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شماره 494

قیمت 300:تومان

زنگ خطرمدارس فرسوده مهرستان
به صدا درآمده است

نماینده شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل خبر داد:

پیشرفت26درصدیخطآهنچابهار-ایرانشهر
گروه خبر خط آهن چابهار – ایرانشهر در بخش
زیرسازی  26درص��د پیشرفت فیزیکی دارد.نماینده
شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل در سیستان
و بلوچستان ب��ا اع�ل�ام ای��ن مطلب در گفت و گوی
اختصاصی با خبرنگار ما گفت :خط آه��ن چابهار –
ایرانشهر که بخشی از خط آهن چابهار – زاهدان است

تاکنون  26درصد پیشرفت فیزیکی داشته است«.مهدی
رضایی» ،افزود :عملیات اجرایی زاهدان – ایرانشهر نیز
سه شنبه گذشته آغاز و اکنون در مرحله تجهیز کارگاه
است و قرار است فع ً
ال یک قطعه آن آغاز شود.وی بیان
کرد :چابهار – ایرانشهر  4قطعه دارد که قطعه یک 85
کیلومتر ،قطعه دو  67کیلومتر ،سه  64کیلومتر و چهار

 100کیلومتر است و هریک از این قطعات یک پیمانکار
و حداقل دو کارگاه دارد.وی اظهار کرد :با انجام عملیات
اجرایی مسیر چابهار -ایرانشهر تاکنون میزان پیشرفت
کلی خط آهن چابهار به زاهدان  8/2بوده است.بیان
کرد :تالش می شود میزان پیشرفت چابهار به ایرانشهر
تا پایان سال به  30درصد برسد و هر ماه نیز تقریب ًا دو

درصد پیشرفت داشته است .وی عنوان کرد :با توجه به
سرعت کار پیش بینی می شود تا پایان سال  97مسیر
ریلی چابهار به ایرانشهر تکمیل ش��ود.وی اضافه کرد:
علی رغم حجم زیاد عملیات سرعت پیشرفت کار نسبت
به سایر پروژه های عمرانی استان خوب است.وی بیان
کرد :این پروژه جزو کارهای شرکت ساخت >...صفحه2

سینما را درسبد فرهنگی
مردم قراردهیم

دکترمحمدرضا بهاری
ّ
استاد زبان و ادبیات فارسی-عضو هیات علمی دانشگاه

هفدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب
استان سیستان و بلوچستان
مهمانی تازه ای در راه است و من از هم اکنون  ،خودم را
به ضیافت نور و روشنایی  ،به ضیافت کتاب  ،یار همیشه
مهربان  ،بانوی بی لب  ،خاتون خاطره ها  ،عصاره
ه��زاران «بو» که از اعصار دور و نزدیک در رایحه جان
میپیچد و سرمست از غنای شیفتگی و بیکرانگیمان
می سازد  ،دعوت می کنم.سهم همه ما از گریز لحظه
ها در این دعوت همگانی پناه بردن به امواج پرتالطم
گیسوان کتاب خواهد ب��ود  .پناه ما که تشنه زمزمه
کالمیم و بی تاب عطر هوا و صدا  .و من اگر خدا بخواهد
حریص تر از همه در میل بلعیدن « ک�لام » بر خوان
گسترده دعوت اندیشه هزاران شاعر و نویسنده حاضر
خواهم شد .با این باور که شاید فضای آرامشی سبز را
در تأللوی رقصان واژه های اندیشمندان  ،متفکران ،
تاریخ نگاران  ،و صاحبان قلم و بیان در تار و پود وجود
مفلوک و خاک خ��ورده و سرگردان خود فراهم آورم.
باشد که این سرگردان حیرانی  ،در جستجوی ( اوی) به
کمک این معشوق زیبا روی ( کتاب ) برای اشتیاقش که
در غبار تردید فرو رفته پاسخی بیابد .شما را هم میدانم
چون سالهای گذشته بسان پرندگان مهاجر به جانب
این ( آبی ) پر خواهید کشید.بیایید تا به برکت شناخت
و نزدیکی با کتاب  ،نان را تقسیم کنیم  ،زمزمه آب را به
حیات ببخشیم و شکستن را از شیشه بگیریم و مفهوم
سنگ شدن را از آدم ها و مسخ شدن را از درخت و غربت
را از جاده  .بیایید به مهمانی نور و گلدان  ،ضیافت نگاه
و لبخند برویم.پیشاپیش بهار کتاب و بهار در راه را که
نوید بخش نوروز است به تک تک ایرانیان هم وطن ،
هم استانی های عزیز ،از هم اکنون تبریک و شادباش
میگویم .بهاری باشید.

«محمد غالمی» ،قهرمان مسابقات
کشتی آلیش کشور شد
ریگی-مدالخوشرنگطالیکشتیآلیشکشوربرگردن
ورزشکار سیستانی انداخته شد.مسئول روابط عمومی
اداره ورزش و جوانان زابل به«سیستان و بلوچستان» گفت:
مسابقات قهرمانی کشتی آلیش و گراپلینگ کشور در خانه
شماره دو کشتی تهران از روز چهارشنبه بیست ویکم بهمن
ماه جاری آغاز شد و به مدت سه روز ادامه داشت که در
پایان و در وزن  -70کیلوگرم «محمد غالمی» از سیستان
و بلوچستان با شکست رقبای خود به مقام نخست این وزن
رسید«.حامد پیرکمالی» افزود :کشتی گیر سیستانی کار
بزرگ و سختی را انجام داد و با شکست نفر سوم مسابقات
آلیش جهان در راند طالیی به این افتخار نائل شد و ضمن
کسب مدال طالی وزن  -70کیلوگرم به عضویت تیم ملی
کشور نیز درآمد.وی اظهار کرد :برای اولین بار است که
یک کشتی گیر آلیش کار سیستانی به چنین جایگاهی
دس��ت پیدا ک��رده و پیراهن پر افتخار تیم ملی را بر تن
میکند.وی ادامه داد :در این مسابقات« ،محمد عزیزی
کبیر» ،نیز به عنوان داور درجه یک کشتی آلیش دنیا،
حضور داشت و قضاوت های خوبی از خود به جا گذاشت.

پیگیری مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای
ایجاد قرارگاه عملیاتی جنوب شرق کشور در استان
باتوجه به مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبنی بر ایجاد
قرارگاه اطالعاتی و عملیاتی با محوریت جنوب شرق کشور در
سیستان و بلوچستان ،این مصوبه باید از طرف استان به طور
جدی پیگیری شود.به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،استاندار
روزگذشته در شورای مبارزه با مواد مخدر استان که >...صفحه1

تحقق تامین20هزارتن ازنیازگوشتیکشور

گ��روه خبر جشنواره فیلم فجر ب��زرگ ترین روی��داد
سینمایی کشور همزمان با آغاز ایام ا ...دهه مبارک فجر کلید
م �یخ��ورد و در ای��ن روی���داد مهم سینمایی ک��ارگ��ردان��ان،
بازیگران و فیلم سازان کشورمان رقابت می کنند .امسال
جشنواره فیلم فجر زاهدان که چهارمین دوره خود را پشت
سر گذاشت از  19بهمن ماه آغاز شد و به مدت  6روز ادامه
داشت و سیل مشتاقان و سینما دوستان بسیاری را با خود
همراه کرد.جشنواره امسال حال و هوای متفاوتی داشت و با
برگزاری در تاالر فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
جمعیت هنردوست بسیاری را با خود همراه کرد.جشنواره
فیلم فجر زاه��دان مانند هر جشنواره دیگری نقاط قوت و
ضعفی داش��ت که در ادام��ه گ��زارش از زب��ان رئیس انجمن
سینمای جوان و فیلم ساز و کارگردان زاهدانی بررسی می
ش��ود .ب��رگ��زاری چنین جشنواره ای ب��رای  6روز متوالی
فرهنگ سینما و سینما رفتن را مجدد در میان مردم زاهدان
بیدار کرد.هنر دوستانی که امید می رود با پایان یافتن
جشنواره ،سینما را فراموش نکنند و سینمای اشراق را که
مدت هاست فیلم های آن با  10تماشاگر اکران می شود با
حضور خود رونق بخشند« .اسحاق ع��رب» ،رئیس انجمن
سینمای جوانان زاهدان ،برپایی جشنواره را مزیتی بزرگ
برمی شمارد و میگوید :خوشبختانه امسال با >...صفحه4

یادداشت

فرسودگی مدارس ،دیوارهای کاهگلی ،شکاف های عمیق دیوار،
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 >...صفحه3

بر اساس سند تامین  50هزار تن گوشت از سیستان و بلوچستان،
از ابتدای اجرای طرح تاکنون  20هزار تن گوشت در استان برای
تنظیم بازار گوشت کشور تامین شده است.رئیس سازمان جهاد
کشاورزی به «سیستان و بلوچستان» گفت :یکی از مهم ترین اسناد
توسعه بخش کشاورزی استان تدوین سند تامین  >... 50صفحه2

دولتمصمم بهایجادمنطقهآزاد
درسیستاناست
گروه خبر 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  >...80صفحه3

اخبار
استاندار خواستار شد:

پیگیری مصوبه ستاد مبارزه با مواد
مخدر برای ایجاد قرارگاه عملیاتی
جنوب شرق کشور در استان
جهانتیغی-باتوجه به مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر
کشور مبنی بر ایجاد قرارگاه اطالعاتی و عملیاتی با
محوریت جنوب شرق کشور در سیستان و بلوچستان،
این مصوبه باید از طرف استان به طور جدی پیگیری
شود.به گ��زارش «سیستان و بلوچستان» ،استاندار
روزگذشته در شورای مبارزه با مواد مخدر استان که
با حضور اعضا در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار
شد ،گفت :باید در درون استان نیز در راستای توسعه
و تقویت ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح های مطالعاتی
و سندهای چشم انداز تهیه و تدوین شود چرا که تجربه
ثابت کرده است که در برخی موارد کارها را می شود
از پایین به باال انجام داد«.علی اوسط هاشمی» با اشاره
به نیاز به اشتغال معتادان پاک شده ،اف��زود :باید در
این زمینه کمیته ای تشکیل و طرحی تدوین شود که
براساس آن هیچ معتاد بهبود یافته فاقد اشتغال در
استان وجود نداشته باشد.در بخش مبارزه با مواد مخدر
نباید به سیستان و بلوچستان نگاه استانی داشت چرا
که بیش از  25درصد از کشفیات مواد مخدر کشور در
این استان صورت می گیرد.وی اضافه کرد :سیستان و
بلوچستان دروازه کشور است و ما کلیددار این دروازه
هستیم که باید برای محافظت و امنیت این دروازه در
موضوع مبارزه با موادمخدر یک سند تهیه و براساس آن
اقدام به اجرای برنامه کنیم.طی یک برنامه ریزی باید
مسئوالن و برخی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر
از هرمزگان ،کرمان و خراسان جنوبی که از همسایگان
سیستان و بلوچستان هستند ،برای همکاری بیشتر در
زمینه مبارزه با مواد مخدر به میزبانی استان دعوت به
عمل آید و طی یک همایش همکاری ها را گسترش
داد و از تجارب بهره مند شد.وی بیان کرد :تغییر مسیر
جابهجایی مواد مخدر از مرزهای خشکی به سمت دریا
که آم��ار نشان دهنده آن اس��ت ،هشدار و زنگ خطر
جدی محسوب می شود.رشد  43درصدی کشفیات
امسال مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته
قابل تقدیر است.استاندار اف��زود :با توجه به این که
بیشترین میزان کشفیات موادمخدر از ابتدای امسال
در حوزه نیروی انتظامی است ،به نظر میرسد باید
توجه بیشتری به محدوده تحت کنترل حوزه مرزبانی
شود و مسیر ب��رای قاچاقچیان هموار نباشد.میزان
کشفیات سپاه در سال گذشته یک تن و  800کیلوگرم
بود و این رقم امسال به  10تن رسیده است که باید از
تالش های انجام شده توسط نیروهای سپاه قدردانی
ک���رد.وی گفت :نباید اج��ازه دهیم مسیر دری��ا برای
قاچاقچیان مواد مخدر هموار شود و آنان این منطقه
را برای خود امن فرض کنند.با توجه به آمار ،کشفیات
موادمخدر و درگیریها در م��رز میرجاوه و زاه��دان
افزایش یافته که این موضوع یک زنگ خطر است و
میطلبد مرزها را بیش از پیش کنترل و یک کمربند
امنیتی در شعاع  100کیلومتری زاهدان ایجاد کرد تا
هم موارد امنیتی رصد شود و هم مبارزه با موادمخدر را
پوشش دهیم و این موضوع نیز در شورای تامین استان
به تصویب رسیده است.

▪ ▪کشف  10تن موادمخدر طی45روز
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در این
جلسه از کشف  10تن مواد مخدر طی 45روز گذشته
در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت :این میزان،
طی  6مرحله درگیری به همراه کشف  15قبضه سالح
و دستگیری  523نفر متهم ،قاچاقچی موادمخدر و
حملکننده مواد بوده است.سردار «حسین رحیمی»،
اف��زود 96 :دستگاه خ��ودرو توقیف 22 ،باند بزرگ
مواد مخدر در این مدت منهدم و  167نقطه شهری
و روستایی آلوده نیز پاکسازی شد.در مدت یک ماه و
نیم گذشته  114طرح کوچک و بزرگ ارتقای امنیت
اجتماعی در راستای مبارزه با موادمخدر و معتادان
متجاهر اجرا شده است.
وی ب��ی��ان ک���رد :در مجموع در  10م��اه و  25روز
سالجاری  78تن موادمخدر از قاچاقچیان موادمخدر
کشف شده است که  105درصد افزایش را در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.امسال میزان
کشت و ب��رداش��ت موادمخدر در افغانستان کاهش
یافته و از  15درصد افزایش کشفیات موادمخدر در
کشور طی امسال 10 ،درص��د مربوط به سیستان و
بلوچستان است.جانشین فرماندهی مرزبانی سیستان
و بلوچستان نیز از کشف بیش از  48تن موادمخدر از
ابتدای امسال در مرزهای استان خبر داد و گفت :امسال
مرزبانان  135مورد درگیری با قاچاقچیان موادمخدر
داشتهاند«.محمد مالشاهی» افزود :کشفیات هروئین و
حشیش نیز به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.
با توجه به اینکه امسال در حوزه مرز دریایی کشفیات
م��وادم��خ��در داش��ت �های��م ،مشخص اس��ت ک��ه مسیر جا
بهجایی موادمخدر از مرزهای خشکی به سمت دریا در
حال تغییر است.شایان ذکر است :در ادامه جلسه اعضا
به ارائه درخواست ها ،گزارش عملکرد و مشکالت خود
در زمینه مبارزه با مواد مخدر پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد:

اتمام ساخت پروژه های
همراه سرای زاهدان
دهشیبی-مراحل ساخت ساختمان ه��ای همراه
سرای بیمارستان های خاتم و علی بن ابیطالب (ع)
زاهدان به اتمام رسید.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :مراحل
ساخت دو همراه سرای بیمارستان خاتم و علی ابن
ابیطالب زاه���دان با اعتباری ح��دود  360میلیون
تومان به اتمام رسید.دکتر «محمدرضا میری» ،ادامه
داد :دانشگاه علوم پزشکی زاه��دان با هدف کاهش
سردرگمی و مشکالت همراهان بیمارانی که از سایر
نقاط استان ب��رای دریافت خدمات تخصصی و فوق
تخصصی به بیمارستان های خاتم االنبیا(ص) و علی
بن ابیطالب(ع) پذیرش می شوند عملیات ساخت
همراه سراها را آغاز کرد.وی بیان کرد :همراه سراها
با زیربنای  640مترمربع آماده خدمت رسانی به مردم
استان است.دکتر میری ادامه داد :در همراه سراها
تمام امکانات رفاهی ب��رای همراهان بیمار فراهم
شده تا شهروندانی که از سایر نقاط استان به زاهدان
مراجعه می کنند برای اسکان با مشکلی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان ک��رد :بعد از اتمام خرید تجهیزات
همراه سراها این دو مکان افتتاح می شوند و قطع ًا
همراه سراها تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
وی همچنین به طرح توسعه و استانداردسازی بخش
ه��ای شیمی درمانی اش��اره ک��رد و گفت :با توجه به
حضور نیروی انسانی متخصص به منظور پاسخگویی
به نیازهای درمانی بیماران سرطانی در دانشگاه و
جلوگیری از سفرهای درمانی هم استانی ها به سایر
استان های کشور بخش های شیمی درمانی ساخته
می شود.
وی ادامه داد :توسعه و استانداردسازی بخش شیمی
درمانی با اعتباری حدود  66میلیارد ریال و زیربنای
معادل  2ه��زارو 341مترمربع انجام می شود.دکتر
میری اف��زود :توسعه بخش ه��ای شیمی درمانی در
شهرهای چابهار ،سراوان و زاهدان آغاز شده است.

کشف  622کیلو مواد افیونی
درعملیات پلیس سراوان
جهانتیغی-فرمانده انتظامی شهرستان س��راوان
از کشف  622کیلو موادافیونی و دستگیری سه
قاچاقچی ،توقیف چهار دستگاه خ��ودرو در عملیات
صبح روزگذشته پلیس خبر داد.
به گ��زارش روزنامه «سیستان و بلوچستان» ،به نقل
از پایگاه خبری پلیس ،فرمانده انتظامی شهرستان
سراوان درباره جزئیات دقیق این خبر گفت :مأموران
انتظامی این شهرستان پس از اطالع از این که یک باند
بزرگ توزیع کننده مواد مخدر با استفاده از خودروهای
تیزرو قصد انتقال مقادیر معتنابهی مواد مخدر در محور
اسفندک – کلپورگان را دارند ،بررسی موضوع را آغاز
کردند.
سرهنگ «احسانعلی آذرپودینه» ،اف��زود :مأموران
ان��ت��ظ��ام��ی پ��س از ان��ج��ام اق���دام���ات تخصصی و
اش��راف کامل اطالعاتی صبح روز گذشته تعداد
چ��ه��ار دستگاه خ���ودروی وان���ت تویوتا متعلق به
اعضای این باند را در این محور شناسایی کردند.
آذرپودینه تصریح ک��رد :با شناسایی خ��ودروه��ای
ح��ام��ل م���واد م��خ��در متعلق ب��ه اع��ض��ای ای��ن باند
بالفاصله تیم ه��ای تخصصی انتظامی و هنگ
مرزی سراوان به منطقه اعزام شده که قاچاقچیان
ب��ا م��ش��اه��ده م��أم��وران از منطقه م��ت��واری شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان س���راوان گفت :پس
از مدتی تعقیب و گریز پلیسی ،مأموران موفق به
توقیف چهار دستگاه خ��ودروی حامل موادمخدر
و دستگیری س��ه قاچاقچی در ای��ن راب��ط��ه شدند
و در بازرسی دقیق از ای��ن خ��ودروه��ا مقدار 232
کیلو تریاک و  390کیلو حشیش را کشف کردند.
▪ ▪پایان فرار  17ماهه قاتلی در سراوان
فرمانده انتظامی شهرستان س��راوان همچنین از
دستگیری قاتل ف��راری به همراه دو قبضه سالح
کالش پس از  17ماه خبر داد و در تشریح جزئیات
این خبر گفت :در پی یک فقره تیراندازی منجر به
قتل مرد جوانی در یکی از خیابان های این شهرستان
در شهریورماه سال گذشته و با توجه به حساسیت
موضوع ،دستگیری عامالن این جرم در دستور کار

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود :پس از وقوع جرم تیم مجربی از کارآگاهان
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده پلیسی
و اق��دام��ات گسترده تخصصی موفق به شناسایی
مخفیگاه قاتل فراری در یکی از روستاهای کالتوک
این شهرستان شدند.فرمانده انتظامی شهرستان
س���راوان تصریح ک��رد :بالفاصله پ��س از شناسایی
مخفیگاه این قاتل فراری تیم های مجهزی از پلیس
آگاهی برای دستگیری متهم به محل موردنظر اعزام
شدند که پس از شناسایی و محاصره منزل مورد نظر
را بازرسی کردند.
آذرپ��ودی��ن��ه گفت :متهم پ��س از مشاهده م��أم��وران
به منظور ف��رار از ج��رم قصد م��ت��واری ش��دن داشت
ک��ه ب��ا توجه ب��ه محاصره ب��ودن مخفیگاه م��أم��وران
موفق به دستگیری وی ش��ده و در ب��ازرس��ی دقیق
از م��ح��ل ت��ع��داد دو قبضه اس��ل��ح��ه ک�ل�اش و پنج
تیغه خشاب و مهمات مربوطه را کشف کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به این که متهم دستگیر
ش���ده در تحقیقات تخصصی پلیس ب��ه ارت��ک��اب
قتل ب��ا اس��ت��ف��اده از س�لاح ک�لاش ب��ا همکاری یک
نفر دیگر اع��ت��راف ک��رد ،گفت :ت�لاش ه��ای پلیس
ب��رای دستگیری متهم دیگر همچنان ادام��ه دارد.

رئیس واحد بهداشت و مدیریت بیماری
های دامی خبر داد:

واکسیناسیون 38هزارو  449راس
دام در زاهدان علیه بروسلوز
شهرکی -از ابتدای امسال  38هزارو  449راس دام در
زاهدان علیه بیماری بروسلوز (تب مالت) واکسینه شد.
رئیس واحد بهداشت و مدیریت بیماری های دامی
اداره کل دامپزشکی استان به« سیستان و بلوچستان»
گفت :در این مدت  9هزارو 931راس گاو و گوساله
شامل  3ه��زارو  387راس گوساله و  6ه��زارو 544
راس گاو و  28هزارو  518راس بره و بزغاله و گوسفند
و بز شامل  8هزارو  546راس بره و بزغاله و  19هزارو
 972راس گوسفند و بز علیه بیماری بروسلوز در
زاهدان واکسینه شد.
دکتر «روح ا ...زاه��دی» اف��زود 3 :ه��زارو  950مورد
خونگیری نیز از دام های زاهدان انجام که یک راس
گاو مبتال به بیماری بروسلوز نیز در زاهدان شناسایی
شد.وی بیان کرد :تب مالت از مهم ترین بیماری های
مشترک بین انسان و دام است که در دام عوارضی
همچون سقط جنین و کاهش تولید شیر ایجاد میکند
و انسان عمدتا از طریق مصرف ف��راورده های لبنی
غیرپاستوریزه از جمله پنیر محلی به آن مبتال می شود.

نمایشگاه ملی سفال های بدوی
استان تشکیل می شود
ضمیری-نمایشگاه ملی سفال های بدوی استان سال
آینده تشکیل می شود .معاون صنایع دستی میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان با تایید
این مطلب به «سیستان و بلوچستان» ،گفت :سیستان

و بلوچستان از نظر داشتن سفال های بدوی که فقط
با استفاده از دست ساخته شده و هیچ ابزار دیگری در
تولید آن به کار برده نمی شود شاخص است.
«ابوبکر نرماشیری» ،اظهار کرد :سفال کلپورگان ،کوه
لتیگ سرباز ،سفال هولونچوکان قصرقند و سفال
فنوج از شاخص ترین سفال های بدوی تولید شده در
استان است.
وی اضافه ک��رد :در تهیه این سفال ها چون از چرخ
استفاده نمی شود سفال بدوی نامیده می شود و از
میان سفال های بدوی نام برده تنها سفال کلپورگان
در سطح ملی و تا حدودی در سطح بین المللی شناخته
شده و بقیه هنوز ناشناخته مانده است.
وی بیان کرد :نکته قابل اهمیت در خصوص سفال
های بدوی استان این است که این سفال ها عموم ًا
توسط بانوان تولید می شود.
م��ع��اون ص��ن��ای��ع دس��ت��ی م��ی��راث ف��ره��ن��گ��ی ،صنایع
دستی و گردشگری استان خاطرنشان ک��رد :سفال
هولونچوکان ،کوه لیتگ و فنوج ب��دوی تر از سفال
کلپورگان است و نقش و نگارهای به کار رفته بر روی
آن با استفاده از اثرانگشت است.
نرماشیری اظهار کرد :آثار سفالی تولیدشده با این
روش بسیار با کیفیت و در عین ظرافت است به طوری
که سال جاری یکی از صنعتگران این بخش توانست
نشان مرغوبیت ح��وزه سفال را دری��اف��ت کند.وی
تصریح کرد :معرفی سفال های بدوی تولید شده در
این مناطق نه تنها باعث آشنایی مردم دیگر شهرها با
صنایع دستی استان بلکه مانع فراموشی و نابودی این
هنر نیز می شود.

پنج پاورلیفتینگ کار سیستانی
به مسابقات قهرمانی کشور
اعزام شدند
گروه خبر  -پنج پاورلیفتینگ کار سیستانی در قالب
تیم پاورلیفتینگ استان به مسابقات قهرمانی کشور
اع��زام شدند.مسئول رواب��ط عمومی اداره ورزش و
جوانان زابل به «سیستان و بلوچستان» اف��زود :پنج
پاورلیفتینگ ک��ار سیستانی در قالب تیم منتخب
پاور«لیفتینگ» با لوازم استان برای شرکت در مسابقات
قهرمانی باشگاه های کشور که به میزبانی زاهدان از
 26بهمن ماه جاری به مدت پنج روز در سالن ورزشی
شهید فهمیده مجموعه ورزش��ی  17شهریور برگزار
میشود اعزام شدند.
«حامد پیرکمالی» اف��زود :در رده بزرگساالن «بهمن
راشکی»« ،احسان منصوری» «،مهدی فیروزکوهی» و
در رده سنی نوجوانان «محمد امین دامن سبز» ،حضور
دارن���د.از س��ری مسابقات فوتبال لیگ برتر استان،
جمعه بیست و سوم بهمن ماه جاری یک دیدار بین تیم
های ساحل هیرمند و تکاور زابل در ورزشگاه شهید
حسینی طباطبایی برگزار شد که تا دقایق پایانی بازی
با نتیجه  2بر یک به نفع تیم فوتبال تکاور ادامه داشت
که با اعتراض تیم فوتبال ساحل هیرمند بر روی یک
خطا و ترک کردن زمین بازی توسط بازیکنان این تیم
در نهایت با رای کمیته انضباطی این بازی با نتیجه 3
بر صفر به نفع تکاور به پایان رسید.

