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رئیس جهاد کشاورزی خبر داد:

نماینده شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل خبر داد:

پیشرفت  26درصدی خط آهن چابهار -ایرانشهر
شهرکی-خط آهن چابهار – ایرانشهر در بخش زیرسازی  26درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل در سیستان و بلوچستان با اعالم این مطلب
در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما گفت :خط آهن 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  85کیلومتر ،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 8/2
بوده است.ویبیان کرد :تالش می شود میزان پیشرفت چابهار به ایرانشهر تا پایان سال به 30
درصد 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 شود.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 و توسعه حمل و نقل بوده و پیمانکار اصلی آن نیز
قرارگاه خاتم االنبیاء است که  4قطعه مسیر چابهار به ایرانشهر را به  4موسسه زیرمجموعه خود
واگذار کرده است.وی تصریح کرد :عملیات اجرایی خط آهن چابهار – ایرانشهر سال  89توسط
رئیس جمهور وقت کلنگ زنی و  10کیلومتر آن آغاز ،اما قرارداد آن اواخر سال  92منعقد شد و از
سال  92تاکنون با گذشت  1/5سال به طور جدی فعالیت ها آغاز شده و این میزان پیشرفت نیز
رضایت بخش است.وی در خصوص اعتبار این پروژه گفت :اعتبار کلی خط آهن چابهار – زاهدان
 2هزارو 41میلیارد تومان است که برای تامین اعتبار مورد نیاز برای این کار سهام پتروشیمی
چابهار و فوالد خوزستان به فروش رسید ،اما با توجه به این که عواید حاصل از فروش پتروشیمی
چابهار با وزارت نیرو مشترک بود پول حاصل از آن توسط وزارت نیرو برداشت شد و تنها از فروش
سهام فوالد خوزستان  300میلیارد تومان نصیب این پروژه شد که از این اعتبار برای این پروژه
هزینه می شود.رضایی اظهار کرد :با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده تا نیمه سال  95این پروژه
مشکل مالی ندارد اما بعد از این مدت باید برای تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام کرد.وی بیان کرد:
هم اکنون قطعه  10از سمت زاهدان آغاز شده و باید  6قطعه دیگر در این مسیر راه اندازی شود تا
پروژه راه آهن چابهار به زاهدان تکمیل شده و راه اندازی قطعات دیگر نیاز به اعتبار زیادی دارد.

تحقق تامین20هزارتن ازنیازگوشتیکشور
شهرکی 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»
گ��ف��ت :یکی از مهم ت��ری��ن اس��ن��اد توسعه بخش
کشاورزی استان تدوین سند تامین  50هزار تن
گوشت در سیستان و بلوچستان برای تنظیم بازار
گوشت کشور اس��ت که ای��ن سند اجرایی ش��ده و

تاکنون  20هزار تن گوشت با گردش مالی  5هزار
میلیارد ریال انجام شده است«.رضا نجفی» افزود:
براساس این سند ،با تحقق تامین  50ه��زار تن
گوشت در استان با گردش مالی  10هزار میلیارد
ریال برای  7هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می
شود.سیستان و بلوچستان ظرفیت های بسیار
زیادی در حوزه کشاورزی و زیربخش های مهم آن
دارد و از اقلیم بسیار مناسب برای تولید محصوالت
زراع����ی در زم��س��ت��ان ،م��ی��وه ه���ای گ��رم��س��ی��ری و

دستیاردبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان کشوردر زابل :

 3500نمایشگاه مدرسه انقالب درکشوربرپا شده است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

امسال  275نفر به ماالریا مبتال شدند
دهشیبی  -آمار مبتالیان به ماالریا در استان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و امسال
نیز این آمار به  275نفر رسیده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این
مطلب به خبرنگار ما گفت :در سال  1370آمار مبتالیان به ماالریا در استان  52هزار نفر بوده
اما با توجه ویژه ای که به منطقه ماالریاخیز استان شده این آمار امسال به  275نفر کاهش یافته
است.دکتر «سید مهدی طباطبایی» ،ادامه داد :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
تالش است تا سال ۱۴۰۴موردی از ابتال به ماالریا در سیستان و بلوچستان وجود نداشته باشد.
وی افزود :بر این اساس از مجموع هفت هزار روستای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،
چهار هزار و  ۸۳۳روستا نسبت به بروز ماالریا ایمن شده اند.دکتر طباطبایی همچنین توزیع
رایگان  ۲۱۰هزار پشه بند آغشته به حشره کش بین خانوارهای مناطق ماالریاخیز جنوب و مرزی
سیستان و بلوچستان و ارائه آموزش های الزم به آنان ،انجام عملیات سم پاشی اماکن ،الروکشی
و مه پاشی را از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای کاهش ابتال به ماالریا برشمرد.وی
گفت ۷۰ :درصد از موارد ابتال به ماالریا در سیستان و بلوچستان از نوع شدید این بیماری موسوم
به «فالسیپاروم» است که از کشورهای همسایه به این استان وارد می شود.وی اظهار کرد :نبود
نظام ایمنی مناسب در مرزهای سیستان و بلوچستان و انجام نشدن اقدامات کنترلی و پیشگیرانه
در زمینه ابتال به بیماری های واگیردار در کشور همسایه علت ورود فالسیپاروم ماالریا به این
استان است.وی همچنین گفت :در برنامه ایمن سازی کودکان درمقابل فلج اطفال در سیستان
و بلوچستان عالوه بر برنامه مصوب ،ساالنه  2مرتبه واکسیناسیون تکمیلی انجام می شود که در
این برنامه بیش از  460هزار کودک زیر  5سال واکسینه می شوند.وی با اشاره به اینکه در 13
سال گذشته هیچ موردی از فلج اطفال در استان مشاهده نشده ،افزود :سازمان جهانی بهداشت
سال  2018را سال حذف جهانی فلج اطفال در نظر گرفته است.

گ��روه خبر نمایشگاه دستاوردهای انقالب به
مناسبت دهه فجر در سه هزار و  500مدرسه با عنوان

مدارس انقالب برپا شده است.به گزارش ایرنا دستیار
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

حضورتیم ملی نونهاالنکشتی فرنگیکشوردر زابل
گروه خبر -تیم ملی کشتی فرنگی کشور برای یک اردوی
پنج روزه ظهر دی��روز وارد شهرستان زاب��ل شد.مسئول
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان زابل گفت :با توجه
به درخشش کشتی گیران نونهال سیستانی در مسابقات
مختلف استانی و کشوری و بنا به دعوت هیئت کشتی
و همکاری ورزش و جوانان شهرستان  ،تیم ملی کشتی

فرنگی نونهاالن کشور برای یک اردوی پنج روزه و دیدار
دوستانه با کشتی گیران نونهال سیستانی ظهر روز گذشته
وارد زابل شد و از سوی مسئوالن ورزش این شهرستان،
مورد استقبال قرار گرفت«.حامد پیرکمالی» اف��زود :در
مدت حضور تیم ملی کشتی نونهاالن در این شهرستان ،به
منظور باال بردن سطح فنی کشتی گیران نونهال سیستانی

زمین به متراژ  145متر با مجوز ساخت-دو طبقه
اسکلت -زاهدان ،خیابان شهید باقری

توافقی

09153490052

آپارتمان خیابان مصطفی خمینی86 ،متر دوخواب-
دارای پارکینگ وانباری وآسانسور

20میلیون
تومان وام بانکی
توافقی

09159446428

یک قطعه زمین در مجتمع احرار بینالود مشهد

توافقی

09155015336

یک واحد آپارتمان نوساز  100متر مشهد فالحی16

توافقی

09155015336

زیرزمینی به مساحت  60متر سند مالکیت

توافقی

09153430183

یک واحد آپارتمان مرکز بهداشت مهرشهر زاهدان

توافقی

09153430183

زمین جنب بیمارستان امام علی زابل

توافقی

09159407515

منزل به مساحت  100متر -زابل روستای خراشادی

توافقی

09153426059

یک دستگاه پژو مدل آخر  -89نقره ای

توافقی

09158946864

یک دستگاه جوجه کشی 90000تایی

توافقی

09153432036

تلفن تماس09157462261 :

جویای کار با مدرک لیسانس کامپیوتروفناوری
اطالعات.ساکن زابل

تلفن تماس09155442470 :

جویای کار یک کارگر ساده

تلفن تماس09150447479 :

ماشین وانت بار برای بار یا فروش میوه
اجاره داده میشود

تلفن تماس09371489123 :

جویای کار راننده لودر و بیل مکانیکی
تماس :فقط عصرها

یکشنبه

جویاى کار درزمینه کارگرى و فروشندگى
و فرکار اغذیه

دوشنبه

جویای کار درشرکت ها یا موسسات
دارای وانت پیکان

تلفن تماس09396912417:

تلفن تماس09159936018 :

بازار کار پلی است برای ارتباط جویندگان کار وکار آفرینان
مهارت ها یا مشاغل مورد نیاز خود را برای درج رایگان در بازارکار ویژه نامه سیستان و بلوچستان به شماره  3000990017پیامک کنید

جمعه

ذوالفقاری -رقابت های قهرمانی پرس سینه شهرستان س��راوان برگزار شد.رئیس ورزش
و جوانان س��راوان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت ها با شرکت 60
ورزشکار در رده سنی نوجوانان و بزرگساالن و در دسته های مختلف ،در سالن شهید عصمت
پناه مجموعه ورزشی شهیدحسین بر سراوان برگزار شد«.محمدرضا گمشادزهی» افزود :در رده
سنی نوجوانان ،آقایان «رشید ذاکری» در دسته  52کیلوگرم« ،مهران سپاهیان»  59کیلوگرم،
«سلمان درزاده»  66کیلوگرم« ،محمد سپاهی»  74کیلوگرم و «میالد روشنگر» در دسته 90
کیلوگرم به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافتند.وی ادامه داد :در رده سنی بزرگساالن نیز
آقایان «ناصر جهاندیده» در دسته  66کیلوگرم« ،محمدحسین درزاده»  74کیلوگرم« ،مرتضی
شیخ»  83کیلوگرم و «پیمان درزاده» در دسته  120کیلوگرم عنوان قهرمانی این رقابت ها را ازآن
خود کردند.وی اظهار کرد :این مسابقات با هدف بهترین های این رشته برای اعزام به مسابقات
انتخابی پرس سینه استان برگزار شد.

جویای کار در دفاتر مهندسی

تلفن تماس09333007190:

پنجشنبه

برگزاری مسابقات پرس سینه در سراوان

کاریابی

چهارشنبه

شهرکی  -تا پایان امسال  4هزارو 500شغل ویژه مددجویان کمیته امداد استان ایجاد می شود.
معاون اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان با اعالم این مطلب در گفت
و گو با خبرنگار ما گفت :برای امسال ایجاد  4ه��زارو 500شغل در دستور کار قرار گرفت که با
برنامه ریزی های انجام شده این رقم تا پایان سال محقق می شود«.رمضان پودینه» ،افزود :در ده
ماه امسال میزان اشتغالزایی کمیته امداد برای مددجویان  3هزارو 400شغل بوده که هزارو100
شغل باقی مانده هم تا پایان سال محقق می شود.وی بیان کرد :برای ایجاد این تعداد شغل 340
میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان تعلق گرفته است.وی اظهار کرد:
مشاغل ایجاد شده شامل بیش از  100رشته شغلی بوده که بیشتر در زمینه کشاورزی ،دامپروری،
خدمات ،شیالت و صنایع دستی بوده است.

شنبه

فروش

قیمت

مسیرپروازی

سه شنبه

تا پایان سال  4500شغل ایجاد می شود

زیر نظر ک��ادر فنی تیم ملی ،اردوی مشترکی در سالن
ورزش��ی آیت ا ...طالقانی از عصر روز گذشته برپا شده
است.با توجه به استعدادهای خوبی که در این رشته در
منطقه سیستان وجود دارد و به منظور افزایش بار فنی آنها،
با صالح دید «محمد بنا» ،سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
کشور این اردو در شهرستان زابل در حال برگزاری است تا
از نزدیک ضمن آموزش های الزم توسط کادر فنی تیم ملی
و برطرف کردن نقاط ضعف کشتی گیران سیستانی ،افراد
نخبه شناسایی و به تیم های ملی دعوت شوند.وی ادامه

داد :این برای اولین بار است که یک تیم ملی به زابل سفر
می کند و باعث شده انگیزه و تالش کشتی گیران نونهال و
حتی در رده های باالتر حضور کادر تیم ملی کشتی فرنگی
در یک شهر مرزی را باال برده و باعث شادی کشتی گیران
این منطقه شود.امید است با حضور تیم ملی کشتی فرنگی
نونهاالن و کادر تیم ملی ،در این شهرستان باعث شود
تعداد بیشتری از عالقه مندان به این رشته در این نقطه
محروم جذب شوند و در آینده شاهد حضور تعداد زیادی از
آنها در تیم های ملی باشیم.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی زاهدان
شماره تماس

 162میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای خسارت دیده پرداخت می شود

معاون کمیته امداد:

کشور روز گذشته در حاشیه بازدید از مدارس انقالب
زاب��ل گفت :این نمایشگاه ها با هدف معرفی هرچه
بیشتر اه��داف و آرم��ان ه��ای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ای��ران از ابتدای دهه فجر از سوی اعضای
انجمن های اسالمی دانش آموزان در برخی مدارس
کشور برپا شده است«.امین رضا لطفعلی زاده» افزود:
امسال چهارمین دوره برپایی م��دارس انقالب در
سراسر کشور اس��ت که به ص��ورت داوطلبانه توسط
دان��ش آم��وزان تا پایان بهمن انجام می شود.دانش
آم��وزان با برپایی م��دارس انقالب ،وضعیت انقالب
اس�ل�ام���ی ای������ران را در گ��ذش��ت��ه و ح����ال ب���رای
بازدیدکنندگان بیان می کنند.وی گفت :اولویت
امسال برپایی مدارس انقالب در کشور بررسی نقش و
سهم استکبار و دول��ت ه��ای استکباری با محوریت
آمریکا در گذشته ،حال و آینده انقالب اسالمی بوده
است.با وجود اینکه دانش آموزان زابل از مرکز کشور
فاصله زیادی دارند اما فاصله اندیشه آنان با اندیشه

های رهبر معظم انقالب ،اهداف و آرمان های نظام
بسیار کم است چرا که دانش آموزانی هوشیار و دغدغه
مند هستند.مسئول اتحادیه انجمن ه��ای اسالمی
دانش آم��وزان سیستان و بلوچستان نیز گفت :سال
گذشته م��دارس استان با برپایی مناسب نمایشگاه
هایی از دستاوردهای انقالب مقام های برتر را در
کشور کسب کردند«.محمدرضا ارجمندی» اف��زود:
 250انجمن اسالمی در م��دارس شهرستان های
مختلف استان از جمله زابل و مناطق تابعه ،زاهدان،
ایرانشهر ،چابهار و س���راوان ب��ا عمده برنامه های
فرهنگی و تربیتی فعال هستند«.حمید بزی» مسئول
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان زابل هم
گفت :غرفه های مختلف با عنوان های دیروز ما ،امروز
ما ،فردای ما ،استکبار ستیزی ،شهدا ،معرفی انجمن
اسالمی ،محصوالت فرهنگی ،سینما انقالب و دست
سازه های دانش آموزان در  9مدرسه این شهرستان
در دهه فجر برگزار شده است.

پیشخوان
بازار روز

ضمیری162 -میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای خسارت دیده از سیل و توفان پرداخت
می شود.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با بیان ای��ن مطلب به «سیستان و
بلوچستان»گفت :با تصویب هیئت وزیران ،مبلغ  162میلیارد و  160میلیون ریال برای بازسازی
بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و توفان در استان اختصاص یافت«.ملک ساالری» افزود:
این مبلغ از محل منابع ماده ( )12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ،موضوع بند (م)
ماده ( )28قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب سال
گذشته برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و توفان در استان در اختیار دستگاه
های اجرایی مربوط قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.وی ادامه داد :از
این مقدار اعتبار سهم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان،کمک بالعوض برای بازسازی242
واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد مبلغ  50میلیون ریال است.این مقام مسئول خاطر
نشان کرد :مبلغ  50میلیارد و  10میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت با سود  4درصد در
مناطق روستایی و با سود 5درصد در مناطق شهری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و استانداری بین آسیب
دیدگان ناشی از سیل و توفان استان پرداخت می شود.ساالری عنوان کرد :این تسهیالت با
ضمانت زنجیره ای به منظور جبران خسارت پرداخت می شود و شرایط تسهیالت برای بازسازی
اماکن مسکونی روستایی با بازپرداخت  15ساله یعنی  3سال دوران مشارکت مدنی و  12سال
دوران مشارکت قسطی است.

سردسیری ،محصوالت متنوع دامی و شیالت در
آب های ساحلی و فراساحلی و منابع آبی داخل با
پ���رورش ماهیان گرمابی و س��رداب��ی و گیاهان
دارویی ،مرتعی و  ...برخوردار است.وی افزود :در
قالب میز تخصصی کشاورزی در زیربخش های
توسعه استان این سند به همراه چند سند دیگر
تدوین و ارائه شد که با پیگیری های به عمل آمده
این اسناد در موسسه پژوهش های برنامه ریزی
اقتصاد کشاورزی بررسی و نهایی شده است.

شماره پرواز

حرکت ازمبدا ساعت ورود ساعت خروج

شرکت

نوع هواپیما

ایران ایر 8-MD

تهران -زاهدان -چابهار

382

6:25

8:10

8:55

تهران -زاهدان -مشهد

852/850

6:40

8:35

9:30

آسمان

چابهار -زاهدان -تهران

383

10:45

11:45

12:30

ایران ایر 8-MD

727S-B
727S-B

مشهد -زاهدان -تهران

851/853

12:00

13:30

14:30

آسمان

مشهد – زاهدان – مشهد

487/486

17:10

18:40

19:25

ایران ایر 320-A

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -چابهار

382

6:15

8:15

8:50

ایران ایر 300-A

تهران  -زاهدان -مشهد

852/850

6:30

8:25

9:25

آسمان

چابهار -زاهدان -تهران

383

10:45

11:45

12:30

ایران ایر 300-A

727S-B

مشهد–زاهدان -تهران

851/853

12:00

13:30

14:30

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -تهران

851/850

7:25

9:20

10:20

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

3930/3931

17:45

19:40

20:40

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -چابهار

382

6:15

8:00

8:45

ایران ایر 8-MD

تهران -زاهدان -مشهد

852/850

6:30

8:25

9:25

آسمان

چابهار -زاهدان -تهران

383

10:35

11:35

12:20

ایران ایر 8-MD

727S-B

مشهد -زاهدان -تهران

851/853

12:00

13:30

14:30

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -مشهد

852/850

6:30

8:25

9:25

آسمان

727S-B

مشهد -زاهدان -تهران

851/853

12:00

13:30

14:30

آسمان

727S-B

تهران – زاهدان – مشهد

487/374

14:40

16:35

17:10

ایران ایر 100-F

فرودگاه امام -زاهدان -بغداد

3429/3428

14:40

16:30

17:30

ايران اير 300-A

تهران – زاهدان – تهران

3931/3930

18:50

20:35

21:30

آسمان

320-A

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -مشهد

852/850

7:10

9:05

10:00

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

4307/4306

8:30

10:00

11:00

کاسپین BOEING

مشهد – زاهدان – مشهد

487/486

9:10

10:35

11:20

ایران ایر 82-MD

گرگان -زاهدان-گرگان

477/476

8:45

10:45

11:20

ایران ایر 100-F

مشهد–زاهدان -تهران

851/853

12:30

14:00

15:10

آسمان

727S-B

تهران -زاهدان -تهران

4541/4540

18:40

20:35

21:50

ماهان

310-A

تهران -زاهدان -مشهد

852/850

6:40

8:35

9:35

آسمان

727S-B

اصفهان – کرمان -زاهدان -تهران 379/376

9:00

11:55

12:30

ایران ایر 100-F

شیراز – زاهدان  -دبی

6534/3875

11:00

12:30

13:15

آسمان

100-F

مشهد–زاهدان -تهران

851/853

12:10

13:40

14:40

آسمان

727S-B

دبی –زاهدان –شیراز

3876/6533

16:00

17:00

17:45

آسمان

100-F

15:55

18:00

18:30

ایران ایر 100-F

18:40

20:35

21:50

310-A

تهران-زاهدان-کرمان-اصفهان 378/377
تهران -زاهدان -تهران

4541/4540
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