رشد  105درصدی جذب کاال
در بندر چابهار

گروه شهرستان ها -جذب کاال در بندر چابهار امسال نسبت به سال گذشته  105درصد رشد داشته است.مدیر کل بنادر و دریانوردی گفت :رشد چشمگیر جذب کاال در حوزه های غیر
نفتی و کانتینری در بندر چابهار با هدف گذاری و بازاریابی های مستمر حاصل شد به گونه ای که عملکرد تخلیه و بارگیری کانتینری در  5ماه نخست امسال در این بندر در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته  105درصد رشد پیدا کرده است«.بهروز آقایی» افزود :امسال میزان تخلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی ،در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد  62درصدی را
نشان می دهد و برای اولین بار از ابتدای امسال  20درصد کاالهای کانتینری به صورت مستقیم از مبدا کشورهای اقیانوس هند با شش فروند کشتی وارد بندر چابهار شد.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪چــرا برخی جــوانــان استان خــود را از رفتن به
مکان های فرهنگی و بهره بردن از تماشای یک
فیلم و تئاترخوب محروم می کنند ،اما ساعت ها
و بدون برنامه وقت خود را در قلیان سراها هدر
می دهند؟!
▪روزانــه چندین تانکر سوخت از طریق بازارچه
میلک به افغانستان صادر و فروخته می شود ،در
حالی که مدت هاست سهم درآمد فروش سوخت
به مرزنشینان پرداخت نشده است.
▪چرا دوشنبه بازار زیباشهر زاهدان ساماندهی
نمی شود؟ غرفه های آن وضعیت نامناسبی دارد
و عالوه بر این سبب ایجاد ترافیک می شود.
▪برخی از صافکاران خودرو در زاهدان نرخ نامه
مشخصی برای انجام کار ندارند و به هر قیمتی
که می خواهند هزینه را از صاحب آن دریافت
می کنند .بــازرســان اداره بازرگانی و اتحادیه
صافکاران این موضوع را رسیدگی و با متخلفان
برخود کند.
▪برای خرید لــوازم التحریر فرزندم به نمایشگاه
پاییزه رفتم ،اما قیمت ها باال و همچنین کیفیت
بــرخــی مــحــصــوالت پایین بـــود ،در حــالــی که
محصولی که در نمایشگاه عرضه می شود باید
با قیمت کمتری به فروش برسد تا قشرهای کم
درآمد هم بتوانند خرید کنند.
▪مدتی کیفیت تصاویر سیمای مرکز استان پایین
آمــده اســت و مانند قبل نیست ،مسئوالن به
موضوع رسیدگی کنند.
▪امکانات تفریحی و فضای سبز در زابــل بسیار
اندک است ،اکثر روزها هم شاهد توفان هستیم
که سبب افزایش بیماری های ریــوی می شود
کاش مسئوالن بیشتر به فکر ایجاد فضای سبز
باشند.
▪ تعداد سرعت گیرهای غیراستاندارد روز به روز در
زاهدان بیشتر می شود و افرادی نظیر رانندگان
تاکسی که کار و کاسبی شان از این راه است باید
بیشتر درآمدشان را صرف هزینه تعمیر خودرو
کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

پیشرفت  50درصدی طرح
انتقال آب به دشت سیستان

گروه شهرستان ها -طرح انتقال آب با لوله به مزارع
کشاورزی سیستان  50درصد پیشرفت فیزیکی
دارد.ب ــه گــزارش «سیستان وبلوچستان» معاون
امــور آب و خاک وزیــر جهاد کشاورزی در بازدید
خط انتقال آب با لوله به اراضــی سیستان گفت:
این طرح ملی اوایل سال 97به بهره بــرداری می
رسد و با اجرای آن  46هزار هکتار از اراضی دشت
سیستان با لوله آب رسانی می شود.

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور اعالم کرد:

 19هزار کالس درس؛ فاصله سیستان و بلوچستان با استانداردها
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ذوالــفــقــاری – فاصله فــضــای آمــوزشــی سیستان و
بلوچستان با استانداردها  19هــزار کــاس درس
اســت.بــه گ ــزارش «سیستان و بلوچستان» رئیس
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور روز
گذشته در شــورای آمــوزش و پــرورش استان که با
حضور نماینده ولی فقیه در استان ،امام جمعه مسجد
مکی اهل سنت زاهــدان ،رئیس سازمان مدیریت و

والی قندهار:

پرواز قندهار – چابهار راه اندازی
می شود
گــروه شهرستان هــا -والــی قندهار افغانستان در
سفر به چابهار از راه اندازی پرواز قندهار – چابهار
به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری خبر داد.

برنامه ریــزی ،مدیرکل آمــوزش و پــرورش و مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس در اردوگــاه فاطمه
الزهرا (س) زاهدان برگزار شد گفت :سرانه فضای
آموزشی در سیستان و بلوچستان به ازای هر دانش
آمــوز 3/26مترمربع اســت ،در حالی که میانگین
کشوری 5/17است بنابراین برای رسیدن به این
میانگین حدود یک میلیون مترمربع کالس معادل

فرماندار اعالم کرد:

وجود  ۲۶محله غیر رسمی در زابل
گـــروه شــهــرســتــان هــــا 26-محله غیر رســمــی در
زابــل وجــود دارد که به زودی ساماندهی خواهد
شد.فرماندار زابل به خبرنگار ما گفت :چنانچه در
گذشته به درستی بر حاشیه شهرها نظارت می شد
شاهد چنین مشکالت عدیده ای نبودیم ،به همین
دلیل  ۲۶محله غیر رسمی در زابل وجود دارد که از
سال گذشته در دو محله «اسالم آباد» و «حسین آباد»
کار بازآفرینی با اعتبار بیش از  ۲۲میلیارد تومان با
هدف توجه به کرامت انسانی در این محالت شروع
شده است و همچنان ادامه دارد«.هوشنگ ناظری»
افزود :فرسودگی لوله های آزبست شبکه فاضالب،
یکی دیگر از معضالت زابل به شمار می رود ،به گونه
ای که فرسودگی تــاج ایــن لوله ها سبب به وجود
آمدن وضعیت نامطلوب در خیابان های زابل شده و
مشکالتی را برای تردد شهروندان ایجاد کرده است به
همین دلیل ورود خودروهای سنگین در شهر ممنوع
شده اســت.وی ادامه داد :برای رفع کمبود برق در
سیستان به دنبال انتقال  ۴۰۰کیلو وات برق از طریق
نهبندان به زابل هستیم تا معضل خاموشی در منطقه
به طور کامل رفع شود.

رئیس شورای شهر:

 30درصد امالک دوست محمد پالک

ثبتی رسمی ندارد

 30درصــد از امــاک شهروندان در دوســت محمد
بدون پالک ثبتی رسمی است.رئیس شورای اسالمی
دوســت محمد به خبرنگار ما گفت :این امــاک به
صورت اسناد محلی تنظیم شده است و در اختیار
صاحبان قرار دارد«.علیرضا آشتاب» افــزود :پس از
سه سال پیگیری برای ثبت رسمی اسناد مالکیت
شهروندان دوســت محمد از توابع هیرمند ،هزارو
 500جلد سند تک برگ مالکیت منازل مسکونی
توسط اداره ثبت و اسناد و امــاک زابــل صــادر و از
طریق بنیاد مسکن تحویل شهروندان شده است.
وی ادامه داد 60 :تا  70درصد از شهروندان دوست
محمد اسناد ثبتی مالکیت خود را دریافت کردند و
بقیه که مدارک خود را برای صدور سند ثبتی رسمی
به این شورا تحویل دادند در نوبت صدور سند ثبتی
تک برگ مالکیت خود هستند.وی ادامه داد :با توجه
به درخواست های مردم مبنی بر ایجاد اداراتی مانند
ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن ،تالش می شود
مکان مورد نظر این دو دستگاه تهیه شود .اکثر زمین
های دوســت محمد به صــورت خالصه و در اختیار
تعدادی خرده مالک است که واگذاری زمین به متراژ
باال برای ایجاد این ادارات امکان پذیر نیست.

 7هزارکالس باید ساخته شود«.محمد تقی نظرپور»
افـــزود :اعتبار مــورد نیاز بــرای ساخت ایــن تعداد
کالس بیش از هزار و 293میلیارد تومان است اما
استانداردهای قابل قبول فضای آموزشی 8/39
مترمربع به ازای هر نفر دانــش آمــوز است که برای
رسیدن به این عدد دو میلیون و  800هزار مترمربع
فضای آموزشی معادل  19هــزار کالس درس نیاز
است.وی با بیان این که تا پایان برنامه ششم توسعه
می توان به لحاظ فضای آموزشی به وضعیت مناسبی
دست یافت اظهار کرد :در سیستان و بلوچستان تعداد
موالید باالست که با توجه به این موضوع برای رسیدن
به استاندارد فضای آموزشی عزم ملی مورد نیاز است
و برای این استان باید تالش ویژه ای داشته باشیم که
نیاز به همکاری همه جانبه است .وی بیان کرد :برای
این منظور باید اعتبارات ملی دریافت و اگر اعتبارات
استانی کم است بــرای افزایش آن تالش شــود .در
استان های دیگر تا  25درصد اعتبارات استانی به
آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است در حالی
که در سیستان و بلوچستان این رقم  10تا  16درصد
است .وی با بیان این که اگر اعتقاد بر توسعه سیستان
و بلوچستان است با توجه به آموزش و پرورش توسعه
استان امکان پذیر می شود خاطرنشان کرد :فضاهایی
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مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مــدارس نیز در
گفت و گو با خبرنگار ما از شناسایی  135مدرسه
کپری در استان خبر داد«.راشــکــی» در خبری که
روز گذشته در روزنامه سیستان و بلوچستان چاپ
شد اعالم کرد عمده این مدارس در مناطق عشایری
استان است و هزار و  700دانش آموز سال تحصیلی
جدید را در این مدارس آغاز خواهند کرد.

هوایی از قندهار به چابهار راه اندازی می شود.

بازدید از طرح توسعه بندر شهید بهشتی
والــی قندهار همچنین در سفر به چابهار از طرح
و توسعه بندر شهید بهشتی و تجهیزات بندری
آن بازدید کرد و همکاری های دوسویه و افزایش
مبادالت تجاری ،اقتصادی در راستای منافع دو
کشور و افزایش مناسبات تجاری را خواستار شد.
معاون امنیتی انتظامی استاندار هم گفت :با توجه به
تأکیدهای استاندار ،تشکیل کارگروه مشترک حمل
و نقل ایران و افغانستان ،همکاری در کاهش هزینه
های سوخت و راه اندازی کمیسیون ویژه راه اندازی
خط زرنج  -چابهار در دستور کار قرار گرفت.
«علی اصغر میرشکاری» افــزود :امکانات ترمینال

یخچالی یکی از قابلیت های بندر چابهار در ترانزیت
میوه ها و محصوالت کشاورزی افغانستان است
کــه بــا نصب تجهیزات  X-RAYدر دره ــای بندر
چابهار تسریع در ورود و خروج کاال به ویژه کاالهای
فاسدشدنی ،این زنجیره کامل تر خواهد شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هم گفت :بندر چابهار
فاکتور اصلی توسعه روابــط تجاری و پل ارتباطی
افغانستان به کشورهای حوزه اقیانوس هند ،دریای
عمان ،خلیج فارس و شرق آفریقاست.
«بــهــروز آقــایــی» بندر چابهار را نزدیک ترین ،کم
هزینه ترین و امن ترین مسیر برای انتقال کاالهای
ترانزیتی افغانستان دانست.

خبرنگار ما گفت :طرح سراسری قرآنی  ۱۴۵۱با
محوریت حفظ و مفاهیم کاربردی سورههای مبارکه
«ملک» و «واقعه» با حضور  520قرآن آموز زاهدانی
برگزار شد.
«اسحاق کشاورز» افزود :این طرح با هدف بسط و
گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و مفاهیم سازنده
آن ،توسعه فرهنگ حفظ و تدبر در آیات قرآن کریم
و با توجه به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری در
تربیت نیرو های قرآنی بیشتر ،در کنار دیگر برنامه
ها در ایام تابستان امسال در  ۱۵مؤسسه و  ۳خانه

از تحصیل برخوردار شوند شاخص های توسعه نیز
رشد می کند گفت :نباید دغدغه معیشت فرهنگیان
در کشور وجود داشته باشد و آن ها دو شغله باشند
این در حالی است که کشور اعتبار الزم برای نجات
فرهنگیان از این وضعیت را دارد.وی از استاندار و
معاونان استاندار خواست به اعتبارات استان شامل
اعتبارات تخصیص یافته و اعتبارات اصلی توجه
ویژه داشته باشند و قول داد که هرچه استان در این
زمینه اعتبار صرف کند معادل اعتبار استان برای
این مجموعه از اعتبارات ملی اعتبار اختصاص یابد.
همچنین خیران خارج از منطقه کاری را به سمت
استان هدایت کند تا بتوان قسمتی از نیازهای آموزش
و پرورش را برطرف کرد.

قــرآن شهری در زاهــدان اجــرا شــد.وی ادامــه داد:
آزمون پایانی این طرح ،توسط مسئوالن مؤسسات و
با حضور ناظران آموزشی از اتحادیه قرآنی استان در
نیمه دوم شهریورماه برگزار شد.
مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی استان ،اضافه
کــرد :ایــن طــرح در مــاه رمضان با محوریت سوره
«ملک» و در ایام تابستان با محوریت سوره
مبارکه ُ
مبارکه «واقــعــه» برگزار شــد ،سهمیه استان برای
شرکت در این طرح  ۲۱مؤسسه و  ۳۸خانه قرآن
بود.

گروه شهرستان ها -گرد و خاک تا پایان هفته در منطقه
سیستان تداوم دارد.کارشناس اداره کل هواشناسی به
خبرنگار ما گفت :بر اساس نقشه های همدیدی و آینده

نگری و پیش بینی کلی وضع هوای استان در منطقه
سیستان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با گردو
خاک تا پایان هفته تداوم دارد«.علی مالشاهی» افزود:
در نواحی مرکزی در ساعات بعدازظهر امــروز وزش
باد و در برخی نقاط باد و گرد و خاک انتظار می رود،
همچنین در جنوب و سواحل غبار محلی و افزایش ابر
رخ می دهد.وی با بیان این که این هفته دمای هوا در
منطقه سیستان به تدریج کاهش پیدا می کند ادامه داد:
بیشینه دمای روز گذشته زاهدان به  34رسید و کمینه
دمای امشب آن به  14درجه سلسیوس می رسد.

رئــیــس اداره مــیــراث فرهنگی،صنایع دســتــی و
گردشگری میرجاوه گفت :امــســال برنامه های
مختلفی در این اداره اجرا شد که از جمله آن ها می
توان به برگزاری جشن نوروزگاه و برپایی نمایشگاه
های صنایع دستی با  7غرفه در شهرستان نام برد،
همچنین بیش از  270گواهینامه مهارتی برای
هنرجویان صنایع دستی در میرجاوه در شش ماه
نخست امسال صادر شده است.
«عــبــدا ...کــرد» افــزود :دوره هــای آمــوزش صنایع
دستی در رشته هــای سکه دوزی و ســوزن دوزی
برگزار و بیش از  270گواهینامه مهارتی برای
هنرجویان صنایع دستی در میرجاوه صــادر شده

است.
سه دوره آموزشی صنایع دستی با همکاری کمیته
امداد امام خمینی(ره) برگزار شده و دو دوره آموزش
صنایع دستی در رشته های سکه دوزی و سوزن
دوزی نیز توسط اداره میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری در حال برگزاری است.
وی تصریح کــرد :شرکت صنعتگران میرجاوه در
نمایشگاه اراک ،تــهــران ،چابهار و زاه ــدان و نیز
بازدید از کارگاه های صنایع دستی ،معرفی تعدادی
از صنعتگران برای دریافت تسهیالت به صندوق
کارآفرینی امید و صــدور  10فقره پــروانــه کارت
صنعتگری انــفــرادی از دیگر فعالیت هــای انجام

شده در  6ماه نخست امسال در بخش حوزه صنایع
دستی بوده است.
وی با بیان این که تورهای گردشگری به مقصد الدیز
و تمین و بازدید از تاسیسات گردشگری برگزار شده
است خاطر نشان کرد :برگزاری جلسات انجمن
های میراث فرهنگی ،تشکیل چهار فقره پرونده
میراث معنوی ،ارسال  6فقره پرونده مشارکتی به
منظور مرمت آثار و بناهای تاریخی و فعال کردن
سه کارگاه مرمتی در میرجاوه که شامل ساختمان
راه آهن ،شهربانی و بافت تاریخی تمین می شود از
جمله فعالیت های  6ماه نخست امسال در حوزه
میراث فرهنگی میرجاوه است.

وی ادام ــه داد :بــازدیــد مستمر از آثــار تاریخی و
باستانی ،مکاتبه و پیگیری برای بازگشایی و آسفالت
مسیرهای گردشگری روپس هفتادمال ،و راهنمایی
گردشگران خارجی از محل پایانه مرزی از دیگر این
فعالیت هاست.
وی به معرفی پنج متقاضی برای راه اندازی و احداث
اقامتگاه بوم گردی به اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان اشاره کرد و گفت:
معرفی گروه رقص سه چاپی الدیز به جشنواره تهران
و گرگان و نیز تعمیر ،تجهیز و خرید مواد اولیه برای
کارگاه آموزشی روستای تمین از دیگر فعالیتهای
این اداره است.

تولید کننده شن و ماسه و قیر مورد بررسی قرار
گرفت و از او خواستار انتقال این گونه صنایع که
سبب تولید آلودگی در منطقه می شود به محلی
دیگر شدیم«.محمد حسن دهمرده» افزود :شهرکی
برای انتقال صنایع آلوده در نیمروز وجود ندارد به
همین دلیل در جلسه با مدیر عامل شهرکهای
صنعتی استان این موضوع اعــام شد و خواستار
تعیین مکانی مناسب برای این گونه کارگاه ها در
نیمروز شدیم که مقرر شد در سریع ترین زمان و با
بررسی های الزم مکان مورد نظر مشخص و اعالم
شـــود.وی اضــافــه کــرد 10 :کــارگــاه تولیدکننده
آلودگی در منطقه فعالیت دارد که دو مورد آن در
ناحیه صنعتی این شهرستان فعالیت می کند .وی

تصریح کرد :برای فعال کردن بیشتر ناحیه صنعتی
نیمروز ،تمهیدات خوبی از سوی شرکت شهرک
های صنعتی استان در نظر گرفته شد که سرمایه
گذاران برای عقد قرارداد و تحویل زمین می توانند
اقدام کنند و فرمانداری هم در این راستا کمک های
الزم را انجام می دهد.
وی بیان کرد :با بررسیهای انجام شده  ،قوانین
و مــقــررات شــرکــت شــهــرکهــای صنعتی استان
شرایط بــرای سرمایهگذاری در منطقه را بسیار
تسهیل کــرده اســت و چنانچه سرمایهگذاری با
توجه به ظرفیتهای نیمروز قصد کارآفرینی و
سرمایهگذاری در ایــن منطقه را داشته باشد از
بیشترین حمایت و همکاری برخوردار می شود.

گروه شهرستا ن ها-امسال  520قرآن آموز زاهدانی
در طرح سراسری قرآنی  1451شرکت کردند.
مدیرعامل اتــحــادیــه مؤسسات قــرآنــی اســتــان به

گروه شهرستان ها 270 -گواهینامه مهارتی در
شش ماه نخست امسال بــرای هنرجویان صنایع
دستی در میرجاوه صادر شد.

طرح تأمین می شود که اثرهای مثبتی در اقتصاد و
توسعه شهرستان به همراه خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد :با بهره برداری از این طرح،
مصرف آب با توجه به محدودیت های منابع آبی و
دیگر چالش های منطقه ،شکلی بهینه و منطقی به
خود بگیرد و مشکالت قبلی دو بخش آب و زراعت را
نداشته باشد.وی مشکل طرح در ابتدای سال 92
را کمبود منابع مالی اعالم کرد و گفت :این طرح

در شروع با هزارو 750میلیارد تومان آغاز شد اما
درحال حاضر با اختصاص دو هزارو 850میلیارد
تومان اعتبار از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار
است و با توجه به نام گذاری امسال به نام اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال ،این طرح بزرگ می تواند
فضای شغلی مناسب و تولید محصوالت و سیاست
های اصولی اقتصاد مقاومتی را در زابل و منطقه
سیستان فراهم سازد.

که ساخته می شود می تواند به عنوان کمک کار معلم
نقش آفرینی کند چرا که تأثیر فضا در یادگیری دانش
آموزان موثر است .وی تصریح کرد :دانش آموز خالق
در فضای غیرخالقانه معماری پرورش نمی یابد بلکه
باید فضای معماری آموزشی هم خالق باشد ،از طرفی
اگر می خواهیم به دانش آموز ،آموزش دهیم که در
نگهداری فضای آموزشی خود مشارکت داشته باشد
باید قابلیت فضای آموزشی به آن حد برسد که امکان
مشارکت بــرای دانــش آمــوز فراهم شــود.وی تصریح
کــرد :اگر هــدف ،تحصیل دانــش آمــوزان در مقاطع
باالتر باشد قدم اول ایجاد بستر الزم یا احداث مدارس
است .بنابراین باید بهترین فضاهای آموزشی کشور در
مدارس ،دانشگاه ها ،حوزه های علمیه و مراکز علمی
کشور باشد .به گفته وی خیران از ابتدای پیروزی
انقالب تا پایان سال گذشته 20 ،درصــد فضاهای
آموزشی معادل 107هزار کالس درس را ساخته اند.
امسال هم حدود  50درصد فضای آموزش و پرورش
توسط خیران در حال ساخت است و فقط  48مدرسه
ماندگار در کشور وجود دارد ،یعنی سهم هر استان
کمتر از دو مدرسه است که زیبنده نیست مدارس بعد
انقالب ما جزو فهرست تخریب و بازسازی قرار گیرد.
نظرپور با بیان این که اگر آموزش را ایجاد کنیم و همه

چابهار؛ مسیر امن و با صرفه
وی با ابــراز خوشحالی از ایــن که با ظرفیت های
تجاری ،اقتصادی ،بندری ،گردشگری ،شیالتی و
منطقه آزاد چابهار از نزدیک آشنا شده است اظهار
کرد :امنیت سرمایه و گردش سرمایه دو شاخص
سرمایه گذاری است که در چابهار برجستگی ویژه
ای دارد.بــه گفته وی کاالهای افغانستان از طریق
آب های اقیانوسی بندر چابهار به دیگر کشورهای
صادر می شود و استفاده از این مسیر امن و با صرفه
از آرزوهای دیرینه افغانستان است.

در طرح قرآنی

 270گواهینامه مهارتی صنایع
دستی در میرجاوه صادر شد

مهندس «علی مراد اکبری» افزود :با بهره برداری
کامل از این طرح تحولی عظیم در کشاورزی منطقه
سیستان را شاهد خواهیم بــود و مدیریت آب و
مصرف بهینه آن نیز محقق می شود.
همچنین سه هزار فرصت شغلی برای جوانان بیکار
و دانش آموخته دانشگاهی ایجاد شده که سهمی
مهم در اشتغال منطقه ایفا کرده است و با احداث
یک کارخانه تولید لوله در زابل ،لوله های مورد نیاز

به گــزارش « سیستان وبلوچستان» ژنــرال «زلمی
ویسا» دوشنبه شب گذشته در نشست با اصحاب
رسانه که در سالن جلسات فرمانداری چابهار برگزار
شد ،گفت :رابطه تجاری ایران و افغانستان ،رابطه
ای مستحکم برای دو کشور است که از گذشته های
خیلی دور برقرار بوده است.وی با بیان این که ایران
تسهیالت ویژه ای را برای تجار افغانستان تدارک
دیده که نشان دهنده دوستی و برادری این کشور
است افــزود :به منظور گسترش روابط اقتصادی و
تجاری در حال رایزنی با ایران هستیم ،در همین
باره گفت وگوهایی با استاندار سیستان و بلوچستان
انجام شده است که در صورت تحقق ،راه ارتباط

شرکت  ۵۲۰نوجوان زاهدانی

اخبار

2

شهرستانها

فرماندار:کارگاه های مولد آلودگی
به نیمروز منتقل می شود
ریگی -کارگاه هایی که در منطقه آلودگی ایجاد می
کند ،به مکان دیگری منتقل می شود.
فرماندار نیمروز به خبر نگار ما گفت :طی جلسه ای
با مدیر عامل شرکت های صنعتی استان موضوع
شهرک کارگاهی نیمروز و صنایع آلــوده که مورد
گالیه مردم منطقه نیز است ،به ویژه شرکت های

تداوم گرد و خاک در شمال
استان تا پایان هفته

چهارمین مدرسه آیت ا...
سیستانی در نیمروز افتتاح شد
گروه شهرستان ها -چهارمین مدرسه  6کالسه آیت
ا ...سیستانی در نیمروز افتتاح و برای سال تحصیلی
جدید آماده استفاده شد.مدیر کل نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس به خبرنگار ما گفت :چهارمین مدرسه
ساخته شده از سوی دفتر آیت ا ...سیستانی با اعتبار
افزون بر  700میلیون تومان و با زیربنای  403متر و 6

کالس درس روز گذشته در نیمروز افتتاح شد«.علیرضا
راشکی» افزود :قبل از افتتاح این مدرسه ،سه آموزشگاه
دیگر با  19کالس ،توسط این اداره کل ساخته و تحویل
آموزش و پرورش سیستان شد.
وی با بیان این که  369کالس درس در قالب 100
مدرسه با اعتباری بیش از  44میلیارد تومان در مهرماه
امسال آماده بهره برداری می شود اظهار کرد :با توجه
به نرخ  14برابری تعداد موالید و جذب بازماندگان از
تحصیل در استان و اقدام های مطلوب انجام شده در
مدرسه سازی ،هنوز به شش هزار کالس درس جدید
نیاز است.وی بیان کرد :همچنین از مجموع  18هزار و
 954کالس درس در استان 10 ،هزار و  528کالس
به تخریب ،بازسازی و مقاوم سازی نیاز دارد.

پیشخوان
طال (سه شنبه)

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

پیش بینی جوی استان  -امروز چهارشنبه 96/6/22

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

39,940

یک گرم طالی  18عیار

125,630

دالر آمریکا

33,393

یک گرم طالی  19عیار

132,600

درهم امارات

9,092

یک گرم طالی  20عیار

139,580

پوند انگلیس

44,008

یک گرم طالی  22عیار

153,550

فرانک سوئیس

34,922

یک گرم طالی  24عیار

167,510

نواحی شمالی

زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز

باد و گرد و خاک در پاره ایی نقاط وزش
باد شدید و کاهش دما

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

صاف ،در بعداز ظهر وزش باد،در پاره
ایی از نقاط باد و گردو خاک

قسمتی ابری در بعداز ظهر افزایش
ابر،گاهی وزش باد

