
 صىایع شیمیایی ي پتريشیمی بالريس

 

ایٗ صٙبیغ  .صٙبیغ ؽیٕیبیی ٚ پتزٚؽیٕی بالرٚط در ٔٙطمٝ در عطح ویفی ٚ فٙی خٛبی لزار داردبٝ ٌشارػ وبج پزط؛ 

اصٛالٌ بز پبالیؼ ٘فت خبْ ٔتٕزوش اعت ٚ بب تٛجٝ بٝ ایٙىٝ ٘فت تِٛیذی داخُ وٓ ٔی ببؽذ، ػٕذتبً خٛران پبالیؾٍبٜ ٞبی 

 .)بیؾتز اس رٚعیٝ( تأٔیٗ ٔی ؽٛدبشري بالرٚط اس طزیك ٚاردات 

ٔیّیٖٛ تٗ ٘فت خبْ در عبَ( در بالرٚط  22صٙبیغ پبالیؾٍبٞی: دٚ پبالیؾٍبٜ ٘فتبٖ ٚ ٔٛسیز بب ظزفیت پبالیؼ )ببِغ بز 

ٔیّیٖٛ تٗ ٔی ببؽذ ٚ ٔببمی ظزفیت  5/6٘یبس داخّی بالرٚط بٝ ٘فت ٚ ٔحصٛالت پبالیؾی عبال٘ٝ حذٚد  .فؼبِیت ٔی وٙٙذ

 .ایٗ دٚ پبالیؾٍبٜ سیز ٘ظز وٙغزعیْٛ بُ ٘فت خیٓ فؼبِیت ٔی وٙٙذ .ٗ پبالیؾٍبٜ ٞب صبدر ٔی ؽٛدتِٛیذی ای

 .صٙبیغ تِٛیذ ٔحصٛالت پّیٕزی: تِٛیذ ا٘ٛاع اِیبف ٔصٙٛػی ٚ ٔٛاد اِٚیٝ پالعتیىی اس ٔحصٛالت ایٗ صٙبیغ ٔی ببؽذ

)اِیبف پّی اعتز(، خیٓ ٚاالوٙب عٛتالٌٛرعه،  ؽزوت خیٓ ٚاالوٙب ٌزٚد٘ب )اِیبف عٙتتیه(، ؽزوت خیٓ ٚاالوٙب ٍّٔیف

وبرخب٘ٝ پالعتیه رٚد٘غه، وبرخب٘ٝ تِٛیذ اِیبف ٚیغىٛس ٍّٔیف، ؽزوت خیٓ پالعت )ٔحصٛالت پالعتیىی ٚ پّیٕزی( ٚ 

 .وبرخب٘ٝ ببسیبفت ٔٛاد ٍّٔیف اس تِٛیذوٙٙذٌبٖ ایٗ بخؼ ٞغتٙذ

ٕٞچٙیٗ ا٘ٛاع وٛدٞبی اٚرٜ ٚ است  .د پتبط در جٟبٖ اعتصٙبیغ ٔؼذ٘ی: بالرٚط یىی اس بشرٌتزیٗ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ وٛ

ؽزوت بالرٚط وبِی )وٛد پتبط( ٚ ؽزوت است اس تِٛیذوٙٙذٌبٖ وٛدٞبی ٔؼذ٘ی در  .٘یش در ایٗ بخؼ تِٛیذ ٔی ؽٛد

 .بالرٚط ٔی ببؽٙذ ؽزوت ٞبی خیٓ ٚاالوٙب ٚ ؽزوت است اس اػضبی وٙغزعیْٛ بالرٚعیچ ٞغتٙذ

بٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ وؾٛر عؼی دارد بب ٚاردات  .ارٚعبسی در بالرٚط چٙذاٖ پیؾزفتٝ ٘یغتصٙبیغ دارٚعبسی: ٚضؼیت د

در حبَ حبضز بخؼ لببُ تٛجٟی اس دارٚٞبی ٟٔٓ ٚ اعبعی اس طزیك  .تىِٙٛٛصی ٘ٛیٗ، دارٚٞبی جذیذ را تِٛیذ وٙذ



ىی ٍّٔیف دٚ ؽزوت ؽزوت تجٟیشات پشؽىی ٚ دارٚ ٍّٔیف ٚ ؽزوت تأٔیٗ دارٚ دأپشؽ .ٚاردات تأٔیٗ ٔی ؽٛد

 .دِٚتی فؼبَ در ایٗ سٔیٙٝ ٔی ببؽٙذ

صٙبیغ ٔحصٛالت ؽیٕیبیی خبٍ٘ی: ا٘ٛاع ٔٛاد بٟذاؽت ٔٛرد ٔصزف خبٍ٘ی ٘ظیز ؽبٔپٛ، ٔٛاد ؽٛیٙذٜ ٚ غیزٜ در ایٗ 

 .وبرخب٘ٝ ٔٛاد ؽیٕیبیی بزعت بخؼ لببُ تٛجٟی اس ایٗ ٔحصٛالت را تِٛیذ ٔی وٙذ .صٙبیغ تِٛیذ ٔی ؽٛد

طبك ٌشارػ عبسٔبٖ وؾبٚرسی ٚ غذای ُّٔ  .تزیٗ صبدروٙٙذٌبٖ وٛدٞبی وؾبٚرسی در د٘یب اعت س بشريرٚعیٝ یىی ا

وٙٙذٜ بشري وٛدٞبی پتبط ٚ فغفز در جٟبٖ  صبدروٙٙذٜ بزتز وٛدٞبی ٘یتزٚص٘ی ٚ دٚٔیٗ ػزضٝ 2021ٔتحذ، رٚعیٝ در 

 .بٛد

 اعت.ببسار جٟب٘ی ٞبی وٛد پتبعیٓ در  وٙٙذٜ تزیٗ تأٔیٗ یىی اس بشري بالرٚط ٕٞچٙیٗ

تزیٗ  پبَ ٔیؾُ، اعتبد وؾبٚرسی ٚ التصبد وبربزدی در دا٘ؾٍبٜ ٔذیغٖٛ، رٚعیٝ ٚ بالرٚط ٞز دٚ اس بشري  طبك ٌفتٝ

بٙببزایٗ رٚ٘ذ  .وٙٙذ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ا٘ٛاع ٔختّف وٛدٞبی وؾبٚرسی ٞغتٙذ وٝ آٖ را اس طزیك دریبی عیبٜ ٔٙتمُ ٔی

 .اعت صبدرات آٟ٘ب ٔختُ ؽذٜ

بؼالٜٚ، بغیبری اس وٛدٞبی ٘یتزٚص٘ی اس ٌبس  .اعت در ػزضٝ وٛدٞبی وؾبٚرسی رٚعیٝ، لیٕت آٖ را ببال بزدٜ اختالَ

آیٙذ ٚ بب تٛجٝ بٝ ؽزایط اٚوزایٗ ٚ رٚعیٝ ٚ اختالَ در ببسار صبدرات ٌبس، ػزضٝ ایٗ وٛدٞب ٞٓ بب  طبیؼی بذعت ٔی

بٙببزایٗ بغیبری اس وؾبٚرساٖ اس وٛد  .اعت ٘ٛػؾبٖ ببال رفتٝدرصذ بب تٛجٝ بٝ  70تب  30وٕبٛد ٔٛاجٝ ؽذٜ ٚ لیٕت آٟ٘ب 

 .وٙٙذ جبی وٛد ؽیٕیبیی اعتفبدٜ ٔی دأی بٝ
 

 ريسیه ي بالريس صادرات کًد به بازار جهاوی را آغاز کردود

 
رات رؤعبی جٕٟٛر رٚعیٝ ٚ بالرٚط اس آغبس پزٚصٜ ٔؾتزن صبدآٔذٜ بٛد وٝ  چٟبرْ تیز ٔبٜ عبَ جبری در خبزٞبٚ أب 

بٝ ػّت اختالَ در صبدرات وٛد ؽیٕیبیی رٚعیٝ ایٗ در حبِی اعت وٝ  .د بٝ ببسارٞبی جٟب٘ی عخٗ بٝ ٔیبٖ آٚردٜ ا٘ذوٛ

 .ا٘ذ تزیٗ صبدروٙٙذٌبٖ وٛدٞبی وؾبٚرسی در د٘یب اعت، وؾبٚرساٖ بب ٔؾىُ رٚ بٝ رٚ ؽذٜ وٝ یىی اس بشري



 

 دیٍزی ٔؾىُ ٚ دادٜ لزار تبثیز تحت را آٔزیىب ٚیغىب٘غیٗ ایبِت در ٔحّی وؾبٚرساٖ ،ؽیٕیبیی وٛدٞبی جٟب٘ی وٕبٛد

  .اعت  بزد٘ذ افشٚدٜ ر٘ج ٔی تٛرْ خبطز بٝ تِٛیذ لیٕت رفتٗ ببال اس وٝ آٟ٘ب ٔؾىالت بٝ

آٔبدٌی »، ٚالدیٕیز پٛتیٗ پظ اس درخٛاعت اِىغب٘ذر ِٛوبؽٙىٛ بزای وؾبٚرسی آیٙذٜ جٟبٖ )وبج پزط(بٝ ٌشارػ 

ٌفت: ٔب ٔٛؽه ٞبی اعىٙذر بب لببّیت حُٕ والٞه ٞغتٝ ای را بٝ بالرٚط ػزضٝ « عالح ٞب اعتفبدٜ اس وؾٙذٜ تزیٗ

 .خٛاٞیٓ وزد

وبرسار ٚ در ٘تیجٝ  بٝ ٌفتٝ ٔؼبٖٚ ٘خغت ٚسیز رٚعیٝ، بزخی اس وؾٛرٞب در خزیذ وٛدٞبی ٔؼذ٘ی ؽىغت خٛردٜ ا٘ذ

 .ؾت در آٖ ٔٙبطك ٔختُ ٚ ٔٙجز بٝ ػّٕىزد ضؼیف ٔحصَٛ ٔی ؽٛدو

اخیزا تبویذ وزد وٝ وٕبٛد فؼّی غذا، غالت ٚ وٛد ربطی بٝ الذأبت رٚعیٝ ٘ذارد  یتزی پغىٛف، عخٍٙٛی وزّٔیٗأب دیٕ

 .ٞبی غزبی اعت وؾٛر« اؽتببٞبت»ٚ وبٔالً ٘تیجٝ 

پظ اس ؽزٚع جًٙ ٔیبٖ رٚعیٝ ٚ اٚوزایٗ أٙیت غذایی در جٟبٖ بب تٟذیذ رٚبزٚ ؽذٜ اعت، سیزا رٚعیٝ ٚ ٌفتٙی اعت؛ 

رٚد  بیٓ آٖ ٔی .ایٗ ٔغئّٝ بغیبر ٟٔٓ ٚ خطز٘بن اعت .وٙٙذ ٞبی غذایی جٟبٖ را تأٔیٗ ٔی درصذ ٘یبس 30دعتىٓ  اٚوزایٗ

طبك ٌشارػ عبسٔبٖ وؾبٚرسی ٚ غذای ُّٔ ٔتحذ، رٚعیٝ در  .ٞبی فمیز دچبر ٌزعٍٙی ؽٛ٘ذ وٝ جٟبٖ بخصٛؿ وؾٛر

 .ي وٛدٞبی پتبط ٚ فغفز در جٟبٖ بٛدوٙٙذٜ بشر صبدروٙٙذٜ بزتز وٛدٞبی ٘یتزٚص٘ی ٚ دٚٔیٗ ػزضٝ 2021

تزیٗ  پبَ ٔیؾُ، اعتبد وؾبٚرسی ٚ التصبد وبربزدی در دا٘ؾٍبٜ ٔذیغٖٛ، رٚعیٝ ٚ بالرٚط ٞز دٚ اس بشري  طبك ٌفتٝ

بٙببزایٗ رٚ٘ذ  .وٙٙذ تِٛیذوٙٙذٌبٖ ا٘ٛاع ٔختّف وٛدٞبی وؾبٚرسی ٞغتٙذ وٝ آٖ را اس طزیك دریبی عیبٜ ٔٙتمُ ٔی

 .اعت ُ ؽذٜصبدرات آٟ٘ب ٔخت

بؼالٜٚ، بغیبری اس وٛدٞبی ٘یتزٚص٘ی اس ٌبس  .اعت اختالَ در ػزضٝ وٛدٞبی وؾبٚرسی رٚعیٝ، لیٕت آٖ را ببال بزدٜ

آیٙذ ٚ بب تٛجٝ بٝ ؽزایط اٚوزایٗ ٚ رٚعیٝ ٚ اختالَ در ببسار صبدرات ٌبس، ػزضٝ ایٗ وٛدٞب ٞٓ بب  طبیؼی بذعت ٔی

بٙببزایٗ بغیبری اس وؾبٚرساٖ اس وٛد  .اعت درصذ بب تٛجٝ بٝ ٘ٛػؾبٖ ببال رفتٝ 70تب  30وٕبٛد ٔٛاجٝ ؽذٜ ٚ لیٕت آٟ٘ب 

 .وٙٙذ جبی وٛد ؽیٕیبیی اعتفبدٜ ٔی دأی بٝ

 

 

 

 

 



 بالريس مىبع خًبی برای تامیه کًدهای پتاسه اراضی ایران است

 
بالرٚط در تٟزاٖ، حٛسٜ رئیظ اتبق بٙذرػببط در ٘ؾغت فؼبالٖ التصبدی ٞزٔشٌبٖ بب عفیز ٔحٕذرضب صفب ٕٞچٙیٗ 

وٝ بب اعتمببَ عفیز  ٜػٙٛاٖ وزد ٞبی بب ظزفیت ببال بزای تٛعؼٝ ٔببدالت التصبدی دٚجب٘بٝ وؾبٚرسی را اسجّٕٝ حٛسٜ

 .اعت ٜٔٛاجٝ ؽذبالرٚط در تٟزاٖ 

رٚط ٚ ایزاٖ بیٗ بال ٘یش اظٟبر داؽتٝ وٝاالختیبر جٕٟٛری بالرٚط در تٟزاٖ  در ایٗ ٘ؾغت، دیٕیتزی وبِتغٛف، عفیز تبْ

 .تٛعؼٝ اعت رٚس درحبَ رٚسبٝ ٘یش رٚابط عیبعی خٛبی بزلزار ؽذٜ ٚ ٕٞىبری تجبری ٚ التصبدی

 ایٗ وؾٛر بیغپیؾزفتٝ اعت ٚ صٙاس ٘ظز تبٔیٗ ٚ تِٛیذ ٔحصٛالت وؾبٚرسی ٚ خذٔبت ٚیضٜ وؾبٚرسی جٕٟٛری بالرٚط  

وبرخب٘ٝ بزتز جٟبٖ  8بالرٚط در ٔیبٖ تزاوتٛرعبسی وبرخب٘ٝ  .ذٙوٙ ٞبی وؾبٚرسی را تِٛیذ ٔی وُ ٔحصٛالت ٚ دعتٍبٜ

ٕٞٝ اعتفبدٜ در  لببُ بخبراعب  450تب  25ٞبی ٔیبٖ  ؽٛد بب ظزفیت ٞب تِٛیذ ٔی برخب٘ٝتجٟیشاتی وٝ در ایٗ و ٚ لزار دارد

 ٞغتٙذ.ٞبی وؾبٚرسی  سٔیٗ٘ٛع 

در ٘ؾغتی ٔؾتزن بب عفیز ٌبٖ دا٘ؾیبر پضٚٞؾی ٔزوش تحمیمبت ٚ آٔٛسػ وؾبٚرسی ٚ ٔٙببغ طبیؼی ٞزٔشػغىزی، 

ٞبی وؾٛر ایزاٖ  یىی اس ٔحذٚدیتببؽذ، سیزا تٛا٘ذ ٔٙبغ خٛبی بزای وٛدٞبی پتبعٝ  بالرٚط ٔی اعت بالرٚط تبویذ وزدٜ

 .اعت A وٛدٞبی پتبعٝ بب ٌزیذ

ٞبی  خبنٞبی ٔب  بغیبری اس خبنٞغت ٚ بٝ ٌفتٝ ػغىزی، فٙبٚری خبن ٘یش  ٔجٟش بٝ ٌذؽتٝ اس وٛد ؽیٕیبیی،بالرٚط 

 .تٛا٘ذ سٔیٙٝ خٛبی بزای تمٛیت آٖ فزاٞٓ وٙذ ٔیبب بالرٚط تٛعؼٝ رٚابط  وٝخؾه ٚ اس٘ظز بیِٛٛصیىی فمیز اعت 

 

 


