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اخبار
اجرای طرح اسکان عشایر در
شهرستان آباده با مشارکت امور
عشایر و بنیاد مسکن

مراسم کلنگ زنی طرح اسکان عشایر منطقه
کلوان شهرستان آباده با حضور محمود عباسی
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس و
جمعی از مسووالن برگزار شد  .به گزارش روابط
عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،این مراسم
با حضور بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس ،
نیک مرام فرماندار آباده و تعدادی از روسای
ادرات شهرستان آباده با حضور تعدادی از
عشایر منطقه برگزار شد  .محمود عباسی معاون
پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس در حاشیه
این مراسم بیان داشت  :اسکان عشایر کلوان
در زمینی به مساحت  ۵۰هکتار در قالب ۴۰۰
قطعه مسکونی با فضاهای آموزشی  ،خدماتی
و ....طراحی و تفکیک گردیده که تا کنون ۹۴
قطعه به عشایر منطقه واگذار گردیده است.
معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان فارس با
بیان اینکه اسکان عشایر کامال داوطلبانه است
افزود :اسکان عشایر ،یکجانشین شدن عشایری
است که در حال کوچ فصلی ،از محلی به محل
دیگر برای امرار معاش ،در تکاپو هستند .اسکان
گروه های عشایری راهبرد پذیرفته شده برای
حل مشکالت عشایر است .وی اضافه کرد :
طرح اسکان عشایر از جمله طرح هایی است که
با مشارکت بنیاد مسکن و امور عشایر به اجرا در
آمده و در جهت حل مشکالت عشایر کوچرو
است  .مدیرکل امورعشایر استان فارس نیز با
تقدیم از هم افزایی و تعامل بنیاد مسکن با بیان
اینکه هر سال  ۲۵هزار تن گوشت قرمز توسط
عشایر فارس تولید می شود گفت :حمایت
و کمک تمام دستگاههای اجرایی به جامعه
عشایری باعث امنیت غذایی در کشور میشود.
روح الله بهرامی افزود :سازمان امور عشایر ،
تشکیالت توسعه ای است که در این زمینه گام
برداشته،الزم است ساختار این سازمان تقویت
شود که به مسائل بیشتری در حوزه عشایر
پرداخته شود .وی عملیات اجرایی اسکان،
نقطه شناسایی اسکان ،خدمات پشتیبانی به
کوچندگان را از جمله وظایف سازمانی اعالم کرد.
بهرامی با بیان اینکه طرح مرتعداری تلفیقی یک
نوع مالکیت برای عشایر ایجاد می کند ،افزود:
بیشترین تعرضات به مراتع در حوزه صنعت و
سرمایه گذاری به خاطر نبود این طرح است.

مقام اول شرکت گاز استان کرمان
در اجرای طرح ملی اصالح و بهینه
سازی موتورخانه ها
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از پیشرفت
 25درصدی اجرای طرح ملی اصالح و بهینه
سازی موتورخانه ها در کمتر از  3ماه در این
استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان کرمان ،منوچهر فالح با اعالم این
خبر افزود :بر اساس پایش دوره ای واحد بهینه
سازی مصرف گاز این شرکت ،در پایان  5ماهه
نخست سال جاری ،از  10هزار مشترک مشمول
طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها2 ،
هزار مشترک در سامانه مکانیزه این طرح ثبت
نام کرده اند .فالح در خصوص این طرح گفت:
تنظیم مشعل ،نصب سیستم ضد رسوب و
اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه ،با کاهش
 ۱۰تا  ۱۵درصدی مصرف گاز ،منجر به کاهش
گاز بهای مشترکین نیز می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره
به مزایای مهم طرح بهینه سازی موتورخانه
واحدهای مسکونی و اداری گفت :امیدواریم با
اطالع رسانی های شفاف واحد بهینه سازی و
اعالم مزایای این طرح برای مشترکین مشمول،
امسال  8هزار واحد باقیمانده نیز در طرح
مذکور ثبت نام کرده و از مزایای آن بهرهمند
شوند.
فالح افزود :متقاضیان مشمول پس از مراجعه
به سامانه   goc.nigc.ir  یا سایت شرکت
ملی گاز به آدرس    www.nigc.irو انتخاب
گزینه بهینه سازی موتورخانه و ثبت نام ،می
توانند بطور کامل و به هزینه شرکت ملی گاز
ایران از مزایای بهینه سازی و اصالح موتورخانه
واحد مسکونی و تجاری خود در راستای کاهش
مصرف گاز برخوردار شوند.

اخبار

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی :

شرایط بهرهمندی از زیارت با مدیریت هوشمند فراهم شود
مالک رحمتی در نشست هماهنگی و همافزایی
دستگاههای اجرایی برای برپایی مراسم دهه آخر
صفر ،بر ضرورت ترویج شعار محوری «همه
خادم الرضاییم» و تولید محتوای فرهنگی ،معنوی و
اجتماعی در ذیل این شعار تأکید کرد.
وی در این نشست اظهار کرد :بزرگترین افتخار
آستان قدس رضوی خدمت به زائران امام رضا
(ع) بوده و یکی از مهمترین ایام این خدمترسانی،
دهه آخر ماه صفر است ،به همین دلیل امسال برای
این دهه شعار «همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان،
رسم مسلمانی» انتخاب شده تا بسیج عمومی
بهمنظور توسعه خدمترسانی در سراسر کشور
شکل بگیرد.
ضرورت همافزایی و مشارکت دستگاههای اجرایی
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به اشاره به
اینکه« ،همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان ،رسم
مسلمانی» شعار محوری آستان قدس رضوی در این
ایام خواهد بود ،افزود :همه ما خادم مردم هستیم
و این شعار متناسب با شرایط حاضر انتخاب شده
است ،از اینرو انتظار میرود در فضای عمومی
جامعه در عرصههای رسانهای ،مجازی و محیطی
شهر مشهد نیز این شعار محقق شود و همه
دستگاههای اجرایی نیز در ایام دهه پایانی ماه صفر
با این شعار به مردم خدمترسانی کنند .وی ادامه
داد :در آستانه ایام دهه پایانی ماه صفر باید تالش
کنیم با هماهنگی کامل و همافزایی و مشارکت تمام
مدیران اجرایی در سطح استان و شهر مشهد ،بهترین
خدمات و برنامهها را با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی به زائران امام رضا (ع) ارائه و سطح کیفی
خدمترسانی را افزایش دهیم.
توسعه مفهوم خدمت در عرصه سالمت
رحمتی خاطرنشان کرد :باید مفهوم «همه
خادم الرضاییم؛ نجات انسان ،رسم مسلمانی» را
توسعه دهیم ،در شرایط امروز و با توجه به تأکیدهای
رهبر معظم انقالب اسالمی ،زمینههای گستردهای
برای این نوع خدمترسانی وجود دارد و گرهگشایی
از کار مردم و پایکار مردم آمدن ،مفهوم و کارکرد
متعالیتری یافته است؛ خوشبختانه آستان قدس
رضوی و کانونهای خادمیاری فعال در سراسر
کشور بهخوبی این موضع را درک کرده و حوزههای
خدمترسانی را گسترش دادهاند.
وی تصریح کرد :در زمانی خادمالرضا بودن تنها
محدود به ارائه خدمات اسکان و تغذیه برای زائران
حضرت بود اما امروزه زمینههای بسیار متعددی برای

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت :افکار عمومی انتظار دارد با اجرای دستورالعملهای بهداشتی مناسب و مدیریتی هوشمند ،شرایط بهرهمندی از
زیارت و برگزاری مراسم مذهبی را تسهیل کنیم.

جلسات
متعددی با
حضور مدیران
اجرایی استان
در خصوص
ارائه خدمات
هرچه بهتر
به زائران و
مجاوران در
ایام پایانی ماه
صفر برگزار
میشود
توسعه این خدمت وجود دارد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اضافه
کرد :یکی از این حوزهها که در شرایط امروز با آن
مواجه هستیم ،نجات جان انسانها و توجه به
حوزه سالمت ،درمان و پیشگیری است که با تدابیر
و دستورات ویژه تولیت آستان قدس ،بخشهای
مختلف این آستان ،ورودی جدی به این عرصه
داشتند و همگان شاهد و ناظر آن بودهاند.
استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی
وی به شرایط خاص کرونایی نیز اشاره کرد و
افزود :ما بر اساس تأکید تولیت آستان قدس
رضوی ،تمامی برنامههای این دهه را با دو رویکرد
«رعایت دستورالعملها» و «استفاده حداکثری از
ظرفیت رسانه و فضای مجازی» برای بهرهمندی
عموم دلدادگان اهل بیت (ع) اجرایی خواهیم کرد،
ضمن آنکه عالوه بر محوریت مشهد و استان در این
برنامهها ،تدابیری نیز برای حوزه بینالملل و زائران

غیرایرانی اتخاذ شده است.
رحمتی گفت :نزدیک به  ۲۰ماه است که با چالش
بیماری کرونا مواجه هستیم اما خوشبختانه این
روزها واکسیناسیون عمومی سرعت گرفته است
و به همین دلیل ،افکار عمومی انتظار دارد ما،
دستورالعملهای بهداشتی مناسبی را اجرایی و با
یک مدیریت هوشمند ،شرایط بهرهمندی از زیارت و
برگزاری مراسم مذهبی را تسهیل کنیم.
وی ادامه داد :امیدواریم با هم فکری ،همافزایی
و همصدایی مدیران ارشد استان از این شرایط عبور
کنیم و بتوانیم به نحو شایسته میزبان زائران باشیم.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ضمن تشکر
از همه مدیران اجرایی استان و مشهد مقدس که
در اجرای برنامههای دهه پایانی ماه صفر همراهی
و تعامل دارند ،بیان کرد :این جلسه پیرو جلسه
مشورتی که با حضور نماینده محترم ولی فقیه،
تولیت محترم آستان قدس رضوی ،استاندار محترم

و برخی دیگر از مدیران برگزار شده ،برای همافزایی
و هماهنگی بیشتر برگزار میشود و نیز جلسات
متعددی با حضور مدیران اجرایی استان در خصوص
ارائه خدمات هرچه بهتر به زائران و مجاوران در ایام
پایانی ماه صفر برگزار میشود.
همچنین در این نشست محمدصادق براتی معاون
مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان
رضوی ،سید محمد رضا هاشمی فرماندار مشهد
مقدس و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی
استان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
رونمایی از شعار و نشان دهه آخر صفر
در این نشست از نماد ویژه آستان قدس رضوی
برای دهه آخر صفر نیز رونمایی شد ،این نشان
بر پایه شعار محوری «همه خادم الرضاییم؛ نجات
انسان ،رسم مسلمانی» طراحی شده و تالش خواهد
کرد فرهنگ خدمترسانی عمومی به زائران حضرت
رضا (ع) بیش از پیش ترویج کند.

منابع طبیعی جزو میراث ماندگار و بین نسلی است
وزیر جهاد کشاورزی گفت :منابع طبیعی جزو میراث ماندگار و
بین نسلی است و تالش می کنیم که این منابع ارزشمند به بهترین
نحوحفظ شود .سیدجواد ساداتینژاد در پنجمین مراسم گرامیداشت
ملی مقام جنگلبانان و جاننثاران منابع طبیعی با اشاره به جانفشانی
های جنگلبانان افزود :برای حفظ جنگلها و مراتع حتما از دانش بومی
استفاده خواهیم کرد و البته امیدواریم در این دوره اتفاقات خوبی برای

استاندارسمنان:

احیا و حراست از جنگلها و مراتع رخ دهد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت :ما در حال حاضر برای اجرای
طرح آبخیزداری قانونی در کشور نداریم که امیدواریم با حمایتهای
مجلس از الیحه آبخیزداری ،سازمان جنگلها در این خصوص نیز
صاحب قانون شود .ساداتینژاد با بیان اینکه امروزه شاهد تخریبهای
زیادی در منابع طبیعی ،جنگلها و مراتع هستیم ادامه داد :نوع

استفاده از آبهای زیرزمینی و بروز سیالب حتی در مناطق خشک
و حریقهایی که در جنگلها اتفاق میافتد نشان دهنده تغییر اقلیم
و خسارات سنگین ناشی از آن است .وی در خصوص حقوق و مزایا
و روابط استخدامی جنگلبانان گفت :شرایط فعلی این گروه هم اکنون
قابل قبول نیست که امیدواریم با کمکهای مجلس و به خصوص در
برنامه هفتم توسعه کارهای قابل قبولی در این بخش انجام شود.

 ۹۴تخت بیمار به مجموعه درمان استان سمنان افزوده میشود

استاندار سمنان گفت :با افتتاح مرکز سرطان و سوانح سوختگی
در سمنان  ۹۴تخت درمانی به شبکه بهداشت و درمان استان
افزوده خواهد شد.
علیرضا آشناگر ظهر دوشنبه در نشستی با حضور مسئوالن
بهداشت و درمان سمنان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
سمنان ،با بیان اینکه با بهره برداری کامل از بیمارستان سوانح
سوختگی و تکمیل مرکز درمان سرطان سمنان ،مجموعا ً ۹۴تخت
بیمارستانی به ظرفیت درمانی استان اضافه خواهد شد ،بیان کرد:
خدمات خوبی از نظر بهداشت و درمان در طی چند سال اخیر
در سطح استان سمنان به انجام رسیده است .وی افزود :امروز
از بیمارستان جدیدالتاسیس  ۱۵خرداد شهرستان مهدیشهر،

بیمارستان سوانح سوختگی سمنان و پروژه در حال ساخت مبارزه
با سرطان شهرستان سمنان بازدید نموده و از نزدیک خدمات و
م.
اقدامات انجام شده در این مراکز را مورد بررسی و رصد قرار دادی 
استاندار سمنان بیان کرد :بیمارستان مهدیشهر که یکی از
مطالبات جدی مردم این شهرستان است ،با تکمیل ساختمان و
تجهیز بیمارستان به مرحله افتتاح رسیده و در حال حاضر پذیرش
بیمار در این بیمارستان آغاز شده و به مرور زمان نواقص جزئی
موجود نیز ،رفع خواهد شد.
استاندار سمنان بیان کرد :تجهیزات نصب شده در بیمارستان
مهدیشهر کامال ً به روز و مدرن بوده و در حال حاضر دو طبقه
از این بیمارستان در اختیار بیماران قرار داشته و طبقه سوم نیز

استاندار فارس:

به عنوان بخش ویآیپی( ، )vipخدمات خاص و ویژه را به مردم
خوب این شهرستان ارائه خواهد کرد همچنین  ۷۰درصد از اعتبارات
بیمارستان مهدیشهر طی دو سال اخیر تأمین و اختصاص یافته
است
آشناگر افزود :هم اکنون مرکز درمانی و بیمارستانی مهدیشهر
آماده بهرهبرداری است و تنها بخشی از محوطه سازی و نواقصی
جزئی در این بیمارستان به چشم میخورد که به زودی به اتمام
خواهد رسید.
وی گفت :مرکز سوانح سوختگی سمنان که چندی پیش به
صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس دولت دوازدهم افتتاح شد،
یکی از مراکز فعال و پر خدمات برای مردم استان خواهد بود
و امید که افتتاح و بهره برداری از این مجموعه توانسته باشد،
رضایت مردم شریف استان و شهرستان سمنان را جلب نماید.
استاندار سمنان با بیان اینکه اقدامات سازهای مرکز مبارزه با
سرطان در بیمارستان کوثر سمنان به اتمام رسیده و در حال
حاضر ،امور معماری و داخلی در حال انجام است ،.افزود:
تأمین اعتبار الزم برای ساخت و تکمیل مرکز مبارزه با سرطان در
بیمارستان کوثر سمنان در حال پیگیری و انجام است.
آشناگر گفت :تاکنون  ۷۰میلیارد تومان در پروژه مرکز مبارزه با
سرطان در بیمارستان کوثر سمنان هزینه شده و برای تکمیل آن
نیز به  ۲۹میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است که در حال پیگیری
تخصیص اعتبار آن میباشیم و امیدواریم بتوانیم در دهه فجر
امسال از این مجموعه بهره برداری نماییم .وی افزود :دو مرکز
سوانح سوختگی و مبارزه با سرطان به کل استان خدمات رسانی
خواهند نمود و با تکمیل و بهره برداری کامل از این دو پروژه
در بیمارستان کوثر سمنان ،مجموعا ً حدود  ۹۴تخت بیمارستانی
جدید به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه خواهد شد

برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون
پیشگیری و مقابله با سرقت شبکه برق
کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :جلسه پیشگیری و
مقابله با سرقت تجهیزات و تاسیسات شبکه برق
استان کرمانشاه ،باحضور مرادی مدیرعامل شرکت
توزیع برق استان کرمانشاه و جمعی از معاونان و
مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه ،در این جلسه مرادی
توضیحاتی درخصوص شبکه برق استان کرمانشاه
ارائه و اظهار داشت :امروز برق جز جدایی ناپذیر
زندگی شهری ،روستایی و حتی عشایری است و
بحث برق رابطه مستقیمی با بحث امنیت و رفاه
جامعه دارد .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه با اشاره به سرقت تجهیزات و
شبکه برق اظهار کرد :سارقین شبکه و تجهیزات
برق عالوه براینکه مانع خدمات رسانی امن به
مردم می شوند ،باعث خسارت های فراوانی به
شرکت برق و وسایل برقی مردم نیز شده اند .وی
هدف از برگزاری این نشست را مقابله با سرقت
تجهیزات شبکه که باعث اعمال خاموشی ها،
صیانت از حقوق شهروندی و اموال عمومی اعالم
کرد و افزود :سرقت تجهیزات شبکه برق باعث
بروز مشکالتی از جمله :خاموشی های طوالنی
مدت مشترکین ،ایجاد نارضایتی مشترکین از
خدمات صنعت برق ،تحمیل هزینه های پیش
بینی نشده و ایجاد نقاط ضعف در شبکه بدلیل
ترمیم شبکه می شود .در ادامه ،سرهنگ اکبری
معاون پیشگیری از جرائم نیروی انتظامی استان
کرمانشاه ،گفت :در حوزه خدمات شهری باید
گفت برق مایه حیات است ،چراکه در شهرها
داشتن آب نیز بستگی به برق دارد .این مهم باعث
می شود تا نیروی انتظامی به عنوان ضامن امنیت
کشور با تمام توان در حوزه سرقت برق وارد میدان
شود .معاون پیشگیری از جرائم نیروی انتظامی
استان کرمانشاه با بیان اینکه حوزه سرقت رابطه
مستقیمی با فقر و بیکاری دارد ،افزود :عالوه بر
فقر و بیکاری در استان کرمانشاه بیماری کرونا نیز
باعث شده است تا مشکالتی در حوزه های مذکور
به وجود بیاید .وی بیان کرد :بسیاری از سارقان
دستگیر شده که اقدام به سرقت سیم و کابل
برق ،سرقت از منزل یا خودرو کردهاند ،معتادان
هستند و در واقع اعتیاد به مواد مخدر در تقریبا ً
همه سارقان قابل کتمان نیست .به همین منظور
امسال جمع آوری معتادان متجاهر در اولویت قرار
گرفته است .سرهنگ اکبری ضمن تاکید برهمکاری
شرکت توزیع برق استان با نیروی انتظامی استان
کرمانشاه ،افزود :نظارت و کنترل بیشتر بر انبارها و
کارگاه های خدمات برق ،روشنایی معابر در خیابان
ها و محله های شهر و همچنین ایجاد تجهیزات
امنیتی جهت حفاظت از تجهیزات و شبکه های
برق از عوامل اثرگذار بر کاهش سرقت در استان
هستند .در همین راستا ،مهندس خیام مدیر دفتر
حراست شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گزارشی
درخصوص اقدامات اخیر این شرکت در حوزه
پیشگیری و مقابله با سرقت در استان داد و گفت:
این شرکت هرساله در جهت کاهش سرقت سیم
مسی برق ،شبکه سیم مسی را با کابل خودنگهدار
تعویض کرده است به طوری که شهرستان های
مانند هرسین و جوانرود به طور کامل به شبکه
کابل خودنگهدار تجهیز شده اند .وی با تاکید بر
اقدامات جدید این شرکت در حوزه مقابله با سرقت
تجهیزات برق ،تصریح کرد :استفاده از لوله های
محافظ فلزی با پایه سیمانی ،استفاده از دستگاه
های اعالم سرقت ترانسفورماتور برق و ساخت قفل
برای درب تابلوهای برق از جمله اقدامات دیگر این
شرکت برای پیشگیری از سرقت شبکه و تجهیزات
برق است .در پایان این مراسم ،سرهنگ اکبری
معاون پیشگیری از جرائم نیروی انتظامی استان
کرمانشاه ،با اهدا لوح تقدیر ارسالی از سوی سردار
جاویدان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه به
مهندس مرادی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
کرمانشاه از زحمات ایشان به جهت همکاری با
نیروی انتظامی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.

نیروگاه علی آباد گرگان توسعه
می یابد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت
:پیگیریهای الزم جهت توسعه نیروگاه علی آباد
کتول انجام شد که برای توسعه این نیروگاه در
سال ۹۲قراردادی امضا شد ولی تاکنون این مهم
تحقق نیافته است که پیگیری های الزم در حال
انجام است.وی افزود  :اختالفی بین سرمایه گذار
و برق حرارتی کشور وجود دارد که مقرر شد طی
نشستی  ،قرارداد سال ۹۲را جهت احیا بررسی و در
صورت عدم توافق  ،نسبت به عقد قرارداد جدید
منوط به متضمن بازگشت اصل و فرع سرمایه ایی
که سرمایه گذار اختصاص داده است .

استاندار هرمزگان:

والیت پذیری و گوش به فرمان والیت بودند ویژگی دوستداران نظام است

دفاع مقدس همانند دانشگاهی برای مردم ایران بود

استاندار فارس گفت :والیت پذیری ،اتحاد و آرمانگرایی ویژگی رزمندگان دوران دفاع مقدس و امروز ویژگی وفاداران به نظام،
انقالب و رهبری است.
عنایت الله رحیمی در مراسم تقدیر از رزمندگان دفاع مقدس که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار
شد ،با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها ،پایمردیها ،استقامت و جان فشانی فرزندان این آب و خاک است،
اظهار داشت :در دفاع مقدس عدهای در کسوت رزمنده در جبهه حق علیه باطل در برابر دشمن تمام مسلح وارد میدان شدند
و عدهای از زنان و مردان نیز در بخش پشتیبانی از دفاع مقدس حمایت کردند.
وی ادامه داد :در دفاع مقدس همه مردم شریک بودند و این جنگ به دست مردم اداره شد و پیروزی به دست آمد.
وی گفت :دو سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و در شرایطی که دولت کامال ً مستقر نشده بود ،نیروهای مسلح شکل
نگرفته و انسجام الزم را نداشتند ،تحریمهای استکبار علیه مردم و انقالب اسالمی وضع شده ،بعضی دولتهای مزدور امنیت
کشور را مختل کرده بودند و عدم وجود تجهیزات نظامی وارد جنگی نابرابر با دنیای استکبار به نمایندگی صدام ملعون شدیم.
استاندار فارس با بیان اینکه جمهوری اسالمی با رهبری امام راحل و با رشادت رزمندگانی که خداباور ،والیت پذیر و مردمی بودند بدون ادعا ،تحت عنوان بسیج
در کنار نیروهای مسلح و اقشار مختلف از کیان دین و ملت دفاع کردند و افتخار همیشگی را برای ملت ایران به دست آوردند.
رحیمی تصریح کرد :دفاع مقدس تنها جنگی بود که وجبی از خاک را به دشمن ندادیم و تجارب بسیار ارزشمندی برای کشور و اعتالی ملت به دست بیاوریم
و امروز این تجارب را به کار میگیریم.
نماینده عالی دولت در استان فارس افزود :رزمندگان دفاع مقدس ویژگیهای بارزی داشتند و امروز هم این خصوصیات در میان وفاداران به نظام و انقالب و
رهبری وجود دارد؛ این ویژگیها عبارت بودند از اینکه همه خود را تحت فرمان رهبر مقتدر انقالب میدانستند؛ والیت پذیری اصل مسلم آنها بود و خداباوری،
شهادت پذیری ،مردمی بودن ،آرمان گرایی و شجاعت از دیگر خصوصیات آنها بود.
وی گفت :امروز هم باید همین روحیه و آرمانها را باید پیگیری کنیم که بتوانیم بر مشکالت جامعه فایق شویم و با انسجام ،همدلی و تکیه بر ظرفیت داخلی
و استفاده از فرصتهای بین المللی بتوانیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم.
استاندار فارس تاکید کرد :دولت مردمی با تاکید بر استفاده از توان داخلی به سمت برنامه ریزی برای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی و توسعه
کشور درحال حرکت است.

استاندار هرمزگان گفت :دفاع مقدس همانند دانشگاهی به تمام مردم ایران درس شهادت ،ایثار و والیتمداری داد.
فریدون همتی در آیین تجلیل و تکریم یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس که در سالن جلسات نیروی دریایی سپاه برگزار
شد ،اظهار کرد :دفاع مقدس جزو شگفتیها است و میتوان گفت که الهام الهی در دل مردم و جوانان بود .نترسیدن از آن
همه تجهیزات و قدرتهای نظامی در مرزهای گسترده ایران نشان دهنده یک نصرت الهی بود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد :حاج قاسمها از دل هشت سال دفاع مقدس جوانه زدند .اگر در سوریه وعراق ،داعش را به
زباله دان تاریخ انداختیم ،ریشه در دفاع مقدس دارد.
همتی ابراز داشت :مردم در دفاع مقدس یاد گرفتن که باید برای حفظ انقالب و ایران آماده شهید دادن ،خون دادن و اسیر
دادن باشند چراکه انقالب ما برای ادامه راه طوالنی به این روحیه و فرهنگ شهادت و ایثار نیاز دارد.
وی مطرح کرد :دفاع مقدس مانند این است که تمام ملت ایران وارد دانشگاه شدهاند و آموزش دیدهاند چراکه امروز مردم با
تمام سختیها پیرو والیت و رهبر معظم هستند و از راه خود عدول نمیکنند.
امام جمعه بندرعباس تشریح کرد :طی  ۲۰۰سال اخیر در قالب عهدنامههای گلستان ،ترکمانچای و … تمامیت اراضی این زیر سوال رفت و بخش عظیمی از
ایران جدا شد اما در دفاع مقدس به برکت این فرهنگ و پیوند میام ملت و رهبری یک وجب هم از ایران جدا نشد.
همتی بیان داشت :در گذشته به خاطر عدم وجود والیت فقیه و پیوند ملت و رهبری بخشی از خاک ما را از ما گرفتند که در انقالب اسالمی به هیچ عنوان
شاهد چنین مواردی نخواهیم بود .وی با ذکر این نکته که باید خدا را شاکر باشیم به خاطر چنین ملتی ،اظهار کرد :قدردانی از چنین ملتی با تالش ،کوشش و
از خود گذشتگی است که با انجام چنین اقداماتی رضایت رهبری نیز تحقق پیدا خواهد کرد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :سختیهای دفاع مقدس و جنگ با اقدامات االن به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست ،در برخی مواقع که خاطرات دفاع
مقدس تشریح میشود جوانان تصور میکنند که افسانه است.
همتی گفت :دشمن در کمین است و دارای تاکتیک است؛ هر لحظه غفلت کنیم ،از هر روزنه امیدی وارد میشود چراکه برپایی نظامی مبتنی بر ارزشهای
اسالمی در ایران برای آنها غیرقابل تحمل است.
وی عنوان کرد :نباید اجازه دهیم دشمن روزنهای پیداکند و از آن طریق به ما لطمه بزند و فرهنگ مردم را دچار تاثیر کند.
استاندار هرمزگان در پایان گفت :یکی از راهکارهای مقابله با دشمنان گوش فرا دادن به فرامینرهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) است.

