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شهرستانها
«سیستان و بلوچستان» گزارش می دهد

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪توزیع گوشت گوسفندی و مرغ منجمد در استان آغاز شده است ،اما بسیاری از مردم
موفق به دریافت آن نشدند.
▪اجاره بهای مسکن بسیار افزایش یافته است ،اقشاری که درآمدشان پایین است امکان
اجاره ندارند.
▪برخی رانندگان تاکسی در زاهدان باالتر از نرخ مصوب از مردم پول دریافت می کنند.
▪چه زمانی بسته های حمایتی دولت برای کارگران اعالم می شود؟
▪معیشت کشاورزان سیستان به دلیل کمبود آب و بحران خشکسالی با مشکل مواجه
شده است.
▪مسئوالن امر بر کمپ های ترک اعتیاد نظارت بیشتری داشته باشند.
▪مشکالت زیادی در شهرک کهک زهک وجود دارد ،مسئوالن برای رفع آن اقدام کنند.
▪مردم برخی از روستاهای چابهار از آب آشامیدنی سالم و مناسب برخوردار نیستند.
▪بعضی از راه های روستایی زهک پر از پیچ و خم و غیراستاندارد است.
▪بیکاری در چابهار با وجود نعمت دریا امان مردم را بریده است.
▪قیمت میوه در میوه فروشی های مختلف متفاوت است .مسئوالن نظارت بیشتری
داشتهباشند.
▪آسفالت خیابان امیرکبیر زاهدان نیاز به بهسازی دارد ،دیگر خدمات شهر هم در این
خیابان ضعیف است.
▪پلیس با جوانانی که با سرعت زیاد در معابر شهر رانندگی می کنند و سبب تصادف و
خسارت های جبران ناپذیری می شوند برخورد کند.
▪مسئوالن با عامالن حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان برخورد و برای
استانداردسازی سیستم های گرمایشی مدارس اقدام کنند.
▪برخی از فروشگاه های زاهدان ،به بهانه ارزان فروشی لباس های بی کیفیت را عرضه
می کنند و به فروش می رسانند.
▪دوشنبه بازار زاهدان نیاز به ساماندهی دارد ،شهرداری اقدام کند.
▪با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از اعالم کاالبرگ نفت ،هنوز سوخت مورد نیازمان را
دریافت نکردیم ،هر بار به شعبه محله مان مراجعه می کنیم اعالم می کنند نفت نداریم.

صف گالیه ها از نحوه توزیع گوشت منجمد

توزیع  10تن گوشت گوسفندی منجمد
ذوالفقاری
تنظیم بــازار از ابتدای هفته جــاری در
اســتــان آغــاز شــد ،خبری کــه در شــرایــط ایــن روزهــای
اقتصادی برای بسیاری از مردم خوبی بود و عده زیادی را
به تنها فروشگاهی کشاند که برای توزیع این گوشت ها
در مرکز استان معرفی شد و البته به تشکیل صف های
طوالنی به ویژه در ساعات اولیه روز منجر شد .گذشته از
صف های طوالنی که بیشتر ناشی از معرفی فقط یک
مکان برای توزیع گوشت است بسیاری از مردم از کیفیت
گوشت ها نیز گالیه هایی دارند وعده ای نیز نارضایتی
خود را از نحوه اطالع رسانی ها اعالم کردند.

اطالع رسانی ضعیف

ب ــرای پیگیری مــوضــوع ســری بــه محل تــوزیــع گوشت
گوسفندی در زاهـــدان مــی زنــیــم« ،صــابــری» ،یکی از
شهروندان به خبرنگار ما می گوید :متاسفانه اطالع رسانی
درباره محل توزیع و نحوه آن بسیار ضعیف بود ،به همین
دلیل ابتدا به یکی دیگر از فروشگاه ها مراجعه کردم که
متوجه شدم در آن مکان ،گوشت فقط برای قشر خاصی
توزیع می شود و خبری از توزیع گوشت های تنظیم بازار
برای دیگر شهروندان نیست .شهروند دیگری بیان می
کند :اطالع رسانی برای توزیع گوشت قابل قبول نیست،
با وجود پیگیری اخبار ،از موضوع با خبر نشدم تا این که
از طریق یکی از آشنایان در جریان قــرار گرفتم و برای
خرید مراجعه کردم« .میری» با بیان این که برای گرفتن

اعتبارات جذب شده با ظرفیت
گردشگری زهک متناسب نیست

میزان اعتبارات جذب شده با توجه به موقعیت
ریگی
گردشگری زهک ،در این حوزه کافی و متناسب
بــا ظرفیت هــای گردشگری منطقه نیست .سرپرست
فرمانداری زهک به خبرنگار ما گفت :برای جذب بیشتر
گردشگر به منطقه نیازمند اعتبارات بیشتر هستیم ،حضور
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
منطقه یک ضرورت است و در صورت اعالم آمادگی سرمایه
گذاران بخش خصوصی در ساخت و توسعه مراکز اقامتی،
آن ها را در قالب تسهیالت ارزان قیمت حمایت خواهیم
کرد« .غالمرضا اربابی» با اشاره به این که زهک بیشترین
گردشگر سالیانه در استان را بعد از چابهار به خود اختصاص
داده است گفت :اعتبارات جذب شده متناسب با ظرفیت
های گردشگری این شهرستان نیست ،می طلبد در این
حوزه مسئوالن حمایت ها را افزایش دهند .وی اضافه کرد:
 160اثر تاریخی در منطقه وجود دارد که ساالنه صدها
گردشگر خارجی و داخلی از آن بازدید می کنند ،به همین
منظور الزم است مشارکت بخش خصوصی در ساخت هتل و
اقامتگاه های بوم گردی روستایی افزایش یابد .وی ادامه
داد :برای انتقال تجربیات موفق صنعت گردشگری به دنبال
دعوت از فعاالن و متخصصان حوزه گردشگری استان و
کشور هستیم تا در جلسه ای مشترک که در زهک تشکیل
می شود ،راهکارهای عملی توسعه این صنعت بررسی شود.

 160اثر تاریخی
در منطقه وجود
دارد که ساالنه
صدهاگردشگر
خارجی و داخلی
از آن بازدید می
کنند ،به همین
منظور الزم است
مشارکتبخش
خصوصی در
ساخت هتل و
اقامتگاه های بوم
گردی روستایی
افزایش یابد

شناسایی  5واحد صنفی متخلف
در زابل

صف های طوالنی

شهروند دیگری اظهار می کند :یکی از آشنایان هنگام
عبور از مقابل فروشگاه ،در جریان توزیع گوشت قرار گرفت
و به ما نیز اطالع داد ،جا داشت در این باره اطالع رسانی
درستی انجام می شد« .سوری» ادامه می دهد :در نظر
گرفتن فقط یک فروشگاه برای توزیع گوشت در زاهدان
با جمعیت زیاد آن سبب شد صف های طوالنی تشکیل
شــود ،به گونه ای که هر فــردی ساعت ها باید در صف
بماند ،در نهایت به دلیل کمبود سهمیه شاید دست خالی
برگردد .یکی دیگر از شهروندان با گالیه از نحوه توزیع

معاون فرمانداری زاهدان:

ایجاد  ۳کیلومتر کانال انتقال آب به مزارع نیمروز

اقالم مورد نیاز مردم برای مراسم شب یلدا با
ریگی
نــرخ ســود کمتر و بسته بندی هــای مطلوب
توزیع می شــود .به گــزارش «سیستان و بلوچستان»،
معاون اداری و مالی فرمانداری زاهدان روز گذشته در
جلسه کارگروه تنظیم بازار زاهدان که با حضور اعضا و
جمعی از روسای اتحادیه میوه تره بار ،آجیل و شیرینی و
مرغداران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد
گفت :استقبال از خرید گوشت منجمد با قیمت دولتی و
نصف بــازار آزاد در رو های گذشته بیشتر و به تشکیل
صف های طوالنی منجر شده است« .نعمت ا ...نجاری»
افــزود :سال گذشته میزان کل گوشت منجمدی که در
زاهدان توزیع شد سه تن بود در حالی که امسال بیش از
 516تن گوشت منجمد گوساله و هزار و  92تن مرغ
منجمد و بر اســاس پیگیری هــای کمیته تنظیم بــازار
زاهــدان بــرای اولین بــار گوشت گوسفندی منجمد به
میزان  10تن در حال توزیع است .وی اضافه کرد :به
زودی محموله  20تنی گوشت گوسفند وارد استان و
میان مردم زاهدان توزیع می شود ،برای مراسم شب یلدا
نیز در پی هماهنگی هایی که با اصناف مختلف انجام
شده است اقالم مورد نیاز مردم با نرخ سود کمتر با بسته
بندی های مطلوب توزیع می شود .وی اضافه کرد :به
دنبال افزایش سهمیه گوشت منجمد از طریق وزارت
جهاد کــشــاورزی بــرای شهروندان زاهــدانــی هستیم،
همکاری الزم انجام شده است و برای تخصیص سهمیه
مباشران هم مشخص شدند ،توزیع اقالم مورد نیاز مردم
از جمله گوشت منجمد گوسفندی و گوساله از طریق
فروشگاه رفاه در حال انجام است و برای کاهش صفوف
طوالنی ،سهمیه اختصاص یافته از طریق دیگر فروشگاه
های معتبر زاهدان نیز توزیع می شود.

فضای مجازی دلیل صف های طوالنی را کمبود کاالهای
اساسی مــردم اعــام کردند در حالی که دلیل صف ها
برای تهیه گوشت گوسفندی با قیمت دولتی است که
برای اولین بار در استان در کنار دیگر اقالم مورد نیاز
مردم توزیع می شود و به نسبت قیمت بازار مناسب تر
عرضه شده اســت .وی ادامــه داد :با توجه به استقبال
گسترده مــردم از تــوزیــع گوشت گوسفندی بــا قیمت
دولتی ،تالش می شود سهمیه بیشتری تهیه شود ،این
گوشت به لحاظ کیفیت با گوشت عرضه شده در بازار آزاد
یکی بوده و متقاضی هم برای آن زیاد است .وی تصریح
کرد :باید مراقب خارج شدن کاالهای اساسی از شبکه
اصلی باشیم و تاکید بر تامین و توزیع بیشتر کاالهای
اساسی میان مردم است .وی اظهار کرد :ستاد تنظیم
بازار زاهــدان به صورت امانی در تامین سهمیه گوشت
دانشگاه ها از جمله دانشکده فنی و حرفه ای زاهدان
کمک می کند تا پس از دریافت سهمیه گوشت خود آن
را جایگزین سهمیه دریافتی کند ،مصوب می شود که به
میزان یک تن از ذخیره گوشتی موجود در سردخانه ها
برای تامین گوشت مورد نیاز دانشگاه هایی که سهمیه
خود را هنوز دریافت نکردند ،استفاده شود .سلطان زاده
اضافه کرد :انتظار می رود اتحادیه صنوف میوه ،شیرینی
و آجیل در شب یلدا با رعایت انصاف و بسته بندی اقالم
مورد نیاز مردم را در بسته های درجه یک ،دو و سه با
قیمت های مناسب به مردم عرضه کنند .وی ادامه داد:
به لحاظ موجودی کاال با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و
کاالهای اساسی به میزان کافی تامین و در انبارها برای
توزیع میان مردم نگهداری می شود و مردم از این بابت
نگرانی نداشته باشند .برای برطرف کردن مشکالت باید
بازار رقابتی با تنوع مراکز توزیع در زاهدان ایجاد شود.

امسال سه کیلومتر کانال به منظور انتقال آب به مــزارع
گروه شهرستان ها
کشاورزی نیمروز ایجاد شده است .سرپرست مدیریت جهاد
کشاورزی نیمروز به خبرنگار ما گفت :امسال در مناطقی که دارای چاهک کشاورزی
بود ،با هدف بهره وری بهتر و مناسب تر از آب سه هزار و  200متر کانال انتقال اجرا شده
است تا عالوه انتقال سریع آب به مزرعه از هدر رفت آب جلوگیری شود« .حسن صفایی
مقدم» افزود :برای اجرای این طرح هزار و  590میلیون ریال اعتبار دولتی تامین و
هزینه شده است .این شهرستان دارای  ۲۸هزار هکتار اراضی قابل کشت است که بر
اساس میزان آبی که از چاه نیمه ها یا آورد رودخانه هیرمند تامین می شود ،ساالنه 12تا
14هزار هکتار زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی می رود .به گفته وی ،اما در سال
زراعی جاری به دلیل خشکسالی و تامین نشدن آب کشاورزی ،با استفاده از ظرفیت آب
چاهک ها  ۴۱۰هکتار از اراضی به زیرکشت محصوالت زراعی رفته است.

معاون سازمان
صمت :به لحاظ
موجودی کاال با
هیچمشکلی
مواجه نیستیم و
کاالهای اساسی
به میزان کافی
تامین و در
انبارها برای
توزیع میان مردم
نگهداری می
شود و مردم از
این بابت نگرانی
نداشتهباشند.
برای برطرف
کردن مشکالت
باید بازار رقابتی
با تنوع مراکز
توزیع در زاهدان
ایجاد شود

پایان رقابت های ساحلی بازان شمال استان
اولین کاپ فوتبال ساحلی شمال استان به تیم قیصر موبایل
گروه شهرستان ها
رسید .رئیس اداره ورزش و جوانان زهک به خبرنگار ما گفت :با
توجه به توسعه ورزش های ساحلی در استان اولین دوره مسابقات فوتبال ساحلی شمال
برنامه ریزی شد ،این مسابقات به میزبانی روستای جریکه زهک در بستر خشک رودخانه
این شهرستان برگزار شد« .شیخی» افزود :پس از اعالم برگزاری مسابقات  10تیم حضور
خود را نهایی کردند و تیم های شرکت کننده طی  13روز برای به دست آوردن عنوان
قهرمانی شمال استان رقابت کردند ،در نهایت تیم قیصر موبایل توانست عنوان قهرمانی را
به خود اختصاص دهد« ،چریکه» به نایب قهرمانی رسید و تیم شهید شیرزایی هم به کسب
مقام سوم مسابقات بسنده کرد .در پایان هم جلیل مانی زاده به عنوان آقای گل و بهترین
بازیکنی مسابقات معرفی و احمد درمسرا نارویی بهترین دروازه بان مسابقات شد.

رقابت دانش آموزان هیرمند در دو و میدانی
دختران دانــش آمــوز هیرمند بــرای رسیدن به رقابت های
گروه شهرستان ها
استانی دو و میدانی رقابت کردند .معاون بانوان اداره ورزش و
جوانان هیرمند به خبرنگار ما گفت :با توجه به برگزاری مسابقات دو و میدانی انتخابی
تیم استان برای حضور در رقابت های کشوری مسابقات شهرستانی میان دختران برای
تشکیل تیم و حضور در رقابت های استانی برگزار شد« .سمیه پودینه» افزود :در این
مسابقات  70دختر دانش آموز در قالب شش تیم ثبت نام کردند و در سه ماده به رقابت
پرداختند که در پایان مسابقات دوی  100متر فرشته سارانی مقام اول را به خود
اختصاص داد ،صفیه و فاطمه سارانی هم به ترتیب نایب قهرمان و سوم شدند ،در دوی
 200متر هم فرشته سارانی توانست به مقام نخست دست یابد ،صفورا سارانی در
جایگاه دوم ایستاد و فاطمه سارانی سوم شد .وی بیان کرد :در ماده سوم این رقابت ها
دوندگان در دوی  1500متر رقابت کردند و در نهایت سکینه سارانی به مقام نخست
دست یافت ،محدثه دهمرده نایب قهرمان شد و فردیه میری نتوانست جایگاهی بهتر از
سومی را به خود اختصاص دهد ،نفرات برتر این رقابت ها در قالب تیم دو و میدانی
دختران دانش آموز هیرمند در مسابقات استانی رقابت می کنند.

اقالم شب یلدا در بسته های متنوع

پنج واحد متخلف صنفی توزیع شیر
گروه شهرستان ها
خام و لبنیات در زابل شناسایی شد.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت زابل گفت :طی بازدید
بازرسان این اداره از  10واحد توزیع شیر خام و لبنیات،
متصدیان پنج واحد به دالیل گران فروشی و درج نکردن
قیمت به ارزش سه میلیون و  200هزار ریال شناسایی و
پرونده های این واحدهای تولیدی برای رسیدگی و سیر
مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد« .رضا شهری
زاد» افزود :مردم گزارش تخلفات اقتصادی از جمله گران
فروشی ،کم فروشی ،تقلب ،احتکار انبارهای بی نام نشان و
 ...را برای رسیدگی به این اداره اعالم کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هم گفت :یکی از دغدغه های مسئوالن استانی تامین
کاالهای اساسی مــردم و نظارت بر توزیع عادالنه آن
در جامعه است و خود را موظف به پاسخگویی در برابر
گالیه مندی مردم می دانند« .محمد رفیع سلطان زاده»
افزود :توزیع کاالهای اساسی به ویژه برنج ،مرغ ،گوشت
گوساله و گوسفند با قیمت مصوب دولتی طی چند روز
گذشته مــورد استقبال مــردم قــرار گرفته اســت ،صف
های ایجاد شده این موضوع را نشان می دهد و باید این
شرایط کنترل و نظارت شود تا عده ای سودجو از شرایط
موجود سوء استفاده نکنند .وی اضافه کرد :برخی در

پیشخوان

جدول شماره 1264

حل جدول شماره 1263
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

گ ر

یورو

47.681

یک گرم طالی  18عیار

301,500

م ل

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

53.035

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.323

یک گرم طالی  24عیار

0
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نواحی شمالی

یک کیلوگرم گوشت ساعتی در صف منتظر ماندم ادامه
می دهد :کیفیت گوشت ها نیز خوب نیست و بیشتر آن
استخواناست!

گوشت ،می گوید :برای خرید ران گوسفند مراجعه کردم
که فروشنده اعالم کرد در صورتی می توانید ران بخرید
که در کنار آن گردن گوسفند هم خریداری کنید! به گفته
«ریاحی» ،قیمت ها با بازار تفاوت زیادی ندارد ،قیمت
هر کیلوگرم گوشت  40هزار تومان تعیین شده ،با این
وجود در شرایط فعلی پذیرفتنی است .شهروند دیگری
که دست خالی از فروشگاه خارج شده است اظهار می
کند :آن قدر صف طوالنی بود که نتوانستم گوشت تهیه
کنم ،زیرا زمانی که نوبت به من رسید فروشنده اعالم کرد
تمام شد ،البته خرید بسیاری از مردم را دیدم که بیشتر
آن استخوان بود« .مشت افکن» پیشنهاد می کند :کاش
گوشت گوساله نیز توزیع می شد ،در گذشته وضعیت
توزیع گوشت و قیمت ها بهتر بود اما در این مرحله رضایت
بخش نیست و قیمت آن تفاوت چندانی با بازار ندارد.

اقالم شب یلدا با سود کم توزیع می شود

سرپرستفرمانداری:

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

 20تن گوشت به سهمیه استان اضافه شد

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی در این
باره می گوید :توزیع اولین محموله گوشت گوسفندی
منجمد وارداتی به منظور حفظ آرامش بازار و کنترل
قیمت گوشت قرمز استان آغاز شده است« .سیامک
سرابندی» می افزاید :قیمت هر کیلوگرم گوشت ران
گوسفند منجمد  40هزار تومان ،سردست گوسفند
 38هــزار و  900تومان ،راسته گوسفند  36هــزار و
 700تومان ،گردن  35هزار و  500تومان و قلوه گاه
نیز  26هزار و  700تومان است .وی با اشاره به شرایط
توزیع گوشت نیز اظهار می کند :فروش ران به همراه
گردن و فروش سر دست به همراه راسته و قلوه گاه
انجام می شود .به گفته وی 20 ،تن گوشت گوسفندی
منجمد دیگر به سهمیه استان اضافه شد که قابل
توجه و پاسخ گوی نیاز مردم نیست ،پیگیری ها برای
افزایش سهمیه در حال انجام است .وی تصریح می
کند :در این مرحله فقط توزیع در فروشگاه رفاه انجام
می شود ،در صورت افزایش سهمیه از ظرفیت دیگر
فروشگاه های زنجیره ای هم استفاده می شود ،البته
 20تن جدید از طریق اتحادیه تعاون روستایی توزیع
خواهد شد تا مردم دیگر شهرستان ها نیز از آن بهره
مند شوند .به گفته وی ،مشکل اصلی کمبود سهمیه
استان است اما روند توزیع گوشت ادامه پیدا می کند و
اختصاص سهمیه نیز بستگی به مقداری دارد که دولت
بتواند تامین کند.

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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-1شهری در فارس – قوی  -2سرزمین  -اکسیر -پسوند شباهت  -3شوربا –
تایلند سابق -کمربند – سبزی پیچیده  -4کله – جلد  -واسطه  -5قرض -سخن
بیهوده – بقا  -6کشیدنی مدرسه – بوی رطوبت  -بنیان  -7وی – نبرد – دلیری
 ساز شاکی  -8طریق  -رنج  -معمار -افسانه  -9آفت گندم  -غریو – پسوندمالکیت – یازده  -10راز – نت استمرار  -قوم آتیال  -11آرزو – جست و جو -جوانمرد
 -12اندوه ها  -ساکن -خواب  -13خزنده گزنده  -ايستگاه راه آهن -پیکان -تکرار حرف
 -14مادر -یار ویس  -ساحل  -15همدان سابق – از صورت های فلکی نیمکره شمالی
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-1گرد  -بندری در فرانسه – قوس  -2خوشحال – دریاچه حمام -
آهسته  -3رفوزه  -بدبوی پرخاصیت – پستانداری با پوست گران بها
 -4نومید  -کرکس -حیله  -جوي خون  -5لم یزرع  -مرقد  -قدم  -6قصه گو -نرم
کننده  -خاموش  -7کمر -آب عرب  -دورویی  -8عدد اول – فروریختن سقف – تباه
شدن  -تکرار حرف  -9زخم -زمان استراحت – پول چین  -10اگر برعکس شود
نویسنده رمان طاعون است – بانو  -ظنین  -11خواهش  -بذر – عهد  -12آخرین رمق
 جوهردان  -نزدیک نیست  -پیشه  -13محل تحصیل  -قوت الیموت – منقار پرنده -14درود – ظاهر ساختمان  -دولت ها  -15تمام – آهو  -اندوه
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