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 مقدمه

اقتصاد   حرکت موتور بعنوان تواند  می صنعت های بخش  سایر کننده  تغذیه بعنوان که باشد   می زا اشتغال و  مهم صنایع از پتروشیمی صنعت

  سال در و  اسالمی  انقالب از پیش گسترده طور به ما کشور در پتروشیمی  های  شرکت فعالیت.  ید کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را ایفا نما

 اهمیت درک برای.  رود می شمار به حوزه این در جهان کشورهای مهمترین  از یکی گاز  و عظیم نفت ذخایر به توجه با ما کشور. شد آغاز ۱۳۴۲

 روسیه از پس  گاز ذخایر نظر از و دنیا سوم رتبه در عربستان  و ونزوئال  از پس نفتی ذخایر نظر از ایران کشور بدانیم که  بس همین پتروشیمی صنعت

  به را غیرنفتی صادرات عمده بخش  که بوده کشور استراتژیک و مهم  صنایع از یکی ایران در پتروشیمی است .صنعت گرفته قرار  دنیا دوم رتبه در

  واحدهای  عمده  دهد.خوراک کاهش را نفت  فروشی  خام به کشور وابستگی  تواند  می  رقابتی مزیت به توجه با این صنعت. است داده اختصاص خود

  ما کشور در. کنند می  ارزانتراستفاده خوراک بعنوان گاز از دارند  دسترسی گاز وسیع  منابع  به که کشورهایی  ،  باشد می سنگ زغال و  گاز پتروشیمی

                                     .                                                                                                                             می شود استفاده  گاز از عمده طور به

  اوره و آمونیاکتولید کننده تر به بررسی عوامل بنیادی تأثیرگذار بر تحلیل بنیادی گروه پتروشیمی این مقاله قصد داریم به طور خاصدر 

 .بپردازیم

    یی در ایرانایمی و ش یم یپتروش  عیصنا خچهیتار

به   ییایمیش  یندهاآیفر  یسر کی یپس از ط ی عیگاز طب  ایموجود در نفت خام  یها دروکربنیشود که در آن ه  یاطالق م یبه صنعت یمیپتروش

شود که از   یمحسوب م ییایمیصنعت ش یها رشاخهیصنعت از ز نیشود. ا  ی م  لیتبد  عیرصنایمورد استفاده در سا یی ایمیش یورده هاآانواع فر

های کالن اقتصادی و سیاسی کشور، صنعت پتروشیمی از مهمترین صنایع  سیاستبا توجه به  .شده است جادیا  ییایمیدو واژه پترول و ش بیترک

های مختلف از آن، ریسک نسبتا گذاری در این گروه به دلیل حجم بازار گسترده و حمایتکشور در حوزه ارزآوری و ایجاد اشتغال است. سرمایه

انگیز در های شگفتتوان انتظار بازدهیها، نمیزرگ بودن مقیاس این شرکتهای کوچکتر بازار دارد. هر چند که به دلیل ب کمتری نسبت به گروه

«   ییایمیکند » بنگاه کود ش  یمورد م نیدر ا  یدارد و اقدام رانیدر ا یمیاز پتروش ی سازمان نسبتاً متشکل که حرف نینخست  کوتاه مدت را داشت

 امروز است در رازیش یمیاز مجتمع پتروش یکارخانه که بخش  نیکند. ا یروع مش۱۳۳7را در مرودشت در سال  ییایمیکارخانه کود ش جادیاست که ا

محصول   نینخست دیساله از تول ۴7 ریدرست با تأخ رانیدر ا یمیپتروش یمحصول تجار نینخست بیترت  نیرسد و بد ی م یرداربه بهره ب ۱۳۴۲سال 

و توسعه  جادیها در مورد ا تیفعال هیکل۱۳۴۳شود.در سال   یجهان وارد بازار م یمیشدن محصوالت پتروش یساله از تجار ۳5 ریو تأخ یمیپتروش

  یمل شرکت.شود یم  سیتأس یمیپتروش عی صنا  یهدف شرکت مل ن یا نیتأم یشود و برا یمتمرکز م رانینفت ا یمل در شرکت  یمیپتروش عیصنا
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ارزشی )  اند و در دسته سهامهای این گروه معموال به دوره بلوغ خود رسیدهشرکت وزارت نفت است. یاز چهار شرکت اصل یک ی ،یمیپتروش عیصنا

DPS ) گذاری در شود. لذا سرمایهها تقسیم میهای پتروشیمی میان سهامدارن آنگیرند. معموال بیشتر سود ایجاد شده در شرکتقرار می محور

های پذیرفته شده در بورس، تعداد زیادی  به جز پتروشیمی.شودهای زیاد توصیه میپذیری کمتر و سرمایهافراد با درجه ریسکاین گروه برای 

های کاویان، بیدبلند، بندر امام، هنگام، شهید  پتروشیمی؛   اندپتروشیمی فعال در کشور وجود دارند که هنوز در بازار سرمایه پذیرفته و عرضه نشده

  ها آن  اولیه عرضه  شاهد کشور، در سازیخصوصی هایسیاست به توجه با   و آینده در انشالل  که اندجمله این از …ن، دماوند، ایالم، مروارید و تندگویا

 .دم بوخواهی سرمایه بازار در

 در ایران  شیمیاییو   ی می پتروشایع صن

 

آب، هوا، زغال سنگ، فلزات و   ، یعیمانند؛ نفت خام، گاز طب یعیشوند که مواد خام طب یگفته م  یع یبه صنا ییایمیش ع یو صنا یمیپتروش عیصنا

برعهده   عیهمه صنا انیرا در م ی نقش پر رنگ یی ایمیش عیسازند. صنا  یم  لیتبد  یی ایمحصول و ماده شم 70،000از   شیرا، به ب رهیو غ  یمواد معدن 

و   هاشگاهیاشاره نمود. پاال  یمیو پتروش کیسرام ، یمعدن عیبه صنا توانیها م که از جمله آن شود؛ یرا شامل م یفرع عیاز صنا ی عیوس فیو ط ارندد

  ییایمیش عیاز صنا یانمونه، کنند یم لتبدی  …و نیاستون(، رز ریچون سوخت، حالل )نظ یرا به مواد یکه مواد خام نفت یمیپتروش  یواحدها

  …و یشگاه یآزما یها نیو تکنس یمیاز جمله مهندسان و دانشمندان ش یمتخصصان و کارشناسان مختلف ییایمیش عی. در صناروندیم شماربه

  یعیگاز طب ای را از مواد خام حاصل از نفت  ییایمیش یهاوردهآاست که فر ییایمیش عیاز صنا ی بخش بزرگ ،یمیپتروش ع یصنا .کارهستند به مشغول

دست به یو جانور یاه یگ  عیصنا رییو تغ لی بر اثر تبد ،یامروز ی از وارد شدن نفت در زندگ شیپ  یامروز ازیمورد ن ییایمی. مواد شکند یم دیتول

 ید. آیم

 مراحل تحول صنعت پتروشیمی در ایران 

 :ردیگ  ی شش مرحله مشخص را در بر م رانیدر ا ی میروند گسترش و تحول صنعت پتروش

 ۱۳۴۲سال  شیدایپ  •

 (۱۳57تا  ۱۳۴۳) هیگسترش اول •

 ( ۱۳67تا ۱۳57رکود ) •

 ( ۱۳78تا  ۱۳68آن ) یو بازساز اتیح دیتجد •

 (تاکنونتا  ۱۳79) یو نظارت یتیکردن به سازمان حاکم  لیو تبد یساز یخصوص, گسترش , تیجهش ، تثب •
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 :   ش یدایپ  مرحله

 یمیپتروش  عیصنا ی شرکت مل زیشروع شد و در سال بعد ن رازیش یمیمجتمع پتروش یی ایمیکود ش دیاز واحد تول یبا بهره بردار ۱۳۴۲در سال 

  نیدوره ، تأم نیاز عمده اهداف ا.صنعت به اجرا در آمد نی، گسترش ا  یانقالب اسالم یروزیاز پ  شیو تا پ  هی در مرحله توسعه اول.شد سیتأس

،   م یکربنات سد  ی، سود سوز آور ، کربنات و ب عیدوده ، گوگرد ، گاز ما  رینظ  دیجد یی ایمیش هیمواد پا یو بعض   ییای میکشور به کود ش یداخل اجیاحت

  رانی)ا  ی)شاهپور سابق( ، آبادان ، کربن اهواز ، خارگ ، فاراب یراز یمیپتروش یاحداث مجتمع ها. بود کیو مواد نرم کننده پالست یس ی و یپ 

  یحاصل تالش ها ،  ژاپن سابق رانیبندر امام ا یمیاز احداث پتروش یو انجام قسمت عمده ا رازیش یمیگسترش پتروش  یسابق( ، و طرح ها پونین

 . دوره بوده است نیا

 : رکود  مرحله

، همزمان با   یلیاز جنگ تحم یمشکالت ناش یکه در پ ردیگ ی را دربر م ۱۳67دفاع مقدس تا اواسط سال  یشود و سال ها یشروع م ۱۳57از سال 

بندر امام متوقف  یمیپتروش یعنیکشور  ییایمیمجتمع پتروش نیاحداث بزرگ تر اتیو عمل دیبه حداقل رس زیشرکت ن یدیتول یها تیفعال

 .بود  رازیش یمیکردن طرح توسعه و گسترش صنعت پتروش لیدوره تکم نیعمده در ا  تیتنها فعال.ماند 

  یمجتمع ها یشروع شد و بازساز ۱۳7۳تا  ۱۳68 یدرسال ها یاسالم یبرنامه توسعه جمهور نینخست یبا اجرا  یو بازساز اتیح دیمرحله تجد

 از  یشمار یحال بهره بردار نی.در ع دیرس یبه بهره بردار   ده ید بیآس یشد و کم کم ، مجتمع ها یریگیپ  تیبا جد یلیدر جنگ تحم دهید بیآس

متعاقب آن در برنامه  .مجتمع بندرامام شروع شد لیاراک و تکم یمیاصفهان، پتروش یمیپتروش یشرکت شامل مجتمع ها یاساس یاطرح ه

ساالنه محصوالت  دیاز برنامه پنجساله اول ، تول ماندهیباق یاز طرح ها یبا بهره بردار ۱۳78تا  ۱۳7۴  یپنجساله دوم توسعه در سال ها

 .دیتن در سال رس ونیلیم ۱۱به  ۴/۲از  ییایمیپتروش

 : جهش  مرحله

برنامه پنجساله  یاول و دوم ، با اجرا یبرنامه ها یبه دست آمده از اجرا اتیتجرب هیدوره ، بر پا نیدر ا. شروع شد ۱۳79و گسترش از سال  تیتثب

،   ستونی، خوزستان ، ب نا یس ی، خراسان ، بوعل هی، اروم زیتبر یمیپتروش یمجتمع ها انیآغاز شد و از آن م یادیز  ی سوم و چهارم ، احداث طرح ها

 دی، جم ، کرمانشاه ، الله ،کارون و مهر به تول  سی، پرد یساسول ، نور ای، مارون ، پارس ، زاگرس ، آر انیتندگو  دی، شه ریکب ریفن آوران ، ام

در   یمیصنعت پتروش  گاهیموجود ، گسترش صادرات ، ارتقاء جا   یها تیاز ظرف نهیچون استفاده کردن به  ییها  تیاز آن ، فعال ریبه غ .دیرس
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  یمیپتروش ع یصنا ی شرکت مل ل یو تبد یساز یمقدمات مرحله خصوص. مورد توجه بود یساز یخصوص یها تی و گسترش فعال ینفت ریصادرات غ 

از شرکت ها و   ی شروع شد و تعداد یقانون اساس ۴۴اصل  ییاجرا یها استیو با ابالغ س ۱۳86در واقع از سال  یو نظارت  یتیبه سازمان حاکم

  یمانده مجتمع ها و شرکت ها  یشامل باق یمیپتروش نگیشرکت هلد لیبا تشک یواگذار شد ، ول  یمجتمع ها به صورت جداگانه به قسمت خصوص

در   یو نظارت یتیدر قالب سازمان حاکم یمیپتروش  عیصنا ی شرکت مل تیو تداوم فعال یبه قسمت خصوص کجای واگذار کردن  یواگذار نشده ،  برا

 .شد بیتصو ۱۳88سال 

 ی میو صنعت پتروش   ییا یمیش عیکاربرد صنا

درصد از   80کربنات حدود  ی و پل رنیاستا یترفتاالت، پل  لنیات ی پل  د،یکلرا  لینیو یپل  لن، یپروپ   یپل  لن،یات یپل  ژهیبه و  ها،کیو پالست مرهایپل

از  یلی. عالوه بر آن، در ساخت خشودیاستفاده م  یمصرف  یاز کاالها یلیدر خ ییایمیش مواد.ردیگیرا درکل جهان در بر م ییایمیش عیصنا داتیتول

  عیصنا یصنعت انیمشتر  عمده ود.شیاستفاده م ییایمیاز مواد ش ی خدمات  عیساخت و ساز و صنا ،یمحصوالت کشاورز دیقطعات گوناگون، تول

محصوالت پتروشیمی نقش   .شوندیم هینفت، لوله و کاغذ و فلزات اول شیمنسوجات، پوشاک، پاال ، یکیو پالست  یکیالست عیشامل صنا ییایمیش

تجهیزاتی که با آنها سر و کار داریم به نوعی مواد پتروشیمی در آنها به کار  ب وسائل و لتقریباً اغ  .بسیار مهمی در زندگی روزمره ما بازی می کنند

 .رفته است. واضح است به دلیل تنوع بسیار زیاد محصوالت پتروشیمی امکان نام بردن از تمام آنها در این نوشتار وجود ندارد

 : یمیپتروش  یدست  نییپا ای  یباالدست عیصنا

صنعت نفت شامل مرحله  یبخش باال دست ی شود. به طور کل ی نام برده م یدست نییپا   عیو صنا  یباال دست عیصنادر اصطالحات صنعت نفت، از 

ها و بخش انتقال و عرضه  یمیها، پتروش  شگاهی شامل پاال  یدست نییها و بخش پا شگاه یاکتشاف، استخراج و بخش انتقال و عرضه نفت و گاز به پاال 

بنابراین صنعت پتروشیمی اهمیت به سزایی در اشتغال زایی و افزایش سرانه درآمد کشورها   .است یی کنندگان نها  نفت و گاز به مصرف  یها ردهفرآو

امین  دارد. بسیاری از محصوالت پتروشیمی عالوه بر اینکه صادر می شوند در داخل نیز مصارف باالیی دارند. لذا محصوالت پتروشیمی وظیفه مهم ت

 .هستند  مهم پتروشیمی محصوالت از …ه دارند. الستیک، رنگ، کود، الکل، باتری و ارز برای کشور را بخصوص در شرایط تحریمی بر عهد 
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 بررسی صنعت  پتروشیمی 

شرکت های مطرح دنیا در این صنعت برخی از شرکت های شیمیایی، شرکت های بزرگ نفت و گازی خصوصی و شرکت های ملی نفت کشورها  

، بزرگترین فعاالن این صنعت دارای ملیت های آمریکایی، چینی، آلمانی، هلندی و عربستانی هستند. در   ۲0۱9در سال  HISهستند.طبق گزارش 

 د محصوالت پتروشیمی از مواد خام تا محصول نهایی ترسیم شده است. شکل زیر مسیر تولی

 

 

 

  ۲0۴0میلیون بشکه در روز تا سال    6/5تقاضای نفت به عنوان خوراک پتروشیمی ها    ۲0۱7در سال    FGE(Fact Global Energy co)طبق گزارش موسسه  

ترین رشد  افزایش خواهد یافت. پیش بینی تقاضای  نفت بر اساس حوزه مصارف آن ها در سه حوزه پتروشیمی، حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل هوایی بیش

ب وسائل و تجهیزاتی که با آنها سر و کار  لتقریباً اغ .پتروشیمی نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما بازی می کنند  محصوالت  تقاضای نفت را رقم خواهند زد.

ت نقش مهمی در  داریم به نوعی مواد پتروشیمی در آنها به کار رفته است. مواد پتروشیمی از نفت و مشتقات نفتی ساخته می شوند؛ بنابراین قیمت جهانی نف

رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها به نفت و محصوالت پتروشیمی وابسته است. بنابراین صنعت  .یمتی محصوالت پتروشیمی داردنوسانات ق

د در داخل نیز  ن پتروشیمی اهمیت به سزایی در اشتغال زایی و افزایش سرانه درآمد کشورها دارد. بسیاری از محصوالت پتروشیمی عالوه بر اینکه صادر می شو

 مصارف باالیی دارند. لذا محصوالت پتروشیمی وظیفه مهم تامین ارز برای کشور را بخصوص در شرایط تحریمی بر عهده دارند.  
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 تقسیم بندی پتروشیمی ها 

  ی هاسوخت  دیتول هیبه عنوان مواد اول یعی دارد. نفت خام و گاز طب یعیگاز طب نیو همچن ینفت هیبه مواد اول ی کامل یوابستگ یمیصنعت پتروش

لذا الزم   . رندیگیمورد استفاده قرار م ییمواد دارو  یها و حترنگ نده،یمواد شو  ،ییایمیش یکودها ،یمریمواد پل  ل،یو گازوئ نیمختلف از جمله بنز

 :  میآشنا شو یعیمختلف  نفت خام و گاز طب  یاست که به طور مختصر با اجزا

  یهادروکربنیشامل ه باتیترک نی. اندی گویم  دروکربنیها هاست که به آن دروژنیکربن و ه نیسبک و سنگ باتیشامل ترک نفت خام :   

( کی)آرومات  یحلقه بنزن یدارا باتیها( و ترکاشباع )نفتن یحلقو یهادروکربنی( مثل متان و اتان، ههانی پاراف  ای ها اشباع )آلکان یاره یزنج

رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها به نفت و محصوالت پتروشیمی وابسته است. مواد پتروشیمی از نفت و مشتقات .تندهس

 .ت پتروشیمی داردنفتی ساخته می شوند؛ بنابراین قیمت جهانی نفت نقش مهمی در نوسانات قیمتی محصوال

کرده   دا یپ  ییبسزا تیانسان، اهم ازیمورد ن ییایمیش باتیاز ترک یاریبس هیته یبرا هیبه عنوان ماده اول یعینفت خام و گاز طب ستمیقرن ب لیاز اوا

ساخت   ازیاز قطعات مورد ن یاریبس هیدر ته  رهیروغن موتور و غ  ، هینقل لیسوخت وسا نهیعالوه بر مصرف در زم ی نفت یهاوردهآاست. امروزه فر

ها  ، فضانوردها و ماهواره  کننده  تیهدا  یسوخت موشک ها هیدر ته یریکاربرد گسترده و چشمگ ی نفت یدارد. فراورده ها یینقش بسزا  ه،ینقل ائلوس

  یبدست م ینفت  یورده هاآها از فر کیوت یب ی آنت یها و حت ودار شتریب هیماده اول  نیدارند. همچن یاز قطعات داخل یاریدر ساخت بس یو حت

. پس  باشدیمشتقات نفت و گاز م ،یمیپتروش عیدر صنا هیاست. ماده خام اول ییایمیش عیصنا  یهاشاخه  نیاز بزرگتر ی کی یمی.صنعت پتروشدیآ

.  کند یم دیتول  یعیگاز طب  ای را از مواد خام حاصل از نفت  ییایمیشاست که فرآورده  ییایمیش عیاز صنا یقسمت  ،یمیگفت که صنعت پتروش توانیم

  دایپ  یبه خصوص تیانسان، اهم اجیمورد احت  ییایمیش باتیاز ترک یلیخ هیته یبرا هیبه عنوان ماده اول یعینفت خام و گاز طب ستمیقرن ب لیاز اوا

  ،یپزشک  ، ینساج ک،یبرق و الکترون ،ییایمیش عیصنا شتریدر ب اجیمورد احت ی مواد مصرف ی کننده اصل نی تام یمیکرده است. صنعت پتروش

 . باشدمی …و   ییغذا ، یلوازم خانگ ،یسازخودرو

مثل اتان   یتر نیسنگ یشده و شامل گازها لیوجود دارد. عمدتا از متان تشک نیزم نیریز یهاهیمعموال به همراه نفت خام در ال : یعیگاز طب    

  رتبه دست آورد، اما عمدتا به صو زین گرادیدرجه سانت ۲00کمتر از  ینفت خام در دماها ریاز تقط توانیرا م ی عیهست. گاز طب زیو پروپان ن

این صنعت عمده خوراک مورد استفاده در صنعت پتروشیمی در ایران ،گاز طبیعی می باشد که   . شودیاستخراج م یگاز یهادانیاز م میمستق

 سهم باالیی از گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص می دهد . 
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و   دیاست. خر یقابل توجه یتخصص یهای صنعت سودآور است و شامل نوآور کی  ، یاقتصاد دگاه یاست و از د یصنعت رقابت کی یمیصنعت پتروش

درصد از کل   ۱0 باً یصنعت تقر نیا د،یعرصه دارد. از نظر حجم تول نیدر ا یاریبس یسودآور ،  یدر سطح بازار جهان یمیفروش محصوالت پتروش

از کل صنعت نفت و گاز را از آن  یشتریسهم ب یمیجهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس ارزش محصول، صنعت پتروش یعینفت و گاز طب

 ها است. با انواع سوخت سهیدر مقا یمیمحصوالت پتروش یخود کرده است که نشان دهنده ارزش باال

 نرخ گاز خوراک و گاز سوخت

فرمول زیر در دو  دولت، گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی ها بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود، نرخ به دست آمده از   ۱۳9۴بر اساس مصوبه سال 

 درصد بیشتر محاسبه می شود.  ۱0درصد تخفیف و در دو فصل پاییز و زمستان به دلیل باال رفتن مصرف گاز خانوار  ۱0فصل بهار و تابستان با 

 

هاب تاثیر   ۴انگلستان است که متوسط نرخ گاز در این  NBPهلند و   TTF Dutchهاب بزرگ دنیا هم شامل هنری هاب آمریکا، آلبرتا کانادا،  ۴

، سقف ۱۴00بهمن ماه  5مستقیم بر نرخ خوراک پتروشیمی ها دارد. اما با افزایش نرخ گاز در اروپا و بر اساس مصوبه حمایتی هیئت دولت در 

 برای نرخ گاز خوراک تعیین شد. ریالی    000،50

درصد گاز خوراک تعیین می شود که با توجه به  ۴0سوخت پتروشیمی ها و صنایع پایین دستی معادل ، نرخ گاز ۱۴0۱بر اساس قانون بودجه سال 

 خواهد بود. ریال    000،20، سقف نرخ گاز سوخت نیز ۱۴00مصوبه بهمن ماه 

 :یبر اساس خوراک مصرف  یم یپتروش  یهاواحد  یطبقه بند

به    یافتیدر یدروکربوریه  یهااز حامل نکهیبا توجه به ا یمیپتروش  یهاصورت گرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت یبندمیبراساس تقس

 است: ریبه شرح ز یبندمیتقس  ن یاند. اشده یبندمیتقس  کنند،یخوراک استفاده م  ایعنوان سوخت 

 : خوراکبندی بر اساس حاملهای هیدروکربوری به عنوان  م  تقسی

گیرند. بیشتر شرکتهای موجود در این صنعت از خوراک غیرمایع )گازی(   خوراک شرکتهای پتروشیمی در دو دسته مایع و غیرمایع )گاز( جای می 

 مصرف آماده   یبرا افتهی رییتغ مهین ا ی افتهیریینخورده، تغصورت خام و دست است که به  یماده ا نجایخوراک در ا یکنند. به طور کل استفاده می 

کنند تحت عنوان   ی که از خوراک گاز استفاده م  ییها یمیاست. پتروش عی تنها دو نوع خوراک گاز و خوراک ما یمی. خوراک در پتروششودیم

 .شود یم  ادی از آنها  ع یخوراک ما یها یمیکنند تحت عنوان پتروش ی استفاده م  عیکه از خوراک ما یی ها یمیو پتروش یگاز کخورا یها یمیپتروش

کنند. خود   ی محصوالت خود استفاده م دیتول هیبه عنوان ماده اول یها از خوراک گاز یمیپتروش شتریب رانیا هیو بخصوص در بازار سرما رانیا در

 یتمحصوال لن یپروپ  ی و پل لنیات ی پل لن،یپروپ  لن،یات ی عنیها  نیشود. الف یم   میبه دو نوع خوراک گاز متان و خوراک گاز اتان تقس یخوراک گاز

نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها =  
متوسط نرخ گاز ۴ هاب بزرگ دنیا

۲
+ 

+ نرخ  گاز صادراتی ایران)  + نرخ گاز وارداتی ایران    متوسط( نرخ گازدر داخل ایران 

۲
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جم از  یمیهمانند پتروش یی شوند. واحدها یم  دتولی …و  نفتا، پروپان، بوتان یعنی  عیما ینفت ی از فرآورده ها ا یهستند که عمدتاً از گاز اتان و 

شتر از گاز متان استفاده  یو اوره است، ب اکیآن ها متانول، آمون یکه محصول اصل یی کنند؛ اما واحدها ی گاز استفاده م ا ی ع یما  یعنی یبیخوراک ترک

بندر امام تنها از خوراک   یمیها همانند پتروش یمیپتروش ی برند. بعض ی بهره م یزاگرس تنها از خوراک گاز یمیهمانند پتروش  ییکنند؛ واحدها یم

 . را از پاالیشگاه ها تهیه میکنند  ماده اولیه متانول زغال سنگ، گاز طبیعی می باشد که شرکت ها گاز طبیعی خودکنند.  ی استفاده م عیما

 .پاالیشگاه ها خریداری میکنندنفت گاز(  خود را از  ،  نفتا ،  بوتان ،  پروپان ،  اتان ،  شرکت ها خوراک )متان

 صنعت آمونیاک و اوره 

به   اکیاست. آمون تروژنیاتم ن دروژنهیه بیترک نیو مهمتر نیبه عنوان ساده تر    NH3ییایمیبا فرمول ش اکیگاز آمون :Ammoniac  اک یآمون

به طور معمول از  زیهمان گاز سنتز است که گاز سنتز ن اکیآمون دیجهت تول هی. ماده اولدیآ ی بدست م دروژنیو ه تروژنیطور معمول از دو ماده ن

 .گردد یم  دیتول عیما  یسوخت ها نیو همچن نگذغال س ، یعیگاز طب

 

 

 

 

ترین محصوالت صنعت پتروشیمی در کشور ما آمونیاک و اوره است. از آمونیاک و اوره به طور عمده در تولید کودهای  یکی از مهمترین و عمده

ها  شود. کاربرد دیگر آن به عنوان ماده خام در تولید بعضی از محصوالت شیمیایی مانند چسبشیمیایی به عنوان منبع غنی از نیتروژن استفاده می
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احداث  اندازی وبزرگ نیز برای راه  های اخیر تولید عمده این مواد کمک شایانی به صنایع کشاورزی کرده است. چندین طرح و پروژهاست. در سال

در طبیعت موجود بوده و همچنین از تجزیه مواد  اکیآمون ترکیبات .برداری استهای تولید اوره و آمونیاک در کشور ما در حال اجرا و بهرهمجتمع 

گردد. آمونیاک به شکل گاز و مایع وجود داشته و گاز آمونیاک از هوا سبکتر، بی رنگ، بسیار تند و زننده، اشک آور بوده و در تماس با  آلی ایجاد می

  9با  کیترین دی درصد، اس ۱0با  تراتین ومیآمون زیبعد از آن ن را بر عهده دارد و  اکیمجاری تنفسی ایجاد تحریک و اختالل کرده و باعث مصرف آمون

  ومیکربنات، آمون یب ونیسولفات، آمون ومیقرار دارند. آمون  اکیمصرف آمون زانیم  یبعد  یها  گاهیدرصد در جا 6با  زیفسفات ن ومیدرصد و آمون

 شوند.  یمحسوب م اکیارزش آمون رهیمواد موجود در زنج ریسا زیها ن  نیام لیو مت  دیانیس دروژنیکاپروالکتام، ه ل،یتریلونیآکر د،یکلرا

 میزان وابستگی قیمت آمونیاک به گاز طبیعی

برابر   7تا   6قیمت گاز طبیعی در اروپا در سطح بی سابقه ای قرار گرفت , به طور متوسط قیمت گاز به سطح بی سابقه حدود  ۲0۲۱از سپتامبر 

همه گیری بود که دلیل آن افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی پس از همه گیری بود , مهمترین محرک قیمت گاز  بیشتر از سطح قیمت قبل از 

 به اوکراین بود .  ۲0۲۲و حمله روسیه در فوریه سال  ۲0۲۱عرضه کمتر از حد معمول روسیه از اواسظ سال 

  های که بر صنعت انرژی روسیه اعمال کردند  وابستگی به گاز روسیه را کم کنند و تحریمهستند تا میزان تالش با توجه به اینکه کشورها غربی در  

  هیپروزه خط لوله گاز روسبه نصف کاهش یافت و  ۱۴0۱تیرماه سال ۲0از تاریخ    Nord Stream1خط لوله گاز روسیه انتقال گاز از طریق 

Nord Stream2  مت گاز طبیعی احتماال برای مدت طوالنی باال خواهد ماند.  عمال متوقف گردید با توجه به این شرایط قی 

 . میبطور مثال تولید و واردات آلمان را برای آمونیاک بررسی می کن

شروع  ۲0۲۱از زمانی که قیمت گاز طبیعی در سپتامبر سال  ،بود  ۲0۲0-۲0۱9تولید آمونیاک آلمان باالتر از میانگین سال   ۲0۲۱ل اول سا مهیدر ن

 درصدی داشت. با دو و سه ماه تاخیر اقدام به واردات گسترده آمونیاک کرد .  ۴0به افزایش کرد صنایع آمونیاک آلمان ضربه شدیدی خورد و کاهش  

 اک یآمون  انهیسال  دیتول

 ولید دارد.  ت آمونیاک پس از اسید سولفوریک، رتبه دوم را به عنوان مواد شیمیایی با بزرگترین تناژ
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 2030و    2026برای سالهای  بینی    ش یبا پ  2021تا    2018در سراسر جهان از سال    اک یآمون  دیتول  تیظرف

 ۲0۳0 ۲0۲6 ۲0۲۱ ۲0۱9 ۲0۱8 سال 

میلیون  -تولیدحجم  

 تن
230 235.34 236.4 276014 289.83 

 

 

 )میلیون تن(کشور برتر تولید آمونیاک در جهان  10

 چین روسیه  آمریکا  هند  اندونزی  عربستان  مصر  ترینیدا کانادا  ایران 

۳.6 3.9 4.2 4.2 4.3 5.9 12 14 16 39 

 روسیه و آمریکا به ترتیب بزرگترین تولید کنندگان آمونیاک در جهان هستند . همانطور که در جدول باال مشاهده می کنید چین ، 
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 )rea)uاوره

                                                             

 

  د،ی کربام رینظ یگریمتداول د  ی نام ها  وپاک،یآ ستمیشده است. در س لیتشک لیگروه کربون  کیو   نیاست که از دو گروه آم یآل بیترک کیاوره 

است که به طور  یاز مواد یکی بیترک نیشده است. ا انیاوره ب یمتانون برا نویآم ی متانال و د نویآم ید ن،یآم  ید لیکربون د، یآم ید لیکربون

حجم بسیار باالیی از آمونیاک جهت تولید کود اوره مصرف می شود، کود اوره مهمترین  شود. یم  دیتول یسلول سم یدر بدن افراد در متابول یعیبط

باشد،  رود، این کود از ترکیب آمونیاک با گازکربن دی اکسید تولید می شود. محصول در ابتدا به صورت مایع غلیظ میکود ازته در جهان بشمار می

دانه کننده به شکل دانه های سفید جهت کیسه گیری به وسیله تسمه نقاله به واحد بسته  پس از عمل تغلیظ سازی و جداسازی آب و عبور از برج

شود که متاثر  وکار فصلی متاثر از آب و هوا است. تقاضای کود عمدتا در دوره کاشت ایجاد می بندی محصوالت ارسال می گردد.تولید کود یک کسب

ها تقاضای بیشتری برای این محصول وجود در فصل تابستان و بهار نسبت به سایر فصل ای است. به دلیل ماهیت اوره،های منطقهاز تفاوت

   .ردیگ  یمورد استفاده قرار م یکشاورز یانواع کودها دیتول ژهیمختلف، به و عیدر صنا  دیکربام.دارد
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 بررسی صنعت اوره در جهان

در آن، خود را به  موجود وشیمی است که به دلیل وجود نیتروژن رهای پتمجتمع ترین محصوالت شیمیایی تولید شده در اوره یکی از شناخته شده

میلیون تن در سال رسیده است  ۲۲0میزان اوره ی تولید شده در جهان به بیش از عنوان پر مصرف ترین کود شیمیایی جهان معرفی کرده است. 

میلیون تن، در سال    ۲۱0براساس اعالم سایت )آی اچ اس(،    ۲0۱8ید اوره در سال  ظرفیت تول.درصد از این مقدار در آسیا تولید می شود  70که بیش از 

های مهم در کشورهای هند، بنگالدش، نیجریه، مصر،  شود با اجرای پروژه میلیون تن بوده که پیش بینی می  ۲۲۲،  ۲0۲0میلیون تن و در سال    ۲۱8،  ۲0۱9

به دلیل وجود منابع عظیم گاز در ایران، پتروشیمی های متعددی به   .رسدمیلیون تن می  ۳0۱به    ۲0۳0روسیه و ازبکستان، ظرفیت تولید اوره تا سال  

ی  بزرگترین تولیدکنندگان  درصدی در زمره ۴ایران با سهم بیش از وجود آمده اند و برخی از آن ها به شکل اختصاصی به تولید اوره می پردازند. 

 اوره قرار دارد.

هزار تن اوره تولید می کنند . و با توجه به  700میلیون و   8، در حدود مجموع که در د دارند شرکت تولید کننده اوره در ایران وجو 7در حال حاضر

بینی می شود   پروژه ها و طرح های در دست اجرای اوره، از قبیل پتروشیمی هنگام ، زنجان ، سیراب ، همت و اندیمشک طی سال های بعد،.پیش

یکی از محصوالت مهم پتروشیمی، کودها هستند که شامل   .میلیون تن در سال افزایش یابد  ۱۱که ظرفیت تولید اوره کشور در آینده به بیش از 

با استفاده از اوره وافزودن آن به خاک می توان . گیردترکیبات اوره و آمونیاک بوده و بیشتر آنها به عنوان کود کشاورزی مورد استفاده قرار می

 .کردکمبودهای مورد نیاز رشد گیاهان را جبران 

 اوره  یکاربردها 

 :یکشاورز  یکاربردها

  نیگردد. ا  ی دار استفاده م تروژنین یانواع کودها دیتول یماده برا نیشود. از ا  یمصرف م یدر جهان در بخش کشاورز یدیاوره تول %90از  شیب

و   اکیتواند در خاک به آمون ی شود م یاوره به خاک اضافه م یکه کود حاو یاست. هنگام  باتیترک  ریسا انیمقدار ازت در م نیشتریب یماده دارا

قابل جذب است.   اهانیتوسط گ یشود که به راحت یم  لیتبد تراتیموجود در خاک به ن  یها یتوسط باکتر اکیشود. آمون  لیکربن تبد  دیاکس ید

 .داده است شیافزا یدارند، استقبال از آن ها را در بازار محصوالت زراع  اهانیکودها در رشد گ نیکه ا  یمهم اریبس ریتأث

کودها در   نیتوان استفاده کرد. استفاده از ا یمخلوط کودها م  دیدر تول تیخاص  نیشود لذا از ا ی در آب حل م ادیاست که به مقدار ز یبیترک اوره

از  رهکتا کی یکود برا نیاز ا لوگرمیک ۳00تا   ۴0دارد. به طور متوسط،   اهانی گ  ازیازت موجود در خاک و ن زانی به م یبستگ یکشاورز یها نیزم

  یاجرا م یکشاورز یها نیزم یاریاوره، هم به صورت خشک و هم به صورت محلول در آب یبا کودها ی کودده روش.مناسب است یکشاورز نیزم
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 شکل دو به اوره کود  .جذب آن دشوار خواهد شد ندیبرسد، فرآ یمعمول زانیاز م  ش یاز خاک به ب ینیبخش مع کیدر  بیترک نیا زانیشود. اگر م

 اندازه معموال .است شده تولید های دانه اندازه و فیزیکی خواص تولید، فرآیند در پریل و گرانول اوره کود بین تفاوت .شود می تولید پریل و گرانول

 ذکر به الزم .باشد می پریل اوره به نسبت تر سخت فیزیکی ساختار با میلیمتر ۴ الی ۲ گرانول اوره در و متر میلی 2.4 الی 1 پریل اوره در ها دانه

 .است یکسان هم  با کدام هر ساختار در موجود نیتروژن درصد از اعم شیمیایی خواص پریل و گرانول شکل دو هر در هست

 :یصنعت  یکاربردها

 یها  نیرز ک،یانواع پالست دیتول عیرود؛ صنا  یپر مصرف به کار م  ییایمیش باتیترک دیتول یبرا هیمختلف به عنوان ماده اول عیدر صنا اوره

  دهما نیا یموارد کاربرد نیاگزوز خودروها، مهم تر یها ندهیاوره و کاهش دهنده آال تراتین بیترک م، یپتاس  اناتی س دیچسب، تول دیتول د، یفرمآلده

                                                                                                                      هستند. 

 بررسی سمت عرضه جهانی 

 بزرگترین تولید کنندگان اوره بر اساس منطقه جغرافیایی)میلیون تن( 

 

68.5

33.0

23.5

16.6

15.6

11.7

6.0

3.2

3.1

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

شرق آسیا

جنوب آسیا

غرب آسیا

اروپای شرقی و آسیای مرکزی

آمریکای شمالی

آفریقا

اروپای غربی

اروپای مرکزی

آمریکای التین

اقیانوسیه



 اوره و آمونیاک صنعت  تحلیل 
 

15                                                                                                                                                      www.meibours.ir 

 .)هزار تن( مشاهده میکنیم ۲۱0۱9صادرکنندگان اوره در سال در نمودار زیر نیز بزرگترین 

 

 

 بررسی سمت تقاضا جهانی 

 (:رگترین مصرف کنندگان اوره در جهان را در نمودار زیر مشاهده می کنید)میلیون تنبز
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 (: )هزار تن بزرگترین وارد کنندگان اوره در جهان را در نمودار زیر مشاهده می کنید

 

میلیون تن مصرف    ۳0آمریکا از بزرگترین واردکنندگان اوره در جهان هستند . هند به دلیل جمعیت باالیی که دارد ساالنه بیش از هند ، برزیل و 

میلیون تن  ۴0بینی می شود نیاز این کشور در آینده به بیش از   درصد آن را خود تولید کرده و مابقی را وارد می کند و پیش  50اوره دارد و تقریبا 

 . ال افزایش یابد در س

                                         قیمت اوره در بازارهای جهانی                                                                                                  

منتشر شده از اوره با توجه به اینکه در چه منطقه ای تولید شده و از  در بازارهای جهانی اوره در قیمت های متفاوتی معامله می شود ، قیمت های 

 چه سوختی استفاده می شود، متفاوت می باشد . 

تری نسبت به سود باال هیو حاش برای تولید اوره استفاده می کنند از خوراک گازبه دلیل داشتن منابع غنی گاز ، انهیخاورمبه عنوان مثال کشورهای 

 کند دارند. زغال سنگ تولید میکه با  چین

 فرآیند تولید اوره ، مصارف و کاربردهای آن  تشریح
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شود، اما به دلیل سمی بودن و اشتعال باالی  در »پروسه هابر«، هیدروژن موجود در گاز طبیعی با نیتروژن هوا ترکیب شده و آمونیاک تولید می

 شود.  آمونیاک و دشواری در حمل و نقل ، بیشتر آمونیاک تولیدی به اوره تبدیل می

الزم به ذکر هست در هر دو مدل گرانول و پریل درصد ازت  . آنها در سایز می باشد اوره به دو صورت پریل وگرانول می باشد و تنها تفاوت  

 کارگیری ارجح تر است .  بوده و میزان متصاعد شدن اوره گرانول کمتر است، لذا در بهدرصد  ۴6 ،موجود

 کود اوره با پوشش گوگردیبا عنوان  انحالل سریع ازتحاوی مواد تنظیم کننده و بازدارنده از مصرف نوعی کود اوره سال گذشته  ۳0در طول 

آن می   درصد از جمله مزایای  ۳0درصد و افزایش عملکرد سطح در تولید محصوالت تا   50کاهش مصرف کودشیمیایی تا متداول شده است که 

 .نیاز است مترمکعب گاز طبیعی   750کیلوگرم آمونیاک و   580تن اوره ،  ۱به طور میانگین برای تولید  باشد .

 میزان ظرفیت تولید اوره جهان

  ،باال  تی با جمع  ییکشورها است. تیبا اهم همواره یی مواد غذا دیخوراک بشر، نقش اوره در روند تول تیو اهم جهان تیجمع شیبا توجه به افزا

بیش   که هند و چین در صدر پر جمعیت ترین کشورهای جهان هستند ، از این روی  هستنددر جهان اوره  یمصرف کنندهو کننده  دیتول نیبزرگتر

ی تولیدی درصد از کل ظرفیت اوره 5تا   ۴سهم ایران از تولید اوره در سالهای مختلف بین  درصد اوره ی جهان در آسیا تولید می شود .  70از 

 . جهان بوده است 

 

 )میلیون تن(  2030سال    تا اوره    و پیش بینی تولید  2020سال    مقدار تولید

 )میلیون تن(   2020بر اساس منطقه   مقدار تولید اوره در سال  
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    کامودیتی  محصوالت کشاورزی وارتباط قیمت اوره با  روند قیمتی اوره و                                                                         

که به دلیل جنگ اوکراین و محدودیت صادرات گاز و کودهای نیتراته    در پی افزایش نرخ گاز ۱۴0۱ و۱۴00قیمت اوره فوب خلیج فارس در سال 

 ۱0۲۳دالر به  ۴00از فروش  متیق شیتمام شده اوره و به تبع آن افزا متیق  شیتمام شده سبب افزا یاز سمت بهاتوسط روسیه به بازار جهانی 

دالر کاهش یافت با   709کشاورزی و کود به بازار جهانی قیمت اوره تا محدوه دالر شد . بعد از توافق روسیه با اوکراین مبنی بر عرضه محصوالت 

 اروپا شرق  در اتفاقات اخیر گفت، می توان مجموع در  افزایش خواهد یافت. ۱۴0۱های اوره ساز ها در سال ثبات این قیمت ها حاشیه سود شرکت

های  دانه با اوره قیمت باالی همبستگی همچنین و نفت قیمت  و اوره قیمت باالی همبستگی .است شده جهانی بازارهای در اوره قیمت جهش  سبب

 .است مشاهده قابل خوراکی های روغن و روغنی

 

 غذا  شاخص ی عیگاز طب  نفت  اوره  

 0.80 0.80 0.8۱ ۱ اوره 

 0.87 0.8۴ ۱ 0.8۱ نفت 

 0.7۱ ۱ 0.8۴ 0.80 ی عیگاز طب 

 ۱ 0.7۱ 0.87 0.80 شاخص  غذا
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 همبستگی قیمتی

،  زغال سنگ به عنوان خوراک اصلی در تولید اوره استفاده می کند ترین تولید کننده و مصرف کننده اوره، از عنوان مهمبا توجه به اینکه چین، به

استفاده از گازطبیعی برای تولید اوره  همبستگی مثبت دارند، همچنین میان قیمت اوره و گاز طبیعی نیز به دلیل سنگ قیمت اوره و زغال بنابراین

 همبستگی وجود دارد.

 سنگ چین و گازطبیعی هنری هاب آمریکا  روند قیمتی اوره فوب خلیج فارس، زغال 

 

 

 

  لیها به دل متیق  شیاست. افزا افتهی شیدرصد افزا ۳0به  کیدر سال گذشته، نزد  یدرصد 80 شی، پس از افزا۲0۲۲سال  یکودها از ابتدا متیق

  یها ت ی( و محدودهیها )بالروس و روس  میاز تحر ی اختالالت عرضه ناش ،ی افزایش قیمت گاز  ورود یها نهی هز شیاز جمله افزا یعوامل  یتالق

شده   کترینزد ۲008فسفات و پتاس به سطح سال  متیکه ق یفراتر رفته است، در حال ۲008از اوج خود در سال   اوره متی( است. قنی)چ یصادرات

 . شده است دیتشد نیو در دسترس بودن کود با جنگ در اوکرا متیها در مورد ق یست. نگرانا

                                                                                                                    

 

1400فروردین 15 1400خرداد 3 1400تیر 22 1400شهریور 10 1400مهر 29 1400آذر 19 1400بهمن 9 1400اسفند 29

اوره فوب خلیج فارس زغالسنگ گازطبیعی 
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    رهای جهانقیمت اوره در بازا                                                                                                                          

 

 روند قیمتی اوره 

در بازارهای جهانی اوره در قیمت های متفاوتی معامله می شود ، قیمت های منتشر شده از اوره با توجه به اینکه در چه منطقه ای تولید  

از خوراک  به دلیل داشتن منابع غنی گاز ، انهی خاورم.به عنوان مثال کشورهای  متفاوت می باشد  و از چه سوختی استفاده می شود، شده 

قیمت های گزارش   کند دارند.که با زغال سنگ تولید می  تری نسبت به چینسود باال ه یو حاش برای تولید اوره استفاده می کنند گاز 

، اوره گرانول فوب خلیج فارس و    Granular Urea Basket   ،Middle East Urea Granular  ،CFR  China Ureaشده برای اوره با عناوین ،  

  .اوره گرانول ایران که به دلیل تحریم های سیاسی با قیمتی متفاوت از قیمت های جهانی به فروش می رسدهمینطور قیمت 

 سال گذشته   25روند قیمت اوره در  

 

عوامل موثر بر نرخ جهانی اوره در دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی می گیرند ، در طرف عرضه قیمت گاز طبیعی ، زغال سنگ و نرخ حمل و  

نهایتا   نقل بین المللی ، ... و در طرف تقاضا نرخ جهانی کامودیتی ها به ویژه حوزه کشاورزی از عوامل تعیین کننده ی قیمت اوره می باشند . که

 سودآوری شرکت های اوره ساز معلول دو عامل اصلی یعنی قیمت جهانی اوره و قیمت دالر می شوند . 

 

کراین در چند ماه اخیر شاهد  وو ادامه دار شدن آن به دلیل تنش های بین روسیه و ا ۲0۲۱در انتهای سال  بعد از تجربه ی رشد باالی قیمت اوره

افت مجدد قیمت اوره هستیم که آن را می توان ناشی از شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جهان و اعمال سیاست های پولی و مالی از سوی 

 . ستدانبانک های مرکزی جهان 

 در ایران   صنعت اوره

های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی خراسان، کنند. شرکتشرکت پتروشیمی در صنعت اوره و آمونیاک فعالیت می 7در ایران 

ن  های فعال در این زمینه هستند. پتروشیمی لردگاپتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی رازی، پتروشیمی لردگان و پتروشیمی مسجد سلیمان از شرکت
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درصدی به  75با ظرفیت  ۱۴00میلیون تن اوره، وارد مدار تولید شد و پتروشیمی مسجد سلیمان نیز بهار  ۱با ظرفیت اسمی  ۱۳99اسفند سال 

های پتروشیمی هنگام، صنایع کشاورزی و کود زنجان، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی زنجان و  همچنین در این صنعت، شرکتبرداری رسید.بهره

 .ی همت نیز در حال احداث هستندوشیمپتر

 .باشد شرکت بورسی می  5درصد این ظرفیت متعلق به  80که حدود است  میلیون تن  9مجموع ظرفیت اسمی تولید اوره ایران 

 کشور  و آمونیاک   تولیدکنندگان  اوره

 راز یش یمیپتروش (۱

 کرمانشاه  یمیپتروش (۲

 خراسان  یمیپتروش (۳

 لردگانپتروشیمی  (۴

 یس پرد یمیپتروش (5

 

                                                                           سرمایه بازار در فعال ای اوره  هایشرکت  معرفی 

  جدول زیر فهرست شرکتهای اوره ای فعال در بازار سرمایه برا ساس نوع فعالیت طبقه بندی شده اند و اطالعات مربوط به سرمایه گذاری ها و 

                                                                            سهامدار اصلی هر شرکت ارائه شده است.                                                 
 

 جدول ظرفیت شرکت های تولید اوره و آمونیاک در ایران)هزار تن( 
 

 بورسی و غیر بورسی  سهام داران اصلی  ظرفیت تولید اوره  ظرفیت تولید آمونیاک  واحدها اوره 

 بورسی  %37 3,225 2,040 پردیس 

 بورسی  %18 1,568 1,073 شیراز 

 بورسی  %12 1,075 680 لردگان 

 بورسی  %6 495 330 خراسان 

 بورسی  %8 660 396 کرمانشاه 

 غیربورسی  %7 594 1.337 رازی

 غیر بورسی %12 1,075 680 مسجد سلیمان 

  %100 8,692 6,536 جمع 
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هاست. صنعت پتروشیمی نقش بسزایی در صادرات ها میزان فروش داخلی و فروش صادراتی آنیکی از مهمترین مباحث در تحلیل بنیادی شرکت

  شیرازصادراتی چند شرکت همچون پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی اوره محصوالت و ایجاد درآمد ارزی در کشور ما دارد. در این میان میزان فروش 

 و پتروشیمی پردیس از کل تولید است. 

 تن(- ) مقداری1400تولیدات مشابه سال   یدارا   یبا شرکتها داخلی و صادراتی  اوره    فروشمقدار  

 جمع کل  خراسان  کرمانشاه  لردگان  شیراز  پردیس  محصول

 2,287,137 199,893 305,700 52,391 586,036 1,143,117 اوره داخلی  

 3,543,360 256,923 366,715 160,721 828,845 1,930,156 اوره صادراتی 

 5,830,497 456,816 672,415 213,112 1,414,881 3,073,273 جمع کل مقدار 

 

3,225

1,568
1,075

495

660

594 1,075

( هزار تن)ظرفیت تولید اوره

پردیس

شیراز

لردگان

خراسان

کرمانشاه

رازی

مسجد سلیمان
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 نمودارهای زیر درصد فروش مقداری و درصد فروش صادراتی اوره را نشان میدهد.

 نرخ فروش اوره صادراتی 

 ی شود. م نییتع رانیا یبد صادراتس کاال بر اساس سنرخ اوره بور .  شود یم نییمنطقه تعس و  فار جیعمدتا با توجه به نرخ فوب خل ینرخ صادرات

درصدی دارد.   ۳0تا  ۲0نرخ های اعالمی شرکت های اوره ای در گزارشات ماهانه با مقادیر منتشر شده در نشریات معتبر به طور متوسط اختالف 

ماه قبل به منظور جلوگیری از پر شدن انبارها و توقف تولید و هزینه های انتقال محصول و نقل و انتقال وجوه و   ۲الی  ۱وره از حدود پیش فروش ا

 تخفیفات از جمله دالیل این امر می باشد. 

 نحوه قیمت گذاری اوره داخلی 

ریال،   ۳98.۱۲5 کیلویی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 50هایکیسه ، قیمت فروش کود اوره هیئت وزیران ۱۳98/07/07بنابر مصوبه 

التفاوت حداقل قیمت کشف شده در   تومان( تعیین گردید. مطابق با این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ما به 796.۲50)هرتن

ی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی های پتروشیمی به بخش کشاورزبورس کاال در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت

 وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد.  پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط

 )میلیون ریال(1400 سال مشابه تولیدات دارای شرکتهای با اوره فروش و تولید مبلغ مقایسه

 جمع کل  خراسان  کرمانشاه لردگان  شیراز پردیس محصول 

 159,047,326 13,592,974 23,439,287 3,566,464 39,443,614 79,143,188 اوره داخلی  

 333,964,604 25,239,930 37,675,350 19,135,192 80,673,037 171,396,610 اوره صادراتی 

 493,011,930 38,832,904 61,114,637 22,701,656 120,116,651 250,539,798 جمع کل مقدار 

پردیس

50%

شیراز

26%

لردگان

2%

کرمانشاه

13%

خراسان

9%

درصد-فروش مقداری داخلی

پردیس

55%

شیراز

23%

لردگان

5%

کرمانشاه

10%

خراسان

7%

تن-فروش مقداری صادراتی 
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سیاسی و از دست ندادن بازارهای هدف شرکت های ایرانی   های از قیمت های جهانی پیروی میکند ولی به جهت تحریم صادراتی ایران اوره قیمت

 پیروی نمی کند . مجبور به ارائه تخفیف هستند . البته الزم به ذکر است که میزان تخفیف شرکت ها از الگوی خاصی  

ارز نیز  بیمه ی آن و همچنین انتقال حمل و نقل و  فروش، وجه جایی ، جابه فروش بازارهای روی بر  فروش تحریم های سیاسی عالوه بر قیمت

   .اثرگذار هستند 

 جمع بندی از چشم انداز قیمتی اوره :

  

 

 

پردیس

50%

شیراز

25%

لردگان

2%

کرمانشاه

15%

خراسان

8%

درصد-فروش مبلغی داخلی 

پردیس

51%

شیراز

24%

لردگان

6%

کرمانشاه

11%

خراسان

8%

درصد-فروش مبلغی صادراتی 

کوتاه مدت
ماهه با ۳در بازه زمانی 

توجه به توافق روسیه و 
اوکراین 

قیمت اوره افزایشی 

میان مدت

ماه 9تا ۳در بازه زمانی 
آینده با توجه به سرما در 
نیمکره شمالی و افزایش 

قیمت گاز و ادامه دار بودن 
جنگ اوکراین

قیمت اوره ثابت

بلند مدت

ا در بازه زمانی بلند مدت ب
توجه به احتمال پایان 
جنگ روسیه با اوکراین و
توافق برجام و کاهش 

قیمت نفت و گاز

قیمت اوره کاهشی 
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 برخی از نکات با اهمیت صنعت اوره و آمونیاک 

 اوره صادراتی نرخ فروش 

درصدی دارد.   ۳0تا  ۲0نرخ های اعالمی شرکت های اوره ای در گزارشات ماهانه با مقادیر منتشر شده در نشریات معتبر به طور متوسط اختالف 

نقل و انتقال وجوه و  ماه قبل به منظور جلوگیری از پر شدن انبارها و توقف تولید و هزینه های انتقال محصول و  ۲الی  ۱پیش فروش اوره از حدود 

 تخفیفات از جمله دالیل این امر می باشد. 

 نحوه قیمت گذاری اوره داخلی 

ریال،   ۳98.۱۲5 کیلویی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 50هایهیئت وزیران، قیمت فروش کود اوره کیسه  ۱۳98/07/07بنابر مصوبه 

التفاوت حداقل قیمت کشف شده در   زمان برنامه و بودجه کشور موظف است ما بهتومان( تعیین گردید. مطابق با این مصوبه سا 796.۲50)هرتن

های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی بورس کاال در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت

 ورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد. وزارت جهاد کشا پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط

 مطالبات از دولت

، شرکت  با توجه به اختالف نرخ اوره حمایتی و اوره داخلی )نرخ های کشف شده در بورس کاال( و تعهد دولت مبنی بر پرداخت ما به تفاوت این مبلغ

دیه های تابعه آن دارند و بخش مهمی از این مطالبات وصول نشده  های اوره ساز مطالبات قابل توجهی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحا

 است.

 

 ( ) میلیارد ریال ۱۴00شهریور  ۳۱میزان مطالبات شرکت های اوره ساز از دولت در تاریخ 

 

 

 

61,549 

31,916 

13,359 
9,550 

پتروشیمی پردیس پتروشیمی شیراز پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی خراسان
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گونه توصیه به یچهباشد و  یم  مهراقتصادگذاری کارگزاری  یهسرما نظر کارشناسان    صرفا    شدهارائهسلب مسئولیت: تحلیل   ❖

 . شودینم شده محسوب  یلتحلخرید، فروش، نگهداری سهام شرکت  

 17آدرس: تهران خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پالک 
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