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شهردار بندرعباس خبر داد:

 هفتمین تقاطع غیرهم سطح بندرعباس 
 در یک قدمی بهره برداری

تقاطع غیرهم سطح نایبند تا پایان سال 
افتتاح می شود

بندرعباس – کیوان حسین پور: شهردار بندرعباس 
از بهره برداری تقاطع غیرهم سطح نایبند تا پایان سال 
جاری خبر داد و گفت: بهره برداری از این تقاطع به عنوان 
هفتمین تقاطع غیرهم سطح شهر بندرعباس، دسترسی 
بلوار پردیس به آزادگان و بلوار جمهوری اسالمی را میسر 

می کند.
بین الملل شهرداری  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
اعالم  با  پروژه  این  از  بازدید  در  امینی زاده  بندرعباس، عباس 
این خبر اظهار کرد: طی روزهای اخیر بتن ریزی عرشه تقاطع 
غیرهم سطح نایبند شروع شده و با اتمام آن، مراحل پایانی برای 
بهره برداری از این پروژه در دستور کار قرار می گیرد. وی با اشاره 
به اینکه در تالش هستیم تا این پروژه تا پایان سال جاری مورد 
بهره برداری شهروندان قرار بگیرد، افزود: این تقاطع به عنوان 
بلوار  دسترسی  بندرعباس،  شهر  غیرهم سطح  تقاطع  هفتم 
پردیس به آزادگان و بلوار جمهوری اسالمی را میسر می کند. 
شهردار بندرعباس ضمن قدردانی از مردم محله نایبند به منظور 
همراهی در اجرای این پروژه، خاطرنشان کرد: بتن ریزی عرشه 
شرقی این تقاطع به طول ٩٠ متر، با حجم ١٢٢٠ متر مکعب 
بتن، در یک مرحله انجام شده و بزودی نیز عملیات بتن ریزی 
عرشه غربی این پروژه انجام می شود. امینی زاده با بیان اینکه 
پروژه تقاطع غیرهم سطح نایبند ٨۴ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و حدود ٢٠٠ میلیارد ريال اعتبار به خود اختصاص داده 
است، عنوان کرد: اجرای چهار راست گرد این تقاطع نیز بزودی 
در دستور کار قرار می گیرد. این مقام مسئول در ادامه سخنانش 
نیز عنوان کرد: طی چند سال اخیر با همت مجموعه عمرانی 
تقاطع  شش  از  بهره برداری  به  موفق  بندرعباس  شهرداری 
غیرهم سطح محمد رسول ا...، رسالت، شهدای غواص، ولیعصر، 

شهید بهشتی و زیرگذر ابوموسی شده ایم.

دکتر مسلم خانی در مصاحبه با شبکه خبر عنوان نمود:

پیگیری وضعیت معیشت شهروندان نیازمند 
،در راستای رسالت اجتماعی شرکت عمران

اندیشه - فریبا میرزایی پندار: دکتر مهدی مسلم 
اندیشه  جدید  شهر  عمران  شرکت  عامل  مدیر  خانی 
طی بازدید از قرار گاه مواسا ت  و همدلی شهر جدید 
اندیشه،در مصاحبه با شبکه خبر رسالت اجتماعی شرکت 
عمران را از جمله مهمترین اهداف مدیریتی این شرکت 
در کنار وظیفه ذاتی ان که ساخت و ساز وایجاد خدمات با 

کاربری های مختلف است بر شمرد.
ایشان در پاسخ به سوال خبر نگار شبکه خبر که از  شرکت 
عمران را یک شرکت مهندسی و فعال در عرصه ساخت ساز یاد 
نمود تاکید کرد:شهر همانند موجودی زنده ، مدام در حال رشد 
بوده و ادامه حیات مناسب ان در گرو برنامه ریزی های دقیق 
و جامع در زمینه های مختلف از جمله فعالیتهای اجتماعی و 
فرهنگی است که این امر از وظایف مهم تمامی ارگانهای خدمات 
رسان در شهر از جمله شرکت عمران میباشد. دکتر مسلم خانی  
در ادامه ضمن اشاره به خدمات انجام شده توسط شرکت،خاطر 
نشان ساخت انچه شهر جدید اندیشه را به عنوان شهری پیشرو 
و متمایز در منطقه معرفی مینماید احساس تعلقی است که 
شهروندان این شهر به واسطه انجام این خدمات  به شهر خود 
دارند و این امر برای مسیولین شهر مایه مباهات است. مقرر 
شد همزمان با فرا رسیدن شب یلدا بسته های ارزاق تهیه شده  
توسط این قرار گاه که متشکل ازشرکت عمران اندیشه ،ستاد 
نماز جمعه ،شهرداری،سپاه ناحیه وخیرین شهر میباشد بین 
شهر وندان نیازمندی که از قبل شناسایی شده اند توزیع گردد.

مدیر امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق شرکت برق منطقه 
ای گیالن:

کسب رتبه اول کشوری در عملكرد صحیح 
سیستم های حفاظتی شبكه

رشت  –   علی حیدری: حسن قنبرزاده مدیر امور 
نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق شرکت برق منطقه ای 
ای  منطقه  برق  شرکت  گفت:  خبر  این  اعالم  با  گیالن 
گیالن موفق شد در بازه سه ساله منتهی به شش ماهه 
اول سال 99 در شاخص عملکرد صحیح سیستم های 
حفاظتی رتبه اول را در بین برق های منطقه ای کشور 

کسب نماید.
حفاظتی  صحیح  عملکرد  شاخص  کرد:  تصریح  قنبرزاده 
میانگین کشور معادل 83.7 % بوده است که شرکت برق منطقه 
ای گیالن با  93.26% عملکرد صحیح سیستم حفاظتی، حائز 
رتبه اول در کشور شد. وی افزود: برق منطقه ای گیالن در 
شاخص عملکرد صحیح سیتم های حفاظتی در شش ماهه اول 
سال 1399  امتیاز کامل و 100% را کسب نموده است. مدیر 
امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق شرکت برق منطقه ای گیالن 
صحیح  طراحی  حفاظتی،  تنظیمات  صحیح  محاسبه  گفت: 
الجیک های کنترلی و حفاظتی، نظارت مستمر و صحیح بر 
عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی، به روز آوری تجهیزات سخت 
افزاری حفاظتی، ارتقای دانش فنی حفاظتی کارکنان شرکت 
وپیمانکار، تست و راه اندازی بسیار دقیق پست های جدید به 
مدار آمده شبکه برق گیالن، رفع به موقع عیوب وپیشگیری 
از تکرار حوادث و ... از جمله عواملی هستند که نقش بسزایی 

درعملکرد صحیح سیستم حفاظت شبکه دارند.

مراسم تجلیل از فعاالن حمل و نقل، 
رانندگان و راهداران در استانداری 

کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - استاندار كرمانشاه "هوشنگ بازوند" در 
نشستي با حضور فعاالن حمل و نقل جاده اي، رانندگان 
و راهداران استان كرمانشاه كه به مناسبت هفته حمل 
دولت  شهداي  سالن  در  راهداری  و  رانندگان  نقل،  و 
نقش  راهداران  داشت:  اظهار  شد؛  برگزار  استانداري 
مهمي در فرآيندهاي توسعه اي برعهده دارند و در واقع 
در كشور  اقتصاد  زيربنايي  بخش  از  يكي  نقل  و  حمل 

است.
استاندار كرمانشاه در این مراسم گفت: فعاالن عرصه حمل 
و نقل و رانندگان و راهداران نقشي مؤثر و مهم در فرآيندهاي 
توسعه اي برعهده دارند و در طول تاريخ انقالب و به ويژه دفاع 
اين  روزي  شبانه  هاي  تالش  و  فداكاري  ايثار،  شاهد  مقدس 
عزيزان بوده ايم. فریبرز کرمی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه در ابتدای این مراسم اظهار داشت: با 
برگزاری این مراسم تالش کردیم تا گوشه ای از خدمات فعاالن 
حمل و نقل، رانندگان و  راهداران استان را گرامی بداریم. وی 
گفت: استان کرمانشاه در بخش توزیع الستیک، کمترین مشکل 
را در سطح کشور داشته بطوری که توزیع الستیک طبق مقررات 
انجام شده و مشکل اصلی استان در این زمینه کمبود تخصیص 
الستیک می باشد. اين مسئول بيان داشت : در بخش ناوگان 
مسافربری درخواست داریم تا تسهیالت کم بهره دراز مدت در 
اختیار این ناوگان قرار گیرد و در بخش بار نیز همین درخواست 
را داریم تا افراد واجد شرایط بتوانند در این شرایط کرونایی به 
معاون هماهنگی  ادامه ساالری  در  دهند.  ادامه  فعالیت خود 
امور عمرانی استانداری کرمانشاه با گرامیداشت هفته حمل و 
نقل، رانندگان و راهداری گفت: در بخش زیرساختی، استان 
کرمانشاه فعالیت های ویژه ای داشته و شاهد توسعه زیرساخت 
های استان می باشیم. وی افزود: دو آزادراه در دستور کار قرار 
دارد بطوریکه آزادراه ساوه به کرمانشاه با سرمایه گذاری بیش 
از 7 هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی در دست 
ساخت است و همچنین آزادراه کرمانشاه به حمیل نیز با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و 700 میلیارد تومان در دست احداث می 
باشد. ساالری بیان داشت: در بخش حمل و نقل چندین مرحله 
الستیک بین رانندگان بخش بار و مسافر توزیع شده است که 
امیدواریم بتوانیم در این زمینه و دیگر زمینه ها نیز با همکاری 

دولت به رانندگان کمک هایی را انجام دهیم.

سرقت ۲ میلیون لیتر گازوئیل از نیروگاه 
علی آبادکتول و دستگیری 1۲ متهم

گرگان - جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از 
دستگیری متهمان حرفه ای و اعتراف آنان به سرقت 2 
میلیون لیتر گازوئیل به ارزش بیش از 160 میلیارد ریال از 

نیروگاه برق علی آباد کتول خبرداد. 
دنبال  به  اظهار داشت:  باره  این  در  تاجره  فرزاد  سرهنگ 
کسب خبری مبنی بر سرقت و قاچاق عمده سوخت توسط یک 
باند حرفه ای در نیروگاه برق علی آباد کتول، رسیدگی به موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
افزود:  وی  گرفت.  قرار  آن شهرستان  آگاهی  پلیس  و  استان 
مأموران پس از یک سری اقدامات میدانی گسترده و استفاده 
از شگردهای خاص پلیسی، پی بردند که تعدادی از کارکنان 
نیروگاه، رانندگان تریلی و خریداران سوخت با تشکیل باندی، 
گازوئیل های ارسالی از شرکت نفت را که برای تولید برق باید 
استفاده می شد، با ترفندهایی از نیروگاه خارج و در محل های 
از قبل تعیین شده، دپو می کردند. جانشین فرمانده انتظامی 
استان گلستان ادامه داد: سپس متهمان در فرصتی مناسب 
استان های  شرکت های  از  برخی  به  را  سرقتی  سوخت های 
همجوار و حاشیه تهران، با قیمت آزاد به فروش رسانده و از 
این طریق پول هنگفتی به دست آورده اند. تاجره بیان داشت: 
سرانجام با اشراف اطالعاتی پلیس، متهمان شناسایی شدند 
که در اولین اقدام یکی از آنان حین خروج از نیروگاه دستگیر 
و از خودروی وی 29 هزار لیتر گازوئیل کشف شد.این مقام 
انتظامی استان تصریح کرد: مأموران طی تحقیقات تکمیلی 
و اقدامات تخصصی موفق شدند، 12 متهم دیگر این پرونده 
را طی چند عملیات غافلگیرانه در شهرستان های کردکوی، 

گرگان و علی آبادکتول دستگیر کنند. 

با اجرای مانور سراسری تعمیرات وبهینه 
سازی شبكه های توزیع نیروی برق، ضعف 
ولتاژ ٣٥٠٠ مشترک در استان برطرف شد

قزوین- یوسف اینانلو معاونت بهره برداری شرکت 
اهمیت  خصوص  در  قزوین  استان  برق  نیروی  توزیع 
های  بهسازی شبکه  برای  عملیاتی  مانورهای  برگزاری 
فرسوده اظهارداشت: بر اساس رویکرد جدید وزارت نیرو 
به صورت مستمر نسبت به برگزاری مانورهای عملیاتی 
برای بهینه سازی شبکه های توزیع اقدام می شود که در 

این راستا تاکنون سه مانور برگزار کرده ایم. 
وی اضافه کرد: در روزهای پنجشنبه 27 و جمعه 28 آذر 
رویکرد  با  برق  توزیع  های  مانورسراسری جهادی شبکه  ماه، 
روشنایی معابر، با هدف رفع ضعف ولتاژ در شبکه های فشار 
ضعیف در همه شهرستانهای استان قزوین اجرا شد. معاونت بهره 
برداری بیان کرد: در این مانور تیم های فنی و نظارتی برای 
نوسازی شبکه وارد عملیات شدند و بدون هیچ حادثه ای این 
کار با موفقیت به پایان رسید. وی بیان کرد : در مانور جهادی 
تعمیرات و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق، نسبت به 
جابجایی سیم مسی به کابل خود نگهدار، تقویت ترانس، کاهش 
شعاع تغذیه ترانس، جابجایی و متعادل سازی بار فیدرهای فشار 
ضعیف و افزایش سطح مقطع شبکه فشار ضعیف اقدام شد. 
اینانلو یادآورشد: همچنین دو دستگاه پست هوایی به ظرفیت 
315 و 250 کیلو ولت آمپر در محدوده عملیات نصب و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین تصریح کرد: در این مانور تعداد ۴5 اکیپ فنی 
و  نظارتی و 10 اکیپ روشنایی با استفاده از 165 نیروی انسانی، 
وارد عملیات شدند که در آن، اصالح سطح ولتاژ مشترکین برای 
باال بردن قابلیت اطمینان در شبکه مورد توجه قرار گرفت و 
توانستیم ضمن اصالح روشنایی 1200 چراغ برق،  ضعف ولتاژ 

3500 مشترک خانگی و تجاری را برطرف کنیم.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در تشریح عملکرد شرکت در بخش های عملیاتی و خدمات فنی

حفاری و تكمیل چهار هزار و 7۲۲ حلقه چاه با ثبت بیش از  9 میلیون و 
٥87 هزار متر حفاری در میادین نفتی خشكی و دریایی کشور

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در بیان عملکرد 
این شرکت در بیش  از چهار دهه گذشته ، گفت: بر اساس مستندات در مدت 41 
سال این شرکت موفق به حفاری و تکمیل چهار هزار و 722 حلقه چاه نفت و گاز 

در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شده است. 
مهندس سید عبداله موسوی به مناسبت سالروز تاسیس شرکت ضمن تبریک این 
مناسبت به تالشگران صنعت نفت و سختکوشان شرکت ملی حفاری ایران، افزود:  از این 
تعداد چاه چهار هزار و 310 حلقه در میادین خشکی و ۴12 حلقه در میدان های دریایی در 
آب های خلیج فارس حفر و تکمیل گردید.  وی در تفکیک نوع چاه ها اظهار کرد: دو هزار 
و ۴37 حلقه توسعه ای، 115 حلقه توصیفی، 1۴2 حلقه اکتشافی و دو هزار و 28 حلقه 
تعمیری بوده است که بیشترین تعداد آن به گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب اختصاص دارد.  موسوی به وسعت مناطق عملیاتی این شرکت در بیش از 10 استان 
کشور اشاره کرد و گفت: عالوه بر مناطق نفتخیز جنوب،  شرکت های نفت فالت قاره، نفت 
مناطق مرکزی، مهندسی و توسعه نفت، اروندان ، نفت و گاز پارس و مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران از خدمات این شرکت که بزرگترین شرکت حفاری در کشور است، 
برخوردار می باشند.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران  با بیان اینکه ناوگان شرکت بیش  
از 70 دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و دریایی در تملک دارد ، افزود: 
متراژ حفاری در این مدت 9 میلیون و 587 هزار و 580 متر ثبت شده است که از این رقم 
هشت میلیون و 922 هزار و 727 متر در بخش خشکی و 66۴ هزار و 853 متر در بخش 
دریا حفاری شده است .  وی مجموع شمار خدمات فنی و ویژه حفاری در چهار دهه گذشته 
را 171 هزار و ۴81 مورد عنوان و اظهار کرد: از این تعداد 1۴6 هزار و 729 مورد مربوط 
به خدمات فنی حفاری و عملیات سیمان و انگیزش چاه است که نقش اساسی در عملیات 
حفاری چاه های در دست حفاری و تعمیر و تکمیل چاه های در حال بهره برداری و حفظ، 
نگهداشت و افزایش تولید دارد.  موسوی گفت: در این دوره زمانی  876 هزار و 62۴ متر 
حفاری افقی و جهت دار بر روی یک هزار و 87۴ چاه ،  37 هزار و 88 متر مغزه گیری و  9 
هزار و 9۴9  عملیات نمودارگیری، هفت هزار و 362 عملیات نمودارگیری از سیال حفاری 
و پنج هزار و 123 عملیات چاه پیمایی با تالش متخصصان و کارکنان سختکوش مدیریت 
خدمات ویژه محقق گردیده است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: در مدیریت 
خدمات فنی حفاری نیز در این مدت هفت هزار و ۴20 عملیات اسیدکاری گسترده و ویژه ، 
۴7 هزار و 871 مورد عملیات سیمانکاری، ۴۴ هزار و 709 عملیات تزریق پذیری، هفت هزار 
و 60۴ مورد لوله مغزی سیار، 13 هزار و 239 عملیات آزمایش چاه با ساق مته، 309 مورد 
عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ 378 هزار و 586 متر، 315  عملیات کامل و 
ویژه حفاری به صورت فروتعادلی به متراژ 2۴ هزار و 737 متر، 19 هزار و 157 مورد عملیات 
لوله گذاری چاه، چهار هزار و 581 مورد نصب آویزه و یک هزار و 52۴ مورد عملیات آزمایش 

بهره دهی چاه صورت پذیرفت.  وی درباره عملکرد سال جاری شرکت در بخش عملیات 
حفاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال حفاری و تکمیل 87 حلقه چاه 
نفت و گاز شامل 22 حلقه توسعه ای، یک حلقه توصیفی، دو حلقه اکتشافی و 62 حلقه 
تعمیری و تکمیلی انجام گردید و هم اکنون 17 دستگاه حفاری در مناطق عملیاتی در حال 
جابجایی می باشد.  موسوی با اشاره به اینکه این شرکت عالوه ارایه خدمات در بخش های 
عملیاتی و پشتیبانی فنی و تخصصی به شرکت های بهره برداری نفتی  در دو دهه گذشته 
اجرای پروژه های کلید در دست )EPD( را در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شامل 
میادین نفتی مشترک در غرب کارون در استان های خوزستان، کرمانشاه و همچنین بوشهر 
و هرمزگان را در دستور کار قرار داد، گفت: اجرای پروژه های حفاری در میدان نفتی آزادگان 
شمالی و جنوبی، یادآوران، یاران جنوبی، آذر و همچنین هشت فاز در طرح  توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی از شمار این پروژه ها می باشد که تاکنون منجر به حفاری افزون بر 120 
حلقه چاه در مناطق خشکی و یکصد حلقه دیگر در پروژه های دریایی میدان گازی پارس 
جنوبی گردیده است.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: در راستای برنامه های 
توسعه ای شرکت ملی نفت ایران و از جمله طرح توسعه 28 مخزن با استفاده از توانمندی 
های شرکت ها و پیمانکاران داخلی، این شرکت  نسبت به ورود به عرصه پروژه های میدان 
محور نیز مبادرت و هم اکنون در پروژه های توسعه میدان های گچساران و نفت شهر به طور 
مستقیم و بسته های توسعه ای میدان های اللی، باالرود، رامین، همچنین سپهر و جفیر 
با شرکت های بخش خصوصی مشارکت دارد.  وی به همکاری دیرینه میان این شرکت و 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره و اظهار کرد: ملی حفاری در حفر چاه های 
اکتشافی در مناطق مختلف کشور و کشف میدان از جمله میدان نفتی آزادگان و گازی پارس 
جنوبی در سال های گذشته نقش آفرینی داشته و در چند سال اخیر دو پروژه حفاری 6+8 

حلقه چاه را اجرایی که تاکنون چهار حلقه چاه حفر و تکمیل گردید که دو حلقه آن زمینه 
کشف میدان گازی ارم در استان فارس و میدان نفتی نام آوران در مناطق نفتخیز جنوب 
را قطعیت بخشید.  موسوی یکی از اقدامات مفید و موثر این شرکت در سال های اخیر 
همکاری با بیش از 30 مرکز آموزشی،  علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در کشور و هم افزایی 
و همکاری با سازندگان و صنعتگران و شرکت های دانش بنیان در زمینه ساخت قطعات و 
تجهیزات عنوان و این تعامالت را در بومی سازی در راستای خودکفایی بسیار موثر خواند 
که حاصل آن طراحی و ساخت هزاران قطعه و تجهیز کاربردی در صنعت حفاری و اجرای 
پروژه های پژوهشی متعدد در بخش های صنعت است.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در همین ارتباط  به  خرید اقالم کاربردی و پرمصرف در قالب 791 فقره تقاضا و 
تعداد یک هزار و 859 قلم به مبلغ سه هزار میلیارد ریال در سال جهش تولید اشاره کرد 
و گفت: به منظور تحقق و بسط فرصت های بهره گیری از توانمندی های داخلی تاکنون 
افزون بر 500 سازنده داخلی شناسایی و از توان فنی و تخصصی آنها در اجرای پروژه های 
ساخت داخل شرکت استفاده به عمل آمده است.  وی افزود: در بیش از یک دهه گذشته 
بیش از 20  هزار قطعه و تجهیز پرمصرف کاربردی در صنعت حفاری  توسط سازندگان و 
صنعتگران داخلی بومی سازی شده  که در بخش های عملیاتی و خدمات فنی و تخصصی 
شرکت مورد استفاده قرار گرفته است و  در زمان حاضر مراحل طراحی و ساخت مجموعه 
ای از قطعات و تجهیزات مهم در عملیات حفاری از سوی سازندگان و مراکز دانشگاهی در 
دست اجرا است که بخشی از آنها تا پایان سال وارد چرخه عملیات خواهد شد.  موسوی 
در ارتباط با برنامه های آموزشی شرکت که از سوی اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی 
و براساس بررسی های کارشناسی و نیازسنجی مدیریت های مختلف تبیین می گردد، 
نیز اظهار کرد: با وجود شرایط کرونایی و محدودیت های ناشی از آن  در نیمه نخست 
امسال 6008 نفر/ساعت دوره های آموزشی مجازی برای کارکنان برگزار شد.   مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران گفت: برگزاری دوره های  آموزشی برای کارکنان عملیاتی در 
ایام کاری با همکاری  مدرسان و کارشناسان در موقعیت دستگاه های حفاری از فعالیت 
های مهم با هدف ارتقا سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان است که در یک سال گذشته  
بالغ بر 880  نفر از کارکنان عملیاتی دستگاه های حفاری موفق به گذراندن این دوره ها 
شدند.   وی اخذ گواهینامه ها و  استقرار سیستم های مدیریت کیفیت،  محیط زیست، 
بهداشت حرفه ای و مدیریت ایمنی، اخذ گواهینامه های COF ، روزآمد سازی  ساختار، 
بهینه سازی هزینه ها، حمایت از تولید کنندگان و سازندگان داخلی، عمل به مسئولیت 
های اجتماعی، اشتغالزایی، پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت و ...  را از برنامه های شرکت 
در سال جاری برشمرد و افزود: بی تردید برنامه های پیش بینی شده در سایه تجربه و 
توانمندی های کارکنان و متخصصان این شرکت همچون گذشته با تالشی مضاعف اجرا 

و دنبال خواهد شد.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان 
شرقی از ارائه 16 هزار و 279 نفر دوره آموزش های مهارتی در بخش دولتی در 9 

ماهه سال 99 در استان خبر داد.

رضا اختیار وکالتی با اعالم این خبر اظهار کرد: آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه 
های؛ خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط بخش دولتی به صورت مجازی و با 
بهره گیری از توانمندیهای سازمان در حوزه دولت الکترونیک ) سامانه مهارت آموزی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس eskill.ir ( و همچنین با استفاده از فناوری های 
نوین آموزشی و پیام رسان های داخلی، ارائه می شوند. وی خاطرنشان کرد: در 9 ماهه سال 
99 خدمات آموزشی در پادگان ها، کارگاههای ثابت شهری و سّیار، کارگاههای آموزشی 
در زندان ها، صنایع، عشایر، کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مرکز مدیرت 
مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد. وکالتی افزود: از مجموع آموزش های ارائه 
شده، مراکز ثابت شهری با ارائه 7 هزار و65 نفر دوره، سّیار شهری یک هزار و 236، روستاها 

و عشایر یک هزار و 28، پادگان یک هزار و 985، زندان یک هزار و 939، سکونتگاههای 
غیررسمی ۴9۴، کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 706، مرکز مدیریت مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی 351 نفر دوره را به خود اختصاص داده اند. مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شرقی همچنین اضافه کرد: از مجموع آموزش های مهارتی ارائه شده؛ 
3 هزار و 86 نفردوره بانوان و 13 هزار و 193 نفر دوره آقایان از این آموزشها بهره برده اند. 
وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای در خوشه های صنعت به تعداد 9 هزار و 97۴ نفر، 
فرهنگ و هنر 952 نفر، خدمات ۴ هزار و ۴11 نفر و کشاورزی 9۴2 نفر دوره می باشد. 
وکالتی خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش های ارائه شده این اداره کل در 9 ماهه اول سال 

جاری بر اساس نفر- ساعت، 3 میلیون و 720 هزار و 872 نفر- ساعت بوده است.

قم - استاندار قم با اشاره به اهمیت تالش برای خنثی 
کردن تحریم های ظالمانه دشمنان اظهار کرد: عملکرد قم 
در راستای رونق تولید و مقابله با آثار این تحریم ها موفق 

بوده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم در جلسه کارگروه اقدام 
)مقابله با تحریم( استان قم طی سخنانی تالش برای بی کم اثرکردن 
تحریم ها را اولویت دولت دانست و گفت: در استان قم نیز تالش 
مسئوالن همواره بر حمایت از تولید و فعاالن اقتصادی بوده است. 

استاندار قم طرح کارت ویژه سرمایه گذاران برای مالقات خصوصی با 
مدیریت استان را مورد توجه قرار داد و گفت: حل مشکالت سرمایه 
گذاران و اشتغال آفرینان همواره مورد تاکید مدیریت استان می باشد 
و برنامه های منظم سه شنبه های اقتصادی گام موثری در تحقق 
شعار جهش تولید در استان بوده است وی در ادامه امنیت سرمایه 
گذاری را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: تعامل دستگاه های 
نظارتی در استان قم در این راستا مطلوب بوده است. سرمست با 
اشاره به همدلی مسئوالن استان برای توسعه ی اشتغال و کارآفرینی 

افزود: از عملکرد حمایتی تشکیالت قضایی و سایر دستگاه های 
حاکمیتی رضایت داریم. استاندار قم استفاده از نظرات مشورتی سایر 
دستگاه ها در جلسات را نیز از سیاست های مدیریت استان دانست 
و خاطرنشان کرد: معتقد به استفاده از همه ی ظرفیت ها در راستای 
بهبود وضعیت معیشتی، امنیتی و اجتماعی هستیم. مقام عالی دولت 
در استان قم بیان کرد: کارگروه اقدام می تواند جنبه ی مشارکت 
همه ی مسئوالن در پیشبرد برنامه های نظام را تقویت کند. وی 
همچنین با بیان اینکه حمایت مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه 

همواره برای مدیریت استان در همه موارد خصوصا در راستای رونق 
تولید دلگرم کننده است ادامه داد: این حمایت ها مسئولیت مدیران 

در خدمت به مردم را مضاعف می نماید .

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل حراست شهرداری 
قاسم  شهید  سپهبد  ویژگی  ترین  برجسته  گفت:  تبریز 
سلیمانی عمق والیتمداری ایشان بود که باید این ارزش در 

جامعه به ویژه برای نسل جوان به خوبی تبیین شود.
اسماعیل فتحیان در جلسه هماهنگی گرامیداشت سالگرد 

و  ویژه  توجه  کرد:  اظهار  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت 
همه جانبه به ویژگی والیتمداری سردار سلیمانی در گرامیداشت 
این  در  فرهنگی  اقدام  ماندگارترین   ایشان،  شهادت  سالگرد 

خصوص خواهد بود. 
او ادامه داد: سپهبد شهید سلیمانی با والیتمداری خود، به 

ایران اسالمی ادای دین کرد و ما نیز باید با تبیین این ویژگی 
بارز، دین خود را به ایشان ادا کنیم. فتحیان افزود: در کنار والیت 
به بصیرت، شجاعت و شهامت سردار شهید حاج  باید  مداری، 
قاسم سلیمانی توجهی ویژه داشت و نسل آتی کشور به شکل 

توانمند و عمیق، آگاه، بابصیرت و شجاع تربیت شوند.

استاندار قم در اولین جلسه کارگروه استانی اقدام گفت:
عملکرد موفق قم در راستای جهش تولید و بی اثرکردن تحریم های اقتصادی

مدیرکل حراست شهرداری تبریز:
والیتمداری محض سردار سلیمانی به خوبی در جامعه تبیین شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

16 هزار نفر آموزش های مهارتی را در بخش دولتی فرا گرفتند

اصفهان – یحیی مرادیان: کانی های فلزی اهمیت باالیی در اقتصاد و صنعت 
ایران دارند اما عموم مردم این واژه را نشنیده اند... 

کانی های فلزی اهمیت باالیی در اقتصاد و صنعت ایران دارند اما عموم مردم این واژه 
را نشنیده اند. نامی که عموم مردم به گوششان رسیده "صنعت فوالد" است. تولید گسترده 
فوالد توسط شخصی به نام هنری بسمر آغاز شد و در سال 1860 تولید فوالد به 22000 
تن رسید.  این در حالی است که امروز میزان تولید فوالد خام در جهان به گزارش انجمن 
جهانی فوالد، در 6۴ کشور تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه سپتامبر سال 
جاری، یک میلیارد و 3۴7 میلیون و ۴۴۴ هزار تن است. نمی توان نادیده گرفت که در 
دنیای امروز فوالد با زندگی روزمره انسانها آمیخته شده است.  مصرف سرانه فوالد در هر 
کشور نشانگر سطح توسعه یافتگی آن کشور است. براساس آمار در کشورهای در حال 
توسعه مصرف سرانه فوالد روز به روز در حال افزایش است و این مهم نشان از ویژگیهای 
منحصر به فوالد در مقایسه با سایر فلزات و مواد است. در کشور ایران نیز اهمیت فوالد به 
یک اصل تبدیل شده است به طوری که طی سالیان گذشته تا به امروز رونق بخش های 
تولیدی، صنعتی، عمرانی، حمل و نقل و دیگر صنایع با توسعه جایگاه فوالد در ایران بطور 
ناخودآگاه مرتبط شده است.  سیاستگذاران ایران با هدف بر روی سرمایه گذاری در بخش 

های فوالدی )معدن و صنایع معدنی( برآن هستند تا با توجه به نیاز مبرم کشور و کاستی 
هایی که در دیگر بخش ها موجود دارد مصرف سرانه فوالد در کشور را بیش از پیش کنند. 
اما باید توجه داشته باشیم که اهمیت به جایگاه صنعت فوالد در ایران از چند بخش قابل 
بررسی است و نیاز است که محققان و فعاالن این صنعت بیش از هر زمان به آن بپردازند و 

گام هایی هدفمند در ایران برای حضور قدرتمندانه در بازار جهانی بردارند.
حس ملی گرایانه به صنعت فوالد

برخی افراد در ایران بر این باورند که نباید به صنعت فوالد حس ملی گرایانه داشت چراکه 
این نگاه، غیراقتصادی است که توسط دولت ها در صنایع غیرخصوصی در کشور ها بیان می 
شود. آنان بیان می دارند که راه توسعه، الزاما خصوصی سازی است و با این نگاه می توان 

صنعت فوالد ایران را دگرگون کرد. 
اما نگاه ملی گرایانه در این صنعت یک اصل غیر قابل انکار است چراکه فوالد بخشی 
از هویت یک کشور به شمار می آید و می توان با بهره گیری از آن نگرش ها را تغییر داد 
و حرکت به سوی توسعه را با دیدگاه حضور حداکثری در صنایع دیگر محقق کرد. صنعت 
فوالد در گرو سیاست ادغام نیست چراکه این کار مستلزم خصوصی سازی با هدف تغییر 
در نگرش ها و الگوهایی می شود که پیشتر در آن چالش هایی را در دیگر بخش ها برای 
کشور به بار آورده است. البته در این میان تغییر نگاه  سنتی مدیریت نیز یک الزام است اما 
نگرش "نه به حس ملی گرائی" بیش از آنکه تولیدگرا باشد سودگرا برای برخی افراد و گروه 
ها است. امروز نگاه ها در بازارهای مالی به صنعت فوالد تغییر کرده است و سهامداران به 
سرمایه گذاری بلند مدت در فوالد متمایل شده اند اما تنها این مهم برای نادیده گرفتن حس 
ملی گرایانه کافی نیست و به طور حتم راه های دیگری نیز برای حل و بهره گرفتن از منابع 

مالی  در صنعت فوالد وجود دارد.
حمایت جامع از صنعت فوالد

صنعت فوالد سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی است. توسعه این صنعت در اقتصاد ایران 

همانند دیگر کشور های فعال در این صنعت نیازمند پژوهش و میزان حمایت دولت است. 
اگر نگاهی دقیق به حمایت هایی که گفته شده است در دولت های گذشته به صنعت 
فوالد ایران داشته باشیم متوجه خواهیم شد که شاخص حمایت بیشتر اسمی بوده است 
در صورتی که شاخص حمایت مؤثر بیان می دارد که شرکت های بزرگ همانند ذوب آهن 
اصفهان ، فوالد مبارکه و ... نیازمند توجه حداکثری در تمامی بخش ها هستند. به گونه ای 
که حمایت مؤثری از تمام محصوالت فوالد را باید شاهد باشیم و اگر براین باور باشیم که 
تمامی بخش ها تنها در چهار سال حمایت حداکثری را از شرکت های فوالدی داشته باشند 
فراتر از مرزها پیش خواهیم رفت و عالوه بر تامین نیاز داخل و منطقه، بازار بسیاری از شرکت 

های فوالدی در جهان را نیز تسخیر خواهیم کرد.
صادرات محور اصلی ورود ارز و تکنولوژی

ایران دهمین فوالد ساز جهان محسوب می شود. جداول آماری مورد بررسی حاکی از 
آن است که مجموع صادرات تولیدات فوالدی در سه ماه ابتدایی سال 1399 به رقم 388 
هزار تن رسید که در مقایسه با 758 هزار تن عملکرد دوره مشابه در سال 1398 کاهش ۴9 
درصدی داشت. همچنین براساس آماری دیگر فوالد سازان در نیمه نخست سال جاری با 
کاهش حدود  33 درصدی صادرات نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند. همانطور که آمار 
نشان می دهد گویا بیان "نه به حسن ملی گرایانه" و "نبود حمایت جامع از صنعت فوالد" 
منجر به عدم تمرکز در زمینه صادرات شده است. شاید این نیز مطرح باشد که تحریم های 
ظالمانه غرب، تنظیم بازار داخلی و ویروس کرونا دلیل این کاهش باشد اما کاهش ورود ارز 
منجر به عدم ارتقا تکنولوژی خواهد شد و این 2 موجب می شود تا در آینده تولید صنعت 
فوالد با چالش مواجه شود. تغییر نگاه و رفع محدودیت های صادرات فوالد کشور به طور 
حتم منجر به بهبود جایگاه صنعت فوالد ایران در جهان خواهد شد وضعیت صادرات فوالد 
با نگاه کارشناسانه به موضوع راه حلی عملیاتی برای صادرات فوالد می شود تا کشور بیش از 

این از کاهش صادرات فوالد متضرر نشود.

صنعت فوالد نیازمند ۳ حرکت کلیدی

۱۴


