
 هجتوع ُای پتشّؽیوی هغتمش دس هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط

  

 هجتوع پتشّؽیوی پشدیظ :

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 2/22 مساحت:        ·

 0831 سال تأسیس:        ·

 21/80%، عشهایَ گزاسی تْععَ الًْذ غزیش 10ؽشکت عشهایَ گزاسی غذیش  مالکیت:        ·

 %81/1%، عِام تشجیحی 01%، ؽشکت تاصسگاًی پتشّؽیوی 

تْلیذات اصلی/ 

 0فاص 

)ُضاس تي دس 

 عال(
      

 صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
عال تِشٍ 

 تشداسی

 M.W.Kellogg 0833 گاص طثیعی 231 آهًْیاک

 0111 اّسٍ گشاًْل
 -دی اکغیذ کشتي

 آهًْیاک

Stami carbon+ 

Hydro Fertilizer 

Technoligy(H.F.T) 

0833 

  

تْلیذات اصلی/ 

 2فاص 

)ُضاس تي دس 

 عال(
      

 صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
عال تِشٍ 

 تشداسی

 M.W.Kellogg 0833 گاص طثیعی 231 آهًْیاک

 0111 اّسٍ گشاًْل
 -دی اکغیذ کشتي

 آهًْیاک

Stami carbon+ 

Hydro Fertilizer 

Technoligy(H.F.T) 

0831 

  

 هحل تأهیي هیلیْى هتش هکعة دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پاسط جٌْتی 8ّ  2اص فاصُای  0831 گاص طثیعی

  

 

  

 مجتمع پتروشیمی نوری )برزویه(:

 اًشژی پاسط هٌطمَ ّیژٍ التصادیمحل مجتمع:         ·

 ُکتاس 20حذّد مساحت:         ·

 0831سال تأسیس:         ·



%، ؽشکت عشهایَ گزاسی صٌایع پتشّؽیویایی ّ ؽیویایی تأهیي 11/12ؽشکت هلی صٌایع پتشّؽیوی مالکیت:         ·

 %31/2%، ؽشکت عشهایَ گزاسی صٌذّق تاصًؾغتگی کؾْسی 01

 تْلیذات اصلی
)ُضاس تي دس 

 عال(

      

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 111 پاساصایلیي

هیعاًات گاصی ّ 

 تٌضیي پیشّلیض

IFP(France) 

Toray(Japan) 

Uhde(Germany) 

 0832تیشهاٍ 

 381 تٌضى

 011 استْصایلیي

 2111 تشػ عٌگیي

 02 آسّهاتیک عٌگیي

 831 سافیٌیت

 231 تشػ عثک

 12 (LPGگاص هایع )

 31 تشػ پٌتاى

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 فاصُای گاصی پاسط جٌْتی 3111 هیعاًات گاصی

 پتشّؽیوی جن )الفیي جن( 211 تٌضى پیشّلیض

  

 

 

  

 هجتوع پتشّؽیوی پاسط: 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 EB/SMُکتاس ّاحذ  03ُکتاس +  28 مساحت:        ·

 0811اعفٌذهاٍ  سال تأسیس:        ·

 %31%، عاتا 21ؽشکت هلی صٌایع پتشّؽیوی  مالکیت:        ·

 تْلیذات اصلی
)ُضاس تي دس 

 عال(
      

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0211 اتاى
گاص طثیعی 

 0،2،8فاصُای 
 0831 لیٌذٍ آلواى

 0831 لیٌذٍ آلواى   131 پشّپاى

 111 تْتاى
گاص طثیعی 

 0،2،8فاصُای 
 0831 لیٌذٍ آلواى

 32 پٌتاى
گاص طثیعی 

 0،2،8فاصُای 
 0831 لیٌذٍ آلواى

 0833 لیٌذٍ آلواى اتیل تٌضى 231 اتیل تٌضى

 0833 لیٌذٍ آلواى اتیل تٌضى 211 اعتایشى هٌْهش

 0833 لیٌذٍ آلواى اتیل تٌضى 00 تْلْئي

  



خْساک ّسّدی تَ 

 هجتوع
 هحل تأهیي همذاس

 گاص طثیعی
هیلیْى هتش هکعة دس  11

 سّص
 پاسط جٌْتی 0،2،8فاصُای 

 ؽشکت پلیوش آسیاعاعْل )ُضاس تي دس عال ( 011 اتیلي

 )ُضاس تي دس عال( 311 تٌضى
پتشّؽیوی ًْسی)تشصّیَ( ّ پتشّؽیوی 

 عیٌاتْعلی 

  

 

 

  

 هجتوع آسیاعاعْل:

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 12 مساحت:        ·

 0832 سال تأسیس:        ·

 %11%، ؽشکت عاعْل پلیوش آلواى 11ؽشکت پتشّؽیوی پاسط مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاس تي دس 

 عال(
      

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0832 تکٌیپ اتاى 0111 اتیلي

کشتٌَ  8تشػ ُای 

 ّ عٌگیي تش
 0832 تکٌیپ اتاى 11

 SABTEC 0831 اتیلي 811 پلی اتیلي عثک

پلی اتیلي 

 عٌگیي/هتْعط
 SABTEC 0831 اتیلي 811

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتشّؽیوی پاسط 1/0221 اتاى

 پتشّؽیوی پاسط 12/1 پشّپاى

 ّاسدات 2/1 0-ُگضى

 پتشّؽیوی جن 2/3 پشّپیلي

 ّاسدات 31/1 ُگضاى

  

 

  

 هجتوع پتشّؽیوی هثیي: 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 001 مساحت:        ·



 0811 سال تأسیس:        ·

 %011ؽشکت هلی صٌایع پتشّؽیوی  مالکیت:        ·

  

         تْلیذات اصلی

خْساک  ظشفیت اعوی هحصْالت

 هصشفی

عال تِشٍ  صاحة لیغاًظ

 تشداسی

 GE 33  ّ0838 گاص طثیعی 990MW تشق

 DM FOSTERWHEELER 0833آب  2865T/h تخاس

1560M آب ؽیشیي
3
/h آب دسیا SIDEM 0838 

ّ  DMآب 

 کٌذاًظ

2700 M
3
/h  ؽیشیي/ آب

کٌذاًظ 

 تشگؾتی

SIDEM/COMAR 0838 

M 100 آب آؽاهیذًی
3
/h آب ؽیشیي SIDEM/COMAR  ٍآهادٍ سا

 اًذاصی

 33اکغیژى )

 تاس(

160000NM
3
/h ُْای اتوغفش LINDE 33 ّ0833 

 21اکغیژى )

 تاس(

50400 NM
3
/h ُْای اتوغفش LINDE 33 ّ0833 

NM 96000 ًیتشّژى
3
/h ُْای اتوغفش LINDE 33 ّ0833 

NM 17000 ُْای عشّیظ
3
/h ُْای اتوغفش LINDE 33 ّ0833 

NM 44000 ُْای اتضاس دلیك
3
/h ُْای اتوغفش LINDE 33 ّ0833 

M 330 آب عشّیظ
3
/h آب BAMAG 0832 

M 386000 آب خٌک کٌٌذٍ
3
/h 0831 صذسا آب دسیا 

  

 هحل تأهیي هیلیْى هتش هکعة دس سّص خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 ؽشکت ًفت ّ گاص پاسط جٌْتی 1/08 گاص طثیعی

 خلیج فاسط - آب دسیا

  

 هجتوع پتشّؽیوی صاگشط: 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 80 مساحت:        ·

 0811 سال تأسیس:        ·

%، گشٍّ صٌعتی ؽیوی 01%، صٌذّق تاصًؾغتگی ّ سفاٍ کاسکٌاى صٌعت ًفت83عشهایَ گزاسی غذیش  مالکیت:        ·

 %33/00%، عایش 13/03%، عشهایَ گزاسی صٌعتی هشّاسیذ 13/03پْؽیٌَ 

  

تْلیذات اصلی/ 

 0فاص 
       )ُضاستي دس عال(

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0211 هتاًْل
گاص طثیعی ّ 

 اکغیژى
 0831اعفٌذ  لْسگی

  



تْلیذات اصلی/ 

 2فاص 
       )ُضاستي دس عال(

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0211 هتاًْل
گاص طثیعی ّ 

 اکغیژى
 0833 لْسگی

  

  

 هحل تأهیي هیلیْى هتش هکعة دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 ًفت ّ گاص پاسط جٌْتی 8211 گاص طثیعی

 پتشّؽیوی هثیي 0831 اکغیژى

  

 

  

 هجتوع پتشّؽیوی هِش: 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 08 مساحت:        ·

 0833 سال تأسیس:        ·

 %31%، ؽشکت پتشّؽیوی تیي الولل 11/11ؽشکت اتحاد عشهایَ گزاسی پتشّؽیوی عٌگاپْس مالکیت:        ·

  

       )ُضاستي دس عال( تْلیذات اصلی

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0833 (MCIهیتغْیی) اتیلي 811 پلی اتیلي عٌگیي

  

  

 هحل تأهیي عالُضاس تي دس  خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتشّؽیوی جن ّ عایش هجتوع ُا 811 اتیلي

 1 0 –تْتي 
ّاسدات تا لثل اص تِشٍ تشداسی 

 پتشّؽیوی جن 0-اص ّاحذ تْتي

  

 

  

 هجتوع پتشّؽیوی جن: 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس دس فاص دّم 22ُکتاس+  11 مساحت:        ·

 0811 تأسیس:سال         ·



%، عشهایَ گزاسی 28%، صٌذّق تاصًؾغتگی کؾْسی 33/21ؽشکت عشهایَ گزاسی تٱهیي اجتواعی  مالکیت:        ·

 %.1/2%، عایش عِاهذاساى 2/1%، عاتا 01%، ؽشکت کاسگضاسی عِام عذالت 32/23صٌذّق تاصًؾغتگی کؾْسی 

  

       )ُضاستي دس عال( تْلیذات اصلی

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی اعویظشفیت  هحصْالت

 0820 اتیلي
اتاى، تشػ عثک، 

تشػ عَ کشتٌَ، 

تشػ پٌج کشتٌَ، 

گاص هایع، 

 آسّهاتیک عٌگیي

 0832 تکٌیپ

 811 پشّپیلي

 221 تٌضیي پیشّلیض خام

 23 ًفت کْسٍ

تشکیثات چِاس 

 کشتٌَ
231 

پلی اتیلي عثک 

 خطی/عٌگیي
 0831 تاصل اتیلي 811

 0832 تاصل اتیلي 811 پلی اتیلي عٌگیي

 001 تْتادیي 8ّ  0

 تاعف تشػ چِاس کشتٌَ

0833 

سافیٌیت چِاس 

 کشتٌَ
081 0833 

 0831 تاصل پشّپیلي 811 پلی پشّپیلي

 0832 ؽل ُلٌذ اتیلي/ اکغیژى 338 اتیلي گالیکْل ُا

% ّاحذ پشّپیلي تَ پتشّؽیوی جن ّ 11/33% هالکیت ّاحذ اتیلي گالیکْل ُا تَ فشعاؽیوی ّ 011 

 % تَ عایش ّاگزاس ؽذٍ اعت.20/1% تَ پتشّؽیویشاى ّ 3/11

  

 هحل تأهیي همذاس )ُضاس تي دس عال( خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتشّؽیوی ًْسی )تشصّیَ( 231 تشػ عثک

 ًْسی )تشصّیَ(پتشّؽیوی  833 سافیٌیت

 پتشّؽیوی ًْسی )تشصّیَ( 12 تشػ پٌتاى

 پتشّؽیوی ًْسی )تشصّیَ( 33 گاص هایع

 پتشّؽیوی ًْسی )تشصّیَ( 02 آسّهاتیک عٌگیي

 فاصُای هختاف پاسط جٌْتی 111 اتاى

 پتشّؽیوی پاسط 221 اتاى

 پتشّؽیوی پاسط 33 تشکیثات پشّپاى

 پتشّؽیوی پاسط 12 تشػ پٌتاى

 پتشّؽیوی هثیي 211 اکغیژى

  

  

 هجتوع پتشّؽیوی هشّاسیذ:

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        ·

 ُکتاس 3/1 مساحت:        ·

 0833 سال تأسیس:        ·

%، صٌذّق تاصًؾغتگی ّ 01%، ؽشکت عشهایَ گزاسی صٌایع پتشّؽیوی 31صٌذّق رخیشٍ فشٌُگیاى  مالکیت:        ·

 %01%، عشهایَ گزاسی غذیش 01سفاٍ کاسکٌاى صٌعت ًفت 

  



 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 عال تِشٍ تشداسی صاحة لیغاًظ خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت

 0833 اعفٌذ تکٌیپ اتاى 111 اتیلي

تشػ ُای عَ کشتٌَ ّ 

 عٌگیي تش
 0833اعفٌذ  تکٌیپ اتاى 33

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 ًفت ّ گاص پاسط جٌْتی 211 اتاى

  

 :ُوتهجتوع پتشّؽیوی  

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 11 مساحت:        ·

 0811 تأسیس:سال         ·

  مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 آهًْیان 0،018 اّسٍ
 

 0811اعفٌذ 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 ًفت ّ گاص پاسط جٌْتی 311 آهًْیان

 

 :اًتخابهجتوع پتشّؽیوی   

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 8.5 مساحت:        ·

 0811 سال تأسیس:        ·

 گشٍّ صٌعتي اؽشاق، اًتخاب، اعٌْا مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 اعتایشى 211 اعتایشىپلي 
 

 0811اعفٌذ 



  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 هجتوع پتشّؽیوي پاسط 281 اعتایشى

 

 :تْؽِشهجتوع پتشّؽیوی   

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 85+7 مساحت:        ·

 0811تِشٍ تشداسي  سال تأسیس:        ·

 دسصذ 31دسصذ، پتشّؽیوي هاسّى 21 شصتا مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0.811 متان
 

0311 

 311 اتاى         

 0.111  اتیلي        

 0.211  هتاًْل        

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال ّسّدی تَ هجتوعخْساک 

 گاص طثیعي

 اكغیژى                                                                                                            

 ، پتشّؽیوي جن پارس جنوبي 0.311

 :كاّیاىهجتوع پتشّؽیوی   

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 34 مساحت:        ·

 0831 سال تأسیس:        ·

درصد، پتروشيمي 3درصد، پتروشيمي كرمانشاه  06درصد، پتروشيمي باختر  95پتروشيمي خليج فارس شرکت  مالکیت:        ·

 درصد  3درصد، پتروشيمي مهاباد 3لرستان 

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 اتیلي 2.111 اتيلن
 

0831 

  

  



 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 اتاى

  

    

                                                                                                       

 پارس جنوبي 2.811

 :جن اطویٌاىهجتوع پتشّؽیوی   

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 2 مساحت:        ·

 0810 سال تأسیس:        ·

 Natural person (100%) مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی
UFC 33 ٍهتاًْل، اّس 

 
0810 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 
82-02 

پتروشيمی  – پترديس،پتروشيمی 
 زاگرس

 :تخت جوؾیذهجتوع پتشّؽیوی 

 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 8.4 مساحت:        ·

 0811 تأسیس:سال         ·

 دسصذNatural persons 01 درصد، 98درصد، كيمياگران هامون كيش  76هونام مهر پارس  مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی
PS 21 اعتایشى 

 
 0811اعفٌذ 

  

  

 هحل تأهیي عال ُضاس تي دس خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتروشيمی پارس – 22 اعتایشى

 :هشجاىهجتوع پتشّؽیوی 



 2فاص هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 0811 سال تأسیس:        ·

 درصد 97درصد، سرمايه گذاري تامين  90درصد، پتروشيمي فناوران   07شصتا مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0،211 متانول
 

 0811اعفٌذ 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پارس جنوبي – 0،311 گاص طثیعي

 :دهاًّذهجتوع پتشّؽیوی 

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 56 مساحت:        ·

 0813 سال تأسیس:        ·

درصد، 23درصد، توسعه صنايع نفت و گاز پرشين 25درصد، صنايع شيميايي خليج فارس  26صنايع پتروشيمي  مالکیت:        ·

 درصد 23ستا 

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی اعویظشفیت  هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي هگاّات233 برق
 

 0813اعفٌذ 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پارس جنوبي – 8.2 گاص طثیعي

 فشعاؽیوي:هجتوع پتشّؽیوی 

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 0832 سال تأسیس:        ·

 Natural persons (100%) مالکیت:        ·

  



 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 اتیلي 311 فيبر پلي استر
 

0832 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتروشيمي جم-پتروشيمي مبين – 811-221 اكغیژى -اتیلي

 

هايدرحالاجراطرح

 :دًاهجتوع پتشّؽیوی   

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 12-0831 سال تأسیس:        ·

 سپهر انرژي مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0.211 متانول
 

0311 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 گاص طثیعي

 اكغیژى                                                                                                            

 پارس جنوبي 0.311

 :كیویا پاسط خاّسهیاًَهجتوع پتشّؽیوی   

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 23-0818 سال تأسیس:        ·

 درصد 8درصد، ساير  96درصد، صنايع خاورميانه  53پتروفرهنگ  مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0.211 متانول
 

0311 



  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 گاص طثیعي

 اكغیژى                                                                                                            

 پارس جنوبي 0.811

 :صذفهجتوع پتشّؽیوی   

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 5 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 32-0813 سال تأسیس:        ·

 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت ومعدن مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 آهًْیان 082 استايرن
 

 0813اعفٌذ 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال هجتوعخْساک ّسّدی تَ 

  
 –پتروشيمی جم )بوتادين( 

 پتروشيمی پارس
 :عثالىهجتوع پتشّؽیوی   

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 10-0811 سال تأسیس:        ·

 سپهر انرژي مالکیت:        ·

  

 اصلیتْلیذات 
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0.211 متانول
 

0311 

  

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 گاص طثیعي

 اكغیژى                                                                                                            

 پارس جنوبي 0.811



 :ٌُگام هجتوع پتشّؽیوی

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 28 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 12-0810 سال تأسیس:        ·

 پتروشيمي خليج فارس مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 111 آمونيان
 

--- 

 گاص طثیعي        0111 اّسٍ          

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پارس جنوبي 181 گاص طثیعي

 

 :آسیاى هجتوع پتشّؽیوی

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 7 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 21-0818 سال تأسیس:        ·

 Natural persons (8%) -درصد 52پتروشيمي باختر  مالکیت:        ·

  

 اصلیتْلیذات 
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0،211 متانول
 

--- 

           

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پارس جنوبي 0،180 گاص طثیعي

 :آپاداًا هجتوع پتشّؽیوی

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 5 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 88-0818 سال تأسیس:        ·

 پتروشيمي خليج فارس مالکیت:        ·



  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 گاص طثیعي 0،211 متانول
 

--- 

           

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پارس جنوبي 0،380 گاص طثیعي

 :داالُْ كیویا هجتوع پتشّؽیوی

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 4 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 33-0811 سال تأسیس:        ·

 درصد 46درصد، توسعه تجارت  36درصد، افرا سيمين تجارت  36توسعه فراگير الوان  مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی
EPS 21 اعتایشى 

 
--- 

           

  

 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 پتروشيمي پارس 13 اعتایشى

   
 :پاد جن هجتوع پتشّؽیوی

 2فاص  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 هکتار 98 مساحت:        ·

 دسصذ پیؾشفت 20-0831 سال تأسیس:        ·

 پتروشيمي جم مالکیت:        ·

  

 تْلیذات اصلی
)ُضاستي دس 

 عال(
      

 خْساک هصشفی ظشفیت اعوی هحصْالت
 

 عال تِشٍ تشداسی

 ABS 211 
-تْتادیي-اعتایشى

  اكلیشیتیذیي
--- 
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 هحل تأهیي ُضاس تي دس عال خْساک ّسّدی تَ هجتوع

 جمپتروشيمي  211 اكلشتیذیي-تْتادیي-اعتایشى

 

 

  

 

 

 هاي مستمر در منطمه شركت

 :ًفت ّ گاص پاسطؽشكت  -9

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 توسعه کليه فازهای ميدان گازی پارس جنوبی و توسعه ميادين گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی - :فعالیت        ·

 0811 سال تأسیس:        ·

 شركت ملي نفت ايران مالکیت:        ·

 :ؽشكت ًفت ّ گاص پاسط -9

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 توسعه کليه فازهای ميدان گازی پارس جنوبی و توسعه ميادين گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی - :فعالیت        ·

 0811 سال تأسیس:        ·

 شركت ملي نفت ايران مالکیت:        ·

 :ؽشكت هجتوع گاصي پاسط جٌْتي -2

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 (1پااليشگاه اول)فاز مديريت  - :فعالیت        ·

 (3و2پااليشگاه دوم)فازهای     

 (5و4پااليشگاه سىم)فازهای     

 (8و7و6پااليشگاه چهارم)فازهای    

 (11و9پااليشگاه پنجم)فازهای    

 (16و15پااليشگاه ششم)فازهای    

 (18و17پااليشگاه هفتم)فازهای    

 (21و21پااليشگاه هشتم)فازهای    

 (12پااليشگاه نهم)فاز    

 (13پااليشگاه يازدهم)فاز    

 

 0831 سال تأسیس:        ·

 ايرانگاز ايران شركت ملي  مالکیت:        ·

 



 :ؽشكت هلي پاالیؼ ّ پخؼ هٌطمَ عغلْیَ -4

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 سوخت موردنیاز سایر شرکت های نفتی منطقه از جمله پارس جنوبی - :فعالیت        ·

 ---- سال تأسیس:        ·

 هاي نفتي ايران شركت ملي پااليش و پخش فرآورده مالکیت:        ·

 :ُاي ًفتي ایشاى هٌطمَ عغلْیَ ؽشكت پایاًَ -3

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط مجتمع:محل         · 

 های نفتی از پارس جنوبی مدیریت صادرات فرآورده - :فعالیت        ·

 ---- سال تأسیس:        ·

 شركت ملي نفت ايران مالکیت:        ·

 :ؽشكت هلي ًفت كؼ ایشاى دفتش عغلْیَ -3

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 های نفتی پارس جنوبی از پورت صادراتی منطقه انتقال فرآورده - :فعالیت        ·

 ---- سال تأسیس:        ·

 شركت ملي نفت كش ايران مالکیت:        ·

 :دفتش عغلْیَ -ؽشكت عاخت ّ هٌِذعي تاعیغات دسیایي -8

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

ياردهای ساخت شرکت در خرمشهر و عسلويه والع هستند. از نظر جغرافيايي اين ياردها در نماط استراتژيک  - :فعالیت        ·

 لرار گرفته اند تا بتوانند از مناطك عملياتي خليج فارس و اليانوس هند پشتيباني کنند

 ---- سال تأسیس:        ·

 هاي نفتي ايران هشركت ملي پااليش و پخش فرآورد مالکیت:        ·

 :گوشن ایشاى ؽعثَ عغلْیَ -0

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 تعییي عاص ّ كاس ّسد ّ خشّج كاس دس هٌطمَ پاسط جٌْتي :فعالیت        ·

 0832 سال تأسیس:        ·

 گمرن ايران مالکیت:        ·

 :هٌطمَ عولیاتي ًاس ّ كٌگاى -7

  هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 استحصال از مناطق عملیاتی نار و کنگان - :فعالیت        ·



 0833 سال تأسیس:        ·

 شركت نفت زاگرس جنوبي مالکیت:        ·

 

 :ؽشكت پتشّپاسط -5

 كٌگاى-2 هٌطمَ ّیژٍ التصادی اًشژی پاسط محل مجتمع:        · 

 استحصال از پارس جنوبی - :فعالیت        ·

 0832 سال تأسیس:        ·

 شركت ملي نفت ايران مالکیت:        ·

 


