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افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد
معاون اول رئیس جمهوری صبح دیروز و پس از ورود به سیستان وبلوچستان 

به صورت میدانی از ذخایر آبی و چاه نیمه های استان بازدید کرد.
که با حضور وزیر نیرو، نفت، معاون علمی و فناوری  مخبر در این بازدید 
رئیس جمهوری، نمایندگان استان سیستان وبلوچستان در مجلس شورای 
اسالمی و مدیران استانی انجام شد، با توضیحات مسئوالن مربوطه در جریان 
وضعیت ذخایر آبی استان، همچنین انتقال آب از چاه نیمه ها برای جلوگیری 
از تبخیر آب و تصفیه خانه های این مرکز برای تامین آب آشامیدنی سالم و 

بهداشتی مردم منطقه قرار گرفت.
کید بر اینکه دولت متعهد به تامین آب شرب برای مردم  او در این بازدید با تا
سیستان وبلوچستان است، افزود: »دولت سیزدهم با جدیت طرح انتقال آب 
از دریا و استخراج آب های زیرزمینی استان سیستان وبلوچستان را پیگیری 
می کند تا مشکالت کم آبی و خشکسالی مردم این منطقه به طور ریشه ای حل 
شود.« معاون اول رئیس جمهوری به برنامه های دولت سیزدهم و وزارت نیرو 
برای حل مشکالت آب استان اشاره و تصریح کرد: »تامین آب از طریق چاه ها 
و آب های سطحی تا بهار سال آینده از برنامه های کوتاه مدت و بهره برداری از 
کثر تا دو سال آینده از برنامه های میان مدت  پروژه های انتقال آب استانی حدا

دولت است.«
مخبر درباره برنامه های بلندمدت حل مشکالت کم آبی استان سیستان و 
گفت: »امیدواریم پروژه انتقال آب از دریای عمان به سراسر این  بلوچستان 

استان تا پایان دولت سیزدهم نهایی شود.«
او با اشاره به پیگیری های دستگاه دیپلماسی برای احیای حقابه هیرمند 
کرد: »افغانستان باید به حقابه هیرمند متعهد باشد و دولت جمهوری  بیان 

اسالمی ایران این موضوع را از مجاری بین المللی پیگیری می کند.«

خسارت های وارده به کشاورزان و دامداران جبران می شود
برای  سیزدهم  دولت  برنامه های  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
کید کرد: »وضعیت کنونی سیستان وبلوچستان  توسعه سیستان وبلوچستان تا
باید بهبود پیدا کند و دولت برنامه های ویژه ای برای توسعه همه جانبه این 

استان در نظر گرفته است.«
دکتر محمد مخبر پس از بازدید از چاه نیمه های منطقه سیستان و برخی 
ویژه  فرمانداری  در  حضور  با  سرما،  از  کشاورزان  آسیب دیده  گلخانه های 
شهرستان زابل در نشستی با مدیران، نمایندگان و مسئوالن این منطقه با 
بیان اینکه در دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور ریل گذاری جدیدی شده 
است، افزود: »با وجود برخی هجمه ها و فشارهای دشمنان به زودی شاهد 

گشایش های خوبی در کشور خواهیم بود.«
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره بر اینکه مردم محور اصلی برنامه های 
در  مردم  فعالیت  و  حضور  »بستر  کرد:  خاطرنشان  هستند،  دولت  توسعه 
پیشرفت کشور در این دولت فعال شده است و دولت به عنوان تسهیلگر در کنار 

مردم و بخش خصوصی برای توسعه همه جانبه کشور حضور خواهد داشت.«
مخبر با اشاره به مشکالت کشور در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم اظهار 

داشت: »گام های بلندی در زمینه اشتغال و مسکن برداشته شده و به رغم 
برخی کارشکنی ها، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف 

کشور برنامه ریزی شده و در حال انجام است.«
او با اشاره به ظرفیت های استان سیستان  و بلوچستان گفت: »سیستان  و 
کنار دریا و سفره های آب زیرزمینی نباید با  بلوچستان با مزیت همجواری در 
مشکالت خشکسالی و کم آبی روبه رو باشد و دولت برنامه دارد با اجرای طرح 
انتقال آب از دریا، استخراج آب های ژرف و پیگیری حقابه هیرمند مشکالت 

کم آبی استان در مدت دو سه سال آینده برطرف شود.«
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
کشاورزان منطقه سیستان پس از سرمازدگی  خسارات وارده به دامداران و 
هفته های اخیر تصریح کرد: »در این سفر تصمیمات خوبی برای ارائه کمک ها 
که از خشسالی و سرمازدگی  گلخانه ها و دامداری هایی  و تسهیالت مالی به 

دچار آسیب شده اند، اتخاذ می شود.«
استان  سوخت  مشکالت  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
سیستان وبلوچستان افزود: »جایگاه های سوخت در این استان متناسب با 
جمعیت و وسعت وجود ندارد و با برگزاری جلسات در این سفر و با حضور وزیر 
نفت برنامه ها و طرح هایی برای حل مشکل جایگاه های سوخت بررسی و پس 

از تایید اجرا می شود.«
همچنین  و  رهبری  معظم  مقام  عالقه مندی  و  حساسیت  به  مخبر 
کرد:  کید  تا و  اشاره  سیستان وبلوچستان  منطقه  به  نسبت  رئیس جمهوری 
»افتتاح خط ریلی زاهدان–خاش موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد 
و رئیس جمهوری نیز پس از بروز برخی مشکالت طی روزهای گذشته در این 
استان تیمی از دولت را مامور کرد تا مسائل این استان هرچه سریع تر پیگیری 

و برطرف شود.«
گذشته در این منطقه  او در پایان این جلسه با اشاره به سرمای روزهای 
سفر  این  در  مسأله  این  جبران  برای  که  کرد  اعالم  برق  قبض های  گرانی  و 

تصمیم گیری می کنیم.«
گفتنی است پیش از ورود معاون اول رئیس جمهوری به فرمانداری ویژه زابل 
که دکتر  گفت وگو با او جمع شده بودند  برخی از شهروندان این منطقه برای 
مخبر نیز با حضور در میان آنها به دغدغه ها و مشکالت شان گوش سپرد و قول 

داد پیگیری ها و مساعدت های الزم برای حل مشکالت مردم انجام شود.

۱۳۴ مدرسه جدید تا پایان سال ۱۴۰۲ تحویل وزارت آموزش وپرورش استان 
می شود

مدرسه ۶ کالسه روستای دودر شهرستان زرآباد به عنوان دویست وبیستمین 
ارتباط  در  و  دیروز  عصر  سیستان وبلوچستان  استان  در  برکت  مدرسه 
کشور به  کنفرانسی معاون اول رئیس جمهوری با این منطقه محروم  ویدیو 

بهره برداری رسید.
و  استان  نمایندگان  و  مسئوالن  نیرو،  و  نفت  وزرای  حضور  با  مراسم  این 
مدیران ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بنیاد برکت در هنرستان برکت شهید 

محسن فخری زاده برگزار شد.

استان  در  زیرساختی  و  عمرانی  ح  طر چندین  اجرایی  عملیات  آغاز  و  افتتاح  بازدید،  برای  رئیس جمهوری  اول  معاون  گذشته  روز  ]شهروند[   
سیستان وبلوچستان با استقبال استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد فرودگاه زابل شد.

استان  مسائل  به  رسیدگی  برای  رئیس جمهوری  دستور  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  و  زابل  فرودگاه  به  ورود  بدو  در  مخبر  محمد 
سیستان وبلوچستان ماموریت و توفیق پیدا کردیم با تیمی از دولت و تمام نمایندگان سیستان وبلوچستان در مجلس شورای اسالمی به این استان 
سفر کنیم، گفت: »حل مشکالت آبی این استان یکی از اهداف این سفر است و نباید استانی همانند سیستان وبلوچستان با ظرفیت همجواری در کنار 

دریا و سفره های زیرزمینی از مشکالت کم آبی و خشکسالی رنج ببرد.« 
استان  این  آب  مشکالت  حل  برای  دولت  برنامه های  مهم ترین  از  ژرف  آب های  استخراج  و  دریا  از  آب  »انتقال  کرد:  تاکید  رئیس جمهوری  اول  معاون   
استان  در  سوخت  جایگاه های  و  سوخت  مشکالت  حل  مخبر  هستیم.«  هیرمند  حقابه  به دنبال  دیپلماسی  دستگاه  پیگیری های  با  همچنین  است، 
سیستان وبلوچستان را از دیگر اهداف این سفر برشمرد و افزود: »در جلسات این سفر مسائل اشتغال و مسکن بررسی و روند اجرایی مصوبات سفر 

رئیس جمهوری به این استان پیگیری می شود.«

 معاون اول رئیس جمهوری به همراه سه عضو دولت و 8 نماینده استان در سفری یک روزه 
به سیستان و بلوچستان رفت  تا مشکالت مردم را پیگیری کند

 حِق آب برای  سرزمین تشنه
ع پای کار حل مشــکالت سیســتان و بلوچســتان است ح های متنو   مخبر : دولت با طر

با زیربنای  زرآباد  کالسه روستای دوَدر شهرستان  گفتنی است مدرسه ۶ 
۵۵۰ مترمربع، با سرمایه گذاری ۵میلیارد تومانی و با همکاری بنیاد برکت ستاد 

اجرایی فرمان امام خمینی)ره( ساخته شده است.
استان  در  گذشته  سال  در 15  برکت  بنیاد  است  ذکر  به  الزم 
سیستان وبلوچستان ۲۳۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی شامل ۲۲۰ مدرسه، ۶۰ 
پایگاه  سالمت،  جامع  مرکز  بیمارستان،  قبیل  از  سالمت  پروژه   ۹۲ مسجد، 
بهداشت و تجهیز بیمارستان و یك هزار و ۸۶۵ مسجد برای محرومان به مرحله 

بهره برداری رسانده است.
در  را  خود  زیرساختی  و  اشتغال  حوزه  در  فعالیت  بیشترین  برکت  بنیاد 
کرده است  استان سیستان وبلوچستان و مناطق محروم این استان متمرکز 
و طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲، ۱۳۴ مدرسه جدید را تکمیل می کند و تحویل 

آموزش وپرورش می دهد.

آغاز عملیات اجرایی ۷ پروژه صنعت برق با سرمایه گذاری ۱۷۰۰ میلیارد 
تومان

در ادامه سفر دکتر محمد مخبر به سیستان وبلوچستان ۳۱ پروژه خطوط 
انتقال و پست برق با اعتبار ۱۵۰۰میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی هفت 

پروژه صنعت برق با سرمایه گذاری ۱۷۰۰میلیارد تومان آغاز شد.
، پست ۶۳,۲۰ کیلوولت پرواز زاهدان  ، در این سفر از میان پروژه های مذکور
کیلوولت زاهدان-میرجاوه با حضور معاون اول رئیس جمهوری،  و خط ۲۳۰ 

وزرای نیرو و نفت و نمایندگان و مسئوالن استانی به بهره برداری رسید.
گفتنی است پست ۶۳,۲۰ کیلووات پرواز زاهدان به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان 
و ظرفیت ۱۰۰ مگاولت آمپر با هدف ایجاد امکان تغذیه شهرك صنعتی زاهدان، 
 ۶۳ رینگ  اطمینان  قابلیت  بهبود  زاهدان،  گازی  انتقال  پست  بار  کاهش 

کیلوولت زاهدان با همت وزارت نیرو احداث شده است.
و  تومان  ۲۰۰میلیارد  ارزش  به  نیز  زاهدان-میرجاوه  کیلوولت   ۲۳۰ خط 
 ، کاهش تلفات و رفع ولتاژ کیلومتر قابلیت افزایش صادرات،  طول مدار ۱۵۰ 
فراهم سازی بستر توسعه واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، 
کاهش خاموشی و افزایش قابلیت اطمینان با همت وزارت نیرو احداث شده 

است.

ح اشتغالزایی بنیاد برکت با ایجاد ۱۲هزار شغل شكرانه ایجاد ۴هزار طر
در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهوری از 4هزار طرح اشتغالزایی 
بنیاد برکت با ظرفیت ایجاد ۱۲هزار شغل در سیستان وبلوچستان رونمایی 

شد.
در همین زمینه شامگاه دیروز پاالیشگاه تولید قیر در زاهدان در قالب 4هزار 
، با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزرای نفت و نیرو، مسئوالن  طرح مذکور
و نمایندگان استانی و مدیران ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بنیاد برکت به 

بهره برداری رسید.
و  قیر  انواع  تولید  قابلیت  زاهدان  در  قیر  تولید  پاالیشگاه  است  گفتنی 
ریالی و  که با سرمایه گذاري ۲۰۰میلیارد  را دارد  اشتغالزایی مستقیم ۱۲۵ نفر 
ظرفیت تولید ۸۰هزار تن در سال با مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام خمینی)ره( ساخته شده است.
، نیاز استان سیستان وبلوچستان به این  با افتتاح این پاالیشگاه تولید قیر
محصول مهم برطرف و در اجرای پروژه های زیرساختی این استان تسریع 

می شود.
 بنیاد برکت در 15 سال گذشته در حوزه اقتصادی و اشتغالزایی ۲۵هزار طرح 
با ظرفیت اشتغالزایی ۷۶هزار و ۳۰۰ نفر و با سرمایه گذاری ۲۸ هزار میلیارد ریال را 

به بهره برداری رسانده است.

ح های اشتغالزایی بنیاد  بازدید از نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای طر
برکت

همچنین معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه این مراسم  از نمایشگاه 
محصوالت و دستاوردهای طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت بازدید کرد.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن، شرکت در  روند  و  آبی  از ذخایر  بازدید 
شورای اداری استان و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چندین طرح اجتماعی، 
کز درمانی، خطوط انتقال  اقتصادی، زیربنایی و عمرانی نظیر بیمارستان و مرا

برق، مدرسه و... از برنامه های دکتر محمد مخبر در این سفر است.
معاون اول رئیس جمهوری را در این سفر یک روزه وزاری نفت و نیرو و معاون 
استان  نماینده  هشت  تمامی  همچنین  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی 

سیستان وبلوچستان در مجلس شورای اسالمی همراهی کردند.

در مراسمی با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری از 4هزار 

ح اشتغالزايی بنیاد برکت  طر
با ظرفیت ايجاد ۱۲هزار شغل 

در سیستان وبلوچستان 
رونمايی شد. در همین 

زمینه شامگاه ديروز 
پااليشگاه تولید قیر در 

زاهدان در قالب 4هزار 
ح با حضور معاون اول  طر

رئیس جمهوری، وزرای 
نفت و نیرو، مسئوالن و 

نمايندگان استانی و مديران 
ستاد اجرايی فرمان امام)ره( 

و بنیاد برکت به بهره برداری 
رسید.
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