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  سبک خطی/ طرح پلی اتیلن سنگین  –فصل اول 

  مقدمه

هیأت محترم وزیران دولت جمهوري اسالمی در دومین سفر  11/02/86مورخ  18800/192/37به یاري خداوند متعال و مصوبه شماره 
فعالیت خود ) سهامی عام(شرکت پتروشیمی کازرون  در همین راستا. استانی رئیس جمهور محترم طرح پتروشیمی کازرون کلید خورد

 455،885،482،000و مؤسسات غیرتجاري با سرمایه اولیه در اداره ثبت شرکتها  1237تحت شماره  17/07/1387را شروع و در تاریخ 
هاي پتروشیمی و  مجتمعبرداري  اندازي و بهره احداث، راه"موضوع شرکت عبارت است از . ریال نسبت به ثبت شرکت اقدام نمود

ر محصوالت پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد فروش، صدو مجاز منظور تولید، بازاریابیه هاي صنعتی ب کارخانه
  ".هاي فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهاي تولیدي، صنعتی و بازرگانی مجاز پتروشیمی و شیمیایی و فراورده

درصد متعلق به  65/78ان سهام از این میز. سهم هزار ریالی بوده که با نام عادي تقسیم شده است 455،885،482تعداد سهام شرکت 
  . باشد درصد متعلق به سهامداران جزء می 35/21مؤسسین شرکت و 
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  سبک خطی/ پلی اتیلن سنگین جدول مشخصات اصلی طرح

  

 شرکت پتروشيمی کازرون كارفرما

 طرح پلی اتيلن سبک خطی و سنگين پروژه

 کازرونشهرستان   محل احداث 

  ١٢٣٧به شماره ثبت  ١٧/٠٧/١٣٨٧  تاريخ تشكيل و ثبت شركت

  كريم صاحبي  مدير عامل

  رئيس هيئت مديره
  رهيئت مديس هينائب رئ

  رهيئت مديه عضو 

  جليل ابراهيم پور
  خليل خليل زاده

  عليرضا پوري  - رضا حمزه لو  -عباس صميمي 

   زمين پروژهمساحت 

 مساحت سايت صنعتی

  هکتار ٥٣
 هكتار ٢٠فاز اول 

 نيازمنديهاي طرح

  از مجتمع پتروشيمي گچساران هزار تن در سال ٢٩٠اتيلن            
  هاي پتروشيمي هزار تن در سال از مجتمع ٢٤         ١-بوتن

  از نيروگاه سيكل تركيبي كازرونهزارمگا وات ساعت در سال  ١٩٥برق               
  از سد نرگسي کعب در سالميليون متر م ٣  آب خام       

 ميليون نرمال متر مكعب درسال از خط لوله سراسري  ٧٠گاز طبيعي    

 محصوالت
  هزار تن در سال  ١٧٥      پلی اتيلن سنگين          

 هزار تن در سال  ١٢٥پلی اتيلن سبک خطی         

  نفر  در زمان بهره برداري ۲۰۰  تعداد پرسنل مورد نياز

  مطالعات انتخاب دانش فنی در جريان است   فني دانشصاحبان 

  ١٣٨٧  تاريخ شروع فعاليت های طرح

  ١٣٩٢  پيش بيني خاتمه طرح

هيأت وزيران دولت جمهوری  ١١/٢/٨٦مورخ  ١٨٨٠٠/١٩٢/٣٧مصوبه شماره   مجوز و تصويب طرح 
  سازمان صنايع و معادن استان فارس۳۳۳۹۰/۱/۱۰۸ومجوز شماره اسالمی ايران

مصوبه هيأت مديره شرکت  ٣/١٢/٨٧مورخ  ١-٤٧٠/١/١٢٣٦/١٢١ابالغيه شماره   مجوز تامين خوراک 
  ملی صنايع پتروشيمی از طريق  خط لوله اتيلن دنا

  مجتمع پتروشيمي گچساران  محل تامين خوراك 
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  خالصه فعالیتهاي انجام شده تاکنون

آخرين   شرح فعاليت  موضوع
  توضيحات  وضعيت

  زمين طرح

  تحويل شده فراشبندبه يلومتري جاده كازرون ك٣٥منطقه رباطك درزمين در  انجام شده  مطالعات مكان يابي

  توسط شركت پارس آمايش  انجام شده  مطالعات زيست محيطي

  واگذاري زمين  خريد زمين وتحصيل اراضي
هكتار به اداره ١٢٠درخواست افزايش آن به هكتار زمين تحويل شده و  ٥٣

  طبيعي ارائه شده استمنابع 

  توسط شركت پيمايش گستر پاكان  انجام شده  نقشه برداري

  در حال مذاكره با دارندگان دانش فني  انجام نشده  عقد قرارداد  دانش فني

  در حال شناسايي تامين كنندگان مالي  انجام نشده  تامين منابع مالي  منابع مالي

ها و  مجوز
نيازمنديهاي زمان 

  بهره برداري

تصويب هيات محترم 
  ١١/٠٢/٨٦مورخ  ١٨٠٠/١٩٢/٣٨شماره    انجام شد  وزيران

  ٣٣٣٩٠/١/١٠٨از سازمان صنايع و معادن استان فارس به شماره   نجام شدا  مجوز تاسيس

    اخذ شده  محيط زيست

  با شركت ملي گاز استان فارس قرارداد امضاء شده است  اخذ شده  سوخت

خوراك مجتمع از 
  عقد قرارداد  كچسارانپتروشيمي 

براساس برنامه . بعداز بهره برداري ازواحد گچساران خوراك تامين خواهد شد
خط  .مجتمع گچساران به بهره برداري خواهد رسيد ٩٢سه ماهه سوم سال 

  .لوله تامين خوراك شركت مديريت صنايع پتروشيمي در حال اجرا ميباشد

  مجوز اخذشده  آب 
اتمام خواهد يافت امكان  ٩٤نرگسي كه در سال  تامين آب پس از ساخت سد

مطالعات مسيريابي نيز شروع شده اما لوله كشي همزمان . پذير خواهد شد
  .باساخت سد انجام خواهد شد

انجام مطالعات   برق
  و مكاتبات

تصميم گيري نهايي و انعقاد . مطالعات فني و اقتصادي صورت گرفته است
  .پيمان در دست بررسي مي باشد

  مطالعات اوليه طرح

  توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان فارس انجام شده  عمليات ژئوتكنيك
، هوا واقليم شناسي

 انجام شده  هيدرولوژي، زمين شناسي

  توسط شركت پويشگران آب وخاك
  درحال انجام  آوري آبهاي سطحي جمع

، برجهاي حصار كشي
باني، جاده حراستي،  ديده

  جاده دسترسي
 درحال انجام 
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  در حال اجرا  تسطيح زمين طرح  عمليات آماده سازي

درحالي كه نيمي . (فعاليت مطالعاتي و طرح تسطيح زمين تكميل شده است
از فعاليتهاي طرح تسطيح فاز يك زمين انجام شده اما شركت قدس آزاد 

درحال حاضر در مرحله انتخاب .) اجراي عمليات را متوقف نموده است
  پيمانكار جهت تسطيح فاز يك و دو زمين طرح بصورت يكجا ميباشيم

الزامات دوران 
  ساختمان و نصب

  .متري ميباشد ٢٥٠عمليات حفر چاه در عمق   در دست اقدام  آب

  جهت دوران ساختمان و نصب تامين شده -از طريق شبكه برق سراسري  هتامين شد  برق

  حال بهره برداري ميباشدسيستم مخابراتي در   انجام شده  مخابرات

  هانجام شد  تجهيز كارگاه

محوطه سازي قسمت اداري ، فضاي سبز، خريد و نصب مخزن آب، خريد 
، نصب سيستم ونصب ده دستگاه كانكس جهت دفاتر اداري و غذا خوري

تهويه، ساخت سرويس بهداشتي، خريد و نصب لوازم اداري، نصب سيستم 
  .كانكسها و روشنايي محوطه انجام شده است  LANراديويي، تلفن و شبكه 

    

    موقعیت مجتمع و محل تأمین منابع اصلی مورد نیازموقعیت مجتمع و محل تأمین منابع اصلی مورد نیاز

  

  مجتمع پتروشیمی گچساران
  )مجتمع) اتیلن(محل تأمین خوراك (

 کیلومتر 195فاصله از مجتمع 

  سد نرگسی
  )محل تأمین آب مجتمع(

 کیلومتر 26فاصله از مجتمع

  نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون
  )محل تأمین برق مجتمع(

 کیلومتر 30فاصله از مجتمع 

  محل احداث 
 کازرونمجتمع پتروشیمی 

  خط لوله گاز سراسري

 کیلومتر 1فاصله از مجتمع 
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  سنجی خالصه مطالعات امکان 

  

  دستاوردهاي مهم طرح

 .انجام شده است نویسی از سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت شرکت و پذیرهمجوز :  پذیره نویسی - 1

غاز عملیات اجرایی عملیات کلنگ زنی و آ. زمین اختصاص داده شده به طرح در روستاي حسن آباد آبکنار کازرون بود :مکان یابی  - 2
برداري و توپوگرافی از زمین طرح در تاریخ همچنین عملیات نقشه . در این زمین انجام و نیروهاي اجرایی مشغول به کار شدند

و هیأت  توسط وزیر محترم نفت در دومین سفر استانی ریاست محترم جمهور 09/02/88این زمین در تاریخ . شروع شد 05/01/88
 رغم تمام فعالیتهاي انجام شده در این خصوص، کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط علی. محترم دولت کلنگ زنی شد

متأسفانه . به شرکت اعالم شد 10/06/88این موضوع در تاریخ . آباد آبکنار را تأیید نکرد زیست کشور، زمین مذکور در روستاي حسن
یابی شده و زمین  جهت رفع این مشکل مجدداً اقدام به مکان .در فعالیتهاي اجراي طرح شد ماه 7ي بیش از این مشکل باعث تأخیر

در زمین جایگزین  .هکتار انتخاب شد 53فراشبند به مساحت  -کیلومتري جاده کازرون 35ک در جایگزین در روستاي رباط
 15/10/88پس از این در تاریخ . شروع شد 23/08/88این فعالیت در تاریخ . گردیدبالفاصله اقدام به نقشه برداري و توپوگرافی 

 .مجوز سازمان محیط زیست صادر شد 08/11/88اً در تاریخ جلسه ارزیابی زیست محیطی برگزار و موافقت اولیه صادر و نهایت

این تقاضا از طریق . هکتار میباشد 120هکتار میباشد که شرکت پتروشیمی کازرون متقاضاي افزایش آن به  53زمین تحویلی فعلی 
لحاظ موقعیت و شرایط  زمین پیشنهادي منابع طبیعی از. منابع طبیعی شهرستان کازرون و استان فارس در حال پیگیري میباشد

 .در این خصوص پیگیري تا حصول نتیجه دنبال میشود و فیزیکی مناسب نبود

عملیات ژئوتکنیک توسط شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك از بهمن ماه سال  :مکانیک خاك و ژئوتکنیک  مطالعات - 3
 .به پایان رسید 89شروع و سال  88

هواشناسی، هیدرولوژي، زمین شناسی، طرح تسطیح، انتقال آب  مطالعات قرارداد فعالیتهاي مقدماتی شامل :فعالیتهاي مقدماتی  - 4
دوران ساخت، جمع آوري و هدایت آبهاي سطحی، حصارکشی و برجهاي دیدبانی، جاده حراستی و جاده دسترسی و تقاطع از اسفند 

رغم تمام مسائل و مشکالت موجود تمام این فعالیتها به جز  علی. توسط شرکت پویشگران آب و خاك شروع شد 88ماه سال 

  كل سرمايه گذاري طرح

  ميليون دالر ٤٢٢ارزی                  
  ميليارد ريال ٤٩١ريالي                  

 ميليون دالر ٤٧٦  جمع کل          

  ميليارد ريال ٣١٣٨  )برمبناي سال چهارم(هزينه هاي ساالنه توليد

  درصد ٣١  ارزش افزوده نسبت به فروش

  درصد ٩٣/١٨ (IRR)نرخ بازگشت سرمايه 

  ميليون ريال ٤٧٦٣٩١ (NPV)ارزش خالص فعلي 
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 89آوري و هدایت آبهاي سطحی، حصارکشی و جاده دسترسی و تقاطع که امکان اجراي آن نبوده بقیه فعالیتهاي آن در سال  جمع
 .به اتمام رسید

مهندسی را از اسفند فنی و خدمات  فعالیتهاي ،در کنار طرح ،شرکت فارسان کنترل بعنوان مشاور :خدمات مشاوره مهندسی  - 5
 .شروع کرده است 88سال 

نقشه جانمایی اولیه را تهیه ) صاحب لیسانس(شرکت فارسان کنترل بر اساس اطالعات اولیه شرکت اینوس  :نقشه جانمایی اولیه  -6
از . تغییر کند بایستینمایی متأسفانه بدلیل عدم حضور شرکت اینوس در ایران و عدم امضاي قرارداد با این شرکت، نقشه جا. کرد

استفاده شود، در حال حاضر در حال تهیه نقشه جانمایی اولیه بر آن ) صاحب دانش فنی(آنجایی که قرار است از طرح شرکت بازل 
 .باشیم اساس می

و محوطه سازي،  ، تسطیحيدر این راستا فعالیتها. در زمین جدید اقدام به تجهیز کارگاه شد 89از ابتداي سال  :تجهیز کارگاه  - 7
اندازي  فضاي سبز، ساخت و نصب کانکسهاي اداري، تجهیز دفاتر اداري و استقرار نفرات، روشنایی محوطه، نصب دکل مخابراتی و راه

، خرید و نصب مخزن آب و دیگر ، نصب سیستم تهویه، ساخت سرویسهاي بهداشتیLANشبکه  و اندازي تلفن سیستم رادیویی، راه
 .شدفعالیتها انجام 

جهت تأمین آب دوران   89در بهمن ماه سال حفر چاه عملیات بر اساس مجوزهاي اخذ شده، : و نصب  مانآب دوران ساخت - 8
در نقشه مسیر خط لوله انتقال آب از محل چاه تا زمین طرح تهیه شده و  .به پایان رسید 89و در اسفند  شروعساختمان و نصب 

 .هاي کشاورزي جهت تملک میباشیم ینحال حاضر در مرحله شناسایی صاحبان زم

 20اي فارس یک خط انشعاب  طقهمجوز صادر شده و عقد قرارداد با شرکت برق منبا توجه به  :برق زمان ساختمان و نصب  - 9
 .جهت دوران ساختمان و نصب از شبکه برق سراسري گرفته و به بهره برداري رسید ولت کیلو

ح فاز یک زمین طرح انتخاب و فعالیت یسطتپس از برگزاري مناقصه شرکت قدس آزاد بعنوان مجري  :عملیات تسطیح زمین  -10
در حال حاضر . پیشرفت، این شرکت از ادامه کار انصراف داددرصد  55متأسفانه در مرحله . شروع کرد 89خود را از اردیبهشت 
 .باشد آماده میزمین طرح و ادامه فاز یک و فاز د تسطیحانتخاب پیمانکار  اسناد مناقصه جهت

   .شد  منعقد باآن شرکتقرارداد خرید گاز اتیلن از شرکت پتروشیمی گچساران  89در فروردین ماه : قرارداد خرید خوراك مجتمع -11

جهت شرکتهاي مورد تایید هیئت مدیره محترم اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار مدیریت طرح  :پیمانکار خدمات مدیریت طرح -12
دار  عهدهخدمات مشاوره فنی و مهندسی را  انجام شرکت فارسان کنترل MCاما تا تعیین نهائی  ارسال گردیده استشرکت 

 .باشد می

 .از گچساران تا سایت توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی انجام گرفته است) خوراك(طراحی خط اتیلن  -13

  ي منعقد شده قراردادهالیست و وضعیت 

قرارداد با شرکتهاي مختلف منعقد گردیده که از جمله آن می توان به قراردادهاي   51کار پتروشیمی کازرون تاکنون  در جهت پیشرفت 

هاي  شرکت فارسان کنترل نیز بعنوان مشاور در زمینه. مطالعات مقدماتی پروژه،  محوطه سازي و تسطیح زمین مجتمع پتروشیمی اشاره کرد

لیست  .کند در کنار شرکت پتروشیمی کازرون فعالیتهاي خود را دنبال می 88یتی از اسفند ماه سال فنی و مهندسی و حوزه هاي مدیر

  :دقراردادهاي اصلی و مهم منعقدشده به قرار زیر میباش
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 موضوع قرارداد 
نام شرکت یا 

 مشاور 
 شماره قرارداد

تاریخ 
 شروع 

مدت 
  قرارداد

 )روز ( 

مبلغ قرارداد         
 ) میلیون ریال( 

 درصد پیشرفت 

1 
پذیره نویسی و خدمات مربوط به سهام 

 سهامداران
 1/12/86 001/12/86 پتروتیس

پایان تعهدات  
 مشاور

1250  100  

 مکان یابی زمین مجتمع پتروشیمی کازرون 2
جهان پی 
 سامان

002/03/87 1/3/87 40  280 100  

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی  3
 پتروشیمی کازرون

 100 180 45 31/4/87 003/03/87 پارس آمایش

نقشه برداري زمین جدید پیشنهادي  4
  پتروشیمی کازرون در بیدزرد

پیمایش گستر 
14/08/88  پاکان  23/8/88  20 48 100  

  ژئوتکنیک 5
آزمایشگاه فنی 

و مکانیک 
  خاك

88-م ن ك/002  28/10/88  75 391 100  

6 
زمین شناسی ، ( پروژه مطالعات مقدماتی 

  ... )هیدرولوژي ، مهار ابهاي سطحی و 
پویشگران آب 
88-م ن ك /004  و خاك  1/12/88  180 695 80  

88-م ن ك /006  فارسان کنترل  خدمات مشاوره فنی و مهندسی 7  1/12/88  365 1487 95  

8 
عملیات فاز اول طرح تسطیح زمین 

88-م ن ك /005  قدس آزاد  پتروشیمی کازرون  18/2/89  180 6866 55  

9 
کیلو ولت دوران  20اجراي شبکه برق 

  ساخت
شرکت تعاونی 

89-م ن ك /010  917  20/2/89  20 145 100  

پتروشیمی   قرارداد خرید گاز اتیلن 10
28/1/89 -----  گچساران سال25   75%FOB    خلیج

  100  فارس

پویشگران آب   خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه 11
89-م ن ك /012  و خاك  1/3/89   در حال اجرا 240 120 

شرکت تعاونی   برق محوطه کانکسها و پارکینگ موقت 12
89-م ن ك /015  917  31/6/89  45 446 100  

استفاده از امکانات مخابراتی مرکز سلمان  13
  کازرون

مخابرات استان 
89-م ن ك /020  فارس  13/6/89  360 11 100  

مخابرات استان   مخابراتی مرکز بیدزرداستفاده از امکانات  14
89-م ن ك /021  فارس  13/6/89  360 14 100  

89-م ن ك /023  شهد آب سهند  متر 250حفر چاه آب به عمق  15  1/10/89  40 841 90  
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  اخذ دانش فنی

  :در این خصوص فعالیتهاي زیر انجام شده است

نیز دریافت شد که علیرغم  پاسخ 8نامه به شرکت بازل ارسال و  11تعداد  1389تا قبل از سال  :شرکت بازل -1
در ارائه پیشنهاد فنی براي خرید لیسانس و مکاتبات متعدد مجدداً بازل  از شرکت مثبتپاسخ دریافت عدم 
ل تغییر و تحول در مالکیت و هائی جهت اعالم نظر نهائی ارسال گردید که این شرکت قویاً اعالم نمود بدلی نامه

  .مدیریت شرکت قادر به همکاري الزم نمی باشد 
در این . درحال انجام بود نیز به موازات مذاکرات با شرکت بازل مذاکره با شرکت اینوس :شرکت اینوس -2

و  18طی روز هاي  که مقرر گردید و نهایتا دریافت شد پاسخ 20نامه ارسال و  23تعداد 89خصوص در سال 
جهت نهائی نمودن موارد فنی و دریافت پیشنهاد هاي مالی با کارشناسان و متخصصین  88سال اسفند ماه  19

ساعته جهت  72شرکت اینوس در تهران جلسه اي برگزار گردد که با توجه به عدم امکان تهیه بلیط و ویزاي 
شدن با تعطیالت سال جدید ، مقرر گردید که این شرکت اینوس و محدودیت هاي زمانی و مصادف  کارشناسان

فعال ( هاي اروپابدلیل لغو پروازمتاسفانه  برگزار شود که  89سال اردیبهشت ماه  29و28جلسه در تاریخهاي 
پس از چند ماه تاخیر  . خردادماه موکول شد 13الی  11، این جلسه به تاریخهاي )شدن مجدد آتشفشان ایسلند

جهت برگزاري جلسه دانش فنی، باهماهنگیهاي انجام شده این جلسه در   Ineosشرکت  در حضور کارشناسان
بر . مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت  Ineosخرداد ماه برگزار و موارد فنی و مالی شرکت  12و  11روزهاي 

. دگرد تدوین تهیه و قراردادپیش نویس اي  در جلسهمقرر گردید که  و این اساس صورتجلسه تهیه و امضا شد 
 مهرماه 14و  13هاي  هاي کارشناسی و اظهار نظر بر روي قرارداد مقرر شد تا در تاریخ پس از بررسی نهایتا

جلسه این  برگزاريیک روز قبل از  ،رغم پیگیریهاي انجام شده متاسفانه علی که برگزار گرددجلسه نهایی  1389
 .و از ادامه کار انصراف دادند د در جلسه حضور نیافتند وشرکت اینوس به علت شرایط موجو ،مهر ماه 12یعنی 

و عدم تمایل به با توجه  ):شرکت بازل ACPبا تکنولوژي (استفاده از لیسانس شرکت پتروشیمی بروجن -3
شرکتهاي بازل و اینوس و براساس مصوبه هیئت مدیره محترم مقرر گردید که با شرکت پتروشیمی  انصراف

در این خصوص اطالعات . بروجن مذاکره و لیسانس اخذ شده آن شرکت به پتروشیمی کازرون منتقل شود
Site Condition  زلشرکت با(ندسین مشاور تدبیر نیرو جهت ارسال به صاحب دانش فنی مهبه شرکت( 

جهت تسریع در مذاکرات با شرکت بازل جلسه هماهنگی در استانبول برگزار . جهت انتقال دانش فنی ارسال شد
ه شرکت بازل اعالم کرد که حاضر به همکاري جهت انتقال لیسانس شرکت پتروشیمی نافگردید که متاس

 . بروجن به پتروشیمی کازرون نمی باشد
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تصمیم بر آن شد که از  ،براساس تصمیم هیئت مدیره محترم :مشابه استفاد از مدارك فنی پتروشیمی هاي -4
 که در این خصوص با توجه به مشترکات نزدیکمدارك فنی شرکتهاي پتروشیمی مشابه کپی برداري شود

ه گردیده است و در انتظار تبجغرافیایی کازرون و ممسنی با شرکت پتروشیمی ممسنی مذاکره و مکا شرایط
 .مورد نیاز میباشیم دریافت مدارك فنی

ایع پتروشیمی نبا همکاري و هماهنگی شرکت مهندسی صژاپن پیگیري اخذ لیسانس از شرکت میتسوئی  -5
(PIDEC) 

با معرفی مدیریت محترم طرحهاي شرکت ملی   DAW ENERGY INDUSTRYمذاکره و مکاتبه با شرکت  -6
 .در خصوص اخذ لیسانس از کشورهاي جنوب شرقی آسیاصنایع پتروشیمی 

 

  تامین منابع مالی

علی رغم پیگیریهاي مستمر انجام شده از طریق منابع داخلی و خارجی توسط شرکت پتروشیمی کازرون، هیئت مدیره 
اي از  خالصه. محترم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهامداران متاسفانه هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است

  .به قرار زیر میباشد جهت تامین منابع مالی لیتهاي انجام شدهعاف

متعاقب کلیه اقدامات ضروري در راستاي ارزیابی طرح توجیهی پروژه از طریق  :استفاده از صندوق ذخیره ارزي  - 1
سازمان صنایع و معادن استان فارس و تهران و معرفی طرح بعنوان طرحی موفق از سوي مدیر کل محترم نظارت و 

این بانک بعنوان بانک عامل  ارسال و ایع و معادن در تهران به مدیریت کل اعتبارات بانک ملتارزیابی سازمان صن
اعالم نمود با عنایت به حجم تسهیالت پرداختی در بخش  بانک ملتپس از مدت قابل توجهی مذاکره . انتخاب شد

ی و عدم وجود اعتبار کافی، پتروشیمی توسط بانک ملت و مطالبات معوق  مانده بانک از سایر طرحهاي پتروشیم
شرکت پتروشیمی کازرون  پس از آن .ل اعتبارات بانک ملت قرار نگرفتدرخواست این شرکت مورد موافقت اداره ک

متاسفانه با پیگیریهاي مستمر و رایزنیهاي انجام شده، پاسخ بانک تجارت به علت  با بانک تجارت وارد مذاکره شد که
در همین خصوص شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدارك . رکزي ایران منفی بودعدم وجود مسدودي از  بانک م

در حال حاضر در بانک ملی جهت قبول عاملیت  .شرکت پتروشیمی کازرون را به بانک ملی ارسال نموده است
  . استفاده از تسهیالت ارزي خط اعتباري چین افتتاح حساب شده است

جهت استفاده از ارز خارجی بطریق فاینانس با شرکتهاي مختلفی  :س استفاده از ارز خارجی بطریق فاینان -2
از جمله این دالیل عدم تضمین از طرف . مذاکره و مکاتبه شد که متاسفانه هرکدام بدالیلی به نتیجه نرسید

  .باشد قرار می بدینتعدادي از این شرکتها . بود وباال بودن نرخ بهره و کارمزد  شرکتهاي مقابل
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  چین  EXIM BANKجهت دریافت ارز از   (.GAMA OIL CO )شرکت گاما  •
   CHINA NATIONAL TECHNICAL IMPORT EXPORT CORPORATIONشرکت چینی  •
از  W.R.Aدر خصوص عقد قراداد مشاوره درصورت گرفتن  (Zigurat Consortium)کنسرسیوم زیگورات  •

 .ناگذار سرمایه

 VT&AGENCIESشرکت هندي  •

 NEW BANK FINANCE LED) جدید التاسیس(طریق بانک خصوصی شرکت کیهان پامچال از  •

 .  Maisonمذاکره، مطالعه و بررسی با شرکتهاي پارس پتروتکنیک کیش، افق پاسارگاد و شرکت  •

یس پیشنهادات خود تو پترو CCMدر این راستا دو شرکت . تامین منابع مالی طرح از طریق خط اعتباري چین •
هیئت مدیره  9/12/89در جلسه مورخ . د تجاري از خطوط اعتباري چین ارائه نمودندرا در راستاي انعقاد قراردا

  .محترم خالصه مکاتبات و پیش نویس قرارداد مورد بررسی قرار گرفت

  

  وضعیت مالی طرح

  کل  ریالی  ارزي  موضوع  ردیف

  دالرمیلیون  476  میلیون ریال 491000  میلیون دالر 422  برآورد اولیه سرمایه گذاري طرح  1

  میلیون ریال 32795  میلیون ریال 32795    هزینه شده از ابتداي طرح تاکنون  2

  میلیون ریال 14692  میلیون ریال 14692    هزینه شده از ابتداي سال جاري تاکنون  3

  

  روز نیروي انسانی مستقیم/جدول نفر

  روز از ابتدا تا کنون/نفر  سال جاريروز /نفر  عنوان  ردیف

  7734  4016  پتروشیمی کازرون -کارفرما   1

  9118  8800  پیمانکاران و مشاوران  2
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  ریسک هاي پروژه

می باشد که   (finance ) مهمترین مشکل درپیشبرد طرح، عدم تامین منابع مالی اجراي طرح در مقطع کنونی : منابع مالی .1
این موضوع باعث تاخیر در . رغم پیگیریهاي انجام شده از منابع مختلف داخلی و خارجی هنوز به نتیجه نرسیده است علی

تاخیر در برنامه و و متعاقب آن تاخیر در شروع فعالیتهاي مهندسی، خرید و نصب و راه اندازي   EPCو پیمانکار MCانتخاب 
 .شده استپروژه  زمانبندي

عدم پاسخگویی مناسب از طرف شرکتهاي صاحب دانش فنی باعث تاخیر در خرید دانش فنی و در شرایط موجود  :دانش فنی .2
  .این موضوع کماکان از طرف مدیر عامل و هیئت مدیره محترم در حال پیگیري میباشد. تاخیر در برنامه زمانبندي شده است

شروع از محل سد نرگسی تامین شود، این سد در حال حاضر در مرحله  آب مورد نیاز طرح بایستی: آب زمان بهره برداري .3
ماه از زمان تحویل زمین یعنی  60) وزارت نیرو(برنامه زمانبندي ارائه شده توسط مجري سد نرگسی . میباشد عملیات اجرایی

گر درصورت تخصیص اعتبار بعبارت دی. و عملی شدن آن نیز منوط به تخصیص اعتبارات ساالنه عنوان شده است 1389تیرماه 
به بهره برداري خواهد رسید درصورتی که برنامه زمانبندي راه اندازي طرح پتروشیمی  1394و اجرا طبق برنامه، سد درسال 

 . پیش بینی شده است زودترکازرون 

ت پتروشیمی یکی از پیش نیازهاي راه اندازي طرح، تامین خوراك مجتمع میباشد که بایستی توسط شرک: خوراك مجتمع .4
 1392براساس قرارداد منعقد شده با شرکت پتروشیمی گچساران زمان اولین تحویل ، سه ماهه سوم سال . گچساران تامین شود

زمان راه اندازي طرح پتروشیمی کازرون را با وعدم پیشرفت عملیات ساختمان ونصب طرح مذکور میباشد، که این موضوع  
و بطور جدي ن علت بایستی عملیات اجرایی ساختمان و نصب مجتمع گچساران سریعتر به همی. تاخیر مواجه خواهد ساخت

  .خواهد شد گروه دناپتروشیمی  هاي تاخیر در اجراي طرح پتروشیمی گچساران باعث تاخیر در راه اندازي طرح. عملی گردد
هاي  مطالعات طراحی و تهیه نقشه. منتقل خواهد شد دناخوراك مجتمع ازطریق خط لوله اتیلن : خط لوله انتقال خوراك .5

با توجه به کشاورزي و مسکونی بودن اراضی مسیر خط . مزبور از طرف مجري محترم خط لوله اتیلن غرب آماده گردیده است
که بهمین دلیل عملیات اجرایی احداث  لوله تعیین تکلیف معارضین خط زمان زیادي را از مسئولین اجرایی خط خواهد گرفت

 .ریعتر شروع شودخط بایستی س

جهت تامین برق مورد نیاز براي زمان بهره برداري، مشاور طرح گزینه هاي گوناگونی را بررسی نموده : برق زمان بهره برداري .6
که پس از اخذ تصمیم نهایی هیئت مدیره  و گزینه برتر را تامین برق از طریق احداث نیروگاه گازي اختصاصی اعالم نموده است

اي فارس در دستور کار  ضمنا بطور همزمان مذاکرات با سازمان برق منطقه .امات الزم بعمل خواهد آمداقدمحترم شرکت 
 .میباشد

درصد همزمان با  55عملیات اجرایی تسطیح فاز یک از خرداد ماه سالجاري شروع و در مرحله پیشرفت : تسطیح زمین طرح .7
ماشین آالت و دالیل غیر موجه دیگر این عملیات از طرف پیمانکار ها و افزایش قیمت عامل سوخت  اعالم هدفمندي یارانه

متوقف گردیده است که در آینده نزدیک مجددا و همزمان تسطیح باقیمانده فاز یک و عملیات تسطیح فاز دو طی یک مناقصه 
 .شروع خواهد شد
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  آنالیز تاخیرات

که خارج از قصور و  از فعالیتهارخی مدیره محترم ب علی رغم پیگیریها و تالشهاي انجام شده توسط تیم پروژه و هیئت
باشد با موافقت هیئت  نیاز میلذا در این مرحله از پروژه  .باعث تاخیر در اجراي پروژه شده است گیري ارکان شرکت بوده  تصمیم

  .شده و برنامه جدید براساس واقعیات موجود ارائه شودتجدید نظرزمانبندي پروژه برنامه مدیره محترم 

  .موارد ذیل اشاره کرد مواردي که باعث تاخیر در پروژه شده است میتوان بهاز آن جمله  

  سبک خطی/به پلی اتیلن سنگین  MEGتغییر طرح از  •
  تغییر محل اجراي طرح از روستاي حسن آباد آبکنار به روستاي روباطک •
  تاخیر در صدور مجوز سازمان محیط زیست •
  عدم تامین منابع مالی •
  دانش فنیعدم اخذ  •

  و پیام به ذینفعان پروژه تحلیل کلی طرح

آماده سازي زیرساختهاي مورد نیاز طرح با تمام پیچیدگی خود انجام شده و این مرحله با توجه به اینکه فرآیند مجوزهاي قانونی و 
اي  اهد پیشرفت قابل مالحظهش  ایم، فرآیند پروژه در مسیري قرار گرفته است که در صورت تامین منابع مالی، را پشت سر گذاشته

خواهیم بود و متعاقب آن در فاز مهندسی، خرید و نصب   EPCCدر پروژه خواهیم بود و در سال آینده شاهد انتخاب پیمانکار 
باشد که به یاري خداوند و هم فکري کلیه ذینفعان و پیگیري پرسنل شرکت پتروشیمی . به دست خواهد آمد مناسبیپیشرفتهاي 
  .راه اندازي طرح را فراهم نماییم بهبود در اجرایی پروژه و وانیم موانع موجود را برطرف و زمینهکازرون بت
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  از فـعـالیت اجـرایـی سـکـع

  

  

طرح اراضی نماي کلی  

 تجهیز کارگاه
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فاز یک طرحعملیات تسطیح   

 6نصب ترانس وانتقال برق به طول 
 کیلومترجهت برق دوران ساختمان و نصب

 نصب دکل مخابراتی
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 عملیات فنس کشی

چاه آب زمان ساختمان و متعلقات ماشین حفاري 
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  طرح متانول نودان -فصل دوم

  متانول نودان جدول مشخصات طرح

 شرکت پتروشيمی کازرون كارفرما

 متانول نودان پروژه

 نودان در  شهرستان کازرون محل احداث 

   زمين پروژهمساحت 

 هکتار ٣٤  مساحت سايت صنعتی

 ميليون متر مکعب ١٨٥٠گاز طبيعی           مواد اوليه 

 هزار تن در سال  ١٦٥٠متانول                  محصوالت 

 سرمايه طرح  برآورد

  ميليون دالر ٦١٧ارزی                  
  ميليارد ريال ٢٢٥٧ريالي                  
 ميليارد  ريال  ٧٩٠٣جمع کل            

  هزار مگا وات ساعت در سال  ٨/١١٨برق                 مصارف 
  ميليون متر مکعب در سال ٤/١٤آب خام           

  درحال بررسی و مطالعه فنی انتخاب دانش فنی   ليسانس صاحبان 

    EPCپيمانكار 

    تاريخ انعقاد قرارداد با کنسرسيوم

    مؤثر شدن قرارداد 

  ١٣٨٧  شروع فعاليت های طرحتاريخ 

  ١٣٩٢  پيش بيني خاتمه طرح

  مجوز و تصويب طرح 
هيأت وزيران دولت جمهوری  ٢٩/٢/٨٧مورخ  ٢٨٥٥٩/٣٩٧٧١مصوبه شماره 
  اسالمی ايران

  وزير محترم نفت ٣٠/١/٨٨مورخ  ١/٢٨-٢٣١٥١مصوبه   مجوز تامين خوراک 

  شرکت ملی گاز ايران از طريق خط لوله سراسری گاز   محل تامين خوراک 



    گزارش ساالنه 
  طرح متانول نودان

  

 
Page 19 of 21 

 

  خالصه وضعیت فعالیتهاي انجام شده تاکنون

آخرين   شرح فعاليت  موضوع
  توضيحات  وضعيت

  مجوزها

    اخذ شده  مجوز تاسيس

زيست محيطي تحويل شده ولي هنوز مجوز زيست محيطي صادر گزارش   انجام نشده  محيط زيست
  نشده است

  اي مكاتبه شده است باسازمان برق منطقه  مكاتبه شده  برداري برق زمان بهره

هاي  ميليون متر مكعب درسال از دشت برم و تغيير كاربري چاه ٣موافقت با   اخذ شده  آب زمان بهره برداري
  كشاورزي

  تاكنون ازطرف ستاد سوخت وزارت نفت تاييد نگرديده است  انجام نشده  خوراك مجتمع

  زمين طرح

  توسط شركت جهان پي سامان   انجام شده  مكان يابيمطالعات 

    انجام نشده  خريد زمين وتحصيل اراضي

    شدهانجام   نقشه برداري

  مطالعات اوليه طرح

امكان سنجي و بررسي 
  در حال انجام  اقتصادي

ر يه شده وارقام و اطالعات آن غيو برآورد طرحها ته يقبالً توسط امور بررس
و توسعه  يزيت برنامه ريريقرار بود که از طرف مدقابل استناد اعالم و 

ن گزارش يه گردد، تاکنون ايد و به روز تهيش و گزارش مستند جديرايو
  افت نشده استيدر

هوا ، عمليات ژئوتكنيك
، هيدرولوژي ،واقليم شناسي

  زمين شناسي
   انجام نشده

  تاپسو و كازاله مكاتبه شده استباشركتهاي پيدك، لورگي،   انجام نشده  خريد دانش فني  دانش فني

    انجام نشده  تامين منابع مالي  منابع مالي

    انجام نشده  تسطيح زمين طرح  عمليات آماده سازي

الزامات دوران 
  ساختمان و نصب

  مجوز حفر دو حلقه چاه آبرفتي صادر شده  انجام نشده  آب

  از طريق شبكه برق سراسري  انجام نشده  برق

    نشدهانجام   مخابرات
    انجام نشده  تجهيز كارگاه
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  ریسکهاي پروژه

درخصوص اجراي طرح پتروشیمی متانول در نودان مسائل و مشکالت و ریسکهاي زیادي وجود دارد که در زیر به موارد اصلی آن در زیر اشاره 
  . شده است

باشد که توسط مشاور  ینه مناسب مینودان تنها گز یمیمحل احداث پتروش يشنهادینه پینکه گزینظر به ا :تایید محیط زیست .1
گر ینه دیده و امکان انتخاب گزید نگردییست تاکنون تایط زینه متاسفانه از طرف سازمان حفاظت محین گزیده است و ایاعالم گرد

با  یاهیوشش گمنطقه و پ ین بافت جنگلیو همچن ییایل محدود بودن منطقه جغرافیبدال) کوهمره نودان ( ه مذکور یدر ناح
م ید نظر در تصمید به سازمان مزبور خواهان تجدین منظور با ارسال اطالعات و اسناد جدیباشد به هم یمواجه م يمشکالت عمده ا

ل جلسه و مالقات یست تشکیط زیفارس و سازمان مح ين باره با استانداریدر ا. م یست شده ایط زیاتخاذ شده از طرف سازمان مح
شهرستان کازرون پاسخ استعالم  ين با مذاکره با اداره مسکن و شهر سازیو مکاتبات الزم صورت گرفت ، همچن يحضور يها
 یابیته ارزین شرکت در کمیشنهادات ایده و طرح  پیر عقییم که امکان تغیست ارائه نمودیط زیافت و به سازمان محیرا در يدیجد
ازمند یگردد که ن یست استنباط میط زیام شده از رفتار و گفتار مسئوالن سازمان محبا برآورد انج. دینما یشتر میرا ب یطیست محیز

که به منظور  ياست جمهوریدفتر ر ینده اعزامین مورد نمایباشد که در ا یصالح میمقامات ذ يمحکم و راهبر از سو يه ایبه توص
ان معاونت محترم یلیدکتر  اص يده بود با جناب آقائت محترم دولت به استان فارس سفر کریاول و دوم ه يمصوبات سفرها یبررس

 .الزم را نموده اند يه هایست کشور طی مذاکره تلفنی توصیط زیسازمان مح یست انسانیز

  .یکی از مشکالت اصلی طرح عدم تامین منابع مالی طرح میباشد :تامین منابع مالی .2

میلیون متر مکعب آب در سال از اراضی واقع در منطقه نودان با توجه به  4/14تامین مقدار   :آب مورد نیاز زمان بهره برداري .3
مطالعات کارشناسی بعمل آمده بسیار دشوار بوده و امکان پذیر نمی باشد لذا این موضوع ایجاد طرح را با مشکالتی جدي روبرو 

 . سازد  می

از جهت سوخت و خوراك از خط لوله هاي فعلی موجود در منطقه غیر میلیون متر مکعب گ1850تامین مقدار  :سوخت و خوراك .4
ممکن بنظر می رسد و بهمین علت است که کمیته تامین سوخت و خوراك وزارت نفت تاکنون پاسخ مثبتی به تقاضاي این شرکت 

 . نداده است 

هاي تعداد زیاد وسایل نقلیه  لید و محدودیتدر زمان بهره برداري و تولید با توجه به حجم تو) متانول(انتقال محصوالت تولیدي  .5
 .اي یکی از مشکالت طرح میباشد مورد نیاز و ترافیک جاده

در .عدم تصمیم گیري در خصوص اجراي طرح متانول یا جایگزینی با صنایع پایین دستی باعث تاخیر در پیشرفت کار شده است .6
براي احداث یک واحد متانول . . .  زیست، خوراك، انتقال محصول و  هایی که در منطقه نودان در زمینه آب، محیط  مورد محدودیت

می که داراي یهزار تن در سال وجود دارد و تصمیم بر جایگزین نمودن آن با واحدهاي میان و پایین دستی پتروش 1650با ظرفیت 
  :تعیین کننده و مهم زیر بعمل آمد عامل 9محدودیتهاي فوق نبوده و آن را به حداقل برساند بررسی و مطالعات الزم بر اساس 

 دسترسی به مواد اولیه •

 سازگاري با شرایط محیط زیست •

 امکانات زیربنایی مشتمل بر آب و برق •

 میزان زمین مورد نیاز •

 بازار مصرف محصوالت •
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 دسترسی به تکنولوژي •

 دسترسی به نیروي کار •

 میزان سرمایه گذاري مورد نیاز •

  هاي اقتصادي پروژه شاخص •

هاي زیر مورد بررسی و براي هر طرح طرح توجیه فنی و اقتصادي اولیه تهیه گردیده  مطالعات انجام گرفته با توجه به شاخصهاي فوق طرحدر 
  .ها جهت اخذ تصمیم به هیئت مدیره محترم ارسال شده است این طرح. که براساس امتیاز به ترتیب اولویت به قرار زیر میباشد

 UFCشده اوره فرمالدئید تغلیظ  •
 پلی استال •
 انیدریدمالئیک •
 پلی اتیلن کلره •
 اسیدفرمیک/پارافرمالدئید/فرمالین •
 (ABS)اکریلونیتریل بوتادین استایرن  •
 کودهاي محلول ازته •
  (DME)دي متیل اتر  •

  


