






معرفی پروژه

طرح احداث پتروپاالیشـگاه آناهیتا با ظرفیت 150 هزار بشـکه در روز با تامین خوراك از میادین دزفول شمالی ،  در زمینی 

به مســــاحت 571 هکتار واقع در کیلومتر 15 جاده کرمانشــــاه- همدان با هدف تامین فرآورده هاي سوختی جهت برطرف 

نمودن نیازهاي منطقه و همچنین تولید محصــــــوالت شیمیایی/ پترو شیمیایی با هدف توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی 

هاي پایین دستی بازتعریف شده است.

این طرح عالوه بر ایجاد اشتغال مســـــتقیم و غیرمســـــتقیم براي هزاران نفر از جوانان این منطقه محروم و تامین نیازهاي 

فرآورده هاي با کیفیت مطلوب منطقه غرب کشـور، امکان صادرات به کشــورهاي همســایه غربی را نیز فراهم خواهد نمود. 

ضمنأ با ایجاد شهرك تخصـــــــصــــــــی نفت، گاز و پتروشیمی آناهیتا در منطقه و تولید فرآورده هاي پتروشیمیایی  و جذب              

سرمایه گذاران تخصصی محصوالت پاالیشگاه نیز باعث تحول شگرفی در صنعت استانهاي غربی کشور خواهد گردید.
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موافقت نامه اصولی تامین خوراك نفت خام مورد نیاز طرح

مجوز تاسیس شهرك صنعتی غیردولتی

موافقت نامه تخصیص پساب فاضالب کرمانشاه جهت تامین آب خام ورودي 

مجوز تاسیس شرکت براي احداث واحد صنعتی 

موافقت نامه تامین گاز طبیعی

مجوز تغییر کاربري اراضی 

فرآورده هاي نفتی ایران

تاییدیه پدافند غیر عامل

سند مالکیت زمین

مجوز زیست محیطی طرح

تاییدیه الگوي فرایندي طرح توسط وزارت نفت

امتـیازات ویــژه  
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مجوزها ي طرح

سال از زمان دارا بودن امتیاز تخفیف10 درصدي در بهاي خوراك نفت خام تخصیصی پاالیشگاه به مدت 10 

بهره برداري و 5 درصد براي مدت بعد از 10 سال 

استفاده از معافیت 13 ساله مالیاتی با ایجاد شهرك صنعتی غیر دولتی نفت، گاز و پتروشیمی

روغنهاي پایه گروه 3 که در حال حاضر تماما وارداتی و جزو  وتولید محصـوالت استراتژیک کک ســوزنی 

محصوالت تحریمی می باشند.

 تعهد وزارت نفت جهت اجراي خط لوله خوراك تا پتروپاالیشگاه

الویت دار بودن طرح پتروپاالیشگاه آناهیتا در وزارت اموراقتصادي و دارایی جهت استفاده از تسهیالت 

فاینانس خارجی 

موافقت نامه خرید محصــوالت پاالیشگاه توسط شرکت ملی پاالیش و پخش 
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محصوالت پروژه
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