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شهرستانها
فرمانده انتظامی استان خبر داد:

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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▪جمعه بازار زاهدان وضعیت خوبی ندارد .چرا مسئوالن قسمتی از این بازار را که
خاکی است آسفالت نمی کنند.
▪تعرفه آزمایش نسبت به ماه گذشته افزایش دو برابری داشته است ،دخترم کم کاری
تیروئید دارد و باید هر ماه آزمایش انجام دهد ،تنها درآمدمان نیز یارانه سه نفر است
که با توجه به هزینه های باالی درمان ادامه دادن درمان برایمان سخت است.
▪شهرداری توجه و رسیدگی بیشتری به جمع آوری سگ های ولگرد در حاشیه شهر
زاهدان داشته باشد.
▪برخی شیرینی فروشی ها در زاهدان اقدام به فروش پیتزا می کنند! آیا این کار
قانونیاست؟
▪آب لوله کشی قاسم آباد زاهدان بسیار شور و حتی برای مصارفی نظیر شست و شو
غیر قابل استفاده است ،عالوه بر این تعرفه آن باالست.
▪ قطع بی برنامه و طوالنی برق در زاهدان امان مردم را بریده است ،تا چه زمانی
این اتفاق ادامه دارد؟ چرا مسئوالن شرکت توزیع برق طبق برنامه و در مدت زمان
مشخص شده اقدام به قطع برق نمی کنند؟
▪حدود یک ماه است که نتوانسته ام حتی یک مرغ برای خانواده بخرم ،مسئوالن برای
اقشار ضعیف جامعه چاره ای بیندیشند ،گرانی ها کمر شکن است.
▪شرایط پرداخت تسهیالت بانک ها سخت و مشکل است .بعضی بانک ها برای ارائه
وام  10میلیون تومانی دو ضامن رسمی ،سفته و چک طلب می کنند.
▪بیشتر توجه شهرداری چابهار به مناطق خاصی از شهر است .به فکر مناطق حاشیه
شهرهمباشند.
▪زن بی سرپرستی هستم که با کار در منازل مردم زندگی ام را می گذرانم اما گرانی
ها شرایط اداره زندگی را برایم سخت کرده است.
▪بهعنوانیکیازمخاطبانروزنامهسیستانوبلوچستان،روزخبرنگاررابهخبرنگاران
این رسانه مردمی که همیشه صدای رسای مردم است تبریک عرض می کنم.

امام جمعه موقت زاهدان:

اجرای اقتصاد مقاومتی تنها راه
رفع مشکالت اقتصادی است

عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تنها راه رفع
ریگی
مشکالت اقتصادی جامعه و بــرون رفــت از
شــرایــط کنونی جامعه اســت.بــه گـــزارش «سیستان و
بلوچستان» ،امــام جمعه موقت زاهــدان روز گذشته در
خطبه های نماز جمعه گذشته این شهر با اشاره به مناسک
حج امسال گفت :هر سال مناسک حج با حضور مسلمانان
سراسر دنیا و در لباسی متحد با شکوه برگزار می شود و
فلسفه آن تامین منافع مسلمانان جهان به ویژه منافع
سیاسی است.حجت االسالم «ابراهیم حمیدی» با اشاره
به معضالت و مشکالت اقتصادی کشور افزود :مشکالت
اقتصادی جامعه سبب شــده اســت تا دشمنان نظام از
فرصت ایجاد شده برای ضربه زدن به نظام اسالمی و از
بین بردن آن از هیچ تالشی دریغ نکنند.وی تصریح کرد:
جنگ اقتصادی از اوایل پیروزی انقالب اسالمی توسط
دشمنان شکل گرفت و موضوع جدیدی نیست ،فقط
شکل آن تغییر کرده است .وظیفه مسئوالن و مردم در
مقابله با توطئه های دشمنان ،حفظ وحدت در جامعه و
اتحاد میان مردم و مسئوالن است تا تفرقه افکنان به هدف
خود دست پیدا نکنند.وی ادامه داد :تریبون نماز جمعه و
رسانه های استان در اختیار مردم قرار دارد تا به بیان
مشکالت خود و انعکاس آن به دولتمردان بپردازند و از راه
انــدازی تظاهرات های خیابانی پرهیز کنند.وی اظهار
کرد :مسئوالن باید با اتخاذ تدابیر صحیح به دنبال رفع
مشکالت مردم باشند ،البته در چند روز اخیر با تغییرات
در سیاست های ارزی این موضوع دیده شد ،دولت باید در
انتخاب مدیران موفق ،کــار بلد و دلسوز نظام و مردم
موضوع های جناحی ،سیاسی و مغرضانه را از دستور کار
خود خارج کند و چنانچه در جناح مخالف افراد دلسوز و
کار آمد وجود دارد انتخاب کند و به دنبال رفع مشکالت
مردم باشد .مردم از سران سه قوه انتظار اتخاذ تدابیر
درست و سر و سامان دادن به وضعیت نامناسب اقتصاد
کشور را دارند.امام جمعه موقت زاهدان در قسمتی دیگر
از خطبه ها با اشــاره به اولین روز ماه ذی الحجه که با
ســالــروز پیوند حضرت علی (ع) و حضرت زهــرا (س)
مصادف است ،گفت :چنانچه به دنبال یک الگوی موفق
هستیم بهترین الگو امام علی(ع) و حضرت زهرا (س)
هستند ،مشکالتی که در خانواده ها مشاهده می شود به
دلیل تغییر سبک زندگی و بهره گرفتن از زندگی غربی
اســت ،اگر به الگوهای اسالمی توجه شود بسیاری از
مشکالت در خانواده ها به حداقل خواهد رسید.

حجت االسالم
حمیدی:وظیفه
مسئوالن و مردم
در مقابله با توطئه
های دشمنان،
حفظ وحدت در
جامعه و اتحاد
میان مردم و
مسئوالن است تا
تفرقه افکنان به
هدف خود دست
پیدانکنند

 352نفر در چهار ماه گذشته جان خود را در
شهرکی
تصادفات از دســت دادن ــد که یک درصد
کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می
دهد.به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،فرمانده انتظامی
استان در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار که پنج
شنبه گذشته برگزار شد گفت 24 :هزار کیلومتر راه در
استان وجود دارد به همین دلیل بیشترین تصادفات مربوط
به این استان است که نیاز به ایجاد پاسگاه های جدید دارد.
در گذشته  240کیلومتر بزرگراه در استان وجود داشت که
با استاندارد کشور فاصله زیادی دارد و از این نظر ضعیف
تریناستانمحسوبمیشویم.فاصلهزیادمیانشهرستان
ها و نبود مکان استراحت در وقوع تصادفات جاده ای نقش
دارد .سردار «محمد قنبری» اظهار کرد :در نیمه نخست
مرداد ماه هفت و نیم تن مواد مخدر در پنج مرحله درگیری
مسلحانه در استان کشف شد و پنج باند قاچاق متالشی و
 22سرشاخه این باندها دستگیر شد و  9قبضه اسلحه
جنگی و مهمات و  34خودرو هم با این محموله ها کشف
شد.وی ادامه داد :در این مدت دو انبار احتکار کاال در
استان شناسایی شد که شامل هزار و  600یخچال ،تلفن،
ماشین لباسشویی و حدود دو هزار و  500تن برنج است.

کشف  946هزار لیتر سوخت قاچاق

وی اظهار کرد :در این بازه زمانی  12باند قاچاق کاال
متالشی و  28میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق کشف شد
که این میزان نسبت به میزان مدت مشابه سال قبل 28
درصد رشد را نشان می دهد .همچنین  12دستگاه تانکر
حامل سوخت قاچاق توقیف 40،دپوی سوخت شناسایی و
 500هزار لیتر نفت کوره کشف شــد.وی بیان کرد :در
مبارزه با مخالن نظم و امنیت و خرده فروشی مواد مخدر با

اجرای  20طرح  107خرده فروش مواد مخدر دستگیر و
 881معتاد متجاهر هم جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد
تحویل شدند.وی اظهار کرد :دو هزار و  782لیتر انواع
عرقیات غیر بهداشتی ،متالشی شدن شبکه توزیع اقالم
دارویی قاچاق با  68هزار فقره انواع دارو ،برخورد با دو انبار
بزرگ ضایعات فروشی و کشف هزار و  255قطعه لوازم
مسروقه که بیشتر مرتبط با تاسیسات آب ،برق و گاز بود از

تغییر  2پست مدیریتی در استان

موافقتنامهراهبردیبرایرفعمشکلآبهیرمندبهزودیامضامیشود

موافقت نامه راهبردی میان ایران
گروه شهرستان ها
و افغانستان برای رفع مشکل آب
هیرمند به زودی امضا می شود.سخنگوی وزارت امور
خارجه با بیان این که این وزارت خانه درباره موضوع آب و
مباحث مربوط به آن به ویژه در مناطق مرزی کار می کند
گفت :در مناطق مرزی از جمله میان ایران و افغانستان،
ایران و ترکیه و حتی درباره عراق مباحثی درباره موضوع
آب مطرح است که نقطه نظرهایی از سوی دو طرف وجود
دارد«.بهرام قاسمی» به پانا اظهار کرد :مدتی است وزارت
امور خارجه در حوزه آب ،فعال تر از گذشته عمل می کند.

سرپرست جدید فرماندار زاهــدان و مدیرکل جدید ستاد بحران استان
ریگی
پنجشنبهگذشتهمعرفیشدند.بهگزارش«سیستانوبلوچستان»،پنجشنبه
گذشته در جلسه شورای اداری زاهدان با حضور معاون امنیتی انتظامی ،مدیر کل دفتر
استاندار و اعضای شورای اداری این شهرستان« ،ابوذر مهدی نخعی» به عنوان سرپرست
جدیدفرمانداریزاهدانمعرفیوازخدمات«عبدالرحمنشهنوازی»تقدیرشد«.نخعی»
در این نشست گفت :بدون شک خدمت به مردم به مصداق حدیث پیامبر اکرم (ص) به
عنوان باالترین خدمت محسوب می شود و در کشوری که تحت رهبری مقام معظم
رهبری و بر پایه خون پاک شهدا استوار است ،توفیق بزرگی است«.ابوذر مهدی نخعی»
با تبریک روز خبرنگار افزود :اساس کار خود در زاهدان را بر همراهی و مشارکت همه
مردم ،جریانات سیاسی و احزاب مختلف ،علما و روحانیون ،نخبگان و دانشگاهیان و بر
اساس وفاق و همدلی و وحدت شیعه و سنی با پرهیز از نگاه های تفرقه انگیز استوار می
کنم.وی اضافه کرد :معتقد هستم که با محرومیت استان ،کل کشور از ظرفیت های
بالقوه این منطقه محروم شده است و برای پیشرفت زاهدان به عنوان مرکز سیستان و
بلوچستان باید بر اساس برنامه مدون عمل کرد.به گزارش خبرنگار ما ،مدیر صندوق مهر
امام رضا(ع) استان ،فرمانداری جاسک ،معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه میناب
و مدیر کل بازرسی و مدیر عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان از سوابق «ابوذر
مهدی نخعی» است .همچنین در حکم جداگانه ای از سوی استاندار« ،عبد الرحمن
شهنوازی» که پیش از این سرپرستی فرمانداری زاهدان را بر عهده داشت به عنوان مدیر
کل دفتر ستاد بحران استانداری منصوب و از خدمات «رضا اربابی» تقدیر شد.

سال گذشته قسمتی در حوزه بین الملل به نام دیپلماسی
آب ایجاد کردیم که در تغییر ساختاری که ایجاد شد ،این
حوزه در زیر مجموعه معاونت سیاسی وزارتخانه کار را
دنبال می کــنــد.وی با اشــاره به رایــزنــی هــای ایــران با
افغانستان دربــاره آب گفت :با افغانستان طبق تفاهم
نامهای که داشتیم پنج کمیته تشکیل دادیم که یکی از آن
ها ،کمیته آب است .این کمیته ها به زودی به نتیجه می
رسد و نتیجه آن به امضای موافقت نامه راهبردی میان
ایران و افغانستان و رفع موضوع آب و مشکالت مربوط به
رود هیرمند منجر می شود.

قهرمانی ایرانشهر در رقابت های ووشوی روز خبرنگار
رقابت های ووشوی گرامیداشت
گروه شهرستان ها
روزخبرنگارباقهرمانیتیمایرانشهر
به کار خود پایان داد.رئیس هیئت ووشوی استان به خبرنگار
ما گفت :به مناسبت فرارسیدن  17مرداد ماه رقابت های
ووشــو یــادواره شهیدان ذوالفقاری و ولی فتح مــرادی در
جنوب استان برنامه ریزی شد و ووشوکاران شهرستان های
ایرانشهر ،چابهار ،سیب سوران ،مهرستان و دلگان برای
رسیدن به مقام قهرمانی ایــن رقابت ها به مصاف هم
رفتند«.عباس شیبک» افزود :در پایان مسابقات نوجوانان در
وزن  36مصطفی سنجرزهی ،آرش میر و زین العابدین
مالزهی مقام های اول تا سوم را کسب کردند ،در 39
کیلوگرم مهدی جهاندیده و آریا چاکرزهی نایب قهرمان
شدند ،ایمان شعلی بر و ارســان غمشاد بر جایگاه سوم
مشترک ایستادند ،در وزن  42محمد عادل آبنوش مقام
اول ،امیر محمد پاسندی مقام دوم و بهنام میربلوچ زهی و
مصطفی هواتی مقام سوم را ازآن خود کردند .به گفته وی،
در  45کیلوگرم این رده سنی مهدی درویشی مقام اول و
ابراهیم کوچک زایی مقام دوم را به خود اختصاص دادند ،در
وزن  48عبیدا ...براهویی و عبدا ...ریسی ،در  52کیلوگرم
محمد یاسین تک و محمد ریسی و در وزن  60مجتبی
درشته و ابوالفضل آقایی مقام اول و دوم را کسب کردند.وی

شـــیء صــوتــی روز گــذشــتــه در
گروه شهرستان ها
سراوان منفجر شد و خوشبختانه
خسارات جانی به همراه نداشت .فرماندار ســراوان به
خبرنگار ما گفت :این شیء در نزدیک کالنتری این شهر
منفجر شــد کــه شیشه هــای بــرخــی مــنــازل اطـــراف آن
شکست« .درویش نارویی» افزود :هنوز عامالن و دلیل این
موضوع شناسایی نشده اند ،نیروهای امنیتی و انتظامی

وی بیان کرد :از ابتدای سال سه میلیون و  945هزار و
 900لیتر انواع سوخت قاچاق در استان کشف شد .در
نیمه نخست مرداد ماه  500هزار لیتر نفت کوره در شهرک
صنعتی کشف شد و دو متهم دستگیر شدند .وی با اشاره
به کاهش  2درصدی وقوع سرقت ها نسبت به بازه زمانی
سال گذشته گفت :ارتکاب جرایم از نوع عادی و خشن
اجتناب ناپذیر است و باید به صورت نسبی کنترل شود.
پیشگیری از وقوع جرایم و تالش برای کشف در کمترین
زمان ممکن سبب ایجاد احساس آرامش در میان مردم می
شود .وی به رشد  3درصدی کشف پرونده های سرقت از
ابتدای امسال اشاره و اظهار کرد :در سرقت های به عنف
و مسلحانه در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به ترتیب  34و  48درصد کشف رخ داده است.به گزارش
خبرنگار ما ،اصحاب رسانه در پایان این نشست از نمایشگاه
کشفیات نیمه اول مرداد ماه نیروی انتظامی شامل مواد
مخدر ،خودرو ،سالح و مهمات که در محوطه این ستاد برپا
شده بود بازدید کردند.

بازدید اصحاب رسانه از نمایشگاه کشفیات نیروی انتظامی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

بیان کرد :مسابقه جوانان در سه وزن برگزار شد که در 48
کیلوگرم علی آذران اول ،علی رضایی دوم و علی پیام و
هادی پیام به طورمشترک سوم شدند ،در وزن  60هم پس از
قهرمانی فرهاد آزادی نژاد ،مهران هوتی و یحیی آتش افروز
مقام های دوم و سوم را کسب کردند و در  65کیلوگرم
مرصاد شعلی بر قهرمان شد ،متین شهلی بر به عنوان نایب
قهرمانی دست یافت و محمود عرب زاده و معین باهوزیی به
طور مشترک سوم شدند.وی ادامه داد :در پایان رقابت های
بزرگساالن اقبال ساالری امجد ،علیرضا مبصری مقدم،
محسن زمانی و سعید جهاندیده در  52کیلوگرم ،ا ...رسان
ریگی نایاب ،جمعه خــان عــرب زاده در وزن  ،56احمد
رحمتی زاده ،محمد رضا نجار و امید سهراب زهی در 60
کیلوگرم ،عمران دهانی ،اسلم بامری ،ابوبکر پاسدار و امید
براویی در وزن  ،65داد خدا شاولی بر و عبدالرحمن زحمت
کش در  85کیلوگرم و امین ساالری و حمزه بامری در وزن
مثبت  90توانستند به مقام های اول تا سوم دست یابند.به
گفته وی ،در پایان رقابت های ووشــوی قهرمانی جنوب
استان گرامی داشت روز خبرنگار ،ایرانشهر مقام قهرمانی را
ازآن خود کرد ،ووشو کاران چابهار و سیب و سوران هم به
ترتیب دوم و ســوم شدند ،کــاپ اخــاق ایــن مسابقات به
مهرستانرسید.

شیبک:درپایان
رقابت های
ووشویقهرمانی
جنوب استان
گرامی داشت
روز خبرنگار،
ایرانشهرمقام
قهرمانی را ازآن
خود کرد ،ووشو
کاران چابهار و
سیب و سوران
هم به ترتیب
دوم و سوم
شدند ،کاپ اخالق
این مسابقات به
مهرستانرسید

توفان و گرد و خاک در راه شمال استان
باد و گرد و خاک از بعد از ظهر در شمال استان آغاز و یکشنبه و
گروه شهرستان ها
دوشنبه شدیدتر می شود.کارشناس اداره کل هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی از اواسط وقت امروز تا
پایان هفته آینده در شهرستان های زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و نیمروز وزش باد
خیلی شدید با سرعت  80تا  90گاهی بیش از  90کیلومتر بر ساعت سبب توفان گرد و
خاک و کاهش شدید دید و کاهش شدید کیفیت هوا می شود« .مرتضی فرجی» افزود:
یکشنبه و دوشنبه توفان شدید تر و سرعت باد بیش از  100کیلومتر بر ساعت پیش
بینی می شود ،احتمال اختالل در پروازهای فرودگاههای زابل و زاهدان وجود دارد،
طی این مدت در جاده های مواصالتی زابل -نهبندان ،زاهدان -نهبندان ،زاهدان-
زابل ،زاهدان -بم و ایرانشهر -بم باد وگرد و خاک سبب کاهش دید می شود.

امروز؛ برگزاری مجمع خیران سالمت استان
در مشهد
سیستان و بلوچستانی های مقیم مشهد در نخستین همایش
گروه شهرستان ها
مجمع خیران سالمت استان ،هم پیمان می شوند.مدیر عامل
مجمع خیران سالمت استان به خبرنگار ما گفت :نخستین مجمع خیران سالمت استان
امروز با هدف کاهش آالم بیماران نیازمند و ارتقای زیرساخت های بهداشتی و درمانی
استان به میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود ،بیش از هزار نفر از هم استانی های
مقیم استان خراسان رضوی به این مجمع دعوت شده اند«.محمود طاهری» ادامه داد:
هم استانی های ساکن مشهد استقبال قابل توجهی از برگزاری این مجمع داشتند.

در حال تحقیق هستند تا دلیل آن مشخص شود و افرادی
را که این اقدام انجام داده اند شناسایی شوند.سرهنگ
احمد آذرکیش فرمانده انتظامی سراوان به پایگاه خبری
پلیس گفت :انفجار روز گذشته در سراوان امنیتی نبود
بلکه پرتاب یک ترقه دست ساز از سوی قاچاقچیان مواد
مخدر بود ،این انفجار هیچ گونه خسارتی در برنداشته و به
کسی هم آسیبی نرسیده است.
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

دیگر کشفیات در نیمه نخست مرداد ماه است.

انفجار شیء صوتی در سراوان

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

119.510

یک گرم طالی  18عیار

294,800

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

284,830

درهم امارات

28.120

یک گرم طالی  20عیار

327,540

پوند انگلیس

132.930

یک گرم طالی  22عیار

360,320

فرانک سوئیس

10.470

یک گرم طالی  24عیار

393,060
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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

بعد از ظهر وزش باد
شدید و گرد ،برخی
نقاط توفان گرد و خاک و
افزایش دما

قسمتی ابری ،غبار آلود،
نواحی مرکزی باد و گرد و
خاک و افزایش دما

صاف تا قسمتی ابری ،بعد از ظهر
افزایش ابر ،غبار آلود ،سواحل
مه آلود و دریا مواج
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نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی
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پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 97/5/20
نواحی شمالی

پایان عمر  352نفر در تصادفات  4ماهه
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-1درد – شکیبایی – سحاب – غذای بیمار  -2مطلب – صمغ گیاه گون – بی
حرکت  -3تصدیق بيگانه – پسوند شباهت – نمونه – بوی رطوبت  -4پایتخت
سوئیس – روزگار – سگ بیمار  -5حرف نداری – به دنیا آوردن  -6ریشه خارجی
– وحشی – پروردگار – دیدنی ارتش  -7سرپیچی – قله زاگرس – آرزو  -8عقاب
سیاه  -اول شب – خزنده گزنده – فرهنگ  -9پدر آذری – بخشی از پا – نام  -10شک
و شبهه – جنس خشن – لحظه – شکننده  -11قمر -اندک  -12دفعه  -سنه – عضو
پرواز  -13ناشنوا – دور افتاده – قایق  -رطوبت  -14سزاوارتر – باران تند – واله -15
لیز – گیج – گیاه سرشویی – پسوند حفاظت
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-1درستکار – گیرنده امواج  -دیدار  -2ننر – شب روستایی – پول ژاپن
 میوه گرمسیری  -3تلخ  -آبگیر – یکدندگی  -4عهد – ایستاده -5اشاره به دور – حاشیه  -خیس  -6دست نخورده – خوب نیست – گریز  -قطار  -7برهنه
– ماه سرد – درخت اعدام  -آخرين نازی -تکرار حرف  -8رها  -ضمیر وزنی  -دربست
کارخانه – حیوان نجیب  -9واحد سطح – گل سرخ  -مطمئن  -کچل – برگ برنده
 -10سقف منزل  -اگر -مادر -سرما  -11روستا  -مطر– مخترع تلفن  -12درود -
شادی و طرب  -13پسوند شباهت  -تندرستی – تیر پیکاندار  -14ستون – مکان
– خاک صنعتی  -بانگ  -15گلدسته  -معدوم  -قوس
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