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سوخت و خوراک دریافتی صنعت پتروشیمی از صنایع باالدست- سال 1399           خوراک های مصرفی به تفکیک منطقه - سال 1399

درصد از کل میزان خوراک
(MTY)

ع خوراک نو

17.6% 6.9 گاز طبیعی)خوراک(

23.7% 9.3 گاز طبیعی )سوخت(

9.7% 3.8 اتان )از منابع باالدستی(

4.8% 1.9 گاز ترش

1.8% 0.7 گاز غنی ترش

17.3% 6.8 گاز غنی

15.8% 6.2 میعانات گازی

3.8% 1.5 مایعات گازی

4% 1.6 نفتا

0.2% 0.1 نفت سفید

1% 0.4 پالتفرمیت

0.1% 0.04 گاز مایع

0.2% 0.1 پروپیلن )از پاالیشگاه ها(

100% 39.3 مجموع

گــــاز
Gas

Feed & Fuel

مایع
Liquid
Feed

75%

25%

ـــی  ـــیمی دسترس ـــت پتروش ـــدار صنع ـــوازن و پای ـــعه مت ـــی توس ـــل اصل ـــی از عوام یک
بـــه انـــواع خوراک هـــای مایـــع و گازی اســـت. ایـــران بـــا داشـــتن منابـــع نفـــت و گاز 
توانســـته اســـت طیفـــی از خوراک هـــای متنـــوع را در اختیـــار صنعـــت پتروشـــیمی 
قـــرار دهـــد. در ســـال 99 مجمـــوع خـــوراک و ســـوخت دریافتـــی ایـــن صنعـــت 39.3 
میلیـــون تـــن بـــوده کـــه 75 درصـــد از آن، هیدروکربورهـــای گازی و 25 درصـــد، 

هیدروکربورهـــای مایـــع بـــوده اســـت. 

میزان خوراک و سوخت
 صنعت پتروشیمی

39.3 MTY

Feed & Fuel

  هاب عسلویه  هاب ماهشهر  سایر مناطق

میلیون تن

4.7 گاز طبیعی خوراک

3.7 گاز طبیعی سوخت

3.1 گاز غنی

3.8 اتان
)از منابع باالدستی(

4.9 میعانات گازی

0.7 گاز غنی ترش

20.9 مجموع

میلیون تن

0.6 گاز طبیعی خوراک

3.4 گاز طبیعی سوخت

0.7 گاز ترش

1.9 گاز غنی

1.4 میعانات گازی

1.5 مایعات گازی

0.4 نفتا

0.1 پروپیلن

10 مجموع

میلیون تن

1.8 گاز غنی

1.6 گاز طبیعی خوراک

2.2 گاز طبیعی سوخت

0.08 نفت سفید

1.1 گاز ترش

1.22 نفتا

0.4 پالتفرمیت

0.04 گاز مایع

0.03 پروپیلن

8.4 مجموع

53%26%21% درصد از کلدرصد از کلدرصد از کل
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گذر از خام فروشی(           مصرف کنندگان گاز طبیعی در کشور - سال 1399 مصرف خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی تا 1404 )

 متوسط مصرف
 روزانه در کشور

 متوسط مصرف روزانه
صنعت پتروشیمی

717
MMSCD

62.5
MMSCD

صنایع عمده
غیرپتروشیمی

صنعت
پتروشیمی

%1.1تزریق به مخازن
7.6 MMSCD

خانگی، تجاری، 
صنایع غیر عمده

46.4%
332.7  MMSCD

نیروگاه ها 25.1%
180  MMSCD

%10سایر مصارف
71.8 MMSCD

8.7%
62.3 MMSCD

8.7%
62.5  MMSCD مزیـــت بســـیار خوبـــی جهـــت بهره گیـــری بهینـــه و مولـــد ، ایـــران بـــا داشـــتن منابـــع غنـــی گاز

ـــب  ـــون مترمکع ـــط 717 میلی ـــورت متوس ـــه ص ـــال 99 ب ـــدادادی دارد. در س ـــع خ ـــن منب از ای
و  بـــا 46 درصـــد  اســـت. بخـــش خانگـــی و تجـــاری  تولیـــد و مصـــرف شـــده  گاز  روز  در 
نیروگاهـــی نیـــز بـــا 25 درصـــد در جایگاه هـــای اول و دوم مصـــرف گاز طبیعـــی قـــرار دارنـــد. 
صنعـــت پتروشـــیمی نیـــز بـــا 62.5 میلیـــون مترمکعـــب در روز مصـــرف گاز طبیعـــی بـــه 

ــته اســـت.  ــار داشـ ــد را در اختیـ ــوراک و ســـوخت ســـهم 8.7 درصـ ــوان خـ عنـ

مصرف گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی

Feed Fuelسوخت

57%
36 MMSCD 

خوراک

43%
26.5 MMSCD 

افزایـــش ســـهم صنعـــت پتروشـــیمی از مصـــرف منابـــع نفـــت 
، نشـــان از تحقـــق گـــذر از خام فروشـــی و تولیـــد ثـــروت و  و گاز
ــوراک  ــی ســـهم خـ تـ ــال های آ ــی سـ ــور اســـت. طـ ــتغال در کشـ اشـ
و ســـوخت تخصیـــص داده شـــده بـــه صنعـــت پتروشـــیمی از 992 
هـــزار بشـــکه در روز معـــادل نفـــت خـــام، بـــه 2 میلیـــون بشـــکه در 
روز معـــادل نفـــت خـــام افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد. ایـــن مهـــم 
ــرای جهـــش دوم  ــت اجـ ــای در دسـ ح هـ ــه طر ــق کلیـ ــه تحقـ نتیجـ
ـــی 1400 و  ـــع زمان ـــیمی در دو مقط ـــت پتروش ـــوم صنع ـــش س و جه

1404 خواهـــد بـــود.

تعداد مجتمع های پتروشیمی

BOE/dBOE/dBOE/d

سوخت و خوراکسوخت و خوراکسوخت و خوراک

تعداد مجتمع های پتروشیمیتعداد مجتمع های پتروشیمی

63

992,0001,600,0002,000,000

77103

85 MTY 72 MTY 39.3 MTY

معادل بشکه نفت خام در روزمعادل بشکه نفت خام در روزمعادل بشکه نفت خام در روز

139914001404
تحقق جهش سومتحقق جهش دوم

مصرف گاز طبیعی در کشور
(میلیون متر مکعب در روز)
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 مصرف گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی - سال 1399         ظرفیت تولید سرویس های جانبی مهم در یوتیلیتی های متمرکز - سال 1399

سوخت

57%
Fuel
Natural Gas

مصرف ســوخت
60 مجتمــع تولیــدی

61%

مصــرف 3 واحــد یوتیلیتــی متمرکــز 
)واحدهــای تولیــد ســرویس های جانبی(

39%

خوراک

43%
Feed

Natural Gas

Fuel

پتروشیمی 
مبین

عسلویه

986 MW برق

2,865 Ton/h بخار

173,040  Nm3/hr اکسیژن

648 MW برق

780 Ton/h بخار

147,000  Nm3/hr اکسیژن

1,380 m3/hr DM آب

425 m3/hr تصفیه پساب    

6,600  m3/hr تش نشانی آب آ

780 m3/hr DM آب

در حــال اجرا تصفیه پساب    

4,950  m3/hr تش نشانی آب آ
)فاز اول(

پتروشیمی
 فجر

ماهشهر

1,483 MW برق

1,788 Ton/h بخار

40,500  Nm3/hr اکسیژن

3,430 m3/hr DM آب

980 m3/hr تصفیه پساب    

14,630  m3/hr تش نشانی آب آ

3,117 MW برق

5,433 Ton/h بخار

360,540  Nm3/hr اکسیژن

5,590 m3/hr DM آب

1,405 m3/hr تصفیه پساب    

26,180  m3/hr تش نشانی آب آ

پتروشیمی 
دماوند

عسلویه

ع ظرفیت یوتیلیتی های متمرکز مجمو

مجمـــوع گاز طبیعـــی مصـــرف شـــده در صنعـــت پتروشـــیمی بـــه عنـــوان 
خـــوراک و ســـوخت در ســـال 99 بـــه طـــور متوســـط 62.5 میلیـــون متـــر 
ایـــن مقـــدار معـــادل 36  از  بـــوده اســـت. 57 درصـــد  روز  مکعـــب در 
میلیـــون متـــر مکعـــب در روز در 63 مجتمـــع پتروشـــیمی کشـــور بـــه 
عنـــوان ســـوخت و 43 درصـــد دیگـــر معـــادل 26.5 میلیـــون متـــر مکعـــب، 

بـــه عنـــوان خـــوراک مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت. 

 متوسط مصرف روزانه
صنعت پتروشیمی

 مصرف گاز طبیعی به عنوان
سوخت در صنعت پتروشیمی

62.5
MMSCD

36
MMSCD
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         مصرف آب در صنعت پتروشیمی )به تفکیک مناطق( - سال 1399مصرف آب در بخش های مختلف کشور - سال 1399

مصارف شــهری

7.4%

صنعــت پتروشــیمی

0.3%

ســایر صنایع

1.5%

مصارف کشــاورزی

90.8%

بخش های  در  آب  مصارف  سهم  بررسی 
بخش  که  است  آن  از  حاکی  مختلف 
هزار   110 از  درصد   90.8 تنهایی  به  کشاورزی 
سالیانه  مصرفی  آب  مترمکعـب  میلیون 

کشور را به خود اختصاص  می دهد. 
درحالیکــــــــــــــــــــــــــــه ســـهم مصـــرف صنعـــت 
ـــیمی در مجمـــوع 0.3 درصـــد، معـــادل  پتروشـــ

335 میلیـــون مترمکعـــب در ســـال اســـت. 

کل آب مصرفی صنعت پتروشیمی

335 میلیون متر مکعب در سال 

Mm3/y

از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  پتروشـــــــــــــــیمی  صنعـــت 
صنایـــع مـــادر و راهبـــردی ســـاالنه 335 میلیـــون 

می نمایـــد.  مصـــرف  آب  مترمکعـــب 
از ایـــن مقـــدار 47 درصـــد معـــادل 157 میلیـــون 
مســـتقر  مجتمع هـــای  ســـهم  مترمکعـــب، 
خلیـــج  آب  منابـــع  از  کـــه  اســـت  عســـلویه  در 
ماهشـــهر  هـــاب  می شـــود.  برداشـــت  فـــارس 
نیـــز بـــا ســـهم 34 درصـــد، معـــادل 115 میلیـــون 
مترمکعـــب آب مـــورد نیـــاز خـــود را از آب کارون 
میلیـــون   63 تنهـــا  لـــذا  می کنـــد.  برداشـــت 
مترمکعـــب آب مـــورد نیـــاز صنعـــت پتروشـــیمی 
از منابـــع آب هـــای ســـطحی و زیرزمینـــی تامیـــن 

می شـــود. 

335
Mm3/y

%34  هاب ماهشهر

115 Mm3/y
از آب رودخانه کارون

%19  سایر مناطق

63 Mm3/y
از منابــع ســطحی و زیرزمینــی

%47  هاب عسلویه

157 Mm3/y
از آب خلیــج فــارس
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مصرف صنعت پتروشیمی از آب های داخل سرزمینی - سال 1399         مصرف آب در فرآیندهای منتخب صنعت پتروشیمی 

  

کل مصرف آب 

کشور

110,000
Mm3/y

0.06%
 سهم مصرف صنعت

 پتروشیمی از کل مصرف
آب کشور

نیـــاز  مـــورد  آب  میـــزان مصـــــــــــــــــــــرف  مقایســـه 
مصرفـــی  آب  مجمـــوع  بـــا  پتروشـــیمی  صنعـــت 
در بخش هـــای مختلـــــــــــف حاکـــی از ســـهم 0.06 
ناچیـــز و  از ســـهم  کـــه نشـــان  درصـــدی اســـت 
پاییـــن ایـــن صنعـــت در مصـــرف آب اســـت. حجـــم 
63 میلیــــــــــــــون مترمکعـــب آب مصرفـــی داخـــل 
ســـرزمینی صنعـــت پتروشـــیمی معـــادل 18 روز 
آب مصرفـــی شـــهر تهـــران اســـت. البتـــه بایـــد ایـــن 
نکتـــه را نیـــز مـــد نظـــر داشـــت کـــه یکـــی از عوامـــل 
مجتمع هـــای  مناســـب  مکان یابـــی  در  اصلـــی 
محدودیت هـــای  کـــردن  لحـــاظ  پتروشـــیمی 

ــی اســـت.  ــع آبـ منابـ

معادل 18 روز مصرف آب
 در شهر تهران

18
Days

Tehran

7.8

4.2

1.4

1.2

9.2

6.4

1.7

1.5

شرایط خشک
Dry Cooling Tower

Once Through*

میلیون متر مکعب در سال

Olefin
(Naphtha Cracker)

(Propylene +
 Ethylene: 0.6 MTY)

Olefin
(Ethane Cracker)
(Ethylene: 1 MTY)

LLDPE
(Polyethylene: 0.3 MTY)

PP
(Polypropylene: 0.3 MTY)

Methanol, MTP, ASU :شــامل ســه واحد GTP

 Methanol, MTO, ASU :شــامل ســه واحد GTO

اصلـــی  فرآیندهـــای  آب  مقایســـه میـــزان مصـــرف 
هوایـــی  و  آب  شـــرایط  در  پتروشـــیمی  صنعـــت 
مختلـــف نشـــان می دهـــد کـــه واحدهـــای تولیـــد اوره 
و آمونیـــاک و واحدهـــای تولیـــد الفین هـــای اتیلـــن و 
ــزان مصـــرف آب را دارنـــد.  پروپیلـــن، بیشـــترین میـ
واحدهـــای GTO )تولیـــد اتیلـــن و پروپیلـــن از متانـــول( و 
ــت  ــن از شکسـ ــن و پروپیلـ ــد اتیلـ ــن )تولیـ ــای الفیـ واحدهـ
حرارتـــی نفتـــا( تقریبـــا میـــزان آب مصرفـــی مشـــابهی 
پلیمرهـــای  تولیـــد  واحدهـــای  مـــورد  در  دارنـــد. 
مشـــابه  ظرفیـــت  در  پلی پروپیلـــن،  و  پلی اتیلـــن 
اندکـــی  پلی اتیلـــن،  واحدهـــای  مصـــرف  میـــزان 
بیشـــتر اســـت.  شـــاخص میـــزان مصـــرف آب هـــر 
یـــک از واحدهـــای فرآینـــدی صنعـــت پتروشـــیمی 
بـــه صـــــورت غیرمســـــــــــــــــــتقیم، مـــکان مناســـب 
جهـــت طراحـــی و احـــداث واحـــد را نیـــز مشـــخص 
نیـــاز  باالتـــر  آب  مصـــرف  بـــا  واحدهـــای  می کنـــد. 
اســـت کـــه در حاشـــیه ســـواحل یـــا مناطقـــی کـــه 
ـــد.   ـــداث گردن ـــزی و اح ـــد، برنامه ری ـــی ندارن ـــش آب تن

9.7
8.22.7

GTO
(Propylene +

 Ethylene: 0.6 MTY)

شرایط مرطوب
Moist

7.61.3
9.2GTP

(Propylene: 0.47 MTY)

7.2
9.9

Urea &
 Ammonia

(Urea: 0.76 MTY) 0.8

2.1

0.3

         مصرف آب در فرآیندهای منتخب 

2.6
3.2PDH

(Propylene: 0.45 MTY) 0.1

3.1
4

Methanol
With ASU

(Methanol: 1.65 MTY) 1.3

0.1

 مصرف سالیانه آب در صنعت پتروشیمی
63از منابع سطحی و زیرزمینی

Mm3/y

* در شــرایطی کــه واحــد فرآینــدی در کنــار دریــا احــداث گــردد، مبدل هــای حرارتــی از آب دریــا بصــورت Once Through  اســتفاده خواهنــد کرد و لــذا تنها آب مــورد نیاز برای واحد، آب 
فرآینــدی)process water( خواهــد بود.
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تولید برق صنعت پتروشیمی به تفکیک مناطق - سال 1399        موازنه تولید و مصرف برق در صنعت پتروشیمی - سال 1399

واحدهای یوتیلیتی متمرکز
، مبین، دماوند( )فجر

3,100 MW

سایر مجتمع ها 

900 MW

تولیـــد بــرق

1,730
MW

مصرف بــــرق

1,720
MW

تحویل برق به شبکه 
سراسری

180
MW

  سایر مناطق

215 MW

  هاب ماهشهر

800 MW

  هاب عسلویه

715 MW

برق به عنوان یکی از سرویس های جانبـی 
و اصلی مجتمع های پتروشـــیمی محسوب 

می شود. 
در ســـال 99 در مجمــــــــــــــــــــــــــــوع صنعـــت 
پتروشـــیمی  1,730مـــگاوات بـــرق تولیــــــــــــــــــــد 
 800 بـــا  ماهشــــــــهر  هـــاب  اســـت.  کـــرده 
مـــگاوات باالتریـــن ســـهم، هـــاب عســـلویه بـــا 
715 مـــگاوات در رتبـــه دوم و مجتمع هـــای 
ــایر مناطـــق 215  ــتقر در سـ ــیمی مسـ پتروشـ

مـــگاوات بـــرق تولیـــد کرده انـــد.

دریافت برق 
از شبکه سراسری

170 MW

Power Generation 

Power Consumption

Received from
& Delivery to
the Network

میزان تولید برق
1,730در صنعت پتروشیمی - سال 1399

MW

ظرفیت اسمی تولید برق
4,000MWصنعت پتروشیمی
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سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی          روند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی  

کل سرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی

تا پایان سال 1399

79B$

حجم سرمایه گذاری
مجتمع های تولیدی و 

زیرساخت ها

8.5 B$

14.4 B$ 2.2B$

20 B$ 67B$

6.3 B$5.6 *B$

صنعـت پتروشـــــــــــــــــــــــــــــــیمی از صنایـع بـا میـزان 
سـرمایه گذاری بـاال محسـوب می شـود.

تـــا ســـال 99 بـــرای احـــداث مجتمع هـــای تولیـــــدی 
و زیرســــــــــــــــاخت های موجـــود، 67 میلیـــارد دالر 

هزینـــه شده اســـت. 
ح  باقیمانده جهش دوم  کل سـرمایه گذاری 15 طر
کـه  پتروشـیمی 8.5 میلیـارد دالر اسـت  صنعـت 
ح هـا مورد  2.2 میلیـارد دالر جهـت تکمیـل ایـن طر

نیاز اسـت. 
کل ســــــــرمایه گذاری جهــــــــــــــــش ســوم صنعــت 
پتروشــیمی 20 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت کــه 
تــا ســال  ح هــا  ایــن طر اتمــام  جهــت پیش بــرد و 
1404، میــزان 14.4 میلیــارد دالر ســرمایه مــورد نیــاز 

ــود.  ــد ب خواه
بــرای   99 ســال  در  نیــز  دالر  میلیــون   100 حــدود 

شده اســت. هزینــه  راهبــردی  ح هــای  طر

حجم سرمایه گذاری 
 ) )میلیون دالر

سال 
 

2,017  1357-1342 
3,542  1366-1358 
2,506 1367
1,778 1368
2,626 1369
1,812 1370
1,070 1371
1,128 1372
1,641 1373
840 1374
334 1375
543 1376
469 1377
686 1378
872 1379

1,667 1380
2,872 1381
4,578 1382
4,348 1383
3,417 1384
3,090 1385
2,964 1386
2,621 1387
2,506 1388
2,534 1389
1,473 1390
2,019 1 3 9 1
1,390 1 3 92
2,071 1 3 93
2,085 1 3 94
2,477 1 3 9 5
3,531 1 3 9 6
3,729 1397
3,807 1398
3,857 1399

78,900 جمع کل

هزینه انجام شده
ح باقیمانده( )15 طر

هزینه انجام شده

139914001404
تحقق جهش سومتحقق جهش دوم

برآورد کل سرمایه گذاری
ح باقیمانده( )15 طر

برآورد کل سرمایه گذاری

سرمایه مورد نیاز 
جهت تکمیل

سرمایه مورد نیاز 
جهت تکمیل

Total
Investment
Iran’s
Petrochemical
Industry

79B$

توســـعه پایـــدار و پیوســـته صنعـــت پتروشـــیمی نیازمنـــد تامیـــن 
تحقـــق  منظـــور  بـــه   99 ســـال  انتهـــای  تـــا  می باشـــد.  ســـرمایه 
83.5 میلیـــون تـــن ظرفیـــت اســـمی صنعـــت، زیرســـاخت های 
ح هـــای  طر و  لولـــه  خطـــوط  و  اســـکله ها  جملـــه  از  نیـــاز  مـــورد 
در دســـت اجـــرای جهـــش دوم و ســـوم جمعـــا 79میلیـــارد دالر 

اســـت.  شـــده  ســـرمایه گذاری 

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی
 تا پایان سال 1399

* هزینه کرد طرح های جهش سـوم تا سـال 99، 3.1 میلیارد 
دالر بـوده و 2.5 میلیـارد دالر نیـز بـه صـورت فاینانـس در 

اختیـار طرح هـا می باشـد.
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 تامین مالی ارزی صنعت پتروشیمی طی سال های 1377 تا 1399 تامین مالی ارزی صنعت پتروشیمی طی سال های 1377 تا 1399

تامین مالی خارجی
)فاینانس(

1377-1399

تامین مالی ارزی 
داخلی و خارجی

8.1B$

16.4B$

9.4B$ 7B$

16.4B$ 8.1B$ 1.8B$

26.3B$

صندوق توسعه ملی/ 
صندوق ذخیره ارزی

تامین مالی از منابع خارجیسایر )داخلی و خارجی(
)فاینانس(

 صندوق توسعه
ملی و ذخیره ارزی

31%

سایر

7%

فاینانس خارجی

62%

2.1 B$

صندوق ذخیره ارزی

آسیا
Asia

6 B$

صندوق توسعه ملی
NDF

اروپا
Europe

کشور های اروپایی تامین کننده مالیکشور های آسیایی تامین کننده مالی

Italy

Austria

Germany

Netherland

UK

Spain

France

Belgium

Japan China UAE

احـداث  جهـت  ایـران  پتروشـیمی  صنعـت  ارزی  مالـی  تأمیـن  مجمـوع 
ح هـا و مجتمع هـای پتروشـیمی از سـال 1377 تـا پایـان 1399 از منابـع  طر

داخلـی و خارجـی معـادل26.3 میلیـارد دالر بـوده اسـت.
صنـدوق ذخیـره ارزی بـا 2.1 میلیـارد دالر و صنـدوق توسـعه ملـی )NDF( با 
6 میلیـارد دالر از جملـه منابـع تأمیـن مالـی داخلـی بـا سـهم 31 درصـدی 

می باشـد.
آســـیایی  کشـــور   3 کـــه  اســـت  درصـــد   62 نیـــز  خارجـــی  منابـــع  ســـهم 
ــه،  ــور اروپایـــی فرانسـ ــارد دالر و 8 کشـ ــا 7 میلیـ ــارات، چیـــن و ژاپـــن بـ امـ
ــغ  ــا مبلـ ــد و اتریـــش بـ ــپانیا، هلنـ ــک، اسـ ــا، بلژیـ ــان، ایتالیـ انگلیـــس، آلمـ
ــی از منابـــع خارجـــی  ــترین ســـهم را در تأمیـــن مالـ ــارد دالر بیشـ 9.4 میلیـ
در صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران داشـــته اند. 1.8 میلیـــارد دالر بـــه ســـایر 
منابـــع داخلـــی و خارجـــی )مثـــل ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی، فـــروش اوراق 
ج کشـــور و یـــا تســـهیالت ارزی پراکنـــده دریافـــت شـــده از بانک هـــای داخلـــی(  ارزی در خـــار

دارد. اختصـــاص 

تامین مالی ارزی صنعت پتروشیمی
1377-1399

تامین مالی از 
صندوق توسعه ملی/ 

صندوق ذخیره ارزی
1377-1399
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کشورهای تامین کننده  دانش فنی صنعت پتروشیمی دانش های فنی مورد استفاده در مجتمع های پتروشیمی

تبدیـــل خـــوراک بـــه محصـــــــــــــــوالت میانـــی و نهایـــی بـــا ارزش افـــزوده، نیازمنـــد 
ـــه  ـــواد اولی ـــل م ـــی تبدی ـــه دانـــش چگونگ ـــت ک ـــاص اس ـــای خ ـــری از فناوری ه بهره گی
بـــه محصـــوالت را در اختیـــار ســـرمایه گذار قـــرار می دهـــد. در صنعـــت پتروشـــیمی تـــا 
 )Licensor( از 117 صاحـــب دانـــش فنـــی )License( ســـال 99 مجموعـــا 286 دانـــش فنـــی
وابســـتگی  و  صنعـــت  ایـــن  بـــاالی  بســـیار  تنـــوع  از  نشـــان  کـــه  شـــده  دریافـــت 
مســـتقیم آن بـــه فنـــاوری اســـت. 72 درصـــد از فناور ی هـــای اخـــذ شـــده متعلـــق بـــه  

ــد. ــا می باشـ ــه اروپـ ــورهای اتحادیـ کشـ

 1 Licensor

S America

 14 Licensors

N America
 77 Licensors

Europe

 25 Licensors

Asia

دانش های فنی موجود
در صنعت پتروشیمی ایران

286
Licenses0.4%1 South America

12.6%36 North America

15%43 Asia

72%206 Europe

کشورهای تامین کننده
21 دانش فنی صنعت پتروشیمی

Countries

286 117

LicenseLicense

Licenses

LicensorLicensor

Licensors

9 6 ایران 53 16 آلمان

2 3 هند 35 17 ایتالیا

3 3 رومانی 40 13 فرانسه

36 14 امریکا 24 10 ژاپن

5 4 اتریش 26 10 انگلستان

7 1 سوئد 17 5 هلند

1 1 لهستان 6 2 سویس

4 1 نروژ 4 1 دانمارک

1 1 برزیل 4 4 کره جنوبی

4 2 بلژیک 4 2 چین

1 1 اوکراین

صاحبان دانش فنی
117در صنعت پتروشیمی ایران

Licensors

پراکندگی صاحبان دانش فنی
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دسته بندی صاحبان دانش فنی براساس محصوالت دسته بندی صاحبان دانش فنی براساس محصوالت

صاحبان دانش فنی
 واحدهای مهم صنعت پتروشیمی

متانول
Lurgi44,044آلمان

Haldor Topsoe34,300دانمارک

Casale23,960سوئیس

الفین

Linde 22,637آلمان

Lummus 2626آمریکا

Technip55,942فرانسه

TPL/KTI

Stone & Webster

ایتالیا/هلند

انگلیس

4

1

1,053

822

آروماتیک

UOP91,086آمریکا

Uhde  3761 آلمان

IFP/Krupp Koppers195,262فرانسه/آلمان

Toyo2446ژاپن

86,544هلندStamicarbonاوره

Toyo11,073ژاپن

31,439هلندShellاتیلن گالیکول 

Scientific Design1119انگلیس

صاحبان دانش فنی
 واحدهای مهم صنعت پتروشیمی   

آمونیاک
ICI1396انگلیس

Ammonia Casale32,033سوئیس

MW.Kellogg73,426انگلیس/ آمریکا

پلی پروپیلن
Himont175آمریکا

Basell

Hoechst

آلمان 

آلمان 

3

1

760

80

Novolen technology 1180آلمان

PVCVinnolit 2340آلمان

HULS

Chisso

IGS

آلمان 

ژاپن

ایتالیا

1

1

1

175

50

48

B.F.Goodrich2180آمریکا

115اتریشSunporپلی استایرن

B.P.Investment

Elfatochem

انگلیس

فرانسه

1

2

250

65

TOYO

پتروشــیمی تبریز

ژاپن

ایران

1

1

65

54

پلی اتیلن 

Basell 82,240آلمان

Lyondell Basell

Sabtec

آلمان 

هلند 

1

2

300

600

Mitsui

Uhde

ژاپن

آلمان 

4

1

890

300

Tosoh

Hoechst

B.P

ژاپن

آلمان 

انگلیس

2

1

3

100

85

435

تعداد دانش های فنیشرکت اصلی صاحب دانش فنی
ظرفیت اسمی سال 99 

)هزار تن( تعداد دانش های فنیشرکت اصلی صاحب دانش فنیکشور صاحب دانش فنیواحد
ظرفیت اسمی سال 99 

)هزار تن( کشور صاحب دانش فنیواحد
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روند بومی سازی و تولید دانش فنی فرآیند، کاتالیست و مواد شیمیایی وضعیت کاتالیست های صنعت پتروشیمی

 20
نوع کاتالیست

123 M$

داخلی سازی
و صنعتی شده

70 M$

16
نوع کاتالیست

داخلی سازی
در سال 1400

77 M$

49
نوع کاتالیست

در مرحله
تحقیق و توسعه

حجم بازار جهانی کاتالیست سال 2020

قراردادهای دانش فنی شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی

46  B$
صنعت پتروشیمی

صنعت پاالیشی
16       B$

5.5  B$

توسعه دهندگان دانش فنی فرآیند

NPC-RT + پتروشیمی تندگویان PET دانش فنی

NPC-RT Methanol دانش فنی

NPC-RT + شرکت هدکو Ammonia دانش فنی

NPC-RT + شرکت نانوساو بهبود فرآیند الفین

NPC-RT PP دانش فنی

NPC-RT HDPE دانش فنی

NPC-RT PVM دانش فنی

NPC-RT + EIED + آلمان 
PSE Revamping  واحدهای الفین

NPC-RT ماژول های غشایی جداسازی گازها

NPC-RT ماژول های غشایی شیرین سازی آب

توسعه دهندگان مواد شیمیایی

NPC-RT DSO با DMDS جایگزینی

NPC-RT جایگزینی ایزودودکان با ایزوپارافین ها

NPC-RT PPA افزودنی

NPC-RT One Pack افزودنی

NPC-RT لومینا لفا آ گاما و آ

NPC-RT + پتروشیمی باختر TiCl4

توسعه دهندگان ع کاتالیست نو

NPC-RT + پتروشیمی سبالن کاتالیست متانول سبالن

NPC-RT + پتروشیمی باختر کاتالیست سنتز متانول

NPC-RT + پتروشیمی لرستان  LLDPE - کاتالیست زیگلر ناتا

NPC-RT + پتروشیمی شازند کاتالیست HDPE - هوستالن

NPC-RT DME و PVM کاتالیست

NPC-RT HDPE -CX کاتالیست

NPC-RT کاتالیست LTS و متاناسیون

NPC-RT HTS کاتالیست آمونیاک و

NPC-RT + خوارزمی کاتالیست ریفرمینگ خشک

NPC-RT + پتروشیمی باختر پراکسیدها

NPC-RT + شرکت بهداش کاتالیست ZSM-5 )پاالیشگاه(

NPC-RT PP کاتالیست

NPC-RT + پتروشیمی باختر هیدروژناسیون انتخابی استیلن

NPC-RT + پتروشیمی شازند )2EH( کاتالیست روپک

NPC-RT + نفت و گاز سرو کاتالیست پری ریفرمینگ

دانش فنی فرآیندها
   Processes

کاتالیست ها
   Catalysts

   مواد شیمیایی

   Chemicals

تا 1399
  )دانش فنی ارائه شده(

تا 1399
  )دانش فنی ارائه شده(

تا 1399
  )دانش فنی ارائه شده(

1400
  )دانش فنی آماده ارائه(

1400
  )دانش فنی آماده ارائه(

1400
  )دانش فنی آماده ارائه(

1401
  )دانش فنی آماده ارائه(

1401
  )دانش فنی آماده ارائه(

1401
  )دانش فنی آماده ارائه(

10104
10156
10176

سهم صنایع پتروشیمی و پاالیشی جهان

سهم صنایع پتروشیمی و پاالیشی ایران

سهم صنعت پتروشیمی 

21.5 B$

410 M$

275 M$

275 M$
سهم صنعت پتروشیمی

 غیــر پلیمــری: 36 نــوع

85 پلیمــری:      49 نــوع
ع کاتالیست نو

اهم کاتالیست های 
صنعت پتروشیمی ایران

دستاوردها و برنامه های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
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دانش های فنی  کسب شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دانش های فنی  کسب شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

شمایی کلی از
(PVM)  فرآینــد تولیــد پروپیلــن از  متانول 

Methanol
Plant

PVM
Plant

Propylene
Derivatives 

Plants

(PVM( دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن
بـــا توجـــه بـــه دسترســـی ایـــران بـــه منابـــع غنـــی گاز طبیعـــی 
ــد  ــت تولیـ ــن اهمیـ ــول و همچنیـ ــد متانـ ــت تولیـ و قابلیـ
پروپیلـــن بـــه عنـــوان یکـــی از محصـــوالت پایـــه کلیـــدی 
و راهبـــردی صنعـــت پتروشـــیمی، ایـــن فنـــاوری توســـط 
شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی در ســـال های 

گذشـــته بـــه طـــور کامـــل توســـعه یافتـــه اســـت. 
در حـــال حاضـــر شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی 
واحـــد  و  پایلـــوت  آزمایشـــگاهی،  مقیاس هـــای  در 
نیمه صنعتـــی و همچنیـــن طراحـــی مهندســـی پایـــه ایـــن 
ـــرکت  ـــن ش ـــن ای ـــت.  همچنی ـــعه داده اس ـــاوری را توس فن
موفـــق بـــه کســـب دانـــش فنـــی و طراحـــی خـــط تولیـــد 

کاتالیســـت های ایـــن فرآینـــد شـــده اســـت. 

Laboratory Bench Pilot Demo Plant

R&D Design Demo Commercialization

From research to Industrial Application

مشـــــــــــخصات واحـــد نیمـــه صنعتـــی
)PVM( تبدیـــل متانول بـــه پروپیلن

• DME adiabatic reactor

• Six stages adiabatic PVM reactor

• Complete separation to achieve pure propylene (Polymer grade)

• Complete recycle system to increase the propylene production

• Compatibility with commercial unit

1ton/day

165Kg/day

295Kg/day

Propylene:

LPG:

Gasoline:

مشارکت  راهبردی با شرکت های بین المللی در 
PVM راستای توسعه و تجــــــــــاری سازی دانش فنی

بـــه  مشـــترک  فنـــی  دانـــش  فـــروش  توافقنامـــه  انعقـــاد 
:(2017) داخلـــی  مشـــتریان 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی	 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی	 
شرکت  ایرلیکوید آلمان 	 

Natural 
Gas

)Scale Up( مراحل توسعه دانش فنی

 ثبت
ج اختراع در خار

از کشور 
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دانش های فنی  کسب شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دانش های فنی  کسب شده در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

ــر  ــازی، منجـ ــرد توســـعه دانـــش فنـــی و بومی سـ تـــداوم رویکـ
بـــه دســـتیابی کامـــل بـــه دانـــش فرآینـــد و کاتالیســـت در 
مقیـــاس  در  آن  ارائـــه  امـــکان  و  متانـــول  تولیـــد  فنـــاوری 
صنعتـــی و در ظرفیت هـــای متـــداول در شـــرکت پژوهـــش 

و فنـــاوری پتروشـــیمی شـــده اســـت.

بـــه  اتـــکا  بـــا  پتروشـــیمی  فنـــاوری  و  پژوهـــش  شـــرکت 
و  فرآینـــد  فنـــی  دانـــش  اســـت  توانســـته  داخلـــی  تـــوان 
کتالیســـت های مـــورد نیـــاز در تولیـــد آمونیـــاک را بدســـت 
آن  را در مقیـــاس صنعتـــی و ظرفیت هـــای متـــداول  آورد و 

نمایـــد. ارائـــه 

ارائه مدارک مهندسی پایه با همکاری شرکت هدکو تا ظرفیت

680KTY

1,000KTY

ارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیتارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیت

1,650KTY

سال 1399

سال 1399

سال  1400

واحد نیمه صنعتی
تولید پلی اتیلن سنگین

 هـــر دو بخـــش فرآینـــد و کاتالیســـت فنـــاوری تولیـــد پلی اتیلـــن 
ســـنگین در شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی بـــه صـــورت 

کامـــل توســـعه پیـــدا کـــرده اســـت. 
ـــد  ـــی تولی ـــش فن ـــه دان ـــه ارائ ـــادر ب ـــرکت ق ـــن ش ـــر ای ـــال حاض در ح
پلی اتیلـــن ســـنگین در مقیـــاس صنعتـــی بـــا فنـــاوری تحـــت نـــام 

تجـــاری MMP می باشـــد.

شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی موفـــق بـــه توســـعه 
کامـــل دانـــش فنـــی در حـــوزه فرآینـــد و کاتالیســـت تولیـــد 
آن در مقیـــاس  پلی پروپیلـــن شده اســـت و توانایـــی ارائـــه 

صنعتـــی را دارد.

310KTY

310KTY

ارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیت

ارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیت

ارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیت

ارائه مدارک مهندسی پایه تا ظرفیت

450KTY

450KTY

سال 1399

سال 1399

سال  1400

سال  1400

بندر ماهشهراراک

تهراناراک

واحد پایلوت
تولید متانول

واحد پایلوت
تولید آمونیاک

واحد نیمه صنعتی
تولید پلی پروپیلن
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انیستیتوهای تحقیقاتی فعال در صنعت پتروشیمی

تدوین دانش فنی دانشگاه متولی/
همكار

انیستیتو 

پژوهشگاه شیمی و
 مهندس شیمی ایران/

)PDH( آزاد- پژوهشگاه پلیمر 

دانشگاه تربیت مدرس/
 فردوسی مشهد

/ دانشگاه صنعتی  دانشگاه شیراز
شریف- رازی کرمانشاه سیستان 

بلوچستان- چمران اهواز

 / دانشگاه امیرکبیر
- آزاد تهران- پژوهشگاه پلیمر

تولید اکریلونیتریل از پروپیلن 
)MTO( تولید پروپیلن و اتیلن از متانول

تولید پروپیلن از پروپان

تولید الفین ها از روش کراکینگ
حرارتی اتان

تولید متانول از گاز سنتز
تولید گاز سنتز

CO2 تولید متانول از

تولید پلی پروپیلن فاز گازی

انیستیتو پروپیلن

انیستیتو الفین

انیستیتو متانول

انیستیتو پلی الفین

انیســـتیتوهای تحقیقاتـــی فعـــال
در صنعت پتروشیمی 

مراسم رونمایی از دانش فنی فرآیند 
)PVM( تولید پروپیلن از متانول

 1399/7/3 ماهشهر



زیرساخت ها

سال کتاب 
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5

سایر منطقه 
ماهشهر

تزریق و مصرف اتیلن خط اتیلن غرب خط اتیلن غرب

خـــط لولـــه اتیلـــن غـــرب بـــا طـــول بیـــش از 1,660 کیلومتـــر از عســـلویه 
تـــا تبریـــز امتـــداد دارد. ایـــن خـــط بـــا حـــدود 550 کیلومتـــر انشـــعاب 
ـــیمی  ـــت پتروش ـــعه صنع ـــات توس ـــی از الزام ـــت بخش ـــته اس توانس

را در داخـــل ســـرزمین فراهـــم کنـــد. 
ایـــن خـــط لولـــه بـــا هـــدف محرومیـــت زدائـــی و توســـعه اقتصـــادی 
اســـتان های غربـــی کشـــور برنامه ریـــزی و عملیاتـــی شـــده و اتیلـــن 
مـــورد نیـــاز مجتمع هـــای مصرف کننـــده در مســـیر خـــط لولـــه را 

تامیـــن می نمایـــد. 

بـــه منظـــور توســـعه مناطـــق کمتـــر توســـعه یافتـــه، خـــط لولـــه اتیلـــن 
غـــرب از عســـلویه تـــا تبریـــز احـــداث گردیـــد کـــه ظرفیـــت ایـــن خـــط 
2500 هـــزار تـــن در ســـال در مبـــدا عســـلویه  بـــوده و اتیلـــن موردنیـــاز 
ــه  ــط لولـ ــیر خـ ــده در مسـ ــداث شـ ــده احـ ــای مصرف کننـ مجتمع هـ
مذکـــور را تامیـــن می نمایـــد. فـــاز اول ایـــن خـــط در آذر ســـال 1391 
مـــورد بهره بـــرداری قـــرار گرفـــت ودر ســـال 99 میـــزان اتیلـــن عبـــوری 

معـــادل 80 درصـــد ظرفیـــت طراحـــی آن بوده اســـت.  

فشار عملیاتی خط طول خط و انشعابات اصلی

ظرفیت طراحی در منطقه عسلویه تعداد ایستگاه های تقویت فشار

 2,210 km 

2.5 MTY 5 Gas Station 

 60-90 bar

تزریق و مصرف اتیلن خط اتیلن غرب خط اتیلن غرب

95

1391 1396 1397 1398 13991392

443

1393

691

1394

834

1395

1,111

1,445

1,683 1,736

2,037

2,500

ظرفیت

آریا ساسول  2%

مروارید  2%

جم  3%

مارون  1%

کاویان  92%

383 382 372

304

156 153

115

74

42 34

میزان برداشت هر یک از واحدها 
در سال 1399  

پلیمر 
کرمانشاه

لرستان مهاباد کردستان میاندوآب امیرکبیر اروند ایالم تبریز  غدیر

تزریق به خط در سال 99

2,037 KTY 

هزار تن درسال

هزار تن درسال
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- سال 99 عملکرد بارگیری و تخلیه بنادر بنادر و مخازن شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تناژ 
)MTY(

تعداد کشتی
)فروند(

بنادر و مخازن
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

میزان بارگیری بنادر 
عسلویه و ماهشهر

1394-1399

شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی دارای دو بنـــدر )بنـــدر پتروشـــیمی 
پـــارس در  بنـــدر پتروشـــیمی  و  ماهشـــهر در منطقـــه ماهشـــهر 
منطقـــه عســـلویه( می باشـــد. بنـــدر پتروشـــیمی ماهشـــهر دارای 
بنـــدر  و  اســـت  تـــن  میلیـــون   15 ظرفیـــت  بـــا  اســـکله  پســـت   7
 35 ظرفیـــت  بـــا  اســـکله  پســـت   15 دارای  پـــارس  پتروشـــیمی 
میلیـــون تـــن می باشـــد. ضمنـــا بنـــدر پتروشـــیمی ماهشـــهر دارای 
19 مخـــزن جهـــت ذخیـــره ســـازی محصـــوالت / خـــوراک وارداتـــی 
شـــرکت های پتروشـــیمی می باشـــد. محصـــوالت عمـــده صادراتـــی 
شـــامل متانـــول، بوتـــان، پروپـــان، اوره، بـــرش ســـنگین اســـت. 

22

21

20

19

18

22.6

1399

20.8

1398

19.9

1397

21.1

1396

20.5

1395

19.8

1394

بارگیری و تخلیه بنادر 
سال 1399

22.6میلیون تن

17.2850

5370

عسلویهعسلویه

ماهشهرماهشهر

پروژه ها
تجهیـــز و توســـعه اســـکله های بنـــدر پتروشـــیمی پارس

یه عسلو
بازســـازی اســـکله های بندر پتروشـــیمی 

هشهر ما

میلیون تن درسال

اسکله بندر پتروشیمی - ماهشهر

اسکله بندر پتروشیمی - ماهشهراسکله بندر پتروشیمی پارس- عسلویه
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زیرساخت یکپارچه اطالعات شرکت ملی صنایع پتروشیمی سامانه ها و وب سرویس های اطالعاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

Government to Business زیرساخت یکپارچه اطالعاتسرویس های
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 )BI( معماری هوشمندی کسب و کار
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

NPC Data Hub

Governance to Governance سرویس های

G2B

G2G

این سامانه ها با هدف تجمیع اطالعات کلیدی صنعت و ارائه 
سرویس های اطالعاتی به ذی نفعان از جمله هلدینگ ها، شرکت های 

پتروشیمی و سرمایه گذاران طراحی و پیاده سازی شده اند.

این سامانه ها با هدف برقراری ارتباط و تعامل اطالعاتی بین نهادهای 
حاکمیتی، دولتی و نظارتی طراحی و پیاده سازی شده اند. 

برقراری اطالعات و تجمیع داده ها و اطالعات سرمایه گذاران متقاضی  سامانه سرمایه گذاری

تلفیق اطالعات سامانه های مختلف، ارائه گزارشات تلفیقی و تحلیلی از برنامه های توسعه سامانه مدیریت برنامه ریزی

جمع آوری اطالعات روزانه تولید، خوراک و یوتیلیتی مجتمع های پتروشیمی سامانه تولید

ح های پتروشیمی جمع آوری اطالعات پیشرفت فیزیکی و مالی طر ح ها سامانه طر

جمع آوری اطالعات ماهیانه فروش مجتمع های پتروشیمی سامانه فروش

برقراری اطالعات و تجمیع داده ها و اطالعات سازندگان و تأمین کنندگان تایید شده صنعت سامانه وندور لیست

تعیین و اعالم قیمت محصوالت پتروشیمی به صورت هفتگی و ارتباط با بورس کاال  سامانه صنایع پایین دستی پتروشیمی

ارائه داشبورد مدیریتی و تصمیم سازی )BI( سامانه هوشمند کسب وکار

دریافت اطالعات فروش ارز حاصل از صادرات هلدینگ ها/ شرکت ها جهت مدیریت و کنترل تعهدات ارزی  سامانه نیما

دریافت اطالعات معامالت و اطالعات پایه خریداران بورس کاال

دریافت نوع ارز بانک مرکزی 

ارسال مجوزهای صادرات کود اوره گمرک

دریافــت اطالعــات حواله هــای فــروش مجتمع هــا و ارائه اطالعــات تولید ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال) ثامن(

ح های پتروشیمی  طر

سیستم صنایع پائین 
دستی

سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی

سیستم تولید
داشبورد 

فروش

داشبورد
 تولید

داشبورد 
خوراک

داشبورد
ح  طر

مجتمع های تولیدی پتروشیمی

ح ها سیستم طر

تامین کنندگان و پیمانکاران صنعت

سیستم فروش

ستاد مبارزه با قاچاق کاال

 Data Warehouse   انباره داده
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هلدینگ های   پتروشیمی

بانک مرکزی

سازمان گمرک  

وزارت صمت

سازمان بورس  

وزارت نفت

سیستم تولید
سیستم فروش

سیستم صنایع پائین دستی
سیستم سرمایه گذاری

ح ها سیستم طر
سیستم پیمانکاران و تامین کنندگان 

سیستم منابع انسانی

Extract Transform Load
Integration

Users

ETL
PROCESS

 NPC Data
Warehouse

BI
Application
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جمع بندی فصل دوم- زنجیره تامین صنعت پتروشیمی

زنجیره تامین صنعت پتروشیمی جمع بندی 

توســـعه متوازن و پایدار صنعت پتروشـــیمی را می توان تلفیق اندیشـــه و راهبری دانســـت. از 
ایـــن رو برای پیشـــبرد توســـعه ایـــن صنعت الزم اســـت ضمن توجـــه به ظرافت هـــای ذهنی و 
نظـــری در برنامه ریـــزی، به الزامات توســـعه در زنجیره تامین )خوراک، ســـرویس های جانبـــی، فناوری، 

ســـرمایه و زیرســـاخت ها( توجه ویژه ای داشت.

در ســـال 1399 طیفـــی از هیدروکربن هـــای مایـــع و گاز بـــه مقـــدار 39.3 میلیون تن)معـــادل 992 
هـــزار بشـــکه نفت خـــام( برای تامین خـــوراک و ســـوخت این صنعت مورد اســـتفاده قـــرار گرفت. 

بـــا بهره بـــرداری کامـــل از طرح هـــای جهـــش دوم و جهـــش ســـوم این مقـــدار بـــه 85 میلیون 
( افزایـــش پیـــدا خواهد کرد. بررســـی ها نشـــانگر آن  تن)معـــادل 2 میلیـــون بشـــکه نفـــت خـــام در روز
اســـت که ســـهم صنعت پتروشـــیمی از مصارف انرژی اولیه کشـــور در ســـال 1399 در مجموع 

9 درصد بوده اســـت.
صنعـــت پتروشـــیمی در کنـــار مجتمع هـــای تولیدکننـــده محصـــوالت شـــیمیایی و پلیمـــری 
متنـــوع، نیازمنـــد مجتمع هایـــی اســـت کـــه بـــه صـــورت تخصصـــی اقـــدام بـــه تولیـــد و عرضـــه 
، مبین و  ســـرویس های جانبـــی مـــورد نیـــاز صنعـــت می نماینـــد. از ایـــن رو ســـه مجتمع فجـــر
دماونـــد بـــا همین کارکـــرد در هاب های توســـعه ای ماهشـــهر و عســـلویه طراحـــی و راه اندازی 
شـــده اند. بی تردیـــد بـــا تنظیـــم بهینـــه روابط بیـــن ســـه مجتمـــع تامین کننده ســـرویس های 
جانبـــی بـــا مجتمع هـــای پتروشـــیمی متقاضی مـــی توان امیـــد به بهبـــود و ارتقـــای عملکرد هر 

چه بیشـــتر ایـــن صنعت داشـــت.
تنـــوع فرآیندهـــای بـــه کارگیـــری شـــده در صنعـــت پتروشـــیمی، نیـــاز بـــه فنـــاوری را دو چندان 
می کنـــد. بیـــش از 286 دانـــش فنـــی از 117 شـــرکت صاحـــب فناوری تـــا کنون در ایـــن صنعت 
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. شـــرکت پژوهـــش و فنـــاوری پتروشـــیمی به عنـــوان یک 
شـــرکت حاکمیتـــی با هدف پشـــتیبانی و جبران کمبودهـــای فناورانه در این صنعـــت، به ارائه 
خدمـــات تخصصـــی تامیـــن دانش فنـــی فـــر آینـــدی و کاتالیســـت های مصرفی اقـــدام نموده 
اســـت. بـــه هر حـــال با توجـــه به طیف وســـیع فنـــاوری های مـــورد اســـتفاده در ایـــن صنعت، 
ضروری اســـت برای حفظ حقـــوق عامه و ارتقـــاء ارزش منابع موجود، عالوه بر راهبرد توســـعه 

فنـــاوری، راهبـــرد انتقـــال فنـــاوری نیز مـــورد توجه ویژه قـــرار گیرد.
تامیـــن ســـرمایه بـــه عنـــوان یکـــی از الزامات اصلـــی این صنعـــت، همـــواره با جدیـــت دنبال 
می شـــود. از آغاز کار این صنعت در ســـال 1342 تا پایان ســـال 1399، در مجموع 79 میلیارد 
دالر ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت صـــورت گرفته که نشـــان از ورود متوســـط ســـاالنه 1.3 
میلیـــارد دالر ســـرمایه بـــه ایـــن صنعت اســـت. پیش بینی می شـــود بـــه منظـــور بهره برداری 
ح هـــای جهـــش دوم و جهش ســـوم صنعـــت پتروشـــیمی، به حـــدود 17 میلیارد  کامـــل از طر
دالر ســـرمایه گذاری نیـــاز باشـــد. از ایـــن رو تمرکـــز بـــر منابـــع داخلی)ســـرمایه های مولـــد صنعت، 
بـــازار پـــول و ســـرمایه( و همچنیـــن تامیـــن منابع مالـــی خارجی کمـــاکان باید در دســـتور کار این 

صنعت قرار داشـــته باشـــد.


