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شهرستانها
معاون دانشگاه علوم پزشکی زابل 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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▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
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▪دولت باید شرایط بهتری برای تولید کنندگان و صادر کنندگان استان های
مرزی از جمله سیستان و بلوچستان در نظر بگیرد و موانع را از پیش روی آن
ها بردارد.
▪مسئوالن استانی و کشوری هنوز برای مقابله با ریزگردهای سیستان تصمیم
قطعی نگرفته اند ،در حالی که این موضوع در دنیا رفع شده است.
▪قیمت مرغ در زابل بسیار باال رفته است ،برای خرید به هر فروشگاه و مغازه ای
که مراجعه کردم با این مشکل روبه رو می شوم.
▪هنوز برخی روستاها به ویژه روستاهای مرزی در هیرمند از راه آسفالت و
مناسب برخوردار نیست و مسئوالن هم اقدامی نمی کنند.
▪مشکل جاده های مرگ یعنی جاده های زاهدان  -خاش و زاهدان  -زابل چه
زمانی رفع می شود؟
▪قیمت برخی کاالهای اساسی در خاش بسیار باالست ،بازرسان صنعت ،معدن
و تجارت این شهرستان نظارت ها را افزایش دهند.
▪پارک خیابان آزادی نزدیک مسجد جامع زاهدان نیاز به رسیدگی و توجه
بیشتری دارد ،در یک برهه به عنوان زیباترین پارک شهر شناخته می شد و
خیلی ها اوقات فراغت خود را در آن می گذراندند ،اما شرایط خوبی ندارد.
▪مدرسه باقرالعلوم زاهدان از امکانات ورزشی حتی یک توپ محروم است ،بافت
قدیمی آن نیاز به تعمیرات جدی دارد و فرزندان ما با دلهره سر کالس ها حاضر
می شوند.
▪بسیاری از کوچه ها و محالت زاهدان روشنایی کافی ندارد ،با این وجود
مسئوالن شرکت توزیع برق اقدامی انجام نمی دهند.
▪مطلبی در روزنامه سیستان و بلوچستان با عنوان «امروز برو ،فردا بیا» چاپ شد
که حرف دل خیلی از مردم بود ،این اقدام جای تقدیر دارد.
▪فهرست تعرفه تعمیرات خودرو های سواری در تعمیرگاه ها نصب نیست و
تعمیرکاران هر چقدر که می خواهند از مردم پول دریافت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

 16فیلم در جشنواره بین المللی
سینماحقیقت
 ١٦فیلم جشنواره بین المللی سینما
ذوالفقاری
حقیقت در زاهــدان در حال اکــران است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی به خبرنگار ما گفت:
دوازدهمینجشنوارهسینماحقيقتباشعار«حقیقتبهترین
راهنماست» همزمان با دیگر استان ها از دوم آذر ماه در
زاهــدان آغاز شد و تا فردا ادامــه دارد« .حسین مسگرانی»
افــزود :بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامع ه ایرانی -اسالمی،
صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره های دینی و ایرانی و
تقویت سینمای مستند خالق ایــران از جمله اهــداف این
جشنواره اســت .به گفته وی ،فيلم ه ــاي« 330سی سی
خاطره» از الهام معروفی« ،آسک» از مهدی زمانپور کیاسری،
«اسرار دریاچه» از آرمین ایثاریان« ،پنهان شدگی» از سیدرضا
رضوی« ،اصول بازی» از صادق داوری فر« ،ورس» از جواد
وطنی« ،اکسدوس» از بهمن کیارستمی« ،پرسپولیس –
شیکاگو» از ُارد عطارپور« ،باد» از حمید جعفری« ،اهل آب» از
آزاده بی زار گیتی« ،خور بر کرانه کویر نمک» از مهدی باقری،
«شاهدان پوتین»« ،مريم» و «محدودیت های کار» برای اکران
در زاهدان در نظر گرفته شد.

بازنمایی تاریخ و
فرهنگجامعه
ایرانی -اسالمی،
صیانت از هویت
ملی مبتنی بر
انگاره های دینی
و ایرانی و تقویت
سینمایمستند
خالق ایران از
جمله اهداف این
جشنواره است

کاهش  50درصدی حیوان گزیدگی در سیستان

آموزش 90هزار خانوار سیستانی و ارتقای
ریگی
آگــاهــی مــردم سبب کاهش  50درصــدی
حــیــوان گــزیــدگــی در سیستان شــده اســـت .معاون
بهداشتی و درم ــان دانشگاه علوم پزشکی زابــل به
خبرنگار ما گفت :با پیشگیری های انجام شده و ارائه
آموزش ها به خانواده ها ،از ابتدای امسال تا پایان آبان
ماه هیچ مورد فوتی ناشی از حیوان گزیدگی در سیستان
گزارش نشده است که این موضوع نسبت به مدت مشابه
سال گذشته وضعیت خوبی را نشان می دهد ،در حالی
که در سال  96هفت مورد فوتی به ثبت رسید .دکتر
«جــواد اکبری زاده» افــزود :هزار و  241مورد حیوان
گزیدگی در هشت مــاه امسال گــزارش شد که برای
درمان و پیشگیری از خطر مرگ به مراکز درمانی و خانه
هــای بهداشت مراجعه کردند و درمــان شــدنــد ،اگر

وجود ویروس هاری در منطقه

وی ادامه داد :با توجه به زاد و ولد سگ ها و افزایش
تعداد این حیوان ها به جای کاهش آن ،باید هر چه
سریع تر در خصوص تامین اعتبار و تجهیزات الزم
برای جمع آوری ،کاهش و کنترل این بیماری اقدام
شود .وی اظهار کرد :با اقدام های انجام شده ،تعداد
افــرادی که دچار حیوان گزیدگی شده اند نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  50درصــد کاهش داشته
است .دکتر اکبری زاده افزود :بیشترین آمار حیوان
گزیدگی مربوط به سنین پایین پنج تا  19سال است

قهرمان دارت بانوان مشخص شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی در بازدید از محل حادثه تروریستی چابهار:

شمار زیادی از اعضای گروهک تروریستی دستگیر شدند
شمار زیــادی از اعضای گروهک
گروه شهرستان ها
تروریستی با همت مسئوالن دست
اندرکار طی چند روز گذشته دستگیر شده اند .رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی در جریان بازدید از محل حادثه تروریستی چابهار
بر دستگیری همه عوامل گروهک هــای تروریستی و
جلوگیری از ناامنی ها در منطقه تاکید کرد و گفت :حادثه
تروریستی چابهار توسط مجلس شورای اسالمی نیز در
ت پیشه» با اظهار
حال پیگیری است« .حشمت ا ...فالح 
تاسف از حادثه تروریستی چابهار افــزود :رونــد توسعه
چابهار با این قبیل اقدام ها کند نخواهد شد و زیرساخت
های آن نیز در حال آماده شدن است .وی به ایرنا بیان
کــرد :رونــد توسعه منطقه راهبردی و اقتصادی چابهار

تیم آب منطقه ای ،قهرمان رقابت های دارت بانوان کارمند استان
راشکی
شد .معاون ورزش بانوان ادراه کل ورزش و جوانان به خبرنگار ما
گفت :با توجه به برگزاری رقابت های دارت بانوان کارمند دولت قهرمانی کشور نیاز
بود برای اعزام تیم استان ،مسابقات انتخابی برگزار شود که سرانجام این مهم
عملی شد و بانوان ادارات برای قرار گرفتن در ترکیب تیم استان و اعزام به این
رقابت ها با یکدیگر رقابت کردند« .فهیمه موسوی» افزود :در پایان مسابقات تیمی،
تیم آب منطقه ای استان توانست عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد ،بانوان
اقتصاد و دارایی بر سکوی دوم ایستادند و تیم امور مالیاتی استان هم نتوانست
جایگاهی بهتر از سومی را کسب کند .وی بیان کرد :در پایان مسابقات انفرادی،
طاهره جعفری از اداره کل آموزش و پرورش بر سکوی قهرمانی ایستاد ،مالیی از آب
منطقه ای استان به نایب قهرمانی بسنده کرد و طاهره جوادی از اداره کل اقتصاد و
دارایــی با حداقل اختالف ممکن سکوی سوم این دوره را در اختیار گرفت .وی
افزود :با توجه به اهمیت ورزش در میان بانوان جامعه برگزاری این رقابت ها زمینه ساز
حضور بانوان کارمند استان در میادین ورزشی می شود و به نوعی می تواند افزایش
سطح سالمت در میان بانوان را به همراه داشته باشد.

بدون هیچ وقفه ای از سوی دولت ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان:

افزایش  40برابری کاربران تهک کشاورزی

 4/6تن مواد مخدر در  2عملیات کشف شد

چهار تن و  648کیلوگرم تریاک طی دو
ذوالفقاری
درگیری در ایرانشهر و ســراوان کشف
شد .فرمانده انتظامی استان به خبرنگار ما گفت :در
یکی از این عملیات ها ماموران پلیس ایرانشهر موفق به
کشف دو تن و  757کیلو و  900گرم تریاک شدند،
ماموران سراوان نیز در بازرسی از یک خودرو یک تن و
 890کیلو و  700گــرم تریاک کشف کردند .ســردار
«محمد قنبری» افزود :در این دو عملیات چهار خودرو

طی هشت ماه امسال ۴۹۰میلیون دالر صادرات
ریگی
از طریق بازارچه های مرزی استان انجام شده که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۵درصد رشد پیدا کرده
است .به گــزارش «سیستان وبلوچستان» ،رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان در همایش روز ملی صادرات و
تجلیل از فعاالن نمونه این حوزه که با حضور معاون امور
اقتصادی و توسعه استاندار ،مدیرکل استاندارد و تحقیقات،
مدیرکل تعزیرات حکومتی و جمعی از فعاالن و صادر
کنندگان نمونه استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی
استان برگزار شد گفت :با وجود این که صادر کنندگان از
تصمیم گیری های مسئوالن که برخی از آن ها در استان
انجام نمی شود گالیه دارند اما کشور در شرایط خاصی قرار
گرفته است و باید تالش کرد تا موانع صادرات رفع شود ،زیرا
صادرات به معنای ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کاالی
ایرانی و رونق اقتصادی است« .نادر میرشکار» افزود :ارز به
دست آمده از صادرات به چرخه تولید کشور بر می گردد و
سبب رونق بیشتر صنایع تولیدی داخلی می شود ،اما شرایط
سخت صادر کنندگان هم باید در نظر گرفته شود تا دچار
ضرر و زیان نشوند و موانع پیش روی آن ها برداشته شود.وی
از راه اندازی بازارچه مرزی میرجاوه در آینده ای نزدیک خبر
داد و گفت 380 :هکتار زمین برای راه اندازی این بازارچه

بانوی تیرانداز استان با نظر کادر فنی به
راشکی
مرحله دوم اردوی تیم ملی تیراندازی دعوت
شد .نایب رئیس هیئت تیراندازی استان به خبرنگار ما
گفت :با توجه به برگزاری المپیک  2020رقابت های
استعدادیابی برای تشکیل تیم ملی برای حضور در این
مسابقات برگزار شد و آیلین قلی زاده بانوی تیرانداز
استان برای رقابت با تپانچه زن ها به این رقابت ها اعزام
شد« .صفورا کرمانی» افزود :در پایان این رقابت ها ،قلی
زاده توانست با ارائه بهترین عملکرد نسبت به حریفانش
خود را به سکوی قهرمانی کشور برساند و این موفقیت
سبب شد به عنوان قهرمان این رقابت ها به اردوی تیم
ملی دعــوت شــود .وی بیان کــرد :عملکرد قلی زاده در
اردو ،نظر مربیان تیم ملی را جلب کرد و توانایی این
تپانچه زن استان سبب شد کادر فنی تیم ملی ،وی را
برای حضور در مرحله دوم آماده سازی تیم دعوت کند.

پیشخوان

خرداد امسال حدود  100نفر عضو سامانه تهک کشاورزی
گروه شهرستان ها
استان بودند اما تعداد آن ها به چهار هزار کاربر رسیده است
و رشد  40برابری را نشان می دهد .دبیر تهک هواشناسی به خبرنگار ما گفت:
«تهک» ،سامانه توسعه هواشناسی کاربردی است و سعی دارد با ارائه توصیه های
کاربردی و به هنگام هواشناسی به فعاالن کشاورزی ،تولیدات کشاورزان را از گزند
حوادث و مخاطرات آب و هوایی حفظ کند« .محسن بستانی» افزود :طرح تهک
کشاورزی از سال  1393در سازمان هواشناسی کلید خورد و در استان ما نیز
مقدمات اجرای آن تدبیر شد .این طرح امسال با جدیت بیشتر در دستور کار قرار
گرفت و فعالیت های آن در الیه سوم یعنی شهرستانی در حال انجام است .به گفته
وی ،چهار هزار فعال کشاورزی از شهرستان های زاهدان ،زابل ،هامون ،مهرستان،
نیکشهر و چابهار در ایــن سامانه ثبت نــام شــده انــد که توصیه هــای کاربردی
هواشناسی به تفکیک گرایش هــای متنوع حــوزه هــای کــشــاورزی ،بــاغــداری،
دامداری ،شیالتی ،مرغداری و ...برای آنها از طریق پیامک ارسال می شود.

توقیف شد و ماموران یک قبضه سالح آرپی جی با سه
گلوله ،یک قبضه سالح گرینف ،یک قبضه سالح کالش و
 143فشنگ جنگی کشف کردند .به گفته وی ،در هر دو
عملیات درگیری قاچاقچیان با ماموران پلیس شدید و
مسلحانه بود ،خوشبختانه هیچ یک از نیروهای پلیس در
ایــن درگــیــری هــا دچ ــار مشکل نشدند امــا دو نفر از
قاچاقچیان را دستگیر کردند و دیگر سوداگران مرگ
متواری شدند.

مرزی تملک شده است ،با ایجاد زیر ساخت ها و تجهیز آن به
رونــق صــادرات استان کمک زیــادی می کند .رئیس اتاق
بازرگانی استان هم گفت :افزایش نرخ ارز و کمبود مواد اولیه
تولید کنندگان کاال در کشور شوک بزرگی به صادرات وارد
کــرده اســت که البته قسمتی از مشکالت ما به قوانین
بروکراسی کشور برمی گردد« .عبدالحکیم ریگی» افزود :در
حالی که بسیاری از کشورها از پرداخت ارز ناشی از صادرات
معاف هستند اما دولت فقط یک میلیون و  300هزار دالر ارز
و یورو برای صادرکنندگان به عنوان معافی در نظر گرفته
است که البته این موضوع هم دارای ابهام هایی است و سبب
شده صادر کنندگان با نا امیدی به تولید و صادرات کاالی
خود نگاه کنند .وی تاکید کرد :بروکراسی شدید حاکم بر
اقتصاد کشور به عنوان بزرگترین مشکل بر سر راه تولید
کنندگان و صادرگنندگان است .با وجود فعال بودن بازارچه
های مرزی استان اما شاهد معطلی کامیون داران حامل
کاالهای صادراتی به مدت هشت روز هستیم که سبب ضرر و
زیان زیادی برای صادر کننده و افزایش هزینه های حمل و
نقل کاال می شود .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان همایش از
 13صادر کننده نمونه ،سه صادر کننده شایسته تقدیر و
هفت فعال موفق در عرصه پژوهش و فناوری استان با اهدای
تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد.

معاون امور اقتصادی و توسعه استاندارخبر داد:

مقدمات کار منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

مقدمات کار نرم افزاری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در حال آماده سازی
ریگی
است .معاون امور اقتصادی و توسعه استاندار به خبرنگار ما گفت :مقدمات
کار نرم افزاری و ارائه مدارک و مستندات توسط استانداری و سازمان مسئول آماده است
که در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مطرح شود و بعد از تصویب نهایی ،سازمان
سرمایه گذار مکلف به ایجاد زیر ساخت هاست .دکتر «علیرضا نورا» افزود :برای ما این
موضوع حائز اهمیت است و متقاضیان زیادی درخواست سرمایه گذاری در منطقه ویژه
میرجاوه داشتند که بعد از فراهم شدن زیر ساخت ها مانند آب و برق ،تسطیح زمین و
ایجاد سوله ها ،مشکلی برای واگذاری زمین و ارائه طرح های پیشنهادی از سوی سرمایه
گذاران مختلف وجود نخواهد داشت .وی اضافه کرد :تاکید بر تسریع در شروع عملیات
اجرایی است که بعد از این که در دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد به تصویب نهایی
رسید و مورد تایید سازمان سرمایه گذار قرار گرفت و مدارک کامل آن ارائه شد ،آن وقت
سازمان سرمایه گذار باید به وظایف خودش عمل کند و شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد
در شرق کشور باشیم زیرا به عنوان یک نقطه استراتژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار
است و زمینه اشتغال بسیاری از جوانان بیکار منطقه را فراهم می سازد.

جدول شماره 1259

حل جدول شماره 1258
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

47.565

یک گرم طالی  18عیار

308,400

م س

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

ت ل

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

52.534

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.302

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز پنج شنبه 97/9/22
نواحی شمالی

وی اضافه کرد :هنوز ویروس هاری در منطقه وجود دارد
بنابر گزارش های ارسالی از دامپزشکی منطقه از تلفات
حیوانات اهلی و وحشی که ویروس هاری در آن مشاهده
شده است .وی تصریح کرد :بر اساس استانداردها باید
 70درصد حیوانات وحشی و مبتال به ویــروس هاری
جمع آوری یا اتــاف شــود تا شاهد کاهش چشمگیر
حیوان گزیدگی در منطقه باشیم ،به ویــژه در فصل
مــدارس که بیشترین آمار حیوان گزیدگی هم مربوط
به دانش آموزان است .وی بیان کرد :از  40هزار سگ
ولگرد در منطقه فقط  9هزار و  800قالده سگ جمع

بیشترین آمار مربوط به سنین  5تا  19سال

صادرات ۴۹۰میلیون دالر کاال در  8ماه

دعوت از بانوی تیرانداز استان
به اردوی تیم ملی

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مراجعه نمی کردند امکان فوت یک سوم آن ها وجود
داشت.

آوری یا اتالف شده است در حالی که از ابتدای امسال
باید بیش از  32هزار سگ ولگرد جمع آوری می شد تا
این بیماری کنترل شود.

و بیشتر در میان پسران و مردها نسبت به زن ها وجود
داشته اســت .وی اضافه کــرد :بــراســاس آمــارهــا ،به
ترتیب بیشترین حیوان گزیدگی از هیرمند با ،377
زابل با  ،320زهک با  ،236نیمروز با  159و هامون
با  149مــورد گــزارش شده اســت .وی تصریح کرد:
کسانی که حیوانات خانگی و اهلی را نگهداری می
کنند ،به ویژه سگ باید هر چه سریع تر برای به واکسن
ضد هاری و شناسنامه دار کردن آن اقدام کنند تا از
میزان آسیب های بعدی کاسته شود .وی گفت :بر
اساس آخرین سرشماری  15هزار سگ صاحب دار در
منطقه وجود دارد که از این تعداد فقط هزار و 800
قالده در برابر هاری واکسینه شد ،سه هــزارو 184
قــاده سگ ولگرد وحشی از طریق ادارات مربوط
سامان دهی شده است.

نــواحــی مــرکــزی و جــنــوب 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

صاف

صاف نوار غربی وزش باد
نسبتا" شدید و برخی نقاط
گرد و خاک ،دیگر نقاط باد
مالیم تا متوسط

صاف تا کمی ابری،غبار محلی
برخی نقاط وزش باد
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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  -ناتنی  -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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