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اخبار

صنعت پتروشيمي در مسير دور زدن خام فروشي

طبق برآوردهاي صورت گرفته درآمد ارزي پتروشيمي ايران
تا سال آينده به رقم بيسابقه  25ميليارد دالر مي رسد که اين
مقدار درآمدزايي از صنعت پتروشيمي مصداق دوري از خامفروشي
است ،عالوه بر اين توليدات صنعت پتروشيمي با هدف ممانعت از
آيندهفروشي و خامفروشي ،طي جهشهاي دوم و سوم به مقدار
 100ميليون تن ميرسد ،رقم  25ميليارد دالر يادشده نيز در پنج
سال آينده ،به  34ميليارد دالر خواهد رسيد.در سال  1398حجم
معامالت محصوالت پتروشيمي بورس کاال در حدود  4.6ميليون و
با ارزش تقريباً  43هزار ميليارد تومان بود .طبق گزارشهاي موجود
ارزش اين تاالر در مقايسه با سال  1397با رشدي  38درصدي
همراه شد .اين رشد در سال جاري نيز ادامه داشت.
بر اساس سخنان بهزاد محمدي  -مديرعامل شرکت صنايع
ملي پتروشيمي ،در ارديبهشت سال  1399محصوالت پتروشيمي
در بورس کاال نسبت به مدت مشابه با  11درصد افزايش معامالت
همراه بوده است .عموم اين ارقام را بايد دال بر فاصله گرفتن از
خامفروشي دانست ،زيرا به گفته محمدي ،با افزايش طرحها در
سال  1400ميزان مصرف منابع نفت و گاز به  1.5ميليون بشکه
نفت خام در روز ميرسد و به اين ترتيب فرآيند گذار از خامفروشي
به شکل واقعي در حال انجام است.
هرچند مديريت صنعت بزرگ پتروشيمي از همان ابتداي
دولت روحاني به سمت و سويي بود که از خامفروشي جلوگيري
شود ،اما بايد اذعان کرد که تحريمها نيز در اين زمينه و سوق دادن
اقتصاد ايران براي جدايي از خامفروشي بيتأثير نبود ،با اين وجود
رئيسجمهوري بارها تاکيد کرده که هم در پتروشيمي و هم در
فوالد ،ما از خامفروشي جدا شديم و وارد مرحله ارزش افزوده و
زنجيرههاي بعدي شدهايم.
نگاهي به آمار رسمي کشور نيز مؤيد همين موضوع است،
زيرا پايان امسال نسبت به سال  ،1392مقدار توليد محصوالت
پتروشيمي سراسر کشور افزايشي دو برابري خواهد داشت ،البته
در بعضي از استانها که داراي واحدهاي پتروشيمي هستند ،اين
مقدار بيشتر است .براي نمونه در استان آذربايجان غربي ،توليد
محصوالت پتروشيمي تا اوايل شهريور امسال رشدي  3.5برابري
را تجربه کرده است.
اجراي طرحهاي جديد پتروشيمي که توليد  50ميليون تني
ايران را به ترتيب به  100و سپس به  130ميليون تن ميرساند،
بهعنوان جهشهاي دوم و سوم صنعت پتروشيمي ،آنقدر اهميت
داشت که حتي رهبر انقالب نيز چندي پيش در سخنانشان به
اين موضوع پرداختند و آن را رويدادي مهم توصيف کردند .چنين
موضوعي نشانه اهميت شتاب توسعه صنعت پتروشيمي در ايران
است که نهتنها نقش صنعت پتروشيمي ايران را در جامه عمل
پوشاندن به هدف تقويت فروش فرآورده و محصول در کنار فروش
نفت خام نشان ميدهد ،بلکه آيندهاي اميدبخشتر براي تقويت
درآمدهاي ارزي کشور از طريق مهمترين محور جذب درآمدهاي
ارزي يعني پتروشيمي نويد ميدهد.

تراز درياچه اروميه به  1271متر و
 24سانتيمتر رسيد

رييس دفتر استانهاي ستاد احياي درياچه اروميه گفت :تراز
درياچه اروميه ،در حال حاضر يکهزار و  271متر و  24سانتيمتر
بوده که نسبت به  10روز گذشته نزديک به  2سانتيمتر افزايش
يافته است.فرهاد سرخوش با اعالم اينکه وسعت آب درياچه اروميه
هماکنون به  2هزار و  750کيلومتر مربع رسيده است ،اظهار داشت:
تالشها براي احياي نگين آبي آذربايجان طبق برنامه همچنان
ادامه دارد.وي با اشاره اينکه حجم آب درياچه اروميه هم اکنون
وضعيت مناسبي دارد و به سه ميليارد و  160ميليون مترمکعب
رسيده ،افزود :طي آذرماه شاهد افزايش تراز درياچه اروميه خواهيم
بود.رييس دفتر استانهاي ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به
آغاز کاهش نسبي دماي هوا در منطقه ،گفت :از آبانماه شاهد
افزايش دوباره تراز درياچه اروميه هستيم که با سرازير شدن حقآبه
آن اين روند شدت خواهد يافت.
سرخوش با اعالم اينکه طرحهاي مهم انتقال آب به درياچه
اروميه طي سالجاري و به تدريج به بهرهبرداري ميرسد ،افزود:
طرح انتقال آب از جنوب آذربايجانغربي به درياچه نيز بهمن ماه
امسال افتتاح ميشود.نمودار تغييرات  30ساله درياچه اروميه بر
پايه دادههاي ماهوارهاي نشان ميدهد که اين درياچه هنوز با
روزهاي خوب خود فاصله زيادي دارد و افزايش بارشها و استفاده
بهينه از منابع آبي بر اساس سياستهاي ستاد احياي درياچه اروميه
ميتواند ضمن ادامه روند افزايش تراز آب اين درياچه ،به احياي
کامل آن بيانجامد.قبل از تشکيل ستاد احياي درياچه اروميه تراز
اين حوزه آبي بسته ساالنه به طور متوسط  40سانتيمتر کاهش
مييافت اما در سايه اقدامات دولت تدبير و اميد ،روند خشک
شدن آن متوقف شد.هرچند تراز يکهزار و  274متر به عنوان
ارتفاع اکولوژيک درياچه اروميه اعالم شده ولي اين درياچه در تراز
يکهزار و  272متر هم شرايط مطلوب خواهد داشت و بيش از 95
درصد کانونهاي ريزگرد آن رفع خواهد شد.
درياچه اروميه در قالب طرحهاي ستاد احيا قرار است ظرف
مدت  10سال /از  /1394به تراز اکولوژيک خود برسد که حدود
يکونيم تا  2سال از برنامه عقب است؛ اين درياچه از اواسط دهه
 1380شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بينالمللي تا سال
 2015ميالدي حدود  80درصد از مساحت آن خشک شد.

به دليل کاهش بارشها رخ داد؛

کاهش  4درصدي حجم آب ذخيرهشده
در سدهاي کشور

حجم آب موجود در مخازن سدهاي کشور از ابتداي سال آبي
جاري (مهرماه )99تا آخر آبانماه به  24ميليارد و  26ميليون متر
مکعب رسيده که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش  4درصدي
را نشان ميدهد.بر اساس تازه ترين آمار دفتر مطالعات پايه منابع
آب شرکت مديريت منابع آب ايران ،پارسال در همين بازه زماني
حجم آب موجود در مخازن سدها  25ميليارد و 36ميليون متر
مکعب بوده است.کل ورودي آب به مخازن سدهاي کشور از ابتداي
سال آبي جاري تا پايان آبان نيز به رقم  3ميليارد و 3ميليون
متر مکعب رسيد.پارسال و در همين بازه زماني کل ورودي سدها
 3ميليارد و  94ميليون متر مکعب بود که نشان از کاهشي23
درصدي دارد.ميزان خروجي آب از سدها نيز از ابتداي سال آبي
جاري تا آخر آبان در حالي به رقم پنج ميليارد و  94ميليون متر
مکعب رسيده که پارسال در همين بازه زماني اين رقم هفت ميليارد
و  27ميليون متر مکعب بود و اختالف اين دوسال به عدد 18درصد
رسيده است.ظرفيت کل سدهاي کشور  50ميليارد و  50ميليون
متر مکعب است و نشان از آن دارد که کاهش بارش ها تاثيرخود را
بر حجم آب موجود در مخازن سدها گذاشته است.گرچه چند روز
اخير وضعيت بارشي کشور بهتر شده اما همچنان با کاهش نسبت
به پارسال همراه است.بارش هاي پاييزي در دومين روز آذرماه نه
تنها نيمه شمالي و غربي کشور را سيراب و لغزندگي و مه گرفتگي
را مهمان جاده ها کرد ،بلکه برخي استان هاي کويري و نيمه
خشک نيز از اين رحمت الهي بي نصيب نماندند.
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انرژی

توليد  35ميليون تن محصول پتروشيمي در  7ماهه سال 99

توليد محصوالت پتروشيمي ايران از ابتداي امسال تا پايان مهرماه ،با
وجود تحريمهاي آمريکا و شيوع کرونا ،بيش از هشت درصد افزايش داشته و
به  35ميليون تن رسيده است.
صنعت پتروشيمي بيشترين ارزش افزوده را در بين ساير صنايع وابسته
به نفت و گاز در جهان دارا است .اين صنعت از آنجا که مواد خام و اوليه را به
محصوالتي پر مصرف و البته گران تبديل ميکند ،قابليت اين را دارد تا درآمد
بيشتري را به کشور وارد کند.
اين موضوع بيش از هر زماني در تحريمهاي نفتي آمريکا عليه ايران
خودنمايي کرد .صنعت پتروشيمي به دليل تنوع محصول و تعدد خريداران
توانست تا حد زيادي از دام تحريم بگريزد و صادرات خود را ادامه دهد.
اين اقدام باعث شد تا بخشي از ارز مورد نياز کشور از محل صادرات
پتروشيمي تامين شود و پتروشيميها نيز مقام نخست تامين ارز در سامانه
نيما را به خود اختصاص دهند.
نکته مهمتر اما اين است که صنعت پتروشيمي با وجود تحريمهاي
آمريکا و شيوع کرونا نه تنها توليد خود را کاهش نداد بلکه رشد  8درصدي
توليد را در  7ماهه سال جاري به ثبت رساند.
تا آنجا که از ابتداي سال  99تا پايان مهرماه ،مجتمعهاي پتروشيمي در
مجموع  35ميليون تن محصول پتروشيمي توليد کردهاند که بخشي از آن
در داخل کشور به عوان خوراک صنايع پايين دست استفاده شده و بخشي
نيز صادر شده است.
اين اعداد نشان ميدهد ،واحد هاي پتروشيمي با ظرفيت مطلوبي درحال
توليد هستند وبا وجود برخي مشکالت موجود ،روند توليد و فروش محصوالت
مختلف پتروشيمي در شرايط قابل قبولي قرار دارد و با تالش صنعتگران
پتروشيمي کشورمان پيش بيني مي شود جهش توليد در سال جاري در
صنعت پتروشيمي محقق شود.

صنعت پتروشيمي ايران به عنوان يکي از صنايع مادر از مهمترين ارکان
توسعه و موتور محرک بخشهاي گوناگون اقتصاد کشور است.
تکميل زنجيره توليد ،ايجاد تنوع در محصوالت  ،تامين خوراک صنايع
داخلي و همچنين ارتقاء ارزش سبد محصوالت توليدي در اين صنعت پيشرو
نيز در دستور کار قرار دارد.
با توجه به ظرفيت هاي موجود و اقدام هاي در حال انجام ،شرايط و
زير ساخت ها براي تحقق جهش توليد در صنعت پتروشيمي فراهم شده
است و دراين مسير افزون بر راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي جديد،
با اقدام هاي انجام شده بهره برداري حداکثري از ظرفيت توليد مجتمع هاي
پتروشيمي موجود در دستور کار قرار دارد.
برنامه جهش دوم صنعت پتروشيمي در سال  97بر اساس طرحهايي که از
گذشته آغاز شده بود ،مدون شد تا اين طرحها تا سال  1400به بهرهبرداري برسند
و ظرفيت توليد در اين صنعت تا  100ميلون تن در سال افزايش پيدا کند.

اما از آنجا که از  27طرح تعريف شده در جهش دوم صنعت پتروشيمي،
 17طرح در سال  99به بهرهبرداري ميرسد ،اين سال به عنوان سال طاليي
صنعت پتروشيمي نامگذاري شده است البته با مسايل ناشي از کرونا ممکن
است بهرهبرداري از برخي از طرحها به ابتداي سال بعد منتقل شود.
با بهرهبرداري از اين  17طرح ،ظرفيت صنعت پتروشيمي از  66ميليون
تن فعلي به  90ميليون تن در ابتداي سال آينده افزايش پيدا خواهد کرد.
 10طرح نيز تا پايان سال  1400به بهرهبرداري ميرسد تا در مجموع
ظرفيت پتروشيمي ايران در پايان اين سال به  100ميليون تن در سال
افزايش پيدا کند .همچنين درآمد صنعت که در حال حاضر  15ميليارد دالر
است در انتهاي  1400به  25ميليارد دالر افزايش مييابد.
از سوي ديگر 28 ،طرح براي جهش سوم پيشبيني شده که کار اجرايي
بسياري از اين طرحها آغاز و حتي برخي تا  30درصد پيشرفت کار دارند.
با تحقق طرحهاي جهش سوم تا سال  1404ظرفيت صنعت پتروشيمي
از  100ميليون تن در پايان سال  1400به  133ميليون تن در سال 1404
افزايش پيدا ميکند و در آمد صنعت نيز از  25ميليارد دالر بر اساس
قيمتهاي پايه سال  95به  37ميليارد دالر در سال  1404افزايش ميرسد.
در حال حاضر  333گريد محصول پليمري و  40نوع محصول شيميايي
در صنعت پتروشيمي ايران توليد ميشود .در جهش دوم پتروشيمي عالوه
بر افزايش گريدهاي پليمري 15 ،نوع محصول شيميايي به سبد پتروشيمي
ايران اضافه ميشود.
در جهش سوم نيز عدد  55نوع محصول شيميايي به  68نوع ارتقا پيدا
ميکند و محصوالت پليمري نيز متنوعتر خواهد شد.
نکته مهم آن است که افزايش ظرفيت در صنعت پتروشيمي در حالي
محقق ميشود که بيژن زنگنه وزير نفت همواره از سوي منتقدان به حمايت
از خام فروشي در صنعت نفت محکوم شده است.

به همت پژوهشگاه صنعت نفت

طرح مطالعه منابع گاز متان منطقه طبس پايان يافت

پروژه مطالعه زمينشناسي و ارزيابي مخزني منابع گاز متان رگهزغالي در
معدن پروده ناحيه طبس با حمايت معاونت فناوري پژوهشگاه صنعت نفت پايان
يافت.زيبا زماني ،مسئول طرح گروه پژوهش زمينشناسي نفت پژوهشگاه گفت:
اين پروژه که جزو نخستين مطالعات منابع گاز زغالسنگ در صنعت نفت و گاز
در ايران است ،با حمايت معاونت فناوري پژوهشگاه صنعت نفت از ابتداي سال 97
آغاز شد و مدت  15ماه نيز طول کشيد و هماکنون جزو پروژههاي خاتمهيافته
به شمار ميآيد.وي با تأکيد بر اينکه در  50سال اخير توجه زيادي به منابع
هيدروکربوري نامتعارف در دنيا شده است ،افزود :با وجود منابع هيدروکربوري
متعارف بهويژه گاز در کشور ،الزم است توجه به مطالعه ،اکتشاف و ارزيابي اين
منابع در ايران نيز افزايش يابد و اميد است با رويکرد جديد و نگاه آيندهنگرانهاي
که در دستور کار قرار گرفته ،زمينه براي متنوعسازي بيشتر سبد انرژي کشور
ايجاد شود.مسئول طرح گروه پژوهش زمينشناسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت
اظهار کرد :هرچند مطالعات اکتشافي در زمينه منابع متعارف و غيرمتعارف زمانبر
است ،اما نتايج آن ميتواند در تسريع روند توليد و بهرهبرداري از منابع ،بسيار مؤثر
واقع شود.زماني ،پژوهشگاه صنعت نفت را بهعنوان مرکز اصلي پژوهشي در کل
صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي کشور ،پيشتاز در ارزيابي برخي منابع هيدروکربوري
دانست و عنوان کرد :با توجه به مطالعات و رايزنيهاي انجامشده ،ارزيابي ديگر
منابع هيدروکربوري متعارف در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفته که خوشبختانه
در بخش مطالعات شيلهاي گازي و ارزيابي منابع هيدرات گازي فاز  1و  ،2نتايج
مثبتي بهدست آمده و پژوهشگاه صنعت نفت در اين زمينه پيشتاز است.
وجود منابع عظيم زغالسنگ در معدن پروده
مسئول طرح گروه پژوهش زمينشناسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت

افزود :منطقه طبس و معدن پروده به دليل وجود عظيمترين منابع زغالسنگ و
ذخيره غني گاز نسبت به مناطق ديگر انتخاب شد و مطالعات در قالب مطالعات
زمينشناسي ،ژئوشيميايي ،پتروفيزيکي و مطالعات مخزني با استفاده از روشهاي
مختلف آزمايشگاهي و نرمافزارهاي موجود انجام گرفت.
زماني تصريح کرد :با همکاري دانشگاه آخن 20 ،درصد آناليزها در خارج از
کشور انجام شد که نتايج خوبي داشت ،اما از آنجا که توانايي انجام ديگر تجزيه
و تحليلها در کشور وجود داشت با تکيه بر توان داخلي ،آناليزهاي داخلي را نيز
بهطور مناسبي انجام داديم.
وي با تأکيد بر اينکه مطالعات در اين منطقه بهصورت روسطحي و زيرسطحي
صورت گرفته است ،تصريح کرد :با توجه به نتايج مطالعات ،محققان پژوهشگاه
توانستند با شناسايي جايگاه زغالسنگ در توالي رسوبي اين ناحيه ،بررسي
تغييرات ضخامت و خواص زغالسنگ را نشان دهند و از سوي ديگر افزون بر
مطالعات آزمايشگاهي و تلفيق آنها با مطالعات روسطحي پارامترهاي مؤثر بر
ظرفيت ذخيره گاز و توليد زغالسنگ را شناسايي کنند.
مسئول طرح گروه پژوهش زمينشناسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت افزود:
افزون بر مطالعه درباره زغالسنگها ،ارزيابي توالي ميان اليههاي زغالي نيز در
دستور کار قرار گرفت و نتايج حاکي از آن بود که در هر تن زغالسنگ بهطور
ميانگين  20تا  25مترمکعب گاز متان به چشم ميخورد که حداقل  50درصد آن
قابل توليد است و با حفر چاه قائم و افقي با توجه به سيستم شکستگيهايي که در
اين منطقه وجود دارد ،نياز به تحريک سازند براي توليد گاز وجود نداشته است.
زماني به نتايج فرعي حاصل از اين پروژه نيز اشاره کرد و افزود :اليههاي
ميان زغالسنگها از نظر توليد و ذخيره گاز ميتوانند از اهميت بااليي برخوردار

باشند و حداقل به ميزان  7مترمکعب بر تن حاوي گاز باشند ،از اين رو پيشبيني
ميشود در اين ناحيه افزون بر اينکه زغالسنگها بهعنوان منابع نامتعارف گازي،
سبب توليد و ذخيره گاز ميشوند ميتوان در افقهاي باالتر و همراه شاهد منابع
هيدروکربوري متعارف گازي و نامتعارف ،مانند شيلهاي گازي و گازهاي متراکم
نيز بود.
وي به نتايج بهدستآمده از انجام اين پروژه اشاره کرد و گفت :خوشبختانه
با توجه به نتايج حاصل از انجام اين پروژه ،پژوهشگاه صنعت نفت توانست با
فناوريهاي ارزيابي اين نوع منابع بهصورت تئوري و عملي آشنايي يابد و صنعت
ميتواند از تجربهها و ديدگاههاي بهدست آمده بهخوبي منتفع شود ،زيرا با ارزيابي
اقتصادي انجامشده اين پروژه بهطور کامل اقتصادي بوده و در مدت زمان بسيار
محدود سرمايه هزينهشده قابل برگشت است و سرانجام ميتواند کمک کند تا
جايگاه ايران از نظر دارا بودن منابع هيدروکربوري بهويژه گاز افزايش يابد و رتبه
جهاني خود را حفظ کند.

