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با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد 
افزایش ۴۵ درصدی راندمان حفاری افقی و جهت دار 

چاه های نفت و گاز در سال جاری 

 با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران ، راندمان حفاری چاه 
های نفت و گاز به روش افقی و جهت دار در ۸ ماه سال جاری به ٨هزار و 
٣٢٩ متر رسید که ۴۵ درصد در قیاس با دوره مشابه سال گذشته افزایش 

دارد. 
 به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی 
حفاری ایران ، پیمان شوشتری زاده معاون مدیریت خدمات ویژه شر کت 
روز یکشنبه ) ۲۷ آذرماه ۱۴۰۱( در این باره گفت: متراژ حفاری در این 
دوره زمانی در سال قبل ۴ هزار و ۵۴۶ متر ثبت شده بود  . وی افزود: 
عملیات حفاری افقی و جهت دار در سال ۱۴۰۱ بر روی ٢٣ حلقه چاه 
در مناطق نفتخیز خشکی صورت گرفت و در برنامه تدوین شده حفاری 
در سال جاری چند حلقه چاه دیگر در دستور کار می باشد.  شوشتری 
زاده اظهار کرد: در مدت پیش گفته همچنین ۷۶ متر مغزه گیری برای 
شناسایی سازنده ها در عملیات حفاری چاه ها انجام شد و در ارتباط با 
تکمیل حفاری چاه ها و بررسی فنی و مهندسی ٨٥ مورد نمودارگیری ،٣٢٠ 
مورد نمودارگیری سطحی و ١٧٠ مورد چاه پیمایی نیز توسط متخصصان این 
مدیریت صورت پذیرفت که در نمودارگیری سطحی و چاه پیمایی افزایش 
محسوسی مشاهده می گردد.   معاون مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: با توجه به حمایت های مدیرعامل و مدیریت ارشد 
شركت ، برنامه ریزی مقتضی در راستای نوسازی ناوگان ، خرید تجهیزات 

و توسعه بازار عملیاتی در دستور كار و اقدام این مدیریت می باشد.

برگزاری دومین کارگاه ارتقاء سطح سواد سالمت 
سالمندان در بیمارستان شهداء شوشتر 

به مدرسی دکتر  ارتقاء سطح سواد سالمت سالمندان  دومین کارگاه 
محمد آرزومند در بیمارستان شهداء شوشتر برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار اتحاد ملت  به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی 
استان خوزستان ؛ به منظور ارتقاء سالمت بازنشستگان با حضور دکتر محمد 
آرزومند کارگاه آموزشی با موضوع ارتقاء سالمت بازنشستگان به میزبانی 
 شهرستان شوشتر و در محل بیمارستان شهداء این شهرستان برگزار شد.

دکتر آرزومند ضمن بر شمردن مقتضیات سبک زندگی دوران سالمندی به 
تشریح دروه های سنی دوران سالمندی و همچنین نحوه سبک زندگی مناسب 
با آن دوران پرداخت. آرزومند با بیان این نکته که دوران سالمندی به سه 
دوره ی سالمند جوان ، سالمند میانسال و کهنسال طبقه بندی می شود به 
 لزوم رعایت برنامه های تغذیه ای و ورزشی متناسب با همان دوران پرداخت.

در ادامه برنامه دکتر آرزومند ضمن تعریف و تشریح بیماری پوکی استخوان ، به 
بیان راه های پیشگیری و درمان این بیماری برای سالمندان پرداخت. همچنین 
 ایشان حرکات ورزشی مناسب سنین سالمندی را برای حاضرین اجرا کرد .

در پایان برنامه دکتر آرزومند به سواالت حضار در خصوص پیشگیری 
از بیماریها ، زمان مناسب ورزش دوران سالمندی و اصالح سبک زندگی 

سالمندی پاسخ داد.

طغیان قیمت ها در آستانه یلدا

 توان خرید مردم برای شب چله یخ زد
گرگان- کمتر از ۱۰۰ ساعت دیگر پاییز رنگارنگ 
کوله بارش را جمع می کند و مردم به استقبال 
زمستان می روند اما طغیان قیمت ها برگزاری آیین 

شب یلدا در گلستان را سخت کرده است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: دو سه روزی به 
فرارسیدن آخرین شب پاییز، »یلدا« باقی نمانده 
است، شبی که طوالنی ترین شب سال است و 

همه آغاز فصل نو را به جشن می نشینند.
و  دلهره  بدون  مردم  کرونا  کردن  فروکش  با 
واهمه، گرد هم جمع خواهند شد و به استقبال 
زمستان خواهند رفت اما گرانی های سرسام آور 
برای تهیه نیازمندی ها و خوراکی های این شب، 

کام مردم را تلخ کرده است.
زیک  پشت  و  آجیل،  انار،  هندوانه،  خوردن 
الینفک  جزو  یلدا،  شب  خوراکی ها  دیگر  و 
امسال  یلدای  اما  بوده  سال  شب  طوالنی ترین 
افسار  با طغیان قیمت ها روبرو است و جهش 
گسیخته قیمت ها برگزاری این آئین هفت هزار 

ساله را به چالش کشیده است.
از  )قبل   ۱۳۹۸ یلدای  شب  مدت  طول  شاید 
کرونا( با یلدای امسال برابر باشد اما پسته ۱۴۰ 
هزار تومانی به باالی نیم میلیون تومان رسیده 
و سایر اقالم یلدا هم گرفتار این جهش قیمتی 
دستمزد  آنکه  حال  شده اند،  درصدی  صد  چند 
یک کارگر و کارمند در سه سال اخیر حداکثر ۵۰ 

افزایش داشته است.
افزایش بیش از ۲۰ درصدی دالر در هفته های 
اخیر به صورت مستقیم بر قیمت خوراکی هایی 
مانند آجیل و پسته و شکالت هم تأثیر گذاشت و 
فقط در همین روزهای اخیر در برخی موارد تا ۵۰ 

هزار تومان افزایش قیمت رخ داده است.
دورهمی ساده هم یک میلیون هزینه دارد

یک شهروند گرگان که کارمند دولت است در 
این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گرانی امسال 
یلدایی نسبت به سال های گذشته بسیار  اقالم 
محسوس بوده و با این شرایط قیمتی برگزاری آئین 

سنتی یلدا با اما و اگرهای بسیاری روبرو است.
با این قیمت ها بسیاری از مردم توان برگزاری یک 

دورهمی ساده را هم ندارند
سید سروش فیروزنیا افزود: قیمت انواع آجیل 
سال  به  نسبت  اینکه  بر  عالوه  پسته  ویژه  به 
گذشته افزایش دو برابری را نشان می دهد، نسبت 
به هفته های اخیر هم بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان 
گران تر شده است. فیروزنیا ادامه داد: در حالی که 
تصمیم داشتیم، پس از چند سال کرونایی با فراغ 
بال کنار خانواده جمع شویم اما دیدن قیمت ها 
در بازار، برگزاری جشن یلدا را دچار چالش کرده 
است. وی افزود: برای برگزاری شب یلدا برای یک 
خانواده ۶ نفره حداقل باید بیش از یک میلیون 
تومان یا بیشتر هزینه کرد تا بتوانیم یک دورهمی 

کوچک و ساده برگزار کنیم.
درمان،  و  دارو  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  وی 

زیادی  فشار  زندگی  هزینه های  سایر  و  البسه 
این شرایط  در  و  کرده  وارد  ایرانی  بر خانوارهای 
به  مضاعفی  اقتصادی  فشار  یلدا  برگزاری شب 

خانوارها تحمیل می کند.
امسال  قیمتی  شرایط  با  داد:  ادامه  فیروزنیا 
بسیاری توان برگزاری یک دورهمی ساده را ندارند 
و برخی هم به جای خرید پسته و آجیل و میوه به 

سراغ تنقالت بی ارزش دیگر رفته اند.
وی از مسئوالن خواست تا نظارت جدی تری بر 

بازار افسارگسیخته قیمت ها داشته باشند.
برگزاری آئین شب یلدا از اولویت مردم خارج 

شده است
گفت:  هم  گرگان  فروش های  آجیل  از  یکی 
قیمت ها در روزهای اخیر افزایش زیادی داشته و 
نرخ انواع تخمه، پسته و بادام به صورت روزانه در 

حال افزایش است.
شامل  یلدا  شب  آجیل  افزود:  اسدی  مهدی 
پسته، بادام درختی، بادام هندی، فندق، گردو، 
اما  شده  نخود  و  کشمش  برگه،  توت،  انجیر، 
بسیاری از خانواده ها توان خرید این اقالم را ندارند 
و ترجیح می دهند با تلفیقی از تخم آفتابگردان، 
آجیل  پسته  اندکی  و  زمینی  بادام  و  کدو  تخم 

مخلوط شب یلدا را تهیه کنند.
اسدی گفت: بر اساس آنالیز قیمتی هر یک از 
یلدا حداقل  ممتاز شب  آجیل  نرخ  محصوالت، 
کیلویی تا ۴۰۰ هزار تومان برآورد می شود که در 

توان بسیاری از کارگران و حتی کارمندان نیست.

این کاسب گرگان گفت: در حال حاضر قیمت 
تخم آفتابگردان شمشیری درجه یک، دو و سه 
بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، تخم کدو بین ۱۸۰ تا 
۲۰۰ هزار تومان و پسته اکبری و احمد آقایی بین 
۴۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان و بادام زمینی بین ۹۰ تا 
۱۰۰ هزار تومان در نوسان است که خرید آنها برای 
اقشار متوسط و یا دهک های پایین جامعه سخت 

است.
آنچنان  زندگی  هزینه های  افزایش  گفت:  وی 
یلدا و  برگزاری شب  آور شده است که  سرسام 
تأمین اقالم آن در اولویت های چندم مردم به ویژه 
خانواده های متوسط یا پایین جامعه قرار دارد و کم 

رونقی را در بازار شاهد هستیم.
نظارت بر بازار شب یلدا

تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرسی  کارشناس 
گروه های  گفت:  خصوص  این  در  هم  گلستان 
نظارتی جهاد کشاورزی بر بازار میوه و تره بار و 
گروه های نظارتی صمت و اصناف بر بازار آجیل و 
خشکبار و شیرینی جات نظارت می کنند و آماده 

شنیدن و پاسخگویی به شکایات مردمی هستند.
موسی الرضا رضایی افزود: شهروندان می توانند 
اداره  این  از طریق سامانه های  را  هرگونه تخلف 
کل اعالم کنند و یا به تعزیرات گزارش دهند. وی 
اظهار کرد: نرخ آجیل ۲۵ درصد و شیرینی هم تا 
میزان محدودی نسبت به سال قبل افزایش یافته 

اما قیمت انواع میوه به ویژه مرکبات ثابت است.
رضایی افزود: رشد قیمت ها شاید در برخی از 

اقالم زیاد نباشد اما همین اندک افزایش قیمت ها 
و شرایط خاص اقتصادی خانوارها باعث می شود 
که بسیاری از مردم از برگزاری دورهمی یلدا چشم 

پوشی کنند زیرا توان خرید پایین آمده است.
وی اظهار کرد: بازرسان اداره صمت، تعزیرات یا 
اصناف افراد محدودی هستند اما مردم می توانند 
با گزارش خود ما را در نظارت بهتر یاری برسانند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم بیان 
کرد: تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا از مراکز 
با مشارکت  اقالم،  توزیع  عمده و خرده فروشی 
تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سایر دستگاه های 
مرتبط با شدت و به جدیت دنبال می شود. محمد 
برزعلی با بیان اینکه میوه به وفور در میدان بارها 
و مغازه های خوار و بار فروشی استان وجود دارد، 
اضافه کرد: مشکلی از نظر موجود بودن میوه در 
بازار گلستان نداریم و قیمت های میوه در بازار هم 

نسبتاً متعادل است.
به گزارش مهر، جشن یلدا یکی از اصیل ترین و 
ارزشمندترین آموزه های سنتی در باورهای ایرانیان 
باستان است که ماندگاری غنای فرهنگ و آداب و 

سنن ایرانیان را نشان می دهد.
اوج سختی های  ایرانی در  هر چند خانوارهای 
خواهند  گرامی  را  شب  این  وسع  حد  در  مالی 
داشت اما باید متولیان اهتمام بیشتری در امر 
نظارت بر بازار مصروف کنند و صرفاً به راه اندازی 
گشت نظارتی موضعی و در حد چند روز بسنده 

نکنند.

اخبار

افزایش بیش از 20 درصدی 
دالر در هفته های اخیر به 
صورت مستقیم بر قیمت 
خوراکی هایی مانند آجیل 

و پسته و شکالت هم تأثیر 
گذاشت و فقط در همین 

روزهای اخیر در برخی موارد تا 
۵0 هزار تومان افزایش قیمت 

رخ داده است

از  را  کشور  برتر  عمومی  روابط  جایزه  مبارکه  فوالد  شرکت 
نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران به دست 

آورد و با دریافت ۲ تندیس و لوح افتخار به عنوان روابط عمومی 
برتر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

استان اصفهان – الهام ندیمی / هجدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های 
و  صبح  نوبت  دو  طی  آذر  بیست ودوم  ایران  عمومی  روابط 
بعدازظهر با حضور معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی )مراسم صبح( و علی سالجقه معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست )مراسم 
بعدازظهر( و مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های مختلف کشور 
در سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد. در این مراسم شرکت 
فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر« کشور را از نوزدهمین دوره 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران به دست آورد و توانست 
در زمینه »ارتباطات رسانه ای« و »برنامه ریزی ارتباطی و پیوست 
ارتباطی« ۲ لوح تقدیر دریافت کند. همچنین در این مراسم گروه 
فوالد مبارکه هم خوش درخشیدند و از روابط عمومی شرکت های 
و  فوالد سفیددشت چهارمحال  هرمزگان،  فوالد  فوالد سنگان، 

بختیاری و گروه سرمایه گذاری توکا فوالد تجلیل به عمل آمد.

شاهرود- مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به طرح 
نهضت جهادی نهال کاری در کشور، گفت: ساالنه ۲۵۰ میلیون 

اصله نهال در قالب این طرح کاشته خواهد شد.
رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از پارک 
جنگلی چغولگیر شهرستان شاهرود با بیان اینکه طرح نهضت 
جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال از شهریورماه امسال 
توسط رئیس جمهور ابالغ شد، تاکید کرد: این طرح می کوشد تا 
با گسترش فضای سبز کشور برای نسل آتی میراثی گران بها باقی 

بگذارد.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در سال در قالب این 

طرح کشت می شود، افزود: برای اجرای این طرح ظرفیت تولید 
نهال در هر استان کشور احصا شده و با توجه ظرفیت بسیار 
باالیی برای تولید نهال در نهالستان های منابع طبیعی وجود دارد، 
بسیار امیدواریم که بتوانیم این نهضت جهادی را به سرانجام 

برسانیم.
مشاور رئیس منابع طبیعی کشور با بیان اینکه در طرح نهضت 
جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال از علم و تخصص 
بهره گیری شده است، تاکید کرد: باید سطح تولید نهال را ساالنه 
به ۲۵۰ میلیون اصله نهال برسانیم تا دغدغه تأمین این میزان نهال 

را نداشته باشیم.

در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران
وابط عمومی برتر« كشور را دریافت كرد فوالد مباركه »جایزه ر

مشاور رئیس منابع طبیعی کشور:
ساالنه ۲۵۰ میلیون اصله نهال در كشور كشت خواهد شد

از سوی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و ناظر 
ویژه  بازرس  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزارت  ارشد 
وزیر در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون خدمات کشوری در 

استان خوزستان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار اتحاد ملت به نقل از روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، 
دفتر  مدیرکل  امیرنیا  اصغر  از سوی  طی حکمی 
وزارت  ارشد  ناظر  و  عملکرد  مدیریت  و  بازرسی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ، عباس حیدری جیبری به 

عنوان بازرس ویژه وزیر در مواد ۹۱ و ۹۲ خدمات 
کشوری در استان خوزستان منصوب شد.

آمده  جیبری  حیدری  عباس  انتصاب  حکم  در 
است:

به استناد ماده )۲۰( دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ 
و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب 
مردم  حقوق  از  صیانت  و  اداری  کمیته سالمت 
بازرس  عنوان  به  به مدت ۳ سال  را  ، جنابعالی 
ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواد ۹۱ و 

خوزستان  استان  در  کشوری  خدمات  قانون   ۹۲
منصوب می نمایم . انتظار دارد با جدیت و پشتکار 
در محدوده تخلفات مواد ذکر شده بازرسی های 
الزم را به عمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و 
امانتداری ، گزارش های متقن را مطابق با ترتیبات 
مقرر در دستور العمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون 

مذکور تهیه و ارائه نمایید .
اصغر امیرنیاـ  ناظر ارشد و مدیرکل دفتر بازرسی 

و مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بازرس ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواد 91 و 92 در استان خوزستان منصوب شد

شناسه  شماره 19472  سند  استناد  به 
مورخ   140111456959000062
رسمی  اسناد  دفترخانه   1401/07/24
شماره  با  گیری   خواجه  محمد   ، 69گناوه  شماره 
ملی  شماره  با  لیراوی  مدینه   ،  3530207012 ملی 
سهم  دانگ  شش  انتقال  به  نسبت   ،  1860786308
مشاع یک فروند شناور به شماره ثبت 15929 -  بوشهر 
به آقای نادر قایدی  با شماره ملی 5299753713 اقدام 

نموده اند.
 مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی 

می گردد.

نوبت سوم

اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر شناسه آگهی: 1419421

شناسه   75684 شماره  سند  استناد  به 
 1401/06/28 مورخ   140111456731000005
 28 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه 
ملی  شماره  با  احمدی  زینب  خانم  بوشهر، 
3559792401 و آقای مجید کعبی بشماره ملی 1818132044 
خانم  و   3490155971 ملی  بشماره  ربیعانی  شکوفه  خانم  و 
خانم  و  ملی 3500824765   بشماره  زایرابراهیمی  معصومه 
مولود فرساد بشماره ملی 3490088387 ، نسبت به انتقال 
دو دانگ یک فروند شناور بشماره ثبت 907 - بوشهر به آقای 
و  دانگ(  یک   ( ملی 3500308082  بشماره  ربیعانی  افشین 
احمد ربیعانی بشماره ملی 3500773109 ) یک دانگ( اقدام 
نموده اند. مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی 

می گردد.

نوبت سوم

اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر شناسه آگهی: 1419415

 آگهي دعوت به مناقصه عمومي )تجدید دوم(
يك مرحله اي ارزيابي ساده)فشرده( شماره137-23-1401-2

 اداره كل راه آهن قم  در نظر دارد حمل فراورده هاي نفتي خود را بصورت ارزيابي ساده به بخش خصوصي واگذار نمايد.  الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري 
مناقصه  از دريافت و تحويل اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

موضوع: حمل فراورده هاي نفتي راه آهن قم
 مدت و محل اجرا : مدت 12  ماه  - محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه مي باشد

برآورد اوليه: 17,522,500,000 ریال
 مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:876,125,000 ریال 

مناقصه گرانی که قصد ارائه ضمانتنامه به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را دارند می بایست ضمانتنامه بانکي صادره يکي از بانکهاي مجاز به بنام 
تمركز وجوه سپرده راه آهن نزد بانك مركزي که حداقل سه ماه ازآخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و براي 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد را ارائه نمایند.

شركت كنندگان در فراخوان مي بايست:
1- ارائه پروانه فعاليت در زمينه حمل مواد نفتي از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و تائيديه از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم ارائه 

نمايند. 
گواهي صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ارائه نمايند.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ1401/10/04  
مهلت بارگذاري و ارسال  اسناد تکميل شده مناقصه: حداکثر تا 10:00 روز دوشنبه مورخ1401/10/19  

پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت شركت در فراخوان 
را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-1456

اطالعات تماس اداره کل راه آهن قم :02531622494-95

شناسه آگهی: 1605348 
نوبت دوم

اداره كل  راه آهن قم - اداره تداركات و پشتيباني


