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شهرستانها
آیت ا ...سلیمانی خبر داد:

حرف مردم

ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.
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تلگرام 09033337010

▪ با گذشت بیش از  50روز از اعالم کاال برگ جدید نفت هنوز فروشندگی سیار
هفت ،سهمیه نفت مورد نیاز اهالی این منطقه را توزیع نکرده است.
▪در برخی خطوط اتوبوسرانی در زاهدان به ویژه خط کارخانه نمک و بولوار
بعثت ،شهید رجایی و مراد قلی شرایط خوب نیست ،به طوری که باید گاهی تا
 45دقیقه منتظر اتوبوس بود.
▪حدود شش ماه است که مردم روستای وحدت آباد زابل با افت شدید ولتاژ برق
روبه رو هستند.
▪اگر چه مسئوالن اداره صنعت ،معدن و تجارت زابل اعالم کردند کم فروشی
در سلیندرهای گاز زابل وجود ندارد اما هنوز مشاهده می شود که وزن برخی
سیلندرها از وزن اصلی و قانونی کمتر است.
▪چرا مسئوالن برای جوانان بیکار و تحصیل کرده استان چاره اندیشی نمی
کنند ،تا کی برای کار باید حیران و سرگردان باشیم؟
▪مردم روستای قلعه رستم گاهی با قطع آب آشامیدنی روبه رو می شوند،
مسئوالن چاره اندیشی کنند.
▪درروستای عثمان آباد چابهار به دلیل رهاسازی فاضالب به داخل رودخانه
ای که از وسط این روستا می گذرد بامشکل هستیم و سالمتی فرزندان ما در
معرض خطر است.
▪چندین ماه است که اضافه کار کارکنان اداری آموزش و پرورش پرداخت نشده
است.
▪با وجود داشتن دفترچه بیمه روستایی اما هنگام مراجعه به بیمارستان رازی
سراوان از پذیرفتن این گونه دفترچه ها خوداری و حق ویزیت را به نرخ آزاد از
بیماران دریافت می کنند.
▪خدمات دهی در بخش دندانپزشکی بیمارستان تامین اجتماعی زابل ضعیف
است ،به طوری که گاه در استفاده از مواد بی کیفیت و در اعتراض می گویند
که مواد سفید کننده نداریم.
▪وضعیت آب آشامیدنی مردم روستاهای شندک بارانی ،خاک سفیدی ،اکبر
آباد و کهخا بحرانی است ،مسئوالن هیرمند برای رفع این مشکل تدابیری
بیندیشند.

بررسی دالیل حادثه تروریستی
در کمیسیون امنیت ملی
ســوء اســتــفــاده تــروریــســت هــا از
گروه شهرستان ها
شرایط امنیتی و وضعیت مرزهای
پاکستان به حادثه تروریستی محور خاش به زاهدان منجر
شد .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح
نشست فوقالعاده روز گذشته این کمیسیون گفت :این
نشست به منظور بررسی ابعاد حادثه تروریستی اخیر در
اطراف زاهــدان با حضور مسئوالن وزارت امور خارجه،
دستگاه های امنیتی ،وزارت کشور و استاندار برگزار شد.
«علی نجفی خوشرودی» به «خانه ملت» اظهار کرد :در
این جلسه مسئوالن دستگاه های امنیتی گزارشی از
جزییات و ابعاد این حادثه تروریستی ارائه و تأکید کردند
اگر چه تعدادی از تحرکات تروریستی طی ماه های اخیر
خنثی شد امــا متاسفانه گــروه هــای تروریستی با سوء
استفاده از شرایط امنیتی و وضعیت مرزها در منطقه از
جمله در رابطه با پاکستان ،این اقدام تروریستی را مرتکب
شدند .وی افــزود :تروریست ها با استفاده از اشــرار و
قاچاقچیان و استخدام مزدور از برخی کشورهای منطقه
و با پشتیبانی لجستیک و تجهیزات انفجاری ،اقدامات
تروریستی انجام می دهند .نماینده مردم بابل در مجلس
ادامه داد :عراقچی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه
نیز با اشاره به محکومیت جهانی این حادثه تروریستی،
اقــدامــات دستگاه دیپلماسی در روابــط با پاکستان را
تشریح و تاکید کرد که با صراحت به طرف پاکستانی گفته
شد اراده سیاسی و عملیاتی پاکستان می تواند مانع از
چنین حوادث تروریستی و سوء استفاده تروریست ها از
خاک پاکستان شود .وی اضافه کرد :اراده و عزم جدی
جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با تروریسم ،توجه
بیشتر به اشراف اطالعاتی و امنیتی ،اهتمام بیشتر به
توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان و زیرساخت های
منطقه مرزی و همکاری با برخی کشورهای منطقه از
جمله هند برای مبارزه با تروریسم از دیگر موارد مطرح
شده در این نشست بود .وی خاطرنشان کرد :اعضای
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با محکوم کردن
ایــن حادثه تروریستی ،شهادت تعدادی از پاسداران
انقالب اسالمی را تسلیت گفتند.

سخنگوی
کمیسیون:
اراده و عزم
جدی جمهوری
اسالمی ایران
برای مبارزه
با تروریسم،
توجه بیشتر به
اشراف اطالعاتی
و امنیتی،
اهتمام بیشتر
به توسعه پایدار
در سیستان
و بلوچستان و
زیرساخت های
منطقه مرزی
و همکاری با
برخی کشورهای
منطقه از جمله
هند برای مبارزه
با تروریسم
از دیگر موارد
مطرح شده در
این نشست بود

پیشخوان

فردا؛ آغاز همایش علمی ،تخصصی
مذاهب اسالمی در زاهدان
سی امین همایش علمی ،تخصصی مذاهب
ریگی
اسالمی با حضور اندیشمندان داخل و خارج
استان با  75مقاله پذیرفته شده از فردا به میزبانی استان
آغاز به کار می کند .به گزارش «سیستان وبلوچستان»،
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان روز گذشته در
نشست مطبوعاتی همایش علمی ،تخصصی مذاهب
اسالمی که در سالن کنفرانس نمایندگی نهاد رهبری در
امور اهل سنت برگزار شد با تبریک به مردم برای خلق
حماسه و با شکوه ترین حضور در راهپیمایی  22بهمن ماه
گفت :دشمنان بدخواه انقالب و نظام اسالمی که تحمل
شیرینی این حماسه بزرگ را بر کام ملت ایران نداشتند در
برابر این حرکت زیبا و ارزشمند اقدام به عمل تروریستی
محور خاش به زاهدان کردند و سبب شهادت  27جوان
برومند و مجروح شدن  12نفر شدند .آیت ا«...عباسعلی
سلیمانی»با اشاره به برنامه های همایش علمی ،تخصصی
مذاهباسالمیافزود:سیامینهمایشعلمی،تخصصی
مذاهب اسالمی به میزبانی زاهدان و با حمایت و پشتیبانی
مسئوالن نمایندگی دفتر نهاد رهبری در امور اهل سنت
استان در حالی برگزار می شود که مقدمه آن به پدیده شوم

پیکر پاک شهید حادثه تروریستی
گروه شهرستان ها
نیکشهر روز گذشته در زاهــدان
تشییع و خــاکــســپــاری ش ــد .بــه گــــزارش «سیستان و
بلوچستان» ،پیکر مطهر پاسدار شهید خدارحم حیدری
راد از کارکنان سپاه نیکشهر که  27بهمن ماه به درجه
رفیع شهادت نایل آمد روز گذشته با حضور نماینده ولی
فقیه در استان ،فرمانده سپاه سلمان ،فرمانده انتظامی و
جمعی از مسئوالن از مسجد جامع بــر دســتــان مــردم
والیتمدار و مومن زاهدان تشییع و در گلزار شهدای این
شهر خاکسپاری شــد .به گــزارش خبرنگار مــا ،عوامل
گروهک تروریستی 13 ،بهمن ماه در اقدامی کور به ناحیه
مقاومت بسیج نیکشهر حمله کردند ،در این حادثه یک نفر
از کارکنان سپاه به درجه رفیع شهادت نایل آمد وپنج نفر
زخمی شدند .شهید خدارحم حیدری که در این حادثه
مجروح شد و در بیمارستان زاهدان تحت مراقبت ویژه بود

یادواره شهدای حادثه تروریستی در خاش
یادواره شهدای حادثه تروریستی جاده خاش  -زاهدان در خاش
گروه شهرستان ها
برگزار شد .امام جمعه خاش در مراسمی که با حضور اقشار
مختلف مردم فارس و بلوچ ،شیعه و سنی و مسئوالن در حسینیه صاحب الزمان (عج) این
شهرستان برگزار شد گفت :دشمنان اسالم و کشور چشم دیدن خدمات مسئوالن نظام و
پاسداران وطن را ندارند و برای مایوس کردن ملت از نظام به ترفندهای مختلفی دست می
زنند که انجام حرکات کور تروریستی یکی از این اهداف شوم آن هاست .حجت االسالم
«غالمرضا دهقان» افزود :کشتار افراد مظلوم و خادمان صدیق نظام از نگاه شرعی ،دینی
و انسانی محکوم است .به گزارش ایرنا ،مولوی «محمد عثمان قلندرزهی» ،امام جمعه
مسجد جامع الخلیل اهل سنت خاش نیز با محکوم کردن این حادثه تروریستی بیان کرد:
دشمنان از وحدت ،همبستگی ،هوشیاری ،آگاهی و حضور حماسی مردم ایران در صحنه
هراس دارند ،بنابراین وقوع این حادثه برای در هم شکستن وحدت ،یکپارچگی مردم و
دور کردن منطقه از توسعه رخ داد و دشمنان نتوانستند خشم خود را از حضور مردم در
راهپیمایی  22بهمن پنهان کنند .فرماندار خاش نیز اظهار کرد :در چهار دهه اخیر
دستاوردهای ارزشمندی برای کشور در عرصه های داخلی و خارجی به دست آمده که
غرورآفرین است« .حمیدالدین یوسفی» ادامــه داد :دشمنان نمی توانند این رشد،
بالندگی ،عزت و عظمت را ببینند ،بنابراین با اقدامات کور تروریستی که در حقیقت ناشی
از ضعف دشمنان است به عنوان یک هدف برای ضربه زدن به کشور مورد توجه مستکبران
و عوامل دست نشانده و کوردالن است تا مردم را از نظام دور کنند.

اما شنبه گذشته به دلیل شدت جراحات به درجه رفیع
شهادت نایل آمد.

جسمانی مساعد است .سرهنگ پاسدار «قاسم حسن زاده»
افــزود :کادر درمانی همه تالش خود را به کار بسته اند تا
وضعیت مجروحان این حادثه به حالت طبیعی برگردد و
ادامــه رونــد درمانی آن ها پیگیری شــود .وی ادامــه داد:
خوشبختانه از نظر تجهیزات پزشکی هیچ کمبودی وجود
ندارد و کادر پزشکی همه تالش خود برای مجروحان بستری
شده انجام می دهند.

استان میزبان ساالنه هنرهای تجسمی ایران شد
ساالنه هنرهاي تجسمي ایران با رویکرد سفال و سرامیک به
گروه شهرستان ها
میزبانی استان آغــاز به کار کــرد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی به خبرنگار ما گفت :ساالنه هنرهای تجسمی ایران از برنامه های انجمن های
هنری است که به صورت منطقه ای با رویکرد و تاکید بر مزیت و قابلیت هنری هر منطقه
در رشته ها و گرایش هنری خاص در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود« .حسین
مسگرانی» افزود :این ساالنه ها برای همکاری بیشتر انجمن ها با ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و شهرهای مختلف کشور با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی در زمینه
های پژوهشی ،علمی ،کارگاه های آموزشی و جذب استعدادهای هنری در استان های
مختلف برپا می شود .وی ادامه داد :دفتر تجسمی کشور سعی دارد هر رشته از هنرهای
تجسمی را در منطقه ای که با آن هنر عجین است و ویژگی هنر خاص در آن دیده می
شود ،برگزار شود .به گفته وی ،در این دوره انجمن سفال و سرامیک ایران ساالنه
هنرهای تجسمی خود را با نگاه به قدمت دیرینه سفال در سیستان و بلوچستان به ویژه
سفال کلپورگان و جام انیمیشن سیستان با حضور بیش از  30نفر از هنرمندان طراز
اول ،سفال و سرامیک کشور در در زاهــدان آغاز کرد .وی بیان کرد :برنامه ساالنه
هنرهای تجسمی سفال و سرامیک از روز گذشته با عنوان «هفته هنر زاهدان» آغاز شد و
در ادامه این برنامه هنرمندان و عالقه مندان از اماکن فرهنگی و تاریخی استان که نشان
دهنده قدمت سفال و سرامیک استان است نیز بازدید می کنند .وی خاطرنشان کرد:
این رویداد با همکاری دفتر تجسمی کشور و انجمن هنرمندان سفالگر ایران و با حضور
هنرمندان ،پژوهشگران و پیشکسوتان استانی و کشوری در حال برگزاری است.
مسگرانی ،اظهار کرد :برنامه هایی نظیر نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان استان،
جلسات هم اندیشی هنرمندان ،کارگاه های عملی ،نشست های تخصصی و بازدیدهای
علمی از دیگر برنامه های این رویــداد است که به میزبانی مجتمع فرهنگی هنری،
دانشکده هنر و معماری و نگارخانه فردوسی زاهدان برگزار می شود.

غلظت غبار در هوای زاهدان؛  17برابر حد مجاز
وزش باد شدید و گرد و غبار غلظت
گروه شهرستان ها
ذرات معلق در هوای زاهدان را به دو
هزار  622میکروگرم بر متر مکعب معادل  17برابر حد مجاز
رساند .رئیس شبکه پایش هواشناسی به خبرنگار ما گفت:
شنبه شب گذشته بیشینه سرعت وزش باد در زاهدان به 76
کیلومتر بر ساعت رسید و گرد و غبار دید افقی در محدوده
فرودگاه زاهدان را به هزار و  500متر کاهش داد« .محمود
دیانتی» افزود :در برخی شهرها و روستاهای اطراف زاهدان
نیز وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید
افقی شد ،بیشینه سرعت وزش باد در نصرت آبــاد به 68
کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به پنج هزار متر کاهش
داد .به گفته وی ،بارندگی های اخیر قدری بافت برخی نقاط
نواحی مرکزی استان را تثبیت و وزش باد فعلی در این نواحی
گرد و غبار کمتری نسبت به قبل ایجاد کرده است .به دلیل
همین شرایط با وجود وزش باد شدید با سرعت 58کیلومتر بر
ساعت در مهرستان و در خاش نیز با وجود وزش باد شدید با
سرعت  61کیلومتر بر ساعت دید افقی در حالت عادی باقی

ماند و هیچ پدیده خاکداری گزارش نشد .وی ادامه داد :امروز
به صورت موقت از سرعت وزش باد در زاهدان و برخی نواحی
مرکزی کاسته می شود ،اما مجدد فردا و چهارشنبه وزش باد
شدید رخ می دهد که پیامد آن خیزش گرد و غبار و کاهش دید
افقی در نقاط مستعد است .وی بیان کرد :سامانه بارشی
فعال در استان به مراتب از سامانه های قبلی ضعیف تر و
بیشتر بــارش های ناشی از آن خفیف تا متوسط اســت ،به
طوری که تا این لحظه بیشترین بارش های ثبت شده در حومه
خاش مربوط به ایستگاه بارانسجی کوشه به میزان شش
میلی متر است .وی گفت :از  18نقطه خاش بارندگی گزارش
شده که میزان بارش ثبت شد در مرکز این شهرستان 2.5
میلی متر بود .از هشت ایستگاه بارانسجی شمال استان نیز
بارش های خفیف گزارش شد و بیشینه بارش های این منطقه
با مقدار  2.5میلی متر مربوط به محمد آباد بوالیی بود .رئیس
شبکه پایش هواشناسی اضافه کرد :عالوه بر خاش و شمال
استان ،بارندگی هایی در حومه زاهدان و نیکشهر هم گزارش
شد که مقدار آن کم بود.

رئیس
شبکه پایش
هواشناسی:
امروز به صورت
موقت از سرعت
وزش باد در
زاهدان و برخی
نواحی مرکزی
کاسته می شود
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47.427

یک گرم طالی  18عیار

388،000

د

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ک ا

ن ت

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

م

ه

ر

ا

پوند انگلیس

54.140

یک گرم طالی  22عیار

0

ا

ب

م

ا

فرانک سوئیس

41.781

یک گرم طالی  24عیار

0

ی

ا

ی

ا

پیش بینی جوی استان  -امروز دوشنبه 97/11/29
نواحی شمالی

پذیرش  70مقاله

آخرین وضعیت مجروحان حادثه تروریستی
حال عمومی پنج مجروح حادثه تروریستی
ریگی
خاش به زاهدان خوب گزارش شده است و تحت
مراقبتهای خــاص درمانی قــرار دارن ــد .مسئول روابــط
عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور
به خبرنگار ما گفت :با تالش پزشکان و کــادر متخصص
درمانی ،یکی از مجروحان حادثه تروریستی محور زاهدان-
خاش هوشیاری خود را به دست آورده و شرایط او از نظر

دیدگاه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقالب ،چگونه تبیین
شده بررسی می شود .وی بیان کرد :در این همایش تفهیم
و تفهم علما در باب اشرار و افرادی که دست به انتحاری می
زنند پرداخته می شود و چنانچه علما در این باره به تفهم
برسند جامعه نیز آن را خواهد پذیرفت ،زیرا علمای دین و
بزرگان مذاهب راس هرم هستند .وی ادامه داد :مهمانانی
از دیگر استان ها در این همایش حضور پیدا می کنند،
برای افتتاحیه از حجت االسالم مروی و اختتامیه نیز از
حجت االسالم رئیسی دعوت شده است .آیت ا ...سلیمانی
گفت :تردیدی وجود ندارد که بدنه اهل سنت از انقالب
جدا نیست و اگر شرارتی انجام می شود تحت لواح یک قوم
نباید پنداشت و آن را به قوم و مذهبی چسباند ،باید تنها فرد
شرور به سزای کار خود برسد .وی اضافه کرد :البته اشرار
در دامن خودمان پرورش می یابند اما این به معنای آن
نیست که همه افراد یک قبیله یا مذهب از این گروه هستند
بلکه تعداد اندکی از آن ها دست به چنین حرکتی می زنند
که از سوی علما و سران طوایف همیشه محکوم شدند.

نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد :شناسایی منابعی که
تکفیریها با تکیه بر آن دست به جنایت میزنند ،بررسی
فرصتها و آسیبهای فضای مجازی و جایگاه بانوان در
آیات و روایات از جمله اهداف این همایش است .وی گفت:
گروه ارزیابی و داوری این دوره از مدت ها قبل با برسی
مقاالت ارسال شده  70مقاله را گزینش کرد که تعدادی از
آن در این همایش قرائت می شود و باقیمانده در قالب جزوه
و کتاب در اختیار دانشگاه ها ،مراکز پژوهش و حوزه های
علمیه قرار می گیرد .عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:
در کمیسیون کالمی و فقهی بیشتر آیات قرآنی و روایات
نقل شده از بزرگان دین دربــاره محور شــرارت و جریان
های تکفیری دنبال می شود و در کمیسیون اجتماعی نیز
امسال به فضای مجازی توجه شده و فرصت ها ،تهدید ها و
راهکارهای برون رفت از آن بررسی و کنکاش قرار می شود
و در کمیسیون بانوان هم به تبیین جایگاه زن و نقش آن ها
در انقالب از نگاه دو طرف و این موضوع که جایگاه زن از

پیکر مطهر شهید حادثه تروریستی نیکشهر تشییع شد
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

انتحاری اختصاص دارد .این همایش در فضایی که هنوز
برخی از مسئوالن عالی رتبه کشور کام شان از حادثه
تروریستی اخیر تلخ و روحیه شان ناراحت است ،برگزار می
شود .به گفته وی ،بعد از انتشار فراخوان  175مقاله و اثر از
 13استان به دبیرخانه این همایش ارسال و پس از ارزیابی
ها و داوری هــا 70،مقاله در سه موضوع کــام فقهی،
کمیسیون اجتماعی و کمیسیونبانوان پذیرفته شد و به این
همایش راه یافت .امام جمعه زاهدان اظهار کرد :از این
تعداد آثار  ۲۸مقاله کالمی فقهی است که  ۲۶مقاله از
سوی آقایان و دو مقاله از سوی بانوان ارسال شده است ،در
حوزه کمیسیون بانوان نیز از  ۲۵مقاله پذیرفته شده ۲۰
مقاله توسط بانوان و پنج مقاله توسط آقایان ارائه شده و در
قسمت کمیسیون اجتماعی از  ۱۷مقاله پذیرفته شده،
هفت مقاله از بانوان و  10مقاله از آقایان است .وی تصریح
کرد :نویسندگان این مقاالت  ۱۰۲نفر بودند که از این
تعداد ۲۴نفر اهل سنت هستند .آثار از ۱۳استان اصفهان،
خراسان رضوی ،جنوبی ،شمالی ،سیستان و بلوچستان،
قم ،کردستان ،کرمان مرکزی ،هرمزگان ،یزد ،لرستان و
اردبیل به دبیرخانه این دوره ارسال شده 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
ووزش باد

صاف تا قسمتی ابری گاهی
وزش باد و احتمال بارش
اندک

افزایش ابر،غبار محلی ووزش
باد،مه رفیق ،با احتمال رگبار و
رعد و برق و دریای مواج
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