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 پيشگفتار  

مناطق ویژه کشور پس از حدود سه دهه فعاليت، تجربه گرانقدری را در اختيار مسوولين قرار داده تا از آن 

قابل انکار این مناطق که تا کنون بنا  های غير برداشته و از مزیتهای بلندی در عرصه توسعه این مناطق  طریق قدم

   برداری نمایند. به دالیل مختلف به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته، به نحوی شایسته بهره

گذاران  مناسب برای حضور سرمایه هایزیرساختنکته مشترک تعلل در توسعه تمام مناطق ویژه ایران، فقدان 

اند زیرا تامين اعتبارات دولتي و  ها سال هنوز تکميل نشده هایي که پس از گذشت ده خارجي است. زیرساخت داخلي و

های این مناطق  شود(، تاکنون برای تکميل زیرساخت درآمدهای مناطق ویژه )که عمدتا از فروش زمين تامين مي

 کافي نبوده است. 

های  این مهم را سرانجام دهد و مناطق را برای فعاليتتواند  های جدید در این زمينه مي انتخاب سياست

های مناسب تنها مشکل این مناطق نيست، زیرا  توان اذعان نمود که نبود زیرساخت توليدی مهيا سازد. اگرچه مي

های ملي است و باید قبول کرد اقتصاد مناطق آزاد و ویژه برآیندی از  شدت متاثر از سياست  عملکرد این مناطق به

 کرد.  های اقتصاد ملي مستثنا بعات مولفهتوان آنها را از ت تصاد ملي است و نمياق

های غير قابل انکار است. وسعت  پارسيان از جمله مناطق ویژه با مزیتبر صنایع انرژیمنطقه ویژه اقتصادی 

نزدیکي به مخازن گاز های آزاد و بندر، مجاورت با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،  مناسب، دسترسي به آب

 گذاری در منطقه، ها و وجود تقاضا برای سرمایه پارس جنوبي و داخل سرزمين، آماده بودن بخشي از زیرساخت

 است.  منطقه ویژههای این  از جمله مزیت 

گيری از مشارکت  های مورد اشاره معطوف است. بهره رفع چالش های فعلي توسعه منطقه عمدتا به  سياست

گيری از اعتبارات دولتي،  ها، استفاده از فاینانس داخلي و در حاشيه آن بهره سازی زیرساخت ي در آمادهبخش خصوص

 شود.  گيری مي های اتخاذ شده برای تامين مالي در منطقه است که پي از شيوه

 شده است. تهيه و تدوینطرح جامع منطقه ویژه پارسيان در چارچوب نگرش فوق، 

 

  



 

 2  

 

 چکيده 

 با  کشور جنوبي بر در سواحلارسيان با هدف توسعه صنایع انرژیبر پمنطقه ویژه صنایع انرژیطرح جامع 

 منافع داشتن نظر درو  ( جهان گاز و نفت ذخایر از مهمي بخش )وجود محدوده این جغرافيایي  در نظر گرفتن مزیت

بازار، ضمن رعایت الزامات دست آمده از مطالعات ها و اصول و ضوابط بهملي، براساس ضرورت بلندمدت

 محيطي و استفاده بهينه از اراضي تهيه گردیده است.  زیست

های قابل استقرار فعاليت پهنه اصلي برایشش بر پارسيان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در طرح جامع

هکتار از اراضي منطقه ویژه 9800از مجموع  این اساس بر در سایت به همراه شبکه راه و کریدور تعریف شده است.

صنعت پتروشيمي با است. اختصاص یافته  اراضي صنعتيبه هکتار 4700در حدود ، بر پارسيانانرژیصنایع اقتصادی 

باشد که بخشي از آن در پهنه شمالي و ین مساحت اراضي صنعتي را دارا ميبيشتر 1870هکتار  ي در حدود مساحت

 291با مساحت  و انبار انباشت و برداشت آن صنعت فوالد .جنوبي سایت پيشنهاد شده است بخشي دیگر در پهنه

هکتار( جانمایي شده  170) به همراه انبار انباشت و برداشت آن پهنه جنوبي و در کنار صنعت آلومينيوم درهکتار 

 است.

  طور ویژه  به، تامين یوتيليتي شده برای آنها تعيينهای با توجه به چيدمان صنایع و ظرفيتدر طرح جامع، 

در نظر گرفته  برای یوتيليتي يو جنوب ينقطه در مرکز ثقل سایت به تفکيك بخش شمال دو ه است.نظر قرار گرفت مد

صورت یکپارچه  که آب و برق، بهشکل بدین  گردیده،پيشنهاد نيمه متمرکز نوع سيستم تأمين یوتيليتي شده است. 

صورت مين و در اختيار واحدها قرار گيرد و سایر تاسيسات، بهأبر پارسيان تصنایع انرژی توسط منطقه ویژه اقتصادی

ایجاد منظور  بههای موجود پيراموني سایت پارسيان و  از ظرفيتر راستای استفاده دگردد.  تأمينمجزا توسط هر واحد 

اجتماعي، بخشي از اراضي  -های اقتصادی فعاليتتعامل منطقه با ساکنان پيرامون و ایجاد زمينه مشارکت آنان در 

قابل بارگذاری صنعتي است، به اراضي پشتيبان منطقه  های غير شمال غربي پهنه جنوبي سایت که شامل محدوده

از اراضي  بخشي فراغتي، -های تفریحيتخصيص اراضي به فعاليتمنظور  بهویژه اختصاص داده شد. همچنين 

 تجهيز شده )پارک آینده بدون نفت( فضای سبز، برای ایجاد منطقه ویژه ي، در بخش شمالحاشيه رودخانه گاوبندی

 در نظر گرفته شده است.

نتایج مطالعات و محاسبات ترافيکي، و خروجي، براساس   های مناسب ورودیدروازهتأمين  با توجه به اهميت

 . برای سایت درنظر گرفته شده استشش ورودی 

شهرسازی، محيط زیست، ترافيك، سيویل، تأسيسات از قبيل های تخصصي در بخشمطالعات طرح جامع 

اقتصادی  طرح جامع منطقه ویژه چکيده مطالعات»با عنوان یرو گزارش پيش .تهيه شده استزیربنایي، فضای سبز 

 .است  (1:10000)طرح جامع در مقياس مطالعات جلد از  30نتایج  بيش از حاصل  «بر پارسيان صنایع انرژی
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 درآمدپيش

، «بر پارسيان العات طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیمطچکيده »روی، با عنوان  در گزارش پيش

ها، ماهيت طرح و سير تاریخي مطالعات مرتبط با طرح به معرفي اجمالي مشخصات پس از بيان ضرورتابتدا 

پرداخته و سپس اسناد فرادست و الزامات قانوني مرتبط با طرح بررسي شده  برمنطقه ویژه صنایع انرژیعمومي 

 است.  

زیست در خصوص ضوابط و منظور رعایت الزامات محيط زیستي، مجوزهای اداره کل حفاظت محيط  سپس به

 واحدهای صنعتي و توليدی بررسي گردیده است. معيارهای استقرار 

ها در سایت ی بارگذاری و استقرار فعاليت ، الزاماتي که در نحوهنتایج حاصل از تدقيق مطالعات محيطي

 اند، تبيين گردیده است. تاثيرگذار بوده و مورد استفاده قرار گرفته

هـای مصـوب پـروژه بـا     در ادامه، مطالعات شهرسازی با رعایت قيود و الزامات محيط زیستي و انطباق ظرفيت

اجتمـاعي و فرهنگـي کشـور، همچنـين برنامـه ششـم و هفـتم توسـعه          های پنجم و ششم توسعه اقتصادی،برنامه

 پتروشيمي و طرح جامع فوالد کشور به بررسي موارد زیر پرداخته است.

 جانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به هر یك از صنایع -

 جانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به تأسيسات زیربنایي -

 های پشتيبان صنعتافته به هر یك از کاربریجانمایي و تعيين مساحت اختصاص ی -

 های خدماتيجانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به هر یك از کاربری -

 های سایتتعيين کریدورها و ورودی -

 فضای سبزجانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به کاربری  -

 ارائه گردیده است.  بر پارسيان،کاربری اراضي منطقه ویژه صنایع انرژی در ادامه با توجه به موارد فوق طرح

های توسعه و ارزیابي اقتصادی ایجاد  ای از اعتبارات طرح در ادامه فازبندی اجرایي طرح به همراه خالصه

 .است شدهارایه  این منطقهع تأمين درآمد برای پارسيان و مناب برمنطقه ویژه صنایع انرژیها در  زیرساخت

  



 

 4  

 

 ها، الزامات و ماهيت طرحتبيين ضرورت -1

در کشور  دیرباز از که است آرماني جامعه، فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، وضعيت بهبود و ملي اقتدار افزایش

 نسبي های مزیت گيری بهينه از بهره و ایران وسيع جغرافيای در متوازن توسعه با آرمان این تحقق. شود مي دنبال

 ذخایر مجموع در نخست جایگاه)وجود بخش مهمي از ذخایر نفت و گاز جهان  .است پذیر امکان کشور

 های رو، سياست  های موجود کشور است. از این ترین مزیت در پهنه سرزمين، از جمله مهم ،(جهان هيدروکربوری

  دارد. تاکيد انرژی منابع از برداری خردمندانه بهره بر کشور اقتصادی کالن

های سياسي  کشاکشتوان به  هایي نيز همراه است که از جمله مي عين حال، استفاده از این مزیت با چالشدر 

و نظامي کشورهای قدرتمند صنعتي اشاره کرد که به ضرورت منافع کوتاه یا بلند مدت خود، هر روز به نوعي در 

کشورهای منطقه خاورميانه را، به تأمل  کننده انرژی، خصوصاًکند و کشورهای تأمين مناطق مختلف جهان بروز مي

 بر،  نماید. در همين راستا است که سياست توسعه صنایع انرژی برداری از ذخایر نفت و گاز خود وادار مي در بهره

 1های کالن توسعه کشور گنجانده شده است. به ویژه در حوزه تأثيرپذیر ميدان گازی پارس جنوبي در برنامه

شده جهت استفاده از ذخایر فسيلي، خصوصاً ذخایر گاز، استفاده از انرژی گاز در ارایه کارهای مناسب  یکي از راه

های صدور گاز  صنایع و توليد کاالهای صنعتي دارای قابليت رقابت و صادرات است. این راهکار فارغ از محدودیت

یجاد اشتغال، بسترسازی توسعه صنعتي و امنيت ملي، وجوه (، ابرابر 15افزوده )حتي تا ارزشخام، از طریق ایجاد 

 های توسعه پایدار را پاسخگو خواهد بود. مختلف ضرورت

های صنعتي، کدام یك از صنایع، در  ها و رشته که در ميان گروه اینستاساس چنين راهبردی، سوال اصلي بر

عبارت دیگر چه صنایعي با استفاده از منابع گاز دستيابي به هدف فوق نفع بيشتری برای کشور به همراه دارد؟ به 

 کنند. افزوده باالتری ایجاد ميارزش

شده های تمام که سهم انرژی مصرفي آنها در هزینهشود  بر به آن گروه از صنایع اتالق مي صنایع انرژی

مقایسه با صنایع دیگر باال محصول نهایي، نسبت به دیگر عوامل توليد از قبيل مواد اوليه، نيروی کار و غيره، در 

عنوان  ها داشته و قابليت صادرات را نيز داشته باشند. بهای در قيمت نهایي محصول آن بوده و نقش تعيين کننده

د را، هزینه درصد هزینه تولي 50تا  30درصد و در صنعت سيمان حدود  40تا  20نمونه در صنایع آهن و فوالد، حدود 

 دهد. انرژی تشکيل مي

ها است )به استثنای صنایع آلومينيوم(. با توجه به محدودیت بر بودن آن بر، آبهای صنایع انرژی دیگر ویژگياز 

منابع آب کشور، ضروری است این صنایع برای تامين مطمئن آب، در نواحي ساحلي مستقر شوند. توسعه این صنایع 

                                                                                                                                                                                
شود، ناشي از اشتراک این مخزن با کشور قطر است  درصد از حجم کل گاز جهان را شامل مي 15برداری از مخزن گازی پارس جنوبي که حدود  تأکيد در بهره -1

که اعمال حاکميت بر حجم معيني از ذخيره این مخزن، به دليل ماهيت سيال آن غيرممکن است، بنابراین تنها راه رقابت افزایش در سرعت و از آنجا 
 برداری از آن است. بهره
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توان به سهولت دسترسي  ه دارد که از جمله ميهای بزرگ دیگری نيز به همرا ای کشور، مزیت های کرانه در بخش

 المللي برای واردات مواد اوليه و صادرات محصول اشاره کرد.  به مسيرهای ارتباطي بين

های چهار رقمي، صنایعي که در گروه صنایع  و بررسي صنایع مختلف تا سطح کد ISICبا مراجعه به جداول 

)توليد  مينيوم و فوالد(، صنایع پتروشيمي)آلو ي فلزات اساسيهای صنعت شامل گروهگيرند  بر قرار مي انرژی

 های غيرفلزی )سيمان، شده(، کانيهای نفتي تصفيه محصوالت مختلف پتروشيميایي(، صنایع پاالیشگاهي )فرآورده

اند و  شود. از آنجا که توليد برخي از محصوالت فوق فاقد مزیت رقابتي مي و آجر(آهك، گچ محصوالت سراميکي 

 شده آنها تاثير باالیي دارد، از دایره انتخاب حذف شدند. با لحاظ مسایل برشمرده هزینه انتقال در قيمت تمام

 1:سبي انتخاب شدندبر دارای مزیت ن صنایع انرژیعنوان  بههای صنعتي زیر  و استفاده از نظرات کارشناسي، گروه

های  گروه صنایع کاني -3گروه صنایع فلزات غيرآهني )محصوالت آلومينيومي(  -2گروه صنایع آهن و فوالد -1

 گروه صنایع پتروشيمي -4انند سيمان غيرفلزی م

 و جهاني بازار در که سيمان و نيرو توليد پتروشيمي، آلومينيوم، فوالد، توسعه صنایع فوق، صنایع بين از

توسعه صنعتي کشور مناسب تشخيص داده شد. این  دارند، برای تحقق اهداف رقابت بيشتری قابليت ای منطقه

 دستي پایين صنایع از ای زنجيره توانند مي باالدستي صنایععنوان  به و اند ای واسطه و ای سرمایه صنایع عموماً  صنایع

 و صنعتي توسعه مقوله در موثر ابزاریعنوان  به بر انرژی صنایع به ویژگي، این. دهند گسترش کشور و منطقه در را

 بخشد. مي اهميت مولد اشتغال ایجاد

  بر در منطقه  انرژي صنايع   توسعه كمي  اهداف 

طرح ايجاد مناطق ويژه صنايع »، انجام مطالعات 1386بر، در سال  پس از تعيين محدوده استقرار صنایع انرژی

توليد برای منطقه با   شهر واگذار شد. در این مرحله اهداف کمي المللي ره گروه بين به« بر در سواحل جنوبي انرژي

های توسعه صنعتي کشور تعيين و طرح جامع آن تهيه شد. اهداف کمي توليد و اراضي تخصيص  نگاه به هدف

 به صنایع منتخب به شرح زیر بود. یافته

بيني شده توليد فوالد کشور تا سال  کل هدف پيش د ازدرص 3/18ميليون تن در سال، معادل  10توليد  فوالد: -

 هکتار از اراضي سایت پارسيان به این فعاليت تخصيص داده شد.   650این منظور   . به1404

. ميليون تن در نظر گرفته شده بود 10ظرفيت توليد این محصوالت حدود  صنايع تبديالت گازي )پتروشيمي(: -

مجوز صادر در فاز نخست ميليون تن  5یعني بيني شده ظرفيت پيشدرصد  50سازمان محيط زیست برای توليد

ميليون تن 10تا رسيدن به ظرفيت نهایي ميليون تن باقيمانده،  5 در صورت عدم ایجاد مشکل است کهکرده 

 هکتار از اراضي سایت پارسيان به این فعاليت تخصيص یافت.   380توليد خواهد شد. 
                                                                                                                                                                                

مطالعات گروه مهندسين مشاور  ، مطالعات دانشگاه علم و صنعت،(IMIDRO)مطالعات پژوهشگاه نيرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني ایران  -1
 (.1385بهار  O RP 0047 0401040شهر )سند شماره  ره
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ميليون تن آلومينيوم در سال درنظر  2/1 های پارسيان و المرد، برای توليد هکتار از اراضي سایت 220 آلومينيوم: -

 گرفته شد. 

آلومينا در سایت پارسيان،   ميليون تن 95/1برای تامين مواد اوليه مورد نياز واحد آلومينيوم، توليد  آلومينا: -

 رای این هدف تخصيص یافت.  هکتار از اراضي سایت ب 210ریزی شده بود و  برنامه

هزار مگاوات در نظر  10ميزان توليد برق با هدف تامين برق مورد نياز صنایع و صادرات، حدود  توليد نيرو: -

 هکتار از اراضي سایت برای این هدف در نظر گرفته شد.  650گرفته شده بود و 

 ایجاد شود.  1404سيمان تا سال واحد یك ميليون تني  10بيني شده بود در سایت المرد،  پيش سيمان: -

 ها عبارتند از: ترین آن های الزم انجام شد که مهم در این مرحله اقداماتي برای ایجاد زیربناها و اخذ مجوز

 و پيراموني احداث شبکه راه، احداث راه دسترسي به محل احداث بندر، ها کشي سایت فنس ،تملك اراضي

 1یستاخذ مجوز از سازمان حفاظت از محيط ز

منطقه ویژه از جمله منطقه ویژه  14الیحه تشکيل 1389خرداد  23شده، دولت در تاریخ   اقدامات انجامدنبال  به

آن را به  28/9/1389المرد را به مجلس شورای اسالمي ارایه و مجلس در جلسه علني  -بر پارسيان  صنایع انرژی

 ، مصوبه مزبور را به دولت ابالغ کرد.  1389/ 10/ 27مورخ  7228/470تصویب رساند و طي نامه شماره 

 ند. ها در سایت شروع کرد اندازی فعاليت را برای راه کوشش جدیدی ،الن منطقه ویژهئومس 1391در سال 

یابي و تهيه طرح جامع، بازنگری در اهداف تعيين شده و  با توجه به گذشت بيش از پنج سال از انجام مطالعات مکان

 ضرورت یافت. به این منظور بازبيني طرح جامع در دستور کار منطقه ویژه قرار گرفت   های توسعه منطقه سياست

اب شدند. تصویب طرح بازبيني شده توسط شرکت مآب موکول و مهندسين مشاور مآب برای انجام این بازبيني انتخ

مطالعات بازار محصوالت صنایع  1393به انجام مطالعات بازار و تدقيق اهداف توليدی منطقه گردید. در سال 

شهر و  المللي ره لومينيوم، توليد نيرو و سيمان توسط گروه بينآبر شامل مطالعات محصوالت پتروشيمي،  انرژی

بازار فوالد توسط مهندسين مشاور فوالد تکنيك انجام گرفت و نتایج آن در سال مزبور ارایه و مورد مطالعات 

 تصویب قرار گرفت.

منطقه پارسيان تغيير یافت و مقرر گردید بيني شده در  صنایع پيشتوليدی اساس نتایج این مطالعات، اهداف بر 

ور مآب طرح جامع اصالح شده را بازبيني شود. مهندسين مشاماه با انجام مطالعات تکميلي، طرح جامع  6تا ظرف 

 طور مشروط مورد تایيد قرار گرفت.  ارایه داد که به ،تغييرات به وجود آمدهاساس بر

که منبعث از نتایج مطالعات بازار بود،  يدر طرح بازبيني شده مهندسين مشاور مآب، عالوه بر تغيير در اهداف

در جلسه نهایي کميته های جدید صنایع  ظرفيتهای مختلف نيز تغيير یافت.  تخصيص اراضي سایت به کاربری

                                                                                                                                                                                
مجوز فعاليت منطقه  30/9/1388مورخ  113 -/س76/3-1339محيطي سازمان حفاظت محيط زیست طي نامه شماره  کميته بررسي گزارشات ارزیابي زیست -1

 بر پارسيان را ابالغ نمود. ویژه صنایع انرژی
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های ششم و هفتم توسعه صنایع پتروشيمي،  های توسعه ملي و برنامه گذاری ایميدرو با توجه به سياست سرمایه

 زیر به تصویب رسيد.توسط شرکت ایميدرو  به شرح 

ریزی کرده بود،  های کشور که بخش مهم توليد فوالد را در سواحل دریای عمان برنامه با توجه به سياست فوالد: -

 ميليون تن کاهش یافت.  چهارميليون تن و سپس به  5/4ميليون تن به  10هدف توليد فوالد از 

مطابق  .ميليون تن درنظر گرفته شده است 10 ظرفيت توليد این صنعتصنايع تبديالت گازي )پتروشيمي(:  -

شود و در صورت عدم بروز مشکالت  مجوز صادر ميمحصول  نيمي ازتوليد  برای مصوبه سازمان محيط زیست

ميليون تن افزایش خواهد 10براساس مصوبه مجلس شورای اسالمي ظرفيت توليد تا  بعد محيطي در فاز  زیست

 یافت. 

ميليون تن بود که در تایيد نهایي  2/1ومينيوم در طرح جامع اوليه و طرح بازبيني حدود هدف توليد آل آلومينيوم: -

 ميليون تن کاهش یافت.   6/0به 

با توجه به کاهش ظرفيت توليد آلومينيوم در سایت پارسيان و برنامه توليد نهایي حدود یك ميليون تن  آلومينا: -

 ميليون تن تثبيت شد.  چهاردر حدود نيوم در سایت المرد، هدف توليد آلومينا يآلوم

هزار مگاوات  3/4هزار مگاوات و در تایيد نهایي به  ششهزار مگاوات به  10هدف توليد نيرو از  توليد نيرو: -

 کاهش داده شد. 

رود که با راه افتادن صنایع پایه، شماری واحدهای توليدی  عالوه بر صنایع اصلي، انتظار مي دستي:صنايع پايين -

ها در موقعيت فعلي ممکن نيست، اما بيني شمار آن دستي صنایع فوق، در منطقه ایجاد شود که اگرچه پيش پایين

 تسهيالت الزم در منطقه برای این منظور مهيا گردد.  و  هازیرساختبيني شده تا  پيش

مطالعات تکميلي  گذرد، با انجام یابي آن مي در مسير تهيه طرح جامع پارسيان که نزدیك به یك دهه از مکان

های فني، تقویت نقش و حضور  بر، مطالعات بازار سرمایه و بررسي نظير مطالعات بازار محصوالت صنایع انرژی

گسترده بخش خصوصي الزامي تشخيص داده شد و این امر موجب گردید تا با هدف ایجاد زمينه برای مشارکت 

 همراه شود.  جدیدی بيشتر بخش خصوصي، چارچوب طرح جامع با تغييرات

های حقوقي مناسب برای جلب مشارکت بخش خصوصي در چارچوب اهداف ملي و استفاده از  ایجاد رویه

تدوین برداری مطلوب از تمامي فضای سایت برای توسعه، مبنای  های ممتاز مکاني سایت، و همچنين بهره مزیت

های توسعه  تامين مالي طرح ،ای و منطقههای سياسي در عرصه ملي  رغم گشایشاما به  قرار گرفت.طرح جامع 

 زیرساختي همچنان با مشکل مواجه بود. 

های حقوقي برای این  حل شد. راه های جدیدی برای تامين مالي سایت در نظر گرفته مي باید شيوه بنابراین مي

یطي در نظر گرفته باید شرا موضوع مستلزم بازبيني و نگرشي جدید در تامين نيازهای سایت برای توسعه بود و مي
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های مختلف  این منظور استفاده از روش  شد که زمينه مشارکت بخش خصوصي در این عرصه مهيا گردد. به مي

 پيشنهاد شد. PPP،1جذب سرمایه و جلب مشارکت بخش خصوصي از جمله استفاده از روش 

پتروشيمي افزایش یافت. این امر گذاری در سایت پارسيان برای توسعه صنایع  در این شرایط، تقاضای سرمایه

در طرح عالوه بر آن  ضرورت تخصيص اراضي بيشتر برای این هدف را در دستور کار مسووالن ایميدرو قرار داد.

ها، موقعيت سایت فوالد،  کاربری اراضي قبلي، نکات مغفولي در زمينه تخصيص اراضي به تامين یوتيليتي و دسترسي

توجه قرار  مورد1395در طرح جامع سال از اراضي سایت جنوبي و...، وجود داشت که  فضای پسکرانه بندر، استفاده

بندر توسط بخش خصوصي ضرورت داشت که گذاری برای احداث  چنين با توجه به پيشنهاد سرمایه همگرفت. 

 بندر، اراضي اختصاص یافته به این کاربری افزایش یابد. مناسب با ظرفيت 

 .است توجه قرار گرفته موردموارد زیر شهر انجام شده،  المللي ره وسط گروه بينطرح جامع که ت تدویندر 

 هفتم هاي ششم و احکام مصوب مجلس و وزارت نفت در زمينه توسعه پتروشيمي در برنامه -

مجلس شورای اسالمي در تصویب برنامه ششم توسعه کشور، بر محور توسعه مکران و سواحل خليج فارس تاکيد 

بر از جمله فوالد و پتروشيمي  حور توسعه فوق عمدتا متکي بر افزایش ظرفيت توليد صنایع انرژیکرده است. م

های خود افزایش ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي تا پایان برنامه  است. وزارت نفت در تدوین برنامه فعاليت

 های ساحلي خليج را عمدتا در استان بيني کرده و اولویت مکاني استقرار این صنایع ميليون تن پيش 180هفتم را تا 

شهر، پارسيان، الوان،  های ماه فارس و دریای عمان قرار داده است. در این برنامه شش پهنه ساحلي در شهرستان

قشم، جاسك و چابهار، مستعدترین نواحي برای این منظور تشخيص داده شده است. از بين شش پهنه فوق سایت 

های بعدی قرار داده شده است. بر این  اولویتشهر، به تایيد نهایي رسيده و چهار پهنه دیگر در  پارسيان و ماه

دیگری  موارداساس توسعه سایت پارسيان بر محور قوانين مصوب، با اولویت استقرار صنایع پتروشيمي خواهد بود. 

 شود. کند، در ادامه توضيح داده مي های مکاني این سایت برای توسعه صنایع پتروشيمي تاکيد مي که بر مزیت

 ادامه منطقي توسعه صنايع پتروشيمي منطقه پارس)عسلويه(سايت پارسيان  -

ترین مکان توسعه صنایع  مجاورت سایت پارسيان با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، آن را به مناسب

پاالیشگاهي و پتروشيمي در منطقه تبدیل کرده است. محدودیت موجود اراضي قابل استقرار صنعت در سایت 

یت پارسيان افزوده است و منطقي است که به دالیل اقتصادی بخش مهمي از اراضي پارس، بر این مزیت سا

گذاری در صنایع  سایت پارسيان برای استقرار صنایع پتروشيمي تخصيص یابد. متقاضيان بخش خصوصي سرمایه

و   ادهمندی خود را به حضور در سایت پارسيان نشان د پتروشيمي نيز با توجه به چنين نگاهي است که عالقه

                                                                                                                                                                                
1- Public Private Partnership 
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این ترتيب یکي از محورهای طرح جامع منطقه پارسيان،   اند. به درخواست تخصيص زمين برای این منظور کرده

   توجه به این موارد است.

 هاي موجود پيراموني سايت پارسيان  استفاده از ظرفيت  -

جواری با  یت عالوه بر همای برای آن ایجاد کرده است. این سا های مکاني ویژه جغرافيای سایت پارسيان، مزیت

که انتقال گاز به سایت را با هزینه کمتری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منابع گازی پارس جنوبي 

 برداری کند. در ادامه ها و امکانات پيراموني خود برای توسعه بهره تواند از دیگر مزیت کند، مي پذیر مي امکان

 شود. توجه قرار گرفته، اشاره مي طرح جامع موردتهيه ترین این موارد که در  به شماری از مهم 

ميليون تن  40زمان با توسعه منطقه پارس جنوبي در سواحل این منطقه با ظرفيت حدود  بندر پارس هم:  بندر پارس

با توجه به ظرفيت بندر، تا زمان ساخت  کيلومتر است و 50احداث شده است. فاصله این بندر تا سایت پارسيان حدود 

این ترتيب توسعه سایت پارسيان   بندر معين مورد استفاده سایت پارسيان قرار گيرد. بهعنوان  بهتواند  بندر پارسيان مي

گيری از امکانات بندر پارس، محدودیتي در زمينه دسترسي به بندر نخواهد داشت. این امر مستلزم ارتباط  با بهره

 طرح جامع مورد توجه قرار گرفته است. تهيه که دربوده بين سایت با بندر مزبور ریلي 

های توسعه صنایع پتروشيمي است.  تامين خوراک از پایه: تامين خوراك از صنايع پتروشيمي و پااليشگاهي پارس 

که از  -IGAT 7توانند گاز طبيعي را از طریق خط لوله موجود ) صنایع در دست احداث در سایت پارسيان مي

های مورد نياز را از محصوالت توليدی صنایع پتروشيمي و پاالیشگاهي  نهادهکند( و سایر  مجاورت سایت عبور مي

 های مکاني سایت پارسيان برشمرد.  منطقه ویژه پارس تامين کنند. این مورد را باید از مزیت

رس در ميانه دو منطقه ویژه پارس و پارسيان قرار دارد. فاالمللي خليج فرودگاه بين: المللي خليج فارس فرودگاه بين

های مکاني سایت پارسيان  رود یکي دیگر از مزیت شمار مي دسترسي به این فرودگاه که از زیربناهای مهم منطقه به

 کند.  ها و سرعت جابجایي به منطقه کمك مي است که به کاهش هزینه

های فني و نيروی انساني متخصص یکي از  رسي به کمكدست: تامين نيروي كار متخصص و خدمات تخصصي

جواری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است. حضور شمار زیادی از  های سایت پارسيان در هم ترین مزیت مهم

های مختلف، پشتيباني مناسبي از این نظر  نيروهای متخصص و نهادهای خدمات صنعتي و غير صنعتي در زمينه

پذیر  شود و دسترسي به این مجموعه از خدمات را با سهولت بيشتری امکان سيان محسوب ميبرای منطقه پار

 سازد. مي

سایت پارسيان در فاصله دو شهر پارسيان و کوشکنار استقرار دارد. : ي پارسيان و كوشکنار هاي شهر ظرفيت

اني خدماتي و خدمات عمومي جواری با این دو شهر مزیت مناسبي برای سایت از جهت دسترسي به نيروی انس هم
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های اسکان این دو شهر برای سکونت نيروی انساني  توان از ظرفيت مدت مي اینچنين در  فراهم کرده است. هم

 ت. مهاجر به منطقه بهره گرف

 بر پارسيانصنايع انرژيشده براي منطقه ويژه اقتصادي مجوزهاي اخذ  -2

 شرح زیر است.ذ شده برای منطقه به سوابق مصوبات و مجوزات اخ

اداره کل  113-س76/3-1339و همچنين مجوز شماره  8/9/1388/ص مورخ 888-695نامه شماره تعهد -الف

 حفاظت محيط زیست استان هرمزگان

 16/9/1388مجوز تاسيس بندر پارسيان از سازمان بنادر و دریانوردی ایران مورخ  -ب

 11/2/1397مورخ  1113پارسيان به شماره بر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی صدور مجوز ساخت بندر -ج

 6/10/1388مکعب در روز مورخ ميليون متر 20زارت نفت به ميزان مجوز تخصيص گاز از سوی و -د

 23/03/1389، مورخ  231/10/892شماره  منطقه ویژه اقتصادی، 14الیحه ایجاد  -ه

، 72287/470شماره منطقه جدید ویژه اقتصادی، به14درخصوص ایجاد  مصوبه مجلس شورای اسالمي -و

     27/10/1389و تاریخ ابالغ  28/09/1389تاریخ تصویب 

صنعتي ویژه اقتصادی   -تایيدیه نمایندگان ویژه ریيس جمهور در شورای هماهنگي مناطق آزاد تجاری -ز

 22/6/1390مورخ 

منطقه  مصوبه تصویب طرح جامع-ط بر پارسيانمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی اخد سند مالکيت اراضي-ح

 14/1/1396مورخ 1115بر پارسيان به شماره ویژه اقتصادی صنایع انرژی

م مورخ 157/12/962مجوز مرز دریایي پارسيان از کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور به شماره -ی

1/3/1396 

بر پارسيان به شماره منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ار گمرکموافقت مقدماتي با استقر-ک

 2/3/1396مورخ  5415/22/96/169

تفاهم نامه همکاری في مابين شرکت ملي صنایع پتروشيمي و سازمان توسعه و نوسازی معدني ایران  -ل

 23/3/1396مورخ  7320)ایميدرو( به شماره 

از  16/8/96پست اسکله در 19در  ون تنيميل 39  نهایي مجوز محيط زیست بندر پارسيان با ظرفيت -م

 محيط زیست.سازمان 

 26/4/1397مورخ  مجوز برداشت و نمك زدایي آب دریا -ن

 13/5/1397مورخ مجوز احداث طرح آبگيری از دریا  -س 
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  بر پارسيانمنطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي سايتمشخصات عمومي  -3

کيلومتری 15در استان هرمزگان شهرستان پارسيان و در بر پارسيان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی سایت

کيلومتری تا فرودگاه  20هکتار واقع است. این سایت در فاصله  9800غرب شهر پارسيان با مساحتي حدود 

  جواداالئمه واقع شده است.کيلومتری بندر  8کيلومتری بندر پارس و فاصله  43فارس عسلویه، فاصله  خليج

شمالي  3019550تا 3004500شرقي و از  782850تا  697550ای با موقعيت جغرافيایي در محدوده سایتاین 

درجه و  52دقيقه عرض شمالي و 17 درجه و 27دقيقه تا  9درجه و  27برابر با  UTMبراساس سيستم  39در زون 

 ثانيه طول شرقي واقع گردیده است. 40دقيقه و  59درجه و  52دقيقه تا  48

راهي کوشکنار، تا محدوده شرقي شهر کوشکنار  فاصل سه سایت از غرب به جاده دسترسي محلي )حد محدوده

فرعي فارس، از شرق به روستای ميلکي )به سمت جنوب تا تقاطع جاده   و امتداد آن تا بندر تبن(، از جنوب به خليج

کيلومتری شرق ساحل عماریه(، از شمال به روستاهای برکه دکا و عماني در  3آن تا ستلو و امتداد فرضي -کوشکنار

 بندرعباس، تعيين شده است. -جنوب جاده کشوری بوشهر 

 

 بر در ایران و منطقهموقعيت منطقه ویژه صنایع انرژی -1شکل 

 .  1395-شهرالمللي رهگروه بين -O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « بندی و تلفيق مطالعات پایهجمع»گزارش : برگرفته از 

 

شکل بر پارسيان مطابق  ریزی و طراحي، محدوده منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی سهولت در برنامه برای

، 1سایت صنعت ، فضای سبز تجهيزشده حاشيه رودخانه گاوبندی )پارک آینده بدون نفت(بخش  چهار( به 2شماره )

 تقسيم شده است. ساحليپهنه و  2سایت صنعت 
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 بر پارسيان بندی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی پهنه -2شکل 

 .  1395-شهرالمللي رهگروه بين -O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « بندی و تلفيق مطالعات پایهجمع»: گزارش برگرفته از

ای، ریلي،  های جاده توان از منظر شبکه ميبر پارسيان را منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی های دسترسي 

، راه ترانزیتي بوشهر ـ منطقهای در اطراف این  دریایي و هوایي مورد بررسي قرار داد. مهمترین بخش از شبکه جاده

آغاز گذرد. این جاده که به جاده ساحلي یا جاده کشوری معروف است، از شلمچه  مي آنعباس است که از شمال  بندر

 منطقههایي که در محدوده این  رسد. از دیگر جاده عبور از بوشهر، بندرلنگه و پارسيان به بندرعباس مي شده پس از

 کند.  شمالي و جنوبي عبور مي بخشستلو اشاره کرد که از ميانه  -توان به جاده روستایي کوشکنار مي ،قرار دارد

با توجه به موقعيت سایت در غرب استان در حال حاضر، سایت پارسيان به شبکه ریلي سراسری متصل نيست. 

ترین ایستگاهي که امکان  های پارس جنوبي )عسلویه( در استان بوشهر، نزدیك هرمزگان و نزدیکي آن به سایت

مبارک در شهرستان عسلویه است. پس از تکميل شبکه  رساني به سایت پارسيان را خواهد داشت، ایستگاه چاه خدمت

 آهن سراسری متصل خواهد شد.  کيلومتر به راه15یت پارسيان با طي مسافتي در حدود و احداث این ایستگاه، سا

 فارس، دسترسي دریایي این سایت فراهم است.  توجه به موقعيت سایت پارسيان در مجاورت خليجبا

هرمزگان( و بندر  االئمه در شرق )استان توان به بندر جواد از جمله بنادر مهم موجود در مجاورت سایت پارسيان مي

الئمه که یك بندر صيادی است، در حدود د)استان بوشهر( در غرب سایت اشاره کرد. بندر جواعسلویه یا پارس

)عسلویه( که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبي واقع شده ت پارسيان فاصله دارد. بندر پارسکيلومتر از سای5

 کيلومتر از سایت پارسيان قراردارد. 45ای در حدود  ر فاصلهاست دارای بخش خدماتي و بخش پتروشيمي است و د
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المللي  ترین فرودگاه فعال به سایت پارسيان، فرودگاه بين نزدیك ؛استفعال شهرستان پارسيان فاقد فرودگاه 

 کيلومتر است.20های بوشهر و هرمزگان بوده که فاصله زميني آن تا سایت در حدود  فارس در مرز استان خليج

فرودگاهي در شمال شرقي منطقه ویژه  ،صورت متروکه است بههای اطراف سایت که در حال حاضر  دیگر فرودگاهاز  

شته ولي با فعال کردن آن برای فعاليت قابل توجهي ندابر پارسيان است که در حال حاضر  اقتصادی صنایع انرژی

فرودگاه المرد، در استان فارس اشاره کرد که امکان توان به  ميهمچنين  تواند استفاده شود.پروازهای کوچك مي

 کيلومتر فراهم است. 70حدود  مسافتبا ، دسترسي زميني به آن

     1مرتبط با سايتاسناد فرادست بررسي  -4

ویژه  طور خاص منطقه بر و به های توسعه صنایع انرژی اسناد و مطالعات فرادستي که در تسریع اجرای برنامه

 .باشند به شرح زیر است بر پارسيان اثرگذار ميانرژیاقتصادی صنایع 

   (1404 افق)کشور  ساله20 توسعه انداز چشم سند -

  مقاومتي اقتصاد سياست -

 سالهپنج برنامه کشور، مشتمل بر قانون فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه کالن هایسياست و هابرنامه -

 و اجتماعي فرهنگي، توسعه ششم برنامه و الیحه (1390 ـ 1394) ایران اسالمي جمهوری توسعه پنجم

   (1395-1399) کشور اقتصادی

 (1385دانشگاه شریف ) صنعتي توسعه استراتژی سند -

 پتروشيمي صنعت توسعه هفتم و ششم کشور، شامل برنامه پتروشيمي صنعت توسعه هایسياست و هابرنامه -

  کشور

 (1393 -شهرالمللي ره)گروه بين بازار مطالعات -

  (وزیران هيات مصوب) ایران اسالمي جمهوری اقتصادی ویژه مناطق اداره و تشکيل قانون  -

  زیست محيط حفاظت کل اداره مجوزهای -

  (وزیران هيات مصوب) توليدی و صنعتي واحدهای راستقرا معيارهای و ضوابط -

 بر پارسيان  محيطي منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي مطالعات زيست -5

 در کوشکنار دشت هموار و مسطح اراضي از پارسيان بر انرژی سایت محدوده توپوگرافي، مطالعات براساس

 .  است شده  تشکيل ساحلي نوار و جنوبي بخش یافته فرسایش ارتفاعات و شمالي بخش

                                                                                                                                                                                
 مراجعه شود.  O RP 0080 00 02741 04د با شماره سن« بررسي اسناد فرادست و الزامات قانوني مرتبط با سایت»برای اطالعات بيشتر به گزارش  - 1
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  و منابع اراضي زمين شناسي -5-1

آبرفتي قرارگرفته است.  هاینهشتهشناسي، بخش شمالي منطقه ویژه پارسيان بر روی اساس مطالعات زمينبر

 ميشان قرارگرفته است. آغاجاری و سازند بخش جنوبي نيز بر روی دو واحد چينه شناسي سازند

 خاكشناسي -5-2

بر پارسيان در بخش شمالي و دهد با توجه به شکل مورفولوژیکي در سایت انرژیشناسي نشان مي بررسي خاک

بيني است. دشت کوشکنار در بخش شمالي سایت از رسوبات قابل پيشجنوبي شرایط متفاوتي از نظر پوشش خاکي 

دهند. ارتفاعات های سيالبي رفتار متفاوتي را نشان مي ای و دشتهای دامنه آبرفتي جوان پوشيده شده که در دشت

و  های عميق خندقي های نرم و آب بردگي های فرسایش یافته با منشأ سنگ جنوبي منطقه ویژه پارسيان از تپه

 اند.شده تشکيل نام اراضي مخروبه یا هزار دره یا بدلنددرصد به  25هایي بيشتر از  شيب

 هواشناسي  -5-3

شده   های هواشناسي منطقه ویژه پارسيان از اطالعات ایستگاه سينوپتيك بندر دیر استفاده جهت بررسي پدیده

ها مربوط به فصل پایيز و زمستان  بيشتر بارشمتر در سال و  ميلي 214است. ميانگين بارندگي این ایستگاه حدود 

درصد از روزهای سال با  24گراد و در حدود درجه سانتي 27طور ميانگين حدود  است. در این ایستگاه دمای هوا به

رو است. جهت باد غالب در ایستگاه سينوپتيك بندر دیر شمال غربي، متوسط سرعت  پدیده توفان گرد و غبار روبه

شده است.   نات گزارش 49در دوره آماری این ایستگاه  داده   نات و سرعت شدیدترین باد رخ 3/12غالب ساالنه باد 

بندی اقليمي دومارتن و آمبرژه، اقليم های طبقههای صورت گرفته با استفاده از سيستمهمچنين مطابق با بررسي

 وپتيك بندر دیر گرم و خشك است.های تبخيرسنجي گاوبندی و سينمنطقه ویژه پارسيان در محل ایستگاه

 هيدرولوژي -5-4

های سطحي و  فارس و دریای عمان است و زهکش آب  منطقه ویژه پارسيان بخشي از حوضه آبریز خليج

حوضه درجه چهار گاوبندی قرارگرفته است. در این حوضه در محدوده زیربه سمت خليج پارس بوده و  زیرزميني آن

های آبریز متفاوت وجود دارند که عمدتاً دارای رژیم سيالبي هستند و در  ت حوضهتعدادی رودخانه و مسيل با مساح

ترین رودخانه ها خواهند شد. رودخانه گاوبندی به عنوان مهم ها و جاده صورت بروز سيالب موجب تخریب در پل

دشت آب زیرزميني منطقه ویژه پارسيان در  منطقه ویژه پارسيان است که در قسمت شمالي سایت قرارگرفته است. 

شدن منطقه در حاشيه دریا، سطح آب زیرزميني در اغلب موارد باال است.   گاوبندی قرارگرفته است. به علت واقع

متر بوده و  10ای موجود در آبخوان گاوبندی حدود  های مشاهدهطورکلي سطح آب متوسط با توجه به رقوم چاه به

بر پارسيان و نواحي دشت کوشکنار در  نطقه ویژه صنایع انرژیعمق دسترسي به آب در نواحي دشتي محدوده م

 متر است.  5الي  5/3حدود 
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 مطالعات دريايي  -5-5

و  WNWافتد. امواج این پهنه با جهات  در روز دو جزر و دو مد اتفاق مي پارسيان ویژه در نوار ساحلي منطقه

W متر و متعلق به موج  53/3باشند که حداکثر ارتفاع امواج  غالب ميWNW  است. الزم به ذکر است ارتفاع امواج

شوند.  دهند و در زمستان حداکثر مقادیر امواج مشاهده مي های تابستان و پایيز کمترین مقادیر را نشان مي در فصل

فارس است که از شرق به   ن، جریان اختالف چگالي خليجپارسيا ویژه ترین جریان تأثيرگذار سطحي بر منطقه کالن

متر بر ثانيه است. یکي دیگر از جریانات تأثيرگذار )عمدتاً  2/0تا  1/0غرب جریان دارند و متوسط سرعت آن بين 

تا  2/0شده سرعت در این محدوده حدود   عمقي( بر سایت پارسيان جریانات جزرومدی است. بيشترین مقدار ثبت

بندی سواحل  تر بر ثانيه است که مربوط به زمان جزر است. سواحل منطقه ویژه پارسيان از جهت طبقهم 25/0

 مقاوم پوشيده شده است.نده اغلب از مواد مستحکم سنگي ناده براساس مواد تشکيل

 مطالعات بيولوژيکي -5-6

 است Gymnocarpus decander- Platychaete mucronifoliaمنطقه ویژه پارسيان  غالب مرتعي تيپ

 سایت محدوده غالب جنگلي تيپ .گيرد دربر مي را سایت محدوده از درصد 55 % حدود10-25که با تاج پوشش 

 از درصد 14 حدود% 50-26 و% 5-1 های پوشش تاج با prosopis cineraria- acacia tortilis نيز پارسيان

 ای ماسه های خليج و ساحلي های پارسيان شامل صخرهمنطقه ویژه  از هایي بخش .است دربرگرفته را سایت محدوده

 برداری بهره هرگونه مقابل در ها آن از حفاظت اند که شده  شناخته های حساس زیستگاه ساحل، به عنوان در موجود

 کيلومتری غرب منطقه ویژه پارسيان واقع 5/1پارک ملي دریایي نایبند در  است.  ضروری تأسيسات ایجاد و رویه بي

ترین مناطق  اند که در ردیف یکي از مهم شده  های مانگرو واقع شده است. در قسمت شمالي پارک ملي نایبند جنگل 

 باشند. حساس دریایي جهان مي

 اقتصادي منطقه  هاي ويژگي -6

 و بوده اقتصادی نظام در جمعيت مشارکت الگوی کيفي و کمي های ویژگي بيانگر انساني، نيروی های شاخص

 متقابل تعامل نيز و زمان طول در آن ساختاری تحول و اقتصادی نظام عملکرد در جمعيت نسبي نقش خود نوبه به

 . کنند مي ارایه را اقتصاد و جمعيت

 نشان را اقتصادی نظام و انسان ارتباط های جنبه و ها ویژگي از یکي جمعيت اقتصادی های شاخص از یك هر

 سازد. مي نمایان را ارتباط و پيوند این های جنبه کل مجموع در و داده

 در اشتغال، بخشي توزیع بيکاری، و اشتغال نرخ بيشتر، و ساله 10 جمعيت بررسي به حاضر گزارشاین بخش از 

 .است پرداخته پارسيان شهرستان و هرمزگان استان مطالعاتي محدوده دو هر
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 (1395)سرشماري سال ساله و بيشتر و جمعيت شاغل  10بررسي جمعيت  -6-1

 عرضه نيروي كار -6-1-1

درصد فعال هستند و بقيه یا در حال تحصيل  4/38هرمزگان، حدود   ساله و بيشتر استان 10از کل جمعيت 

درصد را زنان تشکيل  69دار هستند. سهم عمده جمعيت غيرفعال یعني  بوده و یا دارای درآمد بدون کار و خانه

  عمده  سهم و فعال هستند درصد 42شهرستان پارسيان، حدود  ساله و بيشتر 10دهند. همچنين از کل جمعيت  مي

 دهند. درصد را زنان تشکيل مي 68جمعيت غيرفعال یعني 

 هاي اقتصادي ميزان مشاركت در فعاليت  -6-1-2

درصد محاسبه شده است. این در حالي  5/38نرخ مشارکت اقتصادی در استان هرمزگان در سال مزبور حدود 

 درصد بوده است. 42اقتصادی در شهرستان پارسيان حدود است که نرخ مشارکت 
 

 نرخ اشتغال و بيکاري -6-1-3

درصد جمعيت بيکار هستند.  7/10نفر(، حدود  1394020ساله و بيشتر استان هرمزگان ) 10از مجموع جمعيت 

 محاسبه شده است.11پارسيان حدود    شایان ذکر است این نرخ در شهرستان

 

 هاي مختلف اقتصادي بخشتوزيع نسبي شاغلين در  -6-2

های مختلف اقتصادی استان هرمزگان، بيشترین سهم اشتغال به بخش  ، از ميان بخش1395در پایان سال 

درصد در جایگاه بعدی  25و  10ترتيب با اختصاص  و کشاورزی به   های صنعت درصد و بخش 61خدمات با حدود 

درصد بيشترین سهم  65ن پارسيان، بخش خدمات با حدود های مختلف اقتصادی شهرستا قرار دارند. از ميان بخش

های صنعت و کشاورزی شهرستان در مقایسه با سهم  را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است سهم بخش

 درصد محاسبه شده است. 18و  13ترتيب   تر بوده و به های اقتصادی، پایيناستاني از فعاليت

نظر گرفته شده براي ها و سطوح در قرارگيري كاربريسب شهرسازي از نظر تنا مطالعات -7

 1ها آن

اساس تدقيق مورد بررسي قرار گرفته و سپس بر محيطي، کالبدی و صنعتي منظور ابتدا مالحظات زیست بدین

 .به شرح زیر استمواردی خص شامل شده است که به طور مشارایه های مصوب، طرح کاربری اراضي ظرفيت

 مساحت اختصاص یافته به هر یك از صنایعتعيين جانمایي و  ـ

 تأسيسات زیربنایي تعيين ـ

                                                                                                                                                                                
 مراجعه شود. O RP 0027 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برای اطالعات بيشتر به گزارش  - 1
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 های پشتيبان صنعتکاربریجانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به  ـ

 های خدماتيکاربری جانمایي و تعيين مساحت اختصاص یافته به ـ

 کریدورها  تعيين ـ

 سایتهای شبکه معابر و ورودی تعيين ـ

 قيود و الزامات طرح -7-1

جانبه وضعيت موجود و در گروی بررسي همهدر منطقه با هدف بيشترین کارایي، ها  چيدمان پيشنهادی کاربری

 ها و امکانات آن است.  شناسایي محدودیت

ها، بررسي اقدامات اجرایي شده در منطقه و احتياجات صنایع در  محيطي، رعایت حریم بررسي الزامات زیست

های منطقه  ها و صنایع به یکدیگر و به زیرساخت ميزان ارتباط و وابستگي فعاليتامر خوراک و محصول و همچنين 

 های صنعتي است. از جمله عوامل تأثيرگذار در چيدمان واحد

 و اقليمي محيطي مالحظات زيست -7-1-1

 را به یکي منطقه ویژهبر پارسيان در نظر گرفته شده، در آینده این  اهدافي که برای توسعه سایت صنایع انرژی

هایي که  های رشد تحت کارکرد مکانيزم های بزرگ توسعه صنعتي کشور و منطقه تبدیل خواهد کرد. قطب از قطب

ست، همواره شعاعي از مناطق جغرافيایي و مراکز فعاليتي ـ سکونتگاهي را در ا ها نشأت گرفته از ذات این قطب

 دهد. مي تاثير قرار های اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تحت زمينه

شود نواحي جغرافيایي مجاور  های توسعه، معموالً موجب مي آمدهای فعاليت در قطب توجهي به آثار و پيکم

محيطي، تخریب  های زیست بزرگ اقتصادی، ناگزیر از پرداخت تاوان آثار نامطلوبي چون آلودگيصنایع و مناطق 

  گيرند. برداری از منافع طرح مورد غفلت قرار مي ل هنگام بهرهاراضي، تقليل منابع آب، مواد اوليه و...، شود و در مقاب

ی  جانبه بر پارسيان، عالوه بر توجه همه ی اقتصادی صنایع انرژی ی ویژه طرح جامع منطقه تهيه یندآدر فر

 های خصوص اَبَرپروژه ی حياتي هر پروژه، به محيطي و مالحظات مربوط به پایداری که در عصر کنوني الزمه زیست

ی طراحي سایت  ها و نحوه های( ملي است موارد زیر هم، اصول اساسيِ مورد نظر جهت تعيين کاربری پروژه )مگا

 اند: بوده

 :ترین بازگشت  های آالینده در قسمتي از سایت که کم توجه به جهت وزش باد و استقرار کاربری آلودگي هوا

ذرات معلق مربوط به استقرار و فعاليت صنایع فوالد و  مراه داشته باشد، الزامي است.آلودگي به داخل را به ه

 ،مبنای نتایج مطالعات شناخت عوامل محيطيبر .منطقه ویژه استآلومينيوم یکي از منابع اصلي آلودگي هوا در 

ای در نظر گرفته  گونه بهباید ترتيب موقعيت استقرار صنایع   شرقي است و بدین -جهت وزش باد در منطقه، غربي
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ها با استفاده از جریان باد غالب، به بيرون سایت هدایت شود. محل استقرار ناشي از فعاليت آن  که آلودگيشود  

ها )فلر(، نيز  آوری و دفع پسماند و تاسيساتي مانند مشعل خانه فاضالب، ایستگاه جمع هایي مانند تصفيه فعاليت

 باید با رعایت این اصل انجام پذیرد.

 :به  بر پارسيان،منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیشمالي محدوده شيب طبيعي زمين در  آلودگي آب و خاك

های سطحي الزم  آب آوری  سهولت جمعحفظ این شيب برای با توجه به لزوم سمت رودخانه گاوبندی است. 

ر گيرد. قراهای حفاظت از اراضي این بخش  سيالب در این محدوده در اولویت برنامهاجرای طرح کنترل  است

تواند با مدیریت صحيح به داخل رودخانه گاوبندی و یا دریا منتقل شده و یا در مي ،کن صنایعسيستم خنك آبِ

جلوگيری از آلودگي آب و خاک منظور  بهمحيطي  سائل زیستخاک نفوذ کند که در هر سه مورد الزم است م

پذیر باشد و هم  خانه فاضالب بایستي هم از لحاظ توپوگرافي توجيه جانمایي تاسيساتي مانند تصفيه رعایت شود.

هایي مانند واحدبيني استقرار  تبع پيش عاملي برای آالیندگي رودخانه گاوبندی محسوب نشود. در سایت جنوبي به

های این واحدها و  چگونگي دفع پسابهای جامع برای  و ...، الزم است برنامه هاها، پتروشيمي کن آب شيرین

 های آلوده به دریا تهيه گردد. ممانعت از ورود مستقيم آب

 ی سایت پارسيان با  های قابل بارگذاری صنعتي در محدوده تعيين زمين محيطي: هاي زيست حريم

هایي روبرو است. بخشي از محدودیت حسب تعهدی است که در زمان دریافت مجوز استقرار صنایع  محدودیت

 زیست داده شده است.  در سایت پارسيان از طرف مشاور به سازمان محيط

، به پارسيان برمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیاالجرا در محيطي الزم های زیستترین حریممهمدر ادامه به 

 .شوداجمال پرداخته مي

  پنجگانهحفاظتي هاي خليجحريم  -7-1-1-1

گونه حریم مجوز استقرار هيچاین گردد. در  گانه رعایتپنجحفاظتي های خليجمتری  1000الزم است حریم 

اليه تنها محدوده قابل دسترسي به دریا از ساحل عماریه تا منتهيکاربری و عبور هيچ خط تاسيساتي را نداریم و 

 کيلومتر است.  5/6شرقي سایت به طول 

 رودخانه گاوبنديحريم  -7-1-1-2

متری 150حریم  1ضوابط پيشنهادی وزارت نيروکند و طبق  رودخانه گاوبندی از شمال سایت پارسيان عبور مي

 تواند به حریم سبز اختصاص یابد. رودخانه قابل هيچگونه بارگذاری نيست و تنها مي

                                                                                                                                                                                
 . هـ29101/ هيات وزیران 58977متری رودخانه براساس مصوب  150حریم  - 1
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 كهورستان حريم  -7-1-1-3

صورت  بهوجود دارد که باید  ، کنار و ...،محدوده پوشيده شده از گياه کهور ،در جنوب شرقي رودخانه گاوبندی

شود که پيشنهاد  عبور جاده از داخل این محدوده منوط به قطع درختان متعددی مي . همچنين،طبيعي حفظ گردد

 . شوند تامينجنوب این محدوده  درهای دسترسي نيز  گردد جاده مي

 هاي اطرافحريم سکونتگاه -7-1-1-4

شهرهای کوشکنار، پارسيان و روستاهای ميلکي، غورزه، دشتي، برکه دکا و ...، در نزدیکي محدوده سایت 

مادة  2، به استناد تبصرة 15/12/1378اند. با توجه به ضوابط و معيارهای استقرار صنایع )مصوب  گرفته ان قرارپارسي

از مراکز حساس به شرح جدول « هـ»و « د»ی جلوگيری از آلودگي هوا( حداقل فاصله صنایع گروه  قانون نحوه 13

متری از مراکز 2500گردید که حداقل حریم  زیست مقرر  در زمان اخذ مجوز سازمان محيط .( است1)شماره 

متری از حریم روستاهای )ستلو، دشتي، 1500سکونتگاهي از جمله حریم شهر کوشکنار، حریم شهرک جدید و حریم 

بر این اساس حریم مصوب شهرهای کوشکنار و پارسيان از مشاور  1غورزه، برکه دکا، عماني و ميلکي( رعایت گردد.

 .ه استترسيم گردید حریم نهایي استعالم و 2طرح جامع

 از مراکز حساس )به متر(« هـ»و « د»حداقل فاصلة صنایع گروه  -1 جدول

 «هـ» گروه صنايع  «د»گروه صنايع  مراكز حساس رديف

 1500 1000 ها سکونتگاه 1

 1000 500 مراكز درماني و آموزشي 2

 250 250 بزرگراه و جاده ترانزيت )فاصله از محور( 3

 150 150 )فاصله از محور( جادة اصلي 4

 1000 1000 پارك ملي، اثر طبيعي ملي، تاالب، درياچه 5

 300 200 وحش، منطقة حفاظت شده، رودخانه دائمي و قنات داير حيات پناهگاه 6

 100 100 هاي عميق و نيمه عميق چاه 7

 1395-شهرالمللي رهگروه بين -O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « بندی و تلفيق مطالعات پایهجمع»برگرفته از: گزارش 

 حريم دريا -7-1-1-5

متری از 150هـ(، الزم است که تا فاصله 29101/ هيات وزیران58977براساس مصوبه هيأت وزیران )مصوب 

 لبه دریا، حریم حفاظتي در نظر گرفته شود.

 

 سبز اطراف سايت  3حريم -7-1-1-6

های ناشي از صنایع، مناطق صنعتي ملزم به رعایت آلودگيمنظور کنترل  زیست به براساس مصوبات محيط 

متر درنظر 100حریم سبزی در اطراف سایت هستند. با توجه به شرایط موجود در سایت، حداکثر عرض این حریم، 

 گرفته شده است.

                                                                                                                                                                                
 .1388های هادی مصوب سال  متری روستاها براساس طرح 1500حریم  - 1

  .1385جامع مصوب سال   متری شهرها براساس طرح 2500حریم  - 2

3-Buffer  
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 بر پارسيان منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيدر براي استقرار صنايع االرعايه  هاي الزمحريم -7-1-1-7

پارسيان در نقشه بر  صنایع انرژیدر منطقه ویژه اقتصادی برای استقرار صنایع االجرا  های الزمحریمکليه 

 ( مشخص شده است.1 )شماره

 
 بر پارسيان منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیدر برای استقرار صنایع االجرا  حرایم الزم -1 نقشه

 .1395-شهرالمللي رهگروه بين -O RP 0007 00 02741 04به شماره سند « پارسيان سایت 2 درجه حریم تعيين پيشنهاد»: گزارش برگرفته از

 

 مالحظات كالبدي -7-1-2

های صنعتي و غيرصنعتي بررسي شده است، شامل بررسي مالحظات کالبدی که در طراحي و بارگذاری فعاليت

کنترل سيالب در پهنه شمالي نحوه منظور  بهالزم  شده، تمهيدات سایت، اراضي واگذاراقدامات انجام گرفته در 

است که در ادامه هر  SMCEها و تعيين همجواری آنها با استفاده از روش یابي کاربری سایت همچنين روش مکان

 یك توضيح به اختصار توضيح داده شده است.

 اقدامات انجام شده در سايت پارسيان -7-1-2-1

اقدامات و عمليات عمراني مختلفي در سایت (، 1395گيری طرح تا زمان ابالغ طرح جامع )سال از ابتدای شکل

 تأسيسات و شبکه دسترسي است. بيشتر شامل اجرای  گرفته کهانجام 

 کيلومتر 56احداث فنس محدوده به طول  
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 غربي سایت تثبيت موقعيت ورودی دوران ساخت و ساز از جاده کوشکنار و شمال 

 کيلومتر 25پهنه شمالي به طول  احداث جاده از ورودی سایت تا بندر و بخشي از قسمت جنوبي 

 ميليون تن در سال 9فاز نخست بندر پارسيان با ظرفيت بارگيری  

 ست برق همجوار منطقهو اتصال آن به پ در دست ساخت 20kvشبکه برق  

 طراحي فاز نخست ایستگاه تقليل فشار 

 مکعب متر 2500ساخت مخازن آب دوران ساخت به ظرفيت  

 
 طرح جامع تهيهتا زمان  اجرا شده در سایت پارسيانتأسيسات و شبکه دسترسي  -2 نقشه

 .1395-شهرالمللي رهروه بين، گ O RP 0032 00 02741 04 به شماره سند« پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»: گزارشبرگرفته از             
 

 اراضي واگذار شده در سايت پارسيان -7-1-2-2

اند. اراضي واگذار شده به متقاضيان زمين کردهگذاران مختلفي به منطقه مراجعه و درخواست سرمایه

شامل موارد زیر  (3 طبق نقشه )شماره ،1395سال پارسيان قبل از  برمنطقه ویژه صنایع انرژیگذاری در  سرمایه

 .است

 هکتار در بخش شمالي سایت160اختصاص زمين به پتروشيمي پارسيان به مساحت  

 هکتاردر بخش شمالي سایت 120به مساحت اختصاص زمين به پتروشيمي مهتاب پارسيان  

 هکتار در نزدیکي بندر 8اختصاص زمين به انبار آلومينيوم جنوب به مساحت  
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 طرح جامعتهيه تا زمان  پارسيانشده در سایت  اراضي واگذار -3 نقشه

 .1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»: گزارشبرگرفته از               

در پهنه شمالي منطقه ويژه اقتصادي صنايع  كنترل سيالب سايتنحوه منظور  بهتمهيدات الزم  -7-1-2-3

 بر پارسيان انرژي

 است که گرفتهقرار  يمسطح و دشت اراضيبر پارسيان در صنایع انرژیژه اقتصادی منطقه ویی شمالي  پهنه

های این رودخانه از سمت شمال و نماید. همچنين تعدادی از سرشاخه رودخانه گاوبندی از داخل سایت عبور مي

 شوند.جنوب به سایت مشرف بوده و در داخل سایت به رودخانه اصلي ملحق مي

باال، ها با تداوم زماني پایين و حجم ای است که بارشاز سوی دیگر، شرایط اقليمي منطقه طرح به گونه

دهد. مجموعه این عوامل در کنار شيب تند ارتفاعات منطقه، باال بون سطح آب زیرزميني، صورت رگباری رخ مي هب

های خيزی منطقه باال بوده و سایت پروژه از سيالب باعث شده تا پتانسيل سيل ،نفوذپذیری نسبتا پایين خاک و ...

ب پيشنهادی شامل ترین گزینه کنترل سيال بر این اساس، مناسبپذیر باشد. رخ داده در منطقه متاثر شده و آسيب

 .اجزای زیر است

های کوتاه گابيوني و سنگ و مالتي به های باالدستي )با استفاده از سازهکنترل سيالب و رسوب سرشاخه 

 تعداد باال(

 تنگ بردول(بهسازی برخي از بندهای موجود در سطح حوضه آبریز رودخانه گاوبندی )بندهای سریدون و  

 های رودخانه گاوبندی در بستر رودخانه و عرصه باالدست سایتپخش سيالب 
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 های جنوبيهای شاخهها و سيالبآوری روانابجهت جمع شمالي یك کانال در ضلع جنوبي سایتاحداث  

 سایت شمالي

 ساماندهي و کاناليزه نمودن مسير رودخانه گاوبندی در داخل سایت 

 باشد.خيزترین شاخه ميشمال غرب سایت که سيلانحراف مسير مسيل  

در یك طول مشخص جهت افزایش ظرفيت  شمالي دست سایتبازگشایي مسير رودخانه گاوبندی در پایين 

 .زدن آب به باالدستعبور رودخانه و عدم پس

بر پايه مدل بندي محدوده  و پهنه هاكاربري همجواري تعيين و هاهمجواري ماتريس تدوين -7-1-2-4

 ((SMCE گذاري چند معياره مکاني ارزش

منظور یافتن بستر مناسب جهت احداث یابي به در این بخش از گزارش حاضر، خالصه و نتيجه مطالعات مکان

پتروشيمي، صنعت آلومينيم، صنعت فوالد، صنعت آلومينا، صنایع کوچك و بر از جمله صنعت صنایع انرژی

کن( در محدوده سایت  های خدماتي، سایت انبارها، مخازن و آب شيرینهای غيرصنعتي )شامل کاربری کاربری

SMCEدار صورت گرفته و با استفاده از روش  ها و اطالعات مکان های موضوعي، داده پارسيان با استفاده از نقشه
1 

 است. های مناسب شناسایي شده  ( پهنهمکاني ارزیابي چند معياره)

ILWIS افزار این روش با استفاده از نرم
دست  های به مدل، خروجيپس از اجرای  .سازی و اجرا شده است پياده 2

های نهایي  در نقشههای مورد نظر خواهند بود.  های مناسب برای کاربری کننده پهنه آمده در قالب نقشه، تعيين

ها  که هرچه به پهنهترتيب  های مناسب تا نامناسب در یك طيف رنگي سبز تا قرمز نشان داده شده است. بدین پهنه

تر خواهد شد و بالعکس هرچه به سمت  ها جهت کاربری مورد نظر نامناسب شویم پهنه تر  با رنگ قرمز نزدیك

در ادامه در بخش معرفي  تر خواهد بود. ها جهت کاربری مورد نظر مناسب تر شویم پهنه های با رنگ سبز نزدیك پهنه

 داده شده است.های این روش نشان ها، خروجيکاربری

 مالحظات صنعتي -7-1-3

 و دستي پایين و پایه صنایع بين ها، ارتباط کاربری سازگاری سایت، در صنعتي های واحد مطلوب جانمایي

 فضایي آرایش بر اثرگذار عناصر ترین مهم از های پشتيبان صنعت دستي، ارتباط بين بخش صنعتي و کاربری ميان

 به توجهعباتند از: ارسيان صنایع سایت پ های مجتمع در جانمایيمالحظات صنعتي که . سایت پارسيان است

، نحوه انتقال محصوالت، نحوه تأمين و رساندن خوراک به واحدهای صنعتيصنعت،  واحدهای همسایگي سازگاری

                                                                                                                                                                                
1- Spatial Multi Criteria Evaluation 

2- Integrated Land and Water Information System 
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و نحوه  (OFF SITE) محصول و خوراک و تأسيساتي کریدورهای عبور مسير، )یوتيليتي( جانبي سيستم تأسيسات

 کریدورها  به  واحدهای صنعتي دسترسي

 صنعتي واحدهاي همسايگي سازگاري به توجه -7-1-3-1

توجه به سازگاری همسایگي واحدهای صنعتي از چند جهت اهميت دارد. مرحله اول، شناسایي صنایع و 

های همجوار و مشخص نمودن صنایع  های آالینده و غيرآالینده، بررسي تأثير صنایع آالینده بر کاربری کاربری

 سازگار و ناسازگار برای جانمایي در کنار یکدیگر است.

های صنعتي توجه به این عامل در  محيطي ناشي از فعاليت های زیست با توجه به ماهيت پهنه صنعت و آلودگي

کاهش اثرات مخرب آلودگي یك صنعت بر صنایع همجوار، جانمایي منظور  بهها اهميت دارد. چيدمان سازگار کاربری

، الزامي است. ترین بازگشت آلودگي به داخل سایت را به همراه داشته باشد ینده در قسمتي از سایت که کمصنایع آال

هایي با  های تأسيساتي، کاربری ها و ارتباط با کریدور اساس زنجيره خوراک و محصول واحددر مرحله دیگر، بر

جویي های زیرساختي مورد نياز صرفهر هزینهگردند و از این راه د نيازهای مشابه در کنار یکدیگر جانمایي مي

 شود. مي

آن تمام واحدها به ی توجه به این امر در تعيين سيستم یوتيليتي، موقعيت قرارگيری و دسترسي مناسب و بهينه

 نماید. مصداق پيدا مي

 نحوه تأمين و رساندن خوراك به واحدهاي صنعتي  -7-1-3-2

قابل  جامداتمایعات، گازها و موارد اوليه مورد نياز واحدهای صنعتي و محصوالت هر یك از آنها در سه دسته 

در این قسمت براساس صنایع پيشنهادی خوراک و محصول هر یك از واحدهای صنعتي به بندی هستند. دسته

 اختصار بررسي شده است.

  صنايع پتروشيمي 

گاز از منطقه ویژه انرژی پارس و حوزه گازی پارس جنوبي تامين خواهد شد.  صورت خوراک صنایع پتروشيمي به

طبق بر پارسيان از سمت شمال غربي و از طریق لوله خواهد بود. ی ورود خوراک به سایت صنایع انرژینحوه

 گذاری پيشنهادی از سوی شرکت ملي پتروشيمي در سایتهای سرمایهبرنامه ششم توسعه پتروشيمي و فرصت

توانند بخشي از خوراک مي IGAT 7پارسيان، صنایع پتروشيمي در سایت، عالوه بر دریافت خوراک از خط لوله 

 تأمين کنند. مستقيماً از سایت پارس جنوبي  1نفتا، اتان، اتيلن و پروپانمورد نياز خود را از جمله 

  

                                                                                                                                                                                
 ی پتروشيمي براساس برنامه ششم توسعه - 1
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  فوالد   ايعصن 

شود. مواد  استفاده از منابع انرژی با روش احيای مستقيم انجام ميتوليد فوالد در سایت پارسيان به جهت امکان 

 است. گاز طبيعيو  قراضه آهن، اوليه مورد نياز واحدهای این صنعت شامل سنگ آهن

بخشي از خوراک مورد نياز از طریق واردات به بندر پارسيان و بخشي از داخل سرزمين با استفاده از شبکه 

 شود. آهن تأمين ميسراسری راه ای و یا خطوطدسترسي جاده

    صنايع آلومينيوم 

رو  ازاینماده معدني مورد نياز برای توليد آلومينيوم بوکسيت است که ذخایر معدني آن در ایران بسيار محدود است. 

 .تامين خوراک مورد نياز این صنایع از طریق واردات به بندر پارسيان قابل تأمين است

 

 هاي صنعتيواحدانتقال محصوالت از  -7-1-3-3

های صنعتي باید مورد ریزی کالبدی سایتپس از تعيين خوراک مورد نياز صنایع، نکته دیگری که در طرح

 انتقال محصول به خارج از سایت است. ی بررسي قرار گيرد نحوه

شوند که برحسب های گوناگوني منتقل مياساس ماهيت فيزیکي جامد، مایع و یا گاز به روشمحصوالت بر

ها و خطوط تأسيساتي روش انتقال نيازمند خطوط تأسيساتي یا پشتيباني متفاوتي هستند. این امر در چيدمان کاربری

تأثيرگذار است. در این خصوص دو نکته حائز اهميت است. نکته اول، نحوه انتقال محصوالت به خارج سایت است 

آوری محصوالت ه منتقل خواهد شد. نکته دوم جمعآهن و جادکه برحسب نوع محصول و مقصد، از طریق بندر، راه

بایست منظور مي تسهيل انتقال آنها به خارج از سایت است. بدینمنظور  بهها در مکاني واحد،  توليد شده توسط واحد

بخشي پس از ذخيره و انباشت محصوالت در انبارها و مخازن، یابي گردد. انبارها و مخازن مورد نياز در سایت مکان

آهن و یا شبکه شود. همچنين بخشي دیگر از محصوالت از طریق شبکه راهصادر مياز محصوالت از طریق بندر 

 انتخاب داشت توجه باید البته شوند.مصارف داخلي وارد سرزمين شده و یا به شکل زميني صادر ميمنظور  بهای جاده

 باید ،... و فني مشخصات نظر از مواد کيفيت همچنين و بندر تا آورده فر انتقال کریدور عبور برای مناسب مسير

 .پذیرد صورت درستي به انتقال و مواد تجميع امکان که باشد ای گونه به

 )يوتيليتي( جانبي سيستم تأسيسات -7-1-3-4

شناسایي نيازهای تاسيساتي و منابع تامين آن و همچنين نوع  ،های صنعتيسایت کالبدی ریزی طرح فرآیند در

توجه قرار گرفته است. در  ها موردکاربری توزیعطرح جامع و  هيهتدر  یوتيليتي از نکات پراهميت است کهسيستم 

این قسمت ابتدا نيازهای تاسيساتي سایت پارسيان بررسي و منابع تامين آن تعيين شده است و پس از آن انواع 

شده است. ارایه مشاور برای سيستم یوتيليتي  سيستم یوتيليتي و مزایا و معایب هر یك بررسي و در نهایت پيشنهاد



 

 26  

 

های یوتيليتي انتخاب با تعيين نيازهای تأسيساتي واحدهای صنعتي، الزم است مکان مناسب برای استقرار سایت

 های یوتيليتي مالحظاتي به شرح زیر درنظر گرفته شده است:شود. در شناسایي مکان مناسب استقرار سایت

 حفاظتي هایخليج)حریم حرایم مربوطه در بخش جنوبي سایت  محيطي وهای زیستبا توجه به محدودیت -

ی باقي ربرداای به طول حدود یك کيلومتر قابل بهره( و تثبيت موقعيت استقرار بندر پارسيان، محدودهگانه پنج

تواند آبگير  به طور مجزا نمي صنعتهر  رو ازاینرا به همراه خواهد داشت. ماند که محدودیت آبگيری از دریا مي

منظور تأمين  ه در قسمت مجاز پيشنهاد شده است. بهمنطقواحد برای  زدایي نمكداشته باشد و تأسيسات آبگير و 

سایت یوتيليتي برای توليد بيني شده است. نيروگاهي آبي در کنار آن پيش ،کن نياز آب شيرین برق و نيروی مورد

 .استپيشنهاد شده همزمان آب و برق 

های  سایتهای شمالي و جنوبي  در هر یك از دو پهنههای صنعتي به یوتيليتي،  دسترسي تمامي واحدمنظور  به  -

 مجزا برای یوتيليتي در نظر گرفته شده است.

 ها به یوتيليتي الزم است سایت یوتيليتي در مرکز هر پهنه قرار گيرد. سهولت در دسترسي تمامي واحدمنظور  به -

ای فرضي را که  های یوتيليتي در پهنه شمالي و جنوبي، محدوده بررسي مکان مناسب برای جانمایي سایت -

  نماید. منطبق بر مرکز ثقل سایت است، مشخص مي

 طرح كاربري اراضي -7-2

های مصوب  بر پارسيان، ابتدا ظرفيت ی طرح کاربری اراضي منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیمنظور ارایه به

 یك ازنياز برای هر ها و برآورد سطوح مورد گذاری ایميدرو تدقيق شده است. سپس به تعيين کاربریکميته سرمایه

پيشنهادی با رعایت مالحظات مختلف در سه گزینه پيشنهاد و های  ها پرداخته و در مرحله بعد جانمایي کاربریآن 

   است. ها، گزینه برتر انتخاب شده در نهایت با ارزیابي گزینه

و لزوم وجود آنها تعيين و در مرحله دوم موقعيت مناسب ها  عبارتي در مرحله اول، کميت هر یك از کاربری به

 .ها تعيين گردیده است برای استقرار آن

 صنايع پيشنهادي گذاري ايميدرو براي  مصوب كميته سرمايهظرفيت  -7-2-1

بر منتخب در بازار محصوالت صنایع انرژیمطالعات »مطالعات کاملي تحت عنوانمجموعه  1393در سال 

بر شامل مطالعات محصوالت انرژیوسعه هر یك از صنایع منتخب با هدف تبيين ظرفيت ت «جهان و ایران

المللي  پتروشيمي، آلومينيوم، توليد نيرو و سيمان منطبق با آمار و اطالعات به روز جهان و کشور توسط گروه بين

والد توسط مهندسين مشاور فوالد تکنيك انجام گرفت که نتایج آن در سال مزبور ارایه و شهر و مطالعات بازار ف ره

 مورد تصویب قرار گرفت.
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بر یکي از اصول مورد تاکيد در اسناد توسعه ملي است و هدف آن تبدیل انرژی به  توسعه صنایع انرژی

جاد اشتغال و توسعه متوازن است. با اعمال منظور افزایش درآمدهای کشور، ای محصوالت با ارزش افزوده باالتر به

قيمت صدور انرژی اوليه خواهد  برابر 15تا  8حاصل از توليد محصوالت منتخب حدود   این سياست، ارزش افزوده

  بود.

 نتايج مطالعات بازار -7-2-2

های منطقه،  موقعيت و ویژگيبراساس بر در سایت پارسيان  بيني ظرفيت استقرار صنایع انرژی پيش

های مورد نياز،  ليتيجرا، دسترسي به مواد اوليه و یوتيریزی شده برای ا های برنامه ساخت های موجود، زیر ساخت زیر

های آمایشي و باالخره،  ، رعایت سياستبر های توسعه صنایع انرژی ظرفيت های توسعه، گذار برای طرح وجود سرمایه

فارس و دریای عمان صورت گرفته و حسب محصوالت  خليجهای دیگر سواحل  قدرت رقابت این سایت با سایت

 های فوق متفاوت بوده است.مختلف ميزان اثرگذاری شاخص

افزایش است. کشور   بر در جهان رو به دهد تقاضا برای محصوالت صنایع انرژی نشان ميبازار  نتيجه مطالعات
تواند در بازار رو به رشد  بر، مي الت صنایع انرژیایران با توجه به برخورداری از مزیت نسبي در زمينه توليد محصو

 2003های بر را در طي سال(، رشد و توليد محصوالت انرژی2این محصوالت، سهمي شایسته بيابد. جدول )شماره 
 دهد.در ایران و جهان نشان مي 2025الي 

 ميالدی2025بر در ایران و جهان تا پایان سال  توليد و رشد محصوالت انرژی -2 جدول

سهم ايران از 

توليد جهان 

 )درصد( 2025

سهم ايران از 

توليد جهان 

 )درصد( 2013

 شرح 2003 2013 2025

1/3 1 

  (MT)توليد  8 5/15 55
 ايران 

 فوالد 
 رشد % - 8/6 1/11

  (MT)توليد  971 1545 2100
 جهان 

 رشد % - 7/4 6/2

3 68/0 

  (MT)توليد  120/0 337/0 3
 ايران 

 آلومينيوم
 رشد % - 12 0/20

  (MT)توليد  28 7/49 100
 جهان

 رشد % - 9/5 0/6

9/4 7/2 

  (MT)توليد  14 5/40 120
 ايران

 پتروشيمي
 رشد % - 2/11 5/9

  (MT)توليد  1045 1506 2450
 (2010جهان )

 رشد % - 2/12 8/3

4/2 8/1 

  (MT)توليد  7/29 73 120
 ايران

 سيمان
 رشد % - 4/9 2/4

  (MT)توليد  1950 4000 4900
 جهان

 رشد % - 5/7 7/1

- 4/1 

 توليد )هزار مگاوات( 31 65 100
 ايران

 توليد

 نيرو )برق(

 رشد % - 7/7 7/3

 توليد  - 4500 -
 جهان

 رشد % - - -

 . 1395-شهرالمللي رهگروه بين ، O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»گزارش :برگرفته از 
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های کالن  بر پارسيان با نگاهي به سياست تعيين اهداف کمي توليدی برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی

حسب ضرورت و نياز قابل های موجود منطقه انجام شده که گيری حداکثری از پتانسيلتوسعه کشور و با هدف بهره

های برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، برنامه اساس اهداف و دستورالعملمنظور، بر بدینتغيير و تطبيق بوده است. 

-و طرح جامع صنعت فوالد، برنامه مصوب ایميدرو )برنامه پروژه سایت صنایع انرژی ششم و هفتم توسعه پتروشيمي

های پایه و ظرفيتعنوان  بهها (، این ظرفيت3شماره )اساس جدول تدقيق گردید و برهای صنایع بر پارسيان( ظرفيت

 حداقل در نظر گرفته شده است.

 (1395) بر پارسيانظرفيت صنایع منتخب در طرح جامع صنایع انرژی -3 جدول

 1395 -شهر ره -بر پارسيان طرح جامع صنايع انرژي نوع صنعت

 ميليون تن 4 فوالد

 تنميليون  3 آلومينا

 ميليون تن 6/0 آلومينيوم

 ميليون تن10 پتروشيمي

 هزار مگاوات 3/4 توليد نيرو

 . 1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»: گزارشبرگرفته از    

 ها نحوه تخصيص زمين به كاربري -7-2-3

  سنجي استقرار صنایع در این سایت،اساس نيازسنجي و امکانمحدوده سایت برر های قابل استقرار دکاربری

 بر با درنظر گرفتن های مستقر در سایت انرژی کاربری. شده استتوسط کارفرما و مطالعات تخصصي مشاور تعيين 

سایت  یها در مجموع، کاربری 1ی آن و نيازهای یك سایت صنعتي در مقياس کالن تعریف شده است.ماهيت ویژه

 اند که عبارتند از: بندی شده در شش گروه دسته

صنایع اصلي سایت عبارتند از:  دهد. : بيشترین سطح بارگذاری شده در سایت را صنعت تشکيل ميصنعت ـ

 پتروشيمي، فوالد، آلومينيوم، آلومينا، نيروگاه

ی ارتباط متقابل با صنایع تخصصي مستقر در شود که داراهایي ميشامل کاربری خدمات پشتيبان صنعت: ـ

های  اساس مطالعات جامع درباره نيازها و ویژگيها برکنند. این کاربریتکميل ميسایت بوده و زنجيره توليد را 

تعيين و تدقيق  های مشابه و با استفاده از تجربيات پيشين مشاور، خاص هر صنعت و همچنين مطالعه نمونه

پد،  نشاني، مخازن، انبار، پشتيباني بندر، هلي آتش زیر است:های پشتيبان پيشنهادی به شرح شده است. کاربری

  ... و گمرک

خدمات به افراد شاغل و مراجعين، در سایت ارایه های جانبي است که جهت شامل گروهي از کاربری خدمات: ـ

کننده( و سرانه سطوح سایر افراد مراجعهکارگران و   شوند و با توجه به تعداد این افراد )کارکنان،مستقر مي

                                                                                                                                                                                
های تخصصي ارائه  ها صورت گرفته است در گزارشآناساس نتایج ربنایي که نحوه تخصيص کاربری های مربوطه برمطالعات ترافيکي و مطالعات تاسيسات زی - 1

  (.O RP 0022 00- 04 02741 O RP 0037 01 02741 04 هایبه شماره سند ها گزارش) شده است
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مساحت و جایگاه آنها در سایت   های خاص صنایع،استاندارد و همچنين با در نظر گرفتن نيازها و محدودیت

 خدمات عمومي، خدمات ورودی، خدمات اقامتي و رفاهي و گردشگری هستند. مشخص شده است و شامل

و کریدورهای  ، اکسيژن، نيتروژن، بخاراحد یویتيليتيشامل دو دسته تاسيسات تخصصي )و: تأسيسات ـ

 خانه فاضالب، برق و مخابرات( است. و تصفيهآوری پسماند  تأسيسات عمومي )واحد جمعتاسيساتي( و 

ترین  در کنار کریدورهای دسترسي، مهمشبکه کریدوری شامل کریدور تأسيسات تخصصي و عمومي است که 

 سایت هستند.بندی  دهي استخوان شکلعوامل 

کریدورهای تأسيسات عمومي، خطوط انتقال برق، آب و گاز و تلفن را از محل تأسيسات به سرتاسر سایت  ـ

رساند. در کریدورهای تخصصي، خوراک و محصوالت مصرفي و  ها مي منتقل کرده و به کليه کاربری

ليتي تا يسات جانبي را از سایت یوتيکریدور یوتيليتي نيز تأس شود. توليدی و صادراتي انتقال داده ميمحصوالت 

 کند.واحدهای تکميلي منتقل مي

با توجه به نياز سایت به ورود دائمي مواد، تجهيزات و خدمات به سایت و گردش :  شبکه ارتباطي و دسترسي ـ

ظر و خروج توليدات نهایي صنایع از آن با استفاده از وسایل نقليه سنگين و نيمه سنگين، شبکه دسترسي با درن

گرفتن حداکثر ظرفيت و حداقل صرف انرژی، تأمين ایمني الزم جهت تردد وسایل نقليه و افراد در مواقع 

معمول و همچنين امکان دسترسي به تمام نقاط سایت و خروج سریع و ایمن از آن در مواقع اضطراری طراحي 

 را تشکيل خواهد داد.ی سایت  های مهم و عمدهشبکه معابر یکي از کاربری . بنابراینشده است

و ارتقای کيفيت محيط کار و  سبز با هدف حفظ و نگهداری محيط زیستو توسعه فضای  ایجاد: فضاي سبز ـ

است. تامين فضای  ریزی و طراحي سایت منطقه ویژه اقتصادی پارسيان زندگي، یکي از اصول اصلي برنامه

جهيز شده ت فضای سبز های اکولوژیك،، لکهبرفضای سبز شبکه معاسبز مورد نياز در قالب کریدورهای سبز، 

صورت پذیرفته و به ایجاد کيفيت بصری، تلطيف فضای کار ، فضای سبز حریم سایت )پارک آینده بدون نفت(

 انجامد. های صنعتي ميو کاهش آلودگي

هکتار است. این سایت  9800بر پارسيان، مساحت منطقه برابر  براساس مصوبه ایجاد منطقه ویژه صنایع انرژی

 شوند.  از دو پهنه شمالي و جنوبي تشکيل شده که توسط دو کریدور به یکدیگر متصل مي

با  گانهپنجحفاظتي های خليجدر پهنه شمالي و همچنين حریم  هکتار 377رودخانه و حریم آن با مساحت 

های هایي از اراضي سایت که در حریم سکونتگاهبخش اند.هکتار، اراضي غيرقابل بارگذاری دیده شده700مساحت 

 اند. اند، بارگذاری مشروط غيرصنعتي شده زیستي اطراف قرار گرفته
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  های اصلي در سایت پارسيان مساحت اختصاص یافته به کاربری -4 جدول

 كاربري )هکتار( مساحت مورد نياز

 صنعت 2713
 صنعت و پشتيبان صنعت

 پشتيبان صنعت 1635

 خدمات 454
 خدمات و تأسيسات شهري

 شهريو تجهيزات تأسيسات  144

 فضاي سبز و گردشگري 1744

 راه و كريدور 2040

 شده در سايتكل اراضي بارگذاري  8730

 . 1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»: گزارشبرگرفته از

های اصلي کاربری در سایت و درصد تخصيص زمين به هر یك از آنها، با رعایت قيود و تعيين گروه ازپس 

های اساس ظرفيتمحيطي، کالبدی و صنعتي( و بر های پيشين )مالحظات زیستالزامات مطرح شده در بخش

 پيشنهادی صنایع، طرح کاربری اراضي سایت پارسيان پيشنهاد شده است. 

 ي صنعتي و غيرصنعتي ها نحوه تخصيص زمين به كاربري -7-2-3-1

صنعتي های کاربریاراضي مناسب جهت   ILWISارزاف های نرمس خروجياسابر، که پيشتر ذکر شد طور همان

های غيرصنعتي )شامل  آلومينا، صنایع کوچك(  و کاربری پتروشيمي، صنعت آلومينيم، صنعت فوالد، صنعت)شامل  

تعيين شده و بر این اساس کن( در محدوده سایت پارسيان  های خدماتي، سایت انبارها، مخازن و آب شيرینکاربری

موقعيت استقرار و جانمایي مچنين افزار و ه خروجي نرم ( 5شماره )بندی طرح جامع ارائه شده است. جدول  پهنه

 نشان داده شده است.ها برای هر یك از کاربری واحدها در طرح جامع 

  



 

 31  

 

 افزار و همچنين موقعيت استقرار و جانمایي واحدهای صنعتي و غير صنعتي در طرح جامعخروجي نرم -5 جدول

ILWIS افزارهاي نرم اراضي مناسب مطابق بررسي موقعيت استقرار و جانمايي واحدها در  طرح جامع
1

 عنوان كاربري 

  

 پتروشيمي

  

 فوالد

  

 آلومينيوم

  

 آلومينا

 

 

 

                                                                                                                                                                                
تر  ها با رنگ قرمز نزدیك ترتيب که هرچه به پهنههای مناسب تا نامناسب در یك طيف رنگي سبز تا قرمز نشان داده شده است. بدین های نهایي پهنه در نقشه - 1

ها جهت کاربری مورد نظر  تر شویم پهنه های با رنگ سبز نزدیك بالعکس هرچه به سمت پهنهتر خواهد شد و  ها جهت کاربری مورد نظر نامناسب شویم پهنه 
 تر خواهد بود. مناسب
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 عنوان كاربري  ILWIS هاي نرم افزار اراضي مناسب مطابق بررسي موقعيت استقرار و جانمايي واحدها در طرح جامع

  

 نيروگاه

  

 خدماتي

غير 

 صنعتي

  

 پشتيبان صنعت

 به تأسيسات زيربنايي نحوه تخصيص اراضي -7-2-3-2

بدان توجه  (،1395بر پارسيان )سال ادی صنایع انرژیمنطقه ویژه اقتص یکي از موارد مهمي که در طرح جامع

، پيشنهاد و جانمایي سایت یوتيليتي که شاملاست  شده است، تخصيص اراضي مناسب برای تأسيسات زیربنایي بوده

پيشنهاد و جانمایي   ،های پمپاژجانمایي مخازن ذخيره آب و ایستگاهپيشنهاد و ،  آبگير و دفع پسابسيستم 

عنوان یکي از واحدهای  سایت یوتيليتي بهبوده است.  های توزیع برق پيشنهاد و جانمایي پست  ،خانه فاضالب تصفيه

بخار و  )تأسيسات تخصصي( شامل نيروگاه، واحد آب، واحد هوا،مرکزی و کليدی در سایت است. واحد یوتيليتي 

بيني شده  سایر واحدهای مورد نياز بوده و در مرکز فيزیکي سایت و در جوار کریدور تأسيسات تخصصي اصلي پيش

  صورت بهينه به واحدهای صنعتي منتقل شود. است تا تأسيسات مورد نياز به

از نيازهای اوليه کننده، اکسيژن، نيتروژن، هوای فشرده و هوای ابزار دقيق  تامين آب، برق، بخار، آب خنك

 بر پارسيان است.  یوتيليتي برای صنایع پيشنهادی در سایت منطقه ویژه اقتصادی انرژی
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  :کن. آب مورد نياز صنایع  رسد. آب فرآیند و آب خنك ميدر فرایند توليد صنعتي به دو طریق به مصرف  آب

در طرح جامع منطقه ویژه صنایع شود.  کن و واحد آب بدون امالح تأمين مي برحسب کيفيت از واحد آب شيرین

 کن بسته استفاده شده است.  بر پارسيان از سيستم آب خنكانرژی

 کن  ير با پمپاژ وارد شفت آبگير واحدهای آب شيرینآب از طریق آبگ زدايي و واحد آب بدون امالح: واحد نمك

آوری شده و از طریق خطوط زدایي و در صورت ضرورت حذف امالح، در واحد کلکتور جمعشود. پس از نمك مي

اصلي آب وارد مخازن ذخيره آب شده و از طریق شبکه توزیع به صنایع )پتروشيمي، فوالد و آلومينيوم( منتقل 

 شود. مي

رو موقعيت  زدایي آب دریا انجام خواهد پذیرفت، ازاین نکه تأمين آب صنعتي و بهداشتي از طریق نمكنظر به ای

بيني شده است. بخش زیادی از مرز جنوبي سایت )در مجاورت در مجاورت دریا پيش زدایياستقرار تأسيسات نمك

بل بارگذاری برای واحدهای صنعتي پنجگانه غيرقاهای حفاظتي دریا( به علت قرارگيری در محدوده حریم خليج

 باشد. گانههای پنجخليجزدایي مابين بندر و حریم باشد. الزم است محل قرارگيری تاسيسات نمك مي

   :های یوتيليتي پارسيان از  هر سایت یوتيليتي شامل یك واحد نيروگاه توليد برق است. توليد نيرو در سایت نيرو

های فوق توزیع وارد شده و از شود. برق توليدی با خطوط انتقال به پستمي طریق نيروگاه سيکل ترکيبي انجام

 باشد.ها قابل تأمين ميرسد و بخار مورد نياز واحدهای پتروشيمي نيز از این نيروگاه آنجا به مصرف مي

 :وژن و هوای مورد نياز واحدهای صنعتي وارد سيستم تفکيك هوا خواهد شد و پس از آن به اکسيژن، نيتر هوا

 صنعتي قرار خواهد گرفت. هوای فشرده و هوای ابزار دقيق تبدیل خواهد شد و مورد استفاده بخش 

 ها بررسي به توجه باهای متمرکز، مستقل و یا ترکيبي باشد.  تواند از طریق سيستم نحوه توليد این سياالت مي

 تعداد آن، رفت هدر تقليل و انرژی مصرف در جویي صرفه چون معيارهایي براساس شده انجام های ارزیابي و

 پهنه بين زیاد فاصله به توجه با همچنين فضا، اشغال و کنترل ميزان ایمني، تأمين پشتيبان، و ذخيره های دستگاه

 ترتيب این به شود؛مي پيشنهاد ترکيبي صورت به  جانبي تأسيسات منتخب ی گزینه نهایت در صنعتي پهنه و دریایي

 خواهد صورت نقطه یك در و مرکزی صورت به( بخار توليد و برق و آب) پتروشيمي صنایع اصلي نيازهای کليه توليد

 خواهد انجام صنعتي واحد هر در مستقل صورت به( هوا انواع و( DM) صنعتي آب شامل) مصارف بقيه توليد و گرفت

 ها مجتمع به را توليداتش فرعي و اصلي کریدورهای وسيله به تاسيسات مرکزی واحد که است ذکر به الزم .شد

های مختلف نياز کاربری منظور تخمين زمين برای سایت یوتيليتي، ابتدا ميزان آب و برق مورد به .کرد خواهد منتقل

  پيشنهادی در منطقه ویژه برآورد شده است.
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 يانپارس بر يانرژ يعصنا ياقتصاد يژهمنطقه و هاي تاسيساتينياز  برآورد 

بر  ی استقرار صنایع انرژی توجه به مصارف صنعتي و غيرصنعتي مجموع کل دیماند برق منطقه ویژهبا : برق

ورد نياز غير مگاوات و دیماند م 2575)دیماند مورد نياز صنعتي=. مگاوات برآورد گردیده است 3189ن حدود پارسيا

بر پارسيان،  ی استقرار صنایع انرژی ها و مطالعات تخصصي در منطقه ویژه با انجام بررسي مگاوات( 614صنعتي =

زمان برق و بخار جانمایي که مجموع  زمان آب و برق و دو نيروگاه با قابليت توليد هم یك نيروگاه با قابليت توليد هم

 132و  400باشد. سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع انتخابي در این منطقه،  مگاوات مي 4300ها  ظرفيت توليد آن

پست برای صنایع فوالد و  یكپست نيروگاهي و  3کيلوولت ) 400پست  4هاد و برمبنای آن کيلوولت پيشن

شعاعي و صورت  بهپست آن در شبکه  21کيلوولت در منطقه در نظر گرفته شده است که  132پست 23آلومينيوم( و 

به حجم باالی توان توليدی با توجه اند.  پست دیگر جهت رزرو فضا در نظر گرفته شده 2شوند و  یا حلقوی تغذیه مي

های منطقه، شبکه سراسری برق و  سطح ولتاژ برای انتقال نيرو بين نيروگاهمناسب   و مصرفي در این منطقه، گزینه

باشد. از سطح ولتاژ  کيلوولت و هوایي مي 400صورت  های منطقه و تأمين توان صنعت آلومينيوم و فوالد به نيروگاه

ی  ان به صنایع پتروشيمي، فوالد، آلومينا و سایر مراکز با مصرف باال در منطقه ویژهکيلوولت جهت تحویل تو 132

کيلوولت جلوگيری گردد. انتقال توان 400بر پارسيان استفاده شده تا از احداث تعداد زیادی پست  استقرار صنایع انرژی

صورت  کيلوولت به 400خطوط انتقال  رو ازاینکابلي در نظر گرفته شده است. صورت  بهکيلوولت 132در سطح ولتاژ 

که کليه این خطوط از کریدورهای  شده بيني زميني پيشصورت  بهکيلوولت  132هوایي و خطوط فوق توزیع 

اند که در صورت قطع شبکه  ای طراحي شده گونه های حلقوی خطوط به کنند. در شبکه تاسيساتي در منطقه عبور مي

 ها از طرف دیگر امکان داشته باشد.  از هر طرف، امکان تغذیه کليه پست

کن پتروشـيمي، نيـاز    الذکر و در نظر گرفتن روش سيکل بسته برای سيستم آب خنك با توجه به موارد فوق آب:

همچنين با توجه به اینکه در منطقه  ( است.8( و )7( و )6جداول )آب صنعتي و بهداشتي و فضای سبز مطابق با 
ساعته فعال هسـتند، نوسـانات مصـرف قابـل توجـه      24صورت  بهبر پارسيان صنایع  ویژه اقتصادی صنایع انرژی

با توجه به مسائلي همچون تلفات، تعميرات و ...، برای محاسبه حداکثر مصرف روزانه به ميزان  رو ازاین .باشد نمي
 % به نياز آبي افزوده شده است. 10

 يانپارس بر یانرژ یعصنا یاقتصاد یژهمنطقه وکل نياز آبي صنعتي در  -6 جدول

 شرح

 هدف

)ميليون تن در 

 سال(

 نياز آبي صنعت

)متر مکعب بر تن ماده 

 توليدي(

 كل نياز آبي

 ال(س)ميليون مترمکعب بر 

 كل نياز آبي

 )مترمکعب بر روز(

 حداكثر نياز آبي

 )مترمکعب بر روز(

 84384 76712 28 7 4 فوالد

 - - - - 6/0 الومينيوم

 36164 32877 12 4 3 آلومينا

 12928 11753 29/4 429/0 10 پتروشيمي

 277200 252000 91.98 198/9 10 خنك كن پتروشيمي

 26973 24521 95/8 4/2081 )مگاوات( 4300 توليد نيرو

 437649 397863 145.22 - - جمع

 . 1395-شهر المللي رهگروه بين، O RP 0086 00 02741 04به شماره سند « مکانيکي  زیربنایي تاسيساتاول  مرحله تکميلي مطالعات»: گزارشبرگرفته از
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 يانپارس بر یانرژ یعصنا یاقتصاد یژهمنطقه ونياز آبي بهداشتي در  -7 جدول

 .1395-شهر المللي رهگروه بين، O RP 0086 00 02741 04به شماره سند « مکانيکي  زیربنایي اول تاسيسات مرحله تکميلي مطالعات»: گزارشبرگرفته از

 بر پارسيان مورد نياز آبياری فضای سبز منطقه ویژه صنایع انرژیکل نياز آبي  -8 جدول

 . 1395-شهر المللي رهگروه بين، O RP 0086 00 02741 04به شماره سند « مکانيکي  زیربنایي اول تاسيسات مرحله تکميلي مطالعات»: گزارشبرگرفته از

 

 باشد: شرح زیر ميهای مختلف در این پروژه به  منابع آب قابل تخصيص برای کاربری

با توجه به حجم قابل توجه آب مورد نياز در این بخش، تنها منبع قابل تخصيص و مطمئن،  آب صنعتي: ـ

 باشد. سازی آب دریا، ذخيره و انتقال مي شيرین

با توجه به مقدار نياز آب بهداشتي و عدم کفایت آب دریافتي از انشعاب خط محرم و انشعاب  آب بهداشتي: ـ

 باشد. ب روستایي، تأمين آب از دریا )سيستم شيرین سازی آب دریا( مدنظر ميآب و فاضال

های آغازین دوران ساخت و ساز، بخشي از آب مورد نياز از  در سال آب دوران ساخت و ساز واحدها: ـ

های خط محرم و آب و فاضالب روستایي تأمين خواهد شد ولي با توسعه ساخت و ساز و  طریق انشعاب

تأمين مابقي آب منظور  بها، این مقدار آب تکافوی کل آب مورد نياز دوران ساخت را ننموده و همزماني آنه

 ناپذیر خواهد بود. سازی آب دریا، اجتناب مورد نياز، استفاده از شيرین

گذاری اوليه تجهيزات و تأسيسات و کاهش  کاهش هزینه سرمایهمنظور  بهعموماً  نشاني: آب آتش ـ

شود. البته در  نشاني استفاده مي شده برای شبکه آتشبرداری، از آب تصفيه بهره های مشکالت و هزینه

نشاني استفاده نمود که این مساله نيازمند استفاده از  آب آتشعنوان  بهتوان از آب دریا  بعضي از موارد مي

 باشد. گذاری و گاه تصفيه مقدماتي ميتجهيزات مقاوم در برابر خوردگي و رسوب

توان با تصفيه تکميلي پساب تصفيه شده تأمين نمود.  آب مورد نياز در این بخش را مي اي سبز:آبياري فض ـ

 باشد. بنابراین بهترین گزینه برای آبياری فضای سبز، استفاده از پساب تصفيه شده مي

های زیرزميني بين بخش شمالي و جنوبي در فرآیند انتقال کریدورهای تأسيساتي پيشنهادی از طریق تونل

 تأسيسات نقش دارند. 

 جمعيت شرح
 سرانه مصرف آّب

 )ليتر به ازاي هر نفر در روز(

 متوسط آب مصرفي

 )مترمکعب بر روز(

 حداكثر آب مصرفي روزانه

 )مترمکعب بر روز(

 11400 6000  200 نفر 30000 آب بهداشتي

 نياز آبي فضاي سبز )مترمکعب بر روز( مربع(مساحت  )متر شرح

 74000 14500000 فضاي سبز



 

 36  

 

 هاي تأسيساتي، خوراك و محصول تعيين كريدور 

متر از ورودی اصلي  500با عرض حدود  Aبر پارسيان، کریدور اقتصادی صنایع انرژیمنطقه ویژه  در طرح جامع

اطراف صنایع  Cشود. کریدور به بندر متصل مي Dریق کریدور بيني شده است. در ادامه از ط تا پهنه جنوبي پيش

متر پهنه شمالي  500با عرض  Bبيني شده است و کریدور  متر پيش 235تا  50پهنه شمالي با عرض متغيير بين 

 نماید. را به بندر متصل مي

 
 بر پارسيان شبکه کریدورهای تأسيساتي پيشنهادی در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی -4 نقشه

 1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برگرفته از: گزارش

  شبکه ارتباطي و دسترسينحوه تخصيص اراضي براي  -7-2-3-3

یافته به (، با توجه به مساحت تخصيص 1395) بر پارسيانمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در طرح جامع

طور خاص، صنعت پتروشيمي و همچنين توجه به نياز صنایع به خوراک و شبکه انتقال  بخش صنعت و به

 هکتار است. 2040اراضي اختصاص یافته به راه و کریدور،  محصول،

 ساختار حمل و نقل پيشنهادي در سايت پارسيان 

های  پارسيان انواع روش برصنایع انرژیمنطقه ویژه اقتصادی جابجایي مواد اوليه و محصوالت در منظور  

ای از خط لوله  بيني مسيرهای لوله پيش) ای ونقل لوله ترکيبي در نظر گرفته شده است. حملصورت  بهونقل  حمل

پارسيان از طریق سيستم  و همچنين انتقال محصوالت به بندرجهت تامين خوراک اصلي به واحدهای صنعتي 

منظور  به) ای ، جاده(منظور جابجایي بار بين بندر پارسيان و صنایع فوالد و آلومينيوم به) ، تسمه نقالهای( لوله
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کشور از طریق ایستگاه چاه  شبکه سراسری ریليمنظور اتصال به به ) ریلي  ،(مواد اوليه و محصوالت جابجایي

رد توجه بوده و ارتباط بين های مو روش( مواد اوليه و خروج محصوالت )به منظور جابه جایي و دریایي ( مبارک

به دليل وسعت سایت پارسيان و تنوع محصوالت،  ریزی فضاها لحاظ شده است. های مختلف در برنامه شيوه

رو از سيستم ترکيبي حمل و نقل، با  های حمل و نقل محصول در آن منحصر به یك شيوه نبوده و ازاین روش

 توجه به نوع محصول استفاده خواهد شد.

 
 بر پارسيان های حمل و نقل پيشنهادی )حمل و نقل ترکيبي( در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی شيوهانواع  -3شکل 

 .1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برگرفته از: گزارش             

  ي سايتاه بررسي ورودي 

( با در نظر گرفتن نياز هر یك از 1395)سال بر پارسيانویژه اقتصادی صنایع انرژی منطقهدر طرح جامع 

ها تدقيق و تفکيك شده است.  ها و شبکه دسترسي خارج از سایت، تعداد ورودیها و همجواری آن کاربری

ورودی شمال غربي )بار و مسافر(، ورودی جبهه غربي پهنه جنوبي )مسافر(، ورودی جنوب شرقي از بندر 

جواداالئمه )دسترسي اضطراری(، دسترسي بخش مياني پهنه شمالي از روستای عماني )گردشگر و خدمات( و 

های سایت پارسيان پيشنهاد  مجموعه ورودیعنوان  بهسي شمال شرقي پهنه جنوبي از روستای ستلو )بار( دستر

 شده است.
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 بر پارسيانمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی های پيشنهادیورودی -5 نقشه

 .1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برگرفته از: گزارش                 

 1فضاي سبز انواع به نحوه تخصيص اراضي  -7-2-3-4

ها و ضوابط احداث مناطق و  نامه به آیين تبيين استانداردها و تعيين ميزان فضاهای سبز مورد نياز با توجه

درصد از 10المللي )مانند استاندارد یونيدو(، پيشنهاد شده حداقل های صنعتي کشور و استانداردهای بين شهرک

یابد. براساس مجوز سازمان محيط زیست، منطقه متعهد شده است مساحت کل سایت به فضای سبز تخصيص 

( انواع 9رگذاری شده در سایت به فضای سبز اختصاص یابد. در جدول )شماره درصد از مساحت اراضي با 25حدود 

 پوشش گياهي پيشنهادی، مساحت و درصد هر یك از آنها بررسي شده است.

 پيشنهادی در سایت پارسيانفضاهای سبز اوليه بندی تقسيم -9 جدول

 مساحت تقريبي )هکتار( نوع فضاي سبز

 295 فضاي سبز تجهيز شده )پارك آينده بدون نفت( 

 71 پارك اكولوژيك سايت جنوبي

 376 بافر سبز اطراف سايت

 77 كهورستان

 212 فضاي سبز گسترده

 395 فضاي سبز معابر

 700 متر خليج1000منظر طبيعي و بومي حريم 

 267 متري رودخانه150منظر طبيعي و بومي حريم 

 2393 مجموع

 ها در داخل و خارج سبز پيراموني فنس كاربري فضاي
% از زمين خود را به فضاي 10با توجه به اراضي كاربرهاي، هرمجموعه طبق مصوب بايد 

 سبز اختصاص بدهند

                                                                                                                                                                                
  مراجعه شود.  O RP 003100 02741 04برای مطالعه بيشتر، به گزارش مطالعات تکميلي منظر و فضای سبز به شماره سند  -1
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 بر پارسيان نحوه پراکنش انواع فضای سبز در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی -6 نقشه

 .1395-شهرالمللي رهگروه بين ، O RP 0031 00 02741 04به شماره سند « مطالعات تکميلي منظر و فضای سبز » برگرفته از: گزارش

 ارائه طرح جامع پيشنهادي  -7-2-3-5

بخشي از صنعت پتروشيمي در پهنه شمالي و بخشي دیگر از آن در غرب پهنه ، پيشنهادی در طرح جامع

آلومينيوم در شمال شرقي پهنه جنوبي جانمایي شده است. با درنظر جنوبي  اختصاص یافته است. صنعت فوالد و 

های اقتصادی در کاهش مسير محيطي منتج از پراکنش ذرات معلق فوالد و همچنين صرفه گرفتن مسائل زیست

 احداث تسمه نقاله، این صنعت درشرق سایت جنوبي پيشنهاد شده است.

ه صنایع در مرکز ثقل سایت جانمایي شده است. محل استقرار دهي بهتر ب های یوتيليتي به دليل خدماتسایت

این طرح با درنظرگرفتن  های خدماتي در هر دو پهنه شمالي و جنوبي در شمال غربي درنظر گرفته شده است.سایت

محيطي، مالحظات اقتصادی، انطباق با  معيارهایي همچون رعایت اصول توسعه پایدار صنعتي، مالحظات زیست

های انجام گرفته پذیری و تخصيص بهينه زمين و در انطباق با نيازسنجيهای موجود و پيشنهادی، انعطافزیرساخت

بر پارسيان ایع انرژی(، کاربری اراضي پيشنهادی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صن7نقشه )شماره تهيه شده است. 

( به10مطابق جدول )شماره  هاتفکيك کاربریمساحت کاربری اراضي پيشنهادی طرح جامع به  دهد.را نشان مي

) شامل  هکتار پتروشيمي1869هکتار است که 2713نعتي یافته به کاربری صمساحت اختصاصدرمجموع  دست آمد.

برداشت ) شامل صنعت فوالد و انبار انباشت و هکتار فوالد291، مي، پایين دستي پتروشيمي و فلر(صنعت پتروشي

هکتار آلومينا و 163، آلومينيوم( برداشت و انباشت انبار شامل صنعت آلومينوم و) آلومينيومهکتار 170، فوالد(

 هکتار نيروگاه است. 220
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 بر پارسيان طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی کاربری اراضي -7 نقشه

 .1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برگرفته از: گزارش                     

 بر پارسيان منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در طرح جامعاراضي   مساحت کاربری -10 جدول
 مساحت )هکتار( نوع كاربري

 صنعت

 1683 صنعت پتروشيمي و پايين دست آن
 186 فلر

 210 صنعت فوالد
 80 برداشت فوالدانبار انباشت و 

 140 صنعت آلومينيوم
 30 و برداشت آلومينيوم انباشت انبار

 163 آلوميناصنعت 
 220 صنعت نيروگاه

 خدمات پشتيبان صنعت

 55 گمرك و پايانه بار
 62 شانتينگ يارد

 399 انبار و مخازن )تانك فارم(
 48 دپوي زباله آلومينيوم

 141 و نيروگاه مشترك آب شيرين كن
 27 مخازن آب شيرين كن

 542 و يوتيليتي بندرسايت 
 361 پسکرانه بندر

 خدمات
 91 خدمات عمومي

 213 رفاهي -خدمات اقامتي
 150 پشتيباني-خدماتي

 2040 راه و كريدور تاسيساتي راه و كريدور

 فضاي سبز

 295 فضاي سبز تجهيز شده )پارك آينده بدون نفت(
 71 پارك اكولوژيك سايت جنوبي

 376 سبز اطراف سايت بافر
 77 كهورستان

 212 فضاي سبز گسترده
 395 فضاي سبز معابر

 تأسيسات و تجهيزات شهري
 25 مخزن آب

 119 خانه فاضالب تصفيه
 318 گردشگري

 8730 1مجموع

                                                                                                                                                                                
هکتار و به  377باشد که به عنوان اراضي غيرقابل بارگذاری دیده شده است. رودخانه و حریم آن در مجموع هکتار مي 700گانه های حفاظتي پنج حریم خليج -1

 عنوان اراضي غيرقابل بارگذاری دیده شده است.  
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 .1395-شهرالمللي ره: گروه بينبرگرفته از

 طرح  زبندي اجرايياف -8

بر پارسيان به مرور و براساس نيازسنجي و مدنظر قرار صنایع انرژیمنطقه ویژه اقتصادی  گيریروند شکل

است.با درنظر گرفتن وسعت سایت، تنوع و تعدد  ه ویژهمنطقگذاران در  ها و حضور سرمایه دادن اولویت طرح

رو ضروری است در  خواهد گرفت، از این ن انجام ها، عمليات عمراني و ساخت و سازها به مرور و در طول زما فعاليت

های مختلف  ها، فازبندی اجرایي برای انجام فعاليت انطباق با اهداف طرح، برنامه زمانبندی و نيازسنجي اولویت

تامين  بر پارسيان عبارت است از: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیاصول رعایت شده در فازبندی  بيني شود.  پيش

،  ها ها و جاده توسعه تدریجي زیرساخت، های اوليه اقدامات مکمل توسعه زیرساخت، های اوليه توسعه زیرساخت

ضرورت تأمين خدمات اساسي ، های مختلف سایت( توسعه متعادل سایت پارسيان )توزیع متناسب فازها در بخش

فازبندی پيشنهادی، در ، زمين رینگهدا و توسعه مدیریت، های اوليه گذاری مدیریت سرمایه، ایمني در فاز نخست

های اصلي همچون جاده دسترسي به بندر، فازهای نخست با اولویت ساخت زیرساخت قالب سه فاز انجام شده است.

شبکه دسترسي جنوب سایت شمالي، احداث بندر، ساماندهي اراضي حاشيه رودخانه گاوبندی و همچنين استقرار 

در فاز دوم، تمرکز بر روی سایت جنوبي و در فاز سوم اراضي دارای  .صنایع در سایت شمالي تعریف شده است

 اند. اراضي توسعه پيشنهاد شده است، انتخاب شدهعنوان  بهتوپوگرافي سنگين که 

 
 بر پارسيان برمبنای عمليات عمراني و ضرورت استقرار هر کاربریفازبندی پيشنهادی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی -8 نقشه

 .1395-شهرالمللي ره، گروه بين O RP 0032 00 02741 04به شماره سند « پایه مطالعات تلفيق و بندی جمع»برگرفته از: گزارش     
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 ها در سايت پارسيان ايجاد زيرساختمورد نياز براي اعتبارات  -9

های توليدی است.  ها، برای شروع فعاليت سازی زیرساخت گذاران در منطقه، منوط به آماده حضور سرمایه

تملك اراضي، انجام شامل :  گروه اصلي 5ر سایت پارسيان د ساختيمطالعات طرح جامع، کل عمليات زیربراساس 

شبکه ، ها و عمليات سيویل ساختمانسازی، احداث  سازی، محوطهآماده،  های تفصيلي و نظارت بر اجرا طراحي

های انتقال کن، شبکه شيرین تاسيسات زیربنایي و فاز اول بندر پارسيان )ایجاد نيروگاه، آب،  کنترل و هدایت سيالب

گيرند.  قرار مي ایجاد فضای سبزو   برداشت و شبکه توزیع گازو ایجاد ایستگاه  ICTآب و برق، ایجاد شبکه  عو توزی

بيني شده  و اعتبارات پيش 1405تا  1396سال، از سال  10های فوق حدود  بيني شده برای انجام فعاليت پيش  زمان

 (. 11شماره  )جدول هزار ميليارد ریال است 239ها بالغ بر  برای اجرای آن

 )ميليارد ریال( های مختلف سازی سایت پارسيان به تفکيك فعاليت عمليات آماده -11 جدول

 ها فعاليت
 اجراي طرحاعتبار 

 پايان شروع
 درصد مبلغ

 1399 1396 2.8 6665 هاي تفصيلي و نظارت بر اجرا تملك اراضي، انجام طراحي

 1404 1396 2.5 6097 ها و عمليات سيويل سازي، احداث ساختمان آماده سازي، محوطه

 1399 1396 5.4 12890 شبکه كنترل و هدايت سيالب

 1405 1396 89.0 213275 بندر پارسيان تاسيسات زير بنايي و فاز اول

 1404 1396 0.3 707 ايجاد فضاي سبز

 1405 1396 100 239634 جمع

 04به شماره سند « (پارسيان سایت های زیرساخت تامين در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابي)پارسيان  اقتصادی ویژه منطقه در توسعه تدارک »برگرفته از: گزارش 

02741 O OT 0035 00 1395-شهرالمللي ره، گروه بين. 

بنایي است که اعتبار مورد نياز آن  سازی سایت پارسيان بخش تاسيسات زیرهای آماده ترین بخش فعاليت مهم
از کل اعتبار بخش  درصد است.  89هزار ميليارد ریال و سهم آن از کل اعتبارات سایت معادل  213بالغ بر 

هزار ميليارد ریال، سهم مشارکت منطقه ویژه خواهد بود. در جدول  43درصد معادل 15تاسيسات زیربنایي، حدود 
 های مختلف نشان داده شده است.  این ارقام به تفکيك زیرساخت (12شماره )

 )ميليارد ریال( های زیربنایي سایت پارسيان طرح -12 جدول

 ها فعاليت
سال  اعتبار اجراي طرح

 شروع

سال 

 درصد مبلغ پايان

 %(15كن صنعتي در سايت پارسيان )گذاري احداث آب شيرينقدرالسهم سرمايه
31500 72.9 

1397 1405 

 1404 1397 %(15گذاري احداث نيروگاه در سايت پارسيان )قدرالسهم سرمايه

 1397 1397 0.0 0.26 درصد( 15) كنشيرينگذاري احداث آبقدرالسهم سرمايه

 1405 1396 1.3 575.5 %(15هاي برق، شبکه روشنايي وتجهيزات مربوطه سايت پارسيان )احداث شبکه انتقال و توزيع نيرو، پست

 1405 1396 0.4 162.2 %(15خانه و مخازن سايت پارسيان )نشاني، پمپاحداث شبکه انتقال و توزيع آب بهداشتي، فضاي سبز، آتش

 1405 1397 3.5 1522.5 سايت پارسيان ICTو  ITاحداث شبکه مخابرات، 

 1405 1397 10.2 4418.4 احداث شبکه جمع آوري و پکيج تصفيه فاضالب سايت پارسيان

 1398 1397 1.4 604.8 احداث خط لوله انشعابي گاز )فاز اول(

 1397 1396 1.9 840 احداث ايستگاه برداشت گاز )فاز اول(

 1405 1397 3.1 1350 %(15گذاري احداث سيستم آبگير مركزي )قدرالسهم سرمايه

 1399 1396 5.2 2250 %(15گذاري احداث فاز اول بندر پارسيان )قدرالسهم سرمايه

 1405 1396 100 43223.66 جمع



 

 43  

 

کن، توليد نيرو، شبکه آب و فاضالب، شبکه مخابرات  شيرین ایجاد آب :های مهم تاسيسات زیربنایي شامل طرح

و فاز اول بندر پارسيان است. تامين مالي ایجاد تاسيسات فوق، عمدتا از طریق جلب مشارکت بخش  ICTو 

 خصوصي و مشارکت منطقه ویژه به اجرا گذاشته خواهد شد.

استفاده از منابع اعتباری مختلف است که در ادامه توضيح  منطقه ویژه برای تامين بخشي از اعتبار فوق، نيازمند

 داده شده است.

 هاي زيرساختي پارسيانتامين منابع مالي پروژه -10

گذاری در این منطقه را افزایش داده و های مکاني منطقه ویژه اقتصادی پارسيان، تقاضا برای سرمایهمطلوبيت

های صنعتي پتروشيمي در منطقه اعالم آمادگي و تقاضای تخصيص  واحدگذار برای ایجاد ها سرمایه اکنون ده هم

انداز زماني های منطقه در چشم گذاران وابسته به ميزان تحقق زیرساختاند. حضور عملياتي این سرمایه زمين کرده

ای ضروری است )جاده، بندر و...( از جمله نيازه های ارتباطي تامين آب، برق، گاز، مخابرات، دسترسي مناسب است. 

های جدیدی با هدف های مناسبي شده و شيوه اندیشي های کشور، چاره که باید تامين شود با توجه به محدودیت

 PPPشده است )استفاده از روش   جلب مشارکت بخش خصوصي در نظرگرفته
1 .) 

های  ای منطقه، از روشسازی زیربناه به هر صورت در تامين مالي سهم منطقه از سرمایه مورد نياز برای آماده

استفاده از فاینانس داخلي و ، درآمد حاصل از فروش زمين، های ایميدرو کمك، اعتبار عمراني برد: توان بهره  زیر مي

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي  و قانون بخشي از مقررات مالي دولت 56ماده براساس یا بازار سرمایه 

های ایميدرو و  منابع مالي قابل تامين از محل اعتبار عمراني، کمك حجم (.رفع شود)مالحظات قانوني این مورد باید 

   ها تامين کند. درآمد حاصل از فروش زمين، چندان نيست که بتواند، سهم مشارکت منطقه را در ایجاد زیرساخت

های فوق، منطقه  گذاریهای دیگری استفاده کند. با توجه به سودآور بودن سرمایه به این ترتيب باید از شيوه

هزار ميليارد ریال است با  21های زیربنایي را که حدود درصد از سهم مشارکت خود در طرح 50ویژه بنا دارد حدود 

 اعتبارات صندوق توسعه ملي تامين کند.  و یا استفاده از فاینانس داخلي، بازار سرمایه

 ها گذاري در زيرساختارزيابي اقتصادي طرح سرمايه -10-1

 نامه توليد محصوالت پتروشيميبر -10-1-1

اند، اولين واحد توليدی محصوالت هایي که در منطقه شروع به فعاليت کرده شرکت تنظيميبراساس برنامه 

نيز دو واحد جدید  1403و  1402های  در سال وميليون تن در سال  دوبا ظرفيت  1401باالدستي پتروشيمي در سال 

ميليون 6ظرفيت توليد منطقه به  1403ری خواهند رسيد. به این ترتيب در سال بردا به ظرفيت توليد مشابه به بهره

 تن افزایش خواهد یافت. 

                                                                                                                                                                                
1- Public Private Partnership 
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رود  ميليون تن افزایش خواهد یافت. انتظار مي 10ظرفيت توليد انواع محصوالت پتروشيمي به  1408تا سال 

به  1410و  1409های پتروشيمي در سالدستي، ميزان توليد واحدهای و پایين دستي اندازی واحدهای ميانبا راه

 ميليون تن افزایش یابد.  20حدود 

 درآمدها -10-2

شود  های ایميدرو تامين مياعتبارات عمراني، فروش زمين و کمك :در حال حاضر درآمدهای منطقه از سه منبع

وع به کار واحدهای ها و شرگردد. با آماده شدن بخشي از زیرساخت سازی سایت ميهای آمادهکه عمدتا صرف هزینه

 شود.  توليدی عالوه بر متنوع شدن منابع درآمدی منطقه، به ميزان آن نيز افزوده مي

ميليارد  4170به  1410منابع درآمدی منطقه به تدریج افزایش یافته و در سال  1400رود از سال انتظار مي

اولين يدی در منطقه است که شروع آن با توليد های تول حاصل فعاليت ،ریال افزایش یابد. بيشترین درآمد منطقه ویژه

( درآمدهای مختلف منطقه ویژه از منابع 13همراه خواهد بود. در جدول )شماره  1401واحدهای پتروشيمي در سال 

های  که صرف فعاليت ایميدرو های های مالي منطقه از اعتبارات دولتي و کمك مختلف نشان داده شده است. دریافت

 های منطقه ارایه شده است. تفکيك درآمد ،منطقه خواهد شد در این محاسبات منظور نشده است. در ادامهدیگر در 

 درآمدهای منطقه ویژه اقتصادی پارسيان از منابع مختلف )ميليارد ریال( -13 جدول

 درآمد از فروش زمين سال
درآمد از صدور گواهي مبدا 

 و ديگر خدمات

درآمد از خدمات 

 بندري

درآمد از ساير 

هافعاليت  
 جمع

1397 1000 0 0 0 1000 

1398 1500 0 0 0 1500 

1399 2000 0 0 40 2040 

1400 2500 0 30 40 2570 

1401 2500 280 30 40 2850 

1402 2500 560 60 50 3170 

1403 0 1008 60 50 1918 

1404 0 1680 80 60 1820 

1405 0 2016 80 60 2156 

1406 0 2912 100 70 3082 

1407 0 3276 100 70 3446 

1408 0 3276 120 80 3476 

1409 0 3920 150 80 4150 

1410 0 3920 150 100 4170 

1411 0 3950 180 150 4280 

1412 0 3980 200 200 4380 

1413 0 4000 250 250 4500 

1414 0 4000 300 300 5600 

 55108 1640 1890 38778 12800 جمع

به شماره « (پارسيان سایت های زیرساخت تامين در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابي)پارسيان  اقتصادی ویژه منطقه در توسعه تدارک »گزارشبرگرفته از:     

 شهرالمللي ره، گروه بين O OT 0035 00 02741 04سند 
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 هاي ارزيابي و شاخصگذاري  سرمايه جريان نقدي -11

 گذاريجريان نقدي سرمايه -11-1

رسند که بخشي از واحدهای پتروشيمي به توليد مي 1405های منطقه تا سال  ها و درآمدبا توجه به روند هزینه 

است که هنوز  1403شود. باالترین رقم منفي در جریان گردش سرمایه مربوط به سال  منفي و پس از آن مثبت مي

ها را تبع آن درآمدهای منطقه کفاف پرداخت اند و به برداری نرسيده بخش مهمي از واحدهای توليدی به بهره

 دهد. نمي

 (IRR)نرخ بازگشت داخلي  -11-2

است که نشان از اقتصادی بودن  درصد 31های منطقه حدود ساخت گذاری در زیرنرخ بازگشت داخلي سرمایه  

 گذاری است.سرمایه

 (NPV) خالص ارزش فعلي -11-3

دهد  ميليارد دالر است که نشان مي 61/11های انجام شده در منطقه معادل گذاریخالص ارزش فعلي سرمایه 

 و نرخ واقعي بيش از مقدار نشان داده شده است. درصد این شاخص مثبت 31به نرخ بازگشت حدود 

 گذاری در تاسيسات زیربنایي منطقه ویژه پارسيان جریان نقدی سرمایه -14 جدول

 مبلغ/ )ميليارد ريال( سال

1397 350- 

1398 300- 

1399 160- 

1400 130- 

1401 150- 

1402 230- 

1403 582- 

1404 180- 

1405 94- 

1406 3082 

1407 3446 

1408 3476 

1409 4150 

1410 4170 
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 04به شماره سند « (پارسيان سایت های زیرساخت تامين در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابي)پارسيان  اقتصادی ویژه منطقه در توسعه تدارک »برگرفته از: گزارش

02741 O OT 0035 00 شهرالمللي ره، گروه بين 

 بازگشت سرمايه -11-4

 و 10، 15، 20های مختلف  گذاری انجام شده با احتساب نرخ بهره ل و بهره سرمایهاص بازپرداختزمان  

ها سال  ازپرداختبهای فوق زمان پایان  کند و با کليه نرخ ها ایجاد نمي درصد تغييری در اتمام زمان بازپرداخت 7 

 شود.  گذاری انجام شده مثبت مي خواهد بود. و در این سال بازپرداخت اصل و بهره سرمایه 1407

، رقم 1407درصد در سال  20بهره دار در ارقام مثبت درآمدها در این سال است. با احتساب  تفاوت معني

و  2783، 1458این ارقام به ترتيب به  7و  10، 15های  شود؛ اما با بهره ميليارد ریال مثبت مي 243درآمدها با حدود 

 یابد. ميليارد ریال افزایش مي 3381

 های مختلف بهره دوره بازگشت سرمایه با اعمال نرخ -15 جدول

 جريان نقدي سال
ا بازپرداخت اصل سرمايه ب

 درصد 20بهره 

بازپرداخت اصل سرمايه با 

 درصد 15بهره 

بازپرداخت اصل 

سرمايه با بهره 

 درصد 10

بازپرداخت اصل سرمايه با 

 درصد 7بهره 

1397 350- 420- 402.5- 385- 374.5- 

1398 300- 864- 807.9- 753.5- 721.7- 

1399 160- 1228.8- 1113- 1004.8- 943.4- 

1400 130- 1630.6- 1429.5- 1248.3- 1148.6- 

1401 150- 2136.7- 1816.4- 1538.2- 1389.5- 

1402 230- 2840- 2353.4- 1945- 1732.8- 

1403 582- 4106.4- 3375.7- 2779.7- 2476.9- 

1404 180- 5143.7- 4089- 3255.6- 2842.8- 

1405 94- 6285.2- 4810.5- 3684.6- 3142.4- 

1406 3082 3203.2- 1987.8- 662.9- 64.7- 

1407 3446 242.8 1458.2 2783.1 3381.3 

1408 3476 3718.8 2017.8 6259.1 6857.3 

1409 4150 7868.8 6167.8 10409.1 11007.3 

1410 4170 12038.8 10337.8 14516.1 15114.3 

 به شماره سند« (پارسيان سایت های زیرساخت تامين در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابي)پارسيان  اقتصادی ویژه منطقه در توسعه تدارک »برگرفته از: گزارش

 04 02741 O OT 0035 00 شهرالمللي ره، گروه بين 

 

 هاي پيشنهادي براي تامين درآمد منطقه  كارها و زمينه راه -12

های قابل احصا،  کارهای پيشنهادی برای ایجاد درآمد منطقه ویژه در چارچوب قوانين ناظر و فعاليت راه

بندی و  گيرد. مجموعه این موارد در یازده گروه کلي که مشابهت موضوعي دارند طبقه های زیر را دربر مي  زمينه

این یازده مورد منطقه، پيشنهاد شده است.  های نسبي ها با در نظر داشتن حفظ مزیت کسب درآمد از محل فعاليت
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، تامين و آب و فاضالب، خدمات شهری، خدمات گمرکي، خدمات ساختماني، خدمات ثبتيخدمات اداری، عبارتند از: 

های توليدی و خدماتي  مشارکت در طرحو  ICTمخابرات و ، حمل و نقل و انبارداری، تامين و توزیع گازتوزیع برق، 

 منطقه

 بنديجمع -13

محيطي، اقتصادی،  ، با رعایت کليه مالحظات زیستبر پارسيانصنایع انرژی منطقه ویژه اقتصادی طرح جامع

-های توسعه کشور )از جمله برنامه توسعه اقتصادیهای کالن برنامه اجتماعي در انطباق با اهداف و سياست

انجام  منطقه ویژهبرنامه ششم و هفتم توسعه پتروشيمي( و همسو با تقاضای سرمایه گذاران در  -اجتماعي کشور

 گرفته است.

همجواری مناسب پذیری طرح، ی بهينه از زمين، انعطاف طرح جامع، با رعایت اصولي همچون استفاده

های اقتصادی در پيشنهاد شبکه زیرساخت، نحوه تأمين و توزیع خوراک و توجه به صرفهکنار یکدیگر، ها در کاربری

های  فراهم کردن زمينهتأسيسات عمومي و تخصصي به واحدهای صنعتي و غيرصنعتي، دستيابي به توسعه پایدار و 

منطقه ویژه های طرح جامع  گيویژ شده است. تهيههای اطراف سایت مشارکت ساکنان مراکز جمعيتي سکونتگاه

 به اجمال در موارد زیر خالصه گردیده است: (، 1395بر پارسيان ) اقتصادی صنایع انرژی

  ها مساحت اراضي تخصيص يافته به فعاليت 

هکتار است. این سایت از  9800بر پارسيان، مساحت منطقه برابر  براساس مصوبه ایجاد منطقه ویژه صنایع انرژی

هکتار از آن برای 8608شوند.  به یکدیگر متصل ميکریدور  شمالي و جنوبي تشکيل شده که توسط دودو پهنه 

هکتار( و رودخانه و حریم آن 700خليج ) یمتر1000های مختلف بارگذاری شده است. مابقي به حریم  فعاليت

 هکتار( اختصاص یافته است.377)

  يافزايش مساحت اراضي قابل بارگذاري در سايت جنوب 

گذاری در زیربناهای سایت استفاده حداکثری از اراضي بخش جنوبي سایت  های سنگين سرمایه با توجه به هزینه

های فني بخش سيویل  یابد. مطالعات ميداني و بررسي که دارای توپوگرافي متوسط تا سنگين است ضرورت مي

مناسب قابل بارگذاری است. مزیت  های هایي از اراضي فوق در صورت ایجاد دسترسي دهد که قسمتنشان مي

 تر به بندر، و شبکه یوتيليتي است.  این اراضي دسترسي آسان

    توزيع متناسب مراكز تامين خدمات و يوتيليتي در سايت و تخصيص اراضي به آن 

های مورد نياز صنایع، مبحث مهمي است که در طرح جامع تدقيق شده به آن توجه  چگونگي تأمين و توزیع نهاده

ای در نظر گرفته شود که هر یك از صنایع به فراخور نياز و  باید به گونه ها مي ویژه شده است. شبکه توزیع نهاده
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ها در  د باشند. مواردی که در زمينه تامين هر یك از نهادهها، قادر به تامين نيازهای خو نوع تعامل با دیگر فعاليت

 شرح زیر است. این طرح رعایت شده است به

 هاي مورد نياز  تامين يوتيليتي -

صورت  با توجه به محدودیت اراضي بخش ساحلي، استقرار تاسيسات آبگيری از دریا برای هر صنعت به آب:

بيني شده ذخيره و حسب نياز  رو الزم است آب استحصال شده از دریا در مخازن پيشجداگانه ممکن نيست. از این

های مختلف سایت در نظر  طرح جامع، اراضي مناسب برای استقرار مخازن در بخش تهيهصنایع توزیع شود. در 

بيني  بي پيشهای شمالي و جنو دو سایت متمرکز در مرکز ثقل پهنه گاز، برق، بخار آب و ...: گرفته شده است.

ترین روش در اختيار واحدهای صنعتي قرار  های مورد نياز صنایع از کمترین فاصله و با اقتصادی شده است تا نهاده

 داده شود. 

  

  تخصيص زمين به اراضي پشتيبان منطقه ويژه 

ني آن و های مختلف ساکنين پيرامو مندی از ظرفيت های توسعه، بهره یکي از اصول موفقيت، فعاليت در قطب

اعي است. برمبنای این اجتم -های اقتصادی های مشارکت آنان در فعاليت ریزی برای فراهم ساختن زمينه برنامه

های غير قابل بارگذاری  ، در بخشي از اراضي شمال غربي پهنه جنوبي سایت که شامل محدودهاصل در طرح

طرف نيازهای مراکز جمعيتي مجاور  ي، از یك هایي که بتواند با مشارکت اهال بيني، فعاليت صنعتي است، پيش

اند.  سایت )شهر کوشکنار( را تامين کند و از طرف دیگر خدمات مورد نياز منطقه ویژه را پوشش دهد، جانمایي شده

ها در بر گيرنده خدمات فروشگاهي، تعميراتي، دفاتر امور مسافرتي و حمل و نقل، دفاتر اداری،  این فعاليت

 ری و ...، است. های گردشگ سایت

  فراغتي -هاي تفريحيتخصيص اراضي به فعاليت 

هایي در  عبور رودخانه گاوبندی از شمال پهنه شمالي سایت پارسيان و لزوم رعایت حریم قانوني رودخانه محدودیت

هایي که برای توسعه  رغم محدودیت وجود آورده است. به های صنعتي به تخصيص اراضي این پهنه به فعاليت

صنعتي در این بخش از سایت وجود دارد، اما بهترین مکان برای پيوند بين منطقه ویژه با ساکنان مراکز جمعيتي 

فراغتي و توسعه فضای سبز در آن، این محدوده  -های تفریحي اطراف سایت است و در صورت اجرای طرح

هکتار از اراضي 295بر این اساس حدود  تواند با عملکردهای نمادین، بر روشنایي چراغ توسعه منطقه بيفزاید. مي

اختصاص داده شده و  (نفت بدون آینده پارک) شده تجهيز سبز فضای حاشيه رودخانه به فضایي برای ایجاد

 عملکردهای مختلفي برای استقرار در آن در نظر گرفته شده است.

  و خروجي  هاي مناسب ورودي تامين درگاه 
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مواد اوليه و محصوالت در سایت، لزوم رعایت مقررات گمرکي در ورود و خروج با توجه به حجم باالی جابجایي 

کنندگان از مراکز خدماتي و فراغتي و...، ضروری بود تا در موقعيت و تعداد بار، تردد شاغلين منطقه، تردد استفاده

به تفکيك  عدد ه به ششسها از ورودیتعداد براساس این مطالعات های ورود و خروج تغييراتي داده شود.  دروازه

 تعيين شده است.بار، مسافر، خدمات و گردشگری و دسترسي اضطراری 

  تامين ايمني سايت 

پد، درمانگاه و ...، از  نشاني، هلي های آتش تخصيص اراضي مناسب برای استقرار مراکز امدادرساني مانند ایستگاه

طرح جامع مورد نظر بوده است. هر چند که واحدهای صنعتي ملزم به تدارک چنين  تهيهموضوعاتي است که در 

های صنعتي و انتظار وقوع  واحدهایي کوچکي برای ارایه خدمات فوق هستند. ولي با توجه به حجم باالی فعاليت

ل، سوزی که محدود به یك واحد نخواهد شد، ضروری است تا عالوه بر خدمات منفص حوادثي مانند آتش

 بيني شود.  های مرکزی نيز برای ارایه این خدمات در منطقه پيش سایت
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1395  . 

 .  1395-شهرالمللي رهگروه بين -O RP 0028 00 02741 04به شماره سند «(NH)مطالعات مخاطرات طبيعي » گزارش ـ

 .  1395-شهرالمللي رهگروه بين -  O RP 0037 01 02741 04به شماره سند «مطالعات حمل و نقل و ترافيك»گزارش  ـ

 .  1395-شهرالمللي رهگروه بين -  O RP 0010 00 02741 04به شماره سند «مطالعات سيویل»گزارش  ـ

-شهرالمللي رهگروه بين - O RP 0031 00 02741 04به شماره سند  « مطالعات تکميلي منظر و فضای سبز» گزارش ـ

1395. 

بين  گروه ،   O RP 0022 01 02741 04 سند شماره به«  الکتریکي تأسيسات زیربنایي تاسيسات مطالعات» گزارش  ـ

 .1395-رهشهر المللي

 O RP 0086 00 02741 04به شماره سند « اول مرحله تکميلي مطالعات -مکانيکي  زیربنایي تاسيسات مطالعات» گزارش ـ

 . 1395-شهرالمللي ره، گروه بين

 سایت های زیرساخت تامين در گذاری سرمایه اقتصادی ارزیابي)پارسيان  اقتصادی ویژه منطقه در توسعه تدارک» گزارش ـ

 .شهرالمللي ره، گروه بين O OT 0035 00 02741 04به شماره سند « (پارسيان

 O RP 02741 04به شماره سند « رکشو سطح در اقتصادی ویژه مناطق موفق های نمونه توسعه روند بررسي»گزارش ـ

   .1395شهر المللي رهگروه بين- 00 0045

 .1394درباره برنامه ششم توسعه، دورنمایي از صنعت پتروشيمي کشور،  ـ

  www.nipc.irشرکت ملي صنایع پتروشيمي،  ـ

 1395و  1390، 1385، 1375های  عمومي نفوس و مسکن سالنتایج تفصيلي سرشماری  ـ

 .1394و  1385سالنامه آماری استان هرمزگان،  ـ

 .1395سالنامه آماری کشور،  ـ

 سند توسعه تجارت استان هرمزگان ـ

 سند توسعه شهرستان پارسيان ـ

 سند توسعه صنعتي و معدني شهرستان پارسيان  ـ

 www.amar.org.irدرگاه ملي آمار،  ـ
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