
 باسمه تعالی

 پیوست نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 گازی و نفت خامشگاه های میعانات بررسی طرح افزایش ظرفیت پاالی

 با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

افزایش ظرفیت پاالیشگاه های های میعانات گازی و »در طرح کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تحت عنوان 

برای بخش خصوصی نفت خام پاالیش پتروصنعت  افزایش جذابیت، زمینه «نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

ها و نگیزه شرکت. عالوه بر این، اشده استفراهم  «تنفس خوراک»طریق روش رکت اقتصادی مردم از و جلب مشا

های به شرکت فرآورده اجازه صادرات»اعطای مجوزهای جدیدی نظیر های اقتصادی فعال در این حوزه از طریق گروه

 این دو مورد در ادامه تشریح شده است: افزایش می یابد. «خصوصی

 واحدهای جدید فرآورش نفت خام «هاپتروپاالیشگاه»

اقدام کرده  ییایمیشپترومحصوالت  دیخود، نسبت به تول یشیسود پاال هیبهبود حاش یبرا جهان یهاشگاهیاز پاال بسیاری

است که  یاگونه بهجهانی  رونداند. نموده اجرارا  یشیپتروپاال یدر قالب واحدها یمیو پتروش شگاهیپاال عیو نگرش تجم

 .است شیدر حال افزا یالمللنیمعتبر ب یهاشرکت یبرا شگاهینسبت به پاال شگاهیدر احداث پتروپاال یگذارهیسهم سرما

ها به طراحی و اجرای این شرکت دهد کهنشان می های بزرگ صنعت نفت در کشورهای پیشرفتهبررسی وضعیت شرکت

 اند. واحدهای پتروپاالیشگاهی روی آورده

های فعالیتدرصد  Exxon Mobil 90 درصد و Total 74، درصد shell 39درصد،  BP 24شرکت  عنوان مثالبه 

 شیافزا شگاه،یهدف احداث پتروپاال نیتریاصل اند.را به این زمینه مهم اختصاص دادهدر زمینه فرآورش نفت خود 

است.  باارزش افزوده باالمحصوالت  دیو تولالمللی در بازاریابی و تنوع مشتریان بین سهولت ،هاتنوع فرآورده ،یسودآور

هیات مدیره مشترک واحد پاالیشگاهی و  و همچنین یمیپتروش یخوراک واحدها نیتام تیمانند امن یگرید لیدال

 .است در ضرورت تجمیع آنها موثرنیز  پتروشیمیایی

 درصد 16ها بسته به پیکربندی آنها از پتروپاالیشگاهارزی  (IRR)بازده داخلی دهد نرخ مطالعات کارشناسی نشان می

برخوردار  برابر 4تا  3از سودآوری  ،هاهای قدیمی و نیز پتروشیمیمتغیر است که در مقایسه با پاالیشگاه درصد 20 الی

 است.



 گذاریسرمایهجذابیت افزایش روشی برای  «تنفس خوراک»

واحد  برداریبهره از پس دوم و اول هایسال از بخشی یا تمام در خوراک اعطای ،«خوراک تنفس» از منظور

 پتروپاالیشگاه دارانسهام مجموعه به صندوق توسعه ملی وام عنوان به مدت این در خوراک هزینه و است پتروپاالیشگاهی

 آید.می  حساب به

 :مشارکت اقتصادی سهامداران می شودموجب جلب از دو جهت  در این طرح تنفس خوراکاعطای 

 با افزایش نرخ  بهبود سوددهی اقتصادی( بازده داخلیIRR)تا را طرح  نرخ بازده داخلی ،اده از این روش: استف

 شد. گذاران خواهددهد که باعث افزایش جذابیت طرح برای سرمایهافزایش می درصد 22 بیش از

 یشگاهیپتروپاال یهاطرح هیبازگشت سرما دوره ،یعاد طیشرادر : یه به یک سالاکاهش دوره بازگشت سرم 

با توجه به  زمان نیکه ا افتدیپروژه اتفاق م برداریبهره یسال از ابتدا 8 همراه با سود آن پس از گذشت

موجب برای بازگشت سرمایه به حساب می آید و  یطوالنفرهنگ اقتصادی و اجتماعی در کشور ما یک زمان 

اما در مدل تنفس  .شودیم ییهاپروژه نیدر چن یگذارهیسرما یبرا و بخش خصوصی مردمعدم استقبال 

برداری واحد تقلیل می یابد که قطعا در جلب اطمینان دوره بازگشت سرمایه به یک سال پس از بهره خوراک،

 ها موثر است.بخش خصوصی و مردم در مشارکت طرح خاطر

 طرحاجرای عواید 

 بخش زیر خالصه نمود: 4طرح را در  توان عواید حاصل از ایندر نگاهی کلی می

سال در کشور به همراه خواهد داشت.  40برای مدت حداقل  نفری را میلیون 1زایی این اقدام اشتغال :زاییاشتغال

وصا در های مذکور خصها، بستگی به میزان توسعه صنایع پایین دستی در ذیل طرحزایی حداکثر این طرحمیزان اشتغال

 د.میلیون نفر افزایش یاب 2تا بیش از تواند حوزه پتروشیمیایی آنها دارد و می

همچنین احداث و های قدیمی به پتروپاالیشگاه تبدیل پاالیشگاهاجرای طرح  :اقتصادی و رونق تولید لوکوموتیو

دیگر خواهد ها شرکت خدمات در صدتولید و پتانسیل باالیی برای افزایش ظرفیت ، کشور های جدید درپتروپاالیشگاه

ها، یع فوالد، لوله سازی، ماشین سازیاحداث این واحدها به مثابه لوکوموتیو اقتصادی است که همراه با خود صنازیرا  بود.

های ماتیکی و حتی صنایع سیمان و شرکتهایی نظیر آذراب، آلومینیوم سازی، سازندگان شیرکنترلی و ابزار پنوشرکت

 .داردبه تحرک و خروج از رکود وا می عمرانی را



نفت خام تا قبل از فرآورش در واحدهای پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی، قابلیت  :های نفتیاثرسازی تحریمبی

 40های نفت ایران را تنها به استفاده در هیچ صنعت، خودرو، نیروگاه و حتی پتروشیمی را ندارد و این مسئله مشتری

از  یمتنوع رهیآن به زنج لیفرآورش نفت خام و تبداین در حالی است که  ح دنیا کاهش داده است.پاالیشگاه در سط

ایران را به بیش از صدها هزار شرکت یا حتی میلیاردها انسان در سطح  ان، مشتریییایمیو پتروش یشیپاال یهافرآورده

خط لوله و  ن،یسنگ یخودروها قیها از طراز فرآورده یادیکه صادرات بخش ز شودیموجب م دنیا افزایش می دهد و

 «یرگیمو بکهش قیاز طر عیتوز» توانینحوه از صادرات را م نی. اردیصورت گ کشورهاسایر کوچک به  یهایکشت تاینها

 یهاها معموال در محمولهفرآورده نینفت خام است. ا میتر از تحرآن به مراتب سخت یبر رو هامیکه اعمال تحر دینام

 .شوندیتجارت م کینزد یهاو در مسافت هیهمسا یکوچک، عمدتا به کشورها

هزار میلیارد تومان  1700بیش از  1397 سال آذرماه در کشور ینگینقد ،یطبق گزارش بانک مرکز :هدایت نقدینگی

ون بشکه در روز به یلیم 2 شیافزا یبرا یداخل یمالن یتأمهای مجلس، نظر کارشناسان مرکز پژوهش بربنابوده است. 

که  است هیارد تومان سرمایلیهزار م 400ارد دالر معادل یلیم 40ازمند حدود ین کشور، نفت و پتروپاالیش شیت پاالیظرف

است مردم و بخش  یاست. کاف یآورقابل جمع ، طی یک بازه زمانی مشخصموجود در جامعه ینگیبا توجه به نقد

 مذکور مطمئن باشند. یهاپروژه در مشارکت یقطع سود افتینسبت به در یخصوص

 برای بهبود طرح پیشنهادهایی

 بخش زیر ارائه می گردد. 5پیشنهادهای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برای بهبود این طرح در 

به  ،هاتعریفمطابق برخی  :)مینی ریفاینری( در این طرح های کوچکاحداث پاالیشگاه تمرکز برعدم 

مینی ریفاینری  ،هزار بشکه در روز 50 هزار بشکه و مطابق برخی دیگر کمتر از 20 هایی با ظرفیت کمتر ازپاالیشگاه

یکی از مهمترین « اقتصاد مقیاس»امروزه احداث این واحدها در کشورهای پیشرفته دنیا منسوخ شده است و شود. گفته می

ها تنها می توانند پاالیشگاه باشند و اجرای یک پتروپاالیشگاه عوامل سوددهی در این صنعت است. البته مینی ریفاینری

ممکن های کوچک پاالیشگاهتعداد کمی از احداث  کامل در مقیاس کوچک از نظر فنی و اقتصادی غیر ممکن است.

، است برای برخی مناطق خاص کشور مناسب باشد اما احداث آنها در سطح گسترده در کشور مخصوصا در نقاط پراکنده

 نبی بسیاری به همراه خواهد داشت.های جاهزینه

 ها پیشاز سال شیمیایی دیجد یهاپارک احداث :یبزرگ پتروپاالیشگاه هایلزوم توجه به احداث مجمتع

 ک شیمیایی مطرح در جهان اشاره کرد که عبارتند از:رپا 7توان به به عنوان مثال میمورد توجه قرار گرفته است.  ایدر دن



 پارک شیمیایی لودویگشافن آلمان 

 نپیک انگلستان فرآیندی صنعت پارک 

 آنتورپ بلژیک شیمیایی پارک 

 هوستون آمریکا پتروشیمی و گاز و نفت پارک 

 تافوت تایلند مپ صنعتی منطقه 

 جورانگ سنگاپور جزایر شیمیایی پارک 

 الجبیل عربستان شیمیایی پارک 

شیمیایی  (hub)توجه به احداث پارک ، هاطرح احداث پتروپاالیشگاه ییمطلوب و ارتقاء کارا جهینت به یابیبه منظور دست

های شیمیایی در سواحل عوامل زیر سودآوری باالی پارک .باشدیو مهم م یضرور یامر بزرگ در سواحل جنوبی کشور

 کند:جنوبی کشور را تضمین می

 اصلی کشور بنادر کنار در استقرار 

 مصرف های آزاد و بازارهایدسترسی به آب 

 ایدرون قاره صنعتی مراکز به دسترسی 

 نزدیکی و تلفیق با واحدهای باالدستی 

 مبادله بهینه خوراک میان واحدها 

 هم افزایی بیشتر میان واحدهای تولیدی 

برای جلوگیری از ایجاد هرگونه : گذاری به بخش خصوصی و مردمسرمایه ضمانت ارائه مدلی برایتهیه 

های اجرایی گذاری توسط دستگاهبرای ارائه ضمانت سرمایه مدلیاست رانت و جلب اعتماد بخش خصوصی و مردم الزم 

 های ملی اقتصادی حاصل شود.در طرحایمن گذاری اطمینان جامعه برای سرمایه تاو نظارتی، تهیه و تدوین شود 

، سازمان اوپک World Oil Outlook 2018گزارش مطابق  :پتروشیمی توجه به بازار پر تقاضای صنعت

بشکه در روز در سال  ونیلیم 13از  ،بشکه در روز ونیلیم 4.5 ی معادلشیبا افزا ،تقاضای نفت برای صنعت پتروشیمی

 عیصنا نیمتوسط رشد در ب نیشتریب ،رشد تقاضا زانیم نی. ارسدمی 2040بشکه در روز در سال  ونیلیم 17.5، به 2017



صنعت  ینفت برای رشد تقاضا زانیاست. م های تولید برق، حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی و...()نیروگاه مختلف

با توجه به  ولی شودیمشاهده م یمختلف مقادیربا تقاضا رشد  نیاهرچند  .همه مناطق جهان مثبت است در یمیپتروش

 را خواهند داشت.ی نفت تقاضا نیشتریب عضو اوپک یکشورها صنعت پتروشیمی، این سازمان هایینبیشیپ

و  منی ه،یبه همراه سور منطقهدر  رانیا گانیخصوصا همسا ایدر دن ییایمیو پتروش یشیپاال یهامطالعه بازار فرآورده

 دلیلبه  قابل توجه تقاضا مواجه خواهد بود. شیبا افزا یآت یهامذکور در سال یهاکه بازار فرآورده دهدیلبنان نشان م

پیشتاز  توان به تولیدکنندهکوتاه میدر یک دوره ، پتروپاالیشگاههر  توسطشیمیایی تولیدی پترومواد  باالی حجم

 منطفه تبدیل شد.شیمیایی پترو محصوالت

پیشنهاد می شود اجرای پروژه های آپگریدینگ )بهینه سازی و  :های موجودپاالیشگاه های آپگریدینگپروژه

درصد  23ارتقاء کمی و کیفی فرآورده ها( پاالیشگاه های موجود در اولویت این طرح قرار گیرد. تولید نفت کوره با متوسط 

م به خاطر وضع در سبد فرآورده های پاالیشگاه های نفت کشور، هم اقتصاد این پاالیشگاه ها را ضعیف کرده است و ه

ممکن است موجب  ،در جهان اعمال خواهد شد( 1398)دیماه میالدی  2020قوانین زیست محیطی که از ابتدای سال 

وقوع بحران در صادرات این فرآورده شود. تبدیل این واحدهای قدیمی به پتروپاالیشگاه موجب می شود که تولید نفت 

ی هایی نظیر کک سازی تاخیری می توانند تولید این ماده در پتروپاالیشگاه درصد کاهش یابد. فناور 6کوره آنها به زیر 

 ها را به صفر درصد نیز برسانند.

 2016تا  2005( از سال IMOسازمان بین المللی دریانوردی ) هاست. یکشت ینوع سوخت برا ینتر ینفت کوره اصل

گوگرد در هوا اقدام کرده است که در آخرین مرحله، مرحله اعمال محدودیت بر شناورها در خصوص انتشار  3میالدی به 

به اجرا در  2020ژانویه  1درصد کاهش یافته است که از  0.5درصد به  3.5حد مجاز انتشار گوگرد توسط کشتی ها از 

 درصد است. 2.8می آید. متوسط میزان گوگرد در نفت کوره پاالیشگاه های ایران برابر 


