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اخبار
بررسی روند اجرائی پروژه های نهضت
ملی مسکن استان البرز

جلس��ه گزارش اقدامات و پیشرفت کار پروژه
های نهضت ملی مسکن استان البرز به ریاست
مدیرکل راه و شهرسازی این استان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل به منظور بررسی و استماع گزارش اقدامات
و پیشرفت کار پروژه های نهضت ملی مسکن
مربوط به ستاداجرائی فرمان حضرت امام (ره)
در استان البرز جلسه ای در محل اداره کل راه
و شهرس��ازی استان البرز و تشکیل گردید .در
این جلس��ه که به ریاست خالقی مدیر کل راه
و شهرسازی استان البرز و با حضور نمایندگان
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)  ،نماینده
شرکت عمران ش��هر جدید هشتگرد  ،معاون
شهرس��ازی شهرداری فردیس  ،خیری رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ،
صفائی فر معاون مس��کن و بازآفرینی شهری
 ،حسنی معاون شهرس��ازی و معماری  ،بنی
هاشمی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات
ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی و ردائی
رئیس ستاد اقدام ملی مسکن استان البرز برگزار
گردی��د موضوعاتی از قبیل بررس��ی اقدامات
اصالح ط��رح و افزایش تعداد واح��د  ،صدور
پروانه ساختمانی و شروع عملیات اجرائی پروژه
نهضت ملی مسکن ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) در ش��هر فردیس و همچنین بررسی
مسائل نظام مهندسی و پروانه ساختمانی پروژه
نهضت ملی مسکن ستاد اجرائی فرمان حضرت
امام (ره) در شهر جدید هشتگرد مورد بحث و
گفتگو قرار گرفت .ابتدا معاون شهرس��ازی و
معماری اداره کل درخواس��ت ارائه گزارشی از
اقدام��ات صدور پروانه پ��روژه های فردیس و
شهر جدید هشتگرد از نمایندگان دستگاههای
مربوطه نم��ود و پس از آن عضو هیات مدیره
شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرائی فرمان
حض��رت امام (ره) از روند پیش��رفت پروژه ها
و همچنین صدور پروان��ه موقت پروژه تا رفع
موانع ص��دور پروانه گزارش ارائ��ه داد .طالبی
در خص��وص افزایش تعداد واح��د های پروژه
هشتگرد با توجه به حفظ سطح اشغال و تراکم
مج��از پروژه و همچنی��ن جزئیاتی از عملیات
اجرائی و مشکالت پروژه مطالبی عنوان داشت
.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
البرز نیز در این جلسه در خصوص موضوعاتی
از جمله تس��هیل ام��ور در چارچ��وب قانون
مطالبی بیان کرد .سپس رئیس ستاد اقدام ملی
مسکن اس��تان البرز گزارشی از تعداد ثبت نام
در پروژه فردیس و تخصیص واحد در س��امانه
به متقاضیان و همچنین لزوم افزایش ظرفیت
پروژه به لحاظ افزایش تعداد متقاضیان گزارشی
ارائ��ه داد و گفت با توج��ه به تعداد ثبت نام در
پروژه فردیس نس��بت به افزای��ش تعداد واحد
های پروژه با توجه به پتانس��یل های زمین و
دستور نقشه صادره توسط شهرداری اقدامات
الزم در ای��ن زمینه باید در دس��تور کار س��تاد
اجرائی فرمان حصرت امام (ره) قرار گیرد .
 ۲۵درصدمشترکینپرمصرف ۵۰،درصد
گازتولیدیکشوررامصرفمیکنند.

س��خنگو و رییس روابط عمومی شرکت ملی
گاز ایران در گفتوگوی زنده با ش��بکه خبر ،با
بیان این مطلب ،اظهار داشت :به همین منظور
جریمههای سنگینی برای این مشترکین در نظر
گرفته شده که البته امیدواریم با رعایت مصرف
بهینه ،مشمول این جرایم نشوند .وی ادامه داد:
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،این افزایش
گازبها برای مش��ترکین بدمصرف و پرمصرف،
تنها یک ابزار بازدارنده است ،بنابراین اگر امسال
رعایت مصرف نکنند ،با توجه به شرایط موجود،
به جد ،جریمههای س��نگینی بر آنها مترتب
خواهد ش��د .عس��گری افزود :البته این جرایم
همانط��ور که مص��رف گاز حتی در ش��رایط
عادی هم با توجه به اقلیمهای متفاوت محاسبه
میگردد ،بر مبنای همین محاسبات و با توجه به
اقلیمها در نظر گرفته میشود ،ضمن این که اگر
مصرف تا  ۲۰۰مترمکعب در ماه باشد ،مشترکین
مشمول بخشودگی میشوند .سخنگوی شرکت
ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان این که وضعیت تولید ما مشخص و ۸۰۰
میلیون مترمکعب در روز است ،خاطرنشان کرد:
ام��ا مصرف همانطور که پیشبینی میش��د،
دیشب در یکی از سردترین شبهای پاییزی ،با
رکوردی جدید به حدود  ۵۳۶میلیون مترمکعب
رس��ید و پیشبینی میشود که در روزهای آتی
ب��ه  ۵۶۰میلیون مترمکعب در روز برس��د .وی
در پایان ،بار دیگر از مردم خواس��ت تا با رعایت
الگوی مصرف بهینه ،شرکت ملی گاز ایران را
در انتقال پایدار و ایمن گاز طبیعی در طول فصل
سرد سال ،همراهی کنند.

نصب  ۵۲اِلمان شهدای شاخص در میادین و بلوارهای ایالم

همزمان با گرامیداش��ت هفته بسیج و در
آستانه برگزاری کنگره ملی  ۳هزار شهید
اس��تان ایالم ۵۲ ،اِلمان شهدای شاخص
اس��تان در میادین و بلوارهای سطح شهر
ایالم نصب ش��د .در مراس��می با حضور
س��ردار« جمال ش��اکرمی» فرمانده سپاه
امیرالمومنین(ع) اس��تان ایالم و جمعی از

اعضای ش��ورای ش��هر ایالم و مسئوالن
ش��هرداری همزمان با هفته بس��یج و در
آس��تانه کنگره ملی  ۳هزار ش��هید استان
ایالم  ۲۶اِلمان جدید ش��هدای استان در
بلوار سپهبد شهید س��لیمانی ایالم نصب
ش��د .همچنین طی روزهای گذش��ته نیز
تعداد  ۲۰اِلمان به صورت پالک ش��هداء

در خیاب��ان آیت اهلل طالقانی نصب ش��ده
اس��ت که فضای ش��هر ایالم را در آستانه
برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید استان
را معطر به عطر ش��هید و ش��هادت کرده
اس��ت .در این مراس��م با حضور فرمانده
سپاه امیرالمؤمنین(ع) و جمعی از اعضای
ش��ورای شهر ایالم و مسئوالن شهرداری

از  ۵۲تمث��ال مبارک ش��هدای ش��اخص
اس��تان ایالم در قال��ب  ۲۶اِلمان ،در بلوار
شهید س��لیمانی بصورت دائمی رونمایی
شد .سردار ش��اکرمی با بیان اینکه استان
ای�لام با فرهنگ ایثار و ش��هادت مانوس
اس��ت ،گفت :برگزاری کنگره ملی س��ه
هزار شهید اس��تان ایالم فرصت مناسبی

بخش خصوصی راغب به
سرمایهگذاری در منطقه ویژه
اقتصادی اردبیل نیست

در راستای توس��عه و ترویج فرهنگ ایثار
و ش��هادت در بین اقشار مختلف مردم به
ویژه نسل های جوان است.

شهردار مشهد الرضا(ع)؛

پروژه های شهری باید دارای پیوست مناسب سازی برای معلوالن باشند

مشهد مقدس-محمدرضا رحمتی-شهردارمشهدالرضا(ع)
با تاکید بر اینکه فضاهای شهری برای حضور معلوالن
عزیز مناسب نیست ،گفت :ما برمناسب سازی فضاهای
ش��هری جهت تسهیل دسترس��ی معلوالن به فضاهای
ش��هری تاکید داری��م ،لذا از این پس پ��روژه هایی که
پیوس��ت مناس��ب س��ازی برای معلوالن نداشته باشند
بودجه دریافت نخواهد کرد .سید عبداهلل ارجائی در جلسه
ش��ورای معاونین در خصوص اهمیت «ش��هرهمگان»،
افزود :بیش از  15درصد جامعه را معلوالن عزیز تشکیل
م��ی دهند اما در ش��هر حضور معل��والن را نمی بینیم،
چرا؟ زیرا ش��هر برای حضور این عزیزان آماده س��ازی
نشده اس��ت .وی با بیان اینکه شهر باید برای حضور و
فعالیت معلوالن مناسب سازی و آماده شود ،اظهارکرد:
ب��رای تحقق این هدف نگاه ها ب��ه حوزه معلوالن باید
تغییر کند ،زیرا اگر نگاه ها به این حوزه عوض ش��ود و
همه خود را مس��ئول بدانند ،بخش زیادی از مشکالت
حل می شود .شهردارمشهد الرضا(ع) تصریح کرد :آماده
شدن شهر برای حضور بیشتر معلوالن عزیز تنها با یک
اداره با نام شهرهمگان حل نمی شود ،بلکه این موضوع
باید برای هم��ه بخش های مدیریت ش��هری اولویت
باش��د .وی با بیان اینکه اگر جمعیت ش��هر را 3میلیون
نف��ر در نظر بگیری��م حدود  450هزار معل��ول عزیز در
این شهر زندگی می کنند ،خاطرنشان کرد :این جمعیت

زیادی اس��ت که سهم آنها از شهر باید مورد توجه ویژه
قرار گرفته ش��ود .شهردارمش��هد الرضا(ع) گفت :لذا با
توجه ب��ه اهمیت موضوع از معاون��ت برنامه ریزی می
خواهم ک��ه کد بودجه هیچ پروژه ش��هری را باز نکنند
مگر اینکه پیوس��ت مناسب س��ازی آن برای معلوالن
دیده ش��ده باشد .ارجائی افزود :اگر قرار است بوستان و
فضای س��بز و یا پروژه عمرانی اجرا و یا اتوبوسی برای
ناوگان اتوبوس��رانی خریداری شود باید پیوست مناسب

سازی داشته و نیازهای معلوالن عزیز در آنها مورد توجه
قرار گرفته ش��ود در غیر اینصورت کد بودجه ای آن باز
نخواهد شد .وی با اشاره به اینکه نگاه ها در شهرداری
باید معطوف به مناس��ب س��ازی فضاهای شهری برای
معلوالن شود ،اظهارکرد :این نگاه باید در ستاد ،معاونت
ها ،مناطق ،س��ازمانها و ش��رکت های تابعه شهرداری
مشهد وجود داشته باشد ،لذا در هر معاونت رابطی برای
پیگیری و هماهنگی امور با اداره شهر همگان مشخص

شود که معتقدیم باید ازمیان خود معلوالن عزیزانتخاب
ش��وند .ارجائی در ادامه گفت :اکنون فصل بودجه ریزی
فرا رس��یده و بخشنامه بودجه  1401شهرداری به همه
بخش ها ابالغ خواهد ش��د؛ لذا از همکارانم می خواهم
تا در بحث بودجه ری��زی اهتمام کنند .وی اضافه کرد:
برهمین اس��اس از همه مدیران ش��هرداری می خواهم
مالقات عمومی با مردم را در روز و س��اعت مشخصی
برگ��زار کرده و مطالبات مردم را بش��نوند و آن را جدی
بگیرن��د  .شهردارمش��هدالرضا(ع)تصریح کرد :حرف و
مطالبات مردم باید جدی گرفته ش��ده و مسئوالن دفاتر
و روابط عمومی ها خود را ملزم به پیگیری آنها بدانند و
اگر مش��کالت مردم و مطالباتشان مربوط به شهرداری
نیست ،آنها را توجیح کنند .ارجائی با بیان اینکه مدیران
ارتباط خود در فضای مج��ازی را با مردم تقویت کنند،
تاکید کرد :از زمان تصدی شهرداری مشهد ،ارتباطم با
مردم در فضای مجازی خوب بوده و ش��بی 250تا 300
پیامی که در صفحات ش��خصیم از سوی مردم دریافت
می کنم را پاس��خ م��ی دهم  .شهردارمش��هد الرضا(ع)
افزود :برهمین اس��اس به معاونان ،شهرداران مناطق و
مدیران ش��هری توصیه می کنم در صفحات ش��خصی
خ��ود در فضای مجازی این کار را انجام داده و پاس��خ
مطالبات مردم را بدهند تا مشکالت کوچک مردم میان
کارهای بزرگ گم نشده و بی پاسخ نماند.

حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران در هشت ماه امسال موفق شدند

حفر و تكمیل  46حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشكی و دریایی كشور
حفار مردان ش��رکت ملی حفاری ایران در
هش��ت ماه س��ال جاری موفق ب��ه حفر و
تکمی��ل  46حلقه چاه ه��ای نفت و گاز در
مناط��ق نفتخیز خش��کی و دریایی کش��ور
شدند .حفارمردان شرکت ملی حفاری ایران
در هش��ت ماه امسال موفق ش��دند حفر و
تکمی��ل  46حلقه چاه ه��ای نفت و گاز در
مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور حفار

مردان ش��رکت ملی حفاری ایران در هشت
ماه س��ال جاری موفق به حفر و تکمیل 46
حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز
خشکی و دریایی کشور شدند .مسعود افشار
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران
در عملی��ات حفاری روز س��ه ش��نبه (دوم
آذرماه  )1400در توضیح بیشتر در این باره
گفت :از مجموع چاه های تکمیل ش��ده در

این مدت چهار حلق��ه تولیدی ،چهار حلقه
اکتشافی و  38حلقه تعمیری بوده است .وی
اف��زود :از این چاه ها  33حلقه در گس��تره
عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،
شش حلقه در شرکت نفت فالت قاره ،یک
حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،
یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت
 ،س��ه حلق��ه در قالب پ��روژه و دو حلقه در

اجرای پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران حفاری ش��د .افش��ار با بیان
اینکه از ابت��دای فروردین تا پایان آبان ماه
 1400مت��راژ حفاری چاه ها  51هزار و 46
متر به ثبت رس��ید ،اظهار کرد :هم اکنون
 9دستگاه حفاری س��نگین خشکی ناوگان
شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی
قرار دارد.

رئیس ستاد کرونای شهرستان رشت ،خبرداد؛

 125هزار نفر در شهرستان رشت هنوز واکسینه نشدهاند

فرماندار شهرس��تان رشت گفت :طبق آمار
اعالمی جدید جامعه هدف در شهرس��تان
رش��ت ،تعداد  125هزار نفر تزریق دز اول
را تا امروز در سطح شهرستان رشت انجام
ندادهان��د و همچنین آمار مربوط به دز دوم
واکس��ن در این خصوص تعداد  229هزار
نفر میباش��د .علی فتحاللهی ب��ا قدردانی
از زحم��ات کادر درم��ان اف��زود :وضعیت
آبی کرونایی در رش��ت مره��ون تالش و
همکاری هم��ه عزیزان اس��ت .این تغییر
رنگبندی نباید ما را از خطر شیوع گسترده

ویروس غافل کند لذا ضرورت دارد همواره
پروتکله��ای بهداش��تی را رعایت کنیم و
ماس��ک بزنیم .وی ادام��ه داد :پیش از این
متقاضیان تزریق واکس��ن زیاد بود و تعدد
واکس��ن کم اما اکنون واکسن به فراوانی
وجود دارد ولی هنوز تعدادی واکسن نزدهاند
که این امر میتواند هش��داری برای شیوع
دوباره و افزایش آمار مبتالیان باشد .رئیس
ستاد کرونای شهرستان رشت با بیان اینکه
مش��ارکت خوب مردم در تزریق واکس��ن
بیانگ��ر فرهنگ باالی آنان اس��ت ،گفت:

اصح��اب رس��انه میتوانند در تش��ویق به
تزریق واکسن همواره کمک کننده باشند.
وی با بیان اینکه باید ش��رایط عادی را به
جامعه برگردانی��م ،اضافه کرد :میتوانیم با
رعایت پروتکلها و فاصله گذاری اجتماعی
مباحث فرهنگی و ورزشی را اجرا کنیم ،در
حال فراهم آوردن شرایط حضور تماشاگران
در ورزشگاهها را با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی هس��تیم .فتحاللهی گفت :برای
تزری��ق واکس��ن به ص��ورت س��یار باید
ماش��ینآالت مجهزی داش��ته باشیم که

قابلیت حضور در مناطق مختلف را داش��ته
ت دستگاههای
باشند؛ در این راستا از ظرفی 
مختلف استفاده میکنیم .رئیس ستاد کرونا
شهرستان رش��ت ادامه داد :آمار بستریها
در سطح شهرس��تان تعداد  132نفر و آمار
پذی��رش روزانه ما  24نف��ر و آمار فوتیها
 4نفر اس��ت که افزایش آمار به نس��بت به
هفته گذش��ته ،مربوط به مراجعه بیماران از
شهرس��تانهای دیگر به بیمارس��تانهای
مرکز استان میباش��د .فرماندار شهرستان
رشت افزود :در هفتههای اخیر شاهد تزریق

دز سوم واکسن به فصل اول واکسیناسیون
(کادر درمان ،افراد مسن ،بیماری خاص و)...
که چه��ار ماه از زمان تزری��ق دز دوم آنها
گذش��ته در مراکز واکسیناسیون هستیم ،تا
امروز  11هزار دز سوم واکسن در شهرستان
تزریق شده است.

با همکاری آستان قدس رضوی و نهاد کتابخانههای عمومی صورت گرفت؛

افتتاح  30پایگا ه خدمات تخصصی مشاوره در کتابخانههای عمومی سراسر کشور

مش�هد مقدس-محمدرض�ا رحمتی-ب��ا
هدف توس��عه خدمات فرهنگی و اجتماعی
آس��تان ق��دس رضوی و طی هم��کاری با
نه��اد کتابخانهه��ای عموم��ی 30 ،پایگاه
تخصصی مشاوره در کتابخانههای عمومی
کشور افتتاح شد .مراس��م افتتاح  30پایگاه
تخصصی مشاوره در کتابخانههای عمومی
کش��ور صبح ام��روز همزمان ب��ا یکصد و
چهارمی��ن برنام��ه سهش��نبههای علمی و
فرهنگی آس��تان قدس رض��وی ،با حضور
رئیس س��ازمان علمی و فرهنگی آس��تان
قدس رض��وی ،مدیر مرکز جامع مش��اوره
آس��تان ق��دس رض��وی و مدی��رکل نهاد

کتابخانههای عمومی خراس��ان رضوی در
موزه قرآن حرم مطهر رضوی برگزار ش��د.
با افتتاح ای��ن پایگاههای تخصصی ،از این
پس متخصصان مركز جامع مشاوره آستان
قدس رض��وي که در کانونهای خادمیاری
اس��تانهای مختلف فعال هستند ،با حضور
در کتابخانهه��ای عمومی منتخب ،خدمات
رایگان مش��اوره را به مراجعهکنندگان ارائه
خواهن��د کرد.اجرای این ط��رح گامی مهم
در راس��تای تقویت جای��گاه کتابخانههای
عمومی کشور بهعنوان یک پایگاه اجتماعی
م��ورد اعتم��اد خواه��د ب��ود و بس��تر الزم
برای ارتق��ای فرهنگ اس��تفاده از خدمات

تخصصی مشاوره را نیز فراهم خواهد کرد.
عبدالحمید طالبی ،رئیس س��ازمان علمی و
فرهنگی آستان قدس رضوی در این مراسم
طی س��خنانی با اش��اره به نقش و جایگاه
کتابخانهها در توسعه فرهنگ اجتماعی ،این
مکان را مناس��بتترین فضا برای تعامالت
اجتماعی برشمرد .وی با اشاره به منابع غنی
س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی ،تورق این منابع و نسخ
ارزشمند را آرزوی هر پژوهشگر فرهیختهای
عنوان کرد و تسهیل دسترسی به این منابع را
از وظایف کتابخانهها برشمرد .حجت االسالم
والمس��لمین عل��ی اکبر س��بزیان ،مدیرکل

کتابخانههای عمومی استان خراسان رضوی
نیز به عنوان دیگر س��خنران این مراسم ،با
اش��اره به تأکید مقام معظ��م رهبری برای
حرکت کش��ور به س��مت مطالع��ه ،خانواده
را آغاز ای��ن حرکت عنوان کرد و اس��تفاده
از خدمات متنوع در کن��ار فضای مطالعاتی
را زمین��های برای ج��ذب افراد مختلف یک
خانواده به حضور در کتابخانه برش��مرد .وی
حضور خادمیاران متخصص مشاوره رضوی
در کتابخانهها را ی��ک نوآوری در مجموعه
آستان قدس رضوی برشمرد و تصریح کرد:
استفاده از ظرفیت خادمان رضوی برای رفع
دغدغه مؤمنین ،مش��مول ای��ن روایت امام

رضا(ع) اس��ت که میفرمایند«:هرکس رنج
غصه و مش��کلی را از یک مؤمن برطرف
و ّ
س��ازد ،خداوند غصههای آخرت را از او دور
میکن��د» .مهدی رمضانی ،معاون توس��عه
کتابخانهها و ترویج کتابخوانی کش��ور نیز
در ارتباط وبیناری با این مراس��م ،همافزایی
نهادهای فرهنگی کش��ور را الزمه توس��عه
طرحهای ملی دانس��ت .در ادامه این مراسم
به صورت نمادین س��ه پایگاه مشاوره فعال
در کتابخانههای ش��هرهای تربت حیدریه،
بیرجند و یزد افتتاح ش��د .الزم به ذکر است
تمامی ای��ن خدمات به صورت رایگان برای
اعضای کتابخانهها ارائه خواهد شد.

حالل  ،۴۰۲بوتان ،آروماتیک های سنگین و نرمال هگزان محصوالت جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در
مجمع عمومی فوق العاده این شرکت گفت:
مبلغ افزایش سرمایه ش��پنا از محل تجدید
ارزیاب��ی زمین ه��ای آن ۶۳ ،ه��زار میلیارد
ریال بوده اس��ت .مرتض��ی ابراهیمی ،هدف
از افزایش س��رمایه شرکت را اصالح ساختار
مالی با توجه به مزیت مالیاتی مقرر در ماده
 ۱۴قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و
خدمانی کش��ور و حمای��ت از کاالی ایرانی
بیان کرد و افزود :این افزایش س��رمایه فاقد
جری��ان ورودی وجه نقد به ش��رکت بوده و
تأثیری بر درآمدهای شرکت نخواهد داشت.

مدیر عامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان
مجموع زمین های این شرکت را  ۹میلیون
و  ۵۳۹ه��زار  ۷۵۳مت��ر مربع اع�لام کرد.
ابراهیمی بیان این که پاالیش��گاه اصفهان
از سال  ۱۳۸۷مشمول اجرای سیاست های
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی گردید و به بخش
خصوصی واگذار ش��د ،ادامه داد :این شرکت
از زمان خصوصی شدن تاکنون  ۸بار افزایش
سرمایه داشته به طوری که سرمایه شرکت
از  ۱۰۰میلی��ون ری��ال در س��ال  ۱۳۸۷به
ح��دود  ۱۳۹هزار میلیارد ریال افزایش یافته
است .ابراهیمی در ادامه ،چشم انداز شرکت

پاالیش نفت اصفه��ان را تبدیل به یکی از
هلدینگ های موفق پترو پاالیش��ی کشور
تبیین کرد و افزود :در این رابطه پاالیش��گاه
اصفهان تاکنون  ۴۴درصد س��هام ش��رکت
پتروش��یمی اصفه��ان و  ۱۷درص��د نف��ت
سپاهان را خریداری کرده است .وی با اعالم
این که این ش��رکت در بین ش��رکت های
پاالیشی بیشترین فرآورده های نفتی کشور
با ظرفیت فرآورش روزانه  ۳۷۵هزار بش��که
نفت خام ،حدود  ۲۳درص��د از فرآوردههای
نفتی مورد نیاز کشور را تولید می¬کند ،تولید
حالل  ،۴۰۲بوتان ،آروماتیک های سنگین و

نرمال هگزان را به عنوان محصوالت جدید
این شرکت معرفی کرد .مدیر عامل شرکت
پاالیش نفت اصفه��ان در ادامه با بیان این
که طرح زیس��ت محیطی تصفی��ه گازوئیل
پاالیشگاه اصفهان  ۹۵درصد پیشرفت داشته
و سال  ۱۴۰۱به بهره برداری میرسد گفت:
این طرح از س��ال  ۱۳۹۳توسط متخصصان
کش��ورمان آغاز ش��د و برای اجرای آن ۳۷
هزار و  ۸۳۰میلیارد ریال اعتبار ریالی و ۵۴۰
میلیون یورو اعتبار ارزی تخصیص داده شده
اس��ت .ابراهیمی با اشاره به این که براساس
مصوب��ه هیئ��ت دول��ت گازوئی��ل تولیدی

پاالیش��گاه ها باید به اس��تاندارد بین المللی
ی��ورو  ۵ارتقاء یابد افزود :ب��ا بهره برداری از
طرح تصفی��ه گازوئیل پاالیش��گاه اصفهان
میزان گوگ��رد گازوئیل تولیدی آن به کمتر
از  PPM ۵۰خواهد رس��ید .وی همچنین
به طرح گوگ��رد زدایی از ت ه مانده بر ج های
تقطی��ر ( )RHUکه با ب��رآورد  ۱۵هزار و
 ۸۷۷میلیارد ریال و  ۶۸۳میلیون یورو هزینه
در حال اجرا بوده پرداخت و گفت :این طرح
با هدف عالی زیست محیطی و اقتصادی در
حال اجرا بوده و پیش بینی می شود تا سال
 ۱۴۰۳به بهره برداری برسد.

پیرموذن ،رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل
گفت :بخ��ش خصوصی ب��ا قیمت مصوب
واگذاری زمین و زیرساختها در منطقه ویژه
اقتصادی اردبیل تمایلی به سرمایهگذاری و
راهان��دازی واحدهای صنعتی ندارد .حس��ین
پیرم��ؤذن در گفتو گ��و با خبرن��گار بازار،
اظهار کرد :بخ��ش خصوصی با قیمت ۷۰۰
ه��زار تومان ن��رخ زمین و زیرس��اختهای
واگذار ش��ده در منطقه ویژه اقتصادی رغبت
و انگیزهای برای س��رمایهگذاری ندارد و باید
تمامی زیرس��اختها و زمین در منطقه ویژه
اقتص��ادی به ص��ورت رایگان تأمین ش��ود.
وی تصریح کرد :اگر گرجس��تان رتبه نهم را
در بهب��ود فضای کس��ب و کار دارد به دلیل
واگذاری رای��گان زمین به س��رمایهگذاران
داخلی و خارجی است که ما هنوز نتوانستهایم
بس��ترهای این کار را فراه��م کنیم .رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کش��اورزی
اس��تان اردبی��ل گف��ت :تا زمانی ک��ه زمین
رایگان و مشوقهای سرمایهگذاری مناسب
معقول و منطقی ب��رای کارآفرینان داخلی و
خارجی فراهم نیاید ،وضعیت استان به همین
من��وال خواهد ب��ود و ما ق��ادر نخواهیم بود
سرمایهگذاران خارجی را جذب استان کنیم.
واحدهای صنعتی قادر به پرداخت هزینههای
گاز و برق نیس��تند پیرمؤذن با انتقاد شدید از
افزایش  ۳۵۰درصدی نرخ ب��رق و گاز ارائه
ش��ده به واحدهای صنعتی افزود :در کجای
دنیا به جای حمایت و ارائه مشوقهای متنوع
به س��رمایهگذاران ،س��عی می کنن��د تا نرخ
گاز تحویلی را بر اس��اس خوراک پتروشیمی
محاس��به ک��رده و در محرومترین اس��تان
کش��ور ،اردبی��ل قیمت گاز و ب��رق مصرفی
تولیدکنندگان را به صورت تصاعدی محاسبه
می کنند .وی در بخش دیگری از س��خنان
خود اظهار کرد :واحدهای صنعتی در استان
قادر به پرداخت هزینههای گاز و برق مصرفی
با افزایش تصاعدی در ماههای اخیر نیستند
و م��ا از مجلس و دولت در آس��تانه تدوین و
ارائ��ه الیح��ه بودجه  ۱۴۰۱انتظ��ار داریم تا
برای واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در
اس��تانهای محروم نرخ گاز و برق به شکل
عادالنه و تعدیلی در نظر گرفته شود.
شرکت گاز جهت خدمات رسانی پایدار
در فصل سرد ،آمادگی کامل دارد

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان س��منان از
آمادگ��ی کام��ل این ش��رکت جهت خدمت
رسانی پایدار در فصل زمستان به مشترکین
گاز طبیعی اس��تان خبر داد .به گزارش روابط
عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل ش��رکت
گاز استان سمنان از برگزاری سومین نشست
کمیته ش��رایط اضط��راری این ش��رکت با
موضوع آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید
ناش��ی از فصول سرد سال با حضور اعضای
این کمیته خبر داد و گفت :ضرورت واکنش
سریع و مؤثر در زمان بروز شرایط اضطراری
و بحران ناش��ی از تهدیدات طبیعی ،صنعتی
و انسان س��از اهمیت وجود کمیته مدیریت
شرایط اضطراری را در این زمینه نمایان می
کند .وی در این نشست با بیان اینکه آمادگی
مردم حلق��ه اصلی مقابله با حوادث اس��ت،
گف��ت :برنام��ه ریزی و اج��رای برنامه های
منس��جم در حوزه مدیری��ت بحران ،کاهش
ریس��ک ،افزایش تاب آوری جوامع ،آمادگی
و ایجاد ایمنی در مقابله با حوادث گاز طبیعی
بدون مشارکت آگاهانه و آموزش مشترکان
امکان پذیر نیست.
 ۳۰مرکز ترک اعتیاد در کرمانشاه
ارائه خدمات میدهند

مدیرکل بهزیستی اس��تان کرمانشاه گفت:
 ۳۰مرکز ترک اعتیاد در استان کرمانشاه ارائه
خدمات میدهند .فرحناز محمدی اظهار کرد:
 ۲نوع مرکز ت��رک اعتیاد با عنوانهای ماده
 ۱۵و ماده  ۱۶در اس��تان کرمانش��اه فعالیت
میکنند که کمپ ترک اعتیاد ماده  ۱۵بدون
هیچ مشکلی معتادان را پذیرش و کمپ ترک
اعتیاد ماده  ۱۶تنها با حکم قضائی این افراد
را پذیرش میکنند .وی افزود ۲۹ :مرکز ترک
اعتیاد ماده  ۱۵و یک مرکز ترک اعتیاد ماده
 ۱۶در اس��تان کرمانشاه فعال بوده و ظرفیت
هر مرکز ترک اعتیاد ماده  ۳۰ ،۱۵الی  ۶۰نفر
و ظرفیت مرکز ترک اعتی��اد ماده ۳۰۰ ،۱۶
نفر است .مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه
تصریح کرد :مدت زم��ان اقامت معتادان در
مراک��ز ماده  ۱۵یک ماه بوده و امکان تمدید
تا س��ه ماه نیز وجود دارد و در مرکز ماده ۱۶
مدت اقامت یک الی س��ه ماه بوده و تا  ۶ماه
میت��وان این م��دت را تمدید کرد .محمدی
گفت :مش��اوره ،برگزاری جلسات برای بیمار
و خانواده و ویزیت از طرف پزشکان از جمله
خدمات مرکز م��اده  ۱۵بوده و در مرکز ماده
 ۱۶خدمات پزش��کی ،روانش��ناختی ،توانمند
سازی و مددکاری صورت میگیرد و در هر ۲
مرکز با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

