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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪پارک علم و فناوری اقدام های خوبی را برای ارائه ایده های نو کسب و کار آغاز کرده
است که جای تقدیر دارد.
▪بیشتر کوچه ها و محالت منطقه شیرآباد زاهدان نیاز به آسفالت دارد ،اما با وجود
محرومیت این منطقه مسئوالن توجه ای به آن ندارند.
▪برخی تاکسی های فرودگاه ،بیش از نرخ های تعیین شده از مسافران کرایه دریافت می
کنند ،انگار متولیان بر این موضوع نظارت ندارند.
▪تنها بیمارستان هامون از داشتن پزشکان متخصص در بخش های زنان و زایمان ،آی
سی یو و ...محروم است و تجهیزات خریداری شده همچنان خاک می خورد.
▪امکانات تفریحی و رفاهی در شهری مانند زاهدان اندک است و احداث و راه اندازی
چنین مراکزی برای اوقات فراغت جوانان و حتی خانواده ها ضروری است ،متولیان
امر موضوع را در برنامه های خود بگنجانند.
▪برخی بانک ها برای اعطای وام به مشتریان خود تبعیض قائل می شوند.
▪مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم اما سبد کاالی اعالم شده از سوی دولت به من
تعلقنگرفتهاست.
▪قیمت تخم مرغ در فروشگاه های زاهدان متفاوت است .مگر کسی نظارت ندارد؟
▪قیمت گوشت قرمز در بازار زاهدان باالست و امکان خرید برای بسیاری وجود ندارد.
▪مسئوالن چابهار امکانات الزم را برای مسافران فراهم کنند تا خاطره خوشی در اذهان
مردم نقش ببندد.
▪برخی دانش آموزان روستاهای دلگان از داشتن مدرسه محروم هستند .تحصیل در
مدارس نامناسب آن هم در فصل سرما کار آسانی نیست.
▪برخیازمغازههایزاهداناقدامبهفروشقلیانمیکنندچراباآنهابرخوردنمیشود؟
▪مسیل زاهدان در شب از روشنایی کافی برخوردار نیست.
▪قیمت سرویس چوب در بازارهای زاهدان بسیار گران است و اغلب مغازه داران هر
قیمتی که بخواهند اجناس خود را می فروشند.

یک مسئول از جهاد کشاورزی خبر داد:

آغاز توزیع گوشت منجمد
ویژه تنظیم بازار

 10تن گوشت گوسفندی منجمد
گروه شهرستان ها
در بـــازار اســتــان در حــال توزیع
است .مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی به
خبرنگار ما گفت :توزیع اولین محموله گوشت گوسفندی
منجمد وارداتــی به منظور حفظ آرامــش بــازار و کنترل
قیمت گوشت قرمز از روز گذشته در استان آغــاز شد.
«سیامک سرابندی افــزود از ابتدای امسال به منظور
کنترل قیمت ها شش هزا و  344تن کــاالی اساسی،
شامل ۶۰۰تن گوشت گوساله وارداتی ،سه هزار و 760
تن برنج۱۴۴ ،تن شکر ،هزار و  92تن گوشت مرغ۳۸ ،
تن تخم مرغ و  ۷۰۹تن میوه تهیه و از طریق فروشگاه های
زنجیره ای ،تعاونی هــای مصرف و صنوف منتخب در
استان توزیع شده است .به گفته وی ،ارزش کل کاالهای
اساسی توزیع شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ۴۶۰
میلیارد ریال است.

توزیع اولین
محمولهگوشت
گوسفندیمنجمد
وارداتی به منظور
حفظ آرامش بازار
و کنترل قیمت
گوشت قرمز از
روز گذشته در
استان آغاز شد

بدون تیتر
*سرپرست فرمانداری هامون به خبرنگار ما گفت :با توجه
به این که فصل سرما آغاز شده است و برخی بیماری ها
میان کودکان ،به ویژه در مــدارس شایع می شود ،الزم
است اقــدام های پیشگیرانه از سوی شبکه بهداشت و
درمان انجام شود« .حسین علی حسینی» افزود :آگاهی
دادن به جامعه هــدف ،از طریق بــرگــزاری دوره های
آموزشی و ارتقای دانش درباره موضوع های بهداشتی و
درمانی به عنوان یک اولویت است .از طرفی شهرداری
ها و دهیاری ها هم باید برای اتالف سگ های ولگرد به
منظور پیشگیری از شیوع هاری اقدام کنند.
* رئیس اداره ورزش و جوانان ســراوان به خبرنگار ما
گفت :به منظور ارتقای سالمت جامعه همایش پیاده روی
بانوان با همکاری هیئت ورزش های روستایی و بازی های
بومی و محلی در بم پشت برنامه ریزی شد تا بانوان این
منطقه روزی را در طبیعت به ورزش پیاده روی بپردازند.
«گمشادزهی» افزود :در این همایش  200نفر از بانوان
روستای دریدر شرکت کردند که حضور این تعداد بانوی
روستایی در چنین همایشی بیش از حد انتظار بــود و
سرانجام از  30بانوی شرکت کننده تجلیل شد.

با افزایش تولید میگو در استان صادرات
ذوالفقاری
ایــن محصول بــه کــشــورهــای متقاضی
افزایش پیدا کرد .مدیرکل شیالت به خبرنگار ما گفت:
سیستان و بلوچستان از استان های پر استعداد برای آبزی
پــروری است و به عنوان بهشت آبزی پــروری قلمداد می
شود ،استان در این حوزه استعداد خوبی برای رشد و نمو
محصوالت با کیفیت دارد ،یکی از دالیــل آن کیفیت و
سالمت آب است« .میر مرادزهی» افزود :عالوه بر این با
توجه به آب و هوای مناسب منطقه به جای این که میگو به
مدت بیشتر از سه ماه در استخر بماند ،کمتر از سه ماه به
وزن مناسب می رسد .وی از آغاز برداشت میگو در رودیک
خبر داد و اظهار کــرد :به جز سایت گواتر که به بخش
خصوصی واگــذار شده است و برداشت خوبی نیز از آن
انجام شد سال گذشته با همکاری مسئوالن استانی و
کشوری به سایت رودیک که از قبل به سرمایه گذار واگذار و
چندین سال رها شده بود ،اعتبار خوبی تخصیص پیدا کرد

با همکاری پلیس و سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شد

دورههایکسبوکارگردشگریراهاندازیمیشود

کشف  4تن مواد مخدر و هالکت  2قاچاقچی مسلح

طی عملیاتی با همکاری پلیس مبارزه با
ذوالفقاری
مواد مخدر و پشتیبانی اطالعاتی سربازان
گمنام امام زمان (عج) یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر
دستگیر و چهار تن و  11کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف
شــد .جانشین فرمانده انتظامی استان در گفت و گو با
خبرنگار ما گفت :اعضای این باند قاچاق به صورت مسلحانه
قصد جا به جایی محموله مواد مخدر از مناطق مرزی به
کشور را داشتند ،آن ها در یکی از محورهای کوهستانی با دو
دستگاه تویوتا در حال جا به جایی مواد مخدر بودند که تحت

دوره های آموزشی با عنوان مدرسه کسب و کار گردشگری
گروه شهرستان ها
در استان برگزار می شود .معاون گردشگری مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :دوره های آموزشی کوتاه
مدت گردشگری با هدف معرفی فرصت های جدید کسب و کار در حوزه گردشگری
با عنوان مدرسه کسب و کار گردشگری ،با همکاری موسسه آموزشی مهارت آموز از
نیمه دوم دی ماه آغاز و تا پایان سال دوره های متعدد کوتاه مدت برگزار می شود.
«مجتبی میرحسینی» افزود :این دوره ها در  18سر فصل ،با بهره گیری از استادان
با تجربه ملی و بین المللی برگزار و در پایان دوره ،گواهینامه معتبر بین المللی به
شرکت کنندگان اعطا می شود .به گفته وی ،سر فصل های این دوره ها شامل
طراحی بسته سفر ،ارائه مدل های کسب و کارهای گردشگری ،شناخت بازارهای
منطقه ای گردشگری ،ظرفیت های گردشگری کویر ،دریا ،نجوم و آشنایی با کسب و
کــارهــای الکترونیک و فعالیت هــای دیجیتال در حــوزه گردشگری ،خبرنگار
گردشگری و  ...است .وی ادامه داد :سعی بر این است که روحیه کارآفرینی در میان
نوجوانان و جوانان با استفاده از مدل ها و محتواهای بومی ارتقا پیدا کند و سبب
افزایش احتمال موفقیت شغلی آینده مبتنی بر استعدادهای ذاتی و بهره گیری از
تجربه های ارزشمند شود .وی تصریح کرد :برنامه ریزی شده دانشجویان ،دانش
آموختگان و متقاضیان کسب و کار به سمت و سویی هدایت شوند تا عالوه بر ارتقای
توانمندی ها ،با خلق ایده های نو و ارتقای مهارت های ارتباطی و کسب سواد
اقتصادی در حوزه های مختلف گردشگری از مزیت های صنعت گردشگری بهره
مند شوند .وی ابراز امیدواری کرد :با راه اندازی دوره های کوتاه مدت کسب و کار در
استان برای افزایش آگاهی و دانش فعاالن گردشگری استان ،توانمند سازی جوامع
محلی ،بهبود شرایط کسب و کار و افزایش اشتغال در گردشگری این سرزمین گام
برداریم.

نظر ماموران قرار گرفتند و با حضور پلیس در منطقه با آن ها
درگیر شدند و در نهایت دو نفر از قاچاقچیان مسلح به
هالکت رسیدند و دو نفر نیز دستگیر شدند .به گفته سردار
«احمد طاهری» ،در این عملیات سه تن و  373کیلو و560
گرم تریاک 373 ،کیلو و  920گرم مرفین 196 ،کیلو و
 140گرم حشیش 44 ،کیلو و  870گرم هروئین23 ،
کیلوگرم انواع دیگر مواد مخدر ،یک قبضه اسلحه کالش
مجهز به سیستم نارنجک انداز و چهار گلوله نارنجک ،سه
تیغه خشاب و  ۱۸تیر جنگی کشف شد.

سرپرست فرمانداری:

رشد جمعیت زهک به صفر رسید
رشد جمعیتی زهک به صفر رسیده است.
ریگی
سرپرست فــرمــانــداری زهــک به خبرنگار ما
گفت :خشکسالی های چند سال اخیر سبب شده است
شاهد رونــد افزایشی مهاجرت از زهــک به دیگر نقاط
استان باشیم ،این موضوع در کاهش رشد جمعیت در این
شهرستان به صفر تاثیر گذار بوده است که باید تدابیری
برای آن اندیشید« .غالمرضا اربابی» افزود :زهک با وجود
برخورداری از ظرفیتهای فراوان گردشگری ،متاسفانه
از حداقل شاخصهای شهری بــرخــوردار نیست که در
جذب گردشگر به این شهرستان مشکالتی ایجاد کرده
است ،در صورت برنامهریزی درست ،میتوانیم گردشگری
مشترک با افغانستان را تعریف کنیم و به مرحله اجرایی
برسانیم .وی اظهار کرد :راهانــدازی کارخانه با رویکرد
تامین نیازهای افغانستان از اقدام هایی است که باید در
زهک با کمک نهادهایی از جمله بنیاد مستضعفان انجام
شود .وی ادامه داد :پرورش شتر مرغ ،ماسه درمانی ،چاه
نیمهها و مراکز تحقیقاتی کشاورزی ،قالی ملی سیستان،

زنگ پژوهش روز گذشته در شش
گروه شهرستان ها
هزار و  500مدرسه استان به صدا
درآمد .مدیرکل آموزش و پرورش در مراسم محوری زنگ
پژوهش که در دبیرستان دخترانه نرجس ناحیه یک
زاهدان برگزر شد گفت :فلسفه پژوهش باید در مدارس
نهادینه شود زیــرا آمــوزش وپــرورش مهد پژوهش است.
«علیرضا نخعی» اف ــزود :بــرای ترویج فرهنگ پژوهش
فعالیتهای زیادی در آموزش وپــرورش و مدارس انجام
شــده اســت که از جمله آن می تــوان به حــذف آزمــون از
مدارس ابتدایی و جایگزینی برنامه هایی به منظور پژوهش
و تحقیق اشاره کرد .به گفته وی ،افزایش و ارتقای کیفیت و
اهمیت قائل شدن برای پژوهش از اهداف برگزاری برنامه
های هفته پژوهش است ،باید تالش کنیم پژوهشگران
آینده کشور را برای در اختیار گرفتن پروژههای پژوهشی

کشت گلخانهای ،تولیدات صنایع دستی و عرقیجات،
قسمتی از ظرفیتهای این شهرستان است که در صورت
توجه و فعال کردن آن اشتغال زایی زیادی در منطقه رونق
پیدا می کند .وی تصریح کرد :با وجود خدمات متعددی
که دولت در سیستان ارائه داده است ،خشکسالی های دو
دهه اخیر سبب شده است معیشت مردم تحت تاثیر قرار
گیرد و این موضوع افزایش مهاجرت از منطقه را به همراه
داشته اســت .از  ۲۰واحــد پــرورش طیور در زهک فقط
هشت واحد فعال است که می توان با حمایت از این واحد
ها افراد زیادی را مشغول به کار کرد .وی بیان کرد :زهک،
شهر گردشگری محسوب می شود اما در سال های اخیر
به آسیب های شهری دچار شده و این موضوع در کاهش
جذب گردشگر بی تاثیر نبوده است .وی اضافه کرد :به
تازگی سند تفاهم نامه توسعه و پیشرفت زهک به امضای
استاندار و رئیس بنیاد مستضعفان کشور رسید که با
فراهم شدن فرصت اشتغال زایی ،شاهد برگشت رونق به
این منطقه خواهیم بود.

خشکسالیهای
چند سال اخیر
سبب شده
است شاهد
روند افزایشی
مهاجرت از زهک
به دیگر نقاط
استانباشیم،
این موضوع در
کاهش رشد
جمعیت در این
شهرستانبه
صفر تاثیر گذار
بوده است

ناکامیشکارچیانمتخلفدر زیستگاههایسیستان
شکارچیان متخلف باز هم از شکار در زیستگاه های سیستان ناکام
راشکی
ماندند .مدیرکل حفاظت محیط زیست به خبرنگار ما گفت :با توجه به
شرایط خشکسالی منطقه و به خطر افتادن گونه های حیات وحش شکار جانوران به
ویژه پرندگان وحشی ممنوع اعالم شد اما با وجود تذکر های اعالم شده باز هم محیط
بانان شاهد حضور و صید غیر مجاز این پرندگان توسط شکارچیان متخلف هستند.
«وحید پورمردان» افــزود :طی روزهــای گذشه هم تیم های گشت و کنترل یگان
حفاظت محیط زیست زهک موفق به دستگیری یک متخلف صید و شکار شدند که
پس از دستگیری یک قبضه اسلحه شکاری و دو قطعه پرنده از نوع چنگر از او کشف و
ضبط و خودروی فرد خاطی توقیف شد.

بزرگ و مهم آماده کنیم .به گزارش خبرنگار ما ،در این
مراسم از داروهــای ساخت دانش آمــوزان رونمایی شد و
مسئوالن حاضر از نمایشگاه و غرفه های پژوهشی دانش
آموزان مدارس ناحیه یک زاهدان بازدید کردند.

آموزشهنرهایصنایعدستیبهبانواندرنیمروز
دوره های آموزش هنرهای صنایع دستی برای بانوان نیمروزی در حال
ریگی
برگزاری است .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
نیمروز به خبرنگار ما گفت :این کالس های آموزشی در رشته های سیاه دوزی ،گلیم
بافی ،پارچه بافی ،خامه دوزی و تهیه لباس محلی در حال برگزاری است« .صادق
میرحسینی» افــزود :کارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی در روستاهای
فقیرلشکری و مشهدی غالمعلی و شهر ادیمی در حال آموزش هنرجویان هستند .وی
تصریح کرد :دوره ها در چهار کالس و با حضور  80هنرجو در حال برگزاری است و
عالقه مندان پس از فراگیری و کسب امتیاز الزم در امتحانات ،گواهی مهارت دریافت
می کنند و می توانند برای خود ایجاد اشتغال کنند .وی اظهار کرد :نیمروز از جمله
مناطق فعال در حوزه صنایع دستی سیستان است و در آموزش و تولید لباس های
محلی فعالیت دارد.

جدول شماره 1261

حل جدول شماره 1260

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

و راه اندازی شد .به گفته وی ،امسال سه نوبت کشت میگو
را در جنوب استان تجربه کردیم ،در دو نوبت اول هزار و
 500تن محصول برداشت و به کشورهای متقاضی صادر
شد .کشت رودیک نیز در سه ماه سوم سال انجام شد که
خوشبختانه از چهار استخر  15تن میگو برداشت شد در

گذار برای آماده سازی این سایت مکلف شد و این اداره
کل نیز برای راه اندازی برخی تجهیزات اقدام می کند.
وی با اشاره به ارزش کشت میگو ،صادرات ،ارز آوری و
اشتغالی که به همراه دارد ادامه داد :هشت هزار و 200
هکتار نیز در بخش تنگ بــرای کشت ایــن محصول
شناسایی و هزار هکتار به بخش خصوصی واگذار شده
است .میرمرادزهی گفت :اگر بتوانیم از  42هزار هکتار
زمین مساعد بــرای کشت میگو  15هــزار هکتار را زیر
کشت ببریم ،جوانان زیادی مشغول به کار خواهند شد،
سرمایه گــذاران از آن استقبال خواهند کرد ،ارز آور و
اشتغال خوبی به همراه خواهد داشت و در اقتصاد منطقه
تاثیر گذار خواهد بود .به گفته وی ،کشورهای اروپایی،
امارات و ویتنام متقاضی خرید میگو از استان هستند و
عمده صادرات این محصول نیز به این کشورها انجام می
شود ،میگو موقعیت خوبی دارد و زمانی که در مزرعه است
مشتری آن را خریداری می کند.

حالیکه امیدی به آباد شدن آن نبود اما این امر محقق شد.
وی تصریح کرد :سرمایه گذار نیز بر اساس نتایج آزمایش
ها و تولید خوبی که حاصل شد برای کشت میگو در 114
هکتار دیگر اعــام آمادگی کــرد که در صــورت رعایت
الزامات بهداشتی به او مجوز کشت داده می شود .سرمایه

زنگ پژوهش در مدارس استان نواخته شد

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.498

یک گرم طالی  18عیار

318,800

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

52.871

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.094

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 97/9/25
نواحی شمالی

صادرات میگو از بهشت آبزی پروری رونق گرفت

نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب 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
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-1قافله ساالر – محل کار  -2نهر – دورویی – چاه جهنمی  -3عالمت مفعولی –
اجرت – اسم – مکان  -4فرمان – بهشت شداد – خیزاب – غذای زمین  -5شیدا
– براندازی – جزیره ای در خلیج فارس  -6هوس – پدر رستم  -مادر آذری -7
رطوبت – نمد  -شكننده -عمر  -8دربست کارخانه  -زادگاه ابراهیم  -جد – عدد
ماه  -9فساد -بانگ -ستایش -خاک صنعتی  -10ساقه خشک غالت – رو به رو – تباه
 -11زبان -چشمه ای در بهشت – تایلند سابق -12جنبش -پسوند شباهت – نی میان
تهی – ورزش تابستانی -13گوهر -آتش  -مرگ – رود آرام  -14طالیی -حیله – بت بی
سر وپا  -15حاذق  -گناهکار
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1

-1بسیار  -اساس  -2لیکن – خزنده گزنده  -مهمانی  -3برجستگی
الستیک  -تقویت امواج  -نارس -حرف همراهی  -4ایتالیای سابق
 هراس  -قوت الیموت -پرتو  -5روادیــد – شهری در فارس  -ماهر -6فهم – دارو – از سازهای زهی  -7جنس خشن -از میوه های گرمسیری  -پل-
ضمیر متکبر  -8حرف تردید – تله – نوعی آچار – منقار پرنده  -9ویتامین انعقاد
خون – مسافرخانه تو راهی  -پایتخت اتریش  -عصاره گوجه فرنگی  -10ساز  -گروه
ورزشی -مادر  -11رونق – عزم  -استوانه فلزی توخالی  -12بازی خارجی  -مدرك-
گمان -درخت انگور -13زائو ترسان  -پادشاه – جراحت – حرف فاصله  -14هماهنگ
– بدبوی پرخاصیت – عدد مجهول  -15واحد اندازه گیری زاویه – دستگاه
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