
حجت االسالم ایزدی:

دشمن؛ اسالمی را می 
خواهد که در مقابل زر و 

زور ایستادگی نکند
امام جمعه شهرستان فریمان با 

تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر 

گفت:این که می گویند ایام ا... 

دهه مبارک فجر، ریشه در قرآن 

دارد و لذا کسی که می خواهد 

انقالب کند طبیعی است که فراز و نشیب های زیادی 

را به جان بخرد و به همین خاطر روزه��ای پیروزی را 

که همان ایام ا... است با برگزاری جشن های مختلف 

یادآوری و پاس می داریم.حجت االسالم محمدحسین 

ایزدی یزدان آباد  ایزدی با اشاره به این که دشمنان نظام 

و انقالب در هر روز، ماه و سال هجمه های مختلفی را 

علیه ما به کار می بندند گفت:به لطف الهی امروز عزت و 

بزرگی ایران اسالمی را بیشتر از گذشته می بینیم و حتی 

دشمنان ما نیز به تأثیر گذاری ایران اسالمی در جهان و 

بزرگی و اقتدار کشور اذغان می کنند. حجت االسالم 

محمدحسین ایزدی با اشاره به فیش های نجومی برخی 

مسئوالن گفت: وقتی مسئوالن ساده زیست باشند ، 

قطعًا به دنبال حقوق های نجومی نیستند.وی در پایان 

با اشاره به این که آمریکا امروز ماهیت حقیقی خود را به 

خوبی نشان داده است گفت:در نطق ابتدایی رییس 

جمهور آمریکا وی خصومت خود را نسبت به مسلمانان 

و به ویژه ایران نشان داد، لذا مسئوالن باید نگاهشان به 

درون باشد و از داشته های خودمان به فکر رفع مشکالت 

م��ردم باشند و ع��زت و سربلندی نظام و انقالب را از 

امکانات داخلی طلب کنند.
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طرح»ثقلین«بزرگترین حرکت 
فرهنگی مردمی در فریمان

شهرستان  ثقلین  ط���رح 

فریمان با محوریت قرآن، 

ن��ه��ج ال��ب��الغ��ه و صحیفه 

س���ج���ادی���ه در راس���ت���ای 

ف��رم��ای��ش��ات م��ق��ام معظم 

رهبری در خصوص اهمیت 

کار فرهنگی از شهریور ماه 94 به صورت خودجوش 

و مردمی شروع به فعالیت کرد. محسن شهیری 

مدیر اجرایی طرح ثقلین شهرستان فریمان با بیان 

این مطلب به خراسان گفت:با تالش و پشتکار 

جوانان و عالقمندان، این حرکت فرهنگی نظر 

مخاطبان بسیاری را در مرحله اول به خود جلب 

ک��رد و با استقبال ۷۰۰ نفری م��ردم فریمان در 

سال گذشته برگزارشد.وی با بیان این که مرحله 

دوم طرح در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 

هزار و ۸۰۰ نفر از مردم شریف فریمان برگزار  شد 

گفت: با گسترش این حرکت فرهنگی و کمک های 

مردمی و مسئوالن، مرحله سوم این مسابقه بزرگ 

فرهنگی، آبان ماه امسال با شرکت دو هزار نفری 

مردم برگزارشد و هم اکنون در حال آماده سازی 

برگزاری مرحله چهارم این طرح در شهرستان 

فریمان هستیم. شهیری در پایان خاطرنشان کرد: 

با استقبال خوب مردم، این مسابقه فرهنگی در 

شهرهای فرهادگرد و قلندر آباد به صورت مستقل 

اج��را  شد و به برگزیدگان هدایایی نظیر سفر به 

کربالی معلی ،قم ، جمکران و.... اهدا شد.

هفت سال پیش شاهان گرماب فریمان به دلیل مشكالت 

بهداشتی تعطیل و پلمب شد و از شهریورماه ۸۸ تاكنون 

اخبار و گزارش های زیادی در روزنامه خراسان و حتی ویژه 

نامه فریمان روزنامه خراسان برای بررسی مشكالت آن 

منتشرشد و در هر برهه زمانی مدیران و مسئوالن استانی و 

شهرستانی قول دادند كه با جدیت پیگیر مشكالت شاهان 

گرماب هستند و به زودی مشكالت آن رفع خواهد شد. اما به 

نظر می رسد قصه پر غصه شاهان گرماب كه اكنون به خرابه 

ای متروكه تبدیل شده است قرار نیست رفع شود چرا كه در 

آخرین پیگیری این موضوع در خرداد ماه سال جاری فرماندار 

فریمان هم مانند دیگر مسئوالن پیگیر در سالیان گذشته در 

خصوص وضعیت شاهان گرماب فریمان اظهاركرد»وضعیت 

شاهان گرماب فریمان به زودی مشخص می شود« اما با 

گذشت ۸ماه از این موضوع تاكنون تغییری محسوس در 

وضعیت شاهان گرماب ایجاد نشده است.در ادامه مردم 

فریمان و دوستداران این مجموعه كم نظیر گردشگری 

همچنان منتظر هستند تا اقدامی عملی از سوی مسئوالن 

برای رفع مشكالت شاهان گرماب انجام شود و مسئوالن 

فقط به دادن وعده به مردم اكتفا نكنند تا با مشاركت سرمایه 

گذار و یا به هر نحو دیگری پویایی و نشاط در این منطقه 

گردشگری ایجاد شود.در پایان تیتر برخی اخبار چاپ شده 

از سال ۸۸ تاكنون كه در روزنامه خراسان و ویژه نامه روزنامه 

خراسان چاپ شده است ب��رای اط��الع م��ردم و مسئوالن 

آم��ده اس��ت:»س��ال ۸۸: فرماندار فریمان:هالل احمر 

استان ب��رای رف��ع مشکل شاهان 

گرماب اق��دام کند/ ضرب االجل 

۱۰روزه فرماندار فریمان به هالل 

احمر استان در مورد آبگرم شاهان 

گ��رم��اب /ی��ادداش��ت؛دل��س��ردی 

شاهان گرماب! /استاندار دستور 

داد: فک پلمب شاهان گرماب /ت��داوم تعطیلی شاهان 

گرماب فریمان و بی توجهی ه��الل احمر استان/ سال 

۸9: شاهان گرماب فریمان در حال واگ��ذاری به بخش 

خصوصی است / دستور استاندار هم نتوانست قفل شاهان 

گرماب را ب��از کند /س���ال9۰: م��اج��رای شاهان گرماب 

فریمان؛ این بار موضوع تعیین عرصه / سال 9۱:ویژه نامه 

فریمان؛»شاهان گرماب فریمان کم نظیر در جهان، یتیم در 

ایران/تعطیلی شاهان گرماب فریمان۳ساله شد/ شهردار 

سفیدسنگ:مجموعه گردشگری شاهان گرماب فریمان 

احیا می شود / جوابیه جمعیت هالل احمر استان خراسان 

رضوی در مورد مشکالت شاهان گرماب فریمان/ فرماندار: 

سرمایه عظیم و موهبت الهی شاهان گرماب فریمان در 

آتش بی توجهی نهادهای متولی می سوزد /بی تفاوتی 

مسئوالن استان و تخریب مجموعه آبگرم تاریخی شاهان 

گرماب فریمان / مجموعه گردشگری شاهان گرماب فریمان 

احیا می شود /سال92 : شاهان گرماب فریمان خسته اما 

امیدوار به آینده/شاهان گرماب فریمان همچنان بالتکلیف! 

/ سال9۳ :فرماندار فریمان:طرح تفصیلی و جامع احیای 

آبگرم شاهان گرماب تدوین شد/ سال 94: اظهار امیدواری 

فریمان از رفع مشکل شاهان گرماب /بخشدار قلندرآباد: با 

مشخص شدن وضعیت مالکیت شاهان گرماب ،سرمایه گذار 

کار خود را آغاز خواهدکرد/با تشکیل کارگروه گردشگری 

استان در فریمان مشکل شاهان گرماب رفع خواهد شد/و 

در سكانس آخر ؛ فرماندار:وضعیت شاهان گرماب فریمان به 

زودی مشخص می شود«.  

   یادداشت

اصغری فریمانی

مسئوالن فقط قول ندهند، 
عمل كنند


