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برای ثبت نام کارت سوخت المثنی تنها سه روز دیگر 
فرصت دارید

فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی که از سوم آذرماه آغاز شده بود، طبق 
زمان بندی اعالم شده از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی در روز شنبه، 24 آذرماه به پایان می رسد.
به گزارش ایسنا، با قطعی شدن بازگشت کارت سوخت، مالکان خودرو یا موتور 
سیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند، موظف شدند برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی به چهار طریقی که از سوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
اعالم شد، اقدام کنند. این افراد طی یک بازه زمانی 21 روزه، از سوم تا 24 آذرماه، 
مهلت دارند برای ثبت نام از روش های معرفی جهت ثبت نام استفاده کنند. فرصتی 

که از آن تنها سه روز باقی است.
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی - با تاکید بر این که فرآیند ثبت نام 24 آذرماه به پایان می رسد به ایسنا گفت: 
هنوز درباره این که ثبت نام کارت سوخت المثنی تمدید شود یا خیر، تصمیم گیری 
نشده است. اگر ضرورت ایجاب کند، ثبت نام تمدید خواهد شد؛ در غیر این صورت، 

روز شنبه، آخرین روز ثبت نام کارت سوخت المثنی است.
وی تاکید کرد: افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید حتما برای دریافت کارت 
سوخت المثنی اقدام کنند، در غیر این صورت بعد از این که استفاده از کارت سوخت 

الزامی شد، با مشکل مواجه خواهند شد.
به گفته اسماعیلی، زمان الزام استفاده از کارت سوخت متعاقبا اعالم می شود.

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در پایان درباره آمار 
افرادی که برای ثبت نام کارت سوخت اقدام کرده اند، اظهار کرد: تاکنون 940 هزار نفر 
به صورت غیرحضوری و 170 هزار نفر نیز به صورت حضوری ثبت نام موفق داشته اند.

نفت یک درصد گران شد

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی با این انتظار که توافق 
اخیر اوپک برای کاهش تولید در سال 2۰۱۹ بازارها را تثبیت خواهد کرد 

افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت با ۶۶ سنت یا معادل 1.1 درصد 

نسبت به قیمت نهایی روز سه شنبه، به ۶0.۸۶ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک درصد نسبت به قیمت 

نهایی روز گذشته افزایش یافت و به ۵2.1۵ دالر در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران، تصمیم اخیر اوپک و متحدان این گروه شامل روسیه برای 
کاهش تولید به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز احتماال قیمت ها را تثبیت خواهد 
کرد، با این حال شمار متعددی از آنها معتقدند این توافق قیمت های نفت را چندان 

باال نخواهد برد.
قیمت نفت در فاصله اول اکتبر تا زمان اعالم توافق اوپک یک سوم از ارزش خود 
را از دست داده است. فریدون فشارکی از شرکت مشاوره FGE لندن در یادداشتی 
نوشت: توافق کاهش تولید اوپک برای کاهش سطح ذخایر در مدت سه ماه تا 
پایان سه ماهه نخست سال 2019 کافی نخواهد بود. در نتیجه قیمت ها احتماال 
در محدوده ۵۵ تا ۶0 دالر در هر بشکه برای برنت نوسان خواهد داشت. بر اساس 
گزارش رویترز، آنچه که تاثیر توافق اوپک را تضعیف کرده، رشد تولید آمریکا است 
که به رکورد 11.7 میلیون بشکه در روز صعود کرده است و طبق اعالم اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، این کشور سال 201۸ را به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان 
به پایان خواهد رساند. معامله گران اظهار کردند اختالالت در صادرات نفت لیبی 
پس از این که یک گروه نظامی کنترل میدان نفتی الشراره را به دست گرفت، نیز از 

قیمت های نفت پشتیبانی کرد.

تراز آب در سد امیرکبیر هم چنان منفی است
باوجود بارش های اخیر، تراز آب سد امیرکبیر به عنوان یکی از سدهای 

تامین کننده آب شرب شهر تهران، هم چنان منفی است.
نیروگاه  از سد و  برداری  بهره  امور  ایسنا، مهدی فتوکیان  - مدیر  به گزارش 
برق آبی امیرکبیر - با بیان این که ساخت سد امیرکبیر با هدف تامین آب شرب 
شهر تهران در سال 1۳۳۶ آغاز و در سال 1۳40 به بهره برداری رسید و از همان 
ابتدا، به دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب شرب شهر تهران تحت مدیریت شرکت 
آب منطقه ای تهران قرار گرفت، اظهار کرد: ظرفیت مخزن سد امیرکبیر حدود 1۸۳ 
میلیون مترمکعب است و هم اکنون حدود 11۸.7 میلیون مترمکعب آب در مخزن 

سد وجود دارد که تقریباً برابر حجم موجود در مدت مشابه سال گذشته است.
وی با تاکید بر این که بارش های اخیر باعث افزایش حجم آب در پشت سد نشده 
است، افزود: بارش های اخیر در ارتفاعات اغلب به صورت برف بوده که تاثیر این 
بارش ها هم اکنون مشخص نیست و در بهار با ذوب شدن برف و بارش های بهاری 
تاثیرش مشخص می شود. از طرفی بخشی از آب حاصل از بارش ها جذب زمین شده 

و عمال تاثیری برروی سد نداشته است.
مدیر امور بهره برداری از سد و نیروگاه برق آبی امیرکبیر، میزان بارندگی حوضه 
آبریز سد امیرکبیر را از ابتدای سال آبی جاری تا 1۸ آذر، افزون بر 14۸.۸ میلی متر 
دانست و گفت: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳90 درصد 
رشد نشان می دهد، اما با این حال تراز آب هم چنان سیر نزولی داشته و فقط روند 

منفی شدن آن کندتر شده است.
بر اساس اعالم وزارت نیرو، تاسیسات سد و نیروگاه برق آبی امیرکبیر از نظر 
جغرافیایی در استان البرز قرار دارد، اما به دلیل موضوعات حاکمیتی تامین آب شرب 
شهر تهران، مدیریت، بهره برداری و نگه داری از آن برعهده شرکت آب منطقه ای 

تهران است.

پدیده فرونشست ها با وجود بی اعتنایی مسئوالن همچنان تهران را تهدید می کننداخبار

شبکه فاضالب، تهران را می بلعد!
پدیده فرونشست ها با وجود بی اعتنایی مسئوالن همچنان 
تهران را تهدید می کنند تا جایی که فرودگاه بین المللی 

امام را نشانه رفته اند.
به گزارش ایسنا، »ایران« در ادامه نوشت: برای قطار سراسری 
جنوب به شمال در ورامین نقشه شومی در سردارند. زمین شناسان 
تنها راه نجات پایتخت از فرونشست های خزنده را نفوذ پذیرکردن 
شهر می دانند؛ چیزی که »جواد بلورچی« زمین شناس، مشاور و 
سخنگوی سابق سازمان زمین شناسی از آن به »شهر نفوذ« نام 
می برد. او می گوید: »تمام تهرانی هایی که آب باران را به شبکه 
فاضالب می فرستند، مجرم هستند. این باران باید با چاه جذبی 
به خاک نفود کند.« تهران براساس گزارش سازمان زمین شناسی 

سالی ۳۶ سانتیمتر فرونشست می کند.
بلورچی می گوید: »فرونشست تهران در 12 سال گذشته دو 

برابر شده است. سال ۸4 فرونشست 17 سانتیمتربود.«
به گفته او باوجود خیزش فرونشست ها در دشت تهران هیچ 
کس مسأله را جدی نمی گیرد. بلورچی نسخه سختی را برای 
نجات تهران از فرونشست هایی که ممکن است یک روز صبح یک 

بخش از شهر را ببلعد می نویسد.
تهران  از دل  تنها زمانی می توان  را  نفوذ  او می گوید: »شهر 
سنگی- سیمانی بیرون کشید که مسیرهای طبیعی رودخانه های 
تهران باز شود.« این مسیرها با برج سازی ها در یکی دو دهه 

گذشته کور شده اند!
آمار  براساس  نیز  بیابان زدایی  کارشناس  درویش«  »محمد 
سازمان زمین شناسی می گوید: »میزان فرونشست تهران از کل 
دنیا بیشتر است. ما )ایران( رکورددار باالترین فرونشست ها در 

منطقه هستیم.«
و  می کشاند  »سدسازان«  سمت  به  را  اتهام  انگشت  هم  او 
می گوید: »روی تمام رودخانه های منتهی به حوزه دریاچه نمک 

سد ساخته اند.«
به گفته درویش حوزه دریاچه نمک 10 میلیون هکتار است 
که توسط رودخانه های »کرج«، »جاجرود« و »خررود« از سمت 
قزوین، »قم رود« از سمت قم و چند رودخانه از سمت همدان وارد 

دریاچه نمک می شود.
او بزرگ ترین فرونشست را متعلق به منطقه جنوب غرب تهران 
می داند و می گوید: »در دشت شهریار تا ۳۶ سانتیمتر گزارش 

شده.«
درویش دشت معین آباد ورامین را هم یکی از مناطق بحرانی 
فرونشست تهران می داند و می گوید: »این درحالی است که ما یک 
دهه پیش در این دشت، مشکِل خیز آب داشتیم و وزارت نیرو از 
میدان خراسان آب را بیرون می کشید. اما االن آبی وجود ندارد. 

دکل های انتقال برق کج شده اند.«
به گفته درویش مسئوالن تازه به این نتیجه رسیده اند که چند 
اکولوژیست ها درست می گفتند که وسعت 7۵0  دهه گذشته 
کیلومتری تهران ظرفیت سکونت دو ونیم تا سه میلیون نفر را 
دارد. هرچند این نتیجه هم عملکرد مسئوالن را تغییر نداده است!
معاون سابق سازمان محیط زیست می گوید: »گزارش هایی به 
شهرداری شهرری رسیده که خانه ها در معرض نشست قرار دارند. 

درب اتاق ها و آشپزخانه بسته نمی شود.«

او هشدار می دهد که این شرایط می تواند خسارت زلزله های 
احتمالی را افزایش دهد.

تهران  منطقه 22  در  فرونشست ها  وضعیت  درباره  درویش 
)باغ  تحقیقاتی سازمان جنگل ها  در مؤسسه  هم می گوید:»ما 
برای  اسناد موجود در سال 4۵، ۶ چاه  براساس  گیاه شناسی( 
آبیاری داشته ایم. آن زمان عمق چاه ها به ۶0 متر می رسید. در 
سال ۵7 عمق چاه به ۸0 متر رسید. حاال سه چاه هم خشک شده 

و برای رسیدن به آب تا 200 متر کف شکنی کردیم.«
به گفته او از دریاچه استادیوم آزادی تا  وردآورد بین 7 تا 17 
سانتیمتر فرونشست اتفاق افتاده است. او خبر بد دیگری هم دارد. 
در این منطقه همچنان ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بخشی از 

جمعیت در این واحدها ساکن نشده اند.
برج های  ساکنان  مداوم  شکایت  سمت  به  را  بحث  درویش 
بوی فاضالب می برد و می گوید:  اطراف دریاچه چیتگر درباره 
»چون ساخت وسازها با عجله در حال وقوع است، هیچ کس به 

زیرساخت ها فکر نمی کند.«
او برج سازی در همت و حکیم را هم مثل چیتگر بسیار بحرانی 

می داند و نسبت به آن هشدار می دهد.
بلورچی، زمین شناس هم اعتقاد دارد مهم ترین فرونشست ها در 
زمین های کشاورزی در حال وقوع است اما کسی به آن توجه 

نمی کند.
او بخشی از ماجرا را زیر سر تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی 
می داند و هشدار می دهد که »همه آبخوان ها دارد از بین می رود.«

مرگ آبخوان ها یعنی مرگ تهران!

بلورچی می گوید: »منابع طبیعی فکر می کند با بستن چند چاه 
می توان فرونشست را مدیریت کرد اما باوجود هزینه های چند 

هزارمیلیاردتومانی دشت تهران دارد می میرد.«
او اعتقاد دارد که نصب کنتور هوشمند نمی تواند پایتخت را از 

سقوط در دل خاک نجات بدهد.
این زمین شناس درباره وضعیت فرونشست ها در فرودگاه امام 
خمینی هم می گوید: »نرخ فرونشست در این فرودگاه باال نیست 
اما با توجه به کارکرد فرودگاه، هر ترکی می تواند به ایجاد خسارت 

منجر شود، بنابراین باید مدام پایش شود.«
او از اتفاقی که در خیابان مولوی می افتد به عنوان »فروریزش« 
به  ربطی  منطقه  این  در  فروریزش ها  می گوید  و  می کند  یاد 

فرونشست های دشت تهران ندارد.
او تأکید می کند: »در این منطقه یا سقف قنات ریزش کرده یا 

نتیجه دستکاری در سیستم فاضالب شهر است.«
به  می افتد  اتفاق  شهر  در  چون  فروریزش ها  او  گفته  به 
چشم می آید اما هیچ کس توجهی به از بین رفتن  دشت ها و 

آبخوان هایش ندارد.
مناطق  مهم ترین  زمین شناسی  سازمان  سابق  سخنگوی 
تهران که در معرض فرونشست قرار دارد را اسالمشهر، شهریار، 
چهاردانگه، احمدآباد مستوفی، ورامین و.. می داند و می گوید: »اگر 
همین امروز راهکارهای عملی را برای کنترل فرونشست شروع 

کنیم، 1۵ سال دیگر نتیجه آن را می بینیم.«
او همین موضوع را یکی از دالیل بی توجهی مدیران به موضوع 
می داند ومی گوید: »چون در دوره مدیریتشان نه اثر فرونشست را 

به شکل جدی می بینند ونه نتیجه عملکرد مثبت آن را، بنابراین 
کاری هم انجام نمی دهند.«

او هشدار می دهد: »۶0 درصد آب کشور از آب های زیرزمینی 
تأمین می شود، اگر از بین برود کشور با بحرانی غیرقابل جبران 

روبه رو می شود.«
بلورچی اولین و مؤثرترین حمله به دشت تهران را ساخت سد 
روی رودخانه کرج می داند و می گوید: »شهر تهران را با سیمان، 

بتن و آسفالت پوشاندیم و جلوی نفوذ آب را گرفتیم.«
به گفته این زمین شناس یک مدتی با چاه فاضالب این کمبود 
جبران می شد اما االن با شبکه فاضالب جلوی پدیده نفوذ به طور 

کلی گرفته شده است.
او شهرنفوذ را مهم ترین راهکار برای تهران می داند و نخستین 
ایراد را به سمت شبکه فاضالب می برد و می گوید: »امروز بسیاری 
می کنند.  وصل  فاضالب  شبکه  به  را  باران  آب  خانواده ها  از 
درصورتی که این کار جرم است و باید توسط چاه جذبی وارد 

زمین شود. حداقل به شبکه فاضالب شهری نباید وصل کرد.«
او نفوذپذیر کردن آسفالت ها و پارک ها را یک گام دیگر می داند 
و می گوید: »باید از آسفالت نفوذپذیر استفاده کرد. باید چاه بزنیم و 

آب باران را روانه  جوی ها کنیم تا به زمین تزریق شود.«
او کانالیزه کردن رودخانه های تهران را یکی دیگر از اشتباهات 
کرد.  خراب  باید  را  بتن ها  »این  می گوید:  و  می داند  هزینه زا 

رودخانه های تهران باید زنده شوند.«
او هشدار می دهد که طبیعت، زمینش را پس خواهد گرفت و ما 

نباید بگوییم: »چرا سیل می آید؟«

تولید نفت روسیه ۵۰ هزار بشکه کم می شود
وزیر انرژی روسیه اعالم کرد این کشور تولید نفت خود را حداقل ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز در ژانویه کاهش خواهد داد که کمتر از هدف تعیین شده تحت توافق اخیر کشورهای اوپک و غیراوپک برای محدودیت عرضه است. به گزارش ایسنا، 

این به معنای آن خواهد بود که تولید نفت روسیه در ژانویه به ۱۱.۳۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که کمتر از رکورد ۱۱.4۱ میلیون بشکه در روز در اکتبر و ۱۱.۳۷ میلیون بشکه در روز در نوامبر است. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه مجددا 
تاکید کرد کشورش قصد دارد تولید نفتش را به تدریج کاهش دهد. وی در ادامه افزود: همه چیز به احتماالت جوی و فنی بستگی خواهد داشت و ما پیشنهادها در این خصوص را از شرکت ها دریافت خواهیم کرد. پنجشنبه / 22 آذر ۱۳۹۷ / شماره ۳۰۱

به گفته مدیرعامل توانیر، تنها تقاضای صنعت برق از الیحه بودجه سال 
۱۳۹۸، این است که پولی را که در قبوض مشترکان تحت عنوان تعرفه برق 
دریافت می شود، به طور مستقیم به صنعت برق واریز شود و این مبلغ به 

حساب خزانه نرود.
محمدحسن متولی زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت صنعت برق در 
ایران، اظهار کرد: در حال حاضر این صنعت برای اجرای فعالیت های خود نیازمند 

سرمایه گذاری و حمایت است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی، در تمام دنیا، شرکت های تولیدکننده عالوه بر سودی که دریافت 
می کنند، از مشترکان مالیات هم می گیرند، اما در ایران متاسفانه به دلیل پایین بودن 

تعرفه ها، مشکالت بسیاری در این صنعت وجود دارد.
مدیرعامل توانیر درباره پیشنهادات ارائه شده برای صنعت برق در الیحه بودجه 
سال 1۳9۸ گفت: تا آنجاکه اطالع دارم، سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات خوبی 
را برای این صنعت گرفته است که امیدوارم تصویب شوند، اما بزرگ ترین خواسته 
ما این است که این منابع محدودی را که از مشترکان دریافت می شود، در اختیار 

خودمان قرار دهند.
متولی زاده افزود: براساس تبصره 14، مبالغ دریافتی از مشترکان، به خزانه واریز 

می شود و ممکن است سازمان برنامه و بودجه نیز این مبلغ را برای تعهدات دیگر خود 
هزینه کند و همین موضوع نیز چالش هایی را به وجود آورده است.

مدیرعامل توانیر، با تاکید بر این  مساله که در حال حاضر حدود 10 تا 20 درصد از 
پولی که تاکنون از مشترکان دریافت شده، به ما پرداخت نشده است، تاکید کرد: این 
مساله موجب تاخیر در اجرای کارها و پروژه ها شده است که اگر این منابع تخصیص 

یابد، می توانیم پروژه ها را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به طور متوسط از اول سال جاری تاکنون بیش از 
1000 میلیارد تومان از اعتبار این بخش در اختیار خودمان نبوده است بنابراین تنها 

تقاضای ما این است که این مبالغ به صنعت برق اختصاص یابد.
چندی پیش، بخش خصوصی نیز درباره انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاداتی را 
برای درج در الیحه بودجه سال 1۳9۸ به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرد که در 
پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن انرژی های تجدیدپذیر تاکید شده که عوارض 
برق که در سال 1۳97 برابر هشت درصد تعیین شده بود، به 10 درصد افزایش یافته 
و تا سقف 1۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود؛ عالوه بر این بر اساس ماده ۵ 
قانون دائمی حمایت از صنعت برق مصوب مجلس شورای اسالمی و ماده 12 قانون 
اساسنامه ساتبا، مصوب مجلس شورای اسالمی، باید منابع الزم برای خرید برق 

تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی از عوارض برق تامین شده و ساالنه توسط دولت 
در الیحه بودجه پیشنهاد شود.

جانشین فرمانده ناجا از افزایش دو برابری کشف سوخت 
قاچاق در مرزها خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار ایوب سلیمانی در جریان بازدید 

قدردانی  منظور  به  اظهارکرد:  کرمانشاه  استان  مرزهای  از 
از تالش شبانه روزی مرزداران و حصول اطمینان از اینکه 
امنیت به خوبی برقرار است، بازدید از مرزها به صورت دوره 

این  تا  که  بازدیدی  و خوشبختانه طی  می شود  انجام  ای 
لحظه از مرزهای استان کرمانشاه انجام شد مشاهده کردیم 

که از نظر امنیتی در شرایط خوبی قرار داریم.
وی با بیان اینکه کشور ما در یکی از پر آشوب ترین مناطق دنیا 
قرار گرفته است، گفت: برخالف تالشی که دشمنان در برهم زدن 
امنیت ما انجام می دهند، به واسطه مدیریت و برنامه ریزی های 
صورت گرفته امنیت پایدار ومطلوبی در مرز های ما برقرار است و 
مرزداران نیز با روحیه، ایمان و اعتقاد جدی آمادگی برای هرگونه 

جانفشانی در دفاع از مرزها را دارند.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در حال حاضر شرایط خوب 
است و هیچ مشکلی در مرزها گزارش نشده است، اظهارکرد:  
امیدواریم در آینده نیز وضعیت همینطور باشد. ما از روز گذشته در 
راستای بازدید از مرزها در این منطقه حضور  پیدا کرده ایم تا هم 
از میزان آمادگی نیروها مطلع شویم وهم اگر کمبود و مشکالتی 
وجود داشته باشد رسیدگی و مرتفع شود و هم از نزدیک با عزیزان 
مرزدار دیدار داشته و به مسائل شخصی وسازمانی آنها رسیدگی 

کنیم.
سلیمانی در پاسخ  به این سوال که ناجا چه برنامه هایی برای 
مقابله با قاچاق کاال و سوخت دارد، گفت: به صورت کلی و در هر 
شرایطی قاچاق کاال و سوخت تأثیر مخرب و اساسی در اقتصاد 
کشور و تولید ملی دارد و اقدام عده ای منفعت طلب و سودجو 
با واردات بی رویه کاال یا سواستفاده از شرایط ملی و بی برنامگی 
در صادرات واردات برخی کاالها که سبب می شود تا مردم از نظر 
معیشتی به مضیقه بیفتند که ما طرح ها و برنامه های عملیاتی 

دقیقی را برای مقابله با این سود جویان اتخاذ کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که  با آن درگیریم و 
بیشتر به بیرون از مرزها ارتباط دارد قاچاق سوخت به خارج 
ازکشور است، ادامه داد: طبق آمار رسمی که وزارت نفت اخیرا 
اعالم کرده روزانه بیش از 10 میلیون لیتر سوخت به خارج 
از کشور قاچاق می شود که البته حجم زیادی از این قاچاق 
مربوط به حوزه جنوب، غرب، خلیج فارس و دریای عمان است 
از مرزهای  به همین منظور سرکشی  که طی هفته گذشته 
استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان بازدید 

داشتیم.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه امسال در راستای مبارزه با 
قاچاق اقدامات گسترده ای صورت گرفت است، تصریح کرد: در 
بخش کشف قاچاق سوخت افزایش دو برابری و در حوزه کشفیات 
قاچاق کاال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶0 درصد 

افزایش داشته ایم.
براساس اعالم سایت پلیس، وی خاطر نشان کرد: البته نباید 
به این مقدار بسنده کرد بلکه باید با برنامه ریزی مفصل تر، بسیج 
امکانات و هماهنگی بیشتر با دستگاه های مرتبط با حوزه واردات و 
صادرات ان شاءاهلل  در آینده شاهد تالش های گسترده ترو نتایج 

مطلوب تری در این زمینه باشیم.
با  خواهند  می  که  کسانی  با  پلیس  کرد:  تأکید  سلیمانی 
سوءاستفاده از شرایط پیش آمده به اقتصاد ملی و معیشت مردم 
ضربه بزنند مقابله جدی خواهد کرد و به آنها اجازه تعدی به حریم 

اقتصادی مردم را نخواهد داد.

جانشین فرمانده ناجا خبر داد

افزایش دو برابری کشف سوخت قاچاق در مرزها


