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اخبار

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری:

شمار چاه های نفت و گاز حفر شده
در سال جاری به یکصد حلقه رسید

اهواز-فرج :معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در
عملیات حفاری گفت :شمار چاه های نفت و گاز حفر شده در سال
جاری با کاربست ناوگان حفاری این شرکت در مناطق خشکی و
دریایی کشور به یکصد حلقه رسید.مهندس حمید رضا خوش آیند
در تشریح عملکرد این معاونت افزود :از این تعداد چاه  35حلقه توسعه
ای توصیفی ،دو حلقه اکتشافی و  63حلقه تعمیری بوده است.وی
اظهار کرد :از مجموع چاه های تکمیلی در یازده ماه امسال 72
حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 15 ،حلقه
در شرکت نفت فالت قاره ،دو حلقه شرکت نفت مناطق مرکزی9 ،
حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و در قالب پروژه ای و دو
حلقه درپروژه های مربوط به مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
حفاری و در اختیار کارفرماها قرار گرفت.خوش آیند با اشاره به اینکه
ناوگان حفاری این شرکت متشکل از بیش از  70دکل حفاری خشکی
و دریایی است ،گفت :به تازگی دکل های  40 ،31و  69فتح که آماده
بکار بودند با تعریف برنامه کاری در مدار عملیات قرار گرفتند و برنامه
ریزی برای بکارگیری چند دکل دیگر در پروژه های جدید در دست
اقدام است.معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات
حفاری افزود :کارکنان سختکوش این شرکت در در  11ماه گذشته
در نتیجه تالش شبانه روزی و تعامل با کارفرماها حفاری  9حلقه چاه
نفت و گاز را به مدت  89روز زودتر از برنامه پیش بینی شده به اتمام
رسانده و به شرکت های متقاضی تحویل دادند.
مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

همه بدهی های دارویی و تجهیزات پزشکی سال
۹۶به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شد

دکتر سید محمد حسینی ،اظهار کرد :پرداختی های در روزهای
اخیر به موسسات بخش خصوصی و دولتی داشتیم که در بین موج
خبرهای منفی خبر خوبی بود.وی افزود :با دستور رهبر معظم انقالب
و مصوبه هیئت دولت مقرر شد که  ۵۰۰میلیون یورو از صندوق توسعه
ملی به سازمان بیمه سالمت تخصیص داده شود.حسینی ادامه داد:
این رقم بابت هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی و بدهی های به
موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شد.وی تصریح کرد :خوشبختانه
این بدهی ها در دو مرحله پرداخت شد ،همه مطالبات سال  ۹۶داروخانه
ها ( ۸۲میلیارد ریال) و بدهی بیمارستان های خصوصی استان با مبلغ
 ۱۱۹میلیارد ریال پرداخت شد و پنج ماهه سال  ۹۶بیمارستان ها در
دو نوبت تسویه شد.حیسینی تأکید کرد :همچنین بدهی پاراکلینیک
ها (شامل مراکز تصویربرداری ،آزمایشگاه ها ،ام ار آی ،سیتی اسکن
و فیزیوتراپی) که مبلغ  ۵۳میلیارد ریال بود پرداخت شد.وی بیان
کرد :معوقات درمانگاه های شبانه روزی را هم که پنج میلیارد ریال
باقی مانده بود تسویه کردیم.حسینی افزود :همچنین بدهی پزشکان و
دندانپزشکان عمومی که مبلغ  ۹میلیارد ریال و پزشکان و دندانپزشکان
متخصص که بدهی آن ها  ۲۶میلیارد ریال بود ،پرداخت شد.وی از
تسویه معوقه مراکز دولتی دانشگاهی که مبلغ آن  ۷۷۳میلیارد ریال
بود ،خبر داد و اظهار کرد :در مجموع  ۹۸۸میلیارد ریال معوقه سال
 ۹۶تسویه شد و این پول تمام چرخه را فعال می کند.مدیر کل بیمه
سالمت گلستان تأکید کرد :بدهی های پنج ماهه سال  ۹۷را هم تا
پایان مرداد ماه صفر کردیم و برای داروخانه ها به خاطر اهمیت آن
ها علی الحساب شهریور ماه هم پرداخت شد.حسینی ادامه داد :بدهی
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی را هم تا پایان شهریور را قطعی کردیم
و مهر و آبان را هم علی الحساب پرداخت کردیم و اسناد آذرماه هنوز
به دست ما نرسیده است.وی افزود :در سال  ۹۷تاکنون هزار و ۸۶۰
میلیارد ریال پرداخت شده است
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مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران :

استاندار چهارمحال و بختیاری:

شکوفایی تمدن بشر برایند ایده های مهندسین
تالشگر است

ساری – دهقان  :مهندسان به عنوان سرمایه تخصصی
کشور ،قادرند با بهرهمندی از قدرت تحلیل و تضارب آرا
مطروحه در عرصه های علمی ،جامعه را در رسیدن به
توسعه همه جانبه و پایدار یاری کنند.
شایستگی و توانمندي مهندسان ایرانی ،امروز
در جهان بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم در این
زمان که در گذر از یک پیچ سرنوشت ساز تاریخی قرار
داریم ،مهندسان توانمند ایرانی بتوانند رسالت خود را در
سازندگی ،عمران و آبادانی ایران اسالمی به نحو احسن به
مرحله اجرا در آوردند.
روز مهندس روز تجليل از استعداد ،خرد  ،توان و اراده منحصر بفرد ایران و ایرانی ،روز پاسداشت خالقیت ،ابتکار،
نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و روز گراميداشت پيشگامان پيشرفت و سازندگي در كشور است.
روز مهندس فرصت مغتنمی است تا با باز خوانی به رسالت و نقش خود در توسعه و ابادانی سرزمین مان تالش
نماییم تا با رعایت مجموعه» مقررات ملی ساختمان و کنترل ساختمان» در تحقق «حقوق شهروندی» و ایجاد
«شهرهای مدنی» گام برداریم.و این مهم در سایه اقدام و عمل و با همدلی با محوریت اخالق حرفه ای و انضباط
سازمانی شکل می گیرد.
برخود فرض میدانم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران عرصه مهندسی کشور  ،این روز پر افتخار را به همه
مهندسان متعهد تبریک گفته  ،توفیقات روز افزون این قشر پرتوان را در کمک به توسعه و پیشرفت کشور از درگاه
خداوند متعال خواستارم.
سید محمد نظری-مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت :با تصمیم
شورای تامین ،فعالیت مراکز آموزشی استان نظیر مدارس
و دانشگاهها از روز دوشنبه پنجم اسفندماه تا پایان هفته
جاری تعطیل اعالم شد.اقبال عباسی با تاکید بر اینکه
تاکنون هیچ مورد اثبات شدهای از ویروس کرونا در استان
شناسایی نشده است ،اظهار داشت :تعدادی مراجعهکننده
در خصوص ابتال به ویروس کرونا در استان ثبت شده و از
این افراد آزمایشاتی گرفته شده است ،اما تاکنون ابتالی
هیچ یک از این موارد به کرونا ویروس ثابت نشده است.
وی افزود :شایعاتی در خصوص ابتالی به ویروس کرونا
در استان در فضای مجازی منتشر شده است که توصیه میشود مردم نسبت به این شایعات بیتوجه باشند و اخبار
صحیح را تنها از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند.عباسی تصریح کرد :با این وجود بسیاری از دانشجویان و والدین
دانشآموزان با توجه به نگرانیهایی که در این خصوص وجود دارد خواستار تعطیلی دانشگاه و مدارس بودند که برای
اطمینان خاطر مردم ،تصمیم بر تعطیلی این مراکز آموزشی گرفته شد.استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد:
همچنین متولیان امر از صدور مجوز برای برگزاری برنامههای فرهنگی و همایشها خودداری کنند.عباسی افزود :در
خصوص پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،همه اماکن ،سرویسهای عمومی و اتوبوسها ضدعفونی میشوند.وی افزود:
در پایان هفته با توجه به وضعیت استان چنانچه تصمیم جدیدی گرفته شود به اطالع مردم رسانده میشود.عباسی با
بیان اینکه تجهیزات کافی و نیروی انسانی متخصص در استان وجود دارد ،اظهار داشت :براساس اعالم نظر پزشکان و
متخصصان  ،ویروس کرونا بسیار ضعیفتر از آنفلوآنزا است از همین رو از مردم استان تقاضا میشود تا به دور از استرس
و نگرانی و با رعایت بهداشت فردی مسئوالن را در پیشگیری از شیوع این ویروس یاری دهند.

پیام مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در خلق حماسه بزرگ انتخابات
میاندوره مجلس خبرگان رهبری و یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

حمید رضا شیخ االسالم مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در پیامی
ضمن آرزوی موفقیت در خدمتگزاری برای منتخبین این انتخابات از کلیه
فرهنگیان و دانش آموزان استان قم به پاس شرکت پر شور و تالش برای
برگزاری انتخابات سالم تقدیر نمود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوند متعال را شاکریم که دل های این امت مقتدر را به نور ایمان و
تقوی متجلی ساخته و همواره در کارزار های نفس گیر جنگ میان حق و
باطل ،تمامی استراتژی های نظام های طاغوتی را در هم شکسته است و ملتی
را شایسته سپاس می دانیم که بار دیگر با حضور عزتمندانه خود نشان داد
که طنین عاشورایی کربال و خون مبارک فرزند پیغمبر صلوات اهلل علیه هنوز
از جوشش نیفتاده است.
اینجانب وظیفه خود میدانم حضور گسترده مردم در انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی را که با حفظ وحدت و یکپارچگی نیروهای
انقالب در چارچوب منظومه ای از اقدامات همسو و با ایجاد وحدت و همدلی

صورت گرفت را ارج نهاده و از تمامی مردم عزیز استان قم به ویژه فرهنگیان
گرانقدر و دانشآموزان را اولی و خانواده های محترمشان که برای گرم کردن
تنور انتخابات در سایه رهبری عترت علیه السالم پرچم استقالل و آزادی را

برای انتخاب اصلح خویش به اهتزاز درآوردند تقدیر نمایم.
بدون شک مردم شریف قم مقدس همواره برای پایداری و برجا ماندن
این اتحاد و همدلی با تمام توان تالش خواهند کرد و معتقدند با تکیه بر مبانی
گام دوم انقالب که رهبر فرزانه و توانایمان برای آینده کشور ترسیم کرده اند
می توانند در عرصه های مختلف روحیه ی انقالبی را به نسل های بعدی در
کنار سایر علوم منتقل کنند که همانا این فرزندان پاک سیرت ،آینده سازان
ایرانمان خواهد بود.
الزم میدانم مجددا ً برای تمامی خدمتگزاران نظام مقدس اسالمی بویژه
منتخبین والیتمدار مردم عزیز قم دریازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
آرزوی توفیق نموده و ضمن تبریک به این بزرگواران از زحمات یکایک آنان
در خلق حماسه بزرگ انتخابات تشکر نمایم.
بزرگوارانی که با وجود مشغله های فراوان در این مسیر قدم برداشته تا
حضور خود را چون سایر عرصه های دیگر به اثبات رسانند و از خداوند متعال
سالمتی و توفیق خدمت مداوم را برای آنان خواستارم.

واگذاری تامین سیمان صحن حضرت زینب(س) درکربالی معلی به استان مرکزی

 ۴۰میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری
صادر شد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری،
هدفگذاری امسال بخش صادرات این سازمان را  ۵۰میلیون دالر اعالم
کرد و گفت :تاکنون بیش از  ۴۰میلیارد دالر این هدف محقق شده
است.سجاد رستمی افزود :بیشترین صادرات استان در سالجاری به
کشورهای عراق و افغانستان بوده است.وی با اشاره به کاهش صادرات
استان در سالجاری ،تصریح کرد :سال گذشته  ۸۰میلیون دالر صادرات
از استان انجام شد و امسال با توجه به وجود مشکالت تعهدات ارزی،
ت حمل و نقل بینالمللی و تعرفههای سنگین گمرکی
ایجاد محدودی 
از سوی کشورهای واردکننده ،کاهش صادرات از استان رخ داد.رستمی
خاطرنشان کرد :این در حالی است که محصوالت تولیدی در استان از
مبادی گمرکی دیگر نیز صادر میشود.رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد :سیمان ،مغز بادام
مامایی ،خوراک آبزیان ،لوازم خانگی ،موکت و ورق خودرو از مهمترین
محصوالت صادراتی استان بوده است.

مدارس و دانشگاههای چهارمحال و بختیاری
تا پایان هفته تعطیل شدند

اراک -فرناز امیدی  :تامین سیمان مورد نیاز جهت ساخت و طرح
توسعه حرم مطهرحسینی به نام صحن حضرت زینب(س) به استان مرکزی
واگذارشد .رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی گفت :در کربال
پروژه توسعه ای به نام صحن حضرت زینب(س) درحال انجام است که فاز اول
این پروژه به مساحت 55هزارمترمربع گودبرداری شده است.

نجفی نظام آبادی افزود :با توجه به اینکه آبهای سطحی درکربال خیلی باالست
ولی فضای محیط کار با دیوارهای  50متری به طورکامل آب بندی شده است.
وی تصریح کرد :از ویژگی های این صحن این است که دسترسی خیابان
های اطراف حرم را به هم ممکن می سازد و در فاز اول کار  135هزار متر فضا
عمدتا به فضای توسعه ای حرم اضافه می شود.
ایشان درخصوص اجرای این طرح اظهارداشت :فضای توسعه ای حرم
که 6سال به طول خواهد انجامید درطی 4فاز انجام می شود و به توسعه حرم
 330هزار متر افزوده می شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی بیان کرد :تامین
سیمان این صحن که عمدتا سازه های بتنی هستند به استان مرکزی(اراک)
واگذارشده که تا کنون بیش از 350میلیون تومان خیرین ومردم استان
مرکزی کمک کردند که مبالغ به حساب کارخانه سیمان استان ایالم واریز
می شود .یکی ازمحاسن پروژه این است که هم چرخه اقتصادی داخلی می
چرخد وهم ارز از ایران خارج نمی شود.
وی با بیان اینکه ایالم نزدیک ترین مسافت را در جهت جابجایی وحمل
بار به کشورعراق دارد خاطرنشان کرد :برای این پروژه عظیم جهت ساخت

وتوسعه حرم امام حسین(ع) درکربال وصحن حضرت زینب(س)  50هزارتن
سیمان موردنیاز است که خوشبختانه دراستان استقبال خوبی شده و تاکنون
بیش ازهزارتن سیمان تامین شده است.
وی درادامه عنوان کرد :امیداست با فراگیرشدن این خبر وافزایش
مشارکت های مردم سهم هرایرانی برای ساخت این فضای معنوی سرانه
حداقل یک پاکت سیمان( به ارزش ده هزارتومان) باشد.
گفتنی است حساب هایی جهت مشارکت مردم دراین طرح با ارزش
اعالم شده است
6063737002999124
واریز به شماره کارت
70051139046401
واریز به شماره حساب
(بانک قرض الحسنه مهرایران بنام ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
مرکزی)
نجفی نظام آبادی درخاتمه تاکید کرد :مردم این موقعیت حساس را
درک و با مشارکت خود هم آبروی نظام را حفظ کنند وهم به تعظیم
شعائرالهی وتعهد اخالقی توجه داشته باشند و هرکدام از ما نسبت به زنده نگه
داشتن اعتقادات وشعائردین متعهدیم.

بیمارستان روانپزشکی میالد شهریار ،تندیس سیمین از سوی کمیته صنعت و خدمات سبز ،دریافت کرد

شهریار-اصالنی :دکتر آقایی گفت :بیمارستان روانپزشکی میالد شهریار
وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران ،موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس
سیمین از سوی کمیته صنعت و خدمات سبز ،به عنوان واحد خدماتی سبز شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ دکتر پژمان آقایی
با بیان اینکه در ابتدا این منطقه بیمارستان نبود و فقط مرکزی به همراه باغی
در کنار برای مراقبت و نگهداری از جانبازان اعصاب و روان بود ،گفت :ما سعی
کردیم که مجموعه را توسعه دهیم که در سال  ۱۳۹۳و پس از تکمیل بنا،
ساختمان جدید را با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران افتتاح کردیم.
وی افزود :میالد بیمارستانی تک تخصصی و مربوط به بیماران روان
پزشکی است که عمدتا به خانواده شهدا و جانبازان معزز خدمت رسانی می
کند .هرچند سایر بیماران نیز می توانند از خدمات این بیمارستان بهره مند
شوند.
این مقام مسوول ادامه داد :در این بیمارستان خانواده شهدا و جانبازان
عزیز می توانند بدون پرداخت هزینه و بصورت رایگان ،تمامی کلینیک های
تخصصی را برای درمان دریافت کنند .از آزمایشگاه ،سونوگرافی ،اکو و تست

ورزش گرفته تا آندوسکوپی ،کلونوسکوپی و درمان های تخصصی زنان ،همگی
در این بیمارستان انجام می شود که به مرور زمان در این واحد بیمارستانی
گنجانده شده است.
رییس بیمارستان میالد شهریار با تاکید بر ارایه تمامی خدمات غیر

روان پزشکی در این بیمارستان گفت :در گذشته ما مجبور بودیم برای چنین
مواردی بیماران بیمارستان را به مراکز درمانی دیگر بفرستیم .اما اکنون
هیچ بیماری به بیرون از بیمارستان فرستاده نمی شود و با توجه به اینکه
بیمارستان میالد شهریار با بیمه های پایه ای همچون بیمه خدمات درمانی،
تامین اجتماعی و نیروهای مسلح قرارداد ،عالوه بر خانواده شهدا و جانبازان،
بیماران دیگر نیز می توانند برای درمان و گرفتن خدمات درمانی با تعرفه
دولتی به اینجا مراجعه کنند.
دکتر آقایی با اشاره به اینکه بیمارستان میالد شهریار ،چندین سال به
عنوان بیمارستان نمونه از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
شناخته شده است ،اظهار کرد :در تمام این سال ها تالش کردیم که عالوه بر
صیانت ،درمان و نگهداری جانبازان عزیز ،به محیط زیست و فضایی که در در
آن زندگی می کنیم و نفس می کشیم ،آسیبی وارد نشود که در بین تمامی
سازمان ها ،نهادها ،شرکت های تولیدی و صنایع در کل کشور ،توانستیم به
عنوان نهاد منتخب استان تهران شناسایی شده و برنده لوح تقدیر و تندیس
سیمین از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور شویم.

پیام مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران به مناسبت روز مهندس

ساری – دهقان  :برای مهندسین بن بستی وجود ندارد  ،آنان یا راهی
خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
پنجم اسفندماه ،خجسته زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس
برجسته تاریخ علم این سرزمین« ،خواجه نصیرالدین طوسی» و روز ملی»
مهندس « را به همه فعاالن عرصه مهندسی علی الخصوص مهندسین گرامی
خانواده بزرگ راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تبریک عرض می
نمایم.
به یقین روز مهندس  ،روز گراميداشت پيشگامان عرصه
عمران و آبادانی ،پيشرفت و سازندگي در كشور است  ،چرا که
آنان در اندیشه ساختن ایرانی آباد بوده وتاریخ پرافتخار این کشور

مفتخر به داشتن دانشمندان و مهندسان فرهیخته ای است که
پایهگذار تمدن این مرز و بوم بود هاندو امروز هم با تقویت اخالق
حرفهای و روحیه خودباوری در جامعه مهندسی برای ساختن این
مرز و بوم تالشی مضاعف دارند.
از این رو امیدوارم بتوانیم در سايه الطاف ايزدي و بهره گيري از دانش
نوين و تجربيات ارزشمند مهندسین عزیز و دیگر همکاران خدوم این اداره کل
 ،در جهت حفظ و حراست از راه های ارتباطی بهشت ايران زمین  ،مازندران
والیت مدار موفق و مويد باشيم.
عباسعلی نجفی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

 8مسير گردشگري در کردستان شناسايي شد

سنندج -فیضی معاون گردشگري و سرمایه
گذاری استان کردستان از شناسایی  8مسیر
گردشگری در سطح استان کردستان طی سالهای
 96لغایت  98خبر داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه اخبار صنعت ،
حمید اسکندری با بيان اين مطلب ،گفت :در زمينه
سفرهاي همگاني 48 ،دفتر خدمات مسافرتي و
گردشگری در استان موجود است که برنامه ریزیهای
الزم را برای سفرهای گروهی در سطح استان ،کشور
و خارج از کشور انجام می دهند.

وي با اشاره به وجود  12مسیر گردشگری در
گذشته عالوه بر این  8مسیر جدید ،افزود :مسیرهای
گردشگری در استان کردستان از جذابیتهای منحصر
بفردی از جمله :طبیعت بکر ،معماری سنتی
روستاهای مسیر ،غذاهای محلی ،فرهنگ و آداب و
رسوم متفاوت و مهمان نوازی ساکنان این مسیرها
است.
اسکندری با بيان اينکه مسیرهای گردشگری
توان جذب گردشگران و عالقه مندان به استان را
فراهم می سازد گفت :برای توسعه زیرساختهای الزم

در این مسیرها نیاز به همکاری ارگانها و نهادی ذی
ربط و سرمایه گذاران هستیم.
وي در ادامه اظهار داشت 8 :مسير گردشگري
که در کردستان شناسایی شده است عبارتند از3 ،
محور ژاوه رود در سنندج ،مسیر سارال در دیواندره،
مسیر هورامان به شاهو ،مسیر دشت خیاران در
مریوان ،مسیر جنگلی تاج وان در بانه ،مسیر کولیژ به
دله مرز می باشد که نقش بخش خصوصی از جمله
آژانسهای طبیعت گردی استان را نباید در شناسایی
این مسیرهای جدید نادیده گرفت.

