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شهرستانها
حرف مردم

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

▪از مسئوالن شرکت توزیع برق استان به دلیل حضور به موقع برای رفع مشکل
تقدیر می شود.
▪بسیاری از شهروندان منطقه مهر  18سهمیه سوخت خود را دریافت نکردند و
مسئوالن نمایندگی هم وعده امروز و فردا می دهند.
▪نخاله های برخی ساخت و سازها از جمله در محله بعد از مسجد حضرت علی(ع)
در پیاده روها سبب بروز مشکالتی برای عابران و تضعیف حقوق آن ها شده است و
شهرداری هم هیچ اقدامی نمی کند.
▪پس از مدت ها بیکاری ،طرحی را آماده و برای رونق بخشیدن آن از یکی از بانک
ها درخواست دریافت وام کردم که پس از شش ماه دوندگی در پاسخ می گویند تا
سال آینده وام پرداخت نمی شود.
▪برخی پزشکان متخصص هنوز برای درمان بیمار درخواست زیر میزی می کنند و
کسی هم به این موضوع رسیدگی نمی کند.
▪قیمت گوشت منجمد وارداتی از  28هزار تومان به  40هزار تومان رسیده است و
کسی هم پاسخگوی مردم نیست.
▪برخی دفاتر اسناد رسمی در زاهدان اقدام به گرفتن هزینه های بیشتر از تعرفه
تعیین شده از ارباب رجوع می کنند.
▪کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس دولتی و غیر دولتی زاهدان پایین آمده
است ،آموزش و پرورش بررسی کند.
▪وضعیت فاضالب زابل نامناسب است به طوری که در بسیاری از خیابان ها با ترکیدن
لوله های فرسوده به جا مانده از سال ها قبل فاضالب در خیابان ها رها می شود.
▪با وجود تعداد باالی مراجعه کنندگان به بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان و ساعت
ها معطلی برای ویزیت و درمان اما ارائه خدمات در بسیاری از موارد مطلوب نیست.
▪قیمت قطعات رایانه در فروشگاه های زاهدان متفاوت و بسیار باالست.
▪شهرداری زاهدان برای ساختمان ها و زمین های رها که به محلی برای تجمع
معتادان تبدیل شده است فکری کند.

معاوندانشگاهعلومپزشکیایرانشهرخبرداد:

 6بهمن؛ آغاز طرح ایمن سازی
فلج اطفال در جنوب استان

مرحله اول برنامه ایمن ســازی
گروه شهرستان ها
تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال از
شش بهمن ماه در جنوب استان آغــاز می شــود .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به خبرنگار ما
گفت :این طرح برای  192هزار کودک زیر پنج سال زیر
پوشش این دانشگاه از ششم تا  9بهمن ماه اجرا می شود.
دکتر «فرهاد دادگــر» افــزود :فلج اطفال بیماری حاد
ویروسی و از خطرناک ترین بیماری هاست که دستگاه
گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی را درگیر
میکند .وی ادامه داد :با توجه به همسایگی با پاکستان و
افغانستان هر زمان خطر بازگشت مجدد فلج اطفال به
کشور وجود دارد .در مرحله اول طرح بزرگ ریشه کنی
این بیماری دو هزار و  688نیرو در قالب هزار و 344
گروه بهداشتی دو نفری با مراجعه خانه به خانه عملیات
واکسیناسیون را اجرا و پشتیبانی میکنند.

در روز هوای پاک

آلودگی هوای استان متفاوت بود
شاید همین روز در سال و برخی روزها که بر شدت آالینده
ها افزوده می شود ،نگاه ها متوجه آن شود ،روزی که اغلب
به حرکاتی نمادین ختم و مجدد روز از نو و روزی از نو!
 29دی ماه که فرا می رسد ذهن ها متوجه هوای پاک و
لزوم برخورداری از این موهبت الهی می شود ،کافی است
در خبرها مروری داشته باشیم ،بخوانیم و بشنویم که در
این روز کودکان فالن شهر با پالکارد و ماسک و حرکت در

ایــســتــگــاه پــایــش کیفی ه ــوا به
گروه شهرستان ها
مناسبت روز هوای پاک در چابهار
نصب و راه انــدازی شد .مدیرکل حفاظت محیط زیست
گفت :با توجه به خشکسالی های اخیر در جنوب استان و
در پی آن افزایش میزان گرد و غبار در منطقه چابهار و
صنعتی بودن این شهرستان برای پایش میزان آالینده
های موجود در محیط زیست و هوا ایستگاه پایش کیفی
هوای چابهار با قابلیت انــدازه گیری ذرات کمتر از 10
میکرون نصب و راه اندازی شد« .وحید پورمردان» افزود:
این ایستگاه های پایش به سامانه جامع یکپارچه آنالین
ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور متصل است که
قابلیت مشاهده برای عموم مردم را دارد .به گزارش روابط
عمومی این اداره کل ،وی ادامه داد :با نصب این ایستگاه
آمــار دقیقی از میزان ذرات معلق و میانگین شاخص
کیفیت هوا در حوزه چابهار برای مطابقت با استانداردهای
کیفیت هوا در دسترس خواهد بود .این سامانه توانایی
باالیی در خواندن اطالعات مربوط به آناالیزرها دارد ،همه
محاسبات مربوط به شاخص آلودگی هوا را انجام می دهد
و میزان غلظت آالینده ها را مشخص می کند.

با توجه به
خشکسالیهای
جنوب استان و
افزایش گرد و
غبار در منطقه
چابهار و صنعتی
بودن این
شهرستانبرای
پایش میزان
آالینده های
موجودایستگاه
پایشکیفی
هوای چابهار با
قابلیتاندازه
گیری ذرات کمتر
از  10میکرون
راه اندازی شد

پیشخوان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل خبر داد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

مشکالت سوخت و برق چاه های کشاورزی رفع می شود

مشکل سوخت و برق دار کردن
گروه شهرستان ها
چــاههــای ک ــش ــاورزان بــا تعیین
تکلیف چاه های کشاورزی مرتفع می شود .این نکته را
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از باغ
ه ــای کــنــارک مــطــرح کـــرد .بــه گــــزارش «ســیــســتــان و
بلوچستان» ،معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی
در بازدید از بــاغ هــای میوه هــای گرمسیری زرآبــاد به
کــشــاورزان گفت :با استفاده از سایه بــان ضمن حفظ
رطوبت و کاهش تنشهای محیطی تولید کمی و کیفی
محصوالت باغی به ویــژه میوههای گرمسیری افزايش
خواهد یافت« .طهماسبی» افــزود :با استفاده از شیوه
هــای برداشت مکانیزه ضمن حفظ کیفیت محصول،
ارزش افزوده بیشتری عاید منطقه و کشاورزان می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم گفت :به منظور تسریع
در روند تعیین و تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه
کارگروهی در استان تشکیل شده است« .مجتبی پیری»
افزود :با تعیین تکلیف چاه های کشاورزی مشکل سوخت
و برق دار کردن چاههای کشاورزان مرتفع و زمینه اجرای
سیستم های نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در مزارع و
باغ ها فراهم می شود .مدیر جهاد کشاورزی کنارک نیز
گفت :سطح زیرکشت باغ های این شهرستان سه هزار و
 860هکتار با تولید ۸۰هزار تن است« .سعید محمد
اولیایی» افزود :سه هزار و  500هکتار از باغ های کنارک
زیرکشت موز است ،ساالنه حدود  ۷۲هزار تن موز تولید و
روانه بازار مصرف می شود .وی خاطرنشان کرد :گواوا ،
پاپایا ،انبه ،کنار و چیکو از دیگر میوههای گرمسیری
منطقه است و ۱۱هزار نفر به طور مستقیم در امر کاشت،
داشت و برداشت میوههای گرمسیری شهرستان مشغول

فعالیت هستند .بر اســاس ایــن گـــزارش ،معاون امور
باغبانی وزارت جهادکشاورزی در میزگرد تخصصی که با
حضور دست اندرکاران حوزه کشاورزی و شیالت کشور و
استان ،تولید کنندگان و سرمایه گــذاران این حوزه در
چابهار بــرگــزار شد گفت :مهم ترین نیازهای توسعه
فعالیتهای گلخانهای و شیالتی در منطقه با توجه به این
که طرحهای کالن در دست اجراست ،تشکیل کارگروه یا
میز خدمت مستقل در چابهار برای تسهیلگری در انجام
امور سرمایهگذاری است« .طهماسبی» افزود :تفاهم نامه
بانک کشاورزي و منطقه آزاد چابهار برای ایجاد صندوق
ضمانت توسعه صــادرات ،ایجاد یک پایانه صادراتی در
چابهار و ایجاد زنجیره تولید در همه زمینه های تولید
عمده خواستههای سرمایه گ ــذاران ایــن حــوزه است.
سازمان جهاد کشاورزی آمــاده پشتیبانی از طرح های
اجرایی در منطقه است .وی خواستار حمایت همه جانبه
از تولید کنندگان و سرمایه گذاران و تسهیلگری امور در
اسرع وقت برای توسعه منطقه و ایجاد اشتغال پایدار شد.

7/5میلیاردتومانبرایدرمانبیمارانکشورهمسایه

معاون وزیر
جهاد کشاورزی:
مهم ترین
نیازهایتوسعه
فعالیتهای
گلخانهای و
شیالتی در منطقه
تشکیلکارگروه
یا میز خدمت
مستقل در چابهار
برایتسهیلگری
در انجام امور
سرمای هگذاری
است

سال گذشته هفت و میلیارد و  500میلیون تومان در دو حوزه
گروه شهرستان ها
بهداشت و درمان برای بیماران کشور همسایه هزینه شد .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :سال هاست خانوارهای زیادی از اتباع
افغانستانی بــدون هیچ گونه مــدرک شناسایی در سیستان ساکن هستند و به دلیل
محرومیت از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهره مند می شوند .دکتر «هادی میرزایی»
افزود :به لحاظ اخالقی و انسانی خدمات بهداشتی و درمانی به این گونه بیماران ارائه می
شود که البته سبب تحمیل هزینه های بسیار سنگین به دانشگاه علوم پزشکی شده است.
وی اضافه کرد :سال گذشته حدود هفت و نیم میلیارد تومان در دو حوزه بهداشت و درمان
برای بیماران افغانستانی هزینه شد که به دلیل نداشتن توان مالی این افراد ،به صورت
رایگان بود .ساالنه  500میلیون تومان در قسمت بیماری های ویژه برای بیماران کشور
همسایه ساکن در منطقه سیستان به صورت رایگان خدمات ارائه می شود که این مبالغ غیر
قابل برگشت است و در این باره مکاتباتی با وزارت بهداشت ،استانداری و فرمانداری انجام
شد و در حال پیگیری هستیم تا اعتبارات هزینه شده برگشت شود و بتوان برای برطرف
کردن کمبودهای بهداشت و درمان منطقه هزینه کرد.

معاون شرکت آب و فاضالب روستایی اعالم کرد:

1000میلیاردتومانبرایطرحهایآبدرسیستان

هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات آب های مرزی و مشترک
گروه شهرستان ها
بــرای اتمام طرح های آب شمال اختصاص پیدا کــرده است.
«لکزاییان» معاون تامین آب و آبرسانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان به خبرنگار ما
گفت :این مبلغ به طرح های آبی آب منطقه ای ،الی روبی و سازه های بتنی که در چاه
نیمه ها در حال احداث است و ایستگاه پمپاژ حجم آب مرده اختصاص یافته است .نماینده
مردم سیستان نیز در این باره اظهار کرد :این هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های
ناتمام این حوزه اختصاص یافته است .به گزارش صدا و سیما ،دکتر «کیخا» افزود :از 10
سال قبل برنامه جامع مدیریت منابع آب در منطقه سیستان تهیه و در این چارچوب تعداد
زیادی طرح در منطقه آغاز شده است .وی درباره ادامه خشکسالی و قطع آب رودخانه
هیرمند اظهار کرد :چنانچه در سه ماهه پیشرو آب به منطقه سیستان وارد نشود ،مجبور
به استفاده از ذخایر استراتژیک در محدوده حرمک و هامون خواهیم بود.

غلظت غبار در هوای زاهدان؛  10برابر حد مجاز
باد شمالی از شب گذشته در استان
گروه شهرستان ها
شــروع به وزیــدن کــرد .کارشناس
اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :طی سه روز
گذشته وزش باد شدید با حداکثر سرعت  94کیلومتر بر
ساعت در نواحی مرکزی استان گزارش شد و روز گذشته
غلظت غبار در زاهــدان به هزار و  494میکروگرم بر متر
مکعب معادل  10برابر حد مجاز رسید« .رضا آزادمنش»
افزود :بادی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جنوبی و
گرم بود ،اما از شب گذشته وزش باد شمالی در قسمت های
شمالی استان آغاز شد که هوای سردی به همراه دارد .وی
ادامه داد :تا صبح دوشنبه در نواحی ساحلی و روی دریا
وزش باد شدید  40تا  60کیلومتر بر ساعت برآورد می شود
و عالوه بر گرد و خاک و کاهش دید در خشکی ،دریا نیز طی
این مدت مواج خواهد شد و ارتفاع موج به حدود یک و نیم تا
دو متر خواهد رسید ،ضــروری است قایق های صیادی و
تفریحی در رفتن به دریا احتیاط کنند.

ورود توده هوای سرد

اما بر خالف اعــام هواشناسی که غلظت غبار در هوای
زاهدان را 10برابر حد مجاز اعالم کرد ،مدیرکل ستاد بحران

یک کشته و  7مصدوم بر اثر سانحه رانندگی

استان به خبرنگار ما گفت :در پی وزش توفان و خیزش گرد
و خاک در روزهای گذشته ،بیشینه غلظت ذرات معلق در
هوای زاهــدان به  276میکروگرم بر متر مکعب رسید که
معادل دو برابر حد مجاز است« .عبدالرحمن شهنوازی»
افزود :بنا بر گزارش هواشناسی استان وزش توفان و خیزش
گرد و خاک جمعه گذشته غلظت ذرات معلق در هوای زابل
به هزار و  990میکروگرم بر مترمکعب و به بیش از  13برابر
حد مجاز رسید .وی اضافه کرد :از امروز با ورود توده هوای
سرد به استان ،توده ای از گرد و غبار مناطق زاهدان ،زابل،
سراوان و خاش را فرا خواهد گرفت و دمای هوای زاهدان
امشب به منفی چهار و در روز به  11درجه باالی صفر می
رسد .وی ادامه داد :هیچ آماری مبنی بر مراجعه بیماران
تنفسی ،قلبی و چشمی از سوی بیمارستان ها و مراکز
درمانی به این ستاد گزارش نشده است .به گزارش خبرنگار
ما ،مردم زاهدان روز گذشته سومین روز وزش باد شدید و
هجوم ریزگردها را پشت سر گذاشتند ،طی این سه روز بر
اثر شدت ریزگردها تعدادی از پروازهای فرودگاه زاهدان
لغو و قطار تهران به زاهدان نیز دچار مشکل و چند ساعت
متوقف شد ،در بخش کورین هم یک کارگر بر اثر سقوط تیر
برق ناشی از سرعت شدید توفان جان خود را از دست داد.

واژگونی پژو  ۴۰۵در جنوب استان یک کشته و هفت مصدوم بر
گروه شهرستان ها
جای گذاشت .رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیرحوادث
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به خبرنگار ما گفت  :عصر روز گذشته بر اثر واژگونی یک
دستگاه پژو  ۴۰۵در محور نیکشهر -قصرقند یک نفر کشته و هفت نفر مصدوم شدند.
«ناصح» افزود :با اعالم حادثه به اورژانس  ۱۱۵دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام و
مصدومان پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی به مرکز درمانی قصرقند منتقل شدند.

قاچاقچی پارچه  282میلیارد ریال جریمه شد
قاچاقچی  290کیلوگرم پارچه به میزان  282میلیون ریال تعزیر
گروه شهرستان ها
شد .معاون مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت :مأموران انتظامی
سراوان  290کیلوگرم پارچه مشکوک به قاچاق را از یک دستگاه خودروی وانت تویوتا
کشف کردند «.عباسعلی عودی» افزود :پس از دستگیری متهم و تحویل کاالها به اداره
جمع آوری و فروش اموال تملیکی ،رسیدگی در تعزیرات حکومتی سراوان شروع شد  .به
گزارش روابط عمومی ،این اداره کل وی بیان کرد :شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق
کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بر اساس مستندات موجود در پرونده و دیگر قرائن،
تخلف را محرز دانست و قاچاقچی را عالوه بر ضبط پارچه ها به میزان  282میلیون ریال
جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد .

جدول شماره 1291

حل جدول شماره 1290
نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

د

یورو

47.751

یک گرم طالی  18عیار

364،100

ن ش

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.074

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.184

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز یک شنبه 97/10/30
نواحی شمالی

مواجه کرده است خود نوعی آلودگی محسوب می شود.
آلودگی هایی که با خشکسالی در منطقه بر شدت آن
افــزوده شده و حتی پارا از بادهای  120روزه سیستان
فراتر گذاشته است و هرازگاهی تنفس را بر مردمان این
دیار سخت می کند .غلظت غبار چندین برابر حد مجاز که
اتفاقا در روز گذشته به عنوان روز هوای پاک به  10برابر
حد مجاز رسید کمتر از آلودگی ناشی از سوخت های
فسیلینیست.
شاید در موضوع آلودگی های مرسوم که گریبانگیر
مردم بسیاری از مراکز استان ها و کالن شهرهاست
با اقداماتی خودجوش چون استفاده نکردن از وسیله
نقلیه شخصی یا بهره گیری از سیستم های تصفیه
آلودگی در خروجی کارخانه ها بتوان از شدت آن کاست
اما در جلوگیری از آلودگی های مرسوم در این خطه که
ناشی از گرد و غبار در فضای استان است جز با اقدام
های دولتی ،نمی توان به رفع آن امیدوار بود .کارهایی

تداوم وزش باد در استان

سنجش میزان آلودگی هوا
در چابهار امکان پذیر شد

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

مسیری ،خواهان داشتن هوایی تمیز شدند یا این که در
فراخوانی،عدهایازوسیلهنقلیهشخصیاستفادهنکردند
یا مسیر محل کار یا قسمتی از آن را پیاده ،با دوچرخه و ...
طی کردند.
اگرچه هنوز سیستان و بلوچستان و مرکز آن با آلودگی
هوای ناشی از دود و آالینده های سوختی عجین نیست
و نمی توان اخباری که مردم بسیاری از کالن شهرها را
با آن مواجه می کند درباره این استان شنید اما متاسفانه
هوای این استان درگیر دیگر آلودگی هایی است که کمتر
استانی آن را تجربه می کند.
اینکه درکالنشهریچونزاهدانهنوزچترآلودگیهای
ناشی از فعالیت های صنعتی بر آسمان آن سایه نیفکنده
است و کمتر زمانی می توان غبار دود خودروها را بر پهنه
آن دید به لحاظی جای بسی خوشحالی است اما متاسفانه
گرد و غبارهایی که طی این سالیان و در بسیاری از روزها
مردم استان به ویژه در منطقه سیستان را با مشکالتی

چون کمک به زنده شدن هامون ،مالچ پاشی و  ...که از
عهده مردم این دیار خارج است و آنان بی صبرانه چشم
و امیدشان به همت مسئوالن است.
 29دی ماه ،روز هوای پاک هم گذشت روزی که مردم
سیستان و بلوچستان و به ویژه شمال استان مثل خیلی از
روزهای دیگر ،آلودگی ناشی از غبار ،گرد و خاک را شاهد
بودند و توفان های چند روز اخیر شرایط جوی منطقه را
دگرگون کرد تا بدان جا که با کاهش شعاع دید ،در سیستم
حمل و نقل اختالل ایجاد کرد و حتی هجوم ماسه ها در
ناوگان ریلی به عنوان یکی از امن ترین وسایل جابه جایی
نیز مشکالتی ایجاد کرد.
مسئوالن و متولیان امر ،سیستان و بلوچستان را به دلیل
صنعتی نبودن از فهرست استان های آلوده حذف نکنند
بلکه ایــن استان را جــزو مناطق ویــژه با آلودگی خاص
هوا مدنظر قرار دهند و برای رفع مشکالت ناشی از این
آلودگی برنامه ریزی و اقدام کنند.

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

کمی ابری،وزش باد
سرد،برخی نقاط گردو
خاک و کاهش دما

صاف تا کمی ابری،گاهی
وزش باد سرد شمالی و
کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری غبار محلی و
مه رقیق گاهی وزش باد و گرد و
خاک و دریا مواج
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-1اسب ماده  -مجمر  -2نوعی گالبي -منزل  -اسباب  -3اشخاص  -ناباب
 مدیران  -4اسب چاپار -پسوند حفاظت – آسایش  -نظر  -5زائو ترسان -پوست دباغي شده -شتر کم مو -بوی رطوبت  -6لوله گوارشی -بافته  -ذکاوت
 -7صفیر -حرف فاصله -پهلوان -زنگ ُ -8شش – اعضا  -چين وچروك پوست
 -9سود حرام  -چهره -مادر– چینه دیوار  -10تور -قوت الیموت -ماهی  -11محصول
صابون  -گل نوميدي -كدر -رود آرام  -12بیم – شن – پسوند دارندگی -جد -13
دزد– فرمانروایی – گریزان  -14آرزو  -زه كمان -به معنی کیش ها و آیین هاست فقط
حروفش درهم ریخته  -15صحرا – رودی که به هامون می ریزد

1

-1مرغ خانگی – به دست آوردن  -2سال جاری – بدبوی پرخاصیت –
گریزان  -3نمایش غم انگیز  -بخشش -برودت  -4ذره باردار – خواب
سبک – شیمی کربن  -چارچوب  -5به جا آوردن – پاک  -سگ بيمار-
آخرین توان  -6اسم – تیره  -ذخیره رایانه ای  -7دیدنی ارتش -از درختان سایه دار
– حلقوم  -8کوشک – دور دهان – برگ برنده -کوچک ترین ذره  -9بانگ  -آهو
 آقا  -10ريگ نرم -شیشه آزمایشگاهی -احسان  -11پشته  -فرزند زاده -آواز -ازحروف ندا  -12غوغا – غذای زمین – محل بی آب و علف  -فن  -13قاضی ورزشی -
سرخرگ -پشیمان  -14اگر برعکس شود به معنی دشنام است -گندم سوده  -کهن
 -15هویدا – شهری در خراسان رضوی
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