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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
در ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص این گزارش و 

همچنین سایر فعالیت های شبکه، ارائه نمایند. 
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بررسی طرح های متوقف و نیمه تمام صنعت پتروشیمی کشور نشان می دهد با وجود 
سرمایه گذاری بسیار خوب در بخش های مختلف این صنعت و پیشرفت مناسب بسیاری 
پیشرفت  پتروشیمی تعریف شده طی سال های گذشته،  پروژه ها، برخی طرح های  از 
فیزیکی اندکی داشته است. این طرح ها که عمدتا در شهرهای مرکزی ایران و دور از 
مناطق ویژه پتروشیمی )هاب های پتروشیمی( تعریف شده  اند، به دالیلی از جمله عدم 
تامین مالی، چالش در تامین تجهیزات و دانش فنی، نبود بازار مناسب داخلی و خارجی، 
عدم صرفه اقتصادی برخی طرح ها و مکان یابی نامناسب، در حال حاضر در وضعیت 

مناسبی قرار ندارند و عمدتا از مرحله تسطیح زمین و حصارکشی فراتر نرفته اند.

از مهمترین چالش هایی که مانع احداث این طرح ها شده و ریشه دیگر مشکالت مذکور 
می باشد، »مکان یابی نامناسب« است. این مسئله به قدری جدی است که حتی با فرض 
تکمیل و آغاز بهره برداری از این طرح ها، باعث خواهد شد این طرح ها متوقف شوند 

یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت تعریف شده فعالیت کنند.

یکی از طرح هایی که طی سال های 1387 و 1388 تعریف شد، طرح  های پتروشیمی 
منطقه دنا بوده است. این طرح که به عنوان فاز سوم طرح خط لوله اتیلن غرب شناخته 
می شود، شامل 557 کیلومتر خط لوله با متوسط قطر 9.5 اینچ به ارزش تقریبی 75 
میلیون دالر، 1 طرح الفین به ارزش 570 میلیون دالر و 4 طرح پتروشیمی پلی اتیلن 
مجموعا به ارزش 1795 میلیون دالر است. بنابراین منابعی نزدیک به 3 میلیارد دالر 
نامناسب از جمله  نیاز است. با وجود این، به دلیل مکان یابی  برای تکمیل آن مورد 
دوری از منابع خوراک و حضور در مناطق کم آب، سرمایه گذاران بخش خصوصی 

میلی به سرمایه گذاری در این طرح ها ندارند و آینده خوبی برای آنها متصور نیست.

طرح های پتروشیمی این منطقه با تولید پلی  اتیلن سنگین و سبک خطی، به عنوان واحدهای 
پایه )مادر( صنعت پتروشیمی شناخته می شوند و به طور معمول باید در مناطق ویژه 
احداث شوند. عالوه بر این، تعریف این واحدها در مناطق دور از خوراک، باعث نیاز به 

خالصه مدیریتی



احداث خط لوله شده و هزینه سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از طرف دیگر الزم است 
که واحدهای باالدست صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به آب پایدار، در سواحل کشور 
احداث شود. عدم توجه به این مسئله سبب بروز مشکالتی در تامین آب برای این واحدها 
و همچنین مسائل محیط زیستی خواهد شد. به دلیل دوری این واحدها از دریا، بیشتر این 
طرح ها در صورت احداث، آب مورد نیاز خود را از طریق منابع آب زیرزمینی تامین خواهند 
کرد. این در حالی است که بررسی محل احداث این پتروشیمی ها نشان می دهد این مناطق 

طی سال های گذشته، عمدتا با مشکل بحران آب و خشکسالی مواجه بوده اند.

از میان 5 طرح پتروشیمی این منطقه، به جز پتروشیمی الفین گچساران که به پیشرفت 
فیزیکی بیش از 60 درصد رسیده است، سایر طرح ها با پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 
درصد، عمال به عنوان طرح های متوقف صنعت پتروشیمی ایران شناخته می شوند. از این 
رو با توجه به برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای تعیین تکلیف 55 طرح 
نیمه تمام این صنعت، ضروری است این شرکت با همکاری وزارت نفت و سازمان محیط 
زیست، با توجه به شرایط منطقه دنا و چالش های محیط زیستی پیش رو، مجوز 4 طرح 
پلی اتیلن این منطقه )اعم از مجوز خوراک، مجوز محیط زیست و ...( را باطل کرده و به 
طور مشخص، این طرح ها عبارت از پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی 

بروجن، پتروشیمی کازرون را متوقف نمایند.

همچنین پیشنهاد می شود شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سرمایه گذار این طرح ها سناریوهای 
پیشنهادی جایگزین طرح فعلی خط لوله اتیلن دنا شامل »سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران 
در منطقه ویژه ماهشهر با تاکید بر صادرات اتیلن«، »سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران 
در منطقه ویژه ماهشهر با تاکید بر احداث واحدهای پایین دست اتیلن«، »سوآپ اتیلن تولیدی 
پتروشیمی گچساران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه با تاکید بر صادرات اتیلن« و 
»سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه با تاکید 

بر احداث واحدهای پایین دست اتیلن« را در تعریف طرح جدید جایگزین، مدنظر قرار دهد.
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بخش اول
مقدمه

طی سال های اخیر، طرح های متعدد باالدست پتروشیمی در سطح کشور تعریف شده 
است. از دالیل اصلی تعریف این طرح ها، تاکید بر اشتغال زایی این صنعت است؛ اما 
بررسی ها حاکی از آن است که واحدهای باالدست صنعت پتروشیمی )از جمله بعضی 
طرح های پتروشیمی(، اشتغالزایی اندکی دارند و این واحدهای پایین دست پتروشیمی 
هستند که از یک طرف نیاز به سرمایه کمتر و از طرف دیگر اشتغال زایی باالتری دارند.

عالوه بر این، بخشی از طرح های پتروشیمی در کشور هم اکنون متوقف شده و با 
داشته  به صفر  نزدیک  و  پیشرفت حداقلی  آن،  آغاز  از  سال  چندین  وجود گذشت 
است. بررسی و تحقیق میدانی در خصوص بیش از 15 طرح متوقف شده پتروشیمی 
در کشور نشان می دهد که علت  اصلی اجرایی  نشدن این طرح ها، یک یا چند مورد از 

موارد زیر بوده است:
• نحوه تامین و مقدار خوراک مورد نیاز 
• مسائل محیط زیستی و چالش در تامین پایدار آب 
• نبود بازار مناسب برای فروش محصوالت تولیدشده )داخلی و صادراتی( 
• تاثیر تحریم و شرایط اقتصادی کشور در تأمین مالی پروژه ها 
• چالش در تامین تجهیزات 

در صورتی که این عوامل پیش از آغاز و تصویب طرح های پتروشیمی مورد بررسی قرار 
گیرد، از تحمیل هزینه های سنگین طرح های نیمه تمام رهاشده بر کشور، جلوگیری می شود. 
از جمله مشکالتی که طرح های متوقف این صنعت با آن روبرو هستند، مکان یابی نامناسب 
طرح هاست؛ در واقع مسئله تامین خوراک، تامین آب و بازار فروش، ناشی از همین مشکل 
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است. بررسی ها نشان می دهد با وجود تاکید سند آمایش ملی بر استقرار صنایع پاالیشگاهی 
و پتروشیمی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان )بند 57 ماده 1(، این سیاست  به 
دلیل فشار برخی نمایندگان مجلس و شخصیت های ذی نفوذ برای احداث پتروشیمی یا 

پاالیشگاه در شهرهای حوزه کاری خود، در پروژه های ملی عماًل اجرا نمی شود.

بنابراین اصالح سیاست  مذکور و ایجاد الزام اجرایی برای آن و همچنین ابطال مجوز طرح های 
در حال احداث و آتی با مکان یابی نامناسب، راهبردی است که می تواند هزینه تعریف اینگونه 

پروژه ها را در کشور به حداقل برساند و سرعت احداث پروژه های مناسب را بیشتر کند.

برای توسعه متوازن و متناسب صنعت پتروشیمی در کشور، الزم است متغیرهایی مانند مکان یابی 
مناسب احداث پروژه، توازن خوراک و محصوالت تولیدی، تالش برای تکمیل زنجیره ارزش 
و تولید محصوالت نهایی با کیفیت باال مد نظر قرار گیرد. تاثیر متغیر مکان یابی به قدری جدی 
است که حتی با فرض تکمیل و بهره برداری از این طرح ها، این مسئله می تواند باعث بروز 

مشکالتی از جمله توقف طرح یا فعالیت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت تعریف شده شود.

یکی از طرح های پتروشیمی که طی سال های 1387 و 1388 تعریف شد، طرح خط لوله 
و پتروشیمی های منطقه دنا بود که به عنوان فاز سوم طرح خط لوله اتیلن غرب شناخته 
می شود؛ طرحی که پس از 10 سال، پیشرفت حداقلی داشته است. دوری محل احداث این 
واحدهای پتروشیمی از مناطق ویژه پتروشیمی کشور، سبب شد که هزینه های سرمایه گذاری 
به دلیل نیاز به احداث واحدهای یوتیلیتی جدید افزایش یابد. عالوه بر این دوری از دریا به 
عنوان منبع پایدار تامین آب مورد نیاز این صنعت و همچنین دوری از بنادر کشور به عنوان 
مبادی اصلی صادراتی، از دیگر نقاط منفی احداث این واحدها در مناطقی غیر از مناطق ویژه 

پتروشیمی کشور بود که مانع از اجرا و عملیاتی شدن طرح های منطقه دنا گردید.

در این گزارش با مطالعه وضعیت کنونی طرح های پتروشیمی منطقه دنا، به بررسی 
تاثیر عامل »مکان نامناسب« در توقف احداث این واحدها پرداخته شده و در ادامه، 

سناریوهایی جهت تعیین تکلیف این طرح ها پیشنهاد می شود.
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بخش دوم
وضعیت طرح های پتروشیمی منطقه دنا

غالمحسین نجابت مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دی ماه 1386 از 
احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه دنا خبر داد و چند ماه پس از آن جلیل ابراهیم پور 
مدیر وقت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعالم کرد که پتروشیمی های این 
منطقه از سال 1387 وارد فاز عملیاتی می شوند1. با وجود این و پس از گذشته 11 سال، 

این طرح ها پیشرفت متناسب و قابل توجهی نداشته است.
جدول 1- عناوين واحدهای پتروشيمی تعريف شده در منطقه دنا و ميزان پيشرفت آن

آغاز عملیات نام طرح
اجرایی

پیش بینی زمان 
ساخت )سال(

پیشرفت فیزیکی 
تا نیمه اول سال 

98 )درصد(

 ظرفیت اسمی
)هزار تن(

برآورد 
 سرمایه گذاری کل

)میلیون دالر(

پتروشیمی الفین 
13873611090570گچساران

پتروشیمی پلی اتیلن 
138735300431سنگین ممسنی

پتروشیمی پلی اتیلن 
138734.1300395سنگین دهدشت

پتروشیمی پلی اتیلن 
138746.1300488سنگین بروجن

پتروشیمی پلی اتیلن 
سنگین/ سبک خطی 

کازرون
138841.9300481

اتیلن دنا  لوله  عالوه بر طرح های پتروشیمی، برای تامین خوراک این واحدها، خط 
نیز به عنوان یک طرح تعریف گردید. در سال 1387 اعالم شد که اجرای طرح های 

تعریف شده در این مسیر مجموعا به حدود 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

1. زمان تصویب اولیه چنین طرح هایی، در ادوار مختلف بوده است که در ادامه توضیح داده خواهد.
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خط لوله اتیلن دنا

خط لوله اتیلن دنا، شاخه منشعب شده از خط لوله اتیلن غرب )فاز سوم احداث خط 
لوله اتیلن غرب( است. این خط لوله قرار است به صورت انشعابی به طول 60 کیلومتر 
از سیاه مکان تا گچساران به صورت دوطرفه احداث شود. دلیل این نوع طراحی، آن 
است که اتیلن تولیدی مازاد پتروشیمی الفین گچساران )به دلیل توقف هریک از 4 
مجتمع تعریف شده در این مسیر( به خط اصلی منتقل شود و در صورت توقف تولید 
الفین توسط پتروشیمی گچساران، خوراک الزم 4 مجتمع مذکور به ظرفیت 1۲۲0 هزار 

تن در سال از خط لوله اصلی تامین گردد.

شکل 1- خط لوله دنا و طرح های پتروشيمی در مسير آن

بنا به گفته مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1396، هزینه احداث خط لوله 
557 کیلومتری این منطقه حدود 300 میلیارد تومان برآورد شده است1.

1.  به نقل از علی محمد بساق زاده مدیر وقت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پایگاه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی، کدخبر: 856
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جدول 2- جزئيات خط لوله دنا

ظرفیت خط لولهمقصد خط لولهمبدا خط لوله
)هزار تن در سال(

 طول
)کیلومتر(

قطر
)اینچ(

12206016گچسارانسیاه مکان

گچساران
305508دهدشت

915968بابامیدان

بابا میدان
3052248بروجن

6103312ممسنی

3059410کازرونممسنی

بر این اساس توافقنامه ساخت خط لوله دنا و بخش هایی از خط لوله اتیلن غرب سال 
این پروژه شامل  با شرکت فناوری آب های عمیق بسته شد. قرار بود اجرای   1391
عملیات جاده کشی، تامین خطوط لوله و لوله گذاری در شهریور همان سال آغاز شود، 
اما چند ماه بعد اعالم شد که زمان ساخت و بهره برداری از خط لوله دنا به پس از 

ساخت و راه اندازی اولیه پتروشیمی گچساران موکول شده است.

عدم پیشرفت فیزیکی پروژه احداث این خط لوله باعث شد در ابتدای سال 1394 عباس 
شعری مقدم مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طی اظهاراتی اعالم کند که به 
دلیل خصوصی سازی، منابعی برای تکمیل شاخه دنا از خط لوله اتیلن غرب و خط اتیلن مرکز 
برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی نمانده است و تالش می شود که با مکاتبه با سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی، برای چگونگی تامین منابع الزم و به موقع، چاره جویی شود1.

وعده احداث این خط لوله بارها از سوی مسئوالن مطرح شد تا سرانجام در مرداد 
1396 علی محمد بساق زاده مدیر وقت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در 
اظهاراتی عنوان کرد که اگر پیشرفت مجتمع های هر مسیر از خط لوله اتیلن به حدود 
30 تا 40 درصد برسد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه دارد اقدامات الزم برای 

ساخت خط لوله و تاسیسات آن منطقه را آغاز کند.
1. شانا؛ کدخبر: 238361
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از همین رو به سبب اینکه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی گچساران 
در آن تاریخ به بیش از 35 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده بود، از ابتدای سال 1396 
مسئول پروژه ساخت خط لوله اتیلن دنا مشخص شد و قرار بود که از آبان ماه آن سال، 

عملیات اجرایی ساخت خط لوله اتیلن دنا آغاز شود1.

با این حال و با گذشت قریب به 7 سال از وعده احداث این خط لوله، در حال حاضر 
احداث خط  نفت برای  موافقت وزارت  اخذ  کار،  ملموس  پیشرفت  تنها   )98 )سال 
لوله و برگزاری مناقصه بوده و در ماه های منتهی به زمستان 98 هیچ پیشرفتی از روند 

احداث خط لوله دنا گزارش نشده است.

پتروشیمی گچساران

طرح پتروشیمی گچساران که در سال 1381 براساس مصوبه هیأت وزیران به صورت 
طرح مونواتیلن گالیکول و اتیلن اکسید تعریف شده بود، در بهمن 1383 کلنگ زنی و 
اعالم شد که خوراک این مجتمع با ظرفیت سالیانه 350 هزارتن خوراک از خط لوله 
اتیلن غرب تامین می شود و ارزش تولیدات این مجتمع بالغ بر 400 میلیون دالر در سال 

است. 

در  پتروشیمی گچساران  مجتمع  زیستی  محیط  ارزیابی  تصویب طرح  اعالم  از  پس 
آبان 1384، قرارداد اجرای طرح این مجتمع به ارزش ۲63 میلیون یورو میان شرکت 
پتروشیمی گچساران و شرکت ایرانی طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )PIDEC( و 

شرکت ژاپنی میتسویی )MES( به امضا رسید.

پس از گذشت یکسال از امضای قرارداد احداث این مجتمع با شرکت ژاپنی، به دلیل 
برخی مسائل، این شرکت اقدامی برای تکمیل این طرح انجام نداد و در نهایت احداث 
این مجتمع با تبدیل آن از واحد مونواتیلن گالیکول به الفین، به شرکت پتروشیمی 
باختر واگذار شد؛ در دی ماه 1385 اعالم شد عملیات اجرایی احداث این مجتمع به 

1. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی؛ کدخبر: 856



ارزیابی طرح های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی16

عنوان واحد تامین کننده خوراک واحدهای پتروشیمی ممسنی، دهدشت و بروجن، با 
سرمایه گذاری 500 میلیون دالری در بهمن آن سال آغاز خواهد شد.

تاخیر در اجرای پروژه ادامه داشت تا اینکه در فروردین 1386 عملیات احداث این 
مجتمع با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون تن اتیلن و پروپان با حضور غالمحسین 
مراسم  در  آغاز شد.  مجدداً  پتروشیمی،  ملی صنایع  مدیرعامل وقت شرکت  نجابت 
بهره برداری  به  آینده  سال  چهار  تا  مجتمع  این  اینکه  به  اشاره  با  نجابت  کلنگ زنی، 
افزوده  ارزش  گفت:  و  کرد  تشویق  مجتمع  این  سهام  خرید  به  را  مردم  می رسد، 
مجتمع پتروشیمی گچساران بیش از ۲8 درصد است و از مردم دعوت می کنیم که با 

سرمایه گذاری و خرید سهام این مجتمع، مالکیت آن را به دست گیرند1.

روند کند احداث این پروژه همچنان ادامه داشت؛ تا اینکه در آذر 1393 عباس شعری 
مقدم مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عنوان کرد که اولین فاینانس چینی 
بازگشایی و عملیاتی  پتروشیمی گچساران  برای مجمتع  میلیون دالر  ارزش 375  به 
شده است. در شهریور 1395 نیز عادل نژادسلیم مدیرعامل وقت هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس با اعالم اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه به بیش از 40 درصد رسیده 
است، گفت که این پتروشیمی از تنگناهای خود عبور کرده و با تجهیزات خریداری 
شده پتروشیمی گچساران تا سال 1397 به بهره برداری می رسد. اما در اسفند 1397 
طی بازدیدی که بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این پروژه 
داشت، وعده داد که پتروشیمی گچساران در سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید. 

این واحد پتروشیمی تاکنون حدود 61 درصد پیشرفت داشته است.

پتروشیمی ممسنی

با مطرح شدن موضوع احداث خط لوله اتیلن غرب، شروع عملیات اجرایی طرح های 

1. شانا؛ کدخبر: 101669
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تعریف شده در این مسیر نیز آغاز شد. ساخت طرح پلی اتیلن سنگین ممسنی در دی ماه 
1386 در شهرستان ممسنی آغاز گردید و انتظار می رفت این پروژه در سال 1390 به 
بهره برداری برسد. قرار بود خوراک مورد نیاز این مجتمع به میزان ساالنه 305 هزار 
تن اتیلن مورد نیاز این طرح از خط لوله اتیلن غرب از طریق پتروشیمی گچساران به 
عنوان خوراک اولیه و 5 هزار تن بوتن-1 الزم از سایر طرح های پتروشیمی تامین شود.

پس از کلنگ زنی این مجتمع پتروشیمی، فعالیت هایی مانند آماده سازی زمین )مرداد 1387(، 
عقد قرارداد 48 ماهه مدیریت طرح شامل فعالیت های خرید دانش فنی، انجام مهندسی 
پایه، مهندسی تفصیلی، خرید تجهیزات و نظارت با شرکت مهندسی مشاور تدبیر نیروی 
ایران )خرداد 1388(، عقد قرارداد خرید دانش فنی تولید پلی اتیلن سنگین با شرکت 
آلمانی لیوندل بازل )خرداد 1388(، برگزاری مجمع های ساالنه شرکت، خصوصی سازی 
و عرضه در فرابورس )فروردین 1390( صورت گرفت؛ اما در حال حاضر و با گذشت 
بیش از 10 سال از آغاز عملیات اجرایی، این پروژه بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبولی 
پتروشیمی، عملیات  این  اظهار حسابرس  )حدود 5 درصد( رها شده و طبق آخرین 
اجرایي این طرح طي سنوات اخیر متوقف بوده و عمدتا  اقدامات محدودي در خصوص 
آن صورت پذیرفته است. عالوه بر این، پتروشیمی ممسنی در حال حاضر جزو طرح های 

غیرفعال معرفی شده از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز قرار دارد.

قرار بود با بهره برداری از این طرح 431 میلیون دالری، ساالنه 300 هزار تن پلی اتیلن 
لوازم خانگی و قطعات  فیلم،  لوله و بطری، ظروف،  سنگین تولید شود که در تهیه 

صنعتی، لوله های فاضالب و ساک های دستی کاربرد دارد.

پتروشیمی دهدشت

اولین بار در شهریور 1384، محمد صادق آل یاسین مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی 
باختر، اعالم کرد که مطابق اعالم مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
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پروپیلن  اتیلن  تن  هزار  تولید 50  ظرفیت  با  دهدشت  پتروشیمی  مجتمع  است  قرار 
دی مونومر )EPDM( طراحی شود.

تولید 300 هزار تن  با ظرفیت  تغییر در طراحی و  با  میلیون دالری  این پروژه 400 
پلی اتیلن سنگین در فروردین 1386 کلنگ زنی شد و انتظار می رفت ضمن بهره برداری 
تا سال 1389، ساالنه 100 میلیون دالر سودآوری داشته باشد. اما با گذشت سال ها از 
کلنگ زنی، اقدامی در زمینه شروع و اجرایی کردن آن از سوی مجریان طرح انجام نشد 
و طی این سال ها جز مطالعات ژئوتکنیکی، پذیره نویسی، افتتاح دفتر و از این قبیل 

فعالیت ها پیشرفتی در پروژه مشاهده نشد.

نیاز، عدم  میزان سرمایه گذاری مورد  برآورد  بازبینی و  دلیل عدم  به  آذر 139۲  در 
مالی، عدم گشایش  منابع  تامین  منظور  به  انجام شده  پیگیری های  از  نتیجه  حصول 
فیزیکی طرح  پیشرفت  EPCC و عدم  قرارداد  و عملیاتی شدن  ارزی  اسنادی  اعتبار 
متناسب با پیش بینی های اولیه، نماد این پتروشیمی در فرابورس متوقف شد. در خرداد 
1391 نیز اعالم شده بود که 19.87 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت بابت 
رد دیون دولت به بانک صادرات از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط عرضه 
خواهد شد که این موضوع به دلیل وجود برخی موانع مانند توقف نماد، به سال 1395 

موکول شد.

در مهر 1394 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران پتروشیمی دهدشت، 
استاندار و نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس طی جلسه ای، قول تسریع 
 100 که  شد  اعالم  نیز   1395 شهریور  در  همچنین  دادند.  ساخت پتروشیمی را  در 
بر  است. عالوه  داده شده  اختصاص  دهدشت  پتروشیمی  توسعه  برای  یورو  میلیون 
این، بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در بهمن 1396 در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه 
و بویراحمد از اختصاص 1 میلیارد دالر برای ساخت پتروشیمی دهدشت خبرداد و 

اعالم کرد که به زودی خوراک آن تأمین می شود.



19 گزارش سیاستی 981001 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در شهریور 1396 نیز محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت با اشاره به مذاکرات انجام 
شده با مدیرعامل بانک سپه به عنوان بانک عامل، گفته بود: این بانک متعهد شده که 
اعتبار طرح پتروشیمی دهدشت را در بخش ریالی به صورت 100 درصد تامین کند و 
منابع ارزی این طرح هم با هماهنگی نماینده مردم دهدشت در مجلس شورای اسالمی 

از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

در آخرین اظهارنظر مدیران شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در مردادماه 
1398، اعالم شد که با توجه به موافقت اولیه تأمین مالی طرح از صندوق توسعه ملی 
اخذ و مشخص شدن بانک عامل، انتظار می رود تا سه ماه آینده بخش عملیاتی این 
طرح وارد اجرا شود. با وجود این وعده ها، این طرح اکنون پس از گذشت بیش از 10 

سال، کمتر از 5 درصد پیشرفت داشته است.

پتروشیمی بروجن

هرچند موضوع احداث مجتمع پتروشیمی در شهرستان بروجن از ۲5 سال پیش مطرح 
بوده است، اما این پروژه مهرماه 1384 تصویب و ابالغ شد و کلنگ احداث مجتمع 
پتروشیمی بروجن که قرار بود سال 1373 ساخته شود، 1۲ سال بعد و در اسفند 1385 

به زمین خورد.

غالمحسین نجابت مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در مراسم کلنگ زنی 
این مجتمع با اشاره به جبران تاخیر سال های گذشته با سرعت دادن به احداث مجتمع 
جدید، قول داد پروژه ظرف 3 سال به بهره برداری برسد و از مردم استان خواست که با 
خرید سهام این مجتمع  پتروشیمی، عالوه بر سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ استانی 
از سود سرشار آن ها نیز بهره مند شوند. بنا به گفته مسئوالن شرکت ملی پتروشیمی، 

هزینه احداث این طرح ۲75 میلیون دالر و 50 میلیارد تومان بوده است.

اما این مجتمع نه تنها تا سال 1389 به بهره برداری نرسید، بلکه پیشرفت فیزیکی محسوسی 
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هم نداشت؛ با این حال در روند خصوصی سازی، فروردین 1390 به میزان ۲0 درصد از 
سهام شرکت پتروشیمی بروجن، به ارزش 46 میلیارد و 31 میلیون و 800 هزار ریال در 
فرابورس فروخته شد. همچنین در مهرماه آن سال قرارداد تأمین فاینانس، انجام مهندسی 
تفصیلی، خرید و نصب تجهیزات، ساختمان و راه اندازی این پروژه به میزان 349 میلیون 
یورو با کنسرسیومی چینی منعقد شد که تا ۲ سال، این تامین مالی متوقف بود. در واکنش 
به این اتفاقات، مهندس زنگنه وزیر نفت با تاکید بر تعیین تکلیف این پروژه، قول داد 

که تامین مالی طرح پتروشیمی بروجن از طریق فاینانس خارجی پیگیری شود.

با این حال در بهمن 1393 مرضیه شاهدایی مدیر وقت طرح های شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، با اشاره به شرایط خاص منطقه دنا و صعب العبور بودن آن گفت که امکان 
رساندن خوراک به محل احداث طرح بروجن وجود ندارد و به همین دلیل این پروژه 
متوقف شده است. 6 ماه پس از این اظهار نظر و در تیرماه 1397 محسن زراعی فر 
مدیرعامل پتروشیمی بروجن نیز با تاکید بر موانع پیش روی احداث این خط لوله به دلیل 
طوالنی بودن و مسیر کوهستانی گفت: سهامداران این شرکت به دلیل آنکه از احداث خط 
لوله گچساران به بروجن اطمینان ندارند در تامین مالی پروژه تعلل می کنند، از این رو این 
طرح پیشرفت کمی تاکنون داشته است1. این درحالی است که زراعی فر در اسفند 1394 در 
اظهار نظری گفته بود پروژه پتروشیمی بروجن تا خرداد 97 به بهره برداری خواهد رسید۲.

رسیدن زمان های ادعایی برای آغاز بهره برداری از طرح و عدم پیشرفت پروژه، واکنش 
استاندار چهارمحال و  اقبال عباسی  به طوریکه  به همراه داشت؛  را  استانی  مسئوالن 
بختیاری در نشست بررسی طرح پتروشیمی بروجن، گفت: اجرای طرح پتروشیمی 
بروجن مصوبه هیأت دولت را دارد و کسی حق مخالفت با اجرای این طرح را ندارد. 
این طرح جزو اولویت های سال 1397 است و با توجه به اهمیت آن در منطقه و دارا 

بودن مصوبه های قانونی، ضروری است تا در اجرای آن تسریع شود.

1. شانا؛ کدخبر: 243480
2. ایران اکونومیست؛ کدخبر: 102305
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طبق آخرین آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیشرفت این پروژه تا انتهای سال 1395 
برابر 5 درصد بوده است و در حال حاضر جزو طرح های غیرفعال پتروشیمی کشور 
در سال 1398 به شمار می رود. اگرچه ادعا می شود که برای احداث این پروژه ۲ سال 
مطالعه کارشناسی شده بود، اما بررسی روند پروژه حاکی از آن است که این طرح بدون 
در نظر گرفتن اصولی مانند آمایش سرزمین، نزدیکی به منابع تامین خوراک و شرایط 
احداث خط لوله خوراک تعریف شده است و به همین دلیل، نباید انتظار داشت که 

بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در چنین طرحی شود.

پتروشیمی کازرون

آخرین طرح تعریف شده در خط لوله اتیلن دنا، طرح پتروشیمی کازرون است که در 
فروردین 1386 به تصویب هیئت دولت رسید. این پتروشیمی که در ابتدا قرار بود جزئی 
از خط لوله اتیلن مرکز باشد، به دلیل فاصله زیاد محل احداث این طرح با خط لوله 

اتیلن مرکز، مصوب شد برای تامین خوراک آن از خط لوله اتیلن غرب استفاده شود.

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی کازرون همزمان با سفر استانی هیئت دولت وقت 
مقام های محلی و مدیران صنعت  با حضور  اردیبهشت 1388 و  فارس در  استان  به 
طرح  ساخت  عملیات  انجام شده،  حسابرسی  آخرین  طبق  اما  شد؛  آغاز  پتروشیمی 
پتروشیمی کازرون طي سنوات اخیر متوقف بوده و اقدام موثري در خصوص پروژه 

مزبور صورت نپذیرفته است.

سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی پتروشیمی 
تسعیر 3973  نرخ  )با  تومان  میلیارد  و ۲60  ارزی  یورو  میلیون  معادل ۲73  کازرون 
تومان( برآورده شده است. طرح پتروشیمی کازرون از جمله طرح هایی است که تا سال 
1398 پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته است و عمال به یکی از طرح های غیرفعال این 

صنعت تبدیل شده است.
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بخش سوم
»مکان یابی نامناسب« چالش طرح های پتروشیمی منطقه دنا

برای توسعه متوازن و متناسب صنعت پتروشیمی در کشور الزم است متغیرهایی مانند 
برای  تولیدی، تالش  توازن خوراک و محصوالت  پروژه،  احداث  مناسب  مکان یابی 
بازار مورد  باال و شناسایی  با کیفیت  نهایی  تولید محصوالت  تکمیل زنجیره ارزش، 

هدف، مدنظر قرار گیرد.

تاثیر متغیر مکان یابی به عنوان یکی از متغیرهای مدنظر در این حوزه، به دلیل اثرگذاری 
بر تامین آب و خوراک واحد پتروشیمی، به قدری جدی است که حتی با فرض تکمیل 
و بهره برداری از این طرح ها، این مسئله باعث بروز مشکالتی از جمله توقف طرح یا 

فعالیت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت تعریف شده خواهد شد.

در این بخش هریک از طرح های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی بررسی شده 
و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

خط لوله اتیلن دنا

تعریف پتروشیمی های وابسته به این خط لوله در نقاطی پراکنده، سبب طوالنی شدن 
پتروشیمی های در حال  این، وابستگی زنجیره ای  بر  دنا شده است. عالوه  لوله  خط 
احداث، باعث شده است که در صورت تاخیر در بهره برداری از یک واحد یا تعطیلی 
آن به دالیلی مانند تعمیرات، همه خط لوله با مشکل مازاد خوراک مواجه شود؛ لذا 
الزم بوده است طراحی کل 557 کیلومتر خط لوله دنا به صورت دوطرفه باشد که این 

سیاست، سبب افزایش هزینه سرمایه گذاری خواهد شد.

فعالیت های  دنا سبب شده است که  منطقه  این مجتمع ها در  تعریف  از طرف دیگر 
مربوط به تحصیل اراضی و تبدیل کاربری از کشاورزی به صنعتی و گرفتن مجوزهای 
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محیط زیست، با تاخیر چند ماهه و حتی چندساله مواجه شود که این مسئله نیز باعث 
عدم رغبت سرمایه گذاران در اینگونه طرح ها شده است.

همچنین به سبب ناهموار و سخت گذر بودن مسیر منطقه دنا، این خط لوله نیازمند 
نصب دو دستگاه کمپرسور تقویت فشار است و به همین علت، عملیات اجرایی این 
مسیر، هزینه بیشتری را به همراه دارد. این درحالی است که تعریف این طرح در مناطق 

ویژه پتروشیمی کشور، هیچکدام از این این مشکالت را به همراه نداشت.

پتروشیمی گچساران

طبق گفته مدیران طرح پتروشیمی گچساران، همه مجوزهای طرح شامل آب، برق، 
گاز، محیط زیست، خوراک و سوخت دریافت شده است. پیش از این در دی ماه 1385 
علیمراد جعفری نماینده وقت مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی، در 
مصاحبه ای گفته بود برای تامین آب این مجتمع مجوز استفاده از آب سد کوثر به میزان 
10 میلیون مترمکعب در سال و حفر 5 حلقه چاه عمیق در نزدیکی سایت اخذ شده 
است. همچنین تأمین آب پتروشیمی گچساران از این سد با لوله ۲8 اینچی و به میزان 
1760 مترمکعب در ساعت )حدودا معادل 15 میلیون مترمکعب در سال( و به طول ۲7 

کیلومتر اعالم شده است.

این در حالی است که مطالعه منابع آبی استان نشان می دهد به دلیل خشکسالی های 
سال  مرداد  در  جمله  از  نوبت  چند  در  سدکوثر  مخزن  آب  سطح  اخیر،  سال  چند 
بنابر گفته آرش مصلح،  قائم مقام شرکت  گذشته به 50 درصد کاهش یافته است؛ 
آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، اولویت اصلی مدیریت آب سد کوثر، تامین آب 
آشامیدنی ۲ میلیون و 500 هزار نفر از ساکنان استان کهگیلویه و بویراحمد و برخی 
مراحل  در  صنعت  و  کشاورزی  زیستی،  محیط  نیازهای  و  است  جنوبی  استان های 

بعدی قرار دارد.
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از طرف دیگر بررسی پهنه بندی خشکسالی استان کهگیلویه و بویراحمد طی 10 سال 
 7 )فاصله  پتروشیمی  این  احداث  برای  تعریف شده  محل  که  می دهد  نشان  گذشته 
کیلومتری شهرستان گچساران( در وضعیت خشکسالی به سر می برد و برای حفر چاه 
مناسب نیست؛ به طوریکه طی چند سال اخیر سطح آب های زیرزمینی این منطقه افت 

کرده است.

شکل 2- وضعيت آبی استان کهکيلويه و بويراحمد

از همین رو تامین آب پایدار این مجتمع برای حداقل ۲5 سال، با ابهاماتی روبروست؛ 
اما آنچه واضح است، به دلیل پیشرفت باالی 60 درصد این مجتمع، تکمیل آن در 
بنابراین  قرار گرفته است؛  پتروشیمی  ملی صنایع  نفت و شرکت  کار وزارت  دستور 
ضروریست، تدبیری برای تامین پایدار آب این مجتمع اندیشیده شود تا هم از ایجاد 
بحران های محیط زیستی در منطقه جلوگیری شود و هم فعالیت این مجتمع با توقف یا 

کاهش ظرفیت روبرو نشود. 
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پتروشیمی ممسنی

بررسی مشخصات طرح پلی اتیلن سنگین ممسنی نشان می دهد این مجتمع به بیش 
و  خوراک  مشخصات  زیر  جدول  دارد.  نیاز  سال  در  آب  مترمکعب  میلیون   3.3 از 

سرویس های موردنیاز این طرح را نشان می دهد:
جدول 3- سرويس های مورد نياز پتروشيمی ممسنی

منبع تامین آب این مجتمع از طریق حفر چاه در نظر گرفته شده بود؛ به گفته رهام 
پیکری فرماندار وقت ممسنی، چاهی برای تامین آب این پروژه حفر شد اما به دلیل 
اینکه بافت چاه آهکی و مناسب آب آشامیدنی بود، با توجه به نیاز شدید شهرستان 

ممسنی به آب، ترجیح بر این شد که این چاه برای آب آشامیدنی استفاده شود.

در خرداد سال 1398 داوود ایوبی فرماندار ممسنی با اشاره به آب بر بودن پتروشیمی 
ممسنی و نبود آب کافی در منطقه، استفاده از تصفیه پساب برای تامین آب این مجتمع 
را مطرح کرد و گفت که طرح استفاده از آب فاضالب با 40 میلیارد تومان هزینه، آماده 

بهره برداری است. 
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همچنین برای تامین گاز این مجموعه نیز باید خط گاز از شهر خومه زار، ماهور میالتی 
عملیات  بتواند  مجموعه  این  تا  شود  کشیده  پتروشیمی  به سمت  ممسنی  بیدبلند  یا 
اجرایی خود را آغاز کند؛ که تا سال 98 تامین گاز این مجموعه نیز با ابهاماتی روبرو 
بوده است. الزم به ذکر است که در طرح توجیهی اولیه، تأمین گاز این پروژه از طریق 

خط لوله 56 اینچی ایستگاه وحدت نورآباد پیش بینی شده بود.

عدم تامین آب و گاز این مجتمع سبب شد که بارها مسئوالن محلی به این مسئله اشاره 
انتقال این پتروشیمی به مکانی مناسب تر را داشته باشند؛ به  کنند و خود درخواست 
طوریکه داوود ایوبی فرماندار ممسنی، اجرای طرح پتروشیمی به دلیل مشکالت مربوط 
به تامین آب را کاری صحیح نمی داند. همچنین رهام پیکری فرماندار سابق ممسنی نیز 
در گفتگویی با تاکید بر جابه جایی محل احداث پروژه، عدم تامین آب را مشکل اصلی 

پیش روی این پتروشیمی معرفی کرد.

همچنین محمد حسین مبشری رئیس وقت اداره امور اقتصادی و دارایی استان فارس 
طی سخنانی با اشاره به شرایط خشک سالی استان فارس و آسیب دیدگی منابع آب این 
استان، طرح های پتروشیمی تعریف شده را فاقد توجیه فنی و اقتصادی دانسته است. به 
گفته وی تامین خوراک، ایجاد راه دسترسی، شرایط حمل و نقل و انتقال تولیدات و 
از همه مهم تر تامین منابع آب، از جمله تنگناهای طرح های پتروشیمی خط اتیلن در 
استان فارس است؛ به طوریکه این موانع مرتبط با مکان یابی نامناسب، سبب شده است 

طرح های پتروشیمی این استان در حد یک تابلو باقی بمانند.

پتروشیمی دهدشت

طرح پتروشیمی دهدشت با پیشرفت فیزیکی کمتر از 5 درصد در حال حاضر جزو 17 طرح 
غیرفعال اعالمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قرار دارد. طبق آخرین اطالعات 
و صورت های مالی 1۲ ماهه منتهی به اسفند 1397، هزینه های انجام شده جهت ساخت طرح 
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پلی اتیلن سنگین شامل دانش فنی و عملیات اجرایی مبلغ 577 میلیارد ریال بوده است1.

دهدشت  پتروشیمی  مشابه  ظرفیتی  با  پلی اتیلن  واحد  یک  می دهد  نشان  بررسی ها 
به ساالنه بیش از 3.3 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. منبع تامین آب مورد نیاز این 
زاگرس  از رشته کوه های  این رودخانه  است.  مارون اعالم شده  پتروشیمی رودخانه 
سرچشمه می گیرد و با عبور از بهبهان، در استان خوزستان جریان می یابد و به تاالب 
این رودخانه همواره نقش  به خلیج فارس می ریزد.  شادگان و در فصل های پرآب، 
مهمی در کشاورزی استان خوزستان داشته است؛ اما در سال های اخیر و در پی کمبود 

آب، کشاورزی و اقتصاد خانواده های روستایی را با مشکل روبرو کرده است.

این وضعیت به گونه ای است که هوشنگ حسونی زاده معاون مطالعات پایه سازمان آب 
و برق خوزستان در گفتگویی با ابراز نگرانی از وضعیت رودخانه مارون گفت وضعیت 
این رودخانه خوب نیست و باید جهت هرگونه مصرف از این رودخانه احتیاط کرد. 
از طرف دیگر اطالعات سد مارون نیز نشان می دهد که این سد ظرفیت آب قابل تنظیم 
ساالنه 900 میلیون مترمکعب را دارد که طبق اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

همه این میزان آب باید جهت مصارف کشاورزی استفاده شود.
جدول 4- وضعيت آبی سد مارون

1. سامانه اطالع رسانی کدال؛ نماد شدهدشت



ارزیابی طرح های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی28

همچنین بررسی پهنه خشک سالی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز نشان می دهد که 
شهر دهدشت )مرکز شهرستان کهگیلویه و بویراحمد( طی 10 سال اخیر همواره در 

وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده است.

شکل 3- وضعيت آبی استان کهکيلويه و بويراحمد

بنابراین تعریف پتروشیمی دهدشت در منطقه ای دور از منابع تامین ارزان و پایدار آب، 
به عنوان مانع اصلی پیشرفت این پروژه شناخته می شود. این مانع همچنان که در حال 
حاضر سبب عدم رغبت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این پروژه شده است، 
پیش بینی می شود حتی در صورت بهره برداری نیز مشکالتی برای این مجتمع از جمله 
توقف و فعالیت با ظرفیتی کمتر از ظرفیت تعریف شده به همراه داشته باشد که خود از 

اقتصادی و جذاب بودن طرح می کاهد.

پتروشیمی بروجن

العبور و همچنین  با شرایط خاص و صعب  تعریف پتروشیمی بروجن در منطقه ای 
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وجود موانع بسیار به دلیل مسیر کوهستانی، سبب افزایش هزینه های سرمایه گذاری 
شده است. از طرف دیگر احداث این مجتمع در منطقه ای دور از دریا، باعث ایجاد 
ابهام در تامین پایدار آب پتروشیمی نیز شده است. این طرح پتروشیمی با ظرفیت تولید 

300 هزارتن پلی اتیلن در سال به طور متوسط به 3.3 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد.

این در حالی است که بررسی وضعیت خشکسالی این استان در 10 سال اخیر نشان 
می دهد اکثر مناطق این استان در وضعیت خشکسالی قرار دارند؛ به طوریکه همین 
مسئله باعث شده بود ۲85 واحد صنعتی این استان در نیمه نخست سال 1397 با بحران 
کم آبی مواجه شوند. آب بخش صنعتی این استان عمدتاً از طریق ۲7 چاه عمیق حفر 
شده در نواحی مختلف تامین می شود که در پایان سال گذشته با کمبود 105 لیتر آب 

در ثانیه )معادل 80 درصد نیاز صنعت این استان به آب( مواجه بوده است.

شکل 4- وضعيت آبی استان چهارمحال و بختياری

همچنین افت شدید منابع آبی و بحران کم آبی بروجن در سال گذشته، سبب شده 
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بود مجتمع صنعتی فوالد سفیددشت این شهرستان که از سد چغاخور برای تامین آب 
پتروشیمی، شرایط  این  احداث  با  می شود  پیش بینی  نیمه فعال شود.  می کرد،  استفاده 
کمبود آب منطقه شدیدتر شود که این مسئله باعث توقف یا کاهش ظرفیت فعالیت 

پتروشیمی بروجن در صورت راه اندازی خواهد شد.

پتروشیمی کازرون

در  این واحد،  نیاز  مورد  که آب  نشان می دهد  کازرون  پتروشیمی  اطالعات  بررسی 
این  احداث  لذا  است.  سال  در  مترمکعب  میلیون   4.5 از  بیش  بهره برداری  صورت 
بوده  با بحران خشکسالی روبرو  اخیر  سال های  در  که  کازرون  منطقه  در  پتروشیمی 

است، عمال اقدامی غیر ممکن است.

شکل 5- وضعيت آبی استان فارس

شهری  فاضالب  پسماند  نرگسی یا  کازرون سد  پتروشیمی  مجتمع  آب  تامین  منبع 
کازرون در نظر گرفته شده است. ساخت سد نرگسی کازرون در تیرماه سال 1389 
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آغاز شد و تا کنون 110 میلیارد تومان برای آن هزینه شده؛ اما به دلیل محدویت های 
اعتباری، پیشرفت قابل توجهی نداشته است. بررسی ها نشان می دهد این سد در حال 
حاضر 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیازمند تامین ۲00 میلیارد تومان اعتبار است 
که پیش بینی می شود در صورت تأمین این میزان اعتبار، ساخت این سد تا سال 1400 

به اتمام برسد.

ابهام در تامین آب پایدار این مجتمع سبب شده است که پس از گذشت بیش از 10 
سال از آغاز کلنگ زنی این پروژه ها، درصد پیشرفت فیزیکی پتروشیمی کازرون کمتر 
این طرح در حال حاضر جزو  از ۲ درصد باشد. همین مسئله سبب شده است که 

طرح های غیرفعال پتروشیمی ایران قرار گیرد.

در  پتروشیمی   این  تعریف  کشور،  پتروشیمی  و  نفت  صنعت  ارشد  مدیران  گفته  به 
منطقه ای دور از منابع تامین ارزان و پایدار آب، به عنوان مانع اصلی پیشرفت این پروژه  
شناخته می شود. این مانع همچنان که در حال حاضر سبب عدم رغبت بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری در این پروژه شده است، حتی در صورت بهره برداری نیز مشکالتی 

برای این مجتمع به همراه خواهد داشت.
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بخش چهارم
جمع بندی و سناریوهای پیشنهادی

به  اینچ  قطر 9.5  متوسط  با  لوله  کیلومتر خط  دنا، شامل 557  اتیلن  لوله  طرح خط 
ارزش تقریبی 75 میلیون دالر، طرح پتروشیمی الفین )پتروشیمی گچساران( به ارزش 
570 میلیون دالر و 4 طرح پتروشیمی پلی اتیلن )پتروشیمی پلی اتیلن سنگین ممسنی، 
پتروشیمی پلی اتیلن سنگین دهدشت، پتروشیمی پلی اتیلن سنگین بروجن و پتروشیمی 
پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی کازرون( مجموعاً به ارزش 1795 میلیون دالر در منطقه 

دنا تعریف شده است.

نیاز به منابع حدود 3 میلیارد دالری برای احداث این واحدهای پتروشیمی در کنار 
مکان یابی نامناسب، سبب عدم اقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
در این طرح ها و در نتیجه توقف آنها شده است. عالوه بر این، نیاز به صرف هزینه های 
جانبی دیگر مانند احداث واحدهای یوتیلیتی، توسعه و تکمیل زیرساخت های مورد 
نیاز از جمله منابع تامین آب مورد نیاز، خط انتقال خوراک و راه های حمل و نقل ارزان، 
هزینه احداث این طرح ها را افزایش داده و تکمیل پروژه را برای بخش خصوصی فاقد 

توجیه اقتصادی کرده است.

در میان طرح های تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن دنا، تنها پتروشیمی گچساران با 
61 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است؛ که به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی پیش بینی می شود این واحد تا سال 1400 به بهره برداری برسد. اما 
4 طرح پلی اتیلن دیگر با وجود گذشت بیش از 10 سال از آغاز عملیات اجرایی، با 

پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 درصد، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

»مکان یابی مناسب« همواره به عنوان یکی از متغیرهای بسیار موثر در توسعه متوازن 
صنعت پتروشیمی کشور و سرعت بخشیدن به روند اجرایی پروژه ها شناخته می شود؛ 
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اما این مولفه در طرح های تعریف شده در منطقه دنا مشاهده نمی شود. طرح های این 
منطقه به عنوان بخشی از طرح های تکلیفی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 
سال های 1387 و 1388، عمدتا در مکان هایی تعریف شده اند که طی 10 سال اخیر 

همواره با مشکل کم آبی و حتی بحران خشکسالی مواجه بوده اند.

بررسی ها نشان می دهد این 5 پتروشیمی سالیانه به حدود ۲9.5 میلیون متر مکعب آب 
نیاز دارند که این مقدار آب، بیش از آب شرب مورد نیاز مردم ساکن در 5 شهر محل 

احداث این پتروشیمی ها است.
جدول 5- آب مورد نياز طرح های پتروشيمی منطقه دنا

 آب مورد نیاز پتروشیمیواحد پتروشیمی
)میلیون مترمکعب در سال(

جمعیت شهر محل احداث 
)سرشماری سال 1395(

 آب شرب مصرفی
)میلیون مترمکعب در سال(*

151240966.8گچساران

3.31175276.4ممسنی

3.3570363.1**دهدشت

3.31183816.5**بروجن

4.6966835.3کازرون

29.551372328.1مجموع

* سرانه آب مصرفی کشور به ازای هر نفر 150 لیتر در روز است.2
** به دلیل دردسترس نبودن اطالعات کافی، مشابه طرح پتروشیمی ممسنی در نظر گرفته شده است.

این در حالیست که طی سال های اخیر بحران کم آبی، تامین آب شرب، آب مورد نیاز 
بخش کشاورزی و دام پروری عشایر این مناطق را با مشکل روبرو کرده است1.

آمایش  شورای  )مصوبه  سرزمین  آمایش  ملی  ضوابط  سند   1 ماده   57 بند  طبق 
سرزمین(، »توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع 
اولویت  دارای  باالدستی(  )به ویژه صنایع  پتروشیمی  و  پاالیشگاهی  و  اساسی  فلزات 
1. صبح زاگرس؛ کدخبر: 105639، خبر نورآباد؛ کدخبر: 1255، ایرنا؛ کدخبر: 82880042، ایرنا؛ کدخبر: 83530531، فارس؛ کدخبر: 

13970806000037



ارزیابی طرح های پتروشیمی منطقه دنا از منظر مکان یابی34

سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تامین خوراک مورد نیاز و تامین 
مالحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تاکید بر استقرار آن ها در سواحل خلیج 
باید  محیطی«  زیست  راهبردی  ارزیابی  انجام  از  پس  عمان  دریای  به ویژه  و  فارس 
صورت بگیرد؛ که بر این اساس احداث مجتمع های پتروشیمی در استان های دور از 
دریا، همانند آنچه در خط لوله اتیلن دنا تعریف شده است، با این سند همخوانی ندارد. 
در واقع این پروژه ها عمدتا با فشار مسئولین استانی در دولت و مجلس به تصویب 

رسیده و از ابتدا از توجیه اقتصادی، به ویژه از بُعد مکان یابی برخوردار نبوده است.

بنابراین، با توجه به نارضایتی حاصل شده در میان مردم مناطق طرح های مذکور، ایجاد 
مانع برای تصویب طرح های متناسب و همچنین ایجاد مشکالت متعدد برای منطقه 
در صورت راه اندازی این طرح ها، ضروری است طرح های پتروشیمی منطقه دنا هر 

چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

تکمیل پتروشیمی گچساران و تصمیم گیری راجع به منابع آبی آن

با توجه به پیشرفت 60 درصدی مجتمع الفین گچساران، الزم است تکمیل و بهره برداری 
از این پتروشیمی در اولویت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قرار گیرد 

تا همانطور که وعده داده شده، این طرح تا سال 1400 به بهره برداری و تولید برسد.

از محل سد کوثر و همچنین 5  پتروشیمی  این  نیاز  تامین آب مورد  به  با توجه  اما 
حلقه چاه عمیق و وضعیت کم آبی منطقه محل احداث این پتروشیمی، ضروریست 
تدبیری برای تامین پایدار آب این مجتمع اندیشیده شود؛ تا هم از ایجاد بحران های 
محیط زیستی در منطقه جلوگیری شود و هم فعالیت این مجتمع با توقف یا کاهش 

ظرفیت روبرو نشود.

نیاز پتروشیمی گچساران، استفاده از ظرفیت  یکی از راه های تامین آب پایدار مورد 
تصفیه پساب شهری است. طبق آمار رسمی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و 
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بویراحمد، ظرفیت اسمی تصفیه خانه های فاضالب این استان تا آبان سال گذشته حدود 
88 هزار مترمکعب در روز معادل بیش از 3۲ میلیون مترمکعب در سال بوده است.

سال

آبان 1390139113921393139413951396واحدعنوان
1397

ظرفیت اسمی 
تصفیه خانه های 

فاضالب

مترمکعب 
4410044100631006310063100881008810088100بر شبانه روز

تعداد تصفیه خانه های 
فاضالب دردست 

اجرا
33211222مدول

ظرفیت تصفیه 
خانه های فاضالب 

در دست اجرا

مترمکعب 
33500335002720012500125001670042004200بر شبانه روز

مأخذ: شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و بويراحمد

از این ظرفیت و  با استفاده  از این رو پیشنهاد می شود شرکت پتروشیمی گچساران 
یا تکمیل طرح های در دست اجرای تصفیه فاضالب این استان و استان های مجاور، 

بخشی از آب مورد نیازش را تامین نماید.

4 سناریو برای تصمیم گیری راجع به طرح های پتروشیمی منطقه دنا

با توجه به مکان یابی نامناسب 4 طرح دیگر پتروشیمی منطقه دنا و همچنین پیشرفت 
کمتر از 10 درصد آنها طی سال های اخیر، الزم است هرچه سریعتر مجوزهای این 4 
طرح ابطال و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی 

این طرح ها اقدام کند.

با   ،1400 سال  تا  گچساران  الفین  پتروشیمی  تکمیل  پیش فرض  با  ادامه  در  بنابراین 
بررسی 4 سناریو اولیه، پیشنهادهایی مطرح می شود. 
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سوآپ اتیلن تولیدی گچساران در منطقه ویژه ماهشهر با تاکید بر صادرات اتیلن: 
با بهره برداری از پاالیشگاه بیدبلند۲ پیش بینی می شود تولید این مجتمع ساالنه حدود 1 
میلیون و 500 هزار تن اتان باشد؛ که حدود 1 میلیون و ۲50 هزار تن آن به پتروشیمی 
گچساران و ۲50 هزار تن باقی مانده به منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با هدف تامین 
ارسال  مارون  و  بندرامام  امیرکبیر،  پتروشیمی همچون  از مجتمع های  برخی  خوراک 

می شود.

به  اتان  انتقال  لوله  ۲ خط  ساخت  پروژه  متولی  بیدبلند  پاالیشگاه  اینکه  به  توجه  با 
پاالیشگاه منطقه ویژه ماهشهر به طول 130 کیلیومتر و پتروشیمی گچساران به طول 
90 کیلومتر شناخته شده است1، یکی از سناریوهای پیشنهادی، سوآپ اتیلن تولیدی 

پتروشیمی گچساران در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر است.

منظور از سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران، انتقال اتیلن تولیدی این مجتمع 
از طریق خط لوله اتیلن غرب به مجتمع های مصرف کننده اتیلن در مسیر این خط لوله 
اتیلن ارسال  لوله  اتیلن تولیدی در منطقه ماهشهر که به خط  است. در این صورت 

میشد، امکان صادرات پیدا می کند.

نیاز مجتمع های  از یک طرف می توان  پتروشیمی گچساران  تولیدی  اتیلن  با سوآپ 
پتروشیمی با خوراک اتیلن در غرب و شمال غرب کشور را تامین کرد و با استفاده 

از زیرساخت های مناسب منطقه ماهشهر، اقدام به صادرات اتیلن تولیدی مازاد نمود.

سوآپ اتیلن تولیدی گچساران در منطقه ویژه ماهشهر با تاکید بر احداث واحدهای 
پایین دست اتیلن: با سوآپ اتیلن تولیدی مجتمع پتروشیمی گچساران به ماهشهر، در 
صورت تاکید سرمایه گذار بر احداث واحدهای پتروشیمی پایین دست، می توان واحدهای 
جدید با خوراک اتیلن و محصوالت متنوع تر را در منطقه ویژه ماهشهر احداث کرد. 
در این صورت می توان مالکیت سهام داران مجتمع های پتروشیمی خط لوله اتیلن دنا 

1. اپیک؛ کدخبر: 1582
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)دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون( را به این شرکت های جدیداالحداث منتقل نمود.

عدم نیاز به احداث بیش از 500 کیلومتر خط لوله در منطقه دنا، وجود زیرساخت های 
از  صادراتی،  مبادی  به  نزدیکی  و  ارزان  نقل  و  حمل  و  پتروشیمی  صنعت  مناسب 
جمله مزیت های مناطق ویژه پتروشیمی است. همچنین در این حالت، ادامه فعالیت 
شرکت های پتروشیمی دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون نیز با انتقال محل احداث 
با مشکلی  امکان پذیر است و عرضه سهام این شرکت ها در بورس  به منطقه جدید 

مواجه نخواهد شد.

سوآپ اتیلن تولیدی گچساران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه با تاکید 
بر صادرات اتیلن: تولید ساالنه 1 میلیون و ۲50 هزار تن اتیلن توسط پتروشیمی گچساران، 
ظرفیت مناسبی برای صادرات این محصول در مبادی صادراتی یا توسعه پتروشیمی های با 
 PVC خوراک اتیلن است. در حال حاضر بیشتر اتیلن تولیدی در کشور تبدیل به پلی اتیلن و

می شود؛ این درحالی است که می توان از اتیلن 30 تا 40 ماده متنوع تولید کرد.

بنابراین یکی دیگر از سناریوهای پیشنهادی، سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی گچساران 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( است. با سوآپ اتیلن تولیدی پتروشیمی 
گچساران و در واقع ارسال اتیلن تولیدی گچساران به خط لوله اتیلن غرب، و کاهش 
ظرفیت اتیلن ارسالی منطقه عسلویه، می توان نیاز مجتمع های پتروشیمی خوراک اتیلن 
با استفاده از زیرساخت های مناسب آن منطقه، اقدام به  در این منطقه را تامین و یا 

صادرات اتیلن تولیدی مازاد نمود.

سوآپ اتیلن تولیدی گچساران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه با 
تاکید بر احداث واحدهای پایین دست اتیلن: مشابه سناریو پیشنهادی شماره ۲، در 
صورت تاکید سرمایه گذار بر احداث واحدهای پتروشیمی پایین دست اتیلن، می توان 
واحدهای جدید با خوراک اتیلن و محصوالت متنوع تر در منطقه ویژه عسلویه احداث 
کرد. در این صورت می توان مالکیت سهام داران مجتمع های پتروشیمی خط لوله اتیلن 
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دنا )دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون( را به این شرکت های جدیداالحداث منتقل 
کرد. 

همانطور که اشاره شد، عدم نیاز به احداث بیش از 500 کیلومتر خط لوله در منطقه 
دنا، وجود زیرساخت های مناسب صنعت پتروشیمی و حمل و نقل ارزان و نزدیکی به 
مبادی صادراتی از جمله مزیت های مناطق ویژه پتروشیمی است و در این حالت، ادامه 
فعالیت شرکت های پتروشیمی دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون نیز با انتقال محل 
احداث به منطقه جدید امکان پذیر است؛ در این شرایط، عرضه سهام این شرکت ها در 

بورس با مشکلی مواجه نخواهد شد.




