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شهرستانها
حرف مردم

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

▪چرا ثبت احوال برای کارت های ملی هوشمند از عکس های فوری و بی کیفیت
استفاده می کند؟
▪قیمت چای در بازار زاهدان افزایش یافته است.
▪نحوه برخورد برخی از کارکنان مرکز تعویض پالک استان با مردم مناسب نیست.
▪آب شرب خیابان آزادی زاهدان در برخی روزها چندین ساعت قطع می شود و
مشکالت زیادی را برای ساکنان به همراه دارد.
▪قیمت برنج پاکستانی خیلی گران شده است .دلیل آن چیست؟
▪در برخی از شبکههای مجازی بیحجابی تبلیغ می شود .مسئوالن رصد کنند و با
آنها برخورد جدی داشته باشند.
▪مسئوالن به وضعیت فاضالب همت آباد زاهدان توجه و برای ساماندهی آن اقدام
کنند.
▪روشنایی خیابان کریمپور زاهدان کم است.
▪خدمات دندان پزشکی با بیمه ها هماهنگ نیست و باید هزینه زیادی را پرداخت
کنیم.
▪قیمت پوشاک و کفش در بازار زاهدان گران است .مسئوالن نظارت بیشتری بر
قیمت ها داشته باشند.
▪چرا هنوز مراکزی برای عرضه کاالهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان مشخص و
معرفی نشده است؟
▪شهرداری به وضعیت نابه سامان چهارراه رسولی رسیدگی کند.
▪مسئوالن آرد و نان زاهدان بر کیفیت نان در نانوایی ها به ویژه در ایام ماه مبارک
رمضان نظارت داشته باشند.
▪با وجود این که استان دومین تولیدکننده خرما در کشور است اما در مرکز استان
خرمای مرغوب کمتر پیدا می شود.
▪در چابهار با وجود نعمت دریا هنوز هم مردم باید آب مورد نیاز خود برای شرب و دیگر
مصارف را بخرند!
▪بعضی از سوپرمارکت های زاهدان عالوه بر مواد غذایی ،قلیان ،لوازم آرایشی و
دخانی هم می فروشند!
▪قیمت لبنیات در لبنیات فروشی های زاهدان متفاوت است .مسئوالن نظارت
بیشتریداشتهباشند.
▪در خیابان مولوی زاهدان برخی از مغازه ها با نصب سیستم صوتی روی خودروها و
ایجاد آلودگی صوتی موجب آزار و اذیت ساکنان می شوند.

بازدید  19گردشگر ایتالیایی
از استان
 ۱9گردشگر ایتالیایی از جاذبه
گروه شهرستان ها
های سیستان و بلوچستان بازدید
کردند.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :این گروه پنج
شبانه روز در استان بودند و از جاذبه هــای طبیعی و
تاریخی زهــک ،زاه ــدان ،خــاش ،س ــراوان ،مهرستان و
ایرانشهر بازدید کردند و در اقامتگاه های بوم گردی قلعه
نــو ،فـــراز تفتان در تــمــنــدان و دزک ســــراوان اقامت
داشتند«.علیرضا جالل زایی» افزود :این تیم در مدتی که
در سیستان و بلوچستان حضور داشتند با فرهنگ مردم
منطقه آشــنــا شــدنــد .وی اظــهــار ک ــرد :ورود تــورهــای
گردشگران خارجی با برنامه سفر به استان افزایش یافته
است و این موضوع نشان دهنده امنیت پایدار استان در
کنار مشارکت فعال مردم در حوزه گردشگری است.وی
بیان کرد :این گروه فرهنگ مهمان نوازی مردم سیستان
و بلوچستان را کم نظیر دانستند و ابراز امیدواری کردند
با توسعه زیرساخت ها شاهد افزایش ورود گردشگران
خارجی به استان باشیم.به گفته وی ،اعضای این تور در
مراسم سنتی حنابندان و عروسی در مهرستان شرکت
کردند ،یک شب را در روستای پیرآباد حضور یافتند و با
موسیقی عرفانی آن حوزه آشنا شدند.همزمان با آغاز
هفته میراث فرهنگی 16 ،کارگاه مرمتی در استان فعال
می شــود 37 .پــروژه تا نیمه نخست خــرداد ماه امسال
پیگیری می شود که شامل حفاظت و مرمت بافت های
تاریخی ،پروژه های مشارکتی و بهسازی و ساماندهی
موزه های استان است .وی گفت :مهم ترین این پروژه ها،
مرمت شهر سوخته ،کوه خواجه و آسبادهای سیستان،
قلعه های ناصری ،بمپور ،سرباز ،آرامگاه سید غالم رسول
در چابهار و راه آهن قدیمی میرجاوه اســت.وی اعتبار
فعال سازی این کارگاه ها را  40میلیارد ریال اعالم کرد و
افزود :این اقدام با هدف حفظ و احیای آثار تاریخی به
جامانده از گذشتگان انجام می شود.

سرپرست اداره
کل میراث
فرهنگی،
صنایع دستی و
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تورهای
گردشگران
خارجی با برنامه
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است و این
موضوع نشان
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پایدار استان در
کنارمشارکت
فعال مردم در
حوزه گردشگری
است

چرا سیستان و بلوچستان را مسئوالن
ذوالفقاری
مرکز ویــژه نمی بینند؟  60هــزار زائــر
پاکستانی در اربعین نشان داد که استان باید ویژه دیده
شود .حضور این همه گردشگر مذهبی به دلیل توجه ویژه،
آن هم از سوی استان های دیگر و مرکز بود و مدیرکل
اوقاف و امور خیریه تاکید کرد :اگر ویژگی های منحصر به
فرد استان ویژه دیده شود معلوم است چه می شود .بنابراین
اعتقاد دارم عینک نگاه به استان باید تغییر کند ،به طور
قطع این تغییر سبب توسعه می شود .او گاهی روی خط
قرمز حرکت می کرد ولی بالفاصله می گفت فقط جهت
اطـــاع عــرض مــی کــنــم .روز گذشته حجت االســام
«اسماعیل تدینی» مهمان تحریریه «سیستان و بلوچستان»
بود ،او آمده بود تا بگوید قدردان قلم است .عالوه بر این
خبرهای خوبی برای گفتن داشت .وی در این نشست که با
حضور سردبیر روزنامه های استانی و مدیر منابع انسانی
موسسه فرهنگی ،هنری خراسان ،معاون سردبیر روزنامه
سیستان و بلوچستان و جمعی از خبرنگاران و کارکنان این
روزنامه برگزار شد گفت :اطالع رسانی خوبی که در استان
انجام شد نه تنها اهالی سیستان و بلوچستان و دیگر هم
وطنان را به تکاپو واداشــت ،بلکه به پاکستان هم سرایت
کرد .جلسات استانداری آغاز شد 700 ،خادم افتخاری
پای کار آمدند و با لبیک یا حسین (ع) کارها شروع شد .اما

روز گذشته حجت االسالم «اسماعیل تدینی» میهمان تحریریه «سیستان و بلوچستان» بود ،او آمده بود تا بگوید قدردان قلم است

روابــط عمومی های دستگاه های اجرایی باید
ریگی
تحلیل گر موضوع های مختلف باشند.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،استاندار روز گذشته در همایش
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان که در سالن
خاتم استانداری برگزار شد گفت :عفت قلم به مراتب از عفت
کالم باالتر ،ارزشمندتر و ماندگارتر است و اخالقی ترین قلم،
قلمی است که سازنده بنویسد و نکته ها و حکمت ها در آن
نهفته باشد.سید «دانــیــال محبی» افـــزود :امــانــتــداری،
راستگویی و رعایت عدالت در قلم افرادی که در رسانه و روابط
عمومی ها فعالیت دارند باید به وضوح دیده شود و به موضوع
ها ،بدون سنجش و درایت نپردازند.وی تاکید کرد :باید با علم
و حکمت ،ظرفیت ها را افزایش داد و با انس و الفت با رسانه ها
و هم افزایی برای پیشرفت و آبادانی استان تالش کرد.وی با
اشاره به فرارسیدن ماه رمضان گفت :این ماه بهترین فرصت
است برای تفکر و تعمق بیشتر در انجام رسالتی که بر عهده ما
قرار دارد و باید از این فرصت طالیی برای ایجاد تغییر در رفتار
و قلم خود بیشترین بهره را ببریم.وی بیان کرد :انعکاس اخبار
آسان است اما بهترین خبر آن است که سازنده و در جامعه
شادی آور باشد و به موقع انعکاس پیدا کند ،زیرا خبرهای
نادرست سبب تنش در جامعه می شود و گاهی برخی از این
طریق درصــدد فریب دادن افکار عموم هستند که بسیار
خطرناک و نادرست است.وی خطاب به روابط عمومی ها
اظهار کرد :امانتداری در نوشتار و راستگویی در انجام تکالیف
سبب دوری از تملق می شود .چنان چه رسانه ها و مسئوالن
روابط عمومی ها به وظایف خود درست عمل کنند همیشه در
دل مردم و مسئوالن جا پیدا خواهند کرد ،ماه رمضان بهترین

حتی کشوری به این وادی خیر دعوت شدند .وی از حضور
گسترده و استقبال خوب اهل سنت از زائران پاکستانی در
مرز میرجاوه و مسیر مشهد و کربال هم قدردانی کرد و ادامه
داد :صدا و سیما هر روز از مرز پخش مستقیم داشت ،شبکه
های ملی نیز فیلم هایی را از زائران پخش می کردند .خیلی
از مسئوالن کشوری مستقیم پای کار آمدند و عاشورای
دیگری در استان به پا شد .در سال های گذشته خبری از
کار جمعی نبود .اما در این سال تیم هایی تشکیل شد و
جوانان مذهبی را اقناع کرد .آن ها توانستند در این کار خیر
خادمی کنند و عشق خود را به ساحت امام حسین (ع) به
نحو دیگری نشان دهند .سال  96اولین سالی بود که
سیستان و بلوچستان در اوج گردشگری قرار گرفت .به
گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه ،مردم این استان نعمت

زمان برای تمرین است.وی اضافه کرد :هرگز نباید روابط
عمومی های دستگاه های اجرایی با تلنگری ناراحت و از
میدان خارج شوند ،بلکه باید زمانی که قلمشان و کارهایشان
مشکل ایجاد می کند آن را اصالح کنند و به دنبال انجام
صحیح کارها و برنامه ها باشند.وی با بیان این که سیستان و
بلوچستان ویترینی از مهر و محبت است ابراز امیدواری کرد:
همه اصحاب رسانه و روابط عمومی ها با بهره گرفتن از قرآن
به ارزش قلم که خداوند به آن سوگند خــورده است بهای
بیشتری دهند و از آن در راه عدالت و خدمتگزاری به جامعه
استفاده کنند.محبی افــزود :روابــط عمومی دستگاه های
اجرایی باید تحلیل گر باشند و با یادگیری چند زبان و تسلط بر
آن در مواقع ضروری از آثار و برکات آن بهره مند شوند ،آن ها
باید با قلم ،حکمت ،انس ،مدارا و مدیریت ،از جامعه بهره ببرند
و خدمتگزار خوبی برای مردم باشند.به گزارش خبرنگار ما،
در پایان این همایش از پنج پیش کسوت عرصه روابط عمومی
دستگاه های اجرایی 56 ،کارشناس و مسئول روابط عمومی
با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

در حاشیه:
همایش روابط
عمومی ها بی
حاشیه هم نبود،
البتهشیرین
بود و شنیدنی،
سخنرانی
استاندارنکات
قابلتوجهی
داشت و متمایز
با گذشته و
همچنینشوخی
فضای مجازی بی
مخاطبنبود

سه گونه ازبچه ماهیان خاویار شامل تاس ماهی ایرانی ،ازون برون و فیل
ریگی
ماهی پرورش داده و شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است
رئیس مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک به خبرنگار ما گفت:با
توجه به مساعد بودن هوا در اواخر سال گذشته و امسال برای پرورش و تولید الر و
ماهیان گرمابی،سبب شد تا با مدیریت زمان  15روز زودتر از موعود کار تولید و پرورش
ماهیان گرمابی در سیستان آغاز شود«.رضا فدایی» افزود:از اسفند ماه گذشته تا کنون
بیش از  18میلیون و  287هزار الرو ماهی گرمابی شامل آمور(شیرماهی) ،کپور
معمولی و ماهی سفید سیستانی در این مرکز تولید شده است.وی اضافه کرد:برای
اولین بار در منطقه ماهی کپور معمولی تولید شد ،ضمن این که طرح تکثیر ماهی
گرمابی از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز شد و به مدت چهار ماه ادامه دارد تا الر ها به
وزن مناسب برسد و میان پرورش دهندگان توزیع شود .وی بیان کرد 11 :میلیون و
 850هزار الرو ماهی آمور ،پنج میلیون و  50هزار الرو کپور معمولی و یک میلیون و
 525هزار الرو شیزوتراکس(ماهی سفید سیستان) در این مرکز تولید شده است،
همچنین تکثیر دو گونه ماهی دیگر مانند فیتو فاگ و بیگ هد یا همان حلوا ماهی از هفته
جاری شروع و تا نیمه اول خرداد ماه امسال انجام می شود.وی با بیان این که تمامی
فعالیت ها در زمینه اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و اشتغال است ادامه داد :بچه
ماهیان کپور معمولی و سفید سیستان پس از رسیدن به وزن مناسب به آبزیان تحویل
داده می شود و دیگر گونه ها در نیمه دوم شهریور امسال توزیع خواهد شد.وی پیش
بینی کرد :بین سه تا چهار میلیون بچه ماهی کپور معمولی تولید و میان آبزیان توزیع
شــود و مرکز تکثیر و بــازســازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهــک تولید الر و
آمور(شیرماهی)فیتوفاگ،شیزوتراکس(ماهیسفیدسیستان)وبیگهدراتاسقف40
میلیون قطعه در سال  97افزایش دهد .به گفته وی :این طرح به منظور تامین اهداف
اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال از سوی اداره کل شیالت استان (آبهای داخلی) اجرا
شده است و مسئوالن این مرکز تالش می کنند تا نیاز به تولید و پرورش آبزیان در داخل
استان تامین و حتی مازاد بر نیاز خود را به استان های همجوار ارسال کند .رئیس مرکز
تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک گفت :با توجه به اهمیت اقتصادی
ماهی سفید سیستان تکثیر این نوع ماهی با هدف تنوع بخشی به گونه های آبزی پروری
در جنوب استان هدف گذاری شده است.حمایت از تشکل های بخش خصوصی از
جمله تعاونی های صید و صیادی ،حفظ ذخایر منابع آبی ،توسعه پایدار آبزی پروری،
اشتغال زایی برای صیادان و شکوفایی اقتصاد منطقه از اهداف بسیار مهم این مرکز
است.وی اضافه کرد :مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی در 110
هکتار زمین در زهک احداث شده و دارای دو سایت شمالی و جنوبی است که فقط در
سایت شمالی 17باب استخر مشتمل بر  10هکتار کامال فعال است وبخش دوم شامل
 16استخر خاکی به مساحت  1/3هکتار در سال  98فعال و به چرخه تولید اضافه می
شود که ظرفیت تولید الرو را چهار تا پنج میلیون ظرفیت فعلی افزایش می دهد.وی بیان
کرد :چهار سالن در این مرکز وجود دارد که دو سالن مربوط به تکثیر بچه ماهی بومی و
گرمابی و یک سالن با توجه به جایگاه ویژه ماهی سفید سیستان برای تکثیر این گونه
اختصاص داده شده است.وی اضافه کرد :برای نخستین بار توانستیم در مرکز تکثیر و
بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک سه گونه از ماهیان خاویار شامل تاس
ماهی ایرانی ،ازون برون و فیل ماهی را که از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است
پرورش دهیم و شرایط را برای بخش خصوصی فراهم سازیم .این سه گونه بچه ماهی
خاویار از شمال کشور و دریای خزر بین  350تا  50کیلو گرم وزن می رسد و برای توزیع
در بازار های فروش عرضه می شود.وی تصریح کرد :در این مرکز دو آزمایشگاه آنالیز آب
و کنترل بهداشت بیماری دایر است که قبل از خارج شدن بچه ماهی از کارگاه از لحاظ
سالم بودن مورد آزمایش قرار می گیرد .به منظور حمایت از آبزی پرورانی که ماهی
سردآبی نیز پرورش می دهند ،ماهیان گرمابی ذخیره شده در این مرکز در نیمه دوم
تابستان به آنان داده می شود.

ضرب االجل فرماندار خاش به جایگاه داران عرضه سوخت
مسئوالن جایگاه های سوخت یک
گروه شهرستان ها
هفته فــرصــت دارنــــد بــا کیفیت
مطلوبی به مردم خدمات دهی کنند ،در غیر این صورت اهرم
های برخورد و کدینگ کردن اعمال می شود.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،فرماندار خاش در نشست بررسی
مشکالت سوختی این شهرستان گفت :تالش برای جلب
رضایت مردم و احترام گذاشتن به حقوق آن ها و دور شدن از
تعبیرهای سوء باید مورد توجه مسئوالن و جایگاه داران
عرضه فراورده های سوختی باشد«.حمیدالدین یوسفی»
افزود :دستورالعمل کدینگ کردن جایگاه های شهرستان
صادر شده است که در این باره جایگاه هایی وجود دارد ولی
مدارا کردن با سرمایه گذاران در دستور کار مسئوالن است.

مصرف  370هزار لیتر بنزین در روز

هستند ،آن ها با عشق خاصی به امام معصوم (ع) پای
کارهای مذهبی می آیند .مسئوالن هم ما را در این وادی
تنها نمی گذارند و دلمان قرص است که اگر زیرساخت
هایمان برای اسکان زائــران کافی نباشد ،ورزشگاه ها،
مدارس و حسینیه هایی داریم که درش به روی زائران باز
است.وقتی از پزشکی که کفش های زائــران را واکس و
وصله می زد سخن گفت اشــک در چشم هایش جمع
شد؛اشک شادی و رضایت از این همه ارادت ،فروتنی و
تواضع .او همچنین از پاکستانی هایی سخن گفت که
هنگام ورود به ایران سجده شکر می کردند.وی از رایزنی
های این اداره کل برای ایجاد هشت مجتمع به منظور
پذیرایی و اسکان زائران پاکستانی در مسیر مشهد ،قم و
کربال هم خبر داد و امیدوار به راه اندازی آن است.

پرورش  3گونه بچه ماهی خاویار در زهک

قلم های مضر

بیش از  500هزار لیتر انواع سوخت در جایگاه های شهری،
روستایی و بین راهی خاش توزیع می شود و سرانه مصرف
بنزین به  370هزار لیتر در روز می رسد«.صفر شهرکی»
اظهار کرد :شرایط توزیع بنزین در خاش به نسبت شهرهای
همجوار با وجود مرز و کارت های غیر و مازاد مطلوب است.
وی با بیان این که شرکت نفت هیچ گونه دخل و تصرفی
در سهمیه سوخت جایگاه ها ندارد ادامه داد :با توجه به
موقعیت خاش و تردد خودروهای شهرهای همجوار به این
شهرستان ،باالترین نرخ توزیع سوخت را داریم و باالترین
فشار بر دوش جایگاه داران خاش است .حق مردم نیست
با توجه به شرایط موجود و سهمیه باالی سوخت ،جایگاه ها
تعطیل باشد.به گزارش خبرنگار ما ،در این نشست جایگاه
داران خاش آمادگی خود را برای ابطال کارت های مهاجر،
تفکیک خودرو و کدینگ کردن استانی کارت های سوختی
اعالم کردند.

جدول شماره 1096

حل جدول شماره 1095

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

در واقع تیتر «استان در تــدارک زائــران اربعین» روزنامه
سیستان و بلوچستان جرقه این کار را زد و همه را به تکاپو
واداشت .آستان قدس با اراده ای قوی پای کار آمد و سپاه
هم سنگ تمام گذاشت .استانداری ،شهرداری ،ادارات آب
و فاضالب ،برق و حمل و نقل و راهداری جاده ای ،دانشگاه
علوم پزشکی ،جمعیت هالل احمر و ده ها اداره دیگر هم در
کنارمان ایستادند و خادم زائران امام حسین (ع) شدند.
وی افــزود 60 :هــزار زائــر پاکستانی محرم و صفر سال
گذشته مهمان مردم سیستان و بلوچستان بودند و از این
استان به مشهد ،قم و کربال مشرف شدند ،در حالی که
سال  92فقط دو هزار و  300نفر از مرز میرجاوه وارد ایران
شدند.به اعتقاد وی ،یکی از مسیرهایی که می تواند راه
نجات استان باشد گردشگری مذهبی است .به همین
منظور زیرساخت های استان افزایش می یابد و زائرسرای
امام رضا (ع) توسعه پیدا می کند که کار آن آغاز شده است.
او به حضور میلیونی زائران پاکستانی در سال های آینده
امیدوار است.وی در حرف هایش به اشک هایی که در زمان
پذیرایی از زائران ریخته شد و حضور مسئوالن بلند باالی
کشوری در جمع زائــران پاکستانی اربعین اشــاره کرد و
افزود :فرهنگ سازی این کار از این رسانه بومی شروع شد،
درست همان روزی که با اداره کل اوقــاف و امور خیریه
دست بیعت داد با این جرقه ،دیگر رسانه های استانی و

استاندار در همایش روابط عمومی ها مطرح کرد:

رئیس شرکت پخش فــرآورده های نفتی خاش هم گفت:

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

49.700

یک گرم طالی  18عیار

185,830

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

196,140

درهم امارات

17.430

یک گرم طالی  20عیار

206,480

پوند انگلیس

86.510

یک گرم طالی  22عیار

227,140

فرانک سوئیس

64.100

یک گرم طالی  24عیار

247,780

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/2/28
نواحی شمالی

آقای مدیرکل روی خط قرمز

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 ،در پاره
ای نقاط وزش باد شدید

صاف تا قسمتی ابری،
وزش باد ،در پاره ای نقاط
باد و گرد و خاک

صاف تا کمی ابری ،غبار محلی یا
مه رقیق ،وزش باد ،برخی باد و
گرد و خاک
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