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انتصابهایوزارتنفت
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در احکامی جداگانه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران ،مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ،معاون وزیر نفت در نظارت بر
منا بع هید ر و کر بو ر ی ر ا منصو ب
کرد.

بر این اساس ،مسعود کرباسیان ،به سمت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،حسن منتظر
تربتی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،بهزاد
محمدی ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ،محسن پاکنژاد ،معاون وزیر نفت در
نظارت بر منابع هیدروکربوری ،منصوب شدند.

قدردانی وزیر نفت از مدیران ارشد بازنشسته

وزیر نفت در پیامهایی جداگانه ،از آن دسته از
مدیران ارشد وزارت نفت که نظر به اجرای قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان ،همکار ی
تماموقتشان با این وزارتخانه پایان یافته است،
قدردانی کرد.
بیژن زنگنه در پیامهایی جداگانه از مرضیه
شاهدایی ،قائم مقام وزیر نفت ،علی کاردر،
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،حبیب اهلل
بیطرف ،معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری
وزیر نفت ،محمد مهدی رحمتی ،معاون

لبخند بر لب مردم نقش ببندد و اکنون با
جام پروژههای گازرسانی ،مصداق بارز این
که نهضت گازرسانی به روستاها با پیشنهاد

برنامهریزی ،رکن الدین جوادی ،معاون نظارت بر
منابع هیدروکربوری وزیر نفت ،حمیدرضا عراقی،
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ،رضا نوروززاده،
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
غالمرضا منوچهری ،معاون امور توسعه و
مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،اصغر
هندی ،عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران،
محسن امیریان و محمود آستانه ،مشاوران وزیر
و فاطمه تندگویان ،مشاور وزیر نفت در امور بانوان
قدردانی کرد.

وزیر نفت دولت یازدهم و با تصویب بند «ق» تبصره  ۲قانون بودجه سال
 ۱۳۹۳در مجلس شورای اسالمی آغاز شد ،اظهار کرد :در بخش
گازرسانی به شهرها نیز اقدامهای بسیار خوبی به ویژه در استان سیستان
و بلوچستان و بهخصوص شهر زاهدان انجام شد ،همچنین در بسیاری
از استانها در دولت یازدهم ،شاهد اتصال آخرین شهرها به شبکه
سراسری گاز بودیم .مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه
در بخش گازرسانی روستایی تا پیش از آغاز کار دولت یازدهم ،تعداد
روستاهای متصل به شبکه گاز ،حدود  ۱۴هزار روستا بود ،گفت :اکنون
این رقم به  ۲۷هزار روستا رسیده است ،امسال نیز ما در هر روز کاری
 ۱۰روستا را به شبکه گاز متصل کردهایم .معاون وزیر نفت در امور گاز
درباره گازرسانی به استان آذربایجان غربی تصریح کرد :امروز ،شهر سرو
و  ۲۰۰روستای این استان با هزینهای معادل  ۱۴۰میلیارد تومان به
شبکه سراسری گاز متصل میشوند .به گفته تربتی ،همزمان با این
افتتاح ،برنامه کلنگزنی گازرسانی به  ۵۹روستای دیگر در استان
آذربایجان غربی با هزینه  ۱۱۵میلیارد تومان در دست اقدام است و تا
پایان سال ۲۰۰ ،روستای دیگر به شبکه گاز متصل خواهند شد.

مدیرسرمایهگذاریشرکتملیصنایعپتروشیمیتأکیدکرد:

ادامهمذاکرهباسرمایهگذارانخارجی
باوجودتحریمها

مدیر سرمایهگذاری
شر کت ملی صنا یع
پتروشیمی گفت :با
و جو د تحر یمها ،
همچنان مراجعهها از
شر کتها ی خا ر جی
برای سرمایهگذاری در
صنعت پتر و شیمی
وجود دارد که اقدامهای
الزم در حال انجام است.
حسین علیمر ا د
روز دوشنبه ( ۲۸آبانماه) در نشست تخصصی فرصتهای سرمایهگذاری
و تامین منابع مالی طرحها و پروژهها که در همایش تخصصی معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری قشم برگزار شد ،با توضیح برنامه توسعه
صنعت پتروشیمی در مناطق قابل توسعه وهابهای انرژی ،انتظارات این
مجموعه از سرمایهگذاری در قشم را بیان کرد و گفت :در این مسیر،
وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سازندگان داخلی
پشتیبانی خواهند کرد.
وی درباره طرحهای منطقه آزاد قشم افزود :بعد از امضای تفاهمنامه
با سازمان منطقه آزاد قشم و هماهنگیهای اولیه ،روزانه  ۲۵میلیون
مترمکعب گاز برای توسعه منطقه اختصاص یافت .تاکنون چهار پروژه
موافقت اصولی اولیه دریافت کردهاند که برای فاز نخست  ۹میلیون
مترمکعب خوراک و در مجموع  ۲۶میلیون مترمکعب در روز گاز به
ظرفیت اولیه تصویبشده اضافه خواهد شد.
علیمراد به نیازهای پتروشیمی برای تسریع سرمایهگذاری اشاره و
اظهار کرد :در درجه اول باید زمین مورد نیاز توسعه صنعت پتروشیمی
نهایی و پس از آن گزارشی از اهداف شرکت و شرایط توسعه تبیین شود،
زیرا توسعه جزیرهای اتفاق نمیافتد و توسعه باید متوازن و پایدار باشد.
همچنین متولی زیرساخت منطقه برای یوتیلیتی مشخص شود و در
نهایت برای هماهنگی به یک ناظر فنی در منطقه نیاز است تا توسعه
صنعت پتروشیمی را مدیریت کند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :تعداد
پروژههای در حال ساخت  ۵۶پروژه است که به  ۳۵میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز دارد.
علیمراد ادامه داد :به اعتقاد من همسایگی با  ۱۳کشور و دسترسی
به بازارهای آنها فشار تحریم بر کشور را کاهش میدهد ،همانطور که
تحریمهای گذشته سبب تقویت ما در عرصه صنعت شد و توانستیم
راهبرد خاص و تعامالت خوبی با کشورهای همسایه ایجاد کنیم؛ بر
همین اساس از این پیچ تاریخی تحریم نیز عبور خواهیم کرد .وی افزود:
شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ۶برنامه توسعهای تدوین کرده که اهداف
ششمین برنامه توسعه صنعت پتروشیمی همسو با اقتصاد مقاومتی تکیه
بر توان داخلی در استفاده از دانش فنی است ،بر همین اساس پیشنهاد
میکنم شرکتهای خارجی عالقهمند به سرمایهگذاری در منطقه آزاد
قشم در مورد دانش فنی داخل بررسی مجدد انجام دهند.
علیمراد ادامه داد :در صورتیکه سرمایهگذاران خارجی تمایل واقعی
خود و داشتن توان فنی الزم را اثبات کنند ،وزارت نفت و شرکت ملی
صنایع پتروشیمی همکاری خواهند کرد.
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