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دعوتعلمایشیعهوسنی
برای حضورمردمدرراهپیمایی22بهمن
گروه خبر امام جمعه شهرستان سراوان در این
خصوص به خبرنگار ما گفت 22 :بهمن یکی از مهمترین
رویدادهای انقالب اسالمی است که انقالب ما با پیروزی
این روز مهم در جهان شناخته می شود.حجت االسالم
«غالمرضا ده��ق��ان» ،اف���زود :انقالب ما اه��داف ب��اال و

ارزشمند معنوی و فرهنگی در جهت تکامل جایگاه
ارزش��ی انسان وبشریت در ای��ران اسالمی داش��ت.وی
ادامه داد :هرچه رویکرد ما به مبانی مبین اسالم بیشتر
شود حرکت در مسیر اسالم و رسول خدا را به دنبال
دارد ،چرا که نگاه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به ملت

خود ارج نهادن و شخصیت دادن به هر ایرانی بود و این
شخصیت و اعتماد به نفس با پایبندی به دین و اتکا به
خ��داون��د و روی پ��ای خ��ود ایستادن و ت�لاش در جهت
خودکفایی و استقالل در برابر مستکبران و مبارزان عالم
به دست می آید .وی عنوان کرد :مردم و مسئوالن باید

استقبال پرشور مردم
از چهارمین جشنواره
فیلم فجر زاهدان

نگاهی انقالبی به کارهای خود داشته باشند و با یک
نگاه جهادی با کار و کوشش در راستای بهبود و عمل
کردن به مبانی اسالمی قدم بردارند تا نگاه جهان به
سمت اسالم ،نگاهی ارزشی و محترمانه باشد.وی عنوان
کرد :می طلبد که تمامی اقشار مردم اعم  >...صفحه2

 21بهمن  ،57نبردهای خونین میان
واحدهای مسلح
با آغاز درگیری مسلحانه ،پرسنل انقالبی نیروی هوایی برای تسلیح
مردم در ازاء كارت پایان خدمت سربازی ،یك قبضه سالح و هفت
فشنگ در اختیار آنان قرار میدادند *.فرماندار نظامی تهران در
اعالمیه شماره چهل خود ،ساعات حكومت نظامی را >...صفحه1

یادواره شهدای دانش آموزحوادث
تروریستی برگزار شد
دومین ی��ادواره شهدای دانش آموز حوادث تروریستی سیستان
وبلوچستان در زاه���دان ب��رگ��زار ش��د.ب��ه گ���زارش «سیستان و
بلوچستان» ،مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم که صبح
دیروز با حضور خانواده شهدای دانش آموز ،جمعی از >...صفحه1

از «عروج» تا «بی بی نوروز»
از سال 1368اولین آموزش های فیلمسازی را در سن 18سالگی در
حالی که فقط  4سال از شروع فعالیت انجمن سینمای جوان زاهدان
گذشته بود ،آغاز کرد.خودش می گوید درست یک سال بعد از آموزش
در انجمن سینمای جوان زاهدان متوجه می شود که به انیمیشن
عالقه مند است و با اینکه در آن سالها نه اینترنت بود و نه منابع قابل
دسترسی وجود داشت از طریق مطالعه کتاب ه��ای >...صفحه4

گروه خبر چهارمین جشنواره فیلم فجر زاه��دان با
اک��ران فیلم «امکان مینا» آغاز به کار کرد و مورد استقبال
پرشور اهالی فرهنگ و مردم زاهدان قرار گرفت.به گزارش
«سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان در آئین افتتاحیه چهارمین جشنواره فیلم فجر زاهدان
و جشن بزرگ انقالب که شامگاه دوشنبه  19بهمن ماه در
سالن فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور
جمعی از مدیران دستگاه ها ،مسئوالن سینمایی،هنرمندان
و هنردوستان برگزار شد گفت:چهارمین جشنواره بین
المللی فیلم فجر زاهدان با اکران عمومی  6فیلم سینمایی
ب��ادی��گ��ارد ،سیانور ،امکان مینا ،ب��ارک��د ،نفس و من آغاز
شد«.حسین مسگرانی» اظهار کرد :جشنواره بین المللی
فیلم فجر زاهدان تا  24بهمن ماه به مناسبت ایام ا ..دهه
فجر در تاالر فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان دایر
اس��ت.وی بیان کرد:با همکاری مسئوالن استانی امکان
پخش فیلم های جشنواره فجر در زاهدان فراهم شد که این
فرصت تنها در سه شهر دیگر کشور به غیر از زاهدان به وجود
آمده است.وی ادامه داد:با وجود مشکالتی >...صفحه2

4پروژه عمرانیدربندرچابهار
به بهرهبرداری رسید
گروه خبر دیروز  4پروژه عمرانی در بندر چابهار با حضور معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و
دریانوردی به بهرهبرداری رسید.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اعالم این مطلب گفت :چهار
پروژه عمرانی از قبیل ترمینال کانتینری بندر شهیدکالنتری ،زمین چمن مصنوعی مدارس ،آب شیرین کن بندر
شهید بهشتی و دیوار حفاظتی ساحلی با حضور اسالمی معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان >...صفحه2

اخبار

فرستنده دیجیتال بخش الدیز و
روستای تمین افتتاح شد
خبر-فرستنده دیجیتال بخش الدی���ز و روس��ت��ای
تمین میرجاوه افتتاح ش��د.ب��ه گ���زارش خبرنگار ما
مدیرکل ص��دا و سیمای استان در ای��ن مراسم که با
حضور فرماندار و معتمدین و ریش سفیدان ،جوانان
و نوجوانان م��ردم شهرستان م��رزی میرجاوه برگزار
شد گفت :دو فرستنده بخش الدیز و روستای تمین
با اعتباری بالغ بر  4میلیارد ریال از محل اعتبارات
استانی تأمین شده و از این پس شهروندان این مناطق
 20شبکه تلویزیونی و  20شبکه رادیویی را با کیفیت
باال خواهند دید«.محمود دولت کردستانی» در ادامه
افزود :برای پوشش فرستنده های دیجیتال در استان
نیاز به  175فرستنده است تا استان زیرپوشش شبکه
ه��ای دیجیتال ق��رار گیرد که اعتبارات از سازمان
صداوسیما پیگیری ش��ده و در ص��ورت تأمین اعتبار
بیش از  99درصد از جمعیت استان دارای شبکه های
دیجیتال خواهد شد.وی از شهروندان بخش الدیز و
روستای تمین جهت کمک و همکاری برای راه اندازی
این فرستنده ها تقدیر و تشکر کرد.فرماندار میرجاوه
نیز در این مراسم با اشاره به نقش مهم و خطیر رسانه
ملی در آگاهی بخشی به جامعه و رفع تهاجم فرهنگی
دشمنان گفت :افتتاح فرستنده های دیجیتال گامی
بزرگ در جهت همین هدف است«.محمد میهنی» از
کلیه مردم هم استانی و علی الخصوص مردم مرزنشین
میرجاوه خواست در راهپیمایی  22بهمن ماه حضور
پرشور داشته باشند.

نمایشگاه صنایع دستی ،سوغات و
غذاهای محلی سراوان پایان یافت
ضمیری  -نمایشگاه صنایع دستی ،سوغات و غذاهای
محلی س��راوان به کار خود پایان داد.م��ع��اون صنایع
دستی س��ازم��ان م��ی��راث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان به خبرنگار ما گفت :اولین نمایشگاه
صنایع دستی ،سوغات و غذاهای محلی سراوان که از
 19بهمن ماه آغاز شده بود پس از سه روز فعالیت به
کار خود پایان داد«.ابوبکر نرماشیری» ،عنوان کرد:
در این نمایشگاه صنعتگران و هنرمندان استان از
شهرستان های سراوان ،چابهار ،خاش ،زاهدان ،زابل،
زهک و میرجاوه آثار خود را به نمایش گذاشته بودند.
وی تصریح ک��رد :هنرمندان و صنعتگران استان در
 30غرفه آثار هنری خود را که شامل سوزن دوزی،
سکه دوزی ،حصیربافی ،چرم دوزی ،خامه دوزی ونیز
غذاهای محلی بود ،عرضه کردند.وی ادامه داد :عالوه
بر آن بخشی از نمایشگاه به سوغات محلی استان از
شمال تا جنوب اختصاص داشت که هنرمندان آثاری
را در این بخش تهیه و عرضه ک��رده بودند.این مقام
مسئول بیان کرد :برنامه های جنبی نیز برای نمایشگاه
درنظرگرفته شده بود که شامل بازدید صنعتگران و
هنرمندان از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری
س��راوان بود.نرماشیری اضافه کرد :اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در نظر دارد
این قبیل نمایشگاه های صنایع دستی را به صورت

تخصصی و به ص��ورت دوره ای در شهرهای مختلف
استان برگزار کند.

 21بهمن  ،57نبردهای خونین میان
واحدهای مسلح

رویدادهای  21بهمن
*با آغاز درگیری مسلحانه ،پرسنل انقالبی نیروی هوایی
برای تسلیح مردم در ازای كارت پایان خدمت سربازی،
یك قبضه س�لاح و هفت فشنگ در اختیار آن��ان قرار
میدادند.
* فرماندار نظامی تهران در اعالمیه شماره چهل خود،
ساعات حكومت نظامی را از ساعت چهار و نیم بعدازظهر
تا ساعت پنج صبح افزایش داد .پس از شدت گرفتن
حمالت م��ردم به كالنتریها و پادگانها ،فرماندار
نظامی تهران در همین روز ساعت منع عبور و مرور را
تا ساعت دوازده ظهر افزایش داد .یعنی مردم تنها از
ساعت دوازده ظهر تا چهار و نیم بعدازظهر اجازه خروج
از منازل خود را داشتند.
*رژی��م در ت��دارك یك ك��ودت��ای نظامی اس��ت .سپهبد
رح��ی��م��ی ،ف��رم��ان��دار ن��ظ��ام��ی ت��ه��ران و ح��وم��ه ،طی
دستورالعملی به یگانهای تابعه خود ،از آنها خواست
تا بیدرنگ كلیه رهبران نهضت را دستگیر و با هواپیما
به یكی از جزایر منتقل نمایند .همراه این دستورالعمل،
لیستی از اسامی صدها نفر كه باید بازداشت شوند،
الصاق ش��ده اس��ت كه در رأس آنها ن��ام حضرت ام��ام،
آیت ا ...طالقانی و مهندس مهدی بازرگان ،به چشم
میخورد .در این دستورالعمل ،پیشبینی شده است كه
كلیه رهبران درجه دوم كه اقدام به تحریك در مقابل این
دستگیریها بكنند ،بازداشت شوند.
* حضرت امام خمینی در رابطه با حكومت نظامی اعالم
شده از طرف فرماندار نظامی تهران ،آن را ملغی اعالم
كردند و گفتند :اعالمیه امروز حكومت نظامی خدعه و
خالف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نكنند.
اخطار میكنم كه اگر دست از این برادر كشی بر ندارند
و لشکر گارد به محل خودش برنگردد تصمیم آخر خود
را به امید خدا میگیریم .همچنین دولت موقت ،اعالمیه
حكومت نظامی را یك توطئه توصیف كرد.
* مینیبوسها و خودروهای وابسته به ستاد كمیته امام
خمینی ،با بلندگو ،لغو اعالمیه فرماندار نظامی را در
تهران اعالم كردند .گفتنی است كه بنا به گفت ه رحیمی،
یكی از س��ران ارت��ش ،حكومت نظامی تصمیم داشت
كه با افزایش ساعات حكومت نظامی ،به انجام كودتا
و سركوب م��ردم و خصوص ًا ت��رور و دستگیری رهبران
نهضت ،بپردازد .این تصمیم حضرت امام ،توطئه بزرگی
را در آستانه پیروزی نهضت در نطفه خفه كرد.
* امام خمینی در جواب استعفای افراد نیروی مسلح
نوشتند :قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست
و مخالفت با آن واجب است و كسانی كه قسم خوردهاند
باید بر خالف آن عمل كنند.
* مردم مسلح به یاری افراد نیروی هوایی رفتند .جنگ
خیابانی در تهران اوج بیشتری پیدا كرد.
* دهه��ا ه��زار تن از م��ردم در خیابان ف��رحآب��اد ،پشت
كیسههای شن و خاك سنگر گرفتند.
* كالنتریهای تهران نو( ،چهارده و شانزده و بیست و

یك و نه) و نارمك ده و یازده و شهر ری ،سقوط كردند و
همچنین یك هلیكوپتر گارد در تهران در هوا ساقط شد.
* حجتاالسالم دكتر مفتح از جانب حضرت امام ،عكس
مندرج در روزنامه كیهان مبنی بر رژه افسران نیروی
هوایی در مقابل ایشان را كام ً
ال صحیح و واقعی دانست.
* بازرگان گزارش مطبوعات را در زمینه تماس با بختیار
و سران ارتش ،قوی ًا تكذیب كرد.
* از سوی دفتر تبلیغات امام خمینی ،هر گونه تماس با
بختیار و سران ارتش تكذیب شد.
* امام خمینی اعالم كردند كه من خودم اهل قلم و بیان
هستم و هیچ سخنگویی ندارم.
* ستاد امداد و سازمان ملی پزشكان ،تعداد شهدا را تا
ساعت یازده شب ،صد و بیست و شش تن  ،و مجروحین
را ششصد و سی و چهار نفر ذكر كرد.
* شمار كشته شدگان كه به بیمارستان جرجانی منتقل
شدهاند ،به چهل و شش نفر رسید و تعداد زخمیها به
علت كثرت آنها قابل شمارش نیست.
* آیت ا ...شریعتمداری ضمن آرزوی موفقیت برای
دولت بازرگان ،انتخاب وی را تبریك گفت.
* مهندس بازرگان در شركت نفت اعالم كرد :با استقرار
دولت موقت ،اعتصاب شركت نفت پایان خواهد یافت.
* ح��زب كمونیست قبرس اع�لام ك��رد كه تجهیزات
جاسوسی آمریكا از ایران به قبرس منتقل شده است.

یادواره شهدای دانش آموز حوادث
تروریستی برگزار شد
ذوالفقاری -دومین یادواره شهدای دانش آموز حوادث
تروریستی سیستان وبلوچستان در زاهدان برگزار شد.
به گ��زارش «سیستان و بلوچستان» ،مدیرکل آموزش
و پرورش استان در این مراسم که صبح دیروز با حضور
خ��ان��واده شهدای دان��ش آم��وز ،جمعی از فرهنگیان و
دانش آموزان در مجتمع فرهنگی و آموزشی رستگاران
برگزار شد ،گفت :ایران اسالمی  36هزار دانش آموز
شهید تقدیم انقالب کرده که  300دانش آموز و معلم
شهید از این استان هستند«.علیرضا نخعی» ،با اشاره
به شهدای دانش آموز حوادث تروریستی ،افزود :وقتی
شخصیت این شهیدان را که همه آنها گلچین شده بودند
بررسی می کنیم ،متوجه می شویم که معرفت ،اندیشه،
احساسات پاک ،دقت در تحصیل و درس خواندن از
ویژگی های آنها بوده است.وی خطاب به دانش آموزان،
اظهار کرد :هیچ کدام از شما از فکر کردن و مطالعه
در مسیر شهدا بی نیاز نیستید و باید با الگو قراردادن
شهدای دانش آموز برای پیشرفت تحصیلی خود کوشا
باشید تا در آینده برای جامعه نقش آفرینی کنید.وی با
اشاره به حضور تیم فوق تخصص جراحی پالستیک در
زاهدان نیز بیان کرد :با حضور این تیم ،از یکشنبه گذشته
تاکنون  861نفر تحت پوشش ویزیت رایگان شکاف کام
و لب قرار گرفته اند و تعداد زیادی نیز در نوبت جراحی
هستند.دبیر ستاد یادواره شهدای دانش آموز نیز گفت:
این مراسم به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی و یادواره  25دانش آموز شهید حوادث
تروریستی برگزار شد« .احمدرضا الوندی فرد» ،افزود:
تعداد  22نفر از شهدای حوادث تروریستی دانش آموز
و  3نفر خردسال بوده اند.
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