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«یاقوت زرد» ملکان در سبد غذایی  20کشور اروپایی و حوزه خلیج فارس

کمیته مشترک تجارت مرزی ایران
و پاکستان در کویته برگزار میشود

تأمین اقالم مورد نیاز دانشآموزان مسجد سلیمانی
توسط یک فرد خیر

تازیانه سرما بر پیکر محصوالت کشاورزی کوهسرخ

گروهایرانزمین /ســرمازدگی  13شهریور ماه خسارت سنگینی را به محصوالت
بخش کشــاورزی کوهســرخ کاشمر خراســان رضوی وارد کرد«.ســید ابوالقاسم
موســوی» ،مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــمر اظهــار داشــت :عمــده خســارات
ســرمازدگی ناشــی از افت ناگهانی دمــای هوا ،صیفی جات کوهســرخ را تحت
تأثیر قرار داده است .در سرمازدگی اخیر به  150هکتار محصول خیار به میزان
25درصــد و همچنیــن  100هکتار محصــول گوجه فرنگی منطقه بــه میزان 20
درصد خســارت وارد شــده است.موســوی برآورد ریالی خســارت  2محصول را
در مجمــوع  22هــزار و  840میلیون ریال اعالم کــرد و گفت :تغییر ناگهانی آب
و هوا ،همواره یکی از مهمترین دغدغههای کشــاورزان بوده اســت.مدیر جهاد
کشاورزی کاشمر خاطرنشان کرد :در این شهرستان  685منبع آب داریم که کار
آبیاری  14هزار و  710هکتار محصوالت باغی را به عهده دارند.

آغاز صید ماهی از دریاچه پشت سد مهاباد

دو خط
خـــبر

به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشآموزان در یک پایه تحصیلی ،از دالیل تشکیل کالسهای چند پایه است
پریسا سادات عظیمی
خبرنگار

همزمــان بــا آغاز ســال تحصیلــی جدید،
دانشآمــوزان در برخــی از نقاط اســتانها
روانــه کالسهایی میشــوند کــه از حداقل
امکانــات آموزشــی محرومنــد .بهعنــوان
نمونه تحصیل برای دانشآموزان عشــایر
آنقدرهــا کــه فکــرش را میکنیــم آســان و
لذت بخش نیســت ،چرا که دانشآموزان
عشایری و مناطق محروم روستایی آنطور
که باید ســهم چندانی ازعدالت آموزشــی
نمیبرند.عــاوه بر آن ،کمبــود امکانات و
مشکالت در روســتاها ،شهرهای کوچک و
دور افتاده موجب شده تا کالسهای درس
چندپایهتشکیلشود.
بهگفته کارشناســان آموزشی ،دلیل عمده
شــکل گرفتــن ایــن کالسهــا ،افزایــش
مهاجــرت از روســتاها بــه شهرهاســت که
زمینه تشــکیل کالسهــای چندپایــه را در
روستاهافراهممیآورد.
بهحد نصاب نرسیدن تعداد دانشآموزان
دریــک پایــه تحصیلی نیــز از دیگــر دالیل
تشکیلکالسهایچندپایهاست.معموالً
نظــام آموزشــی با بــه حد نصاب رســیدن
تعــداد دانشآمــوزان ،رســمیت یافتــن
کالسهــای درس را در هــر پایــه تعییــن و
ابالغمیکند.
ëëتأییدیاردکالسهایدرسچندپایه
دیدگاههــای مختلفــی نســبت بــه
کالسهــای درس چنــد پایــه وجــود دارد.
نتایــج پژوهشهــای زیادی برتــری و لزوم

کالسهــای درس چند پایه را مــورد تأیید
قــرار دادهاند .برخــی این کالسهــا را جزو
معضــات نظــام آموزشــی میداننــد که
باید از میان برداشــته شــود و بعضی دیگر
وجــود این کالسهــا را فرصتی بــرای یک
عمــل آمــوزش و پــرورش بهینه به شــمار
میآورند.تحقیقاتنشانمیدهدکهمیان
دانشآموزان کالسهای درس چند پایه و
دانشآموزان کالسهای درس تک پایه از
حیث توانایی شــناختی تفاوت معناداری
وجــود نــدارد .افزون بر ایــن ،دانشآموزان
کالسهــای درس چنــد پایــه نســبت بــه
دانشآمــوزان کالسهای تــک پایه از نظر
رشــد اجتماعی ،ســازگاری محیطی ،بیان
عواطــف ،روحیــه همــکاری ،بهداشــت
روانــی و پختگی رفتــاری بــه دانشآموزان
کالسهای تک پایه برتری نشان میدهند.
ëëشروعسالتحصیلیجدیدبا700کالس
درسچندپایهای
ایــام هــم از جملــه اســتانهایی اســت
کــه مهرمــاه ،ســال تحصیلــی جدیــد را با
 700کالس درس چنــد پایــهای (تلفیقی)
شــروع میکند .ایــن کالسهــای درس در
مقطع ابتدایی هســتند که به علت تعداد
پایین دانشآموزان در مناطق روســتایی و
عشایری این استان بهصورت چند پایهای
تشکیل خواهند شد«.اسفندیار رستم زاد»،
مدیــرکل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان
توگو با «ایــران» با بیان اینکه
ایــام در گف 
ایــن مدارس ابتدایی بهصــورت دخترانه و
پســرانه هســتند ،ادامه داد :در مناطقی که
جمعیتدانشآموزیکمیدارند،تمامی

دانشآموزان پایههای اول تا ششم در یک
کالس تلفیق شــده و با هــم حضور دارند و
در سایر مناطق که جمعیت دانشآموزی
بیشــتر داشــته باشــند ،پایههای نزدیک با
هم تلفیق میشــوند.وی بــا تأکید براینکه
بیشــتر ایــن مــدارس ثابــت بــوده و تعداد
اندکی بهصورت سیار و چادری (در مناطق
عشایری و روستایی) فعالیت دارند ،اضافه
کرد :این سازمان برای جلوگیری از ترک
تحصیــل دانشآمــوزان ،مــدارس اندکــی
در مناطق مختلف اســتان دایر میکند ،به
طوری که شــماری از مــدارس ابتدایی این
استان با یک یا 2دانشآموز فعالیت دارد.
ëëفراهــم بــودن جابهجایــی مــدارس
کانکسیهمراهباکوچعشایر
رســتم زاد تعداد مدارس عشــایری استان
را  189مدرســه اعالم کرد کــه از این تعداد
 73مدرســه ســیار و  116مدرســه نیز ثابت

اســت 25 .مدرســه چــادری و  57مدرســه
نیز کانکســی فعالیت میکننــد .هماکنون
در برخی مناطق عشایری استان ،مدارس
کانکســی چرخ دار اســت که همــراه با کوچ
عشــایر تغییــر مــکان داده میشــوند تــا
دانشآموزان بتوانند در این نقل و انتقاالت
به دروس خود نیز بپردازند .در نقاطی هم
که عشایر در یک مکان ثابت سکونت دارند
مدارسکانکسیثابتداریم.
ëëمشکالتتحصیلیدانشآموزانعشایر
مدیــرکل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان
ایالم نیاز به تجهیزات آموزشی ،استهالک
بهدلیل جابهجایی زیاد عشــایر ،پراکندگی
جغرافیایی عشــایر ،رعایت نکــردن تراکم
دانشآموزی عشایر بهدلیل مستقر نبودن
در یــک مکان ثابــت را از مشــکالت اصلی
تحصیلی برای دانشآموزان عشایر عنوان
کرد و یادآور شد :طبق اعالم وزارت آموزش

و پــرورش ،مــدارس عشــایر بایــد  25نفره
باشــد اما این شیوه در مدارس عشایری به
دالیلیادشدهرعایتنمیشود.
ëëافــتتحصیلــیدانشآموزانعشــایر
بهدلیل2زبانهبودن
وی یکــی دیگر از مشــکالتی راکــه در زمینه
تحصیــل ایــن دانشآمــوزان وجــود دارد
افت تحصیلی آنان بخصوص درپایههای
اول و دوم بهدلیل  2زبانه بودنشــان بیان و
خاطرنشانکرد:کوچزودهنگامودیرهنگام
عشــایر بر کوتاه شــدن دورههــای تحصیل
دانشآموزان هم اثرگذار است.
ëëتحصیــل دانشآمــوزان اســتثنایی در
مدارسعادی
مدیــرکل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان
ایــام  ،تحصیــل دانشآموزان اســتثنایی
عشــایر را از دیگــر مشــکالت عنــوان کرد و
گفت :متأســفانه مــدارس اســتثنایی ویژه

برای این دانشآموزان نداریم و مجبوریم
آنان را به مدارس عادی عشــایر بفرستیم
کــه بــا ایــن کار بــه مشــکالت عدیــدهای
برمی خورند.
ëëافتتاح 21فضای آموزشــی با 85کالس
درستاقبلازمهرماه
بهگفتــه رســتم زاد  21فضــای آموزشــی
بــا  85کالس درس امســال در مناطــق
روســتایی و مــدارس چنــد پایه تــا قبل از
مهرمــاه افتتــاح میشــود کــه در برخی از
روستاها مدارس تک دانشآموزی با یک
معلم اداره میشــود که البته تعدادشان
انگشــت شــمار اســت.وی میزان پوشش
تحصیلــی پایــه ابتدایــی در اســتان ایالم
با احتســاب اتبــاع خارجی راکــه  350نفر
هســتند  99.4درصــد اعالم کــرد و افزود:
آمــار 99.4درصــد رقــم رضایت بخشــی
اســت .زیــرا ســال گذشــته هــم تعــداد
دانشآمــوزان بازمانــده از تحصیــل در
دوره ابتدایــی کاهــش پیــدا کرده بــود که
امســال هم پیشبینی میکنیم این روند
ادامه داشته باشد.
ëëتجهیزمدارسعشایربهرایانه
مدیــرکل اداره آمــوزش و پــرورش اســتان
ایالم با اشــاره بــه اولویــت برنامههای این
اداره کل تصریــح کــرد :باالبــردن کیفیــت
آموزشــی مدارس ،پوشــش صد درصدی
تحصیلــی دانشآمــوزان و تجهیــز تمــام
مدارس عشــایر به رایانــه از اولویتهای ما
است ،البته تجهیز تمام مدارس عشایر به
رایانه از ســال گذشته شروع شــده و امسال
نیزتکمیلخواهدشد.

رفع مشکل جابهجایی روستای «تپانی» سرپل ذهاب
ســید مســلم یگانــه /از دالیــل عمده
به اتمام نرســیدن بازسازی روستای
«تپانــی» کــه در زمیــن لــرزه 7.3
ریشــتری شــامگاه یکشــنبه بیســت
و یکــم آبــان مــاه ســال گذشــته
متحمــل تلفــات جانــی و خســارات
مالــی فراوانــی شــد ،اجــرا نشــدن
طــرح جابهجایــی در ایــن روســتای
شهرســتان ســرپل ذهــاب اســتان
کرمانشاه است.
اهالــی ایــن روســتا در جایــی بــه نام
«گاوداری» کــه باالتر از محلی اســت
کــه خانــه هایشــان قــرار داشــته و بر
اثر زلزله ســال گذشــته تقریباً به کلی
از بیــن رفتــه ،در کانکــس زندگــی

میکنند .گاوداری همان جایی است
کــه تمــام ماجــرای ســکون روســتا و
تغییر نکــردن اوضاع مــردم مربوط
بــه آن میشــود .اهالــی میگوینــد،
در خــود روســتا زمیــن کم اســت و با
شــرایط جدیــد نمیشــود همــه در
آنجا خانه بســازند و بــه همین دلیل
میخواهنــد در زمینهــای گاوداری،
روستا را بسازند.
گفتنــی اســت ،ســالهای  82و
 83طــرح جابهجایــی روســتای
«تپانــی» مطــرح شــد و براســاس
برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه،
 32خانــوار از ایــن روســتا در محــل
جدید و در خانههایــی که برای آنان

از ســوی مســئوالن مربوطــه ســاخته
شــد ،ســاکن شــدند .اما بقیــه اهالی
ایــن روســتا کــه  54خانــوار بودند ،از

رفتــن به جــای جدید بــه دالیلی که
خود میدانستند ،نقل مکان نکردند
که در جریان زلزله ســال گذشــته نیز

بیشــترین تلفــات جانــی و مالی این
روســتا مربــوط بــه خانوادههایی بود
کــه در خانههای مســتحکم ســاخته
شده ،سکونت نداشتند.
«جعفرنصــوری» معــاون عمــران
روســتایی بنیــاد مســکن اســتان
کرمانشــاه در ایــن خصــوص در
گفتوگــو با «ایران» ،اظهار داشــت:
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روســتا باید
جابهجا میشــد ،فرآیندهای آن نیاز
به اخــذ موافقت مراجــع قانونی (از
جملــه کارگروههــای امــور زیربنایــی
و شهرســازی و مخاطــرات اســتان،
انجــام مراحل قانونــی تملک زمین
و رفــع معارضــات موجــود) داشــته

کــه این امر باعث زمانبر شــدن روند
جابهجایی شده است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
اســتان کرمانشــاه افــزود :در حــال
حاضــر تمامــی ایــن مشــکالت رفــع
شــده و اراضی مــورد بحث (حدود 5
یا  6هکتار در محوطه گاوداری) برای
واگــذاری به اهالی آماده اســت که در
آنجا ساخت و ساز انجام شود.
وی گفــت :هماکنــون در فاصلــه
 300متــری این کانکسهــا در بافت
جدید این روســتا ،حــدود  40خانوار
ســاکن هســتند کــه تــاش میشــود
ایــن محدوده نیز به آن بافت الحاق
شود.

«برج خاموشی» تفرش مسقف میشود

گزارش
مـــصور
میراث
فرهنگی

 «جعفــر رودری» ،رئیس ســازمان مدیریــت وبرنامهریزی
اســتان کرمان گفــت170 :پــروژه نیمه تمام دولتی اســتان با
اعتبار  150میلیارد تومان تا پایان امسال به بخش خصوصی

عکس :ساره دخت سلطانیه

گــروه ایــران زمین« /برج خاموشــی» مربــوط بــه دوره ایلخانی در قلعــه «خلچان»
تفرش اســتان مرکزی با اعتبار  600میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی مســقف
میشود.
«اسماعیل شراهی» ،رئیس گروه حفظ و احیای محوطههای تاریخی استان مرکزی
گفت :برج خاموشــی قلعه خلچان در محلهای به همین نام قــرار دارد .این برج به
صورت مدور در میان یک قلعه ســاخته شــده است .این دخمه تنها دخمه مسقف
زرتشتیان در دوره اسالمی در ایران است .همچنین این برج خاموشی دوره ایلخانی
خأل وجود دخمههای زرتشتیان بین دوره ساسانی تا قاجار را پر میکند.
رئیــس گروه حفــظ و احیــای محوطههای تاریخی اســتان مرکزی گفت :در راســتای
حفاظت از این بنای تاریخی در برابر عوامل محیطی ،این محوطه تاریخی با اعتبار
 600میلیــون ریــال از محل اعتبارات اســتانی مســقف میشــود تا این میــراث مهم
تاریخی از آسیب دور بماند.

کاروانسرای«سعدالسلطنه» مربوط به دوره قاجاریه قزوین

عکس :احمد ریاحی دهکردی

مرمت خانه تاریخی «آراسته» بیرجند

عمارت «ستوده» ،معروف به «قلعه چالشتر» در شهرکرد چهارمحال و بختیاری

عکس :پوریا پاکیزه

یشود.
واگذار م 
* «ســیدمناف هاشمی» ،اســتاندار گلســتان خرید وفروش جواز نانوایی را در این
استان ممنوع و انجام آن را تخلف اعالم کرد و افزود :متأسفانه در گذشته ،عدهای
افــراد با نفوذ این مجوزهــا را دریافت کردند و اکنون با قیمت تا  80میلیون تومان
میفروشند.
«عباداهلل عبداللهی» ،فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا(ع) گفت :پروژه
خط انتقال آب زرینه رود به تبریز تا پایان امسال تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
«حســین زینلــی» ،مجری طــرح گیاهان دارویــی وزارت جهاد کشــاورزی گفت:
پیشبینی میکنیم تا پایان برنامه ششــم توسعه ،میزان صادرات گیاهان دارویی
در کشور به  ۱.۵میلیارد دالر در سال افزایش پیدا کند.
ن رضوی گفت :نهایتاً تا
 «محمدرضا پهلوان» ،رئیس گروه امور موزههای خراسا 
 2ماه آینده مجســمههای استادان موسیقی مقامی خراسانرضوی آماده خواهد
ن مجســمهها را در موزههــای این شهرســتانها به نمایــش خواهیم
بــود و مــا ایــ 
گذاشت.
 این شبها در ورودی برخی هیأتهای مذهبی شهر و استان همدان کودکان و
نوجوانان با برپایی ایســتگاههای صلواتی واکس زدن در تالشــند تا با سهیم کردن
خود در برگزاری مراسم ماه محرم؛ توشهای از آن بردارند.
 «اســماعیل محمــودی» رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان دیــر بوشــهر از
صادرات  ۳۰۵هزار و  ۸۴۰کیلوگرم میگوی پرورشی تازه در سه ماه گذشته از اسکله
تجاری دیر به کشور قطر خبر داد.
 «ســیاوش رضوانی» ،مدیر بنادر و دریانــوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
در شــرق مازندران گفت :تاکنون  22میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی جدید در
بندرامیرآبــاد جذب شــده که این ســرمایه گذاریها در بخش تولیــد فرآوردههای
نفتی ،صنایع چوبی و ســیلوی غالت با ســرمایهگذاری مشــترک ایرانی و خارجی
انجام شده است.

انگور «فخری»« ،حسینی»« ،صاحبی»،
«کشمشــی»« ،قزل اوزم»« ،قــره اوزم»،
«قورا شــیرین»« ،جغجغا»و«شــاهنی»
از جملــه مهمتریــن گونههــای انگــور
شهرستان ملکان است.
علیونــد ادامــه داد 2 :نــوع کشــمش
«کالیفرنــی» و«تیــزآب بیدانــه»
ازعمدهتریــن گونههــای کشــمش
صادراتــی از شهرســتان ملــکان بــه
کشورهای هدف است.

شروع سال تحصیلی جدید در ایالم با  700کالس درس چند پایهای

عکس :ایکنا

گروهایرانزمین /صید ماهی از دریاچه پشــت ســد مهاباد آغاز شــد« .عمرکاک
خضری»مدیرعامــل تعاونــی صید و صیــادی مهاباد گفت :در دریاچه پشــت
ســد این شهرســتان انواع ماهیهای بومی و غیربومی شــامل زرد ماهی ،سفید
رودخانهای ،کپور ،آمور ،سیم برگ ،سوف و فیتوفاک صید میشود.
وی افزود :در سالهای گذشته  90تا  120تن ماهی از دریاچه پشت این سد صید
میشد اما با توجه به رها نشدن بچه ماهی از چند سال قبل در این سد ،میزان
صید ماهی کاهش پیدا کرده و پیشبینی میشــود امســال  25تا  30تن ماهی
صید شود.عملیات صیادی در دریاچه این سد تا پایان فروردین ماه سال آینده
ادامه دارد و در این مدت ماهیهای صید شده در بازار آبزیان مهاباد به فروش
میرســد.در تعاونــی صید و صیــادی مهاباد هماکنــون بیــش از  40نفر بهطور
مســتقیم و  200نفر نیز بهصورت غیرمستقیم اشــتغال دارند.تعاونی صیادان
مهاباد با هماهنگی مســئوالن جهاد کشــاورزی و امور منابع آب این شهرستان،
هر سال در شهریور ماه صید ماهی را در این دریاچه آغاز میکند.

است.
«اکبــر فتحــی» ،رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی آذربایجــان شــرقی اظهــار
داشت 53 :درصد از  350هزار تن انگور
و کشمش استان در ملکان تولید میشود
و عالوه بر این محصول ،انگور شهرهای
شــناخته شــده مثل همــدان و مالیر نیز
از آذربایجــان شــرقی صادر میشــود .بر
این اســاس مصوب شده «صندوق ملی
انگــور» در شهرســتان ملــکان تأســیس

شــود و تولیدات انگور کشــور زیر پوشش
این صنــدوق و زیر نظر جهاد کشــاورزی
به فروش برسد.
«محمدباقر خانی» ،فرماندار شهرستان
ملکان نیز در این خصوص گفت :بهطور
متوسط ساالنه  260هزار تن انگور در این
شهرستان تولید و  90درصد آن به شکل
کشمش صادر میشود.
خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه افــزون بــر
 80میلیــون دالر ارزش صــادرات ایــن

محصــول در ســال اســت ،بیــان کــرد:
کشــمش ملــکان بــه  20کشــور از جمله
آلمــان ،روســیه ،اوکرایــن ،ترکیــه و
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس صــادر
میشــود و برنــد صادراتــی و کشــاورزی
منطقه است.
«حســن علیوند» ،مدیر جهاد کشاورزی
ملــکان هم اظهار داشــت 11 :هزار هکتار
تاکســتان در این شهرســتان وجــود دارد
که  117نوع انگور در آن به عمل میآید.

عکس :باشگاه خبرنگاران

مســجد ســلیمان  -خبرنگار «ایران» یک نیکوکار مسجد سلیمانی با هماهنگی
کمیته امداد امام خمینی(ره) و آموزش و پرورش این شهرســتان ،لوازم التحریر
بیــش از  ۷۸۱دانشآمــوز مددجــوی شــهرهای مســجد ســلیمان ،اللــی ،اندیکا
و هفتــکل را تأمیــن کرد.ایــن فــرد خیــر کــه «حــاج محمدیارجلیلی» نــام دارد،
توگــو بــا «ایــران» هــدف از ایــن کار خداپســندانه را تشــویق دانشآموزان
در گف 
بیسرپرســت و ایتــام بــه ادامه تحصیل و کســب مــدارج علمی خوانــد و افزود:
ایــن کمکهــا را از  ۹ســال پیش آغاز کــردهام و هر ســال هم ادامه خواهــم داد تا
شکوفههای بختیاری احساس تنهایی نکنند.الزم به ذکراست ،لوح تقدیر زنده یاد
«بهمن عالءالدین» ،یکی از چهرههای فرهنگی و موسیقایی زاگرس که هر سال از
سوی خانواده وی به چهرههای تأثیرگذار و ماندگار اهدا میشود ،امسال به همراه
لوح سپاسی از طرف آموزش و پرورش این شهرستان به این نیکوکار ،اهدا شد.

انگــور شهرســتان ملــکان ،مشــهور بــه
«یاقــوت زرد» از جملــه اقــام صادراتی
کشــور به شــکل فرآوری شــده اســت که
بهدلیــل مرغوبیــت ،توانســته بــه ســبد
غذایــی  20کشــور اروپایی و حــوزه خلیج
فارس راه یابد.
به گــزارش ایرنا ،امــروزه انگور ملکان در
مناطق مختلف کشــور و کشــمش آن در
اقصــی نقــاط جهــان خریــدار دارد و بــه
یکی از اقالم مهم صادراتی تبدیل شــده

عکس:ایرنا

زاهدان  -ســتاره نجاتی پور /با توجه به اهمیت مراودات
بازرگانــی ایــران و پاکســتان از طریــق مرزهــای طوالنــی
اخبـــار
اســتان و براســاس اجالســیههای مشــترک فیمابیــن
مقامــات عالی دو کشــور ،مهرماه امســال ششــمین کمیته مشــترک تجارت
مرزی ایران و پاکستان در کویته این کشور برگزار خواهد شد.
«محمــد رفیع ســلطان زاده» ،سرپرســت معاونــت امور بازرگانی و توســعه
تجــارت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت سیســتان و بلوچســتان هدف
از برگــزاری ایــن کمیتــه را توســعه مبــادالت مــرزی ،رفع موانع و مشــکالت
تجــارت در راســتای رونــق مبــادالت تجــاری عنــوان کــرد و گفــت :تاکنون از
 5کمیته مشــترک مرزی برگزار شــده  3کمیته در زاهدان و  2کمیته در کویته
پاکستان بوده است .از مجموع  192میلیون دالر کاالی صادر شده سیستان و
بلوچستان در  4ماه گذشته به خارج 107 ،میلیون دالر آن از طریق گمرکات
و بازارچههای مرزی استان به پاکستان صادر شده که نسبت بهمدت مشابه
ســال قبل رشــد  85درصدی را نشــان میدهد.ســلطان زاده اظهارداشــت:
سیســتان و بلوچســتان با کشــور پاکســتان  930کیلومتر مرز مشترک دارد که
خود ظرفیت بزرگی در بحث تجارت و مبادالت مرزی با این کشور است.

editorial@iran-newspaper.com

«جنگل ابر»در منطقه البرز شرقی و درنزدیکی روستای «ابر» شهرستان شاهرود

گــروه ایران زمیــن /خانه تاریخی«آراســته» شهرســتان بیرجند در خراســان جنوبی
مرمت شد.
«علیرضــا نصرآبــادی» مدیــر پایــگاه میراث فرهنگی شــهر تاریخــی بیرجند گفت:
مرمت این خانه تاریخی از تیرماه آغاز و درقالب آن پاکسازی و مرمت تزئینات گچی
و گچکاری فضاهای داخلی بنا انجام شد.
به گفته وی خانه تاریخی آراسته در داخل بافت تاریخی شهر بیرجند قرار دارد .این
بنا در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

