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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪زاهدان از فضای سبز مناسبی برخوردار نیست.
▪قیمت گوشت گوسفند در بازار زاهدان گران شده است.
▪مسئوالن برای رفع معضل بیکاری جوانان فکری کنند.
▪مسئوالن شهرداری زاهدان به وضعیت نامناسب و آسفالت خیابان فروغ توجه و
رسیدگیکنند.
▪آیا ترشی هایی که در برخی از مغازه های زاهدان به صورت فله به فروش می رسد
بهداشتیاست؟
▪داروخانه بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در روزهای جمعه تعطیل
است و باید از داروخانه های شبانه روزی داروها را تهیه کنیم ،در حالی که این
بیمارستان با اولین داروخانه شبانه روزی فاصله زیادی دارد.
▪وضعیتشهرکجهادوبرقمناسبنیست،باتوجهبهپیگیریهایخوبروزنامهسیستان
وبلوچستانوانتشارمشکالتمردم،انتظارمیرودازاینمحلههانیزگزارشتهیهشود.
▪قیمت میوه در بازار زاهدانمتفاوت است ،یک کیلوگرم سیب درختی در یک مغازه پنج
هزار تومان و در فروشگاهی دیگر شش هزار تومان به فروش می رسد.
▪میراث فرهنگی به آثار باستانی که در معرض نابودی است ،توجه بیشتری داشته باشد.
▪قیمت لباس بچه گانه خیلی گران شده است ،گرانی اجناس در بازار و درآمد پایین،
قدرت خرید را از خیلی ها گرفته است.
▪در برخی خیابان های زابل سطل زباله جانمایی نشده است .در بعضی از معابر نیز
ماموران شهرداری به موقع برای جمع آوری زباله ها اقدام نمی کنند و مردم مجبور
هستند آن را در گوشه خیابان رها کنند.
▪مدت هاست اینترنت تلفن همراه و آنتن دهی خطوط در زهک دچار اختالل شده و
هنوز برطرف نشده است.
▪پیاده روهای خیابان دانشجوی زاهدان نیاز به به سازی دارد.
▪تعداد معتادان کارتن خواب در حاشیه شهر زاهدان رو به افزایش است .مسئوالن امر
برای سامان دهی این افراد چاره ای بیندیشند.

نماینده مردم زاهدان:

اختصاص  125میلیارد تومان به
بزرگراه چابهار– زاهدان قطعی شد
پرداخت  125میلیارد تومان اعتبار برای
ذوالفقاری
تکمیل پــروژه بزرگراه چابهار – زاهــدان با
موافقت کمیسیون ماده 23قطعی شد .نماینده مردم زاهدان
در مجلس شــورای اسالمی به خبرنگار ما گفت :یکی از
مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اختصاص 200میلیارد
تومان اعتبار به بزرگراه چابهار – زاهــدان بود که هنوز این
اعتبار محقق نشده اســت« .علیم یارمحمدی» افــزود :در
پیگیری ها متوجه شدیم این میزان اعتبار به  125میلیارد
تومان کاهش پیدا کرده است که اختصاص این اعتبار را
قطعی کردیم ،البته دولت اعالم کرد  75میلیارد تومان دیگر
این اعتبار نیز پرداخت می شود که شرط آن برنده شدن
شرکت ها در مناقصه است .وی ادامه داد :این  125میلیارد
تومان نقدی پرداخت می شود که امسال  50میلیارد تومان،
سال آینده نیز  50میلیارد تومان و در سال  99هم  25میلیارد
تومان تخصیص پیدا می کند و تا آن زمان مبالغ دیگری نیز
اختصاص خواهد یافت .وی اظهار کرد :مسئوالن امر باید
پیگیر این باشند که اعتبارات این گونه پروژه ها که اهمیت
دارد و از محل منابع ملی تامین می شود کاهش پیدا نکند.
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افتتاح زمین فوتبال چابهار
زمین فوتبال ورزشــگــاه چابهار به
گروه شهرستان ها
چمن مجهز و افتتاح شد .مدیرکل
ورزش و جوانان به خبرنگار ما گفت :زمین فوتبال ورزشگاه
شهید ریگی چابهار از سال ها پیش در دست ساخت بود که به
دلیل تامین نشدن اعتبارات این پروژه از محل منابع ملی
تکمیل آن با مشکل مواجه بود« .ادهم کرد» افزود :از آن جایی
که راه اندازی این زمین فوتبال از آرزوهای دیرینه ورزشکاران
شهرستان بود برای تکمیل آن از اعتبارات استانی استفاده و
روز گذشته چمن مصنوعی آن نصب شد .به گفته وی ،این
پروژه بزرگ ورزشی با زیربنای هشت هزار مترمربع و یک
میلیارد تومان اعتبار احداث شد و یکی از مهم ترین چمن های
مصنوعی بزرگ جنوب استان محسوب می شود ،با نصب و راه
اندازی این چمن مصنوعی گل بزرگ فوتبال ،افزون بر توسعه
زیرساخت های ورزشی چابهار ،جوانان مستعد و پر انرژی این
منطقه که دارای قابلیت های باال در رشته پرطرفدار فوتبال
هستند ،در فضای مناسب و استاندارد به دنبال کسب
افتخارات بزرگ برای استان خواهند بود.

آلودگی صنعتی در کمین زاهدان
 وقتی دو سه دهــه قبل کالنشهرهای
ذوالفقاری
امروز ایران در سودای توسعه و صنعتی
شدن بودند هیچ گاه تصور نمی کردند با رشد شهرنشینی،
توس عه فعالیت های انسانی و گسترش صنایع ،هوای
سال م از شهرها بــرود و روزی شاخص هــای سنجش
آلو دگی هوا در بسیاری از روزهــای زمستان و پاییز در
محدوده ناسالم قرار گیرد .اما این شرایط در بسیاری از
شهر های بــزرگ کشور نظیر تهران ،اصفهان و اراک
مشکالت فــراوانــی را بــرای مــردم ایــجــاد کــرده اســت،
مشکالتی که می توانست با سیاست گذاری مناسب در
دهه های گذشته ،شکل نگیرد .اگر چه بر خالف عقیده
بسیاری که صنایع و تردد خودروها را از مهمترین دالیل
آلو دگی هــای صنعتی می دانند ،ایــن وارونــگــی دمــا و
پایداری هواست که شرایط را برای تلنبار شدن آلودگی و

مديرکل تبليغات اسالمي خبر داد:

امروز؛ همایش طالیه داران فاطمی در زاهدان
همایش طالیه داران فاطمی امروز
گروه شهرستان ها
در مسجد جامع زاهدان برگزار می
شود .مديرکل تبليغات اسالمي با اشاره به برنامه های 40
سالگی انقالب به خبرنگار ما گفت :تبيين دستاوردهاي
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با حضور نخبگان،
مداحان و شعراي آیيني ،چهره هاي شاخص و تاثيرگذار با
همکاري شوراي هیئت مذهبي ،هيئت رزمندگان اسالم و
موسسه های مذهبی از برنامه های دهه فجر در استان است.
حجت االسالم «عیسی بزمانی» افــزود :امروز نیز همايش
طاليه داران فاطمي با هدف تبيين دستاوردهاي چهلمين
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در مسجد جامع زاهدان و
همايش توجيهي مداحان و مسئوالن هيئت مذهبي در
سالن شهداي اداره کل تبليغات اسالمي با سخنراني
حجتاالسالم مسعود عالي و مداحي حاج محسن طاهري
برگزار می شود .وی ادامه داد :هم انديشي خطباي شاخص
و امامان جماعت مساجد و روحانيون مستقر و همايش
عمومي با حضور اقشار تاثيرگذار و نخبگان استان از دیگر
برنامه های این ایام است .وی اظهار کرد140 :روحاني
مستقر با هدف اطالع رساني و بيان توطئه هاي دشمنان و

تشريح دستاوردهاي  ۴۰ساله انقالب در استان فعالیت می
کنند .به گفته وی ،طالب و روحانيون از گروه هاي ارزشي و
مورد اعتماد جامعه هستند و پيوند عميق اين قشر با مردم بر
هيچ کس پوشيده نيست ،در شرایط فعلی بيش از هر
زمان ديگري نياز است که سطح ارتباط در حلقه ملت و
مسئوالن از سوي مبلغان ديني تقويت شود .وی گفت:
هدف اصلي دشمنان نظام اسالمي از اعمال تحريم و
تهديدهاي مختلف ،واگرايي میان مردم و مسئوالن است
بنابراین انتظار می رود مبلغان از تريبون هاي خود برای
اطالع رساني و بيان توطئه هاي دشمنان و تقويت وحدت
ملي و تشريح دستاوردهاي  ۴۰ساله انقالب استفاده
کنند .وی تصریح کرد :افزايش اعتماد عمومي و رضايت
مندي جامعه در گرو تقويت روز افزون رابطه ملت با نظام
حاکميتي است ،در اين ميان روحانيون بايد روحيه اميد و
نشاط معنوي را در جامعه زنده کنند .وی خاطرنشان
کــرد :فرزندان برومند ايــران اسالمي بعد از انقالب با
تيزهوشي ،غيرت و بصيرت برای دفاع از مرزهاي زميني،
دريايي و هوايي تالش هاي ارزنده اي را انجام داده اند و
اين همت و تالش تداوم دارد.

 30روز 37 ،کشته در تصادفات جنوب استان

امروز همايش
طاليه داران
فاطمي با
هدفتبيين
دستاوردهاي
چهلمينسالگرد
پيروزي انقالب
در مسجد جامع
زاهدان و
همايشتوجيهي
مداحان و
مسئوالنهيئت
مذهبي در سالن
شهداي اداره کل
تبليغاتاسالمي
برگزار می شود

 37نفر در تصادفات جاده ای جنوب استان در دی ماه امسال
گروه شهرستان ها
جان خود را از دست دادند .فرمانده پلیس راه جنوب استان به
خبرنگار ما گفت :ماه گذشته در مسیرهای جنوبی استان  67تصادف رخ داد که 37
کشته و  143زخمی بر جا گذاشت .سرهنگ «یدا ...ستوده» افزود :تصادفات این مدت
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد کشته ها  85درصد و تعداد مجروحان
 16درصد رشد داشته است.

فرنگی کاران نوجوان استان روی تشک رفتند
رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان استان با معرفی نفرات برتر
گروه شهرستان ها
به کار خود پایان داد .رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما
گفت :در این دوره از رقابت ها  50کشتی گیر به منظور کسب مقام و جواز برای اعزام به
مسابقات قهرمانی کشور که بهمن ماه به میزبانی سیرجان برگزار می شود ،رقابت
کردند « .عادل شاهسوندپور» افزود :در پایان این دوره در وزن  45کیلوگرم منصور
دهمرده تاز از زابل ،در  48کیلوگرم سجاد شهریزاد از نیمروز ،وزن  51کیلوگرم فردین
کهرازه از زاهــدان 55 ،کیلوگرم محمود دهمرده از نیمروز ،وزن  60کیلوگرم آرین
ستاری از زاهدان 65 ،کیلوگرم علی ا ...دو از نیمروز ،وزن کیلوگرم  71سید بهرام
عسکر هاشمی از زاهــدان 82 ،کیلوگرم سامان طالع محمد از نیمروز و وزن 110
کیلوگرم محمد جواد سرحدی از زابل موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

مدیر کل ساخت و توسعه راه های روستایی وزارت راه و شهرسازی:

 20میلیارد تومان به راه های روستایی  3شهرستان اختصاص یافت

 ۲۰میلیارد تومان اعتبار به راه
گروه شهرستان ها
هــای شهرستان هــای ســراوان،
سیب و سوران و مهرستان اختصاص یافته است .مدیر
کل ساخت و توسعه راه هــای روستایی وزارت راه و
شهرسازی در بازدید از روستاهای سراوان گفت :از کل
 ۴۵میلیارد تومان اعتبار راه های روستایی کشور۲۰ ،
میلیارد تومان آن به راه های سراوان ،سیب و سوران و
مهرستان اختصاص یافت که این مهم در طول انقالب،
نادر است« .فدایی» افزود :با توجه به برنامه های وزارت
راه و شهرسازی درباره توسعه راه های روستایی ،اگر
فرمانداران ،بخشداران و دهیاران بتوانند در راه های
روستایی  60درصد پیشرفت داشته باشند و زیرساخت
هــای الزم را فراهم کنند 40 ،درصــد باقی مانده را
وزارتخانه تقبل می کند و قیر الزم را به آن پــروژه ها
اخــتــصــاص مــی دهــــد .بــه گــــزارش روابــــط عمومی

نجات  4صیاد در دریای عمان
چهار صیاد گمشده در دریای عمان توسط مركز جست و جو و
گروه شهرستان ها
نجات دریایی بندر چابهار نجات پیدا کردند .معاون دریایی اداره
کل بنادر و دریانوردی گفت :با اعالم مسئوالن شیالت استان مبنی بر عزیمت یک قایق
صیادی با چهار سرنشین از بندر کنارک به صیدگاه و مراجعه نکردن آن ها به بندر ،شناور
ناجی پنج به منظور عملیات جست و جو و نجات دریایی اعزام و پس از هفت ساعت
عملیات جست و جو در  30مایلی بندر چابهار موفق به پیدا کردن قایق مضطر شد و هر
چهار سرنشین آن نجات پیدا کردند .سید «حسن ابراهیمی» افزود :شناورهای فعال
منطقه با توجه به شرایط متغیر جوی کنونی ،الزم است با رعایت کلیه اصول ایمنی شناور
و سرنشینان آن قبل از خروج از بنادر استان نسبت به مشخص کردن منطقه دریایی خود
برای صید به مدیر صیادی هر بندر اطالع رسانی کنند و در صورت امکان به صورت
جمعی به صیدگاه عزیمت و وضعیت جوی منطقه را از طریق مرکز هماهنگی جست و
جو و نجات دریایی استعالم کنند.

فرمانداری سراوان ،معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر
به این شهرستان از روستاهای گروانی ،بات بزرگ و
کوچک ،کشتگان ،زیارت ،حق آباد ،آسکان ،هندوان،
ریش پیش باال ،سوخته مک ،پرکن و مورتی بخش بم
پشت بازدید کرد.

 1.2تن مواد مخدر در مرزهای استان کشف شد
یك تن و  297كیلوگرم مواد مخدر طی دو عملیات جداگانه در
گروه شهرستان ها
مرزهای استان کشف شد .فرمانده مرزبانی استان گفت:
مرزداران هنگ مرزی سراوان از قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله بزرگ مواد مخدر
به عمق كشور آگــاه شدند و به اجــرای كمین و تشدید پوشش منطقه پرداختند.
سردار«سعید كمیلی» افزود :سوداگران مرگ كه قصد داشتند محموله مواد مخدر را
وارد كشور کنند ،طی دو عملیات جداگانه مرزداران ،در رسیدن به اهداف شوم خود
ناكام ماندند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی ،وی تصریح کرد:
مرزداران طی این عملیات موفق شدند افزون بر توقیف یك دستگاه خودرو 49،كیلوگرم
مرفین 359 ،كیلوگرم حشیش 862 ،كیلوگرم تریاك و  27كیلو و  500هروئین در
مجموع یك تن و  297كیلو و  500گرم مواد مخدر را كشف کنند.

 17بهمن ماه؛ جشنواره بافته های حصیری در نیکشهر
دومــیــن جــشــنــواره بــافــتــه هــای
گروه شهرستان ها
حصیری استان  17بهمن ماه در
تنگه سرحه نیکشهر بــرگــزار مــی شــود .رئیس میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نیکشهر به خبرنگار
ما گفت :این جشنواره با هدف ارتقای درآمد مردم و ایجاد
اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت های صنایع دستی در حوزه
حصیر در تنگه سرحه برگزار می شود« .خیرالنسا امیری»

پیشخوان

افزود :با توجه به این که پرونده ثبت روستای تنگه سرحه در
فهرست آثار ملی کشور در دستور کار قرار دارد ،قرار است
این جشنواره با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار
شــود .به گفته وی ،بــرگــزاری بــازی هــای بومی محلی،
نمایشگاه حصیر ،تجلیل از حصیربافان برتر استان ،اجرای
موسیقی های سنتی و معرفی ظرفیت های روستاییان و
عشایر از جمله برنامه های این جشنواره است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

م

یورو

47.751

یک گرم طالی  18عیار

362،200

ک س ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.074

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.184

یک گرم طالی  24عیار

0
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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

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

صاف تا قسمتی ابری و
تداوم سرما

صاف تا قسمتی ابری غبار
محلی،مه رقیق،گاهی وزش باد و
گردو خاک،دریا مواج
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چ
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ت ر س

پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/11/1
نواحی شمالی

فرمانده پلیس راه جنوب اعالم کرد:

حل جدول شماره 1291

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

ناسالم شدن هوا فراهم می کند .در واقع فعالیت های
صنعتی و شهری مواد اولیه آلودگی هوا را فراهم و این
وارونگی هواست که چرخه آلودگی را تکمیل می کند.
همه شهرهای آلوده کشور به سبب بروز وارونگی دمایی
در زمستان و پاییز با چالش آلودگی هوا مواجه هستند،
چالشی که به دالیل موجه علمی در کمین زاهدان است،
به طوری که اگر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های
منا سبی تدبیر نشود ،فــردا زاهـــدان جــزو آلــوده ترین
شهر های ایــران خواهد شد .رئیس اداره هواشناسی
زاهدان درباره ظرفیت آلودگی های صنعتی زاهدان به
خبرنگار ما گفت :وارونگی دمایی در روزهای زیادی از
زمس تان و پاییز در زاهــدان رخ می دهــد ،امــا به دلیل
صنعتی نبودن این شهر پیامدهای آن به شکل آلودگی
های صنعتی دیده نمی شود« .محسن بستانی» افزود :در

شرا یط طبیعی دمای سطح زمین تا ارتفاع حدود 12
کیلومتری جو روند کاهشی دارد .یعنی با افزایش ارتفاع،
هوا سردتر می شود اما وارونگی دمایی این نظم را تغییر و
در قسمتی از جو خالف این موضوع رخ می دهد .وی
ادامه داد :به طور معمول با حاکمیت وارونگی دمایی در
جو ،یک الیه متراکمی از هوا در نزدیک زمین شکل می
گیرد که گرم بودن الیه های باالی جو مانع ترکیب هوا با
الی ه های باالتر می شــود .وی با بیان این که وارونگی
دمایی به دلیل مرتفع بودن زاهدان جزو اقلیم این شهر به
شمار می رود و هر سال در اواخر پاییز و در طول زمستان
اتفاق می افتد اضافه کرد :پایداری و باقی ماندن الیه سرد
هوا در نزدیک زمین سبب بروز قطع تبادالت جو ،سکون
هوا ،افزایش ذرات آینده هوا ،یخبندان تابشی و شامل
دود خودروها ،دود کارخانه ها و ...می شود.

 48روز همراه با یخبندان شبانه

رئیس اداره هواشناسی زاهدان با بیان این که به طور
متوسط سالی  48روز از زمستان و پاییز زاهدان همراه
با یخبندان شبانه و اکثر آن از نوع تابشی است ،افزود:
با وجود زیاد بودن روزهای حاکمیت وارونگی دمایی در
زاهدان ،این شهر قابلیت باالی آلودگی دارد .وی ادامه
داد :در صورت استقرار کارخانه ها و صنایع آلوده در شهر
یا حومه زاهدان و تکرار شرایطی که به تشدید آلودگی
هوا در کالن شهرهای آلوده کشور منجر می شود ،این
شهر نیز در آینده نزدیک به شهرهای آلوده صنعتی کشور
اض افه می شود .وی تأکید کرد :با وجود تکرار روزهای
همراه با وارونگی دمایی در زاهدان به ویژه در زمستان
باید طوری برنامه ریزی شود که این شرایط در سال های
آینده به آلودگی هوا و تبعات منفی ناشی از آن ختم نشود.
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-1رفیع – وال  -آواز  -2کرم خورده – رنجور – حرف همراهی  -3واحد سطح
– وقت – بخشی از پا  -پولک  -4گوارا – مهربانی – رودی در کشور همسایه
 -5زخم عفونی شده  -خشک – ماندگاری  -6بهشت شداد – مادر لر  -ترانه
 -7درازا – سگ بیمار  -یازده  -8قمر -لطیف – پسر نوح  -بلی  -9جنس خشن
– پارچه دریایی – آکروبات  -10چاقو – عدد خیطی – قبر  -11کج – خوابیده – ِسر
 -12وسط – قاصد – قومی در شمال اروپا  -13شیشه آزمایشگاهی -دریاچه ای در
حمام – جانشین – رود اروپا  -14مادر -ابله  -تخت  -15منها – با ادب  -جا

1

-1در حال وزیدن – حاشیه  -اندوه  -2نهر – خزنده گزنده – روزگار
 -3اثر چربی – ساعت زنگی بزرگ – صاحبان کرامت  -4پول خارجی
– لقبی اشرافی در اروپا – شهری در خراسان جنوبی – دور دهان -5
گذرگاه  -اسباب منزل – از چاشنی ها – پسوند شباهت  -6اطراف – سالم – جوانمرد
 -7نشانه – ضمیر جمع  -اسم  -8تکرار حرف  -هدر -زبان – تازه  -9ایستگاه قطار
– برگ برنده  -شتر تندرو  -10گنگ – تشنه فریب – شایسته  -11قوت الیموت –
حمار – گیج – صومعه  -12درخت زبان گنجشک  -ازسازهاي بادي -پیرامون  -هراس
 -13پایین آمدن  -نیکان -صریح  -14شهرها – نظرات  -نیرو  -15از لبنیات – نامی
زنانه  -سرنیزه
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