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اصفهان-مریم مومنــی ، خبرنگار 
توســعه  ایرانی--مدیر عامل شرکت 
نفت سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: شرکت نفت سپاهان در سال حدود 
720 هزار تن انواع روغن های موتوری، 
بنزینی، پارافین و فرآورده های مرتبط 
تولید می کند و هم زمــان با این تولید 
پروژه های مختلف توسعه ای خود را نیز 

به پیش می برد. این پروژه ها در راستای 
ارتقا کیفیت فرآورده های نفتی و روغن 
اســت. محمد امیر نیکو همت افزود: 
این شرکت طی فرآیند تولید به وسیله 
هیدروژناســیون ترکیبات آروماتیک 
ســرطان زا را به محصوالت بی خطر و 
ســبز تولید می کند. این محصوالت 
مصارف صنعتی ویژه ای دارد که ارزش 

افزوده باالیی برای این شرکت و کشور 
به ارمغان می آورد. مسئله مهم این است 
که ما در تولید خودمان نگاه مستمر به 
توسعه داشته باشد تا محکوم به موفقیت 
باشد. این نگاه در این شرکت وجود دارد؛ 
حجم ســرمایه گذاری این شرکت در 
طرح های توســعه ای به 120 میلیون 
دالر می رســد و 70 درصد از تجهیزات 

این پروژه ساخت داخل است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت ســپاهان گفت: 
بررسی های مختلفی برای تولید مواد 
افزودنی  مورد نیاز این صنعت توســط 
شــرکت های دانش بنیان انجام شده 
و امیدواریم بتوانیم اخبــار خوبی را در 
سال جاری منتشر کنیم. ما در تالشیم 
تا عالوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از 

تولیدات خود را نیز صادر کنیم تا بتوانیم 
فارغ از ارزآوری، برند کشــور را نیز در 
منطقه توسعه ببخشــیم. نیکو همت 
افزود: بنابراین اســتراتژی این شرکت 
برای دوران پساتحریم توسعه صادرات 
اســت. در این راســتا هاب چابهار در 
راستای افزایش ایستگاه های صادراتی 
است. البته این شــرکت تالش کرده با 
حداقل کردن توقفات ناشــی از تولید 
مانند تعمیرات اساسی، بهره وری تولید 
خود را افزایش دهد. از حدود 720 هزار 
تن تولید این شرکت تقریبا 30 درصد به 
رفع نیاز داخل و 70 درصد به صادرات 
اختصاص پیدا می کند. وی افزود: ما با 
ایجاد یک سیستم توزیع فرآورده های 
مویرگی در کشــور تالش کردیم که با 
کمترین قیمت ممکن فرآورده  های خود 
را به حلقه های آخر زنجیره برسانیم. این 
مسئله از ایجاد تقلب یا افزایش قیمت 
جلوگیری می کند. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت سپاهان گفت: شرکت نفت 
سپاهان تحت لیسانس شرکت پورنر 
اتریش آلمان است و حتی در برخی از 
گریدهای تولیدی خود موفق شــده 
تا گواهی نامه شــرکت هایی چون بنز، 
بی ام دبلیو و رنــو را دریافت کنیم. این 
مهم نیز ناشی از تجارب مهمی در تولید 
و پایداری تولید اســت.  در حاشیه این 
برنامه همزمان با ایام سالروز آزاد سازی 
خرمشــهر پایگاه بسیج شهید تورجی 

زاده با حضور مدیر عامل شــرکت نفت 
سپاهان، خانواده شهید واالمقام تورجی 
زاده و جمعی از مقامات نظامی و انتظامی 
استان اصفهان در پاالیشگاه شرکت نفت 
سپاهان افتتاح شد. هدف از افتتاح این 
پایگاه گرامیداشت یاد شهدای واالمقام  
و گســترش و ترویج فرهنگ بسیجی 

عنوان شده است.

   مدیر عامل شرکت نفت سپاهان :

توسعه برند ملی با حمایت از طرح های دانش بنیان  محقق می شود

نیکو همت افزود: بنابراین 
استراتژی این شرکت برای 

دوران پساتحریم توسعه 
صادرات است. در این راستا 

هاب چابهار در راستای 
افزایش ایستگاه های 

صادراتی است. البته این 
شرکت تالش کرده با 

حداقل کردن توقفات ناشی 
از تولید مانند تعمیرات 

اساسی، بهره وری تولید 
خود را افزایش دهد. از 

حدود 720 هزار تن تولید 
این شرکت تقریبا 30 درصد 

به رفع نیاز داخل و 70 
درصد به صادرات اختصاص 

پیدا می کند.

قزوین – مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
دبیر امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق در اســتان 
قزوین گفت: مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات 
قرآنی کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان صنعت آب 

و برق 26 مرداد در قزوین برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای قزوین؛ حجت االسالم والمسلمین علی 
محمدی دبیر امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق در 
استان قزوین در خصوص برنامه های قرآنی این صنعت 
اظهار داشت: چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی وزارت 
نیرو با هدف ترویج فرهنگ قرآن و انس بیشتر مردم با 
کتاب انسان ساز قرآن کریم و الگو گرفتن برای تحقق 
سبک زندگی اسالمی، مرداد ماه سال جاری در استان 

قزوین نیز برگزار می شود.
وی افزود: این مسابقات ویژه کارکنان، همسر همکاران و فرزندان دانشجوی تحت تکفل کارکنان صنعت آب و برق استان 
در رشته های قرائت )تحقیق( جزء 21 تا 25 قرآن، قرائت )ترتیل( جزء 21 تا 25، حفظ 100 آیه، تفسیر و تحقیق موضوعی 
قرآن در موضوعات مهدویت در قرآن، سبک زندگی از نظر قرآن و احادیث، خانواده متعالی از دیدگاه قرآن و حجاب از منظر 

قرآن و احادیث برگزار می شود.
حجت االسالم محمدی بیان کرد: مرحله استانی این مسابقات 26 مرداد ماه در قزوین و مرحله کشوری آن آبان ماه امسال 

در تهران برگزار خواهد شد.

کرج – معصومه امین زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شــرکت شــهرکهای صنعتی البرز گفت: واحدهــای تولیدی 
که وضعیت اعتباری مناســبی دارند از طــرف صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک بــه بانک معرفی می شــوند تا از 
تسهیالت ســرمایه در گردش و خرید ماشــین آالت جدید بهره 

مند شوند.
حمیدرضا عقاب نشین ، ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: در 
سال جاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک عالوه بر 
صدور ضمانتنامه، واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناسبی 
دارند را به بانک معرفی می کند تا از سقف 5 میلیارد تومان تسهیالت 

سرمایه در گردش و خرید ماشین آالت جدید – بدون ارائه وثیقه به بانک- برخوردار شوند.
عقاب نشین درباره وثایق مورد نیاز برای دریافت این تسهیالت اظهار داشت: واحدهایی که صندوق به بانک معرفی می کند 
 A نیازی به ارائه وثیقه ندارند؛ بلکه صندوق، وثایق به مراتب کمتری از آنها دریافت می کند. همچنین برای گروه های اعتباری
و B هیچ وثیقه ای برای صدور ضمانت نامه دریافت نمی شود و ضمانت نامه صرفاً با چک و سفته مدیران شرکتها صادر می شود 

تا بانک به آنها تسهیالت پرداخت کند.
این مسئول درباره شرایط واحدهایی که برای دریافت تســهیالت به بانک معرفی می شوند خاطرنشان کرد: اوالً واحد 
تولیدی باید فعال باشد ثانیاً به لحاظ اعتباری از مقبولیت متوسطی برخوردار بوده و برای افزایش یا حفظ تولید، نیاز به سرمایه 
در گردش داشته باشد. همچنین برای خرید ماشین آالت، واحد باید برای توسعه تولید، برنامه داشته باشد. هر چند بیش از 
همه این موارد مساله بازار بسیار مهم است تا جایی که اگر واحدی ثابت کند بازار برای محصوالتش فراهم است؛ مسائل دیگر 

کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

  مسابقات قرآنی کارکنان صنعت آب و برق استان قزوین
 برگزار می شود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی البرز :

 صنایع کوچک می توانند از تسهیالت سرمایه در گردش و خرید 
ماشین آالت جدید بهره مند شوند

تبریز –امیدمحمدزاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-همزمان با سفر استاني رییس جمهوري به استان 
آذربایجان شرقي و در راســتاي اهداف دولت مردمي در 
رسیدگي و بررسي مشکالت اقشــار مختلف مردم بویژه 
کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزي، میز ارتباطات 
مردمي وزارت جهادکشــاورزي در محل سالن جلسات 
سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي تشکیل 

شد.
 میز ارتباطــات مردمي با حضورعســکري مدیرکل 
دفتــر ارتباطات مردمي و پیگیري ســفرهاي اســتاني 
وزارت جهادکشــاورزي به عنوان نماینــده تام االختیار 
وزیر جهادکشــاورزي صــورت گرفت. رئیس ســازمان 
جهادکشاورزي استان در حاشیه میز ارتباطات مردمي در 
گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه با استقرار این میز ارتباطات 
مردمي و با حضور نماینده تام االختیار وزیر جهادکشاورزي 
در آذربایجان شرقي، درخواستها و مسائل مراجعان مورد 
رســیدگي قرار مي گیرد گفت: نماینده تام االختیار وزیر 
جهادکشــاورزي در ســفر ریاســت جمهوري به استان 
آذربایجان شرقي، 11 و 12 خرداد از ساعت ۸ تا 1۸ از طریق 

میز ارتباطات مردمي مستقر در سازمان جهادکشاورزي 
اســتان آذربایجان شــرقي شنواي مســائل و مشکالت 
مراجعان بخش کشاورزي بوده و درخواستهاي آنان را براي 
رسیدگي، به واحدهاي مرتبط اداري این وزارتخانه و سایر 

بخشها و سازمانهاي مرتبط ارجاع مي دهد.
مهندس اکبر فتحي افزود: پس از پایان یافتن این طرح، 
مراجعان، از طریق کدهاي پیگیري ارایه شده سامانه سامد 
مي توانند از نتایج اقدامات انجام شــده درباره مشکالت و 

مسایل مطرح شده شان مطلع شوند.

سنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-کارگاه 
آموزشی شــیوه های صرفه جویی و مدیریت مصرف آب 
ویژه مربی مســئوالن کانون، برگزار شــد. در این کارگاه 
که با همکاری کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان و در راســتای اجرای طرح های داناب و گسترش 
سواد آبی برگزار شد، مدیر کل کانون استان کردستان در 
سخنانی آب را مظهر زندگی عنوان کرد و افزود: حفاظت 
و نگهــداری از منابع آب یک تکلیف همگانی اســت و هر 
سازمان باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، نسبت به این 
مهم احساس وظیفه نماید. حمیدرضاگوهری ادامه داد: با 
توجه به تاثیرپذیر بودن کودکان و نوجوانان، ضروری است 
فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه از پایه شروع و نهادینه 
گردد، چرا که این طیف، آینده سازان این مرز و بوم هستند. 
گوهری افزود: این روزها مسأله کمبود آب در سراسر جهان 
به بحرانی عمومی تبدیل شده و جلوگیری از هدر رفت آب 
از جمله مواردی است که به صورت یک احساس مشترک در 
همه انسان ها وجود دارد و ما باید در راستای فرهنگ سازی 
صرفه جویی این ماده حیاتی، خصوصاً در بخش کشاورزی، 
مابین کودکان و نوجوانان با اجرای فعالیتهای فرهنگی، 

هنری و ادبی به صورت غیرمستقیم تالش کنیم. کامران 
سهرابی مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
کردستان در سخنانی ضمن تشکر از همکاری مجموعه 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به جهت 
همکاری های خوبی که با این شرکت داشته اند در سخنانی 
گفت: در راســتای ترویج فرهنگ صرفه جویی و مدیریت 
مصرف آب خصوصاً در بخش کشاورزی این شرکت نسبت 
به اجرای طرح داناب و گسترش ســواد آبی ویژه مقاطع 
متوسطه اول و دوم، از سنوات گذشته اقدام نموده و در این 
حوزه 4 سال متوالی رتبه اول کشوری را در سطح شرکت 

مادر تخصصی، کسب نموده است.

برگزاری کارگاه آموزشی – توجیهی شیوه های مدیریت 
مصرف آب در سنندج

 استقرار میز ارتباطات مردمي وزارت جهادکشاورزي 
در استان آذربایجان شرقي

خبرخبر

 نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:
اتصال بوشهر به راه آهن و شبکه 
بزرگراهی کشور یک ضرورت 

ملی است

بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی-نماینده مردم 
بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: توسعه بندر بوشــهر و اتصال به راه آهن و 

شبکه بزرگراهی کشور یک ضرورت ملی است.
عبدالکریم جمیری  با اشــاره به اینکه توسعه 
بندر بوشهر و اتصال به راه آهن و شبکه بزرگراهی 
کشــور یک ضرورت ملی است گفت: اولویت اول 
توسعه بندر بوشهر را عمق بخشی به کانال ورودی 
بندر است که منجر به ورود کشتی های پهن پیکر 
خواهد شــد، به دلیل نبود زیرســاخت مناسب، 
آمار ها حکایت از پرداخت حدود 700 میلیون تا 
یک میلیارد دالر دموراژ در سال به کشتی های در 
صف تخلیه و بارگیری در سایر بنادر کشور دارد، 
بخش عمده این هزینه مربوط به کشتی های حامل 
کاال های اساسی به کشور است و ضرورت دارد تا 
دولت با نگاه ملی و همه جانبه، توجه ویژه و تسریع 

در اجرای این طرح ها را دریابد.
او با اشاره به نشست  خود با مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر می گوید: با 
پیگیری هایی که از ابتدای شروع فعالیت مجلس 
دنبال شــد و همکاری مدیرعامل وقت سازمان 
بنادر، طرح توسعه بنادر شــمالی استان بوشهر 
در زمره اولین موارد مصــوب در مجموعه طرح 
جامع توسعه بنادر کوچک کشور قرار گرفت که 
مهم ترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری سازمان 

بنادر در این نقاط بود
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس 
شورای اســالم اعالم کرد که در حال حاضر هم 
مطالعات اجرایی این طرح ها شــروع شده است 
و امیدواریم در نیمه دوم امســال شاهد آغاز فاز 

اجرایی این طرح ها باشیم.
    

شبکه فاضالب مسیر گریاشان 
سنندج ساماندهی می شود

ســنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-استاندار کردســتان، مدیرعامل شرکت 
آبفا و شــهردار ســنندج به همراه جمعی دیگر 
از مســئوالن چهارشــنبه 4 خردادماه از محله 
گریاشان ســنندج بازدید و وضعیت فاضالب و 
معابر این منطقه را مورد بررســی قرار دادند. در 
این بازدید و با توجه به درخواســت اهالی مبنی 
بر رســیدگی به وضعیت فاضالب و معابر مسیر، 
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان با اشاره به برنامه 
ریزی این شرکت در راستای ساماندهی فاضالب 
این محله، افزود: طی چند روز گذشته و با دستور 
استاندار کردستان کار مطالعاتی صورت گرفته 
و طی روزهای آینده عملیات اجرایی ساماندهی 
شبکه فاضالب آغاز می شود. محمد فرهاد افزود: 
امیدواریم که در سایه همکاری و مشارکت مردم 
ساکن در این محله بتوانیم در مدت زمان 2 تا 3 ماه 
کل شبکه را ساماندهی کنیم. استاندار کردستان 
نیز در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی 
مشکالت شبکه فاضالب و همچنین اصالح معابر، 
خواستار تســریع در اجرایی کردن مطالبه مردم 
ساکن در این محله توسط شرکت آبفا و شهرداری 
شد و گفت: پس از ساماندهی فاضالب توسط آبفا، 
شهرداری هم عملیات ساماندهی و بهسازی معابر 

را انجام دهد.

    
  کاهش ۲۰درصدی

  مصرف انرژی با سرویس
 وسایل سرمایشی

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت: سرویس منظم و اصولی 
وسایل سرمایشی، تا بیست درصد مصرف انرژی را 
کاهش می دهد.سارا مقصودلو با اعالم این خبر از 
شهروندان خواست با توجه به آغاز فصل گرما، در 
مصرف برق مدیریت داشته باشند تا دچار قطعی 

نشویم.
حمیدرضــا زاهدپــور، رئیــس اتحادیــه 
تعمیرکاران لوازم خانگی گلســتان نیز گفت: در 
استان بیش از یکهزار ســرویس کار دارای مجوز 

فعال هستند

استانها


