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شهرستانها
 600بسته خوردنی ،ماسک و شروع آوار برداری همه اقدام های انجام شده

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪چرا شب ها چراغ های راهنمایی در زاهدان چشمک زن می شود؟ این اقدام بسیار
خطرسازاست.
▪تردد کامیون ها در خیابان های خاش آسیب جدی به زیر ساخت ها وارد می کند.
▪مگر قرار نبود تعرفه های برق در ایام تابستان کاهش پیدا کند؟ چرا قبض برق این
دوره بیشتر از دوره های قبل شده است؟
▪پیاده روهای خیابان جام جم زاهدان نیاز به بهسازی دارد ،شهرداری در این زمینه
ورود بیشتری داشته باشد.
▪آیا مسئوالن بهداشت بر لبنیات فروشی ها نظارت دارند؟ برخی از این مغازه ها
موادی را به صورت فله ای عرضه می کنند که هیچ پوششی ندارد.
▪تردد در بازار مشترک زاهدان به دلیل بوی ناشی از مرغ فروشی ها آزار دهنده است.
▪مسئوالن بر بازار گوشی های همراه در بازار زاهدان نظارت کنند .قیمت ها در مغازه
های مختلف بسیار متفاوت است.
▪بولوار ثارا ...تقاطع آزادگان شب ها نور کافی ندارد ،نیاز است برای روشنایی این
محدوده اقدام شود.
▪چند ماه است برای ثبت نام فرزندم به چند مدرسه نزدیک خانه مراجعه می کنم اما
اعالم می کنند که سقف ثبت نام پر شده است ،باید چه کار کنم؟
▪کیفیت نان در برخی از نانوایی های زابل مطلوب نیست و نیاز است نظارت بیشتری
بر آن انجام شود.
▪دو ماه قسط وام من عقب افتاده است اما  200هزار تومان جریمه شده ام .چرا برای
دیر پرداخت کردن اقساط باید این همه جریمه شویم؟
▪در برخی از محله های زاهدان تیرهای برق در وسط خیابان قرار دارد ،اداره برق
برای جا به جایی آن اقدام کند.
▪تعداد پارک های سراوان کم و نیاز است شهرداری برای احداث پارک ها و فضای
سبز جدید اقدام کند.
▪در برخی از محله های زابل آب چندین ساعت قطع و سبب مشکالتی برای ساکنان
این محله ها می شود.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان خواستار شد:

بیداد توفان،باز هم غافلگیری مسئوالن
طی دو روز گذشته توفان سیستان
گروه شهرستان ها
را درنوردید و شدت آن به حدی
رسید که مسئوالن توانستند ادارات را تعطیل ،اقالم غذایی
و ماسک در مناطق بحرانی توزیع کنند ،اما آن ها از قبل
اقدام چندانی برای مقابله با ریزگردها نداشتند و دوباره
غافلگیر شدند .این توفان شدید با سرعت ۱۱۹کیلومتر بر
ساعت منجر به تعطیلی ادارات شد و اختالل های فراوانی
را در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی به همراه
داشت .غلظت غبار به  63برابر حد مجاز رسید و در این دو
روز بیماران زیادی بر اثر بیماری های تنفسی و ریوی به
مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردند که به گفته رئیس
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی زابل  ۸۲نفر در تخت ها
ی بیمارستانی بستری شدند.این در حالی اســت که
سیستان روزگــاری انبار غله ایران بود اما با چالش های
متعددی مواجه است که فرصت های آن نیز فراوان است از
جمله مرز ،آفتاب طالیی و بادهای فراوان که با مدیریت و
سیاست گــذاری می توان اقتصاد مردم را تقویت کرد و
توسعه منطقه را به دنبال داشت.

خسارت های زیان بار

یکی از شهروندان نیمروز در این باره به خبرنگار ما گفت:
با این توفان باید شرایط ویژه ای را برای سیستان در نظر
گرفت و حمایت های الزم را از شهروندان به عمل آورد،
زیرا خسارت های آن برای مردم سیستان زیان بارتر از
توفان های قبل است«.حبیب ا ...راهــداری» افزود :این
توفان با این هجمه سنگین مشکالت بهداشتی و عمرانی
بــرای ساکنان به وجــود آورده اســت که باید راهبردی
اساسی برای ادامه زندگی در محیط اندیشیده شود .یک

استفاده از ظرفیت بزرگان برای
جلوگیری از ازدواج در سن پایین

مشاور استاندار مطرح کرد:

باید مسئوالن استان از طریق گفت و گو با
ریگی
بزرگان اقوام ازدواج در سن پایین و خطرهای
ناشی از ازدواج های فامیلی را گوشزد کنند و آگاه سازی
انجام دهند تا از مشکالت بعدی جلوگیری شود ،همچنین
مشکالت بازماندگان از تحصیل به ویژه دختران از طریق
آن ها بررسی و رفع شود .به گزارش«سیستان و بلوچستان»
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده روز گذشته در
جلسه کارگروه بانوان و خانواده گفت :زنــان به عنوان
سازنده جامعه نیازمند توجه و حمایت حقیقی بیشتری
هستند ،مسئوالن استانی و کشوری نباید از بانوان در پست
های سازمانی به صــورت فرسایشی و نمادین استفاده
کنند ،بلکه باید به طور حقیقی از توانمندی های آن ها در
قسمت های مختلف بهره ببرند و اولین خطای آن ها به
عنوان آخرین خطا در نظر گرفته نشود و آن را به عنوان یک
تجربه بپذیرند .دکتر«فریبا نظری پور کیایی» بیان کرد:
ایرانشهر به واسطه صنعت سوزن دوزی زنان بلوچ به عنوان
شهر ملی شناخته شد و قرار است از طریق جهانی هم این
موضوع دنبال شود .در حصیر بافی نیز می توان از شهرهای
استان به جمع شهرهای خالق از طریق سازمان یونسکو
اضافه کرد .به گفته وی ،با توجه به بافت جوان این استان
می تــوان این موضوع را در قسمت دوســت دار کــودک و
نوجوان از طریق سازمان یونسکو دنبال و از حقوق این قشر
دفاع کرد .امیدواریم تفاهم نامه مستقل میان وزارت کشور
و صندوق کار آفرین بــرای پرداخت مستقیم تسهیالت
اشتغال زایی به بانوان تا شهریور امسال به مرحله انعقاد
برسد .وی اظهار کرد :می توان از  49/5درصد بانوان این
خطه برای تحکیم هر چه بیشتر خانواده ها بهره برد .در
برگزاری جلسات کار گــروه بانوان بهتر است استاندار
حضور داشته باشد تا مصوبات را پیگیری کند و به نتیجه
برساند.استاندار هم گفت :نقش زنــان در عرصه های
مختلف جامعه به ویژه تربیت فرزندان بیش از گذشته مورد
توجه قرار دارد .برخی زن و مرد را مساوی می دانند در
حالی که نادرست است .سید «دانیال محبی» ادامه داد:
زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می کنند از
داشتن شناسنامه برای فرزندان و بهره بردن از بسیاری
خدمات محروم هستند چنین پیوندهایی هرگز دوام ندارد.
به گزارش خبرنگار ما ،بعد از این جلسه از نماد شهدای زن
استان در میدان شهدای زاهدان پرده برداری شد.

امسال هم حضور مسئوالن در تحریریه روزنامه
شهرکی
سیستان و بلوچستان به مناسبت روز خبرنگار
ادامه دار شد تا در هفته ای که گذشت شمار عالقه مندان و
تکریم کنندگان قلم چشمگیر باشد آن هایی که به حق
خستگی یک ساله خبرنگاران را با حضور گرم خود از بین
بردند و نشاطی برای یک سال دیگر و تا روز خبرنگاری دیگر
به اهل قلم بخشیدند .در این میان مشاور رسانه ای و تنویر
افکار عمومی استاندار که کمتر از یک هفته از انتصاب او به
ایــن سمت نگذشته اســت با حضور در جمع خبرنگاران
«سیستان و بلوچستان» آن ها را شگفت زده کرد« .علی اصغر
افتاده» که پس از آغاز به کار خود در استان دیدارش را با
رسانه ها از روزنامه سیستان و بلوچستان آغاز کرد ،خود از
اهالی خبر است و با دغدغه های خبرنگاران آشنایی دارد .او
که آمــده است تا فضای رسانه ای استان را تغییر دهد و
تحولی عمیق در این حوزه ایجاد کند از رسانه ها می خواهد
برای رفع موضوع های مهم استان وارد عمل شوند و هر
چالش را از ابعاد مختلف ،بررسی کنند .به گزارش «سیستان
و بلوچستان» مشاور رسانه ای و تنویر افکار عمومی استاندار
در این نشست گفت :روزنامه خراسان و زیر مجموعه های آن
حرفه ای ،بدون جهت گیری سیاسی و سلیقه ای فعالیت می
کند ،همچنین در این مجموعه محتوا تولید می شود« .علی
اصغر افتاده» بیان کرد :به عالوه این رسانه حق کارمندان را
پرداخت می کند و دلیل موفقیتش هم همین است در حالی
که در بخش خصوصی در کشور ما این موضوع رعایت نمی
شود .افراد با درآمد پایین بیشترین زحمت را متحمل می
شوند و کمترین حقوق را دارند .به همین دلیل بهره وری در
کشور کمتر است و کیفیت کار پایین می آید .شرکت های
موفق به نیروی کار بهای معنوی و مادی می دهند .وی ادامه
داد :رسانه یک رکن مدیریتی است و باید تحلیل هم داشته

استاندار :زنان
ایرانی که با
مردان اتباع
خارجی ازدواج می
کنند از داشتن
شناسنامهبرای
فرزندان و بهره
بردن از بسیاری
خدمات محروم
هستندچنین
پیوندهاییهرگز
دوام ندارد

امروز؛ شروع مجدد باد شدید

کارشناس اداره کل هواشناسی نیز گفت :از بعد از ظهر

محور زاهدان – سفید آبه که به دلیل
گروه شهرستان ها
وزش باد شدید و توفان شن و کاهش
دید مسدود شده بود بازگشایی شد .فرمانده پلیس راه شمال
استان به خبرنگار ما گفت :این محور به دلیل توفان شدید دو
روز گذشته مسدود شده بود که روز گذشته بازگشایی شد البته

افزایش تعداد مصدومان باد و گرد و غبار

مشاور رسانه ای استاندار هم به خبرنگار ما گفت :به دنبال
استمرار شدت باد و افزایش  ۶۰برابری غلظت گرد و غبار
در پنج شهرستان شمالی استان تعداد کل مصدومان
مراجعه کننده به مراکز درمانی به  445نفر رسید« .علی
اصغر افتاده» اظهار کرد :از این تعداد از مصدومان 83
نفر بستری و  362نفر به صورت سرپایی مداوا شدند .به
گزارش خبرنگار ما ،طی این دو روز گروه های راهداری
و هالل احمر در منطقه سیستان و محور های مواصالتی
به نهبندان و زاهــدان خدمات وسیعی را به مسافران و
رانندگان ارائه کردند.مدیر کل ستاد بحران نیز گفت :از
زمان آغاز توفان طی دو روز گذشته  21هزار ماسک و
بیش از  600بسته غذایی میان مردم توفان زده توزیع
شد ،در این مدت در منطقه هیچ گونه گزارشی از قطع
آب و برق اعالم نشده است«.عبدالرحمن شهنوازی»
افزود :از امروز با جمع آوری اطالعات الزم از فرمانداران،
برای تخلیه ماسه بادی از مناطق روستایی و عشایری،
ماشین آالت و تجهیزات ماسه روبی به مناطق مختلف
اعزام می شود تا محله های مسکونی که بر اثر مسدود
شدن در محاصره شن های روان قرار گرفته است ،تخلیه
و رفت و آمد مردم و خودرو ها به سهولت انجام می شود.

گزارشی از پرونده اختالس در شهرداری زابل

شهردار دستگیر شد
باشد .اگر یک رویداد اتفاق می افتد دالیل و راهکارهای آن
هم ارائه شود و به سمت رفع مشکل پیش برود .بسیاری از
رسانه ها رویداد محور هستند و فرایند محور نیستند .وی با
انتقاد از وضعیت بحرانی سیستان اظهار کــرد :وضعیت
سیستان نباید به بحران تبدیل می شد ،زیرا شرایط اقلیمی
این منطقه است و باید با آن زندگی کرد .وضعیت سیستان
در صورتی که در دیگر شهرها رخ دهد بحران است ،اما در
سیستان این گونه نیست و باید ســازه ها و زیرساخت ها
متناسب با این وضعیت باشد ،به عنوان مثال در ژاپن که یک
کشور زلزله خیز است سازه ها و بناها متناسب با شرایط
استانداردسازی شده است .وی خاطرنشان کرد :رسانه ها
وظیفه دارند نگاه ها را تغییر دهند ،مشکالت را موشکافی
کنند و یک موضوع از ابعاد مختلف بررسی شود .بسیاری از
شیوه های ما مدیریتی نیست به همین دلیل به بحران
نزدیک می شویم .در  90درصد رسانه های کشور چند منبع
تولید محتوا می کنند و دیگر رسانه ها از همان مطالب
استفاده می کنند.

شهردار و شش کارمند شهرداری زابل یکشنبه شب گذشته به
گروه شهرستان ها
جرم فساد مالی دستگیر شدند .دادستان عمومی و انقالب زابل
با بیان این که شهردار و شش کارمند شهرداری زابل به جرم فساد مالی دستگیر شدند
افزود :تضییع اموال عمومی ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،اختالس و جعل اسناد
قسمتی از جرایم این افراد است« .محمد سرگزی» به فارس اظهار کرد :شهردار زابل به
همراه دو نفر از معاونان و چهار نفر از کارکنان شهرداری زابل درباره جرایم تضییع اموال
عمومی ،تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ،اختالس و جعل اسناد دستگیر شدند و پرونده
آن ها در حال بررسی است .پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و اطالعات بیشتر متعاقبا
اعالم می شود.رئیس شورای اسالمی شهر زابل هم در این باره گفت :یکشنبه گذشته از
دستگیری شهردار و پنج نفر از کارکنان این شهر با خبر شدیم که به دلیلی تعطیلی ادارات،
اطالعاتمان در این باره کامل نیست ،در انتظار نتایج بررسی این پرونده توسط دادستان و
تابع قانون هستیم« .مهدی سرگلزایی» افزود :البته از دو ماه قبل بازرسان اداره بازرسی
برای بررسی موضوع به شهرداری مراجعه کردند و بررسی های خود را انجام دادند اما
نتایج هنوز به ما اعالم نشده است .امروز با برگزاری جلسه فوری شورای شهر به منظور
انتخاب فرد شایسته برای سرپرستی شهرداری تا زمان ابالغ رای نهایی اقدام می شود.

رسانه یک رکن
مدیریتیاست
و باید تحلیل هم
داشته باشد .اگر
یک رویداد اتفاق
می افتد دالیل
و راهکارهای آن
هم ارائه شود
و به سمت رفع
مشکل پیش برود

توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

باند کالن مواد مخدر در استان متالشی شد
دو باند کالن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان متالشی شد.
گروه شهرستان ها
با اقــدام های اطالعاتی دیگری توسط سربازان گمنام امام
زمان(عج) در اداره کل اطالعات استان در درگیری مسلحانه که بیش از دو ساعت به
طول انجامید ،اعضای یک باند سازمان یافته مسلح قاچاق مواد مخدر متالشی شد .به
گزارش وزارت اطالعات ،در این درگیری یکی از قاچاقچیان مسلح به هالکت رسید و
دیگر عناصر دستگیر شدند و دو هزار و  200کیلو گرم تریاک ،یک قبضه تیربار ،یک
قبضه کالشینکف به همراه مهمات کشف و توقیف شد.

زنگ پایان خاموشی

محور زاهدان – سفید آبه بازگشایی شد

پیشخوان

خاموشی ها و بی برقی در استان به پایان رسید .مسئول روابط عمومی
شهرکی
شرکت توزیع نیروی برق به خبرنگار ما گفت :پیرو مذاکرات تخصصی با
حوزه ستادی صنعت برق کشور و اعالم شرایط خاص منطقه از جمله توفان شمال و
ت شد از پنجشنبه هفته گذشته سهم خاموشی به سیستان و
گرمای جنوب استان موافق 
بلوچستان اختصاص نیابد« .شجاعی» بیان کرد :با رعایت الگوی مصرف مشترکان
امسال از نظر کمبود نیروی برق در استان خاموشی اعمال نمی شود ،مگر در مواردی
نظیر اتفاقات و بروز حوادث که ناچار به اعمال خاموشی باشیم.

تردد خودروها در این محور با سرعت کمی انجام می شود.
سرهنگ «کشواد بهروزی راد» افزود :توفان فقط سبب مسدود
شدن این محور شد و با توجه به شرایط آب و هوایی و وضعیت
ذرات معلق امکان مسدود شدن دوباره این محور وجود دارد و
ممکن است برخی از محورهای دیگر هم مسدود شود.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

117.030

یک گرم طالی  18عیار

293,870

ا ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

310,170

درهم امارات

28.000

یک گرم طالی  20عیار

326,510

پوند انگلیس

131.120

یک گرم طالی  22عیار

359,190

فرانک سوئیس

103.730

یک گرم طالی  24عیار

391,830

پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 97/5/23
نواحی شمالی

شرایط سخت مردم در روستاها

یکی از کارمندان زابل نیز گفت :وقتی در شهر گرد و
خاک همچون باران بر سر مردم و معابر می ریزد برای
روستاها مصیبت است و تدبیری را می طلبد تا روستاییان
قادر به ادامه سکونت در منطقه باشند« .کیخا» افزود :با
این باد شدید مردم خانه نشین شده اند و در آمد و کار و
کسب نیز خوابیده است ،با چه سرمایه ای مردم زندگی
کنند؟ یک کشاورز از هامون هم گفت :روزگاری در کانال
های منطقه آب جریان داشت ولی کانال ها و نهرها لبریز
از ریگ شده و امید به زندگی را از ساکنان گرفته است.
«غالمعلی هراتی» افزود :باید برای حمایت از کشاورزان
که درآمدی ندارند یارانه هایی را در نظر گرفت .با شروع
باد شدید و خیزش گرد و غبار دو روزه در منطقه سیستان
اگر چه دستگاه های اجرایی و امدادی خدمات خود را
توسعه و سرعت دادند اما عمق این مشکالت بیشتر از
توان دستگاه هاست.

روز گذشته از شدت توفان در شهرهای شمالی استان
کاسته شد اما همچنان از امروز تا اوایل هفته آینده از
نیمه شب تا اواسط روز باد شدید و گرد و خاک و در نقاط
مستعد توفان گرد و خاک با شدت کمتر نسبت به دو روز
گذشته ادامه دارد« .مرتضی فرجی» افزود :همچنین
بعد از ظهر روز گذشته در نواحی مرکزی و نیمه جنوبی
استان شاهد افزایش شدت وزش باد بودیم ،به طوری
که عالوه بر خیزش گرد و خاک در برخی از این مناطق،
مجدد افزایش غلظت غبار سبب کاهش دید وکاهش
کیفیت هوا شد .به گفته وی ،طی دو روز گذشته بیشینه
سرعت وزش باد در ایستگاه زابــل به  ،119زهک به
 ،94هیرمند به  79و هامون به  97کیلومتر بر ساعت
رسید ،کمینه دید در ایستگاه فرودگاهی زابل به 150
متر و زهک به  100متر کاهش پیدا کرد .بیشینه غلظت
گرد و غبار در فرودگاه زابل  9هزار و  515میکرو گرم
بر مترمکعب ( 63برابر حد مجاز) و در فرودگاه زاهدان
دو هزار و  261میکرو گرم بر متر مکعب (15برابر حد
مجاز) گزارش شد .وی ادامه داد :کمینه دید طی این
مدت در زاهدان و سراوان  ،200میرجاوه  ،400نصرت
آباد و خاش هزار ،مهرستان ،نیکشهر و چابهار سه هزار
و ایرانشهر و کنارک چهار هزار متر گزارش شده است.

روزنامه منصف و حرفه ای استان

حل جدول شماره 1164

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

فرهنگی از هیرمند هم بیان کرد :این شهرستان در مسیر
کانون های ماسه بادی و شن های روان قرار دارد که قهر
طبیعیت خشن تر از نقاط دیگر است« .سارانی» ادامه داد:
این شهرستان که روزی جنگل نیاتک و آبگیرهای ورودی
دریاچه هامون را در دل خود جای داده بود به بحرانی از
آسیب های انسانی و محیطی تبدیل شده است که ضرورت
دارد با روش های علمی و فنی این کانون ها به فرصت
تبدیلشود.

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 باد شدید
و گرد و خاک ،به تدریج
افزایش دما

قسمتی ابری ،برخی
نقاط باد و گرد و خاک و
غبار آلود

صاف تا قسمتی ابری ،غبار آلود،
برخی نقاط باد و گرد و خاک،
سواحل مه صبحگاهی و دریا مواج
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-1جوان – درخت انار  -احصائیه  -2مادر  -پناهگاه  -جاده – نت ششم -3
نوار -تندرست  -4ازجزايرخليج فارس -شكننده -سرزمین  -5منزل – تر و تازه
– شیره چغندر  -6نشانه -پسوند حفاظت – نابینا  -7راه میان بر -جام ورزشي-
اسم  -دست  -8ظلمانی  -خباز  -9قورباغه – خزنده گزنده – ضیافت – اندک
 -10نظرات – آلودگی – بی گناه  -11باد خنک – چراغ دریایی  -ستمکار  -12سخن
بیهوده – طالیی  -جهت  -13موسیقی نظامی  -بزرگان  -14تصدیق بیگانه – زیبایی
 -ثمر -عدد ماه  -15زاری – زمین بازی  -فالگیر
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-1هوای متحرک – تیغ – دریاچه حمام -شن  -2گریز  -ظل -چارپایه
 عضو باالنشین  -3دلیل روشن  -روزگار  -4نفس شیطانی – سقفدهان – رو به رو  -5فوری – غارت  -از اشکال هندسی  -6پارچۀ کلفتی
که از پشم یا کرک میمالند  -مسن -وعده شب  -7از برونته ها  -توان -سره -قدم
یکپا  -8جنازه – رزمایش  -9مرغابی  -دانه -نابینا -من و شما  -10پرستار – مردم
 عداوت  -11خاطر – هنجار– کوزه سفالی  -12وضعیت آبوهوایی هر ناحیه –دانه کش بی آزار -گوهر  -13صاحب – لم یزرع  -14زائو ترسان  -حکایتگر -زشت
– پسوند شباهت  -15سر – خنک  -آقا  -پیمانه

9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

