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دیدار ارشد نظامی اجا ازبیماران 
خاص وسرطانی امید گلستان

گلسـتان  دراسـتان  اجـا  نظامـی  ارشـد  گـرگان- 
وفرمانـده تیـپ ۲۳۰متحـرک هجومی گـرگان به همراه 
سـرهنگ دکترحسین زاده ریس بیمارسـتان ۵۶۰ارتش 
وهئـت همـراه ازاسایشـگاه انجمـن حمایـت ازبیمـاران 
نمودنـد  سرکشـی  گلسـتان  امیـد  وسـرطانی  خـاص 
ودرجمـع بیماران،مدیرعامل وکارکنان آن مجموعه بیان 
کردند:.   دردین اسـام به سـامتی جسـم وروح اهمیت 
زیادی داده شـده ودسـتورات زیـادی دررابطـه باعواملی 
کـه سـامتی جسـم انسـان رابـه خطرمـی اندازدبیـان 
وبدورازدغدغـه  ارامـش  باحفـظ  بایـد  کـه  گردیـده 
واسـترس مواظب سـامتی وحفظ خانواده خود باشـیم.

درادامـه  عسـکری  سـعید  ۲محمدعلـی  امیرسـرتیپ 
خاطرنشـان کرد:دسـتگیری ازبیمـاران وکمـک بـه روند 
بهبـود ایـن عزیـزان باعـث ارامش خانـواده انهـا وتقویت 
روحیـه وافزایـش امیـد بـه زندگـی درانهـا میگرددکـه 
تضمیـن کننـده خانـواده سـالم ودرنهایت جامعه سـالم 
اسـت .ضمنا سـرهنگ دکترحسـین زاده قول مساعدت 
وهمـکاری بیمـاران ارجاعی ان ا نجمن را به بیمارسـتان 
۵۶۰ ارتـش اعام نمود. قابل ذکراسـت درپایان هدایایی 
بـه همـرا ه لوح یادبـود به تعـدادی ازبیمـاران وکارکنان 

ایـن انجمـن اهـدا گردید

ازابتدای آذرماه98 اجرایی می شود : 
طرح ملی حذف چاپ قبوض کاغذی 

گازبهاء مشترکین 
گـزارش  بـه  کرمانشـاه- 
اسـتان  گاز  عمومـی  روابـط 
کرمانشـاه : شـهبازی مدیرعامـل 
شـرکت گازاسـتان عنـوان نمـود 
بـه منظور صرفه جویـی درهزینه 

هـا و ارتقـاء کیفیـت خدمـات بـه مشـترکین ونیـز حفظ 
محیـط زیسـت ،طـرح حـذف قبـوض کاغـذی گازبهـاء 
مشـترکین از اوایـل آذرمـاه 1۳98 انجـام خواهـد شـد. 
یـادآور مـی گـردد: برایـن اسـاس مشـترکین گاز خانگی 
جهـت تکمیـل و ثبت و دریافـت اطاعات خود ) شـماره 
اشـتراک وشـماره همـراه( بـه شـرح روشـهای ذیـل مـی 
تواننـد اقـدام نماینـد. 1( ارسـال شـماره اشـتراک خود از 
چـپ به راسـت )شـماره اشـتراک* 1( به شـماره پیامک 
متمرکـز 1۰۰۰194 ۲( ارسـال شـماره اشـتراک خـود 
وب  ازطریـق   )۳   ۳۰۰۰۶18۳۰۰ پیامـک  شـماره  بـه 
 http://www.nigc.ir سـایت شـرکت ملـی گاز ایـران
وکلیـک بـرروی آیکـون ” ثبـت تلفـن همراه مشـترکین 
جهـت حـذف قبوض کاغـذی ” و ورود بـه صفحه دریافت 
اینترنتـی  آدرس  از  اسـتفاده   )4 مشـترکین.  اطاعـات 
http://( :صفحـه حـذف قبـوض کاغـذی گاز بـه آدرس
ghabz.nigc.ir( و ورود بـه صفحـه دریافـت اطاعـات 
قصـد  کـه  محترمـی  مشـترکین  توجـه:  مشـترکین. 
جابجایـی دارنـد مجـدداً به یکی از روشـهای فوق نسـبت 

بـه ارسـال اطاعـات جدیـد اقـدام نماینـد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری همدان خبر داد :

افزایش 42 درصدی ورود 
گردشگران به استان همدان

همدان - مالمیر در شـش ماه نخسـت امسـال، استان همدان 
پذیـرای تعـداد 1۳ هزار و ۲۳۲ گردشـگر بوده که نسـبت به سـال 
گذشـته حضـور گردشـگران بـه اسـتان از افزایـش 4۲ درصـدی 

برخوردار بوده اسـت.
بـه گـزارش نماینـده همـدان، به مناسـبت هفته گردشـگری 
خبرنـگاران اسـتان همـدان در قالـب تـور رسـانه ای از روسـتای 
گردشـگری و توریسـتی ملحمدره بازدید کردنـد، مدیرکل میراث 
فرهنگـی صنایع دسـتی و گردشـگری همدان در نشسـت خبری 
بـا خبرنـگاران گفـت: اسـتان همـدان توانسـته اسـت در حـوزه 
گردشـگری وتبلیغـات بسـیار موفـق و موثـر عمل کند بـه طوری 
کـه حضور گردشـگران مقیمی به اسـتان همدان در ۶ مـاه ابتدای 
امسـال نسـبت به مشـابه سـال قبل ۳۰ درصد رشـد داشته است. 
وی ادامه داد: در شـش ماه نخسـت امسـال، استان همدان پذیرای 
تعداد 1۳ هزار و ۲۳۲ گردشـگر بوده که نسـبت به سـال گذشـته 
حضـور گردشـگران بـه اسـتان از افزایـش 4۲ درصدی برخـوردار 
بـوده اسـت. وی تصریح کـرد: برگزاری اجاس »همـدان، پایتخت 
کشـورهای آسـیایی« و اجاس جهانگردی گردشـگری در همدان 
در سـال ۲۰18 و اجـاس راه ابریشـم در سـال ۲۰19 در افزایـش 
گردشـگران نقـش مهمـی داشـته اسـت. مالمیـر در ادامـه افـزود 
:روسـتای ملحمدره توانسـته در حوزه گردشـگری بـه خوبی عمل 
کنـد ومـردم این روسـتا پذیـرای گردشـگر و تغییر در این روسـتا 
بودنـد و این باعث شـده که بتوانند سـریعتر رشـد کننـد و بتوانیم 
بیشـترین تعـداد خانـه های بـوم گـردی را در این منطقه داشـته 
باشـیم . وی اظهـار کـرد: بـرای سـنگ فرش،جـداره سـازی کـف 
سـازی زیرسـاخت هـای ایـن روسـتا اداره میـراث اعتبـاری افزون 
بـر 1 میلیـارد و 1۰۰ میلیـون تومان هزینه کـرده و در حال حاضر 
پارکینـگ عمومـی ،سـاماندهی سیسـتم فاضاب ،بحـث اینترنت 
از مشـکات موجـود روسـتای ملحمـدره بـوده کـه توجـه ویـژه 
مسـئوالن را مـی طلبـد. وی خاطـر نشـان کرد: مسـیر اسـتان به 
سـمت گردشـگری جهت گیـری خوبی داشـته اسـت و محوریت 
قرار دادن گردشـگری به سـمت توسـعه انتخاب خوبی می باشـد 
و حرکت به این سـمت باعث شـده اسـت که رشـد خوبی در این 
زمینـه داشـته باشـیم.  مدیرکل میـراث فرهنگی صنایع دسـتی و 
گردشـگری همـدان گفت: در حال حاضر اسـتان همـدان دارای 4 
هـزار تخـت اقامتی بـوده و ایجاد ۳ هزار تخت اقامتـی را با موافقت 
اصولـی در دسـت اقـدام دارد کـه بـا بالفعل شـدن تعـداد موافقت 
هـای اصولـی ایـن ظرفیت به 7 هـزار تخت اقامتی تا سـال 14۰۰ 
افزایـش خواهد یافـت. وی تصریح کرد: اسـتان همـدان دارای ۲۳ 
اقامتـگاه بوم گردی بـوده که هر اقامتگاه به صـورت میانگین برای 
4 نفـر ایجـاد اشـتغال کـرده و ۲۳ اقامتگاه بوم گـردی نیز تکمیل 
پرونـده کـرده انـد که برخـی از این پرونـده ها در دسـت احداث و 
در حـال تبدیـل بنا هسـتند.  وی با اشـاره به سـرمایه گذاری یک 
هـزار و 7۰۰ میلیـارد تومانـی  اقامـت مسـافران و گردشـگران بـه 
اسـتان و اشـتغال هـزار و ۲۰۰  نفـر در ایـن حـوزه گفـت: در حال 
حاضـر در سـطح اسـتان همدان تعـداد 1۶ هتل در دسـت اقدام و 
پیگیـری بـرای موافقـت ایجاد و شـروع بـه کار بوده  کـه برخی از 
ایـن هتـل هـا در مایـر ،اسـدآباد و نهاوند  در دسـت اقدام اسـت 
و شـاهد سـرمایه گـذاری بـرای ایجـاد هتل در سـطح شهرسـتان 

ها هسـتیم

اخبار ایراناخبار ایران آغوش باز ذوب آهن اصفهان برای خرید نقدی سنگ آهن از معادن کوچک
اصفهـان – مرادیـان: در پـی تصمیـم دولـت بـرای مبارزه 
بـا خام فروشـی در حـوزه صنایـع معدنـی و وضع عـوارض 25 
درصـدی بر صادرات سـنگ آهن ، شـرکت ذوب آهـن اصفهان 
ضمـن قدردانـی از ایـن اقـدام دولت ، اعـام آمادگـی نمود که 
جهت حمایـت از معادن کشـور ، حاضر به خرید سـنگ آهن به 
صورت نقدی اسـت کـه اقدامی اثر گـذار به ویـژه در حمایت از 

معـادن کوچک محسـوب می شـود .
 در ایـن خصوص با مهندس محمدجعفـر صالحی معاون خرید ذوب 
آهـن اصفهـان گفتگـو نمودیـم کـه در پی مـی آیـد :معاون خریـد ذوب 
آهـن اصفهـان گفت : سـنگ آهن مـورد مصـرف ذوب آهن بایـد عیاری 
بـا FE باالتر از ۶۰ داشـته باشـد کـه با توجه به شـرایط کنونی و کمبود 
سـنگ آهـن ، در حـال حاضـر به ناچار سـنگ آهن بـا FE باالتـر از ۵8 
نیـز در این شـرکت اسـتفاده می شـود . لـذا ذوب آهن اصفهـان آمادگی 
دارد سـنگ آهـن ) مگنتیـت و هماتیـت ( را بـه صـورت نقـدی و بـا هر 
تنـاژی از هـر نقطـه ای از کشـور بـا FE بـاالی ۵8 ، گوگرد کمتـر از دو 
دهـم ، فسـفر کمتـر از دو هزارم وسـیلیس ۶خریداری کنـد . معادنی که 
تمایـل بـه فروش سـنگ آهن به این شـرکت داشـته باشـند مـی توانند 
بـا مدیریـت خریـد مـواد اولیه و انـرژی ، اداره خریـد مواد اولیه ) شـماره 
تلفـن : ۰۳1۵۲۵7۳۰8۲ و ۰۳1۵۲۵7۲۲9۲ ( تمـاس حاصـل نمایند . 
وی افـزود : ایـن شـرکت بـا توجـه بـه برنامه تولید امسـال خـود که ۳ 
میلیـون تـن اسـت ، به اضافه ذخیـره احتیاطی ، ۶ و نیم میلیون تن سـنگ 
آهـن نیـاز دارد . باتوجـه بـه اینکـه ذوب آهـن از شـیوه کوره بلند اسـتفاده 
مـی کنـد الزامـاً بایـد از سـنگ آهن دانـه بندی بـه اضافه آگلومره اسـتفاده 
کنـد و بـرای غنی سـازی عیار سـنگ آهـن دانه بنـدی از کنسـانتره و نرمه 
گندلـه اسـتفاده می شـود .  مهندس صالحی به عدم بهـره گیری ذوب آهن 
اصفهان از یارانه انرژی در مقایسـه با سـایر شـرکت های فوالدی اشـاره کرد 

و گفـت : ایـن شـرکت بـا توجـه بـه اینکـه از روش کـوره بلند اسـتفاده می 
کنـد تنهـا بـه میـزان ۲۵ درصـد از یارانه انـرژی برخـوردار اسـت . در روش 

کـوره بلند انـرژی حاصـل از زغال سـنگ با تبدیل 
بـه کک متالـورژی باعـث احیاء و ذوب سـنگ آهن 
مـی شـود کـه در مقایسـه با سـایر روشـهای تولید 
فـوالد کـه از حامـل هـای انـرژی ارزان و یارانـه ای 
بهـره مـی گیرنـد ، گـران تـر اسـت و سـهم هزینه 
انـرژی در این روش در کشـور ما باالتر اسـت .  وی 
افـزود : ذوب آهـن هـم اکنـون زغـال را حـدوداً هر 
کیلـو هـزار تومان تحویـل در معدن خریـداری می 
کنـد . بر اسـاس کیل مصرف اعامـی وزارت صمت 
، هـر تـن چـدن نیاز بـه 9۶۲ کیلـو زغـال دارد که 
بـدون محاسـبه هزینـه تبدیـل بـه کک و هزینـه 

حمـل و نقـل ، هـر تـن چدن 9۶۲ هـزار تومان زغـال نیـاز دارد . ذوب آهن 
اصفهان با دریافت تمام زغال سـنگ کشـور که روش اسـتخراج آن سـنتی 

و غیـر اقتصـادی اسـت ، در واقـع بـه نوعـی یارانه انـرژی پرداخـت می کند 
.  معـاون خریـد ذوب آهـن اصفهان افـزود : تنها مصرف،کننـده عمده زغال 
سـنگ داخلـی ذوب آهن اسـت و باتوجـه به کیفیت 
پاییـن زغال سـنگ داخلـی ، امکان صادارات بسـیار 
محدود و مشـکل اسـت.  وی با اشـاره به سـه مزیت 
ایـران در تولیـد فـوالد مشـتمل بـر نیـروی انسـانی 
ارزان، انـرژی ارزان و معـادن سـنگ آهـن فـراوان، 
گفـت : متاسـفانه ذوب آهـن اصفهـان هم اکنـون از 
ایـن سـه مزیت رقابتـی بی بهـره اسـت و همین امر 
کار را برای این مجتمع صنعتی سـخت کرده اسـت . 
مهنـدس محمـد جعفر صالحـی با اشـاره به وضع 
عـوارض ۲۵ درصـدی بـر صادرات سـنگ آهـن گفت : 
عـوارض صـادرات و تعرفـه واردات ، دو امـر معمـول در 
همـه دنیـا برای کنترل و ایجـاد موازنه در تولید و بازاراسـت همچنانکه کشـور 
چیـن نیـز برای فرومنگنز و فروسـیلیس تعرفه ۲۰ درصدی منظور کرده اسـت 

و صـادرات کک از ایـن کشـور تـا سـال ۲۰1۳ ممنوع بـوده اسـت .  وی افزود : 
بـا توجـه بـه اینکه شـرکت های فـوالدی داخلی با کمبود سـنگ آهـن مواجه 
بودنـد ، لـذا وضـع عـوارض ۲۵ درصـدی بـر صـادرات ایـن محصـول ، اقدامی 
ضـروری از سـوی دولت بـود که جای تقدیـر دارد . در این خصـوص امیدواریم 
، قیمـت پایـه صادارتی سـنگ آهـن ، قیمت منطقی متناسـب بـا قیمت های 
جهانـی صادراتـی ، مـورد ادعای معادن سـنگ آهـن لحاظ و عملیاتی شـود تا 
از کاهـش اثـرات بازدارنگـی این عوارض ، جلوگیری شـود . معـاون خرید ذوب 
آهـن ، طـرح سـهمیه بنـدی مواد اولیـه بـرای واحد هـای تولید کننـده فوالد 
کشـور را نیـز یک اقـدام حمایتی خوب از سـوی دولت دانسـت و گفت : ضمن 
تقدیـر از ایـن حرکـت حمایتـی ، بایـد گفـت در این سـهمیه بندی به سـنگ 
آهـن دانـه بنـدی که نیـاز اصلـی ذوب آهن اسـت توجهی نشـده و تنها گندله 
و کنسـانتره مـد نظـر قرار گرفته اسـت.  مهندس صالحی گفـت : امیدواریم که 
معـادن سـنگ آهـن به یـاد بیاورنـد کـه در زمان افت شـدید قیمـت صادراتی 
سـنگ آهـن ، ذوب آهـن اصفهـان با دریافت تمام سـنگ آهن تولیـدی معادن 
منطقه سـنگان )پاسـری( حمایـت تمام عیـاری از این معادن انجـام داد . وی 
بـا اشـاره به طـرح جامع فوالد و تاثیـر آن در توازن زنجیره فوالد کشـور افزود : 
امیدواریـم طـرح جامـع فوالد در خصوص توسـعه تولید فـوالد و ادغام عمودی 
و افقـی معـادن بازنگـری نماید تا توسـعه به صـورت تخصصـی در زمینه کاری 
بـه انجـام برسـد . متاسـفانه هم اکنـون درآمد حاصـل از توسـعه معدنی منجر 
بـه توسـعه فـوالدی در واحدهـای معدنـی گشـته و باعـث اخـال در تـوازن و 
تامیـن نیازهـای مـواد اولیه گردیده اسـت به نحوی که بزرگتریـن تولید کننده 
معدنـی در حـال حاضر مصرف کننده عمده سـنگ آهن گردیده اسـت. معاون 
خریـد ذوب آهـن اصفهـان تصریح کـرد : اختصاص یـک میلیـون و 7۵۰ هزار 
تـن سـنگ آهـن بـه ذوب آهـن گرچـه فقـط حـدود ۲۵ درصـد نیـاز سـنگ 
آهنـی ایـن شـرکت را تامیـن مـی نمایـد اما حمایـت مجموعـه دولـت،وزارت 
صمت،ایمیـدرو، شـرکت تهیـه و تولید و مجتمع سـنگان جای قدردانـی دارد.

قـم - شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قـم در ارزیابی 
عملکـرد جشـنواره شـهید رجایـی که توسـط سـازمان 
اداری و اسـتخدامی کشـور انجـام گرفت موفق به کسـب 

رتبـه نخسـت صنعـت آب و فاضاب کشـور شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضاب اسـتان قـم، مدیر دفتر 
توسـعه مدیریت و بهبود بهره وری شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم گفت: این 
شـرکت توانسـت با کسـب باالترین امتیاز در ارزیابی عملکرد جشـنواره شـهید 
رجایی که توسـط سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور انجام شـد رتبه نخست 
را در صنعـت آب و فاضـاب کشـور کسـب کنـد. وی بـا بیـان اینکـه ارزیابی هـا در دو بخش شـاخص های عمومی و 
اختصاصی صورت گرفت، اظهار داشـت: اصاح سـاختار سـازمانی، توسـعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني،  
شـفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسـب وکار، ارتقاء سـامت اداري، مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی و استقرار 
نظـام مديريـت عملكـرد، شـاخص های عمومـی ارزیابی هـا بـه شـمار مـی رود. مهندس رضـا غفـاری، جمعیت تحت 
پوشـش شـبکه آب شـهری، جمعيت تحت پوشـش شـبكه جمع آوري فاضاب شـهري، ارتقاي كيفيت آب شـرب از 
طريق نصب سـامانه هاي تصفيه پيشـرفته و ايجاد سـامانه دوم در شـهر، آب بدون درآمد شـهري، مطلوبيت ميكروبي 
شـبکه توزیـع آب  شـهری و مطلوبیـت آزمون هـای کلرسـنجی شـبکه توزیـع آب در شـهر را نیز جزو شـاخص های 
اختصاصـی ذکـر کـرد و گفت: شـرکت آب و فاضاب در مجموع شـاخص های عمومی و اختصاصی توانسـت باالترین 
امتیـاز را در کشـور کسـب کنـد. وی خاطرنشـان کـرد: در همین راسـتا وزیر نیـرو با اهدا لـوح و تندیـس از اقدامات 
و تاش هـای مدیـران و کارکنـان شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم در کسـب رتبه نخسـت جشـنواره شـهید رجایی 
قدردانـی کـرد. وزیـر نیـرو در لوح تقدیر خود آورده اسـت: تأمین آب یکی از زیرسـاخت های اساسـی توسـعه کشـور 

اسـت و کارگـزاران صنعـت آب از ایـن افتخـار و توفیـق برخوردارنـد که در ارائه این خدمت بزرگ سـهیم باشـند. 

در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی؛
شرکت آب و فاضالب استان قم بر سکوی نخست 

صنعت آبفای کشور ایستاد

اهـواز – رحمـان محمـدی: معاون مدیرعامل شـرکت ملـی حفاری ایـران در 
امـور فنـی و مهندسـی از ارایـه سـه هـزار و 88  مورد خدمـات جانبـی در نیمه 
نخسـت سـال جاری به شـرکت های نفتـی در مناطق خشـکی و دریایی کشـور 

داد. خبر 
مهـران مکونـدی در تشـریح فعالیـت هـای ایـن بخـش از ابتـدای فروردیـن تـا پایـان 
شـهریورماه گفـت: ایـن خدمـات از سـوی متخصصـان و کارکنـان سـختکوش شـرکت در 
مدیریـت هـای خدمـات فنـی و خدمـات ویژه حفـاری به  شـرکت های متقاضـی و مدیریت 
هـای عملیـات حفـاری ارایه شـده اسـت.  وی افـزود: خدمـات جانبی صنعت حفـاری افزون 

بـر ۲۰ سـرویس تخصصـی اسـت که از جملـه آنها می توان بـه عملیات حفاری جهـت دار و 
افقـی، حفـاری بـا هوا، حفاری فروتعادلـی، نمودارگیری سـطحی و درون چاهی، چاه پیمایی، 
اسـیدکاری گسـترده و ویـژه، سـیمانکاری، تزریـق پذیری، لولـه مغزی سـیار، آزمایش چاه با 
سـاق متـه، نصـب آویزه،  آزمایش بهـره دهی چاه و لوله گذاری چاه اشـاره داشـت.  مکوندی 
بـا بیـان اینکه هرکـدام از این خدمات تکنیـک و کاربردی خاصی در عملیـات حفر و تکمیل 
چـاه دارد،  اظهـار کـرد: در ایـن مـدت  14 هـزار و 8۲ متر حفـاری جهـت دار و افقی و ۲۲۲ 
متـر مغـزه گیری بر روی ۳4 حفـره ، ۲۳۵ عملیات نمودارگیری سـطحی، ۲۳۶ نمودارگیری 
درون چاهـی و 17۲ عملیـات چـاه پیمایـی در حـوزه مدیریـت خدمات ویـژه حفاری محقق 
گردیـد.  معـاون مدیرعامل شـرکت ملی حفـاری ایران در امور فنی و مهندسـی گفت: اجرای 
4۶ مـورد اسـیدکاری گسـترده و ویـژه، ۵7۰ مـورد سـیمانکاری چاه هـا، 99۳ مـورد تزریق 
پذیـری، 1۵1 مـورد عملیـات لولـه مغـزی سـیار، ۲۵1 مـورد آزمایش چـاه با سـاق مته، ۲8 
مـورد نصـب آویـزه، ۵۰ مـورد آزمایـش بهـره دهـی چـاه و ۲7۳ مـورد لولـه گذاری چـاه در 
مـدت پیـش گفتـه بـا موفقیـت در مدیریت خدمـات فنی حفاری شـرکت صـورت پذیرفت. 

وی  در پیونـد بـا ایـن مطلـب توضیـح داد: برنامـه ریزی و اجـرای ۲۳ مورد عملیـات کامل و 
ویـژه حفـاری بـا هـوا به متـراژ دو هـزار و 1۲۶ متر و ۲۶ مـورد عملیات کامـل و ویژه حفاری 
بـه روش فروتعادلـی )UBD ( بـه متـراژ ۳4۰ متـر از دیگـر خدمـات تخصصی اسـت که از  
افزایـش نسـبی در قیـاس بـا مـدت مشـابه سـال قبـل مواجه بـوده اسـت.  مکونـدی انجام  
عملیـات حفـاری چاه ها همسـو با خدمـات یکپارچه حفـاری را از مزیت هـای منحصر بفرد 
شـرکت ملـی حفـاری ایـران عنوان کـرد و افزود: ایـن در حالی اسـت که هر یـک از خدمات 
در کشـورهای دارای ایـن فناوری توسـط یک شـرکت برنامـه ریزی و اجرا می گـردد.  معاون 
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفاری ایـران در امور فنی و مهندسـی اظهار کرد: بر اسـاس برنامه 
ریـزی هـای بـه عمل آمده توسـعه فعالیت های این بخش در دسـتور کار می باشـد و در این 
زمینـه روزآمـد نمـودن تجهیـزات و  آمـوزش تخصصی کارکنان مـورد تاکید می باشـد.  وی 
گفـت: همچنیـن اسـتفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی در خصوص سـاخت قطعات 
و تجهیـزات کاربـردی در بخـش هـای مختلف خدمات فنی و ویژه شـرکت بـا هدف حمایت 

از تولیـدات و تامیـن نیازهـا از منابع داخلی در سـرفصل برنامه های  شـرکت قـرار دارد.  

شـهریار - فریبـا میرزایـی پنـدار:  نشسـت شـورای سیاسـتگذاری 
جشـنواره تجسـمی فجـر98 اسـتان تهـران برگزارشـد .در مـورخ  98/7/1۵ 
اولیـن نشسـت شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره تجسـمی فجـر 98 اسـتان 
تهـران باحضـور رئیـس اداره ارشـاد ، مدیرروابـط عمومـی شـرکت عمـران 
شهراندیشـه ، معـاون فرهنگـی شـهرداری اندیشـه ورئیـس و اعضـای انجمن 

تجسـمی شهرسـتان درمحـل ایـن  اداره برگـزار شـد . بنـا بر همیـن گزارش 
، در ایـن نشسـت نـادر نیـک خـواه ضمـن برشـمردن پتانسـیل هـای موجود 
در شـهر اندیشـه و انتخـاب آن بعنـوان شـهر خـاق فرهنـگ و هنـر ، نـگاه 
مثبـت فرهنگـی مدیـر عامـل شـرکت عمران ، شـهرداری و شـورای اسـامی 
اندیشـه ومدیـر عامـل بـازار سـنتی ایرانـی اسـامی نقـش اندیشـه سـتوده و 

آینـده روشـنی را بـرای برگـزاری جشـنواره هـای فاخـر درسـطح شهرسـتان 
ترسـیم نمودنـد .

در ادامـه شـیری رئیـس انجمـن واسـاتید ایمـان زاده ورفیـق نسـبت بـه 
شناسـایی  بـرای  مناسـب  رافرصتـی  آن  و  پرداختـه  جشـنواره  ایـن  تشـریح 

هنرمنـدان وانگیـزه بـاال در جهـت خلـق آثـار فاخـر دانسـتند .

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی :

ارایه سه هزار و 88  مورد خدمات جانبی حفاری به شرکت های بهره بردار نفتی

خیزبلند شهراندیشه دراجرای جشنواره تجسمی فجر 98 استان تهران


