
    توسن - شامره 225                                                                                                 بلوچستان -  6                                                                                                                       دوشنبه 29 تیر 1394

هامون،  عصر  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
چابهار بعنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران 
دریای  در بخش شمالی  محسوب می شود که 
دارا  با  شهرستان  این  است.  گرفته  قرار  عمان 
بودن دو بندر مهم تجاری شهید بهشتی و شهید 
در  فارس  خلیج  شرقی  سواحل  در  کالنتری 
استان سیستان و بلوچستان در کنار آبهای گرم 
دو  با  همجواری  هند،  اقیانوس  و  عمان  دریای 
به آبهای  افغانستان، دسترسی  کشور پاکستان و 
به  اتصال  با  نزدیک  ای  آینده  در  و  المللی  بین 
شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه ای در ترانزیت 

کاال به این کشور خواهد داشت. 
از طرفی چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران 
نقاط کلیدی در حاشیه خلیج فارس و  از  یکی 
دریای عمان بوده و در کریدور شمال- جنوب 
نقش مهمی ایفا خواهد کرد زیرا با قرار گرفتن 
زمینه  در  غرب  و  شرق  ترانزیتی  مسیر  در 
اقتصادی و جغرافیایی ترانزیت و ترانشیت نقش 

مهمی ایفا می کند. 
و  ساحلی  مناطق  دیگر  با  مقایسه  در  چابهار 
زمینه  در  ممتازی  موقعیت  دارای  ایران  جنوب 
کشتیرانی و حمل و نقل دریایی است و وجود 
آبهای عمیق در خلیج وسیع آن شرایط مناسبی 
این  در  بزرگ  های  کشتی  پهلوگیری  برای  را 
منطقه و ایجاد تاسیسات بندری با هزینه مناسب 

و صرفه اقتصادی فراهم کرده است. 
بندر ترانزیتی چابهار، دروازه توسعه محور شرق 

ایران
هامون  عصر  اقتصادی  خبرنگار  که  تماسی  در 
و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  کل  مدیر  با 
چابهار  ترانزیتی  بندر  درخصوص  بلوچستان 
به  چابهار  ترانزیتی  بندر  کرد:  بیان  وی  داشت، 
عنوان پیشانی توسعه محور شرق و دروازه مسیر 
بین المللی شمال – جنوب، برای تحقق اهداف 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران 
طرح  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  و 
اقیانوسی  توسعه بندر چابهار به عنوان تنها بندر 

کشور مطرح است. 
تمامی  که  آنجایی  از  افزود:  رضوانی  سیاوش 
از سیاست های کالن  پتانسیلها در محور شرق 
انجام  در  سرعت  و  شوند  می  قلمداد  کشور 
پروژه های آن حایز اهمیت است، طرح توسعه 
بندر چابهار در 5 مرحله از سال 1388شروع  و تا 
پایان سال 1396 تکمیل و به بهره برداری خواهد 

رسید. 
وی با بیان اینکه 5 فاز در طرح جامع بندر چابهار 
تعریف شده، خاطر نشان کرد: پس از اتمام این 
5 فاز تعداد اسکله های بندر به 30 پست اسکله 
و ظرفبت بندر به 86 میلیون تن افزایش پیدا می 

کند. 
 60 فیزیکی  پیشرفت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
این  فازیک  اتمام  با  گفت:  بندر  این  درصدی 
پروژه ظرفیت اسمی بندر به 6 میلیون تن در سال 
کانتینری  ترمینال  دو  شامل  فاز  این  رسد.  می 
و  است  کارگو  جنرال  و  عمومی  کاالی  و 
امیدواریم تا پایان سال 96 به بهره برداری برسد. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان با بیان اینکه 
ایران  اقیانوسی در کشور  بندر  تنها  بندر چابهار 
است و به آب های بین المللی راه دارد، افزود: 
تخفیف حداقل 30درصدی در هزینه های تخلیه 
جنوبی  بنادر  سایر  به  نسبت  کانتینر  بارگیری  و 
داری  انبار  در  درصدی   75 تخفیف   کشور، 
کانتینرهای وارداتی و تخفیفی 30 درصدی در 
کلیه ردیف های حقوق و عوارض بندری وارد 
بر کشتی های کانتینری از جمله مزایا و قابلیت 

های این بندر ترانزیتی است. 
همه  بندر چابهار ورودی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کشورها در ارتباط با آبهای بین المللی محسوب 
می شود، اظهار داشت: بنادر با افزایش ظرفیت 
واردات و صادرات کاال و انرژی سهم بسزایی 
شکل  چگونگی  و  ملی  مقاومتی،  اقتصاد  در 
گیری فعالیت های لجستیکی از لحاظ اقتصادی 

و نظامی را دارند. 
چابهار، ظرفیتی نهفته برای توسعه اقتصاد ایران

رضوانی با بیان اینکه چابهار تا اولین بندر کشور 
نظر  از  مایل   151 دارد  نام  مسقط  که  عمان 
فاصله دریایی است، افزود: مزیت عمده منطقه 
کشور  آزاد  مناطق  سایر  به  نسبت  چابهار  آزاد 
آبهای  به  سریع  دسترسی  امکان  سو  یک  از 
به  اتصال  دیگر  سوی  از  و  هند  اقیانوسی  آزاد 
شبکه راههای زمینی کشور است. مسیر چابهار 
به  کاال  ارسال  برای  ترانزیت  مسیر  کوتاهترین 
ازبکستان،  ترکمنستان،  افغانستان،  کشورهای 
کمترین  با  روسیه  شرق  و  قزاقستان  قرقیزستان، 
هزینه نسبت به مسیرهای ترانزیت موجود است.  
علت  به  چابهار  بندر  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
فارس  خلیج  در  بنادر  سایر  به  نسبت  نزدیکی 
هم  کشور  منت  ترانشیت  بنادر  از  یکی  بعنوان 
بشمار می آید به نحوی که در موقع بارگیری و 
تخلیه کاالها صرفه جویی بهینه ای در سوخت، 

زمان، مسافت و هزینه ها را در پی دارد. 

بندر ترانزیتی چابهار، 
دروازه توسعه محور شرق 

ایران

عصر  هامون،  عصر  اجتماعی  خبرنگار  گزارش  ه 
جهان  در  زيورآالت  تاريخ  در  مهمي  دوره  فلز، 
ماقبل  عصر  در  است.  ايران  بلوچستان  باالخص 
داراي مس  كه  هائي  اتفاق سنگ  برحسب  تاريخ 
بودند در مجاورت آتش قرار گرفته و انسان ماقبل 
تاريخ تكه هاي براق فلز را كه براثر ذوب ار سنگ 
جدا شده بود، مشاهده كرد و بعد فهميد كه اين 
فلز را مي توان كوبيد و به اشكال مختلف درآورد. 
كوره هاي  آثار  بلوچستان،  و  سيستان  منطقه  در 
ذوب فلز كه شايد قديمي ترين كوره هاي ذوب فلز 
عصر  پيدايش  است.  شده  ديده  باشند  جهان  در 
مس در ناحيه بين النهرين به واسطه معادن موجود 
بين النهرين  سرتاسر  در  زيرا  بوده،  بلوچستان  در 
مس  معدن  داراي  كه  نمي شود  يافت  ناحيه اي 
آمده  پديد  بين النهرين  در  مس  عصر  ولي  باشد، 
تا  نصرت آباد  از  بلوچستان  سرتاسر  اما  و  است 
آنها  از  مس  كه  قديمي  خيلي  معادن  چابهار 

استخراج مي شده وجود دارد. 
به عقيده برخی از كارشناسان سومريان فرهنگشان 
را از هند گرفته اند، ولي هم سومريها و هم هنديان 
آغازين را از يك اصل و فرهنگ مشتركي مي داند 
كه در بلوچستان بوده است. بنابراين مي توان گفت 
كه هنديان و سومريان فرهنگ خود را از بلوچستان 
با تمدن نواحي  گرفته اند، و نه تنها اين سرزمين 
باستان واقع در غرب در ارتباط بوده بلكه با تمدن 
پيش از تاريخ نواحي شرقي نيز هماهنگي داشت و 
در حقيقت بلوچستان واسطه ي تمدن قديم شرق 

و غرب نيز بوده است. 

و  سيستان  كه  مي رسيم  نتيجه  اين  به  اينجا  تا 
يكي  كه  بوده  فراواني  هنرهاي  مهد  بلوچستان 
كه  است  طالسازي  همان  يا  زرگري  هنر  آنها  از 
استان  هاي  شهرستان  از  بسياري  در  اكنون  هم 
به صورت سنتي رواج دارد و شهرستان سراوان با 
100 سال سابقه در هنر زرگري به عنوان نخستين 

زادگاه اين هنر در ايران مطرح است. 

هزار نفر در سراوان به هنر سنتی زرگری مشغول 

هستند
كه  تلفنی  تماس  در  زرگري،  هنر  معرفي  براي 
بهروز  »محمد  با  هامون  عصر  اجتماعی  خبرنگار 
بازرگاني  واحد  مسئول  كارشناس  زهی«  عيسی 
فرهنگي  ميراث  كل  اداره  دستي  صنايع  معاونت 
داشت، وی با بيان اينكه ساخت زيورآالت سنتي، 
يكي از رشته هاي مهم صنايع دستي در سيستان 
و بلوچستان است، عنوان كرد: ساخت زيور آالت 
يكی از هنر های قديم مردم منطقه است كه دارای 
قدمتی بسيار زياد است كه نسل به نسل به مردم 
اين منطقه منتقل مي شود و در شهرهاي سراوان، 

ايرانشهر، زاهدان و كنارک رونق دارد. 
از  استفاده  فرهنگ  لحاظ  از  اينكه  بيان  با  وی 
مناطق  ساكنان  بين  تنگاتنگي  رابطه  زيورآالت، 
بلوچستان و پاكستان وجود دارد، گفت: در حال 
سراوان  در شهرستان  نفر  هزار  به  نزديك  حاضر، 
در 40 كارگاه بزرگ و كوچك، مشغول به زرگري 

هستند. 

به صورت  اينكه هنر زرگری  بيان  با  عيسی زهی 

سنتي و خانگي انجام مي شود، ادامه داد: زرگرها 
نقوش  با  را  نقره  و  طال  زيورآالت  منطقه  اين  در 
زيبا و هندسي خودشان مي سازند كه بسته به نوع 
سفارش مشتري و نوع كار، زمان الزم براي ساخت 
و ظرافت آن متفاوت است و برخي كارها چند روز 

و بعضي چند ماه طول مي كشد. 

طبيعت  از  برگرفته  سراوان  سنتی  آالت  زيور 
بلوچستان است

صنايع  معاونت  بازرگاني  واحد  مسئول  كارشناس 
دستي اداره كل ميراث فرهنگي افزود: زيور دست 
ساز منطقه توانسته در بازارهاي داخلي و خارجي 
استفاده  نقوش  كند،  پيدا  را  خود  واقعي  جايگاه 
شده در اين زيورآالت، نيز الهام گرفته از طبيعت 
منطقه است و زرگران با مهارت خاص اين نقوش 

را روي طال و نقره حكاكي مي كنند. 
براي  ساز  دست  زيورآالت  اين  اينكه  بيان  با  وی 
اظهار  شود،  مي  استفاده  گوش  و  سينه  دست، 
داشت: زيور آالت و فرهنگ دست سازی اين هنر 
در سيستان و بلوچستان از قديم تا كنون تغييری 

نكرده است. 
كه  فراواني  و  متعدد  فلزي  آثار  كرد:  تصريح  وي 
امروزه موزه هاي داخلي، خارجي و مجموعه هاي 
خصوصي را در سراسر جهان زينت بخشيده، بيانگر 
هنرمندان  و  صنعتگران  كه  است  حقيقت  اين 
ايراني در دوره هاي مختلف تاريخي چه پيش از 
اشياي  آن، در ساختن  از  بعد  و چه  اسالم  ظهور 
فلزي از مهارت خارق العاده اي برخوردار بوده اند. 

فن و هنر هنرمندان زرگر سرمايه ملی كشور است
صنايع  معاونت  بازرگاني  واحد  مسئول  كارشناس 
در  كرد:  اذعان  فرهنگي  ميراث  كل  اداره  دستي 
در  كه  سنتي  زيورآالت  تهيه  براي  حاضر  حال 
كارگاه هاي كوچك محلي ساخته مي شود، طال با 
عيار 24 مورد استفاده قرار مي گيرد و نقره كاراني 
كه در گذشته به ساخت مشغول بودند امروزه تنها 

مرمت و تعمير می كنند.  
وي با اشاره به اينكه در روزگار ما نيز، فرزنداني از 
اين مرز و بوم همانند پيشينيان خود پديدآورنده 
ارزشمند هنري و صنايع ظريفي هستند كه  آثار 
در سطح جهاني از درخشش بي نظيري برخوردار 
ما  صنعتگران  و  هنرمندان  امروز  گفت:  است، 
اما  هستند،  مشغول  كار  به  خود  هاي  كارگاه  در 
است  شده  توجه  آنها  به  كمتر  تاكنون  متأسفانه 
و حال آنكه شاهكارهاي هنري ساخته و پرداخته 
آنان از چنان جلوه اي نزد بيگانگان برخوردار است 
كه به وجود چنين استادان چيره دست و ماهري 

در كشور ما غبطه مي خورند. 
عيسي زهي در پايان خاطرنشان كرد: در شرايط 
كنوني، احساس مي شود كه تجربه، فن و هنر اين 
حفظ  بايد  ملي  سرمايه  يك  عنوان  به  هنرمندان 
هاي  نسل  به  آنان  تخصصي  دانش  و  نگهداري  و 
آينده منتقل شود تا گنجينه هايي كه امروزه در 
سينه ها محفوظ مانده است، هرگز فراموش نشود 
و اين امر از طريق آموزش و انتقال علم و دانش 
هاي  در كالس  هنرجويان  به  فن  استادان  هنر  و 

درس و كارگاه هاي آموزشي امكان پذير است.

سراوان زادگاه هنر سنتی زرگری ایران

خرب

تریاک به جای مسافر

بــه گــزارش خبرنگار سياســی پايــگاه خبری 
پهــره، آمريــكا كشــوری اســت كــه ســال هــای 
بســيار جنايــات و خيانــت هــای متعــددی عليه 
ايــران اســالمی مرتكــب شــده اســت، حمايــت 
ــی  ــردم ب ــتار م ــاهی در كش ــم شاهنش از رژي
گنــاه ايــران كــه موجــب كشــته شــدن زنــان و 
كودكان بســياری شــده اســت،تحيمل سياســت 
ــار  ــالمی ايران،فش ــور اس ــه كش ــود ب ــای خ ه
ــت و كشــور  ــه دول ــی ب ــن الملل ــع بي در مجام
ــاد  ــرای ايج ــا ب ــت ه ــت از تروريس ايران،حماي
ناامنــی و فروپاشــی ملــت ايــران،از جملــه 
خيانــت و جنايــت هايــی اســت كــه ايــن 
دولــت خبيــث عليــه مــردم و كشــور اســالمی 

ــران انجــام داده اســت. اي

ــود را در  ــه خ ــت ك ــوری اس ــكا  كش آمري
ــوق  ــزرگ حق ــی ب ــی حام ــن الملل ــع بي مجام
بشــر معرفــی مــی كنــد كــه ايــن را مــی تــوان 
بــزرگ تريــن دروغ دنيــا ناميد،چطــور ممكــن 
اســت كشــوری كــه باعــث كشــته شــدن زنــان 
ــان  ــه و جه ــی شــماری در منطق ــودكان ب و ك
شــده باشــد، دم از حقــوق بشــر بزند،حملــه بــه 
ــه  ــتان نمون ــراق و افغانس ــاع ع ــی دف ــردم ب م
ــه  ــه بهان ــكا اســت كــه ب ی حقــوق بشــر آمري
هــای واهــی و مبــارزه بــا تروريســم كه خــود از 
حاميــان سرســخت ترورريســت هــا اســت، بــه 
آنهــا حملــه كــرده و زندگــی آنهــا رابــه خــاک 

خــون كشــيده اســت.
انــرژی هايــی  انــرژی هســته از ســری 
ــه  ــای بســياری در زمين ــت ه ــه قابلي اســت ك
هــای پزشــكی، صنعتــی، دارويــی و… دارد، 
ــارا  ــور ه ــياری از كش ــكالت بس ــد مش ميتوان
ــد،  ــرف نماي ــره برط ــی و غي ــائل صنعت در مس
بــا تــالش هــای بســياری كــه دانشــمندان مــا 
در ايــن عرصــه انجــام دادند،توانســتند بــه ايــن 
انــرژی بــا ارزش دســت پيــدا كنند،هميــن امــر 
موجــب نگرانــی آمريــكا از ايــن پيشــروی شــد؛ 
آمريــكا بــه بهانــه توليــد ســالح هــای كشــتار 
جمعــی ايــران را مــورد تحريــم هــای ظالمانــه 
ــی ســالحی  ــتار جمع ــرارداد، ســالح كش ای ق
ــته ای  ــب هس ــام بم ــا ن ــا ب ــه عموم ــت، ك اس
ــام  آن  ــه از ن ــور ك ــود، همانط ــناخته مش ش

پيــدا اســت قــدرت تخريبــی بااليــی دارد، 
موجــب نابــودی عــده ای زيــادی از مــردم 
ميشــود، بــر روی نســل هــای بعــدی آنهــا هــم 

ــذارد. ــی گ ــی م ــر نامطلوب تاثي
ــه  ــرد ك ــن پيداك ــكا يقيي ــه آمري ــی ك زمان
ديگــر نميتوانــد از راه هــای ديگــر ايــران 
ــا  ــره ب ــه مذاك ــم ب ــو در آورد،تصمي ــه زان را ب
ــن  ــه اي ــد ب ــايد بتوان ــه ش ــه ك ــران را گرفت اي
نحــو سياســت هــای غلــط خــود را بــه كشــور 
ايــران تحميــل كنــد؛ كشــوری كــه ايــن همــه 
جنايــت و خيانــت عليــه مــردم و كشــور ايــران 
انجــام داده اســت چگونــه ميتوانــد قابــل 
ــزی  ــه چي ــاس چ ــر اس ــا ب ــد؟ م ــاد باش اعتم
ــه ايــن كشــور اعتمــاد كنيم؟پيشــرفت  بايــد ب
ــه  ــت ك ــده اس ــه ای ش ــته ای بهان ــای هس ه
آنهــا بــه كشــور ايــران تهمــت ســاخت ســالح 
ــه  ــم ب ــد،آن ه ــی را بزنن ــتار جنگ ــای كش ه
ــب  ــك وج ــی ي ــت حت ــه سالهاس ــوری ك كش
ــرض  ــه تع ــا منطق ــر كشــور ه ــه خــاک ديگ ب

ــت. ــرده اس نك

ــن  ــزرگ اي ــده ب ــد كنن ــود تولي ــكا خ آمري
نــوع ســالح هــای هســته ای اســت، از آن 
ــتفاده  ــيما اس ــی و هيروش ــهرهای ناگازاك درش
ــردم آن  ــياری از م ــودی بس ــب ناب ــرد موج ك
منطقــه شد،سياســت هــای دولــت آمريــكا 
نشــان ميدهــد كــه اگــر آنهــا قــدرت رويارويــی 
مســتقيم بــا جمهــوری اســالمی را داشــتند بــر 
عليــه آن اقــدام ميكردنــد وحــال قصــد دارنــد 
كــه از طريــق مذاكــرات جلــوی پيشــروی 
ايــران را از دســتيابی بــه ايــن انــرژی يگيرنــد، 
دولــت آمريــكا بــا سياســت هايــی ظالمانــه ای 

كــه از قبــل تــا االن عليــه جمهــوری اســالمی 
ايــران در پيــش گرفتــه حيلــه گيــری و مــكار 
ــان داده  ــران نش ــردم اي ــه م ــود را ب ــودن خ ب
ــه  ــكا ب ــا آمري ــره ب ــد در مذاك ــا نباي ــت، م اس

ــم. ــا اعتمــاد كني آنه
ــام  ــی” ام ــم زاي ــد الصمــد كري ــوی “عب مول
ــهر در  ــتان ايرانش ــنت شهرس ــل س ــه اه جمع
ــا  ــگار م ــه خبرن ــوع ب ــن موض ــا همي ــه ب رابط
شــيطان  و  جهانــی  اســتكبار  گفت:آمريــكا 
ــوری  ــچ ام ــد در هي ــا نباي ــت، م ــی اس بزرگ
بــه آنهــا اعتمــاد كنيــم زيــرا ظلــم هــای ايــن 
دولــت بــه كشــور مــا بــر هيــچ كــس پوشــيده 
نيســت، ايــن دولــت بــه قوانيــن اســالمی كــه 
ــادی  ــت اعتق ــا اس ــی ازآنه ــد يك ــای عه ايف
نــدارد، آنهــا خــود را مســيحی و يهــودی مــی 
نامنــد ولــی دروغ ميگوينــد، بــا تحريــف ديــن 
ــود  ــع خ ــه نف ــت آن را ب ــيحيت و يهودي مس

ــد. نوشــته ان

ــچ  ــالمی هي ــه اس ــرد: جامع ــار ك  وی اظه
ــرا  ــد زي ــاد كن ــرب اعتم ــه غ ــد ب ــی نباي زمان
ــزی  ــر چي ــوق بش ــد و حق ــای عه ــا از ايف آنه
نمــی داننــد، اگــر هــم دولــت مــردان توافقــی 
ــام  ــور انج ــن كش ــا اي ــته ای ب ــور هس در ام
ــدی  ــه بن ــی ك ــند زمان ــع باش ــد بايدمطل دهن
ــد،  ــرب نباش ــع غ ــه نف ــه ب ــق نام ــن تواف از اي
بعدهــا زمــان اجــرای آن حــرف خــود را انــكار 

ــد. ميكنن

وی ادامــه داد: اتفاقــات منطقــه كــه دســت 
ــان  ــد، نش ــرب ميباش ــاِی غ ــم ه ــانده ظل نش
ــا اســت ومســئله ســوريه،  ــری آنه ــه گ از حيل
عراق،يمــن نمونــه هــای بــارز از سياســت 
وحشــيانه ايــن دولــت اســت، مــا بايــد هوشــيار 
ــن  ــكاری اي ــری و م ــه گي ــول حيل باشــيم و گ

ــم. ــزرگ را نخوري ــيطان ب ش

مولوی کریم زایی؛امریکا غیر قابل اعتماد است دولت 
مردان گول حیله های امریکا را نخورند
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چرا افکار عمومی سیستان همیشه نسبت به صحت آمار 
هواشناسی تردید دارد؟

آمــده  افســانه ها  در  »توســن«،  گــزارش  بــه 
ــزرگ  ــر پادشــاه سیســتان ب ــد دخت اســت , هیرمن
ناخواســته  اهریمنــی  دسیســه ای  در  کــه  بــود 
موجــب مــرگ پــدر می شــود و پــس از آگاهــی 
ــه  ــزد ک ــک می ری ــدر اش ــدر آن ق ــور پ ــر گ برس

رودخانــه ای بــزرگ پدیــدار می شــود.
ــه  ــه کــه یکــی از مهمتریــن رودخان ایــن رودخان
ــد  ــه شــمار مــی آی ــی کشــور ب ــع آب هــای و مناب
سیاســتهای  اجــرای  بــا  متاســفانه  امــروزه   ,
نادرســت کشــور افغانســتان و عــدم پیگیــری 
الزم و صحیــح از ســوی مســئولین کشــور عمــال 
ــوی هیرمنــد  تنهــا در زمــان ســیالب , رنــگ و ب
ــا از  ــرد و دیگــر زمانه ــی گی ــزرگ را بخــود م ب
ــینان و  ــیه نش ــرد و حاش ــی ب ــج م ــالی رن خشکس

ــد. ــی ده ــج م ــز رن ــش را نی ــره برداران به
تاریخچه حق آبه هیرمند 

رودخانــه هیرمنــد در گذشــته در هــر دو کشــور 
ــوده اســت. جدایــی  افغانســتان و ایــران جــاری ب
 1857 ســال  در  ایــران  خــاک  از  افغانســتان 
ــاع  ــس و امتن ــده پاری ــب معاه ــه موج ــالدی ب می
گســترده حاکمیــت افغانســتان از جــاری ســاختن 
ــه  ــئله حقآب ــران ، مس ــاک ای ــد در خ رود هیرمن
ــم  ــائل مه ــی از مس ــه یک ــد را ب ــه هیرمن رودخان
سیاســی، اجتماعــی و زیســت محیطــی دو کشــور 

ــاخت. ــدل س مب
پــس از شکســت مذاکــرات متعــدد میــان ســران 
حکومتــی ایــران و افغانســتان در ســال های 1309 
و 13۲7، بــا مداخلــه ســه کشــور آمریــکا، کانــادا 
و شــیلی و بــا رأی کمیســیون بررســی حقآبــه 
ــراردادی  ــا، ق ــه کمیســیون دلت ــد موســوم ب هیرمن
در ســال 1351 میــان امیرعبــاس هویــدا، نخســت 
ــت  ــفیق، نخس ــی ش ــران و موس ــت ای ــر وق وزی
وزیــر وقــت افغانســتان در کابــل بــه امضــاء 
رســید و مقــرر شــد در هــر ثانیــه ۲6 مترمکعــب 
ــال(  ــب در س ــون مترمکع ــادل 850 میلی آب )مع

ــد. ــون با ش ــه هام ــتان و دریاچ ــهم سیس س
ــد، از  ــه هیرمن ــرارداد حقآب ــاد ق ــم انعق ــی رغ عل
اواخــر دهــه 1370 و همزمــان بــا کاهــش نزوالت 
ــر  ــالی ب ــرایط خشکس ــدن ش ــم ش ــوی و حاک ج
ــد  ــه هیرمن ــزان ورودی آب رودخان ــتان، می سیس

ــه دریاچــه هامــون مرتبــاً کاهــش یافــت. ب
مردم خواستار پیگیری بیشتر حق آبه 

رودخانه هیرمند
ــت  ــان مــی شــود کــه حاکمی گرچــه همــواره بی
ــاخت  ــتان ، س ــدر در افغانس ــی مقت ــتن دولت نداش
ســد کجکــی بــر روی هیرمنــد، نصــب و بــه 
رودخانــه  مســیر  در  پمــپ  انــواع  کارگیــری 
توســط  خشــخاش  کشــت  جهــت  هیرمنــد 
, خشــک شــدن دریاچــه  افغــان  کشــاورزان 
ــان  ــی جه ــاالب بین الملل ــن ت ــه هفتمی ــون ک هام
ــردم و  ــا م ــت , ام ــی داشته اس ــد , را در پ می باش
کارشناســان منطقــه معتقدنــد اگــر پیگیــری الزم 
ــه از ســوی دولتمــردان صــورت  جهــت حــق آب
گیــرد ایــن مهــم طبــق قوانیــن بیــن الملــی قابــل 

ــد. ــی باش ــل م ح
در چنــد ســال گذشــته بارهــا و بارهــا مســاله 
حــق آبــه هیرمنــد از ســوی مقامــات مختلــف در 
مصاحبــه هــا , نطــق هــا و نوشــته هــای گوناگــون 
ــز  ــاال نی ــه درب ــه ک ــا همانگون ــده , ام ــرح ش مط
بــدان اشــاره شــد در بیســت ســال گذشــته عمــال 
ــت  ــه اس ــق نگرفت ــد تعل ــه هیرمن ــه ای ب ــق آب ح
ــی  ــیالبی م ــه س ــن رودخان ــه ای ــی ک و تنهازمان
ــد  ــران ســرازیر و چن ــه ســمت ای شــود آب آن ب
ماهــی بخشــی از مشــکالت را مرتفــع مــی کنــد , 
گرچــه بارهــا شــاهد بــوده ایــم کــه دریــک بــازه 
زمانــی کوتــاه حتــی دو برابــر حــق آبــه اصلــی در 
از طریــق رودخانــه وار کشــور شــده اســت امــا بــا 
عــدم مدیریــت صحیــح ایــن آب نیــز هــدر رفتــه 

ــده اســت. ــان خشــک مان و کام مــردم همچن
ــن از  ــتان که ــه سیس ــز ک ــی نی ــرایط کنون در ش
رونــق افتــاده و همــه راه حلهــای جهــت توســعه 
در آن بــه شکســت مــی انجامــد بنظــر مــی رســد 
کــه مســاله حــق آبــه بایــد بصــورت کامــال 
جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد و از حــرف 

ــم. ــت کنی ــل حرک ــمت عم ــه س ــارج و ب خ
افغانستان خواستار تجدید در معاهده 

آب با ایران
طــرف افغانــی نیــز معتقــد اســت کــه در ده 
ســال گذشــته بــه دلیــل ضعــف حکومــت خــود 
نتوانســته منابــع آبــی خــود را مدیریــت و حفــظ 
کنــدو کشــورهای همســایه از آن بهــره بــرده 

ــد. ان
بــه  بارهــا  افغــان  نویســندگان  و  کارشناســان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــرده ان ــالم ک ــت اع صراح
تغییــر شــرایط در کشورشــان بایــد ایــن معاهــده 
هــا و بخصــوص معاهــده ســال 1351 درخصوص 
ــرد ,  ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــد م ــه هیرمن رودخان
حــال امیدواریــم ایــن مهــم یعنــی مذاکــره جهــت 
ــردان  ــتور کار دولتم ــتان در دس ــه سیس ــق آب ح
قــرار گیــرد و اگــر هــم در دســتور کار قــرار 

ــود. ــری ش ــد پیگی ــور ج دارد بط

منبع: گندم پرس

حق آبه رودخانه هیرمند ، 
موضوعی که همچنان بی پاسخ 

مانده است
بــه گــزارش »توســن«، »در مواقــع اضطــراری 
ــی  ــوی، آلودگ ــاص ج ــت خ ــت کیفی ــه عل ــه ب ک
هــوای شــهرها بــه حــدی برســد کــه بــه تشــخیص 
آموزش پزشــکی  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ــه  ــدیداً ب ــت را ش ــط زیس ــان و محی ــالمت انس س
محیــط  حفاظــت  ســازمان  بیانــدازد،  مخاطــره 
ــا همــکاری وزارت کشــور (شــهرداریها  زیســت ب
ایــران(  اســالمی  جمهــوری  نیروی انتظامــی  و 
ــی،  ــت زمان ــای موق ــا محدودیت ه ــا ی ممنوعیت ه
آلوده کننــده  منابــع  بــرای  را  نوعــی  و  مکانــی 
برقــرار نمــوده و بالفاصلــه مراتــب را از طریــق 
ــد  ــوم خواه ــالع عم ــه اط ــی ب ــانه های همگان رس

ــانید.  رس
 بــا برطــرف شــدن وضعیــت اضطــراری و کاهــش 
آلودگــی هــوا، ســازمان نســبت بــه رفــع ممنوعیــت 
و محدودیــت برقــرار شــده اقــدام و مراتــب را بــه 

نحــو مقتضــی به اطــالع عمــوم خواهــد رســانید.«
ــری از  ــوه جلوگی ــون نح ــاده 7 قان ــوق م ــوارد ف م
آلودگــی هــوا را بیــان مــی کنــد، کــه مطابــق ایــن 
ــه تاکیــد نماینــده سیســتان در  ــا توجــه ب قانــون و ب
خصــوص دمــای بــاالي 50 درجــه در ایــن منطقــه 
قطعــا جــزء شــرایطي اســت کــه طبــق ایــن قانــون 
ــیاری  ــا بس ــود، ام ــي مي ش ــالم تعطیل ــه اع ــر ب منج
از مــردم معتقدنــد ایــن دمــا از ســوی ســازمان 

هواشناســی اســتان اعــالم نمــی شــود.
گرمــای تابســتانی در ایــن نقطــه از ایــران ســوزان 
تــر از مناطــق دیگــر اســت و از اواســط فروردیــن 
تــا آبــان مــاه بــر مناطــق شــمالی سیســتان خیمــه ای 
ســنگین مــی زنــد، امــا بیشــتر شــهرهای ایــن منطقــه 
ــد  ــای چن ــتانی ه ــدارد و سیس ــبی ن ــات مناس امکان
ســالی اســت بــا توجــه بــه طوفــان هــای 1۲0 روزه 
تابســتان هــای ســختتری را پشــت ســر میگذارنــد.

ــی نماینــده مــردم سیســتان در مجلــس  حلیمــه عال
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس و عض
ــت:  ــس گف ــود در مجل ــتور خ ــان دس ــق می در نط

ــه در  ــد ک ــا می دانی ــرو آی ــر نی ــای وزی ــاب آق جن
هفتــه گذشــته 4 روز درجــه حــرارت شــهر مــا 
بــاالی 50 درجــه بــود؟ اگرچــه هواشناســی اعــالم 
دقیقــی نداشــت امــا در ایــن شــرایط نوســانات آب 
ــارآورد و  ــه ب ــی ب ــی و مال ــارات جان ــرق خس و ب
آیــا خودتــان حاضــر هســتید در شــرایط فــوق تنهــا 

ــد؟ ــه در سیســتان زندگــی کنی ــک هفت ی
ــای 50  ــه دم ــت ک ــار نیس ــتین ب ــال نخس ــه امس البت
ــد.  ــاق میافت ــتان اتف ــش از آن در سیس ــه و بی درج
ایــن دمــا در ســالهای گذشــته نیــز ســابقه طوالنــی 

داشــته اســت.
ــل را در  ــت فرســا زاب ــای طاق ــن گرم ــی ای در حال
صــدر گــرم تریــن شــهرهای ایــران قــرار مــی دهــد 
کــه مــردم روســتاهای زیــادی بــا مشــکل قطــع آب 
از وســایل خنــک  نمی تواننــد  و  بــوده  مواجــه 
کننــده هــوا اســتفاده کننــد و ایــن مشــکالت 
ســاکنین شــمالی تریــن نقطــه سیســتان و بلوچســتان 

ــت. ــرده اس ــته ک ــختر از گذش را س

امــا گویــی گرمــای کالفــه کننــده هــوا در سیســتان 
بــرای مســئوالن عــادی شــده اســت چــرا کــه فقــط 
دمــای 50 درجــه و بیــش از آن مــورد توجــه اســت 
کــه بــه زغــم برخــی هــا آن هــم مــورد توجــه قــرار 
نمــی گیــرد در حالــی کــه دمــای هــوا از 40 درجــه 
کــه بگــذرد شــرایط کار و زندگــی تغییــر کــرده و 

ــود. غیرعادی میش
ــا توســط هواشناســی اســتان٬  ــا وجــود اعــالم دم ب
افــکار عمومــی در سیســتان همیشــه نســبت بــه 
صحــت آمــار هواشناســی تردیــد دارنــد و بــر ایــن 
ــای 50 درجــه و بیشــتر  ــا وجــود دم ــد کــه ب باورن
در اغلــب شــهرها آمارهــای رســمی دســت کاری 
میشــوند تــا دولــت مجبــور بــه اعــالم تعطیلــی 
نشــود. گــر چــه اعــالم دمــای 50 درجــه و بیشــتر 
چنــد ســالی اســت کــه توســط هواشناســی اعــالم 
مــی شــود امــا همچنــان خبــری هــم از اعــالم 

ــت.  ــی نیس تعطیل
ــاوت  ــرات متف ــاهد نظ ــا ش ــن روزه ــی ای در حال

ــع  ــی جام ــود قانون ــورد وج ــتانی در م ــران اس مدی
ــه  ــتیم ک ــه هس ــای 50 درج ــی در دم ــرای تعطیل ب
نحــوه  قانــون   7 مــاده  از  متفــاوت  تفســیرهای 
جلوگیــری از آلودگــی هــوا همچنــان توســط 
ــاره  ــا نظ ــردم تنه ــود و م ــی ش ــه م ــئوالن ارائ مس

ــتند. ــن هس ــای طرفی ــدال ه ــره ج گ
ــتان  ــران اس ــت بح ــئولین مدیری ــتانداری و مس اس
ــی  ــه بحران ــادی ب ــم اعتق ــتان ه ــتان و بلوچس سیس
بــودن شــرایط در شــمال اســتان نداشــته و همچنــان 
بــر عــدم تعطیلــی ادارات تاکیــد مــی کننــد گرما و 
ــان در شهرســتان های شــمالی  آلودگــی هــوا آنچن
ــدگان  ــاد نماین ــه اعتق ــه ب ــت ک ــدید اس ــتان ش اس
بــه  را  زادگاهشــان  در  زندگــی  عطــای  مــردم 
لقایــش بخشــیده انــد و عــزم ســفر بــه دیگــر نقــاط 

ــد. ــا کشــور را کــرده ان اســتان ی
قربانیــان  هماننــد  گرمــا  قربانیــان  حالــی  در 
آلودگــی هــوا در کشــور و در سیســتان اعــالم 
ــاط  ــر نق ــی از دیگ ــای متفاوت ــه خبره ــود ک نمیش
ــع  ــش مناب ــدی پی ــد چن ــوش میرس ــه گ ــان ب جه
ــد  ــی از هن ــا در بخش های ــن دم ــاال رفت ــری ازب خب
ــه 48 درجــه ســانتی گراد و مــرگ  و رســیدن آن ب

دســت کم 500 تــن خبــر داده بودنــد.
حتــی اگــر دالیــل و سیاســتهای مســئوالین اســتان 
دلیــل عقــب  بــه  تعطیلــی  اعــالم  بــرای عــدم 
افتادگــی کار را قبــول کنیــم٬ آیــا بــاز هــم میتــوان 
اماکــن  در  رفــاه شــهروندان  بــه  توجهــی  بــی 
عمومــی در نظــر گرفتــن معافیتهــای مناســب بــرای 
ــل  ــل و نق ــاوگان حم ــعه ن ــرق٬ توس ــا و ب آب به
عمومــی بــا وســایل سرمایشــی مناســب٬ تامیــن 
ــبز٬  ــای س ــعه فض ــون٬ توس ــاالب هام ــه ت ــق آب ح
ــیها،  ــه تاکس ــوخت ب ــژه س ــهمیه وی ــاص س اختص
معلــق بــودن طــرح منطقــه آزاد و مــواردی از ایــن 

ــرد؟ ــه ک ــل را توجی قبی
منبع: عصرهامون

»توسن«: در حالی اصالح طلبان مدعی هستند که، 
استانداِرهای  ترین  قوی  جزو  هاشمی  اوسط  علی 
تاریخ پس از انقالب در سیستان و بلوچستان است 
ارشد  مدیران  انتخاب  در  وی  سیاسی  رفتار  که 
خود، کارنامه کاری او را بعد از دو سال با مشکل 
جدی مواجه کرده و هر چند وقت یکبار به واسطه 

عملکرد ضعیف این مدیران ، زیر سوال می رود!
به گزارش توسن، علی اوسط هاشمی در نخستین 
و  سیستان  استاندار  عنوان  به  معرفی  از  پس  جلسه 
بلوچستان گفت که مدیران اتوبوسی ندارد و فقط 
است،  آورده  مدیر  با خودش   405 اندازه یک  به 
مدیران  تعداد  و  شد  نقض  بعدها  البته  وی  گفته 
خارج از استان همراه او بیش از ظرفیت405 شد،  
بعداً  وی  که  ارشدی  مدیراِن  برخی  وجود  این  با 
تواِن کار اجرایی  نه  نه شایستگی و  منصوب کرد 

در سطح عالی استان را داشتند.
از  که  کردند  عمل  ضعیف  آنقدر  مدیران  برخی 
همان ابتدا همه امور اداره استان بر دوش استاندار 
کار  تنه  یک  باید  هم  ظاهرا  هاشمی  است،  افتاده 
باید کم کاری مدیران حوزه  بکند و هم  عمرانی 
باید  از یک طرف  او  بدهد.  پاسخ  را  انرژی خود 
طرف  از  و  باشد  چابهار  آزاد  منطقه  به  حواسش 
دیگر باید مسائل حوزه سیستان و تاالب هامون را 
پیگیری کند. عالوه بر اینها هاشمی باید هم پاسخ 
حاشیه سازی های امنیتی را بدهد و هم بحران هایی 

که مدیریت بحران ایجاد می کند را تحمل کند.
طلب،  اصالح  و  اصولگرا  نظران  صاحب  گفته  به 
عمرانی  معاونت  انتخاب  در  هاشمی  اوسط  علی 
خطایی  شد،  مرتکب  ناپذیر  جبران  خطایی  خود 
که به قیمت عملکرد ضعیف او در حوزه عمرانی 
است.  کرده  ایجاد  عمومی  نارضایتی  و  مشهود 
حوزه عمران استان که در دولت قبل، شتاب زاید 
»باقر  انتخاب  با  باره  یک  به  بود،  گرفته  الوصفی 
شدید  افت  با  گذشته،  نیم  و  سال  یک  در  کرد« 

مواجه شد و از حرکت تقریبا  بازایستاد.
در دوره مدیریتی فعلی استان آنقدر تزریق اعتبار 
که  بوده  هیچ  یا  ضعیف  عمرانی  های  پروژه  در 
بلوچستان  و  سیستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
»مردم  تلویزیونی  زنده  برنامه   در  پیش  وقت  چند 
سال  عملکردی  آمار  به  هامون  شبکه  مسئولین«  و 

9۲ اشاره کرد.

هاشمی  مدیریت  در  آسفالته  راه  متر  یک  *حتی 
ساخته نشده است

مالکی دراین برنامه گفت که تا پایان سال 9۲ مبلغ  
998 میلیارد ریال برای محور دوم زابل - زاهدان 
و ۲44 میلیارد ریال برای محور دوم بم – زاهدان 
هزینه شده است. از این اعتراف مدیرکل می توان 
استنباط کرد در دوره معاونت باقر کرد در معاونت 
پروژه های  برای  اعتباری  استانداری هیچ  عمرانی 
عمرانی »اصلی« استان جذب نشده و کارگاه های 
بوده  تعطیل  کنون  تا  نیز  ها  پروژه  این  آسفالت 
متر  فهمید که حتی یک  نتیجه می توان  در  است، 
راه آسفالته به آمار راهای استان اضافه نشده است!

از  گاه  هیچ  نیز  مهر  مسکن  طرح  این  بر  عالوه 
به  نهم(  )دولت  استان  در  فعالیتش  شروع  ابتدای 
نبوده  نارضایتی  موجب  و  رکود  در  فعلی  اندازه 
است، محمود میری که شهریور سال 91 به عنوان 
در  تنها  شد  منصوب  استانداری  عمرانی  معانت 
را  مهر  مسکن  اوضاع  توانست  ماه  شش  ظرف 
سامان ببخشد. به گزارش پانا در شش ماهه قبل از 
معرفی معاون جدید عمرانی )شش ماه نخست سال 
91(  458 فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که 
به دو هزار فقره پروانه  این تعدا  در شش ماه دوم 
ساختمانی  پروانه  اخذ  در  همچنین  یافت.  افزایش 
فقره  به هزار و 969  نیمه نخست  در  فقره  از 458 
در نیمه دوم سال 91 و اتمام سقف از 404 واحد به 

دو هزار و 70۲ واحد رسید. همچنین نازک کاری 
444 واحد مسکن در نیمه اول سال 91 به دو هزار 
و 441 واحد در نیمه دوم و پایان کار از 916 واحد 

به پنج هزار و 398 واحد افزایش یافت.
رشد  حدی  به  نیز  مهر  مسکن  ساخت  در  شتاب 
کرد که در خرداد سال 9۲ ده هزار و 1۲3 واحد 
مسکن مهر افتتاح شد، ده هزار واحدی که به گفته 
تا خرداد سال   91 از شهریور سال  وقت  مسئوالن 

بعد آن آماده سازی شده بود.
عمرانی  معاونت  با  نیز  استان  در  روحانی  *ستاد 

فعلی مخالف بود
از همان روزهای نخست  به همین دالیل بود که   
روی کار آمدن هاشمی، گفته می شود که اعضای 
ستاد روحانی اصرار کردند تا معاونت قبلی همچنان 
امور عمرانی سیستان و بلوچستان را مدیریت کند 
این  به  توجهی  بی  با  جدید  استاندار  ظاهراً  اما 
درخواست ها، باقر کرد که به لحاظ تخصص نیز 

سررشته ای در عمران ندارد را انتخاب کرد.
معاونت  در  تخصصی  غیر  و  سیاسی  انتخاب  این 
باشد،  داشته  دلیل  چند  تواند  می  عمرانی  امور 
برای  توجهی  قابل  تصمیم  دولت  اینکه  نخست 
استاندار  و  ندارد  استانها  در  ها  زیرساخت  توسعه 
با اطالع از این رویکرد دست به این انتخاب زده 
است، یا اینکه استاندار تالش کرده با ایجاد توازن 
در انتخاب دو معاون اهل سنت بومی و دو معاون 

اهل تشیع بومی، موازنه ای در  توزیع پست های 
استانداری ایجاد کند. احتمال سوم در این انتخاب؛ 
رفتار سیاسی برای جذب آرای گروه های مختلف 
اجتماعی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 

است.
مردم  به ضرر  بیشتر  انتصابات  در  رویکرد  این  اما 
است تا به منافع آنها، زیرا قوم گرایی بجای شایسته 
ساالری ترویج یافته و این گونه انتصابات به عنوان 
یک حق ابدی در افکار اقوام مختلف استان ثبت 
می شود که همیشه باید دو معاون استاندار سیستانی 

یا دو معاون وی بلوچ باشند.
های  انتصاب  برخی  در  رویکرد  این  متاسفانه 
دستگاه های دیگر استان نیز رخ داده است، جایی 
عنصر  تنها  کافی،  تجربه  و  تخصص  بدون  که 
انتخاب  در  نهایی  کننده  تعیین  جنسیت  یا  قومیت 

مدیر اداره یا سازمان بوده است.
بانوان را در  اینکه مدیریت استان فرصت دادن به 
کند،  تمرین  شهرستان  یا  استان  اجرایی  مدیریت 
خوب است اما اینکه به هر قیمتی تالش بکند که 
و  کند،  تعیین  دستگاه  مدیر یک  را  کارمندی  هر 
همراه افتخار آن را بکند که تا کنون 60 مدیر زن 
ندارد  افتخار  و  فخر  جای  است،  کرده  منصوب 
بلکه سبب دلسردی در برخی مجموعه ها شده و 

به ضرر منافع ملی تمام می شود.
پس اگر واقعاً رویکرد دولت تدبیر و امید توسعه 
باید  است،  بلوچستان  و  سیستان  در  تغییر جدی  و 
با  تعارف  بدون  و  بگذارد  کنار  را  سیاسی  رفتار 
مدیران ستادی خود، عملکرد به مردم نشان بدهد. 
و  سیستان  بومی،  کارشناسان  عقیده  به  طرفی  از 
داده  را  آن  ساختن  وعده  دولت  که  بلوچستانی 
است، با این مدیران ساخته نمی شود! بلکه ساختن 
این استان و جدایی آن از فقر و محرومیت نیازمند 
ابتکار است، حتی اگر مدیری  تخصص، تجربه و 

غیر بومی اداره امور آن را بر عهده بگیرد.
سیاسی  های  تعارف  شجاعانه  باید  استاندار  آقای 
واقعی  اهدف  به  رسیدن  برای  و  بگذارد  کنار  را 
و  سیستان  جانبه  همه  توسعه  در  نظام  و  دولت 
بلوچستان، اقدام کند. این توسعه هرگز در سیستان 
و بلوچستان اتفاق نخواهد افتاد مگر وابستگی های 
تغییر  همیشه  برای  انتصابات  در  گروهی  و  حزبی 

بکند.

دو سال پسرفت در حوزه عمرانی استان

جوالن گانگسترهای 
شش لول بند در 

خیابان های خاش

بــه گــزارش »توســن«، “تیــر انــدازی جنــون آمیــز 
ســارقان مســلح بــه عابــران در خــاش”، “تیراندازی 
در خیابــان انقــالب و کشــته شــدن دو نوجــوان”، 
ــدن  ــی ش ــته و زخم ــه ای و کش ــری طایف “درگی
چندیــن نفــر” و دههــا تیتــر بــا ایــن مضامیــن قصــه 
ــار را  ــن دی ــاک اســت کــه کام مــردم ای ای دردن

تلــخ کــرده اســت.

اگــر اهــل دنبــال کــردن اخبــار باشــید یــا حداقــل 
البــه الی مطالــب شــبکه هــای اجتماعــی سیســتان 
و بلوچســتان ســرک بکشــید حتمــا خبــری از 
ــی  ــته و زخم ــاش و کش ــی خ ــای خیابان درگیره

ــد. ــد دی ــاه را خواهی ــردم بیگن ــدن م ش

ــردم خــاش شــاهد کلکســیونی از  ــن روز هــا م ای
جرایــم مســلحانه و جنــون آمیــز در شــهر هســتند 
و در ســایه بــی توجهــی مســئولین بــا تــرس و لــرز 
در خیابــان هــا قــدم مــی گذارنــد، گانگســترهای 
ــه  ــدی کــه همیشــه مســلح هســتند و ن ششــلول بن
تنهــا بــه تعقیــب و گریــز خیابانــی طعمــه هایشــان 
ــان را  ــردی آن ــا خونس ــه ب ــد بلک ــی زدن ــت م دس
ــا  ــد و در لختــی از زمــان پ ــرار مــی دادن هــدف ق

بــه فــرار مــی گذارنــد.

در حالــی هــر روز از خــاش خبــر جنایتــی تــازه بــه 
گــوش مــی رســد کــه مســئولین ســکوت ســنگینی 
در ایــن خصــوص پیشــه کــرده انــد ســکوتی 
کــه نتیجــه آن همیــن جنایــت هــای کوچــک 
ــردان  ــت، م ــاش اس ــای خ ــن روزه ــزرگ ای و ب
مســلحی کــه در آرامــش کامــل بــه روی عابــران 
ــی را  ــای دلخراش ــه ه ــد و صحن ــی بندن ــار م رگب
ــم  ــط در فیل ــر آن را فق ــه نظی ــد ک ــی زنن ــم م رق

ــد. ــوان دی ــی ت ــوودی م ــن هالی ــای اکش ه

ایــن  بــر  ای  منطقــه  تحلیــل گــران  از  برخــی 
غیرمجــاز  هــای  ســالح  وجــود  کــه  باورنــد، 
عمــده دلیــل حــوادث ناگــوار اســتان اســت آنــان 
معتقدنــد اختالفــات طایفــه ای کــه عمــر برخــی از 
ــی  ــک معضل ــت این ــه اس ــک ده ــش از ی ــا بی آنه
ــه ای اســتان شــده اســت و  ــر مناطــق طایف دامنگی

ــرد. ــی گی ــاه را م ــردم بیگن ــان م ج

ــه آرامــش  ــردم را ب ــزرگان طوایــف م ب
ــد دعــوت کنن

ــردم خــاش، میرجــاوه  ــده م پشــنگ ریگــی نماین
و نصــرت آبــاد در مجلــس شــورای اســالمی 
خــاش در ایــن خصــوص مــی گویــد: نزدیــک دو 
ســال اســت در شهرســتان هــای ایرانشــهر، خــاش، 
ســراوان و میرجــاوه قتــل هــای زنجیــره یــی و 
قومــی رونــق گرفتــه کــه متاســفانه مســووالن 
امنیتــی در برخــورد بــا آنهــا موفــق عمــل نکردنــد 

ــت. ــده اس ــردم ش ــی م ــب نگران و موج

از  خــود  نطــق  در  کــه  پشــنگ،  حمیدرضــا 
مســووالن امنیتــی و اطالعاتــی کشــور کمــک 
بــه  ایــن معضــل برطــرف شــود  تــا  خواســته 
و  بــزرگان  از  مرتــب  مــا  گویــد:  اعتمادمــی 
ــا مــردم  ــم ت ســرداران دو طایفــه تقاضــا کــرده ای
را بــه آرامــش دعــوت کننــد. از مســووالن امنیتــی 
ــرا  ــند زی ــری بیندیش ــا تدبی ــم ت ــی خواهی ــم م ه
ــم  ــن رس ــی ای ــاه قربان ــی گن ــان ب ــودکان و زن ک
شــده انــد و عمالامنیــت مــردم بــه مخاطــره افتــاده 

ــت، اس

ــس  ــتان در مجل ــتان و بلوچس ــده سیس ــن نماین ای
نهــم همچنیــن تصریــح کــرد: همیــن چنــدی قبــل 
ــه  ــری دو طایف ــم رهب ــام معظ ــر مق ــت دفت ــه هم ب
ــرار  ــح برق ــان صل ــم پیم ــا ه ــد و ب ــتی کردن آش
ــتگاه  ــر دس ــووالن دیگ ــفانه مس ــا متاس ــد ام کردن
هــا در جهــت خلــع ســالح ایــن دو طایفــه اقدامــی 
نکردنــد و بــه همیــن دلیــل بــاز هــم شــاهد بــروز 

ــم. ــان بودی ــد قرب ــی در روز عی حوادث

پشــنگ ضمــن تاکیــد بــر خلــع ســالح مــردم 
در ایــن مناطــق افــزود: برخــی افــراد از ســوی 
خــود دولــت مســلح شــده انــد کــه بایــد نظــارت 
بیشــتری بــر ســالح هــای آنــان صــورت بگیــرد و 

ــود. ــورد نش ــادگی برخ ــه س ــوع ب ــن موض ــا ای ب

وجــود ســالح های غیرمجــاز در دســت افــراد 
فاقــد صالحیــت عامــل درگیــری طایفــه ای

ــر کل  ــه مدی ــد ک ــته ش ــی برجس ــرا وقت ــن ماج ای
ــا بیــان اینکــه  دادگســتری سیســتان و بلوچســتان ب
یکــی از عوامــل درگیــری هــای طایفــه ای وجــود 
فاقــد  افــراد  دســت  در  غیرمجــاز  ســالح های 
ــد  ــای عم ــداد قتل ه ــت: تع ــت گف ــت اس صالحی
در ایــن اســتان بســیار زیــاد اســت و بیشــتر آنهــا بــه 

ــت. ــاز اس ــالح های غیرمج ــود س ــر وج خاط
ــی  ــی آمادگ ــع قضای ــرد: مراج ــان ک ــدی بی حمی
ــاز  ــالح های غیرمج ــع آوری س ــرای جم ــل ب کام
را دارنــد و امیدواریــم ریش ســفیدان و ســران 
طوایــف در ایــن زمینــه بیشــتر یاریگــر مــا باشــند.

منبع: عصرهامون

باغ شــیرین  غالمرضــا  »توســن«،  گــزارش  بــه 
و  تولیــد  از  پیشــگیری  نشســت  نخســتین  در 

ــی  ــت اجتماع ــه در معاون ــدر ک ــواد مخ ــع م توزی
کل  دادگســتری  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  و 

اظهــار  شــد،  برگــزار  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــدر  ــواد مخ ــفیات م ــار کش ــبختانه آم ــرد:  خوش ک
در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه 
ــه نحــو چشــمگیری  مــدت مشــابه ســال گذشــته ب
ــه و  ــش یافت ــتان افزای ــتان و بلوچس ــطح سیس در س
بیــش از 51 تــن انــواع مــواد مخــدر در ایــن مــدت 

ــت. ــده اس ــف ش کش

معاونــت  انتظامــی  و  امنیتــی  اداره  سرپرســت 
ــتان  ــتان و بلوچس ــرم سیس ــوع ج ــگیری از وق پیش
بــا اشــاره بــه آمــار زندانیــان سیســتان و بلوچســتان 
خاطرنشــان کــرد متاســفانه بیــن 70 تــا 80 درصــد 
ــاد و  ــا اعتی ــطه ب ــا باواس ــتقیم ی ــتان مس ــم اس جرائ
مــواد مخــدر در ارتبــاط اســت و در حــال حاضــر 
یکــی از عوامــل اساســی فروپاشــی بنیــان خانــواده، 

اعتیــاد محســوب می شــود. 

و  اجتماعــی  معاونــت  افــزود:  مســئول  ایــن 
پیشــگیری از وقــوع جــرم بــا انجــام اقداماتــی 
و  مردم نهــاد  ســازمان های  از  اســتفاده  همچــون 
ــی  ــارکت های مردم ــای مش ــور و ارتق اجتماع مح
مــواد  توزیــع  و  اعتیــاد  از  پیشــگیری  درصــدد 

مخــدر اســت.
کل  اداره  و  داد:   فنی و حرفــه ای  ادامــه  وی 
در  را  مهارت آمــوزی  طرح هــای  زندان هــا  
راســتای ارتقــای توانمنــدی اجتماعــی زندانیــان و 

معتــادان درحــال اجــرا دارنــد. 

همچــون  طرح هایــی  کــرد:  بیــان  باغ شــیرین 
ــا همــکاری آمــوزش و  قاضــی و پلیــس مدرســه ب
ــا  پــرورش و معاونــت اجتماعــی پلیــس همزمــان ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــدارس  اجرای ــایی م بازگش

منبع: فارس

ارتباط هشتاد درصدی جرائم استان با مواد مخدر

به گزارش تفتان ما، شهرستان خاش دارای 
جاذبه های گردشگری منحصر بفردی است، 

تفتان نیمه خروشان را در شمال شهرستان داریم 
که در هر یک از اضالع آن ده ها آبادی با 

میراث گران بها نهفته است، کارواندر را در 
جنوب غربی این شهرستان داریم با دره های 
ژرف و زیبا و اما بخش محروم ایرندگان که 

سرمایه ای است بسیار عظیم و دارای جاذبه 
هایی که به جرات می توان گفت در هیچ یک 

از مناطق دیگر یافت نمی شود.
تنگ دادکان، تنگ ساخته دست بشر که 

جای بسیار بکر و ناشناخته در دل ایرندگان است 
و تاکنون هیچ یک از مسئولین و مردم شهرستان 
حتی نامی از آن را نشنیده اند و این تنگ، همان 

تنگ سکن در جاده مال رو قدیم به دامن است 
و اما بزرگترین و زیبا ترین رشته کوه را در این 

منطقه داریم بنام بیرک با جاذبه های زیست 
محیطی و میراثی ثبت نشده اش، کوه بیرکی 

که همگان می دانند که بیش از نیمی از آن در 
حوزه جغرافی شهرستان خاش و در بخش بسیار 

زیبای ایرندگان واقع است که حوزه غربی، 
شمال غربی تا نزدیکی حق آباد پسکوه و طول 

جنوبی بطور کامل در حوزه آبریز ایرندگان 
قرار دارد و صدها پارچه آبادی و چشمه را در 

بر میگیرد و آثار باستانی متعددی را در خود 
جای داده است.

.
درد ما این است که تاکنون هیچ یک از 
مسئوالن حتی برای یکبار نامی از رشته کوه 

بیرک ایرندگان بر زبان جاری نکرده و برای 
تقویت ظرفیت های این رشته کوه بسیار زیبا 

تالش نکرده اند، انگار این نعمت خدا دادی را 
خود به عنوان تهفه تقدیم سراوان نموده ایم. تا 

جایی که جدیداً اداره محیط زیست  سراوان 
و مهرستان بدون هماهنگی مسئولین بخش 

ایرندگان شده و از غار باستانی صداکی گزارش 
تهیه کرده و بدون هماهنگی به عمق ایرندگان 

و نزدیکی روستای اسپه نفوذ و غار باستانی 
صداکی که خود در زمانی مامنی امن برای مردم 
ایرندگان در زمانهای قهر طبیعت و حمله ازبکان 
و مغولها بوده و طبق گفته بزرگان این رشته کوه 

بسیار زیبا از خود تاریخی دارد که درازایش 
پیدا نیست را به نام خود ثبت کرده اند و آن را 

مکشوفه منحصربفرد سراوان اعالم و به آن فخر 
فروخته اند.

.
طبق مصاحبه رییس اداره محیط زیست 
سراوان با یکی از رسانه ها؛ این غار را سال 

گذشته کشف کرده اند اما مردمان ایرندگان 
چندین قرن پیش این را کشف کرده اند و در 

آن غار سکونت داشته اند و جالب است بدانید 
غار صداکی )سداکی یا پستاک( تماما در حوزه 

ی ایرندگان است و در ده کیلومتری روستای 
پستاک ایرندگان قرار دارد.

اما در گذشته نیز شاهد بودیم اداره محیط 
زیست سراوان بسیاری دیگر از آثار و جاذبه 

های بکر و دیدنی همچون کوه بیرک، آبشار 
هشانی، خفاش دم موشی، پلنگ و خرس 

بیرک را در غفلت مسئوالن محیط زیست به نام 
سراوان ثبت کرده اند در صورتی که این آثار 

متعلق به حوزه ایرندگان شهرستان خاش است.
.

دو سوم کوه بیرک متعلق به خاش است 
ولی خود مسئوالن خاش از آن خبر ندارند و 

این کوه تقریبا یکصد و بیست کیلومتر طول و 
پانزده کیلومتر عرض بصورت رشته کوهی که 
از شرق دشت پیگل و دشت آبخوان شروع تا 
مهرستان ادامه دارد که عمده مساحت آن در 

شامل غرب و طول جنوبی بطور کامل در بخش 
ایرندگان واقع است. بهترین چشم انداز در این 

منطقه است.
غارپستاک، صداکی، گواتامک، درگ 

سوال، قلعه گود بنگر، گت رئیس یا گت 
شهیدان، صدا چشمه، عسل، گیاهان دارویی، 

درختان سیاه ریشه، زیست گیاه پلنگ و خرس 
سیاه  و انواع حیوانات نیز در این کوه هستند.

.
همچنین در این خصوص مردم بخش 

ایرندگان طی ارسال نامه به فرماندار خاش و 
مدیرکل محیط زیست استان خواستار پیگیری 
این مسئله مهم شدند اما هنوز مسئوالن در این 

رابطه پاسخی ندادند.

در سایه غفلت مسئوالن خاشی کوه بیرک، غار صداکی،آبشار هشانی، 
خفاش دم موشی، پلنگ و خرس بیرک بخش ایرندگان شهرستان خاش به 

نام شهرستان سراوان ثبت شده است.

ه گــزارش پهــره بــه نقــل از پایــگاه خبــری 
پلیــس سیســتان و بلوچســتان، دوســتعلی جلیلیــان 
در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت: مامــوران 
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر در راســتای 
مبــارزه بــا قاچاقچیــان و ســوداگران مــرگ، 
ــتیبانی  ــی و پش ــات اطالعات ــتفاده از اقدام ــا اس ب
فنــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان، 
موفــق شــدند بانــد قاچاقچیــان مــواد مخــدر 
ــهر  ــتان ایرانش ــواد از شهرس ــال م ــد انتق ــه قص ک
ــه شهرســتان های اطــراف را داشــتند شناســایی  ب

ــد. کنن

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ایرانشــهر ادامــه داد: 
ــد  ــای بان ــت اعض ــق فعالی ــایی دقی ــس از شناس پ
ــط  ــاز توس ــق جاس ــدر را از طری ــواد مخ ــه م ک
ــد،  ــی کردن ــا م ــافربری جابه ج ــای مس اتوبوس ه
ــی  ــق از محــل جابه جای ــا اطــالع دقی ــه ب بالفاصل
ــه پلیســی، اتوبــوس  در یــک عملیــات غافلگیران

ــد. حامــل مــواد مخــدر را توقیــف کردن

ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: مامــوران 
پــس از بازرســی دقیــق خودروهــای موردنظــر، 
105 کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک 
ــه  کــه در بطری هــای یــک و نیــم لیتــری در بدن
اتوبــوس جاســاز شــده بــود را بــه همــراه 49 
ــد. ــف کردن ــاس کش ــدر ن ــاده مخ ــرم م کیلوگ

جلیلیــان در پایــان بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه 
دو نفــر دســتگیر شــدند گفــت: مامــوران، در 
ــا و  ــات یــک دســتگاه خــودرو زانتی ــه عملی ادام
یــک دســتگاه خــودروی پرایــد را از ســوداگران 

ــد. مــرگ توقیــف کردن


