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جامعه
گزارش از صف طوالنی سوخت گیری کامیون ها

خبر

آقای راننده  ،بخواب
راشکی -مدتی است طوالنی شدن انتظار رانندگان
خودروهای سنگین در صف های طویلی در پمپ های
گازوئیل ایجاد کرده است به طوری که در جایگاه های
بیرون شهر ،صف خــودروهــای ترانزیتی و نفت کش
ها به چند کیلومتر می رسد و برخی نیمی از روز را
در صف سپری می کنند.این حجم ترافیک هر چند
عادی به نظر نمی رسد اما برخی از جایگاه داران آن را
طبیعی می دانند و افزایش نرخ روپیه پاکستان نسبت
به ریال ایران و گران تر شدن قیمت گازوئیل و بنزین
در این کشور را مهمترین دلیل ترافیک سنگین جایگاه
های سوخت اعالم می کنند .اما موضوعی که بیشتر
مورد اعتراض قرار می گیرد نارضایتی رانندگان از
نحوه سوخت دهی جایگاه ها و نبود نظارت درست بر
آن هاست.

 4ساعت انتظار

یک راننده تریلی به خبرنگار ما می گوید :اوایل صبح
از مــرز پاکستان به ایــران وارد شــدم و بــرای سوخت
گیری به جایگاه هامون آمدم اما بیش از چهار ساعت
است که منتظر هستم تا نوبتم برسد ،نمی دانم نزدیک
ترین جایگاه دیگر کجاست و از طرفی شاید آن جا
شلوغ تر باشد ،به همین دلیل مجبورم منتظر بمانم.
«ن ــوروزی» می افــزایــد :شاید برخی اعــام کنند این
ترافیک طبیعی است اما با توجه به افزایش قیمت
سوخت در پاکستان برخی رانــنــدگــان قصد دارنــد
سهمیه خود را سوخت گیری کنند تا قسمت زیادی
از آن را در آن سوی مرز بفروشند که در این صورت با
توجه به قیمت سوخت در پاکستان می توانند با هزینه
کمتر از سود دریافتی مجدد سوخت گیری کنند.
وی بیان می کند :مقصد بعدی من تربت جام است و
برای رسیدن به آن جا باید سوخت کافی داشته باشم
اما نمی دانــم با توجه به صف ایجاد شده می توانم
سوخت گیری کنم یا باید برای رسیدن به جایگاهی
خلوت تر سوخت آزاد بزنم.

نظارت 36گروه بر فرآورده
های دامی در رمضان

تعداد جایگاه ها کم است

راننده دیگری که قصد بازگشت به نیشابور دارد می
گوید :جایگاه عرضه گازوئیل هامون در نقطه ای
قرار دارد که خودروهای ترانزیتی از دو مسیر چابهار
و میرجاوه بــرای سوخت گیری مراجعه می کنند،
بنابراین طبیعی است که این جایگاه شلوغی خاصی
داشته باشد و نمی توان گفت راننده ها برای قاچاق
سوخت قصد سوخت گیری دارند.به گفته «مالکی»،
بعد مسافت در این مسیر و فاصله میان جایگاه های
سوخت زیاد است ،به همین دلیل رانندگان ترانزیت
ناچار هستند به هر پمپی می رسند بــرای پر کردن
مخزن سوخت خــودرو اقــدام کنند بنابراین شلوغ
بودن این جایگاه طبیعی است و فکر نمی کنم هدف
قاچاق سوخت باشد.به گفته وی ،اگر تعداد جایگاه
هــای سوخت در اســتــان افــزایــش پیدا کند از حجم
ترافیک این جایگاه ها به ویژه برای گازوئیل کاسته
می شود و با توجه به این که سیستان و بلوچستان
شاهراه ترانزیتی شرق و جنوب شرق کشور است باید
مسئوالن استانی به دنبال افزایش جایگاه ها باشند.

استفاده از  300لیتر گازوئیل

راننده دیگری می گوید :هر خــودروی ترانزیتی در
روز  300لیتر سهمیه سوخت دارد ،به همین دلیل
رانندگان آن حق دارند از حق قانونی خود استفاده
کنند اما بهتر است برای کاهش ترافیک در جایگاه ها
برنامه بهتری انتخاذ شود.
«سرایانی» اظهار می کند :هنگامی که به این جایگاه
رسیدم فقط  20خــودرو در نوبت بــود که سبب شد
تصمیم به سوخت گیری بگیرم اما بعد از دور زدن و
قرارگرفتن در مسیر جایگاه حداقل  10تا  15خودرو
به صف اضافه شده بود که سبب شد حدود سه ساعت
در صف منتظر باشم ،در حالی که اگر جایگاه دیگری
وجــود داشــت با خیالی آســوده تر سوخت گیری می
کردم.

ی
مشاورحقوق 
فسخ قرارداد

در قــراردادی شرط فسخ ،پاس نشدن هر کدام از چک ها بوده و یک فقره چک
برگشت شده است.
چه اقدامی می توانم انجام داد؟

مهسا پیشرویان ،کارشناس حقوق :سوال شما قدری مبهم مطرح شده است اما باید
گفت چنان چه در قراردادی شرط شده باشد که در صورتی که هر کدام از چک ها
برگشت شود قرارداد فسخ می شود به محض برگشت خوردن چک قرارداد فسخ
می شود و طرفین باید مجدد قراردادی تنظیم کنند.

یک راننده :برای سوخت گیری در جایگاه هامون بیش از چهار ساعت منتظر هستم

وی بیان می کند :شاید کمبود جایگاه سوخت دلیل
اصلی ترافیک در این جایگاه باشد اما نمی توان گران
تر شدن گازوئیل و بنزین در پاکستان و عالقه به فروش
سوخت به قاچاقچیان آن کشور را دلیلی بر شلوغی
جایگاه ندانست.

قاچاق سوخت برخی از رانندگان

یکی از متصدیان جایگاه می گوید :روزانــه بیش از
 800تا هزار دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین
در جایگاه هامون سوخت گیری می کنند که اگر
تخمینی برآورد شود می توان گفت که خودروها فقط
در این جایگاه روزانه بیش از  300هزار لیتر گازوئیل
سوخت گیری می کنند که میزان باالیی از آن با توجه
به نوسانات بازار در پاکستان به فروش می رسد.
وی بیان می کند :چهار جایگاه سوخت در زاهدان
سوخت دهی گازوئیل را انجام می دهد که هر گاه
یکی از جایگاه ها سوختش تمام می شود خودروها
به جایگاه های دیگر مراجعه می کنند و با توجه به
این که سوخت گازوئیل جایگاه های درون شهر تا
قبل از ظهر تمام می شود طبیعی است که خودرها
به جایگاه های دیگر مراجعه کنند و حجم ترافیک آن
افزایش یابد.وی می افزاید :دو جایگاه هامون و پایانه
بار به دلیل قرار گرفتن در ورودی شهر حجم بیشتری
از خوردوهای ترانزیتی دارد به همین دلیل طبیعی
است که شلوغ باشد ،اما از طرفی با افزایش قیمت

روپیه در پاکستان و پایین آمدن ارزش ریال در ایران
قیمت گازوئیل در این کشور ،افزایش قابل توجهی
داشت .بنابراین برخی رانندگان از  300لیتر سوخت
روزانه خود قسمتی را در آن کشور می فروشند.

اجرای طرح كنترل جایگاه های سوخت

مدیر شركت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه
زاهــدان در ایــن بــاره می گوید :ایــن طــرح به منظور
جلوگیری از عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی
از هشتم اردیبهشت ماه در جایگاه های منطقه آغاز
شــده و در حــال اجــراســت«..كــورش بــاالدســت» می
افزاید :تیم نظارتی منطقه ،جایگاه ها را کنترل و در
صــورت مشاهده تخلفاتی از جمله سوختگیری در
ظرف ،سوختگیری با كارت هوشمند خودروهای دیگر
و هرگونه سوختگیری غیر متعارف ،برابر مقررات با
عرضه کنندگان برخورد می کند.وی اظهار می کند:
افزایش نرخ فــروش سوخت در كشور های همسایه
سبب شــده اســت ســودجــویــان و ســوداگــران سوخت
بیشتر به این قاچاق گرایش پیدا کنند ،این امر به
ورود كارت های مهاجر از دیگر استان ها به سیستان
و بلوچستان منجر شده است.دبیر كارگروه سوخت
استان ،معضل قاچاق سوخت را از دغدغه های جدی
مسئوالن استان می داند و اظهار می کند :در ماه های
اخیر به دلیل رشد قاچاق ،مصرف بنزین افزایش یافته
است.

ی
آشپز 
دلمه برگ مو
مواد الزم:

برگ مو  40تا  50عدد ،گوشت چرخ کرده  300گرم ،برنج
نصف پیمانه ،سبزی دلمه خرد شده ( گشنیز ،جعفری،
نعناع و ترخون) چهار تا پنج قاشق خرد شده ،پیاز متوسط
دو عدد ،لپه یک سوم پیمانه ،نمک ،فلفل ،زردچوبه

پراید تمام فابریک مدل  85داشتم و با این شرط به بنگاه واگذار کردم که تخفیف
های بیمه ثالثم را به من بر گرداند ،ولی با تخفیف بیمه به مشتری بفروشد ،اما بنگاه
دار حدود چهار ماه است که بیمه را به من واگذار نمی کند .چه اقدامی انجام دهم؟
امیر هاشمی ،کارشنای حقوق :تخفیف بیمه شخص ثالث به دلیل این که معلق به
خودروی مذکور است قابلیت نقل و انتقال ندارد ،به دلیل این که قائم به شخص
نیست .ولی در صورت گذاشتن شرط و ایفا نکردن تعهد می توانید برای فسخ معامله
اقدام کنید.

خرد شده را به گوشت در حال تفت اضافه کنید و نمک
و فلفل هم بزنید .لپه و برنج را هم اضافه کنید و از روی
شعله بردارید .کف قابلمه مد نظر چند برگ مو پهن کنید
تا دلمه ها نسوزد.
پیچیدن برگ مو:

مواد الزم برای چاشنی دلمه :

فروش خودرو با شرط بیمه

مدیرعامل
شرکت نفت
منطقه زاهدان:
افزایش نرخ
فروش سوخت
قاچاق در كشور
های همسایه
سبب شده است
سودجویان
و سوداگران
سوخت بیشتر
به این معضل
گرایش پیدا
کنند ،این امر به
ورود كارت های
مهاجر از دیگر
استان ها به
منجر سیستان و
بلوچستان شده
است

عصاره گوشت یک بسته با یک استکان آب ،کره 25
گرم ،سرکه یا ابغوره نصف پیمانه ،شکر یک تا دو قاشق
غذاخوری ،نمک

طرز تهیه:

لپه و برنج را از قبل خیس و پیازها را نگینی خرد کنید
و در مقداری روغن به همراه زردچوبه تفت دهید .کمی
که سبک و رنگ آن طالیی شد گوشت را اضافه کنید و
روی حرارت مالیم آن را تفت دهید .برنج و لپه ها را هم
جداگانه بپزید .البته باید مراقب باشید که برنج را کمی
دان بردارید و لپه هم کامل بپزد ولی له نشود .سبزی

اگر برگ های تازه استفاده می کنید سه دقیقه در آب
جوش بجوشد .برگ مو را به پشت پهن کنید و یک قاشق
از مواد دلمه را روی آن بریزید .دو قسمت پایینی برگ را
روی مواد بگذارید و از دو سمت کناری برگ را به داخل
خم کنید که کامال روی مواد را بگیرد .در نهایت هم
خیلی محکم برگ را رول کنید.
چاشنی دلمه برگ مو:نصف یک عدد عصاره گوشت و
نصف لیوان آب و نصف لیوان آبغوره و کمی شکر را روی
حرارت بگذارید و به آن کره اضافه کنید.
وقتی همه مواد با هم مخلوط شدند و به جوش آمد ،آن
را روی دلمه ها بریزید.با حرارت متوسط رو به کم ،برای
حدود یک ساعت می پزد.

گروه شهرستان ها 36 -گروه بر فرآورده های دامی
در ماه مبارک رمضان نظارت می کنند.مدیرکل
دامپزشکی به خبرنگار ما گفت :این تعداد گروه در
قالب  20گروه سیار و  16گروه ثابت بر فرآورده های
خام دامی در رستوران ها ،مراکز عرضه و  ...نظارت
می کنند.دکتر «مهدی حسینی» افزود :این گروه ها
از امروز تا  27خرداد با  68نیرو نظارت بر بهداشت
عمومی را انجام می دهند .همچنین یک گروه سه
نفره وظیفه نظارت بر عملکرد گروه ها را بر عهده
دارند.

کدبانو
کاربرد لیمو ترش

لیمو ترش کاربردهای زیادی دارد که در زیر به آن اشاره
شده است:
محافظت از میوه و سبزی :با آبلیمو می توانید برش
های میوه و سبزی را برای مدت طوالنی تری نگهداری
کنید.
پاک کننده چند منظوره :برای تمیز کردن آینه ها،
پنجره ها و روی میزها می توانید از مخلوط آب لیمو و آب
معمولی در یک بطری اسپری استفاده کنید .با اضافه
کردن یک فنجان آب لیمو به لباس شویی ،لباس های
سفیدتان رو بدون سفیدکننده شیمیایی روشن کنید.
بهبود لکه های پوست :آب لیمو سرشار از ویتامین C
است که حتی می تواند رنگ پوست شما را روشن کند.
آب لیمو را به پوست بمالید و اجازه دهید به مدت  ۵تا
 ۱۵دقیقه روی پوستتان بماند.
سفید کردن دندان ها :در یک کاسه کوچک،
جوش شیرین و آبلیمو را مخلوط کنید تا حباب ایجاد
شود .با استفاده از یک اسفنج پنبه ای این ترکیب را
به دندان ها بزنید و اجازه دهید به مدت یک دقیقه
روی دندان بماند سپس با مسواک به آرامی دندان
ها را بشویید.
تسکین گلودرد :غرغره با آب لیمو یا افزودن آن به
چای داغ ،یک راه عالی برای تسکین التهاب گلو است.
لیمو یک ضد باکتری قوی برای خالصی گلو از شر
هرگونه باکتری است.
رفع بوی نامطبوع :عطر لیمو می تواند به سرعت
بوی نامطبوع خانه را برطرف کند .برای این کار
لیموها را بجوشانید تا یک خوشبوکننده بدون سم
تهیه کنید .اگر بوی بد آشپزخانه برایتان معضل شده
است ،با گذاشتن پوست لیمو کنار زباله ها و مالیدن
لیمو روی اقالم چوبی آشپزخانه مانند کابینت ها از
شر این بو خالص شوید.
مراقبت از پوست :برای داشتن یک ماسک صورت
دست ساز ،لیمو و عسل را باهم مخلوط کنید .ویتامین
 Cموجود در لیمو پوست شما را روشن خواهد کرد،
همچنین عسل خاصیت ضدعفونی کننده دارد و با نرم
و مرطوب کردن پوست مانع از ایجاد آکنه و جوش می
شود.
درمان تهوع :آب لیمو حاوی پتاسیم است که در
جلوگیری و بر طرف کردن این عارضه کمک میکند.
برای تسکین فوری حالت تهوع ،آبلیمو را با کمی شکر
مخلوط کنید و بیاشامید.

