دمای هوا در شمال استان
کاهش می یابد

دمایهواازاواخروقتامروزدرنیمهشمالیاستانکاهشمییابد.کارشناسپیشبینیادارهکلهواشناسیگفت:کاهش 6تا 8درجهایدمایهواازامروزدرشمالاستان
و با شدت کمتر از جمعه در نواحی جنوبی استان انتظار میرود«.علی مالشاهی» افزود :از اواخر امروز تا یکشنبه آینده برای نواحی جنوبی و مرکزی استان رگبار ،رعد و برق
و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.وی گفت :در روزهای جمعه و شنبه برای برخی نقاط احتمال جاری شدن روان آب و پرآب شدن موقتی مسیلها پیشبینی شده است.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» روزنامه سیستان و بلوچستان
انعکاس دهنده صادق نظرها ،انتقادها و مشکالت شماست.
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▪اهالی برخی از روستاهای س��راوان از داشتن
شبکه دیجیتال م��ح��روم هستند .مسئوالن
رسیدگیکنند.
▪برخی از مساجد زاهدان نمازخانه بانوان را در
طبقه باال ساخته اند که زنان باردار ،سالمند و...
برای باال رفتن از پله مشکل دارند.
▪برخی از سایت های فروش اینترنتی ،کاالیی را
که می خواهیم تحویل نمی دهند و اکثر اجناس
به درد نخور را به دست مردم می رسانند.
▪چ��را کسی درب���اره ک��ار ب��ازاری��اب��ی شبکه ای
اطالعاتی در اختیار مردم قرار نمی دهد که آیا
این کار قانونی است یا خیر؟
▪پسرم  4سال است ازدواج کرده است و به دلیل
فوت همسرم مجبور به زندگی با پسرم هستم.
عروسم برخورد مناسبی ندارد و از این که با آن
ها زندگی می کنم ناراحت است .نمی دانم چه
کار کنم؟
▪وضعیت آب ش��رب در برخی از خیابان های
زاه��دان اص� ً
لا مناسب نیست و نیاز است که
مسئوالن توجه بیشتری به این موضوع داشته
باشند.
▪کارگری ساده هستم که  4فرزند دارم و چندین
ماه است که به دلیل نبود کار حتی توان خرید
مایحتاج روزانه را هم برای خانواده خود ندارم.
▪آیا ل��وازم آرایشی و بهداشتی که در چهارراه
رسولی زاهدان به فروش می رسد قانونی وارد
می ش��ود؟ به نظر می رسد اکثر آن ها تقلبی
باشد و از کیفیت چندانی هم برخوردار نیست.
▪بعضی از مردم نخاله های ساختمانی خود را
به راحتی در پیاده روها رها می کنند و به فکر
آسایش مردم هم نیستند.
▪وضعیت بهداشتی برخی از نانوایی های زاهدان
مناسب نیست .مسئوالن امر نظارت بیشتری بر
کار آن ها داشته باشند.
▪چ��را در بعضی از خیابان ه��ای زاه���دان به
راحتی ن��اس به ف��روش می رس��د و حتی در
جلوی مغازه ها چیده می شود؟ آیا این کار آن
ها قانونی است؟

توسط مرکز اطالعات سپاه سلمان
انجام شد

کشف12تنکاالیآمریکایی
غیرمجازدرچابهار

نکوداشت
یاردیرین انقالب

گروه شهرستان ها -مردم شهر های مختلف استان
همپای دیگر هموطنان خ��ود در س��وگ رحلت
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی مجالس ترحیم و یادبود
برگزار کردند .به گزارش «سیستان و بلوچستان»
در سومین روز عزای عمومی درگذشت یار دیرین
امام(ره) و رهبری ،مسئوالن و آحاد مختلف جامعه
با برپایی مراسم و مجلسی ،یاد رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام را گ��رام��ی داشتند .از
نکات مهم و برجسته این محافل ،حضور یکپارچه
شیعه و سنی و نیز جناح های مختلف بود که این
حضور نشان از ارادت به شخصیت این بزرگ مرد
کشورمان و عالقه مندی به نظام مقدس جمهوری
اسالمی بود.
آیت ا ...هاشمی خود را سپر آسایش مردم کرد
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی برای رفاه و آسایش
مردم خود را سپر بال کرد.به گزارش «سیستان
و بلوچستان» ،معاون نهاد نمایندگی دفتر مقام
معظم رهبری در امور اهل سنت استان در مراسم
بزرگداشت ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام که با حضور اقشار مختلف مردم
در مسجد جامع آل رسول ایرانشهر برگزار شد
با اش��اره به خصوصیات و ویژگی های آی��ت ا...
هاشمی رفسنجانی گفت :آن مرحوم همواره برای
خدمت به مردم در طول زندگی خود سعی و تالش
ک��رد.ح��ج��ت االس�لام «اح��م��د راه���داری» اف��زود:
آیت ا ...هاشمی برای ایجاد رفاه و آسایش مردم
هرگونه توهین ،تهمت و حرف را به جان می خرید

سیدمجتبی طباطبایی زاده -سربازان گمنام مرکز
اط�لاع��ات سپاه سلمان سیستان وبلوچستان
موفق شدند  12تن ک��االی آمریکایی غیرمجاز
را در چابهار کشف و ضبط کنند.فرمانده سپاه
سلمان استان در گفت وگو با روزنامه سیستان
وبلوچستان گفت :رهبر معظم انقالب در نامه ای
خطاب به رئیس جمهور به صراحت قید کردند که
واردات هرگونه کاالی مصرفی از آمریکا به داخل
کشور ممنوع اس��ت و پ��س از آن رئیس جمهور
این فصل الخطاب رهبری را به نهاد های ذیربط

کشف  1/4تن مواد مخدر در جنوب استان
یک تن و  402کیلوگرم مواد مخدر کشف شد و 3
قاچاقچی حرفه ای دستگیر شدند.فرمانده انتظامی
استان گفت :پلیس یک باند بزرگ را که با استفاده
از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی مواد مخدر به
صورت مسلحانه در محورهای فرعی مهرستان را
داشت شناسایی کرد و دو دستگاه خودرو پژو متعلق
به اعضای این باند را به طور نامحسوس تحت نظر
قرارداد.سردار «حسین رحیمی» گفت :سوداگران
مرگ پساز ورود به منطقه کمین و مشاهده یگان
ه��ای عملیاتی پلیس ،با تغییر مسیر ناگهانی و
تیراندازی به سمت ماموران قصد فرار از منطقه را
داشتند که ماموران پساز شلیک به الستیک این
خودروها ،دو قاچاقچی مسلح که در این درگیری
مجروح شده بودند را دستگیر کردند.به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،وی ،بیان کرد :از خودروهای
این قاچاقچیان  788کیلوگرم تریاک 26 ،کیلوگرم
هروئین و  24کیلوگرم حشیش به همراه دو سالح
کالش ،یک آر پی جی ،دو گلوله و  9خرج کشف
شد.وی از شناسایی یک باند توزیعکننده دیگر مواد
مخدر که با استفاده از خودروهای سنگین در زاهدان
اقدام به جابهجایی مواد مخدر می کردند ،خبر داد و
گفت :در این عملیات ماموران با شناسایی و توقیف
یک دستگاه کامیون ،در بازرسی از آن 564کیلوگرم
تریاک کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

منتقل ک��ردن��د و در نهایت م��وض��وع ممنوعیت
هرگونه واردات کاالی مصرفی از آمریکا به صورت
قانون در آمد.سردار «حسین معروفی» افزود :اما
با وجود ابالغ رسمی ،متاسفانه عده ای سودجو،
با توجه به قوانین حاکم بر مناطق آزاد ،در ابتدا
کاال های آمریکایی را در این مناطق دپو و پس از
آن با استفاده از رانت و ق��درت ،مجوز های الزم
را اخذ می کنند که با این کار ضربه ای سنگین
و مهلک ب��ه اقتصاد و تولید داخ��ل��ی ،اقتصاد
مقاومتی و در حقیقت خسارتی جبران ناپذیر به

و برای نورانی و درخشان شدن این کشور خود را
سپر بال می کرد.وی بیان کرد :یکی از صفات بارز
این مرد بزرگ ،رسیدگی به انسان های نیاز مند و
گره گشایی از کار ها بود و یکی از خدمات ارزنده
او برای استان لوله کشی آب شیرین بهداشتی
زاه��دان ب���ود.وی ،مدیر ،مدبر و دوراندیشی را
از صفات آی��ت ا ...هاشمی بیان کرد و اف��زود :او
همواره در طول عمر خود کنار ام��ام راح��ل(ره)
و رهبری بود و تا آخرین لحظات عمر خویش از
ام��ام(ره) و رهبری اطاعت ک��رد .در هشت سال
جنگ تحمیلی هم عالوه بر وظایف سنگینش در
جبهه های حق علیه باطل همچون یک فرمانده
حضور فعال و ج��دی داش���ت.وی اف��زود :روحیه
استکبار ستیزی از دیگر خصوصیاتی بود که تا
آخر عمر آن را حفظ کرد و به این موضوع که مورد
توجه و تاکید رهبری است اهتمام ورزید.
بزرگداشت آیت ا ...هاشمی در سراوان
مراسم بزرگداشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی از
سوی امام جمعه س��راوان ،نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در امور اهل سنت و فرمانداری این
شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم شیعه و
سنی در مسجد علی بن اب��ی ط��ال��ب(ع) برگزار
شد.به گزارش ایرنا در این مراسم که امامان جمعه
اهل تشیع و تسنن ،فرماندار س��راوان ،معاونان
فرماندار ،مسئوالن دستگاه های اجرایی ،مسئول
ن��ه��اد نمایندگی م��ق��ام معظم ره��ب��ری ،علمای
اهل تسنن و تشیع و اقشار مختلف مردم حضور
داشتند ،شرکت کنندگان با قرائت فاتحه و تالوت
آیات قرآن کریم و ذکر مصیبت به سوگواری این
یار دیرین امام(ره) ،رهبری و انقالب پرداختند.
امام جمعه سراوان با عرض تسلیت رحلت جانسوز
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت :یکی از مسائلی
که نباید هرگز فراموش کرد مرگ است چرا که هر
نفسی مرگ را خواهد چشید اگر چه در برج های
محکم باشد.حجت االسالم «غالمرضا دهقان»
با اش��اره به حدیثی از پیامبر اک��رم (ص) اف��زود:
از دست دادن عزیزان موعظه است و یاد آوری
مرگ باعث می شود انسان شهوات نفسانی را

اخبار
برای اولین بار در استان
الپاراسکوپی در زاهدان انجام میشود
گروه شهرستان ها -عملهای جراحی الپاراسکوپی
زنان به زودی در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)
ب��رای اولین بار در زاه��دان انجام میشود.رئیس
اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی زاه��دان با بیان این که نصب یک دستگاه
الپاراسکوپی پیشرفته در ای��ن بیمارستان برای
جراحی زنان صورت گرفته است به خبرنگار ما گفت:
بنا به درخواست بیمارستان مبنیبرضرورت نصب
برخی امکانات جانبی ،یک دستگاه الپاراسکوپی به
مبلغ  200میلیون تومان برای جراحی بخش زنان
خریداری و نصب شد.دکتر «رضا کیخا» با اشاره به
این که الپاراسکوپی برای معاینه و بررسی اعضای
شکمی و لگنی و بهمنظور تشخیص برخی بیماریها
به کار میرود افزود :این دستگاه میتواند برای انجام
جراحی نیز کاربرد داشته باشد و با نصب و راهاندازی
دستگاه الپاراسکوپی تقریبا تمامی جراحیهای
زنان شامل برداشتن رحم و کیست تخمدان از این
طریق قابل انجام است.وی با بیان مزایای جراحی
با دستگاه الپاراسکوپی گفت :آسیب کمتر ،کاهش
زمان بستری شدن ،کاهش ناتوانی بیمار و تاثیر
برزیبایی میتواند از مزایای این جراحی باشد.
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شهرستانها

جراحی تومور قلب
کودک 5ساله در زاهدان

گروه شهرستان ها -عمل جراحی تومور قلب پسر
بچه پنج ساله برای اولین بار در استان با موفقیت
ان��ج��ام ش��د.رئ��ی��س بخش ج��راح��ی قلب و ع��روق
بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) گفت :کودک 5

معاوندانشگاه علوم پزشکی زابل خبر داد:

آغاز واکسیناسیون فلج اطفال
از هفته آینده در سیستان

ریگی -طرح واکسیناسیون فلج اطفال زیر  5سال
در دو مرحله از شنبه آینده در منطقه سیستان اجرا
می شود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
زابل به خبرنگار ما گفت :حدود  15سال از ریشه
کن ش��دن فلج اطفال در کشور می گذرد و این
در حالی است که سیستان و بلوچستان به دلیل
م��ج��اورت با کانون ای��ن بیماری که در دو کشور
افغانستان و پاکستان مستقر است برای جلوگیری

ساله ای با عالئمی مانند تب و تشنج به اورژانس این
بیمارستان منتقل شده بود که با آزمایشات انجام
شده و تشخیص پزشکان توموری به طول  6سانتی
متر در دهلیز چپ ای��ن ک��ودک مشاهده شد که
مانع ورود خون از ریه به قلب بود.به گزارش روابط
عمومی علوم پزشکی ،دکتر «چنگیز آزادی» ادامه
داد :با تشخیص نوع تومور عمل جراحی انجام شد
و بعد از گذشت  10روز می توان عمل را موفقیت
آمیز اعالم کرد به گونه ای که کودک از مرگ حتمی
نجات یافته است.وی با اشاره به این که عمل های
جراحی در این حد فقط در تهران انجام می شود
ادامه داد :این بیماری و عمل جراحی آن از موارد
نادر و کمیاب است و گزارش آن در مقاالت علمی
جهان چاپ و منتشر می شود.

از انتقال این بیماری هر سال در دو نوبت اقدام به
خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان زیر  5سال
می کند.دکتر«جواد اکبری زاده» با بیان این که
متولدان  25دی ماه  1390باید از قطره تکمیلی
فلج اطفال استفاده کنند افزود :در این برنامه بیش
از  624تیم دو نفره از بهورزان منطقه به منازل
شهروندان مراجعه می کنند که در روز نخست به
روستا ها و سپس به شهرستان های منطقه مراجعه
و اق��دام به خوراندن قطره فلج اطفال می کنند.
وی بیان کرد :این طرح در شهرستان های زابل،
هیرمند ،نیمروز ،هامون و زهک اجرا می شود که
 94هزار و 975نفر خانوار ایرانی و  6هزار و یک
نفر خانوار غیرایرانی را شامل می شود.وی تصریح
کرد :در اجرای این طرح  49هزار و 452کودک
ایرانی و  4ه��زارو 757کودک غیرایرانی از قطره
فلج اطفال زیر  5سال استفاده خواهند کرد که
ب��رای مدیریت ای��ن ط��رح بیش از  250پزشک،
کارشناس و کاردان به کار گیری شده اند.

کنترل وآتش حرص و ولع را کم کند تا جایی که
دنیا درنظرش حقیر می آید.وی ادامه داد :امروز
ایران در غم فقدان یار دیرین امام(ره) و رهبری به
سوگ نشسته است و این غم تداعی کننده رحلت
جانگداز امام خمینی(ره) است.وی اظهار کرد:
با نگاه به شخصیت آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی
می توان دریافت که ایشان مسیر الهی را برای
مردم می خواست و این موضوع باعث شد تا مردم
شریف ایران در فراق این مرد بزرگ در سرتاسر
ایران عزادار شوند و به یاد آن بزرگ مرد مراسم
ترحیم برگزار کنند.وی افزود :آی��ت ا ...هاشمی
یکی از مفسران قران کریم بود که آیات قرآن را
به صورت موضوعی تفسیر می کرد که این تفاسیر
را در طول دوران زندان و شکنجه رژیم منحوس
پهلوی آماده کرد .در زمان جنگ نماینده امام بود
و عالوه بر آن مسئولیت های خطیر و مهمی را در
طول دوران انقالب سپری کرد.وی اظهار کرد:
ایشان مرد سازندگی بود تا جایی که بالفاصله
پ��س از جنگ و در دوران ریاست جمهوری خود
به سازندگی ،عمران و آبادانی ای��ران روی آورد
و ب��ا تاسیس ک��ارخ��ان��ه ه��ا ،ف��رودگ��اه ه��ا و سد ها
در جهت سازندگی و رفع موانع پ��س از جنگ و
ترمیم و باز سازی ایران تالش وافری را نشان داد.
حجت االسالم دهقان اف��زود :آی���ت ا ...هاشمی
رفسنجانی اس���وه ص��ب��ر و اس��ت��ق��ام��ت در ب��راب��ر
نامالیمات و سختی ها بود که امیدواریم با تاسی
از این بزرگوار و مقام معظم رهبری ادامه دهنده
راهش باشیم زیرا که یکی از ستون های اصلی
ان��ق�لاب اس�لام��ی ب��ود ومهم ترین خواسته این
بزرگوار رهروی و حمایت از مقام معظم رهبری بود.
آیت ا...هاشمینزدیک ترینفردبهامامورهبری
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به عنوان فردی موثر،
عنصری شاخص و برجسته در کشور وفادارترین
و نزدیک ترین فرد به ام��ام(ره) و رهبری بود.امام
جمعه خ��اش ه��م در م��راس��م ب��زرگ��داش��ت رحلت
آی���ت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت :ت�لاش ه��ا و
مجاهدت های این روحانی مبارز و مجاهد فقید
در یاد ها و ذهن ملت قدرشناس ای��ران اسالمی

300میلیون تومان برای
چشمه های آبگرم بزمان

گروه شهرستان ها -برای محوطهسازی وآمادهسازی
چشمههای آبگرم به صورت مجموعهای با خدمات
رفاهی بیش از  300میلیون تومان اعتبار اختصاص
داده شده است.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع

معاون وزیر علوم:

زمینه ارتباط صنعت و مراکز
رشد در دانشگاهها فراهم شد
گروه شهرستان ها -زمینه تعامل بیشتر شرکتهای
دانشبنیان ،توسعه ارتباط با صنعت و مراکز رشد در
دانشگاههافراهمشدهاست.معاونپژوهشوفناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پنجاهمین
اجالس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها ،مراکز
آموزشی ،پژوهشی و پارکهای علم و فناوری در تاالر
امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت:
همه علوم در دانشگاهها باید در کنار یکدیگر قرار
گیرد چرا که فناوری بدون بنیان علمی معنیدار
نخواهد بود.به گزارش ایسنا« ،وحید احمدی» افزود:

بدنه جامعه و مردم کشور می زنند.وی ادامه داد:
در این راستا و در پی تحقق فرامین فرمانده کل
قوا همچنین مطالبه جدی اجتماعی و مردمی
نسبت به هوشیاری در این خصوص ،سپاه سلمان
با همکاری دادس��ت��ان چابهار برخورد ج��دی با
شبکه های سازمان یافته واردات کاال های خارجی
به خصوص اقالم آمریکایی را در دستور کار خود
قرارداد که پس از رصد و پایش مستمر اطالعاتی
در مرکز اط�لاع��ات سپاه سلمان ،مشخص شد
برخی اف��راد بر خالف مطالبه عمومی جامعه و

تنها به قصد منافع شخصی و مالی خود اقدام به
واردات میزان زیادی کاالی آمریکایی به داخل
استان کرده اند که با هوشیاری سربازان گمنام
مرکز اطالعات سپاه سلمان استان ای��ن اقالم
کشف و ضبط شد.وی تصریح کرد :اقالم کشف
ش��ده شامل  12تن ل��وازم آرای��ش��ی و بهداشتی
ساخت آمریکا به ارزش  400هزار یوروست که
قبل از توزیع در بازار داخلی کشف و مانع وارد
آمدن خسارت به اقتصاد کشور و بدنه اجتماعی
مردم شد.

می ماند.حجت االسالم «محمدحسین میری»
اف���زود :ملت ب��زرگ ای��ران اسالمی با ی��ار دیرین
ان��ق�لاب و ام����ام(ره) و ره��ب��ری وداع���ی تاریخی و
در ش��ان ای��ن ب��زرگ م��رد ایثار و گذشت و س��ردار
س��ازن��دگ��ی داش����ت.وی اظ��ه��ارک��رد :ب��ا حضور با
شکوه و سراسر وحدت و یکپارچگی ملت همیشه
در صحنه در مراسم تشییع و خاکسپاری ،آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در تاریخ ایران و دنیا جاودانه
شد.فرماندار خاش نیز در این مراسم گفت :آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در زمان حیات محور وحدت
و کار و تالش بود و بعد از وف��ات نیز عامل جمع
شدن و اتحاد ملت و دولتمردان شد«.محمداکبر
چاکرزهی» بیان ک��رد :اخ�لاق و منش اسالمی و
بینش باالی انسانی آیت ا ...هاشمی و قرار گرفتن
این عالم ربانی و مجاهد نستوه در مسیر اعتدال
و هم گرایی برای کشور ،اقتدار و عزت به ارمغان
آورد و ملت س��راف��راز ای��ران با قدرشناسی پاسخ
محبت های او را در روز وداع به صورتی ویژه و با
عظمت داد.وی اظهار کرد :حضور مردم شیعه و
سنی ،قومیت ها و مذاهب ،جناح ها و گروه های
مختلف کشور در آیین تشییع و خاکسپاری مرحوم
آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام و از چهره های شاخص
و موثر انقالب اسالمی نشان داد که وح��دت و
همبستگی و گام نهادن در مسیر اعتدال به عنوان
یکی از خواسته های مهم او راه نجات کشور از
گرفتاری ها و رسیدن به کامیابی و سربلندی است.
وی تاکید کرد :سختی ها و مشقت هایی که آیت ا...
هاشمی در دوران قبل و بعد از انقالب به همراه
ام��ام راح��ل(ره) و رهبری و شهیدان ب��رای نجات
کشور از ظلم و بی عدالتی و کمک به حل مشکالت
مردم و انجام خدمات شایسته به ملت متحمل شد
در یاد ها می ماند.شایان ذکر است ،مراسم معنوی
محفل انس با ق��رآن کریم وی��ژه بزرگداشت مقام
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی با حضور امامان جمعه
شیعه و سنی و فرماندار و اقشار م��ردم خاش در
مسجد جامع این شهر برگزار و شماری از قاریان
برجسته شهرستان نیز در این مراسم به تالوت
کالم ا ...مجید پرداختند.

آیت ا ...هاشمی پیشتاز در میادین انقالب
مرحوم آی��ت ا« ...علی اکبر هاشمی رفسنجانی»
همواره پیشتاز در میادین مختلف انقالب بود
و انجام هر کاری را با هدف کسب رضای الهی
می دانست.
ب��ه گ����زارش «س��ی��س��ت��ان وب��ل��وچ��س��ت��ان» م��راس��م
گرامیداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
با حضور گسترده م��ردم و مسئوالن زه��ک روز
گذشته در مصالی ای��ن شهر ب��رگ��زار ش��د.ام��ام
جمعه زهک در این مراسم با اشاره به شخصیت
آی��ت ا ...هاشمی گفت :آن مرحوم همواره قبل
و بعد از انقالب اسالمی به عنوان یک یاردیرینه
در کنار ام��ام راح���ل(ره) و مقام معظم رهبری
حضور موثر داشت و یکی از ارکان نظام جمهوری
اسالمی ای��ران به حساب می آید.حجت االسالم
«ح��س��ن خ���دری» اف����زود :ح��ض��ور ان��ب��وه م���ردم و
عاشقان امام(ره) و رهبری در تشییع پیکر آیت ا...
هاشمی صحنه های بسیار زیبایی از خود به جای
گذاشت که نشانگر قدردانی از زحمات او در طول
سال های گذشته بوده است.وی اظهار کرد :آن
مرحوم در عرصه های مختلف مسئولیتی ،همواره
یار و یاور مقام معظم رهبری بود و در راه آبادانی
و پیشرفت کشور قدم های زیادی برداشت و عمر
خ��ود را در مبارزه با رژی��م ستم شاهی و به ثمر
رساندن انقالب و آرمان های ام��ام خمینی(ره)
گ���ذران���د.وی ب��ی��ان ک���رد :مسئوالن کشور های
خارجی او را فردی سیاست مدار و از با نفوذترین
اف��راد جامعه می دانند که در کنار ام���ام(ره) و
رهبری نقش کلیدی در تشکیل نظام اسالمی
داشت و رحلت او را یک ضایعه درد ناک و بزرگ
برای کشور ما می دانند.وی ادام��ه داد :مرحوم
آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی همواره پیشتاز در
میادین مختلف انقالب ب��ود و انجام هر کاری
را با ه��دف کسب رض��ای الهی می دانست.وی
تصریح کرد :شاخص انقالبی بودن او ،پایبندی
به ارزش های انقالب ،حساسیت در برابر دشمن،
تبعیت نکردن از دشمن به خصوص اسرائیل و
والی��ت محوری از جمله دیگر خصوصیات این
شخصیت بزرگ انقالب بود.

دستی و گردشگری در سفر یک روزه به بزمان
از چشمههای آبگرم شهرستان ،محوطه تاریخی
اسپیدژ و کارگاه صنایع دستی این شهرستان بازدید
کرد.به گزارش مهر« ،کامبیز مشتاق گوهری» در
جلسه شورای اداری بزمان در بخشداری اظهارکرد:
بزمان دارای جاذبههای تاریخی و گردشگری
زی���ادی اس��ت ک��ه متاسفانه تاکنون کمتر ب��ه آن
توجه شده است.وی افزود :با توجه به محیطهای
تاریخی ف���راوان در ای��ن منطقه میراث فرهنگی
استان برنامهای منظم برای طرح مطالعات باستان
شناسی ویژه برای کاوش در محیطهای تاریخی
این شهرستان را در دستور کار دارد و امیدواریم با
همکاری بخشداری ،شهرداری و بزرگان و معتمدان
اقامتگاههای بوم گردی درمنطقه راهان��دازی شود

که سازمان میراث فرهنگی نیز آمادگی دارد در
این کار یاری رسان مسئوالن منطقه باشد.وی از
بزمان به عنوان محورگردشگری ایرانشهر یاد و
تصریح کرد :راهان��دازی این اقامتهای بوم گردی
در منطقه کمک شایانی به تکمیل اقامتگاه اسپیدژ
به صورت یک مکان پژوهشی ،موزه محلی و یک
مجموعه گردشگری به همراه مکانی برای استقرار
گردشگران و باستان شناسانی میکند که برای
کاوش به بزمان سفر میکنند.وی با اشاره به ظرفیت
صنایع دستی در منطقه افزود :منطقه تاریخی بزمان
دارای صنایع دستی فراوانی از جمله حصیر بافی،
سوزن دوزی و سکه دوزی است که میتوان با تجهیز
کارگاههای صنایع دستی این شهرستان گام مهمی
در امر اشتغال برداشت.

امید است که در آستانه ابالغ برنامه ششم ،با حضور
پر رنگ محققان و پژوهشگران برنامهای تدوین و
عملکردها در راستای پیشرفت علوم و فناوری در این
چند سال اخیر جمعبندی ش��ود.وی بیان کرد :در
برنامه ششم توسعه ایدههای برتری مطرح شده است
که براساس آن دانشگاهها به سمت دانشگاه اثرگذار،
ریلگذاری شوند.اگر دانشگاهها و پارکهای علم و
فناوری فعال باشند و ظرفیتهای موجود در جامعه را
پیداکنندبهطورقطععلمماپیشرفتخواهدکرد.وی
برتعاملدانشگاهوصنعتتأکیدوتصریحکرد:تشویق
استادان به سمت تحقیق و پژوهش در زمینه علم و
صنعت و حمایت از پژوهشگران در اولویت قرار گرفته
است.معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و
بلوچستان هم در این اجالس گفت :پژوهش دانش
نو میآفریند و گسترش طرحهای پژوهشی زمینهساز
توسعه پایدار است.دکتر «درمحمد کردی تمندانی»
اف��زود :سرمایهگذاری در امر پژوهش و هماهنگ
کردن آن با نیازهای یک کشور گذرگاه اصلی توسعه

پایدار و عامل محوری پیشرفت اس��ت.وی در ادامه
بیان ک��رد :شاید بتوان گفت یکی از تفاوتهای
عمده جوامع سنتی با جوامع صنعتی و توسعهیافته
در میزان ،نوع و اهمیت دادن به پژوهشهایی باشد
که در این جوامع انجام میشود ،بنابراین توسعه
علمی یک جامعه نتیجه توجه به پژوهش اس��ت و
تولید دانش نیز برمبنای تحقیق استوار است .رئیس
دانشگاه سیستان و بلوچستان هم در این مراسم
گفت :در جهان ام��روزی فناوری و پژوهش ،نیروی
محرکه هر نوع توسعه است.دکتر «علیرضا بندانی»
اف��زود :پیشرفت و توسعه در دنیای ام��روزی برپایه
داشتن علم و دانش است که زمینه توسعه پایدار را
در کشور به وجود میآورد.رشد علم و دانش و رشد
علم و فناوری الزم و ملزوم یکدیگر است.دانشجویان و
محققان کشور به دنبال این هستند که چگونه از علم
و دانش خود در بازار اقتصادی کشور استفاده کنند.

پیشخوان

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

طال وسکه

پیش بینی جوی استان  -امروز

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع

قیمت (تومان)

یورو

34.140

یک گرم طالی  18عیار

115.450

دالر آمریکا

32.369

یک گرم طالی 19عیار

121.850

درهم امارات

8.813

یک گرم طالی  20عیار

128.270

پوند انگلیس

39.375

یک گرم طالی  22عیار

141.110

فرانک سوئیس

31.816

یک گرم طالی  24عیار

153.930

نواحی شمالی

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

وزش باد درپاره ای نقاط
بادوگردوخاک کاهش دما

صاف تا قسمتی ابری درپاره ای
نقاط وزش باد

قسمتی ابری دربعدازظهر افزایش ابر

