تولددوقلوهای
به هم چسبیده در نیکشهر

گروه شهرستان ها -دوقلوهای به هم چسبیده روز گذشته در نیکشهر متولد شدند.رئیس بیمارستان  22بهمن نیکشهر به خبرنگار ما گفت :مادر  20ساله باردار در
دومین بارداری خود به این بیمارستان مراجعه کرد که در زایمانش ،دو قلوهای به هم چسبیده متولد شدند.دکتر «اشرفی زاده» افزود :این دو قلوها هر دو دختر و از
ناحیه شکم و سینه به هم چسبیده هستند و وزن هر دو نوزاد یک کیلو و  400گرم است .وی بیان کرد :حال مادر و نوزادان مطلوب است و این دوقلوها برای تحت نظر
قرار گرفتن زیر نظر پزشک متخصص جراح به بیمارستان ایران ایرانشهر اعزام شدند.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪برخی از راننده ها خیابان های شهر را با پیست
رالی اشتباه می گیرند که با این کار موجب به خطر
افتادن جان دیگران می شوند.
▪پیشنهاد می کنم بــرای دانشگاه ها فــرم لباس
مشترکی در نظر بگیرند تــا دانشجویان از آن
استفادهکنند.
▪برخی از ادارات در هنگام تعطیلی ،برق های اداره
را خاموش نمی کنند که این کار سبب اتالف
انرژی می شود.
▪بسیاری از جاده ها و خیابان های حاشیه شهر
زاهدان نیاز به بهسازی دارد و شهرداری هم توجه
و رسیدگی چندانی به این محله ها ندارد.
▪روستاهای سیستان پر از ریزگردها و شن های روان
است به طوری که هر روز باید شن های جمع شده
جلوی در خانه ها را جا به جا کرد اما فایده ای ندارد.
مسئوالن  ،بیشتر به فکر سیستان و مردم آن باشند.
▪خطوط تلفن همراه و اینترنت برخی روزهــا در
روستاهای چابهار آنتن نمی دهد و برای مردم
مشکالتی را ایجاد می کند.
▪بــرخــورد برخی از کارکنان بیمارستان تامین
اجتماعی زاهــدان با بیماران و همراهی آن ها
مناسبنیست.
▪مسئوالن بهداشت نظارت بیشتری بر رستوران
های زاهدان داشته باشند.
▪ شیرینی های برخی از قنادی ها در ســراوان از
کیفیت چندانی برخوردار نیست و با قیمت باال هم
عرضه می شود.
▪از نیروهای امدادی که در زمان توفان های شمال
و سیل جنوب استان به مردم امداد رسانی و کمک
می کنند کمال تشکر را دارم.
▪ نظارت ها بر قیمت برخی از اجناس از جمله
پوشاک و مــواد غذایی و میوه در بــازار زاهــدان
ضعیفاست.
▪ 3سال پیش شوهرم را در سانحه تصادف از دست
دادم 3 .فرزند دارم که تنها منبع درآمدمان یارانه و
و مستمری ماهانه کمیته امداد است آن هم بسیار
ناچیزاست.

با حضور ورزشکاران استان در
جشن گلریزان

خیران  38میلیون تومان برای
کمک به آزادی زندانیان تعهد
کردند

شهرکی -خیران و ورزشکاران زاهدانی  38میلیون
تومان برای آزادی به زندانیان جرائم غیرعمد متعهد
شدند.به گــزارش «سیستان و بلوچستان» نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهــدان در جشن
گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد که با حضور
رییس کل دادگستری ،مدیرکل ورزش و جوانان و
جمعی از قهرمانان و ورزشکاران خیراندیش و مدیران
و مسئوالن استانی شنبه شب گذشته در زورخانه

مدیر کل بهزیستی:

غربالگری ژنتیک قبل
ازدواج اجباری است

مدیرکل ستاد بحران:

سیل زده های جنوب استان
وام کم بهره می گیرند

ریگی -صاحبان منازل آسیب دیده از سیل جنوب
استان بــرای بــازســازی منازل خــود وام کم بهره

معاون استاندار تاکید کرد:

ضرورت سرمایه گذاری بنیاد برکت
در طرح های عام المنفعه استان

خبر

2

شهرستانها

گروه شهرستان ها -سرمایه گذاری و مشارکت بنیاد
برکت در طرح های زیربنایی و عام المنفعه استان

حضرت ابوالفضل(ع) زاهــدان برگزار شد گفت:
اولین بار است که در وادی ورزش با رویکرد پهلوانی
جشن گلریزان بــرای آزادی زندانیان انجام می
شود و می تواند سبب فرهنگ سازی شود.آیت ا...
«عباسعلی سلیمانی» افزود :میزان جمع آوری کمک
در این مراسم مهم نیست ،مهم این است که افرادی از
جامعه ورزش با همت و اندیشه خود به دیگران کمک
می کنند و به فکر آزادی زندانیان هستند که این
اندیشه از رشد و تعالی باالی افراد نشأت گرفته است.

گروه شهرستان ها -ازدواجهــای فامیلی در استان
از عوامل مهم ایجاد معلولیت اســت که با شروع
برنامه ششم توسعه یکی از مدارک الزم و اجباری
برای ثبت ازدواج ،فرم غربالگری ژنتیک است.به
گزارش «سیستان و بلوچستان» مدیر کل بهزیستی
روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته
بهزیستی برگزار شد گفت :یکی از احکام برنامه
ششم توسعه ،اجبار غربالگری ژنتیک اســت که
در ایــن زمینه بــرای اولین بــار سازمان بهزیستی
در تنظیم برنامه ششم مداخله دارد«.محمدرضا
سراوانی» با بیان این که  45درصد عامل معلولیت
در کشور و اســتــان عــوامــل ژنتیک اســت ،افــزود:
ازدواجهــای فامیلی در استان از عوامل مهم ایجاد

معلولیت اســت که با شــروع برنامه ششم توسعه
یکی از مــدارک الزم و اجباری برای ثبت ازدواج،
فرم غربالگری ژنتیک اســت.وی ادامــه داد :طرح
بسیار مهم در دفتر پیشگیری از معلولیت مشاوره
ژنتیک است به این منظور به نوزادی که هنوز متولد
نشده است هم خدمات ارائــه میشود.تنها مرکز
مشاوره ژنتیک استان از سال قبل پس از یک وقفه
چند ساله به دلیل نبود پزشک احیا شد که با توجه
به نیاز جامعه و فرهنگ مردم این استان در سال
جــاری حداقل سه واحــد مشاوره ژنتیک دیگر نیز
احیا می شود.وی با بیان این که سازمان بهزیستی
یک خانواده بــزرگ و پرمخاطب به شمار مـیرود،
اظهار کرد :قسمتی از گرو ه های هدف در بهزیستی

دریافت می کنند.مدیرکل ستاد بحران استان به
خبرنگار ما گفت :جلسه ستاد بحران شنبه گذشته
در ایرانشهر برگزار شد که بر اســاس این جلسه،
مالکان منازل آسیب دیده از سیل و توفان اخیر در
روستاهای ایرانشهر وام  18میلیون تومانی با بهره
 4درصد و منازل شهری نیز تا سقف  20میلیون
تــومــان تسهیالت دریــافــت مــی کنند«.غالمرضا
اربابی» افزود :همچنین به متقاضیان در روستاها
 3میلیون تومان وام بالعوض نیز پرداخت می شود
که این وام به همه واحدهای مسکونی که از سیل و
توفان اخیر در مناطق روستایی و شهری ایرانشهر
دچار خسارت شد  ،پس از تشکیل پرونده و انجام
مراحل قانونی آن با معرفی به بانک های عامل تعلق

می گیرد.وی ادامه داد :یکی دیگر از مصوبات جلسه
ستاد بحران استان در ایرانشهر ،اجرای طرح جامع
جمع آوری آب های روان و سیل بود که این وظیفه
برعهده آب منطقه ای استان گذاشته شد همچنین
شهرداری ایرانشهر موظف به در نظرگرفتن طرح
حریم قنوات در شهر و اضافه کــردن این موضوع
در طرح جامع شهری شد.وی خاطرنشان کرد :با
کمک نیروهای امدادی در منطقه ،برق و آب مردم
روستاها و شهر ایرانشهر برقرار و مشکل قطع آب و
برق آن ها رفع شد همچنین به جز راه مواصالتی
ایرانشهر به خیرآباد که همچنان به دلیل سیالب
مسدود است بقیه راه های مواصالتی بازگشایی
شده است و تردد در آن ها جریان دارد.

ضــروری است.معاون هماهنگی امــور اقتصادی و
توسعه منابع استاندار در جلسه هماهنگی ارائه
پ ــروژه هــای پیشنهادی سرمایه گ ــذاری دستگاه
های اجرایی استان به منظور همکاری و مشارکت
بنیاد برکت که در استانداری برگزار شد ،گفت:
با رایزنی و پیگیری های انجام شده ،بنیاد برکت
آمادگی دارد در ساخت و راه انــدازی حداقل یک
نیروگاه خورشیدی به میزان دو هزار میلیارد تومان
سرمایه گذاری کند «.سکینه اشرفی» افــزود :مهم
ترین نیازهای استان که ضرورت سرمایه گذاری و
مشارکت بنیاد برکت را می طلبد شامل پروژه های
آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی ،اجرای
طرح های خدماتی برای حاشیه نشینان ،مسکن

مددجویان بهزیستی ،بانوان سرپرست خانوار،
ایجاد فضا برای نگهداری ایتام ،خدمات بیمه ای و
روستایی ،مسکن محرومان ،حمام های روستایی
و خانه های عالم روستایی ،ایجاد اماکن فرهنگی
در روستاها و اعطای تسهیالت تا سقف سه میلیون
تومان به عنوان کمک بالعوض به روستاییان است.
به گزارش روابط عمومی استانداری ،وی ادامه داد:
سرمایه گذاری بنیاد برکت در پروژه های زیربنایی از
جمله نیروگاه های خورشیدی ،پروژه های ناتمام که
سود آور و عام المنفعه است از قبیل تکمیل پروژه راه
آهن چابهار – مشهد و پروژه های مشارکتی همچون
خرمای ســراوان و پسته کورین را با توجه به مزیت
نسبی و فضای رقابتی آن ها مورد توجه قرار داد.

 75زندانی جرایم غیرعمد در انتظار آزادی
رئیس کل دادگستری استان نیز در ایــن مراسم
گفت :از سال  90تا پایان  95بیش از  637نفر
از زندانیان جرائم غیرعمد با بــرگــزاری محافل و
مجالسی نظیر جشن های گلریزان آزاد شدند و 75
نفر چشم انتظار آزادی هستند که امید است با جشن
های گلریزانی که در ماه رمضان برگزار شد تعدادی
از آن ها آزاد شوند.حجت االسالم «ابراهیم حمیدی»
افزود :جشن های گلریزان زمینه جمع آوری کمک

وجود دارد که این سازمان باید به نوزادان شیرخوار
تا افــراد سالمند مدنظر ارائــه خدمات دهــد.وی با
اشاره به این که  120فعالیت در بهزیستی استان
در حال انجام است عنوان کرد :این فعالیتها در
سه گروه سطح اول تا سوم ارائه میشود که تالش
شده است رویکرد غیردولتی داشته باشد مگر در
م ــواردی که خدمات حاکمیتی در آن ها دخیل
شود.وی با بیان این که در دفاتر مشاوره همه مراکز
بهزیستی ،خدمات مشاوره خانوادگی و تحصیلی
ارائه میشود ،ادامه داد :وجود شیرخوارگاه های
بهزیستی یک وظیفه حاکمیتی به شمار می رود که
قابل واگــذاری به بخش غیردولتی نیست و اجازه
شریک یابی در مورد آن وجود ندارد.وی با اشاره به

تداوم توفان در سیستان

وی بــا اشـــاره بــه اجـــرای طــرح هــای مشارکتی و
محرومیت زدایی از سوی بنیاد برکت در سه بخش
زیــر بنایی  ،طــرح هــای جامعه محور و پــروژه های
مشارکتی گفت :در آینده نزدیک باید پیش نویس
طرح های پیشنهادی استان برای سرمایه گذاری
از سوی بنیاد برکت به منظور انعقاد تفاهم نامه
برای امضا آمــاده شــود.وی ضمن تاکید بر بررسی
کارشناسی نیازمندی های  19شهرستان استان با
توجه به قابلیت های آن ها گفت  :بنیاد برکت می
تواند در طرح های تولیدی بخش های صنعتی و
کشاورزی مشارکت کند و پس از رسیدن به پویایی
و ثبات الزم از ایــن طــرح ها خــارج شــود.وی بیان
کرد  :رویکرد بنیاد برکت صدقه ای نیست و طرح ها

های خیران را فراهم می کند .ستاد دیه یک
ستاد مردمی است که با هدفی مقدس به هم
نوع و افرادی که ناخواسته گرفتار زندان شده
اند کمک می کند .این ستاد یک تشکل مردمی
اســت که فقط از ناحیه دولــت و قــوه قضاییه
مدیریت ستادی می شود و با کمک های مقام
معظم رهبری و دولت در طول سال و خیران
در عرصه های مختلف موجب آزادی زندانیان
جرائم غیرعمد می شود.

اینکه مرکز درمان و کاهش آسیب در حوزه اعتیاد
به صورت دولتی در استان وجود ندارد ،ادامه داد:
مراکز دولتی استان بسیار کم است به طوری که
حدود  95درصد خدمات از طریق بخش غیردولتی
ارائه میشود.در سال  93اولین بار توسط بهزیستی
مرکز استان مرکز تــرک اعتیاد کودکان زیــر 18
سال تأسیس شده و قــرار است در تهران ،البرز،
خراسان شمالی هم برگرفته از استان ما این مراکز
تأسیس شود.سراوانی گفت :در دفتر پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی فعالیتهایی درباره پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی انجام میشود که قرار است
فعالیتهای جدید بیشتر از جامعه محلی به سمت
دانش آموزی باشد.

گــروه شهرستان ها -وزش توفان و گرد و خاک تا
پایان هفته در شمال و مرکز استان تــداوم دارد.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :وزش باد شدید همراه با گرد و
خاک از روز گذشته شمال استان را فرا گرفته است
و تا پایان هفته تداوم دارد که امروز شدت آن بیشتر
می شود«.علی مالشاهی» افــزود :سرعت باد روز
گذشته در زهک به  76کیلومتر بر ساعت و شعاع
دید هم به  600متر رسید ،همچنین در منطقه زابل
سرعت وزش باد به  67کیلومتر برساعت و شعاع
دید نیز به  2هزار و  500متر رسید.وی بیان کرد:در
نواحی مرکزی استان هم در این مدت افزایش غبار،
باد و گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود.

را پس از بررسی کارشناسی از نظر توجیه اقتصادی
و بررسی بازار محصول تقبل می کند که تفاهم نامه
اولیه پسته کورین و خرمای سراوان نیز بر این اساس
منعقد شد .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار سرمایه گذاری بنیاد برکت را با توجه
به رسالتش در محرومیت زدایی در پروژه های راه
های روستایی و طرح های انتقال آب و برق مهم
ارزیابی و خاطرنشان کرد :با توجه به ماموریت بنیاد
برکت بــرای محرومیت زدایــی در کشور بر اساس
پیگیری ها و اقدام های انجام شده و دعوت از این
بنیاد برای حضور در استان  ،مقرر شد رئیس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) در هفته جاری به
استان سفر کند .

دفع چندین حمله سایبری رژیم

صهیونیستی به سیستم مخابرات استان
گروه شهرستان ها-رژیم صهیونیستی تاکنون چندین
حمله سایبری به سامانه مخابرات استان داشته که
به دلیل امنیت مطلوب شبکه های مخابرات دفع
شده است.مدیرعامل شرکت مخابرات استان در
حاشیه همایش آشنایی با حمالت سایبری نسل
جدید و راهکارهای مقابله با آن در زاهــدان گفت:
جنگ اطالعات در منطقه شکل گرفته است و رژیم
صهیونیستی اسراییل نیز همواره به دنبال حمالت
سایبری و سرقت اطالعات از ایران اسالمی است.
به گزارش ایرنا «محمدرضا رضایی» افزود :حمالت
سایبری سازمان یافته شده در سطح دولــت ها در
حــال انجام اســت که رژیــم صهیونیستی به عنوان
دشمن اصلی و آشکار ایران اسالمی بارها به سایت
مخابرات سیستان و بلوچستان حمله کــرده اما
امکانات حفاظتی موجود برای حفظ حریم امنیتی
مخابرات استان ،این حمالت را خنثی کرده و آن ها
را در هدفشان ناکام گذاشته اســت.وی با بیان این
که برگزاری چنین همایش هایی از ضــرورت های
جامعه کنونی محسوب می شود گفت :بیشتر شرکت
کنندگان در این همایش توجیهی و آموزشی افرادی
هستند که در بخش ایمنی و اطالعاتی ادارات فعالیت
دارند.وی افزود :فرایند ساده سازی که توسط فناوری
اطالعات شکل گرفته است باید با امنیت مطلوبی
همراه باشد تا از سرقت و انتشار اطالعات افــراد و
دستگاه ها جلوگیری کند.رضایی با بیان این که
امنیت ،مقوله مغفول در استفاده از ابزار فناوری و ابر
اطالعات است ،خاطرنشان کرد :هدف از برگزاری
این همایش آموزش فردی برای استفاده بهینه امنیتی
از ابزار موجود است.وی ادامه داد :بستر جدید FTTH
در حال توسعه است و فیبرنوری به در منازل افراد
در شهرهای زاهدان و چابهار سیستان و بلوچستان
بــا ســرعــت بیش از  50مگابایت رســیــده اســت.

بدون تیتر
کارگاهای صنفی و دولتی هزار و  500میلیارد
ریــال بــه بیمه تامین اجتماعی اســتــان بدهکار
هستند .مدیرکل تامین اجتماعی گفت 16 :هزار
و  43کارگاه بیمه شــده در استان وجــود دارد و
ماهیانه  27میلیارد تومان برای پرداخت تعهدهای
کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان بیمه تامین
اجتماعی استان هزینه می شود.به گزارش روابط
عمومی بیمه تامین اجتماعی استان« ،غالمحسن
خسروی جــوان» افـــزود :در ســال گذشته تعداد
ویزیت پزشکان در بیمارستان های تامین اجتماعی
استان یک میلیون و  267هزارو  49نفر بود.

عکاس زاهدانی جزو  20استعداد
برتر دنیا

گروه شهرستان ها -عکاس جوان زاهدانی با موفقیت
در یازدهمین دوره نمایشگاه عکس آمستردام هلند
جزو  20استعداد برتر عکاسی دنیا شناخته شد.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان به خبرنگار ما
گفت« :صادق سوری» هنرمند عکاسی استان و عضو
انجمن سینمای جوانان ایران جزو  20استعداد برتر
عکاسی دنیا در یازدهمین دوره نمایشگاه FOAM

شناسایی12کودککاردرمهرستان
گــروه شهرستان ها 12 -کــودک کار در مهرستان
شناسایی شدند.سرپرست اداره خدمات بهزیستی
مهرستان به خبرنگار ما گفت :برای این کودکان
در پایگاه هــای اجتماعی و اورژانـــس اجتماعی
شهرستان پرونده تشکیل شد«.تیمور کمالی» افزود:
مهم ترین دلیل کار کردن این کودکان تأمین منابع
مالی خانواده ها بود به طوری که اکثر آنان از داشتن

 TALENT CALLدر آمستردام هلند شناخته شد.
«اسحاق عــرب» با بیان ایــن که ایــن نمایشگاه در
یازدهمین دوره رقابت های خود آثار هزار و 790
عکاس  ۱۵تا  ۳۵سال را مورد بررسی قرار داد و
بیست استعداد برتر را معرفی کرد ،افزود :این آثار
بعد از نمایشگاه آمستردام به صورت تور نمایشگاهی
در شهرهای پاریس ،بروکسل ،نیویورک و لندن نیز
به نمایش گذاشته می شود.وی ادامه داد :از دیگر
افتخارهای صادق سوری می توان به کسب مقام دوم
جشنواره کوهستان ایران بینالود ،نفر اول جشنواره
خــزر تا خلیج فــارس ،کسب مــدال طــای آساهی
شیمبون ژاپن ،روبان افتخار فتوژونالیست آمریکا،
کسب مدال نورث جرسی آمریکا ،کسب مدال نقره
اسلوونی ،جایزه اول ناصر خسرو ،تقدیر هیئت
داوران جشنواره عکس شید و جوان برتر جشنواره
شید اشاره کرد.به گفته وی این هنرمند به عنوان
عکاس تاثیر گذار از جشنواره پرتره آلمان نیز انتخاب

شد و جایزه اول و  ۶هفته سفر تحقیقاتی پژوهشی
این جشنواره را از آن خود کرد ،این عکاس زاهدانی
پروژه های متعدد عکاسی حرفه ای را پیش رو دارد
و وظیفه آموزش عکاسی به جوانان به عنوان یکی از
جوان ترین مربیان انجمن زاهدانی بر عهده اوست.
وی تصریح کرد :انجمن سینمای جوانان زاهدان در
سال های اخیر با تاکید بر زیرساخت های آموزش
فیلم ســازی و عکاسی شاهد کسب افتخارهای
متعدد اعضای خود در سطح ملی و بین المللی بوده
است .حضور آثار اعضای این انجمن در جشنواره
های معتبر جهانی عکس و فیلم مستند نشان دهنده
استقرار فضای همدلی و همیاری میان اعضای
حرفه ای ،نیم حرفه ای و هنرجویان تازه کار است که
با تداوم روند انتقال تجربه از سوی اعضای حرفه ای
به دیگر اعضا به زودی شاهد درخشش هر چه بیشتر
اعضای این انجمن در کنار  58دفتر و نمایندگی
دیگر در کشور خواهیم بود.

والدین معتاد و فقیر رنج می بردند.وی تصریح کرد:
با توجه به رشد برخی معضالت اجتماعی کار کردن
کودکان ب ه عنوان یک آسیب اجتماعی فرآیندی رو
به رشد است که باید تدبیر ویژه ای در این خصوص
اندیشیده شــود زیــرا در برخی از خــانــوادههــا کار
کردن کودکان به یک فرهنگ تبدیل شده به همین
دلیل فرهنگ ســازی در این زمینه در دستور کار
بهزیستی شهرستان قرار گرفته است.وی شناسایی
کودکان کار ،بررسی مشکالت کودکان و خانواده
های آنها و بررسی وضعیت تحصیلی کودکان را
از جمله فعالیتهای این اداره اعالم و اظهار کرد:
کودکان شناسایی شده در مرحله نخست به مدرسه
بازگردانده می شوند و شهریه و مخارج تحصیلی آن

ها نیز از طریق این اداره پرداخت خواهد شد.وی
افـــزود :رفــع مشکالت و معضالت خــانــواده های
این کودکان نیز در دستور کار است و چنانچه این
خــانــواده ها آسیب دیــده باشند تحت پوشش این
نهاد در خواهند آمد و مشکالت اشتغال آن ها از
طریق پرداخت تسهیالت برطرف خواهد شد.وی
خاطرنشان کــرد :اداره بهزیستی به عنوان نهاد
حمایتی افــراد آسیب پذیر جامعه ،نقش موثری را
در کاهش معضالت اجتماعی و فرهنگی دارد و در
این خصوص تاثیر مستقیم و اثرگذاری را با اجرای
سیاست هــای سازمانی خــود در کاهش طــاق و
کاهش اعتیاد به مواد مخدر و سایر بزهکاری های
اجتماعی در منطقه را داشته است.

امدادرسانی به  1262سیل زده

گروه شهرستان ها-هزار و  262سیل زده در جنوب
استان امداد رسانی شدند.مدیرعامل جمعیت هالل
احمر استان به خبرنگار ما گفت :نیروهای امدادی از

همایش روز بدون نایلون در زاهدان

گروه شهرستان ها -اعضای کانون پرورش فکری
کــودکــان و نوجوانان زاه ــدان همایش روز بدون
نایلون را برگزار کردند.سرپرست کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان به خبرنگار ما
گفت :در راستای اهمیت حفاظت از زمین و منابع
طبیعی با پیشنهاد مربیان کانون ،همایش روز بدون
نایلون در زاهدان برنامه ریزی و با حضور کودکان

آغاز جاری شدن سیل به یک هزار و  262نفر از مردم
سیل زده جنوب این استان در قالب  242خانوار در
 14روستا از توابع شهرستان های ایرانشهر  ،سیب
سوران و دلگان امدادرسانی کردند«.رسول راشکی»
گفت  :از آغاز جاری شدن سیل از بیست و سوم تیرماه
تا روز گذشته در جنوب استان  460نفر از مردم جنوب
استان در قالب  98خانوار اسکان اضطراری داده شدند
و  41دستگاه خودرو از سیالب رها سازی شده است .
وی بیان کرد :کاالهای امدادی توزیع شده در این مدت
شامل  98دستگاه چادر امدادی 369 ،تخته موکت،
 560تخته پتو 964 ،قوطی کنسرو 192 ،کیلوگرم
نایلون سنگری و  165کیلوگرم حبوبات بوده است.
اقالم دیگری نیز از قبیل برنج  ،والر  ،فانوس  ،ست ظروف
 ،کلمن آب نیز در بین آسیب دیدگان توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد :عملیات امداد رسانی به آسیب
دیدگان توسط  159نجاتگر در قالب  19تیم امداد و
نجات به همراه  23خودروی امدادی انجام شده است.

عضو کانون تحت نظر و مدیریت مربیان در زاهدان
برگزار شد«.مسعود خاکسفیدی» افزود :آشنا شدن
اعضای کانون با نایلون و ظرفهای پالستیکی و
مشکالت ایجاد شده آن در طبیعت از مهم ترین
اهداف برگزاری این همایش بود که در این راستا
کودکان حاضر در کارگاه پس از بررسی زیانهای
نایلون برای طبیعت ،درباره جایگزینهای مناسب
آن صحبت کــردنــد.وی خاطرنشان کــرد :در این
همایش یک روزه ابتدا کــودکــان و نوجوانان در
کارگاه کاردستی حضور یافتند و با به کارگیری از
پارچه و کیسه زباله های مناسبی را تهیه و سپس با
همکاری یکدیگر اقدام به پاکسازی محدوده و پارک
شادی های زاهدان کردند.

پیشخوان
طال وسکه (یک شنبه )

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)
نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

37.367

یک گرم طالی  18عیار

113.790

دالر آمریکا

32.624

یک گرم طالی  19عیار

120.100

درهم امارات

8.879

یک گرم طالی  20عیار

126.420

پوند انگلیس

42.656

یک گرم طالی  22عیار

139.080

فرانک سوئیس

33.801

یک گرم طالی  24عیار

151.720
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نواحی شمالی

زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز

وزش باد شدید و گردوخاك برخی نقاط
توفان گردوخاك

نواحی مرکزی و جنوب شرقی

نواحی جنوبی

زاهدان ،نصرت آباد ،خاش ،میرجاوه،
سراوان ،سیب و سوران ،مهرستان

ایرانشهر ،دلگان ،بزمان ،سرباز،
راسک ،نیکشهر ،قصرقند ،فنوج،
سواحل چابهار ،کنارک ،زرآباد

غبارآلود ،برخی نقاط وزش باد
نسبتاشدیدوگردوخاك كاهش دما

غبارآلود ،برخی نقاط وزش باد
نسبتاشدیدوگردوخاك  ،دریا مواج
ومتالطم

