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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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یادداشت
مجتبی نوریان

▪فشار آب در خیابان بدر زاهدان کم است و در طبقات اول به باال قطع می شود.
مسئوالنپیگیریکنند.
▪از ماه رمضان قسمتی از بولوار جمهوری اسالمی زاهدان به منظور به سازی مسدود
شده ،اما هنوز اقدام خاصی در این محدوده انجام نشده است و مردم برای رفت و آمد
دچارمشکلهستند.
▪چرا مدارس برای لباس فرم هر پایه رنگ متفاوتی را درخواست می کنند؟ لباس
های سال قبل فرزندم هنوز قابل پوشیدن است اما امسال رنگ متفاوتی درخواست
کرده اند که خرید آن در توانمان نیست.
▪مسئوالن مدیریت شهری زاهدان به فکر درختان شهر باشند که در حال خشک
شدن است.
▪رنگ و بوی آب شرب در شهرک کوهک زهک تغییر و آن را برای استفاده نامطبوع
کرده است.
▪چرا برای مرمت پیاده روها در زاهدان اقدامی انجام نمی شود؟ پیاده روهای برخی
خیابان ها خاکی و ناهموار است.
▪دلیل بوی نامطبوع در فضای بخش زنان و نوزادان در بیمارستان حضرت علی ابن
ابیطالب (ع) زاهدان چیست؟ مسئوالن بیمارستان برای رفع آن اقدام کنند.
▪برخی از مغازه ها در خیابان مولوی زاهدان قسمتی از خیابان را با عالمت گذاری و
گذاشتن تابلو منحصر به خود کرده اند که در این وضعیت ترافیکی ،تضییع حقوق
شهروندیاست.
▪سرویس های بهداشتی برخی پارک های زاهدان آب ندارد.
▪با وجود این که اداره برق اعالم کرده که خاموشی ها در استان به پایان رسیده است،
روز گذشته برق برخی مناطق زاهدان قطع شد.
▪ وضعیت آسفالت بیشتر معابر چابهار اسفناک است ،در حالی که این شهر پیشانی
توسعه منطقه لقب گرفته و قرار است به یکی از قطب های مهم اقتصادی تبدیل شود.
▪در یکی از شرکت های خصوصی فعالیت می کنم اما هنوز حقوق و عیدی سال
گذشته ام را تسویه نکرده اند .با این شرایط اقتصادی و گرانی ها کاش حقوق به
موقع پرداخت شود.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده:

بانوان استان در عرصه های
سیاسیپیشتازهستند

بـــانـــوان ســیــســتــان و بلوچستان
گروه شهرستان ها
پــیــشــتــازان عــرصــه فعالیت هــای
سیاسی در کشور هستند .به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده در جلسه شورای
اداری هامون گفت :مشارکت باالی سیاسی بانوان استان در
چند سال اخیر سبب شده است به عنوان یک ویژگی بارز از آن
یاد شود ،به همین دلیل انتظارها از آنان در انجام بسیاری از
کارها و کمک به رفع برخی مشکالت زیاد است .دکتر «فریبا
نظری پور کیایی» افزود :به دور از جنسیت باید افراد دلسوز
برای خدمت به مردم و رفع مشکالت آن ها انتخاب و مشغول
کار شوند ،با توجه به تنوع اقوام در این خطه ،مانعی برای
مدیریت بانوان در عرصه های مختلف به چشم نمی خورد ،این
یکی از ویژگی های مردم خوب این دیار است .وی ادامه داد:
سیستان و بلوچستان در حوزه فعالیت بانوان نسبت به دیگر
استان ها پیشتاز است ،میزان پیشرفت یک جامعه را بر اساس
میزان فعالیت های بانوان آن می سنجند ،این موضوع در
استان به خوبی دیده می شود و انتظارها از بانوان این خطه
بیشتر است .فرماندار هامون هم گفت :با وجود مشکالت
فراوان و خشکسالی های دو دهه اخیر ،تالش مسئوالن برای
رفع این مشکالت ادامه دارد .استفاده و بهره گرفتن از برنامه
های سمن ها در حوزه های مختلف به ویژه رفع مشکالت
منطقه نیازمند کمک و تقویت از سوی مسئوالن است که
امیدواریم به سمن های شهرستان ها نیز توجه ویژه ای شود.
«علیرضا کیخا» اف ــزود :یکی از برنامه ها توجه به جذب
گردشگران بیشتر به منطقه و آشنایی آن ها با فرهنگ و آداب
و رسوم این خطه و بهره بردن از ظرفیت های باالی عشایر
منطقه است ،انتظار می رود مسئوالنی که از دیگر نقاط کشور
به این خطه سفر می کنند سفیران خوبی برای بازگو کردن
مشکالت منطقه سیستان به ویژه هامون باشند و برای کمک
به رفــع مشکالت کنونی ما را یــاری برسانند .به گــزارش
خبرنگار ما ،دیدار با فعاالن مشاغل خانگی و بازدید از کارگاه
میوه خشک کنی بانوان ،دیدار با عشایر منطقه و آشنایی با نوع
زندگی و مشکالت آن ها ،دیدار با خانواده شهید «غالمرضا
صیادی» و توزیع تعدادی تانکر آب شرب و بسته های غذایی
میان عشایر و روستاییان از برنامه های سفر مشاور وزیر کشور
به هامون بود.

وفای به عهد وزیر
در کمتر از  2هفته
دیروز ،روز موعود آن هایی بود که شاید تصور هم نمی
کردند خیلی زود محقق شــود ،روزی که کمتر از دو
هفته از زمــان قول وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
جمع اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه نگذشت و رنگ
واقعیت گرفت 11 .مرداد ماه  97بود که دکتر صالحی
با دقت و صبوری هر آن چه نمایندگان این اصحاب از
درد دل هایشان تا بیان خواسته ها در سالن اشراق

نشست کاری اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه با معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

قول وزیر عملی شد
 11مرداد ماه امسال بود که دکتر صالحی،
ذوالفقاری
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در جمع
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه دستور داد نمایندگانی که در
آن جلسه سخنگوی صنف خود بودند با دعوت وزارت به
تهران بروند و با معاونان مربوط هم اندیشی داشته باشند و
موارد مطرح شده را تا مرحله رفع مشکالت پیگیر باشند.
خبر این قول وزیر  13مرداد ماه با تیتر «همراهی بیسابقه
وزیــر ارشـــاد بــا اهــالــی فرهنگ» در روزنــامــه سیستان و
بلوچستان منتشر شد که با گذشت کمتر از دو هفته این
وعده محقق شد و روز گذشته نمایندگان فرهنگ ،هنر و
رسانه استان مهمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودند تا
مشکالتشان را از معاونت مربوط در این وزارتخانه پیگیری
کنند و این پیگیری ها با خبرهای خوبی نیز همراه بود.مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این باره به خبرنگار ما گفت:
در نشست هایی که دکتر صالحی با اصحاب فرهنگ ،هنر و
رسانه در مرکز استان و تعدادی از شهرستان ها داشت ،قرار

پورکیایی:
سیستان
وبلوچستاندر
حوزهفعالیت
بانوانپیشتاز
است ،میزان
پیشرفتیک
جامعه را بر اساس
میزانفعالیت
های بانوان آن
می سنجند ،این
موضوع در استان
به خوبی دیده می
شود و انتظارها از
بانوان این خطه
بیشتراست

پیشخوان

 52گروه ثابت و سیار دامپزشکی در روز عید
شهرکی
قربان بر قربانی دام های قربانی و ذبح شرعی
و سالم نظارت دارنــد .مدیرکل دامپزشکی به خبرنگار ما
گفت :ناظران در قالب  31گروه ثابت و  21گروه سیار آماده
خدمت رسانی هستند و شامل  15دامپزشک 62 ،بازرس
بهداشت گوشت و  15ناظر فعالیت است .دکتر «مهدی
حسینی» بیان کــرد :گــروه هــای دامپزشکی بــرای حفظ
سالمت مصرف کنندگان گوشت قربانی و تامین بهداشت
عمومی بــا هماهنگی هــای انــجــام شــده بــا اســتــانــداری،
فــرمــانــداری هــا ،شــهــرداری هــا و بــه کارگیری نیروهای
متخصص و متعهد کار نظارت را انجام می دهند .وی افزود:
در روز عید سعید قربان همه کشتارگاه های صنعتی و سنتی

استان فعال و آماده ارائه خدمات بهداشتی است ،ذبح دام در
ایــن مکان ها رایگان انجام می شــود .وی بیان کــرد :به
شهروندان توصیه می شود با توجه به این که ذبح دام در
خــارج از کشتارگاه عــاوه بر خطر شیوع بیماری های
مشترک ،برخی مشکالت زیست محیطی ایجاد می کند دام
قربانی خــود را به کشتارگاه منتقل کنند و از خدمات
بهداشتی بهره مند شوند .وی اظهار کرد :مردم دام ها را از
محل های دارای نظارت دامپزشکی خریداری و از خرید دام
دارای کنه خودداری کنند ،زیرا ممکن است مستعد ابتال به
بیماری تب کنگو باشد .به گفته وی ،نیروهای دامپزشکی در
روز عید قربان بعد از اقامه نماز عید تا ساعت  13آماده
خدمت رسانی به هم استانی ها هستند.

هــای هنری ،رئیس انجمن موسیقی استان و مشاور
ارزشیابیهنرمندانبرگزارومشکالتجامعههنریاستان
بیان و مقرر شد پیگیری های خوبی در این باره انجام شود.
به گفته وی ،مهم ترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد
اولویت آموزش های هنری در استان بود که در قالب های
خوب و با حضور استادانی از تهران برای آموزش هنر در
استان اقدام می شود .قرار شد برای برگزاری جشنواره
تئاتر خیابانی اقوام ایرانی ،هنرهای تجسمی در قسمت
سفال کلپورگان ،توجه به هنرمندان و جشنواره عکس هم
حمایت هایی انجام شود .مسگرانی با بیان این که با رئیس

عملیات احداث یک مدرسه چهار
گروه شهرستان ها
کالسه توسط خیران بومی و غیر
بومی در روستای مسکین بخش مرکزی هیرمند آغاز شد.
مدیر آموزش و پرورش هیرمند به خبرنگار ما گفت :این
مدرسه توسط خیر تهرانی احداث می شود ،قرار است در
صــورت حمایت بیشتر ایــن خیر غیر بومی در احــداث
مدرسه ،تعداد کالس ها به شش کالس افزایش یابد.
«حمید سارانی» افزود :زمین این مدرسه از سوی یک خیر
بومی منطقه به متراژ هزار و  400متر مربع در روستای
مسکین اهدا شد و برای احداث آن  200میلیون تومان از
ســوی خیر تهرانی هزینه مــی شــود .وی اضــافــه کــرد:
تــعــدادی از مــدارس ایــن منطقه توسط دانــش آمــوزان
بسیجی در حال مرمت ،بازسازی و رنگ آمیزی است و تا
زمان آغاز سال تحصیلی جدید تحویل داده می شود .وی
ادامه داد :به همه واحد های آموزشی اعالم شد که به
دلیل شرایط منطقه و وضعیت اقتصادی مردم از اجباری
کردن لباس فرم دانش آمــوزان بپرهیزند زیــرا تهیه آن

سازمان سینمایی و معاون مطبوعاتی هم جلساتی برگزار
شد اظهار کــرد :با توجه به ویژگی های خاص استان و
وسعت آن ،تنوع هنر و عالقه مردم وزیر دستور داد موضوع
های استان به صورت ویژه پیگیری شود و با توجه به این که
کمتر از دو هفته از این موضوع گذشت این اقدام انجام و
مقرر شد پیگیری شود و نتایج نشست ها به اطالع وزیر
برسد .به گفته وی در ادامه کار قرار است مدیران استان
هایی که وزیر به آن منطقه سفر کرده است در جلسه ای
مشترک گزارش هایشان را ارائه دهند و نتیجه خوبی را
شاهدباشیم.

یک قدم تا آغاز پروژه گازرسانی به زابل

ناظران در قالب
 31گروه ثابت و
 21گروه سیار
آماده خدمت
رسانیهستند
و شامل 15
دا مپزشک62 ،
بازرس بهداشت
گوشت و  15ناظر
فعالیتاست

قطعه اول پروژه گازرسانی زاهدان به زابل با مشخص شدن پیمانکار و تامین
ریگی
اعتبار به زودی عملیاتی می شود .فرماندار زابل به خبرنگار ما گفت :رئیس
جمهور در سفر به سیستان قول گازرسانی به این شهر را داد که به دلیل طوالنی شدن
برگزاری مناقصه ،تعیین پیمانکار و تامین اعتبار اقدامی انجام نشد ،اما در پی پیگیری ها
با مشخص شدن پیمانکار و تامین اعتبار آن مناقصه برگزار شد و در سه قطعه عملیاتی
می شود« .هوشنگ ناظری» افزود :لوله گذاری قطعه اول با لوله  36اینچ از سه راهی
زاهدان به دشتک انجام می شود و احتمال دارد در هفته دولت عملیات آن اجرا شود .به
گفته وی اسناد مناقصه قطعه دوم این پروژه هم در دست انجام است که بعد از آماده
شدن اعالم می شود و قطعه سوم مربوط به شبکه گازرسانی داخل شهر زابل است که از
گذشته شبکه درون شهری آن انجام شده و از پیشرفت فیزیکی  10تا  11درصد
برخوردار است .وی ادامه داد :زمین مورد نیاز احداث ایستگاه های گازرسانی درون
شهری از بخش خصوصی توسط شرکت گاز استان خریداری شده است و بهزودی
عملیات احداث ایستگاه و همزمان با آن فعال ساختن شبکه گاز درون شهری در زابل
آغاز می شود .وی اضافه کرد :اعتبارات ارزی و ریالی احداث قطعه اول این پروژه تامین
شده است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

عملیات احداث مدرسه  4کالسه در هیرمند آغاز شد
برای همه امکان پذیر نیست ،چنانچه گزارشی از سوی
اولیا به مسئوالن آموزش و پرورش منطقه داده شود پس از
بررسی و در صورت تایید با مسئوالن آن واحد برخورد می
شـــود .وی خــاطــر نــشــان کـــرد :بــا تــوجــه بــه مشکالت
اقتصادی مردم ،می طلبد مانند سال های گذشته مردم
و خیران به فکر کمک به دانش آموزان بی بضاعت برای
تامین لوازم تحریر ،کیف و کفش آن ها باشند و در ثواب
آن شریک شوند .وی از موفقیت دانــش آم ــوزان این
منطقه در سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشــی در
رشته دو و میدانی مقطع ابتدایی کشور خبر داد و گفت:
این مسابقات به میزبانی چهار محال و بختیاری برگزار
شد و در ایــن دوره پنج دانــش آمــوز دو و میدانی کار
هیرمند به همراه دو سرپرست و مربی شرکت کردند و
موفق به کسب رتبه تیمی نایب قهرمانی دانش آموزان
مقطع ابتدایی کشور در این رشته شدند ،روز گذشته با
استقبال گرم مسئوالن و خانواده های ورزشکاران از
این رقابت ها بازگشتند.

معاون مدیر کل بنادر و دریانوردی:

کشتی حامل فراورده های نفتی در بندر چابهار
پهلوگرفت

ظرفیت پهلو گیری و تخلیه شناورهای حامل فــراورده های
گروه شهرستان ها
نفتی در بندر چابهار افزایش پیدا کرد .معاون بندری و اقتصادی
اداره کل بنادر و دریانوردی گفت :با اجرای خط لوله جدید انتقال فراورده های نفتی،
ظرفیت پهلوگیری و تخلیه شناورهای حامل فراورده های نفتی در بندر چابهار افزایش
یافته و امکان پهلوگیری کشتی های نفتی تا ظرفیت  80هزار تن فراهم شده است.
«شهدادی» اظهار کرد :با اجرای خط لوله جدید انتقال فراورده های نفتی از اسکله
شماره پنج بندر شهید بهشتی به مخازن نگهداری و آماده سازی زیرساخت های الزم،
امکان پهلوگیری و تخلیه کشتی های نفتی با آبخور  14متر و ظرفیت  80هزار تن فراهم
شده است .وی ادامه داد :برای اولین بار کشتی حامل فراورده های نفتی با ظرفیت 50
هزار تن در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت .پیش از این پهلوگیری شناورهای
نفتی در بندر شهید بهشتی چابهار تا ظرفیت حداکثر  25هزار تن امکان پذیر بود.

جدول شماره 1166

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ب ر

یورو

124.770

یک گرم طالی  18عیار

297,570

د

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

314,070

درهم امارات

29.780

یک گرم طالی  20عیار

330,620

پوند انگلیس

139.600

یک گرم طالی  22عیار

363,710

فرانک سوئیس

107.170

یک گرم طالی  24عیار

396,760

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/5/24
نواحی شمالی

شد مسئوالن انجمن ها به همراه معاونان این اداره کل عازم
تهران شوند و مشکالت هر صنف را از معاونت مربوط در
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی پیگیری کنند« .حسین
مسگرانی» افزود :روز گذشته با حضور جمعی از نمایندگان
انجمن های مختلف استان ،نشستی با معاون مشاور اجرایی
و مدیران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
داشتیم که در حوزه کتاب ،نشر ،حمایت از انجمن های
ادبی ،شعر و داستان ،نمایشگاه های کتاب و مشکالت این
حوزه از جمله صنعت چاپ صحبت شد که مصوبات خوبی به
همراه داشت و مقرر شد با همکاری استان و مشاور اجرایی
معاونت فرهنگی وزیر ،پیگیری ها انجام شود و به مرور اتفاق
های خوبی که تعهد داده شد را شاهد باشیم .وی با بیان
این که در این نشست ها مدیرکل هماهنگی امور استان ها
و کارشناسان این حــوزه هم حضور داشتند ادامــه داد:
نشست دوم با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
مدیران کل هنرهای تجسمی ،هنرهای نمایشی و آموزش

نظارت  52گروه دامپزشکی در عید قربان

حل جدول شماره 1165

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

زاهدان بیان کردند و او شنید ،نوشت و حتی با حضور
در جایگاه تا آن جا که زمان داشت پاسخ گفت و برای
این که نکته ای فراموش نشود و از قلم نیفتد از مدیر
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خواست ترتیبی فراهم
کند تا نمایندگان ایــن گــروه ها به دعــوت وزارت با
معاونت هــای مربوط نشست هایی داشته باشند و
پیگیر مطالبات خود باشند.
و این روز چه زود رسید تا قول آقای وزیر برای اصحاب
فرهنگ ،هنر و رسانه عملی شود و مخاطبان آن جلسه،
همراه مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در
تهران به حوزه های مربوط و نزد مقام های مرتبط با
کار و هنر خود حاضر شوند و از داشته ها و نداشته های
استان توانمند سیستان و بلوچستان بگویند.اصحاب
حاضر در جلسه یازدهم مرداد ماه  97به یاد دارند که
حرف ها و درد دل های زیاد داشتند با جناب وزیر و
روزنامه سیستان و بلوچستان نیز آن ها را برایشان ثبت

کرد ،از آن چه بر سر کتاب و کتابخوانی آمده است
تا ساز ناکوک تصمیم گیری برای موسیقی گفتند،
نمایندگان عکاسان و فیلمسازان بر ارائــه تصاویر
نامطلوب از دریچه دوربین ها زوم کردند و اصحاب
رسانه از تعطیلی و کم لطفی به مطبوعات گفت و گو
کردند .دیگری مشکالت هنر نمایشی را روی سن برد
و نماینده شاعران از مرثیه های وارد بر این قشر سخن
به میان آورد ،دیگری با قلم مو و رنگ ،تلخی های وارد
بر هنرهای تجسمی را تصویر سازی و نماینده انجمن
های قرآنی هم جزئی از تنگناهای موجود بر فعالیت
های قرآنی را قرائت کرد ،مولوی نیز دغدغه های اهل
سنت درباره تالیف و انتشار را به رشته تحریر درآورد،
نماینده خوشنویسان ،سیاه مشقی از مشکالت نوشت
و ...
و دیروز ،همان نمایندگان ،جمع و راهی مرکز شدند تا
آن چه با وزیر گفتند با معاونان و مشاوران بازگو کنند،

رفتند تا قلم نیشان به دست متولیان تراش و تصویری
نیز از امید بر بوم نقاشیشان ترسیم شود ،لنز دوربین
ها تصاویری از تصمیم ها ثبت کند و قلم نماینده
اصحاب رسانه ،خبرهای خوش نشست ها را بر صفحه
کاغذ رقم زند و ...
مدیر کل هم خوشحال بود و حضورش در نشست های
متعدد با مسئوالن وزارتخانه سبب می شد به اجمال و
کوتاه از توفیق ها خبر دهد و همان ها را نیز با ذوق و
شوق بگوید .بی شک برای او و اصحاب فرهنگ ،هنر
و رسانه ،باز هم مثل  11مرداد  97روز متفاوتی بود
روزی که این بار نمی توان بر قول وزیر ،عنوان «وعده»
نهاد چون واقعا قول بود و وفای به عهد ،وفایی که از
وزیری چون «صالحی» که هم چهره ای دانشگاهی و
هم حوزوی است انتظاری بیش از این نیست.
و باید هیچ نگفت جز این که دست مریزاد جناب وزیر،
خدا قوت

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

افزایش ابر ،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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