المان شهید محسن خزایی
در زاهدان رونمایی شد

المان شهید محسن خزایی با حضور جمعی از مسئوالن در زاهدان رونمایی شد .به گزارش خبرنگار ما ،همزمان با آخرین پنج شنبه سال  ،1395المان شهید خزایی به
پاسداشت زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید خبرنگار مدافع حرم در خیابان سه راه پاسداران ،بولوار شهید خزایی توسط شهرداری منطقه  5زاهدان نصب و رونمایی
شد .این المان با حضور خانواده شهید خزایی ،فرماندار زاهدان ،مدیرکل سازمان صدا و سیما ،شهردار و سایر مسئوالن و مردم شریف زاهدان ،در بلوار مزین به نام این شهید
بزرگ رونمایی شد .گفتنی است ساخت این المان به یکی از هنرمندان خراسان رضوی سپرده شده بود.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999

ولی زاده -یک سال دیگر تقویم ورق خورد و عمو نوروز
میهمان خانه ها شد ،برگ هایی از این تقویم جدا شد
و اکنون جای آنها خالی است و برگ هایی نیز افزوده
شد و با تولد آن ها جمع مان حال و هوای زنده تری
را پیدا کرد .اما نکته حائز اهمیت این است که در این
میان ،از قافله طبیعت عقب نیفتیم و همپای قافله
طبیعت حرک کنیم .همچون طبیعت که با تمام توان،
استعدادهای خود را شکوفا و با گل های رنگارنگ و
طبیعت سبز ،حیات را جدی و رقص زندگی را صمیمانه
عرضه می کند ،آن چنان با طراوت که گویا از انجماد،
خمودی و بی حالی ،اثری باقی نمانده و آن چه دارد،
طراوت ،حیات و زندگی است ،آن هم بدون توقع ،بدون

یادداشت سردبیر

مثل گل الله

تلگرام09033337010
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▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪مسئوالن آب و فاضالب شهری زابل فکری هم
برای لوله های فرسوده و ترکیده فاضالب این
شهر کنند چون با گرم شدن هوا بوی نامطبوع
آن آزار دهنده است.
▪با توجه به تقاضاهای زی��اد مبنی بر افزایش
پروازها از استان به مقصدهای مختلف در ایام
عید نوروز این افزایش ها منظور شود تا افرادی
که از طریق هوایی قصد مسافرت را دارند با
کمبود جا از سفر جا نمانند.
▪ بازرسان نظارتی به بازار میوه زاهدان سری
بزنند و قیمت ها را کنترل کنند.
▪با وج��ود نزدیک ش��دن به س��ال جدید هنوز
برخی پیاده روها و خیابان های زاهدان نازیبا
است  .با توجه به سفر مسافران و گردشگران
شهرداری اقدامی اساسی انجام دهد.
▪ش��ه��رداری زه��ک زیباسازی در داخ��ل شهر
و پارک ها انجام ن��داده است و این در حالی
است که چند روز بیشتر به تحویل سال نداریم.
▪برخی ادارات گویا از هم اکنون به تعطیالت
رفته اند و ارباب رجوع برای حل مشکالتش
به سال آینده پاس داده می شود این موضوع
را گوشزد کنید.
▪چرا ارزاق ارزان قیمت از طریق بازرگانی اعالم
نمی شود تا مردم در ایام نوروز مشکلی نداشته
باشند.
▪هنوز عید است نیامده است اکثر پزشکان به
مرخصی رفته اند .
▪باید نظارت بیشتری بر قیمت های پوشاک در
ایام پایانی سال انجام شود.
▪مسئوالن توجه بیشتری به نیمروز داشته
باشند .این شهرستان از بسیاری امکانات اولیه
هم محروم است.
▪چرا مسئوالن معتادان و کارتن خ��واب های
زهک را ساماندهی نمی کنند.
▪بسیاری از روستاهای منطقه سیستان محروم
هستند و حتی برخی از آن ها یک مدرسه هم
ندارند و دانش آموزان مجبورند به شهرستان
های اطراف مراجعه کنند.

استاندار در تحریریه روزنامه

سیستان و بلوچستان قول داد

آب رسانی به
زاهدان و 1500
روستادر 96

عیدی نیست ،مگر آن که درآن حزن و اندوه آل
محمد تازه می شود ،از امام علت آن را پرسیدند؟
امام فرمودند :چون حق اهل بیت(ع) در دستان
دیگران است» روز ظهور ،عید واقعی خواهد بود
چرا که تمام حزن و اندوه اهل بیت(ع) تمام شود  ،و
تمام شکوه و عظمت اهل بیت دوباره برمی گردد .
زیرا که امام مهدی(عج) حق اهل بیت را می گیرد
و به آن ها برمی گرداند  .پیامبر(ص) در این زمینه
می فرماید «مهدی حق خداوند و هر حقی را که
برای ماست خواهد گرفت» آری با ظهور حضرت
مهدی(عج) تمام ناعدالتی ها رخت خواهد بست
و عید واقعی انسانیت همان روز خواهد بود ،روزی
که امام مهدی(عج) نه تنها حق اهل بیت(ع) ،بلکه
حقوق تمام انسان ها را خواهد گرفت  .و روزی که
جادوی فرعونیان ،و ستم طاغوتیان ،با برق ظهور
مهدی خواهد رفت ،آن روز ،روز عید خواهد بود.
نوروز روز ظهور
در روایتی آمده که ظهور امام زمان(عج) در روز
نوروز خواهد بود ( .این روایت چه درست باشد
یا نباشد) می ت��وان این را گفت که روز ظهور
امام زمان(عج) ن��وروز خواهد بود و روزی نو ،
روزی که تمام طراوت نوروزی و بهاری به همه
عالمیان هدیه داده می شود ،و از ظلم و ستم
خبری نخواهد بود ،جهان را سراسر عدل و داد
فرا خواهد گرفت همان گونه که از جور و ستم پر
گشته بود  .پس بیایید در این ایام کاری کنیم که
قلب مقدسش راضی باشد وبرای فرجش دست
به دعا برداریم ،اللهم عجل لولیک الفرج
آن روز  ،روز برگشت به همه پاکی ها و خوبی
هاست .آن روز ،روزی است که بدی ها رخت
بر خواهند بست .آن روز زمستان خواهد رفت و
بهار واقعی سر بر خواهد آورد.
استاد دافعی


استثنا برای همه؛ در واقع زندگی و حیات برای همه و
این خصیصه ای است خیلی مهم و ضروری .همپای
طبیعت حرکت کردن و نوروزی شدن شاید به همین
معنا باشد که نشاط ،سرزندگی و طراوت را کسب و
سختی های گذشته را فراموش کنیم و این را تنها برای
خودنخواهیمبلکههمپایقافلهطبیعتبرایهمنوعان
خودمان نیز بخواهیم .لبخندمان برای ایجاد نشاط و
شادی و لبخند برای همه باشد و آن چه برای خودمان
می خواهیم برای همگان بخواهیم؛ مصداق دعای
تحویل سال که می فرماید« :ح � ّول حالنا» (متحول
کن حال ما را) ،نه حال من را و این نکته بسیار مهمی
است که اگر در وجودمان مصداق پیدا کند ،نگاهمان را

ولی زاده– نامه استاندار به مقام معظم رهبری ،سال
آبرسانی 28 ،امان نامه به اش��رار ،گازرسانی به زابل،
تالش برای افزایش گردشگران از جمله اخباری بود که
استاندار در میهمانی روزنامه سیستان و بلوچستان خبر
داد .علی اوسط هاشمی با لسانی ادبی که گاهی نزدیک
به بزم شاعران است خبرنوردی کرد و سفره بازدید از
روزنامه سیستان و بلوچستان را گاهی با دسر سیاسی و
انتقادی علیه برخی ها و گاهی به موفقیت های اقتصادی
و اجتماعی از قبیل گازرسانی به زاهدان و کلنگ زنی
همین پ��روژه به زاب��ل و آبرسانی و  ....آذی��ن می کرد.
استاندار اعتقاد دارد اقدامات او باعث شده اشرار انگشت
از روی ماشه بردارند و ترورها به صفر برسد و استان از
لحاظ امنیت در صدر قرار گیرد .او ادعا دارد از روزی که
آمده مرتب در پی هموارکردن اتوبان های توسعه است و
پیگیر امور زیربنایی .او پروژه گاز به زاهدان که  70درصد
آن در طول سال  95انجام شده یا این که برای آبیاری
تحت فشار در سیستان 2هزار و  200میلیارد تومان
هزینه شده و بناست دشت های خشک و بی آب و علف
سبز شود یا این که سال  96بناست لیوان های خالی و
کمبود آب شرب زاه��دان برطرف ش��ود 600،روستای
استان آب رسانی شود و تکمیل پروژه آب شرب 960
روستا در سال آینده را به عنوان سند گفته هایش عنوان
کرد .به گفته او زاهدان پس از سال  96دیگر کمبود آب
شرب نخواهد داشت یا این که ظرفیت بندر چابهار از
 2/5به  8/5میلیون تن ارتقا یافته که وقت آن رسیده
است به فکر سوت قطار باشیم .لذا استاندار گفت برای
مساعدت به مقام معظم رهبری نامه نوشتم چون می
داند آقا به این استان عنایت ویژه دارند .اوسط هاشمی
حتی اعتقاد دارد که طلسم سرمایه گذاری در استان را
باطل کرده و آهسته آهسته سرمایه گذاران بلیت استان
را می گیرند و مسافر سیستان و بلوچستان می شوند.
به گفته او سرمایه گذار بومی ولی مقیم تانزانیا قرارداد
تولید  550مگاوات برق را امضا کرده است که این نوع
اقدامات را نسبت به گذشته بی سابقه می داند البته به

روزنامه «سیستان و بلوچستان» به توسعه استان
می اندیشد
در ای��ن نشست سردبیر روزن��ام��ه ،معاون سردبیر،

هستند و حرکت در مسیر ایشان موجب رسیدن به
تقوا و جالل و بزرگی میشود .آی�تا« ...عباسعلی
سلیمانی» اف����زود :ب��ان��وان ای���ران اس�لام��ی باید
دی��ن��داری ،عفت ،جهاد ،صداقت ،تقوا و دف��اع از
حریم والیت را از حضرت فاطمه زهرا(س) بیاموزند
و در این راه گام بردارند .وی با اشاره به بیان امام
خمینی(ره) در مورد فضیلت و جایگاه زن و روز زن،
بیان کرد :همانطور که امام(ره) فرمودند نامگذاری
سالروز والدت صدیقه طاهره(س) به عنوان روز زن
برای بانوان ما مسئولیتهای سنگینی میآورد ،زیرا
این نامگذاری و قبول آن از جانب زنان مسلمان به
معنای لزوم پیروی از سیره حضرت زهرا(س) است.
آیتا ...سلیمانی با بر شمردن وقایع مهم سال ، 95
گفت :امسال شیرینیهای فتوحات جبهه مقاومت
طعم خوشی از ایستادگی را ب��رای ام��ت مسلمان
و ملت ای��ران رقم زد که سیستان و بلوچستان نیز
در لوای آن در امنیتی پایدار سال را به سالمت به
پایان رساند .امام جمعه زاهدان افزود :متاسفانه در
سال  95مشکالتی هم داشتیم و از جمله مهمترین
آنها تداوم رکود و بیکاری در عرصههای اقتصادی
است .رحلت آیتا ...هاشمی ،حادثه تلخ پالسکو،

ت��داوم فجایع خبیثانه رژیمهای بحرین و سعودی
در بحرین و یمن و مواضع ظالمانه آمریکا و شخص
ترامپ علیه ایران از جمله تلخکامیهای سال 95
بود .وی افزود :مضاف بر همه تلخ کامیها گزارش
ننگین و دروغپ���ردازی خانم جهانگیری از تابعین
فرقه ضاله قادریه به سفارش دولتهای غربی و به
ویژه کشور سعودی بود .وی خاطرنشان کرد :عید
نوروز ریشههای روایی محکمی دارد و بدین منظور
ما نوروز را مقدس و دارای محتوای دینی میدانیم.
روز غدیر خم ،سالروز پیروزی امیرالمومنین(ع) بر
خوارج ،روز قیام امام زمان(عج) و شکست دجال و
بسیاری از موارد دیگر که در روایات آمده در نوروز
بوده و یا محقق میشود .امام جمعه زاهدان با بیان
لزوم داشتن نگاه ارزشی به نوروز ،گفت :همه ما باید
نسبت به نوروز نگاه ارزشی داشته باشیم زیرا نوروز
مورد تایید اسالم بوده و مقصود از آن زدودن کینهها
و آلودگیها و تعالی روح و جان انسان است .وی با
توصیه به دستگیری از برادران دینی در ایام نوروز،
بیان کرد :قطع ًا دستگیری از ضعفا و فقرا ،پرهیز از
اسراف و تبذیر و یادآوری معاد و قیامت با فرا رسیدن
بهار از جمله موارد پاسداشت نوروز است.

بهارانه
عید واقعی
حال که درآستانه سال نو قرار داریم بد نیست که
دنبال یک واقعیت بگردیم،واینکه در هیاهوی
عید وسال نو متوجه نیستیم که یک سال از عمر
ما گذشته وسرمایه گرانبهای عمر را از دست
دادیم،ما می توانستیم ه��رروز عمرمان را عید
داشته باشیم،چون موآان روز معصیت ونافرمانی
خدا نشود ان روز عید است،وترک گناه ما زمینه
عیدواقعی را به وجود می آورد و آن وقتی است
که امام مهدی(عج) ظهور می کند ،آن روز عید
واقعی خواهد بود چرا که در اعیاد دیگر به تعبیر
امام ص��ادق(ع) حزن و ان��دوه اهل بیت(ع) تازه
ین َأ ْض ًحى َو اَل
مِن عِ یدٍ ِل ْل ُم ْسلِمِ َ
می شودَ « .ما ْ
ف ِْط ٍر ِإلَاّ َو ُه َو ُی َج َّد ُد فِیهِ آل ِِل ُم َح َّمدٍ ُح ْز ٌن ق َ
ِیل َو ل َِم
ِک َق َ
َذل َ
ال أَِل َن ُّه ْم َی َر ْو َن َح َق ُّه ْم فِی َیدِ غَ ْی ِرهِ ْم ؛هیچ
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شهرستانها

امام جمعه زاهدان:

تداوم رکود و بیکاری در سال ۹۵
بیداد میکرد

گروه شهرستان ها -متاسفانه در سال  ۹۵مشکالتی
در کشور داشتیم و از جمله مهمترین آنها تداوم رکود
و بیکاری در عرصههای اقتصادی است.
به گزارش تسنیم ،امام جمعه زاهدان در خطبههای
نماز جمعه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن
ای���ام والدت ح��ض��رت زه����را(س) گ��ف��ت :حضرت
زه��را(س) یک الگوی کامل ب��رای همه زن��ان عالم

بازارچه صنایع دستی زاهدان 		
در سال  ۹۶راهاندازی می شود

گروه شهرستان ها -بازارچه صنایع دستی زاهدان
در سال  96راه اندازی می شود .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت:در
حال حاضر بازارچه صنایع دستی دائمی نداریم.
در زاهدان با کمک معاونت صنایع دستی کشور که
اعتبار خوبی را به این کار اختصاص داده ،درصدد

هستیم ،ساختمان تاریخی «انبار ملک» را که ثبت
ملی شده است ،در سال  ۹۶به یک بازارچه صنایع
دستی تبدیل کنیم .به گزارش ایسنا «کامبیز مشتاق
گوهری» افزود :شهرداری چابهار نیز منطقهای دو
هکتاری را در دهکده گردشگری بهاران در اختیار
ما ق��رار داده است که در حال طراحی برنامهای
برای آن هستیم تا با واگ��ذاری به بخش خصوصی
ب��ازارچ��ه صنایع دستی در آن راهان����دازی ش��ود.
ن دوزیه���ای واردات���ی و چرخی
وی درب���اره س��وز 
که بهعنوان دستی عرضه میشود ،توضیح داد:
فروشگاههای صنایع دستی استان مانند دیگر
فروشگاههای سراسر کشور ،نشان اعتماد دریافت
میکنند و افرادی هستند که میتوان به کارشناسی
آنه��ا اعتماد کرد تا س��وزندوزیه��ای ماشینی و
افغانیدوزی را در فروشگاهها با نام س��وزندوزی
سیستان و بلوچستان عرضه نکنند.

زمان شروع و بهره برداری پروژه اشاره ای نکرد .استاندار
با احترام به شهدای تاسوکی چراغ های پایانی بازدید
خود را روشن کرد و در پاسخ به خبرنگار ما که گفت آقای
استاندار یک خبر اعالم نشده هم عیدی به مردم بدهید،
گفت :چون نشست های خبری زیادی داشته ام خبری
ندارم تیزی خبرنگاران استان کندوی خبر او را بی خبر
کرده بود .سردبیر روزنامه های استانی موسسه فرهنگی
هنری خراسان هم دفتر فعالیت های پرتیراژترین روزنامه
استان را گشود و استاندار و همراهان را به نیم نگاهی به
میزان تالش خبرنگاران ،تیراژ و استقبال مردم از روزنامه
سیستان و بلوچستان دعوت کرد.

آغاز توزیع  800تن میوه شب عید
در استان

گروه شهرستان ها -توزیع  800تن میوه شب عید در
سیستان و بلوچستان آغاز شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت :با
توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته توزیع 800
تن سهمیه میوه شب عید مردم استان از پنج شنبه
گذشته در استان آغاز شده است که در این راستا

متفاوت می نماید و در آن صورت است که خود را جدای
از طبیعت ،اعم از گل های رنگارنگ تا کوه های سرسبز
و سر به فلک کشیده نخواهیم دید .شاید در این صورت
است که عینک خوش بینی و خوبی ها برای دیگران
روی عدسی چشممان مهمان خواهد شد و شاخصه
های زشت همچون حسد ،چشم و هم چشمی و همه
چیز را برای خود خواستن و  ...از شجره وجودمان
جدا خواهد شد .خدا کند همه همچون گل های الله
بخندند و بدرخشند و ابر رحمت همه خانواده ها را
معطر به شبنم وجود خود نماید .باالخره فراموش نکنیم
وقتی زنده ایم و نشاطمان دوام دار می شود که دیگران
را فراموش نکنیم .امسال نوروز ،در کنار دریای تمام

معاونت امور شهرستان ها و مدیر منابع انسانی نیز
حضور داشتند .سردبیر روزنامه های استانی مؤسسه
فرهنگی خراسان که دغدغه هایش برای توسعه استان
و تغییر نگاه ها به آن کم تر از استاندار نیست هم در
این دیدار می گوید :سیاست روزنامه های استانی این
مؤسسه با روزنامه کشوری متفاوت است ،ما در استان
ها به توسعه می اندیشیم و می خواهیم نگاه های مردم
ایران و جهان را به سیستان و بلوچستان تغییر دهیم و
قابلیت های آن را به مردم معرفی کنیم به همین منظور
عالوه بر این که در طول سال در شماره های مختلف
از گردشگری این استان می نویسیم از  15اسفندماه
هیچ شماره ای بدون معرفی جاذبه های گردشگری
سیستان و بلوچستان منتشر نشده اس��ت .حجت
االس�لام «علی ولی زاده» که از نحوه سخن گفتنش
پیداست که دغدغه های مردم سیستان و بلوچستان را

نوروزتان پیروز

پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی
کنید.زمان همیشه از آن شما نیست  . . .چه افسانه
زیبایی ،زیباتر از واقعیت ،نخستین روز بهار گویی
نخستین روز آفرینش اس��ت.ن��وروز شعر بی غلطی
است که پایان رویاهای ناتمام را تفسیر می کند و
باز گرمای مالیم و فرح بخش روزهای آفتابی بهار در
باغ و راغ و کشت زار ها به سبزه و گل ها و درختان

 400تن سیب درختی از استان آذربایجان غربی و
 400تن پرتقال وارداتی خریداری شده است.
«رضا نجفی» با بیان این که توزیع میوه شب عید
در دیگر شهرستان ها از امروز آغاز می شود افزود:
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ستاد تنظیم
ب��ازار ،توزیع میوه شب عید با قیمت مصوب تا 20
فروردین در سیستان و بلوچستان ادامه دارد.
وی ادامه داد 48 :غرفه برای توزیع میوه شب عید
در سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده که 10
غرفه مربوط به زاهدان است .سیب با تخفیف 15
درصدی و با قیمت هر کیلوگرم  40هزار ریال در
حال توزیع است و پرتقال در بازار مصرف به قیمت
هر کیلوگرم  39هزار ریال به فروش می رسد.
وی اظهار کرد :توزیع مرغ منجمد ،شکر و برنج ویژه
ن��وروز به صورت نامحدود و بر اساس نیاز ب��ازار در
سیستان و بلوچستان توزیع می شود.

مودت عالم بشریت ،فاطمه زهرا (س) قرار گرفته
ّ
و عطر مادر همه مشام ها را نوروزی کرده است؛
گل های تبریک بوی بهار واقعی را گرفته ،آن هم
بهاری که خزان ندارد و «کوثر» است .مادرانی که
زنده اند ،سایه شان مستدام و مادرانی که میهمان
زه���را(س) هستند ،روحشان کوثری و سرشار
باد .باالخره یک سال دیگر ،روزنامه «سیستان
و بلوچستان» میهمان خانه های شما بود و شما
خوبان ،باز هم ما را شرمنده محبتتان کردید؛
درود بر شما و پاینده باشید .سال  96نیز 15
فروردین اولین شماره مان میهمان شما خواهد
شد .تا سال دیگر بدرود.

دارد و بی صبرانه می خواهد نگاه ها به این استان تغییر
کند و توسعه حاصل شود می افزاید :با تمام وجود و
توان قلم می زنیم تا نگاه ها به این استان تغییر کند و در
نتیجه آن توسعه رخ دهد .وی ادامه می دهد :سیستان
و بلوچستان افتخارات بزرگی دارد که باید دنیا متوجه
آن باشد و گردشگران ایرانی و خارجی باید بدانند
که کجا را مقصد گردشگری خود بدانند .وی اظهار
می کند :این استان از نظر زمینه رسانه ای در شرایط
خوبی قرار دارد و مردم از روزنامه سیستان و بلوچستان
استقبال بسیار خوبی دارند اما شرمنده آن ها هستیم
چرا که روزنامه به موقع به دستشان نمی رسد ،مشکل
دیگر و بزرگ ما نوع نگاه مدیران سیستان و بلوچستان
به رسانه هاست ،آنها از خبرنگاران انتظار دارند که
مانند روابط عمومی کار کنند و استقبالشان از رسانه
ها خوب نیست.

بشارت می دهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار
شوند و روح تازه به خود گیرند و آن گاه این نوای جان
بخش را ساز بدارند  .سال نو می شود .زمین نفسی
دوباره می کشد .برگ ها به رنگ می آیند و گل ها
لبخند می زنند و پرنده های خسته بر می گردند و
در این رویش سبز دوباره ،من ،تو و ما کجا ایستاده
ایم .سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در
دوب��اره شدن با کیست؟ زمین سالمت می کنیم و
ابرها درودت��ان باد و چون همیشه امیدوار و سال
نومبارک و باز نسیم گ��وارای گیسوان مشک بوی
بته های گالب را با آهنگ موزون تکان می دهد تا با
الله خوش عذار و نرگس و ریحان و گل های دشتی
همزمان جوانه زنند و ترانه عشق را به گوش عشاق
برسانند و آنگاه در چمنها و دشت و دمن توفان برپا
کنند و باز هوای شاداب به عشرت گاه باغ و الله زار
ها راه می گشاید و گل های سرخ و زرد و نیلوفری
را که در سبزه زارها می رویند نوازش می دهد و آن
گاه پربار چمن را به نظاره می نشیند و همین که در
مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت
می شتابد ناله نی را می شنود و وظیفه دار این پیام
می گردد  .نوروز مبارک.

عملیات گرده افشانی نخیالت خرما
در دلگان آغاز شد
گروه شهرستان ها -عملیات گرده افشانی  5هزار
هکتار نخیالت ب���ارور خرما در دل��گ��ان آغ��از شد.
سرپرست جهاد ک��ش��اورزی دلگان به خبرنگار ما
گفت 8 :هزار و  500هکتار از اراض��ی شهرستان
زیرکشت نخیالت خرما قرار دارد که از این میزان 5
هزار هکتار بارور هستند .سید «غالمرضا سجادی»
افزود :پیش بینی می شود از  5هزار هکتار نخیالت
بارور  33هزار تن محصول مرغوب از ارقام مختلف
امسال برداشت و روانه بازار مصرف شود.

پیشخوان
طال وسکه ( شنبه)

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

پیش بینی وضعیت جوی استان امروز شنبه 95/12/28

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

34,766

یک گرم طالی  18عیار

113,720

دالر آمریكا

32.422

یک گرم طالی  19عیار

120,020

درهم امارات

8.828

یک گرم طالی  20عیار

126,350

پوند انگلیس

39.775

یک گرم طالی  22عیار

138,990

فرانک سوئیس

32.421

یک گرم طالی  24عیار

151,620

نواحی شمالی

زابل ،زهك ،هیرمند ،هامون ،نیمروز

نیمه ابری،غبارآلود،رگبار پراکنده و
رعد و برق

نواحی مركزی و جنوب شرقی

نواحی جنوبی

زاهدان  ،نصرت آباد  ،خاش  ،میرجاوه
سراوان  ،سیب وسوران ،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسك ،نیكشهر ،قصرقند ،فنوج
،چابهار،کنارك ،زرآباد

بادشديد وگردوخاك ،بعدازظهر و شب
رگبار پراکنده ،رعد و برق

غبارمحلي ،بادشديدوگردوخاك رگبار
پراکنده ،گاهی رعد و برق

