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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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▪
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▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪برای درمان سل به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان مراجعه کردم که یک
میلیون تومان برای درمان درخواست کردند در حالی که اعالم می شود درمان
سل رایگان است.
▪منطقه ای در زاهدان وجود ندارد که به دالیلی راه بندان نداشته باشد ،از خیابان
ها گرفته تا پیاده روها ،در بولوار کشاورز هم مسیر توسط بنزین فروش ها و گوسفند
فروشان ،سد معبر شده است ،با وجود این مسئولی از شهرداری اقدام موثری برای
رفع این مشکل انجام نمی دهد.
▪اعزام امسال دانشجویان به عتبات ،مصادف با برگزاری آزمون دکترا و استخدامی
است ،مسئوالن فرهنگی دانشگاه برای این تقارن زمانی فکری بردارند.
▪مسئوالن بر چه اساسی سبد حمایتی را توزیع می کنند؟ برای تامین مخارج
زندگی یک خانواده پنج نفری با خودرو کار می کنم و قادر به تامین کاالهای مورد
نیاز خانواده ام نیستم و از این سبد بهره مند نشدم.
▪برخی خانواده های نیازمند در زهک بدون داشتن برق زندگی می کنند ،مسئوالن
برق خانه های تاریک آن ها را تامین کنند.
▪تاکسی فرسوده ای دارم که می خواهم آن را تعویض کنم اما هیچ ثبت نامی از
سوی اتحادیه تاکسیرانان انجام نشده است.
▪روستای عثمان آباد که در نوار ساحلی مکران قرار دارد از محروم ترین روستاهای
استان و کشور است ،با وجود دارا بودن جمعیت هزار خانواری هنوز از بسیاری زیر
ساخت های الزم محروم است ،مسئوالن رسیدگی کنند.
▪با گذشت چهار ماه از اعالم پرداخت مطالبات فرهنگیان توسط مسئوالن وزارت
آموزش و پرورش اما هنوز اضافه کار کارکنان اداری آموزش و پرورش استان
پرداخت نشده است.
▪بیش از یک سال و نیم است که در بولوار معلم ،محدوده منطقه  8مسجد المهدی
(عج) زاهدان ،لوله گذاری گاز انجام شده اما علمک های آن نصب نشده است.

عزاداریشهادتحضرتزهرا

(س)

مراسم عـــزاداری ســالــروز شهادت
گروه شهرستان ها
حضرت فاطمه زهــرا (س) با دسته
روی و سخنرانی در نقاط مختلف استان برگزار شد .مدیرکل
تبلغیات اسالمی به خبرنگار ما گفت :به منظور سامان دهی
برنامه های سالروز شهادت حضرت زهرا (س) جلسه سامان
دهــی شئون فرهنگی در مناسبت هــای مذهبی در همه
شهرستان ها برگزار و در سیاست گذاری برنامه های دهه دوم
فاطمیه تاکید شد؛ در برنامه های ایام شهادت از فضایل اهل
بیت (ع) به ویژه شخصیت حضرت فاطمه (س) بیشترین بهره
را ببریم .حجت االسالم «عیسی بزمانی» افزود :مقرر شد با
توجه به همزمان بودن دهه دوم فاطمیه با دهه فجر از این
برنامه ها بــرای تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی هم
استفاده شــود ،همچنین توجه به موضوع هایی که سبب
انسجام و همبستگی به ویژه مردم استان می شود ،بسیار توجه
شد .به گــزارش خبرنگار ما ،مراسم عــزاداری و دسته روی
هیئت های مذهبی در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در
زاهدان در مسجد جامع و الزهرا (س) این شهر برگزار شد.

درسیاست
گذاری برنامه
های دهه دوم
فاطمیهتاکید
شد؛ در برنامه
های ایام شهادت
از فضایل اهل
بیت (ع) به ویژه
شخصیتحضرت
فاطمه (س)
بیشترین بهره را
ببریم

یادداشتسردبیر
علی ولی زاد ه

تردیدنکنیم

تردید نکنیم فردا حضور هر ایرانی در راهپیمایی  22بهمن
فقط جنبه انقالبی ندارد بلکه انگیزه دینی ،عقالنی و ملی
نیز دارد بدیهی است به مصداق «حب الوطن من االیمان»
یکی از مصادیق آن شرکت در راهپیمایی  22بهمن است
زیرا تمامی دوربین های جهانی به ایران نگاه می کنند تا

با تقویت جریانات گرم و مرطوب دریا
گروه شهرستان ها
به خشکی و تشدید فعالیت سامانه
بارشی ،از امروز تا چهارشنبه رگبار ،رعد و برق و وزش باد پیش
بینی می شود .رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :برای امروز در جنوب استان شامل جنوب
ایرانشهر ،سرباز ،نیکشهر ،فنوج و قصرقند ،رگبار و رعد و برق و
تند باد لحظه ای و فردا در جنوب ،نواحی مرکزی و شمال
استان رگبار و رعد و برق ،تند باد لحظه ای همراه با آبگرفتگی
معابر ،سیالبی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی
پیش بینی می شود« .علی مالشاهی» افــزود :سه شنبه در
استان رگبار و رعد و برق ،تگرگ و تند باد لحظه ای همراه با
آبگرفتگی معابر ،سیالبی شدن مسیل ها ،طغیان رودخانه
های فصلی پیش بینی و در این روز شدت بارش ها بیشتر می
شود ،در ارتفاعات جنوبی و مرکزی استان رگبار و رعد و برق
سنگین انتظار می رود .به گفته وی ،روز چهارشنبه سواحل،
جنوب شرق و برخی نقاط جنوب استان رگبار باران و رعد و
برق رخ می دهد .از امروز تا چهارشنبه در نوار غربی نواحی
مرکزی و نوار شرقی استان ،وزش باد از سمت جنوب خواهد
بود و سرعت باد میان  60تا  80و گاهی بیش از  90کیلومتر بر
ساعت خواهد رسید که در برخی محورهای مواصالتی به ویژه
زاهدان -بم و ایرانشهر – بم سبب گرد و خاک ،کاهش دید و
اختالل در تردد جاده ای ،ریلی و هوایی می شود.

136پروژه هدیه دولت
از هفتمین روز دهه فجر تا روز
گروه شهرستا ن ها
گذشته  136طرح در حوزه های
بهداشت و درمان ،کشاورزی ،عمرانی ،خدماتی و  ...در
شهرستان های مختلف استان کلنگ زنی یا افتتاح شد.
مدیر جهاد کشاورزی فنوج گفت :در هشتمین روز دهه
فجر ،عملیات ساخت اولین سردخانه و بسته بندی خرمای
 ۲۰۰تنی در روستای حسن آباد آغاز شد .هزینه اجرای
این طرح شش میلیارد و  240میلیون ریال است که پنج
میلیارد ریال از محل تسهیالت اشتغال مناطق روستایی
و عشایری و یک میلیارد و  240میلیون ریال توسط بهره
بردار پرداخت می شود« .محمد اکرم هودیانی» افزود:
عملیات اجرایی احداث مرغداری  ۲۰هزار قطعه ای در
روستای خیرآباد بخش مرکزی با حدود هشت میلیارد ریال
اعتبار توسط بخش خصوصی آغاز شد« .رسول راشکی»،
مدیرعامل جمعیت هالل احمر هم گفت :دو طرح عمرانی
هالل احمر روز گذشته در استان به بهره برداری رسید.
این طرح ها شامل پایگاه های امداد و نجات هالل احمر در
جنوب استان است.معاون استاندار و فرماندار شهرستان
ویژه ایرانشهر نیز گفت :پنج طرح کشاورزی ،آبرسانی،
آمــوزشــی و خودکفایی به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در هشتمین روز دهه فجر افتتاح
و کلنگ زنی شد« .نبی بخش داودی» افزود :این طرح ها
شامل آبرسانی به چهار روستا از توابع بخش بزمان ،تجهیز
بیش از  140هکتار از زمین های کشاورزی ایرانشهر به
آبیاری تحت فشار و افتتاح یک واحد آموزشی و دو طرح
خودکفایی با بیش از  16میلیارد ریال است .مدیر کل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هم گفت 100 :کالس
در قالب  30مدرسه در هفتمین روز دهه مبارک فجر در
استان به بهره بــرداری رسید« .علیرضا راشکی» به ایرنا
اظهار کــرد :بــرای راه انــدازی این مــدارس 50 ،میلیارد
ریال اعتبار بخش دولتی و خیری هزینه شده است و 750
دانش آموز سیستانی و بلوچستانی با افتتاح این مدارس
از فضای آموزشی استاندارد بهره مند شدند.به گزارش
روابط عمومی استانداری ،در هفتمین روز دهه مبارک

رقابت های قهرمانی اواسپرت
راشکی
اســتــان بــا بــرتــری تــیــم بــنــادر و
دریــانــوردی به کــار خــود پایان داد .مسئول
کمیته اواسپرت استان به خبرنگار ما گفت:
رقابت های قهرمان قهرمانان اواسپرت استان
به مناسبت دهه فجر در چابهار برنامه ریزی
شد و پس از اعالم قطعی برگزاری رقابت ها،
 80ورزشکار در قالب هفت تیم از زاهــدان،
زابل ،نصرت آباد ،خاش ،مهرستان ،چابهار و
یگان حفاظت بنادر و دریانوردی برای کسب
عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند« .محمود
ریــگــی» افــــزود :در پــایــان نتایج تیمی این
مسابقات «یگان حفاظت بنادر و دریانوردی» با
مربیگری مرتضی عسگری به مقام قهرمانی
استان دست یافت« ،باشگاه موی تای مبارز
زاهدان» هم با مربیگری حمیدرضا رسولی و
تیم نصرت آباد با مربیگری ناصر ریگی دوم و
ســوم شدند ،کــاپ اخــاق نیز به تیم باشگاه
فرهنگی ورزشــی تختی به مربیگری حسین
زیــنــی زاده رســیــد .بــه گفته ویدر قسمت
انفرادی مسابقات در  -45کیلوگرم محمد
یوسف باختری از مهرستان ،طارق جوهری از

پیشخوان

فجر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار در مهرستان ،مدرسه سه کالسه در روستای
پرکن با  ۴۰۰میلیون تومان ،مرکز میان مدت ترک اعتیاد
شفا با  ۲۳۰میلیون تومان ،سردخانه  ۲۰۰تنی و بسته
بندی خرمای  ۶۰۰تنی در روستای کوران با یک میلیارد
و  50میلیون تومان ،خانه بهداشت روستای زیــارت با
۱۵۰میلیون تومان اعتبار ،مرکز جامع خدمات سالمت
روستای مدحوک با  ۳۵۰میلیون تومان و خانه ورزش
روستایی در این روستا با پنج میلیون تومان اعتبار افتتاح
شد .عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و جدول گذاری و
آسفالت بولوار جدید محالت کهن شهر به شاشکی و نوک
آباد با دو میلیارد تومان نیز آغاز شد.مدیر جهاد کشاورزی
ایرانشهر نیز گفت 141 :هکتار آبیاری تحت فشار با اعتبار
یک میلیارد و  209میلیون تومان در هفتمین روز دهه
مبارک فجر در این شهرستان افتتاح شد« .مجید فیاضی»
افــزود :چهار هزار هکتار از زمین های ایرانشهر به انواع
سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز شده است.رئیس
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم
پزشکی ایرانشهر هم گفت :همزمان با هشتمین روز دهه
فجر با حضور استاندار ،فرماندار و رئیس مرکز بهداشت
شهرستان ،عملیات احــداث ساختمان مرکز اورژانــس
 ۱۱۵مهرستان آغاز شد« .ناصح» افــزود :این ساختمان
در زمینی به مساحت پنج هزار و  539متر مربع و فضای
مفید با زیربنای  ۱۴۰متر مربع ساختمان اداری و عملیاتی
از محل اعتبارات استانی در بازه زمانی یک سال احداث
می شود .به گفته وی ،در فاز دوم نیز پد بالگرد اورژانس
هوایی نیز از محل اعتبارات سازمان اورژانس کشور احداث
می شود.مدیر جهاد کشاورزی زاهــدان نیز گفت :شش
طرح کشاورزی همزمان با هفتمین روز دهه فجر در این
شهرستان به بهره برداری رسید« .عباس اشکانی» افزود:
این طرح ها شامل مرمت و بازسازی قنوات و ساخت کانال
آبیاری عمومی است که با بهره بــرداری از آن عــاوه بر
اشتغال زایی  55نفر زمینه بهره بندی  36خانوار روستایی
زاهدان فراهم شد.مدیرکل هواشناسی هم از افتتاح اداره

نصرت آباد و معراج ریگی از چابهار ،در -50
کیلوگرم ایمان مورپیشی از زاهدان ،سیاوش
شکل زهی از چابهار و سامان شه کرمزهی از
نصرت آبــاد بــه هــمــراه احمد حسن زهــی از
چابهار مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
وی افزود :در  -55کیلوگرم احسان مورپیشی
از زاهدان به قهرمانی رسید ،الیاس رودینی از
زابل و امیر آژ از چابهار دوم و سوم شدند ،در
 -60کیلوگرم یاسین حسین زهی از یگان
حفاظت بنادر بر سکوی اول ایستاد ،علی عرب
از زابل و محمد حسین باختری از نصرت آباد
دوم و سوم شدند ،در  -65کیلوگرم فرهاد
ریگی از زاهدان ،کامران شهنوازی از خاش و
محمد پرویی از چابهار به همراه مهدی بارانی
از نصرت آباد رده های اول تا سوم را به خود
اختصاص دادند .وی گفت :در  -70کیلوگرم
نوید فروزانفر از یگان حفاظت بنادر بر سکوی
قهرمانی ایستاد ،پرویز جان آبادی از زابل نایب
قهرمان شد و حمزه مالکی از زاهدان به همراه
امیر حسین راستی از زابــل به طور مشترک
ســوم شدند ،در  -75کیلوگرم هم جمشید
ریگی از یگان حفاظت بنادر قهرمان شد ،قاسم

فجر به بهره برداری رسید .دکتر «محمد هاشمی شهری»
افزود :این مرکز با زیر بنای  150متر مربع با اعتبار شش
هزار و  242میلیون ریال ساخته شد و مرکز تسهیالت
زایمانی هم به زنان روستایی روستای اسفندک و کوهک
با جمعیت  15هزار نفر خدمات رسانی می کند.سرپرست
فرمانداری قصرقند نیز به خبرنگار ما گفت :به مناسبت
دهه فجر در هفتمین روز از این ایام یک واحد سنگ شکن
با ظرفیت  120هزار تن در سال ،در منطقه پالن افتتاح
شد« .علیرضا میر» افــزود :با راه انــدازی این واحد سنگ
شکن ،زمینه اشتغال مستقیم  20نفر فراهم شد ،این واحد
در زمینی به مساحت  15هزار متر مربع و زیر بنای 200
متر مربع با اعتبار  40میلیارد ریال احداث شده است .وی
ادامه داد :با حضور معاون عمرانی استاندار ،یک مدرسه
چهار کالسه مقطع ابتدایی در بخش پالن با مشارکت بنیاد
برکت و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس با اعتبار
دو میلیارد و  100میلیون تومان به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد :یک مرکز جامع سالمت در بخش تلنگ
قصرقند در این روز افتتاح و عملیات احداث سالن چند
منظوره ورزشی نیز در این بخش آغاز شد .وی بیان کرد:
احداث پروژه مجتمع آبرسانی به هفت روستا آغاز و مجتمع
آبرسانی روستایی تنگه سرهه و روستای فضل اللهی افتتاح
شد ،هزینه صرف شده برای احداث این مجتمع آبرسانی،
هفت میلیارد تومان بوده است .وی ادامه داد :دو پروژه
عمرانی پیاده روســازی ،به ســازی و آسفالت خیابان در
روستای هیت توسط شهرداری قصرقند و در حوزه جهاد
کشاورزی نیز یک واحد اصالح و الگو کشت در روستای
هیت به بهره برداری رسید.

هواشناسی مهرستان با حضور استاندار خبر داد و گفت:
مجموعه اداری هواشناسی مهرستان با زیربنای ساخت
 ۴۸۰متر مربع و اعتبار یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان
در زمینی به مساحت  ۱۱هزار و  ۴۰۰متر مربع ساخته
شد« .محسن حیدری» ادامه داد :این ساختمان طوری
طراحی و احداث شده است که قابلیت راه اندازی ایستگاه
جو باال ،مرکز تحقیقات کشاورزی و پایش گرد و غبار را نیز
به صورت بالفعل دارد.مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران
نیز گفت :یک طرح کشاورزی شامل گلخانه ای به مساحت
دو هزار و  160متر مربع در هفتمین روز دهه فجر در این
شهرستان افتتاح شد« .محمد حنیف سپاهی» افزود :برای
اجــرای این طرح ،سه میلیارد ریال اعتبار توسط بخش
خصوصی سرمایه گذاری و برای چهار نفر اشتغال زایی
شده است .در این واحد گلخانه ای ساالنه بیش از 25
تن انواع محصوالت کشاورزی تولید و روانه بازار مصرف
می شود .مدیر جهاد کشاورزی سراوان هم گفت :ساخت
نخستین واحد پرورش مرغ تخمگذار  30هزار قطعه ای
این شهرستان در هفتمین روز دهه فجر آغاز شد« .شیرزاد
کمالی» افزود :این طرح بزرگ اقتصادی با زیربنای هفت
هزار و  500متر مربع ساخته می شود«.ادهم کرد» ،مدیر
کل ورزش و جوانان نیز گفت :ساخت دو خوابگاه ورزشی
با  230میلیون تومان اعتبار در زاهدان آغاز شد .هر یک
از این خوابگاه ها با زیربنای  500متر مربع و اعتبار سه
میلیاد ریال ساخته می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی زاه ــدان هم گفت :مرکز
خدمات جامع سالمت و مرکز تسهیل زایمانی روستای
اسفندک ســراوان همزمان با هشتمین روز دهه مبارک

هیرمند گلو تازه کرد

رستمی از چابهار و اویــس گمشادزهی از
نصرت آباد دوم و سوم شدند .مسئول کمیته
اواســپــرت اســتــان گفت :رقــابــت هــای -80
کیلوگرم با قهرمانی احمد فارسی از یگان
حفاظت بنادر خاتمه یافت ،نوید کاظم خانلو از
چابهار و عزیز ا ...سرگلزایی از یگان حفاطت
بنادر بر سکوهای دوم و سوم ایستادند در -85
کیلوگرم خالد بــرزکــار از نصرت آبــاد ،زبیر
صمیمی از مهرستان و شیرمحمد جدگال از
چابهار اول تا سوم شدند .در  -90کیلوگرم
امید افروزه از یگان حفاظت بنادر به قهرمانی
رسید و موالبخش پرکانپور از یگان حفاظت
بنادر و روزبه حدادی از زاهدان به کسب مقام
هــای دوم و ســوم بسنده کــردنــد ،در -95
کیلوگرم مرتضی عسکری از یگان حفاظت
بنادر ،رحیم رئیسی از نصرت آبــاد و میالد
حقی پور از خاش اول تا سوم شدند و در +95
کیلوگرم پــس از قهرمانی عیسی ریگی از
نصرت آباد و نایب قهرمانی حسین زینی زاده
از چابهار ،مسعود کیخا از زابل و فرشید جانی
از چــابــهــار بــه ط ــور مــشــتــرک بــه مــقــام ســوم
رسیدند.

سجده شکر اهالی در پی نزوالت آسمانی
آب ناشی از بارندگی افغانستان روز گذشته به نقطه مرز مشترک ایران و
ذوالفقاری
افغانستان رسید و وارد سیستان شد .استاندار در گفت و گوی اختصاصی
به خبرنگار ما گفت :آبی که وارد سیستان شد بارندگی پایین دستی است که هفته گذشته
انجام شد که در جنوب استان هم شاهد آن بودیم ،این آب قسمتی از افغانستان را گرفته
است و روز گذشته وارد نقطه مشترک مرز ایران و افغانستان به نام جاریکه شد« .احمد علی
موهبتی» افزود :احتمال دارد روند ورود این آب تا چند روز دیگر هم ادامه داشته باشد ولی
شاید آب مستمر و دایمی نباشد ،بر اساس رایزنی هایی که با افغانستان انجام شده است
طبق تعهد باید  820میلیون متر مکعب سهیمه آب ایران را رهاسازی کنند که خبرهای
واصله نشان می دهد این آب ،حقابه نیست .وی ابراز امیدواری کرد :در جنوب شرق کشور
شاهد بارندگی های خوبی باشیم و در افغانستان هم در باقی مانده فصل زمستان و بهار
بارندگی رخ دهد تا بستری برای عبور از خشکسالی در این کشور باشد و اثرش را در
رودخانه هیرمند و منطقه سیستان و هامون بگذارد که خشک و تشنه است .وی ادامه داد:
مردم سیستان شرایط نامناسبی از نظر کشاورزی دارند و از آن جایی که شغل اصلی آن ها
کشاورزی است امیدواریم با ورود آبی مستمر ،مداوم و پر حجم مشکالت مردم این منطقه
رفع شود .به گفته وی ،هامون سه بخش است که هامون پوزک در افغانستان واقع است،
قسمتی از هامون صابوری در افغانستان و قسمتی در ایران و هامون سیستان که در ایران
قرار دارد ،این آب به پل نهراب هم نرسیده و از پل میلک فراتر نرفته است .به گزارش
خبرنگار ما ،با ورود آب به سیستان بسیاری از مردم این منطقه سجده شکر به جا آوردند و
برای تداوم آن دست به دعا برداشتند.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47.706

یک گرم طالی  18عیار

366،400

د

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ر

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.312

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.885

یک گرم طالی  24عیار

0
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نواحی شمالی

شود تا الگوی دیگران قرار نگیرد بنابراین شرایط موجود را
نباید به طور طبیعی محاسبه کرد و تنها به حساب مدیریت
دانست.البته بسیاری از کاستی ها نمی تواند جدای از
کاستی های مدیریتی محاسبه شود به طور قطع بخشی از
کاستی ها ناشی از ضعف مدیران است ولی نباید فراموش
کرد که جنگ اقتصادی و به خصوص روانی تمام عیار ،علیه
ایران شکل گرفته و برخی فشارها ناشی از این شرایط است
بنابراین دفاع از حرمت و کیان ارضی و حراست از خون
شهیدان ،اقتضا دارد در حماسه بزرگ  22بهمن هر یک
به فراخور خود نقشی ایفا کنیم.البته حضور در  22بهمن
قطعا به معنای این نیست که مردم از برخی کاستی ها گالیه

«بنادر و دریانوردی» قهرمان مسابقات اواسپرت استان

امروز؛ رگبار باران و وزش باد

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

حضور مردم را تحلیل و بر مبنای آن گزینه انتخاب کنند.
برای بدخواهانی که استقالل ملت را برای خود سم می
دانند و حیاتشان را در وابستگی ملت ها می بینند تحمل
ایرانی که در ردیف باال کشورها برخوردار قرار گیرد خیلی
سخت است .به طور قطع برای آن ها غیرقابل تحمل است
که کشوری در حال تحریم در جنگ تحمیلی ،پیروز یا به
باشگاه هسته ای دنیا وارد شود و در حالت تحریم او یک
طرفه میز مذاکره و  6کشور صنعتی و پرمدعا یک سو قرار
گیرند.قطعا برای بدخواهان این شرایط قابل تحمل نیست
و از همه مهم تر آن ها برای این که بتوانند حرکت های
آزادیخواهان را کنترل کنند نباید بگذارند ایــران موفق

ندارند یا این که همه چیز گل و گالب است ولی حضور
نیافتن در یک حماسه ملی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
باالخره حضورمان به هر میزان که بازدارندگی داشته باشد
به همان میزان در استقالل ایران و حراست از خون شهیدان
سهیم خواهیم بود.جان سخن این که با حضورمان باید
تفاوت چهلمین سال را با قبل اعالم کنیم .برای حضور در
راهپیمایی  22بهمن نباید تردید کنیم و نه تنها خودمان
شرکت کنیم بلکه دسته جمعی و با حضور اهالی خانواده در
خلق حماسه ای که هم وزن و همخوان با قد و قواره ایران
باشد دخیل شویم و با حضورمان به بدخواهان بفهمانیم که
اینجا ایران ،مهد خدامحوری است.

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
به تدریج افزایش دما

قسمتی ابری و افزایش
ابر،وزش بادهای شدید
جنوبی و گرد و خاک و غبار
آلود

افزایش ابر،غبار محلی،مه
رقیق،وزش باد جنوبی و رگبار و
رعد و برق
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