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 معرفی طرح -1

 

ها و شرکت در اداره ثبت 1237تحت شماره 18/7/1387کازرون )سهامی عام( در تاریخ  شرکت پتروشیمی   

 )افزایش سرمایه به مبلغ ریال 455،885،482،000 سرمایه با مبلغموسسات غیرتجاری 

های مجتمع برداریاندازی و بهرهموضوع احداث، راه با ( 28/07/1393در تاریخ  ریال660.000.000.000

ذخیره،  روشیمی،منظور تولید، بازاریابی مجاز فروش، صدور محصوالت پته های صنعتی بپتروشیمی و کارخانه

نجام نها و اآربط های فرعی و مشتقات ذیاد پتروشیمی و شیمیایی و فرآوردهواردات و تبدیل موصادرات، 

 های تولیدی، صنعتی و بازرگانی مجاز به ثبت رسیده است.کلیه فعالیت

ده، زش افزوهایی است که در راستای ایجاد اراتیلن سنگین و سبک خطی کازرون یکی از طرحطرح پلی   

هکتار در  53های شغلی در زمینی به مساحت ائین دستی، رشد اقتصاد منطقه و ایجاد فرصتایجاد صنایع پ

 باشد.کیلومتری شهرستان کازرون در حال احداث می 35

صورت ه به که ت محترم وزیران دولت جمهوری اسالمی ایران به استان فارس بوداین طرح از مصوبات هیأ   

 ا خواهدنویسی مردمی اجرش خصوصی و پذیرهصنایع پتروشیمی و بخسهامی عام و با مشارکت شرکت ملی 

 شد. 

 

 اهداف طرح -2

 رشد اقتصادی منطقهموجود در منطقه و  کشور و هایاستفاده از توانمندی .2.1

 های شغلیزایی و ایجاد فرصتاشتغالایجاد صنایع پائین دستی،  .2.2

 های بازار و کشورپاسخگویی به نیازخودکفائی تولید و  .2.3

 صادرات محصول وکنندگان جهانی سایر تولید رقابت با .2.4
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 جدول مشخصات اصلی طرح -3

 
 طرح پلی اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرون  نام طرح

 شرکت پتروشیمی کازرون مجری طرح

 کیلومتری محور شهرستان کازرون به فراشبند 35 محل احداث

 هکتار  120هکتار با قابلیت گسترش تا  53  مساحت زمین

 1387تا اردیبهشت ماه  1386اسفند ماه  تاریخ پذیره نویسی

 18800/37192هیأت وزیران به شماره  31/01/86مصوبه جلسه  شماره و تاریخ تصویب و ابالغ طرح و مرجع تصویب

 18/7/1387 تاریخ ثبت شرکت

 آدرس/شماره تماس دفتر مرکزی و سایت

  –ره دو ساختمان بازرگانی پتروشیمی شما -بش نهم گاندی  -بلوار آفریقا -تهراندفتر مرکزی: 

 22طبقه پنجم واحد 

 021 -88662094-5تلفن: 

 کیلومتری محور شهرستان کازرون به فراشبند 35سایت: 

 07142474920- 24 تلفن:

 مهندس حمیدرضا راغبآقای  مدیر عاملنام 

 ت مدیرهاعضاء هیأ

 ت مدیرهأرئیس محترم هی- جمشیدیجناب آقای مهندس 

 ت مدیره نائب رئیس محترم هیأ -هاشم پورجناب آقای مهندس 

 ت مدیرهعضو محترم هیأ-دکتر ریاحی مهابادیجناب آقای 

 ت مدیرهعضو محترم هیأ -سرکار خانم مظفری

 ت مدیرهعضو محترم هیأ- راغبجناب آقای مهندس 

 حسین رضازادهآقای  نماینده مجلس محل احداث

 برآورد سرمایه گذاری طرح

 میلیون یورو 447 ارزی

4،1957 ریالی  میلیارد ریال 

 ریال 38220 نرخ تسعیر

 میلیارد ریال 19041.7 کل

 - صاحبان لیسانس

 - اصلی طرح پیمانکار

 - نوع قرارداد

 - مبلغ قرارداد
 - محل تأمین اعتبار
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 - تاریخ موثر شدن قرارداد
 - مدت زمان اجرای طرح

 محصوالت تولیدی

 نام و ظرفیت

 هزار تن در سال 175پلی اتیلن سنگین  

 هزار تن در سال 125پلی اتیلن سبک خطی 

 خوراک طرح

 اتیلن
 هزار تن در سال  290 میزان:

 مجتمع پتروشیمی گچساران محل تأمین:

   1-بوتن
 هزار تن در سال 24 میزان:

 مجتمع های پتروشیمی تأمین:محل 

 تن درسال 326.4 میزان: هیدروژن

 تن درسال 2396 میزان: پنتان

 یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح

 برق
 مگاوات ساعت در سال 195000 میزان:

 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یا تولید در مجتمع محل تأمین:

 آب خام
 مکعب در سالمیلیون متر  4.6 میزان:

 سد نرگسی محل تأمین:

 میزان: گاز طبیعی
 میلیون نرمال متر مکعب در سال 70
 

 خط لوله سراسری محل تأمین:

 تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری
ت و نگهداری و نفر غیر مستقیم جهت امور تعمیرا 250نفر در زمان بهره برداری بطور مستقیم و  240

 جانبی از طریق شرکتهای پیمانکاریسرویس های 
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 جدول قراردادهای طرح -4

ف
دی

ر
 

 موضوع قرارداد
تهیه کننده 

 اسناد مناقصه
 مبلغ قرارداد تاریخ شروع  ملیت نام شرکت  ملیت

پیشرفت 

 فیزیکی
 

 %100 ریالمیلیون 1250 1/12/86 ایرانی پتروتیس KPC پذیره نویسی و خدمات مربوط به سهام سهامداران 1

 %100 میلیون ریال280 1/3/87 ایرانی جهان پی سامان KPC مکان یابی زمین مجتمع پتروشیمی کازرون 2

 %100 میلیون ریال180 31/4/87 ایرانی پارس آمایش KPC گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 3

4 
نقشه برداری زمین جدید پیشنهادی پتروشیمی کازرون 

 در بیدزرد
KPC 23/8/88 ایرانی گستر پاکان پیمایش  %100 میلیون ریال48 

 KPC ژئوتکنیک 5
آزمایشگاه فنی و مکانیک 

 خاک
28/10/88 ایرانی  %100 میلیون ریال391 

6 
 مطالعات مقدماتی پروژه

 )زمین شناسی، هیدرولوژی  مهار ابهای سطحی و ...(
KPC 1/12/88 ایرانی پویشگران آب و خاک  %90 میلیون ریال695 

1/12/88 ایرانی فارسان کنترل KPC خدمات مشاوره فنی و مهندسی 7  %100 میلیون ریال1487 

 میلیون ریال 6866 18/2/89 ایرانی قدس آزاد KPC عملیات فاز اول طرح تسطیح زمین 8
خاتمه 

 قرارداد

20/2/89 ایرانی 917شرکت تعاونی  KPC کیلو ولت دوران ساخت 20اجرای شبکه برق  9  %100 میلیون ریال 145 

28/1/89 ایرانی پتروشیمی گچساران KPC تفاهم نامه خرید گاز اتیلن 10  
75%FOB    خلیج

 فارس
 انجام شد

1/3/89 ایرانی پویشگران آب و خاک KPC خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه 11  %100 میلیون ریال 240 

 %100 میلیون ریال11 13/6/89 ایرانی مخابرات استان فارس KPC کازروناستفاده از امکانات مخابراتی مرکز سلمان  12

 %100 میلیون ریال14 13/6/89 ایرانی مخابرات استان فارس KPC استفاده از امکانات مخابراتی مرکز بیدزرد 13

 %100 میلیون ریال841 1/10/89 ایرانی شهد آب سهند KPC متر 250حفر چاه آب به عمق  14

15 
 سازی و تسطیح اراضی فاز یک و دوآماده 

 )قرارداد اولیه + متمم(
KPC 03/2/90 ایرانی فرهادپی بوشهر  %100 میلیون ریال 000,40 

 EPC-F KPC CCM & Xindeهت عقد قرارداد جقرارداد ارائه خدمات  16
ایرانی / 

 چینی
01/02/90 

 دالر700000

 میلیون ریال2000

خاتمه 

 قرارداد

 میلیون ریال 5400 01/07/90 ایرانی KPC CCM (MC)قرارداد خدمات مدیریت طرح  17
در حال ارائه 

 خدمات

 میلیون یوان788,2 27/07/90 چینی EPCCF MC AVIC&HFECقرارداد  18
قرارداد موثر 

 نشده است.

 %100.00 میلیون ریال 8 ,496 06/09/92 ایرانی ساروج MC عملیات فنس کشی اطراف زمین پروژه 19

 %100.00 میلیون ریال 2 ,665 06/09/92 ایرانی کولدوفور KPC عملیات ساخت جاده ارتباطی و پل حد فاصل دو فاز 20

21 
 احداث ایستگاه پمپاژ، وخط انتقال اب دوران ساخت و

 ساز
KPC 100.00 میلیون ریال 6 ,227 06/09/92 ایرانی کولدوفور% 

 MC شمال،شرق و غرب فاز یکعملیات اجرای فضای سبز  22
شرکت بازیافت و خدماتی 

 سبز امیر
 % 100 میلیون ریال 1 ,387 01/11/92 ایرانی

23 
ترمیم و بهسازی کانال دفع آبهای سطحی در ابتدای 

 و ترمیم فنس سایت2شیب مسیرهای فاز 
KPC 83 میلیون ریال 437 04/08/94 ایرانی شرکت نمادپی فارس% 
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 طرحجدول وقایع عمده  -5

 شرح ردیف

1 
ه سالیانه قابل تمدید ک 14/12/86سیس از سازمان صنایع و معادن به منظور احداث پروژه پتروشیمی کازرون در تاریخ اخذ جواز تأ

 .باشدمی

2 
 ودن اجرای پروژهاز سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر بال مانع ب 8/11/88ص مورخ /33122/41/88دریافت مجوز شماره 

 کیلومتری محور کازرون به فراشبند 35پتروشیمی کازرون در اراضی حد فاصل روستای بید زرد و رباطک در 

 6/4/89هکتار زمین از منابع طبیعی و با هماهنگی سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی در تاریخ  53تحصیل  3

 28/1/89در تاریخ  هزار تن در سال(290اتیلن به میزان گچساران )مجتمع از پروژه پتروشیمی مین خوراک أانعقاد قرارداد  ت 4

 1389کیلومتر در اردیبهشت  6برق دادین به سایت به طول تقریبی کیلو ولت  از ایستگاه 20وز  برق اخذ مج 5

 26/4/1389تاریخ   برای دوران ساخت درای فارس متر از سازمان آب منطقه 250عمق  اخذ مجوز حفر یک حلقه چاه به 6

 28/10/89های اداری در تاریخ  احداث پارکینگ و محوطه اطراف کانکس کشی وعقاد قرارداد و اجرای عملیات فنسان 7

 و انجام عملیات تسطیح زمین 3/2/90انعقاد قرارداد و اجرای عملیات تسطیح زمین پروژه در تاریخ  8

 28/10/89دسترسی در تاریخ  انعقاد قرارداد و اجرای عملیات احداث جاده  9

10 
ا تر(  بکیلوم 6طول تقریبی  سایت پروژه ) بهن ساخت از ایستگاه برق دادین تا دوراکیلو ولت  20د و اجرای شبکه برق انعقاد قراردا

 20/2/89در تاریخ  917پیمانکار تعاونی 

 31/6/89در تاریخ های اداری به کانکسرسانی تم برق روشنایی محوطه سایت و برقانعقاد قرارداد و اجرای سیس 11

 2/5/90خ ر تاریانعقاد قرارداد و اجرای سیستم برق روشنایی به جاده دسترسی و جاده منتهی به محل حفر چاه آب پروژه د 12

13 
ط دیتا خاندازی اهژه و رو ادامه آن تا سایت پرو ایجاد شبکه مخابراتی بین مرکز مخابراتی ولیعصر شیراز تا مرکز سلمان کازرون

ADSL  89در آبان ماه 
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14 
ث و یا احدا ن کازرونترکیبی نیروگاه شهرستا مکاتبه جهت تأمین برق مورد نیاز دوران بهره برداری از سیکل مطالعه و بررسی،

 های مستقل آب و برق و بخار واحد

15 
ق سد نرگسی با شرکت  ریمیلیون متر مکعب از ط 6/4 درمورد تامین آب مورد نیاز دوران بهره برداری به میزانو پیگیری مکاتبه 

  20/10/88مورخ  15669/100ای فارس و اخذ موافقت براساس  نامه شماره آب  منطقه

 1/7/1390و موثر شدن قرارداد در تاریخ  انتخاب پیمانکار مدیریت طرح 16

 27/7/1390در تاریخ   AVIC&HFECهای با کنسرسیومی از شرکت EPCCFامضاء قراداد  17

 INEOS (28/01/91)شرکت و دانش فنی و مهندسی مصوبه هیأت مدیره جهت استفاده از لیسانس  18

 فنی ایران های اقتصادی وگذاری و کمکی صنایع پتروشیمی، سازمان سرمایهتوسط شرکت مل EPCCFاخذ تأییدیه قرارداد  19

 الملل بانک ملیادارات بررسی طرح ها و امور بین از EPCCFاخذ تأیید قرارداد  20

 سنجی طرح و اخذ نامه تأییدیه گزارش مذکور از وزارت نفت به بانک مذکوررسانی گزارش امکانه روزب 21

 تسهیالت تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز بانک عامل )بانک ملی( جهت اخذ 22

 (07/09/91) انک مرکزیبپذیرش عاملیت طرح توسط بانک ملی ایران و ارسال مراتب به  23

42  (16/10/91) و تغییر نرخ ارز از یورو به یوان AVIC/HFECتمدید مدت قرارداد با کنسرسیوم  

 (07/07/92) وزارت نفتگذاری مدیر کل هماهنگی بودجه و سرمایه توسط AVIC & HFECهای تأیید الحاقیه قرارداد با شرکت 25

26 
قرارداد مزبور تا پایان  و تمدید 1392انعقاد قرارداد ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب دوران ساخت و ساز و مخزن بتنی در آذر ماه 

 1393شهریور ماه سال 

 تکمیل عملیات مزبورو 1392در آذر ماه کشی زمین اطراف پروژه انعقاد قرارداد عملیات فنس 27

28 
انجام و تکمیل و 1392ر ماه انعقاد قرارداد عملیات ساخت جاده ارتباطی زمین فاز یک به فاز دو و ابرو )پل( حد فاصل دو فاز در آذ

 عملیات مزبور

 (28/07/1393ریال)ثبت شده در تاریخ  660،000،000،000ریال  به  455،885،482،000افزایش سرمایه از   29

 (2014بر دسام 3) 93آذر  12به مدت یکسال از تاریخ  AVICو  HFECبا کنسرسیوم شرکتهای  EPCCتمدید مدت قرارداد  30



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :

  
 

 9 
 

 زمین طرح -6
 

 ام شده است.جان مطالعات مکان یابی

مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز 

 سازمان محیط زیست
 انجام شده است.

 انجام شده است. خرید زمین و تحصیل اراضی

 انجام شده است. برداریانتخاب پیمانکار نقشه 

تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت 

 فیزیکی
 %100مدت قرارداد یک ماه پیشرفت فیزیکی  8/1388شروع کار : 

 انجام شده است. انتخاب پیمانکار ژئوتکنیک

تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت 

 فیزیکی
 %100فیزیکی روز پیشرفت 75مدت قرارداد  10/1388شروع کار : 

 عملیات آماده سازی زمین

 نینکل عملیات آماده سازی زمین فاز اول و فاز دوم و همچ

 زمین یک هکتاری انجام شده است.

1390شروع: اردیبهشت ماه   

%100پیشرفت فیزیکی:   

 فنس کشی  اطراف زمین پروژه

1392شروع: آذر ماه    

 %100پیشرفت فیزیکی: 

 و غرب فاز یک اجرای فضای سبز شمال،شرق

1392شروع: بهمن ماه   

 %100پیشرفت فیزیکی: 

 

 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 آب و برق دوران ساختمان و نصب -7

 آب نوع 

 لیتر بر ثانیه 5 میزان

 متر 250از منابع زیر زمینی توسط حفر چاه آهکی به عمق  محل تأمین

 آخرین وضعیت تأمین

ید پمپ و طالعات خررسانی به محل چاه انجام شده است. مبرقداری چاه از سازمان آب اخذ و ربحفر چاه انجام و مجوز بهره

نتخاب و اربوطه طراحی مسیر خط لوله انتقال و حوضچه ذخیره در سایت انجام شده و مناقصه برگزار گردیده و پیمانکار م

ره آب چه ذخیعملیات اجرایی انجام شده است. در محل ساختمان سرچاهی الکتروپمپ بر روی چاه نصب و آب الزم جهت حوض

 گردد.به منظور مصارف سایت اداری و آبیاری فضای سبز  از چاه مذکور تامین می

 برق نوع 

 20kw میزان

 از طریق شبکه برق سراسری  محل تأمین

 آخرین وضعیت تأمین

 .کیلو وات از پست ایستگاه روستای دادین به محل سایت انجام شده است 20اجرای شبکه برق 

اختمان سدرمحل ساختمان سرچاهی وتامین برق الکتروپمپ چاه آب و روشنایی جاده دسترسی به  KV/A 315نصب ترانس 

 سرچاهی 

 وضعیت اخذ مجوزها و توافقات الزم -8

 سوخت تامین خوراک و
ریق خط لوله مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ط 3/12/87مورخ  1-470/1/1236/121طی ابالغیه شماره 

 .ده استشاتیلن دنا از طریق مجتمع پتروشیمی گچساران که در این رابطه  قرارداد با پتروشیمی گچساران منعقد 

مجوز محیط زیست از سازمان 

 حفاظت محیط زیست
 ص از سازمان محیط زیست اخذ شده است./33122/41/88مجوز سازمان محیط زیست به شماره 

جواز تاسیس ازوزارت صنایع و 

 معادن
 دریافت شده است.26/7/88سازمان صنایع و معادن استان فارس در تاریخ  33390/1/108مجوز شماره 

 - تغییر کاربری

آب و برق دوران بهره برداری از 

 وزارت نیرو

 خذ گردیده است.ا (139برداری سال )پیش بینی بهره میلیون مترمکعب درسال از سد نرگسی در حال احداث 6/4مجوز تأمین 

دست  جموعه درمگاوات ساعت در سال از نیروگاه سیکل ترکیبی شهر کازرون و یا احداث نیروگاه در داخل م 195000 برق

 بررسی و اقدام است.



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 ها و تنگناهای پروژهاهم فعالیت -9
 

 ها و مشکالت پیش رو که دستیابی به اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار می دهدتنگنا 

 مین منابع مالی طرحتأ -

  راه کارهای عملیارائه 

 ارجیخگذاری و یا معرفی از طریق ارگانهای سرمایه EPCFالمللی در قالب برگزاری  مناقصه عمومی بین -

 بندی طرحبرنامه زمان -10

 .رجوع شود 1پیوست شماره به  -

 جدول توزیع پیشرفت فیزیکی کل )واقعی/برنامه( -11
 

 .رجوع شود 2پیوست شماره به  -

 (S-Curve)نمودار پیشرفت فیزیکی طرح  -12

 .شود رجوع 2شماره به پیوست  -

 

 

 

 

 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :

  
 

 12 
 

 ها و اقدامات انجام شده طی دوره گزارشفعالیتاهم  -13
 استالاتیلن و پلیهای پلیپیگیری تمدید جواز تأسیس طرح -

اضالب فسماند پقرارداد بیع متقابل در خصوص تأمین آب از  انعقادپاسخ آبفای شیراز در خصوص بررسی و مطالعه  -

 شهری کازرون

 اندازی سیستم همکاران سیستم در حوزه مدیریت مالیراه -

 اندازی سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری بریدنصب و راه -

 های مالی و اتوماسیون برای همکارانآموزش سیستم -

ی مدت قانون رس طیاتمام مهلت قانونی استفاده از حق تقدم جهت افزایش سرمایه و انجام امور مربوط به سازمان بو -

 قررم

 تهیه مفاصا حساب مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی به روز شده -

 روجنب، دهدشت، ممسنی و لردگانهای انجام امور مقدماتی در خصوص حضور در افزایش سرمایه پتروشیمی -

 های برق و الکترونیک سایتتعمیر و نگهداری سیستم -

 سنگین و سبک خطی اتیلنسنجی به روز شده، طرح پلیدریافت مطالعات اولیه امکان -

 

 اقدامات ماه آتی -14

 استالاتیلن و پلیهای پلیدریافت جواز تأسیس طرح -

 های استفاده نشده جهت افزایش سرمایهمقدمات انتشار آگهی فروش حق تقدم -

 اندازی پرتال امور سهامپیگیری راه -

 استالاتیلن و پلیهای پلیسنجی طرحدریافت نسخه کامل دو زبانه مطالعات امکان -

 

 

 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 وضعیت مالی طرح  -15

 جدول بودجه وعملکرد مالی طرح      

            

 ریالی ارزی نام واحد/پروژه موضوع

برآورد سرمایه گذاری کل با احتساب سهم الشرکه احداث 

 پتروشیمی گچساران )واحد الفین(

 کل طرح

HDPE/LLDPE PLANT& 

OLEFINE PLANT 

 میلیارد 4/1957 میلیون یورو 447

 میلیارد 213 _ کل طرح ابتدای طرح تاکنونهزینه شده از 

 میلیارد 17 _ کل طرح هزینه شده از ابتدای سال جاری تاکنون

لن واحد پلی اتی EPCCFبودجه مورد نیاز جهت انجام قرارداد 

 سنگین و سبک خطی 
 کل طرح

میلیون  348.5

 یورو
1800 

 

ف
ردی

 

 موضوع
منابع 

 تامین
 نام تضمین کننده مبلغ

آخرین وضعیت 

 اقدام

محل 

 مصرف/پروژه

    تسهیالت ارزی 1
 

 

      تسهیالت ریالی 2

      اوراق مشارکت 3

4 
و )افزایش  پذیره نویسی

 سرمایه شرکت(
 نقدی

660،000،000،000 

 ریالمیلیون 
 پروژه شدهپرداخت  سهامداران



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 جدول وضعیت سهامداران

   یالی : میلیاردر                                                                                                           

 
 

       

 نام سهامدار ردیف
درصد 

 سهامداری
 تعداد سهام

آورده نقدی 

 سهامداران

 ریالی

آورده غیرنقدی 

 سهامداران

 ریالی ارزی

1 
 یپتروشیمی سرمایه گذار شرکت گروه

 ایرانیان
%60.73 400.827.111  - - 

 - -  78.773.199 11.94% شرکت شادان شهر باختر 2

3 
ساختمانی  گذاری توسعه وشرکت سرمایه

 برج آوران
%5.48 36.193.299  - - 

 - -  1.000 0% شرکت بیمه توسعه 4

5 
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه 

 پتروشیمی ایرانیان
%0.41 2.724.582  - - 

گذاری مدبران اقتصادشرکت سرمایه 6  %0.19 1.283.040  - - 
 - -  625.000 0.09% شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی 7
 - -  139.572.769 21.16% سهامداران جزء 8

 - -  660.000.000 100 مجموع سهامداران

 
 

 ه است.ریال بود 981ماه  بهمنقیمت فروش سهام: آخرین قیمت فروش هر سهم در بازار فرابورس در 

 

 

 
 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 نیروی انسانی کارفرماوضعیت  -16
 

 گزارش آمار حضور پرسنل طرح

 کارفرما

 -- کارکنان رسمی

 -- کارکنان پیمانی

  کارکنان قراردادی

 نفر  4 )تهران و کازرون( دفترالف: 

 نفر3 سایتب: 

 (ساعته  24 )حراست سایتمقاومت بسیج سپاه فجر استان فارس  نیروی : 1پیمانکار

 نفر 6 مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :

  
 

 16 
 

 فرآیند  تولید طرح -17
 

 

 
 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 طرح وضعیت موجودنقشه  -18
 

 
 

 

 

 

 

           

 راضی فاز دو            ا     

 
 
 
 

 

 اراضی فاز یک                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.ارائه گردیده است 3پیوست شماره  در  Plot Planآخرین ویرایش

       

 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 پروژه تصاویر  -19             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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سایت تعمیر و نگهداری تأسیسات برق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :
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 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

  210کد پروژه :
 اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرونطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

 30/11/1395گزارش :تاریخ  95 بهمن ماه  ماه گزارش :

  
 

 24 
 

 

 گرامیداشت دهه فجر

 

 



 
 
 

 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

 کد پروژه :
 استالطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

  30/11/1395تاریخ گزارش : 95ماه  بهمن ماه گزارش :

  

 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم
 

استال طرح پلی  

تروشیمی کازرونشرکت پ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

 

 کد پروژه :
 استالطرح پلی

 پتروشیمی کازروننام پروژه :

  30/11/1395تاریخ گزارش : 95ماه  بهمن ماه گزارش :

  

 2 
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 معرفی طرح -1

 

تحت 18/7/1387در تاریخ استال نودان به عنوان مجری طرح پلیکازرون )سهامی عام(  شرکت پتروشیمی   

)افزایش  یالر 455،885،482،000 سرمایه با مبلغ سسات غیرتجاریها و مواداره ثبت شرکت در 1237شماره 

برداری و بهره اندازیموضوع احداث، راه با (28/07/1393در تاریخ  ریال 660،000،000،000 سرمایه به مبلغ

صوالت صدور محمنظور تولید، بازاریابی مجاز فروش، ه های صنعتی بهای پتروشیمی و کارخانهمجتمع

ات مشتق وهای فرعی اد پتروشیمی و شیمیایی و فرآوردهپتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مو

 های تولیدی، صنعتی و بازرگانی مجاز به ثبت رسیده است.ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت

ستی، نایع پائین دصافزوده، ایجاد هایی است که در راستای ایجاد ارزش یکی از طرحکازرون  استالطرح پلی    

در حال  رسنودان استان فاهکتار در  8های شغلی در زمینی به مساحت رشد اقتصاد منطقه و ایجاد فرصت

 باشد.احداث می

 سهجل 28599/39771به شماره ت محترم وزیران دولت جمهوری اسالمی ایران این طرح از مصوبات هیأ   

ی و بخش صورت سهامی عام و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمه که ببه استان فارس بوده  2/18/87

 خصوصی اجرا خواهد شد. 

 

  اهداف طرح -2

 رشد اقتصادی منطقهموجود در منطقه و  کشور و هایستفاده از توانمندیا -1

 های شغلیزایی و ایجاد فرصتایجاد صنایع پائین دستی، اشتغال -2

 نیازهای بازار و کشورخودکفائی تولید و پاسخگویی به  -3

 کنندگان جهانی و صادرات محصولرقابت با سایر تولید -4
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 معرفی محصول پلی استال -3

باشند میندسی های مهنـشود از جمله رزی( نیز خوانده میPOMاکسی متیلن )استال که پلیهای پلینـرزی   

علت  هبها این رزین غیره کاربرد فراوان دارند.تمان و ، ساخ، کشاورزی، حمل و نقلهای مختلف صنعتکه در بخش

زات و ایگزین فلجدها، ، در برابر بسیاری از کاربربرخورداری از خواص شیمیایی، حرارتی، الکتریکی و مکانیکی عالی

و مقاوم  خت، سفتسه شدت متبلور، بسیار . عالوه بر آن این پلیمرها با ساختمان باندها شدهبرخی از پالستیک

د نشان از خو پذیری خوبینقطه نظر دما و رطوبت خواص روان . در محدوده وسیعی از شرایط محیطی ازشندبامی

مچنین ه .ن استاصطکاک و ارتجاع آنها پایی ، ضریبمقاومت در مقابل سایش آنها باال که که طوریه ب دهندمی

بودن  ها باالالاستپلی باشند. از معایبمی های بسیار خوب در مقابل بیشتر حاللها دارای مقاومت شیمیایاین رزین

 استال موجبهای پلی بودن قابلیت اشتعال آنها است. این رزین( و باال41/1- 42/1حدود نسبی وزن مخصوص )

-قدیمی ان یکی ازه عنوها باستالشود. پلیگیری میاز عملیات قالب، درهم رفتگی و انقباض آنها پس جمع شدگی

ه و در ار بودردای برخوم شده و تولید آن از ارزش افزودهدلیل هزینه تماهای مهندسی به پالستیکترین ترمو 

لیمرها پیل این ، به همین دلباشندموفقی در بازارهای سنتی فلزات می ، هنوز جانشینهامقابل سایر پالستیک

ف از نایع مختلصر ن ددهای نهایی گوناگو، فوالد و سایر فلزات با کاربرجایگزین روی ریخته شده, برنج، آلومینیوم

 ، خودروسازی و سایر صنایع کاربرد بسیاری دارد. جمله صنایع برق

 شرح زیر به بازار عرضه می شوند: استال در گریدهای مختلف بههای کوپلیمر پلیرزین

شی و کشومت استال مقاافزودن شیشه به پلی:  تقویت شده با شیشه و مواد معدنی نوع پر شده و -1

 30بازار اروپا و  درصد 15، درصد بازار ایاالت متحده 10استال، دهد. این نوع پلیسفتی آن را افزایش می

 . ژاپن را به خود اختصاص داده است درصد بازار

، ( PTFE)  این کوپلیمرها با افزودن پلی تترافلوئورواتیلن : اصطالک نوع مقاوم در مقاوم سایش و -2

اخت س ها در. این نوع کوپلیمرشونداستال فرموله میدی سولفیدمولیبدن به پلی ون و یاروغن سیلیک

 .وندره کار میها بها و بوشبه تعویض و تعمیر دارند یاتاقان قطعاتی که در دراز مدت نیاز
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الت متحده را یادرصد بازار ا 6تا  4ها که ایـن رزین :ر شده توسط اشعه ماوراء بنفشهای پایدارزین -3

 .وندرمیار که کشی و آب رسانی بوسازی و ساخت وسایل ورزشی و لولهدر صنایع خودر اختیار دارنددر 

ا ریرات عماستفاده از گریدهای ضد الکتریسیته ساکن ت: الکتریسیته ساکن و هادی الکتریکینوع ضد  -4

یی که هاتریکی نیز برای ساخت قطعات ماشین. گریدهای هادی الکدهنددر نتیجه فرسایش کاهش می

ه قرار ستفادایسیته ساکن مورد کاربردهای الکترونیکی دارند جهت محافظت اجزاء حساس از ایجاد الکتر

 .گیرندمی

 ازی ازاستفاده از این نوع کوپلیمرها در صنایع خودروس: یدهای قابل آب کاری شدن با فلزاتگر -5

ال و ستحکام باابا  ی که نیاز به قطعاتی. همچنین از این نوع کوپلیمر در موارداهمیت زیادی برخوردار است

 .شودوزن کم وجود دارد، استفاده می

ابل های تکنیکی قیکی از پیشرفت :ام و مقاوم در مقابل شکسته شدن )چغرمه شدن (نوع استحک -6

 ترکیبه وسیله ها بباشد. این رزینگریدهای االستومری اصالح شده می ، تکاملوجه در دهه اخیرت

ل لیاژ حاصیل یک آپیوسته و تشکاستال در یک فاز اورتان( با پلیرموپالستیک )معموالً پلیاالستومرهای ت

ت خودرو ساخت قطعاکه برای  طوریه ، بیابدای قطعات بهبود میشوند. بدین صورت مقاومت ضربهمی

  .به رشد است در صنعت خودروسازی رو. تقاضا برای این نوع گرید خصوصاً گردندمناسب می
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 جدول مشخصات اصلی طرح -4
 استالطرح پلی  نام طرح

 استان فارس  محل احداث

 هکتار  8 مساحت زمین

 برآورد سرمایه گذاری طرح

68/94 ارزی  یورومیلیون  

1/377 ریالی  میلیارد ریال 

 ریال  38220 نرخ تسعیر

 میلیارد ریال 3995,7 )ریال( کل

 - صاحبان لیسانس

 - اصلی طرح پیمانکار

 - نوع قرارداد

 - مبلغ قرارداد
 - محل تأمین اعتبار

 - تاریخ موثر شدن قرارداد

 - مدت زمان اجرای طرح

 هزارتن در سال 20پلی استال  محصوالت تولیدی )نام و ظرفیت(

 خوراک طرح

فرمالدئید 

(100%) 

 درسال تن 21700 میزان:
 بوتانول

 تن در سال 90میزان :       

 داخلیمحل تامین:         داخلی محل تأمین: 

 اتیلن گالیکول
 تن در سال 740 میزان:

 داخلی محل تأمین:

 یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح

آب خنک 

 کننده

 میزان:

 محل تامین: 

 به ازای تن محصول متر مکعب 930

- 

) LPبخار 

50pppp) 
                               میزان:                 

 محل تامین

 تن به ازای تن محصول 7/10

- 

               میزان:                  گاز بی اثر

 محل تامین

3Nm150 به ازای تن محصول 

- 

 برق
 به ازای تن محصول MWH780 میزان:

 برق در دست بررسی میباشد.تعیین منبع تامین  محل تأمین:

 آب خام
 هزار متر مکعب در سال 969 میزان:

 تعیین منبع تامین آب در دست بررسی میباشد. محل تأمین:

 گاز طبیعی
 میلیون نرمال متر مکعب در سال 5/10 میزان:

 - محل تأمین:

 جدول ج - 11آیتم شماره  ترکیب سهامداران طرح

 زمان اجرا و ساختتعداد افراد شاغل در 
  

 نفر فوق دیپلم و دیپلم( 66نفر کارشناس، 154نفر) 220 تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری
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 جدول قراردادهای طرح -5

 
 

ژه مجدداً ر تولید پروس از تغییپهای اجرایی شرکت زیست بوم سامانه شیراز متوقف و استال، فعالیتولید پروژه از متانول به پلیتغییر ت *به علت

 .مه یافتاستال اداای پروژه پلیادامه کار توسط این شرکت تا حصول اخذ مجوز زیست محیطی از کمیته ارزیابی زیست محیطی بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 موضوع قرارداد
تهیه کننده اسناد 

 مناقصه

نام شرکت  ملیت/ نام 

 شخص حقیقی
 مبلغ قرارداد تاریخ شروع  ملیت

پیشرفت 

 فیزیکی
 

 %100 میلیون ریال180  22/04/88 ایرانی زیست بوم سامانه شیراز KPC گزارش اثرات زیست محیطی 1

 KPC پروژه یابی و امکان سنجی 2
شرکت گسترش صنایع 

 پائین دستی
 %100 میلیون ریال140 14/07/89 ایرانی

 %100 میلیون ریال40 25/08/90 ایرانی آقای مهندس حسینی KPC ژئوفیزیک 3
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 جدول وقایع عمده طرح -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح ردیف

1 
عامل  یمی و مدیرص پ رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروش 1-151/4/1251/111طی ابالغیه شماره  13/04/1388در تاریخ

 .نیاک و اوره به متانول تغییر کردطرح پتروشیمی نودان از آموشرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

2 

با حضور وزیر محترم نفت در دومین سفر  9/2/88( طرح پتروشیمی نودان مورخ اسم کلنگ زنیمراجرایی )مراسم آغاز عملیات 

 .ریاست محترم جمهور به استان فارس

3 

عامل  می و مدیرص پ رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروشی 1-161/4/1341/111طی ابالغیه شماره  5/6/1390در تاریخ 

 استال تغییر کرد.پتروشیمی نودان از متانول به پلیطرح شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

4 
استال در تاریخ تنی پلی 20،000هت احداث یک واحد از سازمان حفاظت محیط زیست جص/3231/40/91شماره  دریافت مجوز 

04/03/91   
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 ح زمین طر -7
 

 باشد.منظور انعقاد قرارداد میه بررسی بدر درست  مطالعات مکان یابی

مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز 

 سازمان محیط زیست

از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر  04/03/1391مورخ ص /3231/40/91دریافت مجوز شماره 

 موافقت با اجرای طرح پتروشیمی نودان

 

 سازمان محیط زیست و عملیات ژئو فیزیک اقدام خواهد شد. پس از نهایی شدن  نتیجه خرید زمین و تحصیل اراضی

 شود.پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین  اقدام می انتخاب پیمانکار نقشه برداری

  تاریخ شروع کار، مدت

  قرارداد و پیشرفت فیزیکی

 شود.اقدام میشدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین پس از نهایی  انتخاب پیمانکار ژئوتکنیک

  تاریخ شروع کار، مدت

  قرارداد و پیشرفت فیزیکی

 -وضعیت عملیات آماده سازی زمین

انتخاب پیمانکاران 

مربوطه)شامل:عملیات شمع 

کوبی،خاکبرداری،خاکریزی، فنس 

 کشی و ...(

 شود.یماقدام  جانمائی طرح سازی وشدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین و انجام مطالعات محوطهپس از نهایی 

  تاریخ شروع کار، مدت

  قرارداد و پیشرفت فیزیکی
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 آب و برق دوران ساختمان و نصب -8
 

 آب نوع

 لیتر بر ثانیه 5 میزان

 ب از چاه پیش بینی شده است.آاز طریق حفاری چاه و تامین  محل تأمین

 آخرین وضعیت تأمین

 22/09/90شهرستان کازرون در تاریخ پیرو کارشناسی انجام شده توسط سازمان آب منطقه ای 

د ی مورجهت تعیین محل حفر چاه آب مورد نیاز پروژه، صدور مجوز حفر یک حلقه چاه آبرفت

 تأیید قرار گرفت.

 برق نوع

 20pp میزان

 از طریق شبکه سراسری و نصب ترانس پیش بینی شده است. محل تأمین

 آخرین وضعیت تأمین
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 مجوزها و توافقات الزموضعیت اخذ  -9
 

 شود.در زمان مقتضی اقدام می تامین خوراک و سوخت

مجوز محیط زیست از سازمان 

 حفاظت محیط زیست

ان از سازمان محیط زیست است 04/03/1391ص مورخ /3231/40/91دریافت مجوز شماره 

 فارس

جواز تاسیس ازوزارت صنایع و 

 معادن
 تحصیل گردیده است.

 شود.بعد از تحصیل گزینه نهایی زمین انجام می تغییر کاربری

آب و برق دوران بهره برداری از 

 وزارت نیرو
 شود.در زمان مقتضی اقدام می

 ها و تنگناهای پروژهاهم فعالیت -10
 .تیلن ارائه گردیده استاگزارش مربوط به طرح پلی 13بند  در قالب              

 

 دهداثیر قرار میدستیابی به اهداف پروژه را تحت تها و مشکالت پیش رو که تنگنا 

 اخذ مجوز لیسانس از منابع خارجی -1

 تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح -2

 

 ارائه راه کارهای عملی 

 ها و مشاوران خارجیمذاکرات با شرکت -1

 بندی طرحبرنامه زمان -11
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 جدول توزیع پیشرفت فیزیکی کل )واقعی/برنامه( -12
 

 

 (S-Curve)نمودار پیشرفت فیزیکی طرح  -13
 

 ها و اقدامات انجام شده طی دوره گزارشفعالیتاهم  -14
 اتیلن اشاره شده است.های پلیدر گزارش مربوط به طرح -
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 ها و اقدامات انجام شده تا دوره گزارش قبلاهم فعالیت -15
 

انبی و جهای ، خوراک، زمین، محیط زیست، سرویسسوختها در خصوص تهیه پاسخ نامه امور پشتیبانی مهندسی طرح -

 استال نودانلیسانس واحد پلی

وری آو فن هااستال  نودان با حضور معاونت محترم انرژی مرکز همکاریبی آخرین وضعیت کسب دانش فنی پلیارزیا -

 هادر دفتر بررسی و برآورد طرح 3/2/92ریاست جمهوری و شرکت پتروشیمی کازرون در تاریخ 

 و خرید Basic، انجام مطالعات  Knowhowبه شرکت پتروشیمی کازرون در خصوص  MPDبررسی پیشنهاد شرکت  -

راه همه ب 07/02/92مورخ  CCM-4187-210استال توسط مدیریت طرح و طی نامه شماره اقالم کلیدی واحد پلی

 ل گردید.ارسا MPDه ابهامات به شرکت گزارشی به شرکت پتروشیمی کازرون ارائه که جهت دریافت نظرات و پاسخ ب

احد های وکعنوان یکی از خوراه بررسی گزارش ارائه شده توسط شرکت شفق صنوبر یزد در خصوص تولید فرمالدهید ب -

 ستال، گزارش مزبور توسط مدیریت طرح مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص  اظهار نظر شد.اپلی

 ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمیرح توسط مدیریت برنامهاقتصادی ط تهیه طرح توجیهی فنی و -

 سیس از سازمان صنایع و معادن استان فارساخذ جواز تأ -

 بطریابی در نودان جهت انتخاب نهائی و ارائه به سازمان های ذیهای مختلف زمین و مکانبررسی گزینه -

محل حفر چاه  جهت تعیین 22/09/90ان کازرون در تاریخ ای شهرستانجام شده توسط سازمان آب منطقه پیرو کارشناسی -

 فت.پروژه، صدور مجوز حفر یک حلقه چاه آبرفتی مورد تأیید قرار گر زمان ساختمان و نصب آب مورد نیاز

ای منطقه ازمان آبسمختلف با همکاری برداری از منابع ه تأمین آب مورد نیاز دوران بهرهمطالعه و بررسی در مورد نحو -

 فارس

قت با اجرای از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر مواف 04/03/1391ص مورخ /3231/40/91دریافت مجوز شماره  -

 طرح پتروشیمی نودان

استال یحل مشارکت در امر احداث واحد پلسازی مراآوران معین در خصوص شفافتشکیل جلسه با شرکت کیمیا فن -

تصویب در  که پس از (Project Action Plan) بندی پروژه در قالبئی و زمانشهرستان نودان و تهیه برنامه اجرا

 ت مدیره محترم شرکت پتروشیمی کازرون به مرحله اجرا گذاشته شود.هیأ

نی طرح و ادی و فاقتصآوران معین جهت تبادل اطالعات مربوط به امور داری با شرکت کیمیا فنانعقاد قرارداد حفظ راز -

 الزم برای مشارکت در اجرای پروژههای ایجاد زمینه
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و  هدسی پایمهن ،مین لیسانسأت مین منابع مالی،جی در خصوص تأگذار خارشرکت سرمایه پیشنهاد اخذ شده ازبررسی  -

 مین تجهیزات خارجی  تأ

-ها و فنیز همکاراستال نودان از طریق معاونت محترم انرژی مرکخذ دانش فنی و تکنولوژی واحد پلیپیگیری تأمین و ا -

 آوران معینری ریاست جمهوری و شرکت کیمیا فنآو

ی ایع پتروشیمی در خصوص معرفها شرکت ملی صندفتر بررسی و برآورد طرح 10/07/91شرکت در جلسه مورخ  -

 استال و اقدامات مربوط به آنشرکتهای تأمین کننده تکنولوژی پلی

لی طرح پنی فپتروشیمی با موضوع اخذ دانش ها شرکت ملی صنایع برگزاری جلسه در دفتر امور بررسی و برآورد طرح -

 باشد.(گانی مورد نیاز در دست پیگیری میاستال )اقدامات الزم جهت  اخذ پیشنهادات فنی و بازر

 لی در موردعات تکمیاستال با تکنولوژی قبلی و پیگیری دریافت اطالتکنولوژی جدید پیشنهادی واحد پلیبررسی و مقایسه  -

 و مشخصات فنی ع و تعداد تجهیزات نو

کر است که زم به ذ)الشنهادات مالی و فنی از این شرکت آوران معین پیرو دریافت پیبررسی پیشنهاد فنی شرکت کیمیا فن -

ی پروسسی قات فنپیشنهاد فنی این شرکت در دست مطالعه  بوده و بررسی پیشنهاد مالی منوط به تکمیل مطالعات و تحقی

 ن منظوریمهه ب ود.(برداری با تکنولوژِی یکسان خواهد باستال در حال بهرهیاز  بازدید از یک پروژه پلیرت نو در صو

 .اتی گرددو عملی بینیاور برگزار تا اقدامات ضروری پیشت مدیره و مدیرعامل با مشای با حضور اعضاء منتخب هیأجلسه

واالت سخ به سحضور در جلسات سایت معرفی نوع فرآیند و پاتهیه ویزای ورود به ایران جهت کارشناسان خارجی برای  -

ساس ااحد بر گیری در تعیین و اخذ دانش فنی و تکنولوژی و مهندسی وور تصمیمکارشناسان فنی و قراردادی به منظ

 . پیشنهادات ارائه شده

ژی طرح کنولونی در خصوص تمل فبرگزاری جلسه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور ارائه توضیحات و اطالعات کا -

 توسعه  ریزی وحضور کارشناسان مدیریت و برنامه استال شهرستان نودان باپلی

ها یت طرحت مدیرموریستال شهرستان نودان با توجه به مأاسی و ارائه راهکارهای الزم جهت تأمین لیسانس طرح پلیبرر -

رائه او  ه محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمیمدیرت های مصوب هیأمین لیسانس طرحدر خصوص تسهیل و تسریع تأ

 گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده تاکنون

و  مهندسی استال نودان جهت آغاز مراحلراهکارهای تأمین لیسانس طرح پلی اعالم برگزاری جلسه در خصوص بررسی -

ن مایندگاو نت شفق صنوبر یزد ریزی و توسعه، شرکپتروشیمی کازرون، مدیریت برنامه اجرایی طرح با حضور شرکت

 1391دی ماه  27و  26آوری انرژی نهاد ریاست جمهوری در تاریخ معاونت راهبردی و فن
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جلساتی  26/10/91استال در تاریخ ارجی و متخصص در زمینه تولید پلینفر از کارشناسان خ 3برگزاری جلسات با حضور  -

و ارائه  پرسنل و تفصیلی، خرید و تأمین دستگاه های طرح، آموزش در خصوص واگذاری دانش فنی و انجام مهندسی اصولی

 اندازی و تولید مجتمع در تهرانهای فنی برای راهکمک

-ی طرح پلیدسی اصولهاد عملیات مهنکارگیری در ارائه پیشنه نیاز در ارزیابی تکنولوژی جهت ب ارسال شرح اطالعات مورد -

پیرو  M.P.Dسازی مذاکرات و پیشنهادات فنی و بازرگانی شرکت نهایی ه منظوراستال جهت شرکت شفق صنوبر یزد ب

 دی ماه    27و  26جلسات برگزار شده در 

لی پند طرح آوران معین جهت فراهم آوردن شرایط بازدید از چ درخواست شرکت پتروشیمی کازرون از شرکت کیمیا فن -

 ندگانعنوان بازدیدکنی نمایندگان تعیین شده از سوی هیأت مدیره را به استال با تکنولوژی یکسان و معرف

دریافتی  Know howاستال نودان و هزار تنی پلی 20ک واحد مدارک پیشنهادات اولیه بازرگانی و فنی احداث ی دریافت -

و  26زه در ت مدیره، پیرو جلسات دو روبررسی فنی و اظهار نظر اعضای هیأ جهت M.P.Dاز کارشناسان خارجی شرکت 

رکت ای شهترم طرحها و مدیریت محو مسئولین محترم امور بررسی و برآورد طرح مزبوردی ماه  با حضور کارشناسان   27

 ملی صنایع پتروشیمی

استال لیحد پوا هایعنوان یکی از خوراکه ارسال لیست سواالت و ابهامات حاصل از بررسی فرمالدهید ب بررسی و ارسال -

 .MPDبرای شرکت 

لعه و مطا سازی ابهامات و پاسخ به سواالت مذکور ارائه نمودند که مورد بررسیگزارشی در جهت شفاف MPDشرکت  -

 مدیریت طرح قرار گرفت.

مورد  MPDرکت شمجموعه کاملی از اطالعات مورد لزوم و سواالتی که در مذاکرات حضوری و نهایی با نمایندگان تهیه  -

 ر چین مورین اعزامی به کشومأ استفادهت مدیره و همچنین هد گرفت به منظور بررسی اعضاء هیأث قرار خوابح

وراک خزان مصرف می خالصه مذاکره انجام شده تاکنون،  استال شامل معرفی پروژه،یه و ارائه گزارش نهایی واحد پلیته -

مانده که قابل طرح و کلیه سواالت و موارد باقی MPDاطالعات اصلی استخراجی از پیشنهاد شرکت  پروژه و واحد یوتیلیتی،

 باشد.در جلسه با پیشنهاد دهنده چینی می

 ن.ژی یکسااستال با تکنولوور بازدید از طرح پلیحضور نمایندگان شرکت پتروشیمی کازرون در کشور چین به منظ -

وسعه ه شرکت تببندی ند و  برنامه زماناستال، شرح فرآانس و دانش فنی طرح پلیصاحب لیس ای از شرکتارسال خالصه -

  07/07/92مورخ 54/104/971انرژی پیرو نامه شماره  
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یه و ائی اولنمهای تسطیح شده فاز دو جهت جاپور مبنی بر تخصیص زمینبه نظر جناب آقای مهندس ابراهیم با توجه -

ورد نیاز مخوراک  مین واحدهای یوتیلیتی وین دستی و بررسی جاده دسترسی و تأع پایاستال و صنایتکمیل شده واحد پلی

 .ح تهیه و به کارفرما ارائه گردیدبرای هر واحد پالن جانمایی پیشنهادی توسط مدیریت طر

شرکت  استال پیشنهادیپیرو دریافت پالت پالن واحد پلی POMگزارشی در خصوص چیدمان واحدها و فضای واحد  -

MPD ح تهیه و به کارفرما ارائه گردیدتوسط مدیریت طر. 

تال نودان اساولیه طرح پلی .F.Sسنجی تهیه گزارش مطالعات امکان MPDپیرو دریافت پالت پالن پیشنهادی شرکت  -

 . باشدر دست پیگیری میتوسط کارفرما و مدیریت طرح د

 و  POMد سازی و دریافت اطالعات تکمیلی از وضعیت واحهای چینی جهت شفافادامه مذاکرات و مکاتبات با طرف -

PLOT PLAN   واحدهای مشابه 

ایران و  ی بازارهای چینی و واقعیت فعلانجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح بر اساس اطالعات دریافتی از طرف -

 جهان
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 وضعیت مالی طرح  -16

 جدول بودجه وعملکرد مالی طرح                                                                                           .16.1
 

 موضوع
نام 

 واحد/پروژه
 کل نرخ تسعیر ریالی ارزی

 3/2،988 24600 1/377 15/106 استالپلی سرمایه گذاریبرآورد 

 -- -- -- -- -- هزینه شده از ابتدای طرح تاکنون

 سال جاری از ابتدای هزینه شده 

 تا کنون 
-- -- -- -- -- 

 -بودجه مورد نیاز جهت اتمام طرح

 EPCCFقرارداد 
 -- -- -- -- استالپلی

 

  دول وضعیت تسهیالت مالیج .16.2

       
ت یت تسهیالجدول وضعباشند، اتیلن سنگین و سبک خطی در یک مجموعه میاستال و پلیکه طرح پلی با توجه به این

 باشد.دو طرح یکسان می مالی هر

 اتیلن()مشابه طرح پلیجدول وضعیت سهامداران  .16.3
 

 نیروی انسانی کارفرماوضعیت  -17
 

خدمات انجام  بهمذکور رح ط پرسنلاتیلن کازرون توسط شرکت پتروشیمی کازرون * با توجه به انجام شدن طرح پلی

 نمایند.مورد نیاز طرح اقدام می
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 فرآیند  تولید طرح -18
 

 رزین های هموپلیمر استال -1

تانول و م، ظیر آبهایی نباشد. وجود ناخالصیسازی منومر فرمالدئید میله تولید تجاری این رزین ها خالصاولین مرح

 راسیون بسیایمریزلاسید فرمیک به صورت عوامل انتقال زنجیره پلیمری عمل نموده و جداسازی دقیق آنها برای فرآیند پ

 .ودشزه میط یک مکانیزم آنیونی پلیمری. فرمالدئید خالص با افزودن یک عامل شروع کننده توسحائز اهمیت است

 
 CH2-O}n 
           C-0              { Catalyst 
H 3       

(هموپلیمر )رزین های هموپلیمر استال 30وزن مولکولی =  

یا بیشتر (         30000) وزن مولکولی =  

یزه خواهد پلیمر ورت زنجیره دی. در این صمالدئیدی تمایل به جدا شدن دارندزنجیره پلیمری استال واحدهای فر در

ن در درجه گیرد ولی سرعت آدر دمای اتاق آهسته صورت می "Unzipping". این تخریب زنجیر یا در اصطالح شد

رید وسط انیدتری دروکسیل انتهایی زنجیره پلیمهای هیه همین منظور گروه. بیابدهای باالتر افزایش میحرارت

 . شونداستیک پایدار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

هموپلیمر پلی 

 استال

 فرمالدهید

 متانول

 گاز طبیعی متانول

 تولید داخلی

تولید عدم 

داخلی

اسید 

 استیک

مونوکسیدک

ربن

 گاز طبیعی

 گاز طبیعی

طرح درحال 

 اجرا
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 :           کوپلیمر استالهای رزین -2

 – 5و  3و  1کیل شود تا تشاسیدهای معدنی قوی حرارت داده میدار در حضور ها فرمالدئید آبجهت تولید این رزین

 . اساس تشکیل کوپلیمر استاکسان که تری

 3و  1 ساید  یااکه معموالً اتیلن ـاکسان با یک اتر حلقوی کازی و جداسازی آب باقیمانده، تریـسپـس از خالص

ک عامل یاز به ینه ـاین فرآیند یـک واکنش پلیمریزاسیون کاتیونی است ک شود باشد کوپلیمریزه میوکسوالن میـدی

رصد د 95ل حاوی یمراستاعموالً کوپلـ. مباشد، داردهای تری فلوئورایدبور میه غالباً دی اتراتـشروع کننده کاتیونی ک

 : ل زیر استکول کوپلیمراستال به شک. نهایتاً ساختمان مولباشدمی  (CH2-O)لن یا بیشتر واحدهای اکسی متی

 
[CH2 - CH2 - O [CH2 - O] x CH2 - CH2 - O [CH2 - O] Y CH2 - CH2 - O] n 
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