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شزکت کارگشاری باًک سپِ

.1تحلیل بازار خارج
 .1-1تحًالت بازارَای جُاوی
زض ّفتِ گصقتِ قاّس واّف قاذم زالض تَزین ٍ هدسزاً تِ ظیط ؾطح ٍ 39احس تاظگكت .زض ّفتِ گصقتِ قاّس واّف
تٌف ّا زض اتحازیِ اضٍپا ٍ اؾپاًیا تَزین وِ هٌدط تِ ضقس یَضٍ ٍ واّف قاذم زالض قسّ .وچٌیي قاّس اًتكاض پیكثیٌی
ٍضؼیت اقتغال اهطیىا تَزین وِ پاییٌتط اظ پیكثیٌی تحلیلگطاى تَز ٍ هَخة قس تا قاذم زالض واّف یاتسّ .وچٌیي تَضم هاُ
گصقتِ هیالزی ًیع هٌتكط قس ٍ پاییٌتط اظ ًطخ هَضز ًظط فسضال ضظضٍ خْت هْیا قسى قطایط افعایف ًطخ تْطُ تَز ٍ زض ًتیدِ
احتوال افعایف ًطخ تْطُ واّف یافت ٍ هَخة قس تا قاّس واّف قاذم زالض تاقین .زض ًْایت زض ّفتِ گصقتِ قاّس
واّف  7.0زضنسی قاذم زالض ٍ ضؾیسى آى تِ ٍ 39.39احس تَزین.
زض ّفتِ گصقتِ اًؽ طال ًكاى زاز وِ ؾطح  0907زالض ًمطِ حوایتی هْوی تطای آى اؾت ٍ زض ًتیدِ واّف قاذم زالض
قاّس ضقس اًؽ طال تِ تاالی ؾطح  0977زالض تَزین .اظ خولِ ػَاهل زیگط اثطگصاض تط تغییطات لیوت طال افعایف تٌفّای
خْاًی اؾت وِ ایي ػاهل ًیع تط افعایف لیوت طال تی تاثیط ًثَز .تا ایي حال تٌظط هیضؾس تغییطات قاذم زالض زض ّفتِّای
آتی تؼییي وٌٌسُ تغییطات لیوت اًؽ طال تاقس .طال زض ّفتِ گصقتِ تا ضقس  9زضنسی زض لیوت  0979زالض تِ واض ذَز پایاى
زاز.
زض ّفتِ گصقتِ قاّس تاظگكت چیٌیّا تِ تاظاض تؼس اظ تؼطیالت یه ّفتِای تَزین .اًتكاض آهاض ٍاضزات چیي زض هاُ گصقتِ
هیالزی ًكاى زٌّسُ ضقس لاتل تَخِ ٍاضزات ایي وكَض تَز وِ هیتَاًس ػاهل هْوی زض خْت ضقس واهَزیتیّا تاقین.
ّوچٌیي زض حَظُ التهاز چیي قاّس ضقس ٍامّای تاًىی تَزین وِ ٍامّای زضیافتی تیكتط تِ ترف هؿىي ٍ ووَزیتیّا ٍاضز
هیكًَس ٍ ظهیٌِ افعایف لیوت ووَزیتیّا زض چٌس هاُ آیٌسُ ضا تِ ٍخَز ذَاٌّس آٍضز.
تاظگكت چیٌی هَخة قس تا قاّس افعایف تماضا زض فَالز ٍ افعایف لیوت هیلیگطز ٍ ٍضق گطم تاقین .زض ازاهِ ّفتِ ًیع قاّس
ضقس ایي هحهَالت تَزین .زض تاظاض ؾٌگ آّي ٍ ظغال ؾٌگ ًیع قاّس افعایف تماضا تِ هٌظَض تدْیع هَخَزی اًثاضّا زض
چیي تَزین وِ هَخة قس تا قاّس افعایف لیوت ؾٌگ آّي تاقین .تا ایي ٍخَز فؼاالى ایي حَظُ ًگطاى واّف تَلیس فَالز
چیي ٍ زض ًتیدِ واّف ههطف ؾٌگ آّي ٍ ظغال ؾٌگ ّؿتٌس ٍ ایي اهط هیتَاًس ظهیٌِ واّف لیوت ایي هحهَالت ضا
فطاّن آٍضز.
زض ّفتِ گصقتِ زض تاظاض ًفت قاّس افعایف لیوت ًفت تَزین .زض اهطیىا قاّس واّف تؼساز حلمِ چاُّای ًفت تَزین وِ ظهیٌِ
تَلف ضقس تَلیس زض ایي وكَض ضا فطاّن ذَاّس آٍضزّ .وچٌیي زض ایي حَظُ قاّس افعایف لاتل تَخِ ٍاضزات ًفت تَؾط چیي
تَزین وِ هیتَاًس ظهیٌِ ضقس لیوت ًفت ضا فطاّن آٍضز .زض ًتیدِ ایي تحَالت ًفت ؾثه ٍ تطًت تِ تطتیة افعایف 9.2 ٍ 2.9
زضنسی ضا تدطتِ وطزًس ٍ زض لیوت  80.00 ٍ 80.92زالض تِ واض ذَز پایاى زازًس .زض لیوت ًفت اٍپه ًیع قاّس واّف 0.0
زضنسی ٍ ضؾیسى آى تِ  89.0زالض تَزین.
زض ّفتِ گصقتِ قاّس ازاهِ ضًٍس نؼَزی لیوت هؽ تَزین ٍ زض ًتیدِ ازاهِ ایي ضًٍس تَاًؿت تا ؾطح  0377زالض ًیع ضقس
ًوایس .زض تاظاض هؽ قاّس واّف هدسز هَخَزی اًثاضّای هؽ تَضؼ فلعات لٌسى تَزین وِ فكاض تط ؾوت تماضا ضا افعایف
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زاز ٍ ّوچٌیي قاّس لغَ هدَظ فطٍـ تطذی هحوَلِّای هؽ تَزین وِ هٌدط تِ تكسیس افعایف لیوت ایي فلع قس .اظ خولِ
زالیل هْن زیگط ضقس ایي هؽ هوٌَػیت ٍضٍز لطاضِ هؽ تِ چیي اؾت وِ هیتَاًس ظهیٌِ ضقس تماضا تطای وٌؿتاًتطُ هؽ ضا
فطاّن آٍضزّ .وچٌیي زض تَضؼ ؾلف اهطیىا ًیع قاّس ٍضٍز ؾطهایِ تِ ایي فلع تَزین ٍ ظهیٌِ ضقس هدسز ایي فلع ضا تِ ٍخَز
ذَاّس آٍضز .زض هدوَع ایي تحَالت قاّس ضقس  9.8زضنسی هؽ ٍ ضؾیسى آى تِ  0237زالض تَزین ٍ ّوچٌاى قطایط خْت
ضقس ایي فلع هحیا اؾت.
ضٍی زض ّفتِ گصقتِ تَاًؿت زض اتتسا تا ًعزیىی ؾطح  9977زالض ًیع ضقس ًوایس اها زض ازاهِ قاّس واّف هدسز لیوت آى
تَزین .ضقس هَخَزی اًثاضّای تَضؼ فلعات لٌسى ٍ ضقس تَلیس زض پطٍ تِ ػٌَاى تعضگتطیي نازض وٌٌسُ اثط هٌفی تط ضًٍس لیوت
ضٍی زاقت .ضٍی زض ّفتِ گصقتِ زض ًْایت تا واّف  9زالضی زض لیوت  9920زالض تِ واض ذَز پایاى زاز .تا ایي ٍخَز قاّس
هثثت تَزى آضتیتطاغ تیي تَضؼ چیي ٍ تَضؼ فلعات لٌسى تَزین وِ هیتَاًس ظهیٌِ ضقس ضٍی ضا زض ّفتِ آیٌسُ فطاّن آٍضز.
ؾطب زض ّفتِ گصقتِ ًتَاًؿت تِ هؿیط ضقس ذَز ازاهِ زّس ٍ ػلی ضغن ضقس تا هحسٍزُ  9827زالض تاض زیگط ًتَاًؿت ٍاضز
هحسٍز  9077زالض قَز .هحسٍزیتّای اػوال قسُ زض ذهَل وطُ قوالی ظهیٌِ واّف ػطضِ ٍ ضقس لیوت ایي فلع ضا زض
چٌسیي ّفتِ گصقتِ فطاّن آٍضزُ اؾت .ؾطب زض ّفتِ گصقتِ تا افعایف  0زالضی زض لیوت  9890زالض تِ واض ذَز پایاى زاز.
فلع آلَهیٌیَم زض ّفتِ گصقتِ تَاًؿت تا اٍاؾط ّفتِ تا ؾطح  9007زالض ضقس ًوایس ٍلی زض ازاهِ ًتَاًؿت تِ هؿیط ضقس ذَز
ازاهِ زّس ٍ واّف لیوت ضا تدطتِ وطز .تا ایي حال زض  8هاِّ گصقتِ قاّس ضقس لاتل تَخِ لیوت آلَهیٌا ٍ ؾایط هَاز اٍلیِ
قوف آلَهیٌیَم تَزین وِ هیتَاًس ظهیٌِ افعایف تْای توام قسُ ایي فلع ضا فطاّن آٍضزّ .وچٌیي اػوال هحسٍزیتّای چیي
زض ذهَل تَلیس ایي فلع ًیع هیتَاًس هٌدط تِ ضقس لیوت ایي فلع قَز .آلَهیٌیَم زض ّفتِ گصقتِ تا واّف  8زالضی زض لیوت
 9093زالض تِ واض ذَز پایاى زاز.
زض هؼاهالت هتاًَل زض ّفتِ گصقتِ قاّس واّف ًؿثی لیوتّا تَزین ٍ لیوت هتاًَل ؾی اف آض چیي تا  2زالض واّف تِ
 992زالض ضؾیس تا ایي ٍخَز زض تاظاض زاذلی چیي قاّس ضقس لیوتّا تِ یَاى تَزین .تماضای پاییي زؾتی هتاًَل زض ّفتِ
گصقتِ ثاتت تَز تا ایي حال هَخَزی تٌازض ضًٍس واّكی زاقت .تِ ًظط هیضؾس ذثط قطٍع تِ تَلیس قطوتی زض چیي تا ظطفیت
یه هیلیَى هتط هىؼة هتاًَل زض هاُّای آتی هَخة افعایف ػطضِ هتاًَل ذَاّس قس ٍ تط لیوتّای ٍاضزاتی فكاض ٍاضز
ذَاّس وطز .زض وطُ زض ًتیدِ تماضای لَی قاّس ضقس  0زالضی لیوت تَزین .زض تایَاى ًیع قاّس واّف لیوت ّا تَزین .زض
ٌّس ًیع زض ًتیدِ تؼطیالت پیف ضٍی آًْا قاّس ضقس ػطضِ ٍ واّف  08زالضی لیوت ؾی اف آض ٌّس تَزین.
زض ّفتِ گصقتِ پؽ اظ پایاى تؼطیالت چیٌیّا قاّس افعایف لیوت  0زالضی اٍضُ ٍ ضؾیسى آى تِ  982زالض تَزین .تا تَخِ
تِ ضقس لیوت ّا زض حَظُ اهطیىا زض ّفتِ گصقتِ اًتظاض ایي افعایف لیوت ٍخَز زاقت .زض ازاهِ ضًٍس نؼَزی لیوت اٍضُ ؾطح
 907زالضی ًمطِ هماٍهتی هْوی تطای آى اؾت ٍ تایس زیس هیتَاًس ضًٍس نؼَزی ذَز ازاهِ زّس یا ذیط ٍ زض نَضت ػثَض اظ
ایي ؾطح تا هماٍهت هْن  977 ٍ 927زالض ضٍتطٍ اؾت.
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 .2تًلیذ کىىذگان ي مصرف کىىذگان پلی اتیله سىگیه
پلی اتیلي ؾٌگیي اظ ًظط ظطفیت ،ؾَهیي هحهَل پالؾتیىی زض خْاى تؼس اظ )  ٍ ( PVCپلی پطٍپیلي اؾت .زض حال حاضط
ذاٍضهیاًِ حسٍز  % 99ظطفیت پلی اتیلي ؾٌگیي زًیا ضا زض اذتیاض زاضز .ظطفیت خْاًی ایي هحهَل زض  8ؾال گصقتِ حسٍز 99
زضنس ضقس زاقتِ ،زض حالی وِ ههطف آى زض ّویي زٍضُ ظهاًی حسٍز  % 98ضقس زاقتِ اؾت .وكَضّای چیي ،آهطیىا ٍ
ذاٍضهیاًِ تیكتطیي هاظاز ظطفیت پلی اتیلي ؾٌگیي زض خْاى ضا زاضًس .ظطفیت خْاًی تَلیس ایي هحهَل زض ؾال  9702حسٍز
80.8هیلیَى تي تَزُ اؾت .زض حال حاضط حسٍز  80زضنس ظطفیت تَلیس پلی اتیلي ؾٌگیي زض اذتیاض تٌْا  08قطوت زضزًیا
اؾت .ؾاذت ٍ ؾاظ حسٍز  07الی  % 08تماضای خْاًی ایي هحهَل ضا قاهل هی قَز .تٌاتطایي تاظاض ایي هحهَل اظ چطذِ
تداضت ٍ ًَؾاًات التهازی تِ زلیل ههطف زض ؾاذت ٍ ؾاظ (هاًٌس لَلِ ّای پلی اتیلٌی) تأثیط هی گیطز .پیف تیٌی ضقس خْاًی
ههطف  HDPEاظ قطایط ٍ پیكطفت التهازی ٍ خایگعیٌی ایي هحهَل تا هحهَالت ؾٌتی ( هاًٌس قیكِ ،چَب ،تتي ،واغص
ٍ … ) ًكأت هیگیطز .ایي هحهَل اظ ططف زیگط هحهَالت ؾٌتی هاًٌس تطهَپالؾتیه ّا ( پلیوطّایی وِ تا افعایف زها تسٍى
تغییط قیویایی شٍب هی قًَس .ایي پلیوطّا ضا هیتَاى تِ زفؼات شٍب ٍ زٍتاضُ خاهس ًوَز) ٍ اظ ططف زیگط پلیوطّای ًَظَْض وِ
ٍاضز

تاظاض

هیكًَس(هاًٌس

واتالیؿت

ّای

هتالَؾي)

هَضز

ضلاتت

لطاضهیگیطًس.

نٌؼت پلی اتیلي ؾٌگیي تا تَخِ تِ پیف تیٌی ضقس ؾاالًِ  2.8الی  8.8زضنسی ػطضِ ٍ تماضا ،زض  8ؾال آیٌسُ ضٍ تِ ضقس
ذَاّس تَز .تماضای ایي هحهَل زض  8ؾال آیٌسُ ّوچٌاى زض آؾیا تاالذم زض چیي زضنسض ذَاّس تَز ٍ پیف تیٌی هی قَز
آؾیای قوال قطلی حسٍز  % 90ههطف خْاًی ضا تِ ذَز اذتهال تسّس .تاضید ًكاى هی زّس وِ التهازّای ؾٌتی هاًٌس
آهطیىای قوالی ،غطتی ٍ غاپي پلی اتیلي ؾٌگیي تَلیس هی ًوایٌس .ضقس اذیط نٌؼت پلی اتیلي تِ اًتمال هطاوع تَلیس تِ ذاٍضهیاًِ(
ایطاى ،لطط ٍ ػطتؿتاى ؾؼَزی) هٌتح قسُ اؾت.
ههطف خْاًی ٍ HDPEاتؿتِ تِ تماضای چیي اؾت وِ حسٍز  % 90ههطف خْاًی ضا تكىیل هی زّس .آهطیىا ًیع حسٍز
 %08ههطف خْاًی ضا تكىیل زازُ اؾت .هحهَالت ذاٍضهیاًِ زض زضخِ اٍل تِ چیي نازض هی قًَسٍ ،لی چیي زض زِّ آیٌسُ
تیكتط تِ ذَزوفایی زض تَلیس ایي هحهَل ذَاّس ضؾیس .زض طَل  8ؾال آیٌسُ پیف تیٌی هی قَز ههطف خْاًی  HDPEتا
ضقس هتَؾط ؾاالًِ  2.8زضنس افعایف یاتس .وكَضّای آؾیایی پؽ اظ تعضگتطیي ههطف وٌٌسُ پلی اتیلي خْاى هیتاقٌس.
تماضا تطای پلی اتیلي زض آؾیا تؿیاض ظیاز اؾت.
تِ طَض ذالنِ هی تَاى گفت ،تطظضگتطیي تَلیسوٌٌسگاى پلی اتیلي تؼس اظ وكَض چیي وِ حسٍزا  3.8هیلیَى تي زض ؾال تَلیس
هی وٌس .تِ تطتیة وكَضّای آهطیىا ،هىعیه ،تایَاى ٍ وطُ خٌَتی هی تاقٌسّ .وچٌیي وكَض چیي تعضگتطیي ههطف وٌٌسُ
پلیوط زض خْاى هی تاقس .ههطف وٌٌسگاى پلی اتیلي تِ تطتیة قاهل چیي ،لاضُ اضٍپا ،آهطیىای قوالی ،آؾیا پاؾفیه،
ذاٍضهیاًِ ٍ آفطیما ،آهطیىای خٌَتی ٍ ٌّس هی تاقٌس.
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ًوَزاض ظیط وكَضّای تَلیسوٌٌسُ پلی اتیلي ؾٌگیي ضا ًكاى هی زّس.
تَلیذ کٌٌذگاى جْاًی پلی اتیلي سٌگیي در هٌاطق هختلف
آهزیکای التیي
ارٍپا

آسیا ٍ اقیاًَسیِ

آفزیقا ٍ خاٍرهیاًِ

آهزیکای شوالی

ًوَزاض ظیط ههطف وٌٌسگاى پلی اتیلي ؾٌگیي زض ؾال  9700ضا ًكاى هی زّس.
هصزف کٌٌذگاى پلی اتیلي سٌگیي در هٌاطق هختلف
ؾایط هىعیه غاپي
%9
%0 %0

اضٍپا هطوعی
 %9وطُ خٌَتی
%9

چیي
%99

آهطیىا
%09

آفطیما
%2
خٌَب آهطیىا
%0
ٌّس
%0

اضٍپاغطتی
%07

خٌَب قطلی آؾیا
%2
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.3بررسی يضعیت پلی اتیله سىگیه در مىاطك مختلف دویا
يضعیت لیمت َا در مىطمٍ خايرمیاوٍ ،جىًب شرق آسیا ،چیه ي َىذ

زض ایي ّفتِ اتیلي زض قوال قطلی آؾیا ٍ خٌَب قطلی آؾیا تسٍى تغییط لیوتی ذانی هؼاهلِ قس .تیكتط هكاضوت وٌٌسگاى
تاظاض زض حال حاضط تا تَخِ تِ پاییي تَزى هَخَزی اًثاض اتیلي چیي ٍ اًتظاض ضقس لیوت هكتمات اتیلي زض هیاى هست ،زض حال
ًظاضُ تاظاض ٍ تِ زؾت آٍضزى فطنت ّای ؾَزآٍضی ّؿتٌس .زض ایي ّفتِ لیوت زض قوال قطلی آؾیا زض هحسٍزُ  09938ؾی
اف آض قوال قطلی ٍ  09007زالض ؾی اف آض خٌَب قطلی هؼاهلِ قسُ اؾت زض ایي ّفتِ تاظاض اتیلي زض آؾیا تِ ػلت ػطضِ
ّای ًمسی تحت فكاض لطاض زاقت .قطوت پتطٍقیوی ضتیغ یه هحوَلِ ًمسی ّ 00عاض تٌی تطای پایاى اوتثط اضائِ وطزُ اؾت،
اقتیاق ذطیس چیٌی ّا تؼس اظ تاظگكت اظ تؼطیالت هكاضوت وٌٌسگاى تاظاض ایي ّفتِ ًیع چٌساى ظیاز ًثَز .هٌاتغ تاظاض تط ایي
ػمیسُ اًس وِ فطٍـ هحوَلِ ّای ًمسی تِ لیوت تاالی  09977زالض ؾی اف آض چیي زقَاض اؾت،زض ایي ّفتِ هحوَلِ ّای
زض لیوت  09907زالض ؾی اف آض چیي زض حاقیِ لطاض گطفتٌس .تماضای چیي تا ازاهِ ضًٍس ًعٍلی حاقیِ ؾَز زض هكتمات اتیلي
ّواًٌس اؾتطیي هًََهط ّوچٌاى ضؼیف اؾت .حاقیِ ؾَز تَلیس اؾتطیي هًََهط زض ضاؾتای واّف لیوت اؾتطیي ضًٍس واّكی
ضا زض پیف گطفتِ اؾت .حاقیِ ؾَز تَلیس اؾتطیي هًََهط زض حسٍز  87-98زالض زض ایي ّفتِ گعاضـ قسُ اؾت .وِ زض حسٍز
 077زالض اظ اٍاذط ؾپتاهثط تالفانلِ تؼس اظ پایاى تؼطیالت چیٌی ّا واّف زاقتِ اؾت .ػطضِ اتیلي آؾیا تؼس اظ اٍضّال فهلی
تِ تؼازل ضؾیسُ اؾت.

اس هْوتزیي عَاهل هَثز بز باسار ایي ّفتِ هعاهالت کن حجن ٍ ثبات قیوتی با تَجِ بِ کٌگزُ بزلیي ٍ
ّوچٌیي کٌفزاًس هحیط سیست در چیي ،باسگشت بسیاری اس هشارکت کٌٌذگاى باسار بعذ اس تعطیالت
طالیی اها هیشاى تقاضا افشایش ًذاشتِ است ،اهیذ بِ افشایش قیوت هشتقات اتیلي با تَجِ بِ کاّش
هَجَدی اًبار چیي ،تعادل عزضِ ٍ تقاضا اتیلي در آسیا ٍ کاّش هحوَلِ ّای دریایی آهزیکا ،تعادل
باسار اتیلي آسیا بِ دلیل عذم عزضِ سٌگیي تَلیذکٌٌذگاى  ،در کزُ جٌَبی با هعاهالت آراهی رٍبزٍ
ّستین  ،بعذ اس باسگشایی باسار چیي هیشاى تقاضا افشایش چٌذاًی ًذاشتِ است  ،افشایش  2121درصذ
ٍاردات پلی اتیلي ًسبت بِ سال گذشتِ  ،در ٌّذ ًیش با تَجِ بِ کٌفزاًس  21اکتبز در هیاهی هیشاى
تقاضا تغییز چٌذاًی ًذاشتِ است 2کاّش فعالیت هبذل ّای پالستیک در ًتیجِ قاًَى دٍلت چیي بزای
هبارسُ با آلَدگی ،فعالیت هجذد کارخاًِ ّای آهزیکا بعذ اس طَفاى ّارٍی ٍ تحَیل هحوَلِ ّا تا قبل اس
شزٍع سال جذیذ هیالدی ،باالتزیي قیوت هحصَالت الفیٌی در هاُ ّای آگَست ٍ سپتاهبز ،افشایش
ٍاردات پلی اتیلي در هاُ
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زض خسٍل ظیط تغییطات لیوت ّفتگی پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن ٍ تعضیمی زض تاظاضّای هرتلف آٍضزُ قسُ اؾت.
محصًل /کشًر

ياحذ

لیمت

لیمت

چُارشىبٍ اخیر چُارشىبٍ لبل

ممذار تغییرات درصذ
تغییرات

َفتگی

فیلم -خايرمیاوٍ

دالر/ته

14144

14140

4دالر

0.4

فیلم -جىًب شرق آسیا

دالر/ته

14201

14201

0

0

فیلم – خاير دير

دالر/ته

14181

14166

15دالر

1.3

فیلم –جىًب آسیا

دالر/ته

14181

14181

0

0

تسریمی – جىًب شرق آسیا

دالر/ته

14171

14191

20دالر

1.7

تسریمی – جىًب آسیا

دالر/ته

14181

14181

0

0

تسریمی -خاير دير

دالر/ته

14151

14171

(20دالر)

()1.8
هٌثغً4كطیِ پلتؽ

لیوت پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض ّفتِ گصقتِ تا  08زالض افعایف هؼاهلِ قس .ػطضِ پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض ایي ّفتِ تا
تَخِ تِ تماضاّای فهلی تا ووثَز هَاخِ قسُ اؾت ایي زض حالی اؾت وِ هیعاى هحوَلِ ّای زضیایی تِ ؾوت آؾیا تِ ٍیػُ
اظ طف آهطیىا واّف زاقتِ اؾت .چٌسیي واضذاًِ زض آهطیىا زض حال ضاُ اًساظی فؼالیت ّایكاى تؼس اظ طَفاى ّاضٍی ّؿتس.
ّطچٌس آذطیي وكتی تِ چیي اًتظاض هیطفت زض ًیوِ ًَاهثط تطؾس .هكاضوت وٌٌسگاى انلی تاظاض زض قوال قطلی آؾیا تؼس اظ
تؼطیالت ط َالًی هست  ،زض ایي ّفتِ تِ تاظاض پیَؾتٌس .ایي زض حالی اؾت وِ قٌیسُ قسُ اؾت وِ هؼاهالت زض وطُ خٌَتی آضام
ٍ تسٍى تغییط ذانی هی تاقس .پیكٌْازّای اظ ططف قطوت ّا تطای پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض هحسٍزُ  09027زالض ؾی اف
آض چیي قسُ اؾت وِ طثك قاذم ّای هؼاهالتی تِ ًظط هٌطمی هی ضؾس .تطای گطیسّای هرتلف پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن
ّواًٌس تعضیمی تماضا تؿیاض ضؼیف قٌیسُ قسُ اؾتّ .طچٌس تماضا تطای پلی اتیلي ؾٌگیي تازی هتؼازل اؾت ،تِ ٍیػُ تطای
گطیسّای تْتط تا قاذم خطیاى هصاب  7.98ػطضِ ٍ تماضا هتؼازل تط اؾت .زضترف پلی اتیلي ؾٌگیي ذطی  ،تَلیسوٌٌسگاى
انلی خٌَب آؾیا تِ ػلت ووثَز تماضا تماضا ظیازی ضا تِ تاظاض اضائِ ًویسٌّس .لیوت زاذلی تاظاض چیي تا  077زالض افعایف تِ
 079877یَآى ضؾیسُ اؾت ،وِ تطاتط اؾت تا  09927زالض اؾت وِ ٌَّظ ّن ایي لیوت پاییي تط اظ هحوَلِ ّای ٍاضزاتی اؾت.
تماضا زض چیي تِ ػلت وٌتطل زٍلت تطای هثاظُ تا آلَزگی هحیطی زض حال واّف اؾت .زض ؾایط هٌاطك ّواًٌس خٌَب قطلی
آؾیا ،هؼاهالت زض ایي هٌطمِ ون حدن ایت چٌاًىِ تماضا زض ایي هٌطمِ تغییطات چٌساًی ًساضز .هؼاهالت فؼالی زض ٌّس نَضت
ًویگیطز تِ ایي زلیل وِ اوثط هكاضوت وٌٌسگاى تِ وٌفطاًؽ  03اوتثط زض هیاهی تَخِ زاضًس تِ ّویي زلیل تِ نَضت فؼاالًِ
زض تاظاض هؼاهلِ اًدام ًوی زٌّس ٍ .تطخیح هی زٌّس وِ هَضغ هؼاهالتی ذَز ضا تؼس اظ پایاى تؼطیالت زیَالی هكرم وٌٌس.
زض ایي ّفتِ پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن تا قاذم خطیاى هصاب  7.02-7.70هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .لیوت پلی اتیلي
ؾٌگیي فیلن تا  08زالض افعایف زض لیوت  09027زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت .ؾی اف آض خٌَب قطلی آؾیا
تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض لیوت  09977زالض هؼاهلِ قسُ اؾت .زض خٌَب آؾیا ًیع تغییطات لیوتی ذانی ًساقتین ٍ هحوَلِ
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ّای پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض  09027ؾی افآض ٌّس هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي ذطی تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض
هحسٍزُ  09037زالض ؾی اف آض چیي هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن تعضیمی تا  97زالض واّف زض لیوت 09087
زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي تازی زض ّفتِ گصقتِ تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض هحسٍزُ
 09027زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت.
 .4تاثیر لیمت وفت بر پلی اتیله سىگیه
قیوت ًفت بزًت ٍ اٍپک (دالر)
60
55
50
45
40
35

نفت اوپک

نفت برنت

www.eranico.comهٌثغ4

زض ّفتِ گصقتِ زض تاظاض ًفت قاّس واّف لیوتّا تَزین .زض اهطیىا قاّس واّف قاذم ّفتگیی هَخیَزی هریاظى ًفیت
اهطیىا تَزین ٍ ّوچٌیي قاّس ضقس لاتل تَخِ نازضات ًفت ایي وكَض تَزین .زض ذاٍضهیاًِ قاّس ضقس ػطضِ ًفیت اظ ؾیَی
ػطاق ٍ اهاضات تَزین وِ هَخة ًگطاًی تحلیلگطاى قسُ اؾت .تا ایي حال ػطتؿتاى ًفیت تحیَیلی ذیَز زض آؾییا ضا زض ّفتیِ
گصقتِ گطاى وطز ٍ ضایعًیّایی تا ضٍؾیِ خْت ضقس لیوت ًفت زض ّفتِ گصقتِ زاقتّ .وچٌیي ضقس تماضا تطای ًفت ضا ًییع
زض چٌس ّفتِ اذیط قاّس تَزین وِ هیتَاًس ػاهلی تطای ضقس لیوت آى زض ّفتِّای آتی تاقس .زض ًتیدِ اییي تحیَالت ًفیت
ؾثه ،تطًت ٍ اٍپه تِ تطتیة واّف  9.2 ٍ 9 ،2.8زضنسی ضا تدطتِ وطزًس ٍ زض لیوت  82.93 ٍ 88.09 ،23.90زالض تِ واض
ذَز پایاى زازًس.
زض ّفتِ گصقتِ زض تاظاض ًفت قاّس افعایف لیوت ًفت تَزین .زض اهطیىا قاّس واّف تؼساز حلمِ چاُّای ًفت تَزین وِ ظهیٌِ
تَلف ضقس تَلیس زض ایي وكَض ضا فطاّن ذَاّس آٍضزّ .وچٌیي زض ایي حَظُ قاّس افعایف لاتل تَخِ ٍاضزات ًفت تَؾط چییي
تَزین وِ هیتَاًس ظهیٌِ ضقس لیوت ًفت ضا فطاّن آٍضز .زض ًتیدِ ایي تحَالت ًفت ؾثه ٍ تطًت تِ تطتیة افعایف 9.2 ٍ 2.9
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زضنسی ضا تدطتِ وطزًس ٍ زض لیوت  80.00 ٍ 80.92زالض تِ واض ذَز پایاى زازًس .زض لیوت ًفت اٍپه ًیع قاّس ویاّف 0.0
زضنسی ٍ ضؾیسى آى تِ  89.0زالض تَزین.
زض ًوَزاض ظیط تغییطات لیوت پلی اتیلي ؾٌگیي زض چٌس هاُ گصقتِ (تط اؾاؼ لیوت فَب ذاٍضهیاًِ) آٍضزُ قسُ اؾت4

قیوت پلی اتیلي سٌگیي(دالر/تي)

1200
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980

هٌثغّ4فتِ ًاهِ پلتؽ

 .5پیش بیىی َای جُاوی عرضٍ ي تماضا پلی اتیله در کشًرَای مختلف
افعایف ػطضِ پلی اتیلي اظ ططف آهطیىای قوالی ٍ ذاٍضهیاًِ ٍ چیي تِ ػٌَاى تَلیسوٌٌسگاى انلی هی تَاًس لیوت پلی اتیلي
ٍ حاقیِ ؾَز آى ضا تحت تاثیط لطا زّس .طثك تطضؾی واضقٌاؾاى زض ؾال ّای  9708تا  9797زض حسٍز  92هیلیَى هتطیه تي
تِ ظطفیت تَلیس پلی اتیلي خْاًی افعٍزُ هیكَز وِ اظ ایي همساض زض حسٍز  2هیلیَى هتطیه تي اظ ططف آهطیىا هی تاقس وِ
هٌدط تِ افعایف تا اّویت نازضات پلی اتیلي ذَاّس قس.
اًمالب ذَضان گاظ اضظاى لیوت ،تَلیس وٌٌسُ ّای آهطیىایی ضا لازض ؾاذتِ اؾت وِ تِ ؾطح تی ؾاتمِ ای اظ ضلاتت زض ظهیٌِ
ّعیٌِ تَلیس تطؾٌس  .اظ آًداییىِ ذاٍضهیاًِ ػوَها ووتطیي ّعیٌِ تَلیس ایي هحهَل ضا زض ؾطح خْاى زاضز ،ایي هَضَع هی
تَاًس ذثط ذَتی تطای اًگیعُ افعایف تَلیس آهطیىا تاقس .اها زض وَتاُ هست هوىي اؾت زض خْاى تا چالف افعایف تَلیس ضٍتطٍ
قَین ،وِ ایي هوىي اؾت تماضا ٍ حاقیِ ؾَز ضا تحت تاثیط لطاض زّس .اهطیىا ٍ چیي زض حال حاضط زض حال ضلاتت تا
ذاٍضهیاًِ تطای گطفتي ؾْن تاظاض تَلیس ایي هحهَل تِ هٌظَض تاثیط گصاضی تط لیوت خْاًی ٍ حاقیِ ؾَز هی تاقس .طثك ًظط
واضقٌاؾاى تِ هٌظَض افعایف تَلیس ذَز تیف اظ تاظاض ّای زاذلی ،هؼاهالت ًاهتؼازل ظیازی زض آهطیىا ٍ ذاٍضهیاًِ نَضت هی
گیطز.
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آؾیا ػالٍُ تط ایٌىِ ػوسُ تطیي تَلیس وٌٌسُ پلی اتیلي هی تاقس تعضگتطیي ههطف وٌٌسُ خْاى تِ قواض هی ضٍز ٍ زض حسٍز
ًیوی اظ ههطف خْاى ضا تكىیل هی زّس (یه ؾَم ههطف پل اتیلي خْاى ضا چیي تكىیل هی زّس)ٍ .اضزات پلی اتیلي اظ
ذاٍضهیاًِ زض ؾال  9700اظ ؾال  9708پیكی گطفتِ اؾت وِ تِ ًظط هیطؾس ایي تماضا زض آیٌسُ ازاهِ زاقتِ تاقسٍ .اضزات پلی
اتیلي اضٍپا زض فَضیِ ٍ غاًَیِ ً 9700ؿثت تِ ّكت ؾال گصقتِ تی ؾاتمِ تَزُ اؾت ٍ زض حسٍز  022777هتطیه تي تَزُ
اؾت .ایي زض حالی اؾت وِ نازضات زض ووتطیي حالت ذَز تَزُ اؾت زض حسٍز  29777هتطیه تي تَزُ اؾت .هوىي اؾت
ایي ضًٍس تطای ؾایط گطیسّای پلی اتیلي اتفاق ًیافتس .طثك پیف تیٌی واضقٌاؾاى تِ ًظط هی ضؾس لیوت پلی اتیلي آؾیایی زض
ازاهِ ؾال  9700واّكی تالی هاًس ٍ ازاهِ نازضات اظ ذاٍضهیاًِ تِ اضٍپا زض هاُ خاضی خصاب تط ذَاّس تَز.
ٍاضزات هاُ هاضؼ ً 9708فتای چیي وِ تِ ػٌَاى ذَضان پتطٍقیوی هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطز تِ تیف اظ ؾِ تطاتط افعایف
زاقتِ ٍ ػسز ّ 232عاض ٍ  202تي ضا تِ ثثت ضؾاًسُ اؾتّ .وچٌیي ٍاضزات پلی اتیلي ّا ًیع تا ضقس ّوطاُ تَزُ ٍ پلی اتیلي
ؾٌگیي ،پلی اتیلي ؾثه ٍ پلی اتیلي ؾثه ذطی تِ تطتیة تا ثثت ضقسّای  99 ٍ 99 ٍ 02زضنسی زض هیاى هحهَالت،
خصاب تط لطاض گطفتِ اًس .اها ضًٍس واّكی ٍاضزات هَاز پلیوطی چیي زض ؾال  9708هتَلف قسُ ٍ قاّس ضقس ایي هیعاى زض
هست اذیط ّؿتین .الثتِ پیف تیٌی واضقٌاؾاى حاوی اظ آى اؾت وِ ٍاتؿتگی چیي تِ ٍاضزات ایي هَاز تغییط ذَاّس وطز ،تِ
طَضی وِ ٍاضزات اظ  29.0زضنس زض ؾال  9702تِ  % 98زض ؾال  9703ذَاّس ضؾیس.
ّوچٌیي وكَض چیي وِ تعضگتطیي ٍاضز وٌٌسُ پلی اتیلي خْاى اؾت زض ؾال ّای اذیط ٍاضزات ذَز ضا تِ خای آهطیىا تیكتط اظ
وكَضّای زیگطی هاًٌس ػطتؿتاى ٍ ایطاى اًدام هی زّس .حتی اگط ؾٌاضیَی هحافظِ واضاًِ ضا زض ًظط تگیطین آهطیىای قوالی
زض ؾال ّای آیٌسُ نازض وٌٌسُ هططح پلی اتیلي زض زًیا ذَاّس تَز ٍ تا ذاٍض هیاًِ ضلاتت ذَاّس وطز.
زض ایي هیاى ،چیي ّن تِ ػٌَاى هتماضی خسیس ٍ انلی ایي هازُ زض خْاى هططح هیتاقس .وكَضّای پیكطفتِ هاًٌس غاپي
تماضای ظیاز ٍ تا ثثاتی اظ پلی اتیلي زاضًسّ .وچٌیي ،پتاًؿیل ههطف ظیاز ٌّس ٍ چیي تِ ػلت خوؼیت ظیاز ایي وكَضّا لاتل
تَخِ هیتاقس .تماضای پلی اتیلي ؾٌگیي آؾیا زض حسٍز یه ؾَم تماضای خْاًی آى هیتاقس.
ایطاى اظ هَلؼیت هٌاؾثی تطای تثسیل قسى تِ واًَى ططح ّای  GTLزض خْاى تطذَضزاض اؾت اهطٍظُ تٌْا پٌح ٍاحس GTL
زض خْاى تِ تَلیس تداضی ضؾیسُ اًس وِ ناحثاى آى ّا قطوت ّای قل ٍ ؾاؾَل تَزُ ٍ زض آفطیمای خٌَتیً ،یدطیِ ،هالعی ٍ
لطط لطاض زاضًس ،هدوَع ظطفیت ایي ٍاحسّا ضٍظاًِ ّ 907عاض تكىِ اؾتً .احیِ آهطیىای قوالی ًیع تَاؾطِ زؾتطؾی تِ هٌاتغ
قل گاظ اظ هعیت احساث ایي ططح ّا تطذَضزاض اؾت .ایطاى ًیع اظ پتاًؿیل هٌاؾثی تطای ؾطهایِ گصاضی تْطُ هٌس اؾت.
ّط چٌس وِ احساث یه ٍاحس  GTLزض قطایطی همطٍى تِ نطفِ اؾت وِ لیوت خْاًی ًفت ذام ووتط اظ  87زالض زض
ّطتكىِ تاقس لیىي ایطاى هی تایؿتی تَؾؼِ نٌؼت  GTLذَز ضا زض لالة یه تطًاهِ ضیعی تلٌس هست ططح ضیعی ًوایس.

9

.1-5چشم اوذاز جُاوی پلی اتیله سىگیه در سال 2017
اظ لحاظ حدن ،پلی اتیلي ؾٌگیي تؼس اظ پلی ٍایٌیل ولطایس ٍ پلی پطٍپیلي ؾَهیي هازُ پطواضتطز زض خْاى هی تاقس .نٌؼت پلی
اتیلي ؾٌگیي زض خْاى زض حال ضقس اؾت ،ػطضِ ٍ تماضا زض  8ؾال آیٌسُ زض حسٍز  2زضنس ؾالیاًِ افعایف ذَاّس زاقت.
تماضا ایي هازُ ّوچٌاى تحت تاثیط آؾیا تِ ٍیػُ چیي هی تاقس .قوال قطلی آؾیا تِ تٌْایی زض حسٍز  99زضنس اظ ههطف
خْاًی ضا تِ ػْسُ زاضز .اظ لحاظ تاضیری ،التهازّای ؾٌتی ّواًٌس آهطیىای قوالی ،اضٍپای غطتی ٍ غاپي تَلیسوٌٌسگاى پلی
اتیلي ؾٌگیي هی تاقٌس .ضقس اذیط نٌؼت پلی اتیلي تِ زلیل تغییط هطاوع تَلیسی تِ ایطاى ٍ ذاٍضهیاًِ ٍ لطط ٍ ػطتؿتاى
ؾؼَزی اؾت.
ؾْن خْاًی تماضا پلی اتیلي ؾٌگیي ضظیي تطای قوال قطلی آؾیا ًؿثت تِ گصقتِ افعایف یافتِ اؾت ٍ زض ؾال  9700زض
حسٍز  99زضنس اظ تماضای خْاًی ترویي ظزُ قسُ اؾت .واضتطزّای فیلن ٍ ٍضق هٌدط تِ افعایف تماضای خْاًی تطای پلی
اتیلي ؾٌگیي هیكَز ٍ زض حال حاضط زض حسٍز  92زضنس اظ تماضای خْاًی هطتَط تِ واضتطز پلی اتیلي تازی هی تاقس .طثك
پیف تیٌی واضقٌاؾاى تِ نَضت ؾاالًِ تیي  9.8تا  2زضنس ضقس ذَاّس زاقت ٍ .ایي اهط زض طَل  8ؾال آیٌسُ تىطاض ذَاّس
قس .فیلن ٍ ٍضق ،تازی ٍ تعضیمی ضٍی ّن زض حسٍز  09زضنس تاظاض پلی اتیلي ؾٌگیي ضا تكىیل زازًس وِ ػوسُ ههاضف آى
تطای نٌایغ تؿتِ تٌسی هی تاقس( تِ اؾتثٌای تاًىطّای ؾَذت فكطزُ) .تماضا زض خٌَب قطلی آؾیا ٍ چیي تیكتط زض حَظُ
ٍضق ٍ فیلن هی تاقس زض حالی وِ زض آهطیىا ٍ اضٍپای غطتی پلی اتیلي تازی تیكتط هَضز تماضا هی تاقس .ترف ؾاذت ٍ ؾاظ زض
حسٍز  07تا  08زضنس تماضای خْاًی ضا تكىیل زازُ اؾت زضحالی وِ زض حسٍز  07تا  08زضنس زیگط زض هیاى ؾایط ههطف
وٌٌسگاى ههطفی ٍ نٌؼتی پطاوٌسُ قسُ اؾت .تِ زلیل واضتط ایي هازُ زض ؾاذت ٍ ؾاظ تِ ٍیػُ لَلِ وكی ایي تاظاضّا تحت
تاثیط چطذِ ّای تداضی لطاض هی گیطًس ٍ تا التهاز ّوگام هیكًَس.
پلی اتیلي ؾٌگیي تازی ٍ پلی اتیلي تعضیمی زض غطب اضٍپا ٍ قوال آهطیىا تؿیاض پطواضتطز هی تاقٌستِ تطتیة زض حسٍز 87 ٍ 82
زضنس ول ههطف ضا زض تط هی گیطًس .زض هماتل ،اؾتفازُ اظ ایي هازُ زض غاپي زض حسٍز  93زضنس ول هی تاقس .ههطف زضنسی
پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض خْاى ،زض گطیس فیلن زضغاپي ٍ تمیِ ترف ّای آؾیا تمطیثا زٍ تطاتط ههطف آهطیىا یا اضٍپای غطتی
اؾت.
ضقس ههطف خْاًی زض آیٌسُ تط اؾاؼ ٍضؼیت نٌؼت ٍ پیكطفت التهازّای هٌطمِ ای هی تاقس .خایگعیٌی پلی اتیلي ؾٌگیي
فیلن تا تطای هَاز ؾٌتی ّواًٌس چؿة ،چَب ،تتي ،واغص ٍ ّوچٌیي خلَگیطی اظ هٌؿَخ قسى واضتطز ّای ؾٌتی پلی اتیلي
ؾٌگیي ّوچٌاى ازاهِ زاضز .تْثَز هؿتوط زض فطایٌسّای پلی الفیي ٍ تىٌَلَغی واتالیؿت ّا تطای تَلیس هحسٍزُ ٍؾیؼی اظ
هحهَالت ٍ واالّا ّوچٌاى اؾتفازُ اظ پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن ضا زض تاظاضّا افعایف ذَاّس زاز .پلی اتیلي ؾٌگیي ًِ تٌْا تا
هَاز ؾٌتی ضلاتت ذَاّس وطز تلىِ تا ؾایط هحهَالت پلیوطی وِ زض حال ظَْض ّؿتٌس ًیع ٍاضز ضلاتت ذَاّس قس.
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تَضؼ اٍضاق تْازاض ؾٌگاپَض زض تاضید  99اوتثط ؾال خاضی السام تِ ضاُ اًساظی لطاضزازّیای آتیی ٍ ؾیَاج هًَیَهط اؾیتایطى ٍ
هًََاتیلي گالیىَل ذَاّس وطز .ایي اٍلیي تاضی اؾت وِ یه چٌیي لطاضزاّایی تطای ایي هحهَالت زض اتاق پایاپای ٍ ؾپطزُ
گصاضی هطوعی ؾٌگاپَض ضاُ اًساظی هی قَز .لطاضزازّای آتی زض الت ّای  077تٌی ٍ ؾَاج ّا ّن زض الت ّیای  877تٌیی
هَضز هؼاهلِ لطاض ذَاٌّس گطفت .ایي لطاضزازّا زض تاظاض ذاضج اظ تَضؼ ؾٌگاپَض ًیع لاتیل هؼاهلیِ ذَاّیس تیَز .اظ هعاییای اییي
لطاضزازّا ایي اؾت وِ تَؾط اتاق پایاپای تَضؼ ؾٌگاپَض هَضز اؾتاًساضز ؾاظی ٍ ضواًت لطاض گطفتِ اًس ٍ ػوالً ّیچ ضیؿىی
اظ تاتت تحَیل آى هتَخِ هكتطی ًرَاّس تَز ٍ هكتطیاى هی تَاًٌس تا ووه ایي لطاضزازّیا ذیَز ضا اظ ًَؾیاًات لیویت اییي
هحهَالت زض آیٌسُ ههَى زاضًس .ایي لطاضزازّا هثتٌی تط زالض ّؿت .ایي اتعاضّا تطای هسیطیت ضیؿه زض تاظاض ایي هحهَالت
هؼطفی قسُ اًس.
قطوت تایَاًی تائَیاى السام تِ ضاُ اًساظی یه ذط تَلیس اؾیس تطفتالیه ذالم تا ظطفیت  0.8هیلییَى تیي زض ؾیال زض اییي
هدتوغ پتطٍقیوی ًوَز .ایي ذط لطاض تَز زض اوتثط اهؿال واهل تِ تْطُ تطزاضی تطؾس اها تا تَخِ تِ گفتِ ّای هسیطاى قطوت
ّوچٌاى زض حال چاًِ ظًی پایاًی زض هَض ز لَاًیي ٍ همطضات هطتَط تِ هحیط ظیؿت تا زٍلت تایَاى ّؿتٌس .زٍلت تیایَاى اییي
هدتوغ پتطٍقیوی ضا هَظف وطزُ اؾت وِ توام ًىات ایوٌی هطتَط تِ ذطَط تَلیس ایي هدتوغ ضا ضػایت ٍ هَضز تاظًگطی لطاض
زٌّس تا هدَظ تْطُ تطزاضی واهل اظ ایي ذط نازض گطزز .ایي هدتوغ زٍ ذط تَلیس  PTAزاضز وِ ذط قواضُ ییه ّ277یعاض
تي ٍ ذط قواضُ زٍ ّ 877عاضتي تَلیس ؾاالًِ زاضز .هماهات قطوت اػالم وطزًس وِ تا ضاُ اًساظی ایي ذط تَلیس اؾیس تطفتالیه،
ططفیت ّ277عاضتٌی ایي واضذاًِ واهال هؿسٍز ذَاّس قس.
واضذاًِ یاًتای ٍاًَْآ چیٌی ذطَط پطٍپاى ّیسضٍغًِ ضا تِ ه ست زٍّفتِ لهس زاضز وِ تثٌسًس .اییي اتفیاق اظ اٍاذیط هیاُ اوتثیط
اهؿال ذَاّس افتاز .هسیطاى قطوت اػالم وطزًس وِ ایي واضذاًِ هدسزاً اظ اتتسای هاُ ًَاهثط اظ ؾط ذَاّس گطفت .اییي واضذاًیِ
چٌسیي ذط تَلیس زاضز وِ یىی اظ آًْا تَاًایی تَلیس ّ087عاضتي پطٍپاى ّیسضٍغًِ زض ؾال ٍ ذطَط زیگط تَاًایی تَلیس ؾاالًِ
ّ377عاضتي پطٍپاى ٍ ّ077عاضهتط هىؼة تَتاى ضا زاضًس.
نٌایغ پتطٍقیوی وطُ خٌَتی اػالم وطز وِ زض حال واهل وطزى ظطفیت تَلیس ٍاحس وطوط ًفتا تراض ذَز ّؿتٌس .زض حال حاضط
ایي ٍاحس زض ظطفیت  %38زض حال فؼالیت اؾت .ایي قطوت زض هاُ لثل زض ظطفیت  %37تِ فؼالیت هیی پطزاذتیِ اؾیت .اییي
قطوت لهس زاضز وِ ظطفیت تَلیس ضا زض پایاى هاُ اوتثط تِ  %077تطؾاًس .زازُ ّای پلتع ًكاى هی زّس وِ ایي ٍاحس لثال زض 8
تا  0ؾپتاهثط تطای تؼویطات فٌی تؿتِ قسُ اؾت .ایي ٍاحس وطوط تَاًایی تَلیس ّ277عاض تي اتیلي ؾاالًِ ٍ ّ877عاضتي پطٍپیلي
ؾاالًِ تَلیس ًوایس .زض حال حاضط ایي ٍاحس ظیط ظطفیت  %077فؼالیت هی وٌس.
قطوت تایَاًی ًاى یا پالؾتیه اػالم وطز وِ ظطفیت تَلیس ّ977عاضتي ؾاالًِ اتیل ّگعاًَل ٍاحس هیلیائَ ضا اظ  0زؾاهثط تیِ
هست ّ 0فتِ تؼطیل ذَاّس وطز .تطًاهِ ایي ٍاحس پتطٍقیوی ایي اؾت وِ ایي ذط هدسزاً زض  08غٍئي  9702هَضز ضاُ اًساظی
لطاض گیطز .هسیطاى ایي قطوت ػٌَاى وطزًس وِ ایي هدتوغ لهس زاضز زض هاُ زؾاهثط همساضی تِ تَلیس زیاوتییل فتیاالت ذیَز
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تیافعایس .هٌاتغ تاظاض گفتٌس وِ ػطضِ  EH9زض آؾیای قوال قطلی زض ؾال خاضی تِ قست واّف یافتِ اؾت ٍ لیوت ّیا تیِ
تیف اظ  377زالض زض تي  CFRچیي ضؾیسُ اؾت.
قطوت  China’s Sinopec Yizheng Chemical Fibreاػالم وطز وِ ظطفیت ّ077عاضتي ؾاالًِ اؾیس تطفتالییه
ذالم زض ٍاحس خیاًگ ؾَ ضا اظ  00اوتثط تِ هست  0هاُ ذَاّس تؿت .ؾایط ٍاحیسّای  PTAاییي هدتویغ پتطٍقییوی زاضای
ؾایت ّای هكاتْی ّؿتٌس وِ ظطفیت تَلیس آًْا تِ ّ977عاضتي ؾاالًِ زض حالت واضوطز ظطفیت ًطهیال ذَاّیس تیَز ویِ تیِ
فؼالیت ذَز ازاهِ هیزٌّس .ایي ووپاًی یه ذط تَلیس ّ077عاضتٌی زاضز وِ لطاض تَزُ اظ هاُ هِ تِ تْطُ تطزاضی تطؾیس اهیا زض
حال حاضط قطوت زض هَضز تْطُ تطزاضی اظ آى ّیچ ًظطی ًساضز.

12

 .6وتیجٍ گیری
زض ّفتِ گصقتِ هؼاهالت پلی اتیلي ؾٌگیي تا افعایف  08زالضی ضٍتطٍ تَز . .ػطضِ پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض ایي ّفتِ تا
تَخِ تِ تماضاّای فهلی تا ووثَز هَاخِ قسُ اؾت .هیعاى ػطضِ هحوَلِ ّای آهطیىا تِ ؾوت آؾیا واّف زاقتِ اؾت
ّویي هَضَع تكسیس وٌٌسُ ووثَز ػطضِ ایي هحهَل قسُ اؾت .هكاضوت وٌٌسگاى قوال قطلی آؾیا تؼس اظ پایاى یافتي
تؼطیالت زض ایي ّفتِ تِ تاظاض پیَؾتٌسّ .وچٌیي هؼاهالت زض وطُ خٌَتی ٌَّظ آضام ٍ تسٍى تغییط ذانی اؾت .تماضا زض چیي
تِ ػلت وٌتطل زٍلت تطای هثاضظُ تا آلَزگی هحیطی زض حال واّف اؾت .زض ؾایط هٌاطك ّواًٌس خٌَب قطلی آؾیا ،هؼاهالت
زض ایي هٌطمِ ون حدن ایت چٌاًىِ تماضا زض ایي هٌطمِ تغییطات چٌساًی ًساضز .هؼاهالت فؼالی زض ٌّس نَضت ًویگیطز تِ ایي
زلیل وِ اوثط هكاضوت وٌٌسگاى تِ وٌفطاًؽ  03اوتثط زض هیاهی تَخِ زاضًس تِ ّویي زلیل تِ نَضت فؼاالًِ زض تاظاض هؼاهلِ
اًدام ًوی زٌّس ٍ .تطخیح هی زٌّس وِ هَضغ هؼاهالتی ذَز ضا تؼس اظ پایاى تؼطیالت زیَالی هكرم وٌٌس.
زض ایي ّفتِ پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن تا قاذم خطیاى هصاب  7.02-7.70هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .لیوت پلی اتیلي
ؾٌگیي فیلن تا  08زالض افعایف زض لیوت  09027زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت .ؾی اف آض خٌَب قطلی آؾیا
تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض لیوت  09977زالض هؼاهلِ قسُ اؾت .زض خٌَب آؾیا ًیع تغییطات لیوتی ذانی ًساقتین ٍ هحوَلِ
ّای پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن زض  09027ؾی افآض ٌّس هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي ذطی تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض
هحسٍزُ  09037زالض ؾی اف آض چیي هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي فیلن تعضیمی تا  97زالض واّف زض لیوت 09087
زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت .پلی اتیلي ؾٌگیي تازی زض ّفتِ گصقتِ تسٍى تغییط لیوتی ذانی زض هحسٍزُ
 09027زالض ؾی اف آض ذاٍض زٍض هؼاهلِ قسُ اؾت.
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