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در عملیات سپاه در قصرقند

سرکرده گروهک انصارالفرقان به هالکت رسید
جلیل قنبرزهی سرکرده گروهک انصارالفرقان در عملیاتی از سوی سپاه
پاسداران به هالکت رسید .به گزارش خبرگزاری صداوسیما قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه اعالم کرد  :در پی عملیات اخیر نیروی زمینی سپاه و
قرارگاه قدس در ارتفاعات قصرقند « ،جلیل قنبرزهی» سرکرده گروهک
«انصار الفرقان» به هالکت رسید .جسد این تروریست بین المللی به
همراه  ۴نفر از معاونان و عواملش هم اکنون در اختیار نیروی زمینی سپاه
است  .این تروریست تکفیری به خاطر جنایات گسترده در مرزهای جنوب
شرق ۲۵سال سوژه تعقیبی نیروهای امنیتی ایران بود .انفجار در مراسم

تاسوعای حسینی چابهار ،اعزام عوامل انتحاری برای مساجد  ،شهادت
جمعی از کارکنان ناجا درسال  ، ۷۷حمله به پست انتظامی در میدان
تامین اجتماعی زاهدان وده ها جنایت دیگر از جمله جرم های وی بوده
است .بنابراین گزارش جلیل قنبرزهی سرکرده گروهک انصار الفرقان از
منابع مالی کشورهای عربی حمایت می شد و جلسات زیادی با نیروهای
آمریکایی مستقر در افغانستان جهت ضربه زدن به ایران داشت .بر اساس
اسناد اطالعاتی  ،گروه های جندالشیطان مالک ریگی  ،جیش الظلم
و گروه های تکفیری زاییده اقدامات و برنامه ریزی های وی بوده است.

رئیس جمهور در جلسه شورای اجتماعی کشو ر:

توجه ویژه رهبر معظم انقالب موجب بیداری مسئوالن و عزم ملی در حوزه
آسیبهای اجتماعی شد
رئیس جمهور حل آسیبهای اجتماعی را از دغدغههای مشترک مسئوالن
و مردم دانست و افزود:عنایت و توجه ویژه رهبرمعظم انقالب در این زمینه
موجب بیداری و هوشیاری مسئوالن ،عزم ملی وامید همگانی برای
موفقیت در کاهش آسیبهایاجتماعی شد .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی دولت ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه
شورای اجتماعی کشور ،مقابله با فقر و بیکاری را دو اولویت اصلی در کنترل

آسیبهای اجتماعی دانست و بر لزوم تدقیق آمار،تدوین رویکردهای
علمی ،سرمایهگذاری الزم و همچنین آموزش عمومی در این راستا تأکید
کرد.رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی نقش مردم ،سازمانهای مردم
نهاد ،دانشگاهها و نیز آموزش وپرورش را در موضوع آسیبهای اجتماعی
برجسته شمرد و افزود :دو برابر شدن تعداد سمنها در دولتیازدهم فرصت
ت.
مناسبی برای ساماندهی مشارکت عمومی در این زمینه اس 
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گزارش خبری
معاون رئیس جمهور خبر داد:

 1800میلیارد تومان برای آب و برق
سیستان وبلوچستان
شاهی-هزارو 800میلیاردتومانبرایطرحهایآبوبرق
در استان به سیستان و بلوچستان اختصاص داده می شود.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» معاون رییسجمهور روز
گذشته درجلسه نشست پیگیری مصوبات هیئت دولت با
مدیراناستانیوزارتنیروکهباحضورمعاونرییسجمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزیرنیرو ،استاندار
و دیگر مسئوالن استانی وزارت نیرو در سالن جلسات
استانداری برگزار شد ،گفت :برای طرح های آب و برق در
استان هزار و  800میلیارد تومان به استان اختصاص داده
می شود که از این میزان هزار و 622میلیارد تومان در حوزه
آب و 175تا 180میلیارد تومان در حوزه برق انجام خواهد
شد«.محمدباقرنوبخت»بیانکرد:براساسهمینتوافقبین
وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تخصیص این اعتبارات
ظرف همین روزها انجام می شود.وی با بیان این که برای
دولت  ،این استان بسیار مهم و مسایل و مطالبات آن ها هم
مهم است ،تصریح کرد :مشکالت تامین آب در همه استان
ها وجود دارد اما با توجه به این که این استان مهم و از اهمیت
زیادی برخوردار است  ،به گفته وزیر نیرو اگر دو حلقه چاه در
استانحفرشودتحولبزرگیدرزمینهآبرسانیایجادخواهد
شد.وی افــزود :با حفر یک حلقه چاه موافقت و بودجه و
اعتبار حفر این چاه نیز از یک ماه دیگر واریز می شود تا کار
حفاری آن به زودی در استان برای رفع مشکالت آبی مردم
آغاز شود و امید می رود که به نتیجه برسد.وزیر نیرو نیز در
این جلسه گفت :دو سرمایه گذار خارجی آماده سرمایه
گذاری برای تولید برق در زاهدان هستند که کلنگ زنی
احداث یک نیروگاه در زاهدان انجام شده است اما برنامه
زمان بندی این نیروگاه به گونه ای است که مشکل برق
مردم شمال استان به زودی رفع نمی شود «.حمید چیت
چیان» افزود :تصمیم گرفته شد برای رفع مشکالت مردم
شمال سیستان و بلوچستان یک نیروگاه با سرمایه گذاری
دولت در این منطقه احداث شود.
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