
  بنام خدا

  شرق آسيا –سمينار قير و آسفالت  11گزارش 

 (مرجع اعالم قيمت محصوالت نفتی) Plattessآقای گورديپ سينگ تحليل گر بازار انرژی از  - 1
 و مشکالت پيش آمده در ليبی قيمت نفت رو به افزايش خواهدبود با توجه به تحريم نفت ايران و ونزويال  
 آمريکا با سياست تحريم بيشتر دنبال افزايش مشتری برای نفت خود در آسيا هست  
  نکته در مقابل اين تحريم هست (آيران دارای قيرارداد های بلند  3تحريم ايران باعث کاهش فروش شده ولی

  ان ميدهد/توانايی ايران برای فروش نفت در بازار قديمی و زياد هست)مدت با چين و هند هست / نفت ارز
  پااليشگاه های جديد که نيازبه نفت خام سنگين و نيمه سنگين دارند (مثل نفت ايران) در ژاپن و چين و هند

  در حال ساخت هستند
 مصرف نفت در آسيا بخصوص در دو کشور هند و چين رو به افزايش هست  
 اهش مصرف سياست جديد در کFuel Oil  (روش سنتی توليد سوخت بخصوص سوخت کشتی) با سولفور

و  Fuel Oilزياد (نظير آنچه در ايران توليد ميشود با سوخت جديد با سولفور کمتر باعث کاهش قيمت 
  % در چند سال آينده خواهد شد0.5با سولفور کمتر  Dizelافزايش مصرف و قيمت 

 ه اندونزی:آقای پاک پورنومو از وزارت را - 2
  کشور دارای بيشنرين  20اندونزی جزGDP ميباشد  
  کيلومتر راه بسازد (  40000دود بايد ح 2025اندونزی دارای برنامه برای توسعه راهها ميباشد و تا سال

  ميليون تن قير هست 3کل صادرات ايران ساالنه حدود  تن ) 8.000.000مصرف برآوردی حدود 
 ين ميزان پروژه تعريف شده است.در داخل شهرها هم معادل هم  
  آمار جاده های در دست ساخت به تفکيک داده شد که در فايل جداگانه هست  
  در همه بخش های اندونزی حجم پروژه های بازسازی / عريض سازی/نگهداری/جديد نقريبا برابر است به

داری کنند تا اينکه آسفالت جديد اين معنی که با توجه به حجم باالی سرمايه گذاری سعی ميکنند راهها را نگه
  پخش کنند

  اغلب جاده های ارتباطی به بخش های اصلی کشور  و بزرگراه بصورتBOT  و سرمايه گذاری انجام
  ميشود

  برسن در چند بخش بخصوص قوانين اداره راه ، کيلومتر توسعه راها  40000برای اينکه به برنامه حدود
عوارض برای برگشت سرمايه گذاری فکر کردن به عنوان ريسک افزايش توان مهندسی ، سود آور شدن 

در بخش راه ، همچنين مدل های مختلفی مثل فروش اوراق قرضه ، سرمايه گذاری مستقيم بخش مستقيم ، 
  پيش بينی شده است

  پليمر و قير اصالح شده با التکس طبيعی هست.با قير 3و قير اصالح شده با  70-60عمده مصرف قير %
سانتميتر هست.استفاده از التکس  6سانتيمر به  11شده پليمری به دنبال کاهش ضخامت آسفالت از اصالح 

  طبيعی ، سياست کشور برای بهبود آسفالت و کمک به بخش کشاورزی در اين بخش هست 
  تامين کننده اصلی آسفالت شرکتPetermina هست  
  استفاده از قيرPG  بخصوص در بخش قير پليمریPG76 ر هست مد نظ  
  استفاده از اصالح قير با خرده الستيک وRubber   مد نظر هست برای اين منظور قبل از تزريق قير به

  کارخانه آسفالت گرم ، کوره مخلوط سازی استفاده ميشود
  به عنوان قير پايه در حال انجام هست (مطالعه کنيم چه ويژگی   70-60% قير 96% التکس و 7استفاده از

 آسفالت)ميده به 
  پااليشگاه توليد ميشه  4% وارد ميشه و بقيه در 60تن ميباشد که حدود  1.200.000مصرف قير حدود

 اين افزايش پيدا کنه 2019، برآورد ميشه که از سال PeterMinaتوسط شرکت 
  قير امولسيون بيشتر در بخش نگهداری و آسفالت های ارزان مثل فوگسيل و آسفالت سطحی استفاده ميشه  

  
 )ASEAN(اتحاديه آقای ديويد انجی به عنوان تحليل گر و برنامه نويس شبکه های زيرساخت در جنوب شرق آسيا - 3

  تريلون دالر  2.7دارای  2017کشور و در سال  9% تجارت جهانی ، مجموعه 8اين اتحاديهGDP  بوده
 است

  1.15ميليون تريلون سرمايه گذاری در اتحاديه هست که شامل  3.4نياز به  2030تا  2013بين سال های 
% به جاده 88در مجموعه حمل نقل  در بخش حمل و نقل و بقيه در بخش انرژی و بهبود آموزش ميباشد



کشور فقط در اندونزی  9ان سازی اختصاص داشته و معادل نصف درصد حمل و نقل از مي
 ميباشد.(کش.رها شامل ويتنام ، کامبوج ، سنگاپور، ميانمار،فيليپين،تايلند ، مالزی و اندونزی هست)

 مشارکت بخش خصوصی در پروژه های آينده يکی از اهداف اصلی ميباشد 
  91سرمايه گذاری نکات مهم در اتحاديه ، مشارکت چين و اروپا در سرمايه گذاری ها هست. (چين برنامه 

ميليارد دالری در کشورهای در حال توسعه داره و عمدتا در بخش راه آهن و راه ميباشد) سياست هوشمندانه 
ای است که هم پيمانکاران چينی درگير ميشن هم بخش حمل و نقل به عنوان سرمايه گذاری در اختيارش 

 قرار ميگيره
 سال گذشته ، و اگر آقای جوکوی دوباره انتخاب  20شته در روپيه اندونزی ارزش پايينی در مقابل دالر دا

بشه ، سرمايه گذاری در بخش خمل و نقل ادامه پيدا ميکنه ،فشار برای ارزش پايين روپيه به نسبت دالر با 
 توجه به نياز به واردات سرمايه ، آينده خوبی برای سرمايه گذار داره

  های قيری با توجه به حجم سرمايه گذاری ، در مورد نظر من :برای درگير شدن به صادرات فرآورده
  شرکاو بازار چين بايد جدی فکر کرد

 استراليا با موضوع قير و آسفالت در استراليا CPEEکيم نيلون از طرف مشاور آقای  - 4
 عمده قير از آمريکا وارد ميشود  
 ميباشد… ، چين ، برزيل و استراليا نهمين کشور بر اساس ميزان راه و جاده در نيا پس از آمريکا ، هند  
  کيلومتر راه بتنی و مجموعا با احتساب راه روستايی و پوشش  4500کيليومتر راه آسفالته ،  31500دارای

  کيلومتر راه ميباشد 900.000داده نشده حدود 
  100-60مشخصات فنی قير مورد استفاده بر اساس درجه نفوذ و ويسکوزيته ميباشد عمدتا درجه نفوذ بين  
 هست. 100-85و قير  70-60) ، قير 300-250(ويسکوزيته  60-40رهای مورد استفاده قي  
 آب و هوا استراليا مشابه نيوزلند و آفريقای جنوبی ميباشد  
 Binder Sparying گرم استفاده ميشه و عمدتا قير امولسيون که مواد چسبنده به مصالح بايد  بصورت

 داخلش استفاده شده باشه
  قير اصالح شده بر اساس ترکيب قير با التکس ، خرده الستيک و پليمر ميباشد (باSBS-SBR-SIS-PBD( 
  با شخم زدن زمين) همراه روش فوم بيتومن برای تثبيت سطح خاکی استفاده ميشه (ترکيب قير داغ ، آب 
  از 25وارد شده و بقيه در داخل توليد شده است ( 928هزار تن قير استفاده شده که  950در سال گذشته %

 اين مقدار به عنوان قير اسپری شده بوده که شامل فوم بيتومن و قير امولسيون ميباشد)
  اضافه بشه که 26سال آينده  2% افزايش داشته و پيش بينی ميشه در 59سال گذشته  10هزينه حمل در %

 باعث افزايش هزينه سرمايه گذاری در بخش جاده شده است.
  ميباشد50حرکت به سمت استفاده از قير اصالح شده به ميزان %  

 آقای اولف ريچر (آلمانی) کارشناس در کميته صادراتی چين (موسسه مطالعاتی وابسته به اطاق بازرگانی) - 5
 نيا در قرن حاضر داره و مهمترين مشکل با آمريکا همين دستيابی به تکنولوژی چين معتقد به اول بودن در د

  هست وگرنه ميتونه با خريد گاز از آمريکا کسری تجاری را جبران کنه
  تالش ميکنه که کمربندهای تجاری را با سرمايه گذاری خودش درست بکنه مثل بازسازی راه ابريشم، مثل

  کمربند از چين به پاکستان
 روز پيش بينی کرده است 100جه به وابستگی به نفت ، ذخيره استراتژيک برای با تو  
  تالش ميکنه کمربند انرژی درست کنه و در آن موثر باشه با توجه به تجربه منفی قطع منابع انرژی ژاپن با

قطع حد فاصل اندونزی و ژاپن ، که باعث شد اواخر جنگ جهانی ، تعداد زيادی کشتی در ژاپن بدليل 
 متوقف بشننداشتن سوخت 

  بيشترين تالش برای ايجاد خط انرژی و انتقال از طريق کريدور شمالی به اروپا هست که تاثير کمتری از
آمريکا داره مانند انتقال کاال از چين ، به قزاقستان ، روسيه يا خزر و به دريای سياه و اروپا از طريق 

 ترکيه و گرجستان
 ارزان قيمت به کشورها به سمت سرمايه گذاری در پروژه های زيرساخت  سياست چين از ارايه وام های

توسط پيمانکاران چينی رفته که هم شغل درست ميکنه ، هم محصول چينی استفاده ميکنه ، هم نبض 
 اقتصادی دستش هست و صدای آمريکا را هم در نمياره

 بيشتر از پيش بينی داشته است.عمده نفت  راه اندازی بورس نفت پين ، و معامله با يوان دارای نتايج بسيار
 خام کشورهای خليج فارس معامله و به يوان (واحد پولی چين) قيمت گذاری ميشن.

 Star Energyآقای سانگمين لی معاون شرکت  - 6
  بخاطر تحريم ايران و ونزويال از يک طرف و فعال شدن اوفک از طرف آقای ترامپ به عنوان نظام دهنده

  نيا (سخت گيری) تغييرات قيمتی به سمت افزايش قيمت نفت خام هستجديد بخش مالی د



  ميليون  116افزايش يافته است.حدود  2018% در سال 5مصرف جهانی قير در بخش های مختلف حدود
  تن در سال مصرف قير هست در دنيا

  بروی صنعت قير اثر ميگذاره: 2020آنچه در سال  
 کمتر (سنگاپور و کره جنوبی به اين سمت ميرن) توليد قير با درصد سولفور  
  پااليشگاه های کره جنوبیSK/S-oil/HDO با خريد تجهيزات جديد بدنبال توليد قير با سولفور کمتر است  
  سنگاپور ميتونه قير بيشتری توليد کنه ولی بداليل اقتصادی به سمت توليدFuel Oil   با استاندارد جديد داره

  ميکنه ميره و ظرفيت سازی
  چين هم بدنبال توليد داخلی هست و االن قير در شرکت هایSinopec/petrochina/T-pot 

Refinery/Ciooc  2018(امار  ميليون تن وارد ميشه 4.6ميليون تن و حدود  22توليد ميشه حدود(  
 ميليون تن  5به حدود  2018جهانی اقدام به صادرات قير کرده که در سال  چين برای حضور در زنجيزه

  رسيده است
  بزرگترين صادرکننده قير در آسيای جنوب شرقی  2017ميليون تن در سال  5کره جنوبی با صادرات حدود

  هست
 يشتری واحدهای توليد قير به سمت توليد واحد کک سازی و سوخت جديد با سولفور کمتر ميرن که سود ب

  داره 
 در منطقه سنگاپور، کره جنوبی و مالزی بيش از مورد نياز قير توليد ميکنند و صادرکننده هستند  
  ميليون تن وارد ميکنه 1استراليا حدود  
  افزايش مصرف دارد.با توجه به 20-15ميليون تن مصرف قير هست و ساالنه  5.5در بازار هند حدود %

  هزار تن وارد ميشه 700-500توليد داخلی قير در هند ، حدود 
  در منطقه خليج فارس ، ايران و بحرين توليد کننده اصلی هستند و بقيه وارد کننده هستند ايران کشور بسيار

مشکل اصلی هست: تحريم ،  3ميليون تن در سال) ولی االن  3مهم برای صنعت قير هست (توليد ايران 
 نرخ تبديل دالر/ کيفيت

 Asia Oilير شرکت پری کاراسارو مد خانم - 7
  موضوع صحبت ايشان تاثير استانداردImo2020  بروی صنعت توليد قير و سوخت هست.بصورت کلی

  تاثير قانون کاهش مصرف سولفور در قير و سوخت برای موارد زيست محيطی هست
  مصرفFuel oil  را که ميليون بشکه در روز ميباشد.و عمدتا پااليشگاهها باقيمانده برج خال  3.5معادل

 استفاده ميکنند Fuel Oilدارای سولفور زياد ميباشد برای مصارف 
  تغيير سيستم پااليشگاهی با توجه حجم مصرف و تعداد کشتی ها سخت هست بنابراين يک راه حل تعبيه

 به روشهای قبلی هست Fuel Oilدستگاه برای اصالح خروجی سوخت در کشتی ها و حفط فرآيند توليد 
 تی منتظر هستند چه اتفاقی ميفته و تصميمی برا تغيير ندارند.عمده صاحبان کش 
  راه حل بعدی استفاده از سيستمSulphue Oxide(SOX در کشتی ها ميباشد  در اين سيستم با استفاده از )

برخی افزودنی های شيميايی ، گوگرد اکسيده شده و ضرر زيست محيطی کاهش داره ولی اين سيستم به 
 اين سيستم بستگی دارهعمر کشتی و قيمت 

  راه حل بعدی استفاده ازLNG  بجایFuel Oil  هست که به نظر اقتصادی نيست قيمت گاز مناسب هست ولی
 سيستم لجستيک و بانکرينگ آن قوی و جا افتاده نيست

  شرکت های بانکرينگ در هلند/امارات/کره جنوبی و آمريکا مستقر هستند 75عمده (بالغ بر (% 
  ديگر توليد نخواهد شد درحالی که من  2020% در سال 0.5بسياری معتقد هستند سوخت با سولفور باال

با روش قبلی با توجه عدم تمايل پااليشگاه ها به تغيير فرايند  Fuel Oilتوليد  SOXمعتقدم با نصب تجهيزات 
 توليد و هزينه بر بودن ، همچنان توليد خواد شد

  با توجه به کاهش قيمتFuel Oil   بدليل وجود گوگرد ، همين اتفاق برای قيرهای دارای سولفور ميفته و
بنابراين تغيير سيستم های توليدی برای کاهش گوگرد در قير کاهش شديد خواهد داشت. 2020قيمتش در 

 ضروری است
 که ديدم در ژاپن / سنگاپور / کره جنوبی و تايلند برای اين موضوع در  درحال حاضر ، توليدکننده هايی

کيفيت قير را بر اساس ميزان سولفور بهبود بخشند (قابل توجه  2020حال آماده شدن هستند که در سال 
 توليدکنندگان ايرانی)



نگاپور ، معتقد بود به اين دليل قيمت قير توليد کننده قير در س Star oilدر زمان پرسش پاسخ برای اين ارايه ؛ نماينده شرکت 
کاهش شديد ندارد و قيمت قير بيشتر به ميزان عرضه بستگی داره و قوانينی که برای سوخت کشتی اعمال ميشه در اون مقياس 

  برای قير اعمال نميشه

) و اقای سيسويدا از شرکت پرسش و پاسخ (پايانی روز اول) با حضور آقای کريمی (ايرانی مقيم اندونزی و وارد کننده قير
Indian Oil 

  ارتباط داشت.روز دوم عمدتا موارد فنی صحبت شد که به تاثير واکس در قير ، آزمايشات فنی قير 

  
  
 
  
  
 


