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چكيده 7
ايران به دليل داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز و دسترسي به آبهاي آزاد ،توسعه محصوالت
پتروشيمي از جمله متانول را طي دهه اخير مورد توجه قرار داده است؛ به نحوي كه ظرفيت
اسمي توليد متانول كشور  30ميليونتن در سال است و تا سال  ،3425اين عدد به 06
ميليونتن در سال خواهد رسيد .عليرغم وجود بازار جذاب اقتصادي محصوالت واحدهاي تبديل
متانول به الفين در داخل و خارج از كشور ،سرمايهگذاري قابلتوجهي براي استفاده از اين
ظرفيت صورت نگرفته است .از سوي ديگر ظرفيت توليد باالي متانول در كشور و توسعه
بازارهاي داخلي محصوالت داراي مواد پايه پروپيلن و اتيلن در داخل ،فرصتهاي جديدي را
براي تأسيس اين واحدها فراهم نموده است .در تحقيق حاضر با استفاده از روش ارزيابي
اقتصادي ،به بررسي تأثير تأسيس اين واحدها در كشور ميپردازيم .نتايج حاصل از ارزيابي
اقتصادي ،بيانكننده كاربردي و سودآوردن بودن اين واحدها براي كشور در چشمانداز ده ساله
ميباشد و يكي از فرصتهاي برون رفت از خام فروشي متانول كشور ميباشد كه موجب ايجاد
امنيت و اطمينان در آينده صنعت پتروشيمي كشور شده و نگراني ناشي از مازاد توليد و
صادرات ارزان متانول را برطرف مينمايد.
طبقهبندي:JEL L72

دواژهها :متانول ،تبديل متانول به الفين ،امكان سنجي اقتصادي ،زنجيره ارزش صنعت

کلي
پتروشيمي

 .3نويسنده مسئول
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-0مقدمه
امروزه صنعت متانول يكي از پوياترين صنايع در دنيا ميباشد كه عرضه و تقاضاي آن در
دهه اخير رشد قابل توجهي را تجربه نموده است .متانول يكي از مهمترين محصوالت
باالدستي صنعت پتروشيمي محسوب ميشود كه ميتواند جايگزين مشتقات نفت خام
شده و در توليد طيف وسيعي از محصوالت پتروشيميايي مورد استفاده قرار بگيرد
(طاهري .)3156 ،در حال حاضر ظرفيت جهاني توليد متانول حدود  342ميليون تن
مي باشد كه نرخ عملياتي آن حدود  22درصد ميباشد .براساس گزارش شركت صنايع
ملي پتروشيمي درحال حاضر ظرفيت توليدي متانول كشور حدود  30ميليون تن
ميباشد كه از اين مقدار نيز حدود  5ميليون تن توليد ميشود .براساس آخرين گزارش
اطلس اقتصادي دانشگاه هاروارد ،ايران ،بصورت تقريبا برابري با كشور عربستان33/45 ،
درصد از صادرات متانول جهاني را دراختيار دارد و دومين صادركننده متانول دنيا
محسوب ميشود كه باتوجه به وضعيت سرمايه گذاري در حوزه توليد متانول ،در دهه
پيشرو به اولين صادركننده متانول و همچنين به يكي از قطبهاي متانول جهان تبديل
خواهد شد .درحال حاضر براي كل متانول توليدي كشور تقاضا وجود دارد .اما مسئلهاي
كه با آن روبرور هستيم؛ اين است كه صادرات اين محصول صرفا به صورت خام و بدون
ايجاد هيچ گونه ارزش افزوده روي آن متمركز شده است؛ متانولي كه به عنوان پايه
بسياري از محصوالت پتروشيميايي استفاده ميگردد (ثاقب.)3155 ،
اين است كه مطابق عملكرد گذشته ،ايران در زمينه سرمايهگذاري ،توليد و
صادرات متانول ،سياست خود را صرفا بر مبناي صادرات حداكثر اين محصول بصورت
خام بنا نهاده است و از ابتداي دهه  3152سياست خام فروشي حداكثري اين محصول
را اجرايي نموده است و همواره بيش از  52درصد متانول توليدي كشور بصورت خام
صادر گرديده است .از طرفي باتوجه به گزارشهاي شركت ملي صنايع پتروشيمي و
آرگوس از طرحهاي در دست اجراي متانول ،ظرفيتي بالغ بر حدود  35ميليون تن طي
 32سال آتي بر ظرفيت فعلي متانول كشور افزوده خواهد شد.
در مورد متانول توليدي فعلي و آينده كشور ،مسئلهاي كه با آن مواجه هستيم؛ اين
است كه ميتوانيم بدون انجام هر گونه كار و ايجاد ارزش افزودهاي بر روي اين محصول،
به خام فروشي حداكثري آن ادامه دهيم؛ كه باتوجه به بازارهاي محدود صادراتي (عمدتأ

ارزيابياقتصاديتكميل زنجيره ارزش گاز طبيعي :واحدهاي تبديل...

53

چين و هند) ،مجبور به ارزان فروشي اين محصول نيز ميباشيم؛ زيرا هم بازار محدودتري
براي متانول توليدي كشور ما وجود دارد و هم با توجه به تحريمهاي بين المللي قدرت
قيمت گذاري ما با چالش مواجه است و بايستي به ارزان فروشي اين محصول خام اكتفا
نماييم .از طرفي باتوجه به گسترده بودن زنجيره متانول و كاربردهاي جديد اين محصول
ميتوانيم با تعريف پروژههاي توسعه متانول ،درآمد ارزي متانول كشور را ارتقا داده و به
عنوان نمونه اي از راهكارهاي برون رفت از خام فروشي ،گامي در راستاي اقتصاد مقاومتي
برداشته و تأثير تحريمهاي بين المللي را در خصوص متانول توليدي كشور كاهش دهيم.
متانول داراي زنجيره ارزش مصرفي غني ميباشد كه آنرا بصورت كلي در سه دسته
مصارف سنتي ،كابردهاي متانول در انرژي و توليد الفينها ميتوان تقسيم نمود .در اين
ميان كاربردهاي متانول در انرژي و توليد الفينها جزء كاربردهاي نوين متانول محسوب
شده و طي سالهاي اخير رشد باالتري نسبت به كاربردهاي سنتي داشتهاند .تقريبا همه
رشد واحدهاي  3MTOمتوجه كشور چين بوده است چين به تنهايي همه واحدهاي
 MTOدنيا را با حدود  35ميليون تن مصرف متانول در اختيار دارد .همچنين براساس
پيشبيني گزارش 0IHSنيز تا سال  ،0205بصورت ساليانه ،تقاضاي متانول در بخش
 MTOرشدي معادل  6/4درصدي را تجربه خواهد نمود كه بيشتر از رشد تقاضاي
متانول در وضعيت مشابه در ساير مصارف متانول ميباشد (آي اچ اس ماركيت.)0235 ،
در اين پژوهش سعي داريم با ارائه راهكارهايي براي برون رفت از خام فروشي
متانول كه در حال حاضر ساالنه  0ميليارد دالر ارزآوري براي كشور داشته است؛ به
سمت يكي از زنجيرههاي ارزش جديد اين محصول يعني  MTOحركت كنيم تا بتوانيم
زنجيره گاز طبيعي را گسترش داده و به محصوالت با ارزش افزودهاي از جمله پلي
پروپيلن و پلي اتيلنهاي سنگين و سبک خطي دست يابيم تا سودآوري بااليي كسب
كنيم و از فشار محدوديتهاي بينالمللي نيزبكاهيم .اين امر نيازمند ارزيابي
سرمايهگذاري درحركت به سمت احداث اين واحدها ميباشد كه در اين پژوهش اين
ارزيابي را بر روي يک واحد نمونه 3552هزار تن متانولي اجرا خواهيم كرد.

)1. Methanol to Olefins(MTO
)2. Information Handling Services(a global financial information and services company
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طي سالهاي اخير باتوجه به مواضع اقتصاد جهاني ،تحريمها و محدوديتهاي بين
المللي ،مفهوم و جايگاه اقتصاد مقاومتي بيش از بيش در كشور احساس شده است و
باتوجه به منابع فراوان نفت و گاز كشور ،به نظر ميرسد تبيين اقتصاد مقاومتي و
مصاديق آن در صنايع مختلف از جمله صنعت پتروشيمي كشور ،ميتواند راهگشا باشد.
-3مبانينظري 
-0-3پيشينهپژوهش 
باتوجه به اهميت تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز كشور و وسيع بودن محصوالت
پايين دستي اين محصوالت ،بررسي تک تک محصوالت داراي ارزش افزوده در زنجيره
ارزشهاي مختلف پايين دستي بصورت مستقل ،از اهميت بسزايي برخوردار است .اكثر
پژوهشهايي كه در مورد متانول كشور صورت گرفته است؛ بر صادرات حداكثري خود
محصول متانول فارغ از زنجيره ارزش غني اين محصول متمركز بوده است .در زمينه
واحدهاي پتروشيمي تبديل متانول به الفين و پلي الفينها نيز ،تحقيقاتي كه صورت
گرفته است؛ عمدتأ متمركز بر مباحث فني اين واحدها از جمله كاتاليستهاي انتخابي
فرآيندهاي مختلف آن متمركز شدهاند .در اين پژوهش سعي نموديم يكي از كاربردهاي
جديد متانول را كه داراي بازار جذاب اقتصادي در داخل و خارج كشور ميباشد ،از
لحاظ اقتصادي مورد ارزيابي قرار دهيم تا به عنوان راهكار قابل اجرا از خام فروشي
متانول كاسته و عالوه بر تكميل يكي از زنجيرههاي ارزش گاز طبيعي و متانول ،ارزش
افزوده قابل توجهي بوجود آورد .در ارزيابي اقتصادي واحدهاي پتروشيمي ،مطالعات
چندان زيادي وجود ندارد كه دليل آنرا ميتوان در رقابتي بودن فضاي پتروشيمي
جستجو كرد كه هر شركتي درصدد اين ميباشد كه از بقيه شركتها جلوتر قرار گيرد و
تكنولوژيهاي مورد استفاده خود را در اختيار ديگران قرار ندهد .اما ارزيابي اقتصادي،
مسئله اي ميباشد كه براي سرمايهگذاري در هر حوزه اي از محصوالت يا خدمات
مختلف قابليت اجرا دارد و ارزش اقتصادي طرح ،پروژه يا واحد مربوطه را مشخﺺ
ميسازد .از اينرو در اين پژوهش توجه به يكي از كاربردهاي جديد متانول براي برون
رفت از خام فروشي آن در راستاي بند پانزدهم سياستهاي اقتصاد مقاومتي بوسيله
امكانسنجي اقتصادي را مورد توجه قرار داديم.
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احتياطي و همكاران ( ،)3155در پژوهش خود با عنوان «مزيت رقابتي و اندازه
گيري آن ،مطالعه موردي متانول ايران» به بررسي مزيت رقابتي متانول ايران بوسيله
چهار شاخﺺCMS1 ،RCA0 ، DRC3و  TM4پرداخته اند .نتايج تحقيق ايشان نشان
داد كه شاخﺺ ( DRCهزينه منابع داخلي) كمتر از واحد است كه نشانگر مزيت نسبي
توليد محصول متانول در داخل كشور است .شاخﺺ ( RCAمزيت نسبي آشكارشده)
بزرگتر از واحد بدست آمده كه بيانگر توان رقابت اين محصول در تجارت است .شاخﺺ
(CMSسهم بازار پايدار) نشان دهنده افزايش توان رقابتي محصول متانول ايران است و
براساس شاخﺺ ( TMنقشه تجاري) نيز ،متانول ايران در بازارهاي رو به رشد در گرو
برندگان قرار دارد .
دژپسند و ساالري ( ،)3156در پژوهشي با عنوان «مزيت نسبي در صنعت
پتروشيمي ايران» دو فرضيه-3:برخورداري از مزيت نسبي آشكار شده ايران در صدور
محصوالت پتروشيمي و  -0صعودي بودن روند تغييرات مزيت نسبي در صنعت
پتروشيمي ايران را مورد بررسي قرار دادند كه هر دو فرضيه مورد تاييد قرار گرفته است.
متانول در پژوهش مذكور جزء محصوالتي بوده كه در همه سال ها از مزيت نسبي
برخوردار بوده است و در توصي ههاي سياستي بر اين امر تاكيد كرده اند كه بايستي بر
توليد و صادرات اين محصول گسترش يابد و براي رسيدن به اين امر احداث سريع
طرحهاي موجود را توصيه نموده اند .همچنين افزايش كيفيت محوالت توليدي با

استاندارهاي جهاني را ذكر نموده اند.
نيكو اقبال و همكاران ( ،)3150نيز در پژوهشي با عنوان «بررسي آثار كوتاه مدت و
بلندمدت پوياي قيمت نفت خام بر قيمت متانول (مطالعه موردي ايران)» به بررسي
يپردازند كه به عنوان يكي از پركاردترين
رابطه موضوع مذكور براي متانول كشور م 
لهاي فراوان در زمينه توليد و صادرات غير نفتي
محصوالت پتروشيمي و داراي پتانسي 
يباشد .آنها به كمک مدل  ،VECMرابطه مذكور را تاييد و به عنوان
ايران مطرح م 
يبايست همواره نوسانات
توصي ههاي سياستي مطرح نمودند كه شركتهاي پتروشيمي م 

1. Domestic Resource Costs
2. revealed comparative advantage
3. Constant Market Share
4. Trade Map
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قيمتي نفت را جهت كنترل بازار محصوالت خود پيگيري نمايند ،زيرا با افزايش نوسانات
يشود.
قيمت نفت ،ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات متانول با ابهام مواجه م 
مركز پژوهشهاي مجلس ( ،)3151در گزارشي با عنوان «بررسي ضرورت پااليش
فرآوردههاي نفتي استراتژيک با رويكرد تكميل زنجيره ارزش در صنايع

نفت خام و توليد
پاييندستي و پتروشيمي» ،تحليل راهكارهاي اجرايي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
در صنعت پتروشيمي را مورد بررسي قرار داده است .نتايج نشان داد كه افزايش رشد
دورهها با افزايش فروش داخلي صنايع باالدستي
ندستي در برخي 
صادراتي محصول پايي 
متناسب است .همچنين عدم توسعه صنايع مياني را عاملي موثر بر عدم تكميل زنجيره
ارزش توليد صنعت پتروشيمي در كشورداشته است .در پايان ضرورت اصالحات قانوني و
توانمندسازي بخش خصوصي را به عنوان راهكار توسعه زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي
پيشنهاد نموده است.
گلستاني و همكاران ( ،)3152در مقاله خود تحت عنوان «مروري بر پارامترهاي
موثر در فرآيند تبديل متانول به الفين و چگونگي تاثير آنها» ،تاثير پارامترهاي مختلفي
نظير دما ،اندازه ذرات ،قدرت اسيدي ،ساختار طبيعي كاتاليزگر و تركيب آن با برخي از
نشپذيري كاتاليزگر در راه رسيدن به
فلزات كه تاثيرگذار در ميزان فعاليت و گزي 
يباشند را مورد بررسي قرار دادهاند .باتوجه به مطالعات دمايي و
نهاي سبک م 
الفي 
كاتاليزي صورت گرفته در مورد سه كاتاليزگر ساپو ،14-ساپو 44-و ساپو 56-و مقايسه
يشود كه بهترين نقطه عملياتي ،دمايي بين  422-452درجه سانتي
نتايج مشاهده م 
نها ،قبل و بعد از آسياب كردن،
يباشد .دراين ميان ساپو ،44-از لحاظ توليد الفي 
گراد م 
بهترين گزينه است.
يهاي
افشارابراهيمي ( ،)3151در مقاله خود تحت عنوان«مروري بر اقتصاد فناور 
هدفمند توليد پروپيلن و موقعيت فرآيند تبديل متانول به پروپيلن» ،به بررسي اقتصادي
روشهاي نوين توليد پروپيلن پرداخته و جايگاه روش تبديل متانول به پروپيلن را مورد

روشهاي بررسي شده ،روش هيدروژن زدايي پروپان با

ارزيابي قرار داده است .از ميان
اسپذيري زياد و حاشيه
ظرفيت هرواحد  152تا  252هزار تن در سال( بدليل مقي 
نقدي مطلوب) زمينه اقتصادي خوبي براي توليد در خاورميانه و آمريكا دارد .از طرفي
روش تبديل متانول به پروپيلن با ظرفيت هر واحد  452هزار تن در سال ،تا زمانيكه
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قيمت گاز طبيعي كم باشد؛ داراي حاشيه نقدي مطلوب است .اما هزينه سرماي هگذاري
يكند.
باالي اين واحدها ،به عنوان يک سد در برابر اقتصادي بودن آن عمل م 
باصري و همكاران ( ،)3155در مطالعه خود تحت عنوان «واكنش شركتهاي
فعال بورسي به تغييرات پولي و ارزي (مطالعه موردي صنعت پتروشيمي) » آثار
حاملهاي

متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله تورم ،نرخ ارز ،حجم نقدينگي و قيمت
ركتها ،وضعيت دارايي و
انرژي و شاخﺺهاي خرد درون بنگاهي از جمله بدهي ش 
آنها بر نرخ رشد بازدهي سهام در صنعت پتروشيمي را با استفاده از الگوي
سرمايه 
نمودهاند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه تاثير متغيرهاي

دادههاي تلفيقي پانل بررسي

كالن اقتصادي بر بازدهي سهام شركتهاي فعال در صنعت پتروشيمي به مراتب بيشتر
تهاي
شركتها از متغيرهاي محدودي 

از عوامل درون بنگاهي است .بازدهي اين
صادراتي ،هزينه توليد باالتر پتروشيمي در مقايسه با كشورهاي رقيب  ،افزايش نرخ ارز،
تحريم ،تنوع كم محصوالت و صادرات آنها به صورت خام فروشي اثرپذير بوده است.
زاهدي وفا و همكاران ( )3156در مقاله خود تحت عنوان « تطبيق سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي با مباني فقهي مصرف انفال (مورد مطالعه :خوراک گاز صنعت
پتروشيمي) » وضعيت موجود صنعت پتروشيمي به عنوان يكي از مصارف انفال و فاصله
آن با اهداف اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج اين تحقيق نشان دادند
كه وضعيت موجود تخصيﺺ گاز طبيعي به صنعت پتروشيمي با مقاصد سياستهاي
كلي اقتصاد مقاومتي يعني تكميل زنجيره ارزش و صادرات محصوالت باارزش افزوده باال
فاصله دارد.
عبدي و همكاران ( ،)3156در پژوهش خود باعنوان «بررسي و نقد صادرات
استهاي كلي اقتصاد مقاومتي»
محصوالت پتروشيمي چارچوب بند سيزدهم سي 
استهاي اقتصاد مقاومتي
عملكرد اقتصادي صنعت پتروشيمي كشور را در چارچوب سي 
بازارهاي جديد فروش را
تبندي 
مورد نقد و بررسي قرار داده اند .براي اين كار اولوي 
تبندي چندشاخصه مورد بررسي قرار داده اند .نتايج اين تحقيق
بااستفاده از روش اولوي 
يرسد كه نيازمند تغيير
نشان دادند كه اقالم توليدي تنها بصورت انحصاري به فروش م 
و تحول جدي در اين زمينه ميباشد و بازارهاي هدف محصوالت صادراتي براساس روش
مذكور مشخﺺ شدند.
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تاري و همكاران ( ،)3152در پژوهشي با عنوان«تخصيﺺ بهينه گاز طبيعي در
ايران با رويكرد اقتصاد مقاومتي» ،از طريق روش تصميم گيري چندشاخصه ،اولويتهاي
تخصيﺺ بهينه گاز طبيعي كشور را مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان
دادند كه شاخﺺ ارزش افزوده ،مهمترين شاخﺺ و متنوع سازي سبد انرژي ،امنيت
انرژي و شاخﺺ عدالت اجتماعي ،شاخﺺهاي بعدي اولويتبندي تخصيﺺ بهينه منابع
گاز طبيعي كشور مي باشند .تخصيﺺ بهينه گاز به صادرات رتبه اول و تزريق به ميادين
و انتقال به بخشهاي ديگر از جمله پتروشيمي و صنعت ،در اولويتهاي بعدي تخصيﺺ
بهينه گاز قرار گرفتند.
شكوهي و همكاران ( ،)3155در پژوهش خود با عنوان «بررسي چالشهاي صنعت
پتروشيمي ايران در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي» طراحي دقيق و
هوشمندانه نهاد تنظيم مقرراتِ بخشي را به عنوان يكي از راهكارهاي تكميل زنجيره
ارزش صنعت پتروشيمي كشور ،بااستفاده از روش تحقيق اسنادي و مطالعات تطبيقي
توام با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشيمي كشور مورد تحليل و بررسي قرار داده اند.
نتايج اين تحقيق نشان دادند كه نبود يک متولي در صنعت پتروشيمي ،ضعف قوانين و
مقررات براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي و عدم يكپارچگي در صنعت از
يباشند.
چالشهاي صنعت پتروشيمي كشور م 

مترين
باالدست تا پايين دست ،مه 
همچنين استقالل مالي ،استقالل قانوني ،پاسخگويي ،تناسب و استقالل سياسي
مگر بايد از آنها برخوردار باشد.
يهايي هستند كه نهاد تنظي 
مهمترين ويژگ 

ياقتصادي
مشهدي زداه ،دستگير و سلحشور ( ،)3155در پژوهشي با عنوان« ،ارزياب 
پروژههاي خورشيدي در شرايط عدم اطمينان با رويكرد اختيار واقعي فازي-مطالعه

موردي :نيروگاه برق فتوولتاييک  0مگاواتي جنوب اصفهان» ،به روش نظريه اختيار
واقعي از طريق منطق فازي ارزيابي اقتصادي مورد نظر را انجام دادند .نتايج اين پژوهش
نشان دادند كه رابطه معني داري بين به كارگيري اختيارات و افزايش ارزش سرمايه
گذاري ،درصورت لحاظ كردن اختيارهاي گسترش ،واگذاري و صبر وجود دارد.
جاسپر 3و همكاران ( ،)0236در مقاله خود تحت عنوان«مقايسه فني و اقتصادي
بين دو فرآيند تبديل متانول به پروپيلن» ،به بررسي فني و اقتصادي دو فرآيند تبديل
)1. Jasper(2016
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متانول به الفين شركت يو او پي /هيدرو و تبديل متانول به پروپيلن شركت لورگي،
واكنشها و تأسيسات موردنياز ،فاكتورهاي مهم اقتصادي از جمله

درابعاد مختلف فرآيند
سرمايه گذاري و صرفه اقتصادي اين واحدها در سناريوهاي مختلف قيمتي خوراک و
جنبههاي محيط زيستي موضوع را مورد توجه قرار داده است.

محصوالت نهايي و نيز
هردو فرآيند در سطح باال شبيه سازي شده است .و خوراک (عمدتأ متانول) موردنياز
واحدها بجاي توليد ،بصورت خريد فرض شده است .در دو سناريو براي دريافت خوراک
واحدها درنظر گرفته شده است -3:دو سناريوي قيمتي مختلف براي متانول (محدوده
122-422دالر درتن و محدوده  622دالر درتن) ،زماني كه قيمت متانول خريداري
شده در محدوده پايين باشد ،هردوفرآيند از نظر اقتصادي قابل اجرا هستند .ولي در
محدوده باالي قيمتي متانول ،هردوفرآيند از نظر اقتصادي غيرقابل اجرا هستند-0.
تامين خوراک متانول از گاز طبيعي در دوسناريوي قيمتي گاز كه اگر قيمت گاز
طبيعي در محدوده  0-5دالر درهر ميليون بي تي يو باشد؛ هر دو فرآيند از نظر
اقتصادي ،با نرخ بازگشت سرمايه  5تا 05درصد بسته به قيمت فروش محصوالت،
قابليت اجرا دارند .همچنين اگر قيمت گاز طبيعي در محدوده  4/5-2دالر درهر ميليون
بي تي يو باشد ،دراينصورت نرخ بازگشت سرمايه هر دوفرآيند 35درصد خواهد بود كه
يباشد .از طرفي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن
از توجي هپذيري اقتصادي برخوردار م 
آاليندگي كمتري در مقايسه با فرآيند تبديل متانول به الفين دارد.
گوگاتي ،)0235( 3در مقاله خود تحت عنوان «فناوري پروسه متانول به الفين :آمار
موجود و چشمانداز آينده» ابتدا به كشف و توسعه اين فرآيند پرداخته و سپس به
تجاري سازي اين فرآيند توسط شركتهاي فعال اين حوزه متمركز شده است و در
فعالتر اين واحدها در مقياس بزرگتر
نتيجه شركت هانيول يو او پي ،به عنوان شركت 
در كشور چين مطرح كرده است؛ درحاليكه حركت به سمت واحدهاي تبديل متانول به
الفين را در ساير مناطق جهان از جمله خليج فارس ،اياالت متحده و آسيا و اقيانوسيه را
كند برشمرده است.

)1. Gogate(2019
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يانگ 3و همكاران ( ،)0235در مقاله خود تحت عنوان «پيشرفت اخير در
كاتاليزورهاي متانول به الفين» ،كاتاليروز ساپو 14-و نيز بهينه سازي آن را براي افزايش
بازده و انتخابپذيري ميزان اتيلن و پروپيلن را مورد آزمايش قرار دادهاند .نتايج اين
يدهد كه توپولوژي و خواص اسيدي كاتاليزروهاي غربال مولكولي،
تحقيق نشان م 
عوامل كليدي موثر بر عملكرد كاتاليزوري تبديل متانول به الفين هستند كه مسيرهاي
واكنش و انتخاب محصول را تعيين ميكنند .با اينكه همچنان كاتايزور ساپو 14-به
يرود؛ اما نياز به
عنوان تجاري ترين كاتاليزرور واحدهاي تبديل متانول به الفين به كار م 
تحقيقات بيشتر براي افزايش طول عمر كاتاليزور در اين فرآيند نياز است .طراحي
يتواند به افزايش گزينش اتيلن
تها) ،م 
كاتاليزور كامپوزيتي (اكسيدها و زئولي 
(حدود )2,21و طوالني شدن عمر كاتاليزور (بيشتر از 322ساعت) از طريق
تهاي تحت فشار باالي هيدروژن منجر شود.
هيدروژنازسيون منافذ اسيدي روي زئولي 
زائو 0و همكاران ( ،)0202در مقاله خود تحت عنوان «يک تحليل اقتصادي از بيست
مسير توليد الفين سبک» ،فرآيندهاي مختلف توليد الفين از طريق منابع تجديدناپذير
(نفت ،زغال سنگ و گازطبيعي) و منابع تجديد پذير (بيومس و كربن دي اكسيد) مورد
تحليل جامع اقتصادي قرار دادهاند .باتوجه به معيار بودن روش كركينگ بخار واحدهاي
نها دارد.
نفتاسوز در توليد اتيلن ،سعي در بررسي اقتصادي ساير راههاي توليد الفي 
نها ،از
يدهد كه تمام مسيرهاي تجديدپذير توليد الفي 
يهاي اين تحقيق نشان م 
ارزياب 
نظر اقتصادي جذاب نيستند .از طرفي ،عمده هزينه توليد الفين در منابع تجديدپذير
روشهاي تبديل

يشود .از طرفي
(ازجمله نفت و گاز طبيعي) ،شامل هزينه خوراک م 
متهاي فعلي بازار چين ،درحالت
متانول به الفين و متانول به پروپيلن ،باتوجه به قي 
نهرقابتي هستند كه حاشيه سود پاييني دارند و درمواقعي اين حاشيه سود منفي هم
هزي 
يشود .از طرفي براي قابليت رقابت داشتن واحدهاي توليد الفين از طريق مشتقات
م
كربن دي اكسيد (به عنوان منابع تجديدپذير) ،قيمت خوراک هيدروژن بايستي
روشهاي با منابع تجديدپذير نيز قيمت

55درصد كاهش يابد .و همچنين در ساير
خوراک واحد موردنظر بايد كاهش يابد تا واحد موردنظر توجي هپذيري اقتصادي داشته

)1. Yang(2019
)2. Zhao(2020
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يتواند
باشد .همچنين با افزايش مقياس توليد به ميزان  322تا  3222هزارتن در سال م 
هزينه ها را در مسيرهاي مختلف توليدي كاهش داده و سودآوري را به ميزان  4تا
01درصد افزايش دهد.
-3-3مبانينظريارزيابياقتصادي 
ارزيابي اقتصادي 3عبارت است از تحليل تطبيقي راهكارهاي مختلف انجام يک فعاليت،
مداخله يا برنامه بر حسب هزينهها و پيامدهاي آن .هر فرايند منطقي تصميم گيري
شامل تعيين مزايا و معايب آن است  .در ارزيابي اقتصادي يک طرح در واقع براي
تصميم گيري در مورد مي زان مطلوبيت ،فرايند وزندهي به مزايا و معايب صورت
ميپذيرد .اين شيوه ارزيابي به مقايسه هزينهها و منافع گزينههاي متفاوت در تصميم
گيري ميپردازد .به همين دليل اين شيوه ،ابزاري كارآمد براي كمک به انتخاب
خردمندانه از ميان پروژههاي موجود و اجراي بهينهي آنهاست (مخرجي .)0232 ،0دليل
اهميت ارزيابي اقتصادي آن است كه اين نوع ارزيابي اساساً براي تخصيﺺ مناسب و
عادالنه منابع در موقعيت تصميم گيري و كمبود منابع است.
هدف از ارزيابي اقتصادي ،فراهم ساختن برآوردي از هزينهها و منافع حاصل از هر
پروژه در طول زمان ،براي تصميمگيران است و نتيجه آن ممكن است به ادامه پروژه به
شكل موجود و بدون هرگونه اصالح و يا ادامه پروژه با اصالحات مورد انتظار و يا لغو
پروژه منتهي شود .داليل مختلفي براي انجام ارزيابي اقتصادي پروژهها وجود دارد.
اصوليترين آنها به صورت كلي يا جزيي ،بر اساس مفهوم كارايي اقتصادي 1قرار دارد.
تعيين كارايي اقتصادي بستگي به ارزشگذاري تمام هزينهها و منافع حاصل از يک
پروژه با معيار پولي دارد .پروژه ها از نظر اقتصادي هنگامي كارايي الزم را دارند كه
منافع حاصل از آنها با معيار پولي بيش از هزينههاي آن باشد ،و كارآمدترين پروژه آن
است كه حداكثر تفاوت بين اين دو مقدار را داشته باشد.
مطالعه امكانسنجي ،تحليلي است كه همه عوامل مربوط به پروژه ،از جمله
مالحظات اقتصادي ،فني ،حقوقي و برنامهريزي را در نظر مي گيرد تا احتمال اتمام
1. evaluation Economic
2. Mukherjee,2017
3. Economic efficiency
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موفقيت آميز پروژه را مشخﺺ كند .مطالعه امكانسنجي ،روشي براي پيشبيني نتيجه
ارزيابي يک بررسي تحقيقاتي يا ارزيابي يک طرح برنامهريزي شده همراه با سود
احتمالي است (كريگر .)0236 ،3اين مطالعات ،امكان بررسي و ارزيابي مناسب هرگونه
طرح توليدي و تجاري از جمله توليد هواپيما يا چشمانداز تجاري يک فعاليت اقتصادي
و همچنين الزامات اساسي براي شروع يک پروژه را بيان ميكند (لياكوآت.)0232 ،0
مطالعات امكانسنجي براي هرگونه پروژه پيشنهادي ممكن و يا غيرممكن ،ضروري و
بااهميت هستند( .مينزبرگ )3526،1در انجام مطالعات امكانسنجي ،چهار جنبه
مطالعات بازار ،مطالعات فني و ارزيابي مالي و اقتصادي مورد بررسي قرار ميگيرد
(دوير.)3555،4
اين مطالعه همچنين به مدير پروژه كمک ميكند تا قابليت اجراي هرگونه ايدهاي كه
ميتواند در هزينه ،زمان و منابع پروژه بهينگي ايجاد كند و توجيه فني ،حقوقي و اقتصادي
داشته باشد را در پروژه دخيل نمايد (خان .)0226 ،5هدف از مطالعه امكانسنجي ،ارائه
پاسخي دقيق براي هرگونه سوالي در مورد جنبههاي مختلف طراحي پروژه نميباشد؛ بلكه
ما را با تصوير كلي از اجزا و جزئيات پروژه آشنا ميكند (شن.)0232 ،6
-2-3مفهومواحدهاينوينتبديلمتانولبهالفين 
فرآيند تبديل متانول به الفينها ،از روشهاي جديد در دستيابي به اتيلن و پروپيلن
يباشد كه باتوجه به دردسترس بودن گاز ارزان و باكيفيت و به تبع توليد متانول
م
يتوان به عنوان يكي از راهكارهاي برون رفت از خام فروشي متانول،
اضافي در كشور ،م 
ايجاد ارزش افزوده باالتر از متانول و توجه به بازارهاي داخلي در زنجيره پايين دست
اين صنعت ،از اين واحدها استفاده كرد.
نها (پروپيلن و اتيلن) ،از متانول ابتدا در سال  3522و درحين كار
توليد الفي 
2
شركت موبيل بر روي فرآيند تبديل متانول به بنزين  ،بصورت تصادفي كشف شد.
1. Krieger,2016
2. Liaquat,2010
3. Mintzberg,1976
4. Dvir,1998
5. Khan,2006
6. Shen,2010
)7. Methanol to gasoline(MTG
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سپس تالشهاي زيادي صورت گرفت تا فرآيند تبديل متانول به اتيلن ايجاد شود ،اما
بازده توليد اتيلن نسبت به ساير محصوالت جانبي كمتر بود .و درنهايت با بهبود
كاتاليست  ،ZSM-5واحد  322بشكه در روز تبديل متانول به الفين در آلمان با موفقيت
يهاي مبتني بر متانول ،جهت تبديل
تأسيس شد (وان .)0234 ،3امروزه فناور 
گازطبيعي به محصوالت باارزش افزوده ،مورد توجه روزافزون قرار گرفته است .از جمله
شركتهاي تاثيرگذار در فناوري واحدهاي تبديل متانول به الفين و تبديل متانول به

ندهاي دو شركت يو او پي  /هيدرو و لورگي آلمان اشاره كرد.
يتوان به فرآي 
پروپيلن م 
يباشند كه ابتدا از طريق
زغال سنگ و گاز طبيعي از مهمترين منابع توليد متانول م 
فرآيندهاي ريفرمينگ با بخار ،گازطبيعي و يا تبديل زغال سنگ به گاز ،گاز سنتز (
مخلوط منوكسيدكربن و هيدروژن) توليد ميشود و سپس با استفاده از كاتاليزگرهاي
يشود (گروجانس .)0225 ،0البته در واحدهاي تبديل متانول
مناسب به متانول تبديل م 
يتوان متانول موردنياز را توليد يا خريداري كرد .پس از تهيه متانول ،مرحله
به الفين م 
لاتر از
يباشد كه براثر اين واكنش آب و دي ميتي 
يمتيل اتر م 
بعدي تبديل متانول به د 
يباشد كه
يآيد .مرحله بعدي تبديل دي متيل اتر به اتيلن و پروپيلن م 
متانول بدست م 
نسبت توليد نهايي بين اين دو محصول در فرآيند تبديل متانول به الفين بستگي به
كاتاليزور مورد استفاده در فرآيند دارد (نسترنكو .) 0236 ،1كاتاليزورهاي متفاوتي
نهترين كاتاليزور مورد استفاده
قابليت استفاده در اين فرآيند را دارند كه مهمترين و بهي 
در واحدهاي تجاري تبديل متانول به الفين باتوجه به مشاهدات تجربي و كارهاي
يافتد
يباشد كه با گذشت زمان به دليل تشكيل كک ،از كار م 
تحقيقاتي ساپو 14-م 
(چن )0230 ،4اين كاتايست استفاده شده براي استفاده مجدد به راكتور تجديدي
كربناكسيد،

يشود و در تركيب با هوا يا اكسيژن فشرده بوسيله توليد
فرستاده م 
يشود .جريان بخار خارج شده از واحد راكتور بسترسيال به
كاتاليست دوباره احيا م 
يمتيل اتر واكنش نداده و آب را از
يشود تا د 
يمتيل اتر فرستاده م 
واحد جداسازي د 
لاتر و
يمتي 
دي متيل اتر خالﺺ جدا كند .سپس جريان بخار حاصل از واحد بازيابي د 
نهاي
مواد اكسيژنه با جريان حاصل از واحد فرآيند كراكينگ الفين كه غني از الفي 
1. Z. Wan, 2014
2. J. Grootjans, 2005

3. N. Nesterenko, 2016
4. D. Chen, 2012
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يشود .عمده جريان محصول جانبي از  +c4خروجي از بخش
سبک است ،تركيب م 
جداسازي محصول ،هيدروژنه شده و با استفاده از كاتاليست مشخﺺ نسبت محصول
يشود (جاسپر.) 0236 ،3
نهايي پروپيلن و اتيلن تعيين م 
صرفه اقتصادي  MTOبه شدت وابسته به قيمتهاي بازاري براي الفين و همچنين
محصوالت پايين دستي است .با نرخ تقريبي تبديل  1به  3بين متانول و الفين صرفه
اقتصادي  MTOبه شدت متغير است.
-7-3وضعيتفعليمتانولکشور 
ايران به دليل داشتن ذخاير غني نفت و گاز و هم چنين بازار داخلي و خارجي مناسب و
دسترسي به آبهاي آزاد باالترين پتانسيل را براي توسعه صنعت پتروشيمي در
خاورميانه دارد .در سالهاي اخير برنامههاي توسعهاي در راستاي توليد محصوالت پايه
پتروشيمي از جمله متانول صورت گرفته است.
نگاهي به برنامههاي توسعه صنعت پتروشيمي نيز نشان ميدهد توليد محصول متانول در
صدر برنامههاي توسعه اي صنعت پتروشيمي ايران قرار دارد .داليل عمده توجه ويژه
پتروشيمي ايران به متانول ،خريد فناوري تبديل گاز طبيعي به متانول پيش از تحريمهاي دور
اول ،تأمين منابع مالي از سوي سرمايه گذاران چيني ،فراهم بودن زمين مناسب در كنار دريا
(به دليل آب بر بودن واحدهاي متانول) و قيمت ارزان گاز است (ميرنظامي.)3155 ،
بر اين اساس حجم مهمي از سرمايه گذاري انجام شده در صنعت پتروشيمي ايران
نيز به توليد متانول اختصاص يافته است به طوري كه هم اكنون ظرفيت متانول در
كشور در حدود  30ميليون تن در سال است كه در صورت اجراء و بهرهبرداري از
مجتمعهاي توليد متانول ،اين عدد به حدود  06ميليون تن در سال خواهد رسيد .در
اين ميان بيش از 55درصد مقدار توليد شده بدون استفاده در زنجيره ارزش آن در
صنايع پايين دستي ،مستقيما به خارج از كشور صادر ميگردد.
در حال حاضر در  5مجتمع پتروشيمي كشور متانول توليد ميشود و مجموع ظرفيت اسمي
نصب شده متانول در اين مجتمعها  30124هزار تن در سال است .جدول  3مشخصات
پتروشيميهاي توليد كننده متانول در كشور را نشان ميدهد (مطالعات بين المللي انرژي.)3155 ،
1. S, Jasper, 2016
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جدول.0ظرفيتاسميمتانولکشور 
نامواحد 

منطقهجغرافيايي 

ظرفيتاسمي(هزارتن) 

پتروشيميزاگرسفاز 0

بندر عسلويه

3652

پتروشيميزاگرسفاز 3

بندر عسلويه

3652

پتروشيميخارك 

جزيره خارک

662

پتروشيميشيراز 

شيراز

54

پتروشيميفناوران 

بندر ماهشهر

3222

پتروشيميمرجان 

عسلويه

3652

پتروشيميکاوه 

بوشهر

0132

پتروشيميکيمياپارسخاورميانه 

عسلويه

3652

پتروشيميکاوه 

بوشهر

3652

جمعکل 

30124

منبع( .مطالعات بين المللي انرژي)3155 ،

طي چند سال گذشته چين و هند تبديل به بازار اول صادرات متانول در كشور شده اند.
در خالل اين ده سال مشتريان متانول كشور تغييرات فراواني كردهاند .با تحريم اتحاديه اروپا
و آمريكا ،مقصد متانول ايران از بازارهاي اروپايي به تدريج به سمت بازارهاي آسيايي حركت
نموده است .اين تغيير مقصد باعث افزايش قيمت متانول در اروپا شده است.
ماده متانول در دسته محصوالت باالدستي صنعت پتروشيمي طبقهبندي ميشود و
به عنوان ماده اوليه براي توليد محصوالت مياندستي و پاييندستي پتروشيمي و نيز به
عنوان سوخت كاربرد دارد (مطالعات انرژي سبحان.)3155 ،
هم اكنون قسمت اعظم متانول توليدي در جهان صرف توليد فرمالدئيدها ،اسيد
استيک و  MTBE3مي شود .همچنين با توجه به كمبود قابل پيش بيني منابع انرژي
در آينده ،مصرف مستقيم متانول به عنوان سوخت پاک و يا در توليد هيدروژن مصرفي
پيلهاي سوختي ،بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
در شكل زير سهم هر يک از كاربريهاي متانول از تقاضاي آن در سال  0235نشان
داده شده است (گزارش آي اچ اس.)0235 ،

)1. Methyl tert-butyl ether(MTBE
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فرمالدئید
%27

سایر سوخت کشتی
%0
%7
محلولها
%4
MTO/MTP
18%

DTM
0%

کلرومتان
%3

استیک اسید
%8
MTBE/TAME
11%
متیل متاکریالت
%2

ترکیب بنزین
%6

بیودیزل
%4

متیل آمینز
%3
دی متیل اتر
%7

نمودار.0تقاضايمتانولبرايمشتقاتمختلفآن 
منبع( .گزارش آي اچ اس)0235 ،

-2روشتحقيق؛روشامكانسنجيفني-اقتصادي 
اين تحقيق درصدد پاسخگويي و ارائه راهكار براي مسئله متانول كشور ميباشد .متانولي
كه داراي زنجيره ارزش غني ميباشد .در حال حاضر ايران براي طرحهاي موجود و
طرحهاي در دست اجراي متانولي ،سياست فروش حداكثري بدون ايجاد ارزش افزوده
روي اين محصول را در پي گرفته است .براي پاسخگويي به اين مسئله در ابتدا ادبيات
خام فروشي و فرآورده فروشي و تكميل زنجيره ارزش با رويكرد توصيفي-تحليلي بر
مبناي مطالعات نظري و كتابخانهاي گردآوري شده و به گزارشهاي تخصصي موجود
داخلي و خارجي اين حوزه رجوع شده است .بدين منظور ابتدا با روش تحليلي-
توصيفي ،به ارزيابي وضعيت فعلي صنعت متانول در كشور پرداخته و به تجارب جهاني
واحدهاي  MTOميپردازيم.
بخش دوم و اصلي اين پژوهش كه مبتني بر ارزيابي مالي و اقتصادي احداث واحد
نمونه تبديل متانول به الفينها و پلي الفينها ميباشد .كه براي دستيابي بدين منظور،
امكان سنجي اقتصادي واحد مورد نظر را اجرا خواهيم نمود .براي انجام اين امر از نرم
افزار كامفار بهره گرفته خواهد شد كه بوسيله آن شاخﺺهاي ارزش فعلي خالﺺ  ،نرخ
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بازگشت داخلي و دوره بازگشت سرمايه محاسبه و ارزيابي خواهد شد .البته شاخﺺهاي
مختلف را باتوجه به سناريوهاي مختلفي از جمله تحليل حساسيت ارزي و تغيير
ظرفيت واحد متانولي نيز مورد بررسي قرار خواهيم داد.
براي انجام اين كار از دادههاي گزارشهاي مختلفي از جمله  IHSو  SRIو تريد
مپ و اطلس اقتصادي و صنايع ملي پتروشيمي استفاده شده است.
افتههايتحقيق 
-7ي 
طرح مورد نظر كه از تبديل گاز طبيعي به متانول شروع شده و با تبديل متانول به
الفينها ادامه مييابد؛ و در انتهاي طرح محصوالت نهايي پلي الفين توليد ميشود ،يک
طرح يكپارچه بوده كه تاكنون در كشور به مرحله اجرايي نرسيده است .در اين پژوهش
نيز قصد داريم كه اين طرح را بر روي يک واحد  3552هزار تني متانولي ،مورد ارزيابي
قرار دهيم كه قابليت اجرايي آن به لحاظ ظرفيت در كشور وجود دارد و واحدهاي با اين
ظرفيت و بيشتر از اين ظرفيت در كشور داريم.
ميانگين قيمت پنج ساله فوب خليج فارس پليپروپيلن گريد هموپليمر  3310دالر/تن
و گريد كوپليمر  3325دالر/تن ميباشد كه با توجه به نسبت  62درصد به 42درصد گريد
همو به كوپليمر ،ميانگين قيمت محصول  3353دالر/تن لحاظ شده است.
ميانگين قيمت پنج ساله فوب خليج فارس پلي اتيلن سنگين گريدهاي تزريقي ،بادي
و فيلم به ترتيب 3025 ،3356 ،و  3044دالر/تن و ميانگين فوب پنج ساله خليج فارس پلي
اتيلن سبک خطي  3355دالر/تن گزارش شده است .لذا ميانگين قيمت لحاظ شده براي
پلي اتيلن سنگين/سبک خطي برابر با  3026دالر/تن لحاظ گرديده است.
ليست و ميزان محصوالت قابل فروش (محصوالت نهايي) واحد پتروشيمي با بازده
 322درصد عملياتي عبارتند از :
 452هزار تن در سال
 پلي پروپيلن هموپليمر و كوپليمر:
 052هزار تن در سال
 پلي اتيلن سنگين و سبک خطي:
3
 36هزار تن در سال
 گاز مايع


ساير توليدات

1

 21/5هزار تن در سال
1. LPG
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مهم ترين مفروضات مالي طرح مورد نظر در جدول زير بيان شده است.
نها 
نهاوپليالفي 
جدول.3مفروضاتماليطرحپتروشيميتبديلمتانولبهالفي 
رديف

موضوع

توضيحات

1
1
3
4
4
.
0
8

نام طرح
دوران ساخت
دوران بهره برداری
زمین مورد نیاز
نرخ تسعیر ارز (ارز دولتی)
نرخ تنزیل سرمایه گذاری
درصد تولید (نسبت به ظرفیت طراحی)
قیمت فروش محصوالت طرح

8

نرخ استهالک

17

مالیات و تورم

11

قیمت گاز به عنوان خوراک

واحد تبدیل متانول به الفین و پلی الفین ها
 4سال
 14سال
 44هکتار
 1دالر آمریکا 41777 :ریال
( %11برای طرحهای با فایننس خارجی)
سال اول ،دوم و سوم به ترتیب  %87 ،%87و %177
میانگین  4سال اخیر  fobخلیج فارس
به صورت خطی مستقیم محاسبه شده و برای
تجهیزات به طور کلی  ./0.درصدو با ارزش
اسقاطی 17درصد
بدون مالیات و تورم
براساس مصوبه دی ماه  1384مجلس شورای
اسالمی 8/4 ،سنت در هر متر مکعب و با اعمال 17
درصد تخفیف خوراک واحدهای توسعه زنجیره ارزش

منبع .محاسبات محقق

همچنين هزينهها و درآمدهاي اساسي طرح مذكور در جدول زير بيان گرديده است.
جدول.2هزينههاودرآمدهاياساسيطرح 
رديف 

شرح 

ارقام(ميليونريال) 

3

هزينههاي سرمايه گذاري ثابت

 22,445,222معادل  3/62ميليارد دالر

0

هزينههاي سرمايه در گردش

1,452,312

1

هزينههاي توليد ساليانه

00,224,236

درآمد كل فروش ساليانه محصوالت
4
منبع :محاسبات محقق

 .3تركيبات  10522 C4+هزار تن در سال
 42522 Light Endهزار تن در سال

15,360,250
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در ادامه با استفاده از نرم افزار ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه (كامفار) ،طرح مورد
نظر را مورد ارزيابي قرار داده ايم و همچنين طرح مورد نظر را در سناريوهاي مختلف
ارزي ازجمله ارز دولتي (40222ريال) و قيمت روز ارز بازاري و نيمايي مورد تحليل و
ارزيابي قرار داده ايم و همچنين آناليز حساسيت پروژه براي نرخ بازگشت سرمايه در
صورت تغيير پارامترهاي اصلي از جمله تغيير در درآمد حاصل از فروش ،تغيير در
سرمايه گذاري ثابت و تغيير در هزينههاي توليد را مورد ارزيابي قرار دادهايم .در ادامه
شاخﺺهاي اصلي ارزيابي پروژه را مورد بررسي قرار ميدهيم.
نرخبازگشتداخلي 

در پروژه مورد نظر نرخ بازده داخلي طرح بر اساس كل سرمايه  03/52درصد برآورد شده و
با توجه به اينكه نرخ تنزيل براي  30درصد در نظر گرفته شده پس ميتوان نتيجه گرفت
كه طرح در شرايط بررسيشده از نظر اقتصادي داراي توجيه اقتصادي مناسبي است.
همچنين نرخ بازده داخلي طرح بر اساس سرمايه نقدي 05/33درصد مي باشد كه براي
سهامداران از توجيه اقتصادي خوبي برخوردار ميباشد .باتوجه به اينكه نرخ بازگشت داخلي
اين طرح براي كل سرمايهگذاري برابر  03/52درصد به دست آمده است و با توجه به
حداقل نرخ جذب سرمايه براي طرحهاي با فايننس خارجي كه در حدود 30درصد در نظر
گرفته شده است ،مي توان نتيجه گرفت كه طرح احداث يكپارچه پلي الفينها از گاز طبيعي
كه الفين مورد نياز از طريق واحد تبديل گاز طبيعي به متانول و سپس متانول به الفين
( )MTOتوليد ميگردد ،به دليل بزرگتر بودن نرخ بازگشت داخلي از حداقل نرخ جذب
سرمايه براي نرخ ارز  4022توماني ،از توجيه اقتصادي نسبتا خوبي برخوردار ميباشد.
تعييندورهبازگشتسرمايه

دوره بازگشت سرمايه 3زماني است كه طي آن سرمايهگذاري اوليه طرح با خالﺺ
درآمدهاي طرح جبران ميشود .در تحليل هر چه اين زمان كوتاهتر باشد ،بهتر است زيرا
اطمينان ما به آينده دورتر ،كمتر از آينده نزديکتر است .بنابراين هر چه مدت بازگشت
سرمايه كمتر باشد ،ريسک سرمايهگذاري نيز كمتر خواهد بود.

1. Pay Back Period
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دوره بازگشت سرمايه طرح احداث يكپارچه پلي الفينها از گاز طبيعي كه الفين
مورد نياز از طريق واحد تبديل گاز طبيعي به متانول و سپس متانول به الفين ()MTO
توليد ميگردد ،برابر  1سال و  6ماه پس از زمان راهاندازي به دست آمده است.
جريانخالصنقديتجمعي
٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠
٠

مقدار(میلیون…

١٥٠٠٠٠٠٠٠

-٥٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٣ ٢٠٢٥ ٢٠٢٧ ٢٠٢٩ ٢٠٣١ ٢٠٣٣ ٢٠٣٥ ٢٠٣٧ ٢٠٣٩
-١٠٠٠٠٠٠٠٠

نمودار.3دورهبازگشتنرمالسرمايه 
منبع :محاسبات محقق

ارزشفعليخالص 

اين روش يكي از مهم ترين تكنيکهاي اقتصاد مهندسي ميباشد كه در نهايت ساده
کهايي است كه اقتصادي بودن يک پروژه را تعيين
بودن يكي از گوياترين تكني 
مينمايد .در اين روش ارزش آينده كليه پرداختها و دريافتها با يک نرخ جذب
سرمايه به ارزش فعلي تبديل ميگردد .چنانچه ارزش فعلي خالﺺ ( )NPVبزرگتر از
صفر باشد ،پروژه اقتصادي بوده و اگر  NPVكوچكتر از صفر باشد ،پروژه غير اقتصادي
خواهد بود .با فرض اين كه حداقل نرخ جذب براي طرحهاي با فايننس خارجي30
درصد ميباشد .ارزش فعلي خالﺺ طرح (براي كل سرمايهگذاري) برابر (ميليون ريال)
 NPV=45,205,254خواهد بود و بنابراين ،طرح از توجيه اقتصادي خوبي برخوردار
ميباشد .همچنين ارزش خالﺺ فعلي طرح بر اساس سرمايه نقدي نيز 15,452,266
ميليون ريال ميباشد.
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ارزشفعليخالصطرحبرکلسرمايهگذاري(ميليونريال)

١٠٠

٩٠

٧٠

٨٠

٦٠

٥٠

ارزشفعلی…

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠
٠
-٥٠٠٠٠٠٠٠

()%نرخ

نمودار.2ارزشفعليخالصطرحبرکلسرمايهگذاري 

منبع :محاسبات محقق
انجامآناليزحساسيتپروژهبانرمافزار 

جدول زير تغييرات  IRRدر ازاي تغيير پارامترهاي درآمد حاصل از فروش ،افزايش در
سرمايهگذاري ثابت و هزينههاي توليد را بر اساس آنالير حساسيت با نرم افزار
 COMFAR IIIنشان ميدهند.
جدول.7آناليزحساسيتپروژهنسبتبهتغييرپارامترهاياصليپروژه 
ميزانتغيير  درآمدحاصلازفروش  افزايشدرسرمايهگذاريثابت  هزينههايتوليد 

-%02
-%36
-%30
- %5
- %4
2
%4
%5
%30
%36
%02
منبع :محاسبات محقق

34%/51
36%/15
32%/53
35%/00
02%/52
03%/52
01%/31
04%/16
05%/54
06%/22
02%/51

06%/03
05%/00
04%/1
01%/44
00%/61
03%/52
03%/35
02%/45
35%/54
35%/00
35%/65

04%/54
04%/20
01%/45
00%/56
00%/40
03%/52
03%/10
02%/26
02%/35
35%/60
35%/24
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همانگونه كه از جدول آناليز حساسيت طرح بر مي آيد ،طرح توليد يكپارچه پلي
الفينها از گاز طبيعي ،داراي بيشترين حساسيت به فروش محصوالت است .همچنين
طرح نسبت به تغييرات سرمايهگذاري ثابت و تغييرات هزينههاي عملياتي بخصوص
(قيمت گاز طبيعي) ،حساسيت تقريبا يكساني دارد ليكن حساسيت آن كمتر از
حساسيت طرح به قيمت فروش ميباشد.
آناليزحساسيتطرحنسبتبهنرخارز 

با توجه به لحاظ نمودن نرخ ارز دولتي برابر با  40222ريال به ازاي هر دالر در اين
طرح ،تغييرات نرخ بازگشت سرمايه با توجه به تغييرات نرخ ارز در جدول ذيل نشان
داده شده است:
جدول.5آناليزحساسيتطرحنسبتبهتغييرنرخارز 
دالرآمريكا:

دالرآمريكا:

73111ريال 

311111ريال 

381111ريال 

نرخ بازگشت داخلي سرمايه

03%/52

05%/03

12%/20

نرخ بازگشت داخلي سرمايه
سهامداران

05%/33

53%/51

55%/24

ارزش خالﺺ فعلي پروژه
(ميليون ريال)

45,205,255

355,256,530

050,625,202

ارزش افزوده نسبت به فروش

63%

61%/44

66%/21

سرمايه گذاري ثابت
(ميليون ريال)

64,521,342

342,023,233

046,255,562

سرمايه در گردش (ميليون ريال)

1,651,242

33,330,550

35,350,130

شاخصهايمالياقتصادي 

دالرآمريكا :

منبع :محاسبات محقق

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده ميشود ،با افزايش نرخ ارز ،اگرچه ميزان
سرمايهگذاري ثابت طرح افزايش مييابد ،اما به دليل اينكه فروش محصوالت بصورت
ارزي ميباشد و همچنين ارزش افزوده باالي طرح ،نتايج اقتصادي طرح مطلوبتر
خواهد شد.
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پايههايآماريپژوهش 
مطالعاتبازار 

از آنجا كه محصوالت اصلي اين طرح ،پلي پروپيلن و پلي اتيلن سنگين و سبک خطي
ميباشد؛ به بررسي مختصر مطالعات بازار اين محصوالت ميپردازيم.
بررسيبازارپليپروپيلن 

لنها)
ياتي 
پرمصرفترين ترموپالستيک جهان (با احتساب تفكيک پل 

پلي پروپيلن
کها در سال  ،0235برابر  05درصد بوده
يباشد .سهم آن از مصرف كل ترموپالستي 
م 
است و تا سال  0202اين سهم به  05درصد افزايش خواهد يافت .اين رشد ناشي از
مصرف اين پليمر در كاربردهاي جديد و جايگزين شدن آن بجاي پليمرهاي ديگر به
علت خواص و ويژگيهاي آن ميباشد .حدود  22درصد از كل توليد پليپروپيلن از نوع
هموپليمر ميباشد .مصرف جهاني پلي پروپيلن در سال  ،0235حدود  21/15ميليون
تن بوده است .پيشبيني ميشود طي سالهاي  0200و  0202مصرف جهاني پلي
پروپيلن به ترتيب با رشد  4/2درصد و  1/2درصد به  55/22و  325/40ميليون تن
برسد .حجم تجارت پلي پروپيلن بين مناطق و كشورهاي عمده جهان در سال 0235
حدود  02ميليون تن و معادل  02درصد از توليد بوده است .عمده صادركنندگان خالﺺ
در سال ،0235خاورميانه با  0/5ميليون تن ،اياالت متحده با 3/41ميليون تن و اروپاي
غربي با  552هزار تن بودهاند .در همين سال عمده واردكنندگان خالﺺ ،شمالشرق
آسيا ،مكزيک ،كانادا ،آفريقا و جنوبشرق آسيا به ترتيب با خالﺺ واردات  3/65و3/0
ميليون تن و  212و  552هزار تن بودهاند (گزارش آي اچ اس.)0235 ،
از طرفي در بازار داخلي اين محصول ،مجموع ظرفيت پلي پروپيلن كشور 3312
هزار تن ميباشد كه معادل  3/4درصد از ظرفيت جهاني اين محصول است 2 .واحد
توليد كننده پليپروپيلن با ظرفيت اسمي  3312هزار تن در سال  3152در كشور وجود
داشته است .بر اساس بررسيهاي ميداني انجام شده ميزان توليد واقعي اين پليمر در
كشور در حدود  3251هزار تن در سال است .ميزان مصرف پلي پروپيلن در سال
 550 ،3156هزار تن در سال بوده است كه توليد داخلي توان تامين اين نياز را داشته و
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حدود  322هزار تن مازاد توليد صادرات شده است .ميزان صادرات مجموع گريدهاي
پلي پروپيلن از  30هزار تن در سال  3153به حدود  322هزار تن در سال 3156
رسيده است (كتابچه طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي.)3155 ،
با توجه به بررسي بازار داخلي پليپروپيلن در كشور ،احداث هر گونه واحد پلي
پروپيلن ميبايست با هدف صادرات و برنامهريزي براي كسب سهم در بازارهاي هدف
صادراتي ،در نظر گرفته شود.
بررسيبازارپلياتيلنسنگين 

ظرفيت توليد پلي اتيلن سنگين در سال  0235حدود  53/4ميليون تن در سال بوده
است .با احتساب بازده حدود 55درصد توليد صورت گرفته  45/5ميليون تن ميباشد.
مصرف اين فرآورده نيز در حدود  46/0ميليون تن بوده كه عمده مصرف آن مربوط به
گريدهايي چون فيلم ،دمشي ،ترزيقي و لوله و پروفايل بوده است .پيشبيني ميشود
مصرف پلياتيلن سنگين براي سال  0205به حدود  65ميليون تن در سال برسد .نرخ
رشد مصرف از  0235تا  0205حدود  4در نظر گرفته شده است .بطور كلي همواره
مناطق خاورميانه و آمريكاي شمالي صادركنندگان اصلي محصول پلي اتيلن سنگين در
جهان به شمار ميروند .بطوريكه ميزان صادرات اين محصول از اين مناطق در سالهاي
 0232و  0235براي خاورميانه به ترتيب  5/56و  5/16ميليون تن و براي آمريكاي
شمالي (اياالت متحده ،كانادا و مكزيک)  1/55و  4/46ميليون تن گزارش شده است.
پيشبيني ميشود كه اين مقادير تا سال  0201براي خاورميانه و آمريكاي شمالي به
ترتيب به  5/25و  5/11ميليون تن در سال افزايش يابد .به عبارت ديگر بايد گفت
صادرات آمريكا افزايش بيشتري نسبت به خاورميانه خواهد داشت .در خصوص واردات
پلياتيلن سنگين نيز به ترتيب مناطق آسياي شمال شرقي (چين) ،آسياي جنوب شرقي

و آمريكاي شمالي ،واردكنندگان اصلي اين محصول بودهاند .بطوريكه ميزان واردات اين
مناطق در سال  0235به ترتيب  1/3 ، 2/0و  3/2ميليون تن .پيشبيني ميشود كه اين
مقادير تا سال  0201براي اين مناطق به ترتيب  1/1 ، 5/4و  3/1ميليون تن برسد كه
حكايت از افزايش واردات در شمالشرق و جنوبشرق آسيا و كاهش آن در آمريكاي
شمالي دارد (گزارش آي اچ اس.)0235 ،
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ياتيلن
از طرفي در بازار داخلي اين محصول ،در حال حاضر يازده توليد كننده پل 
سنگين با كل ظرفيت اسمي برابر با  0525هزار تن در سال و توليد واقعي  0422هزار
تن در ايران مشغول به كار هستند .چندين واحد در حال ساخت براي توليد پلي اتيلن
در ايران وجود دارند كه بيشتر آن ها تحت ليسانس شركت  Basellدر حال ساخت مي
باشند .ظرفيت كل اين طرحها برابر با  0/5ميليون تن مي باشد كه تنها اجراي طرح
 122هزار تني پتروشيمي بوشهر فعال ميباشد .ميزان صادرات پلي اتيلن سنگين در
سال  3156حدود  063هزار تن بوده است و در  33ماهه اول سال  3152حدود 30
هزار تن اعالم گرديده است .چين با داشتن بيش از 52درصد از حجم صادرات ايران،
بيشترين سهم به خود اختصاص داده .در سال  0235تنها 05/5درصد از نياز چين به
اين ماده از طريق واردات از ايران تامين شده است .تركيه نيز با سهم 32درصد دومين
بازار هدف صادراتي پلي اتيلن ايران بوده است .لذا ايران از صادركنندگان پلي اتيلن
بوده و احداث واحدهاي جديد بايستي صرفا با هدف صادرات صورت گيرد (كتابچه
طرحها و مجتمعهاي پتروشيمي.)3155 ،
بررسيبازارپلياتيلنسبكخطي 

بازار پلي اتيلن سبک خطي بعد از پلي اتيلن سنگين ،دومين پلي اتيلن در جهان از
لحاظ ظرفيت ،توليد و مصرف ميباشد .پلي اتيلن سبک خطي نيز كاربردهاي زيادي
دارد كه عمده كاربرد آن در توليد فيلم و صفحه است .ظرفيت توليد جهاني پلي اتيلن
سبک خطي در سال  0235حدود  15/5ميليون تن بوده است .با در نظر گرفتن ضريب
عملكرد اين سال (يعني 55درصد بايد گفت حدود  11/4ميليون تن از اين ظرفيت به
توليد رسيده .بطور كلي مناطق خاورميانه ،آمريكاي شمالي و آسياي جنوبشرقي
صادركنندگان اصلي محصول پلي اتيلن سبک خطي در جهان به شمار ميروند .به
طوريكه به ترتيب  4/0 ،4/5و  1/4ميليون تن از صادرات جهاني اين محصول را در سال
 0235در اختيار داشتهاند .پيشبيني ميشود كه اين مقادير به ترتيب به  6/3 ،5و 1/4
ميليون تن در سال  0201برسد .مهم ترين واركنندگان ،آسياي شمالشرقي (چين)،
اروپاي مركزي و شبه قاره هند ميباشند .در سال  0235واردات سه منطقه آسياي
شمال شرقي ،آمريكاي شمال و آسياي جنوب شرقي به ترتيب  3/2 ،4/4و  0/6ميليون
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يشود كه اين مقادير  ،به  3/04 ،6/06و 0/1
تن برآورده شده است و پيشبيني م 
ميليون تن برسد كه بيانگر كاهش چشمگير واردات آمريكاي شمالي و افزايش واردات
دو منطقه ديگر است (گزارش آي اچ اس.)0235 ،
در بازار داخلي اين محصول ،مجموع ظرفيت توليد پلي اتيلن سبک خطي در ايران
 3555هزارتن ميباشد كه يكي از اين واحدها در كشور فيليپين احداث شده است .بر
اساس بررسيهاي انجام گرفته ظرفيت واحدهاي فعال توليد كننده پلي اتيلن سبک
خطي تحت نظارت شركت ملي پتروشيمي حدود  3/6ميليون تن ميباشد كه از اين
بين واحد  Allianceدر كشور فيليپين واقع شده است .به همين دليل ظرفيت پلي
اتيلن سبک خطي در كشور  3115هزار تن ميباشد .بر اساس آمار بدست آمده صادرات
و واردات ،تراز تجاري اين محصول طي سالهاي  3152تا  3155از منفي به سمت
مثبت حركت نموده است و اين نشان ميدهد ،صادرات ايران طي اين سال ها به نسبت
واردات بيشتر بوده است .بر اساس بررسيهاي انجام گرفته به ترتيب مناطق شمالشرق
آسيا ،آفريقا ،شبه قاره هند ،اروپاي مركزي و  CIS3مي توانند بازار مناسبي براي
صادرات اين محصول باشند (كتابچه طرح ها و مجتمعهاي پتروشيمي.)3155 ،
جهگيريارزيابياقتصادي 
نتي 

براساس آنچه ارائه شد ،هزينه كل سرمايه گذاري براي احداث يک واحد يكپارچه تبديل
گاز طبيعي به پلي الفين ها 3/62 ،ميليارد دالر برآورد شده است و در سناريوهاي
مختلف نرخ ارز مورد بررسي قرار گرفته است .از جمله در نرخهاي دالري 40هزار ريالي،
022هزار ريالي و 022هزار ريالي مورد ارزيابي قرار گرفته است .كه باتوجه به
محصوالت اين صنعت (صنعت پتروشيمي) و صادراتي بودن محصوالت و قيمت پذيري
جهاني و با بررسي آناليزهاي حساسيت به نرخ دالر مشخﺺ گرديد كه افزايش نرخ دالر،
شاخﺺهاي ارزيابي پروژه را بهبود بخشيده و توجيهپذيري اقتصادي پروژه مورد نظر را
مطلوب تر مينمايد؛ از جمله اينكه با افزايش نرخ دالر به نرخهاي بازار روز ،نرخ بازده
داخلي حدود  5درصد افزايش مييابد و نرخ بازگشت داخلي سهامداران نيز حدود 05
درصد افزايش مييابد .براساس تسعير نرخ ارز به 40هزار ريال ،نرخ بازده داخلي طرح بر
1. regional intergovernmental organization in Eastern Europe and Asia
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اساس كل سرمايه03/52 ،درصد برآورده شد و باتوجه به حداقل نرخ جذب سرمايه كه
30درصد براي طرحهاي با فايننس ارزي در نظر گرفته ميشود؛ ميتوان نتيجه گرفت
كه به دليل بزرگتر بودن نرخ بازگشت داخلي از حداقل نرخ جذب سرمايه ،از توجيه
اقتصادي نسبتا خوبي برخوردار است .از طرفي دوره بازگشت سرمايه موردنظر ،برابر
 1/5سال باشد پس از زمان راه اندازي به دست آمده است و باتوجه به اينكه هرچه دوره
بازگشت سرمايه طرح كوچكتر باشد؛ از جذابيت باالتر اقتصادي برخوردار است ،از اين
لحاظ دوره بازگشت سرمايه معقولي بدست آمده است .ارزش فعلي خالﺺ طرح نيز
 45,205,254ميليون ريال براي كل سرمايه بدست آمده است كه از توجيه اقتصادي
مناسبي برخوردار ميباشد .از طرفي براساس تحليل حساسيت شاخﺺهاي مالي طرح
مورد نظر نسبت به متغيرهاي اصلي آن از جمله ،درآمد حاصل از فروش ،افزايش در
سرمايه گذاري ثابت و هزينههاي توليد نشان ميدهد كه تغييرات درآمد حاصل از
فروش محصوالت طرح ،بيشترين اثر را بر شاخﺺ نرخ بازده داخلي دارد .از طرفي ،طرح
مذكور نسبت به تغييرات سرمايه گذاري ثابت و تغييرات هزينههاي عملياتي بخصوص
(قيمت گاز طبيعي) ،حساسيت تقريبا يكساني دارد ليكن حساسيت آن كمتر از
حساسيت طرح به قيمت فروش ميباشد.
جهگيري 
-5نتي 
ايران به دليل داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز و دسترسي به آبهاي آزاد ،توسعه
محصوالت پتروشيمي از جمله متانول را طي دهه اخير مورد توجه قرار داده است .در
سبد توليدي محصوالت پتروشيمي كشور متانول از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
استگذاري در اين محصول به وضوح ميتوان به
درحاليكه از عملكرد گذشته سي 
استراتژي كشور در مورد اين محصول پي برد كه استراتژي صادرات خام اين محصول را
همواره به عنوان خط مشي خود اتخاذ كرده است .حال آنكه متانول ،خود به عنوان
خوراک اصلي محصوالت شيميايي مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد و ارزش افزوده
قابل توجهي ميتوان از آن بدست آورد.
زنجيره ارزش متانول در همان ابتداي راه از كشور قطع شده و براي تكميل زنجيره
ارزش ساير كشورها ،صادر ميشود .يكي از فناوريهاي نوين ،استفاده از متانول در واحدهاي

336

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي /سال هجدهم /شماره  /20بهار 3423

تبديل متانول به الفين مي باشد كه متانول را به عنوان خوراک مصرف كرده و محصوالت
نهايي پلياتيلنهاي سنگين/سبک خطي و پليپروپيلن را توليد ميكند كه در حال
حاضر و در چشمانداز  32ساله آينده از رونق بازار خوبي برخوردار است و ميتوان از آن
به عنوان فرصت سرمايهگذاري بهرهبرداري نمود .از اينرو در اين پژوهش از روش ارزيابي
اقتصادي و مالي(با استفاده از نرم افزار كامفار) استفاده شد .نتايج ارزيابياقتصادي نشان
دادند كه امكان توسعه زنجيره ارزش متانول در كشور وجود دارد و درصورت اجراي اين
طرح ،امكان صادرات محصوالت باارزش افزوده بيشتر براي كشور فراهم ميگردد.
باتوجه به نتايج پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميگردد كه نهادهاي سياستگذار صنعت
پتروشيمي كشور ،احداث واحدهاي تبديل متانول به الفين و پلي الفينها را مدنظر قرار
دهند .ازجمله مزيتهاي اقتصادي طرح موردنظر ،ميتوان به ايجاد ارزشافزوده در
صنعت نفت و گاز كشور ،افزايش بهرهوري و ايجاد اشتغال اشاره كرد.
پيشنهاداتسياستي 









يكپارچه سازي واحدهاي متانولي كشور در زنجيره ارزش آنها بوسيله فناوريهاي
نوين توليد پروپيلن و اتيلن ،از جمله با مدنظر قراردادن واحدهاي  MTOو ساير
روشهاي نوين از جمله MTP؛
بومي سازي تمامي فرآيندهاي نوين  MTOباتوجه به رشد موجود در بخشكاتاليست
در ابعاد آزمايشگاهي و تبديل و توسعه فرآيند آزمايشگاهي در ابعاد تجاري؛
توسعه زنجيره ارزش واحدهاي  MTOدر بازارهاي داخلي و افزايش اشتغال و ايجاد
ارزش ارزش افزوده در صنايع انتهايي زنجيره ارزش و نزديک به بازارهاي مصرف؛
تسريع در روند اخذ مجوزهاي الزم براي تأسيس واحدهاي مورد نظر در واحدهاي
متانولي كشور؛
بررسي راههاي مختلف تامين مالي و هدايت منابع مالي به سمت پروژههاي MTO
باتوجه به بازدهي مشخﺺ (با توجه به وجود بازار و مصون از تحريم پذيري) و
افزايش ميزان اشتغال و بهرهوري در كشور؛
ايجاد برنامه جامع در واحدهاي متانولي فعلي و آتي كشور ،براي حركت مشخﺺ در
ايجاد واحدهاي  MTOو استفاده از فناوريهاي تجاري در اين زمينه.
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Abstract 4
Due to its huge oil and gas reserves and access to open waters, Iran has
considered the development of petrochemical products, including methanol, in
the last decade; In such a way that the nominal production capacity of methanol
in the country is about 9 million tons per year; According to investment plans in
this industry until 1408, this number will arrive to 26 million tons yearly. due to
the attractive economic market of these products inside and outside of Iran,
almost no significant investment has been considered to increase this capacity.
High production capacity of methanol in the country and the development of
domestic markets for products with propylene and ethylene base materials,
provided new opportunities to create units for the conversion of methanol to
olefins (propylene and ethylene) in the country. Therefore, in this paper, using
the method of economic feasibility, we will examine the establishment of these
units in the country. The results of the feasibility study of these units, show that
they are profitable for the country in the ten-year perspective. It is one of the
most important opportunities to exit the sale of raw materials in the methanol
sector of the country.
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Keywords: methanol, methanol-to-olefins, Economic Feasibility, Value
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