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شهرستانها
«دهمرده» در تذکر به رئیس جمهور و چند وزیر 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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▪خدمات دهی مخابرات استان به مشترکان شبکه اینترنت بسیار ضعیف است و اغلب
قطع می شود.
▪برخی ماموران راهنمایی و رانندگی در جریمه و حمل خودرو های پارک شده سلیقه ای
عمل می کنند ،این در حالی است که در مکان هایی از جمله توقف ممنوع وجود ندارد.
▪قیمت مرغ و گوشت قرمز در بسیاری از فروشگاه های عرضه کننده روز به روز افزایش
است و نظارت چندانی بر آن نمی شود.
▪برخی فروشگاه های پوشاک در زاهدان بیشتر از سودی که برای آن ها تعیین شده
است قیمت اجناس را اعالم می کنند که مصداق گرانفروشی است.
▪روستای حسن آباد هامون فاقد هر گونه دسترسی به اپراتور های تلفن همراه و شبکه
اینترنت است ،مردم این روستا حتی به اینترنت عادی هم دسترسی ندارند.
▪برای جمع آوری معتادان پرخطر در زاهدان اقدام شود.
▪مسیر میان فلکه همت و همت آباد زاهدان فاقد روشنایی است ،اداره برق پیگیری کند.
▪برخی آشپزخانه های منطقه مهتاب با ریختن آب در کوچه ،وضعیت نامناسبی از نظر
بهداشتی ایجاد می کنند.
▪خیابانپاستورپنج(مجتمعحکمت)گازکشیشدهاماهنوزعلمکهانصبنشدهاست.
▪تقاطع دانش و دانشجو ،چراغ راهنمایی ندارد ،مسئوالن راهنمایی و رانندگی استان
به این موضوع رسیدگی کنند.
▪با وجود این که کمتر از دو ماه تا آغاز سال مانده است اما اقدامی برای زیباسازی معابر
زاهدان دیده نمی شود.
▪انتظار می رود نمایشگاه عرضه کاالهای مورد نیاز مردم با قیمت های مناسب دایر شود
تا جلوی سوء استفاده برخی فروشندگان گرفته شود.
▪وضعیت بازار مشترک زاهدان به لحاظ بهداشت نامناسب است ،مسئوالن بهداشت و
شهرداریرسیدگیکنند.

 1.5میلیون نفر مردم استان چشم انتظار حقابه

ایجاد ناامیدی ،سم مهلکی برای
گروه شهرستان ها
جوامع است ،بنابراین دولت باید
هرچه سریع تر به قول های داده شده به مردم سیستان عمل
کند .نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسالمی در
نطق میان دستور خود در مجلس با تسلیت ایام سوگواری
حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک فرا رسیدن دهه فجر
گفت :رمز پیروزی ما وحدت کلمه است و از زنده باد ،مرده
بادهای بی حاصل باید پرهیز کرد ،ضمن این که یأس و
ناامیدی را که به عنوان سم مهلکی برای جوامع تلقی می
شود باید از خود و مردم دور کرد« .حبیب ا ...دهمرده»
تصریح کرد :ملت ایران همه کاستی ها را تحمل کرده و در
دفاع از ارزش ها همواره حضور به موقع داشته و حماسه
خلق کرده اند پس مسئوالن باید قدر بدانند و کفران نعمت
نکنند و تا دیر نشده است با خدمت بی منت به آن ها توجه
کنند .به گزارش «خانه ملت» ،وی با بیان این که به دلیل بی
تدبیری ،روز به روز فاصله نقاط برخوردار و کم برخوردار و
افراد غنی و فقیر افزایش می یابد اظهار کرد :برای اجرای
عدالت دولــت مکلف است حذف یارانه های دهک های
پردرآمد را در دستور کار جدی قرار دهد و صرف اقشار
ضعیف و کم درآمد کند .وی خطاب به رئیس جمهور گفت:
در اثر نبود مدیریت صحیح ،مردم منطقه دچار وضعیتی
هستند که در شأن نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست در

« 40روز با شهید حاج قاسم میرحسینی» در استان

بیمارستانزهک
به  78تخت جدید مجهز شد
 78تخت جدید به تخت های بیمارستان سید
ریگی
الشهدا(ع) زهک اضافه شد و تعداد تخت های
این بیمارستان به  116تخت افزایش یافت .سرپرست
بیمارستان سیدالشهدا(ع) زهک به خبرنگار ما گفت :با
توجه به تداوم طرح تحول نظام سالمت و پیگیری مسئوالن
منطقه ،تعداد تخت های این بیمارستان از 38به 116تخت
افزایش یافته که این تعداد تخت شامل  93تخت بستری و
 23تخت ستاره دار است .دکتر «مجتبی رفیق دوست»
افزود :تعداد متخصصان این بیمارستان از پنج نفر به  16نفر
افزایش یافته اســت .با توجه به افزایش تعداد پزشکان
متخصص و نیاز مردم شهرستان به افزایش تعداد تخت بخش
ت تخت افزایش یافت .به
سی سی یو ،تعداد آن از پنج به هف 
گفته وی ،به دلیل افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده در
سال های اخیر ،بخش های بستری بیمارستان از هفت
بخش به  11بخش افزایش یافته است .تخت های ستاره دار
هم شامل تخت های دیالیز ،اتاق عمل ،زایشگاه ،رادیولوژی
و نوزاد است.

با توجه به تداوم
طرح تحول نظام
سالمت و پیگیری
مسئوالنمنطقه،
تعداد تخت های
این بیمارستان از
 38به  116تخت
افزایش یافته که
این تعداد تخت
شامل  93تخت
بستری و 23
تخت ستاره دار
است

2نفردرتصادفجادهای سوختند
دو تصادف در محورهای شمال و
گروه شهرستان ها
جنوب استان دو کشته و هفت مجروح
بر جای گذاشت .مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :بر اثر برخورد
یک دستگاه پراید با یک دستگاه تانکر آب در محور زابل به
زاهدان هفت نفر مصدوم شدند« .غالمعلی رفعت» افزود :پس
از وقوع این حادثه و اعالم موضوع به مرکز پیام فوریت های
پزشکی زابل ،دو تیم امدادی از پایگاه اورژانس جاده ای رامشار
و تاسوکی به محل حادثه اعزام و اقدام های اولیه درمانی برای
مصدومان این حادثه انجام شد .وی اضافه کرد :در این حادثه
هفت نفر مجروح شدند که پنج نفر پس از دریافت اقدام های
درمانی الزم برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)
زابل منتقل و دو نفر دیگر به صورت سرپایی در محل درمان
شدند .رئيس اورژان ــس پیش بیمارستانی و مدیر حــوادث
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هم گفت :روز گذشته بر اثر
برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو  405با تریلی حامل
خودرو در محور ایرانشهر  -بم حد فاصل برجک  44نفر مجروح
شدند و دو نفر بر اثر سوختگی کامل جان خود را از دست
دادند« .ناصح» افزود :در این حادثه دو خودرو سواری پژو حامل
سوخت و تریلی حامل خودرو دچار حریق شد.

طی  40روز ،برنامه های فرهنگی
گروه شهرستان ها
بــا عــنــوان شهید حــاج قــاســم میر
حسینی در استان برگزار می شود .به گزارش «سیستان و
بلوچستان» ،سخنگوی ستاد مردمی پاسداشت مقام شهید
حاجقاسممیرحسینیروزگذشتهدرمسجدفاطمیهزاهدان
در جمع خبرنگاران گفت :این شهید بزرگوار از نظر جایگاه
هم تراز با شهدای شاخص کشور است ،از مهم ترین ویژگی
های شهید حاج قاسم میر حسینی که از زندگی نامه و
وصیت نامه اش استخراج شده است و آن گونه که دوستان،
هم رزمــان و خانواده شهید گفته اند در کنار شجاعت و
بصیرت ،معنویت و عرفان ،معرفت و مجاهدت ،یک ویژگی
مردمی بود« .علی رضا کیخا» افزود :در اولین جلسه ستاد
مردمی پاسداشت شهید حاج قاسم میرحسینی قرار شد
برای افزایش آگاهی مردم از ویژگی های شخصیتی این
شهید ،یادواره مردمی برگزار کنیم و شعار «قاسم زنده است»
برای این یادواره انتخاب شد .وی ادامه داد :شعار  40روز با
شهید حاج قاسم میرحسینی نیز طراحی شد که در شش
هفته  40روز عملیات فرهنگی برگزار می شود که این برنامه
ها از  29دی ماه با مراسم شب خاطره با حضور مردم و
جمعی از دانش آموزان منتخب سیستان و هم رزمان شهید
در روستای صفدر میربیک از توابع زهک آغاز شد .وی اظهار
کرد :دومین برنامه نیز به اصحاب رسانه اختصاص یافت و
موج رسانه ای حرکت مردمی با رسانه ها اتفاق می افتد،
هفته اول با این موج ادامه پیدا می کند و تا هفته چهارم ادامه
دارد که شخصیت شهید حاج قاسم میر حسینی معرفی می
شود .وی تصریح کرد :در این چهار هفته چند برنامه محوری
خواهیم داشت ،در هفته دوم فاز سه برنامه ویژه در مدارس
اجرا می شود ،از جمله رادیو مدرسه که برنامه هم زمان در
 40مدرسه زاهدان و زابل در زنگ های تفریح دانش آموزان
به عنوان رادیو از بلند گوهای مدرسه پخش می شود .وی
بیان کرد :مسابقه ای از هفته دوم ویژه دانش آموزان متوسطه

کشت گوجه فرنگی در نیکشهر به
گروه شهرستان ها
دلیل خشکسالی از  350هکتار به
 110هکتار کاهش پیدا کرده است .مدیر جهاد کشاورزی
نیکشهر به خبرنگار ما گفت :برداشت گوجه فرنگی از مزارع
بخش های مرکزی و بنت آغاز شده است و به تدریج در بخش
های الشار و آهوران هم شروع می شود و تا پایان فروردین ماه
ادامه می یابد« .حبیب رئیسی» افزود :پیش بینی می شود سه
هزار و  ۸۵۰تن گوجه فرنگی خارج از فصل تولید و روانه بازار
مصرف شود .به گفته وی ،هر سال حدود  ۳۵۰هکتار از زمین

پیشخوان

 18بهمن؛ اولین یادواره شهید

وی اضافه کرد :در هفته سوم که با ایام دهه مبارک فجر
مصادف می شود یک برنامه داریم آن هم اولین ویژه برنامه
ما خواهد بود ،بنابراین  18بهمن ماه اولین یادواره «قاسم
زنــده اســت» در مصالی زابــل بــرگــزار می شــود .به گفته
کیخا ،در هفته چهارم فاز مدارس مبلغان با رویکرد معرفی
شخصیت شهید در مساجد منطقه سیستان و زاهدان برنامه
خواهد داشت ،چند نمایشگاه نمادین که تجلی شهید قاسم
میرحسینی است با معرفی اقدام ها و فرهنگ جهادی او در
مکانهای پر تردد مثل پارکها در زاهدان برپا می شود.
سخنگوی ستاد مردمی پاسداشت مقام شهید حاج قاسم
میرحسینی تصریح کرد 25 :بهمن ماه مراسمی با محوریت
شهدای ایرانشهر و معرفی شهید حاج قاسم میرحسینی
اجــرا و  9اسفند هم اختتامیه ی ــادواره ها تــاالر فردوسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان در برگزار می شود .وی گفت:
در هفته پنجم رونمایی از نرمافزاری ویژه شهدای استان و
مسابقه پیامکی را خواهیم داشت .دو برنامه شب شعر و شب
خاطره با موضوع شهید حاج قاسم میرحسینی در زاهدان
نیز برگزار می شود .وی افزود :در پایان این برنامه از تعدادی
از پداران و مادران شهدا و دانش آموزان منتخب تجلیل می
شود ،تندیس اول شهید حاج قاسم میرحسینی به شخصی
که مردم به عنوان نماد شهید حاج قاسم میرحسینی معرفی
کرده اند تقدیم می شود ،تندیس دوم ،تندیس نماد رسانه ای
است که به خبرنگار فعال این عرصه اهدا می شود و تندیس
سوم نامه دانش آمــوزان به شهید حاج قاسم میرحسینی
خواهد بود.

از مهم ترین
ویژگی های شهید
حاج قاسم میر
حسینی که از
زندگی نامه و
وصیت نامه اش
استخراج شده
است و آن گونه
که دوستان ،هم
رزمان و خانواده
شهید گفته اند
در کنار شجاعت و
بصیرت،معنویت
و عرفان ،معرفت
و مجاهدت ،یک
ویژگی مردمی
بود

طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار و کاال و خدمات برای ایام پایانی
گروه شهرستان ها
سال و نوروز  ،98آغاز شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
به خبرنگار ما گفت :این طرح از اول بهمن ماه آغاز شد و تا  15فروردین  98ادامه دارد.
فعالیت های بازرسی و نظارتی در این طرح بر اساس روال سال های گذشته در قسمت های
کاالیی و خدماتی است« .نادر میرشکار» ادامه داد :ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و
زمینه مناسب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی ،جلوگیری از تخلفات احتمالی و
رسیدگی به شکایت وگزارش های مردمی ،اندیشیدن تمهیدهای الزم به منظور هم افزایی
و همکاری موثر با دیگر نهادها و دستگاه های ذیربط در استان به منظور وحدت رویه در اقدام
های نظارتی از اهداف این طرح است .وی اظهار کرد :فعالیت های بازرسی و نظارتی در
قسمت کاالیی مشمول نان ،لبنیات ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،برنج ،شکر ،روغن نباتی،
حبوبات ،میوه ،پوشاک ،کیف و کفش ،خواربار و شیرینی ،روغن موتور ،مواد شوینده ،تایر
خودرو و  ....می شود .به گفته وی ،بازرسی و نظارت بر شرکت های مسافرتی هوایی،
زمینی ،دفاتر فروش بلیت مسافری ،حمل و نقل درون شهری و برون شهری ،اماکن تفریحی
و فرهنگی ،سیاحتی و زیارتی ،واحدهای اقامتی ،غذا خوری ها و رستوران های بین شهری،
نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه ها ،و  ....مشمول قسمت خدماتی می شود .

بهره مندی 1000نفردر قرقری از خدمات سالمت
هزار نفر از مردم بخش قرقری هیرمند در آستانه چهلمین سالگرد
گروه شهرستان ها
پیروزی انقالب خدمات سالمت دریافت کردند .معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما گفت :هزار نفر از مردم بخش قرقری و تپه کنیز
هیرمند از خدمات رایگان بهداشتی ،آزمایشگاهی ،پزشکی و دندانپزشکی رایگان بهره
مند شدند .دکتر «جواد اکبری زاده» افزود :این خدمات با همکاری معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی زابل ،شبکه بهداشت و درمان هیرمند و گروه خیریه اعزامی از تهران
ارائه شده است .وی اضافه کرد :با توجه به این که قالب مردم این منطقه از نظر اقتصادی،
اشتغال ،وضعیت راه و  ...دارای مشکالت فراوانی هستند و خدمات تخصصی پزشکی و
بهداشتی با همکاری این گروه خیر تهرانی در این مناطق به طور رایگان ارائه شد .وی ادامه
داد :در این طرح  400نفر از افراد منطقه توسط پزشک ویزیت و در حوزه خدمات تخصصی
دندانپزشکی نیز 150نفر خدمات دریافت کردند.

بنادر و دریانوردی واحد خدماتی سبز کشور شد
اداره کل بنادر و دریانوردی ،عنوان واحد خدماتی سبز کشور و
گروه شهرستان ها
تنها واحد خدماتی سبز استان را کسب کرد .بر اساس ارزیابی
شاخص ها و معیارهای محیط زیست سال  ،1396اداره کل بنادر و دریانوردی موفق به
کسب امتیاز الزم دریافت تندیس و لوح تقدیر عنوان واحد خدماتی سبز کشوری و تنها
واحد خدماتی سبز استان از سازمان محیط زیست کشور شد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی ،این اداره کل یکی از اهداف خود را ارائه خدمات
دریایی و بندری با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و ارتقای کیفیت
شاخص های زیست محیطی بنادر سبز قرار داده است .بر اساس این گزارش ،مراسم
تقدیر و اهدای تندیس و لوح سپاس به واحدهای صنعتی و خدماتی سبز برگزیده در
قالب بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز روز گذشته در سالن همایش های
بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

های کشاورزی شهرستان به کشت گوجه فرنگی اختصاص
می یافت اما در سال زراعی جاری به دلیل خشکسالی سطح
زیر کشت به  ۱۱۰هکتار کاهش یافته است .وی بیان کرد:
کاشت گوجه فرنگی در نیکشهر زمینه اشتغال  ۳۰۰نفر را
فراهم کرده است .سه هزار و  600هکتار از اراضی شهرستان
زیرکشت محصوالت زراعی شامل سبزی و صیفی خارج از
فصل کدو ،بادمجان ،پیاز ،سیر و باقال ،سبزیجات برگی کاهو،
فلفل محصوالت جالیزی هندوانه و نباتات علوفه ای یونجه
نیکشهری ،شبدر برسیم و سورگوم است.
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نرخ طال

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

ب و

یورو

47.710

یک گرم طالی  18عیار

371،200

ن ک

دالر آمریکا

42.000

یک گرم طالی  19عیار

0

درهم امارات

11.437

یک گرم طالی  20عیار

0

پوند انگلیس

54.090

یک گرم طالی  22عیار

0

فرانک سوئیس

42.081

یک گرم طالی  24عیار

0

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 97/11/3
نواحی شمالی

اول و دوم با همین شعار «قاسم زنده است» ،مسابقه انشا و
دل نوشته یا نامه به شهید حاج قاسم میرحسینی برگزار می
شود و در  10مدرسه  10راوی به بیان شخصیت این شهید
می پردازند.

منطقه بر اساس کشاورزی و دامپروری بنا و متأسفانه آب
رودخانه هیرمند توسط افغانستان قطع شده است و از نظر
بیکاری مشکالت زیاد وجود دارد از آن جایی که کارخانه ای
وجود ندارد مردم برای کسب درآمد مشکل دارند ،نسبت به
وضعیت تنها کارخانه الستیک زابــل که چند سال پیش
کلنگ احداث آن به زمین زده شد و هنوز ساخته نشده اقدام
شود .دهمرده اضافه کرد :در حوزه میراث فرهنگی به اعتقاد
باستان شناسان سیستان به بهشت باستان شناسی لقب
دارد اما به دلیل بی توجهی به زیرساخت ها ،بناها در حال
تخریب است که نیاز به اقدام جدی دارد .وی در پایان خطاب
به کالنتری گفت :طبق مذاکرات درباره دریاچه هامون و
ریزگردها باید اقدام الزم انجام شود ،از آقای نوبخت خواسته
می شود که به قول های داده شده درباره آمایش سرزمین
سیستان اقدام کند.

نظارت بر بازار نوروز آغاز شد

کاهش  240هکتاری کشت گوجه فرنگی در نیکشهر
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نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

حالی که سیستان در ابعاد مختلف دارای ظرفیت فراوان
است ،ضروری است که زیرساخت ها فراهم شود و برای
برون رفت از وضع کنونی برنامه های علمی کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت ارائه و عملی سازیم .وی با تقدیر از
دولت و مصوبه آن درباره خشکسالی سیستان ،خواستار
پیگیری درباره عملیاتی شدن این مصوبات شد زیرا هیچ
شرایطی در ایران شرایط منطقه را ندارد و برای جلوگیری از
کوچ افراد به فرموده مقام معظم رهبری باید برنامه ریزی
شود .عضو مجمع نمایندگان استان خطاب به وزیر نیرو بیان
کرد :آب آشامیدنی مردم سیستان و زاهــدان با جمعیتی
بیش از یک و نیم میلیون نفر مشکل دارد و نیم قرن است که
افغانستان به قــرارداد خود پایبند نیست و زندگی مردم
منطقه را دچار اشکال کرده اند و نقطه استراتژیک کشور در
حال تخلیه است .وی خطاب به رئیس جمهور با بیان این که
انتقال آب دریــا از عمان ،جلوگیری از تبخیر ،مدیریت
یکپارچه هم زمان با دریافت حقابه ایران از افغانستان از
ظرفیت های منطقه است بیان کرد :طبق قول های داده
شده باید عمل کرد و از آن جایی که سرانجام کلنگ احداث
نیروگاه بادی منطقه بعد از سه سال با تأخیر به زمین زده شد
تشکر می کنیم ،دستور دهید عقب ماندگی آن جبران شود،
درباره فاضالب نیز باید اقدام عملی شود .دهمرده خطاب به
«ظریف» بیان کــرد :حقابه هیرمند و دریاچه هامون از

افغانستان به کجا رسید؟ متأسفانه بارها قول داده اید اما
عمل نمی کنید ،دربــاره مرزها و آزادی گروگان ها طبق
وظیفه ذاتی باید عمل شود .او خطاب به وزیر جهاد کشاورزی
گفت :از سفر شما به منطقه برای رفع مشکالت تشکر می
کنیم و خواهش داریم درباره خشکسالی سیستان دستور
دهید تا نسبت به جبران خسارات کشاورزان اقدام شود .وی
به وزیر نفت نیزگفت :گاز به یک آرزو برای مردم سیستان
تبدیل شــده اســت ،طبق قــول داده شــده از ســوی رئیس
جمهور در جمع مردم برای این مورد اقدام شود ،وزیر کشور
درباره مرزها طبق مصوبه عمل کند و در موضوع شهرداری
های سیستان به ویژه زابل با وجود دستورهای ویژه شما
اقدام ملموسی انجام نشده است و بعد از چند سال حاشیه
نشینی سیستان که به عنوان پایلوت بود هنوز عمل نشده
است .وی خطاب به وزیر اقتصاد هم اظهار کرد :اکثر بانک
ها دربــاره پرداخت تسهیالت ،بخشودگی سود دیرکرد،
استمهال وام ها سلیقه ای عمل می کنند و مردم را در تنگنا
قرار می دهند که نیاز به رسیدگی جدی دارد .رئیس کمیته
آموزش عالی مجلس در ادامه خطاب به وزیر راه و شهرسازی،
خواستار رسیدگی به وضعیت راه های حوزه انتخابیه و
احداث راه آهن منطقه و رسیدگی به وضعیت فرودگاه های
منطقه شد .وی با اشاره به بی عدالتی در کشور خطاب به
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد :زندگی مردم

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 و تداوم سرما

صاف تا قسمتی ابری و
تداوم سرما،جنوب شرق
احتمال بارش پراکنده

قسمتی ابری و غبار محلی یا مه
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