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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تشریح کرد:
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ویــژه 

یر  یر نیرو به وز تذکر وز
افغانستانی در خصوص 

آب هیرمند رهاسازی 

اهدای خون توسط 
نماینده ولی فقیه در 

سیستان وبلوچستان 

آموزشی مهارت های  دوره 
امر به معروف و نهی از منکر 

وبلوچستان سیستان  در 

زاهدان میزبان چهارمین 
جشنواره صنایع خالق 

تهاجم نظامی  تصور  حتی 
کشورمان برای دشمنان  به 

سخت است
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بیشتر بخوانید

قرار وثیقه برای متهم به معنی تبرئه نیست
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وزیر نیرو با اشاره به موضوع رهاسازی آب هیرمند گفت: 
طرف های افغانستانی اظهار کردند که حقوق جمهوری 
اسالمی را به رسمیت می شناسند، البته ما نیز در این خصوص 
به طرف افغانستانی تذکر داده ایم که اقدامات زودتر صورت 
گیرد و امیدواریم در روزهای آینده این موضوع محقق شود.

به گزارش جام جم سیستان وبلوچستان، علی اکبر محرابیان 
با اشاره به موضوع حقابه هیرمند، با بیان این که طی سه 
ماهه اخیر مــذاکــرات متعددی در ایــن رابطه با طرف های 
افغانستانی انجام شــده، خاطر نشان کــرد: در سفری که 

وزیر مربوطه افغانستان به ایران داشت... 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

صف با  نا  و کــــر ه  نجیر ز صفتکمیل  با  نا  و کــــر ه  نجیر ز تکمیل 
ملی مسکن  م  نا ثبت  ی  ا بر ملی  مسکن  م  نا ثبت  ی  ا بر  

|    2
    |  

  

پرستی  پرستی  ســر  ســر
 سیستان  و بلوچستان سیستان  و بلوچستان

، تبلیغات اصناف و شرکت ها  پرتاژ گهی، ر آ یافت  در
ارسال خبر و مشکالت مردمی در استان 

با ما همراه باشید در ویژه نامه جام جم 
در استان سیستان وبلوچستان

دفتر مرکزی: دفتر مرکزی: 

جنب امیرالمومنین.  خیابان   زاهدان. 

. طبقه فوقانی خیاطی تازه روز کوثر  پاساژ 

جذب دو نفر
 بازار یاب

0915949143809159491438 تماس:   تماس:  شماره  شماره 
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اقتصادی از اجتماعیاجتماعی2 یکی  در  حضور  با  سیستان وبلوچستان  در  ولی فقیه  نماینده 
پایگاه انتقال خون، به اهدای خون پرداخت.

مصطفی  آیـــت اهلل  بلوچستان،  و  سیستان  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
محامی در سیستان وبلوچستان ضمن دعوت از اقشار مختلف، 

قبایل و طوایف با توجه به کاهش ظرفیت های خونی در استان، 
بال  دفع  بــرای  صدقه ای  و  نیازمند  به  کمک  نوعی  را  خون  اهــدای 

عنوان کرد.
آیـــــت اهلل مــحــامــی نــمــایــنــده ولــی فــقــیــه در  ــت  ــ ــر اس ــ ــه ذک الزم بـ

سیستان وبلوچستان در پی استماع خبر نیاز شدید به فرآورده های 
خونی از صدا و سیمای استان و تاکید بر اهمیت اهدای این موضوع 
خون اهـــدای  بــه  مــبــادرت  شنبه  روز  جمعه،  نماز  خطبه های   در 

 کرد.

اهدای خون توسط نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان 

ــر  ــ ــه وزیـ ــ ــرو بـ ــ ــی ــ ــر وزیــــــــر ن ــ ــذک ــ ت
ــوص  ــص خ در  افـــغـــانـــســـتـــانـــی 

رهاسازی آب هیرمند

آب  رهاسازی  موضوع  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
اظهار  افغانستانی  طرف های  گفت:  هیرمند 
به  را  اسالمی  جمهوری  حقوق  که  کردند 
این  در  نیز  ما  البته  می شناسند،  رسمیت 
داده ایم  تذکر  افغانستانی  طرف  به  خصوص 
که اقدامات زودتر صورت گیرد و امیدواریم در 

روزهای آینده این موضوع محقق شود.
وبلوچستان،  سیستان  جم  جام  گزارش  به 
علی اکبر محرابیان با اشاره به موضوع حقابه 
اخیر  ماهه  سه  طی  این که  بیان  با  هیرمند، 
با طرف های  رابطه  این  مذاکرات متعددی در 
افغانستانی انجام شده، خاطر نشان کرد: در 
ایران  به  افغانستان  مربوطه  وزیر  که  سفری 
داشت، مذاکره ها دنبال و جلسه کمیساران 
آب نیز در افغانستان تشکیل شد، همچنین 
افغانستان  مسئوالن  و  وزیر  با  نوبت  سه 
جمهوری  حقابه  پیگیر  تلفنی  به صورت 

اسالمی از آب هیرمند شده ایم.
کرده  اظهار  افغانی  طرف  این که  بیان  با  وی 
حقوق ایران را به رسمیت می شناسد، گفت: 
حقابه  آزادسازی  خصوص  در  اقدامی  تاکنون 
نیز  الزم  تذکر های  و  نگرفته  صورت  ایران 
که  شده  داده  افغانستان  به  زمینه  این  در 
اتفاق  مهم  این  آینده  روزهای  در  امیدواریم 

بیافتد. 

خبر

ضمیمه روزنامه د  ر استان  سیستان و بلوچستانضمیمه روزنامه د  ر استان  سیستان و بلوچستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز 
دشمنان  که  بگوییم  قاطعیت  با  می توانیم 
ظالم و مستکبر ملت ایران حتی تصور تهاجم 
نظامی به کشور را به سختی می توانند در ذهن 
داشته باشند و این چیزی نیست که به آسانی 

به دست آمده باشد.
بلوچستان،  و  سیستان  جم  جام  گزارش  به 
کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد  سرلشکر 
مجتمع  افتتاح  حاشیه  در  مسلح  نیروهای 
»مهر والیت ارتش« در سیستان و بلوچستان 
اظهار داشت: خدا را شاکرم که در آستانه عید 
بزرگ مبعث توفیق شد تا در استان ارزشمند 
کنم.  پیدا  حضور  بلوچستان  و  سیستان 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: امروز 
بار دیگر از نزدیک شاهد تالش همرزمانم در 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران 
کشور  انتظامی  فرماندهی  و  اسالمی  انقالب 
هستم و به همه عزیزانم عرض خدا قوت دارم 

 تالش شما برای پیشبرد دفاع و امنیت 
ً
و قطعا

کشور عزیزمان موثر است.
به فرموده  مسلح  نیروهای  داد:  ادامه  وی 
امت  دژهای  و  نگاهبانان  )ع(  علی  حضرت 
مسئولیت  و  ماموریت  و  هستند  اسالمی 
دور  به  و  شبانه روزی  صورت  به  تا  دارند 
مرزهای  از  دفاع  به  روزمره،  دغدغه های  از 
سرزمینی و امنیت کشور بپردازند و در این راه 

از جان و مال و همه زندگیشان بگذرند.
می توانیم  امروز  گفت:  باقری  سرلشکر 
و  ظالم  دشمنان  که  بگوییم  قاطعیت  با 
مستکبر ملت ایران حتی تصور تهاجم نظامی 
ذهن  در  می توانند  سختی  به  را  کشور  به 
داشته باشند و این چیزی نیست که به آسانی 
کرد:  خاطرنشان  وی  باشد.  آمده  دست  به 
امروز همانطور که مشاهده می کنیم استکبار 
بر  کودک کش  صهیونیست های  و  جهانی 
بشری  حقوق  یا  اخالقی  قواعد  از  یک  هیچ 

احساس  چنانچه  و  نیستند  قائل  احترامی 
ارزش  وجود  با  کنند  ما  ملت  در  ضعفی 
نسبت  آن،  منابع  و  سرزمین  این  بی نظیر 
از این رو   درنگ نخواهند کرد. 

ً
به تجاوز قطعا

مسلح  نیروهای  که  بگوییم  می توانیم  پس 
به گونه ای عمل کرده اند که امنیت و آرامش 

آرامش امروز  را به کشور بازگردانند و ثبات و 
در کشور ما در سطح منطقه و حتی در سطح 
جهان مثال زدنی است. سرلشکر باقری افزود: 
هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی نمی تواند 
ادعا کند که به دلیل وجود ناامنی یا ترس از 
تهاجم خارجی امکان سرمایه گذاری و فعالیت 

که  هرچند  ندارد  را  ایران  کشور  در  اقتصادی 
یا  ظالمانه،  تحریم های  مانند  موانع  سایر 
جوسازی های رسانه ای ممکن است موانعی 
را همچنان بر سر راه ایجاد کرده باشد. اما آنچه 
که مسئولیت نیروهای مسلح است به لطف 
پروردگار و به برکت خون شهیدان و فرماندهی 
بی نظیر فرماندهی معظم کل قوا امروز امنیت 
پایدار در سطح کشور برقرار است. وی با اشاره 
در  مسلح  نیروهای  و  ارتش  موثر  نقش  به 
برقراری امنیت استان سیستان و بلوچستان 
گفت: این استان پهناور که از جهت اقلیمی 
با مشکالت فراوانی مواجه است و از جهت 
در  که  کشورهایی  مجاورت  در  همسایگی 
معرض مشکالت امنیتی، مسائل متعدد و 
ناآرامی ها هستند، قرار دارد؛ نیروهای مسلح 
و از جمله ارتش جمهوری اسالمی توانسته اند 
امنیت  جهت  در  را  ماندگاری  و  اساسی  کار 
پایدار در مرزها و استان سیستان انجام دهند 

جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  میان  این  در 
در  ارتش  محوری  نیروی  عنوان  به  اسالمی 
این موضوع نقش اساسی و بی بدیلی داشته 

و دارد.
در  زمینی  نیروی  افزود:  باقری  سرلشکر 
داوطلب  تالش،  و  اصرار  با  اخیر  سال های 
و  بوده  مسئولیت ها  سخت ترین  پذیرش 
انتظار پشتیبانی فوق العاده ای را هم نداشته 
است؛ این نیرو از جمله در استان سیستان 
خراسان  و  جنوبی  خراسان  بلوچستان،  و 
رضوی و همچنین در مرزهای شرقی کشور، 
سنگین ترین مسئولیت ها را بر عهده گرفته 
است و بحمدهلل با وجود همه تنش هایی که 
در مرزهای کشورهای همسایه اتفاق افتاده 
امنیت قابل قبول و آرامش قابل توجهی در 
است  برقرار  عزیز  استان  این  مرزی  مناطق 
و  فرماندهان  یکایک  از  قدردانی  جای  این  و 

رزمندگان نیروی زمینی قهرمان دارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

حتی تصور تهاجم نظامی به کشورمان برای دشمنان سخت است

به گزارش جام جم سیستان  و بلوچستان اینجا زاهدان مرکز استان 
سیستان و بلوچستان است. زادگاه مردمانی که در کنار مهربانی و 
مهمان نوازی و غرور و غیرتشان، صبوری در برابر کم کاری مسئوالن و 
سکوت و عزت نفس شان در عدم مطالبه گری شان نیز زبانزد خاص 
و عام شده است. این مردم علیرغم تمامی کمی و کاستی های تاریخی 
که در پهناورترین استان کشور دارند، در عصر حاضر نیز ایستادن در 

صف های طویل تامین مایحتاج اولیه را نیز تجربه می کردند. 
غ، گاز و... و حاال نیز ایستادن در  ایستادن در صف نفت، بنزین، مر
صف ثبت نام مسکن ملی را باید به دفتر پربرگ این صفوف اضافه 
کنند و در شرایط سخت کرونا که با سویه جدید خود" امیکرون" در 
حال تاخت و تاز است و درست در زمانی که زاهدان در حالت قرمز 
کرونایی قرار گرفته باز هم باید ساعت ها در صف بمانند و عالوه بر 
اتالف چندین ساعته وقت ارزشمندشان، با خطر ابتال به امیکرون 

نیز دست و پنجه نرم کنند.  کیخا که یکی از شهروندان زاهدانی است 
در گفت وگو با جام جم سیستان و بلوچستان اظهار داشت: من 
از ساعت 4 بامداد به اداره پست زاهدان مراجعه کردم و در سرما 

منتظر ماندم تا یک نفر آمد و نام من را در لیست کرد. 
وی افزود: در نهایت هم ساعت 6 صبح به بعد بر طبق همان لیست 
دست نویس، از دستگاه الکترونیکی نوبت جدیدی به من دادند 
که قید شده بود ساعت 11 ظهر زمان ثبت نام من است که باید تا 
آن ساعت در اداره پست بمانم چرا که هزینه های رفت و برگشت 
تاکسی تا منزل بسیار سنگین می شود عالوه بر این که بابت ثبت 

نام هم باید 50 هزار تومان پرداخت کنم.
  براهویی یکی دیگر از شهروندان زاهدانی نیز به خبرنگار ما گفت: چرا 
مسئوالن به فکر ما نیستند و سیستم را کاماًل الکترونیکی نمی کنند 
که بتوانیم از داخل منزل نوبت بگیریم تا این گونه در شرایط بحرانی 

کرونا مجبور نشویم در ازدحام جمعیت قرار بگیریم و جان خود و 
خانواده و دیگر شهروندان را به خطر بیندازیم؟! 

وی افزود: اگر می گویند دولت الکترونیک پس این صف های شلوغ 
کرونا  از لحاظ  زاهدان  که رنگ بندی  چیست؟! مسئوالن می دانند 
قرمز شده اما این صف ها را نمی بینند و فکری به حال ما مردم عادی 
نمی کنند و بارها نیز مشاهده می کنیم کسانی که آشنا و یا پارتی دارند 
حق  و  می دهند  انجام  را  خودشان  نام  ثبت  و  می آیند  نوبت  بدون 
الناس را رعایت نمی کنند. نکودری نیز که از صف های شلوغ جلوی 
اداره  اداره پست گالیه داشت گفت: مسئوالن امر باید بجای یک 
پست چندین مکان را برای ثبت نام مشخص می کردند و ارجاع دادن 
 ازدحام و معطلی مردم را به همراه 

ً
مردم یک شهر به یک محل طبیعتا

دارد و به نوعی بازی با جان مردم است.  وی افزود: از دستگاه های 
نظارتی و قضایی خواستاریم که به عنوان مدعی العموم نسبت به 

تضییع حقوق عامه ورود کرده و هر چه سریع تر راه کار مناسبی برای 
حل این مشکل اتخاذ کنند. براساس مشاهدات عینی جام جم؛ این 
رویه به طور معمول هر روز در اداره پست زاهدان اتفاق می افتد و 
از دفاتر دیگر نیز برای ثبت نام مسکن ملی  طبق شنیده ها برخی 
فعال شده اما اطالع رسانی و ارجاع مردم به این اماکن بسیار ضعیف 

و کم است.

تکمیل زنجیره کرونا با صف برای ثبت نام مسکن ملی
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پرتاژ ر

شرکت شهرک  های صنعتی شرکت شهرک  های صنعتی  
استان سیستان و بلوچستان  مولود انقالب اسالمیاستان سیستان و بلوچستان  مولود انقالب اسالمی

وضعیت استقرار واحدهای صنعتی

وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی استان از ابتدا تاکنون

وضعیت مجتمع کارگاهی

جمعخدماتبرق و الکترونیکفلزیکانی غیر فلزیشیمیاییسلولزیصنایع نساجیصنایع غذایی و آشامیدنی

19237299141217274162001376

 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی: 29
مساحت: 4427 هکتار

تعداد قراردادهای منعقده: 3089 فقره
مساحت واگذاری: 940 هکتار

فاز عملیاتی: 2107 هکتار
زمین صنعتی: 1482 هکتار

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده:  1376 واحد
اشتغال واحدهای بهره برداری:  14011 نفر

سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری: 7475 میلیارد ریال
: 314 هکتار مساحت فضای سبز

 اجرای آبیاری قطره ای: 414 کیلومتر
 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی دارای آب: 28
 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی دارای برق: 28

 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی دارای فیبر نوری: 11
 تعداد ایستگاه های آتش نشانی: 11

 تعداد شهرکها و نواحی صنعتی دارای تلفن ثابت: 26
 تعدا مراکز بهداشتی: 3 مرکز

 تعداد آمبوالنس ها: 3 دستگاه
 تعداد تصفیه خانه های فاضالب: 5 ایستگاه

: 2 مرکز  تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان 
در کنار ایجاد امکانات زیربنایی و بسترسازی برای 
صنعتگران استان، به منظور کم کردن مشکالت 

صنعتگران و انتقال واحدهای آالینده محدوده 
غیرمسکونی شهرها از سال 1377 ساخت واحدهای 

 کارگاهی در شهرک های صنعتی استان را 
آغاز کرد.

 تعداد مجتمع های کارگاهی: 11 مجتمع
 تعداد واحدهای کارگاهی: 337 واحد

: شهرک های صنعتی استان  محل استقرار

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رییس  راشکی  علیرضا 
ــای صــنــعــتــی  ــ ــه ــ ــرک ــ ــه ــ ــت ش ــ ــرکـ ــ شـ
گفت  در  بلوچستان  و  سیستان 
اظهار  توریسم  و  صنعت  با  گو  و 
ــت:  شــرکــت شــهــرک هــای  ــ داشـ
صــــنــــعــــتــــی ســـــیـــــســـــتـــــان و 
بر   1368 سال  در  بلوچستان 
اســـاس آمــایــش ســرزمــیــن و 
کیفیت  قراردادن  با سرلوحه 
کــارگــیــری نیروی  خــدمــات بــه 
از  گیری  بهره  و  کارآمد  انسانی 

مشاورین متخصص در راستای توسعه متوازن صنعتی و رسیدگی 
بیشتر به مناطق محروم استان ایجاد شد.

 تا آن زمان نواحی صنعتی در سیستان و بلوچستان بسیار محدود 
بود و هیچ گونه عملیات اجرایی در آن مکان ها انجام نپذیرفته بود. 
 واحدهای دارای موافقت اصولی نیز با مشکالت فراوانی برای اخذ 
طول به  ها  ســال  آنها  به  زمین  تحویل  اغلب  و  بــوده  ــرو  روب  زمین 
 می انجامید اما خرسندیم که بگوییم هم اکنون شاهد استقرار 29 
مناسب  و  زیربنایی  امکانات  از  برخوردار  صنعتی  ناحیه  و  شهرک 

هستیم. 
بهره  پروژه های  و  انجام شده  اقدامات  دربــاره سایر  وی همچنین 

ح ذیل اعالم کرد. برداری دهه فجر را به شر

 نام
شهرستان

نام شهرك/ ناحیه 
 صنعتی/

منطقه ویژه اقتصادی

 نام
ح/ واحد صنعتی نام محصولطر

ظرفیت تولید 
(حجم سرمایه گذاری ثابتسالیانه حمساحت زمین )مترمربع(تعداد اشتغال )نفر وضعیتمدت اجرای طر

یالواحد سنجشمقدار یربناسطح کلمستقیممیلیارد ر کلنگ زنی      سال پایانسال آغازسطح ز

*5.86129600150014001401تن84000محصوالت بتنیشهرداری محمد آبادزابل محمد آبادزابل 

*3.35123000100014001401تن700پنل ساختمانی از پلی استایرنشقایق ترشابیادیمیزابل 

*1708022000550014001402تن20000اکسید تیتانیومشرکت تالکوبنصرت آبادنصرت آباد

یسایرانشهرایرانشهر یگورات دار *9.22515000200014001402تن112محصوالت  بتنی - پنل ساختمانی ز

*203010000300014001402تن3000پودر ماهیملک محمد ترنجپسابندرچابهار

*907015000500014001402تن21000شیره خرما وسرکه صالح ادیب زاده کنارککنارک 

ینزاهدان جاده میرجاوهزاهدان *8255000160014001401تن350غذای آماده ونیمه آمادهآرمند زر

*6.14105000160014001401تن2200پنل ساختمانی وتیرچه فوالدیالمیرا براتی گندم کاریزاهدان جاده میرجاوهزاهدان

یازاهدان یت دانه بندی شدهتهیه وتولید مواد نسوز کشورکامبوز *1044210000133014001402تن210000منیز

یازاهدان ینکامبوز *29221000080014001402تن17500کنسانتره منگنزوکرومیتپادمعدن اور

ح/ واحدهای صنعتی قابل افتتاح یا کلنگ زنی تا پایان سال 1400 فهرست طر

فهرست پروژه های عمرانی قابل افتتاح یا کلنگ زنی تا پایان سال 1400

ح/ واحدهای صنعتی قابل افتتاح یا کلنگ زنی تا پایان سال 1400 فهرست طر

عنوان پروژه"نام شهرك/ ناحیه صنعتی/ منطقه ویژه اقتصادی""نام شهرستان"
حجم پروژه

یال( ینه شده)میلیارد ر اعتبار هز
مدت اجرای پروژه

سال پایانسال آغازواحد سنجشمقدار

یرسازیشهرک صنعتی زاهدان-جاده میرجاوهزاهدان 5100014001400کیلومتر4ز

2800014001400کیلومتر5برق فشار متوسطشهرک صنعتی زاهدان-جاده میرجاوهزاهدان

3000014001400کیلومتر12شبکه آبشهرک صنعتی زاهدان-جاده میرجاوهزاهدان

یا زاهدانزاهدان 610014001400کیلومتر3جدولگذاری شهرک صنعتی کامبوز

16000متر مربع10200آسفالتناحیه صنعتی نصرت آبادزاهدان

1750014001400متر مربع8400آسفالتشهرک صنعتی کنارککنارک

یرسازیشهرک صنعتی سراوانسراوان 420014001400متر 800ز

345014001400کیلومتر1.9شبکه آبشهرک صنعتی سراوانسراوان

600014001400متر مربع1400آسفالتناحیه صنعتی پسابندردشتیاری

600014001400متر مربع1600آسفالتناحیه صنعتی نگوردشتیاری

1625014001400متر مربع8750آسفالتناحیه صنعتی بزمانایرانشهر

150014001400کیلومتر0.8شبکه آبناحیه صنعتی زابلیمهرستان

یرسازیناحیه صنعتی زرآبادکنارک 014001401متر مکعب2800ز

014001401متر مکعب1000منبع بتنی آبشهرک صنعتی سراوانهامون

 "نام
شهرستان"

 "نام شهرك/ ناحیه صنعتی/
منطقه ویژه اقتصادی"

 "نام
ح/ واحد صنعتی" نام محصولطر

(حجم سرمایه گذاری ثابتظرفیت تولید سالیانه یربنامساحت زمین )مترمربع(تعداد اشتغال )نفر حسطح ز مدت اجرای طر

یالواحد سنجشمقدار سال پایانسال آغازسطح کلغیرمستقیممستقیممیلیارد ر

20957000100013981400تن10000آجرشیلیمحمداکبرسپاهیانشهرک صنعتی سراوانسراوان

29858000200013981400تن10000آجرشیلیعبداله حسین زهیشهرک صنعتی سراوانسراوان

3015105500150013971400تن5000 عایق رطوبتی پرایمر و قیر اکسیده شرکت پيشتاز پاسارگاد جم شرقناحیه صنعتی ادیمینیمروز

یتیعبداله بارانیشهرک صنعتی کنارککنارک 4920520000300013841400فروند65لنج کامپوز

35785000100013991400تن12000آجر شیلیآناهیتا سپاهیناحیه صنعتی زابلیمهرستان

92510017051000800013941400تن1000پودر مسگیتی مهر روشناناحیه صنعتی نصرت آبادزاهدان

3015106000220013971400تن27000بسته بندی آب آشامیدنیشرکت رودابه دامنه تفتانناحیه صنعتی میرجاوهزاهدان

4010107000100013871400تن120000بتن سیالدژ ساختشهرک صنعتی زاهدانزاهدان
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان سیستان و بلوچستان :  سید مجتبی طباطبایی زاده

 تحریریه شهرستانها:        021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان  سیستان و بلوچستان :   09159491438

   صفحه آرا: فرحنازبنده خدایزدی

ضمیمه روزنامه د  ر استان سیستان وبلوچستان

تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا، در مقابل 
« به اندازه  آب دهانی در  »امر به معروف و نهی از منکر

مقابل دریایی پهناور بیش نیست

3  اسفند    1400   شماره 6162 سه شنبه   

امام علی )ع(

دبــیــر ســتــاد امــر بــه مــعــروف و نهی از 
منکر سیستان و بلوچستان خبر داد:

امر  مهارت های  آموزشی  دوره 
در  منکر  از  نهی  و  معروف  به 

سیستان وبلوچستان
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سیستان 
مهارتی  مجازی  آموزش  دوره  آغاز  از  وبلوچستان 
ضابطان در قالب دومین دوره ملی ستاد امر به 

معروف و نهی از منکر خبر داد.
 ، بلوچستان  و  سیستان  جم  جام  گزارش  به 
دوره  این  عناوین  داشت:  اظهار  اکبری  محسن 
و  جامعه شناختی  مهارت های  با  آشنایی  شامل 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  در  روان شناختی 
آشنایی با مخاطب شناسی، فن بیان و مهارت های 
ارتباط موفق و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با 
ضابطان امر به معروف و نهی از منکر است.وی 
آموزشی به مدت حداکثر  با اشاره به این که دوره 
16 هفته و به صورت مجازی برگزار می شود تصریح 
نمره  مجموع  در  که  شرکت کنندگانی  برای  کرد: 
آزمون و مباحثه حدنصاب 15 از 20 را کسب کنند 
که  افرادی  و  می شود  صادر  دوره  پایان  گواهی 
نمره 12 تا 14 دریافت کنند گواهی شرکت خواهند 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر  گرفت. 
پایانی  آزمون  کرد: قبول شدگان در  تاکید  استان 
امر  ضابط  کارت  قانونی،  مراحل  سایر  طی  از  پس 
که  را دریافت می کنند  از منکر  نهی  و  به معروف 
ضمن  آموزش  عنوان  به  نیز  دوره  این  گواهی 
پذیرش  قابل  سازمان ها  و  ادارات  در  خدمت 
برای  دوره  این  در  شرکت  افزود:  بود.وی  خواهد 
آزاد و رایگان بوده و عالقمندان برای ثبت  عموم 
نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
https://b2n.ir/y95639 مراجعه کنند. وی ادامه 
کسب اطالعات  برای  داد: عالقه مندان می توانند 
به  امر  ستاد  به  نیز  حضوری  صورت  به  بیشتر 
معروف و نهی از منکر استان واقع در شهرستان 
زاهدان. تقاطع خیابان آیت اهلل کفعمی و مصطفی 
استان  ستاد  علمی  و  فرهنگی  معاونت  خمینی. 

مراجعه کنند.

خبر

برگزاری  از  وبلوچستان  سیستان  وفناوری  علم  پارک  رئیس 
چهارمین دوره جشنواره خالق به میزبانی زاهدان خبر داد. 

محمد نبی شهیکی در گفت وگو با جام جم سیستان وبلوچستان 
صنایع  زیست بوم  توسعه  هدف  با  جشنواره  این  داشت:  اظهار 
برگزار  اسفند  در  بومی  نوآورانه  ظرفیت های  از  استفاده  و  خالق 
موسیقی،  فستیوال  معماری،  مسابقه  اجرای  که  می شود 

فستیوال و نمایشگاه صنایع دستی و محلی از بخش های اصلی 
افتتاح  جشنواره،  اصلی  برنامه های  از  یکی  افزود:  وی  است.  آن 
خواهد صورت  حوزه  سه  در  که  است  نوآوری  و  خالق  خانه   سه 

 پذیرفت.
به  می توان  جشنواره  این  بخش های  دیگر  از  شهیکی،  گفته  به 
توانمندسازی  دوره های  و  نوآوری  و  خالق  خانه های  شبکه سازی 

صنایع خالق اشاره کرد.
صنایع  جشنواره  چهارمین  کرد:  تاکید  وفناوری  علم  پارک  رئیس 
کارگاه ها، پذیرای یک رویداد سه روزه  این  بر  زاهدان، عالوه  خالق 
را  کار  و  کسب  اندازی  راه  ایده پردازان،  آن  در  که  است  گردشگری 
تجربیات  از  استفاده  با  کارآفرینی  اولیه  مفاهیم  با  و  کرده  تمرین 

منتورهای کشوری بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین قرار است در طول برگزاری این جشنواره، 
برای  انگیزه  ایجاد  هدف  با  زاهدان  برتر  خالق  شرکت   تعدادی  از 

جوانان ایده پرداز تقدیر شود.
پنل های  جشنواره،  این  بخش های  از  یکی  کرد:  تصریح  شهیکی 
تخصصی و سخنرانی هایی است که توسط مدیران خانه های خالق 
و نوآوری صورت خواهد گرفت تا به بررسی موقعیت این خانه ها، 

زیست بوم نوآوری و فناوری در استان ها پرداخته شود.
میزبان  خالق  صنایع  جشنواره  چهارمین  این که  به  اشاره  با  وی 
کارگزاران  حضور  با  که  است  بین المللی  الکترونیک  تجارت  پنل 
این  در  افزود:  می شود  برگزار  ترکیه  و  عمان  روسیه،  صادراتی 
گفت وگوها، وضعیت محصوالت صنایع خالق و نوآوری، فرصت ها 
و  بحث  مورد  محصوالت  این  بهتر  صادرات  برای  راهکارهایی  و 
بررسی قرار می گیرد. همچنین در بخش سمپوزیوم معماری خالق 

نیز فعاالن این حوزه، به سخنرانی خواهند پرداخت.
به  اسفند  در  خالق  صنایع  جشنواره  چهارمین  است  ذکر  شایان 
برای  جشنواره  این  در  شرکت  و  می شود  برگزار  زاهدان  میزبانی 

عموم آزاد است.

زاهدان میزبان چهارمین جشنواره صنایع خالق 
رئیس پارک علم وفناوری استان خبر داد:

به  وثیقه  قرار  صدور  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
معنی تبرئه یا آزادی دائم یک متهم نیست بلکه یک اصل قانونی است.

داشت:  اظهار  بلوچستان  و  سیستان  جام جم  با  گفت وگو  در  آبادی  شمس  مهدی 
آزاد بودن متهم  که  کیفری، در زمانی  آئین دادرسی  بر اساس ماده 237 و 238 قانون 
موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان 
موقت  بازداشت  حکم  کنند  امتناع  شهادت  اداء  از  شهود  شود  سبب  یا  گردد  واقعه 
مبنی  دلیلی  قانون  مطابق  این که  دلیل  به  تحقیقات  تکمیل  از  پس  و  می گردد  صادر 
تا رسیدگی در  آزاد شده  یا کفالت متهم  با قرار وثیقه  بر ادامه بازداشت متهم نیست 

دادسرا ادامه پیدا کند.
افزود: در این پرونده ها دادسرا مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه و زمانی  وی 
که ادله و مستندات تکمیل شد متهم را با قرار وثیقه الزم آزاد کند و این یک امر کاماًل 
آزادی  یا  تبرئه  به معنی  اما صدور قرار وثیقه هرگز  بر اساس قانون می باشد  و  طبیعی 

دائم متهم نیست. 

به گفته دادستان عمومی و انقالب مرکز استان؛ بر اساس این مواد قانونی از زمانی که 
متهم با قرار وثیقه آزاد می شود و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، مراتب 
به رئیس سازمان مربوطه اعالم می شود تا نسبت به معلق کردن کارمند از خدمت تا 

صدور حکم نهایی اقدام نماید.
مانند  مواردی  در  عالوه  که  است  قانونی  روال  یک  این  کلی  طور  به  کرد:  تاکید  وی 
مواد  اساس  بر  و  صورت  همین  به  نیز  مخدر  مواد  و  قاچاق  پرونده های  در  اختالس، 
قانونی 237 و 238 آئین دادرسی کیفری اقدام می شود ولی پس از صدور کیفرخواست و 
، همان متهمی که با قرار وثیقه آزاد  اعالم حکم دادگاه و در صورت نیاز تائید مراجع باالتر
شده بوده احضار و مکلف به معرفی خود می باشد تا به منظور تحمل حکم ابالغی روانه 
کالن  پرونده های  در  کرد:  تاکید  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  شود.   زندان 
نیز سعی دادسرا بر این است تا در سریع ترین زمان ممکن پرونده ها به مرحله صدور 
کیفرخواست و ارسال به دادگاه جهت صدور حکم برسد که در موارد مشابه قبلی نیز 
از  از شهرداری های شمال استان شاهد بودیم پس  یا یکی  ادارات جنوب و  از  در یکی 

صدور کیفرخواست حدود 15 نفر از کارمندان شهرداری از کار معلق شدند.
و  سیستان  در  قضا  دستگاه  اولویت  در  پرونده ها  این  به  رسیدگی  داد:  ادامه  وی 
را به مردم فهیم و بصیر استان می دهیم که دادگاه  بلوچستان است و این اطمینان 
اساس  بر   

ً
صرفا و  نکرده  مماشات  باشد  که  مقامی  و  جایگاه  هر  در  فرد  هیچ  با  هرگز 

قانون برخورد می کند و به هیچ وجه توصیه پذیر از سوی جریانات مختلف نمی باشد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان تشریح کرد:

قرار وثیقه  برای متهم به معنی تبرئه نیست

نمایندگی نوروز پور
کد: 34211

زاهدان.خیابان مصطفی خمینی 53. بعد از تقاطع باقری
 شماره تماس: 09153490052 - 33262808

ین دستگاه های روز فیشیال تخصصی با جدیدتر
آدرس: زاهدان. بلوار شهید مزاری. میدان شهید فهمیده. 

خ پوش سالن زیبایی سر
شماره تماس:33412593

تخصصی
تخصصی رمزک 
 رمزک 

  پوست  پوست
 زیبایی رسخ پوش  زیبایی رسخ پوش 

نوروز  تخفیف ویژه عید 

اینترنتی نام های  ثبت  کلیه  اینترنتیانجام  نام های  ثبت  کلیه  انجام 

 قولنامه های مسکن و سهام عدالت  قولنامه های مسکن و سهام عدالت 

دانشجویان   واحد  دانشجویان  انتخاب  واحد  انتخاب 

ثبت نام وام ازدواج و مسکن ملی و...ثبت نام وام ازدواج و مسکن ملی و...

زاهدان. نبش خیابان دانش 18   

    تلفن همراه :09369176804

  تلفن تماس: 33421419

 آدرس: زاهدان بلوار معلم - نبش معلم یک

 شماره تماس: 054-33424826

مجموعه غذایی آسو
- رستوران ایرانی

رستوران ایتالیایی
کافی شاپ

ارائه دهنده خدمات و آموزش:ارائه دهنده خدمات و آموزش:
یلکسی   یلکسی  سوئدی، ر سوئدی، ر

دردهای عضالنی دردهای عضالنی 
 سنگ داغ، آروماتراپی  سنگ داغ، آروماتراپی 

شمع داغ صورت و غیره... شمع داغ صورت و غیره... 
 دارنده مجوز و مدرک از سازمان  دارنده مجوز و مدرک از سازمان 

فنی و حرفه ای کشورفنی و حرفه ای کشور

                                                            
آسپا آسپامهـرا  مهـرا 

بانوان  بانوان سالن  سالن 

آدرس: زاهــدان. خیابــان بهشــتی آدرس: زاهــدان. خیابــان بهشــتی 2323 پالک  پالک 4242  
وش کور وش مجتمع  کور 1010 مجتمع  ــد  ــد واح واح

کلینیک
 تخصصی ماساژ 

0930228505509302285055 شــماره تماس:  شــماره تماس:  


