خانواده 70آزاده به تفتان اعزام
می شوند

گروه شهرستان ها -خانواده  70آزاده به قله تفتان اعزام می شوند.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سراوان به خبرنگار ما گفت :به مناسبت سالروز ورود
آزادگان به میهن اسالمی خانواده  70آزاده این شهرستان جمعه هفته جاری به تفتان اعزام می شوند«.محمود نادری» افزود :برگزاری مراسم جنگ شادی
و تجلیل از خانواده های معظم آزادگان سرفراز نیز از دیگر برنامه های محوری به مناسبت سالروز ورود آزادگان خواهد بود .وی خاطرنشان کرد :از دیگر
برنامه های که به این مناسبت اجرا خواهد شد ،دیدار مسئوالن با خانواده آزادگان و اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی خواهد بود.

یک شنبه  22مرداد  20 . 1396ذی القعده  . 1438شماره 907

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

پیامك 2000999

قصرقند محروم از
زیرساخت های فرهنگی

تلگرام09033337010
▪ یک سال است که دکل اینترنت در روستای
مند از توابع دلگان که با روستاهای اطــراف
حدود چهار هزار نفر جمعیت دارد نصب شده اما
افتتاح نشده است و مردم برای کارهای اینترنتی
۱۳۰کیلومتر را طی می کنند که به دلگان یا
ایرانشهر بروند.
▪ از کاسبان بــازار مشترک بولوار کوثر زاهدان
هستم .مسیر رفت و آمد ما از خیابان مکران می
گذرد ولی به دلیل بوی ناشی از مرغداری بولوار
کوثر ،تردد از آنجا آزار دهنده است.
▪ با  20سال بیمه بیکار شده ام مستاجر هستم و
سه فرزند دارم نمی دانم باید چه کار کنم؟
▪خیابان سعدی زاهدان پر از انباشت زباله است
و به ویژه در کوچه های سعدی  12و  26و 32
زباله ها بر روی هم انباشته شده است .شهرداری
هم برای جمع آوری آن ها اقدام کند.
▪مگر تعرفه های برق کم نشده است؟چرا قبض برق
این دوره ام بیشتر از دوره های قبل شده است؟
▪پارک بلوچ زاهدان فاقد هرگونه روشنایی و شب
ها کامال تاریک است و همین موضوع سبب شده
است شب ها به محل تجمع معتادان تبدیل شود.
▪پیاده روهــای خیابان جام جم زاهــدان نیاز به
بهسازی دارد و شهرداری در این زمینه ورود
بیشتری داشته باشد.
▪ هر وقــت خط ایرانسل خــود را شــارژ می کنم
بدون این که از آن استفاده کنم از طریق پیامک
های تبلیغاتی که خود اپراتورها ارسال می کنند
شارژم تمام می شود.چندین بار هم پیامک لغو
دریافت پیامک ارسال کرده ام اما لغو نشد!
▪برخی از اتــوبــوس هــای ب ــرون شهری استان
قدیمی است و نیاز به نوسازی دارد .چرا حمل
و نقل برای نوسازی ناوگان خود اقدام نمی کند
تا مردم بتوانند بیشتر از خدمات ناوگان حمل و
نقل عمومی برای سفر استفاده کنند؟
▪آیا مسئوالن بهداشتی نظارتی بر لبنیات فروشی
ها دارند؟برخی از این مغازه ها موادی را به صورت
فله ای عرضه می کنند که هیچ پوششی ندارد.

اخبار
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شهرستانها
ریگی -قصرقند با داشتن هنرمندان بسیاری که در
زمینه های مختلف فعالیت دارند هنوز از داشتن یک
مجتمع فرهنگی محروم است.نماینده دفتر فرهنگ
و ارشــاد اسالمی قصرقند به خبرنگار ما گفت :با
وجــود هنرمندان زیــادی که در زمینه های مختلف
فعالیت دارند این شهرستان از داشتن یک مجتمع
فرهنگی هم محروم است«.علی بلوچ» افزود :قصرقند
با داشتن بیش از هزار هنرمند فعال در زمینه های
حصیربافی ،صنایع دستی ،موسیقی و دهل و سرنا،
ســوزن دوزی ،گــروه هــای تئاتر ،سینمای جــوان و

عکاسی از داشتن مکانی مستقل برای انجام فعالیت
های فرهنگی محروم است و فقط یک اتاق بدون هیچ
گونه امکانات در گوشه ای از اداره آموزش و پرورش در
اختیار ما قرار گرفته است.وی اضافه کرد :این دفتر
نمایندگی فقط یک نیرو دارد و حتی از داشتن تلفن
و اتوماسیون اداری محروم است.یکی از دغدغه ها
و مشکالت اساسی فعاالن و هنرمندان در قصرقند
نبود زیرساخت های الزم برای فعالیت های فرهنگی و
هنری و استعدادیابی است ،همچنین کمبود اعتبارات
الزم و ساختمان اداری مجزا از دیگر مشکالت است.

وی خاطرنشان کرد :گروه های زیادی از هنرمندان
هستند که بدون ساماندهی و به دلیل نبود مجتمع
مستقل فرهنگ و ارشاد اسالمی در قصرقند ،فعالیت
آن ها محدود شده است.سه گروه سفالگر در روستای
هلنچگان و یک گروه در روستای کلوگ این شهرستان
فعالیت دارند که از شهرت و جایگاه خوبی در منطقه و
استان برخوردار هستند.بلوچ افزود :اعتبارات در نظر
گرفته شده در سال گذشته فقط  10میلیون تومان
برای این شهرستان بود که چهار میلیون آن پرداخت
شد و بقیه هنوز پرداخت نشده است .ضمن این که

اعتبارات اختصاص داده شده برای امسال 20
میلیون تومان است.با توجه به تعداد هنرمندان
فعال این شهرستان و فعالیت هایی که انجام
می شود این مقدار اعتبار بسیار اندک است.
وی بیان کرد :در دهه کرامت امسال  700هزار
تومان از اعتبارات ایــن شهرستان اختصاص
یافت که به همین مناسبت هزینه شد .هنرمندان
این شهرستان در سایه قرار دارند که امید است
مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی توجه
بیشتری به این منطقه داشته باشند.

براساس اعــام پیمانکار آن تا پایان ماه جــاری به
بهره برداری میرسد«.هوشنگ ناظری» افزود :در
قطعات  3 ،2و  4که در مجموع  75كیلومتر است
بــرای تکمیل آن ها به تامین اعتبار بیشتری نیاز
است که با تامین و جذب اعتبارات الزم برای این
سه قطعه ،این بخش هم در دست اجرا قرار خواهد
گرفت.وی بیان کرد :برخی از قطعات آماده بهره
بــرداری یا در حال بهره بــرداری اســت ،همچنین،
قطعه پنجم که از حرمک تا سه راهی دشتک به طول
 18کیلومتر است  60درصد پیشرفت فیزیکی دارد
و یک باند از آن نیز در حال آسفالت و نصب عالئم
است که با پیش بینی های انجام شده و قول های
پیمانکار تا پایان شهریور ماه امسال به بهره برداری
خواهد رسید.وی ادامه داد :همچنین قطعه  6به
طول  24كیلومتر از نمازخانه حرمك تا پاسگاه كوله
سنگی با پیشرفت فیزیكی  60درصد و قطعه  7نیز
در محور زابــل به هیرمند به طول  30كیلومتر از
پیشرفت فیزیكی  50درصد برخوردار است.قطعه
 8بزرگراه زابل به زاهدان به طول  28کیلومتر از
کوله سنگی تا زاهدان و بخش دوم آن به طول 30
کیلومتر از دوست محمد تا زابل است که به دنبال
تملک اراضی از مردم هستیم که این بخش هم با
تملک اراضی به مرحله اجرایی خواهد رسید.معاون
استاندار گفت :در مجموع کل پروژه بزرگراه زابل به
زاهدان تا کنون  48درصد پیشرفت فیزیکی دارد که
امید است با توجه به تامین اعتبارات این موضوع به
سرعت انجام و مراحل تکمیلی آن در کمترین زمان
انجام شــود.وی تصریح کرد 140 :میلیارد تومان

تا پایان سال گذشته برای این طرح جذب اعتبار
شده اســت.وی در ادامــه با اشــاره به تــاالب هامون
هم گفت 30 :میلیون متر مکعب آب در بخش هایی
از تــاالب هامون رها ســازی شد و  30میلیون متر
مکعب دیگر به زودی رها سازی خواهد شد که این
موضوع با توجه به جذب گردشگر ،احیای نی زارها
،دامپروری مردم اطراف تاالب ،حفظ محیط زیست
و کنترل و خــارج ساختن کانون بحران از منطقه
انجام خواهد شد.ناظری به بخش صنعت و ایجاد
چندین کارخانه در منطقه برای ایجاد اشتغال بیشتر
و پایدار هم اشاره کرد و افزود :در منطقه سیستان
چندین كارخانه از سوی دولت برای اشتغال زایی
راه اندازی شد و یا در حال راه اندازی است که از آن
جمله می توان به كارخانه تولید لوله برای پروژه 46
هزار هكتار آبیاری با لوله دشت سیستان یا كارخانه
آنتیموان سفیدآبه اشــاره کــرد .ضمن ایــن که در
منطقه جدید اقتصادی رامشار ،كارخانه كاغذ 15
درصد پیشرفت فیزیكی و كارخانه كاشی و سرامیك
 50درصد پیشرفت فیزیكی دارد و تا آخر امسال فاز
اول تولید آن به بهره برداری میرسد و برای 350
نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد كرد .به
گفته وی ،در مجموع این دو كارخانه برای  2هزار
نفر اشتغال ایجاد می کند که این امر سبب می شود
تا به بازار منطقه سیستان رونق بیشتری ببخشد و
امید برای زندگی در منطقه را بیشتر از گذشته کند
ضمن این که بیش از  4هزار نیرو در بخش های ذکر
شده مشغول فعالیت است.بیش از  80درصــد از
نیروهای به کار گرفته شده در شرکت ها و کارخانه

های منطقه سیستان از افراد بومی و جوان منطقه
هستند.
وی بیان کــرد :در اح ــداث کارخانه الستیك در
رامشار وقفهای اتفاق افتاد و دلیل آن تغییراتی
بود که در بدنه هیئت مدیره انجام شد .همچنین با
پیگیری استاندار و تأكید وزیر صنعت در حال خرید
دستگاه ها و تجهیزات الزم آن از آلمان هستیم که
با راه اندازی کامل آن ظرفیت تولید این كارخانه به
 25هزار تن الستیك سبك و  25هزار تن الستیك
سنگین در سال خواهد رسید و برای هزارو 344
نفر ایجاد شغل خواهد کرد.وی ادامه داد:باید همه
ظرفیت ها و توانمندی های منطقه سیستان در کنار
هم قرار گیرد تا بتوان مشکالت مردم را برطرف کرد.
وی اظهار کرد :صنعت گردشگری برای رونق در
منطقه سیستان نیاز به کار بیشتری دارد و باید از
فرصت های پیش رو استفاده کرد تا هویت و شاخص
ها و ارزش های این منطقه به درستی معرفی شود.
وی بیان کرد:یکی دیگر از برنامه هــای ما برای
اشتغال زایی و تولید در منطقه ،استفاده از انرژی
نو و پاک از طریق تولید انرژی خورشیدی است که
با جذب سرمایه گــذاری بر روی آن شاهد تحولی
تازه در زندگی مردم منطقه خواهیم بود .فرماندار
زابــل ،اضافه کــرد :در همین راستا شرایط درآمد
زایی خوبی در چند روستا از جمله روستای ارباب
و جهانتیغ برای خرید برق از شرکت توزیع برق به
قیمت هر کیلو وات  150ریال و تبدیل آن به انرژی
پاک و فروش آن به دولت به قیمت  8هزار ریال شکل
گرفته است.در مرحله نخست این طرح 60خانوار

در سه روستا مدنظر قرار دارد و سپس افزایش آن
به  100خانوار را در دستور کار خود داریم که پس
از قــرارداد بستن هر یک از خانوارها با پیمانکار و
شرکت توزیع برق منطقه سیستان این برنامه عملی
خواهد شد و در افزایش درآمد مردم و جلوگیری از
مهاجرت ها نقش به سزایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد :برای انجام این کار  25میلیون
تومان وام کم بهره به هر یک از خانوارها تعلق می
گیرد که  10میلیون تومان آن از سوی قرارگاه قدس
و  15میلیون تومان دیگر نیز از محل دیگر خواهد
بود .برای هریک از دستگاه ها ی مولد انرژی پاک
 30سال طول عمر مفید در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد :همه این برنامه ها در راستای خارج
ساختن مردم از وابستگی به یارانه ورفتن به سمت
تولید و ایجاد اشتغال پایدار و کسب درآمد باال در
منطقه سیستان است .با توجه به نیاز های این منطقه
به انرژی نو به زودی  52مگاوات برق با قدرت 440
کیلوولت برق مورد نیاز کارخانه ها ،مراکز تولیدی و
طرح  46هزار هکتار منطقه سیستان ،از طریق نیرو
گاه برق نهبندان به طول  90کیلومتر تامین خواهد
شد .ناظری ادامه داد :در بخش جذب سرمایه گذار،
سرمایه گذارانی از چین ،آلمان ،ایتالیا ،کره جنوبی
و ترکیه از منطقه و ظرفیت های موجود بازدید و
آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های
مختلف منطقه سیستان اعالم کردند که در مجموع
امید است با انجام این برنامه ها اتفاق خوبی در
زندگی مردم سیستان رخ دهد و سبب خوشحالی
مضاعف آن ها شود.

نبود مرکز ارائ ــه خــدمــات تخصصی روانپزشکی
درجــنــوب اســتــان بــود و خوشبختانه بــا پیگیری
هایی که انجام شد اولین بخش روانپزشکی حوزه
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر در بیمارستان خاتم
االنبیا(ص) راه اندازی شد.
دکتر «محمد مهران امینی فرد» افزود :این بخش با
بهسازی و تغییر فضاها در مساحت ۴۵۰مترمربع و
با اعتباری بیش از  6میلیارد ریال و با به کارگیری
 25نفر نــیــروی پرستار و کارشناس روانشناس
بالینی و ۵پزشک متخصص روانپزشکی فعالیت
خواهد کرد.وی ادامه داد :باید  10درصد ظرفیت
بستری بیمارستان های تحت پوشش این دانشکده

به روانپزشکی اختصاص یابد که افتتاح این بخش
اولــیــن اقـــدام عملی در خــصــوص ارائـــه خدمات
تخصصی در این زمینه است.
وی گــفــت:احــداث و راه انـــدازی کلینیک جامع
سالمت بــرای ارائ ــه آم ــوزش هــای الزم در زمینه
بیماری های روانپزشکی و روانپریشی در برنامه
بعدی این دانشکده قرار دارد .
وی خاطرنشان کــرد :با راه ان ــدازی ایــن بخش و
ارائه خدمات تخصصی نیاز شهرستان های حوزه
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر و دیگر شهر های
جنوب استان برای ارجاع بیماران به مراکز شهرهای
دیگر کاهش می یابد.

بزرگراه زابل – زاهدان پس از
 11سال به نیمه هم نرسید

ریگی -پروژه ساخت بزرگراه زابل به زاهدان پس از
گذشت  11سال  48درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
فرماندار زابل به خبرنگار ما گفت :بزرگراه زابل به
زاهــدان و زابل به دوست محمد در قالب  8قطعه
به طول  230کیلومتر است که در قطعه یک در
كمربندی لوتك به طول  32كیلومتر  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد .کمر بندی لوتک به طول
 3/5کیلومتردر حــال اجــرای آسفالت اســت که

افتتاح بخش روانپزشکی بیمارستان
خاتم االنبیا (ص) ایرانشهر
گروه شهرستان ها -بخش روانپزشکی بیمارستان
خاتم االنبیا (ص) ایرانشهر افتتاح شد.
سرپرست دانــشــکــده علوم پزشکی ایرانشهر به
خبرنگار ما گفت:از مهم ترین کمبودهای این منطقه

رئیس اتاق بازرگانی استان در نشست با
وزرای اقتصادی دولت دوازدهم گالیه کرد:

بی توجهی به تعرفه ترجیحی با
پاکستان سد راه تجارت  2طرفه

گروه شهرستان ها -تعرفه های ترجیحی با پاکستان
که می تواند توسعه روابط با همسایگان را به همراه
داشته باشد توسط ایران مورد توجه قرار نمی گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان در نشست

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصاد و
صنعت پیشنهادی کابینه دوازدهم که در اتاق بازرگانی
ایران برگزار شد ،توسعه روابط با همسایگان را خواستار
شد و گفت :تعرفه های ترجیحی با پاکستان شامل
 ۶۰۰قلم است ،اما به آن توجه نمی شود در حالی که
پاکستان حاضر است با تعرفه های ترجیحی کار را با
ایران پیش ببرد.به گزارش مهر« ،ریگی میرجاوه» با
طرح درخواست های فعاالن بخش خصوصی از وزیر
اقتصاد پیشنهادی افزود :مالیات ها یکسان است و در
نقاط محروم نیز مالیات هایی پرداخت می شود که در
قسمت های مستعد و حاصلخیز ایــران پرداخت می
شود ،البته باید مالیات واقعی را بپردازیم.

 3برابر حد مجاز؛ غلظت ذرات معلق هوای

زابل

گروه شهرستان ها-غلظت ذرات معلق در هوای زابل
سه برابر حد مجاز شد.کارشناس پیش بینی اداره
کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت:ورزش باد و گرد
و خاک از جمعه گذشته در شمال استان آغاز شد و
تا فردا ادامه دارد«.علی مالشاهی» افزود :وزش باد
شدید و گرد و خاک سبب ایجاد وزش باد با سرعت
 75کیلومتر مربع در زابل شد که بر این اساس شعاع
دید نیز به سه هزار و  500کیلومتر بر ساعت رسید و
در زهک نیز سرعت وزش باد  65کیلومتر بر ساعت
و شعاع دید به دو هــزار و  500کیلومتر بر ساعت
رسید.وی با بیان این که غلظت ذرات معلق در زابل
روز گذشته سه برابر حد مجاز بود که به  478میکرو
گرم رسید ،ادامــه داد:امـــروز در شهرهای شمالی
استان وزش باد شدید منجر به خیزش گرد و خاک
در نقاط مستعد خواهد شد.وی گفت:طی این مدت
در دیگر نقاط استان افزایش غلظت غبار و در بعد از
ظهر باد نسبتا شدید و گرد و خاک انتظار می رود.
وی خاطرنشان کرد :بعداز ظهر در ارتفاعات جنوب
افزایش ابر رخ خواهد داد و شرق دریای عمان نیز مواج
پیش بینی می شود و ارتفاع موج نیز به دو متر می رسد.

گروه شهرستان ها -هامون و نیمروز به وسیله پل
افضل آباد به یکدیگر مرتبط می شوند .این پل که
از جمله پروژه های ملی است ساخت آن از هفت
ســال گذشته آغــاز شــد و بــه گفته مسئوالن 40
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.پل افضل آباد از نظر
جغرافیایی در جنوب راه نهبندان – زابل در حاشیه
روستای گلخانی و شمال روستای دادی بخش
تیمورآباد هامون قرار گرفته است که با تکمیل و
بهره بــرداری از آن شهروندان این شهرستان می
توانند بدون مراجعه به زابل از طریق کمربندی به
نیمروز و نهبندان تردد کنند و برعکس مردم نیمروز
با کوتاه شدن مسیر به هامون و زاهدان تردد کنند.
یکی از اهالی هامون درباره این پل می گوید :این
پل راه سفر به مشهد را برای مردم این شهر کوتاه
می کند که متأسفانه عملیات ساخت آن تعطیل
شــده اســت و مسئوالن نیز پاسخگوی ایــن طرح
نیستند.
«حسین ســاالری» می افزاید :پایه های پل شاخه
فرعی رودخانه هیرمند به صــورت بتن آرمــه بلند
شده است و در ابتدا از روند خوبی برخوردار بود

مردم  2شهرسیستان
در انتظار یک پل

که حاال پس از گذشت سال ها اثــری از ساخت و
اتمام این پل نیست.یکی از شهروندان نیمروز هم
می گوید :پل افضل آباد پل نزدیک به شهر هامون
است که در صورت افتتاح آن می توان مسیر تردد
به شهرهای اطراف را کاهش داد«.احمد قاسمی»
ادامه می دهد :بسیاری از مردم شهرهای هامون
و نیمروز با یکدیگر روابــط اجتماعی دارنــد که با
وجود این پل می توانند سریع تر و ارزان تر رفت
و آمد کنند.یکی از ریش سفیدان نیمروز هم به
خبرنگار ما می گوید :از قدیم مردم دو شهر هامون
و نیمروز در زمان خشکی از بستر رودخانه هیرمند
و زمــان پرآبی به وسیله توتن یا لوله هــای فلزی
که به شکل پل شنی و خاکی درســت می کردند
از ایــن مسیر رفــت و آمــد داشتند.سید «محمد
داودی» درب ــاره اهمیت پل افضل آبــاد بیان می
کند :این پل می تواند در شرایط بحران به عنوان
پدافند غیرعامل جایگزین پل نهراب زابل باشد.
وی ادامــه می دهــد :مدیران از موقعیت این پل و
حساسیت آن آگاهی کافی ندارند و اال نباید تا امروز
سرنوشت این پروژه در ابهام و بالتکلیفی می ماند.

اجرای پل افضل آباد به حاشیه رفته است
عضو شــورای اسالمی بخش تیمورآباد می گوید:
مسئوالن اداره راه و شهرسازی طرح های دیگری را
در اختیار و کنترل دارند که موجب شده است این
طرح به حاشیه برود.
«حمید جعفری» می افزاید :پل افضل آباد که مدت
ها قبل مطالعه و بررسی شده است باید مدت ها
بماند تا در اولویت قرار گیرد و دنبال شود تا مردم
از این خدمات استفاده کنند.وی بیان می کند :با
همکاری دیگر اعضای شورای شهر این موضوع را
به بخشداری تیمورآباد بیان کردیم اما جواب مثبتی
دریافت نکردیم.
توسعه و آبادانی هامون با احداث پل
رئیس شورای اسالمی هامون نیز می گوید :افتتاح
پل افضل آباد توسعه و آبادانی را برای شهرستان
وروستاهای مسیر جــاده به همراه دارد اما برای
احــداث آن اقدامی از سوی مسئوالن انجام نمی
شود«.غالمحسین میر» افــزود :مدیران براساس
وظایف کاری خود باید طرح ها را بررسی کنند و

مورد ارزیابی قرار دهند و حساسیت و ضرورت هر
یک از پــروژه ها را دسته بندی کنند.رئیس اداره
راه و شهرسازی زابل هم درباره روند پل افضل آباد
بیان می کند :امسال راه اندازی این پل در ردیف
کمیته برنامه ریزی تصویب شده است که پس از
تأمین اعتبار اجــرای این پل آغــاز می شود«.میر»
ادامــه می دهــد :تأمین اعتبار این طرح از طریق
اداره کل راه و شهرسازی انجام می شــود که با
اختصاص بودجه امور عملیاتی آن شروع خواهد
شد.نماینده مــردم سیستان در مجلس شــورای
اسالمی نیز می گوید :تعطیلی رونــد احــداث پل
افضل آباد سبب بروز مشکالتی برای شهروندان
ایــن منطقه شــده اســت که به زودی وضعیت این
پــروژه بررسی می شــود .دکتر «احمدعلی کیخا»
افزود :پروژه پل افضل آباد چنان چه شروع شود و
به مرحله افتتاح برسد رفاه و توسعه و اقتصاد هامون
وارد مرحله خوشایندی می شود و از حجم گرفتاری
ها وترافیک زابل کاسته خواهد شد و منافع زیادی
در سال اقتصاد مقاومتی برای ساکنان شهرستان
هامون ،نیمروز ،زابل و هیرمند فراهم می شود .

کشف  305کیلوگرم موادمخدر در
ایرانشهر

 305کیلو و  400گرم انواع موادمخدر در ایرانشهر
کشف و یک قاچاقچی مسلح به هالکت رسید.
جانشین فرمانده انتظامي استان گفت :ماموران
پليس مــبــارزه بــا م ــواد مــخــدر ايرانشهر از قصد
قاچاقچيان براي انتقال مقادير قابل توجهی مواد
مخدر از مرزهای جنوب شرقی به ايرانشهر مطلع
شدند.به گــزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ
«احمد طاهری» اف ــزود :پس از هفته ها تــاش ،
بامداد روز گذشته سه دستگاه خــودرو متعلق به
اعضای ایــن باند در محورهای فرعی شهرستان
شناسایی شد و به طور نامحسوس تحت کنترل قرار
گرفت.وی تصریح کرد :قاچاقچیان مسلح پس از
ورود به کمین یگان های عملیاتی پلیس ،به صورت
مسلحانه با آن ها درگیر شدند و پس از یک ساعت
درگیری مسلحانه ،یک قاچاقچی به هالکت رسید و
سوداگران مرگ که توان مقابله با پلیس را نداشتند
با به جا گذاشتن خودروها و سالح و مهمات خود
از منطقه متواری شدند.وی با اشاره به پاکسازی
منطقه درگــیــری ،گفت :مــامــوران در بــازرســی از
خودروهای به جا مانده از قاچاقچیان  305کیلو
و  400گرم موادمخدر از نوع حشیش و تریاک را
کشف کــردنــد.وی خاطرنشان کــرد :تالش پلیس
برای دستگیری دیگر قاچاقچیان ادامه دارد.

در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر استان

طرح اجرای عمومی تئاتر
در زاهدان لغو شد

گروه شهرستان ها -طرح اجراهای عمومی تئاتر به
دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری جشنواره تئاتر
استان در زاهدان لغو شد.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان به خبرنگار
ما گفت :با توجه به نزدیک بــودن زمــان برگزاری
جشنواره تئاتر استان در زاهدان گروه های نمایشی
راه یافته به این جشنواره برای به نمایش گذاشتن
اجرایی خوب و شایسته نیاز به تمرین های فشرده

دارنــد که این تمرین ها تنها در سالن تئاتر شهر
زاهدان برای آن ها میسر است.
«علیرضا سلمان نــژاد» افــزود :با توجه به اهمیت
این موضوع و این که گروه های نمایشی راه یافته
به جشنواره تئاتر استانی باید پیش از حضور در آن
به مدت  10شب اجرای عمومی داشته باشند به
همین دلیل طرح اجراهای عمومی تئاتر دیگر گروه
های نمایشی در زاهدان لغو شد تا سالن در اختیار

گروه های متقاضی حضور در جشنواره تئاتر قرار
گیرد.
وی ادامه داد :مدتی پیش نمایش پیشنهاد سرآشپز
به کارگردانی روح ا ...کیخا شهری برای اجرای
عموم در زاهــدان آمــاده شد و مــورد بازبینی قرار
گرفت که در صورت نظر مساعد بازبینان استان
این نمایش به عنوان آخرین نمایش طرح اجراهای
عمومی تئاتر ،به اجــرای عموم می رود و پس از

آن سالن در اختیار گروه های نمایشی جشنواره
استانی قرار می گیرد.به گفته وی بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده در دبیرخانه بیست و هفتمین
جشنواره تئاتر استانی با توجه به برگزاری جشنواره
در روزهای  19تا  22شهریور ماه امسال ،بازبینی
نمایش های متقاضی از  8شهریور ماه آغاز می شود
و گروه های نمایشی باید تا قبل از جشنواره به مدت
 10شب اجرای عمومی داشته باشند.

پیشخوان
طال وسکه (شنبه)

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 96/5/22

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

38.818

یک گرم طالی  18عیار

119.630

دالر آمریکا

32.844

یک گرم طالی  19عیار

126.260

درهم امارات

8.938

یک گرم طالی  20عیار

132.910

پوند انگلیس

42.726

یک گرم طالی  22عیار

146.220

فرانک سوئیس

34.153

یک گرم طالی  24عیار

159.500

نواحی مرکزی و جنوب شرقی

نواحی جنوبی

نواحی شمالی

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

بادوگردوخاک در بعضی ساعات وزش
بادشدید درپاره ای نقاط توفان و
گردوخاک

کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد
درپاره ای نقاط بادوگردوخاک

قسمتی ابری و غبارآلود گاهی وزش باد

