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سرزمین نخل و آفتاب
آماده استقبال از کاروان
زیرسایهخورشید
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ابالغبرنامهمحرومیتزداییازسیستانتوسطرئیسجمهور
تدوین برنامه محرومیت زدایی بلوچستان آغازشد

احتمال جاری شدن روان آب در جنوب استان
جاری شدن روان آب و پرآب شدن موقتی مسیل ها و رودخانه های فصلی محتمل
است .کارشناس اداره کل هواشناسی به خبرنگار ما گفت :رشد ابرهای همرفتی در
ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات مرکزی و نیمه جنوبی استان شامل خاش ،جنوب
ایرانشهر،سراوان،سیبوسوران،مهرستان،سرباز،نیکشهر،قصرقند،فنوجوتوابع
این شهرها طی دو روز آینده تداوم دارد و شرایط برای رگبار پراکنده ،گاهی رعد و
برق و تند باد موقتی و بارش تگرگ طی این مدت مهیاست« .مرتضی فرجی» افزود:
جاری شدن روان آب و پرآب شدن موقتی مسیل ها و رودخانه های فصلی محتمل
و ضروری است از اسکان و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود.
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دادستان :متهم نشر کلیپ کذب دو قلوها
دستگیرشد
گرمای هوا و شرجی بودن کنارک

سالنهای ورزشی کهسوناست!

 ۴خاموشیهای
بیبرنامهبرق
شهرستان ها
یادداشت سردبیر
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معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

علی ولی زاده

مصوبه خوب دولت
و یک اما

تکمیل راهآهنچابهار-زاهدان ،اول جدول
عکس از «سیستان و بلوچستان»
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور
از ابــاغ برنامه محرومیت زدایــی منطقه سیستان از سوی
رئیسجمهور به  18دستگاه اجرایی و آغاز روند تدوین برنامه
مشابه بــرای منطقه بلوچستان خبر داد .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی وزارت کشور «دین پرست»گفت :در پی دستور
وزیرکشور مبنی بر گزارش جمع بندی به عمل آمده از مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بخشهای مختلف منطقه
سیستان ،مجموعه پیشنهادهای عملی تدوین شده در این
زمینه ،از سوی وزیر به رئیس جمهور ارائه و پیشنهاد شد تا در
سفر فشرده با همراهی معاونان وزرا و دستگاه های مرتبط
به منطقه ،این برنامه ارزیابی میدانی شود و مورد جمع بندی
نهایی قرار گیرد.وی افزود :سفر وزیر کشور با همراهی معاونان
و نمایندگان  18وزارتخانه و دستگاه ذیربط در هفدهم تیر ماه
انجام شد و بیش از صد برنامه یا اقدام مد نظر در بازدیدهای
میدانی و بررسی های محلی این سفر مورد ارزیابی دقیق قرار
گرفت.وی ادامه داد :پس از بازگشت وزیر کشور و هیئت همراه،
گزارش تفصیلی سفر ،همراه با مجموعه اقدامات و برنامه های
جمع بندی شده در  108محور به رئیس جمهور ارائه شد که
پس از موافقت دکتر روحانی با برنامه های ارائه شده ،مراتب
به  18وزارتخانه و دستگاه اجرایی مسئول ،ابالغ شد و روند
اجرای عملی این اقدامات به زودی آغاز خواهد شد .وی گفت:
عالوه بر سازمان های برنامه و بودجه ،محیط زیست و بنیاد
مستضعفان ،وزارتخانه های بهداشت ،صنعت ،معدن و تجارت،
امــور خارجه ،راه و شهرسازی ،نفت ،امــور اقتصادی ،جهاد
کشاورزی و نیرو از جمله دستگاه هایی است که مکلف به اجرای
اقدامات ابالغی هستند .وی ،سازمان امور اداری و استخدامی،
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،سازمان میراث فرهنگی
و همچنین وزارت کشور را دیگر دستگاه های مخاطب برنامه
های ابالغی برشمرد .وی مجدد تاکید کرد :دستور وزیرکشور
برای زمینه سازی فوری اقدام مشابه در منطقه بلوچستان ،به
استانداری سیستان و بلوچستان ابالغ شد.

