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  ارزش زنجیره تکمیل در راستای فروشی خرده بخش در پاالیشی شرکتهای استراتژی

 مقدمه ای بر تعریف زنجیره ارزش

 قخل ارزش خود مشتریان برای تا دهدمی انجام سازمان که اقداماتی مجموعه یعنی ارزش زنجیره تعریف پورتر، نظر طبق

 مربوط دیگر حوزه و شرکت اصلی هایمأموریت اول بخش. شودمی تقسیم گروه دو به وکارکسب یک کاری هایحوزه .کند

 صادیاقت ارزش وکارکسب آن طریق از و کنندمی فعالیت یکدیگر با همراه حوزه دو این. است پشتیبانی هایمأموریت به

 در و هم با هماهنگ حوزه دو این باید موفقیت برای. شودمی گفته ارزش زنجیره آن به دلیل همین به کند؛می ایجاد

 کنانکار جامعه، مشتریان، برای اقتصادی ارزش طریق، این از تا کنند فعالیت وکارکسب هایاستراتژی و تیمأمور چارچوب

رای ب توانیممدل پورتر بیشتر برای یک واحد تولیدی ارائه شده است اما همین مفاهیم را  .شود ایجاد وکارکسب صاحب و

 توانیمن است که با تحقق تمام این مراحل به صورت یکپارچه به کار برد. مفهوم کلی این مدل آ زینکارهای خدماتی و ... 

 به حاشیه سود باالتر در مقایسه با سایر رقبا دست پیدا کرد.

 میزان و شکل نظر از رقیب یوکارهاکسب سایر با راوکار کسب یک موقعیت خواهیممی وقتی که دارد تأکید پورتر

 به راوکار کسب است بهتر بلکه. ببینیم واحد پیکره یک عنوان به راوکار کسب کل توانیمنمی بسنجیم، ینیآفرارزش

 .کندمی کمک ارزش ایجاد به چگونه و چقدر بخش، هر ببینیم و کنیم تقسیم ترکوچک هایبخش
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 ها و محصوالت با ارزشزنجیره ارزش صنعت نفت و گاز از مراحل مختلف از اکتشاف و استخراج نفت و گاز تا تولید فرآورده

های بزرگ پاالیشگاهی در دنیا برای شرکتشود. فروشی را شامل میفروشی و خردهافزوده باال و بازاریابی، توزیع و عمده

های نفتی و فروش محصوالت خود به حضور فعال در عرصه توزیع فرآورده تکمیل زنجیره ارزش خود و تضمین بازار

 اند.های بنزین در سراسر جهان نیز روی آوردهفروشی در سطح پمپخرده
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 1تجربیات شرکت اکسون موبیل در زنجیره ارزش یکپارچه سوخت

شرکت اکسون موبیل  باشد.فروشی سوخت میخردهزنجیره ارزش یکپارچه سوخت شامل تمام مراحل تولید، فروش عمده و 

باشد. شرکت های پاالیشی میترین ظرفیتواحد پاالیشگاهی از بزرگ 21میلیون بشکه در روز و  5نیز با ظرفیت پاالیشی 

م اها و انبارها و خطوط لوله اقداکسون برای تکمیل زنجیره ارزش خود به تکمیل تأسیسات خود در دریا و خشکی، ترمینال

 نموده است.

ی کمتر و در تناسب با موتورهای جدید و تکمیل زنجیره محصوالت ندگیآالتالش در جهت تولید سوخت با کیفیت باالتر و 

 ترین اقدامات انجام شده است.پاالیشی با ارزش افزوده بیشتر از مهم

 

 

                                                 
1 Fuel Integrated Value Chain 
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ا با سه برند اکسون، موبیل و اسو در حال هزار عدد ر 20های بنزین خود به تعداد فروشی و پمپاین شرکت شبکه خرده

 16بنزین در هزار پمپ 17برداری دارد. این شرکت سوخت بنزین جدید خود بنام سینرژی با مشخصات بهینه را در بهره

 کشور ارائه نموده است.

 ئه نموده است.بنزین اراپمپ 4400مسافت طی شده بیشتر در حجم یکسان را در  %2سوخت دیزل سینرژی نیز با قابلیت 

 300وارد بازار مکزیک شده است و  2017باشد به عنوان نمونه در سال بخش دیگر ورود این شرکت به بازارهای جدید می

باشد تا از ظرفیت گذاری جدید در بازار اندونزی میبنزین در آن کشور در حال حاضر دارد. شرکت در حال سرمایهپمپ

م های کوچک در فواصل کایجاد پمپ هبن بازار استفاده نماید. برای پوشش این بازار اقدام پاالیشگاه خود در سنگاپور در ای

چنین میلیون موتور وجود دارد. در سال گذشته هم 110ها نموده است. در این کشور برای ارائه خدمات به موتورسیکلت

مورد رسیده است. در  2000ها در کانادا به های این برندجایگاه جدید در کشور کانادا ایجاد شده است. تعداد پمپ 200

 جایگاه جدید افتتاح شده است. 600شمال غرب اروپا نیز 

دستی برای شرکت اکسون موبیل بسیار مهم و حیاتی است و این شرکت برنامه جدی برای درآمد حاصل از بخش پایین

 گسترش و توسعه این بخش دارد.
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خود را به صورت یکپارچه تا سطح تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و  از ظرفیت پاالیشی %80اکسون موبیل 

ظرفیت پاالیشی خود را تحت زنجیره ارزش یکپارچه اداره  %80فروشی سوخت توسعه داده است و در حقیقت خرده

 نماید.می

 MMboed (million barrels of oil equivalent per 0.2معادل  2018در ناحیه پرمین امریکا این شرکت در سال 

day)  مواد هیدروکربوری تولید نموده است و در مقابل در همین ناحیه شرکت دارای ظرفیت واحدهای انتقال و پشتیبانی

ها تا باشد. برنامه برای توسعه ظرفیتمی MMbpd 0.4و ظرفیت پاالیشی نفت سبک  MMbpd 0.3 و ذخیره در حد

 وجود دارد. 2022سال 

واحد در  6توان به باشد که میتوسعه واحدهای خود برای تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر می این شرکت در حال

 حال ساخت زیر اشاره کرد:

Beaumont Hydrofiner, Rotterdam hydrocracker, Antwerp Coker,Fawley Hydrofiner, 

Beaumont light crude expansion, Singapore resid upgrade. 
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پذیری زنجیره تولید شرکت را افزایش داده و به تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر کمک خواهد این واحدها انعطاف 

بسیار پایین تولید خواهد شد و واحد هیدروکراکر پاالیشگاه روتردام سود این واحد  سولفورکرد. در واحد بامونت سوخت با 

آنتورپ نیز به تولید سوخت باکیفیت باال برای ناوگان دریایی کمک خواهد نمود و را دو برابر خواهد نمود. واحد کوکسازی 

 سولفور را به حد حداقل کاهش خواهد داد.

 

 فروشیحضور شرکت آرامکو در بخش خرده

 شبکه بهتا از این راه  بخرندصورت شراکتی را بهدر عربستان های بازرگانی شرکت تصمیم دارندمکو و توتال اآر

فروشی آرامکو عربستان یکی از واحدهای آرامکو، که به نام شرکت خرده. ندکن پیدا دست سعودی عربستان هایبنزینپمپ

 شود.گذاری در زمینه کسب و کار، وارد عمل شناخته شده، ممکن است با شرکت فرانسوی برای سرمایه

 سرگرم اعالم کرده است آرامکو. باشد داشته حضور هند سوخت بخش ارزش زنجیره کل در خواهدهم چنین این شرکت می

 .است هندی نفتی هایشرکت با شراکت طریق از سوخت فروشیخرده بخش به ورود برای هاگزینه همه بررسی

 را جدید شرکت یک سهام از درصد 35 ، است شده منعقد عربستان و چین میان که دالری میلیارد 10 قرارداد اساس بر

 از درصد 29 و 36 ترتیب به هم چین پانجین و نورینکو های شرکت و دارد اختیار در آرامکو شود، می ایجاد چین در که

 ایجاد نیز را سوخت فروشیخرده تجاری شاخه دارد قصد اعالم کرده است آرامکو. اند داده اختصاص خود به را آن سهام

 ترابری شرکت و خواجین نورث شرکت آرامکو، توسط مشترك شرکت یک میالدی 2019 سال پایان تا اساس این بر کند

 در یفروشخرده صورت به سوخت فروش ایستگاهی شبکه یک به تدریج به که شود می ایجاد چین لیائونینگ استان

 . شد خواهد تبدیل هدف بازارهای

درصدی  65تا  60برای افزایش  (CNPC) سرمایه گذاری مشترك با شرکت شرکت ملی نفت چینمیتوان به همچنین 

 اشاره کرد.فروشی سوخت این شرکت در جنوب شرق چین های خردهجایگاه

 ستانعرب اقدام این. کرد افتتاح سنگاپور در را خود المللیبین دفتر اولین آرامکو، بازرگانی شرکت ،2017 سال اواخر در

 .بود نفت عرضه و پاالیش تولید، زنجیره تکمیل برای کشور این استراتژی از بخشی

 



 

 

 

 اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 

 9 | صفحه

www.iranergi.com 

 فروشی پی( در بخش خردهتجربه شرکت بریتیش پترولیوم )بی

م ب د ر میباشد. در  1.72پاالیشگاه عمده دنیا با ظرفیت پاالیشی حدود  11دارای مالکیت کامل یا سهام در  BPشرکت 

افتتاح شده است.  2018مورد آن در سال  300جایگاه در کشور مکزیک است که  440در حال حاضر دارای   BPشرکت 

این شرکت در سال گذشته اولین جایگاه خود در اندونزی را تاسیس نمود و در حال رشد جایگاه خود در چین است. 

رشد در سال  %25در حال گسترش است و با  سیاست ایجاد جایگاه ها در مراکز عمومی خرید و فروشگاه های زنجیره ای

مورد  460مورد رسیده است. میزان زیادی از این رشد متعلق به کشور آلمان است که تعداد سایتها به  1400به  2018

 ایجاد شده است.  2018رسیده که نیمی از آن در سال 
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نس هند در ریالیگذاری مشترك با شرکت صنایع پی( اعالم کرد در یک سرمایهچندی پیش شرکت بریتیش پترولیوم )بی

 5فروشی سوخت در هند را گسترش دهد. مطابق اعالم این شرکت قرار است در عرض مدت نظر دارد که عرضه خرده

های بزرگ هندی با همکاری فعالیت شرکت افزایش یابد.هزار جایگاه  5،500های سوخت این شرکت در هند به جایگاه سال

های بزرگ تولیدکننده نفت به دهنده ورود شرکترسانی نشانهای سوختهای خارجی در احداث جایگاهشرکت

 است. فروشی فرآوردهخرده بازار

های شرسانی، روهای سوختگفتنی است با توجه به گسترش روزافزون تعداد وسایل نقلیه در کشور هند و نبود زیرساخت

رسان ی سیار سوختها شامل واحدهاسازی است. این روشرسانی در این کشور در حال پیادهجدیدی برای توسعه سوخت

 فروشیگذاری جدید از ارتباط مستقیم عرضه خردهشود. به گفته این شرکت، این سرمایهرسانی در منزل میو سوخت

ی ی خواهد برد. شرکت رایانا انرژتوجهقابلسود  های تلفن همراهکنندگان سوخت از طریق پلتفرمصنایع ریالینس و مصرف

http://moqavemati.net/tag/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
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فروشی سوخت، توانست در زمان کوتاهی سهم خود در این گذاری بخش خردهسرمایه با افزایش 2014هند نیز از سال 

جایگاه  1400از آن در اختیار چند شرکت روسی است، بیش از  یتوجهقابلبازار را گسترش دهد. این شرکت که سهم 

 سوخت کشور هند را در اختیار دارد.

 

 فروشیتجربه کشور کویت در بخش خرده

های بنزین و جایگاهپمپ 4400دستی خود مالکیت تعداد ، در ادامه زنجیره پایینخودن بر توان پاالیشی دافزو عالوه بر کویت

هایی نظیر سوخت جت در کشورهای بلژیک، اسپانیا، سوئد، لوکزامبورگ و ایتالیا را داراست. داشتن فروشی فرآوردهخرده

های قابلیت مانور بیشتری در مقابل با نوسان تواندیی فرآورده نفتی مفروشاین زنجیره از تولید نفت خام تا عرضه و خرده

 عرضه و تقاضا و همچنین قیمت در بازارهای نفت خام برای این کشور ایجاد کند.

 

 دارای برند و فاقد برند وجود دارد؟ هایبنزینپمپچه تفاوتی بین 

توان می ایآمتحده امریکا باید استاندارد الزم را داشته باشند، اما به عنوان مثال در کشور ایاالت شدهارائههای تمام بنزین

ن کار محال ای باًیتقربنزین مشخص متعلق به فالن پاالیشگاه خاص است. در آمریکا در یک پمپ شدهارائهگفت که بنزین 

 ؛ها امری گریزناپذیر استا هدایت شده و اختالط بنزیناست زیرا محصوالت پاالیشگاهی توسط خطوط مشترك به انباره

ان بدون تر از فروشندگهای متعلق به برند خاص، بنزین را اندکی گرانبنزیناما طبق اصول تجارت و برندسازی مالکین پمپ

 نمایند.فروشند و سود بیشتری کسب میبرند می

ها با فرموالسیون خاص در مخازن ، افزودن مواد افزودنی و مکملدسازیمی دارای برند را مجزا هاگاهیجابنزین  آنچهاما 

سوب که مدعی است از ایجاد ر کندیمباشد. شورون از مکملی استفاده بنزین مربوطه قبل از استفاده توسط مشتری میپمپ

اده از محصوالت توانند مشتری را ترغیب به استفنماید. به این صورت میدر انژکتور و محفظه احتراق جلوگیری می

 باشد.بنزین شعب خود نمایند و مشتری حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر میپمپ

 اگر از فراورده نارضایتی مثالًکنندگان به شعب یک برند خاص است نکته مهم دیگر در این میان راحتی واکنش مصرف

ه متفاوت باشد. یا ب شدهارائهت محصوالت کیفی واقعاًحتی اگر  کندیموجود داشته باشد، این امر به تمام شعب سرایت 
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را بایکوت کردند در صورتی  BPکنندگان شعب در خلیج مکزیک مصرف BPعنوان مثال در حادثه نشت نفت از تأسیسات 

 که این اتفاق برای فروشندگان مستقل و بدون برند اتفاق نیفتاده است.

 قاًیدق شدههارائبرای خود ایجاد نماید و ادعا نماید که محصول  البته ممکن است یک برند خاص بتواند شبکه توزیع مستقلی

 در پاالیشگاه خود است. دشدهیتولهمان محصول 

ها برای پاك کردن موتور و محفظه احتراق و با هدف کاهش انتشار مواد آالینده ی آمریکا افزودن مکملطیمحستیزآژانس 

 ثالًم دهندیمرا الزامی کرده است اما برخی برندها برای متمایز کردن بنزین خود و باال بردن کیفیت آن اقداماتی انجام 

تنها حد الزم و حداقل  معموالًاما واحدهای فاقد برند ؛ نمایدمی سه برابر حد استاندارد مکمل اضافه Phillips 66کمپانی 

 نمایند.ها را رعایت میدر مکمل

در مقابل  توانند استفاده نمایند و جلب مشتری نمایند. ی دارای برند از مقوله تبلیغات وسیع شرکت اصل نیز میهایکمپان

. تعهد به خرید از یک کمپانی ندارند دهندیمارائه  ترارزاندالر  0.15 تا 0.05های فاقد برند بنزین را در هر گالن بنزینپمپ

خرید نمایند. در مقابل به دلیل نداشتن قرارداد در موارد  ترمناسباز فروشنده با قیمت  هامتیقتوانند با تغییرات و می

بنزین از سوی  نیتأممبود در اولویت های برند در موارد کبنزینبه مشکل خواهند خورد و در مقابل پمپ احتماالًکمبود 

 شرکت مربوطه قرار دارند.

ی محلی آن اداره هاشاخه: برخی واحدها توسط خود کمپانی یا شوندیمی مختلف اداره هاصورتشعب یک برند خاص به 

ی اجاره به افراد قراردادهاشود و تحت مالکیت شرکت قرار دارد و برخی شعب در مالکیت شرکت قرار دارد اما به صورت می

هستند. برخی واحدها در مالکیت  مندبهرهتحت نام شرکت اصلی واگذار شده است و از خدمات شرکت اصلی  هاشرکتو 

شرکت اصلی قرار ندارد و در مالکیت اشخاص و افراد غیر است اما با پرداخت مبالغی از برند و خدمات شرکت اصلی استفاده 

 نمایند.می

یی هاپمپرا دارند و مابقی  هاپمپ %5ی اصلی فقط مالکیت هایکمپانداده شد به عنوان مثال در امریکا که شرح  طورهمان

رند نمایندگی، از عنوان ب های دیگر هستند که با کسب شرایطنمایند در مالکیت افراد و شرکتکه از برندها استفاده می

 نمایند.مربوطه استفاده می

 های بنزین در ایالت کالیفرنیا امریکا شرح داده شده است.عالیت پمپبه عنوان مثال نحوه توزیع ف
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 جدول: سهم برندها در بازار خرده فروشی آمریکا از نظر تعداد جایگاه

Brand Market share 

Shell 12.4% 

Exxon 6.1% 

Speedway 5.6% 

Chevron 5.6% 

BP 5.4% 

Mobil 4.8% 
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Brand Market share 

Sunoco 4.2% 

Valero 3.6% 

QuikTrip 3.3% 

Marathon 3.0% 

 

 هزار جایگاه دارند. 11هزار جایگاه در آمریکا است و دو برند اکسون و موبیل با هم حدود 14شل دارای 

 

 در ایران و حضور شرکتها در بخش خرده فروشی بررسی طرح برندینگ

ه، یافتگی در جامعاز محورهای توسعه یکیچند وقتی است طرح برندینگ در ایران نیز شروع به اجرایی شدن نموده است. 

لقی های افراد تتواند یکی از انتخابژیک مثل سوخت مصرفی خودرو نیز میدر این میان کاالیی استراتو  حق انتخاب است

ای هها و ویژگیبا نشان یدروکربوریهای هطرح برندینگ سوخت قرار است دست مشتری را برای خرید انواع فرآورده .شود

بر رضایت مشتری عبارتند از تنوع و کیفیت فرآورده، خدمات عرضه،  رگذاریتأث عرضهخدمات قابل   .باز بگذارد بخصوص

در واقع موارد مطروحه نیازهایی هستند که مشتریان حاضرند در  ...و  ، خدمات جایگاه(HSE) بهداشت محیط و ایمنی

هزینه بپردازند و پاسخگویی به نیازهای فوق منجر به خلق مزیت رقابتی  هاآنبابت  کنندیمبرابر ارزش و منفعتی که کسب 

  .شودیمبرای شرکت برند و ترجیح آن بر رقبا توسط مشتری 

و کاهش  ی سوختهاگاهیجادر  شدهارائهی دولت و استانداردسازی خدمات گریتصدهدف عمده دولت از این طرح کاهش 

اعالم شده است. این گام هر چند فاصله زیادی با تجربیات موفق پاالیش و پخش های در تماس با واحدهای تعداد شرکت

فروشی فرآورده در حوزه خرده مؤثرهای بزرگ و و مفید برای ایجاد شرکت مؤثرجهانی در این زمینه دارد ولی اقدامی 

فروشی ای ورود به باز خردهتوانند شرایط الزم بربا گسترش اقدامات خود در حوزه داخلی می هاشرکتباشد. این می

کشورهای همسایه از نظر مالی و فنی را پیدا نمایند و خود به ابزاری برای کاهش اثرات تحریمی تبدیل شوند. هر چند تا 

 ی اولیه بسیار مهم است.هامقاومتنقطه فاصله وجود دارد اما شروع هر اقدام و غلبه بر  آنرسیدن به 
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 فروشی هستند و برندبنزین و پاالیشگاهی دارای برند در حوزه خرده دکنندهیتولی هادر تجربه جهانی بیشتر شرکت

 نونتاکدر کشور در طرح برندینگ  شدهثبتهای . شرکتگرددیمبیشتر به کیفیت فراورده تولیدی باز  شدهعنوان

 ین حوزه بوده است.ی مطرح کشور برای ورود به اهاشگاهیپاالعدم استقبال یا شاید عدم توانایی  دهندهنشان

ی و انحصاری بودن عرضه فراورده و خدمات هیچ رقابتی برای ایجاد برند و جلب دولتشبهبه دلیل ماهیت دولتی و  اصوالً

رضایت مشتری از سوی واحدهای پاالیشگاهی نبوده است. در شرایط رقابتی چند واحد پاالیشگاهی باید با هم مجتمع شده 

. تحت عنوان برند خود باید به استانداردسازی محصوالت و رندیگهم مناسبی از بازار را بر عهده و برندی ایجاد نمایند و س

ی الزم برای انتقال فراورده مانند ایجاد خطوط لوله و شبکه تانکرها و انبارهای هارساختیزها و خدمات روی بیاورند. فرآورده

فروشی را که این بخش در انحصار دولت باشد و انتظار ایجاد برند کامل در حوزه خرده شودینمذخیره را ایجاد نمایند. 

 .باشداطمینان از عرضه مکفی فراورده در هر شرایطی در بازار می هافروشخردهزیرا بخشی از خدمات برندینگ به ؛ داشت

مکان عرضه بنزین با کیفیت باالتر و تمایز خدمات برندها باید امکان ورود به بخش واردات فراورده نیز داشته باشند تا هم ا

را فراهم کنند و تنوع محصول داشته باشند و از سوی دیگر قادر به تنظیم بازار خود و جلوگیری از کمبود فراورده در شرایط 

ارج را خ باید بتوانند رقابت بین بنزین تولیدی داخل و هاشرکتپیک مصرف داشته باشند. مثل هر شرکت بازرگانی این 

خریداری و ذخیره نمایند قادر به این کار باشند، در این شرایط  ترارزانتوانند از خارج با قیمت داشته باشند و اگر می

ی به بهبود کیفیت محصول خود و کاهش هزینه اقدام خواهد نمود. ممکن است به رقابتداخلی نیز در شرایط  دکنندهیتول

باشد که فراورده در بخشی از کشور صادر شود و در بخش دیگری از کشور وارد شود مثل ی انتقال به صرفه هانهیهزدلیل 

ی هاهنیهزمانند امریکا در جریان است. کشور ما نیز به دلیل وسعت سرزمینی و  افتهیتوسعهآن چیزی که در کشورهای 

 از این روش استفاده نماید. تواندیمباالی شبکه انتقال 

 دتاًعم اما هستند فعال هابنزینپمپ و سوخت توزیع شبکه در رقیب متعدد برندهای جهان فتهپیشر کشورهای اغلب در

 توزیع و پاالیش تا خام نفت تولید از یعنی نفت صنعت ارزش زنجیره تمامی در که است هاییشرکت به مربوط برندها این

 پاالیش بخش در خصوصاً نوآوری و تحقیقات و فناوری صاحب بر این، عالوه برندها این صاحب هایشرکت. دارند حضور

 عرصه واقع رد و کنندمی رقابت یکدیگر با شدهتمام قیمت و سوخت کیفیت نظر از خود، امکانات وجود با و لذا باشندمی نیز

 سوخت نندبتوا که است شده تمام هزینه و سوخت کیفیت عرصه در عمدتاً بلکه نیست توزیع و انتقال بخش در تنها رقابت
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 مسابقات انپشتیب که هستند هاییشرکت همان هااین. کنند عرضه خود رقبای به نسبت ترمناسب قیمت به را ترباکیفیت

 و وختس کارایی و کیفیت برتری که هاستآن رقابت برای دیگری عرصه نیز مسابقات آن و هستند هم رانندگی گوناگون

 را یشرایط بنزینپمپ هایجایگاه یافته،توسعه هایکشور از بسیاری در. دهند نشان را خود تولیدی موتورهایروغن احیاناً

 به بنزینپمپ یک در را دیگر خدمات از ایمجموعه گیری،سوخت جز به و کنندمی ایجاد مشتریان کردن وفادار برای

 تربیش جذب برای که دارد بنزینپمپ هایجایگاه بین رقابتی فضای وجود از نشان موضوع این. دهندمی ارائه مشتریان

  .2دهندمی انجام را مختلفی اقدامات مشتری،

نند بازار بتوا هاشرکتدولت باید کمک نماید تا بخش خصوصی قدرتمندی در این بخش شکل گیرد تا در گام بعدی همین 

 سوخت رهیشده که زنج ییبه طور کامل اجرا نگیطرح برند مییبگو میتوانیم یزمان .آورندکشورهای همسایه را به دست 

لت دو .ردیقرار گ یبخش خصوص اریو عرضه در اخت عی( تا بخش توزتیفیمحصول با ک دی)واردات و تول نیاز بخش تأم

ی و تنبیه و تشویق از عرضه هر چه بیشتر تولید داخلی و واردات حداقلی و رشد کیفیت گذاراستیسبا ابزارهای  تواندیم

و مسائلی مانند آالیندگی و بهداشت و ... اطمینان حاصل نماید و خود مستقیم در این عرصه حضور نداشته  محصوالت

 باشد.

ی انرژی ممکن است هاارانهزیرا در شرایط فعلی ی؛ ی بخش انرژی استهاارانهاز دیگر عوامل موفقیت این طرح کاهش ی

شدن  آزادباشد و زمینه برای قاچاق فراهم شود. از سویی با  های خصوصی دشوارنظارت بر رانت ایجاد شده برای شرکت

 امکان تنوع در محصوالت و رقابت بیشتر فراهم خواهد شد. هامتیق

ها، نخست دارای که همه شرکتتر عمل کنند؛ در اینداران قادر باشند به صورت مستقلهدف اصلی این است که جایگاه

 .های توانمند ماندگار خواهند شددارد، اما به مرور زمان فقط شرکت های الزم باشند، تردید وجودتوانمندی

 

 

 

                                                 

 نظر دکتر حسنتاش در مورد طرح برندینگ 2
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 فروشیبازار کشورهای همسایه برای حضور فعال ایران در بخش خرده

ه است که خود نشان دهنده نیاز در ماه های اخیر پس از نوسان نرخ ارز، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه جذابیت یافت

راهکارهایی مانند فروش سوخت در مناطق  قاچاقبرای مقابله با باالی کشورهای همسایه ایران به فرآورده های نفتی است. 

شود که این میزان مرزی در دستور کار قرار گرفته است. روزانه حدود سه میلیون لیتر سوخت در نواحی مرزی فروخته می

 هزار لیتر بوده است.  600یش از ب 96در سال 

سال گذشته بیش از نیمی از  15و طی  های نفتی بوده استعنوان یکی از کشورهای واردکننده فرآوردهعراق همواره به

 در سالهای بعد از جنگاین کشور  های پاالیشیهایش را ازدست داده است. اکثر طرحهای خود ازجمله پاالیشگاهزیرساخت

تواند فرصت مناسبی برای ایران باشد. در حال حاضر ظرفیت پاالیشی اسمی با شکست یا تعویق مواجه شده است که می

 میزان واردات میلیون بشکه در روز است که پاسخگوی نیازهای داخلی این کشور نیست. 1.1های عراق در حدود پاالیشگاه

 رسیده است. 2017در روز در سال  میلیون لیتر 45حدود  های نفتی عراق به فرآورده

 

 

Oil: Consumption in 

thousands of barrels per 

day* 

Oil: Refinery 

throughput 

Thousand barrels 

daily 

differential 

Azerbaijan 92 117 25 

Kazakhstan 311 355 44 

Russian Federation 3224 5708 2484 

Turkmenistan 155 125 -30 

Uzbekistan 71 52 -19 

Iran 1816 1968 152 

Iraq 791 527 -264 

Kuwait 449 701 252 

Oman 189 204 15 

Qatar 354 379 25 

Saudi Arabia 3918 2802 -1116 

United Arab Emirates 1007 1008 1 

India 4690 5010 320 

Pakistan 589 261 -328 

Turkey 1007 542 -465 
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، خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه تفاوت بین میزان CISبرای کشورهای سه حوزه  BPدر جدول فوق طبق اطالعات شرکت  

تولید محصوالت پاالیشی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. در ستون آخر کشورهایی که میزان مصرف بیشتری نسبت 

جدول در کشورهای پیرامون ما عراق، پاکستان، ترکمنستان،  به تولید خود دارند قرمر زرنگ شده است. با توجه به این

افغانستان و ترکیه دارای پتانسیل حضور شرکتهای خرده فروشی ایران در این بازارها با توجه به نیاز به واردات سوخت این 

 کشورها میباشد.

 

 :جمع بندی

ای پتانسیل ها در بازارهای هدف و مناطق دارهسرمایه گذاری در حوزه پایین دست نفت و به وجود آوردن این نوع زنجیر

های مهم نفتی قرار گرفته است. این راهکار بدون شک می تواند در زمره مورد توجه بسیاری از کشورها و شرکت رشد تقاضا

فزایش با اتولیدکنندگان های راهبردی صادرکنندگانی که در حال افزایش توان پاالیشی خود هستند لحاظ شود. سیاست

ویژه در خارج از کشور و نقاط پرمصرف جهان تا حد زیادی از داشتن بازار تقاضا برای تولید نفتشان ظرفیت پاالیشی خود به

مطمئن شده و بخش اعظم صادرات نفت خام خود را از این طریق مدیریت نمایند. همچنین با ایجاد امکانات عرضه 

 های نفتیوشی از ثبات و تداوم چرخه تولید نفت خام تا مصرف فرآوردهفرهای پاالیشی به صورت عمده و یا خردهفرآورده

 دست آورند. تا بتوانند موقعیت محکمتری را در بازارهای نفت خام و فرآورده های نفتی به میکننداطمینان حاصل 

برای کشور ما نیز روی آوردن از فروش سنتی نفت خام به مشتریان سنتی خود به استراتژیهای جدید فروش امری قطعی 

و الزم است. در عصر مازاد عرضه نفت، دیگر هیچ تضمین قاطعی برای فروش نفت ما وجود نخواهد داشت، ما نیز مانند 

ا زنجیره ارزش و تولید محصوالت ب تکمیلشگاه در کشورهای هدف، سایر بازیگران این عرصه باید به ساخت یا خرید پاالی

باید اقدام نماییم. امری که تا کنون اقدامات اندکی در  و بازاریابی حضور فعال در بخش خرده فروشی و ارزش افزوده باالتر

وری خواهد ر این امر ضرراستای آن صورت گرفته است اما با تصویب طرح پتروپاالیشگاه و افزایش ظرفیتهای پاالیشی کشو

 بود.
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