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هلدینگ انرژی سپهر
شــركت انــرژی سپهر)ســهامی خــاص( در زمینه نفــت و گاز 
و پتروشــیمی فعالیــت مــی كنــد و در تاریــخ ۱۳۸۹/۲/6 
در تهــران تحــت شــماره ۳۷۳۴۵۰ بــه ثبــت رســیده و 

رســماً فعالیــت خــود را آغــاز كــرده اســت.
ایــن شــركت در راســتای عمــل بــه اصــل ۴۴ قانــون 
ــه هــای  ــران و اجــرای برنام ــوری اســامی ای اساســی جمه
خصوصــی ســازی بــرای توســعه صنایــع كشــور بــه خصــوص 
صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی بــا بهــره گیــری از ســرمایه 

گــذاری و مشــاركت بخــش خصوصــی تشــكیل شــد. 
ــی  ــی یك ــی و تجرب ــی، فن ــی، علم ــای تخصص ــدی ه توانمن
ــركت  ــن ش ــران ای ــرد مدی ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه از ویژگ
ــركت  ــی ش ــزان اصل ــه ری ــد و برنام ــران ارش ــت. مدی اس
توســعه  و  گــذاران  پایــه  از  گروهــی  ســپهر،  انــرژی 
دهنــدگان صنایــع پتروشــیمی ایــران هســتند كــه بــا بهــره 
گیــری از تجــارب موثــر خویــش تحقــق برنامــه هــای طراحــی 

ــد. ــی كنن ــال م ــده را دنب ش
ــر اجــرای  ســه طــرح  ــز شــركت ب ــد،  تمرك ــه جدی در برنام
متانــول ســبان، دنــا، ســیراف و یــک طــرح اوره آمونیــاک 
الوان اســت. شــركت تجــارت بیــن الملــل ســكو )ســیتكو( 
بــه عنــوان بــازوی تجــاری و بازرگانــی مجموعــه انــرژی 
ســپهر و شــركت قطــب پتروشــیمی ســپهر الوان بــا هــدف 
ارائــه خدمــات غیــر صنعتــی  و شــركت آرمــان ســپهر كیش 
بــه عنــوان شــركت مهندســی و ســاخت طــرح هــای نفــت و 
ــع پاییــن دســت تشــكیل  ــر صنای ــز ب ــا تمرك پتروشــیمی ب

شــده اســت.

اهداف راهبردی:
 تولید ارزش در صنایع انرژی ایران و غرب آسیا

طرح هــای  ســاخت  مهندســی،  طراحــی،  تــوان  ارتقــاء   
توســعه ای زنجیــره ارزش صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی

 ارتقاء كیفی فرآیندهای صنایع انرژی
ــای  ــرآورده ه ــارت ف ــب از تج ــهم مناس ــه س ــتیابی ب  دس

ــی ــازار جهان ــیمی در ب ــی و پتروش نفت
 تاش در جهت حصول اهداف اقتصاد مقاومتی
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شرکت صنایع پتروشیمی سبالن
Sabalan Petrochemical Industry Company

 طرح  یاصل مشخصات
  و ونی لیم کی زانیم  به متانول 

سال  در تن هزار   50   
د یتول  تیظرف و محصول  

  ون یلیم 1393 زانی م به  یعیطب گاز
 خوراک  سال در تن

ی میپتروش 2 فاز ه،یعسلو اجرا محل   

دالر ون یلیم 5 4    یگذار  هی برآورد سرما نی آخر   

 
 
 

 کسب شده   شرفتیپ
53.89 ی مهندس و سانسیل   
83.99 زات یتجه  نیتام  و دیخر    
54.95  ساختمان و نصب  
7 .95 کل   شرفتیپ   

 
 

Main Characteristics of the plan 
Product and 

manufacturing 
capacity 

Methanol of capacity of one million 
and 650 thousand tons a year 

Feed Natural gas of capacity 1393 
Million tons a year 

Operation site Assaluyeh, Petrochemical Phase 2 
Initial investment 

estimate 
316 million Euros & 
 10/732 billion Rls 

Exploitation Time Spring of 2021 
 

Achieved development until November 2020 
License and 
engineering 53.89  

Purchase and 
supply of 

equipment 
83.99  

Building and 
installation 54.95  

Overall 
development 7 .95  

 
 
 
 
 
 

Sabalan Petrochemical Indus try Company 
was put into operation on Ordibehesht 
30th in 1400 by president Rouhani.

Main specifications of the project

Product capacity:
Methanol in the amount of 650000 tons per 

year
Feeds tock:

natural gas in the amount of 1393 million 
tons per year

Location: 
Asaluye 

The las t inves tment es timate:
406 million dollars
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ــاص( در  ــهامی خ ــبان )س ــیمی س ــع پتروش ــركت صنای ش
تاریــخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ در اداره كل ثبــت شــركت هــا 
ــد  ــک واح ــداث ی ــدف اح ــا ه ــران ب ــی ته ــت صنعت و مالكی
تولیــدی متانــول گریــد AA بــه ظرفیــت اســمی تولیــد یــک 
میلیــون و ششــصد و پنجــاه هــزار تــن در ســال در زمینــی 
بــه مســاحت ۷ هكتــار، بــا مالكیــت هلدینــگ انــرژی ســپهر 
ــژه  ــه وی ــروژه در منطق ــرای پ ــل اج ــید. مح ــت رس ــه ثب ب
ــاز دو  ــایت ف ــلویه( در س ــی )عس ــارس جنوب ــادی پ اقتص
پتروشــیمی مــی باشــد. خــوراک ورودی بــه مجتمــع شــامل 
گاز طبیعــی و اكســیژن اســت كــه گاز طبیعــی از خــط لولــه 
سراســری گاز )IGAT( توســط پتروشــیمی دماونــد بــه 
ــوای  ــد ه ــق واح ــیژن از طری ــده و اكس ــل ش ــروژه تحوی پ
ــح  ــه توضی ــردد. الزم ب ــی گ ــن م ــد تامی ــیمی دماون پتروش
ــی  ــركت مل ــازی ش ــای متمركزس ــت ه ــرو سیاس ــت پی اس
صنایــع پتروشــیمی، ســرویس هــای جانبــی پتروشــیمی 

ــردد. ــی گ ــن م ــد تامی ــق شــركت دماون ســبان از طری
نظــام اجرایــی پــروژه بــه صــورت EP+C مــی باشــد. 
تاپســو  هالــدور  شــركت  از  متانــول  تولیــد  لیســانس 
تأمیــن  و  اصولــی  طراحــی  گردیــده،  اخــذ  دانمــارک 
ــو  ــركت تاپس ــط ش ــز توس ــروژه نی ــاری پ ــزات انحص تجهی
ــاالی  ــوژی ب ــا اســتفاده از تكنول ــه اســت. ب ــام پذیرفت انج
ــذف  ــه ح ــق ب ــبان موف ــیمی س ــده، پتروش ــری ش بكارگی
ــوص  ــن خل ــا باالتری ــول ب ــد متان ــول و تولی TMA از محص
ــد  ــی و خری ــد AA گردیــده اســت. مهندســی تفصیل و گری
تجهیــزات پــروژه نیــز توســط شــركت طراحــی و مهندســی 
ــب  ــیویل و نص ــات س ــدک( و عملی ــیمی )پی ــع پتروش صنای
ــه  ــام پذیرفت ــون انج ــركت كیس ــط ش ــز توس ــی نی مكانیك
اســت. شــركت پتروشــیمی ســبان عــاوه بــر اســتفاده از 
تكنولــوژی روز دنیــا، در راســتای حمایــت از سیاســت هــای 
ــل  ــاخت داخ ــدات س ــه تولی ــک ب ــی و كم ــاد مقاومت اقتص
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ــا  ــت ه ــون كاتالیس ــی چ ــه داخل ــواد اولی ــزات و م از تجهی
ــبرد  ــری در پیش ــا گام موث ــت ت ــوده اس ــتفاده نم ــز اس نی
 اهــداف ملــی و بومــی ســازی محصــوالت اســتراتژیک

برداشته باشد.
ــن  ــاری چی ــط اعتب ــل خ ــبان از مح ــروژه س ــی پ ــن مال تأمی
آورده  و  مــدت  كوتــاه  تســهیات  سایناشــور(،  )شــركت 
ــار اســنادی  ــه اســت. اعتب نقــدی ســهامدار صــورت گرفت
شــده  موثــر   ۱۳۹۳ ســال  اواخــر  در  ســبان  شــركت 
اســت و ایــن شــركت موفــق بــه اســتفاده از كلیــه منابــع 
ــع  ــت. صنای ــده اس ــرر گردی ــان مق ــود در زم ــس خ فاینان
توســط   ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۳۰ در  ســبان  پتروشــیمی 
ریاســت محتــرم جمهــوری بــه بهره بــرداری رســید و امیــد 
ــاالنه ۱.6۵۰.۰۰۰  ــه ورود س ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــت ك اس
 تــن بــه بازارهــای هــدف چــون آســیای شــرقی، هنــد و 

كره جنوبی شود. 
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Dena Petrochemical Industries Company
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شرکت صنایع پتروشیمی دنا
Dena Petrochemical Industries Company  

 

 طرح  یاصل مشخصات
  و ونی لیم کی زانیم  به متانول 

سال  در تن هزار   50   
د یتول  تیظرف و محصول  

  ون یلیم 1393 زانی م به  یعیطب گاز
 خوراک  سال در تن

ی میپتروش 2 فاز ه،یعسلو اجرا محل   

الیر داریلیم 11.925  
وروی ونی لیم 285و     

   یگذار  هی برآورد سرما نی آخر 

2 14 سال  فروردین ی بردار  بهره زمان پیش بینی   
 

 کسب شده   شرفتیپ
37.29 ی مهندس و سانسیل   
919.7 زات یتجه  نیتام  و دیخر    
09.31  ساختمان و نصب  

کل   شرفتیپ  7  
 
 

Main Characteristics of the plan 
Product and 

manufacturing 
capacity 

Methanol of capacity of one million 
and 650 thousand tons a year 

Feed Natural gas of capacity 1393 
Million tons a year 

Operation site Assaluyeh, Petrochemical Phase 2 
Initial investment 

estimate 
286 million Euros & 
 11/926 billion Rls 

Exploitation Time Spring of 2023 
 

Achieved development 
License and 
engineering 37.29  

Purchase and 
supply of 

equipment 
919.7  

Building and 
installation 09.31  

Overall 
development 7  

 
 
 
 

 
 

 طرح  یاصل مشخصات
  و ونی لیم کی زانیم  به متانول 

سال در تن هزار 650  
د یتول  تیظرف و محصول  

 1393 زانی م به  یعیطب گاز
 خوراک  سال  در تن ون یلیم

ی میپتروش 2 فاز ه،یعسلو اجرا محل   

الیر داریلیم 11.926  
وروی ونیلیم 286و     

   یگذار  هی برآورد سرما نی آخر 

1402 سال  فروردین ی بردار  بهره زمان پیش بینی   
 

 کسب شده   شرفتیپ
37.29 ی مهندس و سانسیل   
919.7 زات یتجه  نیتام  و دیخر    
59.31  ساختمان و نصب  

کل   شرفتیپ 70  
 
 

Main Characteristics of the plan 
Product and 

manufacturing 
capacity 

Methanol of capacity of one million 
and 650 thousand tons a year 

Feed Natural gas of capacity 1393 
Million tons a year 

Operation site Assaluyeh, Petrochemical Phase 2 
Initial investment 

estimate 
286 million Euros & 
 11/926 billion Rls 

Exploitation Time Spring of 2023 
 

Achieved development 
License and 
engineering 37.29  

Purchase and 
supply of 

equipment 
919.7  

Building and 
installation 59.31  

Overall 
development 70 
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فعالیتهای انجام شده طرح تاکنون:

اخذ كلیه مجوزهای الزم
ــن طــرح  ــرداری و تســطیح زمی ــات خاكب ــه عملی انجــام  كلی

ــار. ــه مســاحت ۷ هكت ب
دربخــش لیســانس و مهندســی پایــه طرح، بســته مهندســی 
ــی و  ــارک نهای ــوی دانم ــدر تاپس ــركت هول ــط ش ــه توس پای

ارســال شــده اســت.
در بخــش مهندســی تفصیلــی، شــركت پیدک در حــال تهیه 
و ارســال مــدارک مهندســی بــوده و تاكنــون پیشــرفتی در 

حــدود ۹۴ درصد داشــته اســت.
در بخــش تامیــن تجهیــزات، عملیــات ســفارش گــذاری 
حــدود ۹۷ درصــد از تجهیــزات نهایــی شــده و فرآینــد 
ســاخت آنهــا در حــال انجــام اســت. در همیــن بخــش مــی 
تــوان بــه تحویــل تجهیــزات مهمــی از جملــه كمپرســور 

ســنتز، ریفرمــر، برجهــای تقطیــر، ترانســها و تابلوهــای 
از  بخشــی  ذخیــره،  مخــازن  هوایــی،  كولرهــای  بــرق، 
مبدلهــای حرارتــی و بخشــی از لولــه و اتصــاالت موردنیــاز 

ــود. ــاره نم ــروژه اش ــرای پ ــایت اج ــه س ب
ــا  ــژه، قــرارداد ب در بخــش تامیــن تجهیــزات فرآینــدی وی
شــركت ماشــین ســازی اراک منعقــد و فرآینــد ارســال و 
بررســی مــدارک مهندســی و همچنیــن خریــد متریــال خــام 

و یــا پیــش ســاخته شــده در جریــان اســت.
در بخــش فعالیتهــای اجرایــی، عملیــات نصــب مخــازن 
ذخیــره بــه اتمــام رســیده و عملیــات اجرایــی اتــاق كنتــرل، 
ریفرمــر،  ســازه  كننــده،  خنــک  برجهــای  بــرق،  پســت 
دیــوار حائــل و فونداســیون تجهیــزات نیــز رو بــه خاتمــه 
میباشــد. همچنیــن اجــرای عملیــات لولــه كشــی زیرزمینــی 
و روزمینــی، فونداســیون پایــپ رک و خــط فلــر آغــاز شــده 

ــت.  ــام اس ــال انج و در ح

16
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شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی
Siraf Energy Investment Company
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شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی
Siraf Energy Investment Company

 

 طرح  یاصل مشخصات
   50 متانول به ميزان يک ميليون و 

 هزار تن در سال
د یتول  تیظرف و محصول  

میلیون   1348گاز طبیعی به میزان 
 خوراک  در سال  مترمکعباستاندارد 

جاده    12شهرستان دير، کيلومتر 
 یبوشهر، روستا -دير  یساحل

 خاتون  یب  یب 
اجرا محل  

الیر  داریلیم 914. 87   
وروی ونی لیم 479و     

   یگذار  هی برآورد سرما نی آخر 

2 14 سال  تیرماه ی بردار  بهره زمان پیش بینی   
 

 کسب شده  شرفتیپ
ی مهندس و سانسیل 59/82  
زات یتجه  نیتام  و دیخر   48/0  
 سیویل و ساختمان  78/07
 نصب و پیش راه اندازی 70/14

کل   شرفتیپ  0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Main Characteristics of the plan 
Product and 

manufacturing 
capacity 

Methanol of capacity of one million 
and 650 thousand tons a year 

Feed Natural gas of capacity 1348 Million 
tons a year 

Operation site 
Deyr city, 12 kilometers into 
Deyr-Bushehr beach road, 

Bibi Khatoon village 
Initial investment 

estimate 
479 million Euros & 
 14/987 billion Rls 

Exploitation Time 
(according to schedule) Summer 2023 

 

Achieved development 
License and 
engineering 69/82 

Purchase and 
supply of 

equipment 
48/50 

Civil and 
construction 78/57 

Installation and 
Pre-installation 75/14 

Overall 
development 50 
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تاریــخ  در  انــرژی  ســیراف  گــذاری  ســرمایه  شــركت 
۱۳۸6/6/۱۴ بــه شــماره ثبــت ۹۵۰ بــه صــورت ســهامی 
خــاص در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان دیــر 
واقــع در اســتان بوشــهر بــه ثبــت رســیده اســت. هــدف 
از ایــن طــرح احــداث و راه انــدازی یــک واحــد تولیــد 
متانــول گریــد AA بــا ظرفیــت ۵۰۰۰ تــن متریــک در روز 
و بــا قابلیــت طــرح توســعه صنایــع پاییــن دســتی بــا ارزش 
افــزوده بــاال در زمینــی بــه وســعت ۵۵ هكتــار مــی باشــد. 
پتروشــیمی ســیراف انــرژی در حــال حاضــر از شــركت 
ــگ  ــه هلدین ــر مجموع ــپهر و زی ــرژی س ــگ ان ــای هلدین ه
ــان و  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــه صن ــته ب ــگ وابس پتروفرهن

ــد. ــی باش ــران م ــادرات ای ــک ص ــی بان ــروه مال گ

مشخصات عمومی
شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی:

 موقعیــت جغرافیایــی: فاصلــه ۱6۵ كیلومتــری از شــهر 
كیلومتــری  و ۱۲۰  دیــر  بنــدر  كیلومتــری  بوشــهر، ۱۰ 

ــمالی ــارس ش ــه پ ــع در منطق ــلویه، واق عس
 مساحت مجتمع: ۵۵ هكتار

E+P+C :نظام اجرایی پروژه 
ویژگی های ممتاز:

 زمیــن بــه وســعت ۵۵ هكتــار، وجــود ســرویس های 
جانبــی در داخــل مجتمــع، امــكان ایجــاد واحــد هــای صنعتی 
پاییــن دســت ماننــد الفیــن و پروپیلــن، خــط انتقــال بــرق 
اختصاصــی، پســت بــرق GIS، واحــد تولیــد هــوای فشــرده 
و اكســیژن، واحــد بخــار، واحــد آب شــیرین كن، سیســتم 
ــار  ــل فش ــتگاه تقلی ــاب، ایس ــه فاض ــده، تصفی ــک كنن خن
گاز، مخــازن ذخیــره محصــول جهــت صــادرات و پایانــه 

)SPM( صادراتــی
ــای  ــه آب ه ــی ب ــاز و دسترس ــی ممت ــت جغرافیای  موقعی
آزاد بین المللــی )ســهولت صــادرات، كاهــش هزینه¬هــای 

حمــل و نقــل(

ساختمان و نصب مجتمع:
 لیسانس واحدهای فرآیندی: شركت هالدور تاپسو

 ســاخت تجهیــزات: ۷۰ درصــد ایــن تجهــزات توســط 
ســازندگان داخــل كشــور تامیــن شــده اســت.

 ســاختمان و نصــب: ۱۰۰ درصــد نصــب توســط نیروهــای 
ایرانــی انجــام می گیــرد.
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ــت  ــوان« تحــ ــپهر ال ــیمی ســ ــب پتروشــ ــركت » قطــ شــ
پوشــــش شــــركت انــــرژی ســــپهر كــــه در ســــال ۱۳۹۱ 
بصــــورت ســــهامی خــــاص تاســــیس گردیــــده ، در طــول 
مــــدت فعالیــــت مســتمر و پویــای خــود ، هــم اكنــون در 
زمــره شـركتهای برتـر ارائـه دهنـده خدمـات غیـر صنعتـی 

در منطقـــه عملیاتـــی پـــارس جنوبـــی شـناخته مـــی شـود.
ایـــن شـــركت بـــا سـاخت و تجهیـــز هتـل ســـپهر در زمینـی 
بـــه مســـاحت ۱۲ هـــزار متـــر مربـــع واقـــع در عســـلویه - 
شـــرینو امكاناتــــی در تــــراز مجتمــع هــــای اقامتــــی ســــه 
 ســــتاره بــــرای اســــكان موقــــت كاركنــــان (اقمــــاری
ــوده و  ــم نمـ ــیمی فراهـ ــای پتروشـ ــرح هــ ــاغل در طــ )شــ
همـــواره تـاش نمـــوده بـا ارائـه خدمـات بـا كیفیـت زمینـه 
رضایـــت كاركنـان و افزایـش بهـــره وری ایشـان را فراهـم 
نمایـــد. در حـــال حاضـر فـاز اول هتـل سـپهر بـا بـا ظرفیـت 
۷۲ اتـــاق دو تختـــه مجموعـــا تخـــت و رســـتوران و النـدری 
در حـــال بهـــره بـرداری بـــوده و فـــاز دوم هتـل سـپهر نیـز 
یـک سـاختمان ۹ طبقـه بـا ظرفیـت ۲۱6 اتـاق و ۴۳۲ تخـت 
شـــامل رســـتوران، كافـی شـاپ، اســـتخر، سـالن ورزشـی و 
ســـایر امكانـــات یـــک هتـــل چهـار ســـتاره در حـــال احـداث 
ــد و از پیشـــرفت فیزیكـــی حـــدود ۲۵ درصـــد  مـــی باشـ

 برخـوردار اسـت.

خدمات متمرکز:
 ارائه خدمات اقامتی هتلینگ
  ارائه خدمات تهیه و طبخ غذا

 ارائه خدمات امور حمل ونقل در تهران و عسلویه
 ارائــه خدمــات امــور مســافرت و پــرواز بــه صــورت 

متمركــز در تهــران و عســلویه 
 ارائه خدمات نگهداری و حفاظت فیزیكی از اماكن؛

ــران  ــاوری اطاعــات و ارتباطــات در ته ــه خدمــات فن  ارائ
و عســلویه

 ارائه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز 
 ارائــه خدمــات عمومــی شــامل نظافــت، پذیرایــی و ... در 

تهــران و عســلویه بــه صــورت متمركــز 
 ارائه خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

خدمات مدیریت طر ح یا پیمانکاری:
 طرحهای زیر بنایی در احداث مجتمع های پتروشیمی

تاسیســات زیربنایــی و  ابنیــه  از  نگهــداری  و  تعمیــر   
)آب، برق، گاز، مخابرات( در مجتمعهای پتروشیمی

ــه صــورت  ــی ب ــی و خدمات ــن اقامت ــرداری از اماك ــره ب  به
متمركــز

خدمات تأمین، آموزش نیروی انسانی
 ارائه خدمات تأمین و مدیریت متمركز نیروی انسانی

 ارائه خدمات آموزشی حین كار به مدیران و كارشناسان

شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان
Sepehr Lavan Petrochemical Center Company

شــركت تجارت بین الملل ســكو )SITCO( در ســال ۱۳۹۱ 
و بعنــوان بــازوی تجــاری گــروه انرژی ســپهر تاســیس شــده 

اســت. فعالیتهــای این شــركت شــامل :

فعالیت های تجاری :
 تجــارت در زمینــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمیایی 
و فــرآورده هــای نفتــی بــه بازارهــای چیــن، هنــد، تركیــه، 
كشــورهای CIS ، افغانســتان، عــراق، خاورمیانــه، آفریقــا و 

اروپــا

SECO International Trading Company (SITCO)
شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو)

متانــول،  همچــون  پتروشــیمیایی  محصــوالت  تجــارت   
ــر  ــولفور و دیگ ــی، س ــی وی س ــا، پ ــاک، اوره، پلیمره آمونی

فــرآورده هــای شــیمیایی.
كــوره،  نفــت  ماننــده  نفتــی  هــای  فــرآورده  تجــارت   
گازوئیــل، نفتــای ســبک و ســنگین، كاندنســیت، ال پــی جــی 

ــه. ــن پای و روغ

تامین تجهیزات پروژه:
بــرای  بــه صــورت كلــی   تامیــن قطعــات و تجهیــزات 
ــایر  ــپهر و س ــرژی س ــركت ان ــه ش ــای زیرمجموع ــروژه ه پ

مجتمعهــای پتروشــیمی و نفتــی .

ــرکت  ــای ش ــروژه ه ــدی پ ــوالت تولی ــروش محص ف
ــپهر : ــرژی س ان

پــروژه  تولیــدی  محصــوالت  انحصــاری  صادركننــده   
ــول و مشــتقات  ــرژی ســپهر شــامل متان هــای هلدینــگ ان
و  دنــا  ســبان،  هــای  پــروژه  انــدازی  راه  از  پــس   آن 

سیراف می باشد.
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مشخصات شرکت مجری طرح :
بــه  تاریــخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۲  شــركت شــیمیایی الوان در 
شــماره ثبــت ۲۴۳۴۵۹  بــه منظــور احــداث یــک واحــد  
آمونیــاک بــا ظرفیــت 6۷۷ هــزار تــن در ســال و یــک واحــد  
اوره گرانــول بــه عنــوان محصــول نهایــی بــا ظرفیــت ۱۰۷۳ 
هزارتــن در ســال در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ۲۵ 
ــارس عســلویه  ــژه اقتصــادی پ ــار واقــع در منطقــه وی هكت

ــد . ــیس گردی ــیمی ( تاس ــاز دوم پتروش )ف

خالصه اطالعات کلی طرح:

شرکت شیمیایی الوان
Lavan Chemical Company

 شرح عنوان
 آمونیاک و اوره شیمیایی الوان نام طرح

 شیمیایی الوان )سهامی خاص( شرکت مجری پروژه
منطقه ویژه اقتصادی انرژی  مکان اجرای طرح

 پارس )عسلویه(
هکتار 25 مساحت زمین سایت صنعتی  

     E+P+C    EP+C نظام اجرایی پروژه
EPCC     EPCF  

 کنسرسیوم همپا و هدکو پیمانکار پروژه

سال اول معاف از مالیات و  10 شرایط مالیاتی
درصد 25سال آخر با ضریب  5  

سال 4 طول دوره ساخت  

سال 15 طول دوره بهره برداری  

 HEDCOآمونیاک شرکت  صاحبان لیسانس )دانش فنی(
ایران و  اوره شرکت 
Stamicarbon هلند   

ساالنه - ظرفيت  اسمی تولید هزار  تن در سال  677آمونیاک  
هزار تن در سال 1073و اوره   
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Address: No. 15, Second North Alley, 
Shahid Aghbari Second Street, Sa’adat 
Abad, Tehran
Tel: 021- 23585000
Fax: 22082902
Email: info@sepehrenergy.com
Pos tal Code: 1998665847

نشانی: تهران،سعادت آباد، خیابان دوم 
شهید عقبری، خیابان دوم شمالی، پالک ۱۵

تلفن:02۱-2۳۵۸۵000
نمابر:220۸2902

info@sepehrenergy.com:ایمیل
کد پستی:۱99۸۶۶۵۸۴۷

انـــرژی سـپهـــر
نمـــاد توانایی ملی 
ــی ــر دانای ــر بستـ ب


