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یجان
آذربا

مدیــر عامــل آبفــای زنجــان خبر داد؛
افزایش ظرفیت تامین آب 3 روســتا در ابهر

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

در چهار ماهه ابتدایی سال ؛

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی خبر داد؛رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل: 

علت طالق در زنجان ریشه یابی شود

پیگیر افزایش اعتبار بیمارستان 
سبالن هستیم 

اعالم آمادگی برای اجرای پروژه های 
محرومیت زدایی در استان 

استاندار زنجان بیان کرد؛

سهم معدن انگوران در تامین 
نیاز کشور 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان از افزایش اقدام زوج های 

زنجانی به طالق طی سالجاری خبر داد و گفت: باید علت این امر در استان 

ریشه یابی و بررسی شود.

به گزارش جام جم، خدابخش مرادی نافچی در جلسه کار گروه امور اجتماعی و فرهنگی 

در استانداری زنجان، با بیان این که دنیا و کشورمان درگیر بیماری کروناست، گفت: در 

این شرایطی که داریم باید همه برای کاهش این بیماری دست به دست هم بدهیم و 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.  وی با بیان این که اقدامات فرهنگی و اجتماعی در 

راستای کاهش مشکالت و آسیب های اجتماعی نشأت گرفته از کرونا باید مدنظر قرار 

گیرد، اظهار کرد: باید سمن ها و خیریه ها در این زمینه فعال شوند.

معاون استاندار زنجان تاکید کرد؛ 

مصرف بيش از 905 میلیون
 مترمكعب گاز طبیعی در اردبيل
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مشارکت بیشتر مردم از اهداف شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی

تشریح فعالیت های یک سال اخیر شورا؛
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موفقیت سریال »دخترم نرگس« در رقابت با سریال های پایتخت 
2



خبر

نرگس«  »دخترم  سریال  موفقیت 
در رقابت با سریال های پایتخت

عوامل  گفت:  دخترم نرگس  سریال  کننده  تهیه 
قرار  استفاده  مورد  پایتخت  سریال های  در  حرفه ای 
می گیرند اما در ارومیه از عوامل بومی استفاده شده و 
در رقابتی که میان سریال های ساخته شده در تهران 
و ارومیه ایجاد شد، سریال دخترم نرگس موفق بود. 

جام  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سلیمان پور  داوود 
نرگس«  »دخترم  سریال  این که  به  اشاره  با  جم 
نظر  از  سیما  و  صدا  سریال  پربیننده ترین 
مخاطبان در تیرماه لقب گرفت اظهار داشت: این 
اتفاق مهم بسیار قابل قبول و ارزشمند بود چون 
سایر سریال ها در پایتخت و با امکانات فراوان و 

بازیگران چهره و شناخته شده تولید می شوند.
 تهیه کننده سریال دخترم  نرگس گفت: همچنین 
مورد  پایتخت  سریال های  در  حرفه ای  عوامل 
عوامل  از  ارومیه  در  اما  می گیرند  قرار  استفاده 
بومی استفاده شده بنابراین در رقابتی که میان 
سریال های ساخته شده در تهران و ارومیه ایجاد 

شد سریال دخترم نرگس به موفقیت رسید.
کار  در  تولیدی  اثر  هر  این که  بر  تاکید   با  وی   
است  برخوردار  قوت  و  ضعف  نقاط  از  فرهنگی 
نرگس،  دخترم  سریال  مخاطبان  کرد:  تصریح 
بازیگردانی،  عواملی مانند ضعف دیالوگ، ضعف 
از  را  تدوین  و  لباس  راکورد  به  مربوط  اشکاالت 

نقاط ضعف این سریال عنوان کردند. 
قوت  نقاط  همچنین  افزود:  سلیمان پور 
حضور  مخاطبان  نظر  از  نرگس  دخترم  سریال 
زیبایی های  کشیدن  تصویر  به  چهره،  بازیگران 
آذربایجان غربی بویژه ارومیه و ابراز رضایت بسیار 

مخاطبان از تیتراژ پایانی بوده است.

 سه شنبه  14 مرداد  1399   شماره 5723

معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه گفت: با ساخت دو ایستگاه جدید 
تعداد ایستگاه های آتش نشانی در ارومیه به ۱۲ می رسد. 

امیر سحابی در گفت وگو با خبرنگار جام جم، با بیان این که در حال حاضر 10 
ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر برای مهار حوادث فعالیت می کند اظهار 
داشت: با ساخت دو ایستگاه در گلشهر و خیابان البرز تعداد ایستگاه های 

آتش نشانی به 12 ایستگاه افزایش می یابد.
وی افزود: طبق استاندارد، به ازای هر 50 هزار نفر، یک ایستگاه آتش نشانی در 

شهر باید وجود داشته باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه عنوان کرد: در حال حاضر میانگین 
زمان رسیدن ماموران آتش نشانی به محل عملیات در داخل شهر کمتر از 

چهار دقیقه و در خارج از شهر کمتر از 15 دقیقه است.
وی اضافه کرد: برای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی نیاز است و با 
توجه به جمعیت 750 هزار نفری ارومیه، راه اندازی ایستگاه های جدید بسیار 

ضروری به نظر می رسد.
کارگیری  به  جدید،  ایستگاه های  احداث  نیروها،  آموزش  افزود:  سحابی 

نیروهای متخصص، آموزش آخرین متدهای آتش نشانی در جهت رسیدن به 
استانداردهای جهانی در این سازمان ضروری است.

شهر ارومیه 750 هزار نفر جمعیت و بیش از 11 هزار هکتار مساحت دارد؛ 12 
آتش نشانی و 200 نفر نیروی  با 50 دستگاه خودروی  آتش نشانی  ایستگاه 

انسانی ماهر در ارومیه فعال است.

با ساخت 2 ایستگاه جدید؛
تش نشانی ارومیه به 12 ایستگاه رسید  تعداد ایستگاه های آ اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

قیمت پایه کارشناسی )ریال(شماره پالک ثبتیمساحت )m²(نشانینوعردیف

اسماعیل بیگ – ساختمان مسکونی1
11932 فرعی از 6288 اصلی 235آوانگارد

/27/025/000/000 ریالواقع در بخش 2

پشت پاسگاه آراز علی محله زمین2
قطعه 145 پالک 115 واقع در 200اروج آباد

/1/900/000/000 ریالبخش 3

1933 فرعی از 34 اصلی 180شهرک الهیهزمین3
/5/580/000/000 ریالواقع در بخش 3

انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل در نظر دارد بر اساس مجوز اخذ شده از 
هیات مدیره انجمن طبق بند 1 مصوبه شماره 54  مورخه  1399/04/29 -  یک/1 
واحد مسکونی و دو/2 قطعه زمین متعلق به انجمن را با مشخصات ذیل با حدود 

و ثغور مشخص شده در قرارداد واگذاری از طریق مزایده به فروش برساند. 
عالقمندان به خرید می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت 10  روز با مراجعه به انجمن 
خیرین مسکن ساز استان از ساعت 8 صبح الی 14 به استثناء ایام تعطیل از شرایط 
مزایده اطالع حاصل و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل و رعایت مفاد مندرج 

در آن به انجمن خیرین مسکن ساز استان تحویل و رسید دریافت نمایند.
فوقانی - قرض  بانک مسکن - طبقه  اردبیل– خیابان سی متری - جنب  آدرس: 

الحسنه مکتب السجاد )ع(- انجمن خیریه مسکن ساز 
  شماره تماس:  33251004  -  045

آگهی مزایده فروش زمین و امالک

انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل 

با نهایت تالم و تاثر درگذشت غم انگیز والده 
گرامیتان مرحومه مغفوره شادروان »حاجیه 
خانم رباب جهانگیرپور«  را از صمیم قلب 
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
رحمان و رحیم براي آن مرحومه رحمت بیکران 
الهي و براي جنابعالي و سایر بازماندگان محترم 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

بزرگ خانواده هاي محترم
 جهانگیرپور  و علیزاده

حاج دالور امامي و نورالدین امامي
سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبیل 

ــو از   ــه ای ممل ــد و اندیش ــار از امی ــی سرش ــا  دل ب
ــه ســمت  احتــرام، انتخــاب شایســته حضرتعالــی را ب
ــک و  ــع كوچ ــازمان صنای ــف س ــره موظ ــات مدی »هی
شــركت شــهركهاي صنعتــي ایــران « صمیمانــه تبریک 
ــا تفکــر وســیع  ــات حضــرت حــق، ب ــا عنای ــه این كــه ب ــا امیــد ب ــم. ب و تهنیــت عــرض مــي نمائی
خدمتگــزاری و بــا عــزم جــزم و اراده راســخ تــوام بــا شــجاعت و اخالصــي كــه دارید انشــاء  اهلل تعالی 
بــه تقویــت، تعمیــق و تمشــیت اهــداف مــورد نظر كــه همانــا یافتــن راهبردها و ســازوكارهای الزم  
برای خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف و متدیــن میهــن اســالمي اســت نایــل آییــد. از درگاه ایــزد 
منــان مزیــد توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوكل الهــی در جهــت 

رشــد و شــکوفایی ایــران اســالمي خواهانیــم. 

هیات مدیره شرکت خدماتي شهرک صنعتي شماره 2 اردبیل

برادر گرانقدر
 جناب آقاي دکتر سید حامد عاملي

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی 
را به عنوان »هیات مدیره  موظف 
سازمان صنایع كوچک و شركت شهركهاي صنعتي ایران« كه بیانگر 
تعهد، كارآمدی، لیاقت و شایستگی  های بر جسته حضرتعالي 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است 
تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون  شما را در خدمت به 

مردم فهیم ایران از درگاه خداوند منان خواهانم.

برادر ارجمند 
جناب آقاي دکتر 
سیدحامد عاملي

نورالدین امامي – سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبیل
محمد اهلی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

»بازگشت همه به سوي اوست«

برادر ارجمند، جناب آقاي حاج حسین علیزاده

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور
آذربایجان شرقی    041-35579285

آذربایجان غربی                044-32256311

اردبیل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236

مراتع  در  مجاز  غیر  صورت  به  که  دامی  واحد   809 امسال  تیر  در 
استان چرا می کردند اخراج شدند.

به گزارش جام جم، سرهنگ رضا مهدیون، فرمانده یگان حفاظت 
امسال  تیر  طی  که  این  به  اشاره  با  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره 
148 مورد حریق در مراتع استان اطفاء شد گفت: شهرستان طارم 
با 7 فقره آتش سوزی در این مدت بیشترین آمار حریق را به خود 
اختصاص داده است. مهدیون با بیان این که ورود دام غیرمجاز و 

چرای بی رویه  به عنوان عوامل مهم در تخریب پوشش گیاهی به 
گذشته  اخراج شده در ماه  این دام های  کرد:  تاکید  شمار می روند 
گرفته  در شهرستان های خدابنده، ماهنشان و سلطانیه  صورت 

است. 
ادامه  در  استان   طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت  یگان   فرمانده 
از  به عنوان یکی  کنترل دام  و  پروژه مدیریت چرا  کرد:  خاطر نشان 
عرصه های  در  مرتع  و  دام  تعادل  ایجاد  در  مهم  حفاظتی  اقدامات 
با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی طبق   و  اجرا  زنجان  مرتعی 

قانون  برخورد می شود. 
وی گفت: در این بازه زمانی 76 مورد پرونده تخریب و تصرف اراضی 
این یگان پیگیری شده  با مساحت 444 هکتار در  مرتعی و جنگلی 

است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان از افزایش اقدام 
زوج های زنجانی به طالق طی سالجاری خبر داد و گفت: باید علت این 

امر در استان ریشه یابی و بررسی شود.
گروه  کار  جلسه  در  نافچی  مرادی  خدابخش  جم،  جام  گزارش  به 
امور اجتماعی و فرهنگی در استانداری زنجان، با بیان این که دنیا و 
کشورمان درگیر بیماری کروناست، گفت: در این شرایطی که داریم 
و  بدهیم  هم  دست  به  دست  بیماری  این  کاهش  برای  همه  باید 
اقدامات  این که  بیان  با  وی  کنیم.   رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
آسیب های  و  مشکالت  کاهش  راستای  در  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجتماعی نشأت گرفته از کرونا باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: باید 
سیاسی،  معاون  شوند.  فعال  زمینه  این  در  خیریه ها  و  سمن ها 
امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: باید روی مسائل و مشکالت 

فرهنگی و اجتماعی فکر شود و اقداماتی که در سال گذشته در بحث 
با  سالجاری  در  نشده  انجام  اجتماعی  آسیب های  و  طالق  کاهش 
جدیت دنبال شود.  این مقام مسئول تاکید کرد: طی سال گذشته 
سند مداخله طالق در استان تهیه شد ولی تاکنون در این خصوص 
اقدامات خاصی انجام نشده و باید ارگان های ذی ربط نظیر اداره کل 
بهزیستی و دستگاه های فرهنگی برای سند برنامه ریزی و اقدام الزم 

را داشته باشند. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی زنجان خبر داد؛

اخراج 809 واحد دامی از مراتع استان 

معاون استاندار زنجان تاکید کرد؛ 

علت طالق در زنجان ریشه یابی شود

سال  ابتدای  از  گفت:  غربی  آذربایجان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اجرا  استان  در  طبیعی  گاز  شبکه  کیلومتر   380 از  بیش  تاکنون 

شده است.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  شیخی  علیرضا  جام جم  گزارش  به 
مناطق  به  گازرسانی  بر  مبنی  شرکت  اهداف  پیشبرد  راستای  در 
بی بهره از گاز طبیعی و رفع محرومیت از این مناطق، پروژه های 
باالی گذاری  شبکه  که  اجراست  حال  در  جدیت  با   گازرسانی 

 380 کیلومتر طی 4 ماه، گواهی بر این مدعاست.

جذب  مورد   84۲ و  هزار   6  ، مذکور زمانی  بازه  در  داد:  ادامه  وی 
نیز  انشعاب  مورد   540 و  هزار   ۲ از  بیش  و  گرفته  صورت  اشتراک 
گازرسانی  پروژه های  اجرای  وضعیت  شیخی  است.  شده  نصب 
استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون عملیات گازرسانی 
در سراسر استان در حال اجراست و نزدیک به 480 روستا تحت 
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  دارند.  قرار  عملیات  این  پوشش 
گاز  ارزان  و  پاک  سوخت  رساندن  کرد:  تاکید  غربی  آذربایجان 
طبیعی به روستاهایی که سرمای سخت و استخوان سوزی دارند، 
با کاستن از هزینه های تامین انرژی این خانوارها، نقش موثری در 

اقتصاد آنها، محرومیت زدایی و ایجاد رضایت مندی دارد.  
آثار  از  دیگر  یکی  را  شهرها  به  روستائیان  مهاجرت  کاهش  وی 
مثبت گازرسانی به روستاها دانست و تصریح کرد: عالوه بر این، 
از جنبه زیست محیطی هم حائز  گازرسانی به روستاهای استان 
منابع  از  حفاظت  در  زیادی  بسیار  نقش  چراکه  است؛  اهمیت 
شیخی  می کند.  ایفا  استان  پرشمار  و  زیبا  جنگل های  و  طبیعی 
صورت  شرایطی  در  فعالیت ها  از  حجم  این  شد:  یادآور  پایان  در 
می گیرد که با فشار کمبود منابع مالی نیز مواجه هستیم، اما همه 
را برای غلبه بر موانع به کار بسته و خواهیم بست تا  توان خود 

هیچ پروژه گازرسانی متوقف نگردد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی:

اجرای بیش از 380 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی 
همکاری  برای  گفت:  غربی  آذربایجان  شهدای  سپاه  فرمانده 
پروژه های  اجرای  راستای  در  استان  اجرایی  دستگاه های  با 

محرومیت زدایی آمادگی وجود دارد.
گو  و  گفت  در  شهسواری  حبیب  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار 
اجرایی  دستگاه های  از  برخی  کرد:  اظهار  جم،  جام  خبرنگار  با 
بنابه دالیلی پروژه های نیمه تمامی در زمینه های مختلف دارند، 
سازندگی  بسیج  محوریت  با  استان  شهدای  سپاه  بنابراین 
اجرای  همچنین  پروژه ها  این  تکمیل  برای  غربی،  آذربایجان 
آمادگی  اعالم  محرومیت زدایی  حوزه های  در  پروژه ها  سایر 

می کند.
 وی به تشکیل جلسه ای با حضور مدیران ادارات دولتی استان، 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  دانشگاه ها،  روسای 
جلسات  سالن  در  غربی  آذربایجان  استانداری  عمرانی  معاون 
ح جامع محرومیت زدایی اشاره کرد  سپاه شهدا برای بررسی طر
و بیان داشت: در صورت انعقاد تفاهم نامه بین این مجموعه 
هرچه سریع تر  را  عملی  گام های  سازندگی  بسیج  ادارات،  و 

برخواهد داشت.
پروژه ها  این  اجرای  برای  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این   
محدودیتی ایجاد نکرده ایم، گفت: پروژه های مختلف بهداشتی 

و درمانی، راهسازی، مدرسه سازی، واحد مسکونی، مدارس و ... 
ح مورد بررسی قرار گرفته و اجرا شود. می تواند در این طر

وی با بیان این که به پروژه های آبرسانی نگاه ویژه ای وجود دارد 
اظهار  می روند،  شمار  به  استان  اولویت دار  پروژه های  جزو  و 
دورافتاده،  روستاهای  در  سالم  شرب  آب  تامین  هدف  با  کرد: 
هستیم؛  آماده  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  با  همکاری  برای 
قدم های بلندی در این زمینه برداشته شده ولی الزم است که 

اقدامات بیش از پیش تقویت شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی خبر داد؛

اعالم آمادگی برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی در استان 



میلیون   905 از  بیش  مصرف 
مترمکعب گاز طبیعی در اردبیل

مصرف  از  اردبیل  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
طي  طبیعي  گاز  مکعب  متر  میلیون   905 از  بیش 
و  داد  خبر  استان  در  جاری  سال  ابتدایی  ماه   4
کوهستانی بودن و برودت هوا  با توجه به  گفت: 
در استان اردبیل و با توجه به سردي هوا در این 
استان، مصرف گاز مشترکان خانگی در این مدت 
درصد   5/6 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

افزایش یافته است. 
سردار   « اردبیل  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اسماعیلی« در گفتگو با جام جم با بیان این که در 
ابتدای سال جاری در بخش های خانگی،  4 ماهه 
تجاري و صنعتی استان 506 میلیون مترمکعب گاز 
مصرف شده، افزود: از کل گاز مصرف شده در این 
مصرف  به  مربوط  مترمکعب  میلیون   506 مدت، 
گاز  مترمکعب  میلیون   399 و  صنعتی  و  خانگی 
نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف 

شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز 
مدت  به  نسبت  درصد   8/8 استان  در  طبیعی 
خانگی  بخش  که  داشته  رشد  قبل  سال  مشابه 
و صنعتی با 31 میلیون مترمکعب رشد و بخش 
میلیون   49 با  اردبیل  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مدت  به   نسبت  گاز  مصرف  کاهش  مترمکعب 

مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
اردبیل  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  پایان  در 
تصریح کرد: شهروندان گرامی می توانند در مواقع 
مشکالت  و  طبیعی  گاز  به  مربوط  حوادث  بروز 
در  اردبیل  استان  گاز  شرکت  امداد  واحد  با  فنی 
هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری 194 تماس 

حاصل کنند.

خبر

در نشست جمعی از نمایندگان مجلس با شهردار و اعضای شورای شهر صورت گرفت ؛
تقدیر نمایندگان اردبیل در مجلس از عملکرد عمرانی شهردار 

در نشست مشترک نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین 
و سرعین در مجلس شورای اسالمی با اعضای شورای 
مورد  کالنشهری  پروژه های  اردبیل  شهردار  و  شهر 
بررسی قرار گرفت و اقدامات نمایندگان جهت تعریف 
تشریح  شهری  توسعه  در  مناسب  بودجه های  محل 

شد.
به گزارش جام جم نمایندگان  مجلس آقایان سید کاظم 
اردبیل  شهرداری  اقدامات  بدری  مهندس  و  موسوی 
عمرانی  فعالیت های  این  و  دانسته  تقدیر  شایسته  را 
فرهنگی را الگویی مناسب برای دیگر استان ها و شهر ها 

با تحسین  کاظم موسوی  باره سید  این  دانستند. در 
اردبیل،  شهردار  اللهیان  لطف  دکتر  عمرانی  عملکرد 
اعضای  به  را  اردبیل  برای  مناسب  شهردار  انتخاب 
شورای شهر تبریک گفت.  صدیف بدری دیگر نماینده 
اردبیل نیز در خصوص توسعه شورابیل گفت: فعالیت 

شهردار اردبیل در توسعه مجتمع گردشگری شورابیل 
بسیار رضایت بخش و قابل تحسین است. نیکزاد نیز 
از همراهی کامل نمایندگان با شهرداری و شورای شهر 
اردبیل خبر داد و گفت: پیگیر درخواست های شورا و 

شهرداری اردبیل در سطح ملی هستیم.
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اقتصادی
اجتماعی

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
باتوجه به تصمیمات سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص گسترش ارائه خدمات الکترونیکی، 
امکان ابالغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است. لذا مودیان محترم مالیاتی 
می توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کشور به نشانی www.tax gov.ir  نسبت به 

فعالسازی خدمات ابالغ الکترونیکی اقدام نمایند.

سامانه ارتباط مردمی۱۵۲۶ این اداره کل آماده پاسخگویی به سواالت مودیان محترم می باشد. 

مراحل ثبت ردخواست ابالغ الکترونیک 

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل 

کلیک برروی گزینه تایید اطالعات و درخواست 

انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تایید صحت اطالعات 

کلیک بر روی گزینه درخواست فعالسازی ابالغ الکترونیک
 از ستون سمت چپ جدول اطالعات مؤدی

انتخاب گزینه ابالغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه

ورود به حساب کاربری مؤدی
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سرپرست معاونت اقتصادی استانداری زنجان، به بانک های این 
استان اولتیماتوم یک هفته ای داد تا مشکالت و موانع پرداخت 
از کرونا را تعدیل و  تسهیالت برای کسب و کارهای آسیب دیده 

ترمیم کنند.
به گزارش جام جم محمدرضا آبی پور در جلسه شورای هماهنگی 
ثبت  نفر  هزار   500 کشور  کل  در  افزود:  زنجان  استان  های  بانک 
آسیب  کارهای  و  کسب  برای  تسهیالت  دریافت  متقاضی  نامی 

زنجان  استان  در  آن  درصد  سه  حدود  که  داشتیم  کرونا  از  دیده 
ثبت نام کرده اند.

از  ناشی  که  کارهایی  و  کسب  داریم  انتظار  اکنون  هم  گفت:  وی 
از  بخشی  اند،  شده  هایی  زیان  و  ضرر  دچار  و  دیده  آسیب  کرونا 

طریق تسهیالتی که دولت در اختیارشان قرار داده، جبران شود.
حالمان  خیلی  کنیم  می  نگاه  را  آمارها  وقتی  کرد:  تاکید  پور  آبی 
به  تسهیالت  دریافت  برای  ها  تالش  همه  که  چرا  نیست؛  خوب 

این کسب و کارها از طریق رسانه ها و جراید اطالع رسانی شد اما 
این  و  بینم  را بسیار ضعیف می  این مهم  بانکی  در حوزه شبکه 

عملکرد در حوزه بانکی قابل قبول نیست.
از شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی  وی یادآوری کرد: ما تیمی 
در  کرونا  ویروس  شیوه  زیان  و  ضرر  از  آثاری  بتوانیم  تا  هستیم 
استان زنجان که متوجه کسب و کارهای افراد شده را با پرداخت 
این  در  هایی  ناهماهنگی  حالیکه  در  کنیم  جبران  تسهیالت 
خصوص دیده می شود. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری 
زنجان متذکر شد: عملکرد ۲8 درصدی در حوزه ثبت نام کنندگان 
بانکی تناسبی  و عملکرد 8 درصدی در حوزه پرداخت تسهیالت 

باهم ندارد.
موضوع  این  به  نسبت  استان  های  بانک  داشت:  اظهار  پور  آبی 
برگزاری  با  ۲0 مرداد جاری  تا  باید  و  باشند  ای داشته  اهتمام ویژه 

مجدد جلسه شورای هماهنگی بانک های استان، ارزیابی شبکه 
دیگر  بار  را  اجرایی  های  دستگاه  بخش  نواقص  رفع  و  بانکی 

بازنگری کنیم.
مدارک  بارگذاری  در  مشکلی  رانندگان،  بخش  در  اگر  گفت:  وی 
در سامانه وجود دارد، باید رفع شود تا رانندگان بتوانند با توجه 
دریافت  برای  الزامات  رعایت  با  بانکی  حوزه  در  که  شرایطی  به 
دارد،  وجود  ضامن  نه  سفته  دریافت  فقط  یعنی  آنها  تسهیالت 

تسهیالت خود را دریافت کنند. 
آبی پور ادامه داد: از ۲0 مرداد جاری مشکلی در ثبت نام رانندگان 
در سامانه وجود نداشته باشد و شبکه بانکی این وضعیت خود 
با همین وضعیت پیش  اگر  این صورت  که در غیر  کند  ترمیم  را 
برای  و  کرده  احصا  را  ها  بانک  عملکرد  هستیم  مجبور  برویم 

مدیران عامل آنها منعکس کنیم. 

پرست معاونت اقتصادی استانداری زنجان خبرداد؛ سر
فرصت یک هفته ای به بانک ها برای تعدیل 

یافت تسهیالت مشکالت در

استاندار زنجان گفت: با وجود این که زنجان، یکی از استان های معدنی 
کشور است، اما هنوز هم بخشی از مواد اولیه و خاک معدنی مورد نیاز 
کشور وارد می شود که استخراج مواد اولیه از معدن زیرزمینی سولفوره 
کشور  و  استان  نیازهای  تامین  در  اساسی  سهم  می تواند  انگوران 

داشته باشد.
زیرزمینی  معدن  افتتاح  از  بعد  حقیقی  فتح اهلل  جام جم  گزارش  به 
خاک  کردن  وارد  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  انگوران  سولفوره 
روی به دلیل کم بودن استخراج معادن بود، افتتاح این معدن، نقش 

مهمی در تولید استان دارد زیرا ۷5 درصد صادرات استان زنجان، مواد 
معدنی فرآوری شده است.

استاندار خاطرنشان کرد: این معدن قادر به استخراج ساالنه ۱۲0 هزار 
دارد،  نیز  را  تن  هزار   ۲00 تا  افزایش  قابلیت  که  است  معدنی  ماده  تن 
انگوران  سولفوره  زیرزمینی  معدن  از  استخراجی  مواد  عیار  همچنین 
حدود 30 درصد است.  حقیقی با بیان این که زنجان یکی از ۱0 استان 
برتر معدن خیز کشور است، ابراز داشت: 50 واحد تولید شمش در این 

استان وجود دارد که با نیمی از ظرفیت خود کار می کند.
استاندار زنجان، به روند افزایشی دریافت حقوق دولتی در استان اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر 3۲ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ شده 
و به دنبال توسعه اکتشاف معدن در منطقه هستیم. گفتنی است 
ریال  میلیارد   ۲50 هزارو  یک  انگوران  سولفوره  زیرزمینی  معدن  برای 
سرمایه گذاری ریالی و هزار و ۲00 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی انجام 
از این معدن، ساالنه ۱۲0هزار تن کانسنگ  شده است.با بهره برداری 
 ۲5 عیار  با  اکسید  و  سولفوره-اکسیده  مخلوط  سولفوره،  استخراجی 

درصد روی و ۲ درصد سرب تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: سیر مصرف 
مصرف 602   میزان  و  داده  ادامه  را  خود  صعودی  روند  زنجان  در  برق 

مگاوات به ثبت رسید.
به گزارش جام جم  علیرضا علیزاده در گفت و گو با خبرنگار واحد خبر 
صدا و سیمای مرکز زنجان از سیر صعودی مصرف برق در استان خبر 

داد.
میزان  آن  تبع  به  و  هوا  دمای  افزایش  دنبال  به  داد:  ادامه  علیزاده 
و  مشترکان  توسط  مصرف  الگوی  رعایت  عدم  صورت  در  مصرف، 
به منظور حفظ پایداری شبکه، این شرکت ناچار به اعمال مدیریت 

اضطراری بار خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان میزان مصرف برق 
در سال 98 را  559.8 مگاوات اعالم و اظهار کرد: میزان مصرف امسال 

نسبت به سال قبل با بیش از 10 درصد رشد مواجه شده است.
علیزاده اظهار کرد : اداراتی که دارای دیزل ژنراتور هستند در زمان پیك 
تامین برق وسایل سرمایشی خود  برای  مصرف )ساعات 13الی 17( 
همچنین  کنند.  استفاده  اضطراری  برق  ژنراتورهای  ظرفیت  از  باید 

حداقل  کاهش  با  شود  می  درخواست  صنعتی  مشترکان  تمامی  از 
نیز  همکاری  پاداش  از   17 الی   13 ساعت  از  مصرفی  برق  10درصدی 
ضمن  زنجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  شوند.  برخوردار 
کشاورزان،  برای  شده  گرفته  نظر  در  تشویقی  ح های  طر به  اشاره 
گفت:  و  شد  ح ها  طر این  با  کشاورزان  حداکثری  همکاری  خواستار 
در  برق  پمپ های  کردن  خاموش  و  کشاورزان  ساعته   4 همکاری  با 
الی 17، در 20ساعت بقیه مصرف  اوج مصرف در ساعت 13  ساعات 

برای آن ها رایگان محاسبه می شود.

استاندار زنجان بیان کرد؛
سهم معدن انگوران در تامین نیاز کشور 

مدیر عامل توزیع  نیروی برق زنجان:

افزایش 10 درصدی  مصرف برق  استان در مقایسه با سال گذشته

از  اردبیل  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
در  رسانی  خدمات  تسریع  برای  اعتبار  افزایش 
خبر  اردبیل  سبالن  اجتماعی  تامین  بیمارستان 

داد. 
کاظم  سید  ایلنا،  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
و  نمین   ، نیر اردبیل،  مردم  نماینده  موسوی 
حاشیه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین 
ضمن  سبالن  بیمارستان  پروژه   های  از  بازدید 
تقدیر و تشکر از زحمات مدیران این بیمارستان 
تصریح کرد: کار های عمرانی و توسعه های انجام 
و  تحسین  قابل  سبالن  بیمارستان  در  شده 

تقدیر است.
وی با بیان این که پرسنل بهداشتی و کادر درمان 
کرد:  بیان  هستند؛  سالمت  جبهه  فرماند هان 
غایی  اهداف  و  موجود  پروژه  های  پیشبرد  برای 
را  اعتباری  کمبود های  قطعا  و  هستیم  آماده  آن 

برای تسریع خدمات رسانی پیگیری می کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: 
کنار خود  را در  کنار دولت و دولت  را در  ما خود 
هم  دست  به  دست  باید  بنابراین  می دانیم، 
داده ، به مردم و دهک  های پایین خدمت رسانی 

کنیم.
گفت:  اسالمی  شورای  در  مجلس  نماینده 
از  مردم  به  رسانی  خدمات  در  اجتماعی  تامین 
این  کارکنان  زحمات  و  نکرده  دریغ  تالشی  هیچ 
مجموعه از این جهت که به خانواده  های محروم 
و کم برخوردار خدمت می کنند، به نوعی عبادت 

محسوب می شود. 

 موسوی با تاکید بر ضرورت راه اندازی بیمارستان 
راستا ما هم  این  کرد: در  فوق تخصصی تصریح 
اهتمام ویژه خواهیم داشت و پیگیری می کنیم 
تا در این مجموعه دستگاه MRI از نوع پیشرفته 
مراجعه  مشکل  تا  کنیم  تهیه  نیز  را  روز  به  و 

کنندگان نیز رفع شود.
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل ضمن درخواست 
ارائه هزینه  ها و اعتبار الزم به صورت مکتوب جهت 
برای  الزم  اعتبارات  پیگیر  گفت:  اعتبار  افزایش 

توسعه این مجموعه خواهیم بود.
اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  مدیر  برجی   
تشریح  ضمن  بازدید  این  در  نیز  اردبیل  استان 

پروژه های عمرانی در بیمارستان سبالن تصریح 
اعتبارات  تامین  در  نمایندگان  چنانچه  کرد: 
احداث(  حال  در  طبقات  تعداد  الزم)افزایش 
فیزیکی  زیرساخت های  کنند،  حمایت  را  ما 
با  نیز  خدمات  و  یافته  ارتقا  نیز  بیمارستان 
ارائه  کنندگان  مراجعه  و  بیماران  به  باال  کیفیت 

خواهد شد.
شده  انجام  ریزی های  برنامه  طبق  گفت:  وی   
اندازی  راه  عمرانی  پروژه های  اتمام  و  تسریع  با 
آنژیوگرافی  دیالیز   بخش  درمانی،  بخش های 
در  سبالن  بیمارستان  در  تخصصی  درمانگاه  و 

دستور کار قرار دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبيل: 

پيگیر افزایش اعتبار برای بيمارستان تامین اجتماعی سبالن هستیم 
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: میثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33353800
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی     
  پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب
از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد  

امام خمینی )ره(     کـــی می توان رسید به دریا از این سراب

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

سه شنبه 14 مرداد  1399

خبر

مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛
افزایش ظرفیت تامین آب  3 روستا 

در ابهر

اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
زنجـان گفـت: عملیات افزایـش ظرفیت تامین 
کنـد،  آقچـه  روسـتاهای  بـرای  آشـامیدنی  آب 
خلیفـه حصـار و تـوده بیـن اجرایـی شـده و آب 
سـالم بهداشـتی و پایـدار بـرای ایـن سـه روسـتا 

تامیـن شـد.
جام جـم  بـا  گفتگـو  در  قاسـمی  جـزء  علیرضـا 
اظهـار کـرد: ایـن عملیـات شـامل 1000 متـر لولـه 
گـذاری و اتصـال آب چشـمه بـه مخـازن 200 متـر 

می باشـد. روسـتاها  ایـن  مکعبـی 
از  نفـر   600 عملیـات  ایـن  اجـرای  بـا  افـزود:  وی 
جمعیت روسـتایی شهرسـتان ابهر از خدمات 
عامـل  مدیـر  شـدند.  بهره منـد  پایـدار  آب 
گفـت:  زنجـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
بـرای اجـرای ایـن عملیـات اعتبـاری معـادل یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شـده اسـت. 
آشـامیدنی  وی تصریـح کـرد: پیـش از ایـن آب 
آبرسـانی  مجتمـع  از  روسـتاها  ایـن  بـرای 
افـزون  اکنـون  کـه  می شـد  تامیـن  درسـجین 
نیـز  زیرزمینـی  آب  منابـع  از  مجتمـع،  ایـن  بـر 
اسـتفاده می شـود. ایـن مسـئول تصریـح کـرد: 
سـکنه  دارای  روسـتای   70 ابهـر  شهرسـتان 
خدمـات  پوشـش  تحـت  روسـتا   39 کـه  دارد 
شـرکت آب و فاضـالب قـرار داشـته و بـا برنامـه 
نیـز دیگـر  روسـتای   30 شـده  انجـام   ریزی هـای 

 به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  تاسیس  سالگرد  چهلمین  مرداد   12 مناسبت   به 
حجت االسالم حاج آقا رسول برگی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان آذربایجان 
شرقی با حضور در دفتر سرپرستی روزنامه جام جم در استان به تشریح فعالیت های یک سال 

اخیر این شورا پرداخت.
ریاست جمهوری در دوران  تبلیغات حوزه  ایجاد دفتر  به جریان  با اشاره  برگی  حجت االسالم  
منافقین،  و  ملعون  صدر  بنی  توسط  انقالبیون  و  انقالب  علیه  منفی  تبلیغ  دلیل  به  صدر  بنی 
علت تاسیس این شورا را اینگونه عنوان کرد: 40 سال پیش زمانی که حضرت امام خمینی )ره( 
احساس کردند به دلیل نبود مدیریت نوعی بی نظمی در عرصه تبلیغی فرهنگ انقالبی در جامعه 
حاکم شده و همچنین هجمه های آن دفتر تبلیغاتی برای جلوگیری از این بی نظمی ها دستور 
دادند شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تشکیل شود تا این نهاد نظم در تبلیغ و اطالع رسانی 

را جایگزین بی نظمی ها کند.
به  بخشیدن  انسجام  و  نظم  بخشنامه،  اساس  بر  شورا  این  وظایف  زمان  آن  از  افزود:  وی 
مسائل مذهبی، فرهنگی ، ملی و انقالبی بود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
خاطرنشان کرد: سیاست کلی این شورا که از همان ابتدا بر پایه آن بنا شده این است که شورا 
وارد مسائل حزبی و جناحی نشده و نخواهد شد. اما اگر حریم انقالب و نظام مورد تعرض قرار 

گیرد بر حسب وظیفه این شورا وارد عمل شده و به تمامی دولت ها کمک می کند.
یا  اتفاق افتاده  ناامنی و اغتشاش  آقا برگی ادامه داد: در این راستا هر جا احساس کرده  حاج 
انقالب  اصیل  مبانی  حفظ  بر  تجمعات  و  راهپیمایی ها  برپایی  و  مردمی  بسیج  با  افتاد  خواهد 
شورای  که  است  آن  نشانگر  این  و  است  برده  بین  از  و  کرده  محکوم  را  آنها  و  کرده  پافشاری 
هماهنگی تبلیغات اسالمی جناحی و حزبی نیست. برای همین در میان سخنرانان یا کارشناسان 

دعوت شده به مراسم خود، به سلیقه سیاسی اش توجه نمی کنیم بلکه به کسی که زیر چتر 
انقالب است و به نظام جمهوری اسالمی معتقد است اهمیت می دهیم.

وی افزود: در نیمه دوم سال گذشته دو اتفاق مهم و تلخ برای جامعه ایران اسالمی اتفاق افتاد 
اما این اتفاقات به واسطه رفتار مردم نقطه عطفی در دوران مسئولیت من شد که حضور مردم و 

دفاع از حریم انقالب را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم.
آذربایجان شرقی ادامه داد: آن دو عبارتند از  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
جریان اغتشاش افزایش قیمت بنزین و دوم جریان شهادت سردار سلیمانی، در این دو جریان 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان طوری وارد عرصه شد و مردم انقالبی را بسیج کرد که 

مقام معظم رهبری در فرمایشات خود دو بار از استان ما و بخصوص تبریز یاد کردند.
حجت االسالم برگی افزود: البته این یک مساله ساده و اتفاقی نیست و علیرغم این که مردم از 
نظر اقتصادی و معیشتی در مضیقه هستند وقتی به بهانه افزایش قیمت بنزین عده ای با سوء 
استفاده از موقعیت به وجود آمده سعی در اخالل در امنیت جامعه می نمایند، در دفاع از حریم 
انقالب و نظام خود را سپر بالی دشمنان می کنند و در مراسم عزاداری سردار شهید سلیمانی 
حماسه ای خلق می کنند که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تبریزی ها را مثال می زنند. 

وی تصریح کرد: این حرکات در سایه سه موضوعی است که سعی کردیم در 
شورای هماهنگی به آنها توجه ویژه ای داشته باشیم.

را با راه اندازی هیات هایی  از این موضوعات این بود که مردمی شدن  یکی 
چون اندیشه ورز و.... برجسته تر از قبل کردیم و از تمامی چهره های سیاسی 
را  کردیم و خروجی جلسات  اقشار جامعه دعوت  و دیگر  ، جناحی، نخبه ها 
یادداشت کرده و عملیاتی می کنیم.   به طور مثال 13 آبان سال گذشته محل 
تجمع و راهپیمایی را بعد از 40 سال تغییر دادیم و به محوطه ارک تبریز منتقل 
هم  و  کنیم  معرفی  بیشتر  را  شهرمان  توریستی  جاذبه های  هم  تا  نمودیم 

تجمع ملی خود را برگزار کنیم.
 دومین موضوع راه اندازی شورای امنای محالت است. به این صورت که از 
هر محله چند نفر را با سالیق مختلف دعوت و جلساتی را برگزار کردیم تا به 
آن تجمع  که موفق هم شدیم و نمونه  صورت مویرگی وارد محالت شویم 
چه  که  بود  سلیمانی  سردار  شهادت  خبر  شنیدن  زمان  در  مردمی  عظیم 
حجم انبوهی از جمعیت در آن مراسم شرکت کردند و حضرت آقا در دیدار با 

خانواده سردار شهید سلیمانی از تبریز یاد کردند.
موضوع دیگری که این روزها همه جهان را درگیر خود کرده مساله کروناست. 

هرچند بر پایه اساسنامه، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در ظاهر وظیفه ای در قبال کرونا 
ندارد اما بر حسب ماموریت های غیرمترقبه ای که از سوی مقام معظم رهبری به این نهاد سپرده 
ح فرمودند شورای  شده و چون رهبر عزیزتر از جانمان رزمایش عمومی کمک مؤمنانه را مطر
هماهنگی تبلیغات اسالمی با تمام توان وارد عمل شده و با وجود این که بودجه ای در این راستا 
ندارد اما با کمک خیران عزیز اقدامات قابل توجهی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت 

گرفته و این کمک ها همچنان ادامه دارد.
، قربانی کردن 40  از جمله این اقدامات می توان به توزیع نان صلواتی در 170 منطقه کم برخوردار
راس دام سبک و دو راس دام سنگین، تهیه پنج دستگاه ونتی التور )دستگاه تنفسی( توسط 

هیات محترم موکب ولیه اهلل تبریز که با رایزنی شورا با مسئوالن محترم آن هیات انجام شد و 
تحویل آن ها به بیمارستان امام رضا)ع(، تهیه بیش از 1300 دست لباس گان پزشکی و تقدیم آنها 

به جامعه سالمت و ... اشاره کرد.
وی همچنین تهیه بیش از 1300 بسته معیشتی، مشارکت با بسیج محالت در ضدعفونی کردن 
محالت، ایجاد کارگاه تولید ماسک صلواتی، تولید مایع ضدعفونی دستی با کمک دانشجویان 
غ التحصیالن شیمی و عرضه صلواتی آن به مردم و ... را از دیگر اقدامات این شورا در ایام  و فار

کرونا نام برد.
وی با اشاره به این که بیماری کرونا برنامه های فرهنگی – ملی و مذهبی ما را به تعطیلی نکشانده 
و تنها نوع برگزاری آنها را تغییر داده گفت: در گرامیداشت 7 تیر که در بحبوحه کرونا بودیم در 
گلزار شهدای وادی رحمت در مکانی مناسب با رعایت فاصله اجتماعی مراسمی برگزار کردیم 
و حضور مردم به حدی باشکوه بود که با کمبود جا و صندلی مواجه شدیم و تعداد زیادی سرپا 
ماندند. همچنین اکنون در فضای مجازی با قوی ترین حالت ممکن کار می کنیم. در تولید محتوا، 

اینفوگرافی، تایپوگرافی و... فعالیم.
وی افزود: در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی توسط حوزه هنری انقالب اسالمی 
استان به عنوان یکی از اعضای فعال شورای هماهنگی تبلیغات استان با 
دعوت از استاد دلدوزی یکی از گرافیست های بزرگ و ملی کشوری خواهش 
نیز  مرداد   12 مناسبت  به  و  نمایند  اندازی  راه  پوستر  آموزش  کارگاه  کردیم 
خواهیم  حضوری  صورت  به  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با  را  آموزش  همین 
داشت.  وی ادامه داد: در روز جهانی قدس با وجود این که به خاطر کرونا 
مراسمی برگزار نشد و راهپیمایی نبود یکی از بزرگ ترین پرچم های فلسطین 
را که 250 متر طول داشت در مدت کمتر از 17 ساعت و با همکاری بسیج 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  و  شهرداری  بانوان،  خیاطان  اتحادیه  اصناف، 
توسط  و  راهپیمایی  مسیر  در  نمادین  صورت  به  که  کردیم  آماده  اسالمی 

جوانان گشوده شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
آقا برگی در خاتمه با تشکر ویژه از حمایت های پدرانه  حجت االسالم  حاج 
شورای  گفت:  استاندار  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  آل هاشم  اهلل  آیت 
هماهنگی تبلیغات اسالمی در کنار حمایت های مردمی خود از حمایت های 
ویژه و پدرانه آیت اهلل آل هاشم تقدیر کرد و گفت: ایشان محور وحدت در 
جامعه است و به تمام معنی نماینده مقام معظم رهبری در استان می باشند 
و هرجا با مشکلی مواجه می شویم وی با استقبال خاص و آغوش باز ما را در 

حل مشکالتمان یاری می کند. 
وی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری پدر همه مردم ایران هستند حاج آقا آل هاشم هم 
حق پدری به گردن ما دارند. همچنین استاندار محترم در هماهنگی ما با دستگاه های اجرایی 
مضایقه نکرده و کمک حال شورا در استان می باشد پس می توان گفت وجود آیت اهلل آل هاشم 
و آقای استاندار یک نقطه عطف برای پیشبرد اهداف انقالبی شورای هماهنگی در استان است .
سایر مراکز نظامی – انتظامی و دستگاه های اجرایی و بسیج همه و همه در کنار مردم هستند 
پر شورای  و  بال  و  کردند  نیاز دارد مشارکت  به حمایت  انقالب  کردند  که احساس  و هرلحظه 

هماهنگی تبلیغات اسالمی را گرفتند. 

از  که  شورا  این  کلی  سیاست 
شده  بنا  آن  پایه  بر  ابتدا  همان 
مسائل  وارد  شورا  که  است  این 
حزبی و جناحی نشده و نخواهد 
و نظام  انقالب  اگر حریم  اما  شد، 
حسب  بر  گیرد  قرار  تعرض  مورد 
وظیفه این شورا وارد عمل شده 
و به تمامی دولت ها کمک می کند

مشارکت بيشتر مردم از اهداف شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی


