2

یک شنبه  31تیر  8. 1397ذی القعده  . 143۹شماره 1171

شهرستانها
رودخانه های فصلی جنوب استان جان دوباره گرفت

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪برخی از رانندگان در زاهدان با بوق های گوش خراش سبب آزار دیگران می شوند.
▪مدتی است آب منطقه شیب آب هامون بوی نامناسبی می دهد به طوری که قابل
مصرف نیست .مسئوالن بررسی کنند.
▪مجتمع هشت بهشت زاهدان در ورودی شهر از سوی شهرداری به صورت ویرانه ای
رها شده است.
▪پیاده روهای مقابل بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان آسفالت
نیست .اگرچه این محدوده پر تردد است اما پیاده روهای آن هنوز خاکی است.
▪در برخی خیابان های زیباشهر سطل مکانیزه زباله وجود ندارد ،بنابراین بسیاری از
مردم مجبور می شوند زباله های خود را در کوچه بگذارند که به دلیل حضور زباله
گردها و هجوم گربه ها کیسه های زباله پاره می شود.
▪چند سالی است که چهارشنبه بازار در خیابان ثارا ...زاهدان راه اندازی شده ،اما
هنوز زمین آن خاکی است .مسئوالن پیگیر ساماندهی این بازار باشند.
▪مدت هاست که قسمتی از بولوار جمهوری اسالمی زاهدان به دلیل اجرای پروژه
عمرانی مسدود شده و شرایط را برای رفت و آمد مردم سخت کرده است.
▪با وجود کمبود آب ،برخی از مردم در ادارات با شست و شوی خودروها مقدار زیادی
از آب را هدر می دهند.
▪قاسم آباد هم جزو زاهدان است ،شهرداری برای آسفالت کوچه ها و خیابان های
آن ها اقدام کند.
▪چرا مسئوالن بر قیمت میوه در بازار زاهدان نظارت چندانی ندارند؟ برخی دست
فروش ها میوه را با قیمت باال می فروشند.
▪مسئوالن میراث فرهنگی برای معرفی آثار باستانی و مکان های تاریخی استان اقدام
های بیشتری انجام دهند.
▪بعضی از بخش های بیمارستان خاتم االنبیا (ص) زاهدان نیاز به بهسازی دارد.

ساخت مجتمع  90واحدی
معلوالن در زابل آغاز شد
کلنگ احــداث مجتمع  90واحــدی معلوالن
ریگی
زابــل روز گذشته به زمین زده شد و عملیات
ساخت آن از هفته آینده توسط گروه جهادی منتظرالمهدی
(عج) اعزامی از قم و کرج آغاز می شود .فرماندار زابل به
خبرنگار ما گفت :این مجتمع برای گروه های مختلف از
جمله بیماران تاالسمی ،هموفیلی و کوتاه قامتان که به
دلیل مشکالت مالی قادر به تهیه مسکن برای خود نیستند
و افرادی که معلولیت دارند و تحت پوشش بهزیستی هستند
با ارائه تسهیالت بالعوض و وام با کارمزد پایین احداث و
قسمت دیگر هزینه ها توسط خیران ،بهزیستی و بنیاد
مسکن تامین می شود«.هوشنگ ناظری» افــزود :زمین
احداثی این مجتمع به صورت رایگان و از سوی خیران و
شهرداری بنجار اهدا شده است.وی تصریح کرد 60:درصد
هزینه های احداث توسط گروه جهادی منتظران المهدی
قم و کرج و  40درصد دیگر از طریق کمک های بال عوض و
تسهیالت اعطایی تامین خواهد شــد.وی ابــراز امیدواری
کرد :کار احداث این مجتمع حداکثر در مدت هشت تا نه ماه
آینده به پایان برسد .برآورد هزینه ای برای ساخت هر متر
مربع این مجتمع 600 ،هزار تومان است و برای هر واحد
 10میلیون تومان برای خانواده های تک معلولی وام بال
عوض داده می شود 32 ،میلیون تومان برای خانواده های
دو معلولی تعلق می گیرد و بقیه از محل وام  25میلیون
تومانی ،کمک های مجموعه های خیران ،وعاظ انقالبی و
گروه جهادی منتظر المهدی پرداخت خواهد شد.

ناظری :عملیات
احداث این
مجتمع توسط
گروه جهادی
منتظرانالمهدی
(عج) قم و کرج با
نظارت دفتر مقام
معظم رهبری از
هفته آینده آغاز
می شود

حریق به جان  715نخل در جالق

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد:

پنج و نیم میلیون متر مکعب آب پشت
گروه شهرستان ها
سدهایاستانذخیرهشد.مدیرعامل
شرکت آب منطقهای به خبرنگار ما گفت :استان هفت سد
مخزنی دارد که در پی بارندگیهای اخیر در جنوب استان پنج

قابلیت چابهار برای واردات  20درصد کاالهای
اساسی کشور

و نیم میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شد«.اتابک
جعفری» با بیان این که فقط  31درصد حجم مخازن سدهای
استان آب دارد افــزود :به منظور جلوگیری از هدر رفت آب
تعدادی پروژه سدسازی در استان در دست اجراست.

بندر چابهار متقاضی واردات  20درصد کاالهای اساسی
گروه شهرستان ها
کشور است.مدیرکل بنادر و دریانوردی به خبرنگار ما گفت:
با توجه به این که ساالنه حدود یک میلیون و  500تن انواع کاالهای اساسی از
طریق دیگر بنادر جنوبی کشور تخلیه می شــود ،اختصاص سهم  ۲۰درصدی
واردات کاالهای اساسی کشور به بندر چابهار می تواند عالوه بر رونق بندر و کاهش
مسافت های دریایی و جاده ای به کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده کاال منجر
شود«.بهروز آقایی» افزود :کاهش هزینه در قیمت تمام شده حمل کاالهای اساسی،
سبب صرفه جویی در هزینه های پرداختی دولت در قالب یارانه به این نوع کاالها
می شود.وی اظهار کرد :یکی از موضوع های بسیار مهم در سال  ،۹۷به منظور
پیشبرد اهداف بنادر استان تامین تجهیزات جدید است .نوسازی بسیار خوبی از
نظر تجهیزات دریایی و بندری در بندر چابهار انجام شده است و امیدواریم تجهیزات
دیگری که در دستور خرید است ،تامین شود.وی خاطرنشان کرد :در نظر داریم که
امسال با بازاریابی و حضور تجار و سرمایه گذاران اهداف و برنامه های پیش بینی
شده به ثمر بنشیند ،سال گذشته رقمی معادل  ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه
جذب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

پیش بینی اشتغال  1715نفر با تسهیالت روستایی
 14.7میلیارد تومان تسهیالت اشتغال
ذوالفقاری
روستایی با  366نفر اشتغال پیش بینی
شده توسط بانک های عامل پرداخت شده و  226طرح
دیگر در دست بررسی بانک هاست که پیش بینی می شود
برای هزار و  379نفر فرصت شغلی ایجاد کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خبرنگار ما گفت:
برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با پیشنهاد
دولــت و تصویب مجلس شــورای اسالمی با اختصاص
معادل ریالی یک میلیارد و  500میلیون دالر از محل
صندوق توسعه ملی (حــدود شش هزار میلیارد تومان)
برای مقابله با بحران بیکاری با اولویت مناطق روستایی و
عشایری ،با مشارکت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
سازمان برنامه و بودجه و معاونت روستایی و توسعه مناطق
محروم ریاست جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت.
«غالمرضا مالکی» افزود :آیین نامه اجرایی این طرح از
دی ماه سال گذشته به دستگاه های اجرایی ابالغ شد،
این در حالی است که اجــرای برنامه با واریــز نخستین
مرحله از تزریق منابع 1.5میلیارد دالری صندوق توسعه
ملی در بهمن مــاه ســال گذشته به حساب چهار بانک
عامل شامل کــشــاورزی ،توسعه و تعاون ،پست بانک و
صندوق کارآفرینی امید آغاز شد.وی اظهارکرد :سیستان
و بلوچستان با توجه به پیگیری های انجام شده توسط
مسئوالن استان ،توانسته است با کسب سهمیه 5/46
درصدی از کل این اعتبارات باالترین سهمیه در کشور را
ازآن خود کند .معادل ریالی اعتبارات ابالغی به استان
برابر  650میلیارد تومان است که امیدواریم با مشارکت
مردم و مسئوالن همه این اعتبارات جذب و تا حدودی
مشکل بیکاری در استان مرتفع شــود.وی بیان کرد :از
 650میلیارد تومان اعتبارات ابالغی استان  14میلیارد
و  700میلیون تومان تسهیالت با  366نفر اشتغال
پیش بینی شده توسط بانک های عامل پرداخت شده

است 226 .طرح دیگر نیز با مبلغ  77میلیارد و 500
میلیون تومان تسهیالت درخواستی در دست بررسی
بانک های عامل است که پیش بینی می شود برای هزار
و  379نفر فرصت شغلی ایجاد کند.وی تصریح کرد:
نرخ بهره این تسهیالت برای روستاهای مرزی  4درصد،
برای روستاهای غیر مرزی معادل  6درصد و برای نواحی
صنعتی و شهرهایی که زیر  10هزار نفر جمعیت داشته
باشند معادل  10درصد محاسبه می شود .حداکثر تنفس
برای این تسهیالت یک سال و بازپرداخت آن حداکثر تا
شش سال امکان پذیر است .بر اساس تقسیم بندی وزارت
کشور همه روستاهای تابعه شهرستان هایی که دارای
مرز آبی یا خاکی است مرزی محسوب می شود و شامل
تسهیالت  4درصدی می شود.مالکی گفت :متقاضیان
بــرای ارائــه و طــرح درخــواســت هــای خــود می توانند به
دستگاه هــای اجرایی استان شامل جهاد کشاورزی،
میراث فرهنگی ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی و  ...مراجعه و نسبت به ارائــه مدارک
و مستندات طرح توجیهی خود اقــدام کنند .وی ادامه
داد :درخواست های زیادی برای طرح های حصیربافی
و پرورش انواع دام به صورت سنتی به دبیرخانه اشتغال
استان ارائه شده است که از منظر اقتصادی دارای توجیه
فنی نیست ،انتظار می رود متقاضیان زمان و انرژی خود را
به طرح های با توجیه اقتصادی (با توجه به موضوع کمبود
شدید آب) که به تولید استان کمک می کند اختصاص
دهند.وی خاطرنشان کرد :متقاضیان به منظور ثبت نام
اولیه در طرح اشتغال روستایی و عشایری ،به سامانه کارا
به آدرس الکترونیکی www.kara.mcls.gov.irو پس
از دریافت کد رهگیری در اولین فرصت برای طی کردن
مراحل اداری و ارائه مستندات به دستگاه اجرایی متولی
مراجعه کنند .آخرین مهلتی که برای جذب این اعتبارات
اعالم شده است تا پایان شهریورماه  1397است.

هفت حلقه چاه غیرمجاز به منظور
گروه شهرستان ها
حفاظت از منابع آب زیرزمینی در
مهرستان پر و مسلوب المنفعه شد.رئیس اداره منابع آب
مهرستان به خبرنگار ما گفت :این چاه ها در اراضی تحت
شرب قنوات کهن حسین پایین و هیزآباد پایین واقع در
روستاهای کهن حسین و هیزآباد پایین حفر شده بود که پس
از صدور دستور قضایی و با نظارت ضابطان پر و مسلوب
المنفعه شد«.رضا جلیلوند» افزود :این چاه ها در حریم دیگر
منابع آبی دارای مجوز روستاها حفر شده بود که تاثیرهای
سوء بهره برداری از چاه بر آبدهی دیگر منابع آبی روستاها
مشهود بود .پر و مسلوب المنفعه شدن چا ه های غیرمجاز

پیشخوان

عمان مواج و متالطم است.گزارش ها در رسانه های استان
از جمله صدا و سیما و تصاویر منتشر شده حاکی از آن است
که رودخانه های فصلی مهرستان و قصرقند نیز در پی
بارندگی های اخیر جان دوباره گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خبر داد:

ذخیره  5.5میلیون متر مکعب آب پشت سدهای استان

سیستان و
بلوچستانبا
توجه به پیگیری
های انجام شده
توسطمسئوالن
استان،توانسته
با کسب سهمیه
 5/46درصدی از
کل این اعتبارات
باالترینسهمیه
در کشور را ازآن
خود کند .معادل
ریالیاعتبارات
ابالغی به استان
برابر 650میلیارد
تومان است

سرپرست فرمانداری:

دستگاه های اجرایی موظف به تامین آب شرب
عشایر زاهدان هستند

با توجه مشکالت عشایر از نظر آب شــرب ،دستگاه های
گروه شهرستان ها
اجرایی مربوطه باید در تامین آب شرب عشایر بر تالش خود
بیفزایند و برای تامین آب دام ها قنات ها را مرمت کنند.سرپرست فرمانداری
زاهدان به خبرنگار ما گفت :حدود پنج هزار و  ۴۰۰خانوار با جمعیتی بیش از ۲۷
هزار و  ۷۰۰نفر در منطقه عشایری زاهدان زندگی می کنند و شغل اصلی همه آن
ها دامداری است« .عبدالرحمن شهنوازی» افزود :عشایر زاهدان با پرورش ۸۰
هزار راس دام ،روزانه  ۲۵درصد گوشت قرمز منطقه را تولید می کنند اما مشکالتی
هم دارند که دستگاه های اجرایی موظف هستند برای برطرف کردن آن از هیچ
تالشی دریغ نکنند.وی اضافه کرد :به منظور جلوگیری از اسکان و استقرار عشایر
در حاشیه شهرها باید به آن ها خدمات الزم ارائه شود و برای تامین آب بهداشتی آن
ها و آب دام هایشان از طریق احیای قنات ها ،آبرسانی سیار ،کف کشی چاه ها و
انتقال آب با لوله برای مراکز اسکان موقت عشایر اقدام شــود.وی ادامه داد :به
منظور تامین سوخت وسایل نقلیه در مناطق عشایری مقرر شد از طریق شرکت نفت
پیگیری های الزم برای راه اندازی پمپ بنزین احداث شده در منطقه «جوج» انجام
شود.وی اظهار کرد :سال گذشته  10پروژه آموزشی و احداث مدرسه برای تحصیل
فرزندان عشایر در مراکز اسکان آن ها اجرا شد و  10میلیارد ریال تسهیالت ارزان
قیمت نیز به عشایر زاهدان پرداخت شد.

نجات مرد جوان ازعمق  30متری

نقش موثری در جلوگیری از تشدید افت آبهای زیر زمینی
دارد.وی با اذعان به این که چاههای غیرمجاز تهدیدی جدی
برای آینده منابع آب و چالشی در مقابل توسعه شهرستان
است اظهار کرد :آب از اصلی ترین مؤلفه های توسعه پایدار
است و یکی از عوامل قدرت اقتصادی محسوب می شود و
همه موظف هستیم نسبت به این مهم احساس تکلیف کنیم.
به گفته وی ،اهمیت و ابعاد گسترده کمبود آب در شهرستان
ب ه عنوان یک چالش بــزرگ ایجاب می کند تا شوراهای
اسالمی و دهیاران روستاها نیز در پیگیری و مقابله با این
تهدید اجتماعی و نظارت مضاعف در روستاها اهتمام و
همکاری مستمر با این اداره داشته باشند.

مرد جوانی به عمق  30متری چاه سقوط کرد و با تالش
گروه شهرستان ها
نیروهای عملیاتی آتش نشانی زاهــدان نجات یافت.رئیس
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان به خبرنگار ما گفت :این فرد
جوان در روستای جون آباد در  65کیلومتری زاهدان برای ادامه کار حفر چاه قصد
داشت به انتهای چاه برود که به هنگام پایین رفتن ،به دلیل بی احتیاطی و رعایت
نکردن موازین ایمنی به عمق  30متری سقوط کرد و بر اثر صدمات وارده از ناحیه پا
قادر به هیچ حرکتی نبود و در همان انتهای چاه گرفتار شد.وی افزود :آتش نشانان
پس از ایمن سازی محل حادثه ،کارگاه چاه را برپا کردند و با تجهیزات فردی ،خود را
به اعماق  30متری چاه رساندند و فرد جوان را به خارج از چاه انتقال و با توجه به
مصدومیت او را برای انجام معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند.

جدول شماره 1145

حل جدول شماره 1144

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

شود اما انتظار داریم از اواخر سه شنبه و طی سه روز پایانی
هفته جاری همراه با افزایش شدت وزش باد ،توفان و گرد و
خاک رخ دهد.وی اظهار کرد :از نظر دمایی تا اواسط هفته
تــداوم هوای گرم در استان پیش بینی می شود ،دریای

 7حلقه چاه غیرمجاز در مهرستان مسلوب المنفعه شد

 715نخل بــاردار و پاجوش در دو
گروه شهرستان ها
حادثه در جالق طعمه حریق شد.
بخشدار جالق به خبرنگار ما گفت :در حادثه اول که به مدت
چهار ساعت طول کشید  20اصله نخل باردار و  35پاجوش
در آتش سوخت ،این آتش با همکاری مــردم چگرد ،آتش
نشانی و شهرداری مهار شد«.عبدالحکیم شاهمیری» افزود:
در حادثه دوم که در منطقه کوه سفر اتفاق افتاد و حدود 12
ساعت به طول انجامید 210نخل باردار و 450نخل پاجوش
طعمه حریق شد ،بر اساس کارشناسی ها مشخص شد آتش
سوزی توسط افراد معتاد انجام شده است.وی ادامه داد18 :
تیر مــاه نخلستان هــای بخش جالق در سه ناحیه به طور
همزمان در آتش سوخت 15 ،و  16تیر ماه نیز هزار و 538
نخل در پی دو آتش سوزی در این بخش طعمه حریق شد.

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

99.800

یک گرم طالی  18عیار

245,160

دالر آمریکا

43.650

یک گرم طالی  19عیار

258,760

درهم امارات

23.200

یک گرم طالی  20عیار

272,390

پوند انگلیس

111.910

یک گرم طالی  22عیار

299,660

فرانک سوئیس

83.920

یک گرم طالی  24عیار

326,880

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 97/4/31
نواحی شمالی

در پی بارندگی هــای اخیر در
گروه شهرستان ها
جــنــوب اســتــان رودخ ــان ــه های
فصلی برخی شهرستان ها از جمله مهرستان ،قصرقند و
سیب و سوران جان دوباره گرفت.فرماندار سیب و سوران
به خبرنگار ما گفت 12 :رودخانه فصلی در این شهرستان
وجود دارد که در چهار رودخانه طی روزهای اخیر به دلیل
بارندگی آب جاری و سبب خوشحالی بسیاری از مردم
منطقه شد«.عیسی زاده» افــزود :بیشتر بارندگی های
روزهای گذشته این شهرستان از دامنه های کوه بیرک و
بخش هیدوچ گــزارش شده است.کارشناس اداره کل
هواشناسی نیز گفت :میزان بارندگی روز جمعه در سراوان
 ،1/2هیدوچ  4/5و مولتان  11/2میلی متر گزارش
شده اســت ،اما بــارش ها بیشتر در ارتفاعات و خــارج از

ایستگاه های بــاران سنجی بــوده است به همین دلیل
اطالعی از طغیان رودخانه های فصلی در دست نیست،
البته از طریق فضای مجازی و رسانه ها ،اخباری در این باره
منتشر شده است«.مرتضی فرجی» افــزود :رشد ابرهای
همرفتی در ساعات بعد از ظهر در نیمه جنوبی استان طی
سه روز آینده تــداوم دارد و شرایط برای رگبار پراکنده،
گاهی رعد و برق و تند باد موقتی به ویژه در ارتفاعات این
مناطق طی این مدت مهیاست ،بنابراین جاری شدن روان
آب و پر آب پر شدن موقتی مسیل ها و رودخانه های فصلی
محتمل است ،ضروری است از اسکان و تردد در حاشیه
رودخانه ها و مسیل خودداری شود.وی ادامه داد :بادهای
 120روزه در شهرستان های شمالی استان در ساعات
اولیه روز به طور موقتی به خیزش گرد و خاک منجر می

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

کمی ابر ،تا اواسط وقت
باد و گرد و خاک ،تداوم
گرما

قسمتی ابری ،گاهی وزش
باد و غبار محلی ،جنوب
شرق افزایش ابر و
افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری ،بعد از ظهر
ارتفاعات افزایش ابر ،غبار آلود،
سواحل مه صبحگاهی و دریا مواج
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-1شکیبایی – از آهنگ های موسیقی ایرانی  -سنگریزه  -2شیدا  -گلدسته
 برابر -3گریز  -لقب پادشاهان چین بود  -جد – لحظه  -4کافی  -هوش-سالخورده  -ریشه  -5جدید  -رود مرزی -پسر رستم -آزاده  -6از سبزی های
خوراکی  -نابینا -بیم  -7منزل – دانه کش بی آزار -پسوند حفاظت  -8شفقت – اما
– بهشت شداد – گل نومیدی  -9تزویر -قرمز -اهلی  -10رفتار  -شهری درخراسان
قدیم -بخیه درشت  -11رفوزه  -یاری -نخ های افقی پارچه  -درخت انگور -12خشک
کن آزمایشگاه  -شوكت -عارنیست -کلمه تصدیق  -13نخ تابیده  -کلمه ای فرانسوی
به معنی چین دار  -14مجبور -بصیر -شادی و طرب  -15آشنا -واحدپول اتریش -ظلم
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-1شیپور – رطوبت – مزد – پنبه پاک نکرده  -2گیاه خیزران -جادو-
روزگار  -3نقش هنری  -بهبود -بیماری  -4کارگاه بافندگی – نظرات
– مادر آذری – سر  -5انگورنارس -ابزار جنگی قدیم  -6شهری درمصر
باستان – ترش و شیرین – گردن زن غالت  -7روشن تر -برزن -اسباب منزل -حرف
نــداری  -8رفیق -ضیافت  -مــدور -باتری  -9جهت -ماه مدرسه  -میوه تلفنی –
مستعمره  -10کرکس -مخفی -انتها  -11شهری در هرمزگان -مسابقه اسب دوانی
 -12اول شب -شایسته  -نهر -همه  -13یازده  -نوعی قایق مسابقه – بنیان  -14بالیا
 -اسم -سرزنش  -15کلمه اشاره و تنبیه – چهره – گلوله  -بوییدن
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