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گامهای پتروشیمی برای<جهش دوم>

صنایع پتروشیمی ایران نقشی کلیدی در گذر از دوران تحریمها و کسب درآمدهای ارزی داشت

عطیهلباف/صنایع پتروشیمی ،بخشی از صنایع شیمیایی است
کهفرآوردههایشــیمیاییراازموادخامحاصلازنفتیاگازطبیعی
تولیدمیکند.امروزهصنایعپتروشیمینقشاساسیوبنیادیدررفع
نیازعمومیجامعهبهعهدهدارد.صنعتپتروشیمیوصنایعپایین
دستآننهتنهابهتکمیلزنجیرهارزشوکاهشخامفروشیمنابع
هیدروکربنی کمک میکند؛ بلکــه در برآورده کــردن نیازهای روزمره
زندگیصنعتیامروزنقشــیکلیدیایفامینماید.کشورایراننیزدر
راستایروندصنعتیشدنوهمگامباتوسعهجهانی،سرمایهگذاری
درصنعــتپتروشــیمیرابــاهدففاصلــهگرفتــناز خامفروشــی
نفــتوگازوایجــادارزشافزوده باالتردرزنجیرهتولید،دردســتورکار
خودقرار داده اســت.باتوجهبه اینکه صنعتپتروشــیمی ،صنعتی
سرمایهبر و دانشمحورمیباشد؛ونیزحیاتآنبرمحوردرآمدهای
صادرات و تعامالت بینالمللی میچرخــد؛ لذا اعمال تحریمهای
بینالمللیتأثیراتمنفیبسیاریدرجایگاهمنطقهایوبینالمللی
صنایعپتروشیمیایرانگذاشــت.درهمینارتباطباتوجهبهاعمال

اقت

صا
دی

درمقطعزمانــیابتدایتیر 92تاآخربهمــن 6،95طرحتولیدی
پلــیاتیلــنایــام PBR/SBR،تخــتجمشــید،پلیاتیلنلرســتان،
پلــیاتیلنمهابــاد،آمونیاکواورهشــهدایمرودشــت،واحداســید
ســولفوریکپتروشــیمیارومیهوفــازدومایزوســیاناتهایکارونبا
مجموعظرفیت2/9میلیونتندرسالبههمراهیکطرحیوتیلیتی
فاز2پتروشیمیفجربهبهرهبرداریرسیدهاند.
طرحهایاتیلنگالیکــولمروارید،فازدومالفینیازدهمکاویان،
پلیاستایرنتختجمشیدپارسعسلویه،پلیاستایرنانتخابنیزبا
مجموعظرفیت1/9میلیونتندرسالبهتولیدرسیدهوآمادهافتتاح
رسمیهستند.همچنین 3طرحتولیدیپلیاتیلنسبککردستان،
فــازســومپتروشــیمیپردیــسومتانــولکاوهبــامجمــوعظرفیــت
4/4میلیونتندرســالدرمراحلپیشراهاندازیقراردارند.فازدوم
خــطلولــهاتیلنغربکشــور(قطعهکرمانشــاهتامهابادوانشــعاب
کردستان)نیزموردبهرهبرداریقرارگرفتهاست.
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شرح

عملکرد سال 1391

ظرفیت نصب شده (میلیون تن)
تولید (میلیون تن)
مقدار فروش خالص کل (میلیون تن)
مقدار صادرات (میلیون تن)
ارزش صادرات به قیمت جاری (میلیارد دالر)
ارزش صادرات به قیمت پایه سال ( 1390میلیارد دالر)
مقدار فروش داخلی کل (میلیون تن)
ارزش فروش داخلی کل به قیمت جاری (میلیارد دالر)
ارزش فروش داخلی کل به قیمت پایه سال ( 1390میلیارد دالر)

55/7
41/1
22/5
15/8
12/1
12
13/2
9/3
9/5

*کاهشارزشصادراتباوجودرشدمیزانصادراتناشیازکاهششدیدقیمتهایجهانیدراثرافتقیمتنفتاست.

سالنامه 1395

عملکرد واقعی احتمالی
پایان سال 1395
62/2
50
27/5
20/4
8/7
18
15/3
8/9
13/2

درصد رشد نسبت
به شروع دولت یازدهم
11/7
21/6
22/2
29/1
*()28/1
50
15/9
*()4/3
38/9

نام شرکت  /طرف مقابل

فرانسه

کشور

سند امضاء شده
تفاهم نامه

موضوع سند

لینده

آلمان

تفاهم نامه

جهت بررسی اجرای واحدهای جداسازی هوا در قالب قراردادهای  B.O.Oیا  B.O.Tدر ایران و همچنین ارائه دانش فنی با اخذ
تسهیالت از بانکهای آلمانی اجرای یک طرح پتروشیمی در ایران با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی

بی ای سی اف

آلمان

تفاهم نامه

میتسویی

ژاپن

تفاهم نامه

سرکوبه

اسپانیا

تفاهم نامه

سوجیتس

ژاپن

شل

هلند

توتال

112

تحریمهــای بینالمللــی علیه ایــران طی ســالهای گذشــته ،عمالً
روندتوســعهواجــرایطرحهایپتروشــیمیبهکندیگراییــد.بااین
حال در این ســالها برنامهریزیها به نحوی بود که حداکثر اســتفاده
ازتوانمندیهاوپتانســیلهایداخلیصورتگیرد.بنابراینباوجود
چالشهایبهوجودآمدهطیســالهایگذشته،صنایعپتروشیمی
ایراننقشــیکلیدیدرگذرازدورانتحریمهایناعادالنهعلیهکشور
وکسبدرآمدهایارزیدرایندورانداشت.
خوشــبختانهرویکرددولــتتدبیروامیدموجبــاتتغییرفضای
حاکمبرکسبوکارکشوررادستخوشتغییراتاساسیکردکهطبیعتاً
صنعتپتروشــیمیایراننیزازاینقاعدهمســتثنینبودهاست.لغو
تحریمهــایبینالمللــیاعمــالشــدهپــسازبرجــامدرحوزههای
فنــاوری،تأمیــنمالی،حمــلونقل،بیمــهوفروشمحصــوالتدر
بازارهــایبینالمللــی،امیــدحضــورپررنگتــروجدیتــرایــراندر
بازارهایازدســترفتهبههمراهفعالیتدربازارهایجدیدرادرکنار
تسریعروندتوسعهصنعتپتروشیمیکشورزندهکرد.

طرحهایافتتاحشدهطیدولتیازدهم

هایسانگ

کره جنوبی

تفاهم نامه

تفاهم نامه

تفاهم نامه

انجام مطالعات جهت اجرای یک طرح پتروشیمی در ایران با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی (در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

انجام مطالعات به منظور سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران ایرانی جهت اجرای یک مجتمع بزرگ پتروشیمی بزرگ در ایران با
ارایه تسهیالت فاینانس (در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
جهت انجام مطالعات اجرای طرح یوتیلیتی متمرکز پتروشیمی در فاز دوم عسلویه و ارایه تسهیالت فاینانس از بانک  JBICژاپن

بررسی نحوه همکاری و تامین تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی از طریق شرکت ها و سازندگان اسپانیایی و تأمین
تسهیالت فاینانس از بانکهای اسپانیایی بر اساس Corporate Guarantee
امکان سنجی پروژه مشترک  GTPPدر ایران و بر اساس نتایج سرمایه گذاری احتمالی
امکان سنجی انجام پروژه مشترک  PDH/PPدر ایران

انجام مطالعات و ارزیابی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران و استفاده از دانش فنی شل جهت توسعه صنعت پتروشیمی ( با اولویت )GTL

