رشد  9درصدی
ترانزیت کاال در میلک

ریگی -ترانزیت کاال از ابتدای امسال در پایانه مرزی میلک  9درصد در تناژ و  6درصد در حجم دستگاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.مدیر پایانه مرزی میلک به
خبرنگار ما گفت :روزانه از افغانستان بیش از  196کامیون ترانزیت کاال وارد مرز میلک و بیش از  213کامیون ترانزیت کاالی ایرانی از این پایانه خارج می شود و متوسط کل تردد کامیون های
ترانزیت از پایانه مرزی میلک از ابتدای امسال  409دستگاه گزارش شده است«.غالمحسین نهبندانی» افزود :سهم ناوگان ترانزیت کاال از ایران در  6ماه نخست امسال  15درصد و افغانستان
 85درصد بوده است.جمع عملکرد این مدت کاالهای ترانزیت شده پایانه مرزی میلک در بخش دستگاه  39هزارو 417و در تناژ  983هزار و 427تن بود که به مقصد افغانستان صادر شد.

پنج شنبه  20مهر  21 . 1396محرم  . 1439شماره 956

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

پیامك 2000999

قائم مقام سازمان امور عشایری خبر داد:

اختصاص  25میلیارد ریال برای
کارگاه بسته بندی گوشت در سراوان

تلگرام09033337010
▪چرا قیمت برنج پاکستانی این قدر گران شده
است؟ برای خرید یک کیسه  10کیلویی که قبال
 40هزار تومان پرداخت می کردیم اکنون باید
 70هزار تومان بپردازیم.
▪مردم برخی از روستاهای سیستان از محرومیت
زیادی رنج می برند و برخی از دانش آموزان در
این روستاها حتی از داشتن مدرسه استاندارد
محرومهستند.
▪برخی از روستاهای بخش دشتیاری با تانکر
آبرسانی می شود و سهمیه روزانه هر فرد  15لیتر
است که بسیار کم و ناچیز است.
▪دانش آموزان روستای عارف آباد چابهار مدرسه
ندارند.
▪پرنده فروشی های خیابان سعدی زاهدان نیاز
به ساماندهی دارند .از این خیابان که عبور می
کنیم بوی نامطبوعی که از اغلب مغازه های پرنده
فروشی است سبب اذیت و آزار می شود.
▪نیاز است که برخی از پزشکان به وضعیت مطب
خود رسیدگی بیشتری داشته باشند و حداقل
بهداشت و نظافت را در مطب رعایت کنند.
▪چهار راه دانش و دانشجوی زاهدان از جمله
مسیرهای پرتردد است و نیاز به نصب چراغ
راهنمایی و رانندگی دارد.
▪فضای سبز پارک ملت زاهدان نیازمند رسیدگی
بیشتر است .اکثر درختان این پارک در حال
خشک شدن است که می طلبد مسئوالن به این
موضوع رسیدگی بیشتری داشته باشند.
▪نیاز است که راهنمایی و رانندگی با رانندگانی
که برای خودروی خود از بوق های گوش خراش
استفاده می کنند برخورد جدی کند.
▪مردم نیمروز از داشتن بسیاری از امکانات محروم
هستند و این منطقه بیشتر شبیه یک روستای
محروم است تا شهرستان .مسئوالن ،بیشتر به فکر
رفع مشکالت این منطقه محروم باشند.
▪آسفالت خیابان سعدی زاهدان خراب است و برخی
از قسمت های آن کنده و چاله هایی ایجاد شده
است که سبب می شود به خودروها آسیب برساند.

گروه شهرستان ها 25 -میلیارد ریال برای راه اندازی
مجدد و توسعه کــارگــاه بسته بندی گوشت قرمز
شرکت عشایری سراوان تخصیص می یابد.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» قائم مقام سازمان امور
عشایری کشور در دیدار با رئیس اداره امور عشایری
سراوان گفت :طرح زنجیره تولید گوشت در راستای
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار
قرار دارد که توسط تشکل های عشایری انجام می

ریزگردهایسیستان
به مجلس رسید

گروه شهرستان ها -ریزگردها امان مردم سیستان
را بریده است.نماینده مردم سیستان در مجلس
شورای اسالمی در نطق میان دستور جلسه علنی
روز گذشته مجلس با بیان این مطلب گفت :مردم

مدیر کل بنادر و دریانوردی خبر داد:

فاز اول بزرگترین بندر اقیانوسی
کشور آماده بهره برداری
ذوالفقاری -فاز اول بزرگترین بندر اقیانوسی کشور
آماده بهره بــرداری شد و کشتی حامل بخش سوم
تجهیزات مرحله یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی
در چابهار پهلو گرفت.مدیر کل بنادر و دریانوردی

ثبت  8وقف طی ایام محرم

در زابل

اخبار
اختصاص 2آمبوالنس به اورژانس نیكشهر
گروه شهرستان ها -دو آمبوالنس به اورژانس 115
نیکشهر اختصاص یافت .سرپرست دانشكده علوم
پزشكی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت :با توجه به
قرارگرفتن نیكشهر در محور ترانزیت چابهار و تردد
باال در این محور و آمار باالی حوادث ترافیكی و تلفات
زیاد در تصادفات جاده ای و لزوم تجهیز و نوسازی
ناوگان اورژانس نیكشهر برای تسریع در ارائه خدمات
فوریت های پزشكی و ارتقای كیفی خدمات اورژانس
به مصدومان سوانح و حوادث جاده ای دو دستگاه
آمبوالنس به اورژانس این شهرستان تحویل داده شد
که این آمبوالنس ها از نوع بنز اسپرینتر و از مجهزترین
آمبوالنس های روز اروپاست.دكتر «امینی فرد» افزود:
ارزش این دو آمبوالنس هفت میلیارد ریال است و
مهم ترین امکانات آمبوالنسهای بنز اسپیرینتر ۳۱۵
دستگاههای پیشرفته مراقبت از بیمار (،)MICU
مانتورینگ قلبی ،الکتروشوک ،ونتیالتور و پالس
اکسی متر و همچنین برخورداری از برانکارد پیشرفته
با امکان تعلیق با حداکثر راحتی بیمار ،دسترسی
فوری به تجهیزات ثابتسازی و انتقال ،جداکردن
کابین بیمار از محل نگهداری تجهیزات انتقال،
سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند ،سیستم
ضدیخزدگی گازوئیل ،عایق صوتی و کاهش سر و
صدای اضافه در کابین و سیستم ضدعفونی کردن با
اشعه ماوراءبنفش است.
اجرایسامانههوشمندسازیصندوقهایپستی
ریگی -پــروژه سامانه هوشمندسازی صندوق های
پستی استان در حال اجراست.به گزارش«سیستان
و بلوچستان» مدیرکل پست در نشست خبری روز
گذشته با اصحاب رسانه گفت :با استقرار سامانه
هوشمندسازی صندوق های پستی در استان که در
حال انجام است به زودی بسته های ارسالی شهروندان
در بستر الکترونیک قرارمی گیرد و ارسال به کارتابل
آن ها انجام می شود«.غالمحسین غالمیان» افزود:
برای اولین بار در کشور نقشه های به روز از شهرهای
زاهدان و زابل از طریق پهپاد به زودی تهیه می شود
که در مرحله عقد قــرارداد هستیم و این نقشه ها در
بستر سامانه الکترونیک گذاشته می شود تا با ثبت
اطالعات دیگر دستگاه ها به عنوان یک سامانه مرجع
خــوب بــرای سرعت بخشیدن به کارها و احترام به
حقوق شهروندان در کم ترین زمان امکان پذیر شود و از
جزیره ای عمل کردن جلوگیری خواهد شد.وی ادامه
داد :بهره برداری از سامانه جامع رسیدگی به غرامات
پستی یکی دیگر از خدمات پستی این اداره است که
در صورت مفقود شدن نامه یا مرسوله شهروندان ظرف
 48ساعت بررسی و غرامت پرداخت می شود.وی
اضافه کرد 450 :نفر در بخش های خصوصی و 22
فروشگاه فعال در بخش تجارت الکترونیک با پست
استان در زمینه تبادل کاال و خدمات همکاری دارند.
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شهرستانها

گروه شهرستان ها -امسال هشت وقف جدید در ایام
محرم در زابل به ثبت رسید.رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه زابل به خبرنگار ما گفت :از ابتدای امسال بیش
از  45وقف در زابل به ثبت رسیده است که از این تعداد

شود.دکتر «اعالیی مقدم» افزود :طرح توسعه کارگاه
بسته بندی گوشت در سراوان بسیار پسندیده است
و  25میلیارد ریال برای راه اندازی مجدد و توسعه
کارگاه بسته بندی گوشت قرمز شرکت عشایری
سراوان اختصاص یافت .رئیس اداره امور عشایری
ســراوان هم در این دیــدار با ارائــه گزارشی از تعداد
عشایر شهرستان و میزان دام آن ها ،کاهش نزوالت
جوی و خشکسالی های متوالی چندین ساله را مهم

سیستان که در طول تاریخ برای دفاع از ارزشها
دارای افتخارهای فراوانی بــرای بشریت هستند
بر اثر نبود مدیریت فرصت ها و تهدیدها به چنین
سرنوشتی دچار شده اند که در شان نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایــران و مردم این دیار نیست.
بــه گ ــزارش خــبــرگــزاری خانه ملت« ،حبیب ا...
دهمرده» با بیان این که این سرزمین ظرفیت های
فراوانی دارد و مرز یک فرصت است ،افزود :منطقه
آزاد سیستان نیز یکی از این فرصت هاست ،در هر
صورت برای جلوگیری از تخلیه مرز و کوچ مردم،
رئیس جمهور باید اقدام جدی و عاجل انجام دهد.

تحقیقات مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت :ریزگردها
امــان مــردم سیستان را بــریــده اســت و بــر اســاس
گزارش بهداشت جهانی ،شهر زابل جزو چند شهر
آلــوده جهان است و دریاچه هامون نیز مشکالتی
دارد ،پس از قول مساعد ،منتظر اقدام های شما
هستیم.وی خطاب به «نوبخت» سخنگوی دولت و
تشکر از قول هایی که داده است ،اظهار کرد :درباره
آمایش سرزمینی سیستان ،اقدام جدی و عملی می
طلبد ،از وزیر کشور به سبب بازگشایی مرز تشکر
می کنیم ولی دارای فــراز و نشیب فــراوان است،
موانع باید برطرف شود و تقسیم استان یک ظرفیت
است نه تهدید که اقدام جدی می طلبد.
نماینده مــردم زابــل ،زهــک و هیرمند با تشکر از
وزیر کشور برای طرح  6هزار هکتاری آبیاری در
سیستان ،گفت :مشروط بر ایــن که انتقال آب،

به خبرنگار ما گفت :با توجه به نگاه ویژه مقام معظم
رهبری و دولت به سواحل مکران و چشم انداز طرح
توسعه بندر چابهار ،در پی لغو تحریم ها و در سایه
فرصت به وجود آمده در دوران پسابرجام ،سه بخش
از تجهیزات پیشرفته بندری خریداری و وارد بندر
چابهار شد«.بهروز آقایی» افزود :نخستین قسمت
از این تجهیزات شامل  ۹دستگاه جرثقیل ساحلی
و محوطه ای در بهمن ماه سال گذشته و دومین
محموله شامل  ۱۳دستگاه انواع تجهیزات تخلیه
و بارگیری ریچ استاکر ،امتی استاکر و لیفتراک
در اواخر شهریور ماه امسال وارد بندر شد و مونتاژ
و آمــاده بهره بــرداری اســت.وی ادامــه داد :کشتی

حامل بخش سوم این تجهیزات هم که شامل 25
دستگاه کانتینر قطعات دو دستگاه مکنده غالت
است روز گذشته در چابهار پهلو گرفت و فرایند
تخلیه و بارگیری کشتی در حال انجام است.وی
خاطرنشان کرد :با بهره برداری از مرحله یک طرح
توسعه بندر شهید بهشتی ،ظرفیت تخلیه و بارگیری
از  2/5میلیون تن به  8/5میلیون تن افزایش می
یابد و با نصب و راه اندازی این تجهیزات ،توسعه و
توان عملیاتی بندر چابهار به عنوان بزرگترین بندر
اقیانوسی ایران افزایش چشمگیری خواهد یافت
و امکان پهلودهی و تخلیه و بارگیری کشتی های
سوپر پست پاناماکس را خواهد داشت.

هشت وقف مربوط به ایام محرم است.حجت االسالم«
اسماعیل بامری» افزود :بیشتر این وقف ها در بخش
امور قرآنی ،تعزیه و عزاداری حضرت زینب(س) ،خانه
عالم ،مسجد و حسینیه بوده است.وی ادامه داد45 :
مبلغ اعزامی از قم نیز محرم در روستاهای منطقه در
قالب طرح بصیرت عاشورایی اقدام به برگزاری مراسم
عزاداری و امور دینی کردند.این مبلغان سالروز رحلت
پیامبر اسالم (ص) و شهادت امام جعفر صادق(ع) در
مناطق مختلف سیستان حضور دارند و گروه دیگری
از مبلغان از قم به این منطقه بــرای انجام کارهای

فرهنگی اعــزام می شوند.وی تصریح کــرد :برنامه
های مختلفی از جمله رویدادهای فرهنگی در بقعه
ها و اماکن مذهبی در حال برگزاری است و تا پایان
محرم ادامه دارد.وی درباره استقبال از زائران خارجی
امام حسین(ع) گفت :همه امکانات برای پذیرایی از
زائرانی که از افغانستان برای شرکت در راهپیمایی
اربعین ابا عبد ا ...الحسین(ع) از طریق مرز های
مشترک با این کشور به صورت قانونی وارد می شوند،
فراهم شده است و با آمادگی کامل در انتظار استقبال
از زوار خارجی امام حسین(ع) هستیم.

تقاضا از رئیس جمهور
وی همچنین از رئــیــس جمهور خــواســت بــرای
جلوگیری از تخلیه مرز و کوچ مردم ،اقدام جدی
و عاجل انــجــام دهد.عضو کمیسیون آمـــوزش و

اعطای100میلیاردریالتسهیالت

صفر درصد به روستاییان استان

گــروه شهرستان هــا 100 -میلیارد ریــال تسهیالت
صفر درصـــد در دو ســال گذشته بــه مـــردم استان
اعطا شد .مدیرکل امور روستایی استانداری گفت:
حدود100میلیارد ریال تسهیالت صفر درصد در قالب
طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی

مستقر در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته در دو
سال اخیر به مردم این استان اعطا شده است«.آرش
جمال زهی» افزود :این اعتبار به سه طرح تولید جوجه
یک روزه ،فراوری و ساخت سردخانه خرما در سیستان
و بلوچستان اختصاص یافته اســـت.دو طــرح دیگر
شامل کارخانه فــراوری مس و گردشگری سیستان و
بلوچستان در حال دریافت  80تا  100میلیارد ریال
تسهیالت صفر درصد در قالب طرح مشارکت مردم
در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها و
مناطق کمتر توسعه یافته است.وی با بیان این که این
پنج طرح مهم تولیدی به سهام داری بیش از هزار و 92
خانوار روستایی سیستان و بلوچستان منجر می شود
اظهار کرد :عالوه بر این  250طرح کوچک و بزرگ

ترین مشکل عشایر شهرستان دانست و گفت :با توجه
به وابستگی دام عشایر به مراتع طبیعی و فقر مراتع به
دلیل خشکسالی به شدت تولیدات عشایر و دام آن ها
کاهش پیدا کرده و تنها راه مقابله با این پدیده طبیعی
تعلیف دستی دام و خرید علوفه دامی است«.سلمان
قدوسی» افزود :در همین راستا  ۲۵۰میلیون تومان
تسهیالت در سال گذشته به عشایر شهرستان برای
مقابله با خشکسالی و زنجیره تولید گوشت پرداخت

نیز به دفتر امور روستایی برای دریافت تسهیالت کم
بهره ارسال شده است.از آنجایی که اشتغال و بیکاری
یکی از مهم ترین مشکالت روستاییان استان است
اعطای تسهیالت برای راه اندازی طرح های مختلف
در روستاهای استان می تواند کمک خوبی به رفع
این مشکل باشد.وی بیان کــرد :استان بیش از 6
هزار و 553روستای دارای سکنه دارد که سه هزار
روستای آن جمعیتی افزون بر  20خانوار دارند.وی
با بیان این که بیش از  51درصد جمعیت استان در
روستاها سکونت دارنــد گفت :براساس سرشماری
سال  95از مجموع  2میلیون و  775هزار و 14نفر
جمعیت استان یک میلیون و  427هزار و  332نفر در
روستاها سکونت دارند.

شد .وی با ارائه گزارشی از وضعیت تعاونی عشایری
س ــراوان ،فعالیت و خدمات ادامــه داد :با توجه به
سرمایهگذاری شرکت تعاونی برای احداث سردخانه
و کارگاه بسته بندی گوشت قرمز مهم ترین مشکل
این تعاونی نقدینگی و سرمایه در گردش است و می
طلبد که سازمان امور عشایری کشور برای اجرای
طرح زنجیره تولید گوشت و خرید تضمینی دام عشایر
شهرستان همکاری داشته باشد.

های روستایی سیستان از میانگین کشوری پایین
تر اســت و ما مــورد ســوال مــردم واقــع می شویم.
دهمرده با بیان این که وزیر صنعت ،معدن و تجارت
باید توجه داشته باشد که از نظر بیکاری رکورددار
هستیم ولی کارخانه و صنعت قابل توجهی نداریم،
گفت :کلنگ ساخت کارخانه الستیک ســازی به
زمین زده شد ولی اقدام جدی انجام نشده است و
نیازمند دستورهای الزم برای جلوگیری از مهاجرت
و ایجاد اشتغال با احــداث کارخانه هایی در این
منطقه اســت.وی با بیان این که سیستان ،بهشت
باستان شناسان لقب گرفته است ولی بر اثر بی
توجهی زیر ساخت ها اکثر بناهای آن از بین رفته
یا در حال تخریب است ،تصریح کرد :وزیر آموزش
و پرورش قول داد سند باال دستی عملی شود ،وزیر
رفاه هم باید برای اشتغال فکری کند که حاشیه
نشینی سم مهلکی است.

الگوی جدید ،صنایع تبدیلی با هم انجام شود ،از
برنامه زمان بندی عقب است و درباره کارخانه آرد
زابــل ،بارها قول داده شد ولی راه انــدازی نشده
است.وی خطاب به «ظریف» وزیرامور خارجه درباره
حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون ،افزود :در
این زمینه چه اقدام عملی و جدی انجام شده است و
چه طرح و برنامه ای دارید؟ اقدام های انجام شده،
به اندازه یک متر مکعب آب ،برای مردم انجام نشده
است.
اقدام عملی می طلبد
وی خطاب به آخوندی وزیر راه و شهرسازی ،بیان
کرد :درباره کریدور چابهار -میلک -زابل فعالیت
شود و تصویب راه آهن چابهار  -زاهدان  -زابل -
بیرجند در کارگروه اقتصاد مقاومتی قابل ستایش
اســت ولــی اقــدام عملی می طلبد و آسفالت راه

 698هزار و  596سهم و حق تقدم به ارزش بیش از
28میلیارد و  600میلیون ریال از میان  91شرکت در
بازار بورس معامله شد«.سوگل هیراد» با بیان این که
 20درصد ارزش معامالت را خرید و  80درصد آن را
فروش سهام شامل شده است ادامه داد :تعداد کدهای
معامالتی جدید  45عدد و بیشترین ارزش معامالت
این هفته مربوط به اسناد خزانه اسالمی به ارزش بیش
از  10میلیارد ریال بــود.وی بیان کرد :اسناد خزانه
اسالمی ،معادن بافق ،داده پردازی ایران و کربن چهار
شرکت برتر این هفته از لحاظ داد و ستد بود.

 3.5میلیون سهم در تاالر بورس

معاملهشد

گروه شهرستان ها-سه میلیون و  698هزار و 596
سهم و حــق تقدم در ت ــاالر منطقه ای سیستان و
بلوچستان معامله شد.مدیر بورس منطقه ای استان
به خبرنگار ما گفت :از ابــتــدای هفته  3میلیون و

مرمت قلعه تاریخی نیکشهر
آغاز شد

شاهی -مرمت قلعه تاریخی دو هزار ساله نیکشهر
آغاز شد.رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری نیکشهر به خبرنگار ما گفت :مرمت
قلعه شهرستان با اعتباری بیش از یک میلیارد ریال
از سوی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی

و گردشگری در حــال انجام است«.خیرالنساء
امیری» افزود :عمده فعالیت هایی که در این فصل
انجام می شود شامل آواربــرداری به منظور خانه
سازی معماری فضاهای داخلی قلعه و نیز استحکام
بخشی جرزها و جــداره ها و اجــرای انــدودهــای
حفاظتی روی بقایای معماری است و طبق برنامه
محوطه اطراف قلعه با مشارکت شهرداری نیکشهر
ساماندهی می شود .وی بیان کرد :همچنین مقرر
شد شهرداری اعتباری معادل یک میلیارد و 800
میلیون ریال به این امر اختصاص دهد و این اداره
متعهد شد که طراحی فضاهای اطراف قلعه را در
اولویت کار خود قرار دهد و پس از تصویب در اختیار
شهرداری این شهرستان بگذارد.

حوادث
دستگیری عــامــل بــرداشــت غیرمجاز 56
میلیونی در زابل
گروه شهرستان ها -فردی که در زابل از حساب یکی
از شهروندان  56میلیون ریال برداشت غیرمجاز
انجام داده بود ،شناسایی و دستگیر شد.فرمانده
انتظامی زابـــل گــفــت :در پــی شکایت یکی از
شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب
بانکی اش ،بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس فتا قرار گرفت .سرهنگ «غالمرضا نجابت»
افــزود :این فرد مدعی شد مدتی قبل کارت عابر

بانک او مفقود شد و با توجه به پیام های ارسالی از
سوی اپراتور بانك متوجه برداشت هایی از حسابش
شد كه پس از مراجعه به بانك و دریافت پرینت
حساب متوجه شد فردی با به دست آوردن كارت
عابر بانك او اقدام به برداشت هایی از طریق دستگاه
خودپرداز کرده است.به گزارش پایگاه خبری پلیس
وی تصریح کــرد :پس از تشکیل پرونده ماموران
متهم را که یکی از نزدیکان شاكی بود شناسایی و
دستگیر کردند كه در بازجویی ها ضمن اعتراف به
بزه انتسابی بیان کرد که به واسطه رفت و آمدی كه

به منزل شاكی داشت ،كارت عابر بانك او را سرقت و
اقدام به برداشت از حساب شاكی می کرد.
متهم به قتل در  2ساعت دستگیر شد
متهم به قتل فراری در کمتر از دو ساعت از وقوع
جرم در خاش دستگیر شد.فرمانده انتظامی خاش
گفت :در پی قتل مسلحانه مردی  70ساله در یکی
از روستاهای شهرستان در  18مهرماه و متواری
شدن قاتل از محل وقوع جرم ،دستگیری قاتل یا
قاتالن احتمالی در دستور كار قرار گرفت.سرهنگ
«احمد ثمره حسینی» افــزود :مخفیگاه متهم که

مردی  40ساله بود شناسایی و با هماهنگی مقام
قضایی در منزلش دستگیر شــد.وی با اشــاره به
انگیزه شخصی در ارتکاب قتل ،تصریح کرد :متهم
پس از تشکیل پــرونــده مقدماتی به منظور سیر
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
کاهش  7درصــدی تصادفات درون شهری
استان
در شش ماه اول امسال تصادفات درون شهری 7
درصد در استان کاهش داشت .فرمانده انتظامی
استان گفت :عمده ترین جرایمی که در استان اتفاق

می افتد در دیگر استان ها عمومیت دارد و سیستان
و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای
جرایم خاص خود اســت .ســردار «محمد قنبری»
تصریح کرد :قاچاق سوخت و نزاع های طایفه ای
به امنیت این استان ضربه می زند که با هوشیاری
و مراقبت و آگاهی بخشی به مردم از معضالت این
جرایم می توان جلوگیری کرد.وی با بیان این که در
شش ماه اول امسال  68تن انواع مواد مخدر کشف
شد ،بیان کرد :در این مدت انواع سرقت ها  7درصد
کاهش داشت.

پیشخوان
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 96/7/20

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

40,302

یک گرم طالی  18عیار

124,730

دالر آمریکا

34,115

یک گرم طالی  19عیار

131 ,650

درهم امارات

9,288

یک گرم طالی  20عیار

138 ,580

پوند انگلیس

45,034

یک گرم طالی  22عیار

152 ,450

فرانک سوئیس

34,967

یک گرم طالی  24عیار

166,310

نواحی شمالی

زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز

بادمتوسط تا نسبتاشدیدو برخی نقاط
گردوخاك،بعدازظهرکاهش باد ،کاهش
دما

نواحی مرکزی و جنوب شرقی

نواحی جنوبی

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

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

صاف ،برخی نقاط وزش باد

غبارمحلی ،برخی نقاط وزش باد

