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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

▪ تعداد متکدیان به ویژه اتباع پاکستانی در خیابان های اصلی و بازار زاهدان رو به
افزایش است.
▪تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستم ،حدود دو سال است که برای
خرید لوازم خانگی با ارائه فاکتور درخواست دریافت تسهیالت کرده ام اما هنوز برای
پرداخت آن اقدامی نشده است.
▪شهرداری زاهدان برای احداث پارکینگ عمومی اقدامی انجام نمی دهد و در برخی
نقاط از جمله چهار راه رسولی زمین های رها شده بدون امکانات و تجهیزاتی به
پارکینگ عمومی تبدیل شده است.
▪در بسیاری از روستاهای سیستان اینترنت همراه اول وصل نمی شود ،آنتن دهی
خطوط هم ضعیف است.
▪پیامک های تبلیغاتی گاه و بیگاه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که هر موقع از شبانه
روز ارسال می شود خسته کننده است.
▪بیش از دو هفته است که سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است و مدام قطع و وصل
می شود مسئوالن پیگیری کنند.
▪جاده های استان از نظر ایمنی وضعیت مطلوبی ندارد .مسئوالن برای جلوگیری از
قربانی شدن افراد بیشتر در این جاده ها چاره ای بیندیشند.
▪عرضه لوازم بهداشتی و آرایشی غیر مجاز در بازار زاهدان زیاد شده است.
▪قسمت زیادی از پیاده روهای بولوار دانشجوی زاهدان فاقد آسفالت است.
▪در خیابان باقری زاهدان در کنار یک زمین خالی ،حجم زیادی زباله و نخاله ساختمانی
جمع و سبب تجمع مگس و حشرات موذی شده است .شهرداری پیگیری کند.
▪پرسه سگ های ولگرد در زیباشهر زاهدان که محل رفت و آمد دانشجویان است ،سبب
هراس عابران است .مسئوالن امر رسیدگی کنند.
▪تقاطع خیابان کوثر و بولوار بعثت زاهدان دو مدرسه ابتدایی است که تعداد زیادی از
دانش آموزان در آن مشغول به تحصیل هستند اما تردد خودروها در این محدوده زیاد
است .انتظار می رود مسئوالن به فکر ایجاد پل عابر پیاده در این تقاطع باشند تا دانش
آموزان با خاطر آسوده رفت و آمد طی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان:

دولت وظیفه پاسخگویی
صادقانه به اعتراض ها دارد
دولت وظیفه دارد که در این عرصه که با
ذوالفقاری
اعتراض های مردمی مواجه هستیم خود
را به دگرگونی فکری و انقالبی اندیشه ای وادار کند ،در
این صورت حمایت بیشتر مردم را خواهد داشت.نماینده
ولی فقیه در استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه
زاهــدان که در مصالی قدس برگزار شد گفت :امنیت،
عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی مــردم به
تناسب ظرفیت ها ،اقتضاها و فراوانی نعمت ،آرامش و
آسایش سه سرمایه ای است که همه مردم به آن نیاز دارند
و جــزو احــتــیــاج هــای اجــتــمــاع بــشــری اســت.آیــت ا...
«عباسعلی سلیمانی» افزود :دولتمردان موظف هستند که
با انجام کار عمیق ،گسترده و با سرعت سرمایه مردمی و
نسل جوان را پاسداری و اعتقادهای مردم را مرزبانی کنند
و انسان های مستضعف را مورد حمایت قرار دهند .وی با
بیان این که با پدیده ای به نام اعتراض مردمی مواجه
هستیم ادامه داد :به طور قطع دولت در برابر این اعتراض
ها وظیفه پاسخگویی مثبت ،صادقانه و تحلیل گرانه دارد.
تردیدی نیست که مأموریت نظام ما نیز این است که مردم
خود عهده دار عدالت باشند و تبعیض نبینند .وی با بیان
این که در کشور با اقتصاد ناسالم و تبعیض در درآمدهای
مردم دچار هستیم گفت :مردم ایران در همه اوقات سنگ
تمام گذاشتند ،برای حمایت از نظام ،انقالب ،قرآن و دین
به صحنه آمدند و برای محکوم کردن اغتشاشات و هرج و
مرج به مقابله برخاستند اما این اقدام ها به معنی پذیرفتن
اقتصاد بیمار نیست بلکه حمایت از اصل نظام است.وی
ادامه داد :مهم این است که دولت ،حکومت را با ایمان و
اعتقاد اداره کند ،با مردم صداقت داشته باشد ،واقعیت ها
را از آن ها پنهان نکند ،درد مردم را از خود بداند و برای آن
ها وقت بگذارد ،نه این که ادارات به مردم بی اعتنا باشند.
ایجاد یک جهش واقعی در سیستم اداری ،اجرایی و
ارتباطی با مردم الزم است تا مسئوالن از کار جامعه بیگانه
نباشند و از مردم فاصله نگیرند.امام جمعه زاهدان تصریح
کرد :ستاد برپایی نماز جمعه هر هفته می تواند میزبان
یکی از دستگاه ها باشد تا مسئوالن هر سازمان ،اداره کل
و موسسه ای که مــردم از آن ها سواالتی دارنــد در نماز
جمعه پاسخگو باشند.

افتتاح ده ها طرح محرومیت زدایی در سرباز
ده ها طرح محرومیت زدایــی روز پنج
ذوالفقاری
شنبه گذشته با حضور فرمانده نیروی
زمینی سپاه در سرباز افتتاح شد.معاون مهندسی رزمی
و اقتصادی قرارگاه منطقه ای قدس نیرویزمینی سپاه
گفت :با توجه به این که مناطق روستایی سرباز صعب
العبور است و خدمات در این مناطق ارائــه نمی شد
ت رسانی در این روستاها در دستور کار جدی
خدم 
نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و ده ها طرح محرومیت
زدایی ،آموزشی و رفاهی با حضور فرمانده نیروی زمینی
سپاه و فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور در
منطقه مورتان و هونگ سرباز به بهره بــرداری رسید.
سرهنگ «شهرام اسکندری» افزود :آب ،راه ،آموزش و
اشتغال موضوع های اصلی است که مردم این منطقه
برای تامین آن با مشکل مواجه هستند که تامین آن در
دستور کار قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی سپاه
قرار گرفته و اقدام هایی آغاز شده است.
وی ادامه داد :در این زمینه بیش از  25روستا به طول
 107کیلومتر از نعمت آب لوله کشی سالم و بهداشتی
بهره مند شدند ،به منظور تامین آب روستاهای منطقه
نیز  22سد خاکی ساخته و مشکل آبرسانی عمده

اختصاص منابع مالی بیشتری هستیم تا با تزریق آن
عملیات دوبانده شدن ورودی شهرها با سرعت بیشتری
انجام شود.وی با بیان این که به پروژه های آب کارواندر،
گازرسانی و توسعه دانشکده صنعت و معدن ردیف ملی
اختصاص می یابد اضافه کرد :از طریق سازمان مدیریت و
برنامه ریزی و اسناد خزانه ملی ،مشکالت اعتباری طرح
های استان پیگیری می شود تا پــروژه ها به موقع اجرا
شود.نماینده مردم خاش ،میرجاوه ،نصرت آباد و کورین
خاطر نشان کرد :اعتبار کافی برای اجرای کامل طرح
هادی در سیستان و بلوچستان هنوز وصول نشده اما در
برخی روستاها از جمله روستاهای خاش به طور کامل
اختصاص پیدا کرده است.

مدارس کپری به منظور بهره مندی کودکان و نوجوانان
منطقه از نعمت تحصیل ،احیای دو قنات و همچنین
توزیع سبد غذایی در میان مردم منطقه و لوازم التحریر
دانش آموزان  84روستای منطقه از جمله دیگر اقدام

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه سلمان:

 5تن خرما به مناطق زلزله زده غرب ارسال شد

ایناعتباربرای
دو بانده کردن
محورهای
استان در 45
کیلومتریورودی
شهرهاست و
تالش می شود
قسمتی از آن
امسال برای
اجرایی شدن
طرح ابالغ شود

بیش از پنج تن خرما از سیستان و بلوچستان برای زلزله زدگان
گروه شهرستان ها
کرمانشاه ارسال شد.مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه
سلمان به خبرنگار ما گفت :محموله خرمای پنج تنی به ارزش  67میلیون تومان توسط
مردم استان و نخل کاران منطقه جنوب تهیه و به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال
شد.سرهنگ پاسدار «علی اکبر جعفری» افزود :عالوه بر تهیه مایحتاج ضروری مردم دو
روستای هدف در کرمانشاه ،انواع وسایل گرمایشی ،بهداشتی ،خوراکی ،پتو ،لباس،
اسباب بازی و لوازم التحریر برای کودکان ارسال شده است و این اقدام همچنان ادامه
دارد.وی اضافه کرد :کار آبرسانی روستاهای «بانی نار» و «گزنه» سر پل ذهاب از طریق
تانکر توسط جهادگران فنی مهندسی سپاه انجام می شود ،همه نیازهای اعالم شده این
دو روستا نیز تامین شده است و نیازهای روزانه آن ها به طور مستمر ارسال می شود.

 17کشته و مجروح در تصادف اتوبوس و کامیون
 ۵دوره آموزش قرآن در زابل برگزار می شود
آیت ا...
سلیمانی :دولت
حکومت را با
ایمان و اعتقاد
اداره کند ،با
مردم صداقت
داشته باشد،
واقعیت ها را
از آن ها پنهان
نکند ،درد مردم
را از خود بداند و
برای آن ها وقت
بگذارد

پنج دوره آمــوزش قــرآن مجید تا
گروه شهرستان ها
پایان امسال در زابل برگزار می
شود .رئیس اداره تبلیغات اسالمی زابل به خبرنگار ما
گفت :در قالب این دوره ها کالس هایی برای مؤسسات
قرآنی شهرستان توسط مؤسسات خــادم الرضا (ع)،
بنتالهدی و جنت جوانه های سیستان تا پایان اسفند ماه
برگزار می شود.حجتاالسالم «محسن عارفی» افزود:
این دوره ها شامل آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن،
قرائت سطح دو و سه ،مفاهیم سطح یک و دو است که از
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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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نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی

مربیان مجرب برای تدریس آن استفاده شده است.وی
بیان کرد :هر دوره شامل  ۴۶ساعت آموزشی است که در
قالب  ۲۳جلسه برگزار می شود ،در مجموع  ۱۶۰قرآن
آموز در این دوره ها حضور دارند که بیشتر آن ها را بانوان
تشکیل داده انــد.وی تصریح کــرد :این برنامه با هدف
ایجاد عالقه و شوق میان قــرآن خوانان و انس گرفتن
بیشتر با کالم وحی الهی و زمینه سازی برای فراگیری
علوم قرآنی اجرا می شود و در پایان هر دوره به شرکت
کنندگان گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

حال عمومی مصدومان مساعد است

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر نیز به خبرنگار ما گفت :با انتقال سریع و
رسیدگی به موقع اورژانس پیش بیمارستانی و ارائه خدمات اورژانس به مصدومان در
محل حادثه ،مجروحان تصادف برای دریافت خدمات تخصصی با پنج دستگاه آمبوالنس
به بیمارستان خاتم االنبیا (ص) منتقل شدند.دکتر «کامران کردی» افزود :از مصدومان
این حادثه ،سه نفر برای درمــان تخصصی ،تحت عمل جراحی قرار گرفتند و دیگر
مصدومان هم در وضعیت خوبی به سر می برند و حال عمومی آن ها مساعد است.وی
ادامه داد :خوشبختانه این بیمارستان از لحاظ کادر مجرب پزشکی و تجهیزات تخصصی
به گونه ای است که اعزام بیماران به دیگر مراکز درمانی به حداقل ممکن رسیده است.

حفاری های گاز در زاهدان تا پایان امسال مرمت شود

قیمت (ریال)

پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 96/10/23

تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با کامیون در جنوب
گروه شهرستان ها
استان  17کشته و مجروح برجای گذاشت.مدیر مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت :پنجشنبه گذشته برخورد یک
دستگاه اتوبوس با کامیون در محور ایرانشهر به چابهار حد فاصل دو راهی روستای حوراپ
سبب مصدوم شدن  16سرنشین دو دستگاه شد ،در این حادثه یک نفر از سرنشینان
اتوبوس در دم فوت کرد«.ناصح» افزود :مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی با
پنج دستگاه آمبوالنس به بیمارستان خاتم االنبیا (ص) ایرانشهر منتقل شدند.

سرپرست فرمانداری:

شرکت گاز به نوعی برنامه ریزی و
گروه شهرستان ها
عمل کند تا  80درصــد حفاری
های گاز در زاهــدان تا پایان امسال مرمت و بازسازی
شــود.بــه گـــزارش «سیستان و بلوچستان» سرپرست
فــرمــانــداری زاهـــدان در جلسه بــررســی رونــد مرمت و
بــازســازی حــفــاری هــای شرکت گــاز گفت :بــا توجه به
فرارسیدن فصل بارندگی و نفوذ آب به محل های حفاری
شده و ایجاد مشکالت عدیده برای ساکنان و شهروندان
به ویژه در زمینه تردد با وسایل نقلیه در شهر و نفوذ آب
بــاران به زیرساخت هــای معابر و خیابان ها و تخریب
روکش آسفالت ،شرکت گاز هر چه سریع تر برای مرمت و
آســفــالــت مــعــابــر و مــحــل هـــای حــفــاری شـــده اقـــدام
کند«.عبدالرحمن شهنوازی» افزود :با توجه به افزایش
شکایات شهروندان از شرکت گاز استان ،کمیته ای به

پیشخوان

نواحی شمالی

روستاهای منطقه رفع شد اما مردم  12روستای دیگر
همچنان با مشکل بی آبی مواجه هستند.وی اظهار
کرد :احداث  179خانه در روستاهای کپرنشین14 ،
مدرسه جدید در روستاهای فاقد مدرسه یا به جای

اختصاص  2هزار میلیارد ریال برای  2بانده کردن محورهای استان
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بهره برداری از پهنه معدنی در نیمروز آغاز شد
بهره بــرداری از یک پهنه معدنی در نیمروز آغــاز شد.رئیس
گروه شهرستان ها
سازمان صنعت ،معدن و تجارت نیمروز گفت :به منظور بهره
برداری از معادن ارزشمند نیمروز و پس از شناسایی محل و انجام تحقیق و پژوهش،
پروانه اکتشاف در پهنه معدنی این شهرستان توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت
صادر شد«.گنجعلی»افزود :با صدور این پروانه و استقرار معدن کاران ،اشتغال خوبی در
منطقه ایجاد می شود و با رونق بخشیدن این حوزه ،شاهد توسعه اقتصادی در سیستان
خواهیم بود.وی با بیان این که منطقه سیستان به دلیل هم مرز بودن با افغانستان می
تواند در زمینه صادرات مواد معدنی بسیار موفق عمل کند ادامه داد :نیمروز از معادن
بسیار ارزشمندی برخوردار است که در این زمینه می توان به تنها معدن آنتیموان کشور
که دارای  ۱۰درصد آنتیموان جهان است اشاره کرد.

منظور رسیدگی به شکایات شهروندان دربــاره حفاری
های گاز تشکیل شود.وضعیت حفاری ها به منظور توسعه
شبکه گاز شهری موجب نارضایتی مردم شده است و باید
این شرکت به گونه ای برنامه ریزی و عمل کند تا 80
درصد این حفاری ها تا پایان سال مرمت و بازسازی شود.

جدول شماره 1006

حل جدول شماره 1005

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مهندسی رزمی و اقتصادی قرارگاه منطقه ای قدس نیرویزمینی سپاه :مناطق روستایی سرباز صعب العبور است و خدمات در این مناطق ارائه نمی شد

عضو مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

دو هــزار میلیارد ریــال اعتبار بــرای دوبانده
ریگی
کــردن محورهای استان در  45کیلومتری
ورودی شهرها اختصاص یافت.عضو مجمع نمایندگان
مــردم استان در مجلس شــورای اسالمی به خبرنگار ما
گفت :با پیگیری های انجام شده دو هزار میلیارد ریال
اعــتــبــار بـــرای دو بــانــده کـــردن مــحــورهــای سیستان و
بلوچستان در  45کیلومتری ورودی شهرها اختصاص
پیدا کرده است که تالش می شود قسمتی از آن تا پایان
امسال برای اجرایی شدن این طرح به استان ابالغ شود.
«علی کرد» افزود :این پروژه از ابتدای بولوار رزاق زاده
زاهدان شروع می شود و همه شهرهای بلوچستان را در بر
خــواهــد گــرفــت ،ب ــرای اجـــرای کــامــل ایــن طــرح پیگیر

هایی است که انجام شــد.وی اذعــان کرد :این منطقه
از نظر زیرساخت هــای جــاده ای با مشکالت جدی
مواجه است که به منظور برطرف کردن قسمتی از این
مشکالت ،بیش از  70کیلومتر جاده احداث و با اجرای
این طرح مسیر ارتباطی تعدادی از روستاها راحت تر
شد ،در  84روستا نیز مشکالت راه ها تا حدودی رفع
شده است اما برای این که شرایط بهتری داشته باشد
به همکاری دولت نیاز دارد که استاندار نیز در این زمینه
بازدیدهایی از منطقه انجام داده است.
وی اضافه کرد :با توجه به این که این راه ها در مسیر
قاچاق سوخت قرار دارد و زود از بین می رود انتظار می
رود با همکاری دستگاه های متولی اقدام های الزم برای
ساماندهی آن انجام شود و آسفالت راه ها در اولویت
باشد.ساخت یک مدرسه شبانه روزی در مورتان و خانه
بهداشت در این منطقه هم آغاز شده است و مدارس
دبیرستان دخترانه و پسرانه نیز در دهستان هونگ راه
اندازی می شود.به گفته وی ،یک کارگاه صنایع دستی
نیز به منظور ایجاد اشتغال در روستاهای منطقه مورتان
احداث شده است که جوابگوی عالقه مندان این منطقه
نیست.
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-1جوان – درخت انار  -احصائیه  -2مادر  -پناهگاه  -جاده – نت ششم
 -3نوار -تندرست  -4ازجزايرخليج فارس -شكننده -سرزمین  -5منزل
– تر و تازه – شیره چغندر  -6نشانه -پسوند حفاظت – نابینا  -7راه میان بر-
جام ورزشی -اسم  -دست  -8ظلمانی  -خباز  -9قورباغه – خزنده گزنده – ضیافت
– اندک  -10نظرات – آلودگی – بی گناه  -11باد خنک – چراغ دریایی  -ستمکار
 -12سخن بیهوده – طالیی  -جهت  -13موسیقی نظامی  -بزرگان  -14تصدیق
بیگانه – زیبایی  -ثمر -عدد ماه  -15زاری – زمین بازی  -فالگیر
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-1هــوای متحرک – تیغ – دریاچه حمام -شــن  -2گریز  -ظل-
چارپایه  -عضو باالنشین  -3دلیل روشن  -روزگار  -4نفس شیطانی
– سقف دهان – رو به رو  -5فوری – غارت  -از اشکال هندسی  -6پارچۀ کلفتی
که از پشم یا کرک میمالند  -مسن -وعده شب  -7از برونته ها  -توان -سره -قدم
یکپا  -8جنازه – رزمایش  -9مرغابی  -دانه -نابینا -من و شما  -10پرستار – مردم
 عداوت  -11خاطر – هنجار– کوزه سفالی  -12وضعیت آبوهوایی هر ناحیه –دانه کش بی آزار -گوهر  -13صاحب – لم یزرع  -14زائو ترسان  -حکایتگر -زشت
– پسوند شباهت  -15سر – خنک  -آقا  -پیمانه
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