
میگزارشی بر صنعت پتروشی

1400ماه اسفند 



(وطوبی)شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 

ملیشناسهباشركتاین.شدتاسيسخاصسهامیشركتصورتبه1394/12/08تاریخدر(عامسهامی)طوبیشهراقتصادسرمایهگذاریشركت

ثبتبهبهاداراوراقوبورسسازماننزدمالینهادعنوانبه1394/12/17مورخ122/32111شمارهمجوزطیوشركتهاثبتادارهدر14005652664

ماهيتبعدیمرحلهدرورسيدتصویببهفرابورسپذیرشهيئت1399/09/09مورخجلسهدرایرانفرابورسدرشركتپذیرشتقاضای.استرسيده

سهامیشركتبه1400/01/14مورخ22150شمارهبهرسمیروزنامهو1399/11/07مورخفوقالعادهعمومیمجمعصورتجلسهموجببهشركتحقوقی

ثبتبهاداریاوراقوبورسسازماننزدبهاداراوراقناشرعنوانبه1400ماهخرداد30تاریخدرطوبیشهراقتصادسرمایهگذاریشركت.گردیدتبدیلعام

نرخهایفهرستدر(اولبازاردرچهارمينوهفتاد)معامالتینمادهشتمينوچهلودویستعنوانبه"وطوبی"نمادبا1400ماهخرداد31تاریخدرو

.گردیددرجایرانفرابورس

حالدر.استشدهواقع2طبقه،453پالکاصفهانی،اشرفیبزرگراهبهنرسيدهاحمد،آلجاللخيابانشمالی،صادقيهمحلهتهران،درشركتاصلیمركز

تگیبازنشسسازماننهایتدرو(خاصسهامی)شهرميالدمالیمدیریتوسرمایهگذاریگروهشركتفرعیتجاریواحدهایجزوشركتاینحاضر،

.استتهرانشهرداری



یاطالعات تماس شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوب

پالکفی،اشربزرگراهبهنرسيدهاحمد،آلجاللخيابانشمالی،صادقيهمحلهتهران،:شركتاصلیفعاليتمحلآدرس✓

1461646474:كدپستی.2طبقه،453

44293247-44293248-44293278:شركتاصلیفعاليتمحلتلفن✓

44293219:شركتاصلیفعاليتمحلنمابر✓

همشهریروزنامه:هاآگهیدرججهتمنتخبروزنامه✓



:بخش اول

کلیات صنعت پتروشیمی



زنجیره تامین صنعت پتروشیمی

متانول

الفینها

آروماتیکها

آمونیاکواوره گازطبیعیو
میعاناتگازی

برشهاینفتی
(LNGونفتا)

نمکطعام

:دستمیانمحصوالت
...واستاتوینیلاستیک،اسید
...ویالتهااتوکسگالیکولها،اکساید،اتیلن

رزینهاواستونفنل،کیومن،
لنپروپیوپلیالهااکساید،پروپیلن
گالیکول

بوتادینراتنیتآکریلوواستایرنبنزن،اتیل
استایرن
...ورابرنبوتادیپلیرابر،بوتادیناستایرن

:ابتداییپلیمرهای
مشتقاتواتیلنپلی
پروپیلنپلی
کلرایدوینیلپلی

موادشیمیایی
خاص

پالستیکها

کامپوندهاو
کامپوزیتها

الیاف

کودوسموم•
ساختمانسازی•
اتومبیلسازی•
صنایعغذایی•
الکترونیک•
انرژی•
بستهبندی•
صنایعدارویی•
صنایعفلزی•
صنایعمعدنی•
حملونقل•
شویندهها•
یآرایشیوبهداشت•
رنگورزین•
حاللها•

(پایین)صنایع تکمیلی  محصوالت شیمیایی نهایی پلیمرها و محصوالت شیمیایی میان دست محصوالت پایه و باالدست منابع و خوراک



تولید صنعت پتروشیمی



میتولیدمحصوالتپتروشی

نمیلیونت61.1

نمیلیونت14.6

مواد هیدروکربوری

نمیلیونت6.8

یکودهای شیمیای

نمیلیونت7.8

مواد پلیمری

نمیلیونت4.2

آروماتیک ها

نمیلیونت27.8

مواد شیمیایی

آروماتیکها

7%

موادشیمیایی

45%

موادپلیمری

13%

موادهیدروکربوری

24%

کودهایشیمیایی

11%

تولیدات
یپتروشیم

.نمودقسـیمتاصلیگـروهپنجبـهمیتوانراپتروشــیمیصنعـتدرتولیدیمحصـوالت

ولیدت.دارنـدراســـهمبیشـترینسـالدرتولیـدتــنمیلیـون27.8بــاشـیمیاییمواد

تولیـــدوکلازدرصـد13معـادلتـن،میلیون7.8مجموعا،99سـالدرپلیمرهـاانـواع

.استبـودهکلازدرصـد11معــادلتــنمیلیــون6.8شیمیاییکودهـای

عملکرد تولید محصوالت پتروشیمی



عملکرد تولید محصوالت پتروشیمی

عصنایجملهازپتروشیمیصنعت

.ودمیشمحسوبزنجیرهایفرآیندی

کهمیگرددسببموضوعهمین

بهنسبتفروشقابلنهاییمحصول

ابلقتفاوتشدهنصباسمیظرفیت

صنعتدتولیمیزان.باشدداشتهتوجهی

تنمیلیون61.2معادل1399سالدر

رضهعنهاییمحصولکهحالیدربوده

درصادراتیوداخلیبازاردرشده

.استبودهتنمیلیون34.2مجموع

بدون1399سالدرپتروشیمیصنعت

ایانپدرکهطرحهاییگرفتننظردر

لکردعمرسیدهاند،بهرهبرداریبهسال

یاسمظرفیتبهنسبتدرصدی77

.استداشتهبهرهبرداریقابل

میلیونتن61.2

تولید
میلیونتن83.5

ظرفیت اسمی
میلیونتن22.3

ظرفیت محقق نشده
میلیونتن18.4

عدم تولید مجنمع ها

میلیونتن3.9

طرح های راه اندازی شده

= +

میلیونتن24.4

صادرات
میلیونتن61.2

تولید
میلیونتن9.8

فروش خالص داخلی
میلیونتن15.8

فروش درون مجتمعی
میلیونتن11.2

فروش بین مجتمعی
= + + +

میلیونتن24.4

صادرات
میلیونتن45.3

فروش
میلیونتن9.8

فروش خالص داخلی
میلیونتن11.2

فروش بین مجتمعی
= + +

میلیونتن24.4

صادرات
میلیونتن34.2

محصول نهایی
میلیونتن9.8

فروش خالص داخلی
= +

ظرفیتاسمی

تولید

فروش

فروش

یمحصولنهای



هاب ماهشهر

یظرفیت اسم تولید

25.7

18.5

هاب عسلویه

ظرفیت اسمی تولید

33.8
29.8

نقشه کالن صنعت پتروشیمی کشور

مجتمع67= مجتمع های تولیدی 

طرح65= فعالطرح های

سایر مناطق
88%

64%
مجتمع17

مجتمع24

72%
مجتمع19

ظرفیت

اسمی

تولید

20.0

12.8



باالتریـنهـدمـیدنشـانمناطـقتفکیـکبـهپتروشـیمیمجتمعهـایعملکـردبررسـی

از.سـتندهمسـتقرعسـلویههـابدرکـهاسـتمجتمعهایـیبـهمتعلـقعملکـرددرصـد

وشــدهمحقــقتــنمیلیــون29.8معــادلتولیـدیاسـمی،ظرفیـتتـنمیلیـون33.8

علـقمتعملکـردپایینتریــن.اســتاســمیظرفیــتدرصــدی88تحقــقازحاکــی

بـهمنطقـهایـن.اسـتدرصـدی64عملکـردبـامناطـقسـایردرمسـتقرمجتمعهـایبـه

خــوراک،شــاملجدیــدواحدهــایراهانــدازیدرموجــودمشــکالتدلیـل

واحدهـای.اسـتداشـتهمجتمعهـاتولیـدعــدمدرباالتــریســهمفرآینــدوتعمیــرات

تـنمیلیـون25.6ازوهسـتنددرصـدی72عملکـرددارایماهشـهرهـابدرمسـتقر

میلیون18.4از.اسـتشـدهمحقـقآنازتـنمیلیـون18.5شـده،نصـباسـمیظرفیـت

درصد39ماهشهر،هاببهمربوط(تنمیلیون7.2معادل)درصد99،39سالدرتولیدعدمتن

هاببهمربوط(تنمیلیون4معادل)درصد22ومناطقسایرمربوط(تنمیلیون7.2معادل)

.میباشدعسلویه



هاب عسلویه



هاب ماهشهر



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

-(نامهششمآغازبر)ظرفیتصنعتپتروشیمیدرسالمبنا
1395سال

نمیلیونت61.91

هزار تن300بهره برداری از پتروشیمی کردستان

هزار تن1755پتروشیمی پردیس3بهره برداری از فاز 

هزار تن22افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی

نمیلیونت139663.99سال-مجموعظرفیتتاپایانسالاولبرنامه

هزار تن1650پتروشیمی مرجان

هزار تن76افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی

نمیلیونت139765.71سال-مجموعظرفیتتاپایانسالدومبرنامه

هزار تن2310بهره بـرداری از پتروشـیمی کاوه

هزار تن50پتروشـیمی تخت جمشـید2بهره بـرداری از فـاز 

هزار تن( 250)یخـارج شـدن پتروشـیمی آلیانـس از ظرفیـت واحدهـای عملیات

هزار تن( 46)تغییـر ظرفیـت مجتمع های تولیدی

نمیلیونت139867.78سال-مجموعظرفیتتاپایانسالسومبرنامه

1399سال-سالچهارمبرنامه
ظرفیت

(هزارتن)

 140پلی اتیلن پتروشیمی میاندوآب

 1,650متانول کیمیای پارس خاورمیانه

 14,111فاز -متانول و بازیابی اتان پتروشمی بوشهر

 23,390تأمین خوراک پاالیش گاز بیدبلند 

 1,755آمونیاک و اوره پتروشیمی لردگان

 2822فاز -الفین ایالم

 3,390تأمین خوراک پتروپاالیش کنگان

PVC  48پتروشیمی هگمتانه

 450افزایش ظرفیت مجتمع های تولیدی

 15,756مجموع

1400سال-سالپنجمبرنامه
ظرفیت

(هزارتن)

 3,332طرح تأمین خوراک پاالیش پارسیان سپهر

 1,755طرح آمونیاک و اوره مسجد سلیمان

 1,650طرح متانول پتروشیمی سبالن

 50طرح هگزان پتروشیمی اکسیر حالل عسلویه

 1,800طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام

 554طرح اتیلن گالیکول پتروشیمی پارس گالیکول

 1103فاز -طرح انیدریک مالئیک پتروکیمیای ابن سینا

 1,650طرح متانول پتروشیمی آرین متانول

 1132فاز -طرح متانول پتروشیمی آرتا انرژی

 NGL3200908طرح 

 175طرح  پلی پروپیلن پتروشیمی دی آریا پلیمر

 260پلیمر پادجمABSطرح 

 1,090طرح الفین گچساران

 1,650طرح متانول آپادانا خلیج فارس

 NGL31001,330طرح 

 16,439مجموع

قانونبرنامهششمتوسعه

نحویبـــهجدیدپتروشیمیمحصوالتتولیدظرفیتافزایشجهتغیردولتی،بخشسـرمایهگذاریجلببـرایاستمکلـفدولت

بدین.یابدافزایـشتـنمیلیون100بهکشورپتروشـیمیمحصوالتتولیــدظرفیتبرنامه،قانوناجرایپایانتاکهکنداجراوبرنامهریزی

ودارندراتجارتومعدنصنعت،وزارتازبهرهبرداریپروانهکهتولیدیمجتمعهایواحدهایبـرایموردنیـازخوراکاستالزامیمنظور

.گـرددتامیننفتوزارتهماهنگیباندارند،محیطیزیستمشکالتواستمیسـرآنهانیازموردبرقوآبتامین

انسالمجموعظرفیتصنعتپتروشیمیتاپای

.میلیونتنبودهاست83.5معادل1399



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

طرحهایصنعتپتروشیمی

طرح55

طرحهایزیرساختی

طرحهایپتروشیمی

طرح5

طرح50

باقیماندهطرحهایجهش
دوم

طرح15

طرحهایجهشسوم

طرح35

1404بهرهبرداریتاسال

بهرهبرداریتاپایانسال
1400

وداخلیبازارـشکشوگازونفتصنعـتدرموجوداولیهخوراکهایازحداکثـریبهرهگیـریمنطقبرمبتنیآتی،سالهایدرپتروشیمیصنعتتوسـعه

تولیدمداروارد1404سالپایانتابایدکهاجراستحالدرحطر55دارایپتروشـیمیصنعـتحاضـرحـالدر.اجراستحالدروشــدهبرنامهریزیخارجی

طرح15بادومجهشطرحهایدستهدوبهنیزپتروشیمیاییطرحهای.میباشندزیرساختیطرح5وتولیدیطرح50اجرا،دستدرطرح55میاناز.گردند

.میشوندتقسیمطرح35باسومجهشطرحهایو1400تابهرهبرداریجهتباقیمانده



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

تحققجهش
دوم

1400سال

ظرفیتاسمی

طرحهایباقیماندهجهشدومصنعتپتروشیمی

میلیارددالر4 متن16.4

هدرآمدسالیان

سرمایهگذاری
کل

میلیارددالر8.5

سرمایهگذاریانجام
شدهتاپایانسال

1399
میلیارددالر6.3

سرمایهگذاری
موردنیاز

میلیارددالر2.2

ظرفیت محصولنام طرح
سرمایه گذارمحل(میلیون تن)

توسعه انرژی تدبیرعسلویه 3.330بازیابی اتانپاالیش پارسـیان سـپهر
خصوصیعسلویه 0.050پنتان و هگزاناکسـیر حالل عسـلویه

بازنشستگی کشوریمسجد سلیمان 1.760اوره و آمونیاکمسجد سـلیمان
پتروفرهنگعسلویه 1.650متانولسبالن
خصوصیاردبیل 0.132متانولفاز  -آرتـا انرژی 

خصوصیخمین 0.175پلی پروپیلندی آریـا پلیمر
خصوصیماهشهر 0.103انیدرید مالئیکاپتروکیمیـای ابـن سـین

خلیج فارسعسلویه 1.800آمونیاک و اوره1فـاز  -هنـگام 
باخترعسلویه 0.550اتیلن گالیکولپـارس گالیکول

باخترعسلویه 1.650متانولآریـن متانول
بازنشستگی کشوریعسلویه ABS/Rubber0.260پلیمر پاد جم

NGL3200خلیج فارسجفیر 0.900تامین خوراک

خلیج فارسگچساران 1.090الفینگچساران
خلیج فارسعسلویه 1.650متانولآپادانا خلیج فارس

NGL3100سرمایه گذاری اهدافدهلران 1.330تامین خوراک

 16.43جمع



چشم انداز توسعه صنعت پتروشیمی

تحققجهش
سوم

1404سال

ظرفیتاسمی

طرح35

طرحهایجهشسومصنعتپتروشیمی

میلیارددالر10 متن28.5

هدرآمدسالیان
سرمایهگذاری

کل

رمیلیارددال20

سرمایهگذاری
انجامشدهتاپایان

1399سال

میلیارددالر5.6

دهسرمایهباقیمان
موردنیاز

میلیارددالر14.4

ظرفیت محصولنام طرح
سرمایه گذارمحل(نمیلیون ت)

اهدافماهشهر 0.030پنتا اریتریتول2فاز -پتروشیمی شهید رسولی 
پترو فرهنگعسلویه 1.650متانولپتروشیمی دنا
خصوصیاصفهان IPA0.040آرمان سپاهان
خصوصیماهشهر 0.180و اتوکسیالتMDEAپتروناد آسیا
شستانعسلویه MEG1.600الفین و 2فاز -پتروشیمی بوشهر

PDHخصوصیماهشهر 0.450پروپیلنسلمان فارسی
پارسیانکرمانشاه 1.060آمونیاک/اوره2فاز -پتروشیمی کرمانشاه

خصوصیاصفهان 2EH0.070پترو ثمین
پترو فرهنگدیر 1.650متانولسیراف انرژی

خصوصیزنجان 1.750آمونیاک/اورهپتروشیمی زنجان
خصوصیعسلویه 1.290آمونیاک/متانولتوسعه صنعت الوان

NGLخصوصیخارگ 2.390تامین خوراکخارگ
شستانچابهار 3.400اکسوالکل،EA ،EOمتانول 1فاز -بدر شرق
اهدافخارگ 1.400متانول2فاز -خارگ

خصوصیهمدان 0.300اتیلن اکسایدابن سینا همدان

MTPاسید استیک، میاو پارک شیمیایی فاتح کیPP،SAP،خصوصیدیر 0.600اتانول

ظرفیتمحصولنام طرح
سرمایه گذارمحل(میلیون تن)

خلیج فارساندیمشک 0.300اتیلن اکسایدپتروشیمی اندیمشک

ت میلیون فو400پالس2سیجمع آوری گازهای فلر
خلیج فارسخوزستانمکعب

خصوصیماهشهر EVA0.045پتروشیمی الله
خلیج فارسعسلویه ESBR0.136صدف عسلویه
باخترعسلویه 0.300پلی اتیلن سنگینرایان پلیمر پویا

خصوصیاراک 0.180پلی پروپیلنالوند
خصوصیایالم 0.200پلی اتیلن سنگینپتروشیمی هلیران

خصوصیماهشهر 0.030پلی اتیلنابنیه فنی تهران
اهدافکنگان 1.750الفینی و پلی الفینی2فاز -پترو پاالیش کنگان

خلیج فارسدهدشت 0.300پلی اتیلنپتروشیمی دهدشت
انتخابعسلویه 0.120پلی استایرنداالهو

PDH/PPخصوصیماهشهر 0.600پلی پروپیلنهیرسا پلیمر سهند
خصوصیماهشهر 0.300پلی پروپیلنسراج گستران رجال

خصوصیعسلویه PET0.300فرسا شیمی
GTPPاسالم آباد غرب 0.956پلی پروپیلناسالم آباد غربNPC

آریا ساسولعسلویه 0.300پلی اتیلن2فاز -آریاساسول
پارسیانتبریز 0.300پلی اتیلن سنگین2فار -پتروشیمی تبریز

اهدافدهلران 1.620الفینی و پلی الفینیپتروشیمی دهلران
انرژی پاسارگادچابهار 3.000الفینی و پلی الفینیصنایع شیمیایی سینا



طبقه بندی صنعت پتروشیمی بر اساس نوع خوراک

نفت خام 
استخراج شده 

از چاه

ترکیب گاز و 
میعانات 

استخراج شده 
از چاه

خط لوله سراسری گاز

پاالیشگاهگازی
(جداسازیاولیه)

گازخروجی
ارسالیبرای
شیرینسازها

میعاناتارسال
بهواحدتثبیت

پاالیشگاههاینفتی

هانپاالیشگاهنفتاصف

خوراکگازطبیعی

خوراکمتان

خوراکاتان

پتروشیمیکاویاندر
بوشهربهعنوانخط
لولهاتیلنغرب

NGLخوراکمیعاناتگازی

LPGخوراکگازمایع

خوراکپالتفرمیت

خوراکنفتا

،پتروشیمیشیراز،شهدایمرودشت،خراسان،کرمانشاه،رازی،لردگان
مسجدسلیمان

پتروشیمیکاوه،فناوران،کارون،زاگرس

پتروشیمیامیرکبیر،مارون،آریاساسول،جم،مروارید،کاویان

پتروشیمیاروند،ایالم،کردستان،مهاباد،کرمانشاهولرستان

پتروشیمیبندرامام،بوعلیسینا

پتروشیمیتبریز

پتروشیمیتبریز،شازنداراک،بوعلیسینا،نوری

پتروشیمیاصفهان

آمونیاکواوره

متانول

اتیلن،پلیاتیلن

پلیاتیلن

هااتیلن،پلیپروپیلن،آروماتیک

کربنه4اتیلن،پروپیلن،برش

هااتیلن،پلیپروپیلن،آروماتیک

آروماتیکها

خوراکگاز

خوراکمایع



مارون، جم، شاراک، پارس، جم پیلن، نوری، اصفهان، بندرامام، بوعلی
آبادان، امیرکبیر، آریاساسول

زاگرس، فناوران، خارک
ان، پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراس

رازی، لردگان، مسجد سلیمان

طبقه بندی صنعت پتروشیمی بر اساس نوع محصول

متانول اورهو
آمونیاک

الفینوآروماتیک
پلیمر



:بخش دوم

بررسی صنعت اوره



فرآیند کلی تولید اوره و آمونیاک

موردكشاورزیودكعنوانبهبيشتربوده،آمونياکواورهتركيباتشاملكهكودهایی.هستندسموموكودهاپتروشيمیمحصوالتازیکی

وجودياییشيمكودنوعسه.استگياهانرشدبراینيازموردعنصركمبودجبرانخاک،بهآنهاافزودنازهدفكهمیگيردقراراستفاده

.پتاسكودوفسفاتكودنيتروژن،كود:ازعبارتندیکهرتشکيلدهندهاصلیمادهكهدارد

دوازاورهكوددليلهمينبه.استشدهشناختهمصرفبرایكودبهترین(اورهكود)نيتروژندارشيمياییكودشيميایی،كودهایاینمياناز

.استمناسبیكودغالتهمهبهویژهگياهاناغلببرایومیشودمحسوبازتكودهایمهمترینازاوره.استبيشتردیگرنوع

دمور...وپزشکیمصارفدام،خوراکمالمين،پودرتوليددربقيهورسيدهكشاورزیمصرفبهآندرصد70ازبيشجهاناورهكلاز

.میگيردقراراستفاده

گازطبيعی

آمونياک

دكربندیاكسي

اوره
واحدآمونياک واحداوره



واحدهای فعال اوره و آمونیاک در کشور
ظرفیت اسممحصوالتواحد صنعتی

سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

پتروشيمیپردیس
 3,225اوره

1386نفتوگازپارسيانگازطبيعی
 2,040آمونياک

پتروشيمیشيراز
 1,568اوره

1342نفتوگازپارسيانگازطبيعی
 1,073آمونياک

پتروشيمیلردگان
گازطبيعی 1,075اوره

(سوختوخوراک)
1399گروهسرمایهگذاریایرانيان

 680آمونياک

يمانپتروشيمیمسجدسل
 1,075اوره

گازطبيعی
سرمایهگذاریصندونق
بازنشستگیكشوری

1400
 680آمونياک

پتروشيمیكرمانشاه
 660اوره

1387نفتوگازپارسيانگازطبيعی
 396آمونياک

پتروشيمیرازی
 594اوره

1349گوبرفابریقاالریگازطبيعی
 1,337آمونياک

پتروشيمیخراسان
 495اوره

گازطبيعی
سرمایهگذارینفت،گازو

پتروشيمیتامين
1375

 330آمونياک

دمجموع ظرفیت تولی
 8,692اوره

 6,536آمونیاک



واحدهای در حال احداث اوره و آمونیاک کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
ت درصد پیشرف
فیزیکی

پتروشيمیهنگام
%140192.7ارسصنایعپتروشيمیخليجفگازطبيعی680آمونياک

%140364.9ارسصنایعپتروشيمیخليجفآمونياک 1,075اوره

(2فاز)پتروشيمیكرمانشاه
گازطبيعی 396آمونياک

(سوختوخوراک)
نفتوگازپارسيانو
سرمایهگذاریایرانيان

%140253.7زمستان
 660اوره

اورهآمونياکزنجان
گازطبيعی680آمونياک

(سوختوخوراک)
گروهمدیریتسرمایهگذاری

تابان
140336.7%

1,075اوره

پتروآرمندلردگان
 30آمونياک

اورهوگازطبيعی
سرمایهگذاریایرانيانو

پتروشيمیلردگان
140235%

 30نكریستالمالمي

مجموع ظرفیت در حال احداث
 1,106آمونیاک

 2,810اوره



روند قیمتی اوره
نفتجهانیقيمت✓

جهاندراورهكودكنندهمصرفوتوليدكنندهبزرگترینعنوانبهچينكشوردرمصرفوتوليدميزان✓

متحدهایاالتوچيندرروپيشهایسالدراورهتوليدتوسعهایهایطرحوجود✓

چيندراورهصادراتتعرفه✓

كشاورزیمحصوالتقيمت✓

آمونياکوزغالسنگطبيعی،گازقيمتشاملاورهتوليداوليهموادقيمت✓

عوامل موثر بر قیمت اوره
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حاشیه سود شرکت های بورسی
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حاشیه سود خالص
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:بخش سوم

بررسی صنعت متانول



تولید جهانی متانول

.استگرفتهقرارخاورميانهدرجهانی،ظرفيتازدرصد15حدود.استبودهتنمتریکميليون2020،157.27سالدرجهانمتانولتوليداسمیظرفيت✓
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ظرفیت جهانی تولید متانول
بزرگترینتوليدكنندگانمتانولجهان

(ميليونتن)ظرفيتاسمینامشركت

 7.8متانکس

 6.6ترینيداد

 5.1الرازی

 3.3زاگرس

 2.4پترونانس

ها،رنگحاللها،توليدیصنایعدروبودهخودروهابرایپاکسوختیعنوانبهوبنزینوگازوئيل،LPGبرایمناسبیجایگزینارزشمندمحصولیعنوانبهمتانول✓
.داردگستردهایكاربرداوليهمادهعنوانبهضدیخهاوپالستيکها



فرآیند کلی تولید متانول

:میشودتوليدتجدیدپذیرانرژیهایوفسيلیسوختهایازمتانول✓

متانولبهسنتزگازبعدیلهمرحدروسنتزگازبهتبدیلطبيعیگازمرحله،اولينطی.میگرددتوليدمرحلهایدوكاتاليزوریشيمياییفرایندیکازاستفادهباعمدتامتانولامروزه،✓

مناطقدركهباشندمتانولبهتربيشتبدیلبرایسنتز،گازبهتبدیلقابلمیتوانندنيزشهریضایعاتبيولوژیکی،موادسنگ،زغالشاملاوليه،موادازدیگربرخی.میشودتبدیل

.میشونداستفادههزینههاودسترسیميزاناساسبرمختلف

.میشودتوليدزغالسنگبادرصد38وطبيعیگازازبهرهباجهانمتانولتوليددرصد60حدود✓

ازراخودتوليدیمتانولازدرصد67،(تایوانوجنوبیكرهژاپن،چين،)شرقیشمالآسيایمنطقهحاليکهدرمیكند؛توليدطبيعیگازازراخودمتانولدرصد100خاورميانهمنطقه✓

.مینمایدتوليدطبيعیگازازراآندرصد17تنهاوذغالسنگ

گازطبيعی

زغالسنگ

پتروليمكک

گازشيل

گازسنتز
سنتزمتانول

متانول



روند قیمتی متانول

.استخامنفتقيمتیروندوجهانیتقاضایوعرضهچين،درمتانولموجودیسطحوقيمتهاازمتاثرمتانولقيمت✓
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واحدهای فعال متانولی کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

1385گروهگسترشنفتوگازپارسيانگازطبيعیواكسيژن 3,300متانولپتروشيمیزاگرس

1397بخشخصوصیگازطبيعیواكسيژن 2,310متانولپتروشيمیكاوه

گازطبيعی 1,650متانولپتروشيمیمرجان
ایشركتسرمایهگذاریتاميناجتماعینيروه
مسلحوشركتپتروشيمیفنآوران

1397

هلدینگشستانوپتروشيمیمارونگازغنیوترش 1,650متانولپتروشيمیبوشهر
بهرهبرداریازفازاول

1399درسال

ربنگازطبيعیودیاكسيدك 1,000متانولنپتروشيمیفنآورا
نوسرمایهگذارینفتوگازوپتروشيمیتامي

گذاریصندوقبازنشستگیكشوریسرمایه
1384

گازترش 660متانولپتروشيمیخارگ
انسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیكاركن

صنعتنفتوسرمایهگذاریتاميناجتماعی
1378

گازطبيعیوآب 84متانولپتروشيمیشيراز
انیگروهگسترشنفتوگازپارسيانوبازرگ

مدبراناقتصاد
1343

 10,654مجموع ظرفیت تولید
.شدطيلتع(شدهصادرخوراکوسوختگازقيمتنامتعارفافزایش)توليدتوجيهپذیریعدمدليلبه1400ماهبهمندركاوهپتروشيمی✓



واحدهای در حال احداث متانولی کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
درصد پیشرفت 

فیزیکی

%140197سالبخشخصوصی(سوختوخوراک)گازطبيعی 132متانولمتانولوفرمالدئيدآرتا

%140188سالپتروشيمیباختر(سوختوخوراک)گازطبيعی 1,650متانولآرینمتانول

%140270سالفارسصنایعپتروشيمیخليجگازطبيعی 1,650متانولمتانولآپادانا

%140369سالانرژیسپهر(سوختوخوراک)گازطبيعی 1,650متانولمتانولدنا

%140251بهارانرژیسپهر(سوختوخوراک)گازطبيعی 1,650متانولمتانولسيرافانرژی

%140341سالانسرمایهگذاریتجاریشستگازطبيعی 1,650متانول(1فاز)بدرشرق

%140334سالخصوصیگازطبيعی 1,000متانولتوسعهصنعتالوان

%140629زمستانخصوصی(سوختوخوراک)گازطبيعی 1,400متانول(2فاز)متانولخارگ

%140416سالگسترشانرژیپاسارگادگازطبيعی 1,650متانولیسيناگسترشصنایعشيميای

%14056پایيزيمیشركتملیصنایعپتروشگازطبيعی 660متانولاسالمآبادغرب

%14065سال(پاسارگاد)خصوصیگازطبيعی 1,650متانولسروشانرژیپایدار

1406سالگازطبيعی 1,650متانولكيمياصنعتمبنا

 16,392مجموع ظرفیت در حال احداث



حاشیه سود شرکت های بورسی
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:بخش چهارم

بررسی صنعت الفین و پلیمر



روش های تولید الفین و پلیمر

گازطبيعی

زغالسنگ

نفتخام

متان

اتان

پروپان

بوتان

كراكينگبخار

هيدروژنزدایی

اتيلن

نپروپيل

بوتادین

بوتيلن

اتيلنMTOمتانول

بوتيلننپروپيل

نفتا

نفتگاز
اتيلن

نپروپيل

بوتادین

بوتيلن

كراكينگبخار

ستركراكينگكاتاليزوریسيالب

بوتادین
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واحدهای فعال الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

پتروشيمیآبادان
PVC110،گازخوراک،پروپان

رایدبنزنواتيلندیكل
امينسرمایهگذارینفتوگازوپتروشيمیت
شوریوسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیك

1348
40سایرمحصوالت

پتروشيمیشازند

 306.6اتيلن
ين،نفتایسبکوسنگ

ازآمونياک،پروپيلنوگ
سوختو)طبيعی

(خوراک

هگذاریصندوقبازنشستگیكشوری،سرمای
نفتوگازوپتروشيمیتامينو
سرمایهگذاریگروهتوسعهملی

1372

 128پروپيلن

 75پلیپروپيلن

 160پلیاتيلن

 601سایر

پتروشيمیاروميه
اوره،آمونياک،گوگردو100یدریکاسيدكلرواسيدسولفوریک

كلریدپتاسيم
،گروهپتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان
دالتبازرگانیپتروشيمی،كارگزاریسهامع

1374
84سایرمحصوالت

پتروشيمیاميركبير

 520اتيلن

یعواتان،رافينيت،گازما
...

شركتتوسعهسرمایهرفاه،صنعتی
نویدزرشيمی،سرمایهگذاریصندوق
ربازنشستگیكشوریوشركتصادرف

1376
 700پلیاتيلن

 154پروپيلن

 419سایر



واحدهای فعال الفین و پلیمری کشور
ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی

سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

پتروشيمیجم

 1,320اتيلن

يتاتان،برشسبک،رافين
...و

ذاریشركتسرمایهگذاریآتيهصبا،سرمایهگ
ذارینفتوگازوپتروشيمیتامينوسرمایهگ
صندوقبازنشستگیكشوری

1387
 600پلیاتيلن

 305پروپيلن

 771سایرمحصوالت

1387شركتپتروشميرانوپتروشيمیجمپروپيلنواتيلن 300پلیپروپيلننجمپتروشيمیپلیپروپيل

پتروشيمیمارون

 1,100اتيلن

ژناتان،پروپيلنواكسي
ریگروهپتروشيمیتابانفردا،سرمایهگذات

گازاستانیسهامعدالتوسرمایهگذارینفتو
وپتروشيمیتامين

1385
600پلیاتيلن

 400پيلنپروپيلنوپلیپرو

 781سایرمحصوالت

ABS36پتروشيمیقائدبصير
استایرنمونومر،
یناكریلونيتریلوبوتاد

1382گروهتوسعهانرژیتدبير

1390پتروشيمیباختراتان 2,000اتيلنپتروشيمیكاویان

1391پتروشيمیباختراتيلن 300نپلیاتيلنسنگيپليمركرمانشاه

اتيلن 300نپلیاتيلنسنگي(1فاز)پتروشيمیایالم
گروهپتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان،
ين،سرمایهگذارینفتوگازوپتروشيمیتام
وریسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیكش

1392



واحدهای فعال الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

یزشركتپتروشيمیتبر

 136اتيلن
ایع،نفتایسبکوسنگين،گازم

اتان،بنزن،استایرنمنومر،برش
...ششكربنهبنزینپيروليزو

تانیپاالیشنفتتبریز،سرمایهگذاریاس
سهامعدالت،سازمانتاميناجتماعی،
سرمایهگذاریومدیریتسهاماميد

1375
 56پروپيلن

 100پلیاتيلن

 289سایرمحصوالت

پتروشيمیبيستون

LAB50

ینفتسفيد،بنزنوگازطبيع
پاالیشنفتكرمانشاهوسرمایهگذاری

استانیسهامعدالت
1375 192رافينيت

13سایرمحصوالت

پتروشيمیپارس

 1,500اتان

عگازغنی،بنزن،اتيلنوگازمای
س،گروهشركتصنایعپتروشيمیخليجفار

هگسترشنفتوگازپارسيانوسرمای
گذاریغدیر

1378  870پروپان

 1,879سایرمحصوالت

1379پليمرپارسپروپيلن 80پلیپروپيلنپلینار

پتروشيمیآریاساسول

 1,100اتيلن

1386پارستامينمجدوپتروشيمیپارساتان  750پلیاتيلن

 99سایرمحصوالت



واحدهای فعال الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

پتروشيمیلرستان
 300پلیاتيلن

1392پتروشيمیباختراتيلن
 30بوتن

پتروشيمیمهاباد
 300گينپلیاتيلنسبکوسن

1394پتروشيمیباختراتيلن
 130بوتن

1396پتروشيمیباختراتيلنوپروپيلن 300پلیاتيلنسبکپتروشيمیكردستان

1399پتروشيمیباختروپوشينهمتانول1اتيلنوبوتن 140پلیاتيلنسنگينپتروشيمیمياندوآب

PVC45 VCMپتروشيمیهگمتانه
استریشركتملیصنایعپتروشيمیوایند

جنرالیایتاليا
1399

(2فاز)پتروشيمیایالم

 458اتيلن
روكربنهوسنگينت3اتان،برش
كربنهوسنگينتر5برش

،گروهپتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان
امين،سرمایهگذارینفتوگازوپتروشيمیت
شوریسرمایهگذاریصندوقبازنشستگیك

1399  124پروپيلن

 167سایرمحصوالت



واحدهای در حال احداث الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
درصد پیشرفت 

فیزیکی

%140099.2خصوصیبوتنپروپيلن،اتيلنو 175پلیپروپيلن(خمين)دیآریاپليمر

(1فاز)پتروكيميایابنسينا
 103انيدریدمالئيک

بوتان
شركتگسترشسرمایهبامداد،شركت
يمیمهندسینویانبسپاروشركتپتروش

شهيدتندگویان
140098.6%  22ایزوبوتان

 183سایرمحصوالت

پارسگالیکول
منو،دیوتریاتيلن

گالیکول
%140094.4شركتپتروشيمیباختراتيلنواكسيژن 550

NGL3200-140184.4هلدینگخليجفارسگازغنی 966تربرشدوكربنهوسنگينجفير%

الفينگچساران
1000اتيلن

اتان
ی،صنایعپتروشيمیكازرون،پتروشيمیممسن

،گروهپتروشيمیدهدشت،پتروشيمیبروجن
پتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان

140288.8%
 90نتربرشسهكربنهوسنگي

استایرن،بوتادینوABS200پليمرپادجم
اكریلونيتریل

%140282.2سازمانبازنشستگیكشوری
60سایرمحصوالت

2فاز-(MEGالفينو)بوشهر
1000اتيلن

اتان
سلحسرمایهگذاریتاميناجتماعینيروهایم

وپتروشيمیمارون
140274.6%

500منواتيلنگالیکول
%140265.0هلدینگخليجفارسپروپيلنواتيلن 150پلیپروپيلنارغوانگسترایالم

عیپروپيلنوگازطبي33ایزوپروپيلالکلآرمانسپاهان
وینبانکتجارت،گروهملیملتوشركتن

فرزانگانسبا
140260.5%



واحدهای در حال احداث الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسممحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
ت درصد پیشرف
فیزیکی

PDH140257.6الپتروشيمیمارونوپتروشيمیرجپروپانوگازطبيعی450پروپيلنسلمانفارسی%
%140249.1خصوصیپروپيلنوگازطبيعی 180پلیپروپيلنالوند

(1فاز)پترونادآسيا
،آمونياک،مونومتيلآمين26سدیملوریلاترسولفات

نهاواتيلناكساید،متيلآمي
گازطبيعی

%140234.3وزصنایعشيمياییكيمياگرانامر 40اتوكسيالتها
29گروهمحصوالت

NGL دهلران-3100
 1,055تربرشدوكربنهوسنگين

%140213.1سرمایهگذاریاهدافگازغنی
131سایرمحصوالت

انالفينتوسعهپتروشيمیكنگ
 1,000اتيلن

%140368.0سرمایهگذاریاهدافاتانوگازطبيعی
89نتربرشسهكربنهوسنگي

ESBRصدفعسلویهESBR136
بوتادین،استایرنوروغن

آروماتيک
%140364.4رانيانگروهپتروشيمیسرمایهگذاریای

(اصفهان)پتروثمين
 20دواتيلهگزانول

پروپيلنوگازطبيعی
بانکصادراتوشركتآرميننوین

ارمغانصبا
140341.0%

 50نرمالبوتانول
%140328.7سرمایهگذاریاهداف1اتيلنوبوتن300پلیاتيلنسنگين(تانسروشمهس)پلیاتيلنكنگان

اتيلن300پلیاتيلنسنگينپلیاتيلنسنگيندهدشت
،پتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان

ممسنی،پتروشيمیایرانيان،پتروشيمی
پتروشيمیكازرون

140317.9%



واحدهای در حال احداث الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
درصد پیشرفت

فیزیکی

%140311.0هلدینگخليجفارسمتانولوآمونياک 22.6متيلآمينسنقر

%14036.0خصوصیگازطبيعی،PTA،MEG 300پلیاتيلنفرساشيمی

%14035.0هلدینگخليجفارساتيلن،بوتن،هگزانوپروپيلن 300گينپلیاتيلنسن(HDPE)گچساران

 120پلیاستایرنپلیاستایرنانبساطیداالهو
ابر،استایرنمنومر،پلیبوتادینر
اتيلبنزنوگازطبيعی

%140439.7انتخاب

PDH/PP پروپانوگازطبيعی 300پلیپروپيلنهيرساپليمرسهند
ویابستهبندیالبرزوشركتپ

پليمرسهند
140427.1%

يانالفينوزنجيرهپایيندستیك

نهوهيدروژنپراكسيد،برشسهكرب1260اتيلن
وگازسنگينتر،اتان،پروپان،بوتان

طبيعی

سيانگروهگسترشنفتوگازپار
وپتروفرهنگ

140422.3%  327پروپيلن

 2,147سایرمحصوالت

%140418.0خصوصیپروپيلنوگازطبيعی 291پلیپروپيلنسراجگسترانرجال

مهرپتروكيميا
 450پروپيلن

پروپانوگازطبيعی
پترومفيد،بانکپارسيانو
سرمایهگذاریپارسيان

140417.5%
 450پلیپروپيلن



واحدهای در حال احداث الفین و پلیمری کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال سهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

بهره برداری
درصد پیشرفت 

فیزیکی

EOابنسينایهمدان

 80اتيلناكساید
ول،اتيلن،نرمالبوتان

الکلچربوآمونياک
میوشركتملیصنایعپتروشي
صنایعفوالدایران

140411.0%  100اتوكسيالت

88سایرمحصوالت

بيعیاتيلن،بوتن،گازط 300پلیاتيلنسنگين(2فاز)پلیاتيلنتبریز
هپاالیشنفتتبریز،سرمای

گذاریامير،سازمانتامين
اجتماعی

14048.9%

%14048.8گروهباختراتيلنوگازطبيعی 300پلیاتيلنسنگينرایانپليمرپویا

%14046.0آریاساسولاتيلنوبوتن 300پلیاتيلنسنگين(2فاز)پلیاتيلنآریاساسول

پلیاتيلنهگزنو 300پلیاتيلنسنگيننپلیاتيلنسنگي-(2فاز)پتروشيمیبوشهر
سرمایهگذاریتاميناجتماعی
نيروهایمسلحوپتروشيمی

مارون
140510.0%

 200پلیاتيلنسنگين(هليالن)انرژینيکان
وگاز1اتيلن،هگزان
طبيعی

%140616.8خصوصی



حاشیه سود شرکت های بورسی

-55.0%

-5.0%

45.0%

1395 1396 1397 1398 1399 1400/09

حاشیه سود عملیاتی

مارون پارس جم آریاساسول پروپيلنجم شازند اميركبير آبادان

-60.0%

-10.0%

40.0%

1395 1396 1397 1398 1399 1400/09

حاشیه سود خالص

مارون پارس جم آریاساسول پروپيلنجم شازند اميركبير آبادان



:بخش پنجم

بررسی صنعت آروماتیک



oتركيبات.هستندكربناتم6باحلقههاییدارایخودتركيبدركهمیشوداطالقهيدروكربنیحلقویتركيباتبهآروماتيکها

برایاصلیخوراکعنوانبه(میشودگفتهBTXتركيبسهاینبهاختصاربه)زایلنهاوتولوئنبنزن،خصوصبهآروماتيک

اليافوليدتدرخودنوبهبهنيزآنهاكهمیگيرندقراراستفادهموردپتروشيمیصنعتواسطهموادازبسياریتعدادتوليد

.دارندنقشموادازدیگربسياریوشویندهموادآفتكشها،منفجره،موادرزین،مصنوعی،

صنعت آروماتیک ها

ميعاناتگازی

نفتا

بنزن

تولوئن

زایلنها

واحدهيدروژنزدایی

واحدكراكربابخار

ستیواحدتبدیلكاتالي



اهم محصوالت آروماتیکروند قیمتی 
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واحدهای فعال آروماتیکی کشور

ظرفیت اسمیمحصوالتواحد صنعتی
سال بهره برداریسهامداران عمدهخوراک(هزار تن در سال)

پتروشيمینوری

 330بنزن

ميعاناتگازیو
بنزینپيروليز

هگذاریشركتصنایعپتروشيمیخليجفارس،سرمای
ندوقنفتوگازوپتروشيمیتامينوسرمایهگذاریص

بازنشستگیكشوری
1386

 2,360برشسنگينوسبک
 830پارازایلنوارتوزایلن

 679رافينيت
 259سایر

 4,458مجموع

يناپتروشيمیبوعلیس

 849برشسنگينوسبک

1383صنایعپتروشيمیخليجفارسروليزنفتاوبنزینپي
 199رافينيت
 179بنزن

 430ارتوزایلنوپارازایلن
 83سایر

 1,740مجموع

پتروشيمیاصفهان

 90رافينيت

وپالتفرميت
هيدروژن

1371شوریپاالیشنفتاصفهانوصندوقبازنشستگیك
 71تولوئن

 54پارازایلنوارتوزایلن
 53سایر

 268مجموع



حاشیه سود شرکت های بورسی
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پتروشيمینوری پتروشيمیبوعلیسينا پتروشيمیاصفهان
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حاشیه سود خالص

پتروشيمینوری پتروشيمیبوعلیسينا پتروشيمیاصفهان



:بخش ششم

مقایسه شرکت ها



ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه
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درآمد عملیاتی و سود شرکت های فعال در بازار سرمایه
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فروش عملياتی(زیان)سود خالص(زیان)سود
1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



حاشیه سود شرکت های فعال در بازار سرمایه
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اورهوآمونياک متانول الفينوپليمر آروماتيک

حاشيهسودعملياتی حاشيهسودخالص
1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



میزان سرمایه گذاری های شرکت های فعال در بازار سرمایه
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اورهوآمونياک متانول الفينوپليمر آروماتيک
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1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



سرمایه شرکت های فعال در بازار سرمایه
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1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



انباشته شرکت های فعال در بازار سرمایه( زیان)سود 

215,499,426 

64,594,510 
36,438,603 
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(3,573,663)
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(3,874,671)

108,714,359 

34,137,152 

2,437,041 
(4,000,000)

46,000,000

96,000,000

146,000,000

196,000,000

246,000,000

س
دی
شپ

راز
شي

شا
رما
ك

ان
اس
خر رد
شل

س
گر
زا

ک
خار

ش

فن
ش

ون
مار ریا
آ

س
پار جم

ک
ارا
ش

ير
کب
ش

لن
پي
جم

رو
شپت ی
ور
ن

ی
وعل

ب

ها
صف

ش

اورهوآمونياک متانول الفينوپليمر آروماتيک

ال
ری
ون

يلي
م

1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



جریان های نقدی شرکت های فعال در بازار سرمایه
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1400مطابق با اطالعات صورت های مالی نه ماهه 



نسبت قیمت به سود شرکت های فعال در بازار سرمایه
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حاشیه سود عملیاتی متوسط صنعت
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:بخش هفتم

هلدینگ های پتروشیمی



سود دریافتی صندوق های بازنشستگی از صنعت پتروشیمی 

سازمان تامین اجتماعی

ریالمیلیارد 108,297

وسرمایهگذارینفتوگاز
(يکوتاپ)پتروشيمیتامين
68.85%

ميلياردریال157،295

پتروشيمیخراسان
(خراسان)

11.75%

پتروشيمیخارک
(شخارک)

10.29%

(جم)پتروشيمیجم
29.6%

ميلياردریال89،700

پتروشيمیشازند
(شاراک)

14.97%

ميلياردریال31،195

ميلياردریال29،837

يرپتروشيمیاميركب
(شکبير)

9.85%

پتروشيمیشيراز
(شيراز)

1.54%

ميلياردریال10،560

ميلياردریال36،720

ميلياردریال6،222

پتروشيمینوری
(نوری)

2.95%

پتروشيمیفنآوران
(شفن)

9.36%

پتروشيمیآبادان
(شپترو)

3.43%

ميلياردریال127،800

ميلياردریال60،800

ميلياردریال0

ریصندوق بازنشستگی کشو

میلیارد ریال48,6۳9

دوقهایدرصدسرمایهگذاریمستقيموغيرمستقيمصن
.شدهاستبازنشستگیكشوردرصنعتپتروشيمیآورده

نام صندوق بازنشستگی

یمیدریافتی صندوق از صنعت پتروش

ذیرنامشركتسرمایهپ
%درصدسهامداری

شركتسرمایهپذیر(كل)آخرینسودنقدی

راهنما



سود دریافتی صندوق های بازنشستگی از صنعت پتروشیمی 

گسترشنفتوگاز
(پارسان)پارسيان

36.05%

يلياردریالم142،965

پتروشيمیمارون
(مارون)

29.96%

ریالميليارد92،000

پتروشيمیپارس
(پارس)

6.36%

ميلياردریال120،000

سازمان تامین اجتماعی 

(ساتا)نیروهای مسلح 

ریالمیلیارد 86,7۳6

پتروشيمیمارون
(مارون)

20.50%

پترشيمیخارک
(شخارک)

39.33%

خليجصنایعپتروشيمی
(فارس)فارس

21.59%

ميلياردریال171،343

گسترشنفتوگاز
(پارسان)پارسيان

2.37%

ميلياردریال31،195

ميلياردریال142،965

پتروشيمیزاگرس
(زاگرس)

19.17%

پترشيمیشازند
(شاراک)

0.98%

ميلياردریال92،000

ميلياردریال55،200

ميلياردریال29،837

پتروشيمیفناوران
(شفن)

15.43%

(ندارو)پتروشيمیاروند
20.00%

پتروشيمیپارس
(پارس)

0.67%

ميلياردریال60،800

ميلياردریال39،600

ميلياردریال120،000

عت نفتصندوق بازنشستگی, پس انداز و رفاه کارکنان صن

میلیارد ریال102,578

انپتروشيمیتندگوی
(شگویا)

11.24%

ميلياردریال18،687



سود دریافتی صندوق های بازنشستگی از صنعت پتروشیمی 

پتروشيمیمارون
(مارون)

20.50%

پترشيمیخارک
(شخارک)

39.33%

ازوسرمایهگذارینفتوگ
(يکوتاپ)پتروشيمیتامين
21.59%

ميلياردریال157،295

(شکبير)پترشيمیاميركبير
0.24%

ميلياردریال89،700

ميلياردریال36،720

پتروشيمیزاگرس
(زاگرس)

19.17%

(فنش)پتروشيمیفنآوران
0.25%

ميلياردریال171،343

ميلياردریال31،195

ميلياردریال60،800

پتروشيمیفناوران
(شفن)

15.43%

(نوری)پتروشيمینوری
0.10%

(پارس)پتروشيمیپارس
0.81%

ميلياردریال142،965

ميلياردریال127،800

ميلياردریال120،000

يجصنایعپتروشيمیخل
(فارس)فارس

1.23%

(جم)پترشيمیجم
4.88%

ازوسرمایهگذارینفتوگ
(يکوتاپ)پتروشيمیتامين

7.08%

(شخارک)پترشيمیخارک
0.23%

گسترشنفتوگاز
(پارسان)پارسيان

6.92%

گسترشنفتوگاز
(پارسان)پارسيان

17.49%

يلياردریالم142،965

پتروشيمیپارس
(پارس)

4.24%

ریالميليارد120،000

پتروشيمیفنآوران
(شفن)

1.48%

ميلياردریال60،800

پترشيمیخارک
(شخارک)

10.41%

ميلياردریال31،195

ار صندوق بازنشستگی وظیفه از ک

ک هاافتادگی و پس انداز کارکنان بان

ریالمیلیارد ۳5,4۳7

شایرصندوق بیمه اجتماعی روستائیان و ع

میلیارد ریال28,926

پتروشيمیپردیس
(شپدیس)

1.18%

ریالميليارد80،980

پلیپروپيلنجم
(جمپيلن)

1.21%

ميلياردریال20،000



شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس

فارس %(46)پتروشيمیگچساران

%(79)پتروشيمیاروند

%(99)پاالیشبيدبلندخليجفارس

%(40)فجرانرژیخليجفارس

%(69)پتروشيمیدهدشت

%(70)گروهپتروشيمیسرمایهگذاریایرانيان

%(53)پتروشيمیپارس

%(82)پتروشيمیمبين

%(69)پتروشيمینوری

%(53)پتروشيمیتندگویان

%(57)اپتروشيمیبوعلیسين

%(99)پتروشيمیهرمزخليجفارس

%(69)پتروشيمیبندرامام



شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پارسان

پارسان

%(58)پتروشيمیكيان

%(34)پتروشيمیزاگرس

%(50)پاالیشنفتتبریز

%(46)پتروشيمیكرمانشاه

%(53)پتروشيمیشيراز

%(69)پتروشيمیپردیس

%(54)پاالیشنفتشيراز

%(100)سرمایهگذاریهامونسپاهان



شرکت های زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو

تاپیکو

%(50)نفتپاسارگاد

%(68)پتروشيمیغدیر

%(50)پتروشيمیفناوران

%(67)سرمایهگذاریصنایعپتروشيمی

%(50)پرسیگاز

%(53)پتروشيمیآبادان

%(43)پتروشيمیخراسان

%(49)نفتایرانول

%(49)نفتستارهخليجفارس

%(32)نيروكلر



شرکت های زیرمجموعه گروه باختر

گروه باختر

%(100)پتروشيمیمهاباد

%(97)آرینمتانول

%(70)كيمياصنعتمبنا

%(100)پتروشيمیلرستان

%(94)پارسگالیکول

%(100)پتروشيمیاندیمشک

%(100)پليمركرمانشاه

%(70)پتروشيمیمياندوآب

%(70)پتروپاالیشمکران

%(80)پتروشيمیكاویان

%(100)پتروشيمیكردستان
%(100)رایانپليمرپویا



فارس

گروهپتروشيمیتابانفردا

يمیشركتملیصنایعپتروش

13.78%

شخارک

39.26%

مارون

20.5%

%19.16زاگرس

%15.42شفن

17.71%

بوعلی

شگویا

52.83%

11.4%

11.24%

57.14%

تاپيکو
وصندوق

18.57%12.55%

16.7%

%16.14سرمایهگذاریمهرگانتامينپارس

%53.25شپترو

جم
16.59%

نوری 15.3%

وپترو

67.39%

شاراک

10.47%

خراسان

42.66%

شغدیر

36.97%

37.36%

پارسان

33.9%

شپدیس
68.78%

كرماشا 37.47%

پارس

18.75%

13.23%

وغدیر
پترول 20.61%53.53%

18.57%

اسرمایهگذاریآتيهصب

22.82%

وتوسم

50.98%

13.3%

68.67%

70.51%

14.44%

نمودار سهامداری شرکت های پتروشیمی بورسی

.جهتفلشبهسمتمالکسهاماست جمپيلن

43.59%

انپتروشيمير 44.1%

پتروفرهنگ
19%

میپتروشيبازرگانی

13.11%

شيراز

50.68%

مدبراناقتصاد.سر

28.29%



(وطوبی)شرکتسرمایهگذاریاقتصادشهرطوبی


