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اخبار
معاون اول رئیس جمهوری:

وزیر نفت در خط مقدم مقابله با جنگ تمامعیار
اقتصادی دشمن است

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید فضا را برای تالش و ابتکار
عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن
ناامن کنیم ،گفت :امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم
مقابله با تحریمها قرار دارند و نباید آنها را عالوه بر جبهه مقابله با فشار
اقتصادی دشمن در جبهههای داخلی درگیر کنیم.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطالعرسانی معاون اول رئیس جمهوری،
اسحاق جهانگیری ،امروز (دوشنبه ۲۰ ،خردادماه) پس از بازدید از کارخانه
واگنسازی تهران در نشستی که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
رئیس شورای شهر تهران ،شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی
راههای کمک دولت به توسعه فعالیتهای این کارخانه و توسعه قطار
شهری برگزار شده بود ،گفت :درست است که با شرایط تحریم روبهرو
هستیم ،اما هنر مدیریت این است که از دل محدودیتها فرصت خلق
کند.
وی افزود :در شرایط جنگ اقتصادی و فشار همهجانبه دشمن نباید
مسئوالنی را که به دنبال بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای داخل
کشور هستند افزون بر مقابله با دشمن خارجی ،در جبهههای مختلف
داخلی نیز درگیر کنیم و فضا را برای ابتکار عمل آنها محدود و ناامنی کاری
برایشان ایجاد کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد :امروز وزیر نفت و کارکنان این
وزارتخانه در خط مقدم مقابله در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارند و
باید برای تالشهایشان احساس آرامش داشته باشند تا بتوانند حتی یک
بشکه بیشتر نفت تولید و صادر کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید فضا را برای فعالیتهای سازنده در مسیر
مقابله با تحریمها آرام و امن کنیم ،عنوان کرد :یا باید در برابر مردم و
ملت ایران سر تعظیم فرود بیاوریم تا همه ظرفیتها را در جبهه مقابله با
جنگ اقتصادی پای کار بیاوریم ،یا اینکه در برابر دشمنان سر تعظیم فرود
بیاوریم .هر عقل سلیمی تایید میکند که کار منطقی تعظیم و تکریم در
برابر مردم خودمان است .وی ادامه داد :امروز هر تصمیمی برای مقابله
با شرایط سخت اقتصادی گرفته میشود باید با حمایت همگانی اجرا شود،
نه اینکه در مسیر اجرای آن اخالل شود یا حتی همانطور که گاه مشاهده
کردهایم در مسیر اتخاذ این تصمیمها اخالل ایجاد یا مشکل تراشی شود.
میشود از دل همین شرایط سخت نیازمندیهای توسعه کشور و معیشت
بهتر مردم را تامین کرد .معاون اول رئیس جمهوری گفت :حملونقل
عمومی از جمله حوزههای پیشران تولید است که نوسازی و توسعه آن
دهها مشکل کشور از جمله مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را حل می
کند ،اگر کامیونهای فرسوده فعلی کشور نوسازی شوند میتوانیم حدود
نیمی از تولید کنونی بنزین و گازوئیل کشور را صادر کنیم.
جهانگیری افزود :یکی دیگر از محورهای مهم مورد توجه دولتهای
یازدهم و دوازدهم در عرصه حملونقل عمومی توسعه ریلی بوده که خوب
هم پیش رفته است و امروز تعداد زیادی از استانهای کشور به شبکه
ریلی سراسری متصل شدهاند .حملونقل عمومی حومهای نیز مورد توجه
جدی دولت قرار دارد و توسعه قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر
دیگر نیز از موضوعهای مورد توجه در دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده
که در حد توان به حل مشکالت و توسعه آنها کمک شده است.

واکنش معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به تحریمهای اخیر
آمریکا

تحریمهای صنعت پتروشیمی یک نمایش سیاسی است
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تحریمهای اعمال شده ازسوی
آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران را نمایشی سیاسی دانست که اثری
بر تولید و صادرات محصوالت این صنعت نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار شانا ،بهزاد محمدی امروز (دوشنبه ۲۰ ،خردادماه)
در حاشیه امضای دومین تفاهمنامه همکاری توسعه منطقه اقتصادی
انرژیبر پارسیان در جمع خبرنگاران گفت :با امضای این تفاهمنامه بین
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو ،در آینده شاهد توسعه صنایع
پتروشیمی و فلزی در این منطقه خواهیم بود.
وی با اشاره به طرح جامع توسعه منطقه افزود ۱۴ :طرح پتروشیمی در
این منطقه احداث خواهد شد که  ۱۵میلیون تن محصول پتروشیمی برای
ما تولید خواهد کرد و حجم سرمایهگذاری  ۲۰میلیارد دالر خواهد بود که
در فازهای مختلف انجام خواهد شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تحریمهای صنعت
پتروشیمی ادامه داد :بحث تحریم موضوع جدیدی برای صنعت
پتروشیمی نیست و از سال  ۹۲ما درگیر این مسائل هستیم و اتفاقا در
همین شرایط توانستیم تولید و فروش متناسبی داشته باشیم.
محمدی تاکید کرد :تحریمهای اعمال شده برای صنعت پتروشیمی اثری
بر بخش تولید و صادرات ما نخواهد داشت و ما بدون توجه به تحریم به
دنبال توسعه و تولید در این صنعت هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بیش از  ۹۰درصد
برنامهای را که برای تأمین ارز داشتیم تأمین کردیم ،تصریح کرد :پیشبینی
میشود در فاز ساخت هاب پارسیان حداقل تا  ۱۵هزار نفر درگیر اجرای
این پروژهها باشند.
وی با اشاره به اینکه سه طرح پتروشیمی متانول کاوه ،بوشهر و الفین
ایالم امسال به بهرهبرداری خواهد رسید که در مجموع  ۵میلیون تن به
ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهند کرد ،گفت ۱۵ :طرح دیگر
نیز در سال  ۹۹افتتاح خواهند شد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در تأمین کاتالیستهای مورد نیاز
صنعت پتروشیمی با وجود تحریمها مشکلی وجود ندارد و ما هم تولید و
هم تأمین الزم را داریم ،افزود :بحث تحریمها از سوی آمریکا بیشتر یک
نمایش سیاسی است تا موضوعی که بتواند تأثیری داشته باشد.
دومین تفاهمنامه همکاری توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر
پارسیان امروز (دوشنبه ۲۰ ،خردادماه) با هدف ساماندهی و تسریع در
عملیات اجرایی طرحهای پتروشیمی این منطقه میان بهزاد محمدی،
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و خداداد غریبپور ،رئیس هیئت
عامل ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
امضا شد.

انرژی

با اجرای  ۱۴طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور  ۱۵میلیون تن افزایش مییابد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه
اجرای  ۱۴طرح پتروشیمی در فاز نخست توسعه منطقه
ویژه اقتصادی انرژیبر پارسیان پیشبینی شده است،
گفت :با بهرهبرداری از این طرحها حدود  ۱۵میلیون
تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور اضافه
میشود.
به گزارش خبرنگار شانا ،بهزاد محمدی امروز (دوشنبه،
 ۲۰خردادماه) در آیین امضای دومین تفاهمنامه همکاری
توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان که
با هدف ساماندهی و تسریع در عملیات اجرایی طرحهای
پتروشیمی این منطقه در دستور کار قرار گرفت ،گفت:
این اقدام میتواند شروعی برای یک حرکت بزرگ در
توسعه استان هرمزگان باشد.
وی با اشاره به اینکه از  ۵۵مجتمع تولیدی صنعت
پتروشیمی در کشور ۱۶ ،مجتمع در منطقه عسلویه
متمرکز و فعال است ،افزود ۳۰ :طرح پتروشیمی در فاز
 ۲عسلویه ،کنگان و دی ّر تعریف شده که  ۱۷طرح در
حال پیشرفت و  ۱۳طرح در مرحله تأمین مالی و دانش
فنی است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به افتتاح
 ۱۵فاز پارس جنوبی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون
ادامه داد :با افتتاح این فازها خوراک قابل توجهی برای
مجتمعهای پتروشیمی تأمین میشود که این موضوع
سبب توسعه هرچه بیشتر و سریعتر صنعت پتروشیمی
خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه همکاری شرکت ملی صنایع
پتروشیمی و ایمیدرو میتواند سبب پیشرفت صنعت
پتروشیمی در منطقه پارسیان شود ،اظهار کرد:
زیرساختهای بسیار مناسبی در عسلویه فراهم است که
به تناسب آن صنعت پتروشیمی هم میتواند در منطقه
پارسیان گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه  ۱۴طرح پتروشیمی در فاز نخست
برای منطقه ویژه اقتصادی انرژیبر پارسیان پیشبینی
کردهایم ،گفت :با ساخت این طرحها حدود  ۱۵میلیون

تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور
اضافه خواهد شد که حدود  ۱۹میلیارد دالر نیز حجم
سرمایهگذاری مورد نیاز این طرحها است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به
جدیت این شرکت در توسعه منطقه پارسیان تأکید کرد:
امیدواریم با گسترش صنعت پتروشیمی ،توسعه ،رونق
لزایی را در این منطقه شاهد باشیم.
و اشتغا 
پیشرفت  ۴۰درصدی فاز نخست طرح توسعه منطقه
پارسیان
خداداد غریبپور ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در
این آیین گفت :بیش از  ۲هزار هکتار زمین از منطقه
پارسیان به طرحهای صنعت پتروشیمی اختصاص داده
شده که تاکنون در این زمینه دو موافقتنامه اصولی صادر
شده است.
وی با اشاره به اینکه مقرر است زمینه فعالیت صنایع
فوالد ،پتروشیمی و آلومینیوم در منطقه ویژه صنایع

انرژیبر پارسیان فراهم شود ،افزود ۱۵ :پست اسکله
برای این منطقه پیشبینی شده که در فاز نخست،
احداث چهار پست اسکله در حال انجام است.

به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو ،پیشرفت فاز
نخست توسعه منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان ۴۰
درصد است.
غریبپور تأکید کرد :امیدواریم در سال رونق تولید،
شاهد سرمایهگذاری الزم در منطقه پارسیان باشیم تا این
منطقه نیز مانند منطقه عسلویه نقش خود را در تولید،
اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
بهرهبرداری از فاز نخست بندر منطقه پارسیان در
آیندهای نزدیک
فریدون همتی ،استاندار هرمزگان نیز در این آیین
اظهار کرد :ظرفیتهای باالیی برای توسعه کشور در این
استان وجود دارد که استفاده از این ظرفیتها در دستور
کار قرار گرفت ه است.

وی با بیان اینکه زیرساختهای الزم برای توسعه
منطقه پارسیان فراهم شده است ،ادامه داد :فاز نخست
بندر این منطقه در آیندهای نزدیک با حضور مقامات

ارشد کشور آماده بهرهبرداری و افتتاح خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه همه شرایط برای سرمایهگذاری
بخش خصوصی در منطقه پارسیان مهیاست ،تصریح
کرد ۲۰ :میلیون مترمکعب سهمیه خوراک در این منطقه
وجود دارد که قابلیت توسعه نیز دارد.
استاندار هرمزگان گفت :مذاکراتی نیز با صندوق
توسعه ملی برای مشارکت و حمایت از متقاضیان بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری در منطقه پارسیان انجام
شده است.
وی ظرفیتهای محیطی ،دسترسی به آبهای
بینالمللی ،نیروی کار و خوراک در دسترس را از
مزیتهای سرمایهگذاری در سواحل جنوبی کشور
برشمرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان کردند

معدل باالی وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی و گازرسانی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزارت نفت در
بخش مسئولیتهای اجتماعی فعالیتهای بزرگی انجام داده است ،عنوان کردند:
ت خود
شخص وزیر نفت را فردی توانمند میدانیم و معتقدیم وی به مسئولی 
اشراف کامل دارد.
علیاصغر یوسفنژاد ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار شانا با بیان اینکه عملکرد وزارت نفت در بسیاری از حوزهها مطلوب
ارزیابی میشود ،گفت :عملکرد وزارت نفت در حوزه گازرسانی بسیار درخشان
است .خط انتقال گاز دامغان  -کیاسر  -ساری  -نکا یکی از کارهای ماندگار این
وزارتخانه است که کمبود گاز در شهرهای شمالی کشور بهویژه فصل زمستان را
برطرف کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مشکالت
جایگاههای عرضه سوخت در استان مازندران و شهرهای شمالی کشور برطرف
شده است ،افزود :از عملکرد سازمانها و زیرمجموعههای وزارت نفت در حوزه
انتخابی خود دفاع میکنم و معتقدم این وزارتخانه در زمینه خدمترسانی
فعالیتهای گستردهای داشته است.
قاسم ساعدی ،نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی نیز
با بیان اینکه وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی اقدامهای گستردهای
انجام داده است ،گفت :وزارت نفت در مناطق نفتخیز جنوب فعالیتهای
بسیاری در عرصه مسئولیتهای اجتماعی انجام داده که ساخت بیمارستان
شهدای دشت آزادگان در سوسنگرد تنها بخشی از این گونه فعالیتهاست.
وی ادامه داد :وزارت نفت در بخش تعمیر جادههای روستایی ،ساخت مدرسه،
آبرسانی روستایی ،برگزاری دورههای آموزشی برای داوطلبان ورود به دانشگاه و

 ...فعالیتهای مختلفی انجام داده که بدون شک در توسعه این مناطق و رفع
محرومیتها تاثیرگذار بوده است.
نمره قبولی وزارت نفت در بخش مسئولیتهای اجتماعی
فرجالله رجبی ،نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر اینکه
ت خود اشراف
شخص وزیر نفت را فردی توانمند میدانم و معتقدم وی به مسئولی 
کامل دارد ،عنوان کرد :هم اکنون وزارت نفت غیر از مسئولیتهایی که در حوزه
نفت ،گاز ،پاالیش و پخش و پتروشیمی برعهده دارد در بخشهایی دیگر که
دولت و مردم نیاز به کمک دارند ورود کرده و در این زمینه کارهای بزرگی نیز
انجام داده است .به نظرم وزارت نفت در این بخش نمره قبولی دریافت میکند.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران:

وی با بیان اینکه در سیالب فروردینماه و با همکاری وزارت نفت ،سوخترسانی
به مناطق سیلزده استان فارس بیوقفه تداوم داشت ،افزود :با توزیع بنزین و
گازوئیل یورو  ۴و  ۵در کالنشهر شیراز ،شاهد کاهش آلودگی هوای این شهر
هستیم که در این خصوص نیز از مسئوالن وزارت نفت تشکر میکنیم.
سکینه الماسی ،نماینده کنگان ،دیر ،جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه انجام مسئولیتهای اجتماعی ازسوی وزارت نفت همچون برگزاری
کالسهای کنکور برای دانشآموزان تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره)
در جنوب کشور و مناطق نفتخیز ،کار شایست ه و ستودنی بود ،گفت :رویکرد
وزارت نفت تولیدمحوری است .در گذشته این وزارتخانه به مباحث مسئولیتهای
اجتماعی ورود نمیکرد ،اما در سالهای اخیر وزارت نفت در کنار اهداف توسعه،
تولید و صادرات ،به مقوله مسئولیت اجتماعی نیز وارد شده و موفقیتهای بزرگی
نیز کسب کرده است .معتقدم این گونه فعالیتها باید افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در بخش
مسئولیتهای اجتماعی ،وزارت نفت فعالیتهای خوبی انجام داده است ،گفت:
بسیار خوشحالیم که دانشآموزان استان بوشهر با تالش و پشتکار خود و با حضور
فعاالنه در فعالیتهای آموزشی ،رتبههای برتر کنکور را به دست آوردهاند.
عملکرد فوق العاد ه وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی و شهری
سید احسن علوی ،نماینده سنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای
اسالمی نیز با اشاره به اینکه وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی و شهری
عملکرد مطلوبی داشت که جای تشکر دارد ،گفت :خوشبختانه وزارت نفت در
بخش گازرسانی عملکرد مناسبی داشت و معتقدم معدل خوبی در این زمینه
کسب کرده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد

عرشه  ۹۴۰تنی سکوی  F18میدان مشترک فروزان نصب شد

لزوم تعیین موضوعهای پژوهشی نوین در شرکت ملی گاز ایران

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از پایان موفقیتآمیز عملیات نصب عرشه  ۹۴۰تنی سکوی  F۱۸میدان مشترک
فروزان خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران ،حمید بورد گفت :با تالش بیوقفه عوامل اجرایی پروژه ساخت و
نصب سکوی  ،F18عرشه این سکو امروز (دوشنبه ۲۰ ،خردادماه) در میدان فروزان نصب شد.
وی افزود :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،عملیات بارگیری ،مهاربندی و حمل عرشه در یک ماه گذشته انجام شد و
صبح امروز عرشه سکو روی جکت مربوطه نصبشد .پس از تکمیل عملیات نصب عرشه ،سکوی  F18آماده حفاری هفت
چاه تولیدی در قالب پروژههای  EPC/EPDخواهد بود.
به گفته وی ،هزینه تمامشده این پروژه حدود  ۴۳میلیون یورو بوده است که با توجه به ابعاد سکو و حجم کار انجام شده،
همچنین شرایط موجود و تحریمها علیه کشورمان ،این رقم بهصرف ه است.
بورد ادامه داد :شرکت نفت فالت قاره ایران اهتمام ویژهای به توانمندسازی شرکتهای داخلی دارد و به همین دلیل همه
مراحل طراحی ،خرید ،ساخت ،حمل و نصب جکت ،عرشه ،خطوط لوله و کابل زیردریایی سکوی  F18توسط متخصصان و
پیمانکاران داخلی اجرا شده است.
بر اساس اعالم شرکت نفت فالت قاره ایران ،در انجام این پروژه ،مدیران ،کارشناسان و عوامل اجرایی شرکت  IGCو سایر
پیمانکاران فرعی ،همچنین همکاران مدیریت مهندسی و ساختمان ،بازرسی فنی ،حفاظت فنی ،منطقه خارک ،سکوی فروزان
و  ...ایفای نقش کردهاند.

معاون وزیر نفت در امور گاز بر لزوم مرور پژوهشهای شرکت ملی گاز در سالهای اخیر تاکید کرد و گفت :باید
موضوعهای پژوهشی نوین در این شرکت مشخص شوند.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،حسن منتظرتربتی در دهمین گردهمایی پژوهش و فناوری این شرکت
با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل در امر پژوهش گفت :پژوهش ،موضوع گستردهای است که گاهی با ابهامهایی نظیر
فعالیتهای قابل انجام در حوزه پژوهش همراه میشود ،اما دغدغه اصلی این حوزه ،تفکیک موضوع پژوهشی است.
وی با بیان اینکه برنامه پژوهشی سالهای اخیر در شرکت ملی گاز ایران باید مرور شود ،اظهار کرد :تعیین موضوعهای
پژوهشی مزایای مهمی از جمله تعیین هدف و جلوگیری از اتالف زمان و هزینه برای موضوعات تکراری را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اهمیت اجرای روانسازی فرآیندهای پژوهشی ،یادآور شد :این اقدام از تکرار
و هدررفت بودجه جلوگیری میکند.
وی با اشاره به نقش مثبت پارکهای فناوری و استارتآپها در حوزه پژوهش تصریح کرد :هدف از تشکیل استارتآپها،
تعیین تکلیف تجاریسازی و ایدههای ریسکپذیر است تا بدون دغدغه تامین سرمایه آغازین ،ایده خود را به محصول
تبدیل کنند.
لزایی و تبدیل ایده به محصول است،
به گفته تربتی ،دغدغه مهم پارکهای فناوری و استارتآپها ،موضوع اشتغا 
بنابراین باید روی موضوعات و ایدههای محتملی که به یک فرآیند منجر میشود تا طرحها در مدتزمان کوتاهتری به
سرانجام برسند ،تمرکز شود.

با امضای تفاهمنام ه بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو

عملیات اجرایی طرحهای پتروشیمی منطقه پارسیان تسریع میشود
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو دومین تفاهمنامه همکاری توسعه
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان را با هدف ساماندهی و تسریع در
عملیات اجرایی طرحهای پتروشیمی این منطقه امضا کردند.
به گزارش خبرنگار شانا ،دومین تفاهمنامه همکاری توسعه منطقه ویژه اقتصادی
صنایع انرژیبر پارسیان امروز (دوشنبه  ۲۰خردادماه) با هدف ساماندهی و تسریع
در عملیات اجرایی طرحهای پتروشیمی این منطقه میان بهزاد محمدی ،معاون
وزیر نفت در امور پتروشیمی و خداداد غریبپور ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو
(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و با حضور فریدون همتی،
استاندار هرمزگان امضا شد .شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه تعیین صالحیت
واحدهای پتروشیمی را که بخواهند در منطقه یادشده مستقر شوند ،بهعهده دارد.
این یادداشت تفاهم ضمن تسهیل استقرار شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه
اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان ،سبب شتاب بخشیدن به عملیات اجرایی پنج

طرح پتروشیمی این منطقه میشود که هر یک از این طرحهای پتروشیمی قابلیت
اشتغال  ۵تا  ۷هزار نفر را خواهند داشت .قرار است در منطقه ویژه صنایع انرژیبر
پارسیان امکان تولید ۴میلیون تن فوالد ۱۸ ،میلیون تن محصوالت پتروشیمی و
 ۱.۲میلیون تن آلومینیوم فراهم شود .افزون بر این تأمین  ۶هزار مگاوات برق
در سال و احداث بندر پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه  ۴۰میلیون
تن و ساخت تاسیسات آب شیرینکن از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای
این منطقه است .ساماندهی طرحهای پتروشیمی منطقه ویژه انرژیبر پارسیان با
امضای نخستین تفاهمنامه همکاری بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو
خردادماه  ۹۶کلید خورده بود .امضای تفاهمنامه طرح بزرگ احداث آبگیر و آب
شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان نیز در این مراسم میان
ظهیرامامی ،مدیرعامل فرا آب رسان سرزمین و حسن شاهرخی ،مدیرعامل منطقه
ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان انجام شد.

