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اخبار

رونمایی از سند هویتی
اولین شهید شهرداری قم

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم از برگزاری
مراسم بزرگداشت روز ملی شهدا و تکریم ۴۷۲خانواده معظم شهید
و ایثارگر شهرداری قم و رونمایی از سند هویتی اولین شهید
شهرداری قم خبر داد.
مهدی کالنتر زاده با اعالم این خبر گفت :مراسم بزرگداشت
روز ملی شهدا و تکریم ۴۷۲خانواده معظم شهید و ایثارگر با
سخنرانی حضرت آیت اهلل سعیدی نماینده ولی فقیه در استان
و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و با حضور
شهردار قم ،مدیران استانی  ،جانبازان و ایثارگران سرافراز ،خانواده
معظم شهدا به همت شهرداری قم برگزار می گردد.
وی افزود :این مراسم از ساعت  ۱۰الی۱۲روز چهارشنبه مورخ
۲۲اسفندماه جاری در مرکز همایش های بین المللی شهرداری قم
برگزار می گردد.

مقاومسازی  ۴۲درصد خانههای روستایی

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با بیان
اینکه تاکنون  ۴۲درصد خانههای روستایی مقاومسازی شده
است ،گفت :در قالب بازسازی تاکنون  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در
مناطق زلزلهزده احداث شده است.عزیزاهلل مهدیان ،روز  ۲۱اسفند،
در حاشیه افتتاح طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
در روستای معصوم آباد خوسف ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
 ۵میلیون و  ۳۷۰هزار واحد مسکونی وجود دارد که حدود شش
میلیون خانوار روستایی در آن ساکن هستند.وی با بیان اینکه در
حال حاضر حدود  ۷۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها نیاز است،
افزود :از سال  ۱۳۸۴طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی آغاز
شده که  ۷درصد خانههای روستایی مقاوم و مابقی غیرمقاوم بودند.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور بیان کرد :هر
سال برای  ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی اعتبار تامین میشود.
مهدیان با بیان اینکه تاکنون  ۴۲درصد خانههای روستایی
مقاومسازی شده است ،تصریح کرد :در قالب بازسازی تاکنون ۴۰۰
هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده احداث شده است.
وی اظهار کرد :در مجموع بیش از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی روستایی مقاومسازی و بهسازی شده و تا سال  ۱۴۰۵ادامه
مییابد تا  ۷۵درصد واحدهای روستایی مقاومسازی شود.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور بیان
کرد :امسال پیشنهاد تسهیالت  ۴۰میلیونی برای بهسازی مسکن
روستایی داریم که در صورت تصویب در سال  ۱۳۹۸اجرایی خواهد
شد که تاکنون میزان این تسهیالت  ۲۵میلیون تومان بوده است.
مهدیان یادآور شد :امیدواریم با تسهیالت جدید بهسازی و
مقاومسازی ساالنه  ۲۰۰هزار خانه مسکونی انجام شود.

روند توسعه خراسان جنوبی شتاب میگیرد

استاندار خراسان جنوبی گفت :امیدواریم در سفر نوبخت
با تصمیمات بسیار مناسبی که برای توسعه استان اخذ میشود
توسعه استان شتاب گیرد.محمدصادق معتمدیان ،در نشست
فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد :در سفر دکتر نوبخت
به استان اقدامات ویژهای در حوزههای زیرساختی به انجام خواهد
رسید.وی گفت :در این سفر در حوزههای زیرساختی اشتغال و
توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدامات ویژهای به
انجام میرسد.استاندار خراسان جنوبی افزود :امیدواریم در این سفر
با تصمیمات بسیار مناسبی که برای توسعه استان اخذ میشود
توسعه استان شتاب گیرد.معتمدیان تصریح کرد :از سه ماه پیش
تاکنون جلسات خوبی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و در
این مدت نیز مسؤوالن ارشد کشوری به استان سفر کردند و در
جریان مشکالت و مسائل مردم قرار گرفتند.
علیرضا باقری ،رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این
جلسه بیان کرد :تامین منابع برای تجهیز و نوسازی و عملیات
اکتشاف یکی از مشکالت معادن کوچک و متوسط است.
وی گفت :یکی از خواستههای ما تخصیص اعتبارات برای
نوسازی ماشین آالت معدن ،اکتشافات تفصیلی و فرآوری به جهت
ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی یادآور شد :در دولت تدبیر
و امید یک سری سرمایه گذاران در معادن مختلف مانند طال و
نسوز و برخی از کارخانهها برای سرمایهگذاری استقبال کردند اما
متاسفانه زیرساختهای کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد.

تفاهمنامه اقتصاد مقاومتی
در سبزوار منعقد شد

با حضور استاندار خراسان رضوی  21تفاهمنامه با محور
اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری هزار و  86میلیارد
تومان و اشتغال  4719نفر در این شهرستان منعقد شد.
علیرضا رزم حسینی ،استاندار خرسان رضوی دیروز 21
اسفندماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاوتی شهرستان سبزوار که
در محل تاالر کاشفی این شهرستان برگزار شد ،با بیان این
مطلب اظهار کرد :مدیران و مسئوالن کشور با شفافیت با مردم
سخن بگویند ،حرف صادقانه با مردم انقالب را تضعیف نمیکند.
آسیبهای اجتماعی ،مهاجرت روستاییان به شهرها و نظام پیچیده
اداری برخی از مشکالت و موانع توسعه کشور است و مردم بیان
واقعیتها را دوست دارند.
وی ادامه داد :انقالب اسالمی مبتنی بر مردم با هدف توسعه
و آبادانی ،ترویج فرهنگ دینی و کاهش آسیبهای اجتماعی شکل
گرفت .در حوزه سیاسی به لحاظ برگزاری انتخابات در کشورهای
منطقه بینظیر هستیم و نظام سیاسی ما از اقتدار باالیی برخوردار
است و همچنین در موضوعات دفاعی و امنیتی نیز بینظیر هستیم
و حرفی برای گفتن در سطح جهانی داریم.
رزم حسینی افزود :در دهه پنجم انقالب نمیتوان سبک
مدیریتی با دهههای گذشته یکسان باشد و باید مشارکت مردم در
اداره کشور افزایش یابد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد :فساد اداری حاصل توسعه
بدنه دولت بوده است .نظام اداری باید از تمرکزگرایی به سوی
تمرکززدایی حرکت کند .نظام دیوانساالری اداری و افزایش
دستگاههای موازی ،هزینههای دولت را افزایش داده ،در حالی که
باید سازمان دولت کوچکتر شود.
در ادامه نماینده مردم سبزوار ،جوین ،جغتای ،خوشاب و
داورزن در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی اظهار کرد :یکی
از مشکالت این شهرستان معضل حاشیهنشینی است که ریشه آن
مهاجرت بیرویه روستاهای منطقه بوده است.
حسین مقصودی افزود :در شهر سبزوار  391هکتار
سکونتگاههای غیر رسمی و هفت منطقه حاشیهنشین به چشم
میخورد که این مناطق از آسیبهای اجتماعی نیز رنج میبرند.
وی تصریح کرد :توجه به توانمندسازی مناطق روستایی جلوی
مهاجرت روستاییان و گسترش حاشیهنشینی را میگیرد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی گفت:
جادههای روستایی بخشهای «روداب» و «ششتمد» سبزوار به
لحاظ شاخص و بهرهمندی کمترین میانگین خراسان رضوی را
دارد که باید به آن توجه شود.رمضانعلی سبحانیفر ،دیگر نماینده
مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :در مرحله نخست
از محل اعتبارات سفر اردیبهشت سال جاری رییس جمهوری
به سبزوار  100میلیارد ریال برای  4بانده شدن جاده سبزوار-
اسفراین 80 ،میلیارد ریال برای جاده سبزوار  -خوشاب و 100
میلیارد ریال برای تکمیل طرح راهآهن سبزوار اختصاص یافت.
وی افزود :طرح افزایش پروازهای فرودگاه سبزوار و برقراری
پرواز عتبات عالیات از مطالبات مردم منطقه که موافقتهای اولیه
حاصل شده است.
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شهرستان

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

جانشین پروری باید در تمام سطوح مدیریت های شرکت نهادینه شود

اهواز-لیال زرگانیان :مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه
جوانان سرمایه ارزشمند و آینده سازان سازمان هستند ،تاکید کرد :جانشین
پروری در تمام سطوح مدیریت های شرکت باید جاری و نهادینه شود.
مهندس سید عبداهلل موسوی در آیین تودیع و معارفه تعدادی از مدیران
و روسای جدید شرکت ،گفت :ایجاد فرصت ،انتقال تجربیات تخصصی و فنی
و استفاده از نظرات و پیشنهادات متقابل از جمله راهکارهایی است که در
پویایی شرکت بسیار موثر خواهد بود.
وی در پیوند با این مطلب افزود :شناسایی همکاران نخبه جوان ،ارایه

پیشنهادات سازنده در راستای بهینه سازی هزینه ها و استفاده از نقطه نظرات
کارشناسان و متخصصان از شمار وظایفی محسوب می شود که بر عهده
مشاور جوان مدیرعامل گذاشته شده است.
موسوی با اشاره به لزوم رونق بخشی و تحرک بیش از پیش در حوزه
معاونت مدیرعامل در پروژه های حفاری بویژه با اجرایی شدن پروژه های
میدان محور ،اظهار کرد :برنامه های شرکت در هر پروژه ای می بایست بر
اساس برآورد هزینه واقعی و اولویت بندی در کار انجام و بر پایه امکانات و
ظرفیت های های موجود هدف گذاری گردد و با شرکت های متقاضی نهایت
همکاری صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه مباحث مهندسی در
راس همه کارها قرار دارد  ،گفت :در بخش مدیریت امور مهندسی ،مهندسان
شرکت می بایست از برنامه های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اطالعات
جامع داشته باشند و به نحوی عمل شود که برنامه ریزی های شرکت همسو و
منطبق با برنامه های صنعت نفت باشد.
وی افزود :رویکرد مهندسی باید حرفه ای و برمبنای جدول زمان بندی،
ارزیابی و پایش و برطرف کردن چالش ها و مشکالت برنامه ریزی شود تا
شاهد افزایش راندمان و بهره وری در کار باشیم.
موسوی توسعه ناوگان حفاری را از اهداف کالن شرکت مطرح و با
اشاره به اینکه از ویژگی ها و مزیت های شرکت ملی حفاری توان ارایه توامان

عملیات حفاری و ارایه خدمات جانبی فنی و مهندسی است ،خاطرنشان
کرد :توسعه و بروز رسانی ناوگان خدمات فنی و تقویت تیم های تخصصی
از برنامه های اولویت داری است که افزایش سهم بازار و درآمدزایی شرکت
را بدنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید مجدد بر بهینه سازی
هزینه ها و چابک سازی سازمان در تمامی بخش ها ،مالک جابجایی ها و
تغییر در مدیریت ها را انتخاب افراد با سوابق کاری مفید و موثر و تحصیالت
و تخصص های مرتبط ارزیابی و انضباط مالی و اداری و کار تخصصی و حرفه
ای را مورد تاکید قرار داد.
در این نشست البرز نکوئیان به عنوان مشاور جوان مدیرعامل ،سردار
اسدالهی به عنوان سرپرست جدید مدیریت امور مهندسی ،فرشید قاسمی
به عنوان سرپرست مدیریت خدمات فنی حفاری ،عبدالکریم علی محمدی
به عنوان سرپرست مدیریت پروژه های حفاری ،صادق معینی فر به عنوان
سرپرست اداره لوازم و ابزار در گردش حفاری ،جهانگیر شجاعی به عنوان
سرپرست پروژه حفاری و تکمیل  20حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان
جنوبی و جهانگیر دهقانی به عنوان جانشین مدیرعامل در کمیته فنی و
بازرگانی معرفی شدند.
همچنین از خدمات عبداله ویسی آرا ،جلیل رحمانی فر و منوچهر اسدی
قدردانی به عمل آمد.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

نشست مشترک مدیران نفتی مناطق شمالی

ساری – دهقان  :مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری گفت  :به منظور ایجاد وحدت رویه وهماهنگی در امر
سوخت رسانی نشست مشترک مناطق شمالی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی  ،عباس خلیل پور
مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
بیان کرد  :نشست مشترک مدیران مناطق شمالی شرکت ملی پخش فراورده
های نفتی ایران با حضور مدیران مناطق ساری  ،چالوس و گیالن در مورخه
 ۱۹/۱۲/۹۷به میزبانی منطقه چالوس برگزار شد .
عباس خلیل پور خاطر نشان کرد  :این نشست به منظور آمادگی و
هماهنگی نوروزی و برنامه ریزی در امر سوخت رسانی ایام تعطیالت نوروز
 ۹۸انجام شد .
خلیل پور اظهار داشت  :این نشست با حضورمدیران و روسای تامین و
توزیع  ،روسای حمل و نقل  ،روسای انبارها و روسای حراست مناطق شمال
کشور تشکیل شد .
خلیل پور اظهار کرد  :در این نشست مدیران مناطق سخنانی را از
آمادگی نوروزی ایراد کردند و مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه ساری ضمن تقدیر از برپایی این نشست مطالبی را عنوان کرد .
سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری گفت  :مدیران مناطق شمالی با حضور دراین نشست ها در حقیقت
مسیر خدمت گزاری را هموار می سازند و مشکالت مردم را با تصمیمات
درست خود رفع می کنند .

وی افزود  :یکی دیگر از محاسن چنین نشستهایی بررسی نقاط مشترک ،
ایجاد وحدت رویه وارتقاء سطح موجود است که بسیار موثر واثر بخش می باشد .
رجب پور از اهمیت نظارت مناطق بر نحوه خدمت رسانی مجاری عرضه
سوخت گفت و ادامه داد  :نظارت می تواند به عنوان مهمترین اهداف تلقی
شود که یکی از مشکالت امروز است و توجه بیشتر به این امر ،خدمت رسانی
کمی و کیفی را ارتقاء می بخشد .
مدیر منطقه ساری از نشستهای انجام شده به منظور آمادگی نوروزی
در منطقه ساری گفت و تاکید داشت  :در حال حاضر سوخت مورد نیاز ایام
تعطیالت نوروز  ۹۸در انبارنفت منطقه ساری ذخیره شده است و هیچگونه
نگرانی در امر سوخت رسانی به همشهریان و میهمانان نوروزی در حوزه
منطقه ساری وجود ندارد .
سبحان رجب پور اذعان کرد  :همدلی و همراهی مسئولین استان و
همکاران  ،خصوصا واحدهای حمل و نقل  ،رانندگان نفتکشها  ،جایگاهداران و
فروشندگی ها و کلیه پرسنل مناطق شمالی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران تاثیر بسزایی در مدیریت صحیح سوخت رسانی دارد که این امر در
منطقه ساری محقق شده است .

استاندار قم :ائمه جمعه می توانند نقش ويژه اي در جلب اعتماد عمومی ایفا کنند

استاندار قم امیدآفرینی و جلب اعتماد عمومی را وظيفه ي همه ي
دلسوزان نظام دانست و گفت :ائمه ی جمعه نقش ويژه اي در افزایش سرمايه
هاي اجتماعي نظام اسالمی دارند.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم
در نشست با ائمه ی جمعه ی بخش های استان قم طی سخنانی اظهار كرد:
مدیران استان باید نسبت به حل مشکالت مردم مسئولیت پذیر باشند.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید حضور میدانی در بین مردم داشته باشند
افزود :شرکت در برنامه های بخش های استان قم ،دیدار چهره به چهره با
مردم و بررسی مشکالت ايشان از نزدیک از وظایف مسئوالن استان است.
سرمست خدمت در قم را توفیق الهی دانست و خاطرنشان کرد :حضور
مراجع عظام تقلید و علمای تراز اول فرصت بهتری برای خدمت در این استان
فراهم کرده است .مقام عالی دولت در استان گفت :تالش در جهت رفع
دغدغه های مراجع تقلید و علمای قم از مهمترین اولویت های بنده در دوران
مسئولیتم در قم می باشد.
استاندار قم همچنین با بیان اینکه پذیرای نظرات ،پیشنهادات و انتقادات
ائمه ی جمعه برای پیشبرد برنامه های نظام و دولت هستیم تصریح کرد:
مخالفان نظام هیچ خط و مرزی بین دولت و نظام قائل نیستند و این مهم باید

مورد توجه همه ی ارکان نظام اسالمی باشد.
وی با تاکید بر افزایش سرمایه های اجتماعی نظام و تالش براي
امیدآفرینی و جلب اعتماد عمومی خاطرنشان کرد :ائمه ی جمعه میتوانند
نقش مهمی در افزایش اعتماد مردم به مسئوالن نظام اسالمی ایفا کنند.
حجت االسالم والمسلمین نمازی مشاور امور روحانيت وزير كشور نیز در
این جلسه با اشاره به ارتباط وزیر کشور با حوزه های علمیه و مراجع عظام
تقلید گفت :دکتر رحمانی فضلی عنایت خاصی بر وحدت ائمه ی جمعه و
مسئوالن دولتی دارد.
وی با بیان اینکه همه ي تريبون داران نظام باید وحدت آفرین باشند
افزود :مسئوالن دولت و نظام در هر رده ای موظفند ضمن بیان دغدعه های
مردم ،با مشارکت و در سایه ی همدلی برای رفع آنها تالش کنند.
همچنين سيد محمدرضا هاشمي معاون سياسي امنيتي استاندار قم با
اشاره به رابطه بسيار خوب دولت با حوزه هاي علميه اظهار كرد :در مجموعه
ي مديريتي استان قم نيز تعامل خوبي با ائمه ي جمعه وجود دارد.
وي با تاكيد بر حضور ميداني مديران استاني و بررسي مشكالت بخش ها
خاطرنشان كرد :توسعه ي متوازن استان قم مورد توجه مديريت ارشد استان
مي باشد و اين مهم در سايه ي توسعه ي بخش ها محقق خواهد شد.

در ابتدای این جلسه ائمه جمعه شهرهای استان قم ضمن بیان مشکالت
بخش های استان قم ،نظرات خود در راستای حل مسائل فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی را ارائه کردند.
همچنین هم فکری در رابطه با عملیاتی نمودن مطالبات رهبر معظم
انقالب اسالمی در دیدار مردم قم و نیز بیانیه ی گام دوم از دیگر محورهای
این جلسه بود.

رئیس شورای اسالمی شهر قم خبر داد:

اختصاص  40میلیارد تومان برای تملک و احداث پارکینگ در قم

رئیس شورای اسالمی شهر قم گفت :در بودجه سال آینده شهرداری
قم مبلغ  40میلیارد تومان برای تملک و احداث پارکینگ در شهر پیش
بینی شده است.عبداهلل جاللی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان
قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری با اشاره به اولویتهای شورای
اسالمی شهر قم اظهار کرد :مهم ترین اولویت این شورا تکمیل پروژه
متروی این شهر است ،قرار بود که فاز نخست این پروژه تا پایان سال 97
تکمیل شود ،اما این اتفاق به دلیل مشکالت اقتصادی رخ نداد.
وی ادامه داد :اقدامات الزم برای تحویل هفت رام قطار متروی به
شهر قم در سال آینده صورت گرفت ،همچنین بخش زیادی از ریل مورد
نیاز پروژه به قم آورده شده است و برای پشتوانه بودجه مترو هم 300
میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفتیم.
رئیس شورای اسالمی شهر قم افزود :پروژه میدان ولی عصر(عج)
یکی از پروژههای ترافیکی شهر قم است که تالش میشود فاز نخست این
پروژه تا اردیبهشت ماه سال آینده و فاز دوم پروژه هم تا شهریورماه سال
 98به بهره برداری برسد.
جاللی با اشاره به پروژه تقاطع بلوار فردوسی و بلوار پیامبر اعظم(ص)

اظهار کرد :این پروژه از دو ماه پیش آغاز شد و پیشرفت بسیار خوبی دارد،
فاز نخست پروژه در قالب زیرگذر تا شهریورماه سال آینده و کل پروژه تا
پایان سال  98به بهره برداری میرسد ،اعتبار آن  48میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :تقاطع شهرک قدس و بلوار آیتاهلل بروجردی تکمیل
شده است و بازگشایی این تقاطع تا پیش از پایان سال صورت میگیرد تا
مردم از آن بهره برداری کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم افزود :فاز نخست باغ پرندگان شهر قم
تا تابستان سال آینده به بهره برداری میرسد ،مشکل این پروژه واردات
تور مورد نیاز آن است و هزینه تور باغ پرندگان شهر قم حدود  30میلیارد
تومان است.
جاللی با اشاره به شهربازی بوستان غدیر اظهار کرد :این پروژه با
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال احداث است و پروژه تا پیش از
تابستان سال آینده به بهره برداری میرسد.
وی ادامه داد :توسعه فضاهای سبز شهری و احداث بوستانهای جدید
در شهر قم در بودجه سال  98شهرداری پیش بینی شده است ،برای
توسعه فضای سبز در قم نیازمند مشارکت مردم هستیم و سیاستهای

تشویقی در این زمینه در نظر گرفتیم.
رئیس شورای اسالمی شهر قم افزود :در هسته مرکزی شهر قم
مشکل کمبود پارکینگ داریم و مدیریت شهری در زمینه ایجاد پارکینگ
در شهر قم جدی است ،برای تحقق این هدف در بودجه سال آینده
شهرداری قم مبلغ  40میلیارد تومان برای تملک و احداث پارکینگ در
شهر پیش بینی شده است.
جاللی با اشاره به وضعیت ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم
اظهار کرد :دولت پذیرفته است که  100دستگاه اتوبوس برای ناوگان این
سازمان تامین کند.وی ادامه داد :راهی برای پیشرفت شهر قم جز استفاده
از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست و باید شرایط برای حضور سرمایه
گذاران در این شهر تسهیل شود.
رئیس شورای اسالمی شهر قم خاطرنشان کرد :پرسنل شهرداری
در سال آینده کاهش پیدا میکند ،تعدیل نیرو در این نهاد صورت
نمیگیرد ،ولی به دنبال جایگزین کردن نیروی جدید به جای افراد
بازنشسته نیستیم و کاهش نیروی انسانی را با ارتقای بهره وری
جبران خواهیم کرد.

تدارک سپاه چهارمحال و بختیاری برای برگزاری اردوهای راهیان نور

سپاه قمر بنی هاشم علیه السالم چهارمحال و بختیاری برای برگزاری
طرح اردوی راهیان نور و دیدار از مناطق هشت سال دفاع مقدس ،برنامه
ریزی منسجمی در پیش رو دارد.
به نقل از روابط عمومی سپاه استان ،فرمانده سپاه قمر بنی هاشم
(ع) چهارمحال و بختیاری گفت :این استان از استان های برتر کشور در
برگزاری اردوهای راهیان نور است.
سردار پاسدار علی محمد اکبری افزود :امسال سهمیه اعزام دانش
آموزان به مناطق عملیاتی به صورت 100درصد انجام شد که در این
راستا  7هزار و  500دانش آموز از مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب
کشور دیدن کردند.
به گفته وی  ،دیدار یک هزار و  100دانشجوی خواهر و برادر از

مناطق عملیاتی غرب و جنوب غرب ،حضور یکصد روحانی و طلبه در
سرزمین نور و اردوی عمومی  2هزار و  500نفری اقشار مختلف مردم از
دیگر برنامه های اعزام کاروان به سرزمین نور در سال جاری بود.
سردار اکبری خاطر نشان کرد :در تعطیالت نوروز  98نیز برنامه های
متنوعی در راستای برگزاری اردوهای راهیان نور از سوی سپاه استاند اجرا
می شود که اعزام  600نفر به اردوی دریایی راهیان نور از جمله آنهاست.
وی گفت :مردم استان چهارمحال و بختیاری نیز تقاضا داریم در
صورت عالقه به حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس جنوب غرب
کشور ،برای استفاده از امکانات پذیرایی و اسکان سپاه قمربنی هاشم علیه
السالم در اردوگاه های شهید مسعودیان اهواز و شهید باکری خرمشهر با
مراکز اردویی نواحی مقاومت بسیج شهرستان های استان هماهنگی کنند.
اکبری ،همچنین از حضور خادم یاران شهدا و راویان دفاع مقدس به
همراه کاروان های راهیان نور خبر داد.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم علیه السالم استان گفت :دفاع مقدس
یک نبرد عاشورایی و برگرفته از فرهنگ عاشورا بود و مقابله با جنگ نرم
و تهاجم فرهنگی یکی از فلسفه های برگزاری اردوهای راهیان نور است.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السالم ،راهیان نور را یک برنامه
اعتقادی فرهنگی دانست ،که آثار بسیار خوبی بر روی جوانان و نوجوانان
دارد و افزود 20 :اسفند ماه سالروز نخستین تشریف فرمایی مقام معظم
رهبری بعد از دوران دفاع مقدس در مشهدالشهدای شلمچه است که بعد
از آن عاملی برای احداث یادمان های شهدا و زمینه ای برای حضور عموم
مردم به صورت خودجوش در مناطق عملیاتی و بعدها با سازماندهی انجام

شده مقدمه برگزاری اردوهای راهیان نور شد.
سردار اکبری خاطرنشان کرد :اردوهای راهیان نور در سه سطح
دانش آموزی ،دانشجویی و اقشار عموم مردم برگزار می شود ،که میلیون
ها جوان مسلمان انقالبی در این قالب از مناطق عملیاتی دفاع مقدس
بازدید می کنند.
وی ،رصد علت بروز جنگ و آشنایی با چگونگی ایستادگی رزمندگان
اسالم مقابل کفر و استکبار جهانی را از اهداف حضور جوانان در مناطق
عملیاتی دانست که به همراه برداشت معنوی از این سفر با بُعد مسافت
جغرافیایی است.
سردار اکبری ،به ضرورت راهیان نور بعد از دفاع مقدس برای انتقال
فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده اشاره کرد و گفت :بر اساس
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی ،اردوهای راهیان نور یک خودسازی
است ،یک فناوری است.
وی ادامه داد :راهیان نور یکی از هدایای الهی است ،که خداوند به
برکت دفاع مقدس و ایثارگری شهدا به ما عنایت فرمود.
وی ،الگو بودن شهدا و اهمیت کار رزمندگان در شرایط سخت هشت
سال دفاع مقدس را یادآور شد و افزود :در حالی که دشمن بعثی تا
10کیلومتری اهواز پیش آمده بود ،با رشادت رزمندگان و ایثارگری شهدا
و جانبازان ،وضعیت جنگ تغییر یافت و امروز آرامش ما مرهون این
عزیزان است.
چهارمحال و بختیاری در هشت سال دفاع مقدس بیش از دو هزار و
 400شهید را تقدیم انقالب اسالمی ایران کرد.

