وﻓـﺎق و ﻫﻤـﺪﻟﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان
در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮﺻﻔﺪری در اوﻟﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺿﻤﻦ ﺧﯿﺮﻣﻘﺪم ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﺷﻮرای
اداری اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن
و ﻫﻤـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل  1399ﮐﺎرﻫـﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :وﻓﺎق و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎر و ﺗﻼش اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺣﺎﺷﻪ ﺳﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات وﻻﯾﺖ
اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم اﺣﺪ آزادﯾﺨﻮاه ،اداﻣﻪ داد :ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﺳﻠﮕﯽ
را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ و از زﺣﻤﺎت ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
و در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آزادﯾﺨﻮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﻣﯿﺪ
دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم در
اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻧﺼﺎراﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۱۰ :ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ در  ۱۰ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

ﺳﺮدار ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺠﯿﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺪای ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺪاء ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺎل  92ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺳﺮدار اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻫﮋﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ در اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻻﺧﺺ
ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻣﻀﺎن و ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن در ۸
ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و از ﺑﺮادر و ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﺎ داﻣﺎدﻫﺎﯾﺸﺎن
در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺠﯿﺪی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮای  ۱۳ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺪای ﺷﺎﺧﺺ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان درﺟﻪ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ از ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻧﺼﺎراﻟﺤﺴﯿﻦ )ع( اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﻧﻘﻼب و ﺣﻮزه اﯾﺜﺎر وﺷﻬﺎدت ﯾﮏ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ.

