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اجرای بیش از  ۵هزار برنامه در ایاماهلل دهه فجر در ایالم

ایالم -خبرنگار ابتکار  :سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان ایالم ،گفت :کارآمدی نظام و دستاوردهای انقالب اسالمی در ایام دهه فجر انقالب اسالمی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی تبیین میشود .حجتاالسالم علی چراغی پور ،در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان اظهار کرد :ستاد دهه فجر در مرکز استان و در شهرستانهای استان تشکیلشده و  22کمیته در مرکز استان
وظیفه همکاری و برگزاری فعالیتهای ویژه در طول ایاماهلل دهه فجر را خواهند داشت .چراغی پور ،با تأکید بر اینکه در شهرستانها نیز  17کمیته در برگزاری برنامههای دهه فجر مشارکت خواهند داشت ،گفت :بیش
از  5هزار برنامه در مناطق شهری و روستایی استان از  12بهمن تا  22بهمن اجرا میشود و با توجه به اینکه این ایام با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مصادف است از  12تا  18بهمن رویکرد برنامهها باهدف تبیین
شخصیت و سیره آن حضرت خواهد بود .سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان ایالم ،یادآور شد :هماهنگیهای الزم با مساجد ،هیئتهای مذهبی و نهادهای مختلف برای برگزاری برنامههای ویژه ایام
فاطمیه در دهه فجر صورت گرفته است و جشنهای ویژه پیروزی انقالب اسالمی از  18تا  22بهمن نیز برگزار خواهد شد.

شهردار اهواز:

حرمت اهواز را نگه داریم

اخبار
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان خبرداد

عبور از مرز تولید  ۱۰۰میلیون تن محصول فوالد خام در
سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه اصفهان

همزمان با  ۲۳دی ماه سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه  ،این شرکت موفق
به عبور از مرز  ۱۰۰میلیون تن محصول فوالد خام در بیست و پنجمین سال
فعالیت خود شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه اصفهان  ،با اشاره به ربع قرن تالش و سرآمدی این شرکت  ،گفت :هم اکنون
ظرفیت تولید در این شرکت از  ۲/۷میلیون تن به بالغ بر  ۳/۱۰میلیون تن در سال
جاری می رسد .سبحانی افزود :ظرفیت اسمی اولیه این شرکت  ۴/۲میلیون تن بوده
است که با انجام طرح های توسعه و مدیریت منابع و بهره وری امروز به ظرفیت بالغ
بر ده میلیون تن سالیانه دست یافته ایم .سبحانی در ادامه با اشاره به تولید ارزش
آفرین و توسعه کیفی سبد محصوالت این شرکت جهت عرضه محصوالت متنوع
کیفی مطابق با درخواست مشتریان جهت صادرات به بازارهای جهانی گفت :اولویت
اول عرضه محصوالت این شرکت تامین نیاز واقعی بازار داخل بوده است .سبحانی در
ادامه به بازاریابی و کشف بازارهای جدید صادراتی اشاره کرد و گفت :محصوالت فوالد
مبارکه ،عالوه بر کشورهای آسیایی ،و اروپایی اخیرا به کشورهای آمریکایی نیز صادر
می شود .مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان از رشد تولید محصوالت و تکمیل
زنجیره تولید در این شرکت اشاره کرد و گفت :گروه فوالد مبارکه اصفهان با شعار
«فوالد مبارکه به وسعت ایران» از شمال شرق کشور تا جنوب غرب کشور اقدام به
تولید محصول ارزش آفرین با شعار «از سنگ تا رنگ» کرده است .سبحانی از فوالد
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی یاد کرد که مطابق با اهداف کالن نظام مقدس
جمهوری اسالمی و چشم انداز بیست ساله نظام بویژه در تحقق برنامه های اقتصاد
مقاومتی و بومی سازی دانش تولید فوالد فعالیت کرده است .وی در ادامه به ایجاد
بیش از  ۳۵۰هزار فرصت شغلی بصورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور اشاره کرد
و گفت :پنجاه درصد ظرفیت تولید فوالد کشور در اختیار گروه فوالد مبارکه اصفهان
است که با توجه به تحقق برنامه چشم انداز توسعه،تولید بیش از  ۲۵میلیون تن
فوالد در این گروه هدف گذاری شده است .مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بر نقش
محوری این شرکت در بومی سازی دانش فنی تولید فوالد اشاره کرد و گفت :با همت
متخصصین و کارشناسان فوالد مبارکه ،شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد سپید
دشت با دانش فنی کارکنان این شرکت راه اندازی شده است .سبحانی در پایان بر
تولید کیفی محصوالت همگام با افزایش کمی تولید گفت :تولید ورق های مخصوص
رنگی ،ورق های آجدار ،هدف گذاری تولید بلوم و بیلت و تامین محصول بر اساس نیاز
مشتری با هدف تنوع سبد محصوالت این شرکت هدف گذاری و تولید شده است.

با اعتبار  ۸۰میلیارد ریالی؛

مرکز امآرآی بیمارستان امامخمینی(ره) اردبیل به
بهرهبرداری رسید
اردبیل  -خبرنگار ابتکار  :با حضور نماینده ولی
فقیه ،نمایندگان اردبیل و مسئوالن بهداشت
و درمان استان ،مرکز امآرآی بیمارستان
امامخمینی(ره) اردبیل به بهرهبرداری رسید.
ئرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در
آیین افتتاح این بخش درمانی تصریح کرد :پیش
از این یک مرکز  MRIدولتی در بیمارستان علوی
اردبیل و دو مورد نیز توسط بخش خصوصی فعال
شده بود .قدرت اخوان اکبری تصریح کرد :به دلیل نیاز مبرم بیماران به  MRIدستگاه
و تجهیزات الزم خریداری شد و با وجود کمبود فضاهای فیزیکی بخشی از بیمارستان
تروما برای راهاندازی این بخش اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه شش میلیارد تومان برای خرید دستگاه و دو میلیارد تومان برای
احداث ساختمان در  ۸۰۰مترمربع هزینه شده است ،اضافه کرد :دستگاه خریداری
شده کیفیت تصویر بسیار باالیی دارد .به گفته اخوان اکبری  MRIبیمارستان امام
خمینی قادر به ارائه تصویر با حذف تصاویر زاید ،تصویربرداری از کل بدن و بازسازی
تصویر تا سطح عروق قلبی است و میتواند بدون محدودیت وزن بیمار و تزریق دارو
تصویر ارائه دهد .وی افزود :این دستگاه از محل اعتبار طرح تحول سالمت در مهر ماه
 ۹۵خریداری شده و از روزهای آینده قادر به ارائه خدمات به بیماران سرپایی خواهد
بود .رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه بیمارستان تروما تا یک سال دیگر
با  ۵۰۰تخت خواب به بهرهبرداری خواهد رسید ،ادامه داد :این بخش قادر به پوشش
کل بیمارستان است.

کمکبهتحققجامعهاسالمییکیازوظایفبسیجرسانهاست
شهرکرد خبرنگار ابتکار :مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری گفت:
به زودی گروهی از اصحاب بسیج رسانه برای بازتاب عملکرد قرارگاه شهید
جعفری به مناطق زلزلهزده کرمانشاه اعزام میشوند.
سرهنگ پاسدارعیسی حیدری در دیدار نماینده ولی فقیه با اصحاب بسیج رسانه،
اظهار کرد ۲۱ :دیماه سالروز شهادت شهید غالمرضا رهبر بهعنوان روز بسیج رسانه
نامگذاری شده است .وی با اشاره به اینکه شهید وهاب شهرانی به عنوان شهید شاخص
بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری انتخاب شده است ،افزود :بسیج رسانه استان از سال
 ۱۳۹۱شروع به کار کرده است و اکنون  ۲۵۰خبرنگار و اصحاب رسانه در این ارگان
فعالیت میکنند .مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری از راهاندازی قرارگاه شهید
جعفری برای امدادرسانی به مناطق آسیبدیده خبر داد و اضافه کرد :به زودی گروهی
از خبرنگاران استان برای اطالعرسانی از عملکرد این قرارگاه به کرمانشاه اعزام میشوند.
حیدری ادامه داد :کمک به تحقق جامعه اسالمی یکی از وظایف بسیج رسانه است
که تحقق این امر نیاز به وحدت و استفاده از توان همه نیروها دارد .وی گفت :حفظ
و ارتقای جایگاه اصحاب رسانه از دیگر اولویتهای بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری
است که به این منظور همایشهای بصیرتی و سیاسی ،کارگاههای آموزشی برای
ارتقای توان خبرنگاران و اردوهای متفاوت در استان برگزار شده است .مسئول بسیج
رسانه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دومین جشنواره رسانه ابوذر بهمنماه سال
جاری در استان برگزار میشود ،افزود :محورهای این جشنواره ،اقتصاد مقاومتی ،امر به
معروف و نهی از منکر ،جنگ نرم و سبک زندگی اسالمی است.

نشست منصور کتانباف شهردار اهواز با اعضای خانه
مطبوعات خوزستان برگزار شد.
در ابتدای این نشست شهردار اهواز با تاکید بر نقش موثر
مطبوعات و رسانه ها گفت :معموال مسئولین به اندازه رسانه ها به
مسائل اشراف ندارند ،پس رصد کردن موضوعات شهری در رسانه
ها و روزنامه ها برای شهرداری فرصت است ،در تهران با وجود
پیشرفتهای الزم در حوزه ارتباط شهرداری با شهروندان باز هم
نقاط پنهان متعددی وجود داشت و دارد.در همین جا از رسانه ها
می خواهم که آینه شهرداری باشند ،آینه نقاط مثبت و منفی را
با هم نشان می دهد .منصور کتانباف در تحلیل مقابله با معضل
فساد و تخلفات در شهرداری تشریح کرد :شهرداری ارگانی است
که هم می تواند لغزشگاه و عبادتگاه باشد ،اگر کسی خدمت کند
به فرموده امام خمینی(ره) عبادت کرده است .برای مقابله با فساد
نیاز به کارهای ایجابی داریم ،یعنی امور فسادزا را برون سپاری
کنیم و برای نیل به این هدف باید زیرساخت این موضوعات آماده
شود ،و این پروسه زمان بر را باید از امروز شروع کنیم ،با این
شفاف سازی و مکانیزه کردن امور ،درصد تخلف کاهش می
یابد .وی ادامه داد :باید روش های منسوخ را کنار گذاشت .استقرار
نرم افزار جامع ،بایگانی الکترونیکی ،دفاتر شهر الکترونیک باید در
اهواز انجام شود.کار نرم افزاری مقدمه کار سخت افزاری است.
همه پالکهای شهر باید ممیزی شوند .آخرین بار ممیزی در سال
 84انجام شد .قرارداد GISدر همین دوره کوتاه بسته شد .این
یک کار زیرساختی است که به تدریج اثرات مطلوب آن مشخص

می شود .شهردار اهوازضمن تمجید از اعضای شورای اسالمی
شهر ،اظهار داشت :اعضای شورای اسالمی شهر انسانهای شریفی
هستند که به نیت خدمت به مردم آمده اند و امیدوارم با همفکری
بتوانیم امور را بهتر پیش ببریم .وی با بیان اینکه یکی از ریشه های
مشکالت درآمدی ،امور فرهنگی است خاطرنشان کرد :یکی از

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد

کاهش زمان واگذاری انشعاب به زیر پنج روز

تبریز  -اسد فالح :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت :ایثار،
امروز معنای دیگری دارد و ما باید از تمایالت شخصی خود به خاطر سازمان
بگذریم.
عادل کاظمی در دیدار با فرمانده و اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهید باکری
صنعت برق آذربایجان  ،رازداری و محرمیت را به عنوان اصول پایه ای و فنداسیون هر
سیستم برشمرد و افزود :نباید اختالف سالیق باعث از بین رفتن وحدت شود و این
رمز موفقیت هر سازمان است .وی با اشاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق تبریز،
با یاری خداوند و تالش همکاران توانسته به هدف گذاری های خود دست پیدا کند،
اظهار داشت :ایجاد رضایت مندی در بین مشتریان در دست آحاد کارکنان شرکت می
باشد و اگر ما با نگاه مثبت به مسائل بنگریم و مصالح شرکت و مردم را در نظر بگیریم
بسیاری از مشکالت حل می شود .کاظمی در خصوص توفیقات شرکت توزیع نیروی

دالیل عدم توفیق در درآمدهای شهرداری ،ارزش پایین امالک در
اهواز است و یکی از دالیل این معضل ،تبلیغات و نمایش کاستی
های اهواز در رسانه های مختلف نوشتاری و مجازی است .پرسش
من این است که آیا شهرها وکالنشهرهای دیگر مشکالت آلودگی،
امنیتی ،اقتصادی ،حاشیه نشینی ،اجتماعی و غیره ندارند؟! بیایید

برق تبریز در ماه های اخیر گفت :معوقات پیمانکاران تا حد زیادی پرداخت شده و در
بحث کاهش تلفات نیز به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم .وی از کاهش زمان واگذاری
انشعاب به زیر پنج روز خبر داد و افزود :امیدواریم تا پایان سال نزدیک به  500میلیارد
ریال پروژه خاتمه یافته داشته باشیم که این موضوع در تاریخ شرکت توزیع نیروی برق
تبریز بی نظیر است .در ادامه ،فرمانده پایگاه مقاومت شهید باکری صنعت برق آذربایجان
با اشاره به اسوه کشوری بودن این پایگاه از سال  84تاکنون ،گفت :اگر بسیج اسوه باشد
شرکت نیز اسوه خواهد بود.
حاج رحیم ذاکری راد افزود :حدود  95درصد کارکنان این شرکت عضو بسیج هستند
و همین باعث شده تا روحیه بسیجی در همه کارهای شرکت توزیع نیروی برق تبریز
جاری باشد .وی با اشاره به تشکیل بسیج متخصصان در ادارات ،تصریح کرد :با توجه به
سوابق ارزنده و مسئولیت های خطیر کاظمی در عرصه های مدیریتی و تخصصی ،این
مسئولیت به ایشان اعطا شده است .الزم به ذکر است در این جلسه فرماندهی و اعضای
شورای فرماندهی پایگاه مقاومت شهید باکری صنعت برق آذربایجان به بحث و تبادل
نظر در خصوص مسائل روز شرکت و بیان دیدگاه های خود با مدیرعامل پرداختند و

از سیاه نمایی های ناخواسته در مورد اهواز و خوزستان پرهیز
کنیم .بیایید به جای دامن زدن و برجسته کردن مشکالت ،در
جهت حل آنها کوشا باشیم و حرمت اهواز را نگه داریم و فرهنگ
کار و تالش در بین شهروندان را نهادینه کنیم .کتانباف سال 97
را سال تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری عنوان کرد و گفت:
معارضین تاسیساتی و ملکی پروژه ی تعریض پل دغاغله و تقاطع
زردشت در حال برطرف شدن است .در تقاطع چند سطحی
شهید بندر انواع معارضین به شکل های مختلف باعث کند شدن
روند پروژه شدند .با تزریق پول،پیمانکار پروژه تقاطع شهید بندر
در چند جبهه مشغول فعالیت است و امیدواریم تا پایان سال یک
محور اصلی آن زیر بار ترافیک برود .وی تصریح کرد :پروژه های
پل شهیدان خادم سید الشهدا که پل اتصال کوی والیت به کوی
رمضان است و تکمیل مسیر پل ششم از سمت باشگاه سازمان آب
و برق که در دوره قبلی مسئولیتم کلنگ زنی شد ،آخرین روزهای
کاری خود را پشت سر می گذارد و تا پایان سال انجام می شود.
پروژه های تقاطع غیرهمسطح امام شرقی نیز به تازگی شروع
به کار کرده است .شهردار اهواز ادامه داد :در خصوص دریافت
تسهیالت ،مذاکرات سازنده ای با بانک شهر آغاز شده و با نهایی
شدن آن ،خط اعتباری ویژه ای به پروژه های عمرانی شهرداری
اهواز اختصاص می یابد .در خصوص قطار شهری نیز این پروژه به
دلیل راه اندازی مجدد ،در حال جذب اعتبارات است .وی در پایان
از حمایتها و مساعدتهای استاندار خوزستان نیز تقدیر و تشکر کرد.

در پایان نیز حکم انتصاب عادل کاظمی به عنوان رئیس بسیج مهندسین و متخصصین
شرکت توزیع نیروی برق تبریز به وی اعطا شد.

