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اخبار
پیشتازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای خرید برق از
بورس انرژی

کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان از پیش تازی
این شرکت در خرید برق از بورس انرژی برای اولین بار خبر داد و گفت :با
خرید برق از بورس انرژی ،عالوه بر صرفه جویی اقتصادی برای شرکت فوالد
مبارکه ،امکان حمایت از بخش خصوصی برای تولید برق ،رونق بورس انرژی
و همچنین شفاف سازی و ایجاد فضای رقابتی سالم فراهم شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،بشیر صادقی افزود :باتوجه به تفاوت
چشمگیر قیمت برق در بورس انرژی نسبت به قیمت فروش دیگر منابع تأمین ،شامل
شرکت برق و شرکتهای خصوصی ،فوالد مبارکه برای اولین بار در کشور مقدار ۱۰
مگاوات برق مصرفی خود را از طریق بورس خریداری کرد .این امر کاهش هزینه ای
بیش از  ۳۶درصد برای فوالد مبارکه به همراه داشت و باعث دلگرمی بخش خصوصی
برای فروش مستقیم برق نیز شده است که انشاءاهلل به رونق بیشتر بورس انرژی نیز
خواهد انجامید .وی تصریح کرد :با توجه به سیاستگذاری وزارت نیرو جهت تأمین
برق مصرف کنندگان بزرگ از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاه ها ،شرکت فوالد
مبارکه از همان ابتدا به دنبال عملیاتی کردن این قراردادها بود؛ به طوریکه این شرکت
به عنوان اولین شرکت عمدۀ مصرف کنندۀ برق ،اولین قرارداد دوجانبۀ برق را در سال
 ۹۴به امضا رساند و متعاقب آن قرارداد دیگری را نیز جهت تأمین برق خود منعقد کرد.
کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :به دلیل مزایای ثبت
قراردادهای دوجانبه برق در بورس و با انجام جلسات مشترک کارگزاری مبین سرمایه،
بورس انرژی و شرکت فوالد مبارکه سرانجام در تاریخ  ، 96/04/12اولین قرارداد
دوجانبۀ خرید برق از بورس انرژی را برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،با کارگزاری
مبین سرمایه ،منعقد کردند و شرکت فوالد مبارکه مثل گذشته در این زمینه هم پیش
تازی خود را نشان داد .وی در ادامه به مزایای این قراردادها اشاره کرد و گفت :از جمله
مزایای این قراردادها میتوان انعطاف پذیر بودن و امکان تأمین برق بازههای مختلف
زمانی را نام برد ،ضمن اینکه پرداخت در این قراردادها مستقیما با نیروگاه در ارتباط
است؛ بنابراین ،طبیعتا انعطاف پذیری بیشتری در قیمت و نحوۀ پرداخت وجود دارد
و در صورت خرید با قیمت مناسب میتواند صرفه جویی زیادی در هزینههای مصرف
کنندگان بزرگ به همراه داشته باشد؛ مضاف بر اینکه برای فروشنده نیز به دلیل
معافیت  ۱۰درصدی مالیاتی بابت فروش برق در بورس میتوان قیمتهای مناسب
تری را هم از نیروگاه انتظار داشت .صادقی خاطرنشان کرد :باتوجه به مزیتهای متعدد
انجام معامالت دوجانبه در بورس انرژی ،به نظر میرسد در آینده نزدیک ،این بازار
جذابیتهای بیشتری برای مصرف کنندگان بزرگ برق ایجاد کند و بخش بزرگی از
برق مصرفی آنها از طریق قراردادهای دوجانبه در بورس انرژی تأمین شود.

تكميل بهسازي محور آزادشهر  -خوش ييالق در انتظار
همكاري و مساعدت كشاورزان منطقه
سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان بيان داشت  :همكاري
و مساعدت كشاورزان حريم محور آزادشهر – خوش ييالق در سرعت
بخشيدن تكميل پروژه و بهربرداري از ان بسيار اهميت دارد.
به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان  :حسين
محبوبي گفت :پروژه بهسازي محور آزادشهر – خوش ييالق يكي از طرح هاي اقتصاد
مقاومتي استان و به عنوان كريدورمهم اقتصادي شمال به جنوب كشور عالوه بر راه
ارتباطي استان گلستان به استانهاي مركزي و جنوبي كشور ،به عنوان راه ترانزيت به
مرز پل و كشورهاي اسياي ميانه نقش بسيار مهمي را در توسعه اقتصادي استان دارد
.اين مقام مسئول طول پروژه فوق در استان گلستان را  59كيلومتر ذكر نمود وادامه
داد ادامه پروژه بهسازي محور آزادشهر –خوش ييالق از اواسط سال  94اغاز گرديده
است و تاكنون حدود  40ميليارد تومان تخصيص و  25درصد پيشرفت فيزيكي داشته
است و در ادامه جهت چهار بانده كردن محور در استان گلستان نياز به  350ميليارد
تومان اعتبار است.سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان عمليات اجرا شده
در اين پروژه رادر دو مرحله زماني بيان وافزود :تعريض و چهار بانده کردن آزادشهر-
نوده بطول  5/5كيلومتر  ،كوه بري و ترانشه برداري جهت افزايش ديد رانندگان
خصوصا در سر پيچ ها  ،اصالح مسير و قوس ها در دو نقطه در سالهاي ماضي و در
مرحله جديد از تعريض و ساخت آبرو ،ساخت ديوار حائل بتني مسلح ،ترانشه برداري
،خاكبرداري و خاكريزي و بتن ريزي و اسفالت در سال گذشته و جاري خبر داد.وي
در اين رابطه با توجه به اهميت و نقش محور فوق در توسعه استان ازمسئولين محلي و
بومي و خصوصا كشاورزان زحمتكش و مالكان زمين هاي حاشيه اين پروژه خواستار
مساعدت و همكاري بيش از بيش با اداره كل در جهت آزاد سازي زمين طبق قوانين
مطروحه جهت اجراي پروژه فوق طبق زمانبندي اعالم شده ،شد .

تجهیز  15باب از کتابخانههای عمومی
استان چهارمحال و بختیاری به  wifiرایگان
شهرکرد  -خبرنگار ابتکار :کارشناس فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری
از تجهیز  15باب از کتابخانههای عمومی استان به  wifiرایگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی چهارمحال و بختیاری،
محمد قهرمانی ،کارشناس فناوری اطالعات استان گفت :به منظور تکریم ارباب رجوع
و افزایش سطح خدمات کتابخانههای عمومی ،راه اندازی سیستم wifiرایگان در 15
باب از کتابخانههای عمومی استان در دستور کار اداره کل کتابخانههای عمومی استان
قرار گرفت که با توجه به اینکه در اجرای در فاز اول این طرح بر اساس سند خواندن
می بایست  %10کل کتابخانههای هر استان به این امکان مجهز می شد در نظر گرفتن
این تعداد کتابخانه  3برابر تعهدات اداره کل کتابخانههای عمومی استان می باشد.
قهرمانی افزود :در این طرح پهنای باند و ترافیک استفاده شده برای کاربران محدود
و سایتهای پرکاربرد جهت استفاده ،بدون محدودیت می باشد .کارشناس فناوری
اطالعات چهارمحال و بختیاری ادامه داد :تا کنون  8باب از کتابخانههای استان از جمله
کتابخانه مولوی ،حافظ و آیت ا ..احمدی شهرکرد ،شهید مطهری و شهید کریمیان
آلونی شهرستان لردگان،کتابخانههای شهید منتظری و امام خمینی(ره) بروجن و
کتابخانه شهید بهشتی فارسان به این امکان مجهز شده اند که پیش بینی می شود 7
کتابخانه دیگر تا پایان سه ماهه دوم از این امکان برخوردار شوند.

 67روستای استان ایالم امسال به شبکه گاز سراسری متصل می شود
ایالم  -خبرنگار ابتکار  -مدیر عامل شرکت گاز ایالم گفت 67 :روستای فاقد شبکه گاز در سطح این استان تا پایان سال جاری از نعمت گاز برخوردار و به شبکه گاز سراسری متصل می شوند .عباس
شمس اللهی اظهار کرد :با برنامه ریزیهای صورت گرفته و انتخاب پیمانکاران واجد شرایط ،تالش می شود تا پایان سال جاری این روستاها به شبکه سراسری گاز متصل شوند .وی ضریب نفوذ شبکه گاز
به جمعیت روستایی در این استان را هم اکنون بیش از  65درصد اعالم کرد و افزود :با انجام عملیات گاز رسانی به این تعداد روستا ضریب نفوذ شبکه گاز رسانی به روستاهای استان ایالم به  82درصد
افزایش پیدا می کند .مدیرعامل شرکت گاز ایالم از انجام عملیات اجرایی گاز رسانی به سه شهر باقی مانده در استان نیز خبر داد و یادآور شد :تنها سه شهر ماژین در شهرستان دره شهر و میمه و پهله
در حوزه استحفاظی شهرستان دهلران از نعمت گاز بی بهره هستند که عملیات گازرسانی به این شهرها با بیش از یک هزار و  977خانوار توسط این شرکت در دست اقدام است.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی:

پیوست فرهنگی و رسانه ای برای رویداد ملی تبریز  2018تهیه و اجرا می شود
تبریز  -لیال پاشائی :در نشست اعضاء کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با فعاالن و اصحاب
فرهنگ و هنر ،سمنها و مؤسسات فرهنگی ،هنری،
رسانه ای و قرآنی استان آذربایجانشرقی ،روسای
انجمنهای فرهنگی هنری  و خانه مطبوعات به
نمایندگی نظارت ،مشکالت و پیشنهادهای حوزه خود
را برای بازنگری مطرح کردند.
ابوالفضل علی محمدی ،رئیس انجمن ادبی تبریز و مدیرعامل
بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان در این نشست اظهار
داشت :عدهای هنوز فکر میکنند که بهترین استادان در مراکز
استان و مخصوصاً تهران هستند در حالی که اینگونه نیست .وی
با اشاره به فعالیتهای بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان که
هشت ماه از ثبتی شدن و رسمی شدن آن می گذرد ،گفت:
یکساننویسی کلمات ترکی آذربایجانی در بنیاد هنر و فرهنگ
شروع شده و به مرحله پایانی نزدیک است .شاهرخ پناهی فرد،
رئیس انجمن موسیقی استان نیز گفت :مدیریت موسیقی در
جامعه کنونی و ایدئولوژیک به مراتب سخت تر از سایر جوامع می
باشد زیرا بر اساس یک نگرش دینی ،موسیقی به واقع همانند یک
شمشیر دو لبه است برخی از قطعات موسیقی می تواند آدمی را به
یک عروج معنوی رهنمون سازد و برخی دیگر ممکن است انسان
را تا اسفل السافلین به قهقرا بکشاند .نماینده انجمن موسیقی
از کمیسیون فرهنگی مجلس خواست تا با تصویب و اختصاص
ردیف بودجه ای برای حمایت از موسیقی ارزشی و متعالی اقوام
ایران زمین ،هنرمندان را در پاسداری از ارزش ها و میراث معنوی
یاریگر باشند و مصوبه هیات وزیران در مساله اجراهای عمومی با
نظارت فنی و محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نحوه
تعامل با اداره نظارت بر اماکن عمومی را با تصویب ،قانونی نمایند.
در ادامه جلسه محمدحسن حسنزاده ،نماینده سمنها بیان
کرد ۶۵۰ :سمن و تشکل مردمنهاد در استان فعالیت میکند.
وی افزود :برای شناختن ایدهها و تعامل با دیگر کشورها نیاز
به سمنهاست که متاسفانه  ۹۵درصد تشکلهای فعال به فراتر
از منطقه و ملی فکر نمیکنند ولی ظرفیت وجود دارد و نیاز
به یک حمایت قانونمدارانه دارد .سعید جاللی ،نماینده ناشران
نیز در این جلسه حضور کمیسیون فرهنگی در استان را فرصتی
دانست تا مطالبات فرهنگی را بشنوند،وی افزود :مدیریت کتاب در
استان ما مثبت تلقی میشود .وی با اشاره به اینکه کتاب در سبد
هزینه شهروندان روز به روز کمرنگتر میشود ،اظهار کرد :اگر
کتاب پیشانی فرهنگ تلقی شود ،پس  باید برای افزایش تقاضا
نیز فکری اندیشیده شود .وی اذعان داشت :انتطارات اهل قلم به
این اکتفا نشود که در زمان حیات بیمه شوند و در زمان فوت در

قطعه هنرمندان دفن شوند؛ بلکه یک حضور جدی و عزتمدارانه
در سیاستگذاری حوزه فرهنگ داشته باشند .نوعصری ،نماینده
سینماگران و فیلمسازان استان نیز به نقش موثر سینما در ایران
که قدمت یک قرن دارد ،اشاره کرد و گفت :سینمای ایران مورد
توجه فستیوالها و کشورهای پیشرفته است .وی به امکانات ناچیز
و شرایط مادی محدود فیلمسازان استان اشاره کرد و گفت :سینما
یک هنر پرهزینه و گران است و خیل عظیمی از سینماگران
که توانایی دارند ولی سرمایهای ندارند ،هیچ سرمایهگذاری به
آنها کمک نمیکند .محمدزاده ،نماینده مؤسسات قرآنی به
موازیکاریهای دستگاهها در زمینه قرآن اشاره کرد و افزود :در
قرآن به مظلومیت قرآن اشاره شده است؛ از مجلس انتظار میرود
با تصویب یک مصوبه وزارتخانهای مخصوص قرآن در کشور ایجاد
شود .وی با اشاره به اینکه پنج سال طول میکشد که یک مجوز
تأسیس قرآنی ایجاد شود ،گفت :این موضوع یک فاجعه است که
باعث دلسردی هم میشود.
وی با ابراز تاسف از اینکه فقط پنج درصد بودجه شورای عالی
به استانها تزریق میشود و مابقی به در خود شورا می ماند،اظهار
کرد :چرا باید برای نمایشگاه قرآن تهران ۵/۷ ،میلیارد تومان هزینه
شود ولی برای سایر استانها یک میلیون و  ٣٠٠تومان اختصاص
یابد .یونس نصیری رئیس انجمن خوشنویسی بسیج هنرمندان
و رئیس انجمن خوشنویسان تبریز نیز گفت :نبود حمایت درد

تجلیل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جشنواره
عمران سالمت
در جشنواره عمران سالمت که  20تیرماه در تهران و با حضور رئیس جمهور
و وزیر بهداشت برگزار شد از علی اکبر حق دوست رئیس دانشگاه علوم
پزشکی کرمان با اهدای لوحی قدردانی شد.
به گزارش پایگاه اطالعی رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،در این لوح وزیر
بهداشت از اجرای پروژههای عمرانی طرح تحول نظام سالمت قدردانی کرده است.
دکتر عباس کامیابی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حاشیه این جشنواره
و در یادداشتی آورده است :دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شروع دولت تدبیر و امید
به رغم مطرح بودن اسمی در میان دانشگاههای تیپ  ،1به لحاظ زیر ساخت ها قابل
قیاس با دانشگاههای همتراز و یا حتی برخی از دانشگاههای تیپ  2نبود و محروم تر
بوده است .زیر ساخت هایی همچون منابع انسانی ،منابع فیزیکی و منابع مالی در
پایین ترین حد ممکن و جایگاه دانشگاه در نظام ارزش گذاری استان و کشور در
وضعیت مطلوبی قرار نداشت .طبیعی است رسیدن به کیفیت مطلوب یا در خور توجه

اصلی تمامی هنرمندان است که کمتر شاهد آن هستیم از جمله
آن ها می توان به مساله بیمه هنرمندان اشاره کرد که همه
تشکل ها درگیر این مساله هستیم .همچنین حمایت مالی برای
تمامی انجمن ها از دیگر دغدغه ها است ،اگر بخواهیم جشنوارههای
برگزار شده در پایتخت ها را با شهرستان ها مقایسه کنیم شاهد
تفاوت های زیادی در میزان بودجه ها خواهیم بود .وی با اشاره
به اینکه هنرمندان شهرستانی برای حضور در نمایشگاههای
خارجی حمایت نمی شوند ،گفت :تنها هنرمندان پایتخت به این
نمایشگاه ها می روند که این تبعیض درست نیست .اسد فالح،
رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی و نماینده
مطبوعات استان با اشاره به اینکه رسانه ،تعیینکننده هویت و
فرهنگ یک جامعه است ،گفت :نقش رسانه میتواند در ارتقای
فرهنگ ،صلح ،اخالق و مفاهیم ملت ها موثر باشد .وی با بیان
اینکه استان آذربایجانشرقی از دیرباز در جایگاه اولینهاست و
طی ماههای آینده میزبان تبریز  ۲۰۱۸خواهد بود ،بیان کرد :خانه
مطبوعات استان آمادگی دارد در خصوص برگزاری و برنامهریزی
کنگره و یا همایش ملی «رسانه و صنعت گردشگری» ایفای نقش
کند .فالح تاکید کرد :استان آذربایجانشرقی به علت شرایط
منطقهای بستر و ظرفیتهای خاصی در زمینه سرمایهگذاری
دارد .وی با ارائه پیشنهاد میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی
رسانههای کشورهای اسالمی در تبریز بمناسبت رویداد ملی تبریز

 2018اظهار داشت :این امر مستلزم هماهنگی مسئوالن برای
اجرای ایدههای اثرگذار دارد .نماینده مطبوعات استان آذربایجان
شرقی به ضرورت تصویب الیحه اصالح قانون مطبوعات فعلی
اشاره کرد و افزود :قانون فعلی مطبوعات پاسخگوی اقتضائات روز
نیست و نیاز به اصالح دارد.
اسد فالح به بیمه اصحاب رسانه ،اصالح طرح اشتراک رایگان،
توزیع عادالنه آگهی مربوط به دادگستری ،کیفیت رسانهها و
توجه به توانمندی و نه مدرک گرائی صرف برای صدور مجوز
انتشار نشریات ،تسریع در اجرای قانون نظام رسانه ای ،واسپاری
هر چه بیشتر امور به صنوف مطبوعاتی بویژه خانه مطبوعات،
تقویت  و حمایت  کافی از جایگاه و پایگاه خانه مطبوعات به
عنوان رکن اصلی تشکلهای رسانه ای ،حل مسائل مربوط به
سامانه آگهیهای دولتی ،تخصیص بودجه و اعتبار الزم برای خانه
مطبوعات در راستای رویداد ملی تبریز  ،2018ابالغ دستور و
حمایت از ایجاد مجتمع رسانه ای در تبریز بصورت پایلوت ،توجه
بیشتر به ارزیابی مطبوعات از منظر شاخصهای کیفی و تخصیص
اعتبارات یارانه ای به رسانههای مجازی و برخی مسائل دیگر اشاره
کرد و گفت :خبرنگاران رکن اساسی هر رویدادی هستند که نیاز
به توجه و حمایت دارند .رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات استان
آذربایجان شرقی افزود :الزم است کلیه اقدامات مربوط به رویداد
تبریز  2018دارای پیوست فرهنگی و رسانه ای باشد .فالح از
آمادگی خانه مطبوعات استان جهت تحقق این موضوع مهم خبر
داد و اجرائی شدن آن را متوجه تعامل و همکاری دستگاههای
مربوطه و مسئول با این نهاد عالی رسانه ای عنوان کرد .خسرو
پایاب نماینده هنرمندان در بیان مشکالت تئاتر اظهار کرد :سالنی
که به نام هنرمندان در تبریز است برای اجرای تئاتر باید هزینه
اجاره بدهد در حالی که در پایتخت اینگونه نیست .پایاب با اشاره
به اینکه اخیرا ً هنرمندان تهرانی در تبریز گرد آمدهاند ،گفت:
چرا تبعیض قائل میشوید؛ مگر هنرمندان شهرستانها هنرمند
نیستند .حسن علیزاده پروین ،نماینده موسسات فرهنگی و
هنری استان بیان کرد :اگر فرهنگ را مجموعه یکپارچهای بدانیم،
متوجه خواهیم شد که فرهنگ تاثیرپذیر است .علیزاده بیان کرد:
جوهر توسعه فرهنگی ،آزادی فرهنگ است .الزم به ذکر است
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر به تبریز در جلسه این
کمیسیون با موسسات فرهنگی و هنری  حاضر شده و سپس در
جلسه ی شورای فرهنگ عمومی در بیت حجه االسالم آل هاشم
حضوریافتند.
بازدید از پروژههای ملی چون تاالر شهر ،موزه هنرهای معاصر،
مقبره الشعرا و دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان از دیگر برنامههای این سفر بود.

نیازمند برنامه ریزی و تحول در مدیریت را طلب می کرد که خوشبختانه در این دوره
محقق شد .تعداد پروژههای عمرانی در قیاس با دورههای قبلی بی نظیر بوده که همراه
توسعه تشکیالتی در ردیفهای سازمانی و همچنین افزایش بودجه با شیب بسیاری
محقق شد و دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از دانشگاههای سرآمد در
کشور مطرح و بارها مورد تجلیل قرار گرفت .بسیاری از پروژههای عمرانی با خلق منابع
و بهینه سازی سرمایههای غیر منقول و جذب خیرین و سود سرمایههای بانکی و بدون
استفاده از بودجههای مربوط به حق الزحمههای منابع انسانی و تسهیالت رفاهی صورت
گرفت که در برخی از موارد نیز با افزایش امالک دانشگاه و رشد بسیار در زیربناهای
تحت تملک دانشگاه افزایش بی نظیری در سرمایههای دانشگاه محقق شد که نتایج
این توسعه در سالهای بعد ملموس خواهد شد .پیش بینی می شود با توسعه منابع
فیزیکی و همچنین بهبود مولفههای محاسبه سرانه بودجه و ظرفیتهای استخدامی،
روند رشد و سرآمدی دانشگاه در نظام ارزش گذاری سیاسی ،اجتماعی و حوزه سالمت
به سرعت مراحل نهایی خود را طی نماید و یکی از خواستههای کارکنان خدوم دانشگاه
برای بهبود شأن آنان و انتفاع از تسهیالت و افتخارات حاصله محقق شود که حاصل
نیک اندیشی و همت آنان است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی شفا:

عنوان فوق تخصصی در شفا کوچک ترین نقشی در افزایش تعرفههای پزشکی ندارد

نصراله صیاد بیرانوند-خبرنگار ابتکار :رئیس بیمارستان
فوق تخصصی شفا در نشست خبری با رسانهها
گفت:عنوانفوقتخصصیدربیمارستانشفاکوچکترین
نقشی در افزایش تعرفههای پزشکی ندارد.
روح اله فکوری افزود :شفا در کشور جز بیمارستانهای درجه
اول محسوب شده و یک سرمایه فنا ناپذیر برای استان است .وی
تصریح کرد:بیمارستان فوق تخصصی شفا کمترین تعرفه درمانی
در بین بیمارستانهای خصوصی کشور را دارد .وی ابراز داشت:
سالهای طوالنی است که بیمارستان شفا بیماران کمیته امداد را
با تعرفههای دولتی درمان می کند و این در کشور بی نظیر است.
فکوری خاطر نشان کرد :بیمارستان شفا گستردهترین بخشهای
تشخیصی در کشور را دارد .رئیس بیمارستان فوق تخصصی شفا
گفت :در طول مدت شبانه روز بیش از ۷۰۰نفر تالش می کنند
تا بیمار با آسایش و رفاه کامل مرحله نقاهت خود را طی کند.
روح اله فکوری افزود۹:سال است که بر اساس ارزیابیها درجه
بیمارستان فوق تخصصی شفا یک است و سال گذشته نیز
تنها۲درصد کم داشتیم به رتبه یک عالی برسیم .وی تصریح کرد:
ما با برای پول سازی و کسب درآمد بیمارستان نساختهایم و هدف

فقط خدمت به مردم است .وی ابراز داشت :در حال حاضر بیش از
 ۳۰هزار قلم در بیمارستان شفا شماره کاال خورده که تهیه برخی
از آنها بسیار سخت بوده است .وی خاطر نشان کرد:ساخت یک
مجموعه بیمارستانی بسیار سخت بوده،اما به دلیل عشق ما به
مردم و دلسوزی برای شهر و دیار خود دست از هیچ تالشی
برنداشتهایم .وی اظهار داشت :بیمارستان شفا در طول فعالیت
خود بیش از  ۸۲هزار عمل جراحی داشته که این در نوع خود
بی نظیر است .وی بیان کرد:در طول فعالیت  ۱۶ساله،بیمارستان
شفا،تنها یک پرونده شکایت داشته است.
 ۵بار از سوی یک شاکی،به قتل تهدید شدم
روح اله فکوری در ادامه سخنان خود گفت :بیمارستان فوق
تخصصی شفا یک سرمایه خصوصی است که همه هدفش
سالمت و رضایت مردم است .وی افزود :آسیب هر بیماری
که از حد خود ترخص کند ،قابل درمان نیست .وی تصریح
کرد :متاسفانه در بحث سالمت و درمان،از جانب یک شاکی
خصوصی که فقط حق را به خود می داد بیش از  ۵بار به قتل
تهدید شدم .وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت :ما هر مشکلی
در جامعه داریم به فقر ختم می شود .رئیس بیمارستان فوق

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقهای خوزستان از
ن
امور بهره برداری ناحیه مارو 

تخصصی شفا گفت :مسئله فقر فقط با سرمایه گذاری بخش
خصوصی میسر بوده و برای سرمایه گذاری فضایی امن حاکم
بر جامعه حرف اول را می زند .وی افزود :ما باید بدانیم با رفتن
سرمایه گذار،بیکاری به شهر باز می گردد .قبل از انتقاد مباحث
درمانی،تحقیق علمی الزم است .روح اله فکوری در بخشی دیگر
از سخنان خود گفت:برنامه بیمارستان شفا در ارتباط با رسانه ها
همیشگی است چرا که من خود ،رسانه ای هستم .وی افزود:
وظیفه اصلی رسانه ها  ،دفاع از حقیقت است و خبرنگاران به
عنوان ایفا کننده نقش اصلی باید مدافع حق باشند وی تصریح
کرد :اگر رسانه ها در جامعه با دروغ گویی مبارزه کنند ،مهم
ترین رسالت خود را انجام داده اند .وی اظهار داشت :انتقاد از
برخی مسائل تخصصی از جمله درمان ،باید با تحقیق و دانش
صورت گیرد .رئیس بیمارستان فوق تخصصی شفا خاطر نشان
کرد:نقدهای غیر منصفانه مرتبط با نیت شخصی ،بدون دانش و
تحقیق ،سبب می شود که پای بخش خصوصی باز و سرمایهگذار
در استان ،فعالیت متمرکزی نداشته باشد .وی گفت:برخی از
خانوادههای بیماران ،بدون قبول داشتن دانش علمی،بیمارستان
شفا را از طریق برخی رسانه ها ،متهم می کنند .فکوری خاطر

مدیر عامل شرکت برق منطقهای خوزستان و تعدادی از معاونان در سفر یک
روزه از امور بهره برداری ناحیه مارون بازدید و در جریان فعالیتهای این
ناحیه قرار گرفتند .
محمود دشت بزرگ در این سفر از پستهای برق ایذه  ، 1موقت میانگران و
باغملک ،در امور بهره برداری ناحیه مارون بازدید و درجریان مشکالت پست ها
و خطوط برق این ناحیه قرار گرفت و دستورهای الزم را جهت پایداری برق در
این ناحیه برای تابستان  96صادر کرد  .در این بازدید رضا محمدیان مدیر امور
بهره برداری ناحیه مارون گزارشی از مهمترین اقدامهای انجام شده و مشکالت ناحیه
ارائه داد .وی در ادامه ،پس از این بازدیدها در نشست با فرماندار ایذه ضمن قدردانی
از فرمانداری در پیگیری زمینهای مورد نیاز جهت احداث پست برق در منطقه
جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکان اظهار داشت :وضعیت کنونی و
پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع در این منطقه مطلوب است که با احدث پست
 132کیلوولت میانگران پایداری برق در شهرستان و حومه افزایش می یابد و موجب
رونق صنایع و دیگر فعالیت ها در این منطقه می گردد .در این جلسه محسن
بیرانوند فرماندار ایذه از فعالیتهای برق منطقه ای خوزستان در ایذه تقدیر کرد

نشان کرد:اگر رسانه ها قبل از مباحث انتقادی درمان ،علت و
دلیل را جویا شوند،مشکل خاصی برای بیمارستان شفا پیش
نخواهد آمد .وی اذعان داشت :رسانه ها می توانند برای پیشرفت
جامعه و ارائه فضاسازی مناسب برای سرمایه گذار ،چرخ اقتصاد
و اشتغال را را در جامعه به حرکت در آورند .در لرستان می مانم.
روح اله فکوری در بخشی دیگر از سخنان خود گفت :با وحود
اینکه لرستان استعدادهایی مهم و نخبگان علمی فراوانی دارد،
متاسفانه از درد بیکاری رنج می برد .وی افزود :از کشور سوئد
پیشنهاد فعالیت با بهترین شرایط را داشتم اما تنها به خاطر
مردم استانم قبول نکردم .وی تصریح کرد :ما باید اجازه رشد به
بخش خصوصی و بیمارستان فوق تخصصی شفا را بدهیم .وی در
بخشی دیگر ،از آرزوهای خود سخن به میان آورد و گفت:آرزو
داشتم با کمک همکاران خود ،لرستان را به قطب درمان کشور
تبدیل کنم .وی افزود:در این راستا تالش زیادی از خود نشان
دادیم که از جمله آن می توان به توسعه بیمارستان شفا اشاره
کرد .روح اله فکوری گفت:در راستای خدمت به مردم و با وجود
مشکالت زیاد در پیش رو از اهداف خود برنمی گردم تا آنجایی
که لرستان به قطب درمان کشور تبدیل شود.

و اعالم آمادگی کرد که برای احداث پروژههای برق آمادگی کامل وجود دارد تا
موانع احتمالی در تصرف زمین ها و موانع دیگر برداشته شود .همچنین در این
جلسه ،زمین مورد نیاز برای احداث پست دائم  132کیلوولت میانگران توسط نجاتی
پورمالک زمین با صرف نظر کردن از قیمت واقعی ،آن را به نرخ اندک و با نیت
انجام امورخیر برای شهرستان ایذه در اختیار برق منطقه ای خوزستان قرار داد
گفتنی است در این سفریک روزه معاون طرحهای توسعه برق ،معاون برنامه ریزی و
تحقیقات ،معاون بهره برداری ،مدیریت بهره برداری انتقال و مجری پستهای 132
کیلوولت شرکت ،مدیرعامل را همراهی می کردند .شایان ذکر است ،ناحیه مارون
شامل شهرستانهای رامهرمز  ،ایذه  ،باغملک  ،هفتگل  ،میداوود  ،دهدز  ،صیدون،
قلعه تل  ،کارخانههای سیمان خوزستان ،کارون و نیز تأسیسات پتروشیمی و نفتی
مارون،کارون و کریت کمپ و دارای  18پست است که شش پست انتقال(شهید
دقایقی 400 ،باغملک  ،کریت  ،مارون اصلی ،پتروشیمی مارون و گاز شهید محمدی)
و  12پست فوق توزیع (رامهرمز  ، 1هرمز  ،باغملک  ،ایذه  ،هفتگل  ،مارون  1و ،3
موبیل میداوود  ،موبیل ایذه ،موبیل میانگران ،کلیدخانه دشت الله و کلید خانه چم
ریحان ) می باشد.

