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پاسخگویی به درخواست های کارکنان ملی حفاری از طریق میز خدمتانرژی

| رئيس بازرسى و پاسخگويى به شكايات شركت ملى حفارى ايران گفت: به منظور تحقق اهداف دولت الكترونيك و تكريم 
ارباب رجوع، از اين پس پيگيرى و پاسخگويى به درخواست هاى كاركنان و مراجعان به اين شركت از طريق ميز خدمت دنبال 

مى شود.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، رحيم بروايه افزود: ايجاد ميز خدمت با هدف تكريم ارباب رجوع انجام مى شود.

خبر

| نماينده مديرعامل شــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب 
در ســتاد مديريت بحران خوزســتان گفت: ســومين و چهارمين 
محموله كمك هاى اهدايى كاركنان شــركت بهره بردارى نفت وگاز 
مسجدسليمان و گچساران به هالل احمر خوزستان تحويل شد. به 
گزارش كائنات و به نقل از شانا، محمد خانچى به هزار و 200 بسته 
موادغذايى براى توزيع در ميان ســيل زدگان خوزستانى اشاره كرد 
و با بيان اينكه اين مرسوله شامل اجناس شوينده و خوراكى است، 
افزود: برنج، خرما، رب گوجه، تن ماهى، كنســرو، قند، شكر، چاى، 
عدس، لپه و لوبيا از مهم ترين اقالم ارسالى به مناطق سيل زده است.
وى اظهار كــرد: اين اجناس به ارزش بيــش از 2 ميليارد ريال از 
سوى كاركنان شــركت هاى نفت  و گاز مسجدسليمان و نفت  و گاز 

گچساران تهيه و ازســوى بســيجيان حوزه مقاومت بسيج شهيد 
تندگويان بسته بندى و براى تحويل به سيل زدگان در اختيار هالل 

احمر قرار داده شد.
 نماينده مديرعامل شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب در ستاد 
مديريت بحران خوزستان گفت: طبق برنامه ريزى ها، اين ميزان بسته 
غذايى از سوى هالل احمر و به منظور توزيع در مناطق بخش مركزى 
اهواز از جمله الهايى، باوى، كارون و شهرســتان حميديه در اختيار 

فرماندارى هاى مناطق قرار داده مى شود.
بر اســاس اين گزارش، دو محموله از كمك هاى اهدايى كاركنان 
شــركت بهره بردارى نفت  و گاز مارون و كارون نيز ارديبهشــت و 

خردادماه امسال در ميان سيل زدگان توزيع شد.

ارسال هزار و ۲۰۰ بسته مواد غذایی به مناطق سیل زده خوزستان

| هجدهمين نشســت رؤســاى اتاق هاى بازرگانى 
كشورهاى حاشيه درياى خزر با هدف گسترش روابط تجارى 
و اقتصادى كشورهاى عضو برگزار شد. به گزارش كائنات و به 
نقل از شانا، عبداهللا مهاجر، دبير اجرايى هجدهمين نشست 
رؤساى اتاق هاى بازرگانى كشــورهاى حاشيه خزر هدف از 
برگزارى اين نشست را گســترش روابط تجارى و اقتصادى 
كشورهاى عضو اعالم كرد و افزود: با وجود ظرفيت هاى خوبى 
كه درياى خزر براى گسترش ارتباطات تجارى و اقتصادى در 
اختيار كشورهاى حوزه قرار داده است، نتوانستيم به خوبى 

از آن بهره بردارى كنيم.
وى ادامــه داد: اگر ما بتوانيم به درســتى از ظرفيت هاى 
درياى خزر اســتفاده كنيم، بدون شك تحريم هاى ظالمانه 
عليه هر يك از كشورهاى حاشيه خزر نمى توانست تأثيرگذار 
باشد و بايد نشست بتواند گره گشايى در اين ارتباط داشته 

باشد.

هنوز ریسک تجاری در منطقه خزر باالست
در ادامه احمد حسين زادگان، اســتاندار مازندران گفت: 
به رغم همه ظرفيت ها و نياز كشورهاى حوزه خزر و آسياى 
ميانه، حجم مبادالت تجارى آن قدر باال نيست و اين مسائل 
مى تواند در نشست كنونى، آسيب شناسى و راهكارهاى آن 
بررسى و مشخص شــود كه آيا دولت بايد پاى كار بيايد و يا 
كم تحركى بخش خصوصى مسبب است و احتياج به تحرك 

بيشتر در اين بخش وجود دارد؟
وى اظهار كرد: با توجه بــه ظرفيت هايى كه ايران به ويژه 
اســتان مازندران در حوزه هاى مختلف صنايع، كشاورزى، 
خدمات، صنايع تبديلى و غيــره دارد بايد به دنبال افزايش 

تعامالت بود.
به گفته وى، باال بودن ريســك تجارى و سرمايه گذارى 

در ميان كشــورهاى حاشــيه درياى خزر ريشــه در نگاه و 
برداشت هاى متفاوت كشــورها و بخش خصوصى منطقه از 

يكديگر دارد.
اســتاندار مازندران فقدان همكارى بخش هاى داخلى از 
جمله دولتى در تســهيل فرآيند تجارى ميان كشــورهاى 
حاشيه خزر را همواره سد راه توسعه سرمايه گذارى و روابط 
اقتصادى مستمر عنوان كرد و گفت: بايد شرايطى فراهم شود 
كه مبادالت تجارى كشورهاى منطقه و حتى ديگر كشورهاى 
دور و نزديك از طريق كشورهاى حاشيه خزر در آسان ترين 

و كم ضررترين شكل انجام شود.
حسين زادگان افزود: يكى از مسائل مهم در زمينه تعامالت 
كه در منطقه با آن روبه رو هستيم اين است كه ريسك تجارى 
در كشورهاى همســايه ما باالســت و بايد تالش كنيم اين 

ريسك را كاهش دهيم.

تنها راه برون رفت از آسیب پذیری کشورهای حاشیه 
خزر تقویت روابط فی مابین است

همچنين هادى تيزهوشــان، رئيس اتاق مشترك ايران و 
روسيه اظهار كرد: تا به امروز پس از گذشت 23 سال از آغاز 
فعاليت نشســت اتاق هاى بازرگانى كشورهاى حاشيه خزر، 
اعضا هنوز نتوانسته اند تجارتى در حد تونايى و ظرفيت هاى 

كشورهاى عضو انجام دهند.
وى افزود: انتظار ما اين اســت كه در آينده نه چندان دور 
همه اتاق هاى بازرگانى استان هاى ايران و استان هاى ديگر 
كشورها به نشست بپيوندند تا شاهد استفاده از ظرفيت هاى 

كشورهاى حاشيه درياى خزر باشيم.
رئيس اتاق مشــترك ايران و روســيه انتظار از اتاق هاى 
بازرگانى كشورهاى حاشيه خزر را بيشــتر دانست و تاكيد 
كرد: تنها راه برون رفت كشــورهاى حاشــيه خزر از آسيب 

پذيرى اقتصادى، تقويت روابط تجارى و اقتصادى فى مابين 
است و اين كار هم به شناسايى نيازها در كنار موانع و برطرف 

كردن آنها نياز دارد.

تجارت کشورهای حاشیه خزر هنوز مبتنی بر تبادل 
سنتی است

در ادامه غالمحسين شــافعى، رئيس اتاق بازرگانى ايران 
نيز با تاكيد بر اين كه روابط اقتصاد كشورهاى حاشيه درياى 
خزر بايد از تجارت كاال به كاال عبور كرده و به سمت تجارت 
ســرمايه اى پيش برود، گفت: عبور از تجارت سنتى الزمه 

گسترش همكارى هاى اقتصادى ميان اين كشورهاست.
وى افزود: متاسفانه هنوز تجارت كشورهاى حاشيه خزر 

مبتنى بر تبادل كاال و دور از انتظار و مقبوليت است.

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: كشــورهاى حاشيه خزر 
افزون بر مراودات اقتصادى، بــه لحاظ اجتماعى و فرهنگى 
نيز به يكديگر پيوستگى و وابســتگى كامل دارند اما اينكه 
خروجى همكارى هاى اقتصادى و تجارى اين كشــورها در 
حد قابل قبولى نيست بايد در اينگونه نشست ها مورد نقد و 

كنكاش قرار گيرد.
شــافعى حركــت كشــورهاى حاشــيه خزر به ســمت 
ســرمايه گذارى هاى مشــترك، ايجاد مناطق آزاد تجارى و 
تاســيس بانك مشــترك را مقدمه اى براى گسترش روابط 
اقتصادى و تجارى و پيوســتگى و همبستگى بيشتر دانست 
و تاكيد كرد: اين اجالس و همكارى با كشــورهاى همسايه 
مى تواند در شرايط فعلى كارنامه اقتصادى كشور را تغيير دهد 
و شايد بتوان با تعالى روابط اقتصادى نتايج خوبى كسب كرد.

هجدهمین نشست رؤسای اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه خزر برگزار شد قدردانی نماینده مریوان و سروآباد از 
گازرسانی در کردستان

| نماينده مردم مريوان و ســروآباد در 
مجلس شوراى اســالمى، خدمات شركت گاز 
استان كردستان براى مردم را ارزنده و ستودنى 
دانســت.به گزارش كائنات و به نقل از شــانا، 
منصور مــرادى در ديدار با احمــد فعله گرى، 
مديرعامل شركت گاز استان كردستان، خدمات 
اين شركت به مردم را ارزنده اعالم كرد و گفت: 
خدمات شــركت گاز استان كردستان براى گازرســانى مستمر به همه 
نقاط اين استان به ويژه شهرستان هاى مريوان و سروآباد، ستودنى است.
وى با اشــاره به موقعيت جغرافيايى مرزى شهرســتان هاى مريوان و 
سروآباد، گازرسانى به شهرها و روستاهاى اين مناطق را در اشتغال زايى 
و توســعه اقتصادى موثر اعالم و تصريح كرد: استفاده از توان مديران و 
نيروهاى بومى استان، سبب رشد و شكوفايى مى شود، زيرا آنان با تعصب 
و پيگيرى ويژه درصدد تحقق پيشــرفت استان در جنبه هاى اقتصادى، 
معيشــتى، خدماتى و اجتماعى اند و مى توانند سبب خيزش فراوانى در 

زمينه توسعه استان كردستان شوند.

گازرسانی به ۲۰۰ روستای کردستان تا پایان امسال
مديرعامل شركت گاز استان كردستان نيز در اين ديدار، با ارائه گزارشى 
از عملكرد اين شركت، گازرسانى به شهرســتان هاى مريوان و سروآباد 
را مطلــوب توصيف كرد و گفت: هم اكنون صددرصد جمعيت شــهرى 
مريوان با 61 هزار مشترك به شبكه گاز طبيعى متصل شده اند و بر اساس 
برنامه ريزى انجام شده تا پايان امسال، تعداد ديگرى از روستاهاى اين دو 

شهرستان را از نعمت گاز طبيعى بهره مند مى كنيم.

 اجرای ۳ پروژه فناورانه
در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

| رئيــس پژوهــش و فناورى شــركت 
بهينه سازى مصرف ســوخت از اجراى سه پروژه 
فناورانه در اين شركت خبر داد و گفت: براى اين 
پروژه ها مصوبه هاى شوراى پژوهش و هيئت مديره 
شركت ملى نفت دريافت شده است. به گزارش 
كائنات و به نقل از شانا، عقيل براتى، با بيان اينكه 
ماهيت اصلى اين شــركت پژوهشى/ مطالعاتى 
است، گفت: وظيفه اصلى شركت بهينه سازى مصرف سوخت كشور، انجام 
مطالعات، شناسايى فناورى ها، تدوين دستورعمل ها و استانداردها و ديگر 
فعاليت هاى مرتبط، به منظور اجراى اقدام ها و پروژه هايى است كه هدف آنها 
كاهش شدت انرژى و افزايش سهم انرژى هاى تجديدپذير حرارتى در كشور 
است.وى از توسعه فناورى هاى نوين با هدف كاهش شدت انرژى در كشور به 
عنوان مهم ترين حوزه كارى پژوهش و فناورى در شركت بهينه سازى مصرف 
سوخت ياد كرد و افزود: با توجه به سياســتگذارى هاى شركت در زمينه 
فعاليت هاى پژوهشى و آينده پژوهى فناورى ها، به دنبال بومى كردن دانش 
فنى فناورى هاى مورد نياز كشور در حوزه هاى كارى شركت هستيم.وى 
ادامه داد: مى توان گفت مهم ترين قسمت در حوزه كارى پژوهش و فناورى، 
توسعه فناورى هاى نوين با هدف كاهش شدت انرژى در سطح كشور است، 
ضمن آنكه در فعاليت هاى مطالعاتى و سياستگذارى نيز كمك مى كنيم تا 

به نيازهاى پژوهشى واحدهاى عملياتى پاسخ داده شود.
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