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اخبار

زنگخطرمدارسفرسودهمهرستانبهصدادرآمدهاست

دانش آموزان مهرستانی چشم انتظار خیران مدرسه ساز

فرسودگی مدارس ،دیوارهای کاهگلی ،شکاف
گروه شهرستان ها
ه��ای عمیق دی���وار ،تیرهای چوبی موریانه
خورده سقف ،مدارس دو شیفته و تجهیزات قدیمی سرمایشی و گرمایشی
تصویری است که از برخی مدارس مهرستان در ذهن نقش می بندد و به
عنوان جدیترین و حتی اصلیترین معضل در مسیر توسعه فضای عمران
آموزشی مدارس این شهرستان است .با وجود همه تنگناها و مشکالت،
همچنان ذوق و شوق تحصیل در دانش آموزان این شهرستان هویداست و
هر روز در کالس های درس خود حاضر می شوند و آرزویشان این است که
سال تحصیلی بعد را در مدرسه ای نو با امکانات مناسب آغاز کنند.
مدیر آموزش و پرورش مهرستان با اشاره به تحصیل تعداد بسیاری از دانش
آموزان همه مقاطع تحصیلی در مدارس فرسوده ،گفت :بسیاری از دانش
آم��وزان مهرستان در  50مدرسه کامال فرسوده بلوکی و در سخت ترین
شرایط مشغول به تحصیل هستند.
«محمدعارف بهرامی» افزود :شرایط فضاها و امکانات آموزشی شهرستان
مطلوب نیست و برخی از م��دارس در وضعیت نابسامان و وخیمی قرار
دارد.
مدارس مهد علم آموزی است و دانش آموزان این خطه محروم و مرزی با
تحصیل می توانند آینده روشنی را برای این منطقه را رقم بزنند.
▪ ▪احتمال تخریب مدارس با کوچکترین زمین لرزه
وی با اشاره به قدمت ساخت مدارس بلوکی گفت :این مدارس در فاصله
سال های  58تا  67اح��داث ش��ده و عمر ب��االی  20ت��ا 30سال دارد و
نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.تحصیل در مدارس فرسوده شور و
ذوق یادگیری و ادامه تحصیل را از دانش آموزان سلب می کند.وی با اشاره
به برچیده شدن مدارس خشت و گلی موجود در این شهرستان ،افزود :با
مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس در سال  94برخی مدارس
خشتی و گلی و همچنین مدارس کپری برچیده شد.
اما هنوز بیشتر مدارس مهرستان دارای بافت قدیمی و فرسوده است.
مدارس خشت و گلی فاقد استاندارد و برای دانش آموزان خطرساز است
که مسئوالن و خیران باید در راستای مقاوم سازی و مدرسه سازی در این
شهرستان یاری رسان ما باشند.وی ادامه داد :این مدارس با کوچک ترین
زمین لرزه تخریب می شود و برای دانش آموزان مشکل ایجاد می کند که
نیاز است هرچه سریع تر مدارس یاد شده تخریب و مدارس جدید احداث
شود.مدیر اداره آموزش و پرورش مهرستان با بیان اینکه کمبود فضاهای
آموزشی از دیگر مشکالت آموزشی در این شهرستان است ،تصریح کرد:
کمبود فضای آموزشی کام ً
ال محسوس است و دانش آموزان در مدارس دو
شیفت مشغول به تحصیل هستند.

فقط یک مدرسه باالی  6کالس وجود دارد.
وی تصریح کرد :در راستای حذف مدارس کپری 7 ،کانکس را جایگزین
این مدارس کرده ایم و دانش آموزان در این کانکس ها مشغول به تحصیل
هستند.
دان�شآم��وزان عشایری با وج��ود مشکالت ف��راوان ب��رای درس خواندن و
ادامه تحصیل از جمله دانشآموزان با استعداد این شهرستان محسوب
میشوند.
▪ ▪انباری ها کالس درس دانش آموزان مهرستانی
وی به تحصیل دانش آموزان در مدارس استیجاری اشاره و اذعان کرد :در
راستای جذب بازماندگان از تحصیل در تعدادی از روستاها مدارس جدید
راه اندازی شده ،به طوری که  55مدرسه دایر استیجاری در مهرستان از
حداقل ترین امکانات بی بهره است.
این مدارس اغلب انباری است که کدخداهای روستاها آنها را به آموزش
و پرورش اجاره داده اند و دانش آموزان در این فضاهای نامطلوب و غیر
استاندارد تحصیل می کنند.
وی ادامه داد :موضوع بهبود شرایط فضاهای آموزشی مهرستان یکی از
چالش ها و دغدغه های اصلی این اداره است.
دانش آموزان مهرستانی چشم انتظار حمایت مسئوالن هستند و امیدوارند

با هدف رفاه حال شهروندان اجرا شد:

اجرای 30هزار متر مربع آسفالت در شهر هیدوچ

روزی فرا برسد که خیران مدرسه ساز در این شهرستان اقدام به نوسازی و
بازسازی مدارس کنند.
بهرامی خاطرنشان کرد :مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال خیری
است که به واسطه آن فرزندان ما با تحصیل در م��دارس استاندارد ،به
باالترین جایگاه های علمی دنیا دست پیدا می کنند و مایه مباهات می
شوند.
وی با اشاره به اینکه پویایی مدارس و رفع کمبودها نیازمند همکاری اولیا
و معلمان م��دارس اس��ت ،اب��راز امیدواری ک��رد :در سال تحصیلی جدید
مشارکت گسترده اولیا همچون سال گذشته در پیشبرد اهداف آموزشی و
پرورشی مدارس و دانش آموزان نمود بیشتری داشته باشد.
▪ ▪بنیاد برکت در شهرستان مدرسه نساخته است
مدیر آموزش و پرورش مهرستان با اشاره به این که بنیاد برکت در شهرستان
هیچ مدرسه ای نساخته است ،اظهار کرد :آن بنیاد هیچ سهمیه ای برای ما
قائل نشده است.
در همایش خیران مدرسه ساز که درچابهار برگزار شد ،مشکالت فضاهای
آموزشی را عنوان کردیم ولی تاکنون هیچ نتیجه ای عاید نشده است.
وی ادامه داد :مشکالت فضاهای آموزشی مهرستان به ادارهکل نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس گزارش شده است که امیدواریم مسئوالن برای رفع
این مشکالت اقدامات الزم را انجام دهند و با تامین اعتبار امکان بازسازی
و مقاوم سازی مدارس در شهرستان را فراهم کنند.
در سال تحصیلی جاری با همت و مشارکت خیران کشوری  3مدرسه یک
کالسه درمناطق روستایی بخش مرکزی و آشار به بهره برداری رسید و
یک مدرسه  6کالسه نیز در مرحله ساخت است که جا دارد خیران مدرسه
ساز توجه بیشتری برای رفع محرومیت آموزشی شهرستان و نزدیکی آن با
مناطق برخوردار کنند.
ساختمان آموزشی مناسب و دارای استانداردهای آموزشی یکی از راههای
ایجاد نشاط و تشویق دانشآموزان به امر مهم تحصیل است و دانش آموزان
با استعداد مهرستانی برای ادامه تحصیل نیازمند حمایت و توجه بیشتر
مسئولین ذیربط هستند.وی تاکید کرد :توجه به آموزش و پرورش به معنای
سرمایهگذاری برای آینده است و این آموزش و پرورش است که ارزش های
جامعه ایرانی واسالمی را در دانش آموزان نهادینه می سازد و این نهاد در
همه کشورها اساسیترین رکن تربیت نسل آینده است.وی خاطرنشان
کرد :همه افراد و نهادها در فعالیت های آموزش و پرورش نقش دارند و
تالش این مجموعه ،آموزش دانش آموزان با نگاهی نو و با تجهیزاتی جدید
برای فردای ایران اسالمی است و برای این مهم و تالش برای نوسازی
مدارس نیازمند توجه ویژه مسئوالن هستیم.

رئیسجهادکشاورزیخبرداد:

پیش بینی برداشت  900تن گندم در کنارک
اراض��ی کنارک به کشت ای��ن محصول اختصاص
دارد«.محمدسعید اولیایی» ،اف��زود :کشت گندم،
پارسال به صورت آزمایش در این شهرستان انجام
شد که با توجه به ارزیابی خوبی که داشت کشت
این محصول امسال با افزایش بیشتری در کنارک

شاهی -پیش بینی می شود  900تن گندم امسال
در کنارک برداشت شود.رئیس جهادکشاورزی
کنارک با بیان ای��ن مطلب به خبرنگار ما گفت:
کشت محصول گ��ن��دم ام��س��ال ب���رای دوم��ی��ن بار
در ای��ن شهرستان انجام ش��ده که  180هکتار از

فرماندار 65 :طرح دهه فجر در هامون به
بهره برداری رسید

ای��ن محصول در کنارک از سیستم آب��ی��اری تیپ
استفاده می شود و برداشت آن نیز از اردیبهشت ماه
سال آینده آغاز خواهد شد.وی گفت :محصول گندم
کشت شده در این شهرستان به صورت تضمینی از
کشاورزان خریداری می شود.

انجام شد.
وی عنوان کرد :طی پارسال،به ازای هر هکتار 3/5
تن محصول گندم در کنارک برداشت شد که پیش
بینی می شود امسال برداشت این محصول به  5تن
در هر هکتار برسد.وی خاطرنشان کرد :برای آبیاری

شهرستانها -بادشکن سبز حاشیه مزارع
ک��ش��اورزی در سطح  580هکتار در بخش
سیستان اجرا شده که حدود  300هکتار آن
مربوط به شهرستان زهک است.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،به نقل از رواب��ط
عمومی منابع طبیعی استان ،رئیس منابع
طبیعی زهک گفت :این طرح در شهرستان
زهک در دو کیلومتری مرز با افغانستان به اجرا
در آمده است«.علی حیدری صادق» ،افزود:
هدف از اج��رای پ��روژه بادشکن سبز حاشیه
مزارع کشاورزی تثبیت شن ،کاهش سرعت
باد ،ایجاد فضای سبز ،اشتغالزایی و توسعه
کشاورزی است.وی با بیان این که این پروژه با
مشارکت کشاورزان اجرا شده،اظهار کرد :در

شهرستانها –  65طرح عمرانی همزمان با دهه مبارک فجر در
شهرستان هامون به بهره ب��رداری رسید.به گزارش «سیستان و
بلوچستان»،بهنقلازروابطعمومیفرمانداریهامون،فرمانداراین
شهرستان گفت :در دهه فجر امسال  65طرح با اعتبار  90میلیارد
ریال در این شهرستان به بهره برداری رسید«.معصومه پرندوار»،
افزود :راه اندازی مخزن  2هزار متری آب روستایی ،آزمایشگاه
مرکزی،بهرهبرداریازطرحهایراهوفضاهایآموزشی 9،بوستان
روستایی ،چندین سرسرای ورزشی و چمن مصنوعی از مهم ترین
طرح های افتتاح شده این شهرستان ویژه دهه فجر بوده است.وی
خاطر نشان کرد :براساس ارزیابی های انجام شده ،شورای آموزش
و پرورش این شهرستان به همراه شورای آموزش و پرورش چابهار
و ایرانشهر عنوان برتر استانی را از آن خود کردند که اعضای این
شوراها دهه فجر از سوی معاون وزیر آموزش و پرورش تجلیل شدند.

 -1اثری از سعید نفیسی -کالبدشکافی -2گل
پخته شده در کوره -پیامبری -عابد و زاهد-3
ن��ی ب��وری��ا -ن��ف��اق -پایتخت سوئیس -ت��رش و
شیرین -4شکوه و جالل -دستمال آب گرم -ویتامین
جدولی -5درد و رن��ج -رخنه و شکاف -دسته گندم و
جو درو ک��رده -6دانشمند دوره سلجوقی صاحب آثار
"معیار العلوم" و "کیمیای س��ع��ادت" -انتقال بیماری
به دی��گ��ری -7گل بتونه -عمیق ترین نقطه اقیانوس
اطلس -نوعی پارچه ابریشمی زربفت -8بن و ریشه-
تب -واحد پول تایلند -خورشید -9واجب و ضروری-
متوقع و آرزومند -تیر پیکاندار  -10نام بیشه ای است در
مازندران -سرخرگ -11شهر روشن مازندران -صاف
و هموار -دوش و شانه -12آزاد مرد -نیزه کوتاه -راه
میانبر -13نطق و بیان -پدر بزرگ -پیمان و میثاق -ژرف
و عمیق -14صاحب نسب و ریشه دار -تخته بزرگ و دراز
که از تنه درخت بریده شده است -تازه کار -15مظلوم و
مورد ستم واقع شده -توانگر و متمول.

و وفور -کاهگل -لقمه آماده و فراهم برای دهان -8ترس
و خوف -نام قدیم مدینه -9رشته کوهی در شمال ایران-
جگر سیاه -وعده گاه -10شجاع و دلیر -پسر کیکاووس
پادشاه کیانی که به تحریک گرسیوز برادر افراسیاب کشته
شد -سیاستمدار هندی و آشنای مهاتما گاندی -11
نیکوکار -فرق سر -12جسم و بدن -پایه و شالوده -وزن
و آهنگ -یادداشت -13قرض -بغض و عداوت -کلمه ای
در اظهار تاسف و دلتنگی -قدم -14روش و اسلوب -گرد
آوردن -نورانی و تابناک -15برابر و یکجور -فلز گلوله-
ترسانیدن و بیم دادن.
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 -1فاصله دو مکان -صندلی راحتی -دریافتن
و درک کردن -2تاج و دیهیم -جوش و خروش-
اجازه -3راهرو و سرسرا -زیاده خواهی -موسم
برگ ریزان -نصف -4برج داستانی اروپا -درود و تحیت-
مطالعه اجمالی کتاب -دشمن سخت -5نمکین -جانب و
پهلو -6همدست و انباز -ضربه شمشیر -فراوان -7تواتر

شهرستانها -عملیات اجرایی مرمت و بازسازی  8دستگاه پل بزرگ محور كنارك-
چابهار آغاز شد.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر،
رئیس واحد نگهداری راه و ابنیه این اداره کل با بیان این مطلب گفت :پل ها یكی از پرهزینه ترین
اجزای محورهای ارتباطی است و رسیدگی نکردن به آن باعث قطع راه و بروز خسارات جبران
ناپذیری می شود كه نگهداری آن ها بسیار حائز اهمیت است.
«عبدالرحمن ناروئی» ،افزود :این  8دستگاه پل در محور ارتباطی كنارك -چابهار به دلیل عمر
طوالنی آن ها و رعایت نکردن اصول فنی در زمان ساخت دچار آسیب شده اند.
وی ادامه داد :پس از مطالعه و بررسی ها عملیات اجرایی مرمت و بازسازی  8دستگاه پل بزرگ
محور كنارك -چابهار با استفاده از فناوری های نوین آغاز شد.
وی بیان كرد :اعتبار مرمت و بازسازی این پل ها حدود  5میلیارد و 300میلیون تومان برآورد
شده كه هم اکنون با توجه به توان مالی پیمانكار این پروژه در حال اجراست.

معاون استاندار سیستان وبلوچستان:

دولت مصمم به ایجاد منطقه آزاد در سیستان است
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ش���اه���ی 130-نفر از م��ددج��وی��ان
کمیته ام��داد میرجاوه آم��وزش های
صنایع دستی را فراگرفته اند.
رئیس کمیته ام��داد شهرستان میرجاوه با
بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :به منظور
کمک به خانواده های خودسرپرست کمیته
ام��داد شهرستان از ابتدای امسال تاکنون
 130نفر از خانواده های تحت پوشش این
نهاد آموزش های صنایع دستی را با همکاری
اداره فنی و حرفه ای فراگرفته اند.
«منصور ن��ورا» ،اف��زود :ب��رای آم��وزش اف��راد
تحت پوشش  190میلیون ریال از سوی این
نهاد هزینه شده است.
وی عنوان کرد :این خانواده ها می توانند پس از گذراندن این دوره ها و دریافت گواهی نامه فنی و
حرفه ای از دریافت وام خوداشتغالی بهره مند شوند و برای خود و خانواده شغل ایجاد کنند.
وی بیان کرد :از ابتدای امسال تاکنون تسهیالت برای  240طرح خود اشتغالی با اعتباری حدود
یک میلیاردو 580میلیون تومان در زمینه دامپروری ،مشاغل خانگی و سوزن دوزی پرداخت شده
که برای  450نفر زمینه اشتغال به وجود آمده است.
نورا گفت :در راستای اقتصاد مقاومتی دوره های آموزشی گوناگون برای کمک به خانواده های
تحت پوشش برگزار شده و در راستای کمک به معیشت خانواده های تحت پوشش این نهاد برگزاری
این دوره ها افزایش می یابد.

مرمت و بازسازی  8دستگاه پل بزرگ محور كنارك -چابهار آغاز
شد

را هر سال در سطح  400هکتار اجرا کنیم.
وی حرکت شن های روان از منطقه فرارود
افغانستان به سمت اراضی کشاورزی و منابع
طبیعی بخش سیستان را از مشکالت جدی
موجود برشمرد و گفت :یکی از کانون های
بحران گرد و غبار در شنزار نیاتک سیستان به
وسعت  12هزار هکتار است که  7هزار هکتار
آن در حوزه شهرستان زهک است.
حیدری ص��ادق ادام���ه داد :ب��رای مهار این
کانون بحرانی گرد و غبار ،اقدام هایی همچون
مالچ پاشی ،نهال ک��اری و پخش سیالب در
شهرستان زهک صورت گرفته و این در حالی
است که برای تثبیت شن های روان از سوی
افغانستان اقدامی انجام نشده است.
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یک مسئول:

اجرای پروژه بادشکن سبز در  580هکتار از مزارع سیستان
پروژه بادشکن سبز حاشیه مزارع کشاورزی به
ازای هر کیلومتر 500نهال از گونه گز رودخانه
ای و گز شاهی کاشته شده است.وی اعتبارات
ای��ن پ��روژه سه ساله در شهرستان زه��ک را
 135میلیون تومان عنوان کرد و اف��زود :در
این پروژه ،حفاظت و آبیاری نهال ها به عهده
مردم و فرهنگ سازی و تامین اعتبارات اولیه
به عهده سازمان جنگل ها ب��وده اس��ت.وی
استقبال ک��ش��اورزان از پ��روژه بادشکن سبز
حاشیه مزارع را خوب توصیف و تصریح کرد:
اجرای این پروژه بر کیفیت و کمیت محصوالت
گندم و جو شهرستان زهک تاثیر مثبت داشته
است.حیدری صادق اذعان کرد :در صورت
تامین اعتبار ،ما آمادگی داریم که این پروژه

جلیلوند 30 -هزار متر مربع
آسفالت در هیدوچ اجرا شد.
شهردار هیدوچ به خبرنگار ما گفت:
هدف از اجرای این طرح عالوه بر بهبود،
زیباسازی و یکنواخت کردن شهر ،رفاه
حال شهروندان ،ایجاد سهولت در تردد
وسایل نقلیه و افزایش مقاومت معابر
در مقابل نفوذ باران و آبهای سطحی
روان بود.
«هاشم دهقانی» افزود :برای آسفالت حوزه شهر با احتساب کمک قیر یارانه ای سازمان شهرداری
ها و دهیاری های کشور مبلغ  4میلیارد و  400میلیون ریال از محل درآمدهای شهرداری هزینه
شده است.
این عملیات یک ماه به طول انجامید و اصول فنی آزمایش های مهندسی در محل رعایت شده
است.
وی خاطرنشان کرد :در نهضتی که شهرداری هیدوچ در دست اقدام دارد در آینده ای نزدیک روکش
قسمت فرعی بولوار امام خمینی(ره) و آسفالت خیابان هامین و همچنین آسفالت تعدادی از کوچه
های انتهای خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار است.
وی عنوان کرد :تنها چالش ما در این حوزه نبود شرکت خاص برای پخش آسفالت در شهر است که
امیدواریم این مشکل نیز به زودی برطرف شود.
با توجه به اینكه مهمترین وظیفه شهرداری خدمت رسانی به شهروندان است ،گروه های بهسازی
و آسفالت شهرداری به صورت فعال مشغول به كار هستند تا با تسریع در امور ،برای ارائه خدمات
شایسته به شهروندان گام بردارند.
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شهرستان ها -دولت مصمم به ایجاد منطقه آزاد تجاری در سیستان است به طوری که
دبیر آن نیز از سوی استاندار سیستان و بلوچستان به شورای عالی مناطق آزاد کشور
معرفی شده است.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» به نقل از ایرنا ،معاون سیاسی اجتماعی استاندار در نشست
صمیمی با معتمدان و ریش سفیدان شهرهای زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و نیمروز در سرسرای
فرمانداری زابل مزیت مناطق آزاد را محدود بودن آن دانست و گفت :دولت پنج منطقه آزاد را به
مجلس ارائه کرد اما برخی از نمایندگان آن را به  80منطقه آزاد و ویژه رساندند که این الیحه در
مجلس نتوانست رای بیاورد.
«علی اصغر جمشید نژاد» ،افزود :ایجاد منطقه آزاد تجاری در سیستان شرایط خوبی را به لحاظ
اقتصادی در منطقه ایجاد می کند.
وی با بیان این که مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری رای نخست را به
دکتر روحانی دادند ،افزود :دولت نیز به نشانه این اعتماد توجه ویژه ای به این استان دارد.
معاون استاندار سیستان وبلوچستان اظهار کرد :با طرح ها و پروژه های بزرگ و زیربنایی در دست
اجرای دولت در استان ،تغییرات اساسی در سطح سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد شد.
وی با بیان این که وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات تمام تالش خود را بر حضور حداکثری
مردم در پای صندوق های رای معطوف کرده است ،گفت :اعتبار ایران در مذاکرات ،مباحث بین
المللی و سیاست خارجی ،نماد قدرت و غیره بستگی به میزان مشارکت مردم در انتخابات دارد.
جمشید نژاد تاکید کرد :دولت با ایجاد فرصت های شغلی و زیرساخت های الزم در هر منطقه به
وظیفه خود عمل می کند به طوری که بهره گیری آن توسط مردم انجام می شود.
وی با تقدیر از همراهی و همسویی معتمدان سیستان با دولت ،سخنان آنان را دقیق ،عمیق و
پراحساس دانست و گفت :مسئوالن باید پاسخگوی مردم باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل نیز در این نشست گفت :طرح  46هزار هکتار
آبیاری از طریق لوله ،راه آهن و گاز نوید دهنده آینده خوب برای استان سیستان وبلوچستان
است.
«هوشنگ ناظری» افزود :دولت در خصوص منطقه آزاد تجاری سیستان به تعهد خود عمل کرد و
طی دو سال با اقدامات کارشناسی پس از تصویب آن در شورای عالی مناطق آزاد کشور و هیئت
دولت آن را به مجلس ارائه داد که امیدواریم این طرح به سرانجام برسد.
وی بیان کرد :دولت فعالیت های شایسته ای در خصوص برجام با حفظ عزت ملی ،حقوق ملت
و حقوق هسته ای انجام داد به طوری که تحریم ها یک به یک لغو شد و پول های بلوکه شده در
حال بازگشت به کشور است.
فرماندار زابل عزت ملی را در گرو انتخابات هفتم اسفند دانست و گفت :معتمدان و ریش سفیدان
منطقه سیستان با اقدامی مهم باعث عزت و شرافت ملی خواهند شد و حماسه بزرگ همدلی و
همزبانی را در هفتم اسفند رقم خواهند زد.
در ادامه این نشست معتمدانی از شهرهای زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون و نیمروز آمادگی مردم را
برای حضور پرشور خود در انتخابات پیش رو اعالم کردند و با بیان مشکالت منطقه خواستار رفع
آن از سوی دولت تدبیر و امید شدند.

