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خربنامه

برخورد جدی شهرداری قدس
با عوامل سد معبر
تفاه��م – ش��هرقدس – ج�لال زاده :
ش��هرداری و مأموران آن مکلف به رس��یدگی
و جلوگیری از انس��داد معبر و رفع س��د معبر
میباش��ند.روح اله خدایی ،مدی��ر منطقه یک
ش��هرداری گفت :امروزه پدیده ناهنجار س��د
معبر یکی از مش��کالت الینحل شهرداری ها
محس��وب میگردد ،هر روزه افراد بس��یاری
با اس��تفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از
اعمال حق عمومی میگردند که ش��هرداری و
مأموران آن مکلف به رس��یدگی و جلوگیری
از انس��داد معبر و رفع سد معبر میباشند.وی
افزود :لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره
با مش��کالت زیادی روبرو بوده است و ما هر
روز ش��اهد درگیری میان مأموران شهرداری
و اف��راد متخلف میباش��یم .چرا ک��ه به نظر
میرس��د ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب
ای��ن تخلف در قان��ون موجود نمیباش��د .از
این رو اقتضاء مینماید که مس��ئله س��د معبر
در ای��ران که موضوع تبص��ره یک بند دو ماده
 55قانون شهرداری میباشد به صورت جدی
انجام شود.
پیشرفت  18درصدی تقاطع غیرهمسطح
شهید کاوه نبیری
تفاهم-اراک:محم��د ابراهی��م عباس��ی،
شهردار اراک اظهار داشت :تقاطع غیر همسطح
علم الهدی در ورودی نظمآباد به شهر صنعتی
احداث میش��ود ک��ه اتصال کمربن��د جنوبی
به ش��هرصنعتی و نهایتا میدان جه��اد را ایجاد
می نماید و از مسیرهای آن جمعیت غربی شهر
در کمربند جنوبی و زیرگذر میدان انقالب عبور
خواهند کرد.وی در ادامه با اش��اره به پیشرفت
 18درص��دی عملیات اجرایی این تقاطع  ،بیان
داش��ت :تقاطع ش��هید نبیری به عنوان شاهراه
کلیدی شهر ،اتصال کمربندی جنوبی به شهر را
فراهم میکند و  35درصد از تردد به داخل شهر
را کاهش میدهد .عباسی عمده ترین عملیات
ص��ورت گرفت��ه در ای��ن پ��روژه را  50هزار
مترمکعب خاکبرداری4740 ،مترمکعب پی کنی
فنداس��یون ها 270 ،تن آرماتوربندی فنداسیون
و پایه 2600 ،مترمکعب بتن ریزی فنداس��یون
و پای��ه350 ،مترمکعب بتن ریزی مگر پایه ها،
 8هزار مترمکعب خاکبرداری مسیر ریل جدید
و همچنی��ن 7200مترمکعب خاکریزی مس��یر
ریل جدید برش��مردوی افزود پیمانکار پروژه
با پشتکار هرچه تمام مشغول عملیات اجرایی
پروژه می باشند.

گازرسانی به  103روستای استان
قزوین با بهره گیری از روش CNG

تفاهم-شهریار :فتحعلی نجفی ،مدیر عامل
ش��رکت گاز اس��تان قزوین از گازرسانی به 103
روس��تای اس��تان قزوین با بهره گی��ری از روش
 CNGدر آین��ده خب��ر داد.فتحعل��ی نجف��ی با
اش��اره به آغاز عملیاتی شدن طرح گازرسانی به
روس��تاهای باالی  20خانوار توسط شرکت های
گاز استانی در سراسر کش��ور با استفاده از منابع
مالی بند ق قانون بودجه بیان داش��ت :براس��اس
دس��تورالعمل های ابالغی از سوی وزارت نفت،
گازرس��انی به روس��تاهایی که هزینه گازرسانی
ب��ه ازاء هر خان��واده مصرف کنن��ده گاز در آن
روستا حداکثر  60میلیون ریال پیش بینی شود از
طریق خطوط لوله انجام می پذیرد و برای س��ایر
روس��تاها که هزینه های مذکور برای هر خانوار
مصرف کنن��ده در آنها بی��ش از  60میلیون ریال
پیش بینی ش��ود با روش ه��ای مختلف از جمله
 CNGیا  LNGانجام خواهد ش��د.مدیر عامل
شرکت گاز استان قزوین در ادامه افزود :در همین
راستا با توجه به بررسی های کارشناسی صورت
پذیرفته در شرکت گاز استان  ،تعداد  103روستا
در مناطق مختلف اس��تان قابلیت گازرس��انی از
طریق  CNGرا دارا هستند که برنامه ریزی های
اولیه به منظور گازرس��انی ب��ه آنها در حال انجام
اس��ت.نجفی همچنین بیان داشت در حال حاضر
ش��رکت گاز اس��تان قزوین به منظور شناس��ایی
س��رمایه گذاران واجد ش��رایط ک��ه صالحیت و
توانایی اجرای گازرس��انی ب��ه روش  CNGرا

داش��ته باشند از طریق روزنامه های کثیر االنتشار
فراخ��وان داده اس��ت و س��رمایه گ��ذاران واجد
صالحی��ت ب��ه منظور کس��ب اطالعات بیش��تر
و آش��نایی ب��ا مف��اد توافقنامه انج��ام این روش
می توانند به س��ایت ش��رکت گاز استان مراجعه
نمایند.نجفی در تشریح بکارگیری روش CNG
برای گازرسانی به روستاها اظهار داشت :در این
روش ایستگاه هایی با عنوان ایستگاه مادر احداث
میشوند که با اس��تفاده از ماشین های حمل گاز،
گاز طبیعی از این تاسیسات به ایستگاه های فرعی
که در روس��تاها احداث خواهند ش��د منتقل واز
ایس��تگاه فرعی با استفاده از شبکه خطوط لوله به
خانه های مش��ترکین روستا منتقل می شود.مدیر
عامل ش��رکت گاز اس��تان قزوین در پایان اعالم
نم��ود در حال حاض��ر  74درص��د خانوارهای
روستایی استان از نعمت گاز بهره مند هستند.

اتمام حفاری چاه جدید
اسدآباد شهریار

تفاهم – ش��هریار  :مدیر امور آب و فاضالب شهرس��تان شهریار از پایان حفاری چاه جدید در
اسدآباد شهریار خبر داد .داود سمیعی زنوزی گفت :با توجه به مشکالت کمآبی ناشی از افت شدید
س��طح آب در س��فرهها و نیز رانش در الیههای زمین در اس��دآباد ،عملیات جابجایی و حفاری یک
حلقه چاه جدید پس از اخذ مجوزهای الزم با استقرار یک دستگاه حفار انجام و به پایان رسید.طی
س��الهای گذش��ته ،رانش زمین به انحراف ،بریدگی لوله جدار و از مدار خارج شدن چاه آب شرب
در اسدآباد منجر میشد که در نهایت برای شهروندان مشکالت کمآبی ایجاد میکرد.مدیر امور آب
و فاضالب شهرس��تان ش��هریار ،با اش��اره به تامین هزینه عملیات حفاری ،تجهیز و بهرهبرداری چاه
مذکور از محل اعتبارات جاری ش��رکت افزود :چاه مذکور به عمق  ٢٠٠متر حفاری ش��ده اس��ت و
مجوز برداشت  ١۴لیتر آب در ثانیه را دارد.وی تاکید کرد :با تکمیل و بهرهبرداری ،ظرفیت تولید این
چ��اه افزایش مییابد.س��میعی زنوزی ،یکی از ویژگیهای این چ��اه را نوع لولههای آن عنوان کرد و
گفت :در گذشته برای لولهگذاری چاهها از لولههای فوالدی استفاده میشد اما در چاه جدید اسدآباد،
لولههای یو پی وی سی ( ،)UPVCبه کار رفته است.وی افزود :از خصوصیات این لولهها میتوان
به عمر طوالنی چاه ،جلوگیری از انحراف و یا بریدگی لوله جدار در اثر رانش زمین و نیز جلوگیری
از پوسیدگی اشاره کرد.
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ثبت  474پیشنهاد طی 6ماهه گذشته
در شرکت گاز استان اصفهان
رییس روابط عمومی ش��رکت گاز استان
اصفهان ،از ثبت بیش از  474پیشنهاد طی6ماه
گذشته سال جاری خبر داد وگفت :این میزان
پیشنهاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته78 ،
درصد رشد داشته است.سید حسن موسوی با
اعالم این خبر افزود :شورای نظام پیشنهادهای
این ش��رکت با هدف افزایش نرخ مش��ارکت
کارکنان در تصمیم گیری ها و تصمیم س��ازی
ها به منظور رش��د پیش��نهادها از لحاظ کمی
و کیفی ،فعالیت خ��ود را به صورت جدی و
متمرکز ازس��ال  1380آغاز نموده اس��ت .وی
تعداد پیش��نهادهای پذیرش ش��ده در  6ماهه
سال جاری را با رشد 34درصدی 161 ،مورد
عنوان کرد و گفت :این تعداد در مدت مشابه
سال گذشته  33مورد گزارش شده است .دبیر
ش��ورای نظام پیش��نهادها در خصوص رشد
مش��ارکت کارکنان در نظام پیش��نهادها  ،بیان
داش��ت :از ابتدای فعالیت این نظ��ام تا کنون
ه��دف ما ایج��اد انگی��زه ی الزم در کارکنان
در جهت ارائه پیش��نهادهای با کیفیت بوده و
این مهم با برگزاری جلس��ات مستمر هفتگی
شورای پیش��نهادها ،تعیین و انتخاب ارزیابان
متخص��ص در هر حوزه به منظور تس��ریع در
بررس��ی و ارزیابی پیش��نهادهای ارائه شده ،
تشکیل کارگروه تعیین صرفه اقتصادی ،ایجاد
بخش ویژه در پرتال داخلی ش��رکت ،برگزار
ی مس��ابقات پیامک��ی و همچنی��ن پیش بینی
ابزارهای تشویقی مادی و معنوی فراهم شده
است.موس��وی ،با تاکید بر فرهنگ س��ازی و
نهادینه س��اختن نظام پیشنهادها به عنوان یک
بخش موثر در سازمان گفت :از طریق تبلیغات
و اطالع رس��انی های انجام شده  41 ،پیشنهاد
گروهی و 433پیشنهاد فردی از ابتدای سال تا
کنون طرح و ارائه شده است .
ادامه رهاسازی آب
در زاینده رود
معاون حفاظت و بهرهبرداری ش��رکت
مدیری��ت مناب��ع آب ای��ران ب��ا اش��اره به
رهاس��ازی  150میلی��ون متر مکعب از س��د
زاین��ده رود با ه��دف مصارف کش��اورزی
در اس��تان اصفه��ان ،گفت :این رهاس��ازی
یکم��اه ادامه دارد.حبیبی ب��ا بیان این که از
سد زایندهرود این میزان آب از هفته گذشته
رهاس��ازی شده اس��ت ،اظهار کرد :دو روز
طول میکش��د تا این آب به ورودی اراضی
کش��اورزی برس��د.وی ادامه داد :میزان آب
رها شده توسط ش��رکت مدیریت منابع آب
مش��خص میش��ود که پس از بررس��یهای
مختلف س��رانجام به این نتیجه رس��یدیم که
حدود  150میلیون متر معکب برای مصارف
کشاورزی رهاسازی شود.
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

افزایش تسهیالت به مسکن مهر
چهارمحال و بختیاری

تفاهم-چهارمحال وبختیاری :محمدهاشم
ب��ت ش��کن در آیی��ن معارفه سرپرس��ت بانک
مس��کن چهارمحال وبختیاری افزود :در کش��ور
دو میلیون و  300هزار واحد مسکن مهر ساخته
ش��ده که در این زمینه بانک مس��کن به بیش از
98درصد تعهد خود در حوزه مسکن عمل کرده
اس��ت.وی گفت :از مجموع واحدهای مس��کن
مهر که با بانک مس��کن قرارداد بسته شده ،بیش
از ی��ک میلیون و  500ه��زار واحد آن به مرحله
فروش اقساطی رسیده که دفترچه اقساط آنها نیز
صادر شده است .وی در ادامه بدون اشاره میزان
معوقات بانکی افزود :ای��ن بانک کمترین میزان
معوقات بانکی در س��ال های گذش��ته را داشته
که این امر مبین نظارت مناس��ب بانک مسکن بر
نحوه استفاده از تس��هیالت و متعهد بودن مردم
برای بازپرداخت تس��هیالت دارد.بت شکن در
خصوص دلیل فعال نبودن ش��عب بانک مسکن
در پنج شهرس��تان اس��تان چهارمحال وبختیاری
گف��ت :راه ان��دازی ش��عب جدی��د مجوزهای
خاص��ی از ش��ورای بانک و بان��ک مرکزی نیاز
دارد ک��ه امی��د اس��ت با ص��دور ای��ن مجوزها
ش��عبه های جدیدی در این اس��تان دایر ش��ود.
وی افزود :هم اکنون میزان پرداختی تس��هیالت
بانک مس��کن استان چهارمحال وبختیاری چهار
برابر س��پرده گذاری های موج��ود در این بانک
اس��ت که پیش بینی می ش��ود با توجه موقعیت
و وضعی��ت بح��ث مس��کن در این اس��تان این

می��زان پرداخت��ی در اس��تان افزایش پی��دا کند.
ب��ت ش��کن در ادام��ه از فعال ش��دن صندوق
آباد در کش��ور خب��رداد و گفت :ای��ن صندوق
س��رمایه گذاری از نوع صندوق ه��ای با درآمد
ثاب��ت ب��وده و بان��ک مس��کن متعهد اس��ت با
بکارگی��ری منابع این صندوق در ب��ازار پول و
س��رمایه امکان پرداخت باالترین س��ود سیستم
بانکی ( 20درصد) به اضافه دو درصد را فراهم
کند که س��ود مورد انتظار به ص��ورت ماهانه و
درپایان هر ماه به حس��اب سپرده گذاران واریز
م��ی ش��ود.وی اظهار ک��رد :این س��رمایه ها در
عملیات های مختلف س��رمایه گذاری می شود.
در آیین تودیع و معارفه سرپرس��ت شعب بانک
مس��کن چهارمحال وبختیاری از خدمات س��ه
ساله مس��عود رضوانی تقدیر و لطف ا ...آباد به
عنوان مدیرشعب بانک مسکن استان معرفی شد.

بازدید مدیرکل شیالت استان هرمزگان
از روند احداث و تکمیل بازار ماهی

تفاهم-هرمزگان :مدیر کل ش��یالت هرمزگان و معاون صید و بنادر ماهیگیری ش��یالت ایران
به همراه جمعی از مس��ئوالن ش��یالت ایران و شیالت هرمزگان از روند اجرا و احداث بازار ماهی
شیالت بندرعباس واقع در جنب اداره کل شیالت هرمزگان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی
ش��یالت هرمزگان  ،س��ید پرویز محبی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه این بازار در آینده ای
نزدیک و با مشارکت بخش خصوصی افتتاح خواهد شد گفت :خوشبختانه با پیگیری های صورت
گرفت کارهای عمده این بازار به اتمام رس��یده و در آینده ای نزدیک ش��اهد ارائه خدمات آن به
شهروندان خواهیم بود.
مدیر کل شیالت هرمزگان همچنین در ادامه با بیان اینکه عالوه بر ماهی و میگوی تازه و با قیمت
مناسب در این بازار تمامی محصوالت غذایی و مصرفی از جمله گوشت قرمز،مواد پروتئینی،سبزیجات
و میوه،لبنیات و محصوالت ارگانیک نیز ارائه خواهد ش��د.وی مجهز بودن سرتاس��ر بازار به سیستم
خنک کننده و تهیه هوای مطبوع و همچنین دس��تگاه های بس��ته بندی و مجهز از جمله مزیت های
دیگر بازار ماهی شیالت خواند.وی با بیان اینکه این بازار به روش های مکدرن فروشگاهی در فضایی
بالغ بر هزار و 600متر احداث شده است گفت:این بازار می تواند نقش مهمی در سبد غذایی خانوارها
و همچنین کاهش قیمت آبزیان ایفا نمایند.
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اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان
غربي جزء موفقترين غرفهها
تفاه��م -آذربایج��ان غربی:در مراس��م
اختتاميه نمايش��كاه راه و شهرسازي ،ادارهكل
راه و شهرس��ازي آذربايج��ان غرب��ي به دليل
حضور فع��ال و تالش براي انتق��ال پيامهاي
س��ازماني به عنوان غرفه برتر اعالم شد .پس
از س��خنراني وزير راه و شهرس��ازي و رئيس
كميسيون بودجه و برنامهريزي مجلس شوراي
اس�لامي در مراس��م پنجمين نمايشگاه بزرگ
راه و شهرس��ازي و صنايع وابسته موفقترين
غرفهها معرفي شدند.ادارهكل راه و شهرسازي
آذربايج��ان غربي ،ادارهكل راه و شهرس��ازي
كرم��ان جن��وب و ادارهكل راه و شهرس��ازي
ايرانش��هر به دليل حضور فعال و تالش براي
انتقال پيامهاي س��ازماني ب��ه عنوان غرفههاي
برتر اعالم شدند.مبناي ارزيابي محورها چهار
مح��ور غرفه آرايي و رعاي��ت اصول چيدمان
با ۲۰درص��د امتياز ،نح��وه فعاليت و حضور
مس��ئولين و راهنمايان و كاركن��ان ۲۰درصد
امتياز ،چگونگي اطالعرساني و ارائه بروشور
و نشريه ۲۰درصد امتياز ،ميزان توجه به شعار
نمايش��گاه در جلوهه��اي بيرون��ي و محتواي
توليدات ۴۰درصد امتياز بود.
مهار آتش سوزی مخازن  43و44
پایانه های نفتی خارگ
تفاهم-بوش��هر :بخش��دار ویژه جزیره
خارگ اس��تان بوش��هر گفت :آتش س��وزی
مخ��ازن ش��ماره ه��ای  44و  43ش��رکت
پایانهه��ای نفت��ی ایران دیروز ب��دون تلفات
مهار شد.عس��کر زارعی افزود :آتش سوزی
براث��ر صاعق��ه س��اعت هفت صبح ش��انزده
آبان به وقوع پیوس��ت.وی با اش��اره به اینکه
ای��ن مخازن هرکدام یک میلیون بش��که نفت
ظرفی��ت دارند یادآورش��د :قس��مت فوقانی
مخ��ازن یادش��ده خال��ی از نفت اس��ت که
گازهای موجود به همراه نفت در آن با شدت
زیاد از برخی قس��مت های مخ��ازن باال می
آید و در زمان رعد و برق دچار آتش سوزی
می شود.بخش��دار ویژه جزیره خارگ اضافه
کرد :درهفته گذش��ته( نهم آبانم��اه) نیز پنج
مخزن مربوط به شرکت پایانه های نفتی ایران
در این جزیره براثر صاعقه دچار آتش سوزی
شد.مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی نیز در
همی��ن رابطه گفته بود که آتش س��وزی پنج
مخ��زن با مجموع ظرفیت س��ه میلیون و٢٥٠
هزار بشکه نفت خام موجود درآنها درجزیره
خارگ به طورهمزمان خاموش شد.

ویژه استان اصفهان

ظرفیت های زیادی در فوالدسازی های
ایران وجود دارد
گرچه در سال هاي گذشته تهديدها و تحريمها در بسياري
از صنايع ايران محدوديت و کاس��تي هايي به وجود آورد اما به
طور قطع موجب ش��د توليدکنندگان براي اينکه محصوالتشان
را در بازارهاي جهاني عرضه کنند فعاليت هاي خود را بيش��تر
ک��رده و برنامه ه��اي گوناگوني را در دس��تور کار قرار دهند.با
برداش��ته شدن تحريم ها انگيزه ها مضاعف شد ،به ويژه اينکه
توليدکنندگان فوالد به دنبال اس��تفاده از اين فرصت هس��تند تا
شرايط حاکم بر بازار فوالد که ناشي از رکود در بخش ساخت
وس��از اس��ت را تغيير داده و ادامه حيات واحدهاي فوالدي را
تضمين کنند.بهرام س��بحاني ،مديرعامل ف��والد مبارکه اصفهان
درب��اره فض��اي بعد از تحريم و برج��ام در صنعت فوالد ايران
ميگوي��د :در اينباره خوش بيني ه��اي فراواني وجود دارد زيرا
فع��االن اين حوزه بر اي��ن باورند که ظرفيت ه��اي زيادي در
فوالدس��ازي ايران وجود دارد که بايد به آنها اهميت داده شود.
وي ميافزاي��د :پ��س از برجام بايد به فکر ايج��اد کارخانه ها و
صنايعي باش��يم که در اين سالها به دليل تحريم ها ،محدوديت
هاي��ي در تأمين منابع مختلف از جمله مناب��ع مالي آنها وجود
داشته است.وي خاطرنش��ان ميکند :فوالد؛ صنعت پرهزينه اي
است که نميتوان واحدهاي آن را با وام هاي يک تا  3ميلياردي
بانکي احداث کرد .براي اين صنعت حدود هزار ميليارد تومان
سرمايه گذاري الزم است بنابراين ،اين رقم از طريق وام بانکي
قابل تامين نيس��ت حتي اگر امکان دريافت چنين وامي وجود
داش��ته باش��د با بهره هاي بانکي  27درص��دي دريافت آن به
صرفه نخواهد بود.مدير عامل فوالد مبارکه اصفهان بيان ميکند:
بر همين اس��اس مجبوريم با فاينان��س و وامهاي خارجي کار
را پيش ببريم .اميدواريم پس از رفع تحريمها فضاي مناس��بي
ايجاد ش��ده و پاي س��رمايه گذاران خارجي به کشور باز شود.
وي درباره اينکه با توجه به رکود بازار جهاني فوالد آيا افزايش
توليد توجيه منطقي دارد ،بيان ميکند :رکود فعلي مقطعي است
و ب��ه طور تقريبي در ه��ر دهه يکبار چنين رک��ودي در بازار
رخ ميده��د .در س��الهاي  1381و 1382ني��ز دقيقا براي مدتي

چني��ن وضعيتي حاکم ش��د و قيمت فوالد از ح��دود  450به
 170دالر رسيد.وي تاکيد ميکند :بر همين اساس ميتوان گفت
که اين رکود به نوعي يک منحني سينوس��ي دارد اما نکته مهم
آنک��ه مصرف ف��والد در دنيا با وجود تم��ام اين افت و خيزها
هميش��ه س��ير صعودي دارد کما اينکه اين رقم از حدود يک
ميليارد تن توليد  10س��ال پيش به ح��دود يک ميليارد و 860
ميليون تن رس��يده که رشدي  60درصدي را نشان ميدهد .وي
عن��وان ميکند :پي��ش بيني ميکنيم پس از برجام ش��رايط براي
توليدکنندگان فوالد بهتر ش��ود و اهداف و انگيزه هاي بيشتري
در اين حوزه به وجود آيد.وي تصريح ميکند :براي توليد فوالد
دسترسي به منابع سنگ آهن و انرژي از موضوعات مهم است
و ب��ا توجه به بهره من��دي ايران از منابع غني در اين بخش��ها
ميتوان گفت کشور ما ازجمله کشورهايي است که براي توليد
فوالد ظرفيتهاي مناس��بي دارد و اگر ما به گونهاي برنامه ريزي
کنيم که س��رمايه گذاريها در زمان پيک مصرف وارد فاز توليد
شوند به طور قطع موفق خواهيم بود.

سرمایه گذاری ایتالیا
برای تولید «ورق لوله های بدون درز» در ایران

در جلسه اي که با حضور مهدي کرباسيان ،رييس هيأت عامل ايميدرو ،دکتر بهرام سبحاني ،مدير عامل شرکت فوالد مبارکه
اصفهان و عبدالمجيد شريفي ،مدير عامل شرکت ملي فوالد ايران برگزار گرديد ،شرکت اس ام اس اينسه ايتاليا اعالم کرد 1.5 :ميليارد
يورو براي توليد «ورق لوله هاي فوالدي بدون درز» در ايران سرمايه گذاري مي کند.به گزارش سازمان توسعه و نوسازي معادن و
صنايع معدني ايران(ايميدرو) ،مدير عامل شرکت اس ام اس اينسه ( )SMS INNSEدر آستانه سفر رييس جمهوري اسالمي ايران
به ايتاليا پيش��نهاد فوق را در ديدار با مهدي کرباس��يان براي توليد ورق هاي فوالي بدون درز با فناوري باال ارايه داد .البرتو برگانته
( )Alberto Breganteمدير عامل اين شرکت ايتاليايي از شرايط بين المللي ايجاد شده براي بسط روابط ايران با ساير کشورها به
ويژه ايتاليا ابراز خرسندي کرد و اجراي اين طرح را زمينه اي براي افزايش همکاري هاي اقتصادي دو کشور خواند.طبق تفاهم به
عمل آمده طرفين با تأسيس شرکت مشترک ،سرمايه گذاري بر روي «طرح توليد ورق لوله هاي فوالدي بدون درز» را به اجرا در مي
آورند .اين ورق ها کاربرد وسيعي در صنعت نفت و گاز به ويژه خطوط انتقال اين مواد دارند.گفتني است شرکت اس ام اس اينسه
ايتاليا در حوزه طراحي و ساخت کارخانه هاي صنايع فلزي و همچنين تجهيزات کارخانه هاي ورق هاي فوالدي در ايتاليا و سراسر
دنيا فعاليت مي کند .اين شرکت در سال  1993در ميالن تأسيس شد .هرچند در دهه هاي پيش از آن ،شرکت فوق با نام هاي ديگر
در اختيار شرکت هاي خصوصي و دولتي ايتاليا قرار داشت.

برگزاری رویداد «در مسیر موفقیت»
جهت معرفی تجارب کارآفرینان موفق
معاونت جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با هدف معرفی رمز
و رازهای موفقیت کارآفرینان برجس��ته استان اصفهان اقدام به
برگزاری رویداد «در مسیر موفقیت»کرد.در این رویداد کارآفرینان
با معرفی مسیر موفقیت فعالیت های اقتصادی  ،تجارب خود را
به جوانان منتقل می کنند .امیر کشانی ،عضو هیات نمایندگان اتاق
اصفهان و معاون جوانان اتاق در ابتدای این نشست گفت:معرفی
الگوه��ای موفق کارآفرینی به جوانان هم��واره به عنوان یکی از
دغدغه های این معاونت بوده و نخس��تین نشس��ت در مس��یر
موفقیت با علی محمد رجالی بنیانگذار ش��رکت ظریف مصور
و نخستین مجتمع پتروشیمی خصوصی کشور برگزار می شود.
علی محمد رجالی ،کارآفرین و بنیانگذار شرکت ظریف مصور
پتروش��یمی رجال در ابتدای س��خنان خود گفت :سراغ تولید و
فعالیت هایی بروید که نیاز جامعه باش��د در غیراین صورت هم
وقتتان و هم س��رمایه تان را از دس��ت می دهید.رجالی توجه به
واحد تحقیق و توسعه در واحد تولیدی خود را یکی از رمزهای
موفقیتش برش��مرد و گفت:اگر  R&Dنداش��ته باش��ید ،تولید
،تجهیزات و ماش��ین آالت واحد زود پیر می شود و دیگر نمی
توانید در صحنه داخلی و خارجی رقابت کنید.ازابتدای راه اندازی
ظری��ف مصور  3درصد درآمد را برای واحد تحقیق و توس��عه
هزین��ه می ک��ردم .وی پایداری یک واح��د تولیدی را بر مبنای
وجود واحد تحقیق و توسعه دانست و گفت:به اندازه استهالک
ماش��ین آالت برای تحقیق و توسعه هزینه کنید و همواره این را
یک اصل بدانید.رجالی با تاکید بر این مطلب که واحد تولیدی
باید بتواند صادرات داشته باش��ید افزود :اگر یک واحد تولیدی
نتواند صادر کند به مرور زمان نابود می ش��ود .وی خواس��تار
آموزش بازرگانی و تجارت به کودکان و نوجوانان شد و گفت:
آموزش تجارت انس��ان را توانمند می س��ازد ک��ه بر روی پای
خود بایستند .سید عبدالوهاب سهل آبادی ،رییس اتاق اصفهان
در این نشس��ت ضمن تقدیر از حض��ور جوانان در این رویداد
گفت:هیات نماین��دگان با راه اندازی بخ��ش معاونت جوانان
تالش کرد ک��ه زمینه حضور جوانان در ات��اق بازرگانی بویژه

در کمیس��یون ها و کمیته ها را فراهم کند.وی خواستار تشکیل
ش��رکت هایی اقتصادی با حضور جمعی جوانان ش��د و گفت:
اتاق با همکاری کارگروه های ویژه دولت می تواند تس��هیالت
بانکی برای کارآفرینی این جوانان جذب کند.وی یادگیری علوم
و فنون روز را یکی از عوامل موفقیت جوانان در عرصه اقتصادی
برشمرد و گفت:توانمند شدن جوانان نیاز به یادگیری علوم روز
دارد و در کنار علم آموزی باید تجربه ها را به کار گرفت.سهل
آبادی خواستار برگزاری سلسله نشست های آزاد اقتصادی بین
جوانان ش��د و گفت :اتاق آماده در اختیار گذاش��تن فضا برای
جوانان برای رشد وبالندگی اقتصادی است  .عبدالحسین ساسان،
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نشست گفت:بزرگ ترین
سرمایه کش��ور کارآفرینان اند و باید از این سرمایه ها حفاظت
کرد.وی افزود:کارآفرینان به عنوان ابرانس��ان هایی هس��تند که
می توانند مشکالت کشور و محیط اطراف خود را حل کنند.
در پایان این نشست تندیس ویژه معاونت جوانان اتاق اصفهان
به علی محمد رجالی اهدا گردید.

شرکت گاز استان اصفهان موفق به اخذ گواهینامه
استاندارد بین المللی ایزو  10004:2012گردید

رئیس روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت :این ش��رکت موفق به اخذ گواهینامه اس��تاندارد بین المللی ایزو
( 10004:2012مدیریت سنجش رضایت مشتریان) از شرکت توف نورد( )Tuv - Nordگردید .سید حسن موسوی باتاکید بر
اینکه یکی از عناصر کلیدی موفقیت سازمانی رضایت مشتری از عملکرد سازمان و محصوالت آن می باشد گفت :اندازه گیری
و پایش رضایت مش��تری اجتناب ناپذیر اس��ت چرا که نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند به شناسایی فرصت های بهبود در
راهبردها ،محصوالت و فرآیندهای سازمان منجر شود.وی با اعالم اینکه در فرآیند ممیزی بعمل آمده توسط تیم ممیزی شرکت
توف نورد ،این ش��رکت موفق به اخذ گواهینامه اس��تاندارد بین المللی ایزو  10004:2012ش��د اظهار داشت :بهبود ویژگی هایی
که از نظر یک مش��تری ارزش محس��وب می شود می تواند اعتماد مشتری را مستحکم ساخته و باعث فواید تجاری و اقتصادی
گردد.س��خنگوی ش��رکت گاز استان اصفهان ،اخذ این اس��تاندارد را مرهون تالش های بی شائبه و خالصانه تمامی همکاران در
بخش های مختلف این شرکت دانست و افزود :رضایت مندی مشترکین و ارائه خدمات بموقع و همچنین پاسخگویی مناسب و
پایش آن یکی از اولویت های اصلی شرکت گاز بوده که اخذ این گواهینامه سندی بر تعهد مشتری مداری و پایبندی این شرکت
در ارائه اهداف تعیین ش��ده می باش��د.پس از انجام ممیزی در بخش های بهره برداری ،مهندسی و اجرای طرح ها و واحد های
روابط عمومی ،آموزش ،پژوهش ،امور پیمان ها HSE ،و پدافند غیر عامل و مناطق گازرسانی تمدید شد.

