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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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▪شلوغی پمپ های بنزین امانمان را بریده است ،دوشنبه شب سه ساعت در صف یکی
از جایگاه های سوخت منتظر بودم ،اما زمانی که نوبتم شد اعالم کردند بنزین تمام
شده است.
▪چرا مسئوالن به وضعیت بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رسیدگی نمی
کنند؟ شرایط بیشتر بخش های این بیمارستان مناسب نیست.
▪نرخ برخی از اجناس مرتب در حال افزایش است ،جا دارد نظارت بر قیمت ها بیشتر
شود .چرا قیمت یک جنس با گذشت یک ماه باید دو برابر شود؟ آیا انصاف است؟
▪اکثر روزها آب در خیابان تختی زاهدان کم فشار یا قطع است ،در این گرمای هوا
حتی نمی توانیم از کولر استفاده کنیم.
▪کار احداث پارک بانوان زاهدان به کجا رسید؟
▪وضعیتخیابانرسالتزاهدانازنظربهداشتیمناسبنیستونیازبهرسیدگیدارد.
▪جویهایآبدرخیابانباباطاهرزاهداننیازبهالیروبیداردمسئوالناقدامکنند.
▪اکثر کوچه های خیابان شهید فاضلی زاهدان خاکی است و سر کوچه هم زباله های
بسیاری انباشته شده است .شهرداری نیز برای جمع آوری زباله در این محله اقدام
چندانی نمی کند.
▪برخی از پزشکان با وجود تعرفه باال برای ویزیت ،چندین بیمار را همزمان ویزیت می
کنند و وقت معقولی را هم به بیمار اختصاص نمی دهند.
▪مسئوالن امر بر توزیع گوشت در قصابی ها به ویژه در بازار مشترک زاهدان نظارت
بیشتریداشتهباشند.
▪تعداد پزشکان متخصص در مهرستان کم است و برای بسیاری از بیماری ها مجبور
هستیم به پزشکان عمومی مراجعه کنیم که متاسفانه نتیجه خوبی نمی گیریم.
▪چرا به روستاهای چابهار آبرسانی نمی شود؟ مردم این شهرستان تا چه زمانی باید از
داشتن آب سالم و بهداشتی محروم باشند؟
▪مگر گوشی همراه که در زاهدان به فروش می رسد تعرفه مشخصی ندارد و نظارتی
بر قیمت های آن نمی شود؟ قیمت ها در مغازه های مختلف متفاوت و باالست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

جذب  140میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال برای 160
طرح کشاورزی

۱۴۰میلیارد ریال تسهیالت برای
گروه شهرستان ها
اجــرای ۱۶۰طـــرح کــشــاورزی در
استان جذب شده است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی در
جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور معاون
توسعه روستایی و مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری،
استاندار ،معاون صید سازمان شیالت ایــران و اعضای
کارگروه اشتغال استان در فرمانداری چابهار برگزار شد
گفت ۳۴۷ :طرح مصوب در حوزه کشاورزی آماده دریافت
 ۶۹۰میلیارد ریال تسهیالت توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و عشایری است« .مجتبی پیری» افزود :سه
هزار و  443طرح کشاورزی برای دریافت  ۷۵۰میلیارد
تسهیالت به بانک های عامل معرفی و ۳۴۷طرح در زیر
حوزههای کشاورزی ،شیالت ،دامپروری و صنایع تبدیلی و
تکمیلی مصوب شــده و در حــال انعقاد ق ــرارداد دریافت
تسهیالت از بانک های عامل به میزان  ۶۹۰میلیارد ریال
است.وی تصریح کرد۱۴۰ :میلیارد ریال تسهیالت برای
اجرای  ۱۶۰طرح کشاورزی جذب شده است که از این نظر
رتبه دهم در میان سازمان جهاد کشاورزی استان های کشور
به استان اختصاص دارد.

پیری ۳۴۷ :
طرح مصوب در
حوزه کشاورزی
آماده دریافت
 ۶۹۰میلیارد
ریالتسهیالت
توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و
عشایری است

میزبانیبانوانبسکتبالیستبه
زابل رسید
زابل به عنوان میزبان دوره مربیگری از بانوان
راشکی
بسکتبالیست میزبانی می کند.رئیس هیئت
بسکتبال استان به خبرنگار ما گفت :در پی در خواست های
مکرر هیئت های شهرستان ها برای برگزاری دوره های
آموزشی مربیگری و داوری سرانجام فدراسیون تصمیم
گرفت دوره مربیگری درجه سه بانوان را در چند استان
برگزار کند«.حسین نخعی» افزود :در استان پس از بررسی
ها زابل به عنوان میزبان این دوره انتخاب شد که طی سه روز
از بانوان عالقه مند به مربیگری در بسکتبال میزبانی می
کند .طبق برنامه اعالم شده دوره مربیگری درجه سه بانوان
 27تا  31مرداد برگزار می شود و شرکت کنندگان زیر نظر
بلقیس عادلی و نناد ترونیک مدرسان فدراسیون آموزش
های الزم را می بینند ،ناظر فدراسیون هم در این دوره
حضور پیدا می کند.

پیشخوان

معضل کهنه ریزگردها؛ نمکی بر زخم های مردم سیستان
سال هاست مردم سیستان گرفتار معضلی به
ریگی
نــام ریزگردها هستند ،مشکل بزرگی که
بادهای  120روزه لقب گرفته است و تابستان هر سال
شدتش با خشک تر شدن نسبت به سال های گذشته
شــدت بیشتری مــی گیرد و مــردم زی ــادی را در خانه
هایشان حبس و بسیاری را روانه بیمارستان می کند ،به
ویژه طی روزهای اخیر ریزگردها نفس مردم را تنگ و
زندگی آن ها را با مشکل جدی مواجه کرده است به گونه
ای که احساس می کنند مسئوالن آن ها را فراموش
کرده اند ،بنابراین رفع این معضل ورود جدی دولت و
تخصیص ردیــف اعتباری ویــژه را می طلبد ،به گفته
بسیاری از مسئوالن استان  90درصــد ریزگردهای
سیستان منشاء داخلی دارد ،ریزگردها معیشت مردم
سیستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است ،زیرا اکثر
مردم منطقه از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش
می کردند که این فرصت های شغلی به دلیل خشکسالی
ها از دست رفته است.

توزیع نادرست بسته های حمایتی

یکی از شهروندان سیستانی به خبرنگار ما می گوید :با
وجود این که اعتباراتی برای رفع مشکل ریزگردها در
منطقه از سوی دولت اختصاص پیدا کرده است ،اما آن
چه هزینه شده به اندازه اعتبارات اختصاص یافته نبوده
و اقدامی اساسی انجام نشده است«.محمد .سارانی»
می افزاید :آن چه مسئوالن بر اساس آمار برای کمک به
مردم اعالم کرده اند صحت ندارد ،آن ها با دادن آمارهای
نادرست خود را مدیون این مردم رنج دیده می کنند .البته
در تعدادی از روستاها کمک های ناچیز در حد توزیع
ماسک ،آب معدنی و بسته های غذایی آن هم با کمک
جمعیت هالل احمر کشور شده است اما به بسیاری از
روستاهایی که دچار مشکل هستند و به دلیل ریزگردها
و توفان آسیب دیده اند کمک نشده است.وی ادامه می
دهد :کاش مجموعه ای وجود داشت که بر کار مسئوالن
منطقه سیستان به ویژه در زمان توزیع کمک ها نظارت می
کرد تا حق مردم به خوبی ادا شود.یکی دیگر از ساکنان
سیستان و از فعاالن اجتماعی منطقه هم می گوید :به جز
کمک های پراکنده جمعیت هالل احمر کشور و استان که
آن هم به همه روستاهای آسیب دیده نبود ،دیگر دستگاه
های اجرایی منطقه هیچ کمکی نکردند و در برخی روستا

های آموزش خبرنگاری و آشنایی اصحاب رسانه استان با
خبرنگاری نوین ،صدور کارت خبرنگاری و بیمه تکمیلی
خبرنگاران پیگیری شد.معاون هنری مدیرکل فرهنگ
و ارشــاد اسالمی نیز درب ــاره بــرگــزاری جشنواره ملی
موسیقی حماسی روایــی کماالن گفت :این جشنواره
در دو قسمت ملی و محلی از نهم تا  11شهریور ماه در
چابهار برگزار می شود ،نشست های تخصصی با حضور
استادان و پژوهشگران کشوری از دیگر برنامه های این
جشنواره است«.نصیر احمد مالزهی» افزود :در قسمت
ملی از  17استانی که در موسیقی حماسی روایی فعالیت
دارند دعوت شد و احتمال دارد گروه های موسیقی 12
استان در این جشنواره اجرای برنامه داشته باشند ،در
محلی هم که رقابتی است جشنواره در دو قسمت گروهی
و تک نوازی برگزار می شود ،مسابقه تک نوازان در هشت
رشته مختلف موسیقی به مدت سه روز برگزار می شود
که از هر رشته  10نفر به قسمت رقابتی این جشنواره راه
می یابند.

کوتاهی نکنند.شهروند دیگری هم به خبرنگار ما می گوید:
هر زمان توفان های شدیدی در منطقه پدید آمده است
فقط جمعیت هالل احمر با توجه به بضاعتش به کمک
مردم آمده و از دیگر مسئوالن و دستگاه های اجرایی خبری
نبوده است ،انگار مردم این جا جزو ایران نیستند«.رسول.
ع» ادامه داد :آمارهای ارائه شده از سوی مسئوالن استانی
دربــاره کمک به مردم با واقعیت ها فاصله دارد و شامل
خیلی از روستاهای بحران زده نشده است که امیدواریم
از صبوری مردم منطقه سوء استفاده نکرده باشند و برای
کمک به مردم خود از جان مایه بگذارند ،مسئوالن کشوری
هم باید نگاهشان به این نقطه که همیشه والیتمداری آن
مورد تایید مقام معظم رهبری بوده است ویژه تر باشد.

پیگیری مسئوالن استانی در منطقه

فرماندار زابل هم در این باره به خبرنگار ما می گوید:
در پی مشکالت به وجود آمده ناشی از توفان های اخیر
و بر حسب دستور استاندار ،جلسه ای با حضور معاون
عمرانی وی و مدیر کل ستاد بحران استان و مسئوالن
ستاد بحران و فرمانداران پنج شهر سیستان برگزار و
موضوع ریزگردها و مشکالت ایجاد شده و میزان خسارت
ها بررسی شد«.هوشنگ ناظری» می افزاید :با توجه به
آمادگی دستگاه ها در حوزه خدمات اقدام های خوبی
انجام شده به ویژه خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز
درمانی که رضایت نسبی مردم به همراه داشته است،
البته در بازدید معاون عمرانی استاندار از بیمارستان

سرباز ربوده شده ایرانی به کشور بازگشت

مسگرانی :در
نشست با معاون
مطبوعاتیوزیر
فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزاری
دوره های آموزش
خبرنگاری و
آشناییاصحاب
رسانه استان
باخبرنگاری
نوین ،صدور
کارتخبرنگاری
و بیمه تکمیلی
خبرنگاران
پیگیریشد

سعید براتی سرباز گروگان گرفته شده توسط اشرار در عملیات
گروه شهرستان ها
تروریستی اردیبهشت  96مرز میرجاوه به کشور بازگشت.به
گزارش پایگاه خبری مرزبانی ،سردار «قاسم رضایی» فرمانده مرزبانی کشور گفت :با
تالش و حمایت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،ستاد کل نیروهای
مسلح و دستگاه های امنیتی سعید براتی سرباز گروگان گرفته شده توسط اشرار در
عملیات تروریستی اردیبهشت 96در میرجاوه ،به کشور بازگشت.بر اساس این گزارش،
سعید براتی به همراه  11نفر از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی متشکل از سه نیروی
کادر و نه سرباز وظیفه اوایل اردیبهشت  96در منطقه مرزی چاهندو میرجاوه سیستان
و بلوچستان به هنگام تعویض پست مورد حمله و کمین تروریست ها قرار گرفت .در این
اقدام تروریستی سه درجه دار و شش سرباز وظیفه مرزبانی بر اثر تیراندازی تروریست ها
به شهادت رسیدند ،دو سرباز وظیفه زخمی شدند و سعید براتی سرباز وظیفه زخمی
توسط اشرار و تروریست ها ربوده شد.

وظایف شهردار زابل به قائم مقام محول شد
به استناد تبصره چهار ماده  76قانون شرح وظایف شوراها تا زمان صدور
ریگی
رای قطعی مراجع قضایی نسبت به پرونده شهردار زابل ،قائم مقام وی
موظف به انجام امور شهرداری شد.رئیس شورای شهر زابل به خبرنگار ما گفت :پس از
شنیدن خبر دستگیری شهردار و تعدادی از کارکنان این مجموعه ،اعضای شورای شهر
زابل برای تعیین تکلیف وضعیت شهرداری تا زمان اعالم شدن حکم قطعی از سوی
دادستانی ،جلسه فوری برگزار کردند«.مهدی سرگلزایی» افزود :به استناد تبصره چهار
ماده  76قانون شرح وظایف شوراهای شهر و مواد قانونی دیگر در چهار صورت عزل،
استعفا ،فوت یا محکومیت قضایی باید شورا اقدام به تعیین سرپرست یا شهردار کند که
درباره شهردار زابل هیچ کدام از این موارد هنوز اعالم نشده و حکم قطعی به عنوان
مجرم برای وی صادر نشده است ،پرونده او توسط مقام های قضایی در دست بررسی
است ،از طرفی به لحاظ قانونی باید نامه کتبی از طریق شورا به شهردار ابالغ شود و برای
مشخص شدن وضعیت و تصمیم نهایی توضیحات وی را بشنویم ،اما این موضوع امکان
پذیر نیست و باید منتظر حکم قطعی دادستان باشیم.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ا

ن

و ش ی ر

یورو

121.220

یک گرم طالی  18عیار

292,490

ی ت

م

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

308,710

درهم امارات

29.170

یک گرم طالی  20عیار

324,970

پوند انگلیس

136.130

یک گرم طالی  22عیار

357,500

فرانک سوئیس

107.170

یک گرم طالی  24عیار

389,980

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/5/25
نواحی شمالی

ها هم فقط ماسک توزیع شده است«.حسین .س» اضافه
می کند :بسیاری از مناطق آسیب دیده از خدماتی مانند
آب معدنی و بسته های غذایی برخوردار نشدند و آمارهای
اعالم شده از سوی برخی مسئوالن صحت ندارد ،حتی به
دلیل کمبود آب شرب و بوی نامناسب آن مردم به ناچار به
سراغ شهر می روند و از ایستگاه های تامین آب بهداشتی
آب مورد نیاز خود را خریداری و تامین می کنند.وی ادامه
می دهد :اگر طرحی مانند کمپین نذر آب و حضور برخی
کاروان های سالمت جمعیت هالل احمر که به تازگی در
منطقه به کمک مردم شتافت نبود هرگز کمکی از سوی
مسئوالن نمی شد .توزیع بسته های بهداشتی و غذایی
در بسیاری از روستاها صحت ندارد و فقط در حد توزیع
ماسک بوده است.یکی دیگر از ساکنان نقطه مرزی و از
روستای خمر به خبرنگار ما می گوید:کمک هایی در قالب
بسته های غذایی و ماسک و تانکرهای آبرسانی از سوی
جمعیت هالل احمر استان و کشور انجام شده که البته
باید گفت مقطعی و اندک است«.حمید.گ» می افزاید:
به جز کمک هایی که در حد اندک از سوی جمعیت هالل
احمر به مردم روستا شده و باز گشایی و تخلیه ماسه بادی
از اطراف روستا و جاده اصلی بی بی دوست به بنجار کار
دیگری از دیگر ارگــان های دولتی انجام نشده است.
وی اضافه کرد :سیستان مردم صبوری دارد که با وجود
مشکالت فراوان هرگز حاضر به ترک خاک خود نشدند و
این موضوع را در هیچ جای جهان نمی توان مشاهده کرد،
مسئوالن کشوری و استانی اندکی به فکر این مردم باشند و
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ناظری :تا زمانی که مشکل ریزگرد ها در باالدست رفع نشود و اقدام های خوبی برای مهار آن انجام نشود در پایین دست همچنان با مشکل روبرو خواهیم بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

جشنواره ملی موسیقی حماسی روایی
ذوالفقاری
کماالن با حضور شاعران برجسته کشور
و استان به میزبانی چابهار برگزار می شود.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد
اســامــی روز گذشته در نشست مطبوعاتی گفت:
جشنواره کماالن هــوت که یکی از اســتــادان برجسته
موسیقی استان بود ،همزمان با روز تولد این استاد نهم
شهریور با همکاری منطقه آزاد و انجمن موسیقی کشور
در چابهار اجرا می شود.
«حسین مسگرانی» با اشاره به جشن های اعیاد قربان
تا غدیر هم اظهار کرد :جشن های اعیاد قربان تا غدیر با
ویژه برنامه هایی نظری شب های شعر ،اجرای موسیقی
و نمایشگاه هنرهای تجسمی و طنز در همه شهرستان
ها و برگزار می شود و برگزاری کارگاه آموزشی جام
باشگاه هــای کتاب و جشنواره تئاتر استانی از دیگر
برنامه هــای ایــن ایــام اســت.وی ادامــه داد :مراسم روز
خبرنگار و اختتامیه جشنواره مطبوعات استان نیز با
حضور مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در سینما هالل زاهدان برگزار می شود ،داوری
آثار ارسالی به جشنواره مطبوعات انجام شده و در این
مراسم از برترین های رسانه تقدیر می شود.وی با اشاره
به سفر جمعی از اصحاب فرهنگ ،هنر و اصحاب رسانه
و مسئوالن فرهنگ و ارشاد اسالمی به وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی به منظور پیگیری مشکالت استان بیان
کرد :چهار جلسه با چهار معاون وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برگزار و محقق شد اقــدام هایی تا پایان سال
در استان انجام شود.به گفته وی ،در نشست با معاون
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزاری دوره

تنفسی زابل و مشکالت مالی آن ،مقرر شد هر چه سریع
تر میزان کمک مالی مــورد نیاز این بیمارستان برای
تکمیل و تجهیز آن توسط مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
زابل به دفتر فنی استانداری ارائه و برای تامین اعتبار
آن اقــدام شــود.وی ادامــه می دهد :مشکل آبرسانی به
روستاهای بحران زده با توزیع تانکرهای اهدایی از سوی
جمعیت هالل احمر کشور و توزیع آن توسط شرکت آب و
فاضالب روستایی میان مردم روستاهای بحران زده که با
مشکل بی آبی یا کاهش آب روبرو هستند تا حدودی رفع
شده است.وی بیان می کند :کمک های جمعیت هالل
احمر کشور در  10روستای بحران زده منطقه سیستان
توزیع شده است و بیش از هزارو  500نفر ویزیت شدند
و  35میلیون تومان داروی رایگان دریافت کردند ،به
زودی از ســوی جمعیت هــال احمر کشور سبد های
کاالی جدید در میان مردم روستاهای مشخص و آسیب
دیده توزیع می شود.وی خاطر نشان می کند :با توجه
به این موضوع که ریزگردها و توفان های منطقه موضوع
جدیدی نیست و از سال هاست مردم گرفتار آن هستند
و دلیل آن تحت تاثیر فشار هوا و خشکسالی های دو دهه
و نبود آب در بستر دریاچه هامون سبب به وجود آمدن
شرایط فعلی در منطقه شده است که باید فعالیت های
خود را در کانون های بحران بیشتر معطوف و با اقدام
های موثری توسط محیط زیست استان ،اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اجــرا شده یا در دست اجراست
از حرکت شن های روان به خانه های مردم جلوگیری
کنیم.وی تصریح می کند :البته قسمتی از مشکالت ما
و افزایش ریزگردها در منطقه به خارج از سیستان و به
افغانستان مربوط می شود که از طریق تعامل با مسئوالن
می توان بر این مشکل فائق آمد و هرچه ریزگردها در باال
دست مهار و کنترل شود ،در پایین دست شرایط بهتری
ایجاد خواهد شد ،شرایط خشکسالی هر سال متفاوت با
سال گذشته بوده است.وی ادامه می دهد :در صورتی
که مسئوالن افغانستان این تعامل را به وجود نیاورند،
خود دچار مشکالت فراوانی می شوند و دیگر کشورهای
همسایه و منطقه را هم با مشکالت زیادی مواجه خواهند
کرد ،امیدواریم در یک حرکت بین المللی این کار انجام
شود .تا زمانی که مشکل ریزگرد ها در باالدست رفع
نشود و اقدام های خوبی برای مهار آن انجام نشود در
پایین دست همچنان با مشکل روبه رو خواهیم بود.

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

تا اواسط وقت باد شدید
و گرد و خاک ،برخی نقاط
توفان و گرد و خاک

غبار آلود ،گاهی وزش
باد ،برخی نقاط باد و گرد و
خاک ،جنوب شرق بعد از
ظهر افزایش ابر

صاف تا قسمتی ابری ،غبار آلود،
برخی نقاط وزش باد ،سواحل مه
صبحگاهی و دریا مواج
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