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مديرعامل سابق نفت مسجدسليمان :

مشكل تيم هاي خوزستاني
 با جلسه به صرف چاي حل نمي شود
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شماره 2231 - يكشنبه 30 شهريور 1399- سال هفدهم - قيمت : 2000 تومان

فرمانده كل سپاه پاسداران : 

هم تراز حاج قاسم را 
از آمريكايي ها 

مي زنيم

رئيس كميسيون بازرسی شورای شهر اهواز :

پيمانكار 
سازمان پسماند
 بايد بركنار شود

صفحه 4صفحه 2

جانشين فرماندهی نيروی انتظامی كشور :
امنیت در مرزها برقرار است

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
است  پایدار  کشور  مرزهای  تمام  در  امنیت  اینکه  بیان  با 
کشور  جمله  از  همسایه  کشورهای  با  خوبی  روابط  گفت: 

عراق در بحث امنیت مرزها داریم.
بین المللی  مرز  از  بازدید  حاشیه  در  رضایی  قاسم  سردار 
شلمچه خرمشهر بیان کرد: امنیت در همه مرزهای کشور 
از  یکی  نیز  کشور  غربی  جنوب  مرزهای  و  است  برقرار 

امن ترین مرزهای کشور است.
وی با بیان اینکه اشراف خوبی در مرزهای کشور وجود دارد 
و این امنیت با همکاری خوب مرزنشینان و مدیریت آنها در 
مرز به وجود آمده است افزود: روحیه مرزبانان کشور مانند 

روحیه رزمندگان دفاع مقدس است.
سردار رضایی مرزبانان را نخستین سنگر دفاعی نظام در 
انتظامی  نیروی  مرزبانی  گفت:  و  دانست  مرزها  از  دفاع 
موثرترین مولفه در تامین امنیت مرزهای کشور را برعهده 
دارد و مرزبانان در ایفای وظایف دفاعی خود به خوبی انجام 

وظیفه می کنند.
مقابله  بر  عالوه  انتظامی  نیروی  مرزبانی  افزود:  وی 
اشرار و سوداگران مرگ، زمینه زندگی  با  مستمر و موثر 
آرام توام با آرامش را برای مرزنشینان در مرزهای کشور 

فراهم کرده است.

در جريان معامالت صورت گرفت ؛
سكه در يك قدمي ۱۳ میلیون

قیمت هر قطعه سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۱۲ 
میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله شد. 

جریان  در  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر 
معامالت بازار آزاد تهران به نرخ ۱۲ میلیون و ۸۸۰ هزار 

تومان، داد و ستد شد.
قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  همچنین 
میلیون   ۶ سکه،  نیم  تومان،  هزار   ۳۵۰ و  میلیون   ۱۲
هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۳ سکه،  ربع  تومان،  هزار   ۶۵۰ و 
هزار   ۸۸۰ و  میلیون  نیز یک  گرمی  و سکه یک  تومان 
تومان عرضه می شود. نرخ های اعالمی بر اساس آخرین 
قیمت بازار در زمان تهیه خبر بوده و نرخ ها در طی روز 

با نوسان همراه است.
هر اونس طالی جهانی نیز ۱۹۵۱ دالر و هر گرم طالی 

۱۸ عیار یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان معامله می شود.

مردم برای بستری در بيمارستان ها صف كشيده اند ؛

موج سوم کرونا شروع شد
سخنگوی ستاد 

مديريت كرونا در خوزستان :

قطعا به شرايط 
خطرناك قبل
 باز مي گرديم

سرپرست دانشگاه علوم پزشكی اهواز :

كنوكارپوس 
عامل اصلي 

تنگي نفس است

حوزه هنري خوزستان :

پرتره شهداي
 31 شهريور 

رونمايي مي شود

بخشدار بندر امام )ره( :

سيلندرهاي گاز 
به دست مردم 

نمی رسد
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دبير شورای سالمت اهواز :

تلفات پيک بعدی پنج برابر خواهد بود


