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شهرستانها

تازیانه های توفان از غلظت غبار تا توقف قطار

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪چرا مسئوالن فکری برای تامین آب مردم سیستان به ویژه روستاییان نمی کنند؟
اگر وضعیت به همین روال پیش برود تعداد زیادی از مردم روستاها به نقاط دیگر
کوچ خواهند کرد.
▪شرایط برخی مدارس دولتی نامناسب است ،با وجود اتفاق های مختلفی که
گاهی رخ می دهد ،برخی مسئوالن آموزش و پرورش بی توجه از کنار این موضوع
می گذرند.
▪قیمت بسیاری از کاالها هنوز باالست و نظارتی هم بر آن نمی شود ،چنانچه
وضعیت به همین صورت پیش برود خیلی ها قادر به تهیه مایحتاج اولیه خود
نخواهند بود.
▪گوشت منجمد گوسفندی و مرغ منجمد در برخی فروشگاه ها بهتر از گذشته
عرضه می شود که باید از مسئوالن تشکر کرد.
▪آنتن دهی خطوط ایرانسل و همراه اول در برخی نقاط از جمله روستاهای زابل
خوب نیست.
▪با توجه به شرایط سخت اقتصادی مردم برخی بانک ها در ماه های منتهی به پایان
سال بر فشارهای خود به مردم می افزایند.
▪به نظر می رسد آمار های ارائه شده از سوی مسئوالن برای اشتغال زایی دقیق
نباشد ،چراکه بسیاری از مجموعه ها در حال تعطیلی است و کارگران آن هم بیکار
می شوند.
▪با وجود این که از کاهش شهریه دانشگاه آزاد در مناطق محروم صحبت می شد اما
این اتفاق نیفتاده است و هنوز شهریه باال از دانشجویان دریافت می شود.
▪ناوگان اتوبوس درون شهری زاهدان نیازمند نوسازی است ،اما مسئوالن
اتوبوسرانی توجهی به این موضوع ندارند.
▪صف های بنزین در برخی جایگاه های عرضه سوخت از جمله سه راه دانش
طوالنی است و تمهیدی برای کاهش این صف ها و افزایش سهمیه بنزین در استان
نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان اعالم کرد:

مشاهده نشانه های افول آمریکا
نشانه های افول آمریکا را حتی در کشورهای
ریگی
منطقه نظیر عراق ،لبنان ،سوریه و  ...می توان
مشاهده کرد .به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،نماینده
ولی فقیه در استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه
زاهدان گفت :رهبر معظم انقالب از مدت های گذشته و
قبل از این که بسیاری از اندیشمندان جهان اشاره داشته
باشند افول آمریکا را در جهان پیش بینی کرده بودند ،در
حالی که برخی از سیاستمداران جهان پایان جنگ سرد
میان دو ابر قدرت و برخی مقطع کنونی و حوادث آن را
زمــان افــول آمریکا ذکــر کــردنــد .آیــت ا«...عباسعلی
سلیمانی» افــزود :بسیاری از استادان و اندیشمندان
آمریکایی نظم شرقی را جایگزین نظم آمریکایی می دانند
و از چین به عنوان اژدهای خفته ای نام می برند که در
صورت بیداری ،جای آمریکا را خواهد گرفت .وی ادامه
داد :برخی سیاستمداران عالیم افول آمریکا از جمله
کاهش قدرت ناتو را به عنوان دوران پایان کار استکبار در
جهان اعالم کردند ،در حالی که تروریست ها در بسیاری
از کشورها دست به آدم کشی می زنند و آمریکایی ها به
بهانه لشکرکشی و مقابله با آن ها فقط عربده کشی می
کنند .امام جمعه زاهدان بیان این که بیداری سیاسی
انسان ها در جهان سبب شده است ،زمینه افول آمریکا
فراهم شود ادامه داد :قدرت استکبار در حالی رو به افول
است که برخی از کشورها که حامی آن بودند ،جرئت پیدا
کرده اند و دیگر حرف آن را گوش نمی دهند .وی اضافه
کرد :برخی از مسئوالن کشور هنوز به آمریکا دل بسته اند
در حالی که به تعبیر زیبای رهبر معظم انقالب ،آمریکا به
هر کشوری که لشکرکشی کرده جز نکبت ،بدبختی و
بیچارگی برای آن ها به ارمغان نبرده است .به گفته وی،
باید به قدرت درونی ،مردم و اقتصاد مقاومتی و ظرفیت
های کشور متکی باشیم و با پیروی از منویات رهبر معظم
انــقــاب تحریم هــا و مشکالت اقتصادی را پشت سر
بگذاریم .وی در قسمت دیگری از خطبه ها با تسلیت ایام
شهادت حضرت فاطمه (س) گفت :بر اساس آیه قرآن
کریم ،حضرت فاطمه (س) به عنوان بانوی برگزیده و برتر
از همه زنان عالم معرفی شده است ،حضرت زهرا (س)
سید همه زنان عالم از اول تا آخر است و هیچ بانویی به
منزلت ایشان نمی رسد ،امیدواریم زنان و مردان جامعه
ما با تاسی از این بانوی بزرگ اسالم عفت و پاکدامنی و
غیرت را بیاموزند و در زندگی خود پیاده کنند.

آیت ا ...سلیمانی:
بر اساس آیه
قرآن کریم
حضرتفاطمه
(س) به عنوان
بانوی برگزیده و
برتر از همه زنان
عالم معرفی شده
است ،حضرت
زهرا (س) سید
همه زنان عالم
از اول تا آخر
است و هیچ
بانویی به منزلت
ایشان نمی رسد،
امیدواریم زنان
و مردان جامعه
ما با تاسی از
این بانوی بزرگ
اسالم عفت و
پاکدامنی و غیرت
را بیاموزند و در
زندگی خود پیاده
کنند

پیشخوان

سال هاست توفان های شدید همراه با
ذوالفقاری
گرد و خاک و هجوم شن های روان در
استان روزگــار منطقه را تیره و تار و سالمتی و زندگی
اجتماعی و معیشتی مردم این منطقه را دچار بحران
جــدی کــرده اســت .با وجــود ایــن که مــدت ها از فصل
بادهای  120روزه گذشته است ،اما از پنجشنبه گذشته
موج دیگری از توفان در زاهدان و شمال استان مشکالتی
را ب ــرای م ــردم بــه وج ــود آورد و ت ــردد در محورهای
مواصالتی را سخت کــرد ،عــاوه بر ایــن که مــردم این
منطقه دو روز توفانی و مملو از گرد و غبار را پشت سر
گذاشتند ،به سختی نفس کشیدند و صداهای ناشی از
توفان خواب شبانه را از خیلی ها گرفت .در حمل و نقل
نیز مشکالتی به وجود آمد به طوری که قطار تهران –
زاهـــدان در مسیر ریلی بــاک رودشـــور  -شــورگــز در
محدوده زاهدان بر اثر توفان شن و محدودیت دید متوقف
شــد ،به دلیل ایــن شرایط روز گذشته پــرواز کرمان -
زاهدان  -بندرعباس و بالعکس هم لغو شد.

غلظت غبار؛  14برابر حد مجاز

مدیرکل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :از اواسط وقت
پنج شنبه تا شب گذشته در زاهــدان و دیگر نقاط نیمه
شمالی استان وزش باد از سمت جنوب خیلی شدید
رخ داد که در نقاط مستعد به ویژه محورهای مواصالتی

زاهـــدان  -بــم ،زاهـــدان – زابــل ،زاهـــدان -نهبندان و
ایرانشهر – بم ،توفان گرد و خاک سبب کاهش شدید
دید و اختالل در ترددهای جاده ای ،ریلی و هوایی شد.
«محسن حیدری» افزود :این باد شدید از سمت جنوب
شروع شد و بیشینه سرعت وزش آن همراه با گرد و خاک
در زاهــدان به  94کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی
نیز به شش کیلومتر کاهش یافت .غلظت ذرات معلق در
هوای زاهدان نیز روز گذشته بر اثر وزش باد شدید به دو
هزار و  198میکروگرم بر مترمکعب معادل  14برابر حد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق هم گفت :طی دو روز گذشته
به دلیل توفانی بودن هوا مسیر ریلی نیز بحرانی بود که
البته موضوع از سوی مدیریت بحران استان اعالم شد و
 60نیرو در مسیر  70کیلومتری بحرانی در حالت آماده
باش بودند و عملیات ماسه روبی را انجام می دادند« .مجید
ارجونی» افــزود :پنجشنبه شب هم عملیات ماسه روبی
مرتب انجام شد اما به دلیل شدت توفان بعد از این که قطار
تهران – زاهدان  20کیلومتر از شوره گز فاصله گرفت با تله
ای از ماسه برخورد کرد و بوژی راهنمای سالن مسافربری
قطار چرخید .وی تصریح کرد :قطار از ریل خارج نشد که
اگر این اتفاق می افتاد مشکالتی را به همراه داشت .به
گفته وی ،با کسب اطالع از موضوع اقدام های الزم انجام
شد و بوژی به حالت اولیه برگشت و مسافران با قطار به
مقصد رسیدند .وی گفت :با توجه به این که مسافران به
دلیل این اتفاق سه ساعت معطل شدند ،در مسیر نیز به
دلیل ماسه روبی یک ساعت معطل شده بودند ،روز گذشته
یک وعده صبحانه و یک وعده نهار به آن ها تعلق گرفت و
قرار شد در بازه زمانی یک ماهه  50درصد هزینه بلیت را از
آژانس های مسافربری دریافت کنند.

مجاز رسید .در نصرت آباد هم سرعت باد  58کیلومتر بر
ساعت و دید افقی را به هزار و  500متر رسید .وی ادامه
داد :در شمال استان میزان ذرات معلق در هوای زابل به
هزار و  990میکروگرم بر متر مکعب معادل  13برابر حد
مجاز افزایش داشت و دید افقی در ایستگاه فرودگاهی
این شهر به دو هزار و  500متر رسید .وی خاطرنشان
کرد :وزش توفان و گرد و خاک و باد شدید در نیمه شمالی
استان تا امشب ادامه دارد و سپس به تدریج کاهش می
یابد ،همچنین از امروز تا اواخر هفته کاهش محسوس

آژیر کمبود آب در سیستان
استمرار خشکسالی ها و کاهش نزوالت آسمانی
ریگی
در سیستان ،هــمــکــاری نداشتن مسئوالن
افغانستان برای تخصیص حقابه این منطقه و تبخیر 250تا
 300متر مکعب آب چاه نیمه ها در سال و فرسایش خاک،
تبخیر باال و رسوب گذاری سبب شد ،امسال بیشتر از هر
زمانی زنگ خطر در سیستان به صدا درآید ،به طوری که به
گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،چاه نیمه ها در
بهترین شرایط تا یک سال دیگر آب خواهد داشت .به همین
منظور درباره اقدام های مسئوالن امر برای رفع مشکل کم
آبی و برنامه آن ها برای تامین آب شرب مردم زاهــدان و
سیستان که در شرایط فعلی از طریق چاه نیمه ها تامین می
شود ،با معاون فرمانداری زهک و مسئول روابط عمومی آب
منطقه ای گفت و گویی انجام شده است .معاون عمرانی
فرمانداری زهک به خبرنگار ما گفت :با توجه به کاهش آب
چاه نیمه ها به ویژه چاه نیمه هایی که آب شرب مردم منطقه
سیستان و زاهــدان از آن تامین می شود به دلیل این که
ورودی آب از سمت افغانستان نداریم و تبخیر آب چاه نیمه ها
نیز باالست ،راهکارهایی دنبال می شود که حفظ ارتباط این
سه چاه نیمه و جلوگیری از افت بیشتر آب از جمله برنامه
هایی است که مسئوالن در اولویت اول کــاری خود قرار
دادنــد« .نــارویــی» افــزود :پیمانکارهایی از سوی امــور آب
سیستان برای این موضوع به کار گرفته شدند ،آب روستایی
منطقه سیستان هم از چاه نیمه یک تامین می شود که به

دلیل افت زیاد ،خطی از چاه نیمه سوم برای رفع مشکل راه
انــدازی می شود تا از بــروز بیشتر بحران آب در روستاها
جلوگیری شود .وی اضافه کرد :در کنار اقدام ها عملیاتی
کارهای مطالعاتی دیگری نیز در حال انجام است .مسئول
روابط عمومی آب منطقه ای استان هم گفت :در این باره
پــروژه های ســازه کنترلی چاه نیمه یک و سه بــرای حفظ
کیفیت آب و ایستگاه پمپاژ حجم مرده آب چاه نیمه چهار
برای مصارف کشاورزی در دست اجراست« .همایون مهر»
افزود :انتقال آب دریای عمان مهمترین پروژه برای تامین آب
شرب مردم استان است که دولت و مسئوالن استانی پیگیر
آن هستند ،این امر به آب منطقه ای استان واگذار شده است
که بر اساس افق و زمان در نظر گرفته شده این خط لوله به
زاهدان کشیده خواهد شد و سپس در ادامه به سیستان و
خراسان های جنوبی و رضوی متصل می شود .وی تصریح
کرد :تالش می شود با آماده شدن مقدمات ،کلنگ انتقال
آب به محور شرق در دهه فجر به زمین زده شود .وی بیان
کرد :یکی دیگر از پروژه هایی که برای تامین آب شرب مردم
زاهدان پیشنهاد و دنبال می شود ،انتقال از چاه های تهالب
است ،چند طرح دیگر نیز هم زمان و به صورت موازی دنبال
می شود ،البته امیدوار به بارش رحمت الهی در سیستان و
همکاریمسئوالنافغانستانبرایتخصیصحقابهسیستان
هستیم؛ زیرا بهترین و کم هزینه ترین راه برای تامین آب
شرب مردم منطقه است.

25.3هزارمیلیاردریالخسارتبحرانهایطبیعی

طی چند سال اخیر  ۲۵هزار و  ۳۲۶میلیارد ریال خسارت ناشی
گروه شهرستان ها
از بحران های طبیعی به قسمت های مختلف استان وارد شده
است .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه دوره آموزشی مدیریت بحران
استان در جمع خبرنگاران گفت :قسمتی از این خسارت ها ناشی از نبود زیرساخت ها و
سیل بندهای شهری ،قسمتی مربوط به راه ها و جاده ها و قسمتی هم خسارت هایی است
که بر اثر خشکسالی به مردم و کشاورزان وارد شده است« .باقر کرد» افزود :شمال استان
درگیر اصلی خشکسالی و ریزگردها و بیماری های تنفسی ناشی از آن و جنوب استان نیز
عالوه بر خشکسالی با سیالب های فصلی مواجه است و در همه این موارد ستاد بحران
باید نقش داشته باشد .به گزارش روابط عمومی استانداری ،وی با بیان این که برخی
بحران ها خاص استان است خاطرنشان کرد :بحران هایی از جمله سونامی ،آتش گرفتن
نخلستان ها ،جلبک های چاه نیمه و پدیده کوه تفتان ،بحران های خاص سیستان و
بلوچستان است .به گفته وی ،کوه تفتان که در سال گذشته هشدارهایی هم داشت ،به
عنوان پدیده ای است که می تواند بروز بحران کند مطالعات زمین شناسی نیز باید انجام
شود و اوضاع تحت کنترل و نظارت ستاد بحران استان باشد.

معاونفرمانداری
زهک :با توجه به
کاهش آب چاه
نیمه ها به ویژه
چاه نیمه هایی که
آب شرب مردم
منطقهسیستان
و زاهدان از آن
تامین می شود
به دلیل این که
ورودی آب از
سمتافغانستان
نداریم و تبخیر
آب چاه نیمه
ها نیز باالست،
راهکارهایی
دنبال می شود

سقوط تیر برق در کورین جان کارگر را گرفت
سقوط تیر برق به دلیل شدت وزش باد در کورین زاهدان ،جان یک کارگر
ریگی
شاغل شرکت برق را که مشغول تعمیرات بود گرفت .مسئول روابط عمومی
شرکت توزیع برق استان به خبرنگار ما گفت :وزش باد شدید در منطقه به ویژه کورین از
توابع زاهــدان و سقوط یک تیر برق ،جان کارگری را گرفت که در حال انجام کار و
تعمیرات بود« .میالد شجاعی نصیرآبادی» افزود« :عبدالرئیس نارویی» کارگر شرکت
پیمانکاری شرکت توزیع برق استان ،پنج شنبه گذشته ،هنگام تعمیرات بر اثر سقوط تیر
برق مجروح شد و با توجه به شدت جراحات در مسیر انتقال به زاهدان برای رسیدن به
مراکز درمانی ،جان خود را از دست داد.

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

افزایش  300هکتاری کشت گندم در دلگان
کشت گندم در دلگان  300هکتار
گروه شهرستان ها
افــزایــش یافته اســت .مدیر جهاد
کشاورزی دلگان به خبرنگار ما گفت :در سال زراعی جاری
هفت هزار و  300هکتار از اراضی این شهرستان به کشت
گندم اختصاص پیدا کرد که  ۳۰۰هکتار بیشتر از سال
زراعی گذشته است .سید «غالمرضا سجادی» افزود :ارقام
کشت شده شامل چمران دو ،مهرگان ،افق ،شبرنگ و نارین
 s7811است و حدود  ۶۰درصد اراضی زیر کشت گندم به
سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است .وی با بیان این
که امسال کشت گندم در  ۲۳۰هکتار به روش حفاظتی
انجام شــده اســت اظهار کــرد :تــردد کمتر ماشین آالت
کشاورزی از هفت بار به یک بار در مزرعه ،کاهش مصرف
سوخت از  ۸۵لیتر در هکتار به  ۱۵لیتر در هکتار ،کاهش
رویش علف های هرز و مبارزه با آن ،سطح سبز یکنواخت،
کاهش مصرف آب به دلیل پوشش گیاهی مناسب محصول
قبلیوجلوگیریازتبخیرآبازجملهمزایایکشتحفاظتی
گندم است .وی ابراز امیدواری کرد :در سال های آینده با

استفاده از سایت های الگویی و توصیه و تاکید کارشناسان،
کشت گندم به روش حفاظتی افزایش یابد .وی خاطرنشان
کرد :در سال زراعی  ۹۷-۹۸در این شهرستان  ۳۰هکتار
کلزا و  ۱۹هکتار کینوا به روش حفاظتی کشت شده است و
گندم کاران در سال زراعی گذشته  ۱۹هزار تن گندم مازاد
بر مصرف را تحویل سیلوها دادند.

10مصدوم و3کشتهدر2تصادفمحورزابل-زاهدان
دو تصادف در مسیر زابــل -زاهــدان سبب شد یک رکــورد جدید در آمار
ریگی
تصادفات جاده ای به ثبت برسد .رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :در پی برخورد پژو ۴۰۵با سواری لیفان در هامون
محور زابل  -زاهدان حد فاصل یادمان شهدا و شیله ،هفت نفر مصدوم شدند« .غالمعلی
رفعت» افزود :پس از وقوع این حادثه و اعالم موضوع به مرکز پیام فوریت های پزشکی
زابل ،دو تیم امدادی از پایگاه اورژانس جاده ای تاسوکی و سه راهی دشتک به محل
حادثه اعزام و بر بالین مصدومان حاضر شدند و اقدام های درمانی اولیه را آغاز کردند.
وی اضافه کرد :یک ساعت بعد از این حادثه برخورد پژو و پراید در این محور گزارش شد
و نیروهای اورژانس به محل حادثه جدید اعزام شدند و اولین تیم امدادی از پایگاه رامشار
اقدام های درمانی اولیه را آغاز کردند .وی گفت :دو مصدوم این حادثه پس از دریافت
اقدام های درمانی الزم برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) زابل منتقل
شدند و یک نفر هم به صورت سرپایی از خدمات فوریت های پزشکی بهره مند شد .به
گفته وی متاسفانه به دلیل شدت حادثه سه نفر قبل از رسیدن آمبوالنس فوت شدند.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.815

یک گرم طالی  18عیار

363،000

د

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ا

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.056

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.347

یک گرم طالی  24عیار

0
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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

کمی ابری،وزش
باد سرد،برخی نقاط
گردو خاک و به تدریج
کاهش دما

افزایشابر،ارتفاعات
احتمالرگبارپراکنده،تا
اواسط وقت باد و گرد و
خاک و غبار آلود به تدریج
کاهش دما

افزایش ابر،ارتفاعات رگبار
پراکنده وزش باد برخی نقاط گرد
و خاک و دریا مواج
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نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب شرقی نواحی جنوبی

ل

ن ش ا

ن

پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 97/10/29
نواحی شمالی

توقف قطار به دلیل توفان شن

معاون استاندار خبر داد:
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

دمای هوا و یخبندان شبانه به ویژه در نیمه شمالی استان
پیش بینی می شود.
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-1سالم  -سمینار – فنا  -2طایفه -دانه انار  -دورویی  -3سایه – ابزار بنایی
– تکرار حرف  -4شیرینی کرمانشاهی – پرستار – طالیی  -5مادر – رود اروپا
 حرف همراهی – از غالت  -6پشته خاک – نشانه – گیاه پرچین  -از حروفندا  -7صلح و آشتی – جوانمرد – پسوند آلودگی  -8برداشت غالت  -عادل –
تکان  -9ورم – آتش  -پیاله  -10اگر -تارمی -قوس -آفت گندم  -11بنیان – باالپوش
ستوران – زهر  -لحظه  -12جرم -عقوبت  -وسنی  -13دربست كارخانه -التماس –
بی مو  -14موش رایانه ای  -دیپلم –– جد  -15احتیاج – برگشته  -رفیع
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ا

1

-1علم – عید ویتنامی ها – ستون بدن – کفیل  -2زخم  -زائوترسان-
عالمت مفعولی -برزن  -3رها  -اندک – فلز گلوله -دشنام  -پسوند
شباهت  -4حرف همراهی – جاشو – طال  -5بزرگواران  -رتبه  -6اگر
برعکس شود به معنی سلطان است – جنس خشن – قلب – ناپز  -7مقصود – ساحل –
منبع خارجی  -8درآمیختن -به جا آوردن  -سنگینی  -9بیهوده و بی معنی  -اسناد–
از گل ها  -10جامه بلند بی آستین – شامه نواز  -فلز سرچشمه – مالفه  -11لقب
اشرافی اروپا  -لباس  -12جدید – راهرو  -جهت  -13خشکی – ردیف – بخشش -
وی -بوی رطوبت  -14پایتخت اتریش -گشاده -عمر -نوعی بستنی  -15آگاه  -دریا
– اشاره به دور  -قصاب
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