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شهرستانها
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس 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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▪محوطه مجتمع گواتام زاهدان ،خاکی است ،این مشکل زندگی را برای ساکنان سخت
کرده است.
▪قیمت مرغ رو به افزایش است .مسئوالن به فکر معیشت مردم باشند تا بیش از این
پدرهاشرمندهفرزندانشاننباشند.
▪بسیاری از موتورسواران در زاهدان با سرعت زیادی در خیایان ها تردد می کنند ،پلیس
راهور برخوردها را جدی تر کند.
▪شهرداری بهسازی بیشتر میادین زاهدان را به صورت همزمان آغاز کرده است،
امیدواریم برای نوروز شاهد میادینی زیبا باشیم.
▪قیمت پوشاک زمستانه در بازار زاهدان از مغازه ای به مغازه دیگر متفاوت است و برخی
هم گران فروشی می کنند.
▪در خیابان دانشجوی زاهدان شاهد رشد روز افزون قلیان خانه و چای خانه هستیم که
نوجوانان و جوانانی به سمت این مکان ها گرایش پیدا می کنند.
▪با توجه به رشد جمعیت در حاشیه شهر چابهار ،توجه بیش از پیش به زیرساخت های
بهداشتی و مناسب در این مناطق از مهم ترین مطالبات مردم است.
▪بیکاری جوانان در سیستان به یک معضل جدی تبدیل شده است ،با توجه به
خشکسالی ها و فراهم نبودن فرصت کشاورزی مسئوالن برای اشتغال جوانان اقدامی
انجامدهند.
▪تقاطع بزرگراه سرداران شهید و خیابان امام خمینی (ره) یکی از خطرناک ترین تقاطع
های شهر است اما در این محدوده چراغ راهنمایی یا تابلویی وجود ندارد.
▪برخی کوچه های خاش دارای گودال و پستی و بلندی فراوانی است که چهره شهر را
نازیبا کرده است.
▪بسیاری از ساکنان حاشیه شهر زاهدان از نظر آب شرب ،برق و دیگر خدمات ،همچنان
با مشکالتی رو به رو هستند.
▪در چهارراه رسولی زاهدان عده ای به صورت دوره گرد اجناس غیر قانونی و قاچاق به
فروش می رسانند.
▪قیمت مواد غذایی در سوپر مارکت های زاهدان متفاوت است ،تعزیرات حکومتی
بیشترنظارتکند.
▪خیابان مجدیه زاهدان فاقد هرگونه امکانات بهداشتی ،آسفالت و ...است.

دادستان مرکز استان:

 2متهم پرونده سوء قصد به
مسئول حراست ارشاد دستگیر
شدند

دو متهم پــرونــده ســوء قصد بــه مسئول
ذوالفقاری
حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
دستگیر و بازداشت شدند .دادستان مرکز استان به خبرنگار
ما گفت :درباره پرونده سوء قصد به مسئول حراست اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجموع شش نفر شناسایی
و دستگیر شدند که ابتدا چهار نفر متهمان عامالن تیراندازی
بودند دستگیر شدند اما دو متهم اصلی که آن چهار نفر را
اجیر کرده بودند به تازگی شناسایی و دستگیر شدند .حجت
االسالم و المسلمین «علی موحدی راد» افــزود :دو متهم
اصلی که به تازگی بازداشت شدند ،تیر ماه امسال نقشه قتل
و سوء قصد به جان مسئول حراست اداره کل ارشــاد را
طراحی و چهار نفر را برای عملی کردن نقشه خود اجیر
کردند که خوشبختانه ناکام شدند .وی تصریح کرد :یک
خانم که کارمند نهاد کتابخانه زهک بود با همراهی رئیس
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ایــن شهرستان به دلیل
خصومت شخصی اقدام به این کار کردند .به گفته وی ،چهار
متهمی که در ابتدا دستگیر شــده بودند ،پس از انجام
تحقیقات اولیه با قرار وثیقه آزاد شدند اما دو متهم اصلی در
بازداشت هستند .وی با تقدیر از اقدام ها و عملکرد سربازان
گمنام امام زمان (عج) اظهار کرد :بر اساس گزارش شفاهی
ضابطان به ظاهر به دلیل موافقت نکردن مسئول حراست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با پست جدید آن خانم در
نهاد کتابخانه این سوء قصد انجام شد ،اما برای مشخص
شدن ابعاد موضوع تحقیقات تکمیلی ادامه دارد و با متهمان
طبق قانون برخورد می شود.

حجت االسالم
والمسلمین
موحدی راد :یک
خانم که کارمند
نهادکتابخانه
زهک بود با
همراهیرئیس
اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی
اینشهرستان
به دلیل خصومت
شخصی اقدام به
این کار کردند

 121میلیارد تومان؛ نیاز استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس

هشت هزار و  680کالس درس استان
ذوالفقاری
فاقد سیستم گرمایشی استاندارد است،
رفع این مشکل به تامین121میلیارد و 518میلیون تومان
اعتبار نیاز دارد .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
به خبرنگار ما گفت :از این میزان  529کالس درس به
بخاری تابشی و دو هزار و  86کالس به پکیج نیازد دارد و

هزار طرح عمرانی در مناطق روستایی و
عشایری افتتاح می شود

سرپرست فرمانداری خبر داد:

زندگی  60هزار حاشیه نشین در چابهار

 60هزار نفر از جمعیت  320هزار
گروه شهرستان ها
نــفــری چــابــهــار حــاشــیــه نشین
هستند .سرپرست فرمانداری چابهار به خبرنگار ما گفت:
خشکسالی ،از بین رفتن کــشــاورزی ،تغییر آب و هوا،
بیکاری ،بحران آب در روستاها و شغل های کــاذب در
حوزه شهر از دالیل توسعه حاشیه نشینی در چابهار است.
«رحمدل بامری» افزود :اقدام هایی برای رفع این مشکل
انجام شده اما نتیجه مطلوب را نداشته است ،پیگیری
های جدی تری در حال انجام است و رئیس کل بنیاد
مسکن کشور نیز از حاشیه شهر چابهار بازیدهایی انجام
داد .وی ادامه داد :حاشیه نشینی چابهار به موضوع ملی
تبدیل شده است و در وزارت راه و شهرسازی و وزارت

هزار طرح عمرانی و تولیدی در مناطق روستایی و عشایری
گروه شهرستان ها
استان در دهه فجر افتتاح می شود .رئیس کمیته روستایی و
عشایری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به خبرنگار ما گفت:
با توجه به این که  51درصد جمعیت استان در مناطق عشایری و روستایی زندگی می
کنند به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالبی اسالمی افتتاح هزار طرح عمرانی و
تولیدی توسط دستگاه های اجرایی در این مناطق برنامه ریزی شده است که از این تعداد
 220طرح در قسمت کشاورزی است« .مجتبی پیری» افزود :برنامه هایی نظیر مسابقات
حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه روستایان و عشایر ،جشن های با شکوه پیروزی انقالب در
مراکز بخش ها ،روستاها و مناطق عشایری ،برپایی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردها در
شهرستان ها ،برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی ،دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران،
اعزام گروه های پزشکی و دامپزشکی و ارائه خدمات پزشکی و کلینیکی دامپزشکی
رایگان از دیگر برنامه هایی است که توسط این کمیته در دهه فجر اجرا می شود .به گفته
وی ،در این ایام تولیدکنندگان برتر روستایی و عشایری تجلیل و گروه های تخصصی
جهادی و بسیجی نیز به مناطق روستایی اعزام می شوند و نشست های مردمی با حضور
مسئوالن برای رفع مشکالت در مناطق روستایی و عشایری برگزار خواهد شد.

کشور پیگیری می شود .در شهرستان و استان نیز برای
رفع این معضل اقدام های جدی در دستور کار قرار دارد و
در حال انجام است.

کلیات طرح جامع زاهدان تصویب شد
کــلــیــات طـــرح جــامــع زاهـــــدان به
گروه شهرستان ها
تصویب رسید .دبیر شــورای عالی
شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه شورای عالی
شهرسازی و معماری ایــران با اعالم این که با کلیات طرح
جامع زاهدان موافقت شد ،اظهار کرد :طرح جامع زاهدان در
برخی از جزئیات نیازمند اصالحاتی جزئی با لحاظ مواردی
است که برخی از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری
داشتند که با این ویژگی با کلیات طرح جامع زاهدان موافقت
می شــود .به گــزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی« ،محمد سعید ایزدی» ادامه داد :با توجه به این که
این طرح در کمیتههای فنی متعددی بررسی شده است،
مشاور و تهیهکنندگان طرح باید درباره محدوده شهری توجه
و دقت بیشتری داشته باشند .با توجه به این که مهاجرت های
اکولوژیکی در منطقه ادامه دارد باید این مورد مهم نیز مدنظر
باشد .وی با بیان این که حریم نیز در طرح جامع زاهدان
پهنهبندی و سپس به شهرداری استان برای اجرا ابالغ خواهد
شد ،گفت :نکاتی که اعضای شــورای عالی شهرسازی و
معماری داشتند به صورت جلسه کمیته فنی افزوده می شود.

آب؛ مشکل جدی استان

نماینده سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت :تامین آب،
مشکل جدی سیستان و بلوچستان است .حیات زاهدان
متصل به موضوع تامین آب است که امیدواریم مشکالت این
استان در زمینه آب حداقل کمتر شود« .تجریشی» در بیان
پیشنهادهای خود اضافه کرد :شاهد هستیم که کریدورهای
گرد و خاک به سمت شهر میآید .توصیهام این است که با
کمک سازمان جنگل ها و مراتع بتوانیم کریدورها را شناسایی
کنیم و بعدها اگر فضای سبز قرار است توسعه پیدا کند در
مسیرها کریدورهای گرد و خاک باشد تا به این طریق اجازه
ندهیم این گرد و خاکها به سمت شهر سرازیر شــود .در
بازیافت پساب باید تاکید شود آبی که مصرف میشود دوباره

بتواند به چرخه مصرف باز گردد و توسعهای برای فضای سبز
به منظور جلوگیری از گرد و خاک در شهر باشد.

آغاز برداشت محصوالت گلخانه ای در میرجاوه
برداشت محصوالت گلخانه ای از سطح  20هکتار در میرجاوه آغاز شد.
ریگی
مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه به خبرنگار ما گفت :برداشت محصوالتی
مانند گوجه فرنگی ،خیار ،فلفل دلمه ای ،بادمجان و سبزیجات برگی از  366واحد
گلخانه ای این شهرستان در حال انجام است« .محسن کهرازهی» افزود :پیش بینی می
شود تا پایان فصل برداشت این محصوالت که تا اردیبهشت سال آینده ادامه دارد سه
هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای تولید و روانه بازار مصرف شود .وی اضافه کرد :یکی
از مزایای کشت گلخانه ای عبور از کشاورزی سنتی به علمی است ،صرفه جویی،
اشتغال زایی ،استفاده از حداقل زمین برای تولید ،افزایش کارایی مصرف آب ،افزایش
تولید ،قابلیت کنترل محصول و آفات ،تولید و تنوع به صورت خارج از فصل و تنظیم
برنامه کشت مطابق نیاز بازار از دیگر مزایای آن محسوب می شود .وی ادامه داد :با توجه
به کیفیت باالی محصوالت گلخانه ای در هفته  50تن گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای از
میرجاوه به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس صادر می شود .وی اظهار کرد:
افزایش سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای ،سبب اشتغال 500نفر به طور مستقیم و
غیر مستقیم شده است.

طرح توسعه منطقه ای برای استان

مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی نیز
اعالم کرد :موضوع مربوط به آب فقط مربوط به ناموجود بودن
آب در منطقه نیست و پیشنهادم به شورای عالی این است که
اگر امکان داشته باشد برای سیستان و بلوچستان طرح توسعه
منطقهای داشته باشیم« .گوهری» ادامه داد :ما در زابل دو
روستای تاریخی حمزهآباد و قلعه نو را داریم که الگوی مسکن
آن منطبق با شرایط محیطی منطقه و خانههایی است گنبدی
شکل با بادگیری در سقف که این دو بافت ثبت و حفاظت
میشود .نماینده سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هم در بیان نظرهای خود اعالم کرد :محدوده
بافت تاریخی زابل تا قبل از ابالغ طرح جامع این شهر از سوی
سازمان میراث فرهنگی به دبیرخانه شورای عالی اعالم شده
است .نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست در
بیان نظرهای خود گفت :درباره تراکمها ضرورت تدقیق در
نحوه استقرار زمینه های تراکمی و میزان جمعیت پذیری باید
مورد توجه بیشتری قرار بگیرد .ساختار و استخراج بندی شهر
در این تدقیق در نظر گرفته شود به گونهای که هم موضوع
پدافند غیرعامل و هم شرایط اقلیمی در آن اعمال شود.
نماینده وزارت کشور هم اعالم کرد :محدوده شهر با شهرستان
تــازه تاسیس نیمروز و حریم زابــل با دیگر شهرستانهای
همجوار تداخل دارد .ضرورت دارد تقسیمات کشوری اصالح
شود .نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز اعالم کرد :با
توجه به محرومیت مردم شهرستان و باالبودن جمعیت جوان
در شهر و از طرفی کمبود کار و مشکالت فرهنگی و فقر و
نزدیکی به مرز باید تمهیدات زیادی درباره موضوع فرهنگی و
هنری و تفریحی انجام شود .افزایش فضاهای فرهنگی ،پارک
ها و مکان های تفریحی تاثیر بسزایی در این موضوع دارد.

«هدیه مرموز» و «بی دالن» در زاهدان روی
صحنه می رود
نمایش هدیه مرموز کاری از هنرمندان تهران امروز در زاهدان روی
ذوالفقاری
صحنه می رود .دبیر جشنواره تئاتر فجر استانی به خبرنگار گفت :سی و
هفتمین جشنواره تئاتر فجر استانی با چهار نمایش مهمان و دو نمایش از هنرمندان
زاهدانی از  21دی ماه در زاهدان آغاز به کار کرد« .نصیر احمد مالزهی» افزود :در دو
روز اول برگزاری این جشنواره نمایش های خیمه شب بازی از تهران ،خواجه عطا از
هرمزگان و اسکارلتی برای لیلی از زاهدان اجرا شد .وی ادامه داد :امروز نیز «هدیه
مرموز» به نویسندگی و کارگردانی یاسر خاسب از تهران در دو سئانس در تاالر اصلی
تئاتر شهر و «بی دالن» به نویسندگی سعید بادینی و کارگردانی علی جامی از زاهدان در
تاالر اشراق روی صحنه می رود.

کشف650کیلوگرمموادمخدردرمرزهایدریایی

شبکه فاضالب زابل نیاز مند اصالح است
شبکه فاضالب زابل به دلیل فرسودگی نیازمند
ریگی
اصــاح و نــوســازی اســت .مدیر آبــفــای زابــل به
خبرنگار ما گفت :تالش می شود مشكل باالزدگی فاضالب در
برخی از خیابان های این شهرستان هرچه سريع تر رفع شود،
برای نوسازی کامل این شبکه نیازمند بودجه کافی هستیم.
«شهریار سرابندی» افزود :اصالح و نوسازی شبکه فاضالب به
نفع همه است اما بودجه کافی برای خرید لوله های جدید و نو
در اختیار نیست ،با وجود کمبود بودجه اما پیمانکار مشغول به
کار شده است تا مشکل فاضالب تا حدودی رفع شود .وی ادامه

تقدیر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

پیشخوان

عملیات موفقیتآمیز دریابانان علیه قاچاقچیان منجر به كشف
گروه شهرستان ها
 650كیلوگرم مواد مخدر در مرزهای استان شد .فرمانده
مرزبانی گفت :ماموران پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطالعاتی از قصد قاچاقچیان
برای انتقال محموله مواد مخدر به عمق كشور آگاه شدند و به اجرای كمین و تشدید
پوششمنطقهپرداختند.سردار«سعیدكمیلی»افزود:سوداگرانمرگكهقصدداشتند
در فرصتی مناسب محموله مواد مخدر را وارد كشور کنند ،طی عملیاتی غافلگیرانه از در
رسیدن به اهداف شوم خود ناكام ماندند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی
مرزبانی ،وی تصریح کرد :ماموران طی این عملیات موفق شدند ضمن توقیف یك
دستگاه خودرو  650كیلوگرم تریاك را كشف کنند.

داد :لوله گذاری و اصالح شبكه فاضالب باتوجه به بافت خاك و
لزوم سپركوبى ،کار ساده ای نیست و با توجه به شرايط موجود
رفع كامل اين مشكل چند هفته به طول خواهد انجاميد .وی
اظهار کرد :برخی معابر از جمله مسیر بولوار مدرس از سه راهی
جلب سیاحان تا نزدیک میدان امام حسین(ع) دچار مشکل
شده است و باید شبكه فاضالب در اين قسمت اصالح شود ،در
غير اين صورت در آینده نه چندان دور باالزدگی شدید فاضالب
در خیابان های مطهری ،امام خمینی (ره) و بعثت را شاهد
خواهیمبود.

جدول شماره 1285

حل جدول شماره 1284
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

48.160

یک گرم طالی  18عیار

350،200

ا ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

53،929

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

43.692

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 97/10/23
نواحی شمالی

سیستم گرمایشی زاهدان هزار و  ،897زابل هزار و ،313
خاش  ،993سراوان  ،893زهک  ،724هیرمند ،674
هامون  ،581نیمروز  ،463مهرستان  ،438سیب و
سوران  429و میرجاوه  302کالس غیر استاندارد دارد .به
گفته وی ،طبق برنامه بخاری تابشی برای مدارس یک تا دو
کالسه ،پکیج برای مدارس سه تا شش کالسه و موتور خانه

مدیر آبفا:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از دادستان و سربازان
گمنام امام زمان (عج) به دلیل دستگیری عامالن سوء قصد
به مدیران و مدیر حراست این اداره کل تقدیر کرد« .حسین
مسگرانی» گفت :سوء قصد به مدیران این اداره کل به دلیل
عملکرد قانونی و صحیحی که سرلوحه کار آن ها بود ،انجام
شد .وی خاطرنشان کرد :این اقدام سبب ایجاد فضای آرامش
و امنیت در این اداره كل شد .امیدواریم با روشن شدن ابعاد
این جریان ،با عوامل خاطی برخورد جدی و قانونی شود.

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

شش هزار و  120کالس درس باید به سیستم موتورخانه
مرکزی مجهز شود« .علیرضا راشکی» افزود :از سال ،92
 11هزار و  101کالس نا ایمن در استان شناسایی و 708
بخاری تابشی و هزار و  631سیستم حرارت مرکزی از نوع
پکیج گازوئیلی در مدارس نصب شد و در مجموع دو هزار و
 339کــاس ،شرایط ایمن دارد .وی ادامــه داد :از نظر

برای مدارس باال شش کالسه باید نصب و جانمایی شود که
امیدواریم بتوانیم تا سال  99این مشکل را رفع کنیم .وی
اظهار کرد :تجهیز دو هزار کالس درس به بخاری تابشی با
 24میلیارد تومان اعتبار توسط هالل احمر انجام می شود و
قرار است در بازه زمانی دو ساله همه مدارس به سیستم
گرمایشی استاندارد مجهز شود.

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

صاف تا قسمتی ابری

قسمتی ابری،غبار آلود
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-1جوان – درخت انار  -احصائیه  -2مادر  -پناهگاه  -جاده – نت ششم -3
نوار -تندرست  -4ازجزايرخليج فارس -شكننده -سرزمین  -5منزل – تر و تازه
– شیره چغندر  -6نشانه -پسوند حفاظت – نابینا  -7راه میان بر -جام ورزشي-
اسم  -دست  -8ظلمانی  -خباز  -9قورباغه – خزنده گزنده – روشنایی – اندک
 -10نظرات – مردم – بی گناه  -11باد خنک – چراغ دریایی  -ستمکار  -12سخن
بیهوده – طالیی  -جهت  -13موسیقی نظامی  -بزرگان  -14تصدیق بیگانه – زیبایی
 -ثمر -عدد ماه  -15زاری – زمین بازی  -فالگیر
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-1هوای متحرک – تیغ – دریاچه حمام -شن  -2گریز  -ظل -چارپایه
 عضو باالنشین  -3دلیل روشن  -روزگار  -4نفس شیطانی – سقفدهان – رو به رو  -5فوری – غارت  -از اشکال هندسی  -6پارچۀ کلفتی که از پشم یا
کرک میمالند  -مسن -وعده شب  -7از برونته ها  -توان -سره -قدم یکپا  -8جنازه –
رزمایش  -9مرغابی  -دانه -ضیافت  -من و شما  -10پرستار – قوت الیموت -عداوت
 -11خاطر – هنجار– کوزه سفالی  -12وضعیت آبوهوایی هر ناحیه – دانه کش
بی آزار -گوهر  -13صاحب – لم یزرع  -14زائو ترسان  -حکایتگر -زشت – پسوند
شباهت  -15سر – خنک  -آقا  -پیمانه
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