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اخبار

ساعت برق در پنج ماهه نخست

ارسال وسایل و تجهیزات ورزشی و

بهداشتی به ارزش  10میلیارد ریال
به مدارس استان ایالم

در مراسمی با حضور مدیرکل دفتر تربیتبدنی
و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش،
کاروان مهر  ،97جهت توزیع وسایل و تجهیزات
بهداشتی در بین مدارس راهی شهرستانهای
استان شدند.
به گزارش ایسنا«محمد جعفری» در این
مراسم اظهار کرد :زندگی در دنیای که با توجه
به گسترش فضای مجازی  ،گوشهنشینی و
کمتحرکی را برای ما به ارمغان آورده و از طرف
دیگر غذاهای غیرارگانیک ،اهمیت ورزش را
بیش از گذشته ضروری میسازد.
وی با بیان اینکه مسئوالن آموزش و پرورش
بر اساس اسناد باالدستی و با توجه به تاکیدات
مقام معظم رهبری و برنامههای دولت به این
موضوع توجه خاص و ویژهای دارند و سعی
شده تا تمام برنامهها بر اساس مدرسهمحوری،
فراگیر محوری و علممحوری باشد ،تصریح
کرد :شعار ما در این زمینه "برگشتن به دل
مدرسه" با تکیه بر کیفیتبخشی و شادابی و
نشاط است.
مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی
وزارت آموزش و پرورش گفت :نیروی انسانی،
محتوا و فضا و تجهیزات سه شاخص اصلی
در این زمینه هستند و کمک دولت در زمینه
تجهیزات نویدبخش روزهای خوبی در این زمینه
است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

رشد  36درصدی صادرات غیر نفتی در بندر لنگه

تولید بیش از  15هزار گیگاوات

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق
منطقه ای خوزستان از کاهش  3درصدی انرژی
مصرفی در پنج ماهه نخست امسال خبر داد
و گفت :نیروگاه های خوزستان در پنج ماهه
نخست سال نود و هفت  15هزار و  904گیگاوات
ساعت برق تولید کرده اند.
سید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد :سهم
نیروگاه های برقآبی از ابتدای سال تا پایان مرداد
ماه  97برابر با  3هزار و  253گیگاوات ساعت
( 25درصد) و سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل
ترکیبی برابر با  12هزار و  651گیگاوات ساعت
( 75درصد) بوده است .وی ادامه داد :نیروگاه
های حرارتی و گازی استان در سال جاری  12هزار
و  651گیگاوات ساعت تولید داشته اند که از این
میزان  48درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه
رامین و ماهشهر) و  52درصد توسط نیروگاه
های بخش خصوصی ( زرگان ،آبادان ،بهبهان و
فجر) تولید و به شبکه تحویل شده است .معاون
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه
ای خوزستان اظهار کرد :نیروگاه های حرارتی و
گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر
روز بیش از  81گیگاوات ساعت برق تولید و به
شبکه تحویل داده اند .بالدی موسوی از کاهش
 3درصدی انرژی مصرفی در پنج ماهه نخست
امسال خبر داد و افزود :پیک مرداد ماه سال
جاری  7هزار و  766مگاوات بوده که نسبت به
پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود  5درصد
کاهش داشته است ،انرژی مصرفی در پنج ماهه
سال نیز برابر با  19هزار و  640گیگاوات ساعت
بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل
حدود  3.1درصد کاهش داشته است.
وی با تقدیر از مردم به خاطر همکاری در
مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ،تصریح کرد:
شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم
جهت تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه
مشترکین درتمامی فصول سال فراهم کرده
اما الزم است به منظور تامین انرژی الکتریکی
مطمئن برای کلیه مشترکین و تامین رفاه عمومی
استفاده بهینه از انرژی الکتریکی توسط تمامی
اقشار جامعه به طور جدی مَد نظر قرار گیرد.

اخبار

عسکری نسب اعالم کرد

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقه ای خوزستان خبرداد:

ن
امسال در خوزستا 

ایران زمین

«قاسم عسکری نسب» با اشاره به تخلیه و
بارگیری چهار میلیون و  89هزار و  65تن انواع
کاال در بنادر غرب هرمزگان طی پنج ماه نخست
سال جاری ،اظهار داشت :از این میزان ،سهم
بندرلنگه  598هزار و  393تن بوده است که
 598هزار و  160تن آن مربوط به کاالهای غیر
نفتی و  233تن نیز به کاالهای نفتی اختصاص
دارد.
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان،
وی افزود :در بخش جابجایی محموله های
غیرنفتی 15 ،درصد افزایش عملیات به ثبت
رسیده است.
عسکری نسب راه اندازی بندر شیوء در
شهرستان پارسیان ،ساماندهی و راه اندازی
پایانه مواد معدنی بندر لنگه ،دعوت از تجار
و صاحبان کاال و دیدار چهره به چهره با
آنها ،فعال کردن خطوط جدید کشتیرانی،
ارائه تسهیالت بندری و کاهش زمان تخلیه و
بارگیری کاال را از جمله اقداماتی دانست که
باعث ارتقاء عملکرد و بهبود وضعیت عملیات
بندری در غرب هرمزگان شده است.
افزایش  8درصدی عملیات کانتینری
مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه گفت :از
ابتدای سال جاری تاکنون ،یک هزار و 466
 TEUکانتینر پر در این بندر تخلیه و بارگیری
شده است که در این بخش ،افزایش  8درصدی
را شاهد بودیم.
این مقام مسئول ،ترغیب صاحبان کاال به
فعالیت کانتینری و افزایش خطوط کشتیرانی به
منظور جابجایی اینگونه محموله ها ،تخصیص
محوطه ویژه نگهداری کانتینرهای خالی ورودی
و کانتینرهای در انتظار نوبت ارسال و همچنین
ایجاد شرایط ورود و خروج کانتینر و تسریع
پهلودهی شناورها را از جمله مهمترین اقدامات
صورت گرفته به منظور ارتقای عملکرد کانتینری
در این بندر دانست.
رشد 23درصدی ترانزیت خودرو
عسکری نسب اظهار کرد :طی دوره زمانی یاد
شده ،حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی (عمدتا
خودرو) در بنادر غرب هرمزگان به  119هزار
و  763تن رسید که نشانگر رشد  49درصدی
نسبت به سال گذشته است.
مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن اشاره
به جابجایی  58هزار و  531دستگاه خودروی

دینی و ارزشی دارد

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن تشریح عملکرد این بندر در پنج ماهه نخست سال جاری ،از افزایش 36درصدی صادرات کاالهای
غیر نفتی ،رشد 23درصدی ترانزیت خودرو و رونق ترابری مسافران دریایی داخلی و بین المللی در این بندر خبر داد.

از آغاز سال
جاری تا ابتدای
شهریور ماه
جاری ،بیش
از  283هزار
و  609هزار
مسافر و
گردشگر از
بنادر لنگه،
آفتاب و چارک
به مقصد
جزیره کیش،
ابوموسی و
غیره جابجا
شدند.
ترانزیتی طی پنج ماه گذشته ،از رشد 23
درصدی این بخش از فعالیت های بندری در
سال جاری خبر داد.
عوامل رونق بخش ترانزیت غیرنفتی
وی تفکیک اسکله تخلیه و بارگیری خودرو
از دیگر کاالها ،حذف زمان انتظار شناورهای
حامل خودرو ،ارائه خدمات  ۲۴ساعته خدمات
دریایی ،افزایش پسکرانه های مورد استفاده
برای جابجایی کاالهای داخلی و بهره برداری از
سکوی ویژه بارگیری خودرو را به عنوان علت
اصلی رونق فعالیت های ترانزیتی در این بندر
عنوان کرد.
عسکری نسب همچنین میزان صادرات کاالهای
غیرنفتی را  440هزار و  817تن با ثبت رشد 36
درصدی اعالم کرد و گفت :عمده این محموله

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی:

های صادراتی شامل میوه و تره بار ،خشکبار ،مواد
معدنی و مصالح ساختمانی بوده است.
وی اضافه کرد :طی پنج ماه نخست سال ،97
بیش از  35هزار تن کاالی غیر نفتی وارد بنادر
غرب هرمزگان شد که رقم آن در همسنجی با
سال گذشته 60 ،درصد کاهش داشته است.
صادرات محصوالت کشاورزی و دامی
14درصد افزایش یافت
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه افزود:
حجم صادرات محصوالت کشاورزی ،دامی و
احشام به  107هزار و  882تن رسید که نشانگر
رشد  14درصدی است.این مقام مسئول تعداد
شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را پنج
هزار و  162فروند اعالم کرد و افزود :از این
میزان 296 ،فروند شناور باالی هزار تن و چهار

هزار و  866فروند زیر هزار تن ظرفیت بارگیری
داشته اند.
افزایش 27درصدی ترابری مسافران دریایی و
گردشگران داخلی
وی با اشاره به افزایش  27درصدی تعداد
مسافران دریایی بنادر غرب استان هرمزگان
گفت :از آغاز سال جاری تا ابتدای شهریور ماه
جاری ،بیش از  283هزار و  609هزار مسافر و
گردشگر از بنادر لنگه ،آفتاب و چارک به مقصد
جزیره کیش ،ابوموسی و غیره جابجا شدند.
عسکری نسب اضافه کرد :همچنین در
بخش جابجایی مسافران بین المللی ،بندرلنگه
توانست با ثبت رقم ترابری  12هزار و  989نفر
مسافر ،رشد  8درصدی را در کارنامه پنج ماهه
خود ثبت کند.

صداوسیما همواره همراه و پیشگام در انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری است

تبریز  -فالح :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در
دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی بر هم
افزایی دستگاه های فرهنگی تاکید کرد.
محمد محمدپور گفت :اداره کل فرهنگ و ارشاد و
صداوسیما هر دو هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن حفظ

و ارتقای فرهنگ جامعه است .وی افزود :مصرف فرهنگی در
استان مثبت است و این را می توان در استقبال بی نظیر
مردم از برنامه های فرهنگی و هنری در نقاط مختلف استان
مشاهده کرد .وی با تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی
صداوسیما از اطالع رسانی فعالیت های فرهنگی و هنری

اظهار کرد :فرهنگ و ارشاد اسالمی و صداوسیما در حوزه
فعالیت خود اشتراکات کاری زیادی دارند و برای هم افزایی
بیشتر باید نسبت به تشکیل جلسات کارشناسی و اتاق
فکرهای تخصصی در راستای استفاده از ظرفیت ها متقابل
اقدام شود .وی با بیان اینکه فرهنگ و هنر جزو اثرگذارترین
شاخص های توسعه هر کشوری است ،اعالم کرد :اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در چند سال اخیر توانسته
با برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری از رشد قابل
مالحظه ای برخوردار باشد .مدیرکل صداوسیمای مرکز
آذربایجان شرقی نیز گفت :توجه و اهمیت به مقوله فرهنگ
و هنر و رفع دغدغه های هنرمندان باید جزو اولویت های
کاری دستگاه های اجرایی باشد.
مرتضی صفری افزود :صداوسیما و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی می توانند با تعامل هر چه بیشتر ،برنامه های
فرهنگی و رسانه ای فاخری را ارائه کنند و راه را برای فعالیت
هر چه بهتر هنرمندان هموار کنند.
وی با تاکید بر اینکه بحث فرهنگ و هنر یکی از مهمترین
مسائلی است که در حال حاضر باید به طور جدی پیگیری،
اجرایی و عملیاتی شود ،خاطرنشان کرد :صداوسیما همواره
همراه و پیشگام در انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری
است .مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ابراز
امیداوری کرد :ان شاالله با استمرار و تداوم برنامه ها ،روز
به روز شاهد توفیقات بیشتر در حوزه فرهنگ و هنر استان
باشیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:

فعالیت های مخابرات گلستان در مسیر توسعه دولت الکترونیک است
غالمعلی شهمرادی ،به تشریح برخی فعالیت های این
شرکت پرداخت و اظهار کرد :حدود  ۵۰۰تکنولوژی ۳G
و  ۴Gبرای توسعه همراه اول در گلستان نصب و
راه اندازی شد که دقیقا در راستای توسعه دولت
الکترونیک است.وی توسعه زیر ساخت اینترنت
همراه را از شاخصه های مهم توسعه خدمات
الکترونیک در دنیا برشمرد و گفت :اکنون بخش های
زیادی از گلستان دارای سرویس اینترنت همراه است و
این خدمات در شرایطی توسعه پیدا کرده که کشور با مشکالت مالی رو به رو
است.شهمرادی با بیان این که مخابرات خانواده عیالواری است و در گلستان
بیش از هزار و  ۳۰۰نیرو در بخش های مختلف فعالیت می کنند ،افزود :از
نظر درآمدی مشکالتی داریم که نمونه آن تلفن ثابت است که ضرر می دهد
زیرا هزینه نگهداری آن هشت هزار و  ۶۰۰تومان است ولی در روستاها به طور
میانگین برای هر خط چهار هزار تومان و در شهر پنج هزار و  ۲۰۰تومان درآمد
داریم.وی ادامه داد :تنها درآمد ما همراه اول است که در جیب استان نمی رود
و سالیانه مبلغی را به حساب ما واریز می کنند.درآمدهای مخابرات با هزینه ها
سربه سر است.وی اضافه کرد :درآمدهای ما با هزینه ها تقریبا سر به سر است

فرهنگ اجتماعی شهرها مبنای

با این حال کارهای توسعه ای در حال انجام است و فناوری های جدید را هم
وارد استان کردیم.مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان این که الزامی برای ارائه
خدمات جدید به مشترکین وجود ندارد ،گفت :در راستای ارائه سرویس بهتر به
مشترکین ،بخش هایی از شبکه در گرگان و گنبد را به فناوری  FTTHمجهز کرده
ایم.وی در پاسخ به این سوال که چرا این سرویس به شهروندان پیشنهاد می شود
ولی امکان ارائه به موقع آن وجود ندارد؟ افزود :در حال حاضر امکان ارائه این
خدمات به همه متقاضیان وجود ندارد یا زمان بر است به همین دلیل اصال تایید
نمی کنیم که همکاران ما بدون بررسی شرایط به مشتریان وعده دهند و ما توان
ارائه خدمات نداشته باشیم.شهمرادی درباره گالیه شرکت هایی خصوصی که می
گویند مخابرات انحصاری شده و اجازه ورود بخش خصوصی نمی دهد ،گفت:
شرکت های دیگر هم از زیر ساخت مخابرات بهره می برند و خدمات می دهند
و سرویس می فروشند االن هم برخی از آن ها اجازه ایجاد شبکه دارند ولی چون
صرفه اقتصادی برای آن ها ندارد ورود پیدا نمی کنند.وی اظهار کرد :این شرکت ها
هرجا نقصی باشد به پای مخابرات می نویسند و هرجا خدماتی باشد به اسم خود
تمام می کنند با این حال ما هم ادعا نداریم که  ۱۰۰درصد بدون نقص هستیم زیرا
به دلیل گستردگی خدمات و توقع مردم کار ایده آل ساده نیست.مدیر مخابرات
منطقه گلستان بیان کرد ۱۰ :سال پیش اگر دو روز هم شبکه تعطیل می شد

کسی اعتراض نمی کرد اما اکنون  ۱۰دقیقه قطعی باعث اعتراض می شود.وی
گستردگی خدمات اینترنتی را عامل وابستگی زیاد شهروندان به مخابرات دانست
و تصریح کرد :خدمات ما هم زیاد شده و در این مسیر ممکن است اتفاقی رخ
دهد که باعث نارضایتی مردم شود ولی تا االن هم هر موردی بوده ما برخورد
کرده ایم.شهمرادی درباره انعکاس مشکالت مردم در رسانه ها هم گفت :انتظار
ما این است که اگر مشکلی هست به ما اطالع داده شود و اگر پیگیری نکردیم و
به سرانجام نرسید ،رسانه ای شود اما این که ما در جریان مشکلی نباشیم و بعد
به عنوان ضعف ما بیان شود انصاف نیست.وی ادامه داد :ما خدمات گسترده
ای در شرایط مالی سخت کشور ارائه داده ایم و انتظار داریم در کنار نقاط ضعف
خدمات هم دیده شود.وی تصریح کرد :زمانی مردم به شدت از سرعت اینترنت
مخابرات ناراضی بودند ولی امروز وضع بهتر شده و در این رابطه کار شده است با
این حال امکان ندارد بتوان مشکالت شبکه ای به این گستردگی را یک شبه برطرف
کرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان یکی از کارهای بزرگ این شرکت در گلستان را
پوشش اینترنتی انتخابات دانست و اظهار کرد :گلستان جزو استان های برتر در
ارائه اینترنت برای برگزاری انتخابات الکترونیک بود و باید این کارها هم دیده شود.
شهمرادی در این دیدار وعده داد در صورت انعکاس گالیه شهروندان در رسانه ها
موضوع را پیگیری و نتیجه آن را منعکس کند.

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت:
فرهنگ اجتماعی شهرها مبنای دینی و ارزشی
دارد که شوراهای اسالمی باید با بهره گیری از
آموزش های همگانی در جهت ارتقا آن گام
های موثر بردارند.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی
آل هاشم در اولین نشست مشترک روسای
کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای
اسالمی کالنشهرهای کشور با بیان اینکه،
توجه به فرهنگ زمینه ساز توسعه کشور و
عامل تعالی بخش ملتها است ،گفت :انقالب
ما انقالبی فرهنگی و نظام ما نظامی ارزشی
است ،از این رو حضرت امام (ره) فرموده اند
آنچه ملتها را می سازد فرهنگ صحیح آنها
است.
امام جمعه تبریز افزود :فرهنگ اساس
ملیت یک ملت و اساس استقالل کشور
است ،فرهنگ مبدا همه خوشبختی های
یک سرزمین است به همین جهت الزم است
اصالح و تقویت فرهنگ در راس امور باشد.وی
با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد
فرهنگ تصریح کرد :معظم له معتقدند مسئله
اول در جمهوری اسالمی مسئله فرهنگ است
و فرهنگ یک ملت است که آن را تعالی می
دهد؛ به همین جهت رسیدگی همزمان به امور
مادی و معنوی در نظام اسالمی مورد تاکید
قرار گرفته است.حجت االسالم والمسلمین
آل هاشم؛ فرهنگ ،مهندسی فرهنگی و احیای
ارزشهای فرهنگی اقدامی بسیار مهم و ضروری
دانست و گفت :سازمانها و نهادهای مسئول
در این امر در دو سطح عمومی و اختصاصی
در تعامل با کارکردهای ذاتی خود می توانند
فضا را در مواجه و مقابله با جنگ نرم دشمنان
تقویت کنند.

رئیس شوراهای حل اختالف

خوزستان از مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اهواز بازدید کرد

زبیدی نیا رئیس شوراهای حل اختالف
خوزستان در بازدید از مجتمع شماره  2شورای
حل اختالف اهواز از نزدیک در جریان مشکالت
و نحوه رسیدگی به پرونده ها در این مجتمع قرار
گرفت.به گزارش روابط عمومی شوراهای حل
اختالف استان خوزستان عبدالعباس زبیدی نیا
معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف
خوزستان به همراه مسئولین واحدهای اداره کل
شوراها از مجتمع شماره  2شورای حل اختالف
اهواز بازدید و در جریان نحوه رسیدگی اعضاء
شعب این مجتمع به پرونده ها  ،مشکالت و
بررسی تجهیزات مجتمع قرار گرفت و دستورات
الزم را جهت رفع مشکالت این مجتمع صادر
کرد.در ادامه این بازدید اعضاء و کارکنان مجتمع
شماره  2شورای حل اختالف اهواز ضمن تشکر از
حضور رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان و
هئیت همراه در این مجتمع  ،به ارائه دیدگاه ها ،
نظرات و انتقادات خود پرداختند.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ورزش و جوانان

ورزشگاه هفت هزار نفری شهدای اسالمشهر افتتاح شد
استادیوم  7هزار نفری اسالمشهر که عملیات
احداث آن از سال  1388و در قالب مصوبات
رئیسجمهوری دولت نهم آغاز شده پس از
گذشت قریب به  10سال آماده بهرهبرداری
شده است که فردا با حضور اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری و
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان
افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.این پروژه عمرانی
ورزشی در زمینی به مساحت  10هکتار و با اعتباری بالغ بر  150میلیارد
ریال از محل اعتبارات ملی و با همکاری شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی احداث شده که دارای  2150متر مربع زیربنای فضای
سرپوشیده و  33هزار و  200متر مربع فضای روباز است.استادیوم 7
هزار نفری اسالمشهر دارای  4دکل روشنایی 2 ،فضای رختکن بازیکنان
و داوران ،سرویسهای بهداشتی مجزا ویژه بازیکنان ،داوران و عمومی
است ،عالوه بر این زمین چمن استاندارد ،این مجموعه ورزشی دارای
یک پیست تارتان با شش خط حدود  6هزار متر مربع است که آماده
برگزاری تمرینات و مسابقات ملی است.

