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شهرستانها
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان
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خدایا قــرار بده مرا در این روز از متوكالن به درگاهت و مقرر كن در آن از
كامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت
همت جویندگان.

برگی از رمضان
با دعای ابوحمزه درماه خدا
تا به حال دقت کردین چقدر جالب است یک حکم در اسالم
برای بعضی بایدی است و برای عده دیگری نبایدی،عده ای
باید روزه بگیرند  ،اگر نگیرند چوب می خورند عده ای نباید
بگیرند اگر بگیرند پذیرفته نیست البته در عبادتی مثل نماز
باز این طوری نیست همه باید بخوانند و تعطیل بردار نیست
درهرشرایطی ولو دراز کشیده برای ناتوان یا زبان از کار
افتاده با اشاره باید نماز را بخواند.
مطلب این است که باالخره یا واجب است یا نیست دسته
سومی نــدارد پس تکلیف کسانی که بــدون عذر روزه نمی
گیرند چیست این ها اگر آگاهانه روزه نمی گیرند و عذر شرعی
ندارند مصداق کسانی هستند که حرمت خداوند را نگه نمی
دارند ،جری برمعصیت در پیشگاه خداوندند َف َل ِو َّ
الیوم
اط َل َع ُ
َعلی َذ ْنبِی غِ ْی ُر َك َما َف َع ْل ُت ُه اگر دیگران گناه مرا می دیدند گناه
نمی کردم ،آدم گاهی از بنده خدا شرم می کند ولی از خدا حیا
نمی کند َ .و ُل ْو خِ فْ ُت تَعجِ َ
وبهِ َل ْج َتن َْب ُت ُه اگرمی ترسیدم
العقُ َ
یل ُ
از این که به واسطه گناهم زود مرا عقوبت می کنی گناه نمی
کردم یعنی از حلم و صبر تو سوء استفاده کردم .البته ما متوجه
نمی شویم از کجا چوب می خوریم.یک روزصبح رفتم سر گذر
تا کارگری را برای انجام کارم ببرم .تا ماشین ها می ایستادند
هجوم کارگرها شروع می شد التماس می کردند آقا چند روز
کار گیرم نیامده.بعضی از آن ها را از قبل می شناختم سرکار
نماز نمی خواندند می گفتند بعدا خانه می خوانیم چشمم
به پیرمردی افتاد که بی توجه به هیاهوی بقیه کارگرها روی
جدول نشسته بود و ذکر می گفت به دلم افتاد او را ببرم نزدش
آمدم گفتم کارگری؟ گفت بله گفتم می توانی کلنگ بزنی؟
گفت چرا نزنم سوار شد نه برای مزدش و نه برای نوع کارش
سخنی نگفت آمد کار را شروع کرد ظرف آبی گذاشتم گفتم
اگر تشنه شدی ....گفت روزه هستم.
اول ظهر نمازش را خواند غروب برمی گشتیم پرسیدم در ماه
چند روز کار گیرت می آید؟ گفت هیچ روزی بیکار نبودم و
هیچ گاه جلو ماشین نرفتم التماس کنم مرا برای کار ببرید.
به خود آمدم معمای ذهنم کشف شد چرا بعضی بیکار می
مانند چرا مشکالت و چراهای دیگر ،آیا جز جرئت برگناه
در محضر خداوند و عقوبت گناهان در زندگی است؟ َف َل َك
الح ْم ُد َعلی ِحلْمِ َك َب ْع َد عِ لْمِ ْك َو َعلی َعفْ ِو َك َب ْع َد ق ُْد َرت ِْك
َ
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50درصــد جمعیت استان به رودخانه
ذوالفقاری
هیرمند وابسته هستند.رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی به خبرنگار ما گفت :میزان تبخیر آب
در استان چهار تا پنج هزار میلی متر و متوسط بارندگی نیز
 110میلی متر است ،میزان هر بارش معادل  20میلیارد
متر مکعب است که  85درصد آن تبخیر و  15درصد به
صورت روان آب جاری می شود و فقط می توان از این 15
درصد استفاده کرد که نمی تواند جوابگو باشد«.غالمرضا
مالکی» افزود 22 :هزار منبع آبی در استان وجود دارد که از
این تعداد  19هزار و  450منبع چاه عمیق و غیر عمیق
است و میزان برداشت آب زیرزمینی نیز دو میلیارد متر
مکعب است که یک میلیارد و  600میلیون متر مکعب آن از

مشکل آمریکا با نیروگاه هسته ای ،سالح و
ریگی
موشک های ما نیست و برجام بهانه است ،آن
ها با اصــل نظام و دســتــاوردهــای آن مشکل دارنــد.بــه
گزارش«سیستان و بلوچستان» ،نماینده ولی فقیه در
استان روز گذشته در خطبه های نماز جمعه زاهــدان با
اشـــاره بــه فرمایش هــای اخیر مقام معظم رهــبــری به
مسئوالن ارشد و سران سه قوه گفت :جمهوری اسالمی
ایران با استقامت و تدبیر بر همه مشکالت گذشته غلبه
کرده است و مقاطع پیش رو را هم با تدبیر پشت سر می
گــذارد.آیــت ا« ...عباسعلی سلیمانی» افــزود :آمریکا از
روزهای نخست انقالب به عنوان دشمن شماره یک ملت و
نظام ما شناخته می شود ،همیشه در فکر براندازی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایــران بوده و به لطف الهی و
هوشیاری ملت با شکست رو به رو شده است.وی با بیان
این که مسئوالن هم وظایفی بر عهده دارند که بدون توجه
به آن و استفاده از تجربیات و توجه به گذشته موفق
نخواهند بود ادامه داد :مذاکرات با آمریکا از ابتدا نشان
داده است که آن ها هرگز قابل اعتماد نبودند و همچنان به
بی تعهدی خود در قبال ملت و نظام ادامه می دهند ،مردم
دنیا نیز این موضوع را به وضوح مشاهده می کنند.وی
اظهار کرد :ایستادگی در مقابل دولت های غربی باید
همیشگی باشد ،زمانی که مقابل زیــاده خواهی آن ها
کوتاه آمدیم سبب نابودی تأسیسات هسته ای و جلوگیری
از تولید سانتریفیوژهای ما شدند اما زمانی که در برابر آن

ها ایستادگی کردیم رشد و بالندگی کشور را به همراه
داشت.امام جمعه زاهدان اضافه کرد :به اروپا هم نباید
اعتماد کرد زیرا آن ها همیشه آمریکا را سرزنش کردند و
متهم نشان دادنــد امــا در عمل هیچ گــاه جلوی آمریکا
ایستادگی نکردند.سه کشور اروپایی باید در موضوع
برجام تعهد بدهند که هیچ گاه موضوع ساخت سالح و
برنامه های موشکی جمهوری اسالمی ایران را در گفت و
گوهای خود وارد نکنند و شرکت های آن ها به تعهداتشان
در قبال ایران پایدار باشند.به گفته وی ،کشور با مشکل
اقتصادی رو به روست و مسئوالن نظام باید اولویت را به
رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی اختصاص دهند و بستر
معیشت آن ها را فراهم کنند .منظور رهبری از توجه به
اقتصاد ،اقتصاد مقاومتی است نه اقتصاد دولتی ،بنابراین
باید سیاست های کلی اصل  44جدی گرفته شود.وی با
اشاره به انتقاد رهبری از عملکرد ضعیف سازمان ملل در
قبال جنایات آمریکا و متحدانش گفت :سازمان ملل به
دلیل قرار گرفتن زیر نفوذ آمریکا و متحدانش هرگز در
دفاع از مظلومان و محکوم کردن جنایات آمریکا حرکتی از
خود نشان نداده و بی تفاوت از کنار آن گذشته است.وی
در قسمتی دیگر از خطبه ها با اشــاره به سالروز وفات
حضرت خدیجه کبری (س) گفت :وفاداری ،درک عمیق،
فهم سرشار ،پشتوانه پیامبر(ص) بودن در سخت ترین
لحظات و فدا کردن ثروت در راه تقویت اسالم ،قسمت
کوچکی از خصوصیات ارزشمند این بانوی بزرگوار است.

 36پرونده توسط بازرسان نظارت بر بــازار رمضان برای
گروه شهرستان ها
واحــدهــای متخلف ایرانشهر تشکیل شد.رئیس اداره
صنعت ،معدن و تجارت ایرانشهر گفت :از ابتدای آغاز طرح ویژه نظارتی ماه مبارک
رمضان  315بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان انجام شد« ،معظم
محمودزاده» افزود :در بازرسی های انجام شده  36واحد صنفی متخلف شناسایی
و پس از تشکیل پرونده برای صدور حکم به مراجع قانونی معرفی شدند.

آیت ا ...سلیمانی:
کشور با مشکل
اقتصادی رو
به روست و
مسئوالننظام
باید اولویت را
به رفع مشکالت
اقتصادی
ومعیشتی
اختصاصدهند
و بستر معیشت
آن ها را فراهم
کنند

واکنش های مردم سیستان و فرماندار زابل
به یک خبر در فضای مجازی
روز گذشته مطلبی توسط یکی از خبرنگاران در فضای مجازی
گروه شهرستان ها
منتشر شد که در آن وضعیت معیشت مردم برخی روستاهای
سیستان و نوع تغذیه آنان اسفبار توصیف کرد و مدعی خوردن گوشت کربه و کالغ مرده از
سوی برخی ساکنان روستاهای منطقه شد .در پی آن واکنش ها و انتقادهای تندی از سوی
برخی مردم و مسئوالن منطقه مطرح و اعالم شد.یکی از ساکنان بخش قرقری به خبرنگار
ما گفت :مردم دارالوالیه سیستان از این کارهای ناپسند انجام نمی دهند و چنین موضوعی
صحت ندارد« .مهدی سنچولی» افزود :مردم منطقه این توهین را نمی پذیرند و از مسئوالن
می خواهند با عامالن برخورد جدی داشته باشند .یکی از ساکنان روستای جهان آباد هم
در این باره اظهار کرد :اگر چه خشکسالی در منطقه وجود دارد اما خیران به مردم رسیدگی
می کنند که چنین مشکالتی پیش نیاید« .سارانی» ادامه داد :همچنین ایمان مردم بسیار
قوی است و آن ها به چنین اقدام های ناپسندی روی نمی آورند .یکی از فرهنگیان بخش
مرکزی هیرمند نیز بیان کرد :با همت نهاد های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی
(ره) مردم از نظر مواد غذایی تامین هستند و مشکلی ندارند« .شهدادی» اضافه کرد :چنین
توهین هایی نباید بی پاسخ بماند«.دهمرده» از بخش قرقری هم گفت :نظام مقدس
جمهوری اسالمی به این مناطق محروم رسیدگی می کند تا مردم به چنین کارهایی روی
نیاورند ،از طرفی مردم این منطقه از نظر دینداری بسیار مقید هستند و چنین توهینی را
نمی پذیرند«.شهرکی» شهروندی از هیرمند نیز اظهار کرد :کسانی که به دنبال چنین
موضوع هایی هستند ،می خواهند به حیثیت مردم لطمه بزنند و هرگز اجازه نخواهیم داد
به اهداف شومشان دست پیدا کنند« .رخشانی» از ساکنان هیرمند هم گفت :وضعیت
خشکسالی نسبت به وضعیت خشکسالی قبل از انقالب بهتر است زیرا مسئوالن به موضوع
های ضروری توجه دارند ،برای رفع مشکالت تالش می کنند و اجازه نمی دهند که مردم
در تنگنا باشند.بخشدار قرقری نیز با تکذیب حرف های این خبرنگار گفت :مردم سیستان
در دینداری شهره هستند و چنین امکانی وجود ندارد که در ماه رمضان با گوشت گربه
افطار کنند« .اردشیر ارباب زهی» افزود :هر چند مردم این منطقه با مشکالت زیادی روبه
رو هستند اما دولت ،خیران و نهادهای حمایتی اجازه نمی دهند که چنین شرایط اسفباری
برای مردم رخ دهد و خیران زیادی از مردم حمایت می کنند.

تشییع پیکر  2شهید در زاهدان

تلگرام 09033337010

پیشخوان

پیکر دو شهید که دوشنبه شب گذشته در
ریگی
زاهــدان به دست افــراد ناشناس به شهادت
رس ــی ــده ب ــودن ــد تــشــیــیــع و ب ــه خـــاک س ــپ ــرده شــد.بــه
گزارش«سیستان و بلوچستان» ،همزمان با نهمین روز از
ماه رمضان و بعد از نماز جمعه ،پیکر پاک شهید سروان
«پرویز زورقی» و بسیجی شهید «مهدی سعادت زهی» بر
دستان مردم روزه دار و مومن زاهدان از مصالی قدس تا
گلزار شهدا تشییع و خاکسپاری شد.به گزارش خبرنگار
ما ،دوشنبه شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد منزل
یکی از کارکنان نیروی انتظامی واقع در خیابان دانشجوی
زاهدان شدند و اعضای خانواده اش را هدف تیراندازی
قرار دادند .در این تیراندازی مامور انتظامی و یک نفر از

«محمد حاجی حسینی» به عنوان
گروه شهرستان ها
ســرپــرســت فــرمــانــداری نیمروز
معرفی و از خدمات «محمد حسن دهمرده» تقدیر شد.
سرپرست معاون سیاسی ،اجتماعی استانداری در نشست
تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری نیمروز که با حضور
اعــضــای شـــورای اداری و شــوراهــای اســامــی شهر و
روستاهای ایــن شهرستان برگزار شــد ،عامل موفقیت
مدیران را تقویت همدلی و همراهی میان مردم و مسئوالن
اعــام کــرد و گفت :نیمروز از ظرفیت هــای بسیاری
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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

صاف تا قسمتی ابری،
گاهی وزش باد و
افزایش دما

افزایش ابر ،گاهی وزش
باد و افزایش دما

قسمتی ابری ،غبار محلی یا مه
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فرماندار زابل :از مردم شرافتمند سیستان عذرخواهی شود

معاوناستانداروفرماندارویژهزابلهمدرنوشتهایکهبرایخبرنگار«سیستانوبلوچستان»
ارسال کرد خطاب به نویسنده مطلب نوشت :بسیار متاسف هستم از این پست غیر واقعی
شما.اینپستحاکیازشناختنداشتنشماازمنطقه ومردمآنوحاالتورفتارآناناست.نا
آشنایی شما به حدی است که روستاهایی را که نام برده اید و از آن ها به عنوان زابل یاد
کرده اید اصال مربوط به این شهرستان نیست .بعضی از دوستان بیوگرافی شما را برای
من اعالم کردند و این بیشتر باعث تعجب ما از عملکرد شما شد .اگر چه مردم سیستان
در شرایط سختی به سر میبرند اما حاضرند روزه بگیرند ،سختی بکشند ولی تن به چنین
اعمالی که شما از آن نام برده اید ،ندهند .شما از این مردم متأسفانه شناخت ندارید وگرنه
چنین مطلبی را منتشر نمی کردید  .من نمیدانم که مدارک و مستندات شما از این مطلب
غیر واقعی چیست؟ این موضوع میتواند شما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و ما قطع ًا وارد
این موضوع به طور جدی خواهیم شد .قطعا به هیچ فردی در هر جایگاهی که باشد اجازه
نخواهیم داد که این گونه حیثیت و شرافت و شخصیت آنان را ملعبه دست خود قرار دهد.
شما دو راه را در پیش رو دارید اوال مناسب است در وهله اول مدارک و مستندات خود را
هر چه سریع تر در خصوص مطلب منتشر شده ارائه کنید .ثانیا ضرورت دارد در اسرع وقت
نسبت به اصالح این مطلب اقدام و از مردم شرافتمند سیستان عذرخواهی کنید .مطمئن
باشید اگر چنان چه ظرف ساعات آینده این کار صورت نگیرد به عنوان مسئول و نماینده ای
از این مردم غیرتمند به دلیل تشویش اذهان عمومی و درج مطالب کذب از طریق مراجع
ذی ربط ورود می کنیم و شما را تحت پیگرد قانونی قرار می دهیم.
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برخوردار است که همه مسئوالن و معتمدان باید برای
جذب افراد دارای سرمایه تالش کنند.
به گــزارش روابــط عمومی اســتــانــداری« ،محمد هادی
مــرعــشــی» در ایــن نشست از خــدمــات «محمد حسن
دهمرده» در مدت فعالیت از فرمانداری نیمروز تقدیر و
«محمد حاجی حسینی» را به عنوان سرپرست فرمانداری
این شهرستان معرفی کرد.بر اساس این گزارش ،حاجی
حسینی از کارکنان وزارت کشور و پیش از این بخشدار
بنجار بوده است.

جدول شماره 1103

حل جدول شماره 1102
نرخ طال

اعضای خانواده اش به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر نیز
مجروح شد.

سرپرست جدید فرمانداری نیمروز معرفی شد

ا

نواحی شمالی

شناسایی  36واحد متخلف در ایرانشهر

دشمنی آمریکا با اصل نظام است

▪تعرفه برق مصرفی افزایش یافته اما خدمات دهی نامناسب است و مدام شاهد
قطعی برق هستیم ،مسئوالن پیگیری کنند.
▪مسئوالن شهرداری زاهدان برای نظافت شهر برنامه ای مناسب داشته باشند.
وضعیت بسیاری از خیابان ها مناسب نیست.
▪به نظر می رسد بازرسان ،نظارت چندانی بر قیمت ها ندارند ،هر روز با افزایش
قیمت اجناس مختلف روبه رو هستیم .مسئوالن برخورد جدی داشته باشند.
▪چرا متکدیان از شهر جمع آوری نمی شوند؟ برخی از آن ها که از اتباع بیگانه هستند
به راحتی وارد کشور می شوند!
▪مسئوالن آرد و نان زاهدان بر کیفیت نان در نانوایی ها به ویژه در ماه مبارک رمضان
نظارت بیشتری داشته باشند.
▪قیمت میوه در بازار زاهدان باالست وبا این شرایط بسیاری از مردم به دلیل وضعیت
نامناسب درآمدشان باید میوه را از سبد مصرف خانوار حذف کنند.
▪با وجود این که استان دومین تولیدکننده خرما در کشور است اما در مرکز استان
بیشتر خرمای درجه دو یا سه عرضه می شود.
▪چرا به وضعیت بهداشتی شهرک دامداران زاهدان رسیدگی نمی شود؟
▪مسئوالن امر تسهیالت و شرایط بیشتری برای برگزاری اعمال مربوط به کفن و
دفت اموات فراهم کنند تا زحمت آن بر دوش یک نفر نباشد.
▪کاش امتحانات مدارس متوسطه قبل از ماه مبارک رمضان برگزار می شد.

نرخ ارزمبادالتی(بانک مرکزی)

چاه ها برداشت می شــود.وی ادامــه داد 94 :درصد آب
موجود در استان صرف کشاورزی می شود ،در این حوزه

کاهش هدر رفت آب موثر باشد هنوز موفقیت آن چنانی پیدا
نکرده است.به گفته وی ،هزار و  200رشته قنات در مرکز و
جنوب استان واقع است که اکثر آن در بستر رودخانه ها قرار
دارد و به آب های زیر سطحی وابسته است ،میان  300تا
 400میلیون متر مکعب از آن برداشت می شود اما بیشتر
برداشت ها از چاه های غیر مجاز است.وی با بیان این که
حدود  50درصد چاه های استان غیر مجاز است که به دلیل
باال بودن برداشت آب از آن مشکالت زیادی برای مردم
ایجاد کرده است اظهار کرد 50 :درصد جمعیت استان به
رودخانه هیرمند وابسته است که حدود یک میلیون 300
هزار نفر هستند ،انتظار می رود وزارت نیرو استراتژی بلند
مدتی برای تامین آب این  50درصد داشته باشد.

هم  35تا  40درصد هدر رفت آب را داریم و طرح 100
هزار هکتار آبیاری تحت فشار در بلوچستان که می تواند در

نماینده ولی فقیه در استان:

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

پیامك 2000999

وابستگی  50درصد جمعیت استان به رودخانه هیرمند
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-1واحد سطح – پسوند حفاظت – منزل – لحظه  -2ناخوش  -دشت – رفوزه
 -3پسوند شباهت – ولی – قدم یک پا  -4کشور هفتاد و دوملت – ارزش – کلمه
تصدیق – پسر نوح  -5نظرات  -خمیازه  -دخل  -6افسار– فلز رسانا – مادر
آذری  -7پرگویی – رود اروپا – آگاه – از برونته ها  -8روز – مجلس بزرگان – سقف
خانه  -نوعی شیرینی  -9مادر لر– ماالریا – اثر – بر لبان درویش  -10رفیق  -چهره
مطلب  -11نیاکان  -عدل – دعا  -12اندیشه -مصیبت – معدن – نوعی بستنی -13نت ششم – صدای مهیب -یازده  -14قریه – فلز گلوله  -درز  -15خیس – اسم
 -ترس – اگر

-1ورم عفونی لثه – واضــح – خشکی  -2هــادی – جایز – بزرگان
 -3مته – آسانی  -4الکتریسیته – حرف شرط –نی میان تهی – پیکر
 -5از حروف ندا – الفت – حلزون – حرف انتخاب  -6بهره ها – تکرار
حرف – اجناسی که به صورت کیلویی و غیر بسته بندی فروخته شود  -7بنیان -
ایمان – رود مرزی  -8حرارت – درس ناخوانده – هستی – بهشت شداد  -9ظاهر
ساختمان – میلهای فلزی برای پرکردن تفنگهای سرپر – دربست کارخانه  -10گندم
سوده – یازده – نشان  -11گریز – چین و شکن – مرکز خراسان قدیم – چهار من تبریز
 -12پول بیگانه – برچسب – برداشت محصول – خواب  -13آسمان – استنباط -14
فرزندان  -نشانه – الهه شکار  -15همنشین – تار و مار – وارد
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