia-Pacific (China, Japan, Ko-
rea, India and Southeast Asia), 
South America (Brazil, Argentina, 
Colombia etc.), Middle East and 
Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, 
Nigeria and South Africa).
Moreover, the report includes the 
outcomes of various analyses like 
SWOT analysis, PEST Analysis, 
PORTERS Analysis, etc. The key 
figures and statistical representa-
tion of the General Purpose Pol-
ystyrene (GPPS) market are pro-
vided.
 In the end, the report comprises 
an investment feasibility analy-
sis explaining the total technical 
feasibility of this undertaking and 
price structure. The authors of the 
report have talked about the ma-
jor trends and developments tak-
ing place in the market and their 
estimated impact on the overall 
growth. Market forecast by re-
gions, type, and application, with 
sales and revenue, from 2020 to 
2026 has been provided in the re-
port.
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Participants and principals 
of the industry besides 
product type, the end-
user applications, key 
manufacturers, and 
geological areas are 
analyzed

Global General Purpose
Polystyrene (GPPS) Market 
Recent Study Including Business 
Growth, Development Factors 
and GrowthAnalysis 2020-2026
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namic of that,” Kirby said.
With reduced demand for fuel as much of the world entered a lockdown, WTI 
prices per barrel fell from $54 on Feb. 20 to under $12 two months later. It 
traded just under $25 on May 7.
Brent fell from over $68 on Jan. 3 to just over $19 on April 21. It closed under 
$30 per barrel on May 7.

Westlake Chemical sees U.S. advantage eroded
“In this environment that we are today in $20 to $30 per barrel of crude oil 
there isn’t really any cost advantage. A large cost advantage is being removed 
and a large margin and profitability has shifted between the regions through 
that adjustment,” Kirby said.
Albert Chao, president and CEO at Westlake Chemical Corp., described this 
profitability change during a first quarter earnings discussion on May 4, ac-
cording to a transcript by Motley Fool.

“While our ethane feedstock costs have decreased, our competitive advan-
tage versus oil-based feedstock has been eroded,” Chao said.
“Our naphtha-based international competitors are benefiting from these re-
duced costs,” he added.
“As a result of these lower global production costs, industry consultants ex-
pect to see polyethylene prices and gas-based polyethylene producers mar-
gins decline,” he said.
“We believe that toward the end of the year, early next year, that oil price will 
move up, such that U.S. ethane-based ethylene production will be more cost 
competitive to naphtha-based ethylene production,” Chao added.

LyondellBasell helped by feedstock flexibility
“On the U.S. Gulf Coast, three of our crackers can utilize the full range of 
feedstocks: ethane, propane, butane, Y-grade mixed NGLs, condensate and 
naphtha, while the fourth cracker can flex among the most economical NGLs,” 
said Bhavesh Patel, CEO at LyondellBasell.
“Our cracker system offers distinct advantages relative to newly built crackers 
that can only run ethane,” he added, according to a Motley Fool transcript of 
the May 1 call.
Polyethylene margins in North America fluctuated in the first quarter as the 
advantage “shifted from ethane, propane and butane to naphtha as the price 
of oil fell during March,” he added.
“We are able to follow the most economical feedstock to maximize profitabili-
ty,” Patel said. “In Europe, integrated polyethylene margins in March were the 
highest we’ve seen since 2015. With significant asset bases in both Europe 
and North America, LyondellBasell’s overall results are less volatile than if our 
business was reliant upon only one region,” Patel added.

Celanese views U.S. as still competitive
Lori Ryerkerk, CEO and chairman at Celanese Corp., which has been adding 
downstream capacity for Vinyl Acetate Monomer (VAM) in the U.S to tap low 
gas prices, said the U.S. remains competitive even with cheaper oil.
VAM helps produce Purified Terephtalic Acid, a precursor to PET bottles and 
polyester, as well as other products.
“We think the U.S. gas, even at these low oil prices, will continue to be well 
advantaged. To put that in perspective, if we look at the difference between, 
say, acid production, between Clear Lake (Texas) and Nanjing (China), our 
production cost at Clear Lake is half of Nanjing even at low oil prices,” Ryerk-
erk added.
Acetid acid, which goes into VAM, comes from methanol. Most methanol in 

China comes from coal where-
as in the U.S. it comes from 
natural gas.Singapore “just 
comes down slightly below the 
cost at Nanjing. So you still 
have a 2:1 advantage at Clear 
Lake, and that advantage rolls 
through VAM and VAE and 
everything else,” she added.
“So while we don’t have as 
much advantage now in the 
U.S. Gulf Coast versus other 
producers, it’s still a big ad-
vantage,” she said.

Naphtha cracking seen 
yielding unneeded aro-
matics
“People that are cracking 
naphtha or cracking heavi-
er don’t have much place for 
some of the aromatics and 
some of the off-grades to go,” 
said James Fitterling, CEO at 
Dow Inc.“And so the rubber 
industry has been slow. Au-
tomotive industry has been 
slow. So that has brought rates 
down in some other crackers,” 
Fitterling added, according to 
a Motley Fool transcript of an 
April 30 earnings discussion.
“I’ll just focus on U.S. Gulf 
Coast here because that’s 
where the bulk of the flexibility 
is. I’d say we were in the 75%, 
80% ethane cracking through 
the year. The balance would 
be propane and butane and 
very little talk for the back half 
of the year. It’s 0 on naphtha,” 
he said.
“Naphtha has come down, 
but honestly, ethane is still the 
best crack. And so, if ethane 
gets tight and we start to 
see prices rise and propane 
comes into the slate, we’ll 
swing over,” he said.
“We can swing 70% of the ca-
pacity over to propane. We’ve 
got that flexibility. And I’m op-
timistic that this is a more re-
silient gas market than people 
are estimating,” Fitterling add-
ed.



The Covid-19 pandemic turned the table for U.S. petrochemical companies 
that saw cost advantages erode for their ethane crackers in relation to those 
that use naphtha as feedstock, as reported by Petrochemical Update.
 Plunging oil prices in 2020 turned things around for U.S. crackers that were 
built to use ethane as feedstock in what seemed until recently a sure bet to 
produce the world’s lowest-cost ethylene.
 “Many of those projects in North America were dependent upon a relatively 
good oil price,” said in an interview Patrick Kirby, principal analyst, olefins, at 
Wood Mackenzie, a consultancy that covers industries including chemicals 
and energy.
Between 2011 and 2014 the average closing price for West Texas Intermedi-
ate was over $90 per barrel.
In 2015 and 2016 average prices per barrel remained well above $40. Averag-

es went from over $50 in 2017 
to over $65 in 2018. In 2019 
that average barrel cost was 
just under $60.
Lower ethane prices in North 
America versus naphtha over 
that extended period have “re-
ally driven most of that capi-
tal investment into the region 
through new cracking com-
plexes and ethylene-polyeth-
ylene type projects so low oil 
price really changes the dy-

PU: U.S. ethane-based
petrochemical plants challenged
by low crude prices

With reduced demand for fuel 
as much of the world entered 
a lockdown, WTI prices per 
barrel fell from $54 on Feb. 
20 to under $12 two months 
later. It traded just under 
$25 on May 7.
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The Fed also plans to offer bond 
buybacks that could benefit at least 
90 fossil fuel companies, including 
giants such as ExxonMobil, Chev-
ron and Koch Industries – which are 
feeling the huge decrease in oil de-
mand but are not expected to be hit 
as hard as smaller companies.  The 
Democratic senators Brian Schatz 
and Sheldon Whitehouse in a letter 
to the Fed this week said the pan-
demic “was not the source of the 
oil and gas industry’s dire financial 
condition”, and that accommodat-
ing it “poses both a credit risk and 
a more profound climate transition 
risk to taxpayers”.  Lawmakers in 
the House have proposed prohibit-
ing the oil and gas industry from tak-
ing coronavirus funds to make sure 
“they are not used to pay off bad 
debt taken on by fossil fuel corpora-
tions before the public health crisis”.
 Government assistance to fossil 
fuel companies during the pandemic 
comes as scientists warn the world 
must stop extracting and burning 
coal, oil and gas to avoid the worst 
of the already-severe climate crisis.
 Debt problems
An activist investor last year ac-
cused Battalion of “excessive” 
spending, including on executive 
pay and a private plane used by its 
former CEO, Floyd Wilson.  A com-
pany controlled by Wilson sold the 
plane – a Raytheon Hawker 800A 
– to Battalion for $2.4m, according 
to a regulatory filing. His contract 
also guaranteed his membership of 
a Houston country club and the use 
of a “late model luxury automobile 
valued at up to $100,000”.
 Wilson’s total compensation rose 
to $24m the year the company first 
filed for bankruptcy in 2016. He also 
received a $5m severance package 
when he stepped down in 2019.  
Battalion confirmed receiving the 
government coronavirus aid when 
queried by the Guardian during an 
earnings call on Tuesday, after de-
clining to disclose the loan’s value 
in recent regulatory filings.  “We 
think that was the right thing to do,” 

a company official said. “We felt like 
those PPP loans were set up for 
businesses of our size and I think 
it helped us to [further] our opera-
tions.”  Battalion has 69 employees, 
and its market capitalization, or total 
value of its shares, is $74m, accord-
ing to Bloomberg. Battalion saw the 
12th biggest bankruptcy in its sec-
tor since 2015, according to Docu-
mented. The company isn’t alone 
in its debt problems in the sector. 
Seven North American exploration 
and production firms have declared 
bankruptcy just in 2020, according to 
the law firm Haynes and Boone. US 
drillers expanded immensely when 
they discovered hydraulic fractur-
ing, a new technique for extracting 
oil and gas. Independent producers 
borrowed money to fund their ex-
ploits. But capital has begun to dry 
up as investors see the companies 
can’t make as much money as they 
hoped. Leslie Hayward, the director 
of business and content develop-
ment at the analysis firm Rapidan 
Energy Group, said the outlook for 
US shale companies was bad before 
the pandemic and the recent steep 
decline in oil demand that forced 
oil prices negative. “The sector has 
been experiencing some strain for 
quite some time, and going into 2020 
it was clear that there was going to 
be consolidation, a drop in produc-
tion, and likely some bankruptcies. 
The pandemic poured gasoline on 
that fire,” Hayward said. Andrew 
Grant, the head of oil, gas and min-
ing at Carbon Tracker – a thinktank 
that analyzes the impact of climate 
change on markets – said investors 
have begun to turn away from shale 
companies. “You have to wonder if 
trying to bail out the industry indefi-
nitely would amount to just trying to 
defy gravity essentially,” he said. This 
article was amended on 15 May 2020. 
An earlier version reported that Okla-
homa-based Laredo Petroleum had 
received a $1.2m coronavirus relief 
loan from the federal government. It 
was actually Colorado-based Laredo 
Oil that received the loan.
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Struggling oil companies
are taking advantage of US 
coronavirus aid
Recent review finds at least $113m in taxpayer-backed loans meant 
for small businesses have gone to fossil fuel industry

 The sector has been 
experiencing some strain 
for quite some time … The 
pandemic poured gasoline 
on that fire
Leslie Hayward
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MOSCOW (MRC) -- CNOOC Oil & Petrochemicals Co. Ltd (CNOOC), 
Shell Nanhai B.V (Shell) and the Huizhou Government have announced a 
strategic cooperation agreement to further expand the CNOOC and Shell 
Petrochemical Company (CSPC) 50:50 joint venture in Huizhou, Guang-
dong Province, China, as per Shell’s press release.
Due to COVID-19 travel restrictions, the agreement was signed in a vir-
tual online ceremony, attended by dignitaries including Party Secretary 
of Guangdong Province Li Xi, CNOOC Chairman Wang Dongjin, Shell 
CEO Ben van Beurden, CNOOC VP for Downstream Chen Bi and Shell 
Downstream Director Huibert Vigeveno.
The expansion is planned to serve the growing number of intermediate 
and performance chemicals customers in the key market of China, sup-
plying products including SMPO, polyols, ethylene glycol, polyethylene 
(PE) and polypropylene (PP). These chemicals are used in a wide range 
of end products, in healthcare, construction, fabrics, packaging, transport 
and electronics. For the first time in Asia, Shell would apply its advanced 
technology for linear alpha olefins. The project is intended to include con-
struction of a new 1.5 million-tonnes-per-year ethylene cracker, with the 
mega-site bringing economies of scale and enhanced competitiveness.
Thomas Casparie, Executive Vice Present for Shell’s global chemicals 
business, said “Our growth strategy is based on long-term chemicals de-
mand. We are very selective in our investments, and this agreement un-
derlines Shell’s confidence in both the chemicals business fundamentals 
and our strategic partnerships with CNOOC and the Huizhou Govern-
ment.”
The CSPC site currently converts a variety of liquid feedstocks into ole-
fins and derivative products. It has a strong track record of safe, reliable 
and energy-efficient operations. In January 2020, CNOOC and Shell an-
nounced the signature of a Memorandum of Understanding to explore its 
first commercial-scale polycarbonate production unit at the site.
As MRC informed before, the two partners signed Memorandum of Un-
derstanding on 16 October 2018 to explore expansion of the existing 
collaboration. The start-up of the site’s second ethylene cracker was an-
nounced on 2 May 2018. The site’s second SMPO plant, which will be the 
largest in China, is currently in construction.
Ethylene and propylene are feedstocks for producing PE and PP.
According to MRC’s ScanPlast report, Russia’s estimated PE consump-
tion totalled 557,060 tonnes in the first three month of 2020, up by 7% year 
on year. High density polyethylene (HDPE) and linear low density poly-
ethylene (LLDPE) shipments rose because of the increased capacity uti-

lisation at ZapSibNeftekhim. 
Demand for LDPE subsided. 
At the same time, PP ship-
ments to the Russian mar-
ket was 267,630 tonnes in 
January-March 2020, down 
20% year on year. Homopol-
ymer PP and PP block co-
polymers accounted for the 
main decrease in imports. 
China National Offshore Oil 
Corporation (CNOOC), the 
largest offshore oil & gas 
producer in China. CNOOC 
businesses cover the main 
segments of oil & gas ex-
ploration and development, 
engineering & technical ser-
vices, refining and market-
ing, natural gas and power 
generation, and financial 
services. Royal Dutch Shell 
plc is an Anglo-Dutch mul-
tinational oil and gas com-
pany headquartered in The 
Hague, Netherlands and 
with its registered office in 
London, United Kingdom. 
It is the biggest compa-
ny in the world in terms of 
revenue and one of the six 
oil and gas “supermajors”. 
Shell is vertically integrated 
and is active in every area of 
the oil and gas industry, in-
cluding exploration and pro-
duction, refining, distribution 
and marketing, petrochemi-
cals, power generation and 
trading.

CNOOC, Shell and Huizhou
government sign agreement
to further expand petrochemical
complex in China
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“Just in feedback from some from our facility and plant managers along 
the ship channel obviously anything plastic related that goes into pipes for 
oil and gas is down right now,” he said.
 Chemicals that go into construction and automotive have been hit the 
hardest, according to multiple reports.

Uncertain future for chemicals demand
 Questions remain as to whether current demand increases in some are-
as would lead to a downturn.
 “Some of these markets have actually had increased volume over this 
period. You are going to go back to a norm or some historical average,” 
Bement said.
 “You have some markets that have had that kind of a hoarding. That is 
going to have to go down and we don’t need to overreact to a downturn 
that’s going to happen at some point,” he added.
 Toilet paper is a good example of hoarding that may hit later sales, he 
explained.
 “Then you have other industries that are truly missing sales they will 
never be able to recover. They’ll go on back to normal,” Bement added.
 Having that very concise market knowledge of which products saw big-
ger demand due to hoarding and which saw an actual usage increase will 
be very useful in future planning, he said.

Intensified production planning
 “PVC (polyvinyl chloride), for example, is a product where demand has 
fallen right now. Most of PVC goes into construction,” said Pedro van 
Langendonck, finance and procurement official at the Sao Paulo-based 
Braskem, during a conference call on April 8, according to a Motley Fool 

transcript.
 “On the other hand, we 
had an uptick in demand 
for health, hygiene, medical 
and packaging,” he added.
 “These things not necessar-
ily offset each other directly 
but we are adjusting our pro-
duction,” he said.
 “In all regions it’s an ongo-
ing exercise. Every week 
we review the production 
planning. Usually production 
planning is reviewed every 
month. We’re now doing that 
every week,” he said.
 Meantime, LyondellBasell 
said in a first-quarter 2020 
earnings guidance released 
on April 15 that to it works to 
manage the uncertainty, in-
cluding that related to feed-
stock costs due to volatile 
crude.
 “The company has devel-
oped strategies and is im-
plementing measures to 
respond to a variety of eco-
nomic scenarios,” it said.

“During this time what we’re 
seeing is that different 
marketplaces are impacted 
to a greater degree than 
others,” said Bret Bement, 
director of supply chain 
petrochemicals , North 
America at BASF.
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PU: Petrochemical 
companies work to overcome
imbalances caused by Covid-19
Before Covid-19 petrochemical plants could depend on co-production 
of multiple chemical intermediates with predictable demand for each but 
producers now struggle to find new balances, executives participating on 
a Petrochemical Update webinar on April 16, 2020 said.
 Covid-19 has created imbalances and forced petrochemical companies 
to intensify demand management and reconfigure production to meet a 
new, rapidly changing and uncertain environment.
 These changes have created the need to assess operations weekly and 
to monitor closed customers for re-openings to gauge coming demand. 
There is also a need to track the availability of shipping, including train or 
truck as well as railcar storage.
 As of mid-April few executives dared to predict how long would the Cov-
id-19 pandemic continue to affect the industry and in what ways. Future 
feedstock costs are also uncertain. Some executives are drawing plans 
taking into account different potential scenarios. 

 Covid-19 has had a very unequal effect on different areas
 “During this time what we’re seeing is that different marketplaces are 
impacted to a greater degree than others,” said Bret Bement, director of 
supply chain petrochemicals , North America at BASF.
Some “business marketplaces are relatively strong. You can even make 
an argument that some are up” while others are sharply lower, he added, 
speaking during the mid-April webinar.
“Many of our facilities are integrated facilities where we produce co-prod-
ucts and by-products and all come out at the same time. Over history we 
built marketplaces to have outlets for those markets,” he said.
 “Now that the outlets are imbalanced we got some products that are able 
to be sold as normal and other products that we’re trying to find homes 
for,” Bement said.
 This is not just on production. “Also in our transportation networks railcar 
systems are tight on one end and a slack on the other end where we 
might need storage,” he added.
 Trucking companies are having some problems “in certain areas of the 
country where maybe there is no haul-back because certain parts of the 
business are a little bit slower or up. So I think the word for us right now 
is we’re managing through imbalances,” Bement said.

Chemicals for health industry, hygiene very strong
 Chemical plant 6.jpg
“You have the healthcare folks and there are a lot of disaster related or-

ders that seem to be coming 
through from them so the 
demand is still as good as 
ever on that side,” said Paul 
Jepson, manager for logis-
tics operations, specialties 
at SABIC.
 “I would say on the specialty 
side, especially compound-
ed products, still have more 
demand than commodity 
products ,” Jepson added 
during the seminar.
 Bob Verret, CIO at Dupre 
Logistics, a company that 
ships and provides logistics 
for crude, fuels and chem-
icals, said that demand im-
balances have forced a re-
assignment of resources.
 “We see stronger than nor-
mal products going from 
polymers that potentially 
are going over to China. 
Both that and then any of 
the chemicals that we ship 
around, chlorines and those 
types have certainly been 
with markets,” he said
 “We’ve been as best as we 
can moving our driving force 
to where we have good busi-
ness,” he added during the 
webinar.
 Chad Burke, president for 
the Economic Alliance Hou-
ston Port Region, said that 
demand on plastics that go 
into pipes are an example of 
those seeing a decline.
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It’s not getting better
for petrochemicals in May

Nigel Davies, Insights Editor at ICIS, wrote and interesting insight article 
about the global situation of petrochemicals in May. The matter is quite 
clear, the impact of the coronavirus pandemic on the sector forecasts 
and outlook. We had already published some posts coming from the ICIS 
contributions last month. You can find these posts here: part 1, part 2 and 
part 3.
 petrochemicals in May
 The impact of the coronavirus lockdowns on the oil, gas and chemi-
cals industries’ integrated value chains is radically shifting relationships 
and profitability. It is also making planning virtually impossible, as BASF 
suggested last week.  The environment around refining and chemical 
margins remains challenging, Shell CEO Ben van Beurden also said this 
week.  «The key to the profitability of our chemicals plants and refineries 
is their integrated value chain from their feedstocks to the multiple prod-
ucts they produce», he said. «The demand volatility of a particular prod-
uct can have a broader impact on the operational capability of the inte-
grated value chain. For example, a reduction in the demand for jet fuel at 
a refinery can impact the viability of the entire refinery. Looking ahead, we 
expect significant price and margin volatility in the short to medium term».
 Petrochemicals in May affected by recessionary trends
Companies are also confronted by recessionary trends in the markets and 
in the countries in which they operate.  «This volatility presents a unique 
challenge for oil and gas producers, with the need to balance the require-

ment for cash today, with ap-
propriate investment across 
the portfolio to generate cash 
tomorrow», van Beurden 
said.  Shell’s steep cut in 
its dividend made headline 
news on Thursday. Oil, gas 
and chemicals companies 
are seeking to preserve cash 
in extraordinarily difficult 
times while maintaining a 
level of business that serves 
them and their customers 
best. Upholding operations in 
these multiple value chains is 
key. Butwe are seeing refin-
ery run downs and closures 
alongside the squeeze on 
chemical plant operating 
rates. Operators of Europe’s 
crackers and the plants 
downstream from them are 
working on shifting sands.

6
Jahan-e-Petroshimi
No.11 May-Jun 2020



و متخصصــان نیــاز رفــع راســتای در پتروشــیمی جهــان ماهنامــه
دانشــگاهیاندردسترســیبــهمقــاالتعلمــیوتحلیلــیبــهاطــالع
اســاتید،کارشناســانوصاحبنظرانمتخصصوعالقهمندمیرســاند
کــهآمــادهدریافــتمقــاالتتخصصــیدرزمینــهصنعــتپتروشــیمی



میباشــد.بنابرایــنازعالقهمنــداندعــوتمیشــودضمــنرعایــت
کامــلشناســنامهمقالــهوذکــرمنابــعوماخــذ،مقــاالتخــودرابــه
 دبیرخانــهماهنامــهبــهنشــانیتهــران،صنــدوقپســتی1134-16315و

یابهآدرسایمیلpetroWorld.ir@gmail.comارسالنمایند.







www.naftiha.ir:سایت 
@NaftihaNews:اینستاگرام 

@NaftihaNews:تلگرام 
@NaftihaNews:!بله 

@RubikaNaftihaNews:روبیکا

آخریــناخبــاروتحــوالتصنعــتپتروشــیمیرادر
ــالکنیــد ــادنب ــرینفتیهـــــــــ ــگاهتحلیلــیوخب پای
 صفحاترســمیمادرفضایمجازیبهشــرحذیلاســت:


