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شهرستانها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪برخی از اتوبوس های درون شهری زابل فرسوده و قدیمی است ،انتظار می رود
ن از سوی اتوبوسرانی این شهر اقدام شود.
برای نوسازی آ 
▪بر قیمت پوشاک در بازار زاهدان نظارتی نمی شود و اجناس با نرخ های متفاوت
به فروش می رسد .حتی بسیاری از لباس ها برچسب قیمت هم ندارد.
▪تعداد چایخانه ها و قلیان سراهای چابهار در حال افزایش است و نیاز به رسیدگی
دارد.
▪قبرستان خیابان مجدیه زاهدان تبدیل به متروکه و محلی برای زندگی معتادان و
کارتن خواب ها شده است.
▪برخی از مغازه ها و پالستیک فروشی ها در خیابان سعدی زاهدان اجناس خود
را جلوی مغازه می چینند و سبب سد معبر می شوند .شهرداری توجه بیشتری به
این موضوع داشته باشد.
▪بیمارستان سراوان با گذشت سال ها هنوز به بهره برداری نرسیده است و مردم
این شهر به دلیل امکانات کم تنها بیمارستان این شهر برای درمان مجبور به سفر
به دیگر نقاط استان می شوند.
▪آب شرب منطقه سیستان به ویژه زهک و هیرمند وضعیت مطلوبی ندارد.
▪بسیاری از عطاری های زاهدان اقدام به تجویز دارو می کنند آیا این کار بر خالف
قانون نیست؟
▪مسئوالن از هنرمندان استان حمایت کنند ،بسیاری از آن ها با وجود سابقه
درخشان حتی بیمه هم نیستند.
▪پلیس راهور با رانندگانی که در خیابان های پر رفت و آمد خودروهای خود را
پارک دوبل می کنند ،برخورد جدی تری داشته باشد.
▪چرا برای به سازی آسفالت خیابان نصر زیباشهر اقدام نمی شود؟ چاله های این
خیابان امان ساکنان این منطقه را بریده است.
▪سیستان و بلوچستان ظرفیت های گردشگری خوبی دارد که همیشه از زبان
مسئوالن شنیده می شود ،اما حرکتی برای تامین زیر ساخت های آن انجام نمی
شود.

ادعای متناقض آسیب دیدگان
و مسئوالن؛خسارت های سنگین
توفان
خشکی تاالب هامون و وزش توفان شن در منطقه
ریگی
سیستان امسال شرایط متفاوتی نسبت به سال
های گذشته پیدا کرده است ،یکی از این تفاوت ها ،وارد
نشدن آب به منطقه و گذر بادهای شدید از مرز  120روز
است ،مشکل دیگر این که امسال خانه های بیشتری و در
مدت زمان زیادی زیر ماسه های ناشی از توفان مدفون شد که
گاهی برای ماسه روبی اقدام نمی شد و خود مردم مجبور به
انجام این کار می شدند .در پی توفان شدید هفته جاری نیز
خانه های زیادی زیر خروارها خاک رفت اما به گفته برخی ،با
گذشت سه روز هنوز برای جمع آوری ماسه ها از کنار منازل
مسکونی و جاده ها اقدامی نشده است و باز هم خود مردم
دست به کار شده اند .یکی از اهالی بخش قرقری به خبرنگار
ما می گوید :امسال یکی از سخت ترین سال های عمر 70
ساله ام را سپری می کنم ،چرا که مدت بادهای شدید در
منطقه افزایش پیدا کرده و خانه های زیادی زیر خروارها ماسه
مدفون و این موضوع سبب شده است تعداد زیادی از مردم به
مناطق خارج از سیستان یا استان مهاجرت کنند« .ارباب
زهی» می افزاید :در مواردی کمک های مسئوالن شهری هم
برای جمع آوری ماسه ها با تاخیر انجام می شود که البته به
قول خودشان دلیل آن کمبود تجهیزات الزم و ماشین آالت
ماسه روب و خرابی تعدادی از این ماشین هاست .یکی از
اهالی روستای مال علی نیز می گوید :همیشه توفان های
شدید و جمع شدن ماسه و شن اطراف خانه که گاهی ارتفاع
آن به چند متر می رسد ساکنان را در خانه ها محبوس می
کند ،به طوری که تا مدتی زیاد قادر به بیرون آمدن نیستند.
«پیری» ادامه می دهد :جمع آوری ماسه ها و شن های روان از
مقابل منازل و جاده ها توسط خود مردم انجام می شود،
نیروهای امدادی راهداری اقدام هایی انجام می دهند اما
گاهی با تاخیر .مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری هم
می گوید :به طور معمول پس از فرو کش کردن هر توفان،
ستاد بحران استان با گزارش هایی که از میزان خسارت ها و
مشکالت ایجاد شده در مناطق آسیب دیده اعالم می شود به
سرعت بــرای انجام کمک دستورهای الزم را می دهد.
«عبدالرحمن شهنوازی» افــزود :پس از آخرین توفان در
سیستان که  15و  16مهر ماه رخ داد ،هنوز گزارشی توسط
فرمانداران و اقدام های آن ها برای جمع آوری ماسه و شن ها
که منازل مردم را پوشانده باشد ،به ما نرسیده است ،به محض
دریافت اقدام های بعدی انجام می شود.
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پیشخوان

اختصاص  10میلیارد تومان به خانه های جوان

امسال هم  10میلیارد تومان برای این منظور
ریگی
اختصاص یافته است که بر اساس اولویت ها در
اختیار ورزش و جوانان استان قرار می گیرد .به گزارش
«سیستان وبلوچستان» ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان روز گذشته در نشست ساماندهی امور جوانان
استان گفت :میزان سرمایه گذاری در امور جوانان در سبد
خانوار دیده شده است ،اما نگاه فرهنگی و مهمی باید به آن
شود .توسعه انسان ها از مدارس شکل می گیرد ،مدارس
ابتدایی استان با کمترین هزینه اداره و مدیریت می شود در
حالی که باید بیشترین توجه به این حوزه باشد ،برای ایجاد
این نگاه فرهنگی باید در کارگروه چند کمیته تخصصی بر
اساس نیازهای جوانان تشکیل شود« .غالمرضا مالکی»
افــزود :بر اساس دستور وزیر ورزش و جوانان در سفر به
استان 35،زمین چمن مصنوعی برای جوانان در نظر گرفته
شد که پس از بررسی دکتر نوبخت و تایید وی به استان ابالغ
می شود .وی ادامه داد :برای سه پروژه زمین کریت و سالن
دو هزار و  500نفری و خانه جوان چابهار تامین اعتبار می
شود ،سال گذشته برای ساخت هر خانه جوان در شهرستان
های استان  900میلیون تومان در اختیار ورزش و جوانان
قرار گرفت که متاسفانه به جای هزینه در این قسمت در
حوزه های دیگر هزینه شد ،امسال هم  10میلیارد تومان
برای این منظور اختصاص یافت که بر اساس اولویت ها در
اختیار ورزش و جوانان استان قرار می گیرد.

معاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

پایداری انقالب اسالمی در تاریخ بی سابقه است

ما نوشت در این همایشی که قــرار است امــروز و فــردا در
نیکشهر برگزار شود آموزش هایی ارائه می شود که تقریبا
جزو بندهای سند  2030است .وی ادامه داد :با همکاری
اطالعات انتظامی ،پلیس اطالعات و اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی جلوی برگزاری این همایش گرفته شد .وی با اشاره
به احضار دو مدیر فرهنگی درباره برگزاری جشن در ایام
محرم در زابل و زاهــدان هم گفت :این دو مدیر احضار و
توضیحاتی دریافت شد ،آن ها توجیه شدند که به مقررات
جاری کشوری توجه و همایش ها شامل جشن ،جنگ شادی
و  ...با مجوز فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شود.

انقالب اسالمی ایران در این  40سال زیر بار کودتاها ،اهداف
گروه شهرستان ها
و توطئه های دشمنان نرفت ،این پایداری در تاریخ بی سابقه
است .به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی روز گذشته در نشست تبیین و گفتمان سازی چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی که در حسینیه عاشقان ثارا ...برگزار شد گفت :دشمنان
انقالب اسالمی همیشه روز شماری می کردند تا شکست آن را ببینند ،آن ها در
شرایط فعلی که این انقالب در آستانه  40سالگی قرار دارد سعی می کنند از هر
روشی عظمت این انقالب را کوچک جلوه دهند .سردار «محمد رضا نقدی» افزود:
هیچ کدام از انقالب های دنیا به  40سالگی نرسیده و شکست خورده است ،فقط
انقالب اسالمی ایران توانست چنین دوام و پایداری داشته باشد ،از مواضع خود عقب
نشینی نکند و زیر بار کودتاها ،اهداف و توطئه های دشمنان نرود ،این پایداری در
تاریخ بی سابقه است .وی تصریح کرد :این پایداری در حالی اتفاق افتاد که در این
سال ها ایران تحت شدید ترین تحریم ها قرار داشت ،اما همچنان سرافراز ایستاده
است .برخی می خواهند عظمت انقالب اسالمی را در حد مشکالت اقتصادی تقلیل
دهند ،در حالی که این مشکالت برای ارزیابی انقالبی که  40سال در برابر ابرقدرت ها
مقاومت کرد شاخص مناسبی نیست .به گفته وی ،سیاست ،اقتصاد و اسلحه دشمنان
انقالب اسالمی دیگر تاثیری ندارد ،به همین دلیل به رسانه ها و تبلیغات روی آورده و
شبکه های ماهواره ای ،اینترنتی و اجتماعی را بسیج کرده اند تا شکست های آنان را
پیروزی و پیروزی های روزافزون انقالب اسالمی را شکست جلوه دهند .فرمانده سپاه
سلمان هم گفت :در شرایط فعلی که دشمنان برای تخریب انقالب اسالمی تالش می
کنند ،همه تکلیف دارند از هر فرصتی برای تبیین دستاوردهای این انقالب استفاده
کنند .ســردار «امــان ا ...گشتاسبی» ادامــه داد :مردم استان در همراهی با انقالب
اسالمی ،حمایت از فرامین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و صیانت از آب و خاک
این مملکت سابقه درخشانی دارند و در  40سال عمر انقالب اسالمی شیعه و سنی در
کنار هم در همه صحنه ها مقتدرانه ایستادند و توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

راهکار های کاهش جرایم

بسیاری از مشکالت مردم به عملکرد ضعیف
ریگی
برخی مسئوالن بــر مــی گ ــردد ،در صــورت
پیشگیری های وضعی توسط مسئوالن شاهد کاهش
چشمگیر جرایم و مشکالت در جامعه خواهیم بود .به
گزارش«سیستان وبلوچستان» ،معاون اجتماعی و
پیشگیری از جرایم دادگستری استان روز گذشته در
سومین نشست کارگروه پیشگیری از گسترش بافت
های ناکار آمد شهری که در سالن جلسات فرمانداری
زاهدان برگزار شد گفت :برای این که بتوانیم جرایم را
کاهش دهیم ،باید در تنظیم فرم کالبد شهری دخالت
داشته و با پیشگیری های موضعی به دنبال از بین بردن
فرصت جرم باشیم« .محمد علی حمیدیان» افزود :باید
با حساسیت بیشتری طراحی محیط شهری را مدیریت و
در معماری شهری دخــالــت کــرد و کالبد شهر را از
وضعیت کنونی تغییر داد .متاسفانه به دلیل مهندسی
نامناسب ساختمان های شهری گاهی مشکالت غیر
اخــاقــی اتــفــاق مــی افــتــد کــه مــی طلبد مهندسان و
طراحان ساختمان به آن توجه کنند .وی تصریح کرد:
همه دستگاه های اجرایی باید بر اساس طرح کاداستر
حساسیت بیشتری نشان دهند ،ایــن طــرح در حوزه
زمین خواری و کالبد شهری ،سبب کاهش بسترهای
ارتکاب جرم می شــود .وی اذعــان کــرد :متاسفانه در
حوزه پیشگیری مسئوالن برخی دستگاه های اجرایی
استان بسیار ضعیف عمل کرده اند ،بر اساس ماده شش
قانون حد نگار همه دستگاه های اجرایی موظف به
اجــرای آن هستند .حمیدیان ادامــه داد :در قسمت
اسناد مالکیت مشکالت زیــادی در استان و به ویژه
زاهدان وجود دارد که قسمت بزرگی از آن به مسئوالن
دستگاه هــای اجــرایــی بر می گــردد ،به همین دلیل

نیازمند یک حرکت انقالبی از ســوی همه مسئوالن
اجرایی استان در این زمینه هستیم .وی با بیان این که
یکی از ایــرادات ،مشخص نبودن کمربند سبز زاهدان
اســت که سبب شــده مــحــدوده معین شهری مشخص
نباشد تصریح کـــرد :انــتــظــار مــی رود شــهــرداری و
فرمانداری متکدیان را هم ساماندهی کنند ،دستگاه
قضا نیز در این بــاره همکاری می کند .معاون ثبت و
اسناد و امــاک هم گفت :از ابتدای امسال از طریق
سامانه کاداستر توانستیم بــرای بسیاری از اراضــی و
امــاک را سند تــک برگی صــادر کنیم و در زاهــدان
مشکلی در این بــاره وجــود نــدارد« .ناظری» افــزود :با
وجود مکاتبات زیادی که با استانداری و دستگاه های
اجرایی برای ارائه اسناد مالکیت اراضی آن ها و تبدیل
به سند تک برگی در قالب طرح کاداستر انجام دادیم اما
هنوز برخی از دستگاه ها به وظایف خود عمل نکردند
که می طلبد نسبت به جانمایی اراضی و تک برگ کردن
اسناد اراضی و امالک خود اقدام کنند .مدیر کل راه
شهرسازی نیز گفت :با اقــدام هایی که در دو سال
گذشته انجام شده است شاهد کاهش تصرفات اراضی
بودیم« .مسعود مالکی» افزود :در شش ماه گذشته 30
پرونده تخلف به دستگاه قضایی ارجــاع شد که از این
تعداد برای  25مورد به نفع دولت رای صادر شد.

مدیر کل راه
شهرسازی :در
شش ماه گذشته
 30پرونده تخلف
به دستگاه قضایی
ارجاع شد که از
این تعداد برای
 25مورد به نفع
دولت رای صادر
شد

هوای استان پاییزی شد
بیشینه دمای هوای  19شهر استان روز گذشته به کمتر از 40
گروه شهرستان ها
درجه کاهش پیدا کرد و می توان گفت در همه نقاط جنوبی
استان نیز تابستان تمام و هوای همه شهرستان ها پاییزی شد .کارشناس اداره کل
هواشناسی به خبرنگار ما گفت :در حالی تا سه شنبه گذشته هنوز دما سنج های
برخی ایستگاه های هواشناسی استان دمای باالی  40درجه را ثبت می کرد که در
شبانه روز گذشته بیشینه دمای هوای همه شهرستان های استان به کمتر از  40درجه
کاهش پیدا کرد« .مصدق گودرزی» افزود :در نواحی شمالی استان تا پایان هفته
وزش باد به نسبت شدید ،برخی نقاط گرد و خاک تداوم دارد .روز گذشته در جنوب
شرق و برخی نقاط نوار غربی وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک و در جنوب و
سواحل هوا غبار آلود و برخی نقاط وزش باد و گرد و خاک رخ داد از امروز در این نقاط
تا شنبه افزایش ابر پیش بینی می شود ،روی دریا وزش باد رخ می دهد و دریای عمان
مواج و متالطم می شود.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

159.780

یک گرم طالی  18عیار

418,330

ق

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

ر

درهم امارات

37.950

یک گرم طالی  20عیار

452,710

پوند انگلیس

181.810

یک گرم طالی  22عیار

498,010

فرانک سوئیس

140.110

یک گرم طالی  24عیار

557,770

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/7/19
نواحی شمالی

مدیران با دست پر در جلسه آینده شرکت کنند

استاندار هم گفت :جلساتی که برگزار می شود باید با
حضور همه مدیران عضو کارگروه باشد و در هر جلسه
پیشنهادها و راهکارهای جدیدی بــرای آینده جوانان
استان ارائه و از جلسه نتایج خوبی استخراج شود .سید
«دانیال محبی» افزود :در این خطه با وجود این که جوان
ترین استان کشور است ،یکی از دالیل پایین بودن آمار
طــاق صبر ،تحمل و استقامت بــانــوان و دخــتــران این
منطقه است ،باید از آن ها در برابر مشکالت و آسیب های
اجتماعی مراقبت کرد .وی اضافه کرد :باید از ایده های

دیگر استان ها برای جوانان استفاده کرد ،اگر قرار است در
آینده سازمان خوب و کارا برای جوانان داشته باشیم ،باید
در کارگروه جوانان تصمیم های خوبی برای آن ها گرفته
و عملیاتی شود ،بنابراین همه مسئوالن اجرایی استان
موظف هستند با ارائه برنامه های مدون و جدید در جلسات
آینده شرکت کنند .معاون امنیتی و انتظامی استاندار نیز
با تذکر به اعضای این جلسه و تاکید بر مشخص کردن
برنامه ها برای ساماندهی جوانان در همه حوزه گفت :باید
در حوزه ورزش استان که دارای برند است برای کاهش
آسیب های اجتماعی میان جوانان برنامه ریزی و اقدام

معاون دادگستری مطرح کرد:
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

استاندار :همه مسئوالن اجرایی استان موظف هستند با ارائه برنامه های مدون و جدید در جلسات آینده شرکت کنند

لغو یک همایش به دستور دادستان
قــرار بــود یک همایشی ام ــروز و فــردا در
ذوالفقاری
نیکشهر برگزار شود که با ورود دستگاه
قضایی لغو شد .دادستان مرکز استان در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ما گفت :از طریق اطالعات سپاه با
خبر شدیم که در این همایش قرار است مطالبی عنوان شود
که مربوط به موضوع سند  2030است .حجت االسالم
«علی موحدی راد» افــزود :احتمال می رود دستگاه های
اجرایی دست اندکار برای برگزاری این همایش در جریان
موضوع نبودند چرا که با هماهنگی آن ها قــرار بود این
همایش برگزار شود .سازمان اطالعات سپاه در گزارشی به

هایی انجام شود« .محمد هادی مرعشی» افزود :باید شکل
این گونه جلسات تغییر کند و در امور ساماندهی جوانان
اقدام هایی که می توان انجام داد عملی و امور مواد مخدر
و راهکار های آن به کارگروه ویژه خودش واگذار شود .وی
ادامه داد :هر یک از دستگاه های اجرایی باید در حوزه
فرهنگی و جوانان فعالیت بیشتری با برنامه های مدون و
مشخص انجام دهند .مدیرکل بهزیستی استان هم گفت:
 90درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی استان پذیرفته
می شوند ،به دلیل اعتیاد به مواد مخدر است که نیاز به کار
گروهی برای رفع این پدیده چند مجهولی است« .محمد
رضا سراوانی» افزود :شیب آمار طالق در استان آرام آرام
در حال افزایش است که قسمتی از آن به موضوع های
فرهنگی برمی گردد .اعتیاد ،حاشیه نشینی ،کودکان کار،
طالق و فاقدین شناسنامه از مهمترین عوامل آسیب های
اجتماعی در میان جوانان و نوجوانان است .وی تصریح
کرد 230 :کودک در مراکز ترک اعتیاد نگهداری می شود
که از این تعداد  10درصد زیر شش سال و  37/7درصد
بی ســواد 35/5 ،درصــد دانــش آمــوز ابتدایی و 16/8
درصد دانش آموز مقطع متوسطه هستند 11/2 ،درصد
مادر و پدر این افراد هر دو معتاد هستند« .ادهم کرد» مدیر
کل ورزش و جوانان استان نیز گفت :پییش بینی شد 19
خانه جوان در  19شهرستان در صورت واگــذاری زمین
احداث و بهره برداری شود.

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

وزش باد و گرد و خاک،
بعد از ظهر کاهش باد

کمی ابری ،غبار محلی،
گاهی وزش باد

افزایش ابر ،غبارآلود ،وزش
باد ،برخی نقاط باد و گرد و خاک،
دریا مواج
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-1دربست کارخانه – حرارت – نوعی یقه – اسب آذری  -2ایجاد  -جود – ممتاز
 -3آقای فرنگی – زبانه ترازو – سخندان  -4عالمت جمع -از شهرهای خراسان
قدیم – برنامه پرطرفدار ورزشی – دفعه  -5پزشک  -آبراهه  -6لحظه  -قمر-
لطیف – خزنده گزنده  -7بسیار – برش سینمایی – سر  -به دنیا آوردن  -8فرمان
 پوشش  -پسوند حفاظت  -مکر  -9زیر پا مانده – غذای بیمار  -خون بها – سربازنیروی دریایی  -10بانگ – اهلی  -حرف همراهی – عالمت مفعولی  -11پایان -بصیر
 -12کامل – وضع ظاهر – محصول آتش  -زهر  -13جا – ناخوش  -ماهر  -14رنجور
 -نگهبانی  -نشانه  -15مادر – دام – پیروان – من و شما

م
و
ر

-1کوچکترین بخش ماده – از سنگ های آذرین  -درخواست  -2ظرف
آبخوری -نصفه  -به مراد نرسیده  -3مقر – اگر  -مسامحه  -4صومعه -
اشكاف -جدا – گره دریایی  -5فلزرسانا -دریل – نفوذ  -جدید  -6اخگر -پنهان کردن
– سرگشته  -7مقعر -آتش  -چپق کوچک دسته کوتاه  -8بند – خواب سبک  -عدل –
ثروت  -9سالح کاشتنی – ترس  -گردن زن غالت  -10منقار پرنده  -جاده – طالیی
 -11خاک صنعتی – حاشیه  -درخت همیشه لرزان -از حروف الفبای انگلیسی -12
پشت  -کرشمه – قوت الیموت – واحد اختالف پتانسیل الکتریکی  -13سیه روزی
 ویتامین جدولی – ایالتی در هند  -14خواهش ها  -زینت  -مسلک  -15اندیشه– معاون دادستان – قله زاگرس
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