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شهرستانها
نماینده ولی فقیه در استان اعالم کرد:

حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪

▪
▪
▪
▪
▪
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▪به دلیل گرانی ها یک ماه است که نتوانستم برای خانواده حتی یک کیلوگرم میوه
بخرم ،یکشنبه شب گذشته به اصرار فرزندم به یکی از خودروهای میوه فروشی حاشیه
خیابان مزاری برای خرید انار مراجعه کردم ،به دلیل این که قیمت آن زیاد و پولم کم بود
و برای این که شرمنده فرزندم نباشم ،توانستم فقط سه عدد انار بخرم!
▪نیروی انتظامی در جاده های استان از تردد خودروهای بدون پالک جلوگیری کند.
▪با توجه به شرایط موجود اقتصادی انتظار می رود حقوق ثابت کارگران و کارمندان هم
افزایش پیدا کند تا عدالت برقرار شود.
▪قیمت یک کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار مشترک به چهار هزار تومان و در برخی مغازه
ها به پنج هزار تومان رسیده است .گرانی ها سرسام آور شده است.
▪مسئوالن برای جمع آوری ماسه ها از محورهای روستایی و مقابل منازل مردم در
منطقه سیستان به موقع اقدام کنند تا حداقل اندکی از مشکالت آن ها کم شود.
▪با افزایش قیمت ها و نابه سامانی بازار ،متأسفانه تقاضای مردم برای خرید زیاد شده
است ،یکی از دالیل آن هراس از گران تر شدن کاالهاست .کاش مسئوالن برای
ساماندهی وضعیت موجود چاره ای اساسی بیندیشند.
▪به نظر می رسد تعرفه آب در زاهدان بدون اطالع رسانی افزایش پیدا کرده است ،آیا
انصاف است برای مصرف یک ماه آب شور قبض 220هزار تومانی صادر شود؟ در حالی
که مصرفمان هم مانند ماه های گذشته بود ولی شاهد افزایش چند برابری آن بودیم.
▪بیکاری در منطقه سیستان به معضلی جدی تبدیل شده است ،دیگر برخی از مردم نه
شرایط کشاورزی دارند و نه فرصتی برای اشتغال تا بتوانند هزینه های معیشت خود
را تامین کنند.
▪مخازن جمع آوری زباله ها در زاهدان به مکانی برای انتشار میکروب ها و آلودگی ها
تبدیل شده است .چرا شهرداری برای نظافت این سطل ها اقدام نمی کند؟

فردا؛ بازگشت توفان به سیستان
از فردا در منطقه سیستان وزش باد
گروه شهرستان ها
شدید و در بعضی ساعات گــرد و
خاک پیش بینی می شود .کارشناس اداره کل هواشناسی
به خبرنگار ما گفت :بر اساس نقشه های همدیدی و آینده
نگری امروز سرعت بادهای  120روزه در شمال استان قابل
توجه نیست ،در دیگر نقاط استان جوی پایدار حاکم است.
«مصدق گــودرزی فر» افــزود :طی روزهــای چهارشنبه تا
یکشنبه هفته آینده در شمال استان وزش باد از نیمه شب تا
ظهر روز بعد شدید و با سرعت  60تا  70و گاهی  80کیلومتر
بر ساعت پیش بینی می شود .وی ادامه داد :در نقاط مستعد
گرد و خاک و کاهش دید رخ می دهد ،در دیگر نقاط استان
طی این مدت غبار محلی و بعد از ظهر ها وزش باد پیش بینی
می شود .نواحی شرقی دریای عمان به نسبت مواج است.

 3بیمارستان  540تختخوابی تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد

مدعی هستیم زاهــدان در عرصه چشم
ذوالفقاری
پزشکی می تواند کشورهای منطقه و
حاشیه خلیج فارس را پوشش دهد .به گزارش «سیستان و
بلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته در
حاشیه بازدید از بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س)
زاهدان در جمع خبرنگاران گفت :شاهد تحول بنیادین در
عرصه درمــان و چشم پزشکی در زاهــدان هستیم که به
برکت تالش افرادی که در این باره تخصص دارند محقق
شده است ،این مهم نشان می دهد بیش از آن که نیازمند به
سرمایه ها باشیم به نیروی انسانی نیاز داریــم .آیت ا...
«عباسعلی سلیمانی» افــزود :در زاهــدان در عرصه چشم
پزشکی حــرف هــای بلندی بــرای گفتن داریــم و مدعی
هستیم که می توانیم کشورهای منطقه و حاشیه خلیج
فارس را پوشش دهیم که به برکت حضور کادر علمی و
تجهیزات مدرن این شرایط به وجود آمده است .وی ادامه
داد :تجهیزات بیمارستان چشم پزشکی زاهدان در کشور
نمونه است ،اگر قرار است در عرصه چشم پزشکی نهایی
ترین و فوق تخصصی ترین اقدام ها انجام شود امکانات
ابزاری و تجهیزاتی وجود دارد و کادر عملی برجسته ای در
منطقه حضور دارنــد ،این برای نظام افتخار و از خدمات
برجسته جمهوری اسالمی ایران است .به گفته وی ،یکی از
افتخارهای دولت موضوع طرح تحول نظام سالمت است،
این طرح در کشور یک معجزه است ،البته برای انجام با
تنگناهای مالی عجیبی مواجه بود که در این میان استان با

صفر ؛ سهم راه های منتهی به چابهار از بزرگراه و آزادراه

میرشکار:برای
عرضه در استان
کمبود وجود
ندارد و نباید در
این زمینه ها بی
ثباتی ایجاد شود
تا مردم گمان
نکنند که کاال
نایاب شده است
و رو به احتکار و
انبار کاال در منازل
بیاورند که احتکار
خانگی به مراتب
بدتر از احتکار در
انبارهاست

پیشخوان

حتی یک کیلومتر آزاد راه و بزرگراه
گروه شهرستان ها
در مسیرهای منتهی به بندر چابهار
وجود ندارد .نماینده مردم چابهار به خبرنگار ما گفت :چابهار،
پیشانی توسعه و هاب سوم پتروشیمی کشور و دارای بندر
بزرگ شهید بهشتی با ظرفیت تخلیه و بارگیری  15میلیون
تن کاالست ،انتقال کاالهای ورودی و خروجی بندر چابهار
نیازمند ساخت بزرگراه و آزاد راه است تا کامیون ها به راحتی
بتوانند رفت و آمد کنند« .عبدالغفور ایران نژاد» افزود :همه
مسیرهای ارتباطی به بندر چابهار از محور نیکشهر ،سرباز و
کنارک کم عرض است .هزاران دستگاه کامیون برای جابه
جایی کاال در مسیر بندر چابهار به شهرهای مختلف کشور با
مشکالت فراوانی رو به رو هستند و تصادفات دلخراش و شاخ
به شاخ شدن خودروهای سواری با کامیون ها خسارت های
جبران ناپذیری به مردم وارد کرده است .وی ادامه داد :راه
چابهار به کنارک از  40سال قبل هیچ تغییری نکرده و برای
دو بانده شدن آن اعتباری اختصاص نیافته است .مسیر شلوغ
و پر رفت و آمد چابهار  -کنارک با کمتر از  30کیلومتر نیازمند
ارتقا به آزاد راه است تا بیشتر از این شاهد وقوع ساالنه صدها
تصادف نباشیم .مسیرهای چابهار به سرباز و چابهار به

نیکشهر -ایرانشهر و کنارک به جاسک نیازمند ارتقا به آزاد راه
است .وی اظهار کرد :دولت برای مطالعه و اختصاص اعتبار
برای احداث  990کیلومتر آزاد راه به چابهار همت کند تا
عالوه بر کاهش تصادفات ،سودهای میلیارد دالری جابه
جایی آسان کاال با کامیون عاید کشور و استان شود .به گفته
وی ،کریدو ر شرق -غرب به موازات سواحل خلیج فارس و
دریای عمان در جنوب کشور باید فعال شود تا بتوان بارهای
ترانزیتی چابهار و کنارک و پس کران ه ها را تا بندر گوادر
پاکستان جابه جا کرد .همچنین توسعه و تکمیل محورهای
منتهی به بندر چابهار از کریدورهای شرق -غرب و شمال-
جنوب با هدف اتصال به مرزهای شمالی باید هرچه سریع تر
تامین اعتبار شود .ایران نژاد تصریح کرد :بیش از سه هزار
کیلومتر راه خاکی در چابهار ،کنارک ،نیکشهر و قصرقند
وجود دارد که باید برای آسفالت آن اقدام شود ،محور زرآباد-
چاهان ،تلنگ -قصرقند ،نیکشهر -چانف ،قصرقند -کاجو
بیش از  10سال است که بالتکلیف و نیمه کاره رها شده ،راه
چابهار -گواتر پس از سال ها پیگیری هنوز تکمیل نشده است
و برای حدود  50کیلومتر بزرگراه مسیر مرز ریمدان چابهار به
جاده اصلی اعتباری وجود ندارد.

معاون آموزش و پرورش خبر داد:

قبولی  53دانش آموز ناحیه  2زاهدان
در رشته های پزشکی

هزاران کامیون
برای جابه جایی
کاال در مسیر بندر
چابهار به شهرهای
مختلف کشور با
مشکالتفراوانی
رو به رو هستند
و تصادفات
دلخراش و شاخ
به شاخ شدن
خودروهای
سواری با کامیون
ها خسارت های
جبران ناپذیری به
مردم وارد کرده
است

 53نفر از دانش آموزان ناحیه دو زاهدان در کنکور امسال
گروه شهرستان ها
در رشته های پزشکی قبول شدند .معاون آموزشی اداره
آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان به خبرنگار ما گفت :امسال  826نفر از دانش
آموزان پسر و هزار و  170دانش آموز دختر در کنکور سراسری شرکت کردند که
شاهد قبولی بی سابقه آن ها در رشته های مختلف بودیم« .ناصر ساالری» با بیان این
که  336نفر از دانش آموزان این ناحیه در دانشگاه های دولتی پذیرفته شدند افزود:
 53نفر از دانش آموزان ناحیه دو زاهدان در رشته های پزشکی 71 ،نفر در دانشگاه
فرهنگیان و  212نفر هم در دیگر رشته ها قبول شدند .وی با اشاره به دلیل قبولی
بی سابقه دانش آموزان این ناحیه در کنکور امسال و رشته هایی که متقاضی زیادی
دارد ادامه داد :اعتکاف علمی در مدارس ،برگزاری کالس های فوق برنامه توسط
دبیران با تجربه بومی و قطب بندی مدارس و برگزاری آزمون ها مختلف از دالیل
درخشش دانش آموزان ناحیه دو زاهدان در کنکور امسال بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

راه های منتهی به بندر چابهار توسعه می یابد
ل آینده شاهد توسعه راه های منتهی به بندر چابهار خواهیم
سا 
گروه شهرستان ها
بود .مدیر عامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
كشور با اشاره به تصویب دو کریدور از ۱۰کریدور پیشنهادی به دولت گفت :یکی کریدور
شرق -غرب به موازات سواحل خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور و دیگری
کریدور زاگرس حد فاصل بندر امام خمینی (ره) تا مرز بازرگان است« .خیرا ...خادمی»
افــزود :در کریدور شرقی -غربی شماره یک به غیر از  ۶۵کیلومتر واقع در استان
هرمزگان ،الباقی به مناقصه رفته یا در دست احداث است و  ۶۵كیلومتر نیز در دست
مناقصه قرار دارد .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،وی اظهار کرد:
کارکرد این کریدور توزیع بارهای ترانزیتی از مرز کنارک و پسکرانه ها تا بندر گوادر
پاکستان است .وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در قبال کریدور شماره چهار حد
فاصل بندر چابهار تا مرز سرخس افزود :با توجه به تأکید دولت بر توسعه بندر چابهار و
پیرامون آن طی دو سال اخیر ،وزیر راه و شهرسازی عالوه بر حوزه بنادر و راه آهن در
قسمت جاده ای نیز نیز با جدیت پیگیر است و مكاتباتی با سازمان برنامه و بودجه به
منظور اعالم آمادگی برای توسعه و تکمیل محورهای منتهی به بندر چابهار انجام شده
است .وی افزود :وزیر راه و شهرسازی ماه جاری نامه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال
کرد و با توجه به رویکرد و افق ترسیم شده برای بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی
کشور ،برای راه های منتهی به چابهار از کریدورهای شرق -غرب و شمال -جنوب با
هـــدف اتــصــال بــه م ــرزه ــای شــمــالــی درخـــواســـت اعــتــبــار و نــگــاه ویـــژه داشـــت.
معاون وزیر راه و شهرسازی توسعه زیرساخت های جاده ای با توجه به سرمایه گذاری
ل آینده شاهد
های خارجی در بندر چابهار را مهم دانست و گفت :تصور می شود در سا 
توسعه راه های منتهی به بندر چابهار خواهیم بود.

رشد  65درصدی نرخ پوشش پیش دبستانی در استان
رتبه استان در قبولی کنکور 6پله صعود کرد
نـــرخ تــحــت پــوشــش دوره پیش
گروه شهرستان ها
دبستانی در استان که یکی از مهم
ترین شاخص های توسعه یافتگی نظام آموزشی تلقی می
شود ،در پنج سال گذشته از  12درصد به  77درصد افزایش
چشمگیری را شاهد بوده است .هیئت دولت در جلسه عصر
یکشنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور ،گزارش تحوالت
در حوزه آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان را بررسی
کــرد .بر اســاس گــزارش وزیــر آمــوزش و پــرورش به هیئت
وزیران ،نرخ باسوادی  10تا  49سال در استان در پنج سال
گذشته از حدود  76درصد به  82درصد و نرخ پوشش دوره
ابتدایی از  90درصد به حدود  95درصد افزایش یافته
است .به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
آمــارهــا نشان می دهــد شاخص هــای آم ــوزش و پــرورش
سیستان و بلوچستان طی سال های فعالیت دولت یازدهم و

دوازدهــم با تالش های انجام شده ،بهبود قابل توجهی را
شاهد بــوده است به نحوی که تعداد پذیرفته شدگان در
آزمون سراسری امسال در رشته های پزشکی ،روانپزشکی
و داروسازی بیش از  155نفر بود ،در حالی که سال گذشته
 66نفر در این رشته ها پذیرفته شدند .استان در کنکور
سراسری سال  92رتبه آخر را در کشور داشت که با شش
رتبه بهبود ،به رتبه  26ارتقا پیدا کرده است.

جدول شماره 1192

نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

م

یورو

164.020

یک گرم طالی  18عیار

391,980

ک س ا

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

413,730

درهم امارات

38.400

یک گرم طالی  20عیار

435,520

پوند انگلیس

184.470

یک گرم طالی  22عیار

479,110

فرانک سوئیس

146.110

یک گرم طالی  24عیار

522,650

پیش بینی جوی استان  -امروز سه شنبه 97/6/27
نواحی شمالی

فاصله تاریخی زیرساخت های استان با متوسط کشوری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم گفت :طرح تحول
نظام سالمت از سال  92آغاز شد و آثار بسیار قابل لمسی را

در جلسه هیئت دولت اعالم شد

حل جدول شماره 1191

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

پیگیری های مسئوالن در شرایط خوبی به سر می برد .امام
جمعه زاهدان اظهار کرد :البته به دلیل گستردگی استان
خدمات فراگیر نیست اما در زاهدان و برخی شهرستان ها
به پیشرفت های خوبی از نظر افزایش تخت ها ،بیمارستان
و تجهیزات دست پیدا کرده ایم که جای تقدیر دارد .رایزنی
هایی که در حال انجام است و روابط خوبی که میان استان
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برقرار است می
تواند استان را به زودی به مرز استانداردهای همه جانبه
بــرســانــد ،البته در چشم پزشکی اســتــان بــه باالترین
استانداردها دست پیدا کرده است و در دیگر قسمت ها هم

در دو قسمت درمان و بهداشت در استان به همراه داشت،
سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت ها فاصله تاریخی با
متوسط کشوری دارد که با طرح هایی که در حال اجراست
تعداد تخت های استان به شاخص کشوری می رسد ،چرا
که  320تخت به ظرفیت بیمارستان علی بن ابیطالب
(ع) زاهدان و شش بیمارستان جدید به کل استان اضافه
می شود .دکتر «هاشمی شهری» افزود :با وجود باال بودن
هزینه های طرح تحول نظام سالمت بــرای بیمه مردم
استان تخفیف هایی در نظر گرفته می شود ،نیروی درمانی
متخصص و کارآمدی در استان حضور دارند ،تجهیزات
پزشکی نیز پیشرفت خیلی خوبی پیدا کرده و استان از
مرکز ناباروری ،غربالگری سرطان و دیگر امکانات نیز
برخوردار است .وی ادامه داد :تا پایان امسال تعدادی از
طرح های ناتمام که باالی  80درصد پیشرفت فیزیکی
دارد به بهره برداری می رسد ،در قالب طرح تحول نظام
سالمت سه بیمارستان  540تختخوابی برای زاهدان،
ایرانشهر و چابهار در نظر است که امیدواریم عملیات
ساخت آن در سفر وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی آغاز شود ،هدف گذاری کردیم این بیمارستان
ها تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد .به گفته
وی تنها مانعی که می تواند در این راه وجود داشته باشد
تامین منابع مالی است که البته با نگاه ویژه ای که دکتر
هاشمی به سیستان و بلوچستان دارد امیدواریم این امر
محقق شود.

می تواند به استانداردهای درمانی کشوری دست پیدا
کند .وی اضافه کرد :در گذشته پزشکان بنگالدشی در
استان خدمات ارائه می دادند ،اما پزشکان این خطه در
دیگر نقاط کار فوق مدرن درمانی انجام می دهند که نشان
دهنده پیشرفت کار انسانی است و در جای جای استان
مرکز درمانی و بیمارستان داریم.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

محتکران کاال نقره داغ می شوند
در تامین و توزیع کاالهای اساسی
گروه شهرستان ها
مشکلی وجود ندارد با افرادی که به
عمد و بدون اعالم موجودی کاال انبار کنند برخورد جدی می
شــود .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت در اجالس
ماهانه اتاق اصناف مرکز استان ،گفت :شرایط اقتصادی که
امسال آن هم به دلیل نوسانات نرخ ارز در جامعه حاکم شده،
به سمت ثبات پیش می رود و شرایط تولید و توزیع خیلی از
گروه های کاالیی تثبیت شده است ،فقط جو روانی که برخی
ایجاد کرده اند مشکالت را در جامعه دامن می زند« .نادر
میرشکار» افزود :وضعیت انبارها به صورت جدی از طریق
سامانه جامع انبار در کشور و استان رصد می شود و احتکار و
اعالم نشدن موجودی ،باید مورد توجه اصناف قرار گیرد و این
سازمان نیز نگرانی اصناف را به نحوی مدیریت می کندکه
سبب بی ثباتی در تامین و توزیع کاال نشود .به گزارش روابط
عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،وی اضافه کرد :برای
عرضه در استان کمبود وجود ندارد و نباید در این زمینه ها بی
ثباتی ایجاد شود تا مردم گمان نکنند که کاال نایاب شده است
و رو به احتکار و انبار کاال در منازل بیاورند که احتکار خانگی
به مراتب بدتر از احتکار در انبارهاست .به گفته وی ،در استان
مشکل تامین گوشت قرمز نداریم موضوع ،واردات گوشت با
قیمت ارز چهار هزار و  200تومان رفع شده ولی مجوزی برای
واردات دام زنده با این قیمت داده نشده است .وی افزود:
قیمت گوشت گوساله در استان کاذب است ،در صورتی که
گوشت با قیمت مناسب در استان تامین نشود اجازه خروج
هیچ گونه گوشت از استان به نقاط دیگر کشور داده نمی شود
تا نیازهای بازار استان تامین شود.

قابلیت چشم پزشکی زاهدان برای ارائه خدمات به کشورهای منطقه

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 وزش باد،
گاهی گرد و خاک

صاف ،گاهی وزش باد،
غبارمحلی

صاف تا کمی ابری ،غبار محلی،
گاهی وزش باد ،سواحل مه
صبحگاهی و نواحی شرقی دریا به
نسبت مواج
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-1رفیع – وال  -آواز  -2کرم خورده – رنجور – حرف همراهی  -3واحد سطح
– وقت – بخشی از پا  -پولک  -4گوارا – مهربانی – رودی در کشور همسایه
 -5زخم عفونی شده  -خشک – ماندگاری  -6بهشت شداد – مادر لر  -ترانه
 -7درازا – سگ بیمار  -یازده  -8قمر -لطیف – پسر نوح  -بلی  -9جنس خشن
– پارچه دریایی – آکروبات  -10چاقو – عدد خیطی – قبر  -11کج – خوابیده – ِسر
 -12وسط – قاصد – قومی در شمال اروپا  -13شیشه آزمایشگاهی -دریاچه ای در
حمام – جانشین – رود اروپا  -14مادر -ابله  -تخت  -15منها – با ادب  -جا

1

-1در حال وزیدن – حاشیه  -اندوه  -2نهر – خزنده گزنده – روزگار
 -3اثر چربی – ساعت زنگی بزرگ – صاحبان کرامت  -4پول خارجی
– لقبی اشرافی در اروپا – شهری در خراسان جنوبی – دور دهان -5
گذرگاه  -اسباب منزل – از چاشنی ها – پسوند شباهت  -6اطراف – سالم – جوانمرد
 -7نشانه – ضمیر جمع  -اسم  -8تکرار حرف  -هدر -زبان – تازه  -9ایستگاه قطار
– برگ برنده  -شتر تندرو  -10گنگ – تشنه فریب – شایسته  -11قوت الیموت –
حمار – گیج – صومعه  -12درخت زبان گنجشک  -ازسازهاي بادي -پیرامون  -هراس
 -13پایین آمدن  -نیکان -صریح  -14شهرها – نظرات  -نیرو  -15از لبنیات – نامی
زنانه  -سرنیزه
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