


کمی جایگاه پتروشیمی های کشور از نظر کیفی و
سال آینده3در بازارهای منطقه در 

محمد متقی



• The global petrochemical market size is projected to be worth USD
798.8 billion by 2030 from USD 474.96 billion in 2020, with a CAGR
of 5.4% during the forecast period 2021 to 2030.

Increasing adoption of petrochemicals in the production of
thermoplastics and oil will boost the target industry growth in near
future



https://www.precedenceresearch.com/petrochemical-market
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وشییم محصوالت پتر

فرآورده های پاالیش  

رشد تقاضای سالیانه جهانی
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رشد ظرفیت صنعت پتروشیمی بر اساس برنامه های توسعه



90ظرفیت MTY

65هاتعداد مجتمع محصول نهای  

35 MTY

صادرات    

بازار داخیل   10 MTY

25 MTY

23 B$

تولید

تولید     65 MTY

1400عملکرد صنعت پتروشیمی در سال 

های پاالیشگاه

نفت و گاز و 

NGLها

خوراک

48 MTY

1,000,000
BOED



وشییم در جهت دیه مستر توسعه صنعت  کت میل صنایع پتر ل وارد–نقش شر (1399)ات کنتر

ن بازار داخیل=+ تامیر

1.3 B$

واردات

670 KTY

2,000 $/t

10 MTY

تولید صنعت

5 B$

500 $/t
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1400تا 1390آمار عرضه و معامله محصوالت پتروشیمی از سال 

(میلیون تن)عرضه  (میلیون تن)حجم معامله شده 
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در افق برنامه هفتمخالصه وضعیت طرح های در دست اجرای صنعت

ییک  ن فت فتر ن وزین درصد پیشر %31: میانگیر

تمطرح در دست اجرا تا پایان برنامه هف68

:گذاریشمایه

:شدههزینه

35.5 B$

8.5 B$

:ظرفیت اسیم طرح های در دست اجرا 

51 MTY

:1406ظرفیت تجمیع در افق 

141 MTY



1411وضعیت طرح های برنامه هشتم توسعه در افق 

در مراحل ابتدای  

طرح در برنامه هشتم37

$B 41:گذاریشمایه

:ظرفیت اسیم طرح های در دست اجرا 

58 MTY

:1411ظرفیت تجمیع در افق 

199 MTY



ه ارز –ظرفیت گروه محصوالت پتروشیمی  140014061411شلزوم تمرکز بر توسعه زنجتر

9 MTY MTY33 MTY 19پلیمریمواد 

4 MTY MTY9 MTY 5هاآروماتیک

9 MTY MTY15 MTY 11شیمیای  کودهای

28 MTY MTY35 MTY 32خوراکو سوخت

90 MTY141 MTY199 MTY

40 MTY شیمیای  و پایهمواد 

14 MTY  %15متانول

7 MTY آمونیاک

74 MTY

32 MTY23% 

8 MTY
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9 MTY

20% 

برنامه هشتمبرنامه هفتم

MTY4 0.4مجتمیعبی   مرصف MTY14 MTY





افزایش ظرفیت

65
MTY

91
126

MTY

MTY

141
MTY

1399 1400 1404 1406   



تنوع محصول

90

140
155

160

1399 1400 1404 1406   

محصولتعداد 



95ظرفیت MTY

71هاتعداد مجتمع محصول نهای  

48 MTY

صادرات    

بازار داخیل   13 MTY

35 MTY

27 B$

تولید

تولید     79.5 MTY

1401برنامه صنعت پتروشیمی در سال 

های پاالیشگاه

نفت و گاز و 

NGLها

خوراک

54 MTY

1,200,000
BOED



طرح های –1401برنامه 
تولیدی قابل افتتاح

نام شرکت
ظرفیت

(هزار تن)

554پارس گالیکول

1,650آرین متانول 

175دی آریا پلیمر 

725هنگام

محصول

اتیلن گالیکول 

متانول

پلی پروپیلن 

آمونیاک

132آرتا انرژی

976یادآوران خلیج فارس

متانول

NGL 3200

4,000شادبه افروز سبالن گستر
اسید بنزوئیک و اسید 

ترفتالیک خام

5,200پویا پاالیش نگین سپهر ایزوپروپانول



سایر طرح های قابل افتتاح–1401برنامه 

سرمایه گذار طرف قراردادتفاهم نامه/ قرارداد  / نام طرح 

میزان سرمایه گذاری 
تفاهم نامه/قرارداد/آثار اجرای طرح

(میزان تولید، درآمدهاو سایر آثار)
برآورد زمان بهره برداری

میلیون دالرمیلیارد لایر

5002.5شرکت پترو نیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم

بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی

بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی

مقابله با شرایط تحریم

تن در سال6.000ظرفیت تولید 

1401اردیبهشت 

5,08027.3شرکت پتروشیمی بوعلی سینابازسازی واحد پارازایلین و احداث مخازن 
مقابله با شرایط تحریم

افزایش صادرات پتروشیمی

تن در سال833.000ظرفیت تولید 

1401آذر 

2,01636شرکت پتروشیمی بندر امامتصفیه خانه مرکزی
توسعه پروژه های زیست محیطی منطقه

مترمکعب در سال9.490.000ظرفیت تولید 
1401آذر 

27044شرکت پتروشیمی کارون(HYCO)تولید هیدروژن و منوکسید کربن 

بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی

بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی

مقابله با شرایط تحریم

تن در سال43.000ظرفیت تولید 

1401اسفند 
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