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«مسئله آباد سازي سواحل مكران نيز جزء همين كارهاي اساسي است كه بايد با
همكاري دولت ،برنامه هاي مورد نظر در اين منطقه با سرعت بيشتري دنبال شود»
مقام معظم رهبري 1393/09/09

از لحاظ تاريخي «مكران» به سواحل شمالي درياي عمان اطالق ميگردد كه بخشي از سواحل شرقي استان
هرمزگان و تمامي سواحل استان سيستان و بلوچستان را شامل ميشود .همسايگي با كشورهاي پاكستان و
افغانستان  ،دسترسي زميني مناسب و در دست توسعه با كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه ،دسترسي به
آبهاي آزاد بين المللي ،دور بودن از منطقه پرمخاطره و تنش آلود خليج فارس دركنار سواحل زيبا و طوالني  ،از
مزاياي منحصر بفرد «مكران» ميباشد.
ويژگيهاي طبيعي و ژئوپليتيك مكران موجب شده است كه اين منطقه در سياست بهرهگيري از قابليتهاي
جغرافياي كشور پهناور ايران موقعيت ممتازي داشته باشد .در كنار مزيتهاي پيش گفته ،نزديكي اين سرزمين
به كشورهاي هند و چين بعنوان اقتصادهاي عظيم و بازارهاي بسيار بزرگ مصرف انرژي و محصوالت پتروشيمي،
باعث شده است كه مكران بعنوان قطب جديد صنايع نفت كشور انتخاب گردد .از اين رو ،وزارت نفت جمهوري
اسالمي ايران در برنامه ريزيهاي بلند مدت توسعه ،نگاه ويژهاي به آن داشته و بندر جاسك و منطقه آزاد چابهار
را جهت افزايش ظرفيت صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي در نظر گرفت.
اقدامات اجرايي بعمل آمده ،سياستهاي تدوين شده ،طرحهاي توسعهاي تعريف شده و فرصتهاي سرمايهگذاري
در دو ناحيه به شرح زير ميباشد:

الف -بندر جاسك
بندرجاسك در شرق استان هرمزگان ،اولين بندر قابل توجهي است كه پس از گذر از خليج فارس و عبور از تنگه
هرمز در سواحل مكران قرار دارد .سواحل جاسك بخاطر نزديكي به منطقه خليج فارس بعنوان پايتخت نفت و گاز
جهان ،برخورداري از سواحل با امتداد شرقي /غربي و شمالي/جنوبي و دارا بودن آبهاي با عمق مناسب ،جذابيت و
اهميت بسزايي دارد .موقعيت فوق العاده بندر جاسك ،وزارت نفت را برآن داشت كه آن را بعنوان يكي از دو محل
مناسب جهت توسعه صنايع نفتي در سواحل مكران برگزيند .در اين راستا ،وزارت نفت پس از بررسي گزينههاي
مختلف ،در  65كيلومتري غرب بندر جاسك و نزديكي كوه مبارك ،نسبت به تحصيل و تملك  5000هكتار زمين
نموده است تا به منظور احداث و ايجاد تأسيسات نفت،گاز و پتروشيمي استفاده گردد .محل تحصيل شده داراي
حدوداً 10كيلومتر ساحل بكر با امتداد شمالي/جنوبي بوده و در فاصله  270كيلومتري از بندرعباس قراردارد.
اقدامات بعمل آمده و يا برنامه ريزي شده در بندر جاسك به شرح زير ميباشد.
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 -1انجام طراحي جانمايي ناحيه جاسك
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
مجري :شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
با توجه به تحصيل  5000هكتار از اراضي ساحلي در  65كيلومتري غرب بندر جاسك توسط وزارت نفت ،برنامهريزي
جهت استفاده بهينه ،بهره برداري به منظور طرحهاي توسعهاي و ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري در دستور كار
شركت ملي نفت ايران قرار گرفت .در اين خصوص ،شركت  KBCبعنوان مشاور بين المللي جهت جانمايي اراضي
مذكور بكارگيري شد .مطابق مطالعات انجام شده،حدود  1000هكتار در ناحيه جنوبي زمين براي احداث مخزنگاه،
ترمينال خط « 42نفت خام ،تأسيسات دريايي صادرات نفت خام و ايستگاه تقويت فشار گاز صادراتي به عمان
تخصيص يافت .در  4000هكتار ديگر ،احداث دو واحد پااليشگاهي،سه واحد پتروشيمي و همچنين ناحيه صنعتي،
پشتيباني ،اداري و تجاري چيدمان گرديد.

 -2ظرفيت و قابليتهاي سرمايه گذاري
با عنايت به موقعيت ممتاز منطقه و امكان تأمين و تخصيص رايگان زمين از سوي وزارت نفت ،امكان سرمايه
گذاري در بخشهاي پااليشگاهي ،صنايع پتروشيمي  ،صنايع پايين دستي ،صنايع جانبي و پشتيباني ،كارگاههاي
صنعتي مرتبط با نفت  ،گاز و پتروشيمي و همچنين بخشهاي خدماتي و رفاهي نظير مجموعه اقامتي ،هتل ،مركز
خريد ،خدمات بانكرينگ و حتي توليد برق ،تأمين و تصفيه آب شرب و صنعتي مهيا ميباشد .تنوع در انگيزه ،نوع
فعاليت وحجم سرمايه گذاري در اين منطقه كم نظير و بسيار جذاب خواهد بود  .عالقه مندان به سرمايه گذاري در
مشاغل و رسته هاي مختلف و با حجم سرمايه متفاوت قادر خواهند بود كه با ريسك كم و اميد به بازگشت سرمايه
و سودآوري مطمئن در اين منطقه سرمايه گذاري نمايند.
 -1-2سرمايه گذاري در بخش پااليشگاهي
در جانمايي منطقه جاسك در اراضي مورد نياز جهت احداث دو واحد پااليشگاهي پيش بيني شده است .امكان
تأمين خوراك پااليشگاه ها از مسير دريا وجود دارد .در صورت لزوم ،گاز مصرفي پااليشگاه ها از طريق خط لوله
صادرات گاز تأمين خواهد شد .دسترسي به آبهاي آزاد ،امكان صادرات محصوالت را فراهم مي نمايد  .نزديكي
منطقه به كشورهاي پاكستان و افعانستان امكان صادرات محصوالت را از طريق راههاي زميني نيز ميسر ميسازد.
در حال حاضر شركت پااليش پارسيان تدبير (وابسته به گروه تدبير انرژي) اقدامات الزم جهت احداث پااليشگاهي
بظرفيت  300هزار بشكه را معمول نموده است .با اين وجود بستر الزم جهت سرمايه گذاري به منظور احداث يك
واحد پااليشگاهي ديگر به ظرفيت حدود  300هزار بشكه نفت خام فراهم بوده و زمين مورد نياز آن نيز تأمين
ميباشد
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 -2-2سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي
زمين مورد نياز جهت احداث سه واحد پتروشيمي در چيدمان منطقه جاسك لحاظ گرديد .واحدهاي پتروشيمي
پيشنهادي عبارتند از:
 احداث مجتمع پتروشيمي آروماتيك با ظرفيت توليد يك ميليون تن انواع محصوالت در سال احداث مجتمع پتروشيمي  GTPXبا ظرفيت توليد  3.5ميليون تن انواع محصوالت در سال احداث مجتمع پتروشيمي سوم بر اساس پيشنهاد سرمايه گذارخوراك مورد نياز اين مجتمعها از طريق خط لوله صادرات گاز و نفت توليد شده در پااليشگاههاي پيشگفته قابل
تأمين ميباشد .صادرات محصوالت پتروشيمي از طريق دريا و از طريق راههاي زميني به كشورهاي همسايه امكان
پذير است .
 -3-2سرمايه گذاري در بخش صنايع جانبي ،پشتيباني و خدماتي
پرواضح است كه صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي نيازمند صنايع و خدمات جانبي و پشتيبان ميباشند  .در اين راستا،
بخشي از اراضي تمليك شده در بندر جاسك به اين امر اختصاص يافته است  .اين بخش براي سرمايهگذاران بسيار
جذاب و با اهميت ميباشد .زيرا عم ً
ال به حجم كمتري از سرمايه و دوره ساخت كوتاهتري نياز داشته و زودتر به بهره
برداري و سود دهي ميرسند .در عين حال مكمل و مورد نياز صنايع بزرگ نفتي ،مانند پتروشيمي و پااليشگاه هستند.
به همين خاطر ،زمين كافي جهت احداث مجتمع اقامتي و هتل  ،مركز خريد ،خدمات ،بانكرينگ ،اسكله بارگيري،
صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي ،صنايع جانبي و پشتيباني ،كارگاههاي توليدي و صنعتي ،واحد نيروگاهي،
آبگير  ،تأمين و تصفيه آب شرب و صنعتي و  ...پيش بيني شده است.

 -3طرح انتقال نفت خام گوره  /جاسك
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
مجري :شركت مهندسي و توسعه نفت
مديريت طرح  :شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
اين طرح با هدف انتقال و صادرات روزانه يك ميليون بشكه نفت سبك و سنگين از ترمينال جاسك در سواحل مكران
تعريف شده و طي مصوبه شماره  /3427م 18 /مورخ  1396/10/21شوراي عالي اقتصاد و مصوبه شماره 1964-32590
مورخ  1396/03/10هيأت مديره شركت ملي نفت ايران تصويب و الزم االجراء گرديد .بر اين اساس  993كيلومتر
خط لوله « 42از مبدأ گوره به مقصد جاسك بهمراه  5واحد تلمبه خانه 2 ،واحد ايستگاه بين راهي ،پايانه ،مخزنگاه،
تأسيسات دريائي و پست ها و خطوط انتقال نيرو احداث ميگردند .اعتبار مورد نياز طرح جهت اجراي پروژهها و
تحصيل اراضي مجموعاً بالغ بر دو ميليارد دالر ميباشدكه از سوي شركت ملي نفت ايران تأمين مي گردد.
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اهداف اصلي اجراي طرح عبارتند از:
 افزايش توان انتقال و صادرات نفت خام تمركز زدايي در صادرات نفت خام از پايانه خارك حصول اطمينان از استمرار صادرات نفت خام امكان برنامه ريزي و تأمين خوراك پااليشگاههاي جديدمهمترين پروژههاي طرح به شرح ذيل ميباشند:
 -1-3احداث خط لوله « 42از گوره به جاسك
اين خط بطول  993كيلومتر از گوره (شهرستان ديلم) شروع شده و پس از عبور از نواحي همواره ،نسبتاً هموار و
كوهستاني سه استان بوشهر ،فارس و هرمزگان به ترمينال جاسك ختم ميشود .قرارداد تأمين و ساخت لوله هاي
« 42با شركت هاي لوله سازي اهواز،ماهشهر و صفا منعقد گرديده است .اجراي خط همراه با كليه ملزومات آن (شامل
شيرگاههاي بين راهي ،ايستگاههاي حفاظت كاتدي ،كابل فيبر نوري ،سيستم انتقال داده و سيستم نشت ياب) در
چهار گستره توسط پيمانكاران داخلي انجام خواهد شد .در حال حاضر طراحي پايه گسترههاي خط انجام شده و فرآيند
برگزاري مناقصات و انتخاب پيمانكاران در دست انجام است.
 -2-3احداث تلمبه خانه ها،ايستگاههاي بين راهي و ترمينال انتهايي خط
 5واحد تلمبه خانه مسئوليت پمپاژ روزانه يك ميليون بشكه نفت خام را عهده دار خواهند بود.تلمبه خانه شماره يك
بهمراه سيستم اندازه گيري سيال در ابتداي خط (گوره) احداث ميگردد .تلمبه خانههاي بين راهي در كيلومترهاي
 437 ،305 ،148و  759ساخته ميشوند .دو واحد ايستگاه دريافت و ارسال توپك نيز در كيلومترهاي 595و868
پيشبيني شده است .ترمينال انتهايي خط در كيلومتر 993و در مجاورت مخزنگاه خواهد بود كه سيستم اندازه گيري
انتهاي خط در آن نصب مي شود .طراحي پايه اين پروژه توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران مراحل
نهايي خود را طي مي نمايد كه پس از آن فرآيند برگزاري مناقصه مربوطه در دستور كار قرار خواهد گرفت.
 -3-3پستهاي برق و خطوط انتقال نيرو
انرژي الكتريكي موردنياز تلمبه خانههاي خط انتقال نفت خام  42اينچ گوره/جاسك حدودا ً 30مگاوات ميباشد كه
مقرر گرديد از شبكه سراسري برق تأمين شود .لذا توسعه پستهاي تغذيه كننده باالدست،احداث خطوط انتقال نيرو
در سطوح ولتاژ  132و يا  230كيلو ولت و احداث
پست هاي اختصاصي ضروري ميباشد .در حال حاضر طراحي پايه اين بخش توسط شركت ملي مهندسي و ساختمان
نفت ايران در مراحل تكميلي ميباشد.
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 -4-3تأسيسات دريائي جاسك
به منظور فراهم شدن بستر صادرات نفت خام منتقل شده به منطقه جاسك،احداث تأسيسات دريائي مناسب در
بخش سواحل جنوبي زمين تحصيل شده ،در نظر گرفته شده است .صادرات نفت خام توسط سه دستگاه گوي
شناور به ظرفيت هركدام يك ميليون بشكه انجام ميشود .در نتيجه احداث تأسيسات ترمينال صادراتي ،سيستم
اندازهگيري تحويل نفت خام به مشتري ،اسكله پشتيباني ،موج شكن ،خطوط لوله دريايي و نصب گويهاي شناور
ضروري است .طراحي اين قسمت در دستور كار شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران قرار دارد.
 -5-3احداث مخازن ذخيره جاسك به روش BOT
در راستاي تثبيت صادرات نفت خام منتقل شده توسط خط لوله گوره  -جاسك  ،احداث مخازن ذخيره شامل
 20دستگاه مخزن  500هزار بشكه اي ،جمعاًبه ظرفيت  10ميليون بشكه پيش بيني گرديد .مخزنگاه در مجاورت
ترمينال انتهايي خط « 42و تأسيسات دريائي احداث خواهد شد .برابر برنامهريزي و سياستگذاري انجام شده ،به
منظور بهرهگيري از توان و سرمايه بخشي خصوصي ،واگذاري و احداث مخازن مذكور به صورت  BOTانجام ميشود.
پمپهاي انتقال نفت خام به گويهاي شناور نيز در مخزنگاه نصب ميشوند .چيدمان مخازن و آرايش پمپها بگونه
اي خواهد بود كه همزمان قابليت پمپاژ دو نوع نفت خام سبك و سنگين به گويهاي شناور دارا باشند .تأمين آب و
برق مورد نياز مخزنگاه و تأسيسات دريايي نيز در اين پروژه توسط سرمايه گذار پيشبيني شده است  .پروژه مذكور
داراي دوره طراحي و ساخت  3ساله و دوره تعمير و نگهداري و بهره برداري  15ساله ميباشد و در پايان اين دوره،
مالكيت آن به شركت ملي نفت ايران منتقل ميشود .سرمايه مورد نياز جهت طراحي و ساخت بالغ بر  200ميليون
دالر ميباشد كه توسط سرمايه گذار تأمين خواهد شد .در حال حاضر مناقصه پروژه مذكور برگزار شده و در مرحله
بررسي و تصميم گيري انتخاب برنده مناقصه ميباشد.

 -4طرح احداث خط لوله صادرات گاز به عمان
كارفرما :شركت ملي نفت ايران
		
مجري  :شركت ملي صادرات گاز ايران
صادرات روزانه  1500ميليون فوت مكعب گاز طبيعي في مابين دولت جمهوري اسالمي ايران و عمان توافق شده
است .از اين رو شركت ملي نفت ايران در نظر دارد كه نسبت به احداث تأسيسات مورد نياز اين توافق اقدام نمايد.
پس از انجام امكان سنجي اوليه ،طراحي پايه توسط يك مشاور ايراني و صحه گذاري آن توسط يك مشاور بين
المللي تحت مديريت و هدايت كارگروه مشترك دو كشور انجام شد .سرانجام طرح مذكور در قالب  3پروژه ،شامل
خط لوله خشكي در ايران ،ايستگاه تقويت فشار گاز در بندر جاسك و خط لوله دريايي به مقصد عمان تعريف گرديد.
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اهداف اصلي طرح عبارتند از :
 صادرات روزانه  1500ميليون فوت مكعب گاز طبيعي به عمان تأمين گاز مناطق مسكوني و صنعتي مسير خط لوله در شرق هرمزگان تأمين گاز واحدهاي پتروشيمي و پااليشگاهي و صنايع جانبي در بندر جاسكپروژههاي اين طرح و شرح كليات آنها به شرح زير ميباشد
 -1-4خط لوله  56اينچ خشكي بطول  202كيلومتر
اجراي اين خط لوله بطول  202كيلومتر در تعهد شركت ملي نفت ايران مي باشد .خط لوله  56اينج خشكي صادرات
گاز به عمان از خط لوله سراسري هفتم گاز ( )7 IGATانشعاب گرفته و پس از عبور از شهرستان ميناب و سيريك،
در نزديكي كوه مبارك به ورودي ايستگاه تقويت فشار گاز جاسك منتهي ميگردد .برابر برنامه ريزي و سياست اتخاذ
شده،شركت ملي نفت ايران در نظر دارد كه اجراي خط مذكور را همراه با تأمين كاال و همچنين اجراي انشعاب از
مبدأ خط،تجهيزات ارسال توپك در ابتدا خط و ترپ بين راهي و تجهيزات دريافت توپك در انتهاي خط  ،شيرگاههاي
بين راهي ،ايستگاههاي حفاظت كاتدي ،ايستگاه بينراهي،برقرساني به ايستگاهها ،كابل فيبر نوري ،سيستم مخابراتي
و انتقال داده ،سيستم نشت ياب و  ...را به سرمايه گذار متقاضي و عالقمند واگذار نمايد .طراحي پايه خط مذكور
بگونهاي انجام شده است كه با ايجاد انشعاباتي در طول مسير ،امكان گازرساني به نواحي شرقي استان هرمزگان فراهم
گردد .
 -2-4ايستگاه تقويت فشار گاز صادراتي به عمان در جاسك
ايستگاه مذكور در ضلع جنوبي اراضي تملك شده توسط وزارت نفت در منطقه جاسك و در مجاورت مخزنگاه و
تأسيسات دريائي جاسك احداث خواهد شد .ايستگاه تقويت فشار داراي  4دستگاه توربوكمپرسور با آرايش 3+1و توان
هر واحد  25مگا وات ميباشد .فشار ورودي ايستگاه  51بار و فشار خروجي آن  118بار در نظر گرفته شده است .ضمناً
سيستم اندازه گيري ميزان گاز صادراتي تحويلي به مشتري با آرايش  3+1+1در ايستگاه نصب ميگردد .شركت ملي
نفت ايران در نظر دارد كه اجراي اين پروژه را از طريق سرمايه گذار متقاضي و عالقمند عملي نمايد.
 -3-4خط لوله  36اينچ دريايي بطول  192كيلومتر
اين بخش شامل  192كيلومتر خط لوله  36اينچ زير دريايي ميباشد كه از ايستگاه تقويت فشار گاز جاسك شروع
شده و به «سهار» در كشور عمان ختم ميگردد .مطابق برنامه ريزي و توافق بعمل آمده ،اين خط روزانه  1500ميليون
فوت مكعب گاز طبيعي را به كشور عمان منتقل مينمايد .عالوه بر اجراي  192كيلومتر لوله  36اينچ در عمق دريا،
اين پروژه داراي بخشهاي ديگري  ،نظير تجهيرات ارسال و دريافت توپك در ابتدا و انتهاي خط ،سيستم حفاظت
كاتدي ،سيستم مخابراتي و انتقال داده،سيستم نشت ياب و  ...ميباشد .برابر توافق فيمابين دولتهاي ايران و عمان
اجراء و مديريت اين پروژه مشتركاًتوسط دو كشور انجام ميشود.
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ب :بندر چابهار(منطقه آزاد چابهار)
با توجه به سواحل مكران ،بعنوان قطب سوم صنعت پتروشيمي كشور كانون توجه قرار گرفته و شركت ملي صنايع
پتروشيمي برنامه ريزي كالني در اين زمينه انجام داده است،لذا نامه پيوست شماره  1-8/58131ص پ مورخ
 1396/10/25مدير محترم سرمايهگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي ،بعنوان محور و چشم انداز توسعه منطقه
آزاد چابهار و صنعت پتروشيمي سواحل مكران ،ارائه ميگردد							 .
												

خالصه ای از محتوای محورهای قابل طرح درخصوص صنعت پتروشیمی در پنل تخصصی
نفت و گاز در دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعهی
پایدارسواحل مکران

عناوین محورهای قابل طرح توسط نماینده شرکت ملی صنایع پتروشمی بعنوان عضو پنل تخصصی نفت و گاز در
دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعهی پایدارسواحل مکران ،به شرح ذیل میباشد:
• ظرفیت های موجود ،پتانسیل ها ،اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته برای ساخت و توسعه
شهرک پتروشیمی مکران،
• طرح های پتروشیمی تعریف شده در شهرک پتروشیمی مکران،
• مزایای عمده منطقه مکران برای جذب سرمایهگذاری و تامین مالی داخلی و خارجی درصنعت صادرات محور
پتروشیمی ازجمله؛ دسترسی به خوراک و نزدیکی به آبهای آزاد به ویژه نزدیکی به بازار مصرف کشورهای چین
و هند،
• ایجاد زمینه های الزم در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از انواع روشهای تامین مالی خارجی
در طرح های توسعه ای پتروشیمی در منطقه مکران،
• ایجاد قطب جدید صنعت پتروشیمی ایران در منطقه مکران و کمک به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی،
• بهره مندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد چابهار از مشوق های سرمایه گذاری ویژه مناطق آزاد
ازجمله؛ معافیت مالیاتی ،معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و ...
• رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه جنوب شرق کشور با احداث مجتمعهای پتروشیمی و طرح های پاییندستی
پتروشیمی از طریق ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ،ارتقاء فن آوری و کمک به توسعه چابهار به
عنوان یک بندر مهم صنعتی و تجاری بزرگ در کشور،
• زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مکران،
• ایجاد یوتیلیتی متمرکز در شهرک پتروشیمی مکران،
• تسهیل صادرات محصوالت پتروشیمی از طریق اتصال شبکه حمل و نقل چند وجهی ریلی ،هوایی ،دریایی و زمینی
و ساخت انبارها و مخازن بزرگ صادرات این محصوالت در منطقه مکران.
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 -1برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه مکران:
ایجاد قطب سوم صنعت پتروشیمی در منطقه چابهار و ایجاد هاب جدید در منطقه جاسک جهت توسعه صنعت
پتروشیمی.

 -2فرصت ها و پروژه های سرمایه گذاری نفتی در منطقه مکران:
آخرین وضعیت طرح های پتروشیمی که مطابق برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی برای منطقه آزاد چابهار
و منطقه آزاد جاسک در دست بررسی و اقدام است به شرح ذیل می باشد:
 طرحهاي پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار:
• طرح  :GTPPموافقت اصولی اولیه اجرای طرح مذکور جهت شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا از زیر مجموعه های
شرکت انرژی پاسارگاد در شهریور ماه سال  1396صادر گردیده ،زمین طرح در شهرک پتروشیمی نگین مکران
تخصیص یافته و در حال انجام فعالیتهای مقدماتی طرح می باشند.
• طرح آمونیاك /اوره  :واگذاری طرح به متقاضیان مربوطه در دست بررسی می باشد.
• طرح  :1st GTXواگذاری طرح به متقاضیان مربوطه در دست بررسی می باشد.
• طرح  :2nd GTXواگذاری طرح به متقاضیان مربوطه در دست بررسی می باشد.
• طرح  :3rd GTXواگذاری طرح به متقاضیان مربوطه در دست بررسی می باشد.
• مشخصات کلی طرح های مذکور به شرح جدول پیوست می باشد.
 طرحهاي پتروشیمی درمنطقه آزاد جاسک:
 طرح تبدیل گاز به پلی پروپیلن()GTPP• شرکت مجری طرح :شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه
• سهامدار اصلی طرح :مجتمع صنعتی رفستجان ()%99.8
• میزان سرمایه گذاری مورد نیاز :حدود  1.5میلیارد دالر
• موافقت اصولی اجرای طرح :دارد ( شماره  482107مورخ )95/10/16
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طرح متانول PVC،و زنجیره
• شرکت متقاضی طرح :شرکت پتروشیمی هامون
• سهامدار اصلی طرح :گروه توسعه و عمران علوی کرمان ()%94
• میزان سرمایه گذاری مورد نیاز :حدود  3میلیارد دالر
• واگذاری طرح به متقاضی مربوطه در دست بررسی می باشد.
پارک پتروشیمی (واحدهای پلیمری ،شیمیایی ،آروماتیک)
• شرکت متقاضی طرح :گروه توسعه انرژی تدبیر
• سهامدار اصلی طرح :ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ()%100
• میزان سرمایه گذاری مورد نیاز :حدود  5میلیارد دالر
• مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی طرح در دست بررسی می باشد.

 -3تبیین چگونگی تعامل متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی با متولیان جذب
سرمایه گذاری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
واگذاری طرح های پتروشیمی براساس شیوه نامه ابالغی وزارت نفت و دستورالعمل مصوب ،پس از انجام مراحل
الزم (از جمله بررسی توانمندی فنی و مالی متقاضیان ،اخذ نظر هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
و در سقف خوراک قابل تخصیص به سرمایه گذاران داخلی و خارجی که توانمندی فنی ،اجرایی و مالی آنها احراز
گردد ،انجام خواهد شد.

 -4حمایت ها و مشوق ها
 مشوق های سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار و جاسک:
• مقررات خاص جهت اشتغال نيروي انساني در منطقه آزاد و امكان دسترسي به نيروي انساني ماهر ،صدور
محصوالت بدون پرداخت عوارض گمركي،
• استفاده از قانون ارزش افزوده جهت انتقال كاالهاي توليد شده در منطقه آزاد اروند به سرزمين اصلي تا صد در
صد توليدات
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• مقررات خاص جهت بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد
• معافيت مالياتي  20ساله كليه فعاليتها در تمام زمينه ها
• امكان مشاركت با سرمايه گذاران خارجي بدون محدوديت در نسبت مشاركت
• مالكيت صد در صد سرمايه گذاران خارجي نسبت به اعيان مستحدثه در اراضي استيجاري
• امكان داشتن صد در صد سهام شركتهاي ثبت شده توسط سرمايه گذاران خارجي
• آزادي انتقال ارز به خارج از كشور بدون هيچ محدوديت
• آزادي كامل ورود و خروج اصل سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي
• حمايت و ضمانت سرمايه هاي خارجي
• تجويز تأسيس بانك و بيمه هاي خارجي
• برخورداري از مقررات خاص در صادرات ،واردات و امور گمركي
• عدم نياز به رواديد و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجيان
مشوقها و حمایتهای قابل ارائه به سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت
سرمایهگذاری خارجی:
• سرمایهگذاری در کلیه زمینههای مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
• محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد.
• سرمایهگذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایهگذاران داخلی برخوردارند.
• ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایهگذاری انجام میگیرد و به مجوزدیگری نیاز
نیست.
• حجم سرمایهگذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
• سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین میشود و سرمایهگذار خارجی در این موارد حق
دریافت غرامت را دارد.
• انتقال اصل سرمایه ،سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت
کاالبه ترتیب مندرج در مجوز سرمایهگذاری میسر است.
• آزادی صادرات کاالی تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات ،کاالی
تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال بهخارج
میباشد.
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نام طرح

محصوالت

)نام مجري(

1

آمونیاك /اوره

2

1st GTX

3

2nd GTX

4

3rd GTX

5

GTPP
صنایع شیمیایی(
)سینا

آمونیاك

اوره

جمع

متانول

ظرفیت اسمی

میزان قابل فروش

)هزارتن در سال(

)هزارتن در سال(

نوع

680

75

خوراك

560

سوخت

230

1,075

1,755

270

0

390

390

1,650

پروپیلن
پلی اتیلن سنگین

240

پلی پروپیلن
جمع

متانول

270

0

390

390

1,650

پلی اتیلن سبک

240

جمع

متانول

270

0

390

390

1,650

پلی اتیلن سنگین /سبک خطی

240

جمع

متانول

پروپیلن

پلی پروپیلن

جمع

240

2,925

پروپیلن

پلی پروپیلن

0

630
0

375

اتیلن

240

2,925

پروپیلن

پلی پروپیلن

0

630
0

375

اتیلن

1,075
1,150
0

375

اتیلن

)خوراك اصلی و سوخت ( گاز طبیعی

0

240

2,925

630
0

500

500

1,650
470

2,620

0

500

خوراك

میزان
میلیون متر(
)مکعب در سال

بخار
هزار تن در
سال
1,100

خوراك

خوراك

خوراك
سوخت

850

260

185

40

2,500

350

920

45

1,400
2,500

350

920

45

124

1,400
1,000

سوخت

هزار تن در
سال

میلیون تن در
سال

هزار مگاوات در
سال

زمین
)هکتار (

124

1,000
سوخت

آب بدون امالح آب خنک کننده

برق مصرفی

1,400
1,000

سوخت
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2,500

350

920

45

124
1,400
6,837

2,200

1,400

370

870

40

6,300

9,750

1,680

3,815
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