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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

یادداشتسردبیر
علی ولی زاد ه

▪هر ترم برای تحویل خوابگاه در دانشگاه پردیس زابل با مشکل رو به رو می شویم،
مسئولی هم پاسخگو نیست.
▪با توجه به جمعیت ساکنان خیابان نصر زاهدان  ،از مسئوالن بانک ها درخواست نصب
یک دستگاه خود پرداز داریم ،در این محدوده داروخانه هم نیست.
▪با گذشت  45روز از اعالم کاال برگ جدید نفت هنوز فروشندگی سیار هفت سهمیه
نفت مورد نیاز اهالی این منطقه را توزیع نکرده است.
▪وضعیت خط اتوبوسرانی خیابان مرادقلی نامناسب است ،به طوری که گاه باید تا 45
دقیقه منتظر اتوبوس باشیم ،این در حالی است که با توجه به پر تردد بودن این خط
فقط از سه اتوبوس شهری فرسوده استفاده می شود که آن هم اغلب خراب است.
▪روستای کلچات از توابع نیکشهر محروم از دکل مخابراتی تلفن همراه است ،در حالی
که روستاهای اطراف دکل مخابراتی تلفن همراه دارد.
▪چرا مسئوالن اتحادیه تاکسیرانی زاهدان برای ثبت نام تاکسی های جدید و از رده
خارج کردن تاکسی های فرسوده اقدام نمی کنند؟
▪آسفالت معابر بولوار ثارا ...حد فاصل مسجد وضعیت خوبی ندارد ،مردم این منطقه از
داشتن فضای سبز هم محروم هستند.
▪مسئوالن امر به قیمت های داروها در داروخانه های زاهدان نظارت بیشتری داشته
باشند ،قیمت برخی داروها در هر داروخانه متفاوت است.

یادداشت
مجتبی نوریان

تعطیلی مدارس ،نه از نوع رایج!
نزول رحمت الهی طی روزهــای اخیر در کشور عالوه بر خوشحالی مردم ،تعطیلی
هایی را رقم زد .تعطیلی مدارس ،فقط مختص شهرهای شمالی و سردسیر کشور به
دلیل بارش برف ،برودت هوا و یخبندان معابر نبود بلکه دانش آموزان برخی شهرهای
هرمزگان نیز شاهد تعطیلی به دلیل آب گرفتگی معابر بودند.
البته دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی زاهدان و نصرت آباد هم نظیر چنین
تعطیلی را داشتند اما نه به دالیل یاد شده بلکه برخالف برف و باران و سرما ،گرد و غبار
هوا آنان را خانه نشین کرد!
پدیده ای که هر از گاهی اخبار نفس گیر آن به گوش می رسد و هر بار شهرهایی از استان
را به دلیل آلودگی های ناشی از آن گرفتار و ساکنانش را غافلگیر می کند این در حالی
است که در روزهای گذشته شاهد نزول رحمت خدا در شهرهایی از استان بودیم و خاک
این دیار به نم آن ،نفسی تازه کرد.
اگر چه خشکی ،خشکسالی و تشنگی زمین ،همچنین مرگ تدریجی هامون را می توان
دالیلی بر افزایش توفان های توأم با گرد و غبار دانست اما در این روزها بارندگی هایی
هر چند کم یا زیاد ،اندک جرعه ای نصیب لب های تشنه این سرزمین کرد و به مدد
بارندگی های مناسب آن سوی مرز ،سرریزی از آب ها به استان ،هیرمند و هامون رسید
اما باز هم در پی هر توفانی ،غباری هوا را آلوده و مردمان این سرزمین را با مشکالت
متعددی چون سختی تنفس ،کاهش شعاع دید ،تعطیلی مدارس و  ...مواجه می کند.
اندک تاملی ،ذهن را چنین رهنمون می شود که حال و در شرایط جوی زمستان با
بارندگی ها و لطافتی که به هوا و خاک می بخشد وزش باد و توفان چنین می کند وای
به روزهای گرم و خشکی که شالق بادهای  120روزه با عرصه های برهنه از پوشش
های گیاهی و آبی چه خواهد کرد!
در مجموع ،گویا مردم استان را از غبار و گرد و خاک ناشی از توفان های فصلی یا
غیرفصلی ،امانی نیست و باید همیشه در آماده باش مقابله باشند ،مقابله ای که اغلب با
تعطیلی ها ،توصیه ها به خانه نشینی و  ...ختم می شود و در کنار آن ،بودجه هایی که باید
صرف احداث اماکنی چون بیمارستان تنفسی و تأمین هزینه های درمان شود!
آقایانمسئول،دیروزهمهوایبرخیشهرهایسیستانتا22برابرحدمجازآلودهبهغباربود!

خبر
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خبر داد:

 1400بیمار تاالسمی در جنوب استان

هــزار و  400بیمار مبتال به تاالسمی در حــوزه دانشگاه علوم
گروه شهرستان ها
پزشکی ایرانشهر وجود دارد .معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت :تاالسمی نوعی بیماری کم خونی ارثی یا ژنتیکی است
که از طریق والدین به کودکان منتقل و نقص در تولید گلبول های قرمز که وظیفه اکسیژن
رسانی به اعضای مختلف بدن را بر عهده دارد سبب بروز این بیماری می شود .دکتر «فرهاد
دادگر» افزود :عقدهای غیر رسمی و انجام نشدن آزمایش های قبل ازدواج بیشترین دلیل
تولد نوزادان مبتال به بیماری تاالسمی است ،برای پیشگیری از این بیماری نیاز به توسعه
آموزش ،ارتقای سطح آگاهی خانواده ها و انجام آزمایش های قبل ازدواج است .وی با بیان
این که تغییر چهره ،کم خونی ،رنگ پریدگی و بی حالی از جمله عالئم این بیماری است
تصریح کرد :تاالسمی دارای عوارضی مانند رسوب آهن در بافت ها (قلب و کبد) ،نارسایی
قلبی ،کلیوی ،دیابت و پوکی استخوان است.

پیشخوان

مردم ،منتظر «علی برکت ا »...عملی
دیروزمردموامروزنوبتمسئوالناست،حضورخیرهکننده
مردم در راهپیمایی  22بهمن دنیا را به حیرت واداشت و
تحلیل گذشته آن ها را رنگ خاکستری بخشید ،برودت

غبارشویی
روز گذشته غلظت ذرات معلق در
گروه شهرستا ن ها
هوای زاهدان به  9برابر حد مجاز
رسید و شرایط کیفی هوا را برای همه گروه های سنی در
شرایط ناسالم قرار داد اما بارندگی بعد ازظهر روز گذشته
لطافت خاصی به هوای مرکز استان بخشید .رئیس شبکه
پایش هواشناسی به خبرنگار ما گفت :تا عصر روز گذشته
بیشینه سرعت وزش باد در ایستگاه هواشناسی زاهدان به
 21متر بر ثانیه معادل  76کیلومتر بر ساعت رسید و گرد و
غبار حاصل کیفیت هوا را به شدت کاهش داد« .محمود
دیانتی» افزود :بیان اینکه تا عصر روز گذشته به سبب وزش
باد و گرد و غبار دید افقی در محل فرودگاه زاهدان به پنج
هزار متر کاهش یافت افزود :غلظت غبار نیز تا هزار و 425
میکروگرم بر متر مکعب یعنی  9برابر حد مجاز افزایش یافت
و شرایط کیفی هوا را برای تمام گروه های سنی در شرایط
ناسالم قرار داد .وی ادامه داد :گرد و غبار گسترده ناشی از
وزش باد در زابل نیز غلظت ذرات معلق در هوای این شهر را
به سه هزار و  327میکروگرم بر مترمکعب معادل 22برابر
حد مجاز رساند و بیشینه سرعت وزش باد هم به  ۶۸کیلومتر
بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه فرودگاهی این شهر را
به  ۵۰۰متر کاهش داد .به گفته وی ،این گرد و غبار به همراه
وزش بــاد شدید سبب کاهش دیــد در برخی محورهای
مواصالتی شمال استان به ویــژه محور زابــل  -زاهــدان از

محدوده شهر سوخته تا شیله شد .وی تصریح کرد :به سبب
وزش بــاد شدید و گــردو خــاک تــردد در برخی محورهای
مواصالتی منتهی به زاهــدان مانند زابل به زاهــدان برای
ساعاتی با کندی همراه شد .در محورهای زاهــدان -بم و
ایرانشهر  -بم نیز به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک
کاهش دید افقی رخ داد.

بارندگی در استان

دیانتی تصریح کرد :فعالیت سامانه بارشی که از روز یکشنبه
در سیستان و بلوچستان آغاز شد روز گذشته بیشتر نقاط
استان را در برگرفت ،به طوری که در شمال و برخی نواحی
مرکزی شاهد بارندگی بودیم .وی خاطر نشان کرد :امروز
نیز رگبار و رعد و برق ،تند باد لحظه ای همراه با آبگرفتگی
معابر ،سیالبی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی
در نقاط مختلف استان پیش بینی می شود.به گفته وی ،تا
ساعت  18:30روز گذشته از ایستگاه های هواشناسی
مرکز زاهدان  12میلی متر ،محمد آباد کورین و حصاروییه
 ،40چانعلی  ،35خیرآباد باال  ،30میرآباد  ،31فنوج ،55
چاه کمال خاش  ،42تمندان خاش  ،42/5ترشاب 32/6

تعطیلیمدارسابتدایی

استقبال سرمایه گذاران برای حضور در چابهار

تخصیص بسیار انــدک اعتبارات یکی از
ذوالفقاری
مشکالت مهم تاخیر در اجرای طرح کاداستر
اراضی استان است .این نکته را روز گذشته معاون حفاظت
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در حاشیه جلسه بررسی
مشکالت کاداستر اراضی ملی و ساحلی استان مطرح کرد .به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،معاون سازمان حفاظت و
امور اراضی سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیز داری کشور در
حاشیه این نشست که در سالن جلسات اداره کل منابع
طبیعی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت :کاداستر ،یک
ضرورت در کشور است و ایران تنها کشور در حال توسعه ای
است که کاداستر آن به پایان نرسیده ،در حالی که یک اولویت
است« .مسعود منصور» افزود :حدود چهار سال قبل جهش
اساسی در این باره شروع و حدود  36میلیون هکتار طرح
کاداستر در اراضــی ملی انجام شــد ،عملکرد سیستان و
بلوچستان در این باره بد نیست ،اما نسبت به وسعتاش جای
کار بیشتری دارد ،حدود به سه میلیون از این  36میلیون سهم
این استان است که با توجه به وسعت  11درصدی آن در کشور
عدد کمی است .به گفته وی ،در این نشست مشکالت طرح
کاداستر با حضور مسئوالنی از آب منطقه ای ،محیط زیست،
ثبت اسناد و امالک ،بررسی شد تا متولیان این عرصه در ادامه
مسیر با مشکالت کمتری مواجه شوند .وی با اشاره به عمده
مشکالت و دالیل تاخیر طرح کاداستر اراضی استان اظهار

بندر چابهار از نظر حجم سرمایه گذاری و اعتماد بخش خصوصی
گروه شهرستان ها
سرمایه گذار داخلی و خارجی روند بسیار خوبی دارد .مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی در نشست مشترک با استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به
برگزاری همایش بین المللی توسعه چابهار گفت :با توسعه هوشمندانه زیرساخت ها و
ظرفیت های بندر چابهار ،این بندر باالترین حجم تخلیه و بارگیری را در مقایسه با دیگر بنادر
کشور دارد و با رشد  ۵۱درصدی باال ترین عملیات را داشته است« .محمد راستاد» افزود:
همایش بین المللی توسعه چابهار با هدف معرفی توانمندی های عملیاتی و ظرفیت های
توسعه ای بندری و معرفی قابلیت ها و فعالیت های پسکرانه ای و ارزش افزوده ،هفتم اسفند
ماه برگزار می شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی ،وی با اشاره
به مطالب برخی رسانه ها مبنی بر واگذاری بندر چابهار به شرکت هندی تصریح کرد :فقط
اپراتوری ترمینال بندر شهید بهشتی برای عملیات اجرایی به شرکت هندی واگذار شده
است .وی با اشاره به افزایش جذب کشتی و کاال به بنادر چابهار طی یک سال گذشته ،آن
را «برگ برنده ای» برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران اعالم کرد .استاندار نیز گفت:
این همایش باید فرصتی برای معرفی ظرفیت های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کل
سیستان و بلوچستان باشد« .احمد علی موهبتی» با تاکید بر این که اراده دولت و سازمان
بنادر و دریانوردی بر توسعه بنادر چابهار و پسکرانه های بندری آن است افزود :ترتیبی باید
اتخاذ شود تا در این همایش ،بازاریابی و جذب سرمایه گــذار ،صاحبان کاال و خطوط
کشتیرانی به درستی هدایت شود .وی تصریح کرد :مسوالن سیاسی و اقتصادی کشور بر
این باور و عقیده هستند که بندر گوادر پاکستان مکمل بندر چابهار است.

میلیارد  500میلیون تومان خسارت بر اثر بارندگی به این
تاسیسات وارد شده است که البته برآورد خسارت ها ادامه
دارد« .عبدالرحمان شهنوازی» افزود :میزان خسارت های
برآورده شده در حوزه شهرداری ها نیز 12میلیارد و 800
میلیون تومان است.

اعتبارات قطره چکانی؛ مشکل کاداستر اراضی در استان
کرد :نقشه ها طی  40سال با فناوری های مختلف تهیه شده
است و برای این که با استاندارد کاداستر انجام شود ،باید
اصــاح هندسی شــود ،بنابراین زمانبر اســت .یکی دیگر از
مشکالت این است که برای آن منابع اعتباری الزم پیش بینی
نمی شود اگر کمک اعتباری شود می توان به اجرای طرح
سرعت بیشتری بخشید .معاون حفاظت اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری هم گفت :کاداستر از سال  94در استان
آغاز شده است ،ابتدای کار  800میلیون تومان اعتبار برای
این طرح اختصاص یافت که امسال میزان اعتبارات اختصاص
یافته به طرح کاداستر اراضی استان به سه میلیارد و 200
میلیون تومان رسیده اما میزان تخصیص آن  200میلیون
تومان است« .مصطفی دلخوش» افزود :این طرح باید به بخش
خصوصی واگذار شود اما از آن جایی که اعتبارات کافی نیست
امکان نداریم با بخش خصوصی قرارداد منعقد کنیم .به گفته
وی ،طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود کاداستر همه اراضی تا
پایان این برنامه به اتمام برسد که محقق نشد و تا پایان برنامه
ششم تمدید شد اما با تخصیص بسیار اندک اعتبارات فقط دو
میلیون و  900هزار هکتار از اراضی استان تثبیت شده است.
وی اضافه کرد :از این میزان فقط برای  800هزار هکتار سند
صادر شده است ،در حالی که باید در  14.5میلیون هکتار
اراضی ملی استان و پنج میلیون و  700هزار هکتار اراضی
موات طرح کاداستر انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان هم گفت :با توجه
به اخطارهای هواشناسی استان ،با همکاری فرمانداری
زاه ــدان و برخی دستگاه هــای اجرایی از جمعه گذشته
امکانات و تجهیزات الزم شهرداری های پنج منطقه به همراه
تجهیزات و خودروهای سنگین برای پاکسازی مسیل ها
و پل های مناطقی که خروجی سیالب است به کار گرفته
شد« .محمد امیر براهویی» افزود :با توجه به بافت شهری و
سابقه این موضوع که با اندک بارانی خروجی های زاهدان
بسته و سبب بروز مشکالتی برای مردم مناطق آسیب خیز
به ویژه شیرآباد ،کریم آباد و رسالت می شود ،برای جلوگیری
و کاهش خسارت ها دیــوار چینی مسیل های کریم آباد و
شیرآباد تا بولوار کشاورز و شیرآباد تا کالته کامبوزیا انجام شد،
فقط قسمت هایی از دیوار چینی کالته کامبوزیا باقی مانده
که در حال انجام است .وی ادامه داد :مقاوم سازی دیوارهای
چیده شده و الی روبی پل ها و مسیل های بولوار رسالت نیز
با توجه به امکانات موجود تا حدودی انجام شده و قسمتی از
کارها به واسطه کوهستانی بودن منطقه باقی مانده چراکه
نیاز به ماشین هایی با زنجیر چرخ دارد این موضوع از طریق
ستاد بحران استان و شهرستان در حال پیگیری است.

مدیرکل ستاد بحران به خبرنگار ما گفت :با توجه به
هشدارهای هواشناسی مبنی بر تند باد همراه با گرد و
خاک و بارندگی ها ،روز گذشته مــدارس ابتدایی و پیش
دبستانی زاهدان و بخش نصرت آباد در دو شیفت صبح و
عصر تعطیل شد« .عبدالرحمن شهنوازی» افزود :بر اساس
اعالم هواشناسی در پی وقوع این شرایط جوی نامطلوب
در برخی محورهای مواصالتی مرکز استان به ویژه زاهدان
به بم و ایرانشهر به بم اختالل در تردد جاده ای پیش بینی
و توصیه می شود رانندگان در این دو محور با احتیاط
رانندگی کنند .وی با اشاره به احتمال آب گرفتگی معابر در
شهرهای مرکزی و شمال استان بر اثر بارندگی اظهار کرد:
دستگاه های امدادی از جمله اورژانــس و بیمارستان ها،
آتش نشانی و دیگر دستگاه های اجرایی در حال آماده باش
هستند و تمهیدهای الزم برای مقابله با هرگونه بحران در

خسارت  37میلیاردی سیل به جنوب استان

بارندگی و سیالب  37میلیارد و  300میلیون
ریگی
تومان به تاسیسات جنوب استان خسارت وارد
کرد .مدیرکل ستاد بحران به خبرنگار ما گفت :بر اساس
گــزارش ها و بــرآورد میزان خسارت به اماکن و تاسیسات
دولتی از جمله آب ،برق ،جاده ،کشاورزی و مسکن24 ،

پاکسازی مسیل ها

میلی متر و از پنج شهرستان شمال استان ،ایرانشهر ،بزمان
و دلگان ،قصرقند ،نیکشهر ،میرجاوه ،کنارک و سرباز نیز
بارش باران گزارش شد.

مدیرکل ستاد بحران خبر داد:

معاون سازمان
حفاظت و امور
اراضی سازمان
جنگل ها ،مراتع
و آبخیز داری
کشور  :اگر کمک
اعتباری شود می
توان به اجرای
طرح سرعت
بیشتریبخشید

 7خودرو در بستر رودخانه الر توقیف شد
هفت دستگاه خودروی سنگین متخلف طی روزهای گذشته در
گروه شهرستان ها
بستر رودخانه الر توقیف شد .مدیرکل حفاظت محیط زیست به
خبرنگار ما گفت :شاهد افزایش فعالیت و تردد خودروهای سنگین در بستر رودخانه الر
زاهدان بودیم که یگان حفاظت این اداره کل موفق به توقیف هفت دستگاه خودروی
سنگین در منطقه شدند« .وحید پورمردان» افزود :عامالن تخلیه غیر مجاز نخاله های
ساختمانی و برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه در زاهدان به دادگاه معرفی شدند .به
گفته وی ،خودروهای متخلف شامل دو دستگاه خودروی  10تن ،دو دستگاه لودر ،یک
دستگاه تراکتور و دو دستگاه وانت نیسان بود .تخلیه نخاله های ساختمانی و برداشت غیر
مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه الر از جمله اتهام های متخلفان بود.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47.369

یک گرم طالی  18عیار

373،900

ق

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ر

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.028

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

41.821

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/11/24
نواحی شمالی

نظر گرفته شده است.به گفته وی ،بر اساس گزارش های
ارسالی از منطقه جنوب استان ،بر اثر بارندگی های روز
گذشته چهار مسیر دلگان به ذهکلوت ،دلگان به هودیان،
دلگان به ایرانشهر و بزمان به دلگان مسدود شد .وی
اضافه کرد :از طغیان رودخانه های محلی و آب گرفتگی
برخی روستاهای حاشیه رودخانه ها در دلگان گزارشی
به این ستاد نرسیده است.

رحمت آسمانی سبب شد

حل جدول شماره 1309

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

هوا ،برف ،باران و طوالن گرانی ،همه و همه نتوانست مانع
از موج خروشان ملت شود حدود  30خبرنگار خارجی که
برای پوشش خبری جشن انقالب به تهران آمده بودند
اخباری را مخابره کردند که بسیاری از آن چه می دیدند
و می شنیدند خالف تصوری بود که از ایــران داشتند.
واقعا باید به ملت دستمریزاد گفت ،اگرچه مسئوالن
عموما در قالب بیانیه و کالم از حضور مردم تشکر کردند
ولی انصاف اقتضا می کند مسئوالن ،تقدیر لفظی را به
تقدیر عملی تبدیل کنند و مردم گرمی عملی این تقدیر را
در زندگی و کاهش قیمت ها شاهد باشند.

نگارنده با این گفته که همه دزدند ،کارآمد نیستند و ...
موافق نیست و معتقد است منشأ این شعار از اردوگاهی
است که  40سال تالش خود را ناکام می بیند ،به قول
وزیر امور خارجه در جواب ترامپ آمریکا  40سال است که
در عملیات علیه ایران شکست می خورد .به مدیران انتقاد
داریم ولی این انتقاد به معنای ناکارآمدی ،یا خیانت نیست
انصافا عموم مدیران ایــران قابل دفــاع هستند و وجود
معدود افراد را نمی توان به کل حمل کرد حمل کل به جز
غیرعقالنی است قاعدتا جز را نمی توان مالک قرار داد.
البته تاکید می کنم انتقاد داشتن غیر از قبول نداشتن یا

خائن دانستن است.فراموش نکنیم آن هایی که آزادی،
اسالمی و اخــاق مــداری را از بنیان قبول ندارند می
خواهند القا کنند که این خانه از بن ویران است!! به نظر
آن ها بنیان ،تعریفی غیر از تعریف خدایی و انسانی دارد
که شرح آن فراتر از این کوتاه نوشته است جان سخن این
که امروز پس از این شاهکار مردم در جشن انقالب ،نوبت
مسئوالن است به خصوص رئیس جمهور آقای روحانی!
ولوم علی برکت ا ...را تغییر دهید و با آهنگ نرم قیمت ها
و اشتغال به سالم مردم علیک بگویید .مردم منتظر علی
برکت ا ...عملی هستند.

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

قسمتیابری،کاهش
دما

قسمتی ابری کاهش
دما،جنوب شرق رگبار و
رعد و برق

قسمتی ابری،سواحل نواحی
شرق رگبار و رعد و برق و دریا
مواج
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