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شهرستانها
مدیرعامل آب منطقه ای اعالم کرد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪چرامتولیانکنترلوتنظیمبازاربرقیمتاجناسبهبازارهایاستانرسیدگینمیکنند؟
▪خیابان های حاشیه شهر زاهدان نیاز به آسفالت دارد ،چرا با وجود دریافت عوارض
هنوز در این باره اقدامی نشده است؟
▪برخی از مدارس در منطقه بابائیان از خانواده ها هنگام ثبت نام فرزندانشان درخواست
پول می کنند ،مسئوالن با این مشکل و اقدام غیر قانونی برخورد کنند و نظارت
بیشتریداشتهباشند.
▪شهرداری خاش برای ایجاد بولوار ،فضای سبز و جدول در خیابان های حاشیه شهر
اقدام کند.
▪پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگانی که خودروهایشان را زیر تابلوی حمل با
جرثقیل پارک می کنند ،برخورد کند.
▪کرایه حمل کاال در زاهدان چند برابر شده است ،با افرادی که خود سرانه اقدام به
افزایش قیمت ها می کنند برخورد شود.
▪چرا دستگاه های مربوطه پارچه ها و بنرهای تبلیغات تاریخ گذشته را در زاهدان جمع
آوری نمی کنند؟
▪ناظران عالوه بر قیمت ها بر کیفیت و سالمت مواد خوراکی عرضه شده در بازار هم
نظارت داشته باشند تا افراد سودجو از موقعیت پیش آمده سوء استفاده نکنند.
▪سیستم اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان هنگام پذیرش بیماران سرپایی و
حتی اورژانسی ،طوالنی و بسیار ناراحت کننده است.
▪برخی از شیرینی فروشی ها شکالت هایی را عرضه می کنند که کیفیت مناسب و
قابلیت مصرف ندارد.
▪وضعیتآسفالتخیابانهایزهکخوبنیستوپرازچالهوسرعتگیرغیرمجازاست.
▪در برخی روستاهای جنوب استان شبکه های دیجیتال را نمی توانیم دریافت کنیم،
دلیل آن چیست؟
▪در خیابان های حاشیه شهر زاهدان زباله های زیادی دپو شده و چهره شهر را نازیبا
کرده است ،چرا برای جمع آوری زباله های این مسیر که بیشتر کیسه های نایلونی
است اقدام نمی شود؟

مدیرکل تبلیغات اسالمی اعالم کرد:

حجم سدها نسبت به سال گذشته  49درصد و
ریگی
حجم مخازن هم  30درصد کاهش پیدا کرده
است و در مجموع بیش از  70درصد آن خالی است.به
گــزارش «سیستان وبلوچستان» ،مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای استان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب
استان گفت :سیستان وبلوچستان یکی از استان های مورد
توجه دولت در اجرای طرح های ارائه شده به کار گروه ملی
آب است ،یکی از موضوع هایی که در شورای حفاظت از
منابع آب استان باید بررسی شود ،منشا تغییر طعم و بوی
نامناسب آب در چاه نیمه هاست.مهندس«اتابک جعفری»
افــزود :برای بستن چاه های غیر مجاز به دلیل همکاری
نکردن مردم و مسئوالن محلی در جذب پیمانکار موفق
نبودیم ،بنابراین به ناچار خودمان ورود کردیم ،برخی
فرمانداران هم همکاری الزم در این باره را ندارند.وی اضافه
کرد :با روند برداشت آب از سفرهای زیر زمینی باید گفت
 10سال آینده از کشاورزی در این خطه هیچ خبری نخواهد
بود ،مگر مصرف آب به درستی مدیریت و از سوی کشاورزان
و بهره برداران این موضوع رعایت شود .همه دستگاه ها باید
با توجه به مشکالت کم آبی به ویژه آب شرب ،از برداشت
بیشتر آب با توجه به شرایط کنونی چاه نیمه ها خودداری
کنند.وی تصریح کرد :آمادگی داریم چاه های آب را برای
آبیاری فضاهای سبز شهری در اختیار شهرداری ها قرار
دهیم اما باید آن ها هم انشعابات فضای سبز را با توجه به پر
هزینه بودن جمع آوری کنند .خاش با  375میلیون متر
مکعب ،ایرانشهر با 385میلیون متر مکعب و دلگان با348
میلیون متر مکعب باالترین مصرف آب را به خود اختصاص
دادند و نیمروز و هامون با  14و  16میلیون متر مکعب کم

حجت االسالم
بزمانی :مردم
مومن و خداجوی
استان با حضور در
دعای عرفه،
می توانند جرعه
ای از معرفت
دریای بیکران
حسینی را کسب
کنند ،از آنجا که
این روز بهترین
فرصت برای توبه
و استغفار است،
می توان بهره
کافی را برد

ساختمان شعبه مرکزی بانک
کشاورزی زابل افتتاح شد
ساختمان جدید بانک کشاورزی
گروه شهرستان ها
شعبه مرکزی زابل به بهره برداری
رسید.مدیر شعب بانک کشاورزی استان به خبرنگار ما
گفت :بانک کشاورزی با دارا بودن  ۵۳شعبه که بیش از ۱۶
شعبه آن در مناطق روستایی واقع شده است ،به هم استانی
ها خدمات رسانی می کند« .علی اکبر داور پناه» افزود:
ساختمان جدید بانک کشاورزی شعبه زابل با هدف ارتقای
کیفیت ارائــه خدمات به مشتریان ،با حضور «جهانپور
معماریان» ،مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک
کشاورزی ،معاون فرماندار زابل و جمعی از مدیران و فعاالن
اقتصادی حوزه سیستان با  17نیرو افتتاح شد.

پیشخوان

لزوم برنامه ریزی برای رفع مشکالت مردم

استاندار نیز خطاب به مسئوالن حاضر در این نشست
گفت :برنامه هایی که بازدهی خوب و مناسبی در اجرا
نداشته باشد مردم را بیشتر خسته و ناامید می کند،
بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که با اجرای برنامه
های درســت قدم های خوبی در مسیر رفع مشکالت
مردم برداشته شود.سید «دانیال محبی» افزود :شرکت
هــای آب و فاضالب شهری و روستایی با شناخت و
آگاهی از شرایط سخت هر منطقه باید موضوع کمبود
آب و مشکالت آن را به مردم اطالع دهند و از آن ها در
انجام کارها و رفع مشکالت کمک بگیرند.وی ادامه

مدیرتعاون روستایی خبر داد:

آغاز خرید توافقی خرما در استان

تفاوت هستند.به گزارش ایسنا« ،حبیب ا ...دهمرده»
افزود :صدا و سیما به صورت مرتب برنامه های مختلفی را
دربــاره ایــن معضل و سرعت بــاد و ریزگردهای منطقه
سیستان روی آنتن می برد ،از دولت و مجلس انتظار دارم
یک بار بــرای همیشه گام اساسی بردارند تا مشکالت
عــدیــده مــردم در ایــن منطقه رفــع شــود .بــه گفته وی،
خشکسالی های چندین ساله منطقه سیستان هم سبب
تشدید مشکالت مردم محلی شده است.

آب چاه نیمه ها ،کیفیت آب به نسبت سه ماه گذشته افت
داشته و کــدورت آب و هدایت الکترونیکی آب افزایش
بیشتری نسبت به دیگر پارامترها پیدا کرده است که برای
رفع این موضوع باید هر چه سریعتر اقدام شود زیرا سالمتی
مردم در معرض خطر است.وی تصریح کرد :مشکل به وجود
آمده در چاه نیمه ها منشاء درونی و خارجی دارد که با توجه
به راهکارهای ارائه شده به منظور برطرف شدن این مشکل،
تنها راه حل قابل اجرا ،تهیه کربن اکتیو به میزان 300
میلیون تومان و ترزیق آن در چاه نیمه هاست که باید هرچه
سریعتر اقــدام شــود.وی ادامــه داد :امسال نــوع جلبک
جدیدی به جلبک قبلی اضافه شده که ناشناخته است و
مسئوالن هنوز راهکاری برای مقابله با آن پیدا نکرده اند این
در حالی است که با جا به جایی آب تازه به جای آب کهنه در
چاه نیمه ها تا حدودی می توان در شرایط فعلی این مشکل
را رفع کرد ،باید بر آب چاه نیمه ها اضافه شود تا بو و طعم بد
آن تغییر کند و قابل استفاده باشد.وی بیان کرد :یکی دیگر
از مشکالت ورود پساب ها به چاه نیمه هاست که باید محیط
زیست نسبت به آن اقدام الزم را انجام دهد و حداقل با طرح
شکایت حقوقی از مجموعه هایی که سبب رها کردن پساب
های خود به چاه نیمه ها می شوند جلوی این کار را بگیرد.
معاون عمرانی استاندار خطاب به مسئوالن آب و برق استان
هم بیان کرد :در زمان بحران آب و برق مردم شهرهای
شمال قطع نشود .با توجه به سفرهای تابستانی مردم و
شرایط بحرانی منطقه سیستان باید شهروندان قبل از
مسافرت از شرایط وضعیت جاده ها با خبر شوند و بدون
کسب اطالع اقدام به سفر نکنند.

استفاده از آب بی کیفیت چاه ها

معاون عمرانی استاندار هم گفت :در هر شهرستان از
چاه هایی که آب بی کیفیت دارد برای آبیاری فضاهای
سبز منطقه باید بهره گرفت ،شهرداری ها مکلف به
استفاده از این نوع آب برای مصارف فضاهای سبز شهر
هستند .جا به جایی و تفکیک آب به تناسب هر شهرستان
و بر اساس نوع زمینه مصرف از قبیل کشاورزی ،صنعت و
شرب مردم مورد توجه قرار گیرد.دکتر «باقر کرد» افزود:
شبکه آبرسانی استان باید به درستی آب مورد نیاز مردم
به ویژه روستاییان را حداقل برای دو ماه آینده تامین کند
تا مردم کمتر با مشکل کمبود آب مواجه شوند ،شرکت
آب و فاضالب روستایی باید به دنبال پیدا کردن فرمولی
موثر برای تامین آب باشد.

خرید توافقی خرما در شهرستان های جنوبی استان از روز
گروه شهرستان ها
گذشته آغاز شد.مدیر تعاون روستایی استان به خبرنگار ما
گفت :خرید خرما از نخل کاران به صورت تضمینی و حمایتی انجام می شود که به
دلیل این که خرید تضمینی به نفع کشاورز نیست وزارت جهاد کشاورزی مخالف
اجرای آن است ،اما طرح خرید حمایتی هر سال در استان اجرا می شود«.رسولی»
افزود :با اجرای طرح خرید حمایتی سال گذشته هزار و  710تن خرمای درجه یک
مضافتی با قیمت هر کیلوگرم پنج هزار و  500تومان از کشاورزان خریداری و در
مجموع  9میلیارد و  700میلیون تومان به آن ها پرداخت شد.وی ادامه داد :امسال
هم تقاضا کردیم خرید حمایتی خرما در استان انجام شود که اجرایی شدن آن
مستلزم ابالغ وزارت جهاد کشاورزی است ،بنابراین برای این که بازار خرما مدیریت
و دست سودجویان و دالالن کوتاه شود روز گذشته مراکز خرید توافقی توسط
اتحادیه های تعاونی در سراوان ،سیب و سوران و ایرانشهر فعال و مقرر شد در دیگر
نقاط تولید کننده خرما نیز این طرح اجرا شود .در این مراکز هر کیلوگرم خرما شش
هزار تومان از کشاورز خریداری می شود.

کیفیت آب
چاه نیمه ها به
نسبت سه ماه
گذشته افت
داشته و کدورت
آب و هدایت
الکترونیکیآب
افزایشبیشتری
نسبت به دیگر
پارامترهاپیدا
کرده است که
برای رفع این
موضوع باید هر
چه سریع تر
اقدام شود زیرا
سالمتی مردم در
معرض خطر است

پیش بینی باد شدید تا پایان هفته
وزش باد خیلی شدید در مواقعی با سرعت بیش از 100
گروه شهرستان ها
کیلومتر بر ساعت تا پنجشنبه در شمال استان سبب توفان
گرد و خاک و کاهش شدید می شود.کارشناس اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما
گفت :بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی با حاکم شدن
گرادیان شدید فشار هوا در منطقه شرق کشور ،افزایش شدت وزش باد و گرد و
خاک به همراه برخاستن گرد و خاک از کانون های داخلی و خارجی سبب تشدید
این شرایط در شمال استان می شود«.مرتضی فرجی» افزود :این وضعیت از شب
گذشته آغاز شده است و تا پنجشنبه در شهرستان های زابل ،زهک ،هیرمند،
هامون و نیمروز وزش باد خیلی شدید گاهی بیش از  100کیلومتر بر ساعت،
سبب توفان گرد و خاک و کاهش شدید دید می شود ،به طوری که طی این مدت
غلظت ذرات معلق در هوا نسبت به روزهای عادی به طور قابل توجهی افزایش می
یابد.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 و اختالل در
حوزه حمل و نقل جادهای ریلی و هوایی نیز وجود دارد.وی ادامه داد :از امروز 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 منجر به خیزش گرد و خاک در
این مناطق می شود ،دمای هوا از امروز ابتدا در نیمه شمالی استان حدود پنج تا
هفت درجه کاهش می یابد.

جدول شماره 1171

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

120.060

یک گرم طالی  18عیار

290,640

ن ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

306,760

درهم امارات

28.580

یک گرم طالی  20عیار

322,920

پوند انگلیس

133.840

یک گرم طالی  22عیار

355,240

فرانک سوئیس

105.420

یک گرم طالی  24عیار

387,520

پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 97/5/30
نواحی شمالی

وی ،تنها راه نجات از کم آبی در منطقه واگذاری مدیریت
مصرف آب به خود مردم است .طرح هایی با دو هزار میلیارد
تومان اعتبار در استان در حال انجام است که بیشتر آن
مرزی است.

توفان سیستان را به تعطیلی کشاند

حل جدول شماره 1170

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مصرف ترین شهرستان های استان هستند .بیش از چهار
هزار و هفت روستا فاقد سامانه آبرسانی است.جعفری
افزود :آب چاه نیمه ها در حال کاهش شدید است300 ،
میلیون متر مکعب حجم مرده آن بوده و  330میلیون متر
مکعب آب در چاه نیمه ها تبخیر شده است  ،البته در شهریور
ماه  250میلیون متر مکعب به چرخه اضافه و جایگزین
خواهد شد.وی اضافه کرد :با توجه به بارش های هفته های
گذشته بیش از شش میلیون متر مکعب آب به حجم آب
سدها در مناطقی که بارندگی رخ داد اضافه شد که این
میزان آب مورد نیاز یکسال مردم استان است.وی بیان کرد:
تراز آب های زیر زمینی در سال آبی  96-95نسبت به دراز
مدت  275درصد کاهش داشته و همچنان در حال کاهش
است .دیپلماسی آب برای رسیدن به حقابه سیستان مدت
هاست توسط مسئوالن وزارت امور خارجه دنبال می شود
اما نتیجه بخش نبوده است که باید هر چه سریع تر تکلیف
آن میان مسئوالن ایران و افغانستان مشخص شود.به گفته

بادهای  ۱۲۰روزه سیستان مثل
گروه شهرستان ها
زلــزلــه در یــک شــب نمی آیــد که
مسئوالن غافلگیر شوند.نماینده مردم سیستان در خالل
بررسی الیحه حمایت از خاک در جلسه علنی روز گذشته
مجلس شــورای اسالمی گفت :ریزگردهای سیستان،
امان مردم را بریده است ،در شرایطی که مردم محلی با
مشکالت عدیده بادهای  ۱۲۰روزه و ریزگردها دست به
گریبان هستند ،مسئوالن نسبت به مشکالت مردم بی

شــروع مجدد توفان و گــردو خاک در منطقه
ریگی
سیستان و کاهش دید افقی به  100متر سبب
شد ادارات پنج شهر سیستان امروز تعطیل اعالم شود.به
گزارش«سیستان وبلوچستان» ،معاون عمرانی استاندار در
جلسه ستاد مدیریت بحران گفت :با توجه به گــزارش
هواشناسی استان مبنی بر بحرانی بودن هوا از امروز تا
اوایل هفته آینده و صدور اخطاریه شماره  11این سازمان
مبنی بر شروع باد شدید و گرد و خاک از روز گذشته که
سرعت آن  95کیلومتر بر ساعت و گاهی بیش از 110
کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده است و شعاع دید افقی
نیز به  300متر و در برخی نقاط به  100متر می رسد ،همه
ادارات پنج شهر سیستان امروز تعطیل است.دکتر«باقر
کرد» افزود :در صورتی که شرایط در روز های چهارشنبه و
پنجشنبه همچنان بحرانی و همراه با اخطاریه از سوی اداره
هواشناسی استان گزارش شود ،ستاد بحران تشکیل جلسه
می دهد و درباره تعطیلی پنجشنبه هم تصمیم گیری می
شود.وی اضافه کرد :با توجه به شرایط اعالم شده و اخطاریه
هواشناسی استان باید هر چه سریع تر نسبت به تامین
تانکرهای آبرسانی و استقرار آن در مناطق بحرانی اقدام و
به همراه آن آب شرب تانکر ها برای مصارف مردم تامین
شود و نباید تا پایان بحران تانکرها خالی از آب باشد ،این
موضوع باید کنترل و مدیریت شود.وی درباره دستور جلسه
دوم که مربوط به تغییر طعم و بوی آب در تصفیه خانه آب
زابل و چاه نیمه بود ،اظهار کرد :با توجه به بازرسی از چاه
نیمه شماره یک و چهار و پایین آمدن آب آن و شناور بودن
جلبک ها در چاه نیمه ها بر اساس آنالیز انجام شده بر روی

داد :آگاه سازی مردم از شرایط بحرانی آب در استان
و مدیریت درســت به اطــاع رسانی درســت و به موقع
نیاز دارد ،مسئوالن باید در میان مردم حاضر شوند و با
صبوری حرف ها و درد دل آن ها را بشنوند و برای اطالع
رسانی از وضعیت کنونی آب و طرح هایی که در دست
اقدام است به مردم اطمینان بخشی و امید دهند.وی
اضافه کرد :برای حفظ ذخایر آب های زیر زمینی که رو
به کاهش است باید با قدرت جلوی حفر چاه های غیر
مجاز را بگیریم و از افزایش بی رویه آن جلوگیری شود.
مصوبات هر جلسه باید بعد از کارشناسی وارد مرحله
اجرایی شود و گزارشی از نتایج آن در جلسه بعد توسط
مسئوالن امر ارائه تا در صورت اشکال برای رفع آن اقدام
شود و با پختگی بیشتر به مرحله اجرا برسد.

استاندار :برای حفظ ذخایر آب های زیر زمینی که رو به کاهش است باید با قدرت جلوی حفر چاه های غیر مجاز را بگیریم

دهمرده :بادهای  ۱۲۰روزه زلزله نیست که مسئوالن غافلگیر شوند

دعایعرفه امروز در ۱۹شهرستان

دعای عرفه امروز هم نوا با مناجات
گروه شهرستان ها
امام حسین (ع) و همزمان با سراسر
کشور در  19شهرستان برگزار می شود.مدیرکل تبلیغات
اسالمی به خبرنگار ما گفت :روز عرفه ،روزی است که
خداوند بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده
است ،شرکتکنندگان در این مراسم معنوی ،به یاد نیایش
سیدالشهدا (ع) به دعا می پردازند و اشک ریزان دعای روز
عرفه را زمزمه می کنند.حجتاالسالم «عیسی بزمانی»
افزود :مؤمنان با خواندن دعای عرفه امام حسین (ع) ،به
تفکر و تامل در اعمال خود می پردازند و با توبه و انابه ،رحمت
پرودگار را مسئلت می کنند ،بنابراین انتظار می رود عموم
مردم والیت مدار و عاشقان ساالر شهیدان استان در این
مراسم معنوی ،ب ه صورت گسترده و فعال شرکت کنند.وی
ادامه داد :مردم مومن و خداجوی استان با حضور در دعای
عرفه ،می توانند جرعه ای از معرفت دریای بیکران حسینی
را کسب کنند ،از آنجا که این روز بهترین فرصت برای توبه و
استغفار است ،می توان بهره کافی را برد .برپایی چنین
مراسمی ،می تواند طلیعه ای مناسب و پرمحتوا برای برنامه
های محرم امسال باشد.وی با بیان این که دعای عرفه در
مساجد و مکان های مذهبی مهم استان برگزار می شود
خاطرنشان کرد :دعای عرفه در زاهدان ،ساعت  ۱۶امروز در
آستان مقدس شهدای گمنام برگزار می شود.

کاهش  49درصدی حجم سدهای استان

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 شدید و گرد و خاک،
برخی نقاط توفان گرد و
خاک ،کاهش دما

غبار محلی ،برخی نقاط
وزش باد و گرد و خاک

صاف تا قسمتی ابری ،غبار محلی،
برخی نقاط وزش باد ،سواحل مه
صبحگاهی و دریا مواج
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-1اسب ماده  -مجمر  -2نوعی گالبی -منزل  -اسباب  -3اشخاص  -ناباب -
مدیران  -4اسب چاپار -پسوند حفاظت – آسایش  -نظر  -5زائو ترسان  -پوست
دباغی شده -شتر کم مو -بوی رطوبت  -6لوله گوارشی -بافته  -ذکاوت -7
صفیر -حرف فاصله -پهلوان -زنگ ُ -8شش – اعضا  -چین وچروك پوست -9
سود حرام  -چهره -مادر– چینه دیوار  -10تور -قوت الیموت -ماهی  -11محصول
صابون  -گل نومیدی -كدر -رود آرام  -12بیم – شن – پسوند دارندگی -جد -13
دزد– فرمانروایی – گریزان  -14آرزو  -زه كمان -به معنی کیش ها و آیین هاست فقط
حروفش درهم ریخته  -15صحرا – رودی که به هامون می ریزد

1

-1مرغ خانگی – به دست آوردن  -2سال جاری – بدبوی پرخاصیت –
گریزان  -3نمایش غم انگیز  -بخشش -برودت  -4ذره باردار – خواب
سبک – شیمی کربن  -چارچوب  -5به جا آوردن – پاک  -سگ بیمار -آخرین توان
 -6اسم – تیره  -ذخیره رایانه ای  -7دیدنی ارتش -از درختان سایه دار – حلقوم
 -8کوشک – دور دهان – برگ برنده -کوچک ترین ذره  -9بانگ  -آهو  -آقا -10
ریگ نرم -شیشه آزمایشگاهی -احسان  -11پشته  -فرزند زاده -آواز -از حروف ندا
 -12غوغا – غذای زمین – محل بی آب و علف  -فن  -13قاضی ورزشی  -سرخرگ-
پشیمان  -14اگر برعکس شود به معنی دشنام است -گندم سوده  -کهن  -15هویدا
– شهری در خراسان رضوی
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