 350ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺟﻌﻔﺮی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ آن از ﺳﺎل  1391آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺰار و  280ﻫﺘﺎر در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
 6واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ و ﯾ واﺣﺪ اوره آﻣﻮﻧﯿﺎک در اﯾﻦ ﺷﻬﺮک راه اﻧﺪازی ﻣ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮک در ﺣﺪود ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
ﺻﺎدراﺗ و ﻣﺎﺑﻘ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻗﻮت ﻗﻠﺒ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﻢ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﯿ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎت و دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ روز دﻧﯿﺎ ﺗﻤﯿﻞ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻮﻣ را ﯾ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺰرگ ﻣﻠ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﮔﺎز در  2ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮک آﻏﺎز ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ و ﻫﻤﺎﻣ دوﻟﺖ ﺳﻌ در آﺑﺎداﻧ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﻣﺮان دارد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺎز از اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺰار و  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
وی ﺑﻨﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘ و ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾ ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮج و ﻣﺮﺟﺎن واﻗ در ﻗﻠﺐ ﻣﱡﺮانِ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 645
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب زاﻫﺪان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از  2ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻧﻮر ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،دﺷﺘﯿﺎری و ﭘﻼن6 ،
دﻫﺴﺘﺎن و  438روﺳﺘﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

