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شهرستانها
حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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▪در بعضی جایگاه های سوخت جنوب استان بنزین سوپر توزیع نمی شود.
▪مسئوالن امر با عامالن اتفاقی که در مرز میرجاوه افتاد و تعدادی از نیروهای
استان را ربودند برخورد جدی داشته باشند ،خانواده های زیادی چشم انتظار
و نگران عزیزانشان هستند.
▪قیمت پوشاک بچه گانه همچنان در بازار زاهدان باال و چند نرخی است،
تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت نظارت ها را افزایش دهد.
▪سبد حمایتی دولت به چه اقشاری تعلق می گیرد ،آیا فقط مددجویان بهزیستی
و کمیته امداد امام خمینی (ره) از آن بهره مند می شوند؟
▪روند دریافت تسهیالت اشتغال زایی ارزان قیمت خیلی طوالنی و سخت گیرانه
است ،مسئوالن بانک ها برای رونق اشتغال در ارائه تسهیالت توجه بیشتری به
وضعیت جوانان داشته باشند و سخت گیری ها را کاهش دهند.
▪برخی از رانندگان بدون توجه به حقوق شهروندی خودروی خود را در معابر
عمومی پارک می کنند و سبب سد معبر می شوند.
▪افتتاح برخی از پروژه ها در استان زمان طوالنی می برد ،به عنوان مثال حدود
 10سال است که جوانان چابهار منتظر افتتاح ورزشگاه کریکت این شهر
هستند اما هنوز این طرح پیشرفت چندانی ندارد.
▪پلیس فتا بر کانال هایی که در فضای مجازی اقدام به فروش برخی لوازم مورد
نیاز مردم می کنند نظارت بیشتری داشته باشد.
▪کوچه های خیابان کریمپور زاهدان سال قبل برای لوله گذاری حفاری شد و
عملیات آن پایان یافت اما هنوز آسفالت نشده است.
▪برخی از دکه ها در پارک ملت زاهدان به راحتی قلیان اجاره می دهند و با این
کار این مکان را به یک قلیان سرا تبدیل کرده اند!
▪میدان شهید مرادقلی زاهدان نه روشنایی دارد و نه زیباسازی شده است.
مسئوالن امر رسیدگی کنند.
▪آسفالت خیابان های زاهدان توسط شهرداری جای تقدیر دارد اما کاش این
اقدام اصولی انجام شود و به شیب معابر توجه کنند .تا هنگام بارندگی شاهد
آبگرفتگی نباشیم.

آخرین خبرها از وضعیت
نیروهای ربوده شده مرز
با اقــدام های انجام شده از سوی مسئوالن
ریگی
کشور و دولت پاکستان و فراهم شدن زمینه
آزاد سازی نیروهای بسیجی و مرزبانی مرز میرجاوه که
توسط گروهک های تروریستی ربــوده شدند ،به زودی
خبرهای خوشی در زمینه آزاد سازی گروگان ها خواهد
رسید .نماینده مردم خاش ،نصرت آباد ،کورین و میرجاوه
در مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ما گفت :از زمان
دریافت این خبر تدابیر امنیتی الزم اندیشیده و برنامه
ریــزی ها توسط نیروهای امنیتی ،نظامی و انتظامی
استان با همراهی مردم آغاز شد و مرزبانان پاکستان در
مرز احضار و نسبت به رد پای ربایش کنندگان به سمت
خاک پاکستان تفهیم شدند و از آن ها نسبت به آزادی
گروگان ها درخواست همکاری شد« .علی کرد» افزود:
یکی دیگر از اقدام های انجام شده ،احضار سفیر پاکستان
در تهران توسط دستگاه دیپلماسی کشور بود .از دولت
پاکستان برای آزاد سازی گروگان ها و استرداد ربایندگان
درخواست همکاری شد ،جلسات متعددی از زمان این
اتفاق با معتمدان و بزرگان طوایف منطقه برگزار شد و
خواستار همکاری آن ها برای آزاد سازی نیروهای ایرانی
شدیم ،تعدادی در آن سوی مرز به دنبال رایزنی برای
آزادی گرو گان ها هستند.
وی اضافه کــرد :اخبار و اطالعات از هر دو سوی مرز،
حاکی از این است که زمینه آزادی این افــراد در حال
فراهم شدن است ،محل اسکان و نگهداری گروگان ها و
ربایندگان برای دستگاه های امنیتی مشخص شده است
و در حال برنامه ریزی بدون درگیری برای آزاد سازی
آن ها هستیم .وی ادامه داد :نشانه ها و اخبار دریافتی
حاکی از این است که به زودی زمینه آزادی گروگان ها
فراهم می شود ،از صبور بودن خانواده گروگان ها تشکر
می شود که با بردباری خود به نیروهای امنیتی و نظامی
استان در آزاد سازی فرزندانشان کمک می کنند .وی
تصریح کرد :از مردم پاکستان و دستگاه دیپلماسی کشور
تقاضا داریم با تالش خود زمینه خوشحالی مردم کشور
و به ویژه خانواده های این گروگان ها را فراهم کنند،
امنیت کامل و پایدار در مرزهای استان برقرار است و
هیچ گونه نگرانی برای تردد خودرو ها و ساکنان منطقه
وجود ندارد.

از مردم پاکستان
و دستگاه
دیپلماسیکشور
تقاضا داریم با
تالش خود زمینه
خوشحالیمردم
کشور و به ویژه
خانواده های
این گروگان ها
را فراهم کنند،
امنیت کامل و
پایدار در مرزهای
استان برقرار
است و هیچ گونه
نگرانی برای
تردد خودرو ها
و ساکنان منطقه
وجود ندارد

مشکالت صنعتی استان در مرکز کشور بررسی می شود
مشکالت واحــدهــای صنعتی استان جمع
راشکی
بندی شده است و در مرکز کشور برای رفع این
مشکالت بــررســی مــی شـــود .بــه گـــزارش «سیستان و
بلوچستان» ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه روز گذشته در حاشیه بازدید از واحد های تولیدی
شهرک صنعتی زاهدان در جمع خبرنگاران گفت :در پی
اجرای منویات رهبری درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی
سال گذشته دستورالعملی توسط رئیس قوه قضاییه کشور
به تصویب رسید که این دستور به منظور اجرای دو وظیفه
مهم از طرف قانون گذار به قوه محول شد و در استان ها
عملیاتی شده است« .محمد باقر الفت» افزود :بنا بر اجرای

هیئتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
گروه شهرستان ها
به منظور بررسی اتفاق اخیر و ربایش تعدادی از نیروهای
مرزبانی و بسیجی به میرجاوه سفر می کند .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت :به همراه هیئتی از این کمیسیون برای بررسی اتفاق رخ داده در
میرجاوه و مشکالت کلی این شهر و رسیدگی به وضعیت مرزهای شرقی به سیستان و
بلوچستان سفر می کنیم .در این سفر عالوه بر شرکت در جلسه شورای تامین و حضور در
مرز ،پیگیری های الزم نیز انجام می شود« .حشمت ا ...فالحت پیشه» با تاکید بر این که
پاکستان در اجرای تفاهم نامه با ایران تعلل میکند به ایسنا اظهار کرد :پاکستان به
راحتی می توانست جلوی این اقدام تروریستی را بگیرد .تعداد نیروهایی که پاکستان در
مرز ایران گذاشته ،کم است چون خیالش از تامین امنیت در مرز توسط ایرانی ها راحت
است .حال این که به نسبت ،تعداد نیروهای بسیاری در مرز افغانستان مستقر کرده
است .وی افزود :قرار این بود که پاکستان با ایران همکاری های اطالعاتی و عملیاتی
انجام دهد که اشکاالت جدی در این حوزه وجود دارد .وی موضوع دیگر را سهل انگاری
در حوزه مرزداری اعالم و اظهار کرد :در این اقدام تروریستی و اقدام های مشابه انجام
شده ،سهل انگاری تاکتیکی مشهود است .ایران دشمنان فراوانی دارد .نباید بگذاریم
خون جوانان مان پایمال شود .سهل انگاری مشهود بوده و تکرار شده است .باید اقدام
اساسی انجام شود و ساز و کاری شکل گیرد که شاهد این اتفاق ها نباشیم.

رئیس دانشگاه امام حسین(ع) در یادواره شهدای وحدت:

عامالن اتفاق میرجاوه تو دهنی محکمی می خورند

عملیات کورکورانه توسط مــزدروان شــرور که
ریگی
دوشنبه شب گذشته در میرجاوه اتفاق افتاد
راهــی به جایی نخواهد بــرد ،عامالن این اتفاق تو دهنی
محکمی خواهند خورد .به گزارش «سیستان و بلوچستان»،
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
روز گذشته در یادواره نهمین سالگرد شهدای وحدت و امنیت
استان که در حسینیه ثــارا ...زاهــدان برگزار شد با محکوم
کردن عملیات تروریستی میرجاوه گفت :شهیدان شوشتری،
محمد زاده و دیگر شهدای وحدت از جایگاه ویژه ای نزد مردم
استان برخوردار هستند .دشمن با پیروزی انقالب به دنبال
ایجاد شکاف میان اقوام و قومیت های مختلف شیعه و سنی
بود و بر این باور بود که با ترور  17هزار شهید می تواند بر نظام
ضربه وارد کند اما به دلیل محقق نشدن اهدافش ،به دنبال
راه انداختن جنگ تحمیلی ،علیه نظام و ملت بر آمد تا شاید
انقالب و نظام را سرنگون کند .سردار سرتیپ پاسدار «علی
فضلی» افــزود :اضافه کرد :دشمنان در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی به دنبال خدشه وارد کردن به وحدت
امت و نظام هستند ،در حالی که وحدت و انسجام ،ملت را در
برابر دشمن داخلی و خارجی منسجم تر کرده است .وی
ادامــه داد :جبهه مقاومت ،مردانگی را از امت ایــران ایران
اسالمی الگو می گیرد و در مقابل تکفیری ها و داعشی ها با
انسجامی قوی تر از گذشته حضور پیدا می کند .به گفته وی،
شهید شوشتری و یارانش به دنبال ایجاد امنیت در منطقه و
مراقبت از مردم این خطه بودند و در این راه رخت شهادت،
پوشیدند .شهید شوشتری عاشق مردم سیستان و بلوچستان
بود و به عشق دفاع از آن ها به این منطقه آمد و بهترین هدیه را
که همان شهادت بود به دست آورد .سردار فضلی با تقدیر از
مردم میرجاوه به دلیل پذیرایی از زائران پاکستانی اضافه
کرد :بــرادران اهل سنت این خطه با وحدت عملی خود و
پذیرایی از زائران ابا عبد ا ...الحسین(ع) پاکستانی نشان
دادند که به اهل بیت پیامبر(ص) عشق می ورزند.

عوامل پیروزی انقالب

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان
رهبری هم با بیان این که به کــوری چشم دشمنان ملت
ایران آماده برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی است گفت :برای دشمن قابل تحمل نیست که
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران را ببیند ،به
همین دلیل جنایت ،بر هم زدن نظم عمومی جامعه و ایجاد
اختالف و قراردادن مردم در برابر نظام را در دستور کار خود
قرار داده است ،اما باید بداند که این رویا هرگز تحقق پیدا
نمی کند .مولوی «نظیر احمد سالمی» افزود :دشمن هرگز
قادر به شکست این نظام که بر اساس قرآن و اسالم ناب
محمدی (ص) بنا شده است نخواهد بود .به فرموده مقام
معظم رهبری ،کشور دارای نعمت های الهی است و تبلیغات
دشمن هیچ اثر منفی بر مردم ندارد .وی ادامه داد :افراد
منحرفی که دست به شرارت می زنند بدانند که دالرهای
نفتی هرگز به آن ها کمک نمی کند و به سودشان نخواهد
بود ،بنابراین بهتر است به دامن اسالم و انقالب برگردند و
اظهار ندامت و پشیمانی کنند تا از رافت اسالمی و امنیت
کامل بهره مند شوند ،زیرا انقالب اسالمی با ترور و گروگان
ن نمی رود و همواره
گیری و از بین بردن شخصیت ها از بی 
پایدار خواهد بود .وی با اشــاره به عوامل پیروزی انقالب
گفت :وحدت ،انسجام و رهبری انقالب و مهم تر از آن حفظ
انقالب یکی از عوامل پیروزی ما بر دشمنان است که باید
همچنان بر حفظ آن کوشا باشیم .مولوی سالمی افزود:
شهید شوشتری در مدت کوتاهی از فعالیت خود پیام آور
وحدت و انسجام ،اسوه تواضع و سعه صدر و فداکاری بود.
به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این همایش به نمایندگی
از خانواده شهدای وحدت و امنیت استان ،از  12خانواده
شهید حادثه تروریستی پیشین که در سال  89رخ داد و
به شهادت شهید شوشتری و هم رزمانش و جمعی از مردم
منطقه منجر شد با اهدای لوح یاد بود تقدیر شد.

مولوی سالمی:
وحدت ،انسجام و
رهبری انقالب و
مهم تر از آن حفظ
انقالب یکی از
عوامل پیروزی ما
بر دشمنان است
که باید همچنان
بر حفظ آن کوشا
باشیم

پیش بینی رگبار پراکنده باران در استان
شرایط برای رشد ابر و رگبار پراکنده در استان فراهم است.
گروه شهرستان ها
کارشناس اداره کل هواشناسی با اشاره به وضع جوی استان بر
اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری به خبرنگار ما گفت :از بعد از ظهر روز گذشته از
شدت وزش باد در شهرهای شمالی کاسته شد ،امروز و فردا وزش باد قابل مالحظه
نیست و تا شنبه هفته آینده شرایط برای رشد ابر در استان فراهم است« .مرتضی فرجی»
افزود :امروز در ارتفاعات جنوبی و سواحل استان همچنان شرایط برای رگبارهای
پراکنده ،رعد و برق و تند باد موقتی فراهم است .از نظر دمایی از روز گذشته روند
کاهشی دمای هوا در نیمه شمالی استان حاکم شد .وی ادامه داد :امروز ،فردا و شنبه در
نواحی ساحلی رشد ابر ،به ویژه در نواحی غربی رگبار پراکنده باران ،تند باد موقتی و
گرد و خاک رخ می دهد و دریا مواج می شود.

شناسایی  2.3هزار بیمار مبتال به اختالل
افسردگی و اضطرابی در  6ماه
گروه شهرستان ها -طی شش ماه اول امسال هزار و  700نفر دارای اختالل افسردگی
و  602نفر دارای اختالل اضطرابی در استان شناسایی شدند .معاون بهداشتی رئیس
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خبرنگار ما گفت :تا پایان سال تحصیلی در قالب
برنامه آموزشی مدیریت استرس دانش آموزان پایه دوازدهم و کنکوری های استان،
روانشناسان بالینی به  100درصد این دانش آموزان آموزش مدیریت کاهش استرس
و اضطراب را ارائه می کنند .دکتر سید «مهدی طباطبایی» افزود :بی توجهی دانش
آموزان و خانواده های آنان به درمان به موقع استرس و اضطراب دانش آموزان سبب
شده است بسیاری از آنان با وجود مطالعه زیاد و آمادگی باالی تحصیلی نتوانند در
کنکور و امتحانات نهایی خود نتیجه مناسبی را کسب کنند .وی ادامه داد :در صورتی که
فشار های روانی و استرس وارد شده بر دانش آموز در مسیر مطالعه برای کنکور کنترل
نشود می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را بر سالمت جسمی ،نتیجه کنکور و آینده
او داشته باشد .وی خاطر نشان کرد :بیش از  50روانشناس بالینی در مراکز خدمات
جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مهارت های فرزند پروری و زندگی ،خود
مراقبتی ،پیشگیری از خودکشی ،مشاوره های عمومی و حمایت های روانی و اجتماعی
را در قالب بسته های ارائه خدمات سالمت روان ،رایگان به مردم ارائه می کنند .به
گفته وی ،در شش ماه اول امسال با اجرای برنامه های غربالگری و توانمند سازی در
مراکز خدمات جامع سالمت هزار و  700نفر دارای اختالل افسردگی و  602نفر
دارای اختالل اضطرابی در گروه های سنی نوجوانان ،جوانان ،میانساالن و سالمندان
شناسایی شدند که مشاوره های درمانی برای سالمت روان این افرادآغاز شده است.

 8نفر در محور زابل  -هامون مصدوم شدند
تصادف پژو  405و سمند در محور زابل -
ریگی
هامون ،هشت نفر مصدوم بر جا گذاشت.
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :بر اثر این تصادف که روز
گذشته حــوالــی روســتــای بــاغــک رخ داد هفت نفر از
سرنشینان دو خودرو پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی

پیشخوان

برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع)
زابل منتقل شدند و یک نفر دیگر سرپایی درمان و مرخص
شد .دکتر «غالمعلی رفعت» افزود :پس از اعالم این خبر به
این مرکز سه تیم امددی از پایگاه های اورژانسی جاده ای
محمد آباد ،جزینک و دولت آباد به محل حادثه اعزام شدند
و اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.
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نرخ طال
ج

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

48.610

یک گرم طالی  18عیار

421,300

ل س

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

430,050

ك

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

452,710

پوند انگلیس

55.210

یک گرم طالی  22عیار

498,010

فرانک سوئیس

42.483

یک گرم طالی  24عیار

565,460

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/7/26
نواحی شمالی

شناخته شده به آن ها ارائه می شود .وی با اشاره به این که
روسای کل دادگستری می توانند قوت قلبی برای صنایع
باشند گفت :فعالیت های مشترکی آغاز شده و نتایج خوبی
هم در پی داشته است و از صنایع حمایت می شود ،برای
تسریع در فعالیت واحد های صنعتی دادرســی های این
واحدها زودتر از زمان معمول انجام می شود .وی افزود:
تصمیم گرفته شد در حوزه حقوق های بانکی ،گمرکی و
بیمه ای از واحدهای استان حمایت شود ،عمده مشکالت
این واحدها توسط دبیرخانه ستاد در استان جمع بندی شده
است و این جمع بندی از آنان گرفته می شود و برای رفع در
ستاد مرکزی ارائه و بررسی می شود .الفت افــزود :برای

هیئتی از کمیسیون امنیت ملی به میرجاوه سفر
می کند

حل جدول شماره 1215

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

این دستورالعمل در هر استان ،ستادهای استانی حمایت از
سیاست های اقتصاد مقاومتی راه اندازی و ریاست این ستاد
به رئیس دادگستری استان واگــذار شد ،در مرکز کشور
اعضای سازمانی وابسته به قوه قضاییه هم در این ستادها
عضویت دارند و مشکالت واحد های صنعتی بررسی می
شود .وی بیان کرد :در این ستادها تالش می شود از واحد
های تولیدی کشور حمایت های قضایی و حقوقی انجام
شود ،سعی می شود در کارهای اجرایی و تصمیم مقام های
اجرایی دخالت مستقیم انجام نشود اما برای هم افزایی به
مقام های اجرایی مشاوره داده می شود یا راهکارهایی که
بــرای بــرون رفت واحــد های صنعتی از مشکالت موجود

افزایش صادرات استان درباره شبکه حمل و نقل پیگیری
هایی انجام می شود و مطالبات بانک ها ،مطالبات تامین
اجتماعی ،مشکالت گمرک موضوع هایی است که تالش
می شود طی رایزنی با مقام های ملی برای صنایع استان راه
گشایی شود .به گفته وی ،هر چه کشور در عرصه تولید و
فعالیت های اقتصادی فعال باشد ،رفع فقر و در واقع رفع
بیکاری ،تولید ثروت رقم می خورد و در پی آن رفاه و آرامش
برای خانواده ها به ارمغان می آید و از طرفی هم از وقوع
رفتارهای ناهنجارانه در کشور جلوگیری می شود ،در واقع
حمایت از صنعت ارتباط مستقیم با کنترل و کاهش آسیب
های اجتماعی و جرایم دارد.

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 متوسط

کمی ابری ،گاهی وزش باد

قسمتی ابری ،غبارآلود ،گاهی
وزش باد ،سواحل مه صبحگاهی
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-1صومعه – راهنما – نرم – بهشت شداد  -2بینش – ساکن – کشوری باستانی
در بین النهرین – بوی رطوبت  -3پوشاننده  -انعطاف  -4تمام – پاره آتش-
ترسناک  -5خوابیده  -آشکار– آماده  -6تکان – زنگ – مطمئن – خورشید -7
همه  -مزد – آتش – یادداشت  -8گریبان – رنج – عقاب سیاه  -9اسم ترکی – کمربند
 سپهر -عالمت مفعولی  -10پرستار خارجی – اهلی  -دهان – پسر نوح  -11توان –رود خوزستان – صحرای مصر  -12محل تولد – زود نیست – جوهردان  -13ثروتمند-
نرم شده  -14تکیه بر پشتی -گیاه پرچین -مشورت -حرف همراهی  -15باد -کشتی
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