 هعزفی هٌطقِ ٍیضُ
ثز اعبط عیبعت ّبی ثزًبهِ چْبرم تَععِ اس عبل  4831هطبلعبت هکبًیبثی اعتقزار صٌبیع اًزصی ثز در راعتبی جلوَییزی اس
خبم فزٍؽی یبس طجیعی ،تَلیذ هحصَالت ثب ارسػ افشٍدُ ثیؾتز ،تکویل سًجیزُ تَلیذ پتزٍؽویوی ٍ فوَالد اس هوَاد اٍلیوِ توب
هحصَالت ًْبیی ٍ افشایؼ صبدرات غیزًفت ی آغبس ؽذ .صٌبیع اًزصی ثز ثِ آى یزٍُ اس صٌبیع اطوق هوی ؽوَد عوْن اًوزصی
هصزفی آًْب در ّشیٌِ ّبی توبم ؽذُ هحصَل ًْبییً ،غجت ثِ دیگز عَاهل تَلیذ در هقبیغِ ثب صٌبیع دیگز ثبال ثَدُ ٍ ًقوؼ
تعییي کٌٌذُ ای در قیوت ًْبیی هحصَل آًْب داؽتِ ثبؽذ ،اس قجیل صٌبیع پتزٍؽیوی ،فَالد ٍ آلَهیٌیَم .لذا اس ایوي رٍ هٌطقوِ
ٍیضُ صٌبیع اًزصی ثز پبرعیبى ثب هغبحتی قزیت ثِ ّ 41شارّکتبر در  81کیلَهتزی ؽز عغلَیِ ،در هٌتْی الیِ غزثی اعوتبى
ّزهشیبى ٍ هزس عِ اعتبى ّزهشیبى ،ثَؽْز ٍ فبرط ثِ عٌَاى یشیٌِ ّبی هحل اعتقزار صٌبیع اًزصی ثز اًتخوبة یزدیوذ ٍ
هتعبقجب در عبل  4831ایي هٌطقِ ٍیضُ اقتصبدی ثِ تصَیت ّیئت هحتزم ٍسیزاى ٍ ًوبیٌذیبى هحتزم هجلظ ؽَرای اعقهی
رعیذ.
طزح ایجبد هٌطقِ ٍیضُ اقتصبدی صٌبیع اًزصی ثز پبرعیبى ثز اعبط هَافقتٌبهِ ؽوبرُ  11814111اس جولِ طزح ّبی تولو

دارایوی

ّبی عزهبیِ ای اعت کِ اس عبل  4831هَافقتٌبهِ آى فی هبثیي عبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی کؾَر ٍ عبسهبى تَععِ ٍ ًَعبسی
هعبدى ٍ صٌبیع هعذًی ایزاى ثِ عٌَاى دعتگبُ اجزایی ایي طزح هجبدلِ یزدیذ.
هٌطقِ ٍیضُ صٌبیع اًزصی ثز پبرعیبى ثب ّذف اعتقزار ٍ تَلیذ  1هیلیَى تي فَالد 43 ،هیلیَى تي هحصَالت پتزٍؽویوی 4.1 ،هیلیوَى
تي آلَهیٌیَمّ 6 ،شارهگبٍات ثز در عبل ٍ احذاث ثٌذر پبرعیبى ثب ظزفیت تخلیِ ٍ ثبرییزی عبالًِ  11هیلیَى توي ٍ تبعیغوبت آة
ؽیزیي کي کِ ًیبس ثِ عزهبیِ یذاری ثبلغ ثز  8..1هیلیبرد دالر در ثخؼ غیزدٍلتی کِ حذٍدا هعبدل  411111هیلیبرد تَهبى خَاّذ

داؽت ،تب کٌَى در هٌطقِ دٍ ٍاحذ پتزٍؽیوی ثب هجوَع عزهبیِ یذاری  1.1هیلیبرد دالر ؽزٍع ثِ کبر ًوَدُ اًذکِ در ًْبیت اؽتغبل
هغتقین ثزای ّ .7شار ًفز ٍ اؽتغبل غیز هغتقین ثزای حذٍد ّ 1.1شارًفز ایجبد هی کٌذ.

منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر

فاصله تا فرودگاه خلیج فارس 30
كیلومتر

هَقعیت هٌطقِ ٍیضُ صٌبیع اًزصی ثز در ایزاى ٍ هٌطقِ

هشایب ًٍقبط قَت
 ً -شدیکی ثِ هخشى یبسی پبرط جٌَثی (ؽعبع  471کیلَهتزی) دعتزعی ثِ خطَط حول ًٍقل دریبیی ٍجَد یبس ؽیزیي ثِ هیشاى قبثل ثزداؽت ثبالتزاس  411هیلیَى هتزهکعت در رٍس(حوَسُّوبی تبثٌوب  ،ؽوبًَلٍ ،راٍی ٍ ّووب) در هجوبٍرتهٌطقِ
 دعتزعی ثِ اهکبًبت سیز ثٌبیی هَجَد در عبیت ّبی پبرط 1ٍ4 ایجبد قطت جذیذ تَععِ در کٌبر عبیت ّبی  1 ٍ4پبرط اعتفبدُ اس ظزفیت ّبی اعتبىّبی ّزهشیبى ،ثَؽْز ٍ فبرط ثزای تَععِ-

افشایؼ تَاًوٌذی ّبی ّن سهبى کزاًِ ٍ پظ کزاًِ ثب اعتفبدُ اس ظزفیت ّبی تَععِ عبحلی

 هزدم ٍ هغئَلیي حوبیتگز -دعتزعی ثِ هٌبثع آة

 -7اَذاف كمي تًسعٍ صىايع اورشي بر در مىطقٍ

تعييه اَذاف كمي تًليذي براي مىطقٍ در ايه مرحلٍ با وگاٌ بٍ َذف َاي تًسعٍ صىعتي كشًر ي بٍ مىظًر ايجاد ي تجُيس زيربىاَا ي تخصيي
گرفتٍ ي حسب ضرير ي وياز قابل تغيير ي تطبيق است.
 فًالد

 آلًميىيًم

 صنايع پتروشیمی

اراضيي صيًر

 آلًميىا

 صىايع پاييه دستي

عاليٌ بر صىايع اصلي ،اوتظار مي ريد كٍ با راٌ افتادن صىايع پايٍ ،شماري ياحذَاي تًليذي پاييه دستي صىايع فًق ،در مىطقٍ ايجاد شًد.

تسهیالت منطقه ويژه صنايع انرژی بر پارسیان


آهبدُ ٍایذاری ّ 1711کتبر سهیي ثِ عزهبیِ یذاراى



تبهیي سیزعبختْب آة ،ثز  ،یبس ٍ هخبثزات تَعط هٌطقِ



اعتفبدُ اس هعبفیت ّبی یوزکی ثزای ٍاردات تجْیشات



جذة ؽزی

داخلی ثزای عزهبیِ یذاری خبرجی



حوبیت ثزای اخذ ٍام اس طزیق هٌبثع داخلی ٍ خبرجی



هؾبٍرُ در توبم هزاحل اجزای پزٍصُ

- 7عزهبیِ یذاری

هشایب ٍ تغْیقت عزهبیِ یذاری در هٌطقِ
هشایبی اختصبصی هٌطقِ






دعتزعی آعبى ثِ آثْبی آساد



ًشدیکی ثِ ثشریتزیي هٌجع یبس جْبى ٍ پبالیؾگبُ یبس در هٌطقِ ٍیضُ اًزصی پبرط



سیز عبختْبی َّایی :دعتزعی آعبى ثِ فزٍدیبُ ثیي الولی خلیج فبرط



سیز عبختْبی دریبیی :طزح ایجبد ثٌذر پبرعیبى ثب ظزفیت  11هیلیَى تي ٍ اهکبى اعتفبدُ اس ظزفیت خبلی ثٌذر جبهع



پبرط


طزح احذاث کبرخبًجبت آة ؽیزیي کي



اخذ هصَثِ دٍلت جْت اختصبؿ یبس ثب ظزفیت  11هیلیَى هتزهکعت در رٍس ثِ هٌطقِ



طزح احذاث ًیزٍیبُ ثب ظزفیت ّ 1شار هگبٍات
اخذ هصَثِ اس عبسهبى هحیط سیغت




تغْیقت هٌطقِ ثزای عزهبیِ یذاراى



آهبدُ ٍایذاری ّ 8111کتبر سهیي ثِ عزهبیِ یذاراى کِ  %81هجلغ سهیي پیؼ پزداخت ٍ  %.1ثبقیوبًذُ طی سهبى اجزای پزٍصُ ٍ یب
ثعذ اس ثْزُ ثزداری ٍ تَلیذ



تبهیي سیزعبختْب آة ،ثز  ،یبس ٍ هخبثزات تَعط هٌطقِ



اعتفبدُ اس هعبفیت ّبی یوزکی ثزای ٍاردات تجْیشات



جذة ؽزی



حوبیت ثزای اخذ ٍام اس طزیق هٌبثع داخلی ٍ خبرجی



هؾبٍرُ در توبم هزاحل اجزای پزٍصُ



اًجبم عولیبت اخذ هجَس اؽتغبل ثزای کبرکٌبى خبرجی عزهبیِ یذاراى



داخلی ثزای عزهبیِ یذاری خبرجی

