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 بیان مسئله و ضرورت پروژه

ها، شدن این طرحدهد که علت اصلی عدم اجراییشده پتروشیمی در کشور نشان میطرح متوقف ۱۵تجربه بیش از 

 عبارت اند از:

 چالش در تامین پایدار آب 

 (تامین تجهیزات )تحریم و... شرایط اقتصادی کشور و 

 نحوه تامین و مقدار خوراک مورد نیاز 

 مسائل محیط زیستی 

 چالش در تأمین مالی 

 داخلی و صادراتی( نبود بازار مناسب برای فروش محصوالت تولیدشده( 

 یهای کارشناسطرح های پتروشیمی متوقف شده هرکدام دچار یک یا چند مشکل از مشکالت فوق هستند. بررسی

تمام رهاشده بر های سنگین طرح های نیمهتواند مانع از بروز مشکالت بعدی شود؛ در نتیجه هزینهاین عوامل می

احداث های درحالشده در طرحگرفتهز اهمیت دارد توجه ویژه به عوامل نادیدهشود. آنچه که امروکشور تحمیل نمی

 رسی شود.ها برو جدید پتروشیمی است که باید عوامل فوق در آن

ج فارس و از طرفی با وجود تاکید سند آمایش ملی بر استقرار صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی در سواحل خلی

های ملی با فشار برخی نمایندگان مجلس ها در پروژهرعایت این سیاست عدم (، شاهد۱ماده  ۵7دریای عمان )بند

 پاالیشگاه در شهرهای حوزه انتخابیه هستیم.نفوذ برای احداث پتروشیمی یا های ذیو شخصیت

گذاری کشور در این زمینه مناسب بود حتی از رسد اگر سیاستاین مشکل به حدی جدی است که به نظر می

های مشابه )خط لوله شد و بر طرحخط لوله اتیلن غرب اجتناب می مانندو غیراقتصادی  دهزیانهای اجرای پروژه

 شد.فشاری نمیدنا( پا ی واتیلن مرکز

تواند های بدتعریف در حال احداث و آتی، راهبردی است که میهای مذکور و ابطال مجوز طرحاصالح سیاستگذاری

های مناسب را بیشتر کند. یکی ها را در کشور به حداقل رسانده و سرعت احداث پروژههزینه تعریف اینگونه پروژه

که از جهتی فرهنگ مطالبه مردمی از نماینده  سیاسی آن است-رهنگیهای مهم این پروژه، تاثیر فدیگر از مزیت

 شود.های انتخاباتی دیگر میهای بدتعریف در حوزهرا اصالح خواهد کرد و هم از جهت دیگر، مانع تعریف طرح
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 توسعه متوازن و متناسب صنعت پتروشیمی در کشور الزم است جهتالزم به ذکر است که از طرف دیگر 

یابی مناسب احداث پروژه، توازن خوراک و محصوالت تولیدی، تالش برای تکمیل زنجیره یی مانند مکانپارامترها

 ارزش و تولید محصوالت نهایی با کیفیت باال مورد نیاز است.

 پتروشیمی هایها، برخی طرحجغرافیایی مکان احداث پروژه در نظر گرفتن پارامترهایدر این گزارش با 

 شوند.صورت گرفته، تحلیل و بررسی مییابی مکانکز بر با تمرشده متوقف

خط لوله اتیلن ، تیلن دناخط لوله ا، خط لوله اتیلن غربهای پتروشیمی در این گزارش با مروری بر تمام طرح

های در حال مطالعه، به بررسی های پتروشیمی در سایر مناطق کشور و همچنین برخی طرحو برخی از طرح مرکز

های گذشته شده طی سالهای متوقفهای پتروشیمی در حال احداث و برخی طرحمشخصات و تاریخچه طرح

 شود.یمدادها نیز بررسی شده، تامین مالی و قرارامات انجامها اعم از اقدپرداخته و روند اجرایی پروژه

ها ها و موانع پیش روی اجرایی شعععدن طرحهمچنین با توجه به وضععععیت جغرافیایی محل احداث پروژه، چالش

  مرور و در همین راستا در برخی موارد، پیشنهادهایی ارائه شده است.
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 های پتروشیمی کشورطرح 

به  که تعریف شده است (ساحلدور از طق منا)طرح پتروشیمی در مناطق داخلی کشور  40 در حال حاضر

 صورت اجمالی به صورت زیر است:

رح زیر طرح پتروشیمی به ش 4خط لوله و  ۱شامل تکمیل طرح،  ۵با  منطقه باختر ،خط لوله اتیلن غرب

 است:

 و همدان ینایابن س یمیپتروش، المیا یمیپتروش، مشکیاند یمیپتروشخط لوله اتیلن غرب، 

 اندوآبیم یمیپتروش

 ح پتروشیمی به شرح زیر است:طر ۵خط لوله و  ۱شامل تکمیل طرح،  6با  های خط لوله اتیلن دناطرح

 لنیاتیپل، دهدشت نیسنگ لنیاتیپل، بروجن نیسنگ لنیاتیپل، گچساران نیالف، دنا لنیخط لوله ات

 سبک کارزرون /نیسنگ لنیاتیپلی، ممسن نیسنگ

 تروشیمی به شرح زیر است:پطرح  ۵خط لوله و  ۱شامل تکمیل طرح،  6با  مرکزهای خط لوله اتیلن طرح

، سبک فسا لنیاتیپل، سبک جهرم/نیسنگ لنیاتیپل، (۱4آباد ) روزیف نیالفی، مرکز لنیخط لوله ات

 استات استهبان لینیو لنیات، داراب نیسنگ لنیاتیپل

 طرح پتروشیمی به شرح زیر است: ۱2با  های سایر مناطقطرح

اوره  ،لردگان کایآمون اوره، زنجان اکیآمون اوره، مانیمسجد سل اکیآمون اوره، گلستان اکیاوره آمون

 یانبساط رنیااست یپل، گناوه کولیگال لنیو ات نیالف، ۱7دهلران  نیالف، (2کرمانشاه )فاز اکیآمون

 کوهدشت یمیپتروش، همدان یسیویپ، استال نودانیپل، نیخم لنیپروپ یپل، پترورامشه

 تروشیمی به شرح زیر است:طرح پ ۱۱های در حال بررسی با طرح

، GTOزاگرس  یمیش ماهان، GTOکرمان  فجر، GTPPکرمان  یمیپتروش مجتمع، لیاردب یمیپتروش

 یمیپتروش لنیوپپر یپلی، آرتا انرژ نیبه فرمال متانول، GTPارم  یانرژ ریتدب، GTOسامان زاگرس  پترو

رمانشاه ک یمیپتروش مجتمع، مشکیاند دیاکسا لنیات یمیپتروش، مشکیاند یایمیک یمیپتروش، الوند
GTPP 

  شوند.در ادامه برخی از این طرح به طور مفصل بررسی می
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 منطقه باختر های خط لوله اتیلن غربطرح (1

 ت.تمام به شرح زیر اسطرح نیمه ۵های تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب شامل در حال حاضر طرح

 

 

 باخترمنطقه غرب  لنیخط لوله ات (1-1

ای از ای که مجموعهآید، خط لولهخط لوله اتیلن غرب نامی آشنا در صنعت پتروشیمی ایران به حساب می

فاز گاز  ۳کیلومتر به هم متصل کرده تا در قالب  606 هزار و 2های پتروشیمی در غرب کشور را به طول مجتمع

های مستقر در غرب، شمال غربی و جنوب غربی ایران برساند و نقطه پایانی اتیلن از منطقه عسلویه را به واحد

اب تا تبریز نیز در آن میاندوآب در استان آذربایجان غربی است، که در ادامه این روند خط لوله انتقال میاندو

  .دستور کار قرار گرفته است

ان استارت خورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایر پیشنهادو به  ۱۳۸۱این مگاپروژه از سال ایده ابتدایی ساخت 

های های پتروشیمی استانترین خط انتقال اتیلن جهان، تامین کننده خوراک واحدتا با نام گیری طوالنی

ربایجان ستان و آذهای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرداستان

 .غربی شود

های پتروشیمی واقع در غرب کشور و هدف گذاری اجرای این پروژه به این صورت بود که عالوه بر اتصال مجتمع

های بین المللی در راستای افزایش صادرات تامین خوراک آنها، از افزایش ظرفیت تولید ایجاد شده در بازار

 .استفاده کنند

آغاز عملیات اجراییمکاننام طرحردیفمنطقه
پیش بینی زمان ساخت

)سال(
خوراکپیشرفت فیزیکی تا اسفند 97

ظرفیت خوراک

)هزارتن در سال(
محصول

ظرفیت محصول

)هزار تن در سال(

آب مورد نیاز

)میلیون مترمکعب در سال(

---3500اتان/ اتیلن13831282از عسلویه تا تبریزخط لوله اتیلن غرب باختر1

2.5 تا 3.5 )مشابه فسا(300پلی اتیلن سبک311اتیلن139076اندیمشکپتروشیمی اندیمشک *2

13861095ایالمپتروشیمی ایالم3

اتان

+C3

+C5

233

328

391

اتیلن

پروپیلن

بنزین پیرولیز

سوخت مایع

C4 برش

458

124

132

33

75

ظرفیت یوتیلیتی: 244

1392514همدانپتروشیمی ابن سینای همدان *4

اتیلن

نرمال بوتان

الکل چرب

آمونیاک

80

30

28

6

اتیلن اکساید

اتوکسیالت ها

گالیکول اتر

MEA/MDEA

منواتیلن گالیکول

100

80

50

30

6

4

1392588.42میاندوآبپتروشیمی میاندوآب *5
اتیلن

1 بوتن

140

2
1400.9پلی اتیلن سنگین

خط لوله اتیلن غرب )باختر(



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی – کشور یمیپتروش تمام و متوقفنیمه یهاطرح یبررس

8 

ستان است که ن خط لوله طویل، پتروشیمی کاویان در بوشهر و پتروشیمی اروند در خوزتامین کننده اصلی ای

های اندیمشک در استان خوزستان، هر دو به نوعی در نقطه شروع این خط لوله قرار دارند و در ادامه مسیر واحد

ارمحال و ان چهممسنی در استان فارس، گچساران و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، بروجن در است

ب در استان بختیاری، مجمتع لرستان، مجمتع کرمانشاه، مجمتع همدان، مجمتع کردستان، مهاباد و میاندوآ

 .آذربایجان غربی را در بر بگیرد

هایی در زمینه توجیه اقتصادی این پروژه عظیم در این میان کارشناسان حوزه پتروشیمی اختالف نظر

های گزافی باه بود و هزینهکه مخالفین این پروژه معتقدند کلنگ زنی آن از ابتدا اشتای پتروشیمی دارند، به گونه

ری برای توسعه را به این صنعت تحمیل کرد و از سوی دیگر موافقین این طرح، پروژه خط لوله اتیلن را ابزا

 .دانندهای محصوالت تولیدی میظرفیت

 

های سیاسی برای ساخت مجتمع پتروشیمی در لوله فشار بنا به نظر برخی کارشناسان در حین ساخت این خط

ر برخی مناطق مختلف و در مسیر این خط از سوی مسئولین مناطق به شرکت ملی پتروشیمی وارد شد که د

ه ها نتیجه بخش بوده و ساخت مجتمعی بدون توجه به توجیه اقتصادی آن را به دنبال داشتموارد این فشار

 .است

 

 هایی که دارای تعریف اشتباهی هستند، مطالعات گسترده پیش از آغاز اجرایتوقف طرحآن چه مشخص است، 

های پیشنهادی ای برای ساخت مجتمع پتروشیمی از نمونه راهکارهای اقتصادی، عدم تصمیم گیری منطقهطرح

 .دلسوزان این حوزه برای پیشرفت واقعی صنعت پتروشیمی است

رحله ساله به م ۳کلنگ زنی شد که طی یک پروسه زمانی  ۱۳96سال  قطعه دوم این خط لوله در دی ماه

جتمع پتروشیمی تبریز وصل کیلومتری مجتمع پتروشیمی میاندوآب را به م ۱۵4رسد تا با وسعت تکمیل می

 .کند

 دهد:شده در این مسیر را نشان میهای تعریفنقشه زیر این خط لوله و طرح
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 مشکیاند یمیپتروش (2-1

 سطااو در رب،غ اتیلن لوله خط ظرفیت افزایش به توجه با که است هاییپروژه از یکی پتروشیمی اندیمشک طرح

 برداری خواهد رسید.به بهره ۱۳90مطرح و اعالم شد که تا سال  ۱۳۸0 دهه

 مشخصات طرح

اتیلن سبک خطی تولید شود، هزار تن پلی ۳00ه برداری از آن قرار بود ساالنبرای ساخت این پروژه که با بهره

 ۱00اتیلن سبک و هکتار از آن، به ساخت واحد تولید پلی ۵۸هکتار در نظر گرفته شد که  ۱۵۸زمینی به مساحت 

 .داشت اختصاص پتروشیمی دستهکتار به صنایع پایین

درصد  6 فیزیکی پروژه ازسال از آغاز عملیات اجرایی این طرح، پیشرفت  ۱2در حال حاضر و با گذشت حدود 

 .فراتر نرفته است
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 تاریخچه طرح

ریزی شرکت ملی های ساخت پتروشیمی اندیمشک زمانی مطرح شد که سازمان مدیریت و برنامهاولین زمزمه

، طرح افزایش ظرفیت خط لوله اتیلن غرب را تصویب کرد؛ در پی آن ۱۳۸4صنایع پتروشیمی در ابتدای سال 

ای از احداث سه مجتمع جدید ن، مجری وقت طرح خط لوله اتیلن غرب در مصاحبهیاسیمحمد صادق آل

 ۱پتروشیمی در شهرهای میاندوآب، دهدشت و اندیمشک خبر داد.

مجتمع  از آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۳۸4ای در مرداد جمال جعفرآقایی، فرماندار وقت اندیمشک نیز در مصاحبه

سال انجام خواهد شد و باعث شکوفایی اقتصاد  ۵ مدت در طرح این اجرای که کرد اعالم و داد خبر پتروشیمی

 2هزار نفر خواهد شد. ۱0زایی برای منطقه و اشتغال

 شدهاقدامات انجام

به عنوان ، تهیه زمین و تشکیل شرکت برای ساخت این مجتمع پتروشیمی های اولیه مانندپس از انجام فعالیت

 با پتروشیمی اندیمشک اتیلن سبکقرارداد خرید دانش فنی تولید پلی ۱۳۸6یکی از اولین اقدامات، در آذر ماه 

 سبک اتیلنپلی تولید کارخانه پایه مهندسی و فنی دانش خرید قرارداد حجم. شد امضا آلمان بازل شرکت

 ۳ماه اجرا خواهد شد. ۱0میلیون یورو بود که اعالم شد این قرارداد در مدت  7 اندیمشک پتروشیمی

 

  

                                                
 ۵۵2۵4شانا، کد خبر:  ۱
 6۱۳20شانا کد خبر:  2
 ۱2۱۸۳۸شانا کد خبر:  ۳

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/2_2.jpg
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 تامین مالی طرح

، محسن کرمی فرماندار وقت اندیمشک اعالم کرد که عملیات اجرایی این پروژه از بهمن ۱۳۸7در ابتدای سال 

آغاز شده است و زمان اجرایی پروژه چهار سال از زمان آغاز عملیات اجرایی در نظر گرفته شده است.  ۱۳۸6سال 

میلیارد  ۱۳0 و صندوق ذخیره ارزی میلیون یورو از محل تسهیالت 22۵برداری از این پروژه، همچنین برای بهره

 4است. های کوچک و زودبازده استان اختصاص یافتهتومان از محل اعتبارات طرح

و در جریان دومین  ۱۳۸7همچنین به دنبال عقد قرارداد دانش فنی و آغاز عملیات اجرایی این مجتمع، در آذر ماه 

 ۵سفر استانی هیئت دولت نهم به خوزستان، تامین تسهیالت ارزی و ریالی مورد نیاز این طرح، به تصویب رسید.

 روند اجرایی طرح

شده صنعت پتروشیمی برای ریزیطرح برنامه ۱۵شک در حالی یکی از اتیلن سبک اندیمطرح پتروشیمی پلی

به  ۱۳90میلیون تن در سال عنوان شد که نه تنها تا سال  7.۵اتیلن کشور به افزایش ظرفیت تولید پلی

و سایر  خط لوله اتیلن غرب به عنوان یکی از دالئل تاخیر توسعه ۱۳92برداری نرسید، بلکه در دی ماه بهره

شرکت  شده در این برنامه شناخته شد؛ به طوری که عبدالحسین بیات، عضو وقت هیئت مدیرهای تعریفهطرح

 پتروشیمی نظیر غرب اتیلن لوله خط اول فاز در مستقر هایطرح نظری، اظهار در ملی صنایع پتروشیمی

 به طرح اما است آماده واحدها این خوراک: کرد تاکید و دانست غرب لوله خط اجرای تاخیر مسئول را اندیمشک

 6.است نرسیده تولید

رب و وعده غدهد پتروشیمی اندیمشک، تنها به دلیل موقعیت آن در مسیر خط لوله اتیلن بررسی ها نشان می

 حتی که است شده مطرح آن، گسترده زاییاشتغال و منطقه توسعه اقتصادی مسئوالن مختلف محلی مبنی بر

 .هستند روبرو جدی ابهاماتی با هم دالئل این

شود اشتغال این عنوان شده بود که گفته می هزار نفر ۱0زایی این مجتمع در حالی به عنوان مثال میزان اشتغال

برداری از این طرح نفر در زمان بهره ۵00هزار نفر در زمان احداث و تنها  2مجتمع در بهترین حالت حدود 

 خواهد بود.

                                                
 ۸70۱-02۳76ایسنا کدخبر:  4
 7۱0۱9آنالین کدخبر: همشهری ۵
 2۱۱۱۵۵شانا کد خبر:  6
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های فراوان محیطی و وجود طرحو دوری از منابع آبی، مشکالت زیستوجود موانعی مانند مشکل تامین آب 

دهنده این است که تعریف این طرح برای کشور هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اتیلن در کشور نشانپلی

سال از آغاز عملیات اجرایی پروژه و عدم پیشرفت  ۱2حدود  محیطی و فنی مناسب نبوده است؛ با گذشتزیست

 کی آن، این طرح عمال متوقف شده است.فیزی
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 پتروشیمی ایالم (3-1

اقع در استان ایالم، با احداث پاالیشگاه گاز ایالم به منظور پاالیش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان کوه و

مطالعات  این پاالیشگاه، پس از  C5و  +C3طرح مجتمع پتروشیمی ایالم جهت استفاده از محصوالت اتان، 

رار گرفت و ورد تصویب قم ۱۳۸۱تیرماه  در جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ اقتصادی

 .در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید شهریور آن سالمتعاقبا در 

ر زمینی به دتاسیس و مراحل احداث مجتمع  ۱۳۸2یکسال بعد و در تیرماه از این رو شرکت پتروشیمی ایالم 

 د.کیلومتری شمال غربی شهرستان ایالم آغاز گردی ۱۸ار در بخش چوار و به فاصله هکت ۱22وسعت 

 مشخصات این طرح در شکل زیر ارائه شده است:

 

برداری هرهبه ب ۱۳9۸پتروشیمی ایران، این طرح در نیمه نخست سال طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع 

 خواهد رسید.
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 پتروشیمی ابن سینای همدان (4-1

در مرحله  اعالم سایت رسمی پتروشیمی ابن سینا، شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان )سهامی خاص(بنابر 

 مشارکت اب آن مصوبه که رسید ثبت به همدان شهرستان ثبت اداره در ۱0/2۸/90 قبل از بهره برداری در تاریخ

مهر  ۱7در  به دست آمده بود.در هیأت دولت  ۱6/02/۱۳۸7رصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ د 20

 .قال یافتمطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده محل فعالیت شرکت به شهرستان فامنین انت ۱۳9۵ماه سال 

 مشخصات طرح

یته توسعه طرح ایجاد مجتمع تولید اتیلن اکساید و واحدهای پایین دستی آن در همدان، بر اساس پیشنهاد کم

های یدر همدان مطرح شد و پس از بررس  (VAM)نی با طرح وینیل استات مونومرصنعت پتروشیمی جهت جایگزی

طرح مورد  فنی و اقتصادی و شرایط بازار طرح مذکور و تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان مربوطه اجرای این

بن ا موافقت هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت و در همین راستا شرکت صنایع پتروشیمی

 .سینا همدان )سهامی خاص( جهت اجرا و بهره برداری از طرح مذکور با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شد

 روند اجرایی طرح

د که خاک این قرار شد این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد استقرار یابد. البته شایعاتی به وجود آم

شیدند و مسئوالن تدابیری برای حل این مسأله اندی منطقه توان تحمل صنایع سنگین را ندارد که در ادامه

ون های انجام گردید. البته در همین زمان بود که یک تپه واجد ارزش میراث فرهنگی نیز سر از خاک بیرزیرسازی

د آمد که با حل آورد و به نوعی در کار وقفه ایجاد کرد. در این خصوص نیز مشکالتی بین سهام داران طرح به وجو

 .شودرسد روند طبیعی برقرار میبه نظر می شدن آن

کرده و در انتظار با این وجود هنوز سازمان محیط زیست کشور تأییدیه نهایی را برای احداث این پروژه صادر ن

 .تأمین منابع آبی مورد نیاز آن از محلی به جز منابع زیر زمینی است

 ست.درصد ا ۱۵پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر کمتر از 



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی – کشور یمیپتروش تمام و متوقفنیمه یهاطرح یبررس

16 

 

  



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی – کشور یمیپتروش تمام و متوقفنیمه یهاطرح یبررس

17 

 پتروشیمی میاندوآب (5-1

ال ساخت هزار تن در سال در ح ۱7۵ اسمی ظرفیت به  طرح پتروشیمی میاندوآب با هدف تولید پلی اتیلن

امین خواهد تهزار تن در سال  ۱40است و خوراک واحد از طریق خط لوله اتیلن غرب به مقدار تخصیص یافته 

 شد

ن قطعه که از سقز از خط لوله اتیلن غرب قرار دارد و طول تقریبی ای ۱0  پتروشیمی میاندوآب در انتهای قطعه

 .کیلومتر است ۸۸اینچ کشیده شده  ۱2  با لوله

 مشخصات طرح

تامین   20kv کیلو وات، از طریق خط هوایی ۵00در اولین مرحله با توجه به نیازمندی سایت به تامین برق 

 شده احداث  یمی میاندوآب برای مصارف مقدماتی و کارگاهیشود و پست زمینی مورد نیاز در زمین پتروشمی

 .است

رآورد و متر مکعب در ساعت برای بخش صنعتی و مصارف عمومی ب 6000قرارداد خرید گاز سوخت به میزان 

 ۳0شینه با درصد و متانول پو 70تهیه شده است و همچنین عمده سهام داران آن شرکت پتروشیمی باختر با 

 . درصد هستند
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بینی اقی مانده پیشدرصد بوده که با تکمیل کارهای ب ۸۸.42برابر با  9۸پیشرفت کل طرح تا پایان فروردین ماه 

 .به بهره برداری برسد ۱۳9۸می شود که در صورت فراهم شدن شرایط، این طرح در نیمه دوم سال 
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 دنامنطقه  های خط لوله اتیلن غربطرح (2

 خط لوله اتیلن دنا (1-2

احدهای واز احداث  ۱۳۸6غالمحسین نجابت، مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دی ماه  اولین بار

های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه دنا خبر داد و چند ماه پس از آن جلیل ابراهیم پور، مدیر وقت طرح

 شوند.تی میملیاوارد فاز ع ۱۳۸7های این منطقه از سال پتروشیمی اعالم کرد که پتروشیمی

 مشخصات طرح

ه قرار است به شاخه دنا، از خط لوله اتیلن غرب، در واقع فاز سوم احداث خط لوله اتیلن غرب است. این خط لول

مکان تا گچساران به صورت دوطرفه احداث شود. دلیل این نوع طراحی کیلومتر از سیاه 60صورت انشعابی به طول 

شده در این مجتمع تعریف 4 از هریک توقف دلیل به) گچساران الفین روشیمیپت این است که اتیلن تولیدی مازاد

مجتمع  4 پتروشیمی گچساران، خوراک الزم مسیر( به خط اصلی منتقل شود و در صورت توقف تولید الفین توسط

 هزار تن در سال از خط لوله اصلی تامین گردد. ۱220مذکور به ظرفیت 

 دهد:و موقعیت مکانی آن را نشان میاین خط لوله اطالعات زیر  شکل

 

 

میلیارد دالر  ۳ شده در این مسیر مجموعا به حدودهای تعریفاعالم شد که اجرای طرح ۸7در سال 

نه احداث خط لوله ، هزی96 سال در پتروشیمی صنایع ملی شرکت مدیران گفته به بنا که دارد نیاز گذاریسرمایه

 .است شده برآورد میلیارد تومان ۳00 کیلومتری این منطقه حدود ۵۵7

  

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/Dena_ethylene3.jpg
https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/Dena_ethylene_1.jpg
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 شدهاقدامات انجام

های عمیق با شرکت فناوری آب ۱۳9۱ب سال هایی از خط لوله اتیلن غرتوافقنامه ساخت خط لوله دنا و بخش

گذاری در شهریور آن سال کشی، تامین خطوط لوله و لولهبسته شد. قرار بود اجرای این پروژه شامل عملیات جاده

 اندازیراه و ساخت از پس به خط لوله دنا برداری ازآغاز شود، اما چند ماه بعد اعالم شد که زمان ساخت و بهره

 .است شده موکول گچساران پتروشیمی

عباس شعری مقدم، مدیر عامل  ۱۳94عدم پیشرفت فیزیکی پروژه احداث این خط لوله باعث شد در ابتدای سال 

وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی اظهاراتی اعالم کند که به دلیل خصوصی سازی، منابعی برای تکمیل 

 تالش و است نمانده باقی صنایع پتروشیمیشرکت ملی  شاخه دنا از خط لوله اتیلن غرب و خط اتیلن مرکز برای

 7.شود جوییچاره موقع، به و الزم منابع تامین چگونگی برای ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با مکاتبه با که شودمی

زاده، مدیر قعلی محمد بسا 96وعده احداث این خط لوله بارها از سوی مسئوالن مطرح شد تا سرانجام در مرداد 

های هر مسیر از وقت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اظهاراتی عنوان کرد که اگر پیشرفت مجتمع

زم برای درصد برسد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه دارد اقدامات ال 40تا  ۳0خط لوله اتیلن به حدود 

 ز کند.ساخت خط لوله و تاسیسات آن منطقه را آغا

 بیش به تاریخ آن در گچساران پتروشیمی و فارس خلیج بیدبلند گاز پاالیشگاه از همین رو به سبب اینکه ساخت

مسئول پروژه ساخت خط لوله اتیلن دنا مشخص شد  96درصد پیشرفت فیزیکی رسیده بود، از ابتدای سال  ۳۵ از

 ۸و قرار بود که از آبان ماه آن سال، عملیات اجرایی ساخت خط لوله اتیلن دنا آغاز شود.

یشرفت ملموس پسال از وعده احداث این خط لوله، تا ابتدای سال گذشته تنها  6با این حال و با گذشت قریب به 

 از پیشرفتی هیچ اخیر هایماه در و بوده مناقصه برگزاری و لوله خط احداث برای وزارت نفت کار، اخذ موافقت

 .است نشده گزارش دنا لوله خط احداث روند

 موانع اجرای طرح

های وابسته به این خط لوله در نقاطی پراکنده سبب طوالنی شدن خط لوله دنا شده است. عالوه تعریف پتروشیمی

برداری از های در حال احداث باعث شده است که در صورت تاخیر در بهرهای پتروشیمیبر این وابستگی زنجیره

                                                
 2۳۸۳6۱شانا؛ کدخبر:  7
 ۸۵6انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی؛ کدخبر:  ۸
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با مشکل مازاد خوراک مواجه شود؛ لذا الزم است  یک واحد یا تعطیلی آن به دالئلی مانند تعمیرات، همه خط لوله

 گذاری خواهد شد.کیلومتر خط لوله دنا به صورت دوطرفه باشد که سبب افزایش قیمت سرمایه ۵۵7طراحی کل 

 و تحصیل اراضی های مربوط بهها در منطقه دنا سبب شده است که فعالیتاز طرف دیگر تعریف این مجتمع

ث عدم ، با تاخیر چند ماهه و حتی چندساله مواجه شود که این مسئله نیز باعمجوزهای محیط زیست گرفتن

 شود.ها میگذاران در اینگونه طرحرغبت سرمایه
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 پتروشیمی الفین گچساران (2-2

کول و براساس مصوبه هیأت وزیران به صورت طرح مونواتیلن گالی ۱۳۸۱طرح پتروشیمی گچساران که در سال 

زنی و اعالم شد که خوراک این مجتمع با ظرفیت سالیانه کلنگ ۱۳۸۳بود، در بهمن اتیلن اکسید تعریف شده 

میلیون دالر  400شود و ارزش تولیدات این مجتمع بالغ بر هزارتن خوراک از خط لوله اتیلن غرب تامین می ۳۵0

 در سال است.

 چه طرحختاری

ای طرح ، قرارداد اجر۸4ساران در آبان پس از اعالم تصویب طرح ارزیابی زیست محیطی مجتمع پتروشیمی گچ

سی میلیون یورو میان شرکت پتروشیمی گچساران و شرکت ایرانی طراحی و مهند 26۳این مجتمع به ارزش 

 ( به امضا رسید.MES( و شرکت ژاپنی میتسویی )PIDECصنایع پتروشیمی )

ن شرکت پس از گذشت یکسال از امضای قرارداد احداث این مجتمع با شرکت ژاپنی، به دلیل برخی مسائل، ای

واتیلن گالیکول اقدامی برای تکمیل این طرح انجام نداد و در نهایت احداث این مجتمع با تبدیل آن از واحد مون

ین مجتمع به م شد عملیات اجرایی احداث ااعال ۸۵به الفین، به شرکت پتروشیمی باختر واگذار شد؛ در دی ماه 

میلیون  ۵00گذاری ن، با سرمایهبروج و دهدشت کننده خوراک واحدهای پتروشیمی ممسنی،عنوان واحد تامین

 دالری در بهمن آن سال آغاز خواهد شد.

تولید ساالنه  یتعملیات احداث این مجتمع با ظرف ۱۳۸6تاخیر در اجرای پروژه ادامه داشت تا اینکه در فروردین 

می مجددًا یک میلیون تن اتیلن و پروپان با حضور غالمحسین نجابت، مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشی

 آغاز شد.

رسد، مردم را به برداری میزنی، نجابت با اشاره به اینکه این مجتمع تا چهار سال آینده به بهرهدر مراسم کلنگ

درصد است و  2۸و گفت: ارزش افزوده مجتمع پتروشیمی گچساران بیش از  خرید سهام این مجتمع تشویق کرد

 9گذاری و خرید سهام این مجتمع، مالکیت آن را به دست گیرند.کنیم که با سرمایهاز مردم دعوت می

                                                
 ۱0۱669شانا؛ کدخبر:  9
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 ۱۳۸۸تا شهریور  ۱۳۸7در بهمن سال  نویسی این مجتمعها سبب شد که از زمان آغاز پذیرهاین تبلیغات و وعده

 ود.سوی مردم خریداری ش از دهدشت و گچساران پتروشیمی میلیارد ریال از سهام دو شرکت ۱0حدود 

 تامین مالی طرح

مل وقت عباس شعری مقدم، مدیرعا ۱۳9۳روند کند احداث این پروژه همچنان ادامه داشت؛ تا اینکه در آذر 

متع میلیون دالر برای مج ۳7۵شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد که اولین فاینانس چینی به ارزش 

 پتروشیمی گچساران بازگشایی و عملیاتی شده است.

فیزیکی فت عادل نژادسلیم مدیرعامل وقت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اعالم اینکه پیشر ۱۳9۵در شهریور 

ا تجهیزات بدرصد رسیده است، گفت که این پتروشیمی از تنگناهای خود عبور کرده و  40این پروژه به بیش از 

 برداری می رسد.به بهره 97خریداری شده پتروشیمی گچساران تا سال 

داشت،  ژهطی بازدیدی که بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این پرو ۱۳97اما در اسفند 

 برداری خواهد رسید.به بهره ۱400وعده داد که پتروشیمی گچساران در سال 
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 تامین آب پتروشیمی

ت شده طبق گفته مدیران پروژه، همه مجوزهای طرح شامل آب، برق، گاز، محیط زیست، خوراک و سوخت دریاف

ورای علیمراد جعفری، نماینده وقت مردم گچساران و باشت در مجلس ش ۱۳۸۵است. پیش از این در دی ماه 

میلیون  ۱0 میزان به سد کوثر تامین آب این مجتمع مجوز استفاده از آب ای گفته بود برایاسالمی در مصاحبه

 حلقه چاه عمیق در نزدیکی سایت اخذ شده است. ۵مترمکعب در سال و حفر 

اعت سمترمکعب در  ۱760اینچی و به میزان  2۸ لوله با سد این از انگچسار پتروشیمی آب تأمین همچنین

 کیلومتر اعالم شده است. 27میلیون مترمکعب در سال( و به طول  ۱4)حدودا معادل 

های چند سال اخیر، سطح آب خشکسالی دهد به دلیلاین در حالی است که مطالعه منابع آبی استان نشان می

ه آرش درصد کاهش یافته است؛ بنابر گفت ۵0ز جمله در مرداد سال گذشته به مخزن سدکوثر در چند نوبت ا

آب  مینتا کوثر، سد آب مدیریت اصلی اولویت وبویراحمد کهگیلویه ایمنطقه آب شرکت مقام قائم مصلح، 

و  های جنوبی استحمد و برخی استانبویرا و کهگیلویه استان ساکنان از هزار نفر ۵00میلیون و  2آشامیدنی 

 نیازهای زیست محیطی، کشاورزی و صنعت در مراحل بعدی قرار دارد.

 وضعیت آبی منطقه و موانع اجرایی شدن طرح

دهد که محل سال گذشته نشان می ۱0و بویراحمد طی  بندی خشکسالی استان کهگیلویههمچنین بررسی پهنه

سر ساران( در وضعیت خشکسالی بههرستان گچکیلومتری ش 7شده برای احداث این پتروشیمی )فاصله تعریف

های زیرزمینی این استان افت برد و برای حفر چاه مناسب نیست به طوریکه طی چند سال اخیر سطح آبمی

 کرده است.
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صنعت  مدیران سال، با ابهاماتی روبروست که الزم است 2۵از همین رو تامین آب پایدار این مجتمع برای حداقل 

ح است، به آن پاسخ دهند؛ اما آنچه واض سازمان محیط زیست همچنین و مجتمع این مدیران ،کشور پتروشیمی

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت و وزارت نفت در دستور کاردرصد این مجتمع، تکمیل آن  60به دلیل پیشرفت باالی 

ال در مناطق های با مصرف آب بایست ضمن توقف یا جایگزینی سایر پتروشیمیضرور بنابراین است، گرفته قرار

محیطی جلوگیری ستدور از دریا، تدبیری برای تامین پایدار آب این مجتمع اندیشیده شود تا هم از ایجاد فاجعه زی

 شود و هم برای فعالیت این مجتمع مشکلی پیش نیاید.

های هخانهبه عنوان مثال طبق آمار رسمی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد، ظرفیت اسمی تصفی

رمکعب در میلیون مت ۳2هزار مترمکعب در روز معادل بیش از  ۸۸فاضالب این استان تا آبان سال گذشته حدود 

شود شرکت پتروشیمی گچساران با استفاده از این ظرفیت و یا تکمیل سال بوده است. از این رو پیشنهاد می

جاور، بخشی از آب مورد نیازش را از این محل های مین استان و استاناهای در دست اجرای تصفیه فاضالب طرح

 تامین کند.
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 پتروشیمی بروجن (3-2

روژه سال پیش مطرح بوده است اما این پ 2۵هرچند موضوع احداث مجتمع پتروشیمی در شهرستان بروجن از 

ه شود، ساخت ۱۳7۳تصویب و ابالغ شد و کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی بروجن که قرار بود سال  ۱۳۸4مهرماه 

 به زمین خورد. ۱۳۸۵سال بعد و در اسفند  ۱2

 مشخصات طرح

زنی این مجتمع با اشاره به غالمحسین نجابت، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم کلنگ

برداری سال به بهره ۳های گذشته با سرعت دادن به احداث مجتمع جدید، قول داد پروژه ظرف جبران تاخیر سال

هاى گذارى در پروژهپتروشیمی، عالوه بر سرمایه برسد و از مردم استان خواست که با خرید سهام این مجتمع

فته مسئوالن شرکت ملی پتروشیمی، هزینه احداث بنا به گ مند شوند.ها نیز بهرهبزرگ استانی از سود سرشار آن

 میلیارد تومان بوده است. ۵0میلیون دالر و  27۵این طرح 
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 امین مالی طرحت

برداری نرسید، بلکه پیشرفت فیزیکی محسوسی هم نداشت، اما با این حال به بهره ۸9این مجتمع نه تنها تا سال 

 46روجن، به ارزش درصد از سهام شرکت پتروشیمی ب 20به میزان  ۱۳90سازی، فروردین در روند خصوصی

 ته شد.هزار ریال در فرابورس فروخ ۸00میلیون و  ۳۱میلیارد و 

اندازی ن و راهدر مهرماه آن سال قرارداد تأمین فاینانس، انجام مهندسی تفضیلی، خرید و نصب تجهیزات، ساختما

ین مالی متوقف سال، این تام 2میلیون یورو با کنسرسیومی چینی منعقد شده بود که تا  ۳49این پروژه به میزان 

 پروژه تامین مالی که ا تاکید بر تعیین تکلیف این پروژه، قول دادبود. در واکنش به این اتفاقات، زنگنه وزیر نفت ب

 از طریق فاینانس خارجی پیگیری شود. بروجن پتروشیمی

 موانع اجرایی طرح

های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به مرضیه شاهدایی مدیر وقت طرح ۱۳9۳با این حال اما در بهمن 

 وجود نبروج طرح احداث محل به خوراک رساندن امکان که گفت آن بودن العبور صعب و منطقه دنا شرایط خاص

 .است شده متوقف پروژه این دلیل همین به و ندارد

محسن زراعی فر مدیرعامل پتروشیمی بروجن نیز با تاکید بر موانع  ۱۳97ماه پس از این اظهار نظر و در تیرماه  6

پیش روی احداث این خط لوله به دلیل طوالنی بودن و مسیر کوهستانی گفت: سهامداران این شرکت به دلیل 

 این رو این از کنند،می تعلل پروژه مالی تامین در ندارند اطمینان خط لوله گچساران به بروجن آنکه از احداث

فر تنها چند ماه پس از اذعان به عدم این درحالی است که زراعی. ۱0است داشته تاکنون کمی پیشرفت طرح

به  97در اظهار نظری عجیب گفته بود پروژه پتروشیمی بروجن تا خرداد  ۱۳94پیشرفت پروژه، در اسفند 

 ۱۱برداری خواهد رسید.بهره

ز طرح و عدم پیشرفت پروژه، واکنش مسئوالن استانی را به همراه برداری اهای ادعایی برای آغاز بهرهرسیدن زمان

ن، گفت: داشت؛ به طوریکه اقبال عباسی استاندار چهارمحال و بختیاری در نشست بررسی طرح پتروشیمی بروج

ارد. این کسی حق مخالفت با اجرای این طرح را ند اجرای طرح پتروشیمی بروجن مصوبه هیأت دولت را دارد و

های قانونی، ضروری است های امسال است و با توجه به اهمیت آن در منطقه و دارا بودن مصوبهو اولویتطرح جز

 تا در اجرای آن تسریع شود.

                                                
 24۳4۸0شانا؛ کدخبر:  ۱0
 ۱02۳0۵اکونومیست؛ کدخبر: ایران ۱۱
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بوده است  درصد ۵برابر  ۱۳9۵طبق آخرین آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیشرفت این پروژه تا انتهای سال 

 .بندی شده استدسته 9۸ل سا در کشور یمیطرح های غیرفعال پتروش و در حال حاضر جز

شناسی شده بود، اما بررسی روند پروژه حاکی سال مطالعه کار 2شود که برای احداث این پروژه هر چند ادعا می

وراک و خآمایش سرزمین، نزدیکی به منابع تامین  از آن است که این طرح بدون در نظر گرفتن اصولی مانند

اضر خوراک تعریف شده است و به همین دلیل نباید انتظار داشت که بخش خصوصی حشرایط احداث خط لوله 

 گذاری در چنین طرحی شود.به سرمایه

 وضعیت آبی منطقه

سرمایهعالوه بر افزایش هزینه ای دور از دریا، باعث ایجاد گذاری به دالئل فوق، احداث این مجتمع در منطقههای 

روشیمی با ظرفیت تولید دهد این طرح پتها نشان مییمی نیز شده است. بررسیابهام در تامین پایدار آب پتروش

 .دارد نیاز ب آبمیلیون مترمکع ۳ اتیلن در سال به طور متوسط بههزارتن پلی ۳00

دهد اکثر مناطق این استان در سال نشان می ۱0این در حالی است که بررسی وضعیت خشکسالی این استان در 

نیمه  واحد صنعتی این استان در 2۸۵ار دارند؛ به طوریکه همین مسئله باعث شده بود وضعیت خشکسالی قر

میق عچاه  27دتًا از طریق عم استان این صنعتی بخش آب. شوند مواجه بحران کم آبی نخست سال گذشته با

 ۸0)معادل  لیتر آب در ثانیه ۱0۵ذشته با کمبود شود که در پایان سال گحفرشده در نواحی مختلف تامین می

 درصد نیاز صنعت این استان به آب( مواجه بوده است.

 

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/11/Dena_ethylen03.jpg
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همچنین افت شدید منابع آبی و بحران کم آبی بروجن در سال گذشته سبب شده بود مجتمع صنعتی فوالد 

فعال شود. در پی این اتفاقات کرد، نیمهسفیددشت این شهرستان که از سد چغاخور برای تامین آب استفاده می

یرو به خرید خط اشتراک پساب شهر مدیران این مجتمع برای حل مشکل کم آبی، با انعقاد قراردادی با وزارت ن

  .سال اقدام کردند 2۵میلیارد ریال و به مدت  420بروجن به ارزش 
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 پتروشیمی دهدشت (4-2

شده در این مسیر نیز های تعریفبا مطرح شدن موضوع احداث خط لوله اتیلن غرب، شروع عملیات اجرایی طرح

که مطابق  وقت شرکت پتروشیمی باختر اعالم کرد ، محمد صادق آل یاسین، مدیرعامل۱۳۸4آغاز شد. در شهریور 

رفیت تولید ظشرکت ملی صنایع پتروشیمی، قرار است مجتمع پتروشیمی دهدشت با  ریزیاعالم مدیریت برنامه

 ( طراحی شود.EPDMمونومر )هزار تن اتیلن پروپیلن دی ۵0

 مشخصات طرح

خط لوله  تا کیلومتری این استان ۳۵0دلیل فاصله  این طرح با اینکه توسط هیئت دولت تصویب شده بود، اما به

 که فاع وجود نداشتامکان کشیدن لوله در این فاصله و ارت متری، 700هزار و  ۳ ارتفاع در داشتن قرار و اتیلن غرب

 .افتاد تاخیر به هاسال برای طرح این اجرای سبب همین به

اتیلن سنگین در هزار تن پلی ۳00میلیون دالری با تغییر در طراحی و با ظرفیت تولید  400سرانجام این پروژه 

ودآوری سمیلیون دالر  ۱00، ساالنه ۱۳۸9برداری تا سال رفت ضمن بهرهزنی شد و انتظار میکلنگ ۱۳۸6فروردین 

ردن آن از سوی مدیران و زنی، اقدامی در زمینه شروع و اجرایی کها از کلنگداشته باشد. اما با گذشت سال

نویسی، ها جز مطالعات ژئوتکنیکی، پذیرهمسئوالن اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام نشد و طی این سال

 هده نشد.ها پیشرفتی در پروژه مشاافتتاح دفتر و از این قبیل فعالیت

 روند اجرایی طرح

های ز پیگیریایه گذاری مورد نیاز، عدم حصول نتیجه ابه دلیل عدم بازبینی و برآورد میزان سرم ۱۳92در آذر 

و عدم  EPCC انجام شده به منظور تامین منابع مالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و عملیاتی شدن قرارداد

 ن پتروشیمی در فرابورس متوقف شد.های اولیه، نماد ایبینیپیشرفت فیزیکی طرح متناسب با پیش

ت به درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت بابت رد دیون دول ۱9.۸7الم شده بود که نیز اع ۱۳9۱در خرداد 

 برخی وجود دلیل به موضوع این که شد خواهد عرضه اقساط و نقد صورت به فرابورس  بانک صادرات از طریق

 موکول شد. ۱۳9۵ سال به نماد توقف مانند موانع

مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور، مدیران پتروشیمی دهدشت، استاندار و نمایندگان استان  ۱۳94در مهر 

 شهریور در همچنین. دادند را پتروشیمی ای قول تسریع در ساختکهگیلویه و بویراحمد در مجلس طی جلسه

. عالوه بر میلیون یورو برای توسعه پتروشیمی دهدشت اختصاص داده شده است ۱00نیز اعالم شد که  ۱۳9۵
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 ۱ فقیه در کهگیلویه و بویراحمد از اختصاصدر دیدار با نماینده ولی ۱۳96 بهمن در نیز بیژن زنگنه وزیر نفت این،

 شود.میلیارد دالر برای ساخت پتروشیمی دهدشت خبرداد و اعالم کرد که به زودی خوراک آن تأمین می

 تامین مالی طرح

انک سپه به بزیر وقت صمت با اشاره به مذاکرات انجام شده با مدیرعامل محمد شریعتمداری، و ۱۳96در شهریور 

ه صورت عنوان بانک عامل، گفت: این بانک متعهد شده که اعتبار طرح پتروشیمی دهدشت را در بخش ریالی ب

سالمی ادرصد تامین کند و منابع ارزی این طرح هم با هماهنگی نماینده مردم دهدشت در مجلس شورای  ۱00

 از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

گذاری ایرانیان در مردادماه سال جاری، اعالم شد که در آخرین اظهار نظر مدیران شرکت گروه پتروشیمی سرمایه

رود ظار میتأمین مالی طرح از صندوق توسعه ملی اخذ و مشخص شدن بانک عامل، انتبا توجه به موافقت اولیه 

 تا سه ماه آینده بخش عملیاتی این طرح وارد اجرا شود.

 تایمن آب و موانع اجرایی طرح

طرح غیرفعال اعالمی از  ۱7درصد در حال حاضر جز  ۵طرح پتروشیمی دهدشت با پیشرفت فیزیکی کمتر از 

 منتهی ماهه ۱2 های مالیقرار دارد. طبق آخرین اطالعات و صورت صنایع پتروشیمی ایران شرکت ملی سوی

شده جهت ساخت طرح پلی اتیلن سنگین شامل دانش فنی و عملیات اجرایی های انجام، هزینه۱۳97 اسفند به

 ۱2میلیارد ریال بوده است. ۵77مبلغ 

میلیون  ۳ ساالنه بیش از مشابه پتروشیمی دهدشت به اتیلن با ظرفیتیدهد یک واحد پلیها نشان میبررسی

 اعالم شده است. رودخانه مارون پتروشیمی این نیاز مورد آب تامین منبع. دارد نیاز مترمکعب آب

یابد و گیرد و با عبور از بهبهان، در استان خوزستان جریان میهای زاگرس سرچشمه میاین رودخانه از رشته کوه

ریزد. این رودخانه همواره نقش مهمی در کشاورزی های پرآب، به خلیج فارس میدر فصل به تاالب شادگان و

های روستایی های اخیر و در پی کمبود آب، کشاورزی و اقتصاد خانوادهاستان خوزستان داشته است اما در سال

 است.را با مشکل روبرو کرده

                                                
 رسانی کدال؛ نماد شدهدشتسامانه اطالع ۱2
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مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان در گفتگویی زاده معاون ای است که هوشنگ حسونیاین وضعیت به گونه

با ابراز نگرانی از وضعیت رودخانه مارون گفت وضعیت این رودخانه خوب نیست و باید جهت هرگونه مصرف از 

 این رودخانه احتیاط کرد.

میلیون  900دهد که این سد ظرفیت آب قابل تنظیم ساالنه از طرف دیگر اطالعات سد مارون نیز نشان می

 مترمکعب را دارد که همه این میزان آب باید جهت مصارف کشاورزی استفاده شود.

 

دهد که شهر دهدشت )مرکز سالی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز نشان میهمچنین بررسی پهنه خشک

 است.سال اخیر همواره در وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده ۱0 طی( کهگیلویه شهرستان
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ای دور از منابع تامین ارزان و پایدار آب، به عنوان مانع اصلی پیشرفت این پروژه تعریف این پتروشیمی در منطقه

گذاری در این شود. این مانع همچنان که در حال حاضر سبب عدم رغبت بخش خصوصی و سرمایهشناخته می

مشکالتی برای این مجتمع از جمله تعطیلی و برداری نیز شود حتی در زمان بهرهبینی میپروژه شده است، پیش

  شده به همراه داشته باشد.فعالیت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت تعریف
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 پتروشیمی ممسنی (5-2

شده در این مسیر نیز های تعریفبا مطرح شدن موضوع احداث خط لوله اتیلن غرب، شروع عملیات اجرایی طرح

ن ممسنی آغاز گردید و انتظار در شهرستا ۱۳۸6ماه دی اتیلن سنگین ممسنی درآغاز شد. ساخت طرح پلی

 به بهره برداری برسد. ۱۳90رفت این پروژه در سال می

 شدهو اقدامات انجام مشخصات طرح

اتیلن سنگین تولید شود که در ن پلیهزار ت ۳00میلیون دالری، ساالنه  ۳2۱برداری از این طرح قرار بود با بهره

 های دستی کاربرد دارد.ف، فیلم، لوازم خانگی و قطعات صنعتی، لوله های فاضالب و ساکتهیه لوله و بطری، ظرو

ه اتیلن غرب از هزار تن اتیلن مورد نیاز این طرح از خط لول ۳0۵خوراک مورد نیاز این مجتمع به میزان ساالنه 

 تامین پتروشیمی هایطرح بوتن الزم از سایر-۱هزار تن  7ه و اولی خوراک عنوان به پتروشیمی گچساران طریق

 .شودمی

زنی پتروشیمی ممسنی قرارداد خرید دانش فنی این مجتمع با شرکت آلمانی بازل در خرداد سال پس از کلنگ 2

ده و در حال سال پس از آن، این پروژه بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبولی رها ش ۱0منعقد شد؛ اما تا طی  ۱۳۸۸

 پتروشیمی ایران قرار دارد. های غیرفعال صنعتحاضر جز طرح

شده جهت ساخت های انجام، هزینه۱۳97 اسفند به منتهی ماهه ۱2 های مالیطبق آخرین اطالعات و صورت

میلیارد ریال  2۱۵ مبلغ تکمیل، جریان در هایدارایی و اتیلن سنگین ممسنی شامل دانش فنی طرح طرح پلی

 ۱۳بوده است.

 موانع اجرایی طرح

کعب میلیون مترم ۳ساالنه بیش از  دهد این مجتمع بهیاتیلن سنگین ممسنی نشان مطرح پلیبررسی مشخصات 

 :دهدمی نشان را طرح این موردنیاز هایسرویس و خوراک مشخصات زیر جدول. دارد نیاز آب

                                                
 رسانی کدال؛ نماد ممسنیسامانه اطالع ۱۳
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وقت  نداردر نظر گرفته شده بود که به گفته رهام پیکری فرما حفر چاه منبع تامین آب این مجتمع از طریق

شامیدنی بود، ممسنی، چاهی برای تامین آب این پروژه حفر شد اما به دلیل اینکه بافت چاه آهکی و مناسب آب آ

 ستفاده شود.با توجه به نیاز شدید شهرستان ممسنی به آب، ترجیح بر این شد که این چاه برای آب آشامیدنی ا

بر بودن پتروشیمی ممسنی و نبود آب کافی در ه به آبدر خرداد سال جاری داوود ایوبی فرماندار ممسنی با اشار

ز آب فاضالب منطقه، استفاده از تصفیه پساب برای تامین آب این مجتمع را مطرح کرد و گفت که طرح استفاده ا

  برداری است.میلیارد تومان هزینه، آماده بهره 40با 

زار، ماهور میالتی یا بیدبلند ممسنی به سمت ومههمچنین برای تامین گاز این مجموعه نیز باید خط گاز از شهر خ

ن گاز این پتروشیمی کشیده شود تا این مجموعه بتواند عملیات اجرایی خود آغاز کند؛ که در حال حاضر تامی

از این پروژه از مجموعه نیز با ابهاماتی روبرو است. الزم به ذکر است که در طرح توجیهی اولیه پروژه، تأمین گ

 بینی شده بود.اینچی ایستگاه وحدت نورآباد پیش ۵6له طریق خط لو

درخواست  عدم تامین آب و گاز این مجتمع سبب شد که بارها مسئوالن محلی به این مسئله اشاره کنند و خود

 طرح اجرای تر را داشته باشند؛ به طوریکه داوود ایوبی، فرماندار ممسنیانتقال این پتروشیمی به مکانی مناسب

 سابق رماندارف پیکری رهام همچنین. داندنمی صحیح کاری را آب تامین به مربوط مشکالت دلیل به یپتروشیم

روی این لی پیشوژه، عدم تامین آب را مشکل اصپر احداث محل جاییجابه بر تاکید با گفتگویی در نیز ممسنی

 پتروشیمی معرفی کرد.

اقتصادی و دارایی استان فارس طی سخنانی با اشاره به همچنین محمد حسین مبشری رئیس وقت اداره امور 

فاقد  را شدهتعریف پتروشیمی هایطرح استان، این آب منابع دیدگیآسیب و سالی استان فارسخشک شرائط
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 انتقال و نقل و حمل شرائط دسترسی، راه ایجاد خوراک، تامین وی گفته به. است دانسته توجیه فنی و اقتصادی

 است فارس استان در اتیلن خط پتروشیمی هایطرح تنگناهای جمله از آب منابع تامین ترمهم همه از و تولیدات

 های پتروشیمی این استان در حد یک تابلو باقی بمانند.طرح است شده سبب موانع این طوریکه به

 وضعیت آبی منطقه

سال اخیر همواره در وضعیت  ۱0دهد که شهر ممسنی طی سالی استان فارس نشان میبررسی پهنه خشک

 است.خشکسالی متوسط و شدید بوده

 

ای دور از منابع تامین ارزان و پایدار آب، به گفته همانگونه که اشاره شد، تعریف این پتروشیمی در منطقه

 شود. این مانع همچنان که در حالکارشناسان و مدیران استانی به عنوان مانع اصلی پیشرفت پروژه شناخته می

 نیز برداریبهره زمان در حتی است، شده پروژه در گذاریسرمایه و بخش خصوصی حاضر سبب عدم رغبت

 خواهد همراه به شدهتعریف ظرفیت از کمتر ظرفیتی با فعالیت و تعطیلی جمله از مجتمع این برای مشکالتی

  .داشت
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 پتروشیمی کازرون (6-2

خط لوله  هیئت دولت بود. در ابتدا قرار بود این طرح جزئی از ۱۳۸6 فروردین مصوبه پتروشیمی کازرون طرح

 برای شد مصوب مرکز، اتیلن لوله خط با پتروشیمی زیاد محل احداث این فاصله دلیل به که باشد اتیلن مرکز

 .شود استفاده خط لوله اتیلن غرب از آن خوراک تامین

 مشخصات طرح

 ردیبهشتا در فارس استان به وقت دولت هیئت استانی سفر با همزمان کازرون پتروشیمی عملیات اجرایی مجتمع

 .شد آغاز پتروشیمی صنعت مدیران و محلی هایو با حضور مقام ۱۳۸۸
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 وضعیت آبی منطقه

میلیون  4.۵برداری بیش از هرهبدر صورت واحد دهد که آب مورد نیاز این بررسی این پتروشیمی نشان می

بحران  های اخیر بامترمکعب در سال است. لذا احداث این دو پتروشیمی در منطقه کازرون که در سال

 است. ممکن غیر اقدامی عمال است، بوده روبرو خشکسالی
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ده است. شیا پسماند فاضالب شهری کازرون در نظر گرفته  سد نرگسی منبع تامین آب مجتمع پتروشیمی کازرون

شده اما به  میلیارد تومان برای آن هزینه ۱۱0آغاز شد و تا کنون  ۸9گسی کارزون در تیرماه سال ساخت سد نر

دهد این سد در حال حاضر ها نشان میهای اعتباری، پیشرفت قابل توجهی نداشته است. بررسیدلیل محدویت

شود در صورت بینی میکه پیشمیلیارد تومان اعتبار است  200درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیازمند تامین  ۵۵

 سال آینده به اتمام برسد. 2تأمین این میزان اعتبار، ساخت این سد تا 

زنی این نگسال از آغاز کل ۱0ابهامات در تامین آب پایدار این مجتمع سبب شده است که پس از گذشت بیش از 

 درصد باشد. 2زرون کمتر از ها، درصد پیشرفت فیزیکی پتروشیمی کاپروژه

 رد.های غیرفعال پتروشیمی ایران قرار گیهمین مسئله سبب شده است که این طرح در حال حاضر جزو طرح

شده جهت ساخت های انجام، هزینه۱۳97 اسفند به منتهی ماهه ۱2 های مالیطبق آخرین اطالعات و صورت

 ۱4میلیارد ریال بوده است. ۱24اتیلن سنگین/ سبک خطی کازرون، مبلغ طرح پلی

ای دور از منابع تامین ها در منطقهبه گفته مدیران ارشد صنعت نفت و پتروشیمی کشور، تعریف این پتروشیمی

شود. این مانع همچنان که در حال حاضر ها شناخته میارزان و پایدار آب، به عنوان مانع اصلی پیشرفت این پروژه

برداری نیز مشکالتی زمان بهره ه است، حتی درگذاری در این پروژه شدسبب عدم رغبت بخش خصوصی و سرمایه

 برای این مجتمع به همراه خواهد داشت.

. 

 

  

                                                
 رسانی کدال؛ نماد کازروسامانه اطالع ۱4
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 مرکزهای خط لوله اتیلن طرح (3

 خط لوله اتیلن مرکز (1-3

 :استهای پتروشیمی خط اتیلن مرکز به شکل یک بسته کامل به شرح زیر تعریف شده اجرای طرح

 ن مُهراستحصال اتان از پاالیشگاه پارسیان در شهرستا .۱

 خط انتقال اتان از پاالیشگاه پارسیان تا پتروشیمی فیروزآباد .2

 هااجرای طرح اُلفین فیروزآباد به عنوان تأمین کننده مواد اولیه سایر پتروشیمی .۳

 های جهرم، فسا، داراب و استهبانخط انتقال اتیلن از فیروزآباد تا شهرستان .4

 طرح پتروشیمی جهرم، فسا، داراب و استهبان 4اجرای  .۵

ها به شکل یک زنجیره کامل اجرا شود؛ چرا که بدون اجرای هر کدام از این که این طرح استدر واقع ضروری 

د. الزم به ذکر است که پیشرفت فیزیکی این خط لوله وشل مواجه میهای زنجیره، اجرای سایر موارد با مشکحلقه

 درصد بوده است. ۳0تا ابتدای سال جاری حدود 

 دهد:را نشان میهای این منطقه نقشه زیر مسیر خط لوله اتیلن مرکز و موقعیت پتروشیمی
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تان فارس طرح به اسدر سفر استانی دولت دهم  2و  ۱بر اساس اتان قابل استحصال از گازهای پاالیشگاه پارسیان 

ها، از این طرح واحد پتروشیمی در شهرهای فیروزآباد، فراشبند، کازرون، جهرم، فسا و داراب تصویب شد. 6احداث 

شود و برای  مقرر شد خوراک پتروشیمی کازرون به دلیل نزدیکی به شبکه خط لوله اتیلن غرب، از این خط تأمین

 واحدهای خوراک ات شود احداث فیروزآباد شهر در کراکر واحد اتیلن، به انپارسی پاالیشگاه تبدیل اتان تولیدی در

 ای فراشبند، جهرم، فسا و داراب اتیلن تولیدی تامین شود.شهره در دستی پایین

ز پارسیان به از پاالیشگاه گا اتان خط لوله اتیلن مرکزی قرار است در دو بخش کلی شامل خط لوله انتقال گاز

 به فیروزآباد یپتروشیم مجتمع از اتیلن گاز انتقال لوله خط کیلومتر و  240مجتمع پتروشیمی فیروزآباد به طول 

اری کیلومتر احداث شود که سرمایه گذ ۳۱0 طول به استهبان و فسا داراب، جهرم، پتروشیمی های مجتمع

 رآورد شده است.میلیون دالر ب 2۸۵ لوله خط این ساخت
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 ۸داث ، غالمحسین نجابت، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به طرح اح۱۳۸6در دی ماه 

های فیروزآباد، جهرم، داراب، فسا و فراشبند در مسیر پتروشیمی در فارس عنوان کرد که قرار است پتروشیمی

 های ممسنی و کازرون در منطقه دنا و در خط لوله اتیلن غرب احداث شوند.خط اتیلن مرکزی و پتروشیمی

درصد  20و مالکیت این واحدها به صورت  میلیارد دالر 6طرح حدود  ۸گذاری برای این وی افزود که مبلغ سرمایه

درصد پذیره نویسی از  40درصد شرکتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و  40شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

 ۱۵مردم خواهد بود.

  

                                                
 ۱24۳4۳شانا؛ کدخبر:  ۱۵
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 الفین فیروزآباد  (2-3

 اتیلن گاز به پارسیان زگا پاالیشگاه اتان تبدیل دارعهده بود قرار که( چهاردهم اُلفین) فارس پتروشیمی فیروزآباد

درصد، عمال  ۱۳ل و با پیشرفتی کمتر از سا ۱0های استان باشد، پس از گذشت ایر پتروشیمیس خوراک عنوان به

 .است شده تبدیل کشور پتروشیمی های غیرفعالبه یکی از طرح

 مشخصات طرح

 مشخصات این پتروشیمی در جدول زیر نشان داده شده است:

 

ه توسط هیأت وزیران و با هدف توسع ۱۳۸6موضوع صدور مجوز احداث پتروشیمی در استان فارس در سال 

 و ارابد جهرم، فسا، فیروزآباد، شهرهای در خط اتیلن مرکز صنعتی استان فارس و با تعهد تأمین خوراک از

 .گرفت قرار تأیید مورد بخش خصوصی مشارکت و استهبان

از  ۱4موضوع تغییر محل احدات اُلفین  ۱۳۸۸پس از تصویب این طرح، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

 پاالیشگاه ولیدیت اتان اختصاص و پتروشیمی فیروزآباد بندر عسلویه به فیروزآباد و تغییر نام اُلفین چهاردهم به

 به پتروشیمی فیروزآباد را مصوب کرد. 2و  ۱ پارسیان گاز

 اجرایی طرحموانع 

ها های استان فارس، پراکنده بودن این پتروشیمییکی از مشکالت اصلی پتروشیمی فیروزآباد و سایر پتروشیمی

 ه نباشد.ها از نظر اقتصادی به صرفبود که سبب شده احداث این مجتمع
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ز اشاره کرد. طول خط یلن مرکتوان به احداث خط لوله اتهای جانبی ایجاد شده، میبه عنوان تنها یکی از هزینه

 انتقال لوله خط طول  و کیلومتر 240 لوله انتقال گاز اتان از پاالیشگاه گاز پارسیان به مجتمع پتروشیمی فیروزآباد

 ۳۱0 استهبان و فسا داراب، جهرم، پتروشیمی های مجتمع به فیروزآباد پتروشیمی مجتمع از اتیلن گاز

 .است شده برآورد میلیون دالر 2۸۵ لوله خط این ساخت گذاری سرمایه که است کیلومتر

میلیارد تومان  ۱000بر اساس یک برآورد دیگر، هزینه انتقال خوراک از عسلویه یا پارسیان به فیروزآباد، حدود 

 ۱6ها نداشته باشند.ها رغبتی به تکمیل پروژهگذاران این طرحبوده است که این مسئله باعث شده است که سرمایه

 منطقهوضعیت آبی 

آبی و خشکسالی روبرو بوده است. شهرستان فیروزآباد از جمله شهرهایی است که در چند سال اخیر با بحران بی

سال گذشته  ۱0دهد این منطقه در کسالی و مدیریت بحران کشور نشان میبندی مرکز ملی خشهای پهنهنقشه

 شود:وع در نقشه زیر مشاهده میجز مناطق با خشکسالی متوسط و شدید بوده است. جزئیات این موض

 

های دهد این منطقه، به دلیل کاهش نزوالت جوی و وقوع دورههای کارشناسی نشان میهمچنین بررسی

به طوریکه در  ۱7ای نه چندان دور استهای اخیر، مستعد وقوع خشکسالی در آیندهمختلف خشکسالی در سال

 دامداری برخی مناطق در این شهرستان شده است.حال حاضر نیز، باعث از بین رفتن کشاورزی و 

                                                
 ۳۳9۳76خانه ملت؛ کدخبر:  ۱6
 العه موردی: در ایستگاه، پایش روند خشکسالی با استفاده از شاخص باران استاندارد شده )مط۱۳97بهادری. نجمه؛ غالمرضا زهتابیان و حسن خسروی،  ۱7

 فیروز آباد(، کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/SPEI_Fars1201.jpg
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ه بر اساس هزار نفر بوده است ک ۱2۱حدودا برابر  ۱۳9۵جمعیت شهرستان فیروزآباد بر طبق سرشماری سال 

تان سالیانه لیتر در هر شبانه روز(، جهت تامین آب شرب این شهرس 220سرانه میانگین مصرف آب در کشور )

فر شده در حچاه  ۸عب آب نیاز است. در حال حاضر آب شهری مورد نیاز از محل میلیون متر مک ۱0حدودا به 

 شود.های فیروزآباد و میمند تامین میدر شهرستان

 تامین آب طرح

طرح پتروشیمی اُلفین چهاردهم در این منطقه با وجود خشکسالی و بحران آب از  فدهد تعریها نشان میبررسی

لیتر در  400های اُلفین در ظرفیت پتروشیمی فیروزآباد حدودا به ت. پتروشیمیپذیر نیسلحاظ کارشناسی توجیه

متر  میلیون ۱2.۵سالیانه  برداری بهثانیه آب نیاز دارند. به عبارت دیگر مجتمع پتروشیمی فیروزآباد پس از بهره

حمدرضا چند ادرصد بیش از مصرف آب شرب این شهرستان است. هر 2۵ میزان این که دارد احتیاج مکعب آب

کعب عنوان کرده ممیلیون متر  6قهرمانی معاونت فنی پتروشیمی فیروزآباد، میزان آب مصرفی این پتروشیمی را 

 درصد آب شرب مصرفی است. 60است که این میزان هم برابر 

شود میبینی پیش در شهریورماه سال جاری، عملیات اجرایی انتقال آب سد تنگاب به فیروزآباد آغاز شده است و

 برداری برسد و فاز دوم با پایان یافتن فاز نخست، شروع شود.فاز اول طرح تا پایان امسال به بهره

رود با اجرای کامل این طرح سالیانه طبق گفته افرسیاب خوشاب، نماینده مجری شبکه آبیاری تنگاب انتظار می

های یر مناسبی در کاهش مصرف آبمیلیون متر مکعب آب وارد دشت فیروزآباد شود، که تاث ۱00حدود 

ین طرح ازیرزمینی و همچنین تقویت منابع آب و توسعه کشاورزی دارد. همچنین مصارف صنعتی و شرب در 

 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. 20حدود 

فیروزآباد را  یمیتوان آب مورد نیاز پتروشبرداری، میرسد که در چند سال ابتدایی شروع بهرههرچند به نظر می

های پتروشیمی نیاز به تامین آب پایدار از سد تنگاب این شهرستان تامین کرد؛ اما باید در نظر گرفت که طرح

سالی در چند سال دارند و همانطور که اشاره شد، دشت فیروزآباد از مناطق در معرض خشک 2۵حداقل به مدت 

زی در نظر اب، اولویت مصرف شرب، دامداری و کشاورسال آینده بود و ضروری است که در تخصیص آب سد تنگ

 گرفته شود.

 روند اجرایی طرح

های های صنعتی به ویژه پروژه، همزمان با شدت گرفتن موضوع تامین آب طرح۱۳96در شهریور ماه 

ی باال بندی رسیدند که براپتروشیمی، سهامداران طرح پتروشیمی اتیلن فیروزآباد با انجام مطالعاتی به این جمع
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رفتن ضریب تولید و بهره برداری اقتصادی طرح، آن را از فیروزآباد به سواحل خلیج فارس در عسلویه منتقل 

 کنند.

اولویت مصارف  بر این اساس مجریان طرح اُلفین چهاردهم با تشریح دالیلی همچون کمبود آب در فیروزآباد و

ایدار ع خوراک متعدد برای تامین مطمئن و پشرب و کشاورزی نسبت به مصارف صنعتی، دسترسی به مناب

شرفت نکردن خوراک در عسلویه، دسترسی به مبادی صادراتی در عسلویه برای صادرات اتیلن )با توجه به پی

بهره  وهای مصرف کننده اتیلن در شهرهای داراب، فسا، جهرم و استهبان(، کاهش هزینه سرمایه گذاری طرح

 اند.قال طرح به عسلویه را مطرح کردهبرداری در عسلویه تقاضای انت

وگویی با تائید درخواست سهامداران این پتروشیمی جواد کمری، مدیرعامل پتروشیمی فیروزآباد هم در گفت

خورد و بحث رو شود طرح کامل شکست میبرای انتقال طرح به عسلویه، گفت: بحث آب اگر با مشکل روبه

 ۱۸تعطیلی یک طرح است.

افقت وزارت نفت با انتقال پتروشیمی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان پس از اعالم مو

ای با وزیر نفت، درخواست قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان سهامدار و مجری پتروشیمی استان فارس در جلسه

پور، نماینده کرمفیروزآباد به منظور انتقال پتروشیمی فیروزآباد به عسلویه مطرح شد که به گفته کوروش 

فیروزآباد در مجلس، علی رغم موافقت اولیه وزیر نفت با انتقال پتروشیمی، در آن جلسه وزیر نفت و اعضای 

 ۱9ها منتفی شد.کمیسیون نسبت به انتقال پتروشیمی الفین فیروزآباد مخالفت کردند و انتقال این پتروشیمی

های گذار این پتروشیمی اعتقاد دارد که پتروشیمی، سرمایهالبته به گفته عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس

ها را های پتروشیمی و تجمیع این پتروشیمیپراکنده از نظر اقتصادی به صرفه نیست و پیشنهاد ایجاد شهرک

  ارائه داده است.

                                                
 [4] 27۸46۳شانا؛ کدخبر:  ۱۸
 ۳۸4074خانه ملت؛ کدخبر:  ۱9
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 سبک جهرم/نیسنگ لنیاتیپل (3-3

با  و همزمان ۱۳۸6استان فارس است که وعده احداث آن در سال  پتروشیمی طرح ۵پتروشیمی جهرم یکی از 

 خط لوله اتیلن مرکزی، داده شد. اعالم پایان مطالعات طرح

لید سالیانه هزارتن بوتن و همچنین ظرفیت تو 24هزارتن اتیلن و  290این پتروشیمی با ظرفیت خوراک سالیانه 

یراز در استان فارس احداث ش -جاده جهرم ۳7کیلومتر  اتیلن سنگین/ سبک خطی قرار است درهزارتن پلی ۳00

 شود.

 تاریخچه طرح

 در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، جلیل ابراهیم پور مدیر طرح های۱۳۸7چند ماه پس از آن، در اردیبهشت سال 

در طرح پتروشیمی خط لوله اتیلن مرکز از جمله پتروشیمی جهرم  ۵ اجرایی عملیات که کرد اعالم ایمصاحبه

؛ اما آغاز احداث این واحدها با یکسال تاخیر و همزمان با دور دوم سفر هیأت دولت 20شودشروع می ۱۳۸7سال 

 هزار نفری به صورت رسمی اعالم شد. 2و با وعده اشتغال  ۱۳۸۸دهم به استان فارس در اردیبهشت سال 

 تامین مالی طرح

محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی 

کیلومتری  4۵هزار میلیارد ریال در  6ای معادل هکتار و هزینه ۳00جهرم گفت که این طرح در زمینی به مساحت 

 2۱جهرم، منطقه چاه زنگو اجرا خواهد شد.

های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع به عنوان یکی از شرکت ۱۳90این پتروشیمی در تیرماه سال 

های مرداد آن سال مورد رغبت قابل واگذاری اعالم شد؛ اما در واگذاری سازمان خصوصی سازی پتروشیمی از سوی

باقی ماند. همچنین سهام  شرکت شرکت پتروشیمی بدون مشتری 20بخش خصوصی قرار نگرفت و در فهرست 

 22.نداشت خریداری هچنان سال، آن ماه دی در فرابورس این پتروشیمی با وجود عرضه مجدد در بازار

                                                
 ۱29۵4۵شانا؛ کدخبر:  20
 ۱0090۵466۵6۳جم آنالین؛ کد خبر: جام 2۱
 ۱۸2492شانا؛ کدخبر:  22
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یمی طرح پتروش ۱۸عباس شعری مقدم، معاون وقت وزیر نفت پتروشیمی جهرم را یکی از  ۱۳9۳در بهمن ماه 

 مالی منابع تامین برای هاطرح این گفت و کرد رفیمع مالی منابع تامین جهت صندوق توسعه ملی شده بهمعرفی

 .اند شده معرفی نیز چین کشور به

 موانع اجرایی شدن طرح

های استان فارس و عدم سال از آغاز عملیات اجرایی طرح پتروشیمی جهرم و سایر پتروشیمی ۵با گذشت بیش از 

قت اداره امور اقتصادی و محمد حسین مبشری، رئیس و ۱۳94ها، در آبان ماه پیشرفت فیزیکی قابل توجه آن

برد و منابع دارایی استان فارس در اظهاراتی عنوان کرد: در شرایطی که استان فارس از خشکسالی ممتد رنج می

های پتروشیمی که آب این استان به شدت آسیب دیده است، چگونه می توان توجیه فنی و اقتصادی برای طرح

 طلبد تعریف کرد؟مصرف آب را میبیشترین مقدار 

های پتروشیمی مصوب در فارس فعال محمد حسین مبشری همچنین گفت: اگر چه اکنون کمیته اجرای طرح

ها با وجود مشکالت عدیده، تا رسیدن به مرحله ها نیز اقداماتی انجام شده اما این طرحاست و برای برخی طرح

های دارای مجوز احداث در حد یک تابلو باقی مانده است. تامین طرح اجرا فاصله بسیاری دارند و برخی از این

های دسترسی، شرائط حمل و نقل و انتقال محصوالت و از همه مهمتر تامین منابع آب از جمله خوراک، ایجاد راه

 2۳های پتروشیمی خط اتیلن مرکزی در استان فارس است.تنگناهای طرح

 فسا جهرم، پتروشیمی ز برای سهمیلیون لیتر در روز، آب مورد نیا ۵۳حدود شود بینی میمطابق برآوردها، پیش

 ت.هزار نفر در شبانه روز اس 270عادل میزان آب مصرفی م عدد این که باشد فارس استان در داراب و

 روند اجرایی طرح

آغاز شود، قرارداد  ۱۳۸6در طرف دیگر، عملیات احداث خط لوله انتقال اتان و اتیلن مرکز که قرار بود از سال 

برداری ماه به بهره ۳0امضا شد و مطابق آن اعالم گردید که این خط لوله در مدت  ۱۳90احداث آن در شهریور سال 

 ۸0برداری آن با بینی زمان بهرهدرصدی همراه بود و پیش 2۳تنها با پیشرفت  ۱۳9۵؛ اما تا سال 24خواهد رسید

 موکول شد. ۱۳99ماه تاخیر به سال 

                                                
 249۳۵۸شانا؛ کدخبر:  2۳
 ۱7۵960شانا؛ کدخبر:  24
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رسان دهنده قطب جدید تولید محصوالت پتروشیمی در استان فارس و خوراکحال این خط لوله که قرار بود شکل

 سالی در استان فارس تبدیل شده است.های پتروشیمی این استان باشد، به عاملی برای تشدید خشکطرح

جمله پتروشیمی جهرم به علت  پتروشیمی استان فارس از 4به همین دلیل از چند سال گذشته، موضوع انتقال 

های مسئوالن محلی از جمله امام جمعه شیراز کمبود آب، به سواحل خلیج فارس مطرح شده است که با مخالفت

 2۵و نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسالمی همراه بوده است.

ل جاری با تاکید بر ابقای طرح ای در تیرماه سادر همین راستا محمدرضا رضایی، نماینده مردم جهرم در مصاحبه

پتروشیمی در جهرم گفت: در جهرم با وجود پروژه آبرسانی سد سلمان مشکلی جهت تامین آب نداریم و با وجود 

موانع مختلف، موفق به تخصیص آب به میزان هزار لیتر در ثانیه به جهرم شدیم، بنابراین پتروشیمی در جهرم 

 26شناسی مشکلی نداریم.ان خارج شود چرا که از لحاظ آب و زمینماند و قرار نیست از این شهرستمی

ای از سرعت پایین اجرای علیرضا صحرائیان، فرماندار وقت شهرستان جهرم در مصاحبه ۱۳96در شهریور سال 

میلیارد تومان هزینه شده  ۵0اندازی این پتروشیمی تاکنون طرح پتروشیمی این شهر خبر داد و گفت: برای راه

طور حتم با انتقال آن مخالفیم؛ زیرا و تاکنون موضوع انتقال این پتروشیمی به عسلویه به ما ابالغ نشده و بهاست 

 27اندازی این پتروشیمی رونق اقتصادی و توسعه این شهرستان را به همراه دارد.راه

را  ۱40۳سال  در حال حاضر طبق آخرین اطالعات ارائه شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت

صنعت  های غیرفعالبرداری از پتروشیمی جهرم اعالم کرده است؛ هرچند این پروژه جز طرحبه عنوان زمان بهره

  .است گرفته قرار ایران پتروشیمی

                                                
 202۵9پایگاه خبری حافظ شیراز؛ کدخبر:  2۵
 ۱۳9۸04۱60000۱6فارس؛ کدخبر:  26
 ۱0607۵2مهر؛ کدخبر:  27
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 اسبک فس لنیاتیپل (4-3

اتیلن سبک و هزار تن پلی ۳00عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی شهرستان فسا با ظرفیت تولید متن 

 آغاز شد. ۱۳۸۸میلیون دالر در اردیبهشت سال  ۳00گذاری اولیه سرمایه

درصدی این  ۱2سال گذشته بدون پیشرفت محسوسی عمال رها شده و پیشرفت فیزیکی  ۱0اجرای این طرح طی 

در این مدت هنوز نوع  شود؛ به طوریکههای جزئی خالصه میسازیکشی، دیوار کشی و ساختمانمجتمع در فنس

 2۸ها تجهیزات خریداری شود، مشخص نشده است.ها و کشورهایی که باید از آنو جنس دستگاه

میلیون یورو برآورد شده است.  ۵00بنا به گفته مسئوالن استانی، هزینه ارزی خرید تجهیزات پتروشیمی فسا 

اندازی می فسا، جهت احداث کارخانه و راهپتروشی های مالی حسابرسی شده شرکتطبق آخرین اطالعات و صورت

 29میلیون ریال هزینه شده است. ۵6۳، مبلغ ۱۳97عملیاتی طرح تا اسفند 

 موانع اجرایی شدن طرح

طه محمدجواد یکی از موانع اصلی پیشرفت این پروژه، دوری این مجتمع از منابع تامین سوخت است. در همین راب

از این واحد گورای اسالمی با اشاره به برخی ادعاها درباره تامین سوخت جمالی، نماینده مردم فسا در مجلس ش

گذاری و سوخت گاز ای از قبل اعالم کرده بودند که مسیر پتروشیمی فسا لولهصنعتی گفت: با وجود اینکه عده

 تا کنون حتی یک متر هم لوله گذاری نشده است. این واحد صنعتی تامین شده،

 تامین آب طرح

هزار متر مکعب آب نیاز دارد.  ۵00یلیون و مساالنه سه  دهد پتروشیمی فسا به طور متوسطنشان می هابررسی

 طی که جایی تا است ودهب مواجه آبی و حتی خشکسالیبحران کم این درحالیست که شهرستان فسا همواره با

 .اند شده مواجه مشکل با شرب آب تامین برای همواره شهرستان این مردم گذشته هایسال

شناسی استان فارس در خشکسالی هوا وضعیت شد؛ بررسیهای استان فارس همانگونه که در بررسی سایر طرح

دهد شهرستان فسا همواره در وضعیت خشکسالی متوسط، شدید و بسیار شدید سال گذشته نیز نشان می ۱0طی 

 بوده است.

                                                
 ۸26026۱۳ایرنا؛ کدخبر:  2۸
 سامانه کدال؛ نماد فسا 29
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اینده ران این شرکت اعالم نشده است، اما نمهرچند محل تامین آب این مجتمع به صورت رسمی از طرف مدی

 از یکی را منابع آب زیرزمینی مردم فسا در مجلس با اشاره به وجود چندین رشته قنات در زمین محل احداث،

 .است کرده اعالم تامین آب پتروشیمی فسا جهت استفاده، محتمل هایگزینه

 و صنعت پتروشیمی نشده مدیران وقتکارشناسی هایتوان به تصمیمعدم پیشرفت طرح پتروشیمی فسا را می

 ساخت راه سر انعم بزرگترین گفت توانمی که چرا داد؛ نسبت اقتصادی و محیطیزیست مطالعات عدم همچنین

 .است کمبود آب پتروشیمی، این

است و یر بررسی ها نشان می دهد به دلیل وجود این مشکالت عمده، توقف و انتقال پتروشیمی فسا امری ناگز

روشیمی شایان ذکر است که طرح اشتباه ساخت پت همانند پتروشیمی فیروزآباد باید به عسلویه منتقل شود.

های خط اتیلن مرکز از سازی به عسلویه منتقل شد. موضوع انتقال پتروشیمیسال هزینه ۱2فیروزآباد نیز پس از 

روشیمی شرکت ملی صنایع پت هایدیر طرحنیز از زبان م 9۳جمله پتروشیمی فسا، پیش از این و در سال 

 اظهارات در وانت می را دالئل این است؛ مانده مسکوت مختلفی دالئل به هاسال این طی که بود شده مطرح ایران

 .کرد جستجو فارس استان نمایندگان برخی

نتقال اپتروشیمی به نکته قابل توجه این است که در این میان که بیشتر مسئوالن استانی و مدیران صنعت 

نگاری برخی های پتروشیمی استان فارس از جمله پتروشیمی فسا به منطقه عسلویه اذعان دارند، نامهطرح

شده جای های اثباترغم خسارتها علیجمهور و تاکید بر احداث این مجتمعنمایندگان استان فارس به رییس

 تاسف دارد.

نده مردم فسا در این رابطه گفته است: به عنوان نمایندگان استان فارس در آخرین اظهار نظر رسمی، جمالی نمای

اندازی شود و ایم؛ چون دولت به مردم قول داده است چهار پتروشیمی ]مسیر خط اتیلن مرکز[ راهاعالم کرده

سرانجام  ها زیان هم داشته باشد، دولت باید آنها را بهحتی اگر احداث این مجتمع کلنگ زنی صورت گرفته است،

 ۳0برساند.

  

                                                
 ۱09724ساالری: کد خبر: مردم ۳0
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 داراب نیسنگ لنیاتیپل (5-3

با ظرفیت تولید  که است رکزم اتیلن لوله خط مسیر شده دری تعریفهای پتروشیماز مجتمعپتروشیمی داراب 

 ۵۱4میلیون دالری و  ۳0۸گذاری هکتار و با سرمایه 27۵در زمینی به مساحت  اتیلنپلی تن هزار ۳00 ساالنه

 زنی شد.کلنگ ۱۳۸۸اردیبهشت در میلیارد ریالی 

ا ب قرار بود این مجتمع پتروشیمیمجلس شورای اسالمی مردم داراب در وقت افشاری نماینده به گفته 

 گذاری سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و دولت احداث شود.سرمایه

شتن سئوالن شهری سهم داپیشرفت محسوسی به خود ندید که دلیل آن از زبان م 9۱تا سال این پتروشیمی 

 عنوان شد.ترکیب اعضای هیأت مدیره پروژه و  درصدی دولت در 20بیش از 

رفت این پروژه با سرعت در ی انتظار میتوسعه مل با برطرف شدن این مشکالت و تخصیص اعتبار از صندوق

 نرسید. درصد ۱۳ر از سال ساخته شود اما پیشرفت فیزیکی این پروژه هیچگاه به باالت 4پیشرفت فیزیکی طی 

این استان  ، سید محمد احمدی استاندار وقت۱۳9۳همزمان با سفر هیأت دولت یازدهم به استان فارس در اسفند 

پتروشیمی داراب،  های پتروشیمی وعده داد که نه تنهااندازی پروژههای صورت گرفته برای راهبا تاکید بر تالش

که این  ید، ظرف سه تا چهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسرسفا دیگر واحدهای پتروشیمی استانبلکه 

 سال به فراموشی سپرده شد. ۵وعده نیز پس از گذشت حدود 

 شدن طرحموانع اجرایی

ل شود، مهمترین مانعی که سبب شده است این پتروشیمی به یکی از طرح های غیرفعال پتروشیمی ایران تبدی

 ب از لحاظ تامین آب و خوراک پایدار است.ای نامناستعریف آن در منطقه

ف و درصد از یک طر ۱۳وابستگی خوراک این مجتمع به پتروشیمی فیروزآباد با پیشرفت فیزیکی کمتر از 

والن شهری خشکسالی و بحران آب در سراسر استان فارس مسائلی نیستند که با اعتراض نمایندگان مجلس یا مسئ

 و استانی مرتفع شود.

حران آب در در همین راستا رضا انصاری، نماینده مردم داراب در مجلس در گفتگویی با اینکه به خشکسالی و ب

ی در شهرستان داراب و تاثیرات منفی آن بر بخش کشاورزی این شهرستان اذعان دارد اما احداث پتروشیم

میلیون متر مکعب آب در سال معلوم  ۳از این واحد به حدود داند که با توجه به نیشهرستان را نیز ضروری می

مورد نیاز پتروشیمی برد چگونه قرار است آب نیست در شرایطی که بخش کشاورزی این منطقه از نبود آب رنج می

 تامین شود.داراب 
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های پتروشیمی استان فارس از جمله پتروشیمی داراب اعالم کرد که مجری احداث طرح 96به همین دلیل سال 

های حمل و نقل ارزان از های الزم از جمله تامین آب مورد نیاز، خط انتقال خوراک و راهزیرساخت به دلیل نبود

ها به منطقه عسلویه انتقال داد و ها توجیه اقتصادی ندارد و الزم است که این طرحآهن احداث این طرحجمله راه

ها در آن ها را به نام هریک از شهرستانرحتوان این طها توسط مردم، میبا توجه به خرید سهام این پتروشیمی

 های جدید شوند.دار شرکتاندازی کرد و مردم سهاممنطقه راه
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 استات استهبان لینیو لنیات (6-3

با ظرفیت تولید  که است مرکز اتیلن لوله خط مسیر شده دری تعریفهای پتروشیماز مجتمعپتروشیمی استهبان 

های رحط، همزمان با سایر هکتار 2۳6در زمینی به مساحت  (EVAاستات )اتیلن وینیل  تن هزار ۱00 ساالنه

 زنی شد.کلنگ ۱۳۸۸پتروشیمی خط لوله اتیلن مرکز در اردیبهشت 

 

 تامین آب طرح

 ۸ لمیلیون مترمکعب در سال )معاد ۳ برابر با ،یازر صورت راه انداستهبان د یمیپتروش یبرا ازین حجم آب مورد

. کند نیتام را ر شبانه روزهزار نفر د 40 ازین آب مورد تواندیار آب ممقد نیکه ا است( شبانه روز رد تریل ونیلیم

مشکالتی برای  ،یاز خشکسال یگذشته، مشکالت ناش یهار سالاست که د یر حالد یآب مصرف ادیحجم ز نیا

سال مرحله  نیاز چند ه بعدباعث شد عوامل نی؛ همه اتامین آب شرب و کشاورزی منطقه به وجود آورده است

 .دیآ انیم آن به ییسخن از جابجا یو حت فتدیب ریاستهبان به تاخ یمیاث پتروشاحد
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 روند اجرایی طرح

ایران در  پتروشیمی صنایع های شرکت ملیطرح وقت مدیر، مرضیه شاهدایی 9۳در همین راستا در اسفند سال 

دستی بخش پایینهای خط اتیلن مرکز با کمبود آب مواجه هستند، گفت که گفتگویی ضمن تاکید بر اینکه طرح

وز هیچ استهبان هنپتروشیمی داراب و  پتروشیمی فسا، تروشیمیپ جهرم، پتروشیمی این مسیر یعنی پتروشیمی

 .جوز احداث هم نداردماند و پتروشیمی استهبان حتی فعالیتی نکرده

های الیکشور به سمت خشکس که معاون وزیر نیرو اعالم کرد ،حمیدرضا جانبازهمچنین در مرداد سال گذشته 

های مجتمع در صورت عدم بارندگی کافی تخصیص آب بهرود و با توجه به چنین شرایطی مستمر پیش می

 با مشکل مواجه خواهد شد.پتروشیمی 

ل کمبود ها نباید روی آب سدها حساب کنند و برای جلوگیری از معضبر این اساس، اعالم شده است پتروشیمی

های شهری بالب و پساها و توقف فعالیت، این واحدهای صنعتی باید به سراغ استفاده از فاضآب برای پتروشیمی

 د.برون

ان و های جدید پتروشیمی به سواحل دریای عمطرح ضروری استمواجهه با معضل کم آبی،  همچنین برای

های جانمایی پتروشیمیز که در حال حاضر نی؛ ها نباشدمانع فعالیت آنتا بحران آب  شوندخلیج فارس منتقل 

شرکت ر کار ها به سواحل جنوبی کشور در دستوو انتقال آن از جمله پتروشیمی استهبان جدید در دست ساخت

 .استملی صنایع پتروشیمی ایران 
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 سایر مناطقهای طرح (4
ها را در جدول زیر طرح است که مشخصات کلی این طرح ۱2شده در سایر مناطق کشور شامل های تعریفطرح

 کنید:مالحظه می

 

 

 شود:پرداخته می جدول باالطرح از  ۳در ادامه به بررسی 

 زنجان اکیآمون اوره (1-4

 مصوبات از یکی کشور، غرب شمال در اوره کود تولیدکننده صنعتی واحد تنها عنوان به پتروشیمی زنجان طرح

 بود. ۱۳۸۵ اردیبهشت در زنجان استان به نهم دولت هیأت سفر

برداری برسد؛ سال به بهره 4شروع شد، قرار بود در عرض  ۱۳۸۵ آذرماه از آن اجرایی عملیات که پتروشیمی این

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این درحالی است  26زنی تنها سال از تاریخ کلنگ ۱2اما با گذشت بیش از 

آغاز عملیات اجراییمکاننام طرحردیفمنطقه
پیش بینی زمان ساخت

)سال(
خوراکپیشرفت فیزیکی تا اسفند 97

ظرفیت خوراک

)هزارتن در سال(
محصول

ظرفیت محصول

)هزار تن در سال(

967 م م مگاز طبیعی138515.3آق قالاوره آمونیاک گلستان1
آمونیاک

اوره

680

1075

860 م م مگاز طبیعی1391694مسجد سلیماناوره آمونیاک مسجد سلیمان2
آمونیاک

اوره

680

1075

770 م م مگاز طبیعی1385426زنجاناوره آمونیاک زنجان3
آمونیاک

اوره

680

1075

1386395لردگاناوره آمونیاک لردگان4

534 م م مگاز طبیعی1392529هرسین کرمانشاه اوره آمونیاک کرمانشاه )فاز2(5
آمونیاک

اوره

396

660

139353دهلرانالفین دهلران 17 *6
NGL

1بوتن

860

5

اتیلن

پروپیلن

بنزین پیرولیز

سوخت مایع

برش ایتلن سنگین

500

81

64

15

300

650اتان139261.1گناوه و دشتستانالفین و اتیلن گالیکول گناوه *7

اتیلن

MEG

DEG

TEG

+C3

500

500

50

4

45

139078.5اصفهانپلی استایرن انبساطی پترورامشه8
استایرن

نرمال پنتان

40

4
50پلی استایرن انبساطی

1393478خمینپلی پروپیلن خمین9

پروپیلن

اتیلن

1بوتن

175

10

20

175پلی پروپیلن

138840نودان )کازرون(پلی استال نودان *10

فرمالدئید )37درصد(

بوتادین

اتیلن گالیکول

22000

90

700

20پلی استال

40وینیل کلرایدمنومر13۸2493همدانپی وی سی همدان11
پی وی سی )پودر(

پی وی سی )گرانول(

39

9

-13924پتروشیمی کوهدشت12

ایزوبوتان

دواتیل هگزانول

اتیلن پروپیل دی ان منومر

11

80

45

سایر مناطق
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 استاندارد از زودتر را پروژه این بود داده وعده شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسین نجابت، مدیرعامل وقتکه غالم

 لی که چهار سال است به اتمام برساند.الملبین

 

 روند اجرایی طرح

میلیون دالر نیز  ۱۵0یلیون دالر ارزی و م ۳۵0میلیون دالر، شامل  ۵00گذاری مورد نیاز این طرح میزان سرمایه

درصد نیز به وسیله  20های داخلی استان و درصد آن از سوی شرکت ۸0به صورت ریالی اعالم شد؛ که قرار بود 

های شود؛ اما استقبال مردم و بخش خصوصی از اوراق مشارکت و سهام مجمتعشرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین 

 درصد کاهش یافت. ۱۱ه سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حدود ها به حدی بود کپتروشیمی در آن سال

میلیون  ۳22میلیارد و  ۵۵6وقت آن، درمجموع بیش از  نویسی سهام شرکت بنا بر اظهارات مدیرعاملدر پذیره

درصد به  ۵های دولتی و درصد شرکت ۱7درصد آن به مردم استان،  7۸گذاری صورت گرفت که ریال سرمایه

 سایر سهامداران تعلق داشت.

 

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/01-1.jpg
https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/02.jpg
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دت زمان مبا امضای قرارداد ساخت این پتروشیمی توسط شرکت مهندسی همپا، اعالم شد که  ۱۳۸6در آبان سال 

بخش مهندسی  درصدی در 90و  40های ماه در نظر گرفته شده است. با وجود اعالم پیشرفت 40اجرای این طرح 

ه بنداشت؛  پایه و تفصیلی و همچنین خرید الیسنس و سفارش ساخت تجهیزات، این پروژه پیشرفت چندانی

اجرای پروژه  مدیرعامل این شرکت عدم تامین منابع ارزی و ریالی را دلیل تاخیر در ۱۳۸6طوریکه در مردادماه 

 ساخته خواهد شد. 92خواند و وعده داد در صورت تامین اعتبارات، این پتروشیمی تا سال 

 

ند؛ که در سال ق ذخیره ارزی تحقق پیدا کتامین مالی طرح پتروشیمی زنجان در ابتدا قرار بود توسط منابع صندو

 زنجان یپتروشیم سهام عرضه وجود با همچنین. شد واگذار صندوق این به صندوق توسعه ملی و با تشکیل ۱۳90

 ، بخش خصوصی رغبتی به خرید سهام در آن سال نشان نداد.۱۳۸9 بهمن در فرابورس در

و در پی افزایش قیمت سهام، متوقف شد که سازمان  ۱۳92عالوه بر این عرضه سهام این پتروشیمی در دی ماه 

های در دست تکمیل عمدتًا های ثابت شامل داراییای اعالم کرد: سرفصل داراییبورس و اوراق بهادار در اطالعیه

 بندی اولیه دارای تاخیرات قابل توجهی بودهمربوط به احداث پروژه اوره و آمونیاک است که نسبت به برنامه زمان

بطوریکه بازبینی مجدد در برنامه زمان بندی ثانویه فاقد مصوبه مجمع عمومی و هیئت مدیره می باشد، از طرفی 

های به دلیل توقفات ناشی از عدم دریافت تجهیزات ضروری طرح، برخالف استانداردهای حسابداری کلیه هزینه

 ۳۱ژه منظور شده است.میلیون ریال، به پرو ۱79.2۸۳مالی طی سال مورد گزارش به مبلغ 

  

                                                
 2۱0929شانا؛ کدخبر:  ۳۱

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/03.jpg
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 شدن طرحموانع اجرایی

 7  شتیعنی پس از گذ ۱۳92وجود موانع گسترده در اجرای این پروژه باعث شد پیشرفت فیزیکی آن تا سال 

میلیارد ریال و از طریق  ۵00شده به طرح فقط درصد باشد. تا آن سال اعتبار تزریق 22 تنها زنی،کلنگ از سال

نیاز بود که مقرر  هزار میلیارد ریال اعتبار ۱6؛ در حالی که برای برای تکمیل پروژه به اوراق مشارکت عمومی بود

عه ملی تامین میلیارد ریال( از محل صندوق توس ۵00هزار و  ۸میلیون یورو )معادل  26۵شده بود از این میزان 

 شود.

در سفر به استان زنجان از برطرف شدن موانع استفاده از فاینانس  ۱۳9۳با وجود اینکه رئیس جمهور در مهرماه 

محقق نشد؛ تا اینکه در آبان  ۱۳97میلیون یورویی پتروشیمی زنجان خبر داده بود، اما این موضوع تا سال  26۵

 و داد خبر زنجان پتروشیمی تامین مالی ماه آن سال، محمدرضا مدیری مدیرعامل این شرکت از عملیاتی شدن

لی خرید تجهیزات و خدمات مهندسی طرح در قالب گشایش یک فقره اعتبار ما تامین نخست بخش که گفت

درصد اعتبار اسنادی مذکور از محل اعتبارات  ۸0میلیون یورو عملیاتی شده است.  ۱۵6.7اسنادی به مبلغ حدود 

میلیون  ۳۱.۳شرکت به مبلغ حدود درصد مابقی از محل منابع  20ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی و 

 ۳2یورو تامین شده است.

 6شده شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، از محل آورده سهامداران، بیش از ، سرمایه ثبت97تا  9۳های طی سال

 مندی از منابع صندوق توسعه ملی فراهم آید.برابر افزایش یافته بود تا شرایط بهره

بازی نیز یکی دیگر از موانع تکمیل پروژه بود؛ به طوریکه مدیران شرکت به سفتهعالوه بر مشکل تامین مالی، ورود 

ای اعالم کرد: شرط حل مشکالت این پروژه آن است که مدیران جمشید انصاری استاندار وقت زنجان در مصاحبه

یت بشناسند. در ز را به رسمج دارانسهام حق و کرده اجتناب بازی و دستیابی به سود کوتاه مدتسفته شرکت از

این صورت حمایت موثر و قوی مدیران استان را در کنار خود خواهند داشت و در کوتاه مدت شاهد شتاب گرفتن 

 ۳۳اجرای پروژه خواهیم بود.

 به متعلق سهام درصد۱6درصد سهام شرکت پتروشیمی زنجان متعلق به مردم،  60، حدود ۱۳92تا انتهای سال 

درصد آن متعلق به بنیاد تعاون سپاه است.  ۱2گذاری خصوصی و درصد متعلق به گروه سرمایه ۱۱، صادرات بانک

                                                
 2۸۵۵۳۸شانا؛ کد خبر:  ۳2
 2۱۳9۳۵شانا؛ کدخبر:  ۳۳
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درصد از سهام این پتروشیمی را در اختیار داشت،  ۱6الزم به ذکر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در ابتدا 

 پس از چند سال این سهام را به بانک صادرات واگذار کرد.

بب شده و آب س خوراک تامین محل از دوری. بود آن مکان یابی اشتباه ین پتروشیمی،یکی دیگر از مشکالت ا

ای، مردم در آن سرمایه گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ هرچند با تبلیغات رسانهاست این پروژه برای سرمایه

بالغ بر  ۱۳94در سال هزینه احداث خط لوله تامین خوراک پتروشیمی زنجان  گذاری کرده اند. به عنوان مثال

 .بود شده اعالم میلیارد تومان 600

 دهد:یجار را نشان میب-جاده زنجان ۳0شکل زیر مکان طرح پتروشیمی زنجان در کیلومتر 

 

 تامین آب طرح

پتروشیمی زنجان ساالنه  ها،بررسی مطابق. است شده عنوان سد گالبر همچنین منبع تامین آب این پتروشیمی

 زنجان است. درصد مصرف ساالنه آب شرب شهر 2۵میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. این میزان آب معادل  ۱6.۵

از صنایعی است  میلیون مترمکعب یکی دیگر ۳.۵این در حالی است که پروژه فوالد ایجرود با مصرف آب ساالنه 

 کند.که از منابع آب سد گالبر استفاده می

دهد این سد با ظرفیت آب قابل تنظیم امانه مدیریت منابع آب ایران نشان میبررسی اطالعات سد گالبر در س

ر کشت احداث هکتار سطح زی ۸700میلیون مترمکعبی در سال، با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی برای  46

 شده است.

https://moqavemati.net/wp-content/uploads/2019/10/05.jpg
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وریکه به گفته آبی مواجه شده است به طشهر زنجان یکی از مناطقی است که در چند سال گذشته با خطر بی

ای زنجان در مرداد سال گذشته، وضعیت سد تهم به عنوان تنها سد تامین یوسف رضاپور، مدیرعامل آب منطقه

یار خطرناک درصد مخزن آب، پر بوده است که این وضعیت بس 4۸آب شرب زنجان، مناسب نبوده و تنها  کننده

 است.

عب آن با میلیون مترمک ۳6ارد که از این میزان حدود میلیون مترمکعب آب د 67شهر زنجان ساالنه نیاز به 

شود. مکعب آن توسط آب تنظیم شده سد تهم تأمین میمیلیون متر ۳0برداری از منابع آب زیرزمینی و حدود بهره

ست که پس از ابنابراین حتی اگر سد گالبر در کنار تامین آب کشاورزی، ظرفیت مازادی نیز داشته باشد، ضروری 

سازی برای مصرف شرب شهرستان زنجان اختصاص یابد تا برداشت از منابع زیرزمینی استان مناسب تصفیه و

 کاهش یابد.

 7۵0انه وزهزارنفری این پتروشیمی و اعالم ضرر ر 4های مختلف مسئوالن درباره اشتغال بیش از با وجود وعده

د پیشرفت فیزیکی این پتروشیمی همچنان که دهها نشان میمیلیون تومانی در ازای تاخیر در احداث آن، بررسی

 ازاین مجتمع  دوریکه  تا االن با موانع بسیاری همراه بوده است، پس از این نیز سرعت مناسبی نخواهد داشت

  این موضوع است. اصلی دلیل وآب، خوراک تامین منابع
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 همدان یسیویپ (2-4

های طرح ترینقدیمی از یکی شود،می شناخته انهپتروشیمی هگمت سی همدان که به عنوانویطرح پی

های اجرای عملیات آن، همواره با زنی شد و در طی سالکلنگ ۱۳۸2 سال در پروژه این. است کشور پتروشیمی

 های مختلفی همراه بوده است.فراز و نشیب

 مشخصات طرح

سی با گرید ویهزارتن گرانول پی 9سی و ویهزارتن پودر پی ۳9ف تولید سالیانه سی همدان با هدویطرح پی

گذاری یهمیلیون دالر سرما ۳0سال پیش آغاز کرد و در حال حاضر بیش از  ۱7پزشکی عملیات اجرایی خود را 

 ۱۳۸۵ سال انتهای در بود قرار طرح این. است فتهگذاری ریالی در آن صورت گرهزار میلیارد ریال سرمایه 4ارزی و 

 نیاز سازد.پزشکی بی رسد و کشور را از واردات محصوالت مورد نیاز صنایعبرداری و تولید ببه بهره
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 تاریخچه طرح

جهیزات حسن قالیی، مدیر عامل وقت مجتمع پتروشیمی هگمتانه، با اشاره به تامین همه ت ۱۳۸4در دی ماه 

می هگمتانه سی مجتمع پتروشیویدرصد از مهندسی تفصیلی طرح پی ۸0خارجی موردنیاز، گفت: هم اکنون 

 پایان سال آینده به تولید برسد. شود این طرح تا پیش ازبینی میانجام شده است و پیش

طرحی معرفی کرد که در این  ۱۱، شرکت ملی صنایع پتروشیمی این واحد را جزو ۱۳۸9در فروردین ماه سال 

سال و عدم اتمام پروژه، حسن قهرمانی مطلق، فرماندار وقت  ۳پس از گذشت بیش از  ۳4سال افتتاح خواهند شد.

در بهمن آن سال امیرخجسته،  ۳۵برداری خواهد رسید.به بهره ۱۳92همدان اعالم کرد که این پتروشیمی بهمن ماه 

ماه دیگر افتتاح  4نماینده نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت که این پتروشیمی تا 

و این بار توسط محمدناصر نیک بخت، استاندار وقت همدان نیز  ۱۳9۳هد شد. همین وعده در خرداد سال خوا

 مطرح شد!

شرکت ملی  بخت، استاندار وقت همدان از وجود اختالف نظر بین او و مدیرعاملمحمدناصر نیک ۱۳94در تیرماه 

این اختالف  گفت: پس از بروز و داد خبر انههگمت پتروشیمی احداث روند ادامه خصوص در کشور صنایع پتروشیمی

 مقرر موعد در همدان هگمتانه پتروشیمی شد مقرر وی ویژه دستور و موضوع به وزیر نفت نظر، با ورود دکتر زنگنه

 همدان مردم نماینده تهخجس امیر که نفت وزیر با جلسه در: کرد تاکید همدان وقت استاندار. برسد برداریبهره به

ان مصوبات قبل، آخرین وضعیت و مشکالت مالی موجود پتروشیمی هگمتانه همد داشت، حضور نیز مجلس در

 مورد بررسی قرار گرفت.

رفت با دستور وزیر نفت و انجام تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این مجتمع در در حالی که انتظار می

 اد و افتتاح پروژه همچنان به تاخیر افتاده است.خ ندبرداری برسد، اما این اتفاق رابتدای پاییز آن سال به بهره

ای اعالم کرد: در نشستی ، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در مصاحبه(۱۳9۸) در اردیبهشت سال جاری

بهمن  22ایم تا که با وزیر نفت داشتیم مشکالت طرح پتروشیمی هگمتانه مطرح و حل شد و از وزیر قول گرفته

 تتاح شود.این طرح اف

مهرماه  2۳همچنین در حاشیه بازدیدی که اخیرا بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ 

پتروشیمی، در بهمن ماه  از این مجتمع انجام داده بود، سید سعید شاهرخی استاندار همدان اعالم کرد که این

                                                
 0۵۱۵۳00شانا؛ کد خبر:  ۳4
 2۱77۱پیام نفت؛ کدخبر:  ۳۵
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برداری به صورت رسمی بهره ۱۳99د و در خردادماه سال کنسال جاری به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز می

 شود.می

 شدن طرحموانع اجرایی

های ابتدایی عملیات اجرایی های مختلف با مشکالت گوناگونی روبرو بوده است. در سالاحداث این مجتمع در سال

 بود، دهش سپرده داخلی هایشرکت به که تجهیزات برخی ساخت که شد سبب نبود نقدینگی این مجتمع، مشکل

 ۱۳۸4 سال تا یکهطور به شد تکرار نیز پروژه ساختمانی و عمرانی هایعملیات برای موضوع این. بیفتد تاخیر به

 درصد از عملیات عمرانی پروژه انجام شده بود. ۱0تنها 

های محل عبور ینهزار مترمکعب گاز مورد نیاز و مذاکره با صاحبان زم ۱0همچنین احداث خط لوله برای تامین 

لی نیز از عوامل خطوط لوله نیز سبب تاخیر در پروژه شد. عالوه بر این اختالف سهامداران و عدم تامین منابع ما

ر وقت احمدرضا حیدرنیا، مدی ۱۳9۳توقف ساخت این واحد صنعتی اعالم شده بود. به طوریکه در خردادماه 

تامین  وشیمی هگمتانه در انتظاربرداری از پترت که بهرهی گفهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اظهار نظرطرح

 .است مالی

درصد و صاحب لیسانس  ۱0 مالک عنوان به ایتالیا اسجیآی شرکت که شد باعث نیز هافشار تحریم از طرف دیگر

افزاری های نرماندازی قسمتهای اجرایی پروژه کنار بکشد و تامین برخی تجهیزات و راهاین مجتمع، عمال از فعالیت

 ۳6مجتمع را با مشکل روبرو کند.

حتی در اظهار نظری عجیب، بهزاد دارقیاسی استاندار وقت همدان عنوان کرده بود که چون محصول تولیدی این 

های واردکننده و در واقع رقیبان این نیاز میکند، شرکتت بسیار استراتژیک است و کشور را از واردات آن بیشرک

مجتمع پتروشیمی که یک شرکت خارجی است، سعی دارد با ترفندهای مختلف جلوی به تولید رسیدن این 

 ۳7د که خط فلج شود.پتروشیمی را بگیرد و حتی بخشی از اجناس ما را که در گمرک بود، توقیف کن

  

                                                
 2۱77۱پیام نفت؛ کد خبر:  ۳6
 Hamedan-9422ایسنا؛ کدخبر:  ۳7
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 طرحتامین آب 

حلقه چاه عمیق  ۸های نخست شروع عملیات اجرایی این مجمتع اعالم شد که آب مورد نیاز این طرح، از در سال

سازی امالح معلق موجود شود و دستگاه تصفیه آب نیز برای خالصکه در داخل مجتمع حفر شده است، تأمین می

 ۳۸شود.ر خریداری شده و به زودی وارد سایت میدر آب همدان نیز از خارج از کشو

ای همدان با تضمین تامین آب مورد نیاز این پتروشیمی چندی پیش اما منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه

گفت: با امضای وزیر نیرو، تامین سه میلیون متر مکعب آب از منابع آبی استان برای این پتروشیمی قطعی شده 

متر مکعب باقی مانده نیز آبان ماه امسال از طریق ایجاد خط انتقال، از تصفیه خانه پساب  میلیون ۱.۵است و 

چرا که با تالش  پتروشیمی هگمتانه نگران تامین آب نباشند شود و مسئوالنفاضالب شهری همدان تامین می

 ۳9مسئوالن استان این پتروشیمی یک روز هم بدون آب نمی ماند.

 وضعیت آبی منطقه

ها پیش توسط کارشناسان اعالم شده است. به طوریکه در آبی در همدان از سالر حالی است که خطر بیاین د

درصد از  ۸7ای همدان در اظهاراتی عنوان کرد: مرتضی عزالدین مدیر عامل وقت شرکت آب منطقه ۱۳9۳آذرماه 

متر مکعب اضافه برداشت آب داریم که  224آب شرب استان همدان از منابع زیر زمینی تامین می شود و سالیانه 

 40.هستیم روبرو افت شدید منابع آب به این دلیل با

های اخیر نیز ادامه داشته است؛ به طوریکه در تیرماه سال جاری امیر خجسته نماینده بحران آب در همدان در سال

آب در  حرانی بودن وضعیتب مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی در سخنانی عنوان کرد: با وجود

 همدان، عزم مسئوالن کشوری در مقابل آن جدی نیست.

ای همدان در اظهاراتی گفت: استان همدان با متوسط بارش همچنین منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه

مکانی بارش،  ومیلی متر در سال، در منطقه نیمه خشک و کم بارش قرار گرفته است و توزیع نامتوازن زمانی  ۳۳0

های استان گذاشته و ها و دشتهای زیرزمینی همچنین تاالبخشکسالی و کمبود منابع آب تأثیر بسزایی بر آب

 آنها را در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار داده است.

                                                
 ۸076۳شانا؛ کد خبر:  ۳۸
 ۸۳۵۱۸۸۵0ایرنا؛ کدخبر:  ۳9
 24440۵2مهر؛ کدخبر:  40
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 میلیون متر مکعب در سال است که طبق اظهارات حمید ۱0ف دیگر، ظرفیت تصفیه فاضالب همدان از طر

میلیون مترمکعب به  6یع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان قرار است شریف، معاون صنابهزادی

ین، تامین بنابرا میلیون مترمکعب به طرح پتروشیمی ابن سینا اختصاص یافته است که 4نیروگاه شهید مفتح و 

خانه پساب فاضالب شهری همدان نیز میلیون مترمکعب آب مورد نیاز پتروشیمی هگمتانه از محل تصفیه ۱.۵

 پذیر نخواهد بود.امکان

برداری از این مجتمع تا بهار سال دهد که حتی در صورت تکمیل پروژه و بهرههای کارشناسی نشان میبررسی

 با روشیمیپت این فعالیت روند استان، زیرزمینی آب منابع پرشتاب کاهش و ع آبیکمبود مناب آینده، به دلیل

 .بود خواهد همراه بسیاری هایوقفه
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 پتروشیمی کوهدشت (3-4

سال گذشته نه تنها  ۸رکارشناسی است که در طول های پتروشیمی غینمونه یکی از طرح پتروشیمی کوهدشت

بخش  باعث رشد صنعتی شهر کوهدشت و اشتغال جوانان آن نشد، بلکه با جذب اعتبار و سرمایه از دولت و

های صنعتی و همچنین رونق گرفتن سایر واحدهای تولیدی این خصوصی، به مانع بزرگی برای تعریف دیگر طرح

 شهر بدل گردید.

در  ۱۳92سفر دوم استانی دولت دهم به لرستان بود، در مردادماه مجتمع پتروشیمی کوهدشت که از مصوبات 

برداری و اشتغال آن از زبان مسئوالن های مختلفی درباره زمان بهرهها، وعدهمراسمی رونمایی و در طی این سال

 مختلف شهری و استانی مطرح شد.

 مشخصات طرح

هزارتن دواتیل  ۸0هزار تن ایزوبوتان،  ۱۱از  با احداث پتروشیمی کوهدشت قرار بود محصوالتی از جمله بیش

منومر در این مجتمع تولید شود که در صنایع تولید الستیک خودرو، انهزارتن اتیلن پروپیل دی 4۵هگزانول و 

شد در طول زمان اجرای این طرح زمینه سازی کاربرد دارد. همچنین گفته میعایق، روکش سیم وکابل و لوله

 4۱نفر فراهم می شود. 400نفر و در زمان بهره بر داری از طرح نیز زمینه اشتغال  0200اشتغال بیش از 

 تاریخچه طرح

عبور خط لوله اتیلن غرب از مسیر شهرستان کوهدشت علی شاهرخی، نماینده وقت شهرستان را بر آن داشت تا 

استانی هیئت دولت در خرم  از این مزیت ترانزیتی، فرصتی برای مردم منطقه بیافریند؛ به همین جهت در جلسه

آباد با اصرار نماینده کوهدشت، وزارت نفت در قالب مصوبه دولت موظف گردید تا اقدامات الزم را در جهت احداث 

ن طرح را با ای اجرای اقتصادی و علمی برآورد یک با نیز وزارت نفت مجتمع پتروشیمی کوهدشت به انجام برساند.

IRR  42درصد اجرایی دانست. ۱۵.۵)نرخ بازگشت داخلی( قابل قبول 

هزار میلیارد  ۵میلیون دالر و  4۸0پتروشیمی کوهدشت به  9۳ مرداد در کوهدشت مردم نماینده گفته براساس

ارد میلیارد تومان منابع مالی و ۵00برداری و اجرای آن، قرار بود بیش از ریال سرمایه گذاری نیاز داشته که با بهره

                                                
 ۸0767۳4۸کد خبر:  رنا،یا 4۱
 ۵000۵9کد خبر:  ن،یآنالجوان 42
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برابر بودجه ساالنه کل استان میلیارد تومان )یعنی حدود هشت  ۱۵00لرستان کند و برای شهرستان کوهدشت تا 

 4۳لرستان( ارزش افزوده داشته باشد.

 موانع اجرایی شدن طرح

برداری برسد، موانع و مشکالت ساله به بهره 4با شروع عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی کوهدشت که قرار بود 

 یکی پس از دیگری نمایان شدند.

از نبود  9۳شهریور  ۱۸ار وقت لرستان در هوشنگ بازوند، استاند گذار و مشکل در تامین خوراک:نبود سرمایه

 26 در نیز انرومشک و کوهدشت مردم نماینده لکشاهی،م الهیار گذار و خوراک برای این پروژه خبر داد؛سرمایه

مدت در پتروشیمی کوهدشت بوده که در اظهارنظری گفت یک مانع کوچک سبب تأخیر طوالنی 9۳مرداد 

تر روند یعحداث آن در روستای خوشناموند وجود دارد و اگر این مهم تأیید شود، هرچه سرا امکان خوشبختانه

 شود.ساخت پتروشیمی ازسر گرفته می

گفته بود برای  94و تجارت استان لرستان نیز در تیر  ت سازمان صنعت، معدنخانی، رئیس وقمحمدرضا صفی

نامه با شرکت پتروشیمی جم برای تأمین اتیلن موردنیاز تولید چون انعقاد تفاهمساخت این مجتمع اقداماتی هم

در صورتی  شده وشدن فرایند صدور مجوز برای تأمین خوراک گاز طبیعی انجاممحصوالت، تکمیل مدارک و طی

 رسد.برداری میبهرهماه به 4۸تا  ۳6زمان که منابع مالی طرح تأمین شود، این پروژه در مدت 

بیرانوند، فرماندار کوهدشت، با تاکید بر ضروری بودن احداث این پتروشیمی و پیگیری نورمحمد فردی 94در خرداد 

احداث  می عنوان کرد و گفت: تمام مجوزهایجدی این موضوع، قیمت زمین را تنها مشکل سر راه این پتروشی

اکنون و هم گذار کارخانه نیز مشخص شدهاین کارخانه اخذ شده و مشکلی از بابت مجوز نداریم، همچنین سرمایه

قرر شد مگذار در مورد قیمت زمین است که های صنعتی با سرمایهتنها مشکل ما به توافق نرسیدن شرکت شهرک

 گذار واگذار شود.هدادماه این مشکل برطرف شود و با قیمت کارشناسی زمین به سرمایی نخست خرکه تا نیمه

 گفت و داد خبر کوهدشت پتروشیمی از اخذ مجوزهای ۱۳9۵هرچند نماینده مردم کوهدشت در مجلس در مرداد 

ه در کتنها مانعی  اعالم کرد: 96بهمن در رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اما اند،شده رفع هامشکل

میلیارد تومان  ۱00 حداقل و بوده ین آب پتروشیمیتام کار پتروشیمی شهرستان کوهدشت وجود دارد،آغاز به

 برسانی آن نیاز است.اعتبار برای آ

                                                
 ۱7404۵9کد خبر:  م،یتسن 4۳
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ی اساسی های زیرزمینی اندک، از همان ابتدا مشکلای دور از منابع آبی و با سفرهتعریف پروژه پتروشیمی در منطقه

 استاندار خادمی، سیدموسی دامه همکاری در این پروژه منصرف کرده است.گذاران را از ابوده است که سرمایه

و دولت  به این موضوع واکنش نشان داد و گفت اجرای این طرح توجیه اقتصادی نداشت 97 ماه دی در لرستان

 د؟میلیارد تومان برای آب یک پتروشیمی بیاور ۱00از کجا تنها 
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 های جدید درحال بررسیطرح (5
 ها به شرح زیر است:طرح جدید در حال بررسی و مطالعه است که لیست آن ۱۱در حال حاضر تعداد 

 

 

 طرح از جدول باال مورد بررسی قرار گرفته است: ۳در ادامه 

 کرمان  فجر GTOپتروشیمی  (1-5

های اخیر بدون پیشرفت فیزیکی هایی است که در سالروژهپ جمله از پتروشیمی فجر کرمان پروژه احداث مجتمع

در بیابان  پیگیری شده است، نصب تابلویی از آن 9۳رها شده است. تنها پیشرفت ملموس این پروژه که از سال 

 آوری شده است.های گذشته جمعمحل احداث بود که حتی آن هم، طی هفته

 تاریخچه طرح

حسینی، استاندار وقت کرمان با تضمین تامین زمین، برق، آب در نشست هیئت موسس این مجتمع، علیرضا رزم

 60هزار شغل به صورت مستقیم و  ۵و گاز مورد نیاز این پروژه، مدعی شد با فعال شدن پتروشیمی فجر کرمان، 

مکاننام طرحردیفمنطقه

اردبیلپتروشیمی اردبیل1

2GTPP بافت کرمانمجتمع پتروشیمی کرمان

3GTO کرمانفجر کرمان

4GTO کرمانشاه/ اسالم آباد غربماهان شیمی زاگرس

5GTO ایالم/ مهرانپترو سامان زاگرس

6GTP کهگیلویه و بویر احمد/ گچسارانتدبیر انرژی ارم

اردبیل/ نمینمتانول به فرمالین آرتا انرژی7

همدان/ مالیرپلی پروپیلن پتروشیمی الوند8

 اندیمشکپتروشیمی کیمیای اندیمشک9

اندیمشکپتروشیمی اتیلن اکساید اندیمشک10

11GTPP کرمانشاهمجتمع پتروشیمی کرمانشاه

طرح های جدید در حال بررسی
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های بود آب در استان کرمان، تکنولوژیهزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و گفت: با توجه به کم

 44کار رفته در این مجتمع منجر به تولید آب هم خواهد شد.هب

زایی، هم در مباحث مرتبط با این طرح که به گفته نماینده مردم کرمان در مجلس، قرار بود هم در بحث اشتغال

طرح غیرکارشناسی  امروز به نمونه بارز یک امنیت روانی مردم، شادابی نسل جوان و اقتصاد مردم بسیار موثر باشد،

 تبدیل شده است.

ر شروع هرچند به گفته نماینده مردم کرمان در مجلس در آبان سال گذشته، نوسانات ارزی دلیل اصلی تاخی

یشرفت این پعملیات این پروژه بوده است؛ اما در طی این مدت، مشکالت متعدد این طرح، به قدری جدی بود که 

 ها محدود کرده است.نامهاخذ مجوزها و موافقت طرح را به

اعالم شد که  97است، اما در آبان سال  سال به طول انجامیده 4شد که مطالعات این طرح بیش از گفته می

 مدت طوالنی ایوقفه ایجاد باعث سئلهم همین و دارد را محصوالت تولیدی گذار این طرح تقاضای تغییرسرمایه

 یابیارز طرح: کرد اعالم جاری سال اردیبهشت در کرمان استان زیست محیط مدیرکل ینهمچن. شد پروژه در

ی آن اعالم نشده و رهدربا موافقتی هنوز ولی شده ارائه کشور زیست محیط سازمان به پروژه این محیطی زیست

 مجوزی دریافت نکرده است.

ای اعالم کرد که از ابتدای سال جاری مصاحبهعیسی کالنتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 

 این از صنعت دو این احداث و شد نخواهد صادر موافقت سرزمین داخل در پتروشیمی برای هیچ کارخانه فوالد و

 4۵.بود خواهد مجاز کشور سواحل در احداث شرط به فقط پس

ای نماینده مردم رفسنجان در نامه ،9۳نامه احداث مجتمع پتروشیمی فجر کرمان در سال پیش از امضای تفاهم

به استاندار کرمان مدعی شد: این پروژه بیش از دو سال است که توسط مجتمع صنعتی رفسنجان در حال پیگیری 

های الزم صادر شده در کمال ناباوری با خبر شدیم با برای اخذ موافقت اصولی بوده است، اما حال که موافقت

و حق مسلم مردم رفسنجان تضییع شده  ان، این پروژه به شهرستان کرمان منتقلاعمال نفوذ برخی مسئوالن است

 46است.

پور، امام جمعه االسالم عباس رمضانیهای نماز جمعه رفسنجان هم کشیده شد و حجتاین اعتراضات به خطبه

رفسنجان در سخنانی گفت: با ایجاد این صنعت در رفسنجان مشکالت این شهر برطرف و صدها فرصت شغلی 

                                                
 42۳نامه استقامت کرمان شماره هفته 44
 ۱۱649پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، شناسه خبر:  4۵
 n8fna.ir/aخبرگزاری فارس  46
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ای که بتواند نجان طرح و پروژههای زیادی است که در رفسگذرند. سالشد، لذا مردم از حق خود نمیایجاد می

 47دردی از دل مردم بردارد، انجام نشده و پتروشیمی چیزی نیست که بشود به راحتی از آن گذشت.

یرعامل گفتنی است که در حال حاضر محل اجرای طرح در مسیر جاده کرمان به رفسنجان است که به ادعای مد

اکتورهای فرسی سراسر استان و پهنه های مختلف بر اساس این پتروشیمی، انتخاب این مکان حاصل مطالعه و بر

 ت.شناسی و اقتصادی اسمحیطی، زمینزیست

 تامین آب طرح

ر پاسخ د، 94محمدمهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در گفتگویی در تیرماه 

 مجتمع، نیاز وردم آب از بخشی تامین برای ی گفت:به سوالی درباره منابع تامین آب مورد نیاز این مجتمع پتروشیم

 است شده داده کرمان استان ایمنطقه آب شرکت به های زیرزمینیآب لیتر بر ثانیه آب از محل 200 درخواست

انیه از این ثلیتر در  20 تامین برای مجوز حفر چاه لیتر آن قطعی گردیده است و ۱00 قرارداد حاضر حال در که

ثانیه آب  لیتر در ۵00 میزان به کرمان شهر پساب محل از پایدار آب بعنوان محل صادر گردیده است. همچینین

 به این شرکت واگذار گردیده است.

برای حل مشکل آب اتخاذ  ، راهکاری که9۵وگویی در مهرماه مدیرعامل مجتمع پتروشیمی فجر کرمان در گفت

فا کرمان در تصفیه پساب شهری کرمان عنوان کرد و گفت: در این راستا مذاکراتی با مدیر عامل آبشده است را 

ان خصوص جمع آوری و تصفیه فاضالب کرمان صورت گرفته که کل فاضالب کرمان را به پتروشیمی فجر کرم

 مان نیز باشد.شده کرواگذار نمایند. همچنین پتروشیمی فجر کرمان آماده است که خریدار پساب تصفیه

کیلومتر از  4۵0درصدی داشته و در مجموع  ۳0از طرف دیگر اما در حال حاضر پروژه فاضالب کرمان پیشرفتی 

برداری رسیده و یک تصفیه خانه نیز در مراحل پایانی کار است که در خانه به بهرهاین پروژه اجرا شده، یک تصفیه

ساله، قرار است فاضالب  29یای ایرانیان کرمان با عقد قراردادی خردادماه سال جاری اعالم شد شرکت فوالد بوت

های شرکت بوتیا سال به اتمام برساند و پساب حاصل از آن صرف صنعت و کارخانه ۵شهر کرمان را طی مدت 

 4۸شود.

 رسد آب مورد نیاز مجتمع پتروشیمی کرمان از طریق تصفیه پساب شهری نیز با مشکلبه این ترتیب به نظر می

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مصرف آب این مجتمع  97ماه روبرو است. البته در آبان

                                                
 ۱۳6۸672خبرگزاری ایکنا، کد خبر:  47
 ۵-66۱4-9۸۳خبرگزاری ایسنا، کد خبر:  4۸
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پتروشیمی را در مقایسه با بخش کشاورزی ناچیز خوانده بود و اعالم کرد: آب مصرفی صنایع و معادن استان بزودی 

ه برای صنعت وجود ندارد و با نگاهی ویژه، شود لذا چالشی در این حوزاز خلیج فارس و دریای عمان تامین می

 ضعف کرمان در نداشتن پتروشیمی جبران خواهد شد.

 دهد:تصویر زیر موقعیت مکانی پتروشیمی فجر کرمان را نشان می

 

 روند اجرایی طرح

حظه ابل مالقبه گفته مدیر عامل این پتروشیمی، در آغاز پروژه به بهانه کمبود آب، خوراک اختصاص داده شده 

روژه به این دیدگاه پنبود، اما پس از مطالعات فنی و اقتصادی طرح و اطمینان وزیر نفت از نحوه عملکرد و توان این 

رضایت از  و باور رسیدند که مدیریت اجرایی پتروشیمی فجر کرمان به نقاط بسیار محکم رسیده است، لذا ضمن

 کردند. ه میزان یک میلیون تن متانول در سال صادرعملکرد تیم اجرایی پروژه، دستور افزایش خوراک را ب

ر سواحل دریا دبه گفته معاون امور عمرانی استانداری کرمان، با توجه به اینکه طرح های جدید پتروشیمی باید 

 باشد، صدور مجوز خوراک پتروشیمی فجر کرمان گام بسیار مهم و مثبتی برای اجرای این طرح است.

 های نماینده کرمان و رایزنی با وزارت نفت صادر شده است.خوراک این مجتمع با تالششود مجوز گفته می
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 تامین مالی

ه گفته ببا وجود موانع قانونی و کارشناسی بسیار در خصوص تامین خوراک و مجوزهای محیط زیست این طرح، 

 تامین مالی متوقف شده است. ا عبور کرده و در مرحلهی این مراحل تقریباستاندار کرمان، این طرح از همه

سال، وزارت نفت هربار مجوز این مجتمع را به بهانه اینکه این  ۵با وجود عدم پیشرفت این پروژه در طی این 

 49های کالن کشور است، تمدید کرده است.پتروشیمی جزو برنامه
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 مشکیاند یایمیک یمیپتروش (2-5

 از یکی عنوان به پتروشیمی کیمیا اندیمشک طرح پتروشیمی در اندیمشک تعریف شده است. ۳در حال حاضر 

ماه سال گذشته آغاز به کار زنی شد. این پروژه از دیبا حضور وزیر صمت کلنگ ۱۳97طرح، در اسفندماه  ۳ این

 ماه در نظر گرفته شد. 4۸بینی اتمام این پروژه کرد؛ مدت زمان پیش

 مشخصات طرح

ن گلیکول و هزار تن مونواتیل 200هکتار و ظرفیت تولید ساالنه  40این پتروشیمی در زمینی به مساحت  ۱فاز 

یمشک در هزار تن مخلوط اتیلن گلیکول در حال احداث است. به گفته فریدون حسنوند، نماینده مردم اند 2۵

 الر در نظر گرفته شده است.میلیون د ۵00گذاری برای این طرح مجلس شورای اسالمی میزان سرمایه

روز برآورد شده است. همچنین  هزار متر مکعب در ۵۵0برداری حدود میزان گاز مورد نیاز این مجتمع در زمان بهره

 2.۳متر مکعب در ساعت معادل بیش از  270مقدار آب مورد نیاز شرکت صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک 

 .خواهدشد تأمین رودخانه کرخه ه است این میزان آب از منابع از منابعمیلیون مترمکعب در سال است که گفته شد

 روند اجرایی طرح

ریزی استان خوزستان، با اشاره به عدم صالحیت مهرماه سال جاری امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه

ار بود به ن پروژه، قراداره محیط زیست شهرستان اندیمشک در تایید پروژه پتروشیمی کیمیا عنوان کرد که ای

ریزی استان طرح شود، اما در نهایت اداره کل حفاظت محیط زیست منظور بررسی و تصویب در شورای برنامه

دار نیست. این خوزستان اعالم کرد این پتروشیمی از استعالمات قانونی برای اجرا و شروع عملیات اجرایی برخور

 ریزی و توسعه استان خوزستان خارج شود.کار شورای برنامه طرح پتروشیمی کیمیا از دستور موضوع سبب شد

 هایپروژه بط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، پتروشیمی کیمیا جزودهد بر اساس ضواها نشان میبررسی

 زمینه این در اظهارنظر تیاراخ سازمان، این به مربوط مسائل ارزیابی بندیطبقه در و شودمی محسوب مقیاسبزرگ

 .است نشده داده استان سطح در هایزیرمجموعه به

ریزی استان خوزستان ضمن تاکید بر لزوم استعالم مجوز از سازمان حفاظت محیط رئیس سازمان مدیریت و برنامه

زیست کشور، به این نکته نیز اشاره کرد که حتی با وجود مجوز سازمان محیط زیست نیز ضروری است تا 

آمایش  های مربوط به احداث این پروژه را از نظر سندیز آمایش استان، بررسیهای زیربنایی و نکارگروه

 .دهند انجام سرزمین



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی – کشور یمیپتروش تمام و متوقفنیمه یهاطرح یبررس

76 

 موانع اجرایی شدن طرح

ز سازمان محیط زیست کشور، در گفت و گویی ضمن اظهار تاسف ا مرداد سال گذشته عیسی کالنتری رئیس

برای هیچ کارخانه فوالد و پتروشیمی در داخل  از این پس بر در مناطق غیرساحلی تاکید کرد:احداث صنایع آب

 هدخوا مجاز کشور سواحل در احداث شرط به فقط صنعت دو این تعریف و سرزمین موافقت صادر نخواهد شد

 .بود

هایی مانند پتروشیمی به این ترتیب و با وجود عزم راسخ سازمان محیط زیست در عدم اعطای مجوز به طرح

 های غیرقابل بازگشت جلوگیری کرد.زودتر تکلیف این طرح مشخص و از زیان، ضروری است هرچه کیمیا

شدن برنامه کشوری توسعه های غیرکارشناسی اثری جز به انحراف کشیدهبدیهی است که تعریف اینگونه طرح

های زنیهای ملی و استانی، مایوس کردن مردم خسته از تماشای کلنگپتروشیمی، هدررفتن سرمایه صنعت

 نتیجه و مهمتر از همه نابودی منابع آبی و محیط زیست نخواهد داشت.بی
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 کرمانشاه GTPPپتروشیمی  (3-5

ناطق ماول آبان ماه سال جاری بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان بازدید از 

ستان اوشیمی در این پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمی در استان کرمانشاه گفت: احداث یک طرح جدید پتر

 .است شده ریزیبرنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت در مجموعه

ور شرکت به گفته محمدی، این طرح که توسط وزیر نفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابالغ شده است، با حض

 شد.شارکت بخش خصوصی اجرایی خواهد دهنده و با مملی صنایع پتروشیمی به عنوان توسعه

 مشخصات طرح

 تبدیل رانجامس و پروپیلن به متانول تبدیل متانول، به طبیعی گاز تبدیل شامل کرمانشاه GTPPپتروشیمی  فرآیند

الت نهایی خواهد بود. این محصو عنوانبه پروپیلنپلی و متانول مجتمع این در که است پروپیلنپلی به پروپیلن

ن محصول پروپیلن هزار ت ۱20میلیون دالری، در زمان بهره برداری قادر است  ۵۵0گذاری پتروشیمی با سرمایه

 تولید کند.

 گاز همراه هب سال در میلیون متر مکعب آب ۵ و مگاوات برق 20 پتروشیمی جدید کرمانشاه در زمان آغاز به کار

 که باید از سوی استان تامین شود. دارد نیاز کافی، سوختنی

ال س 4تصویب شده بود که پس از گذشت  ۱۳94بجنورد نیز در سال  GTPPپیش از این اجرای طرح پتروشیمی 

 این طرح به دالئل مشکالت متعدد از جمله عدم تامین آب متوقف شده است.

هزینه  ها در مناطقی که از منابع آب و خوراک فاصله زیادی دارند، باعث شده است که کمترینتعریف این پروژه

های چند ده کیلومتری برای انتقال آب و خوراک باشد که خود کشیها شامل لولهافزوده شده بر این پتروشیمی

 ها دارد.ای در تاخیر اجرای این پروژهسهم عمده
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 بندیجمع

چالش اصلی توسعه صنعت دهد که تمام و متوقف صنعت پتروشیمی کشور نشان میهای نیمهبررسی طرح

گری صنعت ی کشور عدم نگاه یکپارچه به این صنعت و نبود نهادی قدرتمند جهت رگوالتوری و تنظیمپتروشیم

های کالن ملی در گیرینفوذ استانی در تصمیمهای ذیدخالت نمایندگان مجلس و شخصیت پتروشیمی است.

دستی دستی و پایینهای باالدستی، میانصنعت پتروشیمی سبب توسعه غیرمتوازن واحدهای پتروشیمی در بخش

 شده است.

و خط لوله  دناهای خط لوله اتیلن های تکلیفی هیئت دولت نیز مشهود است. بررسی طرحاین مسئله در طرح

های مصوب هیئت های تعریف شده در مسیر این دو خط لوله، طرحدهد که همه طرحاتیلن مرکزی نشان می

درصد، سایر  6۱ن گچساران با پیشرفت ز پتروشیمی الفیهای تکلیفی( است. در این میان جوزیران )طرح

 یزیکی محسوسی نداشته اند.های این دو خط لوله پیشرفت فپتروشیمی

گذاری شده است که سبب های سرمایهشده از یکدیگر سبب افزایش هزینههای تعریفپراکنده بودن پتروشیمی

و خط لوله پتروشیمی این د 7از طرف دیگر تعریف  ها شده است.عدم رغبت بخش خصوصی به این طرح

میلیارد دالر  ۸تا  6ای بالغ بر با سرمایه، فسا، استهبان، داراب، ممسنی و کازرون( های فیروزآباد، جهرم)پتروشیمی

آبی مواجه است، این واحدها را از حیث تامین ها پیش با مشکل خشکسالی و بحران کمکه از سالدر استان فارس 

 دار آب با مشکل مواجه خواهد کرد.پای

های خط لوله اتیلن دنا و خط لوله اتلین مرکزی به رسد در حال حاضر طرح احداث پتروشیمیبه نظر میبنابراین 

ها از اولویت برخوردار و پیگیری تعیین وضعیت این پتروشیمی با شکست مواجه خواهد شد به طور قطعشکل فعلی 

 باشد.

شود منابع مالی کشور و استان در این واحدها منجمد شود و ظرفیت ها سبب میین پروژهمشخص نبودن وضعیت ا

 حمد و چهار محال و بختیاریاکهگیلویه و بویر  ،های فارسدر استان باالتر درآمدزاییبا زا سایر صنایع اشتغال

 نادیده گرفته شود.

ون پیشرفت فیزیکی در این دو خط لوله های بدکردن فعالیت پتروشیمیمتوقف  از همین رو ضروریست ضمن

های صنعتی اقتصادی با تعریف طرح مسئوالن شهری و استانی ها جز پتروشیمی گچساران(،)یعنی همه پتروشیمی

های زودبازده با تعریف پروژه .سایر صنایع ترغیب کنندگذاری در شده، بخش خصوصی را به سرمایهو کارشناسی
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، رفع موانع تولید و ایجاد این مناطقتواند در رشد صنعتی ز احداث پتروشیمی میای به مراتب کمتر اسرمایه

 .اشتغال برای جوانان تاثیرگذار باشد

شود سناریوهای زیر مورد ارزیابی کارشناسان و مسئوالن های پتروشیمی این مناطق نیز پیشنهاد میدر مورد طرح

 یو در این مناطق عملی شود:ترین سنارصنعت پتروشیمی کشور قرار گیرد و مناسب

 ه دشتعریف پترویشمی هایها از بورس، ابطال مجوز خوراک این واحدها و تعطیلی شرکتحذف پتروشیمی

 خط لوله مذکور 2 مسیر در

 های خط لوله در یک مکان جهت حذف هزینه احداث خط پتروشیمی عابطال مجوز فعلی خوراک و تجمی

 لوله

  یا ماهشهر عسلویهویژه  ناطقهای تعریف شده به مانتقال پتروشیمیابطال مجوز فعلی خوراک و 

 


