قطار هفتگی زاهدان
به اصفهان روز در میان شد

گروه شهرستان ها -حرکت قطار مسافر بری زاهدان به اصفهان یک روز در میان شد .مدیركل راه آهن جنوب شرق گفت :قطار زاهدان به مقصد اصفهان كه
تاكنون هفته ای یك بار در مسیر قرار می گرفت با توجه به تقاضای باالی مسافران از ابتدای آبان ماه به صورت یك روز در میان در مسیر قرار می گیرد«.مجید
ارجونی» افزود :این قطار ساعت  12:35از زاهدان به مقصد اصفهان حركت می كند و مقارن ساعت  ۷روز بعد وارد اصفهان می شود .حركت این قطار از اصفهان
به سمت زاهدان ساعت  11:50در نظر گرفته شده و در صورت حرکت بدون تاخیر از ایستگاه مبدأ ،مقارن ساعت  5:35صبح روز بعد به زاهدان وارد می شود.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪برخی از خودروهای وابسته به آژانس های
مسافربری درون شهری هیچ عالمتی ندارند
تا مسافران بتوانند آن ها را از دیگر خودروها
تشخیصدهند.
▪چرا برای رفع سد معبر توسط دست فروشان
در خیابان امام خمینی(ره) زاهدان حد فاصل
خیابان های امیرالمومنین (ع) و شریعتی اقدامی
انجام نمی شود؟ پیاده روی بازار مخصوص تردد
عابران است نه بساط دست فروشان.
▪برخی رانندگان از اتوبوس های درون شهری
مدت زیادی را در ایستگاه توقف می کنند که با این
کار زمان زیادی از مسافران تلف می شود.
▪وضعیت بیمارستان چابهار نه تنها در شان مردم
این شهر نیست بلكه رفتار برخی نیروهای آن با
مردم هم قابل تحمل نیست.
▪برخی از مردم در خیابان های سیستان و
ولیعصر(عج) زباله های خود را در کنار خیابان و
کوچه ها در کنار منزل مردم رها می کنند!
▪چرا با افرادی که در پارک های زاهدان و به ویژه
پارک ملت قلیان می کشند ،برخورد نمی شود؟
▪اجاره خانه ها در زاهدان سر به فلک کشیده است.
جلوی رشد روز افزون اجاره بها گرفته شود.
▪استخر جانبازان و معلوالن زاهدان در روزهای
جمعه بسیار شلوغ می شود و آب آن هم برخی
مواقع تمیز نیست .بهتر است پذیرش به اندازه
ظرفیت استخر انجام شود.
▪خیابان جام جم زاهدان از وضعیت بهداشتی
مناسبی برخوردار نیست عالوه بر آن آسفالت
کوچه های این خیابان اصال مناسب نیست چه با
خودرو و چه پیاده تردد در برخی کوچه های این
خیابان مشکل است.
▪چای خارجی یکی از اقالم اصلی موجود در بازار
زاهدان است که اکثر مسافران به عنوان سوغات
آن را خریداری می کنند .همین استقبال سبب
شده است تا برخی فروشندگان چای فله ای را با
قیمت های متفاوت ارائه دهند .آیا نظارتی بر قیمت
و کیفیت فروش این محصول وارداتی می شود؟

فرماندارنیمروز:
 20میلیارد ریال سود فروش
سوخت مرزنشینان واریز می شود
ریــگــی 20 -میلیارد ری ــال ســود حــاصــل از
فروش سوخت مرزنشینان به زودی به حساب
سرپرستان خانوار واریــز می شود.فرماندار

نیمروز به خبرنگار ما گفت :از محل فروش سهمیه
سوخت مرزنشینان ایــن منطقه کــه در یــک سال
گذشته انجام شد  20میلیارد ریــال سود به دست
آمــده که در حساب ویــژه ای واریــز شــده و به زودی
سود سهم هر خانوار تعیین و به حساب هایشان واریز
خواهد شد«.محمد حسن دهمرده» در پاسخ به این
که چرا تاکنون سود حاصل از فروش سهمیه سوخت
مرزنشینان به حساب مرزنشینان واریــز نشده است
افــزود :فعالیت تعاونی مرزنشینان نیمروز دیرتر از

سردار مارانی در هشتمین سالگرد
شهدای وحدت:

مردم استان خاطره سرداران شهید
وحدت را فراموش نمی کنند

ریگی-سرزمین جنوب شرق کشور و مردم والیت مدار
سیستان و بلوچستان هیچ گاه خاطره سرداران شهید
وحــدت به ویــژه شهید شوشتری را فراموش نخواهد
کرد .به گزارش«سیستان و بلوچستان» فرمانده قرارگاه
قــدس جنوب شــرق نیروی زمینی سپاه در مراسم
هشتمین سالگرد شهدای وحدت که با حضور جمعی از
مسئوالن کشوری و استانی در حسینیه عاشقان ثارا...
زاهدان برگزار شد ،گفت :اگرچه عمر خدمتگزاری
شهید شوشتری کوتاه بود اما به خوبی در دل مردم
منطقه جای گرفت به طوری که امروز از او به عنوان
مسیح منطقه یاد می شود.روحیه مردم داری و مردم
یاری این شهید واالمقام همیشه سرلوحه کار همرزمان
قرار خواهد داشت.سردار سرتیپ دوم پاسدار «محمد
مارانی» افزود :ابزاری که شهید شوشتری برای برقراری
امنیت منطقه استفاده کرد ابزار نظامی نبود بلکه از

انتخاب  20اثر از صنایع دستی استان برای
کسب نشان مرغوبیت
 20اثر از صنایع دستی استان در مرحله نخست
چهارمین دوره نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی
انتخاب شد.مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و
صنایع دستی گفت :در این دوره عالوه بر سه داور از
استادان دانشگاه تهران ،ناظر معاون صنایع دستی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشور نیز حضور داشت«.کامبیز مشتاق گوهری»
افزود :در این دوره  80اثر ارسالی از سراسر سیستان
و بلوچستان به داوری گذاشته شد که  20اثر توسط
داوران با توجه به معیارهای گزینش نشان ملی
مرغوبیت انتخاب شدند .وی ادامه داد :آثار انتخاب
شده شامل ســوزندوزی ،خامه دوزی ،پریواردوزی،
نساجی سنتی ،سفال کلپورگان ،چرم و حصیربافی
بود که برای داوری نهایی به ستاد ارسال می شوند.

ظرفیت و توانایی مردم منطقه در راستای سازندگی و
رفع محرومیت زدایی و برقراری وحدت استفاده کرد.
یکی از اقدام های خوب سپاه در منطقه جنوب شرق که
به همت شهید شوشتری آغاز شد ،موضوع مردم داری
و وحدت و ایجاد یکنواختی و هم نوایی شیعه و سنی در
برقراری امنیت منطقه است.وی اضافه کرد :امروز با
وجود همه توطئه های داخلی و خارجی از جمله توطئه
های استکبار جهانی علیه نهادی مانند سپاه اما مردم
ارادت خود را به سپاه نشان داده اند زیرا سپاه را همیشه
در کنار خود دیده اند و به همین دلیل مردم دل بسته آن
هستند که دشمن این را نمی خواهد.
برخی کشورهای منطقه دنبال برهم زدن وحدت
در استان هستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شـــورای اســامــی هــم در ایــن مــراســم گفت :برخی
کشورهای منطقه و جهان استکبار به دنبال ایجاد فتنه
و برهم زدن وحدت بین شیعه و سنی در این استان
هستند .دکتر «جواد کریمی قدوسی» افزود:با شکل
گیری نظام جمهوری اسالمی ایران فتنه ها و دسیسه
های دشمن نیز در منطقه شکل گرفت اما نظام و ملت
ما در برابر این فتنه ها ایستاد و نسخه دشمنان را در
هم پیچید .این کارنامه درخشان جمهوری اسالمی
ایران در طول  40سال گذشته تاکنون به عنوان مظهر

عملیات دو طرح بزرگ آبرسانی در جنوب استان آغاز
شد که یکی از آن ها انتقال آب از سد زیردان است که
 260روستا از آب آن بهره مند می شوند و به صورت
پایدار مشکل آب این منطقه را برطرف خواهد کرد.
طرح دیگر آبرسانی از سد پیشین است که حدود
 206روستای منطقه را به صورت پایدار و مستمر
آبرسانی می کند.وی ادامــه داد :چنان چه این دو
پروژه بزرگ زودتر تحقق پیدا کند می توان به سرعت
شاخص بهره مندی از آب را در شهرستان ارتقا داد و
می تواند به عنوان یکی از شاخص های بهره مندی
استان در رتبه کشور نیز تأثیرگذار باشد.وی گفت:
سیستان و بلوچستان امسال  100میلیارد تومان
اعتبارات مصوب از صندوق توسعه ملی دارد که کام ً
ال
تخصیص یافته است و صد درصد این منبع در اختیار
همکاران این بخش قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد:

معاون شرکت آب و فاضالب کشور:

چابهار پایین ترین ضریب بهره مندی
آب در کشور را دارد
گروه شهرستان ها -چابهار پایین ترین ضریب بهره
مندی آب در کشور را دارد.معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به خبرنگار
ما گفت :ضریب بهره مندی مردم از آب در جنوب
استان به ویــژه شهرستان های چابهار ،قصرقند و
سرباز به دلیل مشکالتی که در حوزه آب رسانی داریم
بسیار پایین است.مهندس«قانع» افزود :روز گذشته

اخبار
5ایستگاهخدماتسالمترواندراستانبرپاشد
گروه شهرستان ها -پنج ایستگاه خدمات سالمت
روان در استان به مناسبت هفته سالمت روان
فعال شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
زاه ــدان گفت 24 :تا  30مهر مــاه هفته سالمت
روان با شعار سالمت روان در محیط کار نام گذاری
شده است.دکتر «سید مهدی طباطبایی» هدف از
راه اندازی ایستگاه های سالمت روان در برخی از
سازمان ها و ادارات استان را غربالگری ،سنجش
میزان استرس شغلی و آموزش و مشاوره اعالم کرد
و افزود :روانشناسان بالینی تا پایان هفته سالمت
روان پاسخگوی مراجعان در این ایستگاه ها هستند.
وی ادامه داد :با وجود این که افسردگی ،بیماری
قابل پیشگیری و درمان است اما به دلیل دسترسی
نداشتن به خدمات سالمت روان ،بــاور نداشتن
بیماری و درمــان های ناقص و اشتباه  50درصد
افــراد افسرده ،درمــان نمی شوند .در هر دوره از
افسردگی  94درصد از عالیم شناختی افسردگی
را نبود تمرکز ،ناتوانی در تصمیم گیری و به یاد
آوردن مسائل تشکیل می دهد و این امر به ایجاد
اختالل عملکرد و کاهش بهره وری در محیط کار
منجر می شود.به گفته وی ،بسیاری از افرادی که
دچار اختالالت یا مشکالت روانپزشکی هستند
به دلیل ترس از انگ ،برچسب اجتماعی یا حتی
از دست دادن فرصت های شغلی ،مشکالت خود
را در محیط کار بیان نمی کنند .وی افزود :پس از
طرح تحول نظام سالمت برنامه سالمت روان به
عنوان یکی از برنامه های محوری سالمت در دستور
کار قرار گرفته است و  25روانشناس بالینی در
مراکز خدمات جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان آماده ارائه خدمات روانشناختی هستند.
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شهرستانها

برای اولین بار در استان

طرح زنجیره ارزش محصول
ایجاد شد

شاهی -بــرای اولین بــار در استان طــرح زنجیره
ارزش محصول بــا ایــجــاد کــارگــاه هــای ف ــرآوری
بــرای محصوالت کــشــاورزی راه انـــدازی شد.به
گزارش«سیستان و بلوچستان» مدیر سازمان تعاون
روستایی اســتــان روز گذشته در نشست خبری
گفت :این سازمان  14نمایندگی در  19شهرستان
استان دارد .در بخش تعاونی های روستایی نیز
یک اتحادیه تعاونی روستایی در مرکز و  9تعاونی
روستایی در شهرستان ها با  53شرکت تعاونی
روستایی و  745فروشندگی مصرف روستایی در
استان فعال اســت« .عبدالحمید رسولی» افــزود:
در بخش تعاونی روستایی  500فروشندگی مواد
سوختی وجــود دارد که خدمات مربوط به بخش
خانگی و کشاورزی روستاییان از این طریق تأمین
می شــود .همچنین  225میلیون لیتر سوخت
نفت سفید خانگی و کشاورزی در هر سال به روش
های مختلف در میان کشاورزان توزیع می شود

مناطق مــرزی دیگر شکل گرفت و از طرفی در یک
سال گذشته فقط چند ماه فروش داشت .ضمن این
که در زمستان که باید بیشترین فروش را داشته باشیم
متأسفانه فــروش بسیار انــدک بود و سود حاصل از
فروش سوخت ،مبلغ قابل توجه برای واریز به حساب
مرزنشینان نبود.وی ادامــه داد :سهمیه سوخت هر
خانوار مرزنشین هزار و 500لیتر گازوییل تعیین شده
است که سود حاصل از آن در قالب تعاونی مرزنشینان
به حساب هر خانوار واریز می شود.بر اساس مصوبه

هیئتدولتتاشعاع20کیلومتریمرز،ساکنانروستا
ها مرزنشین شناخته و از سود سهمیه بهره مند می
شوند که تعیین این شعاع نیز بر عهده فرمانداری است
.وی اضافه کرد 9 :هزار خانوار در تعاونی مرزنشینان
عضویت دارنــد که از سود حاصل از سهمیه فروش
سوخت خود بهره مند می شوند.در یک سال گذشته
فقط یک ماه فروش خوب سوخت انجام شد و در دیگر
ماه ها با بی تمایلی از سوی خریداران سوخت مواجه
بودیم به همین دلیل سودی بین مرزنشینان تقسیم

جهاد این نظام و ملت شناخته شده که در رأس آن سپاه
پــاســداران اســت.وی با اشــاره به ویژگی های سردار
سرلشکر شهیدنورعلی شوشتری اضافه کرد :یکی از
ویژگی های برجسته آن شهید ،دفاع از اسالم و والیت،
سیاست مداری در امور و حفظ امنیت در کشور آن هم با
تعاریف برگرفته از احکام دین است  .شهید شوشتری
اهل جهاد و هجرت بود و همه عمر خود را در جهاد
گذراند و هرگز خستگی نمی شناخت.او دشمن شناس
خوبی بود و در کنار مبارزه با دشمنان اسالم و نظام با
شناسایی محرومان جامعه جانش را فدای آن ها می
کرد.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :انقالبی بودن و سازش در برابر ارزش های
انقالب اسالمی یکی دیگر از ویژگی های سردار شهید
شوشتری بود و دشمن نیز به همین دلیل برای خارج
کردن چنین افرادی از صحنه مبارزه تالش می کرد.
وی ادامه داد :خیرخواهی برای مردم آن هم در میدان
جهاد که نیازمند حلم و بردباری است از دیگر ویژگی
های این شهید واالمقام است زیــرا در هر جا حضور
پیدا می کرد به مسئوالن موضوع رفع مشکالت مردم
را گوشزد می کرد و خود سرآمد این کار بود.شیفته
خدمت بود و همیشه برای حل مشکالت محرومان و
همرزمان خود تالش می کرد و این یکی دیگر از ویژگی
های بارز و بزرگ شهداست.وی با قرائت قسمتی از
فرازهای خطبه  150نهج البالغه به حوادث تلخ جهان

دو پروژه آبرسانی از سد زیردان و سد پیشین بیش
از  420میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد
که تصمیماتی با حضور مسئوالن سازمان برنامه و
بودجه کشور گرفته و مقرر شد از طریق جذب سرمایه
گــذار بخش خصوصی و با تضمین دولــت بتوان به
تکمیل این پروژه ها سرعت بخشید و نیاز مالی آن
را با استفاده از ماده  56به کار گرفت که با این کار
این پروژه در مدت زمان کوتاهی قابل اجراست.وی با
اشاره به این که دو پروژه آبرسانی از زیردان و پیشین
از پروژه های مهم و بزرگ کشور است و نیاز به سرمایه
گذاری زیادی دارد ،از طرفی توان مالی طرح های
عمرانی کشور کفایت نمی کند ،افزود :این پیشنهاد
ارائه و مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور هم
موافقت کردند و امیدواریم مقدمات کار برای استفاده
از ماده  56فراهم شود و این کار سرعت بگیرد.

که در برخی از روستاها توزیع نفت در خانه های
روستاییان انجام می شود.
وی بیان کــرد :در بخش کــشــاورزی یک اتحادیه
تعاونی تولید روســتــایــی بــا  28شــرکــت تعاونی
روســتــایــی و  47تــعــاونــی کــشــاورزی و  4تعاون
روستایی زنان در استان فعال است.وی با اشاره به
کشت مطلوب گندم در این استان اظهار کرد :شش
مرکز خرید در شهرستان هایی از جمله دلگان،
سرباز ،خاش ،زهک ،زابل و ایرانشهر برای خرید
تضمینی گندم تجهیز شده است و این سازمان به
عنوان مباشر خرید در کنار اداره غله قرار دارد که
خرید تضمینی گندم از کشاورزان را انجام می دهد.
دراین راستا از ابتدای امسال بیش از  70هزار تن
گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.وی
گفت :در یک سال اخیر  30هزار تن کود شیمیایی
با برنامه هایی که تنظیم شده است در کشت کلزا
و گندم تأمین و در میان کشاورزان توزیع شد.در

نشده اســت.وی اضافه کــرد :در صورتی که سهمیه
سوخت هر خانوار هر ماه و بر اساس مصوبه هیئت
وزیران تأمین و به فروش می رسید قطع به یقین سود
خوبی حاصل و هر ماه به حساب مرزنشینان واریز می
شد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.وی بیان کرد:
فروش سوخت مرزنشینان و تقسیم سود آن به حساب
خانوارهای مرزنشین یک امتیاز است که توسط دولت
به مردم ما هدیه داده شده است تا قسمتی از معیشت
مردم مرزنشین از این طریق تأمین شود.

اسالم که امــروزه در برخی نقاط دنیا اتفاق می افتد
اشاره کرد و گفت :دشمنان در تالش برای به آشوب
کشیدن و راه انداختن جنگ در ایران اسالمی هستند
اما هرگز موفق به انجام فتنه و غرق کردن جمهوری
اسالمی ایران در دام خود نبوده اند و این از برکت خون
شهدایی چون شوشتری هاست.وی با اشاره به چگونه
شکل گرفتن گروهک تروریستی داعــش و اتفاقات
امـــروزه در کشورهای اسالمی و پیش بینی دقیق
امیرالمومنین(ع) از این واقعه افزود :امروز باید فتنه
های دشمنان اسالم را شناخت و در مقابل آن ایستاد
زیرا بر اساس وعده الهی نابودی این افــراد به زودی
اتفاق خواهد افتاد.جمهوری اسالمی ایــران با پیاده
کردن رهنمودهای امام علی(ع) در برقراری امنیت
و مقابله با دشمنان اسالم به خوبی عمل کرده است.
سپاه پاسداران برای این که سیستان و بلوچستان به
حلب دیگری تبدیل نشود و امنیت و وحدت همچنان در
این استان برقرار باشد ،با جانفشانی شهدا و ایستادگی
مردم این خطه در برابر فتنه های دشمنان ایستاده
است.وی اضافه کرد :امروز دنیای استکبار به دنبال
تجزیه کشورهای اسالمی است تا بتواند به راحتی بر
آن ها حکومت کند بنابراین باید همه مسلمانان در برابر
توطئه دشمنان هوشیار باشند و با وحدت و همبستگی
اجــازه چنین تفکری را به دشمنان ندهند.وی بیان
کرد :رژیم صهیونیستی یکی از حامیان همه پرسی در

مدیر کل دامپزشکی خبر داد:

 10هزار واکسیناسیون
علیه هاری
گروه شهرستان ها 10 -هزار و  82قالده سگ و دام
اهلی از ابتدای امسال علیه بیماری هاری واکسینه
شد.مدیرکل دامپزشکی به خبرنگار ما گفت :پیش
از این واکسیناسیون هاری فقط برای سگ های
صاحبدار انجام می شد ،اما با توجه به گسترش
این بیماری در منطقه سیستان امسال  9هزارو62
رأس دام اهلی نیز علیه این بیماری واکسینه شد.

دو سال اخیر برای اولین بار خرید تضمینی شیر
مازاد در استان نیز آغاز شد که سال گذشته 440
تن شیر مازاد از دامــداران خریداری شد و با توجه
به این که استان کارگاه های فرآوری شیر ندارد و
دامداران مجبور بودند شیر مازاد را با قیمت اندک
به دیگر استان ها صادر کنند خرید تضمینی شیر
کمک زیــادی به دام ــداران استان کــرد.وی ادامه
داد :امسال نیز  167تن شیر مــازاد از دامــداران
استان خریداری و هزینه آن نیز پرداخت شده است.
یکی از موضوعات مهم دولت برای حمایت از تولید
کننده و مصرف کننده تأمین میوه آخرسال است که
امسال هزار تن میوه شامل سیب و پرتقال در 60
غرفه در استان به فروش رسید.وی ادامه داد :برای
اولین بار در استان طرحی با عنوان زنجیره ارزش
محصول ایجاد شد که بر اساس آن برای محصوالت
کشاورزی استان کارگاه های فــرآوری محصوالت
راه انــدازی می شــود .تاکنون بــرای زیتون استان

اقلیم کردستان عراق بود تا آن را به یک اسرائیل دیگر
تبدیل کند و مسعود بارزانی نیز تحت تأثیر قول های
داده شده از سوی آن ها اشتباه بزرگی را مرتکب شد.
قطع به یقین او برای همیشه از صفحه تاریخ محو خواهد
شد و اثری از او باقی نخواهد ماند.وی بیان کرد :شرایط
امروز منطقه با آتش و ویرانی همراه است در حالی که
خاک ایران به وسیله مردان و زنان غیرتمندش به سمت
عمران و آبادانی پیش می رود.برخی کشورهای منطقه
و استکبار جهانی همچنان به دنبال فتنه و بر هم زدن
وحدت مردم این خطه هستند اما وحدت امت اسالمی
به ویژه مردم این خطه اجازه عملی شدن نقشه دشمنان
در منطقه را نداده است.
به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم به نمایندگی از
خانواده شهدای وحدت استان از  14خانواده شهید
وحدت با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

دکتر «مهدی حسینی» با بیان این که واکسیناسیون
هاری امسال نسبت به سال گذشته رشد حدود دو
برابری داشته اســت ،تصریح کــرد :هــاری بیماری
ویروسی است که موجب التهاب مغزی حاد میشود
و این ویروس در حیوانات خونگرم از جمله انسان
میتواند موجب بیماری شود .به گفته وی ،ویروس
این بیماری از راه بزاق حیوان مبتال به هاری و محل
گازگرفتگی وارد بدن می شود و در ماهیچهها به
سمت اعصاب انتهایی میرود و شروع به تکثیر می
کند ،بر این اســاس پیشگیری از هــاری به عنوان
بیماری مشترک بین انسان و حیوان از اهمیت
باالیی برخوردار اســت.وی ادامــه می دهــد :برای
مقابله با هاری باید  70درصد دام ها در مدت زمان
کوتاهی واکسینه شود و در همان زمان هم  60تا 70
درصد سگ های ولگرد منطقه از بین رود.

ایــن طــرح انجام و کارگاه روغــن گیری و فــرآوری
این محصول در سیادک زاهدان راه اندازی شد تا
کشاورزان مجبور نباشند محصول خود را با قیمت
اندک در اختیار دیگر استان ها قرار دهند.وی بیان
کرد :همچنین خرید تضمینی خرما به شرط بیع
هم برای اولین بار امسال در استان اجرا شد که
بر این اساس خرما از کشاورزان خریداری و نصف
هزینه آن توسط تعاون روستایی پرداخت و سپس
محصول در سردخانه ها نگهداری می شود.کشاورز
تا سه ماه زمان دارد که برای خرمای خود خریدار
پیدا کند و چنان چه خریداری پیدا شد محصول
را بفروشد و هزینه پرداختی را به تعاون روستایی
بازگردانند .وی خاطرنشان کرد :چنان چه پیش از
سه ماه کشاورز نتوانست خریداری برای محصول
خود پیدا کند شرکت تعاون روستایی محصول را با
همان قیمتی که مصوب شده است از او خریداری
می کند.

حوادث
محموله قاچاق باتری خودرو به مقصد نرسید
گــروه شهرستان هــا -یك محموله قاچاق باتری
خــودرو به ارزش  500میلیون ریــال در ســراوان
توقیف شد و در این زمینه دو قاچاقچی دستگیر
شدند.جانشین فرمانده انتظامی ســراوان گفت:
ماموران این فرماندهی هنگام نظارت و كنترل
خودروهای عبوری در محور سراوان -خاش به دو
دستگاه وانت تویوتا مشكوك شدند و برای بررسی
بیشتر آن ها را متوقف كردند .سرهنگ «نصرا...
شیبک» افــزود :این خودروها حامل  303كارتن
باتری خارجی خودرو بود که دو راننده آن مدارك

مربوط گمركی را ارائه نکردند و خودرو و محموله آن
ها توقیف شد.وی با اشاره به دستگیری دو متهم در
این باره بیان کرد :كارشناسان ارزش محموله كشف
شده را  500میلیون ریال اعالم كرده اند.
محل دپوی سوخت قاچاق در زاهدان لو رفت
 77هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهــدان کشف
شد.رئیس پلیس آگاهی استان گفت :در پی کسب
اخباری مبنی بر وجود دپوی سوخت در زاهدان،
رسیدگی به موضوع در دستور كار ماموران قرار
گرفت و انبار مورد نظر شناسایی و پس از کسب

مجوز قضایی توسط ماموران بازرسی شد .در
بازرسی از این مکان  77هزار لیتر سوخت قاچاق
از نــوع گازوئیل کشف شد.سرهنگ «ابراهیم
مالشاهی» افزود :در این راستا یک نفر قاچاقچی
دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل
مقامات قضایی شد.
دستگیری متهم به قتل و همدستش
فرد متهم به قتل به همراه همدستش پس از گذشت
یک ماه از وقوع قتل در خاش دستگیر شد.فرمانده
انتظامی خاش گفت :در پی کسب خبری مبنی بر

قتل مردی  35ساله بر اثر اصابت گلوله به قفسه
سینه در یکی از روستاهای شهرستان ،موضوع در
دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی
قرار گرفت که کارآگاهان توانستند پس از یک ماه از
وقوع قتل ،محل اختفای متهم به قتل و همدستش
را شناسایی و آن ها را دستگیر کنند.سرهنگ
«احمد ثمره حسینی» با بیان این که دلیل قتل،
اختالفات شخصی از سوی متهمان اعــام شد،
تصریح کرد :متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل
شدند.وی در خبر دیگری از دستگیری متهمان

به آدم ربایی مسلح و رهایی گروگان درخاش خبر
داد و گفت :در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک
فقره آدم ربایی و ربــوده شدن مــردی میانسال،
مأموران برای شناسایی متهم یا متهمان و آزادی
گروگان بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد :آدم ربایان پس از ربایش این فرد در
تماس با خانواده او خواستار دریافت دو میلیارد ریال
وجه نقد برای آزادی گروگان شدند که ماموران
توانستند با شناسایی مخفیگاه آنان  ،دو متهم را در
مخفیگاهشان دستگیر و فرد ربوده شده را صحیح و
سالم آزاد کنند.
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نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

40,322

یک گرم طالی  18عیار

123,040

دالر آمریکا

34,273

یک گرم طالی  19عیار

12 ,870

درهم امارات

9,332

یک گرم طالی  20عیار

136 ,710

پوند انگلیس

45,188

یک گرم طالی  22عیار

150 ,390

فرانک سوئیس

35,030

یک گرم طالی  24عیار

164,060

نواحی شمالی

زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز
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ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

غبارمحلی ،وزش باد ،كاهش دما برخی
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