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شماره 2803

اخبار

فعالیت تخلیه و بارگیری بنادر استان
بوشهر بدون هیچگونه وقفهای به صورت
شبانه روزی ارایه میشود

معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
گفت :پس از وقفهای کوتاه مدت در فعالیت سامانههای
بندری ،اکنون فعالیت تخلیه و بارگیری در بخشهای ستادی
و عملیاتی بنادر این استان بدون هیچگونه وقفهای به صورت
شبانه روزی ادامه دارد .محمد شکیبی نسب در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :روند فعالیتها و ارایه خدمات و ساخت و ساز
پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری در بنادر استان بوشهررا
مطلوب برشمرد و گفت :تمام فعالیتهای عملیاتی در بنادر
بدون وقفه جریان داشته و خدمات به متقاضیان ارایه می شود.
وی با بیان اینکه تخلیه و بارگیری کاال در بندر بوشهر۷۰
درصد در نیمه نخست امسال افزایش یافته است گفت :از
مجموع  ۱.۳میلیون تن کاالی تخلیه و بارگیری شده ۹۰۰
هزار تن آن صادرات کاالی غیرنفتی است .معاون اداره کل
بنادر و دریانوردی استان بوشهربا بیان اینکه بندر بوشهر از
ظرفیت باالیی در تخلیه و بارگیری کاال برخوردار است اظهار
داشت :انواع کاالهای وارداتی و صادراتی در بندر بوشهر بی
وقفه انجام میشود و فعاالن اقتصادی و ناوگان حمل و نقل
از خدمات بندری در تخلیه و بارگیری کاالها بهرهمند هستند.
وی ،مصالح ساختمانی و مواد معدنی را عمده صادرات نیمه
نخست امسال از بندر بوشهر دانست و بیان کرد :واردات کاال
هم شامل اقالم کاالهایی مجاز از جمله کاالهای اساسی در
نیمه نخست امسال انجام شده است .این مقام مسئول گفت:
واردات کاال نیز برای اقالم مختلفی که واردات آنها به کشور
مجاز است با سرعت خوب و قابل قبولی در حال انجام است.
شکیبی نسب اظهار کرد :با توجه به تعامل و همکاری موجود
در بخشهای مختلف عملیات تخلیه و بارگیری پیش بینی
میشود تا پایان سال جاری بیش از سه میلیون و  ۵۰۰هزار تن
عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر محقق شود.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در
آیین بهره برداری از واحدهای مسکونی
آسیب دیده از سیل

مدیر مخابرات منطقه گلستان در آیین بهره برداری از
واحدهای مسکونی و بازسازی تاسیسات آسیب دیده از سیل
شرکت کرد .مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات
منطقه گلستان که در حاشیه مراسم بهره برداری از واحدهای
مسکونی و بازسازی تاسیسات آسیب دیده از سیل سخن می
گفت با اشاره به خدمات مخابرات در زمان سیل فروردین
 98افزود  :با تالش همکاران در راستای تامین زیرساختهای
مخابراتی  ،هیچ گونه ناپایداری ارتباطات مخابراتی در هنگام
وقوع سیل سال گذشته مشاهده نشد و دستگاههای اجرایی
و مردم به جهت کمک به آسیب دیدگان به راحتی توانستند
با استفاده از تجهیزات و امکانات مخابراتی  ،ارتباطات مطلوب
و مناسبی در اختیار داشته باشند .الزم به ذکر است در این
مراسم که در روستای چن سولی از توابع شهرستان آق قال و
با حضور استاندار گلستان  ،نمایندگان شهرستان گرگان و آق
قال در مجلس شورای اسالمی  ،فرماندار آق قال و تعدادی از
مدیران اجرایی برگزار شد واحدهای مسکونی آماده شده جهت
تحویل به آسیب دیدگان از سیل  ،از طریق ویدئو کنفرانس
توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

صادرات غیرنفتی شریان اصلی اقتصادی در سال جهش تولید است

آذربایجان شرقی  -عصررسانه:
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش ۲۸
درصدی میزان صادرات و رشد  ۱۰۰درصدی
ارزش صادرات غیرنفتی استان در پایان
شهریورماه سالجاری نسبت به زمان مشابه
سال قبل ،صادرات را شریان اصلی اقتصادی
استان در سال جهش تولید عنوان کرد.
حبیب امین زاده ضمن ارائه گزارشی
از روند صادراتی استان و تأکید بر توسعه
صادرات در برنامه های ابالغی وزارت متبوع،
گفت :صادرات در شرایط فعلی کشور یکی
از شریان های اصلی می باشد و حفظ این
شریان صادرات غیرنفتی نیازمند همت
عمومی است.
وی با بیان اینکه مجموعه صمت استان
به عنوان یک دستگاه خدمتگزار بویژه در
شرایط تحریمی در تالش است تا بیشترین
خدمات را به صادر کنندگان استان ارائه
دهد ،افزود :با تسهیل امور صادرات کاالها
در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی نیزاقدام
خواهیم کرد.
رئیس سازمان صمت استان ضمن اشاره
به بخشی از تمهیدات و مساعدت های خاصی
که در مورد کارت های بازرگانی و ایجاد
تسهیالت برای صادرات کاالهای تولیدی
پیش بینی شده است ،اظهار کرد :آماده
دریافت پیشنهادات فعالین بخش صادرات
به منظور تسریع و تسهیل فرایندها هستیم.
وی با اعالم اینکه امسال یکی از ارکان
برنامه های جهش تولید در کشور و به تبع
آن در استان ،توسعه صادرات غیرنفتی است،
افزود :با صادرات کاالها ،ایجاد بازارهای

جدید صادراتی و شرایط رقابتی قابل قبول،
در جهت تحقق این امر حرکت می کنیم.
امین زاده گفت :طی سال گذشته با
توجه به ظرفیت های موجود در استان از نظر
میزان وزنی  ۵۲درصد و از نظر ارزشی ۱۰۰
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
داشته ایم.
وی اضافه کرد :امسال براساس برنامه
های ابالغی وزارت ،پیش بینی می شود
صادرات غیرنفتی به میزان  ۳۲/۸میلیارد دالر
در سطح کشور محقق شود و در برش استانی
تحقق صادرات به میزان  ۳/۸برای استان
آذربایجان شرقی برنامه ریزی شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجان شرقی گفت :علیرغم تحریم های
ظالمانه و مسدود بودن مرزهای صادراتی به
دلیل شیوع بیماری کرونا با تکیه بر توانمندی
صنایع پیشران و اصلی استان برنامه ریزی
های الزم در راستای توسعه صادرات انجام
شده و در سه ماهه اول سال جاری قریب ۱۵

درصد نسبت به برنامه های پیش بینی شده
رشد داشته ایم و این رقم در  ۶ماهه امسال
به  ۱۸درصد افزایش یافته است.
وی افزود :با تمهیداتی که بویژه در
بخش خصوصی استان در زمینه صادرات
فراهم شده در پایان شهریورماه نسبت به
مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش قریب به
 ۱۰۰درصد و از نظر میزان صادرات غیرنفتی
 ۲۸درصد رشد داشته ایم.
امین زاده با قابل قبول برشمردن
صادرات استان ،گفت :صادرات ۱/۴۹۶
میلیارد دالری سال قبل به میزان ۱/۹۱۹
میلیارد دالر در سال جاری رسیده است
که همین امر نشان دهنده موضوع توسعه
صادرات استان می باشد.
وی در ادامه با اشاره به محور توسعه و
تعمیق ساخت داخل به عنوان یکی از اهداف
اصلی جهش تولید در برنامه های ابالغی
وزارت ،افزود :در همین راستا به منظور
جلوگیری از واردات بی رویه رشد خوبی

داشته ایم و در پایان  ۶ماهه اول امسال با
اقدامات پیش بینی شده شاهد کاهش ۲۸
درصدی واردات کاال به استان بوده ایم.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی
ادامه داد :یکی از موفقیت های استان در
جلوگیری از واردات بی رویه بوده و بخشی
از واردات سال های گذشته با تولید داخل
و جایگزینی توسط صنایع داخلی جبران
شده است به طوری که در  ۶ماهه سال قبل
واردات  ۶۰۶میلیون دالری از گمرکات استان
طی امسال به عدد  ۴۳۶میلیون دالر کاهش
پیدا کرده است.
وی عمده بازارهای صادراتی و کشورهای
هدف استان در زمینه صادرات را  ۱۴کشور
همسایه و هند و چین برشمرد و اروپا،
آسیای میانه و برخی از کشورهای آسیایی
را به عنوان بازارهای صادراتی استان عنوان
کرد که مراودات تجاری مطلوبی با بخش
خصوصی استان دارند و تحقق این امر نشان
از عدم کارایی تحریم های ظالمانه دشمن در
تجارت خارجی بخش خصوصی است.
حبیب امین زاده عمده کاالهای
صادراتی استان را در حوزه تکمیل زنجیره
تأمین و باتوجه به مزیت های نسبی استان
ذکر کرد و گفت :در  ۶ماهه اول سال جهش
تولید کاالهایی نظیر مواد و مصنوعات
پالستیکی ،انواع خوراکی ها ( مرکبات ) ،قیر،
سوخت و روغن های معدنی ،چدن ،آهن و
فوالد ،فرآورده های غالت ( آرد و نشاسته )،
انواع دیگ های بخار ،مس و مصنوعات مسی،
قند ،شیرینی و شکالت ،شیشه و مصنوعات
شیشه ای عمده کاالهای صادراتی استان
بوده اند.

طرح خودآموز؛ مشارکت اعضای با سواد خانواده در باسوادی فرد و جامعه است

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
گفت :سوادآموزی به شیوه خودآموز؛ روشی است که فرد بی
سواد در محل زندگی یا محیط کار با استفاده از کتاب های
درسی اول و دوم دوره سوادآموزی و به کمک یکی ازاعضای

باسوادخانواده و یا نزدیکان و بستگان به آموزش سواد اقدام
نموده و در آزمون پایان دوره شرکت می کند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش
و پرورش استان قم ،حجت االسالم محمدرضا قاسمی نیا
در گفت وگویی با اشاره به سوادآموزی به شیوه خودآموز،
اظهارکرد :مخاطبین این شیوه افرادی هستند که درگروه
سنی  ۱۰تا  ۴۹سال باشند و فاقد مدرک تحصیلی یادارای
مدرک تحصیلی کم تر از سوم ابتدایی می باشند و درپایگاه
اطالعات سوادآموزی بی سواد شناخته شوند.
معاون آموزش و پرورش استان قم گفت :متقاضیان می
توانند برای ثبت نام با ارائه کدملی و یک قطعه عکس با
مراجعه به کارشناسی سوادآموزی نواحی و مناطق آموزش
و پرورش اقدام کنند.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش استان افزود:
انتخاب پشتیبان آموزشی توسط سوادآموز از شرایط ثبت
نام درطرح خودآموزمی باشد ویکی ازاعضای خانواده و یا
نزدیکان خود را با ویژگی های داشتن حداقل تحصیالت
دوره متوسطه دوم؛ توانایی تدریس و راهنمایی آموزشی به
سوادآموز و نیز درج اطالعات پشتیبان در سامانه سوادآموزی
برای تکمیل ثبت نام ضروری می باشد.
حجت االسالم قاسمی نیا اضافه کرد :ازباسوادان خانواده
وجامعه ودستگاه های دولتی ورسانه ها ومدیران مدارس
انتظاراست تابااطالع رسانی به مخاطبین نسبت به دعوت
وتشویق بی سوادان برای یادگیری وسوادآموزی ا حساس
مسوولیت وهمکاری خودرانشان دهند .وگامی بهتربرای
باسوادی مطلوب استان برداشته شود.

خبر كوتاه

فعالیت تخلیه و بارگیری در بخشهای
ستادی و عملیاتی بنادر استان بوشهر بدون
هیچگونه وقفهای به صورت شبانه روزی

معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
گفت :پس از وقفهای کوتاه مدت در فعالیت سامانههای بندری،
اکنون فعالیت تخلیه و بارگیری در بخشهای ستادی و عملیاتی
بنادر این استان بدون هیچگونه وقفهای به صورت شبانه روزی
ادامه دارد .محمد شکیبی نسب در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
روند فعالیتها و ارایه خدمات و ساخت و ساز پروژههای عمرانی
و سرمایهگذاری در بنادر استان بوشهررا مطلوب برشمرد و گفت:
تمام فعالیتهای عملیاتی در بنادر بدون وقفه جریان داشته و
خدمات به متقاضیان ارایه می شود .وی با بیان اینکه تخلیه و
بارگیری کاال در بندر بوشهر ۷۰درصد در نیمه نخست امسال
افزایش یافته است گفت :از مجموع  ۱.۳میلیون تن کاالی تخلیه
و بارگیری شده  ۹۰۰هزار تن آن صادرات کاالی غیرنفتی است.
معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهربا بیان اینکه بندر
بوشهر از ظرفیت باالیی در تخلیه و بارگیری کاال برخوردار است
اظهار داشت :انواع کاالهای وارداتی و صادراتی در بندر بوشهر
بی وقفه انجام میشود و فعاالن اقتصادی و ناوگان حمل و نقل
از خدمات بندری در تخلیه و بارگیری کاالها بهرهمند هستند.
شکیبی نسب با بیان اینکه برای ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی
و بازرگانان به صورت شبانهروزی آمادگی وجود دارد گفت :در
نیمه نخست امسال  1.3میلیون تن کاال در بندر بوشهر تخلیه
و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  70درصد
افزایش داشته است .وی ،مصالح ساختمانی و مواد معدنی را عمده
صادرات نیمه نخست امسال از بندر بوشهر دانست و بیان کرد:
واردات کاال هم شامل اقالم کاالهایی مجاز از جمله کاالهای
اساسی در نیمه نخست امسال انجام شده است .این مقام مسئول
گفت :واردات کاال نیز برای اقالم مختلفی که واردات آنها به کشور
مجاز است با سرعت خوب و قابل قبولی در حال انجام است.
شکیبی نسب اظهار کرد :با توجه به تعامل و همکاری موجود در
بخشهای مختلف عملیات تخلیه و بارگیری پیش بینی میشود
تا پایان سال جاری بیش از سه میلیون و  ۵۰۰هزار تن عملیات
تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر محقق شود.

فرسودگی بیش از  ۴۰مدرس ه ناحیه  ۴شیراز

رئیس آموزش و پرورش ناحیه  ۴شهرستان شیراز
گفت :تعداد  ۴۰مدرسه در این ناحیه فرسوده هستند و
نیاز به بازسازی دارند .اهلل یار رضایی ظهر سهشنبه در جمع
خبرنگاران اعالم کرد :ناحیه  ۴آموزش و پرورش شیراز ،از نقاط
محروم به لحاظ توان مالی اولیای دانشآموزان به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اغلب ساکنان در محدوده ناحیه
یادشده شهروندان مهاجر از سایر نقاط شهری و روستایی
استان تشکیل میدهند ،ادامه داد :بیش از  ۷۵درصد از کل
اولیای دانشآموزان در ناحیه  ۴آموزش و پرورش شیراز را
خانوادههای ضعیف به لحاظ توان مالی تشکیل میدهند.
رضایی با تصریح اینکه اغلب این افراد شهروندان مهاجری هستند
که به دلیل خشکسالی یا دیگر مشکالت از روستاها یا شهرهای
استان به شیراز هجرت کردهاند ،تاکید کرد :اغلب افراد نیک اندیش
و خیران در شیراز ،ساکن نواحی مرفه نشین این شهر هستند ،اما
معموالً نیک اندیشان مدرسه ساز ،ترجیح میدهند که مشارکت
در مدرسه سازی را در محدوده سکونت خود انجام دهند و این
محدودهها عمدتاً مربوط به نواحی یک و  ۲آموزش و پرورش است.

