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شهرستانها
معاون قرار گاه قدس جنوب شرق کشور 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 کاالهای اساسی مردم از جمله روغن و برنج با قیمت های متفاوت در
فروشگاه ها و مراکز عرضه به فروش می رسد.
▪در یکی از نقاط مرزی استان زندگی می کنم ،شرایط توزیع نفت مناسب نیست
و سهمیه نفت جدید را دریافت نکرده ایم.
▪برخی با ایجاد بازارچه های مرزی به دنبال تامین منافع خود هستند و همان
سود اندک را هم که سهم مردم مرزنشین است نمی دهند.
▪هنوز وضعیت توزیع سیلندر گاز در منطقه بلوچستان مناسب نیست و به سختی
و با قیمت باال باید یک عدد کپسول را تویض کنیم.
▪منطقه شیرآباد زاهدان از نظر نظافت وضعیت مناسبی ندارد .شهرداری
رسیدگی کند.
▪مسئوالن صدا و سیما به فکر تهیه برنامه های پر محتواتر و شاد برای استان
باشند.
▪از طریق مسافرکشی مخارج زندگی ام را تامین می کنم ،اما از زمانی که سهمیه
سوخت کم شده است با مشکل روبه رو هستم و حتی به زحمت هزینه های خود
را تامین می کنم.
▪چرا مسئوالن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ای زاهدان ،برای
ایجاد جایگاه سی ان اجی اقدام نمی کند؟
▪کشاورز هستم و مدتی است با توجه به خشکسالی نمی توانم محصول کشت
کنم ،از طرفی بانک ها به دلیل تاخیر در پرداخت وام سخت گیری های زیادی
می کنند.
▪مسئوالن امر برای افزایش تعداد پارکینگ ها در زاهدان به ویژه در مرکز شهر و
نقاطی که پر رفت و آمد است ،اقدام کنند.
▪مبلغی که روی قبض برق من نوشته شده است باالتر از مصرف است ،اما
مسئوالن شرکت توزیع برق زاهدان پاسخ مناسبی نمی دهند.

درگفتوگوبافرماندهانتظامیاستاناعالمشد

جزئیاتیدستگیریعوامل
حادثه تروریستی چابهار

 10نفر از عوامل حادثه تروریستی چابهار
ذوالفقاری
دستگیر شدند .فرمانده انتظامی استان در
گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت :با اقدام های
انجام شده  10نفر از عوامل حادثه تروریستی چابهار در
شهرهای مختلف استان دستگیر شدند و تالش ها برای
دستگیری دیگر عوامل ادامه دارد ،هر یک از افراد دستگیر
شده در این باره اتهام هایی دارند که بررسی های دقیق تر در
حال انجام است .سردار «قنبری» ادامه داد :پیگیری ها در
حال انجام است و به زودی نتایج نهایی مشخص می شود،
یک گروهک مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت که البته
در فضای مجازی اعالم شد و تایید آن نیز در دست بررسی
است و نمی توان درباره آن نظر قطعی داد .به گفته وی ،هنوز
بررسی ها کامل نشده است و تالش ها برای دستگیری همه
عوامل این حادثه و مشخص شدن جزییات آن ادامه دارد .به
گــزارش خبرنگار ما ،پنج شنبه گذشته بر اثر انفجار یک
خودرو مقابل فرماندهی انتظامی چابهار دو نفر از نیروهای
انتظامی این شهرستان شهید و تعدادی از شهروندان و
نیروهای نظامی مجروح شدند.

سردار قنبری :با
اقدام های انجام
شده  10نفر از
عوامل حادثه
تروریستیچابهار
در شهرهای
مختلفاستان
دستگیرشدند
و تالش ها برای
دستگیریدیگر
عوامل ادامه
دارد ،هر یک از
افراددستگیر
شده در این باره
اتهام هایی دارند
که بررسی های
دقیق تر در حال
انجام است.

چهارشنبه؛ افتتاح  2091پروژه محرومیت زدایی

دو هـــزار و  91پـــروژه محرومیت زدایــی
ریگی
چهارشنبه جاری در استان افتتاح می شود.
معاون اقتصادی و مــردم یــاری قــرار گاه قدس جنوب
شرق کشور به خبرنگار ما گفت :دو هزار و  121پروژه
محرومیت زدایــی  21آذرامــســال در جنوب کرمان و
سیستان و بلوچستان افتتاح می شود که از این تعداد دو
هزار و  28پروژه مربوط به این استان است .سرهنگ
پــاســدار«شــهــرام اسکندری» اف ــزود :ایــن پــروژه ها در
شهرستان هــای چــابــهــار -ســربــاز ،ایرانشهر ،زابــل،
زاهــدان ،ســراوان و جنوب کرمان به بهره بــرداری می
رسد 191 ،پــروژه در حوزه سرزمینی چابهار و سرباز
توسط قرارگاه شهید فوالدی افتتاح می شود که شامل
احــداث  15مدرسه در مورتان و روستاهای اطــراف،
احداث و مرمت خانه محروم ،جاده روستایی ،احداث
کارگاه صنایع دستی در کمپ و نگور است .وی ادامه
داد 228 :پــروژه در ایرانشهر و در حــوزه سرزمینی
قرارگاه شهید معمار به بهره برداری می رسد که شامل
احداث و تکمیل مدرسه ،احداث و مرمت خانه محروم،

 30اثر تاریخی قصرقند برای ثبت
گروه شهرستان ها
در آثــار ملی معرفی شــده اســت.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قصرقند
به خبرنگار ما گفت 30 :اثر تاریخی این شهرستان از جمله
تعدادی سنگ نگاره ،آبشار زیبای روستای آبند و  ...برای
ثبت در فهرست آثار ملی در نظر است« .هدایت ا ...باشنده»
افزود :قصرقند به عنوان یکی از مناطق دیدنی و منحصر به
فرد استان منبع بسیاری از آثار تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی و
گردشگری است ،آبشار روستای آبند یکی از آبشارهای این
شهرستان است که در سال های خشکسالی هم هیچ

تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده
از آب دریا برای کشت های گلخانه ای

زمانی کم آب نشد ،این ویژگی مهمی برای به ثبت رسیدن
آن اســت .وی تصریح کــرد :قصرقند روستاهای دیدنی
بسیاری دارد که همچنان بافت سنتی خود را حفظ کرده
است و شرایط زندگی و کشاورزی به صورت دستی و با بهره
گیری از حیوانات اهلی انجام می شود .وی گفت :تپه های
دمبیگان ،سیاه بن و کوشک ،نقش نگاره های منطقه کاجو
در شمال قصرقند و محوطه دمبگور از جمله آثــار مهم
تاریخی این شهرستان است .وی بیان کرد :قصرقند با
 440اثــر تاریخی ،طبیعی و گردشگری همواره آمــاده
پذیرایی از گردشگران و مسافران از کشور و دنیاست.

برای توسعه کشت های گلخانه ای در سیستان و بلوچستان
گروه شهرستان ها
می طلبد که از آب دریا استفاده شود .وزیر جهاد کشاورزی
در نشست با استاندار ،معاون امور اقتصادی او و رئیس سازمان جهاد کشاورزی که
به منظور بررسی اولویت های کشاورزی به ویژه توسعه کشت های فشرده در فضای
گلخانه ای ،توسعه دامپروری ،زراعت و باغبانی و توسعه شیالت و صید و صیادی در
تهران برگزار شد گفت :با توجه به خشکسالی های پی در پی و لزوم توسعه کشاورزی
برای ایجاد اشتغال پایدار ،بهره گیری از آب دریا و استفاده بهینه از آب های موجود
در منطقه به ویژه سد زیردان به منظور توسعه گلخانه ها و فعالیت های شیالت و
آبزیان ضروری است .به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی« ،محمود
حجتی» با اشاره به طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان و میزان آب
تخصیصی طرح اظهار کرد :در تبیین الگوی کشت سیستان ،کشت متناسب با
منطقه ،توسعه و ترویج کشت هایی که کشاورزی اقتصادی در منطقه رونق پیدا کند
مد نظر دست اندرکاران حوزه کشاورزی باشد.

ورود  30پنل خورشیدی به مدار شبکه برق قرقری
 30پنل خورشیدی خانگی راه اندازی و در مدار
ریگی
شبکه توزیع در منطقه قرقری قــرار گرفت.
بخشدار قرقری به خبرنگار ما گفت :از  60پنل خورشیدی
که برای این منطقه در نظر گرفته شده بود  30پنل آماده و
وارد مدار شبکه تولید و توزیع برق منطقه شد ،بهره برداری از
این تعداد پنل خورشیدی سبب ایجاد اشتغال برای 30
خانوار شد« .اردشیر ارباب زهی» افزود :بر اساس قرارداد
شرکت توزیع برق منطقه با صاحبان پنل های خورشیدی ،به
منظور کمک به خانوارهای روستایی و عشایری برق تولید
شده وارد مدار شبکه شد و هر دو ماه با صدور فیش های
پرداختی هزینه تولید به صاحبان این پنل ها پرداخت می
شود .وی اضافه کرد :با استفاده از این پنل ها ،هر ماه پنج
کیلو وات برق تولید می شود و حداقل بیش از  800هزار
تومان درآمد برای تولید کنندگان به همراه دارد .وی اذعان

عامل احتکار کاال در ایرانشهر به
گروه شهرستان ها
عرضه کاال و پرداخت یک میلیارد و
 447میلیون ریال محکوم شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی
گفت :ماموران اطالعات سپاه ایرانشهر با توجه به اخبار
دریافتی درباره احتکار کاال توسط متصدی یک انبار در
شهر از طریق گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و صنعت،
معدن و تجارت از انبار اعالمی بازدید و در بررسی های
انجام شده  28قلم کاال که عمده لوازم آرایشی و بهداشتی
بــود کشف کــردنــد .به گــزارش روابــط عمومی تعزیرات
حکومتی« ،حیدر میرزایی» افــزود :در این بــاره پرونده
تخلفاتی تشکیل و در شعبه تعزیرات حکومتی ایرانشهر
رسیدگی شد و شعبه رسیدگی کننده به دلیل ثبت نشدن
انبار در سامانه و اعالم نشدن موجودی ،تخلف احتکار را
محرز اعالم و محتکر را به الزام به عرضه کاال و پرداخت یک
میلیارد و  447میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

بـــرداشـــت زعـــفـــران از اراضــــی
گروه شهرستان ها
کشاورزی میرجاوه در حال انجام
است .مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه به خبر نگار ما گفت:
کار برداشت محصول زعفران از  16هزار متر مربع از اراضی
کشاورزی این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می
شود تولید این محصول از رشد خوبی بــرخــوردار باشد.
«محسن کهرازهی» افزود :به منظور اجرایی شدن برنامه
های اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی کشت ،جایگزینی
محصوالتی نظیر زعفران که به لحاظ کمتر به آب و سود دهی
بیشتر در دستور کار کارشناسان قرار گرفته است .وی ادامه
داد :شرایط آب و هوایی میرجاوه برای کشت زعفران بسیار
مناسب است به طوری که از شش هزار متر مربع اراضی زیر
کشت این محصول در سال گذشته به  16هزار متر مربع
افزایش یافته است .وی با بیان این که کشت زعفران از مهر
ماه هر سال آغاز می شود و دو ماه بعد به مرحله برداشت می

کــرد :متاسفانه به دلیل باال رفتن قیمت ارز در چند ماه
گذشته ،بر قیمت پنل های خورشیدی و تجهیزات آن افزوده
شد ،به طوری که از  25میلیون تومان به  40میلیون تومان
افزایش یافته و ادامه کار را برای پیمانکاران با مشکل روبه رو
کرده است به طوری پیمانکاران قادر به ادامه کار نیستند.
وی گفت :بنا بر گفته پیمانکاران ،این موضوع از طریق
استانداری پیگیری شده است و آن ها هم طی مکاتباتی با
وزارت نیرو خواستار کمک و فراهم ساختن پنل های
خورشیدی با نرخ قبلی هستند که در صورت کمک 30 ،پنل
باقی مانده تا دهه فجر امسال آماده می شود .وی ادامه داد:
در صورت همکاری و همیاری نهادهایی مانند استانداری و
سپاه پاسداران استان ،برنامه داریم با ایجاد  60پنل جدید
زمینه اشتغال زایی را برای  60خانوار دیگر در منطقه فراهم
سازیم.

با استفاده از این
پنل ها ،هر ماه
پنج کیلو وات برق
تولید می شود و
حداقل بیش از
 800هزار تومان
درآمد برای
تولید کنندگان به
همراه دارد

 24مهمان عروسی
سوار بر وانت مصدوم شدند
واژگونی یک خودرو در سوران سبب مصدوم شدن  24نفر
گروه شهرستان ها
شد .رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت :یک دستگاه خودروی وانت که
 24سرنشین داشت ظهر روز گذشته در محور سوران – روستای کهن ملک واژگون
شد و سرنشینان آن مجروح شدند« .راشدی» با بیان این که خوشبختانه این حادثه
کشته نداشت اظهار کرد :مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط تکنسین
های اورژانس ،با پنج دستگاه آمبوالنس به بیمارستان رازی سراوان منتقل شدند.
به گفته وی ،این افراد قصد شرکت در مراسم عروسی داشتند اما متاسفانه به دلیل
واژگونی خودرو مصدوم شدند.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

رسد اضافه کرد :از پیاز زعفران می توان بیش از هفت سال
محصول به دست آورد ،مزارع زعفران در طول سال دو بار به
آبیاری نیاز دارد که این امر با توجه به شرایط خشکسالی
منطقه از اهمیت ویژه ای برخودار است .وی اظهار کرد:
میرجاوه دارای هفت هزار هکتار زمین زراعی و سه هزار
هکتار باغ میوه است و بیش از هشت هزار نفر در این حوزه
مشغولفعالیتهستند.

شناسایی  4واحد صنفی متخلف در کنارک

چهار واحــد صنفی متخلف طی گشت هــای مشترک در
گروه شهرستان ها
کنارک شناسایی شد .رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
کنارک گفت :گشت مشترک بازرسی از واحدهای توزیعی مواد غذایی به همراه
نمایندگان فرمانداری ،تعزیرات حکومتی ،صنعت ،معدن و تجارت ،مرکز بهداشت،
اتاق اصناف این شهرستان انجام شد« .حمیدرضا شایان» افــزود :طی بازدید و
بازرسی از  ۱۸واحد صنفی ،چهار پرونده برای متخلفان تشکیل و تحویل تعزیرات
حکومتی شد .به گفته وی ،طی این گشت ها بر اساس رای تعزیرات حکومتی ،برای
یک واحد صنفی عرضه کننده مواد غذایی متخلف ،به دلیل تکرار تخلفات صنفی از
جمله گران فروشی ،تقلب ،ارائه ندادن فاکتور و  ...عالوه بر جریمه نقدی به مبلغ
 10میلیون و  720هزار ریال ،نسبت به نصب پارچه نوشته به منظور اعالم به عموم
به مدت دو هفته اقدام شد.
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حل جدول شماره 1255
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.831

یک گرم طالی  18عیار

348,590

ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ت

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

53.464

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.388

یک گرم طالی  24عیار

464,780
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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

صاف تا کمی
ابری،گاهی وزش
باد برخی نقاط گردو
خاک،کاهش دما

صاف تا کمی ابری گاهی
وزش باد و کاهش دما

صاف تا کمی ابری،غبار
محلی،سواحل مه
صبحگاهی،وزش باد برخی نقاط
گرد و خاک و دریا مواج
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نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب شرقی نواحی جنوبی
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پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/9/19
نواحی شمالی

در نشست با استاندار مطرح شد:

بخشدار خبر داد:

برداشت زعفران در میرجاوه

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

 450پروژه در حوزه سرزمینی قرارگاه شهید هراتی

وی اضافه کــرد 454 :پــروژه نیز در زابــل و در حوزه
سرزمینی قرارگاه شهید هراتی افتتاح می شود که
شامل احــداث کارگاه خیاطی و پــرورش بلدرچین،
احداث و تکمیل مسجد ،تکمیل حوزه علمیه ،دستگاه
تصفیه آب روستایی ،احــداث و مرمت خانه محروم،
تجهیز چــاه کــشــاورزی ،احـــداث خــانــه عــالــم و طرح
هامونک است .به گفته وی 252 ،پروژه نیز در حوزه
سرزمینی قرارگاه شهید میرحسینی زاهدان به بهره
بــرداری می رسد که شامل احداث و تکمیل مدرسه،
احیای قنات ،تجهیز چاه کشاورزی ،احداث و مرمت
خانه مــحــروم ،اح ــداث ســرویــس بهداشتی و حمام،
احداث کارگاه خیاطی و بلدرچین ،احداث و تکمیل
مسجد می شود .وی ادامه داد 174 :پروژه در حوزه

 30اثر تاریخی قصرقند برای ثبت ملی معرفی شد

عامل احتکار کاال در ایرانشهر
نقره داغ شد

پیشخوان

احــداث و تکمیل مسجد ،تسطیح اراضــی کشاورزی،
احداث  10کارگاه بلدرچین وکارگاه تیرچه بلوک و در و
پنجره است.

سرزمینی قرارگاه شهید سجاد سراوان نیز راه اندازی
می شود که شامل احداث هشت مدرسه شش کالسه،
احــداث و تکمیل مدرسه ،آبرسانی ،احــداث کارگاه
بلدرچین ،احداث خانه عالم ،اجرای شبکه ارتباطی
فیبرنوری به طول  150کیلومتر اســت .وی تصریح
کرد 792 :پروژه هم مسکن محرومان است که توسط
کمیته امداد امام خمینی(ره) احداث شده است ،از
این تعداد  110واحد در زاهدان 308 ،واحد در زابل،
 196واحد در ایرانشهر 105 ،واحد در چابهار و 73
واحد در ســراوان قرار دارد .وی خاطرنشان کرد :از
سال  9 ،88هزار و  228پروژه عمرانی و اشتغال ایی
در استان افتتاح و برای  26هزار و 920نفر اشتغال
بــه صــورت کــارگــر فصلی و هشت هــزار و  999نفر
اشتغال به صورت دائم ایجاد شده است .به گفته وی،
به  495هزار و  918نفر نیز خدمات اجتماعی ارائه و
با راه اندازی  49بیمارستان صحرایی به یک میلیون و
 800هزار نفر از نیازمندان خدمات درمانی بهداشتی
رایگان ارائه شده است.

طرح های دیگر قرارگاه

وی با اشاره به دیگر طرح های در دست اقدام که توسط این
قرارگاه در دست احداث است گفت :این برنامه ها شامل
اجرای پنج هزار و  609پروژه عمرانی و اشتغال زایی ،بیش
از  80هزار برنامه غیر عمرانی با اعتبار  60میلیارد تومان،
احداث پنج هزار واحد مسکن ویژه محرومان با مشارکت
کمیته امداد امام خمینی (ره) که تعداد  919واحد شروع
آن عملیاتی شده است ،اجرای  951طرح در حوزه آب
استان ،مصوبه سفر مقام معظم رهبری با اعتبار 22میلیارد
تومان ،احداث دو کارخانه فراوری خرما و روغن کشی از
دانه های روغنی 290 ،کارگاه پرورش بلدرچین ،احداث
پنج مدرسه شبانه روزی ،پنج تانکر آبرسانی و تهیه ماشین
آالت مهندسی از اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری با اعتبار
 48میلیارد تومان ،وام قرض الحسنه برای ایجاد شغل با
مشارکت آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی
(ره) ،برنامه ریزی توزیع سه هزار سری جهیزیه با مشارکت
آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در
منطقه جنوب شرق است.
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-1سیاه -از پسران یعقوب (ع)  -لوله پزشکی  -2پگاه -اسباب منزل  -نقره-
رفیق  -3سیاهرگ– تنبل  -4استوار – پراکندن  -رونق  -5کهف  -مضطرب –
آتش -6مادرعرب -تنها -آشامیدن -صدای افتادن چیزی َ -ورد  -7حقه -تیز-8
فیلم ده نمكی -مخترع ماشین حساب  -9تمام – عارض  -10حرص -الفبای
موسیقی ...... -آن بهخش م رفتهٴ ما آشتیکنان  /بازآمدی که دیدۀ مشتاق بر در است
 تکرار حرف  -درون  -11سودحرام -بی نظم  -طبل بزرگ  -12ابزارنجاری -حرفدوم یونانی -بانگ نماز -13حواله  -بیشه  -14چین و شکن – درشت نیست  -کرکس-
گریبان  -15خیابان -آهنی که با آن چارپایان را داغ کنند  -پیرامون
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-1سحاب  -پرنده شناگر -فانوس دریایی -افزون  -2چینه دیوار
 اهلی -باال  -عالمت مفعول بی واسطه  -3صاف -هر فصل از اوستا– از شهرهای قدیم خراسان  -4خاک کوزه گری -غرامت  -مروارید  -5مسمار –
بخشندگی  -سگ بیمار -6جوانمرد -چاهی درجهنم -بندری مهم در دریای مکران
بود  -7درخت زبان گنجشك-عضو گزنده – از صور فلکی  -به دنیا آوردن  -8برجیس -
سلول -9تصدیق فرنگی -حلزون  -زمستان -دل آزاركهنه  -10خوب – بقا  -منها 11
 خزنده گزنده – بزدل  -زشت  -12تکیه کالم درویش – از نوشت افزار  -مالك -13سرگردان  -لوله تنفسی -خوشگذران  -14بوی رطوبت -همسایه -رنگ -مساوی
عامیانه  -15مسکوک نقره  -نبرد -بی مو  -بخشیدن
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