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شهرستانها
حرف مردم

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

پیامك 2000999
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 9طرح فناورانه دانشگاه زابل
در سامانه سافا ثبت شد
 9طرح فناورانه دانشگاه زابل در
گروه شهرستان ها
ســامــانــه ارزیــابــی فــنــاوری ایــران
(سافا) ثبت شد .معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زابل به
خبرنگار ما گفت :ایــن طرحها از اعضای هیئت علمی
دانشگاه زابــل بــرای عرضه در هجدهمین نمایشگاه
دســتــاوردهــای فــنــاوری ،پژوهش و فن بــازار در سامانه
ارزیابی فناوری ایران (سافا) ثبت شد .دکتر «محمد ا...
بخش» افزود :از این تعداد ،شش طرح مربوط به دانشکده
فنی و مهندسی و سه طرح مربوط به دانشکده علوم است.
همه طــرحهــای فناورانه در قالب مــدل سطح آمادگی
فناوری توسط داوران ارزیابی میشود و در صورت دارا
بودن معیارهای تعریف شده در سطح آمادگی فناوری،
امتیاز یک تا  9را دریافت میکنند .وی اضافه کرد :سطح
آمادگی فناور ( ،)TRLسنجشی بــرای ارزیابی وضعیت
توسعه فنی یک فناوری جدید است و  9مرحله برای تعیین
سطح آمادگی فناوری در نظر گرفته میشود و هر چه
مرحله توسعه فناوری به عدد نه نزدیکتر باشد به معنای
امکان تجاری سازی و تولید انبوه آن است .وی تصریح
کرد :مراحل  9گانه سطح آمادگی فناوری شامل مشاهده
و درک اصول علم پایه و گــزارش ،مدلسازی ایده اصلی
فــنــاوری و کــاربــرد آن ،اثــبــات عملکرد در سطح مدل
ریاضیاتی و آزمــای ـشهــای اولــیــه ،دستیابی بــه نمونه
آزمایشگاهی کارآمد در محیط آزمایشگاهی ،دستیابی به
نمونه آزمایشگاهی کارآمد در محیطی که به محیط عملکرد
واقعی شباهت دارد ،دستیابی به نمونه اولیه کارآمد در
محیطی که به محیط عملکرد واقعی شباهت دارد ،اثبات
عملکرد نمونه اولیه در محیط واقعی ،تکمیل سیستم
نهایی و دستیابی به شرایط الزم برای کاربرد عملیاتی،
افزایش مقیاس تولید به سطح تولید پایلوت و راهاندازی
سیستم نهایی در محیط واقعی و راه انــدازی خط تولید
است .وی ادامه داد :با توجه به کیفیت مناسب فناوریهای
ثبت شــده از طــرف پژوهشگران ایــن دانــشــگــاه ،بیشتر
طرحهای فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل
امتیاز باالیی را بر اساس معیارهای  TRLکسب کرده است.

بازدید محققان کشاورزی  5کشور
از جنوب استان
محققان کــشــاورزی پنج کــشــور جــهــان از
شاهی
قابلیتهای کشاورزی جنوب استان بازدید
کردند .مسئول کارگروه کشاورزی پایدار در موسسه
توسعه پایدار و محیط زیست کشور به خبرنگار ما گفت:
ایــن محققان از قصرقند بــازدیــد کــردنــد کــه بــر اســاس
ارزیابیهای به عمل آمــده مشخص شد که این منطقه
پایدارترین روش کشاورزی را دارد ،تنوع زیست محیطی
خوبی در آن دیده میشود و روشهای سنتی کشاورزی
محلی سازگار با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه است.
«سلیمی» با بیان این که کارکرد قنات ،تنوع زیستی،
روشهــای سنتی و دانش بومی مردم منطقه را در همه
ابعاد کــشــاورزی مــردم قصرقند میتوان مشاهده کرد
افزود :این گروه کشاورزی و تنوع زیست محیطی از پنج

کشور هندوستان ،کنیا ،زیمبابوه ،سومالی و اتیوپی در
قصرقند حضور پیدا کردند و پس از آن نیز در نشست
بینالمللی کشاورزی که به مدت سه روز در چابهار برگزار
میشود حضور دارند .وی بیان کرد :نشست بین المللی
کشاورزی تجدید شونده و تنوع زیستی کشاورزی امسال
در ایران به میزبانی چابهار انجام میشود ،این نشست
با مشارکت یک گــروه بین المللی که بر تنوع زیستی
کــشــاورزی فعالیت میکنند و همکاری دانشگاه بین
المللی فردوسی ،دانشگاه بین المللی چابهار و موسسه
توسعه پایدار و محیط زیست کشور در حال برگزاری است.
وی خاطرنشان کرد :همایش بین المللی کشاورزی پایدار
از روز گذشته آغاز شده است و به مدت سه روز با هدف
توسعه کشاورزی پایدار برگزار میشود.

این گروه
کشاورزی و تنوع
زیست محیطی
از هندوستان،
کنیا ،زیمبابوه،
سومالی و
اتیوپی در
قصرقند حضور
پیدا کردند

مسئول روابط عمومی سپاه سلمان استان:

 500کیلومتر از راه روستایی جنوب استان
در دست ساخت است

 165میلیارد ریال تسهیالت به معتادان بهبود یافته پرداخت شد
از این تعداد،
شش طرح مربوط
به دانشکده
فنی و مهندسی
و سه طرح مربوط
به دانشکده
علوم است.
همه طرحهای
فناورانه در
قالب مدل سطح
آمادگی فناوری
توسط داوران
ارزیابی میشود
و در صورت دارا
بودن معیارهای
تعریف شده در
سطح آمادگی
فناوری ،امتیاز
یک تا  9را
دریافت میکنند

یک میلیارد و 650میلیون تومان
گروه شهرستان ها
تسهیالت کــم بــهــره ب ــرای ایجاد
اشتغال به معتادان بهبود یافته طی یک سال گذشته
پرداخت شده است.
مسئول روابــط عمومی سپاه سلمان استان به خبرنگار
ما گفت :طرح مقابله با اعتیاد و مواد مخدر به عنوان یک
آسیب اجتماعی جدی در شهرستانهای زاهدان ،زابل،
ایرانشهر ،چابهار ،میرجاوه ،کنارک ،قصر قند و فنوج و در
مجموع  ۲۱محله اجرا شد .سرهنگ پاسدار «یوسف علی
بیگی» افزود :این طرح سبب پیشگیری ،کنترل و کاهش
سوء مصرف مواد مخدر و رفع این معضل در استان میشود
که برای همکاری دستگاههای مختلف در این امر۸۵ ،
جلسه برگزار شد تا از این طریق حساس کردن مسئوالن
در این طرح را تسریع شود .وی با بیان این که هزار و 417
معتاد و  ۴۱۲نفر از خانواده معتادان استان از کارگاههای
آموزشی بهره مند شدند و  ۱۵۲نفر از معتادان نیز بهبود
یافتند اضافه کــرد :به منظور اشتغال زایــی افــراد بهبود
یافته ۱۲ ،دوره کارگاه آموزشی مهارتها در زمینه گوهر
تراشی ،زنبور داری ،پرورش بلدرچین ،شترمرغ ،خیاطی
و . ..برگزار شــده اســت که  ۴۳۴نفر از ایــن آموزشها
بهرهمند شدند.

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

نوع ارز

قیمت (ریال)

نوع ارز

قیمت (ریال)

یورو

41.826

یک گرم طالی  18عیار

128.540

دالر آمریکا

35.539

یک گرم طالی  19عیار

135.670

درهم امارات

9.667

یک گرم طالی  20عیار

142.810

پوند انگلیس

47.405

یک گرم طالی  22عیار

157.110

فرانک سوئیس

35.829

یک گرم طالی  24عیار

171.380

پیش بینی جوی استان  -امروز شنبه 96/9/18
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

باد نسبتا شدید و
گردوخاك و كاهش
دما

غبارمحلی ،برخی نقاط شرق و
غرب استان بادوگردوخاك،
كاهش دما ،یخبندان شبانه

غبارمحلی ،برخی نقاط
بادوگردوخاك ،كاهش دما

وی خاطر نشان کــرد 60:مورد تسهیالت به مبلغ ۱۶۵
میلیون تومان با همکاری دستگاههای اجرایی استان
پرداخت شد و باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری
درباره توجه جدی به آسیبهای اجتماعی ،سپاه سلمان
اقدامهای مختلفی را برنامه ریزی و اجرایی کرده است.
طی یک سال گذشته هشت تن مواد مخدر شامل تریاک،
هروئین ،حشیش و کراک توسط سپاه کشف شد و ۲۱۲
نفر توزیع کننده خرد و دو هزار و 987مصرف کننده نیز
شناسایی شدند .وی با اشاره به طرح جواد االئمه (ع) در
استان تصریح :راه اندازی مراکز مشاوره سیار در محالت
آسیب پذیر ،ایجاد مرکز سر پناه شبانه سیار با ظرفیت
 ۱۶۰نفر در مرکز اســتــان ،بــرگــزاری جشنواره دنیای
بدون دخانیات دنیای زیبا ،جشنواره ورزشی بازیهای
بومی محلی در محالت آسیب پذیر و نشست صمیمی با
معتمدان و ریش سفیدان از جمله برنامههای اجرا شده در
مقابله با معضل اعتیاد است .وی ادامه داد :در این مدت
 ۳۲۷معتمد و خیر معنوی برای پیشبرد امور در محالت
آسیب پذیر جامعه هدف شناسایی شدند و مشغول به
فعالیت هستند ۹۴ .مکان تولید مواد مخدر نیز شناسایی
و هشت مورد آن پاکسازی و  11همایش و پنج نمایشگاه با
موضوع مبارزه با مواد در استان راه اندازی شد.

تصادف در محور ایرانشهر – بمپور یک کشته برجا گذاشت
تصادف در محور ایرانشهر -بمپور
گروه شهرستان ها
یــک کشته و یــک مــجــروح بــر جا
گذاشت .رئیس پلیس راه جنوب استان به خبرنگار ما
گفت :در حدود  ۱۲کیلومتری محور ایرانشهر به بمپور در
بزرگراه شهید فتح مرادی یک دستگاه سواری پژو با یک

پیشخوان
نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

 880تابلوی راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصالتی
گروه شهرستان ها
مهرستان از ابتدای امسال به سرقت رفته است.
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهرستان به خبرنگار ما افزود :تردد
خودروهای سوخت قاچاق یکی دیگر از مشکالتی است که عالوه بر تخریب آسفالت
جادهها و تهدید جان رانندگان موجب تخریب بسیاری از عالیم راهنمایی و رانندگی
در طول مسیر شده است.
«بارکزهی» ادامه داد :با توجه به موقعیت خاص شهرستان و تردد تعداد بسیاری
مسافر از محورهای ارتباطی منطقه ،سرقت این عالیم به طور قطع در افزایش
تصادفات و خسارات جادهای بسیار تاثیرگذار است.
به دلیل کوهستانی بودن منطقه ،سرقت عالیم رانندگی مشکالت عمدهای برای
رانندگان به ویژه در شب ایجاد میکند چرا که طول مسیر و بسیاری از پیچها یا
نقاط حادثه خیز در تابلوهای هشدار دهنده مشخص است و سرقت این تابلوها جان
رانندگان را نیز به خطر میاندازد.
وی با اشاره به این که توفیقی در شناسایی سارقان یا پیشگیری از این مشکل و معضل
حاصل نشده است خاطرنشان کرد :خسارت ناشی از سرقت تابلوهای راهنمایی و
رانندگی در طول مسیرهای شهرستان از ابتدای امسال بیش از  970میلیون ریال
بوده است که باید با فرهنگ سازی و برخورد قضایی و انتظامی از سرقت این تابلوها
در محورهای ارتباطی جلوگیری کرد.
وی ادامه داد :شورایهای اسالمی و دهیاران در زمینه حفاظت از عالیم و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی همکاری مستمر داشته باشند تا بتوانیم خدمات شایانی به دیگر
مناطق و راههای مواصالتی و فرعی شهرستان نیز ارائه شود .وی خاطرنشان کرد:
خرید و فروش ابزارهای راهداری به دلیل جلوگیری از سرقت آنها در واحدهای
خرید و فروش کاالهای ضایعاتی ممنوع است و در صورت مشاهد از طریق قانونی
برخورد میشود.

تلگرام 09033337010

▪چراغ اکثر کوچههای شهرک بافت بلوچ ایرانشهر چندین ماه است سوخته و منطقه
تاریک است که سبب شده است شهروندان شبها نتوانند در محله تردد کنند .برای
وصل مجدد این چراغها اقدام شود.
▪خیابان هیرمند زابل در مرکز شهر واقع شده است اما آسفالت مناسبی ندارد و پر از
چاله و گودال است .شهرداری برای بهسازی آسفالت آن اقدام کند.
▪ برخی از پیاده روهای خیابان رازی زاهدان خاکی است و نیاز به بهسازی دارد.
▪برخورد تعدادی از کارکنان بیمارستان خاتم االنبیا (ص) ایرانشهر با مراجعه
کنندگان مناسب نیست.
▪برخی از بخشهای بیمارستان رازی سراوان نیاز به نوسازی و بهسازی دارد و نیاز
است که برای این مشکل تالش شود.
▪ پوشاک در بسیاری از مغازههای بازار زاهدان برچسب قیمت ندارد و فروشندهها
یک جنس را با چندین نرخ میفروشند.
▪برخی از کوچههای خیابان جام جم زاهدان خاکی است و باید آسفالت شود.
▪ تلفن همراه در برخی از روستاهای فنوج آنتن ندارد.
▪ ماموران راهنمایی و رانندگی ،عابران پیاده را برای عبور از خط عابر پیاده راهنمایی
کنند تا خودروها به راحتی در خیابان تردد کنند و ترافیک ایجاد نشود.
▪ هنگام پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هزینهای به نام سرانه درمان وجود دارد
که نمیدانم برای کدام درمان از بیمه شدگان دریافت میشود؟
▪ انباشت زباله در خیابان سیستان زاهدان و برخی از کوچههای آن سبب نارضایتی
ساکنان است و شهرداری هم برای جمع آوری آن اقدام نمیکند.
▪ در بسیاری از خیابانهای زاهدان سرعت گیرهای غیراستاندارد و غیراصولی نصب
شده است که به جلو بندی خودروها آسیب وارد میکند.
▪کارکنان آتش نشانی زاهدان چندین ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و
مسئوالن این سازمان هم توجه چندانی به این موضوع ندارند.
▪درختان برخی از خیابانهای زاهدان به ویژه در خیابان چمران و کوی قدس به
سمت خیابان خم شده و برای خودروها و مردمی که از آن مسیرها عبور میکنند
خطرساز است.
▪دریافت سود برای تسهیالت بانکی نیاز به بررسی بیشتری دارد .در کجای دنیا برای
دریافت پنج میلیون تومان وام باید سود  18درصد پرداخت کرد؟

نواحی شمالی

سرقت  880تابلو راهنمایی و رانندگی
در محورهای مهرستان

دستگاه کامیونت برخورد کرد که بر اثر این سانحه راننده
پژو فوت کرد و یک نفر سرنشین پژو مجروح شد .سرهنگ
«یدا ...ستوده» افزود :ماموران پلیس راه با حضور در محل
به بررسی دالیل تصادف پرداختند که بی توجهی به جلو از
طرف راننده سواری پژو دلیل آن تشخیص داده شد.

رشد  ٩٠٠درصدی بهره مندی طرحهای سرمایه گذاری
از منابع صندوق توسعه ملی
طرحهای سرمایه گذاری استان از
گروه شهرستان ها
منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه
ملی در دو سال اخیر  900درصد افزایش داشته است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استاندار
گفت :با وجود محدودیت منابع مالی صندوق توسعه ملی،
با پیگیریهای انجام شــده ،در ســال گذشته و امسال
طرحهای سرمایه گذاری استان موفق به دریافت حدود
 ٥٩٠میلیون دالر تسهیالت ارزی و  ٥٥٠میلیارد ریال

تسهیالت ریالی از صندوق توسعه ملی شد كه این میزان
بیانگر رشــد  ٩٠٠درصـــدی تخصیص تسهیالت به
طــرحهــای سرمایه گــذاری استان نسبت به سالهای
 ١٣٩١ -١٣٩٤است.
«ماندانا زنگنه» افزود :در میان طرحهای دریافت كننده
تسهیالت میتوان به طرحهای بندری ،بیمارستانی،
صنایع پایین دست سیمان ،نیروگاه خورشیدی ،فوالد،
لوله و پروفیل و صنایع شیالتی اشاره کرد.

کارگاه آموزش موسیقی در زاهدان برگزار میشود
کارگاه آموزش موسیقی با حضور یکی از استادان برجسته
کشور در زاهدان برگزار میشود.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به خبرنگار
ما گفت :کارگاه  ۸ساعته موسیقی  ۲۳و  ۲۴آذر ماه با
حضور استاد محمد رضا آزاده فر در مجتمع فرهنگی
و هنری اشــراق زاهــدان برگزار میشود« .نصیر احمد
مالزهی» ادامه داد :محمد رضا آزاده فر اتنوموزیکولوژیست

و نوازنده سنتور است که توانست رشته اتنوموزیکولوژی
را در دانشکده موسیقی پایهگذاری کند .وی با بیان این
که حضور برای هنرمندان موسیقی استان در این کارگاه
رایگان و آزاد است و شرکت هنرمندان جوان موسیقی
محلی از شهرستانهای استان در اولویت قرار دارد گفت:
در پایان برای هنرمندان شرکت کننده گواهینامه معتبر
از سوی انجمن موسیقی کشور صادر میشود.

 ۱۲دوره
کارگاه آموزشی
مهارتها در
زمینه گوهر
تراشی ،زنبور
داری ،پرورش
بلدرچین،
شترمرغ ،خیاطی
و ...برگزار شده
است

عملیات زیرسازی و آسفالت گرم  500کیلومتر راه روستایی
گروه شهرستان ها
به منظور محرومیت زدایی در جنوب استان در دست انجام
است .مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی جنوب به خبرنگار ما
گفت :این راههای روستایی در شهرستانهای دلگان ،ایرانشهر ،نیکشهر ،سرباز،
کنارک ،چابهار و قصرقند در دست ساخت است.
«عزیزا ...درخوش» با اشاره به این که ساخت سه طرح بزرگ جادهای در جنوب
استان در دست اجراست ادامه داد :باند دوم محور ایرانشهر -خاش به طول 44
کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  35درصد ،باند دوم ایرانشهر – بمپور قطعه سوم به
طول چهار کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  95درصد ،راه اصلی چابهار -گواتر به طول
 15کیلومتر که  20درصد پیشرفت فیزیکی دارد از جمله طرحهای بزرگ راه و
شهرسازی جنوب استان است.

معاون آموزشی دانشگاه علومپزشکی خبر داد:

کسب موفقیت علمی دانشجویان زابل
در جنوب شرق کشور

 14نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در آزمون
گروه شهرستان ها
علوم پایه و پیش کــارورزی امسال در جنوب شرق کشور به
موفقیت دست یافتند .معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل به خبرنگار ما
گفت :دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب رتبههای اول ،دوم ،هفتم ،نهم و دهم
در آزمون علوم پایه پزشکی و کسب رتبه اول ،چهارم ،پنجم ،هفتم و دهم در آزمون
پیش کارورزی شدند.
«کاوه تبریزیان» افزود :این آزمون سال هاست به صورت منطقهای برگزار میشود
که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل امسال بهترین رتبههای آزمون علوم پایه و
پیش کارورزی در جنوب شرق کشور را از آن خود کردند.
وی با بیان این که در این آزمون دانشجویان دانشگاههای کرمان ،زاهدان ،زابل،
رفسنجان ،جیرفت ،بم و ایرانشهر به رقابت پرداختند ادامه داد :فاطمه دادرس،
مهشید حیدری ،محدثه اصغریان ،شادی شیخ ،عبدالفتاح محتشمی و مهوش
ابراهیمی به ترتیب رتبههای اول ،چهارم ،پنجم ،هفتم و دهم را از آن خود کردند.
وی تصریح کرد :در آزمون علوم پایه جنوب شرق نیز غزاله السادات حسینی ،احمد
سپاهی ،آتنا جهانی فرد ،شمیم بلوچی ،فاطمه میری ،جالل اویسی کهخا ،سارا
همایون مهر و عبدالحفیظ دامن سوز به ترتیب رتبههای اول ،دوم ،هفتم ،نهم و دهم
را به دست آوردند.

زاهدان میزبان بیست و سومین
مجمع فقه اسالمی اهل سنت ایران
بیست و سومین مجمع فقه اسالمی اهل سنت ایران با حضور علما و
ریگی
مفتیان کشور در زاهدان آغاز به کار کرد.
مدیر امور روحانیون اهل سنت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت
استان به خبرنگار ما گفت :مجمع فقه اسالمی اهل سنت ایران هر سال با حضور
علمای شاخص اهل سنت در زاهدان برگزار و درباره موضوعهای روز فقهی و شرعی
که نیاز به فتوا دارد تبادل نظر میشود.
«عبدالغنی دهانی سورانی» با اشاره به این که این نشست روز گذشته در دارالعلوم
زاهدان آغاز و امروز به کار خود پایان میدهد افزود :در این نشست پس از شنیدن
نقطه نظر علما و تایید آن ها ،تصمیمهای گرفته شده برای اطالع جامعه اهل سنت
منعکس میشود.
وی ادامه داد :سمینار امامان جمعه اهل سنت جنوب شرق کشور با حضور  350نفر
از امامان جمعه و جماعت سه شنبه آینده در سالن اجتماعات نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در امور اهل سنت با موضوع قدس به عنوان اولین قبله مسلمانان ،به
منظور محکوم کردن اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا برگزار میشود.

