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شهرستانها
 50درصد اضافه برداشت آب ازچاه های غیرمجاز

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪
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تلگرام 09033337010

▪معیشت کشاورزان سیستان به دلیل کمبود آب و بحران خشکسالی با مشکل
مواجه شده است.
▪پلیس فتا بر فضای مجازی به ویژه کانال های تلگرام که با هدف فروش اجناس
مختلف از جمله پوشاک فعالیت می کنند نظارت بیشتری داشته باشد.
▪ نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد در استان بیشتر شود.
▪دهستان چاهان بخش مرکزی نیکشهر هنوز از داشتن دکل همراه اول محروم
است و در پنج روستای این دهستان تلفن همراه آنتن دهی ندارد ،مسئوالن این
مشکل را برطرف کنند.
▪ المانی که در میدان دکتر حسابی زاهدان جانمایی شده است چه سنخیتی با شهر
و فضای عمومی دارد؟
▪ با وجود این که مشکالت زیادی در شهرک کهک زهک وجود دارد اما مسئوالن به
این شهرک توجهی ندارند در حالی که بیشتر معابر آن آسفالت نیست.
▪روز گذشته در حالی که فقط مدارس ابتدایی به دلیل مشکل قطعی آب در زاهدان
تعطیل اعالم شد ،اما در بسیاری از مناطق مدارس متوسطه هم تعطیل بود.
▪مردم برخی از روستاهای بخش دشتیاری چابهار از آب آشامیدنی سالم و مناسب
برخوردارنیستند.
▪چرا به ورودی زاهدان رسیدگی نمی شود تا مسافرانی که به این کالن شهر سفر می
کنند در ابتدای ورود با فضایی مناسب تر روبه رو شوند؟
▪برخی از مردم زاهدان فرهنگ آپارتمان نشینی را رعایت نمی کنند و با سر و صدای
زیاد و افزایش صدای تلویزیون سبب آزار همسایه ها می شوند.
▪بعضی از راه های روستایی سرباز پر از پیچ و خم و غیراستاندارد است.
▪در بازار مشترک زاهدان بهداشت توسط بسیاری از فروشندگان رعایت نمی شود،
مسئوالن بر این بازار نظارت بیشتری داشته باشند.
▪چرا از سرمایه گذاران در استان حمایت جدی نمی شود؟ با این شرایط رغبت برای
سرمایه گذاری افزایش پیدا نمی کند.
▪بیکاری در کنارک با وجود نعمت دریا به دلیل تعطیلی بعضی از صنایع از جمله لنج
سازی امان مردم را بریده است .مسئوالن به فکر رفع این مشکل باشند.

تاسیسات گردشگری استان
امسال افزایش می یابد
امـــســـال هــفــت دفــتــر خــدمــات
گروه شهرستان ها
گردشگری 15 ،سفره خانه سنتی
و  50واحد بوم گردی در استان به بهره برداری می رسد
که با افتتاح این طرح ها تاسیسات گردشگری استان
افزایش پیدا می کند.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با اشــاره به روند رو به رشد
سرمایه گــذاری در حوزه گردشگری گفت :بازدیدها از
واحدهای تبدیلی و در دست احداث که به صورت سفره
خانه های سنتی قصد فعالیت دارند توسط کارشناسان
حوزه های گردشگری و سرمایه گــذاری در حال انجام
است«.علیرضا جالل زایی» با بیان این که چهار سفره خانه
سنتی و یک مهمان پذیر در زاهدان در حال تکمیل پرونده
بــرای ایجاد واحــد اســت اف ــزود :احــداث مجموعه های
پذیرایی در استان رشد خوبی داشته است و پیش بینی
می شود تا پایان سال هفت دفتر خدمات گردشگری۵۰ ،
واحد بوم گردی و  15سفره خانه سنتی در استان به بهره
بـــرداری بــرســد.بــه گفته وی ،از آن جایی کــه احــداث
تاسیسات گردشگری از جمله دفاتر خدمات گردشگری،
اقامتگاه های بوم گردی ،هتل ها ،مهمانپذیرها ،مجتمع
های گردشگری ،سفره خانه های سنتی و  ...تابع ضوابط
خاص تعیین شده در آیین نامه ایجاد ،اصالح و تکمیل
تاسیسات گــردشــگــری مــصــوب هیئت وزیــــران اســت،
متقاضیان سرمایه گــذاری در ایــن حــوزه ها باید برای
تکمیل پرونده و دریافت مجوزهای مربوطه به حوزه های
گردشگری و سرمایه گذاری این اداره کل مراجعه کنند تا
در سریع ترین زمان ممکن با صدور مجوزهای الزم بتوانند
به عنوان تاسیسات گردشگری فعالیت کنند.وی تصریح
کرد :افــرادی که به فعالیت در حوزه گردشگری عالقه
دارنــد پس از طی مراحل تعیین شده از صدور موافقت
اولیه و اصولی باید برای دریافت پروانه بهره برداری اقدام
کنند تا به صورت رسمی و قانونی فعالیت داشته باشند و از
مزایایی صنعت گردشگری بهره مند شوند.وی تاکید کرد:
واحدهای متقاضی فعالیت در حوزه گردشگری باید پس
از گرفتن پروانه بهره برداری و نرخ نامه از اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فعالیت رسمی خود
را آغاز کنند.

سرپرست اداره
کل میراث
فرهنگی:افرادی
که به فعالیت در
حوزه گردشگری
عالقه دارند
پس از طی
مراحلتعیین
شده از صدور
موافقت اولیه و
اصولی باید برای
دریافت پروانه
بهره برداری
اقدام کنند تا به
صورت رسمی و
قانونیفعالیت
داشته باشند و
از مزایایی صنعت
گردشگریبهره
مند شوند

قسمت عــمــده کــشــاورزی سیستان و
ذوالفقاری
بلوچستان به چشمه های آب زیرزمینی
وابسته است ،اما به دلیل وجود تعداد زیاد چاه های مجاز و
غیرمجاز و برداشت بیش از حد آب از طریق این چاه ها طی
چند سال اخیر آب این منابع افت چشم گیری داشته و
کشاورزی در بسیاری از مناطق استان با مشکل جدی
مواجه شده است ،به گونه ای که به گفته برخی مسئوالن
استانی  50درصد اضافه برداشت ها از چاه های غیرمجاز
انجام می شود که این موضوع بحران آب را در استان جدی
کرده است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در این باره به
خبرنگار ما گفت :سال گذشته باید  300حلقه چاه پلمب و
مسلوب المنفعه می شد که موفق شدیم  72حلقه را پر و
شش حلقه را پلمب کنیم ،در این زمینه مردم همکاری
دارند اما عده ای برای منافع خود چاه هایی را حفر می
کنند« .اتابک جعفری» افزود 50 :درصد اضافه برداشت ها
از چاه های غیرمجاز است ،در این زمینه بر چاه های مجاز
کنتور هوشمند نصب می شود که به این منظور امسال هم

پاسداران و بسیجیان قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق و
سپاه سلمان ،با صدور بیانیه ای جنایت کشورهای غربی در
حمله به سوریه ،را محکوم کردند.در این بیانیه آمده است:
جنایت مثلث شوم غرب یعنی آمریکا ،انگلیس و فرانسه در
حمله به سوریه نشان از نیت پلید آنان در حمایت از تروریسم
دارد و اکنون که تروریست های جنایتکار که دستشان به
خون مردم بی گناه سوریه آلوده است ،در آستانه شکست
میبینند تالش دارند تا با هدف قرار دادن ارتش سوریه و
جبهه مقاومت اسالمی جانی تازه به این جنایتکاران دهند.
امروز از این حمله که به اذعان خود تروریست ها بی فایده
و از سر حماقت بود آن هایی خوشحالند و رقص شادی
میکنند که نیتشان تیشه به ریشه اسالم زدن است ،همان
هایی که شبانه روز بــرای نابودی اسالمی نــاب و جبهه
مقاومت اسالمی برنامه ریزی و تالش میکنند.همزمانی
سفرهای ولی عهد رژیم سعودی به کشورهای حمله کننده

برای آسفالت محور کوه خواجه ،شش کیلومتر از
ریگی
این محور آسفالت سرد شد.رئیس اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای هامون به خبرنگار ما گفت :عملیات به
سازی و آسفالت محور کوه خواجه بر اساس برنامه ریزی های
پیشین قرار بود سال گذشته انجام شود و قبل از نوروز به پایان
برسد اما به دلیل محدودیت های ترافیکی محور این طرح به
ابتدای سال  97موکول شد«.سهراب گرگیج» افزود :اجرای
این طرح از  24فروردین ماه آغاز شد و تا پایان هفته در طول
شش کیلومتر از محور به صورت امانی آسفالت سرد ریخته می
شود ،این در حالی است که برای تکمیل پروژه بیش از 250
تن قیر برای مسافت روستای بلند تا نزدیکی شهرک علی اکبر
توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تامین شد.
وی اضافه کرد :در حالی که توسط نمایندگان مردم در منطقه
نیز برای واگذاری قیر رایگان به اجرای طرح تعامل هایی شد
اما با توجه به نیاز بیش از هزار و  300تن قیر برای انجام پروژه
های در دست اجرای این حوزه مسئوالن استانی نیز وعده
هایی داده اند که در صورت محقق شدن پروژه های تعریف
شده امسال عملیاتی می شود.وی ادامه داد :در صورت تامین
قیر مورد نیاز ،مرحله دوم پروژه آسفالت محور کوه خواجه آغاز

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

یورو

51.650

یک گرم طالی  18عیار

165,980

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

175,190

درهم امارات

14.900

یک گرم طالی  20عیار

184,420

پوند انگلیس

78.000

یک گرم طالی  22عیار

202,870

فرانک سوئیس

58.500

یک گرم طالی  24عیار

221,310

پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/1/27
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

باد و گرد و خاک و وزش
باد شدید و افزایش ابر با
احتمال رگبار پراکنده باران
و رعد و برق ،کاهش دما

غبارآلود ،باد و گرد و
خاک و افزایش ابر با
احتمال رگبار پراکنده
باران و کاهش دما

قسمتی ابری ،باد نسبتا شدید و
گرد و خاک ،غبارآلود ،ارتفاعات
رشد ابر و رگبار پراکنده ،رعد و
برق ،نواحی شرقی نسبتا مواج

سایه غبار بر آسمان استان

به سوریه ،نشان از فساد این خاندان ملعون دارد که با
وجود ادعای خادمی حرمین شریفین ،در حال خیانت و
ضربه زدن به اسالم هستند.اما ترامپ و همدستانش و
کشورهای حمایت کننده از این جنایت بدانند که حزب
ا ...پیروز است و پایان جنایتکاران تباهی است و ان شاا...
به زودی گلبانگ تکبیر در سراسر جهان شنیده می شود و
به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی جمهوری اسالمی
تا پیروزی کامل دست از مقاومت بر نخواهد داشت.اکنون
ما پاسداران و بسیجیان قرارگاه منطقهای قدس جنوب
شرق و سپاه سلمان ،با محکومیت جنایت کشورهای غربی
در حمله به سوریه ،اعالم میداریم که تا پیروزی کامل بر
پای پیمان خود با امامان انقالب و آرمانهای ارزشمند آن،
حفظ آبروی ملت ایران ،تمامیت ارضی کشور عزیزمان،
انقالب اسالمی ،جبهه مقاومت و حمایت از مستضعفین
جهان ایستاده ایم.

آسمان همه شهرهای استان از شنبه تا روز گذشته غبارآلود
گروه شهرستان ها
بود که با تقویت مرکز کم فشار در سطح زمین وزش باد به
نسبت شدید در استان ادامــه دارد.کارشناس اداره کل هواشناسی با اشــاره به
وضعیت جوی استان بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری گفت :تا اواخر وقت
چهارشنبه شرایط برای رگبار پراکنده ،رعد و برق و تندباد در استان مهیاست ،امروز
در نیمه شمالی و ارتفاعات جنوبی و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نواحی مرکزی
و نیمه جنوبی استان بارش ها بیشتر می شود«.مرتضی فرجی» افزود :با تقویت مرکز
کم فشار در سطح زمین امروز در نواحی مرکزی و مرز غربی استان و تا چهارشنبه در
نیمه جنوبی و جنوب شرق استان وزش باد به نسبت شدید به خیزش گرد و خاک و
کاهش دید در این مناطق منجر می شود.وی ادامه داد :همچنین تا فردا در شهرهای
شمالی استان وزش باد نسبتا شدید از سمت شمال در برخی نقاط سبب گرد و خاک
می شود ،این شرایط از روز گذشته آغاز شده است.

 2نفر در آتش سوزی تریلی سوختند
می شود که اجری آن برای مشخص شدن پیمانکار به مناقصه
گذاشته شد و برای پنج شهر سیستان بیش از  53هزار تن
مصالح در نظر است.وی تصریح کرد :در صورت تامین قیر
مورد نیاز برای آسفالت محورهای منطقه ،آسفالت و روکش
چندین روستا از جمله محور ورمال ،اکبر آباد به چلنگ با 24
کیلومتر طول و محور کوشه تا دولت آباد در کنار چندین پروژه
دیگر از طریق پیمانکار انجام می شود که در این پروژه ها
تامین مصالح برعهده پیمانکار خواهد بود.وی بیان کرد :در
مرحله نخست اجرای طرح آسفالت محور کوه خواجه بیش از
 10هزار تن مصالح مورد نیاز طرح توسط پیمانکار خریداری
شد و مورد استفاده قرار گرفت.

دو نفر براثر آتش گرفتن تریلی در جاده ایرانشهر سوختند.
گروه شهرستان ها
فرمانده پلیس راه جنوب به خبرنگار ما گفت :بر اثر واژگونی
یک دستگاه تریلی حامل گازوییل در مسیر ایرانشهر  -سرباز راننده و کمک راننده در
آتش سوختند .سرهنگ «یــدا ...ستوده» با بیان این که این حادثه روز گذشته در
کیلومتر  73مسیر ایرانشهر  -سرباز حوالی روستای مچکور رخ داد ادامه داد :دلیل
بروز این حادثه سرعت زیاد راننده تریلی بود.

تا پایان هفته
در طول شش
کیلومتر از محور
آسفالت سرد
ریخته می شود

دستگیری متهم به قتل در سیب و سوران
فرمانده انتظامی سیب و سوران از شناسایی و دستگیری متهم به قتل پس از  9ماه از
وقوع جرم خبر داد .سرهنگ «حیدر حق جویان» به پایگاه خبری پلیس گفت :در پی
وقوع یک فقره قتل جوانی  25ساله در تیر ماه سال  96بر اثر ضربات چاقو و متواری
شدن متهم از محل وقوع جرم ،موضوع شناسایی و دستگیری او به صورت ویژه در
دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود :کارآگاهان مخفیگاه
متهم را که فردی  35ساله است شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی او را به همراه
یک قبضه سالح کالش دستگیر کردند.وی با بیان این که در تحقیقات کارآگاهان
دلیل قتل اختالفات مالی اعالم شد تصریح کرد :متهم پس از تشکیل پرونده تحویل
مراجع قضایی شد.
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سارق مسلح در مهرستان دستگیر شد

برای تشخیص به موقع عوامل بیماری زا و کنترل کیفی
فرآورده های خام دامی مورد مصرف جامعه به ارائه خدمات
می پــردازد.وی با اشاره به موقعیت خاص و راهبردی این
استان اظهار کرد :وجود مرزهای گسترده با افغانستان و
پاکستان و خطر بالقوه ورود انواع عوامل بیماری زا از آن
سوی مرز سبب شد سال گذشته  26هزار و  277مورد
آزمایش مولکولی برای تشخیص بیماری های مرس ،تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو ،آنفلوانزای فوق حاد پرندگان،
بیماری های ویروسی آبزیان و سالمونال در فرآورده های خام
دامی انجام شود.

سارق مسلح در کمتر از  24ساعت پس از ارتکاب جرم در مهرستان دستگیر شد.
فرمانده انتظامی مهرستان گفت :در پی وقوع سرقت مسلحانه یک دستگاه موتور
سیکلت در محور مهرستان به ایرانشهر ،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار
گرفت .به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «اسماعیل منصوری» افزود :ماموران
در کمتر از  24ساعت متهم را در محور مهرستان– ایرندگان مشاهده و او را دستگیر
کردند.وی با اشاره به توقیف دو دستگاه موتورسیکلت و کشف چهار دستگاه گوشی
تلفن همراه از مخفیگاه این سارق تصریح کرد :متهم در تحقیقات پلیس به بزه
ارتکابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.
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استان وجود دارد که برداشت های بی رویه و استفاده
نا مناسب از آن سبب شده است ساالنه بیش از٥٠٠
میلیون متر مکعب کسری مخزن از سفره داشته باشیم
که بیشترین آن مربوط به بیش از شش هزار حلقه چاه غیر
مجاز است.وی گفت :سیستان و بلوچستان صد در صد
در وضعیت خشکسالی قرار دارد که تهدید بسیارجدی
برای این استان پهناور و فرهنگی محسوب می شود،
بنابراین همه مردم باید آب را فرابخشی ببینند و در حفظ
آن کوشا باشند.

تداوم وزش باد شدید در استان

انجام  80هزار آزمایش دامی در استان

نرخ طال
قیمت (ریال)

وی با بیان این که حجم تخلیه چاه های مجاز و غیرمجاز
استان یک میلیارد و  497میلیون مترمکعب است اظهار
کرد :در مجموع تعداد چاه های مجاز دو هزار و 636
حلقه برای مصارف شرب ،صنعت ،کشاورزی و خدمات
با حجم برداشت یک میلیارد و  100میلیون است .وی
اضافه کرد :چاه های غیر مجاز شناسایی شده که مشمول
قانون تعیین تکلیف می شود نیز دو هزار و  152حلقه چاه
کشاورزی با حجم تخلیه  135میلیون متر مکعب است،
چهار هزار و  423حلقه چاه غیر مجاز هم با حجم تخلیه

 202میلیون متر مکعب در سال در استان وجود دارد.
وی بیان کرد :به منظور صیانت از منابع آبی گروه گشت
و بازرسی با هدف شناسایی حفر چاه غیر مجاز تشکیل
شده است که در دشت های استان متخلفان را شناسایی
و به آب منطقه ای استان معرفی می کند.جعفری ،تصریح
کرد :حجم موجود در مخازن سدهای استان  ٤١درصد
حجم کل مخازن است که نسبت به سال آبی گذشته ٢٢
درصد کاهش را نشان می دهد .وی خاطرنشان کرد:
 21هزار و  558منبع آبی شامل قنات ،چاه و چشمه در

محور کوه خواجه آسفالت می شود

حل جدول شماره 1070

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

حجم تخلیه چاه ها؛ یک میلیارد و  497میلیون متر مکعب

برداشت های بی رویه سبب شده است ساالنه بیش از ٥٠٠میلیون متر مکعب کسری مخزن از سفره داشته باشیم

محکومیت جنایت کشورهای غربی توسط پاسداران و بسیجیان

سال گذشته  80هزار و  954مورد
گروه شهرستان ها
آزمایش روی دام ها و فرآورده های
خام دامی در آزمایشگاه های استان انجام شد.مدیرکل
دامپزشکی گفت :هشت آزمایشگاه دامپزشکی دولتی و دو
آزمایشگاه دامپزشکی بخش خصوصی زیر نظر آزمایشگاه
مرکزی دامپزشکی سیستان و بلوچستان در استان فعالیت
می کند«.مهدی حسینی» ادامــه داد :آزمایشگاه مرکزی
اداره کل دامپزشکی با دارا بودن بخش های سرولوژی دام و
طیور ،انگل شناسی ،کنترل کیفی میکروبی و شیمی مواد
غذایی ،میکروبیولوژی مرضی و بخش پیشرفته مولکولی

پیشخوان

هزار کنتور هوشمند با اعتبار هفت میلیارد ریال برای
کنترل برداشت از منابع زیرزمینی نصب می شود .به گفته
وی ،از چهار هزار و  423چاه غیرمجاز فاقد پروانه  ،سه هزار
و 600پرونده به کمیسیون صدور پروانه و تعیین تکلیف
معرفی شده است و تا سه ماه اول امسال همه چاه ها را
تعیینتکلیفکنیم.
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