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شهرستانها
استاندار مطرح کرد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999
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▪
▪
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▪

تلگرام 09033337010

▪کارکنان برخی از جایگاه های سوخت در چابهار از رانندگان خودروهای سنگین
انعام طلب می کنند .مسئوالن نظارت بیشتری بر این جایگاه ها داشته باشند.
▪حدود  20سال است که ساکن شهرک برق زاهدان هستیم اما از بسیاری از امکانات
اولیه از جمله آب ،مرکز بهداشت و مدرسه همچنان محروم هستیم.
▪برخی از اتوبوس های درون شهری زاهدان فرسوده و قدیمی است ،در هوای گرم
برخی از راننده ها کولر را هم روشن نمی کنند.
▪رانندگان تاکسی معموال در ایستگاه خیابان امام خمینی (ره) غربی زاهدان حضور
ندارند به همین دلیل مجبور می شویم با تاکسی دربست به مقصد برویم.
▪مردم دلگان از بیمارستان و پزشک متخصص برخوردار نیستند و به اجبار برای
درمان به شهرهای اطراف مراجعه می کنند.
▪محدوده چهارشنبه بازار زاهدان خاکی است .مسئوالن برای آسفالت آن اقدام کنند.
▪آسفالت خیابان نصر زاهدان نیاز به بهسازی دارد .برخی از قسمت های آن کنده
شده است و سبب می شود به خودروها آسیب برساند.
▪برخورد برخی از پزشکان کلینیک عمومی بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان با
بیمارانمناسبنیست.
▪قسمتی از جاده زابل -زاهدان فاقد عالیم راهنمایی و رانندگی است که خطر
تصادف را افزایش می دهد .راهداری برای نصب عالیم در این محور اقدام کند.
▪پلیس با افرادی که شب ها در خیابان دانشگاه زاهدان با سرعت زیادی رانندگی می
کنند برخورد کند.
▪بعضی از گل فروشی های زاهدان گلدان و انواع گل و گیاهان طبیعی را با نرخ های
باالیی به فروش می رسانند.
▪برخی از مردم زاهدان برای شست و شوی حیاط از آب شرب استفاده می کنند .با
توجه به بحران آب چه خوب است که مردم مصرف آب را مدیریت کنند.
▪مردم گلشهر چابهار از بسیاری امکانات از جمله آب لوله کشی محروم هستند،
همچنین معابر این منطقه آسفالت نیست.

به دلیل مشکالتی که در استان وجود دارد از
ریگی
جمله طوالنی شدن خشکسالی و بحران آب
بستر توسعه برای اشتغال آن گونه که باید فراهم نبوده
است.به گزارش«سیستان و بلوچستان» ،استاندار در
نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در سالن
اجتماعات اســتــانــداری بــرگــزار شــد گفت :سیستان و
بلوچستان به دلیل داشتن جوانان زیاد نسبت به دیگر
استان ها از یک ارزش و ویژگی خاصی برخوردار است و بر
این هستیم که از جوانان در مدیریت های مختلف استفاده
کنیم زیرا با حضور آن ها آینده کشور بیمه می شود.سید
«دانیال محبی» افزود :در افق توسعه کشور جوانان این
خطه پرانگیزه و صاحب تخصص و تالش هستند و فراوانی و
جهشی که در مدت  10تا  15سال گذشته داشته اند نشان
دهنده توانمندی نسل جوان این استان است که باید بیشتر
از این قشر در امور مختلف استفاده کرد.که امیدواریم با
برنامه ریزی درست بتوانیم از ظرفیت های موجود استان
استفاده کنیم و با کار و تالش شاهد اتفاق های خوبی برای
ایجاد اشتغال باشیم و نقش جوانان در توسعه استان را به
خوبی تبیین کنیم.وی بیان کرد :چند پروژه خوب در استان
وجود دارد که شرایط را برای حضور موثر جوانان و افزایش
اشتغال فراهم می کند از جمله پروژه های گازرسانی ،ریل
گذاری راه آهن جنوب شرق و توسعه سواحل مکران و در
آینده نیز شاهد اتفاق های خوبی با حضور جوانان در این
استان خواهیم بود.وی تصریح کرد :دانشگاه های استان به
عنوان یک برند در تربیت نیروهای متخصص جوان استان
نقش خوبی ایفا کرده اند ،بنابراین باید بستر مهارت آموزی
جوانان سیستان و بلوچستان فراهم شود زیرا این خطه در

رئیسجمهورو
رئیس مجلس و
وزیران مختلف به
وظایف خود عمل
کنند و تا قبل از
آن که خشکسالی
سیستانبه
فاجعهتبدیل
شود برای آن
کاری کنند چرا
که جبران آن
غیرممکنخواهد
بود

پیشخوان

هشت هــزار نفر در مرکز مطالعه سالمت
شهرکی
زاهــــدان ثبت ن ــام کـــرده انـــد .بــه گ ــزارش
«سیستان و بلوچستان» ،رئیس مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حاشیه بازدید از مرکز
اجرای تحقیقات کوهورت در جمع خبرنگاران گفت :مرکز
مطالعه سالمت یا کوهورت زاهدان برای بررسی عوامل
خطر بیماری های مزمن انجام می شود که دردسر زیادی
در جامعه دارد و در این مطالعات سطوح مختلف پیشگیری
طراحی و فاکتورها و عوامل خطر بومی و منطقه ای این
بیماری ها در زاهدان شناسایی و براساس آن مداخالت
مختلف انجام می شود.دکتر «علیرضا انصاری مقدم» بیان
کرد :این مطالعه فیلد مناسبی برای آموزش دانشجویان
پزشکی ،پرستاری ،مامایی و  ...می شــود تا در آینده
خدمات بهتری به مردم ارائه دهند .در این مرکز پرسش
نامه هایی برای مراجعه کنندگان پر و آزمایش هایی انجام
می شود و فرد به بیماری های خود پی می برد که سطح دو
غربالگری را نشان می دهد.وی ادامه داد :درمان بیماری
های دیابت ،چربی خون و فشارخون سبب پیشگیری از
بروز سکته قلبی ،مغزی و سرطان ها می شود .قرار است
وضعیت سالمت افراد مورد مطالعه در این مرکز  10یا 15
سال بررسی شود تا برآوردها برای نسل آینده استفاده شود
تا نسل بعد رفتارهای غلطی که به بیماری ها منجر شده
است انجام ندهند و سبک زندگی سالمی داشته باشند.
وی تصریح کرد :هشت هزار نفر در این مطالعه ثبت نام
شدند و هدف از این اقدام ارتقای سالمت جامعه و کاهش
تعداد بیماران در تخت های بیمارستانی و مرگ و میر
است .امیدواریم با همکاری مردم این طرح با بهترین
شکل انجام شود و قرار است  10هزار نفر در این طرح
مورد مطالعه قرار گیرند که در صورت ورود خیران می
توان افراد بیشتری را در طرح سهیم کرد.وی بیان کرد:
عالوه بر بیماری های ذکر شده در این مرکز غربالگری
اولیه بــرای چشم انجام می شود و افــرادی که نیازمند
هستند به متخصص های مربوطه معرفی می شوند .نتایج
ایــن بررسی ها پنج تا  10ســال بعد تأثیرگذار اســت و
شناسنامه سالمت جامعه ما هم مشخص می شود چون
جمعیت را بررسی می کنیم می توانیم وضعیت سالمت
استان را اعالم کنیم که چه بیماری هایی شایع است و
چند درصد جامعه مبتال هستند و چه رفتارهایی روی این
بیماری ها تأثیرگذار است.

مدیر کل ستاد بحران:

مشکل تامین آب شرب عشایر برطرف می شود
فرمانداری ها و اداره کل امور عشایری موظف به تامین آب
گروه شهرستان ها
شرب عشایر منطقه و دام های آن ها شدند.مدیرکل ستاد
بحران به خبرنگار ما گفت :روز گذشته جلسه این ستاد با حضور قائم مقام سازمان
امور عشایری کشور به منظور ارائه راهکار هایی برای تامین آب شرب عشایر برگزار
شد که با توجه به شرایط سخت خشکسالی و بی آبی در استان به ویژه در سیستان
برای جلوگیری از کوچ دسته جمعی عشایر ،تصمیم بر این شد که برای تامین آب
شرب عشایر و دام های آن ها از محل ارزش افــزوده بــرای روستاهایی که فاقد
دهیاری است با حفر چاهک ها و آبرسانی با تانکر با همکاری فرمانداری ها و امور
عشایر اقدام هایی انجام شود.
«رضا اربابی» افزود :برای برون رفت از این مشکل بزرگ در منطقه ،همه دستگاه
های اجرایی مرتبط موظف شدند با ارئه میزان خسارت ها به این ستاد و مدیریت
برنامه و بودجه استان برای تعیین سرفصل اعتباری برای اقدام کنند.وی اضافه
کرد :با توجه به عمق بحران به ویژه در حوزه عشایر تصمیم بر این شد تا وزارتخانه
مربوطه و دستگاه های مرتبط با این موضوع به طور مستقیم این موضوع را از تهران
پیگیری کنند و برای برطرف کردن آن با تامین اعتبار الزم اقدام های موثری انجام
دهند.
وی تصریح کــرد :یکی از برنامه های اجرایی بــرای رفع مشکل کنونی عشایر و
جلوگیری از کوچ دسته جمعی آن ها ،استفاده از توان اتحادیه های تعاونی عشایری
منطقه برای تامین آب شرب عشایر بود که از روز گذشته آغاز شد.

بهره برداری از نخستین آمبوالنس مجهز به تله
الکتروکاردیوگراف

همچنین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاه ــدان در
مراسم آغاز بهره برداری از نخستین آمبوالنس مجهز به تله
الکتروکاردیوگرافدرزاهدانگفت:استفادهازتجهیزاتتله
مدیسین (پزشکی از راه دور) حاکی از ورود حوزه اورژانس
پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مسیر
توسعه کیفی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات است.
هاشمی شهری افزود :نصب دستگاه نوار قلب در آمبوالنس
سبب می شود بیمارانی که با درد سینه با آمبوالنس به
بیمارستان منتقل می شوند در همان زمــان پذیرش به
آمبوالنس از آن ها نوار قلب گرفته و از طریق اینترنت به مرکز
اورژانس کشور در تهران ارسال شود و از آن جا یک متخصص
قلب نوار را رویت و تشخیص دهد که آیا بیمار مشکل قلبی
دارد یا نه و نیاز به بستری او است یا خیر.وی ادامه داد :با این
اقدام زمان را از دست نمی دهیم و درباره بیمار خیلی سریع
در هنگامی که در حال انتقال به بیمارستان است تصمیم
گیری می شود و آمبوالنس با ستاد هماهنگ می کند و بیمار
در صورت بیماری قلبی به بخش قلب منتقل می شود .یکی
از مشکالت در بیماران قلبی از دست دادن زمان است که
در بسیاری از موارد سبب بروز عوارض می شود.وی تصریح
کرد :این کار یکی از اموری است که با توجه به گستردگی
استان و پراکندگی جمعیت می تواند در ابعاد دیگر بهداشت
و درمــان هم انجام شود .دو ساعت اول برای بیمار قلبی
ارزش زمانی دارد و نظر متخصص قلب در داخل آمبوالنس
تشخیص را کوتاه تر می کند و سپس در بخش اقدام های
درمانی تخصصی بر روی بیمار انجام می شود.وی گفت :این
دستگاه اولین دستگاه آمبوالنس زاهدان است که سیستم
تله الکتروکاردیوگراف (نوار قلب از راه دور) مجهز شده است
و  22دستگاه آمبوالنس در زاهدان است که قرار است در
تمام آمبوالنس های زاهدان نصب شود.

قرار است
وضعیتسالمت
افراد مورد
مطالعه در این
مرکز  10یا 15
سال بررسی
شود تا برآوردها
برای نسل آینده
استفاده شود
و نسل بعد
رفتارهایغلطی
که به بیماری ها
منجر شده است
انجام ندهند و
سبک زندگی
سالمیداشته
باشند

مدیر جهاد کشاورزی خبر داد:

تجهیز  8هزار هکتار از اراضی ایرانشهر به
آبیاری تحت فشار
هشت هــزار هکتار از اراضــی زراعــی و باغی ایرانشهر به
گروه شهرستان ها
سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.مدیر جهاد
کشاورزی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت :عالوه بر این کار مطالعه چهار هزار و 700
هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان برای تجهیز به آبیاری نوین انجام شده
و آماده انعقاد قرارداد است«.حسن شاولی بر» افزود :هر کشاورزی که زمین سند
دار و چاه کشاورزی پروانه دار داشته باشد می تواند برای مجهز کردن اراضی
کشاورزی خود به سیستم آبیاری نوین اقدام کند 85 ،درصد از هزینه های آبیاری
تحت فشار به صورت بالعوض به کشاورز پرداخت می شود و فقط  15درصد آن بر
عهده بهره بردار است.وی ادامه داد :این اقدام با هدف افزایش راندمان تولید و
کاهش اتالف آب در زمین های کشاورزی انجام می شود و در تالش هستیم تا همه
اراضی زراعی و باغی این شهرستان به آبیاری نوین مجهز شود ،چرا که با این نوع
آبیاری امکان کشت هر نوع محصولی برای کشاورزان فراهم می شود.
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حل جدول شماره 1078
نرخ طال
س ر ی

ر

ن

ا

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (ریال)

یورو

51300

یک گرم طالی  18عیار

170,140

م س

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

179,570

ت ل

درهم امارات

15.100

یک گرم طالی  20عیار

189,030

پوند انگلیس

80.100

یک گرم طالی  22عیار

207,950

فرانک سوئیس

58.200

یک گرم طالی  24عیار

226,850

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/2/5
نواحی شمالی

مسیر رشــد ،شکوفایی و توسعه قــرار دارد و با توجه به
جمعیت باالی جوان آن نیازمند افرادی با مهارت باالست
که در اجــرا بتوانند مشارکت خوبی داشته باشند.وی
خاطرنشان کرد :قسمتی از نیازهای جوانان ،فراهم کردن
امکانات تفریحی است اما شاخص اماکن ورزشی و فراوانی
جمعیت جوان هم خوانی ندارد و مشکالت زیادی پیش
روی جوانان ما قرار داده است ،باید به شکلی برنامه ریزی
کرد که حداقل های موجود به ویژه امکانات همه دستگاه
های اجرایی استان در اختیار جوانان قرار گیرد تا برنامه
های فرهنگی و سالمت سبب ایجاد تحرک و پویایی در
جوانان شود.وی ادامه داد :باید تالش کرد که مکان هایی
بــرای جــوانــان به منظور بــرگــزاری اردوهـــای فرهنگی،
ورزشی ،علمی فراهم شود و همه دستگاه ها باید تالش
کنند که امکانات موجود خود را در اختیار جوانان قرار
دهند ،باید در همایش هایی که برگزار می شود از جوانان و
مشارکت آن ها بیشتر استفاده و پشتیبانی و مدیریت را به

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

وزش باد نسبتا شدید،
برخی نقاط گردو خاک،
کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری،
نوار غربی و شرق وزش
باد و گرد و خاک ،کاهش
نسبی دما

صاف نواحی جنوبی تر و سواحل
افزایش دما ،برخی نقاط وزش
باد شمالی
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سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هم در این جلسه با
اشاره به برنامه های هفته جوان گفت :در هفته جوان
بیش از  135برنامه در زمینه های مختلف توسط ادارات
متولی در استان برگزار و از  20جوان نخبه و برتر استان
در حــوزه هــای مختلف تجلیل می شود«.محمود رضا
امیاری» افزود :برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان
بر عهده این اداره است ،سال گذشته برای اوقات فراغت
جوانان پنج هــزار و 46برنامه اجــرا شد و امسال این
برنامه ها در  9سرفصل برنامه ریزی شده است که توسط
دستگاه ها اجرا می شود.مهم ترین برنامه های امسال
پیگیری برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاهش آسیب
های اجتماعی مانند ازدواج ،طالق و  ...است .وی اظهار
کرد :طرح اوقات فراغت مربوط به تابستان نیست بلکه در
طول سال باید برای این ایام ادارات متولی برنامه داشته
باشند.به گــزارش خبرنگار ما ،در این جلسه جمعی از
اعضای کارگروه ساماندهی امور جوانان به ارائه برنامه
ها در زمینه ساماندهی جوانان پرداختند و خواستار
برنامه ریزی درست و عملی و استفاده از همه امکانات
ادارات مختلف برای فراهم ساختن اوقات فراغت و ایجاد
اشتغال و کارآفرینی شدند .همچنین برخی از اعضا با
انتقاد از بی توجهی مسئوالن فرهنگی و نیز بی توجهی
به موضوع های اقتصادی جوانان و بزرگترین معضل و
چالش پیش روی جوانان یعنی اشتغال خواستار توجه
بیشتر به ایــن موضوع از ســوی مسئوالن ارشــد استان
شدند.

خود جوانان واگذار کرد ،آن گاه جوانان با انگیزه بیشتری
پای کار خواهند بود.محبی با بیان این که اصحاب رسانه
می توانند با ارائه ایده های مختلف در افزایش نقش پذیری
جوانان همکاری کنند افــزود :در گذشته شوق ،تالش و
انگیزه در جوانان بیشتر دیده می شد اما امروز در میان
جوانان این موضوع کم رنگ شده است.مسئوالن باید به
جای شعار دادن در عمل به دنبال جوان گرایی و استفاده
بیشتر از جوانان در امور مختلف از جمله مدیریت ها باشند و
انرژی و شور و نشاط را به جامعه برگردانند.وی با بیان این
که باید به خواسته ها و داده های جوانان توجه بیشتری
شود تصریح کرد :چنان چه امکانات تفریحی مناسب برای
جوانان فراهم نشود شاهد رفتن آن ها به سمت مواد مخدر
خواهیم بود ،بنابراین باید با تشکیل کمیته هایی در حوزه
های مختلف از جمله بهداشت و درمان ،جهاد کشاورزی،
هالل احمر ،ورزش و جوانان و دیگر دستگاه های مرتبط،
برنامه ریزی های درستی انجام داد.

ثبت نام  8هزار نفر در مرکز مطالعه سالمت زاهدان

سیستان و بلوچستان؛ رکوددار
بیکاری

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

 135برنامه در هفته جوان برگزار می شود

رئیس مرکز تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مطرح کرد:

دهمرده در نطق میان دستور اعالم کرد:

سیستان و بلوچستان رکــورددار
گروه شهرستان ها
بیکاری میان اســتــانهــای کشور
است ،کارخانه و صنعت قابل توجهای وجود ندارد و با وجود
این که کلنگ احداث کارخانه الستیک سازی زابل به زمین
زده شد اما پیشرفت قابل توجهای ندارد به همین دلیل برای
جلوگیری از کوچ باید کارخانههای ریز و درشت ساخت،
بخشودگی سود و دیرکرد وامهــا طبق قانون اعمال و به
معضل ایجاد شده توسط موسسات بانکی همچون کاسپین
رسیدگی شود.نماینده مردم سیستان در نشست علنی روز
گذشته مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود بر
رسیدگی هر چه سریعتر به فاجعه خشکسالی استان تاکید
کردوگفت:فعالیتهایاقتصادیومعیشتیمردمسیستان
به غلط بر مبنای کشاورزی است که وابستگی صددرصدی
به رودخانه هیرمند را دنبال دارد« .حبیب ا ...دهمرده»
افزود :آقای رئیس جمهور باید در سه مقطع کوتاه ،میان و
بلند مدت یک بار برای همیشه وضعیت این مردم مشخص و
هیئتی در کوتاه مدت برای تسکین آالم مردم به منطقه اعزام
شود ،همچنین با توجه به این که بیش از 100هزار هکتار از
اراضی منطقه به دلیل تامین نشدن آب فاقد کشت است،
وزارت جهاد کشاورزی باید عالوه بر برآورد خسارت و تامین
کمکهای بالعوض نقدی به دامداران و کشاورزان خسارت
دیده اقدام موثری انجام دهد.به گزارش خانه ملت ،وی با
بیان این که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی با
توجه به نبود کشت ،وجود جمعیت هزاران واحد دائمی و
بحران تامین علوفه در کوتاه و میان مدیریت به تامین علوفه
اقدام کنند ،ادامه داد :آقای دکتر روحانی تقسیم استان،
منطقه آزاد سیستان ،مرز سیستان و انتقال آب از دریا یک
فرصت است که دستور شجاعانه شما را میطلبد.وی درباره
حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون خطاب به وزیر
امورخارجه گفت :آقای ظریف درباره این حقابه چه اقدامی
انجام داده اید؟ بارها و بارها گفتهام ،آقای ظریف به همه
مقدسات قسم حاصل دیپلماسی شما برای مردم سیستان
حتی یک لیوان نشده است لذا از شما میخواهم به وظیفه
ذاتی خود عمل کنید.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی گفت :رئیسجمهور و رئیس مجلس
و وزیران مختلف به وظایف خود عمل کنند و تا قبل از آن که
خشکسالی سیستان به فاجعه تبدیل شود برای آن کاری
کنند چرا که جبران آن غیرممکن خواهد بود.

خشکسالی و بحران آب؛ سد راه توسعه اشتغال
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 -1سوق – مشهور – نوعی شیرینی -2سمت چپ -گیاه پرچین – پسوند
آلودگی  -3دانه کش بی آزار -محل تحصیل  -نی میان تهی  -ستون بدن
 -4سودای ناله -تباهی  -گیاه سرشویی  -خویشاوندی  -5زیست شناس
فرانسوی و نویسنده انسان موجود ناشناخته – جد – گوسفند ماده  -6پشتک  -جایز
– مسکوک نقره  -7رفیع – بوی رطوبت  -بانگ – کجاست  -8مگر – مرحوم  -پرتو
 -9رفوزه – صمیمی – پروردگار  -ارابه  -10پیاله – از ادات پرسش  -زاری  -11سگ
بیمار  -پادشاه  -استغنا  -12پسوند شباهت  -دارایی -اکنون  -ساز شاکی  -13زائو
ترسان – درخت اعدام  -سرنیزه  -برنده  -14دفعه  -تکه – شتر بی کوهان  -15فایده
– شادی – معاهده
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-1ناخوش – خبره – پارچه دریایی  -2الگو -پدر – راهرو  -3نحیف –
متاع  -همسایه – شامه نواز  -4واحد سطح – ثروتمند – ایستگاه قطار
 عدل  -5خجالتی – آزرم – خزنده گزنده  -6اندوه  -اسم – پیشه  -7باند – جوانمرد طایفه  -حمار  -8رود مرزی – جدید – حرف انتخاب – از سوزنی برگان  -9بابروز – سازمان جاسوسی آمریکا – پس  -ناتني  -10آواز – خالص – سرپوش  -11آتش
 فرومایه – حدس  -12نارس – جدل – پربها – قدم یکپا  -13عدد اول – سرپرست– رسیده – کامل و تمام  -14جهیدن  -آتشگاه آهنگری – شاعر نو پرداز  -15نوعی
حلزون  -فراق  -ترازو
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