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 و سواالت گزارش دهیچک
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 مقدمه

نفت کشور،  نیدایشده در م دیبشکه نفت خام تول ونیلیم 3.9 مجموع از کا،یآمر اخیرا یها میرتح از شیتا پ 

بشکه  ونیلیم 2.2و  شدیاستفاده م یشگاهیپاال یعنوان خوراک واحدهابشکه در داخل به ونیلیم1.7

و چه در دوره  91-90چه در دوره  کایآمر یها می. اما پس از تحردیگردیصورت خام، صادر مبه زین ماندهیباق

شتریان نفت ت که یکی از دالئل آن تعداد اندک مافیدرصد کاهش  50از  شیب رانیصادرات نفت خام ا د،یجد

اهبرد هوشمندانه ر کی کند.پاالیشگاه از کشورهایی اندک، است که ردیابی و تحریم را ساده می 40ایران یعنی 

 ،یپلماسید حوزه در یثمرات قابل توجه تواندیصادرات نفت، م میکردن تحر اثریکه عالوه بر ب یر بخش انرژد

وران تحریم بطوریکه همواره در د نفت شود، یداشته باشد و منجر به کاهش خام فروش ینیاقتصاد و کارآفر

ای داخلی هیت عملکردی پاالیشگاههای خارجی خرید نفت خام خود از ما را کم کردند، ظرفکه پاالیشگاه

 است.افزایش یافته

« شورك در یدیتول یگاز عاناتیتمام نفت و م» اندازه به یگاز عاناتیم و نفت فرآورش تیظرف شیافزا

 یامنطقه بازار اب متناسب آن از یمناسب سهم یبرا ز،ین یمیپتروش ارزش رهیزنج لیکه تکم یصورت است؛ به

 .ابدی سعهتو و شود فعال کشور یجنوب سواحل در دیبا تیظرف نیا ،یصادرات هدف نیهم لیدل به. شود ایمه

 یشگاهیتروپاالپ یواحدها که چرا رد؛یگ قرار کار دستور در ها شگاهیپتروپاال توسعه ستیضرور راستا، نیدر ا

 واحد کی به نسبت را خود یدیتول محصوالت سبد ارزش ،یشیپاال واحد کی و یمیپتروش واحد کی بیترک با

 در مهم نیا ینجس امکان لذا. برند یم باالتر را تیفعال نیا یاقتصاد صرفه و دهندیم شیافزا مجزا، یشیپاال

 .است پروژه نیا موضوع و دارد قرار تیاولو
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 مقدمه

 رانیبا ا یقتصادسخت در حوزه امهین مختلف به دنبال مواجهه یهامیتحر اعمال با کایآمر ر،یاخ یهادر سال

 یل درآمدهاحصو و یالملل نیب یتبادالت مال صادرات نفت، بر سر راه یموانع و مشکالت ،میتحر. است بوده

ادرات و حصول ها بر صمیتحر شتریب ریتاث ییچرا یبررس به ابتدا فصل نیدر اکرده است.  جادیا رانیا ینفت

 یهافرآورده وصادرات نفت خام  ،یسپس با ارائه مستندات شودیمپرداخته  ریاخ یهادر سال ینفت یدرآمدها

 .میکنیم یبررسرا  یشگاهیضرورت توسعه صنعت پاالدر آخر نموده و  سهیرا مقا ینفت

  ینفت میتحر -1-2

 و نفت حوزه ،یمیمهم تحر یهاحوزه از یکی ران،یا هیعل هامیتحراز برجام و بازگشت  کایپس از خروج آمر

 کشور نیا جخرو از پس کایآمر یدار خزانه وزارت که است یگزارش  از یبخش ریز متن. بود رانیا یمیشپترو

 .کرد منتشر برجام از

مربوط به  یهامیتحر کایدولت آمر رسدیم انیبه پا 2018نوامبر  4 خیروزه که در تار 180))بعد از دوره 

 خواهد کرد.  ایا احرشدن برجام برداشته شده بودند  ییاو خدمات مرتبط با آنها که پس از اجر ریز یهاتیفعال

 یجمهور یانریو عامالن بنادر شامل شرکت کشت رانیا یسازیو کشت یرانیکشت یهامعامله با بخش میتحر

 جنوب و وابستگان به آنها؛  یرانیخطوط کشت ران،یا یاسالم

 نفت یبازرگان شركت ران،یا كشنفت یمل شركت ران،یا نفت یمل شركت با معامله به مربوط میتحر

 1((رانیا از یمیپتروش محصوالت ای ینفت محصوالت نفت، یداریخر جمله از و( کوی)ن رانیا

ها و میتحر زدن دور یکی د؛یتوان دیها دو راهبرد عمده را ممیها در مقابله با تحردولت اتیبه تجرب یبا نگاه

 برد. یتوان پ یها مآن ضعف نقاط به دهاراهبر نیا یبا بررسها. میتحر برداشتن یگرید

 را خود اربردک شدن، ییشناسا با خود، رشفافیغ و انهیمخف عملکرد نحوه لیدل به ها میراهبرد دور زدن تحر

 لیرد و به دلدا ییباال نهیراهبرد هز نیا نیباشد. همچن داشته بلندمدت اثر است نتوانسته و داده دست از

 کند. یم لیرا بر اقتصاد کشور تحم یها، آثار سوئ مینفع برنده از تحر لیو ظهور عده قل تیعدم رسم

 را رانیا هیعل شده اعمال ینفت و یبانک و یمال یها میتحر نتوانست تنها نه زین ها میراهبرد برداشتن تحر
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 1.است کرده لیتحم کشور اقتصاد بر را یثبات یب لیقب از ینامطلوب آثار بلکه کند، برطرف

 یاز راهکارها یکی ها(( اشاره نمود.میاثر کردن تحر یتوان به راهبرد ))بیم یشنهادیراهبرد سوم و پبه عنوان 

 لیو گسترش بازار هدف محصوالت است. در واقع به دل ینفت یهافرآورده دیتول تیظرف شیراهبرد، افزا نیا

 بازار خام، نفت بازار شود لیتبد وردهفرآ به بتواند تا دهیرس هاشگاهیپاال مصرف به دیبا تنها خام نفت نکهیا

 موضوع نیا دارد، یمشخص یهاکننده مصرف و هاکننده دیتول که است شاخص و بزرگ گرانیباز به محدود

 محصول نیا صادرات روند و ردیبگ صورت ساده اریبس نفت فروش یهامحموله یریرهگ تا گرددیم موجب

انکشت  ییدر کشورها شگاهیپاال 40حدود وجود  یعنی 2.باشد ریپذ بیآس اریبس ها میتحر اثر تحت کیاستراتژ

 شودیممسئله باعث  نیاز نقاط ضعف صادرات نفت خام است. ا یکی ران،ینفت خام ا داریبه عنوان خر شمار

ممکن است  رانینفت ا اراندیخر تیمعاف دیتمد عدم با ندهیمواجه شود که در آ یاصادرات با مشکالت عمده

 3مواجه شود. زین یشتریمشکالت ب با رانیاصادرات نفت 

پاالیشگاه در سطح دنیا موجود است که همانطور که اشاره شد، تعداد  655هم اکنون الزم به ذکر است که 

ها در صورتی که نفت خود را  از ایران اند. این پاالیشگاهپاالیشگاه بر مبنای نفت خام ایران طراحی شده 40

ترین نفت خام به ایران را پیدا کرده و با اعمال برخی تغییرات ترین و مشابهنزدیکتهیه نکنند، می توانند 

عنوان مثال کشور هند به عنوان دومین جزئی در فرآیندهای پاالیشگاه خوراک خود را جایگزین کنند. به 

همین منظور  واردکننده نفت ایران، اعالم کرده است که از منابع جایگزین نفت ایران استفاده خواهدکرد به

 4.هند به عنوان جایگزین نفت ایران به کویت، امارات و عربستان سعودی، آمریکا و مکزیک توجه می کند

گردد یم دیتول قرون و اشتغال جادینه تنها باعث ا ینفت یهافرآورده دیتول شیتمرکز بر افزا گر،ید یطرف از

 به اتصادر سکیکاهش رکه  دارد دنبال به زین را انیمشتر شیافزا ،ینفت محصوالت تنوع شیبلکه افزا

 نفت یهامحموله یباال حجم و مشخص یهایواقع مشترآن است. در  یایاز مزا یکیمحدود  یهایمشتر

که با  شودیمنفت خام  صادرات میتحراست که باعث سهولت  یلیدو دل حاصل از آن یو مبادالت ارز خام

 تیوسعه ظرفت یهاتیمز از یکی یریناپذ میسهولت صادرات و تحر ینفت یهافرآوردهبازار هدف  عیگستره وس

 است. کشور یشیپاال

شرکت پاالیشی(  40مشتری ) 40تک محصول نفت خام با  ،های نفتیفرآوردهافزایش تولید راهبرد در مقابل، 

کند می نوع محصول پتروپاالیشگاهی با افزون بر صدها شرکت مشتری تبدیل 50در سطح دنیا را به بیش از 

                                                 
  /cvMP8http://yon.irپایگاه خبری مقاومتی نیوز 1

   wdv0http://fna.ir/bp  اری فارسخبرگز 2

   e52http://fna.ir/brgخبرگزاری فارس 3

 https://sptnkne.ws/mrgy یخبر گاهیپا 4
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نقاط مختلف نفر در  هامیلیونتامین کننده سوخت و محصوالت پتروشیمیایی که که عبارتند از صدها شرکت 

 40تواند در هستند. در مدل جدید هیچ انحصاری وجود ندارد به طوریکه نفت خامی که فقط می جهان

نوان سوخت یا در هر منزلی به عنوان پاالیشگاه استفاده شود حاال می تواند در هر خودرو یا کوره صنعتی به ع

 مواد پالستیکی و پلیمری استفاده شود.

 شیافزابه  ییدر گفتگو یمینفت، گاز و پتروش یهافرآوردهصادرکنندگان  هیاتحاد سینائب رئ ان،یاحسان باقر

 یصادق آباد رضایعل  نیهمچن 1اشاره کرده است. هامیتحر وجود با كشور ینفت یهافرآورده صادرات

 یبرخ یابینکته که بازار نیبا ذکر ا ییدر گفتگو ینفت یها فرآوردهو پخش  شینفت در امور پاال ریمعاون وز

 ندارند قرار ها مینفت در زمره تحر یها فرآوردهگفته است  رد،یگ یصورت م یبه راحت ینفت یهافرآورده

 یها فرآورده صادرات انامک كه باشد، یپول انتقاالت و نقل دیشا میتحر زمان در مشکل تنها و

 2.است ایمه كامال دارد كشورمان كه ینیزم و ییایدر یمرزها یگستردگ لیدل به رانیا

 هد. دیم ارائه هیهمسا یبه کشورها ینفت یهافرآورده صادرات تیاز ظرف یاطالعات مناسب ریجدول ز

 20173 سال در پاکستان و غانستاناف ه،یعراق، ترک یکشورها (تریل ونیلی)مینفت فرآورده چهار واردات زانیم 

 نیبنز كشور

در  تریل ونیلی)م

 (روز

 لیگازوئ

 (در روز تریل ونیلی)م

 سوخت جت

در  تریل ونیلی)م

 (روز

 نفت كوره

در  تریل ونیلی)م

 (روز

 مجموع

در  تریل ونیلی)م

 (روز

 42.5 - 1.8 32.7 8 هیترك

 40.5 - - 40.5 - عراق

 44.13 22.27 - 9.83 12.03 پاكستان

 16.5 - 3 10 3.5 افغانستان

 143.6 22.27 4.8 93.03 22.53 مجموع

 

 دهد.یم نشان را 1395 سال در رانیا ینفت یهافرآورده صادرات زانیم ریجدول ز

 

                                                 
 156407i-http://parstoday.com/fa/iranخبرگزاری پارس تودی  1

 /6de17http://yon.irخبرگزاری بازار سرمایه ایران  2

 2http://fna.ir/brzvgخبرگزاری فارس  3
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 13951 سال در رانیا ینفت یهافرآورده صادرات زانیم 

 (تریل ونیلی)مصادرات زانیم فرآوردهنوع 

 219 عیگاز ما

 906 نفتا

 4038 گازنفت

 16748 كورهنفت

 21910 مجموع

 

 :است بوده ریبه صورت ز 1395کوره در سال گاز و نفتنفت فرآورده دو دیتول زانیم که است یحال در نیا

 13952 سال در رانیا ینفت یهافرآورده دیتول زانیم 

 (تریل ونیلی)مدیتول زانیم فرآوردهنوع 

 32667 گازنفت

 23068 كورهنفت

 

 رانیا یهاشگاهیبشکه نفت خام در پاال ونیلیم 2.1روزانه  ران،یا ینفت یهافرآورده شیآمار پاال نیق آخرطب

ماه منتهی به  9 در نی. همچنشودیمسال گذشته محسوب  40در  زانیم نیرقم، باالتر نیشده که ا شیپاال

نفت  یاصل یهافرآوردهانواع  بشکه(هزار  250)معادل حدود  تریل ونیلیم 40 روزانه نیانگی، بطور م 97سال 

 3صادر شده است.

                                                 
 1395آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا سال  1

 1395آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا سال  2

 /QC1A00http://www.iribnews.irخبرگزاری صدا و سیما  3
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 کشور یشیپاالپترو تیضرورت توسعه ظرف -2-2

 یالزام قانون -1-2-2

ه ششم مورد مطالبه قانون برنام یصورت ضمن، بهدر كشور یدیتول یعانات گازیم و نفت تمام شیپاال

را  ینات گازعایکه نفت و مون بشیلیم 2.7 شیت پاالیظرف جادیتوسعه قرار گرفته است. برنامه ششم توسعه ا

 یعانات گازید میت تولیان با توجه به مشخص بودن ظرفیم نیا از که است کرده مطالبه مذکور برنامه انیتا پا

 به بوطمر روز در بشکه هزار 840 ماده، نیا شیپاال یهان مشخص بودن طرحیهمچن و ندهیآ یهادر سال

ار بشکه و هز 360ت یج فارس به ظرفیخل ستاره شگاهی)پاال بوده است یعانات گازیم یشیت پاالیظرف جادیا

ه مربوط به ون بشکیلیم 1.86 یعنیآن  ماندهیهزار بشکه( و باق 480ت یراف به ظرفیس یشیر پاالیطرح فراگ

شم توسعه، شهمچنین این نکته قابل توجه است که با توجه به متن برنامه  .است نفت شیت پاالیظرف جادیا

میلیون  1.7رفیت پاالیشی افزون بر ظرفیت پاالیشی موجود کشور در زمان نگارش برنامه )مطالبه ایجاد ظ

 4.4ر باید میلیون بشکه است. در واقع طبق برنامه ششم توسعه ظرفیت پاالیشی کشو 2.7بشکه(، به میزان 

 میلیون بشکه است. 2.1میلیون بشکه باشد که در حال حاضر، تنها 

 مه ششم توسعه آمده است:( قانون برنا44در ماده )

ش شدت ره ارزش و کاهیل زنجیتکم و یانرژ افزوده ارزش شیه منظور افزابالف( دولت مکلف است 

 :دهد انجام را ریز یهاقانون برنامه اقدام ید در طول اجرایواحد تول یبرا یمصرف انرژ

فت ن شکه در روزون و هفتصدهزار بیلیدو ممقدار  شیت پاالیظرف جادیا یالت الزم برای))تسه

 اجرا و یزیربرنامه یرا به نحو یردولتیباال توسط بخش غ یدگیچیپ بیبا ضر یعانات گازیخام و م

 سهم و بدایر اختصاص یتقطانیتر و مآنها اساساً به محصوالت سبک فرآوردهد یب تولیترک تا کند

 شتر نشود.((یب( %10) درصد ده از شیپاال یالگو در کوره نفت

درصد باشد،  10آنها کمتر از  یهافرآوردهروز که درصد نفت کوره در سبد  یبا فناور ییهاشگاهیاحداث پاال

اصل چهل و  یکل یهااستیس یاجرا قانون یاجرا از پس نکهیبا توجه به ا یمورد مطالبه قانون است. از طرف

را  ییایمیپتروش ای یشگاهیدرصد سهام هر شرکت پاال 20ش از یتواند بیوزارت نفت نم یچهارم قانون اساس

م کار قانون مذکور )اصل چهل و چهارم( به ینفت در تقس ین دستییپا عیاست توسعه صنایدارا باشد، عمالً س

فه دولت را در ی( قانون برنامه ششم توسعه، وظ44در واقع ماده ) گذاشته شده است. یعهده بخش خصوص

 و است دهید حوزه نیفعال در ا یبخش خصوص یرامناسب ب ین مالیتأم یگسترش و فراهم آوردن مدل ها

 نفت وزارت ،یبخش خصوص یدولت برا یگرلیو تسه یگرمیتنظ ،یبسترساز ،یفه رگوالتوریوظ به توجه با
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 یدیتول یها مجتمع نیاز احداث این مورد هین سرمایو تأم یالت مالیتسه یاجرا و یزیر برنامه به موظف را

 1کرده است.

 یت اقتصادیو امن ید راهبردضرورت طرح از بُع -2-2-2

 یاردهات محصوالت با توجه به استاندیفیمشخص خودش که تابع ک یر از سودآوریغ به نفت شیصنعت پاال

 یکت هاشر ینفت را برا یت تقاضایامن که(( یا به عنوان ))حلقه واسطیاست، در تمام دن یدیسوخت تول

ت عرضه ین امنیبا هم ادغام کرده اند و همچن دست نفت رانییکه خدمات باالدست و پا یدکننده ایتول

 یعنید. ن دست فعال هستنیینه پایکند که در زم ین میتضم ییشرکت ها یرا برا یمیپتروش عیخوراک صنا

کند  ین میمن دست نفت را تضییپا و باالدست یاقتصاد سود که است یواسط حلقه بُعد نیا از شیپاال حلقه

 است. یهبردت رایاهم یدارا لیدل نیو به هم

)حلقه  فتن شید نفت )باالدست(، پاالیتول حلقه سه ،یساز یخصوص یاست هایس اعمال از پس رانیاما در ا

 یقوقو ح یقیدست( هر کدام به عهده شرکت ها و اشخاص حق نییره ارزش )پایو زنج یمیپتروش و( واسط

د یولت یاصل یمتول عنوان به رانینفت ا یاست که شرکت مل یعیطب رو نیگذاشته شده است. ازا یمختلف

ز به یز نن دست نفت و گاییفعال در صنعت پا ید باشد و شرکت هایت تولیشتر به فکر توسعه ظرفینفت، ب

 یمیپتروش و شیپاال صنعت به نسبت آنها یبرابر نیخوراک گاز و سود چند یها یمیپتروش یباال تیل مزیدل

 یها یمیپتروش نآ دنباله به)و  شیجه عمالً صنعت پاالینت در. اند نشده فعال حوزه نیا در ع،یخوراک ما یها

 یترنییپا یاز سود اقتصاد یخوراک گاز یها یمید نفت و پتروشیتول با سهیمقا در که( عیخوراک ما

 ده اند.ینرس یمورد توجه قرار نگرفته اند و به توسعه متناسب یبرخوردارند به اندازه کاف

 نییپا عیتوسعه صنا((، ))یاجتناب از خام فروشر ))ینظ یمیاهمف که است شده موجب مسئله نیا

د قرار گرفته یتأک مورد کشور یاصل نی(( که در قواننفت صنعت در شتریب افزوده ازش جادیا(( و ))یدست

در کشور به  یدینفت خام تولمیلیون بشکه  4.7درصد از  56شعار فراتر نروند و هم اکنون  کیاند از حد 

ن نقطه ضعف استفاده کرده و هرچند سال یز از همین کایآمر یطرف از. ابدی اختصاص ماده نیصادرات خام ا

 و خرد فرآورده صدها به آن شکستن نفت، فراورش که یصورت در نیکند. بنابرایم ینفت میتحر را رانیا کباری

 یصادرات خام نفت تمام شیپاال آنگاه کند، اثر یب ینوع به را نفت میتحر مشکل بتواند ها فرآورده نیا صادرات

ره یافزوده و غارزش جادیا ،ییزااشتغال دیفوا یدارا ،یه مالیتوج یدارا یاقتصاد پروژه کی تنها نه رانیا یبرا

                                                 
 16170های مجلس شورای اسالمی به شماره مسلسل گزارش کارشناسی مرکز پژوهش 1
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 توجه مورد است الزم که شود یم لیز تبدین ها میکردن تحر اثر یب یبرا یراهبرد حل راه کیاست، بلکه به 

 1رد.یگ قرار

 

از مجموع ظرفیت  کشور و میعانات گازی شی و میزان خام فروشی نفتمقایسه ظرفیت پاالی 
 میلیون بشکه در روز 4.7تولید 

 یریپذ میتحر و تجارت در یشیپاال یهافرآوردهتفاوت نفت خام و  -3-2-2

توسط  یراحت رد، بهیگیون بشکه( صورت میلیم 2ار بزرگ )بعضاً تا یبس یهاصادرات نفت خام که در محموله

ت و خواص یفی، کهامحموله یر از بزرگی. به غشودیمواقع  نگیبانکر میمه و تحریب میتحر رصد، مورد کا،یآمر

 ییقابل شناسا ییهاشیا شناخته شده است و با انجام آزمایز در تمام دنین رانیا خام نفت یکیزیو ف ییایمیش

 است.

. اما فرآورش نفت شودیمانجام  ادیدور و با مسافت ز یمعموالً به کشورها رانیصادرات نفت خام ا یاز طرف

که صادرات بخش  شودیمموجب  ییایمیپتروش و یشیپاال یهافرآوردهاز  یره متنوعیزنج به آن لیخام و تبد

رد. یگ صورت هیهمسا یکشورها به یکشت تاًین، خط لوله و نهایسنگ یخودروها قیها از طرفرآوردهاز  یادیز

آن به  یها بر رومید که اعمال تحرینام ((یرگیمو شبکه قیطر از عیزتو)) توانینحوه از صادرات را م نیا

 یکوچک، عمدتاً به کشورها یهاها معموالً در محمولهفرآورده نیا. است خام نفت میتر از تحرمراتب سخت

 خام، نفت آسان یریپذمیتحر در نکته نیمهمتر نیهمچن شوند.یم تجارت کینزد یهامسافت در و هیهمسا

 نفت از توانندیا وجود دارد که میدن در شگاهیپاال 40حدود  یطور کلبه. است معامله حجم و انیمشتر تعداد

 آنها نیاند که مهمترتنها در چند کشور واقع شدهها شگاهیپاال نیعنوان خوراک استفاده کنند. ابه رانیا خام

ا. یا و اسپانیتالیا ونان،یر ینظ یجنوب یااروپ یکشورها و یجنوب یقاین، هند، ژاپن، کره، آفریچ: از عبارتند
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 نفت رانیا از که یشرکت ای شگاهیماً هر پاالیمستق یعنی. است نفت دیخر میتحر واقع در هم رانیا نفت میتحر

 آن بخرد، نفت خود یشگاههایاز پاال یامجموعه ین برایر چینظ کشور کی اگر ای شد خواهد میتحر بخرد،

 ییایمیش یهافرآوردهاز  یارهیزنج به آن لیتبد و کشور داخل در نفت فراورش اما. شد خواهد میتحر کشور

 40 از را رانیا انیکند و مشتریم لیتبد ییایمیمحصول ش 100 یو سوخت، تک محصول نفت خام را به باال

ا یدن یکوچک و بزرگ و مستقر در تمام کشورها یهادر قالب شرکت یش از چند هزار مشتریب به یمشتر

 تر از نفت خام خواهد بود.ار سختیبس آنها یریپذمیرساند که تحریم

احتمال  نیا فروش نفت، یهامیها ازجمله تحرمیتحر فشار شیافزا و رانیا نفت دارانیخر تیاتمام دوره معافبا 

ز یاکنون نمواجه شود. هم یو صادرات نفت نسبت به حالت فعل دیمجدداً با کاهش تول رانیوجود دارد که ا

 از پس بالفاصله. است رانید نفت توسط ایتول یفیتکل کاهش دیمؤ رانینفت ا انیمشتر یبرخ یرفتار تجار

خود  یعانات گازین خوراک میت تأمیامن تیرعا یا، برایشرق آس یهاشگاهیپاال یاز برجام بعض کایآمر خروج

 را رانیاز ا یعانات گازیم دیخر مالًع یجنوب کره کشور و شدند ییکایو آمر ییاروپا یوارد مذاکره با کشورها

ن خوراک و یتأم منابع ینیگزیدنبال جابه اند کهز اعالم کردهین ییاروپا بزرگ شگاهیپاال 6. است کرده متوقف

ده یپوش یکس بر حاضر درحال کشورها نیدر فروش نفت به ا رانیا یوابستگ. هستند رانیا از نفت دیقطع خر

 کرده جادیا را یوابستگ نیا آن، شیت پاالیظرف و رانید نفت در ایت تولیظرف یدرصد 60ست و اختالف ین

 1کند.یشتر میز بیگاه کشور را نبهگاه میتحر یبرا کایزه کشور آمرینقطه ضعف، مطمئناً انگ نیهم و است

 یریگجهیخالصه و نت -3-2

 توان گفت؛یقرار گرفت م یفصل مورد بررس نیکه در ا  یبا توجه به مطالب

 و نیگزیجا یهاراه به توجه عدم ،نفت فروش به کشور بودجه انکار رقابلیغ یه به وابستگبا توج .1

 .شتگذا خواهد  کشور یاقتصاد طیشرا بر یاریبس یها، اثرات منفمیاثر کردن تحریب نیهمچن

 یکشورها ونروزافز ازیو ن ینفت یهافرآورده واردات جهت هیهمسا یکشورها یباال تیبا توجه به ظرف .2

 .دارد وجود رانیا ینفت یهافرآورده صادرات یبرا یمیعظ لیپتانس توسعه، درحال

ها آن جمله از که دارد خام نفت صادرات به نسبت یاریبس یهاتیمز ینفت یهافرآوردهصادرات  .3

و  دیرونق تول ،یاقتصاد انرژ ییایپو ،ییزااشتغال اشاره شده را ذکر نمود، از جمله؛ توان مواردیم

 .یریناپذمیتحر و یتجارتصادرات، تنوع مدل 
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 مقدمه

 .شودیمنفت پرداخته  شیپاال نهیکشورها در زم ریفصل به تجربه و راهبرد سا نیدر ا

 یتجار یهاوهیو ش هایتکنولوژ همچنین و صنعت نیا شگامانیپ و جهان یشیپاال تیدر بخش اول، به ظرف

ها و تیزم نیه و همچنشد یصنعت را بررس نیانداز اچشم یبعد یها. سپس در بخششودپرداخته میها آن

 شود.می در منطقه و جهان مطالعه یرقابت طیشرا

 شیپاال صنعت شگامانیپ -1-3

شان ریشکل ز سال نیکشور نخست ا 15 نفت و گاز یشگاهیپاال تیظرف دهنده ن تا  2010 یهاصنعت در 

  1.است یالدیم 2017

 

 نفت و گاز شیپاال صنعت نخست کشور 15 یشگاهیپاال تیظرف 

                                                 
 statista.comپایگاه آماری  1
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و هند در  هیروس ن،یو چ یشیپاال تیظرف نخست رتبه کایهمانگونه که در شکل مشخص است کشور آمر

 شتندا با رانیا که است یدرحال نیا. است نمودار نیا 10رتبه  در رانیا نیهستند. همچن یبعد یهارتبه

نفت  ریکشور از لحاظ دارا بودن ذخا نیبه عنوان اول ،جهان یگاز ریذخا %18.2 نیهمچن و جهان نفت 9.3%

 1و گاز است.

 2010 لسا از هند و نیچ یشگاهیپاال صنعت رشد شتاب فوق، شکل به توجه با که است آن گرینکته مهم د

به حدود  2010بشکه در روز در سال  ونیلیم 10از  نیکشور چ تیظرف کهیطور به است بوده مثبت، 2017 تا

 است.کرده دایپ شیافزا روز در بشکه ونیلیم 15

 و ونیلیم کی روزانه 97 سال انیپا به یمنته ماه 9 در ران،یا ینفت یهافرآورده شیپاال آمار نیطبق آخر

 یشگاهیپاال تیرفاست )نمودار فوق آمار ظ شده شیپاال رانیا یهاشگاهیپاال در خام نفت بشکه هزار 947

 نفت یاصل یهافرآورده انواع تریل ونیلیم 40 روزانه نیانگیم بطور مدت، نیا در نیهمچننفت و گاز است(. 

  2.است شده صادر

 3دهد.یدر سراسر جهان را نشان م ینفت یهافرآورده دیتول یآمار یپراکندگ ریشکل ز

 

 

 (سال در تن ونیلیواحد م)2017کشورها در سال  ینفت یهافرآورده دیآمار تول 

                                                 
 oilshow.ir-http://iranپایگاه اینترنتی نمایشگاه نفت و گاز ایران  1

 /QC1A00http://www.iribnews.irخبرگزاری صدا و سیما  2

 yearbook.enerdata.netپایگاه اینترنتی  3



 

15 
 

 

 دهد.یجهان را نشان م یهاشگاهیپاال نیبزرگتر 2016 سال یشیپاال تیظرف زین ریجدول ز

 20161در سال  جهان یهاشگاهیپاال نیبزرگتر یشیپاال تیظرف 

 (روز در)بشکه تیظرف كشور شگاهینام پاال شماره

 1،240،000 هند نگر ماج شگاهیپاال 1

 940،000 الئوونز پاراگوانا یشگاهیمجتمع پاال 2

 850،000 یکره جنوب اولسان شگاهیپاال 3

 817،000 یامارات متحده عرب سیالرو شگاهیپاال 4

 730،000 یکره جنوب وسوی شگاهیپاال 5

 670،000 یکره جنوب اونسان شگاهیپاال 6

 605،000 سنگاپور ExxonMobil شگاهیپاال 7

 600،250 کایآمر آرتور پورت شگاهیپاال 8

 560،500 کایآمر رنیبا شگاهیپاال 9

 550،000 یعربستان سعود راس تنوره شگاهیپاال 10

 539،000 کایآمر لیویگر شگاهیپاال 11

 502،500 کایآمر باتون شگاهیپاال 12

 450،000 رانیا آبادان شگاهیپاال 13

 416،000 هلند شل پرنس شگاهیپاال 14

 405،000 یان سعودعربست SAMREF شگاهیپاال 15

 

 با یتح صنعت، نیا شگامیپ یکشورها در شیدهد صنعت پاالیبرتر جهان، نشان م یهاشگاهیمطالعه پاال

 یبررس به امهاد در. است سودده کشورها، ریحمل و نقل و واردات نفت خام از سا یهانهیهز شدن اضافه وجود

 .میپردازیم موضوع نیا

                                                 
  oilandgasclub.comپایگاه اینترنتی  1
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 نیکشور چ -2-1-3

 ونیلیم 6.1 روزانه 2014 سال در کشور نیا نفت واردات زانیم. است نفت کننده وارد نیبزرگتر نیکشور چ

ه اغلب فاصله چندهزار ک (3-4)شکل نیصادرکننده نفت به چ یبه کشورها یبا نگاه .است بوده بشکه

و  حمل یاالب یهانهیبا اضافه شدن هز شیکه صنعت پاال شودیماثبات  تیواقع نیدارند ا نیبا چ یلومتریک

 ست.سودده انقل، همچنان 

 

 

 20141 سال در نفت واردکنندگان نیبزرگتر 

 

 یکشورها براساس نیآمار واردات نفت چ 
 2صادرکننده

به  2030بشکه در روز، تا سال  ونیلیم 5.1به مقدار  2020کشور تا سال  نینفت ا دیتول شودیم ینیب شیپ

 3کند. دایپ شیبشکه در روز افزا ونیلیم 5.7به  2040بشکه در روز و تا سال  ونیلیم 5.5

شور چ شته هدف نیک ست دا  لسا در تن ونیلیم 100 به را خود نفت یفرآور تیظرف 2012 سال تا که ا

 هدف نیا به یابی دست یبرا نیچ یها برنامه از آن مشابه یها نمونه و یدوشانز شگاهیپاال سیتاس. برساند

 .دارد رارق نیچ شرق شمال در انگیژ نیس منطقه در و شده تتاحاف 2008 سال در شگاهیپاال نیا. است بوده

 یدوشانز شگاهیپاال 

 4.4به ارزش  دیجد یشیواحد پاال کیکه  است صورت بوده نیبه ا نیچ یدوشانز شگاهیپاال لینحوه تشک

 خط توسط زیکند. خوراک آن نیشده و شروع به کار م سیموجود تأس یمیپتروش کیدالر در کنار  اردیلیم

                                                 
 www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CHNپایگاه اینترنتی  1

 همان 2

  2014International Energy Outlookگزارش  3
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 .شود یم نیتأم قزاقستان از لومتریک 1200 طول به خام نفت لوله

 ای و شگاهیپاال و یمیپتروش ادغام مدل گاز، و نفت صنعت یدست نییپا و یدست انیم عیصنا توسعه مدل نیا

 که ندچ هر. است افتهیمختلف امتحان شده و توسعه  یاست که در کشورها« شگاهیپتروپاال» اختصار به

پر سود  یصنعت آن( فاقد ای گاز و نفت منابع صاحب یکشورها از)اعم  ایدن مختلف نقاط در شیپاال صنعت

 دیجد یشیپاال یاست که باعث شده است طرح ها ییایمزا یدارا یمیو پتروش شیاست اما ادغام صنعت پاال

 باشد. یشیغالبا بصورت پتروپاال

هم به  کینزد یاهشگاهیپاال و یمیپتروش نیب یانرژ و مواد یها انیجر ادغام از شگاهیپتروپاال کیدر واقع، 

 کیه توان ب یبرعکس هم م ایو  شگاهیپاال کیدر کنار  یمیپتروش کی. البته با احداث دیآ یوجود م

 شوند، یم یحطرا شده ادغام بطور ابتدا از که یشیپتروپاال یواحدها که چند هر. افتی دست شگاهیپتروپاال

 .دارند یباالتر سود هیحاش

بشکه در روز  هزار 140مجموعه  نیا دیباشد. تول یهزار بشکه در روز م 200 یدوشانز شگاهیپتروپاال تیظرف

 است. ییایمیتن در سال محصوالت ش ونیلیم 3و  EU4با استاندارد  یشیپاال فرآورده

 1.است یمیپتروش واحد 12 و یشیپاال واحد 20 شامل مجموعه نیا

 یایج هِپِنگ شگاهیپتروپاال 

 شهر نیا ساحل. دارد قرار کوانژو شهر گانگ کوان منطقه در ان،یفوج استان در یایج هِپِنگ شگاهیتروپاالپ

 هزار 400 روزانه که دارد را نیا تیقابل آن بندر و هاست یکشت گرفتن پهلو یبرا مناسب تیموقع یدارا

، 1993 سال در مجموعه نیا .شود یم نیتأم عربستان خام نفت از آن خوراک. شود هیتخل آن در نفت بشکه

 تیظرف به یا توسعه اتیعمل با و 2009 سال در اما است بوده روز در بشکه هزار 80 تیظرف با یشگاهیپاال

 2.شود یم متصل انیفوج یمیپتروش به و دهیرس روز در بشکه هزار 240

 کشور هند -3-1-3

 کشور نیچهارم 2017 سال در ، روز در بشکه ونیلیم 3.7 زانیم به عاناتیم ریکشور هند با واردات نفت و سا

 صادرکنندگان جمع به 2001 سال از کشور نیدر جهان است. ا ینفت یهافرآورده و خام نفت واردکننده

                                                 
 ttt2http://fna.ir/bpخبرگزاری فارس  1

 همان 2
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  1کنند.یرا صادر م ینفت یهافرآورده حجم شتریب کهیطور به است وستهیجهان پ ینفت یهافرآورده

 

 20172تا  2000 یهاسال در عاناتیم ریسا و نفت دیمصرف و تول 

 

 2015در سال  صادرکننده یبراساس کشورها هندآمار واردات نفت  

 با هند رکشو واقع در. است روز در بشکه ونیلیم 4.6 یشیپاال تیظرف و شگاهیپاال 23 یهند حدودا دارا

 یکی به لیبدت یهاسال در و کرده فراهم را یشیپاال متنوع محصوالت دیتول نهیزم نفت، ارزش رهیزنج لیتکم

 شگاهیپاال هب یمیپتروش ادغام طرح از کشور نیشده است. ا ینفت یهافرآورده صادرکننده یاصل یکشورها از

 هاست.نمونه نیا از یکی یکوچ شهر شگاهیپتروپاال. است کرده استفاده اهداف نیا تحقق یبرا

 یكوچ شگاهیپتروپاال 

ستان در یکوچ شهر در شگاهیپتروپاال نیا سط 1947 سال در و بوده شگاهیپاال صورتبه ابتدا در. دارد قرار هند یکِراال ا  تو

                                                 
 www.eia.govنترنتی پایگاه ای 1

 www.eia.govپایگاه اینترنتی  2
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 نیچند سالها نیا طول در که بوده روز در بشکه هزار 60 شگاهیپاال هیاول تیظرف. است شدهساخته پسیلیف ییکایآمر شرکت

 .دیرس بشکه هزار 350 به و برابرشد

ئن در سال تن تولو 12،000تن بنزن و  87،200 دیبه تول ییایمیبا اضافه شدن بخش پتروش 1989در سال  شگاهیپاال نیا 

با  ریق یایواحد اح نیگشت؛ و همچن سیبشکه در روز تأس 1000 تیبه ظرف LPG یساز رهیواحد ذخ 2003. در سال دیرس

 شد. یاندازراه 2008هزار بشکه در روز در سال  90 تیظرف

 صادرات دالر ونیلیم 280 زانیم به ،یمال سال نیآخر در. باشدیم دالر ونیلیم 500 و اردیلیم 2 شگاهیپتروپاال نیا یگردش مال

 1.است داشته

 جهان مناطق ریسا در گرید شگاهیچند پتروپاال یبررس -4-1-3

 متحده االتیا در روژ باتون شگاهیپتروپاال 

 رد ت آنیس شد و مالکیکا تأسیآمر یانایزیالت لوئیدر ا 1909در سال  یشگاهین مجتمع پتروپاالیا

مجموعه باتون روژ شرکت  افت.یتوسعه  یمتماد یسالها یشگاه طین پاالیل است. ایار شرکت اکسون موبیاخت

است، در حال حاضر قادر است  ییایمیک پارک شیا ی 2ادیز یدگیچیشگاه با پیک پتروپاالیاکسون که در واقع 

رو در رده دوازدهم نیکند. ازا لیتبد یمیو پتروش یشیهزار بشکه نفت خام را به مواد پاال 503روزانه 

ت یت و کمیفیتوان باال در ک ین به معنایرد که ایگیکا قرار میآمر یهاشگاهیا و چهارم پاالیدن یهاشگاهیپاال

 3به طور همزمان است.

 هیروس در آنگارسک شگاهیپتروپاال 

 شد که شرکت یراهانداز یتوسط شورو یبریبه نام آنگارسک در شرق س یشگاهیپاال 1955در سال 

هزار بشکه در روز دارد. در  220معادل  یتیشگاه ظرفین پاالیکرد. ا یداریآن را خر 2007روسنفت در سال 

شده  یداریقرار گرفته که آن هم توسط شرکت روسنفت خر یمیک مجتمع پتروشیشگاه ین پاالیمجاورت ا

به  یشگاهیج پاالیرا یبر واحدها، شرکت روسنفت عالوه یمین مجتمع پتروشیار داشتن ایاست. با در اخت

 دیرا تول یمیمحصوالت پتروش یبرخ ،یشیدارد و در کنار محصوالت پاال یدسترس زین یمیپتروش یواحدها

 60لن و یهزار تن پروپ 100لن، یهزار تن ات 200انه یکند به عنوان نمونه مجتمع آنگارسک قادر است سالیم

                                                 
 http://fna.ir/brchsyخبرگزاری فارس  1

 شود.منظور ضریب پیچیدگی نلسون است که در ادامه همین فصل به توضیح آن پرداخته می 2
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 1د کند.یهزار تن بنزن تول

 یسعود عربستان در لیالجب شگاهیپتروپاال 

 2013ر سال ن مجتمع دی. ادر روز را دارد یابشکه هزار 400 تیظرفل عربستان یالجب یشیمجموعه پتروپاال

از نفت  یمیشو پترو یشیارد دالر با هدف صادرات انواع محصوالت پاالیلیم 10بالغ بر  یگذارهیو با سرما

 140 لن،یپارازا تن هزار 700 انهیسال ج،یرا یشیبر محصوالت پاالشده است. عالوه  یاندازراه ن عربستانیسنگ

 کند. یم دیتول صادرات هدف با لنیپروپ تن هزار 200 و بنزن تن هزار

 که است افتهی اختصاص اروپا به درصد 40 و ایآس شرق به مجموعه نیا یدرصد از محصوالت صادرات 60

 نفت و زلید را اروپا صادرات عمده و عیما گاز و نفتا ،یمیپتروش هیپا محصوالت را ایآس شرق صادرات عمده

 2دهد.یم لیتشک جت سوخت /دیسف

 یمجتمع پترورابغ در عربستان سعود 

 و ارتقا رحط. شد افتتاح عربستان در روز در بشکه هزار 325 تیظرف با 1990 سال در پترورابغ شگاهیپاال

 تا و دش شروع هکتار 30 وسعت به ینیزم در 2005 لسا در دالر اردیلیم 10 ارزش به مجموعه نیا توسعه

 .دیانجام طول به 2009 سال

از  ع،یک مااز خورا ریغ نکهیبوده، ضمن ا شگاهیبه پتروپاال شگاهیپاال کی لیطرح، تبد نیا یهایژگیاز و

 یمتنوع اریسب ییایمیمواد ش دیتول تیظرف جادیدر کنار آن استفاده شده است که باعث ا زین یگاز یخوراکها

 لنیپروپ رینظ رشتیب ارزش با محصوالت به لنیپروپ و لنیات مانند ییایمیش هیپا مواد لیتبد نی. همچنشودیم

 .ستا پترورابغ شگاهیپتروپاال یهایژگیو از لنیات یمریپل یدهایگر ریسا و کولیگل لنیات د،یاکس

 ییایمیش پارک کی به شدن لیتبد یبرا را خود یدالر اردیلیم 8 یگذارهیسرما با پترورابغ شگاهیپتروپاال

 ییشوند به محصوالت نهایم وارد مجموعه نیا به که یعیگاز و ما یهاخوراک صورت، نیکند. در ایم آماده

 3شوند.یم عرضه بازار به خام حالت به نسبت یشتریب اریافزوده بسارزش با و لیتبد ییایمیش

 هاشگاهیپاال دینسل جد -2-3

 دیتول و شیپاال ص   نعت در ش   رویپ یکش   ورها از یاریبس    م،یکرد یقبل بررس   همانگونه که در بخش 
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 برند.یم بهره شگاهیها موسوم به پتروپاالشگاهیپاال دینسل جد یاز تکنولوژ ینفت یهافرآورده

ست یواحد شگاهیپتروپاال ش و شگاهیپاال ادغام از كه ا  یندیفرآ یواحدها ساخت و یمیپترو

 .دارد شگاهیپاال به نسبت یباالتر یسودده و است آمده وجود به گریکدیها در كنار آن

نادار ش   رکت یهاها و ائتالفاز ادغام یحاک یالمللنیب یهاگزارش نا یهامع عال در ص    و  شیپاال عیف

در  یهانجروند مهم  کی یمیو پتروش شیپاال اتیادغام عمل شیکه افزا یاست به طور گریکدیبا  یمیپتروش

سرما ییسهم باال زین ندهیدر آ شودیم ینیبشیو پ بوده ریاخ یهاسال صنعت معطوف  نیا یهایگذارهیاز 

 هستند. در حال اجرا انهیو خاورم ایدر مناطق آس یادغام یهاپروژه نیحوزه باشد. اکثر چن نیبه ا

 :از عبارتند جهان ندهیآ یشیپتروپاال یهاپروژه نیتربزرگ یالمللنیمنابع ب یهااساس گزارشبر

o دالر اردیلیم 20 ارزش به عربستان لیالجب ییایمیش پارک ساخت لیتکم 

o هیجرین در دانگوت یتیمل چند شرکت یدالر اردیلیم 9 یگذارهیسرما 

o بستانعر آرامکو شرکت و نکوینور ینیچ شرکت یدالر اردیلیم 10 مشترک یگذارهیسرما 

o نیچ شرق در انگیژج استان در یدالر اردیلیم 25 یگذارهیسرما 

o  چوسان رهیجز در یدالر اردیلیم 24ساخت مجتمع 

o  باهارات استان در هند نفت یمل شرکت یدالر اردیلیم 40پروژه 

o دالر اردیلیم 27 مبلغ به یمالز پتروناس یشیپتروپاال یپروژه ادغام 

o  هیروس دور شرق یدالر اردیلیم 13پروژه 

o  تیکو الزور یدالر اردیلیم 16پروژه 

o  1مشابه در منطقه الدقم عمان یردال اردیلیم 6پروژه 

 آن یندیفرآ ابعاد و شگاهیپتروپاال فیتعر -1-2-3

 شودیم ینیبشیا، پیدن یاز کشورهایمورد ن ین انرژیر در تأمیدپذیتجد یهایش سهم انرژیبا توجه به افزا

 یشترین موضوع سبب خواهد شد که فرصت بیابد، همینفت خام کاهش  یسهم تقاضا یآت یسالها یکه ط

د یژه تولیو ره ارزش بهیل زنجیتکم یبرا یدروکربوریه یهافرآوردهاز نفت خام و  یریگنظور بهرهبه م

 جاد شود. یا یمیمحصوالت پتروش
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ش نفت و یپاال یهااز خود به مجتمعین خوراک مورد نیث تأمیاز ح یبه نوع یمیپتروش یهامجتمع یتمام

و  یمریدکننده محصوالت پلیتول یهااز مجتمع یراین موضوع سبب شده است که بسیاند. همگاز وابسته

در  یو احداث شوند. توسعه فناور یطراح یشیپاال یهاا در مجاورت مجتمعینقاط دن یدر اقص ییایمیش

ش یپتروپاال یهاو احداث مجتمع یجهت طراح یمختلف یهایکربندیگذشته سبب شده است که پ یهاسال

 کار گرفته شود.به

د، نفت ین، نفت سفی(، بنزLPGع)ید سوخت از جمله گاز مایهدف تنها تول یشگاهیوپاالپتر یهادر مجتمع

 یهااز مجتمعیمورد ن یهاژه و خوراکیو یهافرآورده ین محصوالتیست، بلکه در کنار چنین گاز و نفت کوره

خوراک وارد  ش، نفت خام به عنوانیپتروپاال یها. در مجتمعشودیمد و عرضه یز تولین ییایمیو ش یمریپل

 د شود.یتول یمیه پتروشیو پا یاز محصوالت سوخت یبیتا ترک شودیم یمتعدد یندیفرا یواحدها

 

 شگاهیپتروپاال یهامجتمع در دیاز محصوالت قابل تول یکل ییشما 

ه یو محصوالت پا (سوخت)یدروکربوریه یهافرآوردهد همزمان یتول یش در راستایپتروپاال یهامجتمع

 ل هستند:یخاص از جمله موارد ذ یلیو تکم یلیتبد یندیفرآ یواحدها یریکارگازمند بهین یمیپتروش

 :یلیتبد یندهایالف( فرآ

 واحد کراکر با بخار

 یستیل کاتالیواحد تبد

 الینگ بستر سیکراک یواحدها

 از پروپان ییدروژنزدایواحد ه

 :یلیتکم یندهایب( فرآ

 لن(یلوئن و زاها )بنزن، توکیآرومات یاستخراج و جداساز
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 لن(ین و بوتیلن، بوتادیلن، پروپیها )اتنیالف یاستخراج و جداساز

 

 شگاهیاز پتروپاال یکل ییشما 

ر است. یط پُرتالطم و متغیش توان رقابت خود در محیو افزا یش، سودآوریپتروپاال یهابنگاه یهدف اصل

ن، یتأم یهارهیهرچه بهتر زنج تیریموجب مد یمیه صنعت پتروشید همزمان سوخت و محصوالت پایتول

 1بنگاه خواهد شد. یو سودآور یورش بهرهیجه افزاید و فروش و در نتیتول

 نلسون یدگیچیپ بیضر -2-2-3

 دارد؛ یبستگ ریز عوامل به شگاه،یپاال کی یسودده زانیم

درجه  شگاه،یپاال یندهایفرا تیظرف ،یاهمنطق بازار اتیخصوصبودن آن، خام و در دسترسنفت متیق

 .شگاهیپاال ییکارآو  یدگیچیپ

 :شوندیم میتقس ریز نوع چهار به یدگیچیپ نظر از هاشگاهیپاال

 (Toppingساده ) -1

. شودیم لیتبد اشدهندهلیتشک یاجزا به تنها ،یاتمسفر ریتقط توسط خامنفت شگاهیپاال نیدر ا

 .کندینم دیتول نیبنز و است نفتا آن محصول

2- Hydroskimming 

( مجهز است. از Reforming) نفتا شکل رییتغ واحد و یاتمسفر ریتقط واحد به شگاهیپاال وعن نیا
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آن  یکه تقاضا برا ارزشکم سوخت یادیز مقدار اما. کندیم دیتول نیبنز و است تردهیچینوع ساده پ

 .کندیم دیتول زیکم است، ن

3- Cracking 

 یستیکاتال شکست واحد و خأل ریواحد تقط، شامل 2و  1ذکر شده در انوع  یعالوه بر واحدها

(FCCن )آن در کوره نفت دیتول. دارد یشتریب یدگیچیپ درجه کی، 2 نوع به نسبت. باشدیم زی 

 .شودیم انجام ریتقطانیم و سبک ریتقط یهافرآورده به آن لیتبد و افتهی کاهش

4- Coking 

انجام  یستیشکست کاتال ندیقبل از فرااست که  Delayed Coking ندیمجهز به فرا شگاهیپاال نیا

نسبت به انواع  شودیو کک نفت باعث م ریتقط یهافرآوردهکوره به نفت  لیتبد ی. درجه باالشودیم

 را داشته باشد. یدگیچیپ نیباالتر یقبل

 

 نیکه ا کنندیم استفاده نلسون یدگیچیپ بیضراز  شگاه،یپاال کی یدگیچیپ زانینشان دادن م یبرا

نوع  یو برا 5تا  Cracking شگاهیپاال ی، برا2، در حدود Hydroskimming شگاهیپاال یبرا بیضر

Coking  است.شده نییتع 9باالتر از 

 افزودهارزش ییتوانا و ینیگزیجا یهانهیهز شگاه،یپاال یدگیچیپ به راجع یاطالعات شگاه،یپاال یدگیچیپ بیضر

 یبندطبقه را مختلف یهاشگاهیپاال آن براساس توانیم نکهیا نضم دهد؛یم قرار اریاخت در شگاهیپاال کی

 .کرد

 لیتبد یواحدها اندازه هر و است مؤثر آن یدگیچیپ نییتع در شگاه،یپاال در استفاده مورد یندهاینوع فرا

 .بود خواهد شتریب زین آن یدگیچیپ درجه باشند شتریب شگاه،یپاال کی هیثانو

 .است خأل در ریتقط و یاتمسفر ریتقط یواحدها شامل هیاول لیتبد یندهایفرا

 ،یستی، شکست کاتالBottom of the Barrel ندیفرا ون،یالسیشامل آلک زین هیثانو لیتبد یندهایفرا

و  Visbreaking ندیفرا ،یدادن، شکست حرارتشکل رییتغ ایاصالح  ،یدروژنیه هیتصف ،یریشکست تأخ

 است. یسازنیریش

 را ریز یهاتیمز شگاه،یپاال یدگیچیپ درجه بودن باال و باال ییکارآ با هیثانو لیتبد یندهایفرا یریکار گبه

 :دارد یپدر

 نامرغوب، خامنفت جمله از متنوع یهاتیفیک با خامنفت ندیفرا در الزم یریپذ. انعطاف1

 نیترش و سنگ 
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 سبک و یریتقط یاهفرآورده، LPGاز محصوالت باارزش مثل  یشتریدرصد ب دیتول یی. توانا2

 یباالتر افزودهرزشا آن جهینت در که کورهنفت و نیسنگ محصوالت از یکم درصد دیتول و ریتقطانیم

 .شودیم حاصل هم

 باال تیفیک با (لیگازوئ و نیبنز جملهاز ) محصوالت دیتول یی. توانا3

 انتخاب نیچنهم ها،آن نوع یتقاار در کشور یهاشگاهیپاال یدگیچیپ بیضر نییباتوجه به آنچه گفته شد تع

 .باشد مؤثر تواندیم یسودده تاًینها و مناسب خوراک

 بهبود ،یش  یپاال تیظرف شیافزا و بهبود بر عالوه ،یش  یپاال تیظرف یمربوط به توس  عه یهایگذاردر هدف

سون یدگیچیپ شاخص سب اریمع نل ست یابیارز یبرا یمنا شتن نظر در. ا سون شاخص دا  کی انعنو به نل

سعه، مهم پارامتر س یبرا یقبول قابل اریمع تو شورها از یاریب ست، ایدن یک سعه ظرف یاگونه به ا  تیکه تو

  .شودیم یگذارهدف یفناور یدگیچیپ شاخص بهبود تیمحور با یشیپاال

ش  اخص با  کایآمر یمتحده االتیا یهاش  گاهیاز جمله پاال Big Spring نفت ش  گاهیبه عنوان نمونه، پاال

 هزار بش  که در روز به فرآورش نفت خام مش  غول اس  ت. 70 تیو ظرف 10٫2نلس  ون در حدود  یدگیچیپ

 2006 یهاسال یآن در ط یهافرآوردهاست که سبد  ینحو به شگاهیپاال نیا یدگیچیمناسب بودن سطح پ

شامل  2012تا  سط  صد بنز 50به طور متو ست. همچن نیدر ستان باانگ یهاشگاهیپاال نیبوده ا شتن  ل دا

 یمطلوب تیفیک با یش  یپاال یهافرآورده دینلس  ون، موفق به تول یدگیچیش  اخص پ یبرا 8٫26متوس  ط 

 .اندشده

 کشور یهاشگاهیپاال یدگیچیسطح پ -3-2-3

 نییتع ،یشیکار رفته در مجتمع پاالبه  یندیفرآ یها، نوع واحدهاشگاهیپاال یدگیچیپ زانیم نییتع یدر راستا

و به روز  یدگیچیسطح پ زانیم نییتع یبرا گرفته صورت محاسبات اساس بر و است  یفناورسطح  یکننده

 1.است ینییپا مقدار نیگزارش شده است که ا 4.5کشور، عدد نلسون به طور متوسط  یهاشگاهیبودن پاال
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 13941کشور در سال  یهاشگاهیپاال یدگیچیسطح پ 

س ضع در یاریعوامل ب  و رانیا یاهشگاهیپاال بودن یمیقد یول دارند، سهم رانیا یاهشگاهیپاال امروز تیو

وامل دانست. ع نیترمهم از یکیتوان یم را یشگاهیپاال یواحدها یمنسوخ در برخ یهایتکنولوژ از استفاده

 .است سال 51 رانیها در اشگاهیپاال عمرمتوسط 

 شیچشم انداز صنعت پاال -3-3

 نیها و قوانامهننییآ نیهمچن و سوخت عنوان به ریدپذیتجد منابع از استفاده ندهیبا توجه به شتاب رشد فزا

 ینفت یهادهفرآور نیها و همچنسوخت انواع از استفاده زانیشود میم ینیبشیپ ،یطیمح ستیز یالمللنیب

 ،یالملل نیب یهامانساز ینیبشیپ و گرفته انجام مطالعات از استفاده با میکوشیم ادامه در. کند یاریبس رییتغ

 .میکن یبررس را ندهیسال آ 20انداز جهان در چشم
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 ییایجغراف نفت براساس منطقه تقاضا ینیبشیپ -1-3-3

 1دهد.یم نشان را جهان مختلف مناطق براساس نفت یتقاضا ینیبشیپ ریجدول ز

 

 در بشکه ونیلیواحد م 2040 سال تا جهان مختلف مناطق براساس نفت یتقاضا ینیبشیپ 
 روز

و توسعه  یعضو سازمان همکار یکشورها یرشد تقاضا نفت برا مشخص است که باالل از جدو

 یهایفناور ورود و یطیمح ستیز ینامه هانییهمانگونه که گفته شد، آاست.  ی(، منفOECD)یاقتصاد

سط متوبا  قایرو آف انهیمنطقه خاورم گری. از طرف دهستندکاهش تقاضا  نیا مهم عوامل دو ینو در عرصه انرژ

ه واردات نفت درحال توسعه، همچنان ب ییایجغراف مناطق از یکیدر روز به عنوان  یابشکه ونیلیم 2.5رشد 

 ادامه خواهد داد.
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 ینفت فرآوردهنفت براساس  تقاضا ینیبشیپ -2-3-3

 1دهد.یدر جهان را نشان م یمختلف نفت یهافرآورده براساس نفت یتقاضا ینیبشیپ ریجدول ز

 

 روز در بشکه ونیلیواحد م 2040تا سال  ینفت یهافرآورده براساس نفت یتقاضا ینیبشیپ 

است.  سبک نفت )ال پی جی، نفتا و بنزین(  یهافرآورده یبرا تقاضا متوسط رشد نیشتریطبق جدول فوق ب

 شیرود و معموال در افزایم شمار به محصوالت از یعیوس فیط هیمواداول ،یمیخوراک پتروشنفتا به عنوان 

 نیتأم در ریدپذیتجد یهایانرژ سهم شیافزا به توجه با 2.دارد یاساس ینقش یمیپتروش کی یهاییدارا سبد

 ابد،ی کاهش خام نفت یتقاضا سهم یآت یهاسال یط که شودیم ینیبشیپ ا،یدن یکشورها ازین مورد یانرژ

 یهافرآورده و خام نفت از یریگبهره منظور به یشتریب که فرصت شد خواهد سبب موضوع نیهم

 .شود جادیا یمیپتروش محصوالت دیتول ژهیوارزش به رهیزنج لیتکم یبرا یدروکربوریه
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 ینفت براساس بخش مصرف تقاضا ینیبشیپ -3-3-3

 1دهد.یکننده نفت در جهان را نشان ممختلف مصرف یهابخش براساس نفت یتقاضا ینیبشیپ ریجدول ز

 

  روز در بشکه ونیلیم واحد 2040 سال تا یمصرف بخش براساس نفت تقاضا ینیبشیپ 

 که چنانهم. است دارا را رشد متوسط نیباالتر یمیبخش صنعت پتروش یشود که تقاضا نفت برایمشاهده م

 تالش ،یمیپتروش یهافرآورده یرقابت یهاتیمز و یکنون طیاشاره شد، با توجه به شرا یقبل یهابخش در

 و کشورها سطتو شده اتخاذ یاساس یراهبردها از یکی ارزش، رهیزنج لیتکم و نفت از نهیبه یریگبهره یبرا

 یمیتروشپبخش صنعت  یالزم به ذکر است که شاهد رشد مثبت تقاضا نفت برا .است یالملل نیب یهاسازمان

 . میدر همه مناطق جهان هست
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  یمیبخش پتروش ازیموردنتقاضا نفت  ینیبشیپ -4-3-3

 1دهد.یم نشان را جهان مختلف مناطق در یمیپتروش بخش ازیردنمو نفت تقاضا ینیبشیپ ریجدول ز

 

 

 بشکه در روز  ونیلیواحد م 2040تا سال  یمیبخش پتروش ازیموردنتقاضا نفت  ینیبشیپ 

شاهده جدول نیبه ا یبا نگاه ضا نفت موردنیم م ش ازیشود که تقا  ونیلیم 4.5 شیبا افزا یمیصنعت پترو

 2040 س  ال در روز در بش  که ونیلیم 17.5 به، 2017 س  ال در روز در ش  کهب ونیلیم 13از بش  که در روز 

 نفت تقاضا رشد زانیم. است مختلف عیصنا نیب در رشد متوسط نیشتریب نفت تقاضا رشد زانیم نیا. برسد

مشاهده  یمختلف یهاشرعت با رشد نیا هرچند است مثبت جهان مناطق همه یبرا یمیپتروش صنعت یبرا

رشد تقاضا را خواهند  نیشتریب 2عضو اوپک یصورت گرفته شده، کشورها یهاینیبشیجه به پشود. با تویم

 داشت. 

ست یهیبد ضا زانیم که ا ش ازیموردن یمختلف نفت یهافرآورده یبرا تقا سانی یمیصنعت پترو . ستین ک
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 اکوادور، آنگوال، ونزوئال و کنگو.
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نش  ان  مناطق جهان را یدر برخ یمیص  نعت پتروش   یبرا یمختلف نفت یهافرآورده تقاض  ا( 3-14) ش  کل

 1دهد.یم

 

 روز در بشکه ونیلیم واحد 2040 سال در فرآورده براساس یمیپتروش بخش نفت تقاضا ینیبشیپ 

 بخش ازیمختلف نفت موردن یهافرآوردهتقاضا  زانیشود که میم( مشاهده 3-14با توجه به نمودار شکل )

 یتمختلف نف یهافرآورده تقاضا تنوع که هرچند داشت خواهد یریچشمگ رشد 2040 سال در یمیپتروش

 و یتصادرا منطقه حیصح یگذارلزوم هدف نیمسئله مب نینخواهد کرد. ا یدر هر منطقه، تفاوت چندان

 منطقه هدف صادرات است. یبراساس رشد تقاضا ینفت یهافرآورده دیتول سطح شیافزا نیهمچن

 یزیصنعت حمل و نقل چ ینفت براشود رشد تقاضا ی( مشاهده م3-12الزم به ذکر است که از جدول شکل )

صنعت حمل  یبرا یدیسوخت تول تیفیک شیلزوم افزا زین مسئله نیا. است روز در بشکه ونیلیم 8.2 حدود

 2دهد.یم نشان را یالملل نیب یهانامهنییاستانداردها و آ ن،یو نقل با توجه به قوان
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 کشورها از واردات نفت یحجم مبادالت مال -4-3

 انهیس  ال متوس  ط یمال انیدهد. وجود جریکش  ورها را نش  ان م واردات نفت یمبادالت یلماحجم  ریش  کل ز

 یاسیو س یرا در مسائل اقتصاد شینفت و صنعت پاال گاهیجا تیاهم ر،یسال اخ 10در  یدالر اردیلیم 550

 1سازد.یم انینما

 

 هاشده براساس قارهشیواردات نفت پاال یمبادالت یحجم مال 

 ریز شکل در کشور هر سهم که است بوده انیجر در یمال مبادالت دالر اردیلیم 573حدود  2017در سال 

 2شود.یم دهید
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 مختلف یشده کشورهاشیواردات نفت پاال یدرصد مال 

 1شود.یم دهید ریز نموداردر  زیسهم هر قاره ن نیهمچن

 

 دالر( اردیلی)واحد م مختلف یهاشده قارهشیواردات نفت پاال یدرصد مال 

 یشده صادرات شیاز کل نفت پاال درصد32مشخص است، قاره اروپا با واردات  (3-17همانگونه که از شکل )

 یابه عنوان منطقه ،یدرصد6.8رغم واردات یعل زین قایمحصول دارد. قاره آفر نیدر واردات ا را جهان، رتبه دوم

 واردات شیافزاتقاضا و به تبع آن  شیبا افزا یآت یهاشود که در سالیشناخته م 2040درحال توسعه تا سال 

 مواجه خواهد شد. ینفت یهافرآورده و شده شیپاال نفت

 یریگجهیو نت الصهخ -5-3

 نفت ازمندیمختلف ن یهابخش و عیصنا تقاضا رشد نیانگیم شد، اشاره فصل نیکه در ا یبا توجه به مطالب

 به تقاضا رشد نیباالتر است نفت صنعت به وابسته که یصنعت عنوان به یمیپتروش صنعت. دارد یمثبت رشد

 دیتول تیکش   ورها، اهمتوس   ط  ینفت یهافرآورده واردات زانیم یبررس    با نیهمچن. داراس   ت را نفت

 شد.داده نشان ت،یفیبا ک ینفت یهافرآورده

مک به ک ینفت یهافرآورده دیتول یبرا ارزش رهیزنج لیتکم و کش   ور یش   یپاال تیظرف شیلزوم افزا

 500 بازار از یبخش به یابیدست یهاراه از یکی مناسب یدگیچیپ بیبا ضر ییهاشگاهیها و پتروپاالشگاهیپاال

 .است شده شیپاال نفت صادرات و واردات یدالر اردیلیم
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 میلیارد دالر



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : 4 فصل

 IMO 2020و قانون  نگیصنعت بانکر

 



 

35 
 

 مقدمه

 زانیم نیشتریب یمیمل و نقل و پتروشصنعت ح ینفت برا یشد تقاضا یهمانگونه که در فصل قبل بررس

 با نقل و حمل صنعت یبرا یدیتول سوخت تیفیک شیافزا لزوم مسئله نیا. داشتند 2040 سال تا را رشد

عمده فروش  یاز بازارها یکی 1دهد.یم نشان را یالملل نیب یهانامهنییآ و استانداردها ن،یقوان به توجه

 جیخل در یدالر اردیلیم 30 یبازارشود ی( است که گفته مBunkering)نگیبانکر صنعت ،ینفت یهافرآورده

-نیب نیاز قوان یکی .ها استیكشت به یرسان سوخت خدمات یمعنا به نگیصنعت بانکر .دارد فارس

است که در حوزه  ایها در سطح دنندهیآال انتشار کنترل قانون ،ییایموثر در صنعت حمل و نقل در یالملل

ها و فرصت نگ،یبانکر صنعت به فصل نیشود. در ایخوانده م IMO 2020به قانون  ییایحمل و نقل در

صنعت پرداخته  نیدر ا یبر سوخت مصرف IMO 2020قانون  ریصنعت و تاث نیکشور در ا یهاچالش

 شود.یم

 نگینعت بانکرص -1-4

 دو به واندتیم که شناورها ریسا و هایکشت به ازین مورد سوخت انتقال اتیعمل از است عبارت نگیبانکر

-سوخت یاهاسکله در یکشت یریپهلوگ ای و خاص یشناورها از استفاده با ایدر یرو بر یرسانسوخت صورت

 .ردیگ انجام یرسان

 پاافتادهشیپ یتیفعال نگیات بانکریو عمل شدیبه عنوان صنعت شناخته نم نگیسال گذشته، بانکر نیتا چند

گسترده  یهاییجابجا شیز افزایمختلف و ن یدر کشورها یرانیت کشت. اما پس از توسعه صنعشدیم یتلق

تر روز گستردهوزبهر یرسانسوختاز به یآزاد، ن یدر آبها یانرژ یهاییها و جابجاتوسعه نفتکش ا،یر دریاز مس

ا عالوه یاخص دنش یهاانهیدر پا بلکه رود،یشمار نمصِرف به یرسانسوخت گرید نگیبانکر ن،یبر ا. افزونشد

ارائه  رگیاز خدمات د یاریغذا و بس ون آب یخدمه، تأم ضیابزار و قطعات، خدمات تعو ،یبر سوخت رسان

 .رودیشمار مبه یمیعظ هیسرما یکه به نحو شودیم

 کرد؛ اشاره ریز موارد به توانیم نگیبانکر صنعت یایمزا نیمهمتر از
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 اعتبار سطح یارتقا منطقه، در یاقتصاد توسعه و ییزا لاشتغا نفت، یفروش خام از یریجلوگ باال، یارزآور

 و سوخت قاچاق کاهش طرح، یمجر مناطق ساکنان مهاجرت از یریجلوگ کشور، یاسیس و یاقتصاد

 هایکشت به یرسانسوخت اتیعمل علت به یساحل بنادر رتبه یارتقا ،ینفت یهافرآورده

 . کرد اشاره یجانب خدمات ارائه و

 ارزش رهیزنج لیتکم به نگیبانکر صنعت توسعه ران،یا یصادرات کوره نفت نییپا نسبتاً تمیق به توجه با

 .آوردیم وجودبه یشتریب ارزش و کندیم کمک کشور داخل در نفت

 نگیبانکر صنعت در ارزش رهیزنج -1-1-4

 از؛ عبارتند که شودیم میتقس بخش سه به نگیبانکر صنعت در ارزش رهیزنج

 .تقاضا و یانیم بخش سوخت، عرضه

 یهاتیفعال از یبخش زین واردکننده یهاشرکت یگاه اما دارند، تیفعال هاشگاهیپاال عمدتاً عرضه بخش در

سمت ضه ق  زین و بازار نیا در فعال کارگزاران گران،معامله ،یانیم بخش در .دهندیم انجام را سوخت عر

 حضور هایکشت مالکان زین و یرانیکشت یهاشرکت زین تقاضا بخش در. کنندیم تیفعال رهیذخ یهاشرکت

 .دارند

 

 

 نگیبانکر صنعت در ارزش رهیزنج 

 نگیبانکر صنعت در شگاهیپاال نقش -2-4

 دیتولپس از  هاشگاهی. پاالدهندیانجام م هاشگاهیرا پاال نگیره ارزش صنعت بانکرین مرحله در زنجینخست

 باتیترک ریکه سا ییهاز با کمک شرکتیها نو آن دفروشنینفت کوره م داریخر یهانفت کوره، آن را به شرکت
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نفت  تیفیکزان، نوع و یان میم نی. در افروشندیسوخت م هایبه کشت کنند،یب میرا با نفت کوره ترک

که در ادامه  دارد یبستگ یبه عوامل مختلف کنندید مینفت خام تول شیپاال ندیدر فرآ هاشگاهیکه پاال یاکوره

 :شودیها اشاره منبه دو مورد از آ

-عامل نیاز مهمتر یکی شود:یشگاه استفاده میكه به عنوان خوراک در پاال ینوع نفت خام (1

 کهاست  یت آن نقش دارد نوع نفت خامیفیو ک هاشگاهیکوره در پاالد نفتیکه در نسبت تول ییها

 از هاشگاهیاده شده در پاال. در واقع هرچه نفت خام استفرودیکار مبه هاشگاهیعنوان خوراک در پاالبه

آن  شیپاال ندیکوره در فرآد نفتیزان تولیباشد، م ترنییپا API ن با درجهینوع نفت خام سنگ

 یکل یبنددسته کینوع نفت خام در جهان وجود دارد که در  150ش از یاکنون ب. همابدییم شیافزا

 یهاشگاهیخام استفاده شده در پاال از انواع نفت ی. برخشودیم مین تقسینفت خام سبک و سنگ به

 یهافرآوردهدرصد  شودیموضوع باعث م نیهستند و ا نییپا APIن و با درجه یاز نوع سنگ ایدن

-فرآوردهاز نفت خام به  یشترین کمتر باشد و بخش بیسنگ یهافرآوردهنسبت به  یاستحصالسبک 

 .شود لیتبد ریتقطان یم یها

-فصل در که همانگونه: استفاده شده در آنها یو فناور یدگیچیها و درجه پشگاهیاندازه پاال (2

 یشیپاال یو فناور ندهایبزرگتر باشد و از فرآ یشگاهیپاالهرچه اندازه واحد قبل گفته شد،  یها

 .ابدییم شیدر آن واحد افزا سبکتر یهافرآوردهد یاستفاده کند، امکان تول یتردهیچیپ

 فارس جیخل نطقهم نگیبانکر صنعت در رانیا عملکرد -3-4

صنعت در  نیا شتریبهرچه  یارتقا یبرا ینیو قوان افتهی شیافزا نگیر، توجه به صنعت بانکریاخ یدر سالها

 رانیدا کند و سهم ایپتوسعه  عتریکشور هرچه سر یمیآن صنعت پتروش یکشور وضع شده است که با اجرا

طرح جامع  دستورالعملن ینجم توسعه و همچن. ازجمله قانون برنامه پابدی شیصنعت در منطقه افزا نیاز ا

 ابالغ کرد. 1394 بهشتماهیکه وزارت نفت در ارد هایبه کشت یسوخترسان

-سوختخدمات  شیقانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت مکلف شده است که به منظور افزا 131ماده  در

، %20 حداقلانه یزان سالیمان، به مع یایج فارس و دریدر خل ی( و خدمات جانبنگی)بانکر هایبه کشت یرسان

 .دیو اجرا نما نیطرح جامع مربوط را تدو ،یردولتیبخش غ قیاز طر

ستادر  سال  نیا یاجرا یرا ش 1394ماده وزارت نفت در  سوختوهی،  ساننامه طرح جامع  را  هایبه کشت یر
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 ر در نظر گرفت.کشو نگیرشد و توسعه صنعت بانکر یرا برا ییهاطرح مشوق نیکرد و در ا ابالغ

 1دهد.یم نشان را 1395 تا 1383 یسال ها ی( طنگیها )بانکر یکوره به کشتفروش نفت زانیم ریز جدول

  1395تا  1383 یسال ها ی( طنگیها )بانکر یکوره به کشتفروش نفت زانیم 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

 زانی  م  

 فروش

392 467 329 1،119 2،145 3،345 2،583 2،217 1،804 2،969 3،580 4،517 1،815 

 سال در هزارتن: ارقام

 است. دهیگرد نگیگاز بانکرهزارتن نفت 244مقدار  1395در سال  نیهمچن

شمگیر انیشا سهم چ ست  سوخت نفت یذکر ا سوکوره بندر فجیره قطر  از   نیا. شودیتأمین م رانیا یاز

 .کرد برخوردار آن یهاتیمز از را کشور نگ،یبانکر صنعت توسعه با توانیم که است یدرحال

 نگیصنعت بانکر یانداز جهانچشم -4-4

 لسادر  ییایبا مشاهده میزان مصرف نفت در بخش حمل و نقل و به طور خاص در بخش حمل و نقل در

وزانه ر 2015ا، در سال داشته است. براساس آماره یمحسوس شیمیزان افزا نیکه ا شودیمشخص م 2015

 یت مصرفکل نف ازدرصد  56مقدار  نیمیلیون بشکه نفت در بخش حمل و نقل استفاده شده که ا 51.7حدود 

صرف کرده در روز م نفتمیلیون بشکه  5نیز  ییایمیان بخش حمل و نقل در نی. در اشودیجهان را شامل م

 نیا سهم مصرف حال نیا بارشد داشته است.  درصد 35حدود  یمیالد 2000میزان نسبت به سال  نیکه ا

 .است مانده یدرصد ثابت باق 5تغییر نداشته و همچنان در سطح  2000نسبت به سال  2015بخش در سال 

مربوط  للالمبیندر سطح  یرانیبه کشت ،ییایدر بخش حمل و نقل در یدرصد از کل سوخت مصرف 80 باً یتقر

-وختدر بخش س کههستند  ییهاسوخت نیمهمتر زلیگین و سوخت دکوره سنمیان نفت نیکه در ا شودیم

یون بشکه در میل 3.2کوره سنگین بین سهم نفت نی. در اشوندیاستفاده م یالمللبین یهایبه کشت یرسان

 میلیون بشکه در روز است. 0.6 زلیروز و سهم د

 یالمللآژانس بین دید و در گزارش جدجهان دار یبا رشد اقتصاد یارتباط تنگاتنگ ،یبربار ییایونقل درحمل

درصد در  3.6طور میانگین به ،اقتصاد یراستا با رشد جهانهم یالمللبین ییایدر یباربر یهافعالیت ،یانرژ

                                                 
 1395ی نفتی انرژی زا آمارنامه مصرف فراورده ها 1
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 یجنوب یهند و آسیا قا،یکیلومتر خواهد رسید. آفر تن لیونیتر 200به  2040و در سال  کندیسال رشد م

 خواهند بود. یبربار ییایونقل درحمل شیشاهد افزا هندیاست که در آ یازجمله مناطق

 .دهدیم نشان 2040 سال تا را یرانیکشت بخش در سوخت یتقاضا زانیم ینیبشیپ ریز شکل

 

 2040را تا سال  یرانیکشت بخش در سوخت یتقاضا زانیم ینیبشیپ 

بین یرانیوخت در بخش کشتس ی، کل تقاضا برا 2040تا سال  یالمللآژانس بین یهایبینبراساس پیش

در دوره مشابه  یالمللبین یرانیکشت یهارشد فعالیت کهی. درحالکندیدرصد در سال رشد م 1.9 یالملل

 یالمللبین یرانیرشد مصرف سوخت در بخش كشتدرصد در سال خواهد بود. در واقع  3.6حدود 

در  یانرژ ییسطح کارآ یضوع به ارتقامو نیا ی. دلیل اصلاست یرانیكشت یهانصف رشد فعالیت معادل

 .گرددیبازم هایمقیاس کشت شیو نیز افزا هایکشت

 ییایونقل درحمل یمصرف سوخت نوع و زانیم بر یالمللنیب نیقوان ریتاث -2-4-4

 یشاخص (IMO) یالمللبین یانوردیسازمان در ،یالمللبین یرانیدر بخش کشت یانرژشدت  یهمزمان با ارتقا

در  یانرژ ییکارآ یبرا یشد و اولین الزام جهان ییاجرا 2013شاخص از سال  نیکرد. ا یرفمع EEDIبه نام 

 دیبا شوندیاستفاده م 2015که بعد از سال  یدیجد یهایالزام، کشت نیاست. طبق ا یرانیکشتصنعت 

به میزان  ،2020پس از سال  یهایکشت یرقم برا نیداشته باشند. ا یانرژ ییدرصد بهبود در کارآ 10حداقل 

 یانرژ ییکارآ تواندیموضوع م نیدرصد است. تحقق ا 30نیز  2024پس از سال  یهایکشت یدرصد و برا 20

 ارتقا دهد. یادیتا حدود ز ،ییایونقل دررا در بخش حمل

 2020سال  ی( از ابتدا(IMO یانوردیدر یالملل نیسازمان ب دیجد یطبق استانداردها گریعبارت د به
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. ابدی یبهبود م %0.5به حد  ،باشد یم %3.5که در حال حاضر برابر  نگیگوگرد سوخت بانکر زانیاستاندارد م

از  ییایمصرف سوخت در زانی( مCE Delftدلفت ) یطیمح ستیسازمان ز ینیب شیبر اساس پ یاز طرف

 انزیها م ینیب شی. طبق پدیخواهد رس 2020تن در سال  ونیلیم 320به  2012 التن در س ونیلیم 300

( EnSys) سیاما بنابر مطالعه شرکت اِن س افتیخواهد  شیافزا 2020تا سال  کیاتمسفر ریتقط یواحدها

از  دیجد یبه احداث واحدها ازین ،ییگوگردزدا یشده برا یزیبرنامه ر یدرصد واحدها 75تا  60 زانیبه م

 نوع است. نیا

 افتهیتوسعه  یکشورها یالملل نیشده، اتاق حمل و نقل ب بیتصو دیجد یاساس استانداردها بر

(Corporate Partnership Report, OECD, 2016 )ونیلیم3.9کند که از مصرف  یم ینیب شیپ 

را نفت  %30و فقط  لیرا گازوئ %70 زانیبه م 2020در سال  ییایدر حمل و نقل در یبیسوخت ترک یبشکه ا

 یم لیشکاز نفت کوره ت ییایل و نقل درحم یبیسوخت ترک %80که هم اکنون  یدر حال ،بدهد لیکوره تشک

کم  لیئگازو دیتول یدر راستا نگیدروکراکیه یشود که واحدها یم ینیب شیگزارش پ نیشود. بر اساس هم

 .ابدی شیاختالط با نفت کوره افزا یگوگرد برا

 بیرضساده که  یها شگاهیسود پاال هیشود تا حاش یباعث م یرانیتحوالت استاندارد سوخت کشت ریتأث

وضوع استفاده م نیاز ا دهیچیپ یها شگاهیاست که پاال یدر حال نیدارند به شدت افت کند. ا ینییپا یدگیچیپ

العات انجمن . بنابر مطآورند یخود به دست م یبرا یشتریسود ب هیخود، حاش یاتیعمل یها تیکرده و با ظرف

 پرداخت: یساسابه سه اقدام  ستیبا یرگ مبز راتییتغ نیدر مقابل ا یآمادگ جادیا یصنعت نفت انگلستان برا

( به یشیپاال نیسنگ باتینفت کوره و ترک یسبک ساز ی)واحدها نگیدیدر آپگر یاساس یگذار هیسرما( 1

 لینفت کوره به گازوئ لیمنظور تبد

 نفت کوره دیکاهش تول( 2

 کم گوگرد لیاز نفت کوره و اختالط با گازوئ ییگوگردزدا( 3

 کمتر از اکه ت رانهیسختگ نیو وضع قوان نگیاز صادات نفت کوره به بانکر یخش بزرگب صیبا توجه به تخص

شد، اجرا ییاجرا گریسال د 1 سعه یطرح ها یخواهد  انتظار  مورد ریبه اهداف ز لیجهت ن یشگاهیپاال تو

 است:

 ها یسوخت کشت بینفت کوره به جهت کاهش درصد نفت کوره در ترک دیتول کاهش (1

 اه یسوخت کشت بیدر ترک لیدرصد گازوئ شیبه جهت افزا لیت کوره به گازوئنف لیتبد شیافزا (2
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 1یالملل نیب یاستانداردها تیبه جهت رعا یدیتول لیگوگرد نفت کوره و گازوئ زانیم کاهش (3

 

 2دهد.یم نشان را 2040 سال تا سوخت تقاضا زانیم ینیبشیپ ریز نمودار

 

 2040 سال تا سوخت تقاضا زانیم ینیبشیپ 

شان ریز شکل نیمچنه ضا نفت برا زانیم ینیبشیپ دهندهن شد تقا  مختلف مناطق در نگیبانکر بخش یر

 3.است جهان

                                                 
 پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات زنجیره ارزش 1

  2018world oil outlookگزارش  2

  2018world oil outlookگزارش  3
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 جهان مختلف مناطق در نگیبانکر بخش یبرا نفت تقاضا رشد زانیم ینیبشیپ 

 

بر  یاریبس    ریتاث IMO MARPOLگرفت که وض   ع قانون  توانیم را جهینت نیا زین باال ش   کل دو از

 خواهد گذاشت. نگیصنعت بانکر یواست سوخت برادرخ

 از را رانیا اندک سهم ت،یفیک با و مناسب سوخت دیتول در ییتوانا عدم و کشور شیپاال صنعت ییایپو عدم

 هیته یبرا یزیربرنامه و ص  نعت نیا توس  عه بر عالوه واقع در. رس  اند خواهد ص  فر به نگیبانکر ص  نعت

ساختیز سب یهار س یدارا یبندرها در منا ست ل،یپتان  یهاسوخت تیفیک شیبه افزا یجد ینگاه الزم ا

 .میباش داشته هاشگاهیپاال یدیتول

 یریگجهینت و خالصه -5-4

سود و ارزآور یصنعت عنوان به نگیبانکر صنعت شور. شودیم شناخته پر  اردیلیم 30بازار  رغمیعل رانیا ک
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شتن  جیدر خل یدالر ساحل لومتریک 5000فارس و دا خزر،  یایعمان و در یایدر فارس،جیدر خل یخطوط 

 یهزار کش  ت 12از  شیتردد س  االنه ب نیو همچن یادیو ص   یبندر بزرگ و کوچک تجار 90و  رهیجز 15

 .آورد بدست را بازار نیا از یخاص سهم است نتوانسته ،1مایپانوسیاق

 چه وضوعم نیا ضرورت. است یضرور یدیتول یهاسوخت تیفیک شیافزا لزوم یالمللنیب نیقوان به توجه با

سعه یبرا شت سوخت صادرات یبرا چه و رانیا بنادر در نگیبانکر صنعت تو  بندرنند )ما گرید بنادر به یک

 .دارد وجود( قطر رهیفج

ست یبرا  ،یالمللنیب مراکز ینیبشیپ به توجه با ،ندهیآ یهاسال در صنعت نیا از شتریب سهم آوردن بد

سعه  و مدتانیم یراهبردهااز  یکی به عنوان باال، یدگیچیپ بیضر با دیجد یهاشگاهیپتروپاال ساخت و تو

 .ردیقرارگ مدنظر دیبا بلندمدت

 

                                                 
 4397098 کد خبربه نقل از عباس آخوندی، خبرگزاری مهر  1



 

 

 
 
 
 
 
 

 : 5 فصل

طرح مجلس در خصوص توسعه 

 هاشگاهیپتروپاال

 



 

 

 مقدمه

 فرآورده دیتول در ییخودکفا به دنینفت و رس یکاهش خام فروش یگذشته وزارت نفت در راستا یهادر دوره

 هیسرما با دیجد شگاهیپاال 7 ساخت نیموجود و همچن یهاشگاهیپاال یساز نهیبه یها پروژه رانیا ینفت یها

 سال انیر تا پاحداکث ،هاطرح نیا لیتکم زمانو  داده قرار خود کار دستور در را ییوروی اردیلیم 15 یگذار

 شگاهیاخت پاالس یها، اکثر پروژهاست گذشته یبندزمان نیا از سال 7 بی. اکنون که قرشده بود اعالم 1391

 است.هنبود شتریدرصد ب 5ها از پروژه نیا از یبرخ یکیزیف شرفتیاند و پدهینرس سرانجام به دیجد

آن هم در  یفارس و شازند اراک با منابع دولت جیاز جمله ستاره خل ییهاشگاهیتجربه توسعه و ساخت پاال

نشان  لدیپارس پتروف شگاهیبندرعباس و پاال شگاهیپاال یجمله ارتقاء فناوراز  ییهاو توقف طرح هامیزمان تحر

اجرا به  دیشد یوابستگ یوجود ندارد، بلکه مشکل اصل سنسیو ال زاتیها مانع تجهپروژه نیا لیداد در تکم

 1است. یمال نیتام

و  یبررس قبل مورد یهاکه در فصل ینفت یهافرآورده دیتول یفیک و یکم سطح شیافزا تیبا توجه به اهم

 رسد.یم نظر به یضرور یامر ،یشگاهیپاال دیجد یهاپروژه یمال نیتام به ازیمطالعه قرار گرفت، ن

 ئتیه به ،یمردم یگذارهیسرما از استفاده با خام نفت و یگاز عاناتیم یهاشگاهیپاال تیظرف شیطرح افزا

 و شده مصوب بودجه و برنامه ونیسیکم و یژانر ونیسیکم در طرح نیا 2.است شده میتقد مجلس یسهیرئ

 3.است مجلس یعلن صحن در یبررس نوبت در اکنون  هم

 .میکنیم یبررس را آن ضعف و قوت نقاط و پرداخته طرح نیا یدر ادامه به بررس

 یشگاهیپاال دیجد یهاپروژه یمال نیامت -1-5

 فرآورده دیتول در ییخودکفا به دنیرسنفت و  یکاهش خام فروش یگذشته وزارت نفت در راستا یهادر دوره

 هیسرما با دیجد شگاهیپاال 7 ساخت نیموجود و همچن یهاشگاهیپاال یساز نهیبه یها پروژه رانیا ینفت یها

 سال انیها حداکثر تا پاطرح نیا لیتکم زمان و داده قرار خود کار دستور در را ییوروی اردیلیم 15 یگذار

                                                 
 /1894215https://tn.aiخبرگزاری تسنیم  1

 66549خبری پایگاه خبری مقاومتی نیوز، کد  2

 http://fna.ir/brhfnhخبرگزاری فارس  3



 

 

 شگاهیساخت پاال یهاگذشته است، اکثر پروژه یبندزمان نیا از سال 7 بیکه قربود. اکنون شده اعالم 1391

 1است.نبوده شتریدرصد ب 5ها از پروژه نیا از یبرخ یکیزیف شرفتیاند و پدهینرس سرانجام به دیجد

 فراتر یکش فنس و نیزم حیتسط مرحله از کدام چیه که کشور در ادیز یشیپاال یطرح ها با توجه به وجود

 2.دانست «یخصوص بخش یمال منابع کمبود» را صنعت نیا توسعه عدم علت نیمهمتر توان یم اند، نرفته

و  یبررس قبل مورد یهاکه در فصل ینفت یهافرآورده دیتول یفیک و یکم سطح شیافزا تیبا توجه به اهم

 رسد.یم نظر به یرضرو یامر ،یشگاهیپاال دیجد یهاپروژه یمال نیتام به ازیمطالعه قرار گرفت، ن

 :اند گرفته شیپ در نفت شیپاال صنعت قبال در را ها استیس از دسته دو ایمختلف دن یکشورها

 .اندداشته نگاه یدولت نفت، باالدست صنعت با همراه را شیکه صنعت پاال ییالف( کشورها

 کیستراتژا به جهتو با اما اند؛ کرده واگذار یخصوص بخش به را نفت شیکه صنعت پاال ییب( کشورها

 یها زهحو ریسا به نسبت را یترقیدق و یجد یلیخ یگرلیتسه و یرگوالتور صنعت، نیا بودن

 .اند کرده اعمال آن قبال در خود یصنعت

دو راهکار  یخارج نانسیفا جذب قیطر از یمال نیتأمو  یمل توسعه صندوق قیطر از یمال نیتأم

 ها است.پروژه یمال نیتأم یبرا گرید

 تیضعو و  گذشته سال 10 یکشور ط یهاشگاهیپاال توسعه و ساخت یهاطرح یمال نیتأم تیوضع ریز ولجد

 دهد.یها را نشان مآن ییاجرا

 3سال گذشته  10 یکشور ط یهاشگاهیساخت و توسعه پاال یهاطرح ین مالیت تأمیوضع 

كشور مورد تفاهم  یمال نیمنبع تام مدت انتظار طرح ییمرحله اجرا اجرا تیوضع نام طرح فیرد

 نانسیفا

 یفناور یارتقا و توسعه 1

 شازند )ره( ینیخم امام شگاهیپاال
   5 سال 

 )ساخت دوره(

 رانیا دولت منابع دولت منابع

 فارس جیخل ستاره شگاهیپاال 2
  12 سال 

 )ساخت دوره(

 +  یدولت منابع

 یتوسعه مل صندوق

 رانیا دولت منابع

 اتیآناه شگاهیپاال 3

 
 نیچ نانسیفا انتظار در سال 12 تفاهمنامه 

 لدیپتروف پارس شگاهیپاال 4

 )فارس استان(
 رانی/ ا یمالز نانسیفا انتظار در سال 12 یزنیرا 

 گنو بهمن شگاهیپاال 5

 )جاسک(
 نیچ نانسیفا انتظار در سال 10 یزنیرا 

                                                 
 799106 خبرگزاری مهر، کد خبر 1

 66549شناسه خبر: پایگاه خبری مقاومتی نیوز،  2

 16170های مجلس به شماره مسلسل ماخذ: گزارش کارشناسی مرکز پژوهش 3



 

 

 رافیس شگاهیپاال 6

 
 ژاپن یره جنوبک نانسیفا انتظار در سال 4 تفاهمنامه / 

 تیظرف تیتثب و توسعه 7

 آبادان شگاهیپاال
 نیچ نانسیفا انتظار در سال 7 تفاهمنامه 

 شگاهیپاال یفناور یارتقا 8

 زیتبر
 یکره جنوب نانسیفا انتظار در سال 3 تفاهمنامه 

 شگاهیپاال یفناور یارتقا 9

 تهران
 ژاپن نانسیفا انتظار در سال 3 تفاهمنامه 

 شگاهیپاال یفناور یقاارت 10

 اصفهان
 یکره جنوب نانسیفا انتظار در سال 10 تفاهمنامه 

 شگاهیپاال یفناور یارتقا 11

 بندرعباس
 ژاپن نانسیفا انتظار در سال 2 یزنیرا 

 

 و یمل توسعه صندوق هیسرما تیکفا عدم ش،یپاال صنعت یمال نیتام به تیبا توجه به عدم اهتمام حاکم

 یاسالم یشورا مجلس صنعت، نیا توسعه یبرا( مختلف دالئل)به یخارج یهانانسیفا ققتح عدم نیهمچن

 1.است کرده شنهادیپ یشیپاال صنعت توسعه یبرا را یمردم یگذارهیسرما

پرداخت  نیتنفس خوراک جهت تضم یهمچون اعطا ییهااستیبا اتخاذ س تواندیاساس وزارت نفت م نیبر ا

 نیا به را مردم ینگی، نقدیشگاهیپاال صنعت در حیصح یو رگوالتور یگرلیتسه و گذارانهیسود به سرما

 .کند تیصنعت هدا

 کشور ینگیقدن -2-1-5

 است ودهب الیر اردیلیم17.645.800 برابر 1397 سال آذرماه در کشور ینگینقد ،یطبق گزارش بانک مرکز

 ،سال کی تمد در گرید عبارت به. تاس کرده دایپ شیافزا %22.1 زانیم به 1396 آذرماه با سهیمقا در که

 مثل ییبازارها به ینگینقد ورود تجربه. میابوده الیر اردیلیم 31،957،000 زانیبه م ینگینقد شیشاهد افزا

 تین، لزوم هداآتبعات  ریبازارها و سا نیاز متوسط در ا شیتورم ب شیر سکه، ارز، مسکن و خودرو و افزابازا

 ینگینقد تیداه  با رابطه در یاریبس دیشود. در چندسال گذشته تاکیا متذکر مر مولد یبازارهابه  ینگینقد

 نفت و گاز کشور، بوده است.  یهاپروژه شبردیپ در

 .میپردازیم طرح نیا یمجلس، به بررس یهامرکز پژوهش یدر ادامه با استفاده از گزارش کارشناس

 از استفاده با خام نفت و یگاز عاناتیم یهاشگاهیپاال تیظرف شیافزاطرح  -2-5
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 یمردم یگذار هیسرما

ازمند یآنکه ن ش ازید شده در کشور، بیتول یعانات گازیم و نفت تمام اندازه به کشور یشیت پاالیتوسعه ظرف

 ین مالید تأمدولت در بُع یگرمیو تنظ یگرلیازمند تسهیباشد، ن یو مهندس یدولت از ابعاد فن یهاتیحما

ازمند ین ر،کشو نفت شیت پاالیون بشکه در روز به ظرفیلیم 2 شیافزا یبرا یاخلد ین مالیاست. تأم یداخل

وجود در م ینگیکه با توجه به نقد است هیارد تومان سرمایلیهزار م 400ارد دالر معادل یلیم 40حدود 

 در مشارکت یقطع سود افتینسبت به در یاست مردم و بخش خصوص یاست. کاف یآورجامعه قابل جمع

 مذکور مطمئن باشند. یاهپروژه

 طرح یاجرا یچگونگ -1-2-5

 سه به دست نفت و گاز در کشور پس از مطالعه بازار و در صورت وجود بازار مناسب،نییپا عیتوسعه صنا

عامل آخر رسد به نظر میدارد که  اجیاحت یمال نیتامو  یفناور، متخصص یانسان یروین یاصل عامل

 1است. کرده رفتار محدودکننده لعام عنوانبه همواره ،یمال نیتام یعنی

 یمردم و یداخل یمال نیتأم -2-2-5

 هیسرما صندوق (، سود کف)سود حداقل ضمانت با یمردم یمال نیتأم و عام یسهام شرکت کی لیتشک

 نیرتمهم ازجمله یمل صندوق توسعه التیتسه و توسط دولت خوراک تنفس صکوک، انتشار پروژه، یگذار

 گر،یکدی با اهآن از یبرخ بیترک با توانیم هستند که کشور داخل در یدولت و یمردم یمال نیتأم یهاروش

 .افتی دست یمال نیتأم از یمطلوب یهامدل به

 نظر مد توسط دولت خوراک تنفسو  یمردم یمال نیتأم و عام یسهام شركتاز  یبیطرح ترک نیا

 بشکه ونیلیم 2فراورش  و شیپاال طرح یبرا پول نیتأم یاصل منبع یمردم یمال نیاست. تأم گرفته قرار

 بخشی از  در دولت توسط خوراک تنفس و است گرفته قرار سال 8 یط د،یجد شگاهیپتروپاال چند در نفت

 بخشد،یم بهبود را مذکور یهااقتصاد طرح که است یاوهیش ها،طرح نیا از یبرداربهره و دوم اول هایلسا
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 را بازار در موجود ینگینقد از هیسرما دالر اردیلیم 40جذب  مانتض و کندیم ترجذاب مردم یبرا را آنها

 .آوردیم فراهم

 اجرا نحوه اتیفرض 

 .است شده فرض بشکه هر یازا به دالر هزار 20 برابر رانیا در شگاهیپتروپاال کی ساخت نهیهز (1

ارد دالر یلیم 5برابر  روز در بشکه 250 شیپاال تیظرف با یشگاهیساخت پتروپاال یه برایاول هیسرما (2

 بود.خواهد

آن،  یدالر( و مابق ونیلیم 500 یعنی(درصد  10 شگاه،یپتروپاال ساخت یبرا ازین مورد مبلغ کل از (3

ص 90 معادل دالر ونیلیم 4500 یعنی( صو صد( را مردم و بخش خ سرما یدر  یگذارهیدر پروژه 

 کنند.یم

 یبرداربهره یابتدا از دولت که است دهش شنهادیپ طرح نیا در ،یگذار هیسرما یبرا طرح تیجذاب یبرا

 بدهد.  واحد به خوراک نهیهز ، تنفسینیمع مدت به ،یشگاهیپتروپاال واحد

 باشد، بر بشکه دالر 75برابر  شگاهیپتروپاال از یبرداربهره زمان در خام نفت متیق که یصورت در مثال یبرا

 شرکت از دولت توسط دالر ونیلیم 5006 معادل یمبلغ شدن طلبکار موجب روزه، 267 خوراک تنفس

 رد. دریگیم قرار شگاهیپتروپاال اریاخت در التیتسه ای وام کی به عنوان که شودیم مذکور یشگاهیپتروپاال

 سود مجموع توانیم محل نیا از که شودیم مواجه اول سال در ییباال سود با شگاهیپتروپاال صورت نیا

 درصد 25 سود نرخ با کجای به صورت مرکب( را سود با پول )فرعیگذارهیسرما یهاسال در گذاران هیسرما

 یباق شگاهیپتروپاال دارسهام همچنان مردم حال نیع در کرد. اما پرداخت )یالیر درصد 40)معادل یارز

 است(یمجر مردم به عالوه)پروژه دارانسهام مجموع به یدولت وام کی حکم در خوراک تنفس رایز مانند،یم

 یمال انیجر نمودار ریز شکل .شود داده بازگشت دولت به مشخص سود نرخ با سال 12 یط دیبا که

 .دهدیم شینما را یبهره بردار و ساخت دوره در شگاهیپتروپاال



 

 

 

 خوراک تنفس اعمال با یبهره بردار و ساخت دوره در شگاهیپتروپاال یمال انیجر نمودار 

 فروش س  هام به بورس س  ازمان نظارت تحت یمتول کتش  ر ابتدا که اس  ت الزم روش نیا در نیهمچن

 یمجر که است الزم طرح، نیا از مردم استقبال ضمانت و طرح شتریب تیجذاب یبپردازد. برا شگاهیپتروپاال

 :کند اعطا گذارانهیسرما به را ریز ضمانت دو

سم ارزش به سهام دیخر ضمانت الف(  یبرا ،ژهاتمام پرو یبرا شده اعالم زمان مدت از بعد یا

 تنفس خوراک یدارا یبهره بردار سال 1 و ساخت دوره سال 4 شامل سال، 5 مثال

صد 23 )سود)کف سود حداقل یاعطاضمانت  ب(  شده زمان اعالم مدت یانتها در یالیر یدر

 .یبیترک صورت بهسال( 5)پروژه اتمام یبرا

  



 

 

 طرح یاجرا یبندزمان -3-2-5

 ،یداخل یمال نیتأم از شتریب نانیاطم نیگانه مذکور و همچن 8 یهاساخت مجتمع ییِسهولت کار اجرا یبرا

 شود؛ آغاز شگاهیپاال دو ساخت کار ابتدا که صورت نیشده است. به ا یسال طراح 8ها در طرح نیا یاجرا

شتم و هفتم شگاهیپاال ساخت کار تاًینها گر؛ید شگاهیپاال دو ساخت کار سال کی از پس  سال یابتدا در ه

ها را مجتمع نیا ساخت یزمان مدل کیشمات ریز شکل. ردیپذیم انیپا هشتم سال در و شودیم آغاز چهارم

 1دهد.یم شینما

 

 سال 8 در شگاهیپتروپاال 8 احداث طرح یاجرا یبندزمان برنامه 

 طرح مثبت نقاط -4-2-5

 نمود؛ خالصه ریز صورت به را طرح مثبت نقاط توانیم باال مطالب به توجه با

تا  ممکن است که یبردارسال اول بهره انیدر پا (سود)کف یدرصد 23 یتجمع سود مرکب افتیدر .1

 ز رشد داشته باشد.یدرصد ن 40سقف 

ابق با نمودار مط یبرداربهرهاز سال دوم  شگاهیانه پتروپاالیسود حاصل از عملکرد سال افتیادامه در .2

 ( آمده است.5-1که در شکل ) یمال انیجر

 شگاهیالسهامدار شدن مردم در پتروپا .3

 ییزااشتغال .4
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 ارز، یبازارها در ینگینقد قیتزر از حاصل تورم شیافزا از یریجلوگ و مولد بازار به ینگینقد تیهدا .5

 مسکن و خودرو سکه،

 صنعت نیا در استفاده مورد ینهایماش و آالت ابزار قطعات، انواع داخل دیتول به کمک .6

 دیتول بخش رونق و یسازقطعه کارخانجات و عیصنا از یاریبس شدن فعال .7

 سطح شیافزا و محصوالت در تنوع جادیا با یمیپتروش و ینفت یهامیتحر کردن اثریب در تالش .8

 هاآن یفیک

 طرح بهتر یاجرا یبرا شنهاداتیپ یو برخ یمنف نقاط -5-2-5

 هاشگاهیپتروپاال جادیمجلس، وزارت نفت با طرح ا یانرژ ونیکمس یاز اعضا یکیطبق گفته  نکهیتوجه به ا با

 طرح درنظر گرفته شود؛ نینمودن ا ییدر اجرا ریموافقت کرده است، الزم است موارد ز

در نظر  یشتریها سهولت بشگاهیپاال نیا لیاحداث و تکم یمجوز برا یوزارت نفت در خصوص اهدا (1

 .ردیگ

 که صورت نیا به رانت جادیا هرگونه از یریجلوگ یبرا ینظارت یهادستگاه کمک به یزیربرنامه (2

 .باشد داشته برعهده را طرح مستمر شیپا فهیوظ طرح، شروع یابتدا از یهادن

 یحت و یمال فساد نامشروع، مال لیتحص عاتیشا با رابطه در شده جادیا یارسانه یفضاتوجه به  با (3

 .شود جلب گذارانهیسرما خاطر نانیاطم است الزم ،یمیپتروش از ییهابخش در اختالس

 در موضوع نیااست،  برابر جهان 3به طور متوسط  رانیدر ا شگاهیاحداث پاال نهیهز نکهیتوجه به ا با (4

 تا دیبا شتریب اعتماد و تیجذاب یبرا که یحال در است شده واقع موردقبول زین یشنهادیپ طرح

 از متاثر ها،نهیهز شیافزا رسدیم نظر به. کرد یریجلوگ رمعمولیغ یهانهیهز صرف از حدامکان

 ؛است ریز موارد

در کشور بر  یشیکوچک و بزرگ پاال یهاهمه پروژه یاجرا یسازیقبل از خصوص (الف

 یشرکت مل ییاجرا یو بازو رمجموعهیو ساختمان نفت، ز یمهندس یعهده شرکت مل

شرکت  نیا زین یسازیبوده است و پس از خصوص ینفت یهافرآوردهو پخش  شیپاال

 تیظرف شیافزا یهاپروژه یر اجراخود را د ینقش محور یادیهمچنان تا حدود ز

و ساختمان نفت  یمهندس یاست که شرکت مل یدرحال نیحفظ کرده است. ا هاشگاهیپاال



 

 

 . فتادیاتفاق ن نیکه البته ا شدیواگذار م دیبا یسازیدر روند خصوص

 یواحدها یسازیپس از خصوص ینفت یهافرآوردهو پخش  شیپاال یدر واقع شرکت مل

 چیه به ردیرا بر عهده بگ یرگوالتور فیاز وظا یکه قرار است بخش یزمانو در  یشیپاال

 باشد. نفعیذ دیجد یهاشگاهیدر ساخت و توسعه پاال دیباعنوان ن

 یبرخ یاعتقادیشرکت، ب نیاجرا شده در ا یهادر پروژه هانهیهز شیافزا لیاز دال یکی (ب

 یبه اجرا نسرعت داد یت. ظاهرا برااس basic ای هیپا یارشد صنعت نفت  به طراح رانیمد

 شیباعث افزا هیرو نیو ا شودینم گرفته یچندان جد هیپا یبخش طراح ،یشیپاال یهاپروژه

 1.شودیم یپروژه در مراحل بعد یاجرا یهانهیهز

 بخشدر  هم ،یاز اطالعات و قدرت س  ازمان رمتوازنیاس  تفاده غ طیبه ذکر اس  ت که نبود رانت و ش  را الزم

ساخت ییاجرا بخش در هم و( یگذارهیسرما)یمال سعه و)  جلب یهاهالزم نیاول از یکی(، شگاهیپتروپاال تو

 .است گذارانهیسرما اعتماد

 مجلس طرح کامل متن -3-5

 میحمایت از توسعه پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردطرح 

 :رودیبه کار م لیشروح ذم یقانون در معان نیاصطالحات ا: 1ماده 

گازی  عاناتیم ایخام و  خوراک نفت با یگاهشیو پتروپاال یشگاهیپاال ساتیتأس جادیهای ا طرح: طرح -الف 

( 2ء ) موجود منطبق بر جز ش  گاههاییهای پاالفرآورده تیفیو ک تیکم و ارتقای س  ازی نهیبه نیو همچن

ی جمهور یفرهنگو  یم توس  عه اقتص  ادی، اجتماعس  اله ش  ش   ( قانون برنامه پنج 44ماده ) « الف» بند

 رانیا یاسالم

وزارت نفت که  اراتیو اخت فیوظاقانون ( 3ماده )« پ» ( بند4ز: مجوز ص   ادره مطابق با جز )مجو -ب 

ساس سبات فن یطراح برا صادی و یو محا صات  شنهادییطرح پ اقت شخ سط  دی،یهای تول فرآوردهو م تو

وق . ص  ندباش  د یم برآوردی و ش  امل مقدار خوراک و تنفس خوراک ش  ود یو ص  ادر م یابیارز نفت وزارت

 ارائه دهد. خوراک تنفس مجوزها تعهد نیموظف است به ا یتوسعه مل

شخص -پ  صرفاً م اجرای و دارای مجوز مالک یحقوق تیشرکت مجری طرح:  ست که  مجری  تواندیطرح ا
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 باشد. قانون نیاز طرحهای موضوع ا یکی

از  های اول و دوم پساز س ال یبخش  ای بهای آن در تمام افتیاعطای خوراک بدون درتنفس خوراک:  - ت

 ارزشگذاری گذاری هیآن معادل حجم سرما به تعداد روزی که ارزش قانون، نیهای موضوع ابرداری طرحبهره

 .شودیطرح محسوب م مجری به شرکت التیدر مجوز صادره باشد و به عنوان تسه شده

نس  بت به ص  دور و بازنگری مجوز  نفت وزارت قیقانون، از طر نیا فیموظف اس  ت طبق تکالدولت : 2ماده 

سقف طرح شکه در ونیلیدو م ها تا  سرما روز ب برای  یردولتیغ بخش گذاران هیو اعطای تنفس خوراک، از 

 کند. تیحما یمردم گذاری هیسرما جذب

 :ردیپذیم صورت ریز طیشرا تیها با رعا به طرح یصیتنفس خوراک تخص: 3 ماده

صد تول - الف ضوع انفت کوره در طرح دیدر صد از ده کمتر دیقانون با نیهای مو ها  فرآورده%( کل  10) در

 باشد.

شروع بهره -ب  بر  دییهای تولفرآوردهانواع  تیفیک و تیکم قیشده، تطب برداری از واحد احداثدر هنگام 

ساس مجوز اول ست وزارت صادره به عهده هیا صورت وجود هرگونه مغا نفت ا ست م رتیو در   زانیموظف ا

 برساند. یمل توسعه کرده و به اطالع صندوق لیشده تعد خوراک را متناسب با طرح اجرا تنفس

گازی است  عاناتیخام و م صادرات نفت حکم در یبه واحدهای مذکور از نظر قواعد مال یلیخوراک تحو - پ

 هی. تسوشودیم نیتأم یرفاً از محل سهم ساالنه صندوق توسعه ملقانون ص نیا اجرای و تنفس خوراک برای

ساب ا سعه مل نیح صندوق تو ساط بابت بازپرداخت یواحدها با  صندوق  اق سهم  تنفس خوراک، مجزای از 

 عاناتیم ای روز نفت خام متیمعادل ق یلیخوراک تحو متی. قباشدیها مبه آن خوراک از فروش یتوسعه مل

 فارس( است. جی)فوب خل یصادرات هیادی اولگازی مشابه در مب

سه - ت سعه مل التیبازپرداخت ت صندوق تو و با نرخ  از دوره تنفس سال پس دوازده یط ،یتنفس خوراک 

 .ردیگیم صورت ( ارزی%4سود چهاردرصد ) 

های به جز در مورد طرح ش  ود یم قانون ص  رفاً برای س  واحل کش  ور ص  ادر نیمجوزهای موض  وع ا - ث

 .موجود هایشگاهیو ارتقای پاال ازیسنهیبه

سعه مل - ج ست در هنگام اعطای تعهد تنفس یصندوق تو ش افتیقرارداد در خوراک، مجاز ا از درآمد  یبخ

صل از فروش سو هاطرح هایفرآورده حا ساط، جهت ت سب با مبلغ بازپرداخت اق صورت ماهانه متنا  هیرا به 

 شرکت مجری طرح را تا سقف سهامداران برداری از طرح، سهاماز بهره پس ایاز آن طرح أخذ کرده و  یبده

 خوراک أخذ کند. مبلغ تنفس

 :ردیگیصورت م ریز طیشرا تیها با رعاطرح یمال نیتأم :4ماده 



 

 

شرکت مجری موظفند حداکثر  - الف سالیسهامداران  سبت به واگذاری حداقل  افتیدر از پس ک مجوز، ن

گذاری صدور واحدهای صندوق سرمایه»یا « عرضه سهام»طریق مجری از  %( سهم شرکت 30) درصد یس

اقدام نمایند؛ در غیر اینص  ورت وزارت نفت موظف « انتش  ار اوراق بهادار قابل تبدیل به س  هام»و یا « پروژه

 ها اقدام کند.است نسبت به ابطال مجوز خوراک آن

سرما قیاز طر یمال نیدر حالت تأم -ب  شار  ایپروژه و  گذاریهیسرما وقصند گذاریهیصدور واحدهای  انت

سهام، لیاوراق بهادار قابل تبد ضم به  سرما نیت سود شده گذاریهیبازپرداخت مبالغ  سط مردم و حداقل   تو

سازمان بورس و اوراق بهادار، بر عهده ،یاعالم سازمان بورس شرکت طبق قواعد و مقررات  ست و  و  مجری ا

ول اس  ت. ئحقوق مردم مس   نیبند توس  ط ش  رکت مجری و تأم نیا کامل تیاوراق بهادار نس  بت به رعا

 یش  رکت مل ،یمل الذکر، ص  ندوق توس  عه های فوقدر روش یمال نیتأم ندیدر فرآ لیتس  ه جهت نیهمچن

س   ازمان بورس و اوراق بهادار  دییپس از تأ توانندیم زیمرکزی ننظر بانک ریهای مجاز زو بانک هامهینفت، ب

 کنند. نقش فاییا، به عنوان رکن ضامن

 گذاریهیواحدهای صندوق سرما صدور قیآنها از طر یمال نیکه تأم ییهاییآن دسته از دارا در خصوص - پ

 نرخ بر درآمد با اتینقل و انتقال و مال و عوارض اتیهرگونه مال ردیگیم ص  ورت پروژه جهت عرض  ه به عموم

 .شودیصفر محاسبه م

عرضه  قیاز طر یمال نیبرای تأم پروژه گذاریهیصندوق سرما تیطرف به ییدرآمد حاصل از معامله دارا - ت

سبه م صفر اتیاوراق بهادار با نرخ مال یعموم ض اتیمال چگونهیو به نقل و انتقال آن ه شودیمحا  یو عوار

توسط فروشنده  ییهمان دارا مجدد دیدر خر ییارزش دارا شیاز افزا یاستهالک ناش نهی. هزردیگینم تعلق

 نخواهد بود. یاتیمال قبول قابل هاینهینحوی که باشد جزء هز به هر

برای واحدهای  لیبه اعطای مجوزهای ذ نسبت وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، :5 ماده

 قانون اقدام کند: نیمشمول ا

 و شرط دیقیب دییهای تولفرآوردهمجوز صادرات  - الف

 خوراک تنفس دوره پس از اتمام ین خوراک مصرفمجوز واردات نفت خام به عنوا - ب

سعه مل: 6 ماده صندوق تو شارکت  ست یوزارت نفت با م قانون،  نیاز ابالغ ا مدت دوماه پس ظرف موظف ا

 ارسال کند. رانیوز أتیبه ه بیتصو و برای هیآن را ته یاجرائ نامهنییآ

 



 

 

 یریگجهینت و خالصه -4-5

 نیا یمال نیتام منظور نیا یبرا. شد یبررس قبل یهافصل در دیجد یهاشگاهیپتروپاال توسعه و جادیا لزوم

 یمال نیکه در سر راه تام یفصل و موانع نیفصل مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به مطالب ا نیدر ا هاپروژه

 شیافزا رندهیدر مجلس مورد مطالعه قرار گرفته است که دربرگ یدیاز طرق مختلف قرار دارد، طرح جد

 .است یمردم یگذار هیو نفت خام با استفاده از سرما یگاز عاناتیم یهاشگاهیپاال تیظرف

 و یگذارهیسرما مناسب طیشرا وجود. شد یبررس یکل طور به آن ریدرگ یهادستگاه و طرح نیا کار و ساز

 .است کرده جذاب گذارهیسرما و یمجر دولت، یبرا را طرح نیا یدولت التیتسه

 کاهش یبرا تالش نیهمچن و هاپروژه انجام حسن بر یدائم نظارت و یمال تیشفاف مانند موارد یبرخ

 .است طرح نیا مناسب یاجرا الزمه ،یجهان نیانگیم حد در هاشگاهیپتروپاال توسعه و ساخت یهانهیهز


