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شهرستانها
در کارگروه تخصصی اشتغال استان مطرح شد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪اولین بارش پاییزی روز گذشته رخ داد ،آیا شهرداری زاهدان امسال برای
پیشگیری از آبگرفتگی معابر برنامه ای دارد؟
▪بولوار پیامبر اعظم (ص) با وجود چراغ های نصب شده روشنایی مناسبی
ندارد .مسئوالن موضوع را بررسی کنند.
▪چرا حفاری های خیابان ویال حد فاصل البرز تا سیستانی ترمیم نمی شود،
متولی این امر کیست؟
▪برخی مناطق شهر هنوز محل دپوی زباله است ،شهرداری در این مناطق سطل
زباله جانمایی کند.
▪سال هاست که در ساعاتی از شبانه روز بوی نامطبوع فاضالب از پشت دانشگاه
آزاد اسالمی آزاردهنده شده است اما کسی رسیدگی نمی کند.
▪در روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید باز هم شاهد ترافیک سال های
گذشته هستیم ،چرا اقدامی برای رفع آن نمی شود؟
▪در ساعت تعطیلی مدارس برای همه مدارس مهم زاهدان مامور راهنمایی
و رانندگی در نظر گرفته نشده است .در مقابل برخی مدارس از جمله کوی
قدس و جام جم حتی خط کشی عابر پیاده هم انجام نشده است .مسئوالن امر
پیگیری کنند.
▪این روز ها با افزایش قیمت ها و نبود منبع درآمد در سیستان موج دیگری از
کوچ مردم آغاز شده است مسئوالن برای رفع مشکل مردم کاری کنند.
▪اجرای منطقه آزاد سیستان به کجا رسید؟
▪قیمت لوازم تحریر در برخی فروشگاه های ایرانشهر باالست ،مسئوالن
رسیدگی کنند.
▪مدتی است که مجتمع فرهنگی و هنری ایرانشهر تعطیل است و هنرمندان
مکانی برای تمرین ندارند .گزارشی در این باره کار کنید شاید مسئوالن به
هنرمندان جنوب استان بیشتر توجه کنند.
▪این روزها همه جا صحبت از کاهش سهمیه سوخت است آیا مسئوالن استان
برای ایجاد جایگاه  CNGبرنامه ای دارند؟ در صورت ایجاد چنین جایگاه هایی
مشکل برخی مردم رفع می شود.

از 650میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به
ریگی
استان برای ایجاد اشتغال پایدار 482،میلیارد
تــومــان تخصیص یافته اســـت .بــه گـــزارش «سیستان
وبلوچستان» ،مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز
گذشته در کارگروه تخصصی اشتغال گفت :مهم ترین
طرحی که دولــت در حــوزه اشتغال بــرای خانوارهای
روستایی در دست اجرا دارد ،اشتغال پایدار است .تعداد
ثبت نام کنندگان در سامانه کارا  24هزار و  261نفر است
که بیشترین ثبت درخواست با دو هــزار و  879پرونده
مربوط به زهک و کمترین درخواست با 135پرونده مربوط
به میرجاوه است« .مهرداد جهاندیده» افزود:با توجه به
امضای تفاهم نامه میان سازمان برنامه و بودجه کشور و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دو هزار میلیارد تومان به
منظور اشتغال زایی به سه نهاد حمایتی اختصاص پیدا
کرده و سهم سیستان وبلوچستان  127میلیارد تومان
است .این تفاهم نامه به تازگی منعقد و در گردش کار
استان ها قرار گرفته است که به کمیته امداد امام خمینی
(ره) ،بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران هر استان
ابالغ می شود .وی با اشاره به عملکرد دستگاه های استان
دربــاره جذب و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت اشتغال
زایی هم گفت 13 :هزار و  995طرح با  898میلیارد ریال
اعتبار در کمیته های فنی شهرستان ها و استان برررسی و
به بانک های عامل معرفی شد که بیشتر از میزان اختصاص
یافته به استان است .وی ادامه داد :دو هزارو  251طرح با
اعتبار  217میلیارد تومان در حال انعقاد قرارداد است و
هــزار و  430طــرح به مبلغ  138میلیارد تومان برای
پرداخت از سوی بانک ها آماده و از این میزان  103میلیارد

مجیدی:کامیون
های حمل بار
برای رفت و
آمد به بازارچه
رسمی ریمدان
با مشکالت
متعددی رو به رو
هستند زیرا با
وجود تردد زیاد
کامیون ها این
مسیر در حد یک
جاده روستایی
ساخته شده است
و هیچ تناسبی
برای ترانزیت کاال
ندارد

پیشخوان

ایــران بــرای بهرهبرداری از بندر
گروه شهرستان ها
چابهار و امــتــداد راه آهــن تا مرز
افغانستان آمــاده است.رئیس جمهور در دیــدار رئیس
اجــرایــی دولــت افغانستان در حاشیه نشست مجموع
عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت :مردم ایران در
درد و اندوه مردم افغانستان شریک هستند و دو ملت با
همکاری با هم می توانند بر تروریست غلبه کنند .حجت
االســام والمسلمین «حسن روحانی» خواستار نهایی
شدن توافقنامه جامع همکاری راهبردی میان دو کشور
شد و از آمادگی ایران برای بهره برداری از بندر چابهار و
امتداد راه آهن تا مرز افغانستان خبر داد و تاکید کرد:
ایران آماده است درباره امنیت مرزهای دو کشور و مبارزه
با قاچاق مواد مخدر با افغانستان همکاری نزدیک داشته
باشد .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی رئیس
اجرایی دولت افغانستان مراتب تسلیت دولت و ملت خود
را به دلیل حمالت اخیر دهشت افکنانه در اهواز اعالم و
ابراز امیدواری کرد :دو کشور در همکاری با هم بتوانند به
تروریست در منطقه پــایــان دهــنــد« .عــبــدا »...بــا ابــراز
قــدردانــی از سیاست هــای دوســتــانــه ایـــران در قبال
افغانستان به ویژه در برابر مهاجران ،خواهان تحکیم هر

جایگاه استان هنوز رضایت بخش نیست

 424پــروژه محرومیت زدایــی به مناسبت
ریگی
هفته دفــاع مقدس ،توسط قــرار گــاه شهید
معمار در جنوب استان به بهره بــرداری رسید .فرمانده
قرارگاه شهید معمار به خبرنگار ما گفت :در چهارمین روز
از هفته دفاع مقدس  424طرح مردم یاری و محرومیت
زدایی جنوب استان ،با حضور امامان جمعه و جماعت،
جمعی از مسئوالن ادارات و معتمدان طی مراسمی در
ایرانشهر به طور همزمان افتتاح شد .سرهنگ پاسدار
«داود شهرکی» افــزود :این تعداد طرح طی یک سال از
سوی قرارگاه عملیاتی شهید معمار ساخته و و بیش از
 100میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است .وی
اضافه کرد :ساخت  196واحد خانه محروم ،مسجد ،خانه
عالم ،تسطیح اراضی ،ساخت جاده ،غسال خانه ،حمام و

عملکرد ضعیف برخی دستگاه های اجرایی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
هم گفت :برخی دستگاه های اجرایی در کمک به رفع
مشکالتمتقاضیانبرایاستفادهازتسهیالتاشتغالزایی
ضعیف عمل کرده اند ،در حالی که باید به کمک آن ها آمد
و پیگیر طرح و رفع مشکل آن ها بود« .ماندانا زنگنه» افزود:
متاسفانهمصوباتیکهدرجلساتکارگروهتخصصیاشتغال
استان به تصویب می رسد در هنگام اجرا در رده های پایین
دست دستگاه های اجرایی راکد می ماند و اجرا نمی شود،
برخی فرمانداران نیز در این باره ضعیف عمل کرده اند.

تمدید مهلت جذب و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
نیز گفت :با وجود تالش های همه مسئوالن در چهار ماه
گذشته بــرای جذب و پرداخت تسهیالت اشتغال زایی

 1260تانکرآب در  502روستا توزیع شد
هزار و  260تانکر نذر آب در  502روستای استان توزیع شد.
گروه شهرستان ها
مدیر عامل جمعیت هالل احمر به خبرنگار ما گفت :سازمان
جمعیت هالل احمر به منظور کاهش آالم مردم ناشی از خشکسالی استان ،از 14مرداد
در قالب طرح نذر آب سه طرح توزیع تانکر آب ،سبد غذایی و اعزام کاروان های سالمت را
آغاز کرد که هزار و  260عدد در  502روستای فاقد شبکه آبرسانی توزیع شد« .رسول
راشکی» افزود :تانکرهای نذر آب با گنجایش هزار تا پنج هزار لیتری در روستاهای درگیر
خشکسالی استان توزیع شد و  199هزار نفر در این روستاها از آب آشامیدنی سالم
برخوردار شدند .وی بیان کرد :از مجموع  50هزار سبد غذایی پیش بینی شده  21هزار
و  129سبد غذایی میان مردم درگیر خشکسالی استان توزیع شد ،این روند ادامه دارد.

چه بیشتر روابــط میان دو کشور شد و گفت :دشمنان
افغانستان تالش دارند با حمالت هدفمند سبب تفرقه
قومی و مذهبی در این کشور شوند اما با بیداری و درک
مــردم افغانستان ایــن توطئه خنثی شــده اســت .وی با
استقبال از پیشنهادهای دکتر روحانی تصریح کرد:
مذاکرات برای نهایی شدن توافقنامه جامع میان ایران و
افغانستان پیشرفتهای خوبی داشــتــه اســت و ابــراز
امیدواری کرد این توافق به زودی میان مقام های دو
کشور امضا شود.

به مناسبت هفته گردشگری اعمال می شود

تخفیف  30درصدی اقامت در چابهار

 424پروژه محرومیت زدایی در جنوب استان افتتاح شد
سرویس بهداشتی ،آبرسانی روستایی ،ساخت خانه
بهداشت ،ساخت و مرمت مدرسه ،پخت و توزیع غذای
گرم ،توزیع سبد غذایی و لوازم التحریر ،کفش و لباس،
توزیع دام زنده برای ایجاد اشتغال و ایجاد کارگاه خیاطی
برای اشتغال بانوان بی سرپرست از جمله طرح هایی است
که به مناسبت هفته دفاع مقدس به بهره برداری رسید.
وی با بیان این که در عرصه های فرهنگی ،محرومیت
زدایی ،اجتماعی ،دفاعی و اقتصادی برنامه های مهمی
توسط قرارگاه شهید معمار اجرا شده است گفت :برنامه
های محرومیت زدایی و رسیدگی به مناطق محروم و کمتر
توسعه یافته و اقتصاد مقاومتی در قرارگاه تدوین شده
است که اجــرای طرح های محرومیت زدایــی و توسعه و
عمران و خودکفایی خانواده ها در اولویت قرار دارد.

تخفیف  30درصدی اقامت در مراکز اقامتی چابهار از برنامه
گروه شهرستان ها
هایی است که در نخستین روز از هفته گردشگری در این
شهرستان اجرا می شود .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
چابهار گفت :نواختن زنگ گردشگری در مدارس و استقبال از اولین مسافران ورودی
درفرودگاهچابهارازبرنامههایاولینروزهفتهگردشگریدرچابهاراست«.عبدالحمید
بلوچ زاده» اظهار کرد :رونمایی از بسته های سرمایه گذاری در گردشگری ،زیباسازی و
ساماندهی اسکله های گردشگری ،احداث زیرساخت های گردشگری در چابهار،
تجلیل از شرکت کنندگان در جشنواره توانمندی های گردشگری روستاییان و عشایر و
برگزاری کالس آموزشی صنایع دستی و گردشگری از جمله برنامه هایی است که تا
پایان هفته گردشگری در این شهرستان اجرا می شود.

این تعداد طرح
طی یک سال از
سوی قرارگاه
عملیاتیشهید
معمار ساخته و
و بیش از 100
میلیارد ریال برای
احداث آن هزینه
شده است

بارش اولین باران پاییزی در زاهدان
روز گذشته مردم زاهدان شاهد اولین بارش پاییزی در استان
گروه شهرستان ها
بودند .کارشناس اداره کل هواشناسی با اشاره به وضع جوی
استان بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری به خبرنگار ما گفت :روز گذشته در
نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوبی استان امکان اولین بارش پاییزی فراهم بود ،امروز
در نیمه شرقی به ویژه جنوب شرق شرایط برای بارندگی مهیاست« .مرتضی فرجی»
افزود :طی این مدت رگبار و رعد و برق و باد شدید لحظه ای پیش بینی می شود ،با توجه
به احتمال جــاری شدن سیالب ناگهانی ،الزم است از تــردد در حاشیه مسیل ها
خودداری شود .وی ادامه داد :احتمال بارش های ناچیز و پراکنده در شهرهای شمالی
استان هم طی این مدت وجود دارد.
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حل جدول شماره 1196
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ر

یورو

185.590

یک گرم طالی  18عیار

444,160

ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

468,790

ه

درهم امارات

43.100

یک گرم طالی  20عیار

493,490

پوند انگلیس

206.810

یک گرم طالی  22عیار

542,880

فرانک سوئیس

164.210

یک گرم طالی  24عیار

592,210

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/7/4
نواحی شمالی

استاندار :فعالیت بانک کشاورزی مثبت نیست

استاندار نیز گفت :برخی دستگاه های اجرایی پیگیر جذب
و پرداخت تسهیالت اشتغال زایی نیستند ،این ضعف است
و باید توسط متولیان مدیریت شود .سید «دانیال محبی»
افزود :فرمانداران باید در جذب و معرفی طرح های مختلف
فعالیت بیشتری داشته باشند و برای پیگیری و سرانجام
رساندن آن تالش کنند .وی ادامه داد :مصوبات جلسات
کار گروه تخصصی اشتغال در هر نوبت باید از سوی متولی
آن پیگیری و فعالیت اعضا کنترل شود ،مسئوالن بانک
کشاورزیبایدبرایجذبوپرداختتسهیالتاشتغالزایی
تالش بیشتری کنند ،زیرا فعالیت آن ها مثبت ارزیابی نشده
است .وی تصریح کرد :جهاد کشاورزی استان دام هایی را

در استان اما در رتبه بندی کشوری در جایگاه واقعی
قرار نگرفتیم ،این موضوع از دیگاه مسئوالن استان مورد
قبول نیست ،مهلت جذب و پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت اشتغال زایی از پایان شهریور ماه تا پایان امسال از
سوی رئیس جمهور تمدید شد« .علیرضا نورا» افزود :باید
همه مسئوالن و مدیران عامل بانک ها تالش مضاعفی
برای ارتقای جایگاه استان و جذب  600میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال زایی داشته باشند .وی اضافه کرد50 :
درصد پرداختی تسهیالت اشتغال زایی در اختیار بانک
کشاورزی است که یکی از مشکالت استان محسوب می
شود ،نظر مسئوالن استان بر تقسیم تسهیالت به صورت
مساوی میان همه چهار بانک عامل اســت .وی اضافه
کرد :مهم ترین مشکل متقاضیان و بانک ها ارائه وثیقه
و باال بودن آورده توسط متقاضیان که از سوی بانک ها
 20درصد تعیین شده است ،در حالی که اکثر متقاضیان
روستایی از این شرایط برخوردار نیستند.

رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه هم گفت :به  10درصد
از طرح های معرفی شده به بانک های عامل تسهیالت
ارزان قیمت اشتغال پرداخته شده است ،همچنین تعداد
طرح های مورد انعقاد هزار و  430مورد است« .غالمرضا
مالکی» افزود :با توجه به عملکرد چند ماه گذشته و تالش
های انجام شده سیستان وبلوچستان از ردیف پایین جدول
به میانه آن ارتقا پیدا کرده است ،این هنوز رضایت مسئوالن
استان را جلب نکرده که باید با تالش بیشتر به جایگاه
واقعی استان دست یافت .وی ادامه داد :پیشنهاد می شود
برای اولین بار در استان شورای مهارت با ساز و کار سازمان
فنی و حرفه ای تشکیل شــود ،همه دام های پالک دار
هم مورد قبول بانک ها قرار گیرد و سه دبیرخانه صنعت،
معدن و تجارت ،کشاورزی و خدمات تشکیل و طرح ها
بعد از بررسی وارد جلسه کار گروه تخصصی اشتغال شود،
 157میلیارد تومان از محل تبصره  18در اختیار داریم که
بانک های عاملی که بیشترین جذب و پرداختی تسهیالت
اشتغال زایی را به خود اختصاص دهد کمک می شود.

آمادگی برای امتداد راه آهن تا مرز افغانستان

 1000کیلومتر بزرگراه و آزادراه
نیازچابهار

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

تومان پرداخت شده است .هزار و  336طرح دیگر به بانک
ها معرفی شده ولی به دالیلی تعدادی از آن ها به مبلغ
 288میلیارد تومان برگشت خورده است .وی افزود :بیش
از هزار میلیارد ارزش طرح های ارسالی به بانک های عامل
برای پرداخت تسهیالت اشتغال زایی است که سیستان
وبلوچستان را در ردیف پیشتازان قرار داده است .سقف
تسهیالت ارائه شده به طرح های ملی که در گذشته شش
میلیارد تومان بود به 10میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی بیان کــرد13 :طــرح به کارگروه ملی با مبلغ 225
میلیارد تومان ارائه شد و طرح های در دست بررسی با مبلغ
 136میلیارد تومان و طرح های تاییده شده به مبلغ 89
میلیارد تومان است ،بر اساس ارزیابی چند گانه وضعیت
استان از نظر جذب و پرداخت تسهیالت اشتغال خوب
توصیف می شود.

که پالک دار است مورد قبول خود قرار دهد و در پرداخت
تسهیالت به دامداران برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی
با بانک ها همکاری الزم را داشته باشند.

روحانی در دیدار با رئیس اجرایی دولت افغانستان اعالم کرد:

معاون استاندار خبر داد:

زیرساخت های جاده ای چابهار
گروه شهرستان ها
مناسب برای توسعه ترانزیت کاال
نیست و نیاز است در مسیرهای منتهی به بندر چابهار
هــزار کیلومتر بزرگراه و آزاد راه احــداث شــود .معاون
استاندار و فرماندار ویــژه چابهار به خبرنگار ما گفت:
می طلبد مسیرهای کم عرض و خطرآفرین منتهی به بندر
چابهار به بــزرگــراه و آزاد راه تبدیل و زیرساخت های
جاده ای متناسب با جایگاه بندر تعریف شود« .غالمرضا
مجیدی» افزود :مسیر جاده ای چابهار  -میلک با عبور از
نیکشهر ،ایرانشهر و خاش کم عرض و حادثه آفرین است،
این محور هرچه سریع تر باید دو بانده شود تا صادرات
کاال رونق پیدا کند .وی ادامه داد :همیشه سرمایه گذاران
در حوزه بنادر صیادی بریس ،پسابندر ،رمین و گواتر از
کم عرض بودن جاده ساحلی چابهار -گواتر گالیه دارند،
از آن جایی که ماشین آالت سنگین برای حمل و نقل
ماهی و میگو با مشکل زیــادی رو به رو هستند ،باید
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برای دو بانده کردن
مسیر  120کیلومتری چابهار -گواتر اعتبارات ویژه
اختصاص دهند .به گفته وی ،جاده چابهار -کنارک و
ادامه آن به جاسک هرمزگان قابل تردد نیست ،با گذشت
چندین سال این جاده فقط  40درصد پیشرفت فیزیکی
دارد .همچنین کامیون های حمل بار برای رفت و آمد به
بازارچه رسمی ریمدان با مشکالت متعددی رو به رو
هستند زیرا با وجود تردد زیاد کامیون ها این مسیر در حد
یک جاده روستایی ساخته شده است و هیچ تناسبی برای
ترانزیت کاال ندارد .وی تصریح کرد :باید ساخت راه آهن
چابهار -زاهــدان -سرخس تسریع شود تا کاالهایی که
وارد بندر چابهار می شــود هر چه سریع تر به ایــران و
کشورهای همجوار ترانزیت شود .فاز نخست این بندر با
ظرفیت تخلیه و بارگیری سالیانه هشت و نیم میلیون تن
با سرمایه گــذاری یک میلیارد دالر افتتاح شد که باید
فرصتی فراهم شود تا مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.
مجیدی خاطرنشان کرد :توجه به حمل و نقل هوایی،
زمینی ،دریــایــی و ریــلــی تنها راه توسعه سیستان و
بلوچستان است.

تخصیص 482میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی

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 ابر ،وزش باد،
گاهی گرد و خاک

افزایش ابر با احتمال
رگبار پراکنده باران و رعد
و برق و تند باد موقتی

افزایش ابر با احتمال رگبار
پراکنده و رعد و برق ،غبار محلی،
گاهی تند باد موقتی ،سواحل مه
صبحگاهی و نواحی شرقی دریا به
نسبت مواج
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-1باشگاه ورزشی – تفرجگاه – سنگ تراش  -2نمایش غمناک – مدت زمان
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حس – بس -لقبی اشرافی در اروپا  -12پشیمان -روان -محصول آتش  -13پرگویی
– مرطوب  -شتربي كوهان – ازحروف الفباي بيگانه  -14نام – گلخن  -تغار  -15منزل
پرندگان  -فراری – پیامبر نقاش
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-1ناب  -خاطر – قاعده  -2درختی پربرگ و سایه دار -انبان -بلیغ
 -3دشمن سخت  -كرشمه -گرمی -ضمیر وزنی  -4پشت  -ساالرملي
 -5ضد حمله  -جاودان -بیابان  -6گوهر -نقش و نگار روی پارچه -7
اکسیر -پادشاه -جایز  -8باالی فرنگی  -شهرمذهبي -پيامبر -برآمدگي الستيك-
جنس خشن  -9گوسفند جنگی  -نوعی پخت برنج  -ســوره هشتم قــرآن مجيد
 -10محل تحصیل -دریاساالر  -11پایه  -نمايش خنده دار -كبوترصحرايي -12
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