استقرار  ۲۱۴پایگاه جشن
عاطفهها در استان

گروه شهرستان ها ۲۱۴ -پایگاه شامل  54پایگاه ثابت و  160پایگاه سیار جشن عاطفهها برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان
خانوادههای نیازمند در استان مستقر شدند.معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل کمیته امداد گفت :مرحله اول جشن عاطفه ها امروز
و فردا  ۲۳و  ۲۴شهریور در پایگاههای اصلی و میعادگاههای نماز جمعه و مرحله دوم آن ۱۹مهر ماه در مدارس استان برگزار میشود«.محمود
میرامامی» افزود :سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان کمکهای مردمی جمع آوری در جشن عاطفهها میان دانش آموزان نیازمند توزیعشد.

شهرستانها
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعكاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشكالت شماست.

پیامك 2000999
تلگرام09033337010
▪وضعیت بهداشت در بیمارستان علی ابن ابیطالب
(ع) زاهدان به ویژه در بخش زنان و نوزادان مناسب
نیست و بوی بد سرویس های بهداشتی نفس
کشیدن را برای همراهان بیماران سخت می کند
چه برسد به بیماران!
▪ به اعتقاد بسیاری ،آسانسورهای آپارتمان هایی
که در مهرشهر احداث شده است استاندارد نیست
مسئوالن امر باید نظارت بیشتری بر کارهای فنی
این چنین داشته باشند.
▪رانــنــدگــان خــودروهــای سنگین در بسیاری از
محالت زاهدان کامیون خود را در محدوده مناطق
مسکونی پارک می کنند مسئوالن تذکر دهند.
▪گــذر نهری آلــوده ناشی از فاضالب شهر زابل
معضل بزرگی است که مردم گرفتار آن هستند ،اما
مسئوالن برای رفع آن اقدامی انجام نمی دهند.
▪شهر گشت سراوان با کمبود و قطعی مکرر آب طی
چند ماه اخیر مواجه بوده است ،در حالی که قبوض
آب هم در این منطقه با مبالغ باال صادر می شود و
بسیاری از مردم گالیه مند هستند.
▪برخی خیابان های زاهدان روشنایی کافی ندارد
و مشکالتی را برای شهروندان به وجود می آورد.
▪پارک مرکز شهر زاهدان واقع در خیابان آزادی،
شرایط خوبی ندارد و بیشتر مواقع افراد معتاد و
مواد فروشان در آن حضور دارند!
▪دستفروشان چهارراه رسولی قسمت های مختلف
پیاده رو ها را اشتغال کرده اند که رفت و آمد را
برای شهروندان سخت می کنند.
▪قیمت پیاز همچنان باالست در حالی که مسئوالن
وعده کاهش قیمت آن را داده بودند.
▪مدتی است که دنبال خانه رهن یا اجاره ای مناسب
هستم اما به هر بنگاه امالک مراجعه می کنم با
قیمت هایی روبه رو می شوم که قادر به پرداخت
آننیستم.
▪برخی از میدان ها و خیابان های مهر شهر زاهدان
نیاز به زیباسازی و بهسازی دارد .اکثر کوچه ها و
خیابان های این منطقه هم خاکی است ،مسئوالن
شهرداری به این موضوع رسیدگی کنند.

معاون فرماندار تاکید کرد

اولویت برخورد قانونی با حفر

چاه های غیرمجاز در مهرستان
گروه شهرستان ها -برخورد قانونی با حفر
چاه های غیر مجاز اولویت اصلی شورای

حفاظت از منابع آب به مهرستان اســت .معاون
فرماندار مهرستان در جلسه شــورای حفاظت از
منابع آب شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری
برگزار شد با تاکید بر مدیریت و استفاده صحیح از
منابع آب گفت :باید فرهنگ صحیح مصرف منابع
آب به مــردم آمــوزش داده شــود و حفاظت از این
منابع حیاتی وظیفه همه دستگاه های شهرستان
است«.فرشاد فرح منش» افزود :منابع آبی به عنوان
مهم ترین عامل توسعه پایدار محسوب می شود و با

والی قندهار 160:تاجر افغانستانی در چابهار سرمایه گذاری کردند

دیپلماسی اقتصادی استاندار با قندهار

ذوالــفــقــاری– بندر چابهار بــرای ایــران و افغانستان
اهمیت حیاتی دارد و امن ترین نقطه برای سرمایه
گذاری است.به گزارش «سیستان و بلوچستان» والی
قندهار افغانستان روز گذشته در نشست خبری که
با حضور استاندار سیستان وبلوچستان و سرکنسول
ایران و افغانستان برگزار شد گفت :بندر چابهار برای
ایران و افغانستان در زمینه بازرگانی و تجاری نقش
حیاتی دارد ،از طرفی زمانی که افغانستان کشور
ناامنیبودایرانباگرمیمیزبانمیلیونهاافغانستانی
بود و در بازسازی و بهسازی نیز همراه ما است.ژنرال
«زلمی ویسا» با بیان این که قندهار مرکز تجارت عمده
افغانستان است افزود :ما برای صادرات کاالهای خود

مدیر کل بنادر و دریانوردی خبر داد:

ورود تجهیزات استراتژیک
بندری به چابهار

گروه شهرستان ها -کشتی حامل دومین محموله
تجهیزات خــریــداری شــده روز گذشته در بندر

صیانت از این منابع ارزشمند باید با نگاه منطقی
مشکالت را رفع کنیم که اولویت اصلی شورای
حفاظت از منابع آب شهرستان باید برخورد قانونی
با چاه های غیرمجاز حفر شده و همچنین چاه هایی
باشد که اضافه برداشت دارنــد .وی ادامــه داد :به
منظور جلوگیری از ایجاد بحران آب در شهرستان،
باید چاه های کشاورزی و صنعتی به کنتور هوشمند
مجهز شود تا صرفه جویی قابل توجهی در مصرف
آب را شاهد باشیم.همچنین مدیریت منابع آبی

گذاری داشته باشیم.وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما
درباره میزان سرمایه گذاری افغانستان در بندر چابهار
و برنامه های آن ها در این زمینه اظهار کرد :شرایط
بندر چابهار برای افغانستان سهل ،ارزان و مساعد
است و با توجه به این که سرمایه گذاران در منطقه ای
سرمایه گذاری می کنند که هم برای آن ها امن است
و منفعت به همراه دارد و چابهار امن ترین نقطه برای
سرمایه گذاری تجار افغانستان است در این بندر 160
تاجر سرمایه گذاری کرده اند که با شرایط موجود به
تعداد آن ها به سرعت اضافه می شود.وی با بیان این
که چابهار آینده روشن تجاری دارد گفت :این شرایط
مساعد و آسانی را که در سیستان و بلوچستان برای
بازرگانان افغانستان فراهم است به آن ها انتقال می
دهیم تا بیشتر از این جذب سرمایه گذاری شوند.

از راه پاکستان استفاده می کردیم اما بازرگانان ما در
این طریق دچار مشکالت سیاسی می شدند و خراب
شدن میوه های صادراتی و دیگر محصوالت برای آن
ها ضررهایی را به همراه داشت و کاالهایی هم که
وارد می شد در گمرک می ماند و بازرگانان باید هزینه
های هنگفتی را پرداخت می کردند.وی ادامه داد:
بندر چابهار پل ارتباطی برای افغانستان و کشورهای
اطراف اقیانوس هند است که طی بازدید از این بندر
مشاهده کردیم با امکانات ایجاد شده زمینه برای
بازرگانان فراهم شده است و یکی از فرصت های خوب
در چابهار سایت پتروشیمی آن است که امیدواریم ما
هم بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و در آن سرمایه

فرصت مناسب چابهار
استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت :در گذشته
ایران هم به بندر چابهار توجه الزم را نداشت اما این
بندر اکنون هم برای افغانستان پدیده جدیدی بوده
و هم بــرای ما متفاوت است«.علی اوســط هاشمی»
افــزود :باید از موقعیت دو کشور استفاده کنیم چرا
که افغانستان پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای
میانه و ایــران رابط افغانستان با کشورهای اطراف
اقیانوس هند است که باید از این فرصت به بهترین
شکل ممکن بهره ببریم چون رقابت در منطقه جدی

شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت.مدیر کل بنادر
و دریانوردی به خبرنگار ما گفت :دومین محموله
تجهیزات خــریــداری شــده شــامــل  13دستگاه
تجهیزات استراتژیک بندری به بندر شهید بهشتی
چابهار وارد شد«.بهروز آقایی» اظهار کرد :ورود این
تجهیزات تسریع در فرایندهای تخلیه و بارگیری
در بندر چابهار را در پی خواهد داشــت.وی گفت:
با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری و دولت به
توسعه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان نگین

درخشنده و پیشانی بنادر کشور و تالش ها و پیگیری
های سازمان بنادر ،قسمت دوم این تجهیزات به
ارزش  4میلیون یورو وارد بندر شهید بهشتی چابهار
شــد.وی توسعه بندر چابهار را نیاز مبرم منطقه و
کشور دانست و گفت :افتتاح فاز اول طرح و توسعه
بندر شهید بهشتی و بهره گیری از تجهیزات جدید
امــروزی عالوه بر بهبود کیفیت فرایندهای تخلیه
و بارگیری افزایش رضایت صاحبان کــاال ،تجار و
خطوط کشتیرانی را در پی خواهد داشت.

شهرستان باید به گونهای باشد که بتوان پاسخگوی
نیازهای کشاورزان و فعاالن اقتصادی منطقه در
بخش صنعت بود.وی با اشاره به ارزش و اهمیت آب
اظهار کرد :این نعمت خدادادی ،یکی از زیرساخت
های مهم در توسعه اقتصادی و کشاورزی محسوب
می شود و مدیریت صحیح آن برای ما بسیار ضروری
است .مدیریت و نظارت صحیح بر مصرف آب می
تواند راه های ارتقا و توسعه اقتصادی را با وجود نیاز
شهرک های صنعتی و دیگر طرح های پیشنهادی در

است.وی ادامه داد :حاضر هستیم خط گاز استان را
به افغانستان منتقل کنیم و همزمان که به سیستان گاز
می دهیم آمادگی داریم به این کشور هم گازرسانی
کنیم زیرا فاصله استان با والیت های افغانستان کم
تر از فاصله سیستان و بلوچستان با مرکز کشورمان
است .به گفته وی هندوستان کشوری است که یک
ششم جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است و
در کنار دو میلیارد و  200میلیون جمعیت کشورهای
اطــراف اقیانوس هند اســت که می تواند از طریق
بندر چابهار فرصت خوبی بــرای صــادرات کاالهای
افغانستان به این کشورها باشد.وی تصریح کرد :خط
آهن چابهار به سرخش هم فرصت بی بدیلی را برای دو
کشور ایجاد می کند و حاضر هستیم در راستای منافع
ایران و افغانستان ظرفیت ها را به اشتراک بگذاریم و
شرایط متفاوتی را در نوع روابط همه جانبه به نمایش
بگذاریم.همان طور که دو کشور پشتوانه روزهــای
سخت همدیگر بودند در روزهای راحت هم باید کنار
هم باشند و رفاه را رقم بزنند چراکه دشمنان مشترکی
داریم.به گفته وی بهترین روابط تجاری را با افغانستان
داریم و اقبال تجار و نقش آفرینان قندهار برای سرمایه
گذاری در استان بی نظیر است و از طرفی هیچ بندری
نمی تواند مزیت بندر چابهار را برای افغانستان داشته
باشد.به گــزارش خبرنگار ما همچنین روز گذشته
نشست مشترک استاندار سیستان و بلوچستان و
والی قندهار افغانستان در سالن جلسات استانداری

شهردار خاش ابقا شد

گروه شهرستان ها -شهردار خاش در سمت خود
ابقا شد .رئیس شورای اسالمی شهر خاش گفت:

2

حوزه صنعت و کشاورزی در مهرستان را هموار کند.
وی تاکید کرد :استفاده از شیوه های نوین آبیاری
و تغییر الگوی کشت به عنوان راهکارهای موثر در
حفظ منابع آبی در اولویت برنامه های عملیاتی
مدیران مربوطه باشد.به گفته وی با فرهنگ سازی
صحیح و تشویق و ترغیب کشاورزان به استفاده
از طرح های نوین آبیاری و همچنین تغییر الگوی
کشت زمینه بــرای تحول در بخش کــشــاورزی و
صنعت در شهرستان فراهم شود.

برگزار شد و مسئوالن افغانستان خواستار تسهیالتی
در قسمتی از زمینه ها شامل صدور روادید ،گازکشی،
انتقال بــرق بودند که در ایــن رابطه استاندار قول
همکاری داد و از آن ها نیز خواستار تسهیل مشکالت
ایران در افغانستان شد.
بازدید والی قندهار از امکانات ایرانشهر
والی قندهار افغانستان از امکانات اقتصادی ایرانشهر
بازدید کرد.فرماندار ایرانشهر به خبرنگار ما گفت:
در ایــن بازدید ظرفیت هــای دانشگاهی ،معدنی،
کشاورزی ،دامی و تولیدی این شهرستان بررسی شد
و والی قندهار افغانستان برای همکاری اقتصادی با
ایرانشهر ابراز عالقه مندی کرد و ایرانشهر نقطه وصل
دو منطقه اقتصادی و تجاری شمال و جنوب استان
اعالم شد«.نبی بخش داودی» افزود :زیر ساخت های
موجود منطقه اعم از آب فــراوان ،اراضی حاصلخیز،
دو نیروگاه بزرگ برق ،خط لوله گاز ،راه آهن ،جاده
ترانزیت و فرودگاه در تکمیل حلقه مناسبات و معادالت
اقتصادی و تجاری دو منطقه مرزی افغانستان با استان
و ایرانشهر فراهم است و می تواند تاثیر به سزایی در
همکاری های دو جانبه داشته باشد .وی اضافه کرد:
فعالیت دو کارخانه آرد و تولید  ۳۰هزار تن گندم۵۰ ،
هزار تن خرما ،تولید 8هزارتن مرغ و بیش از ده هزار نفر
شتر در منطقه ،نشانگر توانمندی های این منطقه در
تامین قسمتی از نیازمندی های بازار افغانستان است.

اعــضــای شــورا در اولــیــن اق ــدام خــود و بــا تشکیل
جلسات متعدد ،با اکثریت آرا ،بار دیگر «عبدالمجید
کرد تمندانی» شهردار قبلی را در سمت خود ابقا
کردند«.بهزاد بهادری» افــزود :پس از آغاز به کار
دوره جدید شوراها و اعالم فراخوانی کاندیداهای
شهرداری از میان هشت نفر که در فراخوان شرکت
کرده بودند و دعوت از نامزدهای واجد شرایط برای
ارائه برنامه های خود ،بار دیگر «عبدالمجید کرد
تمندانی» برای دوره چهار ساله در سمتش ابقا شد.

