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ش ایرالینها به وزیر درباره خسارات کرونایی
واکن 

هواپیماهای ایرانی بیشترین زیان را دیدهاند

در حالـی کـه روز دوشـنبه وزیـر راه و شهرسـازی اعلام کـرد که
هیـچ ایرالینـی در کشـور از کرونـا زیـان ندیده اسـت و اگـر اینگونه
بـود صورتهـای مالـی حسابرسـی شدهشـان را ارائـه میدادنـد،
رییـس انجمـن شـرکتهای هواپیمایـی گفـت :ایرالین هـای ایران
بیشـترین ضـرر را در ایـن ایـام تجربـه کردهانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در پـی مسـائل بـه وجود آمـده دربـاره ضرر و
زیـان ایرالینهـا در ایـام کرونـا و در خواسـتهای چنـد بـاره آنهـا
ت ۶۰
از مسـئوالن دولتـی مختلـف بـرای برداشـته شـدن محدودیـ 
درصـدی در راسـتای کاهـش زیـان شـرکتهای هواپیمایـی ،محمد
اسلامی – وزیـر راه و شهرسـازی -در ایـن بـاره اظهـار کـرد:
هیچکـدام از ایرالیـن هـای داخلـی زیـان     ده نیسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه محدودیـت  ۶۰درصـدی را شـرکتهای
هواپیمایـی بایـد فعال تحمل کنند ،االن در شـرایطی سـخت کرونایی
قـرار داریـم و بایـد مملکـت را از ایـن وضعیـت عبـور کنـد ،افـزود:
هیـچ ایرالینـی زیانده نیسـت .ما مهرماه از شـرکتها خواسـتیم که
صورتهـای مالـی خود را برای بررسـی بـه وزارت راه ارائـه دهند که
تاکنـون ایـن کار را انجـام ندادهاند .البتـه نیازی به ارائـه صورتهای
مالی حسابرسـی شـده نیسـت ،امـا وقتی آنهـا ادعا میکننـد زیانده
هسـتند بایـد شـواهد و مدارکـی را بـرای ایـن ادعـا ارائـه کننـد کـه
قابل رسـیدگی باشـد.
این اظهارات آقای وزیر در حالی صورت گرفته که یونس دقیق کیا
 رئیـس هیات مدیـره انجمن شـرکتهای هواپیمایـی -در این بارهبـه ایسـنا گفت :بر اسـاس گزارشهای یاتـا ،شـرکتهای هواپیمایی
در تمـام کشـورها از جملـه ایـران از شـروع بحـران کرونـا بیشـترین
ضـرر را متحمـل شـدهاند و ایـن در حالـی اسـت که پیـش بینی می
شـود ترافیـک هوایـی تا سـال  ۲۰۲۴به شـرایط طبیعی بـاز نگردد.
وی ضـرر شـرکتهای هواپیمایـی ایـران را به دلیل وجـود تحریم
هـا بـرای تامیـن قطعـات ،افزایـش نـرخ ارز و اعمـال محدودیت ۶۰
درصـد مضاعـف خوانـد و افـزود :بسـیاری از ایرالین هـای ایرانی به
سـختی سـرپا ماندهاند و اگر پروازها با همه این سـختیها انجام می
شـود ،نشـانه سـوددهی آنها نیسـت ،بلکه انجـام مسـئولیت اجتماعی
ایرالینهاست.
رئیـس هیـات مدیـره انجمـن شـرکتهای هواپیمایی تاکیـد کرد:
تعـدادی از ایرالینهـا صورتهـای مالـی  ۹۸و شـش ماهـه ۹۹
خـود را بـه موقـع آمـاده و تحویـل دادنـد و برخـی نیز بـه دلیل عدم
برگـزاری مجامـع قانونـی بخاطر شـرایط کرونا و تطابـق صورتهای
مالی حسابرسـی شـده شـش ماهه اول سـال  ١٣٩٨و شش ماهه اول
سـال  ،١٣٩٩در حـال تکمیل و ارسـال آنها هسـتند.

رشد ۲۱درصدی خوراک دریافتی
در سه فاز پارس جنوبی

مدیـر پاالیشـگاه چهـارم مجتمـع گاز پـارس جنوبـی گفـت :خوارک
دریافتی فازهای  ۶و  ۷و  ۸در بازه مشـابه سـال گذشـته بیش از  ۱۳هزار
متر مکعب بوده اسـت ،اظهار کرد :در سـال جاری شـاهد رشـد بیش از
 ۲۱درصدی دریافت خوراک بودهایم.
بهـزاد سـاالری در گفـت و گـو با ایسـنا ،با اشـاره بـه افزایـش تولید
گاز تـرش در ایـن پاالیشـگاه گفـت :در هفـت مـاه سـال جـاری
میـزان خـوراک دریافتـی ایـن پاالیشـگاه حـدود  ۱۶هـزار میلیـون متر
مکعـب بوده اسـت.
وی افـزود :افزایـش تولیـد گاز با حفظ شـاخصهای زیسـت محیطی
اتفـاق بزرگـی اسـت که در فازهای  ۶و  ۷و  ۸رخ داده اسـت.
مدیـر پاالیشـگاه چهـارم مجتمـع گاز پـارس جنوبـی بـا اعلام این
آمـار اظهـار کـرد :علیرغم افزایـش تولید ،پاالیشـگاه چهـارم پایینترین
میـزان تولیـد مـاده خطرنـاک  SO۲در سـطح پاالیشـگاههای پـارس
جنوبی را داراسـت.
سـاالری با بیـان اینکه پایینتریـن میزان  CODموجود در پسـاب
خروجـی در سـطح پاالیشـگاههای پارس جنوبـی نیز در اختیـار فازهای
 ۶و  ۷و  ۸اسـت ،گفـت :پاالیشـگاه چهـارم پایینتریـن میـزان فلرینگ
کلـی گازها در سـطح پاالیشـگاههای پـارس جنوبی را هم داراسـت.
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت
تعاونی باغداران پردیس سیاخ فاز دو
تاریخ انتشار99/11/1 :
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شــرکت
تعاونی باغداران پردیس ســیاح فاز دو رأس ساعت  9/30صبح روز
یکشــنبه مورخ  99/12/3در محل :شیراز ،شهرک والفجر ،بولوار فجر
غربی ،جنب دانشگاه پاسارگاد ،مجمع اسالمی محبین اهل بیت تشکیل
می گردد از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم
رسانند و یا با مراجعه به دفاتر رسمی وکیل یا نماینده محضری خود را
جهت حضور در مجمع و اعمال رأی معرفی نمایند .تعداد آرای وکالتی
هر عضو ،حداکثر  3رأی و هر شــخص غیر عضو ،تنها یک رأی خواهد
بود .داوطلبان تصدی هیأت مدیره و بازرســین موظفند ظرف یک
هفته از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار امیرکبیر،
جنب پمپ گاز ،طبقه فوقانی الستیک همسفر ،روبروی بانک شهر نزد
آقای ستوده به شــماره  38314760و  09177110869مراجعه و فرم
داوطلبی را تکمیل نمایند.
ضمن ًا رعایت کلیه پروتکل های بهداشــتی جهت حضور الزامی است
(دستکش و ماسک)
مدارک مورد نیاز کاندیدا هیأت مدیره و بازرسی:
- 1کپی شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی در دو نسخه
- 2کپی مبایعه نامه یا سند باغ در دو نسخه
- 3ارائه عدم سوء پیشینه (برگ تشخیص هویت) در دفاتر خدمات
قضایی تهیه شود.
 - 4دو قطعه عکس 4*3
 -5پوشه و گیره دو عدد
دستور جلسه:
-1قرائت گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسین درخصوص عملکرد
شرکت تعاونی قابل رؤیت در سامانه جامع هوشمند
-2بررســی و تصویب صورتهای مالی سال  98قابل رؤیت در سامانه
جامع هوشمند
-3تعیین بودجه پیشنهادی شــرکت در سال  1399و  1400و خط مشی
آتی تعاونی قابل رؤیت در سامانه جامع هوشمند
 -4تصویب آئین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره ،مدیرعامل
و حق الزحمه بازرسین
-5تصمیم گیری درخصوص تحویل و تحــول مدیریت کلیه امور باغ
شهری فاز دو از مؤسســه احیاگران توسعه فارس به شرکت تعاونی
باغداران پردیس سیاخ
-6انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال
-7انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسی برای سال مالی 1400
-8تصویب آئین نامه مالی و معامالتی
هیأت مدیره شرکت تعاونی
باغداران پردیس سیاخ فاز دو
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سهم سرمایهگذاران خارجی رمزارز
از برق غیریارانهای چقدر است؟
مدیرکل دفتر امــور طرحهای وزارت صنعت،
معــدن و تجارت (صمت) اظهار کرد :براســاس
اطالعات سامانه ،تعداد سرمایهگذاران غیرایرانی
در این زمینه در مقابــل متقاضیان ایرانی ناچیز
اســت ،اما بر اســاس اعالم وزارت نیرو ،حدود
 ۴۵درصــد قراردادهای برق غیریارانهای ،معادل
 ۱۴۰مگاوات در زمینه اســتخراج رمزارز ،مربوط
به سرمایهگذاران خارجی است.
علی رضا هادی در گفتوگو با ایســنا ،درباره
تعداد صدور جواز استخراج بیت کوین در کشور،
گفت :صدور جواز تأســیس اســتخراج رمزارز از
تاریخ  ۲۸آبان ماه سال گذشته در سامانه بهینیاب
آغاز شده و تاکنون  ۱۳۸۰فقره جواز تأسیس صادر
شده اســت تا متقاضیان بتوانند زیرساختهای
موردنیاز مانند زمین ،ساختمان ،برق و  ...را فراهم
کرده و تجهیزات الزم را خریداری کنند و پس از
آن بــا دریافت پروانه بهرهبــرداری ،امکان آغاز
فعالیت مجاز داشــته باشــند .در حــال حاضر
هیچیــک از متقاضیــان پروانــه بهرهبــرداری
دریافت نکردهاند.
وی همچنین درباره کشورهایی که در زمینه
اســتخراج بیت کوین در ایران فعالیت میکنند،
اظهار کرد :صرف ًا دارندگان شناســه ملی (اعم از
اشخاص حقیقی و حقوقی) امکان دریافت مجوز
در سامانه را دارند و بر اساس دستورالعمل صدور
مجوز فعالیت استخراج رمزارز مورخ  ۲۸آبان سال
گذشته وزارت متبوع ،اشخاص غیرایرانی در قالب
اشــخاص حقوقی امکان ســرمایهگذاری دارند.
براساس اطالعات ســامانه ،تعداد سرمایهگذاران
غیرایرانــی در این زمینه در مقابــل متقاضیان
ایرانــی ناچیز اســت .البتــه بر اســاس اعالم
وزارت نیرو ،حدود  ۴۵درصــد قراردادهای برق
غیریارانهای (با نرخ متوســط  ۹۶۵۰ریال برای
هر کیلووات-ســاعت) ،معادل  ۱۴۰مگاوات در
زمینه استخراج رمزارز ،مربوط به سرمایهگذاران
خارجی است.
برای مقایســه ابعاد این عدد با مقدار مصرف
برق کشــور باید گفت که در روزهای تابســتان
ســال جاری که اوج مصرف برق اســت ،رکورد
روزانه مصرف برق بالغ بر  ۵۳هزار مگاوات بوده
است.
نرخ برق تولید بیت کوین  ۷تا  ۱۴برابر
نرخ برق صنعتی

به گفته مدیــرکل دفتر امور طرحهای وزارت
صمت نــرخ برق غیریارانهای براســاس مصوبه
هیأت وزیران به شماره /۵۸۱۴۴ت۵۵۶۳۷هـ در
تاریخ  ۱۳مرداد ۱۳۹۸به نرخ متوســط صادراتی
در نظر گرفته شــده که براساس محاسبه وزارت
نیرو بهطور متوسط  ۹۶۵تومان برای هرکیلوات-
ســاعت است و بالغ بر  ۱۴برابر نرخ برق صنعتی
اســت .البته تخفیفات تعرفــهای فنی نظیر ولتاژ
اتصــال و تخفیف مصــرف در ماههای غیرگرم
نیز توســط وزارت نیرو اعمال میشــود که نرخ
را در هشــت ماه غیرگرم ،به حدود  ۴۸۰تومان
(بیــش از  ۷برابر نــرخ برق صنعتــی) کاهش
میدهد .همــه مصرفکنندگان اعــم از ایرانی
و غیرایرانــی مشــمول پرداخــت ایــن نــرخ
غیریارانهای هستند.
این مقــام مســئول در ادامه با بیــان اینکه
متقاضیان استخراج رمز ارز در سراسر کشور جواز
تأســیس دریافت کردهاند ،گفت :در استانهای
خراســان رضــوی  ۲۵۱فقــره ( ۱۸درصد کل
جوازهــا) ،تهــران با  ۱۴۸فقــره( ۱۱درصد کل
جوازهــا) ،زنجان بــا ۱۰۹فقــره ( ۸درصد کل
جوازها) ،آذربایجانشرقی  ۱۰۸فقره( ۸درصدکل
جوازها) آذربایجانغربــی  ۹۵فقره ( ۷درصدکل
جوازها) جواز تأسیس صادره شده است.
هادی درباره انتقاداتی که نســبت بهســختی
شــرایط دریافت مجوز تولیــد بیت کوین مطرح
شــده ،نیز تصریح کرد :صدور مجوز اســتخراج

رمزارز بهصورت کامــ ً
ا الکترونیکی و از طریق
سامانه بهینیاب با سهولت در حال انجام است و
هیچگونه محدودیت و یا دشــواری در این زمینه
وجود نــدارد و از آذر  ۱۳۹۸تاکنون  ۱۳۸۰فقره
جواز تأسیس در ســامانه صادر شده و همچنان
ادامه دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،در پی قطع گســترده
برق در چند کالنشــهر ایران در هفته گذشــته،
گزارشهایی از حضور چینیها برای اســتخراج
بیتکوین در ایران منتشــر شده و این گمانهزنی
مطرح شــده که یکی از دالیل قطعی گســترده
برق در ســال جاری افزایش چشمگیر استخراج
رمزارزها به صورت قانونی و غیرقانونی اســت.
بنابرایــن در روزهای اخیر اخبــاری از برخورد با
برخی از ماینرهای غیرمجاز منتشــر و همچنین
اعالم شد که در راســتای مدیریت مصرف برق
و جلوگیری از خاموشی با استخراج کنندگان رمز
ارز مجاز مذاکره شد تا در این زمان فعالیت خود
را متوقف کنند و در این راســتا فعالیت استخراج
کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف شد.
هــر چند قطــع برق منــازل مســکونی به
گستردگی هفته گذشته ادامه نیافت ،اما همچنان
بــرق مشــترکان پرمصرف و حتــی واحدهای
تولیدی در شــهرکهای صنعتی در ســاعاتی از
روز قطع میشــود .با این حــال تاکنون توضیح
قانع کننــده  ای درباره چرایی قطــع برق اعالم
نشده است.

شرایط جدید ترخیص کاالهای اساسی از ابتدای بهمن ۹۹
بر اســاس تصمیمــات اخیر ســتاد تنظیم
بازار ،ترخیص کاالهای اساســی مشــمول ارز
 ۴۲۰۰تومانی از اول بهمنماه منوط به اعالمیه
تخصیص ارز است و همچنین از ثبت سفارش
و تخصیص ارز به واردکنندگان کاالی اساسی
که نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات
آنها بیش از  ۱۰درصد باشد جلوگیری میشود.
به گزارش ایســنا ،در مصوبه جلســه اخیر
ســتاد تنظیم بازار به تســهیالت ایجاد شــده
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص
کاالهای اساســی موجود در بنادر و گمرکات
کشور اشاره و اعالم شد که از ابتدای بهمن ماه
سال جاری ترخیص کاالهای اساسی مشمول
ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) منوط به اعالمیه
تخصیــص ارز اســت و تمام مصوبــات قبلی
کارگــروه از جملــه مصوبــات  ۱۱۱و ۱۱۲
کارگروه تنظیم بازار بــرای ترخیص درصدی
کاال بدون الزام اعالمیــه تخصیص ارز بالاثر
شده است.

گفتنی اســت که در تصمیمــات یکصد و
دوازدهمین جلســه کارگروه تنظیم بازار مقرر
شــده بود کــه در هنگام ترخیــص درصدی
کاالهای اساسی گروه یکم کاالهای مشمول ارز
ترجیحی (روغن خام ،دانههای روغنی ،کنجاله
ســویا ،جو و ذرت) ،ضمن اخذ تعهد از صاحب
کاال مبنــی بر پذیرش پرداخــت مابه التفاوت
نرخ ارز در صورت تعلق به کاال و تعهد عرضه
کاال بــا نرخ مصــوب یا عرضه در ســامانهها
بازرگاه و شبکههای توزیع تعیین شده کاالهای
اشاره شــده قابل ترخیص به صورت درصدی
تا ســقف  ۹۰درصــد بدون الزام بــه ارائه کد
رهگیری بانک می باشــد که حاال با مصوبات
جدید ملغی شده است.
همچنین در جلسه اخیر ســتاد تنظیم بازار
مصوب شد در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا
نشده مربوط به واردات کاال با ارز  ۴۲۰۰تومانی
(نســبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات)
برای یک واردکننده بیش از  ۱۰درصد باشد ،از

هرگونه ثبت ســفارش و تخصیص ارز جدید و
اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پروندههای
جدیــد ثبت ســفارش جلوگیری شــود ،البته
شــرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی
امور دام کشــور از شــمول این بند مســتثنی
هستند.
همچنیــن در این مصوبات تاکید شــده که
برای موضوع مربوطــه بانک مرکزی باید وب
سرویس اســتعالم برخط درصد تعهدات ارزی
ایفا شــده یک بازرگان مربوط به واردات کاال
با ارز  ۴۲۰۰تومانی را در اختیار ســامانه جامع
تجارت قرار دهد و با توجه به اهمیت ســرعت
عمل در رفع ممانعت پس از رفع تعهدات ارزی،
مقتضی است به روز رسانی اطالعات رفع تعهد
ارزی در ســامانه های بانک مذکور به صورت
برخط انجام شــود تا وارد کننــده پس از رفع
تعهد ارزی تا نصاب تعیین شده ،به علت به روز
نبودن اطالعات رفع تعهد ،با تداوم ممانعتها
مواجه نشود.

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛
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تولید تختال با ضخامت 300میلیمتر
در فوالد مبارکه

بــا اتکا بر دانش و همــت مدیریت ،کارکنان و کارشناســان فوالد مبارکه و
با هــدف تأمین حداکثری محصوالت موردنیاز لولههای انتقال نفت و گاز ،برای
نخستین بار در کشور ،تختال با ضخامت  300میلیمتر تولید شد.
معاون بهرهبرداری شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره بــه مزیتهای این نوع
محصول در گفتوگو با خبرنگار فوالد گفت :در دو سال اخیر با تولید تختالهای
ویژۀ تولید لولههای محیط نفت و گازترش به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم
ضخامت تختال را در ماشــین ریختهگری شــمارۀ  5افزایش دهیم ،بخشــی از
نگرانیها و مشکالت کیفی که بعضا در تختالها وجود دارد ،با افزایش ضخامت
بهصورت طبیعی رفع خواهد شد.
مختار بخشــیان با تأکید بر اینکه بسیاری از عیوب داخلی تختالها ،ازجمله
ترکهای ریز یا جدایش ،در زمان نورد مشــخص میشوند ،افزود :طبیعی است
که هرقدر ما ضخامت را بیشتر کنیم بعد از انجام عملیات نورد ،بهدلیل اینکه باید
ضخامت بیشتری کم شود ،این عیوب برطرف میشوند.
وی با بیان اینکه دانش و تجربۀ این کار کامال بومی اســت تصریح کرد :این
دستاورد خبر خوبی بهویژه برای صنایع نفت و گاز کشور و پروژههای آتی خواهد
بود .از این پس کشــور ما بهراحتی میتواند این نــوع تختال را تولید کند و اگر
نگرانی یا تردیدی در زمینۀ پروژههای نفتی و گازی وجود داشــته باشــد ،از این
پس بهطور کامل برطرف خواهد شد.
به گفتۀ بخشــیان ،بخشــی از این تختالها باید برای انجــام عملیات نورد
به شرکت اکسین اهواز منتقل شود تا پس از عملیات نورد ،به انواع ورق موردنیاز
در تولید لولهها و مخازن نفت و گاز تبدیل گردد و این دستاورد خبر خوبی برای
صنعت فوالد و لوله کشور است.
وی هدف اصلــی از این اقدام را افزایش کیفیت و اطمینان از دســتیابی به
کیفیت مطلوب در محصوالت مورد اســتفاده در صنعت نفت و گاز عنوان کرد و
افــزود :در کنار این اقدام ،دانش فنی تولید این محصوالت در کشــور نهادینه و
زمینۀ افزایش کمیت محصول با افزایش دبی متریال فراهم شد.
معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه گفت :این دســتاورد با همکاری بخشهای
مختلــف از جمله کارکنان تولید ،تعمیــرات ،تعمیرگاه مرکزی ،واحد متالورژی و
روشهای تولید و امور مهندســی با محوریت تیم ریختهگری به سرانجام رسید
و شایستۀ قدردانی است.
در همین خصوص مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم شرکت فوالد
مبارکه گفت :یکی از رسالتهای شرکت فوالد مبارکه در سالهای گذشته تأمین
حداکثــری نیازهای داخلی و تنوع در زمینۀ محصوالت فوالدی بوده اســت .در
همین زمینه ،متخصصان شــرکت فوالد مبارکه با توجه به اعالم نیاز کشــور به
تولیــد تختال با ضخامت  300میلیمتر ،بر آن شــدند که مقدمات الزم را برای
تولید این محصول فراهم آورند و طی یک پروژۀ تخصصی ششماهه ،تولید این
محصول را که تاکنون در کشور صورت نگرفته به سرانجام برسانند.
غالمرضا ســلیمی افزود :در راســتای اجرای این پروژه ،تیمی از کارشناسان
داخلی شــرکت تشکیل و هر گروه در زمینههای تخصصی خود شروع به فعالیت
کرد و نتیجۀ این تالش تولید تختال با ضخامت  300میلیمتر در فوالد مبارکه بود.
وی در ادامــه گفت :نظر به اینکه ماشــین  5ریختهگری طبق طراحی اولیه،
حداکثر توانایی تولید تختال با ضخامت  250میلیمتر را داشت ،اقدامات اصالحی
و تغییرات موردنیاز برای ارتقای ظرفیت این ماشین صورت گرفت.
ســلیمی ضمن قدردانی از زحمات همۀ همکارانی که در این زمینه همکاری
کردند ،خاطرنشــان کرد :در شروع این پروژه ،چالشهای متعددی ازجمله موارد
تولیــدی ،مکانیکی و برق و ابزار دقیق پیش روی ما قرار داشــت ،اما به یاری
خداوند و تالشهای خالصانۀ همــکاران متخصص واحد ریختهگری ،همۀ این
موارد رفع و محصول نهایی تولید شد.
مدیــر ریختهگری مداوم فوالد مبارکه نیز با اشــاره به اقدامات صورتگرفته
در زمینــۀ تولید این محصول گفت :در پروســۀ ریختهگری پیوســتۀ تختال در
ماشــینهای ریختهگری ،پارامترهای فراوانی تأثیرگذار است .نکتۀ مهم در این
زمینه محاسبۀ جدولهای مربوط به خنکسازی اولیه و ثانویۀ ماشین ریختهگری
و محاســبۀ دقیق نقطۀ انجماد با توجه به تغییر ضخامت تختال اســت که کلیۀ
موارد فوق بهصورت کامال تخصصی محاسبه و انجام شد.
قاســــم خوشـــدل پور افــــزود :گروه مکانیک نیز محاسبــۀ جدول گپ
سگمنــــتها بر مبنای ضخامت  300میلیمتر را بر عهده داشت و با محاسبات
دقیق و تغییر در سیســتمهای هیدرولیک ،فشار هیدرولیکی الزم برای تولید این
محصول را فراهم ســاخت .در ادامه نیز با تهیۀ نقشــه و پیگیری ساخت سری
شمش بدلی جدید این مورد را رفع کرد.
رئیس تولید و تعمیرات ماشــین شمارۀ  5ریختهگری نیز در ادامه خاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه ماشــین ریختهگری شــمارۀ  5بــرای حداکثر ضخامت
 250میلیمتر طراحی شــده بود چالش اصلــی پیش روی تیم برق و ابزار دقیق
محاسبۀ نیروی گشتاور الزم جهت حرکت تختال بود.
محمد فخری در ادامه گفت :بهدلیل عمودی بودن قوس ماشین ریختهگری
شمارۀ 5و تغییر مداوم شــیوۀ کاری موتورهای سگمنتهای ماشین از موتوری
به ژنراتــوری و درگیری بیشازپیش مقاومتهای حالــت ترمزی در درایوهای
الکتریکــی و بهتبــع آن پارامترهای الکتریکی موتورهای ســگمنتهای خط و
قابلیت هماهنگی و باالنس نیروی گشــتاور اعمالشده به نقاط مختلف را طلب
میکرد که با انجام فعالیتهای مداوم کارشناســی ،پیادهســازی شرایط مذکور
با دانش بومی کارشناســان واحد ریختهگری در نهایــت ،امکان تولید تختال با
ضخامت  300میلیمتر فراهم شد.

دریافت تندیس نقره ای مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت توسط شرکت گاز استان اصفهان
در پنجمین همایش ارزیابی مســئولیتهای اجتماعی
شرکتهای تابعه وزارت نفت ،شرکت گاز استان اصفهان،
از میان شــرکت های تابعه مشــارکت کننده ،موفق به
دریافت تندیس نقره ای گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،
این دســتاورد با حضور مقام عالی وزارت نفت و مدیران
عامل شــرکتهای ملی گاز ،نفت ،پتروشیمی و پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی ،مدیران عامل شــرکت   های
تابعه وزارت نفت و رؤســا ،مدیران و اعضای کمیتههای
مســئولیتهای اجتماعــی در تاریــخ  24و  25دی ماه
به   صورت مجازی برگزار گردید و طی آن از شرکتهای
برتر تقدیر به عمل آمد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ،در جلســه
مجــازی همایش مذکــور که با حضــور اعضای کمیته
مســئولیت های اجتماعی این شرکت برگزار شد ،ضمن
تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا (س) ،مسئولیت  های
اجتماعــی را جزئی از متن دین اســام عنــوان نمود و
گفــت :عمل به آموزه های دینی ســبب ارتقای کیفیت
خدمات،کسب محبوبیت و تبدیل شدن به برند است.
ســید مصطفی علوی ،تصریح کرد :در گذشته وظیفه
اصلی هر شرکت تنها ســودآوری و حفظ بقای سازمان
بود اما امــروزه این دیــدگاه تغییر کرده و بســیاری از
شرکت   ها بر اساس محبوبیتی که کسب کرده اند به برند
تبدیل می شوند.

همچنین گازرســانی به شرق اســتان را نمونه بارزی
از عمل به مســئولیت های اجتماعی برشمرد و با اشاره
به اینکه در حوزه مســئولیت های اجتماعی برنامه های
متنوع و فعالیت های گســترده ای مــی توان انجام داد،
افزود :تمامی شــرکت باید ارکان کمیته مسئولیت های
اجتماعی باشــد و برای سالهای آتی نیز برنامه های این
کمیته ادامه یابد.

وی ،با اشــاره به اینکه کسب این دســتاورد با تکیه
بر توانمندی نیروهای داخلی و بدون اســتفاده از مشاوره
دارای جایگاه ویژه اســت ،خواســتار توســعه فرهنگ
مســئولیت های اجتماعی در سطح شــرکت شده و این
دستاورد را به پرسنل شرکت گاز استان تبریک گفت.
الزم به ذکر اســت ،در این ارزیابی از میان شــرکت
های تابعه دارای کمیته مســئولیتهای اجتماعی  ،تعداد
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مربوط به شــرکت ملی گاز ایران بوده اســت .طی این
ارزیابی شــرکت های پاالیش فجر جــم ،پاالیش نفت
تهران و پتروشــیمی مبین موفق به دریافت تندیس طال
و شرکت های گاز استان اصفهان ،پاالیش گاز بیدبلند و
گاز استان هرمزگان تندیس نقره دریافت نمودند.
در ادامه ،پژمان روحی رییس کمیته مســئولیتهای
اجتماعی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــا اعالم اینکه
گزارشــات عملکرد مسئولیتهای اجتماعی دربازه زمانی
 3ســاله تحت مدل بیــن المللــی  GRI-G4تدوین
و ارائه شــده گفت :این مســتندات توســط گروهی از
اســاتید دانشــگاهی و خبرگان وزارت نفت مورد ارزیابی
قرار گرفت.
وی ،با اعالم اینکه با وجود آنکه ســایر شــرکت ها
با انعقاد قرارداد با مشــاور و صــرف هزینه های فراوان
نســبت به تهیه گزارش های پایداری اقــدام نموده اند،
افزود :شــرکت گاز اســتان اصفهان با اتکا به توانمندی
کارشناسان داخلی شرکت و اعضای کمیته مسئولیتهای
اجتماعی نســبت به اتخاذ رویکردهای مســئولیتهای
اجتماعی اقدام نموده و با جاریسازی و پایش آن نسبت
به پیشــبرد استراتژیهای ســازمان و مسئولیتهای آن
در قبــال جامعه اقدام مینماید و در این مســیر از کلیه
همکاران شــرکت ،اعضای محترم کمیته مسئولیت های
اجتماعی تشکر می نمایم.

