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شهرستانها
بحرانی که با درایت دولت می تواند به امکان تبدیل شود

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪امسال در بازار عرضه دام زاهدان قیمت هایی اعالم می شود که خریدار از حضورش
پشیمان می شود چرا که توانایی پرداخت آن را ندارد.
▪متاسفانه خدمات شهرداری در زاهدان به طور مساوی و برابر در همه نقاط شهر ارائه
نمی شود .کوچه انقالب 17هنوز خاکی است ،در حالی که آسفالت کوچه های اطراف
آن انجام شده است.
▪وضعیت کوچه بهشتی  27زاهدان مناسب نیست ،عالوه بر آسفالت نامناسب ،وجود
چاله ها ،آپارتمان های چند طبقه و پارک خودروی ساکنان با وجود عرض کم این
کوچه ،عبور و مرور خودروها از دو طرف انجام می شود.
▪برخی مدارس هر سال والدین را وادار به خرید لباس فرم جدید می کنند .در نمایندگی
های فروش لباس فرم هم قیمت ها باالست ،انتظار می رود مسئوالن آموزش و پرورش
این موضوع را پیگیری کنند و برای رفع آن چاره ای بیندیشند.
▪شهرداری چابهار به همه محالت رسیدگی نمی کند ،زباله های برخی از مردم هفته ها
روی هم انباشته می شود که تجمع حیوانات را به همراه دارد ،این شرایط شباهتی به
زندگی شهری ندارد.
▪اغذیه ای که برخی از مغازه های فروش فست فود در زاهدان عرضه می کنند کیفیت
چندانی ندارد ،مسئوالن نظارت کنند.
▪بعضی از سالن های ورزشی مهرستان از نظر روشنایی با مشکل مواجه است .مسئوالن
اداره ورزش و جوانان پیگیری کنند.
▪با توجه به وزش بادهای  120روزه بیماری های تنفسی و ریوی در سیستان شایع
شده است و انتظار می رود برای راه اندازی بیمارستان تنفسی این منطقه اقدام شود تا
بیماران مجبور نباشند برای درمان عازم زاهدان یا دیگر استان ها شوند.
▪شهرداری در ایام عید قربان نظارت بیشتری در شهر داشته باشد تا شهروندان مثل هر
سال دام را در معابر و به صورت غیر بهداشتی ذبح نکنند و چهره شهر نازیبا نشود.

نماینده مردم زاهدان خبر داد:

شناسایی  ۵۰مبتال به سل

 50نفر مبتال بــه ســل در استان
گروه شهرستان ها
شناسایی شده است.نماینده مردم
زاهدان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به شیوع بیماری
سل در میان دانش آموزان استان گفت :تغذیه دانش آموزان
و کودکان در استان یک معضل اساسی است که دلیل شیوع
این بیماری نیز روشن است ،سل بیماری فقراست و دانش
آموزان استان با توجه به این که از حداقل ها محروم هستند،
مبتال به این بیماری شده اند و  50نفر مبتال به سل در استان
شناساییشدهاست«.علیمیارمحمدی»وضعیتتغذیهمیان
دانش آموزان را اسفناک توصیف و به «خانه ملت» اظهار کرد:
اگر پروتئین کافی به این دانش آموزان برسد این بیماری در
میان آن ها نمود پیدا نمی کند ولی وقتی حداقل های
معیشتی در میان دانش آموزان وجود ندارد ،این بیماری
بیش از پیش خود را نشان می دهد.وی با بیان این که سل
حتی در آفریقا نیز ریشه کن شده است ادامه داد :دولت و
آموزش و پرورش ابتدا باید به وضعیت بهداشتی و سالمت
این دانش آموزان توجه داشته باشند ،پس از آن به سراغ دیگر
موضوع ها بروند.وی با استناد به آخرین آمارهای موجود از
کودکان بازمانده از تحصیل ،گفت 119 :هزار کودک و
نوجوان بازمانده از تحصیل شش تا  18سال در استان وجود
دارد که  19هزار نفر از این جمعیت مربوط به زاهدان است،
امسال نیز چهار هزار نفر به این آمار اضافه میشود.عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی مجموع کل دانش
آمــوزان استان را  600هزار نفر اعالم و اضافه کرد :آمار
کودکان بازمانده از تحصیل به این دلیل رو به افزایش است
که خدمات دولت مانند آبرسانی ،برق و گاز به روستاها در
حال قطع شدن است.

یارمحمدی :از
 119هزار کودک
و نوجوان بازمانده
از تحصیل شش
تا  18سال در
استان  19هزار
نفر مربوط به
زاهدان است،
امسال نیز چهار
هزار نفر به
این آمار اضافه
میشود

 67میلیارد و  900میلیون تومان توسط
ریگی
هیئت دولت برای اجرای برنامه های ستاد
بحران استان به منظور کاهش ریزگردهای منطقه
سیستان مصوب شده است که پیگیر تحقق آن هستیم.
مدیر کل ستاد بحران استانداری به خبرنگار ما گفت:
در جریان خبرهایی مبنی بر شروع توفان و گرد و خاک
شدید از فــردا در منطقه سیستان ،هستیم امــا هنوز
گزارش مکتوبی از داده های استخراج شده هواشناسی
استان به ستاد بحران اعالم نشده است ،به محض اعالم
به سرعت جلسه ستاد بحران تشکیل و درخصوص
داده های اعالم شده اقــدام می شود .بر اساس رصد
این ستاد ،شدت توفان پیش رو نسبت به هفته گذشته
کمتر خواهد بود«.عبدالرحمن شهنوازی» افزود :همه
دستگاه های مربوط در شرایط بحرانی در منطقه در
طول شبانه روز در حالت آمــاده باش هستند و اقدام
های الزم توسط آن ها انجام و قبل از آن برای خارج
نشدن مردم از منازلشان به ویژه افراد مسن و افرادی
که مشکالت تنفسی ،چشمی و قلبی دارند هشدار داده

برگی جدیداز فساد سازمان یافته در شهرداری زابل
ابعاد جدیدی از پرونده فساد مالی و
گروه شهرستان ها
اداری در شهرداری زابل منتشر و
اعالم شد در این پرونده تعداد بازداشت شدگان به  11نفر
رسید و  17نفر دیگر نیز احضار شدند.به گــزارش روابط
عمومی سپاه سلمان سیستان وبلوچستان ،پاسداران گمنام
امام زمان(عج) در سازمان اطالعات سپاه استان به منظور
اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد جدی با
مفاسد اقتصادی ،در بررسی های تخصصی خود از وجود
برخی دست های پشت پرده و معامالت پنهانی در برنامه
هــای شــهــرداری زابــل مطلع شدند که بر همین اساس
رسیدگی به موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار
دادند که نتیجه تحقیقات به اطالع مردم استان می رسد .در
جریان دستگیری این افراد نقش سازنده و پویای سازمان
بــازرســی استان نیز مثال زدنــی بــود که نتیجه تعامل و

هماهنگی با دستگاه قضا (دادستانی استان و زابل) است.بر
اساس این گزارش ،در مراحل تحقیق از موضوع های مربوط
به این پرونده اتهام های اختالس ،جعل و سند سازی،
تضییع اموال عمومی ،تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی برای
افراد دستگیر شده در این شبکه سازمان یافته فساد مالی و
اداری در شهرداری زابل به قطعیت رسید که پس از اخذ
کامل اعتراف ها و بررسی بیشتر اسناد و مدارک ،رقم دقیق
آن اعالم می شود اما آن چه محرز شده حاکی از اختالس
چندین میلیارد تومانی در این شبکه فساد است.سازمان
اطالعات سپاه سلمان استان با تاکید بر عزم و اراده خود
مبنی بر مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی ،از همکاری
دستگاه های مربوط و شهروندان استان در این باره تشکر و
قدردانی و اعالم کرد شماره تلفن  114این سازمان آماده
دریافت اخبار و اطالعات مردمی است.

ایجاد تیم های تخصصی برای شناسایی محتکران

اختالس ،جعل
و سند سازی،
تضییعاموال
عمومی،تصرف
غیر مجاز در
وجوه دولتی برای
افراددستگیر
شده در این
شبکهسازمان
یافتهفساد
مالی و اداری در
شهرداری زابل به
قطعیترسید

سپاه سلمان استان در بیانیه ای از تشکیل تیم های ویژه و
گروه شهرستان ها
تخصصی شناسایی و مبارزه با محتکران بازار در این استان خبر
داد .در این بیانیه آمده است :به منظور شناسایی افراد محتکر کاال در بازار استان ،تیم
های تخصصی رصد و پایش بازار در استان توسط سپاه سلمان تشکیل شد .بهترین و
زبده ترین نیروهای سپاه در شناسایی محتکران کاالهای اساسی مردم در بازارهای
استان با کمک شهروندان به کار گرفته شدند و گام های موثری برای برخورد با آن ها که
با سوء استفاده از شرایط موجود ،خون مردم را در شیشه کرده اند برداشته شده است.
پاسداران سپاه سلمان استان بر خود واجب دانستند تا مانع فعالیت آزادانه مفسدان
اقتصادی و سودجویان بازار شوند که در این راه قطع به یقین کمک و همیاری شهروندان
در شناسایی این افراد در فراهمکردن فضای روانی آرام کمک موثری خواهد بود ،به
همین دلیل شماره تلفن  114ستاد خبری سپاه به صورت شبانه روزی آماده دریافت
اخبار و اطالعات مردمی مبنی بر احتکار و وجود انبارهای کاالی احتکار شده است.

بازگشت بحران توفان از امروز در سیستان
باد شدید در شمال استان از اواخر وقت امروز آغاز و سبب توفان
گروه شهرستان ها
گرد و خاک و کاهش شدید دید و کیفیت هوا می شود.کارشناس
اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :تا اواسط وقت امروز در شهرهای شمالی وزش
بــاد متوسط به طــور موقتی در برخی نقاط به خیزش گــرد و خــاک منجر می شود،
بعد از ظهرها نیز در نواحی مرکزی وزش باد رخ می دهد و طی دو روز آینده افزایش دما بر
استان حاکم می شود« .مرتضی فرجی» افزود :از اواخر وقت امروز تا یکشنبه هفته آینده در
شهرستان های زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و نیمروز وزش باد خیلی شدید با سرعت 85
تا  95گاهی بیش از  100کیلومتر بر ساعت سبب توفان گرد و خاک و کاهش شدید دید
و کاهش شدید کیفیت هوا می شود ،به طوری که طی این مدت اختالل در حوزه حمل و
نقل جاده ای ،ریلی و هوایی نیز رخ می دهد.وی ادامه داد :با توجه به این شرایط ،طی این
مدت ،شدت باد و خیزش گرد و خاک در جاده های مواصالتی زابل -نهبندان ،زاهدان-
نهبندان ،زاهدان -زابل ،زاهدان -بم و ایرانشهر -بم بیشترین کاهش دید را خواهد
داشت.وی اظهار کرد :از فردا تا ابتدای هفته آینده عالوه بر نفوذ گرد و غبار به نواحی
مرکزی ،مرز شرقی و نیمه جنوبی استان ،باد و گرد و خاک نیز با شدت کمتر به خیزش گرد
و خاک در این مناطق منجر می شود .دمای هوا از فردا ابتدا در نیمه شمالی استان حدود
 5تا  7درجه کاهش می یابد ،دریای عمان نیز مواج است.وی خاطرنشان کرد :تمهیدهای
الزم برای کاهش آثار مخرب گرد و خاک به ویژه در سالمت و بهداشت مردم و حمل و نقل
جاده ای ضروری است.

کشف  700تن برنج احتکار شده در چابهار

 700تن برنج احتکار شده توسط
گروه شهرستان ها
پایگاه دریابانی چابهار شناسایی و
کشف شد.فرمانده مرزبانی به خبرنگار ما گفت :ماموران
پایگاه دریابانی چابهار با شناسایی محل و اطمینان از صحت
موضوع پس از هماهنگی قضایی به همراه تیمی از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از دو انبار بزرگ در این شهرستان
 700تن برنج احتکار شده را کشف کردند.سردار «سعید
کمیلی» با بیان این که دو انبار احتكار برنج با همكاری پایگاه
دریابانی این شهرستان پلمب شد افزود :ارزش این محموله
کشف شده  77میلیارد ریال برآورد شده است.

تشدید اقــدام های کنترلی در مسیرهای احتمالی ورود
کاالی قاچاق و با استفاده از کمین های هدفمند توانستند
ضمن توقیف چهار دستگاه خودروی تویوتا و دستگیری سه
نفر قاچاقچی مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق از قبیل
سه هزار و  60لیتر انواع سوخت ،چهار هزار و  320قالب
صابون و مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی و بهداشتی را
کشف کنند.وی درباره ارزش ریالی این محموله بیان کرد:
با توجه به حجم باالی کاالهای کشف شده ارزش تقریبی آن
بیش از  100میلیون ریال است.

یک تن پیاز زعفران قاچاق در میرجاوه

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه هم از کشف حدود یک تن پیاز
زعفران قاچاق خبر داد.سرهنگ «ابراهیم جنتی» ادامه داد:
مرزداران ضمن توقیف یك دستگاه خودرو ،توانستند 900
کیلوگرم پیاز زعفران به ارزش  50میلیون ریال را كشف کنند.

12صنعتگردرنمایشگاهتهرانشرکتمیکنند

نفرات برتر مسابقات شطرنج زاهدان شناخته شدند
رقابت های شطرنج بلیتس زاهدان
گروه شهرستان ها
با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان
داد.سرپرست هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت :پس
از رقابت های اخیر شطرنج در زاهدان ،مسابقات بلیتس هم
برای شطرنج بازهای مرکز استان برنامه ریزی شد و در روز
برگزاری با توجه به فراخوان های اعالم شده فقط  9نفر اعالم
آمادگی کردند«.سودابه هاشمزهی» افزود :با نزدیک شدن به
رقابت ها تعداد شرکت کنندگان کاهش یافت و اندک افراد

پیشخوان

از مصوبات هیئت دولت در پی سفر اخیر وزیر کشور
بــرای کاهش ریزگردهای منطقه سیستان اختصاص
یافته اســت که با پیگیری هــای انجام شــده نامه وزیر
کشور برای تامین اعتبار به دفتر دکتر نوبخت ارسال
شده است و منتظر دریافت اعتبار آن و اجرای برنامه
ها به منظور جلوگیری و کاهش ریزگردها در منطقه
سیستان هستیم.وی اضافه کرد :البته این موضوع باید
از سوی نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی
هم پیگیری شود تا هر چه زودتر بودجه آن تامین و به
ستاد مدیریت بحران استان پرداخت شود و این ستاد
بــرای اجــرای برنامه های خود به سرعت اقــدام کند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت درایت و
تدبیری برای این بحران از خود نشان دهد ،می شود آن
را به یک امکان تبدیل کرد .به گفته آن ها ،تولید برق و
 ...از جمله این امکان هاست ولی امروز نه تنها به امکان
تبدیل نشده بلکه بسیاری از امکانات استان را نیز به
خود مشغول کرده است تا خانه ها ،جاده ها و  ...را از زیر
آوار ریزگردها خارج کنند.

مالچ پاشی ،خرید ماشین آالت ماسه روب و ایجاد پایگاه
هایی برای جمع آوری شن های روان به منظور کاهش
ریزگردها در منطقه اجرا شود.
وی ادامه داد 67 :میلیارد و  900میلیون تومان اعتبار

فرمانده مرزبانی خبر داد:

كشف انواع كاالی قاچاق در مرزهای جنوبی

 373پایگاه کمیته ام ــداد آم ــاده دریافت
شهرکی
نــذورات قربانی مــردم در عید قربان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) به خبرنگار ما گفت:
 221پایگاه سیار و  152پایگاه ثابت آمــاده جمع آوری
نــذورات و گوشت های قربانی مردم در عید سعید قربان
است .این پایگاه ها در میدان ها ،خیابان ها و دفترهای
کمیته امداد برای جمع آوری نذورات و گوشت قربانی مردم
برپا می شود.سید «مهدی عبادی» بیان کرد :سال گذشته
مردم استان بیش از  34میلیارد ریال کمک غیر نقدی شامل
گوشت قربانی به مددجویان کمیته امداد اهدا کردند.

 12صنعتگر سیستان و بلوچستان در سی امین نمایشگاه ملی و بین
شهرکی
المللی صنایع دستی در تهران شرکت می کنند.مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :در این نمایشگاه چهار غرفه در قسمت
بسته بندی در سالن  ۱۰و  11و سه غرفه در سالن هشت و  ،9یک غرفه در قسمت فروش،
دو نفر در سالن  ۲۵و دو غرفه نیز برای معرفی ایرانشهر به عنوان شهر ملی و کلپورگان به
عنوان روستای جهانی ،به صنعتگران سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد«.علیرضا
جاللزایی» اظهار کرد :صنعتگران با آثاری همچون سفال کلپورگان ،سوزن دوزی ،خامه
دوزی ،حصیر بافی ،سکه دوزی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این نمایشگاه حضور
می یابند .وی خاطرنشان کرد :نمایشگاه ملی و بین المللی صنایع دستی از سوم تا نهم
شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

باقی مانده در رده های سنی مختلف برای رسیدن به عنوان
قهرمانی با یکدیگر در پنج دور به صورت رسمی با قرعه کشی
و طبق ضوابط و قوانین رقابت کردند.وی بیان کرد :در پایان
این رقابت ها حمید ریگی توانست عنوان اول را به خود
اختصاص دهد و پس از وی خان محمد عالی زهی به مقام دوم
دست یافت ،هانی توانا با وجود ارائه عملکردی مناسب در
دوره قبل و کسب قهرمانی با بهترین امتیاز در این مسابقات
نتوانست رده ای بهتر از سومی کسب کند.

جدول شماره 1170

حل جدول شماره 1169

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

می شود.وی اضافه کرد :با پیگیری های انجام شده به
ویژه مصوبات اخیر وزیر کشور درباره منطقه سیستان و
مکاتبات استاندار با مسئوالن کشوری ،نیازمند تامین
اعتبارات الزم هستیم تا برنامه هایی نظیر نهال کاری،

یافته های سازمان اطالعات سپاه استان اعالم شد

فرمانده هنگ مــرزی جكیگور نیز از كشف مقادیر قابل
توجهی انواع كاالی قاچاق توسط مرزداران این شهرستان
خبر داد.سرهنگ «محمد قربانی» ادامه داد :مــرزداران با

 373پایگاه برای دریافت نذورات

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

117.790

یک گرم طالی  18عیار

290,410

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

306,520

درهم امارات

28.040

یک گرم طالی  20عیار

322,670

پوند انگلیس

131.320

یک گرم طالی  22عیار

354,960

فرانک سوئیس

103.450

یک گرم طالی  24عیار

387,210

پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/5/29
نواحی شمالی

توفان بی سابقه ،اعتبار در حد مصوبه

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

باد متوسط تا به نسبت
شدید و برخی نقاط
گرد و خاک ،بعد از ظهر
کاهش باد

صاف ،گاهی وزش باد،
جنوب شرق بعد از ظهر
افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری ،غبار محلی،
برخی نقاط وزش باد ،سواحل مه
صبحگاهی و دریا مواج
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-1سالم  -سمینار – فنا  -2طایفه -دانه انار  -دورویی  -3سایه – ابزار بنایی
– تکرار حرف  -4شیرینی کرمانشاهی – پرستار – طالیی  -5مادر – رود اروپا
 حرف همراهی – از غالت  -6پشته خاک – نشانه – گیاه پرچین  -از حروفندا  -7صلح و آشتی – جوانمرد – پسوند آلودگی  -8برداشت غالت  -عادل –
تکان  -9ورم – آتش  -پیاله  -10اگر -تارمی -قوس -آفت گندم  -11بنیان – باالپوش
ستوران – زهر  -لحظه  -12جرم -عقوبت  -وسنی  -13دربست كارخانه -التماس –
بی مو  -14موش رایانه ای  -دیپلم –– جد  -15احتیاج – برگشته  -رفیع
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-1علم – عید ویتنامی ها – ستون بدن – کفیل  -2زخم  -زائوترسان-
عالمت مفعولی -برزن  -3رها  -اندک – فلز گلوله -دشنام  -پسوند
شباهت  -4حرف همراهی – جاشو – طال  -5بزرگواران  -رتبه  -6اگر برعکس شود
به معنی سلطان است – جنس خشن – قلب – ناپز  -7مقصود – ساحل – منبع خارجی
 -8درآمیختن -به جا آوردن  -سنگینی  -9بیهوده و بی معنی  -اسناد– از گل ها
 -10جامه بلند بی آستین – شامه نواز  -فلز سرچشمه – ملحفه  -11لقب اشرافی
اروپا  -لباس  -12جدید – راهرو  -جهت  -13خشکی – ردیف – بخشش  -وی -بوی
رطوبت  -14پایتخت اتریش -گشاده -عمر -نوعی بستنی  -15آگاه  -دریا – اشاره
به دور  -قصاب
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