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اخبار
مانور لحظه صفر در پاالیشگاه گاز
ایالم برگزار شد

مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش گاز ایالم از
برگ��زاری مانور لحظه صفر به منظور تمرین
آموخته ها و آمادگی ،سرعت عمل و افزایش
توان عملیاتی نیروهای در این پاالیشگاه خبر
داد .روح اله نوری��ان با اعالم این خبر اظهار
داش��ت :مانور مذکور در یکی از شیفت های
نوبت کاری شب و با فراخوان اعضای کمیته
مدیریت شرایط اضطراری این واحد صنعتی
برگزار و جلس��ه ارزیابی پ��س از انجام مانور
در محل س��الن جلسات اتاق کنترل عملیات
نوبتکاری انجام ش��د .وی افزود :این مانور با
اهداف از پیش تعیین شده از جمله تمهیدات
الزم برای استمرار تولید گاز طبیعی در فصل
س��رد زمس��تان و در زمان حوادث احتمالی،
ارزیاب��ی س��طح آمادگی و حض��ور به موقع
اعضای کمیته مدیریت بحران  ،آماده به کار
ب��ودن نفرات ،تجهیزات و ادوات اطفا حریق،
تجهیزات لجستیکی ،ترابری ،امداد و نجات و
درمانگاه انجام شده است .مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز ایالم ب��ه دیگر اهداف برگزاری
این مانور اش��اره و تصریح کرد :این رزمایش
به منظور سنجش میزان آمادگی و هماهنگی
پرس��نل نوبت��کاری در واحده��ای عملیاتی،
 ،HSEحراست و دیگر واحدهای پشتیبانی
پاالیش��گاه ب��رای مقابله و کنت��رل حوادث
محتمل برگزار شد.
وی ادامه داد :این مان��ور بدون هماهنگی و
اطالع قبلی پرس��نل و مس��ئولین پاالیشگاه
و در س��طح  ۲برگزار و علیرغم غیر منتظره
ب��ودن مانور ،عملک��رد تیم ه��ای عملیاتی
درگیر در حادثه از جمله آتش نشانی ،ایمنی،
درمانگاه ،حراست ،مخابرات و واحدهای بهره
برداری و تعمیرات مطلوب ارزیابی گردید.
تقدیر مدیرکل روابط عمومی توانیر از
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

مدی��رکل رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل
ش��رکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی
برق ایران از سرپرس��ت ش��رکت توزیع برق
اس��تان س��منان و دس��ت ان��درکاران برنامه
رادیوی��ی پرت��و قدردانی کرد .اب��وذر صالحی
در نامه تش��کر و سپاس��گزاری خود به س��ید
محمد حس��ینی نژاد ،سرپرست شرکت توزیع
برق اس��تان سمنان از مساعدت ها و مساعی
همکاران این شرکت برای امر تولید و پخش
مرت��ب این برنامه رادیویی با رویکرد مدیریت
مصرف برق ،قدردان��ی به عمل آورد .در متن
تقدیر مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت توانیر خطاب به سرپرست این شرکت
آمده اس��ت « :بدینوس��یله از مساعدت های
جناب عالی و مساعی همکاران آن شرکت به
ویژه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان سمنان در زمینه برنامه ریزی برای
تولید و پخش مرتب برنامه رادیویی تاثیرگذار
«پرتو» در پانزدهمین س��ال متوالی با رویکرد
تروی��ج فرهنگ مصرف بهینه برق تش��کر و
قدردانی م��ی گردد .امید اس��ت با همکاری
مجموعه صنعت برق کشور همچنان بتوانیم
در زمینه آگاهی بخش��ی و فرهنگ س��ازی و
ارتقای نگرش و تغییرات رفتاری مثبت پایدار
بی��ن مردم و خانواده ها در جهت به کارگیری
الگوهای صحیح مصرف انرژی گام برداریم».
 ۵۰۰۰بسته كمك آموزشی در شهرهای
همجوار تاسیسات شركت نفت و گاز
آغاجاری توزیع شد

ش��رکت بهرهب��رداری نف��ت و گاز آغاجاری
در راس��تای عم��ل ب��ه مس��ئولیتهای
اجتماع��ی ۵۰۰۰بس��ته کمک آموزش��ی به
دانشآموزان ش��هرهای همجوار تاسیس��ات
اهدا کرد .توزیع این بستههای طی مراسمی
با حضور مدیرعامل و مدیران این ش��رکت،
امام جمع��ه و فرماندار شهرس��تان امیدیه و
روسای ادارات آموزش و پرورش ،کمیته امداد
و بهزیستی شهرهای همجوار تاسیسات انجام
شد .در این مراسم مهندس پژمان قضائی پور
مدیر عامل ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز
آغاجاری با تش��ریح اقدامات این شرکت در
حوزه مس��ئولیتهای اجتماعی اظهار داشت:
علیرغم محدودیتهای موجود با اس��تفاده از
منابع ،امکانات و توان داخلی شرکت ،خدمات
قابل توجهی به مناطق همجوار تاسیس��ات
ارائ��ه ش��ده اس��ت .وی اظهار امی��دواری
کرد با اس��تفاده از ظرفیت داخلی ش��رکت و
بهرهگیری از توان شرکت ملی نفت ایران در
حوزه مدیریت نظ��ارت بر طرح های عمران
مناطق نفتخیز ،رضایت جوامع محلی بیش از
گذشته محقق شود.

 4درصد مشترکان خانگی گاز در خراسان رضوی پرمصرف هستند

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمت��ی-
سرپرست واحد بهینهس��ازی مصرف گاز
شرکت گاز خراسان رضوی گفت :در حال
حاض��ر چهار درصد از مش��ترکان خانگی
استان پرمصرف بوده و حدود  ۱۲.۵درصد
از حج��م گاز خانگی خراس��ان رضوی را
مصرف میکنند.
حمیدرض��ا افش��ون در خص��وص تعداد

مش��ترکان پرمص��رف گاز در اس��تان
اظهارکرد :ای��ن چهار درص��د معادل ۸۰
هزار مشترک است که شناسایی و پیامک
اطالع رس��انی نیز برای آنها ارسال شده
اس��ت.وی در خص��وص اعم��ال تعرف��ه
پلکانی گاز در استان افزود :میزان مصرف
مشترکان خانگی به  ۱۲پله تقسیم میشود
که مشترکان پرمصرف بین پله  ۱۰تا ۱۲

قرار دارند .براس��اس مصوبه هیات وزیران
تعرف��ه گاز ای��ن مش��ترکان افزایش پیدا
کرده است.سرپرس��ت واحد بهینهس��ازی
مصرف گاز ش��رکت گاز خراسان رضوی
تصریح کرد :کنترل دمای منازل ،بس��تن
دریچههای کولر و خاموش کردن وسایل
گرمایش��ی مکانه��ای بدون اس��تفاده از
جمل��ه راهکارهای کاهش مص��رف گاز

است.افشون ادامه داد :شرکت گاز در کنار
توصیه های صرفه جویی به ش��هروندان
اقداماتی همانند بهینهسازی موتورخانههای
واحدهای مس��کونی و تج��اری ،بازدید از
ادارات دولت��ی در فصل زمس��تان و تغییر
محاس��به گازبهای مشترکان پرمصرف را
انجام م��ی دهد که اعمال این سیاس��ت
ها موج��ب مدیریت مصرف گازطبیعی در

پیش بینی افزایش ۲برابری سود
«بوعلی» در پایان سال

س��طح کالن می ش��ود.یادآور می شود؛
شرکت گاز خراسان رضوی وظیفه تامین
گازطبیعی بیش از دو میلیون و  500هزار
مشترک در استان را بر عهده دارد.

با حضور مسئوالن کشوری و استانی:

آیین معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان برگزار شد

صفرخانی  -مدیرکل جدید ارش��اد اس��تان گلس��تان با
حضور معاون حقوقی امور مجلس و اس��تانهای وزارت
ارش��اد معرفی شد .در حکمی از سوی وزیر ارشاد محمد
رعیت به عنوان مدیرکل ارش��اد استان گلستان معرفی
ش��د  .در حک��م محمد مهدی اس��ماعیلی وزیر ارش��اد
خط��اب به «محم��د رعیت» ،مدی��رکل جدید فرهنگ
و ارش��اد اسالمی اس��تان گلس��تان آمده است نظر به
شایس��تگی ،تجارب ارزش��مند و روحیه انقالبی و دینی
جنابعالی ،به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل ارشاد
استان گلس��تان» منصوب میشوید.امید واثق است که
ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال و بهرهگیری شایس��ته از
ظرفیتهای فرهنگی آن اس��تان و با امعان نظر و توجه
کامل به اهداف و ش��رح وظایف وزارت خانه و آن اداره
کل ،اهتمام جدی به عمل آورید«.محمد رعیت» دارای
دکترای زبان و ادبیان فارس��ی اس��ت ک��ه پیش از این؛
مس��ئولیت گروه قرآن و عترت اداره کل ارش��اد استان
گلستان را برعهده داش��ت.معاون حقوقی ،امور مجلس
و اس��تانهای وزیر ارش��اد گفت :عالج رفع مش��کالت
فرهنگی در کشور شناسایی و بهکارگیری جوانان انقالبی
حزب الهی است.س��یدمحمد هاشمی در مراسم تودیع و
معارفه مدیرکل ارشاد اس��تان گلستان اظهار داشت :به
جوانان میدان دهیم تا رویشهای انقالبی ش��کل گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که عالج
کش��ور را بهکارگیری جوانان حزب الهی دانست ،افزود:
تاکید رهبری به کادرس��ازی اس��ت پس باید به جوانان
اعتماد کنیم تا به رویشها برس��یم.معاون حقوقی ،امور
مجلس و اس��تانهای وزیر ارش��اد ب��ه مراحل انتخاب
مدیران فرهنگ و ارش��اد کشور اش��اره کرد و گفت4 :
گام طی ش��ده تا به ج��وان ،متعهد و از بدنه ارش��اد در

اس��تان گلستان رسیدیم که البته این گامهای چهارگانه
در انتصاب همه مدیران کل ارش��اد کشور در حال انجام
است.هاش��می اف��زود :آنچ��ه از روز اول در اراده وزارت
ارشاد بود تشکیل دولت جوان و حزب الهی بود که تمام
تالش در این مسیر انجام شده است تا به جوانان اعتماد
ش��ود و زمینه رویشها همانند آنچ��ه در مدافعان حرم
دیدیم شکل بگیرد تا امثال حججیها نمایان شوند.وی

به مدیرکل ارش��اد استان اش��اره کرد و گفت :در استان
گلستان جوانی ،متعهد و از بدنه خود ارشاد که با همراهی
مسئوالن استان گلستان انتخاب شد امیدواریم در مسیر
خود به خوبی نتیجه این اعتماد را نش��ان دهد و امید را
به جامعه تزریق کند.هاش��می به مدیرکل جدید ارش��اد
اس��تان گلستان یک پیش��نهاد داد و تاکید کرد :ما همه
مس��تاجران این مسئولیتها هس��تیم پس باید فرصت
را غنیمت بش��ماریم و درس��ت عمل کنیم و ش��ما باید
با انتخاب ،کش��ف ،رونمایی اس��تعدادهای جدید ،زمینه
رش��د و شکوفایی فرهنگی استان را فراهم کنید .گفتنی
اس��ت :آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی گلستان با حضور «سید محمد هاشمی» معاون
حقوقی ،امور مجلس و اس��تان ه��ای وزارت فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی ،غالمرضا منتظ��ری» و «رمضانعلی
سنگدوینی»نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس
ش��ورای اسالمی« ،س��ید علی مهاجر» معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی اس��تاندار گلس��تان« ،س��ید حسین
علوی» مسئول اداره کل دفتر استاندار و هماهنگی امور
روابط عمومی اس��تانداری گلس��تان و جمعی از مدیران
کل و جامعه بزرگ فرهنگ ،هنر ،رسانه و فعاالن قرآنی
و مردم انقالبی و والیت مدار س��ه شنبه  28دی ماه در
تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

کشف  18تُن کود قاچاق در استان ایالم

سردار القاصی مهر ,فرمانده انتظامی استان ,قاچاق

فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از 18
تُن کود ش��یمیایی قاچ��اق در ایالم خبرداد.
س��ردار ” دالور القاصی مهر” در گفت و گو
با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهار داشت
 :در پ��ی اخبار و اطالعات واصله و کنترل و
رصد قاچاقچیان مبنی بر ورود کاالی قاچاق

اقتصادی جهت بررس��ی موضوع با رصد و
اش��راف اطالعاتی به یکی از شهرستانهای
مرزی استان اعزام و ضمن شناسایی محل
دپ��وی کاالی موص��وف  ،مق��دار 18تُن و
500کیل��و گرم کود ش��یمیای قاچاق و فاقد
مدارک قانونی کشف و ضبط کردند .سردار

 ،خارج��ی و فاقد مدارک گمرکی به صورت
غیر قانونی به داخل ش��هر ایالم  ،شناسایی
وارد و توزی��ع کنندگان این اقالم به صورت
ویژه در دستور کار ،کارآگاهان پلیس امنیت
اقتص��ادی اس��تان قرار گرف��ت .وی گفت:
بالفاصله اکیپی از کارشناسان پلیس امنیت

القاصی مهر اف��زود  :ارزش ریالی کاالهای
کشف شده برابر اعالم کارشناسان  ،بالغ بر
ی��ک میلیارد و یکصد و پنچاه میلیون ریال
برآورد ش��ده است و در این راستا یک متهم
دستگیر  ،بههمراه پرونده جهت سیر مراحل
قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد  9ماهه سال جاری اداره کل خبر داد:

بازرسی از  124مرکز عرضه لوازم خانگی در راستای اصالت سنجی برچسب انرژی

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل
اس��تاندارد اس��تان اردبیل ،هاش��م عالیی
مدیر کل استاندارد استان اردبیل در تشریح
عملکرد  9ماهه سال جاری این اداره کل

در حوزه نظارت بر کنترل نصب و اصالت
رتبه های مندرج بر روی برچس��ب انرژی
گف��ت :تعداد  124مورد بازرس��ی از مراکز
عرضه لوازم خانگی توس��ط کارشناس��ان
اداره کل و بازرسان شرکت های خصوصی
تایید صالحیت ش��ده انجام گرفته اس��ت
وی گف��ت :یکی از الزامات س��ازمان ملی
استاندارد ایران در زمینه تجهیزات انرژیبر
خانگی از جمله یخچ��ال ،کولرآبی ،اجاق

گاز ،یخچال فریزر ،ماش��ین لباسشویی و
س��ایر محصوالت نصب برچس��ب انرژی
روی این محصوالت اس��ت .وی در ادامه
یادآور شد :در جریان این بازرسی ها ،عالوه
بر موارد مطابق از نظربرچس��ب انرژی11،
مورد جعل رتبه انرژی و  4مورد عدم الصاق
برچس��ب انرژی شناسایی شده که پس از
انجام بازرس��یها و تایید تخلف ،بر اساس
مق��ررات جاری س��ازمان ،ضم��ن اطالع

رسانی مراتب به اداره کل استاندارد استان
محل تولید فرآورده ،از فروش��ندگان تعهد
جمع آوری نیز گرفته ش��ده است .عالیی
گفت :در این زمینه میزان تحقق عملکرد
اداره کل نس��بت به برنامه ابالغی س��ال
 155 ،1400درصد بوده اس��ت .مدیر کل
استاندارد در پایان به مصرف کنندگان لوازم
خانگی برقی توصیه کرد :در هنگام خرید
حتم ًا به برچسب انرژی و رده آن توجه ویژه

کنند ،زیرا خرید و اس��تفاده از کاالهایی با
رتبههای انرژی پایین ،افزایش هزینه های
برق مصرفی را به دنبال خواهد داشت .وی
همچنین به مردم توصی��ه کرد در هنگام
خرید محصوالت خانگی برقی با ارسال کد
 ۱۰رقمی درج ش��ده زیر عالمت استاندارد
برروی برچس��ب انرژی به سامانه پیامکی
 ۱۰۰۰۱۵۱۷به ص��ورت رایگان از اصالت
برچسب انرژی اطمینان حاصل کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد:

امروز روحانیون رسالتی حیاتی در مقابله با انحرافات دینی برعهده دارند

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت
آس��تان قدس رضوی گفت :امروز روحانیون
رس��التی حیات��ی ب��رای معرف��ت افزایی و
عمقبخش��ی به معارف اس�لامی در جامعه
ب��رای مقابله با انحرافات دینی و حفظ ایمان
جوانان بر عهده دارند.
حجتاالسالموالمس��لمین احم��د مروی در
دیدار ائمه جماعات حاش��یه شهر مشهد که
در حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شد ،اظهار
کرد :تبلیغ چهره به چهره در عین س��ادگی
کارک��رد زیادی داش��ته و بس��یار در معرفت

افزای��ی و عمقبخش��ی به اعتق��ادات دینی
مخاطبان مؤثر است .وی ضمن تأکید بر نفوذ
رس��انههای نوین در جوامع و لزوم استفاده از
آنها در امر تبلیغ دین ،خاطرنش��ان کرد :در
کنار ضرورت استفاده مبلغان از فناوریهای
نوین ارتباطی و رس��انههای نوظهور ،اما باید
توجه داش��ت که همچنان شیوه سنتی تبلیغ
چهره به چهره و بیواس��طه جزو مؤثرترین
و کارآمدتری��ن روشهای تبلیغ دین اس��ت.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره
نه��ای انحرافی برای جذب
به تالش جریا 

جوان��ان ،ابراز کرد :همواره جهان اس�لام با
فرقههای انحرافی روبهرو بوده و مستکبران
ت�لاش کردهاند با ظهور آنه��ا در جوامع و
ایجاد گرایش به این نوع جریانهای دروغین
بهویژه در میان جوان��ان ،فطرت الهی آنها
را در راس��تای اهداف شیطانی و مستکبرانه
خود منح��رف کنن��د .وی یک��ی از عوامل
گرایش افراد به جریانهای انحرافی را نقص
در معرفت و ش��ناخت آنها نس��بت به دین
و عدم ش��ناخت افراد نسبت به حقیقت این
جریانهای منحرف دانس��ت و در این میان

نقش روحانیت در روشنگری و مقابله با آنها را
بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد :اسالم
و مکتب تشیع روشنگر و آگاهیبخش بوده و
این امر چالش جدی برای نظام سلطه ایجاد
کرده است .لذا برای مقابله با این جریان اصیل
اس�لامی و نظام اسالمی ،با ایجاد انحرافات
دینی تالش میکنند اهداف استکباری خود
را دنبال کنند .تولیت آس��تان قدس رضوی
رس��الت روحانیون را در روش��نگری نسبت
به جریانات انحرافی بس��یار سنگین برشمرد
و تصریح ک��رد :روحانیت باید بر روی مبانی

اعتقادی تشیع باقوت کار کنند ،مبانی دینی
جوانان باید تقویت شود و شبهات و ابهامات
آنها پاسخ داده شود و وظیفه روحانیون فعال
در مناطق حاش��یه شهر در این عرصه بسیار
خطیر است .حجتاالسالموالمسلمین مروی
در پایان به اقدامات امدادرسان آستان قدس
به نیازمندان حاشیه شهر مشهد اشاره و اظهار
کرد :در حوزههای معیش��تی به میزان توان
و امکانات دس��تگیری از مج��اوران حضرت
رضا(ع) را وظیفه خ��ود میدانیم و به میزان
مقدورات در این حوزه اقدام خواهیم کرد.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان
درجلسه شورای اداری استان گفت :با اتصال
 4روستای استان به اینترنت پرسرعت 121 ،
خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات
وفناوری اطالعات استان ایالم،عباس بیرامی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
ایالم درجلسه شورای اداری حوزه ارتباطات
اس��تان با اعالم این خبر گفت 4 :روستای
شهرستانهای ملگشاهی و چرداول با 121به
شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
بیرامی با اش��اره به اینکه ب��رای اتصال این
روستاها 2سایت تلفن همراه ایجادشده است
 ،افزود :روس��تاهای پش��ته وامرز،پشته کل
کل و میوله س��فلی در شهرس��تان چرداول
و روس��تای مل��ک آباد(شهیدکش��وری) در

اتصال  4روستای استان به اینترنت پرسرعت

شهرستان ملگش��اهی به اینترنت پرسرعت
مجه��ز و اعتب��ارات این طرح ه��ا از محل
اعتبارات توسعه روس��تایی( )USOوزارت
ارتباطات تأمین گردیده است.
وی ب��ه برنامه وزارت ارتباطات برای اتصال
روستاهای باالی  20خانوار استان به شبکه
ملی اطالع��ات اش��اره و اظهارکرد:تاکنون
اتصال 90درصد روستاهای باالی  20خانوار
استان به ش��بکه ملی اطالعات پایان یافته
و پوشش 96درصدی جمعیت استان محقق
شده است .بیرامی بیان کرد :از سال گذشته
تاکن��ون بی��ش از 14هزار خانوار روس��تایی
اس��تان با جمعی��ت بیش از 50ه��زار نفر از
محل جذب اعتبارات توسعه روستایی وزارت
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و همچنین
هم��کاری ش��رکت مخاب��رات در برگردان

شبکه همراه استان به شبکه ملی اطالعات
و اینترنت پرس��رعت متصل ش��دند بیرامی
ادامه داد :بر اس��اس برنامه شش��م توسعه،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف
است ،مشکالت ارتباطی تمامی روستاهای
باالی  20خانوار استان را برطرف و اینترنت
پرسرعت و پوشش تلفن همراه را برقرار کند.
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات استان
درجلسه شورای اداری استان گفت :با اتصال
 4روستای استان به اینترنت پرسرعت 121 ،
خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات
وفناوری اطالعات استان ایالم،عباس بیرامی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
ایالم درجلسه شورای اداری حوزه ارتباطات
اس��تان با اعالم این خبر گفت 4 :روستای

شهرستانهای ملگشاهی و چرداول با 121به
شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
بیرامی با اش��اره به اینکه ب��رای اتصال این
روستاها 2سایت تلفن همراه ایجادشده است
 ،افزود :روس��تاهای پش��ته وامرز،پشته کل
کل و میوله س��فلی در شهرس��تان چرداول
و روس��تای مل��ک آباد(شهیدکش��وری) در
شهرستان ملگش��اهی به اینترنت پرسرعت
مجه��ز و اعتب��ارات این طرح ه��ا از محل
اعتبارات توسعه روس��تایی( )USOوزارت
ارتباطات تأمین گردیده است.
وی ب��ه برنامه وزارت ارتباطات برای اتصال
روستاهای باالی  20خانوار استان به شبکه
ملی اطالع��ات اش��اره و اظهارکرد:تاکنون
اتصال 90درصد روستاهای باالی  20خانوار
استان به ش��بکه ملی اطالعات پایان یافته

و پوشش 96درصدی جمعیت استان محقق
شده است.
بیرامی بیان کرد :از س��ال گذشته تاکنون
بیش از 14هزار خانوار روس��تایی اس��تان با
جمعیت بی��ش از 50هزار نفر از محل جذب
اعتبارات توسعه روس��تایی وزارت ارتباطات
و فن��اوری اطالع��ات و همچنین همکاری
ش��رکت مخابرات در برگردان شبکه همراه
اس��تان به ش��بکه ملی اطالعات و اینترنت
پرسرعت متصل شدند
بیرام��ی ادامه داد :بر اس��اس برنامه شش��م
توسعه ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
مکلف اس��ت ،مش��کالت ارتباط��ی تمامی
روستاهای باالی  20خانوار استان را برطرف
و اینترنت پرسرعت و پوشش تلفن همراه را
برقرار کند.

مدیر بازرگانی پتروش��یمی بوعلی س��ینا با
اشاره به تحقق  ۱۱۲درصدی ظرفیت اسمی
این مجتمع گفت :پیشبینی میش��ود نماد
«بوعلی» در پایان سال سود دوبرابری نسبت
به سال گذشته را عاید سهامداران کند.
به نقل از روابط عمومی پتروش��یمی بوعلی
 ،اردالن صداق��ت زاده معرف��ی ای��ن واحد
پتروشیمی اظهار داشت :شرکت پتروشیمی
بوعلی س��ینا از جمل��ه واحدهای آروماتیکی
کش��ور با ظرفی��ت تولی��د  ۱.۷۴۰.۰۰۰تن
از س��ال  ۱۳۸۳در حال تولی��د محصوالت
ریفرمت ،برش س��بک نفتا ،برش س��نگین
نفتا ،رفینت ،بنزن و  LPGاست.
وی افزود :عمده خوراک پتروش��یمی بوعلی
سینا نفتا اس��ت که پس از ورود به مجتمع،
ترکیبات س��بک و سنگین همراه جداسازی
میش��وند و بخ��ش میان��ی ب��ه واحدهای
آروماتیکی ارسال میشود.
صداقت زاده با تش��ریح فرآیند جداس��ازی
اضاف��ه کرد :برش س��نگین نفت��ا ترکیباتی
شبیه به گازوئیل هستند که عمدتا به صورت
دریایی و زمینی صادر میشوند و طی ۶ماهه
دوم سال با توجه به نیاز کشور ،این محصول
را تمام��ا به نیروگاهها تحوی��ل دادهایم تا از
خاموشی کشور جلوگیری شود.
مدیر بازرگانی پتروش��یمی بوعلی سینا ادامه
داد :برش س��بک نیز خ��وراک مجتمعهای
الفینی اس��ت و به مجتمعهای پتروش��یمی
دیگر ازجمله امیرکبیر تحویل میشود.
صداقت زاده با اشاره به ترکیبات برش میانی
نفتا تصریح کرد :این بخش پس از جداسازی
ک مجتمع میش��ود و در
وارد واح��د آروماتی 
نهای��ت به محص��والت باارزش��ی همچون
ریفرمت ،بنزن LPG ،تبدیل میش��ود و با
بهره برداری از واحد  ،PXبه جای محصول
ریفرم��ت ،محص��والت با ارزش اف��زوده و
پراهمیت تر پارازایلین و اوتوزتیلین به عنوان
محصول نهایی تولید خواهد شد.
مدیر بازرگانی ش��رکتی پتروش��یمی بوعلی
س��ینا در ادام��ه گفتگوی خود ب��ه افزایش
تولیدات این مجتمع به  ۱۱۲درصد ظرفیت
اس��می اش��اره کرد و گفت :در سال  ۹۷در
بوعل��ی س��ینا ۱میلی��ون و  ۲۴۰ه��زار تن
محصول تولید ش��ده است که  ۷۱.۵درصد
ظرفیت اسمی را ش��امل میشد و با برنامه
ریزی های صورت گرفت��ه میزان تولید در
س��ال  ۱۳۹۸به ۱میلیون و  ۳۷۰تن ،یعنی
 ۷۹درصد ظرفیت اس��می رس��ید و با ادامه
افزای��ش تولی��د در س��ال  ۱۳۹۹موفق به
۱میلیون و  ۴۳۷هزار تن ش��دیم که معادل
 ۸۳درصد ظرفیت اسمی را پوشش میداد و
اکنون در  ۹ماهه سال  ۱۴۰۰با رفع تنگناها،
میزان تولی��د به ۱میلی��ون و  ۴۷۷هزارتن
رس��یده اس��ت که نش��ان از افزایش ۱۱۲
درصدی تولید و تحقق  ۱۲۰درصدی برنامه
دارد .اقداماتی که منج��ر به افزایش تولید
در پتروشیمی بوعلی سینا شد صداقت زاده
در خصوص اقدامات انجام ش��ده که منجر
ب��ه افزایش تولید این مجتمع تا  ۱۱۲درصد
ظرفیت اسمی شده است گفت :ابتدا خوراک
ورودی به مجتمع را به پایداری رس��اندیم و
عالوه ب��ر مناطق نفتخیز جنوب به عنوان
تامین کننده اصل��ی ،خوراک مورد نیاز را از
مناطق دیگر از جمله عسلویه با کشتی تامین
کردی��م و در واقع خوراک وردی به مجتمع
را ب��ه  ۱۱۲درص��د نیاز مجتمع رس��اندیم.
وی افزود :با راهاندازی واحد شیرینس��ازی
که ابتدای س��الجاری با توان متخصصین
داخلی به بهرهبرداری رسید ،دیگر مانع تولید
مجتمع نیز رفع شد و محصول برش سبک
را ک��ه تا پی��ش از آن باید تنه��ا به مجتمع
پتروشیمی امیرکبیر تحویل میدادیم ،اکنون
ع�لاوه بر تامین نیاز مجتمع های داخل ،به
محص��والت با ارزش اف��زوده باالتر رفینت
و الپیج��ی تبدیل میکنی��م و با صادرات
آن ارزآوری قاب��ل توجه��ی را عاید کش��ور
میکنیم .مدیر بازرگانی پتروش��یمی بوعلی
س��ینا در ادامه با اش��اره به افزایش فروش
ای��ن مجتمع پتروش��یمی در کن��ار افزایش
تولید افزود :با افزایش تولید مجتمع ،فروش
محصوالت نیز با افزایش چشمگیری همراه
بوده اس��ت و فروش آذرماه به نس��بت ماه
پی��ش از آن  ۳۴درصد و نس��بت به آذرماه
سال گذشته افزایش  ۱۶۵درصدی را نشان
میده��د .صداقت زاده اضاف��ه کرد :میزان
فروش در ۹ماهه سال  ۱۴۰۰نیز در مقایسه
با س��ال پی��ش از آن  ۱۶۳درصد افزایش را
نش��ان میدهد که بی��ش از  ۶۰درصد آن
را فروش صادراتی ش��امل میش��ود و این
ب��ه معنای افزای��ش ارزآوری برای کش��ور
اس��ت .وی یکی عوامل منج��ر به افزایش
فروش درکنار رفع تنگناهای تولید را امکان
بارگیری و فروش زمینی دانست و افزود :با
اقدامات صورت گرفته ،امکان فروش زمینی
محص��والت هم در رینگ خارجی و هم در
رینگ داخلی فراهم شده است که میتواند
منجر به کاهش هزینه حمل و نقل شود.

