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 آماده باش کامل راهداران استان مرکزی
 در پی هشدار هواشناسی

 ۳۲0 نفر راهدار آماده خدمات رسانی 
به کاربران جاده ای

در پی هشــدار هواشناسی و احتمال وقوع سیالب 
در راه های اســتان مرکزی زنگ آماده باش برای 

راهداران به صدا در آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان مرکزی، »علیرضا اختری« 
معاون راهــداری این اداره کل از آماده باش ۳۲۰ 
نفر راننده و راهدار برای مقابله با بحران احتمالی 
وقوع سیل در شــبکه راه های استان خبر داد.وی 
افزود: در راستای اجرای اهداف پدافند غیرعامل از 
ابتدای سال جاری تنقیه و الیروبی پل های استان 
توسط ادارات تابعه شهرستان ها انجام شده و طی 
روزهای اخیر از مناطقی کــه احتمال عبور روان 
آب ها در آن وجــود دارد بازدید الزم بعمل آمده 
است.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان مرکزی بیان کرد: با توجه به 
تجربه مدیریت سیل در سالهای گذشته، در حال 
حاضر با تمام توان لجستیکی و اعزام ماشین آالت 
سنگین به شهرستان ها بر اساس اولویت های مورد 
نظر طبق اهمیت راههــا، در حوزه راهداری برای 

مقابله با بحران احتمالی آمادگی الزم را داریم.

امدادرسانی کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی فارس به سیل زدگان

 عبدالکریــم یگانــه، مدیر کانــون جهانگردی و 
اتومبیلرانی فارس از امداد رسانی ستاد خودرویی 
sosبه مردم سیل زده و گرفتار در بحران سیل و 
بارندگی خبر داد. او افــزود: بیش از ۱۵۰ خودرو 
دو دیفرانســیل از کلوپ های چندگانه کانون در 
ستاد امداد و نجات و بحران کانون sos از روزهای 
گذشــته تا کنون در عملیات های گوناگون نجات 
یاری رســان مردم شــدند. یگانه ادامــه داد: این 
ســتاد که متشــکل از خودروهای دو دیفرانسیل 
و رانندگان و افراد زبده هســتند در شب گذشته 
در سراسر شــیراز و استان فارس تا پاسی از شب 
مشــغول به امداد رسانی به مردم گرفتار در سیل 
و آبگرفتگی بودند.او خاطرنشــان کرد: با توجه به 
قدرت باالی این خودروها و امکانات نجات، اقدام 
به بیرون کشــیدن خودرو ها از درون ســیالب، 
گل و الی یــا آب گرفتگی بودند.یگانه در پایان از 
تالش داوطلبانه و همت سبز این عزیزان که بدون 
هرگونه چشمداشــتی در خصوص رفع آالم سیل 
زدگان و کمک به کاهش خســارت های ناشی از 
سیل های اخیر برگ زرینی در فعالیت های مدنی 

شیراز و کشور بودند، تقدیر کرد.

به مناسبت عيد سعيد غدير خم برگزار شد 
اولین دوره مسابقات تیراندازي اهداف 

پروازي استان فارس 
  اولین دوره مســابقات تیراندازي اهداف پروازي 
اســتان فارس به مناسبت عید سعید غدیر خم در 
تاریخ ششم و هفتم مرداد ماه در میدان تیر اهداف 
پروازي نیروي دریایي سپاه پاسداران )باشگاه نصر 

ندسا ( برگزار شد.
این دوره از مســابقات که با حضــور بیش از نود 
نفر تیرانداز و در قالب هفده تیم از شهرســتانهاي 
مختلف اســتان فارس و استانهاي همجوار برگزار 
شــد تیراندازان طي دو روز به صورت یک پنجم 
فرم به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برگزیده 

به فینال راه یافته
و در یک فینال مهیج با هم به رقابت پرداختند.

نفرات راه یافته به فینال آقایان: 
محسن زید آبادي نژاد سیرجان ۲۲

مصیب قاسمي المرد ۲۲
نعمت میراحمدي مرودشت ۲۲

عبدالعلي ستوده خو ماه شهر ۲۰
داوود نوروزي قیر و کارزین ۲۰

احسان عواطفي مرودشت ۲۰
محمد یادسار کازرون ۲۰

مسعود آبادي ماه شهر ۲۰
در پایان محمد یادسار از کازرون مقام اول و آقاي 
نعمت میراحمدي از مرودشت و محسن زید آبادي 
نژاد از ســیرجان در رتبه ســوم به مقامهاي برتر 

دست یافتند.
در گروه بانوان نیز خانم ملوك اســالمي از اقلید 
مقام اول ، خانم زهرا نوشــادي از شیراز مقام دوم 
و خانم زهرا طهماســبي از فیروزآباد به مقام سوم 

دست یافتند.
در رده بندي تیمي نیز تیم کازرون مقام اول ، تیم 
کوهپایه مرودشت مقام دوم و تیم قیرو کارزین ب 

مقام سوم را به دست آوردند.
در مراسم اختتامیه که با حضور مسعود مهدیزاده 
سرپرســت هیئــت تیرانــدازي اســتان فارس و 
مســئولین مرکز تخصصي نصر ندســا برگزار شد 
جوایــز نفرات برگزیده اهدا شــد و مهدیزاده خبر 
از آغاز ثبت نام جهت لیگ اهداف پروازي تان در 

یکماه آینده  و
برگــزاري منظم لیــگ اهداف پــروازي داد و از 
انســجام و همدلي اعضاي هیئت تیراندازي فارس 
و کمیته برگزاري و مسئولین نیروي دریایي سپاه 
جهت برگزاري منظم مسابقات با وجود بارندگي و 

شرایط جوي خاص تشکر نمود.
همچنین ناوســاالر یکم پاســدار علي قلعه نویي 
طي سخناني از همکاري هیات تیراندازي و مرکز 
تخصصي ندســا جهت توســعه و پیشرفت ورزش 
تیرانــدازي و بخصوص اهداف پــروازي در آینده 

گفتند.

خبر

تالش شبانه آتش نشانان مشهدی برای 
بازگشایی زیرگذرهای یزد

تیــم عملیات ویژه آتش نشــانی مشــهد با انجام 
عملیات آبکشی چندین ســاعته در شب هنگام، 
زیرگــذر منطقه مهرآوران یــزد را از آب تخلیه و 

بازگشایی کردند.
بامداد روز دوشــنبه دهم مرداد با انجام عملیات 
ویژه توسط آتش نشانان اعزامی از استان خراسان 
رضوی، آخرین زیرگذر مســدود شده در پی وقوع 
ســیل اخیر در اســتان یزد طی عملیات چندین 
ســاعته ی شــبانه از آب تخلیه و این زیرگذر نیز 

بازگشایی شد.

برگزاری فعالیت های قرآنی، با هدف 
گسترش و انس خانواده ها با کالم وحی 

الهی است
مشــاور و دســتیار ویژه معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
گفت: فعالیت هــای قرآنی این شــرکت با هدف 
گسترش و انس خانواده ها با کالم وحی الهی است.

بهمن نیازمند اقدم افزود: درصدد هستیم با تبیین 
روش هــای اجرایــی جدید در شــورای فرهنگی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایــران وپس از تاییــد معاون وزیــر ومدیر عامل 
شــرکت، دســتورالعمل اجرایی جدیــدی ابالغ 
نماییم تا روحیه معنویت و فرهنگ قرآنی در بین 

خانواده ها، بیش از پیش بسط و گسترش یابد.
مشــاور و دســتیار ویژه معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ادامه داد: برای رسیدن به این مهم، باید به سمت 
مفاهیم قرآن و نیز جاری و ســاری کردن آن در 

در تمامی ابعاد زندگی همکاران عزیزمان باشیم.
وی افــزود : حضور فردی مومــن ، انقالبی، بصیر 
و قرآنی در راس این شــرکت  نوید بخش ترویج 
فرهنگ و سبک زندگی قرآنی در شرکت های زیر 

مجموعه است.

ارتقاء تکنولوژی ایستگاه های تلفن همراه 
اول در  استان 

به گزارش اداره روابط عمومی و ارتباطات مخابرات 
منطقه هرمزگان، به منظور توسعه شبکه ارتباطی 
و گســترش پوشش شــبکه همراه در روستاها و 
نیــاز روزافزون مردم به ســرویس های مخابراتی  
و نیز با تالش کارشناســان متخصــص مخابرات 
منطقه هرمزگان ،سایت همراه اول )۳G (در چند 
منطقه روســتایی و شهرستان های استان نصب و 
راه اندازی شــد .با راه اندازی سایت همراه اول در 
روســتای آرابی خمیر ، هشــدان جاسک ، مرکز 
مخابرات الوان ، ســدیچ جاسک ، میدان شهدای 
پارســیان ، منابع طبیعی حاجی آباد ، روســتای 
شمع جو سیریک ، محله سنگی رودان ، پارکینگ 
صدف کیش ، ارم کیش ، ســاکنین این مناطق و 
روســتاهای همجوار می توانند از خدمات شبکه 
همراه اول )۳G ( و ســایت های مهسان کیش و 
نوبنیاد ۳ کیش از تکنولوژی نسل چهارم 4Gبهره 
مند شوند.گفتنی است این طرح ،علی رغم وجود 
چالش های بســیاری همچون حضــور در مناطق 
صعب العبور روستایی و شرایط جوی آب  و هوایی 

مناطق مختلف روستایی اجرایی شده است..

خبر

پوشاک، ُمد و هویت
در قرن بیســت و یکم یک اتفاق جدید نیز افتاد 
و آن دموکراتیزه شــدن ُمد بود، به این معنی که 
در قرن بیســت و یکم هر کسی می تواند فوراً یک 

سبک جدید را تقلید کند. 
جهــت تغییر ُمــد دیگر تک خطی نیســت؛ از 
مکان هــای جغرافیایی عبور می کنــد و از مراکز 
ســنتی ســبک گذر می کند و از »پیرامون« نیز 

سرچشمه می گیرد.
 اعضای طبقات پایین و گروه های خرده فرهنگی 
و حاشــیه ای توانســته اند از طریــق رســانه ها و 
فرهنگ عامه، به اندازه افراد طبقات باال بر ُمد تأثیر 

بگذارند.
لباس و ُمد در بستر فرهنگ

فرهنگ شــامل الگوهای آشــکار بــرای رفتار 
است که به وســیله نمادها به دست آمده و منتقل 
می شود. هسته اساســی فرهنگ شامل ایده های 
سنتی )مشتق شــده و منتخب تاریخی( و به ویژه 
ارزش های پیوسته آن هاست. سیستم های فرهنگ 
ممکن اســت از یک سو به عنوان محصول عمل در 
نظر گرفته شوند، از ســوی دیگر به عنوان عناصر 
شرطی برای کنش بعدی باشند؛ بنابراین، فرهنگ 
اجتماعی کل ارزش هایی اســت که یک جامعه را 
از جوامــع دیگر متمایز می کنــد و دارای »غنای 

گذشته« است که آن را منحصربه فرد می سازد.
اگــر به لبــاس به عنوان یک سیســتم ارتباطی 
نگاه کنیم، متوجه می شویم که لباس به کدهایی 
درباره ســاختار فرهنگی یک فرد یــا جامعه نیز 
اشاره دارد. از ســوی دیگر، لباس ها بیانگر هویت 

جنسی فرد نیز هستند.
در نتیجــه می توان گفت که لبــاس و ُمد پر از 
نشــانه ها، رمزها و معانی درونی هستند و یکی از 
مهم ترین راه های بیان هویت های مختلف یک فرد 
محسوب می شــوند. ازاین رو، تالش برای انتخاب 
درست لباس مطابق با اجتماع، اعتقادات و باورها 
می تواند در تعیین هویت های شایســته اجتماعی 

هر فرد تأثیری شگرف داشته باشد.

ادامه از صفحه اول

بیست و ششــمین نشست مدیریت محیط 
زیســت منطقه ویژه پارس با دســتور کار 
بررسی پروژه طراحی و اجرای شبکه پایش 
کیفیــت آب زیرزمینــی در منطقــه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس، برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه 
پارس- بیســت و ششمین نشست مدیریت 
محیط زیست منطقه ویژه پارس به میزبانی 
اداره محیط زیســت ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس و با حضور روســا و 
کارشناسان محیط زیست شرکتهای مستقر 

در این منطقه برگزار شد.
این نشســت با حضور نماینــده اداره کل 
HSE وزارت نفت، نماینده HSE شرکت 
ملی نفت ایران، نماینده HSE شرکت ملی 
گاز ایران، رئیس اداره زیست محیطی آب، 
خاك و پســماند اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان بوشهر و ریاست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان عسلویه ، سه شنبه 
چهارم مردادماه در ســالن مدیریت بحران 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

برگزار گردید. 
 در این جلســه  پروژه طراحــی و اجرای 
شــبکه پایــش کیفیــت آب زیرزمینی در 
منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس جهت 
جلوگیری از آلودگــی آبخوان ها و با هدف 
دستیابی به اطالعات دقیقی از وضعیت کلی 
آب منطقه و حفاظت از منابع ارزشمند آب 
آلودگی موجود  منابع  زیرزمینی، شناسایی 
در منطقه و تشــخیص بهنگام آلودگی در 
مناطق پــر خطر، جلوگیری از گســترش 
آلودگــی احتمالی به منابــع آب زیرزمینی 
و پیــش بینی و کنتــرل حرکت آلودگی و 
همچنین شــناخت ویژگی هــای آبخوان و 
اتخاذ استراتژی مناسب پاکسازی در صورت 

بروز آلودگی بررسی شد.
هدف از اجرای این پروژه ایجاد شبکه جامع 
پایش خــاك و آب زیرزمینــی در منطقه 
عسلویه شــامل دو منطقه عملیاتی پارس 
۱ و پــارس ۲ با هــدف کنترل کیفیت آب 
زیرزمینی و پیشگیری از آلودگی آن است. 
بــا اجرای فــاز اول این پروژه، اســتراتژی 
پایــش تدوین شــده و مشــخصات زمین 

شــناختی و هیدرولیکی آبخوان عســلویه 
شناســایی خواهد شــد و ســپس ساختار 
مناسب چاه های پایش بر اساس مشخصات 
آبخــوان به دقت انتخاب شــده و موقعیت 
آنها بهینه ســازی خواهد شــد و در پایان 
دســتورالعمل نمونه برداری و آنالیز نمونه ها 

تدوین می شود. 
گفتنی اســت حفاری و ایجاد بخش عمده 
چاه های شــبکه پایــش آب زیرزمینی بر 
اساس دســتورالعمل های بدست آمده، در 

فاز بعدی اجرا خواهد شد.
شایان ذکر اســت فاز نخســت این پروژه 
توســط پژوهشــگاه صنعت نفــت و تحت 
مدیریت HSE ارشد منطقه در حال انجام  
است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت عملیاتی 

داشته است.
همچنین نقشــه های زمین شناسی منطقه 
و اطالعــات کلــی ســفره آب زیرزمینی 
تهیــه و مخاطرات و منابــع بالقوه آالینده 
آب زیرزمینــی برای تمامی شــرکت های 

مســتقر در منطقه، شناسایی و نقشه نقاط 
پر خطر تهیه شــده اســت که بر اســاس 
اطالعات بدست آمده موقعیت بیش از ۱۵ 
چاه گمانه اکتشــافی مشخص شده است و 
هماهنگی های الزم جهــت حفاری آنها در 

حال انجام است. 
ســاختار اختصاصی چاه های پایش نیز بر 
اساس استانداردهای روز دنیا طراحی شده 
و تجهیــزات مورد نیاز برای ســاختار چاه 
تهیه شــده است. شــایان ذکر است که در 
این پروژه برای نخســتین بار در کشــور از 
اسکرین های فوالد ضد زنگ طرح جانسون 
برای ســاختار چاه های گمانه آب استفاده 

خواهد شد.
  در بخش دوم بیســت و ششمین نشست  
مدیریت محیط زیســت منطقه ویژه پارس 
به چالش های صنایــع در خصوص اجرای 
قانــون مدیریــت خاك از منظــر حقوقی، 
فنی و اجرایــی پرداخته شــد و حاضرین 
در نشســت با اشاره به چالش های حقوقی 

موجــود در قانون خاك و روند فرسایشــی 
اداری بین دســتگاه ها، شرکت ها و سازمان 
محیط زیست خواســتار رفع موانع موجود 
و تسهیل گری در راســتای اصالح قانون و 
دســتورالعمل های موجــود در این زمینه 

شدند. 
در پایان مقرر گردید شــرکتهای مستقر 
در منطقــه قانون حفاظت خاك و جدول 
راهنمــای جدید که توســط ســازمان 
محیط زیســت تدوین گشته را با حضور 
کارشناســان حقوقی و فنی، بررســی و 
انتقادات، پیشــنهادات و راهکارهای خود 
را ارائه دهنــد و روابط تعاملی ســازنده 
ای در حــوزه کارشناســی و حقوقی بین 
اداره کل محیط زیســت استان بوشهر و 
شرکت های مستقر در منطقه برقرار گردد 
تا از ظرفیت و پتانســیل بدنه کارشناسی 
و حقوقی صنعت نفت در راســتای برون 
رفت از وضعیت موجود به شــکل بهینه 

بهرگیری شود.

کیفیتآبهایزیرزمینیمنطقهویژهپارسپایشمیشود

معاون امور معادن و صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: 
حدود ۲۵۰ هزار تُن کانســنگ طال در چهار ماهه امسال از معادن طالی خراسان جنوبی 
استخراج شده است.حجت ایمان طلب، روز دوشنبه ۱۰ مرداد به رسانه های گروهی گفت: 
مجموع ذخایر قطعی ثبت شــده معادن طالی اســتان حدود ۳4 میلیون تُن است که در 
4 ماهه ابتدای ســال  ۲۵۰ هزار تُن کانســنگ طال از این معادن استخراج شده است.به 
گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه معادن طالی خراسان جنوبی برای ۷۰۰ نفر شغل ایجاد 
کرده اســت، افزود: بیشترین استخراج کانسنگ طال استان مربوط به معدن طالی شادان 
در خوســف با ۱۸۰ هزار تُن کانسنگ طال است گفت: با اکتشافات جدید در معدن طالی 

شادان احتماال  ۱۵ میلیون تن به ذخیره این معدن اضافه شود. 
 معاون امور معادن و صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۳ واحد فرآوری طالی کودکان، شــادان و هیرد در خراســان جنوبی فعال 
اســت، یادآور شد: هم اکنون ۶ معدن طال در خراسان جنوبی وجود دارد که معدن طالی 
هیرد در نهبندان و معادن شادان، ماهرآباد، کودکان و خونیک در شهرستان خوسف و خدا 

آفرید در بشرویه واقع شده است.

مدیر شیالت و آبزیان آذربایجان غربی گفت: شرایط برای زیست آرتمیا در حال حاضر در دریاچه 
ارومیه وجود ندارد.قریشی در گفت وگو باایسنا افزود: با توجه به کاهش شدید ورودی آب دریاچه 
ارومیه و باال رفتن میزان شوری آب شرایط برای زیست آرتمیا در حال حاضر در دریاچه ارومیه 
وجود ندارد.وی تصریح کرد: در چنین شــرایطی این موجود به صورت سیست یا تخم آرتمیا در 
بستر باقی می ماند و به محض مساعد شدن شرایط آب تبدیل به موجود آرتمیا می شود.قریشی 
با اشاره به اینکه پرورش آرتمیا در حاشیه دریاچه ارومیه بخصوص در ضلع شرقی آن در مجتمع 
۲۰۰۰هکتاری فسندوز با استفاده از آب های شور غیر متعارف در دستور کار شیالت استان است، 
خاطر نشــان کرد: هم اکنون نیز ۲ مزرعه پرورش آرتمیا در این مجتمع در حال تولید آرتمیا و 
محصوالت آن است.مدیر سازمان شــیالت و آبزیان آذربایجان غربی اظهار کرد: پیش بینی می 
شــود در سال جاری حدود ۱۵ تن آرتمیا ومحصوالت آن از این مزارع برداشت شود.وی یاد آور 
شــد: ســازمان در نظر دارد طرح تولید آرتمیا در قالب خوشه های تولیدی  را با عنوان مشاغل 
خانگی و واحدهای کوچک تولیدی با هدف اشتغال زایی و درآمد زایی توسعه دهد.قریشی اظهار 
کرد: نیاز کشور به آرتمیا در سال ۵۰تن است که می توان گفت بخش عمده آن از طریق واردات 

تامین و تنها بخش خیلی کمی در داخل کشور تولید می شود.

 استخراج ۲۵۰ هزار ُتن کانسنگ طال 
از معادن خراسان جنوبی

 شرایط فعلی دریاچه ارومیه
 برای زیست آرتمیا مساعد نیست

ناظر گمرکات آذربایجان شــرقی با بیان این که صادرات از 
گمرکات استان به ۳۳۳ میلیون دالر رسید، گفت: طی سه 
ماهه نخســت سالجاری، صادرات گمرکات استان به میزان 
۵4۵ هــزار و ۳۱۵ تن کاال با ارزش ۳۳۳ میلیون دالر بوده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش 
دالری 4 درصد و از نظر وزنی 9 درصد کاهش داشته است.

لیلی اورنگی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به عمده محصوالت 
صادراتی از گمرکات اســتان در ۳ ماهه ســالجاری، اظهار 
کرد: مواد پالســتیکی و اشیای ساخته شــده از این مواد 
9۷ میلیون دالر با ســهم ۲9 درصد، چــدن آهن و فوالد 
۶۱ میلیون دالر با ســهم ۱۸ درصــد، میوه های خوراکی 
۲4 میلیون دالر با سهم ۷ درصد از جمله مواد صادراتی از 
استان هستند.وی ادامه داد: همچنین سوخت های معدنی 
روغن های معدنی و محصــوالت حاصل از تقطیر آنها ۲۳ 
میلیون دالر با ســهم ۷ درصد و مصنوعات از چدن آهن یا 
فوالد ۱۵ میلیون دالر باســهم ۳ درصد از دیگر محصوالت 
صادراتی از استان هستند.ناظر گمرکات آذربایجان شرقی 
درخصوص مقایســه پنج قلــم عمده صادراتــی از طریق 
گمرکات اســتان آذربایجان شــرقی نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، تصریح کرد: مواد پالســتیکی و اشیای ساخته 
شــده از این مواد ۱۸ درصد افزایش، چدن و آهن و فوالد 
۱۶ درصد کاهش، میوه هــای خوراکی ۳9 درصد کاهش، 
سوخت های معدنی روغن های معدنی و محصوالت حاصل 
از تقطیــر آنها ۳۵ درصد و مصنوعات از چدن آهن یا فوالد 

9 درصد رشد داشته است.
وی با بیان این که ترکیه در صدر کشورهای هدف صادراتی 
از استان است، اضافه کرد: عمده کشورهای هدف صادرات 
از طریق گمرکات اســتان آذربایجان شرقی ترکیه، عراق، 

ارمنستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان است.

 وی تصریح کرد: طی ایــن مدت ارزش صادرات به ترکیه 
۱4۶ میلیــون دالر، عــراق ۶۶ میلیون دالر، ارمنســتان 
۳۱ میلیــون دالر، افغانســتان ۱۳ میلیون دالر، جمهوری 
آذربایجــان ۱۲ میلیون دالر بوده اســت.اورنگی تعداد کل 
کشورهای هدف صادراتی گمرکات استان آذربایجان شرقی 
را طی این مدت ۷۷ کشــور و در قالــب ۷۶ گروه کاالیی 
برشمرد و گفت: نسبت به ۳ ماهه سال گذشته صادرات از 
طریق گمرکات استان آذربایجان شرقی به کشورهای ترکیه 
۵۱ درصد افزایش، عراق ۱9 درصد کاهش، ارمنســتان ۵۶ 
درصــد افزایش، افغانســتان ۵۵ درصد کاهش و جمهوری 
آذربایجان ۱۵ درصد افزایش داشته است.وی میزان واردات 
از گمرکات اســتان در سه ماهه اول ســالجاری را بالغ بر 
۸4 هزار تن کاال بــه ارزش ۲۸۲ میلیون دالر اعالم کرد و 
افزود: این میزان کاالی وارداتی در مدت یاد شــده نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۳ درصد کاهش 
و از حیث ارزش دالری ۱۷ درصد افزایش داشــته اســت.

وی عمــده محصوالت وارداتی از گمرکات اســتان در این 
مدت را وسایل نقلیه زمینی ۱۰۲ میلیون دالر با سهم ۳۶ 
درصد، ماشین آالت و وسایل مکانیکی اجراء و قطعات آنها 
4۱ میلیون دالر با ســهم ۱4 درصد، محصوالت شیمیائی 
آلی ۱4 میلیون دالر با ســهم ۵ درصد، مواد پالستیکی و 
اشــیای ساخته شده از این مواد ۱۲ میلیون دالر با سهم 4 
درصد و توتون و تنباکو ۱۰ میلیون دالر باسهم ۳ درصد به 
خود اختصاص داده اند.اورنگی، با اشاره به مقایسه پنج قلم 
عمده کاالی وارداتی از طریق گمرکات اســتان آذربایجان 
شرقی نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار کرد: وسایل 
نقلیه زمینی ۱۶ برابر رشد، ماشین آالت و وسایل مکانیکی 
اجراء و قطعات آنها ۵ درصد افزایش، محصوالت شیمیائی 
آلی ۲۳ درصد افزایش، مواد پالســتیکی و اشیای ساخته 
شــده از این مواد ۲۲ درصد افزایش و توتون و تنباکو ۷۲ 
درصد کاهش داشته است.ناظر گمرکات آذربایجان شرقی 
عمده کشــورهای مبادی وارداتی از طریق گمرکات استان 
را ترکیه، امارات متحده عربی، آلمان، چین و گرجســتان 

برشمرد.
وی تصریح کــرد :طی این مــدت ارزش واردات از ترکیه 
۱۵۵ میلیون دالر، امارات متحده عربی را ۳9 میلیون دالر، 
آلمان ۲۱ میلیون دالر، چین ۱۷ میلیون دالر و گرجستان 
9 میلیون دالر بوده اســت.وی تعداد کل کشورهای مبادی 
وارداتی از گمرکات آذربایجان شرقی را طی این مدت 4۰ 
کشور و در قالب ۵۵ گروه کاالیی عنوان کرد و گفت: نسبت 
به ۳ ماهه سال گذشــته واردات از طریق گمرکات استان 
آذربایجان شرقی از کشــورهای ترکیه ۱۵ درصد افزایش، 
امارات متحده عربــی 4۱ درصد افزایش، آلمان ۳۱ درصد 
کاهش، چین ۲۶ درصد کاهش و گرجســتان 9 برابر رشد 

داشته است.

ناظر گمرکات استان:

 کاهش ۴ درصدی صادرات از گمرکات آذربایجان شرقی 


