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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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تلگرام 09033337010

▪پسرم در یکی از مدارس هیئت امنایی زاهدان تحصیل می کند که مدیر مدرسه برای
شهریه او درخواست  500هزار تومان کرده است! این در حالی که شهریه این مدارس
کمتر از 100هزار تومان تعیین شده است .مسئوالن بر عملکرد مدارس هیئت امنایی
نظارت بیشتری داشته باشند.
▪قیمت مواد غذایی در سوپر مارکت های زاهدان متفاوت است و یک ماده غذایی گاه با
چندیننرخعرضهمیشود.بعضیازمغازهدارانهمازبرچسبقیمتاستفادهنمیکنند.
▪جمع آوری زباله ها در خیابان مهر زاهدان ساعت مشخصی ندارد ،هنگامی هم که
ماموران شهرداری برای جمع آوری زباله های این محل اقدام می کنند در مواردی
زباله همه ساکنان جمع نمی شود!
▪سال هاست محله های قدیمی زاهدان نام گذاری نشده و از داشتن تابلو محروم است.
▪اکثر قلیان خانه های زاهدان در ساعات پایانی شب به محل تجمع دختران و پسران
تبدیل می شود .دستگاه های متولی نظارت بیشتری داشته باشند.
▪با وجود ممنوع بودن فروش لباس های زنانه توسط مردان ،هنوز هم در بسیاری از
مغازه ها مردان فروشنده لباس های زنانه هستند.
▪برخی از بافت های فرسوده خاش با كوچكترین زلزله تخریب می شود.
▪خیابان مجدیه زاهدان فاقد هرگونه امکانات بهداشتی ،آسفالت و ...است و کمتر
مسئولی به این منطقه رسیدگی نمی کند.
▪در بعضی از خیابان های زاهدان از جمله پرستار و انقالب ،کمبود دستگاه عابر بانک
محسوس است و مردم مجبور هستند برای دسترسی به عابر بانک مسافت زیادی را
طیکنند.
▪حق کمیسیونی که برخی از صاحبان بنگاه های معامالت امالک از مردم دریافت
می کنند بسیار زیاد است.
▪در خیابان شریعتی زاهدان حد فاصل خیابان امام خمینی (ره) و سعدی برخی از
دست فروشان اقدام به فروش وسایل دست دوم می کنند و این پیاده روها توسط آنان
مسدود می شود.

معاون وزیر بهداشت:

استان های مرزی مرزداران
سالمتهستند
استان های مرزی همجوار با کشورهایی که از
شهرکی
نظر بــار بیماری ها و پوشش واکسیناسیون
ضعیف هستند مرزی مرزداران سالمت محسوب می شوند.به
گ ــزارش «سیستان و بلوچستان» مــعــاون بهداشت وزیــر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی که روز گذشته به سیستان
و بلوچستان سفر کرده بود در جلسه ای با حضور رئیس و
معاونان دانشگاه علوم پزشکی زاه ــدان گفت :در حوزه
بهداشت قابلیت های زیــادی وجــود دارد و در صورتی که
زیرساختهافراهمشودبهداشتافزایشچشمگیریخواهد
داشت .دکتر «علیرضا رئیسی» افزود :در زمینه بیماری های
واگیر در دنیا تغییر الگو شده است ،اما باید دانست بر روی
بیماری های واگیر خیلی کار و کنترل شده است.وی بیان
کرد :نباید در زمینه بیماری های واگیر غفلت کرد ،زیرا در
صورت کوچک ترین غفلت ،کل کشور را تحت تاثیر قرار می
دهد .بیماری سل در دنیا مورد بحث است ،میانگین بروز آن
 142مورد در  100هزار نفر در دنیا ،در کشورهای همسایه
 270در  100هزار نفر و در کشور ما  16در  100هزار نفر
است که نشان می دهد در کشور در این زمینه بسیار کار شده
است .وی بیان کرد :شاخص مرگ مادران باردار و نوزادان
اهمیت زیادی دارد ،بیشتر مرگ و میرها در بیمارستان ها رخ
می دهد که باید چاره اندیشی شود.در زمینه دندانپزشکی
تــاش می شــود جمعیت زیــر  14ســال بــرای جلوگیری از
پوسیدگی دهان و دندان زیر پوشش قرار گیرد .وی بیان کرد:
برخی از پروژه های این وزارت خانه تعدیل شده است و چهار
هزار و  200پروژه در کشور در حال انجام است اما هیچ کدام
از پروژه های سیستان و بلوچستان تعدیل نشده است .هزینه
 100درصد پروژه های این استان بر عهده وزارت خانه است،
در حالی که در کشور این هزینه ها به صورت مشارکتی است.
وی ادامه داد :تعطیلی مراکز بهداشت در بعد از ظهرها موجب
گسیل بیماران به بیمارستان ها می شود به طوری که 30
درصد بار مالی بیمارستان ناشی از بیماران سرپایی است.

برخی از پروژه
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هایسیستان
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فرماندار سراوان :آب در استان به مزایده گذاشته می شود
تخصیص نیافتن سهمیه آب،
گروه شهرستان ها
دلیل معطل ماندن بسیاری از
پروژه هاست ،متاسفانه آب در استان به مزایده گذاشته
می شود و حمایت نشدن از تولید ،طرح ها را با مشکل
مواجه کرده است .این نکته را فرماندار سراوان در ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح کرد.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» معاون هماهنگی و
توسعه منابع استاندار در کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان به ویژه شهرستان های ســراوان ،سیب و
سوران و مهرستان که با حضور فرماندار سراوان ،رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و جمعی از مسئوالن در
سالن جلسات فرمانداری سراوان برگزار شد گفت :در
استان سه هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود و مشکل
جدی در حوزه آب وجود دارد که برای رفع مشکل تنش
آبی باید مردم را به استفاده از ظرفیت های تجاری و
مرز سوق داد و طرح های کشاورزی با کشت محدود در
دستور کار قرار گیرد«.سکینه اشرفی» افزود :به دلیل
کمبود آب و محدودیت تعریف طرح هایی که به آب نیاز
دارد دولت به منظور ایجاد اشتغال و رونق تجارت ،دو
بازارچه مرزی جدید با رویکرد معافیت گمرکی برای
مرزنشینان ســراوان ایجاد کرده است .وی ادامــه داد:

طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ،نباید تصمیم های
شورای تامین شهرستان ها مغایر شورای عالی آب باشد
و باید با دستور العمل های مربوطه مطابقت داشته باشد.
برای رفع مشکل آبی استان بررسی ها برای اجرای دو
طرح مهم تامین آب از طریق آب های ژرف و به وسیله
انتقال آب از دریای عمان در حال انجام است و هر دو
طرح در مــوازات هم اجرا می شود.به گفته وی ،برای

تسهیل و دسترسی آسان متقاضیان به قواعد و بخشنامه
ها میز خدمت در ادارات راه انــدازی می شود و از این
طریق دستگاه های اجرایی به رفع مشکالت متقاضیان
موظف هستند .وی با بیان این که پرداخت یارانه به
طــرح ها فقط پس از بهره ب ــرداری پــروژه امکان پذیر
است تصریح کرد :توانمندسازی متقاضیان در اشتغال
روستایی از طریق آموزش های الزم به منظور بهره وری

معاوناستاندار:

نقش سران طوایف سیستان و بلوچستان در حفظ انقالب زبانزد است
نقش سران طوایف اعم از بلوچ و سیستانی در
ریگی
این منطقه برای حفظ و نگهداری از انقالب و
نظام زبانزد است.به گزارش«سیستان وبلوچستان» رئیس
سازمان بسیج مستضعفان کشور در همایش هم اندیشی با
معتمدان ،ریش سفیدان و سران طوایف استان که روز
گذشته در سالن اجتماعات کانون بسیج شهید عالی
زاهـــدان بــرگــزار شد گفت :از ابــتــدای پــیــروزی انقالب
اسالمی هرگز دشمن دست از توطئه و دشمنی با نظام و
ملت برنداشته و با راه انــدازی انــواع جنگ ها به تفرقه
اندازی میان اقوام ایرانی پرداخته است اما هرگز موفق
نبوده زیرا ملت ایران هوشیارانه در برابر همه توطئه های
آن ها ایستاده است.سردار سرتیپ پاسدار «غالمحسین
غیب پرور» افزود :پیشرفت های علمی به ویژه در ساخت
انواع تجهیزات نظامی در سال های بعد از دفاع مقدس آن
هم با توان و استفاده از دانش ایرانی توسط دانشمندان
کشور سبب شده است تا دشمنان به دنبال راه های دیگر
از جمله ایجاد اختالف میان مذاهب و اقوام مختلف ایرانی
باشند اما حضور اقوام ایرانی در کنار هم و حفظ وحدت در
برابر توطئه های آن ها سیلی محکمی به دشمنان است.
وی تصریح کرد :ملت ایــران باید مانند گذشته با حفظ
وحدت مراقب توطئه های جدید دشمنان نظام و انقالب
باشد زیرا دشمن این بار فرهنگ را نشانه گرفته و در صدد
بــی محتوا کــردن آن اســـت.وی بــا بیان ایــن کــه مــردم
استحقاق دارنــد تا مسئوالن کشور بــرای رفــاه ،رشــد و
تعالی ،امنیت و معیشت آن ها اقدام هایی انجام دهند
اظهار کــرد :امــروز برخالف تصور خیلی ها سیستان و
بلوچستان به واسطه بصیرت و درک باالی معتمدان ،ریش
سفیدان و علمای شیعه و سنی از امن ترین استان هاست و
مسئوالن باید قدر این مردم را به خوبی بدانند .وی ادامه
داد :نقش سران طوایف اعم از بلوچ و سیستانی در این
منطقه برای حفظ و نگهداری از انقالب و نظام زبانزد بوده
و عالقه مردم این خطه به انقالب و رهبری بسیار عمیق و
خالصانه است به همین دلیل مسئوالن باید قدردان این
مردم باشند البته مشکالتی هم وجود داردکه باید مورد

 55هزار و  308مورد آزمایش تشخیصی و
شهرکی
نظارتی دامپزشکی از ابتدای امسال در استان
انجام شد.مدیرکل دامپزشکی به خبرنگار ما گفت :این
تعداد ،شامل آزمایش های مولکولی ،سرولوژی دام و طیور،
انگل شناسی و کنترل کیفی مواد غذایی بر انواع فرآورده
های خام دامی و نمونه های دام ،طیور و آبزیان است که در
آزمایشگاه های دولتی و خصوصی استان انجام شده است.
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فرانک سوئیس
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یک گرم طالی  24عیار

187,240

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 96/10/27
نواحی مرکزی و جنوب 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

افزایش ابر و
کاهش باد برخی
نقاط گرد و خاک

قسمتی ابری و افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری ،برخی نقاط
وزش باد ،سواحل وزش باد
و گرد و خاک و مه آلود و دریا
نسبتا مواج
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تمهیدها برای واردات  7هزار قلم کاال از مرز
سراوان فراهم است

توجه همه مسئوالن قرار گیرد.وی اضافه کرد :سپاه در
حمایت از صنایع کوچک برنامه های خوبی بــرای این
استان دارد و امیدواریم بــرای عشایر خدمات بیشتری
نسبت به گذشته ارائه شود .در حوزه سازندگی در چند
زمینه کشاورزی ،دامداری ،آبخیزداری و حمایت از صنایع
کوچک هم طرح هایی در دست اجراست.

نیازمند حفظ وحدت هستیم

فرمانده سپاه سلمان استان هم در این همایش گفت:
این سربلندی و عزت نظام ،خاص شیعه یا سنی و یک
قوم نیست بلکه همه اقوام با پیروی از امام راحــل(ره) و
مقام معظم رهبری به این عزت دست یافته اند.سردار
سرتیپ دوم پاسدار «حسین معروفی» افزود :یکی از مولفه
هایی که بزرگی و عزت ما را حفظ می کند و در پیروزی
انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس نقش داشته
وحــدت ،همدلی و یکپارچگی مردم است و ما همچنان
نیازمند حفظ این همدلی در استان هستیم ،زیرا دشمن
در این خطه به دنبال تفرقه اندازی میان اقوام مختلف و
ایجاد وحشت و اجرای توطئه های جدید خود است .وی
خاطرنشان کرد :حضور مردم سیستان و بلوچستان در
جبهه نبرد حق علیه باطل و تقدیم بیش از  960شهید
شیعه و سنی ،نشان دهنده وفــاداری آن ها به انقالب و
نظام و رهبری است ،مردم این خطه با تشکیل  300دسته
رزمی برای برقراری امنیت کشور آمادگی کامل دارند.

فرماندار 2 :هزار و  800دستگاه خودروی سنگین در سراوان
گروه شهرستان ها
شناسایی شده است که این مقدار بیش از آمار استان صنعتی یزد
است بنابراین می طلبد طرح توزیع سوخت براساس پیمایش و بازنگری در روند توزیع
اجرایی شودگروه شهرستان ها -تمهیدات برای راه اندازی دو بازارچه مرزی در سراوان
به منظور فعالیت و مبادالت رسمی با واردات  7هزار قلم کاال فراهم است.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در جلسه
کارگروه سوخت استان ویژه شهرستان های سراوان ،سیب و سوران و مهرستان که با
حضور فرمانداران سراوان و سیب و سوران و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی
برگزار شد گفت :در حوزه سوخت به ویژه توزیع کاالبرگ در استان بازنگری و با نگاه
آسیب شناسانه به معضالت سوخت نگاه شود و تالش ها نیز در مسیر معیشت مردم
باشد«.سکینه اشرفی» با تاکید بر شناسایی و اجرایی شدن مزیت های منطقه اظهار کرد:
همه تالش دولت بر استفاده از مزیت ها و فرصت های منطقه است .در این زمینه تمهیدها
برای راه اندازی دو بازارچه در سراوان به منظور فعالیت و مبادالت رسمی با واردات هفت
هزار قلم کاال فراهم است.به گفته وی ،سیستان و بلوچستان با دو تنش جدی سوخت و
آب مواجه است که می طلبد در این زمینه اقدام های مؤثری انجام شود.
فرماندار ســراوان نیز گفت :تشکیل کارگروه سوخت استان راهگشایی بــرای رفع
محرومیت ها و محدویت های این شهرستان است ،ســراوان با تنش بزرگ سوختی
مواجه است که با مداخله و پیگیری های انجام شده به منظور تسریع در مرتفع کردن
مشکل مردم شرایط مناسب تر شده است و امیدواریم این امر پایدار بماند.وی با اشاره
به اجرای طرح کدینگ و شناسایی  ۱۰۰هزار خودرو در شهرستان بیان کرد :سراوان
تنها شهرستانی است که طرح کدینگ در آن اجرا می شود و این امر نارضایتی مردم را به
همراه داشته است.وی با انتقاد از کسری ارسال بنزین ،نفت سفید و نفت گاز به سراوان
ادامه داد :با توجه به جمعیت شهرستان و آمار خودروها در تامین سوخت با کسری
مواجه هستیم که این مهم اتالف وقت و نارضایتی مردم و صف های طوالنی را به همراه
داشته است 2.هزار و  800دستگاه خودروی سنگین در سراوان شناسایی شده است
که این مقدار بیش از آمار استان صنعتی یزد است بنابراین می طلبد طرح توزیع سوخت
بر اساس پیمایش و بازنگری در روند توزیع اجرایی شــود.وی با تاکید بر جلوگیری
از قاچاق سوخت در مرزهای سراوان گفت :جمع آوری کارت های مهاجر ،مدیریت
خودروهای سنگین و بازنگری در توزیع کاالبرگ بر اساس جمعیت در زمینه مدیریت
سوخت شهرستان اهمیت دارد.وی از ناهماهنگی دستگاه های نظارتی و اجرایی
شهرستان در نظارت بر روند توزیع سوخت گالیه کرد و افزود :تامین سوخت پروژه های
عمرانی همچون راه سازی ،سدسازی و آبرسانی سیار در منطقه ضروری است.

سردار معروفی:
مردم استان با
تشکیل300
دسته رزمی برای
برقراریامنیت
کشور آمادگی
کامل دارند

توزیع26هزارکنسرومیاندانشآموزانهیرمند
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دکتر «مهدی حسینی» افزود :فعالیت های آزمایشگاه های
دامپزشکی استان در این مدت نسبت به مدت مشابه هفت
درصــد رشــد داشته اس ــت.وی تصریح کــرد :در دو حوزه
مدیریت و بهداشت بیماری های دام ،طیور ،آبزیان و کنترل
کیفی فرآورده های خام دامی که به حفظ سرمایه های دامی
و تامین سالمت عمومی جامعه منجر می شود ،نمونه برداری
در سطوح مختلف انجام شده است.

 26هزار کنسرو غذا میان دانش آموزان هیرمند توزیع شد.
گروه شهرستان ها
مدیر آموزش و پرورش هیرمند به خبرنگار ما گفت :صبحانه
از مهمترین وعده های غذایی برای دانش آموزان است که باید مورد توجه خانواده
ها و مربیان مدارس باشد در این زمینه غذای کنسروی با توجه به نیاز دانش آموزان و
اهمیت وعده صبحانه در مدارس هیرمند توزیع شد«.حمید سارانی» افزود :در برخی
از مدارس منطقه ،مدیران آموزشگاه ها به طور خود جوش اقدام به تهیه صبحانه برای
دانش آموزان می کنند.
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فرماندار ســراوان نیز در ایــن جلسه گفت :کشاورزی
و توسعه کشت های گلخانهای ،زراعــت و باغداری از
جمله ظرفیت ها و مزیت های موجود در منطقه برای
ایجاد اشتغال است و می تواند بسیاری از مشکالت
را به حداقل برساند«.درویش نارویی» افزود :نوع نگاه
امنیتی برخی از مدیران استانی سبب شده است تا از
فرصت های مرز به خوبی استفاده نشود.وی اظهار کرد:
پرورش شتر با توجه به وجود مرتع بسیار خوب منطقه
در مک سوخته جالق یکی از مزیت هایی است که می
تواند تاثیر شایانی در ایجاد اشتغال در این منطقه داشته
باشد .به گفته وی ،سند توسعه با نگاه توسعه استان
خطی است و این نوع نگاه ،نابرابری را ایجاد کرده است
که باید این نوع نگاه برداشته شود .به دلیل نبود بنگاه
های اقتصادی در شهرستان مــردم به مشاغل کاذبی
همچون قاچاق سوخت ،انسان و ...روی آورده اند.وی
ابراز امیدواری کرد :با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید استان در شهرستان می توان گامی مهم برای رفع
مشکالت تولید برداشت.

معاون استاندار :در استان سه هزار روستا با تانکر آبرسانی می شود و مشکل جدی در حوزه آب وجود دارد

انجام  55هزار آزمایش تشخیصی و نظارتی دامپزشکی

پیشخوان

نواحی شمالی

رونق مشاغل کاذب در سراوان

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور:
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مناسب ضروری است.
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1

-1سالم  -سمینار – فنا  -2طایفه -دانه انار  -دورویی  -3سایه – ابزار
بنایی – تکرار حرف  -4شیرینی کرمانشاهی – پرستار – طالیی  -5مادر –
رود اروپا  -حرف همراهی – از غالت  -6پشته خاک – نشانه – گیاه پرچین
 از حروف ندا  -7صلح و آشتی – جوانمرد – پسوند آلودگی  -8برداشت غالت عادل – تکان  -9ورم – آتش  -پیاله  -10اگر -تارمی -قوس -آفت گندم -11بنیان – باالپوش ستوران – زهر  -لحظه  -12جرم -عقوبت  -وسني  -13دربست
كارخانه -التماس – بی مو  -14موش رایانه ای  -دیپلم –– جد  -15احتیاج –
برگشته  -رفیع

-1علم – عید ویتنامی ها – ستون بدن – کفیل  -2زخم  -زائوترسان-
عالمت مفعولي -برزن  -3رها  -اندک – فلز گلوله -دشنام  -پسوند
شباهت  -4حرف همراهی – جاشو – طال  -5بزرگواران  -رتبه -6
اگر برعکس شود به معنی سلطان است – جنس خشن – قلب – ناپز  -7مقصود
– ساحل – منبع خارجی  -8درآمیختن -به جا آوردن  -سنگینی  -9بیهوده و بی
معنی  -اسناد– از گل ها  -10جامه بلند بی آستین – شامه نواز  -فلز سرچشمه –
مالفه  -11لقب اشرافی اروپا  -لباس  -12جدید – راهرو  -جهت  -13خشکی
– ردیف – بخشش  -وي -بوي رطوبت  -14پایتخت اتریش -گشاده -عمر -نوعی
بستنی  -15آگاه  -دریا – اشاره به دور  -قصاب
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