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چکیده:
هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل قیمتگذاری برای گوگرد به منظور فروش به واحدهای تولیدکننده اسید
سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است .بر این اساس ابتدا مکانیسم فعلی قیمتگذاری گوگرد در کشور ارائه و
آسیبشناسی شده سپس روش پیشنهادی این مطالعه مبتنی بر قیمتگذاری بازگشتی ارائه شده است .در این روش
که با استفاده از طرح تولید اسید سولفوریک ارائه شده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به انجام رسیده است ،برای یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت  1/1میلیون تن در بندر ماهشهر ،قیمت گوگرد
در بازههای قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که نرخ بازدهی ،نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این
پروژه را در سطح  25درصد حفظ کند .نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمتهای پایینتر از  1/55میلیون ریال در
هر کیلو ،به منظور دسترسی به نرخ  25درصد ،بایستی گوگرد به صورت رایگان در اختیار واحدهای تولیدکننده اسید
سولفوریک قرار گیرد .نتایج همچنین نشان داد در صورتی که هدف نگه داشتن نرخ بازده داخلی ،نرخ سود عملیاتی و
نرخ سود خالص در سطح  25درصد باشد ،قیمت گوگرد تعیینشده متفاوت است .بر اساس یافتههای این پژوهش
 .9این پژوهش با حمایت شرکت پاالیش گاز هاشمینژاد به انجام رسیده است .گروه پژژوهش از حمایژت هژا جنژا
آقا دکتر ضرابی مدیر محترم پژوهش و فناور آن شرکت کمال تشکر را دارند.
 .8دانشجو دکتر اقتصاد نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)،کارشناس مؤسسه مطالعات انرژ سبحان (نویسنده مسئول)
()mojtaba.hosseini@isu.ac.ir
 .3دکتر اقتصاد و کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات انرژ سبحان ()mohamadmirhashemi.88@gmail.com
 . 0دانشجو دکتر اقتصاد نفت و گاز ،دانشگاه امام صادق (ع)

()mostafapourkaveh@gmail.com

 . 5دکتر اقتصاد و کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات انرژ سبحان

()r_mahdavi_ir@yahoo.com

 . 6دکتر اقتصاد و مدیر عامل مؤسسه مطالعات انرژ سبحان

()taheri.ali1983@gmail.com
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ارائه سازوکار جدیدی برای قیمتگذاری گوگرد در کشور در راستای تسهیل مبادالت بازاری این محصول الزم و
ضروریست ازاینرو قیمتگذاری این محصول به روش بازگشتی میتواند یکی از این سازوکارهای جدید قلمداد شود.

طبقهبندی L11 , Q48 , Q41 :JEL

کلیدواژهها :قیمتگذاری گوگرد ،قیمتگذاری بازگشتی ،واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک

 .1مقدمه
محصوالت جانبی ،محصوالتی هستند که ناخواسته و در طی فرایند تولید محصول هدف،
تولید شدهاند .با توجه به غیر قابل تفکیک بودن هزینه تولید محصوالت جانبی،
قیمتگذار این محصوالت بسیار مشکل میباشد و معموالً قیمت این محصوالت در
سطحی تعیین میشود که بازار توانایی تحمل آن را داشته باشد .به صورت کلی روشها
مختلفی برا قیمتگذار
قیمتگذار

محصوالت جانبی وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به

بر اساس توافق طرفین ،محاسبه هزینه فرصت فرآورده ،قیمتگذار

بر

اساس ارزش حرارتی ،قیمتگذار بر اساس شرایط و ویژگیها طرفین قرارداد (قرارداد
پایه ،منطقه جغرافیایی و نحوه حمل و  )...و قیمتگذار بازگشتی مبتنی بر فناور ها
مصرف فرآورده اشاره کرد .بعضی از این روشها قیمتگذار مانند قیمتگذار بر
اساس ارزش حرارتی مختص محصوالت جانبی ،به منظور قیمتگذار محصوالت جانبی
در فرایند تولید فرآوردهها

نفت و گاز است .البته در قیمتگذار

فرآوردهها و

محصوالت جانبی نفت و گاز در دنیا روش مشخص و به خصوصی استفاده نمیشود و با
توجه به گستردگی موجود در این فرآوردهها و بسته به نوع فرآورده و مشخصات فنی و
اقتصاد آن ،عوامل مختلفی میتواند زمینهساز قیمتگذار آن محصول شود.
گوگرد به عنوان یکی از محصوالت جانبی نفت و گاز محسو

میشود که در

فرآور نفت و گاز تولید میشود .در سالها اخیر تحوالتی مانند افزایش تولید
گاز به ویژه گاز ترش میدان پارس جنوبی ،اجرایی شدن قانون جدید سازمان بینالمللی
دریانورد ( 9)IMOاز سال  8080و افزایش ظرفیت تولید اسید سولفوریک در کشور،
1. International Marine Organization
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بازار این محصول را با تغییراتی در سمت عرضه و تقاضا مواجه کرده است .بررسی روند
تغییرات تولید گوگرد کشور طی دوره زمانی  9320-9316میدهد که تولید کل گوگرد
طی این دوره زمانی  938/5درصد افزایش یافته و از  0/203به  9/268میلیون تن افزایش
یافته است 9.نکتها که الزم است بدان توجه شود این است که  20/8درصد از این افزایش
مربوط به تولید گوگرد در پاالیشگاهها گاز و  98درصد آن مربوط به پاالیشگاهها
نفتی است .عالوه بر این ،تولید گوگرد در واحدها پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک با
افت  92درصد مواجه بوده است .تغییرات ترکیب تولیدکنندهها گوگرد نشاندهنده آن
است که در ابتدا دوره زمانی مورد نظر ،بخش پتروشیمی بیشترین سهم را در تولید
گوگرد داشته است .ولی با رشد تولید گاز و بهرهبردار از طرحها پاالیش گاز از قبیل
پاالیشگاهها پارس جنوبی ،سهم پاالیشگاه گاز در تولید گوگرد افزایش یافته است به
نحو که سهم پاالیشگاه گاز و واحدها پتروشیمی در تولید گوگرد به ترتیب از  30و
 50درصد در سال  9320به  63و  88درصد در سال  9316تغییر کرده است .این موارد به
خوبی نشاندهنده تغییرات عمده در بخش تولید گوگرد در کشور در سالیان اخیر است.
بررسی تقاضا داخلی گوگرد نیز نشان میدهد که بخش عمده گوگرد تولید به صورت
خام صادر شده و مصرف داخلی سهم پایینی در استفاده از گوگرد تولیدشده دارد 8.بر
اساس آمارها بورس کاال ایران ،بررسی روند تغییرات سهم مصرف داخلی از تولید
نشان میدهد که در سال  9328حدوداً  8درصد از تولید داخلی گوگرد در داخل کشور
مورد استفاده قرار میگرفت که این نسبت در سال  9316به مقدار  89درصد رسیده است.
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مطابق آمار صادرات و واردات و بر اساس آمارها بورس کاال ایران ،تقاضا
داخلی برا گوگرد طی سالها گذشته رشد  82درصد داشته بهگونها که مصرف
گوگرد از  806هزار تن در سال  9318به  368هزار تن در سال  9318رسیده است .با
افزایش تقاضا داخلی ،انتظار میرود که قیمت داخلی نیز افزایش داشته باشد ،اما از اواخر
سال  9313تا اواسط سال  9316سیر نزولی داشته و پسازآن علیرغم کاهش مصرف
 .9ترازنامه انرژ ( )9315و ترازنامه هیدروکربور ( )9315و بورس کاال
 .8ترازنامه انرژ ( )9315و ترازنامه هیدروکربور ()9315
 .3و سایت بورس کاال ایران ()9318
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داخلی ،قیمت گوگرد داخلی افزایش یافته است .این عدم هماهنگی قیمت و تقاضا،
نشاندهنده مبنا قیمتگذار گوگرد از مرجعی خارج از بازار داخل است .این موارد
سبب شده است تا ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا همچنین مکانیسم قیمتگذار گوگرد
در ایران به وجود آید .ازاینرو به نظر میرسد که ارائه یک مدل قیمتگذار برا
گوگرد در کشور اهمیت زیاد داشته باشد.
بررسیها نشان میدهد که عمده تقاضا گوگرد ایران ناشی از مصرف در صنعت
اسید سولفوریک است ،به طور که  50تا  60درصد از هزینه تولید اسید سولفوریک را
گوگرد تشکیل میدهد 9.با احتسا

راهانداز پروژهها اسید سولفوریک شرکت ملی

صنایع مس ایران ،ظرفیت اسید سولفوریک این شرکت از ساالنه  900هزار تن به حدود
 100هزار تن در سال  8091و سپس به  9/5میلیون تن در سال  8080خواهد رسید و حجم
تولید اسید نیز به تدریج طی سالها آتی افزایش خواهد یافت .با توضیحات بیانشده
میتوان گفت که در آینده تقاضا برا گوگرد در ایران مخصوصاً از سو واحدها اسید
سولفوریک افزایش داشته و نیاز به قیمتگذار این محصول مخصوصاً برا فروش به
واحدها تولیدکننده اسید سولفوریک در آینده بیشتر احساس خواهد شد .هدف مطالعه
حاضر ارائه یک مدل قیمتگذار

برا فروش گوگرد به واحدها

تولیدکننده اسید

سولفوریک است .به منظور دستیابی به این هدف ،این تحقیق در پنج بخش کلی ارائه شده
است .در بخش دوم و پس از بیان مقدمه به ارائه وضعیت بازار گوگرد در کشور با تأکید بر
تقاضا ناشی از تولید اسید سولفوریک پرداخته شده و در ادامه در قسمت ادبیات موضوع،
به ارائه مبانی نظر قیمتگذار محصوالت جانبی نفت و گاز ،عوامل مؤثر بر قیمتگذار
گوگرد در چارچو

تجزیه و تحلیل  8PESTELو همچنین پیشینه پژوهش پرداخته خواهد

شد .در بخش چهارم به قیمتگذار گوگرد در کشور و سپس روش بازگشتی پرداخته شده
و نهایتاً در بخش پنجم به ارائه نتیجهگیر و پیشنهادها سیاستی پرداخته خواهد شد.
 .9بورس کاال ایران ()9318
 .8این مدل برا تشریح عوامژل محیطژی کژالن مژوثر بژر کسژب و کارهژا بژوده و شژامل عوامژل سیاسژی )(Political
اقتصاد ) (Economicalاجتماعی ) ،(Socialتکنولوژ ) ،(Technologicalمحیط زیست )(Environmental

و قانونی ) (Legalاست.
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 .2بررسی بازار گوگرد در کشور
در حال حاضر بخش اعظم گوگرد تولید کشور پس از فرآور صادر میشود و بخشی
نیز به اسید سولفوریک تبدیل میشود .در نمودار زیر تولید گوگرد کشور از سالها
 9320تا  9318به تفکیک واحدها تولید آمده است.
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نمودار ( :)1تولید گوگرد در ایران از سال  0831تا  0831میلیون تن
منبع :کدال ،ترازنامه انرژ  ،9315تراز هیدروکربور  ،9315بورس کاال

بررسی نمودار ( )9نشان میدهد که در سالیان اخیر نسبت سهم پاالیشگاهها گاز
با رشد تولید گاز و بهرهبردار از طرحها پاالیش گاز از قبیل پاالیشگاهها پارس
جنوبی به شدت افزایش یافته است.
در سمت دیگر بازار بررسی تقاضا داخلی گوگرد نشان میدهد که بخش عمده
گوگرد تولید به صورت خام صادر شده و مصرف داخلی سهم پایینی دارد .نمودار زیر
تولید ،صادرات و تغییر در موجود انبار را در ایران در طی دوره زمانی  9318تا  9318را
نشان میدهد .بر این اساس صادرات ایران طی سالیان گذشته تقریباً ثابت بوده است .نکته
قابل توجه افزایش تقاضا داخلی و موجود انبار علیرغم ایجاد زیرساختهایی برا
تولید گوگرد با ارزش افزوده باالتر در داخل کشور است ،اما همانطور که بیشتر نیز بیان
شد ،به دلیل افزایش تولید گاز طی یک دهه گذشته ،تقاضا گوگرد به اندازه تولید آن
رشد نکرده است و این افزایش حاصل شده به دلیل افزایش موجود انبار بوده است.
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نمودار ( :)2تولید ،صادرات ،واردات و تقاضای داخلی گوگرد در ایران
طی سالهای  0831تا ( 0831هزار تن در سال)
منبع :گمرک ایران

بررسی روند تغییرات قیمت گوگرد در نمودار زیر حاکی از آن است که طی دوره
زمانی  9318-9318قیمت با افزایش  39/3درصد از  3330به  0388هزار ریال برا هر
تن رسیده است .بررسی معامالت بورس کاال نشان میدهد که در معامالت هفتگی بازار
فیزیکی  6الی  99مردادماه  ،9318بر اساس حجم معامالت انجامشده ،قیمت گوگرد 5500
هزار ریال برا هر تن بوده است .عالوه بر این ،دفتر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی در
گزارش مربوط به میانگین قیمتها جهانی قیمت هر تن گوگرد را  0103هزار ریال برا
هر تن ارائه کرده است.
با افزایش تقاضا داخلی ،انتظار میرود که قیمت داخلی نیز افزایش داشته باشد ،اما
از اواخر سال  13تا اواسط سال  16قیمت سیر نزولی داشته و پس از آن علیرغم کاهش
مصرف داخلی ،قیمت گوگرد داخلی افزایش یافته است .این عدم هماهنگی که در نمودار
زیر نیز مشخص است ،میتواند ناشی از مبنا قیمتگذار گوگرد از مرجعی خارج از
بازار داخل باشد.
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نمودار ( :)3روند قیمت و مصرف داخلی گوگرد تأمینشده در بورس کاال طی سالهای 0831-0831
منبع :بورس کاال ایران

مکانیسم قیمتگذار گوگرد در کشور به صورت مفصل در ادامه مقاله بررسی و
آسیبشناسی خواهد شد.

 .3ادبیات موضوع
 .3-1مبانی نظری قیمتگذاری محصوالت جانبی

1

همانطور که بیان شد ،گوگرد یک محصول جانبی در پاالیشگاهها نفت و گاز و همچنین
پتروشیمیها به حسا میآید و ازاینرو قیمتگذار آن مشکل است ،اما برا قیمتگذار
محصوالت جانبی نیز روشها مختلفی ارائه شده است که در این قسمت به صورت خالصه
تعداد از روشها کاربرد قیمتگذار محصوالت جانبی بیان خواهد شد.
قیمتگذاری براساس توافق طرفین :سادهترین و مرسومترین روش برا
قیمتگذار

فرآوردهها

جانبی ،توافق طرفین عرضه و تقاضا در مورد قیمتگذار

محصول است .در این روش معموالً روند قیمتی به همراه قیمت و موجود فرآورده در بازار
مد نظر قرار داده شده و بر مبنا آن قیمتی استخراج میگردد.
1. By-Product
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قیمتگذاری براساس ارزش حرارتی :یکی دیگر از روشها

قیمتگذار

فرآوردهها جانبی ،محاسبه قیمت آن فرآورده بر اساس ارزش حرارتی آن است .به عنوان
مثال برا محاسبه قیمت هیدروژن بهعنوان خوراک پتروشیمی ،قیمت آن با استفاده از
ارزش حرارتی آن محاسبه میگردد
قیمتگذاری براساس هزینه تمامشده فرآورده :با گسترش و تکامل بازار به سو
بازارها

کامل رقابتی ،روشها

قیمتگذار

مبتنی بر قیمتگذار

کامالً مبتنی بر

عرضه و تقاضا میتواند شکل بگیرد 9.برا فرآوردها مثل گوگرد نمیتوان هزینه تولید را
برا قیمتگذار آن محاسبه نمود زیرا گوگرد خود یک محصول جانبی است و ضمن
پاالیش نفت و گاز تولید میشود .ازاینرو هزینها برا تولید آن صرف نمیگردد .البته
هزینها که در اینجا برا تولید گوگرد میتوان لحاظ گردد ،هزینه تصفیه و پاالیش آن
برا عدم ضرررسانی به محیطزیست میباشد .از سو دیگر برا قیمتگذار آن ممکن
است هزینه تولید و استخراج گوگرد در معدن را بهعنوان هزینه تولید گوگرد در پاالیشگاه
لحاظ نمایند.
قیمتگذاری بازگشتی مبتنی بر فناوریهای مصرف فرآورده :یکی از روشها
علمی و کاربرد

برا

قیمتگذار

فرآوردهها در صنایع ،استفاده از قیمتگذار

بازگشتی میباشد .در این روش با استفاده از زنجیره مصرف محصول و بهکارگیر آن در
صنایع دیگر ،مبنا قیمتگذار محصول استخراج میشود .به عنوان مثال  CO8که به
میزان بسیار کم در واحدها متانول استفاده میشود را میتوان با استفاده از این روش به
صورت زیر قیمتگذار نمود:
فرمول ()9

8

قیمت متانول ×  = θ × 0/3قیمت گاز کربنیک

ضریب  θنیز سهم گازکربنیک در تولید است .در این روش قیمت گاز به دست آمده
از سر چاه بر اساس قیمت محصوالت به دست آمده از آن محاسبه میگردد .به گونها که
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 .8فرمول فوق درواقع فرمول زیر است که در آن در این فرمول
عرضهشده در بورس میباشد

قیمت گازکربنیک و قیمژت

قیمژت متژانول
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به صورت معکوس با کم کردن هزینهها سرمایها و عملیاتی تولید ،هزینه انتقال گاز و
همچنین در نظر گرفتن سود مورد انتظار خریدار گاز (تولیدکننده محصوالت با خوراک
گاز) از قیمت محصول مورد نظر ،قیمت گاز محاسبه میگردد .میتوان گفت در این روش
خریدار گاز ،فروشنده گاز را در محصول خود سهامدار نموده و با کم کردن هزینهها
تولید و سود مورد انتظار خود از فروش محصول ،مابقی را به و پرداخت مینماید .درواقع
قیمت گاز در این روش به گونها تعیین میشود که پروژه در نرخ بازده مورد انتظار
سرمایهگذار ( )RORبه نقطه سربهسر برسد .سه رویکرد متداول برا

محاسبه میزان

 Netbackعبارتاند از:
● رویکرد سال پایه و بازده سرمایهگذار

)(ROI

● رویکرد سال پایه و نرخ بازده داخلی )(ROR/IRR

● رویکرد هزینه نهایی بلندمدت
به عنوان مثال برا قیمتگذار گاز همراه نفت که یک محصول جانبی محسو
میشود میتوان از روش بازگشتی استفاده نمود .در این روش قیمتگذار گاز بر اساس
قیمت محصوالت بهدستآمده از آن محاسبه میشود ،بهگونها که درآمد حاصل از
فروش محصوالت ناشی از گاز توسط خریدار مبنا محاسبه قرار گرفته و به صورت
معکوس با کم کردن هزینهها سرمایها و عملیاتی تولید ،هزینه انتقال گاز و همچنین در
نظر گرفتن سود مورد انتظار خریدار گاز (تولیدکننده محصوالت با خوراک گاز) از
درآمد محصوالت مورد نظر ،قیمت گاز محاسبه میگردد:
فرمول ()8

9

انتظار مورد سود – هزینهها سرمایها – درآمد
میزان گاز خریدار شده

= قیمت بازگشتی

که در آن منظور از درآمد ،کل درآمد حاصل از فروش تمامی محصوالت ناشی از
فراورش گاز ،هزینهها نیز شامل تمامی هزینهها سرمایها مستهلک در هر سال و عملیاتی
 .9شکل ریاضی فرمول به شکل زیر است که در آن  Rشامل درامد ناشی از فراورش گاز و  Cشامل تمامی هزینژه هژا
سرمایها مستهلک در هر سال  ROIنیز میزان سود مورد انتظار و مخرج کسر نیز میزان گاز خریدار شده است.
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همچون استخراج گاز ،پاالیش ،شیرینساز  ،انتقال ،تفکیک مایعات گاز  ،بازاریابی،
تأمین مالی و سایر موارد مربوط به پروژه میباشد .میزان سود مورد انتظار همان  ROIبرا
خریدار بوده و مخرج کسر نیز میزان گاز خریدار شده که برا تولید محصوالت مذکور
الزم است را نشان میدهد.

9

ازآنجاییکه عمده مصرف گوگرد در صنایع تولید اسید سولفوریک بوده لذا
حساسیت این صنایع به تغییرات قیمت گوگرد در ظاهر امر ،بسیار زیاد خواهد بود .ازاینرو
یکی از روشها قیمتگذار گوگرد میتواند قیمتگذار بر اساس اقتصاد بودن
واحد تولید اسید سولفوریک باشد .بدین ترتیب اگر قیمت گوگرد بهگونها تعیین گردد
که برا این واحدها ،نرخ بازده داخلی و یا حاشیه سود تولید از میزان مورد نظر این صنایع
پایینتر شود ،تولید اسید سولفوریک صرفه اقتصاد نخواهد داشت و این واحد ،گوگرد
خریدار

نمیکند لذا این قیمت را میتوان باالترین قیمتی دانست که برا

گوگرد

میتوان در نظر گرفت .برا این قیمتگذار ابتدا یک شبیهساز از واحد تولیدکننده
اسید سولفوریک انجام شده و سپس با هدف قرار دادن نرخ بازده داخلی و یا حاشیه سود
مشخص ،قیمت گوگرد استخراج میگردد .مزیت این روش بر روش فعلی قیمتگذار
گوگرد در کشور که در مباحث پیش رو مطرح میشود ،آن است که این روش مطابقت
بیشتر با بازار داخلی دارد .از آنجا که در روش فعلی قیمتها پایه از قیمتها بازار
جهانی گرفته میشود معموالً شرایط بازار داخلی به خوبی مورد توجه قرار نمیگیرد و
همین عامل سبب میشود بازار این محصول دچار آشفتگیهایی شود.

 .3-2عوامل مؤثر بر قیمتگذاری گوگرد در بازار ایران
در مجموع میتوان عوامل مؤثر بر قیمتگذار گوگرد را در سه دسته طبقهبند کرد،
عوامل مالی  -اقتصاد  ،عوامل فنی و زیرساختی و سوم عوامل نهاد و سیاستی .در زمینه
قیمتگذار گوگرد در کشور میتوان بیان داشت که عواملی چون عرضه و تقاضا
گوگرد ،قیمت جهانی ،قیمت خوراک مورد استفاده ،نوع گوگرد تولید و قیمت نفت
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خام و گاز طبیعی ازجمله عوامل اقتصاد مؤثر بر مکانیسم قیمتگذار گوگرد میباشند.
بررسی روندها قیمتی گوگرد در کشورها و مناطق مختلف جهان نشان میدهد که با در
نظر گرفتن عواملی مانند حجم و کیفیت گوگرد تولید  ،قیمت گوگرد این مناطق متفاوت
خواهد بود ،اما این قیمتها تقریباً از یک روند پیرو میکند .این روندها برا ایران نیز
صادق است 9.از طرف دیگر قیمت جهانی نفت همواره یکی از شاخصها سنجش و یا
تعدیل قیمت سایر محصوالت و فرآوردهها نفتی بوده و انتظار میرود گوگرد نیز بهعنوان
یکی از فرآوردهها نفت و تصفیه گاز به طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات قیمتها
جهانی نفت خام قرار داشته باشد .با بررسی همبستگی میان قیمت گوگرد با قیمت نفت خام
برنت و گاز خاورمیانه ،مشاهده میشود که همبستگی مثبت میان قیمتها گوگرد با
قیمت نفت خام وجود دارد .هرچند انتظار میرفت که قیمت گوگرد به سبب نقش عمده
پاالیشگاهها گاز در تولید آن ،همبستگی بیشتر با قیمت گاز داشته باشد اما روند
قیمتها نشان از همبستگی بیشتر تغییرات قیمت گوگرد با قیمت جهانی نفت دارد که این
ارتباط میتواند ناشی از تأثیرگذار باال قیمت نفت در سایر قیمتها و همچنین تعدیل
سایر قیمتها با قیمت نفت باشد که تأثیر خود را در قیمت گوگرد دوچندان گذاشته است.
دومین دسته از عوامل مؤثر بر قیمتگذار گوگرد ،عوامل فنی و زیرساختی است.
منظور از این عوامل ،عواملی هستند که در جریان تولید ،فرآور و انتقال محصول بر
عوامل مالی و اقتصاد

تأثیرگذار میباشند .این عوامل عمدتاً با افزایش و یا کاهش

هزینهها تولید و فرآور بر قیمت محصول مؤثر خواهند بود .ازجمله این عوامل میتوان
از سه عامل یکپارچه کردن زنجیره ارزش گوگرد ،هزینه محدودیتها فنی بازیافت
گوگرد و موجود انبار بر عرضه و تقاضا نام برد .تبدیل پاالیشگاه به پتروپاالیشگاه و
همچنین احداث مجتمعها جدید به صورت پتروپاالیشگاه ،سناریویی است که به دلیل
بهبود اقتصاد مجتمع سالهاست مورد توجه اکثر کشورها پیشرفته نظیر آمریکا ،هند،
 .9برا بررسی دقیق تر رابطه بین تغییرات قیمت گوگرد در مناطق مختلف جهان و قیمت گوگرد فو ایران ،مژی تژوان
میزان همبستگی بین این قیمت ها را محاسبه کرد .بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده اسژت .بژر
اساس این آماره ،قیمت گوگرد فو ایران به طور میانگین چیز در حدود  %82همبستگی وجود دارد.

 52پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم ،شماره  ،32پاییز 8331
چین ،اندونز و اخیراً عربستان قرار گرفته است در خصوص گوگرد و صنایع پاییندستی
آن ،راهانداز واحد تولید اسید سولفوریک در کنار پاالیشگاه میتواند یکی از راهها
ادغام زنجیره پاییندستی گوگرد باشد .این کار همانطور که ذکر شد باعث کاهش
هزینهها بهخصوص هزینهها عملیاتی مانند حملونقل و همچنین هزینهها سرویسها
جانبی خواهد شد و به سبب ارزشافزوده ایجادشده در محصول نهایی و کاربرد محصول
جدید در صنایع دیگر ،باعث افزایش سود پاالیشگاه خواهد شد.
مراجع قیمتگذار  ،سیاستها زیستمحیطی و شرایط سیاسی و بینالمللی ازجمله
عوامل نهاد سیاستی و قانونی هستند .وجود نرخها متعدد در قیمتگذار محصوالت
پتروشیمی و تأثیرپذیر

داخلی از قیمتها

جهانی و درواقع فقدان یک سیستم

قیمتگذار کارا و ابزار مناسب برا خنثی کردن آثار ناشی از نوسان قیمتها جهانی
بر قیمتها داخلی ،باعث به وجود آمدن نابسامانیها گسترده در بازار داخلی شده
است .هر سه واحد تولیدکننده گوگرد در کشور از مراجع مختلفی جهت قیمتگذار
گوگرد در کشور استفاده میکنند که در ادامه بدان پرداخته میشود.
در زمینه سیاستها زیستمحیطی باید گفت که مهمترین قوانین زیستمحیطی
قانون جدید سازمان بینالمللی دریانورد ( )IMOدر خصوص انتشار اکسیدها گوگرد
در حملونقل دریایی است .بر اساس تصمیم هیئت مدیره  ،IMOمحدودیت اعمالشده در
خصوص انتشار آالیندهها ناشی از سوخت نفت کوره در کشتیها در خارج از مناطق
کنترل انتشار ( )ECAاز  3/5درصد به  0/5درصد کاهش خواهد یافت .این محدودیت از
یکم ژانویه  8080اجرایی شده و بر این اساس پیشبینی میشود میزان تولید گوگرد در
پاالیشگاهها افزایش خواهد یافت .افزایش تولید باعث افزایش موجود انبارها و عرضه
گوگرد در بازار شده و به تبع آن ،قیمت گوگرد نیز روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
در خصوص شرایط ایران که به سبب اعمال تحریمها همواره از ریسک معامالتی باالیی
برخوردار بوده است ،بازاریابی و فروش محصوالت بسیار دشوار بوده است .درمجموع
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته ،میتوان اظهار داشت که عمده تأثیر
در قیمتگذار گوگرد در کشور مربوط به عوامل مالی  -اقتصاد خواهد بود و سایر
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عوامل فنی و نهاد  ،از طریق عوامل مالی و اقتصاد

بر قیمتگذار

گوگرد مؤثر

خواهند بود.

 .3-3پیشینه پژوهش
بررسی پژوهشها صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد ،پژوهشها بسیار اندکی
در زمینه قیمتگذار محصوالت جانبی صورت گرفته و بازار گوگرد نیز کمتر مورد
توجه محققان بوده است .از طرف دیگر در هیچکدام از مطالعات قبلی ،به ارائه مدل
قیمتگذار گوگرد در ایران پرداخته نشده است .البته در تعداد از مطالعات داخلی به
قیمتگذار محصوالت جانبی پرداخته شده که ازجمله این مطالعات میتوان به مطالعه
طاهر

فرد و همکاران اشاره کرد .در این مطالعه با استفاده از الگو

قیمتگذار

بازگشتی به قیمتگذار گاز همراه نفت برا فروش به واحدها  NGLپرداخته شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که حداقل و حداکثر قیمت برا خوراک این واحد به ترتیب 5
و  2/8سنت در هر متر مکعب بوده و این قیمت به عواملی همچون نرخ بهرهبردار  ،قیمت
محصوالت حاصل از فراورش گاز همراه نفت و هزینه سرمایها حساسیت نشان میدهد.
برخی پژوهشها خارجی در این زمینه به بررسی اثرات برخی قوانین بینالمللی در
بازار گوگرد پرداخته که ازجمله این مطالعات میتوان به مطالعه وینبراک و همکاران

9

اشاره کرد .در این مطالعه به بررسی آثار اقتصاد برخی مداخالت قانونی و نظارتی ناشی
از قانون هوا پاک 8بر بازار د اکسید گوگرد پرداخته و نتیجه گرفته است که هرگونه
مداخالت در این بازار سبب افزایش هزینهها میشود .ژو و همکاران 3در پژوهش خود با
تأکید بر وابسته بودن چین به واردات گوگرد تأکید میکند که استراتژ

بنگاهها

تولیدکننده گوگرد برا قیمتگذار محصول خود عمدتاً تحت تأثیر واردات بوده است
سپس با مد نظر قرار دادن بازار گوگرد پیشنهادهایی برا استراتژ ها قیمتگذار
گوگرد ارائه میدهد .چانلی )8002( 0نیز در پژوهش خود با تأکید بر رقابت شدید بین
)1.Winebrake et.al. (1995
2. Clean Air Act
)3. Zhou et.al. (2012
4. Chun-lei
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گوگرد وارداتی به چین و گوگرد تولید به تولیدکنندگان چینی پیشنهاد میکند که در
برابر این چالشها مکانیسم علمی قیمتگذار مشترکی اتخاذ کنند که در برابر تغییرات
بازار انعطاف الزم را داشته باشد.
درزمینة پژوهشها

داخلی نیز تاکنون پژوهشی که بهصورت مستقیم به

قیمتگذار و بازار گوگرد پرداخته باشد نیز یافت نشده است ازاینرو میتوان گفت این
پژوهش ازجمله اولین پژوهشها در این زمینه است.

 .4قیمتگذاری گوگرد
 .4-1قیمتگذاری گوگرد در سایر کشورها
در زمینه تجار

کشورها باید اشاره شود که قیمتگذار گوگرد به صورت مستقل در

هیچکدام از این کشورها متدولوژ

خاصی ندارند و معموالً از مکانیسم بازار قیمت

استخراج میشود.
چین به عنوان یکی از مهمترین مصرفکنندگان جهانی گوگرد ساالنه بیش از 99
میلیون تن گوگرد وارد میکند به تعبیر نزدیک به  %50از مصرف گوگرد این کشور از
طریق واردات تأمین میشود( .اینتگر )9از آنجا که عمده گوگرد مصرفشده در کشور
چین از طریق واردات تأمین میشود ،تولیدکنندگان این محصول معموالً قیمتگذار
گوگرد را با توجه به بازار جهانی آن انجام میدهند اما با این وجود هنوز هم عواملی هستند
که بر قیمت گوگرد در چین تأثیر مستقیم دارند که سبب میشود قیمت این محصول در
چین کمی با بازار جهانی متفاوت باشد .قیمت جهانی گوگرد ،مقدار واردات ،قیمت
جهانی نفت ،عرضه و تقاضا داخلی گوگرد ازجمله مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت
گوگرد در این کشور هستند .با این حسا باید گفت مکانیسم قیمتگذار در این کشور
بر پایه قیمت جهانی اعالمشده میباشد که در برخی موارد دارا تفاوت جزئی میباشد.
روسیه نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوگرد قلمداد
)1. Integer (2017
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میشود .به نظر میرسد قیمتگذار در این کشور نیز تحت تأثیر قیمت جهانی 9بوده و
بعد از اعمال نظر شرکت گازپروم مطابق با شرایط بازار کشور تعیین میشود .درباره
مکانیسم قیمتگذار گوگرد در کشورهایی چون عربستان سعود  ،امارات متحده عربی
و قطر به علت عدم دسترسی به منابع معتبر نمیتوان نظر قطعی ارائه داد ولی بررسی
قیمتها

صادراتی گوگرد تولیدشده در این کشورها به خوبی گویا

آن است که

تغییرات قیمت گوگرد در این سه کشور به دلیل جهانی بودن قیمت گوگرد بسیار به هم
نزدیک است و ممکن است تنها عوامل نهاد موجود در داخل کشورها یا برخی قوانین
خاص منجر به تغییر قیمت در یک کشور شده باشد.
همانطور که گفته شد ،قیمتگذار این محصول در کشورها مختلف تحت تأثیر
قیمتها جهانی است که خود متأثر از عوامل بسیار چون قیمت جهانی نفت ،عرضه و
تقاضا بینالمللی ،هزینهها تولید و سایر شرایط میباشد .با این وجود برا هر کشور
برخی عوامل نهاد و سیاستی نیز وجود دارد که قیمتگذار در آن کشور را تحت تأثیر
قرار میدهد.

 .4-2قیمتگذاری گوگرد در کشور
گوگرد تولید در کشور توسط واحدها پاالیش نفت ،پتروشیمی و پاالیشگاهها گاز
تهیه و به بازار عرضه میشود .هر کدام از این واحدها از فرمولها قیمتگذار متفاوتی
استفاده میکنند .در این خصوص همه این واحدها از روش قیمتگذار فرمولی استفاده
کرده اما مؤلفهها و پارامترها مورد استفاده در هر واحد متفاوت از واحد دیگر میباشد
بدینصورت که این واحدها قیمت اعالمشده مجالت معتبر خارجی در خصوص گوگرد
ایران را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و سپس با توجه به فروش داخلی یا صادراتی ،بازه
زمانی ،نافذ بودن قیمت و همچنین هزینه حملونقل تا بازار مصرف و یا بندر صادراتی ،آن را
تعدیل میکنند .در جدول زیر فرمولها استفاده شده برا هر واحد تولید آمده است.
 .9این قیمتها در مجالت مختلف قیمتگذار تعیین میشود.
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جدول  .1فرمولهای قیمتگذاری در واحدهای مختلف تولیدکننده
)PSulfur = P S from Ave (Fertecon & FMB) Monthly Price - Transportation Cost ($/ton

پاالیشگاهها نفتی

)PSulfur = P S from Ave (Fertecon & FMB) Monthly Price - Transportation Cost ($/ton

پاالیشگاهها گاز
پتروشیمیها

)PSulfur = P S from Platts Weakly Average Price - 5 $/ton (Transportation Cost

منبع :یافتهها تحقیق

قیمتگذار واحدها تولیدکننده گوگرد در ایران بر اساس شاخصها مطرحشده
در قیمتگذار آنها ،در جدول زیر خالصه شده است
جدول  .2قیمتگذاری واحدهای تولیدکننده گوگرد در ایران
واحد

مرجع قیمتگذار

بازه قیمتی معیار قیمت

نرخ تسعیر ارز
صادراتی داخلی

هزینه حمل

نحوه فروش

پاالیشگاهها نفتی Fertecon FMB

ماهانه

$/ton

سنا

نیما

مذاکرها

Exwork/FOB

Fertecon FMB

ماهانه

$/ton

سنا

نیما

مذاکرها

Exwork/FOB

Platts

هفتگی

$/ton

سنا

نیما

$/ton 5

پاالیشگاهها گاز
پتروشیمیها

FOB

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در جداول  9و  8مشخص است ،اگرچه قیمت پایه هرکدام از واحدها
تولیدکننده از بازار جهانی اخذ میشود ولی تفاوت در جزئیات این فرمولها سبب شده
است که هرکدام از این واحدها قیمتها خود را داشته باشند.
الزم به ذکر است که چون گوگرد به همراه سایر محصوالت پتروشیمی در بورس
معامله میشود قیمت نهایی این محصول نیز در این بازار تعیین میشود ،اما پایه و اساس
قیمت اعالمی ،فرمولها گفتهشده توسط هر تولیدکننده است.
آخرین دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)،
به قیمتگذار محصوالت پتروشیمی قابلعرضه در بورس کاالیی اشاره شده است .در
این دستورالعمل آمده است که:
«سازوکار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل عرضه در بورس کاالیی معادل
قیمت جهانی یا نرخ محموله صادراتی در خلیجفارس (هر کدام پایینتر باشد) ضربدر نرخ
تسعیر ارز رسمی بانک مرکز جمهور اسالمی ایران و امکان رقابت حداکثر تا  5درصد
در بورس» ،که درواقع برگرفته از همان فرمولها ارائه شده است.
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عالوه بر این ،دفتر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی نیز فرمولی را برا محاسبه
قیمت پایه محصوالت پتروشیمی در بورس ارائه میدهد .بر اساس این فرمول ،قیمت پایه
محصوالت پتروشیمی از قبیل گوگرد به صورت زیر محاسبه میشود:
میانگین قیمت دالر  FOBخلیجفارس در هفته گذشته( = قیمت پایه
)میانگین نرخ تسعیر ارز اعالمی بانک مرکز طی هفته گذشته ×
در این فرمول بیان شده است که میانگین قیمتها جهانی بازارها مختلف در
هفته گذشته 9پس از کسر هزینه حمل تعیین میگردد .مالک اصلی انتخا یک یا چندین
بازار برا هر یک از محصوالت ،نزدیکی بازار از لحاظ منطقه جغرافیایی به ایران میباشد
و در صورت عدم وجود قیمت در منطقه ،متوسط قیمت اهداف صادراتی مبنا محاسبات
قرار میگیرد.
این تفاوت جزئیات فرمولها قیمتگذار در بازار باعث ایجاد آشفتگیهایی در
بازار این محصول شده است .متفاوت بودن قیمت در این بازار باعث شده است برخی
تولیدکنندهها با کاهش قیمت سعی کنند سایر رقبا را از بازار حذف کنند .از طرفی با توجه
به آنکه گوگرد یک محصول جانبی است و همانطور که در نمودار  8آمده فاصله تولید
گوگرد و مصرف داخلی آن بسیار زیاد بوده و در این بازار با مازاد عرضه روبرو هستیم .در
جانب تقاضا نیز چون تقاضا عمده این محصول برا تولید اسید سولفوریک است در
برخی موارد نیز این شرکتها به باال بودن قیمتها اعالمشده اعتراض دارند .تمامی این
موارد باعث شده است بازار این فراورده دچار آشفتگی شود .بر این اساس به نظر میرسد
ارائه یک مکانیسم قیمتگذار که بتوانند این اختالفات را برطرف کند ضرور است.
در این پژوهش برا مکانیسم قیمتگذار گوگرد ،قیمتگذار بازگشتی ارائه میشود.
این روش چون بر اساس توسعه زنجیره ارزش پاییندستی تعیین میشود با در نظر گرفتن
قیمت محصول پاییندستی قیمت خوراک نیز تعیین میشود .به نظر میرسد با چنین روشی
بتوان اختالف بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان این فراورده کاهش یافته و آشفتگی
 .9از نشریات معتبر اعالم قیمت استخراج میگردد.
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بازار این محصول نیز برطرف شود .مشخص شدن قیمت بر اساس این روش باعث
میشود شرایط نهاد داخلی این بازار در نظر گرفته شود و تنها به قیمتها جهانی
اکتفا نشود از طرفی نوسانات قیمت این محصول دیگر به شدت قبل وابسته به نوسانات
نرخ ارز نخواهد بود.

 .5قیمتگذاری بازگشتی با تأکید بر واحدهای تولیدکننده اسید سولفوریک
بر اساس آمار و اطالعات جمعآور شده از بورس کاال ایران استفادهکنندگان نهایی
گوگرد در داخل کشور ،صنایع تولید اسید سولفوریک ،تولید سموم دفع آفات نباتی و
سایر صنایع 9میباشند .از این میان تولید اسید سولفوریک ،با سهم  62درصد  ،اصلیترین
تقاضاکننده گوگرد در کشور میباشد ،سهم سموم دفع آفات نباتی نیز  6درصد و سایر
کاربردها هم  86درصد تقاضا گوگرد داخلی را تشکیل میدهند 8.بر این اساس یکی از
راهها قیمتگذار گوگرد ،قیمتگذار بازگشتی مبتنی بر زنجیره پاییندستی آن است.
بدینمنظور قیمت گوگرد مصرفی بهعنوان خوراک در فرایند تولید اسید سولفوریک به
روش بازگشتی محاسبه شده است .در این روش که با استفاده از طرح تولید اسید
سولفوریک ارائهشده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام
رسیده است ،برا یک واحد تولید اسید

لفوریک با ظرفیت  9/9میلیون تن در بندر

ماهشهر که در زمینی به مساحت  80هزار مترمربع واقع شده است ،به میزان  363گوگرد به
عنوان ماده اولیه و خوراک واحد نیاز دارد که از طریق پتروشیمی راز یا پاالیشگاه ایالم
تأمین خواهد شد .ساخت این واحد در طول  8سال صورت گرفته و سرمایه ثابت مورد نیاز
این پروژه  8888میلیارد ریال و سرمایه در گردش آن  906658میلیون ریال برآورد شده
است که در مجموع ،هزینهها سرمایها  3پروژه به میزان  8192658میلیون ریال خواهد
 .9چو و کاغذ ،صنایع نظامی و مهمات ساز  ،تولیدکنندگان مواد غذایی ،صژنایع السژتیک ،تولیدکننژدگان گژوگرد
کشاورز  ،صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 .8بورس کاال ایران ()9318
3. Capex
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بود .بر اساس مفروضات اتخاذ شده در این پژوهش ،قیمت گوگرد خریدار شده توسط
این واحد از پاالیشگاه ایالم برابر  3/5میلیون ریال 9به ازا

هر تن بوده که اسید

تولید واحد به قیمت  0میلیون ریال به ازا هر تن عرضه خواهد شد 8.هزینهها عملیاتی
آ  ،برق و گاز مجموعه،

پروژه شامل هزینه گوگرد مصرفی (خوراک) ،هزینهها

دستمزد کارکنان و هزینه حملونقل میباشد که مجموعاً مبلغی در حدود 82898808
میلیون ریال در طول  98سال بهرهبردار هزینه خواهد شد.
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هزینه برق

هزینه کل گوگرد

هزینه گاز

هزینه آب

هزینه حمل و نقل

دستمزد کارکنان
سهم هزینه گوگرد از هزینه های عملیاتی

نمودار ( :)4هزینههای عملیاتی واحد اسید سولفوریک طی دوره بهرهبرداری
منبع :یافتهها پژوهش

بر مبنا هزینهها عملیاتی واحد تولیدکننده اسید سولفوریک و همچنین تحقیقات
صورت گرفته با واحدها اسیدساز در ایران ،هزینه تأمین خوراک ورود واحدها
اسیدساز با خوراک گوگرد ،بین  50تا  65درصد هزینه عملیاتی تولید را شامل خواهد
شد .سایر فروض استفاده شده در طرح توجیهی پروژه که از آمار و اطالعات موجود به
دست آمده است ،در جدول زیر بیان شدهاند.
 .9این قیمت بسیار نزدیک به قیمت گوگرد پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد است.
 .8قیمتها اعالمشده بر اساس قیمتها مندرج در معامالت بورس کاال اعمال شدهاند.
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جدول  .3فروض استفادهشده در طرح تولید اسید سولفوریک
ورود ها طرح
نرخ تنزیل

%89

مالیات

%85

استهالک سرمایه

 8سال

بازده عملیاتی

%85

قیمت گوگرد

 3/5میلیون ریال

قیمت اسید سولفوریک

 0میلیون ریال

نرخ ارز

 900000ریال

تعداد کارکنان

 58نفر

متوسط حقوق و دستمزد

 80میلیون ریال

منبع :دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،بورس کاال

با توجه به دادهها ورود طرح ،نرخ بازده داخلی ( 9)IRRپروژه قبل از مالیات
 %85/1و بعد از مالیات  %89/5خواهد بود که پیشبینی پروژه نیز بر اساس همین میزان بازده
داخلی انجام شده بود.
جدول  .4نتایج و خروجیهای طرح
خروجیها طرح
نرخ بازده داخلی قبل از مالیات

 85/1درصد

نرخ بازده داخلی پس از مالیات

 89/5درصد

ارزش خالص فعلی قبل از مالیات

 058218میلیون ریال

ارزش خالص فعلی پس از مالیات

 05900میلیون ریال

منبع :یافتهها پژوهش

در سال  9318و ششماهه نخست سال  ،9312اسید سولفوریک در بازه قیمتی 9850
هزار ریال تا  6050هزار ریال به فروش رسیده است .همچنین در صنعت نفت و گاز،
پروژهها انجامشده نرخ بازده داخلی در حدود  85درصد دارند .بدین ترتیب بر مبنا
نرخ بازده داخلی مذکور ،قیمت گوگرد در بازه قیمتی اسید سولفوریک محاسبه گردیده
است .نمودار زیر قیمت گوگرد را در قیمتها مختلف اسید سولفوریک نشان میدهد.
1. Internal Rate of Return
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2
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3

0

قیمت گوگرد

96
90
98
90
2
6
0
8
0
8

قیمت اسید سولفوریک

نمودار ( :)5قیمت گوگرد در بازه قیمت اسید سولفوریک در نرخ بازده داخلی  12درصد (میلیون ریال)
منبع :یافتهها پژوهش

همانطور که در نمودار ( )5نیز مشخص است ،در قیمتها پایینتر از  9/85میلیون
ریال ،پاالیشگاهها بایستی گوگرد را به صورت مجانی در اختیار واحدها

اسیدساز

دهند .از طرف دیگر با افزایش قیمت اسید سولفوریک نیز قیمتی که نرخ بازده داخلی
واحد اسید سولفوریک نمونه را در سطح  85درصد نگه دارد افزایش داشته است .در
قیمت  3/68میلیون ریال به ازا هر تن برا اسید

لفوریک ،قیمت  8/9میلیون ریال به

ازا هر تن گوگرد قیمتگذار شده و در قیمت  95/08میلیون ریال ،قیمت گوگرد 6/3
میلیون ریال بایستی باشد که نرخ باده داخلی شرکت اسید سولفوریک مورد مطالعه را در
سطح  85درصد نگه دارد .بر این اساس اگر این پروژه بخواهد در قیمت کنونی اسید
سولفوریک به این نرخ بازدهی برسد ،میبایست قیمت هر تن گوگرد مصرفی واحد به
 3995هزار ریال کاهش یابد .همچنین با تحلیل حساسیت پروژه ،اگر قیمت اسید
لفوریک  90درصد افزایش یابد ،برا ثابت ماندن بازده داخلی پروژه میبایست قیمت
گوگرد به مقدار  0096هزار ریال خواهد رسید که افزایشی  90/8درصد خواهد داشت.
اما نکتها

که در اینجا باید در نظر گرفت این است که بسیار

تولیدکننده اسید سولفوریک در ایران تنها دارا

هزینهها

از واحدها

عملیاتی هستند و تقریباً

هزینهها سرمایها آنها مستهلک شده است ،لذا برا این واحدها حاشیه سود 9واحد
1. Profit Margin
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تولید یکی از عوامل مؤثر در قیمتگذار محصول بوده و ازاینرو در این مطالعه نیز به
قیمتگذار

گوگرد بر اساس حاشیه سود یعنی حاشیه سود عملیاتی 9و حاشیه سود

خالص 8پرداخته میشود .حاشیه سود صنعت پاالیش نفت به طور معمول چیز بین  30تا
 00درصد بوده اما با کاهش محسوس قیمت اسید سولفوریک در سالها اخیر ،برا
تولیدکنندگان اسید در ایران این حاشیه سود بین  80تا  30درصد متغیر بوده است .ازاینرو
برا صنعت تولیدکننده اسید سولفوریک حاشیه سود  %85لحاظ گردیده است .با احتسا
این حاشیه سود خالص ،قیمت گوگرد مصرفی در این واحد در بازه قیمتی  9850و 6050
هزار ریال به ازا هر تن اسید سولفوریک در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .4قیمت گوگرد و اسید سولفوریک در حاشیه سود  12درصد ریال/تن
قیمت اسید سولفوریک

قیمت گوگرد
حاشیه سود عملیاتی %85

حاشیه سود خالص %85

9850000

***

***

8900000

026128

085603

8050000

9023583

9008033

8200000

9620906

9538836

3950000

8886855

8063031

3500000

8283306

8513308

3250000

3065000

3983605

0000000

3885692

3350192

0800000

0066588

3653102

0550000

0663992

0920859

0100000

5851801

0890550

5850000

5256300

5800258

5600000

6058219

5885960

5150000

8001028

6305063

6050000

8891138

6056152

منبع :یافتهها پژوهش
 .9حاشیه سود عملیاتی شرکت برابر است با سود عملیاتی تقسیم بر فروش.
 .8حاشیه سود خالص شرکت برابر است با سود خالص تقسیم بر فروش.
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همانگونه که مشاهده میشود در قیمتها  9850هزار ریال به ازا هر تن اسید
سولفوریک و کمتر از آن ،قیمت گوگرد بایستی صفر بوده که این واحدها به حدود 85
درصد سود عملیاتی دست پیدا کند .همانگونه که در جدول نیز مشخص است ،برا
قیمت حداکثر یعنی  6050هزار ریال به ازا هر تن اسید سولفوریک ،قیمت گوگرد برا
 85درصد حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص به ترتیب  8/8و  6/0میلیون ریال به
ازا هر تن به دستآمده است.
همانطور که قبالً نیز بیان شد ،عمده مصرف گوگرد تولید شده در ایران در صنعت
اسید سولفوریک تمرکز داشته است به طور که  50تا  60درصد از هزینه تولید اسید
سولفوریک را گوگرد تشکیل میدهد .اسید سولفوریک تولیدشده نیز خود دارا زنجیره
ارزش پاییندستی بوده که عمده استفاده از آن در صنایع کود شیمیایی ،رو و مس
میباشد .با توجه به حجم باال مازاد عرضه گوگرد در کشور و همچنین وجود واحدها
فرایند تولید اسید سولفوریک در شرکت ملی صنایع مس ایران ،بالطبع تولیدکنندگان
اختیار در بازار ،متحمل کاهش تولید خواهند بود .بر اساس این مطالعه ،به ازا 90
درصد تغییر در قیمت اسید

لفوریک ،هزینهها تولیدکنندگان در این صنعت به میزان

 66دالر بر تن تغییر میکند .این میزان افزایش هزینه در مقایسه با هزینه تولید و فرآور
مس بسیار ناچیز و در حدود صفر درصد بوده است .با توجه به اینکه اسید سولفوریک و
صنایع پاییندست خود به صورت یکپارچه 9درآمدهاند به گونها که واحدها تولیدکننده
اسید سولفوریک محصول خود را در داخل زنجیره ارزش خودمصرف کرده و به صورت
محدود فروش خارج از آن در بازار دارند ،لذا قیمت اسید سولفوریک در بازار شکل
نمیگیرد .بدین ترتیب میتوان اظهار داشت که تغییرات قیمت گوگرد نمیتواند
تأثیرگذار چندانی بر محصوالتی مانند سر

و رو داشته باشد .از طرف دیگر هزینه

باال حمل اسید سولفوریک تا مقاصد مصرف باعث شده است که برا شرکتها
تولیدکننده اسید سولفوریک در ایران ،همچنان خریدار

گوگرد و تولید اسید
1. Integrated Industry
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سولفوریک دارا

صرفه اقتصاد

باشد .بهعبارتدیگر عمالً قیمت گوگرد برا

اسیدسازان چندان محدودکننده نخواهد بود.

 .6نتیجهگیری
بررسی بازار گوگرد نشان میدهد که هیچ تناسبی بین قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در
ایران وجود نداشته و عمدتاً قیمت گوگرد به صورت دستور تعیین میشود .بر اساس
آخرین دستورالعمل مربوط کار گروه تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
در زمینه قیمتگذار محصوالت پتروشیمی قابلعرضه در بورس کاالیی بیان میکند که
سازوکار تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی قابل عرضه در بورس کاالیی معادل
حاصل ضر

قیمت جهانی یا نرخ محموله صادراتی در خلیجفارس (هر کدام پایینتر

باشد) و نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکز جمهور اسالمی ایران بوده است .مطالعات
پیشین نشان میدهد که تاکنون هیچ مطالعها در زمینه ارائه مدل قیمتگذار گوگرد به
عنوان یک محصول جانبی ارائه نشده و با توجه به بازار پیشبینیشده در آینده برا آن،
نیاز به ارائه این رویکرد بیش از پیش ضرور خواهد بود .گوگرد در پاییندست خود
صنایعی مثل اسید سولفوریک ،رو و مس را در پیش رو دارد .بر این اساس یکی از
راهها قیمتگذار گوگرد ،قیمتگذار بازگشتی مبتنی بر زنجیره پاییندستی آن است.
از طرف دیگر آمار جمعآور شده نشان میدهد که واحدها

تولیدکننده اسید

سولفوریک بیشترین تقاضا برا گوگرد در ایران را داشتهاند و بر این اساس هدف مطالعه
حاضر ارائه یک مدل قیمتگذار برا گوگرد به منظور فروش به واحدها تولیدکننده
اسید سولفوریک بر اساس روش بازگشتی است .در این روش که با استفاده از طرح تولید
اسید سولفوریک ارائهشده در دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به
انجام رسیده است ،برا یک واحد تولید اسید سولفوریک با ظرفیت  9/9میلیون تن در
بندر ماهشهر ،قیمت گوگرد در بازهها قیمتی اسید سولفوریک به صورتی تعیین شد که
نرخ بازدهی ،نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص این پروژه را در سطح  85درصد حفظ
کند .نتایج این مطالعه نشان داد که در قیمتها پایینتر از  9/85میلیون ریال ،به منظور
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دسترسی به نرخ  85درصد ،بایستی گوگرد به صورت رایگان در اختیار واحدها
تولیدکننده اسید سولفوریک قرار گیرد .نتایج همچنین نشان داد که در صورتی که هدف
نگه داشتن نرخ بازده داخلی ،نرخ سود عملیاتی و نرخ سود خالص در سطح  85درصد
باشد ،قیمت گوگرد تعیین شده متفاوت است.
بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه در خصوص قیمتگذار

گوگرد

میتوان گفت ،با توجه به استراتژ ها هر واحد تولیدکننده میتوان ،قیمت گوگرد را در
کف قیمت (قیمتگذار  )Cost Plusو سقف قیمت (قیمتگذار بر مبنا قیمت بازار
هدف) را پیشنهاد نمود .هرچند به نظر میرسد با توجه به سازوکار قیمتگذار دستور
گوگرد توسط مراجع باالتر ،قیمتگذار این محصول و یا ارائه سازوکار جهت تسهیل
فروش آن نیازمند تغییرات قانونی و نهاد در این زمینه باشد.
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Abstract
This study attempts to present a pricing model for sulfur, based on the
netback pricing method for selling the sulfuric acid to the production plants.
Using data of a study presented by the national petrochemical company on
sulfuric acid production plant with a capacity of 1.1 million tons in
Mahshahr port, the price of sulfur in the price range of acid Sulfuric was set
to maintain the project's rate of return, operating profit rate and net profit
rate at 25 percent. The results of this study showed that at prices below 1.75
million rials/kg, sulfur should be provided free of charge to sulfuric acid
production units in order to reach the rate of 25%. The results also showed
that the target sulfur price would be different if the target was to maintain the
domestic rate of return, operating profit rate, and the net interest rate at 25
percent. It seems offering a new mechanism for sulfur pricing should be
necessary and netback pricing which is presented in this study can be
considered one of these new mechanisms.
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