شهرستان
درآمد ساالنه  ۳,۷میلیارد دالری
از خط اتیلن غرب در افق ۱۴۰۴
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به افزایش تعداد
مجتمعهای متصل به خط اتیلن غرب به  ۲۱مجتمع در افق
 ۱۴۰۴اشاره کرد و گفت :ظرفیت تزریق به اتیلن غرب به ۳,۵
میلیون تن و ارزش فروش محصوالت با توجه به تنوعی که از
مسیر اتیلن ایجاد خواهد شد به ساالنه  ۳.۷میلیارد دالر خواهد
رسید.نیپنا ،بهزاد محمدی (یکشنبه ۲۱ ،شهریورماه) در آیین
امضای قرارداد واگذاری راهبری خط اتیلن غرب به شرکت
راهاندازی و بهرهبرداری صنعت نفت(اویکو) این قرارداد خط
لوله را با توجه به اینکه تاکنون این حجم از واگذاری به بخش
خصوصی انجام نشده بود را منحصر به فرد عنوان کرد و گفت:
این خط از اقدامهای مهم دولت برای توسعه صنایع پتروشیمی در نوار غربی کشور که این اتفاق در دهه  ۸۰آغاز شد .با اجرای
خط لوله اتیلن غرب ،اتیلن تولیدی از عسلویه تا شمال غرب ایران منتقل شد و از انشعابات این خط شرکتهای زیادی بهرهمند
شدندوی با بیان اینکه پس از واگذاری شرکتهای پتروشیمی به بخش خصوصی ،خط اتیلن غرب نیز پس از بهرهبرداری در
سال  ۹۱در مدیریت بخش خصوصی باقی ماند ،افزود :این خط از سوی دولت احداث شده بود و از همان سالها نهادهای
نظارتی همیشه دغدغه این موضوع را داشتند که چرا این خط صرفاً در اختیار بخش خصوصی است.مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی به تالشهای مدیران عامل پیشین این شرکت برای در اختیار گرفتن خط لوله اتیلن غرب اشاره کرد و ادامه
داد :باتوجه به مقاومتی که شرکت بخش خصوصی از خود نشان داد ،بدون اینکه در عمل رابطه مالی و قراردادی بین شرکت
ملی صنایع پتروشیمی و آن شرکت وجود داشته این خط سالیان سال در اختیار بخش خصوصی بود.محمدی با بیان اینکه از
سال  ۹۷حرکتهای منسجمی بر بازگرداندن این حق از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد ،تصریح کرد :ابتدای
سال  ۹۹خطی که برای دولت بود به  NPCبه عنوان مالک اصلی واگذار شد.وی با تأکید بر اینکه بالفاصله پس از واگذاری،
حراست خط از بخش خصوصی تحویل گرفته شد و فرآیند مناقصه آغاز و در ماههای گذشته پیمانکار این خط درمردادماه
امسال انتخاب شد ،گفت :این نقطه عطفی بود که پس از نزدیک به یک دهه تالش مدیریت این خط را توانستیم به شرکت
ملی صنایع پتروشیمی منتقل کنیم.

بازدید استاندار بوشهر از ۳پروژههای آبشیرینکن
 ۳۵هزار ۱۷ ،هزار بوشهر و  ۱۰۰۰مترمکعبی جزیره شیف

بوشهر  :عبدالکریم گراوند در بررسی روند اجرا پروژههای
آبشیرینکن بوشهر با اشاره به اینکه بازدید از پروژههای
عمرانی و زیرساختی پس از خارج شدن استان بوشهر از
وضعیت قرمز آغاز شده است اظهار داشت :تأمین آب شرب
بوشهر یکی از اولویتها در اجرا طرحها است که در این راستا
چند پروژه مهم اجرایی شده است.وی با اشاره به تأمین ۹۰
درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر از خارج استان تصریح
کرد :یکی از مشکالت جدی و منابع توسعه استان بوشهر ،آب
شرب است که خوشبختانه پروژههای آبشیرینکن در شهرها
و روستاهای استان بوشهر اجرایی شده است.استاندار بوشهر با
اشاره به اجرا پروژه آبشیرینکن با ظرفیت  ۳۵هزار مترمکعب در شبانهروز خاطر نشان کرد :این پروژه روند اجرایی مطلوبی
دارد که بحث منابع مالی ،ارزی ،افزایش قیمتها و هزینهها از موانع جدی سرعت در اجرا پروژه آبشیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعب بوشهر و بهموقع به بهرهبرداری نرسیدن آن است.گراوند از حل مشکالت گمرکی این پروژه در ترخیص تجهیزات
مورد نیاز آن خبر داد و بیان کرد :پیشبینی میشود ماههای آینده مرحله نخست آن به ظرفیت  ۱۰هزار مترمکعب وارد مدار
تولید و اتصال به شبکه آبرسانی شود.استاندار بوشهر افزود :با توجه به اینکه هواشناسی پاییز خشک پیشبینی کرده است امید
میرود با افتتاح مرحله نخست این پروژه به کمک منابع آب شرب استان بوشهر بیاید.
گراوند پروژه دوم تأمین آب آشامیدنی شهر بوشهر را به ظرفیت  ۱۷هزار مترمکعب دانست و تصریح کرد :پیشرفت
این پروژه خیلی خوب است چراکه دهه فجر سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون در این شرایط سخت
اقتصادی و با کمکهای انجام شده ،مجری پروژه قول داده که مرحله نخست آن به ظرفیت  ۵تا  ۶هزار مترمکعب
ماه آینده وارد مدار تولید شود.وی با بیان اینکه ظرفیت تولید آب از این پروژه تا  ۵۰هزار مترمکعب ارزیابی میشود
خاطر نشان کرد :اکنون در مرکز استان بوشهر  ۲۲هزار و  ۵۰۰مترمکعب آب از پروژه آبشیرینکن تولید میشود که
با افتتاح پروژه  ۱۷هزار مترمکعب تولید آب به  ۴۰هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش مییابد که با توجه به وجود
زیرساختهای الزم قابل توسعه است.

پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی قم مطلوب است

شهردار قم با اشاره به وضعیت رضایتبخش پروژههای عمرانی قم در
شرایط ارزی حاکم بر کشور ،گفت :پیشرفت فیزیکی و اجرای عملیات عمرانی
این پروژهها مطلوب ارزیابی میشود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم  ،دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد
در هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم در سالن جلسات
ساختمان شهید باکری این شورا اظهار داشت :هفته گذشته روند اجرای
پروژههای عمرانی شهر قم در سال  ۱۴۰۰بهصورت دقیق بررسی شد.
شهردار قم با اشاره به وضعیت رضایتبخش پروژههای عمرانی قم در
شرایط ارزی حاکم بر کشور ،گفت :پیشرفت فیزیکی و اجرای عملیات عمرانی
این پروژهها مطلوب ارزیابی میشود.
وی با اشاره به الیحه بودجه  ۱۴۰۰شهرداری قم در تملکات شهری
جهت اجرای طرحهای عمرانی ،ابراز کرد :طبق الیحه بودجه سال جاری در
مباحث مربوط به تملکات  ۸۰درصد امور باید از طریق معوض و تهاتر انجام

بگیرد و پرداخت نقدی تملکات  ۲۰درصد پیشبینیشده است.
سقائیاننژاد تأکید کرد :تملکات شهری باید طبق دستورالعملها و

قوانین برگزار شود و از ظرفیت تهاتر جهت آزادسازی پالکها استفاده شود
و در شرایط کنونی و بر مبنای الیحه بودجه  ۱۴۰۰شهرداری قم چارهای جز
تملک بهصورت مزایده و معوض وجود ندارد.
وی با اشاره به روند تملکات شهری برای اجرای طرحهای عمرانی،
تصریح کرد :روز گذشته اولین مزایده جهت تملک بخشی از پروژههای عمران
شهری قم برگزار شد و این روند استمرار دارد.
شهردار قم خاطرنشان کرد :در رابطه با وضعیت پروژههای عمرانی جای
نگرانی نیست و ترک تشریفات مناقصه برای پیشبرد پروژهها و تسویه بدهی
پیمانکاران کلید خورده است.
شهردار قم با تأکید دوباره بر برگزاری دقیق مزایده برای تملک پالکهای
شهری در اجرای پروژههای عمرانی گفت :برگزاری مزایده بهصورت دقیق
ادامه و استمرار خواهد یافت و به نظر نمیرسد امسال در اجرای پروژههای
عمرانی مشکلی در شهر مقدس قم وجود داشته باشد.

آغاز بکار سومین کنفرانس بین المللی گل محمدی

سومین کنفرانس بین المللی گل محمدی با حضور صاحب نظران ،صنعتگران
و محققان و متخصصانی از ایران و کشورهای انگلیس  ،ایتالیا  ،هلند  ،ترکیه ،
آمریکا  ،ونزوئال و ...در دانشگاه کاشان به صورت برخط آغاز بکار کرد.
رئیس دانشگاه کاشان در مراسم امتتاحیه با تشکر از برگزار کنندگان
این رویداد علمی اظهار امیدواری کرد :تا این کنفرانس با ارائه تجربیات علمی
و برگزاری کارگاه های تخصصی بتواند نقطه عطفی بر توسعه این صنعت باشد.
دکتر عباس زراعت دانش بنیان کردن این محصول را ضروری دانست و
افزود :برای ارتقاء این صنعت راهی جززمینه سازی حضور شرکت های دانش
بنیان در این صنعت نیست.وی خاطر نشان کرد :صنعت گل محمدی و اسانس
بایستی در خط دانش حرکت کند تا به آثار مطلوب ومورد نظر و اهداف برنامه های
ششم توسعه دست یابیم.
وی ارتقاء کیفیت اسانس و برند سازی این محصول را مورد تاکید قرار داد و اظهار
داشت :این کنفرانس باید بتواند دست آوردهای علمی و آثار ملموسی را برای کشاورزان،
تجارو سایر قسمتهای بخش خصوصی داشته باشد و در زمینه های محصوالت و
فرآورده های دارویی بهداشتی وآرایشی بتواند گام های مؤثری را بردارد

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه بیش از  70درصد از محصول گل
محمدی فقط درتهیه گالب استفاده می شود خاطر نشان کرد :این به معنی خام
فروشی است  .اینجاست که نقش دانشگاه در تبدیل این محصول به صنعت و
استاندارد های بین المللی بسیار حایز اهمیت است.
دکتر مریم اخباری رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
و دبیر اجرایی این کنفرانس هم گفت :این رویداد علمی فرصت مغتنمی دربرای
انتقال دانش و تجربیات متخصصان ،پژوهشگران و عالقمندان به این حوزه وموجب
ارتقاء صنعت و دانش گل محمدی و فراورده های آن به عنوان یکی از محصوالت
بومی ،تاریخی و استراتژیک کشور خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد :در کنفرانس  Rosa damascena 2021عالوه بر
موضوعات مرتبط با گل محمدی ،سخنرانی ها و کارگاه های ویژه ای در حوزه
های عمومی مرتبط با گیاهان دارویی و معطر به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه
خواهد شد .
دبیر اجرایی این رویدا علمی  ،محورهای کنفرانس را کلیه حوزه های علمی
و فنی مرتبط با گل محمدی ،شامل کشت ،صنعت ،تجارت ،فن آوری و فراورده
ها در هر دو حوزه تحقیقات دانشگاهی و اطالعات مربوط به صنعت و تجارت ذکر
کرد و افزود :همچنین برخی موضوعات عمومی مرتبط با گیاهان دارویی و معطر
نیز در این کنفرانس ارائه خواهد شد.
فرماندار کاشان هم در این کنفرانس ،کاشان را به عنوان خاستگاه
اولیه گل محمدی عنوان کرد و گفت :سطح زیر کشت گل محمدی در
این منطقه بیش از دو هزار و  500هکتار است که حدود  9هزار تن گالب
تولید می شود.
دکتر مرتضایی تشکیل سه ضلع دولت ،دانشگاه و صنعت را برای رسیدن
به ارتقاء محصول گل محمدی ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد تا

برگزاری این کنفرانس علمی که با حضور متخصصان  ،تولیدکنندگان و
صنعتگران و صاحب نظران این صنعت برگزار می شود گام مؤثری در ارتقاء
و توسعه و رفع مشکالت این صنعت برداشته شود تا در سایه تعامل شاهد
ارزآوری هر چه بیشتر این محصول برای صادرات باشیم.

اخبار
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مدیر منطقه  10شهرداری اصفهان:

احداث مجموعه تفریحی چشمه مرغاب با
رویکرد شهر دوستدار کودک

ی مرادیان :مدیر منطقه  10شهرداری
اصفهان -یحی 
اصفهان گفت :بوستان اطشاران در این محله احداث شده که برای
تملک و ساخت آن  70میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
این طرح هم اکنون تکمیل شده و آماده بهره برداری است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،حمید
شهبازی با اشاره به اینکه ساخت پارک کوی میالد که یکی از
خواستههای چندین ساله شهروندان ساکن در این محله بود ،در
دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفته و تا مهرماه سالجاری بهره
برداری می شود ،اظهار کرد :برای احداث پارک کوی میالد به
مساحت چهار هزار و  ۵۰۰مترمربع اعتباری افزون بر  ۱۵میلیارد
ریال در نظر گرفته شده است.
وی همکاری و مشارکت مردم در حفظ و توسعه فضای سبز
شهری را مهم دانست و تصریح کرد :شهروندان باید در زمینه توسعه
فضای سبز و تلطیف آن همکاری داشته و تالش کنند.
مدیر منطقه  10شهرداری اصفهان تصریح کرد :منطقه 10
ک های محلهای را در بین مناطق  ۱۵گانه دارد ،از
بیشترین پار 
این رو با توجه به وجود مشکالت کمبود آب برای حفظ و توسعه
فضای سبز ،یک مخزن ذخیره آب در خیابان مصلی در نظر گرفته
شده است ،همچنین پروژه کلکتور آب در خیابان شهید خزایی برای
تأمین منابع آبی اجرایی شده است.
وی بیان کرد :تملک فضای ایستگاه قطار شهری ،احداث فاز
دوم خیابان اطشاران ،احداث مجموعه تفریحی  -فرهنگی حریم
چشمه مرغاب با رویکرد شهر دوستدار کودک و تملک و احداث
پارک محله بوزان انتهای شهرک صفاییه از جمله پروژههای شاخص
منطقه در سال جاری به حساب می آید.
وی ادامه داد :از دیگر پروژههای شاخص این منطقه میتوان
به احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه شمال شرقی شهر از
پل آفتاب تا پل تمدن ،تملک کمربندی حدفاصل بزرگراه شهید
آقابابایی تا محدوده منطقه  ۱۰و تملک حلقه حفاظتی و تقاطع غیر
همسطح شهید اردستانی اشاره کرد.
شهبازی با بیان اینکه احداث پل عابر پیاده بزرگراه شهید
آقابابایی در مقابل شهرک صفائیه با هزینه  35میلیارد ریال اجرایی
می شود ،گفت :این طرح تاکنون  60درصد پیشرفت داشته است.
وی بیان کرد :همچنین بوستان اطشاران در این محله احداث
شده که برای تملک و ساخت آن  70میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته
شده است .این طرح هم اکنون تکمیل شده و آماده بهره برداری است.
شهبازی با اشاره به اجرای هشت پروژه مهم منطقهای به ارزش
 ۳۴۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان در سال جاری ،تصریح کرد:
این پروژهها شامل توسعه باغ بانوان طلوع ،ساماندهی ورودی محله
حصه ،احداث خیابان کوشش ،احداث خیابان سعادت شرقی ،تملک
خیابان عسگریه دوم حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی،
احداث مجموعه فرهنگی دشتستان ،تملک حریم چشمه مرغاب
حدفاصل خیابان فرسان تا خیابان سروش و تملک و احداث خیابان
سپیده کاشانی به خیابان سروستان است.
وی با بیان اینکه پروژههای منطقهای به ارزش  ۲۹۴میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان در حال اجرا است ،افزود :پیاده سازی
خیابانهای خواجه عمید ۲۴ ،متری دوم ،عطار نیشابوری ،فرسان،
خیابان آذر بهرام ،الله ،امامزاده اسحاق ،حکیم اسدی ،صباحی،
سروستان ،حکیم شفائی اول ،همافر و قدس شرقی در سال جاری
انجام میشود.

