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شهرستانها
با موافقت رهبری از محل صندوق توسعه ملی

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪ترافیک سنگین هر سال در ماه محرم ترافیکی است که شهروندان بارها به آن
اشاره کرده اند .آیا امسال مسئوالن امر برای رفع این مشکل برنامه ای دارند؟
▪شرایط معابر و کوچه های زهک هنوز در وضعیت  20سال قبل قرار دارد چرا
هیچ دستگاهی این مناطق را ترمیم یا بازسازی نمی کند؟
▪انتقالی معلمان بر چه اساسی انجام می شود که برخی بعد از چند سال اول به
محل مورد نظرشان منتقل می شوند اما برخی بیش از  10سال است که نمی
توانند انتقالی بگیرند؟
▪شهرداری برای افزایش سطل های زباله شهری در ایام ماه محرم برنامه ای
دارد؟ مسئوالن می دانند که استفاده از ظروف یک بار مصرف در این ایام بیشتر
است و زباله های آن باید جمع آوری شود.
▪بافت های فرسوده چابهار شرایط نا مناسبی دارد برای رفع آن اقدامی شود.
▪سه روز است که آرامش به جایگاه های سوخت باز گشته است ،به عنوان یکی از
رانندگان تاکسی به دلیل رفع این مشکل از مسئوالن تشکر می کنم.
▪آیا ماشین نویسی یا کشیدن طرح روی خودرو در ایام محرم ممنوعیت دارد؟
▪برخی از فروشگاه های لوازم صوتی هنگام تست سیستم نصب شده آلودگی
صوتی زیادی ایجاد می کنند ،مسئوالن تذکر دهند.
▪عده ای در حاشیه شهر با انجام رمالی باورهای مردم را تخریب می کنند.
مسئوالن و متولیان با این افراد برخورد جدی داشته باشند.
▪چرا ادامه بولوار شهید خزایی بعد از میدان شهدای گمنام زیباسازی ،آسفالت
و بازگشایی نشده است و هر دوشنبه در اختیار غرفه داران جمعه بازار قرار می
گیرد؟ آیا دلیلی غیر از کسب درآمد برای شهرداری دارد؟
▪صاحبان برخی از فروشگاه ها تابلوی تبلیغاتی خود را وسط خیابان می گذارند
و ترافیک ایجاد می کنند.
▪نظارت بر عرضه لباس فرم مدارس بر عهده چه نهادی است؟

توزیع  11/8هزار تن آرد
در مناطق روستایی
 11هزار و  824تن آرد در مناطق
گروه شهرستان ها
روستایی استان توزیع شد.مدیر
سازمان تعاون روستایی به خبرنگار ما گفت :از ابتدای
امسال  11هزار و  824تن آرد خام به صورت یارانه ای با
قیمت مصوب کمیسیون آرد و نان توسط شبكه تعاون
روســتــایــی در مــنــاطــق روســتــایــی اســتــان تــوزیــع شــده
است«.عبدالحمید رسولی» با بیان ایــن که توزیع آرد
روستایی در روستاهای بدون نانوایی با قیمت هر کیسه
 37هــزار و  500تومان بر اســاس وظایف شركت های
تعاونی روستایی انجام شد افزود 200 :فروشگاه مصرف
روستایی در استان جمعیت  51درصدی روستایی را تحت
پوشش قرار می دهد و مایحتاج مورد نیاز آن ها را تامین
می كند .وی اظهار کرد :با هماهنگی های انجام شده
توزیع و حمل این آردها توسط  10اتحادیه و  53شركت
تعاون روستایی تحت پوشش ،در روستاهای استان انجام
شده است.

توزیع آرد
روستایی در
روستاهای بدون
نانوایی با قیمت
هر کیسه  37هزار
و  500تومان بر
اساس وظایف
شركت های تعاونی
روستایی انجام شد

 212میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری اختصاص یافت

 212میلیارد ریــال از محل صندوق
ذوالفقاری
توسعه ملی به طرح های آبخیزداری
استان اختصاص پیدا کرد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
سیستان و بلوچستان به خبرنگار ما گفت :با عنایات
مقام معظم رهبری  200میلیون دالر از محل صندوق

 91میلیارد ریال خسارت خشکسالی به گندم کاران پرداخت شد
 91مــیــلــیــارد ریـــــال خــســارت
گروه شهرستان ها
خشكسالی به گندم كاران سیستان
پرداخت شد.رئیس سازمان جهادكشاورزی به خبرنگار ما
گفت :این میزان خسارت خشكسالی به دو هزار و 627
كشاورز شهرستان های شمال استان قبل از شروع سال
زراعی جدید پرداخت شد« .مجتبی پیری» افــزود :امسال
كشاورزان در قالب بیمه پایه هر هكتار از زمین های خود را با
مبلغ پنج هزار و  800تومان زیرپوشش قرار دادنــد كه بر
اساس این نوع بیمه برای جبران خسارت یك میلیون و 200

هزار تومان به هر هكتار زمین خسارت دیده پرداخت شد .وی
با بیان این که بیمه پایه محصوالت كشاورزی فقط خسارت
های فاجعه بار ناشی از سرمازدگی و خشكسالی را كه باالی
 70درصد است پرداخت می كند ادامه داد :خشكسالی
سال زراعــی جــاری در شمال استان  742میلیارد ریال
خسارت به كشاورزی منطقه وارد كرده است و  50هزار بهره
بردار كشاورزی منطقه سیستان كه سهم  24/5درصدی
تولیدات این استان را برعهده دارند بر اثر خشكسالی شدید
در سال زراعی جاری  100درصد خسارت دید ه اند.

بادهای  120روزه امروز تشدید می شود
کاهش حدود  70درصدی بارندگی ها

امــروز در شهرهای شمالی استان
گروه شهرستان ها
وزش باد هـــای120روزه تشدید و
روزهای پنج شنبه و جمعه وزش باد شدیدتر پیش بینی می
شود ،سرعت باد به بیش از  90کیلومتر بر ساعت می رسد و در
برخی نقاط این نواحی سبب توفان گرد و خاک و کاهش
کیفیت هــوا می شود.کارشناس اداره کل هوشناسی به
خبرنگار ما گفت :روند افزایشی دما در نیمه شمالی استان
امروز و نواحی جنوبی تا فردا تداوم دارد«.مصدق گودرزی فر»
افزود :از فردا در نیمه شمالی روند کاهش تدریجی دما حدود
پنج تا هشت درجه و از جمعه در نواحی جنوبی استان حدود
سه تا پنج درجه خواهیم داشــت.وی ادامــه داد :در نواحی
شمالی استان از صبح امروز شدت وزش باد افزایش می یابد و
تا شنبه هفته پیش رو وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی
می شود .به گفته وی پنج شنبه و جمعه شدت وزش باد بیشتر
خواهد بود و در برخی نقاط شهرهای شمالی توفان و گرد و
خاک رخ می دهد .وی ادامه داد :طی این مدت نفوذ گرد و
غبار در زاهدان و دیگر نقاط نواحی مرکزی و جنوبی استان
کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت و وزش باد را نیز

بــرای اولین بار موج ســوار استان
گروه شهرستان ها
توانست به تیم ملی راه پیدا کند.
رئیس انجمن موج سواری استان به خبرنگار ما گفت :با
توجه به ظرفیت های موج سواری در استان و استعدادهای
نهفته در میان جوانان این منطقه ،موج سوار استان توانست
با نشان دادن استعداد و توانش خود را به اردوی تیم ملی
موج سواری برساند«.ادهم کرد» افزود :طبق برنامه اعالم

طــی عملیاتی چهار قاچاقچی
گروه شهرستان ها
دستگیر و یک تن و  129کیلوگرم
مواد افیونی در جنوب استان کشف شد .رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان گفت :پلیس مبارزه با مواد
مخدر ایرانشهر با پشتیبانی اطالعاتی پلیس مهرستان از
فعالیت یک باند بزرگ قاچاق مواد افیونی مطلع شدند.
سرهنگ «محمد رضا نصیری» افــزود :مأموران پس از
انجام اقــدام هــای تخصصی ،روز گذشته یک دستگاه
خـــودروی پــژو پــارس متعلق بــه اعــضــای ایــن باند را در
ایرانشهر شناسایی و با کنترل نامحسوس هنگام ورود به
مخفیگاه آن را متوقف و با دستگیری راننده و بازرسی از
محل 423 ،کیلو و  700گرم تریاک کشف کردند.به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،وی تصریح کرد :پلیس مبارزه
با مواد مخدر با شناسایی مخفیگاه دوم اعضای این باند در
یکی از روســتــاهــای مهرستان وارد عمل شــد .در این
عملیات عالوه بر دستگیری سه قاچاقچی 414 ،کیلو و
 846گرم تریاک 291 ،کیلو و  195گرم حشیش ،چهار
قبضه اسلحه کالش ۱۷ ،قبضه خشاب ،دو هزار و ۸۶۰
تیر جنگی کالش و یک قبضه خشاب گرینف کشف شد.

طی این مدت با شدت کمتر نسبت به شمال استان در این
مناطق خواهیم داشت .دریای عمان هم از امروز در نواحی
شرقی مواج می شود.وی با اشاره به میزان بارندگی در استان
بیان کرد :میانگین بارش در استان تا نیمه شهریور ماه 25/4
میلی متر بود که نسبت به بلند مدت  74درصد یعنی 83/9
میلی متر و نسبت به سال گذشته  68/9درصد یعنی 65/4
میلی متر کاهش داشته و صد درصد مساحت استان تحت
تاثیر درجــات مختلف خشکسالی اســت.وی اضافه کرد :بر
اساس نقشه های پیش بینی فصلی ،امسال بارش های پاییزی
در محدوده نرمال است ،اما سهم ناچیز بارش پاییز در میانگین
بارش سال زراعی ،پیش بینی بارش کمتر از نرمال در زمستان
و کاهش حجم ذخایر آبی نسبت به سال گذشته ،بیانگر شرایط
بسیار نگران کننده برای منابع آب منطقه در سال آبی آینده
اســت و بــر اســـاس پیش بینی هــای بلند مــدت ســازمــان
هواشناسی،خشکسالیشدیدآبشناسیپیشروست.بهگفته
وی ،ناهنجاری میانگین دما در ماه های مهر تا آذر  97در
استان حدود یک تا دو درجه بیش از نرمال پیش بینی می شود
که بیشترین افزایش دما در نواحی مرکزی استان رخ می دهد.

گودرزی فر :امسال
بارش های پاییزی
در محدوده نرمال
است ،اما سهم
ناچیز بارش پاییز
در میانگین بارش
سال زراعی ،پیش
بینی بارش کمتر
از نرمال در فصل
زمستان و کاهش
حجم ذخایر آبی
نسبت به سال
گذشته،بیانگر
شرایطبسیارنگران
کننده برای منابع
آب منطقه در سال
آبی آینده است

مسئول کمیته فرهنگی آموزشی اربعین:

رسانه ها پیام کربال را احیا کنند
رسانه ها با قدرت نفوذی که در جامعه دارند باید در موضوع
گروه شهرستان ها
عاشورا به تشریح مفهوم شعار «هیهات منا الذله» و بازخوانی
پیام کربال بپردازند.به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،مسئول کمیته فرهنگی
آموزشی اربعین روز گذشته در نشست خبری کارگروه رسانه و فضای مجازی
اربعین حسینی که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد
گفت :دشمنان با همه وجود به جنگ با اسالم ناب آمده اند و سال هاست تالش می
کنند نظام اسالمی ایران را از بین ببرند ،اما به کوری چشم آن ها نظام هر سال با
شکوه تر می شود.حجت االســام «علی فقیهی» افــزود :دشمنان با شگردهای
مختلف و طی سال های اخیر با راه اندازی جنگ اقتصادی که پشتوانه آن جبهه
رسانه ای است سعی در از بین بردن نظام دارند که می توانیم با روش های نوین و
استفاده از رسانه ها به آن ها اجازه ندهیم به اهدافشان دست پیدا کنند .وی ادامه
داد :دشمنان کشور را با فضای مجازی در اشغال خود قرار داده و میلیون ها نفر از
جوانان را اسیر خود کرده اند ،آن ها ایمان و امید مردم را هدف قرار داده اند که باید
برای غلبه بر دشمنان شعار عاشورا را زنده کنیم چرا که امام حسین (ع) در سخت
ترین شرایط نا امید نشد.به گفته وی ،رسانه ها با قدرت نفوذی که در جامعه دارند
باید در موضوع عاشورا به تشریح مفهوم شعار «هیهات منا الذله» و بازخوانی پیام
کربال بپردازند ،از آن جایی که اکثر مردم جامعه اطالعات عمومی خود را از طریق
رسانه ها کسب می کنند رسانه ظرفیت همراهی با اندیشه و دیدگاه مخاطب در
مسیر شناخت کربال را دارد.وی با بیان این که انقالب اسالمی را محرم و صفر ایجاد
کرد و سبب حفظ آن شد افزود :عاشورا به عنوان یک واقعیت غنی از پیام سازی
رسانه ای نظیر ایثار ،عدالت ،مقاومت ،ظلم ستیزی ،آزادگی و  ...برخوردار است و
می تواند سوژه رسانه ها باشد.وی تصریح کرد :در موضوع محرم رسانه ها باید از
حالت انفعالی خارج شوند و حالت تهاجمی به خود گیرند تا در جنگ نرم دشمنان
علیه نظام که ادامه دهنده مسیر عاشورای حسینی است پیروز شوند.حجت االسالم
فقیهی خاطرنشان کرد :چهار کارگروه با عنوان یاوران مهدوی اربعین ،بانوان،
تبلیغ ،نماز و قرآن و رسانه و فضای مجازی زیر نظر کمیته فرهنگی آموزشی اربعین
در استان تشکیل شده است.

شده فدراسیون تیم ملی موج سواری برای حضور در رقابت
های جهانی به ژاپن اعزام می شود که عبدالرزاق بلوچی
موج سوار با استعداد چابهار هم ملی پوشان را همراهی می
کند.وی بیان کرد :وجود حامی مالی برای ورزش اهمیت
فراوانی دارد و می تواند توسعه آن را به همراه داشته باشد
و در اعزام این موج سوار به اردوی تیم ملی هم منطقه آزاد
چابهار به عنوان حامی مالی نقش مهمی ایفا کرد.

رفع مشکل شرکت گاز و شهرداری

 35تن فراورده خام دامی معدوم شد

گازرسانی به محالت زاهدان شتاب می گیرد

مشکل میان شرکت گاز و شهرداری
گروه شهرستان ها
زاهدان رفع شده است و با انتخاب
پیمانکار جدید ،عملیات گازرسانی در زاهــدان مانند دیگر
شهرهای کشور با شتاب پیش می رود.مدیر گازرسانی شرکت
ملی گاز گفت :ادامه و تکمیل گازرسانی به شهرهای زاهدان و
زابل ،کارخانه های سیمان زابل و سیمان خاش از اولویت های
گازرسانی در استان است که شرکت ملی گاز همواره آن را
پیگیری می کند«.سعید مومنی» افــزود :برای گازرسانی و
ایجاد شبکه گاز در زاهدان در مدت چند ماه با شهرداری این
شهر مشکالتی برای دریافت مجوز داشتیم که این مشکالت
پس از پیگیری های وزارت نفت رفع شده است و احداث شبکه
گازرسانی روند عادی خود را طی می کند.به گزارش شبکه
اطالع رسانی نفت و انرژی ،وی درباره گازرسانی به زابل هم

پیشخوان

اظهار کرد :پیمانکار محل احداث سیانجی گازرسانی به
شهر زابل در حال فعالیت است پس از آماده شدن زیرساخت
الزم ،ایستگاه دریافت سیانجی در این شهر نصب و قسمتی
از زابل از این طریق گازرسانی می شود .این روند فقط برای
مدت زمان محدودی که خط انتقال گاز  ۲۴اینچ این شهر از
زاهدان آماده میشود در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد:
ساخت ایــن خط به طــور معمول حــدود دو ســال به طول
میانجامد که در این مدت بنابر وعده رئیسجمهور به مردم
زابل ،محدودهای از شهر زابل را از طریق سیانجی گازرسانی
میکنیم .طراحی و مطالعات اولیه گازرسانی به شهر خاش
انجام شده است و پیمانکار اجرای خط انتقال این شهر نیز
اوایل سال آینده انتخاب و در فاصله کمتری نسبت به زابل خط
انتقال این شهر احداث می شود.

 35هزار و  227کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی
گروه شهرستان ها
فاسد از ابتدای امسال در استان جمع آوری و معدوم شد.
مدیرکل دام پزشکی گفت :این مقدار فراورده ضبط شده در بازرسی های انجام
شده از مراکز عرضه و توزیع فــراورده های خام دامی و مواد غذایی در استان
توسط کارشناسان و بازرسان دام پزشکی به دلیل تغییرات ارگانولپتیک انجام
شد«.مهدی حسینی» افــزود :در این مدت  9هزار و  508کیلوگرم از فراورده
های خام دامی از کشتارگاه های دام 9 ،هزار و  102کیلوگرم از کشتارگاه های
طیور و  16هزار و  617کیلوگرم نیز از مراکز عرضه فــراورده های خام دامی
نظیر قصابی ها و سوپرمارکت ها جمع آوری و معدوم شد.وی ادامه داد :با توجه
به اهمیت نظارت بر مراکز عرضه ،توزیع و بسته بندی فراورده های خام دامی
مسئوالن این نهاد مرتب به کنترل و رصد این مراکز می پردازند که البته الزم
است شهروندان نیز برای تهیه گوشت سفید و قرمز مورد نیاز خود به مراکز تحت
نظارت دام پزشکی مراجعه کنند.

جدول شماره 1187

حل جدول شماره 1186
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ا

یورو

168.860

یک گرم طالی  18عیار

385,980

ا ت

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

407,390

درهم امارات

39.540

یک گرم طالی  20عیار

428,850

پوند انگلیس

189.640

یک گرم طالی  22عیار

471,770

فرانک سوئیس

147.190

یک گرم طالی  24عیار

514,640

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/6/21
نواحی شمالی

آغاز عملیات احداث بند خاکی تراکمی حوزه کورین

«عــبــدا ...بــامــری» افـــزود :بــا اختصاص ایــن رقــم به
آبخیزداری استان برای اجرای عملیات آبخیزداری،
آبــخــوان داری و احـــداث ســدهــای سنگی مــاتــی و
بندهای خاکی تراکمی که مناقصه آن در دست انجام
است ،امیدواریم بتوان گام های موثری برای کاهش

دعوت از موج سوار استان به تیم ملی

یک تن مواد افیونی
در جنوب استان کشف شد

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری با هدف
کاهش و کنترل سیل ،تغذیه سفره های آب زیر زمینی،
گسترش پوشش گیاهی و کاهش اثرهای خشکسالی به
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص
پیدا کرد که سهم استان از این اعتبار  212میلیارد ریال
است.

اثرهای خشکسالی و توفان های گرد و غبار در استان
برداشت.
وی افزود :در اجرای این طرح ها عملیات احداث بند
خاکی تراکمی حوزه کورین دهو با حجم مخزن 153
هزار مترمکعب و اعتبار  30میلیارد ریال در زاهدان
آغاز شد.

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

افزایش شدت وزش
باد و گرد و خاک و تداوم
گرما

تداوم گرما ،غبار محلی،
گاهی وزش باد ،جنوب
شرق بعد از ظهر کمی ابری

صاف تا کمی ابری ،افزایش
تدریجی دما ،غبار محلی ،گاهی
وزش باد ،سواحل مه صبحگاهی،
دریا در نواحی شرقی مواج
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-1جواز – سوبسید  -2پرچم – خانه ییالقی  -3بنیان – راه میان بر – بیهوشی
–سست – ناشنوا  -4فریاد – نفس شیطانی – بیماری کم خونی  -5تله – فساد
– زادگاه ابراهیم – نقره  -6مایه حیات – جمع بندر – بوی رطوبت  -7نام –
برنامه نقد سینمایی – محرومیت  -8شباب – واحد پول سوئیس  -9میوه تلفنی
– اجرت – گذرگاه  -10منقار پرنده – نگهبان – خشکی  -11نیم سال تحصیلی– درس
خوانده -ابزار کشاورز – ایده  -12فرش – ابزار آهنی ضخیم که آهنگران قطعه آهنی را
به روی آن میگذارند و با پتک یا چکش میکوبند – عزت  -13حرکت اسب در شطرنج
– برگ برنده – هراس – رطوبت – عالمت جمع  -14آتشگاه آهنگری – غربال -15
خبره  -کیل

ك
ر

1
2
3
4
5
6
7
8

ی
ه

1

-1صاحب باغ – تالفی  -2تشنه فریب – نوعی شنا  -3تکرار حرف –
دریا – بانگ  -گالبی – ویتامین جدولی  -4پشتک – بیماری – سرگرد
سابق  -5نشانه – لیست غذا – خنک  -6یادداشت – فرهنگ – ترش و شیرین – بخار
دهان  – 7کمترین  -ساحل  -8ظاهر ساختمان  -تهمت – دارو  -9عالقه و صمیمیت
– طالع  -10وی – خورشید – وسط – عدد ماه  -11جاده قطار – غذای بیمار – لطیف
 -12تلقین – سرزنش – افراد مورد اعتماد  -13آخرین توان – دور دهان -پارچه
تبلیغاتی – پروردگار  -رود آرام  -14مخفی شدن – دفعه  -15پهلوان مشهور ایران
و پدر سام  -شهری در کردستان
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