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اصفهان- مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون 
بهره برداری فوالد مبارکه در دومین نشست کمیته حفاظت 
فنــی و بهداشــت کار این شــرکت ضمن تقدیــر از تالش 
دسته جمعی کارکنان برای دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی، 
خواستار جدیت و توجه ویژه به رعایت نکات و دستورالعمل های 

ایمنی در جهت بهبود شاخص های ایمنی شد.
دومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت 
فوالد مبارکــه،  با حضور معــاون بهره برداری، مدیر ارشــد 
خدمات فنی و پشتیبان، مدیر ارشد تولید، جمعی از مدیران 
بهره برداری، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و 
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی با رویکرد ارتقای 
سیســتم ایمنی فوالد مبارکه در سالن جلسات مدیریت این 
شرکت برگزار شد که با توجه پاندمی کووید 19 و لزوم رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، ســایر مدیران به صورت آنالین 

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار اردیبهشت ماه 
1401 حضور یافتند.

عباس اکبری محمدی معاون بهره برداری فوالد مبارکه در 
این جلسه ضمن تقدیر از تالش دسته جمعی کارکنان شرکت 
برای دســت یابی به نتایج مطلوب ایمنی، خواستار جدیت و 
توجه ویژه به رعایت نکات و دستورالعمل های ایمنی در جهت 

بهبود شاخص های ایمنی شد.
وی حفظ و بهبود نتایج به دســت آمده در زمینه ایمنی را 
جزو اولویت های شرکت فوالد مبارکه در سال 1401 برشمرد 
و افزود: مدت زمان صرف شده در برخی از واحدها برای انجام 
اقدامات اصالحی تعریف شده در کارت سبزهای گزارش شده 
توسط کارکنان قابل قبول نیســت و توجه ویژه در این زمینه 
ضروری اســت. معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی در 

صورت رعایت دستورالعمل های ایمنی و اعتقاد قلبی به انجام 
فعالیت ایمن عملی اســت؛ همکاری دسته جمعی کارکنان 
برای ایمن سازی شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است و الزم 
است عدم انطباق ها و موارد ناایمن گزارش شده در نظام کارت 
سبز نیز در اسرع وقت برطرف شود. وی ضمن ابراز نگرانی در 
زمینه حوادث رخ داده برای کارکنان پیمانکار شرکت، خواستار 
نظارت مؤثر بر رفتار آنان شد و گفت: ساختار فراگیر در خصوص 

جذب و آموزش پیمانکاران باید ایجاد شود، چراکه دست یابی به 
نتایج مطلوب در بخش پیمانکاری هم راستا با فوالد مبارکه در 

گرو تالش دسته جمعی و نگاه ویژه به این بخش است.
در ادامه این جلسه غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشد تولید 
شــرکت فوالد مبارکه به اهمیت تدوین دستورالعمل ایمنی 
پیش از شروع فعالیت ها پرداخت و خواســتار ایمن سازی و 

بهبود شرایط سازه های فلزی و انبارهای ذخیره مواد شد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

 نتایج مطلوب ایمنی در فوالد مباركه نتیجه كار 
گروهی در رعایت شیوه نامه های ایمنی است

خبر

یــی  نا ا تو قاســم   – ز  ا شــیر
،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر مخابرات 
منطقه فارس گفت: امسال مقرر شده 
که ٢0 هزار مشترک باند پهن در استان 

فعال شود.
فرشــید ایزدی در نشست خبری 
گفت: هزینه ایجاد یک خط تلفن ثابت 
بیــش از ۳.۵ میلیون تومــان و تعرفه 
آن، ٢00 هزار تومان اســت که هزینه 
تنهــا مربوط به دایر کــردن یک خط 

نیســت، بلکه، نگهــداری، تعمیرات 
و ارائــه خدمات بر بســتر تلفن ثابت، 
هر یک هزینه های مســتمری دارد و 
این هزینه ها با تعرفه 1۳ ســال قبل 

همخوانی ندارد.
ایــزدی بهبود وضعیــت کیفی و 
گسترش خدمات و ســرعت گرفتن 
توســعه خطوط تلفن ثابت را منوط 
به تغییر وضعیت تعرفه ها دانســت و 
گفت: پارسال علی رغم همه مشکالت و 

ناهمخوانی تعرفه با هزینه ها، ۳۳ هزار و 
9۳۸ شماره تلفن ثابت در استان فارس 

فعال شده است.
مدیر مخابرات فارس ضمن تایید 
این نکته که میل اجتماعی نسبت به 
دایر شدن اشتراک تلفن ثابت کم شده 
است گفت: برای تامین اینترنت ثابت، 
نیازمند ایجاد، توسعه و ارتقاء خطوط 

تلفن ثابت هستیم.
ایــن مقام مســئول گفــت: طی 

ســال 1400، بیش از ۳00 کیلومتر 
فیبرنوری اجرا و 4۷ هزار مشــترک 
ADSL، 1۸۵9 در فارس فعال شده 
اســت. BDSL و ٢۳۸9 مشــترک 

FTTH
او به برنامه های توسعه ای مخابرات 
فارس هم اشــاره و با بیان اینکه برای 
امسال مقرر شده که ٢0 هزار مشترک 
باند پهن در اســتان فعال شود، گفت: 
وقتی برنامه ای کالن در کشور مصوب 

می شــود، تعیین ســهمیه براساس 
ظرفیت هر استان انجام خواهد شد، ما 
تالش می کنیم که ٢0 هزار مشترک را 

دائر و فعال کنیم..
مدیر مخابــرات منطقــه فارس 
همچنین با اشــاره به ایجاد 9٢ سایت 
جدید همراه اول در استان، بیان کرد: 
۳۵ ســایت از مجموع کل سایت های 
همــراه اول در شــیراز و مابقــی در 

شهرستان ها مستقر شده است.
ایزدی با اشــاره به ارتقــاء کیفی 
ســایت های دایــر، در کنــار ایجاد 
سایت های جدید در فارس خاطرنشان 
کرد: ۳11 سایت را در سطح استان ارتقا 
داده ایم. البته تا پایان امسال براساس 
برنامه باید 19٢ سایت جدید احداث 
شــود که در صورت تامین تجهیزات، 

اجرایی خواهد شد..
او شــعار امســال اتحادیه جهانی 
مخابــرات را "فناوری های دیجیتال 
در خدمت ســالمندان و تندرستی در 
سالمندی" اعالم و خاطرنشان کرد: به 
فراخور اعالم این شعار و میزان توسعه 
یافتگی کشــورها، برنامه هایی برای 

توسعه ارتباطات اجرایی می شود.
ایزدی همچنیــن افزایش تعداد 
مشــترکین بانــد پهــن را یکــی از 
سیاست های امســال مخابرات ایران 
ذکر و اضافه کــرد: وقتی در جامعه ای 
مشترکین باند پهن در شبکه مخابرات 

افزایش یایــد، طبیعا دسترســی به 
باند پهن برای سالمندان هم تسهیل 

می شود.
مدیر مخابرات منطقــه فارس، به 
نبود تلفن ثابت در برخی نقاط روستایی 
پیرامون شهرستان شــیراز هم اشاره 
و بیان کرد: شــرکت مخابــرات ایران 
پروانه فعالیت را از وزارتخانه ارتباطات 
می گیــرد و براســاس آن، تلفن ثابت 
روستا ها جزو تعهدات شرکت مخابرات 

نیست و جزو تعهدات وزرتخانه است.
ایزدی اضافه کرد: پوشــش های 
جاده ای نیز توسط اپراتور ها و زیرنظر 

وزارتخانه انجام می شود.

 مدیر مخابرات منطقه فارس:

امسال 20 هزار مشترک باند پهن در فارس فعال شود

ایزدی با اشاره به ارتقاء 
کیفی سایت های دایر، 

در کنار ایجاد سایت های 
جدید در فارس خاطرنشان 
کرد: ۳۱۱ سایت را در سطح 

استان ارتقا داده ایم. البته تا 
پایان امسال براساس برنامه 

باید ۱۹۲ سایت جدید 
احداث شود که در صورت 
تامین تجهیزات، اجرایی 

خواهد شد..

همدان-مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
سرپرســت مدیریت شــیالت و امــور آبزیان ســازمان 
جهادکشاورزی اســتان همدان از افتتاح و بهره برداری ۷ 

طرح پرورش ماهی در امسال خبر داد.
جعفر کاویانی گفت:طرح های قابل بهره برداری استان 
همدان شناسایی شده که ۷ طرح با اعتباری افزون بر 19 
میلیارد تومان با اشتغال زایی ٢٢ نفر امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.
اقدامات دیگر امســال پیگیری ایجاد واحد شــهرک 

ماهیان زینتی استان همدان است.
سرپرســت مدیریت شــیالت و امور آبزیان سازمان 
جهادکشاورزی اســتان همدان از اختصاص بیش از 10 
میلیارد تومان تســهیالت مکانیزاسیون به حوزه شیالت 

استان همدان خبر داد.
اوگفت: با باز شدن سایت در چند روز آینده پرداخت این 
تسهیالت آغاز می شود وهمه تولیدکنندگان و بهره برداران 

این حوزه از این محل می توانند تسهیالت دریافت کنند.
اوآموزش پرورش دهندگان ماهی در استان همدان را 

1۵0 نفر روز اعالم کرد.
کاویانی گفت: در ســه ماه گذشته ۶ واحد از واحد های 
پــرورش ماهی تعطیل و راکد ســطح اســتان همدان با 
ظرفیت 1٢0 تن دوباره راه اندازی و دوباره به چرخه تولید 
بازگشته اند و به پرورش ماهی قزل آال خود ادامه می دهند.

او گفت: همچنیــن۶ واحد پرورش ماهی در اســتان 
همدان برای دریافت تســهیالت در مجموع به مبلغ ٢4 
میلیارد تومان با اشتغالزایی ۳۵ نفر به بانک معرفی شده اند.
اوگفت: ایجاد کلینیک دامپزشکی آبزیان در استان و 
شهرستان ها از برنامه های امسال در دست پیگیری بوده 
که این کلینیک ها می توانند در صادرات ماهی و نیز ناظر 

فنی کمک بزرگی کند.
او گفت: نقدینگی و ســرمایه در گردش از مشــکالت 
اساســی برخی از واحد های دارای پروانه بهره برداری در 
استان همدان است که با توجه به باال رفتن قیمت خوراک 
ماهی باید این مشکالت تولیدکنندگان واحد ها با سرمایه 

در گردش برطرف شود.

تبریز – امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه ایرانی-
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان 
این که سردرود پایتخت تابلو فرش جهان است، اظهار کرد: با 
همت، تالش و انگیزه باید غبار بی مهری و کم توجهی که بر روی 
هنر-صنعت فرش تبریز و سردرود نشسته است زدوده شود تا 

این هنر – صنعت به جایگاه واقعی خود برسد.
معدن و تجارت آذربایجان شرقی صابر پرنیان در بازدید از 
واحد تولید فرش دستبافت در شهر ک صنعتی رجایی گفت: در 
بسیاری از مناطق دنیا از اتفاقات کوچکی که در گذشته رخ داده 
است به شکل هوشمندی برای جذب گردشگران استفاده می 
کنند این در حالی است که برخالف داشته های با ارزشی که در 
استان وجود دارد نتوانسته ایم این ظرفیت ها را معرفی کنیم.. 
وی با اشاره به اهمیت حمایت از فعاالن حوزه هنر – صنعت 
فرش دســتبافت افزود: زمانی هنر – صنعت فرش تبریز و 
سردرود در دنیا مشهور بود ولی اکنون مدتی است که این هنر – 
صنعت زیبا فراموش شده است. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شرقی ادامه داد: فرش سردرود آوازه جهانی 
دارد بنا بر این باید نگرش جدیدی در این حوزه ایجاد شود چرا 
که هنر – صنعت فرش برای آذربایجان شرقی افتخار و غرور 
است. پرنیان شهر سردرود را یک شهر اقتصادی و گردشگری 
دانست و گفت: کارآفرینی هایی که با احداث غذاخوری های 
زیبا در این شهر ایجاد شده در نوع خود بی نظیر است که باید 

این موارد را گسترش دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر آذربایجان شرقی در 
حوزه های مختلف صنعتی ادامه داد: متراکم ترین مرکز تولید 
لوازم خانگی در منطقه کجوار تبریز قرار دارد که با فعالیت 400 
واحد تولیدی لوازم خانگی با تنوع تولیدات از لحاظ تکمیل 
زنجیره و قیمت محصوالت مزیت بزرگی برای استان تلقی 
می شود. پرنیان با بیان این که آذربایجان شرقی باید پایتخت 
اقتصادی کشور شود، اضافه کرد: در حوزه فوالد از لحاظ میزان 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در رتبه نخست قرار داریم و 
در صنعت قطعه سازی به عنوان یک استان پیشتاز و پیشرو 

هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
همچنین ادامه داد: ۵0 درصد تولید شیرینی، شکالت و صنایع 
غذایی کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد که این موارد تنها 

بخشی از ظرفیت های این استان است.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

بی مهری و كم توجهی به هنر-صنعت فرش تبریز
  افتتاح ۷ طرح پرورش ماهی در استان همدان

خبرخبر

  روز شهادت امیركبیر
 روز فراهان می شود

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-ولی اله 
بیاتی نماینده فراهان،تفرش و آشتیان درمجلس 
شورای اسالمی گفت:در جلسه ای که در تهران 
با بزرگان فراهــان برگزار کردیم مقرر شــد روز 
شــهادت امیرکبیر تبدیل به روز فراهان شود که 
بتوانیم در این راستا کارهای بزرگی را انجام دهیم 
و دیگر اینکه از کمکهای بزرگان فراهان بیشــتر 

بهره مند شویم.
بیاتی افزود:انتخاب فرمانداران به عهده فرزاد 
مخلص االئمه اســتاندار مرکزی است و بنده هم 
در خصوص انتخابها صرفا نظراتم را اعالم کردم اما 
مسئله ای که حائز اهمیت میباشد این است که 

انتصابات به تاخیر افتاده است.
وی ادامه داد:در بحــث آب فراهان و آلودگی 
زیســت محیطی ناشــی از آن در حال مطالعه 
هستیم و میبایســت تصمیمگیری اساسی شود 
ودر بحث راه درحال حاضر ۳ پــروژه هر کدام ۵ 
کیلومتر آســفالت جاده ها در حوزه بنده در حال 
انجام است و در زمینه مســکن نیز هرچقدر که 
متقاضی مســکن داشته باشــیم به آنها مسکن 
خواهیم داد. بیاتی با اشاره به شهرداری فرمهین 
گفت:ما توقعمان از شــهرداری فرمهین بیشتر 
است و باید فعالتر عمل کنند و به دنبال دریافت 

امکانات بیشتر بروند.
بیاتی اضافه کرد:در بحث شــرکت شهرکها 
جلساتی را حیدری تفرشی مدیرعاملش برگزار 

کرده ایم و اوضاع کمی بهتر شده است.
بیاتی همچنین بیان داشــت:ارتباط خوبی 
با آقازیارتــی فرماندار فراهــان دارم و با تعامل و 

همکاری هم کارها را به پیش میبریم.
    

معاون برنامه ریزی آبفای استان :
تکمیل ۲۲طرح آب و فاضالب 
اصفهان ۲ هزار و ۷50میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد

اصفهان- مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
معاون برنامه ریــزی آبفای اســتان اصفهان از 
پیشــنهاد ٢٢ طرح آب و فاضالب با نیاز اعتباری 
٢هزار و ۷۵0 میلیارد تومانی برای تصویب در سفر 

آینده رئیس جمهور به این استان خبر داد.
کاظم جعفری در خصوص طرح دهای نیازمند 
اعتبار آبفای اســتان اصفهان اظهار داشت: این 
طرح ها شامل ۶ پروژه در بخش آب و 1۶ پروژه در 
بخش فاضالب است که برخی از آن ها بیش از ۷0 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با بیان اینکه اولویت آبفای استان اصفهان 
ارائه طرح های نیمه تمام جهت تصویب اعتبار مورد 
نیاز در سفر آتی رئیس جمهور است، ابراز داشت: 
طرح های یاد شده برای تکمیل و بهره برداری به 
اعتباری معادل ٢ هزار و ۷۵0 میلیارد تومان نیاز 
دارد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 
آبفای اســتان اصفهان از ارائه سه پیشنهاد برای 
اخذ مجوز ماده ٢۳ قانون الحاق از طرف سازمان 
برنامه ریزی و مدیریت کشور خبر داد و گفت: این 
پیشنهادها برای اجرا و توسعه تأسیسات فاضالب 
در شــهرهای فالورجان، دهاقان و فریدونشهر 
ارائه می شود. به گفته این مقام مسئول در آبفای 
استان اصفهان، آبرسانی به شهرهای گلپایگان، 
خوانســار، گز، خور و باغبهادران، ایجاد و توسعه 
تأسیسات فاضالب شــهرهای بویین میاندشت، 
افوس، چادگان، ُرزوه، تیران، خوانسار، گلپایگان، 
اژیه، هرند، اردستان، شــهرضا، نجف آباد، داران، 
دامنه، نائین، بافران، انارک، قهدریجان، کلیشاد، 
سودرجان، ابریشم، ایمانشهر، بهاران، پیربکران، 
مسکن مهر تودشک و بازسازی تأسیسات و شبکه 
فاضالب شهرهای اصفهان، شاهین شهر و خمینی 
شــهر از جمله طرح های پیشنهادی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در سفر رئیس جمهور 

است..

استانها


