پس از گذشت  12سال

کشتی حامل کود شیمیایی
در چابهار پهلو گرفت

گروه شهرستان ها -کشتی حامل کود شیمیایی تریپل فسفات کیسه ای وارد بندر شهید بهشتی چابهار شد.معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
گفت :کشتی اورا متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران حامل کود شیمیایی تریپل سوپر فسفات روز گذشته در اسکله شماره پنج بندر شهید بهشتی
پهلو گرفت.سید «حسن ابراهیمی» افزود :این کشتی حامل کود شیمیایی تریپل سوپر فسفات به وزن  36هزار و  750تن و  735هزار کیسه  50کیلوگرمی از
بندر فنگ چنگ چین بعد از دوازده سال وارد چابهار شد ،به گفته وی آخرین نوع از این محموله سال  84در بندر چابهار پهلو گرفته است.

سه شنبه  23آبان  25 . 1396صفر  . 1439شماره 983

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

آماده باش نیروهای امدادی و پزشکی
استان برای کمک به زلزله زدگان

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪ حدود  15سال است که مجتمع های مسکونی
در بولوار انقالب زاهدان راه اندازی و زیرساخت
های آن تامین شده است ،اما در این میان انگار
کوچه انقالب  17فراموش شده و مورد بی
مهری مسئوالن شهرداری قرار گرفته است ،زیرا
همچنان خاکی است و در ایام توفانی منازل پر از
گرد و غبار می شود .در این زمینه ساکنان بارها
با مراجعه به شهرداری پیگیر موضوع بوده اند اما
هنوز اقدامی انجام نشده است در حالی که دیگر
کوچه ها آسفالت است.
▪برخورد برخی از فروشندگان با مراجعه کنندگان
مناسب نیست و با تندی پاسخ می دهند.
▪آیا نظارتی بر کار خودروهایی که اقدام به فروش
میوه در کنار خیابان ها می کنند می شود؟
برخی از آن ها میوه را با قیمت باال می فروشند.
▪نرخ لوازم برقی و خانگی باالست و این موضوع
زوج های جوانی را که در پی خرید جهزیه هستند
با مشکل روبه رو می کند.
▪در چهار راه رسولی زاهدان برخی افراد مکانی
خاکی و رو باز را به عنوان پارکینگ در نظر
گرفته اند و برای پارک هر خودرو حتی اگر
 10دقیقه هم باشد دو هزار تومان دریافت می
کنند .حتی از برخی رانندگان تقاضا می کنند
که سوییچ خودرو را در اختیار آن ها قرار دهد تا
خودرو را جا به جا کنند.
▪برخی از پیاده روهای خیابان دانش و دانشجوی
زاهدان خاکی است و عده ای هم با انباشت
نخاله های ساختمانی در این پیاده روها سبب
شده اند پیاده رو مسدود شود.
▪تا بارندگی ها آغاز نشده است شهرداری زاهدان
برای لکه گیری و مناسب سازی خیابان های
حاشیه شهر اقدام کند و اهالی این مناطق را از
دغدغه گل آلود شدن محل سکونت شان نجات
دهد.
▪ برخی از مربیان مهدهای کودک که از روان
شناسی کودکان سر رشته ای ندارند با رفتارهای
نامناسب موجب ناراحتی کودکان می شوند.

گروه شهرستان ها -هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی
بــرای کمک به مناطق زلزله زده غــرب کشور اعالم
آمادگیکردند.مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانبه
خبرنگار ما گفت :تیم های واکنش سریع و امداد و نجات
هالل احمر استان برای کمک رسانی و اعزام به منطقه
زلزله زده در غرب کشور اعالم آمادگی دارند«.رسول
راشکی» افزود :با توجه به وقوع زلزله در غرب کشور
و گستردگی مناطق حادثه دیــده ،تیم های امــدادی

نماینده ولی فقیه در استان:

شهید خزایی جنایاتتکفیریها
در جهان را منعکس کرد

مردم با نیروهای امنیتی است

اخبار
در سراوان

گروه شهرستان ها -فصل اول مرمت دبستان تاریخی
شهید قلنبر سراوان با  400میلیون ریال اعتبار آغاز
شد.رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سراوان به خبرنگار ما گفت :در این فصل
از مرمت با توجه به آسیب های وارده به بنا اعم از
ترك و ریختگی ،دوخت و دوز ،اجرای مجدد پوشش
در برخی از قسمت های آن در دستور كار قرار دارد.
«حمزه ندرت زهی» افــزود :با توجه به فرسودگی و
ریختگی برخی طاق های مربوط به جداره ها ،بار مرده
زیاد و فرسودگی اندود كاه گل و پوشش سقف ها ،آوار
برداری ،دوغ آب ریزی و اجرای مجدد کاهگلی سقف
و تعویض ناودانی ها در دستور كار قرار دارد.وی ادامه
داد :این بنا یكی از آثار شاخص متعلق به دوره پهلوی
اول است كه در سال  83به شماره  9558در فهرست
آثار ملی كشور به ثبت رسید.

سرعت باد به  90کیلومتر می رسد

سرعت وزش باد از فــردا در استان به  90کیلومتر
بر ساعت می رسد.کارشناس پیش بینی اداره کل
هواشناسی به خبرنگار ما گفت :با تشدید جریانات
شمالی از امروز ،تا صبح چهارشنبه در زابل ،زهک،
هیرمند ،هامون ،نیمروز و مرز شرقی (میرجاوه تا
سراوان) و نوارغربی (شورگز تا زرآباد) وزش باد شدید
و گرد و خاک پیش بینی می شود«.علی مالشاهی»
با بیان این که سرعت وزش باد در این مدت در این
مناطق به حدود  80تا  90کیلومتر بر ساعت می رسد
افــزود :بیشترین بارندگی گزارش شده در دوشنبه
گذشته در استان مربوط به توابع راسک مرکز سرباز
با  17/7میلی متر بود ،در تمندان خاش نیز 11/5
میلی متر ،دهیرک قصرقند  9میلی متر ،میرجاوه
 3/2میلی متر و کالته زاهدان سه میلی متر بارندگی
گــزارش شده اســت.وی اظهار کرد :تحت تاثیر این
بارندگی لغزندگی جاده ای و احتمال پرآب شدن
موقتی مسیل ها و رودخانه های فصلی وجود دارد.

آغاز ساخت مدرسه  2کالسه در بم پشت
ساخت مدرسه دو کالسه خیری در روستای گزن
بخش بم پشت سراوان آغاز شد.بخشدار بم پشت به
خبرنگار ما گفت :این مدرسه با زیربنای  72متر مربع
و با اعتبار  500میلیون ریال در روستای گزن احداث
و هزینه ساخت این مدرسه نیز توسط خیر کشوری
پرداخت می شود«.تیمور کریمزائی» با اشاره به این
که این مدرسه تا دو ماه آینده ساخته می شود افزود :با
آماده شدن این مدرسه  56دانش آموز روستای گزن
در شش پایه تحصیلی از فضای آموزشی مناسب و
ایمن بهره مند می شوند.

ریگی -شهید محسن خزایی راوی صادق و انعکاس
دهنده جنایات گــروه های تکفیری به جهان بود.
به گزارش«سیستان و بلوچستان» نماینده ولی
فقیه در استان روز گذشته در مراسم اولین سالگرد
شهادت راوی صادق جبهه مقاومت و مدافع اسالم
نــاب مــحــمــدی(ص) شهید محسن خــزایــی کــه با
حضور جمعی از علمای شیعه و سنی ،مسئوالن
دستگاه های اجرایی ،معاونان استاندار ،فرمانداران،
فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم
در حسینیه ثــارا ...زاهــدان برگزار شد گفت :بنابر
فرمایشات پیامبران و ائمه اطهار(ع) واژه شهید و
شهادت برگرفته از فرهنگ علوی و حضرت فاطمه
(س) است و وعده پروردگار و فرشتگان به این دسته
از مجاهدان فی سبیل ا، ...بهشت است که به آن گواه
و بشارت داده شده اند.آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی»

نتیجه سفر معاونان وزیر به افغانستان برای پیگیری
حقابه ایران از افغانستان با حضور مجامع نمایندگان
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی برگزار
شد«.محمد نعیم امینی فرد» با بیان این که در این
نشست دربــاره فقدان رژیم حقوقی در هریر رود و
حقابه هیرمند تبادل نظر شد افزود 820 :میلیون
متر مکعب مــیــزان حقابه ای اســت کــه بــر اســاس
تفاهم نامه ای که میان ایران و دولت افغانستان در
زمان رژیم سابق منعقد شده است باید در اختیار
کشورمان قــرار گــیــرد.وی ادامــه داد :افغانستان
مدعی است که بیش از این میزان آب به ایران وارد
می شود ،اما موضوعی که مطرح است این که حقابه
مربوط به آب کشاورزی ایران است ،از طرفی تاالب

بین المللی هامون رسمیت جهانی دارد و باید دولت
افغانستان حقابه تاالب هامون را طبق کنوانسیون
هــای موجود تامین کند .وی اظهار کــرد :در این
نشست درباره راه هایی که بتوان طرف افغانستان را
متقاعد کرد که امکان این همکاری به طور داوطلبانه
وجود داشته باشد نیز تبادل نظر شد ،چرا که حسن
همجواری در این است که ما هم دربــاره امکاناتی
که می توانیم به ملت دوست و برادرمان افغانستان
ارائه دهیم با آن ها همکاری داشته باشیم ،با توجه
به این که افغانستان به آب های آزاد دسترسی ندارد
می توان با استفاده از جاده های ترانزیتی با آن ها
همکاری داشــت .به گفته نماینده مردم ایرانشهر
در مجلس شـــورای اســامــی ،مهم ایــن اســت که

بتوانیم حقابه تاالب هامون را تامین و امکان فراهم
آوردن حقابه ای دیگر را با تفاهم نامه ای دیگر و با
رضایت دولت ایران و افغانستان برای تاالب هامون
فراهم کنیم ،در این نشست دربــاره هریر رود نیز
مــواردی مطرح شد ،با وجود این که با افغانستان
بــرای استفاده از ایــن رود توافق نامه داریــم هیچ
رژیــم حقوقی دربــاره هریر رود بــرای سامان دادن
به موضوع استفاده مشترک ایــران و افغانستان از
این رود وجود نــدارد .وی تصریح کرد« :ظریف» به
شرق کشور که تراکم جمعیتی زیادی دارد اهمیت
می دهد چرا که پایداری جمعیت را در شرق کشور
مولفه مهم و اهمیت ملی می دانیم .در این نشست
دربــاره امکان ایجاد منابعی که وابستگی ما را به

به گزارش «سیستان و بلوچستان» سخنگوی ناجا
روز گذشته در جمع خبرنگاران در زاهــدان گفت:
مردم سیستان و بلوچستان بسیار خونگرم هستند و
حضور در میان آن ها نشاط و آرامش درونی به همراه
دارد.
ســردار «سعید منتظرالمهدی» اف ــزود :در دنیا
امنیت ،تنها پلیس و دولت محور نیست و هنگامی
محقق می شود که مشارکت های مردمی را داشته
باشد .پلیس هم نیاز به حمایت مــردم دارد و با
استفاده از دستورالعمل ها و قوانین اقدام های

گروه شهرستان ها -هزار و  559فرصت شغلی از
ابتدای امسال برای مددجویان کمیته امداد استان
ایجاد شد.معاون اشتغال و خودکفایی مدیرکل
کمیته امداد گفت :در این مدت هزار و  ۵۵۹طرح
اشتغال با اعتبار  ۱۸میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
در  200رشته شغلی برای مددجویان استان اجرا
شد.به گــزارش روابــط عمومی کمیته امــداد امام
خمینی (ره) «رمضان پودینه» افزود :یکی از برنامه
های این نهاد برای توانمندسازی مددجویان ایجاد
ح های مشاغل خانگی در زمینه
درآمد با اجرای طر 
هایی مانند کشاورزی ،دامپروری ،خدمات ،صنایع
دستی ،شیالت و حمل و نقل است.وی بیان کرد:

ذوالفقاری -اعضای مجمع نمایندگان سیستان و
بلوچستان و خراسان جنوبی در جلسه ای با وزیر
امور خارجه موضوع حقابه تاالب هامون را بررسی
کردند .رئیس مجمع نمایندگان استان در شورای
اسالمی به خبرنگار ما گفت :روز گذشته جلسه ای
در دفتر وزیر امور خارجه کشورمان به منظور بررسی

امنیت استان نشات گرفته از همکاری

ایجاد  1559فرصت شغلی
برای مددجویان کمیته امداد

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آماده است
در پی وقوع زمین لرزه در غرب کشور دانشگاه علوم

افــزود :شهدای مدافع حــرم رفتند تا جنایاتی که
توسط دشمن تکفیری در منطقه انجام می شود را
آشکار کنند و به جهان انعکاس دهند.وی اضافه
کرد :شهیدان حاضر در صحنه هستند و هر جا که به
آن ها از سوی پروردگار تکلیف شود حضور پیدا و در
راه اسالم جان خود را نثار می کنند .شهید محسن
خزایی اگر چه امروز در میان ما نیست اما حاضر ،ناظر
و شاهد بر اعمال همه ما است و به همین دلیل شهدا
مرگ با عزت نصیبشان می شود .فرمانده قرارگاه
قدس منطقه ای نیروی زمینی سپاه جنوب شرق نیز
گفت :آمریکایی ها به دنبال ضربه زدن به انقالب و
دور کردن مردم از مسیری هستند که امام راحل(ره)
بــرای انقالب ترسیم کردند امــا با بیداری ملت و
رهبری امام خمینی(ره) هرگز موفق نشدند.سردار
سرتیپ پاسدار «محمد مارانی» افزود :آمریکایی ها

پیگیرحقابه

سخنگوی ناجا در زاهدان:

این استان شامل تیم های امداد و نجات ،اسکان ،آوار
برداری و تیم آنست (سگ های تجسس) آمادگی کامل
برای اعزام به مناطق زلزله زده را دارند و در صورت
اعالم نیاز از سوی سازمان امداد و نجات کشور به سرعت
بــرای انجام ماموریت به منطقه اعــزام خواهند شد .

پزشکی زاهدان هم برای اعزام تیم های بهداشتی و
درمانی به این مناطق اعالم آمادگی کرد.دبیر ستاد
بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خبرنگار ما
گفت :در صورت اعالم نیاز ،این دانشگاه آمادگی
اعــزام تیم های بهداشتی و درمانی را به مناطق
زلزله زده کشور دارد.
دکتر «فریبرز راشــدی» گفت :پس از وقوع زلزله،
تیم هــای تریاژ مرکز مدیریت حــوادث فراخوان

شدند و دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس 10 ،دستگاه
آمبوالنس و  25نفر از نیروهای این مرکز آماده
اعزام هستند.
وی ادامــه داد :تیم های پنج نفری آمــوزش دیده
نظام پرستاری به ظرفیت  40نفر نیز برای بررسی
امکان اعزام در شرایط اضطرار و متخصصان ،تیم
هــای بهداشتی و شرکت هــای دارویــی هم برای
همیاری در زمان اضطرار فراخوان شده اند.

ابتدا با پرورش افرادی مانند بن الدن با شعار اسالم
در برابر انقالب به دنبال مقابله با تفکرهای امام راحل
(ره) و انقالب اسالمی برآمدند که با شکست روبه رو
شدند سپس گروه های تکفیری و داعشی را با هدف
دست یافتن به نقشه های شوم خود تشکیل دادند،
با راه اندازی گروهی به نام جبهه النصره در عراق به
دنبال جنایات وحشیانه در سوریه و اختالف اندازی
میان مسلمانان و کشتار آن ها برآمدند تا در مقابل
اسالم ،نظام اسالمی ایران و گسترش آن در منطقه
سدی محکم ایجاد کنند اما موفق نبودند.وی تصریح
کرد :کشتن هزاران زن بی گناه و سربریدن فرزندان
آن ها در مقابل چشمان مادر توسط تکفیری ها و القا
کردن و نسبت دادن این جنایات به مسلمانان ،قسمت
دیگری از برنامه های دشمنان اسالم است .وی اظهار
کرد :امروز حضور برخی از نیروهای مستشار نظامی

ظریف و نمایندگان استان

شهرکی-امنیت سیستان و بلوچستان نشأت گرفته
از همکاری مردم با نیروهای امنیتی است.

آغاز مرمت دبستان تاریخی شهید قلنبر
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شهرستانها

ایران و مدافعان حرم حضرت زینب (س) در سوریه و
دفاع از مردم عراق در برابر تکفیری ها فقط برای دفاع
از اسالم است در حالی که برخی کوردالن و فتنه گران
این موضوع را به شکل دیگری تفسیر کرده اند و قصد
دارند آن را بی هدف و به شکل دیگری معرفی کنند.
سردار مارانی افــزود :چنان چه مدافعان حرم مانند
شهید خزایی که برای دفاع از حق و حقوق مردم عراق
و سوریه به جبهه جنگ مقابل تکفیری ها نمی رفتند
امروز اسالم و کشور ما مورد حمله داعشی ها قرار می
گرفت.به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این مراسم از
مستند شهید خزایی که توسط همکاران آن شهید در
مرکز صدا وسیمای سیستان و بلوچستان تهیه شده
بود ،با حضور خانواده شهید رونمایی شد .در ادامه این
مراسم نیز برخی از مسئوالن و خانواده شهید با حضور
بر مزار این شهید به ذکر فاتحه پرداختند.

کشورهای همسایه کمتر کند و امکان این که خط
لوله ای از سواحل مکران تا خراسان بزرگ تهیه شود
تا بتوان پایداری جمعیت را فراهم و میزان وابستگی
را به منابع خارجی کمتر کرد تبادل نظر شد.امینی
فرد ادامه داد :بازارچه های مرزی هم در این نشست
طرح و برای مشکالت مرزهای رسمی سیستان و
بلوچستان و برای بازگشایی دیگر گذرهای مرزی
به منظور استفاده مردم از فرصت تجارت درخواست
هایی ارائه شد.به گفته وی نشست بعدی وزیر امور
خارجه با مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان
و خراسان های جنوبی ،رضوی و خرسان شمالی
برگزار خواهد شد ،زیرا موضوع آب در آینده نزدیک
در خاورمیانه چالش بزرگی خواهد بود.

الزم را انجام می دهــد.وی تصریح کرد :از مدتی
قبل ،سخن از هوشمندسازی نیروی انتظامی
به میان آمده است که اجــرای این کار به سامانه
مدیریتی هوشمند نیاز دارد به همین دلیل نیروی
انتظامی به سیستم های هوشمند مجهز می شود
که در حال تکمیل است.
وی گفت :ما به دنبال تجهیز سیستم برای ارتقای
کیفیت سرویس دهی به شهروندان هستیم .اگر
نیروی انتظامی به سامانه های هوشمند تجهیز شود
تنش ها در جامعه کاهش پیدا می کند.

گروه شهرستان هــا 500-اصله نخل بــارور و پاجوش
خرما در جالق طعمه حریق شد.بخشدار جالق سراوان

به خبرنگار ما گفت :بر اثر آتش سوزی که از ساعت 9
صبح روز یک شنبه در نخلستان های ناهوک آغاز شده
بود و هشت ساعت به طول انجامید  500اصله نخل
طعمه حریق شد«.عبدالحکیم شاهمیری» با اشاره به این
که این آتش سوزی با همکاری آتش نشانی ،دهیاران و
شوراهای اسالمی و مردم مهار شد افزود :جمع آوری
نکردن ضایعات پای نخیالت و هرس آن یکی از دالیل
ایــن آتــش ســوزی اس ــت.وی خاطرنشان کــرد :انتظار
می رود تخصیص خــودروی آتش نشانی به دهستان
ناهوک و کله گان هر چه زود تر فراهم شود.

از مجموع طرح های اجرا شده  690طرح با مبلغ
هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق قرض
الحسنه امــداد والیــت و  869طــرح با هزینه 10
میلیارد تومان به واسطه تسهیالت بانک های عامل
این استان انجام شد.وی ادامه داد :در این مدت
به منظور پایدارسازی مشاغل ایجاد شده و تسریع
در توانمندسازی مــددجــویــان  30هــزار و 515
نظارت فنی و کارشناسی از واحدهای دامپروری،
کشاورزی ،شیالت و فعالیت های صنعتی و خدمات
آن ها توسط مهندسان ناظر و کارشناسان این نهاد
در مراحل قبل ،حین و بعد از اجرای طرح انجام شد
وی با بیان این که سال گذشته  58هزار و 500

نوبت بازدید و نظارت مستمر بر طرح های اشتغال
توسط مهندسان ناظر و  485مــورد نــظــارت بر
طرحها از سوی کارشناسان این نهاد انجام شد،
اعــام کــرد :امسال بــازدیــد از هــزار و  409طرح
اشتغال در زمینه کشاورزی و باغداری 56 ،پروژه
شیالت و صید و صیادی ،چهار هــزار و  45طرح
در قسمت صنایع دستی و  17هزار و  13طرح در
زمینه خدمات در حال انجام است.
وی ادامه داد :تا حصول اطمینان از پایدارسازی
مشاغل ایــجــاد شــده اق ــدام هــای مختلفی شامل
برگزاری دوره های کارآفرینی برای مجریان طرح،
ارائ ــه آمــوزشهــای تکمیلی ،بــازآمــوزی و توسعه

طرحها با افزایش تسهیالت ،کمک در تهیه و تامین
ابــزارآالت و بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی
انجام می شــود.وی با اشــاره به این که ایجاد ساز
و کارهای نظارتی فراگیر بر مراحل اجــرای طرح
هــای کسب و کــار خــرد و خانگی با هــدف توسعه
فرصتهای شغلی ،ایجاد بازار کار مناسب و تحقق
خودکفایی مددجویان است ،گفت :مددجویان قبل
از اجرای طرحهای اشتغالزایی دورههای مهارتی
و فنی و حرفهای متناسب با طرح مورد نظر خود را
گذرانده اند و سپس زیر نظر مشاوران به کار ادامه
میدهند تا بتوانند با ارتقای تولید و ایجاد اشتغال
پایدار به استقالل اقتصادی دست یابند.

بخشدار:

 500نخل در جالق
طعمه حریق شد

حوادث
کشف  3092قطعه پرنده غیرمجاز در استان
گروه شهرستان ها -سه هزار و  92قطعه پرنده غیر
مجاز از ابتدای امسال در سیستان و بلوچستان
کشف شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست به
خبرنگار ما گفت :از ســال گذشته پنج هــزار و
 533قطعه پرنده در قالب  54محموله غیرمجاز
در استان کشف شد که همه این محموله ها از
کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان وارد
ایران شد و مقصد آن شهرهای مرکزی و پرجمعیت
کشور بود.دکتر «نیره پورمالیی» افزود :مبادی و
مسیرهای تردد محموله های غیر مجاز پرندگان
در استان شناسایی و این محموله ها نیز از این
طریق کشف و ضبط شده است.وی با بیان این که
متخلفان حمل محموله های غیرمجاز پرندگان در
سال های  95و  96به طور میانگین ساالنه حدود

دو میلیارد ریال جریمه شدند ادامه داد :مرزی
بودن سیستان و بلوچستان موجب حمل غیر مجاز
پرندگان شده است که یکی از معضل های محیط
زیست محسوب می شود.وی اظهارکرد :بیشترین
ترددها برای حمل غیر مجاز در مرزهای میلک،
میرجاوه و سراوان بوده است که به دلیل افزایش
سه تا چهار برابری قیمت پرندگان سودجویان این
اقدام را انجام می دهند.محموله های کشف شده
به مراکز نگهداری منتقل می شود ،تحت معاینات
و آزمایش های اولیه قرار می گیرد و پس از بررسی
های اولیه و با توجه به نوع گونه ،بیماری و  ...در
مراکز مجاز ،قرنطینه و نگهداری می شود.
گروگان گیری در زاهدان ،رهایی در تهران
پسر بچه هشت ساله که در زاهدان به گروگان

گرفته شده بود در تهران رهایی یافت.رئیس
پلیس آگاهی استان گفت :در پی کسب خبری
از مرکز فــوریــت هــای پلیسی  110زاه ــدان،
مبنی بر مفقود شدن پسر بچه ای هشت ساله،
کارآگاهان بررسی موضوع را در دستور کار خود
قرار دادند.
«ابراهیم مالشاهی» افزود :در بررسی های اولیه
مشخص شد این پسربچه بــرای خرید به مغازه
رفته بــود و پس از آن به منزل مراجعه نکرد.
تحقیقات از خانواده کودک آغاز شد و در بررسی
های میدانی دریافتند ،افرادی با هدف اخاذی
از این خانواده ،کودک خردسال آن ها را ربوده
اند.به گزارش پایگاه خبری پلیس ،وی بیان کرد:
ماموران در ادامه تحقیقات مخفیگاه آدم ربایان
و محل نگهداری گروگان را در تهران شناسایی

کــردنــد ،بــا هماهنگی قضایی کــارآگــاهــان در
عملیاتی مشترک با ماموران پلیس آگاهی تهران
بزرگ پس از گذشت پنج ماه با دستگیری دو آدم
ربا ،کودک از چنگ گروگانگیران آزاد شد.
 5هکتار از اراضی ملی سرباز رفع تصرف شد
پنج هکتار از اراضی ملی به ارزش یک میلیارد و
 100میلیون ریال در سرباز رفع تصرف شد.
سرهنگ «سیامک م ــرادی» فرمانده انتظامی
سرباز گفت :در پی ارجــاع یک فقره پرونده با
موضوع تصرف غیر قانونی  ۵هکتار از اراضی
ملی پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور
کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار
گرفت.
توقیف محموله  300تنی برنج قاچاق
محموله  200تنی برنج قــاچــاق در سیستان

توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان
گفت :در زمینه مبارزه با کاالی قاچاق ماموران
ایست و بازرسی سفیدآبه نمیروز واقع در منطقه
سیستان هنگام کنترل خــودروهــای عبوری
بــه هشت دســتــگــاه خـــودرو مشکوک شــدنــد و
آن ها را بــرای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ «احمد طاهری» افــزود :در بازرسی از
این خودروها  ۲۰۰تن برنج قاچاق که از طریق
مبادی غیرقانونی وارد کشور شــده و در حال
انتقال به یکی از استانهای همجوار بود ،کشف
شــد.وی با اشــاره به این که ارزش این محموله
قاچاق  ۱۰میلیارد ریال برآورد شده ،بیان کرد:
در این زمینه هشت قاچاقچی دستگیر و پس از
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل
قانونی تحویل مقام های قضایی شدند.

پیشخوان
طال (دوشنبه)

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)
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نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

41,075

یک گرم طالی  18عیار

125,490

دالر آمریکا

35,249

یک گرم طالی  19عیار

123 ,450

درهم امارات

9,596

یک گرم طالی  20عیار

139 ,430

پوند انگلیس

46,248

یک گرم طالی  22عیار

153 ,380

فرانک سوئیس

35,367

یک گرم طالی  24عیار

167,320

نواحی شمالی

زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز

بادو گردوخاك برخي ساعات
بادشديدوگردوخاك كاهش 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

كمي ابري ،وزش باد برخي نقاط
بادوگردوخاك كاهش دما

كمي ابري ،غبار محلي وزش باد برخي نقاط
بادوگردوخاك كاهش دما

