
 

 

  

  هاي ارانهیر حذف یثأشناسی ت بیسآ

  واحدهاي تولید اوره و آمونیم در ایران گاز طبیعی خوراك

   ها سازي اقتصادي طرح مدل شبیه بر اساس 
  عبدالرحیم رحیمی

   **افشین جوان

  چکیده 

هاي زیـادي   ، دشواريهستند برخوردار پیچیدگی تکنولوژیکی نیز ازهاي بزرگ که  ارزیابی اقتصادي طرح

یـد و  نمـا اطالعات فنی و اقتصادي زیـادي را طلـب مـی    ،که ارزیابی اقتصادي ییرا به همراه دارد. از آنجا

مـراه  یا تعیین مقدار آنها عناصر احتمال را به ه اي از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و عمدهبخش 

ل سعی شده که در این مطالعه یبه همین دل .نماید لذا کار ارزیابی اقتصادي را با دشواري مواجه می ،دارند

اهد عینی بیشتر به دلیل استفاده از آمار وگیري از ش بهره .از یک شاهد تجربی براي این مهم استفاده شود

بسیار زیادي وجود دارد، از جملـه ریسـک    هاي هاي اوره و آمونیم ریسک باشد، در طرح و ارقام واقعی می

سـازي   شـبیه  ساله و بـر اسـاس   قیمت فروش محصول اوره و آمونیم در بازار که با مطالعه سري زمانی ده

هـاي   و هزینـه اي  هاي سرمایه هزینه برآورد در چالش با قیمت گاز خوراك بررسی شده است. مونت کارلو

بـودن   تواند اقتصادي می درصد10به  درصد 5غییر نااطمینانی از ت ، لذاداراي نااطمینانی باالستعملیاتی 

ارزهـا در آینـده، مـدل     سـایر طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دالر، یورو و نرخ 

بینی درآمدهاي طرح، مباحث مربوط به بازاریـابی محصـوالت، مـدیریت     ، پیشطبیعی گذاري گاز قیمت

جمله مواردي هستند که تأثیر زیادي در ارزیابی اقتصادي ز برداري، ا ان بهرهطرح پس از ساخت و در دور

ر اصـلی قیمـت محصـوالت در بـازار، نـرخ      یـ در این مقاله با توجه به فروض مشـخص و متغ طرح دارند. 

ت طـرح  یل حساسیو در انتها به بررسی تحل شود میو ارزش خالص حال مطالعه  هیبازگشت داخلی سرما

  شد. خواهدپرداخته 

  واژگان کلیدي

کارلو، تحلیل حساسـیت،   مونت سازي ، شبیهسرمایه، ارزش خالص فعلی داخلـی گاز خوراك، نرخ بازگشت 

   گذاري متیهاي ق واحدهاي اوره و آمونیم، مدل

                                       
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب                                                            arahimi_k@yahoo.com Email: 

 المللی انرژي بین دانشجوي دکتري اقتصاد نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو هئیت علمی مؤسسه مطالعات  **

af_javan@yahoo.co.uk Email:   

  13/04/91تاریخ پذیرش:         18/11/90تاریخ ارسال: 

 125-138/ صص  1391 پاییز/  64شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه 

بسـیاري از واحـدهاي    در شرایط کنونی

می کشـور از  یع پتروشـ یژه صـنا یو هصنعتی، ب

ه اسـتفاده  یـ عنـوان خـوراك اول   هعی بیگاز طب

طی یدر چنـین شـرا   از سـوي دیگـر  . کنند می

ــه   ــه ب ــانون  باتوج ــراي ق ــازي اج هدفمندس

هـاي   مـت یسـازي ق  و شـفاف  هاي انرژي ارانهی

نـوع   نیـ شده محصوالت ا نه تمامیمربوطه، هز

. کرده است رییطور قابل توجهی تغ هها بواحد

عنوان خوراك  هعی بیمت گاز طبیلذا بررسی ق

ی برخـوردار  یت بـاال ین ارتباط از اهمیز در این

ثر ؤاقتصاد طـرح مـ   تواند بر روي است که می

اسـت  ین منظور بـا توجـه بـه س   یباشد. به هم

ایـن  بایسـتی  هاي انرژي،  ارانهیکردن هدفمند

 د اوره ویـ بـا واحـدهاي تول  در ارتبـاط  مسئله 

ه آیـا در  روشن شود کبررسی و کشور  میآمون

گونه واحدها داراي  چنین شرایطی احداث این

  ؟یا خیرهستند صرفه اقتصادي 

پـس از مـروري مختصـر بـر     ، مقالـه  این

                       هـاي  طی سال بررسی بازار و ابعاد مختلف آن

 78th & 79th IFA Annual)اخیـــر 

Conference, 2010-2011)سـازي و   ، به مدل

ــا  ــه ب ــی در رابط ــان سناریونویس ــنجی  امک س

هاي مشخص اوره و آمـونیم در   طرحاقتصادي 

کشور به تفکیک پرداختـه و بـر ایـن اسـاس     

 واحـدهاي  گذاري و مقدار تولید میزان سرمایه

. همچنـین  دهد میمورد بررسی قرار جدید را 

م، بـازار ایـن   در این راستا با توجه به نیاز مبر

از طرف دیگر،  .شده استمحصول نیز بررسی 

داخــل  هـاي  پـس از بررسـی اقتصـادي طـرح    

امکـان رقابـت بـا    بررسـی  بـه منظـور    ،کشور

ــارجی   ــابه خ ــدهاي مش ــل و واح ــا در تعام ب

از  این مسئله جهانی اوره و آمونیم هاي قیمت

بـا  شـود و   مـی نیـز بررسـی    المللـی  بعد بـین 

و تحلیـل  1کـارلو  مونتسازي  استفاده از شبیه

قیمـت اوره و  بررسـی  ضـمن   2ریسک قیمـت 

احتمـاالت   عنوان یک عامـل برونـزا،   به آمونیم

در ارتبـاط بـا آینـده     هـا  تالطم قیمت مختلف

. در گـردد  مـی تجزیـه وتحلیـل    ،اقتصاد طرح

با توجـه بـه   ، پژوهشی مقالهبخش پایانی این 

هاي اوره و آمونیم در کشور از  گوناگونی طرح

ــان  هــاي ســرمایه زینــهحیــث ه گــذاري و زم

ها، بـه ارائـه راهکـاري     ساخت هر یک از طرح

عام براي تعیـین قیمـت بهینـه گـاز خـوراك      

قیمـت را   3پردازیم و نقطه بهینه (اپتـیمم)  می

  کنیم. نیز استخراج می

ــونی   ــرایط کنـ ــه  در شـ ــه بـ ــا توجـ بـ

، دولـت  توسط گذاري اخیر هاي قیمت سیاست

کشـور   نیمآمو اوره ودر حال حاضر واحدهاي 

هـاي گـاز    ارانهشدن یهدفمنداجراي قانون با 

                                       
1. Mont Carlo Simulation 
2. Price Risk Analysis 
3. Optimal Point 
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اند و به دنبـال   شده طبیعی دچار سر در گمی

 يها روشی مطلوب براي اقتصادي شدن طرح

و در ایـن رابطـه بسـیاري از     هسـتند  مربوطه

متوقـف یـا در مرحلـه     همان ابتـدا  ها در طرح

اند. با توجه به اینکه  تعطیل شدهسنجی  امکان

ــاس  ــر اسـ ــل  بـ ــی،   44اصـ ــانون اساسـ قـ

از اهـداف   سازي صـنایع پتروشـیمی   خصوصی

ــت بلند ــور اس ــدت کش ــت، قی)1(م ــذاري  م گ

گونه واحـدها   نادرست گاز طبیعی خوراك این

 عنـوان یـک مـانع بـزرگ در برابـر      هتواند ب می

مدت واحـدهاي  و توسعه بلند 44اجراي اصل 

  .کننده خوراك گاز باشد مصرفپتروشیمی 

ــرو   ــه ض ــن نکت ــر ای ــه  ذک ــت ک ري اس

در ایجاد ارزش افزوده بـراي  واحدهاي مذکور 

اقتصاد کشور نقش بسـزایی دارنـد و بـالطبع    

گذاري گاز طبیعـی بـراي    متعدم شفافیت قی

 سـوء بـر تولیـدات    توانـد آثـار   میاین واحدها 

بـر   ناپـذیري  ت اثرات جبراننهایدر مربوطه و 

بـا   از ایـن رو روي اقتصاد ملی داشـته باشـد.   

و نتــایج حاصــل از آن حاضــر ق انجــام تحقیــ

هــاي الزم  هه پیشـنهادات و توصــی ئــارا ضـمن 

هاي مربوطه را نسبت به عواقب توان واحد می

سوء آگاه نموده تا مدیران واحدهاي مربوطـه  

تدابیر الزم را در جهت رفع اثرات سوء اتخـاذ  

  گیري مناسب را انجام دهند.   تصمیم نمایند و

بررســی ادبیــات تحقیــق در  .1

ــا مــدل ــه ب ــالی رابط ــاي م  –ه

 اوره و آمونیمهاي  اقتصادي طرح

ن بخـش بـا توجـه بـه گسـتردگی      یدر ا

 ،تنوع ابزارهاي مورد اسـتفاده در آن  موضوع و

  ارائه شده است: موضوعات در دو بخش

ــنای1-1 ــدل. آش ــا م ــازي و  ی ب س

هاي مالی اقتصـادي   الگوریتم مدل

 آمونیمواحدهاي اوره و 

ــدل ــدا    در م ــد ابت ــادي بای ــازي اقتص س

اي از یکــدیگر  هـاي درآمــدي و هزینـه   بخـش 

طـرح را   4تفکیک شوند تا بتوانیم فرایند مالی

در این قسـمت   .با دقت بیشتري بررسی کنیم

سعی بر معرفی عـواملی داریـم کـه در مـدل     

درآمد و هزینه مورد استفاده قـرار  براي طرف 

  ).Kojima, 2006( گیرد می

هـاي   ي در طـرح درآمدبخش  .1-1-1

  اوره و آمونیم

در این قسمت از طریـق حاصـل ضـرب    

رفتـه بـه صـورت     فـروش  مقدار اوره و آمونیم

شده براي آن و با  و قیمت در نظر گرفته فوب

 ،توجه به نـرخ بازگشـت سـرمایه مـورد نظـر     

بـه   ،آید دست می صورت زیر به هبطرح درآمد 

  عبارتی:

                                       
4. Cash flow 
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  )1 ( I = P   میآموناوره و  × Q 

  :دراین رابطه داریم

I می= درآمد حاصل از فروش اوره و آمون 

  مریکاابه میلیون دالر 

P می= قیمـت اوره و آمـون   اوره و آمونیم 

  تنبر حسب دالر به ازاي هر  در بازار

Q  مقــدار اوره و آمــونیم صــادراتی بــر =

  ترا بی تی یوحسب 

اوره و آمونیم  P ،طور که گفته شد همان

سـازي   و شبیه مورد نظربر اساس سناریوهاي 

کـه در مـورد بـه     یدآ دست می هب مونت کارلو

  شود. دست آوردن آن توضیح داده می

  طرف هزینه .1-1-2

در طـرح   هاي در نظر گرفته شـده  هزینه

  : )FACTS, 2011(ند ازا عبارت

5گذاري  سرمایه ههزین
CAPEX   

  OPEX6عملیاتی  ههزین

( قیمت گاز در خوراك خرید گاز  ههزین

و تحـت   بر اساس مصـوبات ابتداي خط لوله ) 

  CGI ها نهثیر قانون حذف یاراتأ

ها به میلیون  بدین ترتیب مجموع هزینه

ــبه دالر  ــد محاس ــخواه  ,Venugopal).دش

2007)  

)2(  C = CAPEX + OPEX + CGI 

                                       
5. Capital Expenditure 
6. Operating Cost 

  فرآیند مالی .1-1-3

فرآیند مالی داراي اهمیت زیادي است و 

 7ارزش حـال خالص توان  توسط این عامل می

)NPV( .بنــابراین خــالص  را محاســبه کــرد

فرمــول زیـر بـه دســت    حـال پـروژه از   ارزش

  :آید می

)3(    




n

i nr

CI
NPV

1 )1(

)(  

NPV  =خالص ارزش حال پروژه  

I طرح در طی دوره= درآمد  

C دورهدر طی  ها = مجموع هزینه  

r نرخ بازگشت سرمایه = 

  IRR(8(نرخ بازده داخلی .1-1-4

ــابی هــر   بــدیهی اســت کــه نتیجــه ارزی

اي نسبت به ارزش نرخ تنزیـل حسـاس    پروژه

گـذاري   ایهموقتی که با یک پـروژه سـر   است.

هاي اولیه  در آن هزینه ورو هستیم  هساده روب

باشـد، تفسـیر    هاي بعـدي مـی   همراه با بازده

 اي ساده بوده و پـروژه   رخ بهرهارزش بحرانی ن

قابل قبول خواهد بود، اگر و تنهـا اگـر ارزش   

یعنـی نرخـی کــه در آن    ،بحرانـی نـرخ بهــره  

بیشـتر از   ،ارزش حال خالص پروژه صفر باشد

توانـد بـه    . این میشودارزش واقعی نرخ بهره 

گیري اسـتفاده   عنوان یک قاعده براي تصمیم

                                       
7. Net present value 
8. Internal Rate of Return 
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خـالص   معادل با قاعـده ارزش حـال  که شود 

  است.

  استهالك .1-1-5

ــا   مطالعــات اقتصــادي رابطــه نزدیکــی ب

حسابداري دارد و پارامترهاي درآمد سـالیانه،  

هــاي عملیــاتی (شــامل مــواد، نیــروي  هزینــه

و پــارامتر اســتهالك در  انســانی، انــرژي و ...)

هــاي یــک مؤسســه  دفــاتر و صــورت حســاب

موجود و پـس از اخـذ از دفـاتر در مطالعـات     

از  گیرنـد.  ورد اسـتفاده قـرار مـی   اقتصادي مـ 

استهالك نقش مؤثري در محاسبه  آنجایی که

نهایت نرخ بازگشت در  مالیات و میزان سود و

انتخــاب یــک روش اســتهالك  ،ســرمایه دارد

مناسب باعث افـزایش سـود و نـرخ بازگشـت     

  گردد. سرمایه می

در » اســــتهالك«مفهــــوم  براســــاس

روشــی اســت کــه هزینــه  ،حســابداري مــالی

اي یک دارایی مـثالٌ یـک کارخانـه یـا      سرمایه

هـاي   هاي اسمی سـال  یک ماشین را به هزینه

نمایـد. بـر اسـاس     مرش تبدیل مـی مختلف ع

هاي سنتی محاسبه استهالك یا هزینـه   روش

هاي اسمی با تقسیم مبلغ  هتاریخی، این هزین

هاي  شده واقعی یک موجودي بر سال پرداخت

  آید. دست می هب آن عمر

ــراي   .1-1-6 ــتقیم ب ــط مس روش خ

  محاسبه استهالك

تـرین و شـاید    ساده 9روش خط مستقیم

 ترین روش محاسـبه اسـتهالك اسـت    متداول

. ن استفاده شـده اسـت  آکه در این مطالعه از 

روش مقدار استهالك سالیانه ثابـت و  این در 

  شود:   رابطه زیر حاصل می از

  )4 ( n

SVP
D




  

ــه د در  ــن رابطـ ــم:ایـ ــدار  D اریـ = مقـ

 ،= هزینـه اولیـه دارایـی    P ،استهالك سالیانه

SV  ــی ــقاطی دارایـ ــر  n ،= ارزش اسـ = عمـ

یـه دارایـی   هزینـه اول  = Pو  استهالك دارایـی 

هــاي حمــل و  شــامل قیمــت خریــد، هزینــه

هـاي   ي هزینـه هـا  هـاي نصـب و کلیـه    هزینه

از آنجایی که دارایـی، هـر    متعلقه دیگر است.

معینـی مسـتهلک مـی شـود،      رمقـدا  بهسال 

سال به صورت  m مقدار ارزش دفتري پس از

  : شود تعریف می رابطه مقابل

)5( nmDmPBVm ,...,2,1.   

  تورم و تغییرات قیمت .1-1-7

در بحث تغییرات قیمت الزم اسـت کـه   

م بین تغییرات در سـطح  یک تفاوت بسیار مه

هـاي   هـا و تغییـرات در قیمـت    عمومی قیمت

  نسبی قائل شد.

                                       
9. Straight Line Method 
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  نااطمینانی در فروض .1-1-8

فـروض   ،با توجه به مباحث بخـش قبـل  

سـؤال   استفاده در ارزیابی همواره مـورد  مورد

ـ   تغیرهايم لذا گیرند. قرار می صـورت   هزیـر ب

: (Nacer, 2008) شوند برونزا در نظرگرفته می

 درآمـدهاي ، هـاي عملیـاتی   هزینـه  ،نرخ بهره

ضـریب اطمینـان   ، گاز خوراكقیمت ، جانبی

قیمت فـروش  ، 10اي سرمایههاي  برآورد هزینه

ــونیم در بازار ــین اوره و آم ــاي ب ــی ه ، و الملل

هــاي  هـا و گـواهی   هـاي خریـد پروانـه    هزینـه 

  (تکنولوژي استمی کربن هلند) تکنولوژي

آمـدن بـر نااطمینـانی     معموالً براي فائق

تحلیـل حساسـیت   یرهاي فـوق،  ناشی از متغ

تغییـرات در   نحـو کـه   پذیرد. بدین صورت می

صورت  هي مدل که برهامقادیر هریک از متغی

 داخلـی بـازده  نـرخ   بـر  ،اند برونزا تعریف شده

ــرح   ــد    (IRR)ط ــالص درآم ــال خ و ارزش ح

(NPV) شود.   سنجیده می  

ســازي  هیو شــب نــییب شیپــ .1-2

ــتفاده از روش  یق ــا اسـ ــت بـ مـ

 کارلو مونت

مونـت کـارلو بـراي مفهـوم      یـري گ نمونه

هـایی کـه داراي عناصـر     سازي سیسـتم  شبیه

 مطلبـی بنیـادي   ،تصادفی یا احتمالی هستند

ــطالح و نگــرش در اواخــر     ا ــت. ایــن اص س

                                       
10. Contingency 

 11میالدي توسط فون نیومن 1940هاي  سال

بـــراي حـــل بســـیاري از مســـائل  12و اوالن

تمـی بـه کـار    حفاظت در مقابل تشعشـعات ا 

کـارلو بـا اسـتفاده از     برده شد. در روش مونت

احتمـال  یک مولـد اعـداد تصـادفی و توزیـع     

ـ  تجمعی مورد نظر داده صـورت   ههاي تجربی ب

ن روش بـراي  یـ شـوند. از ا  ساختگی تولید می

مـت اوره و آمـونیم در   یسـازي پویـاي ق   هیشب

ـ  بین بازارهاي عنـوان داده اصـلی در    هالمللی ب

 ,Udesen) مدل مـالی اسـتفاده شـده اسـت    

2006).  

استخراج قیمت گاز خـوراك   .2

  به عنوان ورودي مدل 

سـازي   در این قسمت با تکیـه بـر شـبیه   

 2واحـد  یـک  بررسی اقتصادي کارلو به  مونت

آمـونیم بـه عنـوان     میلیون تنی تولیـد اوره  

ــه و متوســط 13محــک  ــت اورهپرداخت و  قیم

در  دالر به ازاي هر تـن  حدود 200 را آمونیم

  گیریم.  نظر می

قراري رابطـه  بر مورد نظر براي ضاتوفرم

خطی بـین قیمـت گـاز خـوراك و محصـول      

 شرح زیر است: هب

  ساله 20استهالك خطی 

  سال 10معافیت مالیاتی 

                                       
11. Von Neumann 
12. Ulan 
13. Bench marking 
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نتایج مدل براساس نرخ  ) ـ3شماره (نمودار 

 و خالص ارزش حال IRR)- (بازدهی داخلی 

) (NPW   

 1391هاي تحقیق،  یافته مآخذ:

  نتایج تحلیل حساسیت .4

در ایران واحد سوم آمونیم  در این مقاله،

مورد بررسی قرار گرفته اسـت   به عنوان نمونه

دالر به  300و با فرض تولید آمونیم با قیمت 

در صورتی که  )Graham, 2009( تن ازاي هر

دالر بـه ازاي   50 قیمت گاز خـوراك بـیش از  

ریـال بـه ازاي هـر متـر      525هر متر مکعب (

مـونیم دچـار   آ سومواحد طرح  ،مکعب) باشد

مشکل جدي خواهد شد و قادر به ادامه تولید 

  باشد. نمی

ــونیم و   ــه تالطــم قیمــت آم ــا توجــه ب ب

، )4(وابستگی آن به سطح قیمت جهـانی نفـت  

 مطـرح  یک عامـل برونـزا  عنوان  بهاین قیمت 

هـا را بـه    واند ادامه تولید در طرحت است و می

مخاطره بیندازد و اگر در داخل نیز قیمت گاز 

خوراك را بدون توجه بـه قیمـت محصـوالت    

باعث توقف ایـن  در نظر بگیریم، مطمئناً  ثابت

به منظور آگـاه  در اینجا لذا  شویم. ها می طرح

حساس مدل را  عواملشدن از شرایط جاري، 

  دهیم: مورد بررسی قرار می

در رابطـه بـا    ،طور که مالحظه شد همان

ــدل ــاي اقتصــ م ــل  ه ــاس تحلی ــر اس ادي و ب

هاي اوره  اقتصاد طرح ،گرفته حساسیت صورت

 بـاال و آمونیم نسبت به چند عامل حساسـیت  

ثیر أو این عوامل اقتصاد طرح را تحت تـ د ندار
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بــه بررســی آن  ریــزدهنــد کــه در  قــرار مــی

  م.یپرداز می

گـذاري یـا    هاي سرمایه هزینه -4-1

CAPEXبـا اعمـال افـزایش     در این بررسی

 CAPEXگذاري یـا عامـل    هاي سرمایه هزینه

)Harmala, 2009 باعـث   درصد10) به میزان

 شـود و مسـلماً   مـی  IRRدرکاهش  درصد 4

میلیون  650گذاري برابر  اعمال هزینه سرمایه

 با ایـن  .اندازد یورو اقتصاد طرح را به خطر می

حال باید اذعان کـرد کـه بخـش اعظـم ایـن      

14هاي روز هزینه به قیمت
EPC  تگی دارد بسـ

ولـی   ،اسـت  گـذار  و خارج از کنتـرل سـرمایه  

زمانی کـه بخـش    ویژه بهبخشی از این هزینه 

شـدن   قابل بهینه ،گذار باشد خصوصی سرمایه

توان با اعمـال مهندسـی    به عبارتی می ،است

قـع مخـازن   مو طور مثال فروش بـه  هدقیق و ب

  سازي را کاهش داد. ذخیره

 EPCطور کلی افزایش بسـیار زیـاد    هب  

طـور مثـال در    هب .شود ها می باعث توقف طرح

هــاي  رغــم افــزایش هزینــه کشــور قطــر علــی

15گذاري طرح  سرمایه
GTL  موسوم بهPearl 

Pearl       با ارائـه گـاز خـوراك مجـانی توسـط

ایـن طـرح    جـاري سـال   ، احتمـاالً دولت قطر

ي خواهد شد و چنـین تفکـري   زاندا عظیم راه

براي توسعه صنایع پتروشیمی در کشـورهاي  

 حوزه خلیج فارس حکمفرماست.

                                       
14. Engineering, Procurement and Construction 
15. Gas to Liquid 

 :قیمت اوره در بـازار جهـانی   -4-2

نسـبت بـه ایـن     گذاري مربوطـه  سرمایه طرح

ولی این عامـل   ،عامل نیز بسیار حساس است

و بستگی کامل بـه بـازار    بودهخارج از کنترل 

عنوان یک  هبه همین دلیل از این عامل ب دارد.

 بـار  10000عامل تصادفی در مدل و با تکرار 

کـارلو وارد مـدل اصـلی     سازي مونت هشبی در

  شد.

ـ  قیمت گاز خوراك  -4-3 عنـوان   هب

زا اقتصاد طرح را به مخـاطره   یک عامل هزینه

 بررسی فروض مطروحه براي آزمون ندازد.ا می

هـاي   اط با گزینـه در ارتب مدل مالی اقتصادي

ه قبــل آزمــون بــه طــور قطــع قابــل مطروحــ

باعـث غیـر   ات مفروضبینی است که این  پیش

ـ  .شـود  شدن طرح مـی  اقتصادي طـور مثـال    هب

و کاهش طـول دوره   درصد 25اعمال مالیات 

ز فروضی اسـت کـه باعـث غیـر     برداري ا بهره

گردد و در این رابطـه   شدن طرح می اقتصادي

 ورد:آ االت زیر را پیش میؤس

برداري را کـم   چرا باید طول دوره بهره -

 کرد؟

ــرح    دل - ــراي ط ــات ب ــال مالی ــل اعم ی

 گذاري چیست؟ سرمایه

 اصل ،توان باچنین شرایطی چگونه می -

ــا واحــدهاي اوره و آمــونیم  44 را در رابطــه ب

 اعمال کرد؟
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چـه   يا با توجه بـه فشـارهاي هزینـه    

راهی براي توسعه صنایع پتروشیمی و رقابـت  

  دارد؟با کشورهاي حوزه خلیج فارس وجود 

بر اساس اظهار نظـر کارشناسـان بـانکی    

اصلی منابع مـالی  کنندگان  نیأمعنوان ت هکه ب

قیمت  ،ندهست واحدهاي اوره و آمونیم مطرح

هزار  دالر به ازاي هر 90تا 60گازخوراك بین

مین مــالی أمترمکعــب بهتــرین نــرخ بــراي تــ

  توسعه صنایع پتروشیمی است.

تحلیل حساسیت مدل  -) 3شماره (نمودار 

  نسبت به نرخ داخلی بازگشت سرمایه

  1391هاي تحقیق،  مأخذ: یافته

تحلیل حساسیت مدل  -)4شماره ( نمودار

  نسبت به ارزش خالص حال

  1391هاي تحقیق،  مأخذ: یافته

  فرجام

هـاي گذشـته، وجـود     طور کلی طـی سـال   به

ــراوان   ــاز ارزان و ف ــوراك گ ــدهاي خ در واح

هاي اوره و آمونیوم  ویژه در طرح پتروشیمی به

تــرین  مهــم زیکــی اعنـوان   ایـران همــواره بــه 

هـا در تبلیغـات و مـذاکرات مسـئولین      تمزی
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 مطرح بوده است و از ایـن طریـق  پتروشیمی 

گـذاران   هجـذب سـرمای  زمینه تشـویق بـراي   

خـوراکی کـه طـی    گاز  حال .گردید فراهم می

یـل مشـخص نبـودن    بـه دل  اخیـر چند سـال  

ی آن و عدم امکان تعیین فرمـولی  یمت نهاقی

هـاي   تمـام طـرح   تقریباً ،براي محاسبه قیمت

مشارکتی پتروشـیمی بـا شـرکاي خـارجی را     

  معطل نگاه داشته یا لغو کرده است.

ــاز    ــوراك  گ ــی خ ــلی  طبیع ــع اص منب

. بـه عبـارتی   اسـت تولیدات جدید پتروشیمی 

اگرچــه هــدف اصــلی از توســعه صـــنعت     

جـاد ارزش افـزوده در   روشیمی در ایـران ای پت

ولـی بایـد    ،باشد برداري از منابع نفتی می بهره

را از نظر دور نداشت که اساس این نکته مهم 

هــاي  از طــرح اي بخــش عمــده گیــري شــکل

 پتروشـــیمی در منطقـــه عســـلویه و اصـــوالً

هاي بزرگـی ماننـد خـط لولـه      طرح اندازي راه

شـده   استحصالن غرب و مرکز انتقال گاز اتیل

ر پارس جنوبی و رسیدن به یـک نـوع   یاز ذخا

در برداشــت از میــادین مشــترك بــا  ،برابــري

  همسایه قطري بوده است.

خــوراك گــاز افــزایش نــرخ بنــابراین بــا 

واحــدهاي پتروشــیمی باعــث ایجــاد فضــاي  

زمینه تولید و عرضـه محصـوالت    تر در رقابتی

 هـا  قانون هدفمندي یارانه یشود. با اجرای می

هاي انرژي تغییر  که براساس آن قیمت حامل

هاي پتروشیمی به عنوان  ، مجتمعنموده است

پایین دستی در صنعت نفت نیز دچـار   صنایع

هــا در زمینــه افــزایش قیمــت  برخـی نگرانــی 

انـد کـه در ایـن     واحدهاي خود شـده  خوراك

و ایـن قـانون   شـدن   ییـ به بررسـی اجرا مقاله 

ــ ــرخآن ثیرات أت ــ در ن وراك محصــوالت و خ

صــنعت بــه هرحــال  .واحـدها پرداختــه شــد 

ــران پتروشــیمی  ــرین  یکــی از اساســیدر ای ت

رود که تولیدکننـده مـواد    می صنایع به شمار

اولیــه برخــی صــنایع و کارخانجــات تولیــدي 

این صنعت گـاز طبیعـی،    است. خوراك اصلی

اتان، میعانـات گـازي، نفتـا و مایعـات گـازي      

یـدات  اصـلی سـایر تول   است که هر یک پایـه 

در  .رود پتروشیمیایی و صنعتی به شـمار مـی  

واحـدهاي بـزرگ صـنعتی     جنوب ایـران کـه  

ال و ؤتاکنون این سـ  ،پتروشیمی تشکیل شده

صورتی که قـانون   در ،دغدغه بروز کرده است

ها کـه اجـراي آن منجـر بـه      هدفمندي یارانه

افزایش قیمـت  در  شده،افزایش قیمت انرژي 

نقـش  صنعت پتروشیمی شده محصوالت  تمام

 چه ،افزایش قیمت داشته است. حال باید دید

محصـوالت ایـن صـنعت مـادر      در بازار میزان

و در پـــی آن ســـایر  ه اســـتثیر داشـــتأتـــ

از ایـن   محصوالت و کاالهاي تولیـدي ناشـی  

 انـد.  هرو شـد  هصنعت چقدر با رشد قیمت روب

آیـا   آیـد کـه   این سـؤال پـیش مـی    در نهایت
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گذاران  شود سرمایه می اعثاجراي این قانون ب

گــذاري در  منــد بــه ســرمایه ههمچنــان عالقــ

و اقتصـادي   صنعت پتروشیمی که سـودآوري 

 ؟یا خیر بودن آن کامال آشکار است، باشند

اي  توان به چنـین نتیجـه   با این حال می

که صنعت پتروشیمی بـه عنـوان    دست یافت

ــرفه   یکـــی از صـــنایع سرســـبد و داراي صـ

قـانون  شـدن   ییـ اجرا بـا  اقتصادي و سود بـاال 

ها در مسیري صـعودي قـرار    هدفمندي یارانه

خـوراك در   و با افـزایش منطقـی نـرخ    گرفته

بخش حاکمیـت آن موجـب بـاال رفـتن افـق      

 بازدهی ایـن صـنعت شـود. بـر ایـن اسـاس      

تواند به  سازي صنعت پتروشیمی می خصوصی

تر شدن دورنمـاي ایـن صـنعت کمـک      روشن

هــاي  یارانــهتوجــه داشــت کــه  کنــد و بایــد

گـران   پتروشیمی موجب شد دالالن و واسـطه 

اقتصــادي قدرتمنــد شــوند و  زیـادي از نظــر 

ها از محصوالت و آزادسازي نـرخ   حذف یارانه

ــر  دوآن در  ــال اخیـ ــت سـ ــرایط  توانسـ شـ

کنندگان محصوالت  تري را براي عرضه رقابتی

توجـه بـه آثـار     حال با .پتروشیمی ایجاد کند

 محصوالت پتروشیمی ها از مثبت حذف یارانه

نفـوذ دالالن در   هـاي ورود و  ه و کور کـردن را 

ها و  این عرصه، اجراي قانون هدفمندي یارانه

تري در توسـعه   مهم ثیرأخوراك تنرخ  افزایش

ــد   و ســرمایه ــادر خواه ــذاري در صــنعت م گ

  .داشت

 پتروشیمیصنایع توسعه  براي به هرحال

میلیـون   50و استفاده کامل از ظرفیت  کشور

میلیـارد دالر   20از  بـیش  بـه تنی این بخش 

 دقیـق  گذاري نیـاز اسـت کـه اجـراي     هسرمای

و همگـام کـردن آن    ها قانون هدفمندي یارانه

تواند در این زمینه به  می با توسعه این صنایع

توسعه و جذب سرمایه با توجـه بـه سـودآور    

  .کندکمک  بودن صنعت پتروشیمی

  اريسپاسگز

تعیین  « از طرحاین مقاله نتیجه بخشی 

ــاز خـــوراك در صـــنایع   قیمـــت بهینـــه گـ

مصـوب دانشـگاه آزاد    »پتروشیمی تولید اوره

 اســالمی واحــد تهــران جنــوب اســت کــه بــا

 این دانشگاه حمایت معاونت محترم پژوهشی

بـدین   ینلفؤبه اجرا درآمـد. مـ  1390سال  در

مسـئولین  وسیله مراتـب قـدردانی خـود را از    

ابـراز   آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دانشگاه

  .  نددار می

  ها نوشتپا

هاي توسعه کشور بـر ایـن مسـئله     ر تمامی برنامهد. 1

هاي چهارم  خصوص در متن برنامه هباست، کید شده أت

  .و پنجم توسعه

ــاي جهــانی اوره و آمــونیم از مقــاالت     قیمــت. 2 ه

و سایر آمارهاي  IFA  ،Plattsهاي مربوط به  کنفرانس

  استخراج شده است. ICEو ICISمعتبر
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بطه خطی مربوطه یک روش متداول کالیبراسیون را .3

دست آوردن یک تابع انتظاري در مـدل   هخطی براي ب

است. براي بررسی بیشتر می توانید به منبع زیر که در 
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