تصادف مرگبار در اتوبان قم-کاشان

شرکت پتروشیمی شازند

 ،41جزء
(هلدینگ) با کسب رتبه ،41
 100شرکت برتر کشور در سال

 1399شناخته شده است
اراک/امید عبدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن
الملــل شــرکت پتروشــیمی شــازند ،افزایــش
تولیــد از اهــداف اصلــی برنامــه ریزیهــای
اقتصــادی در ســالهای اخیــر بــوده اســت و نــام
گــذاری ســال  1399از ســوی مقــام معظــم رهبــری
بــه عنــوان «ســال جهــش تولیــد»
بــر اهمیــت ایــن موضــوع تاکیــد دارد .از
آنجــا کــه شــرکتهای برتــر فهرســت -IMI
 100ســهم زیــادی در تولیــد ملــی دارنــد،
رســالت مرکــز رتبهبنــدی شــرکتهای برتــر در
ســازمان مدیریــت صنعتــی ،شناســایی و معرفــی این
شــرکتها بــوده اســت.
لــذا ،ماننــد ســالهای گذشــته ،ســازمان
مدیریــت صنعتــی در ســال  1399نیــز اقــدام بــه
رتبهبنــدی شــرکتهای برتــر ایــران (رتبهبنــدی
 )100-IMIنمــوده اســت و بــر اســاس ایــن
رتبــه بنــدی و در بیســت ســومین &;quot
همایــش شــرکت هــای برتــر ایــران &،;quot
شــرکت پتروشــیمی شــازند (هلدینــگ) بــا کســب
رتبــه  ،41جــزء  100شــرکت برتــر کشــور در ســال
 1399شــناخته شــده اســت.
ایــن رتبهبنــدی کــه  500شــرکت بــزرگ و
تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور را معرفــی میکنــد
بــا هــدف شناســایی جایــگاه بنگاههــای
اقتصــادی و کمــک بــه سیاســتگذاران اقتصــادی
کشــور انجــام میشــود.
در بیســت و ســومین ســال انجــام ایــن رتبهبنــدی،
همایــش شــرکتهای برتــر ایــران بــا حضــور محــدود
تنــی چنــد از مقامــات و مدیــران شــرکتهای برتــر
ایــران و بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ســتاد
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا در تاریــخ  26بهمنمــاه
برگــزار شــد و ایــن همایــش بــه صــورت زنــده از صدا
و ســیما و پلتفــرم آپــارات پخــش گردید.
در ایــن همایــش ،مهمتریــن نتایــج رتبهبنــدی 500
شــرکت بــزرگ کشــور ارائــه شــد و از شــرکتهای
پیشــرو (انتخــاب شــده بــر اســاس رونــد رشــد طــی
چهارســال اخیــر) ،شــرکتهای برتــر از نظــر رشــد
ســریع و دیگــر شــرکتهای برتــر دارای رتبههــای
ویــژه ،تقدیــر بهعمــل آمــد.
ســازمان مدیریــت صنعتــی رتبــه بنــدی شــرکت
هــای برتــر ایــران را بــرای ســالیان متوالــی
تهیــه نمــوده اســت .ایــن فهرســت بــا الهــام
از رســالت ســازمان بــا فراهم نمــودن آمــار و اطالعات
شــفاف و مفیــد در مــورد بنــگاه هــای اقتصــادی
کشــور ،فضــای روشــن تــری از کســب و کار اقتصادی
کشــور ارایــه مــی دهد و بــه مدیــران ،سیاســتگذاران
و پژوهشــگران ،یــاری میرســاند تــا شــناخت و
درک دقیــق تــری از مقیــاس ،ســاختار مالــی و
اقتصــادی صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی بــزرگ
کشــور را بیابنــد.
هــدف تدویــن فهرســت صــد شــرکت برتــر
ایــران شــفاف ســازی فضــای کســب و کار
و جایــگاه اقتصــادی شــرکتهای ایرانــی و
رتبهبنــدی آنهــا از نظــر میــزان تاثیرگــذاری در
اقتصــاد ملــی ،بــا هــدف گســترش رقابــت در فضــای
کســب و کار بنگاههــای اقتصــادی مــی باشــد.
پــس از گزینــش و رتبهبنــدی شــرکتها براســاس
ص میــزان فــروش ایــن شــرکتها براســاس
شــاخ 
شــاخصهای دیگــری نظیــر :انــدازه و رشــد
شرکت،ســود آوری وعملکرد،بهــره وری،صــادرات،
نقدینگــی ،بدهــی و بــازار ،مقایســه و رتبهبنــدی
میشــوند.
ایــن مقایســه و رتبــه بنــدی بــر اســاس اطالعــات
مالــی منــدرج در صــورت هــای مالــی شــرکت
هــا مــی باشــد کــه در پاســخ بــه فراخــوان
عمومــی و مکاتبــات مســتقیم و پــی گیــری هــای
متعــدد بعــدی بــه دســت آمــده اســت.
روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پتروشــیمی
شــازند ،ایــن موفقیــت را بــه مدیریــت محتــرم
عامــل و تمامــی همــکاران پــر تــاش و
ساعی این شرکت تبریک عرض می نماید.

 ۳خط لوله مهم انتقال
فرآورده کشور به
بهرهبرداری رسید

ســه خــط لولــه  ۲۶اینــچ انتقــال فــرآورده شــازند  -قــم
 ری بــه طــول  ۲۹۳کیلومتــر بــا ظرفیــت انتقــال ۳۰۰هــزار بشــکه فــرآورده در روز ۲۰ ،اینــچ نائیــن  -کاشــان
 ری بــه طــول  ۴۲۰کیلومتــر بــا ظرفیــت انتقــال ۲۰۴هــزار بشــکه در روز فــرآورده و  ۱۴اینــچ تبریــز  -خــوی
 ارومیــه بــه طــول  ۲۲۰کیلومتــر از تبریــز بــه ارومیــهبــا ظرفیــت کل  ۶۵هــزار بشــکه در روز فــرآورده بــه
بهرهبــرداری رســید.
ســرمایهگذاری انجامشــده در پــروژه خــط لولــه شــازند
 قــم  -ری  ۲هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ریــال ،پــروژه خــطلولــه نائیــن  -کاشــان  -ری  ۵هــزار و  ۴۰میلیــارد ریال
و  ۸۴.۵میلیــون یــورو وپــروژه تبریــز  -خــوی  -ارومیــه
 ۲هــزار و  ۱۰۰میلیــارد ریــال بوده اســت.
احــداث خــط لولــه از شــازند تــا ری بــا ظرفیت
 ۳۰۰هزار بشــکه در روز
افزایــش ظرفیــت انتقــال فــرآورده بــه میــزان  ۳۰۰هزار
بشــکه در روز در مســیر شــازند تــا ری و  ۴.۳میلیــون
مترمکعــب خاکبــرداری از جملــه اقدامهــا در پــروژه
خــط لولــه شــازند  -قــم  -ری اســت .پیمانــکار ایــن
پــروژه کــه قــرارداد آن بــه صــورت  EPCبوده قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــا (ص) و مشــاور آن مهندســین
مشــاور طرحاندیشــان بــوده اســت.
افزایــش ظرفیــت انتقــال  ۲۰۴هــزار بشــکهای
فــرآورده از جنــوب کشــور
انتقــال بخشــی از گازوئیــل ،نفــت ســفید و بنزیــن
تولیدشــده در پاالیشــگاههای ســتاره خلیجفــارس،
بندرعبــاس و پاالیشــگاه آتــی هرمــز بــه نائین و کاشــان
و از آنجــا بــه تهــران از جملــه اهــداف موردنظــر احــداث
خــط لولــه نائیــن  -کاشــان  -ری بــوده اســت .احــداث
 ۱۰مخــزن ســقف ثابــت و متحــرک جمعـاً بــه ظرفیت
 ۳۰۰هــزار مترمکعــب در نائیــن از جملــه طرحهــای
جانبــی ایــن پــروژه بهشــمار مـیرود ،افــزون بــر آن در
قالــب ایــن پــروژه تلمبهخانــه جدیــد کاشــان احــداث
شــد و تلمبهخانــه موجــود نائیــن نیــز توســعه یافــت.

برخورد یک دستگاه کامیون با دو دستگاه پژو و پراید در محور قم-کاشان یک کشته برجای گذاشت.
مرکــز قــم ،تصــادف مرگبــار در اتوبــان قم-کاشــاناین حادثــه کــه در ســاعت  ۱۲:۲۰در کیلومتــر  ۲۳اتوبــان قم-کاشــان رخ داد  ،برخــورد
کامیــون بنــز بــا پــژو و پرایــد باعــث خــروج و واژگــون شــدن کامیــون بنــز و جانباختــن ،سرنشــین ۲۰ســاله آن شــد.
بــه گفتــه ســرهنگ پناهــی رئیــس پلیــس راه اســتان علــت ایــن حادثــه را بــی احتیاطــی راننــده ســواری کامیــون بــه علــت خســتگی و خــواب
آلودگــی نســبت بــه ســواری پرایــد و عــدم توجــه بــه جلــو از ســوی ســواری پــژو اعــام کــرد.

بازگشت اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی

رشت_مرجان گودرزی

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :بــا تصمیــم
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ،اختیــارات
ثبــت ســفارش و تامیــن نهادههــا بــه وزارت
جهــاد کشــاورزی بازگردانــده شــده و بــه ســتاد
تنظیــم بــازار کشــور هــم ابــاغ شــده کــه بایــد
تصمیماتــش طبــق نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی
باشــد.کاظم خــاوای وزیــر جهــاد کشــاورزی در
جلســه هماهنگــی بــازار مــرغ و تخــم مــرغ کــه
بــا حضــور مدیــران ارشــد ســتادی و اســتانی ایــن
وزارت بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :امــروز شــرایط کشــور بســیار ســخت
اســت و تحریمهــا و فشــارهایی کــه بــه کشــور
تحمیــل شــده معیشــت مــردم را تحــت تاثیــر قــرار
داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه یکــی از مهمتریــن
بخشهایــی کــه امــروز بایــد بــه آن توجــه کنیــم
ســفره مــردم اســت ،گفــت :از تمــام مســئوالن
ش کشــاورزی در اســتانها ،میخواهــم بــرای
بخــ 
حــل مشــکالت معیشــتی و امنیــت غذایــی کشــور
بــا هــم تعامــل داشــته باشــند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد :روزهــای
اواخــر ســال ،عیــد نــوروز و مــاه رمضــان را در
پیــش داریــم و شــرایط تحریــم همچنــان بــر کشــور
حاکــم اســت و بایــد خــود را بــرای روزهــای ســخت
آمــاده کنیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــا تصمیــم ســتاد هماهنگــی
اقتصــادی دولــت ،تمــام اختیــارات گرفتــه شــده بــه
وزارت جهــاد کشــاورزی بازگردانــده شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :اختیــارات ثبــت ســفارش و
تامیــن نهادههــا بــه وزارت جهــاد کشــاورزی
بازگشــته اســت و بــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور
هــم ابــاغ شــده کــه بایــد تصمیماتــش طبــق نظــر
وزارت جهــاد کشــاورزی باشــد.
خــاوازی ادامــه داد :اختیــارات بنــد الــف قانــون
انتــزاع هــم از ســال  ۱۴۰۰بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی بازگردانــده خواهــد شــد و تمــام
اختیــارات تنظیــم بــازار داخلــی کــه مقــرر شــده
بــود وزارت صمــت بــه آن رســیدگی کنــد ،بــر
عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی خواهــد بــود.
وی در رابطــه بــا تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد
عنــوان کــرد :مقــرر شــد ،تنظیــم بــازار میــوه شــب
عیــد بــر عهــده وزارت صمــت باشــد تــا مــا بتوانیــم
قیمــت اقــام دیگــر را تنظیــم کنیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه شــرایط فعلــی مــرغ و تخــم
مــرغ در بــازار ،مــردم را تحــت فشــار قــرار داده
اســت ،تصریــح کــرد :بــرای حــل ایــن مســاله بایــد

گلــوگاه آن را تشــخیص داد؛  ۸۰درصــد از ایــن گلــوگاه
در کشــتارگاه اســت و بایــد بــا انجمــن کشــتارگاهها
جلســاتی داشــته باشــیم و از کشــتارگاههای فعــال
کشــور بــه صــورت ســرزده بازدیــد کنیــم تــا بتوانیــم
مســائل و مشــکالت را برطــرف کنیــم.
وی خطــاب بــه روســای ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتانها ،تاکیــد کــرد :امــروز بایــد بــه ایــن موضــوع
ورود کنیــد و قــوه قضاییــه ،تعزیــرات ،دادســتانهای
سراســر کشــور و ســپاه پاســداران از شــما حمایــت
خواهنــد کــرد.
خــاوازی تصریــح کــرد :از نیروهــای خــود در جهــاد
کشــاورزی اســتان بــرای پایــش مرغداریهــا اســتفاده
کنیــد تــا واحدهــای خالــی کــه نهــاده دریافــت
میکننــد ،شناســایی شــوند کــه وظیفــه ایــن کار بــر
عهــده رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی در اســتان
اســت.
وی افــزود :اســتانها بایــد بــا هــم تعامــل داشــته
باشــند و اســتانهایی کــه مــازاد تولیــد دارنــد،
نیازهــای دیگــر اســتانها را در زمینــه مــرغ و تخــم
مــرغ برطــرف کننــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر حمایــت ویــژه
از مــرغ الیــن ایرانــی گفــت :بایــد تمــام بخشهــای
وزارت جهــاد کشــاورزی از مــرغ الیــن ایرانــی بــه
صــورت  ۱۰۰درصــدی حمایــت کننــد.
خــاوازی بــا اشــاره بــه مناســب بــودن قیمــت فعلــی
تخــم مــرغ خاطرنشــان کــرد :بایــد بــا محتــکاران و
گــران فروشــان برخــورد قاطــع انجــام شــود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تأکیــد بــر حمایــت بــدون
قیــد و شــرط از تولیدکننــدگان خاطرنشــان کــرد :هــر
زمــان قیمــت محصــوالت پروتئینــی دچــار افــت شــود،
شــرکت پشــتیبانی امــور دام موظــف بــه خریــد بــی
قیــد و شــرط مــرغ ،تخــم مــرغ و گوشــت قرمــز اســت.
وی توجــه بــه خــط قرمزهــای ســازمان دامپزشــکی را

ضــروری دانســت و افــزود :اگــر ســازمان دامپزشــکی
در زمینــه بیمــاری آنفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان،
دســتور بــه حــذف برخــی گلههــای مــرغ
تخمگــذار میدهــد ،بایــد تمــام کشــور از ایــن
دســتور تبعیــت کننــد.
خــاوازی خاطرنشــان کــرد :یکــی از افتخــارات مــا
ایــن اســت کــه ریاســت جمهــوری از اقدامــات
ســازمان دامپزشــکی تقدیــر کــرد.
وی عنــوان کــرد :فاصلــه بیــن زمــان جوجــه ریــزی
و در اختیــار قــرار گرفتــن دان مــرغ ،تمــام معــادالت
مــا را بهــم میریــزد و بایــد شــاخصی تعریــف شــود
تــا ایــن فاصلــه کاهــش یابــد و مرغــدار بــه ســمت
خریــد دان از دالالن نــرود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا کــود گفــت:
در خصــوص مصــرف کودهــای فســفاته و پتاســه
در کشــور دچــار کــم مصرفــی هســتیم در حالــی
کــه  ۳۰۰هــزار تــن کــود بیــش از ســال گذشــته در
کشــور ذخیــره شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بایــد در توزیــع کــود اوره
مراقــب ســودجویان باشــیم ،خاطرنشــان کــرد :بایــد
کــود را در زمــان کشــت بــه کشــاورزان تحویــل داد
تــا از داللــی و افزایــش قیمــت آن جلوگیــری شــود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا اصالحیــه
قانــون خریــد تضمینــی کــه بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی محــول شــده اســت ،تصریــح کــرد :بــر
اســاس قانــون ،تمــام اختیــارات شــورای قیمــت
گــذاری و شــورای اقتصــاد در بخــش قیمتگــذاری
بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی محــول شــده اســت و
مــا هــم از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و قیمــت
چغنــدر را بــه حــدود  ۱۲۵۰تومــان رســاندیم کــه
باعــث میشــود قیمــت شــکر افزایــش نداشــته
باشــد ،اشــتغالزایی خواهــد داشــت و ســطح زیــر
کشــت افزایــش مییابــد.

دستگیری حفاران غیرمجاز اشیای تاریخی در استان قم

فرمانــده یــگان حفاظــت میرا ثفرهنگــی
اســتان قــم از دســتگیری افــرادی کــه قصــد
حفــاری غیرمجــاز بــرای کشــف اشــیای تاریخــی
در روســتای دیــزار از توابــع بخــش جعفرآبــاد
در اســتان قــم را داشــتند در هنــگام حفــاری
خبــر داد.
گردشــگری و صنایعدســتی قــم ،ســرهنگ فرامــز
بازگیــر بــا اعــام ایــن خبــر گفــت« :پیــرو
گــزارش تلفنــی عوامــل پاســگاه انتظامــی طغــرود
بخــش جعفرآبــاد مبنــی بــر حفــاری غیرمجــاز،
چهــار حفــار در روســتای دیــزار در اســتان قــم
دســتگیر شــدند».
او ادامــه داد« :نیروهــای انتظامــی و یــگان
حفاظــت میرا ثفرهنگــی در جریــان ایــن
عملیــات ،تعــدادی از ادوات حفــاری شــامل یــک
دســتگاه فلزیــاب ،بیــل ،کنــگ و یــک اســحله
دول شــکاری (دارای مجــوز) کشــف کردنــد».
فرمانــده یــگان حفاظــت میرا ثفرهنگــی قــم
خاطرنشــان کــرد« :ایــن چهــار حفــار توســط
عوامــل انتظامــی دســتگیر و بــه همــراه وســایل
کشــف شــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی و
تشــکیل پرونــده قضایــی بــه پاســگاه انتظامــی
طغــرود ارجــاع داده شــدند».
ســرهنگ بازگیــر در پایــان از مــردم قــم
خواســت تــا بــرای حفــظ آثــار تاریخــی اســتان،
گــزارش هــر گونــه اقــدام مشــکوک و مشــاهده

جرایــم علیــه میرا ثفرهنگــی را بــا شــمارههای
 ۳۷۷۴۰۴۹۲و  ۳۷۷۳۸۱۹۹بــه فرماندهــی
یــگان حفاظــت ادارهکل میرا ثفرهنگــی قــم

اطــاع دهنــد یــا بــا تلفــن  ۱۱۰ناجــا تمــاس
بگیرنــد.

قم /محمد توکلی

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره 592
 5اسفند ماه / 1399با ما همراه شوید

3

www.serajonline.com - @serajname

استانها

جبران افت تحصیلی دانش آموزان تحت
حمایت بدون پرداخت هزینه

قم/محمد توکلی

امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان قــم بــا بهــره
گیــری از بهتریــن معلمیــن مــدارس نمونــه مردمــی
و غیرانتفاعــی ،افــت تحصیلــی دانــش آمــوزان
تحــت حمایــت را در ایــام محدودیــت هــای کرونــا
جبــران مــی کنــد.
ســید محســن صالحــی ،معــاون امــور فرهنگــی
کمیتــه امــداد اســتان قــم ،از تعامــل مســتقیم
کمیتــه امــداد بــا وزارت آمــوزش و پــرورش در
ســطح کشــور و بــه تبــع آن اداره کل کمیتــه امــداد
اســتان قــم بــا اداره کل آمــوزش و پــرورش خبــر
داد و گفــت :ایــن اقــدام مهــم بــا هــدف ارائــه
خدمــات بهینــه بــه همــه ی دانشآمــوزان تحــت
حمایــت اســتان صــورت گرفتــه اســت.
وی ســاماندهی دانــش آمــوزان تحــت حمایــت ایــن
نهــاد در اســتان قــم را خاطــر نشــان و تصریــح
کــرد :بــا هدفگــذاری معاونــت امــور فرهنگــی
کمیتــه امــداد اســتان قــم ،دانــش آمــوزان در حــال
تحصیــل در اتفاقــی کمنظیــر از چهــار هــزار و ۲۰۰
نفــر بــه  ۶هــزار نفــر افزایــش یافتنــد.
صالحــی بــا بیــان اینکــه بــرای جبــران مــا بــه
التفــاوت آمــار بــا یکایــک دانــش آمــوزان تحــت
حمایتــی کــه خدمــات دریافــت نکــرده بودنــد
تمــاس گرفتــه شــد گفــت :ایــن دانشآمــوزان
بعــد از اخــذ گواهــی تحصیلــی و تشــکیل پرونــده از

انــواع خدمــات حمایــت تحصیلــی برخــوردار شــدند.
وی ایــن خدمــات تحصیلــی را شــامل هزینههــای
لــوازم التحریــر و پوشــاک و کمــک هزینــه
کالسهــای بزرگســاالن و موسســات کنکــوری
عنــوان و تصریــح کــرد :برگــزاری کالسهــای
تقویتــی بــرای ایــن دانشآمــوزان از اقدامــات مهــم
کمیتــه امــداد اســتان قــم اســت.
معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان قــم
محدودیتهــای تحصیــل حضــوری دانــش آمــوزان
در مدرســه را یــادآور شــد و گفــت :در گام اول
طبــق اولویــت بنــدی انجــام شــده  ۵۰۰دســتگاه
تبلــت بیــن دانــش آموزانــی کــه خانــواده آنهــا ســه
نفــر بــه بــاال محصــل یــا دانشــجو داشــتند توزیــع
شــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم جبــران عقــب ماندگــی و
افــت تحصیلــی یــا تــرک تحصیــل دانشآمــوزان
بیــان کــرد :بــرای تحقــق ایــن هــدف از مشــاوران،
مــددکاران و مســئوالن فرهنگــی و بهتریــن
معلمیــن مــدارس نمونــه مردمــی ،و غیرانتفاعــی
جهــت تدریــس رایــگان کالس هــای تقویتــی بــه
شــکل کامــا منســجم اســتفاده شــد.
صالحــی افــزود :ایــن آموزشهــا در مقاطــع و
پایههــای تحصیلــی جداگانــه در مجتمــع والیــت
از یــک مــاه قبــل برنامهریــزی و در حــال اجــرا تــا
پایــان خــرداد مــاه مــی باشــد.

تفاهم نامه خريد و نصب سورتمه ريلي امضا شد
تفاهــم نامــه خريــد و نصــب ســورتمه ريلــي
بــا حضــور شــهردار گــرگان و نماينــده شــرکت
توســعه پوشــش ســازندگان نــوآور بــه امضــا
رســيد.
عبدالرضــا دادبــود شــهردار گــرگان در ايــن
ارتبــاط بيــان کــرد :بــا امضــاي ايــن تفاهــم
نامــه در ايــام دهــه مبــارک فجــر ،عمليــات
اجرايــي پــروژه هــم در گــرگان و هــم در کشــور
ســازنده آغاز خواهد شد.
دادبــود افــزود :قــرار اســت ايــن ســورتمه
ريلــي در محــل شــهربازي واقــع در ســايت
هزارپيــچ نصــب شــود.

بــه گفتــه وي ،بــراي اجــراي ايــن پــروژه در
محــل ،زيرســاخت هــاي الزم ايجــاد خواهد شــد.
شــهردار گــرگان خاطرنشــان کــرد :نماينــده
شــرکت ســازنده بــه زودي وارد ايــران خواهــد
شــد و ضمــن بازديــد از مجموعــه ،نقشــه
اجرايــي پــروژه را تکميــل خواهــد کــرد.
دادبــود ابــراز اميــدواري کــرد :اميــدوارم ايــن
پــروژه بــا ســرعت بــاال مســير پيشــرفت را طــي
کنــد تــا بتوانيــم فــاز اول شــهربازي مــدرن
را در قالــب نصــب ســورتمه تــا پايــان بهــار
 1400به بهره برداري برســانيم.

گرگان -کرامتی

تجهیز شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان به فیبر نوری

بــه همــت تالشــگران عرصــه ارتباطــات در مخابــرات
منطقــه اصفهــان ،شــهرک صنعتــی امیرکبیــر
کاشــان بــه شــبکه فیبــر نــوری مخابــرات متصــل
شــد.
بــه دنبــال احــداث فــاز 2شــهرک صنعتــی
امیرکبیــر کاشــان و اســتقرار واحدهــای صنعتــی در
آن و احســاس نیــاز شــرکتهای مســتقر در ایــن
منطقــه صنعتــی بــه زیرســاختها و ســرویسهای
مخابراتــی ،طــرح  FTTHبهصــورت مشــارکتی
و بــا همیــاری شــرکت شــهرکهای صنعتــی در
آن منطقــه اجــرا و تمــام واحدهــای موجــود از
ســرویسهای مخابراتــی نظیــر تلفــن ثابــت و
اینترنــت پرســرعت بهرهمنــد شــدند.
گفتنــی اســت ایــن طــرح کــه بــا اجــرای قریــب بــه
۱۵هــزار متــر فیبــر نــوری خاکــی و انجــام ۱۲هــزار
متــر حفــاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۴میلیــارد و
۳۵۰میلیــون ریــال بــه بهرهبــرداری رســیده؛ بــه
عنــوان روزآمدتریــن فنــاوری ارتباطــی در شــبکه
ثابــت ،نقــش موثــری در افزایــش کیفیــت و ســرعت
ســرویسهای مخابراتــی قابــل ارايــه خواهــد
داشــت.
*افزایش پهنای باند در روستاهای نايين
بــا تــاش شــبانهروزی جهادگــران عرصــه ارتباطــات
در مخابــرات منطقــه اصفهــان ،پهنــای بانــد مراکــز
مخابراتــی در توابــع ناييــن افزایــش یافــت و در
راســتای توســعه زیرســاختهای ارتباطــی در ايــن
شهرســتان و بهبــود خدمــات مخابراتــی در نقــاط
روســتایی ،پهنــای بانــد ( ) UP LINKمرکــز
تلفـــــن روســتای کجــان بــه یــک گیــگ ارتقــا
یافــت.
گفتنــی اســت روســتای کجــان بهعنــوان مرکــز
دهســتان بهارســتان در بخــش مرکــزی و بــه فاصلــه
۴۰کیلومتــری از مرکــز شهرســتان واقــع شــده
اســت.
الزم بــه ذکــر اســت كــه افزایــش پهنــای بانــد در
ارتقــای ســرعت دسترســی بــه اینترنــت ،بهــرهوری،
توســعه ،شــفافیت ،ارتقــای خدمــات الکترونیکــی

دولتــی و غیردولتــی ،و رشــد قابــل توجــه تجــارت
الکترونیکــی نقــش موثــری خواهــد داشــت.
*توسعه پوشش همراهاول در اردستان
بــا ارتقــاي فنــی ســایت جدیــد  BTSدر ســطح
شهرســتان اردســتان ،پوشــش اپراتــور همــراهاول در
ســطح ایــن شهرســتان توســعه یافــت و در راســتای
اجــرای مســوولیتهای اجتماعــی و کســب
رضایتمنــدی مشــترکان بــا تــاش سختکوشــان
مخابــرات منطقــه اصفهــان ســایت  BTSاپراتــور
همــراهاول در روســتای درقــه از تکنولــوژی2G
بــه  3Gارتقــا یافــت کــه موجــب بهرهمنــدی
بیــش از چهــار روســتا از اینترنــت نســل ســوم شــد
وعــاوه بــر روســتای درقــه ،روســتاهای ســرهنگ
آبــاد ،حیدرآبــاد ،رشــیدباد نیــز از اینترنــت 3G

بهرهمنــد شــدند.
قابــل ذكــر اســت كــه همچنيــن روســتاهای
کچورســتاق و احمدآبــاد از توابــع شهرســتان
اردســتان نيــز مجهــز بــه تکنولــوژی  4Gشــدهاند.
گفتنــی اســت ارتقــاي ســایتهای موبایــل از 3G
بــه  4Gدر روســتاهای کچورســتاق ،امیــران ،طــرح
شــهید رجایــی ،احمــد آبــاد ،گلســتان مهــدی ،گلزار
محمــد و چهارمیــل از دیگــر طرحهــای توســعهای
همــراهاول در ایــن شهرســتان اســت.
الزم در واقــع ميتــوان اذعــان داشــت كــه توســعه
ســایتهای مخابراتــی در ســطح اســتان ،نقــش
بســزایی در افزایــش کیفیــت شــبکه ســیار و بــه
دنبــال آن کاهــش نقــاط کــور و افزایــش پهنــای
بانــد و کیفیــت اینترنــت همــراه خواهــد داشــت.

اهدا سند افتخار به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
ســند افتخــار اعطــای لوســتر بــه صحــن حضــرت
فاطمــه زهــرا (س) بــه رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی و مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان اعطــا
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان ســمنان ،بــر اســاس تفاهمنامــه
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا ســتاد عتبــات عالیــات
کشــور و بالتبــع اجــرای ایــن تفاهمنامــه در
اســتانها در ایــام اربعیــن تعــداد  40لوســتر از
ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه صحــن حضــرت
فاطمــه زهــرا (س) ارســال شــد.
یکــی از ایــن لوســترهای اعطایــی بــه صحــن

حضــرت فاطمــه زهــرا (س) بــه ارزش  40میلیــون
تومــان از ســوی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
ســمنان بــود.
ایــن لوســتر بــا کمکهــای کارکنــان ســازمان
جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان خریــداری و بــه
صحــن حضــرت فاطمــه زهــرا (س) اهــدا شــد.
بــر ایــن اســاس ســند افتخــار از ســوی رئیــس
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات کشــور جنــاب
آقــای جــال مــآب بــه ســید حســن میرعمــاد
رئیــس ســازمان و مســئول حــوزه نمایندگــی
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان اهــدا
شــد.

سمنان/پژمان

