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سال 1399- سال طالیی صنعت پتروشیمی سال 1399- سال طالیی صنعت پتروشیمی

بــه جــرات میتــوان گفــت، هیچــگاه نقــش صنعــت پتروشــیمی در ابعــاد 
اقتصــادی، سیاســی و حتــی اجتماعــی کشــور بــه انــدازه ســال 1399 بــه 
عنــوان ســال طالیــی صنعــت پتروشــیمی پــر رنــگ نبــوده اســت. تاثیــر 
تحریم هــای ظالمانــه بــر صــادرات نفــت خــام و فراگیــری بیمــاری کویــد 19 
موجــب گردیــد کــه ایــن ســال از ابتــدا بســیار حســاس و تعییــن کننــده 
باشــد. نقــش و عملکــرد ذینفعــان کلیــدی صنعــت پتروشــیمی از جملــه 
ســرمایه گــذاران، مجموعــه دولــت و مجلــس و البتــه شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی بــه عنــوان یــک ســازمان توســعه ای و هماهنگ کننــده روابــط 

ذینفعــان موجــب گردیــد کــه در ســال 99 ، 17 طــرح از جملــه 3 طــرح مهــم 
تولیــد کاتالیســت، بــا ظرفیــت 25 میلیــون تن در ســال به ســرانجام برســد. 
مراســم افتتــاح 13 طــرح مهــم پتروشــیمی در ســال 99 صــورت گرفــت 
، بــه ابتــدای ســال1400 موکــول گردیــد. افتتــاح و  و افتتــاح 4 طــرح دیگــر
ــیمی  ــیمی کاوه، پتروش ــون پتروش ــی همچ ــای مهم ــرداری از طرح ه بهره ب
، و طرح هــای پاالیشــی و تامیــن خــوراک بیدبلنــد خلیــج فــارس،  بوشــهر
پتروپاالیــش کنــگان و پتروشــیمی پارســیان ســپهر از مهم ترین طرح های 

بهره بــرداری شــده ایــن صنعــت در ســال 1399 بــوده اســت. 

ح17 طــــر

افزایش ظرفیت 
تولید محصوالت 

پتروشیمی

25 MTY

پتروپاالیش کنگان 10 پتروشیمی کاوه 1

کاتالیست متانول 11 پتروشیمی بوشهر - فاز 1 2

کاتالیست پلی پروپیلن 12 پتروشیمی میاندوآب 3

)CX(کاتالیست پلی اتیلن سنگین 13 پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه 4

پاالیش پارسیان سپهر 14 پتروشیمی هگمتانه 5

پتروشیمی مسجد سلیمان 15 پتروشیمی لردگان 6

پتروشیمی سبالن 16 پتروشیمی ایالم- فاز 2 7

پتروشیمی اکسیر حالل عسلویه 17 پتروشیمی ارومیه - فاز 3 8

پاالیش  بید بلند خلیج فارس 9

 اشتغال در 
زمان ساخت

 اشتغال پایدار در 
زمان بهره برداری

27,300

8,000

ح های 17 گانه معرفی طر
در سال 1399

سرمایه گذاری 
ح هــای افتتــاح شــده طر

 در سال 1399

11.4 B$
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شروط توسعه متوازن و پایدار شروط توسعه متوازن و پایدار

   01
الزامات   

  

01/1  
حوزه تامین خوراک 

بــه روز رســانی رونــد  عرضــه و تقاضای خوراک های مورد نیاز صنعت )حداقل 15 ســاله( 	
بــه روز رســانی قراردادهــای  تامیــن خوراک های بین مجتمعی صنعت )حداقل 15 ســاله( 	
ح های باالدســت صنعت نفت جهــت تامین خوراک پایدار  	 توجــه به توســعه طر
ح های جدید در راســتای تکمیل ســبد محصوالت  	 اســتفاده از خوراک های ترکیبی در طر
تدویــن و  اعمــال مشــوق های هدفمند به مصرف کننــدگان خوراک های مایع 	
اعمال مشــوق  های الزم به صنایع پایین دســتی  	

01/2
 حوزه صادرات

تحلیــل تغییــرات ســاختار و رفتــار بازار جهانی در میــان مدت و بلند مدت 	
تنوع بخشــی و گســترش بازارهای صادراتی و بازارهای هدف 	
توجــه به مشــتریان راهبردی )چیــن، هند و ترکیه( 	

01/3
حوزه فناوری

اســتفاده از دانش های نو 	
کســب فناوری های کلیدی از کشــورهای صاحب دانش 	
توســعه و بومی ســازی فناوری توســط شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 	

01/4
حوزه تامین ســرمایه

ارتقــا دانــش و بهــره مندی از روش های نوین تامین ســرمایه در ســطح صنعت 	
هدایــت هدفمند ســرمایه های مولد هلدینگ های پتروشــیمی 	

الزامات توسعه 

02
پیش نیازها

حصول اطمینان از تامین منابع آبی مورد نیاز در بلند مدت 	

توجه به پتانسیل  های توسعه  ای مناطق مختلف با توجه به آمایش سرزمین 	

توجه به پدافند غیرعامل در طرح های صنعت پتروشیمی 	

ایجاد و به روزرسانی زیرساخت  ها متناسب با طرح های آتی صنعت از جمله سرویس  های جانبی، مخازن و اسکله ها، پایانه  ها و ... 	

توجه به مسائل و الزامات زیست محیطی 	

توجه به مسئولیت  های اجتماعی 	

           

03
سیاست های کالن 

ارتقا جایگاه صنعت در اقتصاد با بهره گیری بیشتر از دیپلماسی اقتصادی 	

ایجاد بستر مناسب جهت ورود سرمایه های خصوصی و هوشمند 	

  04
تبیین نقش نهادهای حاکمیتی، توسعه ای و تنظیم گری در صنعت پتروشیمی

حاکمیتی: وزارت نفت 	

توسعه  ای: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 	

تنظیم  گری: شورای رقابت )نهاد تنظیم  گر بخشی صنعت پتروشیمی( 	

 الزامات توسعه



Iran’s Petrochemical Industry Yearbookکتاب سال صنعت پتروشیمی ایران سال 1399

108109

0505

عه
س

تو
داز 

م ان
ش

-چ
جم

 پن
صل

ف

عه
س

تو
داز 

م ان
ش

-چ
جم

 پن
صل

ف

صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه
مـــاده 44/ الـــف/3: دولـــــت مکلـــف اســـت بـــرای جلـــب ســــــرمایه گذاری 
محصـــوالت  تولیـــد  ظرفیـــت  افزایـــش  جهـــت  غیردولتـــی،  بخـــش 
ــان  ــا پایـ ــه تـ ــد کـ ــرا کنـ ــزی و اجـ ــوی برنامه ریـ ــه نحـ ــد بـ ــیمی جدیـ پتروشـ
ـــون برنامـــه، ظرفیـــت تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی کشـــور  اجـــرای قان
اســـت  الزامـــی  منظـــور  بدیـــن  یابـــد.  افزایـــش  تـــن  میلیـــون   100 بـــه 
خـــوراک موردنیـــاز بـــرای واحدهـــای مجتمع هـــای تولیـــدی کـــه پروانـــه 
ـــن آب  ـــد و تامی ـــارت را دارن ـــدن و تج ـــت، مع ـــرداری از وزارت صنع بهره ب
ــی  ــت محیطـ ــکالت زیسـ ــت و مشـ ــر اسـ ــا میسـ ــاز آن هـ ــرق موردنیـ و بـ

ــردد.  ــی وزارت نفـــت تامیـــن گـ ــا هماهنگـ ــد، بـ ندارنـ

1. عملکــرد صنعــت پتروشــیمی در برنامه ششــم توســعه

61.91 MTY ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال مبنا )آغاز برنامه ششم(  - سال 1395

63.99 MTY سال اول برنامه - سال 1396

300 KTY بهره برداری از پتروشیمی کردستان

1,755 KTY بهره برداری از فاز 3 پتروشیمی پردیس

22 KTY افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی 

65.71 MTY     سال دوم برنامه - سال 1397

1,650 KTY پتروشیمی مرجان

76 KTY افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی 

67.78 MTY ســال ســوم برنامه - ســال 1398

2,310 KTY بهره بــرداری از پتروشــیمی کاوه

50 KTY بهره بــرداری از فــاز 2 پتروشــیمی تخت جمشــید

(250) KTY لیانــس از ظرفیــت واحد هــای عملیاتی ج شــدن پتروشــیمی آ خــار

(46) KTY تغییــر ظرفیــت مجتمع های تولیدی

میلیون تن

1395 1396 13991397 1399 1400

افزایش ظرفیت اسمی تولیدصنعت پتروشیمی مطابق با برنامه ششم توسعه

100
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83.53 MTY ســال چهارم برنامه - ســال 1399

140 KTY  پلی اتیلن پتروشیمی میاندوآب  

1,650 KTY  متانول کیمیای پارس خاورمیانه  

4,111 KTY  متانول و بازیابی اتان پتروشمی بوشهر - فاز 1

3,390 KTY  تأمین خوراک پاالیش گاز بیدبلند 2  

1,755 KTY  آمونیاک و اوره پتروشیمی لردگان  

822 KTY  الفین ایالم - فاز 2  

3,390 KTY  تأمین خوراک پتروپاالیش کنگان  

48 KTY PVC پتروشیمی هگمتانه  

450 KTY افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی

2 - برنامه صنعت پتروشیمی در سال های باقیمانده از برنامه توسعه ششم

100 MTY ســال پنجم برنامه - ســال 1400

3,332 KTY ح تأمین خوراک پاالیش پارسیان سپهر طر

1,755 KTY ح آمونیاک و اوره مسجد سلیمان   طر

1,650 KTY ح متانول پتروشیمی سبالن   طر

50 KTY ح هگزان پتروشیمی اکسیر حالل عسلویه   طر

1,800 KTY ح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام  طر

554 KTY ح اتیلن گالیکول پتروشیمی پارس گالیکول طر

103 KTY ح انیدریک مالئیک پتروکیمیای ابن سینا- فاز 1  طر

1,650 KTY ح متانول پتروشیمی آرین متانول طر

132 KTY ح متانول پتروشیمی آرتا انرژی- فاز 1   طر

908 KTY  NGL3200 ح طر

175 KTY ح پلی پروپیلن پتروشیمی دی آریا پلیمر طر

260 KTY ح ABS پلیمر پادجم طر

1,090 KTY ح الفین گچساران طر

1,650 KTY ح متانول آپادانا خلیج فارس طر

1,330 KTY  NGL3100 ح طر



ح های در    طر
  دست اجرا

سال کتاب 
صنعت پتروشیمی ایران 
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تی صنعت پتروشیمی وضعیت  هاب های موجود و آ

هاب های 
تی آ

 صنعت 
پتروشیمی

هاب های 
موجود

 صنعت 
پتروشیمی

هاب انرژی بر پارسیان

هاب قشم

هاب مکران

هاب جاسک

10  میلیون تن در سالهاب ماهشهر میزان خوراک

18.5 میلیون تن در سال ظرفیت تولید

2,850 هکتار مساحت

20.9   میلیون تن در سالهاب عسلویه  میزان خوراک

29.8  میلیون تن در سال ظرفیت تولید

1,570هکتار مساحت

20  میلیون متر مکعب در روز میزان خوراک گاز طبیعی

2,000 هکتار مساحت

29  میلیون متر مکعب در روز میزان خوراک گاز طبیعی

1,050 هکتار مساحت

30   میلیون متر مکعب در روز میزان خوراک گاز طبیعی

1,200 هکتار مساحت

20   میلیون متر مکعب در روز میزان خوراک گاز طبیعی

1,000 هکتار مساحت
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ح های صنعت پتروشیمی - سال 1399 نگاه کلی به طر

55
ح طــــــر

تـــی،  آ پتروشـــیمی در ســـال های  توســـعه صنعـــت 
از  حداکثـــری  بهره گیــــــــــــــــــــری  منطـــق  بـــر  مبتنـــی 
ــت و گاز  ــت نفـ ــود در صنعـ ــه موجـ ــای اولیـ خوراک هـ
خارجـــی  و  داخلـــی  بـــازار  کشـــش  و   )Resource push(
)Market Pull( برنامه ریزی شـــده و در حـــال اجراســـت.
ح  در حـــال حاضـــر صنعـــت پتروشـــیمی دارای 55 طـــر
در حـــال اجراســـت کـــه در طـــول 5 ســـال آینـــده وارد 
ح در  مـــدار تولیـــد خواهنـــد شـــد. از میـــان 55 طـــر
ح زیرســـاختی  ح تولیـــدی و 5 طـــر دســـت اجـــرا، 50 طـــر

می باشـــند. 
دســـته  دو  بـــه  نیـــز  پتروشـــیمیایی  ح هـــای  طر
باقیمانـــده  ح  طـــر  15 بـــا  دوم  جهـــش  ح هـــای  طر
جهـــش  ح هـــای  طر و   1400 تـــا  بهره بـــرداری  جهـــت 

می شـــوند.  تقســـیم  ح  طـــر  35 بـــا  ســـوم 

50 5

ح های طر
زیرساختی

35

ح های طر
جهش سوم

)بهره برداری تا سال 1404(

15

ح های  باقیمانده طر
جهش دوم

)بهره برداری تا سال 1400(

ح های طر
پتروشیمی

ح های صنعت پتروشیمی طر
پتروشیمی دنا
عسلویه
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ح های جهش دوم طر ح های جهش دوم طر

جهـــش دوم صنعـــت پتروشـــیمی از ســـال 92 آغـــاز شـــده و مشـــتمل بـــر 45 
ح هـــای جهـــش دوم  ح از طر ح می باشـــد. تـــا پایـــان ســـال 99، تعـــداد 30 طـــر طـــر
ح دیگـــر تـــا 1400 بـــه بهره بـــرداری خواهنـــد  بـــه بهره بـــرداری رســـیده اند و 15 طـــر
ح هـــای جهـــش دوم 4 میلیـــارد دالر )بـــر پایـــه  رســـید. بـــا اجـــرای باقیمانـــده طر
قیمت هـــای ســـال 95( بـــه درآمـــد صنعـــت پتروشـــیمی اضافـــه خواهـــد شـــد. حجـــم 

ــارد دالر اســـت. ــده 8.5 میلیـ ح باقیمانـ ــر ــرای 15 طـ ــرمایه گذاری بـ سـ

تحقق جهش دوم

سرمایه گذاری کل

ظرفیت اسمی

هزینه انجام شــده تا پایان 
سال 99

سرمایه مورد نیاز 
)باقیمانده(

سال1400

8.5 B$

16.4 MTY 

6.3 B$

4 B$

2.2 B$

ح باقیمانــده از جهــش دوم صنعــت پتروشــیمی 15 طــر

سرمایه گذار محل
ظرفیت 

) MTY(
محصول ح نام طر

توسعه انرژی تدبیر عسلویه 3.33 بازیابی اتان پاالیش پارســیان ســپهر 1
خصوصی عسلویه 0.05 پنتان و هگزان اکســیر حالل عســلویه 2

 بازنشستگی 
کشوری

مسجد 
سلیمان 1.76 اوره و آمونیاک مسجد ســلیمان 3

پتروفرهنگ عسلویه 1.65 متانول سبالن 4
خصوصی اردبیل 0.132 متانول آرتــا انرژی - فاز 1 5
خصوصی خمین 0.175 پلی پروپیلن دی آریــا پلیمر 6
خصوصی ماهشهر 0.103 پتروکیمیــای ابــن ســینا - فاز 1 انیدریدمالئیک 7

خلیج فارس عسلویه 1.8 آمونیاک و اوره هنــگام - فــاز  1 8
باختر عسلویه 0.55 اتیلن گالیکول پــارس گالیکول 9
باختر عسلویه 1.65 متانول آریــن متانول 10

 بازنشستگی 
کشوری عسلویه 0.26 ABS/Rubber پلیمر پاد جم 11

خلیج فارس جفیر 0.9 تامین خوراک  NGL3200 12

خلیج فارس گچساران 1.09 الفین گچساران 13

خلیج فارس عسلویه 1.65 متانول آپادانا خلیج فارس 14

سرمایه گذاری 
اهداف دهلران 1.33 تامین خوراک  NGL3100 15

15
ح طــــــر

درآمد
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ح های جهش سوم ح های جهش سومطر طر

جهـــش ســـوم صنعـــت پتروشـــیمی بـــا هـــدف توســـعه متـــوازن و پایـــدار 
ح پتروشـــیمی بـــا  زنجیـــره ارزش در افـــق زمانـــی 1404، مشـــتمل بـــر 35 طـــر

اســـت. شـــده  برنامه ریـــزی  دالر   میلیـــارد   20 ســـرمایه گذاری  حجـــم 
ح هـــای جهـــش ســـوم ظرفیـــت اســـمی صنعـــت بـــه 130 میلیـــون  بـــا تحقـــق طر
ـــر پایـــه  تـــن افزایـــش خواهـــد یافـــت و درآمـــد صنعـــت حـــدود 10 میلیـــارد دالر )ب
قیمت هـــای ســـال 95( در ســـال افزایـــش می یابـــد. نکتـــه قابـــل توجـــه افزایـــش 
ــر در  ــزوده باالتـ ــا ارزش افـ ــتی بـ ــتی و پایین دسـ ــوالت میان دسـ ــهم محصـ سـ

ـــور اســـت.  ســـبد تولیـــدات پتروشـــیمیایی کش

تحقق جهش سوم

سرمایه گذاری کل جهش سوم

ظرفیت اسمی 

هزینه انجام شده تاپایان 
سال 99

درآمد

سال1404

20 B$

28.5 MTY 

5.6*B$

10 B$

14.4 B$

سرمایه گذار محل ظرفیت 
) MTY( محصول ح نام طر

اهداف ماهشهر 0.03 پنتــا اریتریتول پتروشیمی شهید رسولی - فاز 2 1

پتروفرهنگ عسلویه 1.65 متانول 2 پتروشــیمی دنــا

خصوصی اصفهان 0.04 IPA آرمان سپاهان 3

خصوصی ماهشهر 0.18 MDEA و اتوکسیالت پتروناد آسیا 4

شستان عسلویه 1.6 MEGالفین و 5 پتروشیمی بوشهر - فاز 2

خصوصی ماهشهر 0.45 وپیلن پر PDH سلمان فارسی 6

پارسیان کرمانشاه 1.06 اوره/آمونیاک 7 پتروشیمی کرمانشاه - فاز 2

خصوصی اصفهان 0.07 2EH پتروثمین  8

پتروفرهنگ دیر 1.65 متانول سیراف انرژی 9

خصوصی زنجان 1.75 اوره/آمونیاک 10 پتروشیمی زنجان

خصوصی عسلویه 1.29 متانول/آمونیاک توسعه صنعت الوان 11

خصوصی خارگ 2.39 تامین خوراک NGL  خارگ 12

شستان چابهار 3.4
 ،EO، EAمتانول

اکسوالکل 
بدر شرق - فاز 1 13

اهداف خارگ 1.4 متانول خارگ - فاز 2 14

صی خصو همدان 0.3 اتیلن اکساید ابن سینا همدان 15

صی خصو دیر بندر  0.6
 اسیداســتیک،

SAP،PP،اتانول
MTP و پارک شیمیایی فاتح کیمیا 16

خلیــج فارس اندیمشک 0.3 اتیلن اکساید پتروشیمی اندیمشک 17

خلیــج فارس خوزستان 400 mft3 C2+ جمع آوری گازهای فلر 18

خصوصی ماهشهر 0.045 EVA پتروشیمی الله 19

خلیج فارس عسلویه 0.136 ESBR صدف عسلویه 20

باختر عسلویه 0.3 پلی اتیلن سنگین رایان پلیمر پویا 21

خصوصی اراک 0.18 پلی پروپیلن الوند 22

خصوصی ایالم 0.2 پلی اتیلن سنگین 23 پتروشیمی هلیران

خصوصی ماهشهر 0.03 پلی اتیلن ابنیه فنی تهران 24

سرمایه گذاری اهداف کنگان 1.75 الفینی و پلی الفینی پتروپاالیش کنگان - فاز 2 25

خلیج فارس دهدشت 0.3 پلی اتیلن 26 پتروشیمی دهدشت

انتخاب عسلویه 0.12 پلی استایرن  داالهو 27

خصوصی ماهشهر 0.6 پلی پروپیلن PDH/PP هیرسا پلیمر سهند 28

خصوصی ماهشهر 0.3 پلی پروپیلن 29 سراج گستران رجال

خصوصی عسلویه 0.3 PET فرسا شیمی 30

NPC اسالم آبادغرب 0.956 پلی پروپیلن GTPP اسالم آباد غرب 31
پتروشیمی آریا 

ساسول عسلویه 0.3 پلی اتیلن  آریاساسول - فاز 2 32

پارسیان تبریز 0.3 پلی اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز  - فاز 2 33

سرمایه گذاری اهداف دهلران 1.62 الفینی و پلی الفینی پتروشیمی دهلران 34

انرژی پاسارگاد چابهار 3 الفینی و پلی الفینی صنایع شیمیایی سینا 35

35
ح طــــــر

سرمایه مورد نیاز
 )باقیمانده(

ح ها می باشد. * 3.1 دالر هزینه شده و 2.5 میلیارد دالر به صورت فاینانس در اختیار طر
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ح های زیرساختی صنعت پتروشیمی- سال 1399 طر ح های جهش دوم و جهش سوم روند رشد ظرفیت و درآمد با تحقق طر

56.7 
MTY

11
B$

83.5 
MTY

14
B$

100
MTY

23*
B$

1392

1392

1399

1399

1400

1400

1404

1404

130
MTY

33*
B$

ح های زیرساختی طر
صنعت پتروشیمی

خط لوله  اتیلن غرب- فاز 2 خط لوله  اتان و  اتیلن مرکز ح های زیربنایی عسلویه طر

پتروشیمی دماوند - فاز 1 مخازن متمرکز عسلویه

متناســب با اجرای
ح های پایین دســتی طر

متناســب با اجرای
ح های پایین دســتی طر

فت پیشر

 10%

فت پیشر

 90%
فت پیشر

 47%

5
ح طــــــر

ظرفیت اسمی

درآمد

میلیون تن در سال

میلیارد دالر

* بر پایه قیمت های سال 95



ح های   توسعه طر
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ح های راهبردی و پیشران طر  تحلیل واردات محصوالت پتروشیمی

واردات

1.3B$

بررســی کیفــی و کمــی واردات محصــوالت صنعــت 
پتروشــیمی بــه داخــل کشــور حاکــی از آن اســـت کــه 
در ســال  1399 تعــداد 232 نــوع محصــول در ســه 
گــروه مــواد شــیمیایی، پلیمرهــا و کودهــا بــا تنــاژ 675 
هــزار تــن بــه ارزش تقریبــی 1.3 میلیــارد دالر بــه داخل 
داخلــی  تولیــد  بی تردیــد  اســت.  شــده  وارد  کشــور 
بــه  پتروشــیمی  محصــوالت  وارداتــی  مــواد  تمامــی 
دلیــل مقــدار پاییــن و عــدم توجیه پذیــری اقتصــادی 
ــی های  ــا بررس ــن رو ب ــت. از ای ــن اس ــر ممک ــری غی ام
اولیــه صــورت گرفتــه مشــخص گردیــد کــه حــدود 70 
درصــد ارزشــی ایــن محصــوالت قابلیــت تولیــد در 
داخــل کشــور را خواهنــد داشــت و ســایر محصوالت 
بــه دلیــل حجــم تقاضــای پاییــن توجیــه اقتصــادی 

جهــت تولیــد در داخــل کشــور را ندارنــد. 

محصوالت عمده
دارای توجیه اقتصادی برای تولید

در داخل کشور

سایر محصوالت

30%
390 M$

70%
910 M$

675KTY

1.3B$

232 TYPES

ح های راهبردی طر

ح های پیشران طر

دستاوردها

ح های خوراک ترکیبی	  طر
ح های تبدیل متانول به پروپیلن	  طر

)به منظور تولید محصوالت پایه پتروشیمی با  تاکید بر تولید پروپیلن(

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی صنعت  پتروشیمی 
)در شش زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، بنزن، اوره و بوتیلن ها(

توسعه و تکمیل زنجیره ارزش 	 
کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز	 
اشتغال زایی	 
احیاء ظرفیت های صنایع کوچک و متوسط	 
افزایش ارزش سبد محصوالت تولیدی صنعت پتروشیمی	 

ح های راهبردی طر
و پیشران 

واردات
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ح های راهبردی خوراک ترکیبی ح های راهبردی تولید پروپیلنطر  طر

Final Products

Total Capacity Total Capex

Final Products

ح های راهبردی طر
خوراک ترکیبی

15.9MTY

10.1MTY

14.7B$

ح خوراک ترکیبی اتان و میعانات گازی طر
: هلدینگ پارسیان سرمایه گذار

4.8 B$

4.8MTY

9Types

ظرفیت اسمی:

ح خوراک ترکیبی اتان و بوتان طر
: صندوق  بازنشستگی  صدا سیما سرمایه گذار

1.6 B$

1.8MTY

ظرفیت اسمی:

حجم سرمایه گذاری:

LPG ح خوراک ترکیبی اتان و طر
: پتروشیمی کیان سرمایه گذار

3.8B$

3.47MTY

ظرفیت اسمی:

حجم سرمایه گذاری:

حجم سرمایه گذاری:

ح خوراک ترکیبی اتان و بوتان طر
: هلدینگ خلیج فارس سرمایه گذار

5.8MTY

ظرفیت اسمی:

4.5  B$

حجم سرمایه گذاری:

5.8MTY

3.1MTY

3.8B$

6Types

GTP
بندر امیرآباد مازندران

PDH/PP 
پتروشیمی پارس

ح های راهبردی طر
تولید پروپیلن

Final Products

Total Capacity Total Capex

Final Products

4
ح طــــــر

1,055 M$

890 M$

2,350KTY

1,200KTY

ظرفیت اسمی:

ظرفیت اسمی:

حجم سرمایه گذاری:

حجم سرمایه گذاری:

MTP
پارک  پروپیلن عسلویه

2 x 450 M$

990M$

2 x 690KTY

900KTY

ظرفیت اسمی:

ظرفیت اسمی:

حجم سرمایه گذاری:

حجم سرمایه گذاری:

1,2 3 1 2

3 454 PDH/PP 
پتروشیمی مهر پتروکیمیا

5
ح طــــــر
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ح های راهبردی و پیشران جایگاه طر ح های پیشران طر

Capex (M$) Capacity (KTY) زنجیره پروپیلن
2 x 140 2 x 150 اکریلونیتریل 1

265 280 پروپیلن اکساید 2

20 30 پروپیلن گالیکول 3

60 275 پلی اتر پلی ال 4

2 x 140 2 x 160 اکریلیک اسید 5

120 170 )SAP( پلیمرهای سوپرجاذب 6

30 40 کریالت ها استرهای آ 7

145 200 فنل / استن 8

225 100 پلی کربنات 9

70 50 )MMA( متیل متاکریالت 10

2 x 45 2 x 20 )PMMA( پلی متیل متاکریالت 11

140 100 متیونین 12

103 30 اپی کلروهیدرین 13

زنجیره متانول
105 40 پلی استال 14
40 35 آمین ها متیل  15

105 150 اســید استیک 16

2 x 95 2 x 100 اتانول ســنتزی 17

160 44 سیلیکون ها 18

72 16 پنتا اریتریتول 19

زنجیره اتیلن
60 150 )VAM( وینیل استات مونومر 20

70 45 )PVA( پلی وینیل الکل 21

2 x 100 2 x 40 )EPDM( اتیلن پروپیلن دی ان مونومر 22

55 16 اتیلن دی آمین ها 23

8 20 کولین کلراید 24

زنجیره بنزن
60 200 بنزن 25

225 300 استایرن 26

زنجیره اوره
42 30 کریستال مالمین 27

زنجیره بوتیلن
114 50 بوتیل االستومر 28

خوراک از صنعت نفت و گاز

شیمی
ت پترو

صنع
ت 

صنع
شیمی یا 

پترو
ت

صم
ت 

وزار

ت 
وزار

ت
صم

 واحدهای پایه صنعت پترو شیمی

 واحدهای شیمیایی

  )SME s( بنگاه های متوسط و کوچک

ح های راهبردی تولید پروپیلن  طر

ح های پیشران  طر

ح های تولید متانول، الفین ها، آروماتیک ها و  ... از قبیل: طر

، پلی یورتان، الیاف  از قبیل: کارخانجات تولید رزین، پلی استر
اکریلیک، دی امولسیفایر

از قبیل: کارخانجات رنگ، حالل، صنایع بهداشتی، کاغذسازی، صنایع 
غذایی، صنایع لوازم خانگی، صنایع نساجی )شهرک های صنعتی( 

ح های اسالم آباد و ...  از قبیل: پارک پروپیلن عسلویه و طر

از قبیل: اکریلونیتریل، پلی کربنات ، پروپیلن اکساید، اکریلیک اسید و ...

ح های راهبردی و پیشران  جایگاه طر ح های پیشران - در 6 زنجیره 33Projectsطر

3.3MTY  Capacity

3.3  B$  Capex
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ح های راهبردی تولید پروپیلن دانش فنی طر

1- Desulfurization
2- Reforming
3- Methanol Synthesis

1- DME
2- MTP (PVM)

Ziegler-Natta 

تمام کاتالیست ها، داخلی سازی 
شده اند.

بهره برداری از واحد صنعتی هر دو 
کاتالیست در سال 1400

بهره برداری از واحد تولید صنعتی 
در سال 1400

واحد تولید
متانول

واحد  تولید 
متانول

واحد تولید
پروپیلن از متانول

واحد تولید
 پروپیلن از متانول

واحد تولید
پلی پروپیلن از پروپیلن

واحد تولید
 پلی پروپیلن از پروپیلن

License + Basic Eng.License + Basic Eng.License + Basic Eng.

مدارک مهندسی پایه برای هر دو 
ظرفیت در دسترس می باشد.

مدارک مهندسی پایه برای هر دو 
ظرفیت در دسترس می باشد.

مدارک مهندسی پایه برای ظرفیت های 
مختلف در دسترس می باشد.

(660 KTY & 1,650 KTY) (120 KTY & 460 KTY) (150 KTY & 300 KTY)

دانش فنی کاتالیست

دانش فنی فرآیند

ح های راهبردی تولید پروپیلن  دانش فنی طر
پتروشیمی اروند
ماهشهر
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جمع بندی فصل پنجم- چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی جمع بندی 

، مــورد توجــه ویــژه حاکمیــت  صنعــت پتروشــیمی بــه عنــوان یکــی از صنایــع راهبــردی کشــور
و دولــت قــرار گرفتــه، از همیــن رو در سیاســت های کالن ابالغــی و همچنیــن برنامه هــای 

توســعه پنــج ســاله نیــز جداگانــه بــه ایــن صنعــت اشــاره شــده اســت.
بــا برنامه ریز ی هــای صــورت گرفتــه، ظرفیــت اســمی ایــن صنعــت بــا اجــرای 15 طــرح تــا پایــان 
ــا پایــان جهــش ســوم در دو مقطــع زمانــی 1400 و 1404 ، بــه  جهــش دوم صنعــت و 35 طــرح ت

حــدود 130 میلیــون تــن خواهــد رســید.
پیش نیــاز تحقــق طرح هــای جهــش دوم و جهــش ســوم، تامیــن حــدود 17 میلیــارد دالر 
آینــده بــه طــور متوســط ســاالنه 3.5 میلیــارد دالر در  ســرمایه اســت لــذا بایــد در 5 ســال 
کنــار  در  صنعــت  ایــن  درآمــدی  منابــع  از  بهره گیــری  شــود.  ســرمایه گذاری  صنعــت  ایــن 
بهره گیــری از بازارهــای پــول و ســرمایه خواهــد توانســت، بخــش عمــده ای از منابــع مــورد نیــاز 

کنــد. تامیــن  را  ســرمایه گذاری 
از  بهره گیـــری  منطـــق  کنـــار  در  کـــه  می گـــردد  محقـــق  زمانـــی  متـــوازن  و  پایـــدار  توســـعه 
 Market(بـــه نیـــاز بازارهـــای داخلـــی و جهانـــی ،)Resource Push(خوراک هـــای در دســـترس
ــا بررســـی وضعیـــت  ــیمی بـ ــع پتروشـ ــرکت ملـــی صنایـ ــود. از ایـــن رو شـ ــه شـ ــز توجـ Pull( نیـ
کمـــی و کیفـــی صنعـــت بـــه تعریـــف طرح هـــای راهبـــردی و پیشـــران اقـــدام نمـــود تـــا بتوانـــد 
تولیـــد  نیـــز  و  پروپیلـــن  ارزش  زنجیـــره  توســـعه  در  صنعـــت  عقب ماندگـــی  از  بخشـــی 
محصـــوالت مـــورد نیـــاز صنایـــع داخلـــی در شـــش زنجیـــره پروپیلـــن، متانـــول، اتیلـــن، بنـــزن، 
اوره و بوتیلـــن را جبـــران نمایـــد. امیـــد اســـت بـــا تعریـــف پـــارک پروپیلـــن در عســـلویه و اجـــرای 
ـــای  ـــص خوراک ه ـــت تخصی ـــری از سیاس ـــره گی ـــن و به ـــه پروپیل ـــول ب ـــل متان ـــای تبدی طرح ه
ترکیبـــی )اتـــان بـــه همـــراه بوتـــان و میعانـــات گازی(، شـــرایط توســـعه زنجیـــره ارزش پروپیلـــن در 

کشـــور بیـــش از پیـــش فراهـــم گـــردد.
بــا  بایــد  ملــی،  منافــع  بــا  هــا  آن  همراســتایی  و  بنگاهــی  منافــع  تامیــن  راســتای  در 
ح هــای  ســازوکارهای متناســب و هدفمنــد، بــه پشــتیبانی و حمایــت از اجرایــی شــدن طر
راهبــردی و پیشــران در کشــور اقــدام نمــود. بهره گیــری حداکثــری از ظرفیت هــای قانــون 
تخفیــف پلکانــی خــوراک و تســری آن بــه زنجیره هــای پایین دســتی و اعمــال معافیت هــای 
کــه حاکمیــت و  از حمایت هایــی اســت  بــه خوراک هــای بین مجتمعــی، بخشــی  مالیاتــی 
ــردی و پیشــران  ــای راهب ح ه ــی در راســتای پیشــبرد طر دولــت ضمــن تامیــن منافــع بنگاه

در نظــر گرفتــه اســت.
ــی  ــکاری و هم افزای ــا هم ــت ب ــد اس ، امی ــور ــران در کش ــای پیش ح ه ــت طر ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ح هــا همزمــان بــا پیشــبرد جهــش  فعــاالن صنعــت پتروشــیمی، بخــش عمــده ای از ایــن طر
دوم و جهــش ســوم صنعــت پتروشــیمی اجرایــی و عملیاتــی گــردد. در حــال حاضــر 63 
مجتمــع پتروشــیمی در کشــور فعــال هســتند و بــا تحقــق جهــش دوم و جهــش ســوم 
صنعــت پتروشــیمی، ایــن تعــداد بــه 103 مجتمــع خواهــد رســید؛ کــه از توســعه گســترده 

آینــده حکایــت دارد. صنعــت پتروشــیمی در 
و  اقتصــاد  بــرای  اثربخش تــر  و  پایدارتــر  توانســت  خواهــد  زمانــی  صنعــت  ایــن  بی تردیــد 
صنعــت کشــور عمــل نمایــد کــه کارکردهــای حکمرانــی، توســعه ای و تنظیم گــری بــه خوبــی 

ــوند. ــه ش ــه کارگرفت ــان ب ــط ذینفع ــن و توس ــت تبیی ــن صنع در ای


