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اقتصاد

پافشاریمرغدربرابرقیمتتنظیمبازار

 28آذرماه ستاد تنظیم بازار کشور مصوب
ذوالفقاری
کرد قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف
کننده  9هزار و  800تا  10هزار تومان باشد اما طی این مدت
قیمت مرغ فراز و نشیب هایی را طی کرد و در برخی از روزها به
بیش از  15هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید .با توجه به
این موضوع و دغدغه های مــردم ،سوم دی ماه گزارشی با
عــنــوان «قیمت مــرغ بــال درآورد» در روزنــامــه سیستان و
بلوچستان منتشر شد که نماینده عرضه مرغ کشتار روز در
استان اعالم کرد« :حدود دو ماه قبل واحدهای مرغداری با
توجه به کاهش ورود دان مرغی و نبود داروهــای مرتبط در
خصوص کاهش میزان مرغ موجود در کشور و افزایش قیمت
آن هشدار داده بودند اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و
پس از آن نبود غذای مناسب مرغ ها و داروهای مورد نیاز در
بسیاری از مــرغــداری هــای تامین کننده مــرغ سیستان و
بلوچستان از جمله در خراسان جنوبی بسیاری از مرغ ها تلف
شد ،این اتفاق سبب شد مرغداران برای پیشگیری از ضرر
بیشتر در فصل جدید جوجه ریزی انجام ندهند و حتی می
توان گفت که در بیرجند که تامین کننده مرغ کشتار روز استان
است حداقل  25درصد مرغداری ها غیرفعال است ،به همین
دلیل مرغ در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و در کنار
هم قرار گرفتن این موارد ،عامل اصلی افزایش قیمت مرغ و
تخم مرغ شناخته می شــود ».و دبیر اتحادیه مرغ و ماهی
زاهدان نیز از نقش نداشتن این اتحادیه در قیمت ها خبر داد.
اواخر دی ماه نیز ستاد تنظیم بازار ،عرضه مرغ باالی  10هزار
تومان را ممنوع اعالم کرد ،با این وجود مردم استان همچنان
شاهد قیمت های متفاوت و بــاالی مرغ در مراکز مختلف
هستند و برخی به اجبار مجبور به حذف آن از سبد غذایی
خانوار شده اند اما خیلی ها به ناچار مجبور به خرید آن با قیمت
باالهستند.

دغدغه های شهروندان

یکی از شهروندان می گوید :شرایط اقتصادی به اندازه کافی
زندگی را برای بسیاری از مردم سخت کرده است و به اجبار

برخی از اقالم را از سبد غذایی خانوار حذف کردیم اما بیشتر
از این نمی توانیم شرمنده خانواده باشیم« .رشیدی» ادامه می
دهد :روز گذشته برای خرید سه عدد مرغ  100هزار تومان
پرداخت کردم در حالی که در گذشته با کمتر از نصف این
مبلغ می شد این میزان مرغ را خرید کرد .وی اظهار می کند:
مسئوالن برای رفع مشکالت مردم چاره ای بیندیشند تا بیشتر
از این تحت فشار نباشند و به اجبار به مشاغل کاذب روی
نیاورند ،بسیاری از جوانان استان به دلیل این که امکان تامین
مخارج زندگی شان را نداشتند متاسفانه به سراغ مشاغل
کاذب رفتند ،خیلی ها هم در راه قاچاق سوخت جانشان را از
دست دادند .شهروند دیگری می گوید :نرخ ها مدام در حال
تغییر است ،برخی قیمت ها در همین دو ماه اخیر ،چند برابر
و کیفیت برخی اجناس کم شده است ،در گذشته هر بار که به
بازار می رفتیم می توانستیم اقالم زیادی را خرید کنیم اما توان
خرید مردم به دلیل گرانی ها کاهش یافته است« .شاهرخی»
ادامه می دهد :نوسان قیمت مرغ نیز طی ماه های اخیر امان
مردم را بریده است ،به گونه ای که خیلی ها تصمیم گرفته اند
دیگر مرغ نخرند! حدود  20روز است که ما نیز اقدام به خرید
آن نکردیم به امید این که قیمت ها کاهش یابد ،اما نه تنها
کاهش نیافت بلکه با نرخ متفاوت و باالیی به فروش می رسد.
یکی دیگر از شهروندان بیان می کند :افزایش قیمت ها ،مردم
را مستاصل می کند ،قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در برخی
مغازه ها  12هزار تومان و در برخی مراکز هم باالی  14هزار
تومان است ،قیمت مرغ کشتار روز نیز آن قدر باالست که
ترجیح می دهیم سراغ آن نرویم .به گفته «سعادتی» ،متاسفانه
قیمت ها افزایش پیدا می کند و در این میان برخی از شرایط
بازار سوء استفاده و گران فروشی می کنند ،انتظار می رود
مسئوالن امر نظارت بیشتری داشته باشند.

مدیر عامل
اتحادیه
مرغداران
استان :تا زمانی
که دولت نهاده
ها را به قیمت
دولتی میان
مرغداران عرضه
نکند نمی توان
قیمت را کنترل
کرد ،مجبور
هستیماین
نهاده ها را به
هر قیمتی که
عرضه می شود
خریداریکنیم،
چراکه نمی توان
مرغ را گرسنه
نگه داشت

کم کاری دولت

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان در این باره می گوید:
بر اساس دستور العملی که از تهران آمد ،ستاد تنظیم بازار
کشور مصوب کرد فروش مرغ باالی  10هزار تومان ممنوع

مدیرکل بنادر و دریانوردی خبر داد:

قابلیت بندر چابهار برای تبدیل
شدن به هاب صادراتی قیر

یک شهروند :نوسان قیمت مرغ طی ماه های اخیر امان مردم را بریده است

است اما متاسفانه نهاده و جوجه ای که قرار بود دولت با
قیمت قانونی ارائــه دهد هنوز به دست ما نرسیده است.
«احمد نجفی» می افزاید :یک میلیون و  500هزار قطعه
جوجه ریزی در ماه گذشته انجام شد که در حال فروش آن
هستیم و برای این میزان باید هفت میلیون نهاده به استان
ارسال و ذرت با قیمت هزار و  200تومان و سویا نیز دو هزار
و  350تومان در استان عرضه می شد .وی تصریح می کند:
متاسفانه از این هفت هزار تن فقط دو هزار تن به استان
ارسال و پنج هزار تن دیگر از بازار آزاد خریداری شد ،به گونه
ای که ذرت را به قیمت هر کیلوگرم هزار و  800و سویا را
نیز سه هزار و  300تومان خریدیم .به گفته وی ،تا زمانی که
دولت نهاده ها را به قیمت دولتی میان مرغداران عرضه نکند
نمی توان قیمت را کنترل کرد ،مجبور هستیم این نهاده ها را
به هر قیمتی که عرضه می شود خریداری کنیم ،چراکه نمی
توان مرغ را گرسنه نگه داشت .وی اضافه می کند :قیمت
مصوب تنظیم بازار برای جوجه دو هزار و  800تومان است
اما آن را با قیمت سه هزار و  600تومان خریداری کردیم،
قیمت داروها هم  100تا  150درصد افزایش یافته است ،با
این مشکالت امکان فروش مرغ به قیمت تنظیم بازار نیست.
وی اظهار می کند :قیمت مرغ در دیگر نقاط کشور تا  9هزار
و  800تومان افزایش داشت اما در استان اجازه ندادیم که

تعداد متقاضیان اشتغال زاهدان قابل قبول نیست
مــیــزان ثبت نــام متقاضیان کــار در طرح
ریگی
کارورزی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
به گزارش «سیستان وبلوچستان» ،معاون برنامه ریزی
و توسعه فرمانداری زاهدان در جلسه کارگروه اشتغال

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻌﻤﺎ

.

ﭼﻄﻮردرﺟﻬﺎنﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺖ؟!
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ﺳﺎل  1984در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺰرگ »ﺟﺪول
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻦ ،ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 24
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و از آن ﭘﺲ

ﻫﺮﺳﺎل در ﯾﮑﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اروﭘﺎى ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﮐــﺮدن در ﻋﺮﺻﻪ »ﺟﺪول ﮐﻠﻤــﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ« ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷــﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺳــﺎﻟﻢ و
آﻣﻮزﻧﺪه ،ﯾﮏ اﺷــﮑﺎل ﺑﺰرگ داﺷﺖ! اﺷــﮑﺎل اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪول را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﻣﻰدﯾﺪ و ﺣﻞ ﻣﻰﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داورى ﮐﺮدن ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد و اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﺮدن ﺟﺪوﻟﻰ ﮐﻪ
ﺟﻮاب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
»وﯾﻞ ﺷﻮرﺗﺰ« ﮐﻪ آن زﻣﺎن از دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺮوف
ﮔﯿﻤﺰ و ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎﻫﺎى رادﯾﻮى دوﻟﺘﻰ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ
ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺎﯾﻤﺰﺑﻮﮐﺲ در ﺳﺎل  1991ﺑﺎ ﺗﻌﺪادى
از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ

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

ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺠﻼت ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎ،
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎﭘﺮداز ،ﻧﻬﺎدﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ،داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ
و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﻣﻨﺴــﺎ«)ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن( ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدو درﺑﺎره آﻏﺎز »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻌﻤﺎ« آنﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
ﻣﺎراﺗﻦ ﺟﺪول ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﭘﺎﺳــﺦ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎى آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ و آرژاﻧﺘﯿﻦ آﻣﺎدﮔﻰ رﺳﻤﻰﺷﺎن را ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و...
اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮرﺳ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎ از ﺳﺎل ١٩٨٤ﺗﺎ ﻨﻮن

این تسهیالت آسان تر شود ،اقدام کنند.
«نعمت ا...نــجــاری» افــزود :میزان ثبت نام متقاضیان
کار در طرح کارورزی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و
دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه باید فعال تر

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ورود غیر قانونی مرغ

نجفی بیان می کند :مرغ زنده قانونی به قیمت  10هزار و
 500تا  11هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می
رسد اما مرغی که غیر قانونی وارد می شود ،به دلیل این که
مجوز ندارد ،نمی توان سالمت آن را تایید کرد و از طرفی در
بازار با قیمت باالی  13هزار تومان به فروش می رسد که
به این اتحادیه ارتباطی ندارد و غیر قانونی است ،متاسفانه
نظارت هم کم است ،در حالی که مرغ زنده نباید در حاشیه
خیابان ها عرضه شود .مدیرعامل اتحادیه مرغداران درباره
مرغ کشتار روز هم بیان می کند :فقط کشتارگاه ایرانشهر
برای تولید مرغ در استان فعال است که مرغ تولیدی آن در
همان منطقه عرضه می شود ،کشتارگاه زاهدان و خاش از
حدود هشت ماه قبل تعطیل شده است و کل مرغ کشتار
روز استان از بیرجند وارد می شود که قیمت آن را خراسان
جنوبی تعیین می کند .وی تصریح می کند :انتظار می رود
مسئوالن امر با وارد کنندگان غیر قانونی مرغ زنده برخورد
کنند تا مردم به سمت مرغ کشتار روز روی آوردنــد ،چون
قیمت آن مناسبت تر از مرغ زنده است ،از طرفی باید برای
راه اندازی کشتارگاه ها اقدام کرد.

ﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:

 1ﻫﺮﻋــﺪد در اﻦ
»ﺟﻔﺖ«
ﻣﻌﻤــﺎ ــ ُ
ﻫﻤﺮﻧﮓ دارد ﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺧﺎﻧــﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠــﻪ
درﺳﺖ
دارد .ﺑﺎــﺪ ﺟﻔﺖ ﻫﺮ
ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞﻨﻴﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻋﺪاد  ١در اﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻔﺘــ ﻧﺪارﻧــﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد دﮕــﺮ وﺻﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
 2ﺧــــﻄــــﻮﻃــــ
ــﻪ ﺑــــﺮا ارﺗــﺒــﺎط
ﺟﻔﺖﻫﺎ ﻣ ﺸﻴﻢ،
ﺑﺎﺪ اﻓﻘ  ،ﻋﻤﻮد
ــــﺎ ﺗـــﺮـــﻴـــﺒـــ از
ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺧـــﻄـــﻮط اﻓـــﻘـــ و
ﻋــﻤــﻮد ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ.
ﭘــﺲ رﺳــﻢ ﻫــﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﻮط ﻣــﻮرب ﺑــﺮا اﺗــﺼــﺎل ﺷــﻤــﺎره ﻫــﺎ ﻣﺠﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
 3ﺧـــــــﻄـــــــﻮط
ارﺗــﺒــﺎﻃــ اﺟـــﺎزه
ﻧـــﺪارﻧـــﺪ ـ ــﺪــﮕــﺮ
را ﻗﻄﻊ ﻨﻨﺪ ــﺎ از
داﺧـــﻞ ﺧــﺎﻧــﻪﻫــﺎ
ﺷﻤﺎرهدار ﺑﮕﺬرﻧﺪ.

 1اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻪ  ١دارﻧــﺪ ﭘُﺮﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل
ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ﺷــﺮوع ﻨﻴﺪــﻪ ﻓﻘﻂ از  ﻣﺴــﻴﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻴﺮ دوﻣ ﻧﺪارﻧﺪ.
 2ﺟﻔﺖﻫﺎــ را ــﻪ ﻓ ــﺮ ﻣ ﻨﻴــﺪ ﺑﺎــﺪ ﺑــﻪ ﻫﻢ
وﺻﻞﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﻣﺴــﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺎن را
ﻧﻤ داﻧﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺧــﻂ ﻣﻨﺤﻨ ﻢرﻧﮓ
وﺻﻞ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻪ ﺪام اﻋﺪاد ﺟﻔﺖ  ﺪﮕﺮﻧﺪ.
 3ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗــ ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ُﺷــﺪﺪ راه دﮕﺮ
ﺑﺮا اﺗﺼﺎل دو ﻋﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﻮط
ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻨﻴــﺪ .ﺣﺪس زدن در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ
ﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﻣ ﻨﺪ!
 4ﺑــــــــﺮا
در ¥ﺑــﻬــﺘــﺮ
ﻗـــﻮاﻧـــﻴـــﻦ ،ﺑﻪ
»ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ
ﺣـــــﻞ ﺷـــــﺪه«
ﺗــﻮﺟــﻪ ﻨﻴﺪ و
دﻟــﻴــﻞ اﺗــﺼــﺎل
ﺟـــﻔـــﺖ ﻫـــﺎ را
ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

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

ﻧﺎدرﺳﺖ

 4وﻗﺘــ ﺗﻤﺎم اﻋــﺪاد ﻣﻌﻤــﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ
ﺟﻔﺖﻫﺎﺸﺎن وﺻﻞﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻂدار و
ﻋﺪددار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘُﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

10

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺟﻔـﺖ ﻋﺪدﻫﺎـ ـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻋﺪدﺷـﺎن
از ﻫـﻢ ﻓﺎﺻﻠـﻪ دارﻧـﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ را ﭘُـﺮ ﻨﻴـﺪ و ﺗﺼﻮـﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﺪه را ﺸـ £ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻻزم
داﺷـﺘﻴﺪ ،اـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑـﺎ ﮔﻮﺷـ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤﺮاهﺗـﺎن
اﺳـ°ﻦ ﻨﻴـﺪ ﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ »راﻫﻨﻤـﺎ« در  1sargarmi.irوارد ﺷـﻮﺪ.

ﻫﺮ روز
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ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدوﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ

ﺣﻞ ﺷﺪه

 19/5هزار تن گندم وارد
استان شد

کشتی حامل  19هــزار و  500تن گندم داخلی از
بندر ماهشهر خوزستان در بندر چابهار پهلو گرفت.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11
گفت :دومین کشتی حامل گندم داخلی به منظور
تامین آرد مصرفی استان  29دی ماه در اسکله شهید
بهشتی چابهار پهلو گرفت و هزار تن از محموله آن
تخلیه شد« .غالمعلی گنجعلی» به ایرنا اظهار کرد :در
حمل دریایی گندم با بیشترین کیفیت و سالمت به
سیلوها و انبارها منتقل می شود.

از گذشته عمل کنند ،همه ادارات دولتی عضو کارگروه
اشتغال باید آمــار اشتغال ایجاد شده توسط دستگاه
مربوط در حوزه های مختلف را در سامانه رصد به ثبت
برسانند .وی اضــافــه کــرد :بــرای بــررســی مشکالت و
آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت بانکی به هتل آزادی
زاه ــدان ،به زودی جلسه تخصصی با حضور مدیران
دستگاه اجرایی مربوطه و بانک های عامل در فرمانداری
زاهدان برگزار می شود.

معاون فرمانداری:

این شهرستان با تاکید بر جذب تسهیالت اشتغال زایی
روستایی و فراگیر گفت :بانک ها و دستگاه های اجرایی
با همکاری و هماهنگی بیشتر برای رفع مشکالت طرح
های اشتغال زایی و فراهم کردن شرایطی که ضمانت

باالی  9هزار و  200تومان در سالن فروخته شود.

می توان قسمتی از قیر صادراتی
گروه اقتصاد
ایــران را با توسعه زیرساخت های
مناسب از بندر چابهار صــادر کــرد .مدیرکل بنادر و
دریانوردی به خبرنگار ما گفت :بندر چابهار ،بندری
بدون محدویت است و راهبرد توسعه بندر چابهار با
توجه به موقعیت استراتژیک و نزدیکی این بندر به
بازارها و مسیرهای تجارت بین المللی ،افزایش سهم
تجارت دریایی ایران ،رقابت پذیری کاالهای صادراتی
و کاهش هزینه کاالهای وارداتی است« .بهروز آقایی»
افزود :حدود یک میلیارد دالر صرف توسعه مرحله اول
این بندر شده است و از زمان افتتاح آن در آذر ماه سال
گذشته شاهد جهشی بزرگ در صادرات و درخواست
سرمایهگذاری در این بندر بودیم ،به گونه ای که از
ابتدای امسال تا پایان آذر ماه عملیات تخلیه و بارگیری
کاالهای نفتی در بندر چابهار  ۶۲درصد رشد پیدا
کرده است .به گفته وی ،بندر چابهار موقعیتی ویژه
برای صادرات کاالهای نفتی و به ویژه قیر صادراتی
ایــران را دارد ،از این رو با یک شرکت تولیدکننده و
صادرکننده قیر به تفاهم رسیدم و این شرکت به زودی
عملیات احداث زیرساختهای قیر صادراتی را در بندر
چابهار آغاز میکند .وی ابراز امیدواری کرد :با توجه به
نزدیکی این بندر به بازارها و مسیرهای اصلی تجارت
بینالمللی که قیمت تمام شده حمل و نقل را کاهش
میدهد و صادرات را رقابتپذیر میکند ،بتوان قسمت
مهمی از قیر صادراتی ایران را از راه این بندر صادر و از
بازار قیر آسیا و جهان سهم خواهی کرد .وی تصریح
کــرد :با توجه به اتصال ریلی چابهار که مهم ترین
شاخص پسکرانه و مکمل توسعه بندر است ،امیدواریم
این بندر به یک هاب صادراتی قیر ایران تبدیل شود.

