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 و طرح مسئله مقدمه 

شد و  ساختارهاي اقتصادي کشور نيز همانند ساير بخش هاي جامعه متحول با پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي ايران،

 کنون تا که صنعتي است؛ پتروشيمي از صنايعي که با وقوع انقالب در مسير توسعه و پيشرفت قرار گرفت، صنعتيکي 

 ترينيافته توسعه و پرسودترين از عنوان يکي به امروز که جايي تا است، کرده با سرفرازي طي را توسعه و تکامل مراحل

 با بخش اين توجه قابل عملکرد و است کرده خود آن از را جهاني بازارهاي و شده سيا تبديلآغرب  منطقه و ايران صنايع

 معدود جزو گفت بتوان جرات به شايد که چرا گيرد؛ قرار توجه مورد بايد که است انقالبي خود شدن، خصوصي به توجه

 مسير در و است داده ادامه خود حيات به پرقدرت و توانمند خصوصي، بخش به واگذاري به توجه با که است صنايعي

عت در پيش از انقالب اسالمي دارد و وضعيت کنوني اين صنعت به هيچ وجه قابل مقايسه با وضعيت اين صن قرار پيشرفت

 نيست.

 پتروشیمی صنايع ملی شركت ساختار و تاريخچه

 وزارت دهه، اين اواخر در. گرددمي بر شمسي 1330 دهه به و دارد ساله 50 قدمتي ايران در پتروشيمي صنعت ايجاد

 سال در مزبور شرکت و نمود تأسيس را کشور شيميائي بنگاه کشور، در پتروشيمي صنعت گسترش منظور به وقت اقتصاد

 نيازمند صنعت اين رشد که آنجا از ليکن. گذاشت اجرا به را فارس مرودشت شيميائي کود کارخانه احداث طرح 1337

 هدايت و توسعه براي سازماني ايجاد ضرورت زودي به بود، گاز و نفت صنعت با هماهنگ و تر گسترده تخصصي فعاليتهاي

 تحت و دولت مالکيت با پتروشيمي صنايع ملي شرکت 1342 سال در سبب همين به و گرديد مشهود پتروشيمي صنعت

 شرکت اين در پتروشيمي صنايع توسعه و ايجاد با مرتبط فعاليتهاي کليه و گرديد تأسيس ايران نفت ملي شرکت پوشش

 گرديد. متمرکز

 شويم آشنا بیشتر پتروشیمی های شركت با

 کلي صورتبه هاشرکت اين. شوندمي مشتق هيدروکربن منابع ساير و نفت از که هستند شيميايي محصوالت هاپتروشيمي

 تبديل پتروشيمي، صنايع توليد فرايندهاي در ميان اين در. شوندمي بنديتقسيم توليدي محصوالت و خوراک نوع اساس بر

تن رسيد. ميليون 7/2  به پتروشيمي تا پيش از انقالب  صنايع ملي شركت توليد كل 

ريال رسيد. ميليارد 110 تا پيش از انقالب حدود شده انجام گذاري سرمايه كل 

به محصوالت توليد اسمي ظرفيت كشور، در پتروشيمي صنعت از قرن نيم از بيش گذشت از پس 

 است. رسيده تن ميليون 62 حدود

 استراتژيک پتروشيمي در منطقه و جهان پس از گذشت چهار دهه در صنعتجايگاه ويژه ايران  

 درصدي صنعت پتروشيمي كشور در صادرات غير نفتي كشور  34سهم 
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 پتروشيمي هايفراورده .گيردمي صورت شيميايي متعدد و مختلف هايفرآورده به طبيعي گاز يا خام نفت هايهيدروکربن

 .شوندمي تقسيم طبيعي گاز و آروماتيک الفين، بخش به

 شيميايي مواد توليد براي اوليه ماده تريناصلي عنوانبه پروپيلن و اتيلن از که شودمي بوتادين و روپيلن اتيلن، شامل الفين

 .شودمي استفاده مصنوعي کائوچوي ساخت براي عمدتاً بوتادين اما. برد نام توانمي پالستيک و صنعتي

 هازايلن از اما است؛ مصنوعي هايشوينده و رنگ براي خام ماده يک بنزن. است هازايلن و تولوين بنزن، شامل آروماتيک

 کربن مونواکسيد از استفاده با طبيعي گاز بخش همچنين در .برندمي بهره پالستيک ساخت و مصنوعي الياف توليد براي

 استفاده اوره توليد براي نيز آمونياک از. کرد توليد متانول و آمونياک مانند پتروشيمي هايفراورده توانمي هيدروژن و

 و ضديخ حالل، عنوانبه يا داخلي احتراق سيستم با موتورهايي در سوخت عنوانبه محدود صورتبه يا متانول اما شود؛مي

 به چهار گروه اصلي  پتروشيمي هايشرکت مذکور، هايبخش اساس بر .شودمي استفاده شيميايي ترکيبات ساير تهيه در

 :شوندمي تقسيم

 
 پتروشیمی صنعت تحول و توسعه روند

 .گيرد مي بر در را مشخص مرحله پنج ايران در پتروشيمي صنعت تحول و توسعه روند

 کود توليد واحد احداث با و 1342 سال در ايران پتروشيمي صنايع ملي شرکت تاسيس با مرحله اين :پيدايش ( مرحله1

 .گرديد آغاز 1343 سال در شيراز شيميايي

 ، فارابي ، خارک ،(ايران) اهواز کربن پازارگاد، آبادان، رازي، پتروشيمي هاي مجتمع ايجاد با :اوليه گسترش مرحله (2

 ( 1343 -56 هاي سال دوره. ) گرديد آغاز شيراز پتروشيمي توسعه طرحهاي و بندرامام

 بندرامام پتروشيمي احداث تکميل عمليات و رسيد حداقل به توليد تحميلي، جنگ از ناشي مسائل علت به :رکود مرحله (3

 .داشت ادامه شيراز گسترش طرح جمله از تمام نيمه هاي طرح تکميل ولي شد متوقف

 تکميل و اراک اصفهان، پتروشيمي) توسعه دوم و اول پنجساله برنامه هاي طرح اجراي :بازسازي و حيات تجديد ( مرحله4

 .برسد تن ميليون 12 به دوم برنامه پاياني سال در توليد که شد باعث...(  و بندرامام هاي مجنمع

 کالس در استقرار سمت به پتروشيمي( توسعه پنجم و چهارم سوم، هاي برنامه) دوره اين در :تثبيت و جهش مرحله( 5

 صنعت جايگاه ارتقاء توليدات، ارزش و توليد فزوني و جهش از نظر صرف دوره اين متمايز هاي ويژگي. کرد حرکت جهاني

 جهان و منطقه در ايران پتروشيمي جايگاه نسبي ارتقاء ملي، اقتصاد سهم در و نفتي غير کاالهاي صادرات در پتروشيمي

 .باشد مي...  و

اروماتيک الفين

متانول آمونياک
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 کالن اهداف اي توسعه سازمان به دار بنگاه سازمان از پتروشيمي صنايع ملي شرکت ماموريت تغيير با اخير هاي سال طي

 :گرديد تثبيت ذيل قرار به پتروشيمي صنعت

 با کشور پتروشيمي صنعت 1404 انداز چشم اهداف تحقق راستاي در پتروشيمي صنعت متوازن و پايدار توسعه 

 سرزمين آمايش مطالعات اساس بر ارزش زنجيره تکميل رويکرد

 منابع افزوده ارزش افزايش و پتروشيميايي محصوالت جديد ظرفيتهاي ايجاد و گذاريسرمايه توسعه 

 تمام نيمه طرحهاي تکميل اولويت با ارزش زنجيره تکميل نمودن لحاظ با هيدروکربوري

 جهاني بازارهاي در مؤثر حضور و ملي اقتصاد در پتروشيمي صنعت سهم اءارتق 

 نوين فناوريهاي سازي بومي راستاي در داخلي بنيان دانش شرکتهاي فعاليت و فناوري توسعه 

 جديد بين المللي و( پايين دستي صنايع)داخلي بازارهاي در حضور و متنوع محصوالت توليد بازار، توسعه 

 پتروشيمي طرح هاي نياز مورد مالي منابع تخصيص قانوني شرايط نمودن فراهم 

 

 

 

 

 

 

 نگاه يک در ايران پتروشیمی صنعت توسعه روند

 گیریواحد اندازه شرح
عملکرد در سال پیروزی 

 (1357انقالب اسالمی )

 1396عملکرد در سال 

 (96)پايان دی ماه 

 ) ظرفیت اسمی سال(64 3 )میلیون تن( ظرفیت نصب شده

 114 17 نوع تنوع محصول

 53 6 عدد تعداد مجتمع

 ماهه( 10)عملکرد 2/44 6/1 )میلیون تن( تولید

 احتمالی(-)واقعی7/32 2/1 )میلیون تن( مقدار فروش كل

 احتمالی(-)واقعی4/18 6/0 )میلیون تن( مقدار صادرات

 احتمالی(-)واقعی58/9 05/0 )میلیارد دالر( ارزش صادرات

 احتمالی(-)واقعی3/14 57/0 )میلیون تن( مقدار فروش داخلی

 احتمالی(-)واقعی330000 11 )میلیارد ريال( ارزش فروش داخلی

 ( 1356 سال)  اسالمی انقالب از قبل هایسال در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 شيميايي کود توليد واحد از برداري بهره با 1342 سال در پتروشيمي صنعت تحول و توسعه نخست مرحله 

 در. گرديد تاسيس پتروشيمي صنايع ملي شرکت نيز سال  همان پايان در و شد آغاز شيراز پتروشيمي مجتمع

 به( 1343–56)عمراني برنامه سه قالب در صنعت اين توسعه اسالمي، انقالب پيروزي از قبل تا و بعدي مرحله

 با تا بسته كار به را خود همت و تالش تمامی ای، توسعه های برنامه مدت طی در پتروشیمی صنايع ملی شركت

 بدست جهان و منطقه در موثرتر، حضوری كشور نسبی مزيتهای از استفاده حداكثر و برتر موقعیت به دستیابی

 سرمايه صادرات، تولید، چون بنگاه، اقتصادی متغیرهای و ها شاخص تغییرات حضوری، چنین نماد. آورد

 .است صادراتی هدف بازارهای گستردگی و ای منطقه مشاركتهای ملی، تولید در سهم و افزوده ارزش گذاری،
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 شيميايي پايه مواد برخي و شيميايي کودهاي به کشور داخلي نياز تأمين برنامه سه اين اهداف عمده از. درآمد اجرا

) فارابي خارگ، ،(ايران)  اهواز کربن پازارگاد، آبادان، رازي، پتروشيمي هاي مجتمع احداث. بود پتروشيميايي و

 ايران) بندرامام پتروشيمي احداث از اي عمده بخش انجام و شيراز پتروشيمي توسعه طرحهاي و( نيپون ايران

 .است دوره اين تالشهاي حاصل( ژاپن

 در. رسيد( نهايي و مياني محصوالت) تن ميليون 7/2 به پتروشيمي صنايع ملي شرکت توليد کل 1356 سال در 

 در تن ميليون يک حدود به رازي پتروشيمي توسعه طرح اجراي با شيميايي کودهاي توليد ظرفيت ميان اين

  .يافت افزايش سال

 110 حدود  به پتروشيمي صنايع ملي شرکت در شده انجام گذاري سرمايه کل 1356 سال به منتهي سالهاي در 

 .رسيد ريال ميليارد

 ( 1358 – 67 ) مقدس دفاع دوران در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 جبهه از پشتيباني در پتروشيمي صنايع ملي شرکت فعاليت عمده 1367 سال اول نيمه تا 1358 سال ابتداي از 

 و اراک هاي مجتمع زمين سازي آماده و تدارکات و مهندسي و طراحي مراحل همچنين و تحميلي جنگ هاي

 دوم نيمه در. بود شيراز پتروشيمي توسعه طرح تکميل دوره اين در عمده، فعاليت تنها. شد مي خالصه اصفهان

 واحدهاي و مجتمعها نوسازي و بازسازي براي شرکت مجدانه تالش ، 598 قطعنامه پذيرش با و1367 سال

 .شد آغاز توليدي

 توانست شرکت طريق اين از و رسيد ريال ميليارد 420 رقم به شرکت گذاري سرمايه کل بحث مورد دوره در 

 شيراز، متانول طرحهاي اجراي و نمايد تکميل را کلرآلکالي و( 2 اوره و آمونياک) شيراز پتروشيمي توسعه طرح

 طراحي شرکت دوره، همين در بعالوه. کند آغاز را رازي فسفات آمونيم دي واحد و اراک پتروشيمي مجتمع

 طراحي بار اولين براي و گرفت شکل شيراز در اول متانول طرح قالب در( پيدک)پتروشيمي صنايع مهندسي

 .شد انجام کشور در تفصيلي

 توليد همزمان و يافت دست انقالب از پس خود توليد مقدار بيشترين به شيراز پتروشيمي مجتمع 1367 سال در 

 هزار 880 به ها مجتمع توليد مجموع سال اين در. شد آغاز رازي پتروشيمي مجتمع دوم و اول فازهاي در مجدد

 ميليون 26 ارزش به گوگرد تن هزار 270 حدود صدور به موفق شرکت و رسيد( نهائي و مياني محصوالت) تن

 .گرديد ريال ميليارد 5 ارزش به شيميائي محصوالت هزارتن 430 داخلي فروش و دالر

 ( 1368-1373 توسعه) اول برنامه هایسال در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 هاي مجتمع بازسازي اسالمي، جمهوري توسعه برنامه اولين درآمدن اجراء به با 1373تا  1368هاي سال طي 

. رسيد برداري بهره به ديده آسيب مجتمعهاي تدريج، به و شد پيگيري جديت با تحميلي جنگ در ديده آسيب

 فاز) اراک پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي هاي مجتمع شامل شرکت اساسي طرحهاي از شماري حال عين در

  .شد آغاز آنها از برداريبهره و تکميل نيز بندرامام و( يک

 پتروشيمي محصوالت صدور ،(واردات جايگزيني طرح) دستي پايين صنايع نياز تأمين برنامه اين مهم اهداف از 

سته صنعت رشد هاي زمينه آوردن فراهم مدت، بلند در محصولي تک اقتصاد از رهائي به کمک و  پايه و غيرواب

 .بود کشور داخل امکانات از بيشتر استفاده و داخلي تکنولوژي ريزي
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 طرحهاي دي از برداري بهره برنامه اين ساااالهاي در. بود جديد طرح 10 شاااامل اول برنامه عمراني طرحهاي 

 پتروشاايمي ،(1369-1373) بندرامام پتروشاايمي ،(1369) شاايراز اول متانول ،(1369) رازي فساافات آمونيم

صفهان شيمي اول فاز ،(1371) ا سترش و( 1372) اراک پترو  اين در. گرديد آغاز( 1373)اهواز صنعتي دوده گ

 ظرفيت که شاااد موجب جديد طرحهاي از تدريجي برداري بهره و ريالي ميليارد 7085 گذاريسااارمايه با دوره

شد با ،1368 سال در تن ميليون 3/5 از شرکت توليد سط ر صد 5/13 ساالنه متو  در تن ميليون 3/10 به در

 .برسد(  دوم پنجساله برنامه پايه سال) 1373سال

 ( 1374-1378توسعه )  دوم برنامه هایسال در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 خصوصي گسترش صادرات، توسعه سوددهي، افزايش هدف با پتروشيمي صنايع ملي شرکت دوم پنجساله برنامه 

 دوم پنجساله برنامه سالهاي در. گردد تدوين جديد و ويژه محصوالت با محصول تنوع و توليد افزايش و سازي

 خود فعاليتهاي سازي خصوصي و صادرات توسعه سوددهي، اهداف نمودن ملحوظ با شرکت( 1374–78) توسعه

 محصوالت ساالنه توليد اول، پنجساله برنامه از باقيمانده طرحهاي از برداريبهره با  برنامه، اين طي. کرد دنبال را

 .رسيد سال در تن ميليون 11 به پتروشيمي

 به دسترسي جمله از کشور، نسبي مزيتهاي از گيري بهره ضرورت شده، اعالم اهداف راستاي در و برنامه اين در 

 منطقه در جديدي طرحهاي زيربنائي، امکانات و تسهيالت ساير و گاز و نفت عظيم منابع و المللي بين آبهاي

 غيرنفتي صادرات افزايش و خارجي گذاري سرمايه جلب سياست تحقق جهت در و شد گذارده اجرا به بندرامام

 صنايع و پتروشيمي طرحهاي اجراي براي امام بندر منطقه محدوده در "پتروشيمي اقتصادي ويژه منطقه "،

  .گرديد احداث وابسته

 و دوم فاز)  اراک پتروشيمي هاي مجتمع شامل توسعه، اول برنامه از باقيمانده طرحهاي از برداري بهره آغاز با 

 خارگ پتروشيمي متانول طرح و دوم پنجساله برنامه نخستين سالهاي در تبريز و خراسان اروميه، ،( اراک بوتاکلر

 تداوم با ديگر سوي از. رسيد تن ميليون 14 به شرکت محصوالت توليد ساالنه ظرفيت  1378 سال پايان در

 ميليارد 8123 به برنامه اين در گذاري سرمايه حجم ، احداث دست در هاي مجتمع و طرحها در گذاري سرمايه

 به نزديک اي ساالنه رشد ميانگين با 1373 سال در تن ميليون 5/7  از شرکت توليد برنامه، اين در. رسيد ريال

  ISO 9002 استاندارد اخذ با کيفيت به توجه دوره اين در. رسيد 1378 سال  در تن ميليون 11 به درصد، 8

 استانداردهاي اخذ به موفق شرکتها ساير آن پي در و گرديد آغاز 1375 سال در اصفهان پتروشيمي شرکت توسط

 .شدند مختلف هاي¬حوزه در کيفيت مديريت

 در که چنان شد، برخوردار چشمگيري رشد از  بازار، به جديد محصوالت عرضه با نيز شرکت فروش دوره، اين در 

 محصوالت صادرات و يافت افزايش ريال ميليارد 4300 ارزش به تن ميليون 8/3 تا داخلي فروش 1378 سال

 کل در پتروشيمي سهم. رسيد درصد 16 ساليانه رشد با دالر ميليون 580 ارزش و تن ميليون 9/2 به پتروشيمي

  ارتقاء درصد 7/30 به صنعت بخش صادرات در و درصد 2/17 به اول برنامه پايان به نسبت غيرنفتي صادرات

 .يافت
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 ( 1379 – 1383 ) توسعه  سوم برنامه سالهای در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 فعاليتهاي شدن جهاني سمت به جديدي مرحله سرآغاز پتروشيمي صنايع ملي شرکت سوم پنجساله برنامه 

 جايگاه ارتقاء فروش، و توليد ميزان در جهش بر عالوه برنامه، اين متمايز ويژگيهاي از. است شرکت اين

 چون هايي فعاليت به توان مي دوره اين مهم اقدامات جمله از. است غيرنفتي درصادرات پتروشيمي صنعت

 در پتروشيمي جايگاه ارتقاء و صادرات توسعه توسعه، طرحهاي اجراي موجود، هاي ظرفيت از بهينه استفاده

 .کرد اشاره پتروشيمي صنايع ملي شرکت ساختار تغيير و سازي خصوصي غيرنفتي، صادرات

 استفاده همچنين و دوم پنجساله برنامه طرحهاي اکثريت اجراء بر شرکت، سوم پنجساله برنامه اهداف مهمترين 

 باالتر، افزوده ارزش با محصوالت توليد قديمي، واحدهاي بازسازي و نوسازي موجود، هاي ظرفيت از بهينه

 خصوصي صادرات، توسعه اقتصادي، ويژه مناطق تجهيز داخل، مهندسي -فني توانمنديهاي از استفاده حداکثر

 .داشت تأکيد توسعه و تحقيق گسترش و خصوصي بخش گذاري سرمايه از حمايت سازي،

 از حداکثر استفاده و بيشتر افزوده ارزش با محصوالت توليد هدف با جديد طرحهاي اجراي برنامه اين در 

 اقتصادي ويژه منطقه طرحها، اين اجراي براي. است شده گرفته نظر در گازي مايعات و اتان هاي خوراک

 طرحهاي اجراي براي مناسبي مکان جنوبي پارس ميدان طبيعي گاز منابع با آن ارتباط واسطه به پارس انرژي

 برداري بهره و ريال ميليارد 115400 ارزش به گذاري سرمايه مجموع با. شد داده تشخيص پتروشيمي جديد

 توليد. رسيد تن ميليون 18 به شرکت محصوالت توليد ساالنه ظرفيت  1383 سال پايان در ها،¬طرح از

 83سال در. رسيد 83 سال در تن ميليون 15 به 78 سال در تن ميليون 11 از نيز پتروشيمي محصوالت

 به تن ميليون 8/4و دالر ميليون 1726 ارزش به تن ميليون 2/5 ترتيب به شرکت داخلي فروش و صادرات

 .است بوده ريال ميليارد هزار 6/12 ارزش

 ( 1384 – 1389 ) توسعه  چهارم برنامه سالهای در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 منابع از استفاده رويکرد با پتروشيمي صنعت اي توسعه هاي طرح اجراي دوره، اين اهداف مهمترين 

 اتکاء با بيشتر افزوده ارزش با پتروشيمي محصوالت توليد ارزش زنجيره گسترش جهت گازي هيدروکربوري

 توسعه و تحقيق گسترش و خصوصي بخش هاي سرمايه جذب و داخلي توانمنديهاي از حداکثري استفاده به

 از استفاده رويکرد با پتروشيمي صنعت ايتوسعه هاي طرح اجراي دوره، اين هدفهاي مهمترين. باشد مي

 بيشتر افزوده ارزش با پتروشيمي محصوالت توليد ارزش زنجيره گسترش جهت گازي هيدروکربوري منابع

 تحقيق گسترش و خصوصي بخش هاي سرمايه جذب و داخلي هايتوانمندي از حداکثري استفاده به اتکاء با

 ميليون 3/34 ظرفيت به طرح 40( 1389لغايت 1384) چهارم برنامه هايسال  طي در. باشد مي توسعه و

 .رسيد توليد به تن

 (1390 – 1395) توسعه  پنجم برنامه سالهای در پتروشیمی صنعت دستاوردهای

 طرحهاي شامل پتروشيمي طرح 26 از برداري بهره با 1395 سال پايان تا توسعه پنجم برنامه ابتداي از 

 بخش توسط عموما که پژوهشي و خوراک مصرف سازي بهينه جانبي، هاي سرويس بنايي، زير توليدي،

 .شد افزوده کشور توليد ظرفيت به تن ميليون 5/10 حدود گرديد، اجرا خصوصي
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 کل درصد 6 حدود پتروشيمي، صنعت در شده مصرف هيدروکربورهاي سهم ،1395 سال آمارهاي طبق 

 پتروشيمي محصول تن ميليون 6/50 حدود آن نتيجه در که است بوده کشور در مصرفي هيدروکربورهاي

 صادرات درصد 39/1 و کشور نفتي غير صادرات درصد 34/7 حدود محصوالت اين صادرات. است شده توليد

 و صنعت اين باالي افزوده ارزش دهندهنشان که دهدمي تشکيل ارزشي لحاظ از را کشور صنعتي محصوالت

 .است پتروشيمي صنعت طريق از فروشي خام کاهش نيز

 

 كشور اقتصاد و صنعت بخش در پتروشیمی صنعت جايگاه و اهمیت

 گذشته، ساليان طي حوزه، اين در گسترده بازاري ايجاد و جهان در پتروشيميايي محصوالت مصارف فزاينده رشد با

 استفاده صدد در پتروشيمي و گاز نفت، عظيم مجتمع هاي احداث و طراحي برنامه ريزي، در تمرکز با کشور گذارانسياست

 عظيم منابع وجود مزيت از بهينه بهره گيري و خارجي و داخلي گذارانسرمايه مشارکت با اقتصادي منابع اين از بهينه

 مهم صنعت اين در فناوري و دانش دستاوردهاي آخرين از استفاده با کشور جغرافيايي استراتژيک موقعيت و هيدروکربوري

 توليد اسمي ظرفيت کشور، در پتروشيمي صنعت رشد به رو فعاليت از قرن نيم از بيش گذشت از پس اکنون .اندبوده

 جايگاه از استراتژيک، صنعت اين در ايران تا شد موجب گرفته صورت اقدامات و رسيده تن ميليون 62 حدود به محصوالت

 .باشد برخوردار جهان و منطقه در اي ويژه
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 جهان سيا وآغرب  پتروشيمي عمده محصوالت توليد ظرفيت از ايران پتروشيمي صنعت سهم

 
 هيدروکربورهاي کل %6 حدود پتروشاايمي صاانعت در شااده مصاارف هيدروکربورهاي سااهم ،1395 سااال آمارهاي طبق

 اين صادرات. است شده توليد پتروشيمي محصول تن ميليون  6/50 حدود آن نتيجه در که است، بوده کشور در مصرفي

 تشکيل ارزشي لحاظ از را کشور صنعتي محصوالت صادرات %1/39 و کشور نفتي غير صادرات %7/34 حدود محصوالت

 .باشد مي پتروشيمي صنعت طريق از فروشي خام کاهش نيز و صنعت اين باالي افزوده ارزش دهنده نشان که دهد، مي

 كار حال در و موجود واحدهاي تعداد( الف

. همراه بوده است رشد %23، با  1369ماه  تير تا 92 سال ابتداي از اند گرفته قرار توليد مدار در که هايي مجتمع تعداد

 محصوالت انواع توليد ميزان با ارتباط در  .است داشته بدنبال را %5/11 رشد دوره همين طي نيز شده نصب ظرفيت

 مشکالت باالدست، هاي خوراک کمبود از اعم موجود مشکالت رفع در متعدد راهکارهاي بکارگيري با پتروشيميايي،

 توانسته متعدد، هاي پروژه اندازي راه در تسريع و داخلي متخصصين توان بکارگيري با همچنين و...  و تعميراتي فرآيندي،

 .نمايد ايجاد را درصدي 24 رشد است

 تعداد واحدهاي موجود و 

 در حال کار
مجتمع سرويس هاي جانبي  2)بدون احتساب 

 متمرکز(

ابتداي سال 

1392 
 1396تير ماه  1395تير ماه  1394تير ماه 

43 48 50 53 

 (شده نصب) ظرفيت ميزان)ب

 ظرفيت نصب شده *

 )ميليون تن در سال(

 1396تير ماه  1395تير ماه  1394تير ماه  1392ابتداي سال 

8/59 4/61 6/64 9/64 
 بندرامام پتروشيمي NF3 احتساب با* 

 فعال ظرفيت ميزان )ج

 ميزان ظرفيت فعال 

 )ميليون تن در سال(

 1396تير ماه  1395تير ماه  1394تير ماه  1392ابتداي سال 

7/56 9/57 6/60 2/62 

 باشد مي برداري¬بهره قابل واقعي صورت به عملياتي، شرايط به توجه با که است شده نصب ظرفيت از ميزاني فعال، ظرفيت از منظور. 
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 رديف

از 
اه 

ر م
تي

ي 
دا

ابت
91 

تا 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

92 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

از 
92 

تا 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

93 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

از 
93 

تا 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

94 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

از 
94 

تا 

اه 
ر م

تي
ي 

دا
ابت

اه  95
ر م

يو
هر

 ش
ي

دا
ابت

از  94 
ور 

ري
شه

ي 
دا

ابت
تا 

اه
م

95 

اه 
ر م

يو
هر

 ش
ي

دا
ابت

از  95 
ور 

ري
شه

ي 
دا

ابت
تا 

اه
م

96 

د(
ور

رآ
ه ب

ما
ک 

) ي
 

توليد 

 محصوالت 

 )ميليون تن(

3/41 3/41 8/44 7/47 3/51 9/51 

 (ارزش و وزن)  پتروشيمي محصوالت صادرات ميزان( ه

 پتروشيمي صادراتي هاي محموله دريايي نقل و حمل و بيمه عمليات جهاني، هاي تحريم تشديد علت به ،1391 سال از

 آن، دنبال به. بود مشهود بسيار توليدي مايع گاز محصول صادرات مورد در مسئله اين که گرديد مواجه عمده مشکالت با

 ديگر همچنين و مربوطه واحدهاي در توليد توقف باعث توليدي هاي شرکت مخازن شدن پر و مايع گاز صادرات توقف

 اقتصادي، مختلف هاي آن در بخشو تاثير  با اجراي برجام 1394تا اينکه در سال . گرديد پتروشيمي توليدي واحدهاي

 محصوالت صادرات روند و يافت تقليل وبانکي پولي تبادالت مشکالت همچنين و محصوالت نقل و حمل و اي بيمه مشکالت

  .گذاشت بهبود به رو پتروشيمي

 پايان در تن ميليون 85/20 ميزان به 1392 سال در تن ميليون 8/12 از پتروشيمي محصوالت صادرات امر، اين نتيجه در

 5/11 حدود به 1396سال اول نيمه در محصوالت اين صادرات ميزان گردد مي بيني پيش و نمود پيدا افزايش 1395 سال

 قيمت درنتيجه و نموده طي را کاهشي روند نفت جهاني قيمت تاکنون 1392 سال از اينکه به نظر البته،. برسد تن ميليون

 مالحظه قابل ميزان به پتروشيمي صنعت صادرات ارزش اند، شده مواجه شديدي کاهش با نيز پتروشيمي محصوالت هاي

 ميليارد 8/9 مقدار به 1392 سال پايان در دالر ميليارد 9/9 از محصوالت صادرات ارزش بطوريکه است، يافته کاهش اي

 بالغ 1396 سال اول نيمه در پتروشيمي محصوالت صادرات ارزش گردد مي بيني پيش و است رسيده 1395 سال دالردر

 .باشد دالر ميليارد 25/5بر

 سال مقدار )ميليون تن( ارزش )ميليارد دالر(

 1392سال  8/12 9/9

 1393سال  9/15 2/10

 1394سال  8/18 6/9

 1395سال  85/20 8/9

25/5 5/11 
پيش بيني شش 

 1396ماهه نخست 
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 %( 60 از كمتر و %60 باالي فيزيکي پيشرفت تفکيک به)ساخت حال در واحدهاي تعداد( ز

 از که است بوده اجرا حال در کشور در سال در تن ميليون 4/59 ظرفيت با پتروشيمي طرح  67 ،92 سال تير از ابتداي

 صنعت اجراي دست در طرح 58 از ،96 تير ابتداي در. اند بوده درصد 60 باالي پيشرفت داراي طرح 12 تعداد اين

 46 همچنين. باشند مي درصد 60 باالي فيزيکي پيشرفت داراي سال در تن ميليون6/12 ظرفيت با طرح 12 پتروشيمي

 طرحها، اين اصلي مشکل که ميباشند %60 از کمتر فيزيکي پيشرفت داراي سال در تن ميليون 8/45 ظرفيت با طرح

 .باشدمي گذشته سالهاي طي شده اعمال الملليبين تحريمهاي دليل به نياز مورد مالي منابع موقع به تامين

 پتروشيمي صنعت اجراي دست در هاي طرح

 96ابتداي تير  94ابتداي تير  92ابتداي تير سال  شرح

 58 67 67 تعداد طرح هاي در دست اجرا

 4/58 1/61 4/59 ظرفيت )ميليون تن در سال(

 12 16 12 %60تعداد طرح هاي باالي 

 ها طرح رساندن پايان به هدف با منابع تخصيص بندي اولويت(ه 

 موانع رفع اول اولويت داراي %60 باالي فيزيکي پيشرفت با گروهي پتروشيمي، صنعت اجراي دست در هاي طرح بين در

  است. شده ارائه ذيل جدول در ها طرح اين فيزيکي پيشرفت وضعيت. باشند مي سريعتر چه هر تکميل جهت

 درصد 60 باالي فيزيکي پيشرفت با هاي طرح

 مجري -نام طرح رديف

 ظرفيت اسمي

)هزار تن در 

 سال(

درصد پيشرفت 

فيزيکي در ابتداي 

 92تير سال 

درصد پيشرفت 

فيزيکي تا ابتداي 

 96تير 

1 
 -عسلويه) فاز اول نيروگاه(  2سرويس هاي جانبي فاز 

 دماوند
- 43/86 62/98 

 98 40 1،755 پرديس -فاز سوم آمونياک و اوره 2

 14/97 70/58 2،310 کاوه -متانول کاوه 3

 85/92 19 1،650 مرجان -متانول مرجان 4

 5/88 60/86 48 هگمتانه -پي وي سي 5

 71/86 )کل طرح( 77/12 4،111 بوشهر -فاز اول الفين و متانول بوشهر 6

 08/83 )کل طرح( 01/75 822 ايالم -فاز دوم الفين سيزدهم 7

 67/81 97/72 - خط لوله اتيلن غرب 8

 31/80 70/45 60 کيميا صنايع داالهو -EPSفاز اول  9

 )کل طرح( 24/70 0 29 شهيد رسولي -فاز دوم پنتا اريتريتول 10

 97/66 8/26 1،755 کود شيميايي اوره لردگان -آمونياک و اوره لردگان 11

 10/63 0 23 پترو کيمياي ابن سينا -BDO ،PBTفاز اول انيدريد مالئيک،  12

 - - 12،563 جمع
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 اتيلن پلي جمشيد، تخت PBR/SBR ايالم، اتيلن پلي پتروشيمي طرح 12 ،96 تير ابتداي تا 92 تير ابتداي زماني مقطع در

 دوم فاز اروميه، سولفوريک اسيد واحد مرواريد، گاليکول اتيلن مرودشت، شهداي اوره و آمونياک مهاباد، اتيلن پلي لرستان،

 انتخاب استايرن پلي و پارس جمشيد تخت استايرن پلي کاويان، الفين دوم فاز کردستان، اتيلن پلي کارون، هاي ايزوسيانات

 .است رسيده برداري بهره به فجر 2 فاز يوتيليتي طرح 1 و افتتاح سال در تن ميليون 2/5ظرفيت مجموع با

 اسمي هاي ظرفيت به دستيابي(ط

 درصد عملکرد توليد به ظرفيت اسمي
 1395سال  1391سال 

73% 82% 
 پتروشيمي، صنعت توليدي هاي شرکت در اسمي ظرفيت به دستيابي راستاي در موجود مشکالت يابي ريشه منظور به

 به تر تمام هرچه جديت با و تشکيل پتروشيمي صنايع ملي شرکت در توليد موانع رفع کميته عنوان با کارشناسي کميته

 صنعت و نفت وزارت ارشد مديران سطح در مؤثر مذاکرات و جلسات برگزاري طريق از و پرداخته توليد موانع جزئيات

 که است آن از حاکي نتايج. استنموده توليد موانع عمده علل نمودن برطرف و شرايط مديريت در سعي پتروشيمي،

 سال زماني بازه در توليد افزايش تن ميليون 5/9 حدود و اند گرفته قرار توليد مدار در بيشتري توان با عملياتي واحدهاي

 .است شده ايجاد 1395 سال تا 1391

 غرب اتیلن لوله خط عملیاتی وضعیت آخرين

 واقع پتروشيمي هاي طرح و غرب اتيلن لوله خط طرح پتروشيمي، صنعت اجراي دست در هاي پروژه مهمترين از گروهي

 انتقال لوله خط مسير دشوارترين اقليمي شرايط نظر از که کشور غرب اتيلن لوله خط طرح. باشند مي خط اين مسير در

 خط اين طول. است اجرا حال در فاز سه در پتروشيمي صنايع توسعه مديريت شرکت توسط باشد مي جهان در اتيلن

 برداري بهره مورد 1391 سال در( کرمانشاه تا عسلويه از) آن اول فاز که باشد مي( تبريز تا عسلويه از)  کيلومتر 2700

 جاري سال در و گرفته قرار سرويس در  1395 سال در لرستان انشعاب و مهاباد تا کرمانشاه از آن دوم فاز و گرفت قرار

 پتروشيمي پليمرکرمانشاه، هاي شرکت غرب، اتيلن لوله خط از اتيلن دريافت با ،96 تير ابتداي تا. شد خواهد تکميل

 کننده دريافت اجراي دست در هاي طرح ساير. باشند مي توليد حال در کردستان پتروشيمي و مهاباد پتروشيمي لرستان،

 پلي واحد حاضر حال در ضمن در. باشند مي دنا منطقه در طرح 4 و غربي هاي استان در طرح 3 شامل خط اين اتيلن

 در غرب لوله خط به اتصال با شرکت، آن الفين واحد از برداري بهره زمان تا موقت طور به ايالم پتروشيمي سنگين اتيلن

  .است گرفته قرار توليد مدار

 ها، طرح اين از برداري بهره و ساخت دوران در اشتغال ايجاد با آن به وابسته طرحهاي همچنين و لوله خط اين اجراي

 اين اقتصادي رونق موجب محصوالت صادرات و دستي پايين صنايع توسعه موجود، دستي پايين صنايع خوراک تامين

  .است شده مناطق

 کردستان، لرستان، ايالم، هايمجتمع خوراک غرب اتيلن انتقال لوله خط 2 و 1 فاز گرفتن قرار سرويس در و اندازيراه با

 غدير اروند، اميرکبير، هايپتروشيمي) ماهشهر منطقه نياز مورد اتيلن کسري  از بخشي همچنين و مهاباد و پليمرکرمانشاه

 در که  بوده تن هزار 400 حدود 92 سال در مذکور خط اتيلن انتقال عملکرد. است شده تامين خط اين طريق از...(  و

 مستقيم طور به ، خط با مرتبط واحدهاي از برداريبهره به توجه با و است يافته افزايش تن ميليون 1 حدود به 95 سال

 .است شده ايجاد اشتغال نفر 2000 از بيش



 

12 

 

 آن وابسته هاي طرح و غرب اتيلن لوله خط پيشرفت وضعيت

 نام طرح
پيشرفت تا ابتداي تير سال 

92 
 96پيشرفت تا ابتداي تير 

 %67/81 %97/72 خط لوله اتيلن غرب )سه فاز(

ط
ن به خ

ي تغذيه کننده اتيل
ت  ها

شرک
 

 89افتتاح در سال  الفين مرواريد

 %90/98 الفين کاويان
 91فاز اول:افتتاح در سال 

 96فاز دوم:افتتاح در سال 

 %01/75 الفين ايالم
 )واحد پلي اتيلن(93فاز اول: افتتاح در سال 

 %08/83فاز دوم:

منطقه دنا
 

 %01/33 %08/25 الفين گچساران

ط*
ن از خ

ت کننده اتيل
ت درياف

شرک
 

 91افتتاح در سال  پليمر کرمانشاه

 95افتتاح در سال  %69/87 پلي اتيلن لرستان

 95افتتاح در سال  %02/72 پلي اتيلن مهاباد

 96افتتاح در سال  %25/62 پلي اتيلن کردستان

 58/0 %03/6 پلي اتيلن انديمشک

 %11/37 - پلي اتيلن مياندوآب

 %70/10 - اتوکسيالت هاي همدان

منطقه دنا
 %03/5 %03/5 پلي اتيلن بروجن 

 %05/6 %05/6 پلي اتيلن ممسني

 %64/4 %33/5 پلي اتيلن دهدشت

 %94/1 - پلي اتيلن کازرون

 خوراک غرب اتيلن لوله خط از ايالم الفين واحد اندازي راه زمان تا موقتا نيز است شده افتتاح 93 سال در که ايالم اتيلن پلي واحد* 

 .نمايد مي دريافت

  آينده در و باشند مي غرب اتيلن لوله خط از اتيلن کنندگان دريافت از  ماهشهر منطقه پتروشيمي هاي شرکت  حاضر حال در** 

 .بود خواهد غرب اتيلن لوله خط اتيلن کنندگان مصرف جزو نيز تبريز پتروشيمي

 پتروشیمی  جديد های هاب

 قشم آزاد منطقه 

ضاي از پس  شيمي صنايع ملي شرکت فيمابين نامه تفاهم ام شم آزاد منطقه سازمان و پترو  طرح 4 ،1395 ماه آذر در ق

سهيالت اخذ و تجاري قراردادهاي عقد براي مذاکرات  پيگير مجوز، داراي گذارانسرمايه و اندگرديده مشخص پتروشيمي  ت

 .اند شده تعريف روز در مکعب متر ميليون 20 ميزان به طبيعي گاز خوراک براساس هااين طرح. هستند فاينانس

 چابهار آزاد منطقه 

 سازمان سرمايه گذاري شرکت و پتروشيمي صنايع ملي شرکت گذاري سرمايه مديريت فيمابين تفاهم نامه امضاء از پس

سلح نيروهاي اجتماعي تأمين ستان) م  شده مقرر و گرديده اند تعريف کلي صورت به طرح ها ،1396 ماه خرداد در( ش
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ساس است ساس صورت کار ادامه طرح، هر اقتصادي -فني مطالعات برا  طبيعي گاز خوراک پذيرد که اين طرح ها نيز برا

 .باشند مي روز در مکعب متر ميليون 30 ميزان به

اوسعه شرکت ااختهاي مسئول عنوان به مکران نگين ت ارس  خصوص در اقداماتي گروه، زير شرکتهاي قالب در منطقه زي

شنايي معابر اجراي ضاي و رو شي، کانال زمين، تفکيک سبز، ف شي، ک  ساختمان، دوران نياز مورد برق و آب تأمين زهک

 دست در را منطقه به خوراک انتقال و اسکله به محصول انتقال اوليه اقدامات مخازن، بهره برداري، دوران UT تأمين نحوه

 .دارد اقدام

 پارسيان بر انرژي صنايع اقتصادي ويژه منطقه  

ضاء از پس شيمي صنايع ملي شرکت فيمابين نامه تفاهم ام سعه سازمان و پترو سازي تو  ايران معدني صنايع و معادن نو

 روز، در معکب متر ميليون 20 ميزان به طبيعي گاز خوراک براساااس طرح پتروشاايميايي 4 ،1396 ماه خرداد در( ايميدرو)

 .است بررسي دست طرح در واگذاري جهت گذاريسرمايه متقاضيان شده است که هم اکنون صالحيت ابالغ و تعريف

 بوشهر استان شمال ويژه منطقه 

 انجام زمين تخصيص خصوص در اوليه اقدامات. است گرديده صادر منطقه در GTX طرح يک اجراي براي اصولي موافقت

 .است اقدام دست در فاينانس تسهيالت اخذ و طرح EPC پيمانکار انتخاب فرآيند و شده

 جاسک منطقه 

 و ايجاد است اقدام دست در زمين تخصيص و جانمايي مراحل و گرديده صادر اين منطقه در طرح يک اصولي موافقت

 .باشد مي پيگيري حال در منطقه متوليان توسط نياز مورد ساختهاي زير

 الوان ويژه منطقه 

 گازي ميادين توسعه باالدستي طرحهاي از خوراک تأمين به توجه با پتروشيمي طرحهاي احداث امکان مطالعاتي فاز

 .است اقدام دست در منطقه

 پتروشیمی صنعت آتی انداز چشم

 با ظرفيت اين باشد؛که مي سال در تن ميليون 9/64 پتروشيمي توليدي هاي مجتمع شده نصب حاضر ظرفيت حال در

 بر همچنين. يافت خواهد افزايش سال در تن ميليون 4/58 پتروشيمي صنعت اجراي دست در طرح 58 از برداري بهره

 اسمي ظرفيت با پتروشيمي طرح 25 ششم برنامه هاي سال طي پتروشيمي، صنعت توسعه راه نقشه ويرايش آخرين اساس

 توسعه ششم برنامه سالهاي طول در باالدست حوزه در پتروشيمي صنعت خوراک تامين طرح 5 و سال در تن ميليون 1/49

 سرمايه و فني دانش از استفاده با ارزش زنجيره تکميل توسعه به پتروشيمي صنعت رويکرد ميان اين در. شد خواهند اجرا

( طبيعي گاز) دسترس در خوراک به توجه با داخلي هاي شرکت هاي توانمندي بر تکيه و المللي بين هاي شرکت گذاري

 .ميباشد

 كشور صنعتی و اقتصادی نظام شاكله از پتروشیمی صنعت انتظارات

 چالشها رفع  در سزايي به نقش تواند مي کشور، بر حاکم شرايط تغيير و برجام اجراي از حداکثري برداريبهره در تسريع

 مدت، دراز در باالدست هاي خوراک نرخ سازي شفاف و تثبيت روند ادامه .باشد داشته هاپروژه اجراي روند در تسريع و

 بهبود از استفاده با کنندگان توليد از حمايت خارجي، گذاري سرمايه و کشور بورس بازار مقررات و قوانين تداوم و پايداري

 زيست مجوزهاي اعطاي و گمرکي و بانکي عمليات به بخشيدن سرعت کشور، بازرگاني مقررات و قوانين در بخشيدن
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 راه نقشه هاي پروژه اجراي در مشارکت راستاي در خارجي و داخلي گذاران سرمايه تشويق تواندموجب مي.... و محيطي

 ارز نرخ شدن نرخي تک و تثبيت جمله از کشور اقتصادي شرايط پايداري همه از تر مهم و گردد پتروشيمي صنعت توسعه

 توسعه هاي برنامه اهداف به سريعتر چه هر دستيابي امکان آمدن فراهم و پتروشيمي حوزه در صنعتگران دلگرمي موجب

 :نمود اشاره زير موارد به توان مي پتروشيمي صنايع انتظارات ديگر از .گرديد خواهد کشور اي

 پتروشيمي صنايع ملي شرکت رگوالتوري قوانين تصويب و تدوين  

 ذيربط مراجع توسط فاينانس اخذ مراحل در تسريع و همکاري 

 پتروشيمي خوراک باالدستي واحدهاي از برداريبهره در تسريع 

 مرتبط قوانين و گمرکي مراتب سلسله نظر از پتروشيمي محصوالت صادرات تسهيل 

 توسعه مستعد مناطق در پتروشيمي صنعت نياز مورد هاي زيرساخت و آزاد و ويژه مناطق ايجاد  

 و پروژه صندوق مانند متنوع مالي تامين منابع از استفاده امکان .... 

 ششم برنامه در پتروشیمی صنعت ای توسعه های برنامه 

 و تعيين کننده نقش  جهان( دوم رتبه)گاز ذخاير درصد 5/17 و( چهارم رتبه)نفت ذخاير درصد 6/9 حدود بودن دارا با ايران

 و طراحي برنامه ريزي، در تمرکز با کشور گذارانسياست رو اين از. نمايدمي ايفا پتروشيمي و گاز و نفت صنعت در را فعالي

 گذارانسرمايه مشارکت با اقتصادي منابع اين از بهينه استفاده صدد در پتروشيمي و گاز نفت، عظيم مجتمع هاي احداث

 .اندبوده مهم صنعت اين در فناوري و دانش دستاوردهاي آخرين از بهينه گيريبهره  و خارجي و داخلي

 پايدار توسعه مسئوليت نفت، وزارت مجموعه زير اصلي شرکت چهار از يکي عنوان به ايران پتروشيمي صنايع ملي شرکت

 از مندي بهره و کارآمد تجربه قرن نيم از بيش به اتکا با رو اين از. دارد عهده بر را کشور پتروشيمي صنعت متوازن و

 در توسعه پشتيباني و بسترسازي و سرمايه گذاري تسهيل کالن، برنامه ريزي به خود، ارزشمند انساني منابع توانمندي

 در سرمايه گذاري توسعه و ارزش زنجيره تکميل فروشي، خام کاهش رويکرد مسير اين در. مي پردازد پتروشيمي صنعت

 سرمايه گذاري توسعه که است ذکر به الزم. است گرفته قرار نظر مد پتروشيمي صنعت توسعه ششم برنامه  تدوين فرآيند

 صنعت توسعه در پتروشيمي صنايع ملي شرکت اولويت هاي از (FDI)خارجي مستقيم سرمايه گذراي جذب محوريت با

 .مي باشد توسعه ششم برنامه طول در کشور پتروشيمي

 وسعه ايت -اكميتيح وابطر دوينت 

 و غيردولتي بخش به پتروشيمي طرح هاي و موجود مجتمع هاي از عمده اي بخش واگذاري و 44 اصل اجراي به توجه با

 در هماهنگي نحوه موجود نگراني هاي از يکي توسعه اي به تصدي گري از پتروشيمي صنايع ملي شرکت وظايف تغيير

 اهداف تحقق و دستيابي جهت صنعت اين هدايت و گذاريسياست  نيز و يکپارچگي حفظ جهت پتروشيمي صنعت

 صنعت متولي عنوان به پتروشيمي صنايع ملي شرکت وجود لزوم بعالوه. باشد مي نفت صنعت و کشور ساله 20 اندازچشم

 مزيت با صنعت اين رويپيش مشکالت حل جهت در و فعال شرکتهاي عمليات راهبري و هماهنگي ايجاد در پتروشيمي

 قانون 44 اصل کلي هاي سياست اجراي قانون توسعه، پنجم برنامه قانون جمله از قانوني الزامات و کشور آفرين ارزش و

 .باشد مي ناپذير اجتناب امري ،...  و نفت قانون پنجم، برنامه قانون 156 اجرائي نامه اساسي و آئين
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 از شفاف تعريفي ارائه ضمن تا بسته کار به را خود همت و تالش تمامي پتروشيمي صنايع ملي شرکت اخير سالهاي طي

 را موثري گام هاي پتروشيمي صنعت متوازن برنامه ريزي مسير در پتروشيمي، آفرين ارزش صنعت در خود جديد جايگاه

 .بود خواهد ايران اسالمي جمهوري 1404 انداز چشم سند اهداف تحقق در مهمي گام امر اين بي شک. بردارد

 الزم گري تسهيل انجام و خصوصي بخش توسط نياز مورد مالي منابع تامين فرض با گرفته، انجام گذاري هدف اساس بر

 1400)پتروشيمي صنعت توسعه ششم برنامه انتهايي سال در گردد مي بيني پيش پتروشيمي صنايع ملي شرکت توسط

 به کشور پتروشيميايي محصوالت انواع توليد و تن ميليون 1/172 به کشور پتروشيمي صنايع شده نصب ظرفيت( شمسي

 14 صادرات، تن ميليون 4/74 شامل) تن ميليون 7/98  کل فروش مقدار همچنين. رسيد خواهد تن ميليون 8/152

 ميليارد 7/38 شامل) دالر ميليارد 54 ارزش به( داخلي خالص فروش تن ميليون 2/17 و مجتمعي بين فروش تن ميليون

 پتروشيميايي محصوالت انواع( داخلي خالص فروش دالر ميليارد 1/7 و مجتمعي بين فروش دالر ميليارد 1/8 صادرات، دالر

سرمايه  به نياز فوق، اهداف تحقق جهت که است ذکر به الزم.بود خواهد دسترس قابل توسعه ششم برنامه پاياني سال در

 در توسعه ششم برنامه سال هاي طول در( ريال ميليارد هزار 641 و دالر ميليارد 8/48 شامل) دالر ميليارد 1/68 گذاري

 .باشدمي کشور پتروشيمي صنعت

 وسعه ايت رح هايط 

 سال تا اجرا جهت پيشنهادي طرح 30 و  اجرا دست در طرح 56 تعداد اساس بر پتروشيمي صنعت توسعه اي هاي طرح

 انتهايي سال در ششم برنامه طرح 30 از طرح 22 تعداد گرفته، صورت هاي برنامه ريزي طبق اند؛گرديده تعريف 1400

 تامين کننده طرحهاي به مربوط طرح 7 تعداد، اين از ضمناً. شد خواهند توليد مدار وارد( 1400)توسعه ششم برنامه

 .شد خواهند اجرا پتروشيمي صنايع مشارکت با که باشندمي پتروشيمي صنعت نياز مورد باالدستي هايخوراک

 رديف نام طرح رديف نام طرح

GTPP 16 نفت نيک قشم GTO 1 ماهان شيمي زاگرس 

GTPP/GTO الفين و پايين دستي  مشارکتي دو ، شرکت  17 سراج گستران رجال

 صنايع پتروشيمي خليج فارس
2 

GTPX 3 الفين و پايين دستي سرمايه گذاري  اهداف 18 نفت و گاز و پتروشيمي قشم 

LAB الفين و پايين دستي مشارکتي يک ،شرکت  19 فريد گسترش سرمايه گذاري بين المللي

 صنايع پتروشيمي خليج فارس
4 

NGL 1800/2400 - 20 پتروشيمي بندر امام GTO 5 پترو الفين فن آوران 

NGL 2300 -21 پتروشيمي امير کبير GTO  6 مهران_پترو سامان زاگرس 

NGL 3100 - 22 مهندسي و ساختمان صنايع نفت GTO  7 کرمانفجر 

NGL 3200 - 23 پتروشيمي بندر امام GTP 8 تدبيرانرژي ارم 

 9 اردبيل GTPP 24 آمونياک و اوره کرمانشاه )فاز دوم(

 10 بازرگاني راه پويان عصر خاورميانه GTPP 25 پارسيان سپهر -2و1بازيابي اتان پااليشگاه پارسيان 

پارس جنوبي)پترو پااليش  12بازيابي اتان فاز 

 کنگان(
26 GTPP 11 پتروشيمي خراسان 

 12 پتروشيمي کرمان GTPP 27 2بيد بلند 

 13 توسعه پترو مفيد GTPP 28 پلي پروپيلن پتروشيمي الوند

 14 فاتح کيميا GTPP 29 زنجيره اکريالت هاي روماک انرژي سرآمد

 15 کاوه متان قشم GTPP 30 متانول و فرمالدهيد آرتا انرژي
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 اجرا دست در طرحهاي فهرست

 رديف نام طرح رديف نام طرح

 1 جم ABS/SBS/SB/LCBR 29 پلي اتيلن سنگين بروجن

 2 شيميايي صدف عسلويه ESBR 30 پلي اتيلن سنگين داراب

 3 سلمان فارسي PDH 31 پلي اتيلن سنگين دهدشت

 4 مهر پترو کيميا PP/PDH 32 پلي اتيلن سنگين ممسني

 5 اتواکسيالت هاي ابن سيناي همدان 33 جهرم پلي اتيلن سنگين/سبک خطي

پلي اتيلن سنگين/سبک خطي کازرون، پلي 

 استال نودان
 6 اتيلن گاليکول پارس فنل 34

 7 اتيلن وينيل استات استهبان 35 پلي استايرن انبساطي پترورامشه

 8 آکريالت ها کوروش 36 پلي استايرن انبساطي داالهو

 9 اکريلونيتريل ارگ 37 پليمرپلي پروپيلن دي آريا 

الفين پانزدهم و اتيلن گاليکول ها گناوه   38 پنتا اريتريتول شهيد رسولي

 دشتستان
10 

 11 الفين چهاردهم فيروزآباد 39 پي وي سي هگمتانه

 12 الفين دوازدهم کيان 40 خط لوله اتان/اتيلن مرکز

 13 الفين سيزدهم ايالم 41 خط لوله اتيلن غرب

 14 الفين شانزدهم و متانول پتروشيمي بوشهر 42 هاي زيربنايي عسلويهطرح 

 15 الفين هشتم گچساران 43 متانول پانزدهم سيراف انرژي

 16 الفين هفدهم دهلران سپهر 44 متانول چهاردهم آرمان متانول

 17 آمونياک و اوره چهاردهم هنگام 45 متانول دهم کاوه

 18 آمونياک و اوره دهم زنجان 46 خاورميانهمتانول دوازدهم کيمياي پارس 

 19 آمونياک و اوره دوازدهم گلستان 47 متانول سيزدهم دي پليمر آرين

 20 آمونياک و اوره سيزدهم هرمز 48 متانول نهم دنا

 21 آمونياک و اوره نهم مسجد سليمان 49 متانول هشتم سبالن

 22 شيميايي الوانآمونياک و اوره هشتم  50 متانول هفتم مرجان

 23 آمونياک و اوره يازدهم لردگان 51 ارگ شيمي پارسا 1متانول و آمونياک 

 24 انيدريد مالئيک مدبران شيمي 52 توسعه صنعت الوان 2متانول و آمونياک 

 PBTانيدريد مالئيک/بوتان دي ال/ 53 متانول يازدهم آپادانا خليج فارس

 پتروکيمياي ابن سينا
25 

 26 پلي اتيلن سبک انديمشک 54 عسلويه 2متمرکز فاز مخازن 

 27 پلي اتيلن سبک فسا 55 عسلويه 2يوتيليتي و آفسايت فاز 

 28 پلي اتيلن سنگين  مياندوآب 
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 ايين دستيپ نايعص وسعهت 

 تکميل نيز و بيشتر افزوده ارزش و اشتغال ايجاد مناطق، زدايي محروميت منظور به پتروشيمي پايين دستي صنايع توسعه

-سرمايه حجم به نياز مياني و باالدستي صنايع به نسبت صنايع اين. باشد مي کشور مسئولين توجه کانون ارزش زنجيره

 خصوصي بخش گذارانسرمايه تشويق و حمايت با لذا .باشدمي سريعتر آنها سرمايه بازگشت زمان و داشته کمتري گذاري

 محروم مناطق در مستقر و جديد فناوري باال، ريسک با هايطرح در پتروشيمي صنايع ملي شرکت مشارکت امکان و

 توسعه ششم برنامه .باشيم باالدست صنايع با متوازن صورت به دستي پايين صنايع توسعه شاهد آتي سالهاي در توانمي

 ادامه انداز، چشم سند اساس بر و موجود صنايع و ايجادي صنايع بخش دو در پتروشيمي پايين دستي صنايع حوزه در

 افزوده ارزش ايجاد و ارزش زنجيره تکميل پتروشيمي، صنايع ملي شرکت استراتژي پتروشيمي، صنعت توسعه پنجم برنامه

 .است شده تدوين بيشتر

 جديد صنايع -الف

 با طرحها اين. باشدمي پتروشيمي صنعت توسعه ششم برنامه هاي طرح اساس بر شده معرفي هايطرح شامل بخش اين

 اين. است شده تهيه آنها بودن واقتصادي مناسب بازار وجود همچنين و ششم برنامه در تأمين قابل خوراک به توجه

 نقاط اقصي در الزم بسترهاي ايجاد و ها حمايت راهنمايي، با که شده معرفي صالحيت واجد گذارانسرمايه به هايطرح

 .نشست خواهند ثمر به کشور

 موجود صنايع -ب

 بهبود هايارتقاء مؤلفه شرکتها، رقابتي توان افزايش به نسبت رو، پيش هايچالش شناسايي به توجه با بخش اين در

 .است شده انجام الزم ريزي هايبرنامه توليد، موجود ظرفيتهاي حداکثري نمودن مند بهره منظور به کار و کسب فضاي

 ناوريف و ژوهشپ 

 جهت از منطقه اول مقام به رسيدن همچنين و پتروشيمي و گاز نفت، فناوري لحاظ از منطقه اول جايگاه به دستيابي

 راهکارهاي جمله از. است شده ديده نفت صنعت اندازچشم سند 1404 افق در پتروشيمي کاالهاي و مواد توليد ارزش

 گاز و خام نفت صدور جاي به پتروشيمي و گاز نفت، هايفراورده صادرات جايگزيني اهداف، تحقق جهت شده تعيين

 فعال پژوهشي مراکز توسعه و فني علمي، تحقيقاتي، مؤسسات تقويت همچنين و توليد زنجيره تقويت و حمايت و طبيعي

  .باشدمي پتروشيمي و پااليش گاز، نفت، امور در

 گازي، و نفتي هايفرآورده زمينه در توسعه و تحقيق دولتي نهاد مهمترين عنوان به پتروشيمي فناوري و پژوهش شرکت

 بدو از شرکت اين. باشدمي کشور پتروشيمي صنعت نياز مورد هايفناوري توسعه و پژوهش انجام براي گزينه ترينمناسب

 ها،افزودني و شيميايي مواد ها،کاتاليست پتروشيميايي، محصوالت و فرآيندها فني دانش تدوين راستاي در کنون تا تاسيس

 پتروشيمي توليدي واحدهاي مشکالت رفع و سازيبهينه همچنين و کشور پتروشيمي صنعت با مرتبط نوين هايپژوهش

  .است داده انجام ايگسترده هايفعاليت

 همچنين و شرکتي درون هايتوانمندي و انساني نيروي تجهيزات، امکانات، به توجه با پتروشيمي فناوري و پژوهش شرکت

 پژوهشي هايبرنامه بندياولويت کشور، پتروشيمي صنعت توسعه راهنقشه به عنايت با و کشور پژوهشي هايظرفيت ساير

 و کشور توانمندي بر تکيه با را کشور پتروشيمي صنعت توسعه فناوري و پژوهش راهنقشه مبنا اين بر و داده انجام را خود

 سازي بهينه پتروشيمي، صنايع نياز مورد فني هايدانش خلق هدف با را خود شده تدوين راهبردي برنامه بومي، دانش
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 و محوري مشتري بر تاکيد مسير اين در و نموده تدوين توليدي هايواحد هايفناوري نمودن روز به و توليدي هايفرآيند

 .دارد سهام صاحبان و ذينفعان براي هابرنامه کلي سودآوري

   كالن اهداف

 پتروشيمي صنعت نياز مورد فني هايدانش تدوين  

 پتروشيمي محصوالت توليد فني هايدانش تدوين  

 پتروشيمي صنعت نياز مورد هايکاتاليست توليد فني دانش تدوين 

 پتروشيمي صنعت نياز مورد شيميايي مواد فني دانش تدوين 

 پتروشيمي تکميلي صنايع نياز مورد دانش تدوين   

 توليدي واحدهاي فرآيندهاي مشکالت رفع و سازي بهينه 

 دانش مرزهاي گسترش و موجود هايدانش بهبود 

 فني دانش توسعه 

 وکاربرد محصول توسعه 

 فناوري توسعه 

 شرکت فني هايدانش سازي تجاري 

 ،زيست  محيط ايمني، بهداشت 
 

 تروشيميپ نعتص رد نرژيا صرفم هينه سازيب و ديريتم 

. است برخودار توسعه هاي شاخص بهبود و وري بهره افزايش در اي ويژه اهميت از انرژي مصرف سازي بهينه و مديريت

 زيادي توجه ، دارد زمينه اين در کشور که بخصوصي جايگاه و وگاز نفت غني منابع وجود دليل به ايران عزيزمان کشور در

 استاندارد با توجهي قابل فاصله مصرف هاي شاخص و است نشده خدادادي منابع اين از جويانه صرفه و منطقي استفاده به

 نهايي کننده مصرف مختلف هاي بخش در ويژه به انرژي از استفاده فرهنگ راستا همين در. دارند جهاني هاي ونرم  ها

 قيمتي غير و قيمتي مختلف هاي سياست و راهکارها از گيري بهره و داشته انرژي هاي حامل مصرف ميزان در باالي تاثير

 متعاقب که انرژي مصرف الگوي اصالح قانون راستا همين در.گردد اصالح بايست مي رفتاري، تعيير و ساختي زير توسعه و

 قوانيني ترين نوآورانه و روزترين به از يکي ، شده تصويب رهبري معظم مقام ابالغي مصرف الگوي اصالح کلي هاي سياست

 بکارگيري با مختلف هاي حوزه در قانون اين صحيح اجراي. است شده تدوين انرژي مصرف مديريت زمينه در که است

 توسعه انرژي سازي بهينه نوين هاي فناوري از وحمايت توسعه ، آن در شده بيني پيش تنبهي و تشويقي هاي مکانيزم

 قانوني هاي ظرفيت از استفاده انرژي، مديريت سيستم استاندارد سازي پياده ، انرژي خدمات هاي شرکت وکارهاي ساز

 طرح از حمايت براي تسهيالت سود يارانه اعطاي کشور، مالي نظام ارتقاي پذيرو رقابت توليد موانع رفع قانون 12 ماده

 بهبود به شاياني کمک تواند مي ، انرژي مصرف استانداردهاي و معيارها دقيق اجراي و ترتدوين مهم همه از و نوآورانه هاي

 جدي اقدام به نياز مهم اين. باشد داشته وري بهره سطح  ارتقاي در بسزايي وتاثير نموده کشور انرژي سيستم وضعيت

 حوزه در تا داند مي الزم برخورد پتروشيمي صنايع ملي شرکت لذا و دارد جانبه وهمه ملي عزم همچنين و متوليان

 اجرايي و پيگيري مجدانه بطور را مربوطه مفاد شده، تعريف هاي فعاليت شرح و اساسنامه قالب در شده تعيين اختيارات

 .نمايد
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 رتباطاتا و طالعاتا ناوريف 

 فناوري هايمسئوليت و وظايف نظارتي،/ايتوسعه سمت به بنگاه داري از پتروشيمي صنايع ملي شرکت ماموريتهاي تغيير

 نظام استقرار پتروشيمي، صنعت در موثر و کارا توسعه و نظارت جهت. است نموده افزون پيش از بيش را سازمان اطالعات

 داده سازماني خود، نوين ماموريت در پتروشيمي صنايع ملي شرکت رواين از. است الزامي موقع، به و امن صحيح، اطالعات

 کالن سطح در تصميم سازي هدف با پتروشيمي صنعت حياتي و کليدي اطالعات و داده ها که نحوي به بود؛ خواهد محور

 ماموريت هاي همچنين،. نمود خواهند ايفا صنعت توسعه و برنامه ريزي در زيرساختي و حياتي نقشي پتروشيمي صنعت

 پيش از بيش را موقع به و دقيق و صحيح اطالعات وجود نيز سرمايه گذاري تشويق و حمايت حوزه هاي در سازمان ديگر

 پتروشيمي صنايع ملي شرکت ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در برنامه ريزي اساس همين بر  .است نموده ضروري

 به جامع رويکردي  با بلکه دهد، پوشش را سازماني درون وظايف و ها فعاليت تنها نه که گردد تبيين گونه اي به بايد

  .بپردازد نيز پتروشيمي صنعت اطالعات زيرساخت

 كیفی اهداف

 استراتژيک شريک عنوان به پتروشيمي صنعت راهبردي و کالن اهداف از اطالعات فناوري پشتيباني .1

 پتروشيمي صنعت ارتباطات زيرساخت توسعه .2

 و عملکرد سنجش جهت( راهبردي و کليدي اطالعات)اطالعاتي هاب و اطالعات مديريت جامع نظام توسعه .3

 پتروشيمي صنعت در راهبردي سازي تصميم

 اطالعات فناوري مديريتي هاي نظام سازي جاري .4

 پتروشيمي صنعت در اطالعات فناوري حاکميتي هاي نظام سازي جاري .5

 جمع بندی 

 نزديکي و دسترسي سهولت کشور، در گاز و نفت غني منابع وجود که است اي ويژه جايگاه داراي ايران پتروشيمي صنعت

 به دسترسي اروپا، و آسيا بازارهاي به دسترسي امکان و ايران ممتاز جغرافيايي موقعيت خوراک، منابع به پتروشيمي صنايع

 در آب توجه قابل مصارف به توجه با دريا آب از استفاده امکان ،(نقلوحمل هايهزينه کاهش صادرات، سهولت) آزاد هايآب

 هايطرح براي مالياتي هايمعافيت از برخورداري و پتروشيمي محصوالت داخلي رشد به رو بازار وجود پتروشيمي، واحدهاي

 .باشدمي جمله آن از کشور محروم مناطق درخصوص مستقيم هايماليات قانون در مندرج توليدي

 اين از مهمي بخش که کنند مي ايفا کشور اقتصادي هاي فعاليت در را ايارزنده نقش نفتي هايفرآورده امروز دنياي در

 شوندمي توليد ايران پتروشيمي صنايع واحدهاي توسط که ايعمده محصوالت. است پتروشيمي صنايع با مرتبط ها فرآورده

 ها ده با مقايسه در محصوالت اين که است گوگرد و آمونياک نظير شيميايي مواد و اوره شيميايي، کودهاي شامل عمدتاً 

 اين و بوده اندک بسيار آيد،مي بدست پتروشيميايي پيشرفته تکنولوژي کمک به طبيعي گازهاي و نفت از که مشتقي هزار

 راه از يکي. شود انجام ايران کشور در بخش اين توسعه زمينه در بيشتري تالش و همت بايستي که دهدمي نشان امر

 با و کافي خوراک به پتروشيمي واحدهاي يابي دست شود واقع فايده به مفيد تواند مي راستا اين در که مناسبي کارهاي

 دهد، مي اختصاص خود به کشور اشتغال در را مهمي نقش که صنعتي عنوان به همچنان بتواند تا است مناسب قيمت

 .گيرد قرار توجه مورد
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 در طبيعي گاز قيمت آنجائيکه از تا گردد طراحي اي بگونه خوراک قيمت تعيين مکانيزم گردد مي پيشنهاد اساس اين بر

 در گاز اي منطقه قيمت ها، يارانه کردن هدفمند قانون ب بند ذيل تبصره مطابق لذا گردد، مي تعيين اي منطقه جهان

 گيرد. قرار کشور داخل در پتروشيمي واحدهاي خوراک براي آن گذاري قيمت مبناي بايستي مي فارس خليج حوزه

 است، شده تصريح ها يارانه کردن هدفمند قانون ب بند ذيل تبصره و چهارم برنامه قانون 33 ماده در که همانطور 

 پتروشيمي حوزه در گذاري سرمايه تشويق و صادراتي محصوالت رقابتي توان افزايش به منجر بايد مي ها يارانه هدفمندي

 ثابت ساله ده حداقل دوره يک براي گاز قيمت تا باشد اي بگونه و شفاف کامالً بايد مي گذاري قيمت مکانيزم لذا گردد،

 .. بماند باقي

 که مواردي ساير و پتروشيمي محصوالت گذاريقيمت صادرات، ممنوعيت مانند هاييسياست که است داده نشان تجربه

 بايد همواره که اصلي. اندداشته معکوس اثر دهندمي نشان سلبي شکل به را صنعت اين در دولت دخالت نوعي به واقع در

 صنعت اين محصوالت گذاريقيمت زمينه در بايد صنعت اين توسعه براي که است اين گيرد، قرار مسئوالن توجه مورد

 رقابتي و شفاف فضاي در که گيرندمي قرار توسعه و رشد مسير در صنايعي بلندمدت در که چرا. شود رعايت رقابت قاعده

 .کنندمي فعاليت

 لذا ميکنند، فعاليت فارس خليج حاشيه کشورهاي در عمدتاً ايران پتروشيمي صنعت رقباي اينکه به توجه همچنين با

بدهند و  دست از کشورها اين با مقايسه در را خود مزيت ايران پتروشيمي صنايع تا باشد اي بگونه نبايد گذاري قيمت

 توليد، اشتغال، نظير اقتصادي کالن متغيرهاي بر آن مدت بلند و مدت کوتاه آثار که گردد تعيين اي گونه به ها قيمت

  .باشد شده لحاظ کامالً  مالياتي، درآمدهاي و خارجي هاي سرمايه جذب


