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استقبال پرشور مردم از چهارمین جشنواره فیلم فجر زاهدان
ضمیری -چهارمین جشنواره فیلم فجر زاهدان با اکران فیلم «امکان مینا» آغاز بکار 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
بادیگارد ،سیانور ،امکان مینا ،بارکد ،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 است.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
بوجود آمده است.وی ادامه داد:با وجود مشکالتی که در تهیه سالن سینمایی زاهدان وجود داشت
با همکاری مسئوالن استانداری،مدیریت برنامه و بودجه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شهرداری
و ...این امکان فراهم شد که در تاالر فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان هنرمندان و
هنردوستان باشیم .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان تصریح کرد :جشنواره
امسال نمونه کوچکی از جشنواره فیلم فجر بود اما امید است در سال آینده جشنواره فیلم فجر زاهدان
در سالنی مجهز با امکانات سینمایی مناسب برگزار شود.مسگرانی با اشاره به جشن انقالب و دیگر
برنامه های محوری که در ایام ا ...دهه فجر در تمامی شهرهای استان در حال برگزاری است،اضافه
کرد :ویژه برنامه های مختلف فرهنگی هنری در استان در حال اجرا است که برگزاری جشن بزرگ
انقالب ،برپایی شب های شعر و موسیقی انقالب ،جشنواره فیلم فجر و جشنواره اقوام از مهمترین
آنها به شمار می آید.در ادامه آئین افتتاحیه چهارمین جشنواره فیلم فجر و جشن انقالب زاهدان
شیرمحمد اسپندار هنرمند دونلی زن پیشکسوت و باسابقه سیستان و بلوچستان به اجرای برنامه
پرداخت و جمعی از هنرمندان و خوانندگان کشوری و استانی برنامه هایی اجرا کردند.
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دعوت علمای شیعه و سنی برای حضور مردم درراهپیمایی22بهمن
شهرستان ها امام جمعه شهرستان سراوان
در این خصوص به خبرنگار ما گفت 22 :بهمن
یکی از مهمترین رویدادهای انقالب اسالمی است
که انقالب ما با پ��ی��روزی ای��ن روز مهم در جهان
شناخته م��ی ش��ود.ح��ج��ت االس��ل�ام «غ�لام��رض��ا
دهقان» ،افزود :انقالب ما اهداف باال و ارزشمند
معنوی و فرهنگی در جهت تکامل جایگاه ارزشی
انسان وبشریت در ایران اسالمی داشت.وی ادامه
داد :هرچه رویکرد ما به مبانی مبین اسالم بیشتر
ش��ود حرکت در مسیر اس�لام و رس��ول خ��دا 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 خداوند و روی پای خود
ایستادن و تالش در جهت خودکفایی و استقالل

در برابر مستکبران و مبارزان عالم به دست می آید.
وی ع��ن��وان ک��رد :م��ردم و مسئوالن باید 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 از پیر و جوان ،زن و مردم و کوچک و بزرگ با
اح��س��اس م��س��ئ��ول��ی��ت ب��ی��ش��ت��ری از گ��ذش��ت��ه در
راهپیمایی یوم ا 22 ...بهمن شرکت کنند و با
حضور خود بر عظمت ایران بیفزایند چرا که این
حضور نشان می دهد که تمامی اقشار و طوایف و
مذاهب و قومیت ها نسبت به کشور و قانون اساسی
و انقالب وفادار هستند و این خود مشت محکمی
اس��ت بر ده��ان مخالفانی که بدخواه ملت ای��ران

دومینکنگره سراسری اپتومتری برگزارشد

در گفت و گو با دو مبارز انقالبی مطرح شد

خاطرات بهمن  57جزو افتخارات و هویت مردم ایران است
شاهی -با دور شدن از روزها و سالهای انقالب ،آنچه اهمیت می یابد بیان خاطرات و ماهیت
انقالب برای جوانانی است که تصویری روشن از آن روزها را در ذهن ندارند و به همین دلیل
مسئولیت انقالبیون و مبارزان به عنوان راوی��ان واقعه همچنان باقی است«.محمد ن��ورزاده»،
یکی از انقالبیون مبارز سیستان و بلوچستان است که در حال حاضر  56سال سن دارد و متولد
شهرستان خاش می باشد .وی می گوید :در حال حاضر  2سال است که با حکم وزارت ارشاد
اسالمی به عنوان پیشکسوت عرصه مطبوعات در استان مشغول به فعالیت های فرهنگی هستم.
قبل از انقالب مسئول تعاون روستایی ایرانشهر بودم و در آن زمان مقام معظم رهبری به این
شهرستان تبعید شده بودند و ما آشنایی زیادی با امام خامنه ای نداشتیم و شور و شوق جوانی
نیز باعث شده بود که به دنبال انقالب برویم.وی ادامه می دهد :شهید کپکانیان از جمله افرادی
بود که با مقام معظم رهبری در آن زمان که در ایرانشهر به سر می بردند ارتباط نزدیک داشتند
و باعث شد که ما نیز با انقالب اسالمی بیشتر آشنا شویم.وی افزود :در همان زمان نیز ایرانشهر
نقطه ثقل مجاهدین خلق در استان بود و خیلی از جوانان را نسبت به انقالب بدبین می کردند
که خنثی سازی آن توسط شهید کپکانیان و نیروهای تحت امر وی انجام می شد.وی گفت :با
توجه به مشغله کاری ما زمان زیادی را وقت نداشتیم که به خدمت مقام معظم رهبری برسیم و از
سخنان آنها استفاده کنیم اما بسیاری از جوانان در آن زمان با حضور در مسجد از صحبت های
وی استفاده می کردند و بهره می بردند و از طریق این جوانان نیز ما بیشتر با انقالب اسالمی آشنا
شدیم و سعی بر این شد که فعالیت های بیشتری در این خصوص داشته باشیم.وی خاطرنشان
کرد :در زمان قبل از انقالب بی توجهی به این استان بسیار زیاد بود و از بسیاری از جهات بسیار
محروم بود و تنها در هر شهرستان یک خیابان اصلی وجود داشت و این برای ما بسیار سخت
بود و فقر در روستاها بیداد می کرد که این مسائل باعث شد که جوانان آن زمان بیشتر به دنبال
انقالب بروند.وی ادامه داد :باتوجه به پیروزی انقالب اسالمی از تهران به بنده و تعدادی از افراد
انقالبی آن زمان ابالغ شد که  30نفر از افسران هوایی زندانی در خاش را که در زمان طاغوت
قرار بود اعدام شوند ،آزاد و به تهران انتقال دهیم که با گروهی از جوانان انقالبی به سمت خاش
رفته و این افراد را تحویل گرفتیم و به تهران منتقل شدند و زمانی که امام خمینی تشریف فرما
میشود این افسران انقالبی به عنوان گلهای سر سبد انقالب به استقبال امام در فرودگاه بروند.
وی گفت :از پیشکسوتانی که تجربیات زیادی از زمان انقالب و مبارزات آن زمان دارند خواهش
می شود که به کتابخانه اسناد ملی و مطبوعات مراجعه کنند و خاطرات خود را در اختیار آنها قرار
دهند تا نسل های بعدی بدانند که کشور چه بوده و االن چه شده است و مقایسه کنند و بدانند که
کشور چقدر پیشرفت کرده است.نورزاده بیان کرد :باید قدر این انقالب را بدانیم چون خون های
زیادی برای این انقالب ریخته شده و جوانان بسیاری جان خود را به خصوص در زاهدان و خاش
از دست دادند.وی افزود :در زاهدان اجتماع جوانان انقالبی در مسجد جامع زاهدان بود و تحت
فرمان آیت ا ...کفعمی خراسانی بود.وی خطاب به جوانان گفت :جوانان اکنون باید قدر کشور
و این انقالب را بدانند .از نسل های آینده این انتظار می رود که بهتر فکر کنند و زحمت بکشند و
درس بخوانند و اخالق اسالمی داشته باشند و قدر آزادی و امنیت و امکاناتی را که اکنون دارند
بدانند.وی افزود :امیدواریم جوانان قدر بزرگان انقالب و شهدا را بدانند و به زحمت هایی که
آنها کشیده اند احترام بگذارند و این احترام گذاشتن و قدردانی به این معناست که خودشان
همیشه پای کار باشند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشند و در این انتخاباتی که پیش
رو است شرکت کنند و فرد اصلح را انتخاب کنند.وی گفت :برای این انقالب هزاران شهید را
داده ایم وجوانان قدر این انقالب را بدانند و جنگ جوانان امروزی این است که به دنبال علم و
تحصیل بروند و صادقانه خدمت کنند و کشور خود را دوست داشته باشند«.ابراهیم میر» متولد
 1313یکی دیگر از مبارزان انقالبی است که به خبرنگار ما می گوید :روز  ۱۲بهمن سال ۱۳۵۷
یادآور روزی است که امام خمینی(ره) به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال بی نظیر ملت
قرار گرفت و مردم در سایر شهرستان ها به ویژه سیستان و بلوچستان هم به جشن و پایکوبی
پرداختند.وی می گوید :یادم می آید مردم در خیابان آزادی و در مقابل استانداری شعار سر می
دادند ،صلوات می فرستادند ،شاد بودند و کف می زدند که ناگهان پاسبان های استانداری فرم
ارتشی به تن کرده و هر کدام با یک چوب بلندی که در دست داشتند مردم را متفرق می کردند.
میر با اشاره به اینکه در بیشتر تظاهرات حضور فعالی داشته است ،می افزاید :آیت ا ...کفعمی از
پیشتازان در هر راهپیمایی و تظاهرات بود و اولین شهید انقالب در استان نیز شهید رزمجو مقدم
و پس از آن شهید مرادقلی بودند.وی یکی از خاطرات به یاد مانده از دوران انقالب را نصب عکس
امام خمینی(ره) در محل کار عنوان کرد و افزود :اوایل انقالب عکس آیت ا ...خمینی را جلوی در
مغازه زده بودیم که دو موتور سوار آمدند که چرا این عکس را اینجا زده ای؟ گفتم :من که کارگری
بیش نیستم این را صاحب مغازه زده ،که یکی از آن دو موتورسوار با تهدید گفت :به صاحب مغازه
بگو اگر تا فردا صبح عکس را برندارد مغازه را به آتش می کشیم .وقتی صاحب مغازه آمد جریان
را بازگو کردم و در پاسخ من گفت :برایم مهم نیست آتش بزنند فدای سر امام.بعد ازظهر همان
روز موتور سواران دوباره در حالی که یک قوطی نفت در دست داشتند ،آمدند اما در همان حین
دانش سرای عالی تعطیل شده بود که همسایه ها متوجه شدند و گفتند بیایید که می خواهند
مغازه را آتش بزنند وقتی ماموران ساواک با جمعیت روبرو شدند پا به فرار گذاشتند.میر گفت:
باید خاطرات دوران انقالب را برای تمامی نسل ها بازگو کرد تا همه بدانند که انقالب به آسانی
به دست نیامده و برای رسیدن به این پیروزی ،عزت و سربلندی جان فشانی های زیادی صورت
گرفته است که همه مرهون تالش های امام راحل ،مردم و رهبر انقالب می باشد.
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هستند.وی خاطرنشان کرد :در کنار این مسئله
حضور در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس است
که امید می رود م��ردم یک حضور همه جانبه و
گسترده ای داشته باشند و کسی را انتخابات کنند
که بیشتر در راستای منویات انقالب اسالمی باشد
تا شاهد بهبود و رشد اقتصاد مقاومتی و تولید ملی
و شکوفایی و آبادانی هر چه بیشتر در کشور باشیم.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر نیز در این خصوص
گفت :شرکت در راهپیمایی  22بهمن نشان
دهنده سالمت و شهامت ملت ای��ران است که با
حضور خود نشان بدهند با تمامی وجود خواهان
ای��ن ن��ظ��ام هستند و ان��ق�لاب و ن��ظ��ام جمهوری
اسالمی را دوست دارند و از آن حمایت می کنند.
مولوی «عبدالصمد کریم زای��ی» ،اف��زود 3 :عامل
اصلی در پیروزی انقالب اسالمی نقش داشت که

از آن جمله اسالم خواهی ملت ایران از جمله اقوام
مختلف و دیگری رهبریت و سوم اتحاد و انسجام و
وحدت مردم بود که این اهداف را دنبال کردند و
به پیروزی رسید.وی بیان ک��رد :از تمامی اقشار
مردم از جمله دانشگاهیان و پیر و جوان و کشاورز و
کاسب دعوت می شود که در راهپیمایی  22بهمن
باشکوهتر از هرسال شرکت کنند تا به جهانیان
ثابت کنند که مردم ایران تا آخرین قطره خون پای
ارزشهای خود خواهند ماند.وی ادامه داد :تاثیر
حضور در ای��ن راهپیمایی از تمامی جنگ های
نظامی بیشتر است و رعب و وحشتی را در قلب
دشمن ایجاد می کند و دشمنان اسالم می دانند
که مردم از ابتدا تا انتها پا برجا و ایستاده هستند و
همه تحریم ها را تحمل می کنند ام��ا ذره ای از
اهداف بلند خود کناره گیری نمی کنند.

دهشیبی دومین کنگره س��راس��ری اپتومتری
دانشگاه علوم پزشکی زاه��دان دی��روز برگزار شد.به
گزارش «سیستان و بلوچستان» ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی زاه���دان دی��روز در دومین کنگره سراسری
اپتومتری که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
در سالن آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار شد،
گفت :ام��روز م�لاک و معیار ق��درت جوامع در میزان
دسترسی به منابع و سرمایه های انسانی خالصه شده

است و انسان سالم معتقد و متخصص مبنای توسعه
پایدار به شمار می رود .دکتر «محمودرضا میری»،
گفت :این دولت در مسیر تحقق منویات مقام معظم
رهبری در حوزه سالمت به بهترین شکل همت گمارده
و با اجرای طرح تحول نظام سالمت انقالب بنیادین را
در این زمینه رقم زده است.وی ادامه داد :کاهش سهم
مردم در پرداخت هزینه های درم��ان ،تقویت کمی و
کیفی خ��دم��ات در بخش دول��ت��ی ،اف��زای��ش همزمان

رضایتمندی مراجعین و ارائه دهندگان خدمات و در
عین حال آمایش حوزه آموزش پزشکی در مسیر انطباق
با نیازهای روز نظام سالمت از جمله مهمترین نتایج
اج��رای ای��ن ط��رح است.دکتر میری گفت :برگزاری
دومین کنگره سراسری بینایی سنجی در دانشگاه
علوم پزشکی زاه���دان که در ح��وزه چشم پزشکی و
بینایی سنجی واحد ظرفیت های مؤثر ،توانمندی های
بارز و سابقه روشن است ،فرصتی می باشد تا نتایج
تجربیات همکاران در قالب مقاالت علمی معرفی شده
و راهکارهای جدید و شیوه ه��ای نوین تشخیصی و
درمانی توسط اساتید این حوزه تخصیص شود.معاون
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز
در این کنگره گفت :این کنگره با هدف اعتالی علم و
هنر اپتومتریست های ایران به مدت سه روز در دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان برگزار می شود .دکتر «هوشنگ
رفیق دوس��ت» ،ادام��ه داد :امید اس��ت ای��ن کنگره با
حضور و سخنرانی استادان و محققان داخلی ،تشکیل
کارگاه های آموزشی ،برپایی نمایشگاه مواد و تجهیزات
بتواند گامی شایسته و در خ��ور در اع��ت�لای علمی
پویندگان این دانش بردارد.رئیس این کنگره گفت :در
این همایش ایده های نو ،افکار نوین و تکنیک های
جدید در میان اساتید و دانشجویان به بررسی و تحقق
می رسد تا در آینده در راستای کمک به نظام سالمت

ازآنها استفاده شود .دبیر اجرایی کنگره هم در پایان
گفت :از آنجا که بروز مشکالت بینایی ساالنه تعداد
زیادی از هموطنان را در کشور دربرمی گیرد نیاز به
بررسی و برنامه ریزی های مناسب علمی در تمام زمینه
های پیرامون این مشورت هرچه بیشتر احساس می
شود .دکتر «سیدرفیع حسینی» ،ادامه داد :اپتومتری
دانشگاه علوم پزشکی زاه��دان همانند سایر رسالت
های خویش در این امر مهم طی سالهای متوالی با
همکاری پزشکان و دانشجویان سراسر کشور این
همایش را برگزار کرده است.وی افزود :این همایش در
قالب برنامه های مختلف ارائه مقاالت تحقیقاتی و پانل
های تخصصی به صورت مشارکت گروه های مختلف و
کارگاه های تخصصی رشته های مرتبط با بینایی و
ارائه برنامه های آموزشی و کارگاه های متنوع برگزار
می شود .حسینی از دیگر اهداف این کنگره را ارائه
جدیدترین مطالب علمی و معرفی روش��ه��ای نوین
تشخیص و درمانی در دنیا می ت��وان به تبادل نظر و
تجربیات دانشمندان کشور ،ارائه کارگاه های تخصصی
گ��روه های مختلف که با توجه به مسایل اقتصادی و
تحریم ها مورد بحث قرار می گیرد.وی گفت :در این
کنگره سه پنل تخصصی اخ�لاق حرفه ای ،پزشکی
قانونی و تجویز عینک های تدریجی و همچنین 47
مقاله ارائه شده است.

از میان خبرها
با حضور معاون امور بندری و مناطق ویژه
سازمان بنادر و دریانوردی؛

 4پروژه عمرانی در بندرچابهار به
بهرهبرداری رسید

خبر -دیروز  4پروژه عمرانی در بندر چابهار با حضور
م��ع��اون ام��ور ب��ن��دری و مناطق وی��ژه س��ازم��ان ب��ن��ادر و
دری��ان��وردی به ب��ه��رهب��رداری 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 دی��وار حفاظتی
ساحلی با حضور اسالمی معاون امور بندری و مناطق
وی��ژه سازمان بنادر و دری��ان��وردی در ادارهک���ل بنادر
و دری��ان��وردی سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری
رسید«.سیاوش رض��وان��ی» به ف��ارس گفت :ترمینال
کالنتری بندر شهید کالنتری در مساحت  4هکتار
با ظرفیت صد و پنجاه هزار  TEUکانتینر در مدت 8
ماه با مبلغ  70میلیارد ریال هزینه شده است و برای
کانتینرهای معمولی صادراتی و واردات��ی و یخچالی
اس��ت.وی ادام��ه داد :مجموع اعتبارات هزینه شده
برای پروژههای عمرانی در اداره کل بنادر و دریانوردی
سیستان و بلوچستان  400میلیارد ریال می باشد.
وی بیان کرد :دیوار حفاظتی در قسمت جنوبی بندر
شهید بهشتی با طول  2کیلومتر با هزینهای بالغ بر
 240میلیارد ریال با هدف مالحظات پدافند غیرعامل
و حفظ زیرساختهای احداثی در مجاورت نوار ساحلی
ایجاد شده است.وی افزود :زمین چمن مصنوعی ویژه
مدارس ابتدایی در مساحت  2هزار و  700متر مربع
با مبلغ  3میلیارد  500میلیون ریال در محوطه کوی
مسکونی بندر احداث و تجهیز شده است.وی بیان کرد:
بخش دیگری در این پروژهها که برای ما حائز اهمیت
اس��ت واگ���ذاری آب شیرین کن به بخش خصوصی و
سرمایهگذاری شرکت با هزینه  50میلیارد ریال بوده
اس��ت.وی اف��زود :آب شیرینکن اداره کل بندر شهید
بهشتی در سالهای قبل به روش ( MSFتولید آب
شیرین به روش تبخیری و سوخت دستگاه به صورت
نفتگاز) بوده که با تدابیری که اندیشیده شده روش
تولید آب شیرین از  MSFبه روش  ROتولید میکنیم
ک��ه ای��ن ام��ر باعث رع��ای��ت ال��زام��ات زیست محیطی،
صرفهجویی در مصارف برق و سوختهای فسیلی شده
است.رضوانی گفت :میزان تولید روزانه این آب شیرین
کن  2هزار متر مکعب در روز است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه زاهدان:

مصرف نفت گاز نیروگاهی در منطقه
زاهدان 65درصد کاهش یافته است
خبر -مصرف نفت گاز نیروگاهی دی ماه امسال در
منطقه زاهدان در همسنجی با مدت مشابه سال قبل
 65درصد کاهش یافته است.به گزارش روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان،
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
زاه��دان گفت :تنها در دی ماه امسال  13میلیون و
 270هزار لیتر در مصرف سوخت نیروگاهی در این
منطقه صرفه جویی شده اس��ت«.دادخ��دا اعتصامی»
ادامه داد 46 :میلیون و  862هزار لیتر بنزین و 62

میلیون و  122هزار لیتر نفت سفید در این مدت در
منطقه زاهدان توزیع شده است.وی توزیع  53میلیون
و  196هزار لیتر نفت گاز غیرنیروگاهی و  24میلیون
و  320لیتر نفت ک��وره را از دیگر اق��دام��ات شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی در زاهدان عنوان کرد.

در نهمین روز از دهه فجر

پروژه فاز یک پارک کوهستانی
دکتر شریعتی زاهدان افتتاح شد
محمد علی ریگی -با حضور مسئوالن استانی و
شهرستان زاه��دان ،فاز یک پ��ارک کوهستانی دکتر
علی شریعتی زاهدان افتتاح شد.به گزارش «سیستان
وبلوچستان» ،ظهر دیروز فرماندار زاهدان در مراسم
افتتاح فاز یک پارک کوهستانی دکتر «علی شریعتی»،
که با حضور جمعی از مسئوالن شهری و استانی و
اه��ال��ی محله شریعتی غربی ص��ورت گ��رف��ت ،گفت:
سیاست استاندار و مسئوالن ف��رم��ان��داری براساس
مردم داری است و بر این اساس نقش مردم در تمام
فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
از جمله حضور پر قدرت در راهپیمایی  22بهمن ماه
امسال و نشان دادن عظمت ملت ای��ران به جهانیان
می باشد«.مجتبی خانجانی» ،افزود :افتتاح این پارک
نشان دهنده اراده دولت و مردم در کنار هم برای ارتقاء
سطح زندگی شهروندان می باشد که در این راستا،
شهرداری زاهدان پیشگام آن می باشد.وی ادامه داد:
به کمک دستگاههای دولتی و ستادی در فرمانداری
و استانداری و در سطح ملی بتوانیم طرح پهنه شمالی
شهر زاهدان را در سال آینده توسعه دهیم و این حداقل
کاری است که خادمین مردم برای آنها انجام خواهند
داد و ما به مشارکت م��ردم و مسئوالن در انجام این
طرح امیدوار هستیم.شهردار زاهدان نیز در ادامه این
مراسم ضمن تبریک ای��ام ده��ه فجر انقالب اسالمی
گفت :در پهنه شمالی شهر زاه��دان  7منطقه هدف
قرار گرفته که یکی از آنها شریعتی شمالی است که نیاز
به بازبینی شهری دارد«.سید مسلم سیدالحسینی»،
اف��زود :با عنایت استاندار و فرماندار زاه��دان ،برنامه
های خوبی در دستور کار خود قرار داده ایم تا کیفیت
زندگی م��ردم این مناطق را در همه زمینه ها ارتقاء
بخشیم و شکاف طبقاتی را به حداقل برسانیم و این
در دستور کار مسئوالن شهری و استانی می باشد.وی
اظهار کرد :در این راستا موضوع توسعه شهر زاهدان به
عنوان دومین شهر بزرگ در پهنه شرقی کشور با نگاه
راهبردی و آرمانگرایانه مبتنی بر واقعیتها مورد توجه
قرار گرفته است.وی بیان کرد :فضای سبز شهری به
عنوان یکی از مسائل مورد تقاضای مردم از اهمیت
ویژه ای برخوردار بوده و تالش شده تا با ترسیم چشم
انداز و برنامه ریزی مناسب با اولویت قرار دادن مناطق
کمی آن
حاشیه ای در راستای ارتقاء سطح کیفی و ّ
پیش رویم و پروژه رفاهی و گردشگری بام زاهدان به نام
پارک دکتر شریعتی از جمله این برنامه ها بوده است.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری
زاهدان نیز در این مراسم با ضروری خواندن گسترش
ام��اک��ن مفرح و گردشگری و فضاهای سبز شهری
گفت :یکی از ضروریت های زندگی انسانها داشتن
فضاهای سبز و گردشگری بوده که مورد توجه مدیران
ق��رار داشته است«.حامد صفت گ��ل» ،اف��زود :در این
راستا تالش شده تا با رویکرد عدالت محوری و توزیع

عادالنه خدمات با موضوع کوه خواری و زمین خواری
و ساخت و سازها در ارتفاعات جلوگیری شود و به جای
آن فضاهای سبز ،تجهیزات پارکی ،خدمات رفاهی و
ورزشی جایگزین شده و پهنه شمالی را به یک منطقه
گردشگری در شهر زاه��دان تبدیل کنیم.شایان ذکر
است در پایان اهالی منطقه شریعتی شمالی از شهردار
زاه��دان و مسئول فضاهای سبز ش��ه��رداری با اه��داء
لوحی تشکر کردند و مسئوالن از غرفه های ایجاد شده
توسط اهالی این منطقه که اشتغال را به دنبال داشته
است بازدید کردند.

برگزیدگان هشتمین جشنواره استانی
شعر دفاع مقدس معرفی شدند
محمدعلیریگی-اختتامیههشتمینجشنوارهاستانی
شعر دفاع مقدس با معرفی برگزیدگان در پنج بخش به
کار خود پایان داد.به گزارش«سیستان وبلوچستان»،
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره استانی شعر
دفاع مقدس که با حضور جمعی از مدیران و ادارات
و سازمانهای دولتی،نظامی و انتظامی ،جانبازان،
پیشکسوتان دفاع مقدس ،شاعران استان وعالقمندان
به شعر صبح دیروز در محل سالن اجتماعات اداره کل
استاندارد برگزار شد گفت :هشتمین جشنواره شعر
استانی دفاع مقدس در پنج موضوع شعر مقدس،شعر
عاشورایی،شعر دفاع مقاومت،شعر کودک و نوجوان و
نقش زنان در دفاع مقدس در دو گروه سنی کودک و
نوجوان و بزرگساالن برگزار شد که در پایان  12اثر به
عنوان آثار برتر معرفی و از شاعران آن تجلیل به عمل
آمد.سرهنگ پاسدار«حمزه دهقان» ،اف��زود :در این
دوره که مصادف با گرامیداشت سی و هشتمین ایام
دهه فجر انقالب اسالمی برگزار شد ،تعداد  350اثر
از  230شاعر استان به این جشنواره ارسال شده بود
که پس از بررسی آث��ار توسط هیئت داوران در پایان
 12اثر به عنوان آثار برگزیده هشتمین جشنواره شعر
استانی دفاع مقدس معرفی و از برگزیدگان این آثار
تجلیل شد.وی اظهار کرد :این جشنواره با هدف زنده
نگه داشتن یاد و خاطره شهداء دفاع مقدس و انتقال
مفاهیم ،فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس به جامعه و
نسل جوان برگزار شد که همچون دوره های گذشته
با استقبال خوبی از سوی شاعران و عالقمندان به شعر
دفاع مقدس روب��رو شد.مسئول نمایندگی ولی فقیه
در سپاه استان نیز در ادامه این جشنواره با اشاره به
بی نظیر بودن انقالب اسالمی در بین سایر انقالبهای
صورت گرفته گفت :بیش از  600مرکز در کشور آمریکا
راه اندازی شده که در مورد انقالب ومردم ما تحقیق
کرده و راه مقابله با انقالب ما را پیدا کنند ،مضاف بر
اینکه دشمنانی در داخل کشور نیز به دنبال نابودی
این انقالب هستند که به دشمنان کمک می کنند اما
آنچه باعث خنثی شدن هجمه توطئه ها تا االن شده
بیدار بودن امت اسالمی و داشتن رهبری مانند امام
راحل و مقام معظم رهبری در هدایت و حفاظت ازمردم
و انقالب ب��وده است.حجت االسالم«برهان باقری»،
افزود :دشمنان در حیرت هستند که راز ماندگاری سی
وهفت سال از انقالب در چه بوده است اما هنوز پی
به آن نبرده اند،زیرا امام راحل عامل اتحاد امت است
و اگر وی نبود ،ملت هر چقدر هم اهداف مقدسی می
داشتند به آن نمی رسیدند.وی اظهار کرد:رابطه امام

راح��ل با حضور دشمن ،رابطه عنکبوت با یک مگس
است که هر چقدر دست و پا بزند تارها به دور او خواهد
پیچید ،چیزی که امروز در افغانستان و یا سایر جاها
می بینید.وی اضافه کرد :اگر امت دارای رهبر باشد
گرفتار تار عنکبوت نخواهد شد و در سال  88این اتفاق
در حال شکل گیری بود اما دربیست و نهم خرداد سال
 88باروشنگری مقام معظم رهبری این تار از بین رفت
و توطئه دشمن خنثی شد.وی ادامه داد :یکی از موثر
ترین عوامل ماند گاری انقالب اسالمی ،رابطه امام و
امت است و همراهی آنهاست،کما اینکه در سال 42
رهبری بود اما امت آمادگی همراهی امام را نداشتندو
پس از گذشت پانزده سال ،این آمادگی در مردم ایجاد
شد.وی بیان کرد :مهمترین رمز موفقیت و ماندگاری
ان��ق�لاب راب��ط��ه همراهی ام��ام ب��ا ام��ت و ام��ت ب��ا ام��ام
بود،بنابراین رابطه امام و امت مهمترین رابطه استمرار
انقالب ماست و یکی یکی توطئه های دشمنان از بین
رف��ت.وی تصریح کرد :ولی فقیه بنا نیست کار رئیس
جمهور یا قوه مقننه و یا قضائیه را انجام دهد بلکه تنها
از انحراف آنها جلوگیری کرده و با راهنماییهای خوداز
آنهادر برابر توطئه ه��ای دشمنان مراقبت میکند.
وی با اش��اره به درای��ت مقام معظم رهبری در مسئله
برجام گفت:چقدر ایشان در این مسئله تیم مذاکره
کننده کشورمان را راهنمایی کرده تا فریب لبخندهای
دشمنان را نخورند و در جواب رئیس جمهور مطالب
را در قالب  9بند مهم ذکر و یادآوری کردند تا مانع از
نفوذ آنها به داخل شود و اگر رهبر در این مورد مسئوالن
را راهنمائی و هدایت نمی ک��رد وضعیت االن با آن
موقع فرق می کرد و منفذها برای دشمنان انقالب باز
میبود و لذا مراقبت های مقام معظم رهبری از انقالب
باعث شکست آنها شد.وی با اشاره به نزدیک شدن به
انتخابات سرنوشت ساز دو مجلس ش��ورای اسالمی
و خبرگان رهبری اف��زود :همین االن هم دشمنان از
روش های مختلف به دنبال اجرای مهندسی معکوس و
استفاده از عوامل خود فروخته خود در کشور هستند تا
جو این انتخابات را به نفع خود پایان ببرند.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر

جلسه کانون ادبی در مهرستان
برگزار شد
جلیلوند -به مناسبت گرامیداشت دهه فجر ،جلسه
کانون ادبی با حضور شاعران و نویسندگان در کتابخانه
عترت النبی شهر مهرستان برگزار شد.رئیس اداره
کتابخانه های عمومی مهرستان فت :در این محفل
ادب��ی ،شعرای حاضر به خوانش اشعار در موضوعات
انقالب پرداختند«.میراحمدهاشم زهی» اف��زود :این
محفل در راستای استعدادیابی شاعران جوان و آشنایی
آنان با شاعران ادبیات انقالب اسالمی شکل گرفت و
در صددیم تا با استفاده از ظرفیت های بومی ضمن آگاه
سازی و بصیرت افزایی ،قشر جوان را با دستاوردهای
ادبی انقالب اسالمی نیز آشنا سازیم .وی ادامه داد:
شاعران بومی در این جلسه اشعار خود را به دو زبان
بلوچی و فارسی برای حاضرین قرائت کردند.رئیس اداره
کتابخانه های عمومی شهرستان مهرستان شعر را یک
موهبت الهی و یک درد خوشایند توصیف ،و تصریح کرد:
توسعه فرهنگ مطالعه و پرورش شاعران و نویسندگان
و ایجاد عالقه در بین مخاطبان در ارتباط تنگاتنگ
انجمن ادبی و کتابخانه های عمومی محقق می شود.

