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قزویــن – مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران در شرایطی که 
بسیاری از کشورها بهره اقتصادی خود 
را با بهره از اینترنــت افزایش داده اند 
سهم زیست بوم وابســته به اینترنت 
از تولید ناخالص ملــی زیر یک درصد 

است.
 مجید ســلطانی در مراســم آغاز 

عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه 
فیبر نوری )نجما( در اســتان قزوین 
که در ســالن جلسات شــهید امامی 
استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: 
استان قزوین به عنوان پایلوت توسعه 
فیبر نوری در کشور انتخاب شده است. 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه 
داد: آهنگ توسعه فیبر نوری در کشور 
کند بوده و طبق برنامه ای که خدمت 

وزارت ارتباطات ارائه شــده و برنامه 
مشــخصی برای ســال ۱۴۰۱ توافق 
کردیم و در تمام استان ها در نظر داریم 

که آن را پیش ببریم.
وی توضیح داد: برای پیشرفت هر 
چه سریع تر برنامه ای به طور جهادی 
باید آماده می کردیم که شــروعش از 
استان قزوین اســت و عالوه بر برنامه 
عادی مخابرات اســتان پیش می رود 

و امید داریم این شــروع موفقیت آمیز 
باشد. این مســئول تبیین کرد: بیانیه 
گام دوم را همــه مطالعــه کرده اند و 
همه می دانند که در آن کلیدواژه های 
ویــژه ای دارد؛ کار و نهضــت جهادی 
باید با همت، هوشیاری، سرعت عمل و 
ابتکار اتفاق بیفتد و در آینده می توانیم 
قضاوت کنید که ما در جهاد توســعه 
فیبر نوری ایــن ویژگی هــا را به کار 

گرفته ایم.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقالب 
و شــعار ســال اظهار گرد: اثر توسعه 
ارتباطات مهم است و روی همه حوزه ها 
اثر می گذارند و اگر باعث رشــد کشور 
شــویم همان طور که رهبر گفته اند 

جهاد کرده ایم.
ســلطانی عنوان کرد: بنگاه های 
اقتصادی بزرگ باید دانش بنیان شوند 
و این در حالی است که تنها ۲۵ درصد 
کارخانه های مرتبط با ict در کشــور 
فعال هستند و باید گفت در این زمینه 

ضعیف نگه داشته شده ایم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
مطرح کرد: ما معتقدیم اگر به بیانات 
رهبر معظم انقالب عمل کنیم موفق 
می شــویم. برای توســعه فیبر نوری 
الزاماتی داریم کــه از آن جمله باید به 
لحاظ نمودن سیاست های باالدستی 
مطرح در اقتصاد مقاومتی از ســوی 
نهادهای اثرگــذار، نهادینه ســازی 
رویکرد دانش بنیان در صنعت بزرگ 
ارتباطات و فنــاوری، تفکــر و اقدام 
جهادی از ســوی همه تصمیم گیران 
و بازیگــران صنعت، نهادینه ســازی 
عملیات و نقش آفرینی مردم در اقتصاد 

و صنعت باید موردتوجه قرار گیرد.
این مســئول ابــراز کرد: ســهم 
زیست بوم وابسته به اینترنت از تولید 
ناخالص ملی در کشور ما زیر یک درصد 

است، اگر می خواهیم رشد کنیم باید 
گفت این حوزه فناوری ارتباطات است 

که اثر مستقیم باالیی در تولید دارد.
ســلطانی در خاتمه گفت: ما امروز 
در جنگ قرار داریم و مانند دوران دفاع 
که با دست خالی می جنگیدیم امروز 
هم با دست خالی و با امکانات محدود 
خود باید در این میدان حاضر شــویم 
و همان طور کــه در جنگ هم حضور 
مردم و همراهی آن ها مهم ترین علت 
پیروزی بود، امروز هم برای توسعه به 

همراهی مردم نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

سهم زیست بوم وابسته به اینترنت از تولید ناخالص ملی زیر یک درصد است

بنگاه های اقتصادی بزرگ 
باید دانش بنیان شوند و این 

در حالی است که تنها ۲۵ 
درصد کارخانه های مرتبط 

با ict در کشور فعال هستند 
و باید گفت در این زمینه 

ضعیف نگه داشته شده ایم.

رشت –مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی-محمدتقی مهدیزاده مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن از احداث بیش از 
۲۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در استان با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

مهدیزاده گفت: یکی از معضالت و چالش های اساسی استان گیالن، موضوع فرسودگی شبکه و انباشت این فرسودگی طی 
سالیان اخیر است.

وی تاکید کرد: استان گیالن به دلیل شرایط جوی و همچنین مواجه با بحران های طبیعی سهمگین نظیر بارش های برف 
سنگین ، رطوبت و شرجی بودن هوا، تندباد و طوفان های فصلی ایجاب می کند که شبکه های توزیع برق به ویژه در حوزه فشار 

ضعیف ، مورد نوسازی و مقاوم سازی قرار گیرد.

مدیرعامل توزیع برق گیالن افزود: از دیگر مزایای اصلی استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه های هوایی توزیع برق می توان 
به جلوگیری از اتالف انرژی برق،کاهش هزینه نگهداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، زیبا سازی شهری و روستائی و کاهش 

میزان استفاده های غیر مجاز از برق اشاره کرد.
مهدی زاده با بیان اینکه از مجموع قریب به ۲۱ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف هنوز ۱۳ هزار کیلومتر از شبکه های استان 
گیالن شبکه های سیمی است و با تأکید بر لزوم تعویض این شبکه به کابل خودنگهدار اظهار داشت: این موضوع می طلبد که با 

سرعت و برنامه دقیق تر تبدیل کل شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم وجود مشکالت مالی و تنگناهای موجود در این زمینه، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ 

کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی استان احداث شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق گیالن اضافه کرد: اولویت برای احداث کابل خودنگهدار مناطق کمتر برخوردار و همچنین 

دارای فرسودگی و ضعف برق است تا همگان از عدالت خدمت رسانی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: همت و همراهی مسئوالن استانی به ویژه نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی برای جذب 

اعتبارات و منابع مالی الزم برای نوسازی شبکه های توزیع برق گیالن امری ضروری و مورد درخواست است..

از ابتدای سال جاری تاکنون صورت پذیرفت:

 جایگزینی بیش از ۲۰۰ كیلومتر شبكه فرسوده با كابل خودنگهدار

ارومیه -خبرنگارتوسعه ایرانی-رییس موزه ملی ایران 
گفت: چهار اثر از مجموعه آجرهای لعابدار تپه ۲ هزار و ۸۰۰ 
ساله قالیچی بوکان، برای شرکت در یک نمایشگاه به چین 

ارسال می شود.
جبرییل نوکنده در آیین رونمایــی از آجرهای ۲ هزار 
و ۸۰۰ ســاله تپه قالیچی بوکان اظهار کرد: این آجرها به 
عنوان نماینده بوکان و ایران در کشور چین خواهد بود تا در 
نمایشگاهی که در این کشور برگزار خواهیم کرد، در معرض 

دید عموم قرار گیرد.
وی با ابراز خوشــحالی از برگزاری نمایشگاه آجرهای 
استردادی محوطه قالیچی بوکان در خاستگاهش افزود: 
برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی است تا مردم این 
منطقه از نزدیک این دســتاورد بــزرگ فرهنگی را که با 
حمایت کشور ســوییس به ایران بازگردانده شده است، 

مشاهده کنند.
رییس کل موزه ملی ایران ضمــن قدردانی از اهتمام 
سفیر ایران در ســوییس در اســترداد این آثار تاریخی و 
فرهنگی اضافه کرد: این اقدام بشردوستانه در واقع به نوعی 
بازگرداندن بخش مهمی از تاریخ کشور ایران به شمار می 
آید که منجر به حمایت و صیانت بخشی از میراث بشری 
شــده اســت. نوکنده، با بیان اینکه ۳۰ سال طول کشید 
که این آثار به ایران مسترد شــود، گفت: در همین راستا 
در تالش هســتیم تا با رایزنی و نیز با همکاری دســتگاه 

دیپلماسی، ۵۱ اثر تاریخی کشور را استرداد کنیم.
رییس موزه ملی ایران: آجرهای »قالیچی« بوکان در 

چین به نمایش گذاشته می شود
وی همچنین با قدردانی از شورای اسالمی شهر بوکان 
و مجموعه اداری این شهرستان در همکاری برای برپایی 
این نمایشگاه افزود: در صورت افتتاح موزه این شهرستان 
این آمادگی داریم تا در غنی سازی آن نهایت همکاری را 
با مسووالن آن داشته باشیم. نوکنده اضافه کرد: موزه ملی 
ایران تمام تالش خود را به کار خواهد بســت تا نسبت به 

تجهیز و غنی سازی موزه های کشور اقدام کند.
کاردار ســفارت سوییس در کشــورمان نیز در بخش 
دیگری از این مراسم با اظهار خوشــحالی از سفر به شهر 
بوکان اظهار کرد: آجرهای تاریخی قالیچی که امروز در این 
شهرستان به نمایش گذاشته شــده اند، سفر دور و درازی 

را طی کرده اند تا توانسته اند به خاستگاهشان بازگردند.
»کیم زیستلر« افزود: ۲ کشــور ایران و سوییس تمام 
تالش خود را بکار بســتند تا این آثار دوباره به زادگاهشان 
بازگردانده شوند و در ادامه نیز این ۲ کشور همچنان برای 
مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی با یکدیگر همکاری خواهند 

کرد.
وی با بیان اینکه ایران به دلیل داشتن تنوع فرهنگی و 
تاریخی کشوری بی نظیر در دنیا به شمار می رود، ادامه داد: 
موزه آجرهای قالیچی در این شهرستان می تواند در جذب 
گردشگر و توسعه منطقه همچنین آشنا ساختن مردم این 

منطقه با آثار تاریخی شان بسیار فعال عمل کند.
 در این مراســم از ۵۱ قطعه آجر تپه باستانی قالیچی 
این شهرستان که آذر ماه سال گذشته با تالش مسووالن 
دستگاه دیپلماسی و مســووالن وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، از اروپا به ایران بازگردانده شد، 

در موزه استاد حقیقی بوکان رونمایی شد.
نمایشــگاه آجرهای لعابــدار بــوکان همچنین ۲۳ 
اسفندماه سال ۱۴۰۰ در موزه ملی ایران باستان برپا شد 

که تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال در این مکان ادامه داشت.

بوشهر-رزاز-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت 
مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های 
استان بوشهر گفت: نخستین مرکز مطالعات تخصصی 
شهری و روستایی جنوب کشــور در بوشهر راه اندازی 
شده است که به عنوان مرکز مشــاوره مدیریتی و اتاق 

فکر همه شهرداران این استان ایفای نقش می کند.
لیال انبارکی  اظهار کرد: این مرکز تخصصی با هدف 
استفاده موثر از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در مدیریت 
شهری و روستایی و شناخت کمبودها و نارسایی ها در 

این زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: ایــن مجموعه بــه دنبال ارائــه راهکار 
کارشناســانه و کاربردی بــرای رفع نارســایی های 
مدیریت شــهری و مشــورت به مدیران برای حل این 

چالش ها است.
انبارکی ادامه داد: این مرکز با نگرش نوین، تحقیق، 
پژوهش و آموزش  را به عنوان حلقه مفقوده توســعه، 

مسیر و چشم انداز مدیریت شهری فعال می کند.
سرپرســت مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری 
شــهرداری های استان بوشــهر با اشــاره به اهمیت 
برگــزاری همایش های کاربردی از ســوی این مرکز، 
عنوان کرد: این همایش ها با همکاری مراکز و سازمان ها 
با هدف شناســایی معضالت شهری و ارائه راهکارهای 
عملی برای حل این مشــکالت و شناســایی و نمایش 

دستاورد شهرداری ها برگزار می شود.
انبارگی گفــت: مرکز مطالعات تخصصی شــهری 
و روستایی اســتان بوشهر در چهار ســطح پژوهشی، 

مشاوره ای، اجرایی و آموزشی فعالیت می کند.
وی درباره برنامه هــا و کارکرد ایــن مرکز، گفت: 
شناســایی تجربه های شــهرداری ها و انتقــال آن به 
مجموعه مدیریت شــهری دیگر شهرســتان ها، تهیه 
بســته های کاربردی قوانین و مقــررات در حوزه های 
مختلف شهرداری، شناسایی و تکمیل بانک اطالعاتی 

منابع و امکانات شــهرداری های اســتان و شناسایی 
فرآیندهای شــهرداری ها و تعریــف نظام نامه کنترل 
داخلی برای هر شــهرداری از اقداماتی اســت که این 
مرکز می تواند در راســتای ارتقــای وضعیت مدیریت 

شهری در استان انجام دهد.
سرپرســت مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری 
شــهرداری های اســتان بوشــهر افزود: آماده سازی 
سامانه ها و نرم افزارهای موجود در کالن شهرها برای 
شهرداری های استان بوشهر از دیگر حوزه هایی است 
که نخبگان مرکز مطالعات تخصصی شهری و روستایی 

در آن فعالیت خواهند کرد.
انبارکی ادامه داد: دپارتمان های تخصصی مدیریت 
و برنامه ریزی، محیط زیست شــهری، فنی و عمرانی، 
معماری و شهرسازی، آتش نشــانی و خدمات ایمنی، 
حمل و نقــل و ترافیک، ســتادی و اداری، فرهنگی و 
اجتماعــی و اقتصــادی و مالی از حوزه هــای فعالیت 
مرکز مطالعات تخصصی شــهری و روســتایی استان 

بوشهر است.
وی یادآور شــد: مرکــز علمی کاربردی ســازمان 
همیاری شهرداری های استان بوشهر در رشته کاردانی 
شهرســازی و کارشناســی معماری طراحی محیط 
داخلی، مهندسی عمران نقشــه برداری و کارشناسی 
مدیریت اداری  به صورت نظام ترمی پذیرش دانشجو 

دارد.

  نخستین مركز مطالعات تخصصی
 شهری و روستایی جنوب كشور در بوشهر راه اندازی شد

رییس موزه ملی ایران:

    آجرهای »قالیچی« بوكان 
در چین به نمایش گذاشته می شود

خبرخبر

در راستای افزایش سطح آگاهی 
جامعه انجام شد؛

توافق شورای هماهنگی
 شركت های بیمه ای
 قم  با پلیس راهور 

قم-خبرنگارتوسعه ایرانی- در راستای فرهنگ 
سازی در سطح جامعه توافق شفاهی بین شورای 
هماهنگی با پلیس راهور اســتان قــم به منظور 
افزایش سطح فرهنگ جامعه برای استفاده از بیمه 
های اتومبیل وروش صحیح رانندگی شهروندان، با 
استفاده از بیلوردهای موجود در سطح استان بعمل 
آمد . جلسه شورای هماهنگی شرکت های بیمه 
ای استان قم براساس تقویم تدوین شده از سوی 
این شورا در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ باحضور 

مدیران شرکتهای بیمه استان برگزار شد.
دراین جلسه عالوه بر ایجاد هماهنگی در ارائه 
خدمات بیمه ای به بیمه گزاران،به جهت تسهیل 
در امور تشکیل پرونده های خســارتی مقصر و 
زیاندیدگان وهمچنین ایجاد هماهنگی بیشتر با 
پلیس راهور استان قم در راستای صدورکروکی 
وگزارش تصادفات با حضور مســئولین ارشــد 
وفرماندهان ایستگاه های راهور استان قم توافقاتی 
انجام شد. دراین جلســه ضمن تشریح توافقات 
بعمل آمده با مراکز درمانی اســتان قم توســط 
کارگروه درمان شورا ، به روش پرداخت خسارت 
خودروهای نامتعارف نیز اشاره گردید. همچنین 
توافقاتی از طرف شــورای هماهنگــی با پلیس 
راهور اســتان قم به منظور افزاش سطح فرهنگ 
جامعه نسبت به اســتفاده از بیمه های اتومبیل 
وروش صحیح رانندگی شــهروندان، با استفاده 

از بیلوردهای موجود در سطح استان بعمل آمد .
     

تولید ۴۰۰ هزارتن محصول 
صنعتی در ذوب آهن اصفهان

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفــت: ذوب آهن 
اصفهان امســال ۴۰۰ هزارتن محصوالت با ارزش 

افزوده باال تولید می کند.
ایرج رخصتی گفت: تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال یکی از استراتژی های اصلی این شرکت 
است که در این راســتا برنامه امســال ذوب آهن 
اصفهان، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و 
با ارزش افزوده باالست. با اجرای طرح های توسعه 
مرتبط تا افق۱۴۰۴ بیش از۶۰درصد ازمحصوالت 
تولیدی شرکت، فوالد های آلیاژی وکیفی باارزش 
افزوده باال خواهد بود. او وجود زنجیره کامل تولید 
فوالد از مواد معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع 
عظیم صنعتی، تولید فوالد بــه روش کوره بلند-
کنورتور مشــابه۷۰ درصد واحد های تولید فوالد 
جهان را یکی از مزیت های اصلی این شرکت برای 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و گفت: 
این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استاندارد های 
ملی و بین المللی در تولیــد محصوالت فوالدی در 
سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن از محصوالت خود شد. مهندس رخصتی، 
طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را 
یکی ازمهمترین گام های صنایع فوالدی کشــور 
برای تولید محصوالت صنعتی دانست. مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راســتای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و 
گفت: پروژه های احداث خط جدید کالف آلیاژی 
در کارگاه نورد۳۵۰، احداث کوره پاتیلی شماره۳ و 
 VOD بازسازی کوره پاتیلی شماره۱، احداث واحد
در بخش فوالدسازی و ریخته گری تختال و نورد گرم 
و سرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول 
می سازد. او به ۱۲ مورد فوالد های خاص تولید شده 
در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالد های آلیاژی از جمله کم آلیاژ، 
پر آلیاژ، میکروآلیاژ با استحکام باال، ابزار و فوالد ضد 
زنگ است و همچنین قادر به تولید هرگونه سفارش 
برای فوالد های خاص می باشد. مهندس رخصتی 
نتایج اقتصادی حاصل از توســعه تولید فوالد های 
آلیاژی و صنعتی را برای ذوب آهن اصفهان بســیار 
چشمگیر دانست و گفت: نسبت حاشیه سود تولید 
ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر 
محصوالت بسیار قابل توجه است و همچنین تولید 
ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالد های آلیاژی همچون 
کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نسبت به دیگر محصوالت 

حاشیه سود خوبی ایجاد می کند.

استانها


