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شهرستانها
جشنواره ملی ذکر و ذاکرین آغاز به کار کرد

حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪تقاطع خیابان دانش و دانشجو چراغ راهنمایی و رانندگی ندارد و مسیر جدید
بولوار دانش هم آسفالت نشده است ،مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند.
▪فرزندان ما چرا باید در سرما در کالس بدون سیستم گرمایشی درس بخوانند،
چون چراغ های نا ایمن در مدارس سراوان جمع آوری شده و هنوز بخاری های
جدید در مدارس توزیع نشده است؟
▪مسئوالن امر تکلیف وضعیت منطقه ابوذر و رسالت زاهدان را که از مدت ها قبل
برای طرح فاضالب کنده کاری شده و شرایط نامناسبی پیدا کرده است مشخص
کنند.
▪حدود یک سال و نیم است که در خیابان پاستور لوله گاز کشیده شده اما هنوز
علمک گذاری نشده است ،در حالی که خیابان کریمپور در کمتر از یک ماه لوله
کشی و علمک گذاری شد.
▪شهرداری زاهدان در خیابان مجدیه حدود  700متر جوی آب در دست احداث
دارد که جای تقدیر دارد اما متاسفانه برای این مقدار چندین ماه است که کار را
به نیمه هم نرسانده اند.
▪مردم خیابان همت آباد و شهرک صنعتی کامبوزیا در برخی اوقات از ترافیک
سنگین خودروهای سنگین و سبک رنج می برند و تصادفات زیادی در این
نقطه رخ می دهد .خیابان همت آباد به سمت مجدیه نیز نیازمند آسفالت است،
شهرداری هیچ توجه ای ندارد .مسیر میان میدان همت و همت آباد هم فاقد المپ
روشنایی است و مردم شب ها با شرایط نامناسبی رو به رو هستند.
▪با وجود گذشت مدت زیادی از اعالم کاالبرگ جدید نفت اما هنوز برخی از اهالی
منطقه مهر و مهتاب سهمیه خود را دریافت نکرده اند.
▪با وجود برخوردار بودن مردم ایرانشهر از گاز شهری همچنان مردم قسمت هایی از
شهر به ویژه حاشیه که از بافت قدیمی برخوردار است از داشتن گاز شهری محروم
هستند.
▪ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل و برخورد برخی
کارکنان با مراجعه کنندگان چندان مناسب نیست ،این بیمارستان وضعیت
بهداشتی خوبی هم ندارد.

صادرات  1.2میلیون تن کاال
به  2کشور همسایه
یک میلیون و  213هزار و 292
گروه شهرستان ها
تن کاال از طی  9ماه از طریق پایانه
های مرزی میلک و میرجاوه به افغانستان و پاکستان
صادر شد .مدیر کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای به
خبرنگار ما گفت :از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ،یک
میلیون و  798هزار تن کاال از طریق پایانه های مرزی
میلک و میرجاوه جا به جا شد .در این مدت میزان واردات
کاال به کشور از طریق پایانه مرزی میرجاوه  102هزار و
 969تن بود و  750هزار و  327تن کاال به افغانستان و
 462هزار و  965تن کاال به پاکستان صادر شد« .علی
خانقائی» افزود :مجموع ترانزیت انجام شده این پایانه
های مرزی از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه  482هزار و
 503تن و سهم پایانه مرزی میلک  310هزار و  363تن
و سهم پایانه مرزی میرجاوه  172هزار و  140تن بود.
وی با بیان این که سهم تردد مسافر از پایانه مرزی میلک
 250هزار و  604نفر و پایانه مرزی میرجاوه  255هزار و
 412نفر بوده است و در مجموع  506هزار و  16نفر
مسافر طی این مدت از این دو پایانه تردد کرده اند که
رشد سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان
می دهد .وی اظهار کرد :بندر چابهار به عنوان منطقه
راهبردی با موقعیت عالی جغرافیایی از ظرفیت های
تجاری و اقتصادی خاصی برخودار است ،حجم ترانزیت
ورودی به این بندر که از طریق مرز میلک خارج شد 42
هزار و  156تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته با  9هزار و  692تن ،رشد  7برابری را نشان می
دهد .وی اظهار کرد :جابه جایی کاال در  9ماه امسال در
پایانه های مرزی میلک و میرجاوه با  74هزار و 309
دستگاه کامیون انجام شــده اســت که  42هــزار 624
دستگاه آن مربوط به پایانه مرزی میلک و  31هزار و 585
دستگاه مربوط به پایانه مرزی میرجاوه است .به گفته
وی ،میزان ترانزیت و صــادرات و واردات در این مدت
نشان دهنده ظرفیت و توانمندی باالی استان در توسعه
تجارت با کشورهای منطقه است که برنامه ریزی و اهتمام
دولت برای ایجاد و تکمیل زیرساخت های الزم در کنار
توسعه بندر چابهار ،سبب رونق صنعت حمل و نقل در
شرق و جنوب شرق کشور می شود.
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نوای هنرمندان  8استان در زاهدان
جشنواره ملی ذکر و ذاکرین روز
گروه شهرستان ها
گــذشــتــه بــا حــضــور گــــروه هــای
موسیقی هشت استان در زاهــدان آغــاز به کار کــرد .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،معاون هنری و سینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاح این جشنواره
در تاالر اشراق زاهدان ،گفت :جشنواره ذکر و ذاکرین از
مجموعه جشنواره های آیات است که با همکاری معاونت
قرآن و عترت و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در
حوزه های مختلف در کشور برگزار می شود که قسمت
آواهــا و نغمات به سیستان و بلوچستان واگ ــذار شد و
خوشحالیم میزبان هنرمندان موسیقی آیینی ،دینی و
عبادی کشور هستیم« .نصیر احمد مالزهی» افزود :گروه
هایی از آذربایجان شرقی ،خراسان شمالی ،خراسان
رضــوی ،کردستان ،هرمزگان ،تهران ،کرمان جنوب و
سیستان و بلوچستان در این جشنواره حضور دارنــد .به
گفته وی ،همه اقوام این نوع موسیقی را دارند ،در استان
نیز سراوان ،مهد موسیقی سادات ،ذکر ،قلندران و عارفان

پــیــکــر پـــــاک شــهــیــد ســـرگـــرد
گروه شهرستان ها
«غالمحسن جــام دوســت» ،افسر
راهنمایی و رانندگی زاهدان روز گذشته بر دستان مرکز
استان تشییع شد .به گزارش «سیستان وبلوچستان»،
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرگرد «غالمحسن جام
دوســت» که سه شنبه شب گذشته هنگام انجام وظیفه
توسط دو راکب سوار ناشناس به شهادت رسید ظهر روز
گذشته با حضور مقام های نظامی و انتظامی ،جمعی از
مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف
مــردم از مسجد جامع زاه ــدان تا تقاطع خیابان امام
خمینی (ره) و آزادی برگزار شد سپس به زادگاهش در
تربت جام منتقل شد .به گزارش خبرنگار ما ،شهید جان
دوست برای برقراری نظم ترافیکی در خیابان سعدی

اجرای گروه های موسیقی

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خبر داد:

 70برنامه کمیته مساجد استان برای دهه فجر

غربی حد فاصل خیابان کوثر و مکران زاهدان مشغول به
خدمت بود که بر اثر تیراندازی افراد ناشناس به شهادت
رسید و یک نفر سرباز وظیفه نیز مجروح و به بیمارستان
منتقل شد.

 ۷۰ویژه برنامه توسط کمیته مساجد ستاد چهلمین سالگرد
گروه شهرستان ها
پیروزی انقالب اسالمی در استان اجرا می شود .سرپرست
دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان به خبرنگار ما گفت :به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی طرح  40مسجد 40 ،چراغ هدایت نیز در
 10مسجد شیعه و سنی برگزار می شود .حجت االسالم «مهدی پودینه» افزود :قبل
از برگزاری این طرح ،هیئت امنای مساجد برای آشنا شدن با مشکالت و مطالبات
مردم دعوت و سپس مسئوالن امر بر اساس نارسایی های منطقه دعوت می شوند و
در مساجد پاسخ گوی مردم خواهند بود .به گفته وی ،طرح  40مسجد 40 ،چراغ
هدایت به گونه ای برپا می شود که با برنامه های ویژه سوگواری حضرت فاطمه (س)
در مساجد همزمان نباشد .وی با اشاره به دیگر برنامه های کمیته مساجد در این ایام
ادامه داد :مسابقات ورزشی فوتسال جام فجر میان مساجد شهر زاهدان ،همایش
دوچرخه سواری ،توزیع تجهیزات سخت افزاری در کانون های فرهنگی و هنری به
ارزش  200میلیون تومان ،مسابقه نقاشی در مدارس و نشست انقالبی با موضوع
شعر ،از جمله ویژه برنامه های کمیته مساجد در دهه فجر است .وی خاطر نشان
کرد :با هماهنگی های به عمل آمده  12بهمن همزمان با سالروز ورود امام خمینی
(ره)  400نفر در قالب گروه سرود در مصلی زاهدان به اجرای سرود انقالب اسالمی
می پردازند.

دهمرده تذکر شفاهی داد:

گاز؛ آرزوی سیستانی ها
داشتن گاز برای سیستانی ها به
گروه شهرستان ها
آرزو تبدیل شــده اســت .نماینده
مردم زابل ،زهک ،هیرمند در مجلس شورای اسالمی در
نشست علنی روز گذشته در مجلس شورای اسالمی در
تذکر شفاهی گفت :با توجه به این که در فصل بودجه قرار
داریم ،خواهشمند است برای جبران عقب ماندگی تاریخی
سیستان و بلوچستان توجهی ویژه شود .به گزارش خانه
ملت« ،حبیب ا ...دهمرده» از رئیس جمهور خواست برای
پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی سیستان به مردم
این منطقه هر چه سریع تر دستور دهد .وی خطاب به وزیر
کشور گفت :به این ناامنی های سیستان و بلوچستان پایان
دهید و زمینه آزادسازی گروگان ها را هر چه سریعتر فراهم
کنید ،ایــن وضــع قابل تحمل و در شــأن نظام جمهوری
اسالمی ایــران نیست و ایــن حرکت کــور و زشــت اشــرار
محکوم است .وی از وزیر نیرو خواست در زمینه حقابه

رودخانه هیرمند و انتقال آب از دریای عمان ورود کند و
ابــراز امیداوری کــرد :طبق قول های داده شــده ،زمینه
اجــرای ایــن امــر فراهم شــود .عضو کمیسیون آمــوزش و
تحقیقات مجلس در تذکر به وزیــر راه دربــاره جــاده ها،
بزرگراه ها و راه آهن محور شرق تاکید کرد :این امر ظرفیت
بسیار باالیی در توسعه شرق کشور ایجاد خواهد کرد .وی
خطاب به روحانی گفت :شما در سفر به سیستان به مردم
قول دادید که تا اول مهر ،سیستان گازدار می شود ،آیا در
جریان هستید که این امر عملیاتی نشده است؟ وی با بیان
ایــن تذکر به وزیــر نفت مبنی بر ایــن که گــاز بــرای مردم
سیستان به آرزو تبدیل شده است ،از روحانی خواست به
موضوع تقسیم استان به عنوان یک ظرفیت نگاه کند.
دهمرده از هیئت دولــت خواست دربــاره معیشت مردم
استان در قالب برنامه هــای کوتاه مــدت ،میان مــدت و
طوالنی مدت ،یک بار برای همیشه اقدام شود.

عملیات مــیــدانــی ســامــاندهــی
گروه شهرستان ها
محوطه باستانی «چگردک» دلگان
بعد  45روز پایان یافت .سرپرست گروه حفاری محوطه
باستانی چگردک گفت :ساماندهی این اثر که در سال 84
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید از اواخر آبان ماه آغاز
شد و بر پنج محور مهم متکی بود« .محمد حیدری» افزود:
نجات بخشی و جمع آوری داده های فرهنگی باستانی
پراکنده در آوارگــورهــای مضطرب ،اجــرای فعالیت های
فرهنگی ،آموزشی در مــدارس مساجد و مراکز اداری به
منظور آگاه ساختن مردم منطقه به اهمیت آثار و تالش برای
حفظ آن از جمله محورهای ساماندهی این محوطه بود .وی
ادامه داد :از مهمترین کشفیات این فصل کشف قسمتی از

به اجــرای موسیقی پرداختند ،ابتهال خوانی حسین
غالمی پور ،مناجات خونی استاد حسین عبدی و منقبت
خوانی استاد بخشی حسین ولی نژاد از دیگر برنامه های
این روز بود .اجرای گروه موسیقی نوای سرحد زمین به
سرپرستی بهرام سوری زهی ،گروه انوار جام به سرپرستی
محمد فاروق درپور ،گروه موسیقی جوالن به سرپرستی
استاد موسی الرضا ولی نژاد ،گروه سادات سراوان ،گروه
اخوان کردستان به اجرای موسیقی از برنامه های امروز
است و اجــرای بحر الطویل علیرضا سلیمانی ،حکمت
خوانی استاد غفاری و ابتهال خوانی سید کریم موسوی از
دیگر برنامه های امروز در قالب این جشنواره ملی است.

به گــزارش خبرنگار ما ،در روز اول این جشنواره گروه
هامون تا مکران به سرپرستی استاد حبیب ا ...قادر
آتشگر ،گروه اخوان به سرپرستی استاد خلیفه منصور
مرادی ،گروه پیر پتر به سرپرستی خلیفه مراد رئیسی،
گروه عاشیق الز (میشو) به سرپرستی استاد احمد ملکی
علیشاه ،گروه آنامیس به سرپرستی عبدالرضا سهرابی،
گروه تواشیح محبین الحسین به سرپرستی ابوالفضل
رهدار و گروه مهرگان به سرپرستی هوشنگ کردستانی

نمایندهمردم
استان خطاب
به رئیس
جمهور:شمادر
سفر به سیستان
به مردم قول
دادید که تا اول
مهر،سیستان
گازدار می شود،
آیا در جریان
هستید که این
امرعملیاتی
نشده است؟

معاون سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

 32هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم

امسال  ۳۲هزار و  150هکتار از اراضی استان زیر کشت
گروه شهرستان ها
گندم رفت .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی به خبرنگار ما گفت :با توجه به محدودیت منابع آبی و ادامه خشکسالی
در سال زراعی جاری کشت  ۳۲هزار و  ۱۵۰هکتار گندم در مزارع استان انجام
شد ،پیش بینی میشود  ۹۰هزار تن گندم از این مزارع برداشت شود« .علیرضا
دهمرده» افزود :در شرایط تر سالی ۱۱۰هزار هکتار در استان زیر کشت محصول
استراتژیک گندم می رفت ،ولی ادامه یافتن خشکسالی های شکننده این سطح را
به  ۳۲هزار هکتار کاهش داد .وی ادامه داد :شور ،نارین ،مهرگان ،سیروان و
چمران دو ،مهمترین ارقام گندم مقاوم به تنشهای محیطی کم آبی و شوری است.
به گفته وی ،در سال زراعی گذشته نیز  ۳۱هزار هکتار زیر کشت گندم رفت و ۳۱
هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان خریداری شد .امسال دلگان با
هشت هزار هکتار بیشترین سطح گندم کشت شده استان را به خود اختصاص
داده است.

محوطه باستانی چگردک دلگان ساماندهی شد

پیشخوان

سر و گردن یک مجسمه گاو از جنس برنز بود که با توجه به
فرم و تکنیک ساخت آن از مهمترین پیشرفت های هنر فلز
کاری و فلزگری در هزاره سوم قبل از میالد محسوب می
شود .وی با اشاره به برنامه های این سایت باستانی اظهار
کرد :تعیین عرصه و حریم تپه و گورستان های آن ،الیه نگاری
قسمت های آسیب دیده در جریان حفاری های غیرمجاز و
نمونه برداری و تعیین قطعی و دقیق قدمت آن از روش کربن
 14و برنامه های مطالعاتی و معرفی آن از برنامه های گروه
حفاری در این سایت است .به گفته وی ،اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برنامه دارد پایگاه
پژوهش های باستان شناسی و موزه اختصاصی قسمت
شرقی جازموریان را در این زمینه احداث کند.

مرمت قنوات قصرقند آغاز شد
مرمت و الیروبی  10رشته قنات قصرقند برای کاهش اثرات خشکسالی
ریگی
آغاز شد .فرماندار قصرقند به خبرنگار ما گفت  :این طرح توسط وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری جهاد کشاورزی آغاز شده است« .حمیرا ریگی»
افزود :این تعداد قنات پس از مرمت سطح زیر کشت حدود  30هکتار از اراضی کشاورزی
این قصرقند را زیر پوشش خواهد داد .وی اضافه کرد 70:درصد منابع آبی کشاورزی این
شهرستان از قنات ها تامین می شود و از 160رشته قنات موجود 80 ،رشته قنات با
کاهش افت آبی مواجه و  80رشته قنات دیگر کامل خشک شده است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ا

یورو

48.116

یک گرم طالی  18عیار

342،800

ی س

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

53،493

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.791

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/10/20
نواحی شمالی

تقدیر و به چهار هنرمند نیز درجه هنری اعطا می شود.

پیکر مطهر شهید راهور زاهدان تشییع شد
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

است ،در جنوب استان در نیکشهر و دشتیاری موسیقی
«پیر پتر» را داریم که به وسیله دف و دایره ذکر خدا و نعت
رسول اکرم (ص) را می گویند ،از دیگر گروه ها در شمال
استان نیز دعوت شده است .به گفته وی ،پس از اعالم
فراخوان  40اثر گروهی و  27اثر انفرادی با موضوع آیینی
و دینی به دبیرخانه این جشنواره ملی ارسال شد ،پس از
بازبینی ،بررسی محتوایی و انتخاب آثار توسط برخی از
استادان 14 ،گروه و شش نفر برای هنرنمایی در قسمت
پایانی جشنواره دعــوت شدند .وی ادامــه داد :در این
جشنواره استادانی از ایــن عرصه به حکمت خوانی،
مناجات خــوانــی و ابتهال خــوانــی مــی پــردازنــد .وی
خاطرنشان کرد :در قسمت های جنبی جشنواره استادان
و پژوهشگران موسیقی نــوایــی و دینی کــشــوری آثــار
ارزشمندی را در حوزه نغمات دینی ،آیین ها و موسیقی
مذهبی ارائه می دهند .مالزهی گفت :در اختتامیه که
امــشــب در ت ــاالر سینمایی هــال بــرگــزار مــی شــود از
برگزیدگان ،استادان ،پژوهشگران این جشنواره تجلیل و

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

صاف تا قسمتی ابری
اواخر وقت گاهی
وزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی
وزش باد و غبار آلود

قسمتی ابری،وزش باد برخی
نقاط گردو خاک،غبار آلود،سواحل
باد و گرد و خاک مه صبحگاهی و
دریا مواج
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-1سنگین – خاک – بانوی فرانسوی  -2فرمان  -بخشنده  -دلیل روشن -3
گالبی – شتر بی کوهان – گیاه پرچین – آب عرب  -4از مرکبات  -جذاب – از
لبنیات  -5گنج  -پناهگاه  -مطر  -6هوا – خدنگ  -دیوار قلعه  -7اشاره به
دور – لیز خوردن  -بوی رطوبت – شیره خرما  -8دستور زبان بیگانه  -مخلوط
شوره  ،زغال و گوگرد که خاصیت انفجاری دارد  -9چهره  -چهار من تبریز – زیان  -بی
مو  -10ایالتی در هند – رهایی  -نظر  -11سرگذشت پیشینیان – سند – جغد  -12از
درختان جنگلی – خوابیده  -نقاش  -13یادداشت – جانشین -تنبل -وی  -14سرنیزه
– بانو  -مصیبت  -15جزیره ای در خلیج فارس -از بخش های قرآن مجید – ارض

1

-1از حروف یونانی – دفعه  -الکل میوه  -2ریگ نرم – معدن  -پیامبری
 -3واحــد سطح – تیز نیست -هضم  -جهت  -4لغزنده – راز – نت
استمرار – ساختمان  -5مقعر – دزد  -بشاش  -6بازسازی – سمت راست – اشاره به
نزدیک  -7دورویی -ناتنی -زیبا  -8مادر -حدس  -نوکر – الفت  -9بهشت – بالین
– جوهر مرد  -10طالیی – پهلو – ساحل  -11آبیار – آهسته  -بهره  -12عدد مجهول
– مایه حیات – درخت زبان گنجشک – عضو پرواز  -13روستا – بزرگی و عظمت –
ایتالیای سابق -آواي درشت  -14تلخی – آرزو – شیمی کربن  -15تملق– کلمه
تصدیق  -برنا
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