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محمدحسن پیوندی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمیاعالم کرد:

اصالح قوانین و مقررات دست و
پاگیر در صنعت پتروشیمیایران

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیخبرداد:

پیشنهاد به کره ایها برای تولید مشترک
تجهیزات با سازندگان ایرانی
دان�ش نف�ت :محمدحس�ن پیون�دی با اش�اره ب�ه تمایل
شرکتهای کره ای برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمیایران
اظهار کرد :توان س�ازندگان و پیمانکاران ایرانی نس�بت به یک
دهه گذشته کامال افزایش یافته و به شرکتهای کره ای پیشنهاد
دادی�م برای س�اخت تجهیزات از مش�ارکت س�ازندگان ایرانی
استفاده کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیایران
با اش��اره به دیدار بیژن زنگنه ،وزیر نفت با وزیر زیرس��اخت
و حملونق��ل کرهجنوبی و هیئت هم��راه گفت :امروز کره
جنوبی همچون س��ایر کشورهای آسیایی و اروپایی با حضور
در ای��ران آمادگ��ی خود را برای حض��وری دوباره در صنعت
نفت ،گاز و پتروش��یمیایران اعالم کردند.پیوندی با اش��اره
به عالقه مندی ش��رکتهای کره ای برای حضور در صنعت
پتروشیمیایران ،گفت :پیش از تشدید تحریمهای بین المللی
این شرکتها در بخشهای مهندسی و تامین تجهیزات و کاال
در این صنعت فعالیت قابل قبولی داش��ته اند.پیوندی گفت:
دانش نفت :مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیهمسو
با سیاس�تهای جدید این شرکت با مدیریت هوشمند و استراتژیک،
از اصلاح قوانین و مقررات دس�ت و پاگیر جهت ص�دور مجوزها و
تسهیل در کسب و کار این صنعت خبر داد.

عباس شعری مقدم در چهاردهمین جلسه کمیته راهبری
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمیکه با هدف تدوین پنج گام مفاد
بس��ته آرمانی استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمیتشکیل
ش��د ،با اش��اره به این که هدف اصلی ما جذب س��رمایه گذار
و فع��ال کردن بخش خصوصی در طرحهای پتروشیمیاس��ت،
افزود :در این میان ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمیباید زمینه
س��از رش��د و انتقال دان��ش و تجربیات،میان فع��االن صنعت
پتروشیمیباشد.وی مهمترین خدمات قابل ارائه برای مشتریان
این صنعت را ،ارائه نقش��ه راه توس��عه فناوری در حوزه صنعت
پتروشیمی ،معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ،ارائه چارچوبهای
حقوق��ی و ق��راردادی در صنع��ت پتروش��یمیو ایف��ای نقش
رگوالتوری و تس��هیلگری در صنعت پتروشیمیو  ...بیان کرد.
همچنین ،علینقی مش��ایخی ،مش��اور مدیرعامل ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمیدر ادامه تدوین پنج گام مفاد بس��ته آرمانی
استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمیگفت :با تدوین برنامه
استراتژیک ش��رکت ملی صنایع پتروشیمیباید زمینههای رشد
و توس��عه کالن صنعت پتروش��یمیفراهم شود ،بدیهی است با
ایجاد مش��وقهای الزم در صنعت پتروشیمیمیتوان به جذب،
تش��ویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه گذاری در طرحها از
س��وی مردم امیدوارتر بود.وی با تشریح یکی دیگر از گامهای
مفاد بس��ته آرمان��ی در زمینه " محدوده خدمات و مش��تریان"
اظهار کرد :به منظور "شناس��ایی قابلیتهای ویژه ش��رکت ملی
صنای��ع پتروش��یمی" در نقش جدید آن ،باید "مش��تریان" این
ش��رکت مشخص ش��وند و بر آن اس��اس ،نوع "خدمات" ارائه
شده به ایشان را تبیین کرد.مشایخی گفت :شرکت ملی صنایع
پتروش��یمیبا رویکرد توسعه ای باید پاسخگوی سئواالتی باشد
تا بتواند تواناییها و قابلیتهای این ش��رکت را در ارائه خدمات و
محصوالت برای مشتریان تبیین کند.
صنعت پتروشیمینیازمند جذب ساالنه  ٨میلیارد دالر
سرمایه گذاری است

مع��اون وزیر نفت در امور پتروش��یمیبا اش��اره به عقب
ماندگیه��ای صنع��ت پتروش��یمیاز اهداف پیش بینی ش��ده
در اف��ق  ۱۴۰۴اظهار کرد :در ش��رایط فعل��ی این صنعت برای
دس��تیابی به اهداف برنامه ریزی ش��ده نیازمند س��االنه هشت
میلی��ارد دالر س��رمایهگذاری اس��ت .عب��اس ش��عری مقدم با
اعالم اینکه صنعت پتروش��یمیبه طور عم��ده به حجم باالی
س��رمایه گ��ذاری و تکنولوژیهای روز نی��از دارد ،افزود :پیش
بینی میش��ود با اجرای توافق هس��ته ای ،بتوانیم با دس��تیابی
ب��ه فرایندها و دانش فنی پیش��رفته که به دلیل وجود تحریمها
در دریاف��ت آنها با محدودی��ت مواجه بودیم و همچنین با ورود
س��رمایههای خارجی به کشور ،به تحوالت مورد نظر در جهش
دوم صنعت پتروشیمی ،جامعه عمل بپوشانیم.وی گفت :با توجه
به اعالم آمادگی س��رمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت
پتروش��یمی ،امکان تحقق اهداف و برنامههای توس��عه صنعت
پتروش��یمیدر ایران وجود دارد.مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمیافزود :با وجود آنکه در نتیجه اجرای خصوصی سازی
ناش��ی از اجرای اصل  ۴۴قانون اساس��ی ،ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمیدیگر امکان س��رمایه گذاری ندارد ولی این آمادگی
را دارد تا با حمایت از س��رمایه گذاران بخش خصوصی جهش
دوم ای��ن صنعت ارزش آفرین را رق��م زند.معاون وزیر نفت در
امور پتروش��یمیبا اش��اره به اینکه هم اکنون ش��رایط کسب و
کار در حوزه صنایع پایین دس��تی پتروش��یمیبه اندازه کافی در
کش��ور فراهم نیست ،ثابت بودن نرخ ارز در کشور را یکی دیگر
از مش��کالت صنایع پتروشیمیدر بخش��های مختلف دانست و
گفت :نرخ ارز باید متناس��ب با میزان تورم منهای نرخ توس��عه
افزایش یابد ،ضمن آن که ثابت بودن نرخ ارز به ضرر صادرات
و به نفع واردات اس��ت.وی گفت :برابر قانون ،دولت حق قیمت
گذاری برخی محصوالت عمده پتروشیمیرا ندارد و در صورت
اجب��ار به این کار بای��د تفاوت قیمت تعیین ش��ده محصوالت
نسبت به قیمت بازار آزاد را به تولید کنندگان بدهد ،این درحالی
اس��ت که مدتهاس��ت که دولت قیمت کود شیمیایی را با وجود
افزایش قیمتهای جهانی ثابت نگه داشته است.
تمایل سرمایه گذاران خارجی برای داشتن شریک دولتی
در ایران

عباس ش��عری مقدم در همین حال گفت :همه شرکتها
و س��رمایه گذاران خارج��ی در مذاکرات خود با ما بر وجود یک
شریک دولتی برای رفع موانع موجود در صنعت پتروشیمیایران

تاکی��د دارند .معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمیو مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمیبا اشاره به رفت و آمد هیئتهای
تج��اری خارجی پیش و پس از امضا توافق هس��ته ای ایران و
کش��ورهای  ٥+١گفت :همه شرکتها و سرمایه گذاران خارجی
در مذاک��رات خود با ما بر وجود یک ش��ریک دولتی برای رفع
موانع موجود در ایران تاکید دارند که این امر متاسفانه با قانون
اصل  ٤٤انطباق ندارد.شعری مقدم با تاکید بر این که شرکتهای
خارجی هم اکنون عالقه مند به فروش دانش فنی و لیسانس و
فاینانس به صنعت پتروشیمیایران هستند ،گفت :تجربه حضور
شرکت ساسول آفریقای جنوبی در پتروشیمیآریاساسول نمونه
ای برای همکاری با ش��رکتهای خارجی در این صنعت است و
ما عالقه مند هس��تیم با خارجیها به عنوان شرکت و نه صرف ًا
فروشنده یا س��رمایه گذار همکاری کنیم.ش��عری مقدم افزود:
بانکهای خارجی با وجود اطالع از ش��رایط فعلی ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمیهمچنان تمایل زیادی برای همکاری دارند،
زیرا در س��الهای گذشته و با وجود تحریم اقساط فاینانسهایی
خارج��ی را مرتب پرداخت ک��رده ایم و همی��ن موضوع باعث
خوش��نامیو اعتبار ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمیدر س��طح
جهانی اس��ت .در این میان بس��یاری از تحلیل گران و مدیران
نفتی ایرانی و خارجی به دنبال جواب این پرس��ش هس��تند که
صنعت نفت ایران به خصوص صنعت پتروشیمیکه محصوالت
آن بس��یار م��ورد توجه صنعتگ��ران اروپایی اس��ت پس از رفع
تحریمها چه حال و روزی خواهد داش��ت؟ صنعتی که در نوک
پیکان بیش��تر قطعنامهها و دستورالعملهای تصویبی به عنوان
تحریمه��ای بازدارنده از هر دو س��وی ب��ازار عرضه و تقاضای
نف��ت تحت تاثیر قرار داش��ت .به اعتقاد کارشناس��ان داخلی و
خارجی با توجه به حصول توافق هس��ته ای ایران و کشورهای
 ١+٥و احتمال اجرایی ش��دن آن از مهر ماه امس��ال ،برداش��ته
ش��دن تحریمهای قبل میتواند به نوسازی و توسعه تاسیسات
این صنعت و افزایش تولید در بلند مدت منجر ش��ود.این روزها
دیپلماتهای ایران و کش��ورهای  ١+٥س��خت درصدد هستند
ت��ا توافق خود را در خصوص مذاکرات هس��ته یی جامعه عمل
بپوش��انند زیرا با این کار فرصتهای س��رمایه گزاری بسیاری
در ای��ران ایجاد خواهد ش��د ک��ه به روی صنای��ع مختلف آنها
تاثیرات ش��گرفی خواهد گذاشت .صنعت پتروشیمیکشور یکی
از صنایعی است در صورت حضور سرمایه گذاران خارجی دست
خوش تحوالت عظیمیخواهد شد.
صنعت پتروشیمیایران ،دروازه طالیی سرمایه گذاری

مع��اون وزی��ر نف��ت در امور پتروش��یمیاز اب��راز تمایل
دوباره شرکت ساس��ول آفریقای جنوبی برای حضور در صنعت
پتروشیمیکشورمان خبر داد .عباس شعری مقدم از ابراز تمایل
دوباره مسئوالن شرکت ساسول آفریقای جنوبی برای حضور در
صنعت پتروشیمیایران خبر داد و گفت :با کاهش جهانی قیمت
نفت ،پروژههای تبدیل گاز به فرآوردههای نفتی این شرکت در
آمریکای ش��مالی دیگر توجیه اقتصادی نداش��ته ،از این رو این
ش��رکت با توجه به تجربه موفقی که در ایران داش��ته به دنبال
سرمایه گذاری با سود باالتر در طرحهای پتروشیمیایران است.
وی گفت :اولویت ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمیایران برای
جذب س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمیفاینانسهای خارجی
اس��ت ،زیرا منابع صندوق توسعه ملی پول نفت کشور است که
باید صرف توسعه شود.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمیگفت:
بانکهای خارجی با وجود اطالع از ش��رایط فعلی ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمیهمچنان تمایل زیادی برای همکاری دارند،
زیرا اما در سالهای گذشته و با وجود تحریم اقساط فاینانسهایی
خارج��ی را مرتب پرداخت ک��رده ایم و همی��ن موضوع باعث
خوش��نامیو اعتبار ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمیدر س��طح
جهانی است .طرح الفین نهم (پتروشیمیآریاساسول) بزرگترین
واح��د الفین گازی به ش��مار میرود که در زمینی به مس��احت
بی��ش از  ٧٨هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع
ش��ده است .در راستای سیاس��تگذاریهای اقتصادی برنامه سوم
توس��عه و با توجه به اعالم آمادگی ش��رکت ساس��ول آفریقای
جنوبی در مش��ارکت و سرمایه گذاری پروژه الفین نهم ،شرکت
پلیمر آریا ساس��ول با مش��ارکت مس��اوی  ٥٠درصدی شرکت
آفریقایی و ش��رکت ملی صنایع پتروشیمیتاسیس شد.مجتمع
پتروشیمیآریاساس��ول با هدف تولید س��االنه یک میلیون تن
اتیلن ٣٠٠ ،هزار تن پلی اتیلن سبک و  ٣٠٠هزار تن پلی اتیلین
متوس��ط و سنگین احداث شده است.ساالنه یک میلیون و ٢٦٧
هزار تن اتان مورد نیاز این طرح از مجتمع پتروشیمیپارس در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تامین میشود .برای ساخت
پلیمر آریاساس��ول یک میلیارد و  ٣٥٠میلیون یورو توسط ایران
و آفریقای جنوبی بصورت مساوی سرمایه گذاری شده است.

در مذاکرات با ش��رکتها و س��رمایه گذاران ک��ره ای به آنها
پیشنهاد شد ،با همکاری و اس��تفاده از توانمندی شرکتهای
ایرانی میتوانند تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمیایران
و کش��ورهای منطقه خاورمیانه را تامین کنند.وی با اش��اره
به تمایل س��رمایه گذاری مس��تقیم و غیر مستقیم شرکتها
و س��رمایه گذاران کره جنوبی در صنعت پتروش��یمیایران،
گفت :به طور حتم پتانسیلهای بلقوه سرمایه گذاری خارجی
با لغو تحریمها بلفعل خواهند شد.بر پایه این گزارش ،صنعت
پتروش��یمیایران که با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی،
نیروی کار تحصیلکرده و جوان ،موقعیت جغرافیایی منحصر
بفرد با دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف،
حمایتهای دولت و س��رمایه گذاریهای کالن صورت گرفته،
در ح��ال حاضر نقش��ی فرامل��ی و فرا منطقه ای داش��ته و
علیرغم اعم��ال محدودیتهای گوناگون سیاس��ی و تجاری،
موقعی��ت ممتاز خود را در بازارهای بی��ن المللی حفظ کرده
است.

مذاکره برای سوآپ ساالنه  ٢٠٠هزار تن کود اوره؛

صادرات کود اوره رونق گرفت

دانش نف�ت :مدیر کنترل تولید
ش�رکت مل�ی صنای�ع پتروش�یمیبا
بی�ان این که پیش از خصوصی س�از
مقادی�ری کود اوره از ش�مال کش�ور
ب�ه صورت س�وآپ برای اس�تانهای
ش�مالی وارد میکردی�م و در جن�وب
کش�ور ب�ه ش�رکتهای تولیدکنن�ده
خارج�ی تحویل میدادی�م ،گفت :به
تازگی مذاکراتی را برای س�وآپ کود
اوره در ح�د  ٢٠٠ه�زار تن در س�ال
انجام دادهایم.

علی محمد بساق زاده ،مدیر
کنت��رل تولید ش��رکت ملی صنایع
پتروشیمیاظهار کرد :در چهار ماه
نخس��ت امس��ال یک میلیون و  ٣٠٨هزار ت��ن کود اوره
در کش��ور تولید ش��ده که از پارسال بیشتر بوده است.وی
گفت :ص��ادرات کود اوره نیز در همین مدت یک میلیون
ت��ن بوده که نس��بت به  ٣٦٥هزار تن  ٤ماهه اول س��ال
گذشته افزایش چشمگیری را نش��ان میدهد.بساق زاده
اف��زود :پتروش��یمیهای تولید کننده اوره ت��ا امروز با ٨٤
درصد ظرفیت اس��میخود کار کردهاند و افزون بر تامین
نی��از داخل در زمینه صادرات نیز عملکرد خوبی داش��تند.
وی مش��کالت ارائ��ه داخلی اوره در مصارف کش��اورزی
ل و نقل س��پس
را در وهله اول مش��کالت مربوط به حم 
قیمتگذاری محصوالت پتروش��یمیو در مرحله س��وم
تفاوت مصرف کود شیمیایی در فصول مختلف دانست و
گفت :وزارت جهاد کشاورزی باید در  ٢فصل بهار و پاییز
ک��ه مصرف باالس��ت بتواند حجم باالی��ی از کود اوره را

جابجا ی��ا انبار کند.مدیر کنترل تولید
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمیادامه
داد :مس��ئله بعدی پرداخ��ت پول به
مجتمعهاست که زمان زیادی صرف
میشود تا کود به کشاورز برسد و پول
آن برگردد به همین دلیل مذاکرهای
برای ارائه طرحهای حمایتی از طرف
بانک کش��اورزی برای پرداخت پول
پتروش��یمیهای تولیدکنن��ده انجام
شده است.مدیر کنترل تولید شرکت
ملی صنایع پتروشیمیادامه داد :برای
ای��ن کار بای��د توافقاتی می��ان جهاد
کش��اورزی و تولیدکنندگان��ی مانند
پتروشیمیپردیس یا شرکت بازرگانی
پتروش��یمیصورت بگیرد.بس��اق زاده گفت :تولید اوره از
س��وی مجتمعهای پتروشیمیکشور در وضعیت مطلوبی
ق��رار دارد و در این زمینه تامین نیاز داخلی هیچ کمبودی
نداری��م.وی با بیان این که زمان��ی که این واحدها دولتی
بودند این کار بسیار راحتتر بود اما بعد از خصوصی شدن
کار تا حدودی مش��کلتر شده است ،گفت :اوره خریداری
ش��ده از شمال کش��ور تا حدودی ارزانتر است اما در هر
صورت جهاد کش��اورزی ک��ود اوره را به صورت یارانهای
در اختیار کش��اورزان قرار داده اس��ت.به گ��زارش روابط
عمومیش��رکت ملی صنایع پتروشیمیایران ،بساقزاده با
بیان اینکه تا امروز س��االنه  ١,٨تا  ٢میلیون تن در س��ال
کود اوره در داخل کش��ور مصرف ش��ده اس��ت ،گفت :از
س��ال  ٩٠به بعد ابتدا حواله پول به پتروشیمیها پرداخت
و سپس کود به جهاد کشاورزی تحویل داده شده است.

در سال  ٩٤محقق میشود؛

ارزش فروش محصوالت پتروشیمیبه  ٢٢,٦میلیارد دالر میرسد
دانش نفت :شرکت ملی صنایع پتروشیمیپیش بینی میکند که

با تولید حدود  ٥٠میلیون تن محصوالت پتروش�یمیدر سال  ،٩٤ارزش
فروش کل آنها به  ٢٢,٦میلیارد دالر برسد.

نخستین جلس��ه کارگروه پتروش��یمیو صنایع پایین دست
روز چهارش��نبه  ٤ش��هریور ماه با حضور منص��ور معظمی ،معاون
برنام��ه ری��زی و نظ��ارت ب��ر مناب��ع هیدروکربوری وزی��ر نفت،
محمدحس��ن پیوندی ،قائ��م مقام مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمیو نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی در س��اختمان مرک��زی وزارت نفت برگزار
شد .در این جلس��ه ،عملکرد صنعت پتروشیمیدر برنامه چهارم و
پنجم توسعه و همچنین اهداف این صنعت در سال جاری بررسی
شد.براس��اس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمیدر این جلسه،
ظرفیت اسمیتولید محصوالت پتروشیمیدر برنامه چهارم و پنجم
توس��عه روند صعودی داش��ته و از  ٢٠,٤میلیون تن در سال  ٨٤به
 ٥٩.٨میلیون تن در س��ال  ٩٣رسیده اس��ت و پیش بینی میشود
امس��ال به  ٦٢.٦میلیون تن برسد.عملکرد واقعی تولید محصوالت
پتروش��یمیدر س��ال گذش��ته  ٤٤,٥میلی��ون تن بوده ک��ه برآورد
میش��ود امس��ال با بهره برداری از چند پروژه در حال س��اخت ،به
 ٥٠میلیون تن تولید برس��د.در سال  ٨٤میزان صادرات محصوالت
پتروش��یمی ٥,٢میلیون تن بوده ک��ه با طی روند صعودی به حدود
 ١٦میلیون تن در سال  ٩٣رسیده است و پیش بینی میشود بیش
از  ١٧میلیون تن صادرات در سال  ٩٤محقق شود.همچنین ارزش
صادرات محصوالت پتروش��یمیدر سال  ٢,٣ ،٨٤میلیارد دالر بوده
جناب آقای مهندس میر افضلی

ک��ه با توجه به عملک��رد مثبت آن به  ١٠.٣میلیارد دالر در س��ال
 ٩٣رس��ید که براساس برآوردها امس��ال به حدود  ١١میلیارد دالر
میرس��د.مقدار فروش داخلی محصوالت پتروش��یمینیز در سال
گذش��ته  ١٦,٣میلیون تن به ارزش  ٣٣٣.٥ه��زار میلیارد ریال بود
که به پیش بینی میش��ود امسال حدود  ١٨.٧میلیون تن به ارزش
 ٣٣٥هزار میلیارد ریال عرضه داخلی داش��ته باشیم.براس��اس این
گ��زارش ٣٧ ،ط��رح و  ٣پروژه پژوهش و فن��اوری در طول برنامه
چهارم و پنجم توسعه کش��ور به بهره برداری رسیده است.شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ٦٧پروژه در دست اجرا دارد که  ١١پروژه آن
باقی مانده از برنامه چهارم توسعه کشور و  ٥٦پروژه از برنامه پنجم
توسعه کشور است و میزان سرمایه گذاری کل برای این  ٦٧پروژه
 ٤٠میلیارد دالر اس��ت.حدود  ١٦پروژه از پروژههای ش��رکت ملی
صنایع پتروشیمیکه هم اکنون پیشرفت فیزیکی باالی  ٦٠درصد
دارند در  ٢سال آینده به بهره برداری میرسد که حدود  ١٠میلیون
تن در سال ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمیرا افزایش خواهند
داد.در این جلس��ه مقرر شد تا گزارش عملکرد صنعت پتروشیمیبا
تحلیل آن ،تأثیرات قیمت خوراک بر روند توسعه صنعت پتروشیمی،
نظام تعرفه در صنعت پتروشیمی ،نحوه مشارکت بخش خصوصی
در صنعت پتروشیمی ،راهکارهای جلوگیری از به انحصار درآمدن
صنع��ت پتروش��یمی ،نق��ش پژوه��ش در فرآیند توس��عه صنعت
پتروش��یمیو تحلیل وضع موجود صنعت پتروشیمیدر جلسه آتی
تهیه شود .مسئولیت کارگروه پتروشیمیبه وزارت نفت برای تنظیم
برنامه ششم توسعه این صنعت داده شده است.

مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی خراسان
مصیب�ت جانگداز درگذش�ت ب�رادر گرامیتان را
از صمی�م قلب تس�لیت عرض می نمایی�م .از خداوند
متع�ال صبرجمی�ل و اجر جزیل برای ش�ما و خانواده
محت�رم و مغفرت الهی برای آن عزیز از دس�ت رفته
مسالت داریم.
مدیر مسوول و خبرنگاران نشریه دانش نفت

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

همزم��ان با روند رو به رش��د توس��عه صنعت
پتروش��یمیایران ت��ا اف��ق  ١٤٠٤ای��ران ب��ه قدرت
ب��زرگ پتروش��یمیمنطقه ب��دل خواه��د ش��د .ب��ا
ایج��اد زیرس��اختهای الزم ب��رای تبدی��ل متانول به
پروپیل��ن فرصتی جدید برای تح��ق اهداف صنعت
پتروش��یمیفراهم میش��ود و به عنوان عامل اصلی
توس��عه صنایع میانی ،پایین دس��تی ،اشتغال و باعث
جذب س��رمایه گذاری میشود .کمبود پروپیلن کشور از طریق تبدیل متانول
به پروپیلن برطرف خواهد ش��د ،حجم متانولی که کش��ور در پنج سال آینده
خواهد داش��ت و تولید آن به حدود  ٢٠میلیون تن خواهد رسید ،میتواند در
مس��یر توس��عه زنجیره ارزش و تولید پروپیلن و مش��تقات آن به کار گرفته
شود و افزون بر تامین نیاز داخل در زمینه صادرات نیزبر اقتصاد کشور تاثیر
گذار باش��د .در آینده حجم زیادی از اتیلن در کش��ور تولید میشود و بعد از
دسترسی به منابع عظیم پارس جنوبی حجم زیادی اتان در دسترس خواهد
بود و با توجه به این که اتیلن و پلی اتیلن زیادی در کش��ور تولید کرده ایم،
افق جدیدی را در صنعت پتروش��یمیایران شاهد خواهیم بود .بیشتر صنایع
پایین دستی پتروشیمیکه توسع ه آنها را هدف قرار دادهایم ،نیازمند پروپیلن
هستند .همه شیمیاییها و پلیمرهای ترکیبی مثل پلی اورتان موادی وابسته
به پروپیلن هستند ،به عنوان مثال برای تولید مواد شیمیایی مثل پلی کربنات
به واردات فنول و استون نیازمندیم در صورتی که هردو این مواد برای تولید،
نیاز به پروپیلن دارند .با توجه به گش��ایش اعتبارات اسنادی (ال سی) کشور
چین تا پنج س��ال آینده حدود  ٢٠میلیون تن به ظرفیت تولید متانول کشور
افزوده میشود ،از این رو باید از امروز به فکر توسعه صنایع تکمیلی متانول
باش��یم ،ضمن این که امید داریم بخش��ی از متانول تولید ش��ده به پروپیلن
بدل ش��ود .با افزایش میزان متانول نه تنها نیاز داخلی تامین میش��ود بلکه
بازاره��ای خارجی تحت تاثیر این عرضه قرار میگیرد و قیمتها تغییر خواهد
ک��رد و باید از حاال به فک��ر تبدیل متانول به پروپیلن و ارزیابی بازارهای آن
باشیم و بخش خصوصی را برای حضور در این بازار ترغیب کنیم.

اخبار پتروشیمی

پیشرفت فاز دوم پتروشیمیکارون
به مرز  ١٠٠درصد رسید

فاز دوم پتروش�یمیکارون تاکنون  ٩٧,٧درصد پیشرفت داشته و در آستانه افتتاح
قرار دارد.

فاز دوم پتروشیمیکارون که نخس��تین تولیدکننده ایزوسیانات در خاورمیانه
اس��ت به گفته قاسم مس��عودی ،مدیرعامل این پتروش��یمیاین طرح در نیمه دوم
امسال به طور کامل به بهره برداری میرسد.ایزوسیانات برای اولین بار در خاورمیانه
در ایران تولید شد و برای تولید دو محصول  TDIو  MDIدر پتروشیمیکارون به
کار میرون��د .فاز یک مجتمع برای تولید محصول  TDIو فاز دوم مربوط به تولید
 MDIو اسید نیتریک است .فاز اول در اواخر سال  ۸۶به بهره برداری رسید و فاز
دوم که تامین کننده خوراک دو واحد اصلی است در نیمه دوم امسال افتتاح میشود.
به گفته مسعودی هم اکنون برای شروع به کار فاز دوم پتروشیمیکارون هیچ گونه
مشکلی در زمینه خوراک وجود ندارد .ایزوسیاناتها در ساخت انواع فومها ،اسفنجها،
قطع��ات یخچال و  ...به کار برده میش��وند  TDIدر تولی��د فومهای انعطاف پذیر
و  MDIدر تولید فومهای س��خت استفاده میش��وند .دیگر موارد استفاده MDI
در صنعت چس��ب ،رزین پلی اتان و رزین ریخته گری و مواد عایق گرمایی اس��ت.
در حال حاضر با تولید  TDIبخش��ی از نیاز بازار تامین میش��ود و با تولید MDI
میتوانیم به نیاز بازار داخل پاس��خ دهیم و حتی امکان صادرات نیز فراهم میش��ود
این محصوالت بسیار با ارزش هستند به گونهای که  MDIدر صنایع خودروسازی
کاربرد فراوان دارد و در حال حاضر  ۲۰تا ۲۵هزار تن  MDIاز خارج وارد میشود.
ظرفیت تولید  TDIدر کارون به میزان  ۴۰هزار تن اس��ت ،ظرفیت تولید MDI
نیز به میزان  ۴۰هزار تن برنامه ریزی شده است.کشورهای آلمان ،آمریکا ،انگلیس
و برخی از کشورهای اروپای غربی دانش تولید ایزوسیانات را دارند ،شرکتی سوئدی
که از شرکتهای معتبر است موافقت کرد دانش فنی را وارد کشورمان کنند .درجه
خلوص محصول تولیدی در شرکت کارون  ۹۹.۸است و کمترین حد خلوص ۹۹.۵
اس��ت.نرخ بازگشت در فاز دوم پتروش��یمیکارون باالی  ۱۵درصد و زمان بازگشت
س��رمایه پنج ساله اس��ت .اولویت برای تامین نیاز داخلی است اما در صورت امکان
میتوانی��م محص��والت کارون را ص��ادر کنیم .در حال حاض��ر محصول  TDIبه
اندازه نیاز بازار نیس��ت اما در س��ه ماهه آینده به ظرفیت اسمیمیرسیم و نیاز بازار
را تامین میکنیم.
در چهار ماهه نخست امسال محقق شد:

تولید  ١٢٠هزار تن محصول در پتروشیمیمهر

پتروش�یمیمهر در چهار ماهه نخس�ت امس�ال در مجموع بی�ش از  ١٢٠هزار تن
محصول تولید کرده است.

پتروش��یمیمهر در تیر ماه امس��ال با بیش از  ١٠٣درصد ظرفیت اسمیخود
تولید داشته است .این پتروشیمیدارای ظرفیت اسمیتولید ساالنه بیش از  ٣٠٠هزار
تن اس��ت.این پتروش��یمیبا تولید بیش از  ٢٩هزار تن محصول در تیرماه امسال به
ترتیب  ١,٦و  ٣.٦درصد از سهم تناژ و ارزش محصوالت پتروشیمیصادراتی کشور
را به خود اختصاص داده است.در چهار ماهه نخست امسال در مجموع بیش از ١٠٤
ه��زار تن محصول از پتروش��یمیمهر به ارزش بیش از  ١١٩ه��زار دالر به خارج از
کشور صادر شده است .سهم پتروشیمیمهر از تولید محصوالت پتروشیمیکشور در
چهار ماهه نخس��ت امس��ال بیش از  ٠,٧٧درصد بوده است.مجتمع پتروشیمیمهر
ب��ا تولید  ٣٨ن��وع متنوع پلی اتیلن س��نگین که پرکاربردتری��ن محصول به عنوان
خوراک اصلی صنایع پایین دس��تی پتروش��یمیبه ش��مار میرود.ب��ه گزارش روابط
عمومیش��رکت ملی صنایع پتروش��یمیایران ،اجرای این طرح با س��رمایه گذاری
 ٢٣٠میلیون دالری و همکاری مش��ترک ش��رکتهایی از ایران ،س��نگاپور و ژاپن
ص��ورت گرفته اس��ت ٣٩ ،درصد س��هام مجتمع پتروش��یمیمهر ب��ه عنوان یکی
از موف��ق تری��ن نمونههای مش��ارکت خارجی در کش��ور به ش��رکت پتروش��یمی
بین الملل ٥٨ ،درصد به شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمیسنگاپور و  ٣درصد
به سایر شرکتها تعلق دارد.

جناب آقای مهندس عبدالرسول دشتی

ریاست محترم روابط عمومی شرکت پتروشیمی

هلدینگ خلیج فارس
بدینوس�یله مصیبت فقدان مادر همسر گرامیتان
را صمیمانه تس�لیت عرض نم�وده از درگاه قادر یکتا
صب�ر جمی�ل برای جنابعال�ی و غفران اله�ی برای آن
مرحومه پرهیزگار مسالت داریم.
مدیر مسوول و خبرنگاران نشریه دانش نفت

سرکار خانم مهندس فرزاد فر

ریاست محترم روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی

ضایعه درگذشت والده گرامیتان موجب تالم و تاثر
خاطر فراوان گردید .بدینوس�یله ای�ن مصیبت جانگداز
را خدمت س�رکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض
نم�وده و از درگاه ای�زد متع�ال برای آن م�ادر پرهیزگار
مغفرت الهی مسالت می نماییم.
مدیر مسوول و خبرنگاران نشریه دانش نفت

