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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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تلگرام 09033337010

▪-شهرداری زابل رسیدگی بیشتری به محله معصوم آباد داشته باشد .اکثر کوچهها
خاکی است که با جاری شدن آب ،گل و الی زیادی ایجاد و سبب آزار و اذیت
ساکنان میشود.
▪-قیمت پوشاک در بازار زاهدان چند نرخی و متفاوت است مسئوالن نظارت
بیشتری بر این موضوع داشته باشند.
▪-آسفالت خیابان مسیل رود زاهدان مناسب نیست و نیاز به ترمیم و بهسازی دارد.
▪-خیابان شهید برفی زاهدان در شب روشنایی کافی ندارد.
▪-جای خالی مخزنهای زباله در بسیاری از کوچهها و خیابانهای زاهدان احساس
میشود و نیاز است که این مخازن در معابر جانمایی شود.
▪-در برخی از کوچههای خیابان سیستان و ولیعصر(عج) زاهدان مردم زبالههای
خود را در کوچه رها میکنند و شهرداری هم برای جمع آوری این زبالهها اقدامی
نمی کند.
▪-بسیاری از مردم زاهدان از پلهای عابر پیاده استفادهنمی کنند و ترجیح میدهند
از عرض خیابان تردد و خوروها را با دست مجبور به ایست کنند.
▪-تعداد دست فروشان در چهارراه رسولی زاهدان در حال افزایش است که سبب
ایجاد سد معبر میشوند .اگر نظارتی بر این موضوع نمی شود؟
▪-برخی میوه فروشیها در خیابانهای مختلف زاهدان ،زباله میوه خود را در
جویهای یا کنار خیابان رها میکنند.
▪-عدهای از رانندگان چنان صدای موسیقی را بلند میکنند گویی میخواهند قدرت
و کیفیت ضبط خودرویشان را به رخ بکشند یا این که عابران هم صدا را بشنوند!
▪ -افرادی هستند که میلیونها تومان وام دریافت میکنند و تا چند ماه اگر پرداخت
نکنند از حسابشان کسر نمی شود اما برای فردی ضامن شده ام که یک ماه وام خود
را پرداخت نکرده و بانک از حقوقم کسر کرده است.
▪-تخم مرغ در بازار زاهدان چند نرخی به فروش میرسد.
▪ -یک سال است که برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده ام اما هنوز موفق به
دریافت آن نشده ام.

معاون رئیس جمهور خبر داد:

پرداخت حقابه و احیای تاالبها
اولویت دولت
پرداخت حقابه و احیای تاالبها
گروه شهرستان ها
اولویت برنامهای دولت دوازدهم
اســت .معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست در همایش روز جهانی خاک که در وزارت
جهاد کشاورزی برگزار شد گفت :کاهش آلودگی هوا،
مقابله با ریزگردها ،مدیریت پسماند در کشور با نگاه ویژه
به استانهای شمالی و پرداخت حقابه تاالبها و احیای
آنهــا چهار اولویت برنامهای دولــت دوازدهــم اســت .به
گــزارش پایگاه اطــاع رسانی سازمان حفاظت محیط
زیست« ،عیسی کالنتری» افزود :از پایه درباره موضوعهای
زیست محیطی مشکل وجود دارد ،وقتی از اول اصول را
زیر پا میگذاریم تا آخر دیوار کج میشود ،ریزگردها ناشی
از تخریب و فرسایش خاک است.

کاهش آلودگی
هوا ،مقابله
با ریزگردها،
مدیریت پسماند
در کشور و
پرداخت حقابه
تاالبها و
احیای آنها
چهار اولویت
برنامهای دولت
است

صدور رای برائت برای 839
متهم اقتصادی استان
برای  839نفر از متهمان از ابتدای امسال رای برائت و
قرار منع تعقیب صادر شد .سرپرست اداره کل تعزیرات
حکومتی به خبرنگار ما گفت :پنج نفر از محکومان این اداره
کل به مناسبت سالروز میالد پیامبر مکرم اسالم (ص) و امام
جعفر صادق (ع) مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.
تمرکز تعزیرات حکومتی فقط بر برخورد سلبی نیست و
هدف قانون گذار از تعیین مجازاتها در زمینه بازدارندگی
و پیشگیرانه است«.محمد حسین اشرفی» افزود :متخلفان
اقتصادی استان در شش ماه نخست امسال به پرداخت
 214میلیارد و  390میلیون ریــال جــزای نقدی در حق
شاکیان خصوصی و دولت محکوم شدند .سه هزار و 834
فقره پرونده در این مدت توسط ضابطان به شعب تعزیرات
حکومتی استان ارسال و از این تعداد سه هزار  778پرونده
بعد از رسیدگی مختومه شد .وی خاطرنشان کرد :برخورد
با دانه درشتهای قاچاق کاال در دستور کار این اداره کل
قرار دارد که در ماههای گذشته چند قاچاقچی عمده توسط
شعب تعزیرات حکومتی محکوم شدند و پس از اعالم نظر
شعب تجدید نظر ،آرای آنان اعالم میشود.

استاندار :راه آهن و بزرگراه بسترهای توسعه استان است
گــســتــردگــی اســتــان در تخصیص مــیــزان
شاهی
اعتبارات باید مورد توجه مسئوالن سازمان
برنامه و بودجه کشور باشد.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» استاندار در نشست
شورای برنامه ریزی و توسعه استان که روز گذشته در
استانداری برگزار شد گفت :ترمیم کاستیهای این
استان با افزایش تخصیص بودجه منطقی و عادالنه است
که باید مدنظر مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور
باشد.
سید «دانیال محبی» با اشاره به این که استان به دلیل
خشکی آب و هوا نیاز به توجه ویژه دارد افزود :معادن
سیستان و بلوچستان هنوز به حد اکتشاف نرسیده است
و این استان با خشکسالی و کمبود آب دست و پنجه نرم
میکند .نزوالت آسمانی در استان رو به کاهش است و
باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.
وی با اشاره به این که استان در حال توسعه است و آینده
خوبی دارد ادامه داد :هم افزایی میان مدیران در استان
راندمان کار را باال میبرد.
مشکل اصلی جنوب و به ویژه شمال استان کمبود آب
است که در این زمینه باید راههــای بــرون رفت از این
مشکل به صورت کارشناسی ،بررسی شود .رفع مشکل
آب به عنوان بسترهای توسعه در استان نیازمند تالش

مضاعف مسئوالن و کسب بودجه بیشتر است.
وی درباره موضوع حاشیه نشینی هم گفت :نبود امکانات
الزم در حاشیه شهرها مشکالت زیادی را برای ساکنان
آن ایجاد کرده است که باید از ایجاد حاشیه نشینی در
استان کاسته و مشکالت حاشیه نشینان برطرف شود.
وی گفت :یکی از دالیــل کاهش اعتبارت در استان و
ندادن اعتبارات مطلوب به استان ،این است که مسئول
سیاسی استانی در مرکز کشور وجود نــدارد و اگر هم
مسئولی است وحدت گفتار و عمل در پیشبرد اهداف
استان ندارد و به فکر پست و جایگاه سیاسی خود است.

استاندار گفت :زیرساختهایی مانند راهآهن ،بزرگراهها
و رفع مشکل آب به عنوان بسترهای توسعه در استان
است و میطلبد که مدیران تالش کنند بودجه بیشتری
در این زمینه جذب شود .الزم است مدیران دستگاههای
استان برای افزایش بودج ه در فصل بودجهبندی تالش
ویژهای داشته باشند.
وی بیان کرد :موانع زیادی در استان وجود دارد که باید
سریع تر برطرف شود و در این زمینه بعضی از مسئوالن
سیاسی استان از کار و مسئولیتی که دارند بیگانه هستند
که باید این مشکل برطرف و از مدیرانی که استحکام

اعتبارات ویژه به گردشگری روستایی
تخصیصیافت

بهره برداری از خط ریلی چابهار – میلک
تا پایان دولت دوازدهم
بندر چابهار و مسیر ترانزیتی چابهار
گروه شهرستان ها
 میلک برای کشورهای عضو اکواهمیت دارد .به گزارش «سیستان و بلوچستان» مدیرکل
راهــداری و حمل و نقل جــادهای استان در جلسهای که با
حضور مشاور بین المللی دبیرخانه اکو و اتحادیه حمل و نقل
بین المللی جادهای برگزار شد با اشاره به این که در استان
دو مرز فعال با افغانستان از طریق پایانه مــرزی میلک و
پاکستان از پایانه مرزی میرجاوه وجود دارد گفت :دو مرز
پیشین و ریمدان با پاکستان به عنوان مرز مجاز مصوب شده
است و امیدراریم تا پایان امسال به بهره برداری برسد« .علی
خانقایی» افزود :در زمینه تسهیل در ترانزیت و تسریع در
روند تردد اقدامهای زیادی توسط این اداره کل انجام شده
است که از آن جمله میتوان به آغاز عملیات توسعه و تجهیز
پایانههای میلک و میرجاوه اشاره کرد .ورود و خروج ناوگان
در این پایانهها به صورت مکانیزه کنترل میشود که از عمده
محاسن آن کنترل تناژ ناوگان ورودی است که بر اساس
استانداردهای جهانی کنترل و از اتالف وقت جلوگیری
میشود .وی به اهمیت بندر چابهار و مسیر ترانزیتی چابهار
 میلک برای کشورهای عضو اکو که پاکستان نیز یکی از اینکشورهاست اشاره کرد و ادامه داد :زیر ساختهای جادهای
و ریلی در این مسیر در حال ساخت است و برنامه ریزی شده
است که خط راه آهن این مسیر تا پایان دولت دوازدهم به
بهره برداری برسد .عملیات دو بانده شدن این مسیر و مسیر
میرجاوه_ زاهدان_ کرمان که  80درصد پیشرفت فیزیکی
دارد در آینده نزدیک عملیاتی میشود و به پایان میرسد.
وی جایگاه ویژه مجتمعهای خدماتی ،رفاهی و تیر پارکها

اولین مرکز اسکان موقت کارتن
گروه شهرستان ها
خــوابهــا در زاهــــدان بــه زودی
راهانـــدازی میشود .سرپرست فرمانداری زاهــدان در
جلسهای که به منظور ساماندهی کارتن خوابها و بی
خانمانها با حضور جمعی از مسئوالن در فرمانداری
بــرگــزار شد گفت :با توجه به فــرا رسیدن فصل سرما،
یخبندانهای شبانه و کاهش محسوس دما در زاهدان و
لــزوم ساماندهی کارتن خــوابهــا و بی خانمانها در
مناطق حاشیهای شهر ،با همکاری و تعامل دستگاههای
اجرایی و نهادهای انقالبی به زودی اولین مرکز اسکان
موقت کارتن خوابها با اولویت منطقه آزادی شمالی و
خــیــابــان مجدیه راه انــــدازی م ـیشــود« .عبدالرحمن
شهنوازی» افزود :در این مرکز معتادان و کارتن خوابها و
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پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 96/9/18
نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی

زابل ،زهک،
هیرمند ،هامون،
نیمروز

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

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد
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برای توسعه گردشگری روستایی اعتبارات ویژهای تخصیص یافته
شهرکی
است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار
ما گفت :از اعتبارات کل استان  10درصد به گردشگری و  10درصد به صنایع
دستی تخصیص داده شده است که خاص پروژههای توسعه روستاها نظیر بوم گردی
روستایی است و این دو اعتبار مربوط به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری است.
«مجتبی میرحسینی» افــزود 51 :درصــد جمعیت استان در مناطق روستایی و
عشایری زندگی میکنند که با اجرای این طرحها بهبود معیشت روستایی ،درآمد
زایی ،ایجاد اشتغال در روستا و فعال کردن تولیدهای روستایی و صنایع دستی از
مهاجرت روستاییان به شهرها میکاهد و موجب افزایش مهاجرت معکوس میشود.
وی تصریح کرد :این اعتبارات در حوزه اختیارهای استاندار است و در صورتی که
سرمایه گذار برای حوزه گردشگری روستایی جذب شود میتوان این اعتبارات را در
این زمینه جذب کرد و اگر سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری روستایی جذب
نشد بر اساس اختیار استاندار در زمینههای دیگر استفاده میشود.

در محورهای مواصالتی را
مهم برشمرد و ادامــه داد:
 28مجتمع خدمات رفاهی
در جــادههــای اســتــان در
حال ارائه خدمات است که
تا پایان امسال ،پنج مجتمع
دیگر به بهره برداری خواهد
رسید و  70موافقت اصولی
نیز برای احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی در استان
صادر شده است .وی به اهمیت و ارتقای ایمنی در جادههای
اســتــان اش ــاره کــرد و گفت :دوربــیـنهــای نصب شــده در
محورهای استان افزایش ایمنی را به همراه دارد و در کنار
کنترل سرعت به عنوان یک عامل باز دارنــده از تخطی از
سرعت مطمئنه عمل میکند و سرعت لحظهای و متوسط
وسایط نقلیه را در اختیار قرار میدهد.
خانقایی افزود :دستگاههای توزین در حال حرکت ()wim
نیز تناژ ناوگان حمل و نقل باری در حال حرکت را کنترل
و پلیس ناوگان در زمینه تسهیل در تردد ناوگان ،متخلف
شناسایی شده را با این دستگاه متوقف میکند .به این
ترتیب با حرکت به سوی کنترل هوشمند از ابتدای خرداد
ماه  97بارنامه کاغذی حذف و اطالعات تردد به صورت
مکانیزه در اختیار پلیس قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد :در استان  30شرکت حمل و نقل
بینالمللی و  115نماینده از شرکتهای حمل و نقلی
وجود دارد که در زمینه تسهیل در روند تردد در پایانههای
مرزی نمایندگانی نیز دارند.

مدرسه  2کالسه خیرساز جایگزین کپر شد
گروه شهرستان ها

مدرسهای دو کالسه برای
دانــــش آمـــــوزان منطقه
عشایری به همت یک خیر
مدرسه ساز در سوندکی
فنوج احداث شد.
رئیس آمــوزش و پــرورش
فنوج به خبرنگار ما گفت :پیش از این دانش آموزان این منطقه از یک مدرسه کپری
برای تحصیل استفاده میکردند که ساخت مدرسه جدید توسط خیر تهرانی آغاز و
جایگزین مدرسه کپری شد«.حمید اربابی» با بیان این که برای این مدرسه 400
میلیون ریال هزینه شده است افزود :ساخت آن دو ماه زمان نیاز داشت و  17دانش
آموز این منطقه از فضای استاندارد برای تحصیل بهره مند شدند.
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افراد بی خانمان بدون هیچ محدودیتی میتوانند تردد
کنند و با همکاری شهرداری ،بهزیستی ،هالل احمر،
ناحیه مقاومت بسیج و دیگر سازمانها و نهادها از این افراد
با غذای گرم پذیرایی میشود .به گزارش روابط عمومی
فرمانداری زاه ــدان ،وی ادامــه داد :با توجه به ایــن که
بسیاری از این افراد ،معتاد یا دارای بیماریهای عفونی
هستند برای معاینه و درمان آنها پزشکانی در این مرکز
مستقر میشوند و با هماهنگی و برنامه ریزی معتادانی که
به این مرکز مراجعه میکنند در صورت تمایل برای ترک
اعتیاد به مراکز مراقبتی معرفی میشوند و پس از درمان با
همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفهای و کمیته امداد
امام خمینی(ره) به منظور ایجاد کسب وکار و بازگشت به
آغوش جامعه توانمند سازی خواهند شد.

سرپرست
فرمانداری:
اولین مرکز
اسکان موقت
کارتن خوابها
با اولویت منطقه
آزادی شمالی و
خیابان مجدیه
راه اندازی
میشود

جاده مرگ  5کشته داشت
دو تصادف در محور زابل -زاهدان پنج کشته برجای گذاشت.
گروه شهرستان ها
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما
گفت :برخورد یک دستگاه پژو  405با یک دستگاه تریلر در محور زابل به زاهدان،
محدوده ملک سیاه کوه چهار کشته برجا گذاشت که اجساد برای شناسایی و صدور جواز
دفن به پزشکی قانونی زاهدان منتقل شد«.حمید رضا بزی» افزود :شنبه شب گذشته
هم در همان محور و حوزه پاسگاه کوله سنگی بر اثر واژگونی خودرو زانتیا ،یک نفر از
سرنشینان آن جان خود را از دست داد همچنین بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون به دو
دستگاه خودروی پراید و پژو  405در محور زابل به هامون ده نفر مصدوم شدند .وی بیان
کرد :شش نفر از مصدومان پس از اقدامهای اولیه به بیمارستان امیرالمومنین(ع) زابل
منتقل و چهار نفر دیگر به صورت سرپایی از خدمات پزشکی بهره مند شدند.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
نیز در این جلسه گفت :این استان در تخصیص اعتبارات
باید در اولویت نخست مسئوالن سازمان برنامه و بودجه
کشور باشد.
«سکینه اشرفی» ادامه داد 55 :درصد اعتبارات مربوط
بــه بــازارچ ـههــای مــرزی اســتــان در ســال  96تاکنون
تخصیص پیدا کرده است این که  30میلیارد تومان برای
توسعه بازارچههای قدیمی استان در نظر گرفته شده
است و  10میلیارد تومان برای ایجاد زیرساختهای
موقت بازارچههای جدید مدنظر است.
وی تصریح کــرد :اســتــان 13،بــازارچــه مــرزی دارد که
برای مناسب سازی زیرساختهای آن نیازمند نگاه ویژه
سازمان برنامه و بودجه است 46 ،پروژه اقتصاد مقاومتی
از دستگاههای مختلف اجرایی این استان احصا شده
است که ابــاغ اعتبارات این پروژهها باید در اولویت
باشد.
وی خاطرنشان کــرد :تخصیص اعتبارات پروژههای
اقتصاد مقاومتی دستگاههای مختلف اجرایی استان در
اولویت قرار دارد.

معاون استاندار46 :پروژه اقتصاد مقاومتی از دستگاههای مختلف استان احصا شده است که ابالغ اعتبارات آن باید در اولویت باشد

کارتن خوابها در زاهدان دارای مرکز اسکان موقت میشوند

پیشخوان

نواحی شمالی

 55درصد اعتبارات بازارچههای مرزی تخصیص یافت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اعالم کرد:

حل جدول شماره 977

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

گفتار و عمل دارند برای پیشرفت استفاده شود.
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 -1دلیجان – سیستم  -2طریق – شیمی کربن – کوه اروپا  -3عدد ماه –
استوار  -ارابه – چای فرنگی  -4قطار – اشاره به دور – مادر– موش رایانه
 -5احصائیه – سائل – سمت چپ  -6دور دهان – حمار – دربست کارخانه
– فرمان هنری  -7پوستین – جدار -برنامه پرطرفدار ورزشی – اولین
دورقمی  -8مدرک – تن – مسافرخانه تو راهی – رنج  -9تنها – منها  -مقوا  -او
 -10حرف همراهی – دوستی – برج داستانی – گشاده  -11ستون کشتی – سود
حرام – بخت  -12همسر زن – ضمیر وزنی – تکرار حرف – بی مو  -13صریح –
پوشاننده – مراسم – گریز  -14وسط –نومید – فرزند  -15فرخنده – گزینش

1

1
2
3
4
5
6
7

-1واحد شمارش قاشق و چنگال – آبادی  -سرحد  -2چین و شکن
– كم پشت – فهم  -3اگر – مورچه – درخت همیشه لرزان – صدای
درشت  -4شیشه آزمایشگاهی – زمان بی پایان – پیشه – سازمان جاسوسی
شیطان بزرگ  -5از سازهای زهی – خشک  -مقنی  -6پول ژاپن – اتومبیل -
یادداشت  -7کلمه تنبیه – پربها  -گوهر – بخشی ازپا  -8آب بند – خشکی
 -9روسیاه مطبخ – یازده  -جاوید – پسوند شباهت  -10عدد فوتبالی – بازرسی –
رفوزه  -11بالکن – واحد اختالف پتانسیل الکتریکی – تازگی  -12قرمز – خنک
– نغمه – شهری در خراسان قدیم  -13باالی فرنگی – دارایی – ابزار – مادر لر
 -14پارچه مشبك – برداشت غالت – ننگ  -15نخ تابیده – ارعاب  -آسمان
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