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شهرستانها
رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪مدت هاست صف خودروهای سنگین در جایگاه های سوخت زاهدان بسیار طوالنی
است ،مسئوالن فکری برای رانندگان کنند تا مجبور نباشند ساعت ها و گاهی یک
روز کامل در صف منتظر بمانند.
▪چرا با قاچاقچیانی که در مسیر زاهدان – خاش پالک خودروهایشان را می پوشانند
برخورد جدی و از تردد آن ها در جاده ها جلوگیری نمی شود؟
▪دو مغازه در کنار هم با کمتر از نیم متر فاصله یک مدل کفش را با اختالف باالتر از 20
هزار تومان می فروشند .مسئوالن نظارت بیشتری داشته باشند.
▪مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان به تجهیز سالن ها بیشتر توجه کنند.
▪چرا مسئوالن امر برای جلوگیری از تردد کامیون هایی که درخیابان ها و کوچه های
زاهدان ایجاد مزاحمت می کنند ،چاره ای نمی اندیشد؟
▪افزایش سگ های ولگرد در شهرک کوهک زهک ،سبب می شود تا مردم از حمله ور
شدن سگ هاهراس داشته باشند .به مسئوالن اطالع رسانی کنید.
▪کیفیت نان در برخی نانوایی های زاهدان نامطلوب و نیاز است مسئوالن اتحادیه
خبازان نظارت بیشتری بر کار نانوایی ها داشته باشند.
▪چرا کارمندان و مسئوالن اداره برق نسبت به اعتراض مردم درباره افزایش بهای
قبض اقدامی نمی کنند؟ یک خانواده کم مصرف هستیم هیچ زمانی هزینه برق
منزلمان بیشتر از  50هزار تومان نمی شد ،اما این ماه با وجود صرفه جویی قبض
 600هزار تومانی برایم صادر شده است ،اعتراضم هم بی نتیجه بود.
▪برخی از مغازه داران مواد غذایی تاریخ گذشته را به مردم می فروشند ،زمانی هم که
به آن ها اعتراض می کنیم اظهار بی اطالعی می کنند ،مسئوالن تعزیرات حکومتی
و بهداشت با این افراد جدی برخورد کنند.
▪چه زمانی قرار است یادمان شهدای تاسوکی ساماندهی شود؟ بارها مسئوالن قول
به سازی آن را داده اند اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

معاون روابط عمومی سپاه پاسداران:

اصحاب رسانه سربازان
مقابله با جنگ نرم هستند

اصحاب رسانه سربازان عرصه مقابله با جنگ
ریگی
نــرم رسانه ای دشمنان علیه نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایــران هستند.به گــزارش «سیستان
وبلوچستان» ،معاون روابــط عمومی سپاه پــاســداران
انقالب اسالمی در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که سه
شنبه شب گذشته در باغ امام علی(ع) زاهدان برگزار شد
گفت :دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال ایجاد اختالف و
شکاف است اما ملت ایران با اتکا به فرهنگ غنی دینی
همچنان با اقتدار پیش می روند .همه تالش دشمن این
است که نظام را ناکارآمد جلوه دهد و به ایجاد شکاف و
اختالف دامن بزند ،بنابراین باید رسانه ها با نقش آفرینی
توطئه دشمنان را خنثی کنند.سردارسرتیپ دوم پاسدار
«رمضان شریف» بیان ایــن که سپاه پــاســداران خــود را
مدیون کسانی می داند که تالش دارنــد دستاوردهای
انقالب را تشریح و تبیین کنند افزود :اصحاب رسانه در
این رسالت خطیر پیش قدم هستند و به عنوان افسران
جبهه جنگ نــرم شناخته مــی شــونــد.وی بــیــان کــرد:
خبرنگاران سیستان و بلوچستان بار سنگین تری بر دوش
دارند ،زیرا دشمن در این خطه عملیات روانی سنگینی
پیاده کرده است .ارائه یک تصویر واقعی و زیبا از استان
دســت دشمنان را کوتاه می کند و ایــن نقش بر عهده
اصحاب رسانه است.فرمانده سپاه سلمان استان هم
گفت :اصحاب رسانه استان به خوبی به وظیفه خود در
قبال معرفی مشکالت و قابلیت های این خطه عمل کرده
و نقش موثری در هدایت جامعه در مسیر انقالب داشته
انــد .آن ها با قلم خــود میتوانند در همه عرصههای
مختلف فرهنگی و اقــتــصــادی ،سیاسی ،اجتماعی،
معیشتی و امنیتی نقش آفرینی کنند.سردارسرتیپ دوم
پاسدار «امان ا ...گشتاسبی» افزود :در عصر حاضر که
دشمنان به دنبال فرصت هایی برای رسیدن به اهداف
خود هستند ،رسانه های داخلی به ویژه استان می توانند
مهمترین ابــزار برای مقابله با ترفندهای آن ها باشند.
مدیرکل صدا و سیما هم گفت :اصحاب رسانه استان
ادامــه دهنده رسالت خبرنگارانی چون شهید محسن
خزایی و شهید ذوالــفــقــاری هستند که در ایــن مسیر
جانفشانی کرده اند«.محمود رضا کردستانی» افزود:
مسئوالن برای تهیه تجهیزات مورد نیاز و امکانات رفاهی
خبرنگاران کمک کنند .خبرنگاران هم باید با افزایش
سواد رسانه ای بتوانند مخاطبان را به خود جذب کنند،
زیرا رسانه های بیگانه در پی انتشار اخبار کذب علیه
کشور هستند.
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طبق آمــار و اطــاعــات جمع بندی شده
راشکی
میزان فعالیت واحدهای تولیدی استان از
نرم کشوری باالتر است و به نوعی واحدهای مشکل دار و
تعطیل استان هم از میزان کشوری آمار پایین تری دارد.به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،رئیس شرکت شهرک
های صنعتی استان روز گذشته در جمع خبرنگاران با
تبریک روز خبرنگار گفت :به مناسبت روز اصناف کوچک
همایشی در تهران برنامه ریزی شده که با نمایشگاهی از
صنایع کوچک و متوسط کشور همراه است و حدود هزار
واحــــد صنعتی کــشــور در ایـــن بــرنــامــه شــرکــت می
کنند«.سارانی» افــزود :در استان بــرای حضور در این
نمایشگاه با واحدهای صنعتی مذاکره و برای همه این
واحــدهــای صنعتی پیگیری شــد تــا غــرفــه بگیرند و
محصوالتشان را ارائه دهند که  18واحد صنعتی استان
برای حضور در نمایشگاه اعالم آمادگی کردند.وی ادامه
داد :در استان  14ناحیه و  13شهرک صنعتی وجود دارد
و همه این مناطق اقتصادی فعال هستند اما منطقه
دوســت محمد هنوز به مرحله نهایی و دریافت زمین
نرسیده است که اگر برسد این تعداد به  28ناحیه و
شهرک صنعتی افزایش می یابد ،در همین مناطق فعال
هزار و  280واحد صنعتی و صنفی وجود دارد که بیشتر
آن را واحدهای صنفی تشکیل داده و در مجموع این
واحدها برای  13هزار نفر اشتغال زایی داشته اند.وی با
اشــاره به این که عمده واحد های صنعتی و معدنی در
شهرک های صنعتی مستقر است می افزاید :با مجوز
سازمان صنعت ،معدن و تجارت بیش از هزار و  300واحد
صنعتی در استان فعال شده است که از این میان بیش از
 750واحد در شهرک های زیر مجموعه شرکت شهرک
های صنعتی فعالیت می کنند .به گفته وی ،بیش از 50

واحدهای صنعتی کوچک بیش از واحدهای بزرگ

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هم در این نشست
گفت :حدود هزار و  150واحد دارای پروانه بهره برداری
در استان وجود دارد و به روز رسانی واحدهای صنعتی در
خارج از شهرک ها را مسئوالن این سازمان انجام داده اند
و شرکت شهرک های صنعتی به روز رسانی واحدهای
درون شهرک ها را انجام داد«.میرشکار» افــزود :بیش
از  95درصد از واحدهای صنعتی استان را واحدهای
کوچک تشکیل می دهد و واحدهای بزرگ کمتر از پنج
درصد واحدهای بزرگ است اما برنامه ریزی ها برای
استفاده از همه ظرفیت واحدها در استان انجام می
شود.وی بیان کرد :سال گذشته در بعضی موارد نگرانی
وجود داشت اما منابع مورد نیاز استان تامین شده است و

توفان  243نفر را راهی بیمارستان کرد

روشنگری؛ ویژگی ارزشمند اهل قلم

بــانــوان کــاراتــه کــای اســتــان روز
گروه شهرستان ها
گذشته به لیگ آینده سازان اعزام
شدند.مسئول روابــط عمومی هیئت کاراته استان به
خبرنگار ما گفت :تیم شش نفری دختران استان روز
گذشته به مربیگری زهرا سنگ تراش و سرپرستی قدسیه
سنگ تراش عازم اولین مرحله لیگ آینده ساران کشور

توفان شدید روز گذشته  243نفر را راهی بیمارستان ها و مراکز درمانی
ریگی
زابل کرد.مدیرکل دفتر ستاد مدیریت بحران استانداری به خبرنگار ما گفت:
توفانی به سرعت  104کیلومتر بر ساعت روز گذشته سبب شد تا  243نفر از شهروندان
سیستانی به دلیل مشکالت تنفسی ناشی به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه
کنند«.رضا اربابی» افزود :از تعداد  243نفر  40نفر بستری و مابقی به صورت سرپایی
درمان و مرخص شدند .غلظت گردو خاک در منطقه به دو هزارو  228میکروگرم بر متر
مکعب گزارش شد که این عدد  12برابر حد مجاز است.

قابلیت ها و ظرفیت های بالفعل استان را به تصویر و نگارش
در آورده اند و در انعکاس خبرها جلودار هستند.

شرایط موجود می تواند رشد افراد را رقم بزند

مشاور رسانه ای استاندار هم گفت :اطالع رسانی موضوع
های مختلف توسط شهروندان یک فرصت بــرای اصحاب
رسانه است که در کمترین زمان حوادث را به گوش مسئوالن
برسانند اما ضعف هایی در حوزه مدیریت وجود دارد که هنوز
نتواسته ایم از این همه ظرفیت در استان برای رفع مشکالت
به درستی استفاده کنیم«.علی اصغر افتاده» افزود :شرایط
موجود در استان به گونه ای است که می تواند رشد افراد را
رقم بزند ،البته در صورتی که فرد هم به درستی از این ظرفیت
ها در مسیر رشد و توسعه خود بهره الزم را ببرد.وی تصریح
کرد :همیشه سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان پر
خطر به جامعه معرفی و انتقال افکار منفی توسط یک عده
خاص از این استان به دیگر استان های کشور سبب به وجود
آمدن این تفکر در جامعه شده است ،وظیفه اصحاب رسانه
استان این است که چهره واقعی این خطه را به خوبی معرفی
کنند .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این نشست علی اصغر
افتاده به عنوان مشاور جدید استاندار در امور اطالع رسانی و
تنویر افکار عمومی معرفی شد.

علی اصغر افتاده
به عنوان مشاور
جدیداستاندار
در امور اطالع
رسانی و تنویر
افکارعمومی
معرفی شد

 26/6هزار نفر در استان رایگان ویزیت شدند
 26هزار و  679بیمار طی سه روز گذشته توسط پزشکان
گروه شهرستان ها
مستقر در کاروان های سالمت در استان رایگان ویزیت شدند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر به خبرنگار ما گفت 19 :کاروان سالمت از  19استان از
 14مرداد فعالیت خود را در مناطق مختلف درگیر خشکسالی استان آغاز کرد و به مدت
یک هفته به ارائه خدمات در این مناطق می پردازد«.رسول راشکی» افزود :این کاروان
ها با مشارکت تیم درمانی و پیراپزشکی داوطلب جمعیت هالل احمر استان های
گیالن ،سمنان ،خراسان رضوی ،کردستان ،مرکزی ،قزوین ،خوزستان ،قم ،فارس،
گلستان ،همدان ،آذربایجان شرقی و غربی ،تهران ،مازندران ،اصفهان ،کرمان ،اردبیل
و یزد در  19شهرستان استان مستقر و در حال ارائه خدمات رایگان به مردم هستند.وی
ادامه داد :در این مدت هفت هزار و  561نفر از مردم استان خدمات تخصصی پزشکی،
هشت هــزار و  780نفر از خدمات پزشکان عمومی ،هــزار و  770نفر خدمات
دندانپزشکی و هشت هزار و  568نفر خدمات پیراپزشکی دریافت کردند.

قضاوتداوراستانفردادرلیگبرترفوتبالکشور
داور استان فردا در لیگ برتر فوتبال ایران قضاوت می کند.رئیس
گروه ورزش
هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما گفت :پس از برگزاری تست های
داوری برای قضاوت در دیدار های فوتبال لیگ« ،محمد رسول ذورقی» داور استان
توانست با نشان دادن توانش در داوری و آمادگی جسمانی در فهرست داوران آماده
فدراسیون قرار گرفت«.سید الحسینی» افزود :بر این اساس نام این داور استان توسط
فدراسیون فوتبال در فهرست اعالم شده داوران هفته سوم لیگ برتر فوتبال قرار گرفت
و ذورقی در دیدار دو تیم پدیده مشهد و صنعت نفت آبادان به قضاوت می پردازد.وی
اظهار کرد :طبق برنامه ،مسابقات لیگ برتر فوتبال دیدار این دوتیم فردا شب به میزبانی
پدیده در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار می شود.

شد«.خدیجه سارانی» افزود :زهرا پیری ،نرگس فدایی،
مائده آرمــیــون ،کوثر ن ــوری ،فاطمه مالشاهی و سارا
عظیمی اعضای تیم شش نفری استان در این رقابت ها
هستند که طبق برنامه اعالم شده فدراسیون امروز در
مجموعه ورزشی شهید کباکبیان تهران به مصاف حریفان
خود می روند.

جدول شماره 1161

حل جدول شماره 1160

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

درصد واحدهای صنعتی استان در زاهدان مستقر است،
در عمل عمده سرمایه گذاری استان در زاهدان انجام می
شود و کنارک نیز به دلیل بهره برداری از ظرفیت دریا
دومین منطقه مورد توجه برای صنعت گران است.به گفته
سارانی ،یکی از امتیازهایی که استان نسبت به دیگر
مناطق کشور دارد نزدیکی شهرک هــای صنعتی به
شهرهاست ،برای افرادی که وارد شهرک های صنعتی
استان می شوند در مناطق غیر برخوردار غیر از زاهدان،
چابهار و کنارک تا  50درصد تخفیف در نظر گرفته شد و
زمین ها در اقساط  36تا  48ماهه تقسیط می شود،
گاهی متناسب با طرحی که زمین زیاد نیاز دارد تا 60
قسط تقسیط می شود و برای افرادی که تصمیم به تولید
در این شهرک دارند از  20تا پنج درصد تخفیف داده می
شــود.وی گفت :طبق آمار و اطالعات جمع بندی شده
میزان فعالیت واحدهای تولیدی استان از نرم کشوری
باالتر است و به نوعی واحدهای مشکل دار و تعطیل
استان هم از میزان کشوری آمار پایین تری دارد ،این در

حالی است که تا پایان تیر امسال هزار و  280واحد و
نزدیک به هزار طرح رصد ،بررسی و برنامه ریزی شد 70
واحد باالی  70درصد پیشرفت تکمیل شود.

استاندار مطرح کرد:

کیفیت ،ساده نویسی و موثر نوشتن از ویژگی
ریگی
های اهل قلم است و به نظر می رسد یکی از
ویژگی های ارزشمند اهل قلم روشنگری است ویژگی که
افــرادی مانند مرحوم شریعتی و شهید مطهری در جامعه
تزریقکردند.بهگزارش«سیستانوبلوچستان»،استاندارروز
گذشته در نشست خبری گفت :در دنیایی زندگی می کنیم
که باید به واقعیت ها بیشتر پرداخت و به جای زبان تلخ از زبان
شکر استفاده کرد ،باید خالصانه در خدمت به مردم و برای
مردم و رفع مشکالتشان تالش کرد.سید «دانیال محبی»
افزود :رسانهها باید نقد منصفانه را در دستور کار و اولویت
قرار دهند ،باید از استاندار هم نقد منصفانه کنند و با ارائه
راهکارهایی در رفــع مشکالت مــردم ،به مسئوالن یاری
برسانند.وی اظهار کرد :رسانهها باید ظرفیتهای استان را
به درستی معرفی و کاستیها را مطالبه کنند .پیشنهاد می
کنم کارگروهی برای پیگیری امور استان تشکیل و با شناخت
مشکالت ،راهکارهای مناسب برای توسعه استان ارائه شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره ارائه نشدن رشته
علوم ارتباطات در دانشگاه های استان گفت :با صحبت هایی
که با رئیس دانشگاه سیستان وبلوچستان انجام شد ،قول
هایی برای راه اندازی رشته علوم ارتباطات و پذیرش دانشجو
از میان اصحاب رسانه داد.سرپرست معاونت سیاسی و
اجتماعی استاندار نیز در این جلسه با تبریک روز خبرنگار
گفت :سیستان وبلوچستان در بسیاری از عرصه ها به ویژه
عرصه خبر و شهادت و تقدیم شهدایی مانند شهید خزایی،
جلودار است«.محمد هــادی مرعشی» افــزود :با توجه به
شرایط فعلی کشور ،نیاز است همه اصحاب رسانه برای ایجاد
امید و نشاط با قلم زنی مثبت در مسیر توسعه و پیشرفت
تالش کنند .اصحاب رسانه استان به خوبی با قلم هایشان

جای نگرانی نیست ،می توان به واحدهای تولیدی کمک
فنی اعتباری داد حتی با وجود موافق نبودن دیگر بانک
ها ،بانک صنعت و معدن پذیرفته است در این راه ورود
کند.وی افــزود :بهترین منابع استان منابع تسهیالت
روستایی و عشایری است که چهار تا شش درصد و نرخ
سود این تسهیالت برای روستاهای مرزی چهار و برای
روستاهای غیر مرزی شش درصد در نظر گرفته شد و
تالش می شود این منابع به موقع بــرای استان جذب
شود .به گفته وی ،تعدادی از واحدهای استان شرایطی
دارند که نمی توانند در واردات و صادرات رقابت کنند
و از این منابع برای بهبود شرایط ،نوسازی ،بازسازی و
کاهش هزینه های تمام شده خود و برای رقابت در فضای
بازار می توانند استفاده یا در نمایشگاه ها و هیئت های
خارجی شرکت کنند ،کسانی که در هیئت های تجاری
و نمایشگاه های خارجی شرکت کنند در قبال تورهای
صنعتی حمایت می شوند.وی ادامــه داد :برنامه ریزی
شد تا نمایشگاهی با اولویت پاکستان به عنوان نمایشگاه
جمهوری اسالمی ایران با محوریت سیستان و بلوچستان
برگزار شود ،زیرا پاکستان و افغانستان بازار خوبی برای
محصوالت استان است و به دلیل همجواری این دو کشور
با استان صادرکنندگان هزینه های حمل زیادی متقبل
نمی شوند.وی گفت :دولت قرار است مشوق هایی را در
حوزه صادرات برای استان در نظر بگیرد که ممکن است
نقدی نباشد اما در موضوع های دیگر مشوق هایی را در
دستور کار قرار داده و در حوزه منابع بانکی هم برای طرح
ها سقفی در نظر نگرفته است و اشتغال فراگیر از منابع
داخلی هم سقف اعتباری ندارد و میزان اعتبار بسته به
ارزیابی طرح هاست اما برای منابع روستایی و عشایری
تا  15میلیارد تومان سقف تعین شده است.

بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی زاهدان

حضور بانوان کاراته کا در لیگ آینده سازان

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

110.320

یک گرم طالی  18عیار

269,860

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

284,830

درهم امارات

25.860

یک گرم طالی  20عیار

299,840

پوند انگلیس

122.820

یک گرم طالی  22عیار

329,850

فرانک سوئیس

96.500

یک گرم طالی  24عیار

359,820

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/5/18
نواحی شمالی

فعالیت واحدهای تولیدی استان باالتر از نرم کشوری است

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

تا اواسط وقت برخی
نقاط باد و گرد و خاک ،به
تدریج افزایش دما

افزایش ابر ،وزش باد،
گاهی وزش باد و غبار
محلی ،جنوب شرق با
احتمال رگبار و رعد و برق
پراکنده

افزایش ابر و احتمال رگبار و
رعد و برق ،غبار آلود ،وزش باد،
سواحل مه صبحگاهی و دریا مواج
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-1قافله ساالر – محل کار  -2نهر – دورویی – چاه جهنمی  -3عالمت مفعولی
– اجرت – اسم – مکان  -4فرمان – بهشت شداد – خیزاب – غذای زمین -5
شیدا – براندازی – جزیره ای در خلیج فارس  -6هوس – پدر رستم  -مادر آذری
 -7رطوبت – نمد  -شكننده -عمر  -8دربست کارخانه  -زادگاه ابراهیم  -جد
– عدد ماه  -9فساد -بانگ -ستايش -خاک صنعتی  -10ساقه خشک غالت – رو به
رو – تباه  -11زبان -چشمه ای در بهشت – تایلند سابق -12جنبش -پسوند شباهت –
نی میان تهی – ورزش تابستانی -13گوهر -آتش  -مرگ – رود آرام  -14طالیی -حیله
– بت بی سر وپا  -15حاذق  -گناهکار
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-1بسیار  -اساس  -2لیکن – خزنده گزنده  -مهمانی  -3برجستگی
الستیک  -تقویت امواج  -نارس -حرف همراهی  -4ایتالیای سابق -
هراس  -قوت الیموت -پرتو  -5روادید – شهری در فارس  -ماهر  -6فهم – دارو – از
سازهای زهی  -7جنس خشن -از میوه های گرمسیری  -پل -ضمیر متکبر  -8حرف
تردید – تله – نوعی آچار – منقار پرنده  -9ویتامین انعقاد خون – مسافرخانه تو راهی -
پایتخت اتریش  -عصاره گوجه فرنگي  -10ساز  -گروه ورزشی -مادر  -11رونق – عزم
 استوانه فلزی توخالی  -12بازی خارجی  -مدرك -گمان -درخت انگور -13زائوترسان  -پادشاه – جراحت – حرف فاصله  -14هماهنگ – بدبوی پرخاصیت – عدد
مجهول  -15واحد اندازه گیری زاویه – دستگاه
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