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   پیام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

جزیـره قشـم به عنـوان بزرگ تریـن جزیـره خلیـج فـارس، بـا 
وسـعتی بالـغ بـر 1500 کیلومتـر مربـع، بـا برخـورداری از 17 
میـدان نفـتی و بـا داشـتن منابعـی بی نظیـر از نفـت و گاز، 
یکی از نقاط جذاب برای سـرمایه گذاران داخلی و خارجی در 
حـوزه نفـت، گاز، پتروشـیمی و انـرژی محسـوب می شـود. 
واحدهـای  احـداث  جهـت  قشـم  جایـگاه  بـه  ویـژه  نـگاه 
مـواد  انتقـال  و  پتروشـیمی، ذخیره سـازی  و  پاالیشـگاهی 
نیـروگاه،  احـداث  و  کشـتی ها  بـه  سوخت رسـانی  نفـتی، 
ضرورـتی بـود کـه در موافقت هـای صـورت گرفتـه بـا وزارت 
نفـت و نیـرو جهـت اجـرای آن هـا تصمیـم گیـری شـد. اطمینـان دارم اتفاقـات مهـم حـوزه نفـت،گاز، 
پتروشـیمی و انـرژی در قشـم، نـام و موقعیـت جزیـره قشـم را در آینـده نـه چنـدان دور بـه عنـوان قطـب 

انـرژی کشـور، در جهـان مطـرح خواهـد نمـود.
سـازمان منطقه آزاد قشـم در راسـتای اجرای سیاسـت های مقام معظم رهبری برای نقش آفرینی مناطق 
آزاد کشـور در افـق 1404 و همچنیـن کمـک بـه برنامـه هـای آینـده نگـر دولت تدبیر و امید، طی چند سـال 
گذشـته توانسـته اسـت سـرمایه گذاران توانمندی را در این حوزه در جزیره قشـم جذب نماید. براسـاس 
پیشـرفت مطلوب فعالیت های انجام شـده تاکنون، امیدوارم تا چند سـال آینده شـاهد رونق چشـمگیر 

فعالیت های اقتصادی در سـرزمین فرصت های طالیی باشـیم. 

 حمید رضا مومنی



6قشم سرزمین فرصت های طالیی

 مقـدمـه

قشــم بــه عنــوان برزگتریــن جزیــره خلیــج فــارس یـکـی از 
شهرســتان هــای اســتان هرمــزگان بــوده کــه در شــمال تنگــه 
هرمــز در یــک موقعیــت اســتراتزیک واقــع شــده اســت. 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، در برنامــه اول توســعه 
کشــور، ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری بــه تصویــب رســید و در 
جهــت اجرایــی شــدن آن،  منطقــه قشــم در ســال 1369 بــه 
ـی اعــالم شــد. هــدف  عنــوان منطقــه آزاد تجــاری- صنعـت
اولیــه از تاســیس منطقــه آزاد قشــم، بهــره بــرداری از مزایــای 
ــه  ــره ب ــه و جزی ــرژی در منطق ــم ان ــر عظی موقعیتــی و ذخای
منظــور ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای ســرمایه گــذاری داخلــی 

و خارجــی مــی باشــد. 

هــای  سیاســت  راســتای  در  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان 
و  انقــالب  معظــم  رهبــر  نظــر  مــورد  ـی  مقاومـت اقتصــاد 
برنامه هــای دولــت تدبیــر و امیــد و بــه منظــور ســهولت در 
امــر ســرمایه گــذاری در حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انرژی 
در جزیــره قشــم ســعی بــر آن دارد تــا زمینــه تبدیــل شــدن 
ــرژی منطقــه را  قشــم بــه هــاب نفــت، گاز، پتروشــیمی و ان
فراهــم ســازد. در ایــن میــان پتانســیل هــای بــی بدیــل قشــم 
بــرای حصــول ایــن آرمــان مثــال زدنــی اســت. عمــق مناســب 
ســواحل، میادیــن نفتــی و گازی فــراوان، اســکله هــای رو بــه 
توســعه، فــرودگاه بیــن المللــی و شــرایط خــاص منطقــه آزاد 
ــره سرشــار از  ــن جزی ــه ای ــی اســت ک ــا بخشــی از مزایای تنه

اســتعداد را در کشــور و منطقــه شــاخص نمــوده اســت.

بدیهــی اســت کــه جلــب و جــذب ســرمایه گذاری هــای کالن 
در توســعه صنعــت و تجــارت مســتلزم وجــود تاسیســات 
زیربنایــی و تجهیــزات و امکانــات پیشــرفته اســت که در بدو 
تأســیس منطقــه آزاد قشــم، ایــن جزیــره اصــواًل فاقــد همــه 
آنهــا بــود. بدیــن ترتیــب در جهــت حرکــت بــه ســوی توســعه 
بهینــه و بــه منظــور آنکــه شــناخت الزم از مزیت هــای اصلــی 
جزیــره بــه دســت آیــد و رئــوس فعالیتهــای مهــم و پــروژه 

هــا معلــوم شــوند، در ســال 1991 از یــک شــرکت ســوئدی 
موســوم بــه Sweco دعــوت بــه همــکاری در جهــت تهیــه و 
تدویــن یــک طــرح جامــع بــرای توســعه قشــم گردیــد. زیــرا در 
همــان مرحلــه اولیــه کار، منطقــه آزاد قشــم نیــاز بــه دریافــت 
ــرای تنظیــم تــالش هــای الزم در  نوعــی همراهــی و کمــک ب

جهــت توســعه را درک کــرده بــود .

ــرار  ــن ق ــر ای ــد ب ــه تاکی ــق نام ــد تواف ــدای عق ــن از ابت بنابرای
گرفــت کــه طــرح جامــع Sweco چارچوبــی بــرای توســعه 
تعییــن کنــد کــه قابــل انعطــاف بــوده، مشــوق تحــوالت 
بیشــتر بعــدی باشــد تــا ســازمان منطقــه آزاد قشــم بتوانــد 
بــا شــناخت اولویــت هــای راهبــردی توســعه تــوان و ظرفیــت 
هــای موجــود را بــه تدریــج از قــوه بــه فعــل در آورد . بــا پایــان 
یافتــن مطالعــات مربــوط بــه تدویــن طــرح جامــع منطقــه آزاد 
قشــم، شــرکت Sweco  گــزارش مفصــل و مبســوط خــود را در 
21 مجلــد در عناویــن مختلــف و متنــوع در ســال 1994 ارائــه 
داد و بیشــترین منافــع حاصــل از توســعه جزیــره را بــه طــور 

خالصــه برشــمرد :

1- توسعه و بهره برداری منابع طبیعی)مخازن نفت و گاز(

2- افزایش اشتغال و درآمد

3- ایجاد جوامع جاذب

4- افزایش صادرات و به دست آمدن ارز خارجی

5- کمک به بهبود و ضعیت اقتصادی سرزمین اصلی

6- انتقال تکنولوژی

7- تدارک آموزش های متنوع

8- امکان توسعه دراز مدت یک بندرگاه در خدمات    
     منطقــه ای وســیع
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در ســال 2015 نیــز شــرکت JICA ژاپــن جهــت تهیــه یــک 
ــه کار  ــا موضــوع ECO-ISLAND مشــغول ب طــرح مطالعاتــی ب
گردیــد کــه گــزارش جامعــی از فرصــت هــا و پتانســیل هــای 
بخــش صنعــت نفــت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی ارائــه نمــود. 
اکنــون ایــن فرصــت تاریخــی بــرای جزیــره و ســازمان منطقــه 
ــای  ــه مزای ــه ب ــا توج ــا ب ــده اســت ت ــود آم ــه وج آزاد قشــم ب
انحصــاری و قابلیــت هــای ویــژه جزیــره قشــم، بــا ایجــاد یــک 

پــارک انــرژی قدرتمنــد و قابــل اتــکا بتوانــد بــا:

- تکیه بر برنامه توسعه ملی انرژی

- جلب حمایت مقامات مسئول در وزارت نفت

- جذب شرکت های داخلی و خارجی ارائه کننده      
پتروشــیمی و  گاز  و  نفــت  خدمــات 

ــر  ــه شــده و ب ــاد موجــی  صنعتــی در منطق ســبب ســاز ایج
ــذارد. ــت بگ ــر مثب ــز تاثی اقتصــاد ملــی نی

ساختار پیشنهادی جزیره قشم بر اساس گزارش آژانس همکاری های ژاپن )JICA( برای سال 1415

  مشوق های قـانونی سرمایه گـذاری در منطقـه آزاد قشم 

• معافیــت مالیاتــی 20 ســاله جهــت شــرکتهای فعــال در منطقه 

)ثبــت شــده در منطقــه(

• آزادی سرمایه گذاری خارجی تا سقف %100

ــرای  ــی ب ــوق گمرکــی و ســود بازرگان ــت از پرداخــت حق • معافی

واردات مــواد اولیــه، ماشــین آالت و قطعــات یدکی جهت تولید 
کنندگان

• ورود کاالهــای ســاخته شــده در منطقــه آزاد بــه داخــل کشــور 

بــا معافیــت پرداخــت هزینــه گمرکــی بــه میــزان ارزش افــزوده 
ایجــاد شــده

• معافیــت از پرداخــت هرگونــه حقــوق گمركــی جهــت صــادرات 

مجــدد کاالهــای تولیــد شــده بــه کشــورهای خارجــی

• صدور ویزا ورود به کشور در مبادی ورودی منطقه آزاد قشم

•  ثبت شرکت در 10 روز
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الف( بازار گسترده: 
بــازار  نفــری شــامل  بــازار 200 میلیــون  بــه   دسترســی 
  ،CIS  ـی ایــران، بــازار کشــورهای خــاور میانــه و حــوزه داخـل
کشــورهای همســایه ماننــد عــراق، افغانســتان و ترکیــه  و 

بــازار  هــای حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس 

ب( حمل و نقل مناسب: 
ـی و واقــع  شــدن   دسترســی بــه آب هــای بیــن الملـل
از  یـکـی  شــمال-جنوب،  کاالی  ترانزیــت  مســیر  مرکــز  در 

  مـزایای جزیره قشم جهت سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 
انرژی

ـی حمــل و نقــل از آســیا بــه اروپــا مســیرهای اصـل

 وجــود ســواحل عمیــق و مناســب و اســكله ویــژه تخلیــه 
ــد  ــا 100 هــزار تــن مانن ــا ظرفیــت ت و بارگیــری شــناورهایی ب
اســکله تجــاری کاوه و بنــدر بهمــن و اســکله نفـتـی حــرا و 

بنــدر ســلخ

 وجــود فــرودگاه بیــن المللــی و برقــراری پروازهــای منظــم 
ـی و خارجــی و قــرار گرفتــن در کریــدور پــرواز هــای  داخـل

ـی شــرق و غــرب جهــان بین الملـل

 جاده های دسترسی مناسب به نقاط مختلف جزیره

اسکله بهمن

اسکله نفتی حرا )بهره برداری1399(

اسکله کاوه

بندرصادراتی سلخ

هاب پتروشیمی

فرودگاه بین المللی قشم
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ج( دسترسی به منابع خوراک و ... : 
 

 واقــع شــدن در مرکــز بــازار انــرژی بــا توجــه بــه وجــود 
ـی و گازی از جملــه ســلخ، گورزیــن و  هفــده میــدان نفـت
هنــگام در منطقــه و مزیــت اســتثنایی بــه منظــور اســتفاده 

در صنایــع مربوطــه
اتصــال بــه خــط لولــه گاز سراســری و برنامــه توســعه آن بــا 
اتصــال بــه خــط IGAT 7 )معــروف بــه خــط صلــح( کــه امــکان 

د( نیروی کار ماهر:  
 

ــر از   ــن ت ــا دســتمزد پایی ــر ماهــر ب ــروی كار ماهــر و غی  نی
دســـتمزد نـــیروی كـــار مـــشابه خارجــی

تامیــن گاز طبیعــی بــرای مجتمــع هــای پتروشــیمی و احداث 
نیــروگاه هــای گازی را فراهــم کــرده اســت.
 اتصال به شبكه سراسری برق كشور

 دسترسی به آب دریا
 کارخانه سیمان

در  ترکیبــی  ســیکل  ـی  مگاواـت  500 نیــروگاه   2 وجــود   
احــداث( مرحلــه  )در  جزیــره 

نیروگاه مپنا در حال بهره برداریکارخانه سیمان قشم

ه( کارگاه های ساخت مناسب: 

 کارگاه هــای ســاخت مناســب ماننــد نفــت ســازه قشــم و 
IGC )ســاخت تاسیســات فراســاحلی نفــت و گاز و ســازه هــای 

فلــزی صنعتــی قشــم(

سکوی میدان  نفتی فروزان  ساخته شده توسط IGCساخت جکت هاى نفتى در شرکت نفت سازه قشم
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نظــر بــه هماهنگــی هــای انجام شــده بــا وزارت نفــت )معاونت 
برنامــه ریــزی(  و بررســی ظرفیــت پذیــرش ســرمایه گــذاری 
داخلــی و خارجــی در حــوزه نفــت )پاالیشــگاه هــا، بانکرینــگ و 
ذخیره ســازی( و  گاز )واحدهای پتروشــیمی و LNG( و وزارت 
نیــرو در مــورد احــداث نیــروگاه هــای ســیکل ترکیبی گاز ســوز 
ــرای تولیــد بــرق و آب، طــرح هــا و پــروژه هــای ذیــل در ده  ب

محــور بــرای حــوزه نفــت و انــرژی قشــم منظــور شــده اســت:

ـی   HUB -1 پتروشــیمی: مجــوز فعالیــت و موافقــت اصوـل
تعــداد 5 مجتمــع پتروشــیمی بــا خــوراک گاز بــا محصــول 
متانــول و زنجیــره محصــوالت درمنطقــه آزاد قشــم صــادر 
شــده اســت. بــا انتخــاب مشــاور، جانمایــی و طــرح جامــع 

هــاب در دســت اجــرا مــی باشــد.

2- پاالیشــگاه هــا: تعــداد 6 واحــد پاالیشــگاه بــا خــوراک نفــت 
ـی بــا ظرفیــت مجموعــًا   ســنگین، فــوق ســنگین و صادراـت
145 هــزار بشــکه در روز جهــت تولیــد محصــوالت قیــر و 

ـی . فراوردههــای نفـت

  :)BUNKERING( 3- ســوخت رســانی و خدمــات کشــتیرانی
ــره، منطقــه ســلخ، جهــت ســوخت رســانی و  ــوب جزی در جن
خدمــات کشــتی رانــی بــا هــدف 750 هــزار تــن در مــاه برنامــه 
ــن  ــرای 152 هــزار ت ــزی شــده اســت کــه مجــوز فعالیــت ب ری

صــادر و 52 هــزار تــن آمــاده بهــره بــرداری مــی باشــد.

 Foster Wheeler 4- ذخیــره ســازی: بــا توجــه به طــرح شــرکت
ــراورده هــای نفتــی، در  ــام و ف ــره ســازی نفــت خ ــروژه ذخی پ
منطقــه دیرســتان جانمایــی شــده اســت کــه درحــال حاضربرای 
ظرفیــت ذخیــره ســازی 6/4 میلیــون بشــکه در مراحــل نهایــی 
احــداث مــی باشــد کــه 3/2 میلیــون بشــکه آمــاده بهــره 
ــرداری اســت. مجمــوع ظرفیــت مــورد نظــر در ایــن منطقــه  ب

30 میلیــون بشــکه مــی باشــد.

ــرای  ــره ب 5- اســکله نفتــی: اســکله نفتــی حــرا در شــمال جزی
خدمــت رســانی بــه پاالیشــگاه هــا طراحــی و احــداث شــده کــه 

تــا تابســتان 99 آمــاده بهــره بــرداری مــی باشــد.

  طرح ها و پروژه های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

LNG -6: امــکان ایجــاد مجتمــع LNG بــا ظرفیــت 4 واحــد 
LNG هــر کــدام بــه ظرفیــت 1000 تــن در روز در جزیــره وجــود 

دارد.

بــا   MEGA PORT یــک  ایجــاد  امــکان   :MEGA PORT  -7
ظرفیــت ورود و خــروج کاال هــای مختلــف مــورد نظــر ســازمان 
مــی باشــد، کــه فــاز اول آن بــرای محصــوالت پتروشــیمی 

ــی شــود. ــوق االشــاره احــداث م ف

احــداث 2 واحــد  نیــروگاه هــا: مجــوز فعالیــت جهــت   -8
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا ظرفیــت هــر یــک  500 مــگاوات 
مجموعــًا 1000 مــگاوات تولیــد بــرق در حــال احــداث مــی باشــد 
کــه در تابســتان 99 بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید و هــم 
ــک  ــی آن در حــال انجــام می باشــد. در ی ــون مراحــل اجرای اکن
واحــد پســت بــرق احــداث، و حــدود 70 مــگاوات بــه صــورت 
ضــروری جهــت مصــارف واحــد هــای صنعتــی در منطقــه راه 
انــدازی و آمــاده بهــره بــرداری در زمــان مــورد نیــاز مــی باشــد. 
در ایــن بخــش نیــروگاه هــای خورشــیدی هــم تعریــف شــده 

اســت.

9- خطــوط انتقــال گاز: احــداث خــط لولــه گاز از IGAT 7 در 
ســرزمین اصلــی بــه گورزیــن و از آنجــا بــه HUB پتروشــیمی 
جــزء پــروژه هــای ضــروری بــرای راه انــدازی HUB پتروشــیمی 
مــی باشــد، کــه مجوزهــای احــداث صــادر و فرآینــد اجــرای آن 

در دســت اقــدام اســت.

10- توســعه سیســتم شــبکه بــرق و آب: بــا توجــه بــه اینکــه 
خطــوط انتقــال و توزیــع بــرق و شــبکه آب جزیــره بــرای آینــده 
قشــم و طــرح هــای صنعتــی آن مطلــوب نمــی باشــد در ایــن 
زمینــه بایــد طــرح جامعــی اســتخراج و جهــت توســعه آن هــا 

ســرمایه گذاری شــود.
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1- طرح ها و پروژه های پتروشیمی

مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 1 شرکت کیپکو
مجتمع پتروشیمی GTPX شماره 2 شرکت کاوه متان

مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 3 شرکت نفت، گاز و 
پتروشیمی بین المللی قشم

 مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 4
مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 5 شرکت مهام قشم

 زیر ساخت HUB پتروشیمی )طرح(
Utility متمرکز HUB پتروشیمی )طرح(

طرحها و پروژه های صنایع پایین دستی پتروشیمی

2- طرح ها و پروژه های پاالیشگاهی

در  گاز  متر مکعب  میلیون   2/2( گاز هنگام  پاالیشگاه   
روز( در حال بهره برداری

 پاالیشگاه نفت فوق سنگین بهین پاالیش قشم )70 
هزار بشکه در روز(

 پاالیشگاه نفت سنگین صادراتی )40 هزار بشکه در روز(
 پاالیشگاه نفت فوق سنگین نیک صنعت پارسیان )30 

هزار بشکه در روز( 
 پاالیشگاه نفت فوق سنگین شرکت آساک تابان انرژی 

قشم )35 هزار بشکه در روز(
 مینی پاالیشگاه نفت سنگین )10 هزار بشکه در روز(

 آزمایشگاه مرجع نفت

3- طرح ها و پروژه های سوخت رسانی و خدمات    
   کشتیرانی

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شرکت ستاره قشم 

52 هزار تن
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شماره 2 )طرح 50 

هزار تن( شرکت مکین قشم
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شماره 3 )طرح 50 

هزار تن
سوخت رسانی هواپیما

  لیست طرح ها، پروژه ها و مجتمع های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 
منطقه آزاد قشم

4- طرح ها و پروژه های ذخیره سازی و ترمینال نفتی

ذخیره سازی و پایانه نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 
)فاز1: 3/2 میلیون بشکه - فاز2: 3/2 میلیون بشکه - فاز3: 10 

میلیون بشکه(
ذخیره سازی و پایانه نفتی شماره 2 )10 میلیون بشکه(

5- پروژه اسکله نفتی 

اسکله نفتی حرا با ظرفیت 14/5 میلیون تن در سال

LNG 6- طرح

پروژه احداث LNG در سلخ )طرح 4 واحد 1000 تن در روز(

)Mega Port( 7- پروژه بندر بزرگ

 احداث Mega Port فاز یک )اسکله پتروشیمی(
 احداث Mega Port فاز دو )طرح(

8- طرح ها و پروژه های نیروگاهی

آب  تولید  و  وات(  مگا   500( ترکیبی  سیکل  نیروگاه   
)100هزار متر مکعب در روز( انرژی گستر قشم

 نیرو گاه سیکل ترکیبی )500+70 مگا وات(و واحدهای 
یوتیلیتی آب و بخار قشم مولد

 نیروگاه خورشیدی )10 مگا وات( سرزمین آبی دو
 نیروگاه خورشیدی )2 مگا وات( آریو توان قشم

9- طرح ها و پروژه های خطوط انتقال گاز

فرآیند  گورزین)در  به   IGAT 7 از  گاز  انتقال  لوله  خط   

احداث( 30 اینچ
 خط لوله انتقال گاز از گورزین به سلخ )طرح(

10-طرح ها و پروژه های توسعه برق و آب قشم

 توسعه شبکه انتقال و توزیع برق )طرح(
 توسعه شبکه توزیع آب )طرح(
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30 طرح حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

خط لوله انتقال گاز از IGAT7 به گورزین )30 اینج(

خط لوله انتقال گاز از گورزین به سلخ )30 اینج(

G1

G2

توسعه شبکه انتقال و توزیع برق

توسعه شبکه توزیع آب

D1

D2

L1

J1

واحد LNG )4 واحد 1000 تن در روز(

اسکله نفتی حرا )14/5 میلیون تن در سال(

Mega Port
مگا پورت

)3 میلیون کانتینر و 500+400 
هزار تن کارگو در سال(

LNG
)4هزار تن در روز(

Oil Jetty
اسکله نفتی

 Power & Water
Distribution Systems

توزیع برق و آب

Gas Line
خط انتقال گاز

فاز یک مگا پورت: اسکله پتروشیمی )مهام قشم(

فاز دو مگا پورت

M1

M2

Petrochemical Hub
هاب پتروشیمی

)خوراک: 9+25 میلیون 
متر مکعب در روز گاز(

مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 1 شرکت کیپکو

مجتمع پتروشیمی GTPX شماره 2 شرکت کاوه متان

مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 3 شرکت نفت، گاز و پتروشیمی بین المللی قشم

 مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 4

مجتمع پتروشیمی GTPP شماره 5 شرکت مهام قشم

زیر ساخت HUB پتروشیمی )طرح(

Utility متمرکز HUB پتروشیمی )طرح(

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

ویرایش دوم: دی ماه 98

Oil Terminal
ذخیره سازی

)30 میلیون بشکه(

T1

T2

ذخیره سازی و پایانه نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
)فاز1: 3/2 میلیون بشکه - فاز2: 3/2 میلیون بشکه - فاز3: 10 میلیون بشکه(

ذخیره سازی و پایانه نفتی شماره 2 )10 میلیون بشکه(

Bunkering
سوخت رسانی

)750 هزار تن(

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شرکت ستاره قشم)52 هزار تن(

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شماره 2 شرکت مکین قشم)طرح 50 هزار تن(

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی شماره 3 )طرح 50 هزار تن(

سوخت رسانی هواپیما )3 میلیون لیتر(

B1

B2

B3

B4

Power Plant
نیروگاه

)حدود 1100 مگاوات(

نیروگاه سیکل ترکیبی )500 مگا وات( 
و تولید آب )100هزار متر مکعب در روز( انرژی گستر قشم

نیرو گاه سیکل ترکیبی )500+70 مگا وات(
و واحدهای یوتیلیتی آب و بخار قشم مولد

نیروگاه خورشیدی )10 مگا وات( سرزمین آبی دو

نیروگاه خورشیدی )2 مگا وات( آریو توان قشم

P1

P2

P3

P4

Refinery
پاالیشگاه

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

پاالیشگاه گاز هنگام )2/2 میلیون متر مکعب گاز در روز( در حال بهره برداری

پاالیشگاه نفت فوق سنگین بهین پاالیش قشم )70 هزار بشکه در روز(

پاالیشگاه نفت سنگین صادراتی )40 هزار بشکه در روز(

پاالیشگاه نفت فوق سنگین نیک صنعت پارسیان )30 هزار بشکه در روز( 

پاالیشگاه نفت فوق سنگین شرکت آساک تابان انرژی قشم )35 هزار بشکه در روز(

مینی پاالیشگاه نفت سنگین )10 هزار بشکه در روز(

آزمایشگاه مرجع نفت جنوب کشور، فرآورده های نفتی، گاز و میعانات



قشم سرزمین فرصت های طالیی 13

شبکه موجود انتقال برق )230 کیلو ولت(

شبکه موجود توزیع گاز

شبکه موجود توزیع آب

جاده آسفالته
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پتروشیمی

GTPP : 1 مجتمع پتروشیمی شماره

مالک طرح: شرکت کیپکو 
محل اجرا: منطقه آزاد قشم

مساحت: 70 هکتار+ 30 هکتار طرح توسعه
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 5/33 میلیون متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 1700 میلیون دالر 

میزان اشتغال: 3000 نفر در اوج زمان اجرا و 500 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(:
متانول: 1650
پروپیلن: 500

پلی پروپیلن: 500
بنزین پیرولیز 180

36 : LPG

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مجوز محیط زیست: دریافت شده است
دریافت لیسانس: در دست اقدام است

طرح  مالی  منابع  تامین  جهت  دارد،  گذار:  سرمایه 
اقدام گردیده است

)Lurgi بلوک دیاگرام نمونه تولید پروپیلن از متان )بر اساس تکنولوژی
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GTPP : ۲ مجتمع پتروشیمی شماره

مالک طرح: شرکت کاوه متان
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 70 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 2/88 میلیون متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 1275 میلیون دالر

میزان اشتغال: 3000 نفر در دوران ساخت و 300  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(:
متانول: 1000

پروپیلن: 300
پلی پروپیلن: 300

فرمالدئید: 100

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مختصات زمین در سلخ: در دست اقدام است

مجوز محیط زیست: در دست اقدام است
دریافت لیسانس: در دست اقدام است

طرح  مالی  منابع  تامین  جهت  دارد،  گذار:  سرمایه 
اقدام گردیده است

)Lurgi بلوک دیاگرام نمونه تولید پروپیلن از متان )بر اساس

پتروشیمی
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پتروشیمی

GTPX : 3 مجتمع پتروشیمی شماره

مالک طرح: شرکت نفت، گاز و پتروشیمی بین المللی قشم
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 70 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 4/1 میلیون متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 1692 میلیون دالر

میزان اشتغال: 3000 نفر در اوج زمان اجرا و 300  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(:
متانول: 1000

پروپیلن: 175
اسید استیک: 300

فرمالدئید: 450
مشتقات فرمالدئید: 250

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مختصات زمین در سلخ: در دست اقدام است

مجوز محیط زیست: در دست اقدام است
دریافت لیسانس: در دست اقدام است

طرح  مالی  منابع  تامین  جهت  دارد،  گذار:  سرمایه 
اقدام گردیده است

بلوک دیاگرام تولید پروپیلن از متان
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GTPP : 4 مجتمع پتروشیمی شماره

مالک طرح: مشخص شده است
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 70 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 4/76 میلیون متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 1344 میلیون دالر

میزان اشتغال: 3000 نفر در اوج زمان اجرا و 350  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(:
متانول: 1650
پروپیلن: 500

پلی پروپیلن: 500
پروپان: 30
بنزین : 180

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مختصات زمین در سلخ: در دست اقدام است

مجوز محیط زیست: در دست اقدام است
دریافت لیسانس: در دست اقدام است

سرمایه گذار: جهت انتخاب سرمایه گذار اقدام گردیده است

)Lurgi بلوک دیاگرام نمونه تولید پروپیلن از متان )بر اساس

پتروشیمی
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GTPP : 5 مجتمع پتروشیمی شماره

مالک طرح: شرکت مهام قشم
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 200 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 9 میلیون متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 7000 میلیون دالر

میزان پیش بینی اشتغال: 3500 نفر در اوج زمان اجرا و 600  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی )هزار تن در سال(:
متانول: 3500

1200 :MEG
پروپیلن: 1250

پلی پروپیلن: 680
پلی اتیلن: 600

استیک اسید: 400

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: دریافت شده است 

موافقت اصولی: دریافت شده است
مختصات زمین در سلخ: دریافت شده است

مجوز محیط زیست: در دست اقدام است
دریافت لیسانس: در دست اقدام است

سرمایه گذار: نهایی شده است

بلوک دیاگرام اولیه واحد

پتروشیمی
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Offsite و زیر ساخت HUB پتروشیمی

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: تامین زیر ساخت جهت هاب پتروشیمی به مساحت کل 400 هکتار
پیش بینی مدت احداث: 3 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: نهایی نشده است
میزان اشتغال: 1000 نفر در اوج زمان اجرا

حیطه زیر ساخت:
احداث خط لوله گاز از گورزین به سلخ

احداث خطوط گاز خوراک و سوخت تا نقطه Tie-In مجتمع ها
برق رسانی زمان احداث واحدها تا نقطه Tie-In مجتمع ها
آب رسانی زمان احداث واحدها تا نقطه Tie-In مجتمع ها

آخرین وضعیت طرح:
مشاور طرح جامع هاب انتخاب و قرار داد آن در دست اقدام است

جاده های اصلی نمونه

پتروشیمی
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Utility متمرکز HUB پتروشیمی

مالک طرح:  آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 50 هکتار 
پیش بینی مدت احداث: 3 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: نهایی نشده است
میزان اشتغال: 2000 نفر در اوج زمان اجرا و 200 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:

آخرین وضعیت طرح:
طرح جامع هاب در دست مطالعه و اقدام است

بلوک دیاگرام نمونه

پتروشیمی
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 طرح ها و پروژه های پایین دست پتروشیمی

ــه ایــن  ــا مطالعــات انجــام شــده، منطقــه آزاد قشــم ب ب
نتیجــه رســیده اســت کــه احــداث واحدهــای باالدســتی 
پتروشــیمی، بــرای توســعه صنعتــی و اقتصــادی منطقــه آزاد 
قشــم الزم اســت امــا کاـفـی نیســت. شناســایی پتانســیل 
و ظرفیت هــای صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی و ایجــاد 
صنایــع،  ایــن  در  ســرمایه گذاری  هدفمنــد  گســترش  و 
بیــش از پیــش ضــروری بــه نظــر می رســد و می بایســت 
تغییــر نگــرش در توســعه صنایــع پتروشــیمی، بــا ایجــاد 
شــهرك های تخصصــی پتروشــیمی، بــا تاكیــد بــر تولیــدات 
تخصصــی میان دســتی و پایین دســتی پتروشــیمی مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه ق
ــه ســه  ــوان ب ــی  ت ــدی شــیمیایی را م محصــوالت تولی
  )fine( لطیــف    ،)commodity( اســتاندارد  عمــده:  دســته  
و خــاص )specialty( تقســیم نمــود. مــالک و معیــار ایــن 
ــد  ــر اســاس کارکــرد محصــول، حجــم و فراین ــدی ب دســته بن
ــی آن  ــات فن ــوژی و خدم ــوع کاال، قیمــت، تکنول ــد، تن تولی

می باشــد. 
مــواد  از  گروهــی   ، "اســتاندارد"  شــیمیایی   مــواد 
شــیمیایی هســتند کــه در مقیــاس بســیار وســیع بــرای 
ــد.  ــرآورده ســاختن نیــاز بازارهــای جهانــی ســاخته شــده ان ب
  مــواد شــیمیایی "لطیــف"، مــواد شــیمیایی هســتند 
کــه در مقادیــر محــدودی در واحدهــای پتروشــیمیایی بــا 
بیوتکنولــوژی  و  شــیمیایی  ای  مرحلــه  چنــد  فرایندهــای 
توصیــف  دقیــق  مشــخصات  بــا  آنهــا  می شــوند.  تولیــد 
شــده، و فــروش  بــا قیمــت بیــش از 10 دالر در هــر کیلوگــرم 
)حــدود ده برابــر گــران تــر از محصــوالت اســتاندارد ولــی ارزان 
تــر از محصــوالت خــاص( و حجــم حــدود یــک میلیــون تــن 

ــد. ــان دارن در ســال در جه

  محصوالت"خــاص"، در صنعــت پتروشــیمیایی بــر 
اســاس عملکــرد و مشــخصه  خــود در صنایــع مختلفــی نظیــر 
اتومبیــل  ســازی، ســاخت و ســاز، الکترونیــک، دریایــی، لــوازم 
آرایشــی و غیــره کاربــرد داشــته و تنــوع محصــوالت تولیــدی 

از شــاخصه هــای مــواد شــیمیایی خــاص می  باشــد. 
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه ســاختار کســب 
و کارهــای تولیدکننــده محصــوالت اســتاندارد بــا محصــوالت 
ــا یکدیگــر تفــاوت  لطیــف و خــاص از نظــر ماهیــت اصلــی ب
بســیار زیــادی دارنــد. بــه طور معمول هر چقــدر در محصوالت 
اســتاندارد دسترســی بــه مــواد اولیــه ارزان قیمت تــر، مزیــت 
محســوب می شــود در محصــوالت لطیــف و خــاص، کیفیــت 
محصــول از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. نکتــه قابــل 
تامــل دیگــر آن اســت کــه حجــم ســرمایه مــورد نیــاز جهــت 
تولیــد محصــوالت اســتاندارد بــه مراتــب باالتــر از محصــوالت 
شــیمیایی لطیــف و خــاص اســت. مهمتریــن نکتــه در ایــن 
و  لطیــف  فــروش محصــوالت  و  بازاریابــی  موضــوع  بیــن 
خــاص بــه مراتــب دشــوارتر از محصــوالت اســتاندارد اســت. 
در ایــن راســتا منطقــه آزاد قشــم بــا هماهنگــی شــرکت 
اولیــه  ایــران )NPC( مطالعــات  ـی صنایــع پتروشــیمی  مـل
انجــام داده اســت و لیســت اولیــه محصــوالت پیشــنهادی 
جهــت هــاب پتروشــیمی و صنایــع پاییــن دســتی را مطابــق 
جــدول صفحــه بعــد ارائــه نمــوده اســت، کــه ســرمایه گــذاران 
مــی تواننــد نســبت بــه مطالعــه و ورود بــه ســرمایه گــذاری 

در شــاخه انتخابــی خــود، اقــدام نماینــد.
شــرکت جنــدی شــاپور بــه عنــوان اولیــن ســرمایه گــذار 
در صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی توانســته اســت مجــوز 
فعالیــت اقتصــادی خــود را در منطقــه دریافــت و مقدمــات 

اجــرای طــرح خــود را فراهــم نمایــد.
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 فرصت های سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در منطقه 

آزاد قشم ) با توجه به محصوالت تولیدی طرح های باالدستی منطقه(

نام محصولزنجیرهردیف

1

پروپیلن

پلی پروپیلن

آکریلو نیتریل2

ایزوپروپیل الکل3

آکریلیک استر4

دو اتیل هگزانول5

بوتانول ها6

سوپر جاذب ها7

پروپیلن گالیکول8

استن9

10

متانول

پلی استال

اسید استیک11

متیل آمین ها1۲

13

اتیلن

وینیل استات منومر

پلی وینیل الکل14

پلی وینیل بوتیرال15

اتیلن وینیل استات16

17EPDM & EPR
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پاالیشگاه شماره 1 :  شیرین سازی گاز هنگام

مالک طرح: شرکت نفت فالت قاره
محل اجرا: منطقه گورزین

خوراک: : 2/2 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 66 میلیون یورو و 450 میلیارد ریال

میزان اشتغال:  300 نفر در اوج زمان اجرا و 70  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
گاز شیرین: 70 میلیون فوت مکعب در روز

برای مصرف کنندگان حوزه نیروگاهی سیکل 
ترکیبی

آخرین وضعیت طرح:
در حال بهره برداری

نمای پروژه

پاالیشگاه
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پاالیشگاه شماره ۲ : نفت سنگین پارس بهین پاالیش قشم

مالک طرح: شرکت پارس بهین پاالیش قشم )هلدینگ انرژی گستر پاساردگاد(
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 45 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 70،000 بشکه در روز نفت سنگین )فاز اول :35000 بشکه، فاز دوم :35000 بشکه در روز(

مدت زمان اجرا: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 200 میلیون یورو

میزان اشتغال: 1100 نفر در زمان اجرا و 250  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
قیر : 5،700 تن در روز

نفت سبک: 40،000 بشکه در روز قابل 
تبدیل به فرآورده های ویژه نفتی

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مجوز محیط زیست: دریافت شده است
دریافت لیسانس: نیاز به لیسانس ندارد

سرمایه گذار: دارد
میزان پیشرفت فاز اول: بیش از 80 درصد

)برنامه زمانبندی بهره برداری پایان خرداد 99(

نمای باال از پروژه

پاالیشگاه
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پاالیشگاه شماره 3 : نفت سنگین صادراتی

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 60 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 40،000 بشکه نفت سنگین صادراتی در روز

مدت زمان اجرا: 3 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 260 میلیون دالر

میزان اشتغال: 700 نفر در اوج زمان اجرا و 250  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
نفت کوره: 13،500 بشکه در روز

گازوئیل: 12،000 بشکه در روز
بنزین: 8،300 بشکه در روز

قیر: 704 تن در روز

آخرین وضعیت طرح:
بازنگری در مسائل اقتصادی طرح

مختصات زمین: جانمایی شده است
سرمایه گذار: نیاز به سرمایه گذاری دارد

تصویر نمونه

پاالیشگاه
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پاالیشگاه شماره 4 : نفت فوق سنگین

مالک طرح: نیک صنعت پارسیان
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 30 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 30،000 بشکه نفت سنگین در روز

مدت زمان اجرا:  3 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 150 میلیون دالر

میزان اشتغال: 700 نفر در دوران ساخت و 200 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
قیر: ۲،800 تن در روز

نفت کوره: 4،500 بشکه در روز
گازوئیل: 7،000 بشکه در روز

نفتا : 4،000 بشکه در روز

آخرین وضعیت طرح:
بازنگری در مسائل اقتصادی طرح

سرمایه گذار: نیاز به تامین مالی دارد
میزان پیشرفت فیزیکی: 28 درصد

نمای پروژه

پاالیشگاه
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پاالیشگاه شماره 5 : نفت فوق سنگین

مالک طرح: آساک تابان انرژی قشم
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 15 هکتار
خوراک)بر اساس موافقت اصولی(: 35هزار  بشکه نفت خام فوق سنگین در روز

مدت زمان اجرا: 3 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 100 میلیون یورو

میزان اشتغال: 700 نفر در اوج زمان اجرا و 200 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
قیر: 2،700  تن در روز

گازوئیل: 11،000 بشکه در روز
نفتا : 320 تن در روز

آخرین وضعیت طرح:
مختصات زمین: جانمایی شده است

سرمایه گذار: نیاز به سرمایه گذار دارد

تصویر نمونه

پاالیشگاه



28قشم سرزمین فرصت های طالیی

پاالیشگاه شماره 6 : مینی پاالیشگاه نفت سنگین

مالک طرح: شرکت پیشرو توسعه اقتصادی پردیسان
محل اجرا: سلخ

مساحت: 10 هکتار
خوراک: 10/000 بشکه در روز نفت سنگین 

مدت زمان اجرا: 2 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 67 میلیون دالر ثابت - 13 میلیون دالر در گردش

میزان اشتغال: 500 نفر در اوج زمان اجرا و 120 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
بنزین استاندارد

گازوئیل استاندارد
نفت سفید

گاز مایع 
مازوت

آخرین وضعیت طرح:
مختصات زمین ، جانمایی در دست تهیه است

سرمایه گذار: دارد
25% آورده سهامداران - 75% وام

تصویر نمونه

پاالیشگاه
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آزمایشگاه مرجع نفت جنوب کشور، فرآورده های نفتی، گاز و میعانات

مالک طرح: سازمان منطقه آزاد قشم با مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت و بخش خصوصی
محل اجرا: شهر قشم

مساحت: 400 متر مربع
پیش بینی مدت احداث: 6 ماه 

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 160 میلیارد ریال

خدمات اصلی:
آزمایشگاه نفت خام، فرآورده های 

نفتی، گاز و میعانات و استاندارد سازی

آخرین وضعیت طرح:
پیشرفت فیزیکی: محل احداث آماده نصب تجهیزات
با مشارکت  آزاد قشم  منطقه  گذار: سازمان  سرمایه 

پژوهشگاه صنعت نفت و بخش خصوصی

تصویر نمونه

پاالیشگاه
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سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی )Bunkering( ستاره قشم

مالک طرح: شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: : 12/6 هکتار )فاز اول(
ظرفیت ذخیره سازی: فاز یک 52،000 تن

پیش بینی مدت احداث: اجرای طرح توسعه 2 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 2000 میلیارد ریال ) فاز یک(

میزان اشتغال: 400 نفر در اوج زمان اجرا و 100 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی :
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی به 

کشتی ها

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

مجوز محیط زیست: دریافت شده است
دریافت لیسانس: نیاز به لیسانس ندارد

سرمایه گذار: دارد
میزان پیشرفت:

تکمیل و راه اندازی مخازن و تاسیسات فاز اول 52 
هزار تن و پیشرفت 95 درصد در بخش فراساحلی

نمای باال از پروژه

Bunkering
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آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت: دارد

مجوز محیط زیست: دارد
مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی: دارد

زمین اختصاص داده شده است.

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی )Bunkering( شماره ۲

مالک طرح: مکین قشم
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 8 هکتار
ظرفیت ذخیره سازی: 50،000 تن
پیش بینی مدت احداث: 2 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 36 میلیون دالر
میزان اشتغال: 200 نفر در دوران ساخت و 50 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی :
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی به کشتی ها

تصویر نمونه

Bunkering
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آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت: دارد

مجوز محیط زیست: دارد
مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی: دارد

زمین اختصاص داده شده است.

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی )Bunkering( شماره 3

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 8 هکتار
ظرفیت ذخیره سازی: 50،000 تن
پیش بینی مدت احداث: 2 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 36 میلیون دالر
میزان اشتغال: 200 نفر در دوران ساخت و 50 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی :
سوخت رسانی و خدمات به کشتیرانی

تصویر نمونه

Bunkering
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ذخیره سازی و پایانه نفتی شماره 1 : شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

مالک طرح: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
محل اجرا: منطقه دیرستان جزیره قشم

مساحت: 117 هکتار
ظرفیت: 20 میلیون بشکه )فاز اول : 3/2 میلیون بشکه، فاز دوم: 6/4 میلیون بشکه، فاز سوم: 10 میلیون بشکه(

مدت زمان اجرا: 3 سال )فاز دوم(
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: فاز اول 270 میلیون دالر

میزان اشتغال: 600 نفر در دوران ساخت و 110 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی :
- ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی، 

میعانات 
- پایانه نفتی

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: تمدید شده است

موافقت اصولی: تمدید شده است
مجوز محیط زیست: دریافت شده است

مختصات زمین : جانمایی شده است
دریافت لیسانس: نیاز به لیسانس ندارد

سرمایه گذار: دارد
میزان پیشرفت فاز اول: بیش از 98 درصد

6 مخزن 540,000 بشکه ای آماده بهره برداری

نمای  مخازن پروژه

پایانه نفتی
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ذخیره سازی و پایانه نفتی شماره ۲ 

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه دیرستان جزیره قشم

مساحت: 100 هکتار
ظرفیت: 10 میلیون بشکه 

مدت زمان اجرا: 3 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 330 میلیون دالر

میزان اشتغال: 600 نفر در دوران ساخت و 100  نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی:
- ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی، 

میعانات 
- ترمینال نفتی

تصویر نمونه

پایانه نفتی

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت: دارد

موافقت اصولی: دارد
سرمایه گذار: دارد

زمین خریداری نموده است.
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ساخت و بهره برداری اسکله نفتی حرا

مالک طرح: شرکت ساخت و بهره برداری اسکله نفتی حرا قشم )هلدینگ انرژی گستر پاسارگاد(
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

ظرفیت: 14/5 میلیون تن در سال
پیش بینی مدت احداث: 2 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 53 میلیون یورو
میزان اشتغال: 470 نفر در دوران ساخت و 70 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی:
پهلوگیری و تخلیه کشتی های 70،000 

تنی نفت سنگین
پهلوگیری و صدور قیر برای کشتی های 

7،000 تنی

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: دارد

مجوز محیط زیست: دریافت شده است
سرمایه گذار: دارد

میزان پیشرفت: حدود 70 درصد
تکمیل راه دسترسی سنگی به طول 1380 متر انجام 

گردیده است
عملیات شمع کوبی در دریا آغاز شده است

نمای 3D از پروژه

اسکله نفتی
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LNG

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: 10 هکتار
خوراک : 2/88 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز

پیش بینی مدت احداث: 2 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 400 میلیون دالر

میزان اشتغال: 300 نفر در دوران ساخت و 50  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
LNG: 4000 تن در روز )4واحد 1000تنی(

تصویر نمونه

LNG

آخرین وضعیت طرح:
مجوز وزارت نفت: دارد

سرمایه گذار: ندارد
زمین در HUB پتروشیمی جانمایی شده است.
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بندر بزرگ )Mega Port( فاز یک: اسکله پتروشیمی

مالک طرح: مهام قشم
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: در طرح جامع مشخص خواهد شد
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: در طرح جامع مشخص خواهد شد

خدمات اصلی:
صادرات محصوالت هاب پتروشیمی

تصویر نمونه

بندر بزرگ
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بندر بزرگ )Mega Port( فاز دو

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: منطقه سلخ

مساحت: در طرح جامع مشخص خواهد شد
ظرفیت: 3 میلیون کانتینر در سال
پیش بینی مدت احداث: 4 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: در طرح جامع مشخص خواهد شد

خدمات اصلی :
تخلیه و بارگیری 3 میلیون کانتینر در سال

تخلیه و بارگیری 4 میلیون تن بار کارگو در سال

تصویر نمونه

بندر بزرگ
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نیروگاه سیکل ترکیبی انرژی گستر قشم

مالک طرح: شرکت تولیدی انرژی گستر قشم )مشارکت غدیر و مپنا(
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 75 هکتار
مقدار سوخت: 2،400،000 متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 4 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 386 میلیون یورو 

میزان اشتغال: 500 نفر در اوج زمان اجرا و 100 نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
برق : 500 مگا وات

آب شیرین: 8،000 متر مکعب در روز در فاز اول 
و 100 هزار متر مکعب آب در فاز دوم

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: دارد

موافقت اصولی: دارد
مجوز محیط زیست: دریافت شده است

دریافت لیسانس: گروه مپنا)ساخت تجهیزات( 
سرمایه گذار: دارد

درصد پیشرفت: %50
 GIS دو توربین 170 مگاواتی نصب شده است. پست
از خارج در حال حمل به محل پروژه می باشد. عملیات 
اجرای فاز دوم تولید آب شیرین شروع شده است. 

نمای پروژه

نیروگاه
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نیروگاه سیکل ترکیبی قشم مولد

مالک طرح: شرکت قشم مولد )هلدینگ انرژی گستر پاسارگاد(
محل اجرا: منطقه صنعتی کاوه

مساحت: 50 هکتار
مقدار سوخت: 2،800،000 متر مکعب گاز در روز

پیش بینی مدت احداث: 2 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 374 میلیون یورو + 400 میلیارد ریال

میزان اشتغال: 550 نفر در زمان ساخت و 100  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
برق : 550 مگا وات

آب شیرین: 16،000 متر مکعب در روز
بخار: 230 تن در ساعت

آخرین وضعیت طرح:
مجوز فعالیت اقتصادی: دارد

موافقت اصولی: دارد
مجوز محیط زیست: دریافت شده است

سرمایه گذار: دارد
درصد پیشرفت: 48 درصد

حال  در  و  شده  سایت  وارد  مگاواتی   320 توربین 
پاالیشگاه  یوتیلیتی  تامین  باشد. بخش  نصب می 

با 75درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.

پست برق پروژه در بهره برداری

نیروگاه
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نیروگاه خورشیدی توال

مالک طرح: شرکت سرزمین آبی دو  قشم) Carlo Maresca ایتالیا(
محل اجرا: : منطقه صنعتی توال

مساحت: 15 هکتار
مدت احداث: 1 سال

مبلغ سرمایه گذاری: 10 میلیون یورو
میزان اشتغال: 10  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
برق : 10 مگا وات

آخرین وضعیت طرح:
در حال بهره برداری

نمای پروژه

نیروگاه
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نیروگاه خورشیدی شهر قشم

مالک طرح: شرکت آریو توان قشم
محل اجرا: قشم

مساحت: 3 هکتار
مدت احداث: 1 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 2 میلیون یورو
میزان اشتغال: 35 نفر در دوران ساخت 4  نفر در زمان بهره برداری

تولیدات اصلی:
برق : 2 مگا وات

آخرین وضعیت طرح:
سرمایه گذار: دارد

فعالیت های مهندسی: در دست اقدام است
زمین واگذار شده است

مجوز اتصال به شبکه توسط برق منطقه ای هرمزگان 
صادر شده است.

تصویر نمونه

نیروگاه
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انتقال گاز از خط لوله IGAT 7 به منطقه گورزین

مالک طرح: شرکت گاز استان هرمزگان
محل اجرا: از بندرعباس به گورزین در قشم

سایز: 30  اینچ
طول: 53 کیلومتر

پیش بینی مدت احداث: 1/5 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 38 میلیون یورو

میزان اشتغال: 300 نفر در اوج زمان اجرا و 10 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی:
مکعب  متر  میلیون   35 روزانه  انتقال 

گاز طبیعی

آخرین وضعیت طرح:
مجوز محیط زیست: در دست اقدام است

سرمایه گذار: دارد
فعالیت های مهندسی: انجام شده است

مراحل اجرایی : در دست فرآیند اجرا می باشد.

تصویر نمونه

انتقال گاز
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خط لوله انتقال گاز از منطقه گورزین به منطقه سلخ

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: از گورزین به سلخ 

سایز: مشخص نشده است
طول: 25 کیلومتر

پیش بینی مدت احداث: 1/5 سال
مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: 20 میلیون یورو

میزان اشتغال: 300 نفر در اوج زمان اجرا و 10 نفر در زمان بهره برداری

خدمات اصلی:
مکعب  متر  میلیون   35 روزانه  انتقال 

گاز طبیعی

تصویر نمونه

انتقال گاز
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توسعه شبکه انتقال و توزیع برق

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: سرتاسر جزیره قشم

ظرفیت انتقال: در طرح جامع مشخص خواهد شد
پیش بینی مدت احداث: 3 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: در طرح جامع مشخص خواهد شد

خدمات اصلی:
در  برق  توزیع  و  انتقال  شبکه  توسعه 

جزیره

تصویر نمونه

شبکه برق و آب
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توسعه شبکه انتقال و توزیع آب

مالک طرح: آماده واگذاری
محل اجرا: سرتاسر جزیره قشم

ظرفیت انتقال: در طرح جامع مشخص خواهد شد
پیش بینی مدت احداث: 2 سال

مبلغ تقریبی سرمایه گذاری: در طرح جامع مشخص خواهد شد

خدمات اصلی:
توسعه شبکه انتقال و توزیع آب در جزیره

تصویر نمونه

شبکه برق و آب
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قشم سرزمین فرصت های طالیی
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Qeshm
the Land of Golden 
Opportunities




