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توجهی وزارت نفت به روند تداوم واردات بنزین در سایه کم

 فرسایشی تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 مقدمه .1

های داخلی کشور به  در پاالیشگاه گازی پاالیش میعانات موضوع جنوبی پارس سوم تا اول فازهای توسعه با
هزار بشکه میعانات  516روزانه بالغ بر  ،1394نیمه اول سال بر اساس آمارهای مربوط به صورت جدی مطرح شد. 

 شدههزار بشکه صادر  323در داخل مصرف شده و حدود هزار بشکه  193است که از این بین  در کشور تولید شدهگازی 
اصلی . احداث واحدهای پاالیشی راهکار فروشی منابع هیدروکربوری کشورکه به معنای واقعی، این اقدام یعنی خام است
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس فرآیند ساخت  1382. بر این اساس در سال است میعانات گازی فروشیمقابله با خامبرای 

در دستور کار  ی به عنوان اولین پاالیشگاه میعانات گازی کشورهزار بشکه میعانات گاز 360با ظرفیت فرآورش روزانه 
بنزین و این سبد را  %60است که محصوالت سبک پاالیشی  %84 شاملقرار گرفت. سبد محصوالت این پاالیشگاه 

لیتر در میلیون  36اندازی کامل برابر  حجم تولید بنزین این پاالیشگاه در صورت راه .دهدتشکیل میگازوئیل آن را  24%
  است. 1394% مصرف بنزین کشور در سال 50روز معادل 

سال از شروع ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اذعان مسئولین وزارت نفت بر لزوم  8با گذشت بیش از 
مسئولین وزارت . اندازی نشده است تا کنون هیچ یک از فازهای این پاالیشگاه راهاندازی این پاالیشگاه، تسریع در راه

است و بر اساس آخرین وعده وزارت   اند که هیچ یک محقق نشده نفت چندین بار وعده افتتاح این پاالیشگاه را داده
افتتاح  1395نیمه دوم سال هزار بشکه میعانات گازی، در  120نفت، فاز اول این پاالیشگاه با ظرفیت پاالیش روزانه 

 21تا  17از فازهای کامل برداری  ستاره خلیج فارس و بهره  ح فاز اول پاالیشگاهدر صورت تأخیر در افتتاشد.  خواهد
هزار بشکه  533هزار بشکه به  323فروشی میعانات گازی کشور از حدود  ، حجم خام13951پارس جنوبی تا پایان سال 

میزان واردات  و در حال افزایش بوده های اخیر اردات بنزین در سالاین در حالی است که و .افزایش خواهد یافتدر روز 
عالوه بر میلیون لیتر در روز رسیده است.  12و  5/9، 6/4به ترتیب به  95و نیمه اول  94، 93های  این فرآورده در سال

عدم دستیابی به ارزش افزوده  ،میعانات گازی واردات بنزین، مشکالت دیگری همچون بازاریابی برای فروش تشدید
 دهد.ایش میضرورت تغییر رویه وزارت نفت در قبال این پروژه مهم را افز ،میلیارد یورویی 3واب سرمایه و خ باالتر

 

 تحوالت مدیریتی و پیمانکاری پروژه از گذشته تا کنون .2
 

های پاالیشی به با هدف صادرات فرآورده 1382پروژه پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در سال 
الی در ترکیب تغییرات متوپس از  ترکیب سهام این پاالیشگاهدر حال حاضر  .بازنشستگی نفت واگذار شدصندوق 
% 18% صندوق بازنشستگی نفت و 33، (تاپیکو) گذاری نفت و گاز تأمین% شرکت سرمایه49، متشکل از سهامداران

 پخش فرآورده های نفتی ایران است.شرکت ملی پاالیش و 
 و های نفتی ایران واگذار گردیدفرآورده اجرای طرح به شرکت ملی پاالیش و پخشنظارت بر  1384در سال 

( Snamprogetti)پروجتی منهای اس سال شرکت همین ریزی شد. دربرنامه 1390نیمه اول سال اندازی آن، راهبرای 
                                              

 1395تیر  5گزارش پیشرفت فازهای در حال احداث پارس جنوبی، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس،  1
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های بینا و ی خرید کاال و همچنین شرکتعنوان متولبه (Golden Group) گروپعنوان پیمانکار اصلی، گلدنایتالیا به
و  EPCعنوان همکاران این پروژه در یک گروه مشترک عملیات ساخت پاالیشگاه را براساس قرارداد تهران جنوب به
سال از شروع آغاز نمودند. پس از گذشت یک های نفتی ایرانفرآورده شرکت ملی پاالیش و پخش تحت نظارت

مشکل تامین مالی و برخی مسائل ناشی از تحریم، پیمانکاران خارجی از پروژه انصراف دادند و عملیات اجرایی به دلیل 
های ، شرکت فرادست انرژی فالت )یکی از شرکت1390تکمیل روند ساخت به دو شرکت ایرانی واگذار شد. در سال 

و در حال حاضر نیز این شرکت وظیفه اصلی  پروژه اضافه شدبه عنوان پیمانکار اصلی ( به )ص(االنبیاءتابعه قرارگاه خاتم
 پیمانکاری این پروژه را بر عهده دارد.

 

 ت گازی ستاره خلیج فارس از ابتداپیشرفت طرح پاالیشگاه میعانا تاریخچه .3
 

کیلومتر  388ای به طول میعانات گازی فازهای پارس جنوبی را با خط لوله ستاره خلیج فارس پاالیشگاه
 سرعتبا  فارس خلیج ستاره پروژه ،1392تا سال  1385 سال از های پاالیشی تبدیل خواهد کرد.فرآوردهو به  دریافت
به حدود  1392و در مرداد  هبود %10 تقریباً سال هر در پروژه پیشرفت متوسط کهطوری، بهپیش رفته است کمی بسیار
 کلدولت یازدهم، متوسط پیشرفت فعالیت از ابتدای سال  5/2 ، در طول1ه است. بر اساس نمودار درصد رسید 70

 رسیده است. 1394% در مرداد 85% در هر سال و در مجموع به 7به پروژه 

 
 2فارس خلیج ستاره پاالیشگاه پروژه پیشرفت درصد: 1 نمودار

 

 پروژه پاالیشگاهی همچنان زمان واقعی این اندازیراه برای زمان مقرر ازسال  5/4 از با وجود گذشت بیش
، در تر وضعیت پیشرفت پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارسپاالیشگاه مشخص نیست. برای ارزیابی دقیق این اندازیراه

تامین منابع مالی، خرید و نصب تجهیزات، ساخت اسکله  های اصلی از قبیل در بخشه ادامه وضعیت پیشرفت این پروژ
 شود. ارائه میبه داخل کشور  ط لوله انتقال فرآوردهصادراتی و خ
 

 

 وضعیت خرید و نصب تجهیزات پاالیشگاه .3-1

                                              
2
 .1394مرداد ماه  ؛گزارش عملکرد شرکت نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس  
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است و خرید مابقی تجهیززات بزا    % از تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاه خریداری شده34در مجموع فقط  2مطابق نمودار 
نیزز، تزا پایزان مزرداد مزاه سزال        هاتجهیزات ضروری مانند راکتورها و برج از برخیمشکل جدی مواجه است. در مورد 

 با مشکل مواجه بوده است. و   از تجهیزات خریداری نشده %45بیش از 1394
 

 
 : وضعیت کل خریدهای انجام شده و خرید برخی تجهیزات اصلی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس2نمودار 
 

است.  تجهیزات واحدهای اصلی مربوط به فاز اول پاالیشگاه نشان داده شدهوضعیت خرید و نصب  3در نمودار
فارس تا اندازی فاز اول پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجهای مسئولین وزارت نفت قرار بود راهعدهاگرچه بر اساس و

یت مناسزبی از لحزات تزامین    وضعفاز  این واحدهای اصلی شود طور که مشاهده می. اما همانانجام شود 94پایان سال 
عنزوان واحزد مزادر هزر     بهکه واحد یوتیلیتی  کهطوریبه ،شودتجهیزات ندارند و نصب تجهیزات نیز به کندی انجام می

 تکمیل شده است. % از ابزار دقیق آن49و تنها  داشته% پیشرفت فیزیکی 79 ،است پروژه
 

 
 برخی از واحدهای فاز اول پاالیشگاه ستاره خلیج فارس: میزان تجهیزات نصب شده و تامین شده 3نمودار 
 
 

اسزت و هماننزد فزاز    بوده درصد  54و 57ترتیب این پاالیشگاه نیز به 3و  2وضعیت پیشرفت فیزیکی فازهای 
 توان زمان مشخص و دقیقی را متصور شد.اندازی این دو فاز نیز نمیاول پاالیشگاه، برای راه

 4۹%   4۶%   4۷%   44%  
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 نصب شده تامین شده
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 لوله انتقال فرآورده به داخل کشور وضعیت اسکله صادراتی و خط .3-2

تأخیر در روند آغاز شد.  های نفتیساخت پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با هدف صادرات فرآورده
های نفتزی  به فرآوردهشد تا تأمین نیاز داخل موجب های نفتی در کشور اندازی این پاالیشگاه و رشد مصرف فرآوردهراه

بر این اساس قرار است . مازاد بر نیاز کشور خواهد بود، صادر شود و آنچه از تولید که اولویت قرار گیرد دراز جمله بنزین 
 انتقزال  ایران مرکز به آن از پس و کشور شرقجنوب خط لوله به طریق از پاالیشگاه تولیدی هایبخشی از فرآورده که

 .رسدیابد و بخش دیگر آن هم از طریق اسکله صادراتی به فروش ب
-برداری از خط لوله انتقال فراورده از بندرعباس به رفسنجان با ظرفیت کامل صورت مزی که بهرهدلیل اینبه

فزارس   خلیج ستاره پاالیشگاه تولیدی هایفرآورده انتقالبه منظور کیلومتر،  469به طول  جدید لوله خط احداث پذیرد،
و هزینزه آن بزه    جدید این خط احداث زمان . مدتقرار گرفته استبه داخل کشور، در دستور کار مجموعه وزارت نفت 

ه انتخزاب شزد   1393در زمستان سال  ساخت این خط لولهپیمانکار . برآورد شده استمیلیارد دالر  1.3 و ماه 36ترتیب 
ندازی پاالیشگاه ادر صورت راه به بیان دیگر. انجامد به طول می 97حداقل تا اوایل سال  آناندازی راه است و در نتیجه

 اندازی این خط لوله، انتقال فراورده به داخل کشزور بزا مشزکالت   قبل از تکمیل و راهمیعانات گازی ستاره خلیج فارس 
 د. بوهمراه خواهد  فراوانی

نیزاز   مزورد  سزایر مزواد   و MTBE افززای واردات اکتان و پاالیشگاه هایفرآورده صادرات منظور بههمچنین 
متوقز    مالی تأمین تی درمشکالدلیل وجود به در دستور کار قرارگرفته که بندرعباس در نفتی اسکله احداث، پاالیشگاه

الزم، مشزکالت   هزای زیرساخت اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بدلیل نبودشده است. به بیان دیگر در صورت راه
 فراوانی برای صادرات فراورده وجود خواهد داشت. 

 

 های احداث پاالیشگاهمین منابع مالی و هزینهأوضعیت ت .4
 

 برای غیردولتی سهامداران انگیزه و شده ساخت هایهزینه افزایش به منجر پاالیشگاه روند فرسایشی ساخت
 بزه  آن کامل اجرای برای نیاز مورد سرمایه بینیپیش ،پروژه این دوره احداث در. را کاهش داده است مالی منابع تزریق

 یزورو  میلیزارد  1٫7برای سزاخت پاالیشزگاه    الزم سرمایه مقدار 86 سال است. در بوده همراه افزایش با مختل  دالیل
 8/3 برابر افززایش بزه   2بیش از گذاری با های سرمایههزینه ،92 سال با ارزیابی مجدد پروژه در ، ولیبرآورد شده است

 .یافته است تغییر یورو میلیارد
شد، اما پیش از تشزدید   میتوسط فاینانس خارجی تامین باید گذاری  % از هزینه سرمایه70مطابق برنامه اولیه 

امکزان اسزتفاده از   در نتیجه و  ساله مواجه شد چند ایوقفهبا ، شروع پروژه مجموعه وزارت نفت ها به علت تعللتحریم
بع مورد نیاز از طریق وام از صندوق توسعه ملی و سایر نهادهزای  در ادامه مقرر شد منافاینانس خارجی نیز از بین رفت. 

سبب شد تا منابع های مورد نیاز برای دریافت وام  اختالف وزارت نفت و سهامداران در مورد ضمانت مالی تامین شود. اما
ای کزه ایزن    ونزه گ؛ بزه شودکند شدن روند ساخت این پاالیشگاه ریزی تزریق نشود و موجب مالی مذکور مطابق برنامه

  شد. 1389مسئله باعث توق  تکمیل این پروژه در سال 
موجب ادامه روند توسعه این  طور مستقیم توسط وزارت نفت،به میلیارد دالر 1یق رتز 1391در مرداد ماه سال 

، 1393ل در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت از این طرح در بهمن مزاه سزا  همچنین پاالیشگاه شد. 
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، اما تنها بخشی از آن توسط بانک عامل یعنی بانک ملزت بزه   میلیون یورو به این پاالیشگاه اختصاص یافت 650مبلغ 
میلیارد یورو به این پروژه تزریق شده است و طبق آخرین گزارش قابل  3/3تا کنون  در مجموع. پروژه تزریق شده است

درصد  85، پیشرفت کل پاالیشگاه به 1394ندر عباس تا مرداد ماه سال استناد از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس ب
 رسیده است.

 

 هاچالش .5

این اتمام  یوزارت نفت برامجموعه در  ینبود اهتمام کافپاالیشگاه ستاره خلیج فارس چالش پروژه  نیترمهم
 ینفتز  یو اصالح قراردادهزا  یخارج گذار هیجذب سرما نفت، صادرات و دیتول تیظرف شیافزا حاضر درحال. پروژه است

 درهای مذکور بدون توسزعه ظرفیزت پاالیشزی     این در حالی است که اولویت. استوزارت نفت  یاصل یها تیاولو ءجز
که وزارت نفت در چنین شرایطی عالوه بر این .و در تعارض با اقتصاد مقاومتی است یفروش خام تیتقو یراستا در واقع

 ءجزز نیزز   فزارس  جیخلز  ستارهمیعانات گازی  شگاهیپاالرسد تکمیل  گاه ندارد، به نظر میاهتمام جدی به ساخت پاالیش
 ارزش رهینجزتوسعه  یراستا درعملیاتی کشور  پروژه تنهاکه این پروژه یست. درحالیهای اصلی این وزارتخانه ن اولویت
زمینه تامین سوخت را بزرای مزدت چنزد    تواند استقالل کشور در  است و می یفروشاز خام  زیپره و صنعت نفتافزوده 

، پروژه پاالیشگاه میعانزات  وزارت نفت دلیل کوتاهیبه های کشور،سازی پاالیشگاهخصوصی سال تامین کند. در جریان
 تخصصی مالی، توانبه پیمانکارانی واگذار شد که  شود، که در واقع یک مگاپروژه محسوب می گازی ستاره خلیج فارس

را بزه دنبزال   شده  ریزی برنامه عدم تحقق اهدافهای اضافی و  هزینهنداشتند. این تصمیم را  این کار برای  کافی فنی و
 داشت. 

جایی متناوب سهم هر یک از سهامداران نیز در کند شدن روند احزداث و هزدر رفزت    تغییرات مدیریتی و جابه
خریزد و تزأمین تجهیززات پاالیشزگاه بزا       فرآیندد تا بوده است. این مشکالت باعث ش بسیار موثرمنابع مالی این پروژه 

دهد که از نشان می 1394مشکل مواجه شود. بررسی فرآیند خرید تجهیزات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا تیرماه سال 
 بسته که عمدتاً هم از تجهیزات اصلی 115بسته تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پاالیشگاه، فرآیند خرید و تأمین  338

های انتقزال فزرآورده   پاالیشگاه هستند، با چالش همراه بوده است. عالوه بر مشکالت یاد شده، فراهم نبودن زیرساخت
خزط لولزه انتقزال فزرآورده بنزدرعباس بزه       احداث »های به علت توق  پروژهبه ترتیب برای مصارف داخلی و صادرات 

 .هستند پروژهاین  یاساس یها چالش ، دیگر«احداث اسکله صادراتی»و  «رفسنجان

 جمع بندی .۶

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، تنها پاالیشگاه در دست احداث کشور برای حرکت جدی به سمت 
پذیری در برابر تحریم فروش نفت و ، قطع وابستگی کشور به واردات بنزین و همچنین کاهش ضربهیفروشکاهش خام

تر این اندازی سریعضروری است تا وزارت نفت برای راه این پاالیشگاههمیت راهبردی میعانات گازی است. با توجه به ا
هزای  چالش به نحوی که اتخاذ نماید، یقبلی به آن اشاره شد، اقدامات موثر که در بخش یهایچالش متناسب باپروژه 
منابع مالی برطرف شود. در غیزر  از جمله مشکل تامین تجهیزات، توانمندی پیمانکار و همچنین مشکل تزریق  همربوط
 فاز تحقق وعده افتتاح بلکه ،شد نخواهد محقق یازدهم دولت پایان تافاز پاالیشگاه  3هر  تکمیل تنها نه صورتاین
 رسد.به نظر می بعید نیز 13۹5نیمه دوم سال  پایان تا طرح این اول


