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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪جایگاه سوخت خیابان امام خمینی (ره) شرقی گاهی به دلیل عبور صف از عرض
خیابانسببایجادترافیکشدیدتاخیابانجامجممیشود،مسئوالنرسیدگیکنند.
▪این روزها خانواده ها به دنبال یافتن سرویس مدرسه مناسب برای فرزندشان هستند،
ولی نمی دانیم برای پیگیری های قانونی این موضوع به کدام نهاد مراجعه کنیم؟
▪مدتی است که قبض های برق با قیمت های باالیی صادر می شود و متصدیان در پاسخ
اعتراض می گویند زیاد مصرف کردید!
▪آسفالت تقاطع رضوان و ویال بیش از 10ماه است که پس از حفاری و لوله گذاری به
همان حالت رها شده است و هنوز شرکت گاز و شهرداری برای ترمیم آن دست به کار
نشده اند ،این مشکل را بررسی کنید.
▪متصدیان برخی از بانک ها برخورد مناسبی با مراجعه کنندگان ندارند  ،مسئوالن امر
بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند.
▪تصویب منطقه آزاد سیستان از چه زمانی اجرایی می شود و می توان آن را لمس کرد؟
▪برخی جاده های مواصالتی استان هنوز ایمن سازی نشده است ،مسئوالن راهداری
اقدامکنند.
▪بارها برای ترمیم و بازسازی کوچه شهید کوشای مصطفی خمینی شرقی در خواست
داده ایم اما مسئوالن شهری اقدامی انجام نداده اند ،از شرایط این کوچه گزارش تهیه
کنید شاید اقدامی شود.
▪چرا در منطقه جام جم و کریم آباد زمین مینی چمن ایجاد نمی شود؟
▪چهار سال است که در منطقه ای از شهر در دهه اول محرم ایستگاه صلواتی ثابت دارم،
هر سال که برای دریافت مجوز مراجعه می کنم باید مدت ها پیگیر موضوع باشم،
امسال هم طبق روال سال های گذشته اقدام کردم و با مشکل مواجه شدم.

سرپرست فرمانداری خبر داد:

هر سال در سرباز هزار نفر از تحصیل باز می
ذوالفقاری
مانند به گونه ای که طی دو سال گذشته دو
هزار نفر از تحصیل بازماندند .روز گذشته این نکته را فرماندار
این شهرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرح کرد.
به گــزارش «سیستان و بلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در
استان در این نشست گفت :در گذشته دختران امکان حضور
در مدارس را نداشتند که خرسندیم شرایط تغییر کرده است و
پوشش تحصیلی پسر و دختر در استان برابر است.آیت ا...
«عباسعلی سلیمانی» افزود :هر چند ممکن است از نظر ایجاد
زیرساخت های آموزشی هنوز استانداردهای الزم را نداشته
باشیم اما تحول خوبی را از نظر فکری ،تحصیلی و رویکرد
دانش آموزان به تحصیل مواجه هستیم.

ارائه رشته ها متناسب با توسعه

استاندار هم با بیان این که در استان مشکالت زیادی وجود
دارد گفت :آموزش مفهومی نیست ،بلکه قالبی است در
صورتی که مفهومی بودن اهمیت زیادی دارد.
سید «دانیال محبی» افــزود :انتظار می رود رشته های
آموزشی متناسب با توسعه استان ارائــه شــود ،موضوع
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قطع برق در
مدارس و دانشگاه ها اتفاق نیفتد.

افزایش  55هزار نوآموز

تعطیلی 30درصد واحدهای
تولیدی زاهدان

مدیرکل آمــوزش و پــرورش نیز گفت :در جلسه گذشته

در زاهدان  ۴۶۲واحد صنعتی با
گروه شهرستان ها
اشتغال هفت هــزار نفر دارای
مجوز است که این تعداد  ۵۰درصد واحدهای صنعتی
استان را تشکیل می دهد و  ۷۰تا  ۸۰درصد این واحد ها
فعال و نیمه فعال است.سرپرست فرمانداری زاهدان در
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان
گفت :بیش از  ۴۰۰مجوز سرمایه گــذاری برای ایجاد
واحدهای صنعتی و تولیدی صــادر شده است و ۱۳۰
طرح با پیشرفت بیش از  ۲۰درصد نیز در حال اجراست
که این تعداد واحد تولیدی و صنعتی برای زاهــدان به
عنوان مرکز استان قابل قبول نیست ،از این رو باید برای
جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد واحدهای تولیدی
کالن و رفع مشکالت موانع واحدهای تولیدی غیر فعال و
نیمه فعال اق ــدام کــرد«.ابــوذر مهدی نخعی» افــزود:
برگزاری جلساتی مانند تسهیل و رفع موانع تولید از این
نظر مهم و ضــروری است که با توجه به وضعیت فعلی
اقتصاد کشور و جامعه اقدامی مهم برای اجرای اقتصاد
مقاومتی محسوب می شود ،باید از همه ظرفیت ها به
منظور کاهش ضریب آسیب پذیری واحدهای تولیدی
استفاده کنیم و ضروری است که به رفع موانع تولید ورود
جدی شود.وی با اشاره به مشکالت موجود در واحدهای
تولیدی اظهار کرد :ایجاد استهالک برای راه اندازی یک
بنگاه تولیدی و طوالنی بــودن رونــد صــدور مجوز برای
بنگاه هــای تــولــیــدی آفــت رونـــق تولید اســـت ،بــرای
بخشودگی جرایم تسهیالت و بدهی های واحد تولیدی
اقدام شود.

بیش از ۴۰۰
مجوزسرمایه
گذاری برای
ایجاد واحدهای
صنعتی و تولیدی
صادر شده است
و  ۱۳۰طرح با
پیشرفت بیش از
 ۲۰درصد نیز در
حال اجراست که
این تعداد واحد
تولیدی و صنعتی
برای زاهدان
به عنوان مرکز
استان قابل قبول
نیست

خدمات آموزش در سال تحصیلی جدید آغاز به کار می
کنند.وی با بیان این که  ۹۶درصد کتب تامین و توزیع
شده است خاطرنشان کرد :امسال هفت میلیون جلد
کتاب با  ۲۵میلیارد تومان تامین شد که به صورت رایگان
توزیع می شود ۳۷ .هزار دانش آموز با سرویس تردد می
کنند که می طلبد نظارت بیشتری انجام شود .همچنین
در خصوص بدهی آب و برق مــدارس دولــت بر اساس
قانون بودجه مکلف به تامین آن شده است.

سفید آبه روز گذشته سه بار لرزید.
گروه شهرستان ها
مدیر کل مدیریت بحران استانداری
به خبرنگار ما گفت :روز گذشته سه زلزله به بزرگی ،3/2
 3/3و  3/5ریشتر در منطقه سفید آبــه رخ داد که

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مــدارس هم گفت :از
سال  ۹۰تا  ،۹۶چهار هزار و  ۶۶۶کالس تحویل آموزش
و پرورش شده که هزار و  ۸۲۶کالس با مشارکت خیران
احــداث شده و ساخت هزار و  ۸۴۰کالس درس نیز در
دست اجراست«.علیرضا راشکی» افــزود :سال گذشته
 ۲۶۶مدرسه با  ۸۰۹کالس درس تحویل شد ،امسال هم
 ۲۵مدرسه توسط دولت و  ۱۱۸مدرسه با مشارکت خیران
احــداث شده بنابراین استان جزو برترین ها در تحویل
کالس های درس است.

مدیرکل ستاد بحران خبر داد:

اختصاص  7/5میلیارد تومان تسهیالت
به زلزله زدگان ایرانشهر

خوشبختانه بر اساس گزارش تیم های ارزیاب مشخص شد
که این زمین لرزه ها خسارتی نداشت«.شهنوازی» افزود:
این زلزله ها در عمق هشت و  9کیلومتری زمین و از ساعت
 05:05تا  17:06روز گذشته رخ داد.

سیلیتوفان

احتمال اختالل در حمل و نقل هوایی

امروز و به ویژه فردا در شمال استان
گروه شهرستان ها
باد خیلی شدید با سرعت  90تا
 100کیلومتر و گاهی بیش از  100کیلومتر بر ساعت سبب
توفان گرد و خاک و کاهش شدید دید می شود.کارشناس
اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :حاکم شدن
گرادیان شدید فشار هوا در شرق کشور ،افزایش شدت وزش
باد و گرد و خاک به همراه برخاستن گرد و خاک از کانون
های داخلی و خارجی از شب گذشته سبب تشدید این
شرایط در شمال استان شد ،این روند تا اواسط وقت شنبه
هفته پیش رو ادامه دارد«.مرتضی فرجی» افزود :امروز و به
ویژه فردا در شهرستان های زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و
نیمروز باد خیلی شدید با سرعت  90تا  100کیلومتر و
گاهی بیش از  100کیلومتر بر ساعت سبب توفان گرد و
خاک و کاهش شدید دید می شود ،به طوری که طی این
مدت غلظت ذرات معلق در هوا نسبت به روزهای عادی به

پــایــگــاه ســامــت بـــرای  12هــزار
گروه شهرستان ها
دانــشــجــوی دانــشــگــاه سیستان و
بلوچستان ایجاد می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی زاهــدان در نشستی با معاون فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه سیستان وبلوچستان گفت :با آغاز سال تحصیلی
جدید پایگاه سالمت ویژه دانشجویان با استقرار تیم های
سالمت این دانشگاه و با هدف بهره مندی  12هزار دانشجو از
خدمات سالمت در دانشگاه سیستان وبلوچستان راه اندازی
می شود.دکترسید «مهدی طباطبایی» با بیان این که نگاه
کلی طرح تحول نظام سالمت ،عدالت با تاکید بر سالمت
همگانی است افزود :جوانان ،آینده سازان کشور هستند و
الزم اســت بــرای سالمت آن ها برنامه ریــزی کنیم200.
داوطلب سالمت دانشجو در دانشگاه سیستان وبلوچستان
عامل مهم تقویت ارتباط بین بخشی با دانشگاه علوم پزشکی

 89میلیون لیتر سوخت توسط
گروه شهرستان ها
شــبــکــه تـــعـــاون روســـتـــایـــی در
روســتــاهــای اســتــان تــوزیــع شــد.مــدیــر ســازمــان تعاون
روستایی استان به خبرنگار ما گفت :در شش ماهه
نخست امسال  89میلیون لیتر سوخت شامل نفت سفید
خانگی و گازوئیل کشاورزی از طریق فروشندگی های
تحت نظارت این مدیریت در روستاهای استان توزیع شده
است«.رسولی» ادامه داد :با تجهیز و استاندارد سازی
تعاونی های مــواد سوختی شبکه توانسته ایم سوخت
کشاورزی را مدیریت و توزیع کنیم.

پیشخوان

خروج  4معلم به ازای یک معلم

فرماندار سرباز نیز بیان کرد :هر سال در سرباز هزار
نفر از تحصیل باز می مانند به گونه ای که طی دو سال
گذشته دو هزار نفر از تحصیل بازماندند ،امسال چهار
هزار و  50نفر وارد مقطع ابتدایی می شوند اما در کنار
آن شاهد خروج هزار نفر هستیم«.بیجارزهی» افزود :با
توجه به این که این منطقه استراتژیک و حساس است
می توان به عنوان ظرفیت ویژه به آن توجه کرد ،خروج
هزار نفر در هر سال از تحصیل یک چالش جدی است
که یکی از دالیل آن شبانه روزی است ،می طلبد مدارس
شبانه روزی در این شهرستان توسعه پیدا کند.وی ادامه
داد :از طرفی باالترین نرخ دانش آموزی با  7/8درصد
متعلق به سرباز است و این شهرستان باالترین نرخ
موالید را به خود اختصاص داده است.
به ازای هر معلم در راسک دو نفر خروجی داشتیم ،در
بخش سرباز که بزرگ ترین بخش کشور است به ازای
هر معلم چهار معلم خروجی داشتیم که انتظار می رود
سهمیه ویژه ای از دانشگاه فرهنگیان به این شهرستان
مرزی تعلق بگیرد.

تحویل  4/6هزار مدرسه در  6سال

طور قابل توجه ای افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد :با
توجه به این شرایط ،طی این مدت شدت باد و خیزش گرد و
خاک در جاده های مواصالتی زابل  -نهبندان ،زاهدان -
نهبندان ،زاهــدان  -زابــل ،زاهــدان  -بم و ایرانشهر – بم
بیشترین کاهش دید را خواهد داشت و احتمال اختالل در
حوزه حمل و نقل هوایی در شهرهای شمالی استان نیز
وجود دارد.به گفته وی ،در این مدت عالوه بر نفوذ گرد و غبار
به نواحی مرکزی ،مرز شرقی و نیمه جنوبی استان ،وزش باد
با شدت کمتر نسبت به شهرهای شمالی به خیزش گرد و
خــاک و کاهش دیــد در ایــن مناطق منجر می شــود .وی
خاطرنشان کــرد :بنابراین مــردم از تــردد غیر ضــروری در
فضای باز طی زمان کاهش کیفیت هوا خودداری و مقررات
رانندگی را در زمان توفان و گرد و خاک رعایت کنند ،مراکز
بهداشتی و درمانی در حالت آماده باش باشند و محافظت از
گلخانه ها و دیگر موارد هم ضروری است.

هفت میلیارد و  500میلیون تومان تسهیالت با سود چهار درصد به
ذوالفقاری
زلزله دگان ایرانشهر اختصاص یافت.مدیرکل ستاد بحران استانداری
به خبرنگار ما گفت :برای هر منزل مسکونی که در زلزله ایرانشهر خسارت دیده است
 25میلیون تومان وام نوسازی و به سازی مسکن با بهره چهار درصد از محل اعتبارات
طرح ویژه مسکن روستایی اختصاص می یابد« .شهنوازی» با بیان این که برای این
واحدها پیگیر وام بالعوض نیز هستیم افزود :در زلزله اخیر محدوده مسجد حضرت
ابوالفضل (ع)  300منزل خسارت  30درصدی دید که برای این که مشکالت دیگری
در این واحدها به وجود نیاید اعالم کردیم این منازل مقاوم سازی شود.وی ادامه داد:
مقاوم سازی واحدهای خسارت دیده با  25میلیون تومان وامی که به صاحبان آن تعلق
می گیرد و با هماهنگی فرمانداری و بنیاد مسکن ایرانشهر و بخشداری انجام می شود.

فرجی :طی این
مدت شدت باد
و خیزش گرد و
خاک در جاده های
مواصالتی زابل -
نهبندان،زاهدان
 نهبندان،زاهدان  -زابل،
زاهدان  -بم و
ایرانشهر – بم
بیشترینکاهش
دید را خواهد
داشت

مدیرکل آموزش و پرورش:

 17دانش آموز یک مدرسه
در پزشکی و داروسازی قبول شدند
 17دانش آموز یک مدرسه ســراوان در رشته های پزشکی و
گروه شهرستان ها
داروسازی قبول شدند.مدیرکل آموزش و پرورش به خبرنگار ما
گفت 16 :دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری سراوان در کنکور امسال در
رشته پزشکی قبول شدند که یک نفر آن ها در دانشگاه ایران ،یک نفر در دانشگاه تبریز و
 14دانشجو در دانشگاه زاهدان تحصیل می کنند ،یک نفر از دانش آموزان این مدرسه در
رشته دارو سازی قبول شد که در دانشگاه زابل ادامه تحصیل می دهد«.علیرضا نخعی»
افزود :اعتکاف علمی دانش آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی از دالیل قبولی این دانش
آموزان در رشته های پزشکی است ،در سال های گذشته میانگین نمره سوم متوسطه
پایین تر از  10بود اما طی سال گذشته استان توانسته است نمره قبولی کسب کند.

 12هزار دانشجو از خدمات سالمت بهره مند می شوند

 89میلیون لیتر سوخت
در روستاهای استان توزیع شد

زاهدان در مسیر اجتماعی کردن سالمت هستند.به گفته
وی ،افتتاح کانون های سالمت ،ایستگاه های سالمت،
اجــرای کتابرانه های سالمت و غربالگری با هدف کاهش
عوامل خطر بیماری های مزمن از مهم ترین برنامه هایی است
که به همت داوطلبان سالمت با هدف ارتقای سواد سالمت
دانشجویان و مشارکت حوزه سالمت و دانشگاه سیستان و
بلوچستان اجرایی شده اســت.وی تصریح کرد :بر اساس
تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با دانشگاه سیستان
وبلوچستان ،به منظور ارتقای ســواد سالمت و دسترسی
دانشجویانبهخدماتاولیهسالمتهمزمانباسالتحصیلی
جدید پایگاه سالمت ویژه دانشجویان در این دانشگاه راه
اندازی می شود که با استقرار تیم های سالمت دانشگاه علوم
پزشکی زاهدان در کوتاه ترین زمان ممکن به دانشجویان این
دانشگاه ارائه می شود.

امروز؛ رقابت وزنه برداران استان در خاش
وزنه برداران استان امروز در خاش پشت وزنه قرار می گیرند.رئیس هیئت
راشکی
وزنه برداری استان به خبرنگار ما گفت :با هدف توسعه وزنه برداری و
شناسایی استعدادهای این ورزش برنامه ریزی شد رقابت های استانی در شهرستان
های مختلف برگزار شود که بر این اساس امروز خاش از وزنه برداران برتر استان میزبانی
می کند«.محمد اسحق نارویی» افزود :رقابت های وزنه برداری قهرمانی استان با عنوان
یادواره شهید مولوی عبدالشکور کرد برگزار می شود که وزنه برداران ایرانشهر ،سراوان،
خاش ،زابل و زاهدان آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعالم کردند و امروز
هر کدام در قالب تیم شهرستان خود رقابت می کنند.

جدول شماره 1188

حل جدول شماره 1187

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مصوب شد با توجه به موضوع شعار سال و اهمیت آموزش
های فنی و حرفه ای از ظرفیت دیگر دستگاه ها برای
مهارت آموزی استفاده کنیم ،به همین منظور هشت مرکز
آموزش فنی و حرفه ای با همه امکانات طی توافق نامه
ای با سازمان برنامه و بودجه در اختیار آموزش و پرورش
قرار گرفت که با استفاده از ظرفیت های خرید خدمت از
این مراکز استفاده می شود«.علیرضا نخعی» افزود :شش
هزار و  ۶۰۰مدرسه و  ۴۰هزار نیرو برای سال تحصیلی
جدید آماده و ساماندهی شده است ۶۹۲ .هزار دانش
آموز در مدارس ثبت نام شدند که پیش بینی می شود به
 ۷۲۰هزار نفر برسد و نسبت به سال گذشته شاهد رشد
 ۵۵هزار نوآموز خواهیم بود که برای این تعداد و با توجه
به استقرار نظام جدید هزار و  ۷۰۰کالس درس آماده
شــد.وی بیان کرد :هزار مدرسه زیر  ۲۰نفر در استان
وجــود دارد و سعی داریــم به سمت تراکم پیش برویم،
سنجش دانش آموزان در  ۴۰پایگاه انجام شد که پوشش
آن  ۸۵درصد است و باید طرح سنجش برای نوآموزان
تکمیل شود اما هنوز این شرایط کامل ایجاد نشده است.
به گفته وی ،برای سال تحصیلی جدید ثبت نام دانش
آمــوزان  ۱۰۴درصــد نسبت به سال گذشته رشد پیدا
کرده و ساماندهی نیروی انسانی نیز انجام و وضعیت
نقل و انتقال متعادل شده است .هفت هزار نیروی دانش
آموخته دانشگاه فرهنگیان ،استخدام آزاد ،نیروهای
مدارس غیر دولتی ،سرباز معلم و سه هزار و  ۲۴۰نیروی

سفید آبه روز گذشته  3بار لرزید

مدیر سازمان تعاون روستایی:

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

158.610

یک گرم طالی  18عیار

373,060

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

393,750

درهم امارات

37.270

یک گرم طالی  20عیار

414,490

پوند انگلیس

177.970

یک گرم طالی  22عیار

455,970

فرانک سوئیس

139.120

یک گرم طالی  24عیار

497,410

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/6/22
نواحی شمالی

فرماندار :هر سال هزار نفر
در سرباز از تحصیل باز می مانند

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

باد شدید و گرد و خاک،
برخی نقاط توفان و گرد و
خاک ،کاهش دما

غبار آلود ،وزش باد ،برخی
نقاط گرد و خاک ،به تدریج
کاهش دما ،جنوب شرق
بعد از ظهر قسمتی ابری

صاف تا کمی ابری ،افزایش
دما ،غبار محلی ،گاهی وزش باد،
سواحل مه صبحگاهی و نواحی
شرقی دریا مواج
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-1سجن – ظرف آبخوری سرگشاد – حریر  -2ماهر  -کوچک  -کیسه کاغذی
 -3از پرندگان زیبای آبزی – طایفه  -كتف – ساز شاکی  -4قلب – هر یک از
تیغه های پروانه  -سربازنيروي دريايي -پایتخت اتریش  -5دفعه  -بي نقص-
پیاله  -6موش خرما – از اجزای قرآن کریم  -کوالک  -7مساوی عامیانه – ابزار
شلیک گلوله  -اینک  -8مادر – واضح  -گوشت بریان -تکرار حرف  -9خنجر -فراوان
 راز -10ازحواس پنج گانه -نشانه  -شعله آتش  -11دلیر – دومین ماه پاییز  -نوعيباالپوش زنانه -12راس – هجوم  -روسياه مطبخ -دشمن سخت -13سازچوپان-
چاقو -شایسته -عالمت مفعولی  -14بصیر  -شيمي كربن -تضمین خسارت - 15
اریب  -سازگار  -دواره

و
ا

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ن

 -1بازی نفس گیر – درخت اعدام – آرزو  -بیشه  -2سرایت کننده -
مرد زن مرده – رام  -3برداشت غالت  -منها  -شماره -حرف نداری -4
جاده بی سر و ته – کشوری در آمریکای جنوبی  -مو  -پیمانه  -5هنر بیگانه  -کفش-
دیدنی ارتش ُ -6شش – شبح  -برگه ها  -7باتری  -ساعی  -جنگ  -8حرص -زبانه
ترازو – وقت  -ازبرونته ها  -9حس بويايي -پادشاهان  -فروبردن  -10غارت  -دایر-
دیوار گلی  -11فوری – سرزمین ها  -سرازيري  -12باجه – پاسخ  -لباس حمام -پهلو
 -13هنوز بیگانه  -آرنج  -ساده -شن  -14پدرشعرنو -لوله گوارشی – شتر بی کوهان
 -15مورد اعتماد – لطیف – هستی – همه
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