وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ روﺣﯿـﻪ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﮔـﺮی در
ﻣﺤﻼت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد /از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
آب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ
در ﮐﻤﯿﺰ رودان
ﻣﺨﺘﺎر ﻓﻼﺣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺞ ،ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب را در ﮔﺮو ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
و روﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮدم زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻼت ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻼﺣﯽ
اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻮﯾﮋه ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
روﺳﺘﺎ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺷﻬﺪای ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻤﯿﺰ ،ﺳﺎزش
ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﯿﻦ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.
ﻓﻼﺣﯽ اداﻣﻪ داد :راه اﻧﺪازی ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺸﺎط ﻣﺮدم در
ﮔﺮو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورزش در ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻼت ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻼﺣﯽ ﮐﻤﯿﺰ رودان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
زداﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﮕﯿﺮی واﺣﺪاث دﺑﺴﺘﺎن  ۶ﮐﻼﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪﺑﻼﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻼت ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ روﺳﺘﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﻬﺎدﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮدم و ﺧﯿﺮﯾﻦ ،ﮐﯿﻒ و ﻟﻮازم
اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ،ﮔـﻮﺷﺖ و ﻣـﻮاد
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ،ﻏﺬای ﮔﺮم در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ
و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.

ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻮزه ﺣﻤﺰه ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا)ع( ﺧﺮاﺟﯽ رودان و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ وﻓﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

