
 

 
 

 

 

 
اين بازديد با  

شرح زير ارائه 

هاي نهايي  ه

 و واحدهاي 

 .  

عمل آمد. يمي به
  شد.

ر حين بازديد به ش

تبديل به فرآورده
  د.

ندارندتوليد   خط

آيند حساب مي ه

  راک)

ين شركت پتروشي
انجام ش شهر اراك

الت پتروشيمي در

ك اصلي نفتا و ت
وشيمي كشور بود

ن خودروسازي،
  شود.  مي

به ري اين شركت

د(شاراک ی شاز

ايبازديدي از زند،
در ش 19/07/96خ

محصوال ديي تولي

ستفاده از خوراك
براي صنعت پترو

چون ها هم  شركت
اتيلن توليد م پلي

محصوالت انحصار

1 

رو ر پ از 

كت پتروشيمي شاز
روز چهارشنبه مورخ

واحدهايدر مورد 

اي و مياني با اس 
ربه و متخصص ب

يگرد د كه مانن
شود، پ مي مادر د

يزو اتانول جزو م

ارش بازدید ا

شركتن و همكاري
 بازار سرمايه در ر

توضيحاتيعمومي

توليد مواد پايه
كاركنان باتجر و

ها در اين است ت
واحد كه نفتا وارد

 نرمال اتانول و اي

گذاري ايران سرمايه
 كارشناسان فعال

عم جبي مدير روابط

،تمع پتروشيمي
يز تربيت مديران

ي با ديگر شركت
ك يد شدند. زماني

 دواتيل اگزانول،

 كانون نهادهاي س
جمعي از مديران و

ي بازديد، آقاي رج

ايجاد يك مجتز
 و شيميايي و ني

شركت پتروشيمي
روشيمي بازدي پت

الت اكسيداتيلن،

 

همت به
حضور ج

ايدر ابتد
  :دادند

هدف از
پليمري

تفاوت ش
توليدي

محصوال



 
 

 

 

ر مستقر در 

  ار دارد.

ها قرار  يالت
جود دارد و 

كامل در بدو 
به پااليشگاه 

اين  ز طريق
 

در آن وجود 

يكي  ، شازند
خلي كشور و 

سي و نصب، 
بيشتر و ات 

ميل واحدها، 
ت و ظرفيت 

  بر عهده دارد. 

بنزين واحد ديگر 

 رابر و تبادين قرا

آمين و اتوكسي ل
ع و گاز پساب و

هزينه و ايمني ك
طريق خط لوله ب

 نفتاي تحويلي از
 گردد. تأمين مي

آبزيان د  زندگي

تمع پتروشيمي
 تأمين نياز داخل

نش فني، مهندس
 مستمر و توليدا

زمان با تكم هم 1
رداري قرار گرفت

و هيدروژن را  3

واحدشود.  ن مي
  گردد. 

پلي تبادين يلن،

استات، اتانول نيل
هاي مايع سوخت

راك با كمترين ه
اين مجتمع از ط

كاهش ميزانجه 
 خارج از كشور ت

كه امكان  طوري

مجتژن مورد نياز 
يمي و با اهداف

 مراحل خريد دا
ظرفيت و بهبود

1379ستا از سال 
بر مورد بهره 138

3و  2وليه نواحي 

 پااليشگاه تأمين
گ روليز تبديل مي

خطي، پلي پروپي

سيداستيك، وين
كننده، سيستم س

ان از تأمين خور
 ايجاد گرديد و ا

 كشور و در نتيج
ها و حتي اليشگاه

شود تصفيه مي

  ي است.

كسيژن و نيتروژ
ه صنايع پتروشي

د و پس از طي
منظور افزايش ظ
ت و در همين راس

86 دوم در سال 

  شود:
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يت توليد مواد او

گين است كه از
فين به بنزين پير

لي اتيلن سبك خ

اهگزانول،  دواتيل
ك هاي خنك  برج

منظور اطمينا به
صفهان تا شازند

بنزين ش ظرفيت
سري از ديگر پاال

ي به نحو احسن

 بازيافت و اصولي

ر، هواي فشرده اك
كلي توسعههاي

 به تصويب رسيد
م . در ادامه بهفت

توليد قرار گرفت
و فاز 1384ل

ش ميايي توليد مي

مأموري ،ب مجتمع

بك و نفتاي سنگ
توليد شده در اُلف

تيلن سنگين و پل

تيلن گليكول، د
هاي بدون امالح

  ند.

اك و اصفهان:
كيلومتر از اص 26

رخصوص افزايش
ق خط لوله سراس

بازگشتي ي آلوده

هاي ب ين سيستم

ب صنعتي، بخار
ه راستاي سياست

  ست.

پتروشيمي اراك
برداري قرار گرفت
كميل و در مدار ت
ه فاز اول در سال

   سال رسيد.

ي، پليمري و شيم

، واحد اُلفين قلب

شيمي نفتاي سب
احد بنزين خام ت

 واحدهاي پلي ات

 اكسيد اتيلن، ات
چنين واحده  هم

 اين ناحيه هستند

با پااليشگاه ارا
60لوله به طول

  ت. 

ي كالن كشور در
از طريقز خوراك

هاي  بازيافت آب

ر فضاي سبز مبي

بي شامل برق، آب
كه در رباشد  مي

برداري رسيده اس 

با نام شركت پ 1
ب همورد بهر 137

ر اين مجتمع تك
ز آغاز گرديد كه

تن در 1،649،0

اي محصوالت پايه

برداري، بهره 1يه

 اصلي اين پتروش
در اين وااست.  1

برداري بهره 2يه

واحدهاي 3يه
گردد. فراهم مي

ي ايمني نيز در

 لوله ارتباطي ب
پروژه يك خط ل
يني متصل است

هاي ه سياستت ب
بخشي از و شگاه

:پساب صنعتي

هكتار200يش از 

هاي جانب سرويس
هاي زيربنايي م 

ت ايجاد و به بهره

363ح در سال 
72 آن در سال 

ر، واحدهاي ديگر
وسعه مجتمع نيز

000ت مجتمع به 

 شركت سه نوع م

  :اي الت پايه

در ناحيه

خوراك
1ناحيه 

در ناحيه

در ناحي
ف، دارند

واحدهاي

خطوط
اجراي پ

خمي امام

با عنايت
دو پااليش

واحد پ
  دارد.

ايجاد بي

ناحيه س
از طرح
صادرات

اين طرح
فاز اول
تر متنوع

طرح تو
توليدات

در اين

محصوال
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  صوالت

 ن

  الت پليمري

  سنگيناتيلن  ي

  محصول
  صول

  تن - توليد
 تن -  قابل فروش

تيلن سبك خطي

   محصول
  صول
  تن - توليد

 تن -  قابل فروش
  پروپيلن

  محصول
  صول
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 تن -  قابل فروش
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ي سخنراني 

 5/1بيش از 
ع محصوالت 

  گردند.  ي

  ك نداريم. 

ستند و يك 

 ن متعلق به
سهامدار در  

ستان، چين، 

  تن - روش

توليد و حسابداري

ي كشور دارد و ب
هيدروژنه و انواع
 مجتمع توليد مي

گي آب هوا خاك

ارائه هسهاني قابل 

آن درصد سهام18
16000مجموع 

 كشورهاي افغانس

ظرفيت قابل فر
45000  
10700  
8000  

30000  
15000  

105000  
30000  
30000  

169000  
1830  
1800  

 -  
2000  

و مديران مالي، ت

 صنايع پتروشيمي
هاي ه يدروكربن

حد يوتيليتي اين

نيك است و آلودگ

همه بازارهاي جه

8س شده است و 
و در م باشد س مي

درصد توليد به 

سخ تشكيل شد و

دات را در سطح
، هيكربنه4رش

واح شش ندي و

طح خاورميانه يون

ين شركت، در ه
  سد.

وارد بورس 137
ر بورسور آزاد د

50ند و حدود 
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  تن -يد

وان پرسش و پاس

شترين تنوع توليد
يلن، پروپيلن، بر

واحد فراين 17در

كت شازند در سط

ت توليد شده در ا
رس س به فروش مي

8شازند در سال
سهام شنا ،درصد

نك ها را تهيه مي ت

ظرفيت تولي
45000 
10700 
30000 
30000 

105000 
105000 
30000 
30000 

169000 
- 
- 
- 
- 

عنو اي به ، جلسه

اين مجتمع بيش
 نهايي شامل اتي

هاي مختلف د ي

صفيه پساب شركت

ه تمام محصوالت
طريق بازار بورس

ت پتروشيمي ش
د 16 كشوري و

سياري از شركت
  

 

  يدروژن شده

حدهاي توليدي،

توليد شركت،ت 
صوالت مياني و ن

بند گريد و درجه

شركت سيستم تص

كت اين است كه
 محصوالتش از ط

ونت مالي، شركت
دوق بازنشستگي

  جود دارد.

بسزند مواد اوليه
شوند.  صادر مي

 الت شيميايي

  صول
  هگزانول

  ها
  ستيك
  ستات
  تيلن
  ها ليكول
  ها مين
  ها الت

هيدروكربنهاي هي
    يك و سه

  ك
  ت

   كلره

واتمام بازديد از 
 

 پورمحمد معاونت
محصوانواع  تن

ي و پليمري در گ

 ايشان در اين شر

گر ازمزاياي شرك
تصادي است كه

ي اكبري معاوعل
صند ،درصد 17

راي اين سهم وج

 تنوع توليد، شاز
منستان و تركيه

محصوال

نام محص
دواتيل ه
ه بوتانول
اسيد اس
وينيل اس
اكسيد ا
اتيلن گل
اتانول آم
اتوكسيال
مخلوط ه
بوتادين

بوتن يك
رافينيت
پارافين

  

بعد از ات
كردند.

گفته به
ميليون
ييشيميا

گفته به

يكي ديگ
بنگاه اقت

گفته به
،تاپيكو

بورس بر

دليل به
هند، ارم



 
 

 

 

  ه پرسيدند.

  اده كرد؟

  ها دارد. 

طرح توسعه، 

شد   تهيه مي

  

مالي و غيره أمين

استفا ن مواد اوليه

دي به پااليشگاه

ست و با ايجاد ط

پااليشگاه اراك 
  .وز رسيد

  ي انجام دهند.

 پایان

  گردد. ر مي

گذاري و تأ سرمايه

عنوان به ي ديگر

  ت.

كت وابستگي زيا

اي اس ات توسعه

  شود.

از تن آن 450و 
تن در رو 3000 

  كنند؟ مي

توانند تأمين مالي 

بهتر شركت اين ي

ند توليد، نحوه س

ها توان از خوراك

نفع شركت نيست 

در كل اين شرك د

ت درصدد اقداما

ي شركت داده ش

اليشگاه اصفهان و
تن به 1550 از

ه و وام استفاده م

نه باالي آن نمي

5 

ضعيت سودآوري

يني در مورد فرآ

  ت پرسيدند

ت دارد؟ چگونه مي

بهسياري دارد و

كند  را تأمين مي

  .ك مايع كند

نفتا است، شركت

   صورت بود؟

حي در مورد نفتاي

تن آن از پاال 15
كشي كردند و له

ي افزايش سرمايه

دليل هزين د اما به

شويم وض تر مي ك

سؤاالت متعددين

ان ارشد شركت

ر شركت شازند د

شدن ارز عواقب بس

هاي اُلفين  كوره

را جايگزين خوراك

شده مربوط به ن

س شركت به چه

ت كرد كه توضيح

550كه  تن بود 2
صفهان به اراك لو

هاي سنتي ز روش

ر در دست دارند

سرما نزديك فصل 

، بازديدكنندگان

ندگان از مديرا

تأثيري بر رز چه

نرخي ش تك كت،

درصد از خوراك

د خوراك گازي ر

ش صد قيمت تمام
  شد.ه خواهد

در هنگام تأسيس

 .امريكايي بودند

درخواستندگان 

2000 ي تأسيس
د از پااليشگاه اصف

گذاري شركت از

دالرميليارد  5/1 

 ايشان هرچه به

سخنراني مديران

بازديدكنن ي كه

نرخي شدن ار تك

 مديران اين شرك

 CH  د 10حدود

كت تصميم دارد

درص 65ايي كه 
ت جديد استفاد

تعداد اليسنسور د

سنس اروپايي و ا

يكي از بازديدكنن

زانه نفتا از ابتداي
به بعد 1376سال

گ چرا براي سرمايه

اي به هزينه روژه

گفته به

بعد از س

االتيسؤ

ت :سؤال

گفته به

HUواحد
اين شرك

جا از آن
كاتاليست

ت :سؤال

اليس 14

ي :سؤال

نياز روز
اما از سا

: چسؤال

چون پر

  


