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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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▪ برخی دستفروشان در خیابان شریعتی و بازارچه کوچه حافظ برای مردم مزاحمت
ایجاد می کنند ،شهرداری با وجود نارضایتی هایی در این باره برای رفع این مشکل
هنوز اقدام نکرده است.
▪با توجه به پیش بینی بارندگی در زاهدان هنوز برخی کانال ها و پل های سمت حاشیه
شهر پاکسازی نشده است.
▪با گذشت زمان تقریبا زیادی از اعالم واریز بسته حمایتی در کارت واریزی یارانه آن ها
اما برای برخی کارگران که یارانه آن ها قطع شده ،بسته حمایتی واریز نشده است.
▪دو هفته از جانمایی تیر برق های حد فاصل بولوار مصالی حد فاصل خیابان مصطفی
خمینی و امام خمینی(ره) می گذرد و هنوز چاله های اطراف آن پر نشده است.
▪حضور باشکوه مردم سیستان و بلوچستان در راهپیمایی  22بهمن ،بار دیگر وحدت و
انسجام مردم این خطه را به دشمنان ثابت کرد.
▪مردم سیستان به ویژه کشاورزان و دامداران از سرازیر شدن سیالب پس از دو سال در
رودخانههیرمندبسیارخوشحالهستند.
▪برخی فروشگاه های متولی توزیع گوشت و مرغ منجمد با قیمت یارانه ای در زاهدان،
میزان محدودی گوشت در اختیار شهروندان می گذارند.
▪مدتی است خدمات دهی خطوط تلفن همراه در زاهدان مطلوب نیست ،در برخی
نقاط سرعت اینترنت پایین است.
▪قیمت پوشاک و کفش تولیدی به شکل چشمگیری افزایش یافته است به طوری که
افرادیکهشرایطمالیضعیفیدارندنمیتوانندخریدکنندوشرمندهخانوادهمیشوند.
▪با وجود این که نزدیک به دو ماه از اعالم کاال برگ نفت سفید می گذرد اما هنوز برخی
روستاییان به ویژه در منطقه نصرت آباد آن را دریافت نکردند.
▪شهرداریچابهاربرایزیباسازیشهرواستقبالازمهماناننوروزیاقدامیانجامنداده
است ،در حالی که این فرصت چندانی نیست و شهر یکی از مقصدهای مسافران است.

دومین کشتی الینر از هند
در بندر چابهار پهلو گرفت

دومین کشتی الینر از بنادر هند وارد
گروه شهرستان ها
بندر چابهار شد .مدیر کل بنادر و
دریانوردی گفت :با راه اندازی خط کشتیرانی مستقیم میان
بنادر هند و چابهار برای دومین بار طبق برنامه زمانی تعیین
شده ،کشتی کانتینری اینتر سیدنی وارد بندر چابهار شد.
«بهروز آقایی» افزود :عملیات پهلودهی و تخلیه محموله این
کشتی پــس از ورود بــه لنگرگاه بــا استفاده از تجهیزات
استراتژیک موجود در بندر شهید بهشتی آغاز شد .به گفته
وی ،بر اســاس برنامه ریــزی هــای انجام شــده توسط خط
کشتیرانی ،سفر کشتی هر دو هفته یک بار برای بندر چابهار
برنامه ریزی شده و امکان صادرات ،واردات و ترانزیت کاال به
صــورت مستقیم از بندر چابهار فــراهــم شــده اســت .وی
خاطرنشان کــرد :به منظور افزایش رضایتمندی و جذب
حداکثری خطوط کشتیرانی ،صاحبان کاال و فورواردرها،
ارائه خدمات مطلوب ،جلوگیری از زمان انتظار کشتی ها و
انجام عملیات تخلیه و بار گیری کاال در کوتاه ترین زمان ممکن
در راس برنامه ها قرار گرفته است.معاون دریایی اداره کل
بنادر و دریانوردی نیز گفت :به منظور حفظ آمادگی تیم مقابله
با آلودگی بندر چابهار ،مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریا با
حضور مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و
دریانوردی انجام شد .سید «حسن ابراهیمی» افزود :در این
مانور ،تیم مقابله با آلودگی این اداره کل اقدام به مهار آلودگی
فرضی نفتی با استفاده از بوم ساحلی و دیگر تجهیزات مدرن
کرد .وی ادامه داد :زمان واکنش تیم مقابله با آلودگی برای
سوانح بزرگ اقیانوس پیما از زمان اطالع تا آرایــش کامل
تجهیزات و مهار آلودگی به کمتر از  30دقیقه کاهش یافته
است .وی با اشاره به ضرورت حفظ محیط زیست انسانی و
محیط زیست دریایی با در نظر گرفتن اهمیت شناسایی
خطرهای جدی که از طریق سوانح آلودگی نفتی کشتی ها،
واحدهای فراساحل ،بنادر و تجهیزات حمل و نقل نفت می
تواند به محیط زیست دریایی تحمیل شود و ضرورت اقدام
های احتیاطی و بازدارنده کشورها برای جلوگیری از آلودگی
نفتی اظهار کرد :با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون OPRC
و الزام های این کنوانسیون مبنی بر ایجاد مراکز مقابله با
آلودگی ،سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی
در بنادر و آب های قابل کشتیرانی کشور مسئولیت هماهنگی
اقدام های مربوط به مقابله با آلودگی نفتی ،دریافت گزارش
های آلودگی ،آموزش نیروها و نگهداری و عملیاتی کردن
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی را در این مراکز بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد :این اداره کل هم بر اساس سیاست های
کــان و اهــداف ســازمــان بنادر و دریــانــوردی بــرای تامین
تجهیزات استراتژیک مقابله با آلودگی دریایی ،آموزش پرسنل
و تشکیل تیم مقابله با آلودگی دریایی اقدام کرده است.

مدیر کل بنادر
و دریانوردی:بر
اساس برنامه
ریزی های انجام
شده توسط خط
کشتیرانی،سفر
کشتی هر دو
هفته یک بار
برای بندر چابهار
برنامه ریزی
شده و امکان
صادرات ،واردات
و ترانزیت کاال به
صورتمستقیم
از بندر چابهار
فراهم شده
است

علی ولی زاد ه

شاهکار مردم

«شنیدن کی بود مانند دیدن» راهپیمایی  22بهمن یکی
از مصداق های این ضرب المثل ایرانی بود .جمعیت،
حضور و صالبت راهپیمایی دیــروز فقط دیدنی بود و
طبیعی است کسی که حضور نداشت تصویر آن شکوه
برایش چندان آسان نباشد!
از شما چه پنهان ،قبل از حضور در راهپیمایی وقتی
برودت هوا بر برودت اقتصادی اضافه شده بود این را در
ذهنم نقاشی می کردم که نتیجه این برودت ها هم شاید

 106طرح عمرانی ،بهداشتی،
گروه شهرستا ن ها
کـــشـــاورزی ،خــدمــاتــی و  ...در
دهمین روز جشن های چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی در شهرستان های مختلف استان افتتاح شد.
معاون عمرانی فرمانداری نیمروز به خبرنگار ما گفت :در
دهمین روز دهه فجر ،سه پروژه عمرانی با سه میلیارد و
 500میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید« .مرتضی
آریای فر» افزود :این طرح ها شامل بهره برداری از روکش
آسفالت دو قطعه راه روستایی ادیمی به چرک و جاده
روستای لوغ باغ و قطعه زابل به نهبندان به طول هشت
کیلومترمربعبود.
«محمدی» ،معاون عمرانی فرمانداری هیرمند هم گفت:
بازسازی یک پروژه به نمایندگی از شش پروژه توزیع برق
با اعتبار  630میلیون تومان ،بهره برداری از سه گلخانه
توسط جهاد کشاورزی این شهرستان با اعتبار  50میلیون
تومان و افتتاح  10کانال هدایت آب با هزینه کرد 120
میلیون تومان از جمله پــروژه هایی است که  21بهمن
افتتاح شد«.پاک اندیش» ،معاون عمرانی فرمانداری
قصرقندنیزگفت:افتتاحساختمانحفاظتیمنابعطبیعی
و آبخیزداری این شهرستان با  162میلیون تومان اعتبار و
بهره بــرداری از یک بند سیمانی در بخش آبخیزداری با
 150میلیون تومان اعتبار از پروژه های مهم دهمین روز
دهه فجر در قصرقند بود.
سرپرست فرمانداری زهک نیز گفت :در دهمین روز دهه

فجر دو طرح با هزینه دو میلیارد و  600میلیون تومان در
زهک به بهره برداری رسید« .رضا اربابی» افزود :در این روز
روکش آسفالت روستای ابراهیم آباد به چلنگ و اکبر آباد با
هزینه یک میلیارد و  700میلیون تومان و کارگاه تولیدی
مقوای دوبلکس با هزینه  900میلیون تومان افتتاح شد.
فرماندار زابل هم گفت :در دهمین روز دهه فجر انقالب
اسالمی ،شش پروژه عمرانی ،شیالتی و گردشگری در
زابــل به بهره بــرداری رسید« .غالمرضا گنجی» افــزود:
افتتاح مدرسه  14کالسه در بنجار با هزینه  24میلیارد
ریال و بهره مندی  420خانوار از آن ،شیالت و رونمایی از
دو دستگاه خودروی سردخانه ای هشت تنی به نمایندگی
از طرح های اداره شیالت زابل با اعتبار پنج میلیارد و 600
میلیون تومان و ایجاد اشتغال برای  12نفر ،اداره راهداری
و حمل و نقل جاده ای با سه میلیارد و  200میلیون تومان
اعتبار و روکش آسفالت روستایی محور بولوار شهید نوری
و روستای کرباسک به نمایندگی از پروژه های اداره راه و
شهرسازی با هزینه یک میلیارد و  750میلیون تومان و
بهره مندی  650خانوار از آن از جمله این پروژه هاست.
وی ادامــه داد :بهره بــرداری از آسفالت راه روستایی در
روستاهای فتح آباد و علی آباد جهان تیغ به نمایندگی از
طرح های بخشداری مرکزی با هزینه دو میلیارد و 500
میلیون تومان و ایجاد اشتغال برای  18نفر و بهره مندی
 550خانوار از آن و افتتاح مجموعه تفریحی و گردشگری
فانوس شب توسط بخش خصوصی با هزینه دو میلیارد

تومان و ایجاد اشتغال برای  20نفر در زمینی به مساحت
هزارو  400متر مربع و زیر بنای  800متر مربع از جمله
پروژه های  21بهمن در زابل است.
«حمید الدین یوسفی» ،فرماندار خاش نیز گفت 12 :طرح
خدماتی و بهداشتی در بخش مرکزی خاش سیستان و
بلوچستان افتتاح شد .این طرح ها شامل دو مرکز خدمات
جامع سالمت ،دو پایگاه سالمت ،دو پایگاه اورژانس ،یک
آزمایشگاه ،چهار پروژه برق روستایی و یک پروژه بازگشایی
راه روستایی است که با  17میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس هم گفت30 :
کالس در قالب  10مدرسه  21بهمن در استان به بهره
برداری رسید« .علیرضا راشکی» افزود :برای راه اندازی
این مدارس  20میلیارد ریال اعتبار بخش دولتی و خیری
هزینه شده است و  500دانش آموز با افتتاح این مدارس از
فضای آموزشی استاندارد بهره مند شدند.
مدیر جهاد کــشــاورزی شهرستان ســـراوان نیز گفت:
 21بهمن ماه پنج واحــد گلخانه چهار هــزار متر مربعی

عرصه های طبیعی چابهار پس از  333روز سیراب شد
عرصه های منابع طبیعی و مراتع
گروه شهرستان ها
چابهار بر اثر بارش باران طی هفته
گذشته سیراب شد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
چابهار گفت :در پی بارندگی های هفته گذشته در این
شهرستان ســازه های خاکی ،هوتک ها و بندهای کوتاه
احداث شده در منطقه آبگیری شد« .راهداری» افزود :مهار
آب باران ،کنترل سیل ،تغذیه سفره های زیرزمینی ،مدیریت
روان آب ها ،کمک به پایداری منابع آب و خاک و توسعه

به مساحت دو هکتار در بخش مرکزی به بهره بــرداری
رسید« .شیرزاد کمالی» افزود :برای اجرای این گلخانه ها
۱۶میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات دولتی و مشارکت
بخش خصوصی هزینه شده است.
مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی میرجاوه هم گفت:
 61طرح با صرف ۱۳۴میلیارد و  ۵۶۱میلیون ریال
افتتاح شد و مورد بهره برداری ۱۵هزار خانوار روستایی
و عشایری قرار گرفت« .محسن کهرازهی» افزود :این
پــروژه ها شامل  ۱۵طرح اداره جهاد کشاورزی۱۲ ،
طرح شرکت توزیع نیروی برق ،هشت طرح کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،پنج طرح اداره ورزش و جوانان ،چهار
طرح اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ،چهار طرح
اداره بهزیستی ،سه طرح اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،سه طرح شبکه بهداشت و درمان،
سه طرح بخشداری ها ،دو طرح اداره آب و فاضالب
روستایی و دو طرح نوسازی مدارس است.

 3میلیون مترمکعب سیالب وارد سیستان شد

پوشش گیاهی از مهم ترین اهداف سازه های آبخیزداری در
منطقه است .به گفته وی 83 ،سازه در چابهار آبگیری شد و
حجم روان آب های استحصال شده بر اثر بارندگی های اخیر
نیز  30میلیون مترمکعب است .وی با بیان این که تداوم
بارندگی ها نوید بخش طبیعت سرسبز و پربارش در آستانه
سال نو است ادامه داد :با مهار و کنترل ریزش ها زمینه تقویت
منابع آب ،کاهش خسارت های خشکسالی و پایداری عرصه
های منابع طبیعی شهرستان فراهم می شود.

ســه میلیون متر مکعب سیالب در پــی بارندگی هــا در
گروه شهرستان ها
افغانستان ،وارد سیستان شد .مدیر عامل آب منطقه ای به
خبرنگار ما گفت :بر اثر بارندگی های اخیر در حوضه پایین دست سد کجکی و دیگر
بندهای احداث شده بر روی رودخانه هیرمند در افغانستان سه میلیون مترمکعب
آب وارد منطقه سیستان شد که خوشحالی مــردم را به همراه داشــت« .اتابک
جعفری» افزود :از این میزان سیالب وارد شده  1.8میلیون مترمکعب به منظور
مصارف شرب وارد مخازن چاه نیمه شد ،این سیالب فصلی که در اصطالح محلی
به آن دشت مال گفته می شود موقتی است و تداوم ندارد .به گفته وی ،با توجه به
نقشه های ماهواره ای میزان برف در باالدست رودخانه هیرمند متراکم و قابل توجه
است که انتظار می رود با توجه به همجواری با افغانستان امسال شاهد ورود آب به
سیستان باشیم.

افتتاح مرکز تجمیع فوریت های پلیسی  110استان
سپاه جنوب شرق کشور هم گفت :پیشرفت هایی که در نظام
مقدس جمهوری اسالمی در طول عمر  40سال انقالب از
نظر اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،امنیتی و دفاعی داشته
ایم قابل مقایسه با قبل از انقالب نیست .ســردار «محمد
مارانی» افزود :تالشهای زیادی برای بهبود وضعیت دفاعی
و امنیتی کشور در حال انجام است که این امور در سایه
وحدت و انسجام انجام می شود .بسیاری از دشمنان در
تالش هستند تا چهره سیستان و بلوچستان را نا امن جلوه
دهند در حالی که شاهد امنیت بسیار خوبی هستیم و ترقه
بازی برخی در استان امری عادی و طبیعی است.استاندار
نیز گفت :در شرایطی که صاحبان زر و زور برای ما تابستان
داغی پیش بینی کرده بودند و اعالم می کردند این انقالب
 40سالگی اش را نمی بیند ،جمهوری اسالمی به کوری
چشم دشمنان با عزت و اقتدار به راه خود ادامه داده است و
توسعه همه جانبه را خواهد داشت« .احمد علی موهبتی»
افزود :مرم مقابل بی قانونی و هنجار شکنی برخی از افراد
ایستادگی کنند و فضاسازی شرایط برای مقابل با بدی ها در
استان فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خبر داد:

امداد رسانی به 1139سیل زده در جنوب استان
هزار و  139گرفتار در سیالب جنوب استان از خدمات امداد
گروه شهرستان ها
و نجات بهره مند شدند .مدیر عامل جمعیت هالل احمر به
خبرنگار ما گفت :بارندگی های شدید که از  14تا  16بهمن ماه در جنوب استان
شاهد آن بودیم ،به طغیان رودخانه های محلی و وقوع سیالب منجر شد که با توجه به
این موضوع خدمات رسانی به مردم گرفتار سیالب در دستور کار قرار گرفت« .رسول
راشکی» افزود :به همین منظور  327نفر با  56دستگاه خودرو در قالب  72تیم
عملیاتی هالل احمر خدمات رسانی به مردم درگیر سیالب را آغاز و به مردم 67
روستا در شهرستان های ایرانشهر ،چابهار ،نیکشهر و سرباز خدمات رسانی کردند.
به گفته وی ،عالوه بر اسکان تعدادی از مردم سیل زده ،به هزار و  139نفر آسیب
دیده این حوادث خدمات رسانی و  256دستگاه چادر امدادی 360 ،تخته موکت،
 887تخته پتو 606 ،کیلوگرم نایلون 64 ،شعله والر و  55شعله فانوس و بسته های
غذایی هم میان مردم توزیع شد.

جدول شماره 1309

حل جدول شماره 1308

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

علیه ستم شاهی مزدور و آمریکا بود و امروز علیه ستم
آمریکایی و اسالم آمریکایی ،اما شکوه ،حضور و صالبت
فقط دیدنی بود و بس و شاید تصور آن برای کسانی که
حضور نداشتند شائبه غلو پیدا کند! فقط می توان گفت
مردم ،دستمریزاد ،آجرکم ا...
البته این حضور به معنای این نبود که همه آن ها که
آمده بودند به شرایط اقتصادی و  ...انتقاد ندارند بلکه
این حضور در واقع یک نوع رو کم کنی برای ترامپ و
ایادی او بود! درست معیاری بود از عیار بصیرت ،دیانت
و هوشیاری ملت.
این حضور پرصالبت نمایشی بود از قدرت و اقتدار ملی
و به رخ کشیدن توان ملی ،آن ها آمدند تا طبل رسوایی
ترامپ و ایادی او را بنوازند و به نوعی پاسخ دهند به تحریم
های ظالمانه بدخواهان .جان سخن این که ملت ایران،

شکوفایی  106طرح در ایستگاه دهم

مرکز تجمیع خطوط فوریت های
گروه شهرستان ها
پلیسی  110فرماندهی انتظامی
طی مراسمی در ستاد فرماندهی انتظامی افتتاح شد .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» فرمانده انتظامی استان در
حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت :همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی یکی از
بزرگترین دستاوردهای نیروی انتظامی محور کردن مردم
در تامین امنیت است ،با توجه به اعتباری که نظام جمهوری
اسالمی به پشتوانه مردم دارد ،برای خدمات رسانی بهتر به
مردم و برای تسهیل انجام خواستههای مردم تجمیع خطوط
 ۱۱۰در استان افتتاح شد .سردار «محمد قنبری» افزود:
یکی از خصوصیات بارز و مثبت این مرکز این است که همه
امداد خواهانی که با مرکز  ۱۱۰کار دارند ،از طریق کاربران
این مرکز در زاهدان به تماس آن ها پاسخ داده می شود .به
گفته وی ،همه تماس ها ضبط و از طریق سیستم کال سنتر
ارزیابی و نظارت می شود ،ویژگی دیگر این سیستم ،دقت در
آمار است ،بازخورد عملکرد امدادگران پلیس از طریق این
مرکز نظارت می شود .فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی

پیشخوان
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.551

یک گرم طالی  18عیار

373،900

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.331

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.971

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 97/11/23
نواحی شمالی

یادداشتسردبیر

چیزی از جنس خود آن ها باشد و این نتیجه ،درست
همانی است که بدخواهان می خواهند و تحریم ها آن را
دنبال می کند! اما به خیابان های حاشیه راهپیمایی که
رسیدم دریافتم این راهپیمایی حال و هوای دیگری دارد
و باید فکر نقاشی های قبلی که ذهنم را به خود مشغول
کرده بود خارج کنم.
هر چه به دریای خروشان جمعیت نزدیک می شدم تفسیر
جدیدی از مردم در ذهنم تجلی می کرد اما پالکاردها
و شعارها که از غیر تریبون مرکزی پخش و دیده می شد
خود معنای جدیدی را تدوین می کرد.
حضور نسل اولی ها با محاسن برفی تا کودکانی که در
آغــوش مــادر مشق آزاداندیشی می کردند و همچنین
نوجوانان و جوانانی که شعارهای انقالبی را چنان سر می
دادند که انگار سال  57است با این تفاوت که آن روز فریاد

در  22بهمن اثبات کرد که ایران ،ایران است همچون
سال  57با این تفاوت که  22بهمن  57با دست خالی
مرگ بر آمریکا می گفت و امروز آمریکا تقاضای مذاکره
درباره سالح های پیشرفته او را دارد.
باالخره تحلیل و آرزوی آن ها که می خواستند ایران
جشن  40سالگی خود را نگیرد به نادرستی و یأس و
ناکامی تبدیل شد و پیش بینی رهبر فرزانه انقالب که 22
بهمن امسال ،تماشایی خواهد شد تبلور پیدا کرد .آخرین
نکته این که تن صدای شرکت کنندگان با سال های قبل
متفاوت بود از جانبی حکایت از عمق نفرت آن ها از آمریکا
را داشت و گواهی بود بر این که نسل دوم ،سوم و چهارم
انقالب ،عزمی قوی تر از نسل اول را دارد و از سویی
شاهدی بود بر این که بگوید شهیدان راهتان ادامه دارد
و پررهروست.

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

ابری ،رگبار باران و
رعد و برق و وزش باد
شدید

ابری ،رگبار باران و رعد و
برق و وزش باد شدید برخی
نقاط توفان و گرد و خاک

ابری ،مه آلوده ،رگبار باران و
رعد و برق و وزش باد شدید و
دریا مواج
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