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تاریخچه و مشخصات شرکت 

 پتروشیمی اردبیل
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 شرکت پتروشیمی اردبیل مشخصاتتاريخچه و 

صدور مجوزهای الزم و پشتیبانی و تأمین تسهیالت ارزی برای راه "هیأت محترم دولت وقت  26/5/1385بر اساس صورتجلسه مورخ 

مصوب گردید که  "ندوق ذخیره ارزی توسط پتروشیمی شازند اراکاندازی واحد پتروشیمی کود اوره و آمونیاک اردبیل از محل ص

ها و مالکیت  در اداره ثبت شرکت 6458تأسیس و تحت شماره  28/11/1385شرکت پتروشیمی اردبیل )سهامی خاص( در تاریخ 

اولیه جهت راه اندازی یک صنعتی اردبیل با موضوع تولید محصوالت پتروشیمی ) اوره و آمونیاک( به ثبت رسید و پس از آن اقدامات 

بازار و توجیه ه و از دست دادن جه به طوالنی شدن زمان اجرای پروژهزار تن در سال شروع که با تو 300واحد تولید کود اوره با ظرفیت 

 ای که در تاریخ ن جناب آقای دکتر روحانی طی جلسه. در سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایرااقتصادی طرح مذکور

ف برگزار گردید با توجه به با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و استاندار اردبیل و نمایندگان وزارتخانه های مختل 9/3/94

های فنی و اقتصادی و امکان سنجی انجام شده در خصوص تغییر طرح اوره و آمونیاک به تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی به  بررسی

، اقتصادی و طرح توجیهی در جلسه ای با حضور وزیر محترم شتغال زایی بیشتر تاکید، که پس از بررسی فنیو ا جهت ارزش افزوده

 500نفت ایشان نیز حمایت همه جانبه خود را از طرح پیشنهادی اعالم نمودند و مقرر گردید یک واحد تولید پلی پرو پیلن با ظرفیت 

مجوز سهام شرکت پتروشیمی اردبیل به بخش خصوصی واگذار گردید، با اخذ  17/3/96 در تاریخ  هزار تن از گاز طبیعی احداث گردد.

گذاری کمتر نسبت به طرح  دستی پتروشیمی که با حجم سرمایه اندازی واحدهای پایین شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل، نسبت به راه

اندازی است که در ادامه  حال تکمیل و راه روق به سرعت دهای ف کند، اقدام گردید. طرح اصلی اشتغال و ارزش افزوده خوبی ایجاد می

 مختصری در این مورد بیان خواهد شد. 

 موقعیت جغرافیايی مجتمع:

رد. از کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با اینن کشنور دا   5/282از شمال با جمهوری آذربایجان همسایه بوده و نزدیک به اردبیل استان 

ننواحی   اسنتان اردبینل از   از جنوب با استان زنجان و از غرب با استان آذربایجان شرقی هنم جنوار اسنت.    ،قسمت شرقی با استان گیالن

بنر اسناس آخنرین     باشند.  متنر در سنال منی    میلنی  600تنا  250بین میزان بارندگی شود. بطور متوسط  سردسیر کوهستانی محسوب می

احت کل کشور را به خنود اختصناص   درصد از مس 09/1حدود  ،مربع کیلومتر 17951وسعتی معادل  تصمیمات کشوری استان اردبیل با

 دهد. می

هکتنار در   60اقع در شهر هیر روستای نوشهر و به مساحتی بالغ بنر  خلخال، و بهجاده اردبیل  17مجتمع پتروشیمی اردبیل در کیلومتر 

 باشد. حال احداث می

 :  سرمايه شرکت

العاده مورخ  در مجمع عمومی فوق .به ثبت رسیدریالی  1000میلیون سهم عادی  20سم به ریال منق میلیارد 20 با سرمایه اولیه شرکت

قق پذیرد که در اختیار هیات مدیره گذاشته شده تا به دفعات تحتصویب و ریال  یلیاردم290 میزان افزایش سرمایه شرکت به 30/5/87

ت مدیره امورد تصویب هی، مصوب% افزایش 50به میزان و  26/12/87ت مدیره در تاریخ أنوبت اول آن در بیست و هشتمین جلسه هی

میلیارد  155در نوبت دوم سرمایه شرکت از  رسید. ریال میلیارد 155به  ریال میلیارد 20قرارگرفت و براساس آن سرمایه شرکت از 

میلیارد ریال افزایش  180ایش سرمایه از در نوبت سوم افزبه ثبت رسید.  23/11/90یافت و در تاریخ میلیارد ریال افزایش  180ریال به 

 باشد. ریالی پرداخت شده می 1000میلیون سهم عادی 2.680میلیارد ریال منقسم به  3700سرمایه شرکت در حال حاضر یافت و 
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نجام شده تا های ا اهم فعالیت

 1399پایان سال 

 



 

 

 

5 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

پیلن با توجه به افزایش میزان یاک به واحد تولید پلی پروره و آمونپس از تغییر موضوع سرمایه گذاری از او 94در خرداد ماه سال 

ی ساختمانی تا تعین مدیره تصمیم بر توقف عملیات اجرایمیلیار دالر هیات  5/1میلیون دالر به بیش از  565سرمایه گذاری از مبلغ 

 دبد مالی برای پیشبرد و تکمیل پروژه گرفت.جتکلیف تامین منابع 

  

سازی و رفع خطر از کارهای انجام شده و  هایی در خصوص ایمن فقط فعالیتاختمانی کالً متوقف و عملیات اجرائی س 94در سال 

 جلوگیری از صدمات و تخریب های احتمالی صورت پذیرفته و در مقاطع مختلف با پیمانکاران طرف قرارداد تسویه حساب شده است. 

و مسئولین استانی خصوصاً نهاد محترم  ها و معضالت طرح ضمن انجام مکاتبات مکرر با مقامات کشوری در راستای رفع محدودیت

 : اند مشکالت فوق به شرح زیر مرتفع شده، جلسات متعدد با مسئولین ذیربط برگزار گردیده و با پیگیری مستمر یاست جمهوریر

 با رای صادره از طرف هیات حل اختالف منابع طبیعی حل و فصل شد.  موضوع مدعیان مالکیتی زمین -

با اقدام جهاد کشاورزی استان نسبت به لوله گذاری و انحراف آب راه های موجود در زمین طرح  اقیموضوع مدعیان حق ارتف -

به خارج از آن با بودجه تخصیصی استان مرتفع شده و مسائل مربوط به سال های قبل نیز از طریق مراجع ذیربط در دست 

 بررسی است. 

نطقه استان و پرداخت اولین قسط از قرارداد مذکور و شروع عملیات با انعقاد قرارداد با شرکت آب م موضوع تامین آب طرح -

  مطالعاتی و طراحی مسیر حل و فصل گردید.
آذر ماه سال  28فراز و نشیب فراوانی داشته و نهایتاً با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در  موضوع تعیین قیمت خوراک -

د ب از ماده یک قانون فوق الذکر مقرر شده است خوراک واحدهای تعیین تکلیف گردید. بر اساس تبصره ذیل بن 89

خلیج فارس برای هر متر  % قیمت سبد صادراتی در مبدا65کثر سال بعد با قیمت حدا 10پتروشیمی از تاریخ تصویب قانون تا 

 مکعب تحویل گردد. 

ای پتروشیمی ه عنوان قیمت پایه برای واحدهریال را ب 700قیمت  91و  90و  89های  توجه به قانون فوق دولت برای سالبا 

مطرح و در جلسات متعدد در  بحث افزایش قیمت گاز طبیعی 92تعیین و ابالغ نمود و متعاقب آن از نیمه اول سال 

اد در راستای حمايت از ايجبا پیگیری های به عمل آمده  در حال حاضر های ذیربط مورد بحث و جدل قرار گرفت ارگان

درصدی در قیمت خوراک گاز پروژه از  30ف ید های پتروشیمی در مناطق محروم موفق به اخذ تخفو احداث واح

  .وزارت محترم نفت گرديده ايم

... در حال  صندوق توسعه ملی وگذاران دیگر و  ت سرمایهجمله جذب مشارک از طرق مختلف من موضوع تامین مالی طرح -

  خواهد شد.آن در صفحات بعد ایفاد  پیگیری است که شرح

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 :99تا پايان سال 85از سال اقدامات انجام شده اهم 

 

استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان  امل محترم سازمان تامین اجتماعی،انجام مراسم کلنگ زنی با حضور مدیر ع -1

 29/6/85مجلس و سایر مقامات محترم استان در تاریخ 

های اردبیل در تاریخ  ثبت شرکت ریال در اداره میلیارد 20با سرمایه ثبتی 6458طی شماره  "پتروشیمی اردبیل"ثبت شرکت  -2

28/11/85 

هزار تن آمونیاک در سال، توسط وزارت نفت  680هزار تن اوره و  1075صدور مجوز احداث پتروشیمی اردبیل با ظرفیت تولید  -3

 12/12/85در تاریخ 

 .22/12/85به شرکت پتروشیمی اردبیل در تاریخ  شازند تغییر نام جواز تاسیس از شرکت پتروشیمی -4

به و واگذاری آن  30/5/87العاده تاریخ  میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق290ریال به  میلیارد20افزایش سرمایه شرکت از  -5

 .ایش سرمایه در چند نوبتهیأ ت مدیره جهت تحقق این افز

ه منظور انجام مطالعات امکان سنجی طرح تولید ( بPDSIDتی پتروشیمی )انعقاد قرارداد با شرکت گسترش صنایع پائین دس -6

بنابر درخواست بانک  1393سال  آذر ماه در  "نهایتا پس از آن این طرح در چندین نوبت که 85آمونیاک در مهرماه  اوره،

 ت.، بازنگری شده اسعامل 
 

 تامین امکانات زیر بنایی طرح  -7

 زمین -7-1

سند  1386در دی ماه سال  و مساعدت مقامات محترم استان، 1385رر انجام شده از تیر ماه سال پس از پیگیری های مک

 مبلغ اجاره صادر گردید. "شرکت پتروشیمی اردبیل "هکتار زمین واگذار شده از طرف منابع طبیعی استان به نام 53اجاره

بود که ار شده دارای معارض محلی از نظر حق عبور آب الزم به ذکر است زمین و اگذ باشد. میلیون ریال می 159ساالنه زمین 

شایان ذکر است با درخواست پتروشیمی اردبیل و موافقت سازمان  با همکاری جهادکشاورزی استان حل و فصل گردیده است.

میلیون  159تمدید گردید و اجاره زمین از مبلغ  91مدت سه سال از اسفند ماه سال ه جهاد کشاورزی استان اجاره زمین ب

 .میلیون ریال افزایش یافت 169ریال به 

 

 گاز )خوراک( -7-2

هیأت محترم دولت، تأمین گاز مورد نیاز طرح برعهده وزارت نفت گذاشته  1/6/85مورخ  63175/357702طبق مصوبه شماره 

قراردادی به مبلغ  1387شد. براساس این مصوبه به منظور انتقال گاز به محل اجرای پروژه پتروشیمی، در تیر ماه سال 

سهم های برقراری انشعاب و  مبلغ مذکور شامل هزینه میلیون ریال با شرکت گاز استان اردبیل منعقد شده است.77‚392

میلیون ریال بعنوان پیش پرداخت در وجه شرکت گاز پرداخت  8‚813باشد که از این مبلغ  شرکت از هزینه خط اختصاصی می

سه قسط پرداخت و از اواخر  الذکر فقط ی شده بود از اقساط فوقماه قسط بند 24یون ریال برای میل 2‚857و بقیه با اقساط 

ولیکن در خرداد ماه  بودعمل آمده ه طرح راکد و از پرداخت اقساط خودداری ب ،به لحاظ ابهام در قیمت خوراک 1387سال 

ت گاز پرداخت و میلیارد ریال دیگر در وجه شرک 15با موافقت و مساعدت مدیریت محترم پتروشیمی شازند مبلغ  91سال 

شرکت گاز  باشد. شده شرکت گاز از این قرارداد می میلیارد ریال طلب حال 45تر گردید. در حال حاضر مبلغ  قرارداد فوق فعال

 باشد. ه انتقال گاز)خوراک(این طرح میاعالم آمادگی جهت اجرایی کردن خط لول
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 آب -7-3

بیل و نیز تکلیف کار گروه با مسئولین استان در خصوص رفع مشکالت پتروشیمی ارد 9/3/88با عنایت به جلسه 

و همچنین تکلیف هیئت مدیره شرکت در چهل و ششمین جلسه مبنی بر عقد قرارداد تأمین  شازندگذاری پتروشیمی  سرمایه

 89دبیل برگزار و نهایتاً در دی ماه سال آب مورد نیاز طرح ، جلسات متعدد با مسئولین و کارشناسان شرکت آب منطقه ای ار

در چهل و نهمین جلسه هیأت  25/10/89آخرین ویرایش متن قرارداد آماده و ارسال گردید.متن قرارداد نهایی در تاریخ 

ع در راستای اجرای تکلیف مجم توسط طرفین قرارداد جهت اجرا ابالغ گردید. بعد از امضا مدیره مورد تصویب قرار گرفت و

ی نمودن قرارداد منعقده با پرداخت اولین قسط )پیش پرداخت( از قرارداد مذکور عملیات مبنی بر اجرای 89ومی سالیانه عم

به اتمام رسیده و شرکت آب منطقه ای اعالم آمادگی و طراحی مسیر انتقال آب از سد یامچی به محل اجرای طرح مطالعاتی 

 در حال پیگیری است.  و جهت اجرایی کردن قرارداد فی مابین بوده 

 مهندسین مشاور –عملیات طراحی  -8

 انجام گردید. 1385تاریخ مهرماه  دراین مطالعات جهت بررسی و مطالعات اولیه طرح توسط مهندسین مشاور صدر صنعت 

در دست  یند مهندسی تولید پروپیلنیایی منعقد و جاری گشته و نیز فرآقرار داد تامین لیسانس و دانش فنی با شرکت ایتال

 باشد. اقدام می

 

 ها و نظارت عالیه کارگاهی طراحی ساختمان -8-1

، انبارهای عمومی و محوطه مجتمع توسط شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت از اسفند ماه های جنبی طراحی ساختمان

انجام پذیرفته  رت عالیهو نظا ها درصد از طراحی 90،حدود  88 آذرتا پایان  .به پایان رسیده است 87در سال آغاز و  1385

های جنبی شامل اداری، باسکول، اتاق رانندگان، تعمیرگاه،  ها، ساختمان و تعمیرگاه که شامل جاده ورودی به مجتمع، انبارها

فنس اطراف باشد همچنین  متر مربع می 25550بازیربنای  نشانی و انک، حراست و انتظامات، درمانگاه، آتشپمپ بنزین، ب

سرا  های طراحی شده مجتمع با احتساب مهمان متر نیز طراحی شده است. زیربنای کل ساختمان 3،200زمین به طول 

 باشد. متر مربع می 31750

میلیون ریال  9000 اًنظارت عالیه و کارگاهی تا کنون،حدود -مبلغ قرارداد منعقد شده با شرکت صدر صنعت شامل طراحی

 باشد. یزی(میبط معاونت مدیریت برنامه ر)با رعایت ضوا

به اتمام  1386آغاز و در اسفند ماه  1386از مردادماه "سپهر یادمان "سرا توسط مهندسین مشاور  طراحی ساختمان مهمان

 ریال است.میلیون  1،340متر و مبلغ قرارداد  6،350سرا  رسیده است. زیر بنای مهمان
 

 زيست محیطی اجرای طرح طراحی و انجام مطالعات اثرات -8-2

درجهت طراحی و انجام مطالعات اثرات  26/3/86میلیون ریالی با شرکت فن آوران آب سازه به تاریخ  364عقاد قرارداد ان

پس از طی مراحل کارشناسی منجر به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست  1387زیست محیطی اجرای طرح که در مرداد ماه 

ازمان محیط زيست در محل مذکور بالمانع تشخیص داده اجرای طرح پتروشیمی اردبیل از نظر سکشور گردید و 

 .شد

میلیون ریال که از تاریخ  192کشی طرح به مبلغ  آناهیتا جهت طراحی و مطالعات زه انعقاد قرارداد با شرکت به آزمون

 به طول انجامید. 1387لغایت اردیبهشت سال  30/3/86
 

 پل روگذر -8-3
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و  "صدر صنعت "در محل تقاطع جاده اصلی و ورودی مجتمع، بامهندسین مشاور قرارداد طراحی پل غیر همسطح )روگذر(

های مربوطه تحویل گردیده است و  حی این پل به پایان رسیده و نقشهصورت مشترک منعقد گردید. مراحل طراه ب"هرازراه "

مورد نیاز برای اجرای این طرح های  قبل از برگزاری مناقصه، زمین باشد، می آماده انتخاب پیمانکارجهت برگزاری مناقصه و 

طرح به بوده است.میلیون ریال 1،340مبلغ این قرارداد برای طراحی پل روگذر معادل. بایست خریداری و آزاد گردد می

 تصویب اداره کل راه و ترابری استان اردبیل رسیده است.

 

 

 پیمانکاران -عملیات اجرائی  -9

 حفر چاه -9-1

 .اجرا گردیده است 15/3/87لغایت  25/6/86قک پمپاژ توسط پیمانکار )سبالن چشمه(، از تاریخ حفر چاه عمیق و اجرای اتا

 گردیده است. تحويل موقتبوده و درصد  97ریال و پیشرفت فیزیکی کار  میلیون 1،148مبلغ قرارداد 
 

 ()بلوار ورودی احداث جاده -9-2

تحویل  28/6/87آغاز ودر تاریخ  1/5/1386در تاریخ  سازه()شرکت باغمیشه  احداث جاده ورودی مجتمع توسط پیمانکار

باقیمانده عملیات  باشد. درصد می 97زان پیشرفت فیزیکی کارمی .است تحويل قطعی شده 88در تاريخ اسفند و موقت 

 باشد. میلیون ریال می 17،944گردد و مبلغ قرارداد  اجرایی توسط گروه امانی انجام می
 

 ها ار و تعمیرگاههای انب ساختمان -9-3

 30/9/87آغاز گردیده در تاریخ  17/7/86ریال از تاریخ میلیون  16،915به مبلغ  "چالیشگان"انعقاد قرارداد با شرکت 

تمدید  30/6/88داد تا بایست به اتمام برسد اما به دلیل مشکالت جوی و بدی آب و هوا و عدم اتمام قرارداد، مدت قرار می

تحويل قطعی و موقت گرديده الذکر  های فوق قرارداد خاتمه و ساختمان 48با استفاده از ماده  89در سال  .گردیده است

  .است

  متر مکعب300منبع آب با حجم  -9-4

تحويل موقت درصد  97با پیشرفت فیزیکی  20/6/87منعقد و در تاریخ  8/8/86در تاریخ  "چالیشگان"این قرارداد با شرکت 

 باشد. ریال میمیلیون  892مبلغ قرارداد گرديد.
 

 ها گاهنصب اسکلت فلزی انبارها و تعمیر خريد و -9-5

به مبلغ  30/7/86در تاریخ  "آذر سوله "ها با شرکت انبارها و تعمیرگاه  انعقاد قرارداد خرید ونصب اسکلت فلزی ساختمان

و  می باشد و قرارداد ساخت درصد 95 درصد و نصب 97ریال منعقد گردید پیشرفت فیزیکی کار ساخت میلیون 18،076

 .است شده تحويل موقتنصب 

 

 آنهاسازی  های جنبی و محوطه سرا و ساختمان مهمان های اداری، احداث ساختمان -9-6

دلیل مشکالت اجرایی پیمانکار و در راستای ه منعقد گردید، اما ب 23/9/88لغایت  23/2/87قراردادی با شرکت بات از تاریخ 

ن، بانک، انتظامات، های باسکول، تعمیرگاه، پمپ بنزی ه و زمان بخشی از موارد قرارداد شامل ساختمانمدیریت بهتر هزین

های بخش  مجری ساختماناین پیمانکار صرفا  و شدنشانی از قرارداد نامبرده حذف و به گروه امانی واگذار  کلینیک و آتش

درصد بوده و مبلغ قرارداد  11ت فیزیکی دو ساختمان مذکور پیشرف .گردیدمتر مربع  14150سرا به مساحت  اداری و مهمان

نامه پیمانکار ضبط  های فوق متوقف و ضمانت قرارداد ساختمان رعلت مشکالت پیمانکاه ب باشد. می میلیون ریال 111.000

د با در خصوص تسویه حساب با شرکت بات، جلسات متعد 91اجرای تکلیف مجمع عمومی سال  یدر راستا گردیده است.
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مطالبه شرکت فوق تعیین و مورد ای فی مابین رفع مغایرت گردید و مبلغ هکلیه حساب سئولین شرکت فوق انجام و نهایتا م

های ذیربط و ارائه آن به این شرکت مطالبات مورد  ارگان د قرار گرفت و مقرر شد شرکت فوق با اخذ مفاصاحساب ازتاییمورد 

 را دریافت نماید.موافقت 
 

 ها وشش سقف ساختمانپ -9-7

میلیون ریال انجام گردید. با آقای بیرقی  5،540خرید پوشش سقف ساختمان انبارها و تعمیرگاهها از شرکت ماموت به مبلغ 

پیشرفت متر مربع منعقد گردید. 12.500با زیربنای  06الی  03قراردادی جهت نصب پوشش انبارهای  87در خردادماه 

 باشد. % می97کار فیزيکی 

 

 (عملیات اجرايی)بصورت امانی -9-8

باشد.  می برداری آماده بهرهه و به اتمام رسید 87آغاز و در خرداد ماه سال  86در آبان ماه سال  ساختمان انبار پروژه -

 ریال بوده است.میلیون  2،500هزینه انجام کار 

 درصد97پیشرفت فیزيکی کار میزان شروع و  1/5/87شامل اتاقک باسکول و چاله باسکول در تاریخ  ساختمان باسکول -

 باشد. میلیون ریال می 650و هزینه برآورد شده 

 باشد. درصد می 30و پیشرفت فیزیکی کار  متر مربع آغاز گردیده 740با زیربنای  20/5/87ساختمان درمانگاه در تاریخ  -

درصد  70و پیشرفت فیزیکی کار  غاز گردیدهمتر مربع به انضمام سوله آ 363با زیر بنای  1/5/87ساختمان تعمیرگاه در تاریخ  -

 باشد. می

 باشد. درصد می 30و پیشرفت فیزیکی کا ر متر مربع آغازگردیده  842با زیربنای  15/6/87ساختمان آتش نشانی در تاریخ  -

پیشرفت گیری آغاز گردیده است.  سوخت متر مربع به انضمام سکوی 36با زیربنای  10/7/87ساختمان پمپ بنزین در تاریخ  -

 باشد. درصد می15فیزیکی کار 

 40و پیشرفت فیزیکی کار  متر مربع آغاز گردیده 540با زیر بنای 30/6/87ساختمان بانک،  انتظامات و حراست در تاریخ  -

 باشد. درصد می

به  گروه صنعتی خانی انجام وریال از میلیون  540)ایستگاه تولید بتن( به مبلغ  و نصب دستگاه بچینگ پالنت خريد -

 باشد. می 10/7/87تاریخ  و پایان آن در 87. شروع عملیات در شهریور برداری رسیده است بهره

 :اتمام رسیده استآغاز و تا پایان سال به  87ملیات متفرقه که اجرای آن در شهریور ماه ع    -

 .یجاد شده استدر سایت ا 94در سال تخت جهت کارشناسان و بازدیدکنندگان  6دارای  سرای موقت مهمان -

 .وسط بلوار جاده ورودی به سایتمتری در دو ردیف در  3به فاصله  عدد نهال 350اشت ک -

 .درصد 100انبار موقت پروژه و پیشرفت فیزیکی کار انجام شده  ايجاد فیلتر در محل ورودی ساختمان -

 .متر 3000متر مکعبی به طول  300از طریق منبع  آب رسانی به محوطه -

 درصد. 100ورودی محوطه با پیشرفت فیزیکی  های روشنايی نصب پايه چراغو  تهیه -

 .درصد 100ريزی داخل بلوار اصلی با پیشرفت فیزيکی  خاک -

 درصد. 60باپیشرفت کار به میزان  شروع عملیات ساخت پیاده رو در دو طرف جاده اصلی -

 درصد.100پیشرفت فیزیکی هزار گالنی با  3 دستگاه مخزن گاز 3اجرای عملیات احداث  -

علت مشخص نشدن ه باشد و عملیات ب الذکر می ر در حد وضعیت فوقالذکر در حال حاض توضیح اینکه: کلیه عملیات فوق

 قیمت گاز متوقف گردیده است. 

 



 

 

 

10 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 تأمین مالی اجرای طرح  -10

 خصوص تأمین مالی طرح اقدامات متعددی به شرح زیر انجام گرفته است.در 

 لت در اجرای طرحمشارکت دو-الف

هیأت محترم دولت در چهارمین دور سفر استانی در جلسه کارگروه اشتغال استان به منظور مساعدت  1390در شهریور ماه سال 

مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ا یران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هر کدام به »دراجرای طرح پتروشیمی اردبیل 

ای که با  در جلسه 11/8/90را تصویب و ابالغ نمودند. مصوبه فوق در تاریخ « ین مالی و اجرای طرح پتروشیمی اردبیل% در تأم20میزان 

تشکیل گردیده بود مورد بحث و بررسی  NPCالذکر و پتروشیمی شازند و اردبیل، در دفتر مدیر عامل  های فوق حضور مسئولین شرکت

 های مذکور نسبت به عملیاتی نمودن مصوبه فوق اقدام نمایند. ط از شرکتقرر گردید واحدهای ذیربقرار گرفت و م

های فوق ارسال و با تشکیل جلسات متعدد توضیحات الزم ارائه  ردبیل اطالعات مورد نیاز به شرکتدراین راستا از طرف پتروشیمی ا

گذاری در وزارت نفت ارجاع  تخصصی سرمایهت تصویب در کارگروه ت مدیره موضوع را جهپس از اخذ مصوبه هیا NPCشرکت  گردید.

وزیر محترم صنعت ومعدن و تجارت علیرغم حضور در کارگروه اشتغال استان مشارکت سازمان  94سال نموده است. ولیکن در خردادماه 

 شود. ری میوزارت نفت بصورت مستمر پیگیاخذ مصوبه کارگروه  گسترش و نوسازی ایران در طرح اردبیل را منتفی اعالم نمودند.

 

 استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی -ب 

جهت  7/15-198386طرح پتروشیمی اردبیل همراه با سایر طرح های اولویت دار وزارت نفت طی نامه شماره  6/90/ 13در تاریخ

میلیون دالر معرفی شده است.  645استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات و با اعتبار مورد نیاز 

 -کلیات طرح  14/6/91                                                                                              ً          در این راستا اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک توسعه صادرات ارائه شد و پس از رایزنی مستمر نهایتا  در تاریخ 

فوق الذکر رسید. عاملیت بانک توسعه صادرات و تشکیل سندیکای بانکی به تصویب کمیته مرکزی اعتبارات بانک  -تسهیالت ارزی آن 

مصوبات  5/7/91توسط هیأت مدیره بانک توسعه صادرات تأیید و تصویب شد و به دنبال آن در تاریخ  29/6/91مصوبه فوق در تاریخ 

 فوق به صندوق توسعه ملی ابالغ و درخواست بررسی و اعالم مسدودی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گردید.

سدودی به بانک مرکزی از طرف صندوق توسعه ملی راه برای استفاده از تسهیالت مذکور هموار گردد ولیکن رفت با اعالم م انتظار می

کارشناسان محترم صندوق در بررسی اسناد و مدارک از جمله ترکیب سهامداران اظهار نظر کردند که باعنایت به اساسنامه و نظام نامه 

ت باشد و تسهیال اردبیل بیش از حد مجاز صندوق می ی)ارگان دولتی( از پتروشیمیصندوق و ترکیب سهامداران، میزان سهم بانک مل

ت نظارت محاسبات کشور بعنوان عضوی از هیا گیرد این موضوع از مراجع ذیصالح از جمله دیوان مورد نظر به این طرح تعلق نمی

/د اعالم نظر نموده و عنوان نمودند 389/50000 طی نامه شماره 18/10/91صندوق توسعه ملی پیگیری شد و سازمان فوق در تاریخ 

شمول ، شرکت پتروشیمی اردبیل مسهامداران و نحوه انتصاب مدیران که کمیته حقوقی هیات نظارت )به اتفاق آرا( با توجه به ترکیب

ت ای از هیا ده و طی نامهن اظهار نظر قانع نشت عامل محترم صندوق توسعه ملی با ایباشد. ولیکن هیا دریافت تسهیالت از صندوق می

ز سفانه در این خصوص پاسخ مثبتی امتانظارت درخواست نمودند که به صراحت کامل در خصوص این شرکت تعیین تکلیف نمایند 

عنوان مالک اصلی طرح با واگذاری بخشی از سهام خود از طرح ه       ً                      نهایتا  شرکت پتروشیمی شازند ب هیأت محترم نظارت دریافت نشد و

به شرکت پلی پروپیلن جم و شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند و کاهش میزان سهام دولتی طرح منتسب به بانک ملی اردبیل 

 %، توانست وضعیت طرح را با شرایط و ضوابط صندوق توسعه ملی تطبیق نماید.20درحد زیر 
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ق توسعه ملی مطرح و مورد تصويب عامل صندو پرونده تسهیالت ارزی طرح اردبیل در جلسه هیأت 26/6/92در تاريخ 

 ابالغ گرديد. ()بانک عامل طرح بانک توسعه صادرات/ص به 1600/92طی نامه شماره  1/7/92تاريخ قرار گرفت و در 

، متعاقب مصوبه فوق با بانک های مختلف با تشکیل جلسات متعدد، مذاکره و تسهیالت فوق بصورت سندیکای بانکیبا عنایت به اعطای 

شده و در خصوص حضور آنها در سندیکای فوق الذکر رایزنی گردیده است اکثر آنها به دالیل مختلف از حضور دراین سندیکا مکاتبه 

 میلیون دالر مصوب و 150الذکر را هر کدام به میزان  ه کارگران مشارکت در سندیکای فوقهای صادرات و رفا نهایتا بانکمعذور بوده و 

ورای پول و اعتبار مبنی بر ارتقا های فوق و با عنایت به مصوبه ش متعاقب اعالم آمادگی مشارکت بانک ودند.به بانک های عامل ابالغ نم

سهم خود از سندیکا از مبلغ  عامل درخواست گردید تا با ارتقا ها برای اعطای تسهیالت ارزی به واحدهای تولیدی، از بانک توان بانک

جلوگیری نموده و در خصوص عملیاتی نمودن تسهیالت ارزی  تکمیل سندیکا از تشتت اعضا الر ومیلیون د 245میلیون دالر به  150

 طرح راهگشا باشند.

 17/12/92ن در جلسه مورخ کمیته اعتباری بانک عامل مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با تصویب آ 30/11/92این مورد در جلسه 

به شرکت ابالغ گردید امیدواریم در روزهای  24/12/92مورخ  699/888/1334 ت مدیره محترم بانک مذکور طی نامه شمارهتوسط هیا

 آتی با معرفی اعضاء سندیکا به صندوق، درخواست مسدودی این تسهیالت به نفع پتروشیمی اردبیل به بانک مرکزی ارسال شود.

رفاه کارگران در دفتر آقای دکتر پاریزی معاون ، صادرات و های توسعه صادرات کای با حضور مدیران عامل بان جلسه 25/4/93در تاریخ 

بانک  1/5/93محترم امور بانکی وزیر اقتصاد برگزار و مقرر شد نسبت به تشکیل فوری سندیکای بانکی اقدام شود، متعاقب آن در تاریخ 

و تنظیم ارسال و طی نامه  های صادرات و رفاه کارگران مشارکت نامه سندیکا را جهت بررسی هایی به بانک توسعه صادرات طی نامه

به صندوق توسعه ملی با اعالم تشکیل کنسرسیوم درخواست تمدید مسدودی از محل منابع صندوق  1/5/93مورخ  220/1000شماره 

 در بانک مرکزی را نمود.

 : جام شده استجهت تمدید مصوبه اعطای تسهیالت بانک توسعه صادرات اقدامات اساسی زیر ان

  .یلیارد ریال به حساب بانک توسعه صادرات اردبیل بعنوان سپردهم 100واریز مبلغ  -

 به بانک عامل انش فنی و مهندسی پایه واحد های تولید اوره و آمونیاک ارسال قرارداد د -

  5/9/93مطالعات امکان سنجی با مفروضات مورد نظر بانک عامل  به روز شده در تاریخ  -

صادرات جهت تمدید مصوبه اعطای وام و تشکیل کنسرسیوم و تقاضای مسدودی از بانک با بانک توسعه  مذاکراتیشرکت در گذشته 

  داشته است.مرکزی توسط صندوق توسعه ملی 

ورود و خروج کاال، خرید تهیه و تصویب -امور پیمانها -نامه معامالت ی طرح پتروشیمی اردبیل از قبل، آیینهای اجرای نامه آیین -11

  گردیده است.

و اخت مبلغ پیش پرداخت نهایی گردید اد دانش فنی و مهندسی پایه واحد اوره با شرکت صاحب لیسانس جهت پردالحاقیه قرارد -12

 پیگیری ها جهت دریافت ضمانت بانکی در قبال پرداخت مبلغ پیش پرداخت ادامه دارد. 

داخت تهیه و به توافق طرفین قرارداد برنامه زمانی پر ،فنی و مهندسی پایه واحد آمونیاک دانشو موثر شدن قرارداد  جهت اجرایی -13

 رسیده است.
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ترتیب با حضور معاون محتنرم   به 1/4/94و  9/3/94الف طی جلسات تشکیل شده در تاریخ های 830/10عطف به نامه شماره  -14

ات ی پتروشیمی اردبیل پس از رفع موانع مطروحه در جلسن حترم نفت ادامه روند عملیات اجرایی رئیس جمهور و وزیر ماجرای

 ادامه خواهد یافت.  

در وزارت نفت با حضور مقام عالی وزارت ، نماينده محترم مردم اردبیل و مدير عامل  1/4/94تشکیل جلسه مورخ  -15

محترم پتروشیمی شازند و حمايت وزير محترم نفت از طرح پتروشیمی اردبیل و موافقت با تغییر طرح تولید اوره 

 یلن و ساير محصوالت پايین دست. هزارتن پروپ 515و آمونیاک به تولید 

 . 1/4/94محترم نفت پیرو جلسه مورخ نماینده محترم اردبیل به وزیر  1/4/94مورخ  94071709ارسال نامه شماره  -16

 180553/1869/1حمایت و دستور اقدام وزیر محترم نفت طی نامه معاون امور محترم حقوقی و مجلس وزارت نفت به شماره  -17

ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری و رونوشنت بنه شنرکت ملنی صننایع       معاون محترم وزیر در برنامهبه  26/4/94م مورخ 

 . پتروشیمی

 . GTPPعقد قرارداد با شرکت گسترش صنایع پایین دستی در خصوص تهیه مطالعات امکان سنجی طرح  -18

 و وزارت نفت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ،سنجی با مشاور طرح شرکت در جلسات مطالعات امکان -19

 . تکمیل مستندات مربوط به سامانه اطالعات جامع وزارت نفت جهت دریافت مصوبه خوراک و سوخت مورد نیاز طرح -20

 . 19/12/94وراک و اخذ آن در تاریخ پیگیری مجوز خ -21

 . وزارت صنعت معدن و تجارت جهت تغییر جواز تاسیس تکمیل مستندات مربوط به بهین یاب -22

 . 26/12/94یطی و اخذ مجوز در مورخ زیست مح پیگیری تغییر مجوز -23

 . ترجمه طرح توجیه فنی و اقتصادی -24

 های پیمانکار تعمیرگاه مرکزی.  رت وضعیتبررسی صو -25

 

 : واگذاری سهام به بخش خصوصی

در  عملیات اجرایی طرح سهام شرکت پتروشیمی اردبیل توسط شرکت سهامی عام پتروشیمی شازند اراک به منظور تسریع در آغاز

 به بخش خصوصی واگذار گردید.  15/03/1396مورخ 
 

 اهم اقدامات سهامداران جديد شرکت پتروشیمی اردبیل:

بازاریابی و فنی و مالی پروژه  عقد قرارداد با شرکت مشاور مهندسی معتبر ایرانی در خصوص بازنگری و انجام مطالعات دقیق -1

 مطالعات امکان سنجی پروژه( )



 

 

 

13 
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 ش فنی توسط شرکت مشاور مهندسی ایرانی مطالعات انتخاب دان -2

 مذاکره با صاحبان دانش فنی مختلف دارای دانش تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی  -3

 های مشابه  بازدید از واحدهای فعال و پروژه -4

 Techintو نهايی نمودن قرارداد خدمات مهندسی با شرکت معتبر مهندسی اروپايی مذاکره و امضا توافقنامه  -5

 :های زير ا در زمینهايتالی

  انتخاب دانش فنی 

  مطالعات بازار 

  های خارجی   تائید بانکمطالعات امکان سنجی مورد 

  تهیه مهندسی پايه دانش فنی توسط اليسنسور 

  تهیه مشاورهBEDP  جهت واحدهای فرآيند 

 

 EPCFامین مالی بصورت مذاکره با شرکتهای معتبر پیمانکار خارجی و دعوت از آنها جهت انجام پروژه به شرط ت -6

 مذاکره با موسسات مالی معتبر اروپایی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه -7

 های صنعتی پتروشیمی اردبیل  مجوز شهرکاخذ  -8

 

 تعین استراتژی و نقشه راه جديد برای پتروشیمی اردبیل

مصرف سالیانه میزان  با توجه بهمهندسی مشخص گردید  پس از انعقاد قرارداد مهندسی با شرکت تکینت ایتالیا و انجام مطالعات اولیه

در دشت اردبیل و تغییر منبع تامین آب پروژه از سد مطالعات منابع آبی  همچنین بر اساسمیلیون متر مکعب در سال و  12آب 

لوله انتقال گاز جانمایی  کیلومتری از خط 25یامچی به تصفیه خانه فاضالب اردبیل به عنوان منبع تامین آب پروژه و همچنین فاصله 

ل فعلی پروژه مناسب و اقتصادی نبوده و با توجه به هزینه های گزاف خطوط انتقال آب و گاز شرکت مهندسی تکینت توصیه نمود حم

پروژه تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی به مکانی در شهرستان نمین در نقطه ای در نزدیکی به خطوط انتقال گاز و تصفیه خانه 

  اضالب منتفل گردد.ف

 

و  GTPPگذاری جهت احداث واحد  هزینه باالی سرمایه و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و به تبع آن خروج از برجام همچنین با

های ظالمانه، این شرکت تصمیم گرفت به موازات پیگیری و انجام  مشکالت اخذ فاینانس جهت اجرای طرح مذکور به واسطه تحریم

تان نمین نسبت به مکان یابی جدید و خرید زمین به میزان یکصد هکتار در شهرس ای مورد نیاز جهت احداث طرح مربوطه،ه فعالیت

در سایت شماره یک )محل استفاده بهینه از امکانات زیربنایی و سوله ها و ساختمان های احداث شده  اقدام نماید. همچنین در راستای

گذاری  های کوتاه مدت و میان مدت سرمایه بر روی اجرای طرح فوق در محل یک شهرک صنعتی ایجاد نسبت به اولیه پتروشیمی( 

نماید و بدین منظور مجوز احداث شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل اخذ گردید و روند ساخت چندین واحد تولیدی در آن آغاز گردید 

 .باشد برداری رسیده و تعدادی نیز در دست اجرا می که برخی به بهره
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 )سایت شماره یک(:های صنعتی پتروشیمی اردبیل  های در دست احداث و در حال تکمیل شهرک پروژه

 
 

 (:جزيه پذيرپتروشیمی اردبیل و تولید محصوالت زيست فناورانه )ت 

یک پتروشیمی سبز  ( و تبدیل شدن بهبیل تولید محصوالت فناورانه دوستدار محیط زیست )تجزبه پذیراز اهداف واالی پتروشیمی ارد

ه یند تولید فرمالین و محصوالت پلیمری با ارزش افزودمتانول مازاد متانول در کشور فرآ لذا در این راستا با توجه به تولید باشد. می

 در اهداف خود قرارداده است. 1دار محیط زیست را در سایت شماره اقتصادی و دوست

لید محصوالت زیست فناورانه اله پیش رو را تصویب نموده تا گام به گام در راستای تودر این راستا هیات مدیره برنامه مصوب پنج س

 پذیر حرکت نماید. تجزیه

های  امه افق پنج ساله شرکت مطابق گامباشد. در این راستا یرن پتروشیمی سبز و صادرات محور از اهداف عالی پتروشیمی اردبیل می

 باشد. ذیل می

تن فرمالین مطابق با جدول  160.000عملیاتی تولید فرمالین فازهای مجموعه پتروشیمی اردبیل به میزان  بندی و ظرفیت برنامه زمان

 باشد. ذیل می

گردد. میزان تخصیصی هر یک از  ، هگزامین و رزین تولید می(BDO)از فرمالین پایه پتروشیمی محصوالت پارافرمالدئید، بوتان دیول 

 باشد: طابق جدول ذیل میمحصوالت فوق و محصوالت تولیدی م

 

 فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل

 تن 160.000
 کل ظرفیت فرمالین

40.000 

 فرمالین

20.000 

 فرمالین

40.000 

 فرمالین

60.000 

 فرمالین

تفکیک ظرفیت فرمالین 

 )تن(

25.000 

 (BDO)بوتان دیول 

20.000 

 رزین

10.000 

 هگزامین

20.000 

 پارافرمالدئید

پایین تفکیک محصوالت 

 دست فرمالین )تن(
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 (:1399-1400فاز اول )سال 

 ولید  فرمالین و پارافرمالدئید: پروژه ت

خط تولید فرمالین خریداری شده است. تا انتهای سال جاری  7تن فرمالین،  160.000همانگونه که مستحضرید در راستای تولید 

 20.000گردد. از فرمالین تولیدی در این فاز به میزان  اندازی می الین راهتن فرم 60.000ماه با ظرفیت  آبان( دو خط تولید در 1400)

 گردد. تولید می در پایین دست این بخش تن پارافرمالدئید

پارافرمالدئید تولیدی، محصول جامد فرمالین بوده و ضمن ایجاد ارزش افزوده، مشکالت حمل را نداشته و قابلیت صدور به بازارهای 

 باشد.  عم از ترکیه، آذربایجان و ... را دارا میصادراتی منطقه ا

کسب درآمد و تکمیل پنج خط پارافرمالدئید تولیدی، قابلیت  لدر این مرحله با توجه به سود فروش محصول فرمالین تولیدی و محصو

 خط تولیدی به وجود خواهد آمد. 7باقی مانده از 

میلیون یورو پرداخت جهت تسویه حساب های  5/1نیازمند به  1400سال باید به اطالع برسانیم جهت تحقق این هدف گذاری در 

و تجهیزات کنترلی و  Instrumentمیلیون یورو جهت خرید  5/1پرداختی از بابت مابقی تجهیزات درحال ساخت و همچنین مبلغ 

ورد نیاز جهت نصب و راه اندازی این ابزاردقیق و همچنین یک میلیون یورو جهت انجام کارهای ساختمانی و اجرایی سازه های فلزی م

 واحد می باشد.

 

 

 

 

 فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل

 تن 160.000

 
 

 )فاز اول(

 تن فرمالین 60.000

   
 

20.000 

 پارافرمالدئید
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 (:1399-1401فاز دوم )سال 

 :هگزامین و رزينو  نیفرمال  دیتولتکمیل پروژه 

خط تولید( در مدت زمان شش ماه از شروع تولید تکمیل و  5(، سایر خطوط )1399سال جاری )اندازی دو خط در  پس از تولید و راه

 گردد. تن به تولید فرمالین اضافه خواهد شد. از فرمالین تولیدی محصوالت هگزامین و رزین تولید می 100.000احداث شده و 

 

 فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل

 تن 160.000

 )فاز دوم(    

 تن فرمالین 60.000

 

 )فاز اول(

 تن فرمالین 60.000

    20.000  

 رزین

10.000 

 هگزامین

 

20.000 

 پارافرمالدئید

 

 

 (:1401-1402فاز سوم )سال 

 :بوتان ديول   دیپروژه تول

صوالت باشد، مجموعه مح پذیری و دوست دار محیط زیست می ترین محصوالت پایین دست پتروشیمی که قابلیت تجزیه یکی از جذاب

ترین محصول در کشورهای اروپایی به لحاظ  است. این محصوالت با ارزش افزوده بسیار باال، جذاب (BDO)تولیدی بر پایه بوتان دیول 

پذیر، ترکیه، آذربایجان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این محصوالت بر پایه تولید فرمالین  مالحظات زیست تخریب

 باشد. می
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 (:1402-1404فاز چهارم )سال 

 :وليبوتان د ن دستمحصوالت پايی لیپروژه تکم

استراتژی پتروشیمی اردبیل تولید محصوالت خاص با ارزش افزوده مناسب بر اساس فرمالین تولیدی این شرکت است. لذا تولید 

فرمالین و فروش آن مد نظر نبوده و مسیر سازمان بر اساس ارزش افزوده محصوالت پایین دست تولیدی از بوتان دیول حاصل خواهد 

 گشت.

 

 ن تولیدی پتروشیمی اردبیلفرمالی

 تن 160.000

 )فاز چهارم(
 )فاز سوم( 

 تن فرمالین 40.000

 )فاز دوم( 

 تن فرمالین 60.000

 

 )فاز اول(

 تن فرمالین 60.000

محصوالت پایین دست 

 (BDO)بوتان دیول 

 25.000 

 (BDO)بوتان دیول 

 20.000  

 رزین

10.000 

 هگزامین

 

20.000 

 پارافرمالدئید

 ن تولیدی پتروشیمی اردبیلفرمالی

 تن 160.000

 )فاز سوم(  

 تن فرمالین 40.000

 )فاز دوم( 

 تن فرمالین 60.000

 

 )فاز اول(

 تن فرمالین 60.000

  25.000 

 (BDO)بوتان دیول 

 20.000  

 رزین

10.000 

 هگزامین

 

20.000 

 پارافرمالدئید
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 :BDOبر پايه  محصوالت

 

 

 ساله پروژه(  5بندی فازهای پروژه )افق  برنامه زمان

 

 گیری: نتیجه

های محصوالت پایین  با توجه به ظرفیت فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل در طی سه سال جاری این شرکت نسبت به تکمیل ظرفیت

 بندی اقدام خواهد نمود. تای سودآوری شرکت مطابق با برنامه زماندست با ارزش افزوده مناسب در راس

 

BDO 

THF  PBU

TT 
PBT 

Acetylene 
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 ( در سايت شماره دو:GTPPتولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی )پروژه اقدامات انجام شده در خصوص 

 

 از اتیلن پلی و پروپیلن پلی مختلف گریدهای تولید متانول، از اولفین تولید طبیعی، گاز از متانول تولید واحد 4 شامل طرح این -

 با طبیعی گاز از پلیمری محصوالت مختلف گریدهای تولید طرح .باشد می( اتیلن و پروپیلن از ترتیب به)  تولیدی اولفین

 بیش طرح، این تن پلی اتیلن. در هزار 230 و پروپیلن پلی تن هزار 400 شامل پلیمری محصوالت تن هزار 630 تولید ظرفیت

 تولید نیز برخوردارند باالیی افزوده ارزش از خود که هیدروکربنی ترکیبات و LPG شامل بیجان محصوالت تن هزار 30 از

 کل. باشد می سال در مکعب متر میلیون هفتاد و هشتصد و میلیارد یک مقدار به طبیعی گاز طرح، این خوراک .گردد می

 دریافت ساعت بر مکعب متر 1500 مقدار به امخ آب صرفا و گردد می تولید مجتمع داخل در نیز مجتمع نیاز مورد یوتیلیتی

  .گردد می

تمدید موافقت اصولی اولیه اجرایی) مصوبه خوراک و سوخت( طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در حال انجام است و  -

  توسط امور بررسی و برآورد طرحهای صنایع ملی پتروشیمی تائید گردیده است. MTOمطالعات فنی و اقتصادی طرح 

و  WISON و  UOPهای صاحب دانش فنی مختلف دارای دانش تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی از جمله  مذاکره با شرکت -

 تاپسو انجام شده است. 

میلیون یورو  34المللی تکینت ایتالیا به مبلغ  انش فنی و فاینانسور با شرکت بینقرارداد مهندسی و مشاوره برای معرفی د -

 تامین موسسات با مذاکره و مجوزها رسانی بروز حال در و -جهت واحدهای فرآیند  BEDPهیه مشاوره ت –منعقد شده است

 .باشیم می تکنولوژی دهنده ارایه شرکتهای و مالی

  .انجام مطالعات مهندسی درخصوص مکانیابی مناسب برای اجرای پروژه در شهرستان نمین -

 وامل محلی.مذاکرات خرید زمین محل اجرای پروژه از طریق ع -

 مشخصات طرح : 

             میلیون متر مکعب( 33/5میلیون متر مکعب در سال )روزانه  1770 خوراک مورد نیاز 

                    میلیون متر مکعب در سال 11 آب مورد نیاز 

                   هز ار کیلو وات 282 برق مورد نیاز 

                هزار متر مربع 600 زمین مورد نیاز 

            ماه پس ار عقد قرارداد خرید دانش فنی و تجهیزات  48 مدت اجرای طرح 

  نفر 700 نیروی انسانی مورد نیاز 
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 4001 سال برای اصلی فعالیتهای پیش بینی

 

 :از عبارتند 1400 سال برای شده گرفته نظر در مهم اقدامات

 گرفته انجام ارزی پرداختهای به توجه با اردبیل پتروشیمی صدمق به اروپا از کاالها لیهک تحویل و ترخیص حمل، جهت هماهنگی -1

 .گیرد صورت

 شرکت ساله پنج برنامه مطابق جاری سال در پارافرمالدئید و فرمالین نخست فاز اندازی راه جهت اجرایی عملیات و ریزی برنامه -2

 .گیرد انجام

 . پذیرد صورت جاری سال در ها دارایی ارزیابی دتجدی محل از شرکت سرمایه افزایش -3

 الزم اقدامات انجام و تهران بهادار اوراق بورس در شرکت پذیرش و حضور راستای در عام سهامی به خاص سهامی از شرکت تبدیل -4

 . پذیرد صورت سهام ارائه و پذیرش اخذ و ایران بهادار اوراق بورس به ورود جهت

 واحد مالی تامین است الزم گوگرد بدون سوخت به اسالمی جمهوری کشتیرانی و دریایی نقل و حمل گانناو نیاز به توجه با-5

 .گیرد صورت منعقده قرارداد موثرسازی جهت سولفورزدایی

 .گردد آغاز کشور جنوب در سولفورزدایی واحد احداث جهت عمرانی فعالیتهای انجام و زمین خرید-6 

 از استفاده و یامچی سد از آب منابع تغییر ضرورت توجه با و پروپیلن پلی تولید پروژه در آب مترمکعب یلیونم 12 به نیاز به توجه با-7 

 منطقه در 2 سایت نام به جدید زمین گردید مصوب گاز انتقال خط هزینه در جویی صرفه لزوم همچنین و اردبیل خانه تصفیه پساب

 .گردید خرید و مالی تامین اردبیل نمین

 . گردد اجرا و تکمیل یک شماره سایت در اردبیل صنعتی شهرک نیاز مورد رساختهایزی -8

 سایت در 5 و 4 ،3 ،2 ،1 فازهای در دست پایین محصوالت و فرمالین های واحد اندازی راه جهت نیاز مورد و مرتبط فعالیتهای -9

 .شود انجام و پیگیری ساله پنج برنامه مطابق یک

 هیات به مرور جهت داد قرار و شده نهایی پتروشیمی محصوالت تضمینی خریداران و گذاران سرمایه با تهگرف صورت مذاکرات -10 

 .گردد ارائه مدیره

 و گرفته صورت خارجی و داخلی گذاران سرمایه و مالی موسسات از مختلف روشهای طریق از ها پروژه مالی تامین مذاکرات-11

 .گردد ارائه مدیره هیات به اقدام و مرور جهت جزییات با نهایی های گزینه

 پذیر تجدید زیست مجوزات است الزم شرکت ساله پنج برنامه در اردبیل پتروشیمی تجدیدپذیر محصوالت تولید زنجیره به توجه با-12 
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 .گردد اخذ سبز پتروشیمی به تبدیل راستای در خارجی و داخلی معتبر منابع از

 توجه:

 تقدیم می گردد: 1398در دست انجام است بدینوسیله گزارش مالی سال  1399ل با توجه به اینکه حسابرسی سا
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 در مرحله قبل از بهره برداری-شرکت پتروشیمی اردبیل)سهامی خاص(

 صورت وضعیت مالی

 1398اسفند  29در تاريخ 

 )تجديد ارائه شده(              

  

 

  
يادداش

 ت
  1398/12/29   1397/12/29 

 ریال   ریال       ها دارايی  

             های غیر جاری  دارايی  

  1،913،378،983،019      3،731،197،688،694     9   های ثابت مشهود  دارایی      

  48،646،972،130      48،671،686،377     10   های نامشهود دارایی      

  223،319،009      223،319،009     11   ها سایر دارایی      

  1،962،249،274،158      3،780،092،694،080         های غیر جاری جمع دارايی  

             های جاری :  دارايی  

 

 

 تراز نامه 
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  7،924،489،244      3،577،511،244     12   ها  پیش پرداخت      

  2،810،378،776      5،286،261،355     13   ها یر دریافتنیهای تجاری و سا دریافتنی      

  60،000،000،000      62،707،840،000     14   های کوتاه مدت گذاری سرمایه      

  129،876،218،463      61،454،219،141     15   موجودی نقد      

 جاریهای  جمع دارايی  

   

  133،025،831،740      200،611،086،483  

 ها جمع دارايی      

   

  3،913،118،525،820  

 

  2،162،860،360،641  

 ها حقوق مالکانه و بدهی  

 

  

 حقوق مالکانه         

 

  

 سرمایه           
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  3،700،000،000،000  

 

  300،000،000،000  

 

 سود انباشته     

 

 

 

  28،336،326،843  

 

 (132،020،587،807) 

 

 جمع حقوق مالکانه

 

  

 

  3،728،336،326،843  

 

  167،979،412،193  

 

 ها بدهی

 

  

    

 

 های غیر جاری بدهی    

 

  

    

 

 های بلند مدت پرداختنی    
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  2،685،000،000  

 

  -  

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    
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  2،766،620،130  

 

  1،268،093،555  

 

 های غیر جاری جمع بدهی

   

  5،451،620،130  

 

  1،268،093،555  

 

 های جاری بدهی
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 ها داختنیهای تجاری و سایر پر پرداختنی    

 

17 

 

  176،249،044،600  

 

  1،990،547،759،003  

 

 پرداختنی مالیات    

 

19 

 

  -  

 

  -  

 

 تسهیالت مالی    

 

20 

 

  3،081،534،247  

 

  3،065،095،890  

 

 های جاری جمع بدهی    

   

  179،330،578،847      1،993،612،854،893  

 

 ها جمع بدهی  

   

  184،782،198،977  

 

  1،994،880،948،448  

 

 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

   

  3،913،118،525،820  

 

  2،162،860،360،641  
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 بوتان دیولو تجارت  دیبه تول یاجمال ینگاه

 و محصوالت پایین دست 

 1شماره  تیسا
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 مطالعات بازار بوتان ديول

برنده  نیو از ب یصنعت های کننده زیاست که که به عنوان حالل در تم یآل بیترک کیشود،  یشناخته م BDOکه به عنوان  ولید بوتان

چسبناک  عیدر دمای اتاق ما dibasicالکل  میمستق رهیزنج 4اشباع شده کربن  BDOشود.  یاستفاده م دروفورانیچسب مانند تتراه

اتر،  کولیگل لنیتترا فلورو ات یپل لن،یتترافلوئوروات یپل دروفوران،یتتراه براییی ایمیماده ش نیتر مهم BDOرنگ و بدون بو است.  یب

ها،  به طور گسترده در پارچه ییایمیمواد ش نیاست. ا گریهای د اورتان و حالل یپل روالکتون،یبوت ترفتاالت، گاما لنیبوت یپل

 یزدگ ها، حالل و حذف زنگ کننده سخت ساز، کیپالست سموم دفع آفات، ،یچرم مصنوع ،یشیدارو، لوازم آرا ،یمهندس های کیپالست

 است. کرده را اشغال BDOحجم بازار  نیشتریرا داردکه ب BDOکاربرد بازار  نیتر شیب دروفورانیتتراه شود. یاستفاده م

استفاده شده  خام کرد. مواد یرا معرف BDOتجاری  دیدکتر رپ تکنولوژی برای تول کهیزمان 1930در سال  BDOتجاری  دیتول نیاول

تواند با  یم BDOاگر چه  شود. یم کنندگان استفادهدیاز تول ادییروش همچنان به صورت گسترده توسط تعداد ز نیبود. ا لنیاست

شود عبارت است از  یاستفاده م BDO دیبرای تول کهی های اصل یشود. تکنولوژ دیتول زین گریهای د از مواد خام و تکنولوژیاستفاده 

به صورت گسترده در  وییهای رپ و د محور. گرچه روش ستیز روش و دیاکس لنیپروپ روش ن،یبوتاد روش وی،یروش رپ، روش د

 شود. یسراسر جهان استفاده م

در طول  BDOبرای  یجهان بازار شود. یاستفاده م ییایمیو مواد ش کیمواد ارگان دیمهم است که در تول ییایمیماده ش کیبوتان دیول 

های  شاخه ریرشد باال در ز رشد کند. ندهیسال آ 5 در شترییشود با سرعت ب یم ینیب شیبه سرعت رشد کرده است و پ ریسال اخ 5

BDO  مانندTHF،GBL   وPBT تقاضا برایهای  محرک BDO برای  یکیولوژیب ریتوسعه مس نیباشد. عالوه بر ا یمBDO  باعث

 لنیبا استفاده از است BDOاز  ادییباشد. در حال حاضر حجم ز یبازار م نیواردها به ا تازه شتریو جذب ب BDOبروشور بازار  شیافزا

 است. کیمال دیدریشود ان یاستفاده م ادیکه به مقدار ز گریماده خام مهم د شود. یم دیتول هیبعنوان مواد اول

 بازارهای تحت پوشش
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 مناطق عبارتند از: نیتر مهم

 کای: آمریشمال کاییآمر •

 سیاروپا: آلمان، هلند، فرانسه، انگل •

 مالزی ،یکره جنوب وان،یژاپن، تا ن،ی: چهیانوسیو اق ایآس •

 

 

از لحاظ را  BDO بخش بازار نیتر بزرگ THFدهد. ینشان م 2019و  2013را در سال های  BDOشکل باال اندازه بازار کاربردهای 

اختصاص دارد.  2013سال  در از لحاظ ارزش THFبه بخش  BDOبازار  یاندازه کل % 46.12کاربرد به خود اختصاص داده است. 

 به ارزش 2019شود در سال  یم ینیب شیو پ باشد یم 2013دالر در سال  ونیلیم 2582.99 در سال THFاندازه بازار از لحاظ ارزش 

درصد با  CAGRشود در  یم ینیب شیپو در رشد دارد  BDO کاربردهای سرعت را در نیرتشیب PUدالر برسد.  ونیلیم 4101.75

 ینیب شیدالر بود و پ ونیلیم 700.18ش به ارز 2013در سال  PU. اندازه بازار برای کند رشد 2019و  2014های  سال% بین 9.13

 .برسد 2019دالر در سال  میلیون 1176.07 ود به ارزشش یم

 

دالر در  ونیلیم 8958.65 شود به ارزش یم ینیب شیدالر بود و پ ونیلیم 5600.84، 2013در سال  BDOاز لحاظ ارزش اندازه بازار 

و  ایاندازه بازار در آس شد.با یم BDOبرای  شرویبازار پ هیانوسیو اق ایس. آCAGRدر  2014از سال  %8.23برسد. ثبت  2019سال 

 2019دالر در سال  ونیلیم 4826.51 شود که به ارزش یم ینیب شیدالر بوده و پ ونیلیم 2913.01ارزش به  2013در سال  هیانوسیاق
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ز را ا BDOبازار  نیبزرگتر نیو سوم نیدوم بیبه ترت یشمال کاییو آمر . اروپاCAGR در ینیب شیطول مدت پ در %8.91 برسد، ثبت

 یمیپتروش هیاز مواد اول BDOدارد.  هیانوسیو اق ایبعد از آس BDOرشد در بازار  نیشتریب ایدن سایر نقاط دهند. یم لیلحاظ ارزش تشک

 متیق بر یمیمواد پتروش متیدر ق رینوسانات اخ باشد. یم یمیمواد پتروش متیوابسته به ق BDO متیق نیشود بنابرا یم دیتول

BDO  خواهد داشت.  ریاثت ندهیسال آ 5درBASF SE  ،)آلمان(Dairen Chemical  ،)تایوان(LyondellBasell Chemicals 

 Mitsubishi Chemicals)آمریکا و  International Speciality Products)چین(،  Shanxi Sanwei Group)هلند(، 

 باشند. می BDOهای اصلی در بازار  کننده )ژاپن( شرکت

 BDOهای تا از بهترين کاربرد 4

PU  کاربرد اصلی  4بیشترین سرعت رشد را در میانBDO .داراست 

 

را  BDO بازار سهم نیشتریب PU .THFو  THF ،PBT ،GBLدهد که عبارت است از  یرا نشان م BDO یکاربرد اصل 4 ،شکل باال

را داشته  2019و  2014های  سال نیب %9.1 سرعت رشد با نیتر شیب PU شود یم ینیب شیپ ،BDOکاربردهای  انیباشد. در م یدارا م

 باشد.

 ارزش لحاظ و از BDO یبازار کل% 56.31 حدود یدر جهان است که از لحاظ حجم سهم BDOبازار  نیبزرگتر هیانوسیو اق ایآس

 دارد. اریدر اخت 2013در سال  52.01%

 .دارد هیانوسیو اق ایدر آس BDOردهای سهم بازار را در کارب نیشتریب THFبازار منطقه است،  نیبزرگتر نیچ کهیحال در

را در  هیانوسیاق و ایبازار آس% از 40.70 از جهان و %21.17 حدود یدر جهان است که از لحاظ ارزش سهم BDOبازار  نیبزرگتر نیچ

 .است نیاورتان در چ یبه خود اختصاص داده است.که نشان دهنده رشد باالی تقاضا برای پل 2013سال 
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 ها: محرک

 :THF رشد تقاضا در صنعت

THF ها،  چسب ها، روکش اورتان، یپل یکشش افیال دیو اشتعال است. معموال برای تول ریبدون رنگ و به سرعت قابل تبخ یعیما

تقاضا برای  شیاز افزا یناش THF شود رشد در بازار یم ینیب شیشود. پ یاستفاده م ینوار کاست و حالل واکنش نت،یجوهرهای پر

PTMEG را  ییدر تقاضا برای کاالهای نها یقابل توجه شرفتیپیی ایمیباشد، باشد. بخش ش یاسپندکس م افیال دیه ماده خام تولک

 % 8از  شتریب CAGRبا  تری عیشود که با روند سر یم ینیب شیپ هیانوسیاق و ایدر آس THFتقاضا برای  ن،یتجربه کرده است. عالوه بر ا

دالر را  ونیلیم 2000رود که از مرز  یانتظار م هیانوسیو اق ایدر آس THF. بازار ابدی شیافزا 2019 و 2014های  سال نیز لحاظ ارزش با

 کند. عبور 2019تا سال 
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 :PBT تقاضا برای شيافزا

 دارای خواص ،یستالیکر مهین مریپل PBTباشد.  یترفتاالت م لنیات یو پل PBTشامل  کیاستر ترموپالست یپل یهای مهندس کیپالست

 وتر،یکامپ بوردیک ون،یو کام نیماش قطعات دیبرای تول PBTباشد.  یجذب رطوبت کم م قوی، دارییا باال،پ یکیو الکتر یکیمکان قیعا

شود.  یاستفاده م گرانید نیو هماهنگ کننده ب یصنعت های ستمیو س یخانگ لوازم ،یکیهای الکتر اتصال دهنده ال،یانتقال س ستمیس

PBT ها،  ها و پروانه پمپ ابان،یهای المپ خ های المپ فلورسنت، بازتابنده هیمانند پا صنعت و در بخش ،یلوازم پزشک دیدر تول نیهمچن

بخصوص  هیانوسیو اق ایدر آس PBTرود تقاضا برای  یشود. انتظار م یو قطعات بسته بندی به کار برده م ها، کننده کپارچهیرسانه،  لتریف

 یکیالکترون ها، قطع کننده مدار در صنعت دهنده ها، اتصال چییدر سو PBTو استفاده گسترده  لیاتومب دیعلت رشد در تول به نیدر چ

رشد تقاضا  نیشود. همچن PBTی های مهندس کیشود باعث رشد بازار پالست یم ینیب شیپ ییرشد در صنعت کاالهای نها .ابدی شیافزا

 PBTدر بازار  دینوآوری و توسعه کاالهای جد کاالهای دیرود محرک تول یتظار مو خواص مواد کارآمد ان افتهیهای بهبود  تیبرای ظرف

 باشد.

 :PU بازارهای نوظهور محرک تقاضا برای

 افتیمهم  عیصنا شتریب در بایتقر شیرود که کاربردها یمورد مصرف را دارد به شمار م نیشتریکه ب ییها کیاز پالست یکیاورتان  یپل

شود. به علت مصرف گسترده  یساخته م ییایمیش مواد گریها و د ولیبا پل اناتیزوسیدرجه اول توسط واکنش داورتان در  یشود. پل یم

PU مختلف،  ییایمیدر ساخت مواد شPU و اروپا بازار  هیانوسیو اق ایشود.آس یم به عنوان کاال شناختهPU کردند که با هم  ریرا تسخ

روند و  یبازارهای بالغ به شمار م یو اروپای غرب یشمال کاییدارند. آمر اریاخت در2013 را در سال PU%تقاضای  75حدود  یسهم

شود محرک تقاضا  یم ینیب شیپ یجنوب کاییو آمر ،یاروپای شرق ه،یانوسیو اق ایرشد کنند. اگرچه آس کمتری رود با سرعت یانتظار م

و رشد  توسعه باشند، همچنان در حال کیو الکترون لیاتومبمانند ساخت وساز،  ییکاالهای نها عیدر صنا یهای آت در دهه PU برای

 باشد. یم BDOمحرک تقاضا برای  PUتقاضا برای  شیافزا نیقوی هستند. ا

 در بازارهای نوظهور: رشد

 بیترک BDO. باشد یو مشتقات آن م BDOبرای  یفرصت قابل توجه هیانوسیو اق ایو هند در بازار آس نینوظهور مانند چ اقتصادهای

و بعنوان حالل استفاده  لنیمت تری یپل دیتول ایبر  ( THFدرود. مشتقات مهم آن مانن یبه شمار م یآل ییایمیمواد ش دیبرای تول دییکل

منطقه هستند که  نیدر ا BDOهای بازار برای  محرک GBL،PU( و یو لوازم خانگ کیالکترون ل،یر اتومبد  ( PBTشود(،  یم

ای برای استفاده  کند. اقتصادهای در حال توسعه دامنه گسترده یم جادیمنطقه ا نیدر ا BDOی برا شمارییهای رشد ب فرصت

کند. تقاضای  یفراهم م (PET)ترفتاالت  لنیات یو پل (PC) کربنات یپل، (PBT) ترفتاالت لنیبوت یمانند پل یهای مهندس کیپالست

 و هند در نیشود تقاضای قابل توجه در کشورهای در حال توسعه مانند چ یم ینیب شیبازارها وجود دارد. پ نیا در ادییاستفاده نشده ز

 باشد. کینزد ندهیدر آ BDOر محرک بازا هیانوسیو اق ایآس بازار

 ها تيمحدود

 :دیباالی تول نهيهز

 دیباالی تول هنیهز رسد رشدش به علت یشود، اما به نظر م یواسطه استفاده م ییایمیبه صورت گسترده بعنوان ماده ش BDO اگرچه

بوتان و  ک،یمال دیاندر لن،یاست مانند یلیهای فس حاصل از سوخت هیبا استفاده از مواد اول BDOر حال حاضر تمام د .ابدیکاهش 

باالست  یها اندک متیق نیا باشد. یم لویهر ک برای دالر 3و  2.7 در حدود ولیبازار بوتاند یکنون متیشوند. ق یم دیتول لنیپروپ دیاکس

سود  هیباشد که باعث حاش یم وییروش رپ و د قیاز طر ولیبوتاند به کیمال دیو اندر لنیاست لیباالی تبد نهیعمدتاً به علت هز که
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در مواد خام  متیق شیهر گونه افزا BDOکنندگان دیسبب شده که برای تول عامل نیشود. ا یم BDOکنندگان  دیکمتر برای تول

 است. ییکنندگان نها در مواد خام بر روی دوش مصرف متیق شیفزاا هر گونه نیبنابرا دشوار باشد.

 مواد خام: متیدر ق نوسان

 شانیکاالها نهیدر ساختار هز رییگ میجهت تصم BDOکنندگان  دیبرای تول دییو در دسترس بودن مواد خام عوامل کل متیق

 شتریباشد. ب یم کیمال دیاندر و لنیپروپ دیمانند اکس بر نفت یشامل کاالهای مبتن BDOباشند. مواد خام مصرف شده برای ساخت  یم

ثبات بوده  یب اریبس ریهای اخ نفت در سال متی. قباشد یکاال م متهایینوسانات در ق ریاست و تحت تاث یمواد خام از مشتقات مواد نفت

 نیباعث ا انهیدر خاور م ریهای اخ یآرامکاال و نا ییدر استفاده نها تقاضا شیافزا نوسان داشته است. % 10از  شیب 2010که از سال 

 اتفاق است.

 ها فرصت

 BDOمحور  ستيز دیتول

اترها استفاده  یپل اورتان و یاستر،پل یهای مهم مانند پلمریپل دیبرای تول هیاست که به عنوان مواد اول یمهم بیترکبوتان دیول  1.4

ترفتاالت  لنیبوت یهای پل نی( و رزگرید مرهاییه برای اسپندکس و پلواسط) (THF)تتراهیدروفوران  دیعمدتاً برای تول BDOشود.  یم

(PBT) تمرکز بر  شیو افزا یلیهای فس بر سوخت یخام مبتن مواد در متیشود. نوسان ق یبه کار برده م یهای مهندس کیرای پالستب

مانند  ییکاالها دیبرای تول دییمحور جد ستیکرده که تکنولوژی ز جادیا یفرصت دهد، یکه ردپای کربن را کاهش م ییها تکنولوژی

BDO  تیظرف نیشتریب حاضر، . در حالابدیگسترش BDO دیو اندر لنیاست یلیهای فس به کار گرفته شده بر اساس مشتقات سوخت 

 دیتاک هیاولنوان مواد ه عبا استفاده از شکر ب ییایمیمواد ش دیمحور برای تول ستیها بر توسعه تکنولوژی ز شرکت شتریب .است کیمال

( شروع به کای)آمر انتیریما آمبر )کانادا( و ویدهند. شرکت ها مانند ب یرا کاهش م یلیهای فس سوخت هیبه مواد اول ازین جهیدارند در نت

در با استفاده از شکر را  BDO دیتول تکنولوژی (کای)آمر کایسلولزی کرده اند. شرکت ژنومات ایشکر  هیاز مواد اول BDO دیتوسعه تول

 حال حاضر توسعه داده است.

 دروژنیمحور )ه ستیز های واسطه میمستق ریغ رهاییمس قیاز شکر هم از طر میاستفاده مستق قیمحور هم از طر ستیز ندهاییفرآ

را نسبت به روش  یای قابل توجه نهیهز اییمزا تواند یم یستیمشتق شده ز BDO. کنند یم دیتول BDO( دیاس کینیسوکس ویب ییزدا

 تر داشته باشد. نییپا نهیهز به نفت، و یکاهش وابستگ داری،یاز لحاظ پا BDO دیسوم تولمر

 دیتول جهت )کانادا(، دی اس ام )هلند( و پوراک )هلند( در حال توسعه و تجارت تکنولوژی وآمبریب انت،یریمانند ما هایی شرکت

 مریپل ستیرشد بازار ز نیهمچن استفاده شود. BDO دیجهت تولتواند  یم ینشاسته ذرت هستند که در آت ایاز شکر  دیاس کینیسوکس

برای  دیاس کینیمشتق شده از سوکس یستزی BDO .باشد یم دیاس کینیمشتق شده از سوکس BDOمحور  ستیمحرک بازار ز

 متیاهش قباعث ک تواند یکم م نهیبا هز دیاس کینیسوکس ریخیتب روش آل است. توسعه دهیا یستیز مریکاربردهای نوظهور پل

 کند. BDO دیدر تول هیبعنوان مواد اول کیمال دیدریان نیگزیرا جا دیاس کینیسوکس تواند یشود که م دیاس کینیسوکس

 وآمبریمانند ب هایی شرکت کهیمحوری از زمان ستیز مرهاییپل دیرا در تول شترییرسد کاربردهای ب یبه نظر م یستیز دیاس کینیسوکس

و  یمعرف کرده است. دایپ (PBS) ناتیسوکس لنیبوت یمانند پل ریپذ هیتجز مرهاییپل دیرا برای تولمحور  ستیز دیاس کینیسوکس

با مواد  یبر مواد نفت یبتنم BDO ینیگزیبه سمت جا محوری ستیز دیاس کینیمشتق شده از سوکس یستیز BDOتجاری سازی 

سوق داده  PBAT و  PBS،PBSL ،PBSA ،PBST)) اتنیسوکس لنیبوتی پل، (PBT) ترفتاالت لنیبوت یمانند پل یستیز مریپل

برای  یاگرچه بازار کنون %است. 100 باًیتقر یهای معمول کیبا پالست سهیدر مقا محوری ستیهای ز کیپالست ینیگزیشود. جا یم
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 کینیسوکس مشتق شده از یستیز BDO نییپا نهیتجاری با هز اسیمق یتواند با معرف یاست، اما م کوچک محوری ستیز مرهاییپل
 کند. رییتواند تغ یم دیاس

 يیایمیزغال به ماده ش ليبا استفاده از تکنولوژی تبد BDO توسعه

. ردیگ یقرار م یمنف های متیق ریتحت تاث نیروبرو است و همچن ییها تیمهم با محدود هیمنابع اول هیدر ته BDOحال حاضر بازار  در

کند که  یاز نفت خام استفاده م شده مشتق هیکنند که از مواد اول یاستفاده م BDO دیها از روش مرسوم تول کننده دیتول شتریب

 ستیبرای توسعه تکنولوژی ز ادییهای ز تالش اگرچه قرار دهد. ریرا تحت تاث BDOکنندگان دیسود تول هیتواند به شدت حاش یم

کامل تجاری سازی نشده است. الزم به ذکر  است و به صورت ادییز هیما سرماا محوری شده است، ستزی BDO دیمحوری برای تول

 شده است. ییایمیزغال به ماده ش لیاستفاده از تکنولوژی تبد با BDOبرای توسعه  ادییتالش ز نیاست در چ

استفاده  ییایمیش زغال سنگ ارزان و فراوان خود به مواد لیداده و و از آن به عنوان فرصت برای تبد صیرا تشخ لیپتانس نیا نیچ

دارد.  اریجهان را در اخت ریذخا از % 13 شود که یزغال سنگ محسوب م رهیکشور از لحاظ ذخ نیسوم نیاست. در حال حاضر چ کرده

 کند. یز تقاضای کل را مصرف ما % 48دارد در حدود  را و مصرف زغال سنگ دیرتبه اول را در جهان از لحاظ تول نیهر چند چ

 باشد. ییایمیمواد ش ادییزغال به مقدار ز لیرشد مربوط به تبد ترین سریع دیرق است اما شاب دیمصرف برای تول نیمقدار ا نیشتریب

 یکیاز زغال سنگ شامل کاهش آهک توسط کربن )به شکل کک( در کوره الکتر استفاده با لنیاست دیروش تجاری مرسوم برای تول

 ارییبس ییایمیمواد ش دیبرای تول دییکل هیمواد اول لنیاست شود. یم زیدرولیه لنیاست دیسپس جهت تول که میکلس دیجهت دادن کارب

بخار  یخوردگ از تکنولوژی ترک یبزرگ اسیسازی مق تا توسعه و تجاری AAو  (VAM)استات  لینیمونومر و، VCM ،BDO مانند

 باشد. یم نیالف دیبرای تول

 ها: چالش

 در بازار زیآم کيتحر طيشرا

 ،چهارپ و ساز، ساخت ل،یخود مانند اتومب ییکاالی نها عیرا در صنا BDOای مصرف  قابل مشاهدههای در حال توسعه به صورت اقتصاد

در حال  قایو آفر ینوپا در اروپای شرق کشورهای و لیهند، برز ن،یمخصوصاً اقتصادهای در حال رشد مانند چ اند. داده شیافزا کیالکترون

هدف قرار  BDOخودشان در بازار  تیمحکم کردن موقع یبرا را هیانوسیو اق ایمنطقه آس یاصل کنانیباز بازار هستند. نیرشد در ا

 ک،یتوانند با توافق استراتژ یها م شرکت ییایبازار پو نیهستند. در چن داریپا به صورت بالغ و یشمال کاییاند. بازار در اروپا و آمر داده

سود را برای  هیمواد خام حاش متیهر گونه نوسان در ق نیعالوه بر ا .غالب کسب کنند گاهیجا محصول زیو تما دیاندازی کاالهای جد راه

 عیتوز نیهمچن و دیتکنولوژی تول که در منبع مواد خام وجود دارد، ییها تیکند. جهت غلبه بر محدود یمحدود م BDO دکنندگانیتول

BDO کنندگان دیتول ،ییکنندگان نها به استفادهBDO نییکنندگان باال دست و پادیتول برای یکستراتژهای ا هیاتحاد جادیبه دنبال ا 

 .باشند یدست م

 

 مسائل منفی 

 تمرکز باالی بازار

خام وجود  مواد و دینسبت داده شود که که در منابع فن آوری تول یتواند عمدتاً به موانع یبه شدت متمرکز است که م BDOبازار 

 BDOاز  یبخش اعظم گسترده ها به صورت شرکت نیا ن،یعالوه بر ا کردند. ریرا تسخ BDOبازار  یهای اندک شرکت داشته است.

 یدر گسترش جهان تیامر باعث محدود نیکه ا شوند یدست استفاده م نییکاالهای پا دیکنند که در تول یشده خود را استفاده م دیتول
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و آلمان مصرف به  کایهلند، آمر وان،یتامانند  ییدر کشورها کهیحال در است کیلوگرم 0.25فقط  BDOبازار شده است. مصرف سرانه 

ثبت شده  2013برای هر نفر در سال  BDO لوگرمیک 11.5 قراردارد که در حدود اول در رتبه وانیتا است. ادیز رییگ صورت چشم

د که در شو یم ینیب شیکم است و پ بایاست اما مصرف سرانه آن تقر BDOکننده و مصرف کننده  دیتول نیتر بزرگ نیاگر چه چ است.

 شود. شتریب کینزد ندهیآ

 ییدر کشورها BDO متمرکز است. اندازه بازار وانیآلمان و تا هلند، کا،یآمر ن،یمانند چ ییبه شدت در کشورها BDOو مصرف  دیتول

شد. مشکالت داشته با ییبسزا رییتغ کینزد ندهیدر آ بیترک نیرود که ا یکوچک است و انتظار نم اریاز کشورهای گفته شده بس ریغه ب

 BDOدر کشورهای به خصوص منجر به تمرکز در بازار  یینها مصرف کننده عیدر منابع مواد خام، موانع تکنولوژی و تمرکز در صنا

 شده است.

 :متیو ق نهيهز لیتحل

BDO دیتول برای مواد خام نیتر مهم کیمال دیدریو ان لنیشود. هر چند است دیتول یتواند با استفاده از مواد خام مختلف یم BDO  به

نقش  نیو بوتاد دیاکس لنیپروپ متیق است. عالوه بر آن دییمواد خام کل نیا متیوابسته به ق BDO متیق جهیروند. در نت یشمارم

آنها در  متیق جهیهستند در نت یلیهای فس سوخت مشتقات مواد خام عمدتاً نیا یکنند. تمام یم فایا BDO متیق نییدر تع یمهم

 است. ریپذ بینفت خام آس متیشدن ق نییپا اثر باال و

 

رسد  ینظر م به .برسد 2019دالر/تن تا سال  2966.07 شود به یم ینیب شیبود و پ 2013دالر/تن در سال  BDO 2735.45 فله متیق

 طیشرا نینند. در اک یاضافه م یینها کنندگان را به مصرف نهیهز نیکنندگان ادیتول رایمانع از رشد بازار شود ز BDO متیق شیافزا

ممکن  BDO عیدر صنا متیق شیکنند. افزا یم استفاده نیگزیاز کاالهای جا ایکنند  ینم دارییرا خر BDO ای ییکنندگان نها مصرف

مواد خام از  هیدر ته دیها در منابع مواد خام، و رقابت شد تیمحدود شیافزا ه،یدر مواد اول متیق شیمانند افزا یاز مسائل یاست ناش

 شرویکنندگان پدیتمام تول بایتقر ریدر سال های اخ دهد. یرا کاهش م دکنندگانیسود تول هیحاش عوامل نیا هیباشد. کل عیصنا گرید

 Ashland Specialityو  ISP ،BASF SE های اند. به عنوان مثال شرکت داده شیخود را افزا BDO محصوالت متیق

Ingredient های  متیقBDO دادند. شیرا افزا 

 از لحاظ تکنولوژی: ديول بوتان بازار

لحاظ ارزش را در سال  از اندازه بازار % از42.60حدود  یکرده است و سهم ریرا از لحاظ تکنولوژی تسخ BDO یروش رپ بازار جهان •

 دارد. اریدر اخت 2013

 باشد. یم 2013سال  در اظ ارزشلح % از29.20 حدود یبا سهم BDO دیروش تکنولوژی استفاده شده برای تول نیدوم ویدی روش •

های  سال نیب CAGR% 7.49شود به  یم ینی  شیاز لحاظ حجم است که پ BDO دیتکنولوژی برای تول نیتر عیسر وییروش د •

 برسد. 2019و  2014

 از لحاظ کاربرد وليد بوتان
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 2013ارزش در سال  لحاظ را از یزار جهاناندازه با %46.12 حدود یکرده و سهم ریرا از لحاظ کاربرد تسخ BDOبازار  THFبخش  •

 .داشت

• PBT بازار  نیپرکاربردتر نیدومBDO است داشته 2013از لحاظ ارزش در سال % 21.34 حدود یاست که سهم. 

• PU رشد را در بازار  نیتر عیسرBDO 7.01 شود به رشد یم ینیب شیاز لحاظ اندازه بازار از نظر حجم دارد که پ %CAGR نیب 

 برسد. 2019و  2014های  سال

ثبت  2019و  2014 های سال نیب CAGR% 10.24 شود از لحاظ ارزش یم ینیب شیرا دارد و پ PUرشد بازار برای  نیعتریسر نیچ •

 کند.
 

:THF 

THF مهم  یدست نییمحصول پاBDO  .استTHF ییبازار مصرف نها نیتر تنها بزرگ BDO رنگ است و  بدون دهد. یم لیرا تشک

به  THFو فشار استاندارد است. دما کم در یکم در دما و فشار استاندارد است.چسبناک یقابل پخش در آب با چسبناک یآل عیما کی

 کیشود که به نوبه خود  یبه کار برده م PTMEG دیتول شود و به صورت انحصاری برای یاستفاده م مرهایعنوان ماده خام مهم برای پل

 یگری االستومرهای پل ختهیهای ترموپالست و ر اورتان یپل دیعمدتاً در تول PTMEG .است گرید هایمریواکنش دهنده برای ساخت پل

 استفاده و تجاری یصنعت ییمعموالً در کاالهای نها PTMEG شود. یاورتان )اسپندکس( به کار برده م یهای پل پارچه استر ترموپالست،

 های لنگیش م،یس روکش ،یصنعت های معدن، کمربندهای صفحه ،یی صنعتها کیهای رولر کاستر، الست شود، برای ساخت چرخ یم

های  لوله نت،یهای شفاف برای لم لمیف ،یاسک های چکمه ت،یهای اسک چرخ ر،یچسب و درزگ خطوط مخزن و لوله، ،یروکش حرارت

های  بیباال برای ترک تیحالل تیخاص لیبه دل نی. عالوه بر اشود یاستفاده م یو چرم مصنوع یای و چرم های پارچه پوشش ،یپزشک

و خلوص  ادیشود. بعالوه نوسانات ز یاستفاده م ییاز سنتزهای دارو ارییبس در به عنوان حالل نیهمچن THF ،یقطب ریو غ یقطب

 بماند. یروی محصوالت باق یعاتیضا نکهیشود بدون ا یحالل م یابیباز باعث حذف و THFباالی  اریبس

:PTMEG 

PTMEG با استفاده از شده  دیتولTHF رود. یساز به شمار م شیپ یماده اصل PTMEG یمختلف االستومری محصوالت دیبرای تول 

 کولیشامل گل PTMEGشود.  یم استفاده استر اتر یپل دیبرای تول نیهای اسپندکس و همچن پارچه یاصل بیرود و ترک یبه کار م

 شود. یتفاده مبلوک نرم و قابل انعطاف اس دیعملکردی است و برای تول

 

PBT کاربرد از محصول پر  نیدومBDO  است. از لحاظ حجم اندازه بازارPBT  ینیب شیو پ هبود لوتنیک 435.06، 2013در سال 

شود از لحاظ ارزش  یم ینیب شی.پ 2019و  2014 های سال نیب CAGR %6.14 برسد، ثبت 2019تا سال  لوتنیک 618.56ه شود ب یم
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و  2014های  سال نیب CAGR% 8.26 برسد، ثبت 2019در سال  دالر ونیلیم 1914.93 به 2013الر در سال د ونیلیم 1195.48 از

2019. 

در  PBTگسترده  استفاده و لیاتومب دیدر اثر رشد در تول نیبه خصوص در چ هیانوسیو اق ایدر آس PBTشود تقاضا برای  یم ینیب شیپ

باعث  ییمصرف نها عیرود تقاضا در صنا یم انتظار .ابدی شیافزا کیدار توسط صنعت الکترونهای م کننده ها، قطع دهنده ها، اتصال چییسو

های پردازش و خواص  تیتقاضا برای بهبود قابل شیرود افزا یم انتظار ،نیشود. همچن PBT یهای مهندس کیپالست یرشد بازار جهان

 شود. PBT در بازار دیجد محصول شرفتیمواد مؤثر منجر به نوآوری محصول و پ

PBT ییکم است. توانا رطوبت و جذب یبعدی عال دارییباال، پا یو برق یکیمکان قیاست که دارای خواص عا یستالیکر مهین مریپل کی 

 نیتر از جذاب یکیبه  PBTشود  یم باعث داریی، مقاومت در برابر دما و پادهیچیو پ فیهای ظر برتر در شکل دادن به شکل

ها را  سیها و گر ها، روغن ، حاللییایمیای از مواد ش گسترده فیدر برابر ط ییایمیمقاومت ش PBTشود.  لیبدت یهای مهندس کیپالست

 شود. یبه کار برده م یای از لوازم مصرف گسترده فیدر ط نیهمچن PBT، کیالکترون خودرو و برق و عیدهد. جدا از صنا یارائه م

شود.  یشناخته م y-butyrolactone خود به اسم ییایمیت که تحت عنوان نام شاس PBTدست  نییمحصوالت پا روالکتونیبوت گاما

GBL دهد.  یم را کاهش یطیهای مح یکم است و نگران تیباال با سم تیفیبا ک یحاللGBL دارد شامل لوازم  یکاربردهای فراوان

 pyrrolidone-2و  N-methyl-2-Pyrrolidoneبرای تولید  GBL شود. یها م ها و قرص کش کروبیهای مو، م اسپری ،یشیآرا

 شود. استفاده می

 (PU)اورتان  یپل

PU ای PUR شود.  یم افتیمدرن  عیدر تمام صنا بایتقر شیها در جهان است که کاربردها کیپالست نیتر از پر استفاده یکیPU  در

ها ،  PUگسترده آن در ساخت  کاربرد لیود به دلش یساخته م ییایمیمواد ش گریها و د ولیبا پل اناتیزوسیابتدا از واکنش نشان دادن د

 ندهیها را در آ PUتقاضا برای  یجنوب کاییو آمر یشرق اروپای ،هیانوسیو اق ایرود آس یبا حجم باال هستند. انتظار م یها محصوالت ولیپل

عه هستند و انتظار رشد قوی دارند. هنوز در حال توس کیساز، خودرو و الکترون و مانند ساخت ییمصرف نها عیصنا رایدهند، ز شیافزا

 .شود یم BDOتقاضا برای  شیجهان باعث افزا سراسر در PUتقاضا برای  شیافزا نیا
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معلوم است  شکل دهد. همانطور که از ینشان م 2013در سال  یاز لحاظ ارزش و حجم در کشورهای اصل PUشکل باال اندازه بازار 

 نیکاربرد در چ نیبازار برای ا نیا اندازه و آلمان قرار دارد. کایآمر ژاپن، وان،یدارد که بعد از آن تا بخش نیبازار را برای ا نیبزرگتر نیچ

 PUاست. اقتصادهای نوظهور و رشد تقاضا برای  2013 در سال لوتنیک 104.13 دالر از لحاظ ارزش و از لحاظ حجم ونیلیم 262.97

 .بود خواهد BDOبعدها محرک بازار برای  هیانوسیو اق ایدر آس

 از لحاظ منطقه BDO بازار

از لحاظ ارزش را % 52.01 %سهم بازار از لحاظ حجم و حدود34،56در حدود  یکند،سهم یم تیرا هدا BDOبازار  هیانوسیو اق ایآس •

 دارد. 2013در سال  یاز سهم بازار جهان

را از  هیانوسیو اق ایآس بازار اندازه% 40.70و حدود  یار جهاناندازه باز% 21.17در حدود  یرا دارد و سهم BDOبازار  نیبزرگتر نیچ •

 دارد. 2013لحاظ ارزش در سال 

 ینیب شیبود و پ 2013 دالر در سال ونیلیم 1185.60 را دارد. اندازه بازار BDOرشد بازار از لحاظ ارزش برای  نیتر عیسر نیچ •

 .2019و  2014های  سال نیب CAGR% 9.95برسد، ثبت  2019دالر تا سال  ونیلیم 2080.23شود به  یم

 باشند. یم 2019و  2014 های سال نیب CAGR% 9.90هستند در حال رشد  BDOرشد منطقه برای  نیتر عیکشورها سر یباق •

 دوره مطالعه طول در CAGR %8.91 شود با یم ینیب شیباشد که پ یم BDOبرای بازار  عیمنطقه با رشد سر نیدوم هیانوسیو اق ایآس

 رشد کند.

 دییکل بازارهای کشورها یو باق هیانوسیو اق ایآس در سراسر جهان در حال رشد است. ییمصرف نها عیبه علت رشد صنا BDO بازار

 BDOبازار  نیبزرگتر هیانوسیاق و ایرشد بازار مرتبط با مصرفشان را دارند. آس نیتر عیآنها سر رایهستند ز BDOکنندگان دیبرای تول

از سهم % 23.51اروپا در حدود  کهیدر حال دارند 2013از لحاظ ارزش در سال BDO اندازه بازار % 52.01در حدود  یهستند و سهم

 را دارد. BDOبازار 

 :یچشم انداز رقابت

 انبوت 1.4در بازار  استراتژی از کل توسعه% 48.94در حدود  یاستراتژی رشد است که سهم نیتوافقنامه و همکاری ها مورد قبول تر •

 دارد. 2014و  2011های  سال نیب ولید

 طول دوره دارد. در های توسعه تیاز کل فعال% 31.91در حدود  یاستراتژی مورد قبول برای رشد است که سهم نیتوسعه دوم •

)عربستان سعودی(  SPICHEM)آمریکا( و  .Genomatica Inc)آلمان(،  BASF SE)کانادا(،  .BioAmber Incهای  شرکت •

 دارد. 2014و  2011های  های توسعه بین سال % از کل فعالیت65.96سهمی در حدود  با هم

 2011های  سال نیب توسعه های تیاز سهم تمام فعال% 29.55در حدود  یبوده و سهم 2013های توسعه بازار در سال  تیحداکثر فعال •

 دارد. 2014و 

 و توسعه است. قیتحق نهیبازار از لحاظ هز گریباز نیتر بزرگ BASFشرکت  •

 استراتژی رشد ني: معروف ترها یتوافقنامه و همکار



 

 

 

37 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

به بازار  یدسترس شیرشد تضاقا با افزا یها با هدف اصل توافقنامه و همکاری قیبر توسعه تجارت از طر ولید بوتان 1.4کنندگان دیتول

های  سال نیب ولید بوتان 1.4 دکنندگانیرشد برای تول شرویها استراتژی پ ها و همکاری اند. توافقنامه اقتصادهای نوظهور تمرکز کرده

 داشته است. اریاخت در های بازار را تیاز کل فعال% 48.94در حدود  یبوده و سهم 2014و  2011

BioAmber Inc. ،BASF SE ،Genomatica Inc.  وSPICHEM کنندگان ترين شرکت فعال 

)عربستان سعودی(  SPICHEM)آمریکا( و  .Genomatica Inc(، )آلمان BASF SE)کانادا(،  .BioAmber Incهای  شرکت

کل  از% 65.96در حدود  یچهار شرکت با هم سهم نیای در منطقه دارند. ا حضور گستردهترین بازیکنان در بازار هستند و  فعال

 دارند. اریدر اخت 2014و  2011سال های  نیهای بازار ب تیفعال

جهت  دییکل عنوان استراتژی توسعهه و توسعه ب دیاندازی محصوالت جد ها و راه ها و همکاری شرکت بر گسترش، توافقنامه 45نیا

برای  Xuchuanبا شرکت  انحصاری قرارداد BioAmber 2014اند. در اکتبر  تمرکز کرده ولید بوتان 1.4تقاضا برای  شیافزا نیتام

 محور امضا کرد. ستیز دیاس کینیسوکس دیتول

 :گسترش

ها  . شرکتدارد اریرا در اخت ولید بوتان 1.4از کل توسعه در بازار % 31.91در حدود  یسهم بزرگ با سهم نیترش دومگس استراتژی

 اند. کرده اتخاذ و توسعه قیهای تحق تیفعال تیاستراتژی را برای گسترش تجارت خود در سراسر جهان و تقو نیا

 و توسعه: زيجوا د،ياندازی محصوالت جد راه

 نیا ها شرکت دارد. اریدر اخت ولید بوتان 4و1از کل توسعه استراتژی در بازار % 19.15در حدود  یسهم دیصوالت جدمح استراتژی

 .کنند یسبد محصوالتشان اتخاذ م تیو تقو شرفتهیو پ دیاستراتژی را برای توسعه محصوالت جد
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 تولید و تجارت پلی پروپیلننگاه اجمالی به 

 2سایت شماره 

 



 

 

 

39 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 نگاه اجمالی به تولید و تجارت پلی پروپیلن 

 ی محصولها یژگيوعیین ت

 پروپیلن و مشخصات آن معرفی پلی

ثبت گردیده و در انواع هموپلیمر، کوپلیمر و رافیا  CAS2: 9003-07-0با شماره  (ACS)1پروپیلن در انجمن شیمی امریکا  پلی

 وجود دارد.

 بازیافت است. پلی آید و قابل می دسته یک ترموپالست است که از پلیمریزاسیون پروپیلن ب Polypropylene (PP)پروپیلن  پلی

در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد و سپس در اواخر این دهه به تولید تجاری رسید. از ابتدا  1950اولین بار در اوایل دهه  (PP) پروپیلن

 ,Isotacticدر سه فرم (PP) پروپیلن کمتر است. پلی (PE) اتیلن پلی از (PP) پروپیلن شد هزینه تولید پلی برآورد می

Syndiotactic, Atactic شود که به صورت عمده به فرم  می تولیدIsotactic تر پلی )بیش و با افزودن مقدار کمی از دیگر مونومرها 

 .است( PE)) اتیلن

نساجی، و  بندی غذایی گیری تزریقی، بسته گیری دمشی، قالب ، قالب از کاربردها شامل فیلم و ورق  در یک بازه گسترده  پروپیلن پلی

گیرد. عالوه بر این، پلیمر  خودرو مورد استفاده قرار می ربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاتجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کا

 باشد.  های شیمیایی، بازها و اسیدها مقاوم می تولید شده از مونومر پروپیلن به طور معمول در برابر حالل

شود. وجود  ناتا انجام می -زیگلر در حضور کاتالیست معروف مالیم و پیلن در شرایط دما و فشار نسبتاروپروپیلن از پلیمریزاسیون پ پلی

 .باشد درصد می 90حدود دهد که قادر به متبلور شدن تا  این کاتالیست، پلیمری به صورت ایزوتاکتیک را تشکیل می

تواند به سه نوع توالی در ساختار پلیمر  ینرو فرایند پلیمریزاسیون آن میباشد، از ا لکول پروپیلن دارای ساختار شیمیایی نامتقارن میوم

های متیل، توالی سر به دم دارای نظم ساختاری باالتری نسبت به سایر  حاصل منتهی گردد. به دلیل اثرات ناشی از ممانعت فضایی گروه

 .باشد انواع می

 

 پروپیلن های پلی ساختار مولکولی فرم

                                                 
1
 American Chemical Society 

شد.  سیتاس یالدیم 1907است که در سال  کایآمر یمیانجمن ش یها شاخهریاز ز یکی ،(Chemical Abstracts Service: یسی)به انگلی میش یها دهیخدمات چک 2

 .شود یاستفاده م ییایمیمواد ش ییاست که جهت شناسا( CAS) اس یا ینهاد شماره ثبت س نیت اخدما نیتر شده از شناخته یکی
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 ، سیندیوتاکتیک(iPP) باشد که عبارتند از ایزوتاکتیک پروپیلن دارای سه پیکربندی فضایی مختلف می پلیگردید  همانطور که ذکر

(sPP)  و اتاکتیک(aPP)  .باشند. در نوع  متیلی در یک طرف صفحه عبوری از زنجیر اصلی می یها در نوع ایزوتاکتیک گروه

گیرند. در نوع اتاکتیک هم هیچ نوع  در دو طرف صفحه عبوری از زنجیر قرار می انیدرم کیمتیل به صورت  یها سیندیوتاکتیک گروه

 .نظم خاصی وجود ندارد

 

 پروپیلن های پلی نمایی دیگر از ساختار مولکولی فرم

که مونومرها  دهد ه میزسازد و تنها اجا اتا قادر است که قرار گرفتن مونومرها را در یک آرایشیافتگی ویژه محدود ن -یک کاتالیست زیگلر

  (TiCl4)های تیتانیوم کلراید های معمول که با استفاده از کاتالیست پروپیلن در جهت درست به زنجیر پلیمری اضافه شوند. اکثر پلی

 اند، های متیل در یک طرف قرار گرفته دلیل اینکه گروهه باشند. ب پروپیلن ایزوتاکتیک می شوند، دارای درصد باالیی از پلی تولید می

پروپیلن  گیرند و مقاومت پلی ها یک به یک در کنار هم قرار می این مارپیچ .ها تمایل دارند که به شکل مارپیچی دربیایند لکولوبعضی م

 .کنند معمول را ایجاد می

iPP راهم باشد که موجبات استفاده گسترده آن را به خصوص در صنعت پالستیک و الیاف ف شده دارای خصوصیات متنوعی می تجاری

باشد که آن را به  عدم جذب رطوبت در آن می ،آمیدها ترین خصوصیات این ماده نسبت به پلیمرهایی نظیر پلی آورده است. یکی از مهم

توان با انجام برخی اصالحات بعدی بهبود  کاربردها تبدیل کرده است. خصوصیات این ماده را می ای مناسب برای بسیاری از عنوان گزینه

 داد. 

دار  دار نمودن و شاخه ای کردن، عاملیت گیرد عبارتند از کنترل فرایند تخریب، شبکه ترین اصالحاتی که در حال حاضر انجام می مهم

باشد که موجب پایین بودن استحکام مذاب آن  خطی می ،ناتا -زیگلر های پروپیلن به دلیل ماهیت کاتالیست کردن. ساختار مولکول پلی

 .شود گیری دمشی و ترموفرمینگ می محدودیت کاربرد این پلیمر در فرایندهایی نظیر قالب ستحکام مذاب سببگردد. پایین بودن ا می

 :ها ویژگی* 
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 (PP) پروپیلن های پلی یژگیوها از جمله  مقاومت در برابر اسید و باز و حالل و رنگی، سختی مقاومت در برابر کشش، چگالی کم، بی

در صنعت ایجاد کرده  (PP) پروپیلن ای برای پلی ها جایگاه ویژه آن در مقایسه با دیگر ترموپالستیکشود. هزینه کم تولید  محسوب می

 .است
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 پروپیلن خواص فیزیکی پلی

 مقدار خاصیت

 n(C3H6) فرمول شیمیایی

 g/mol42 وزن مولکولی

 جامد حالت فیزیکی

 های جامد کریستالی شکل پولک شکل فیزیکی

 رنگ بی رنگ

 وب بی بو

 ندارد PH -اسیدیته

 غیرقابل حل حاللیت آب

 ها حاللمقاوم در اکثر  ی آلی )در دمای معمولی(ها حاللحاللیت در 

 91/0-97/0 وزن مخصوص نسبت به آب )دانسیته(

Oتواند بسوزد. نقطه اشتعال آن بیش از  این ماده در حرارت زیاد می نقطه اشتعال
C200 باشد. می 

 رجه سانتیگرادد 145-152 نقطه ذوب
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 از:ای دارد که عبارتند  پروپیلن در مقایسه با دیگر پلیمرها مشخصات متمایز و برجسته پلی

 ؛          ً                                                         قیمت نسبتا  ارزان مونومر پروپیلن در مقایسه با مونومرهای دیگر پلیمرها 

 نییقیمت پا PP ؛در مقایسه با دیگر پلیمرها 

 وزن مخصوص و سبک PP؛ 

 تولید پذیری و طیف گسترده انعطاف PP ؛با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متغیر 

 ؛افزایش کاربردهای جدید و بهبود خواص گریدهای تولیدی جدید 

 افزایش کاربرد PP در وسایل و تجهیزات پزشکی و توسعه کاربردهای PP ؛گرید خاص 

 افزایش مصرف PP ؛به صورت آلیاژ با دیگر پلیمرها 

 جایگزینی پلیمرهایی مانند PS ، PEره باو غیPP . 

 معرفی محصوالت جانبی

باشد. بدین منظور واحدهای تولید متانول،  می« پروپیلن پلی -پروپیلن -متانول»جیره ارزش ، ایجاد زن«پتروشیمی اردبیل»برنامه تولید 

MTP  جانبی اتیلن،  در این مجتمع مستقر خواهند شد. در حین تولید پروپیلن از متانول، سه محصولپروپیلن  پلیو در نهایت تولید

پروپیلن استفاده خواهد شد و دو محصول  لن بدست آمده، در واحد تولید پلی( نیز تولید خواهند شد. اتیLPGبنزین پیرولیز و گاز مایع )

 شود: ها پرداخته میرسند. در ادامه به معرفی مختصر آن جانبی دیگر به فروش می

 اتیلن

در فرایند  ها متانول به اولفین درصد تبدیلباشد. نمودار  ، اتیلن میMTPفرایند ، اولین محصول جانبی  Lurgiشرکتطبق اعالم 

MTO  آورده شده است.زیر در شکل  

 

 MTO ندیفرا در ها نیدرصد تبدیل متانول به اولفتأثیر دما بر 
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 یرو بهبود بازده درصد نید. از اداشته باشن یدرصد 100بازده  یعاد طیکه در شرا افتیرا  ییها واکنش توان یبه ندرت م یمیدر علم ش

 نیانجام داد. ارا اتر از متانول  لیمت یسنتز د دیاز متانول، ابتدا با لنیپروپ دیتول یبرخوردار است. برا ییباال تیواکنش دلخواه، از اهم

دما،  شی( در اثر افزاXmeمتانول ) لیدرصد تبد شیمشخص است، با افزا 3-2دارد. همانطور که از شکل  ییواکنش بازده به نسبت باال

 252) نیدرجه کلو 525به  کینزد یموضوع تا دما نی. اشود یم ادیز یاپای( هم پاYdmeاتر )بازده واکنش،  لیمت ید دیدرصد تول

 ای نیشیپ یآزاد شده در واکنش تراکم یاز گرما یناش تواند یدما، که م شتریب شی( ادامه خواهد داشت. اما با افزاوسیدرجه سلس

 لنیو بوت لنیپروپ لن،یات رینظ ییها نیآن، اولف یاتر کاسته شده و به جا لیمت ید لیدما توسط کاربر باشد، از درصد تبد یدست شیاافز

 خواهند شد. دیتول

 دیده تولمشاهده کرد که باز توان یدما م شیاما با افزا ،است شتریب لنینسبت به پروپ لنیات دیتول زانیبه ذکر است که اگرچه ابتدا م الزم

مشخص  کامالً لنیو ات لنیپروپ دیاتر و در ادامه آن، تول لیمت یمتانول به د لیتبد نیسبقت خواهد گرفت. بنابرا ها نیاولف گریاز د لنیپروپ

واکنش  یشرویمناسب هم در پ زگریراکتور، انتخاب کاتال یاتیعمل طینکته هم توجه داشت که عالوه بر شرا نیبه ا دی. البته بااست

 را معطوف به خود ساخته است. ایبزرگ دن یها از شرکت یاریبس قاتیکه امروزه تحق یا لخواه موثر خواهد بود؛ نکتهد

  .باشد ی فرایند نیز به صورت زیر میها واکنش

2CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O → 21و  

3C2H6O + H2O  → 2C3H6 + 4H2O (Propylene) 

C2H6O + H2O  → C2H4 + 2H2O  (Ethylene) 

 . گردد یم دیتول اتیلنتن  0485/0حدود  ،یدیتول لنیهر تن پروپ یبه ازا ، Lurgiاعالم شرکت طبق

 (LPG) عمای گاز

 الشود، معمو نامیده می LPG. گاز مایع که به صورت مخفف باشد یم عیگاز ما د،یآ یبه دست م پروپیلنکه در کنار  یاز محصوالت یکی

که معموالً در برخی نقاط دنیا به نام ترکیب عمده آن، پروپان، نیز  LPGوتان تشکیل شده است. از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و ب

. گاز مایع فاقد رنگ، شود یفرآیندهای تصفیه و تولید گاز طبیعی و پاالیش نفت خام تولید م به عنوان محصول فرعی د،شو شناخته می

در  LPGکه حجم زیادی از آن استشمام گردد، باعث بیهوشی خواهد شد.  یرتآور نیست؛ ولی در صو بو و مزه است و به طور کلی زیان

 و  شود. بنابراین نگهداری و حمل ، اجزاء آن به مایع تبدیل میatm10-8است و تحت فشار  زشرایط فشار و دمای عادی به صورت گا

لف و در فصول مختلف، متفاوت است. به علت مخت یها برای مکان LPGپذیر است. البته ترکیبات  نقل این محصول به سادگی امکان

ای مورد توجه بوده و در  سوخت در جهان به صورت فزاینده ینها، استفاده از ا و کاهش انتشار آالینده LPGکیفیت سوخت گاز مایع 

 طبق باشد. ها می ولتکشورهای مختلف مانند ایتالیا، ژاپن، امریکا و انگلیس استفاده از این سوخت جایگزین، مورد حمایت و تشویق د

 . گردد یم دیتول LPGتن  08/0حدود  ،یدیتول لنیهر تن پروپ یبه ازا ،و طبق نظر خبرگان صنعت  Lurgiاعالم شرکت

 زیرولیپ نيبنز

 RPG (Raw ،(PY Gasگس ) یپا یها که با نام باشد یم زیرولیپ نیبنز د،یآ یبه دست م پروپیلنکه در کنار  یاز محصوالت گرید یکی

Pyrolysis Gasoline) و DGP (Dry Pyrolysis Gasoline )یزردرنگ است که بو عیآن، ما ی. شکل ظاهرشود یشناخته م 
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 ین. انیست ثابتی یدارای وزن مولکول ،متغیر تترکیبا شتندا سبب بهو  باشد یماده در آب، م نیادارد.  یمعمول نیبنز یبو هیشب یتند

 ،میانی لمحصو ین. از استا صلیا تمحصوال زیسااجداز  بعد ،شیمیوپتر یها رهکودر  نفتا تیارحر شکست جانبی لمحصوسوخت، 

تن  4/0حدود  ،یدیتول لنیهر تن پروپ یبه ازا ، Lurgiاعالم شرکت طبق .دمیشو دهستفاا شیمیوپتر یگرد تمحصوال تولید ایبر

 . گردد یم دیتولبنزین پیرولیز 

 پروپیلن در بازار گريدهای مختلف پلی

 باشد که عبارتند از: پروپیلن دارای سه نوع کامالً متفاوت می یقت پلیدر حق

 هموپلیمر 

 کوپلیمر رندوم 

 کوپلیمر مقاوم 

وجود دارد که تعداد زیادی  PP نوع گرید تخصصی 80در حال حاضر بیش از . باشد همه این سه نوع خود دارای گریدهای متفاوتی می

های اخیر مصرف باالیی پیدا کرده است، در ایران  ان مثال گریدهای بهداشتی و غذایی که در سالشود. به عنو از آنها در ایران تولید نمی

این محصول  Moplenو  Adstif ،HiFax. با این حال انواع مختلفی از گریدهای شود نمی تولید ،به دلیل نبود کاتالیست و تکنولوژی

 گردد.  تولید میدر ایران 

 اطالعات زیر قابل توجه است:

کند که در سه دسته  پروپیلن تولید می نوع محصول پلی 80باشد، حدود  هزار تن می 300پتروشیمی جم که دارای ظرفیت اسمی 

و  Adstifمحصول در دسته هموپلیمرها هستند که از دو گرید  40کوپلیمر قرار دارند.  هموپلیمر، کوپلیمر هتروفازیک و رندوم

Moplen های  ا در تولید فیلمباشند و عمده کاربرد آنه میBOPP16باشد. همچنین  گیری تزریقی و اکستروژن می ، الیاف، قالب 

های تزریقی، اکستروژن و  گیری بوده و در قالب Moplenمحصول از دسته کوپلیمرهای رندوم هستند که همگی از گرید 

پروپیلن این مجتمع، از  رند. مابقی محصوالت پلیکاربرد دا BOPPها و نیز الیه زیرین فیلم  ها و لوله های دمشی، قالب قالبگیری

های تزریقی و  گیری اند و بیشتر در قالب تهیه شده Moplenو  HiFaxباشند که از دو گرید  دسته کوپلیمرهای هتروفازیک می

 شوند. های دمشی به کار گرفته می گیری قالب

پروپیلن در برنامه تولید خود دارد که در  نوع محصول پلی 100 باشد، حدود هزار تن می 160پتروشیمی رجال که دارای ظرفیت اسمی 

پروپیلن این مجموعه، در دسته هموپلیمرها  محصول پلی 50کوپلیمر قرار دارند. حدود  کوپلیمر و رندوم سه دسته هموپلیمر، بالک

محصول در دسته  30مچنین باشد. ه گیری تزریقی و اکستروژن می قرار دارند که عمده کاربرد آنها در فرآیندهای قالب

پروپیلن این مجتمع از دسته  شوند. بقیه محصوالت پلی های تزریقی مصرف می گیری بالککوپلیمرها هستند که تنها در قالب

 شوند. های تزریقی و اکسترودرها به کار گرفته می گیری باشند و بیشتر در قالب کوپلیمرهای رندوم می

های مختلفی  پروپیلن معرفی نموده است که با ویژگی نوع محصول پلی 60هزار تن، حدود  75می پتروشیمی شازند اراک با ظرفیت اس

کوپلیمرها قرار دارند. از  ( و رندومHigh Impactباال ) ریتأثهای هموپلیمرها، کوپلیمرهای با  شوند و در دسته تولید می
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ی ها یریگ قالبشی، اکسترودرها، الیاف، نخ و مونوفیالمنت و ی دمها لمیفو  ها قالب، Biorientی ها لمیفهموپلیمرها در تولید 

کوپلیمرها نیز  شوند و رندوم باال در فرایندهای اکستروژن و تزریقی به کار برده می ریتأثگردد. کوپلیمرهای با  تزریقی استفاده می

 ای تزریقی کاربرد دارند.ه گیری های دمشی، اکسترودرها و قالب ها و فیلم ، قالبBiorientهای  جهت تولید فیلم

های هموپلیمرها،  پروپیلن را معرفی کرده و آنها را در دسته نوع محصول پلی 13هزار تن، حدود  160نوید زر شیمی با ظرفیت اسمی 

ضه به بازار عر Parslenبندی نموده است. نوید زر شیمی محصوالت خود را با نام تجاری  کوپلیمرها دسته کوپلیمرها و رندوم بالک

 نماید. می

 PPpoliranPY0400پروپیلن معرفی نموده است:  پروپیلن آن است، دو نوع پلی هزار تن ظرفیت اسمی پلی 50بسپاران بندر امام که 

های مقاوم برای حمل برنج، غله، پشم و تولید طناب، همچنین  . از اولی در تهیه الیاف که در بافت کیسهPPpoliranPI0800و 

های دمشی به منظور تولید لوازم  گیری گردد. از محصول دوم نیز در قالب ده و ریسمان کاربرد دارد، استفاده میهای تابی برای نخ

بازی، وسایل بیمارستانی و  التحریر، اسباب مصرفی منزل از قبیل وسایل غذاخوری، وسایل آشپزخانه و حمام، وسایل شستشو، لوازم

 گردد. اد غذایی استفاده میبندی مو های مورد استفاده در بسته محفظه

 توان به موارد زیر اشاره نمود: در بورس ایران می شده ارائهاز جمله محصوالت 

 در بورس ايران شده ارائهمحصوالت 

 کد محصول تولیدکننده کد محصول تولیدکننده کد محصول تولیدکننده کد محصول تولیدکننده

 ZH550J زر شیمینوید  EP2X83CE شازند RP340N جم FI160 پلی نار

 ZR230C نوید زر شیمی EP2X83CI شازند HP510L جم PYI250 پلی نار

 ZB332C نوید زر شیمی C30S مارون 1102L رجال SF060 پلی نار

 ZH500M نوید زر شیمی EP1X30F مارون RG1101S رجال EP332L جم

 ZH510L نوید زر شیمی MR230C مارون RG1101XS رجال EP440L جم

 ZH515MA نوید زر شیمی V30S مارون RG1102XK رجال EP548R جم

 ZH520J نوید زر شیمی X30G مارون RG3212E رجال HP422H جم
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 ZH525J نوید زر شیمی X30S مارون ARP230 شازند HP440L جم

 ZH550J نوید زر شیمی Z30G مارون C40R شازند HP502P جم

 ZH550L شیمینوید زر  Z30S مارون HP500M شازند HP502R جم

 ZH552R نوید زر شیمی C30S مارون HP550J شازند HP515M جم

 ZH554O نوید زر شیمی HP552R نوید زر شیمی HP552R شازند HP525J جم

 ZR230C نوید زر شیمی ZB332C نوید زر شیمی V30S شازند HP550J جم

 - - ZH500M نوید زر شیمی V30S شازند HP552R جم

تغییر طرح پتروشیمی  GTPPنظر وزیر محترم نفت در خصوص جایگزینی طرح اوره و آمونیاک با طرح تولید طبق  1394در مهر 

 در دستور کار قرار گرفت و اقدامات الزم در خصوص اخذ مجوزات الزم آغاز شد.  GTPPاردبیل به واحد 

 مقدمه

و  درستهای  گیری به تصمیممحصول خود از وضعیت بازار تواند بدون داشتن اطالعات جامع و صحیح  نمی واحد تولیدی گمان، هیچ بی

دنیای  برای پیشرفت و بقا درست که ا  هایی فعالیت های مناسب دست یابد. بر این اساس، انجام مطالعات بازار یکی از اتخاذ استراتژی

 شود. محسوب می یدیواحدهای تولبرخوردار است و جزو عوامل کلیدی موفقیت ی توجه وکار امروز از اهمیت قابل کسب

فروش نرسد، یا موفق به میزان کافی به شود به  گذاری می یا تولید آن سرمایه نیاگر محصول یا خدمتی که برای تأمکه ست  بدیهی ا

رو، یافتن بازار هدف و مخاطبان مناسب برای هر  رو نخواهد بود. از این گذاری با موفقیت روبه یافتن بازاری مناسب نشود، سرمایه

توان با انجام مطالعات جامع بازار، به بهترین شکل ممکن به آن پاسخ  گذاران است که می های سرمایه ترین دغدغه گذاری از اصلی رمایهس

 سنجی یک محصول باید در نظر داشت، مطالعات بازار محصول است. ی از مواردی که در مطالعات امکانبنابراین یکداد. 

پروپیلن و شناسایی بازارهای هدف آن، ابتدا بازار جهانی این محصول بررسی شده، پس  تر بازار پلی دقیق این گزارش به منظور مطالعه در

 گردد. ای پرداخته و در نهایت وضعیت بازار داخلی آن ارائه می از آن به بررسی بازار منطقه

 

 



 

 

 

48 

 

  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 بررسی بازار جهانی محصول 

  3بازار جهانی عرضه محصول

های  ای زیر، مصرف جهانی رزین % افزایش یافت. نمودار دایره8/4 لنیپروپ یپل یها نیرز یبرا یجهان یا، تقاض2014-2015دوره در 

 دهد: نشان می 2014پروپیلن را در سال  پلی
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 2014پروپیلن در سال  های پلی مصرف جهانی رزین

بسپار پرمصرف جهان  دومیندرصد از مصرف بسپارهای اساسی،  26حدود ص میلیون تن و اختصا 2/77پروپیلن با مصرف ساالنه  پلی

 پروپیلن را به بسپاری پرمصرف و پرطرفدار تبدیل نموده است. پلی ها، کننده کننده و دیگر اصالح است. قابلیت افزایش پرکننده، تقویت
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 ون تن(میلی 224)تقاضای کل پلیمرها: 

میلیون تن در  49درصدی به حدود  5/4میلیون تن بوده است که با رشد  4/39حدود  2002ظرفیت جهانی تولید این بسپار در سال 

 7/112به  2024و تا سال  میلیون تن 7/82به  2016پروپیلن تا سال  گردد مصرف جهانی پلی بینی می رسیده است. پیش 2007سال 

 .افزایش یابد میلیون تن

. به طور باشد می عیبسته به ساختار و تعادل استفاده در صنادیگر متفاوت بوده و به منطقه  یا از منطقه لنپروپی یمصرف پل یالگوها

خودرو و  یداخلقطعات  عیصنادر  ژهیوبه پروپیلن در کشورهای صنعتی دارد؛  سهم نسبتاً بزرگی در مصرف پلی، قیتزرکاربردهای  ،یکل

بیشتر برزنت  و سهیک ،یکشاورز یها سهیک یتقاضا برا لیبه دل پروپیلندر حال توسعه، کاربرد الیاف پلی یدر کشورها .یلوازم خانگنیز 

  است.

 است.داشته  یعال اریرشد بس همچنان لنیپروپ یوکار پل ، کسبها گرمانرم گریبا د سهیمقا در

 تظرفی ،کرده است جادیرا ا نیلفوا یدر بازارها یاساس راتییاز تغ یبرخ ،نفت خام متیق شیافزا بیش که یدرحال، 2007-2008از 

 ن،ی. در چبه توجیه کرده استمجبور  لنیبه ات لنیپروپ متیبلندمدت در نسبت ق شیافزارا از طریق  بزرگتر یواحدها ،شده افزوده میعظ

تر خواهد  ی، رشد سریعاقتصاد صنعت ورزی بهو در حال تغییر از کشادر حال توسعه  ی، به عنوان کشورهاایآس ی وو شرق یمرکزاروپای 

عمده  یمنسوجات و کاالها یبند بسته یها لمیآن در ف تیاهم لیبه دل لنپروپی یرشد مصرف پل ،یجنوب شرق یایو آس نیدر چبود. 

 نیو چ وانی، تاکره یمانند جمهور ییقابل توجه است. کشورها یشاورزک یها سهیک دیدر تول نیاولف یپل افیال یو مصرف باال یمصرف

 را در اختیار خواهند داشت. لنپروپی یپلمصرف از  یا ندهیکه حجم فزا هستند خودرو دیتول عیدر حال گسترش صنا زین

ی وسانات اقتصادمشمول نگرمانرم ی یک ادیا حد زت، هنوز استتوسعه در حال همچنان  لنیپروپ یپل یبرا دیجد کاربردهایکه  یحالدر

باعث اغلب دهند؛ جایی که نوسانات،  به کوشش برای سودآوری پایدار ادامه می کنندگاندیبادوام. تول یکاالها نهیدر زم ژهیبه و است؛

مشترک و اتحاد به منظور  یها یگذار هیسرما یی نظیرها تیفعالاز طریق شود.  یعرضه م یدر بازارها متیق یابیباز ییتواناشدید  فیتضع

وکار خود  کاهش نوسانات بازده کسبی به دنبال ورافنساده کردن  ایتر و  گسترده یتجار یها تیوقعم لیتشکپیگیری  ،هیمواد اول نیتأم

 .هستند

 

 5پروپیلن در جهان های تولیدکننده پلی ترین شرکت بزرگ -

  اشاره کرد.  CNPCو  7، ساینوپک6باسل وندللی توان به در جهان می (PP) پروپیلن تولیدکنندگان پلی عمدهاز 

                                                 
5

 
ه

 مان
6
 Lyondell Basell 

7
 Sinopec 
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 )درصد( 2014پروپیلن در جهان در سال  لیدکنندگان برتر پلیتو 

 نام کمپانی )درصد( *سهم از ظرفیت کل

8% Lyondellbasell 

8% Sinopec 

5% CNPC 

4%   Exxon mobile corp 

4% Reliance Industries 

4% Total  

3% Sabic 

64% Others 

 میلیون تن بوده است. 1/69* ظرفیت کل 

Source: IHS 
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 

 )درصد( 2014پروپیلن در جهان در سال  تولیدکنندگان برتر پلی

 کننده نیتأم مهمترین اینکه بر عالوه باشد. باسل می جهان در پروپیلن پلی تولیدکننده مهمترین و ترین بزرگ باسل -1

 تولید به اش همکاران تجاری و شرکا و باشد. باسل نیز می صنعت در دهنده تاییدیه ترین بزرگ باشد، می جهان در پروپیلن پلی

 توسعه و تحقیق پردازند. واحدهای دنیا می سراسر در کشور 120 از بیش در دست، این از محصوالتی و پروپیلن پلی فروش و

 اساس بر جدید تمحصوال توسعه به مرتباً پراکنده هستند. باسل شرقی جنوب آسیای و شمالی، اروپا آمریکای در نیز شرکت

 به و شده تولید باسل توسط که پروپیلن پلی گرید اصلی سه .است واقع هلند در باسل اصلی مرکز .پردازد می قبلی های داشته

 :از عبارتند رسند، می فروش

 :دشون می را شامل ها فعالیت از وسیعی دامنه و دارند مناسبی سختی و داشته باالیی حرارتی مقاومت که هموپلیمرها. 

 کوپلیمرها 

  کوپلیمرهارندم 

شرکت  نوپک،یشرکت بزرگ جهان انتخاب شد. سا نیعنوان هفتمه ب 2009به وجود آمد. در سال  2000در سال  نوپکیسا -2

و پردازش  شیپکن قرار دارد. از نظر حجم ساالنه پاال انگیوئآن، در منطقه چا یاست که ساختمان مرکز ینینفت و گاز چ

جهان، در بخش  یشرکت نفت نیتر و بزرگ اینفت، در آس شگریاالپ نیبزرگتر نوپک،یشرکت سا ،یتنف یها نفت و فراورده

 .باشد یصنعت نفت م یدست نییپا

  اند: منطقه خاورمیانه در نمودار معرفی شدهدر  (PP) پروپیلن پلیاصلی تولیدکنندگان در ادامه 
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

Ibn Zahr, 

15%

Borouge, 10%

Saudi 

Polyolefins Co., 

9%

Petro-Rabigh, 

9%

Advancer PC, 

5%
Al-Waha, 5%

Camel Olefins, 

5%

others, 42%

 

 8)درصد( 2014پیلن در خاورمیانه در سال پرو تولیدکنندگان برتر پلی

 میلیون تن( 3/8)ظرفیت کل: 

 9تراز تجارت جهانی

 2024و  2016های  بینی برای سال های گذشته و پیش پروپیلن بر حسب هزار تن در سال میزان عرضه و تقاضای پلی 2-3در جدول 

 تن متریک(. 1000ارائه شده است )

 

 

 تن متریک( 1000وپیلن )پر ای پلی عرضه و تقاضای منطقه

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 CISو  بالتیک

                                                 
8 IHS- World Analysis- Polypropylene-

Report -
2015- Nov 2014 

9 IHS- World Analysis- Polypropylene-
Appandix -

2015- Oct 2014 
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 4670 1640 1530 1530 1155 895 850 850 810 730 ظرفیت کل

 3913 1318 1199 1138 931 796 816 819 788 677 تولید

 250 380 420 418 503 510 433 383 308 339 واردات

 4163 1698 1619 1556 1434 1306 1249 1202 1096 1016 عرضه کل

 1823 1383 1334 1293 1250 1120 1061 998 848 835 تقاضای داخلی

 2340 315 285 263 184 186 188 195 245 181 صادرات

 4163 1698 1619 1556 1434 1306 1249 1193 1093 1016 تقاضای کل

 آفريقا

 1802 1377 1377 1377 1377 1377 1377 1077 977 952 ظرفیت کل

 1348 1008 990 972 935 939 867 810 719 683 تولید

 1891 1261 1157 1087 1054 969 912 862 812 790 واردات

 3239 2268 2147 2059 1989 1908 1779 1672 1531 1473 عرضه کل

 2889 1943 1811 1702 1600 1501 1395 1343 1253 1214 تقاضای داخلی
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 350 325 335 353 387 451 359 346 259 263 صادرات

 3239 2268 2147 2055 1987 1952 1754 1689 1512 1477 تقاضای کل

 خاورمیانه

 9954 9194 9194 8274 8234 7934 7834 6959 5771 3677 ظرفیت کل

 11364 7974 7580 6908 6530 6389 5884 4903 3900 2833 تولید

 3006 2572 2481 2435 2346 2279 2175 1994 1854 1822 رداتوا

 14370 10546 10061 9343 8876 8668 8059 6897 5754 4655 عرضه کل

 6148 4371 4171 3975 3843 3744 3470 3258 2980 2861 تقاضای داخلی

 8222 6175 5890 5330 5008 5008 4483 3648 2548 1779 صادرات

 14370 10546 10061 9305 8851 8752 7953 6906 5528 4640 تقاضای کل

 آسیای شمال شرق

 41550 31825 29691 25833 24059 22658 21083 19645 17218 16247 ظرفیت کل

 37115 25842 23594 21779 20572 19126 18598 17997 15511 14634 تولید
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 4237 3842 4629 5373 5525 5362 5270 5114 5349 3471 واردات

 41352 29683 28224 27152 26097 24488 23868 23111 20860 18105 عرضه کل

 38471 26593 25064 23582 22238 20953 20127 19350 16765 14923 تقاضای داخلی

 2881 3090 3160 3688 3673 3485 3387 3619 3639 3207 صادرات

 41352 29683 28224 27270 25912 24438 23514 22969 20404 18130 تقاضای کل

 آسیای جنوب شرق

 7894 5444 5444 5344 5507 5271 5271 4474 4005 3860 ظرفیت کل

 6923 4541 4592 4347 4479 4222 3972 3787 3278 3238 تولید

 3917 3631 3284 3272 3026 3103 2883 2642 1998 1723 واردات

 10840 8172 7876 7619 7505 7325 6855 6429 5276 4961 عرضه کل

 7828 5492 5198 4932 4778 4582 4284 4064 3698 3497 تقاضای داخلی

 3012 2680 2678 2688 2728 2742 2572 2365 1578 1475 صادرات

 10840 8172 7876 7620 7506 7324 6856 6429 5276 4972 تقاضای کل
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

*قاره هند شبه
 

 7615 5014 4975 4140 4140 3700 3700 3487 2795 2120 ظرفیت کل

 6858 4494 4338 3900 3820 3300 3132 2970 2182 1840 تولید

 2473 989 955 955 964 926 775 825 839 529 واردات

 9330 5483 5293 4855 4784 4226 3907 3795 3021 2369 عرضه کل

 9130 4803 4431 4110 3820 3520 3186 3068 2604 2135 تقاضای داخلی

 200 680 862 850 932 644 721 651 396 280 صادرات

 9330 5483 5293 4960 4752 4164 3907 3719 3000 2415 تقاضای کل

 اروپای غربی

 8910 9210 9310 9510 9510 9510 9552 9675 10110 10316 ظرفیت کل

 7542 7937 8040 8320 8286 8276 8400 8606 8646 8788 تولید

 2150 1508 1398 1182 1162 1241 1235 1067 757 738 واردات

 9692 9445 9438 9502 9448 9517 9635 9673 9403 9526 عرضه کل
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 8242 7640 7548 7452 7364 7361 7594 7590 7123 7472 تقاضای داخلی

 1450 1805 1890 2070 2084 2156 1994 2040 2400 1996 صادرات

 9692 9445 9438 9522 9448 9517 9588 9630 9523 9468 تقاضای کل

 اروپای مرکزی

 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1395 ظرفیت کل

 1159 1184 1188 1202 1212 1159 1237 1187 1172 1223 تولید

 1435 1123 1093 1113 1118 1083 1038 987 901 912 واردات

 2594 2307 2281 2315 2330 2242 2275 2174 2073 2135 عرضه کل

 2132 1692 1635 1583 1546 1514 1490 1435 1383 1413 تقاضای داخلی

 462 615 646 744 784 728 765 701 673 712 صادرات

 2594 2307 2281 2327 2330 2241 2255 2136 2056 2125 تقاضای کل

 امريکای شمالی

 12411 8691 8691 8691 8691 8691 8938 8959 8983 9356 ظرفیت کل
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 11006 7936 7641 7574 7451 7406 7447 7826 7498 7608 ولیدت

 1389 1597 1550 1490 1420 1499 1436 1414 1218 1467 واردات

 12395 9533 9191 9064 8871 8906 8883 9240 8716 9075 عرضه کل

 9500 7779 7541 7374 7234 7150 6968 7271 6526 7005 تقاضای داخلی

 2895 1754 1650 1721 1700 1772 1880 1937 2267 2201 صادرات

 12395 9533 9191 9095 8934 8922 8848 9208 8793 9206 تقاضای کل

 امريکای جنوبی

 3654 3004 3004 3004 3004 3004 3275 3090 3040 2728 ظرفیت کل

 3021 2527 2503 2459 2502 2519 2419 2414 2329 2051 تولید

 1795 1082 1030 1038 977 926 904 840 682 706 واردات

 4816 3609 3534 3496 3479 3445 3323 3254 3011 2757 عرضه کل

 4086 3064 2933 2844 2772 2672 2587 2649 2292 2341 تقاضای داخلی

 730 545 601 656 615 726 712 626 713 403 صادرات
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  1399 سالسیس تا پایان از بدو تاشرکت پتروشیمی اردبیل  هیات مدیره  عملکرد  گزارش
 

 سال

 بینی پیش عملکرد

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2024 

 4816 3609 3534 3500 3387 3398 3299 3275 3005 2744 تقاضای کل

 * شامل بنگالدش، هند، پاکستان و ...

Source: SRI Reports 

 


