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گزارش تیرتهای هفته

انهدام یک تیم تروریستی 
در مرز میرجاوه

ــی  ــه گــزارش »توســن«، ســردار قاســم رضای ب
دقایقــی پیــش در جمــع خبرنــگاران در زاهــدان 
تیــم  یــک  گذشــته  شــب  داشــت:  اظهــار 
تروریســتی بــا هــدف ایجــاد ناامنــی و اقدامــات 
خرابکارانــه قصــد ورود بــه اســتان سیســتان 
مرزبانــان  توســط  کــه  شــدند،  بلوچســتان  و 

ــدند. ــتگیر ش دس
فرمانــده مرزبانــی کشــور افــزود: ایــن تیــم قصــد 
ــور  ــاوه وارد کش ــرز میرج ــق م ــت از طری داش
شــده و در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
اقدامــات  همجــوار  اســتان های  و  کرمــان 

ــد. ــام دهن ــار انج ــه و انفج خرابکاران
ایــن مســئول ادامــه داد: مقادیــری ســاح و 
مهمــات، مقــداری چاشــنی انفجــاری، صوتــی، 
ــداری  ــاح و مق ــه س ــه قبض ــی، س ــوری، زمان ن

ــت. ــده اس ــف ش ــدر کش ــواد مخ ــاس و م ن

اطاعاتــی  کار  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
مرزبانــان، منطقــه در محاصــره کامــل قــرار 
ــاز  ــری آغ ــب درگی ــک ش ــاعت ی ــته و س داش
و دو ســاعت بــه طــول انجامیــد، دو نفــر از 
اعضــای ایــن تیــم زنــده دســتگیر شــده و یــک 

نفــر زخمــی اســت.
ســردار رضایــی بیــان کــرد: بنــا بــر اعترافاتشــان، 
ــا  ــد ت ــده بودن ــر ش ــتکبار اجی ــوی اس ــا از س آنه
در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرمــان 
اقدامــات  انجــام  بــا  همجــوار  اســتان های  و 

ــد. ــی کنن ــاد ناامن ــه ایج خرابکاران
دوم  ســتوان  درگیــری  ایــن  در  افــزود:  وی 
منصــور توحیــدی نیــز بــه درجــه شــهادت نائــل 

ــد. آم

* شناسایی 70 گروه شرور در پاکستان
ــش از 70  ــزود: بی ــور اف ــی کش ــده مرزبان فرمان
گــروه شــرور را در پاکســتان شناســایی کردیــم، 
حتــی محــل آنهــا را بــه  مقامــات پاکســتان 
ــق  ــتان ح ــم پاکس ــار داری ــم، انتظ ــام کردی اع
همســایگی را ادا کنــد و همــکاری الزم را در 

ــد. ــته باش ــه داش ــن زمین ای
و  کشــور  ناامنــی  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
ــت،  ــتکبار اس ــوی اس ــه از س ــورهای منطق کش
چراکــه آنهــا می خواهنــد امنیــت اســرائیل را 

تأمیــن کننــد.

افغانســتان  کشــور  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
بــا  داریــم،  خوبــی  توافقــات  و  اجاس هــا 
ــای کار  ــوز ج ــا هن ــور ام ــم همینط ــتان ه پاکس
دارد، بایــد پاکســتان مــرز خــود را محکــم کنــد، 
ــای  ــد کشــور خــود را از وجــود گروهک ه بای
تروریســتی پــاک کنــد و نگــذارد افــراد شــرور 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــهولت ب ــه س ب

ــرای  ســردار رضایــی گفــت: در ســال جــاری ب
ــه  ــی در نظــر گرفت ــارات خوب ــرز اعتب انســداد م
شــده و اقدامــات خوبــی در حــال اجــرا اســت.

چرا رهبر انقالب بر توسعه 
سواحل جنوبی سیستان و 

بلوچستان تاکید دارند؟

صفحه 3

کم توجهی شهرداری
زاهدان به هنرمندان بومی

صفحه 3

چرا گزارش روزهای ناسالم هوا 
در سیستان اعالم نمی شود؟

صفحه 3
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تاجر سیاه پوش در ایرانشهر
همین صفحه

به گزارش »توسن« به نقل از عصرهامون، استان 
سیستان و بلوچستان از جمله استان هایی است که 
با وجود 33 سد در استان نیز از خطرات حاصل از 
خشکسالی مصون نمانده و خسارت های زیادی 
را در سال های اخیر در بخش تولید محصوالت 
موضوع  همین  است،  شده  متحمل  کشاورزی 
کارشناسان،  دغدغه  کم آبی  معضل  شده  باعث 

مسئوالن و کشاورزان استان شود. 
جز  بلوچستان  و  سیستان  امسال  که  شرایطی  در 
است،  بوده  کشور  های  استان  ترین  بارش  کم 
روش های  از  بهره گیری  معتقدند  کارشناسان 
بهترین  کشت  الگوی  تغییر  و  کشاورزی  نوین 
بخش  در  آب  بهینه  مصرف  برای  راهکار 

کشاورزی است. 
برنج کشور در گفت  انجمن  علیزاده شایق دبیر 
این  واردات  میزان  ها،  رسانه  از  یکی  با  گو  و 
محصول در ۹ ماهه سال ۹3 را حدود یک میلیون 
تن اعام کرد و گفت: براساس بخشنامه وزارت 
از  استان   ۱۴ در  برنج  کشت  جهادکشاورزی، 
شد  ممنوع  کشور  خیز  برنج  استان   ۱۶ مجموع 
های  استان  این  از  یکی  وبلوچستان  سیستان  که 

ممنوع شده است.
برنج سیستان و بلوچستان که در سال های اخیر 
به 25 هزار تن در سال می رسیده است اکنون در 
و  است  قرارگرفته  بر  پر آب  لیست محصوالت 
به زودی از چرخه کشت این محصول در استان 
حذف می شود و این در حالی است که بسیاری 
از روستانشینان سیستان و بلوچستان از این طریق 

ارتزاق می کنند.

می  تعطیل  بلوچستان  و  سیستان  در  برنج  کشت 
شود 

گفت:  حوزه،  این  در  اقتصادی  کارشناس  یک 
زودی  به  بلوچستان  و  سیستان  در  برنج  کشت 
این کشت  تعطیل و محصول دیگری جایگزین 

در استان می شود.
به  کشوری  مسئولین  داد:  ادامه  کارشناس  این 
دلیل خشکسالی به دنبال حذف این محصول از 

چرخه کشت در استان هستند.

موجب  استان  در  آب  صحیح  مصرف  عدم 
کم آبی می شود

سهامی  شرکت  مدیرعامل  بخیر  عاقبت  احمد 
بلوچستان در گفت و گو  آب منطقه سیستان و 
با عصر هامون، با بیان اینکه عدم مصرف صحیح 
گفت:  می شود،  کم آبی  موجب  استان  در  آب 
در  باالخص  کنند  مصرف  درست  مردم  اگر 
اهلل مشکلی در کمبود  ان شاء  بخش کشاورزی 

آب نخواهیم داشت.
استان  داد: در حال حاضر 33 سد در  ادامه  وی 
هفت  جمله  از  که  است  رسیده  برداری  بهره  به 
سد مخزنی، ۱۱ سد انحرافی و ۱5 تعذیه ای می 
باشد و ۹ سد در شمال استان و 2۴ سد در جنوب 

استان قرار دارد.
عاقبت بخیر تصریح کرد: در حال حاضر 3 سد 
در شهرستان های خاش، مهرستان و کنارک در 

حال ساخت می باشد.

کم آبی دامن شالیکاران 
استان را گرفت

غالم محمد طاهری از قدیمی ترین چهره 
در  انقالب  از  پس  حزبی  و  سیاسی  های 
سیستان و بلوچستان است. ایشان همچنین 
بیش از سه دهه است که دبیر حزب موتلفه 
حاضر  حال  در  طاهری  است.  استان  در 
حدت  و  همگرایی  شورای  جلسات  دبیر 
اصولگرایان در سیستان و بلوچستان را نیز 
برعهده دارد. متن ذیل ماحصل گفتگوی 

هفته نامه »توسن« با ایشان است.
در  احزاب  فعالیت  وضعیت  »توشن«: 
کلی  صورت  به  را  بلوچستان  و  سیستان 

چگونه ارزیابی می کنید؟
از  بعد  چه  و  انقاب  از  قبل  چه  ایران  مردم       
چون  ندارند  احزاب  از  خوبی  خاطره  انقاب 
و  بودند  شرق  به  وابسته  یا  ازانقاب  قبل  احزاب 
که  مستقل  حزب  متاسفانه  و  غرب،  به  وابسته  یا 
از بطن جامعه برخواسته باشد و با فرهنگ مردم و 
نیازجامعه همخوانی داشته باشد بسیار اندک بودند 
که برای آنها هم زمینه فعالیت فراهم نبود دراستان 
سیستان و بلوچستان هم به طبع شرایط کشور همان 
شرایط حاکم بود و فعالیت حزبی نبود بعد انقاب 
هم احزاب جامع و فراگیر به جز حزب جمهوری 
بسیار  خدمات  که  گرچه  نگرفت  شکل  اسامی 
مختلف  دالیل  به  اما  داد  انجام  مهمی  و  ارزشمند 
جمع  آن  در  ناهمگون  های  طیف  اینکه  منجمله 
شده بودند بینشان اختاف افتاد و با توجه به شرایط 
همدلی  و  وحدت  به  نیاز  انقاب  که  دوره  آن 
اختافات  این  و  بود  اولویت  در  جنگ  و  داشت 
)ره(  امام  حضرت  شد  می  کشیده  جامعه  بطن  به 
فتیله  دهند  دستور  که  دیدند  این  بر  زا  مصلحت 
فعالیت های حزب جمهوری اسامی پایین کشیده 
دولت  شدند  تشکیل  بعد  که  هم  احزابی  و  شود 
ساخته بودند و با دولت ها رشد می کردند و بعد 
از کنار رفتن آن دولت فروکش می کرد، و بجای 
اینکه درخدمت مردم و نظام وایران اسامی باشند 
رودرروی مردم و نظام قرار گرفتند لذا مردم خیلی 
سابقه خوبی از احزاب ندارند در نتیجه احزاب باید 
مردم  خدمت  در  که  کنند  ثابت  عملکردشان  با 
و  بودن  البته  هستند  ایران  تعالی  و  رشد  و  نظام  و 

هستند احزابی که نه وابسته به دولت ها هستند و در 
خدمت مردم و نظام مقدس حمهوری اسامی بوده 
آن  بد  عملکرد  سایه  متاسفانه  البته  بود  خواهند  و 
احزاب بر اینها هم تاثیرگذاشته است خاصه اینکه 
چشمگیری  فعالیت  خیلی  استان  دراین  احزاب 
ندارند اما با برنامه ریزی هایی که انجام شده انشاا... 

در آینده خوب خواهد شد.
و  سیستان  همانند  استانی  برای  »توسن«: 
قومی  و  مذهبی  بازیگران  که  بلوچستان 
در  گذار  تاثی  عناصر  اصلی  همچنان 

سیاسی  مسائل 
 ، هستند
د  کر ر کا

نقش  و 
ب  ا حز ا
نه  چگو

است؟

انقاب  دشمنان  های  برنامه  و  اهداف  از  یکی 
قومی  و  مذهبی  اختافات  پررنگ کردن  اسامی 
باید  و همه  است  استان  این  به خصوص  ایران  در 
و  سیاسی  های  فعالیت  نگذارند  که  کنند  تاش 
این  چون  بگیرد  مذهبی  و  قومی  رنگ  انتخاباتی 
خطرناک است که مذاهب و قومیت ها رودرروی 
کنند  رقابت  هم  با  باید  احزاب  لذا  قرارگیرند  هم 
کدورتی  و  دلخوری  اگر  که  سازنده  رقابتی  البته 
و گروه  احزاب  بین  در  باید  بیاید  پیش  احیانا  هم 

های سیاسی باشد 
هر  که  است  این  احزاب  وجود  فواید  دیگر  از 
حزب برنامه ای ویژه دارد و کاندید مورد نظر خود 
نتیجه  در  معرفی می کند  مردم  به  برنامه  همراه  را 
باید به مردم پاسخگو باشد و اگر کاندید مورد نظر 
رای آورد و به وعده های انتخاباتی اش عمل نکرد 
احزاب  این  از  ، جدای  باشد  پاسخگو  باید  حزب 
می توانند در اجرا و پیش برد اهداف نیز به کاندید 
بتوانند موفق باشند  تا  مورد نظرشان کمک نمایند 
چون موفقیت او موفقیت حزب و عدم موفقیت او 
عدم موفقیت حزب است و حزب در مقابل مردم 

مسئول است
برای  طاهری؛  آقای  جناب  »توسن«: 

تقویت احزاب در استان چه باید کرد؟
    اوال باید خود احزاب طرح و برنامه داشته باشند 
احزاب  فعالیت  و  بگذارند  وقت  احزاب  مدیران 

متناوب باشد نه مقطعی 
زمینه  در  را  استان  و  مردم  مشکات  و  مسائل 
سیاسی  و  فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی  های 
کارگروه  موضوعی  هر  پیرامون  و  شناسایی  دقیقا 
تخصصی داشته باشند پس از کار کارشناسی دقیق 

برای رفع آن راه حل ارائه کنند
و  کند  حفظ  را  خودش  استقال  باید  حزب  ثانیا 
وابسته به دولت ها نباشد واز رانت دولتی استفاده 
مردم  و  حزب  اعضاء  حزب  پشتوانه  بلکه  نکند 

باشند
دولتمردان  ثالثا 
به  اگرپایبند  استان 
مردم ساالری دینی 
هستند به احزاب و 
مسئولین آن و نقطه 
دیدگاه  و  نظرات 
احترام  هایشان 
کار  و  شوند  قائل 
حزبی و تشکیاتی 
نه  بدانند  ارزش  را 
برخورد  ای  بگونه 
عضو  که  کنند 
احساس  حزب 
کند تاش و 
لیت  فعا

باید  البته  است  ارزش  ضد  مسئولین  نظر  از  آنها 
در اینجا این نکته را متذکر شد که منظور احزابی 
است که در راستای نظام و مردم عمل می کنند و 

نه احزاب فتنه گر و بر انداز .
رابعا احزاب باید به جای سیاسی کاری و سیاسی 
تا صداقت  دهند  انجام  فعالیت سالم سیاسی  بازی 
ثابت شود،  مسئولین  و  مردم  برای  آنها  و سامت 
خاصه اینکه مردم احساس کنند که بودن حزب 
و حضور احزاب برای آنان مفید است و خلع نبود 

حزب را حس کنند.
»توسن«: برخی به عنوان یک فعال باسابقه 
را  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد  سیاسی 

درباره احزاب چگونه ارزیابی می کنید؟
و  به رشد  تمایلی  تاکنون خیلی  ها  دولت  همه     
انتخاب  از  بعد  بعضا  و  اند  نداشته  احزاب  تقویت 
و  حزب  به  وابسته  ما  که  کنند  می  اعام  شدن 
ظاهرا  هم  امید  و  تدبیر  دولت   ، نیستیم  گروهی 
است  احزاب  تقویت  دنبال  به  که  کند  می  اظهار 
ولی متاسفانه تاکنون اقدام چشمگیری در این زمینه 

انجام نداده است.
بشویم،  جزییات  وارد  اگر  »توسن«: 
عملکرد استانداری را در مواجه با احزاب 

فعال در استان را چگونه می بی نید؟
داده  شعارهای  اساس  بر  که  داشتیم  انتظار  ما     
نماینده عالی  انتخابات ریاست جمهوری  شده در 
دولت محترم در استان به احزاب فعال و غیرفصلی 
توجه بیشتری داشته باشد و سعی کند تا با آنها هم 
اندیشی کند اما تاکنون عما اقدامی نشده است و 
یک جلسه هم که تحت عنوان همدلی و همزبانی 
برگزار شد با برنامه ریزی بد که نمی دانم عمدی 
بوده  عمد  غیر  که  کند  خدا  که  سهوی  یا  و  بود 
دلخوری  باعث  همزبانی  و  همدلی  بجای  باشد 
شد و علت هم این بود که در این جلسه از طرف 
نظر  اظهار  که  دادند  وقت  نفر   3 به  اصوالگرایان 
و  برابر  سه  به  نزدیک  طلبان  اصاح  از  و  کنند 
متاسفانه عدالت رعایت نشد و افرادی هم که تحت 
اینکه  مثل  کردند  صحبت  طلب  اصاح  عنوان 
ماموریت داشتند نظام را زیر سوال ببرند و تبلیغ از 
فرد خاصی بکنند در صورتی که با توجه به عنوان 
اما  نداشت  مناسبتی  موضوعات  این  طرح  جلسه 
بنده از آقای استاندار درخواست دارم با مسئولین 
نظریات  از  و  باشند  داشته  بیشتری  ارتباط  احزاب 
افراد  این  کنند چون  استفاده  آنها  های  دیدگاه  و 
ممکن است نسبت به عملکرد بعضی از دولتمردان 
نقد داشته باشند اما دلسوز نظام و انقاب هستند و 
شعار اکثر احزاب اصوالگرا نسبت به همه دولت ها 
و این دولت حمایت صادقانه، رصد هوشمندانه و 

نقد منصفانه و مشفقانه است

»توسن«:  با توجه عملکرد سیاسی دو ساله 
استاندار ، رویکرد وی در مواجه با احزاب 

و گره های اصولگرا چگونه بوده است؟ 
از  خاصی  مورد  دوسال  این  در  ما  کنون  تا 
ایشان ندیده ایم و هیچ گونه تماس و 
ارتباطی نبوده است، ایشان اگر تمایلی 

اصوالگرا  های  گروه  و  احزاب  با  که  داشتند  می 
تماس  حتما  باشند  داشته  اندیشی  هم  و  همفکری 
می  برگزار  جلسه  و  نشست  و  کردند  می  برقرار 
کردند ممکن هم هست که با افراد و گروه هایی 
این  اگر  البته  خبرم  بی  آنها  از  من  و  باشند  داشته 
اگر  است  بهتر  باشد  تر  نزدیک  هرچه  ارتباطات 
هم نخواستند مهم نیست ما دعا می کنیم که ایشان 
در رفع مشکات اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی 
مردم استان موفق باشند و زمینه رشد و ترقی استان 

را فراهم کنند
»توسن«: آیا دولت تدبیر و امید در استان 
و  اصولگرا  جناح  میان  در  اعتدال  توانسه 

اصالح طلب را حفظ کند؟
محترم  جمهور  ریاست  روحانی  آقای  جناب      
و  زیبا  بسیار  شعارهای  انتخاباتی  تبلیغات  دردوره 
خوبی دادند و امیدوارم که خدای متعال به ایشان 
این  از  را عملی کند یکی  توفیق دهد شعارهایش 
استان خیلی  این  در  بود که  اعتدال  زیبا  شعارهای 

عملی نشد .
استان  در  ها  مدیریت  بحث  در  مثال  عنوان  به 
اصوالگرا  مدیر  برگذاشتن  اصراری  خیلی  بنده 
ندارد  وجود  استان  مسئولین  سوی  از  تمایلی  اگر 
افراطی  افراد  از  که  داریم  را  انتظار  این  اما  ندارم 
نیز استفاده نکنند آن هم افرادی که حتی یک قدم 
سختی  در  و  اند  برنداشته  نظام  این  برقراری  برای 
آنها  برای  اگر شرایطی  و  اند  نبوده  نظام  ها همراه 
به نظر من  اند  اندازی هم کرده  پیش آمده سنگ 
از این افراد در مدیریت ها نباید استفاده کرد چون 
این افراد نمی توانند و نمی خواهند که مشکات 

را حل کنند .

»توسن«: اخباری در برخی رسانه ها منتشر 
شده که احزاب، گروه ها و شخصیت های 
که  است  ماهی  چند  استان   در  اصولگرا 
جلسات منظم همگرایی و وحدت را آغاز 
کرده اند، االن وضعیت جبهه اصولگرا در 

استان چگونه است؟
سیاسی  باالی  شعور  و  منان  خداوند  لطف  به 
دارند  مسئولیتی که  احساس  و  استان  اصوالگرایان 
جلسات همگرایی چند ماه است که به طور مرتب 
برگزار می شود و دیدگاه ها بسیار به هم نزدیک 
نیروهای  حفظ  مجموعه  این  برای  و  است  شده 
رهبری  و  امام  انقاب،  نظام،  به  وفادار  و  ارزشی 
و همراه و هماهنگ کردن آنان از همه چیز حتی 
البته برای انتخابات مجلس  انتخابات مهم تر است 
شورای اسامی هم برنامه ریزی دقیقی شده است 
تا انشاا... نمایندگانی شایسته و توانمند از این استان 

به مجلس راه یابند

مجلس  آینده  انتخابات  وضعیت  »توسن«: 
کنید؟  می  بینی  پیش  استان چگونه  در  را 
استان  آینده  انتخابات  در  اصولگرایان  آیا 
شهرهای  در  مشترک  و  مشخص  لیست 

مختلف استان ارائه خواهند کرد؟ 
و  مومن،متدین  مردمی  استان  مردم  اکثریت       

وفادار به اسام و انقاب اسامی هستند و گوش به 
فرمان ولی فقیه می باشند و این مردم با این ویژگی 
که  فرستاد  مجلس خواهند  به  را  نمایندگانی  قطعا 
پایبند به اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری 
اسامی خواهند بود و اصوالگرایان نیز به طور قطع 
در انتخابات مجلس حضور فعال و موثری خواهند 

داشت.
مصادیق  وارد  اصولگرایان  آیا  »توسن«: 
مرحله  در  یا  اند  شده  انتخابات  برای 

مطالعات و شناسایی کاندیداها هستند؟
که  افرادی  تا  است  زود  مصادیق  به  ورود  هنوز    
بعد  به کاندیدا شدن دارند مشخص گردند  تمایل 
بهترین  که  کنند  می  سعی  اصوالگرایان  آن  از 
تجربه  با  و  توانمند  فردی الیق،شایسته،  که  گزینه 
و صد البته والیتمدار که با توجه به شرایط کنونی 
نماینده  بتواند  جهان  و  اسامی،استان  جمهوری 
مفیدی برای مجلس شورای اسامی باشد را معرفی 

خواهیم کرد.
چهره  اصولگرایی  جبهه  میان  در  »توسن«: 
متعددی  شده  شناخته  و  مردمی  های 
ظرفیت کاندیدا شدن را دارند، این مسئله 
طلب  اصالح  جریان  که  حالیست  در  ای 
در اینباره مشکالت زیادی دارد، به همین 
اصالح  برخی  که  شود  می  مشاهده  دلیل 
برخی  جذب  دنبال  به  استان  در  طلبان 
چهره های اصولگرا برامده اند، این مسئله 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
من عرض کردم ویژگی های مردم استان ما بگونه 
ای است که به شخصیت ها و چهره های اصوالگرا 
اعتماد بیشتری دارند چون این افراد به مردم و نظام 
به  اعتماد  لذا  اند  مانده  سالم  و  اند  بوده  وفادارتر 
آنها بیشتر است حاال اگر دوستان اصاح طلب هم 
تمایل دارند که به افرادی که توان حل مشکات 
را دارند و واقعا وقتی ارزیابی شوند بدون حب و 
بغض و جناح و جناح بندی تشخیص  دادند اصلح 
هستند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال 

کرد
معتقدند  سیاسی  فعالین  برخی  »توسن«: 
فعالیت  استان  در  دولتی  مسئولین  برخی 
استان  شهرهای  برخی  در  انتخاباتی  های 
داشته اند، این مسئله سبب نگرانی های در 
اجرای انتخابات می شود،  ارزیابی شما در 

اینباره چیست؟

است که  امید  ام  را شنیده  این موضوع     من هم 
مقام  همیشگی  های  توصیه  از  یکی  نباشد  اینطور 
که  است  این  ها  انتخابات  زمان  در  رهبری  معظم 
هنوز  نگیرد  صورت  مردم  برای  تشکیک  و  شائبه 
فعالیت  ها  دولتی  اگر  مانده  انتخابات  به  ماه  چند 
انتخاباتی را شروع کرده باشند این شتابزدگی منجر 
به نگرانی مردم و احزاب سیاسی می شود و فضای 
سالم انتخاباتی در موعد مقرر را مخدوش می کند 
دولتی ها باید انتخابات و فعالیت های انتخاباتی را 
مردم  و  احزاب  و  سیاسی  برای جریانات  بگذارند 
های  زمینه  در  استان  عدیده  مشکات  به  توجه  با 
بیکاری  و  اقتصادی  مشکات  بخصوص  مختلف 
باید  دولتی  مسئولین  که  دارند  انتظار  جوانان، 
تمام توانشان را بگذارند برای حل این مشکات، 
هم  را  وقتشان  از  ساعت  یک  اگر  حتی  مسئولین 
با  بگذارند  انتخابات  نظیر  دیگری  کارهای  برای 
مردم  معضاتی که  و  همه مشکات  این  به  توجه 
دارند هم خاف قانون است و هم گناه و قطعا در 
این صورت دستگاه های ناظر در این امر دقت الزم 

را دارند.
حل  برای  را  مردان  دولت  همه  توفیق  پایان  در 
مشکات مردم از خداوند خواهانم و امیدوارم که 
صادقانه در خدمت نظام مقدس جمهوری اسامی 

و مردم شریف استان باشند .
ای  ویژه  تشکر  توسن  نامه  هفته  از  باید  همچنین 

داشته باشم.

طاهری در گفتگو تفصیلی با »توسن« :

طاهری در گفتگو تفصیلی با »توسن«:

مردم استان به چهره های 
اصوالگرا اعتماد بیشتری دارند

به گزارش »توسن«، چند روز قبل طی یک عملیات 
اطاعاتی توسط رزمندگاه قراگاه قدس نیروی زمینی 
سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان، یک باند مهم 

شرارت و ناامنی منهدم و متاشی شد.
»حامد  مسلحانه  و  امنیتی  موفق  عملیات  این  در 
زردکوهی« سرکرده این گروه به همراه چهار نفر از 

اعضای اصلی این گروه به قتل رسیدند.
شهرستان  در  ناامنی  اصلی  عوامل  از  مذکور  گروه 
بوده  بلوچستان  و  سیستان  جنوب  در  واقع  ایرانشهر 

است.
از  مسلحانه  سرقت  به  توان  می  گروه  این  سوابق  در 

در  طافروشی  سرقت  ایرانشهر،  در  صادرات  بانک 
مخدر  مواد  گسترده  قاچاق  و  مهرستان  شهرستان 

اشاره کرد.
قتل  بر  عاوه  شرور  گروه  این  که  حالیست  در  این 
۱۶ نفر از افراد بی گناه چندی قبل ستوان رحیمی از 
ماموران پلیس راه در شهرستان ایرانشهر نیز به شهادت 

رسانده بودند.
* پسر لیدر اصاح طلبان ایرانشهر در مخفیگاه اشرار 

کشته شد
از  بعد  کرمان”  “آرمان  سیاسی  سرویس  گزارش  به 
عملیات سپاه در شانزدهم تیرماه و هاکت پنج شرور 

مسلح و خطرناک، اخباری علیه این عملیات مبنی بر 
اینکه محسن برنایون که در جمع اشرار بوده و کشته 

شده بی گناه است، منتشر شد.
و  خوابگاه  در  صبح  سه  ساعت  فرد  این  اینکه  حال 

مخفیگاه اشرار چه می کرده است، نامشخص است!
عملیات  در  که  وی  کیست؟  برنایون  محسن  اما 
مذکور به درک واصل شد، دارای مدرک تحصیلی 
بود.  متمول  ای  خانواده  از  و  کشاورزی  مهندسی 
پدرش، رییس ستاد انتخابات میرحسین موسوی و از 
برجسته  معتمدین  و  ایرانشهر  طلب  اصاح  لیدرهای 
تحت  مجازی،  فضای  در  اکنون  که  است  شهر  این 
عناوین مختلف ) رابط فرماندار با اشرار جهت تامین 

آنها و …( سعی در حفظ آبروی خود دارد.
محسن برنایون که شب قبل از حادثه همراه با اشرار 
بوده،  خواب  عملیات  محل  و  آنها  مخفیگاه  در 
حمایت مالی و امکاناتی گروه را به عهده داشته و در 
فروردین امسال با پرداخت صد یا پنجاه میلیون به این 

باند، باعث قتل خانم سیاه خانی و دوفرزندش شد.
حذف  برای  گروه  این  از  که  وی  شود  می  گفته 
طریق  از  است،  کرده  می  استفاده  خود  مخالفان 
دستگاه قضا و پلیس آگاهی تحت تعقیب بوده است.
* شایعه ارتباط “محسن برنایون” با فرماندار ایرانشهر

اخبار، برخی  انتشار برخی  به دنبال  پهره،  به گزارش 
از  یکی  چهره  مغرضانه  تطهیر  جهت  سودجو  افراد 
به   برنایون”  “محسن  شرور  این  دادن  ربط  با  اشرار  

عنوان  به  برنایون  شدند،  مدعی  ایرانشهر؛  فرماندار 
پادرمیانی و صلح و  ایرانشهر جهت  نماینده فرماندار 
به  که  بوده  رفته  آباد  نوک  منطقه  اشرار  بین  آشتی 

اشتباه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
با  ایرانشهر  فرمانداری  عمومی  روابط  اساس  این  بر 
تکذیب این ادعا با صدور پیامی؛ از نیرو های قرارگاه 
رساندن  هاکت  به  جهت  پاسداران  سپاه  قدس 
بودند  تنش کرده  را دچار  آرامش شهر  اشراری که 
تقدیر  ضمن  کرد:  تصریح  پیامی  اعام  با  و  ؛تشکر 
تأمین  اعضای شریف شورای  و دست مریزاد محضر 
شهرستان ایرانشهر، خصوصاً تشکری ویژه از نیروهای 
مخلص »تیپ مردم پایه ی صالحین« و فرماندهی معظم 
و  کف  بر  جان  نیروهای  تمامی  و  انقابی،  نهاد  این 
ایثارگر امنیتی، نظامی و انتظامی که از راحت و امن 
خود برای رفاه و آرامش و امنیت مردم گذشته و جان 

خویش در طبق اخاص می گذارند.
متأسفانه پس از عملیات سرفرازانه ی حذف یک باند 
ماه ها  حاصل  که  جاری  ماه  تیر  شانزدهم  بامداد  در 
میان  در  و  است؛  بوده  تخصصی  تعقیب  و  مراقبت 
آسیب دیدگان  ویژه  به  اهالی،  شادی  و  شکرگزاری 
عامدانه  برخی  آنان،  شرارت های  مظلوِم  عزاداراِن  و 
و هدفمند  اخبار کذب  انتشار  با  برنامه ریزی شده،  و 
سعی در اعام برائت شان داشته و در این بین تصمیم 
داشتند، تا عاوه بر انحراف اذهان عمومی، موجبات 
فراهم آورند.  را  ایثارگر  و  نیروهای خدوم  دلسردی 

معامله ای  اسام  سربازان  در  خدمت  شوق  چند،  هر 
و  سردی  به  بهتان  و  تهمت  با  هیچ گاه  و  است  الهی 

خاموشی نخواهد گرایید.
تعدادی  رهگذر،  این  در  آمده:  متن  این  ادامه  در 
به جهت  که  کشاندند  آنجا  به  را  کار  بزرگواران  از 
بی گناه جلوه دادن شرور، احساسات  تبری جستن و 
پاک جامعه را به بازی گرفته و با تظلمه ی فوت یک 
داغدار  اینان  هم  که  را  مادرانی  خیل  مادر)بی آنکه 
اشک آلود  چشمان  از  و  آورند،  حساب  به  نمودند 
یادی  قربانیان شان  فرزندان  و  همسران  یا  مالباختگان 
کنند(، و یا با اتصاف به نیروهای صدیق شورای تأمین 
و فرماندار ویژه و با نشر »خبر کذِب« شرکت کردن 
فرماندار و نماینده و … در مراسم تشییع جنازه، همین 
حقانیت  بر  بزرگ تر  دروغی  گواهِ  و  پایه  را  دروغ 

ناراست خویش جلوه دهند.
استان  فرمانداران  از  احدی  حضور  تکذیب  با  لذا، 
تمامی  استحضار  به  بدینوسیله  تشییع،  مراسم  این  در 
ایرانشهر  شهرستان  دِل  بیدار  و  آگاه  شهرونداِن 
می رسانیم،  سه گانه  بخش های  نجیب  اهالی  از  اعم 
اکابر  و  خاندان ها،  تمامی  به  گذاشتن  احترام  ضمن 
مدیوِن  و  ممنون  بلوچستان  جامعه ی  که  بزرگانی  و 
اعم  خاطی،  فرد  هیچ  انتساب  است،  ایشان  خدمات 
از مجرمان کوچک تا بزرگترین متجاوزین به حریم 
منزله ی  به  را  شهرستان  نجیب  ساکنین  و  خانواده ها 
خدشه دار شدن اعتبار و جایگاه بقیه ی وابستگان تلقی 

فرزندان  تربیت  بر  مصرانه  که  این  ضمن  و  ننموده 
صالح و خدمتگذار که موجب عزت و آبروی جامعه 
توقع  نامداران  و  بزرگان  از  و  پای می فشاریم،  باشند 
»برای  داریم؛  قانونی  و  شرعی  امر  این  در  بیشتری 
ندانسته  یا  دانسته  که  افرادی  تمامی  به  بار«  آخرین 
در این بازی خطرناک وارد شده و موجبات اشاعه ی 
دروغ و اخبار کذب، به هر طریق و با هر نیتی گردند 

»اخطار می کنیم«:
»… وارونه جلوه دادن حقیقت، و یا کتمان واقعیت، به 
منزله ی همکاری با معاندین، متجاسرین و متجاوزین 
به امنیت و آرامش مردم و مقابله با قانون تلقی شده؛ 
و از آنجا که خدمت به مردم و حفظ کیان اسام و 
انتساب فامیلی و یا جناحی  ایران برتر و باالتر از هر 
و قومی می باشد، به هیچ وجه من الوجوه، این گونه 
حرکات موذیانه را که منجر به تشویش اذهان عمومی 

و بر هم زدن قانون می گردند، بر نخواهیم تافت …«.
این موضوع شامل فعالین رسانه ای و فضاهای مجازی 
اکاذیب  اشاعه ی شایعات و  به  تدبیر  بی تحقیق و  که 

دامن می زنند نیز خواهد بود.
علی رغم عدم تمایل به فاش کردن محتوای پرونده ها؛ 
تنها حسب ضرورت به این نکته مؤکداً اشاره می شود 
که تحت هیچ عنوانی، هیچ یک از اشرار حذف شده، 
منتسب  یا  رابط  نماینده،  برنایون«،  »محسن  خصوصاً 
به فرماندار ویژه و یا احدی از اعضای فخیم شورای 

تأمین نبوده است.

تاجر سیاه پوش در ایرانشهر

 مردم استان به چهره های اصوالگرا اعتماد بیشتری دارند

ــون،  ــر هام ــل از عص ــه نق ــن« ب ــزارش »توس ــه گ ب
ــه  ــت ک ــاری اس ــک ب ــتی کوچ ــی کش ــج نوع لن
دارای یــک قایــق بــزرگ موتــوری بــا عرشــه بــاز 
ــاز اســت کــه از آن در هنــگام حمــل و  ــا نیمــه ب ی
ــان اســتفاده می شــود  ــد آبزی ــار و صی ــی ب جابه جای
و از ایــن رو نقــش مؤثــری در زندگــی و امــرار 
ــان را  ــه نانش ــی ک ــی از مردم ــش اعظم ــاش بخ مع
ــد ایفــا می کنــد.  ــه دســت می آورن از طریــق آب ب
در یــک ســاله اخیــر صنعــت لنــج ســازی کــه 
یکــی از صنایــع قدیمــی سیســتان و بلوچســتان 
ــدازی برخــی مســئولین  ــل ســنگ ان ــه دلی اســت ب
در عــدم صــدور مجــوز صیــد بــا مشــکاتی روبــرو 

ــت.  ــده اس ش
ــناور  ــل ش ــر عام ــور مدی ــی پ ــد مبارک ــی محم عل
ســازی نومــان چابهــار کــه در ســال هــای اخیــر از 

بزرگتریــن لنــج ســازان چابهــار بــوده  بــه خبرنــگار 
ــد: محدودیــت  اجتماعــی عصــر هامــون مــی گوی
مجــوز صیــد و کســاد بــازار بــر اثــر نوســانات بــازار 
ارز باعــث تعطیلــی کارخانــه لنــج ســازی »نومــان« 

شــد. 
ــر  ــغ ب ــا مبلغــی بال وی ادامــه مــی دهــد: ســال 77 ب
یــک میلیــارد تومــان جهــت ســاخت کارخانــه 
ســرمایه گــذاری کــردم و بیــش از ۱00 نفــر از 
ــه  ــن کارخان ــارک درای ــار و کن ــهروندان چابه ش
مشــغول بــه کار شــدند امــا متاســفانه بــر اثــر 
ــئولین  ــت مس ــدم حمای ــازار و ارز و ع ــانات ب نوس
ــار  ــد و در انتظ ــد ش ــرمایه ام راک ــته س ــال گذش س

ــت. ــا اس ــه ه ــوردن موریان خ
بیکاری شاغالن بخش لنج سازی

اسف بار است 

ایــن ســرمایه گــذار چابهــاری بــا بیــان اینکــه بیــش 
از ۱00 کارگــر ایــن کارخانــه از کار بیــکار شــدند، 
ــا  ــی و ی از دولــت خواســت کــه کمــک هــای مال
مجــوزی جهــت صیــد بــه صیــادان صــادر کنــد تــا 
ــال  ــار فع ــج ســازی در چابه ــار دیگــر صنعــت لن ب

شــود. 
مبارکــی پــور بیــان کــرد: متاســفانه بــه دلیــل عــدم 
صــدور مجــوز صیــد از طــرف شــیات دیگــر 
کســی بــر روی صنعــت لنــج ســازی ســرمایه 
گــذاری نمــی کنــد خــوب تــا زمانــی کــه ســرمایه 
ــم. ــد کن ــم تولی ــی توان ــم نم ــته باش ــذاری نداش گ

لنج سازی محور اشتغال زایی در 
سیستان و بلوچستان 

در  چابهــار  مــردم  نماینــده  جــدگال  یعقــوب 
مجلــس شــورای اســامی چنــدی پیش در شــورای 
توســعه اســتان بــا بیــان اینکــه مزیــت  هــای سیســتان 
و بلوچســتان در حــوزه دریایــی بســیار زیــاد بــوده 
امــا از ایــن مزیــت هــا بطــور شایســته بهــره گرفتــه 
نشــده اســت، گفتــه بــود کــه: صنعــت لنــچ ســازی 
را می تــوان یکــی از مهمتریــن صنایــع دریایــی 
ــه  ــن صنعــت ب ــوان کــرد کــه توســعه ای اســتان عن
عنــوان یکــی از محورهــای اشــتغال زایی و توســعه 
ــای  ــوگاه  ه ــوان گل ــه عن ــاری ب ــادر تج ــی بن صنعت
ورود و خــروج کاال بــه کشــور مطــرح بــوده و 
نقــش لنــج ســازی بــه عنــوان بــازوی مهــم تجــارت 
خارجــی، نشــان دهنــده میــزان نقــش ایــن صنعــت 

ــی در اقتصــاد کشــور اســت.  دریای
ــام  ــه ن ــی ب ــروژه عظیم ــاز پ ــا آغ ــه داد: ب وی ادام
توســعه محــور شــرق کــه از بنــدر چابهــار شــروع 
ــی  ــه م ــور ادام ــرق کش ــمال ش ــا ش ــود و ت ــی ش م
یابــد امیــد مــی رود سیســتان و بلوچســتان جایــگاه 
واقعــی خــود را در تحــوالت جهانــی بــاز یابــد و و 
همچنیــن راه بــرای توســعه هــر چــه بهتــر سیســتان 

ــر شــود. و بلوچســتان هموارت
 حمایت همه جانبه از صنایع لنج سازی و 

شیالتی سیستان و بلوچستان  
معــدن  نعمــت زاده وزیــر صنعــت،  محمدرضــا 
و  صنعتــی  شــهرک  از  بازدیــد  در  تجــارت  و 
ــود  ــوان کــرده ب ــز عن ــارک نی ــع شــیاتی کن صنای
ــع  ــد صنای ــب تولی ــتان، قط ــتان و بلوچس ــه: سیس ک
انــواع لنج هــای صیــادی و  شــیاتی و ســاخت 
ــه  ــت هم ــد حمای ــن رو بای ــه از ای ــت ک ــاری اس ب

ــود.   ــام ش ــع انج ــن صنای ــه از ای جانب
وی ادامــه داد: صنعــت لنــج ســازی یکــی از صنایع 
مطــرح ایــن منطقــه اســت کــه در حــال حاضــر بــا 
مشــکاتی در زمینــه بازاریابــی مشــتری مواجــه 
ــرات را  ــث تعمی ــی بح ــت کنون ــوده و در وضعی ب

ــد.  ــال می کن دنب
نعمــت زاده بــا اشــاره بــه کمــک بــرای تامیــن 
معیشــت مــردم شــهرهای بنــدری چابهــار و از 
ــال  ــا فع ــت: ب ــارک، گف ــدری کن ــهر بن ــه ش جمل
کــردن بیــش از پیــش خطــوط تولیــد لنج هــای 
ــری فایبــرگاس ایــن مهــم محقــق  ــادی و بارب صی

می شــود. 
و  مکــران  ارزش  بــا  ســواحل  کــرد:  بیــان  وی 
ایــن  می توانــد  آزاد  آب هــای  بــه  دسترســی 
صنعــت را در حــوزه فعالیت هــای صیــد و صیــادی 

رشــد چشــمگیری دهــد.
شــدن  فعال تــر  بــر  تاکیــد  بــا  صنعــت  وزیــر 
در  شــیاتی  صنایــع  و  لنج ســازی  واحدهــای 
منطقــه چابهــار گفــت: فعالیت هــای صنعتــی و 
ــرار دادن  ــت ق ــا اولوی ــه ب ــن منطق ــدی در ای تولی
ــده  ــاز ش ــش آغ ــال های پی ــیاتی از س ــع ش صنای

اســت. 
ــدم  ــا و ع ــه ه ــدی یاران ــرح هدفمن ــرای ط ــا اج ب
ــی از  ــای حمایت ــته ه ــرای بس ــر اج ــت ب ــد دول تعه
صنایــع کوچــک و بــزرگ و واحدهــای تولیــدی 
شــهرک هــای صنعتــی را بیشــتر از گذشــته در 

ــرار داد.  ــی ق ــه تعطیل ورط
صنعــت لنج ســازی از آن لحــاظ کــه بخشــی از 
ــوز  هویــت تاریخــی شــهر را شــکل می دهــد و هن
افــرادی هســتند کــه بــه کار ســاخت و تعمیــر 
اینگونــه شــناورها مشــغولند و از ایــن طریــق امــرار 
معــاش می کننــد بایــد مــورد توجــه مســئوالن امــر 
قــرار گیــرد. نیــاز اســت در راســتای رفــع موانــع و 
مشــکات بــه حاشــیه کشــیده شــدن ایــن صنعــت 
ــه  ــتغالزایی و ارائ ــاظ اش ــه لح ــه ب ــه صرف ــرون ب مق
جــدی  حرکتــی  الزم  امکانــات  و  تســهیات 
ــی در  ــدام خاص ــون اق ــا تاکن ــرد، ام ــورت پذی ص

ــت. ــه اس ــام نگرفت ــه انج ــن زمین ای

صنعت لنج سازی در سیستان و بلوچستان به گل نشست
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