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ایـران، ایـن گاهـواره  تمـدن مشـرق زمیـن، در قلـب قـاره  کهـن آسـیا بـا فرهنگـی غنـی و غـرور آفریـن و میراثـی هفـت هـزار سـاله کـه بـه انگشـت »نشـان ُدر جهـان« مـی درخشـد، روایتی 
از تاریـخ، فرهنـگ، علـم، ادب، هنـر و اعالمیـه حقـوق چندیـن هـزار سـاله بشـر - منشـور کـوروش- اسـت.  اقلیـم ایـران بـا وسـعتی بیـش از 1/6 میلیـون کیلومتـر مربـع در جنـوب 
غربـی قـاره آسـیا در منطقـه خاورمیانه واقـع شـده اسـت. ایـران دارای بناهـا و یادگارهـای ارزنـده ای اسـت بـا قدمـت بسـیار کـه نشـان از تمدنـی دیریـن، فرهنـگ و آدابـی اصیـل و 
رسـومی تاریخـی دارد کـه بـر ارکان مهـرورزی و انسان دوسـتی بنـا شـده  اسـت. سـرزمینی ادیب پـرور بـا شـاعران شـیرین سـخنی چـون حافـظ و سـعدی و فردوسـی و عطـار و خیـام 
و.... ایـران، پرچـم دار علـوم طبیعـی، بـر فـراز قلـه  دانـش، بـه دانشـمندانی چـون: بوعلـی سـینا، رازی و ابوریحـان مباهـات مـی ورزد کـه آثـار فخیمشـان بـرای اسـتفاده  دانشـمندان 
جهـان و بـه  عنـوان منابـع معتبـر علمـی بـه چندیـن زبـان زنـده دنیـا ترجمـه شـده اسـت.  ایـن کشـور پهنـاور بـا آب و هـوای چهـار فصـل و محصـوالت منحصـر بـه فـردی همچـون 
زعفـران، پسـته و فـرش در مسـیر کهـن ابریشـم قـرار دارد. امـروز دو  ویژگـی: »موقعیـت اسـتراتژیک« و »منابـع فـراوان نفـت و گاز« عاملـی تأثیرگـذار در احیـای جـاده ابریشـم قلمـداد 
بین المللـی،  و  بازیگـران منطقـه ای  و  بـرای دولتمـردان  بلکـه  بـرای سیاسـتگذاران و تصمیم گیـران داخلـی،  نه تنهـا  ایـران،  نقـش  و  اهمیـت، جایـگاه  بررسـی  رو،  ایـن  از  می شـود. 
بسـیار شـایان توجـه اسـت. ایـن نگیـن مشـرق زمیـن؛ دارای منابـع سرشـار طبیعـی اسـت؛ از معـادن آهـن و آلومینیـوم گرفتـه تـا ذخایـر نفـت و گاز و سـایر انرژی هـای خـدادادی. 
کننـد. کـه ایـن فرصـت را در اختیـار سـرمایه گذاران قـرار می دهـد تـا بـا ایـن ثـروت عظیـم، صنعـت نویـن جهانـی را شـکوفا و پـر رونـق  کشـوری بـا سـرمایه های هنگفـت طبیعـی 

 گاهواره  تمدن
 مشرق زمین

ݢایران
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 شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنـوان یکـی از چهـار معاونـت اصلـی وزارت نفـت، مدیریـت راهبـردی و مسـئولیت برنامـه ریـزی کالن، سیاسـت گـذاری، بسترسـازی و 
پشـتیبانی توسـعه پایـدار صنعـت پتروشـیمی کشـور را عهـده دار اسـت.  ایـن شـرکت بـا اتـکا بـر بیـش از نیـم قـرن تجربـه، از کلیـه طرح هـا و مجتمـع هـای پتروشـیمی در ایـران 
از صنایـع باالدسـتی تـا صنایـع پاییـن دسـتی حمایـت و پشـتیبانی می کنـد و بـا ایجـاد محیـط کسـب و کار پویـا، تمـام سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی را تشـویق مـی کنـد 
تـا ایـران - کـه هـم اکنـون مسـیر توسـعه زنجیـره تولیـد محصـوالت پتروشـیمی اسـت - را بـه عنـوان مقصـد نهایـی سـرمایه گذاری انتخـاب کننـد. ایـران بـا ظرفیـت نصـب شـده 
تولیـد سـاالنه 64/6 میلیـون تـن انـواع محصـوالت پتروشـیمی تـا پایـان سـال 1396، دومیـن تولیدکننـده محصـوالت پتروشـیمی در منطقـه اسـت. امـا موضوعـی کـه سـرمایه 
 گـذاری در صنعـت پتروشـیمی ایـن کشـور را متمایـز مـی کنـد، داشـتن بـزرگ تریـن ذخایـر هیـدرو کربـوری جهـان اسـت. ایـران بـا داشـتن حـدود 34 تریلیـون متـر مکعـب ذخایـر 
گازی اثبـات شـده، رتبـه دوم ذخایـر گازی جهـان و 157/8 میلیـارد بشـکه نفـت، رتبـه چهـارم دارنـده ذخایـر نفـت جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وجـود خـوراک 
پایـدار صنایـع پتروشـیمی و همچنیـن توجـه بـه عوامـل موثـر در ریسـک و بازدهـی سـرمایه گـذاری شـامل امنیـت سـرمایه گذاری، جهش در رشـد و توسـعه، دسترسـی آسـان 
بـه آب هـای آزاد، بـازار بـزرگ رو بـه رشـد مصـرف داخلـی، جمعیـت جـوان تحصیلکـرده و وجـود شـرکت هـای مهندسـی، پیمانـکاران و سـازندگان بـا کیفیـت، ایـران را بهتریـن 

مـکان بـرای سـرمایه گـذاری در صنعـت پتروشـیمی منطقـه معرفـی مـی کنـد.

شـــرکت ملی 
صنـایع پتروشـــیمی
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مدیریت سـرمایه گذاری شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی به عنوان یکی از مدیریت های این شـرکت، با اهداف کالن در امور جذب سـرمایه گذاری، مشـارکت ها و تامین 
مالـی طـرح هـای در دسـت اجـرای صنعـت پتروشـیمی ایـران سـازماندهی شـده اسـت. شناسـایی، توسـعه، معرفی فرصت های سـرمایه گـذاری، انجام فرآینـد واگذاری 
طرح ها به سـرمایه گذاران تایید صالحیت شـده و تسـهیل مسـیر سـرمایه گذاری در کوتاه ترین زمان ممکن از مهم ترین اهداف این مدیریت به شـمار می رود. در این 
راسـتا، راهبـری مشـارکت هـای داخلـی و خارجـی از طریـق ارزیابـی تـوان فنـی و اقتصـادی سـرمایه گـذاران، پشـتیبانی از فرآیندهای جذب سـرمایه گذاری، پشـتیبانی از 
صندوق های سرمایه گذاری فعلی و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید با اهداف مورد نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیگر  وظایف این مدیریت است. در 
حال حاضر، مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری سایر مدیریت های این شرکت، فهرست سرمایه گذاران تایید صالحیت شده را گسترش 
مـی دهـد و بـا اسـتفاده از اختیـارات قانونـی خـود، فضـای مناسـبی بـرای حضـور سـرمایه گـذاران جدیـد داخلی و خارجـی در صنعت پتروشـیمی ایران فراهم می سـازد.

مدیـــــریـــــت 
سرمـایه گــــذاری
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گـــذاری در صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران مزیت هـــای ســـرمایه 
داشتن بزرگ ترین ذخایر گازی جهان که پیشتر به آن اشاره شد تنها یکی از مزیت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران است.

 از دیگر مزیت ها می توان به موارد ذیل به اختصار اشاره کرد:
  تامین خوراك مستمر  و قابل دسترس

  حمایت و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توسعه صنعت پتروشیمی
  تثبیت قیمت خوراك در طول بهره برداری بر اساس فرمول های مصوب

  تخفیف های تعریف شده برای خوراک تا 30 درصد جهت تاسیس طرح های پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته و تکمیل زنجیره های پایین دستی
  معافیت های مالیاتی بلند مدت در مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کمتر توسعه یافته از زمان بهره برداری

  وجود نیروهای جوان متخصص و حرفه ای
 دسترسی به آبهای بین المللی

  دسترسی به امکانات واردات / صادرات
 وجود بازار داخلی در حال رشد

 وجود زیرساخت های توسعه یافته )فرودگاه، راه آهن، بندر، اسکله و...( در قطب های پتروشیمی
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  دسترسی به شرکت های مهندسی، تامین کنندگان و تولید کنندگان واجد شرایط داخلی
)FIPPA( بهره مندی سرمایه گذاران از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی 

 مزایا و معافیت های گمرکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
O صادرات کاال بدون هیچ گونه تشریفات
O  واردات کاال با حداقل تشریفات گمرکی 

O  صادرات کاالهای وارداتی به مناطق آزاد دیگر بدون هیچ گونه تشریفات 
O  اختصاص زمین به متقاضیان واجد شرایط پس از ارزیابی 
O تضمین سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون مناطق آزاد

O  تضمین بازگشت سرمایه و سود اکتساب شده
O  معافیت مالیاتی برای واردات تمام کاالها و مواد مانند تجهیزات و مصالح ساختمانی 

O  عدم نیاز به ویزای ورود در مناطق آزاد
O  صدور اجازه اقامت برای اتباع خارجی بدون تشریفات قانونی در مناطق آزاد

الت دست اول(  الت و تجهیزات خطوط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی)ماشین آ O  معافیت ماشین آ
O  استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه مصرفی در تولید کاالهای صادراتی 

O  معافیت پرداخت تعرفه های گمرکی برای انتقال کاالهای نیمه تمام به داخل کشور 



و  امکانات واردات و صـادرات یکی از مزایای 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران

 دسترسی 
به آب هـای بین المللی

10www.nipc.ir
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ایـران بـا توجـه بـه شـرایط خـاص جغرافیایـی و داشـتن ذخایـر عظیـم هیدروکربـوری، فرصـت بـی نظیـری بـرای متقاضیـان سـرمایه گذاری در صنعـت پتروشـیمی و همچنیـن بانک هـا و 
موسسـات مالـی بـرای تامیـن تسـهیالت مالـی )فاینانـس( ایـن طرح هـا  ایجـاد کـرده اسـت. 

طرح های صنعت پتروشیمی ایران
1- طرح های تعریف شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی )جدول شماره 1(

ایـن طـرح هـا توسـط مدیریـت برنامـه ریـزی و توسـعه  شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی پـس از مطالعـه بازار و هدف گذاری دیگر عناصر سـرمایه گذاری مناسـب، تعریف می شـوند و پس 
از انجـام فراینـد صـدور موافقـت اصولی)مجـوز تخصیص خوراک( به سـرمایه گذاران واجد شـرایط واگذار خواهند شـد.

2- طرح های در حال اجرا و متقاضی تسهیالت مالی)فاینانس( )جدول شماره 2(
ایـــن طـــرح هـــا دارای موافقـــت اصولـــی )مجـــوز تخصیـــص خـــوراک( هســـتند و جهـــت نیـــل بـــه اهـــداف توســـعه ای شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی طبـــق برنامـــه ریـــزی هـــای انجـــام شـــده 
فعالیت هـــای خـــود را  آغـــاز کـــرده انـــد. بـــا توجـــه بـــه حمایـــت شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی از ایـــن طـــرح هـــا فرصـــت مناســـبی خواهـــد بـــود کـــه، بانـــک هـــا و موسســـات مالـــی بـــرای 

ـــد. ـــدام نماین ـــا اق ـــن طرح ه ـــس( ای ـــی )فاینان ـــهیالت مال ـــن تس تامی
3- طرح های معرفی شده توسط سرمایه گذار

 سـرمایه گـذار مـی توانـد پـس از انجـام مطالعـات فنـی و اقتصـادی، در قالـب طـرح کسـب و کار )Business Plan( و ارائـه آن بـه مدیریـت سـرمایه گـذاری، طـرح مورد نظر خود را بر اسـاس 
ایده جدید پیشـنهاد کند. بر این اسـاس، مدیریت سـرمایه گذاری شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی با همکاری سـایر مدیریت های این شـرکت، ضمن بررسـی ایده در صورت مناسـب بودن، 

احـراز توانمنـدی فنـی و اقتصـادی سـرمایه گـذار را مـورد ارزیابـی قـرار داده و پـس از اخـذ مصوبـه هیـات مدیره شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی، طرح را به سـرمایه گذار واگـذار می کند.

 فرصت های
 سرمایه گذاری و 

تامین تسهیالت مالی
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فرایند صدور موافقت اصولی )مجوز تخصیص خوراک( برای طرح های پتروشیمی 
 کلیـــه متقاضیـــان ســـرمایه گـــذاری در صنعـــت پتروشـــیمی ضمـــن ارســـال درخواســـت کتبـــی خـــود بـــه مدیـــر ســـرمایه گـــذاری شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــا مراجعـــه بـــه ســـامانه
 Investapply.nipc.ir نســـبت بـــه بارگـــذاری اطالعـــات و مـــدارک مـــورد نیـــاز اقـــدام مـــی نماینـــد. پـــس از تکمیـــل مـــدارک، درخواســـت متقاضیـــان در مدیریـــت هـــای مختلـــف شـــرکت 

ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بررســـی شـــده و نتیجـــه نهایـــی بـــه اطـــالع متقاضـــی خواهـــد رســـید. خالصـــه مراحـــل رســـیدگی بـــه درخواســـت متقاضیـــان بـــه شـــرح ذیـــل مـــی باشـــد:
مرحله اول: درخواست متقاضی سرمایه گذاری و دریافت مدارک و مستندات شامل:

گهی تغییرات،صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و سهامداران    مدارک برابر اصل شده شرکت متقاضی شامل اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی و آ
  مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی و زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست

)F.S( و گزارش مطالعات امکان سـنجی طرح ) Business PlanPreliminary( طرح کسـب و کار اولیه   
)Finance Package( برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح  

مرحله دوم: ارزیابی طرح و احراز صالحیت حرفه ای و مالی متقاضی
  احراز صالحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و...

   ارزیابی F.S و طرح کسب و کار اولیه
   بررسی امکان تخصیص خوراک

   احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی 
   احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی 

   استعالم الزم از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط

مرحله سوم: اخذ نظر هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی
   انجام مکاتبات و استعالم های الزم از مراجع دیگر از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

   گزارش جمع بندی ارزیابی طرح و احراز صالحیت حرفه ای و مالی متقاضی به هیات مدیره و اخذ نظر هیات مدیره 
  اعالم نتیجه و یا موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معاونت برنامه ریزی نفت

   صدور موافقت اصولی طرح توسط معاونت برنامه ریزی نفت با درج تعهدات متقاضی در دوره زمانی معین
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پردیس آذربایجان

مهاباد

ابن سینای همدان

دی آریا پلیمر

گلستان

خراسان

قائد بصیر

اصفهان

پترورامشه

فجر کرمان

کرمان

بروجن

هگمتانه

پلیمر کرمانشاه

لرستان

اندیمشک

مسجدسلیمان

دهدشت

ماهشهر  گچساران
شیراز

ممسنی

گناوه- دشتستان

خارگ
سیراف

کاوه

کازرون

فیروزآباد
جهرم فسا

استهبان

عسلویهپارسیان

قشم

مکران

چابهار

آبادان

لردگان

شازند

ماهان شیمی زاگرس

ایالم
کرمانشاه

دهلران

بیستون

میاندوآب

زنجان

اردبیل

پلی نار

ارومیه

تبریز

ارمنستانآذربایجان

ترکیه
آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

گیالن

قزوین

مازندران

تهران

مرکزی

لرستان

چهارمهال بختیاری

فارس

هرمزگان

کرمان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

سمنان

گلستان

یـــزد

بوشهر

خلیج فارس

دریای خزر

دریای عمان

خوزستان

اصفهان

همدان

کرمانشاه

ایالم

عراق

قم

کردستان

اردبیل

کربن ایران

داراب

فاتح کیمیا

کردستان

1+20 مجتمع تولیدی
7 طرح در دست اجرا

2 طرح واگذار شـده برنامه ششم

1+12 مجتمع تولیدی
25 طرح در دست اجرا

1 طرح واگذار شده برنامه ششم

کهکیلویه و بویراحمد
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مجتمع های تولیدی پتروشیمی

طرح های پتروشیمی

طرح های مستقر در خط لوله اتیلن

طرح های واگذار شده برنامه ششم توسعه

مناطق ویژه اقتصادی

مناطق توسعه آینده پتروشیمی

جغرافیای 
ایران آماده 
برای توسعه 
صنعت 
پتروشیمی

گستره جغرافیایی 
طرح ها و 

مجتمع های صنعت 
پتروشیمی ایران

قطب های موجود صنعت پتروشیمی
  ماهشهر 
  عسلویه

سایر مناطق
  مسیر خط لوله اتیلن غرب 
  مسیر خط لوله اتیلن مرکز

  مجتمع های تولیدی و
 طرح های در دست اقدام داخل کشور

قطب های آتی صنعت پتروشیمی
 چابهار

  پارسیان
  قشم

  جاسک 
  الوان

  توسعه ماهشهر
  توسعه عسلویه
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 اختصاص زمین به 
متقاضیان واجد شرایط

 پس از ارزیابی 
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جدول شماره 1

فرصت های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ایران

نوع محصولمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(
خوراک اصلی و سوخت

واحدمیزاننوع

 بوشهر/سیراف الفین- آروماتیک        1

796پارازایلین

2,598

2,000نفتا

هزار تن در سال

97ارتوزایلین

100انیدرید فتالیک

382بنزن

750استایرن

1,100اتان

82گاز مایع

32آروماتیکهای سنگین

344رافینیت

1,000اتیلن

75پروپیلن

م.م.م.ر0/50گاز طبیعی سوخت

C4 32برش

65بنزین پیرولیز

5سوخت مایع

3,760جمع

 خوزستان/ماهشهرزنجیره بنزن2

150 سیکلوهگزان

522

140بنزن

هزار تن در سال
70 کاپروالکتام

56آمونیاک 70 آدیپیک اسید

52اسید سولفوریک166 سولفات آمونیم

م.م.م.ر0.01گاز طبیعی سوخت456جمع 

متیونین3
(Methionine)خوزستان/ماهشهر 

100 متیونین 

215

65پروپیلن

هزار تن در سال
83اسید سولفوریک105 سولفات سدیم

45متیل مرکاپتان55 آکرولئین

24هیدروژن سیانید 260 جمع 
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خـلق ارزش، پاسخـگویی، تعهــد به توسعـه پــایدار
 پشتیبانی توسعه پایدارصنعت پتروشیمی برای ارتقاء کیفیت زندگی

جدول شماره 1

فرصت های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ایران

هرمزگان/ جاسکآمونیاک/ اوره 4
680آمونیاک 

م.م.م.ر2.20گاز طبیعی451 1,075اوره

1,755جمع

در دست بررسیPTA/PET سوم5
PTA500

914
330پارازایلین

هزار تن در سال
PET 500MEG175 گرید بطری

م.م.م.ر0.30گاز طبیعی سوخت1,000جمع

6MMA/PMMAدر دست بررسی

240فرمالدیید

976

هزار تن در سال200متانول
MMA250

PMMA30
م.م.م.ر0.35گاز طبیعی سوخت

520جمع

در دست بررسیفنل/استن7
300فنل

350
272بنزن

هزار تن در سال 185استن

154پروپیلن485جمع
)در دست بررسی(آب، برق،بخار،هوا،گازهای صنعتی و...) منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان("واحد یوتیلیتی متمرکز "8

)در دست بررسی(آب، برق،بخار،هوا، گازهای صنعتی و...) منطقه آزاد قشم("واحد یوتیلیتی متمرکز "9

نوع محصولمحل اجرا نام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن(
  سرمایه کل

میزاننوع )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت

واحد
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جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(

کرمانشاه/ هرسینآمونیاک/ اوره  )پتروشیمی کرمانشاه(1

396آمونیاک 

م.م.م.ر1.17گاز طبیعی378 660اوره
1,056جمع

GTPP/GTPX/GTP/GTO طرح های

2
GTPP 

)فاتح کیمیا(
بوشهر/ دیر

1,650متانول

م.م.م.ر4.70گاز طبیعی1,437

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع

3
 GTPP 

)پتروشیمی اردبیل(
اردبیل/ اردبیل

1650متانول

م.م.م.ر5.32گاز طبیعی1,430

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع

4
 GTPP 

)مجتمع پتروشیمی کرمان(
کرمان/ بافت

1650متانول

م.م.م.ر4.46گاز طبیعی1,370

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع
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جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(

5
GTO 

 )فجر کرمان(
کرمان/ کرمان

1000متانول

م.م.م.ر3.21گاز طبیعی983

236پروپیلن 
156اتیلن

EPDM50
EVA120

240پلی پروپیلن
35هیدروکربن مازاد

1,837جمع

6
 GTO 

)ماهان شیمی زاگرس(
کرمانشاه/ اسالم آباد غرب

1,850متانول

م.م.م.ر5.20گاز طبیعی1,393

285اتیلن
460پروپیلن

280پلی اتیلن سنگین
450پلی پروپیلن

 C4 33برش
40برش سبک

3,398جمع

7
GTPX

)نفت و گاز وپتروشــیمی قشم(
هرمزگان/ قشم

1,000متانول

م.م.م.ر4.60گاز طبیعی692

170پروپیلن
107بنزین پیرولیز

22گاز مایع
300اسید استیک

450فرمالدئید
450پارا فرمالدئید

2,499جمع
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8
GTPP

)کاوه متان قشم(
هرمزگان/ قشم

1,000متانول

م.م.م.ر2.88گاز طبیعی1,275

300پروپیلن
300پلی پروپیلن
107بنزین پیرولیز

22گاز مایع
100فرمالدئید

1,829جمع

9
GTPP

)صنایع پتروشیمی بین الملل قشم(
هرمزگان/ قشم

1,650متانول

م.م.م.ر5.33گاز طبیعی1,507

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع

10
 GTPP 

)توسعه پترو مفید(
هرمزگان/ قشم

1,650متانول

م.م.م.ر4.76گاز طبیعی1,344

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع

11
 GTPP 

)بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه(
هرمزگان/ جاسک

1,650متانول

م.م.م.ر4.62گاز طبیعی1,511

465پروپیلن
450پلی پروپیلن

20اتیلن
178بنزین پیرولیز

36گاز مایع
2,799جمع

جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(
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12
GTO

 )پترو سامان زاگرس(
ایالم/ مهران

1,850متانول

م.م.م.ر6.00گاز طبیعی2,791

350پروپیلن
328اتیلن

320پلی اتیلن سنگین
100پروپیلن اکساید
25پروپیلن گالیکول

90پلی ال 
130اکریلو نیتریل

100اکریلیک اسید
16سولفات آمونیم

4استو نیتریل 
60سوپر جاذب

 C4 11 برش
C5

4 برش +
3,728جمع

13
 GTO 

سراج گستران رجال
بوشهر/دیلم

1,650متانول

م.م.م.ر5.25گاز طبیعی1,678

305پروپیلن 
290اتیلن

300پلی اتیلن سبک خطی
300پلی پروپیلن

90نفتا
45گاز مایع

2,935جمع

14
 GTP 

)تدبیر انرژی ارم(
کهگیلویه و بویر احمد/ گچساران

450متانول

م.م.م.ر1.28گاز طبیعی287

120پروپیلن
48بنزین پیرولیز

18گاز مایع
636جمع

GTPP/GTPX/GTP/GTO 33,65617,698 جمع طرح های

جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(
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طرح های الفین

15
الفین و پایین دستی-3

)سرمایه گذاری اهداف(
بوشهر/ کنگان

1,000اتیلن

هزار تن در سال1,300اتان963

HDPE300
MDPE350

555اتیلن گالیکول
2,205جمع

2,205963 جمع طرح های الفین

سایر طرح ها

16
MTPP

)شرکت پژوهش و فناوری(
عسلویه

120پروپیلن

هزار تن در سال460متانول258

120پلی پروپیلن
48بنزین پیرولیز

18گاز مایع
306جمع

 "متانول به فرمالین17
اردبیل/ نمین)آرتا انرژی("

200متانول 

م.م.م.ر1.37گاز طبیعی16 283فرمالین
483جمع

همدان/ مالیرپلی پروپیلن )پتروشیمی الوند(18
180پلی پروپیلن

هزار تن در سال130پروپیلن127 180جمع

19
زنجیره آکریالتها 

)روماک انرژی سرآمد(
خوزستان/ ماهشهر

450متانول

م.م.م.ر1.04گاز طبیعی781

20نرمال بوتانول
12ایزوبوتانول

80اکریلیک اسید 
اکریلیک اسید 

20شیشه ای

97بوتیل اکریالتها
40دواتیل هگزانول

31بنزین پیرولیز
12گاز مایع

762جمع

جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(
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20
LAB

)سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش(
خوزستان/اروند

188برش سبک

460

هزار بشکه در روز25نفت سفید 321برش سنگین
479رافینیت

LAB125

هزار تن در سال48بنزن 16الکیالت سنگین
1,129جمع

2,8601,642 جمع سایر طرح ها

39,77720,681 جمع کل طرح های پتروشیمیایی

 طرح های باالدستی تأمین کننده خوراک

21
NGL- 3100

 )سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت(
ایالم/ دهلران

1,041گاز طبیعی

هزار تن در سال1,841گاز غنی1,500 C2
+800

1,841جمع

22
NGL- 3200

)شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(
خوزستان/ ماهشهر 

1,758گاز طبیعی

هزار تن در سال3,550گاز غنی1,900 C2
+1,792

3,550جمع

23
بازیابی اتان فاز 12 پارس جنوبی

)پترو پاالیش کنگان(
بوشهر/ کنگان

17,779گاز طبیعی

1,027

هزار تن در سال21,243گاز غنی 1,774اتان
1,030پروپان
524بوتان

م.م.م.ر1.53گاز سوخت C5
+214

21,321جمع

24
بید بلند-2

)شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(
خوزستان/ بیدبلند

10,339گاز طبیعی

3,045
هزار تن در سال13,730گاز غنی 1,496اتان

C3
+1895

م.م.م.ر2.40گاز سوخت 13,730جمع

جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(
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بازیابی اتان پاالیشگاه پارسیان 1و 2

)پارسیان سپهر(
بوشهر/ عسلویه

16,972گاز طبیعی

971

هزار تن در سال20,467گاز غنی 1,340اتان
661پروپان
446بوتان

م.م.م.ر1.47گاز سوخت C5
+1048

20,467جمع

26

NGL- 2300

خوزستان/ مارون خامی )شرکت پتروشیمی امیرکبیر(

691گاز طبیعی

هزار تن در سال1,395گاز غنی604

C2
+704

1,395جمع

27

NGL - 2400/1800

خوزستان/ ماهشهر )شرکت پتروشیمی بندر امام(

4,563گاز طبیعی

هزار تن در سال6,153گاز غنی1,933

C2
+1,590

6,153جمع

15,31410,980جمع طرح های باالدستی تأمین کننده خوراک پتروشیمی

31,661 جمع کل طرحهای دارای مجوز

خـلق ارزش، پاسخـگویی، تعهــد به توسعـه پــایدار
 پشتیبانی توسعه پایدارصنعت پتروشیمی برای ارتقاء کیفیت زندگی

جدول شماره 2

محصوالتمحل اجرانام طرحردیف
 ظرفیت اسمی

)هزار تن در سال(
  سرمایه کل

 )میلیون دالر(

خوراک اصلی و سوخت
واحدمیزاننوع

 طرح های جدید دارای مجوز صنعت پتروشیمی )متقاضیان تامین تسهیالت مالی/ فاینانس(
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رابط سرمایه گذاری 
مدیریـت سـرمایه گـذاری شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بهتریـن مرجـع برای پاسـخگویی به ســـــــــواالت و ارائه اطالعات به سـرمایه گذاران صنعت پتروشـیمی 
ایـران اسـت. بـرای تمـاس بـا مدیریـت سـرمایه گذاری مـی توانیـد از طریـق پسـت الکترونیـک Investment@nipc.ir اقـدام نماییـد. تمامی اطالعات ارسـالی 

متقاضیـان نـزد مدیریـت سـرمایه گذاری شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی محفوظ اسـت.



صاحب امتیاز: روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
رئیس کل روابط عمومی: رضا خلج

مدیر پروژه: فهیمه عبدی
مدیر هنری: کامبیز خسروی

هیئت نظارت و کارشناسی )به ترتیب حروف الفبا(:
 خسرو افروزه، سعید افشاری، حسام بلوکات، فاطمه حمیدی فراهانی، علی سلیمانی روزبهانی

 حسین علیمراد، محمد مقاره، محمد امین گرمسیری، هما مهرایی صدق و اکرم وکیلی

ط ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعمومی روا�ب



خیابان مالصدرا.خیابان شیخ بهایی شمالی
شماره 144 . صندوق پستی: 6896- 19395 

تلفن: 88059834  فکس: 88059835

www.nipc.ir


