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معرفی طرح-1

در اداره ثبت شرکتها و  1237تحت شماره 17/7/1387در تاریخ ) سهامی عام(کازرون شرکت پتروشیمی

موضوع احداث، راه اندازي و بهره برداري ریال با  455،885،482،000سرمایه موسسات غیرتجاري با مبلغ

مجتمع هاي پتروشیمی و کارخانه هاي صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی مجاز فروش، صدور محصوالت 

پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده هاي فرعی و مشتقات 

  .ي، صنعتی و بازرگانی مجاز به ثبت رسیده استذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهاي تولید

طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی کازرون یکی از طرحهایی است که در راستاي ایجاد ارزش افزوده، 

هکتار در  53ایجاد صنایع پائین دستی، رشد اقتصاد منطقه و ایجاد فرصتهاي شغلی در زمینی به مساحت 

.ل احداث میباشدکیلومتري شهرستان کازرون در حا 35

این طرح از مصوبات هیئت محترم وزیران دولت جمهوري اسالمی ایران به استان فارس بوده که بصورت  

سهامی عام و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش خصوصی و پذیره نویسی مردمی اجرا خواهد 

  . شد

اهداف طرح- 2

  رشد اقتصادي منطقهموجود در منطقه و  کشور و هاياستفاده از توانمندي.2.1

  هاي شغلیاشتغالزایی و ایجاد فرصتایجاد صنایع پائین دستی، .2.2

هاي بازار و کشورپاسخگویی به نیازخودکفائی تولید و .2.3

 صادرات محصول ورقابت با سایر تولید کنندگان جهانی .2.4
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جدول مشخصات اصلی طرح- 3

  
سبک خطی پتروشیمی کازرون /طرح پلی اتیلن سنگیننام طرح

کیلومتري محور شهرستان کازرون به فراشبند 35محل احداث

هکتار  120هکتار با قابلیت گسترش تا  53 مساحت زمین

برآورد سرمایه گذاري طرح

میلیون دالر422ارزي

میلیارد ریال491ریالی

نرخ تسعیر

دالرمیلیون 476کل

-صاحبان لیسانس
Consortium of AVIC & HFECاصلی طرح پیمانکار

EPCCFنوع قرارداد
  میلیون یورو 350مبلغ قرارداد

  استفاده از خط اعتباري چینمحل تأمین اعتبار

  هنوز موثر نگردیده است       تاریخ موثر شدن قرارداد

پروژه EPCCماه پس از مؤثر شدن قرارداد پیمانکار  42مدت زمان اجراي طرح

  محصوالت تولیدي

نام و ظرفیت 

هزار تن در سال 175پلی اتیلن سنگین  

هزار تن در سال 125پلی اتیلن سبک خطی 

خوراك طرح

اتیلن
هزار تن در سال  290:میزان

مجتمع پتروشیمی گچساران:محل تأمین

  1-بوتن
هزار تن در سال 24:میزان

مجتمع هاي پتروشیمی:محل تأمین

یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداري طرح

برق
مگاوات ساعت در سال 195000:میزان

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یا تولید در مجتمع:محل تأمین

آب خام
میلیون متر مکعب در سال 4.6:میزان

سد نرگسی:محل تأمین

گاز طبیعی
میلیون متر مکعب در سال 70:میزان

خط لوله سراسري:محل تأمین

ججدول  -  11آیتم شماره ترکیب سهامداران طرح

تعداد افراد شاغل در زمان اجرا و ساخت

تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداري
جهت امور تعمیرات و نگهداري نفر غیر مستقیم  250نفر در زمان بهره برداري بطور مستقیم و  240

وسرویس هاي جانبی از طریق شرکتهاي پیمانکاري
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جدول قراردادهاي طرح-4

ف
دی

ر

موضوع قرارداد

تهیه 

کننده 

اسناد 

مناقصه

مبلغ قراردادتاریخ شروع ملیتنام شرکت  ملیت
  پیشرفت فیزیکی

1

پذیره نویسی و خدمات مربوط به 

سهام سهامداران
KPC100میلیون ریال 1250 1/12/86ایرانیپتروتیس%

2

مکان یابی زمین مجتمع 

پتروشیمی کازرون
KPC100میلیون ریال 1/3/87280ایرانیجهان پی سامان%

3

گزارش ارزیابی اثرات زیست 

محیطی
KPC100میلیون ریال 31/4/87180ایرانیپارس آمایش%

4

نقشه برداري زمین جدید 

پتروشیمی کازرون در پیشنهادي 

بیدزرد

KPC100میلیون ریال 23/8/8848ایرانیپیمایش گستر پاکان%

KPCژئوتکنیک5
آزمایشگاه فنی و مکانیک 

خاك
%100میلیون ریال 28/10/88391ایرانی

6

  مطالعات مقدماتی پروژه

زمین شناسی، هیدرولوژي  مهار (

...)ابهاي سطحی و 

KPC80میلیون ریال 1/12/88695ایرانیپویشگران آب و خاك%

%100میلیون ریال 1/12/881487ایرانیفارسان کنترلKPCخدمات مشاوره فنی و مهندسی7

8
عملیات فاز اول طرح تسطیح 

زمین
KPCخاتمه قراردادمیلیون ریال 18/2/896866ایرانیقدس آزاد

9
کیلو ولت  20اجراي شبکه برق 

دوران ساخت
KPC 100میلیون ریال 20/2/89145ایرانی917شرکت تعاونی%

28/1/89ایرانیپتروشیمی گچسارانKPCتفاهم نامه خرید گاز اتیلن10
75%FOB    خلیج

فارس
انجام شد

11
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و 

عالیه
KPCدر حال ارائه خدماتمیلیون ریال 1/3/89240ایرانیپویشگران آب و خاك

12
استفاده از امکانات مخابراتی مرکز 

سلمان کازرون
KPC100میلیون ریال 13/6/8911ایرانیمخابرات استان فارس%

13
استفاده از امکانات مخابراتی مرکز 

بیدزرد
KPC100میلیون ریال 13/6/8914ایرانیمخابرات استان فارس%

%100میلیون ریال 1/10/89841ایرانیشهد آب سهندKPCمتر 250حفر چاه آب به عمق 14

15
آماده سازي و تسطیح اراضی فاز 

یک و دو
KPC78.8میلیون ریال 22 03/2/90ایرانیفرهادپی بوشهر%

16
قرارداد ارائه خدمات حهت عقد 

EPC-Fقرارداد 
KPCCCM & Xinde

/ ایرانی 
چینی

01/02/90
  دالر700000

میلیون ریال2000
خدمات در حال ارائه

17
قرارداد خدمات مدیریت طرح 

)MC(
KPCCCMدر حال ارائه خدمات01/07/9074500ایرانی

.قرارداد موثر نشده استمیلیون یورو27/07/90345چینیEPCCFMCAVIC&HFECقرارداد 18
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  جدول وقایع عمده طرح- 5

شرحردیف

1

که سالیانه قابل تمدید  14/12/86منظور احداث پروژه پتروشیمی کازرون در تاریخ اخذ جواز تاسیس از سازمان صنایع و معادن به 

.می باشد 

2

از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر بال مانع بودن اجراي پروژه  8/11/88ص مورخ /33122/41/88دریافت مجوز شماره 

  کیلومتري محور کازرون به فراشبند 35پتروشیمی کازرون در اراضی حد فاصل روستاي بید زرد و رباطک در 

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

28/1/89در تاریخ )هزار تن در سال290اتیلن به میزان ( انعقاد قرارداد  تامین خوراك  مجتمع از پروژه پتروشیمی گچساران 4

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

26/4/1389متر از سازمان آب منطقه اي فارس  براي دوران ساخت درتاریخ   250اخذ مجوز حفر یک حلقه چاه به عمق 6

28/10/89پارکینگ و محوطه اطراف کانکسهاي اداري در تاریخ  انعقاد قرارداد و اجراي عملیات فنس کشی واحداث 7

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

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

10

)  کیلومتر 6به طول تقریبی ( کیلو ولت  دوران ساخت از ایستگاه برق دادین تا  سایت پروژه  20انعقاد قرارداد و اجراي شبکه برق 

  20/2/89در تاریخ   917با پیمانکار تعاونی 

  31/6/89انعقاد قرارداد و اجراي سیستم برق روشنایی محوطه سایت و برق رسانی به کانکسهاي اداري  در تاریخ 11

  2/5/90اجراي سیستم برق روشنایی به جاده دسترسی و جاده منتهی به محل حفر چاه آب پروژه در تاریخ انعقاد قرارداد و 12

13

ایجاد شبکه مخابراتی بین مرکز مخابراتی ولیعصر شیراز تا مرکز سلمان کازرون و ادامه آن تا سایت پروژه و راه اندازي خط دیتا 

ADSL   89در آبان ماه  
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14

مکاتبه جهت تأمین برق مورد نیاز دوران بهره برداري از سیکل ترکیبی نیروگاه شهرستان کازرون  و یا احداث  مطالعه و بررسی،

  واحد هاي مستقل آب و برق و بخار 

15

میلیون متر مکعب از طریق سد نرگسی با شرکت   6/4مورد تامین آب مورد نیاز دوران بهره برداري به میزان  درو پیگیري مکاتبه 

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

  1/7/1390و موثر شدن قرارداد در تاریخ  انتخاب پیمانکار مدیریت طرح16

27/7/1390در تاریخ  AVIC&HFECبا کنسرسیومی از شرکتهاي  EPCCFامضاء قراداد 17
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  زمین طرح-6

  

.انجام شده استمطالعات مکان یابی 

مطالعات زیست محیطی و اخذ 

مجوز سازمان محیط زیست
.انجام شده است

.انجام شده استخرید زمین و تحصیل اراضی 

.انجام شده استانتخاب پیمانکار نقشه برداري 

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی 

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

.انجام شده استانتخاب پیمانکار ژئوتکنیک 

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی

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

وضعیت عملیات آماده سازي 

انتخاب پیمانکاران  - زمین

عملیات شمع :شامل(مربوطه

کوبی،خاکبرداري،خاکریزي، 

...) فنس کشی و 

عملیات آماده سازي و تسطیح زمین توسط شرکت فرهاد پی بوشهر در حال انجام 

ل عملیات آماده سازي فاز اول زمینها انجام شده و تسطیح زمینهاي فاز دوم در حا.است

درصد بوده و پایان عملیات آماده  78.8پیشرفت کل عملیات آماده سازي .انجام میباشد

.پیش بینی شده است 1391سازي پایان اردیبهشت 

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی

 % 78.8و  پیشرفت فیزیکی  ماه 15مدت قرارداد  1390اردیبهشت: شروع کار 
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ساختمان و نصبآب و برق دوران -7

آبنوع 

لیتر بر ثانیه 5میزان

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

آخرین وضعیت تأمین

در حال حاضر حفر چاه به اتمام رسیده و مجوز بهره برداري چاه از سازمان آب اخذ و برق 

و مسیر خط لوله انتقال و حوضچه رسانی به محل چاه انجام شده است مطالعات خرید پمپ 

.ذخیره در سایت انجام شده و اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار آماده شده است

برقنوع 

 20kwمیزان

از طریق شبکه برق سراسري محل تأمین

شده استت از پست ایستگاه روستاي دادین به محل سایت انجام اکیلو و 20اجراي شبکه برق آخرین وضعیت تأمین

  وضعیت اخذ مجوزها و توافقات الزم-8

تامین خوراك و سوخت 

مصوبه هیات مدیره شرکت ملی  3/12/87مورخ  1-470/1/1236/121طی ابالغیه شماره 

صنایع پتروشیمی از طریق خط لوله اتیلن دنا از طریق مجتمع پتروشیمی گچساران که در 

.منعقد شده استاین رابطه  قرارداد با پتروشیمی گچساران 

محیط زیست از سازمان حفاظت 

محیط زیست

ص از سازمان محیط زیست اخذ /33122/41/88مجوز سازمان محیط زیست به شماره 

.شده است

جواز تاسیس ازوزارت صنایع و 

معادن

 26/7/90سازمان صنایع و معادن استان فارس در تاریخ  33390/1/108مجوز شماره 

.دریافت شده است

تغییر کاربري
تغییر کاربري از کشاورزي به صنعتی انجام شده و اسناد الزم از طرف سازمان جهاد 

.کشاورزي براي پتروشیمی کازرون صادر شده است

آب و برق دوران بهره برداري از 

وزارت نیرو

پیش بینی (میلیون متر مکعب در سال از سد نرگسی در حال احداث  6/4مجوز تأمین 

  .اخذ گردیده است) 1392برداري سال بهره 

مگاوات ساعت در سال از نیروگاه سیکل ترکیبی شهر کازرون و یا احداث  195000برق 

  .نیروگاه در داخل مجموعه در دست بررسی و اقدام است
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اهم فعالیتها و تنگناهاي پروژه- 9

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

  تامین منابع مالی طرح-

اخذ دانش فنی طرح-

تامین آب زمان بهره برداري-

تامین  به موقع خوراك مجتمع-

تکمیل خط لوله انتقال خوراك-

تامین به موقع و اطمینان از برق زمان بهره برداري-

ارائه راه کارهاي عملی

الزم جهت تامین منابع مالی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت و بانک  ایجاد امکانات و ارائه تضامین-

مرکزي جمهوري اسالمی ایران

کپی سازي طرح از شرکتهاي دیگر جهت اخذ دانش فنی-

ملزم نمودن پروژه هاي پتروشیمی گچساران و خط لوله اتیلن دنا نسبت به رعایت برنامه زمانبندي و اعالم دقیق -

  ندازيزمان راه ا

  تامین و تولید برق در مجتمع-

پیگیري از طریق وزارت نیرو و مقامات استان جهت تأمین بودجه و اجراي به موقع عملیات سد نرگسی-

  برنامه زمانبندي طرح-10
  

.رجوع شود  1پیوست شماره به -

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

  
  .رجوع شود  2پیوست شماره به -

  (S-Curve)نمودار پیشرفت فیزیکی طرح -12
  

  . رجوع شود 2شماره به پیوست -
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  فعالیتها و اقدامات انجام شده طی دوره گزارشاهم  - 13

  

  

زمینتسطیح عملیات ادامه اجراي -

نظارت و راهبرد پیمانکاران اجرائی پروژه کنترل،-

بررسی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران اجرائی سایت-

صادي طرح جهت ارائه به بانک عاملشده توجیه فنی اقتتهیه گزارش بروز -

پیگیري تامین مالی طرح از طریق بانک عامل -

تکمیل پرسشنامه درخواست تسهیالت بانکی جهت اجراي طرح تولید پلی اتیلن سنگین-

انجام مکاتبات الزم با اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان کازرون جهت واگذاري اراضی -

منابع طبیعی در مسیر چاه آب حفر شده 

برسی  و تهیه گزارشات مربوط به ارزیابی شرکتهاي ارائه دهنده لیسانس طرح-

سازيبررسی و مهیا نمودن شرایط الزم جهت تحویل موقت فاز اول عملیات محوطه -

بررسی و تهیه گزارش مربوطه جهت تکمیل نقشه جانمائی طرح-
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  وضعیت مالی طرح -14

                                                                                                            جدول بودجه وعملکرد مالی طرح.14.1
  

موضوع
نام 

پروژه/واحد
ریالیارزي

نرخ 

تسعیر
کل

میلیون دالر 422کل طرحسرمایه گذاري برآورد 
 میلیارد 491

  ریال
میلیون دالر 476

میلیارد ریال 75میلیارد 75- کل طرحهزینه شده از ابتداي طرح تاکنون

سال جاري تا  از ابتداي هزینه شده 

کنون
میلیارد ریال 35میلیارد 35- کل طرح

قرارداد  انجام بودجه مورد نیاز جهت 

EPCCF
ورویمیلیون 350میلیون یورو 350کل طرح

    دول وضعیت تسهیالت مالیج.14.2

موضوعردیف
منابع 

تامین
مبلغ

نام تضمین 

کننده
آخرین وضعیت اقدام

محل 

/مصرف

پروژه

تسهیالت ارزي1
و  EPCCFاز طریق قرارداد 

استفاده از خط اعتباري چین

تسهیالت ریالی2

اوراق مشارکت3

به پایان رسیدهمیلیارد ریال97پذیره نویسی4
پروژه
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  جدول وضعیت سهامداران   .14.3

                                                             

میلیارد : ریالی 

  

نام سهامدارردیف
درصد 

سهامداري
تعداد سهام

آورده نقدي 

سهامداران

نقدي آورده غیر 

سهامداران

ریالیارزيریالی

1
شرکت سرمایه گذاري 

ایران
22.97104739452  7/104

2
شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی
19.78901770961/90

3
شرکت بازرگانی 

پتروشیمی
12.95590525001/59

11.94544114524/54شرکت شادان شهر باختر4

5
شرکت توسعه ساختمان 

آوران برج
5.482500000025

5.482500000025شرکت بیمه توسعه6

7
شرکت مدیریت توسعه 

پتروشیمی
0.115000005/0

21.299700498297سهامداران جزء8

1004558854828/455جمع
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  نیروي انسانی کارفرماوضعیت -15

  
گزارش آمار حضور پرسنل طرح

کارفرما

--کارکنان رسمی

--کارکنان پیمانی

نفر 9کارکنان قراردادي

)دفاتر تهران و شیراز(نفر  8دفتر

نفر 1سایت

)CCMشرکت (مدیریت طرح 

نفر   10مستقیم

نفر  5 غیر مستقیم

)عملیات تسطیح(شرکت فرهادپی بوشهر  1پیمانکار 

نفر شیفت شب 35 -نفر شیفت روز  55مستقیم

نفر 10 مستقیم غیر

)حراست سایت(نیروي انتظامی   2پیمانکار

نفر شیفت شب 2 -نفر شیفت روز 2مستقیم

--غیر مستقیم

)نظارت کارگاهی(شرکت مهندسان مشاور پویشگران   3پیمانکار

نفر شیفت شب 1 -نفر شیفت روز 2مستقیم

نفر  5غیر مستقیم

آزمایشگاه مکانیک خاك  4پیمانکار

نفر شیفت روز 2مستقیم

--غیر مستقیم

)خدمات(شرکت نیان الکترونیک   5پیمانکار

نفر 1مستقیم

--غیر مستقیم

)برق رسانی( 917شرکت تعاونی   6پیمانکار

--مستقیم

نفر 1غیر مستقیم
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  فرآیند  تولید طرح- 16

  

  

سبک خطی/ روش تولید پلی اتیلن سنگین  

  

  

Catalysts



Hydrogen
Ethylene
Butane
Hexane
Propane










  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Catalyst handling
Catalyst, Preparation & Metering Catalyst Activation

Additive Metering Co catalyst 2 Washing circuit

Gas Phase PolymerizationPolymerization

Polymer Degassing 2Polymer Degassing

Degassing

Extrusion

Unreacted Monomers Recovery

Polymer additivation System Extrusion and Pelletizing

Bagging, Palletizing & WrappingPneumatic SystemProduct Dispatch
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نقشه جانمایی طرح-17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
B

D

F

H

G



گزارش ماهیانه پیشرفت پروژه

210:کد پروژه 
سبک خطی پتروشیمی کازرون /طرح پلی اتیلن سنگین

پتروشیمی کازرون:نام پروژه 

90اسفند ماه  :ماه گزارش  27/11/1390:تاریخ گزارش 

17

  

  

  

  

  

  1پیوست 

  عکسهاي سایت پروژه         
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کیلومتر 6نصب ترانس وانتقال برق به طول 

جهت برق دوران ساختمان و نصب

  

  
  

تجهیز کارگاه
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  عملیات تسطیح زمین هاي طرح

  



210:کد پروژه 
سبک خطی پتروشیمی کازرون
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فضاي سبز محوطه دفاتر موقت

برق کشی جاده دسترسی
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بخش دوم

طرح پلی استال نودان

تروشیمی کازرونشرکت پ
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معرفی طرح-1

تحت 17/7/1387در تاریخ به عنوان مجري طرح پلی استال نودان ) سهامی عام(کازرون شرکت پتروشیمی

ریال با  455،885،482،000سرمایه شرکتها و موسسات غیرتجاري با مبلغدر اداره ثبت  1237شماره 

موضوع احداث، راه اندازي و بهره برداري مجتمع هاي پتروشیمی و کارخانه هاي صنعتی بمنظور تولید، 

بازاریابی مجاز فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و 

رآورده هاي فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهاي تولیدي، صنعتی و بازرگانی شیمیایی و ف

  .مجاز به ثبت رسیده است

یکی از طرحهایی است که در راستاي ایجاد ارزش افزوده، ایجاد صنایع پائین دستی، کازرون  استالطرح پلی 

در حال  نودان استان فارسهکتار در  8احت رشد اقتصاد منطقه و ایجاد فرصتهاي شغلی در زمینی به مس

  .احداث میباشد

 سهجل 28599/39771به شماره این طرح از مصوبات هیئت محترم وزیران دولت جمهوري اسالمی ایران  

به استان فارس بوده که بصورت سهامی عام و با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش  2/18/87

  . خصوصی اجرا خواهد شد

اهداف طرح- 2

  رشد اقتصادي منطقهموجود در منطقه و  کشور و هاياستفاده از توانمندي.2.1

  هاي شغلیاشتغالزایی و ایجاد فرصتایجاد صنایع پائین دستی، .2.2

هاي بازار و کشورپاسخگویی به نیازخودکفائی تولید و .2.3

 صادرات محصول ورقابت با سایر تولید کنندگان جهانی .2.4
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استالمعرفی محصول پلی - 3

     ن هاي مهندسی ـنیز خوانده می شود از جمله رزی)  POM(ن هاي پلی استال که پلی اکسی متیلن ـرزی

. می باشند که در بخش هاي مختلف صنعت ، حمل و نقل ، کشاورزي ، ساختمان و غیره کاربرد فراوان دارند 

این رزین ها بعلت برخورداري از خواص شیمیایی ، حرارتی ، الکتریکی و مکانیکی عالی ، در برابر بسیاري از 

ر آن این پلیمرها با ساختمان بشدت متبلور ، عالوه ب. کاربردها، جایگزین فلزات و برخی از پالستیک ها شده اند 

در محدوده وسیعی از شرایط محیطی از نقطه نظر دما و رطوبت خواص . بسیار سخت ، سفت و مقاوم می باشند 

بطوریکه که مقاومت در مقابل سایش آنها باال ، ضریب اصطکاك و . روان پذیري خوبی از خود نشان می دهند 

همچنین این رزین ها داراي مقاومت شیمیایی بسیار خوب در مقابل بیشتر حالل ها  .ارتجاع آنها پایین است 

و باال بودن قابلیت )  41/1- 42/1حدود ( از معایب پلی استال ها باال بودن نسبی وزن مخصوص . می باشند 

از عملیات این رزین هاي پلی استال موجب جمع شدگی ، درهم رفتگی و انقباض آنها پس .  اشتعال آنها است

پلی استال ها بعنوان یکی از قدیمی ترین ترمو پالستیک هاي مهندسی ، بدلیل هزینه . قالب گیري می شود

تمام شده و تولید آن از ارزش افزوده اي برخوردار بوده و در مقابل سایر پالستیک ها ، هنوز جانشین موفقی در 

برنج ، آلومینیوم ، , پلیمرها جایگزین روي ریخته شده بازارهاي سنتی فلزات   می باشند ، به همین دلیل این 

فوالد و سایر فلزات با کاربردهاي نهایی گوناگون در صنایع مختلف از جمله صنایع برق ، خودروسازي و سایر 

. صنایع کاربرد بسیاري دارد

  .رزین هاي کوپلیمر پلی استال در گریدهاي مختلف به شرح زیر به بازار عرضه می شوند 

افزودن شیشه به پلی استال مقاومت کششی و :  نوع پر شده و تقویت شده با شیشه و مواد معدنی - 1

درصد بازار اروپا  15درصد بازار ایاالت متحده ،  10این نوع پلی استال ، . سفتی آن را افزایش می دهد 

  . درصد بازار ژاپن را به خود اختصاص داده است  30و 

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

این نوع کوپلیمرها درساخت . روغن سیلیکون و یا دي سولفیدمولیبدن به پلی استال فرموله می شوند 

  .قطعاتی که در دراز مدت نیاز به تعویض و تعمیر دارند یاتاقان ها و بوش ها بکار می روند 
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درصد بازار ایاالت متحده  6تا  4ایـن رزین ها که  :ار شده توسط اشعه ماوراء بنفش رزین هاي پاید- 3

را در اختیار دارند ، در صنایع خودروسازي و ساخت وسایل ورزشی و لوله کشی و آب رسانی بکار        

.می روند 

اکن استفاده از گریدهاي ضد الکتریسیته س: نوع ضد الکتریسیته ساکن و هادي الکتریکی - 4

گریدهاي هادي الکتریکی نیز براي ساخت قطعات . تعمیرات را در نتیجه فرسایش کاهش می دهند 

ماشین هایی که کاربردهاي الکترونیکی دارند جهت محافظت اجزاء حساس از ایجاد الکتریسیته ساکن 

.مورد استفاده قرار می گیرند 

نوع کوپلیمرها در صنایع خودروسازي از استفاده از این : گریدهاي قابل آب کاري شدن با فلزات - 5

همچنین از این نوع کوپلیمر در مواردي که نیاز به قطعاتی با استحکام . اهمیت زیادي برخوردار است 

.باال و وزن کم وجود دارد ، استفاده می شود 

یکی از پیشرفت هاي تکنیکی  ) :چغرمه شدن ( نوع استحکام و مقاوم در مقابل شکسته شدن - 6

این رزین ها بوسیله . توجه در دهه اخیر ، تکامل گریدهاي االستومري اصالح شده می باشد قابل 

با پلی استال در یک فاز پیوسته و تشکیل یک ) معموالً پلی اورتان ( ترکیب االستومرهاي ترموپالستیک 

ساخت  بدین صورت مقاومت ضربه اي قطعات بهبود می یابد ، بطوریکه براي. آلیاژ حاصل می شوند 

تقاضا براي این نوع گرید خصوصاً در صنعت خودروسازي روبه رشد . قطعات خودرو مناسب می گردند 

.است 
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جدول مشخصات اصلی طرح-4

  
نودان استالطرح پلی نام طرح

نودان استان فارس محل احداث

هکتار  8 مساحت زمین

برآورد سرمایه گذاري طرح

میلیون دالر1/106ارزي

میلیارد ریال1/377ریالی

ریال9850نرخ تسعیر

میلیون دالرکل

-صاحبان لیسانس
-اصلی طرح پیمانکار

-نوع قرارداد
-مبلغ قرارداد

-محل تأمین اعتبار
-تاریخ موثر شدن قرارداد

- مدت زمان اجراي طرح

تن در سالهزار  20پلی استال  )نام و ظرفیت( محصوالت تولیدي

خوراك طرح

متانول
هزار تن در سال   23:میزان

بندر عسلویه:محل تأمین

  بنزن   
  تن در سال 1568  :میزان

  پتروشیمی اصفهان  :محل تأمین 

اتیلن اکساید   
تن در سال 448:میزان

پتروشیمی اراك:محل تأمین

یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداري طرح

برق
مگاوات ساعت در سال 22100:میزان

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

آب خام
هزار متر مکعب در سال 969:میزان

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

گاز طبیعی
متر مکعب در سالنرمال میلیون  5/10:میزان

-:محل تأمین

ججدول  -  11آیتم شماره ترکیب سهامداران طرح

تعداد افراد شاغل در زمان اجرا و ساخت

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

  
  
به علت تغییر تولید پروژه از متانول به پلی استال، فعالیتهاي اجرایی شرکت زیست بوم سامانه شیراز متوقف و پس از تغییر تولید پروژه *

ارزیابی زیست محیطی براي پروژه پلی استال در دست اقدام مجدداً ادامه کار توسط این شرکت تا حصول اخذ مجوز زیست محیطی از کمیته 

.می باشد

  جدول وقایع عمده طرح-6
  
  

  
  

ف
دی

ر

موضوع قرارداد
تهیه کننده اسناد 

مناقصه

نام / نام شرکت  ملیت

شخص حقیقی
مبلغ قراردادتاریخ شروع ملیت

  پیشرفت فیزیکی

*میلیون ریال 180 22/04/88ایرانیزیست بوم سامانه شیرازKPCگزارش اثرات زیست محیطی1

KPCپروژه یابی و امکان سنجی2
شرکت گسترش صنایع 

پائین دستی
%100میلیون ریال 14/07/89140ایرانی

%100میلیون ریال 25/08/9040ایرانیآقاي مهندس حسینیKPCژئوفیزیک3

شرحردیف

1

ص پ رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر  1- 151/4/1251/111طی ابالغیه شماره  13/04/1388در تاریخ

.آمونیاك و اوره به متانول تغییر کرد عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  طرح پتروشیمی نودان از 

2

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

  .ریاست محترم جمهور به استان فارس 

3
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل ص پ رئیس دفتر  1- 161/4/1341/111طی ابالغیه شماره  5/6/1390در تاریخ 

  .شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  طرح پتروشیمی نودان از متانول به پلی استال تغییر کرد
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  زمین طرح-7

  

.در درست بررسی بمنظور انعقاد قرارداد میباشدمطالعات مکان یابی 

مطالعات زیست محیطی و اخذ 

مجوز سازمان محیط زیست

دائره  –تهیه دو جلد کتابچه زیست محیطی و انجام مکاتبات الزم با سازمان محیط زیست 

ارزیابی به منظور اخذ مجوز محیط زیست

  

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

.یی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین  اقدام میشودپس از نهاانتخاب پیمانکار نقشه برداري 

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی 

.پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین  اقدام میشودانتخاب پیمانکار ژئوتکنیک 

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی

وضعیت عملیات آماده سازي 

انتخاب پیمانکاران  - زمین

عملیات شمع :شامل(مربوطه

کوبی،خاکبرداري،خاکریزي، 

...) فنس کشی و 

پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین  و انجام مطالعات محوطه سازي 

.وجانمائی طرح اقدام میشود

 تاریخ شروع کار، مدت

قرارداد و پیشرفت 

فیزیکی
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  آب و برق دوران ساختمان و نصب-8

  

آبنوع 

لیتر بر ثانیه 5میزان

. از طریق حفاري چاه و تامین اب از چاه پیش بینی شده استمحل تأمین

آخرین وضعیت تأمین

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

مورد نیاز پروژه، صدور مجوز حفر یک حلقه چاه آبرفتی مورد جهت تعیین محل حفر چاه آب 

.تأیید قرار گرفت

برقنوع 

20kwمیزان

.از طریق شبکه سراسري و نصب ترانس پیش بینی شده استمحل تأمین

آخرین وضعیت تأمین

  وضعیت اخذ مجوزها و توافقات الزم- 9

  

.میشوددر زمان مقتضی اقدام تامین خوراك و سوخت 

مجوز محیط زیست از سازمان 

حفاظت محیط زیست
گزارش مطالعات ارزیابی ارسال گردیده است 

جواز تاسیس ازوزارت صنایع و 

معادن
.تحصیل گردیده است

.بعد از تحصیل گزینه نهایی زمین انجام میشودتغییر کاربري

آب و برق دوران بهره برداري از 

وزارت نیرو
.اقدام میشوددر زمان مقتضی 
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اهم فعالیتها و تنگناهاي پروژه-10

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

  اخذ مجوز لیسانس از منابع خارجی-1

تأمین آب مورد نیاز پروژه-2

تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح-3

  

ارائه راه کارهاي عملی

مشاوران خارجیمذاکرات با شرکت ها و -1

مطالعات الزم در مورد منابع آب منطقه از جمله حفر چاه جدید و استفاده از چاه هاي موجود در منطقه و -2

همچنین اخذ مجوزهاي الزم از سازمان آب منطقه اي

مذاکرات با بانکها هاي داخلی و سرمایه گزاران بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات موجود شرکت -3

  ندي طرحبرنامه زمانب-11
  

-

  )برنامه/واقعی(جدول توزیع پیشرفت فیزیکی کل -12

  
-  

  (S-Curve)نمودار پیشرفت فیزیکی طرح - 13
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  فعالیتها و اقدامات انجام شده طی دوره گزارشاهم -14

  
دائره ارزیابی به  – سازمان محیط زیستو انجام مکاتبات الزم با زیست محیطی  دو جلد کتابچهتهیه -

  منظور اخذ مجوز محیط زیست

  قبل دوره گزارش تافعالیتها و اقدامات انجام شده اهم -15

  
تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي طرح توسط مدیریت برنامه ریزي و توسعه شرکت ملی صنایع -

  پتروشیمی

  اخذ جواز تاسیس از سازمان صنایع و معادن استان فارس-

و ارائه به سازمان هاي ذیربطبررسی گزینه هاي مختلف زمین و مکانیابی در نودان جهت انتخاب نهائی -

ارسال گزارش الزم به سازمان محیط زیست و درخواست اخذ مجوز زیست محیطی از آن سازمان-

تعیین مشاور جهت بررسی و ارائه طرح هاي الزم به منظور تامین آب مورد نیاز و ضروري پروژه-

  شروع بررسی هاي الزم جهت چگونگی تامین منابع مالی اجراي طرح-

جلسه ارزیابی گزارش محیط زیست با حضور مدیران شرکت پتروشیمی کازرون و مشاوران برگزار  اولین-

و در اولین جلسه ارزیابی زیست محیطی پس از دفاع از طرح، مدیران سازمان محیط زیست کلیات طرح 

را تصویب نمودند و خواستار ارسال اطالعات بیشتر و تهیه گزارش زیست محیطی بر اساس الگوي 

  .ازمان محیط زیست شدندس

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

تعیین محل حفر چاه آب مورد نیاز پروژه، صدور مجوز حفر یک حلقه چاه آبرفتی مورد تأیید قرار 

  .گرفت

ست به منظور درج در کتابچه زیست تهیه و تکمیل اسناد و اطالعات مورد درخواست سازمان محیط زی-

محیطی و ارائه به آن سازمان به منظور اخذ مجوز الزم

مطالعه و بررسی در مورد نحوه تأمین آب مورد نیاز دوران بهره برداري از منابع مختلف با همکاري -

سازمان آب منطقه اي فارس

ظور صدور مجوز سازمان محیط تهیه و ارائه اطالعات مورد نیاز کمیته ارزیابی زیست محیطی به من-

زیست
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  وضعیت مالی طرح - 16

                  جدول بودجه وعملکرد مالی طرح                                                                                          .16.1
  

موضوع
نام 

پروژه/واحد
کل  نرخ تسعیرریالیارزي

6/1422  9/771/3779850استالپلی سرمایه گذاريبرآورد 

-- -- -- -- -- هزینه شده از ابتداي طرح تاکنون

سال جاري تا  از ابتداي هزینه شده 

کنون
 -- -- -- -- --

 -بودجه مورد نیاز جهت اتمام طرح

EPCCFقرارداد 
  98506/1422  9/771/377پلی استال

دول وضعیت تسهیالت مالیج.16.2

    

موضوعردیف
منابع 

تامین
مبلغ

نام تضمین 

کننده
آخرین وضعیت اقدام

محل 

پروژه/مصرف

-- -- -- -- -- تسهیالت ارزي1

-- -- -- -- -- تسهیالت ریالی2

-- -- -- -- -- اوراق مشارکت3

-- -- -- -- -- پذیره نویسی4
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  جدول وضعیت سهامداران   .16.3

                                                         

میلیارد : ریالی 

  

نام سهامدارردیف
درصد 

سهامداري
تعداد سهام

آورده نقدي 

سهامداران

آورده غیر نقدي 

سهامداران

ریالیارزيریالی

1
سرمایه گذاري  گروه پتروشیمی

ایران
22.97104739452  7/104

19.78901770961/90شرکت ملی صنایع پتروشیمی2

12.95590525001/59شرکت بازرگانی پتروشیمی3

11.94544114524/54شرکت شادان شهر باختر4

5.482500000025شرکت توسعه ساختمان برج آوران5

5.482500000025شرکت بیمه توسعه6

0.115000005/0شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی7

21.299700498297سهامداران جزء8

1004558854828/455جمع

  

  

  

  نیروي انسانی کارفرماوضعیت -17

  
انجام به مذکور رح ط پرسنلبا توجه به انجام شدن طرح پلی اتیلن کازرون توسط شرکت پتروشیمی کازرون * 

  .خدمات مورد نیاز طرح نودان اقدام مینمایند
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  فرآیند  تولید طرح-18
  

رزین هاي هموپلیمر استال- 1

وجود ناخالصی هایی . اولین مرحله تولید تجاري این رزین ها خالص سازي منومر فرمالدئید می باشد 

نظیر آب ، متانول و اسید فرمیک به صورت عوامل انتقال زنجیره پلیمري عمل نموده و جداسازي 

فرمالدئید خالص با افزودن یک عامل  .دقیق آنها براي فرآیند پلیمریزاسیون بسیار حائز اهمیت است 

  .شروع کننده توسط یک مکانیزم آنیونی پلیمریزه می شود 
  

Catalyst         H                                                                                   

3           C-0              {CH2-O}n

                             H       

) 30=وزن مولکولی  (هموپلیمر     رزین هاي هموپلیمر استال                 

)        یا بیشتر  30000=وزن مولکولی ( 

در این صورت زنجیره . در زنجیره پلیمري استال واحدهاي فرمالدئیدي تمایل به جدا شدن دارند 

در دماي اتاق آهسته  "Unzipping"این تخریب زنجیر یا در اصطالح . د دي پلیمریزه خواهد ش

به همین منظور گروه . صورت می گیرد ولی سرعت آن در درجه حرارت هاي باالتر افزایش می یابد 

  . هاي هیدروکسیل انتهایی زنجیره پلیمري توسط انیدرید استیک پایدار می شوند 

  

  :           رزین هاي کوپلیمر استال - 2

جهت تولید این رزین ها فرمالدئید آب دار در حضور اسیدهاي معدنی قوي حرارت داده می شود تا 

  . تري اکسان که اساس تشکیل کوپلیمر است  – 5و  3و  1تشکیل 

الً اتیلن ه معموـازي و جداسازي آب باقیمانده ، تري اکسان با یک اتر حلقوي کـپـس از خالص س

این فرآیند یـک واکنش . وکسوالن می باشد کوپلیمریزه می شود ـدی 3و  1اکساید  یا 

ه غالباً دي اترات هاي ـه نیاز به یک عامل شروع کننده کاتیونی کـپلیمریزاسیون کاتیونی است ک

حدهاي درصد یا بیشتر وا 95عموالً کوپلیمراستال حاوي ـم. تري فلوئورایدبور  می باشد ، دارد 

  : نهایتاً ساختمان مولکول کوپلیمراستال به شکل زیر است . می باشد   (CH2-O)اکسی متیلن 

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