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 در ایــن جهــش تولیــد، برخــی از بخش هــا، بخــش هــای پیشــرو هســتند، 
ــرده ام:  ــر ک ــا ذک ــش را اینج ــد بخ ــن چن ــود. م ــت داده بش ــد اولوّی ــا بای ــه اینه ب
همیــن  قبیــل  از  پاالیشــگاهی؛  ظرفّیــت  توســعه ی  نفــت،  بخــش  در  مثــًا 
پاالیشــگاه میعاناتــی کــه در بندرعّبــاس افتتــاح شــد و مراحــل بعــدی هــم 
 ثــروت بیشــتری را نصیــب کشــور خواهــد 

ً
دارد کــه ایــن مراحــل بعــدی طبعــا

کــرد. یــا مجتمــع پاالیشــگاهی ســیراف کــه ذکــر کردنــد کــه ایــن مجتمــع مهّمــی 
ــت. ــد داش ــادی خواه ــرات زی ــت، تأثی اس

یــا اجــرای طرح هــای پتروشــیمی کــه گفتنــد اگــر ایــن طرح هــا انجــام بگیــرد ــــ 
آن  طــور کــه بــه مــن گــزارش دادنــد ــــ محصــول 50 میلیــون تــن، اّول بــه 100 
میلیــون تــن، بعــد بــه 130 میلیــون تــن ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد و از لحــاظ ارزش 
ــت،  ــی اس ــئله ی مهم ــن مس ــه ای ــرد؛ ک ــد ک ــدا خواه ــش پی ــر افزای ــه براب ــه س ب
به خصــوص در شــرایط کنونــی کشــور و نیــازی کــه بــه ارز وجــود دارد، ایــن 

 چیــز بســیار باارزشــی خواهــد بــود.
ً
طبعــا

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مقام معظم رهبری
)17 اردیبهشت 1399(
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قریــب بــه 60 ســال از ورود صنعــت پتروشــیمی بــه ایــران می گــذرد و ایــن صنعــت پــس از فــراز و نشــیب های تاریخــی 

در حــال حاضــر بــه درختــی تنومنــد و پرثمــر در اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده اســت. در ایــن ســند بــا مــروری گــذرا  بــر 

جهــش اول صنعــت پتروشــیمی کــه از ســال 1376 آغــاز و در ســال 1392 بــه پایــان رســید، مهم تریــن اقدامــات صــورت 

گرفتــه بــرای توســعه صنعــت پتروشــیمی از ســال 1392 و تصویــری روشــن از اقدامــات انجــام شــده در دولــت تدبیــر و 

امیــد و ریل گذاری هــای صــورت گرفتــه بــرای توســعه آتــی صنعــت پتروشــیمی ارائــه می شــود.

بــا مــروری گــذرا بــر توســعه صنعــت پتروشــیمی از ابتــدا تــا جهــش اول و اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــش 

ــا ظرفیــت 42.5 میلیــون تــن و ارزش تولیــد  اول ایــن صنعــت کــه از ســال 1376  آغــاز شــد، 60 طــرح پتروشــیمی ب

محصــوالت نهایــی حــدود 10 میلیــارد دالر )کــه عمــده آن هــا در دولت هــای هفتــم و هشــتم آغــاز شــد( بــه بهــره 

بــرداری رســید. بــا پایــان ایــن جهــش در ســال 1392 ، ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور از 13.5 میلیــون 

تــن بــه 56 میلیــون تــن و ارزش محصــوالت نهایــی تولیــدی ایــن صنعــت )بــر پایــه قیمت هــای ثابــت ســال 1395( 

از 1 میلیــارد دالر بــه 11 میلیــارد دالر رســید.

1400 بــه پایــان خواهــد رســید. از  1392 آغــاز و تــا ســال  27 طــرح از ســال  جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی بــا 

ســال1392 تــا پایــان ســال 1398، ۱6 طــرح از طرح هــای جهــش دوم بــا ســرمایه گــذاری 5.6 میلیــارد دالر و ارزش 

مقدمه
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 در ســال 99 تعــداد 17 طــرح پتروشــیمی 
ً
تولیدات5.7میلیــارد دالر بهره بــرداری شــد. در ادامــه ایــن جهــش صرفــا

و تامیــن خــوراک، بــه ظرفیــت 25 میلیــون تــن و بــا ســرمایه گــذاری 11.2 میلیــارد دالر و ارزش تولیــدات 5.1 

میلیــارد دالر )بــر پایــه قیمت هــای ثابــت ســال 95( بــه بهره بــرداری خواهــد رســید کــه در نوبــه خــود در کشــور 

1400، ظرفیــت تولیــد  اتمــام طرح هــای جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی در ســال  بــا  بــی ســابقه اســت. 

محصــوالت کارخانه هــای پتروشــیمی بــه 100 میلیــون تــن )80 درصــد رشــد نســبت بــه ســال 92( و ارزش 

تولیــدات نهایــی آنهــا بــه معــادل 25  میلیــارد دالر )بــر پایــه قیمت هــای ثابــت ســال 95( بالــغ خواهــد شــد و 

ــر مــی شــود.صادرات محصــوالت پتروشــیمی نیــز  درآمــد ایــن صنعــت نســبت بــه ســال 92  بیــش از دو براب

ــه ســال 92، بیــش از 70 درصــد رشــد خواهــد داشــت. نســبت ب

ــا 28 طــرح فعــال، برنامه ریــزی و  ــا 1404 ب ســبد طرح هــای جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی از ســال 1400 ت

پیگیــری می شــوند. خوشــبختانه بــا تــاش دســت انــدرکاران ایــن صنعــت گام هــای اســتواری جهــت تحقــق 

طرح هــای جهــش دوم و ســوم پتروشــیمی برداشــته شــده کــه امیــد اســت نتایــج آن تــا ســال 1405 حاصــل 

شــده و ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی بــه 130 میلیــون تــن و ارزش آن بــه 37 میلیــارد دالر )بــر پایــه 

قیمت هــای ثابــت ســال 95(برسد.مشــخصات طرحهــای جهــش دوم و ســوم و درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

آنهــا در ایــن ســند آورده شــده اســت.

عــاوه بــر اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای تکمیــل طرح هــای موجــود، مبانــی تخصیــص خــوراک بــه متقاضیــان 

ــه  ــر ایــن پای ــرآورد میــزان خــوراک در دســترس در آینــده و تخصیــص بهینــه خــوراک، تدویــن و ب ــا ب ــد ب جدی

ــر  ــا تمرکــز ب ــا ســرمایه گذاری 11 میلیــارد دالر طراحــی شــده اســت. همچنیــن ب ســه مــگا پــروژه پتروشــیمی ب

توســعه زنجیــره ارزش پتروشــیمی و تبدیــل محصــوالت تولیــد شــده در واحدهــای باالدســتی پتروشــیمی بــه 

محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع پاییــن دســتی،طرح های پیشــران صنایــع پاییــن دســت صنعــت پتروشــیمی 

در چهــار زنجیــره متانــول اتیلــن پروپیلــن و بنــزن طراحــی شــده اســت. ایــن حرکــت عظیــم همــه مولفه هــای 

اقتصــاد مقاومتــی ماننــد درونزایــی، برونگرایــی، اتــکای بــه دانــش و فنــاوری بومــی، عدالــت بنیــان و همــراه 

ــا  ــا نقــش آفرینــی مــردم را پوشــش داده و ضمــن اینکــه کشــور را از خــام فروشــی بــه تولیــد محصــوالت ب ب

ارزش افــزوده بــاال راهبــر می شــود. بــی شــک تحقــق ایــن دو جهــش بــرای کشــور جایــگاه قدرتمنــدی را بــه 

لحــاظ راهبــردی در منطقــه رقــم می زنــد.
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ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

425
میلیون دالر در سال

59 پروژه16 پروژه 27 پروژه 28 پروژه

13921376

56 MTY

13.5 MTY

66 MTY

80%

300%

33%

100 MTY

133 MTY

1398 1400 1404

Million Ton per Year

ــمی افزایش ظرفیت اس
ــیمی صنعت پتروش

بــا تحقق طرحهای جهش دوم و ســوم



5 شهریور 1399

سایر اطالعات

11 B$

1 B$

15 B$

127%

48%

25 B$

37 B$Billion Dollars

درآمد  افزایش 
ــیمی صنعت پتروش

بــا تحقق طرحهای جهش دوم و ســوم

59 پروژه16 پروژه 27 پروژه 28 پروژه

1000%

بر مبنای قیمت های ثابت سال 95

13921376 1398 1400 1404
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در اواخــر دهــه 1330 شمســی بــا دســتور وزارت اقتصــاد وقــت، بنــگاه شــیمیائی کشــور تأســیس شــد و احــداث 

کارخانــه کــود شــیمیائی مرودشــت در اســتان فــارس بــه عنــوان اولیــن واحــد صنعــت پتروشــیمی ایــران توســط 

ایــن بنــگاه در ســال 1337 آغــاز شــد کــه ســالها بعــد بــا گســترش و توســعه واحدهــا، پتروشــیمی شــیراز نــام گرفــت. 

(، آبــادان، پــازارگاد، کربــن اهــواز )ایــران(، خــارگ، فارابی)ایــران  احــداث مجتمع هــای پتروشــیمی رازی )شــاهپور

نیپــون( و طرح هــای توســعه پتروشــیمی شــیراز و اجــرای بخشــی از پــروژه احــداث پتروشــیمی بندرامــام ) ایــران-

ژاپــن( حاصــل  اقدامــات صــورت گرفتــه بــه منظــور توســعه صنعــت پتروشــیمی در دوره قبــل از انقــاب اســت کــه 

در نتیجــه آن هــا، ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور درســال 1356بــه  ســه  میلیــون تــن رســید. 

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران تــا ســال 1376، بازســازی و نوســازی تاسیســات خســارت دیــده، اصــاح 

ــرح پتروشــیمی  ــد ط ــت و چن ــرار داش ــت ق ــود در اولوی ــدی موج ــای تولی ــه از واحده ــرداری بهین ــره ب ــاختار و به س

ــه کار  ــروع ب ــز ش ــز نی ــیمی تبری ــان و  پتروش ــیمی خراس ــه، پتروش ــیمی ارومی ، پتروش ــیراز ــول ش ــم از متان ــد  اع جدی

ــان ســال 1375 )قبــل از  ــا پای ــاد شــده در 39 ســال فعالیــت صنعــت پتروشــیمی ت ــا مجموعــه اقدامــات ی نمــود. ب

جهــش اول(، ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور بــه 12 میلیــون تــن در ســال و درآمــد ایــن صنعــت 

ــارد دالر رســید.  ــه 1 میلی نزدیــک ب

توسعه صنعت پتروشیمی از ابتدا تا 
جهش اول



9 شهریور 1399

سایر اطالعات

ح های بهره برداری شده تا قبل از جهش اول صنعت پتروشیمی )در بازه 1342 تا 1375( طر

ظرفیت اسمی 
فعلی

)هزار تن در سال(

سال افتتاح 
/ بهره برداری 

اولیه
نام مجتمع  محل احداث محصوالت اصلی ف

دی
ر

1,700 1342 شیراز شیراز آمونیاک، اوره 1

150 1348 آبادان آبادان PVC، دو دسیل بنزن 2

475 1348 خارك خارك پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد 3

1816 1349 رازی ماهشهر آمونیاک، اوره، گوگرد 4

36 1353 کربن ایران اهواز دوده صنعتی 5

95 1356 فارابی ماهشهر DOP ،انیدرید فتالیک 6

84 1369 متانول شیراز شیراز متانول 7

240 1369 دی آمونیوم فسفات رازی ماهشهر دی آمونیوم فسفات 8

5,876 1369-1373 پتروشیمی بندرامام ماهشهر C5،اتیلن، آروماتیک ها، پلی اتیلن، PVC،پروپان، 
+

بوتان و ... 9

1,078 1372-1374 پتروشیمی اراک فاز یک و دو اراک A92، اتانول آمین، اتیلن گایکول، اتیلن ، پلی 
اتیلن، پلی پروپیلن، PBR و ... 10

3 1375 بوتاکلر اراک اراک بوتاکلر 11

193 1371 اصفهان اصفهان انیدرید فتالیک، تولوئن، رافینیت 12

21 1373 گسترش دوده صنعتی اهواز دوده صنعتی اهواز 13

12,000 جمع کل تا پایان سال 75
)قبل از جهش اول صنعت پتروشیمی(



وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

سند توسعه
 صنعت پتروشیمی 



فصل دومفصل دوم
جهش اول صنعت پتروشیمی
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

در دو منطقــه  بویــژه  زیرســاختهای مناســب  ایجــاد  بــا   1376 از ســال  پتروشــیمی  اول صنعــت  جهــش 

عســلویه و بندرامــام و بــا بهــره گیــری حداکثــری از شــرایط مســاعد بیــن المللــی ایجــاد شــده در آن ســالها، 

آغــاز شــد. در ایــن جهــش بــه اتــکای گســترش فعالیــت هــای باالدســتی در صنعــت نفــت و بــه خصــوص 

افزایــش تولیــد خوراکهــای ارزشــمندی چــون اتــان و مایعــات گازی از میــدان مشــترک گازی پــارس جنوبــی، 

C2 تعریــف و اجــرای طــرح هــای پتروشــیمی هــم 
بــرای نخســتین بــار امــکان جداســازی ترکیبــات موجــود در +

زمــان بــا طــرح هــای تامیــن خــوراک صــورت گرفــت کــه ایــن امــر ســبب شــد صنعــت پتروشــیمی کشــور 

عــاوه بــر خــوراک هــای عمــده چــون متــان و اتــان بــه خــوراک هایــی چــون پروپــان، بوتــان و ترکیبــات 

 ســنگین تــر مایــع نیــز دسترســی داشــته باشــد و ســبد محصــوالت تولیــدی ایــن صنعــت متنــوع تــر شــود.

در جهــش اول صنعــت پتروشــیمی 60 طــرح )کــه عمــده آنهــا در دولــت هــای هفتــم و هشــتم آغــاز شــد( بــا 

ظرفیــت 42.5 میلیــون تــن و ارزش تولیــد محصــوالت نهایــی معــادل 10 میلیــارد دالر بــه بهــره بــرداری رســید 

و بــا پایــان ایــن جهــش در ســال 1392، ظرفیــت تولیــد محصــوالت پتروشــیمی کشــور از 13.5 میلیــون تــن بــه 

56 میلیــون تــن و ارزش محصــوالت نهایــی تولیــدی ایــن صنعــت )بــر پایــه قیمتهــای ثابــت ســال 1395( از 1 

میلیــارد دالر بــه 11 میلیــارد دالر رســید.

جهش اول  صنعت پتروشیمی
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لیست واحدهای پتروشیمی و سال آغاز بهره برداری از سال 1376 الی مرداد ماه 1392

ارزش فروش 
محصوالت نهایی- 
برپایه قیمت های 

ثابت سال 1395 
) )میلیون دالر

 ظرفیت
)هزار تن
 در سال(

محصول
پیشرفت 

تا پایان 
خرداد 84

سال بهره 
برداری

سال 
ع شرو محل احداث ح نام واحد / طر ف

دی
ر

75 277
، پلی  اتیل بنزن، استایرن منومر
استایرن انبساطی، پلی استایرن 

معمولی، پلی استایرن مقاوم، تولوئن
- 1377 1370 تبریز ABS,BDتبریز 1

97 660 متانول - 1378 1373 جزیره خارک خارک 2

23 30 منو اتانول آمین - 1378 1371 اراک منو اتانول آمین شازند 3

0 180 پارا زایلین - 1379 1373 ماهشهر پارا زایلین بندر امام 4

43 60 پلی پروپیلن - 1379 1372 تبریز پلی نار 5

113 160 بوتن_1، پلی اتیلن سنگین - 1381 1377 ماهشهر امیر کبیر 6

196 500 MTBE_ متیل ترشری بوتیل اتر - 1381 1376 ماهشهر MTBE 7 بندر امام

35 152 رافینیــت C2، متیــل ترشــری بوتیل 
MTBE_ اتر - 1381 1378 ماهشهر شیمی بافت 8

161 1108
برش سبک، برش سنگین 100، برش 
سنگین 200، پنتان، رافینیت C6، گاز 

LPG_ مایع
- 1382 1378 ماهشهر بوعلی سینا 9

24 40 اپوکسی رزین جامد، اپوکسی رزین 
مایع، بیس فنل آ - 1382 1377 3.00 خوزستان 10

 50 67 ABS_ کریلونیتریل بوتادین استایرن آ
C4 بوتادین، رافینیت - 1382 1378 تبریز واحدهای توسعه ای 

تبریز 11

19 20 کریستال مامین - 1382 1379 بجنورد کریستال مامین 
خراسان 12

17 30 اتوکسیات ها - 1382 1380 اراک اتوکسیات ها- شازند 13

37 35 ABS_ کریلونیتریل بوتادین استایرن آ - 1382 1377 اصفهان قائد بصیر 14

336 632 آروماتیک سنگین، بنزن، ارتوزایلین، 
پارا زایلین - 1383 1378 ماهشهر بوعلی سینا- فاز 2 15

147 1000 متانول - 1383 1378 ماهشهر متانول- فن آوران 16

115 160 پلی پروپیلن - 1383 1378 ماهشهر نوید زر شیمی 17

334 1299
 ، اتیلن، برش چهار کربنه، بنزین پیرولیز

بوتادین، پروپیلن، پلی اتیلن سبک 
CFO_ نفت کوره ،C4 خطی، رافینیت

98% 1384 1377 ماهشهر - فاز 2 امیر کبیر 18
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت نهایی- 
برپایه قیمت های 

ثابت سال 1395 
) )میلیون دالر

 ظرفیت
)هزار تن
 در سال(

محصول
پیشرفت 

تا پایان 
خرداد 84

سال بهره 
برداری

سال 
ع شرو محل احداث ح نام واحد / طر ف

دی
ر

292 763
پلی اتیلن ترفتاالت _گرید الیاف
پلی اتیلن ترفتاالت _گرید بطری

PTA_ ترفتالیک اسید خالص
98% 1384 1377 ماهشهر شهید تندگویان 1 19

243 2200 C2
برش دو کربنه و سنگین تر _+

پلی اتیلن سنگین 97% 1384 1379 ماهشهر مارون 20

115 160 پلی پروپیلن 96% 1385 1381 ماهشهر رجال  21

34 290 اسید استیک، منو اکسید کربن 92% 1385 1380 ماهشهر اسید استیک - فن 
آوران 22

520 2294

اتیلن، تری اتیلن گایکول، دی اتیلن 
گایکول، منو اتیلن گایکول، برش سه 
 ، C3، بنزین پیرولیز

کربنه و سنگین تر _+
پروپیلن، پلی پروپیلن

97% 1385 1379 ماهشهر مارون- فاز 2 23

414 3236  ،C5
اتان، برش پنج کربنه و سنگین تر _+

بوتان، پروپان 98% 1385 1379 عسلویه پارس 24

243 1650 متانول 96% 1385 1380 عسلویه زاگرس1 25

43 25 پلی کربنات 82% 1386 1378 ماهشهر خوزستان 26

0 677 آمونیاک  80% 1386 1381 ماهشهر رازی 27

238 482 پلی اتیلن ترفتاالت _گرید بطری، 
PTA_ ترفتالیک اسید خالص 91% 1386 1379 ماهشهر شهید تندگویان 2 28

271 300 پلی اتیلن سبک 91% 1386 1381 ماهشهر الله 29

0 1090 C3
اتیلن، برش سه کربنه و سنگین تر _+ 81% 1386 1380 عسلویه اتیلن آریاساسول 30

324 2426
 ، اتیلن، برش چهار کربنه، بنزین پیرولیز

پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، نفت 
CF_ کوره

85% 1386 1379 عسلویه جم 31

211 443 تری اتیلن گایکول، دی اتیلن 
گایکول، منو اتیلن گایکول 82% 1386 1379 عسلویه فرساشیمی 32

1313 4479

آروماتیک سنگین، برش سبک،  برش 
سنگین 200، بنزن، پنتان، رافینیت 
C6،  ریفورمیت،  ارتوزایلین، پارا زایلین، 

LPG_ مخلوط زایلینها،  گاز مایع

94% 1386 1379 عسلویه نوری 33

209 250 پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن 
سنگین 35% 1386 1383 فیلیپین فیلیپین 34

108 1056 آمونیاک )مایع(، اوره 68% 1386 1381 کرمانشاه کرمانشاه 35

جهش اول صنعت پتروشیمی
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ارزش فروش 
محصوالت نهایی- 
برپایه قیمت های 

ثابت سال 1395 
) )میلیون دالر

 ظرفیت
)هزار تن
 در سال(

محصول
پیشرفت 

تا پایان 
خرداد 84

سال بهره 
برداری

سال 
ع شرو محل احداث ح نام واحد / طر ف

دی
ر

77 160 آب ژاول، اسید کلریدریک، تولوئن دی 
ایزوسیانات 83% 1387 1380 ماهشهر کارون 36

216 300 پلی پروپیلن 60% 1387 1382 عسلویه پلی پروپیلن جم 37

521 600 پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سنگین و 
متوسط 81% 1387 1380 عسلویه پلی اتیلن آریاساسول 38

258 300 پلی اتیلن سبک خطی 91% 1387 1379 عسلویه جم 39

24 40 انیدرید فتالیک 55% 1387 1383 اصفهان انیدرید فتالیک- 
اصفهان 40

102 125 اسید فسفریک 51% 1388 1382 ماهشهر آریا فسفریک 41

145 270
پلی وینیل کلراید )پی وی سی ( 

سوسپانسیون، وینیل کلراید منومر 
VCM_

68% 1388 1382 ماهشهر غدیر 42

0 1245 اتیل بنزن، استایرن 72% 1388 1382 عسلویه پارس 43

176 2435 آمونیاک )مایع(، اوره 55% 1388 1380 عسلویه پردیس 44

90 245 C4 بوتادین، رافینیت - 1388 1384 عسلویه جم 45

243 1650 متانول 51% 1388 1383 عسلویه زاگرس2 46

0 544  C3
اتیلن، برش سه کربنه و سنگین تر _+ 15% 1388 1383 عسلویه مروارید 47

243 300 پلی اتیلن سنگین - 1388 1384 عسلویه مهر 48

155 2151 اتیلن دی  کلراید، آب ژاول، سود، کلر 37% 1389 1383 ماهشهر اروند 49

271 300 پلی اتیلن سبک 32% 1389 1377 ماهشهر امیر کبیر 50

176 1075 اوره - 1389 1384 عسلویه پردیس2 51

52 54 پلی استایرن مقاوم2 - 1389 1384 تبریز تبریز 52

382 683
پلی وینیل کلراید )پی وی سی ( 

سوسپانسیون، پلی وینیل کلراید )پی وی 
VCM_ سی( امولسیون، وینیل کلراید منومر

21% 1390 1382 ماهشهر اروند 53

91 132 Poy_ پلی اتیلن ترفتاالت
staple_ پلی اتیلن ترفتاالت 40% 1390 1379 ماهشهر شهید تندگویان 2 54

15 88 اسید نیتریک - 1390 1384 ماهشهر کارون 55

7 24 اوره فرمالدئید - 1390 1388 عسلویه اهتمام جم 56

0 100 بوتن_1 - 1391 1387 عسلویه بوتن جم 57

0 1090 اتیلن
C3

برش سه کربنه و سنگین تر _+ - 1391 1384 عسلویه کاویان 58

243 300 پلی اتیلن سنگین - 1391 1384 کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 59

9884 42445 جمع کل     



وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

سند توسعه 
 صنعت پتروشیمی 



فصل سومفصل سوم
معرفی جهش دوم صنعت پتروشیمی
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

بخش اول: از 1392 تا 1397
از ســال 1392 تــا انتهــای ســال 97،  تعــداد 18طــرح پتروشــیمی بــا ظرفیــت اســمی 11.3 میلیــون تــن درســال و 

5.6 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری بــه بهره بــرداری رســیده اســت کــه ارزش محصــوالت نهایــی آن هــا )بــر پایــه 

قیمت هــای ســال 1395( 5.7  میلیــارد دالر در ســال اســت.

معرفی جهش دوم صنعت پتروشیمی
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ف
دی

ر

ح ظرفیت  محصولنام طر
) KTY(سال محل

ع بهره برداریشرو

درصد 
پیشرفت 
آغاز سال 

92

درآمد براساس 
)قیمت سال 95(

)M$( 

سرمایه 
گذاری
)M$(

اتان، پروپان، NF3 بندر امام1
850381-13881392ماهشهر2685بوتان

3.55-13871392ماهشهر5متیل اتیل کتونشیمی تکس آریا2

36-13891392ارومیه12سولفات آمونیومپتروشیمی ارومیه3

315442%1382139396ایام300پلی اتیلن ایام - فاز 41

395399%1387139585.7لرستان330پلی اتیلنلرستان5

610-13881395ارومیه50اسید سولفوریکارومیه6

395388%1387139570مهاباد330پلی اتیلن مهاباد7

شیراز 8
513627%1385139566شیراز1755 آمونیاک و اوره)شهدای مرودشت(

147176%1391139546.3ماهشهرPBR42تخت جمشید -فاز 91

90407%1384139583.3ماهشهر116ایزوسیانات ها کارون- فاز 102

454378%1385139660.6کردستان300پلی اتیلن کردستان11

380300%1386139611عسلویه554اتیلن گایکول مروارید12

929313%1385139698.7عسلویه1090اتیلن کاویان- فاز 132

326200%1392139630عسلویه250پلی استایرن انتخاب14

6970-13931396عسلویه65پلی استایرن تخت جمشید پارس15

257582%1391139764عسلویه1755آمونیاک و اورهپردیس-فاز 163

557577%1390139718.9عسلویه1650متانولمرجان17

سرویس های جانبی 18
366-%1390139783.9عسلویه- -عسلویه-فاز 2

57005620  11300جمع کل

ح های بهره برداری شده جهش دوم از سال 92 تا 97 طر
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

بخش دوم: از 1398 تا 1400

باقیمانــده طــرح هــای جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی 27 طــرح اســت کــه تــا پایــان ســال 1400 بــه بهــره 

بــه ظرفیــت صنعــت  تــن در ســال  34 میلیــون  ایــن طــرح هــا مجموعــا حــدود  بــرداری خواهنــد رســید. 

17 میلیــارد دالر می باشــد.  پتروشــیمی خواهــد افــزود. مجمــوع ســرمایه گــذاری ایــن طــرح هــا حــدود 
17 طــرح از طــرح هــای باقیمانــده جهــش دوم تــا پایــان ســال 99 بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید کــه در فصــل 

2 بــه بررســی وضعیــت تــک تــک ایــن طــرح هــا پرداختــه مــی شــود.

معرفی جهش دوم صنعت پتروشیمی
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سایر اطالعات

ح های جهش دوم صنعت پتروشیمی ح باقیمانده از طر طر

ف
دی

ر

ح محلنام هلدینگنام طر
سال 
ع شرو

درصد 
 پیشرفت
آغاز سال 

92

ظرفیت
)KTY(ع محصول نو

درصد 
پیشرفت 
تا  مرداد  

ماه

سرمایه گذاری 
معادل 

)M$(

ارزش 
محصوالت 

)قیمت 
سال 95( 

)M$(

138563.6450PBR 1008075ماهشهرخصوصیتخت جمشید1

100700425 متانول138956.92310دیرخصوصیکاوه2

1001100370 بازیابی اتان/ متانول138910.434110عسلویهشستان بوشهر - فاز 31

1002530 کاتالیست متانول و پلی اتیلن1.5-1397لرستانباخترتولید کاتالیست لرستان

100120145 پلی اتیلن140-1394میاندوآبباخترمیاندوآب4

100590305 متانول13918.961650عسلویهپتروفرهنگکیمیای پارس خاورمیانه5

97.930001000تامین خوراک1390183390بهبهانخلیج فارسپاالیش گاز بیدبلند 62

99.31050240اوره/ آمونیاک1387251760لردگانخلیج فارسپتروشیمی لردگان7

97.91200255الفین138472.85820ایامخلیج فارسایام -فاز 82

138285.5248PVC94.77035همدانخصوصیهگمتانه9

86.15020انیدریدمالئیک103-1393ماهشهرخصوصیپتروکیمیای ابن سینا )فاز1(10

95.7760580تامین خوراک/ بازیافت اتان3400-1393کنگانسرمایه  گذاری اهدافپتروپاالیش کنگان11

68.34530پنتان و هگزان50-1397عسلویهخصوصیاکسیر حال عسلویه12

بازنشستگی مسجد سلیمان13
کشوری

مسجد 
98.5980240اوره و آمونیاک1760-1393سلیمان

93.210001000تامین خوراک/ بازیافت اتان3330-1393عسلویهتوسعه انرژی تدبیرپاالیش پارسیان سپهر14

94.7490305متانول138915.581650عسلویهپتروفرهنگسبان15

88.110525متانول132-1396اردبیلخصوصیآرتا انرژی )فاز 1(16

86.8130160پلی پروپیلن139010175خمینخصوصیدی آریا پلیمر17

83.1630255اوره و آمونیاک1760-1391عسلویهخلیج فارسپتروشیمی هنگام18

80.8330330اتیلن گایکول550-1392عسلویهباخترپارس فنل19

138411.49260ABS/Rubber76.1460330عسلویهبازنشستگی کشوریپلیمر پاد جم20

MEDA18.54080 و اتوکسیات165-1397ماهشهرخصوصیپتروناد آسیا21

36IPA55.94825-1396اصفهانخصوصیپتروایمن سپاهان22

64.5300305متانول1650-1390عسلویهباخترآرین متانول23

70.5900810الفین1390241090گچسارانخلیج فارسگچساران24

25NGL 3200900-1391جفیرخلیج فارسNGL/68.71400تامین خوراک-

49.1530305متانول1650-1390عسلویهخلیج فارسآپادانا خلیج فارس26

27NGL31001327-1390دهلرانسرمایه گذاری اهدافNGL/49.4890230تامین خوراک

34300165008000جمع کل



وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

سند توسعه
 صنعت پتروشیمی 



فصل چهارمفصل چهارم
ح های قابل افتتاح  معرفی کامل طر

ح( در سال 99 )17 طر
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

در ســال جهــش تولیــد، بــه یــاری خداونــد متعــال، 17 طــرح از 27 طــرح جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی بــه 

بهــره بــرداری خواهنــد رســیدو مجموعــا 25 میلیــون تــن بــه ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی خواهنــد افــزود و 

در پایــان ســال 99 ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی بــه 91 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید.

مجمــوع ســرمایه گــذاری انجــام شــده بــرای ایــن 17 طــرح، 11.5 میلیــارد دالر میباشــد. هــم اکنــون، در زمــان 

ارائــه ایــن گــزارش، چهــار طــرح افتتــاح شــده و یــک طــرح دیگــر آمــاده افتتــاح مــی باشــند.

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

ح های پتروشیمی قابل افتتاح در سال 1399 فهرست طر

ف
دی

ر

ح محلنام هلدینگنام طر
ظرفیت
)هزار تن 

در سال(

ع محصول نو
سرمایه گذاری معادل 

) )میلیون دالر

ارزش 
محصوالت 

)میلیون دالر 

در سال(

پیشرفت تا  
مرداد  ماه

پیش بینی 
یخ  تار

افتتاح

افتتاح شد700425100متانول2310دیرخصوصیکاوه1

 بازیابی اتان/4110عسلویهشستانبوشهر - فاز 1 2
متانول

افتتاح شد1100700100

 تولید کاتالیست3
1.5لرستانباخترلرستان

 کاتالیست
 متانول و پلی

اتیلن
افتتاح شد2530100

افتتاح شد120145100پلی اتیلن140میاندوآبباخترمیاندوآب4

 کیمیای پارس5
افتتاح شد590305100متانول1650عسلویهپتروفرهنگخاورمیانه

 پاالیش گاز6
 شهریور300010097.999تامین خوراک3390بهبهانخلیج فارسبیدبلند 2

شهریور105024099.399اوره/ آمونیاک1760لردگانخلیج فارسپتروشیمی لردگان7

شهریور120025597.999الفین820ایالمخلیج فارسایالم -فاز 82

مهر 48PVC703594.799همدانخصوصیهگمتانه9

پتروکیمیای ابن 10
 بندرخصوصیسینا )فاز1(

ماهشهر
آذر 502086.199انیدریدمالئیک94

 پتروپاالیش11
کنگان

 سرمایه
دی 76057995.799بازیابی اتان3500کنگانگذاری اهداف

 اکسیر حالل12
دی 453068.399پنتان و هگزان50عسلویهخصوصیعسلویه

 بازنشستگیمسجد سلیمان13
کشوری

 مسجد
سلیمان

بهمن 98024098.599اوره و آمونیاک1760

 پاالیش پارسیان14
سپهر

 توسعه انرژی
اسفند 1000100093.299بازیابی اتان3330عسلویهتدبیر

اسفند 49030594.799متانول1650عسلویهپتروفرهنگسبالن15

آرتا انرژی16
اسفند 1052588.199متانول132اردبیلخصوصی )فاز 1(

اسفند 13016086.899پلی پروپیلن175خمینخصوصیدی آریا پلیمر17

ح های قابل افتتاح در سال  جمع کل طر
1399

25000- 11440 5145--

MTY 91  ظرفیت تجمعی کل صنعت پتروشیمی تا پایان سال 99:
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ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

425
میلیون دالر در سال

تولیدات و ظرفیت اسمی

)هزار تن در ســال(

فروردین  99 950

متانول

2310 

پتروشیمی کاوه
متانول

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

425
میلیون دالر در سال

* ســرمایه گــذاری شــامل واحــد متانــول، اســکله صادراتــی و 
واحــد یوتیلیتــی مــی باشــد.
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دیر
استان بوشهر

سایر اطالعات

گروه صنعتی کاوهسهامداران

ح )میلیون اســتاندارد مترمکعب در ســال( گاز طبیعی خوراک: 1954 - گاز طبیعی سوخت: 723خــوراک طر

ح ع طر یخ شــرو 1385تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه1399 افتتاح شدپیشــرفت فیز

منابع داخلی و خارجیمحــل تأمین ســرمایه

لیسانس: 1.5 %  - تجهیزات: 55 % ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
ساخت و ساز: 20 % - سایر: 23.5 %

ح پترو کاوه - پیدك - فیدارمیاب - هاسكو - صنعتگران فالت پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
پارس - پویا نصب پارس- پترو نیرو صبا - گروه صنعتی کاوه

2500 نفر نیروی انســانی در دوران ســاخت

 1350 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

دیر
استان بوشهر
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

370
میلیون دالر در سال

1200 

متــان: 1323    متانــول: 1650    اتان: 850
پروپــان: 130     بوتــان: 30           پنتــان: 3        گوگــرد: 125

)هزار تن در ســال(

پتروشیمی بوشهر فاز اول
بازیابی اتان و متانول

فروردین 99

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

%60 شستان و %40 پتروشیمی مارونسهامداران

) ح )میلیــون مترمکعب در روز 9.17  گاز غنی ترشخوراک طــر

ح ع طر یخ شــرو افتتاح شدتار

آماده افتتاحپیشرفت فیزیکی تا پایان مرداد ماه1399

سهامداران و فاینانس چینمحــل تأمین ســرمایه

ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
مهندسی و لیسانس: %8.4 - تدارکات و خرید: 41.8% 

نصب و اجرا: %31.6 - راه اندازی: 2.5%
یوتیلیتی و آفسایت: %8.6 - سایر: 7.1%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
کازاله )صاحب لیسانس متانول(

رامپكو- کندوان پارس - کیسون - ناورود -احداث مبین 
صنعت- گوپله- پیدك - آتیه سازان

9000 نفر در فاز 1 طرحنیروی انســانی در دوران ســاخت

1240 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

عسلویه
استان بوشهر
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(
کاتالیست سنتز متانول

27
کاتالیست پلی اتیلن سبک

 25 
میلیون دالر

20 

تولید کاتالیست

کاتالیســت ســنتز متانول: 1500 تن در سال

کاتالیســت پلی اتیلن ســبک فاز گازی: 100 تن در ســال

مرداد  99

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

(سهامداران شرکت گروه باختر )پویا پژوهش باختر

ح طر خوراک 
کاتالیست سنتز متانول: ترکیبات مس, روی و آلومینیوم
کاتالیست پلی اتیلن سبک: انواع پایه های معدنی، الكل، 

ترکیبات کلره تیتان، انواع آلكیل آلومینیوم ها، انواع دونر

ح ع طر یخ شــرو کاتالیست سنتز متانول: 1397تار
کاتالیست پلی اتیلن سبک: 1396

آماده افتتاحپیشرفت فیزیکی تا پایان مرداد ماه1399

از محل آورده سهامداران طرح محــل تأمین ســرمایه

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
)NPC-RT( لیسانس: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

مشاوران: شرکت NPC-RT ، شرکت نیراکو
پیمانكاران: شرکت مخروط کار، شرکت ساینا صنعت غرب

120 نفر در روزنیروی انســانی در دوران ســاخت

45 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

لرستان
استان خرم آباد
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

پلی اتیلن ســنگین

140 

120 

)هزار تن در ســال(

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

145
میلیون دالر در سال

میاندوآب
پلی اتیلن

تیر  99

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

گروه باختر: 70 % و متانول پوشینه: 30 %سهامداران

ح )هزار تن در ســال( اتیلن: 140خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو 1395تار

افتتاح شدپیشــرفت فیزیکی تا پایان مرداد ماه1399

از محل آورده سهامداران طرح محــل تأمین ســرمایه

-ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری

ح شرکت مهندسان مشاور سازه – ساختار صنعت- عمران پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
پیشكار-سازه نگار

750 نفر نیروی انســانی در دوران ســاخت

 460 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

میاندوآب
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

300
میلیون دالر در سال

تیر  99

)هزار تن در ســال(

600 

متانول

1650 

کیمیای پارس خاورمیانه
متانول

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 



35 شهریور 1399

سایر اطالعات

سهامداران

شرکت پتروفرهنگ: 89.53% 
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان: 7.09% 

شرکت بین المللی پرشین صنعت خاورمیانه: 1.56% 
شرکت ویژن منابع آتیه: %1.26 - سایر: 0.56%

ح )میلیون اســتاندارد مترمکعب در ســال( گاز طبیعی سوخت: 149 - گاز طبیعی خوراک: 1340خــوراک طر

ح ع طر یخ شــرو 1394تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 افتتاح شدپیشــرفت فیز

فاینانس چین و آورده سهامدارانمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 2.49 % - تدارکات و خرید: 74.82 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
نصب و اجرا: 21.39 % - راه اندازی: 1.02 % - سایر: 0.28%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
صاحب لیسانس : هالدور تاپسو دانمارک

پیمانكاران : شرکت TCC چین )پیمانكار EPCC (و شرکت گاما پیمانكار جز 
مشاوران : )تمامی فعالیت های مدیریت پیمان توسط کارفرما انجام شده است(

کارفرما: 140 نفر، پیمانكاران: 1500 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

700 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

عسلویه
استان بوشهر

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

1000
میلیون دالر در سال

3000 

مرداد  99

II  پاالیشگاه گاز بیدبلند
تامین خوراک

اتــان: 1496      پروپــان: 1005      بوتــان: 490
: 400   متان برگشــتی: 10340 برش پنج کربنه و ســنگین تر

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارسسهامداران

) ح )میلیــون مترمکعب در روز 56.6  گاز غنی ترشخوراک طــر

ح ع طر یخ شــرو 1394تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 97.9 %پیشــرفت فیز

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس/تسهیالت ارزی از محل محــل تأمین ســرمایه
صندوق توسعه ملی )کنسرسیوم بانک های ایرانی به عاملیت بانک سپه(

مهندسی و لیسانس: %5 - تدارکات و خرید: %58ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: %33 - راه اندازی : %2 - سایر: 2%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
RIPI و  Prosernat صاحبان لیسانس : شرکت های

پیمانكاران اصلی : کنسرسیوم سازه جهان پارس و شرکت تهران جنوب
مدیریت طرح : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

میانگین بیش 10000 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

حدود 1000 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

بهبهان
استان خوزستان
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

240
میلیون دالر در سال

1050 
مرداد  99

پتروشیمی لردگان
اوره، آمونیاک

اوره: 1075       آمونیــاک: 680

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

سهامداران

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان: 70.11 %
% 25.28 :) سهامداران حقیقی )50690 نفر

مهندسی همپا و شرکت های وابسته: 2.83 %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 1.15 %

سایر سهامداران حقوقی: 0.63 %

ح )میلیون استاندارد مترمكعب در سال( گاز طبیعی سوخت: 419         گاز طبیعی خوراک: 488 خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو تیر 1387تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 99.3 %پیشــرفت فیز

محــل تأمین ســرمایه
استقراض از شرکت ملی صنایع پتروشیمی - آورده نقدی و غیر نقدی گروه 

پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - تسهیالت ریالی بانک سپه - اوراق 
مشارکت - تسهیالت اعتباری خط چین

لیسانس و مهندسی اصولی: %10.8 - تدارکات و امور کاال: %49ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
ساختمان و نصب و پیش راه اندازی: %34.7 - راه اندازی: %2 سایر: 3.5%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
لیسانس واحد آمونیاک : کازاله سوئیس

لیسانس واحد اوره: استامی کربن هلند - طراحی پایه و تفصیلی، تامین 
تجهیزات داخلی و خارجی ، اجرا، نصب و راه اندازی AVIC/HFEC -همپا 

-هدکو- پناه صنعت پارت مهندسی پروسس همپا )هدکو(

2100 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

380 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

لردگان

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

255
میلیون دالر در سال

1200 

پتروشیمی ایالم فاز دوم
استان ایالم

مرداد  99

اتیلن: 458                برش چهارکربنه: 75      پروپیلن: 124
بنزین پیرولیز: 132         سوخت مایع: 33

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

سهامداران
شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان: 58.75%

شــرکت ســرمایه گــذاری نفــت و گاز و پتروشــیمی تامیــن )تاپیكــو(: 17%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری: 17%

0.5% کارکنــان:   ترجیحــی  -ســهام   6.57% مــارون:  پتروشــیمی  شــرکت 

ح )هزار تن در ســال( اتان: 233 / برش سه کربنه و سنگین تر: 328/ برش پنج کربنه و سنگین تر: 391خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو آبان 1384تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 97.9 %پیشــرفت فیز

فاینانس و آورده سهامدارانمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی: %10 - خرید و تدارکات: %44ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
ساختمان و نصب و پیش راه اندازی: %42 راه اندازی: %3 - آموزش: 0.5%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

مهندسی و لیسانس  Stone & Webster Limited انگلستان
پیمانكار بخش مهندسی: شرکت مهندسی نارگان

پیمانكار بخش تدارکات و خرید: پتروشیمی ایالم با همكاری شرکت های 
مدیریت توسعه و شرکت مهندسین مشاور بینا

پیمانكار بخش اجرا: شرکت های استیم ، ماموت، پتروهمگام، پتروپارس قدرت، 
فرافن صنعت، بینا، شرکت استرک، زرگران بتن، پیمانكاری فاضل زاده و تلوکی            

(نیروی انســانی در دوران ســاخت متوسط 1200 نفر در روز )در پیک کار تا 2200 نفر در روز

حدود  190 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

ایالم

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

35
میلیون دالر در سال

مهر  99 70

پتروشیمی هگمتانه
PVC

PVC مدیکال گرید: 48

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

سهامداران
شخص حقیقی: 57 %  

شرکت ملی صنایع پتروشیمی: 32 %
شرکت IGS ایتالیا: 10 %  سایر: 1 %

ح )هزار تن در ســال( وینیل کلراید منومر: 40خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو آبان 1381تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399  94.7 %پیشــرفت فیز

آورده سهامدارانمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 10.5 % - تدارکات و خرید: 44 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: 39 % - راه اندازی: 3 % - سایر: 3.5 %              

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

صاحب لیسانس: شرکت IGS/ICC ایتالیا
پیمانكاران: ساختار تندوک، رهگشایان صنعت سپهر، 

دیهیم صنعت، فرازاندیش زمان 
مشاوران: هیربدان، فهامه، آبان پروژه

500 نفر نیروی انســانی در دوران ســاخت

 200 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

همدان

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

20
میلیون دالر در سال

آذر 99 50

پترو کیمیای ابن سینا )فاز 1(
انیدریدمالئیک

انیدرید مالئیک: 23        نرمال بوتان: 58
ایزوبوتان: 20                پنتان: 2

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

شرکت های خصوصی و اشخاص حقیقیسهامداران

ح )هزار تن در ســال( میكس بوتان: 80خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو فروردین 1393تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 86.1 %پیشــرفت فیز

از محل آورده سهامداران طرح محــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 3 % - تدارکات و خرید: 58 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: 36 % - سایر: 3 %

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

صاحب لیسانس : شرکت تكنویل
پیمانكاران : شرکت تجهیزات پردازان ثمین، شرکت جمن 

آرای جنوب ، پیمانكاری عبدی، یزدان پیشرو توسعه ، ایران 
نصب ماشین

35 نفر )مستقیم(، 150 الی 200 نفر )پیمانكاران(نیروی انســانی در دوران ســاخت

108 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

بندر ماهشهر

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

 580
میلیون دالر در سال

دی 99 760

پتروپاالیش کنگان
بازیابی اتان

متان برگشتی: 17503      اتان: 1727       بوتان: 499
پروپان: 966                     برش پنج کربنه و سنگین تر: 198

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

سهامداران

شرکت سرمایه گذاری اهداف: 99.96 %
شرکت افق زرین محاسب: 0.01 %

شرکت مجتمع نفت و گاز صباجم کنگان: 0.01 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون: 0.01 %

شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم: 0.01 %

ح )میلیون مرتمکعب در روز( 89 گاز غنیخوراک طر

ح ع طر یخ شــرو 1394تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 95.7 %پیشــرفت فیز

سهامداران و تسهیالت بانكیمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 8 % - تدارکات و خرید: 51 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
نصب و اجرا: 37 % - راه اندازی: 2 % - سایر: 2 %

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

پیمانكاران: پیمان رودک، رامپكو، اکسیر صنعت ، مپنابویلر، زالل ایران 
و همراه ساحل

)OICO( مشاوران: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی )EIED(، شرکت مهندسی و 

ساخت بویلر مپنا

 2400 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

1123 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

کنگان
استان بوشهر

سایر اطالعات



48

تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

30
میلیون دالر در سال

دی 99 45 

اکسیر حالل عسلویه
پنتان و هگزان

هگزان: 40         پنتان: 10

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سایر اطالعات

 شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه: 50 % سهامداران
شرکت اکسیرنوین فرآیند آسیا: 50 %

ح )هزار تن در ســال( رافینیت: 260 )210 هزار تن در سال رافینیت برگشتی(خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو بهمن 1397تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 68.3 %پیشــرفت فیز

از محل آورده سهامداران طرح محــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 7.94 % - تدارکات و خرید: 62.44 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: 28.76 % - راه اندازی: 0.87%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

HNT صاحب لیسانس: شرکت
پیمانكاران: سازه های فلزی شهریار، آران سیج، ره آوران فجر 
جنوب، فرنیكان، آریا سپهر کیهان، دابوصنعت، یورواسالت، 

یوانگ هنگ، بتا

100 نفر نیروی انســانی در دوران ســاخت

 100 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

عسلویه
استان بوشهر
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

240
میلیون دالر در سال

بهمن  99 980 

پتروشیمی مسجد سلیمان
اوره، آمونیاک

اوره: 1075              آمونیاک: 680

)هزار تن در ســال(

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سهامداران
صندوق بازنشستگی کشوری: 64.27 %

شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی گستر پایدار: 21.8 %
اشخاص حقیقی: 13.93%

ح )میلیون اســتاندارد مترمکعب در ســال( گاز طبیعی سوخت: 363            گاز طبیعی خوراک: 419خــوراک طر

ح ع طر یخ شــرو آبان 1393تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 98.5 %پیشــرفت فیز

خط اعتباری چین و آورده سهامدارانمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس  : 4 % - تدارکات و خرید : 49 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا : 35 % - راه اندازی : 3.0 % - سایر 7.11%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

صاحب لیسانس : واحد آمونیاک: کازاله سوئیس  
)TOYO(واحد دانه بندی تویو ژاپن - )TOYO( واحد اوره ، تویو ژاپن

WUHUAN Engineering Company  :EPC پیمانكاران: پیمانكار
پیمانكار  نماینده لیسانس و مهندسی پایه واحدهای فرآیندی: شرکت 

)PIDEC( طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
)MC( مشاوران : شرکت مهندسی مشاور پرآور

5000 نفر در اوج فعالیتنیروی انســانی در دوران ســاخت

750  نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

مسجد 
سلیمان

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

)هزار تن در ســال(

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

1000
میلیون دالر در سال

1000 
اسفند 99

پاالیش پارسیان سپهر
بازیابی اتان

متان برگشتی: 16000      اتان: 1300       پروپان: 612
بوتان: 450                      برش پنج کربنه و سنگین تر: 970

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سهامداران
گروه توسعه انرژی تدبیر: 30 % -گروه سرمایه گذاری تدبیر: 20 %

گروه مالی پارسیان: 30 % - نفت پارس: 20 %

) ح )میلیــون مترمکعب در روز 82.5  گاز غنیخوراک طــر

ح ع طر یخ شــرو بهمن 1393تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 93.2 %پیشــرفت فیز

تسهیالت صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک پارسیان و محــل تأمین ســرمایه
آورده  سهامداران

مهندسی و لیسانس: 4 % - تدارکات و خرید: 66 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا : 18 % - راه اندازی : 1 % - سایر: 11%

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

پیمانــكاران: کنسرســیوم همپــا و هدکــو، مشــارکت هیربــد نیــرو و راهبــرد 
توســعه طــرح هــا، قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء، شــرکت توســعه پســت 
های فشــار قوی پارســیان، مشــارکت پایدار پوالد پیشــرو و مهندســی پرآور، 

شــرکت انــرژی گســتر نصیــر
مشاوران : شرکت مهندسین مشاور پارسیكان ایران، مهندسین مشاور 

قدس نیرو، شرکت مهندسی پرآور، شرکت مهندسین مشاور ناموران

4000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیمنیروی انســانی در دوران ســاخت

2400 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیمنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

عسلویه
استان بوشهر

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

)هزار تن در ســال(

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

305
میلیون دالر در سال

اسفند 99 490

متانول

1650 

پتروشیمی  سبالن
متانول

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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سهامداران

شرکت انرژی سپهر: 99.6 % 
شرکت صنایع پتروشیمی دنا: 0.1 %

شرکت تجارت بین المل سكو: 0.1 %
شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان: 0.1 %

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی: 0.1 %

ح )میلیون اســتاندارد مترمکعب در ســال( گاز طبیعی خوراک: 1340       گاز طبیعی سوخت: 149خــوراک طر

ح ع طر یخ شــرو آبان 1389تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 94.7 %پیشــرفت فیز

آورده سهامدار  - فاینانس خط اعتباری چین - تسهیالت کوتاه مدتمحــل تأمین ســرمایه

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

پیمانكار لیسانس ، مهندسی اصولی و تامین تجهیزات انحصاری 
: شرکت تاپسویی دانمارک- پیمانكار مهندسی تفصیلی و خرید 
تجهیزات : شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدک(
پیمانكار سیویل، عملیات زیرزمینی و نصب مكانیكال : شرکت 

کیسون پیمانكار ایستگاه تقلیل فشار گاز : شرکت آریا انرژی پارس

(نیروی انســانی در دوران ســاخت متوسط 800  نفر )در اوج فعالیت 1200 نفر

234 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

عسلویه
استان بوشهر

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

)هزار تن در ســال(

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

25
میلیون دالر در سال

اسفند 99 105

متانول

132 

آرتا انرژی
متانول

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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خصوصیسهامداران

ح )میلیون اســتاندارد مترمکعب در ســال( گاز طبیعی خوراک: 115         گاز طبیعی سوخت: 13خــوراک طر

ح ع طر یخ شــرو فروردین 1397تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 88.1 %پیشــرفت فیز

منابع داخلیمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: 10 % - تدارکات و خرید: 46 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: 38 % - راه اندازی: 2.5 % - سایر:  3.5 %

ح دانش فنی اوده ) Thyssenkrupp(پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر
فاتح کیمیا- گرما گستر - آبسان پاالیش - صنعت پروژه طوس

500 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

150 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

اردبیل

سایر اطالعات
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تولیدات و ظرفیت اسمی

ح حسرمایه گذاری طر یخ پایان طر پیش بینی تار

)هزار تن در ســال(

میلیون دالر

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

160
میلیون دالر در سال

اسفند 99 130

پروپیلن پلی 

175 

دی آریا پلیمر
پلی پروپیلن

ــای  ح ه ــر ــل ط ــی کام معرف
قابــل افتتــاح  در ســال 99 
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خصوصیسهامداران

ح )هزار تن در ســال( پروپیلن: 175خوراک طر

ح ع طر یخ شــرو مرداد 1394تار

یکــی تــا پایان مرداد ماه 1399 86.8 %پیشــرفت فیز

آورده سهامداران و تسهیالت بانكیمحــل تأمین ســرمایه

مهندسی و لیسانس: %4.5 - تدارکات و خرید: 48 %ســهم هر بخش از ســرمایه گذاری
بخش اجرا: 40 % - راه اندازی: 3 % - سایر: 4.5 %              

ح پیمانــکاران و مشــاوران عمده طر

Bassel شرکت Spheripol : صاحب لیسانس
پیمانكاران: ساختار صنعت پایدار: سیویل و ساختمان و 

نصب و پیش راه اندازی کوشاسازان آریا دانا: برق و ابزار دقیق
مشاوران: مهندسان مشاوره سازه

550 نفرنیروی انســانی در دوران ســاخت

250 نفرنیــروی انســانی در دوران بهره برداری

خمین

سایر اطالعات



وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

سند توسعه
 صنعت پتروشیمی 



فصل پنجمفصل پنجم
معرفی جهش سوم صنعت 
پتروشیمی )از 1401 تا 1404(



62

وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

بــا عنایــت بــه افزایــش انــواع خــوراک هایــی کــه از پاالیشــگاه هــای گازی پــارس جنوبــی و دیگــر طــرح هــای در 

دســت اقــدام وزارت نفــت، بــه دســت آمــده و مــی آیــد، در حــال حاضــر 28 طــرح مصــوب در قالــب جهــش 

ســوم صنعــت پتــرو شــیمی تعریــف و در حــال اجــرا مــی باشــد. 

ماهیــت ســبد طــرح هــای جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی دینامیــک اســت و ممکــن اســت طــرح هایــی 

تغییــر کننــد و یــا جابجــا شــوند کــه بــا پایــش ایــن طرحهــا، بــه روز رســانی مــی شــود.

معرفــی جهش ســوم صنعت 
پتروشیمی )از 1400 تا 1404(
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ح های مصوب و در حال اجرای جهش سوم صنعت پتروشیمی   طر

ف
دی

ر

ح محصولنام طر
ظرفیت
)MTY(

محل
تاریخ 
ع شرو

درصد 
 پیشرفت

آغاز سال 92
نام هلدینگ

درصد 
پیشرفت

درآمد
)M$(

39605شستان-1398بوشهر3.3الفین وMEG بوشهر - فاز 12

45304پتروفرهنگ138915.66دیر1.65متانولسیراف انرژی2

64304پتروفرهنگ138915.58عسلویه1.65متانولدنا3

11263خصوصی13897ماهشهر0.45پروپیلنسلمان فارسی4

32142پارسیان-1392کرمانشاه1.06اوره/آمونیاککرمانشاه- فاز 52

6GTPPGTPP0.91398اسام آبادغرب-NPC2222

27241خصوصی138719.23زنجان1.75اوره/آمونیاکزنجان7

111929پارسیان+پتروفرهنگ-1396عسلویه3.47الفین/پایین دستکیان- فاز 1و82

5276خصوصی-1398ماهشهر0.6پروپیلن/پلی پروپیلنهیرسا پلیمر سهند9

191000سرمایه گذاری اهداف-1397کنگان1.75الفین/پلی الفینالفین کنگان10

43152خلیج فارس-1394عسلویهESBR0.136صدف عسلویه11

7811سرمایه گذاری اهداف-1390دهلران1.62الفین/پلی الفینالفین دهلران12

29677شستان-1394چابهارGTPO3.14بدر شرق- فاز اول13

6645انرژی پاسارگاد-1397چابهارGTPO3.023صنایع شیمیایی سینا14

4545خصوصی-1396اصفهان2EH0.07پتروثمین15

10303خلیج فارس-1388دهدشتPE0.3دهدشت16

30262خصوصی-1390عسلویه1.3متانول/آمونیاکتوسعه صنعت الوان17

-2خلیج فارس-1397خوزستانC2+400mft3جمع آوری گازهای فلر

43557خصوصی-1385خارگ2.39تامین خوراکNGL  خارگ18

اهداف+تاپیکو+ -1397خارگ1.4متانولخارگ- فاز 192
29258بازنشستگی کشوری

16414توسعه انرژی تدبیر13907.86عسلویه0.9پروپیلن/پلی پروپیلنمهر پتروکیمیا20

5244خلیج فارس-1398عسلویه1.19اورههمت21

574خصوصی-1386ماههشر0.135اکریلونیتریلپتروشیمی ارگ 22

11181خصوصی-1394همدان0.3اتیلن اکسایدابن سینا همدان23

518-خصوصی-1392دیرGTPP2.8پتروشیمی فاتح کیمیا24

189-خلیج فارس-1386اندیمشک0.3اتیلن اکسایداندیمشک25

644-خصوصی-1397کنگان1.4پروپیلن/پلی پروپیلنانتخاب26

کریاتپتروشیمی کوروش27 11173خصوصی-1393ماهشهرPDH0.4/آ

1177خصوصی-1397اراکETBE0.12پتروصنعت پیشتاز28
37.511500جمع



وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

سند توسعه
 صنعت پتروشیمی 



فصل ششمفصل ششم
توسعه متوازن طرحهای جهش سوم 

با نگاه تخصیص خوراک متناسب
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وزارت نفت
جمهوری اسالمی اریان

بخش اول: وضعیت خوراک در دسترس
پیشرفت صورت گرفته در مصرف خوراک از سال 1392 تا کنون و تا پایان جهش دوم و سوم

میزان مصرف خوراک و معادل بشکه نفت آن

MTYKBOE/dسال 

139227620

139835814

1400721624

1404882005

1392

27 MTY
35 MTY

72 MTY

88 MTY

1398 1400 1404

620

814

1624

2005
معادل بشکه نفت خام 

) )هزار بشکه در روز

معادل بشکه نفت خام 
) )هزار بشکه در روز

معادل بشکه نفت خام 
) معادل بشکه نفت خام )هزار بشکه در روز

) )هزار بشکه در روز

توســعه متــوازن طرحهــای جهش ســوم 
متناســب خــوراک  تخصیــص  نــگاه  بــا 
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خــوراک و ســوخت مصرفــی واحدهــای پتروشــیمی در ســال 98 در جــدول زیــر آمــده اســت. ایــن مقــدار تــا پایــان ســال 

1400 و بــا بهــره بــرداری از طــرح هــای جهــش دوم بــه 62 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید. 
خوراک های مصرفی در صنعت پتروشیمی- سال 98

Hydrocarbons Unit Consumption MTY
Natural Gas MSm3/d 61 14.5

Ethane KTY 3532 3.5
LPG KTY 36 0

Butane KTY 44 0
Condensate KTY 5671 5.7

Naphtha KTY 1742 1.7
NGL KTY 1614 1.6

Rich Gas KTY 4792 4.8
Sour Gas Mm3/y 1836 1.8
Kerosene KTY 158 0.2

Platformate KTY 333 0.3
Propylene KTY 165 0.2

Total 34.5

ح های جدید جهش سوم  خوراکهای قابل دسترس برای طر
بــا در نظــر گرفتــن طــرح هــای جهــش دوم و ســوم، بــه غیــر از گاز طبیعــی، مجموعــه خــوراک هــای قابــل دســترس بــرای 

ــان تولیــدی فازهــای  ــان،  مــازاد بوت ــان، مــازاد پروپ ــر امــده اســت کــه شــامل مــازاد ات ــد، در جــدول زی طــرح هــای جدی

پــارس جنوبــی و ســایر منابــع و نفتــای تولیــدی طــرح هــای ســیراف مــی باشــد. برنامــه ریــزی بــرای چگونگــی تخصیــص 

ایــن خوراکهــا در طــرح هــای جدیــد، در قالــب ســند توســعه صنعــت پتروشــیمی ارائــه شــده اســت.

مازاد مستمر با فرض عدم افت میادین گازیخوراک
4.3 میلیون تن در سالمازاد اتان

5.5 میلیون تن در سالمازاد پروپان

4.4 میلیون تن در سالمازاد بوتان

3.7 میلیون تن در سالنفتای سبک تولیدی طرح سیراف

5.6 میلیون تن در سالنفتای سنگین تولیدی طرح سیراف
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بخش دوم: مبانی تخصیص خوراک
طراحی مسیر توسعه صنعت پتروشیمی با برآورد میزان خوراک در دسترس در آینده و تخصیص بهینه خوراک به 

متقاضیان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی )اعم از متقاضیان احداث واحدهای جدید و یا توسعه مجتمع های 

موجود( صورت گرفته و  بر پایه های زیر استوار است:

درون زایی و برونگرایی. 1

جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش. 2

توجه به آمایش سرزمین و استفاده از ظرفیت های ساحلی/توجه به سیاست های استقرار فعالیت های . 3

در داخل سرزمین

توجه به کمبود آب در داخل سرزمین. 4

حداکثر بهره گیری از سرمایه گذاری های انجام شده تا کنون. 5

استفاده حداکثری از خوراک های موجود به صورت ترکیبی. 6

تنوع تولیدات با هدف تامین نیاز بازار داخل . 7

صادرات محصوالت نهایی یا میانی پتروشیمی  به جای مواد خام هیدروکربوری )گذر از خام فروشی(. 8

پتروشیمی  آتی صنعت  به طرح های  اعطای مجوز  و  برای تخصیص خوراک  زیر  رعایت ماحظات فوق، مبانی  با 

کشور تعیین می گردد:

گاز طبیعی: . 1

تخصیص گاز طبیعی  با در نظر گرفتن  محدودیت های موجود به طرح های GTP/O  و مشابه آن به 

شرط  ایجاد زنجیره ارزش صورت گیرد. 

توســعه متــوازن طرحهــای جهش ســوم 
متناســب خــوراک  تخصیــص  نــگاه  بــا 
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اتان:. 2

تخصیــص اتــان بــه واحدهــای پتروشــیمی تنهــا بــه صــورت ترکیبــی با خــوراک  هــای مایع صــورت خواهد 	 

گرفــت )بــه جــز مــوارد افزایــش ظرفیــت الفین هــای موجــود دارای مجــوز از وزارت نفــت(. 

اصلی 	  خوراک  کل  درصد   45 میزان  به  حداکثر  الفین،  ترکیبی  خوراک  واحدهای  در  اتان  تخصیص 

ورودی به طرح می باشد.  

تخصیص اتان در واحدهای خوراک ترکیبی الفین- آروماتیک، حداکثر به میزان 55 درصد کل خوراک 	 

اصلی ورودی به طرح  می باشد. 

بوتان:. 3

تخصیص بوتان، در واحدهای خوراک ترکیبی الفین، بایدحداقل 20 درصد از کل خوراک اصلی ورودی 	 

به طرح باشد.

تخصیص بوتان به سایر طرح های مصرف کننده تا سقف مازاد موجود، با رعایت ترکیب LPG صورت 	 

می گیرد.

پروپان: . 4

طرح های  به  پروپان  تخصیص  بوتان،  مازاد  وجود  از  جلوگیری  و   LPG ترکیب  رعایت  منظور  به 

پتروشیمی متناسب با مصرف بوتان باشد. 

5 .LPG

تخصیــص LPG بــه طرح هــای مصــرف کننــده تــا ســقف مــازاد موجــود، بــدون محدودیــت صــورت 

مــی گیــرد.

میعانات گازی:. 6

با توجه به عدم وجود مازاد میعانات گازی در سال های آتی، از صدور مجوز برای مصرف این خوراک 

اجتناب شود.

اتیلن:. 7

اتیلن  وجود  صورت  در  زایی،  اشتغال  و  محرومیت زدایی  سرزمینی،  درون  توسعه  ضرورت  به  نظر 

مازاد خط اتیلن غرب، با اولویت سرمایه گذاران متقاضی برای احداث واحدهای میان دستی و پایین 

دستی پتروشیمی در امتداد این خط تخصیص یابد.
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توســعه متــوازن طرحهــای جهش ســوم 
متناســب خــوراک  تخصیــص  نــگاه  بــا 

اتان
بــا فــرض ثابــت مانــدن میــزان تولیــد اتــان فازهــای پــارس 

جنوبــی، 3.4 میلیــون تــن در ســال مــازاد اتــان بــه صــورت 

زیــر قابــل تخصیــص اســت:

MTYتولید

سایت 
1 پارس 
جنوبی

1450 پتروشیمی پارس )از فازهای 1 و2 و3(
800فازهای 4 و 5

پتروشیمی بوشهر - فاز I  )از فازهای 
6850 ، 7 و 8 (

800فازهای 9 و 10
800فازهای 15 و 16
800فازهای 17 و 18

800فازهای 20 و 21
6300جمع 

سایت 
2 پارس 
جنوبی

1615پتروپاالیش کنگان ) از فاز 12 (
800فاز 13 
800فاز 19

800فازهای 22 و 23 و 24  
800فاز 14 )1404(
800فاز 11 )1404(

5615جمع 
1300پاالیش پارسیان سپهر 1399(مهر

ع تولید اتان  13215مجمو

MTYمصرف

مجتمع ها

یاساسول 1268 پلیمر آر
964پتروشیمی جم 

ید 650 پتروشیمی مروار
2535پتروشیمی کاویان 

5417جمع 

طرحها

900پتروشیمی کیان
)IIفاز( 1250 پتروشیمی بوشهر

1330الفین کنگان
3480جمع
ع مصرف اتان  8897مجمو

طرح های 	  به  اتان  سال  در  تن  هزار   875
افزایش ظرفیت )Revamp(  واحدهای الفین 
و  آریاساسول  مروارید،  جم،  )شامل  موجود 

کاویان( 
یک میلیون تن اتان به طرح خوراک ترکیبی 	 

گذاری  سرمایه  شرکت  آروماتیک  الفین- 
نفت و گاز پارسیان

دو 	  با  جدید  طرح  به  اتان  تن  میلیون  دو 
صنایع  شرکت  ترکیبی  خوراک  الفین  واحد 

پتروشیمی خلیج-فارس

4319 مازاد مستمر 
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MTYتولید

پاالیشگاه 
ها

3350پاالیشگاههای سایت یك پارس جنوبی 1 
3170 پاالیشگاههای سایت دو پارس جنوبی 2

6520جمع  
مجتمع ها

468 پتروشیمی پارس )از فازهای 1 و2 و3(
803جمع  

ح ها طر

پتروشیمی بوشهر - فاز I  )از فازهای 6 ، 7 
60 و 8 (

308پترو پاالیش کنگان
360پاالیش پارسیان سپهر

728جمع
ع تولید پروپان 8051مجمو

MTYتولید

پاالیشگاه 
ها

1985پاالیشگاههای سایت یك پارس جنوبی 1 
2004 پاالیشگاههای سایت دو پارس جنوبی 2

3989جمع  
مجتمع ها

468پتروشیمی پارس 3
468جمع  

ح ها طر

15پتروشیمی بوشهر
308پترو پاالیش کنگان

360استحصال اتان پاالیش پارسیان سپهر
25نفتالیان پارس

708جمع  
ع تولید بوتان 5165مجمو

MTYمصرف
ح های در  طر

حال اجرا
753پتروشیمی کیان

753جمع  
ع مصرف بوتان 753مجمو

MTYمصرف

ح های  طر
در حال 

اجرا

پتروکیمیا  560مهر
538پتروشیمی کیان

1098جمع  

ح های  طر
جدید

PDH/PP825- گروه سرمایه گذاری انتخاب
PDH/PP522- نفت و گاز رضوی

PDH/PP537- سازه های صنعتی آذران 
1884جمع 

ع مصرف پروپان 2982مجمو

پروپان
ــا رعایــت  ــا فــرض ثابــت مانــدن میــزان تولیــد پروپــان فازهــای پــارس جنوبــی، 5/5 میلیــون تــن پروپــان مــازاد  ب ب

ــود.  ــان قابــل تخصیــص خواهــد ب ــا مصــرف بوت ترکیــب LPG و متناســب ب

5483 مازاد مستمر 

4412 مازاد مستمر 

بوتان
بــا فــرض ثابــت مانــدن میــزان تولیــد پروپــان فازهــای پــارس جنوبــی، 4.4 میلیــون تــن مــازاد بوتــان بــه صــورت زیــر 

قابــل تخصیــص اســت:
تخصیص 2.4 میلیون تن به طرح الفین خوراک ترکیبی شرکت  صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بــا توجــه بــه مصــرف 2.4 میلیــون تــن بوتــان، جهــت رعایــت ترکیــب LPG ، پروپــان آزاد شــده )حــدود 3 میلیــون تــن( 
بــه طــرح هــای متقاضــی اختصــاص خواهــد یافت.
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توســعه متــوازن طرحهــای جهش ســوم 
متناســب خــوراک  تخصیــص  نــگاه  بــا 

میعانات
پس از تکمیل تمام فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید میعانات گازی به 980 هزار بشکه در روز خواهد رسید که 

تمامی آن به مجتمع ها و طرح های مختلف اختصاص داده شده است.  با فرض ثابت ماندن میزان تولید میعانات 

گازی فازهای پارس جنوبی، نفتای تولیدی پاالیشگاه های سیراف  به صورت زیر قابل مصرف خواهد بود:

و 	  ســبک  نفتــای  تــن  میلیــون   2.6 مصــرف 

120 هــزار  از   ســنگین )معــادل نفتــای حاصــل 

بشــکه در روز میعانــات گازی( در طــرح خــوراک 

ســرمایه  شــرکت  آروماتیــک  الفیــن  ترکیبــی 

پارســیان  گاز  و  نفــت  گــذاری 

دو 	  در  ســبک   نفتــای  تــن  هــزار   750 مصــرف 

ترکیبــی شــرکت  صنایــع  خــوراک  الفیــن  طــرح  

فــارس خلیــج  پتروشــیمی 

هزار بشکه در روزتولید

سایت 
1 پارس 
جنوبی

35 فاز 1
65فازهای 2 و 3
65فازهای 4 و 5

100فازهای 6 و 7 و 8
65فازهای 9 و 10

65فازهای 15 و 16
65فازهای 17 و 18

65فازهای 20 و 21
525جمع 

سایت 
2 پارس 
جنوبی

100فاز 12
65فاز 13 
65فاز 19

65فازهای 22 و 23 و 24  
65فاز 14 )1404(
65فاز 11 )1404(

425جمع 
پاالیش پارسیان سپهر                مهر

)1399(30
ع تولید میعانات 980مجمو

MTYمصرف

مصارف 
کنونی

پتروکیمیا  120مهر
360پتروشیمی کیان

480جمع  

ح  سیراف طر

60افزایش ستاره خلیج فارس
120هلدینگ پارسیان

120پاالیشگاه تهران
60آدیش

60جاوید )نفت و گاز پاسارگاد(
60پیشگامان پرتو )نارگان + فارگون(

480جمع 
ع مصرف میعانات 960مجمو

20 مازاد مستمر 
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اتیلن
ــه تولیــد و مصــرف اتیلــن در مجتمع هــا و طرح هــای مســیر خــط اتیلــن غــرب،و از طرفــی وجــود ظرفیتهــای  موازن

 بــه طرح هــا و مجتمع هــای 
ً
خالــی در مجتمــع هــای موجــود، در صــورت وجــود مــازاد اتیلــن در ایــن خــط متناســبا

متقاضــی اختصــاص خواهــد یافــت.
واحد هزار تن در سال

مجتمع های مصرف کننده اتیلن
طرح های مصرف کننده اتیلن در آینده
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ح بزرگ )مگا پروژه(  بخش سوم: معرفی 3 طر
عــاوه بــر طرح هــای در حــال اجــرای جهــش دوم و ســوم صنعــت پتروشــیمی، ســه واحــد جدیــد بــا خــوراک 	 

ترکیبــی )اتــان ، بوتــان و نفتــا( بــا هــدف دســتیابی بــه توســعه متــوازن و افزایــش تنــوع محصــوالت برنامــه 

ریــزی و در منطقــه عمومــی پــارس احــداث خواهــد گردیــد.

بــا توجــه بــه  میــزان خوراکهــای مــازاد، ســه طــرح بــزرگ پتروشــیمی بــه صــورت زیــر تعریــف شــد. دو طــرح بــزرگ 	 

تولیــد الفیــن از خــوراک ترکیبــی و یــک طــرح بــزرگ الفیــن/ آروماتیــک بــه صــورت جدولهــای زیــر معرفــی گردیــد.

Olefin/Aromatic

Feed 3.1 MTY

Capacity 5 .3 MTY

Final Products 3 .2 MTY

Capex  5.1 B$  

IRR 17 %

Olefin-1, 2 )Similar to Jam(

Feed 2.4 MTY

Capacity 3 MTY

Final Products 2 MTY

Capex 2.6 B$

IRR 19.5 %

ایــن ســه طــرح مجموعــا 3.5 میلیــون تــن اتــان، 2.4 میلیــون تــن نفتــای ســنگین، 1 میلیــون تــن نفتــای ســبک و 	 

1 میلیــون تــن بوتــان مصــرف خواهنــد کــرد و مجموعــا حــدود 11 میلیــون تــن بــه ظرفیــت صنعــت پتروشــیمی 

خواهنــد افــزود. میــزان ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز بــرای ایــن ســه طــرح بیــن 10 تــا 11 میلیــارد دالر بــرآورد شــده 

است.

توســعه متــوازن طرحهــای جهش ســوم 
متناســب خــوراک  تخصیــص  نــگاه  بــا 
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سند توسعه
 صنعت پتروشیمی 



فصل هفتمفصل هفتم
ح های پیشران صنایع  طر

پایین دست صنعت پتروشیمی
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ح های پیشران:  تعریف طر
طرح هایی که منجر به افزایش کیفیت و پایداری صنعت پتروشیمی می شوند.

ح های پیشران:  مشخصه طر
تبدیــل محصــوالت تولیــد شــده در واحدهــای پتروشــیمی باالدســتی بــه محصوالتــی کــه مــورد اســتفاده صنایــع 

پاییــن دســتی هســتند و در حــال حاضــر از طریــق واردات تامیــن می شــوند.
منابع نفت

 و گاز

الیه اول:
واحدهای    

باال دستی

الیه دوم:
واحدهای میان 

دستی
الیه سوم:
واحدهای 

پایین دستی
صنایع

 پایین دستی
مصرف کننده

نهایی

صنعت پتروشیمی

ح های پیشران طر

بـــــــورس

ح های پیشران صنایع  طر
پایین دست صنعت پتروشیمی
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مشخصه دیگر این طرح ها امکان پذیری احداث با توجه به حجم نسبتا پایین سرمایه گذاری آنهاست

تبدیــل بخشــی از محصــوالت کــم ارزش صادراتــی بــه محصــوالت بــا ارزش مــورد نیــاز بــازار داخلــی و جلوگیــری از 

واردات آنهــا

توسعه متوازن و پایدار صنعت پتروشیمی

رفع نیاز صنایع داخلی

ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید محصوالت 

ایجاد رونق در صنایع پایین دستی

کاهش وابستگی به واردات

ایجاد اشتغال جذاب

اهداف:

نتیجه: 

ح های پیشران در چهار شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن و بنزن تعریف طر
ــا بیــش از 24 میلیــون تــن در  ــول ت ــا ســال 1404 ظرفیــت تولیــد متان ــا تحقــق طرح هــای جهــش دوم و ســوم ت ب

ســال افزایــش خواهــد داشــت. افزایــش بســیار زیــاد میــزان متانــول تولیــدی در ســال های آینــده منجــر بــه 

کاهــش قیمــت متانــول و کاهــش ارزش صــادرات آن خواهــد بــود. در حــال حاضــر مصــارف بســیار کمــی در 

ــف  ــن تعری ــت.  بنابرای ــده اس ــزی ش ــه ری ــده برنام ــالهای آین ــول در س ــاد متان ــد بســیار زی ــزان تولی ــا می ــه ب مقایس

، جــزء برنامه هــای  طرح هایــی بــه منظــور تکمیــل زنجیــره تولیــد و تبدیــل متانــول بــه محصــوالت بــا ارزش باالتــر

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی می باشــد در ایــن راســتا طرح هــای پیشــران بــه عنــوان طرح هایــی کــه منجــر بــه 

ــد. ــایی گردیده ان ــف و شناس ــد تعری ــد ش ــتی خواه ــن دس ــع پایی ــعه صنای توس
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در حــال حاضــر از میــان طرح هــای تعریــف شــده در جهــش دوم و ســوم صنعــت پتروشــیمی تعــداد 7 طــرح بــه 

عنــوان طرح هــای پیشــران صنایــع پاییــن دســت صنعــت پتروشــیمی شــناخته شــده و تســریع در تکمیــل ایــن 

طرح هــا جــزء سیاســت های وزارت نفــت و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی می باشــد.

ح های پیشران موجود در جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی طر

حردیف محصولنام طر

 PVC گرید پزشکیهگمتانه1

انیدرید مالئیکپتروکیمیای ابن سینا2

ABS/RUBBERپلیمر پاد جم3

مشتقات اتیلن اکسایدپتروناد آسیا4

ایزوپروپیل الکلپتروایمن سپاهان5

ESBRصدف6

دو اتیل هگزانولپتروثمین سپاهان7

ح های پیشران صنایع  طر
پایین دست صنعت پتروشیمی
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ــن  ــن اتیل ــول، پروپیل ــون متان ــی همچ ــه اصل ــوالت پای ــرف محص ــد و مص ــد تولی ــل رون ــق و تحلی ــی دقی ــا بررس ب

ــود وضعیــت ایــن محصــوالت و در جهــت  ــت بهب ــی را جه ــرح های ــع پتروشــیمی ط ــی صنای ــرکت مل و بنــزن ش

بــرآوردن نیازهــای داخلــی محصــوالت منتــج از ایــن محصــوالت پایــه ارائــه کــرده اســت. در حــال حاضــر وضعیــت 

ایــن چهــار محصــول اصلــی بــه صــورت جــدول زیــر مــی باشــد:

مازاد قابل توجه در حال و آینده
مشکات بازاریابی و صادرات، با توجه به رقبای جدید

ارزش افزوده پایین محصول
متانول

کمبود فعلی و تشدید آن در آینده
واردات برخی از محصوالت پایین دستی پروپیلن

ارزش افزوده قابل توجه زنجیره پایین دست
پروپیلن

افزایش بی رویه تولید پلی اتیلن
لزوم ایجاد تنوع و افزایش ارزش در محصوالت پایین دست

اتیلن

کمبود فعلی و تشدید آن در آینده
وجود بنزین بیرولیز مازاد جهت تولید بنزن )سرمایه مورد نیاز کم(

بنزن

ــع  ــازار داخلــی نمی باشــد. بنابرایــن شــرکت ملــی صنای ــاز ب  امــا در حــال حاضــر ایــن تعــداد طــرح، جوابگــوی نی

ــا شناســایی و تعریــف طرح هــای جدیــد مــورد نیــاز صنعــت پتروشــیمی و صنایــع پاییــن دســت  پتروشــیمی ب

اقــدام بــه تعریــف طرح هــای جدیــد پیشــران و دنبــال کــردن سیاســت هایی جهــت پیشــبرد آن هــا و تشــویق 

ســرمایه گذاران نمــوده اســت. 
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ح های پیشران پیشنهادی در چهار زنجیره: طر

MTP1

متانول
Polyacetal2
Methyl amines3
Acetic Acid4
ACN5

پروپیلن

PO6
PG7
Polyether Polyol8
Acrylic Acid9
SAP10
Butyl Acrylate/ Ethyl Acrylate11
Acetone12
MMA/PMMA13
PP14
VAM15

اتیلن PVA16
EPDM17
Benzene18

بنزن Phenol19
PC20

برخــاف متانــول و اتیلــن کــه بــه میــزان زیــادی در حــال حاضــر در کشــور تولیــد می شــود. کمبــود پروپیلــن و بنــزن 

ــتی بــا  ــع پایین دس ــرای صنای ــدود آن، واردات آن ب ــد مح ــر تولی ــاوه ب ــزن، ع ــا بن ــه ب ــود دارد. در رابط ــور وج در کش

هــدف حمایــت از زنجیــره آن هــا پیگیــری خواهــد شــد. امــا در رابطــه بــا پروپیلــن، بــا توجــه بــه تولیــد بســیار زیــاد 

متانــول در ســال های آینــده و همچنیــن بررســی رونــد کمبــود پروپیلــن در کشــور هــم اکنــون و در ســال های 

آینــده شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی طرح هایــی در جهــت تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن را در اولویــت قــرار داده 

اســت. پروپیلــن یکــی از اصلــی تریــن محصــوالت مــورد نیــاز صنعــت پاییــن دســت جهــت توســعه اســت.

اصلی تریــن واحــد فرآینــدی ایــن زنجیره هــا، تولیــد پروپیلــن از متانــول می باشــد. تولیــد پروپیلــن از متانــول و در 

ادامــه تکمیــل زنجیــره آن تــا رســیدن بــه محصــوالت مــورد نیــاز صنایــع پاییــن دســت در دســت بررســی های فنــی 

و اقتصــادی همــه جانبــه اســت و امــکان پذیــری آنهــا از هــر حیــث در حــال تحلیــل و بررســی اســت.

ح های پیشران صنایع  طر
پایین دست صنعت پتروشیمی
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ح GTPP اسالم آباد غرب طر
بــه منظــور ایجــاد اشــتغال و محرومیــت زدایــی، بومــی ســازی فنــاوری  تولیــد محصــول بــا ارزش پروپیلــن و تاکیــد 

بــر توســعه درون ســرزمینی، طــرح تبدیــل گاز طبیعــی بــه پلیمــر )GTPP( اســام آبــاد غــرب، توســط شــرکت ملــی 

صنایــع پتروشــیمی برنامــه ریــزی و در دســت اقــدام می باشــد کــه بــا توجــه بــه دانــش فنــی ایرانــی کســب شــده 

توســط شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی، ایــن طــرح بــا در نظــر گرفتــن محدودیــت  منابــع آب، قابلیــت 

تکــرار در ســایر نقــاط کشــور را دارد. واحدهــای دیگــری غیــر از پلــی پروپیلــن )PP( نیــز می توانــد در پاییــن دســت 

واحــد GTP احــداث گــردد.

Natural Gas
1.54 MMnt/day

Methanol
660  KTY

MTP 120

...

PP PP
120 KTY

Methanol
220  KTY

: راهکارهای توسعه زنجیره پروپیلن در کشور
احداث واحد تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی )GTPP120( در منطقه اسام آباد غرب	 

احداث پارک پروپیلن از متانول )MTP( در منطقه پارس جنوبی تا ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال 	 

احــداث 3 واحــد تولیــد پروپیلــن از گاز طبیعــی )GTP120( در ســواحل شــمالی )امیرآبــاد(  تــا ظرفیــت 360 هــزار 	 

تــن در ســال 

احــداث واحــد تولیــد پلــی پروپیلــن از گاز طبیعــی )GTPP120( در ســواحل شــمالی )انزلــی( بــه ظرفیــت 120 هــزار 	 

تــن در ســال

ــرای تحویــل و ذخیــره پروپیلــن بــه صنایــع میــان دســتی / پاییــن دســتی 	   در دیگــر اســتان های هــدف نیــز ب

ــرای ســرمایه گذاری  ــه همیــن ترتیــب ب پــس از انجــام مطالعــات، مکان هایــی در نظرگرفتــه خواهــد شــد کــه ب

دربــاره آن تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.
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ارزش فروش 
محصوالت

)برمبنــای قیمت ســال 95(

425
میلیون دالر در سال
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