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اقتصاد
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خبرداد:

28توافقنامهاستانباپاکستان
هفته گذشته  28توافق نامه میان استان به
راشکی
عنوان نماینده ایران و پاکستان تصویب شد .به
گــزارش «سیستان و بلوچستان» ،رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت روزگذشته با اشــاره به ششمین نشست
مشترک ایران و پاکستان در جمع خبرنگاران گفت :با توجه
به پهناوری مرز استان با پاکستان ،ایران به عنوان اصلی ترین
هدف تجار پاکستانی برای صادرات و واردات کاال شناخته
می شود که برای رفع مشکالت مبادالت مرزی میان دو
کشور نشست مشترکی برنامه ریزی شد و با توجه به هم مرزی
پاکستان با سیستان و بلوچستان ،استان به عنوان نماینده
ایران در این نشست ها شرکت می کند .وی با بیان این که
شش نشست برای رفع مشکالت صادرات و واردات برگزار
شده است ،افزود :هفته گذشته پاکستان در ششمین نشست
میزبان برخی از مدیران استان به نمایندگی از ایران بود و پس
از سه روز و یک شب نشست مداوم سرانجام برای رفع موانع
صــادرات و واردات کاال میان دو کشور 28 ،توافق نامه به
تصویب رسید که قسمتی از آن مربوط به رفع مشکالت حمل
و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی بود که با تعهدهای دو کشور
همراه شد .وی بیان کرد :سال های گذشته از طریق خطوط
ریلی هیچ قطاری از پاکستان وارد استان نمی شد اما پس از
برگزاری این نشست ها صــادرات و واردات کاال از طریق
خطوط ریلی میان دو کشور مجدد راه اندازی شد ،در حوزه
حمل و نقل جاده ای هم در جاده های پاکستان برخی از
رانندگان ترانزیت مورد هجوم قرار می گرفتند و این برای
تجار دو طرف مشکل مهمی بود ،این موضوع در نشستی به
میزبانی زاهدان بررسی شد که پس از آن گزارشی در این باره
توسط تجار و رانندگان اعالم نشده است.

ظرفیت های خالی بندر چابهار

به گفته میرشکار ،یکی از موضوع های مهم مطرح شده در
نشست اخیر ،تقاضای پاکستان برای صادارت میوه به ایران

بود که با توجه به محدودیت های مطرح شده از مرکز کشور
این مهم چندان امکان پذیر نبود ،پس از بررسی این پیشنهاد
تصمیم گرفته شد اگر پاکستان واردات برخی میوه های
ایران از جمله سیب را آزاد کند مرزهای استان هم پذیرای
میوه آن کشور می شود که تحقق این تعهدها عالوه بر توسعه
صــادرات استان می تواند سبب اشتغال زایــی بیشتر در
منطقه شود .وی ادامه داد :موقعیت استراتژیک استان سبب
شده است تجار کشورهای همسایه برای صادرات کاالی
خود نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشند و مرزهای
رسمی استان هم نقش مهمی در تهیه کاالهای اساسی
کشور داشته باشد و به نوعی تعامل استان با پاکستان برای
کشور نقش ملی دارد و این موضوع اهمیت برگزاری نشست
های مشترک میان تجار و مسئوالن دو کشور را بیشتر می
کند .وی افزود :بندر چابهار به دلیل اتصال به آب های آزاد
مهم ترین بندر کشور است که در افزایش ترانزیت کاال نقش
مهمی دارد ،با توجه به این نقش طی سال های گذشته
سرمایه گــذاری های زیــادی در این منطقه انجام شده و
افزایش ظرفیت های منطقه را به همراه داشته است اما با
وجود موقعیت استراتژیک این بندر ،بسیاری از ظرفیت های
آن خالی مانده است در حالی که به دلیل وجود این ظرفیت
ها می تواند به گمرکی تخصصی برای ایران تبدیل شود.

صادرات  310میلیارد دالری در استان

به گفته وی ،مرزهای استان یکی از مهم ترین و استراتژیک
ترین مناطق کشور برای صادرات شناخته می شود و جزو
استان هایی است که تاثیر به سزایی در افزایش صادرات
غیرنفتی ایــران دارد .موقعیت استان سبب شــده است
بسیاری از محورهای توسعه و صادرات کشور از این منطقه
عبور کند ،این موضوع تاثیر مهمی در افزایش صــادرات و
ایجاد اشتغال در استان و کشور دارد اما از این ظرفیت های
ناب به اندازه کافی استفاده نشده است و اگر توجه می شد،

واردات ریلی224تن آجرنسوز
روز گذشته  224تن آجر نسوز در قالب
گروه اقتصاد
چهار واگن وارد استان شد .مدیرکل راه
آهن جنوب شرق به خبرنگار ما گفت :روز گذشته محموله

 ۲۲4تنی این محصول از طریق خطوط ریلی در قالب
چهار دستگاه واگن مسقف از قم بارگیری و وارد استان
شد ،به دلیل متصل نبودن خط ریلی به چابهار نیمی از این

.

ﺑﻪزودىدرﺣﻞﺳﻮدوﮐﻮﯾﺎرىﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ§ رﻧﺠﺒﺮ

 ¢از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﻮدوﻮﺑﺎز ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٠٩١٥٤...٢٠٠
در آﺧﺮﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﺷﻨﺒﻪ اﻦ ﭘﻴﺎﻣ را ﺑﺮا ﻣﺎ ارﺳﺎل
ــﺮدﻧــﺪ» :ﺑــﺎﺳــﻼم وﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ .ﺑــﺎــﺪاﻋــﺘــﺮاف ﻨﻢ
ﺳﻮدوﻮﻫﺎ اﻣﺮوزواﻗﻌﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن! ﺳﺮدردﺷﺪم! ﺑﺎﻻﺧﺮه

محموله به صورت ترکیبی پس از تخلیه در راه آهن زاهدان
توسط کامیون به ایــن شهرستان ارس ــال شــد« .مجید
ارجونی» با اشاره به این که اوایل امسال برای اولین بار،
بارهای ریل پسند از جمله کاشی از طریق خط ریلی استان
جا به جا شد ،افزود :پاکستان متقاضی اصلی صادرات و
واردات کاال از طریق خطوط ریلی استان است که در این
میان محموله های سیمان ،قیر ،گوگرد ،گل سرخ و فوتس

عمده محصوالتی است که از مسیر ریلی استان به این
کشور صادر می شود .وی بیان کرد :در حوزه واردات هم
کنجد و برنج خوراکی عمده کاالهای وارداتی در این مسیر
است و گوگرد خام نیز بیشترین میزان ترانزیت را به خود
اختصاص داده است و راه آهن جنوب شرق قسمت عمده
ای از سه محموله مهم و حیاتی استان از قبیل گندم ،نفت
گاز و گاز مایع را تامین می کند.

ﺑﻌﺪازﭼﻨﺪﻦ ﺑﺎراﺷﺘﺒﺎه ﺣﻞ ــﺮدن ،ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺳﻮدوﻮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رودرآﺧﺮﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ١٢ﺷﺐ ﺣﻞ
ﻨﻢ اﻣﺎ »ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ« روﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ!ﭼﻮن ازﺳﺎﻋﺖ٩ﺷﺐ
ﺷﺮوع ﺮدم وﻗﺖ ﻢ آوردم!«
ﺧﺐ ﺟﺎ دارد ﻪ ﺗﺒﺮ ¢ﺑﻪ اﻦ ﺳﻮدوﻮﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ
ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺎﻣﻞ ،در ﺻﺪد ﺣﻞ ﺳﻮدوﻮﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮ در ﺣﻞ ﺳﻮدوﻮ ﺑﺎﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮان
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻤ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﺪ
از اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪاﺗﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺣﻞ ﺳﻮدوﻮ را ﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻼش دارﻢ
ــﻪ ﺗــﺎ ﺣــﺪ ﻣﻤ¢ﻦ ﺑــﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ
ﻣﻨﻄﻘ ﻤ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در اﺳﺘﻔﺎده ﺮدن از اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﻼ در ﮔﺎم اول ،ﺑﺮا ﺑﺮﺧ از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ
ﻧﻘﺶﺎب ،ﺗﻌﺪاد از ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ را در روزﻧﺎﻣﻪ
ﭼــﺎپ ﻣ ﻨﻴﻢ .اﮔــﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
داﺷﺖ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ وبﺳﺎﺖ ﺎ اﺳ¢ﻦ ﺮدن
»ﻴﻮآرﺪ« درج ﺷﺪه ﻨﺎر ﻧﻘﺶﺎب ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ »راﻫﻨﻤﺎ«
در وبﺳﺎﺖ وارد ﺷﻮد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺶﺎب
ﻫﻤﺎن روز را ﺑﺒﻴﻨﺪ.
اﻦ ﻃﺮح ﻓﻌﻼ ﺑﺮا ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ﻧﻘﺶﺎب اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺮا راﻫﻨﻤﺎ ﮔﺎمﺑﻪ ﮔﺎم
ﺑﺮا ﺳﻮدوﻮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  .ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ§ ﻗﺒﻞ

ﮐُﻤﮏدرﺳﻮدوﮐﻮ

جایگاه سیستان و بلوچستان در توسعه صــادارت منطقه
متفاوت بود .میرشکار افزود :در حوزه صادارت ،تجار استان
و کشور با مشکالت مختلفی رو به رو هستند که افزایش فشار
تحریم ها و مشکالت بانکی در کشورهای مختلف را می توان
از موانع اصلی پیش روی صادرات غیرنفتی دانست اما با
وجود این فشارها باز هم نقش استان در توسعه صارات را
نمی توان نادیده گرفت .وی گفت :با وجود مشکالت موجود
در منطقه از مبادی رسمی استان طی شش ماه اخیر بیش
از  780هزار تن کاال صادر شده است که این میزان از نظر
مالی بیش از  310میلیارد دالر ارزش دارد ،کشور های
افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،کویت و امارات ،مقصد عمده
کاالهای صادر شده از استان بود .وی افزود :از این میزان
حدود  75میلیون دالر از گمرکات استان صادر شد و سهم
بازارچه های مرزی به  222میلیون دالر رسید ،این نشان
دهنده افزایش صادرات استان از بازارچه های مرزی است
و اهمیت نقش آن در توسعه استان را بیش از پیش می
کند ،طبق آمار به دست آمده نقش بازارچه های استان در
صادرات کاال نسبت به سال گذشته  191درصد افزایش
داشته است .به گفته وی ،با توجه به پهناوری استان و مرز
گسترده خاکی این منطقه با دو کشور همسایه ،بازاچه های
مرزی در توسعه صادرات نقش بی بدیلی دارد اما طی سال
های گذشته برخی از این بازارچه ها به دالیل مختلفی غیر
فعال بود که امسال تعدادی فعال شد و توانست در صادرات

غیرنفتی از استان نقش مهمی ایفا کند .وی افزود :تا پایان
سال  96نزدیک به  573میلیون دالر کاال از استان صادر
شد ،طبق هدف گذاری برنامه ششم این آمار امسال باید
به  664میلیون دالر افزایش یابد و سال آینده باید 803
میلیون دالر کاال از استان صادر شود این میزان در سال
 99باید به یک میلیارد و  70هــزار دالر برسد و در سال
پایانی برنامه ششم میزان صادرات استان باید یک میلیارد
و  340میلیون دالر باشد .میرشکار گفت :طی این مدت
از مبادی بازارچه ها و گمرکات استان 17 ،میلیون دالر
کاال وارد استان شد که این میزان بــدون احتساب اقالم
وارد شده از منطقه چابهار است ،در حالی که این منطقه
با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند نقش مهمی در
صادرات و واردات ایفا کند ،به دلیل زیرساخت های ایجاد
شده در چابهار می توان حتی آن را به عنوان یکی از مبادی
تخصصی ورود یا صــدور برخی کاالهای خاص دانست.
وی بیان کرد :مدتی است سیاست های صــادرات کاال به
کشورهای افغانستان و پاکستان در کشور تغییر کرده و این
تغییر سیاست ها سبب کاهش صادرات به این دو کشور شده
است که با توجه به برنامه ریزی ها این موضوع رفع می شود
اما برخالف آن چه گفته می شود افغانستان ورود کاال از مرز
استان را ممنوع کرده است باید گفت این موضوع مربوط
به مرز خراسان جنوبی با این کشور است و برای صادرات
استان به افغانستان محدودیتی وجود ندارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻓﻌﻼ ﺑﺮا§ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﺗﺎن ﻣﻨﻴﻢ...

با وجود موقعیت استراتژیک بندر چابهار ،بسیاری از ظرفیت های آن خالی مانده است

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮا§ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ
و ﺷﺮﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎ از اﺟﺰا§ ﺗﺼﻮﺮ اﻦ
ﻣﻌﻤﺎ را در ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺮدن ﺟﻔﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺑﻌﻀـ از ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُـﺮ ﻨﻴـﺪ و
ﺗﺼﻮـﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔـﺮ ﻤ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ£ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻪ:

 1ﻫﺮﻋﺪد در اﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ﻣﻌﻤﺎ  ُ
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋــﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــﻄــﻮﻃــ ــﻪ
ﺑـــــــﺮا ارﺗــــﺒــــﺎط
ﺟــــــــﻔــــــــﺖﻫــــــــﺎ
ﻣــــﺸــﻴــﻢ ،ﺑــﺎــﺪ
اﻓــﻘــ ،ﻋــﻤــﻮد ﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗﺮﻴﺒ از ﺧﻄﻮط
اﻓــﻘــ و ﻋــﻤــﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘــﺲ رﺳﻢ
ﻫﺮ ﻧــﻮع ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎره ﻫﺎ
ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗ ــﺒ ــﺎﻃ ــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ــ¢ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ  ١دارﻧﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ
اﺗﺼﺎل ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪﻪ ﻓﻘﻂ از
 ﻣﺴﻴﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ
دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖ ﻫﺎ را ﻪ ﻓ¢ﺮ ﻣ ﻨﻴﺪ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن
را ﻧﻤداﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ وﺻﻞ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ ¢ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻــﻮرﺗــ ــﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪــﺪ راه
دﮕﺮ ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آن ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﭘُﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﺣﺪس
زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺎر را ﺧﺮاب ﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑـــــــﺮا
در °ﺑــﻬــﺘــﺮ
ﻗــــﻮاﻧــــﻴــــﻦ،
ﺑـــــﻪ ﻧ ــﻤ ــﻮﻧ ــﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻞ
ﺷــﺪه ﺗــﻮﺟــﻪ و
دﻟﻴﻞ اﺗﺼﺎل
ﺟــــﻔــــﺖﻫــــﺎ
را ﺑـــﺮرﺳـــ
ﻨﻴﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖ ﻫﺎﺸﺎن وﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ دار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘُﺮﻣﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن :ارﻗﺎم  ١ﺗﺎ  ٩را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻃﻮر ﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ،در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و
در ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٣در ٣ﻫﻴﭻ رﻗﻤ ﺗ¢ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺮا§ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ§
ﺳﻮدوﻮ§
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ§(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪا§ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار§
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
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ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

کاهش سهمی و افزایش ارزشی
معامالت بورس

ﺳﻮدوﻮ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

ط ــرح درجـــه بــنــدی جــایــگــاه هــای
گروه اقتصاد
سوخت در منطقه زاهدان آغاز شد.
مدیر شرکت پخش فرارده های نفتی منطقه زاهدان به
خبرنگار ما گفت :برنامه درجه بندی جایگاه های سوخت
در سال طی دو مرحله و هر شش ماه یک بار انجام می
شود که در این طرح وضعیت سطح استانداردهای فنی،
ایمنی ،زیباسازی ،تکریم ارباب رجوع و خدمات جانبی
جایگاه های سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و بر این
اساس درجه جایگاه مشخص و پرداخت کارمزد جایگاه
ها هم بر این اساس انجام می شود« .کوروش باالدست»
افــزود :در اجــرای دوره گذشته این طرح ۴۳ ،جایگاه
اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت و از میان آن 30
جایگاه رتبه ممتاز ،پنج جایگاه درجه یک ،چهار جایگاه
درجه دو ،دو جایگاه درجه سه و دو جایگاه هم به دالیل
متعدد رتبه درجه پایین دریافت کردند .وی بیان کرد:
منطقه زاهــدان یکی از مناطق  ۳۷گانه شرکت ملی
پخش فــراورده های نفتی ایــران است که چهار ناحیه
زاهدان ،زابل ،خاش و سراوان را تحت پوشش دارد و در
این مناطق ۶۲ ،جایگاه و فروشندگی سکودار وظیفه
تامین فراورده های نفتی در شمال ،مرکز و قسمتی از
جنوب کشور را به عهده دارد.

برخالف هفته گذشته ،معامالت بــورس استان این
هفته از نظر سهم کاهش یافت و به لحاظ ارزش افزایش
پیدا کرد .مدیر بورس منطقه ای به خبرنگار ما گفت:
بورس استان از 18مهر ماه شاهد ثبت  22میلیون و
 302هزار و 215سهم و حق تقدم بود که این میزان
نسبت به 29میلیون و  587هزار و  675سهم و حق
تقدم هفته سوم مهر ،هفت میلیون و  285هزار و 400
افزایش داشته است« .سوگل هیراد» افــزود :این در
حالی است که بر خالف دو هفته گذشته در این هفته
ارزش معامالت بورس استان افزایش داشت و از 128
میلیارد و  115میلیون ریال به  150میلیارد و 190
میلیون ریال رسید که 220میلیارد و  75میلیون ریال
افزایش داشته است .وی بیان کرد :طی این مدت،
 21درصد ارزش داد و ستد را خرید و  79درصد آن را
فروش سهام به خود اختصاص داد و طبق روال هفته
های گذشته این هفته هم اسناد خزانه اسالمی با بیش
از  40میلیارد ریال معامله بیشترین ارزش معامالت را
ازآن خود کرد که نسبت به  17میلیارد ریال ماه قبل
افزایش  23میلیارد ریالی داشته است.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﯿﺪ
و ﺣﺮﻓﻪاى

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

میرشکار :با
توجه به پهناوری
استان و مرز
گسترده خاکی
این منطقه با دو
کشور همسایه،
بازاچه های
مرزی در توسعه
صادرات نقش
بی بدیلی دارد
اما طی سال
های گذشته
برخی از این
بازارچه ها به
دالیل مختلفی
غیر فعال بود
که امسال
تعدادی فعال
شد و توانست
در صادرات
غیرنفتی از
استان نقش
مهمی ایفا کند

درجه بندی جایگاه های سوخت
آغاز شد
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دﻗﻴﻘﻪ

