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حوزه : امنیتی و دفاعیگروه : سیاسی

تاریخ : ۹۱/۰۶/۲۸ - ۱۰:۰۳شماره : ۱۳۹۱۰۶۲۸۰۰۰۲۲۷

با حکم سردار نقدی

سردار فضلی به عنوان فرمانده
قرارگاه رزمی امام هادی (ع)

منصوب شد
خبرگزاری فارس: رییس سازمان بسیج مستضعفین طی حکمی سردار فضلی را به سمت فرماندهی قرارگاه

آمادگی رزمی امام هادی علیه السالم منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با تشکیل قرارگاه آمادگی رزمی امام هادی علیه السالم در سازمان بسیج
مستضعفین، سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین طی حکمی سردار علی فضلی را به سمت

فرماندهی این قرارگاه منصوب کرد.

متن حکم صادره به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی

سالم علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و احترام؛ با استعانت از خدای متعال و توسل به حضرت ولی عصر حجت ابن
الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، به موجب این حکم آن سردار سرافراز را با حفظ سمت به

فرماندهی "قرارگاه حضرت امام هادی علیه السالم سازمان بسیج مستضعفین" منصوب می نمایم.

ماموریت اصلی این قرارگاه ساماندهی تالش ها برای ارتقای روزافزون توانمندی های رزمی و دفاعی بسیجیان
قهرمان، افزایش کارآمدی گردان های عاشورا و الزهرا سالم الله علیها و گردان های واکنش سریع بیت

المقدس و هدایت و نظارت بر آموزش های نظامی و رزمایش ها و تمرینات رزمی با تاکید بر انجام منظم
سلسله رزمایش های الی بیت المقدس و آماده سازی بسیجیان برای تحقق رسالت راهبردی شان می باشد.

امید است در پرتو عنایات الهی در تحقق منویات ولی امر مسلمین امام خامنه ای عزیز مدّ ظلّه العالی موفق
باشید.

سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی
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جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج

انتهای پیام/


