ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻣﯿـﺰ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ در
روﺳﺘﺎی ﻗﺎﺳﻤﻌﺎﻟﯽ ﭘﺎرﺳﯿﺎن /ﻃﺮح
ﻫــﺎدی ﺳــﺮوﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑــﺪ و راه
ورودی ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ روز از دﻫﻪ ﻓﺠﺮ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و روﺳﺎی ادارات
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی)ع( روﺳﺘﺎی ﻗﺎﺳﻤﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ دﯾﺪار و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺣﺠﺖ
دﻫﻪ
ﺷﺪه
ﺳﺎل

اﻻﺳﻼم ﺑﺎراﻧﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻓﺠﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺑﺎراﻧﯽ ،اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ادارات ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ
از ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم را ﻧﮕﺮان ﻧﮑﻨﺪ.

وی ،ﺑﺎ ﺑﺒﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :راه ورودی روﺳﺘﺎ
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎدی ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﻏﺪﻏﻪ

ﻫﺎی ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد.

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ،راه ،ورزش و … از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻇﻠﻢ ﭘﺎﯾﺎن داد.

ﺟﺎﺳﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ ۳۶ :ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.

وی ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻣﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و روﺷﻨﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮرا و دﻫﯿﺎر روﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره ﺑﺮق ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

