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شهرستانها
نماینده مردم چابهار:

حرف مردم

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

پیامك 2000999

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تلگرام 09033337010

▪چه خوب است مردم بیش از گذشته به فکر افرادی باشند که توانایی مالی خوبی
ندارند و از کمک به این افراد دریغ نکنند.
▪ چرا برای رفع ترافیک خیابان معلم و شریعتی زاهدان در زمان تعطیلی مدارس
اقدامی نمیشود؟
▪ چه دستگاهی مسئول جلوگیری از اقدام افرادی است که در زاهدان
آگهیهای تبلیغاتی خود را بر در و دیوار میچسبانند؟ شهرداری با این افراد
برخورد کند.
▪ کارکنان بیمارستان امام علی (ع) زاهدان در بخش جراحی قلب برخورد خوب و
مناسبی با مراجعه کنندگان دارند.
▪برخی از جادههای استان به ویژه در منطقه شمال ،فاقد عالیم راهنمایی و رانندگی
است که به ویژه در شب برای رانندگان مشکالت زیادی را به وجود میآورد.
▪ تعدادی از سوپرمارکتها در زاهدان اقدام به فروش قلیان میکنند و حتی سیگار را
به کودکان زیر  10سال میفروشند! جا دارد به آنان تذکر داده شود.
▪سرویس بهداشتی برخی از آزمایشگاههای زاهدان به ویژه آزمایشگاههای دولتی
وضعیت مناسبی ندارد.
▪ چند ماه است که شهرداری آسفالت خیابان توحید زاهدان ،تقاطع بولوار بهداشت
را تیغ زده اما هنوز برای آسفالت جدید اقدام نکرده است.
▪برخورد برخی از کارکنان بانکها با مراجعه کنندگان مناسب نیست و به تندی یا
سختی پاسخ میدهند!
▪برنج پاکستانی در بازار زاهدان با چند نرخ به فروش میرسد .مگر نظارتی بر
قیمتها نیست.
▪برخی از رستورانهای بین راهی استان وضعیت بهداشتی مناسبی ندارند و غذای
آنها هم بی کیفیت است .چه نهادی باید بر کار این رستورانها نظارت داشته باشد؟
▪برای اسباب کشی در زاهدان هزینه باالیی از سوی برخی کامیونها و وانت بارها
مطالبه میشود.

راههای ترانزیتی چابهار  10سال دیگر هم دو بانده نمیشود

محور چابهار -میلک برای ترانزیت مناسب نیست
هیچ فکری بــرای راههــای ترانزیتی به
ذوالفقاری
بندر چابهار نشده است و تا  10سال
دیگر هم هیچ اتفاقی برای دو بانده شدن راهها نمیافتد.
نماینده مردم چابهار ،کنارک ،نیکشهر و قصرقند در
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به افتتاح فاز نخست
بندر شهید بهشتی چابهار و ضــرورت رونــق و توسعه
ترانزیت و حمل ونقل خواستار دو بانده شــدن جاده
ترانزیتی چابهار -نیکشهر -ایرانشهر شد و گفت :چابهار
دارای بندر استراتژیک و متصل به آبهای اقیانوسی
است و باید راههــای مواصالتی آن ظرفیت جابجایی،
حجم باالی کاال و مسافر را داشته باشد.

«عبدالغفور ایران نژاد» بیان کرد :مسیر ترانزیتی چابهار
به میلک سیستان برای تردد حجم باالی کامیونها و
ترانزیت مناسب نیست و باید هر چه سریع تر به بزرگراه
تبدیل شود.
محور ایرانشهر -نیکشهر -چابهار و کنارک -جاسک
از پرترافیک ترین راههــای سیستان وبلوچستان است
که به دلیل کم عرض بودن هر روز شاهد حوادث ناگوار
رانندگی و کشته و زخمی شدن هم وطنان هستیم.
وی ادامه داد :راه مناسب ،یکی از محورهای توسعه و
پیشرفت هر منطقه است و باید وزارت راه و شهرسازی
مــطــالــعــات دقــیــق و کــارشــنــاســی بـــرای تـــردد آســان

کامیونهای باری چابهار -افغانستان و آسیای میانه
انجام دهد.
وی با قدردانی از سفر ریاست جمهوری و هیئت همراه
به چابهار خاطرنشان کرد :افتتاح بندر شهید بهشتی
برگ زرینی از خدمات نظام به مردم محروم سیستان
وبلوچستان اســت .عضو کمیسیون کــشــاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :چابهار
آینده درخشانی برای توسعه دارد و نیاز است هر چه
سریع تر اداره کل پایانههای حمل و نقل جنوب استان در
این شهرستان مستقر شود تا سرمایه گذاران مسیر 700
کیلومتری را طی نکنند.

وی اذعان کرد :تا این لحظه هیچ فکری برای راههای
ترانزیتی به بندر چابهار نشده است و تا  10سال دیگر
هیچ اتفاقی برای دو بانده شدن راهها نمیافتد.
ایــراننــژاد خواستار تسریع در ایجاد زیرساختهای
اینترنت و برق در مرز ریمدان ،صــدور مجوز به چهار
هزار قایق صیادی پشت نوبت ،تکمیل آبرسانی به 438
روستای چابهار ،آسفالت بیش از سه هزار کیلومتر راه
خاکی ،اجرای طرح هادی در  900روستا ،احداث پنج
هزار و  700کالس درس جدید ،استخدام چهار هزار
معلم ،ساخت  400خانه بهداشت و مرکز بهداشتی-
درمانی و افزودن حداقل هزار تخت بیمارستانی جدید

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی

بارندگی در راه است

اوایل هفته آینده با افزایش ابر شاهد بارشهای پراکنده در
گروه شهرستان ها
اســتــان خــواهــیــم ب ــود .کــارشــنــاس پیش بینی اداره کل
هواشناسی به خبرنگار ما گفت :تا پایان هفته در شهرهای شمالی ،نواحی شرقی و
مرز غربی استان وزش باد همراه با گرد و خاک پیش بینی میشود.
«علی مالشاهی» افزود :همچنین از نظر دمایی با نفوذ جریان سرد ،امروز کاهش دما
در همه نقاط استان رخ میهد و یخبندان شبانه در نواحی مرکزی و جنوب شرقی
تشدید میشود .وی بیان کرد :دریای عمان امروز و فردا مواج میشود که با افزایش
شدت وزش باد در سواحل بادهای سرد شمالی گاهی همراه با گرد و خاک شروع
به وزیدن میکند
سرپرست فرمانداری هامون از سفر خود به تهران به منظور پیگیری مطالبات مردم و مسئوالن این شهر خبر داد

فنی و حرفهای استان در کشور
اول شد

سرپرست فرمانداری خبر داد:

اداره کل فنی و حرفهای موفق به
گروه شهرستان ها
کسب رتبه نخست ارزیابی فضای
عمومی دستگاههای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در میان ادارات کل آمــوزش فنی و حرفهای کشور شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گفت :این اداره کل با همت
و تالش کارکنان خود توانست با کسب  87/6امتیاز رتبه
نخست کشوری را در میان ادارات کل سازمان آموزش فنی و
حــرف ـهای در ســال  95بــه خــود اختصاص دهــد« .محمد
جهانتیغی» هدف از انجام این ارزیابی را شناسایی تهدیدها و
فرصتها بــه منظور ارتــقــای سطح تعاملها و همکاری
سازمانهای تابعه در استان ها ،ایجاد هم افزایی ،تشریک
مساعی ،ایجاد وحدت رویه و یک پارچگی در فعالیتها و
انــســجــام بخشی ســازمــانهــای تــابــعــه ،نــظــارت مستمر
سازمانهای نظارتی درونی و برونی و مردمی بر عملکرد،
مشارکت کارکنان در تصمیمسازی و ارائه پیشنهادهای موثر
و راهگشا و گردش صحیح اطالعات اعالم کرد و گفت :این
ارزیابی از میان  10دستگاه تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در استانها انجام شد که این اداره کل موفق به
کسب رتبه نخست شد .وی بیان کرد :بر اساس تفاهم نامه
همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ستاد مشترک
نیروهای مسلح ،تعهدهای آموزش اداره کل آموزش فنی و
حرفهای در توانمند سازی سربازان وظیفه مشخص شد.
این تفاهم نامه با هدف ایجاد زمینه اشتغال سربازان وظیفه
پس از پایان خدمت سربازی ،کمک به رفع نیازهای نیروهای
مسلح به نیروهای ماهر در عرصههای مختلف با تحقق
منویات رهبر معظم انقالب در تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و ایجاد تنوع برای سربازان در طول دوران خدمت
منعقد شده است .وی تصریح کرد :تعهد استان در این تفاهم
نامه شش هزار و  ۱۳۰نفر است که در دو قسمت شرکت در
دورههای آموزشی و بررسی صالحیتهای حرفهای سربازان
در یگانهای مربوط به ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی اجرایی
میشود .وی با اشــاره به مشوقهای در نظر گرفته شده
برای این طرح گفت :سربازانی که دورههای مهارتی ارائه
شده را با موفقیت پشت سر بگذارند از طریق وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تسهیالت اشتغال دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد :برای کسانی که قبل از دوره خدمت
سربازی در دورههای مهارتی شرکت و گواهینامه مهارتی را
دریافت کردند نیز متناسب با آیین نامهای که به زودی اعالم
میشود ،کسری خدمت در نظر گرفته میشود.

تامین  20میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با
ریگی
بحران خشکسالی در منطقه از وزیــر کشور
درخواست شد.
سرپرست فرمانداری هامون از سفر خود به تهران به منظور
پیگیری مطالبات مردم و مسئوالن این شهر که در سفر
اخیر رئیس جمهور به منطقه سیستان مطرح شده بود
خبر داد و به خبرنگار ما گفت :پس از جلساتی که با حضور
معاون مدیرکل نهاد پیگیری سفرهای ریاست جمهوری
درباره مطالبات مردم و مسئوالن در هامون برگزار شد،
در تهران هم برای پروژههایی مانند کاشی ،سرامیک و
احداث نیروگاه بادی در رامشار با مسئوالن بانک توسعه
تعاون کشور به نتایج خوبی دست یافتیم.
«علیرضا کیخا» افزود :در این جلسه صحبتهایی همراه
با توجیه منطقی در راستای شهرک صنعتی رامشار که در
آینده به عنوان منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی مطرح
میشود ،ارائه شد و خواستار کمک و اعطای تسهیالت
مورد نیاز برای پروژههای در دست اجــرای این شهرک
شدیم که قولهایی در این باره از سوی مسئوالن بانک
ارائه شد .همچنین مقرر شد مسئوالن بانک توسعه و تعاون
پروژههای شهرک صنعتی رامشار را به طور ویــژه مورد
حمایت خود قرار دهند و حداقل وثیقه از تولیدکنندگان
دریافت کنند.
وی ادامــه داد :در جلسهای دیگر که با حضور مسئوالن
بانک سینا وابسته بــه بنیاد مستضعفان بــرگــزار شد،
خواستار ارزیابی پروژههای در دست اجــرای هامون در
مرکز شدیم که پس از بررسی و اعالم ایرادها مقرر شد
این موضوع از طریق دستگاههای اجرایی مربوط پیگیری
شود.
یکی دیگر از خواستههای ما در این سفر ،حضور بنیاد
مستضعفان در طرحهای منطقه به ویژه مراکز تاریخی
و گردشگری و کمک به اجرای طرحهای گردشگری به
عنوان طرح پایلوت و حمایت آنها از این موضوع بود که
در صورت توجه میتواند به اشتغال پایدار و ایجاد درآمد در

 20نامه به وزرا و معاونان رئیسجمهور برای پیگیری مطالبات مردم هامون

مدیرکل آموزش
فنی و حرفهای:
این اداره کل
توانست با
کسب 87/6
امتیاز رتبه
نخست کشوری
را در میان
ادارات کل
سازمان آموزش
فنی و حرفهای
در سال  95به
خود اختصاص
دهد

کیخا :
تهایی
صحب 
همراه با توجیه
منطقی در
راستای شهرک
صنعتی رامشار
که در آینده به
عنوان منطقه
آزاد یا منطقه
ویژه اقتصادی
مطرح میشود،
ارائه شد و
خواستار کمک و
اعطای تسهیالت
مورد نیاز برای
پروژ ههای در
دست اجرای
این شهرک
شدیم

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع ارز

یورو

41.832

یک گرم طالی  18عیار

128.030

دالر آمریکا

35.589

یک گرم طالی  19عیار

135.130

درهم امارات

9.691

یک گرم طالی  20عیار

142.250

پوند انگلیس

47.417

یک گرم طالی  22عیار

156.490

فرانک سوئیس

35.934

یک گرم طالی  24عیار

170.710

پیش بینی جوی استان  -امروز پنجشنبه 96/9/23
نواحی مرکزی و جنوب شرقی نواحی جنوبی

زابل ،زهک،
هیرمند ،هامون،
نیمروز

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

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

اوایل روز وزش باد،
بعدازظهر كاهش باد

قسمتی ابری تا نیمه ابری،
یخبندان شبانه

قسمتی ابری تا نیمه ابری

بــانــک اط ــاع ــات ــی از مــبــلــغــان،
گروه شهرستان ها
روحانیان و کشاورزان زکات دهنده
در نیمروز تهیه شود .به گزارش«سیستان وبلوچستان»
مدیر کل امور اجرایی زکات کشور در جلسه شورای زکات
نیمروز که با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی در
فرمانداری شهرستان برگزار شد گفت :چنان چه زکات را
توسعه دهیم دیگر فقیری نخواهیم داشــت که به سمت
کمیته امداد کشیده شود و چه بسا افرادی هستند که تاجر
و ثروتمند بودند اما تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
«نجفعلی انتظاری» افزود :کمیته امداد برای ارائه هر نوع
خدمات به مددجویان باید اولویت خدمات دهــی را به
مناطقی اختصاص دهــد که زکــات پــرداخــت میکنند.
مسئوالن ادارات و نهادها باید در راستای جمع آوری زکات
و پرداخت آن تالش کنند و تک تک کشاورزان دفترچه
محاسبه زکات داشته باشند ،این موضوع فرهنگ سازی
شود تا زکات جایگاه خود را پیدا کند.وی اضافه کرد :باید
جلسات شورای زکات عملیاتی و برنامه زکات سال ۹۷
بسته شــود ،ضمن ایــن که بانک اطالعاتی از مبلغان،
روحانیان و کشاورزان زکات دهنده تهیه شود .وی بیان
کرد :اعضای شورای زکات باید نقش پذیری داشته باشند و
با شناخت از نقش خود در عمل هم آن را به کار ببرند.

پرداخت زکات در سیستان نهادینه شده است

در ادامه این جلسه رئیس شورای زکات نیمروز هم گفت:
با وجود خشکسالیهای دو دهه اخیر در منطقه سیستان،

مردم این منطقه همچنان در پرداخت زکات خود پیشتاز
هستند .حجت االســام «راشکی» افــزود :زکات یکی از
واجبات تاکید شده در اســام است زیــرا با پرداخت آن
قسمتی از مشکالت فقرا رفع میشود.
پرداخت زکــات ،افزایش مال همراه با خیرات ،برکات،
تزکیه و پاکى روح پرداخت کننده را در بــردارد بنابراین
پرداخت آن نه تنها از مال فرد نمیکاهد بلکه سبب رشد
شخصیتی و اقتصادی فرد میشود .وی اضافه کرد :قرآن
کریم به زکات در کنار نماز تاکید دارد که نشان دهنده
اهمیت آن در جامعه اسالم است و با وجود این که مردم
سیستان از نظر مالی وضعیت خوبی ندارند اما فرایض
دینی خــود را به خوبی انجام میدهند و در پرداخت
زکات کوتاهی نمیکنند .پرداخت زکات در شرایط فعلی
سیستان توسط مردم نشان دهنده فرهنگ سازی مناسب
و نهادینه شدن این امر مقدس در منطقه است.

رتبه نخست پرداخت زکات استان به نیمروز

معاون کمکهای مردمی کمیته امداد استان هم در ادامه
این جلسه بیان کرد :نیمروز به لحاظ پرداخت زکات در
استان در رتبه نخست قرار دارد به طوری که  ۱۷درصد
زکات استان در سال گذشته از این شهرستان جمع آوری
شد«.میرامامی» افــزود ۳۸ :هــزار یتیم در استان تحت
پوشش این نهاد هستند که از این تعداد فقط  ۲۴هزار نفر
حامی دارند ،بنابراین پیدا کردن حامی برای دیگر ایتام
بسیار ضروری است.

خاش کمترین تصرف اراضی ملی در میان شهرستانهای
گروه شهرستان ها
مختلف استان را دارد .به گزارش «سیستان و بلوچستان»
فرماندار خاش در نشست شورای حفاظت اراضی شهرستان که در فرمانداری برگزار
شد گفت :مقابله با پدیده زمین خواری و حفاظت از اراضی ملی در دستور کار دولت
و مجموعه دستگاههای قضایی ،امنیتی و انتظامی است.
«محمد اکبر چاکرزهی» با بیان این که خاش از نظر تصرف اراضی ملی ،کمترین
میزان تصرفات را در میان شهرهای استان دارد افزود :همکاری مردم با مجموعه
فرمانداری ،بخشداری ها ،منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و .. .سبب شده است که
موضوع تصرف اراضی ملی در تخلفات سهم کمتری داشته باشد .وی ادامه داد:
همه ارکان نظام اسالمی برای مقابله با متخلفان و متصرفان اراضی ملی در صحنه
حاضر هستند و با قاطعیت با متخلفان برخورد میکنند .بخشدار مرکزی خاش هم
در این نشست گفت :برخی ساکنان روستایی سال هاست در منطقه محل سکونت
خود به کار کشاورزی و دامداری فعالیت دارند و برای سامان یافتن و رفع مشکالت
قانونی خود نیازمند نگاه دولت هستند« .مجتبی شجاعی» افزود :برای پیشگیری
از اختالفات طایفهای و ملکی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی باید همه دستگاهها
برنامه ریزی کنند.

معاون مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خبر داد:

آغاز به کار همایش تخصصی صادرات
خرده فروشی در زاهدان

همایش تخصصی صــادرات خــرده فروشی روز گذشته در
گروه شهرستان ها
زاهــدان آغــاز شــد .معاون صنایع دستی ادارهکـــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :در این همایش راهکارهایی
برای دستیابی به بازارهای جهانی ارائه شد .این کمپین از  21آبان ماه کارش را در
تهران آغاز کرد و در  34شهر برگزار میشود که زاهدان هفدهمین شهر است.
«بهروز عیسی زهی» هدف از ایجاد این همایش را کمک به شرکتهای کوچک
و متوسط دانست که بتوانند راحت تر محصوالت خود را به بازارهای بین المللی
معرفی کنند .محصوالت در دو حوزه صادرات خرده فروشی و صادرات عمده فروشی
معرفی میشود و صنعت گران حوزه صنایع دستی میتوانند محصوالت خود را به
فروش برسانند.

برگزاری گردهمایی مشترک مراکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی کشور در زاهدان

بانک اطالعاتی روحانیان و مبلغان نیمروز تهیه شود

قیمت (ریال)

نواحی شمالی

منطقه کمک شایانی کند.
وی اضافه کرد :از موضوعهایی که در این سفر پیگیری شد
طرحهای در دست اجرای هامون از طریق مدیرکل دفتر
برنامه ریزی و نظارت معاونت اجرایی رئیس جمهور بود که
بر اساس نیازهای مردم هامون مطرح و به مسئوالن ارشد
کشور در راستای برطرف کردن مشکالت و رفع نیازهای
شهروندان اعالم شد و در این باره با ارسال  20نامه به ده
وزیر و تعدادی از معاونان رئیس جمهور ،نیازهای مردم
منطقه مشخص شد و خواستار توجه آنها به این موضوع
شدیم.
یکی از درخــواسـتهــا تامین اعتبار الزم بــرای اجــرای
پــروژههــای در دســت اجراست که از آن جمله میتوان
به پــروژه احــداث دهکده ورزشــی در حوزه وزارت ورزش
و جــوانــان و تامین اعتبار الزم توسط ســازمــان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری برای حوزه پژوهش
شهر سوخته اشاره کرد .کیخا افزود :یکی از محدودیتها
در شهرستانهای تازه تاسیس منطقه هامون در اختیار
نداشتن زمین برای اجرای پروژههای مورد نیاز است.
از دیگر درخواستها تخصیص اعتبار برای الی روبی چاه
نیمهها بود ،تامین اعتبار در حوزه آبهای ژرف و تسریع در
تخصیص از جمله دیگر موارد مورد درخواست از مسئوالن
کشوری در این سفر بود ،برای ایجاد اردوگــاه فرهنگی،
تربیتی و تفریحی در یکی از مناطق باستانی کوه خواجه از
وزارت آموزش و پرورش هم درخواست تامین اعتبار شد.
وی اضافه کرد :از وزیر کشور هم خواستار تامین اعتباری
بیش از  20میلیارد تومان برای مقابله با بحران خشکسالی
در منطقه شدیم ،تامین اعتبار کافی برای مبارزه با بیماری
هاری در منطقه از دیگر مطالبات مردم بود که به اطالع
وزیر رسید زیرا با نبود بودجه کافی امکان جلوگیری از
افزایش بیماری هاری در منطقه میسر نخواهد بود.
وی بیان کرد :پرداخت تسهیالت از سوی بانکهای سینا و
توسعه تعاون کشور با اولویت در نظر گرفتن پروژههای این
شهرستان از جمله دیگر خواستهها بود.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور:

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

فرماندار:خاشکمترینتصرفاراضیملیرادارد

انتظاری :
مسئوالن در
راستای جمع
آوری زکات و
پرداخت آن
تالش کنند و تک
تک کشاورزان
دفترچه محاسبه
زکات داشته
باشند ،این
موضوع فرهنگ
سازی شود تا
زکات جایگاه
خود را پیدا کند

دومین گردهمایی مشترک مدیران مالی ،طرح و برنامه
گروه شهرستان ها
مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور در زاهدان در حال
برگزاری است .رئیس مرکز آمــوزش کشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان
سازمان جهاد کشاورزی به خبرنگار ما گفت 125 :نفر از جمله سرممیز دیوان
محاسبات کشور و رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت جهاد
کشاورزی در این گردهمایی سه روزه شرکت دارند« .منصور فاضلی» افزود :بررسی
راهکارهای پشتیبانی از فعالیتهای آموزشی در زیر بخشهای آمــوزش بهره
برداران ،زنان روستایی ،بهره برداران سواحل مکران ،رشته کار دانش و کشاورزی از
جمله اهــداف برگزاری این گردهمایی اســت .وی تصریح کــرد :در این نشست
مشترک که امروز به کار خود پایان میدهد ،موضوعهای مالی ،بودجه ریزی و اداری
مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهاد کشاورزی در قالب سه پنل بررسی شد.

رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان:

موتورسواران استان در مسابقات کشوری
مسابقهمیدهند
موتورسواران سیستان و بلوچستان در چهارمین دوره مسابقات موتورکراس قهرمانی
کشور رقابت میکنند.رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان به خبرنگار ما
گفت :چهارمین دوره رقابتهای موتورکراس قهرمانی کشور فردا به میزبانی بافق
یزد برگزار میشود که هشت ورزشکار از قهرمانان موتورسواری استان در پیست
این مسابقات حاضر میشوند«.محمد توسلی کیا» افزود :ستار شه بخش ،مهدی
رزمخواه ،سجاد رزمخواه ،فرهاد گرگیج ،بهرام توسلی کیا ،عبدالمجید گرگیج،
امیرحسین علی بیگی و مجتبی نخعی با سرپرستی بابک توسلی کیا در این دوره
رقابت میکنند.

