توزیع  15هزار ماسک میان
مردم توفان زده سیستان

 14هزار و  800ماسک طی یک هفته گذشته میان مردم توفان زده سیستان توزیع شد.مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان به خبرنگار ما گفت :از هفته گذشته  14هزار و 800
عدد ماسک و هزار و 515سبد غذایی در میان مردم توفان زده چهار شهرستان شمال استان توزیع شد«.رسول راشکی» افزود :همزمان با بروز توفان شدید گرد و خاک طی چند روز
گذشتهدرشمالاستاننیروهایعملیاتیهاللاحمردرمنطقهحاضرشدندوخدماترسانیبهمردمرادردستورکارقراردادند.ویادامهداد:ماسکهاوسبدهایغذاییمیانمردم
توفانزده 20روستایشهرستانهایزابل،زهک،هیرمندوهامونتوزیعشدهاست،همچنیندراینمدت 84نجاتگردرسیستانبهمردمتوفانزدهمنطقهخدماترسانیکردند.

شنبه  24تیر  20 . 1396شوال  . 1438شماره 883

حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪طرح تحول نظام سالمت در کاهش هزینه های
درمان به ویژه برای قشر ضعیف جامعه بسیار مؤثر
است.
▪برخی از مغازه دارها در زاهدان به ویژه در خیابان
امام خمینی (ره) اجناس خود را بیرون مغازه ها
می گذارند و با این کار سبب بسته شدن پیاده رو
و مسیر عبور و مرور افراد می شوند.
▪ یارانه افــرادی که به اشتباه قطع شد و قرار بود
بررسی شود باالخره چه زمانی واریز می شود؟
▪ با این که رسانه ها درباره کمبود آب اطالع رسانی
زیادی انجام می دهند اما برخی از مردم بدون در
نظر گرفتن این شرایط مدت طوالنی خودروی
خود را می شویند یا مقابل منزل را آبپاشی می
کنند.
▪آب برخی از محله های زابل در این گرمای هوا و
توفان گرد و خاک چندین ساعت قطع می شود.
▪آسفالتخیابانمهر،مهتابومدائنزاهداننیازبه
بهسازی دارد مسئوالن شهرداری پیگیری کنند.
▪چرا مسئوالن برای ساماندهی حاشیه نشینان
ایرانشهر کار چندانی انجام نمی دهند؟
▪خیابان رسالت زاهدان نیاز به بهسازی کوچه ها
دارد و شهرداری توجه و رسیدگی بیشتری به این
محله داشته باشد.
▪برخی از روستاهای بم پشت سراوان با کمبود آب
مواجه است و مردم در شرایط سختی زندگی می
کنند.
▪مهرشهر زاهــدان از روشنایی کافی برخوردار
نیست چرا اداره برق برای روشنایی این منطقه
اقدامی انجام نمی دهد؟
▪شهرداری زاهدان برای نصب المان و زیباسازی
شهر اقدام های بیشتر و مناسب تری انجام دهد.
▪برخی از محله ها و کوچه هــای محله بابائیان
زاهدان خاکی است و نیاز به آسفالت دارد.
▪دو ماه است که شهرداری برای خط کشی خیابان
جام جم  52به منظور جدول گذاری اقدام کرده
اما خط کشی آن پاک شده و جدول گذاری هنوز
انجام نشده است!

آیت ا ...سلیمانی:

هدف اصلی تکفیری ها
حضور در ایران بود

ریگی -هدف اصلی تکفیری ها حضور در
ایــران بــود که با اقــدام هــای موثر مسئوالن
نــظــام اســامــی بــه شکست منجر شد.به
گزارش«سیستان و بلوچستان» امام جمعه
زاهدان روز گذشته در خطبه های نمازجمعه
ایــن شهر بــا اشـــاره بــه آزادســــازی موصل و
حلب از چنگال تکفیری ها گفت :آزادسازی
شهرهای موصل عراق و حلب سوریه توسط
نیروهای جبهه مقاومت اسالمی به عنوان یک

سند افتخار محسوب می شود و در تاریخ ثبت خواهد
شد.آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی» افزود :در حالی که
دولتمردان آمریکا و به ویژه وزیر امور خارجه این کشور
درصدد معرفی ایران اسالمی به عنوان کشور بر هم
زننده ثبات در منطقه و جهان هستند اما خود به دنبال
بی ثباتی در دنیا بوده و برای ماندن در قدرت همچنان
تالش می کنند.وی تصریح کرد :آن ها در حالی به
دنبال معرفی ایران اسالمی به عنوان حامی تروریسم
هستند که کشور ما از این نظر آسیب های فراوانی دیده
است و بزرگ مردان ما توسط تروریست های پرورش
یافته آمریکا به شهادت رسیدند ،اما چنان چه آن ها
دست از حمایت های خود از تروریسم تکفیری بردارند
و سیاست های حمایتی خود را از دولت های حامی
تروریسم نظیر عربستان ،ترکیه و برخی کشورهای
منطقه ادامه ندهند ،دنیا طعم آسایش و امنیت را به
خود خواهد دید.نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد:
امروز دیگر دوران قدرت نمایی و سلطه بر مظلومان

جهان تمام شده است بنابراین باید جلوی رجزخوانی
دشمنان را گرفت که البته یکی از این موارد آزادسازی
موصل و حلب است که دنیا شاهد آن بود.وی اضافه
کرد :حلب در حالی آزاد شد که بیش از  3سال در آتش
تکفیریان و حامیان آن ها از جمله عربستان ،ترکیه و
دیگر کشورهای منطقه می سوخت و هرگز حتی برای
یک بار از سوی آمریکایی ها این عمل محکوم نشد که
نشان دهنده فتنه ای است که توسط اسرائیل ،آمریکا و
انگلیس هدایت و راهنمایی شده است.وی خاطرنشان
کرد :چنان چه حمایت ها و راهنمایی های سردارانی
همچون قاسم سلیمانی در کمک به مــردم و دولت
های سوریه و عراق نبود معلوم نبود که مشکالت ناشی
از جنگ به کجا می رسید و چه اتفاق های دیگری
در منطقه رخ می داد ،همه این رشادت ها به برکت
دالورمـــردان کشور سوریه و عــراق و جبهه مقاومت
اسالمی متشکل از شیعه و سنی به دست آمده است.
وی اظهار کرد :آن هایی که خود را مدافع حقوق بشر

معرفی می کنند هیچ گاه در محکومیت جنایت های
انجام شده از سوی تکفیریان و حامیان منطقه ای آن ها
حرکتی انجام نداده اند و چنان چه هدایت و راهنمایی
های بزرگان و علمای دین و در رأس آن مقام معظم
رهبری نبود هرگز شاهد آزادسازی حلب و موصل از
چنگال داعشی ها نبودیم .بنابراین باید دید که این
آزادی ها به چه قیمت به دست آمده است.وی گفت:
پیروزی موصل ،شکست توطئه اختالف های قومی
و مذهبی از سوی دشمنان در منطقه بوده و نشان
دهنده نقش علمای برجسته منطقه از جمله آیت ا...
سیستانی است که رهبر معظم انقالب نیز به نقش این
عالم برجسته دینی به همگان برای تقویت این جایگاه
توصیه فراوان داشتند.وی ادامه داد :پیروزی موصل،
محصول مجاهدتهای خالصانه جبهه مقاومت
اسالمی بوده که با انگیزه ای الهی انجام و سبب شد
که به خالفت داعشی ها در منطقه پایان دهد و به
یکپارچگی ملت ها و دولت های عراق و سوریه منجر

شــود.وی به دو نکته ضــروری از حضور و نقشه
اصلی داعشی ها در منطقه اشاره کرد و افزود:
به طور قطع انگیزه داعشی ها حضور در سوریه
و عراق نبود بلکه آن ها تالش داشتند تا با حضور
در ایران به هدف اصلی و شوم خود دست پیدا
کنند که با اقــدام های موثر مسئوالن نظام به
ویژه مقام معظم رهبری از اقدام آن ها جلوگیری
شد و نشان دادیــم که چنان چه مانند حمله به
مجلس و به شهادت رساندن جمعی درصدد
پیاده کردن اهــداف شوم خود برآیند با شلیک
 6فرورند موشک توسط سپاه پاسداران ،کانون
آن ها را نابود خواهیم کرد.آیت ا ...سلیمانی،
بیان کــرد :حضور فــرزنــدان ایــران اسالمی در
کنار مــردم و دولــت سوریه و عــراق با دعــوت آن
ها و فقط در راستای کمک های مستشاری به
آن ها و به پیروزی رسیدن ملت و دولــت های
سوریه و عراق در برابر تکفیری ها بوده است.

هایی همراه با رعد و برق اتفاق افتاد و همچنان ادامه
دارد«.غــامــرضــا اربــابــی» افـــزود :در جنوب استان
بارندگی ها از پنجشنبه گذشته آغاز شد که به صورت
رگباری همراه با سرازیرشدن سیالب بوده و سبب
طغیان رودخانه ها شده است بنابراین توصیه می شود،
هم استانی ها در این مناطق از اسکان و چرای دام
خود در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند ،از رفتن به
بستر رودخانه ها برای تفریح یا شنا و تردد بپرهیزند و
به نکات مأموران راهداری و گروه های امدادی توجه
داشته باشند.وی بیان کرد :سیستان و بلوچستان از
نظر مطالعات در زمینه زلزله شناسی از دیگر استان ها
عقب تر است و در بخش داده ها نیز عملکرد ضعیفی
دارد.بــه گفته وی این استان از شمال تا جنوب روی
گسل های مختلف قــرار گرفته و زلزله های زیادی
در این منطقه به ثبت رسیده است ،بنابراین به دلیل
اهمیت این موضوع سه دستگاه لرزه نگار با هماهنگی
موسسه ژئوفیزیک کشور و دو دستگاه دیگر توسط
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی استان نصب
شده است که به واسطه آن نوع فعالیت گسل ها دنبال

و اطالعات به دست آمده ثبت و در برنامه های آینده
استفاده می شــود.وی اضافه کرد :از سال گذشته با
همکاری دانشگاه زنجان 18دستگاه لرزه نگاری در
منطقه و در نقاط مختلف استان نصب شد تا فعالیت
گسل ها رصد و ثبت شود و بر مبنای داده های علمی به
دست آمده ،اقدامات الزم انجام شود که از زمان نصب
لرزه نگارها توسط تیم پژوهشی دانشگاه زنجان ،زلزله
هایی از یک تا  4/5ریشتر به ثبت رسید که البته آمار
تعداد زلزله ها هنوز به این ستاد گزارش نشده است.
امکان بروز خسارت قابل پیش بینی بود
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی نیز
در این جلسه گفت :با توجه به شرایط موجود جوی
از پنجشنبه گذشته و با تقویت جریانات مرطوب در
نواحی جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان در ساعت
های بعدازظهر رشد ابر ،رعد و برق و رگبار سنگین
باران را شاهد بودیم که همراه با تندباد شدید لحظه
ای بود و با توجه به موقعیت این تندبادها و جاری
شدن سیالب در مسیل ها و رودخانه های فصلی و

بارش تگرگ امکان بروز خسارت قابل پیش بینی
بود«.دوست محمد کلیم» افزود :از امروز در نواحی
جنوبی و مرکزی احتمال رگبار و رعــد و بــرق به
صورت پراکنده رخ می دهد ضمن این که از پنجشنبه
گذشته شهرهای ایرانشهر ،نیکشهر ،قصرقند،
قسمت هایی از سرباز و ارتفاعات جنوبی خاش و
سراوان شاهد رگبار و رعد و برق بود.وی بیان کرد:
همچنین از روز گذشته در ارتفاعات خاش و مرکزی
و بخش هایی از نصرت آباد رگبارهای پراکنده و رعد
و برق گزارش شد و با توجه به فصل برداشت خرما
در برخی نقاط جنوبی استان احتمال وارد شدن
خسارات به کشاورزان و نخل کاران وجود دارد.

نقشه های هواشناسی از فردا موج جدید توفان و گرد
و غبار در منطقه سیستان آغاز می شود که سرعت آن
به بیش از  80کیلومتر می رسد.وی ادامه داد :با توجه
به شرایط اقلیمی منطقه ،منشا بادهای 120روزه
منطقه سیستان ،کم فشارهای حرارتی و دمای باال در
منطقه دو عامل اصلی به وجود آمدن بادهای فصلی
منطقه سیستان است که قسمت وسیعی از استان ما
و بخش هایی از کرمان ،یزد ،خراسان جنوبی و رضوی
و بخش وسیعی از کشورهای افغانستان و پاکستان
را در برگرفته است و تحت تأثیر آن به وجود می آید.
وی اضافه کرد :شرایط توپوگرافی و ضعف پوشش در
منطقه سیستان سبب ایجاد توفان های  120روزه
شد ،همچنین باالترین سرعت ثبت شده توفان های
 120روزه سیستان  144کیلومتر برساعت گزارش
شده اســت.وی اذعان کرد :به دلیل عملکرد برخی
دستگاه ها در قسمت زیرساخت ها و بی توجهی به
مطالعات الزم و نظارت بر ساخت سازه ها خسارت
های فراوانی به تأسیسات مختلف و زیرساخت های
منطقه وارد شده است.

از مهم ترین برنامه هایی است که این اداره کل پیگیر آن
بود و در نشست اخیر با مسئوالن راه آهن پاکستان بر
احداث آن تاکید بسیار شد«.مجید ارجونی» افزود :در
این نشست بازسازی خط ریلی کویته -تفتان -زاهدان
به عنوان یکی از مهم ترین موضوع ها مورد بررسی قرار
گرفت اما در کنار آن موضوعات دیگری نیز که در ارتباط
ریلی با کشور پاکستان حائز اهمیت است مطرح شد که
از جمله آن می توان به افزایش روابط تجاری و اقتصادی
با كشورهای عضو  CISاشاره کرد.وی ادامه داد :محور
ریلی كویته – زاهدان با مشکالتی رو به روست که پایین
بــودن حجم بــار ،پایین بــودن سرعت قطارهای باری،
خالء وجود قطار امداد و نجات با توجه به مسیر 700
کیلومتری این راه و وجود ماسه های روان در این مسیر
ریلی از این دسته است که باید توسط این کشور رفع

گروه شهرستان ها -معدن منگنز سیدآباد مهرستان
 41هــزار و  500تن ذخیره قطعی دارد.مسئول
نمایندگی صنعت ،معدن و تجارت مهرستان به
خبرنگار ما ،گفت :ذخیره قطعی معدن منگنز سیدآباد
این شهرستان  ۴۱هزار و  ۵۰۰تن و ذخیره احتمالی
آن  ۸۳هزار و  ۱۶۰تن با عیار  46/6درصد است

مدیرکل ستاد بحران به مردم مناطق
سیل زده هشدار داد

خودداری از اسکان و چرای دام
در حاشیه رودخانه ها
گــروه شهرستان ها -مــردم مناطق سیل زده جنوب
استان از اسکان و چرای دام در حاشیه رودخانه ها
خــودداری کنند.به گزارش«سیستان و بلوچستان»
مــدیــرکــل ســتــاد بــحــران اســتــان در جلسه شــورای
هماهنگی مدیریت بحران که با حضور مسئوالن
مربوطه در سالن جلسات حــوزه معاونت عمرانی
استانداری بــرگــزار شد گفت :در جنوب استان از
پنجشنبه گذشته و از مناطق خاش تا ایرانشهر ،فنوج،
نیکشهر و بخش هایی از سرباز و ســراوان بارندگی

مدیرکل راه آهن شرق اعالم کرد:

تاکید بر راه اندازی خط ریلی
کویته-زاهدان-مشهد

اخبار
اختصاص  70میلیارد ریال برای رفع کم
آبی در ُگشت
گروه شهرستان ها 70 -میلیارد ریال اعتبار به رفع
معضل کم آبی در شهر گشت ســراوان اختصاص
پیدا کــرد .فرماندار ســراوان به خبرنگار ما گفت:
به دلیل وجود تنش های آبی و خشکسالی حاکم
بر شهرستان ،سفره هــای آب زیرزمینی خشک
و ایــن منطقه بــا مشکالت کــم آبــی مــواجــه شده
است«.درویش نارویی» افزود :برای رفع معضل کم
آبی در ُگشت ،پروژه آبرسانی به طول  14کیلومتر
از روستای سکن به شهر ُگشت با اعتباری بیش از
70میلیارد ریال از طریق منابع ملی و استانی به
این منطقه اختصاص یافته که عملیات اجرایی آن
آغاز شده است.وی خاطرنشان کرد :به منظور رفع
مشکالت ناشی از کم آبی در ُگشت و روستاهای
اطراف سراوان ،عملیات آبرسانی به صورت سقایی
انجام و در اکثر مناطق ناوگان سیار برای آبرسانی
در نظر گرفته شده اســت.وی با تکذیب قطع کلی
آب در ُگشت ادامــه داد :در برخی از مناطق افت
فشار آب وجود دارد اما این شهر تحت پوشش شبکه
آبرسانی قرار گرفته است و آب به صورت جیره بندی
توزیع می شود.وی تصریح کرد :برای رفع مشکالت
ناشی از کم آبی در سراوان اقدام های بلند مدت و
کوتاه مدتی در نظر گرفته شده است که اجرای پروژه
آبرسانی به طول  14کیلومتر از روستای سکن به
ُگشت برنامه ای بلند مدت و یک ساله بوده و حفر چاه

های متعدد به عنوان برنامه کوتاه مدت برای مدیریت
منابع آبی این شهرستان تا فصل زمستان است .

گرما خرمای قصرقند را روانه بازار کرد
 40تن خرمای مضافتی زودرس با توجه به شدت
گرما در قصرقند برداشت شده است.مدیر جهاد
کــشــاورزی قصرقند بــه خبرنگار مــا گــفــت40 :
تــن از محصول خــرمــای تولیدی ایــن شهرستان
بــه دلیل شــدت گرما بــرداشــت و بــه اســتــان های
آذربایجان غربی ،شرقی و کرمانشاه صــادر شده
است«.دهواری» افزود :با توجه به نبود کارگاه های
فــرآوری خرما و سردخانه در منطقه ،نخل کاران
هر خوشه خرما را به پایین ترین قیمت یعنی هر
کیلوگرم  4تا  5هزارتومان به دالالن می فروشند در
حالی که حداقل وزن هر خوشه  20کیلوگرم است
که نسبت به قیمت فروش ،ضرر زیادی به کشاورزان
وارد می شود.وی ادامه داد :از مجموع هزارو900
هکتار نخیالت قصرقند  30رقم خرما برداشت می
شود که بیشترین رقم از نوع مضافتی اســت.وی
بیان کرد :در صورت ایجاد کارگاه های فرآوری و
بسته بندی در منطقه شاهد کاهش بیکاری ،تولید
و اشتغال بیشتری خواهیم بود.

2

شهرستانها

گروه شهرستان ها -خط ریلی کویته-زاهدان -مشهد در
صورت موافقت مسئوالن ایران و پاکستان راه اندازی می
شود.مدیركل راه آهن جنوب شرق کشور به خبرنگار ما
گفت :گسترش روابط ریلی میان ایران و پاکستان یکی

معدن منگنز مهرستان 41هزار تن
ذخیره قطعی دارد

فردا؛ آغاز موج جدید توفان در سیستان
وی ادامه داد :در چند روز اخیر سرعت باد در سراوان
به  94کیلومتر برساعت گزارش شده که نشان دهنده
ثبت یک رکورد است زیرا در چند سال اخیر هیچ گاه
سرعت باد در این منطقه باالتر از  70تا  80کیلومتر
گزارش نشده است.وی اظهار کرد :با توجه به بررسی

شود .از سوی دیگر با وجود این مشکالت با توجه به
درخواستتجاروبازرگاناندرمنطقهافزایشتعدادقطار
های این مسیر نیز از مواردی است که باید مسئوالن این
کشور به آن توجه داشته باشند.وی بیان کرد :از طرفی با
توجه به تردد بیش از  260هزار مسافر از مرز میرجاوه به
اماکن زیارتی کشور مقوله ایجاد قطار مسافری در مسیر
كویته-زاهدان-مشهدموردتوجهوایجادآنبهپاکستان
پیشنهاد شد که در صورت موافقت طرفین احداث این
خط ریلی در دستور کار قرار می گیرد .به گفته وی در
کنار آن نیز با توجه به ظرفیت  ۵/۸میلیون تن بار موجود
بندر چابهار و اتصال خط چابهار – زاهــدان -مشهد
در آینده نزدیك موضوع فعال ســازی و احیای محور
كراچی– گوادر -بندر چابهار از موارد حیاتی است که
در نشست اخیر اهمیت آن به طرف پاکستانی اعالم شد.

گروه شهرستان ها -حاشیه نشینان زاهدان نیازمند
احداث  32مدرسه هستند.مدیر نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس زاهدان به خبرنگار ما گفت :حاشیه
نشینان زاهدان نیازمند احداث  32مدرسه با 361

کالس درس هستند که از این تعداد به  22مدرسه
در ناحیه یک و  10مدرسه در ناحیه  2نیاز است.
«سرگلزایی» افــزود :از این تعداد  9مدرسه با 72
کالس درس در ناحیه یک و  3مدرسه با  36کالس
درس در ناحیه  2قرار دارد و عالوه بر این مدارس،
 13مدرسه با  103کالس درس و با اعتبار 128
هــزارو 750میلیون ریال در ناحیه یک و  7مدرسه
با  150کــاس درس و اعتبار  187هــزارو500
میلیون ریال در ناحیه دو مورد نیاز است که احداث
شود.وی بیان کرد 92 :مدرسه با  402کالس درس
در حاشیه شهر زاهدان وجود دارد که از این تعداد
 41مدرسه با  181کالس و  4هزارو 55دانش آموز
در ناحیه یک و  51مدرسه با  221کالس درس و 4
هزارو 836دانش آموز در ناحیه  2واقع است.

که میزان قابل توجهی است«.محمدحسن رضوانی»
افزود :این معدن با توجه به موقعیت و ظرفیت برای
 25نفر به صورت مستقیم و  25نفر نیز به صورت
غیرمستقیم قابلیت ایجاد شغل دارد.وی با بیان این
که منگنز در صنایع فوالد ،ذوب آهن و آلیاژ کاربرد
دارد ،تصریح کرد :مهرستان با توجه به ویژگی های

زمین شناسی دارای معادن بسیار غنی از جمله آهن،
منگنز ،تالک ،شن و ماسه ،کرومیت و سایر مواد معدنی
با ارزش است که در صورت سرمایهگذاری میتواند
تعداد زیادی اشتغال در این منطقه مرزی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد :دولت نگاه ویژه ای به پویایی و
توسعه بخش معادن به ویژه در سیستان و بلوچستان

دارد و در این راستا در سالهای اخیر مطالعاتی در
استان انجام شد که نتایج قابل توجهی به ویــژه در
آنومالیهای آهن ،کرومیت ،منگنز و کرومیت داشته
است.وی خاطرنشان کرد :استفاده کارآمد از ظرفیت
های صنعتی و معدنی و ارتقای سطح درآمد از اولویت
های سند رشد و توسعه شهرستان خواهد بود.

حاشیه زاهدان نیازمند احداث
 32مدرسه

حوادث
دستگیری  5قاچاقچی و متهم بــه قتل و
همدستش
گروه شهرستان ها 5 -قاچاقچی و متهم به قتل
و همسرش در دو عملیات دستگیر شدند.رئیس
پلیس آگاهی استان گفت :ماموران انتظامی به 4
دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه کامیون
مشکوک شدند و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف
کردند .به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ «ابراهیم
مالشاهی» افـــزود :مــامــوران در بــازرســی از این
خودروها که دارای مخزن سوخت اضافه بود 15
هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل را کشف
کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی
برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی
شدند.وی در خبر دیگری اظهار کرد :در پی کسب
خبری مبنی بر ورود محموله کاالی قاچاق ،کشف
محموله و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار
ماموران این فرماندهی قرار گرفت که ماموران پس

از شناسایی محل دپوی کاالی قاچاق در بازرسی
از این مکان یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق
را که قصد خروج از استان را داشت توقیف کردند.
وی ادامه داد :در بازرسی از این خودرو مقادیر قابل
توجهی لوازم آرایشی به ارزش یک میلیارد و 700
میلیون ریــال کشف شد و دو قاچاقچی دستگیر
شدند.
اختالفات خانوادگی انگیزه قتل همسر
وی همچنین از دستگیری متهم به قتل به همراه
همدست او در زاهــدان خبر داد و گفت :در پی
اعالم فقدان جوانی  23ساله در زاهــدان در اول
بهمن مــاه  ،95بررسی موضوع در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی افزود :پس
از تحقیقات گسترده درباره موضوع و اظهارات ضد
و نقیض همسر فرد مفقود شده درباره نحوه و زمان
فقدان همسرش ،رسیدگی به پرونده وارد مرحله

جدیدی شــد.وی تصریح کرد :کارآگاهان پس از
کار اطالعاتی دریافتند همسر فرد مفقود شده با
همکاری شخصی دیگر و به دلیل اختالف های
خانوادگی اقدام به قتل همسر خود کرده است.وی
بیان کرد :پس از شناسایی همدست همسر مقتول،
طی عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر شد که متهم
پس از روبــه رو شدن با مستندها و ادلــه پلیس از
راز قتل مرد جوان پرده برداشت و به بزه انتسابی
خود اعتراف کرد.رئیس پلیس آگاهی استان با
اشاره به انگیزه قتل به دلیل اختالفات خانوادگی
خاطرنشان کــرد :متهمان پس از تشکیل پرونده
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات
قضاییشدند.
 99کیلوگرم حشیش در زاهدان کشف شد
 99کیلوگرم مــواد مخدر از نــوع حشیش از یک
دستگاه خــودروی پژو  405کشف شد.فرمانده

انتظامی زاهدان گفت :در پی کسب خبری مبنی
بر این که قاچاقچیان قصد جابه جایی و توزیع مواد
مخدر از محور کورین به سمت زاهــدان را دارند،
شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار
ماموران قرار گرفت .سرهنگ «علی عارف نژاد»
با اشاره به این که ماموران موفق به شناسایی این
خودرو در محورهای مواصالتی شهرستان شده و
پس از درگیری موفق به توقف این خودرو شدند،
ادامــه داد :در بــازرســی از خــودرو  99کیلوگرم
حشیش که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود
کشف شد.
سوداگر مرگ در ایرانشهر به هالکت رسید
در درگــیــری مــامــوران با قاچاقچیان مسلح ،یک
سوداگر مرگ به هالکت رسید و  224کیلو و 400
گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف شد .فرمانده
انتظامی ایرانشهر گفت :ماموران پلیس مبارزه با

مواد مخدر این شهرستان از قصد قاچاقچیان برای
انتقال مقادیری موادمخدر از محور مهرستان به
ایرانشهرمطلعشدند.سرهنگ«دوستعلیجلیلیان»
ادامه داد :پس از شناسایی محل انتقال موادمخدر و
هماهنگی قضایی تیم های عملیاتی پلیس به محل
مورد نظر اعزام شدند.وی اضافه کرد :قاچاقچیان
با مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی کردند که پس
از نیم ساعت درگیری و هالکت یکی از قاچاقچیان،
ســوداگــران مــرگ خــودروهــای حامل مــواد مخدر
را رها کردند و با استفاده از چند دستگاه موتور
سیکلت از صحنه درگیری متواری شدند.وی اظهار
کرد :مأموران بعد از پاکسازی منطقه در بازرسی
از خودروهای قاچاقچیان 224 ،کیلو و  400گرم
موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در کف
یکی از خودروها جاساز شده بود به همراه دو قبضه
سالح غیرمجاز 10 ،تیغه خشاب و یک عدد سینه
خشاب و  220عدد تیر جنگی کشف کردند.

پیشخوان
طال وسکه (پنج شنبه )

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)
نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

37.291

یک گرم طالی  18عیار

113.740

دالر آمریکا

32.609

یک گرم طالی  19عیار

120.050

درهم امارات

8.878

یک گرم طالی  20عیار

126.370

پوند انگلیس

42.055

یک گرم طالی  22عیار

139.020

فرانک سوئیس

33.838

یک گرم طالی  24عیار

151.650
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