انـرژی سـپهـر نمـاد توانایی ملی بر بستـر دانایی
www.sepehrenergy.com

هلدینگ انرژی سپهر

Sepehr Energy Holding

هلدینگ انرژی سپهر
شــركت انــرژی سپهر(ســهامی خــاص) در زمینه نفــت و گاز
و پتروشــیمی فعالیــت مــی کنــد و در تاریــخ ۱۳۸۹/۲/6
در تهــران تحــت شــماره  ۳۷۳۴۵۰بــه ثبــت رســیده و
رســما ً فعالیــت خــود را آغــاز كــرده اســت.
ایــن شــركت در راســتای عمــل بــه اصــل  ۴۴قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران و اجــرای برنامــه هــای
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.
توانمنــدی هــای تخصصــی ،علمــی ،فنــی و تجربــی یکــی
از ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد مدیــران ایــن شــرکت
اســت .مدیــران ارشــد و برنامــه ریــزان اصلــی شــركت
انــرژی ســپهر ،گروهــی از پایــه گــذاران و توســعه
دهنــدگان صنایــع پتروشــیمی ایــران هســتند كــه بــا بهــره
گیــری از تجــارب موثــر خویــش تحقــق برنامــه هــای طراحــی
شــده را دنبــال مــی كننــد.
در برنامــه جدیــد ،تمرکــز شــرکت بــر اجــرای ســه طــرح
متانــول ســبالن ،دنــا ،ســیراف و یــک طــرح اوره آمونیــاک
الوان اســت .شــرکت تجــارت بیــن الملــل ســکو (ســیتکو)
بــه عنــوان بــازوی تجــاری و بازرگانــی مجموعــه انــرژی
ســپهر و شــرکت قطــب پتروشــیمی ســپهر الوان بــا هــدف
ارائــه خدمــات غیــر صنعتــی تشــکیل شــده اســت.
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بیانیه ماموریت:
تأمیــن ســرمایه و ســرمایه گــذاری ســودآور در صنعــت
پتروشــیمی و کســب و کارهــای مرتبــط و همچنیــن راهبری و
نظــارت اســتراتژیک و اثربخــش شــرکت هــای زیــر مجموعــه.

بیانیه چشم انداز:
ســازمانی توســعه محــور و موفــق از دیــدگاه شــرکت داری،
مدیریــت پــروژه هــای توســعه ای ،تامیــن مالــی حرفــه ای،
ســرمایه گــذاری و تجــارت ســود آور.

اهداف راهبردی:
شفافیت سازمانی و پاسخ گویی به ذینفعان
تالش برای کسب و بکارگیری دانش روز
پایبندی به اخالق تجاری
باور به توانمندی های داخلی
روحیه کار تیمی و برنامه محوری
حفظ کرامت انسانی و ارتقاء انگیزه و اخالق کارکنان
داشتن روحیه تغییر و ارتقای فردی
مسئولیت پذیری اجتماعی و ایمنی و بهداشت
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شرکت صنایع پتروشیمی سبالن
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Sabalan Petrochemical Industry Company
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شرکت صنایع پتروشیمی سبالن

Sabalan Petrochemical Industry Company

مشخصات اصلی طرح
متانول به میزان یک میلیون
 هزار تن در سال650 و

 میلیون متر مکعب1251

خوراک

گاز طبیعی در سال

محل اجرا

 پتروشیمی2  فاز،عسلویه
 میلیون یورو346

برآورد سرمایه گذاری

 میلیارد ریال16،940
1400 در اردیبهشت

محصول و ظرفیت تولید

به بهره برداری رسیده است

زمان بهره برداری

پیشرفت کسب شده

98.63

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

99.83
96.64
96.70

لیسانس و مهندسی
خرید و تامین تجهیزات
ساختمان و نصب
پیشرفت کل

Main specifications of the project
Product capacity:
1,650,000 tons per year
Feedstock:
1251 Million M3 N Gas per year
Location:
Asaluye
Investment estimate:
346 Million Euro / 16,940 Billion Rial
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Main Characteristics of the plan
Product capacity
Feedstock
Operation site
Initial investment
estimate
Exploitation Time

1,650,000 tons per year
1251 Million M3 N Gas per year
Assaluyeh, Petrochemical
Phase 2
316 million Euros &
10/732 billion Rls
Spring of 2021

Achieved development until November 2020
License and
engineering
Purchase and supply
of equipment
Building and
installation
Overall development

98.63
99.83
96.64

96.70

﹝ ︨︊︀﹚ن﹩﹫︫︫︣�️ ︮﹠︀︹ ︎︣︐و
SABALAN PETROCHEMICAL

شــرکت صنایــع پتروشــیمی ســبالن (ســهامی خــاص) در
تاریــخ  1389/07/14در اداره کل ثبــت شــرکت هــا
و مالکیــت صنعتــی تهــران بــا هــدف احــداث یــک واحــد
تولیــدی متانــول گریــد  AAبــه ظرفیــت اســمی تولیــد یــک
میلیــون و ششــصد و پنجــاه هــزار تــن در ســال در زمینــی
بــه مســاحت  7هکتــار ،بــا مالکیــت هلدینــگ انــرژی ســپهر
بــه ثبــت رســید .محــل اجــرای پــروژه در منطقــه ویــژه
اقتصــادی پــارس جنوبــی (عســلویه) در ســایت فــاز دو
پتروشــیمی مــی باشــد .خــوراک ورودی بــه مجتمــع شــامل
گاز طبیعــی و اکســیژن اســت کــه گاز طبیعــی از خــط لولــه
سراســری گاز ( )IGATتوســط پتروشــیمی دماونــد بــه
پــروژه تحویــل شــده و اکســیژن از طریــق واحــد هــوای
پتروشــیمی دماونــد تامیــن مــی گــردد .الزم بــه توضیــح
اســت پیــرو سیاســت هــای متمرکزســازی شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی ،ســرویس هــای جانبــی پتروشــیمی
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ســبالن از طریــق شــرکت دماونــد تامیــن مــی گــردد.
نظــام اجرایــی پــروژه بــه صــورت  EP+Cمــی باشــد.
لیســانس تولیــد متانــول از شــرکت هالــدور تاپســو
دانمــارک اخــذ گردیــده ،طراحــی اصولــی و تأمیــن
تجهیــزات انحصــاری پــروژه نیــز توســط شــرکت تاپســو
انجــام پذیرفتــه اســت .بــا اســتفاده از تکنولــوژی بــاالی
بکارگیــری شــده ،پتروشــیمی ســبالن موفــق بــه حــذف
 TMAاز محصــول و تولیــد متانــول بــا باالتریــن خلــوص
و گریــد  AAگردیــده اســت .مهندســی تفصیلــی و خریــد
تجهیــزات پــروژه نیــز توســط شــرکت طراحــی و مهندســی
صنایــع پتروشــیمی (پیــدک) و عملیــات ســیویل و نصــب
مکانیکــی نیــز توســط شــرکت کیســون انجــام پذیرفتــه
اســت .شــرکت پتروشــیمی ســبالن عــاوه بــر اســتفاده از
تکنولــوژی روز دنیــا ،در راســتای حمایــت از سیاســت هــای
اقتصــاد مقاومتــی و کمــک بــه تولیــدات ســاخت داخــل

از تجهیــزات و مــواد اولیــه داخلــی چــون کاتالیســت هــا
نیــز اســتفاده نمــوده اســت تــا گام موثــری در پیشــبرد
اهــداف ملــی و بومــی ســازی محصــوالت اســتراتژیک
برداشته باشد.
تأمیــن مالــی پــروژه ســبالن از محــل خــط اعتبــاری چیــن
(شــرکت سایناشــور) ،تســهیالت کوتــاه مــدت و آورده
نقــدی ســهامدار صــورت گرفتــه اســت .اعتبــار اســنادی
شــرکت ســبالن در اواخــر ســال  1393موثــر شــده
اســت و ایــن شــرکت موفــق بــه اســتفاده از کلیــه منابــع
فاینانــس خــود در زمــان مقــرر گردیــده اســت .صنایــع
پتروشــیمی ســبالن در  30اردیبهشــت  1400توســط
ریاســت محتــرم جمهــوری بــه بهرهبــرداری رســید و امیــد
اســت کــه ایــن امــر منجــر بــه ورود ســاالنه 1.650.000
تــن بــه بازارهــای هــدف چــون آســیای شــرقی ،هنــد و
کره جنوبی شود.
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شرکت صنایع پتروشیمی دنا
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Dena Petrochemical Industries Company

12

دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا

Dena Petrochemical Industries Company
مشخصات اصلی طرح

متانول به میزان یک میلیون
 هزار تن در سال650 و

 میلیون متر مکعب1251
گاز طبیعی در سال

 پتروشیمی2  فاز،عسلویه
 میلیون یورو286

 میلیارد ریال17،367
1402 فروردین سال

)

محصول و ظرفیت تولید

محل اجرا

 پتروشیمی2  فاز،عسلویه

پیش بینی زمان بهره برداری

لیسانس و مهندسی

38.35

ساختمان و نصب

تدارکات

پیشرفت کل

Main Characteristics of the plan
Product capacity
Feedstock
Operation site
investment estimate
Exploitation Time

1,650,000 tons per year
1251 Million M3 N Gas per year
Assaluyeh, Petrochemical
Phase 2
286 Million Euro
17,357 Billion Rial
March 2023

Achieved Development (Up to January 2022)
License &
Engineering
Procurement
Building & Installation
Overall Development
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 هزار تن در سال650 و
گاز طبیعی در سال

93.65

71.25

متانول به میزان یک میلیون
 میلیون متر مکعب1251

درصد پیشرفت کسب شده (تا پایان دیماه
86.29

مشخصات اصلی طرح

خوراک

آخرین برآورد سرمایه گذاری

93.65
86.29

38.35
71.25

دنا

 میلیون یورو286

 میلیارد ریال17،367
1402 فروردین سال

محصول و ظرفیت تولید
خوراک
محل اجرا
آخرین برآورد سرمایه گذاری
پیش بینی زمان بهره برداری

)1400 درصد پیشرفت کسب شده (تا پایان دیماه
93.65
86.29
38.35
71.25

لیسانس و مهندسی
تدارکات

ساختمان و نصب
پیشرفت کل

Main Characteristics of the plan
Product capacity
Feedstock
Operation site
investment estimate
Exploitation Time

1,650,000 tons per year
1251 Million M3 N Gas per year
Assaluyeh, Petrochemical
Phase 2
286 Million Euro
17,357 Billion Rial
March 2023

Achieved Development (Up to January 2022)
License &
Engineering
Procurement
Building & Installation
Overall Development

93.65
86.29

38.35
71.25

فعالیتهای انجام شده طرح تاکنون:
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اخذ کلیه مجوزهای الزم
انجــام کلیــه عملیــات خاکبــرداری و تســطیح زمیــن طــرح
بــه مســاحت  7هکتــار.
دربخــش لیســانس و مهندســی پایــه طرح ،بســته مهندســی
پایــه توســط شــرکت هولــدر تاپســوی دانمــارک نهایــی و
ارســال شــده اســت.
در بخــش مهندســی تفصیلــی ،شــرکت پیدک در حــال تهیه
و ارســال مــدارک مهندســی بــوده و تاکنــون پیشــرفتی در
حــدود  94درصد داشــته اســت.
در بخــش تامیــن تجهیــزات ،عملیــات ســفارش گــذاری
حــدود  97درصــد از تجهیــزات نهایــی شــده و فرآینــد
ســاخت آنهــا در حــال انجــام اســت .در همیــن بخــش مــی
تــوان بــه تحویــل تجهیــزات مهمــی از جملــه کمپرســور

ســنتز ،ریفرمــر ،برجهــای تقطیــر ،ترانســها و تابلوهــای
بــرق ،کولرهــای هوایــی ،مخــازن ذخیــره ،بخشــی از
مبدلهــای حرارتــی و بخشــی از لولــه و اتصــاالت موردنیــاز
بــه ســایت اجــرای پــروژه اشــاره نمــود.
در بخــش تامیــن تجهیــزات فرآینــدی ویــژه ،قــرارداد بــا
شــرکت 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 کنتــرل،
پســت بــرق ،برجهــای خنــک کننــده ،ســازه ریفرمــر،
دیــوار حائــل و فونداســیون تجهیــزات نیــز رو بــه خاتمــه
میباشــد .همچنیــن اجــرای عملیــات لولــه کشــی زیرزمینــی
و روزمینــی ،فونداســیون پایــپ رک و خــط فلــر آغــاز شــده
و در حــال انجــام اســت.
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شرکت پتروشیمی سیراف انرژی
19

Siraf Energy Petrochemical Company
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شرکت پتروشیمی سیراف انرژی

Siraf Energy Petrochemical Company

مشخصات اصلی طرح
متانول به میزان یک میلیون
 هزار تن در سال650 و

 میلیون متر مکعب1251
گاز طبیعی در سال

 جاده12  کیلومتر،شهرستان دیر
 روستای،بوشهر-ساحلی دیر
بی بی خاتون

 میلیارد ریال45.626
 میلیون یورو457

1403 مردادماه سال

محصول و ظرفیت تولید
خوراک
محل اجرا
برآورد سرمایه گذاری
پیش بینی زمان بهره برداری

)1400 درصد پیشرفت کسب شده (تا پایان دیماه
85/59
56/66
60/61

Main Characteristics of the plan
Product capacity
Feedstock
Operation site
investment estimate
Exploitation Time

1,650,000 tons per year
1251 Million M3 N Gas per year
port dayer, 12 kilometers into
Dayer -Bushehr beach road,
Bibi Khatoon village
457 million Euros
45/626 billion Rls
July 2024

Achieved Development (Up to January 2022)
License and
engineering
Procurement
Civil & Construction
Installation&
Preinstallation
Overall development
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85/59

56/66
60/61

16/75
51/20

16/75
51/20

لیسانس و مهندسی
تدارکات

سیویل و ساختمان

نصب و پیش راه اندازی
پیشرفت کل

شــرکت پتروشــیمی ســیراف انــرژی در تاریــخ
 1386/6/14بــه شــماره ثبــت  950بــه 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  AAبــا ظرفیــت  ۵٠٠٠تــن متریــک در روز
و بــا قابلیــت طــرح توســعه صنایــع پاییــن دســتی بــا ارزش
افــزوده بــاال در زمینــی بــه وســعت  55هکتــار مــی باشــد.
پتروشــیمی ســیراف انــرژی در حــال حاضــر از شــرکت
هــای هلدینــگ انــرژی ســپهر و زیــر مجموعــه هلدینــگ
پتروفرهنــگ وابســته بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و
گــروه مالــی بانــک صــادرات ایــران مــی باشــد.
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مشخصات عمومی
شرکت پتروشیمی سیراف انرژی:
موقعیــت جغرافیایــی :فاصلــه  165کیلومتــری از شــهر
بوشــهر 10 ،کیلومتــری بنــدر دیــر و  120کیلومتــری
عســلویه ،واقــع در منطقــه پــارس شــمالی
مساحت مجتمع 55 :هکتار
نظام اجرایی پروژهE+P+C :
ویژگی های ممتاز:
زمیــن بــه وســعت  55هکتــار ،وجــود ســرویسهای
جانبــی در داخــل مجتمــع ،امــکان ایجــاد واحــد هــای صنعتی
پاییــن دســت ماننــد الفیــن و پروپیلــن ،خــط انتقــال بــرق
اختصاصــی ،پســت بــرق  ،GISواحــد تولیــد هــوای فشــرده
و اکســیژن ،واحــد بخــار ،واحــد آب شــیرینکن ،سیســتم
خنــک کننــده ،تصفیــه فاضــاب ،ایســتگاه تقلیــل فشــار
گاز ،مخــازن ذخیــره محصــول جهــت صــادرات و پایانــه

صادراتــی ()SPM
موقعیــت جغرافیایــی ممتــاز و دسترســی بــه آبهــای
آزاد بینالمللــی (ســهولت صــادرات ،کاهــش هزینــه هــای
حمــل و نقــل)
ساختمان و نصب مجتمع:
لیسانس واحدهای فرآیندی :شرکت هالدور تاپسو
ســاخت تجهیــزات 70 :درصــد ایــن تجهــزات توســط
ســازندگان داخــل کشــور تامیــن شــده اســت.
ســاختمان و نصــب 100 :درصــد نصــب توســط نیروهــای
ایرانــی انجــام میگیــرد.
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شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان

Sepehr Lavan Petrochemical Center Company

شــــرکت « قطــــب پتروشــــیمی ســــپهر الــوان» تحــــت
پوشــــش شــــرکت انــــرژی ســــپهر کــــه در ســــال 1391
بصــــورت ســــهامی خــــاص تاســــیس گردیــــده  ،در طــول
مــــدت فعالیــــت مســتمر و پویــای خــود  ،هــم اکنــون در
زمــره شـرکتهای برتـر ارائـه دهنـده خدمـات غیـر صنعتـی
در منطقـــه عملیاتـــی پـــارس جنوبـــی شـناخته مـــی شـود.
ایـــن شـــرکت بـــا سـاخت و تجهیـــز هتـل ســـپهر در زمینـی
بـــه مســـاحت  12هـــزار متـــر مربـــع واقـــع در عســـلویه -
شـــرینو امکاناتــــی در تــــراز مجتمــع هــــای اقامتــــی ســــه
ســــتاره بــــرای اســــکان موقــــت کارکنــــان )اقمــــاری
(شــــاغل در طــــرح هــــای پتروشـــیمی فراهـــم نمـــوده و
همـــواره تـالش نمـــوده بـا ارائـه خدمـات بـا کیفیـت زمینـه
رضایـــت کارکنـان و افزایـش بهـــره وری ایشـان را فراهـم
نمایـــد .در حـــال حاضـر فـاز اول هتـل سـپهر بـا بـا ظرفیـت
 72اتـــاق دو تختـــه مجموعـــا تخـــت و رســـتوران و النـدری
در حـــال بهـــره بـرداری بـــوده و فـــاز دوم هتـل سـپهر نیـز
یـک سـاختمان  9طبقـه بـا ظرفیـت  216اتـاق و  432تخـت
شـــامل رســـتوران ،کافـی شـاپ ،اســـتخر ،سـالن ورزشـی و
ســـایر امکانـــات یـــک هتـــل چهـار ســـتاره در حـــال احـداث
مـــی باشـــد و از پیشـــرفت فیزیکـــی حـــدود  25درصـــد
برخـوردار اسـت.

24

شرکت تجارت بین الملل سکو (سیتکو)

)SECO International Trading Company (SITCO

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
متمرکــز در تهــران و عســلویه
ارائه خدمات نگهداری و حفاظت فیزیکی از اماکن؛
ارائــه خدمــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در تهــران
و عســلویه
ارائه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز
ارائــه خدمــات عمومــی شــامل نظافــت ،پذیرایــی و  ...در
تهــران و عســلویه بــه صــورت متمرکــز
ارائه خدمات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
خدمات مدیریت طر ح یا پیمانکاری:
طرحهای زیر بنایی در احداث مجتمع های پتروشیمی
تعمیــر و نگهــداری از ابنیــه و تاسیســات زیربنایــی
(آب ،برق ،گاز ،مخابرات) در مجتمعهای پتروشیمی
بهــره بــرداری از اماکــن اقامتــی و خدماتــی بــه صــورت
متمرکــز
خدمات تأمین ،آموزش نیروی انسانی
ارائه خدمات تأمین و مدیریت متمرکز نیروی انسانی
ارائه خدمات آموزشی حین کار به مدیران و کارشناسان

تجــارت محصــوالت پتروشــیمیایی همچــون متانــول،
آمونیــاک ،اوره ،پلیمرهــا ،پــی وی ســی ،ســولفور و دیگــر
فــرآورده هــای شــیمیایی.
تجــارت فــرآورده هــای نفتــی ماننــده نفــت کــوره،
گازوئیــل ،نفتــای ســبک و ســنگین ،کاندنســیت ،ال پــی جــی
و روغــن پایــه.

شــرکت تجارت بین الملل ســکو ( )SITCOدر ســال 1391
و بعنــوان بــازوی تجــاری گــروه انرژی ســپهر تاســیس شــده
اســت .فعالیتهــای این شــرکت شــامل :
فعالیت های تجاری :
تجــارت در زمینــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمیایی
و فــرآورده هــای نفتــی بــه بازارهــای چیــن ،هنــد ،ترکیــه،
کشــورهای  ، CISافغانســتان ،عــراق ،خاورمیانــه ،آفریقــا و
اروپــا

تامین تجهیزات پروژه:
تامیــن قطعــات و تجهیــزات بــه صــورت کلــی بــرای
پــروژه هــای زیرمجموعــه شــرکت انــرژی ســپهر و ســایر
مجتمعهــای پتروشــیمی و نفتــی .
فــروش محصــوالت تولیــدی پروژه های شــرکت
انرژی ســپهر :
صادرکننــده انحصــاری محصــوالت تولیــدی پــروژه
هــای هلدینــگ انــرژی ســپهر شــامل متانــول و مشــتقات
آن پــس از راه انــدازی پــروژه هــای ســبالن ،دنــا و
سیراف می باشد.
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شرکت شیمیایی الوان

Lavan Chemical Company
مشخصات اصلی طرح
مشخصات اصلی طرح

یک میلیون و  72هزار تن اوره و 677
سالو 677
دراوره
آمونیاکتن
تن 72هزار
ون و
یک میلی
هزار

مشخصات شرکت مجری طرح :
شــرکت شــیمیایی الوان در تاریــخ  1384/01/22بــه
شــماره ثبــت  243459بــه منظــور احــداث یــک واحــد
آمونیــاک بــا ظرفیــت  677هــزار تــن در ســال و یــک واحــد
اوره گرانــول بــه عنــوان محصــول نهایــی بــا ظرفیــت 1073
هزارتــن در ســال در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 25
هکتــار واقــع در منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس عســلویه
(فــاز دوم پتروشــیمی ) تاســیس گردیــد .

مشخصات اصلی طرح

طرحهزار تن اوره و 677
ون و 72
مشخصاتک میل
ی
اصلیی

محصول و ظرفیت تولید

خوراکد
محصول و ظرفیت تولی
محل اجرا
خوراک

اجرا
محل
گذاری
برآورد سرمایه
ی
بهرهه گذار
سرمای
برآورد
برداری
زمان

زمان بهره برداری

هزار تن آمونیاک در سال
یک میلیون و  72هزار تن اوره و 677
 423میلیون متر مکعب در سال
هزار تن آمونیاک در سال
عسلویه ،فاز  2پتروشیمی
 423میلیون متر مکعب در سال
 387میلیون یورو
عسلویه ،فاز  2پتروشیمی
 3297میلیارد ریال
 387میلیون یورو
فروردین ماه 1405
 3297میلیارد ریال
فروردین ماه 1405

درصد پیشرفت کسب شده (تا پایان دیماه )1400

کسب شده (تا 40
زیربنایی
تأسیسات
پایان دیماه )1400
پیشرفت
درصد
تأسیساتمهندسی
لیسانس و
زیربنایی
لیسانسی وشرفت کل
پ
مهندسی
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پیشرفت کل

6140
.52
11..52
94
61
11.94

Main Characteristics of the plan

محصول و ظرفیت تولید
محصول و ظرفیت تولید
هزار تن آمونیاک در سال
 423میلیون متر مکعب در سال
خوراک
 423میلیون متر مکعب در سال
خوراک
محل اجرا
عسلویه ،فاز  2پتروشیمی
محل اجرا
عسلویه ،فاز  2پتروشیمی
 387میلیون یورو
ی
برآورد سرمایه گذار
 387میلیون یورو
کلی طرح 3297 :میلیارد ریال
خالصه
اطالعاتگذاری
برآورد سرمایه
 3297میلیارد ریال
زمان بهره برداری
ماه 1405
فروردین
شرح
عنوان
زمان بهره برداری
فروردین ماه 1405
نام طرح

شرکت مجری پروژه

آمونیاک و اوره شیمیایی الوان

(سهامی خاص) شیمیایی الوان

پیشرفت کسب شده (تا پایان دیماه
درصداجرای طرح
مکان
(عسلویه)
دیماه
درصد پیشرفت کسب شده (تا پایان
تأسیساتسایت
مساحت زمین
زیربنایی
40
 25هکتار
تأسیسات زیربنایی
40
صنعتی
لیسانس و مهندسی
61.52
.52سال
4
ساخت
طول دوره
مهندسی
لیسانس و
61
پیشرفت کل
11.94
 15سال
برداریکل
بهرهشرفت
طول دوره پی
11.94
صاحبان لیسانس
(دانش فنی)

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

)
)

ایران و  HEDCOآمونیاک شرکت
هلند  Stamicarbonاوره شرکت

Main Characteristics of the plan
Main Characteristics of the plan

1,072,000 Urea
677,000
Ammonia
1,072,000
Urea
(tons per
)year
677,000
Ammonia
423 Million(tons
M3 Natural
Gas per year
)per year
3
Assaluyeh,
Petrochemical
2
423 Million M
Natural GasPhase
per year
387Petrochemical
million Euros Phase 2
Assaluyeh,
3297
billionEuros
Rls
387
million
Murch
2026
3297
billion
Rls
Murch 2026

Product capacity
Product capacity
Feedstock
Operation
site
Feedstock
investment
Operation
site
estimate
investment
Exploitation
estimateTime
Exploitation Time

)Achieved Development (Up to January 2022
)Achieved Development (Up to January 2022
Infrastructure Facilities
40
Infrastructure Facilities
40
License & Engineering
61.52
License & Engineering
61.52
Overall Development
11.94
Overall Development
11.94

روابط عمومی هلدینگ انرژی سپهر

27

 خیابان دوم،سعادت آباد، تهران:نشانی
۱۵  پالک، خیابان دوم شمالی،شهید عقبری
02۱- ۷2۸۷۱000 :تلفن
220۸2902 :نمابر
info@sepehrenergy.com:ایمیل
۱99۸۶۶۵۸۴۷ :کد پستی
Address: No.15, Second North Alley,
Shahid Aghbari Second Street, Sa’adat
Abad, Tehran
Tel: 021- 72871000
Fax: 22082902
Website: www.sepehrenergy.com
Email: info@sepehrenergy.com
Postal Code: 1998665847

