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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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▪در خیابان شهید مزاری زاهدان با وجود رفت و آمد زیاد به وضعیت زباله ها رسیدگی
نمی شود.
▪افت فشار آب در خیابان بدر زاهدان بسیار محسوس است .شرکت آب و فاضالب
شهری رسیدگی کند.
▪کوچه های خیابان کریمپور زاهدان از نظر آسفالت وضعیت مناسبی ندارد و آسیب
زیادی به خودروها می زند ،مسئوالن پیگیری کنند.
▪وضعیت راه برخی روستاهای گردشگری بسیار نامناسب است .حداقل کاری که
برای این روستاها می توان انجام داد ،آسفالت راه است که می طلبد به آن توجه شود.
▪آب مایه حیات است و باید در مصرف آن صرفه جویی کرد ،ولی برخی ادارات این مهم را
رعایتنمیکنندوازآبلولهکشیبرایشستوشویخودروهایاداریاستفادهمیکنند.
▪برخی نمازخانه های بین راهی در استان سیستم سرمایشی و خنک کننده ندارد.
▪بسیاری از مردم در روستاهای جنوب استان از آب آشامیدنی سالم و حتی مراکز
بهداشتی محروم هستند و برای درمان به شهرستان های اطراف مراجعه می کنند.
▪خیابان ثامن الحجج (ع) زاهدان از روشنایی کافی برخوردار نیست  .مسئوالن امر،
برای تامین روشنایی این خیابان اقدام کنند.
▪هزینه های برق بسیار باال رفته است .مگر قرار نبود تعرفه ها کاهش پیدا کند؟
▪خالکوبی در برخی آرایشگاه ها بدون رعایت بهداشت با قیمت های باال انجام می
شود .مسئوالن نظارت بیشتری داشته باشند.
▪سرعتاینترنتدرروستایدهنویزهکبسیارکندشدهاست،مسئوالنرسیدگیکنند.
▪بر اثر بارندگی های اخیر در جنوب استان قسمتی از محورهای اصلی و فرعی
تخریب و سبب کندی رفت و آمد شده است.
▪قیمت گوسفند بسیار باال رفته و با این شرایط قربانی کردن برای بسیاری از مردم
سخت شده است.
▪موضوع ایجاد منطقه آزاد سیستان به کجا رسید و چه زمانی قرار است این الیحه
تصویبشود؟

آیت ا ...سلیمانی:

مسئوالن مرزها را از حالت
انقباضی خارج کنند

مسئوالن استان مرزها را از حالت انقباضی خارج
ریگی
کنند تا مردم بتوانند به راحتی و مانند گذشته به
امور تجارت و کسب درآمد خود مشغول باشند ،البته باید با
مدیریت درست و نظارت بر کاالها از سوء استفاده دشمنان
جلوگیری کنند.به گزارش«سیستان وبلوچستان» ،نماینده
ولی فقیه در استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه
زاهدان با اشاره به دیدار مردم استان های کشور با رهبری و
فرمایشات ایشان درباره شرارت آمریکایی ها و ضرورت توجه و
حفظ وحــدت در برابر توطئه های دشمن گفت :سه محور
اصلی مشکالت اقتصادی ،مذاکرات با آمریکا و لزوم مبارزه با
مفاسد به ویژه اقتصادی در کشور از تاکیدهای مقام معظم
رهبری به مسئوالن اســت .به فرموده رهبری ،ریشه همه
مشکالت داخلی فقط تحریم ها نیست ،بلکه به سوء مدیریت و
عملکرد بــرخــی دســتــگــاه هــا هــم مــربــوط مــی شــود.آیــت
ا«...عباسعلی سلیمانی» افزود :آمریکایی ها با طرح افزایش
تحریم ها ،جنگ و مذاکره و مطرح کردن شبه جنگ به دنبال
ترساندن ملت هستند اما رهبری در سخنان اخیر خود ضمن
رد هر گونه جنگی از سوی دشمن بر دلیل آن اشاره داشتند که
در صورت تعرض به خاک ایران با پاسخ سنگینی از سوی ملت
روبه رو می شوند .امام جمعه زاهدان گفت :به فرموده رهبری
چنانچه حقیقت مذاکره در موضع برابر دنبال شود آماده
مذاکره با آن ها هستیم اما آمریکایی ها با فرمول تعریف شده
خود به دنبال مذاکره با ما و با وعده های تو خالی و ظاهرنما به
دنبال گرفتن امتیاز نقدی هستند که نمونه آن را در موضوع
برجام می توان دید.آیت ا ...سلیمانی افزود :مبارزه با فساد
یکی دیگر از محور هایی است که بارها رهبری به مسئوالن
گوشزد و تاکید کردند ،در روزهای اخیر برخوردهایی از سوی
دستگاه قضایی و دولت در شناسایی برخی انبارهای احتکار
شده انجام شد و باید با مفاسد اقتصادی برخورد جدی شود.
وی اظهار کرد :سیستان وبلوچستان دارای قابلیت های خوبی
به ویژه در حوزه اقتصاد است که با استفاده از مرزها و ایجاد
فرصت داد و ستد و افزایش صادرات و واردات کاالهای مجاز با
نظارت دستگاه های مربوط شاهد تبدیل شدن این خطه به
دروازه اقتصاد شرق و حتی کل کشور خواهیم بــود.وی به
معضل کمبود سوخت و صف های طوالنی هم اشاره کرد و
افــزود :قاچاق سوخت و نظارت نشدن بر این موضوع سبب
شده است تا مــردم ساعت ها در صف جایگاه های عرضه
سوخت معطل شوند ،باید دستگاه های مربوط ازخروج قاچاق
سوختجلوگیریکنند.

آیت ا ...سلیمانی:
قاچاق سوخت
و نظارت نشدن
بر این موضوع
سبب شده
است تا مردم
ساعت ها در
صف جایگاه های
عرضه سوخت
معطلشوند،
باید دستگاه های
مربوط ازخروج
قاچاق سوخت
جلوگیریکنند

کمبود آب در اســتــان بــه ویــژه
گروه شهرستان ها
سیستان ناشی از خشکسالی ،بی
توجهی به حقابه و  ...یکی از مهم ترین موضوع هایی است
که به آن پرداخته و همواره تاکید می شود در مصرف آب
صرفه جویی شود ،اما گاهی آب به میزان بسیار هدر می رود
بدون این که به آثار منفی آن توجهی شود .حدود یک هفته
است که لوله آب شرب در زهکش کانال روستای اسماعیل
قنبر از توابع بخش تیمور آباد هامون ترکیده است و آب به
عنوان مایه حیات همچنان هدر می رود و زهکش را به
دریاچه ای کوچک تبدیل کرده اما متاسفانه برای رفع این
مشکل اقدامی انجام نشده است!

بی توجهی آب و فاضالب به ترکیدگی لوله

یکی از ساکنان این روستا می گوید :از ابتدای ترکیدگی لوله
تماس هایی با اداره آب و فاضالب هامون گرفتیم اما متاسفانه
اقدامی برای تعمیر لوله انجام نشده است«.اسماعیل آسوده»
ادامه می دهد :سه ماه پیش نیز در حوالی روستا شبکه آب
دچار ترکیدگی شد و آب زیادی در زمین های کشاورزی هدر

کم آبی و اسراف زیاد

یکی از اعضای شورای اسالمی روستا نیز بیان می کند:
با وجود کم آبی ،اسراف آب زیاد است ،اگر همه مسئوالن
به صرفه جویی در مصرف توجه داشتند ،برای جلوگیری
از هدر رفت آب به صورت اورژانسی اقدام موثری انجام
می شد« .حیدری» ادامه می دهد :در برخی از ساعات
شبکه آب دچار افت فشار می شود که یکی از دلیل های
این مشکل ترکیدگی لوله آب در جای جای شهرستان
است«.غالمی» از کشاورزان منطقه هم می گوید :میزان
هدر رفت آب به حدی باالست که قسمتی از منطقه به

یک کشاورز:هدر رفت آب به حدی باالست که قسمتی از منطقه به حوض انبار تبدیل شده است و آن ها از این آب برای سیراب کردن دام هایشان استفاده می کنند

حوض انبار و البته به فرصتی برای دامداران تبدیل شده
است و آن ها از این آب برای سیراب کردن دام هایشان
استفاده می کنند .به گفته وی ،همین آب به مرور زمان شور
می شود و حیوانات هم نمی توانند از آن استفاده کنند.

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برنامه
ذوالفقاری
هایی را برای حمایت از اصحاب رسانه در
کشور آغــاز کــرده است یا در دست اجــرا دارد.بــه گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری
های داخلی روز گذشته در نشست با مدیران رسانه های
استان که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار
شد گفت :بر این اساس مقرر شد سه هزار نفر از خبرنگاران از
طریق صندوق هنر بیمه شوند ،برای بیمه تکمیلی نیز اقدام
هــایــی انــجــام شــد و ســه هـــزار نــفــر تــحــت پــوشــش قــرار
گرفتند«.محمد رضا دربندی» افزود :مذاکره هایی با بانک
قرض الحسنه مهر ایران انجام شده و قرار است تسهیالت 4
درصد به خبرنگاران و مدیران مسئوالن رسانه اعطا شود که
به زودی آیین نامه آن منتشر می شود.وی ادامه داد :ساده

سازی صدور کارت خبرنگاری ،گسترش حضور اهالی رسانه
در خانه های مطبوعات ،اعطای بسته های تشویقی ،اجرای
برنامه سالمت خبرنگاران و ارائه مشاوره حقوقی ،بیمه ای و
مالیاتی از دیگر برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای حمایت از اصحاب رسانه است.به گفته وی ،به مدیران
مسئولی که خبرنگارانشان را بیمه نکنند یارانه تعلق نمی
گیرد ،در صورتی که رسانه ها از اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و هیئت نظارت تذکر بگیرند یارانه آن ها کاهش پیدا
می کند و به رسانه هایی هم که به موضوع هایی که بر آن
تاکید می شود بیشتر توجه داشته باشند یارانه اضافه تعلق
می گیرد .وی اظهار کرد :به افــرادی که تقاضای دریافت
مجوز داشته باشند پس از صدور مجوز تا سه سال یارانه و
آگهی تعلق نمی گیرد.

کمبود امکانات و ضعف اطالع رسانی

وزش بادهای بی سابقه در زابل در  33سال اخیر
امسال حدود  ۱۹بار سرعت وزش بادهای منطقهای زابل به
گروه شهرستان ها
بیش از  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت رسید که در  ۳۳سال اخیر بی
سابقه است.رئیس شبکه پایش هواشناسی گفت :بررسی دادههای بلندمدت آماری
نشان میدهد سال جاری میالدی ،دومین سال وزش بادهای با سرعت بیش از ۱۰۰
کیلومتر بر ساعت طی ۵۵سال اخیر در زابل است که برخالف میانگین بلند مدت که
حدود سالی دو بار این شهر را فرا میگیرد ،امسال  ۱۹بار زابل را در نوردید و سبب
کاهش دید و کیفیت هوا شد«.محمود دیانتی» با بیان این که امسال وزش بادهای با
سرعت بیش از  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت در زابل  ۹۵۰درصد نسبت به میانگین بلند
مدت افزایش یافته است به ایسنا اظهار کرد :در  ۳۳سال اخیر هیچ گاه تعداد روزهای
همراه با باد با سرعت بیش از  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت در زابل از شش روز تجاوز نکرده
است.وی ادامه داد :در برخی روزهای امسال سرعت وزش باد در چند سال اخیر بی
سابقه بوده است برای نمونه توفان  ۱۱۹کیلومتری  ۲۱و  ۲۲مرداد امسال در هفت
سال اخیر بی سابقه بود و جزو سریعترین بادهای رخ داده در  ۵۵سال اخیر به شمار
میرود.وی با اشاره به موفقیتهای هواشناسی در پیش بینی به هنگام پدیده های جوی
استان گفت :در توفان ۲۱و ۲۲مرداد بر اساس اخطاریه جوی و توصیههای هواشناسی،
ستاد مدیریت بحران استانداری و فرمانداری های پنج شهرستان شمال استان اقدام به
تعطیلی ادارات و نهادهای دولتی کردند.وی افزود :بر اساس انتظار ما بی سابقه ترین
توفان امسال و حتی هفت سال اخیر در شمال استان رقم خورد و برای نخستین بار از
سال  ۹۱سرعت باد در زابل به مرز  ۱۲۰کیلومتر بر ساعت رسید.

دربندی:
به مدیران
مسئولیکه
خبرنگارانشانرا
بیمهنکنندیارانه
تعلق نمی گیرد

جشن ازدواج  62زوج زاهدانی برگزار شد
مــراســم ازدواج  32زوج تحت
گروه شهرستان ها
پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) و  30زوج تحت پوشش بهزیستی در زاهــدان برگزار
شد.به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه زاهدان در جشنواره ازدواج آب و آینه
گفت :ازدواج از آیات بزرگ الهی است و قرآن این موضوع با
اهمیت را آیت قلمداد کرده است .در دین مبین اسالم شرط
سالمت و صحت ازدواج تکاپوی فکر ،عقل ،احساسات،
شعور ،عواطف و داشتن انگیزه مضاعف است.

ازدواج در زمان خاص

اهدای  1822جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد

ضعف اطالع رسانی و ارتباط با این اداره از طریق مردم
اعالم می کند و می گوید :از این وضعیت بسیار ناراحتیم
زیرا مردم اصول اطالع رسانی به اداره را کمتر می دانند.
مهندس «حسینی» درباره کمبود ماشین آالت می افزاید:
این مشکل را به مسئوالن استانی اعالم کردیم که همکاری
ها کم است اما از شهروندان انتظار می رود به محض بروز
چنین موانعی مشکل را به ادارات مربوط اعالم و تا رفع
مشکل موضوع را دنبال کنند.

مدیر آب و فاضالب روستایی هامون دلیل بروز این اتفاق
ها در شهرستان را کمبود امکانات و تجهیزات موتوری و

برنامه های حمایتی ارشاد برای اصحاب رسانه

داد :سال گذشته سه هزار و  860جهیزیه به دختران و هزار
و  230کمک هزینه ازدواج به پسران هدیه شد که اعتبار
آن  26میلیارد ریال بود ،امسال نیز هزار و  822جهیزیه و
کمک جهیزیه به دختران و  608هدیه ازدواج به پسران و
در مجموع دو هزار و  431مورد کمک به ازدواج با اعتباری
بیش از  12میلیارد ریال اعطا شده است.

آغازاحداثمدرسه 6کالسهخیرسازدرنیکشهر
عملیات ساخت دبستان شش کالسه خیرساز با حضور امامان
گروه شهرستان ها
جمعه و جمعی از مسئوالن نیکشهر آغاز شد.معاون پشتیبانی
و توسعه مدیریت آموزش و پرورش در حاشیه آیین کلنگ زنی عملیات احداث این
دبستان خیرساز به خبرنگار ما گفت :این واحد آموزشی در زمینی به مساحت 700
متر مربع با زیر بنای ساختمان  250متر مربع با اعتباری بیش از دو میلیارد و 500
میلیون ریال و پیش بینی بهره برداری در کمتر از یک سال احداث می شود«.عبدالستار
امیری فر» افزود :مدارس و مراکز علمی مهمترین مراکز تربیت منابع انسانی کارآمد و
اندیشمند در کشور است ،حضور خیران مدرسه ساز در امر ساخت و تجهیز مدارس
برای تربیت نسلی انقالبی ،اندیشمند و توانا و رسیدن به اهداف سند چشم انداز
توسعه کشور مهم و ضروری است.وی اظهار کرد :خیران مدرسه ساز در نیکشهر در
ساخت  33مدرسه مشارکت کردند که امسال به همت خیران  9مدرسه با  34کالس
و یک مدرسه توسط اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس در بخش مرکزی
نیکشهر به بهره بــرداری رسیده است اما همچنان در این حوزه با کمبود فضای
آموزشی رو به رو هستیم.

لزوم فرهنگ سازی در زمینه الگوی ازدواج اسالمی

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان نیز با اشاره به
برگزاری نمایشگاه در حاشیه این جشنواره گفت :هدف از
برگزاری این نمایشگاه معرفی خدمات و برنامه های بخش
دولتی و غیر دولتی و محصوالت مرتبط با ازدواج در حوزه
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با الگوی ایرانی اسالمی و
با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سیاست های سال
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است«.مینا
مقیمی» افزود :این برنامه ها به نوعی الگوسازی برای ازدواج
جوانان به منظور فرهنگ سازی در زمینه الگوی ازدواج
اسالمی به موقع ،آگاهانه ،آسان و پایدار است ،برگزاری
کارگاه هــای آموزشی قبل و بعد ازدواج ،مشاوره های
روانشناسی رایگان و کارگاه های خانواده از دیگر برنامه
های اداره کل ورزش و جوانان برای حمایت از زوجین است.

3سرنشینپرایددرتصادفباتریلیجانباختند

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هم گفت :یکی از
فعالیت های مهم این نهاد ،موضوع ازدواج و کمک به امر
ازدواج جوانان است ،به این منظور ابتدا آموزش جوانان را
به صورت کارگاه هایی با عنوان سیره ازدواج و آیین همسر
داری قبل از ازدواج برگزار کردیم ،سال گذشته و در چهار
ماهه امسال شش هزار و  21دختر و هزار و  652پسر در
آستانه ازدواج آموزش های الزم را فرا گرفتند.سید «مهدی
عبادی» افــزود :این کارگاه ها را برای زوجین در عقد هم
برگزار می کنیم که سال گذشته و از ابتدای امسال دو هزار
و  821زوج به اتفاق هم این دوره ها را گذراندند.وی ادامه

تصادف تریلی با پراید در محور زابل -زاهدان سه کشته بر جا
گروه شهرستان ها
گذاشت.مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :یک دستگاه خودروی تریلی با پراید در محور
زابل -زاهدان حوالی تپه طالب خان برخورد کرد که متاسفانه سه نفر از سرنشینان پراید
جان خود را از دست دادند«.غالمعلی رفعت» افزود :این حادثه پنجشنبه گذشته رخ داد
و پس از اعالم خبر به مرکز پیام فوریت های پزشکی زابل ،دو تیم امــدادی از پایگاه
اورژانس جاده ای تاسوکی و رامشار به محل حادثه اعزام شد ،اما قبل از هر گونه ارائه
خدمات از سوی تکنسین های فوریت های پزشکی به دلیل جراحات شدید ،سه نفر از
سرنشینان پراید جان خود را از دست دادند.

جدول شماره 1168

حل جدول شماره 1167

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

رفت تا این که پس از چند روز مسئوالن به فکر اصالح شبکه
آب شرب افتادند« .گلوی» ،یکی از فرهنگیان روستا هم
اظهار کرد :برخی از مسئوالن ،ارزش و قدر آب را به خوبی
نمی دانند ،اگر می دانستند برای تعمیر شبکه سریع تر اقدام
می کردند .صحبت از صرفه جویی و مصرف بهینه در اجتماع
فراوان است ولی در مقام عمل برای پیشگیری از هدر رفت
آب آن گونه که باید اقدام نمی شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی تشریح کرد:

آیت ا« ...عباسعلی سلیمانی» افزود :ازدواج کانون تکمیل
زندگی و دین است و باید با مصالح خاصی که مــودت و
رحمت است انجام شود که قرآن کریم به آن تاکید بسیاری
کرده است ،در زمان خاص باید ازدواج کرد ،اگر سن باال برود
و ازدواج صورت گیرد زوجین نسبت به یکدیگر بی اعتماد
می شوند.وی افزود :در اسالم شرایطی برای ازدواج در نظر
است از جمله ،سالمت و صحت افراد مزدوج ،تکامل فکر و
عقل ،عواطف ،احساسات و داشتن انگیزه ازدواج در طرفین
که میتواند در ازدواج دو نفر مورد توجه قرار گیرد.

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

120.070

یک گرم طالی  18عیار

292,490

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

308,710

درهم امارات

28.700

یک گرم طالی  20عیار

324,970

پوند انگلیس

134.120

یک گرم طالی  22عیار

357,500

فرانک سوئیس

107.190

یک گرم طالی  24عیار

389,980
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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

باد شدید و گرد و خاک،
برخی نقاط توفان و گرد
و خاک

غبار آلود ،گاهی وزش
باد ،برخی نقاط باد و گرد و
خاک ،جنوب شرق بعد از
ظهر افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری ،غبار آلود،
برخی نقاط وزش باد ،سواحل مه
صبحگاهی و دریا مواج
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پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 97/5/27
نواحی شمالی

دریاچه مصنوعی ازآب شرب در هامون!
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-1سجن – ظرف آبخوری سرگشاد – حریر  -2ماهر  -کوچک  -کیسه کاغذی
 -3از پرندگان زیبای آبزی – طایفه  -كتف – ساز شاکی  -4قلب – هر یک از
تیغه های پروانه  -سربازنیروی دریایی -پایتخت اتریش  -5دفعه  -بی نقص-
پیاله  -6موش خرما – از اجزای قرآن کریم  -کوالک  -7مساوی عامیانه – ابزار
شلیک گلوله  -اینک  -8مادر – واضح  -گوشت بریان -تکرار حرف  -9خنجر -فراوان
 راز -10ازحواس پنج گانه -نشانه  -شعله آتش  -11دلیر – دومین ماه پاییز  -نوعیباالپوش زنانه -12راس – هجوم  -روسیاه مطبخ -دشمن سخت -13سازچوپان-
چاقو -شایسته -عالمت مفعولی  -14بصیر  -شیمی كربن -تضمین خسارت - 15
اریب  -سازگار  -دواره

و
ا

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ن

 -1بازی نفس گیر – درخت اعدام – آرزو  -بیشه  -2سرایت کننده -
مرد زن مرده – رام  -3برداشت غالت  -منها  -شماره -حرف نداری
 -4جاده بی سر و ته – کشوری در آمریکای جنوبی  -مو  -پیمانه  -5هنر
بیگانه  -کفش -دیدنی ارتش ُ -6شش – شبح  -برگه ها  -7باتری  -ساعی  -جنگ
 -8حرص -زبانه ترازو – وقت  -ازبرونته ها  -9حس بويايي -پادشاهان  -فروبردن
 -10غارت  -دایر -دیوار گلی  -11فوری – سرزمین ها  -سرازيري  -12باجه – پاسخ
 لباس حمام -پهلو  -13هنوز بیگانه  -آرنج  -ساده -شن  -14پدرشعرنو -لولهگوارشی – شتر بی کوهان  -15مورد اعتماد – لطیف – هستی – همه
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