
اهـواز- رحمـان محمـدی: مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت 
ملی حفـاری ایران گفت: حمایت موثر و مسـتمر از سـازندگان و صنعتگران 

سـرفصل تعامـات این شـرکت با بخـش خصوصی داخلی اسـت.
مهنـدس سـید عبدالـه موسـوی در نشسـت مشـترک معاونـان و مدیـران این 
شـرکت بـا رئیـس و شـماری از مدیران  جهاد دانشـگاهی کشـور، افزود: هـم افزایی 
میـان سـازندگان، تولیـد کننـدگان و صنعتگـران در بومی سـازی و کیفیـت گرایی 
تولیـدات سـاخت داخل بسـیار نقـش آفرین بوده اسـت. وی اظهار کرد: این شـرکت 
در بیـش از یـک دهه گذشـته در نتیجه همـکاری و همیاری با شـرکت ها، مجمتع 
هـای بـزرگ صنعتـی و مراکز دانش بنیـان با ارایه نقشـه راه در زمینـه انتقال دانش 
فنـی، طراحی و سـاخت قطعـات و تجهیزات کاربـردی در صنعت حفـاری گام های 
بلنـدی برداشـته و طراحی و کسـب دانش فنـی افزون بر هفت هـزار قطعه و تجهیز 

در سـرجمع تولید فراتر از 20 هزار قطعه دسـتاورد این تعامل دو سـویه می باشـد. 
موسـوی بـا تشـریح فرآینـد کار در صنعت نفت و نقـش و جایگاه حفـاری در تولید، 
بـر بومـی سـازی سـاخت دکل هـای حفاری در کشـور تاکیـد کرد و گفت: شـرکت 
ملی حفاری ایران در زمینه سـاخت دسـتگاه های حفاری توسـط سـازندگان داخلی 
حمایـت و سـرمایه گـذاری بسـیار مطلوبی انجـام داده و تاکنون شـش دکل حفاری 
خشـکی سـاخت داخـل گردیده کـه با حفاری  افـزون بر یکصد حلقه چـاه، عملکرد 
مطلوبـی در حفـر و تکمیـل چاه های نفت و گاز داشـته اند. مدیرعامل شـرکت ملی 
حفـاری ایـران بـه همـکاری های این شـرکت با جهاد دانشـگاهی اشـاره و از شـمار 
این همکاری ها، انعقاد قرار داد سـاخت سـه دسـتگاه حفاری سـنگین خشـکی 71 
، 72 و 73 فتـح را یـادآوری کـرد و  افـزود: در این ارتباط دسـتگاه حفـاری 71 چند 
سـال اسـت که به ناوگان شـرکت پیوسـته و دکل  72 فتح روز سـه شنبه 29 بهمن 

مـاه کـه روز اقتصـاد مقاومتـی و کار آفرینی نام گرفتـه با حضور وزیر نفـت افتتاح و 
در مـدار عملیات قـرار می گیرد.

وی بـه برنامـه های این شـرکت اشـاره و خاطرنشـان کـرد: در اهـداف و برنامه 
های توسـعه ای تدوین شـده شـرکت اسـتفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی 
هـای داخلـی، ارتقـأ دانش فنی و ایجـاد انگیزش بیشـتر در صنعتگـران ایرانی مورد 
تاکیـد بـوده و در واقـع صنعـت حفـاری در کشـور در مسـیر رشـد و تعالـی خود به 
صنعتـی بومـی مبـدل و تـاش نمـوده بـا برخـورداری از متخصصان و کارشناسـان 
مجـرب و داشـته هـای فنی و تخصصـی، در تحقـق برنامه های صنعت نفت کشـور 
پیشـقدم باشـد. در ایـن نشسـت دکتر حمیـد رضا طیبـی رئیس جهاد دانشـگاهی 
در معرفـی توانمنـدی هـای ایـن نهـاد و زمینـه هـای همـکاری بـا صنعـت نفـت و 
حفـاری مطالبـی بیان داشـت. وی با اشـاره به قرارداد سـاخت سـه دسـتگاه حفاری 

سـنگین خشـکی با شـرکت ملی حفاری گفت: متعاقب سـاخت و تحویل دسـتگاه 
حفـاری 71 فتـح کـه در چرخـه عملیـات قـرار دارد، دسـتگاه حفـاری 72 فتح نیز 
آمـاده راه انـدازی گردیده و دسـتگاه حفـاری 73 فتح در نیمه دوم سـال 99 تحویل 
ایـن شـرکت خواهـد شـد. طیبی بـا قدردانـی از حمایت های شـرکت ملـی حفاری 
ایـران از سـازندگان و صنعتگـران داخلـی، افـزود: 45 درصد تجهیـزات دکل حفاری 
72 فتـح داخلـی و سـاخت آن در قیـاس با خریـد خارجی بیـش از 40 درصد صرفه 

جویی ارزی داشـته اسـت.

کرمانشـاه - مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان کرمانشـاه از اسـتقرار ۱۲ گشـت 
دروازه ای در محورهـای مواصاتـی اسـتان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری وحمـل 
فریبـرز  مهنـدس  کرمانشـاه  اسـتان  ای  جـاده  ونقـل 
کرمـی ، دربـاره اقدامـات انجـام شـده در زمینـه کنتـرل 

راننـدگان  ایمنـی  مضاعـف 
اظهـار  اتوبوسـی  نـاوگان  و 
راهـداری  نیروهـای  داشـت: 
پلیـس  پاسـگاه های  در 
و  همـدان   - کرمانشـاه  راه 
کرمانشـاه- سـنندج بـه منظور 
مسـافران  نـاوگان  کنتـرل 
عبـوری بـه صورت 17 سـاعته 

می شـوند. مسـتقر 
همچنیـن  افـزود:  وی 

نظـارت بـر نـاوگان اعزامـی در گیـت خروجی پایانه شـهید 
کاویانـی بـه عنوان پایانـه اصلی اسـتان با همـکاری قرارگاه 
پلیـس راه جهـت کنتـرل بیشـتر تجهیـزات و مـوارد ایمنی 
نـاوگان خروجـی انجام می شـود. مدیرکل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان کرمانشـاه از برگـزاری کاس هـای 
آموزشـی بـا حضور مدیـران فنـی و مدیران شـرکت ها خبر 
داد و گفـت: اکیـپ هـای نظارتـی نیروهـای حمـل و نقـل 
بـه منظـور کنتـرل بیشـتر نـاوگان اعزامـی قبـل و حیـن 
سـفر تشـکیل شـده اسـت. این مسـئول با اشـاره بـه انجام 
گشـت های نظارتـی در محورهـای مواصاتـی اسـتان بـه 
صـورت شـبانه روزی ادامـه داد: همچنیـن نظـارت مسـتمر 

و مانیتورینـگ نـاوگان در حـال سـفر در دو شـیفت انجـام 
می شـود.

کرمـی گفـت: 12 گشـت دروازه ای در طـول محورهـای 
مواصاتـی اسـتان بـا همـکاری تشـکل های صنفـی بـرای 
اسـتقرار نظـم و امنیـت در سـاعات خـأ حضـور پلیـس 
مسـتقر اسـت. وی از تقسـیم تقصیـر عـدم رعایـت قوانیـن 
و  حمـل  دسـتورالعمل های  و 
نقـل بیـن راننـدگان، مالکین 
مـوارد  لحـاظ  و  شـرکت ها  و 
تنبیهـی مختلـف بـرای آنهـا 
خبـر داد. مدیـرکل راهـداری 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و 
اسـتان کرمانشـاه بیان داشت: 
مکانیـزه  مراکـز  بـر  نظـارت 
حوزه اسـتان و تشدید نظارت 
بـر فعالیـت مراکـز طـب کار 

می شـود. انجـام  اسـتان 
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ارسـال پیام هـای هشـدار 
بـرای جامعـه هـدف حمـل و نقلی جهـت تاکید بـر رعایت 
قوانیـن و مقـررات و ابـاغ دسـتورالعمل ها گفـت: همچنین 
مانیتورینـگ ناوگان اعزامی و رانندگان توسـط شـرکت های 

پوشـش دهنـده کنترل می شـود.
ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه جلسـات توجیهـی درباره 
نحـوه کنتـرل و بازرسـی تشـکیل می شـود، افـزود: اخـذ 
ارسـال  و  بلیـط  تهیـه  هنـگام  مسـافرین  تمـاس  شـماره 
مشـخصات راننـده و شـماره صـورت وضعیت بـرای کنترل 

در طـول مسـیر نیـز انجـام می شـود.
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شناسایی و جمع آوری انشعاب 
آب غیرمجاز ۶۳ میلیمتری در شهر 

امیریه شهرستان شهریار
شـهریار - فریبا میرزایی پندار: 
از  شـهریار  فاضـاب  و  آب  امـور  مدیـر 
آب  انشـعاب  آوری  جمـع  و  شناسـایی 
غیرمجـاز ۶3 میلیمتـری در شـهر امیریه 
شـهریار، خبـر داد. محسـن احمـدی بـا 

اعـام ایـن خبر اظهار داشـت: با توجه  به کاهش سـطح سـفره هـای زیرزمینی 
و همچنیـن رسـالت آبفـا در توزیـع عادالنـه آب شـرب بیـن شـهروندان مناطق 
تحـت پوشـش، شناسـایی و جمـع آوری انشـعاب های غیـر مجـاز و تبدیل آنها 
بـه مجـاز، از اولویـت هـای آبفا بوده و در صورت مشـاهده هرگونه سـوء اسـتفاده 
از شـبکه آبرسـانی ضمـن جمـع آوری، مـوارد از طریـق مراجع قانونـی پیگیری 
مـی شـود.   او ادامـه داد: انشـعاب غیـر مجـاز مـورد نظـر بطـول 200 متـر بـا 
قطـر ۶3 پلـی اتیلـن، برای مصـارف حدود 40 واحد مسـکونی ، تجـاری و باغات 
در محـدوده میـدان وحـدت بـوده کـه توسـط عوامـل اجرایی آبفای شهرسـتان 
شـهریار نسـبت به جمع آوری آن اقدام شـد. احمدی تصریح کرد: تبعات پدیده 
انشـعابات غیـر مجـاز منجـر بـه هـدر رفـت آب، خسـارت به شـبکه توزیـع آب 
شـرب، بـروز شکسـتگی و حـوادث در شـبکه و افزایـش هزینـه هـای مربوط به 
بازسـازی مجـدد شـبکه و انشـعابات غیـر اسـتاندارد، شـده و در نهایـت موجب 
تضییـع حقـوق مشـترکان قانونی می شـود. مدیـر امور آبفـای شـهریار در پایان 
از شـهروندان خواسـت در صورت مشـاهده هرگونه سـوء اسـتفاده از شبکه های 
توزیـع آبرسـانی، شکسـتگی و هـدر رفـت آب ، مراتـب را حضوری و یـا از طریق 

سـامانه تلفنـی 122 اطـاع رسـانی کنند.

لزوم برخورد قانونی با باشگاه های 
ورزشی متخلف در چهارمحال و بختیاری

شـهرکرد – حسینی : مدیرکل 
ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
گفـت: باید در صورت هـر گونه تخلف 
بـا  اسـتان،  ورزشـی  باشـگاه های  در 
متخلفین برخورد قانونی شـود. حمید 

کریمی در نشسـت شـورای مرکزی سـتاد نظارت بر سـامت باشـگاه ها با 
اشـاره بـه افزایش باشـگاه ها در اسـتان گفت: باید بازرسـین سـتاد نظارت 
اسـتان بـا جدیـت تمام در صورت مشـاهده هـر گونه تخلف در باشـگاه ها، 
بـا متخلفـان برخـورد قاطع کننـد. وی اظهار داشـت: هدف این اسـت که 
زمینـه مناسـبی برای جـذب بیش از پیش مـردم به فعالیت های ورزشـی 
و حضور مردم در محیط های ورزشـی فراهم شـود، بنابراین با باشـگاه های 
متخلـف ورزشـی سراسـر اسـتان برخـورد خواهد شـد. مدیـرکل ورزش و 
جوانـان چهارمحـال و بختیـاری افـزود: همواره بایـد بازرسـین اداره کل و 
هیـأت پزشـکی ورزشـی در بازدیـد از ایـن اماکـن ورزشـی و تمدید مجوز 
باشـگاه ها بـا یکدیگـر مشـارکت داشـته باشـند. در ادامـه ایـن جلسـه بـا 
حضـور هیـأت پزشـکی ورزشـی، برخـی مصوبـات از جمله تعریف سـرانه 
باشـگاه های  رتبه بنـدی  شهرسـتان ها،  جمعیـت  اسـاس  بـر  باشـگاه ها 
ورزشـی اسـتان، برخـورد جدی با باشـگاهای متخلـف و نظـارت دقیق بر 
فروشـگاه های مکمل ورزشـی در سـطح شـهر با همـکاری معاونـت غذا و 

دارو بـه تصویب رسـید.

شهردار اصفهان:
پیش بینی برای خدمت رسانی مترو 

در ایام نوروز
اصفهـان - مرادیـان: شـهردار اصفهان گفت: با بهـره بـرداری از پروژه 
هـای مختلـف تا پایان سـال امکانـات مناسـبی در اختیار شـهروندان مناطق 
مختلـف قـرار مـی گیـرد.   بـه گـزارش اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری 
اصفهـان، قـدرت اله نـوروزی در برنامه رادیویی »سـام اصفهـان« اظهار کرد: 
روزهـای پایانـی هفته گذشـته به همت سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان اولیـن برنامـه از رویـداد شـب هـای فرهنگـی اصفهان با 
عنـوان شـب فرهنگـی اصفهـان در تبریـز برای آشـنایی بیشـتر شـهروندان 
شـهرهای دیگـر همچنیـن بـه منظـور ایجـاد فضـای تعامـل بیـن اصحـاب 
فرهنـگ و هنـر در قالـب پـروژه اصفهـان 2020 در شـهر تبریـز برگزار شـد.   
وی تصریـح کـرد: اصفهـان و تبریـز در بلنـدای تاریـخ همـواره رابطـه ویژه و 
مثبتـی داشـته انـد که امـروز ایـن موضـوع در ارتباطات مـردم این دو شـهر 
و میـان مدیـران شـهری برقـرار و هویداسـت.  شـهردار اصفهـان در ادامـه با 
اشـاره بـه وضعیت مسـافران متـرو، افـزود: ایـن روزها تعـداد مسـافران مترو 
از روزانـه 100 هـزار مسـافر تجـاوز کـرده کـه ایـن موضوع باعث خوشـحالی 
مدیریـت شـهری شـده و انگیـزه مـا را برای سـاخت هر چه سـریعتر خط دو 
متـرو دوچنـدان مـی کنـد.    وی اضافـه کرد: به دلیل اسـتفاده بیشـتر مردم 
در روزهـای پایانـی سـال از متـرو ناگزیـر بـه ایجـاد تغییراتی در رفـت و آمد 
متـرو جهـت رفاه مردم هسـتیم و تاش داریم مترو امسـال در ایـام نوروز هم 
خدمات رسـانی کند که در خصوص سـاعات پایان و شـروع کار مترو در این 

ایـام اطـاع رسـانی هـای الزم را انجام خواهیـم داد. 

مدير كل بنادر و دريانوردي هرمزگان اعام كرد:
بهره برداري از22 پروژه دریایی و 

بندری درایام دهه فجر انقالب اسالمي
بندرعبـاس، کیوان حسـین پور: 
هرمـزگان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
بـه  بنـدری  و  دریایـی  پـروژه  گفـت: 22 
و  ریـال  میلیـارد  و 39۶  هـزار  دو  ارزش 
اشـتغال 970 نفـر در ايـام اهلل دهه مبارك 
فجـر انقـاب اسـامي به بهـره برداري مي رسـد . به گـزارش روابط عمومـي اداره 
كل بنـادر و دريانـوردي اسـتان هرمـزگان، " الـه مـراد عفیفـی پور" با اعـام اين 
خبـر افـزود: از مجمـوع 22 پـروژ هـاي قابل افتتـاح در دهه مبارك فجـر 3 پروژه 
عمليـات اجرايـي آن آغـاز  و  19 پـروژه ديگـر نيز به بهـره برداري مي رسـد. وي 
تصريـح كـرد: بخـش عمـده هزينه هـا در اجـراي اين طرحهـا از محـل اعتبارات 
منابـع داخلـی سـازمان بنادر و دریانوردی بوده و بخشـی دیگر نیـز از محل جذب 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی تامين شـده اسـت. عفيفي پـور با بيـان اينكه 
ایـن پـروژه هـا عمدتـاً در بخش هاي سـرمایه گـذاری، توسـعه ای، گردشـگري ، 
فنـی و دریایـی مـي باشـد افزود: بهـره بـرداري از پـروژه هاي مـورد اشـاره  برای 
حدود 970 نفر اشـتغالزایی مسـتقیم به همراه داشـته و در بنادر لنگه، سـیریک ، 
شـهید رجایی، شـهید حقانی و جزایر قشـم و هرمز احداث شـده اسـت . این مقام 
مسـئول بهـره بـرداری از یـک پایانه نفتـی و آغاز عملیـات اجـرای دو پایانه دیگر 
در بنـدر نفتـی خلیج فـارس، بهره برداری از چندین فروند اسـکله هـای فلزی در 
مبادی گردشـگری بنادر و جزایر اسـتان و همچنین آغاز عملیات اجرایي اسـکله 
تجـاری بنـدر سـیریک را مهمتریـن این پـروژه ها عنـوان كرد . بـه گفته عفيفي 
پور بهره برداری از سـاختمان سیمیاتور)شـبیه سـاز(، آرپا و سامانه نقشه برداری 
)ECDIS(، بهره برداری از سیسـتم Access Control  بندر شـهید رجایی 
)فاز درب کامیون رو (، بهره برداری از دیوار سـاحلی و سـایبان گردشـگری جزیره 
هرمـز از دیگـر پـروژه هایی اسـت که به مناسـبت چهل یکمین سـالگرد پیروزی 

انقـاب اسـامی در اسـتان هرمـزگان مـورد بهره بـرداري قرار مـي گيرد. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی خبرداد: 

افتتاح 2۰۰ واحد مسکونی ویژه 
مددجویان استان مرکزی در دهه فجر 
اراک- تهمینـه دباغچی : مدیرکل 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان 
مرکـزی از واگـذاری 200 واحـد مسـکونی 
ویـژه مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه 
امـداد اسـتان بـا اعتبـار 17 میلیـارد تومان 
در ایـام اهلل دهه فجـر خبـرداد.  بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی)ره( اسـتان مرکـزی، قنبـر موسـی نژاد، مدیـر کل کمیته امـداد امام 
خمینی)ره( اسـتان در حاشـیه افتتاح مسـکن مددجویی در شهرسـتان زرندیه که 
بـا حضـور اسـتاندار اسـتان مرکزی و جمعی از مسـئوالن انجام شـد، بابیـان اینکه 
مسـکن یکـی از مؤلفه هـای مهـم توانمندسـازی مددجویـان تحت حمایت اسـت، 
گفـت: تأمین مسـکن مناسـب بـرای مددجویان تحـت حمایـت از اقدامات کمیته 
امـداد در کمـک بـه نیازمنـدان اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در راسـتای اجرای 
طرح ملی مسـکن و طبق تفاهم نامه مشـترک با اسـتانداری اسـتان مرکزی یکهزار 
واحد مسـکونی برای مددجویان تحت حمایت سـاخته می شـود، اضافـه کرد: برای 
سـاخت 520 واحـد از یکهـزار واحـد 31 هـزار و ۶39 متـر مربع زمین توسـط اداره 
کل مسـکن و شهرسـازی واگذار شـده اسـت. مدیر کل کمیته امداد اسـتان با بیان 
اینکـه ۸0 واحد مسـکن مددجویـی در روز های گذشـته تحویل صاحبـان نیازمند 
آنهـا شـده اسـت، اظهار کـرد: 200 واحـد مسـکونی مددجویان تحـت حمایت در 
دهـه مبـارک فجـر در سـطح اسـتان با اعتبـار 17میلیـارد تومـان در حـال افتتاح 
و واگـذاری بـه خانواده هـای تحـت حمایـت اسـت. وی اضافـه کـرد: بازسـازی و 
سـاخت مسـکن محرومـان و مسـکن مددجویـان مناطـق مختلف اسـتان مرکزی 
کـه در سـیل سـال جاری آسـیب دیده انـد به همت کمیتـه امداد، بنیاد مسـکن و 
بسـیج سـازندگی سـپاه در حال انجام اسـت. مدیرکل کمیته امداد اسـتان در پایان 
یـادآور شـد: طـی 9 ماهـه سـال جـاری 24۶9 خدمـت عمرانی در بخش سـاخت 
مسـکن روسـتایی، سـاخت و خرید مسـکن شهری،سـاخت سـرویس بهداشـتی و 
تعمیـر مسـکن به مددجویـان تحت حمایت کمیته امداد اسـتان مرکـزی با اعتبار 

4میلیـارد و 300 میلیـون تومان انجام شـده اسـت.

اکران پیام های پیشگیری از کرونا در 
سازه های تبلیغاتی سطح شهر

امـور  و  ارتباطـات  مدیـرکل   - قـم 
بین الملـل شـهرداری قـم گفـت: سـازه های 
تبلیغاتـی و امکانـات شـهرداری در اختیـار 
اکـران  بـرای  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
پیام هـای پیشـگیری از کرونـا قـرار گرفتـه 
اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری قـم ، مهـدی کانتـرزاده بـا تاکید بر 
اینکـه مدیریـت شـهری آماده هرگونـه همکاری با مجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی 
قـم و کادر بهداشـت و درمـان بـرای جلوگیـری از گسـترش و پیشـگیری از ویروس 
کرونـا اسـت، اظهـار کرد: شـهرداری قم تمام تدابیـر الزم در این خصـوص را در بدنه 
مدیریت شـهری اندیشـیده اسـت. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری قم 
بـا تاکید بر اینکـه تمام واحدهای زیرمجموعه شـهرداری خصوصا سـازمان مدیریت 
پسـماند همچـون گذشـته ملـزم به رعایـت موارد بهداشـتی هسـتند، خاطرنشـان 
کـرد: در راسـتای اطاع رسـانی صحیـح و بـه موقع به مـردم نیز امکانات شـهرداری 
در اختیـار مجموعـه بهداشـت و درمـان قـرار گرفتـه اسـت. کانتـرزاده بـا تاکید بر 
اختصـاص بخشـی از فضاهـای تبلیغاتـی و اطاع رسـانی شـهر بـه اکـران پیام هـای 
بهداشـتی و پیشـگیری از کرونا، گفت: 20 سـازه پرتابل، 4 عرشـه پل و اسـتندها و 
فضاهـای تبلیغاتـی آویز در شـهر به این امر اختصاص یافته اسـت تـا اکران پیام های 

پیشـگیری ایـن بیمـاری از سـوی دانشـگاه علـوم پزشـکی صـورت پذیرد.

مدیر کل بیمه سامت استان گلستان: 
همه بدهی های دارویی و تجهیزات 
پزشکی سال۹۶به موسسات دولتی و 

خصوصی پرداخت شد
گـرگان- دکتـر سـید محمـد حسـینی، اظهـار کـرد: پرداختـی هـای در 
روزهـای اخیـر به موسسـات بخش خصوصی و دولتی داشـتیم کـه در بین موج 
خبرهـای منفـی خبـر خوبـی بـود.وی افـزود: با دسـتور رهبـر معظـم انقاب و 
مصوبـه هیئـت دولـت مقرر شـد کـه 500 میلیون یـورو از صندوق توسـعه ملی 
به سـازمان بیمه سـامت تخصیـص داده شود.حسـینی ادامه داد: ایـن رقم بابت 
هزینـه هـای دارویـی و تجهیـزات پزشـکی و بدهـی های بـه موسسـات دولتی 
و خصوصـی پرداخـت شـد.وی تصریـح کـرد: خوشـبختانه ایـن بدهی هـا در دو 
مرحلـه پرداخـت شـد، همه مطالبات سـال 9۶ داروخانـه ها )۸2 میلیـارد ریال( 
و بدهـی بیمارسـتان های خصوصی اسـتان بـا مبلغ 119 میلیارد ریـال پرداخت 
شـد و پنج ماهه سـال 9۶ بیمارسـتان ها در دو نوبت تسویه شد.حیسینی تأکید 
کرد: همچنین بدهی پاراکلینیک ها )شـامل مراکز تصویربرداری، آزمایشـگاه ها، 
ام ار آی، سـیتی اسـکن و فیزیوتراپـی( کـه مبلـغ 53 میلیارد ریال بـود پرداخت 
شـد.وی بیـان کـرد: معوقات درمانـگاه های شـبانه روزی را هم کـه پنج میلیارد 
ریـال باقـی مانـده بود تسـویه کردیم.حسـینی افـزود: همچنین بدهی پزشـکان 
و دندانپزشـکان عمومـی کـه مبلـغ 9 میلیـارد ریال و پزشـکان و دندانپزشـکان 

متخصـص کـه بدهـی آن هـا 2۶ میلیارد ریـال بود، پرداخت شـد.

اخبار ایراناخبار ایران معاون منابع انسانی شرکت آبفای ایران در مراسم معارفه علیرضا ایمانلو: 

آبفا آذربایجان شرقی جزو چند شرکت برتر و اول صنعت آب و فاضالب کشور است
تبریـز – لیـا پاشـایی : بـا حضـور معـاون منابع انسـانی و پشـتیبانی شـرکت 
مهندسـی آبفای کشـور مراسـم معارفـه علیرضـا ایمانلـو مديرعامل شـركت آب و 

فاضـاب آذربايجـان شـرقي برگزار شـد.
در ابتـداي ايـن مراسـم علیرضـا ایمانلو مديرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان آذربایجان 
شـرقی بـا ارائـه گـزارش کوتاهـی از عملكـرد شـرکت آب و فاضـاب شـهري اسـتان آذربايجان 
شـرقي اظهـار کـرد: این شـرکت در حـال حاضـر خدمات خـود را در زمینـه تامیـن و توزیع آب 
شـرب بهداشـتی در قالـب 1 میلیـون ۶۶۶ هزار فقره انشـعاب آب به جمعیتی بالـغ بر 3 میلیون 
927200 نفـر  در ۶2 شـهر اسـتان و تعـداد 2232 روسـتا ارائـه مـی کنـد. ایمانلـو همچنین به 
اقدامـات انجـام شـده در خصـوص آب در 5 سـال اخیـر اشـاره کـرد و افـزود: در زمینـه اصـاح، 
بازسـازی و توسـعه شـبکه هـا اقدامـات اساسـی صـورت گرفتـه اسـت به طـوری که در 5 سـال 
گذشـته حـدود 1123 کیلومتـر نسـبت بـه توسـعه و اصـاح شـبکه و اجـرای خـط انتقـال آب 
اقـدام نمـوده و تعـداد بیـش از 270 هـزار فقـره انشـعاب آب واگـذار کنـد. ایمانلـو در خصـوص 
عملکـرد بخـش فاضاب شـرکت افزود: اجـراي طرح هاي جمـع آوري و دفع بهداشـتي فاضاب 
با هدف سـالم سـازي محيط زيسـت، افزايش سـطح بهداشـت عمومي، ممانعت از آلودگي آبهاي 
زيرزميني همواره مورد تاکيد شـرکت آب و فاضاب اسـتان آذربايجان شـرقي مي باشـد بطوريکه 
در حـال حاضـر در 20 شـهر اسـتان طـرح فاضـاب اجـرا مـی شـود و تاکنـون بیـش از 3700 
کیلومتر شـبکه فاضاب در سـطح اسـتان احداث شـده و بیش از ۸۶1330 فقره انشعاب فاضاب 
واگذار شـده اسـت و در 5 سـال گذشته بیش از ۸27 کیلومتر شـبکه فاضاب احداث و 2۸۶ هزار 
فقـره انشـعاب فاضاب واگذار شـده اسـت . وی ادامـه داد: همچنین 2 باب تصفیـه خانه فاضاب 
بناب و سـهند و 3 باب تصفیه خانه آب در شـهرهای جلفا، بخشـایش و نظر کهریزی مورد بهره 
بـرداری قـرار گرفتـه اسـت و در حال حاضر حـدود ۶7/2 درصد از جمعيت شـهري اسـتان و 79 
درصد از جمعيت کانشـهر تبريز تحت پوشـش تاسيسـات جمع آوري و دفع بهداشـتي فاضاب 
قـرار دارد کـه بیـش از میانگیـن کشـوری مـی باشـد . وی افـزود: در حال حاضـر 11 باب تصفیه 
خانـه فاضـاب در مـدار بهره بـرداری بوده و 7 بـاب تصفیه خانه فاضاب نیز در حـال احداث می 
باشـد کـه از مهمتریـن آنهـا احداث مـدول دوم تصفیه خانه فاضاب کانشـهر تبریز می باشـد .

ایمانلـو، اقدامـات فرهنگـی شـرکت در خصـوص مدیریـت مصـرف آب توسـط دفتـر روابط 
عمومـی را کارآمـد و موثـر توصیـف کـرد و افـزود: دفتـر روابط عمومی شـرکت اقدامـات خوب و 
موثری را در بخش مدیریت مصرف آب شـامل برگزاری جشـنواره نخسـتین واژه )آب(، اسـتفاده 

از ظرفیـت هـای سـازمانهای مـردم نهـاد  NGO، تولید انیمیشـن های مربوط بـه صرفه جویی 
در 2۶ قسـمت در سـطح ملـی، برگـزاری کمپیـن خانـه تکانـی و مدیریت مصرف آب در سـطح 
ملی، اجرای مسـابقات نقاشـی آب = زندگی، اجرای طرح ملی آموزشـی بانوی آب در سـطح ملی 
و تولیـد و پخـش برنامـه های یاشـایش سسـی از صدا و سـیما مرکـز آذربایجان شـرقی از جمله 

ایـن برنامه ها اسـت.
ایمانلـو در خاتمه به مزایای یکپارچه سـازی شـرکت های آب و فاضاب اشـاره کـرد و افزود: 
از جملـه مزایـای ایـن طـرح کوچک سـازی سـاختار دولـت، یکپارچگـی در مدیریت آب شـرب 
مـردم اعـم از شـهری و روسـتایی، اسـتفاده از تمامی ظرفیتهای منابع انسـانی، منابع آب شـرب 
موجود، ماشـین آالت و تجهیزات و تاسیسـات، ارتقاء و تسـهیل در خدمات رسـانی و پاسـخگوئی 
بـه مشـترکین، کاهـش تنشـهای ناشـی از کمبود آب بخصـوص درروسـتاهای پیرامون شـهرها، 
حـل و فصـل مسـائل مشـترک و موضـوع بیـن آب و فاضـاب شـهری و روسـتایی، هـم افزایـی 

ظرفیتهـای فنـی و اجتماعـی و اقتصادی آب و فاضاب شـهری و روسـتایی و کاهش هزینه های 
اداری، مدیریتـی و ثابـت و بـه تبـع آن کاهـش قیمت تمام شـده و هزینه های خدمات آبرسـانی 
از جملـه مزایـای یکپارچـه سـازی شـرکت ها می باشـد. در ادامه مراسـم معـاون هماهنگی امور 
عمرانی اسـتانداری آذربایجان شـرقی ضمن تبریک یکپارچه سـازی شـرکت های آب و فاضاب 
شـهری و روسـتایی گفـت: بحث ادغام و یکپارچه سـازی شـرکت هـای آب و فاضاب شـهری و 
روسـتایی را بـه فـال نیـک می گیریـم و ان شـاء اهلل در بحث بهبـود خدمات همانگونـه که اعتقا 

داریـم اتفاق خواهـد افتاد .
رحمتـی در پایـان ضمـن تقدیر و تشـکر از تـاش های همـکاران در صنعـت آب و فاضاب 
اسـتان و نیز از مهندس ایمانلو مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان که مدتی مسـئولیت هر 
دو شـرکت را بعهده داشـتند تشـکر و قدردانی نمود و برای ایشان بعنوان مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب آذربایجان شـرقی آرزوی موفقیت کرد. در ادامه مراسـم معاون منابع انسـانی و پشتیبانی 
شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشـور ضمن تقدیر و تشـکر از معاونت امور عمرانی اسـتانداری 
آذربایجـان شـرقی و سـایر مدیـران و مسـئولین و تبریک سـالروز قیام مـردم تبریز در سـال 42 
گفـت: همانطـوری کـه اطـاع دارید در صنعت آب و فاضاب کشـور حدود 70 هـزار نفر در قالب 
هـای مختلـف قـراردادی همـکاری می کننـد. گیاهی ادامـه داد: تا بـه حال 90 شـرکت را تحت 
پوشـش داشـتیم و از این 90 شـرکت 31 شـرکت آن بنام شـرکت های آب و فاضاب روسـتایی 
بودنـد کـه بـا شـرکت هـای آب و فاضاب شـهری یکپارچـه شـدند . وی ادامـه داد: بـا یکپارچه 
شـدن این دو شـرکت با دوسـتانی مواجه خواهید شـد که قطعا بازوهای بسـیار اجرایی خواهند 
بـود و مـا فکـر مـی کنیـم کـه انـرژی شـرکت در دو مجموعه گذشـته خـودش با ایـن ترکیب و 
یکپارچگـی تبدیـل بـه یک هم افزایی ایجاد خواهد شـد و ما مـی توانیم اقدامات بسـیار خوبی را 
انجـام بدهیم. معاون منابع انسـانی شـرکت آبفای کشـور افـزود: ما از توانمندیهای شـرکت آب و 
فاضاب آذربایجان شـرقی آگاه هسـتیم، آبفای آذربایجان شـرقی همیشـه جزو چند شرکت برتر 
و اول مـا در صنعـت آب و فاضـاب کشـور بوده اسـت و ما اطمینـان داریم که بـا این یکپارچگی 

اتفـاق خـوب و میمونی  در شـرکت آب و فاضـاب آذربایجان شـرقی رخ خواهد داد.
وی در پایـان بـرای مهنـدس علیرضـا ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب ) شـهری و 
روسـتائی ( اسـتان آذربایجان شـرقی آرزوی توفیق کرد. الزم به ذکر اسـت در پایان حکم انتصاب 
ایمانلـو بـا امضاء جانباز مدیرعامل شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشـور توسـط معـاون منابع 

انسـانی و پشـتیبانی شرکت مهندسـی آبفای کشـور اهداء شد.

اصفهـان – یحیـی مرادیـان: ذوب آهـن اصفهـان پـس از صنعـت 
سـاختمان ،ایمنی معادن کشـور را با تولیـد محصوالت اسـتاندارد تامین 

مـی کند
ذوب آهـن اصفهـان از شـرکت هـای هلدینـگ شسـتا پـس از توليـد انبـوه 
و موفقيـت آميـز انـواع ريـل هـاي مـورد نيـاز راه آهـن سراسـری و شـهری )مترو(، 

همزمـان بـا دهه مبـارك فجر، موفـق به توليد ريل معـدن تیپ R1۸ویژه اسـتفاده 
در معـادن گرديـد. مهنـدس محمـد امیـن یوسـف زاده مدیر مهندسـی نـورد ذوب 
آهـن اصفهـان بـا اعـام این خبر گفـت : توليـد ريل معدن تیـپ R1۸در راسـتاي 
برآورده كردن نياز معادن کشـور ،تنوع بخشـي به سـبد محصوالت توليدي و توليد 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر در دسـتور كار ذوب آهن اصفهان قرار گرفته اسـت. 
وی افـزود : تولیـد ايـن ریـل بـا بهـره گیـری از اسـتانداردهاي معتبـر اروپايي 
و منطبـق بـا کلیه شـرایط، مشـخصات فني و درخواسـتي مشـتري انجـام پذیرفت 
و در پروسـه توليـد آن،تمامـي مراحـل کار ازجملـه ریختـه گـری شـمش بـا مارک 
مـورد نیـاز در بخـش فوالدسـازی ، طراحـي كاليبراسـيون و هـادی، تـراش و آماده 
سـازي غلتـك هـا و دیگـر قطعـات تکنولـوژی خـط توليد با تکیـه بر تـوان و همت 

پرسـنل سـخت كوش مهندسـی نـورد و سـایر مدیریت هـای ذیربط کارخانـه  ذوب 
آهـن صـورت پذیرفت. 

پایان واردات ریل معدن و خودکفایی کشور در تولید این محصول 
استراتژیک  

مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه کلیـه مراحـل 
طراحـی و تولیـد ایـن محصـول منطبـق بـا الزامـات اسـتانداردISO 9001   انجام 
پذیرفتـه اسـت،تصریح کـرد : ايـن نـوع ريـل پیـش از این از خـارج كشـور و بعضاً با 
كيفيـت نامناسـب وارد مي شـد که توليـد آن ضمن تأمین كامل نياز معادن كشـور 
بـه ریـل هـای کیفی مـورد نیاز، صرفـه جويـي ارزي قابل توجهـي نیز در پـی دارد.  
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد : ایـن نـوع ریـل بـه دلیل خـاص بـودن کمیاب 

اسـت. هـر چـه مقطـع ریل تولیدی نازک تر باشـد ، تولید آن سـخت تر می شـود و 
در نتیجـه تیـراژ تولیـد پایین مـی آید بنابراین اکثـر کارخانه های دنیـا رغبتی برای 
تولیـد آن ندارنـد امـا ذوب آهـن اصفهـان بـا تکیـه بر دانـش فنی متخصصـان خود 

ریل معـدن را تولیـد کرد.
تولید استاندارد ریل معدن در مدت کوتاه 

مهنـدس یوسـف زاده گفـت : بر اسـاس اعـام نیاز معادن کشـور بـه محصول 
ریـل معدن و دسـتور مدیرعامل شـرکت مبنـی بر تولید این محصـول ویژه، طراحی 
و تولیـد آن ازاویـل  دی مـاه در دسـتور کار مهندسـی نـورد ذوب آهـن اصفهان قرار 
گرفـت و همزمـان بـا 22 بهمـن مـاه  تولید ایـن محصول خـاص با موفقیـت انجام 

پذیرفـت  کـه در ایـن مـدت کوتـاه یک رکورد به شـمار مـی رود. 

غـرب گیـان – فرونت بهبـودی پـارگام : در دهـه فجر امسـال 36 
پـروژه عمران شـهری در بندرانزلی با اعتبـار ۲۱0 میلیـارد و ۲50 میلیون 

ریـال افتتـاح و به بهـره برداری رسـید .
شـهردار بندرانزلـی در آییـن افتتاح پارک شـهید مدافـع حرم جـواد دوربین با 

بیـان اینکـه این پارک در دو فاز اجرایی خواهد شـد مسـاحت فـاز اول را دو هزار متر 
مربـع اعـام کـرد و اظهار داشـت : در فاز اول کف پوش ، دیوار سـازی و فضای سـبز 
اجرایی شـده و سـن روباز و کافی شـاپ از برنامه های فاز دوم این پروژه می باشـد. 
پورقربان پارک شـهید دوربین را ششـمین پارک پس از پارکهای شـهید اختر 
کاویـان، آفتـاب، آزادگان، انصارالحسـین و سوسـر در دوره پنجم شـورای اسـامی و 
شـهرداری اعـام و تصـرح کرد: با ادامه روند تجهیز و نوسـازی پـارک ها ، هم اکنون 
سـاخت پـارک جزیـره شـهید بهشـتی انزلـی نیـز در دسـت اقدام مـی باشـد . وی 
سـپس با اشـاره بـه افتتاح  3۸ پـروژه عمرانی با اعتبـاری معادل 32 میلیـارد تومان 
در هفتـه دولـت سـال جـاری، گفـت : با احتسـاب پروژه هـای عمرانی دهـه مبارک 
فجـر ، امسـال  74 پـروژه عمرانـی بـا اعتبار 53 میلیـارد تومـان در بندرانزلی افتتاح 
و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت . وی در ادامـه متذکر شـد : از 21 میلیـارد تومان 

هزینـه اجرایـی پـروژه ها، 17 میلیارد تومـان از محل اعتبارات شـهرداری و مابقی از 
اعتبـارات اسـتانی می باشـد .  پورقربان خاطر نشـان کـرد : از این مقـدار دو میلیارد 
تومـان بـرای تکمیـل تصفیه خانه شـیرابه کارخانه کمپوسـت ، یک میلیـارد و ۶00 
میلیـون تومـان جهـت تکمیـل محوطه مصلـی و 2۶0 میلیـون تومان بـرای تعمیر 
عرشـه پل جزیره شـهید بهشـتی بندرانزلی هزینه شـده اسـت.  وی برگزاری مراسم 
فرهنگی ، مذهبی ، هنری، ورزشـی، کمک به مسـاجد ، باشـگاه ملوان ، رنگ آمیزی 
کتابخانـه ، تکمیـل پـارک سوسـر، کاشـت گل و گیـاه و درختکاری و فضای سـبز و 
تجهیـزات آن،محوطه سـازی و تکمیل فاز دوم طبقه فوقانی سـاختمان شهرسـازی 
،اجـرای فـاز اول سـاختمان حمل و نقـل، تکمیل سـاختمان اداره عمران، بازسـازی 
سـاختمان ماشـین آالت، جدول گذاری و موزاییک فرش نوار سـاحلی انزلی، جدول 
گـذاری کـوی دریـا دالن و تکمیل جـدول گذاری و پیـاده رو سـازی انتهای خیابان 

پاسـداران را بخشـی از پـروژه های عمران شـهری انزلی عنوان کـرد .  وی همچنین 
پیـاده رو سـازی حـد فاصل میدان شـهدای کریم بخش تا کافه سـه یـاران، تکمیل 
دیوارطرح سـنتی شـهرداری ناحیه 1، محوطه سـازی مرکز بازدید کنندگان تاالب ، 
لکه گیری و آسـفالت ها دسـتی و مرمت معابر انزلی و غازیان،  اجرای سـنگ فرش 
بلـوار ، روکـش آسـفالت معابر انزلـی و غازیان به مسـاحت ۶5 هزار متـر مربع، رنگ 
آمیـزی جـداول و پـل های سـطح شـهر، موزائیـک فـرش و اصاح هندسـی معابر، 
الیروبـی و لولـه گـذاری جهـت هدایـت آبهای سـطحی، سـاخت درپوش پـل های 
فلـزی سـطح شـهر، ترمیم درز انبسـاط پـل والیت، رنـگ آمیزی دیوار های پشـتی 
مغـازه های حاشـیه شـنبه بـازار روگا، خریـد لوازم و تجهیزات آتشنشـانی، سـاخت 
المـان ، بازسـازی و تعمیر ماشـین آالت و دسـتگاهها و تجهیـزات و پرداخت هزینه 

تیمهای ورزشـی شـهرداری را از سـایر پروژه های عمران شـهری انزلی برشـمرد .

ريل معدن تیپ R18 در ذوب آهن اصفهان تولید شد  

افتتاح و بهره برداری  36  پروژه عمران شهری در بندرانزلی 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

حمايت از سازندگان سرفصل تعامالت با بخش خصوصی داخلی است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مطرح کرد:

استقرار 1۲ گشت دروازه ای در محورهای مواصالتی


