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شهرستان ها
سه شنبه  2۳بهمن ۶ . ۱۳۹۷جمادی الثانی  .۱۴۴۰شماره ۲92۹

از گوشه و کنار استان

نمایشگاهعکسانقالب

نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد با حضور جمعی از مسئوالن قاینات
گشایش یافت «.میرزنگویی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
قاینات در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره به ارائه ٣٨اثر عکاسی
از  ٣٧هنرمند عکاس ایران و پنج کشور دیگر گفت :نمایشگاه تا
 ٢٦بهمن ماه صبح و عصر در نگارخانه باران برای بازدید عموم
دایر است .

 20خانه برای خانواده های  2معلولی
عملیات احداث  20واحد مسکن دو معلولی طبس طی مراسمی با
حضور حجت االسالم والمسلمین «محمدی» امام جمعه« ،خلیلی»
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مسئوالن
دستگاه های اجرایی طبس آغاز شد .این واحد ها با هزینه بیش از
 13میلیارد ریال احداث می شود.

المپیاد آماده در 15آموزشگاه طبس
المپیاد آماده در  15آموزشگاه متوسطه اول طبس در دو بخش
دختران و پسران برگزار شد .رئیس جمعیت هالل احمر طبس با
بیان این که مرحله شهرستانی المپیاد آماده (دادرس) به منظور
آماده سازی دانش آموزان در مواجهه با حوادث و بالیای طبیعی در
 15آموزشگاه متوسطه اول دخترانه و پسرانه در طبس برگزار شد،
گفت :تیم های برتر در دو بخش خواهران و برادران به عنوان نماینده
شهرستان در مرحله استانی المپیاد حضور خواهند یافت .به گفته
«حسن پور» ،طرح ملی دادرس به دنبال تقویت نیروهای امدادی
در مدارس کشور و تربیت دانش آموزانی همیشه آماده برای مقابله
با حوادث احتمالی است.

افتتاح مرکز مشاوره تخصصی قاین
اولین مرکز مشاوره تخصصی تربیتی و تحصیلی قاین با حضور
جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد .معاون امور
توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی در مراسم افتتاح این مرکز با
اشاره به جایگاه حساس مراکز مشاوره ،بر لزوم راه اندازی این مراکز
در جامعه به دالیل مشکالت عدیده موجود تاکید کرد و گفت :مراکز
مشاوره نقش کلیدی در آگاهی بخشیدن به مردم دارند« .احمدی»
افزود :با افتتاح این مرکز تعداد مراکز مشاوره تخصصی در قاین
به چهار واحد می رسد که در زمینه های خانوادگی ،عمومی،
استثنایی ،تربیتی و تحصیلی به مردم این شهرستان خدمات ارائه
می کنند.

رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

یادداشت

ادایدینخراسانجنوبیبهایران

صحنه یکپارچگی
شهرستان های خراسان جنوبی روز گذشته
صحنه ای تماشایی از یکپارچگی مردم بود.
گزارش خبرنگاران ما از این نقاط حاکی است،
مردم انقالبی از جای جای شهر و روستاها خود
را به محل های از پیش تعیین شده رساندند تا بار
دیگر و مانند سال های قبل افتخارآفرینی خود
را در کتاب انقالب ثبت کنند .راهپیمایی 22
بهمن  97در شهرستان های استان تماشایی تر
بود به گونه ای که به اذعان بسیاری از حاضران
در نوع خود بی نظیر و مثال زدنی است.
به گزارش«باکمال» از فردوس ،سردار
«احمدی» از پیش کسوتان دفاع مقدس در
جمع راهپیمایان این شهر گفت :امام خمینی
(ره) ثابت کرد که می توان اسارت را گسست و
پنجه در پنجه ابر قدرت ها انداخت .وی افزود:
اگر به  10درصد فرمایشات مقام معظم رهبری
عمل می کردیم مشکالت امروز را نداشتیم.
گزارش «عرب نجات» از آیسک نیز حاکی است،

هیچ وقت یک ایرانی
را تهدید نکن!

سرهنگ «عباسیان» معاون سیاسی سپاه
خراسان رضوی در جمع مردم این شهر با
برشمردن دستاوردهای نظام اسالمی گفت:
ما در مسیر انقالب و رسیدن به اهداف خود راه
همواری نداریم اما این مشکالت با مدیریت
جهادی ،نفی اشرافی گری و پرهیز از آن ،عملی
کردن شعار ما می توانیم و تکیه بر توانمندی
های داخلی قابل حل است .رئیس شورای
سیاست گذاری امامان جمعه استان هم در
جمع مردم سه قلعه گفت :امروز با والیت مداری
و به برکت انقالب اسالمی ،هالل مقاومت کامل
شده است و دشمنان شکست خورده اند .به
گفته حجت االسالم والمسلمین «رحیم آبادی»
اگر در عرصه اقتصاد مشکل داریم ،علتش نبود
والیت مداری ،دلسوزی و صداقت در مسئوالن
این امر است .گزارش «حقانی» از قاین نیز
حاکی است ،معاون اطالعات راهبردی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در جمع پرشور

غالمرضا بنی اسدی

راهپیمایان این شهر گفت :حضور باشکوه مردم
در راهپیمایی  40سالگی انقالب نشان می
دهد که مردم به کشور ،نظام و رهبری وفادارند.
سردار «سیاری» افزود :با وجود مشکالت
اقتصادی و بیکاری ،وقتی پای نظام و کشور
در میان باشد مردم متحد و یکپارچه هستند.

قطار آبادانی در ایستگاه دهم
قطار افتتاح پروژه های عمرانی همزمان با
دهمین روز از دهه فجر در چند شهرستان
توقف کرد .به گزارش «مشمولی »18 ،
پروژه عمرانی و کشاورزی در خوسف با
اعتبار  ۳۵میلیارد و  ۱۲۰میلیون ریال
به بهره برداری رسید .بهره برداری از
جاده سلم آباد به طول  12کیلومتر،
سنگ فرش و جداره سازی معابر روستای
گیوشاد ،واگذاری  18قطعه زمین در
روستای گیوشاد ،سنگ فرش معابر
روستای عیلکی ،احیا و مرمت قنات
روستای رومنجان و مدرسه روستای
سرچاه و برق رسانی روستای هویگان
به نمایندگی از  12پروژه روستایی از
برنامه های افتتاحی بود .چهار طرح
عمرانی و خدماتی هم روز یک شنبه در
نهبندان به بهره برداری رسید و بیش
از  18هزار نفر از مزایای این طرح ها
برخوردار شدند« .کریمان خراسانی»
فرماندار نهبندان گفت :اصالح و
بازسازی شبکه آب شهرهای شوسف و
نهبندان ،چاه آب رسانی و رونمایی از دو
خودروی پیشرفته امداد و نجات هالل
احمر و اورژانس  ١١٥از جمله طرح
های افتتاحی بود .ادامه گزارش حاکی

است 25 ،طرح عمرانی و خدماتی هم با
اعتبار  28میلیارد و  394میلیون ریال در
بخش قهستان شهرستان درمیان افتتاح
شد« .بشیری زاده» فرماندار درمیان در
آیین افتتاح این طرح ها گفت :بیش از
 20هزار نفر در بخش قهستان از مزایای
این طرح ها برخوردار شدند .زیرسازی و
آسفالت معابر قهستان به نمایندگی از سه
طرح ،روکش آسفالت محور تنگل  -دره
عباس ،روکش آسفالت محور منصورآباد
 آرین شهر ،سالن چند منظوره روستایسیدان به نمایندگی از  12پروژه دهیاری

«مشمولی» از خوسف نیز گزارش داد ،حجت
االسالم «عبادی» نماینده مردم شهرستان
های بیرجند ،خوسف و درمیان در جمع مردم
این شهر گفت :تحریم های دشمن با سربلندی
و اقتدار ملت تمام خواهد شد و در نهایت به یوم
ا ...تبدیل می شود.

وضعیت آب رسانی در نهبندان و
سربیشهقرمزاست

های بخش قهستان ،پنج پروژه بخش
کشاورزی و بوستان روستای آویجان
به نمایندگی از سه بوستان روستایی از
جمله طرح های افتتاحی بود .به گزارش
خبرنگارما،باحضورمعاوناستاندارشش
طرح عمرانی در شهرستان بشرویه افتتاح
شد.طرحتجهیزونوسازیاراضی،تصفیه
خانه فاضالب بیمارستان شفا ،مدرسه
خیرساز ساالر صادقی ،بوستان گلشن
فجر خلیج فارس ،پرورش شتر مرغ توام
و پروژه راه ارسک از مهم ترین این طرح
ها بود.

شرایط بسیار بدی در حوزه آب رسانی در دو شهرستان
نهبندان و سربیشه داریم زیرا آب رسانی با تانکر دیگر
پاسخگوی نیاز مردم نیست .این مطلب را نماینده مردم
نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی در شورای
اداری سربیشه مطرح کرد و گفت :در نهبندان و سربیشه
دچار عقب ماندگی تاریخی در توسعه و پیشرفت شده ایم که
ناشی از سیاست نادرست تقسیم اعتبارات در کشور بر مبنای
تراکم جمعیت در سال های گذشته بوده است« .افضلی»
افزود :با پیگیری باید اعتبارات ویژه از حوزه های مختلف
برای این بخش اختصاص یابد تا شاهد توسعه و تحول در این
شهرستان باشیم.
در سال های اخیر پیگیر توازن در تقسیم بودجه با مطرح کردن
طرح توازن در مجلس شورای اسالمی بوده ایم که موفقیت
های خوبی در این زمینه حاصل شده است.
رئیس شورای بخش مرکزی مود هم با اشاره به این که با
احداث مرکز جامع سالمت مود و تجهیز آن نیازمند کادری
متخصص هستیم ،گفت :زیرگذر فعلی شهر ،نیازمند بازبینی
اساسی است چرا که هنگام بارندگی سبب جمع شدن آب و
خطر برای مردم می شود ،همچنین نیازمند اصالح دید محور
برای رانندگان است« .مقصودی» افزود :روشنایی معابر شهر
هم مناسب نیست که باید مورد بازدید و اصالح قرار گیرد و با
توجه به در پیش بودن سال نو تمهیداتی در این زمینه اندیشیده
شود .به گفته وی ،مشکالتی در خدمات رسانی آتش نشانی
مود به روستاهای اطراف وجود دارد که باید برطرف شود.

در خانه نماندیم .به رغم همه هشتک هایی که زدند
و تردیدی که افشاندند و وعده ای که دادند .در خانه
نماندیم به رغم توطئه هایی که کردند و جنگ روانی که
راه انداختند .در خانه نماندیم به رغم همه مشکالت که
گاه رنگ مصیبت می گرفت و رمق از زانوها می ستاند
و از بازوها نیز هم .ما ،اما ،بیرون آمدیم .از دعای شهدا
مدد گرفتیم و آمدیم .به نام امام و انقالب ،به جای رمق
رفته ،قوتی تازه در زانو و بازوی مان نشست و آمدیم تا
در برابر چشم گشاد دشمن ،دگر باره ،قد ،راست کنیم
و مشت در هوا ،به غیرت بلند و همه بغض در گلو مانده
را رها کردیم به مرگ بر آمریکا ،مرگ بر اسرائیل ،مرگ
بر منافق .این هم عین تبری بود از ظلم و ستم در همه
اشکالش .فریاد برائت از مشرکان بود که ما را به شرک
می خواندند و به در خانه ماندن تشویق مان می کردند.
ما ،اما ،می دانستیم که اگر در خانه بمانیم ،فردا نه تنها
فرش خانه را از زیر پای ما خواهند کشید که خانه را هم
از ما خواهند ستاند .مگر چنین نکردند با فلسطینی
ها؟! مگر سرنوشت اقوامی که به غفلت نشستند جز
این بود که به تازیانه دشمن ،به اسارت برخیزند؟!
اما ...اما ما بیدار ماندیم و هوشیار به خیابان ،این تنگه
احد تاریخ معاصر آمدیم و همه حرف مان این بود تا
بداند دشمن که؛ دور است زما ،تن به مذلت دادن /ما
وارث خون سربداران هستیم ...ما نه اهل تسلیمیم و
نه حتی می توان ما را پشت میز سازش نشاند .اگر به
مذاکره هم برمی خیزیم ،کالم و نگاه ما طعم عزت دارد
و به غرور ایرانی در چشم هماوردان جهانی می نگریم و
به یادشان می آوریم که «هیچ وقت یک ایرانی را تهدید
نکن!» چون جوابش را به نمایان ترین شکل می دهیم.
آن سوداگر مرگ و تاجر ورشکسته جنگ ،ترامپ ،اما
نفهمید پیام این سخن را و به یاوه سرایی پرداخت و
جوابش را محکم تر از همیشه از مردم ایران گرفت.
مردمی که این بار حضورشان معانی مختلفی داشت و
ضربت مشت هایشان ،قوتی حیدری .مردم آمده بودند
حتی خیلی ها که در شرایط عادی نمی آیند .آمدند تا
بگویند همچنان ایرانی و انقالبی و مرد مبارزه هستند.
بگویند اگر چه مشکالت جامعه فراوان است و موانع
پیش رو ،بزرگ اما اراده ما از همه آن ها بزرگ تر و دامنه
ایمان ما گسترده تر از همه زمین هایی است که در آن
بذر تردید می کارند .مردم آمدند از جناح های مختلف
و با گرایش های متفاوت و پیام روشن حضور هم ،هم
افزایی توان ها ،پای کار انقالب بود .این آمدن ،این
حماسه سرودن ،این شکوه نمایی ،دقیق ترین پاسخ
بود به ترامپ و لشکر مرگ آفرینش که ما همچنان زنده و
پویا در صراط مستقیم ،با قدرت تمام حرکت می کنیم.
آن چه شکستنی است نه اراده ما ،که توان و توطئه
های شماست که ما را خدا یار است و مهدی کشتیبان،
بنابراین مقتدر و بی هراسیم ...

