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شهرستانها
آجر محرومیت روی دیوار ساخت و سازهای غیر مجاز

حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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تلگرام 09033337010

▪بعضی از قسمت های جاده زابل – زاهدان تابلوی عالیم رانندگی ندارد.
▪به نظر می رسد هزینه آب و برق در زهک افزایش پیدا کرده است در حالی که بیشتر
جواناناینمنطقهبهدلیلبیکاریدرتامینمایحتاجزندگیبامشکلمواجههستند.
▪کوچه ها و خیابان های مهرشهر زاهدان تابلو ندارد.
▪با وجود سرمای شدید هوا توزیع نفت در زابل منظم انجام نمی شود ،هنگامی هم که
به برخی شعب مراجعه می کنیم اظهار می کنند که شرکت نفت هنوز به آن ها نفت
نداده است ،مسئوالن پیگیری كنند.
▪مردم هیرمند از وجود فضای سبز در این شهر محروم هستند.
▪حاشیه نشینی در بلوچستان در حال افزایش است تا قبل از این که مانند زاهدان و
چابهار به بحران تبدیل شود مسئوالن چاره اندیشی کنند.
▪رانندگی برخی از مردم در زاهدان در ساعات پایانی شب به ویژه در خیابان دانشگاه
بسیارخطرآفریناست.
▪ریختن نخاله های ساختمانی مقابل اماکن در حال ساخت در ایرانشهر از سوی
برخی به امری عادی و طبیعی تبدیل شده است .شهرداری برخورد کند.
▪چرا به وضعیت نیروهای قراردادی ادارات رسیدگی نمی شود؟ چندین سال است
که در انتظار عقد قرارداد به عنوان نیروی رسمی هستیم.
▪تعداد پیامک های تبلیغاتی ایرانسل بسیار زیاد شده و کالفه کننده است.
▪بعضی روستاها به عنوان هدف گردشگری انتخاب شده است که انتظار می رود در
این روستاها زیرساخت های الزم ایجاد شود تا سبب جذب گردشگر شود.
▪ترافیک مقابل برخی مدارس زیاد است.
▪با وجود این که موز یکی از میوه های تولیدی استان است اما قیمت آن در بازار
زاهدان باالست.

«سفرهایرانی»دراستان پهن میشود
سیستان و بلوچستان  9تا 12
گروه شهرستان ها
اسفند ماه میزبان جشنواره سفره
ایرانی ،فرهنگ گردشگری می شود .معاون گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به
خبرنگار ما گفت :تنوع فرهنگی و قومی در نقاط مختلف
استان دلیل مهم جذب گردشگر است و غذای محلی نیز
تنوع ویــژه ای در سیستان و بلوچستان دارد«.مجتبی
میرحسینی» ادامه داد :در سفره گردشگری ،غذای محلی
ارزش ویژه ای یافته و با مفهوم جدید گردشگری غذا ایجاد
شده است که بعد از اسکان ،دومین اولویت را در طراحی
بسته های سفر به خود اختصاص می دهد.وی ادامه داد :با
توجه به این که بسیاری از آیین ها ،آداب ،سنتها و رسوم در
حال فراموشی است با برگزاری این گونه جشنواره ها از
نشستن غبار فراموشی بر میراث ماندگارمان جلوگیری
خواهد شد و راهی برای آشنایی با خوراک اقوام ایجاد می
شود.وی اظهار کرد :پخش زنده موسیقی محلی و استفاده از
لباس های سنتی شرکتکنندگان و غرفه داران در کنار
اهداف فرهنگی و آموزشی مانند برگزاری رایگان کالس
های آشپزی ،بیان ویژگی های غذا ،پیش غذاها و دسرهای
مختلف نیز از دیگر بخش های این جشنواره است .وی بیان
کرد :شرایطی ایجاد می شود تا اقوام مختلف از کرمان ،یزد و
سیستان و بلوچستان خوراک های بومی ،نان های محلی،
پیش غذاها و نوشیدنی ها ،میان وعده ها و شیرینی های ویژه
فرهنگ خود را در معرض دید عالقه مندان قرار دهند.با
توجه به این که استفاده از وسایل و ظروف سنتی و دست ساز
برای آشپزی و ارائه غذا به تدریج در حال منسوخ شدن است،
در این جشنواره فرصتی برای جوانان ایجاد می شود تا با
شرایط پخت غذا در قدیم آشنا شوند.وی گفت :در روز پایانی
این جشنواره آشپز نمونه با حضور هیئت داوران مطرح ملی
انتخاب می شود.

شرایطیایجاد
می شود تا اقوام
مختلف از کرمان،
یزد و سیستان
وبلوچستان
خوراک های
بومی ،نان
های محلی،
پیش غذاها و
نوشیدنیها،
میان وعده ها
و شیرینی های
ویژه فرهنگ
خود را در معرض
دید عالقه مندان
قرار دهند

سرنوشت سیاهدک از نگاه فرمانداری

ج ــری ــان تــوســعــه شــهــری در ســیــســتــان و
ریگی
بلوچستان بــه ویــژه زاهـــدان در چند سال
گذشته سبب شده است که جمعیت زیادی از روستاییان
مناطق دیگر با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی اقدام به
ساخت و ساز و احداث مکانی برای زندگی خود کنند.
این موضوع نه تنها مشکالت زیادی برای دستگاه های
اجرایی در خدمات دهی به وجود آورده است بلکه سبب
محروم ماندن ساکنان این مناطق از خدمات مطلوب
دولت شده است به طوری که از بسیاری امکانات اولیه و
مناسب محروم هستند .از جمله این مناطق روستای
سیاهدک که یکی از پرجمعیت ترین روستاهای بخش
مرکزی زاهدان به شمار می رود و در سه کیلومتری غرب
زاهدان با جمعیتی بیش از  800خانوار در حال گسترش
روزافزون است.

محرومیت مردم سیاهدک از حداقل امکانات

یکی از اهالی این روستا به خبرنگار ما می گوید :به
دلیل هزینه های باالی زندگی در شهر چند سالی است
که در این منطقه ساکن هستم اما با مشکالت زیادی
مواجه هستیم و مسئوالن هم توجه ای به این موضوع
ندارند«.شه بخش» می افزاید :مردم این منطقه از حداقل
امکانات رفاهی محروم هستند و حتی فرزندانمان برای
تحصیل ،مدرسه ندارند و به ناچار یا ترک تحصیل می
کنند یا با هزینه ای زیاد مجبور به تحصیل در مدارس
زاهدان می شوند.وی بیان می کند :همیشه صحبت از
محرومیت زدایی و رسیدگی به مشکالت روستاییان می
شود اما اقدامی از سوی مسئوالن آن رفع مشکالت این
روستا انجام نشده است.یکی دیگر از اهالی سیاهدک
درباره مشکالت مردم این روستا می گوید :بیش از 800

خانوار در این منطقه زندگی می کنند و با وجود نزدیکی
روستا به زاهدان از بیشتر امکانات محروم هستند«.نوتی
زهی» اضافه می کند :قطع برق این منطقه آن هم به
مدت طوالنی ،نبود مدرسه و مرکز بهداشتی و درمانی
و دیگر امکانات سبب ایجاد مشکالت زیادی برای مردم
سیاهدک شده است.مردم گاهی برای تامین مخارج
زندگی خــود مجبور به طی کــردن مسافت زیــادی به
زاهدان هستند و برخی هم بیکار در خانه هایشان روز و
شب را طی می کنند.

نبود آب آشامیدنی ،برق و مرکز بهداشت

یکی دیگر از اهالی سیاهدک می گوید :مردم مشکالت
زیادی در این منطقه دارند و با وجود شعارهای مسئوالن
مبنی بر ارائه خدمات به روستاهای باالی  20خانوار،
حتی  10خانوار مردم این روستا از ابتدایی ترین خدمات
مــحــروم هستند«.قنبرزهی» اضــافــه مــی کند :مــردم
سیاهدک از داشتن آب ،برق ،مرکز بهداشت و درمان

و بسیاری از خدمات محروم هستند و این موضوع بارها
به مسئوالن اعالم شده است اما در پاسخ می گویند که
شما غیرقانونی اراضی دولت را تصرف و اقدام به ساخت
و ساز کرده اید و باید این اراضی هر چه زودتر برگردانده
یا هزینه ای برای فروش آن پرداخته شود تا از طریق بنیاد
مسکن و دیگر دستگاه ها خدمات دولت دریافت کنید در
غیر این صورت از هر گونه خدمات دولتی محروم خواهید
ماند.

ساخت و سازهای غیرقانونی

سرپرست فرمانداری زاهدان در این باره خبرنگار ما می
گوید :خانه ها در سیاهدک به صورت غیرقانونی شکل
گرفته است و مــردم این مناطق با تصرف غیرقانونی
اراض ــی دولــتــی در ایــن منطقه زنــدگــی مــی کنند ،به
همین دلــیــل از ارائـــه خــدمــات دولــتــی مــحــروم بــوده
اند«.عبدالرحمن شهنوازی» می گوید :با وجود دستور
مقام قضایی و دادستانی مبنی بر تخریب منازل ساخته

خیر مقدم به  2شهید گمنام
پیکر مطهر دو شهید گمنام با
گروه شهرستان ها
استقبال باشکوه مردم روز گذشته
وارد زاهدان شد.نماینده کمیته جست وجوی مفقودان
سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت :عصر روز
گذشته پیکر پــاک دو شهید گمنام وارد سیستان و
بلوچستان شد تا زینت بخش کنگره ملی شهدای استان
باشد.سرهنگ پاسدار «حمزه دهقان» افزود :این شهدا

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهر ا (س) در
دانشگاه پیام نور زاهــدان تشییع و به خاک سپرده می
شوند .وی ادامه داد :شهدای گمنام ساعت صبح سه شنبه
د مــاه از حسینیه شهدای دانشجوی ناحیه
یکم اسفن 
مقاومت بسیج دانشجویی سیستان و بلوچستان در
خیابان بزرگمهر تشییع و در دانشگاه پیام نور خاکسپاری
می شوند.

اجالسیه فرماندهان و پیشکسوتان دفاع
مقدس برگزار شد
اجالسیه فرماندهان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس با هدف
ریگی
گرامی داشت یاد و خاطره شهدا در زاهدان برگزار شد .به گزارش«سیستان
وبلوچستان» فرمانده سپاه سلمان در این اجالسیه که شب گذشته با حضور جمع کثیری
از رزمندگان و فرماندهان نظامی و انتظامی در حسینیه ثارا ...زاهدان برگزار شد گفت:
بسیاری از رزمندگان در نبرد با بعثیان به درجه شهادت یا جانبازی نایل شدند .سردار
سرتیپ دوم پاسدار «حسین معروفی» افزود :امروز جامعه اسالمی و ملت ایران به شهدا و
جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس افتخار می کند زیرا آن ها با خون خود از
نظام ،انقالب و آب و خاک کشور به خوبی دفاع و حفاظت کردند .فرمانده قرارگاه قدس
جنوب شرق نیروی زمینی سپاه هم گفت :ایمان و اخالص رزمندگان ما در دوران هشت
سال دفاع مقدس بینظیر بود .سردار سرتیپ پاسدار «محمد مارانی» افزود :جانبازان
استان گنجینهای از خاطرات هستند اما بسیاری از آن ها حیا دارند که خاطرات خود در
جمع یاران بیان کنند و در بسیاری از مواقع پس از شهادت آن ها تازه متوجه می شویم که
چه بزرگانی از میان ما رفتهاند .وی تصریح کرد :باید قدر شهدا و رزمندگان را بدانیم و از
خداوند متعال بخواهیم همواره در مسیر شهدا باقی بمانیم .به گزارش خبرنگار ما در این
مراسم همچنین از باورگاه شهید گمنام در حسینیه ثارا ...رونمایی شد.

رونمایی المان سردار میرحسینی
المان حاج قاسم میرحسینی به
گروه شهرستان ها
مناسبت بــرگــزاری کنگره ملی
شهدا در استان در زاه ــدان رونمایی شد.به گــزارش
«سیستان وبلوچستان» ،فرمانده سپاه سلمان استان روز
گذشته در مراسم رونمایی از المان شهید میر حسینی
قائم مقام لشکر  41ثــارا ...به عنوان نماد دفاع مقدس
گفت :شهید حــاج قاسم میرحسینی یکی از شهدای
شاخص جنگ تحمیلی و از افتخارهای مردم استان بود و
نقش موثری در عملیات های والفجر هشت ،کربالی یک
و چهار و والفجر سه داشت.سردار سرتیپ دوم پاسدار
«حسین معروفی» افزود :شهید حاج قاسم میرحسینی در
عملیات کربالی پنج همان گونه که خودش پیش بینی
کرده بود از ناحیه سر مجروح شد و به شهادت رسید.وی
با بیان این که دفاع مقدس سراسر معجزه بود بیان کرد:

حکومت اسالمی بر پایه حق بنا شد ،به همین دلیل است
که با گذشت چهل سال گزندی به آن نرسیده است و
دشمنان هرگز موفق به ضربه زدن به آن نشده اند زیرا
جوانان و غیور مردانی مانند سردار شهید حاج قاسم میر
حسینی را در آن تربیت شــده ان ــد.وی ادامــه داد :در
گزارشی که از اقدام های انجام شده برای برگزاری این
رویــداد بــزرگ و تاریخی استان به محضر مقام معظم
رهبری تقدیم شد ،ایشان تاکید زیادی بر ادامه این مسیر
و ادامه برنامه ها داشتند.وی خاطر نشان کرد :روحیه
انقالبی زاییده دفــاع مقدس و آرمــان های شهداست،
بنابراین در عصر حاضر نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت و روحیه انقالبی در جامعه هستیم.مدیریت
جهادی ،تنها راه برون رفت از مشکالت است و می طلبد
مدیران در کنار مردم قرار گیرند و صادقانه کار کنند.

شهید میرحسینی
یکی از شهدای
شاخص جنگ و از
افتخارهایاستان
بود و نقش موثری
در عملیات های
والفجرهشت،
کربالی یک و چهار و
والفجرسه داشت

دانش آموزان استان منتظر  11هزار کالس
شش هزار و  ۱۸۱کالس درس در استان تخریبی و نیازمند بازسازی
ذوالفقاری
است ،این استان به  11هزار کالس درس جدید نیز نیاز دارد.مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به خبرنگار ما گفت :طی چهار سال گذشته بیش از دو هزار
کالس به کالس های استاندارد اضافه و  ۹۸۰کالس درس نیز با مشارکت خیران احداث
شده است«.علیرضا راشکی» افزود :استان در شش ماهه دوم امسال با تحویل  ۹۶مدرسه
رتبه اول کشور در تعداد مدارس تحویلی در کشور را به خود اختصاص داده است ،با وجود
تالش های انجام شده به دلیل رشد جمعیت باال نسبت به متوسط کشور و جذب کودکان
بازمانده از تحصیل و عقب ماندگی تاریخی فضاها نیاز به اعتبارهای مضاعف و توجه بیشتر
در این زمینه هستیم .وی اضافه کرد 18 :هزار و  934کالس در سیستان و بلوچستان
ن تخریبی است و که باید تخریب و بازسازی شود،
وجود دارد که شش هزار و  181مورد آ 
چهار هزار و  358کالس نیز نیازمند مقاوم سازی است.وی ادامه داد :متوسط زیربنای
فضای آموزشی در کشور  5/34مترمربع و در سیستان و بلوچستان  3/11مترمربع است.

برنامه جهاد کشاورزی استان برای تنظیم بازار برنج

راندهشدنکاروان600شترازهامون

شرایط مجوز ورود برنج اعالم شد

کـــــاروان  600نــفــری شــتــر از تــــاالب هــامــون خــارج
شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت :یگان حفاظت
محیط زیست زابل در تاالب هامون و دشت های اطراف
موفق به شناسایی یک گله  600نفری شتر شد که به
صورت غیر مجاز داخل تاالب شده بود.به گزارش روابط
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ،دکتر «نیره
پورمالیی» افزود :محیط بانان اقدام به خروج شترها از
تاالب کردند و اداوات مورد استفاده ساربانان توقیف شد.

مدت هاست گرانی برنج در بازار استان به
ذوالفقاری
دغدغه ای برای مردم تبدیل شده است و آن
ها را برای تامین این کاال با مشکل مواجه کرده است .روزنامه
سیستان و بلوچستان ابتدای بهمن ماه طی گزارشی این
موضوع را پیگیری کرد اما با وجود گذشت حدود یک ماه از
این گرانی ها همچنان قیمت برنج باالست تا این که سازمان
جهاد کشاورزی برای تنظیم این بازار تدابیری اتخاذ کرد.

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)
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نوع ارز

قیمت (ریال)

یورو

60.470

یک گرم طالی  18عیار

149,080

دالر آمریکا

47.270

یک گرم طالی  19عیار

157,350

درهم امارات

13.420

یک گرم طالی  20عیار

165,640

پوند انگلیس

68.200

یک گرم طالی  22عیار

182,220

م

فرانک سوئیس

53.500

یک گرم طالی  24عیار

198,780
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پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 96/11/24
نواحی شمالی

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

نیمه ابری تا ابری،

نیمه ابری تا ابری ،وزش باد و
گرد و خاک

نیمه ابری تا ابری ،ارتفاعات
جنوب شرق احتمال بارش ناچیز
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این باره به خبرنگار ما
گفت :به منظور تنظیم بازار برنج در استان پیگیری ها انجام
شد که به موجب آن بازرگانان و تجار می توانند با دریافت
مجوز از این سازمان برای واردات برنج اقدام کنند«.رضا
نجفی» افزود :به مدت سه ماه به متقاضیان مجوز وارادت
برنج داده می شود تا از گرانی ها کاسته شود و دغدغه مردم
نیز برای تامین این کاال رفع شود.

جدول شماره 1032

حل جدول شماره 1031
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

شده در اراضی دولتی و بازپس گیری زمین های دولتی
از متصرفان اما با توجه به منویات مقام معظم رهبری
مبنی بر توجه به محرومان جامعه و ایجاد تعامل با مردم
برای رفع مشکالت ،این موضوع در سیاهدک به تعویق
افتاده است.وی اضافه می کند :البته در این روستا بیش
از  20میلیارد ریال برای طرح های برق رسانی و توسعه
شبکه برق هزینه شده و با همکاری اداره منابع طبیعی
نیز  50هکتار از اراضی به این روستا الحاق شده است.
وی تصریح می کند :به منظور ساماندهی و ارائه خدمات
بهتر دولت به ساکنان سیاهدک ،باید ساکنان این منطقه
به قراردادی که با بنیاد مسکن درباره واگذاری اراضی
غیرقانونی تصرف شده منعقد کرده اند ،پایبند باشند و
به تعهدهای خود عمل کنند یا در فرصتی که دادستانی
برای تسویه حساب مبلغ تعیین شده در قراردادها برای
واگــذاری اراضــی در اختیار آن ها گذاشته است اقدام
کنند در غیر این صــورت و بر اســاس قانون از خدمات
دولــت محروم خواهند شــد.وی ادامــه می دهــد360 :
واحد مسکونی خارج از طرح هادی در این روستا وجود
دارد که با تالش مسئوالن به حریم طرح هادی اضافه می
شود پرونده آن در دست بررسی است و می طلبد مردم
این مناطق به قراردادی که با آن ها بسته می شود تعهد
داشته باشند تا شرایط برای ارائه خدمات دولتی فراهم
شود ،حتی به سرعت شرایط برای تبدیل شدن به شهر در
وزارت کشور فراهم خواهد شد.وی ادامه می دهد :یکی
از مشکالت ،تصرف غیرقانونی اراضــی دولتی توسط
برخی مردم است که به سرعت با سکونت غیرقانونی در
این مناطق عالوه بر افزودن مشکالت فراوان ،سبب می
شود دست مسئوالن از ارائه هرگونه خدمات به این گروه
بسته باشد و آن ها در محرومیت به سر برند.
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-1تگرگ – سرود – تباهی  -2لباس شنا -وسط – نارس  -3حقه – بدبوی
پرخاصیت – خوب نیست  -4باالی فرنگی -الستیک خودرو -عدد مجهول
– مقابل  -5پایین – من و شما – اجرت  -سرزمين  -6از حبوبات  -مسافر –
باال  -7قدم – رود اروپا – آهسته  -8ازبرونته ها -بخشنده  -بیشه -پسوند شباهت
 -9سیم خارجی – جملگی – بخشی از پا  -10لم یزرع  -خاموش – پیر سپید مو
 -11خلق و خو– لطیف – دربست کارخانه – زنبیل  -12خاطر – جد – از اعمال
نماز – عالمت مفعولی  -13ضمیر وزنی -مراد  -بزرگان  -14عضو پرواز – فوری -
اکنون  -15ناله و فریاد – گمان  -چوپان

م

ك ی
ا

ل ن

-1پرنده شکاری – قدم  -سمنت  -2مادر  -عهد -شرح  -3گودال
– اهلی  -ماهر -کلمه نداری  -4قیافه  -وسیله ای برای پرواز – پیشه
 -5سنگ ترازو – تخت – نی میان تهی  -6هوس زن باردار – مساوی
عامیانه  -نصف  -7پروردگار – بهشت شداد – منزل – اشاره به دور  -8نومید –
دیرین – سقف دهان – گره  -9تکرار حرف – کلمه تصدیق -خامه  -حرف انتخاب
 -10مجلس بزرگان – از برونته ها  -ماشین جنگی  -11حیله – مستخدم مدرسه
– کشوری در آمریکای مرکزی  -12فانوس دریایی  -نمایش غم انگیز -شهری در
گیالن  -13بیماری تنفسی  -روزگار -قله – حلزون  -14پارچه فروش – مهتر قوم
– آخرین توان  -15مالقات  -معدن – شیرینی کرمانشاهی
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