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اقتصاد
 2هفته آینده اولین محموله CNG
به سیستان می رسد

 60میلیون متر مکعب آب کشاورزی

تضمیناستانداربهسیستانیها
کیخا :نسخه ای برای رفع معضل ریزگردها در استان نیست

تضمین می کنیم در سال زراعــی جاری
ذوالفقاری
 60میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی
سیستان اختصاص دهیم که حداقل الزم را برای تولید و
اشتغال فراهم کند ،به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
استاندار سه شنبه شب گذشته در شورای آب ،کشاورزی و
منابع طبیعی که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی
برگزار شد گفت :در شرایط فعلی که چابهار از تحریم ها
معاف اســت یک فرصت محسوب می شــود ،همچنین
سیستان و بلوچستان در حوزه های مختلف مورد توجه
جدی مسئوالن کشور و در راس آن مقام معظم رهبری قرار
دارد ،توجه دولت نیز به استان جدی است« .احمد علی
موهبتی» افزود ۲۰ :سال خشکسالی مشکالت عدیده ای
ایجاد کــرده اســت .در حــوزه آب آشامیدنی ،روستایی،
کشاورزی ،دام پروری و شیالت ،کوهی از رنج و مشکالت
وجــود دارد که البته اشکاالتی در ما و نگاه مسئوالن
کشوری به این منطقه بوده است .وی با بیان این که شش
هزار چاه غیر مجاز در استان داریم و در حوزه منابع آبی
استان هم چالش های زیادی وجود دارد اظهار کرد :در
شمال استان باید تالش کنیم که حقابه سیستان را از
هیرمند که  ۸۵۰میلیون متر مکعب است پیگیری کنیم،
وزارت خانه های امور خارجه و نیرو و دیگر دستگاه های
مرتبط باید تالش کنند که این حقابه محقق شود البته باید
به خشکسالی آن سوی مرز هم توجه داشت ،ضمن پیگیری
موضوع نباید امیدی به حقابه بــرای ثبات در سیستان
داشته باشیم  ،سرمایه گذاری های پیش رو به طور قطع با
چالش مواجه است .به گفته وی ،در حوزه آب های ژرف
باید مطالعه انجام دهیم و امید خاصی به مردم ندهیم چون
معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد ،انتقال آب از دریای عمان
یکی از موضوعاتی است که می توان انجام داد .وی بیان
کرد :بسیاری از موارد را باید مدیران رفع و تعیین تکلیف

مدیر تامین و توزیع
شركت ملی پخش مطرح کرد:

عامل بازار سیاه سوخت

افزایش قیمت دالر باعث ایجاد بازار
گروه اقتصاد
سیاه سوخت در سیستان و بلوچستان
شده است .مدیر تامین و توزیع شركت ملی پخش فراورده

کنند ،در برخی نقاط مردم خانه ساخته اند و شاهد توسعه
روستاها بوده ایم ولی مشکل جدی برای آن ها ایجاد شده
است که سند ندارند ،کشاورزی ،باغ و درختان مختلفی که
بیش از  ۵۰سال قدمت دارد نیز سند ندارد که باید تعیین
تکلیف شود.

اتمام حجت استاندار با مدیران

استاندار تصریح کرد :همه موظف هستند تا پایان دی ماه این
موضوع را تعیین تکلیف کنند ،آمار مشخص ،تجزیه و تحلیل
و برای آن راهکار ارائه شود تا در جلسه ای که  ۴۰روز آینده
برگزار می شود بتوانیم به خوبی تصمیم بگیریم ،تا اندازه ای
که در قدرت استان است تصمیم می گیریم و آن چه نیست
از کشور اختیار و مجوز می گیریم و رفع می کنیم ،اگر جایی
کشور مجوز نداد به عنوان رئیس شورای تامین ،آن را رفع می
کنم و اجازه نمی دهم مردم بالتکلیف بمانند.وی گفت :در
همه روستاها بنیاد مسکن انقالب اسالمی به دلیل این که
با امور اراضی و قسمتی از محیط زیست در روستاهایی که
هدف است ،مشکالتی دارد ،دستگاه ها موظف به همکاری
هستند ،بنیاد مسکن ظرف  40روز آینده برنامه اش را برای
تعیین تکلیف سند دار کردن امالک مردم در همه روستاها
آماده کند و برنامه عملیاتی برای برون رفت از این مشکل
اعالم شود .وی ادامه داد :در حوزه کشاورزی نیز کمیسیون
ماده  54تشکیل شود ،اداره کل حفاظت محیط زیست،
اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی جهاد کشاورزی موظف
اند تا پایان دی ماه فهرستی از آثار دارای قدمت کشاورزی در
استان را همراه با تجزیه و تحلیل و راهکار برای رفع مشکالت
ارائه دهند ،اگر مدیری راهکاری برای رفع آن ندارد ،استعفا
کند تا فرد دیگری را جایگزین کنیم .وی افزود :برای رفع
مشکل چاه های غیر مجاز کشاورزی نیز باید فهرستی از
این چاه ها با ذکر قدمت آن تهیه شود تا درباره هر کدام به

های نفتی ایــران در جلسه ای كه با حضور مدیر منطقه
زاهدان و مدیران شركت های موزع گاز مایع در زاهدان
برگزار شد ،گفت :تولید گاز مایع بیش از نیاز داخلی است
و هیچ مشكلی در تامین گاز مایع مورد نیاز مردم سیستان و
بلوچستان وجود نــدارد ،هماهنگی درتوزیع باید انجام
شود« .مجتبی دلبری» افزود :افزایش قیمت دالر از عوامل
افزایش قاچاق سوخت است ،این امر سبب افزایش مصرف

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ا ﻦ روز ﭘﺎ ــﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻪ آﺧﺮ ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
»ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« را ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﺎدآور ﭼﻨــﺪ ﻧﺘﻪ درﺑﺎره
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ از ﻟﻄ ﻧﻴﺴﺖ:
 (١اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ »آﻣﻮزش«،

ظرفیت استان برای کشتار  648هزار راس دام

رئیس سازمان دامپزشکی هم گفت :طی یک سال اخیر
توفیق های خوبی برای استفاده از ظرفیت های استانهای
مرزی در واردات دام از طریق ریلی ،دریایی و زمینی به دست
آمده است ،این استان نیز شرایط الزم را در همه روش های
حمل و نقل دارد« .علیرضا رفیعی پور» با بیان این که واردات
دام طبق ضوابط و قوانین سازمان دامپزشکی از کشورهای
همسایه استان های مــرزی امکان پذیر است ادامــه داد:
نگاه ملی و بین المللی به سیستان و بلوچستان معطوف
شده است ،این سازمان با توجه به توانمندی های استان
حدود پنج ماه روی پروتکل واردات دام زنده کار کرد تا این
که برزیلی ها را همراه کردیم که واردات گاو زنده به مقصد

گاز مایع و ایجاد بازار سیاه در سیستان و بلوچستان شده
است .به گزارش روابط عمومی ،مدیر شركت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه زاهدان نیز در این باره گفت:
طبق مصوبات جلسات استانی ،سهمیه شركت های موزع
گاز مایع استان بر اساس قدرت جذب آنان افزایش می
یابد« .كــورش باالدست» تاكید كرد :شركت های موزع
موظف هستند با افزایش ظرفیت ذخیره سازی و توسعه

»ﭘــﺮورش«» ،روانﺷﻨﺎﺳــ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــ« و ﺗﻤــﺎم
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ آن
ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ¦ﻨﻴﺪ.ﻣﺎدرا ﻦﺳﺘﻮنآﻣﺎدهﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼﺷﻤﺎﻋﺰ ﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣوﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮ
اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮ ﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ ازﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدرا ﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻدار ﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣ¦ﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮع ﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎراﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشد ﮕﺮانﻣﺧﻮرد،درا ﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎ ﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.ﺑﺎا ﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

این استان انجام شود .به گفته وی ،در سال می توان 648
هزار دام در کشتارگاه های استان ذبح کرد که یک انقالب
صنعتی و انقالب در تجارت است و شریط را برای رونق
منطقه فراهم می کند.

نبود نسخه ای برای رفع معضل ریزگردها

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسالمی نیز گفت:
درسیستاندانشکدههایتخصصیمانندکشاورزیومنابع
طبیعی و آب و خاک و پژوهشکده های مختلف وجود دارد
اما با گذشت سه دهه فعالیت ،هنوز نسخه ای برای رفع
معضل ریزگردها نیست« .احمد علی کیخا» افزود :مدیریت
سنتی کشاورزی در کشور یکی از اشکاالت اساسی است
که سبب شده است با وجــود اقدامات بــزرگ و اعتبارات
هزینه شده هنوز در جامعه روستایی ،شاهد توسعه نباشیم
و کاهش جمعیت رخ داده است .به گفته وی ،در مدیریت
سنتی فعلی برخورد با مشکالت کشاورزی به شکل عینی
نبوده ،به همین دلیل اقدامات انجام شده سبب توسعه این
حوزه نشده است .در این نوع مدیریت اعتبارات به صورت
هدفمند برای رفع مشکالت کشاورزی استفاده نمی شود
بلکه قسمتی از آن میان وزارت علوم و دیگر مراکز تحقیقاتی
توزیع می شود .رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :هنوز مردم در
استان گرفتار تعیین تکلیف زمینی هستند که  50سال قبل
در آن خانه ساخته اند ،اگر چارچوب ها اصالح شود قسمت
زیادی از مشکالت مردم رفع خواهد شد.

ناوگان حمل و توزیع ،از كمبود در این زمینه جلوگیری
كنند .به گفته وی ،فروش كاالبرگ ها و سهمیه نفت سفید
برخی از خانوارها و استفاده از گاز مایع به جای آن ،سبب
افزایش مصرف گاز مایع و به وجود آمدن بــازار سیاه در
استان شده كه این موضوع مسئوالن استان را بر آن داشته
است تا برخورد جدی با خرید و فروش غیر قانونی و عرضه
خارج از شبكه گازمایع را در دستور كار قرار دهند.

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

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘراﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳــﺘﺎن و اﻗﻮام و آﺷــﻨﺎ ﺎن ،ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان
ﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان د ﮕــﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ)ﻣﺜــﻞ اﻧﻮاع
ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ( را ﻣﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷــﺎن در روز ﺧﺎﺻــ از ﻫﻔﺘﻪ ــﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﻨﻴﻢ ،دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــراﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣﻨﻢو
»ﻧﻘﺶ ﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮﺮدندﻗﺎ ﻘازا ﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

کیخا :در
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پژوهشکده
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وجود دارد اما با
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فعالیت ،هنوز
نسخه ای برای
رفع معضل
ریزگردها نیست

اقتضای شرایط تصمیم گیری کنیم و در بدو  40سالگی
انقالب اسالمی این تصمیم ها برای رفع مشکالت مردم خود
را نشان دهد .به گفته موهبتی ،طرح های اولویت دار باید با
کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های متولی
با توجه به منابع موجود به اتمام برسد ،متاسفانه قسمتی از
پروژه در دست اجرای بزرگراه زاهدان – زابل را که پرترافیک
ترین قسمت است رها کردیم و مشغول ساخت دیگر قسمت
های این بزرگراه هستیم .وی خاطرنشان کرد :در سیستان
بــرای  46هــزار هکتاری که آب با لوله منتقل می شود،
پذیرفتنی نیست که به شیوه سنتی کار انجام شود .مقرر شد
در این منطقه از هر  10هکتار ،دو هکتار به ساخت گلخانه
اختصاص یابد ،چرا که اشتغال و درآمدزایی به همراه دارد.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎ ﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

رئیس سازمان دامپزشکی  :در سال می توان  648هزار دام در کشتارگاه های استان ذبح کرد که یک انقالب صنعتی و انقالب در تجارت است

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،ا ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ«ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎ ﺪداﺧﻞ ¦ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎ ﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از ا ﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮاا ﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2ز ﺎدر ﺴــ¦ﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد ¦ﺷﻮ ﺪاﻣﺎا ﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ ¦ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتد ﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮو ﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ¦ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ،درونﻫــﺮﭼﺎرﭼﻮبراﺑﺎرﻧــﮓﻋﺪدشﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮ ﺮﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ» ¦ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬار ﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا ¦ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮد ﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ ¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهز ﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

شناسایی 267متخلف
در حوزه کاال و ارز
از ابتدای امسال تا پایان آبان 14 ،هزار و  88بازرسی در
حوزه قاچاق کاال و ارزو انجام و به تشکیل  267پرونده
برای متخلفان به ارزش  28میلیارد و  108میلیون و
 124هزار و 325ریال منجر شده است .معاون نظارت،
بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت :طی این
مدت در کنترل واحدهای سهمیه بگیر ،شش هزار و
 112بازرسی انجام و منجر به تشکیل  133پرونده
تخلف به ارزش ریالی پنج میلیارد و  516میلیون و
 712هزار و  865شد ،طی این مدت در حوزه کنترل
واحدهای عرضه کننده مواد سوختی نیز هزار و 82
بازرسی انجام و  15پرونده تخلف به ارزش  22میلیارد
و  377میلیون و  297هزار و  500ریال تشکیل شد.
«محمد رفیع سلطانزاده» افــزود :در پی بازرسی های
انجام شده در حــوزه کنترل دخانیات 114 ،پرونده
تخلف به ارزش  175میلیون و  363هزار و  960ریال
و در کنترل لوازم آرایشی و بهداشتی هم چهار پرونده
تخلف به ارزش ریالی  32میلیون و  750هزار ریال
تشکیل شده است .به گفته وی ،در صنف لوازم خانگی
هم یک پرونده تخلف به ارزش شش میلیون ریال تشکیل
شد ،در قسمت طال و جواهر ،کــاالی پزشکی و دیگر
کاالها نیز بازرسی ها انجام شد اما تخلفی گزارش نشد.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

ظرف دو هفته آینده اولین محموله
گروه اقتصاد
گاز سی ان جی به منطقه سیستان
می رسد .استاندار در حاشیه بازدید از جایگاه گاز
 CNGزابل در جمع خبرنگاران گفت :پــروژه اصلی
گازرسانی به زابل بر اساس برنامه زمان بندی انجام
می شود و دو پیمانکار در مسیر زابل به زاهدان در حال
اجرای این پروژه هستند و در بازه زمانی حداکثر ۲۴
ماه این پروژه مهم به بهرهبرداری می رسد« .احمد علی
موهبتی» با بیان این که به دلیل اهمیت موضوع و نیاز
مردم زابــل ،گاز از طریق سی ان جی و با مخازن به
سیستان منتقل می شــود ،افــزود :بــرای چهار هزار
مشترک در زابل برنامه ریزی شده است که از طریق
سی ان جی ،گاز رسانی در مرحله اول انجام می شود.
به گزارش خبرنگار ما ،استاندار در سفر به سیستان از
مرکز پرورش و تکثیر ماهی زهک ،استخرهای پرورش
ماهی روستای کمک وچاهک های کشاورزی این
شهرستان نیز بازدید کرد.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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