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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن،
ﺟﻠﺴــﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﻰ ﮔﺎز در راﺳﺘﺎى ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻟﻮﻟﻪ ﻫــﺎى) (aboveground gas EXPOSE
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎى
ﭘﻠﻰاﺗﯿﻠﻦ از ﻣﻮاﻧﻊ ،در ﺷــﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ دو روزه اﻋﻀﺎى
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﻃﺮح
ﻣﺬﮐﻮر ،از ﻋﺒﻮرﻫﺎى اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ در ﺳﺎل  1387ﺑﻪ ﻫﻤﺖ آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻬﺮزاد ﺳــﻤﯿﻌﻰ و ﺗﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﮔﯿﻼن ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اوﻟﯿﻪ رﺋﯿﺲ
وﻗﺖ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎز ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﻠﺴﻪاى ﺑﺮرﺳــﻰﻫﺎى ﻻزم درﺟﻬﺖ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارى

آﻏﺎز ﻧﺼﺐ »ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ زﻧﺪاﻧﯿﺎن« در اﯾﻼم

ﮔﺮﮔﺎن /ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺣﻤﺪى :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﻰﻫﺎ ،ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺷﻬﻤﺮادى ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﻠﺴﺘﺎن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  24اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ اﻟﻰ  12در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺳﺎﻣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارى ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳــﺘﺎﻧﺪارى ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮى ﺳﻮاﻻت ﻣﺮدم
ﺑﻮده و ﻫﻢ اﺳﺘﺎﻧﻰﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮى ﺗﻠﻔﻦ  111وﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪ  2ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﻠﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺷﻬﻤﺮادى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺳﺎل  98ﮐﻪ در ﺻﺪر ﻫﺪفﻫﺎى در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردارد ،اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ آن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ
اﻧﺘﻈﺎرات آﻧﺎن اﺳﺖ.

اﯾﻼم /ﮐﻮﺛﺮ ﻣﻮﺳﻮى :رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در آﺋﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻃﺮح »ﭘﺎﺑﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
در ﺣﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ« در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮم را در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻣﺤﻤﺪ رزم ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﺟﺮاى ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮى در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎى ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎى
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى اداره ﮐﻞ زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺘﺎن اﯾﻼم زﻧﺪانزداﯾﻰ را ﯾﮑﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد و اﻓﺰود :ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻧﺪانزداﯾﻰ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وى ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را در راﺳﺘﺎى زﻧﺪانزداﯾﻰ داﻧﺴﺖ.
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ﺑﺎزدﯾﺪ ازروﻧﺪاﺟﺮاى ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻫﺮود
اراك  /رﺿﻮان داودى ﺟﻢ

News.arak93@gmail.com

ﯾﮑﻰ ازاﻋﻀﺎى ﺷﻮراى اﺳــﻼﻣﻰ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراك،
ﻣﺪﯾﺮان ﺷــﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘــﻪ  3اراك و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر
آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدى
ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﯾﻰ ﻓﺎﺿﻼب از روﻧﺪاﺟﺮاى ﺧﻂ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻫﺮود ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ .ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮآﺑﺎداﻧﻰ ،ﻣﺪﯾﺮاﻣﻮرآب وﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اراك ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ در ﻣﻮرد اﺟﺮاى ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻫﺮود ﺷﻬﺮ اراك ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻤﻊآورى ﻓﺎﺿﻼب در  70درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻫﺮود
اﺟﺮا ﺷــﺪه و 30درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪﮐﻪ ازﻧﻈﺮﻣﻌﺒﺮﺧﻂ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .وى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪى روﻧﺪ
اﺟﺮاى ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب در  30درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺟﺮاى
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻃﺮف دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﻫﺮود و ﻟﺰوم
ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳــﺖ اﺟﺮاى ﮐﺎر ﺑﺴــﯿﺎر
ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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Provinces

در ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮى؛

اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از  3900ﻧﻔﺮ
در واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﻰ
ادارى را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ازﺳﻮىدوﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦاﺳﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺪررﻓﺖ زﻣﺎن و اﻧﺮژى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮدارى وﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ
اراك ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
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اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﮐﻮﺗﺎه ازﻣﺸﻬﺪ

ﺗﺒﺮﯾﺰ  /ﻣﻠﯿﺤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰزاده ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦوﻃﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ
و ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون
news@ naslefarda.net
ﻗﺸﺮﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳــﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻰ و در ﮐﻨﺎر آن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻏﺬاﯾـﻰ ﺳﺎﻟـﻢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﻓﻨﺎورىﻫﺎى
ﻧﻮﯾـﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ،در ﺳﺎل  1381در ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  100000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژىﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤـﮕﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﻬﺮهﮔـﯿﺮى
از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺟﺰو ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﻰ ﺧﻮد را در
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎى ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ و ﺷﮑﻼت ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺸﻤﮏ ،ﺷﮑﻼت ،ﺗﺎﻓﻰ ،وﯾﻔﺮ ،ﭘﺘﻰﺑﻮر ،ﭼﻮب ﺷﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺟﺰو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ و ﺷﮑﻼت
اﺳﺖ .ﮔـﺮوه ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻏﺬاﯾـﻰ ﺷﯿﺮﯾﻦوﻃﻦ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟـﯿﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘـﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻐـﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨـﻨـﺪه ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ
ﻣﺪرن و ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺪارى ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺖوﮔﻮى ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﯿﻞ وﻃﻦ دوﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﯿﺮﯾﻦوﻃﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ  4ﺑﺮاﺑﺮى ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺬب  2ﻫﺰار
ﻧﯿﺮوى ﺟﺪﯾﺪ در آﯾﻨﺪهاى ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ
ﺷــﯿﺮﯾﻦوﻃﻦ ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 850ﻧﻔﺮ ﻧﯿــﺮوى ﮐﺎر دارد
و در آﯾﻨﺪهاى ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 4ﺑﺮاﺑﺮى 2000 ،ﻧﻔﺮ ﻧﯿــﺮوى ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ
ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس وﻃﻦدوﺳﺖ
اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓزﻧﻰ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از
واﺣﺪﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻌﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺧﻰ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺮﺳﯿﻤﻰ را ،در زﻣﯿﻨﻪ

آگهیاستخدام

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﻰ در
ﺳﺎل  ،97اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ،ﭘﻠﻰ ﺑﺮاى روﻧﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ
واﺣﺪﻫــﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺑﺰرگ اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ:
در ﺳﺎل  97اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳــﺘﺎﻧﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎى ﭘﯿﺶرو ،ﺑﺎز

ﻫﻢ ﺟﺰو ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸــﻮرى
ﺑﺎﺷﯿﻢ .وى اﻓﺰود :ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى آﺳــﯿﺎى ﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ،ﻋــﺮاق ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮐﺸــﻮرﻫﺎى
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻰ و ﻋﺮﺑــﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷــﻮد و در
ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﯿﻞ وﻃﻦدوﺳــﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات در ﮐﺸــﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻰ از

ﻣﺸﻬﺪ – زﻫﺮا آﺧﻮﻧﺪى
z.a.naslefarda.1359@gmail.com

ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
اﺳﺖ و ﺑﺨﺸــﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﻰ و
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﻰﻫﺎى ﺳــﺨﺖ و ﺑﻰﻣﻮرد ادارى
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷــﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎى
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و وارد ﮐﺮدن
آن ﻣﺸــﮑﻞ دارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺻﺎدرات
درﯾﺎﯾﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد،
ﻣﺴــﻠﻤﺎً ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ،زﻣﺎنﺑﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳــﺖ ،وﻟﻰ
ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻃــﺮف ﮐﺮدن ﺑﺴــﯿﺎرى از
ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﻰ ،از دﻟﺴﺮدى ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﺮد.
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى ﻣﺎدى از ﺳــﻮى دوﻟﺖ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿــﺪى ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ
ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدى و

ﻣﻌﻨﻮى از آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﻰ ،اﯾــﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﺳــﺎلﻫﺎى ﺗﺄﺳﯿﺲ،
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﻰ ﮐﺮده و
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷــﺖ .دوﻟﺖ و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﯾﮏ ﺳﺮى ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﻣﺎﻟﻰ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ واﻗﻌﻰ ،راﻫﮑﺎر اﺻﻠﻰ
روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ
ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﯿﻞ وﻃﻦدوﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ و روﻧﻖ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻗﻌﻰ و ﻋﻤﻠﻰ از
ﺳﻮى ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻓﺰود :ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ،ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮى از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و 900
ﻧﻔﺮ در واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ ﺷــﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ
ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن ،ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺴــﻌﻮد ﻣﻬﺪىزادهﻣﻘﺪم در ﺑﺎزدﯾــﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻪ وﻻت ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن  301واﺣﺪ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ در ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻰ ﮐﻪ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺪه
درﺻﺪد ﻫﺴــﺘﯿﻢ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ.
وى اﻓﺰود :ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ
ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺪىزادهﻣﻘﺪم ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎى اﯾﺠﺎد
واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ در اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد :ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى اﻧﺒــﺎردارى و ﺣﻤﻞوﻧﻘــﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ،دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ و اﻣﻨﯿــﺖ ﺷــﻐﻠﻰ از ﻣﺰاﯾــﺎى اﯾﺠﺎد
واﺣﺪﻫﺎى ﮐﺎرﮔﺎﻫﻰ در ﺷﻬﺮكﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ابوالفضل جان

شــرکت معتبر تولیدی صادراتی با شرایط زیر استخدام
میکند :کارشناس بازرگانی خارجی  ،خانم  ،تسلط کامل به زبان
انگلیسی ،حداقل دوسال ســابقه کار کامال مرتبط با صادرات و
واردات خارجی و امور کشــتیرانی و لجستیک  ،کامال مسلط به
اکســل و نرم افزارهای کامپیوتری  .ارسال رزومه به هردو زبان :
فارسی و انگلیسی employment.nnc@gmail.com

وقتیتوباماهستیدرآسمانآبیدلمان
جاییبرایابرهانیست

وخورشیدبرمامیتابد
پسرعزیزمانتولدتمبارک

از طرف بابا محمد جعفری و مامان ریحانه

آگهی فراخوان مناقصه شماره97-18 :

نوبت دوم
شماره مجوز1398.886 :

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه اجرای ورودی و خروجی و فونداسیون ،سایبان ،محوطه سازی ،سیستم روشنایی ایستگاه
 C.G.Sشهرک صنعتی پاک را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شرکت ها و پیمانکاران ذیصالح دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و حداقل پایه  5ساختمان و ابنیه و پایه  5تاسیسات و
تجهیزات یا پایه 5نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ( 1.500.000.000یک میلیارد و پانصد میلیون
ریال) دعوت می نماید ،حداکثر تا 10روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی ،اعالم آمادگی کتبی خود را به نشانی تبریز ،خیابان آزادی ،حد فاصل چهار
راه الله و رسالت ،اتاق  304امور پیمان های شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و فرم های تکمیل شده ارزیابی ،تصویر مدارک مذکور و مستندات
مندرج در فرم ارزیابی را به نشانی تبریز ،باغمیشه ،اول الهیه ،ساختمان مدیریت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان طبقه سوم ،کدپستی
 5155956977ارسال نمایند.
* ضمن ًا در اسناد مناقصه توزیعی ،تاریخ تحویل پاکات و گشایش پیشنهادات قید گردیده است.
* فرم و مدارک الزم جهت ارزیابی پیمانکار در سایت شرکت ،به نشانی www.nigc-eazar.irدر دسترس متقاضیان می باشد.
تلفن 344496274 :و 041- 34448095
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
دورنگار041-34447089 :

آگهی مناقصه یک مرحله ا ی با ارزیابی ساده

موضوع مناقصه :خرید قطعات مربوط بهMARTIN DECKER GAUGES
مشخصاتمناقصه:
نام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری ایران

شماره تقاضا /مناقصه

Indent No: 08-22-9645046

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران:

نوبت دوم
شماره مجوز1398.906 :

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال /ارز)

3.200.398

3.000.000.000

Tender No:FP/04/-98/024

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب /مدارک حقوقی (اساسنامه /آگهی تامین تا آخرین تغییرات) معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

روش
ارزیابی

 -1مناقصه گرانی که بیش از چهار ( )4قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.
 -2مناقصه گرانی که بیش از دو ( )2قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه دیگری نخواهد بود.

نحوهدریافت/تحویلاسنادمناقصه:
توزیع
اسناد
توسط
شرکت
تحویل
اسناد به
شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت( .آخرین مهلت )98/03/06

محل دریافت

اهواز ،بلوار پاسداران ،باالتر از میدان فرودگاه ،شرکت ملی حفاری ایران ،ساختمان پایگاه عملیاتی ،طبقه اول ،سالن  ،113اداره تدارکات خارجی کاال

نحوه دریافت

 -1ارایه فیش واریزی به مبلغ  510.000ریال به حساب شماره  4001114004020491نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری
ایران (شماره شبا  -2 )IR 520100004001114004020491درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

آخرین مهلت

 35روز پس از آخرین روز دریافت اسناد (آخرین مهلت  - )98/04/10گشایش پاکات در تاریخ  98/04/11ساعت  9:30صبح

محل تحویل

اهواز ،بلوار پاسداران ،باالتر از سه راه فرودگاه ،شرکت ملی حفاری ایران ،ساختمان پایگاه عملیاتی ،طبقه اول ،پارت  ، Bاتاق  ،107دبیرخانه
کمیسیون مناقصات ،شماره تماس061-34148580-34148569 :

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) :
مبلغتضمین

 150.000.000ریال  3.200 /یورو

انواع تضامین قابل قبول

ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی
حفاری ایران (شماره شبا )IR 350100004001114006376636

مدت اعتبار پیشنهاد  /تضمین

 90روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد).

کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایرانwww.nidc.ir - http://sapp.ir/nidc.pr :

تاریخ انتشار نوبت اول98/2/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/25 :

اداره تدارکات خارجی کاال

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
تهیه و نصب دو دستگاه بویلر

نوبت اول

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای (تهیه و نصب دو دستگاه بویلر)
به شماره 2098003705000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از
دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار مناقصه در روزنامه 1398/02/25و 1398/02/26می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  11روز سه شنبه مورخ  98/2/24تا ساعت  19روز
یکشنبه1398/02/29
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :تا ساعت 19روز چهارشنبه مورخ1398/03/08
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 9صبح روز پنج شنبه مورخ98/03/09
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:
آدرس :خیابان مشتاق دوم ،بعد از پل شهرستان ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
* اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934:
اطالعات تماس دفاتر پیش خوان دولت منتخب جهت ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir
بخش "ثبت نام  /پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر " موجود است.
شناسه467910:

