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مدیرعامل شرکت شهرک های      
صنعتی گیالن :

عارضه یابی و احصاء مشکالت 
واحدهای تولیدی مستمرا توسط 
شرکت شهرک های صنعتی      

صورت می پذیرد 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی  حضور 
واحدهای  و  شهرستانی  مسئولین   ، گیالن 
سالن  در محل  رضوانشهر  صنعتی شهرستان 

اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن  
ضمن تقدیر از فعاالن عرصه تولید و اشتغال و 
با اشاره به اهمیت تولید در کشور بیان داشت:  
جایگاه و اهمیت تولید بر کسی پوشیده نیست  
و  فعاالن این حوزه  از جایگاه واال ، حساس و 
بزرگی برخوردارند ،  بنابراین واجب و الزم است 

که از  حمایت همه جانبه برخوردار باشند.
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
شهرک های صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: 
موضوع عارضه یابی و احصاء مشکالت واحدهای 
های  شهرک  شرکتهای  توسط  مستمرا  تولیدی 
ناپذیر  توقف  امری  و  پذیرفته  صنعتی صورت 
می باشد. محبوبی با بیان اینکه  از خرداد ماه 
سال گذشته تاکنون موفقیت چشمگیری در این 
خصوص حاصل شده است ،افزود : برخی از 
واحدهای تولیدی این شهرستان با تزریق سرمایه 
در گردش می توانند افزایش چند برابری در تولید 
و تعداد اشتغال داشته باشند. وی با بیان اینکه ما 
نباید بگذاریم هیچ واحد تولیدی  به مرحله رکود 
برسد اظهار داشت : موضوعاتی همچون فعال 
سازی واحدهای راکد، توسعه اراضی شهرک و 
پیش تصفیه فاضالب خروجی توسط واحدهای 
باید  است که  اهمیتی  با  مباحث  از  تولیدی 
مدنظر قرار  گرفته و  در این خصوص اقدامات 
عملی  انجام شود. فرماندار رضوانشهر نیز در 
مجموعه شهرک  از  تقدیر  نشست ضمن  این 
شهرستان  تولیدی  واحدهای  و  صنعتی  های 
رضوانشهر  با تاکید بر حل مشکالت واحدهای 
تولیدی شهرستان از سوی مدیران دستگاه های 
اجرایی گفت: در میان مجموعه  مدیران عزم 
واحدهای  مشکالت  حل  برای  جدی  اراده  و 
تولیدی و صنعتی  وجود دارد.  صفوی  تاکید 
کرد:  ادارات صمت ، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان رضوانشهر  با پایش واحدهای تولیدی 
مستقر در ناحیه صنعتی سکام ، ظرفیت های 
موجود را شناسایی و با تالش دوچندان مشکالت 

را رفع و باعث رونق اشتغال و تولید شوند.

برق رسانی به پاسگاه مرزی منطقه 
»بمو« در شهرستان  ثالث باباجانی 

با همکاری سپاه نبی اکرم)ص(
کرمانشاه – کرمی - ابتکار : با همکاری سپاه 
توسط  پروژه  اجرای  و  اکرم)ص(  نبی  حضرت 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  همکاران 
کرمانشاه به ویژه کارکنان اداره برق شهرستان 
صعب  پاسگاه  به  رسانی  برق  باباجانی  ثالث 
ثالث  شهرستان  در  »بمو«  مرزی  و  العبور 
گزارش  به  رسید.  برداری  بهره  به  باباجانی 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
مدیرعامل  مرادی  محمد  مهندس  کرمانشاه، 
این  حجم  و  زمانبندی  درخصوص  شرکت  این 
پاسگاه  به  برقرسانی  پروژه گفت: پروژه دشوار 
مرزی »بمو« در کمتزین زمان، درطول سه ماه 
و با حجم ریالی ۲۵ میلیارد ریال به پایان رسید. 
العبور  و صعب  سنگالخی  به  اشاره  با  مرادی 
بودن منطقه برای تیرگذاری و برقرسانی به این 
پاسگاه مرزی تصریح کرد: عدم دسترسی به راه 
مین،  میدان های  مناسب جهت سیم کشی، 
نصب پایه های بتنی و چوبی و سیم کشی در 
ابرقرسانی صورت  تا  نشد  باعث  ها  پرتگاه  لبه 
نگیرد و با همت کارکنان این شرکت و همکاری 
سپاه حضرت نبی اکرم)ص(، این پروژ[ با حجم 
فیزیکی ۵ کیلومتر اجرا شد. وی با اشاره به ارتفاع 
۱۸۵۰متری پاسگاه مرزی »بمو«، عنوان کرد: این 
کیلومتر  برقدار شده ۸  اولین شبکه  تا  پاسگاه 
فاصله داشت و امیدواریم با برقرسانی به این 
مرزداران غیور، راحت تر و بهتر از مرزهای کشور 

زمامداری کنند.

در نشست تخصصی توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی صنعت نفت صورت گرفت:

تقدیر از ایده برگزیده و برتر 
شرکت پاالیش نفت آبادان 

 در نشست تخصصی توسعه مدیریت و سرمایه 
به  خواجه وندی  قاسم  از  نفت  صنعت  انسانی 
عنوان صاحب ایده برگزیده و برتر مرتبط با توسعه 
و منابع انسانی تقدیر صورت گرفت. نشسست 
انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  تخصصی 
صنعت نفت با حضور مهدی علی مددی معاون 
وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 
مرتضی شاه میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مرکز  رئیس  مقدم  حقیقی  محسن  پتروشیمی، 
توسعه مدیریت صنعت نفت و جمعی از مدیران 
در  برتر  پردازان  ایده  و  نفت  صنعت  روسای  و 
موضوع راهکارهای چالش های توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی صبح روز سه شنبه ۱۵ آذرماه در 
مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی نفت 
ایران )کوشک( آغاز به کار کرد . در این نشست 
پاالیش  از طرف شرکت  نمایندگی  به  تخصصی 
نفت آبادان قاسم خواجه وندی با ایده نیازسنجی 
آموزشی مبتنی و تقسیم را ترسیم نقشه راه دانشی 
استراتژی سازمان حضور داشت که از میان ایده 
های ارسال شده به این نشست تخصصی بر طبق 
برتر  و  برگزیده  ایده  عنوان  به  داوران  ارزشیابی 
شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت.  شایان ذکر است 
ایده پردازان برتر در این نشست برخی ایده های 
پذیرفته شده شامل کلینیک انسانی منابع انسانی 
و الگوی مفهومی شایستگی مبتنی بر نهج البالغه، 
سازمانی  ساختار  در  شدن  عمیق  و  بزرگنمایی 
صنعت نفت و برقراری نظام منتورینگ در صنعت 
نفت را ارائه نموده و همچنین ازنظام جامع توسعه 
مدیریت صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران از 
سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت تدوین 

شده است رونمایی شد.

برگزاری اولین جلسه شورای 
فرهنگی منطقه چهار صنعت نفت

اولین جلسه شورای فرهنگی منطقه 4 صنعت 
نفت کشور شامل استان های مازندران، گیالن و 
گلستان به میزبانی شرکت گاز استان مازندران، با 
حضور دبیر شورای عالی فرهنگی وزارت نفت در 

مجتمع فرهنگی آموزشی محمودآباد برگزار شد.
 علی زمانی، دبیر شورای عالی فرهنگی وزارت 
عالی  شورای  نامه  شیوه  مطابق  گفت:  نفت، 
دی   ۲۶ در  نفت  محترم  وزیر  ابالغی  فرهنگی 
تمام  در  هماهنگی  و  ارتقا  گذشته،  سال  ماه 
نفت  وزارت  زیرمجموعه  فرهنگی  فعالیت های 
ها،  برنامه  در  نظامی منسجم  ایجاد  و ضرورت 
عدم موازی کاری در واحدهای ذیربط باتوجه به 
ابالغ سیاست های کالن تدوین شده و همچنین 
لزوم توجه ویژه به تاثیرات این مهم در مجموعه 
فرهیخته و خدوم کارکنان صنعت نفت از وظایف 
زمانی،  گفته  به  است.  فرهنگی  عالی  شورای 
شیوه  و  راهبردی  سند  ابالغ  و  تدوین  بازنگری، 
نامه فرهنگی صنعت نفت و به روز رسانی آن، 
هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات ابالغی در 
چهار شرکت اصلی و واحدهای ستادی، نظارت 
بر فعالیت های فرهنگی صنعت نفت بر اساس 
و  وظایف  اهم  از  ساالنه  بودجه  اجرایی  ضوابط 
اختیارات شورای عالی فرهنگی وزارت نفت است. 
وی اضافه کرد: هماهنگی و نظارت بر برنامه های 
شورای امر به معروف و نهی ازمنکر، شورای اقامه 
نماز، ستاد صیانت از حقوق شهروندی وعفاف و 
حجاب وامور زنان و خانواده و ارائه گزارش عملکرد 
دوره ای یکپارچه از اصلی ترین دالیل تشکیل این 
شورا است. زمانی، اظهار داشت: زندگی کوتاه و 
سراسر خیر و برکت حضرت فاطمه الزهرا )س(، 
الگوی فاخری برای جامعه اسالمی است و سبک 
زندگی بانوی بزرگ اسالم در زمینه های مختلفی 
دارای  فرزندان  پرورش  و  مشترک  زندگی  نظیر 
فرازهای ارزشمندی برای جهان تشیع است که با 
پیروی از آن می توان به سعادت حقیقی دست 
یافت.وی با تاکید بر این موضوع که جهاد تبیین 
در راستای گام دوم انقالب راهگشای بسیاری از 
مسایل و دغدغه های امروز کشور است، اظهار 
داشت: رهبر معظم انقالب با نگاهی عمیق نسبت 
به شناسایی و هشدار وقوع بحران ها اقدام کردند 
و عمل به فرامین ایشان زمینه ساز سعادتمندی 

کشور خواهد بود.

صابر پرنیان افزود: شرکت ملی صنایع مس ایران 
و به تبع آن مجتمع مس سونگون با اتخاذ تصمیم 
درست برای راه اندازی آزمایشگاه جامع معدنی و 
صنایع معدنی شمال غرب در شهر مرند، گام تازه ای 
در استفاده از ظرفیت های منطقه ای برای به فعل 
بالقوه معدن مس سونگون  های  قابلیت  رساندن 
دلیل  به  آزمایشگاه  این  کرد:  اضافه  برداشت. وی 
داشتن تجهیزات به روز و توان اساتید دانشگاه تبریز 
می تواند عالوه بر منطقه شمال غرب کشورمان به 
های  معدن جمهوری  فعاالن  و  معدنی  واحدهای 
آذربایجان و ارمنستان، ترکیه و عراق نیز خدمات 
دهد. وی پیش بینی کرد با نهادینه شدن خدمت 
منطقه  معدنی  صنایع  و  معدن  جامع  آزمایشگاه 
شمال غرب در شهرستان مرند، اقتصاد بخش معدن 

این بخش از کشورمان دچار تحول شود.
پرنیان با اشاره به رتبه نخست معدنی آذربایجان 
شرقی در کشور با داشتن بیش از هشت میلیارد تن 
ذخیره معدنی شناسایی شده و وجود دانشگاه های 
معتبری چون دانشگاه تبریز و سهند گفت: بدون 
شک تبلور هم افزایی حوزه دانشگاه و معدن در قالب 
فعالیت های آزمایشگاه جامع معدن و صنایع معدنی 
مرند می تواند زمینه ساز اتفاقات مفیدی در بخش 
ثروت  و  زا  اشتغال  فعالیت  یک  عنوان  به  معدن 
آفرین شود. وی همچنین از تغییر نگرش بنیادین 
به حوزه معدن آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم 
خبر داد و تشریح کرد: با توجه به اینکه برنامه ما در 
این دوره، پایش بخش معدن استان به منظور بهره 
وری حداکثری آن و برخورداری مردم استان از نتایج 
فعالیت معادن این خطه است، بدون شک بکارگیری 
ظرفیت های آزمایشگاه جامع مرند می تواند در این 

مسیر تسریع کننده باشد.
وی یادآوری کرد: انتظار می رود افتتاح و آغاز به 
معدنی  و صنایع  معدن  جامع  آزمایشگاه  فعالیت 
منطقه شمال غرب در مرند به عنوان نتیجه ملموس 
ارتباط بخش صنعت و معدن با دانشگاه بتواند به 
تقویت نقش پیشرانی آذربایجان شرقی در توسعه 
اقتصادی منطقه شمال غرب و کل کشور کمک کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی توضیح داد: راه اندازی این آزمایشگاه، مزیت 
بزرگی برای بخش معدن آذربایجان شرقی و صدور 
همسایه  کشورهای  به  آن  مهندسی  فنی  خدمات 
محسوب می شود و به همین دلیل نیز همه باید به 

تقویت جایگاه آن کمک کنیم.
نخستین آزمایشگاه مرجع و جامع معدن و صنایع 
معدنی منطقه شمال غرب با هزینه کرد حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومانی اواخر هفته گذشته در آیینی در شهر 

مرند افتتاح شد.
این آزمایشگاه با همکاری دانشگاه تبریز مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
نخستین آزمایشگاه  جامع و مرجع معدن و صنایع 
معدنی شمال غرب کشور در زمینی به وسعت چهار 
هکتار و با به کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته 
روز دنیا، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز 
مواد معدنیِ معادن شمال غرب کشور بخصوص در 

حوزه معادن مس است.

با بهره برداری از این آزمایشگاه، زمینه اشتغال ۵۰ 
نفر از جوانان دانشگاهی و متخصص منطقه فراهم 
شد. این آزمایشگاه با یک شبکه آزمایشگاهی شامل 
محیط  دستگاهی،  آنالیز  شیمی،  آزمایشگاههای 
زیست، کانی شناسی، ایکس از آف، ایکس آر دی 
ارائه خدمات  آماده  نمونه،  آماده سازی  و قسمت 
می باشد چشم انداز مهم این آزمایشگاه، توسعه 
آزمایشگاه های تحقیقاتی با رویکرد توسعه علمی 

معادن کشور می باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

آزمایشگاه جامع معدن شمال غرب ظرفیت های فراملی دارد  
تبریز - فالح: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعالم کرد: راه اندازی آزمایشگاه جامع معدن و صنایع معدنی منطقه شمال غرب در 

شهرستان مرند موجب شد که این مرکز آزمایشگاهی از ظرفیت های خدماتی فراملی برخوردار شود.

با نهادینه 
شدن خدمت 

آزمایشگاه 
جامع معدن 

و صنایع 
معدنی منطقه     
شمال غرب در 

شهرستان 
مرند، اقتصاد 
بخش معدن 
این بخش از 

کشورمان 
دچار تحول 

می شود

رئیس حوزه هنری استان البرز:

دهه هشتادی های انقالبی به میدان بصیرت افزایی آمده اندرئیس 
حوزه هنری استان البرز گفت: در اغتشاشات اخیر بسیار شنیدیم 
دهه هشتادی ها وارد میدان اغتشاشات شده اند اما تعداد زیادی 
از همین دهه هشتادی های انقالبی در مجموعه صدر، به تولید 
محتوای انقالبی مشغولند. محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری استان 
البرز، در نشست خبری مشترک با اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
البرز که به مناسبت سالروز شهادت سردار دل ها و دهه بصیرت در 
سالن جلسات حوزه هنری البرز برگزار شد، به فرمایش رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اینکه عمل و رفتار ما باید به گونه ای باشد که شهید 
سلیمانی خطرناک تر از سردار سلیمانی باشد، اشاره کرد. وی افزود: 
در این راستا الزم است به منظور تاثیرگذاری بیشتر، از ظرفیت گروه 

ها و مجموعه های مختلف و رسانه ها بهره مند شویم. مرکز رسانه 
ای صدر با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی و حوزه هنری استان 
راه اندازی شده و به عنوان الگویی در استان های دیگر مطرح است.
رئیس حوزه هنری استان البرز عنوان کرد: در اغتشاشات اخیر 
بسیار شنیدیم که می گفتند دهه هشتادی ها وارد میدان اغتشاش 
شده اند اما تعداد زیادی از همین دهه هشتادی های انقالبی در 
حال حاضر در مجموعه صدر فعالیت و تولید محتوای انقالبی می 
کنند و به نوعی دلسوز انقالب هستند و سعی در تحقق آرمان های 

آن دارند.
مهرابی بیان کرد: محتواهای رسانه ای زیادی در طول سال تولید 
شده اند که به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید سلیمانی از آن 

ها رونمایی می شود. شناسایی گروه های نمایشی بچه های مسجد 
از دیگر برنامه هایی است که حدود سه سال است به منظور کشف 
استعدادهای نوجوانان در البرز انجام می شود. وی با اشاره به بهره 
مندی از تولیدات این نوجوانان عالقه مند و مستعد در جشنواره 
ها مطرح کرد: این چرخه استعدادیابی و تولید آثار باکیفیت ادامه 
خواهد داشت. در واقع، وظیفه اصلی حوزه هنری، تولید آثار فاخر 
از  و حمایت  متولی شناسایی  و  انقالب است  پرچمداری هنر  و 

هنرمندان بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
رئیس حوزه هنری استان البرز با اشاره به تولیدات حوزه هنری 
استان البرز به مناسبت دهه بصیرت عنوان کرد: تولید انیمیشن 
الالیی به یاد سردار دل ها به عنوان اثری فاخر، مجموعه پادکست 
صوتی شهدا، کمیک موشن حاج قاسم سلیمانی و مجموعه مستند 
تحلیلی مسائل اخیر از جمله اقدامات حوزه هنری استان البرز است 
که با همکاری جوانان و نوجوانان هنرمند و انقالبی تولید و توزیع می 
شود. مهرابی اضافه کرد: رونمایی از کتاب و کتاب صوتی چهارراه 
قلم، اجرای نمایش صحنه ای چهارراه قلم، تولید و رونمایی از پرتره 
جدید حاج قاسم سلیمانی و برگزاری کارگاه تولید پوستر جان فدا 
با محوریت تولید بیلبوردهای شهری نیز از دیگر برنامه های پیش 
بینی شده در دهه بصیرت هستند. وی به حمایت هنری از محافل 
و اجتماعات فرهنگی در سطح شهر با اعزام گروه های هنری، سرود، 
نمایش و … برای اجتماعات شهری اشاره کرد و از برگزاری کارگاه 
های متعدد هنری با موضوع شهید سلیمانی و اجرای پویش »برسد 
به دست حاج قاسم« و »جمهوری اسالمی حرم است« در بخش 
های عکس، پادکست و دلنوشته و تقدیر از برگزیدگان در هفته هنر 
انقالب اسالمی نیز خبر داد. رئیس حوزه هنری استان البرز، حمایت 
از گروه های سرود استان با موضوع حاج قاسم سلیمانی، تولیدات 
مناسب فضای مجازی در قالب های مختلف کلیپ، موشن استوری 
و … و تولید و توزیع مجموع آثار گرافیکی با این موضوع را از دیگر 

اقدامات حوزه هنری برشمرد.

دهه هشتادی های انقالبی به میدان بصیرت افزایی آمده اند

امام جمعه کرج :
حماسه ۹ دی نماد مسؤولیت شناسی مردم ایران در برابر مقدسات و ارزش ها است

امام جمعه کرج گفت: مردم ایران در ۹ دی با اقتدار و استقامت نشان دادند 
که در برابر آرمان های انقالب، ارزش های دینی و مقدسات ایستادند و مسؤولیت 

پذیر هستند.
آیت الله محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و 
امام جمعه کرج، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج، گفت: حماسه ۹ 
دی نماد مقاومت، مسؤولیت شناسی و تکلیف گرایی ملت ایران برای حمایت از 

مقدسات دینی ، عاشورای حسینی و والیتمداری است.
وی افزود: مردم در ۹ دی سال ۸۸ به خیابان ها ریختند و این روز به نماد 
مقاومت، مسؤولیت شناسی و تکلیف گرایی حمایت از والیت و حرمت گذاشتن 
به مقدسات و عشق به عاشورا تبدیل شد و نظام اسالمی را بیمه کرد ضمن آنکه 

مردم در حماسه ۹ دی نشان دادند که اهل بصیرت هستند.
امام جمعه کرج به حوادث و رویدادهای فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت : پس 
از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری جبهه ای متمرکز با روش خاص در 
برابر نظام اسالمی شکل گرفت و برای رسیدن به اهداف خود از همه خطوط قرمز 
نظام عبور کرد؛ افرادی که سالیان طوالنی خود را خط امامی می دانستند و دائم 

از مکتب امام )ره ( تعریف می کردند اما راه دیگری در پیش گرفتند.
وی ادامه داد: در این هنگام دشمنان خارجی و داخلی و جریان اصالح طلبی 
در یک سطح قرار گرفتند تا نظام را ساقط کنند؛ افرادی که سالیان طوالنی مبانی 
فکری خود را جدایی دین از سیاست می دانستند و آن را پنهان کردند و خود را 

پیرو خط امام نشان می دادند در این برهه زمانی به شکل دیگری ظاهر شدند.

وی اظهار کرد: این جبهه بر خالف راه امام خمینی )ره ( که دین از سیاست را 
جدا نمی دانست ، معتقد به جدایی دین از سیاست بود، این درحالی است که 
اگر فرایند نگاه امام )ره( در زمان قبل و حین پیروزی انقالب اسالمی و دوران 
دفاع مقدس بررسی کنیم ، می بینیم که آن حضرت یک رویه را دنبال کردند و 

سیاست و دیانت را در کنار هم دیدند.
آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه تفکر سکوالریسم دین را از سیاست جدا 
می داند، گفت : امام )ره( موضوع سیاست را هدایت انسان می دانستند و فرمود 
سیاست این است که جامعه را هدایت و راه ببرد و تمام مسائل و ابعاد انسان را 

در نظر بگیرد و هدایت کند به طرف چیزی که صالح شما است.
امام جمعه کرج با بیان اینکه از اوایل دهه ۷۰ شمسی احیای تفکر جدایی دین 
از سیاست در دستور کار معاندان نظام اسالمی قرار گرفت، افزود: رهبر معظم 
انقالب در آن برهه مسائله تهاجم فرهنگی را مطرح کردند و در خصوص خطرات 
تهاجم فرهگی و جنگ نرم تذکر دادند. وی بیان کرد: رهبر معظم انقالب نیز در 
این خصوص به روشنگری پرداختند و بزرگترین جهاد در عرصه، جهاد تبیین 
دانستند؛ البته برخی جریان های سیاسی در کشور راه افتادند و با دشمنان 

همسویی کردند ، عده ای هم دچار غفلت شدند.
آیت الله حسینی همدانی گفت : در انتخابات دهم ریاست جمهوری ، فرصت 
طلبان با طرحی از قبل تعیین شده، کاندید خود را پیروز میدان معرفی کردند تا 
نظام را بر سر دو راهی قرار دهند و هماهنگی های داخلی و خارجی انجام شده 
بود و جریانات و جنایاتی انجام دادند و چه قضایایی به وجود آمد که با سخنان 

حکیمانه رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه خردادماه سال۸۸ تکلیف 
همه جریانات مشخص شد و بخش اعظم جمعیت فریب خورده بازگشتند و عده 

ای در صحنه ماندند و در صحنه ها ناآرامی به وجود آوردند.
وی یادآور شد: در حماسه ۹ دی سال ۸۸ مردم به خیابان ها ریختند و ۹ دی 
به نماد مقاومت، مسولیت شناسی و تکلیف گرایی حمایت از والیت و حرمت 

گذاشتن به مقدسات تبدیل شد.
آیت الله حسینی همدانی به تربیت انسان در طراز انقالب اسالمی اشاره کرد 
و گفت : سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله افرادی بود که نمونه بارز این 
انسان ها است، این شهید واالمقام در عرصه های مختلف حضور داشت ؛ او 
انسان والیی بود و همان سه رکن ارتباط با ولی خدا، مردم و جهاد با دشمن را 

سرلوحه امور قرار داد.
وی بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که مقاومت اسالمی در مرحله عمل، 
نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را جلو انداخت و این رژیم در انتخاب کابینه 

دچار بیچارگی شده است که به زودی از صحنه روزگار محو خواهد شد.
قدرت  که  بداند  باید  صهیونیستی  غاصب  رژیم   : گفت  کرج  جمعه  امام 
پاسخگویی فقط ایران نیست و همه جبهه مقاومت منتظر هستند که اشتباهی 
پیش بیاید و کار را تمام کنند و ریشه غده سرطانی را بکنند و از منطقه بیرون 
کنند. وی افزود: رژیم غاصب صهیونیستی این را به خوبی می داند در همان 
حمالت اولیه ایران، چیزی برای ماندگاری باقی نمی ماند و امروز هزاران حاج 

قاسم سلیمانی در منطقه تربیت شده اند.

آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه امروز انقالب اسالمی زنده و با بصیرت 
است، اظهار کرد: دشمنان گفتند که ۸۰ میلیون ایرانی نظام را نمی خواهند و 

برای کشور هزینه درست کردند.
وی یادآور شد: در حماسه ۹ دی سال ۸۸ مردم به خیابان ها ریختند و ۹ دی 
به نماد مقاومت، مسؤولیت شناسی و تکلیف گرایی حمایت از والیت و حرمت 

گذاشتن به مقدسات تبدیل شد.
آیت الله حسینی همدانی به تربیت انسان در طراز انقالب اسالمی اشاره کرد 
و گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله افرادی بود که نمونه بارز این 
انسان ها است، این شهید واالمقام در عرصه های مختلف حضور داشت ؛ او 
انسان والیی بود و همان سه رکن ارتباط با ولی خدا، مردم و جهاد با دشمن را 

سرلوحه امور قرار داد.
وی بیان کرد: امروز شاهد آن هستیم که مقاومت اسالمی در مرحله عمل، 
نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را جلو انداخت و این رژیم در انتخاب کابینه 

دچار بیچارگی شده است که به زودی از صحنه روزگار محو خواهد شد.
امام جمعه کرج اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی باید بداند که قدرت 
پاسخگویی فقط ایران نیست و همه جبهه مقاومت منتظر هستند که اشتباهی 
پیش بیاید و کار را تمام کنند و ریشه غده سرطانی را بکنند و از منطقه بیرون 
کنند. وی افزود: رژیم غاصب صهیونیستی این را به خوبی می داند در همان 
حمالت اولیه ایران، چیزی برای ماندگاری باقی نمی ماند و امروز هزاران حاج 

قاسم سلیمانی در منطقه تربیت شده اند.

تبریز - فالح: فرماندار تبریز تعدد مراکز صدور را مشکالت سازمان های مردم 
نهاد عنوان کرد و گفت: این موضوع موجب همپوشانی کارها و از دست 
رفتن منابع شده است. جعفری آذر در نشست سمن های تبریز از تالش 
های این سازمان ها قدردانی کرد و افزود: احصاء دقیق چالش ها و 
مشکالتی که جوانان با آن روبرو هستند از جمله سرفصل های ریز و 
درشت مشکالت اجتماعی، خانواده و ازدواج باید از سوی سمن ها مورد 
توجه قرار گیرد و از دستگاه های دولتی مطالبه شود. وی همچنین بر 
اهمیت مشاوران ازدواج و روانشناسان و نقش مهم آنها در تربیت جوانان 

تاکید و بر اخالق مداری و بومی سازی مطالب تاکید کرد.
جعفری آذر همچنین بر پیشرو بودن جوانان در آگاه سازی جوانان تاکید کرد و 

خواستار ایستادگی جوانان در مقابل بمباران اطالعاتی رسانه های غربی شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تبریز بر نقش سمن ها در کاهش مشکالت اجتماعی تاکید کرد و گفت: 
حضور مشاوران جوان موجب به روز شدن و متناسب سازی مصوبات جلسات ستاد ساماندهی با نیاز 

جوانان می شود.
مهدی نوایی افزود: شاکله بیشتر سمن ها جوانان هستند و حضور آنها در جلسات تصمیم گیری و 

همچنین واگذاری امور جوانان به آنها موجب رفع مشکالت این قشر از جامعه خواهد شد.
در این جلسه هریک از نمایندگان سازمان های مردم نهاد به ارائه دغدغه های خود و مشکالت شان 
پرداختند. در این نشست احکام جوانان عضو ستاد ساماندهی تبریز از سوی فرماندار این شهرستان اعطا 
شد. در حال حاضر حدود ۲۸۳ سازمان مردم نهاد در آذربایجان شرقی فعالیت می کنند و ۲۳ هزار جوان 

استان عضو سمن ها  هستند.

با حضور فرماندار؛
احکام جوانان عضو ستاد ساماندهی تبریز اعطا شد


