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برای سومین سال متوالی افتخاري ديگر براي استان سمنان رقم خورد؛

کسب رتبه برتر سالمت اداري توسط شرکت گاز 
استان سمنان

 عصرآزادی/سرپرس�تی اس�تان س�منان-زهرا میرزایی: مدیرعامل ش�رکت گاز 
استان سمنان گفت: این شرکت برای سومین سال متوالی در سنجش سالمت اداري 

رتبه برتر را از آن خود کرد.
 س��يدجواد حقيقت حس��ينی افزود: ش��ركت ملي گاز ايران در راستاي برگزاري هشتمين 
دوره س��نجش س��امت اداري از دي ماه 1400 اقدام به ارزيابي و رتبه بندي ش��ركت هاي 
گاز اس��تاني بر اساس مدارك و مستندات در ش��اخص هاي آموزش، قانون گرايي، شفافيت، 
پاس��خگويي، شايس��ته س��االري، انضباط اداري و مالي، الگوي مصرف و بهره وري، استقرار و 

توسعه سامانه هاي الكترونيك و فن آوري هاي نوين و نظارت و كنترل داخلي كرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر سامت نظام اداري در بهره وري و بهبود مستمر عملكرد سازمان 
گفت: ارتقاء تك تك ش��اخص هاي اين موضوع از اولويت هاي برنامه ريزي و اقدامات شركت 
گاز اس��تان اس��ت. حقيقت حس��ينی در پايان خاطر نش��ان كرد: دراعام نتايج كه بر اساس 
بررسي مدارك و مستندات اقدامات و استعام هاي به عمل آمده از واحدهاي نظارتي صورت 
پذيرفت، شركت گاز استان سمنان با كسب امتياز 91/96در مقايسه با 31 شركت گاز استاني 
ديگر در س��طح برتر قرار گرفت. شايان ذكر است: سنجش ميزان سامت اداري شركت هاي 
گاز اس��تاني به اس��تناد ماده 28 قانون سامت نظام اداري و با هدف مقابله با فساد، وضعيت 

شركت ها را در اجراي وظايف قانوني محوله بررسي مي كند.

 احداث بیش از ۳۲۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف
 و متوسط  در ۴ ماه نخست سالجاری

عصرآزادی/سرپرس�تی گیالن: محمدتقی مهديزاده مديرعامل توزيع برق گيان ضمن 
تاكيد بر عدم اعمال خاموشی نوبتی برخاف ساليان اخير بعنوان دستاورد بزرگ صنعت برق، 

عملكرد 4 ماهه اول سال اينشركت را ارائه داد.
مهديزاده تاكيد كرد: با همراهی مردم شريف استان و برنامه ريزی ها و فعاليت های شبانه 
روزی انجام شده تاكنون حتی يك دقيقه خاموشی نوبتی در استان گيان اعمال نشده است 
و اين درحالی اس��ت كه طی س��اليان اخير جداول خاموشی نوبتی اعمال و حتی برای برخی 
مناطق طی س��ه نوبت در روز اجراء می ش��د. وی گفت: با آغاز به كار دولت و استقرار وزير و 
مديران ارش��د جديد در وزارت نيرو و ش��ركت توانير، تامين برق مورد نياز كش��ور و تابستان 
بدون خاموشی مورد تاكيد و الزام قرار گرفت كه اين موضوع با اجرای طرح های بزرگی مانند 
تعريف مشوق ها برای مشتركين خانگی، كشاورزی، صنعتی و… و طرح های بزرگ ديگری 

همچون رويت پذيری و كنترل پذيری مصرف برق صورت پذيرفته است.  
مديرعام��ل توزيع برق گيان خاطرنش��ان كرد: با وجود محدوديت ه��ای مالی موجود  از 
ابتدای س��ال ت��ا پايان تيرماه با همت و ت��اش مجموعه همكاران توزي��ع برق گيان، 326 
كيلومتر شبكه فشار ضعيف و متوسط بصورت زمينی، هوايی و كابل خودنگهدار در كل استان 
احداث ش��ده اس��ت. مهديزاده گفت: از ابتدای س��ال تا كنون قريب به ۷00 اصله پايه فشار 
ضعيف و متوسط در استان نصب شده است و قريب به 100 تير برق فرسوده چوبی نيز مورد 

بركناری و تعويض قرار گرفته است.
وی افزود: در كل استان از ابتدای سال و به منظور تقويت ولتاژ برق و رفع ضعف برق ها ، 
493۷ كيلوولت آمپر به ظرفيت پست های برق استان افزوده شده كه اين موضوع با احداث 

20 پست زمينی و هوايی اجرايی شده است.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل توزيع برق گيان اظهار داش��ت: از ابتدای س��ال تا كنون 
قريب به 12 هزار و پانصد مشترك جديد به مشتركين توزيع برق گيان افزوده شده است.

وی تصريح كرد: اجرای طرح بزرگ رويت پذيری و كنترل پذيری مش��تركين در اس��تان 
گيان با جديت درحال انجام است و در حال حاضر 60 درصد مشتركين صنعتی رويت پذير 

هستند و به ازای رعايت الگوی مصرف به صنايع پاداش تعلق خواهد گرفت.
رئي��س هيئت مديره و مديرعامل توزيع برق گيان تاكيد كرد: مجموعه اقدامات مطروحه 
تنها بخشی از زحمات كاركنان پرتاش و خدوم توزيع برق گيان است و همكاران اينشركت 
بصورت جاری و روزانه در حال انجام تعميرات پيش��گيرانه، اصاح شبكه، سرويس روشنايی 
معابر و اجرای پروژه های رفع ضعف برق هستند. مهديزاده در پايان گفت شركت توزيع برق 
گيان بعنوان يكی از بزرگترين شركت های خدمت رسان در كل كشور، دارای قريب به يك 

ميليون و 600 هزار مشترك در كل استان است.

شهرداری بندر بوشهر و سپاه شهرستان در اجرای 
برنامه های فرهنگی همکاری می کنند

  عصرآزادی/سرپرس�تی بوشهر: مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر 
بوش�هر گفت: این مجموعه آماده همکاری با ناحیه مقاومت بسیج سپاه مالک اشتر 

شهرستان بوشهر در اجرا برنامه های فرهنگی است.
به گزارش واحد خبر و رس��انه مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��هرداری بندر بوشهر، 
اميرحس��ين احمدپور در نشست تعاملی با سرهنگ غامرضا شهابی فرمانده سپاه شهرستان 
بوش��هر اظهار كرد: ش��هرداری و سپاه ظرفيت های بسيار خوبی دارند كه با تعامل و همكاری 

می توانند اتفاقات بی نظيری در سطح شهر رقم بزنند.
وی بيان كرد: ش��هرداری بندر بوشهر به سهم خود در نهايت آمادگی برای اجرای مشترك 

برنامه های  مختلف فرهنگی اجتماعی با سپاه مالك شهرستان بوشهر است.
احمدپ��ور ادام��ه داد: از جمله  برنامه های حوزه  فرهنگی ك��ه قابليت همكاری متقابل برای 

طرفين وجود دارد می توان به جشن ها، اعياد، شهادت ها و ساير مناسبت ها اشاره كرد.
وی اظه��ار كرد: وجود تفكر جهادی و انقابی نقطه قوت همكاری مش��ترك بين س��پاه و 

شهرداری بندر بوشهر است كه بايد به صورت ويژه ديده شود.
احمدپور افزود: وجود فرمانده جوان و ايده پرداز در س��پاه مالك اش��تر شهرس��تان بوشهر 

ظرفيتی انكارناپذير است كه بدون شك به غنای برنامه های شهرداری خواهد افزود.
وی عنوان كرد: س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی پس از ايفای نقش موثر در هشت سال 
دف��اع مقدس اكن��ون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، س��ازندگی عمرانی و آبادانی 
نيز توانس��ته كارنامه درخش��انی از خود بر جا بگذارد كه اين ظرفيت بی بديل بايد به صورت 

شايسته ای پاس داشته و مورد استفاده قرار گيرد.

مديرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

درچهار ماه1۴01  
۴۲۲ میلیون دالر صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان 
عصرآزادی/سرپرس�تی اصفهان: دکتر رسول کوهس�تانی پزوه مدیرکل گمرکات 
اس�تان اصفهان بیان داشت :صادرات گمرکات اس�تان اصفهان  در 4 ماهه 1401 به 
میزان  629 هزار و 683  تن کاال با ارزش 421 میلیون و 800 هزار دالربوده  اس�ت 
که در مقایس�ه با مدت مشابه سال قبل  ،از لحاظ ارزش معادل4 ماهه سال گذشته 

بوده است . 
وی اقام صادراتی گمركات اس��تان اصفهان را 4۷۷ نوع كاال برشمرد و  در خصوص عمده 
محصوالت صادراتی در 4 ماهه 1401 اظهار داشت : چدن آهن و فوالد 190 ميليون دالر با 
سهم 45 درصد  ، محصوالت پتروشيمی 80 ميليون دالر با سهم 19 درصد،محصوالت لبنی 
41 ميليون دالر  با س��هم 10 درصد، فرش ماش��ينی و دس��تباف 31 ميليون دالر با سهم ۷ 
درصد و محصوالت از آهن و چدن  30  ميليون دالر باسهم ۷ درصد به خود اختصاص داده 
اند . مديركل گمركات استان اصفهان در خصوص مقايسه  پنج قلم عمده صادراتی از طريق 
گمركات  استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل اذعان داشت : چدن و آهن و فوالد 
22 درصد كاهش، محصوالت پتروش��يمی 12 درصد افزايش ،محصوالت لبنی 8 برابر رش��د 
، فرش ماش��ينی و دس��تباف 8 درصد افزايش و محصوالت از آهن و فوالد 220 درصد رشد 
داشته است . دكتر رسول كوهستانی پزوه عمده كشورهای  هدف صادرات از طريق گمركات 
استان اصفهان را عراق ، افغانستان ، پاكستان ، تركيه و ارمنستان برشمرد و تصريح كرد :طی 
اين مدت ارزش صادرات به ؛عراق 151 ميليون دالر ، پاكستان  91  ميليون دالر ،تركيه  32 
ميليون دالر ، افغانستان 20 ميليون دالر و ارمنستان 19 ميليون دالر بوده است . وی تعداد 
كل كش��ورهای هدف صادراتی گمركات اس��تان اصفهان را طی اين مدت 80 كشور برشمرد 
و بيان داش��ت : نس��بت به 4 ماهه سال گذشته صادرات از طريق گمركات استان اصفهان به 
كش��ورهای عراق 1۷ درصد كاهش ،پاكس��تان 50 درصد افزايش ، تركيه 100 درصد رش��د  

،افغانستان 69 درصد كاهش و ارمنستان 35 درصد افزايش داشته است .
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خبار شهرستان ا

خبر

عصرآزادی/ س�رویس شهرس�تانها: رئيس 
س�ازمان جهادکش�اورزي آذربایجان شرقي 
در آس�تانه ماه محرم از اختص�اص ۳ هزار و 
۶۴ تُن برنج و ش�کر از محل ذخایر راهبردي 
کاالهاي اساس�ي براي برپایي آیين هاي ایام 
مح�رم و صفر خبر داد و گف�ت: این اقالم به 
منظور تهي�ه و توزیع ن�ذورات با قيمت هاي 
مصوب در اختيار هيئت ه�اي مذهبي، تکایا 

و دسته هاي سوگوار قرار مي گيرد.
اکبر فتحي در گفتگو با خبرنگاران با اعالم اينکه 
اين کاالها ش��امل يک هزار و ۹۲۴ تن برنج شامل 
1۲0۴ ت��ن برنج تايلندی، 6۴۲ ت��ن برنج هندی 
و 78 ت��ن برن��ج پاکس��تانی و يک ه��زار و 1۴0 
تن ش��کر اس��ت افزود: توزيع اين اق��الم که براي 
ماه هاي محرم و صفر در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
به  زودي آغاز مي ش��ود و تا پاي��ان ماه صفر ادامه 
خواهد داشت. وي با اشاره به اينکه تخصيص اقالم 
فوق در هر شهرس��تان با هماهنگي اداره تبليغات 
اسالمی شهرس��تانها صورت مي گيرد اضافه کرد: 

اداره کل غل��ه و خدم��ات بازرگاني اس��تان مقدار 
تعيي��ن ش��ده از اين کاال را ب��ه نمايندگانی که از 

سوی مديريت جهاد کشاورزي و تبليغات اسالمي 
شهرستان معرفي مي شوند تحويل خواهند داد.

رئيس سازمان جهادکش��اورزي استان با تاکيد 
ب��ر اينک��ه در طرح عرض��ه کاالهاي اساس��ي در 
مح��رم، قيمت ه��ر کيلوگرم برنج پاکس��تاني 1۹ 
ه��زار تومان، برن��ج هندي 17 ه��زار تومان، برنج 
تايلن��دي 11 هزار تومان و ش��کر 18 هزار تومان 
تعيين ش��ده است خاطرنش��ان کرد: اين کاالها از 
محل انباره��اي اداره کل غله و خدمات بازرگاني 
آذربايجان شرقی تأمين شده و برنج هاي اختصاص 
يافته در کيس��ه های 10 و ۴0 کيلويي و شکرهاي 
تخصيص داده شده نيز در کيسه های ۵0 کيلويي 
بس��ته بندي ش��ده  و با قيمت هاي مص��وب توزيع 

خواهند شد.
وي از توزيع  يک هزار و 331 تن گوشت منجمد 
در آذربايجان ش��رقي براي ايام محرم و صفر خبر 
داد و اف��زود: ي��ک هزار و 1۴0 تن گوش��ت مرغ 
منجم��د و 1۹1 تن نيز گوش��ت منجمد از طريق 
شرکت پش��تيباني امور دام اس��تان با قيمت هاي 
مص��وب در اختي��ار هيئت هاي مذهب��ي، تکايا و 

دسته هاي سوگوار قرار مي گيرد.

 فرمانده انتظامی شبس��تر از دس��تگيری س��ارقان 
خودرو و لوازم اماكن خصوصی و كش��ف پنج دستگاه 

خودرو از آنان به ارزش يك ميليارد تومان خبر داد.
به گزارش ايرنا، س��رهنگ س��يد لطيف حسينی در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: در طول هفته های گذشته 
پس از س��رقت چندين خودرو و ل��وازم خانه باغ ها به 
صورت مستمر در شهرستان، تيمی متشكل از عوامل 
انتظامی و پليس آگاهی تش��كيل ش��د و شناسايی و 
دس��تگيری س��ارقان به ص��ورت ويژه در دس��تور كار 

ماموران انتظامی اين شهرستان قرار گرفت.
وی اف��زود: با همكاری س��اير نيروه��ای اطاعاتی، 
نظامی و همچنين مرجع قضايی شهرس��تان شبستر 
چهار س��ارق دستگير شدند كه به صورت باندی اقدام 

به سرقت می كردند.

سرهنگ حسينی بيان كرد: متهمان در بازجويی های 
انجام ش��ده به 26 فقره س��رقت اعتراف كردند و پنج 
دس��تگاه خودرو و اقام مختلف سرقتی به ارزش يك 
ميليارد تومان از آنان كشف شد كه بعد از سير مراحل 

قانونی به مال باختگان تحويل داده می شود.
وی ب��ا بيان اينكه موفقيت پليس در كش��ف جرائم 
نتيجه  تعامل با شهروندان است، افزود: بدون مشاركت 
و همراه��ی ش��هروندان نمی توان به امنيت رس��يد؛ 
بنابراين از ش��هروندان تقاضا م��ی كنيم ضمن توجه 
ب��ه اقدامات پيش��گيرانه، هرگونه اقدام مش��كوك در 
خصوص س��رقت را بافاصله از طريق شماره 110 به 

پليس اطاع دهند.
به گزارش ايرنا، شهرستان شبستر در 60 كيلومتری 

غرب تبريز  قرار گرفته  است.

نخس��تين عمل پيوند همزمان كب��د و پانكراس در 
ش��مال غرب كشور در بيمارس��تان امام رضای تبريز 

انجام شد.
ب��ه گزارش ايرنا، دكتر علی ش��ريفی، فوق تخصص 
جراحی كبد به خبرنگاران گفت: كبد و پانكراس بيمار 
م��رگ مغزی ش��ده اروميه ای به يك مرد 50 س��اله 
مهابادی كه مبتا به س��يروز پيش��رفته كبد و ديابت 

كنترل نشده بود، با موفقيت پيوند زده شد.
وی با يادآوری اينكه پيوند پانكراس، در موارد ابتا 
به ديابت وابسته به انس��ولين كه دچار نارسايی كليه 
هس��تند صورت می گيرد، افزود: در اين مورد، بيمار 

هم با مش��كل كليوی و هم با مشكل كبدی مبتا بود 
و پيوند رضايت بخش است.

دكتر ش��ريفی خاطرنش��ان كرد: پيوند پانكراس به 
ش��يوه پيوند كبد نيست و تنها در 3 مركز درمانی در 

كشور انجام می شود.
وی ب��ا بيان اينكه همزمان با اي��ن پيوند، كبد يك 
بيمار مرگ مغزی ش��ده ديگر ارومي��ه ای نيز به يك 
دختر 14 س��اله اردبيلی پيوند زده ش��د، گفت: كليه 
های هر دو بيمار مرگ مغزی شده نيز در بيمارستان 
اروميه به 4 نفر پيوند زده شد اما قلب هيچ يك از آنها 

قابليت پيوند نداشت.

اس�المی  ارش�اد  و  فرهن�گ  مدی�رکل 
آذربایجان ش�رقی با تاکید ب�ر اولویت این اداره 
کل در ام�ر آموزش هنرمندان، گفت: هنرمندان 
برای پاس�خگویی به نی�از مردم باید به س�مت 

یادگیری رسمی هنر بروند.
سيدقاس��م ناظمی، در مراسم اجرای اركستر پايان 
س��ال تحصيلی هنرستان های اقبال آذر و كوثر تبريز، 
افزود: آموزش رسمی هنر، مسيری است كه هنرمندان 
آينده ما بايد از اين مس��ير بگذرن��د و بدون توجه به 
آموزش رسمی هنر، امر ذوقی و شخصی نمی تواند در 

فضای حرفه ای جوابگوی همه قشرها باشد.
وی با تاكيد بر ضرورت حمايت از آموزش و توسعه 
فضاهای آموزش��ی، اظهار داش��ت: در اين راستا بايد 
فضاه��ای جدي��دی را به آموزش هن��ر اختصاص داد 
و در س��فر اخي��ر وزير فرهنگ و ارش��اد اس��امی به 
آذربايجان ش��رقی، مجوز تاسيس هنرستان در برخی 
شهرس��تان های استان صادر ش��د. مديركل فرهنگ 

و ارش��اد اس��امی آذربايجان ش��رقی گفت: در حوزه 
موس��يقی در سطح اس��تان از جمله شهرستان ميانه، 
اتفاقات خوبی افتاده و اميد است با تاسيس هنرستان 
فضای آموزشی متحول و فرصت های برابری برای همه 
هنرمندان ايجاد شود. ناظمی، ادامه داد: در طول ايام 
همه گيری كرونا كه محدوديت هايی ايجاد شده بود، 
از امر مهم آموزش غافل نشديم و از فرصت ايجاد شده 
برای تجهيز هنرستانها استفاده و تقويت زيرساخت ها 

در اولويت در اين حوزه قرار گرفت.
وی حضور اساتيد برجسته و هنرمندان شاخص در 
هنرستانها را مغتنم دانست و يادآوری كرد: اين اساتيد 
زحم��ات زيادی را متحمل می ش��وند تا هنرجويان ما 
قدم های محكمتری در راس��تای تعالی هنر بردارند و 

اميد است چراغ هنرستانها روشن بماند.
ب��ه گزارش ايرن��ا، همزمان با پايان س��ال تحصيلی 
1400 - 1401 كنس��رت اركستر هنرجويی در سالن 
استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی و هنری برگزار شد.

در اين كنسرت، هنرجويان اركستر موسيقی ايرانی 
،آذربايجانی، كاس��يك و جهانی ب��ه اجرای قطعات 
مختلف تنظيم ش��ده پرداختند. هنرس��تان موسيقی 
اس��تاد اقبال آذر تبريز تخصص��ی ترين مركز آموزش 
عالی موس��يقی در شمالغرب كش��ور است كه در دو 
رشته سازهای ايرانی و سازهای جهانی اقدام به جذب 

هنرجو و پرورش استعدادهای هنری می كند.
همچنين هنرس��تان هنرهای زيب��ای كوثر نيز در 
رش��ته س��ازهای ايرانی و س��ازهای جهانی به جذب 

هنرجو و پرورش استعدادهای هنری می پردازد.

باند سارقان خودرو در شهرستان شبستر متالشی شد

 نخستین پیوند همزمان کبد و پانکراس در شمال غرب کشور
در تبریز انجام شد

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربايجان شرقی:

هنرمندان برای پاسخگویی به نیاز مردم باید به سمت یادگیری 
رسمی هنر بروند

ناظر گمرکات آذربایجان ش�رقی گفت: امسال ۵۴۵ هزار و ۳۱۵ 
تن کاال به ارزش ۳۳۳ ميليون دالر از طریق مبادی گمرکی استان 
به ۷۷ کش�ور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
از لح�اظ ارزش چهار درصد و از نظ�ر وزنی ۹ درصد کاهش یافته 

است.
به گزارش ايرنا، ليلی اورنگی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ايرنا 
با اشاره به اينکه عمده محصوالت صادراتی از گمرکات استان در سه ماهه 
سالجاری مواد پالستيکی و اشيای ساخته شده است، گفت: اين مواد ۹7 
ميليون دالر با س��هم ۲۹ درصد، چ��دن، آهن و فوالد 61 ميليون دالر با 
سهم 18 درصد، ميوه های خوراکی ۲۴ ميليون دالر با سهم هفت درصد، 
سوخت های معدنی روغن های معدنی و محصوالت حاصل از تقطير آنها 
۲3 ميليون دالر با س��هم هفت درصد و مصنوعات از چدن آهن يا فوالد 

1۵ ميليون دالر با سهم سه درصد به خود اختصاص داده اند.
وی عمده کشورهای هدف صادرات از طريق گمرکات آذربايجان شرقی 
را ترکيه، عراق، ارمنس��تان، افغانستان و جمهوری آذربايجان اعالم کرد و 
ادام��ه داد: در اين مدت ارزش صادرات به ترکيه 1۴6ميليون دالر، عراق 
66 ميليون دالر، ارمنس��تان 31 ميليون دالر، افغانستان 13 ميليون دالر 

و جمهوری آذربايجان 1۲ ميليون دالر بوده است .
وی تعداد کل کش��ورهای هدف صادراتی گمرکات آذربايجان ش��رقی 
را در اي��ن مدت 77 کش��ور و در قالب 76 گروه کااليی برش��مرد و بيان 
داش��ت: صادرات از طريق گمرکات استان آذربايجان شرقی به کشورهای 
ترکيه ۵1 درصد افزايش، عراق 1۹ درصد کاهش ، ارمنس��تان ۵6 درصد 

افزايش ، افغانس��تان ۵۵ درصد کاهش و جمهوری آذربايجان 1۵ درصد 
افزايش داشته است .

اورنگی ميزان واردات از گمرکات اس��تان در سه ماهه اول سالجاری را 
بي��ش از 8۴ هزار تن کاال به ارزش ۲8۲ ميليون دالر اعالم کرد و افزود: 
اين ميزان کاالی وارداتی در مدت ياد ش��ده نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل از لحاظ وزن��ی 13درصد کاهش و از حيث ارزش دالری 17 درصد 

افزايش داشته است.
وی عمده محصوالت وارداتی از گمرکات استان را در سه ماهه سالجاری 
وس��ايل نقليه زمينی 10۲ ميليون دالر با سهم 36 درصد، ماشين آالت 
و وس��ايل مکانيکی، اج��زاء و قطعات آنها ۴1 ميليون دالر با س��هم 1۴ 
درصد، محصوالت شيميائی آلی 1۴ ميليون دالر با سهم پنج درصد، مواد 

پالستيکی و اشيای ساخته شده از اين مواد 1۲ ميليون دالر با سهم چهار 
درصد و توتون و تنباکو 10 ميليون دالر باسهم سه درصد عنوان کرد.

وی در خصوص مقايسه پنج قلم عمده کاالی وارداتی از طريق گمرکات  
اس��تان آذربايجان شرقی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل اظهار داشت: 
وسايل نقليه زمينی 16 برابر رشد، ماشين آالت و وسايل مکانيکی، اجزاء 
و قطع��ات آنها پنج درصد افزايش، محصوالت ش��يميائی آلی ۲3 درصد 
افزايش، مواد پالس��تيکی و اش��يای ساخته ش��ده از اين مواد ۲۲ درصد 

افزايش و توتون و تنباکو 7۲ درصد کاهش داشته است .
اورنگ��ی عمده کش��ورهای مب��داء واردات کاال به کش��ورمان از طريق 
گمرکات آذربايجان ش��رقی را ترکيه، امارات متحده عربی ، آلمان، چين  
و گرجس��تان برش��مرد و اظهار کرد: در اين مدت ارزش واردات از ترکيه 
1۵۵ ميلي��ون دالر، امارات متحده عربی را 3۹ ميليون دالر، آلمان را ۲1 
ميلي��ون دالر، چين را 17 ميليون دالر  و گرجس��تان را  ۹ ميليون دالر 

بوده است .
وی تعداد کل کش��ورهای مبادی وارداتی از گمرکات آذربايجان شرقی 
را در اين مدت ۴0 کش��ور و در قالب  ۵۵ گروه کااليی برش��مرد و گفت: 
نسبت به 3 ماهه سال گذشته واردات از طريق گمرکات آذربايجان شرقی 
از کش��ورهای ترکيه 1۵ درصد افزايش ، امارات متحده عربی ۴1 درصد 
افزايش ، آلمان 31 درصد کاهش ، چين ۲6 درصد کاهش و گرجس��تان 

۹ برابر رشد داشته است.
اورنگی خاطرنشان کرد: درآمد وصولی گمرکات استان در سه ماهه اول 

سالجاری چهار هزار و ۲۴۵ ميليارد ريال بوده است.

۳۳۳ میلیون دالر کاال از طریق گمرکات آذربایجان شرقی صادر شد

نائب رئيس اتاق بازرگانی تبریز با تاکيد بر رسيدگی به مشکالت 
فع�االن هنر صنعت فرش دس�تباف، گفت: هنر فرش دس�تباف، 

شناسنامه و هویت هنری کشور است.
به گزارش ايرنا، ابوالفتح ابراهيمی در جلس��ه هم انديشی فعاالن حوزه 
هن��ر فرش دس��تباف، افزود: اين هن��ر صنعت در س��ال های اخير دچار 
مش��کالت عديده ای ش��ده که اميد اس��ت با مش��ارکت اتاق بازرگانی و 
تش��کل های تخصصی با صدای واحد در مطالبه گری و تصميم س��ازی در 

راستای حل و رفع مشکالت اين حوزه اقدام موثر انجام شود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان نيز 
در اين جلسه به مشکل بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و خواستار حذف 
پيمان س��پاری ارزی صادرات فرش و حمايت جهت حضور در نمايشگاه 

های داخلی و خارجی شد.
احد هريس��چيان، افزود: مس��اعدت رايزنان بازرگانی در بازارشناس��ی، 
مس��اعدت دولت در هزينه های بازارياب��ی و تبليغات بين المللی و وضع 

مشوق های صادراتی از ديگر مطالبات فعاالن اين حوزه است.
جعفر محرم پور، دبير اتاق بازرگانی تبريز با تاکيد بر لزوم تحول گرايی 
در حوزه فرش دس��تباف گفت: با پيش��نهاد س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان و همراهی و مش��ارکت تش��کل های تخصصی اين حوزه، 
دبيرخانه فرش دستباف با محوريت اتاق بازرگانی تبريز ايجاد خواهد شد 

تا موازی کاری ها و حرکت های جزيره ای فعاالن و تصميم سازان اين حوزه 
به صدای واحد و مطالبه گری موثر تبديل شود.

فرش��کاران، عضو هيات مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دس��تباف استان نيز در اين جلسه، مهمترين عامل حفظ و ارتقای 
هنر فرش دس��تباف را انس��جام صنوف فعال در فرش دس��تباف اعم از 

بافندگان، طراحان، فروشندگان مصالح و تجار اعالم کرد.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه، نمايندگان جامعه قالی استان ديدگاه ها 

و پيش��نهادهای خود را در راس��تای حفظ و ارتقای هنر قالی دس��تباف 
ارايه کردند.

کاهش تعرفه های واردات مواد اوليه فرش دستباف، لزوم حمايت دولت 
از قالی دستباف در برابر قالی های ربات باف به عنوان تهديد اين هنر، لزوم 
اس��تفاده از فناوری های جديد منجمل��ه توکن های ان.اف.تی )NFT( و 
فضای متاورس در راستای شفافيت و کاهش تقلب در بازار خريد و فروش 
دستباف ايرانی، ايجاد کارگوی هوايی در استان و بسترهای اجرايی برای 
ص��ادرات فرش از فرودگاه تبريز و لزوم تطبيق با س��الئق بازارهای هدف 
در کنار حفظ اصالت فرش از جمله مطالبات فعاالن حوزه فرش دستباف 

استان از مسووالن بود.
بازارشناسی، بازارسازی و شناخت رقبا در بازارهای هدف، ايجاد المان های 
شهری و نام گذاری يکی از معابر يا ميادين به نام قالی در شهرهای استان، 
بهره مندی از رويداد جام جهانی فوتبال در راستای معرفی و فروش قالی 
اس��تان، لزوم توجه به انبوه بافی و تشکيل مجتمع های توليد قالی، تامين 
منابع کمک دولتی بيمه تامين اجتماعی و توس��عه شمول آن به بيش از 
۵ نفر در کارگاه ها، عدم درخواس��ت مابه التفاوت ارزی در شرايط معافيت 
پيمان س��پاری صادرات قالی در سال های گذش��ته، لزوم اصالح ساختار 
مرکز ملی فرش ايران و واگذاری مديريت آن به متخصصين جامعه فرش 

دستباف از ديگر مطالبات مطرح شده در اين جلسه بود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز:
فرش دستباف، شناسنامه و هویت هنری کشور است

اختصاص بیش از ۳ هزار تن برنج و شکر براي ایام محرم و صفر
رئیس سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقی خبر داد؛


