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اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه  ایرانی - مجــری برگزاری 
پانزدهمیــن نمایشــگاه تخصصی 
طال، فلــزات گرانبها، گوهرســنگ 
ها، ماشــین آالت و صنایع وابســته 
اصفهان گفــت: اصفهان قطب تولید 
ماشین آالت طالســازی در منطقه 
اســت و دســتگاه های خــود را به 
کشــورهای مختلف و حتــی با برند 

ایتالیایی به ایتالیا صادر می کند.
حســین ســید معلمــی اظهار 
کرد: این دوره از نمایشگاه ۱۸ تا ۲۲ 
خردادماه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان برگزار 

می شود.
وی افــزود: در ایــن نمایشــگاه 
۱۲۰ شرکت و مشــارکت کننده از 
اســتان های اصفهان، تهران، شیراز 

مشــهد و یــزد در ۱۲۰ غرفه حضور 
خواهند داشــت. مجــری برگزاری 
پانزدهمیــن نمایشــگاه تخصصی 
طال، فلزات گرانبها، گوهرســنگ ها، 
ماشــین آالت و صنایــع وابســته 
اصفهان گفت: ۶۰ درصد غرفه های 
این نمایشــگاه مربوط به ابزارآالت و 
ماشین آالت ســاخت طال و جواهر و 
۴۰ درصد مربوط به مصنوعات طال و 

گوهرسنگ ها و خدمات وابسته است.
وی با بیان اینکه اصفهان پایتخت 
صنعت طالی کشور است، اظهار کرد: 
۷۰ درصد تولیدکنندگان ماشــین 
آالت و صنایع طالی کشور در استان 
اصفهان اســت، همچنین ۹۰ درصد 
تولیدات طالی داخل را در شــرایط 

سخت تحریم انجام می دهند.
ســیدمعلمی تأکید کرد: در این 

دوره از نمایشــگاه بعد از چند سال 
مشارکت کنندگان خارجی حضور 
دارند، البته به دلیل تحریم ها این کار 
سختی بود و امسال تنها پنج شرکت 
از ترکیه به عنوان مشــارکت کننده 
خارجی در پانزدهمین نمایشگاه طال 

اصفهان حضور دارند.
وی همچنیــن یــادآور شــد: 
بازدیدکننــدگان خارجــی ایــن 
نمایشگاه از کشورهای هند، امارات، 

افغانستان، ترکیه و عراق هستند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهــان نیز در 
این نشست، اظهار کرد: پانزدهمین 
دوره نمایشگاه طالی اصفهان ترجمه 
اقتصاد مقاومتی است، به این معنی که 
نمایشگاه با وجود تمام مشکالت،  فشار 
اقتصادی و تحریم ها و از نظر حجم و 
کیفیت در باالترین سطح نسبت به 
دوره های قبل برگزار خواهد شد و این 

به معنای خواستن و توانستن است.
 علیرضــا مرتضــوی افــزود: 
سیاســت های کلــی نمایشــگاه 
اصفهــان در راســتای اســتفاده از 
توانمندی های استان، شهر و کشور 
و به نمایش گذاشــتن آن برای تجار 
و صادرکننــدگان داخلی و خارجی 
اســت.  وی تأکید کرد: نمایشــگاه 
اصفهان به دنبال توسعه پایدار، ایجاد 

اشتغال و فضای کسب و کار است.

مجری برگزاری نمایشگاه تخصصی طال در اصفهان:

اصفهان قطب تولید ماشین آالت طال در منطقه است

مجری برگزاری پانزدهمین 
نمایشگاه تخصصی 
طال، فلزات گرانبها، 

گوهرسنگ ها، ماشین آالت 
و صنایع وابسته اصفهان 

گفت: ۶۰ درصد غرفه های 
این نمایشگاه مربوط به 

ابزارآالت و ماشین آالت 
ساخت طال و جواهر و ۴۰ 

درصد مربوط به مصنوعات 
طال و گوهرسنگ ها و 
خدمات وابسته است.

رشد 20 درصدی سود شرکت 
پاالیش نفت اصفهان درسال 1400

اصفهان –مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
اینکه سود پاالیشگاه در سال ۱۴۰۰حدود ۱۴ هزار 
میلیارد تومان بوده است گفت: این میزان نسبت به 
سال ۹۹، ۲۰ درصد رشد داشته است. تمام تالش 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان سرمایه گذاری در 
زنجیره ارزش طی برنامه ۵ ســاله برای سودهی 

بیشتر است
دکتر قدیری افزود: طرح تصفیه گازوئیل در حال 
حاضر با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز و با سرمایه 
گذاری ۵۴۵ میلیون یورو-۶۹٫۱۳۴ میلیارد ریال 
نیز در حال انجام است که ان شاا.. از تیرماه امسال راه 
اندازی خواهد شد. سود خالص پروژه در صورت راه 
اندازی ۲۶۳ میلیون دالر در سال)با توجه به ارزش 
افزوده بیش از ۷ دالر به ازای هر بشــکه در شرایط 
فعلی( خواهد بود که این مبلغ تقریبا معادل ۵۹۰۰ 
میلیارد تومان است و ان شــاء اهلل سرمایه گذاری 

پروژه بعد از ۴ سال برگشت خواهد شد.
وی اظهار داشت: پروژه کاهش گوگرد موجود در 
ته مانده برج های تقطیر با توجه به ارتقای استاندارد 
مربوط به فرآورده های ســنگین در آینده نزدیک 
با ســرمایه گذاری ۶۴۲ میلیون یورو – ۱۶٫۱۲۸ 
میلیارد ریال در مرحله مهندســی و خرید است. 
راه اندازی این پروژه ساالنه ۲۱۴ میلیون دالر برای 
شرکت سودآوری خواهد داشــت. با بهره برداری 
این طرح، پاالیشگاه اصفهان دومین پاالیشگاهی 
محسوب می شود که ســوخت کشتی ها را تولید 
خواهدکرد. سرمایه گذاری های انجام شده برای 
این طرح، در مدت ۵ ســال بازگشت خواهد شد. 
در ادامه و به منظور توســعه زنجیره ارزش و تولید 
فرآورده های جدید، با انجام تغییراتی در واحد حالل 
سازی محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید خواهیم 
کرد. انجام برنامه خطی در جهت سودآوری بیشتر 
شرکت از سال گذشته در این شرکت آغاز شده است. 
نظارت بر اندازه گیری مبادالت مواد نفتی، ایجاد 
قرارداد پریمیوم درخصــوص وکیوم باتوم از دیگر 
برنامه های این شرکت در جهت سودآوری است. 
همچنین با احداث۸۰ کیلومتر خط ریلی و اجرای 
پروژه اتصال به شبکه ریلی سراسری که صنایع و 
کارخانه های مستقر در محدوده شاهین شهر را به 
ایستگاه راه آهن »ورتون« متصل خواهد کرد، این 
شرکت می تواند محصوالت خود را از طریق خطوط 
ریلی به سراسر کشــور حمل کند. به عنوان مثال 
محصول واحد RHU این واحد عظیم پاالیشی 
برای توســعه زنجیره ارزش به واحد RFCC که 
توسط پاالیشگاه اصفهان و در بندرعباس ساخته 

خواهد شد، منتقل می شود.

    
ارائه برق رایگان به کشاورزان 

مازندرانی
ساری –خبرنگارتوسعه ایرانی-رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
مازندران با اشاره به برنامه های مدیریت مصرف از 
رایگان بودن بهای برق مصرفی صاحبان چاه های 
آب کشــاورزی در صورت همکاری با این شرکت 
خبر داد. مهندس حسینی کارنامی با اعالم اینکه 
بهای برق مصرفی صاحبان چاه های آب کشاورزی 
این استان که با این شــرکت تفاهم نامه همکاری 
منعقدکرده اند در ۱۹ ساعت از شبانه روز رایگان 
می شود، گفت: دارندگان چاه های کشاورزی اگر 
در پنج ساعت اوج مصرف )۱۷- ۱۲( از زمان انعقاد 
تفاهم نامه ترانسهای برق خود را از مدار خارج کنند 
در مابقی ساعات از برق رایگان بهره مند خواهند شد.

وی افزود: با هــدف مدیریت پیک مصرف برق 
و همچنین مدیریت اضطراری بار، کشاورزانی که 
از زمان انعقاد تفاهم نامه از ساعات ۱۲ الی ۱۷ بعد 
از ظهر نسبت به خاموش کردن چاه آب کشاورزی 
خود اقدام نمایند، در مابقی ساعات شبانه روز از برق 
رایگان بهره مند خواهند شد. رییس هیات مدیره 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: کشاورزان 
با خاموش کــردن چاه ها در ســاعات اوج مصرف 
می توانند کمک بهتر و موثرتری به پایداری شبکه 
برق در زمان پیک بار نمایند. حسینی کارنامی افزود: 
مشترکین مرغداری ها، شالیکوبی ها، دامداریها در 
زمان پیک بار تفاهم نامه انعقاد نمودن نســبت به 
مدیریت مصرف اقدام کنند از تخفیفات این بخش 

بهره مند میشوند.

استانها

اراک- صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی- بخش دوم از فاز اول طرح آبرساني از سد کمال صالح به روستاهاي بخش 
سربند شهرستان شازند با حضور محمود احمدي بیغش نماینده مردم شــازند در مجلس شوراي اسالمي ، یحیي 
رمضاني فرماندار شهرستان شازند ، مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي و 

جمعي از مردم و مسئولین مورد بهره برداري قرار گرفت.
در این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، اظهار داشت : طرح آبرساني به شهر هندودر و ۳۶ 
روستاي شهرستان شازند از سد کمال صالح یکي از طرح هاي مهم و بزرگ آبرساني در مجموعه شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي به شــمار مي رود که در این راستا در سال گذشته ابرســاني از این طرح به ۵ روستا مورد بهره برداري 
قرار گرفت و در بخش دوم از فاز اول این طرح امروز ۱۰ روستاي دیگر شامل روســتاهاي لوزدر علیا ، ده آقا ، ارکلو، 
 بهرام آباد ، لوزدر سفلي ، ده زمان ، قشــالق ، ده گلشن ، لوزدر وســطي و خلیفه بالغي از آب شرب پایدار بهره مند 

مي شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي درتشــریح اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح آب رساني از 
سد کمال صالح به ۱۰ روستاي بخش سربند ، بیان داشت :اجراي ۲۹ کیلومتر خطوط انتقال بین مخازن و حد فاصل 
مخازن تا تصفیه خانه آب ،ساخت دو باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت۶۵۰ متر مکعب ساخت دو باب سوله 
به متراژ ۵۰۰ متر مربع و برق رساني و احداث پست هوایي به طول ۲هزار و ۸۰۰ متر از اقدامات صورت گرفت در این 

راستا ي اجراي این طرح  مي باشد.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-فرماندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت نظارت بر توزیع آرد از اجرایی شدن 
طرح هوشمندسازی نانوایی های کرمانشاه تا پایان خرداد خبر داد.

فضل اهلل رنجبر گفت : با اجرای این طرح دستگاه هایی شبیه کارتخوان در نانوایی ها نصب می شود و به محض خرید 
مردم ما به تفاوت قیمت نان به حســاب نانوایی ها واریز می شــود. به گفته فرماندار کرمانشاه با اشاره به مزایای طرح 
هوشمندسازی خرید نان، اجرای این طرح هدر رفت آرد و نان، فروش خارج از شبکه و قاچاق آرد جلوگیری می کند و 
یارانه مستقیم به مردم تعلق می گیرد. جلسات هماهنگی الزم در فرماندار و استانداری برگزار شده و سایر مقدمات نیز 
در حال انجام بوده و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه این طرح در شهرستان کرمانشاه اجرایی شود. پس از حذف 
ارز ترجیحی و هدفمند شدن یارانه ها شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت نان شکل گرفت که به هیچ وجه صحت ندارد و 

نان گران نخواهد شد و همچنین سهمیه آرد نانوایی ها نیز کاهش پیدا نکرده است.
طی روز های گذشته نشستی با حضور نانوایان شهرستان کرمانشاه برگزار شد و مشکالت آن ها و تخصیص آرد مورد 

نظر بر اساس نظر کارشناسی احصا و به استاندار کرمانشاه اعالم شد.
در صورتی که نانوایی نسبت به تعطیلی خودسرانه و یا کاهش ساعت کار اقدام و آرد خود را در بازار آزاد عرضه کند 

به شدت با آن واحد خبازی برخورد می شود و ممکن است پروانه کسب آن مجموعه باطل شود.
پس از طرح هدفمندی یارانه ها شهر کرمانشاه به هشت منطقه تقسیم شد و بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف، 

صمت، جهاد کشاورزی، غله و خدمات بازرگانی نظارت بر نانوایی ها را با ۱۳۳ بازرس در دستور کار قرار دادند.

بهره برداري بخش دوم  فاز اول طرح آبرساني از سد کمال صالح اراک اجرایی شدن طرح هوشمندسازی نانوایی های کرمانشاه

تبریــز - امیــد محمــد زاده اصــل 
النجق،خبرنگارتوســعه ایرانی-مرکــز 
نوآوری واحدهای فناور شهرستان ورزقان 
به صورت ویدئو توســط معاون فناوری و 
نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

افتتاح شد.
این مرکز به صورت مشــترک توسط 
سازمان فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و 
پارک علم و فناوری استان و با حمایت های 
مجتمع مس ســونگون ایجــاد و تجهیز 
شده اســت. رئیس پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی در این آیین، همکاری 
بین دستگاه های مختلف در حوزه فناوری 
و نوآوری را بســیار ارزنده دانست و گفت: 

واحدهای فناور مســتقر در این مرکز افزون بر حمایت ها 
و تســهیالت پارک علم و فنــاوری اســتان می توانند از 
کارگاه های مجهز موجود در مرکز فنــی و حرفه ای این 
شهرستان بهره مند شوند. دکتر عبدالرضا واعظی با تأکید 
بر استفاده بهینه از فضاهای مازاد موجود خاطرنشان کرد: 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی چندین مرکز رشد و 
نوآوری مشترک در شهرستان ها و مراکز نوآوری تخصصی 
را با بهره گیری از پتانسیل های موجود در شهرستان های 
مختلف و در فضاهای مازاد راه اندازی کرده است. وی افزود: 
این پارک به صورت مشترک ،۳ مرکز با دانشگاه های دولتی 

استان ،۶ مرکز با دانشگاه آزاد اسالمی چهار مرکز با دانشگاه 
پیام نور استان، ۲ مرکز با سازمان فنی و حرفه ای و ۱ مرکز با 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده است. دکتر 
عبدالرضا واعظی با تأکید بر همکاری های گسترده پارک 
علم و فناوری آذربایجان شرقی و مجتمع مس سونگون 
در حوزه فناوری و نوآوری گفت: مجتمع مس ســونگون 
ورزقان بــرای تجهیز مرکز نوآوری ورزقــان ۵۰ میلیارد 
ریال کمک مالی کرده است و در راستای مسئولیت های 
اجتماعی این شرکت و به میمنت سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال زایی، برای امسال تجهیز مرکز رشد شهرستان 

اهر را انجام خواهد داد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان 
مرکزی گفــت: همزمان بــا هفته جهاد 
کشاورزی)۲۱ تا ۲۷ خرداد( ۲۲ طرح در 
نقاط مختلف این اســتان به بهره برداری 

می رسد.
علی صفری افــزود: این طــرح ها با 
اعتباری بالغ بر ۲۱۵ میلیارد و ۴۱ میلیون 
ریال در شهرستان های زرندیه، فراهان، 
ساوه، محالت، کمیجان، شازند، خمین، 
فراهان، زرندیه، دلیجان و خنداب به بهره 

برداری می رسد.
وی ادامه داد: ۱۰۵ میلیارد و هشــت 

میلیون ریال از این اعتبارات توســط سرمایه گذاران، 
۱۵ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال تســهیالت بانکی، ۸۴ 
میلیارد و ۱۳ میلیون ریــال از محل اعتبارات ملی و ۹ 
میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی 

برای این طرح ها تامین و هزینه شده  است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان مرکزی 
خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح ها برای ۴۹۱ 
نفر در این استان به صورت مستقیم و برای ۲۲۱ نفر به 

صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

صفری گفــت: ۵۴۷ خانوار با بهره بــرداری از این 
طرح ها از مزایای آنها بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: پوشش دارکردن استخر ذخیره آب 
کشــاورزی، لوله گذاری چاه ابراهیم آباد شهرســتان 
زرندیه، آبیاری تحت فشــار، انتقال آب روستا فرنام، 
انتقال آب با لوله، احیاء و مرمت قنات، استخر پرورش 
ماهیان ســرد آبی و کارگاه بســته بندی مرغ از جمله 
طرح هایی اســت که همزمان با هفته جهاد کشاورزی 

در استان مرکزی به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :

 22 طرح کشاورزی در استان مرکزی
 آماده بهره برداری است

 مرکز نوآوری واحدهای فناور شهرستان ورزقان
 افتتاح شد

خبرخبر


