دوﻣﯿﻦ راﮐﺘﻮر ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺪر ﺷﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﻤﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒ روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘ آﻏﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺪر ﺷﺮق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾاز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ،اﺣﺪاث ﮐﺮﯾﺪور اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﭘﺲﮐﺮاﻧﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺪر ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣ و داﻧﺶ ﻓﻨ ﮐﺸﻮر و در
راﺳﺘﺎی ﺳﺨﻨﺎن وزﯾﺮ دﻓﺎع در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ،ﺑﺰودی ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺠﺘﻤ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺪرﺷﺮق ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی
ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪات رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺳﺎل
 ۱۳۹۱در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻃﺎﻟﺒ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ وزارت دﻓﺎع در ﺳﺎل  ۹۱ﻃ ﺗﻔﺎﻫﻤ ﺑﺎ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
)ﭼﺎﺑﻬﺎر( را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺣﺪود ﯾﻬﺰار و
 ۲۰۰ﻫﺘﺎر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی اﺧﺬ ﻣﺠﻮز زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻔﺖ واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ) ۸.۵ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ( ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺘﺎن ﺑﺮای ﺧﻮراک اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
ﻣﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺪر ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ ۲۰ :ﻫﺘﺎر زﻣﯿﻦ در ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮک
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺨﺎزن و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﭘﯿﯿﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺘﺎر اﺳﺖ.

