جاده ترانزیتی و پل بزرگ سیستان

امسال به یکدیگر متصل می شود

ریگی-جادهترانزیتیزهکبهپلبزرگسیستانامسالمتصلمیشود.رئیسادارهراهوشهرسازیزهکگفت:عملیاتتیرگذاریعرشهدردهانه30متریپلبزرگسیستان
برروی رودخانه لخشک و محور ترانزیت زهک به پایان رسیده و تنها قالببندی و آرماتوربندی و بتنریزی آن باقی مانده است«.شفیعی» افزود :هزینههایی که صرف اجرای
برنامههای راههای حوزه استحفاظی شده به دلیل نبود اعتبارات و فقط به لحاظ اعتبار مجموعه و پیمانکار آن انجام شده و این اداره در این بخش به پیمانکاران مقروض است.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشکالت شماست.
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▪برخی از مسکن سازان فقط به دنبال ساخت
مسکن و فروش هستند و اص ً
ال به فکر رعایت
موارد اصولی و فنی نیستند!
▪برخی از رانندگان بدون در نظر گرفتن ترافیک و
وجود مدرسه با سرعت زیاد رانندگی می کنند.
راهنمایی و رانندگی نظارت بیشتری در بعضی
از خیابان های زاهدان داشته باشد.
▪راننده تاکسی هستم در این چند سال تعداد
خودروهای شخصی مسافرکش زیاد شده است
و در سوار کردن مسافر از تاکسی ها پیشی می
گیرند.
▪از خدمات نیروهای انتظامی به ویژه نیروهای
مبارزه با مواد مخدر در استان تشکر می کنم.
▪چرا شهرداری برای ساماندهی حاشیه نشینان
در ایرانشهر اقدام نمی کند؟
▪ بازار خرید و فروش مسکن در زاهدان خیلی با
رکود مواجه است.
▪چرا برخی از نهادها و سازمان ها در زاهدان
اضافه کاری کارمندان خود را پرداخت نمی
کنند و حتی موقع پرداخت اضافه کاری آن هم
با چندین ماه تأخیر بیمه و مالیات نیز از آن کسر
می شود؟
▪برخی از کارمندان در محل کار آن قدر بیکار
هستند که فقط حرف می زنند و ب��رای دیگر
کارمندان مزاحمت ایجاد می کنند.
▪مردی  30ساله هستم که 5سال است ازدواج
کرده ام و به دنبال کار می گردم اما پیدا نمی
کنم .از این که همسرم کار و مخارج زندگی را
تأمین می کند خجالت زده ام!
▪با وجود اینکه ایرانشهر جوان ترین شهر کشور
است آمار بیکاری جوانان آن روز به روز در حال
افزایش است؟
▪جاده زابل – زاهدان از امنیت زیادی برخوردار
نیست ،کار احداث بزرگ راه این مسیر به کجا
رسید؟
▪بعضی از نانوایی ها با توجه به این که پول خرد
ندارند نان بیشتری به مشتریان می دهند.آیا
این کار آن ها قانونی است؟

اخبار
اشرف غنی :افغانستان متعهد به اجرای
معاهده آب رودخانه «هیرمند» با ایران است
گروه شهرستان ها -امضای معاهده آب رودخانه
«هیرمند» با جمهوری اسالمی ایران به سود این
کشور است و دولت مسئولیت دارد تا این معاهده
را اج��را کند.به گ��زارش ف��ارس ،رئیس جمهور
افغانستان در مراسم بزرگداشت شهید «محمد
موسی شفیق» نخست وزی��ر پیشین افغانستان
گفت :یکی از ک��ار ه��ای مهم او معاهده میان
افغانستان و ایران درباره دریای هل مند (هیرمند)
بود که در زمان صدارت او منعقد شد و در همان
زمان ،به تصویب شورای ملی رسید«.اشرف غنی»
افزود :مسئولیت دولت اجرای معاهده ای است
که در زم��ان نخست وزی��ر پیشین ،میان کابل و
تهران درب��اره دری��ای هل مند (هیرمند) به امضا
رسیده است.شایان ذکر است ،موضوع تقسیم آب
هل مند همواره از نکات اختالفی میان دولت های
افغانستان و ایران بوده است.اشرف غنی به تازگی
اعالم کرد که تمام آب های کشور مهار خواهد شد
و با ساختن بند های آب گردان زمینه رشد زراعت
و کنترل آب های سطحی را فراهم خواهد کرد.
تخفیف  50درصدی شرکت در نمایشگاه
اختصاصی ایران در پاکستان
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران
اسفند ماه در کراچی پاکستان برگزار می شود
که تجار ،بازرگانان ،صنعتگران ،معدن کاران،
سرمایه گذاران و دیگر فعاالن اقتصادی استان با
بهره مندی از تخفیف  50درصدی می توانند در
این نمایشگاه شرکت کنند.معاون امور بازرگانی
و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
در جلسه هماهنگی ب��رگ��زاری ای��ن نمایشگاه
گفت :نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی
ای��ران با همکاری سیستان و بلوچستان از 6
تا  9اسفند ماه در کراچی برگزار می شود.به
گزارش روابط عمومی این سازمان« ،غالمعلی
گنجعلی» اف��زود :هدف از برگزاری نمایشگاه،
ن��م��ای��ش ت��وان��م��ن��دی ه��ای ج��م��ه��وری اس�لام��ی
ای��ران در بخش های کاالیی مختلف ،افزایش
مراودات تجاری و توسعه صادرات است.کراچی
بزرگ ترین شهر پاکستان و مرکز استان سند این
کشور است که در ناحیه جنوب شرقی پاکستان
ب��ر ک��ران��ه دری���ای ع��م��ان واق���ع ش��ده اس���ت.وی
اظهار کرد :طبق آمار های منتشر شده جمعیت
کراچی در س��ال  2015میالدی بیش از 22
میلیون نفر بود که از این لحاظ پر جمعیت ترین
شهر پاکستان و هفتمین شهر پر جمعیت جهان
محسوب می شود که این موضوع نیز بر اهمیت
این نمایشگاه می افزاید.
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شهرستانها

در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استانداری اعالم شد

ابطال70هزارکارت
سوخت نفت در18ماه

رئیس کارگروه ستاد راهبردی اشتغال:

دستورالعملاشتغالپایدار
تا پایان امسال تدوین شود

ریگی -دستورالعمل اشتغال پایدار و برنامههایی که
در آن گنجانده شده است باید به نفع مردم استان
دنبال شود و از ابهامات جزئی بپرهیزیم و تالش شود
تا پایان امسال از این دستورالعمل بهرهبرداری شود.
به گزارش«سیستان و بلوچستان» ،معاون سیاسی
اجتماعی استاندار در دومین کارگروه ستاد مدیریت
راه��ب��ردی اشتغال استان که با حضور مسئوالن
مربوطه در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد
با دعوت هر دو گروه دستگاههای اجرایی ذیربط و
بانکهای عامل به تعامل و همکاری بیشتر به نفع
مردم گفت :امروز بسیاری از استانها مباحثی مانند
اشتغال و اختالف نظرها درباره چنین موضوعاتی را
حل کردهاند و به دنبال برکات آن برای استانشان

گ��روه شهرستان ها -شرکت پخش فرآورده های
نفتی م��وظ��ف اس��ت ب��رخ��ورد ج��دی ب��ا جایگاه
داران متخلف عرضه مواد سوختی که عرضه غیر
متعارف دارند داشته باشد و نظارت های خود را
افزایش دهد.به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
معاون سیاسی اجتماعی استاندار در کمیسیون
برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق
کاال و ارز استان که در سالن جلسات استانداری
برگزار شد گفت :شرکت پخش فرآورده های نفتی
موظف است برخورد جدی با جایگاه داران متخلف
عرضه مواد سوختی که عرضه غیر متعارف دارند
داشته باشد و در صورت رعایت نکردن مقررات
قانونی عرضه م��واد سوختی ،باید مجوز جایگاه

متخلف باطل و به متقاضی واجد شرایط دیگری
واگ��ذار شود«.علی اصغر جمشید ن��ژاد» با تاکید
بر این که باید نظارت بر جایگاه های عرضه مواد
سوختی بیشتر شود تصریح کرد :توزیع کارت های
آزاد بنزین باید در ساعات اداری انجام شود تا
امکان نظارت بر این نوع کارت ها امکان پذیر باشد.
در برخی از شهرستان های استان عرضه بنزین از
طریق کارت های آزاد به صورت غیرمتعارف انجام
م��ی ش��ود ک��ه شرکت پخش ف��رآورده ه��ای نفتی
موظف است نظارت بیشتری در این زمینه داشته
باشد.وی به کاال های قاچاق مکشوفه فاقد ارزش
صادراتی نیز اشاره کرد و گفت :کاال های مکشوفه
قاچاق نظیر سیگار و ل��وازم آرای��ش��ی که ارزش

هستند در حالی که این موضوع هنوز برای سیستان و
بلوچستان حل نشده است«.علی اصغر جمشیدنژاد»
افزود :دستگاههای اجرایی ذیربط هم باید رویکرد
خود را عوض کنند و براساس منافع مردم کارها را
جلو ببرند که در صورت انجام ،نتایج بهتری را شاهد
خواهیم بود.وی اضافه کرد :هر دستگاهی وظایف
تخصصی خودش را دارد و چنانچه کسی اهلیت و
قدرت بازپرداخت وام را هم نداشته باشد و طرح او
دارای توجیه اقتصادی نباشد ،نباید تسهیالت به
او پرداخت شود ،ضمن این که آنچه از بین  3هزار
و 500امکان شغلی که وجود دارد و مربوط به ما
میشود باید جستوجو کرد و جایگاه حمایتی آن
مشخص شود و براساس آن تسهیالت اعطا شود.وی
ادامه داد :اجرای برنامههای دستور العمل اشتغال در
استان باید به صورتی باشد که از نیاز مستمر به صورت
یارانهای بکاهد ،زیرا طرحهایی که توجیه اقتصادی
دارد به حمایتهای بعد نیاز نخواهد داشت و الگویی
میشودبرایدیگرانکهازآنتبعیتکنند.ویتصریح
ک��رد :چنان چه مطالعات ص��ورت گرفته در بخش
اشتغال پایدار جواب داده و کارشناسان نیز توصیه به
سود اقتصادی یک طرح دارند باید مورد حمایت قرار
گیرند و زمین و تسهیالت به متقاضیان داده شود تا
تبدیل به یک بنگاه اقتصادی تحت عنوان انرژیهای

رهاسازی  65هزار قطعه بچه
ماهی در استخرهای مهرستان

جلیلوند 65 -امسال ه��زار قطعه ان��واع بچه ماهی
از ن��وع کپور و آم��ور در استخرهای پ��رورش ماهی
مهرستان رها شده است.سرپرست اداره شیالت
مهرستان به خبرنگار ما گفت 26 :استخر پرورش
ماهی در شهرستان فعال است تا ماهیهای تولیدی
عالوه برمصرف داخلی به سایر نقاط استان عرضه
شود«.جمشیدزهی» افزود :بچه ماهیها برای کمک
به استخرداران به رایگان در اختیار آنها ق��رارداده
میشود و ساالنه بیش از  60تن ماهی در شهرستان
برداشت میشود.وی تصریح کرد :امسال  65هزار
قطعه انواع بچه ماهی در استخرها و  200هزار قطعه

بچه ماهی نیز در آب بندانهای شهرستان در بخش
مرکزی و آشار توزیع و رها شده است.وی با اشاره به
استفاده بهینه آب در استخرهای دوگانه کشاورزی
و پرورش ماهی اظهار کرد :استخرهای دو منظوره
کشاورزی و پرورش ماهی در کنار مزارع کشاورزی
با هدف استفاده بهینه از آب ساخته شده است به
طوری که از آب آنها عالوه برپرورش ماهی برای
آبیاری زمینهای کشاورزی نیز استفاده میشود.
وی افزود :شرایط آب و هوایی مهرستان سبب شده
تا پ��رورش ماهیهای گرمابی در طول سال فراهم
باشد .همچنین در راستای افزایش تولیدات و کاهش
تلفات و حداکثر بهرهوری و همچنین ایجاد ارتباط
مستمر پرورش دهندگان با اداره شیالت و آشنایی با
مشکالت و موانع موجود در پرورش آبزیان ،این اداره با
اقدامی هماهنگ شده در معیت کارشناسان شیالت
استان به بازدید از مزارع پرورش ماهی اقدام کرده و
خوشبختانهنتایجمطلوبیازلحاظارتباطبینپرورش
دهندگان و کارشناسان مدیریت برقرار و مشکالت
فنی و اداری آنان حل شده است.

نو (بادی و خورشیدی) نهادینه شود مردم نیز به دنبال
آن ،متقاضی این نوع فعالیت شوند.جمشیدنژاد با
پیشنهاد تشکیل سه دبیرخانه ،خدمات به مسئولیت
اداره کل تعاون ،کار و رفاه و امور اجتماعی ،کشاورزی
به مسئولیت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن به
مسئولیت سازمان صنعت ،معدن و تجارت اظهار
کرد :خروجیهای کارگروههای مختلف و طرحهایی
که وجود دارد را در جلسات این کارگروهها مطرح
کردم تا کار کارشناسی مناسبی صورت گیرد و سپس
به اجرا گذاشته شود.وی در جواب سرپرست یکی از
بانکهای عامل شرکتکننده در جلسه مبنیبربه
کارگیری از بانکهای خصوصی نیز افزود :بانکهای
خصوصی فعال هستند و باید در این زمینه با تشخیص
اولویتها زمینه ارائه تسهیالت بیشتر را فراهم کنیم.
نواحی صنعتی مستقر در روستاها به مراتب از
شهرکهای صنعتی امکان بهرهبرداری بهتری دارند
و در صورت توجه بیشتر به این نواحی میتواند رونق
اقتصادی خوبی به روستاها بدهد.وی بیان کرد:
با توجه به مهم دانستن حضور شرکتهای دانش
بنیان ،باید از مشارکت و به کارگیری آن در کارگروه
اشتغال استقبال کرد که قطع به یقین نتایج خوبی به
همراه خواهد داشت.رئیس کارگروه ستاد راهبردی
اشتغال استان تأکید کرد :باید عالوه برپرداختن به

آبرسانی به  8روستای بخش
مرکزی خاش در دهه فجر

گ���روه ش��ه��رس��ت��ان ه���ا -پ����روژه آب رس���ان���ی ب��ه 8
روستای بخش مرکزی خاش در دهه فجر امسال
بهره برداری می شود.بخشدار مرکزی خاش به
خبرنگار ما گفت :پروژه بزرگ آب رسانی مجتمع
دشت آبخوان سه فاز دارد که فاز اول آن به اتمام
رسیده و در دهه مبارک فجر آم��اده بهره برداری
است«.مجتبی شجاعی» ادام��ه داد :در مجموع
سه فاز پروژه دشت آبخوان با  130کیلومتر خط
انتقال 80 ،کیلومتر شبکه توزیع ،از پروژه های
موثر و اثربخش در توسعه زیرساخت های روستایی
در بخش م��رک��زی خ��اش اس��ت ک��ه ب��ا اعتباری

صادرات ندارد باید در کمترین زمان امحا شود.
مصرف 25میلیون لیتر بنزین طی  9ماه در
سراوان
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری
نیز در ای��ن جلسه به رش��د  25درص��دی مصرف
بنزین در سراوان نسبت به سال گذشته اشاره کرد
و گفت :در9ماه امسال در سراوان  25میلیون لیتر
بنزین مصرف شده است«.محمد شریف خالقی»
افزایش کارت های سوخت و قاچاق مواد سوختی
در سراوان را دلیلی بر افزایش میزان مصرف بنزین
در این شهرستان دانست و افزود :با انجام پایش ها
مشخص شد از ساعت  2بامداد تا  5صبح بیشترین

میزان عرضه سوخت توسط جایگاه داران متخلف
در استان انجام شده است.وی با اعالم این که در
 18ماه گذشته  70هزار کارت سوخت نفت سفید
در استان باطل شده است ادامه داد :تاکنون هیچ
فردی به دلیل ابطال کارت سوختش به شرکت
پخش فرآورده های نفتی مراجعه نکرده است و این
نشان دهنده کارت های سوخت جعلی و بی خانوار
اس��ت که الزم اس��ت شرکت پخش ف��رآورده ه��ای
نفتی در این خصوص تالش بیشتری داشته باشد.
خالقی گفت :برخی از کاال های کشف شده به
دلیل این که مدت طوالنی در گمرک و سازمان
اموال تملیکی نگهداری می شود ارزش صادرات
را ندارد و باید امحا شود.

دستورالعمل اشتغال ،هر یک از دستگاههای ذیربط
منابع به کارگرفته در این زمینه ،اعم از سهم ملی یا
استانی را مشخص کنند و چنانچه براساس بضاعت
استانی میتوانند هزینه کنند موضوع پیگیری شود تا
به نتیجه مطلوب برسد.
وزیر اقتصاد به استان سفر میکند
در ادام��ه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه
استان گفت :پیشنهاد میشود مانند سالهای
گذشتهوباتوجهبهتبصره،3سهدبیرخانهزیرمجموعه
دبیرخانه اصلی داشته باشیم که در بخشهای
خدمات ،کشاورزی و صنعت و معدن و زیرنظر کارگروه
اشتغال استان تشکیل شود و با اولویتگذاری و
بررسی مشکالت در کارگروه اصلی ارائ��ه و فعال
شود«.غالم رضا مالکی» افزود :با توجه به سفر وزیر
اقتصاد و دارای��ی در هفته آینده به استان موظف
هستیم تا بستهای در زیرمجموعه موضوع اقتصاد
مقاومتی از جمله درخصوص بیمه ،مالیات ،گمرک
و بانکها آم��اده کنیم که تمام دستگاههای متولی
این بحث دعوت شوند و تسهیالت و درخواستهای
خود را به وزیر ارائه دهند ،ضمن این که یک موضوع
آن براساس همین سند پرداخت تسهیالت است که
میتواند به روند این سند کمک کند.وی تصریح کرد:

حدود  200میلیارد ریال می تواند بیش از 48
روستای این بخش را آب رسانی کند .وی بیان
کرد :در فاز نخست این پروژه که بنا به اعالم آبفار
شهرستان آماده افتتاح در دهه مبارک فجر است 8
روستای منطقه دشت آبخوان شامل روستا های
نورآباد سرتالب ،اکرام آباد ،گل آباد ،حبیب آباد،
حاجی آباد ،محمد آباد ،چاه بلوچ و چاه شیرین و
با اعتبار حدود  28میلیارد ریال ،بیش از 200
خانوار از این پروژه بهره مند خواهند شد.وی گفت:
اجرای فاز نخست این طرح شهریور سال گذشته
آغاز شد و آم��اده بهره برداری است و دارای خط
انتقال  17.5کیلومتر و  12کیلومتر شبکه توزیع،
 550مترمکعب مخزن زمینی بتنی و  3800متر
خط پمپاژ است.وی بیان کرد :در نقاط روستایی
رابطه بین تغییرات دو عامل جمعیت و منابع
آب ،معنی دار بوده و به وضوح نشان می دهد که
توسعه منابع آب ،افزایش نزوالت و توسعه شبکه
آب رس��ان��ی سبب ماندگاری و اف��زای��ش جمعیت
روستایی می شود.

موردی که در دستورالعملهای دیگر نیامده و تنها
در دستورالعمل توسعه اشتغال پایدار آمده است،
توجه به زنان خود سرپرست ،جوانان و بیکاران بوده
بسیارتأکیدشدهاست.
مناطق تولید انرژی خورشیدی و بادی استان
آماده واگذاری به سرمایهگذار
در ادام��ه دستورالعمل جلسه دوم توسط مدیرکل
دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری قرائت شد
که در آن اولویتها و قابلیتهای هر دستگاه و بخش
و مشوقهای آن پساز تعیین در کارگروه برای بررسی
و تصویب نهایی مورد بحث قرار گرفت تا حمایتها از
طرحهای اولویتدار هر چه سریعتر انجام گیرد و
در این موضوع از سایر استانها عقب نماند«.ماندانا
زنگنه»افزود:باکمکمنابعطبیعی،جهادکشاورزی،
محیط زیست و برق منطقهای ،مناطق تولید انرژی
خورشیدی و بادی تعیین شده و استعالمهای اولیه
صورت گرفته است و برای معرفی سرمایهگذاران
داخلی و خارجی آماده واگ��ذاری است که میتواند
رونق خوبی به اقتصاد استان در بخش انرژیهای نو
بدهد و تا قبل از پایان سال کلنگ احداث بسیاری از
این طرحها به زمین زده خواهد شد که واگذاری زمین
باید هر چه سریعتر تسهیل یابد.

شست و شوی خطوط انتقال آب
روستاهای سیستان آغاز شد

گ��روه شهرستان ها -شست و شوی خطوط انتقال
آب اصلی ،فرعی وشبکههای توزیع ط��رح جامع
آبرسانی روستاهای سیستان آغاز شد .معاون تأمین
آب و آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان
گفت :عملیات اجرایی شست و شو و رسوب زدایی
لولههای شبکه آب آشامیدنی طرح جامع آبرسانی
روستاهایمنطقهسیستانباتشکیلگروههایتعمیر
و نگهداری در هریک ازشهرستانهای زابل ،زهک،
هیرمند ،نیمروز و هامون آغاز شد«.لکزائیان پور»
افزود :شست و شو و رسوب زدایی خطوط انتقال در
تأمین آب آشامیدنی سالم و با کیفیت مؤثر است.

اخبار حوادث
قتل  8عضو یک خانواده در ایرانشهر
گ��روه شهرستان ه��ا 8 -عضو یک خ��ان��واده در
روس��ت��ای آب���ادان ایرانشهر ب��ه قتل رسیدند.
فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :در پی کشف
اجساد  8عضو یک خانواده در ایرانشهر تالش
م��ام��وران آگاهی ب��رای دستگیری عوامل این
جنایت به طور جدی آغاز شد.
سرهنگ «دوستعلی جلیلیان» اف���زود :یکی
از م���ام���وران م��رک��ز ب��ه��داش��ت ای��ران��ش��ه��ر که
ب��رای اج��رای ط��رح قطره فلج اطفال به منزل
روستاییان در روستای آب��ادان مراجعه کرده
بود ،متوجه باز بودن در منزل شد و در پی در
زدن و پاسخ نشنیدن با ورود به منزل با جنازه
 8نفر مواجه شد.به گزارش پایگاه خبری پلیس،
وی بیان ک��رد :ای��ن ف��رد با پلیس  110تماس
گرفت و ماموران به محل حادثه اعزام شدند و
در تحقیقات اولیه مشخص شد صاحب خانه به
همراه همسر و  2فرزندش و همچنین خواهر
صاحب خانه و  3ف��رزن��دش ک��ه مهمان آن ه��ا
بوده اند با شلیک گلوله به قتل رسیده اند.وی
با بیان این که عوامل اصلی این حادثه در پی
بررسی سرنخ های موجود شناسایی شده اند،
اف��زود :در بررسی محل حادثه یک قبضه کلت

کمری و تعدادی فشنگ از کیف یکی از خانم ها
در این منزل کشف شد .وی همچنین گفت:
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در پنجم دی
ماه امسال از قتل پدری  45ساله و فرزند 23
ساله اش بر اثر اصابت گلوله توسط سرنشینان
یک دستگاه پژو با خبر شدند.این مقام انتظامی
تصریح ک��رد :کارآگاهان پلیس در پایش های
خود ،سر نخ هایی از دخالت یک فرد سابقه دار
در این جرم به دست آوردند و پس از چندین روز،
یکی از ضاربان را شناسایی و او را در منزلی در
ایرانشهر دستگیر کردند.وی با اش��اره به این
که ف��رد دستگیر ش��ده  42س��ال دارد ،گفت:
ماموران پلیس در بازرسی از محل سکونت او
یک دستگاه پژو که تحت تعقیب مراجع قضایی
تهران بود را کشف کردند.این متهم حرفه ای
در تحقیقات کارآگاهان پلیس به ارتکاب این
قتل با همکاری دو نفر دیگر اعتراف و انگیزه
خود از ارتکاب این جرم را دخالت این فرد در
قتل یکی از بستگانش در بهار س��ال گذشته
عنوان کرد .جلیلیان با اشاره به این که متهم به
مراجع قضایی معرفی شده است خاطر نشان
ک��رد :تالش ها ب��رای دستگیری دیگر متهمان
همچنان ادامه دارد.

اخاذی 200میلیون ریالی در فضای مجازی
فردی که با به دست آوردن عکسهای شخصی
و اطالعات خصوصی یکی از شهروندان ،قصد
اخاذی  200میلیون ریالی را از او داشت دستگیر
شد.فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت :یکی از
شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و طی شکایتی
مبنیبراین که ف��ردی ناشناس با تهدید انتشار
تصاویر شخصی و اطالعات خصوصی در فضای
مجازی قصد اخ��اذی از او را دارد ،شناسایی و
دستگیری متهم در دستور کار ماموران پلیس فتا
قرار گرفت.سرهنگ «دوستعلی جلیلیان» افزود:
در بررسیهای پلیس فتا ،متهم مورد نظر که خانم
جوانی بود شناسایی و احضار شد.متهم در مواجهه
با ادله پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف و قصد خود را از
این عمل دالیل شخصی و انتقام جویی بیان کرد.
 11کیلوگرم هروئین در خاش کشف شد
دو عامل تهیه و توزیع مواد مخدردستگیر و بیش
از  11کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین از آنها
کشف شد .فرمانده انتظامی خاش گفت :در پی
گزارشات مردمی ،در خصوص اقدامات مجرمانه
قاچاقچیانتهیهوتوزیعموادمخدردریکیازمناطق
حاشیهای خاش موضوع در دستور کار پلیس قرار

گرفت.سرهنگ «غالمرضا اربابی» افزود :ماموران
پساز اطمینان از صحت موضوع در عملیاتی 2
قاچاقچی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان
بیش از 11کیلوگرم هروئین و یک قبضه اسلحه
کالش به همراه مهمات مربوطه کشف کردند.
وی تصریح ک��رد :متهمان پ��ساز تشکیل پرونده
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی
معرفی شدند.وی همچنین از کشف 150کیلوگرم
تریاک در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ
خبر داد و گفت :در پی کسب خبری مبنیبراین
که قاچاقچیان قصد جابهجایی و توزیع مواد مخدر
را در محورهای مواصالتی خاش دارند ،شناسایی
و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ماموران
قرار گرفت.وی افزود :ماموران با انجام تحقیقات
گسترده موفق به شناسایی این خودرو در یکی از
محورهای ورودی خاش شدند و دستور ایست صادر
کردند ،اما قاچاقچیان با بیتوجهی اقدام به فرار و
تیراندازی به سمت ماموران کردند که پساز طی
مسافتی تعقیب و گریز ،قاچاقچیان با به جا گذاشتن
خودروی خود با استفاده از ناهمواریهای زمین از
محل متواری شدند.وی تصریح کرد :در بازرسی از
این خودرو  150کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک
کشف شد.

کشف4هزارلیترسوخت قاچاق ازبشکهگریس
 373هزار و  920لیتر گازوئیل قاچاق از  2هزار و
 624بشکه گریس در چابهار کشف شد.سرپرست
اداره کل تعزیرات حکومتی به خبرنگار ما گفت2 :
هزار و  624بشکه گریس توسط گمرک چابهار به
گمان قاچاق توقیف شد که در بررسیهای صورت
گرفته و نظریه اداره استاندارد مشخص شد 75
درص��د گریسهای مکشوفه ح��اوی  373ه��زار و
 920لیتر سوخت از نوع گازوئیل است«.محمد
حسین اشرفی» اف��زود :پرونده پساز تشکیل در
شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی ایرانشهر مورد رسیدگی قرار
گرفت که با توجه به محرز بودن قاچاق کاال و از
طرفی مطابقت نداشتن کاالی توقیف شده با کاالی
اظهار شده و نبود مدارک و مستندات توسط متهم،
تخلف محرز دانسته شد.وی ادامه داد :متهم ردیف
اول به عنوان مباشرت در قاچاق ع�لاوه برضبط
کاالهای مکشوفه به  15میلیارد ریال جزای نقدی
و متهم ردیف دوم از حیث مشارکت در قاچاق به
 10میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم
شد.وی اظهار کرد :شعبه مربوطه با توجه به شرایط
و نحوه ارتکاب تخلف هر دو متخلف را به مدت 5
سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

طال وسکه

پیش بینی جوی استان  -امروز

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

34.082

یک گرم طالی  18عیار

115.080

دالر آمریکا

32.370

یک گرم طالی 19عیار

121.460

درهم امارات

8.813

یک گرم طالی  20عیار

127.860

پوند انگلیس

39.633

یک گرم طالی  22عیار

140.660

فرانک سوئیس

31.798

یک گرم طالی  24عیار

153.440

نواحی شمالی

نواحی مرکزی و جنوب شرقی

نواحی جنوبی

زابل ،زهک ،هیرمند،
هامون ،نیمروز

زاهدان ،نصرت آباد ،خاش،
میرجاوه ،سراوان ،سیب و
سوران ،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

صاف تا کمی ابری گاهی
وزش باد

صاف تا کمی ابری و وزش باد

صاف تا کمی ابری

