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یــم  مر  - ن  صفهــا ا
مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی- 
شــرکت پاالیش نفت )پاالیشــگاه( 
اصفهان اعــام کرد: کارهــای نهایی 
طرح تصفیه گازوییل در این شرکت در 
حال اجراست و این پروژه با هدف تولید 
گازوییل یورو ۵ از تیر امسال راه اندازی 

می شود.
 اتاق کنترل مرکــزی طرح تصفیه 
گازوییل بعنوان گام اساســی شروع 

عملیات پیش راه انــدازی  این پروژه، 
افتتاح شد.

محمد امیر نیکو همت رییس هیات 
مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی کار 
بزرگی را به مرحلــه راه اندازی نزدیک 
کرده ایم، گفت: فعالیت های نهایی این 
طرح با دقت و تخصص باال در حال انجام 
است و به طور حتم آینده ای روشن را 

برای شرکت و کشور رقم می زنیم.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز با اشــاره به طرح تصفیه 
گازوییل با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشــکه 
در روز و سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون 
یورو و ۶۹ هــزار و ۱۳۴ میلیارد ریال، 
گفت: در زمان حاضر ضریب پیچیدگی 
پاالیشــگاه اصفهــان ۵.۲ اســت که 
با اجرای طــرح هایی ماننــد تصفیه 
گازوییل، ضریب پیچیدگی این شرکت 
به ۸.۷ می رسد و رابطه قیمت نفت خام 

و فــرآورده های حاصــل از آن )کرک 
اسپرد( نیز افزایش می یابد.

محسن قدیری به موضوع مصرف 
و تامیــن آب نیز اشــاره و اضافه کرد: 
طرح تصفیه خانه پساب شاهین شهر 
)استفاده از آب خاکستری( با ظرفیت 
تقریبی ۷۵۰ متر مکعب در ســاعت 
بمنظور اســتفاده در مصارف صنعتی 
و پیگیری احــداث واحد پیش تصفیه 
فاضاب شاهین شهر در حال اجراست.

وی ادامه داد: با اجرای ۸۰ کیلومتر 
خط ریلی همه صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شــاهین شهر به 
ایســتگاه راه آهن »ورتون« ) در شرق 
اصفهــان( متصل خواهند شــد و این 
شرکت می تواند محصوالت خود را از 
طریق خطوط ریلی به سراســر کشور 

حمل کند.
قدیری با اشاره به نامگذاری امسال 
به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
گفت: بیــش از ۹۰ درصــد از ۳۶ هزار 
قطعــه و تجهیزات مورد اســتفاده در 
پاالیشگاه اصفهان توسط متخصصان 
و شــرکت های دانش بنیــان داخلی 
سازی شده اســت. وی افزود: بیشتر 
کاتالیست های این پاالیشگاه و بسیاری 
از مواد شیمیایی مورد نیاز آن از طریق 
شــرکت های دانــش بنیــان تأمین 

می شود.
طــرح بــزرگ تصفیــه گازوییل 
)سوخت دیزل( با سرمایه گذاری ۵۴۵ 
میلیون یورو و ۶۹ هزار و ۱۳۴ میلیارد 
ریالی در حــال راه اندازی مقدماتی در 

پاالیشگاه اصفهان است.
با بهره بــرداری کامل از طرح کان 
تصفیــه گازوییل، همــه ۲۰ میلیون 
لیتر گازوییل تولیدی روزانه پاالیشگاه 
اصفهان مطابق با استاندارد بین المللی 
یورو ۵ تصفیه شــده و ۳۰۰ تُن گوگرد 

حذف می شود.
شــرکت پاالیش نفــت اصفهان ) 

پاالیشــگاه اصفهان ( در زمان حاضر 
وظیفــه تامیــن حــدود ۲۵ درصد 
از ســوخت کشــور را به عهده دارد و 
بنزین و گازوییــل از محصوالت اصلی 
این شرکت بشــمار می آید بطوری که 
سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان را 

تامین می کند.
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ 
و چهار میلیون لیتر گازوییل یورو۵ در 

این واحد صنعتی تولید می شود.
ایـــن شــرکت با حــدود ۳۰ نوع 
فراورده نفتی اصلی و ویژه در منطقه ای 
به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی 
اصفهان واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ 

هزار بشکه در روز است.

راه اندازی طرح تصفیه گازوییل پاالیشگاه اصفهان از تیرماه

رییس هیات مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با 

اشاره به اینکه در جنگ 
اقتصادی کار بزرگی را به 

مرحله راه اندازی نزدیک 
کرده ایم، گفت: فعالیت های 

نهایی این طرح با دقت و 
تخصص باال در حال انجام 
است و به طور حتم آینده 

ای روشن را برای شرکت و 
کشور رقم می زنیم

همدان-خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از 
مردم خواست به شــایعات توجه نکنند 
روغن و شکر به اندازه کافی در بازار وجود 

دارد.
به گفته حســین فضلی  مشــکلی در 
تامین روغن و شکروجود ندارد و از یک ماه 
پیش با شرکت روغن خزل نگین نهاوند، 
هماهنگی الزم انجام شده است تا از طریق 
آنان بخش عمده ای از روغــن مورد نیاز 

استان تامین شود.
 تاکنون ۸۰۰ تن روغن خوراکی در بازار 

استان توزیع شده و همچنان این روند تا عادی ســازی بازار  ادامه دارد و با شرکت های پخش کننده روغن خزل نگین نهاوند 
هماهنگی شده تا سهمیه متمرکز اعامی  وارد شبکه توزیع کنند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تاکید کرد : مردم تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند چون در 
سه ماه گذشته حدود ۱۱ هزار تن شکر در استان توزیع شده است و این فرایند ادامه دارد.

 کارخانه های تولید قند در این استان فعال بوده و در حال دریافت چغندر و تولید شکر هستند و ماهیانه سهمیه به هر استان 
تخصیص داده می شود که سهمیه شکر همدان ماهانه یک هزار و ۷۰۰ تن است.

 معاون سازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان گفت: اکنون کارخانه های تولیدی در حال بسته بندی شکر برای توزیع 
هستند و عوامل شرکت های پخش کننده روغن نیز در حال تزریق این محصول به بازار هستند؛ همچنین اقام احتکاری از 

روز گذشته در بازار توزیع شده است.

قزوین-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان قزوین گفت: ۲ هزار و ۱۷۳ طرح اشتغال 
روســتایی برای دریافت ۳۴۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان 

اعتبار به بانک های عامل معرفی شد.
عین اهلل کشــاورز ترکگفت: ۲ هزار و ۱۷۳ طرح اشتغال 
روســتایی برای دریافت ۳۴۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان 
اعتبار به بانک های عامل معرفی شــد که با معرفی این تعداد 
طرح به بانک های عامل برای چهار هزار و ۸۵۹ نفر در سطح 

روستا های استان، اشتغالزایی خواهد کرد.
از این تعداد، ۲ هزار و ۶۹ طرح موفق شده اند تاکنون از بانک های عامل استان ۳۰۰ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان دریافت 
کرده و برای چهار هزار و ۵۵۴ نفر اشتغالزایی کنند.  تسهیات اشتغال روستایی با همکاری چهار بانک توسعه تعاون، کشاورزی، 
پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در سطح استان پرداخت می شود.  در پرداخت این تسهیات بانک کشاورزی به ۷۵۷ 
طرح ۱۱۹ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان، صندوق کارآفرینی امید به ۵۱۳ طرح مبلغ ۶۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان، پست 
بانک به ۴۸۸ طرح مبلغ ۵۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان و بانک توسعه تعاون به ۳۱۱ طرح، مبلغ ۶۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون 
تومان پرداخت کردند. کشاورز ترک با اشاره به دستاورد های طرح اشتغال پایدار روستایی، گفت: انحراف نداشتن طرح اشتغال 
روستایی نسبت به طرح های اجرا شــده قبلی، مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی در روستاها، توجه به مقوله گردشگری و 
بومگردی در روستاها، افزایش سهم گردشگری در روستاها، اختصاص منابع مالی به مناطق محروم و توجه به قانون آمایش 
سرزمین از جمله دستاورد های طرح اشتغال پایدار روستایی است. وی درباره چالش های این تسهیات، گفت: فقدان نظارت 
کافی از سوی بانک های عامل و دستگاه های اجرایی پس از پرداخت تسهیات، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات نسبت به تعداد 
طرح ها، وجود برخی مشکات در آیین نامه اجرایی نظارت اشتغال پایدار روستایی و شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا از 

جمله چالش هایی این بخش است که باید برای رفع آن ها برنامه ریزی الزم صورت گیرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

روغن و شکر و کاالهای اساسی به اندازه کافی در بازار موجود است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛

ارسال ۲ هزار و ۱۷۳ طرح اشتغال روستایی به بانک های قزوین

سنندج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: بیش از 
  ۱۸۵   میلیون متر  مکعب ســی ان جی در سال گذشته در 

استان مصرف شد.
جهانبخش  نوکانی گفــت: روزانه بیــش از ۵۴۰  هزار 
مترمکعب سی ان جی در استان مصرف می شود که آمار ها 
نشان می دهد سال گذشته بیش از   ۱۸۵   میلیون متر  مکعب 
سی ان جی در سال گذشته در استان مصرف شده که نسبت 

به سال ما قبل از آن افزایش ۱۴ درصدی داشته است.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
کردستان با بیان این که بحث توسعه جایگاه های سی ان 
جی در کشور مطرح است گفت: باتوجه به فعال بودن ۳۴۴ 
نازل در  ۵۲ جایگاه سی ان جی، ظرفیت ارائه روزانه بیش از 
یک  میلیون ۲۰۰ هزار مترمکعب سی ان جی در جایگاه های 

استان وجود دارد.
او می گوید:توصیه می شود سرمایه گذاران به سمت ایجاد 
جایگاه سی ان جی بروند تا استفاده  از این سوخت در بین 
مردم نیز نهادینه شود.   نوکانی در ادامه گفت: مزایای زیست 
محیطی و اقتصادی استفاده از سوخت سی ان جی  و تبلیغات 
و فرهنگ سازی صورت گرفته توسط منطقه در خصوص 

اجرای طرح رایگان دوگانه  سوز نمودن خودرو های عمومی 
در افزایش مصرف این سوخت پاک در استان تاثیر گذار بوده 
 است.   مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردستان می گوید: اجرای طرح  رایگان دوگانه سوز نمودن 
خودرو های عمومی از  همچنان تــداوم دارد واز صاحبان 
خودرو های ناوگان حمل ونقل عمومی  درخواست  داریم 
که در سامانه   https://gcr.niopdc.ir  ثبت نام کنند 
که تا زمان تبدیل به دو  گانه سوز شدن از سهمیه اعتباری 
برخوردار شــوند در غیر این صورت سهمیه اعتباری آن ها 
کاسته  شــده و همانندخودرو های عادی به آنان سهمیه 

سوخت تعلق خواهد گرفت.

رشت-خبرنگارتوســعه ایرانی- فرمانده سپاه قدس 
گیان، با تاکید بر لــزوم ادامه دار بودن تهیه بســته های 
معیشتی در گیان بیان کرد: به مناسبت سالروز تاسیس 
سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیان  ۸۰۰۰ بسته 
و ۵۰ سری جهیزیه کامل به نوعروســان گیانی تحویل 

داده شد.
ســردار محمد عبداهلل پور، فرمانده سپاه قدس استان 
گیان در رزمایش جهادگران فاطمی که در گلزار شهدای 
رشت برگزار شد، با بیان اینکه کار جهادی باید برای جلب 
رضایت پروردگار باشــد، اظهار کرد: کار جهادی زحمت 
بسیار سخت و فراوانی دارد لذا اگر این کار برای جلب رضایت 

پروردگار نباشد به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
وی با اشــاره بــه دالیل بروز بســیاری از مشــکات 
در کشــور گفت: بســیاری از مشــکات گیان حاصل 
بروکراسی و مشکات اداری است؛ به طوری که برای ایجاد 
سرمایه گذاری و رفع مشکات باید مراحل زیادی طی شود.
سردار عبداهلل پور، برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی 
را یک کار ارزشمند در جمهوری اســامی دانست و بیان 
کرد: در این رزمایش ۸۰۰ گروه جهــادی از ۳۵۰۰ گروه 
جهادی استان شرکت دارند که اقدامات بسیار خوبی هم 

اتخاذ شده است.
فرمانده ســپاه قدس گیان با تاکید بر لــزوم توجه به 
اختصاص وام های قرض الحسنه به افراد نیازمند و جویای 
کار بیان کرد: وام های قرض الحسنه در حوزه اشتغال بسیار 
خوب عمل کرده است لذا اگر این روند در این استان ادامه دار 

باشد بسیار به اقتصاد ما کمک می کند.
وی با بیان اینکه پایگاه های مقاومت بسیج یار و یاور سپاه 
در توزیع بسته های معیشتی بوده  است، گفت: استان گیان 
۲۷۱۶ پایگاه مقاومت دارد که در روزهای پنجشنبه و جمعه 
پنج هزار تا ۱۹ هزار بسته معیشتی توسط این پایگاه ها در 

بین نیازمندان توزیع می شود.

توزیع 8 هزار بسته معیشتی در قالب رزمایش جهادگران 
فاطمی گیالن

 افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی ان جی 
در کردستان

خبرخبر

شهردار: پروژه شهربازی 
کرمانشاه به پیمانکار جدید و 

توانمند واگذار می شود

کرمانشــاه- کبودی-خبرنگارتوسعه ایرانی-
شــهردار کرمانشــاه گفت: پیمانکار شهربازی 
کرمانشــاه منابع مالی کافی در اختیار نداشت و 
پروژه را نیمــه رها کرده بود که بــا پیگیری های 
حقوقی خلع ید شد و پیگیریم تا پروژه را به پیمانکار 

جدید و توانمند واگذار کنیم.
»نادر نوروزی« در نشست با اعضای شورای شهر 
کرمانشاه افزود: هم اکنون طرح جدید شهربازی در 
حال تدوین است تا بتوانیم با حضور یک پیمانکار 

قوی آن را پیش ببریم.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پروژه 
قطار شهری گفت: مشــاور برای این پروژه گرفته 
شده و در جلسه وزارت کشور با مدیرکل ترافیک 
شــهرداری ها به توافق رســیده ایم که تمرکز بر 

تکمیل تونل این پروژه صورت گیرد.
شهردار کرمانشاه افزود: باتوجه به پیشنهادات 
مطرح شده پس از تصویب در شورای عالی ترافیک 
سرعت کار پروژه افزایش یافته و مردم کرمانشاه می 

توانند سریعتر از این پروژه استفاده کنند.
وی اظهار داشت: هم اکنون مطالعات فنی پروژه 
در حال انجام است و نتایج آن بعد از تصویب مراجع 
قانونی عرضه می شود و برای طرح به وزارت کشور و 

شورای عالی ترافیک ارایه خواهد شد.
نوروزی در خصوص پروژه پیاده راه مدرس نیز 
با تاکید بر اجرایی شدن آن گفت: این پروژه منتفی 
نیست و به طور قطع آن را دنبال می کنیم، چرا که 
اثرات بسیاری در توریسم شهری، زیباسازی و رفاه 

هرچه بیشتر و رونق خرید دارد.
وی افزود: نکته مهمی که در اجرای این پروژه 
باید به آن توجه شــود محل اجرای آن در خیابان 
مــدرس، فازبندی و هدایت درســت بار ترافیک 
است که در حال بررسی تمامی این موارد هستیم 
و هنوز نمی توانیم زمان دقیقــی برای اجرای آن 

تعیین کنیم.
نوروزی گفت: در خصوص شهربازی فانفار هم 
سرمایه گذار پروژه را نیمه رها کرده و جلساتی با 
ایشان برگزار شد و در نهایت قرار شد این پیمانکار 

پروژه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی کند.
شهردار کرمانشاه به پروژه تله کابین هم اشاره 
ای کرد و گفــت: در زمینه اجــرای این پروژه هم 
منتظر موافقت اصولی میراث فرهنگی هستیم و به 
محض دریافت آن کار پروژه از سر گرفته می شود 
و کارهای فنی پروژه ظرف نهایتا یک ســال انجام 

می شود.
نوروزی به پروژه تقاطع غیرهمســطح سپاه 
هم اشــاره کرد و افزود: این تقاطع بعد از تعطیلی 
۱۲ ماهه چند هفته ای است شروع به کار کرده و 

کارهای آن به سرعت در حال انجام است.

    
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 

پروژه بلوار شهدای راه آهن کرج

کرج-خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج 
از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بلوار شهدای 
حســین آباد راه آهن با هدف کاهش بار ترافیکی 
حسین آباد راه آهن و تکمیل راه دسترسی محلی 

خبر داد.
آقای عاقلی گفت: این پروژه شامل اجرای دیوار 
حائل ســنگی از ابتدای زیرگذر شهید کچوئی تا 
بلوار شــهدای راه آهن به طول ۱۰۰ متر در حال 

اجرا است.
او ارتفاع متوســط این طرح را ۵/۲ متر عنوان 

کرد.
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شــهری شــهرداری کرج گفت: تعریض مسیر 
دسترســی محلی در ابتدای راســتگرد زیرگذر 

مذکور به عرض ۶ متر اجرا می شود.
او می گوید: اجرای این طــرح ضمن افزایش 
ضریب ایمنی، تسهیل در عبور و مرور شهروندان را 

نیز به دنبال خواهد داشت.

استانها


