ﺗﻘـﺪﯾﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه
ﻧﺎوﭼﻪ ﺗﻨﺪر ﺳﭙﺎه+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺘﺎن ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺮدم در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺜﻤﺎری آﻧﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺣﻤﯿﺪ ﺧﺮﻣﺪل ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،در ﺑﺴﯿﺎری از
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و… در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻫﯿﭻ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻄﺢ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺗﻔﻨﮕﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎﺑﺎن ﺳﭙﺎه ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻧﺎو ﻣﺠﻬﺰ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺎ  ۱۰ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ واداﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ،
ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺸﺎر وارد آوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪﻫﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﺮ ﻟﺰوم ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ،
ﮔﻔﺖ :اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ ،دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ؛ از
اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد.
وی ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻪ
وﯾﮋه آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :آﺳﺎﯾﺶ و
آراﻣﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻔﻨﮕﺪاران
درﯾﺎﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از زﺑﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎوﭼﻪ ﺗﻨﺪر
ﺳﭙﺎه ،از زﺣﻤﺎت وی در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ.

