
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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سوخت گاز يصتخص هاييتاولوراهبردهاي تعيين 
در كشور) LPG( يعما

1محمد جعفري

چكيده
ونقل، خوراك پتروشيمي و مصارف هايي بوده كه قابليت استفاده در بخش حمليكي از سوخت  2LPGسوخت 

دو ديدگاه  LPGدر حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصيص سوخت و پز را دارا است.  خانگي از جمله پخت
ونقل، ر بخش حملد LPGتوان با توسعه توليد و مصرف مختلف وجود دارد؛ برخي كارشناسان عقيده دارند كه مي

بخشي از تقاضاي سوخت در اين بخش را پوشش داد. در مقابل، ديدگاه دوم با اين سياست مخالف است و بر 
ها در خصوص نحوه تخصيص بودن ديدگاه در كنار صادرات مازاد آن تأكيد دارد. متفاوت LPGتوزيع خانگي 
در جهان و ايران، ضمن احصاي  LPGت تا در گزارش حاضر ضمن بررسي وضعي سبب شد LPGبهينه سوخت 
هاي مختلف تخصيصي اين سوخت مورد كارگيري اين سوخت در مصارف مختلف، سياستهاي بهموانع و چالش

هاي اين بررسي مؤيد آن است كه با توجه به ميزان منابع موجود از اين سوخت و ارزيابي قرار گيرد. يافته
ونقل بهينه نيست در بخش حمل LPGور، توسعه استفاده از سوخت هاي ضعيف استفاده از آن در كشزيرساخت
عنوان خوراك پتروشيمي در وهله اول و استفاده از آن به LPGرو، صادرات مازاد بر مصرف خانگي سوخت و ازاين

  ونقل برخوردار است.در وهله دوم، از اولويت بيشتري نسبت به استفاده در بخش حمل

ونقل.خوراك پتروشيمي، حملانرژي، ، گاز مايع، LPG ،CNGواژگان كليدي: 

مقدمه
از دو تركيب هعمدبه طور  ،LPGا گاز مايع ي

و امروزه درهيدروكربني پروپان و بوتان تشكيل شده 
هاي عمدهعنوان يكي از جايگزينبه ،CNGكنار 

ودروهاي دنياست. در حالبنزين و گازوييل در خ
حاضر، در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله: تركيه،

طور عمدهايتاليا، كره جنوبي، لهستان، روسيه و... به
و در كشورهايي مانند ايران، چين، پاكستان LPG از

عنوان جايگزين بنزين و گازوييل دربه CNG و... از

manager@tier.ir                 بندي اقتصادي، مركز پژوهشي امنيت اقتصادي تدبير، تهران، ايران مدير گروه فساد و رتبه -1

2- Liquefied Petroleum Gas (LPG)

ي نيز وجودالبته، كشورهاي .كنندخودروها استفاده مي
را در سبد CNG و  LPGزمان ازدارند كه استفاده هم

دهند. از جملهنقل خود گسترش ميوسوخت حمل
توان روسيه، ايتاليا، چين و... را ناماين كشورها مي

برد. عالوه بر اين، اين سوخت قابليت استفاده در
عنوان خوراكوپز و تخصيص بهمصارف پخت

ت.پتروشيمي را نيز داراس
اي بودهگونهوضعيت اين حامل انرژي در ايران به

كه وزارت نفت درصدد است تا مصرف آن را در داخل



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور 
تدبیر اقتصاد
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متوقف و از ناحيه صادرات آن منبع درآمد ارزي براي
اي ديگركشور ايجاد كند. اين در حالي است كه عده

از جمله كارشناسان حوزه انرژي از مصرف آن در
عنوانونقل بهلويژه در بخش حمداخل و به

كنند.هاي جايگزين نسبي بنزين حمايت ميسوخت
هاي اين جايگزيني براساسبررسي موانع و چالش

تواندها ميهاي تخصيص و توسعه زيرساختظرفيت
هاي استفاده از اين سوخت را تا حدياولويت

مشخص كند. ازاينرو، در اين گزارش ابتدا وضعيت
LPG شود و دردر جهان و سپس، در ايران مطرح مي

LPGمرحله بعد، داليل وزارت نفت مبني بر حذف 

كنيم و درونقل را بررسي مياز سبد سوخت حمل
هاي سياستي مناسبي را براي استفادهنهايت، توصيه

دهيم.مناسب از اين حامل انرژي ارايه مي

در جهان LPGوضعيت  -1
طور پيوستههاي اخير بهسال در LPGميزان مصرف 

طوري كه در سالدر حال افزايش بوده است، به
ميليون تن رسيد و سپس، در سال 7/26به اوج  2016
درصد كاهش يافت و در 9/1، مصرف آن 2017

1- World Liquefied Petroleum Gas Association

تن در سال 2/26درصدي به  3/0نهايت، با بهبود 
ها در تشويق بهرسيد. داليل اوليه دولت 2018

محيطي و امنيتبه مسايل زيست LPGاستفاده از 
طوري كه توليد گازهايانرژي معطوف است، به

هاي مضرويژه در مورد آالينده، بهLPGاي گلخانه
اندك است و عملكرد بسيار بهتري نسبت به بنزين

عنوان سوختبه LPG با استفاده ازدارد. بنابراين، 
توان گوگرد و ذراتجايگزين در خودروها، مي

اي راز اگزوز و انتشار گازهاي گلخانهخروجي ا
كاهش داد.

كشور تركيه، 1LPG ،5به گزارش انجمن جهاني
روسيه، كره، لهستان و اوكراين در كنار هم تقريباً نيمي

، به خود2018را در سال  LPGاز مصرف جهاني 
اختصاص دادند. بيشترين افزايش تقاضا در شرايط

، 2018مطلق طي ده سال گذشته تا سال  در روسيه
رخ داده، در -سه بازار بزرگ  -اوكراين و تركيه 

حالي كه بيشترين سقوط در كره ، ژاپن و استراليا رخ
كشور تركيه، روسيه، كره، لهستان، 10داده است. 

70اين، ايتاليا، مكزيك، تايلند، چين و ژاپن اوكر
را به خود اختصاص LPGدرصد مصرف جهاني 

كشور جهان 25، 2018در سال اند. همچنين داده
LPG  را در سطح قابل محاسبه در سوخت خودرو

LPGدرصد از كل سوخت  83اند و استفاده كرده

25(گاز مايع مصرفي در خودرو) در دنيا در اين 
كشور استفاده شده است. در بسياري از اين كشورها

كنند، امادر خودروهاي سبك استفاده مي LPG از
كشورهايي مانند چين، كره جنوبي، كانادا، آمريكا و

در ايران، در سه حوزه  LPG منابع

هاي اصلي پارس جنوبي، شركت

هاي نفت و گاز پتروشيمي و پااليشگاه

بيشتر توليدات از  رچنددارند؛ هوجود 

 گيرد.پارس جنوبي صورت مي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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انگليس اين سوخت را جايگزين ديزل در
ار كمتراند تا به انتشهاي خود نيز كردهاتوبوس
هاي سرد سالخصوص در فصلها در هوا، بهآالينده

در LPGنابرابري بسيار زياد در موفقيت  كمك كنند.
بنزين و -هاي معمولي خودرو رقابت با سوخت

هايطور عمده با تفاوت در سياستبه -ديزل
شود. در اين بين،تشويقي دولت توضيح داده مي

،LPGتفاده از هاي تشويقي در اسمؤثرترين سياست
تر شدن سوخت درمواردي بوده است كه به رقابتي

برابر بنزين و ديزل كمك كرده و يك انگيزه مالي
كننده نهايي براي جايگزين كردنقوي در مصرف

LPG ،ايجاد كرده است. در سراسر جهان ،LPG در
درصد از كل مصرف سوخت 1/1حال حاضر 

هد.داي را تشكيل ميونقل جادهحمل

در ايران LPGوضعيت  -2
منابع از توجهي قابل بخش صاحب ايران كه آنجا از

كنندگان عمده گازعرضه از است، جهان گاز و نفت
در ايران، LPG منابعرود. مايع جهان به شمار مي

هايدر سه حوزه اصلي پارس جنوبي، شركت
هاي نفت و گاز وجودپتروشيمي و پااليشگاه

هرچند بيشتر توليدات از پارس جنوبيدارند؛ 

در ايران در حال LPG گيرد. توليدصورت مي
بيني شده سهم ايران در بازاريش است و پيشافزا

LPG درصد برسد، همچنان كه 35زودي به به
2/1پنج برابر شده و از  2016تا  2015حجم آن از 

مترمكعب در سال افزايش داشته است و با 8/5تا 
شدن فازهاي جديد توليد بيشتري ازعملياتي 

پارس جنوبي داريم.

منابع توليد گاز مايع در ايران -1جدول 

  منابع توليد
LPG  توليد شده  

  (هزار تن در سال)

  3429  هاپتروشيمي

  2229  ها و ستاره خليج فارسپااليشگاه

  3200  ميادين گازي

  8858  جمع

.1399مأخذ: وزارت نفت، 

ميليون تن توليد 8در حال حاضر، از مجموع 
ميليون تن از آن به 5/6اين محصول، حدود 

ميليون تن 2شود و هاي مختلف صادر ميكشور
ترين مصرف(عمده عنوان مصارف خانگينيز به
ها، سوخت خودروها و خوراك پتروشيميداخل)

گيرد.در داخل كشور مورد استفاده قرار مي
5/1در حال حاضر تعداد  ،شوديادآوري مي
سوز در كشور وجود دارد كه LPGميليون خودرو

به صورت غيرمجاز و غيراستاندارد از اين سوخت
عنوان آماركنند و مصرف آنها نيز بهاستفاده مي

شود.مي در نظر گرفته LPG مصرف خانگي
محلبه ترتيب  3و  2، 1نمودارهاي شماره 

گاز مايع توليدي را و مقاصد صادراتي مصارف
 .دندهنشان مي 1396در سال 

تركيه،  :در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله

ايتاليا، كره جنوبي، لهستان، روسيه و... 

كشورهايي  در و LPG عمده از طوربه

 CNG پاكستان و... از ،ايران، چين مانند

جايگزين بنزين و گازوييل در  عنوانبه

 .كنندخودروها استفاده مي



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور 
تدبیر اقتصاد

6

1396ال در ايران در س LPGسهم هر بخش از مصرف  -1نمودار 

)هزار ليتر( 1388-1396هاي هاي مختلف طي سالمصرف گاز مايع در بخش -2نمودار 

.11396: ترازنامه انرژي، مأخذ

حاضر عمده سهم گاز مايع به صادرات در حال
سپس، بخش خانگي و اختصاص يافته است و

تجاري و عمومي بيشترين سهم را در مصرف گاز

است. 1396مربوط به سال شود، آخرين ترازنامه انرژي منتشر شده كشور يادآوري مي -1

ونقل رونديمايع دارند. سهم گاز مايع در بخش حمل
به مقدار 1396هاي منتهي به كاهشي بوده و در سال

بسيار ناچيزي رسيده است.

صادرات
65%

خانگي
23%

ذخيره و تلفات
7%

صنعتي
3%

تجاري
2%

ساير
5%

صادرات خانگي ذخيره و تلفات صنعتي  تجاري

0

20

40

60

80

100

120

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

حمل ونقل صنعتي كشاورزي و ساير تجاري و عمومي خانگي



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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بازارهاي اصلي -3نمودار LPG (درصد) 1397ايران در سال 

.1397مأخذ: وزارت نفت، 

هاي مهم سوختِ جايگزينِبررسي مؤلفه -3
بنزين

هاي جايگزين در خودروها بايدبراي انتخاب سوخت
ها توجه كرد، نخستين مؤلفه،ري مؤلفهبه يكس

گستردگي در استفاده از آن سوخت است، يعني چه
توانميزان از آن سوخت در كشور موجود بوده و مي

ها استفاده كرد. در حالعنوان سوخت خودرواز آن به
ميليون 20كشور حدود  CNGحاضر مصرف 

مترمكعب است كه اين رقم با توجه به منابع سرشار
در حالتواند دو برابر هم شود. همچنين زي ميگا

)LPG( هزار تن گاز مايع 26حاضر روزانه حدود 
شود كه انرژي آن معادل روزانهدر كشور توليد مي

ميليون ليتر بنزين است. از اين ميزان روزانه حدود 36
آن هشود و بقيهزار تن در بخش خانگي توزيع مي 6

كشور در  -1كه  اين به آن معناستمازاد است. 
مدت ندارد،هيچ محدوديتي در ميان CNGاستفاده از 

گونه نيست. بنابراين،اين LPGدر حالي كه در مورد 

CNG تواند جايگزين بهتري براي بنزين باشد ومي
توان از اينكشور، نمي LPGبا توجه به منابع محدود 

سوخت به صورت گسترده در خودروها استفاده كرد.
اين ميزان مازاد، LPGغم محدود بودن منابع ربه -2

قابليت اضافه شدن به سبد سوخت خودرو را
داراست، هرچند اين سياست نيز در عمل با

.است روهايي روبهچالش
سازي بنزين دردر حال حاضر ظرفيت ذخيره

ميليون 80حدود  آنمصرف  وميليارد ليتر  5/3كشور 
چنانچه گاز مايع وارد سبد سوخت است. ليتر در روز

اندازه سي روز ظرفيتكشور شود، بايد حداقل به
سازي براي آن در تمام نقاط كشور ايجاد شود.ذخيره

نسبت LPGاست كه شرايط نگهداري  مهماين نكته 
و استها متفاوت وردهابه بنزين، نفت گاز و ديگر فر

دشوسازي ميدر مخازن كروي و تحت فشار ذخيره
همچنينبر است. كه ساخت اين مخازن بسيار هزينه

نسبت آن، سازيذخيره مانند نيز مايع گاز نقلوحمل

چين
70%

اندونزي
14%

هلند
4%

كنيا
4%

تايوان
3%

ساير
5%



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور 
تدبیر اقتصاد
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برترهزينه و دشوارتر بسيار ديگر نفتي هايفراورده به
سبد به مايع گاز شدن اضافه صورت در. است

هاي گازكش استانداردميونكا بايد خودرو، سوخت
،اضافه شود. بنابرايننقل كشور وبه ناوگان حمل

ها در سطح شهرهاشاهد تردد روزانه اين كاميون
وردهازا بودن اين فرخواهيم بود كه با توجه به اشتعال

ترين حادثه براي ايندر صورت بروز كوچك
هاي استاندارد) خطراتكشها (حتي نفتكشنفت

 .جاني و مالي بسياري در پي خواهد داشت

جدي در استفاده ازهاي يكي ديگر از چالش
توليد خودروهاي ،سوخت گاز مايع براي خودروها

سوز است. در حال حاضر استاندارديLPGاستاندارد 
يا توليد LPGسوزي براي تبديل خودروها به دوگانه

اي اين خودروها وجود ندارد. افزون بر اينكارخانه
هانسبت به بنزين و ساير سوخت LPG ،موارد
منظور رعايتبه ،روازاين .االتري داردزايي باشتعال
ايمني در ساخت اين خودروها هزينه هايالزام
دهد و بهشدت افزايش ميشده آن را بهتمام

گذاري هنگفت در بخش خودروسازي نيازسرمايه
.دارد

گربه عقيده برخي كارشناسان حوزه انرژي، ا
LPGتوانشود، ميعنوان سوخت خودرو مصرف به

در اينجا دو نكته رد.بنزين معادل آزاد شده را صادر ك
LPGدر حال حاضر قيمت صادراتي -1 ود دارد:وج

حدود و گاهي بيشتر از قيمت بنزينمدر بازار جهاني 
بنزين را صادر كنيم ،LPGجاييعني اگر به ،است

تر ازراحت LPG صادرات  -2 .ايمسودي نكرده
بنزين است. در حال حاضر تقاضاي بيشتري براي

LPGزيرا ،وجود دارد LPG ن گازتواند جايگزيمي
كشورهاي زيادي متقاضي آن هستند ،و در نتيجه شود

عنوان جايگزين بنزين يا گازوييلبه LPGو از 
ايناست كه  آنتر ما نكته مهمكنند، ااستفاده مي

كشور ما يعني اگر ،منابع گاز طبيعي ندارند كشورها
نسبت LPG استفاده از ،منابع گاز طبيعي نداشت نيز
وقتي ، امابيشتري داشت صرفه اقتصادي CNG به

در اولويت CNG منابع سرشار گازي داريم استفاده از
عنوان سوختاكنون نيز بهگيرد و همباالتري قرار مي

.پاك ملي در خودروها در نظر گرفته شده است

LPGدومين مؤلفه، نبود زيرساخت استفاده از 

در حال حاضر برايعنوان سوخت خودروهاست. به
هايزيرساخت CNG به استفاده ازهدايت مردم 

هاي متعددي در سطحخوبي ايجاد  و جايگاه
هيچ شده است، اماشهرهاي مختلف احداث 

براي اضافه كردن. وجود ندارد LPGزيرساختي براي 
2بايد حداقل  خودروهااين سوخت به سبد سوخت 

در كشور تأسيس شود كه LPGهزار جايگاه سوخت 
برشده آن با توجه به مباحث ايمني و هزينههزينه تمام

از جايگاه سوخت بنزين، LPGسازي بودن ذخيره
طور مثال، جايگاهي كه در پايانه بيهقيبيشتر است؛ به

توسط پيمانكار ژاپني ساخته شد، به دليل
ميليون 4استانداردهاي باال در بخش ايمني، حدود 

هايهزينه دربر داشت. اين ميزان براي جايگاهدالر 
ديگر حتي با احتساب كاهش استانداردها، از يك

ميليارد تومان (بدون حساب 25ميليون دالر، يعني 
هاي آب و برق و گاز)، كمتر نخواهدزمين و انشعاب

هزار جايگاه بايد بيش 2شد. در واقع، براي ساخت 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

در کشور  (LPG) راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع

           تدبیر اقتصاد
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. بنابراين،گذاري كردهزار ميليارد تومان سرمايه 50از 
به دليل مقياس كوچك ،LPGرغم برخي مزاياي به

گذاري در اين حوزه صرفهاين حوزه، سرمايه
 اقتصادي ندارد.

جاي بنزين در سبد سوختبه CNGو  LPGبري و سوددهيِ جايگزيني مقايسه ميزان هزينه -2جدول 

  برنامه  رديف
گذاري مورد نياز براي ايجاد سرمايه

  زيرساخت
  سود

دوره بازگشت 
  سرمايه

  سال 16  ميليون دالر 250  ميليارد دالر 4حدود   با بنزين در سبد سوخت LPGجايگزيني   1
  0  ميليارد دالر 4  ميليون دالر 100كمتر از   با بنزين در سبد سوخت CNGجايگزيني   2

هاي گذشته در كشور فراهم شده است.در سال CNGهاي توزيع *زيرساخت
.1398مأخذ: وزارت نفت، 

شويم،با نگاهي گذرا به اين جدول متوجه مي
دليلي وجود ندارد كه كشور از سود سرشار حاصل

ارزش بگذرد و آن به محصوالت با LPGاز تبديل 
.را به بخشي از سبد سوخت كشور تبديل كند

در صنعت پتروشيمي كشور LPGجايگاه  -4
به LPGعالوه بر صرفه اقتصادي بيشتر تخصيص 

، نبايد از صرفه اقتصادي استفاده از آنمقوله صادرات
متشكل از پروپان و LPGدر پتروشيمي غافل شد. 

 (PDH Propaneبوتان است كه با ساخت واحد

Dehydrogenation( خاويار پروپان) آن به پروپيلن
شود. همچنين با ساختصنعت پتروشيمي) تبديل مي

نلمحصوالت بوتي ،زدايي از بوتان آنواحد هيدروژن
گاز مايع ،آيد. افزون بر ايندست ميو بوتادين به

عنوان خوراك در واحدهاي شكست باتواند بهمي
عنوان بخشي از خوراكبه (steam cracker) بخار

تركيبي استفاده شود و محصوالت اتيلن، پروپيلن،
طور ميانگين ارزشيبوتيلن، بوتادين و... را كه خود به

دالر دارد، توليد كند. پروپيلن در 760ازاي هر تن به
پروپيلن و تواند به پليزنجيره ارزش خود مي

پروپيلن اكسايد و آكريلونيتريل تبديل شود كه ارزش
دالر بر تن است. 1200طور ميانگين بالغ بر آنها به

اتيلن تبديلبخش زياد اتيلن در زنجيره ارزش به پلي
ازاي هر تن دالر به 860شود كه ارزش آن حدود مي

آلكيالت مانند هاي سوختاست. بوتيلن به افزودني
شود و بوتادين نيز در زنجيرهديل ميتب  MTBEو

تبديل SBR و PBR تواند به محصوالتارزش مي
1000شود كه سبد محصوالت آنها ارزشي معادل 

.دالر در هر تن دارند

عنوان خوراكافزوده استفاده از گاز مايع بهارزش
يمي و توليد محصوالت نهايي قابل قياس باپتروش

زيرا ،استفاده از آن در سبد سوخت نيست
ساله براي ساخت اين واحدها و3گذاري سرمايه

موجود  steam cracker به واحدهاي LPGافزودن 
مدت در صورت استفاده از كل گاز مايعدر كوتاه

ميليون تن) در توليد سبد محصوالت 7( مازاد كشور
ميليارد دالر در سال عايدي 2شيمي بيش از پترو

 .نصيب كشور خواهد كرد

تقاضا براي كامپوزيت، پالستيك و ،ديگر سوي از
هاي پليمري در دنيا رو به افزايش است.وردهافر



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور 
تدبیر اقتصاد
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و نفتا در صنعت پتروشيمي LPGاستفاده از  ،روازاين
هايدر سال موضوعنيز در حال افزايش است. همين 

يليدور باعث خواهد شد بنزين و گازو چنداننه
.ورده نداشته باشندافر 2فاصله قيمتي چنداني با اين 

عنوانيكي ديگر از مزاياي استفاده از گاز مايع به
افزوده باالتر،خوراك پتروشيمي عالوه بر ايجاد ارزش

حال آنكه استفاده از ،زايي و رونق توليد استاشتغال
.مزيتي برخوردار نيستآن در سبد سوخت از چنين 

به LPGبر بودن فرآيند افزودن با توجه به زمان
سبد سوخت و روند جهاني كاهش تقاضا براي بنزين

بنزين و اب LPGل، ممكن است جايگزيني ييو گازو
هاي آينده همان سود اندك را نيزيل در ساليگازو

ميليارد دالري 4گذاري نصيب كشور نكند و سرمايه
.به ايجاد هيچ درآمدي براي كشور منجر نشود

تردالر ارزان 35اكنون قيمت هر تن گاز مايع هم
يعني ،ل استييتر از گازودالر ارزان 30از بنزين و 

ن گاز مايع باهزار ت 20در صورت جايگزيني روزانه 
هزار دالر 700، حداكثر يادشدههركدام از دو سوخت 

جويي ايجاد خواهد شد. اين در حاليدر روز صرفه
ورده به سبد سوختااست كه براي ورود اين فر

گذاري چهار ميليارد دالريخودروها به سرمايه
(هزينه ساخت جايگاه، هزينه تبديل حداقل سه

مخازن كروي درميليون خودرو، هزينه ساخت 
گذاري در صنعتسراسر كشور، هزينه سرمايه

ميليون دالر 250خودروسازي و...) نياز داريم كه تنها 
گذاري خواهددر سال درآمد حاصل از اين سرمايه

16بازگشت سرمايه اين طرح حدود  ،بود. بنابراين
.سال به طول خواهد انجاميد

اي است كهبيني بازار نيز دوگزينهمطالعات و پيش
نبايد از قلم انداخت. در بيشتر كشورهاي دنيا استفاده

هاي فسيلي در حال كاهش و استفاده ازاز سوخت
روزخودروهاي برقي، هيدروژني و هيبريدي، روزبه

انگليس در سبد ،طور مثالبه ؛در حال افزايش است
استفاده از 2040سوخت خودروهاي خود براي سال 

منع كرده يا ژاپن ساخت ل راييبنزين و گازو
براي استفاده انبوه از اينرا هاي هيدروژن جايگاه

جيانسوخت در دستور كار خود قرار داده است. ال
يل دريسرعت در حال جايگزين شدن با گازونيز به

خودروهاي سنگين است. معنا و مفهوم اين رويه
يل ويكاهش تقاضاي بنزين و گازوتواند ميجهاني 

باشد. وردهاكاهش قيمت اين دو فر ،ع آنتببه
با توجه به توضيحات باال مشخص ،حال

عنوان خوراكبه LPGكه استفاده از  شودمي
جايگزيني آن باپتروشيمي صرفه بيشتري نسبت به

نيست كه نبايد ابه آن معن ،اما اين ،سوخت دارد
يل دريبراي جايگزيني سوخت بنزين و گازو

يد. گاز طبيعي كه دراي انديشكشور چاره
 (CNG)خودروها به شكل گاز طبيعي فشرده

  كشور جهان 25، 2018در سال  همچنين

LPG  در سطح قابل محاسبه در سوخت  را

درصد از كل  83و  اندكردهخودرو استفاده 

مصرفي در  گاز مايع( LPGسوخت 

كشور استفاده  25خودرو) در دنيا در اين 

 شده است.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

در کشور  (LPG) راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع

           تدبیر اقتصاد
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100گيرد، ارزشي معادل مورد استفاده قرار مي
تردالر ارزان 250يعني حدود  ،دالر در هر تن دارد

تردالر در هر تن ارزان 220يل و ياز بنزين و گازو
جايگاه 2500 از بيش وجود .از گاز مايع است

عظيم زيرساخت كشور، در جيانسي توزيع
دالر ميلياردها صرف با كه كشور سراسر در انتقال
شده، طراحي و ساخت خودروهاي يجادا هزينه

ها قبل، امكان تبديل خودروهاپايه گازسوز از سال
جي با استاندارد ملي وانسوزي سيبه دوگانه

جيانظرفيت ايجاد شده براي ساخت مخازن سي
جي در سبدانمزاياي استفاده از سياز جمله 

ترينسوخت است. با توجه به اينكه ايران بزرگ
ذخاير گاز دنيا را دارد، امكان جايگزيني گاز

يل يايطبيعي به هر ميزان در سبد سوخت با گازو
اگر مقرر شود  ،طور مثالبه ؛بنزين وجود دارد

يل با ساير يميليون ليتر بنزين يا گازو 40روزانه 
ها جايگزين شود، صرفه اقتصادي بر اين ختسو

ميليون ليتر با گاز طبيعي  40است كه همه 

جيانسيبا جايگزين شود تا اينكه بخشي از آن 
جا شود. در جدولجابه LPGو بخشي ديگر با 

سود حاصل از جايگزيني بنزين با گاز، 2شماره 
جي مقايسه شده است.انمايع و سي

در ارتباط با جايگاهنظر وزارت نفت  -5
LPG در سبد انرژي

مقدماتي سند نسخه وزارت نفت با انتشار تازگيبه
به 1420نقل تا افق وتأمين انرژي بخش حمل

از سبد سوخت بخش LPGحذف كامل 
آمده  در اين سند نقل اقدام كرده است.وحمل

عنوان سوختبه LPG استفاده از است كه
كنندگانو مصرف شودميخودروها برچيده 

تدريج بهعنوان سوخت خودرو، بهبه LPG يكنون
شوندمي )حمايت(هدايت  CNG سمت مصرف

و تا آن زمان نيز هيچ تشويق و امتيازي براي
در خودروها منظور و اعمال LPG مصرف

   نخواهد شد.

(ميليارد ليتر معادل بنزين) 1420اي) تا افق جاده -ونقل زميني (ريليسبد سوخت بخش حمل -3جدول 
نوع سوخت

(ميليارد ليتر معادل بنزين)
1410خليج فارس تا سال  FOBگزينه افزايش تدريجي قيمت سوخت تا 

1398  1410  1420  
  46/38  9/36  06/33بنزين

  33/25  45/23  9/21نفت گاز
CNG9/9  33/16  40/19  
LNG00/0  36/0  82/0  
LPG01/0  00/0  00/0  

  13/1  49/0  04/0هيبريد و الكتريسيته
  14/85  6/77  91/64جمع كل

.1399مأخذ: وزارت نفت، 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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وزارت نفت، 3با توجه به جدول شماره 
 LPGبيني كرده است كه استفاده از سوختپيش

0درصد به  01/0از  1420در خودروها تا سال 
وپز درصرفاً براي مصارف پخت LPG برسد و

بنابراين، در .مناطق بدون گاز طبيعي استفاده شود
ي وزارت نفتكنونهاي تمركز سياست حال حاضر
بوده است تا بدين طريق بتواند LPG به صادرات

براي دولت ارزآوري كند.
در متن نسخه مقدماتي سند تأمين انرژي بخش

، برخي داليل وزارت نفت1420ونقل تا افق حمل
نقل آوردهواز سبد سوخت حمل  LPG  براي حذف

توان به موارد زيرشده است. از جمله اين داليل مي
 :اشاره كرد

عنوانبه LPG دن اقتصادتر بوضعيف -الف
.CNG سوخت خودروها نسبت به

برزيستي مبنيتصميم اقتصادي و محيط  -ب
 .عنوان سوخت ملي گسترش يابدبه CNG اينكه

و LPG ونقلجايي و حملهمشكالت جاب -ج
هاي حامل آن برايها با كاميونحجم اشغال جاده

 .مصارف سوخت خودروها

پذيرش دوبارهگذاري و هاي قيمتچالش -د
 .مدت يك يارانه جديدبلندپرداخت 

ايجاد منظورهگذاري بضرورت سرمايه -هـ
.LPGهاي الزم براي استفاده از زيرساخت

استاندارد نبودن و خطرناك بودن نحوه -و
استفاده غيرفني و غيراصولي كنوني از گاز مايع در

.خودروها

1- )Iso Tank( .نوعي مخزن فوالدي براي حمل دريايي مايعات و گاز به صورت فله است

يز بر اينبرخي كارشناسان موافقِ وزارت نفت ن
باور هستند كه اگرچه گرايش به سمت سوخت

LPG بيشتر است، اما به داليلي مانند محتواي
انرژي كمتر نسبت به بنزين، فراواني محدود منابع

LPG نقلو، حملدر جهان، افت قدرت موتور
بسيار گران آن و همچنين قابليت صادراتي بيشتر

LPG  نسبت بهCNG ،و امكان ارزآوري آن
توان آن را براي خودروها استفاده كرد. از نظرنمي

قدر باال نيستآن LPGاين كارشناسان، توليد گاز 
كه بتواند سوخت خودروهاي سراسر كشور را

طوري كه در جريان پااليش گازتأمين كند، به
90و   LPG درصد از آن به سوخت10طبيعي تنها 

يشگاهشود و تنها چند پاالدرصد به متان تبديل مي
.كنندمحدود مانند بيدبلند اين گاز را توليد مي

توان سوختازاينرو، با اين درصد محدود نمي
خودروها را در سطح كالن تأمين كرد.

در اين راستا، جيمز كارول، مديرعامل مجمع
نيز توليد محدود و امكان صادرات اين LPGجهاني 

سوخت را دو دليل اصلي عدم استفاده از سوخت
LPGكند و در همين راستا،براي خودروها بيان مي

 LPGعنوان بازاري جديد براي صادراتاز آفريقا به

دهد. همچنين در مورد موانع و ساختار انتقالخبر مي
LPGارهايگويد: ما بازبه ساحل شرقي آسيا مي

ها از طريقايم و فرستادن محمولهآفريقا را آزموده
هايي درايم؛ محدوديترا بررسي كرده 1هاايزوتانك

صادرات به آفريقا وجود دارد و يكي از آنها اندازه
هاست كه امكان نگهداري وجود ندارد.تانكر



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

در کشور  (LPG) راهبردهاى تعیین اولویت هاى تخصیص سوخت گاز مایع

           تدبیر اقتصاد
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ها و همچنين كشش بنادرمشكالتي نيز در پلتفرم
توان كار زياديها نميحوزهوجود دارد كه در اين 

انجام داد، اما در حوزه گسترش بازارها در موقعيتي
هستيم تا قراردادهايي ببنديم كه يا از طريق

ها با كشتيها يا از طريق ارسال محمولهايزوتانك
در اين مسير، امكاناتي براي بخش .انتقال انجام شود

خصوصي وجود دارد و آن، اين است كه گاز
وسيله شناور بهي را با كمك دولت بهصادرات

كشورهاي آفريقايي برسانند و از آنجا به جاهاي ديگر
.توزيع كنند

از آنجا كه منابع عظيم گاز طبيعي در ايران وجود
است، CNG باالتر از LPG دارد و قيمت صادراتي

ترصرفهبهبراي دولت مقرون CNG استفاده از گاز
.خواهد بود

به مزيت استفاده از سوخت كارشناسانرخي ب
LPGاشاره و براي صحه گذاشتن بر دليل خود به

استفاده از اين سوخت در بعضي از كشورهاي
مانند تركيه، كره جنوبي، لهستان، روسيه، اروپايي

اشارهكراين و... ومريكا، استراليا، اآايتاليا، انگلستان، 
كشورها منابع گازي اين عمده كه يحالدر  كنند،مي

مناسبي در اختيار ندارند و گاز شهري مورد نياز خود
سنگرا از طريق واردات و حتي در برخي موارد زغال

ههاي توسعضمن آنكه زيرساخت .كنندتأمين مي
CNG، كه در كشور مارا شبكه گسترده گاز  مانند

.در كشورشان ندارند ،وجود دارد

ن بنزين وبيدر انتخاب اين كشورها  ،در واقع
LPGبه سراغLPG  ترسوخت مناسب عنوانبه

است كه در ايران در مقايسه ياين در حال .اندرفته

وجود دارد CNG اي به نامو بنزين، گزينه LPG نبي
هاي زياديهاي قيمتي و فني برتريكه به دليل مزيت

.عنوان سوخت ملي مطرح شودتواند بهدارد و مي

گيرينتيجهبندي و جمع
ونقلانتشار نسخه مقدماتي سند انرژي حمل

از سبد سوخت بخش LPGبر حذف كامل مبني
بين نظراختالف، به ايجاد 1420ونقل تا افق حمل

وزارت نفت و برخي كارشناسان حوزه انرژي
اي ازمنجر شده است. وزارت نفت و عده

تأكيد LPGكارشناسان موافقش بر صادرات 
با بنزين LPGاي ديگر از جايگزيني دارند و عده

رو، در گزارشكنند. ازايندفاع مي CNGو 
در جهان و ايران، LPGحاضر با بيان وضعيت 
يا مصرف آن در LPGابعاد مختلف صادرات 

داخل بررسي شد و با ارايه داليل مستند، به اين
هاينتيجه رسيديم كه با توجه به محدوديت

ليد گاز و با توجهكشورهاي هدف در زمينه تو
LPGبه محدوديت ايران در استفاده از سوخت 

و LPGصادرات  ونقل داخلي،در بخش حمل
وپز و همچنين استفادهمصرف آن در بخش پخت

از آن در بخش پتروشيمي، اولويت و توجيه
رو، با در نظر گرفتن ايناقتصادي دارد. ازاين

يهاي سياستي زير در راستاها، توصيهاولويت
شود:پيشنهاد مي LPGتخصيص بهينه 

تداوم صادرات به كشورهاي هدف و دنبال كردن-
زا: LPGاستراتژي بلندمدت در بازارهاي جهاني 

از قابليت صادرات بااليي برخوردار LPGآنجا كه 



شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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كه حداكثر استفاده را از است، ترجيح بر اين بوده
به جهت انتقال ، زيراظرفيت صادراتي آن ببريم

تر نسبت به بنزين، صادرات آن به مقاصد دورترسهل
LPG، پذير است. همچنين از نظر خصوصياتامكان

بسيار شبيه بنزين بوده كه اين موضوع هم قيمت آن
الشعاع قرار داده و همرا در بازارهاي جهاني تحت

ا براي اين محصول را افزايش داده است. درتقاض
از نظر اقتصادي بسيار LPGمزاياي صادرات  ،نتيجه

ارتباط با ديگرعالوه، براي به .قابل توجه خواهد بود
صفر توان ازنميبازارهاي تازه يا بازارهاي آفريقايي 

به آزمايش شوند.بازارها  اين كرد و ابتدا بايدشروع 
باشدبه دنبال مشاركت محلي  ايدايران ب ،همين دليل
باشد. همچنينگذاري مشترك داشته سرمايه تا بتواند

به 2020ماهه دوم سال تقاضا در سهبعد از كاهش 
زمان با برداشتهگيري ويروس كرونا و همعلت همه

در كشورهايي مانند چين و هانهيقرنطشدن تدريجي 
بهبود LPG بازار انتقال بر اين است كهانتظار  هند
تواند فرصت مناسبي برايو اين موضوع مي يابد

ايران باشد.
مصرف: در بخش پتروشيمي LPGاستفاده از  -

LPG پتروشيمي درآمدهاي مستقيمخوراك عنوان به
زيادي براي دولت خواهد داشت كه ميرمستقيو غ

موردكشور  بعدي عنوان اولويتبايد اين گزينه نيز به
بررسي اقتصادي قرار گيرد و ابعاد مختلف آن به

درشود، يادآوري ميصورت مفصل بررسي شود. 
خوراك پتروشيمي هم LPG حتي اگركنوني شرايط 

باشد، قيمت آن به قيمت فوب خليج فارس است و
خواهيم شد.به نرخ صادراتي نزديك  ،هدر نتيج

منابع
1396ترازنامه انرژي ايران،  -
وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران،-
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