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شهرستانها
مدیرکل توافقنامهها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی 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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▪ابتدای بولوار مصالی قدس از سمت خیابان مصطفی خمینی ،از روشنایی محروم
است و شب ها شهروندان برای تردد دچار مشکل می شوند.
▪بسیاری از کوچه ها و محالت زاهدان به ویژه کوچه ها و محالت قدیمی از سال های
گذشته تابلو ندارد و اهالی این مناطق برای ارائه آدرس مشکل دارند .شهرداری
رسیدگیکند.
▪یک ماه از زمستان گذشت اما وعده مسئوالن برای گازکشی در بسیاری از مناطق
زاهدان هنوز عملی نشده است.
▪هرچه به نوروز نزدیک تر می شویم ،قیمت بسیاری از اجناس ضروری مردم از جمله
مواد غذایی و پوشاک افزایش می یابد .نظارت ها بیشتر شود.
▪وضعیت مسکن در زاهدان نیاز به سامان دهی دارد.
▪هر سال برای تعیین حقوق سال بعد کارگران چانه زنی می شود اما در عمل اقدام
مثمری برای این قشر نمی شود.
▪برخی مغازه داران خیابان سعدی از جمله پرنده فروشان پیاده روها را اشغال می کنند
و مردم به ناچار باید از خیابان عبور کنند ،این موضوع سبب ایجاد مشکالتی برای
شهروندان می شود ،اما کسی به آن رسیدگی نمی کند.
▪چه زمانی قرار است سالن جدید انتظار مسافر در راه آهن جنوب شرق افتتاح شود؟
شرایط فعلی در شان مردم این استان و مسافرانی نیست که از دیگر نقاط به این منطقه
سفر می کنند.
▪برخی معابر شیرآباد هنوز آسفالت نشده است و خاکی بودن آن سبب بروز مشکالتی
برای مردم می شود.
▪قیمت تخم مرغ و حبوبات در زابل باالست.
▪پس از سال ها سختی و پرداخت اقساط واحدهای به شرط تملیک ،آخرین قسط را هم
پرداخت و برای انتقال سند مراجعه کردم ،اما سنگ اندازی می کنند.

 ۳قرارداد تخفیف منعقد شد

آماده مذاکره و انعقاد قــرارداد با
گروه شهرستان ها
صاحبان کاال و خطوط کشتیرانی
در بــنــدر چابهار هستیم تــا از طــریــق آن ق ــرارداده ــا،
تخفیفهای ترجیحی ویژهای به آن ها داده شود .مدیرکل
توافقنامهها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی گفت:
یکی از رویکردهای سازمان این است که بتوانیم قسمتی از
بار را به خــارج از منطقه خلیج فــارس و به بندر چابهار
بکشانیم ،ضرورت دارد هر چه بهتر از زیرساختهای این
بندر که میلیونها دالر ب رای آن هزینه شده است ،استفاده
شود«.محمدعلیاصلسعیدیپور»بااشارهبهظرفیتهای
بسیار بندر چابهار و موقعیت خاص جغرافیایی آن در
س هند ،اظهار کرد :با توجه به فعالیتهای
ی اقیانو 
نزدیک 
انجام شده ،حجم بار در بندر چابهار در حال افزایش است و
انتظار داریم اتفاق های بسیار مثمری در این حوزه رخ دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،
وی با تأکید بر این که توسع ه باید به سمت دریا هدایت شود
و یکی از قابلیت های موجود در کشور بندر چابهار است
اضافه کرد :هندوستان و افغانستان با عالقه مندی فراوان
به توسعه بندر چابهار میاندیشند و باید شرایطی را فراهم
کنیم تا در کنار ارتقای سرمایهگذاری در این بندر ،آمار
تخلیه و بارگیری افزایش یابد.

چابهار به خارجیها معرفی میشود

وی بیان کرد :پیرو معاهده سه جانبه ایران ،هند و افغانستان
دربــاره چابهار ،تکلیف شده بود که کارگروهی اجرایی

کلنگ زنی احداث اورژانس
دلگان در دهه فجر
عــمــلــیــات احــــــداث اورژانــــــس
گروه شهرستان ها
بیمارستان امام رضا (ع) دلگان در
ایــام دهه فجر به زمین زده می شــود .فرماندار دلگان به
خبرنگار ما گفت :هم زمــان با چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایــران ،ساخت اورژانــس بیمارستان امام
رضا(ع) دلگان در  ۷۰۰متر زیر بنا و  40میلیارد ریال اعتبار
آغاز می شود« .مجتبی شجاعی» افــزود :عملیات اجرایی
هشت پروژه بهداشتی و درمانی شامل مرکز خدمات جامع
سالمت چــاه خدابخش با  ۲۰میلیارد ریــال ،خانه های
بهداشت کالن ظهور ،حمید آباد و اسفند هر کدام با سه
میلیارد ریال و چهار واحد مسکونی پزشکان هر کدام با یک
میلیارد و 500میلیون ریال تا پایان امسال آغاز می شود .وی
اضافه کرد :خدمات نظام بهداشت ،درمــان و سالمت در
دلگان قابل مقایسه با قبل از پیروزی انقالب نیست ،به
طــوری که در چهلمین سالگرد پــیــروزی انقالب با یک
بیمارستان 9 ،مرکز جامع خدمات سالمت ۴۹ ،خانه
بهداشت ،یک پایگاه سالمت ،دو پزشک متخصص و ۱۵
پزشک عمومی در نقاط شهری و روستایی خدمات ارائه می
شود .وی تصریح کرد :بر اساس آمار رسمی کشور ،قسمت
ی انقالب
بزرگی از شهرها و روستاها در آستانه پیروز 
اسالمی از پزشک و امکانات بهداشتی محروم بود که در این
میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند.

فرماندار:عملیات
اجرایی هشت
پروژهبهداشتی
و درمانی شامل
مرکز خدمات
جامع سالمت
چاه خدابخش
با  ۲۰میلیارد
ریال ،خانه های
بهداشت کالن
ظهور ،حمید آباد و
اسفند هر کدام
با سه میلیارد
ریال و چهار واحد
مسکونیپزشکان
هر کدام با یک
میلیارد و 500
میلیون ریال تا
پایان امسال آغاز
می شود

 409مدرسه مجهز به سیستم
گرمایشیاستاندارد
 409سیستم گرمایشی اســتــانــدارد با
ذوالفقاری
اجــرای طرح ققنوس در مــدارس یک و دو
کالسه استان جانمایی شد .مدیرعامل جمعیت هالل احمر
به خبرنگار ما گفت 409 :دستگاه بخاری تابشی در قالب
طرح ققنوس با هدف تامین سامانه گرمایشی ایمن برای
مدارس ابتدایی از  19دی ماه در مدارس زاهدان ،میرجاوه،
سراوان ،سیب و سوران ،مهرستان ،زابل ،هیرمند ،نیمروز و
هامون نصب شــد« .رســول راشکی» اف ــزود :ایــن طــرح با
استفاده از ظرفیت های ملی خیران داوطلب هالل احمر بعد
از حادثه آتش ســوزی مدرسه غیر دولتی «اســوه حسنه»
زاهدان در دستور کار قرار گرفت .به گفته وی ،در قالب این
طــرح قــرار اســت  529دستگاه بخاری تابشی در 338
مدرسه یک و دو کالسه استان نصب شود که تاکنون از این
تعداد  409بخاری در مدارس نصب شده است.

دهه فجر  131پروژه در زهک به بهره برداری
ریگی
می رسد و زمینه اشتغال 240نفر را فراهم می
کند .سرپرست فرمانداری زهک به خبرنگار ما گفت:
 ۱۳۱پروژه با اعتباری بیش از  ۲۱۴میلیارد ریال در ایام
دهه فجر در این شهرستان به بهره بــرداری می رسد.
«غالمرضا اربابی» افزود :افزون بر این تعداد پروژه های
قابل افتتاح ۴۰ ،برنامه فرهنگی ،ورزشی و هنری نیز به

بازدید کشورهای عضو اکو از بندر چابهار

 30میلیارد ریال برای آبیاری نوین در میرجاوه

امسال  ۳۰میلیارد ریــال اعتبار
گروه شهرستان ها
صرف اجــرای سیستم های نوین
آبــیــاری در میرجاوه می شــود .مدیر جهاد کشاورزی
میرجاوه به خبرنگار ما گفت :با توجه به تداوم خشکسالی
و ضرورت استفاده از شیوههای جدید آبیاری ،دو هزار و
 231هکتار از اراضی شهرستان مجهز به سیستم های
نوین آبیاری شده است« .محسن کهرازی» افزود :از این
سطح ،هزار و  377هکتار به آبیاری تحت فشار قطره ای
برای باغ ها ۶۲۸ ،هکتار به آبیاری تحت فشار بارانی و
 ۲۲۶هکتار به آبیاری کم فشار برای محصوالت زراعی
مجهز است .به گفته وی ،در سال زراعی گذشته۸۲۹ ،
هکتار از اراضــی ایــن شهرستان به سیستم هــای نوین
آبیاری مجهز شد .به منظور اجــرای سیستم های نوین

 40مسجدزابل؛میزبانویژهبرنامههایدههفجر

صورت محوری در این دهه اجرا خواهد شد .وی اظهار
کرد :با توجه به تالش دشمنان نظام و رسانه های بیگانه
برای کم رنگ جلوه دادن دستاوردهای  40ساله انقالب و
ترویج ناامیدی در میان مردم ،باید مسئوالن دستگاه های
اجرایی از این فرصت برای معرفی خدمات نظام و دولت به
نحو مطلوب استفاده کنند و عملکرد حوزه دستگاه اجرایی
خود را از طریق رسانه ها به اطالع عموم برسانند.

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

آبــیــاری حــدود دو هــزار و  44هکتار بــه ســازمــان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای تشکیل
پرونده معرفی شده و ۱۳۵هکتار آمــاده نقشه بــرداری
است ،کار نقشه برداری و طراحی  ۹۰۰هکتار هم به پایان
رسیده است .وی تصریح کرد :اجرای سیستم های نوین
آبیاری در  ۴۵۱هکتار از اراضی این شهرستان در دست
اجراست و  ۲۲۰هکتار آبیاری تیپ نیز برای کشت گندم
در شهرستان شناسایی شده و  ۴۷هکتار از این اراضی
آمــاده نقشه بــرداری است .وی با بیان این که سطح زیر
کشت محصوالت باغی میرجاوه سه هزار و  200هکتار و
سطح زیر کشت محصوالت زراعی هفت هزار هکتار است،
تاکید کرد :امسال  30میلیارد ریال اعتبار برای اجرای
سیستم های نوین آبیاری در میرجاوه هزینه می شود.

دوره آمـــــوزشـــــی تــخــصــصــی
گروه شهرستان ها
ه ــی ــدروگ ــراف ــی و اتــومــاســیــون
هیدروگرافی چند پرتو در بندر شهید بهشتی چابهار برگزار
شد .معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی
گفت :این دوره آموزشی در دو قسمت تئوری و عملی با
توجه به اهمیت دانش هیدروگرافی و خروجی آن یعنی
نقشه های هیدروگرافی در کلیه شاخه های علوم مرتبط با
دریا از جمله عملیات ناوبری دریایی و مهندسی دریایی
اجرا شد« .عباس آذرپیکان» افزود :هدف از برگزاری این
دوره ارتقای آگاهی و سطح علمی – فنی کارشناسان

میکنیم قراردادهایی را منعقد میکنیم که از طریق آن،
تخفیفهای ترجیحی ویــژهای به آن ها داده شود .وی
اظهار کرد :استقبال ویژهای در اینباره انجام شده است،
با سه شرکت قرارداد بستهایم و پیشبینی میکنیم این
قراردادها افزایش یابد .وی اضافه کرد  :اعمال تخفیف در
تعرفهها و مشوق جذب صاحبان کاال و کشتیرانی نهتنها
موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم میکند ،بلکه
در نگاه تخصصی هم کار درستی است که بار در بنادر
توزیع شود .وی ادامه داد :با توسعه تخلیه و بارگیری در
بندر چابهار و پهلوگیری کشتیها ،شرایط ویژهای برای
رونق منطق ه در زمینه توسعه اشتغال ،رشد کسب و کار،
ارتقای بهرهوری توانمندیهای موجود و رشد اقتصادی
کشورفراهم میشود .به گفته وی ،به طور قطع وقتی کاال
و صاحب کاال وارد بندر شود ،به ایجاد اشتغالهای بعدی
نظیر توسعه هتلداری ،رستوران ،رشد فروشگاهها ،حمل
و نقل درونشهری و  ...میانجامد و سبب ایجاد تکاپوی
تجاری در منطقه می شود.

سعیدی پ ــور ،اظــهــار ک ــرد :همچنین هشتم اسفند،
کشورهای عضو اکو از بندر چابهار بازدید خواهند کرد،
پیش از این کشورهای عضو اکو بــرای بازدید از بنادر
د بنابراین ،هشتم اسفند هم
ما ابــراز تمایل ک رده بودن 
اجــاس کشورهای اکــو در چابهار و در ادامــه اجالس
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری بندر برگزار خواهد
شد و تالش میکنیم توانمندیهای چابهار در عرصه
بینالمللی عرضه شــود  .وی اظهار کــرد :در کتابچه
تعرفههای سازمان بنادر و دریانوردی ،از ابتدای امسال
اعــام کردیم که آمادگی ارائــه تخفیف در تعرفهها تا
د در حــوزه حقوق و عــوارض بندری و
سقف  ۹۰درص ـ 
هزینه های مترتب بر کشتیهای الینر در بندر چابهار
داریــم که این تخفیفها میتواند به صورت قــراردا د با
شرکتهای کشتیرانی و حتی صاحبان کاالهایی که
میخواهند بار خود را از بندر چابهار جابهجا کنند ،باشد،
حاضر به مذاکره و انعقاد قرارداد با آن ها هستیم و اعالم

 131پروژه زهک در دهه فجر افتتاح می شود

ویژه برنامه هایی با محوریت  40مسجد به مناسبت چهلمین
گروه شهرستان ها
سالگرد انقالب در زابل برگزار می شود .مدیر روابط عمومی
اداره تبلیغات اسالمی زابل به خبرنگار ما گفت :به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی ایران در  ۴۰مسجد این شهرستان برنامه های متنوعی اجرا و در کنار
جشن های پیروزی انقالب ،برنامه های ویژه ای برای سنین مختلف در مساجد برگزار
می شود« .هادی پیر کمالی» افــزود :برنامه ها از  12بهمن ماه با سالگرد ورود امام
خمینی(ره) به کشور آغاز می شود و تا  ۲۲بهمن ماه ادامه دارد .وی اضافه کرد :رشادت
های مردم ایران در بهمن ماه  ۵۷که به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد باید به شکل
های گوناگونی به نسل های جدید انقالب بازگو و منتقل شود .وی ادامه داد :با توجه به
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب ،امسال برنامه های با شکوه و ویژه تری برگزار می شود
که در راس آن شرکت در راهپیمایی  22بهمن ماه با حضور همه اقشار منطقه خواهد بود.

هزار و 377
هکتار به آبیاری
تحت فشار قطره
ای برای باغ ها،
 ۶۲۸هکتار به
آبیاری تحت
فشار بارانی و
 ۲۲۶هکتار به
آبیاری کم فشار
برای محصوالت
زراعی مجهز
است

دانش آموزان زابل نماز باران خواندند
نماز طلب باران توسط دانش آموزان دختر در مدرسه نمونه شهید صوفی
ریگی
زابل اقامه شد .امام جمعه زابل به خبرنگار ما گفت :نماز طلب باران در این
مدرسه با حضور دانش آموزان دختر اقامه شد .حجت االسالم «علی اکبر کیخا» افزود:
دانش آموزان به مراتب دل های پاکی دارند ،دعا و نیایش آن ها نزد خداوند متفاوت با
دیگران است بنابراین بارش باران را همواره با دل های پاک خود طلب می کنند .وی
اظهار کرد :یکی از ویژگی هایی که انسان می تواند در همه عمر به موفقیت های بزرگ
دست یابد ،توجه به نماز اول وقت و رعایت کردن قوانین اسالمی است .وی با اشاره با
شهادت حضرت فاطمه (س) ادامه داد :آن حضرت از شخصیت بسیار بزرگ و واالیی
برخوردار و همواره پیرو راه والیت بود .همه ما باید به کوچک ترین وظیفه خود یعنی
پیروی از والیت عمل کنیم تا سعادت در زندگی و آخرت نصیب مان شود.

 288هزار بچه ماهی برای سیستان

سازمان بنادر و دریانوردی و بنادر تابعه در این زمینه است
که با حضور  40کارشناس و متخصص سازمان بنادر و
دریانوردی و بنادر تابع این سازمان برگزار شد .وی با اشاره
به طرح توسعه بندر چابهار و افق طرح توسعه سواحل
مکران و توجه ویژه دولت و نظام به این حوزه راهبردی از
سواحل کشور خاطرنشان کرد :با توجه به این که در ابتدای
راه توسعه سواحل ارزشمند مکران قــرار داریــم ،انجام
مطالعات بنیادی در حوزه دریا و سواحل برای تکمیل بانک
اطالعات سواحل و بنادر می تواند تضمین کننده توسعه
پایدار و بهره برداری صحیح از منابع ساحلی باشد.

 288هزار و  160قطعه بچه ماهی سردآبی از اوایل آبان ماه در 72
ریگی
استخر پرورشی سیستان رهاسازی شده است .مدیر کل شیالت شمال
استان به خبرنگار ما گفت« :محبعلی سیستانی» پیش بینی می شود تا اسفند ماه
بیش از  123تن ماهی از این استخرها برداشت و روانه بازار مصرف شود که این بچه
ماهی ها عالوه بر پنج شهرستان سیستان در شهرستان های حوزه این اداره از جمله
زاهدان ،خاش و مهرستان نیز توزیع شده است« .سیستانی» گفت :وزن ماهی های
رها سازی شده حدود  15تا  20گرم است که در پایان دوره برداشت به وزن تقریبی
 300تا  450گرم می رسد .وی اظهار کرد 70:درصد تسهیالت بالعوض از سوی
شیالت و  30درصد آورده از سوی پرورش دهندگان ماهی در شمال استان برای این
کار اختصاص یافته است.

جدول شماره 1295

حل جدول شماره 1294

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

بـ رای اجــرای معاهده تشکیل دهیم که اولین جلسه آن
ی ادامه داد :با توجه به قابلیت
چندی پیش برگزار شد .و 
های موجود در بندر چابهار ،موقعیت جغرافیایی آن در
منتهیالیه جنوبشرقی ایران و نزدیکی آن به اقیانوس
هند،سرمایهگذاران هندی ،افغانستانی و دیگر کشورهای
همسایه ،عالقه زیــادی برای سرمایهگذاری در این بندر
دارند .مدیرکل توافقنامهها و توسعه بازار سازمان بنادر
و دریانوردی اظهار کرد :برای معرفی ظرفیتهای بسیار
سرمایهگذاری در چابهار ،تصمیم بر این شد ،اجالسی
ک روزه برگزار و قابلیت ها و توانمندیهای این بندر را
ی 
ت حضوری ب رای سرمایهگذاران خارجی معرفی
به صور 
کنیم .وی با اشاره به این که از کشورهای مختلف دعوت
می شود در اجالس معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در
چابهار حضور یابند افزود :در این اجالس ،کارگاه ،میز پاسخ
گویی و محلی ب رای مذاکرات رو در رو ب رای تجار درباره بندر
چابهار ایجاد می شود .وی با بیان این که استقبال مناسبی
از سوی سرمایهگذاران خارجی ب رای حضور در این مراسم
انجام شده است گفت :پیشبینی میکنیم تا روز برگزاری
این همایش که هفتم اسفندماه خواهد بود تعداد قابل
توجهی از سرمایهگذاران خارجی در ایناتفاق بسیار مهم
حضور یابند و سرنوشت بندر چابهار را رقم بزنند .وی بیان
کـرد :ضــرورت دارد با توجه با وجــود ظرفیتهایی نظیر
حمل و نقل ریلی در کنار دریایی ،وجود منطقه آزاد چابهار،
حمل و نقل هوایی و ،...هم ه همکاری کنند تا فرصتهای
سرمایهگذاری چابهار به خوبی معرفی شود.

دوره تخصصی هیدروگرافی در چابهار برگزار شد

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.740

یک گرم طالی  18عیار

367،000

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.393

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.111

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/11/4
نواحی شمالی

تخفیف تعرفهای تا  ۹۰درصد در بندر چابهار

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 و تداوم سرما

صاف تا قسمتی ابری و
تداوم سرما

قسمتی ابری و ارتفاعات احتمال
بارش پراکنده و غبار محلی یا
مه رقیق
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-1سر – سرود – سقف دهان  -2شهری در هندوستان – مقنی  -3یادداشت
– بازی خارجی – یازدهمین سوره قرآن مجید – اثر ماتیسن  -4فرومایه – پخته
نیست  -شكاف كوه  -5از حروف الفبا – قوه رشد و نمو – وسنی  -6ماه پرتابی
 اهلی  -شیرینی کرمانشاهی  -7راه میان بر  -برزن -برش سینمایی – عالمتمفعولی  -8مطر – کار ندارد  -9حرف انتخاب – چینه دیوار -ماست چکیده  -جهت
 -10سرما – راهرو – پایتخت سوئیس  -11سقف منزل  -عهد – توشه  -12پسر نوح –
سنه  -خالص  -13از چاشنی ها – غذای بیمار -یک آذری – حرف همراهی  -14نيزه
كوچك -رنجور  -15گهواره – جور نیست – بچه اسب
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1

-1مدرک – توالی  -خنک  -2سفارش -کارفرما  -3خالصه و چکیده
 آتش -تله – چله کمان  -4واحدی در ارتش -نارس  -فایده  -5طایفه از به پا کردنی ها  -فلز گلوله  -6نیم سال تحصیلی  -خاطر -سالحکاشتنی  -7خاک صنعتی  -تیغ -میل -بوی رطوبت  -8آراستگی و نظم – شهری در
فارس  -9منقار پرنده – درخت انگور  -گنگ -جدید  -10هر -پیمانه – دفعه -11
نخست – ابرام – آب ویرانگر  -12آهسته  -ساز تیره – گوسفند جنگی -13از حروف
ندا – ابزار نخ تابی  -پسوند حفاظت – جنس خشن  -14چاق و فربه – دخمه  -15ابزار
نجاری – رود خوزستان – عضو پرواز
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