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مقدمه
شــــرکت مدیریــــت توسـعه صـنایع پتـــروشــیمی به منـظـــور اجـرای طـرح هـای توســعــه ای صنـعت
پتروشــیمی و بهره گیــری از تــــجربیات حاصـــل از اجــرای مراحــل مختلــف طرح هــا ،در بهمن مــاه
1373بــه عنــوان یــک شــرکت دولتــی تأســیس و در بخــش هــای مختلــف تخصصــی از جمله مهندســی،
تــدارکات ،ســاختمان و نصــب ،راه انــدازی و مدیریــت پــروژه درحوزه هــای صنعتــی و زیــر بنایــی
ارائــه خدمــات مــی نمایــد.
بــاتـــوجه به تـحـــقـــق خصـوصــــی ســـــازی در صـنــعــــت پـتــروشـیـــــمی در ســــال ،1392شــــرکت
مــــدیریت توســـعه صـــنایع پتـروشـــیمی در قـــالب یکــی از شرکـت هــــای زیـرمجـمــــوعه شــرکت
صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس (هلدینــگ) بــه بخــش خصـــوصی واگــذار و بــه عنــوان یــک شــرکت
خصوصــی ،اقــدام بــه بازنگــری در راهبــرد ،چشــم انــداز و مأمـــوریت خویـــش نمـــوده و بــا افزایــش
تــوان و مهـــارت خــود موفـــق گردیــده حضــــور مؤثــر خــود را در اجــرای طرح هــای توســعه ای صنعــت
پتروشــیمی کشــور بیــش از پیــش گســترش دهــد.
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شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

چشم انداز
پیشرو در اجرای پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمی در  10سال آینده کشور

   
بيانيه و مأموريت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
شــــرکت مدیریــت توســعه صــــنایع پتروشیـــمی (  )PIDMCOبــه عنــوان یکــی از شــــرکت های گــــروه
فنــی  -مهندســی و اجرایــی صنعــت نفــت از معتبرتریــن شــرکت هــای کشــور در زمینــه طراحــی،
مهندســی ،تــدارکات ،مدیریــت ســاخت و مشــاوره در مدیریــت پروژه هــای بــزرگ صنعــت نفــت ،گاز
و پتروشــیمی کشــور اســت.

ارزش های بنیادین

اهداف کالن

•خالقیت و نوآوری

شــرکت مدیریت توســعه صنایع پتروشیمی ،اهداف کالن زیر

•ارزش آفرینی

را مد نظر داشــته و در اجرای اســتراتژی های خــود به دنبال

•توسعه پایدار

تحقق آن ها می باشد:
•افزایش و ثبات سودآوری
•توسعه و تنوع بخشی در خدمات و افزایش سهم بازار
•ارتقای تعالی سازمانی و توسعه منابع انسانی
•ارتقای رضایتمندی ذی نفعان
•ارتقای شاخص های ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

3

حوزه کالن فعالیت
•صنایع پتروشیمی
•صنایع نفت و گاز
•صنایع پایین دستی پتروشیمی
•خطوط لوله
•زیرساخت های صنعتی و شهری
•پژوهش ،مشاوره و آموزش مدیریت پروژه

اهم توانمندی ها
•اجرای طرح های توسعه ای نفت ،گاز و پتروشیمی
•خدمات مدیریت طرح ( )MCدر صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
•ارایه خدمات مهندسی ،خرید ،ساختمان و نصب و راه اندازی
•اجرای طرح های زیربنائی به ویژه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
•اجرای طرح های بهبود و افزایش ظرفیت در مجتمعهای نفت ،گاز و پتروشیمی
•برگزاری مناقصات بین المللی طرح های نفت ،گاز و پتروشیمی
•شناسایی مستمر توانمندی های داخلی و ارزیابی سازندگان ،پیمانکاران و مشاوران
•تحقیق ،توسعه و آموزش مدیریت پروژه
•ارزیابی ،مستندسازی و مدیریت دانش پروژه ها
•طراحی مدل های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های پتروشیمی
•مدیریــت عملکــرد مالــی پــروژه هــای مشــارکتی بــر اســاس الزامــات و مــدل هــای
مشــارکت ســرمایه
•مطالعات محدودیت دسترسی و جایگزینی تکنولوژی واحدهای پتروشیمی
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نیروی انسانی شرکت بر اساس مدرک تحصیلی

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه
ساختار سازمانی
هیأت مدیره

فوق لیسانس و دکتر7% 1
لیسانس 61%

مدیر عامل

فوق دیپلم 29%
دیپلم 3%

درآمد عملیاتی

دفتر مدیر عامل

گروه

مسئول

مشاوران

حسابرسی داخلی

حراست

رئیس

رئیس

مهندسی

برنامه ریزی و سیستم ها

منابع انسانی

مالی

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

اجرایی طرح ها

ارتباطات و توسعه بازار

بازرگانی

حقوقی و قراردادها

مدیران

مدیریت

مدیریت

مدیریت

سود عملیاتی

سود هر سهم
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شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمیدریکنگاه

مـدیـریـتطـرح
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شرح خدمات مدیریت طرح
•تهیه اسناد مناقصه  EPCو انجام فرآیند جذب پیمانکاران طرح
•برنامه ریزی فنی ،اجرایی و مالی پروژه با در نظر گرفتن ریسک ها و محدودیت های متحمل طرح
•مدیریت مهندسی
•مدیریت تامین و تدارکات پروژه
•مدیریت قراردادهای پیمانکاران ،سازندگان ،مشاوران تا مرحله اختتام
•مدیریت اجرای طرح شامل بخش های ساختمانی ،نصب تجهیزات ،مدیریت فصول مشترک و ...
•مدیریت فرآیند راه اندازی
•مدیریت تحویل طرح به بهره بردار
•مدیریت اختتام قراردادها و دعاوی طرح
ارزش پیشنهادی مدیریت طرح

•پیش بینی و مدیریت ریسک مراحل مختلف طرح بر اساس دانش و تجربه طرح های گذشته
•پشتیبانی تامین تجهیزات داخلی و خارجی در شرایط محدودیت های خارجی
•ارایه راهکار جهت رفع محدودیت های اثرگذار بر اجرای طرح
•مدیریت بهینه فصول مشترک طرح با در نظر گرفتن اثر بلند مدت
•ایجاد مستندسازی در مراحل مختلف طرح جهت تسهیل فرآیند دعاوی و اختتام قراردادها
•ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکاران ،مشاوران و سازندگان طرح در طول اجرا ،متناسب با اهداف کارفرما
•در نظر گرفتن الزامات و محدودیت های تامین مالی پروژه در مدیریت اجرای طرح ها و ارایه راهکار
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شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد الفین شرکت پتروشیمی ایالم
شــرکت پتروشــیمی ایالم مشــتمل بر واحدهای یوتیلیتی ،پلی اتیلن ســنگین (فاز یک) و
واحدهای شیرینســازی خوراک ،الفین و هیدروژن (پروژههای فاز دو) میباشد .مدیریت
طرح ( )MCاین پروژه در سال  1395به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی واگذار
گردیــد .طــی این دوره ،پروژههایی جهــت تعمیرات و اصالحات الزم خطــوط انتقال اتیلن و
خطوط سه گــــانه خوراک از پاالیشــــگاه گاز ایـالم انجام گردیده است .همچـنــین به منظور
رعایت اصول زیســت محیطی ،پروژه فلر متمرکز ،با ســازهای به ارتفاع  135متر و دو تیپ
مجزا برای گازهای ترش و شیرین کلیه واحدهای مجتمع نیز تعریف گردید.
درحال حاضر از پروژههای فاز دو ،واحدهای هیدروژن ،فلر مجتمع و شیرینســازی خوراک

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی ایالم

صاحب لیسانس

شرکت  STONE & WEBSTERانگلستان

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مهر ( 1385توقف در سال  – 89شروع مجدد )1391

محل طرح

استان ایالم ،شهر چوار ( 18کیلومتری شمال غربی ایالم)

خوراک

اتان به میزان  232/8هزار تن در سال
 C3+به میزان  327/8هزار تن در سال

به بهره برداری رســیده و تعمیرات خط لوله اتیلن (به طول  132کیلومتر) و خطوط خوراک

 C5+به میزان  391/2هزار تن در سال

(به طول مجموع  25کیلومتر) نیز تکمیل شده و در حال بهرهبرداری می باشد .پروژه واحد
الفین نیز در مرحله راه اندازی می باشد.

 Butene-1به میزان  3/7هزار تن در سال
محصوالت

اتيلن  458/7هزار تن در سال
پروپيلن (گريد شيميايی)  106/5هزار تن در سال
پروپيلن (گريد پليمری)  18هزار تن در سال
پلی اتيلن سنگين  300هزار تن در سال
بنزين پيروليز  133/8هزار تن در سال
سوخت مايع  33/1هزار تن در سال
سوخت گاز  201/1هزار تن در سال
هيدروژن  ./533هزار تن در سال
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طرح احداث واحد هیدروژن شرکت پتروشیمی ایالم
واحــد تولیــد هیــدروژن جهــت تامیــن بخشــی از خــوراک واحــد پلــی اتیلــن ســنگین

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی ایالم

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

آبان 1394

محل طرح

استان ایالم ،شهر چوار ( 18کیلومتری شمال غربی ایالم)

خوراک

گاز طبیعی

محصوالت

هیدروژن با خلوص  % 99/99به میزان  1630نرمال
متر مکعب در ساعت
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( )HDPEوهمچنیــن تامیــن هیــدروژن مــورد نیــاز واحــد شــیرین ســازی خــوراک الفیــن
( )SRUطراحــی ،خریــد و اجــرا و در بهمــن مــاه  1397تحــت بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
در فرآینــد بــکار گرفتــه شــده هیــدروژن بــا اســتفاده از تبدیــل هیدروکربــن(گاز طبیعــی)
بهوســیله بخــار آب در دمــا و فشــار بــاال و در حضــور کاتالیســت ،تولیــد شــده و در ادامــه
توســط پکیــج  PSAخالــص ســازی میگــردد.
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شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد شیرین سازی خوراک شرکت پتروشیمی ایالم
خــوراک  C3+و  C5+دریافتــی از پاالیشــگاه گاز ایــام حــاوی ترکیبــات گوگــردی باالیــی
میباشــد کــه مناســب واحــد الفیــن نبــوده و از آنجائیکــه امکانــات الزم جهــت
شیرین ســازی ایــن محصــوالت در پاالیشــگاه ایــام وجــود نــدارد ،ســاخت واحــد
شیرین ســازی خــوراک ( )SRUجهــت حــذف ترکیبــات گوگــردی از ایــن خوراک هــا در
برنامــه قــرار گرفــت.
بــه منظــور ســاخت واحــد  SRUمناقصــه انتخــاب پیمانــکار  EPCCبرگــزار و در مهرمــاه 94
قــرارداد مذکــور بــه پیمانــکار منتخــب واگــذار و عملیــات اجرایــی از اردیبهشــت  95آغــاز
و در مهــر مــاه  98بــه بهرهبــرداری رســید.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی ایالم

صاحب لیسانس پروژه شرکت  AXENSفرانسه
مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مهر ( 1394شروع عملیات اجرایی از اردیبهشت )1395

محل طرح

استان ایالم ،شهر چوار ( 18کیلومتری شمال غربی ایالم)

خوراک طرح

 C3+و  C5+ترش از پاالیشگاه ایالم

محصوالت طرح

 C3+سولفورزدایی شده به میزان  453,300تن در سال
 C5+سولفورزدایی شده به میزان  470,000تن در سال
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طرح احداث واحد  پلی پروپیلن شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان
عنوان

شرح

کارفرما

شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان

صاحبان دانش فنی

 Dow Unipolاسترالیا

مدیریت طرح()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مرداد 1396

محل طرح

 18كيلومتری شمال غربی شهرستان ايالم -
بخش جنوبی مجتمع الفین ایالم

خوراك

پروپيلن گرید شیمیایی ،اتیلن ،هیدروژن

محصوالت

پلی پروپيلن با گریدهای مختلف Homopolymer,
 Random Copolymer & Block Copolymerبه
ظرفیت  150هزار تن در سال
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شــرکت توســعه صنایــع پاییــن دســتی ایرانیــان کــه از زیرمجموعــه هــای گــروه پتروشــیمی
ســرمایه گــذاری ایرانیــان مــی باشــد احــداث یــک واحــد دســت دوم تولیــد پلــی پروپیلــن
در ضلــع جنوبــی پتروشــیمی ایــام بــا ظرفیــت  15هــزار تــن در ســال را در دســت اقــدام
دارد .ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور کــه مشــتمل بــر DTS

تجهیــزات موجــود ،مهندســی اصولــی و تفصیلــی ،تکمیــل خریدهــای پــروژه و ســاختمان و
نصــب مــی باشــد ،طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ( )MCایــن پــروژه را در ســال  1396بــه
شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت.

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث پاالیشگاه گاز بید بلندخلیج فارس
پیــرو واگــذاری طــرح احــداث پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیــج فــارس بــه شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا هــدف اســتفاده حداکثــری از ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز
کشــور و تاکید بر حفظ و توســعه ظرفیت های تولیــــد و افزایـــش ارزش افــــزوده از طریق
تکــــمیل زنجیــره ارزش صنعــــت نفــــت و گـــــاز ،شــرکت پاالیــش گاز بید بلنــد خلیج فارس
بــه عنــوان متولــی اجــرای طــرح تشــکیل گردیــد .طــرح مذکــور مشــتمل بــر پروژه هــای
احــداث پاالیشــگاه ،خطــوط انتقــــال خــوراک از NGLهــا بــه پاالیشــــگاه و محصـــوالت بــه
تاســـیسات ذخیــره ســازی ،احــداث تاسیســات ذخیــره ســازی در ماهشــهر ،تامیــن یوتیلیتــی
و ســرویس هــای جانبــی و همچنیــن ســاختمان هــای غیرصنعتــی مــی باشــد.
ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ()MC
را در ســال  1394بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

صاحب لیسانس پروژه

Prosernat HALDOR TOPSOE RIPI

مدیریت طرح()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

تیر 1394

محل طرح

استان خوزستان  -15کیلومتری شهرستان بهبهان

خوراک

گاز ترش 1.700 :میلیون فوت مکعب در روز
گاز شیرین 300 :میلیون فوت مکعب در روز

محصوالت

متان 8.700 :هزار تن در سال
اتان 1.500 :هزار تن در سال
پروپان 1.005 :هزار تن در سال
بوتان 4.900 :هزار تن در سال
میعانات 400:هزار تن در سال
گاز اسیدی 922 :هزار تن در سال
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طرح بهسازی و تاسیسات جمع آوری گازهای فلر
عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

صاحب لیسانس پروژه

-

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مهر 1398

محل طرح

استان های خوزستان ،کهکیلویه و بویراحمد،
بوشهر ،فارس

خوراک

گازهای مشعل موجود در منطقه

محصوالت

گازهای نم زدایی و فشرده شده
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شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس ،طــرح فــوق الذکــر را در راســتای اجــرای دســتور
ریاســت محتــرم جمهــور مبنــی بــر جمــع آوری و ارســال گازهــای مشــعل جهــت جلوگیــری از
گازســوزی و صـــیانت از محیــط زیســت ،حفــظ منافــع ملــی و تامیــن خــوراک مـــورد نیـــاز خــود
به عـنـــوان ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه هــای بهســازی و تاسیســات جمــع آوری گازهــای
فلــر ،در حــوزه هــــای عملیاتــی آغاجــاری ،مــارون ،رگ سفــــید ،رامشــــیر ،پازنــان
و بــی بــی حکــیــــمه تعریــــف و در دســــتور کار دارد .در همــــین راســتا ایــن شرکـــت
بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ( )MCرا در
ســال  1398بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام
شــرکت پتروشــیمی هنــگام کــه از شــرکت هــای زیرمجموعــه شــرکت صنایــع پتـــروشیمی
خلیــج فــارس مــی باشــد ،اجــرای واحــــدهای آمونیـــــاک و اوره را درمنطـــــقه ویــژه
اقتصـــــادی پـــارس ( منطقــه عســلویه -فــاز )2بــر عهــده دارد .ایــن شــرکت بــه منظــور
مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ( )MCرا در ســال 1393
بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .همچنیــن شــرکت
مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی در دوران انجــام مهندســی اصولــی طــرح (قبــل از
ســال  )1393ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و نظــارت بــر مهندســی اصولــی طــرح را نیــز
عهــده دار بــوده اســت.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی هنگام

صاحب لیسانس پروژه

شرکت هالدور تاپسو دانمارک (آمونیاک)
شرکت سایپم اسنام پروجتی ایتالیا (اوره)

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

تیر 93

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) -
فاز  2طرح های پتروشیمی

خوراک

گاز طبیعی

محصوالت

آمونیاک 726 :هزار تن در سال
اوره 1155 :هزار تن در سال
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طرح شیرین سازی برش سنگین  -پتروشیمی نوری
یکی از محصولـــات اصـــلی پتروشیـمی نـوری ترکیبـات سنـگین ( )C10+ Heavy Endمی باشد

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی نوری

صاحبان دانش فنی

 Axensفرانسه

مدیریت طرح( )MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

تیر 1399

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) -
پتروشیمی نوری

خوراک

PYGAS
HEAVY END

محصوالت

Hydrotreated Heavy End
Stabilized Naphtha
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کــه در واحدهــای  100و  200ایــن مجتمــع تولیــد مــی گــردد کــه حــاوی مقادیــر قابــل
مالحظــه ای از ســولفور مــی باشــد.
بــه منظــور کاهــش میــزان ســولفور موجــود در  Heavy Endتــا حداکثــر  10 ppmوزنــی،
پــروژه ای بــا نــام ( Heavy End Hydrotreating (unit-270بــا ظرفیــت شــیرین ســازی
 2.020.000تــن در ســال در مجتمــع پتروشــیمی نــوری تعریــف شــد .در همیــن راســتا
ایــن شــرکت ،مدیریــت طــرح (  )MCپــروژه را بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع
پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

بازیابی گاز ترش فلر و تولید سولفات آمونیوم
در فرآیند هــای شــیرین ســازی واحد هــای  950 ،250و واحــد جدیــد در حــال احــداث
پتروشــیمی نــوری (واحــد  ،)270گـازهـــــای تــرش تولیـــدی جهــت ســوزانده شــدن بــه خــط
فلــر ارســال مــی شــوند .بــه منظــور جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع ،کاهــش آثــار مخــرب
زیســت محیطــی و ارزش افزایــی بیشــتر ،پــروژه ای بــه منظــور بازیابــی ســولفور و تولیــد
ســولفات آمونیــوم تعریــف شــده اســت .محــل احــداث ایــن پــروژه در مجتمــع پتروشــیمی
نــوری و ظرفیــت تولیــد  244تــن در روز حاصــل از خــوراک دریافتــی از واحــد هــای
فرآینــدی فــوق مــی باشــد.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی نوری

صاحبان دانش فنی

ـــــ

مدیریت طرح()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) -
پتروشیمی نوری

خوراک

گازهای ترش واحد های  950 ،250و 270
گاز شیرین شده ()LPG: C5+

محصوالت

سولفات آمونیوم
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طرح احداث  NGL3100شرکت پترو پاالیش دهلران
عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پترو پاالیش دهلران

صاحبان دانش فنی

بومی

مدیریت طرح ()MC

شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی

تاریخ شروع طرح

مهر 1395

محل طرح

دهلران -ایالم

خوراک

میعانات گازی

محصوالت

گاز شیرین 77 :میلیون فوت مکعب در روز
گوگرد 400 :تن در روز
میعانات گازی 850 :بشکه در روز
 40 :C2+هزار بشکه در روز
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پــروژه کارخانــه گاز و گاز مایــع  3100بــه مســاحت  100هکتــار و بــا هــدف جلوگیــری از
ســوزاندن گاز بــا ارزش همــراه نفــت میادیــن دهلــران ،دانــان ،آذر ،چشــمه خــوش و پایدار
غــرب و تامیــن خــوراک پتروشــیمی دهلــران تعریــف شــده اســت .خــوراک کارخانــه از
میادیــن ذکــر شــده تامیــن و بــه محصــول بــا ارزش تبدیــل خواهــد شــد .پــروژه ،عــاوه بــر
کارخانــه گاز و گاز مایــع شــامل احــداث  9خــط لولــه انتقــال خــوراک و محصــول بــه همــراه 7
ایســتگاه شــیرآالت بیــن راهــی و احــداث پســت اصلــی بــرق و خــط انتقــال بــرق از نیــروگاه
اختصاصــی نیــز مــی باشــد .شــرکت پتروپاالیــش دهلــران بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای
طــرح مذکــور شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی را بــه عنــوان مدیریــت طــرح
( )MCاز اواخــر بهمــن مــاه ســال  1398انتخــاب نمــوده اســت.

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
شــرکت پتروشــیمی آپادانــا خلیــج فــارس کــه از شــرکت هــای زیرمجموعــه شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس مــی باشــد ،اجــرای یــک واحــد تولیــد متانــول از گاز طبیعــی بــه
ظرفیــت  5.000تــن در روز را در منطقــه عســلویه  -فــاز  2برعهــده دارد .واحــد مذکــور
مشــتمل بــر چهــار بخــش تولیــد گاز ســنتز ،تبدیــل گاز ســنتز بــه متانــول ،عملیــات تقطیــر و
جداســازی متانــول و نهایتـ ًا بخــش تولیــد بخــار از حــرارت مــازاد مــی باشــد.
ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریت طــرح ()MC
را در ســال 1393بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

صاحب لیسانس پروژه

شرکت کازاله سوئیس

مدیریت طرح( )MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

فروردین 1391

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)-
فاز  2طرح های پتروشیمی

خوراک

گاز طبیعی

محصوالت

متانول 5.000 :تن در روز
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طرح احداث واحد الفین پتروشیمی گچساران
عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی گچساران

صاحبان دانش فنی

تكنيپ فرانسه (لیسانس مرجع)

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

اردیبهشت 99

محل طرح

استان كهكيلويه بوير احمد شهرستان گچساران

خوراک

گاز اتان

محصوالت

اتیلن پلیمر گرید و C3+
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شــرکت پتروشــیمی گچســاران کــه از شــرکت هــای زیــر مجموعه شــرکت صنایع پتروشــیمی
خلیــج فــارس مــی باشــد و طــرح احــداث واحــد الفیــن گچســاران را به منظــور تولید ســالیانه
یــک میلیــون تــن اتیلــن در ســال در دســت اجــرا دارد .ایــن طــرح در زمینــی بــه مســاحت
 157هکتــار در اســتان كهكيلويــه بويــر احمــد شهرســتان گچســاران در نظــر گرفتــه شــده
و مشــتمل بــر احــداث یــک واحــد الفیــن و واحدهــای تامیــن کننــده ســرویس های جانبــی
و آفســایت خواهــد شــد .
ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت
طــرح ( )MCرا در ســال  1399بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار
نمــوده اســت .

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد  HDPEشرکت صنایع پلیمر گچساران
شــرکت صنایــع پلیمــر گچســاران کــه از شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت صنایــع
پتروشــیمی خلیــج فــارس مــی باشــد ،طــرح احــداث واحــد پلــی اتیلــن ســنگین گچســاران
را بــه منظــور تولیــد ســالیانه  300هــزار تــن انــواع محصــول  HDPEتعریــف و در دســت
اجــرا دارد .ایــن طــرح در زمینــی بــه مســاحت  12هكتــار در اســتان كهگیلویــه و بویراحمــد
شهرســتان گچســاران در نظــر گرفتــه شــده و مشــتمل بــر احــداث یــک واحــد تولیــد HDPE

اســت کــه خــوراک ،ســرویس هــای جانبــی و یوتیلیتــی آن توســط شــرکت پتروشــیمی
گچســاران تامیــن مــی گــردد.
ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ()MC
را در ســال  1399بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت صنایع پلیمر گچساران

صاحبان دانش فنی

شركت ليوندل بازل()Lyondell basell

مدیریت طرح()MC

شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی

تاریخ شروع طرح

مهر 1399

محل طرح

استان كهكيلويه بوير احمد شهرستان گچساران

خوراک

اتيلن از شرکت پتروشیمی گچساران

محصوالت

پلی اتیلن سنگین
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واحد  HDPEو سرویس های جانبی پتروشیمی دهدشت
شــــرکت پتروشـــیمی دهدشت که از شرکت های زیرمجمــوعه شرکت صـــنایع پـتروشـیمی

عنوان

شرح

کارفرما

شركت صنایع پتروشیمی دهدشت

صاحب لیسانس پروژه شركت لیوندل بازل()Lyondell basell
مدیریت طرح()MC

شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

بهمن 1395

محل طرح

استان كهگیلویه و بویراحمد – شهرستان دهدشت

خوراک

اتیلن
بوتن 1 -
هیدروژن

محصوالت

انواع گریدهای  HDPEبه ظرفیت کلی
 300هزار تن در سال
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خلیــج فــارس مــی باشــد ،طــرح احــداث واحــد پلــی اتیلــن ســنگین دهدشــت را بــه منظــور
تولیــد ســالیانه  300هــزار تــن انــواع محصــول  HDPEتعریــف و در دســت اجــرا دارد .ایــن
طــرح در زمینــی بــه مســاحت  102هكتــار در اســتان كهگیلویــه و بویراحمــد شهرســتان
دهدشــت منطقــه كالچــو در نظــر گرفتــه شــده و مشــتمل بــر احــداث یک واحــد تولیــد HDPE

و واحــد هــای تامیــن كننــده ســرویس هــای جانبــی و آفســایت خواهــد شــد.
ایــن شــرکت طــی قــراردادی مدیریــت طــرح ( )MCپــروژه را در ســال  1395بــه شــرکت
مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار نمــوده اســت .

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث  واحد  HYCOپتروشیمی کارون
شــرکت پتروشــیمی کارون کــه از شــرکت هــای زیرمجموعــه شــرکت صنایــع پتروشــیمی
خلیــج فــارس مــی باشــد ،تنهــا تولیــد کننــده محصــوالت اســتراتژیک و بــا ارزشــی همچــون
 TDIو  MDIدر ایــران محســوب مــی شــود .از آنجائیکــه گازهــای منواکســید کربــن و
هیــدوژن جــزو خــوراک هــای اصلــی تولیــد ایــن محصــوالت بــوده و در دســترس بــودن
آنهــا تاثیــر مســتقیمی در فرآینــد تولیــد پایــدار محصــوالت مجتمــع خواهــد داشــت،
شــرکت پتروشــیمی کارون ،طــرح احــداث واحــد  HYCOبــه ظرفیــت تولیــد 35.000 MTPY
مونوکســیدکربن و  11.900 MTPYهیــدروژن را تعریــف و در دســتور اجــرا دارد.
مدیریــت طــرح ( )MCایــن پــروژه در ســال 1397بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع
پتروشــیمی واگــذار شــده اســت.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی کارون

صاحبان دانش فنی

Haldor Topsoe A/S

مدیریت طرح ()MC

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

اردیبهشت 1397

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر-
شرکت پتروشیمی کارون

خوراک

گاز طبیعی

محصوالت

مونوکسیدکربن35.000 MTPY :
هیدروژن11.900 MTPY :
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تعویض خط لوله های  GRPبا لوله های کربن استیل در واحد آبگیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس
طــرح احــداث شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد یوتیلیتــی

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

صاحبان دانش فنی

ـــ

مدیریت طرح ()MC

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مهر 1398

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) –
فاز  2طرح های پتروشیمی

سیال خطوط لوله

آب دریا

طول خطوط

حدودا  3200متر (قطر لوله تا  2200میلیمتر)
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متمرکــز در کشــور در ســال  1379تصویــب و بهــره بــرداری اولیــه از آن در ســال 1385
آغــاز شــده اســت .در بخــش آبرســانی ،ایــن مجتمــع مســئولیت تامیــن آب هــای صنعتــی آب
دریــا جهــت واحدهــای پتروشــیمی پــارس ،جــم ،پردیــس ،آریاساســول و زاگــرس را بــر عهــده
دارد کــه آب دریــا پــس از افزایــش فشــار بــه عنــوان خنــک کــن توســط خطــوط لولــه GRP

بــه مجتمع هــای مذکــور ارســال مــی شــوند .بــا توجــه بــه ایجــاد شکســتگی های متعــدد در
خطــوط لولــه  ،GRPطوالنــی و ســخت بــودن تعمیــرات ایــن خطــوط و همچنیــن خســارت های
مالــی فــراوان بــه مجتمع هــای مصــرف کننــده ،تصمیــم بــه تعویــض خطــوط لولــه  GRPبــا
کربــن اســتیل گرفتــه شــد و مدیریــت طــرح ( )MCپــروژه طــی قــراردادی در ســال 1398
بــه شــرکت مدیریــت توســعه واگــذار گردیــد.

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمیدریکنگاه

مدیریتاجراییطرح

درقالبقراردادهای P,C,EPC,...
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شرح خدمات مجری طرح
در خدمات مجری طرح شرکت مدیریت توسعه به نمایندگی از کارفرما کلیه خدمات اجرای طرح را با عقد قرارداد با
پیمانکاران ،مشاوران و سازندگان و با پذیرش کلیه مسئولیت های اجرایی و فنی به انجام می رساند .مسئولیت تامین
مالی طرح بر عهده کارفرما می باشد .این نوع از همکاری شامل خدمات زیر عالوه بر مدیریت طرح ( )MCمی باشد.
•همکاری در فاز توســعه پروژه شــامل مدیریت مطالعات امکان ســنجی ،اخذ مجوزات ،تامین زمین ،قرارداد
خوراک و ...
•مدیریت مهندسی پایه طرح
•برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان به نیابت از کارفرما
•انجام مهندســی ،تامین ،اجرا و راه اندازی پروژه با شــبکه مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد
و به نمایندگی کارفرما
•مدیریت تشکیل دارایی های طرح در ساختار مورد نظر کارفرما
•همکاری با سازمان های موثر در تامین مالی طرح از ابتدای فاز توسعه تا اختتام پروژه
•اختتام قراردادها و دعاوی فنی و اجرایی طرح به نیابت از کارفرما
ارزش پیشنهادی مجری طرح

•پذیرش و مدیریت کلیه ریسک های اجرایی و فنی طرح توسط مجری
•بهره مندی از دانش و تجربه اندوخته مجری طرح
•مسئولیت کامل مجری طرح در مدیریت دعاوی فنی و اجرایی
•عدم اشتغال کارفرما در فعالیت ها و مشکالت روزمره اجرایی و فنی طرح
•مدیریت بهینه هزینه های طرح با اتکا بر تجارب طرح های گذشته
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P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح بازسازی و نوسازی واحد  800و مخزن  2001Cپتروشیمی بوعلی سینا
پــس از حادثــه آتــش ســوزی مــورخ  ،95/04/16دو پــروژه شــامل پــروژه بازســازی واحــد
 800و پــروژه پاکســازی و تولیــد محصــول جایگزیــن ریفورمیــت ،جهــت بازگردانــدن مجتمــع
بــه وضعیــت نرمــال تعریــف گردیــد .موضــوع اجــرای پــروژه بازســازی و نوســازی واحــد 800
و مخــزن  ، 2001Cدر ســال  1397بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار
گردیــده اســت.

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

صاحب دانش فنی واحد 800

Axens

مدیریت اجرائی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

شهریور 1397

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر -پتروشیمی
بوعلی سینا

خوراک

بنزین پیرولیز ،هیدروژن

محصوالت

پارازایلین 430 :هزار تن در سال
آروماتیک سنگین 23 :هزار تن در سال
رافینیت 200 :هزار تن در سال
بنزن 180 :هزار تن در سال

ظرفیت مخزن

 40هزار متر مکعب

27

طرح شیرین سازی برش سبک نفتا پتروشیمی بوعلی سینا
شــرکت پتروشــیمی بوعلــی ســینا بــه منظــور شــیرین ســازی جریــان بــرش نفتــای ســبک

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

صاحبان دانش فنی

-

مدیریت اجرائی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

مرداد 1398

محل طرح

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر -پتروشیمی بوعلی سینا

خوراک

نفتای سبک

محصوالت

 211.000 : C5+تن در سال
 130.000 : LPGتن در سال

28
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تولیــدی خــود و جداســازی  LPGاز بــرش مذکــور پــروژه ای را تعریــف و در دســت اجــرا
دارد .ایــن شــرکت بــه منظــور مدیریــت بــر اجــرای طــرح مذکــور طــی قــراردادی مدیریــت
طــرح ( )MCرا در ســال  1392بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار
نمــود .هــم اکنــون شــرکت مدیریــت توســعه بــا عقــد قــرارداد جدیــد (تغییــر قــرارداد
ارائــه خدمــات مدیریــت طــرح بــه مجــری) نقــش جــدی تــری در اجــرای ایــن طــرح بــر عهــده
گرفتــه اســت.

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح احداث واحد اتیلن اکساید شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک
طــرح احــداث مجتمــع  300هــزار تنــی اتیلــن اکســاید شــرکت پتروشــیمی اندیمشــک ،بــه

عنوان

شرح

کارفرما

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صاحبان دانش فنی

ــــ

مدیریت اجرائی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع طرح

اسفند 1397

موضــوع اجــرای طــرح مذکــور در ســال  1397بــا ابــاغ مصوبــه هیــأت مدیــره شــرکت

محل طرح

 15کیلومتری شهرستان اندیمشک -خوزستان

صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی واگــذار

خوراک

اتیلن

منظــور تکمیــل زنجیــره ارزش اتیـــلن کشــور ،اشــتغال آفرینی پایــدار و ایجاد زمینه کســب
و کار و بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت تولیــد اتیلــن در عســلویه و انتقــال بخشــی از اتیلــن
مــازاد تولیــدی (حــدود  90هــزار تــن) از مســیر خــط لولــه اتیلــن غــرب بــه اندیمشــک ،بــا
مالکیــت شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس تصویــب و در دســت اجــرا قــرار دارد.

گردیــده اســت.

اکسیژن
محصوالت

اتیلن اکساید  121.000 :تن در سال
منو اتیلن گالیکول  11.000 :تن در سال
اتوکسیالت  101.000 :تن در سال
گالیکول اتر  55.243 :تن در سال
اتانول آمین 31.097 :MDEA /تن در سال

29

شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمیدریکنگاه

خدماتتامینتجهیزاتوکاال

30
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P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

شرح خدمات تامین تجهیزات و کاال
•تهیــه برنامــه یکپارچــه تامیــن کاال و تجهیــزات پــروژه شــامل تهیــه اســناد مناقصــه و سفارشــات خریــد ،پیــش بینــی مســیر بحرانــی پروژه هــا ،ماتریــس ردیابــی
الزامــات ،ریســک و عوامــل محیطــی ،فرآینــد نظــارت بــر عملکــرد قــرارداد ،پیگیــری مراحــل ســاخت و حمــل و تحویــل کاال بــه ســایت.
•شناسایی و به روز رسانی لیست سازندگان و تأمین کنندگان کاال و تجهیزات با اولویت استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی.
•رعایت کامل ضوابط ارزیابی و استفاده از معیارهای مناسب در سنجش و رتبه بندی پیشنهادات مناقصه گران.
•برقراری و کنترل رویه های مدیریت کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه و حین ساخت و تحویل و اختتام سفارش خرید.
ارزش پیشنهادی خدمات تامین تجهیزات
•پایش مستمر منابع ،کنترل و نظارت مؤثر بر ساخت و حمل
•مدیریت هزینه های تامین از طریق صرفه جویی ناشی از قیاس
•تامین تجهیزات و متریال خاص با در نظر گرفتن محدودیت ها
•اطمینان از کیفیت عملکردی تجهیزات و کاالی پروژه

31

پروژه های تامین تجهیزات و کاال

خدمات خرید و تأمین کاال و لوازم یدکی مورد نیاز شرکت پتروشیمی بندرامام
شرح

انجام کارهای مربوط به خرید (داخل و خارج از کشور)،
حمل ،ترخیص و تحویل کاال در محل مجتمع

کارفرما

شرکت پتروشیمی بندرامام

پیمانکار خدمات خرید

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع

1394

وضعیت

تا پایان سال  98به پایان رسید.

خدمات انبارداری جهت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرح

انجام خدمات انبارداری ،تجهیزات و کاالی پروژه

کارفرما

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پیمانکار خدمات خرید

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع

1393

وضعیت

در حال خدمات رسانی

خرید بخشی از اقالم پروژه NGL3200

شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس

32

شرح

انجام کارهای مربوط به خرید (داخل و خارج از کشور)،

کارفرما

شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس

پیمانکار خدمات خرید

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ شروع

1396

وضعیت

در حال خدمات رسانی
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حمل ،ترخیص و تحویل کاال در محل مجتمع

P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمیدریکنگاه

طرحهایپتروشیمیایی
خاتمهیافته

33

طرح های پتروشیمیایی خاتمه یافته
واحد

محصوالت

ظرفیتاسمی

سال
راهاندازی

برگزاری مناقصه
و عقد قرارداد

اجرا و
راهاندازی

پتروشیمی خارگ

متانول اول

متانول

660

1377

a

a

پتروشیمی بندرامام

پارازایلین

پارازایلین

180

1379

a

a

پتروشیمی بندرامام

MTBE

MTBE

500

1381

a

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

HDPE

پلی اتیلن سنگین

140

1381

a

پتروشیمی تندگویان

PET 1

1381

a

پتروشیمی تندگویان

PTA 1

1381

a

پتروشیمی خوزستان

پلیمرهایمهندسی

1381

a

پتروشیمی بوعلی سینا

آروماتیک سوم

ارتوزایلین

1381

a

شرکت  /طرح

(هزار تن در سال)

 PETگرید بطری

60

 PETگرید فایبر

352

PTA

350

پلی کربنات

رزین اپوکسی مایع
رزین اپوکسی جامد
بنزن

پارازایلین

25
5
5
179
30

400

 1200 NGLگچساران

NGL

گاز مایع

* 26هزار

1381

a

a

 1300 NGLبیبی حکیمه

NGL

گاز مایع

* 22هزار

1381

a

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

الفین

اتیلن

520

1382

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

PP

پلی پروپیلن

157

1382

a

پتروشیمی فنآوران

متانول

متانول

1000

1382

a

 PETگرید بطری

132

پتروشیمی تندگویان

PET 2

 PETگرید فایبر
PET-POY

PET-STAPLE

132
66

1382

a

66
* میلیون متر مکعب
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P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

واحد

محصوالت

ظرفیتاسمی

سال
راهاندازی

برگزاری مناقصه
و عقد قرارداد

پتروشیمی تندگویان

PTA 2

PTA

350

1382

a

پتروشیمی فنآوران

اسیداستیک

اسیداستیک

150

1382

a

پتروشیمی فنآوران

منواکسید کربن

منواکسید کربن

140

1382

a

شرکت  /طرح

بنزن

(هزار تن در سال)

اجرا و
راهاندازی

430
100

1382

پتروشیمی پارس (الفین نهم)

الفین

اتیلن

1000

1382

a

پتروشیمی پارس (الفین نهم)

بازیابی اتان

اتان

1600

1382

a

پتروشیمی رازی

اوره گرانول

اوره گرانول

594

1382

a

پتروشیمی مارون (الفین هفتم)

الفین

اتیلن

1100

1382

a

پتروشیمی زاگرس (متانول چهارم)

متانول

متانول

1650

1383

a

پتروشیمی بیستون

LAB

آلکیل بنزن خطی

50

1383

a

پایانه ها و مخازن صادراتی بندرامام

انبارها و مخازن ذخیره

-

-

1383

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

LLDPE

پلی اتیلن سبک خطی

300

1384

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

بوتادین

بوتادین

51

1384

a

پتروشیمی امیرکبیر (الفین ششم)

 -1بوتن

 -1بوتن

20

1384

a

بازیابی اتان

C2+

1900

1384

a

آمونیاک و اوره اول عسلویه

آمونیاک
اوره

677
1073

1385

a

a

آمونیاک سوم

آمونیاک

677

1386

a

a

پتروشیمی برزویه (آروماتیک چهارم)

پتروشیمی مارون (الفین هفتم)
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی رازی

آروماتیک

ارتوزایلین
پارازایلین

750

a

a

a

* میلیون متر مکعب
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شرکت  /طرح
پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی اروند

واحد

محصوالت

ظرفیتاسمی

سال
راهاندازی

برگزاری مناقصه
و عقد قرارداد

آمونیاک و اوره

آمونیاک
اوره

396
660

1386

a

اتیلن دی کلراید
وینیل کلراید

788

PVC

پی -وی -سیسوسپانسیون
پی -وی -سی امولسیون

(هزار تن در سال)

اجرا و
راهاندازی

303
300
40

کلر
سود سوز آور%50

570

1390

a

634

آمونیاک

677
1073

1388

a

پتروشیمی پارس (الفین نهم)

اتیل بنزن

اتیل بنزن

645

1388

a

a

پتروشیمی پارس (الفین نهم)

استایرن منومر

استایرن منومر

600

1388

a

a

الفین

اتیلن

500

1388

خط لوله
(2606کیلومتر)

انتقال اتیلن به مجتمع های
پتروشیمی غرب کشور

 3/5میلیون
تن در سال

91

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی مروارید
خط لوله اتیلن غرب کشور

آمونیاک و اوره دوم عسلویه

اوره

اتان
پروپان
پتروشیمی بندرامام

 NFسوم بندرامام

بوتان
پنتان
هگزان پالس

پتروشیمی ایالم
پتروشیمی شهدای مرودشت

a

a
a

443
870
688
365

1391

a

a

284

گاز سوخت

35

HDPE

پلی اتیلن سنگین

450

آمونیاک و اوره سوم شیراز

اوره گرانول

3270

آمونیاک

a

a

2050

a
1394

a

a

* میلیون متر مکعب
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P I D M C O
شرکت  /طرح

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه
ظرفیتاسمی

سال
راهاندازی

برگزاری مناقصه
و عقد قرارداد

اجرا و
راهاندازی

بخار

 75مگاوات
100تندرساعت

1394

a

a

نیتروژن (مترمکعبدرساعت)

1600

واحد

محصوالت

پتروشیمی شهدای مرودشت

سرویس های جانبی برق و بخار و هوا

برق

پتروشیمی شهدای مرودشت

یوتیلیتی و آفسایت
آمونیاک و اوره سوم شیراز

آب کولینگ (مترمکعبدرساعت)

پتروشیمی نوری

LTE SPLITTING

(هزار تن در سال)

35000

آب   (DMمتر مکعب در ساعت)

400

آب سرویس (مترمکعبدرساعت)

25

آب تصفیه شده (متر مکعب در ساعت)

1500

آب (R.Oمترمکعبدرساعت)

1070

آب آشامیدنی (مترمکعبدرساعت)

10

هوایفشردهوابزاردقیق(مترمکعبدرساعت)

4000

LLTE
HLTE

840
360

1394

1394

a

a

a

a
* میلیون متر مکعب
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شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمیدریکنگاه

طرحهایزیربناییوساختمانی
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P I D M C O

شـرکت مدیـریت توسـعه صنـایع پتروشیـمی در یک نـگاه

طرح های زیربنایی و ساختمانی
شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی در طــی فعالیــت چندیــن ســاله خــود ،خدمــات متعــددی را در زمینــه طراحــی ،اجــرا و نظــارت بــر طرح هــا و پروژه هــای
ســاختمانی و زیــر بنایــی از جملــه راه و راه آهــن ،پــل و تونــل هــا ،فــرودگاه ،اســکله ،خطــوط انتقــال و تاسیســات مربوطــه ،ســیلو ،ابنیــه ســنگین فلــزی و بتونــی،
مجتمع هــای صنعتــی و پاالیشــگاه و نیــروگاه ،تصفیــه خانــه ،مجتمــع هــای مســکونی ،بهســازی و اصــاح اراضــی ،بــا کیفیــت مطلــوب و متناســب بــا اســتانداردها و
الزامــات ملــی و بیــن المللــی در گســتره جغرافیــای کشــور بــه انجــام رســانده اســت .تعــدادی ازپروژه هــای ســاختمانی و زیــر بنایــی شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع
پتروشــیمی در جــدول زیــر شــرح داده شــده اند.
سال انعقاد قرارداد

نام طرح /قرارداد

کارفرما

محل اجرا

وضعیت طرح

شرکت پتروشیمی آریاساسول

عسلویه

خاتمه یافته

شورای راهبردی ماهشهر

شهرک بعثت

خاتمه یافته

پردیس جم

خاتمه یافته
در دست اجرا

1397

بازسازی رستوران VIP

1397

عملیات رفع نقص خطوط روشنایی و باند دوم جاده چهار راه مجتمع های پتروشیمی

1396

تکمیل  25واحد آپارتمان

شرکت پتروشیمی آریاساسول

1396

قرارداد  Rough Gradingبا مشارکت شرکت توسعه منابع آب و انرژی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

فاز  2عسلویه

1396

استحصال زمین  50هکتاری در غرب فاز دو پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عسلویه

خاتمه یافته

1395

تکمیل  32واحد مسکونی نیمه تمام

شرکت پتروشیمی اریاساسول

عسلویه

در دست اجرا

1395

تکمیل  30واحد مسکونی نیمه تمام

شرکت پتروشیمی نوری

عسلویه

خاتمه یافته

1395

تکمیل  30واحد ساختمانی نیمه تمام

شرکت پتروشیمی مبین

عسلویه

خاتمه یافته

1395

تامین مصالح ،ساخت و نصب گاردیل پل اتصال فاز 1و 2پتروشیمی

شورای راهبردی ماهشهر

عسلویه

خاتمه یافته

1394

بازسازی کمپ  16واحدی شهرک بعثت

شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمی

ماهشهر

خاتمه یافته

1394

احداث موج شکن های غرب فاز  2پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عسلویه

خاتمه یافته

1393

احداث کمپ موقت دوران ساخت طرح های مستقر در فاز  2عسلویه در شیرینو

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عسلویه

خاتمه یافته

1393

احداث کانال  P2S2Cطرح مهار و رفع سیالب

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عسلویه

خاتمه یافته

1392

استقرار یک واحد ازمایشگاهی محلی جهت کنترل عملیات خاکی و اسفالت پروژه احداث باند دوم

شورای راهبردی ماهشهر

ماهشهر

خاتمه یافته
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خالصه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی ()CSR
شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی ،بــا اســتقرار و پیــاده ســازی اســتانداردهای سیســتم مدیریــت ایمنــی،
بهداشــت و محیــط زیســت ،پایــش کیفیــت زندگــی کارکنــان و خانواده هایشــان ،بهبــود شــرایط زیســتی جامعــه محلــی،
ایجــاد و توســـعه خدمــات اجتــــماعی و مشــارکت های فرهنگــی و نیزتوانمندســــازی نیـــروهای بومــی و اشــتغال زایی در
مناطــق عملیاتــی ،در جهــت رفــع محرومیــت جامعــه گام بــر مــی دارد .در ایــن راســتا برخــی از فعالیت هــای اجرایــی ،عمرانــی
و مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
1 .1پرورش و آموزش بیش از  64000نفر نیروهای ماهر بومی در جهت توانمند سازی نیروهای بومی و
اشتغال زایی
 2 .2ترجمه و تالیف بیش از  50جلد کتاب مدیریت پروژه و توزیع آن در بین دست اندرکاران مدیریت پروژه صنعت وکشور
3 .3تهیه کتابخانه الکترونیک مدیریت پروژه
4 .4تهیه و تدوین نظام مبتنی بر شایستگی برای صنعت پتروشیمی
5 .5انجــام بیــش از  40پــروژه تحقیقاتــی در حــوزه مدیریت پــروژه و حمایت از پایان نامه های دانشــجویان
کارشناســی ارشــد و دکترا
6 .6تهیه مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه برای صنعت
7 .7مشارکت و کمک های نقدی و غیر نقدی به آسیب دیدگان زلزله کرمان ،گیالن غرب ،کرمانشاه
8 .8مشارکت و کمک های نقدی و غیر نقدی به هم وطنان سیل زده استان های خوزستان ،گلستان ،لرستان و هرمزگان
9 .9خرید تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی جهت موسسه خیریه آسایشگاه کهریزک
1010حمایت از مدافعان سالمت با تامین و اهدای اقالم بهداشتی و حفاظتی در مراکز درمانی و بیمارستان های
تهران در دوران بیماری کرونا
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