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طرح های حوزه نفت
گاز،پتروشیمی و انرژی 

منطقه آزاد قشم
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به نام خدا
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سایت پاالیشگاهی کاوه 
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 Gas to PP/PE
complex

نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

پلی پروپیلن
 پلی اتیلن 
 پروپان
بوتان

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

ایــن طــرح شــامل واحــد هــای تولید متانــول از گاز طبیعی، تولید اولفیــن از متانول، 
تولید گریدهای مختلف پلی پروپیلن و پلی اتیلن از اولفین تولیدی ) به ترتیب 
از پروپیلــن و اتیلــن ( میباشــد. خــوراک ایــن طــرح، گاز طبیعــی بــه مقــدار 5. 2.3 
میلیون نرمال متر مکعب در روز میباشد. در زمینی به مساحت 70 هکتار واقع در 

هــاب ســلخ جزیــره قشــم قابــل اجــرا می باشــد.

شرح پروژه 
پلی پروپیلن : 250 

پلی اتیلن  : 140
پروپان : 5750 
بوتان : 20225

ظرفیت ساالنه 
)تن ( 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

317.000.000
میلیون ریال 

63.000.000
میلیون ریال 

سرمایه کل 

 )IRR (نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 29.91
380.000.000
7 سال میلیون ریال 

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

70 هکتار

4 سال 

737
میلیون یورو

146
میلیون یورو

   883
میلیون یورو

Gas to PP/PE complex
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GTPP1
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

متانول
 پروپیلن
 پلی پروپیلن
فرمالدهید
 بنزین پیرولیز
LPG 

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

ایــن طــرح شــامل واحــد هــای تولید متانــول از گاز طبیعی، تولید اولفیــن از متانول، 
تولید گریدهای مختلف پلی پروپیلن و پلی اتیلن از اولفین تولیدی ) به ترتیب 
از پروپیلن و اتیلن ( میباشد  . خوراک این طرح، گاز طبیعی به مقدار 5.2 میلیون 
متر مکعب گاز در روز میباشــد.در زمینی به مســاحت 50 هکتار واقع در هاب ســلخ 

جزیــره قشــم قابــل اجرا می باشــد.

شرح پروژه 
متانول : 1940
پروپیلن: 580

پلی پروپیلن: 580
فرمالدهید: 200 

بنزین پیرولیز: 210
45 : LPG 

ظرفیت ساالنه 
)تن ( 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

41.900.000
میلیون ریال 

97
میلیون یورو

8.380.000
میلیون ریال 

19
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR (نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

%25
50.280.000

میلیون ریال 

116
میلیون یورو

5 سال 

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

50 هکتار

4 سال 

GTPP1
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GTPP2
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

متانول
 پروپیلن
 پلی پروپیلن
 استیک اسید 
پروپان
 بنزین

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

 ایــن طــرح شــامل واحــد هــای تولید متانول از گاز طبیعی، تولید اولفیــن از متانول، 
تولید گریدهای مختلف پلی پروپیلن و پلی اتیلن از اولفین تولیدی ) به ترتیب 
از پروپیلــن و اتیلــن ( میباشــد  . خــوراک ایــن طــرح، گاز طبیعــی بــه مقدار 5 میلیون 
متر مکعب گاز در روز میباشد.در زمینی به مساحت 100 هکتار واقع در هاب سلخ 

جزیــره قشــم قابــل اجرا می باشــد.

شرح پروژه 
متانول : 1840 
پروپیلن: 558 

پلی پروپیلن: 558
استیک اسید : 550 

پروپان : 33
بنزین : 200

ظرفیت ساالنه 
)تن ( 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

411.700.000
میلیون ریال 

957
میلیون یورو

82.300.000
میلیون ریال 

191
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR (نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

%25
494.000.000
میلیون ریال 

1148
میلیون یورو

5 سال 

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

100 هکتار

4 سال 

GTPP2
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LNG
 )مایع سازی گاز (

نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

متانول
 پروپیلن
 پلی پروپیلن
 استیک اسید 
پروپان
 بنزین

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

احــداث واحــد تولیــد LNG در زمینــی بــه مســاحت  45 هکتــار واقــع در جزیــره قشــم. 
ظرفیــت طــرح 627 هــزار تــن در ســال مــی باشــد. خــوراک ایــن 1.2 میلیــون تــن گاز 
طبیعــی در روز بــوده و دسترســی بــه خــوراک جهــت تولیــد LNG میســر مــی باشــد.

شرح پروژه 

627  : LNG

ظرفیت ساالنه 
) هزارتن ( 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
 نفت و گاز
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 نفت و انرژی
 نفت و گاز

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

104.500.000
میلیون ریال 

234
میلیون یورو

20.900.000
میلیون ریال 

48
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR (نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

%25
125.400.000
میلیون ریال 

291
میلیون یورو

5 سال 

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

45 هکتار

2 سال 

LNG (مایع سازی گاز )
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اسید استیک
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

اسید استیک

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ
سایت پاالیشگاهی کاوه

احداث واحد تولید اســید اســتیک در زمینی به مســاحت  20 هکتار واقع د جزیره 
قشــم. مطالعــات ایــن طــرح بــا هــدف تولیــد 250 هــزار تــن اســید اســتیک در ســال 

پذیرفتــه اســت. خــوراک ایــن واحــد متانــول و کربن منوکســید می باشــد.

شرح پروژه 

اسید استیک: 250

ظرفیت ساالنه 
) هزارتن ( 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی



13

 نفت و انرژی
 نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

88.667.000
میلیون ریال 

206
میلیون یورو

17.733.000
میلیون ریال 

41
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 27.6
106.400.000

میلیون ریال 

247
میلیون یورو

5 سال و 7 ماه

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

20 هکتار

4 سال 

LNG (مایع سازی گاز )
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سوخت رسانی 
و خدمات کشتیرانی

نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

سوخت رسانی
 و خدمات کشتیرانی
 به کشتی ها 

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

احــداث واحــد ســوخت رســانی و خدمــات کشــتیرانی بــه کشــتی هــا در زمینــی بــه 
مســاحت 10 هکتــار  بــا طــول دوره 2 ســال در هــاب ســلخ جزیــره قشــم . ظرفیــت ایــن 
طرح 2 میلیون تن نفت کوره  و گازوئیل کم ســولفور در ســال می باشــد که خوراک 

و ســوخت آن از پاالیشــگاه بندرعبــاس  و دیگــر پاالیشــگاه هــا تامیــن می شــود.

شرح پروژه 

2 میلیون تن نفت کوره  
و گازوئیل کم سولفور

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
بانکرینگ
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 نفت و انرژی
بانکرینگ

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی
) آب و برق و گاز و. . . (

316.367.000
میلیون ریال 

737
میلیون یورو

63.333.000
میلیون ریال 

146
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 30
380.000.000
میلیون ریال 

883
میلیون یورو

4 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

10 هکتار

2 سال 

سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی
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طرح تولیدو بسته بندی
 انواع فرآورده های نفتی

نام پروژه

محصوالت 
و خدمات

بشکه 
و مظروف قیر

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ
سایت پاالیشگاهی کاوه 
شهرک صنعتی طوال

اجــرای ایــن طــرح در جزیــره قشــم و در مجــاورت پاالیشــگاه نفــت مــی باشــد. ظرفیــت 
تولید 2500 بشــکه در روز  ) با احتســاب اینکه وزن هر بشــکه 9.5 کیلو گرم ( در نظر 

گرفتــه شــده اســت و در زمینــی بــه مســاحت 5 هکتــار اجرا خواهد شــد.

شرح پروژه 

825 هزار بشکه

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل 
دسترسی به اسکله و بازار 
صادراتی بازار پاالیشگاه و 
پتروشیمی در جزیره و 

تامین 100 درصد یوتیلیتی 
) آب و برق و گاز و . . . (

538.461
میلیون ریال 

1/2
میلیون یورو

107.692
میلیون ریال 

0/25
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 52
646.153

میلیون ریال 

1/5
میلیون یورو

3 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

5 هکتار

4 سال 

طرح تولیدو بسته بندی  انواع فرآورده های نفتی
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طرح تولید پلی استال
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات پلی استال

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ
سایت پاالیشگاهی کاوه 

احــداث واحــد تولیــد پلــی اســتال در زمینــی بــه مســاحت  2 هکتــار واقــع د جزیــره 
قشــم. مطالعــات ایــن طــرح بــا هدف تولیــد 30 هزار تن پلی اســتال در ســال پذیرفته 
اســت. خــوراک ایــن واحــد 10 میلیــون متــر مکعــب گاز طبیعیــو 350 هــزار تــن متانول 

در ســال مــی باشــد.

شرح پروژه 

30 هزار تن پلی استال 

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی 

) آب و برق و گاز و . . . (

51.218.822
میلیون ریال 

199
میلیون یورو

1.661.743
میلیون ریال 

3
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 25.33
52.880.565
میلیون ریال 

122
میلیون یورو

5 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

2 هکتار

3 سال 

طرح تولید پلی استال
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ایجاد پایانه نفتی
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات ذخیره سازی 

محصوالت نفتی

محل
اجرای طرح 

پایانه نفتی دیرستان

بــا عنایــت بــه موقعیــت ژئوپولتیــک جزیــره قشــم در مســیر آبــراه بیــن المللــی در خلیــج فــارس و تنگــه 
هرمز، ایجاد ترمینال نفتی برای ذخیره ســازی و صادرات نفت و مشــتقات نفتی در ســایت ذخیره ســازی 
دیرســتان قشــم جانمایی شــده اســت. عالوه بر موقعیت مکانی  و امتیازات قانونی ،با توجه به اتصال 
بــه شــبکه سراســری خــط انتقــال نفــت کشــور و مســیر ایجــاد طــرح SPM )گــوی شــناور( در دریــا ، جهــت 

تخلیــه و بارگیــری نفــت و فــرآورده ، مزیــد ایــن امتیــازات اقتصادی خواهــد بود.

شرح پروژه 

10 میلیون بشکه 

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
ذخیره سازی
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دسترسی 
به مواد اولیه داخلی

دوره زمانی ساخت 

100 درصد 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 27

5 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

100 هکتار 3 سال 

ایجاد پایانه نفتی
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فرمالدهید
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات فرمالدهید 

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ
سایت پاالیشگاهی کاوه 

احــداث واحــد فرمالدهیــد در زمینــی بــه مســاحت  5 هکتــار واقــع د جزیــره قشــم.
ظرفیــت طــرح 60 هــزار تــن در ســال مــی باشــد. خــوراک ایــن واحــد 20هــزار تــن متانــول 

در ســال بــوده و دسترســی بــه خــوراک جهــت تولیــد فرمالدهیــد میســر مــی باشــد.

شرح پروژه 

60 هزار تن فرمالدهید 

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی 

) آب و برق و گاز و . . . (

22.800.000
میلیون ریال 

53
میلیون یورو

4.560.000
میلیون ریال 

10
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 37.8
27.360.000
میلیون ریال 

63
میلیون یورو

3 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

5 هکتار

4 سال 

فرمالدهید
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کوپلیمر پلی استال
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات کوپلیمر پلی استال

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ
سایت پاالیشگاهی کاوه 

احــداث واحــد تولیــد کوپلیمــر پلی اســتال در زمینی به مســاحت  2.5 هکتــار واقع در 
جزیــره قشــم. هــدف از اجــرای طــرح تولیــد ســاالنه 15 هــزار تــن کوپلیمــر پلــی اســتال 
مــی باشــد.خوراک و ســوخت ایــن واحــد 1725 تــن فرمالیــن ، 366 تن اکســید اتیلن و 

1175 تــن بنــزن در ســال مــی باشــد و دوره زمانــی ســاخت 4 ســال زمــان مــی بــرد.

شرح پروژه 

15 هزار تن کوپلیمر پلی استال

ظرفیت ساالنه 

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی 

) آب و برق و گاز و . . . (

31.667.000
میلیون ریال 

73
میلیون یورو

6.333.000
میلیون ریال 

14
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 30
38.000.000

میلیون ریال 

88
میلیون یورو

4 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

2.5 هکتار

4 سال 

کوپلیمرپلیاستال
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میعانات گازی
نام پروژه

محصوالت 
و خدمات نفتای سبک 

نفتای میانی 
 نفتای سنگین
 سوخت جت
 نفت گاز
 گاز مایع
 سوخت کوره

محل
اجرای طرح 

جزیره قشم 
 هاب نفت، گازپتروشیمی
 و بانکرینگ سلخ

ایــن پــروژه بــه منظــور تکمیــل زنجیــره ارزش  و بهبــود اقتصــاد در زمینــی بــه مســاحت 
40 هکتــار در هــاب ســلخ جزیــره قشــم اجــرا خواهــد شــد.. خــوراک ایــن واحــد 50 هــزار 
بشــکه در روز میعانــات گازی بــوده و دسترســی بــه خــوراک جهــت تولیــد فــرآورده هــا 

میســر می باشــد.

نفتای سبک : 3784110شرح پروژه 
نفتای میانی : 5272410

نفتای سنگین : 1527900
سوخت جت : 1138500

نفت گاز : 3875520
گاز مایع : 725010

سوخت کوره : 52800

ظرفیت ساالنه 
)بشکه(

بخش/
زیر بخش 

 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی
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 نفت و انرژی
نفت و پتروشیمی

دسترسی به مواد اولیه 
داخلی/محلی

دوره زمانی ساخت 

سرمایه ثابت

سرمایه درگردش) متغیر(

100 درصد شامل دسترسی 
به اسکله و بازار صادراتی و 
تامین 100 درصد یوتیلیتی 

) آب و برق و گاز و . . . (

72.840.000
میلیون ریال 

169
میلیون یورو

14.560.000
میلیون ریال 

33
میلیون یورو

سرمایه کل 

 )IRR ( نرخ بازده داخلی

دوره باز پرداخت سرمایه
 )PP(

% 28.85
78.400.000

میلیون ریال 

203
میلیون یورو

4.9 سال

زمین مورد نیاز 
)متر مربع( 

40 هکتار

3 سال 

میعانات گازی
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