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مدیر کل گمرکات :اگر به طور
رسمی لغو محدودیت ابالغ
شود تجاری که در مرز حضور
دارند به دلیل این که ذی
نفع هستند زودتر از گمرک
مطلع می شوند و خبر رفع
محدودیت ها را می دهند

رفع محدودیت صدور کاال از «ماهیرود» ابالغ نشد

فراه،همچنانبسته

فرخ نژاد  -براساس اطالعیه ای که گمرک افغانستان
صادر کرد از 25شهریور گذشته واردات چهار قلم کاال
شامل مواد نفتی ،سیمان سیاه ،آهن آالت و کاشی و
سرامیک از گمرک فراه هم مرز با ماهیرود در خراسان
جنوبیممنوعشدامااینممنوعیتبراساساطالعیه
 23مهر ماه از طرف دولت این کشور لغو شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» آن طور که برخی از
فعاالن اقتصادی و تجار می گویند با این وجود هنوز
این محدودیت رفع نشده است و آن ها نمی توانند
کاالهای دپو شده را در پایانه مرزی ماهیرود به کشور
همسایه ارسال کنند .گفته های مدیر کل گمرکات
نیز حکایت از آن دارد که محدودیت و لغو واردات چهار
قلم کاال که از طرف دولت افغانستان اعمال آن اتفاق
افتاددرشبکههایاجتماعیاعالمشداماهنوزتوسط
این کشور نه برای محدودیت و نه لغو آن ابالغی صادر
نشده است .مهندس «خاشی» اشاره ای به تماسی که

با مدیر گمرک فراه افغانستان در شبی که در شبکه
های اجتماعی ابالغ لغو محدودیت ها را مشاهده
کرده است ،دارد و این که او گفته است موضوع در
شبکه های اجتماعی آمده اما هنوز نامه مکتوب آن به
وی ابالغ نشده است .به گفته وی اگر به طور رسمی
این لغو محدودیت ابالغ شود به طور حتم تجاری که
در مرز حضور دارند به دلیل این که ذی نفع هستند
زودتر از گمرک مطلع می شوند و خبر رفع محدودیت
ها را می دهند .او از برقرار بودن روال عادی در مرز
ماهیرود خبر می دهد و این که کاالهای دارای مجوز
خروج ،از مرز خارج می شود .به عالوه اشاره ای به
این دارد که او روز پنج شنبه در مرز ماهیرود بوده و از
نزدیک مشاهده کرده است که حدود  200دستگاه
خودروی ترانزیتی از مرز خارج و وارد شده است .به
گفته او از این تعداد خودروی ترانزیتی 146،دستگاه
از طرف ایران وارد محدوده مرزی شد و  61دستگاه از

تجار استان خارج از فهرست
صادرکنندگان نمونه
فرخ نژاد -روز گذشته به عنوان روز ملی صادرات از  50صادر کننده
نمونه کشوری در پایتخت تجلیل شد اما صادرکننده ای از خراسان
جنوبی در بین آن ها نبود .معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت این خبر را اعالم کرد و گفت:
تعدادی از صادرکنندگان استان به عنوان نمونه کشوری معرفی

آن سوی مرز به ایران آمد.وی با تاکید بر این که جریان
مبادله کاال همچنان برقرار است می افزاید :از زمانی
که محدودیت از طرف کشور افغانستان اعمال شد
مرزهای میلک و دوغارون باز بود و جریان صادرات
تعطیل نشد و فقط مسیرش تغییر کرد .این مسئول
اشاره ای به تماس هایی که با مدیران گمرکات
دوغارون و میلک در این مدت داشته است می کند
و این که بنا به گفته آن ها میزان کاالیی که از مرز
ماهیرود صادر می شد بین این دو گمرک تقسیم شد
بنابراین با محدودیت اعمال شده ،کشور متضرر نشد.
«خاشی» می افزاید :از محدودیت اعمال شده برای
چهار قلم کاال برخی اقالم آن مانند مشتقات نفتی
و آهن آالت تولیدی استان نیست اما اقالمی مانند
سیمان ،کاشی و سرامیک که خراسان جنوبی تولید
کننده آن است برای آن ها محدودیتی قائل نشده ایم.

• •سیمان باقران اظهار شد

به گفته وی با این که محدودیت صدور برای کاشی و
سرامیک و سیمان بود اما گمرک ماهیرود کاالهای
ارسالی را از طرف کارخانه سیمان باقران اظهار و
آماده خروج کرد تا به محض رفع محدودیت از طرف
افغانستان رهسپاری آن به سوی کشور همسایه انجام
شود .او در عین حال به این موضوع اشاره می کند

شدند اما در فهرست نهایی قرار نگرفتند« .جویبان» افزود :اواخر
آبان از  10صادر کننده نمونه استانی با حضور مسئوالن کشوری و
استانی تجلیل خواهد شد.

جا به جایی  967هزار مسافر
با ناوگان برون شهری
در نیمه ابتدای امسال بیش از  967هزار و  695مسافر توسط

ﮐُﻤﮏدرﺳﻮدوﮐﻮ

.

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

خبر مرتبط

خروج  12444کامیون
از مرز ماهیرود

 در شهریور امسال  12هزار و  444دستگاه
کامیون از پایانه مرزی ماهیرود خارج شد.
مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفت :تردد در این
پایانه در شش ماه ابتدای سال گذشته  11هزار
و  748سفر کامیون صادرات بود که در مدت
مشابه امسال به  12هزار و  444سفر رسید.
«مزیدی» با بیان این که میزان ترانزیت در این
مدت  43سفر کامیون بود افزود :میزان افزایش
تردد در سال  97نسبت به مدت مشابه سال قبل
شش درصد افزايش دارد.
به گفته وی عمده کاالهای صادراتی از پایانه
مرزی ماهیرود محموالت سوختی به میزان289
هزار و  464تن است.
وی میزان تردد مسافر در شهریور ماه  96را دو
هزار و  501نفر و در شهریور ماه امسال دو هزار
و  294نفر اعالم و اظهار کرد:این میزان تردد
نسبت به سال  71 ،96درصد افزایش دارد.
پایانه مرزی (میل  )78مهمترین معبر رسمی
فعال در خراسان جنوبی است که در فاصله200
کیلومتری مرکز استان و 130کیلومتری مرکز
استان فراه (افغانستان) واقع شده است.

مربوط به مرکز استان با بیش از  397هزار و  378نفر و کمترین
آمار جابه جایی مسافر مربوط به نهبندان با  15هزار و ۴۹۹نفر
بود.
وی با بیان این که هزار و  663راننده در این بخش مشغول به کار
هستند افزود 214 :دستگاه سواری کرایه با عمر حدود  9سال،
 131دستگاه مینی بوس با عمر  21سال و  249دستگاه اتوبوس
با عمر متوسط حدود  12سال کار جابه جایی مسافران از مبدأ 13
پایانه عمومی و خصوصی در استان را انجام می دهند.

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 ﻧﻘﺶ ﺎب ،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

ﻓﻌﻼ ﺑﺮا§ ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﺗﺎن ﻣﻨﻴﻢ...

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.

• • اعمالمحدودیتتاآخرسالمالیافغانستان

گفته های نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و
معادن و کشاورزی بیرجند نیز حکایت از این دارد که
محدودیت اعمال شده از طرف کشور افغانستان تجار
و صادرکنندگان خراسان جنوبی را با مشکل مواجه و
آن ها را متضرر کرد«.خامه زر» اشاره ای به این موضوع
دارد که اعمال محدودیت از طرف دولت افغانستان تا
پایان سال مالی آن کشور ادامه دارد .به عالوه اگر یک
ماهی که محدودیت صدور کاالها از گمرک ماهیرود
اعمالشدبامهرسالگذشتهمقایسهشودشایدصدور
کاال از این معبر مرزی  20درصد هم نشان ندهد.
به گفته او محدودیت اعمال شده از طرف کشور
افغانستان صادرکنندگان و تجار را با چالش جدی
مواجه کرد که باید در سطح کالن و دیپلماسی کشور
این موضوع پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در افغانستان نیز پنجم مهر
در گفت و گو با «خراسان جنوبی» درباره ممنوعیت
صادرات چهار قلم کاال از گمرک ماهیرود گفت:
تصمیم اعمال محدودیت از طرف گمرک افغانستان
به دلیل ریشه و النه کردن یک شبکه فساد مالی در مرز
فراهافغانستانبودوچوندولتآنکشورقدرتمبارزه
با این شبکه را نداشت برای انجام بررسی های بیشتر
در این زمینه به طور موقت محدودیت این کاالها را از
گمرک ماهیرود ممنوع کرد.
به گفته«محمود سیادت» اکنون این کاالها از مرزهای
دوغارون و میلک صادر می شود اما چون صدور از این
مرزها برای افغانستان گران تر است مردم فراه ،تجار
و مسئوالن فشار زیادی به حاکمیت آورده اند تا این
ممنوعیت ها برداشته شود.

ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری در استان جابه جا شدهاند.
بنا بر اعالم مدیر کل راهداری و حمل نقل جادهای در شش ماه
ابتدای امسال توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری
 342هزار و  541مسافر به استان وارد و  416هزار و  715مسافر
از خراسان جنوبی خارج شدند.
همچنین بیش از  550هزار و  980مسافر درون استان جابه جا
شده اند.
مهندس«جعفر شهامت» گفت :بیشترین تعداد جابه جایی مسافر

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

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

که اعمال محدودیت ها از طرف کشور افغانستان؛
کارخانه داران کاشی و سرامیک و سیمان استان را از
چند جهت با مشکل مواجه کرد آن هم به این دلیل که
بسیاری از آن ها با طرف های افغانستانی معامالتی را
انجام داده بودند و با این کار عقیم ماند و بنابر آن چه
فروشنده و خریدار متعهد شده بودند به طور حتم باید
جبران مافات شود .به عالوه شاید فروشنده هزینه ای
که از خریدار برای فروش محصول گرفته است آن را
در راه دیگری خرج کرده باشد و اکنون چون خریدار
به محصول نرسیده است پولش را طلب کرده باشد تا
فروشنده مجبور به تامین آن شود.

به عالوه البی ها و پیگیری ها از طرف تجار افغانستانی
و مجموعه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان
و دیگر مجموعه های مرتبط در حال انجام است اما
هنوز به نتیجه مشخصی دست نیافته ایم و صدور این
کاالها به همان روال قبل انجام می شود .همچنین در
قالب کمیسیون همکاری های مشترک نیز نشست
های تخصصی در بخش های مختلف اقتصادی و غیر
اقتصادی با افغانستان در جریان است .به عالوه در
همان روزهایی که این محدودیت اعمال شد معاون
وزیر امور خارجه در افغانستان حضور داشت که
«عراقچی» نیز مذاکرات و پیگیری هایی در این زمینه
داشت اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

ﺳﺎده
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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.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

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 ﭘُﺮﻣ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ
ﻧﻬﻔﺘﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا§ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار§
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮﭼ ﺣﻞ ﺷﺪه

فرخ نژاد -از آن می توان به عنوان فرصتی ناب و
خاص برای استان نام برد زیرا بیشترین مرز مشترک
را با کشور همسایه دارد و چهار شهرستان مرزی
درمیان ،زیرکوه ،نهبندان و سربیشه از فرصت مرز
بهره می برند.
اکنون که سه معبر مرزی گلورده درمیان ،یزدان
زیرکوه و دوکوهانه نهبندان حدود چهار سال است
توسط کشور همسایه به صورت یک طرفه مسدود
شده است فقط معبر رسمی ماهیرود است که می
تواند در این برهه عرض اندام داشته باشد و بخشی
از اقتصاد مردمان مرزنشین سربیشه را پوشش دهد.
فعال بودن و به رسمیت شناخته شدن معبر ماهیرود
توسط کشور همسایه به عنوان تنها گذر رسمی،
امیدها را در این منطقه محروم مرزی برای اشتغال
ساکنان آن دوچندان کرد زیرا با فعال شدن این گذر
مرزی ،احداث و جانمایی زیرساخت ها و امکانات
مورد نیاز برای ارتقا به سایت کامل و مجهز از طرف
سازمان بازارچه ها ،پایانه مرزی و گمرک در دستور
کار قرار گرفت.به عالوه در این برهه که بی مهری
آسمان در خراسان جنوبی رو به فزونی نهاد سبب
شد تا اشتغال روستاییان و مرزنشینان بیش از پیش
به مخاطره بیفتد و تنها روزنه امیدشان به مرز و پویایی
اقتصاد آن باشد.
با فعال شدن مرز ماهیرود ،روستاییان مرزنشین
منطقه که متوجه شدند قهر طبیعت روی آشتی با
آن ها ندارد ،دام ها را که از پس تامین آذوقه و دیگر
نیازهای آن ها برنمی آمدند فروختند و به کارگری
در مرز ماهیرود ،به ایجاد مشاغل خدماتی مانند
راه اندازی مجتمع های بین راهی و ...روی آوردند
تا از این راه به نان و نوایی برسند و راهی دیار غربت
و شهرها نشوند.اما گاهی محدودیت هایی که در
مرز آن هم بیشتر از طرف کشور همسایه اعمال می
شود اشتغال در مرز را تحت تاثیر قرار می دهد و
استرس هایی را به کارگران و صاحبان مشاغل در
ماهیرود وارد می کند زیرا بیشتر آن ها ممر درآمدی
به جز کارگری در مرز و ارائه خدمات به رانندگان
خودروهایترانزیتیندارند.یکماهقبلبامحدودیت
اعمال شده برای چهار قلم کاال در مرز ماهیرود آن
هایی که بیش از همه غصه دار شدند کارگران و
افرادی بودند که تنها ممر درآمد آن ها از مرز است.
دغدغه آن ها این بود که اگر مرز بسته شود حدود
هفت تا هشت هزار نفری که در مرز آن هم با کارگری
به نان و نوایی می رسند از کار بیکار خواهند شد پس
الزم است به طور حتم مسئوالن استانی مرتبط در
سطح کالن کشور و وزارتخانه های مرتبط بیش از
پیش برای رایزنی با کشور همسایه ورود کنند تا شاهد
التهاب های کمتری با قوانین اعمال شده از طرف
افغانستان در مرز ماهیرود باشیم.

ﻫﺮ روز
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ﺎب ُﺟﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ِ

غصه کارگران مرزنشین
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