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در منطقه »کالشی« شهرستان جوانرود انجام شد: 

عملیات جهادی تعمیرات شبکه شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در 

محور اورامانات

کرمانشاه - عملیات تعمیرات شبکه شرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه به طول ۷0 کیلومتر، در محور 
شهرستان  »کالشی«  روستای  فیدر  روی  بر  اورامانات 

جوانرود انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
کرمانشاه، مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت، هدف 
از برگزاری این عملیات را افزایش بهره وری و پایداری شبکه 
برق، کاهش خاموشی و انرژی توزیع نشده در فیدرهای بحرانی، 
ارتقاء سطح کمی و کیفی پرسنل در مواقع بحران و استاندارد 
سازی شبکه عنوان کرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
با همکاری ۴ شهرستان  استان کرمانشاه گفت: این عملیات 
جوانرود،پاوه، ثالث باباجانی و روانسر و باحضور ۴۵ نفر از پرسنل 
عملیاتی، بر روی فیدر روستای »کالشی« به طول ۷۰کیلومتر 
انجام شد. وی خاطر نشان ساخت: این فیدر در مناطق صعب 
العبور و کوهستانی و در مسیر شیب های تند منطقه قرار گرفته 
و جزو فیدرهای حساس با طول خط بالغ بر ۱۰۰ کیلو متر به 
شمار می آید . مهندس مرآتی افزود: شبکه های توزیع استان 
مربوط به سنوات گذشته است و بخشهایی از آن فرسوده است 
که نیاز است یه صورت مداوم برنامه پیشگیری و تعمیرات را برای 
آنها به اجرا درآوریم تا در فصل گرم سال و بحران های طبیعی 
بتوانیم برق پایدار و مطمئن را به مشترکین ارائه دهیم. وی بیان 
داشت: در عملیات امروز بخشی از شبکه اصالح می شود، تیرها و 
بخشهایی از تاسیسات و تجهیزات تعویض می شود که در کاهش 

تلفات نقش بسزایی دارد. 

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد 

 CNG رشد ۲۰ درصدی مصرف 
)گاز طبیعی فشرده( در گیالن 

حیدری:   علی     – رشت  
پخش  ملی  شرکت  مدیر 
منطقه  نفتی  های  فرآورده 
از   ، باالدست  کورش   ، گیالن 
افزایش 20درصدی مصرف گاز 

CNG درجایگاههای عرضه سوخت استان گیالن خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و به نقل از مدیر منطقه گیالن ؛ از فروردین لغایت مهر ماه 
امسال مقدار ۲۰۳ میلیون ۳۹۶ هزار متر مکعب گاز CNG در 
سطح استان عرضه شدکه این رقم در مقایسه با همین مدت در 
سال گذشته )با مقدار مصرف ۱۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب 
 . نشان می دهد  را  فرآورده  این   ( رشد ۲۰ درصدی مصرف 
راستای  در   CNG مصرف  از  مردم  استقبال  به  اشاره  با  وی 
رایگان  طرح  اجرای   «  : کرد  اعالم  سوخت  مصرف  مدیریت 
  CNGقیمت ماندن  ثابت  و  خودروها  کردن  سوز  دوگانه 
 »  . است  پاک  سوخت  این  مصرف  رشد  عوامل   مهمترین 
پاک  بر جایگزینی سوخت  تاکید  مدیر منطقه گیالن ضمن 
CNG به جای بنزین برای صرفه اقتصادی وکاهش آالینده های 
زیست محیطی افزود : » از فروردین لغایت مهر ماه امسال با 
مصرف بالغ بر ۲۰۳ میلیون متر مکعب CNG ، نزدیک به ۲۰۰ 

میلیون لیتر در مصرف بنزین در استان صرفه جوئی شد .«  

رصد و پایش چاه های مجاز و غیر مجاز 
دشت قزوین با استفاده از پهپاد

قزوین - به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای قزوین مهندس ملکی مدیرعامل این شرکت با بیان 
های  تکنولوژی  از  استفاده  داشت:  عنوان  موضوع  این 
جدید و کاربرد آن در صنعت آب یکی از برنامه های سال 
جاری شرکت بوده که امروز ضمن حمایت از تولید داخل 
با خرید یک فروند پهپاد N3 بخشی از این برنامه محقق 
گردید و از این پس رصد و کنترل کلیه چاه های استان 
)مجاز و غیر مجاز( و همچنین شناسایی حفاری های غیر 

مجاز با استفاده از این پهپاد صورت می پذیرد. 
به  اشاره  با  قزوین  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
مشخصات و کاربرد پهپاد خریداری شده اظهار داشت: ارتفاع 
 ۷km ۲ و طول پرواز آن حدودKm پروازی این پهپاد حدود
می باشد و همچنین مجهز به یک دستگاه دوربین ۲۴ مگا 
پیکسلی است لذا در هر پرواز این پهپاد بخش وسیعی از دشت 
قزوین را تحت پوشش قرارداده و میتواند اطالعاتی در خصوص 
آخرین وضعیت چاه ها را با بهترین کیفیت در اختیار مدیران 
ها  داده  پایش  و  مربوطه جهت تصمیم گیری  کارشناسان  و 
قراردهد.  مهندس ملکی از دیگر کاربردهای استفاده از این پهپاد 
را انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه از حریم و بستر 
رودخانه ها برشمرد و بیان داشت: شناسایی تصرفات حریم و 
بستر رودخانه های استان و همچنین تشخیص ورود آلودگی 
ها به مجاری آبی و تهیه نقشه کاداستر از جمله کاربردهای این 
دستگاه پیشرفته می باشد. وی افزود: هدف ما از خرید این پرنده 
حفظ و حراست از منابع آبی استان بوده، لذا امیدواریم با استفاده 
از این دستگاه به زودی شاهد کاهش تخلفات آبی در محدوده 

دشت قزوین باشیم.  

ارتقاء سطح کیفی آب شرب روستاهای 
غرب استان تهران

شهریار - فریبا میرزایی پندار: سطح کیفی آب شرب 
روستاهای غرب استان تهران بهبود یافت.  سرپرست 
دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آبفای غرب استان تهران 
که  کوتاهی  زمان  مدت  ظرف  گفت:  خبر  این  بیان  با 
آبرسانی روستاها تحویل شرکت آب و فاضالب شهری 
افزایش سطح  اقدامات بسیاری در راستای  شده است 

کیفی آب شرب مردم انجام شده است.
انسیه ازگلی افزود: صورتجلسه ای مشترک با مراکزبهداشتی 
ودرمانی شهرستان های شهریار، مالرد و قدس تدوین شده است، 
که نمونه برداری  مشترک هفتگی را با مراکز بهداشت را میسر می 
سازد. نتایج مثبت حاصله پایش بسیار دقیق تراز شبکه ها و منابع 
)به ویژه روستاهای دوردست(  تحت پوشش شهری وروستایی 
فوت  بدون  آب  کیفی  احتمالی   مشکالت  بروز  از  وجلوگیری 
وقت می باشد. او گفت: پایش وضعیت کیفی آب شرب با انجام 
نمونه برداری شیمی فیزیک – باکتریولوژی و بیولوژی و همچنین 
سنجش روزانه کلرآزاد باقیمانده درکلیه روستاهای تحویل شده 
آبفای غرب شامل 8۱ روستا عالوه بر شهرها بر اساس استانداردهای 
شرکت مهندسی آبفای کشور وثبت آن در سامانه انجام می شود. 
ازگلی اظهار داشت: ۷ سایت کلرزن گازی در روستاهای منطقه 
صفادشت به دلیل مخاطرات فراوان، علی رغم استقرار در مناطق 
بیابانی با مسافت طوالنی از بافت جمعیت روستایی از مدار بهره 
برداری خارج شده است و سامانه های پودری ومایعی کلر جایگزین 
آنان شده است. او افزود: اجرای سیستم تزریق آب ژاول در خط 
انتقال کوثر که بدین ترتیت تعداد۱8 روستای شهرستان مالرد  از 

آب کلر دار پایدار بهرمند شده اند. 

آیین افتتاحیه نمایشگاه ››مقاومت 
مقدس‹‹درشرکت پاالیش نفت امام خمینی 

)ره( شازند برگزار شد
اراک - به گزارش روابط عمومی پاالیشگاه امام خمینی)ره(
شازند ، طی مراسمی نمایشگاه بزرگ ” مقاومت مقدس ” به 
همت پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی شرکت و با حضور 
مهندس رمضان پور مدیر عامل محترم شرکت ، حجه االسالم و 
المسلمین مهدی نژاد امام جمعه محترم شهرستان شازند ، حجه 
االسالم و المسلمین نیکزاد امام جمعه محترم شهر مهاجران 
، سرهنگ اکبری فرمانده سپاه ناحیه شازند ، سرهنگ ربیعی 
مرکزی  استان  کارخانجات  و  کارگران  بسیج  سازمان  رئیس 
روح   ۷۱ تیپ  کننده  هماهنگ  معاون  مختاری  سرهنگ   ،
ا…  استان مرکزی و جمعی از مسئوالن سپاه ، تنی چند از 
مدیران و رؤسای پاالیشگاه و شهرستان و همچنین جمعی از 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  پاالیشگاه  کارکنان بسیجی 
در محل شرکت ، افتتاح شد. در این نمایشگاه معنوی که به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای انقالب و هشت سال جنگ تحمیلی برگزار شده 
است ، عالقه مندان می توانند از طریق بازدید از غرفه های متنوع 
و زیبای این مجموعه ، از نزدیک با حال و هوای روزهای آتش و 

خون و حماسه آشنا شوند .

اخبار ایراناخبار ایران مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی: 

تحقق اهداف متعالی شرکت در گرو نیروی انسانی سالم و متعهد است
آذربایجان شرقی – فالح: جلسه کمیته سالمت با حضور 
رئیس  و  شرقی  آذربایجان  منطقه  مسئولین  و  مدیریت 
کشور  شمالغرب  درمان  و  بهداشت  سازمان  مسئولین  و 
با محوریت توجه به سالمت کارکنان در ستاد این منطقه 

برگزار شد.
به گزارش نماینده ما در آذربایجان شرقی، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در این جلسه 
با بیان اهمیت سالمت کارکنان بعنوان سرمایه اصلی شرکت در 
رشد و پویایی آن گفت: تحقق اهداف متعالی شرکت در گرو نیروی 
انسانی سالم و متعهدی است که حفظ و ارتقای سالمت جسمی 
و روانی آن همواره مورد توجه بوده باشد. علی روح اللهی ضمن 
تأکید به پیگیری و تداوم اقدامات انجام یافته جهت پیشگیری و 
مقابله با شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه همواره 
مورد توجه بوده و در این راستا ارسال بسته های متعدد آموزشی 
از طریق شبکه الکترونیکی منطقه، تبلیغات محیطی در خصوص 
ضرورت استفاده از ماسک و توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز از قبیل 

مواد ضد عفونی کننده و ماسک در بین کارکنان، بازدید از مجاری 
عرضه سوخت و ارائه خدمات غیر حضوری، نظیر توزیع الکترونیکی 
نفت سفید، نفتگاز و گاز مایع از جمله اقداماتی است که در این 
خصوص انجام گرفته است. در ادامه جلسه دکتر حسینعلیزاده 
رئیس سازمان بهداشت و درمان شمال غرب کشور نیز با اشاره به 
وضعیت شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و استان، اظهار داشت: 
رعایت اصول مورد تأکید به ویژه زدن ماسک، حذف مسافرت های 
زاید و دورهمی های خانوادگی ضروری می باشد. رئیس سازمان 
بهداشت و درمان شمال غرب کشور هچنین ضمن تشکر از تعامل و 
همکاری مدیریت و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی جهت کنترل 
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و توجه به سالمت کارکنان 
آذربایجان  منطقه  کارکنان  شغلی  معاینات  انجام  گفت:  منطقه 
شرقی، پیگیری تأمین واکسن آنفلوانزا برای بیماران پرخطر، تفاهم 
آموزش پزشکی در خصوص  و  و درمان  بهداشت  وزارت  با  نامه 
واکسیناسیون هپاتیت، پیگیری وضعیت کارکنان مبتال به بیماری 
کرونا تا بهبودی کامل را از اولویت های کاری این سازمان دانست.

اهواز - رحمان محمدی: استاندار خوزستان گفت: برخی پروژه های در دست 
اقدام شهرداری درنهایت منجر به تقسیم و توازن خدمات شهری در جهت عدالت 
محوری و توسعه متعادل مناطق مختلف در شهر می شود و اجرای این پروژه های 

زیرساختی توسط شهرداری قابل تقدیر است.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به همراه موسی شاعری شهردار اهواز از روند اجرای 

پروژه های عمرانی بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت طرح ها قرار گرفتند.
استاندار خوزستان در حاشیه این بازدید گفت: شهرداری اهواز پروژه های زیرساختی 
کالن و بسیار خوبی در حوزه های حمل و نقل، کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور 
در دست اجرا دارد. شریعتی با بیان اینکه در پروژه های شهری اهواز به مبحث آینده نگری 
توجه شده است عنوان کرد: در حال حاضر اقداماتی در جهت رفع عقب ماندگی های سال 
های گذشته از جمله اجرای تقاطع های غیرهمسطح و برخی پروژه هایی که باعث کاهش 
بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور شهر اهواز می شود در دستور کار است که این ها درنهایت 

منجر به تقسیم و توازن خدمات شهری در جهت عدالت محوری و توسعه متعادل مناطق 
مختلف در شهر می شود. استاندار خوزستان اظهار کرد: دلیل فاصله زمانی و تعلل در اتمام 
برخی پروژه ها به عدم همکاری دستگاه های مختلف مربوط می شود که این موضوع لزوم 
همکاری ارگان های مختلف با شهرداری اهواز را می رساند. شهرداری نیز به عنوان کارفرما 
پیمانکاران را به سرعت بخشی در اجرای پروژه ها موظف کند. شریعتی افزود: برخی ارگان ها 
در مسیر اجرای برخی پروژه های شهری، تاسیسات و... دارند که پس از این بازدید جلسه ای 
با حضور آن ارگان ها برگزار می شود و تالش می کنیم هماهنگی الزم در جهت رفع موانع 
صورت گیرد تا شهروندان بتوانند بزودی از این پروژه ها بهرمند شوند. استاندار خوزستان در 
پایان از شهردار و شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری اهواز بابت آغاز طرح های مهم و 
زیرساختی در شهر تشکر کرد و بار دیگر دستگاه های مختلف را موظف کرد که با شهرداری 
اهواز همکاری و همیاری شایسته ای داشته باشند که این پروژه ها با سرعت بیشتری به 
سرانجام برسد و شهروندان بتوانند اهواز توسعه یافته و پیشرفته تری داشته باشند. در این 

بازدید ، مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه ها 
وبرخی نارسائیها ، حل مشکالت موجود را مورد اشاره قرار داده و به تشریح عملکرد عمرانی 
و پروژه های در دست اجرا پرداختند. گفتنی است امروز در بازدیدی ۴ ساعته استاندار 
خوزستان به همراه شهردار اهواز از مسیر کمربندی پل ششم، مسیر ارتباطی پل والیت، 
تقاطع غیر همسطح جانباز )زردشت( ، زیرگذر ۱8 متری چهارم کیان آباد، بلوار ۴۴ متری 

کیانشهر و تقاطع غیر همسطح میدان دانشگاه دیدن کردند.

شرکت  عامل  مدیر  با  گمیشان  - فرماندار  گرگان 
توزیع نیروی برق استان جهت رفع پاره ای از مشکالت 
کرد. گفتگو  و  دیدار  برق  صنعت  حوزه  در  شهرستان 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: طی 
نیروی  توزیع  گمیشان  در شهرستان  اخیر  چهار سال 
برق در جهت توسعه زیرساخت ها، افزایش ولتاژ برق 

و کلیه امورات برق رسانی خدمات ارزنده ای را داشته 
است  چرا که تامین برق پایدار برای مشترکین جزوء 

رسالتهای شرکت می باشد.
علی اکبر نصیری با اشاره به قرارگرفتن شهرستان گمیشان 
تقویت   : گفت  کشور  یافته  توسعه  کمتر  شهرهای  جزوء 
از  محروم  مناطق  در  برق  حوزه  های  زیرساخت  گسترش  و 

رویکردهای مهم این شرکت می باشد.وی افزود: در سیل اواخر 
سال ۹۷ و ابتدای سال ۹8 ، پرسنل توزیع نیروی برق گمیشان 
خدمات قابل توجهی را ارائه نمودند چرا که برق هیچ مشترک 
خانگی در این شهرستان در طی این سیل ، قطع نگردیده است 
.فرماندار گمیشان در بخشی از سخنان خود ضمن تقدیر از 
اقدامات شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حوادث طبیعی 

روشنایی  و  مشترکین جدید  ملزومات  واگذاری  در  تسریع   ،
کیلوولت   ۲۰ خطوط  حریم  رفع  و  شهرستان  معابر  سطح 
بهره  معاون  دیدار  این  کرد.در  تاکید  را  در سطح شهرستان 
برداری شرکت توزیع نیروی برق استان و مدیر توزیع نیروی 
برق شهرستان گمیشان ، مدیر دفتر روابط عمومی شرکت و 

شهردار گمیشان نیز حضور داشتند.

سومین  و  سی  برگزاری  با  همزمان  مرادیان:  -یحیی  اصفهان 
دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
مجهزترین و اولین سینمای غرب اصفهان به صورت رسمی با حضور 
شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان به بهره برداری رسید.  

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در 
مراسم افتتاحیه سینما مهتاب منطقه ۱۱ که با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
در قالب برنامه های افتتاحیه های هفتگی طرح های خدماتی عمرانی شهرداری 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری منطقه ۱۱ شهر اصفهان با تالش خود، 
بخش خصوصی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان 
فضایی ایجاد کرد که امروز در این منطقه شاهد افتتاح سینما هستیم و این گام 

بزرگی در حوزه فرهنگی است.
وی با قدردانی از حضور امام جمعه شهر رهنان و روحانیون در این برنامه، 
گفت: حضور روحانیت در چنین جلسه ای مبین این است که سینما می 
تواند عامل توسعه و پیشرفت باشد و از طرفی سینما می تواند محل تنویر 

افکار عمومی شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: می توان به سینما به عنوان یک پایگاه فرهنگی 

موثر توجه کنیم و قطعا این سینما در منطقه ۱۱ دارای آثار متعددی است.
وی با بیان اینکه راه اندازی این سینما می تواند به حل مسئله ترافیک شهر 
اصفهان کمک کند، گفت: شهروندان این منطقه دیگر نیاز نیست برای دیدن 
فیلم به چهارباغ بیایند. البته وقتی یک پایگاه فرهنگی در یک نقطه شهر که 
مشابه آن وجود ندارد، ایجاد شود ترددها زیاد می شود و باید برای آن تدبیری 

بیندیشیم که موجب آزار دیگران نشود.  
ساخت سینما در مناطق منشا تحولی برای روشنگری است

نوروزی بیان کرد: شهروندی که بخواهد در چهارباغ به سینما برود وقتش 
برای آمد و شد تلف می شود و از طرفی تنها بخش کوچکی از مردم می توانند 
از این فرصت استفاده کنند اما وقتی سینما به محله ای می آید مثل این است 

که سینما به خانه رفته است.    
وی افزود: شاید خیلی از افراد در منطقه ۱۱ تا کنون به مرکز شهر به قصد 
سینما رفتن نرفته اند که با افتتاح سینما مهتاب، خانواده ها گرد هم می آیند و 

منشا تحولی برای روشنگری و حرکت فرهنگی صحیح است.
ارتباط مدیریت شهری با سرمایه گذاران موثرتر و پویا تر شود 

در این مراسم، علیرضا نصر اصفهانی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: در این شرایط خاص و ویژه از همه افرادی که در مسند مدیریتی 
هستند، باید قدردانی کنیم چراکه در شرایط امروز جای استراحت نیست 
و باید حرکت سریع داشت و کسانی که مسئولیت می پذیرند حتما قابل 

تقدیر هستند .
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: امروز علی رغم تحریم ها 
راه اندازی فضاهای سینمایی را می بینیم و شاهد این هستیم در شهر اصفهان 
هر هفته یک افتتاح و گاهی چند افتتاح آن هم در این شرایط اقتصادی با 
نوسانات قیمتی که نیاز به مقدمات فراوان دارد، رقم می خورد. از همین رو به 
عنوان نماینده مردم در شورای اسالمی شهر از شهردار اصفهان و همه مدیران 

تقدیر می کنم.  

استاندار خوزستان در بازدید از پروژه های شهری:

آغاز طرح های مهم و زیر ساختی توسط شهرداری اهواز قابل تقدیر است

دیدار و جلسه فرماندار شهرستان گمیشان با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در خصوص مشکالت شبکه برق شهرستان

شهردار اصفهان: ایجاد سینما در منطقه رهنان، مصداق عدالت فضایی است

آغاز عملیات اجرایی خیابان کاتب اصفهانی

قم - سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزان استان قم در بیانیه این اقدام 
نابخردانه نظام استکباری در توهین به پیغمبر بلند مرتبه جهان اسالم را محکوم 

نمود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
السالم علیک یا رسول اهلل ورحمه اهلل وبرکاته

السالم علیک یا محمدبن عبداهلل 
اهانت نشریه فرانسوی به ساحت قدسی پیامبر اعظم خداحضرت محمدبن عبداهلل صلی 
اهلل علیه وآله وحمایت رییس جمهورکشورفرانسه باردیگربی شرمی وبی حیایی خودرابه 
بشریت ومسلمانان جهان نشان داد! وحمایت رییس جمهور کشورفرانسه بی حیاتروبی 
شرمانه ترهست که با معرفی وطرفداری از آزادی بیان به سبک اروپایی وغربی اقدام کرد! 
تف ؛ بر دهانت که باحمایت خود ؛نادانی وحماقت تورابیشترنشان داد! وباعث خجالت ملتی 
شدی که منتخب آنان هستی! آقای مکرون! تو امروز ودرهفته وحدت باعث شدی تاجهان 
اسالم وانسان های آزاده برعلیه تو اظهارنظرت؛ هم آهنگ ومتحدشوندویک صدا فریادنفرت 
وذلت رابرایت آرزوکنند! اتحادوهم بستگی میان مسلمین ونخبگان مسلمان جهان وبه ویژه 
جوانان ملت های مسلمان وحتی درکشورفرانسه را بیشترکرد! حمایت رییس جمهورفرانسه 

ازاهانت به مقام وحی وپیامبرخدا که برای عالمیان رحمت است ؛ اهانت به همه ادیان وانبیا 
ورسل الهی وکتب آسمانی هست !و بایدبروحدت ؛ هم دلی ؛بیداری فکری وبصیرت وامت 
واحده شدن سرعت بخشدودست واحده درمقابله ومبارزه باتمامی کفروالحادواستکباروزرو 
زوروتزویروجاهلیت مدرن باشد! وزمینه ساز ظهور منجی عالم وبشریت امام عصر حضرت 
مهدی موعودعلیه السالم شود. بسیجیان فرهنگی ودانش آموزاستان قم هم آوا و باهم ؛ رفتا 
ر وگفتار رییس جمهورفرانسه را محکوم می کنندوکم ترین مطالبه ما؛عذرخواهی او هست 
ودرغیراین؛ اووهم داستان و هم دستان وحامیان پنهانش بایدهزینه سنگینی را پرداخت 
وتحمل کنند! واز هنرمندان متعهد وآزاده جهان بامحوریت نوجوانان وجوانان هنرمنددر 
کشورهای مسلمان سراسردنیا وکشورفرانسه انتظارداریم باهنرتوانمندشان پاسخ آن نشریه 
ورییس جمهورنادان وبی عقل وبی تدبیر کشورفرانسه رابدهندتادرسی باشدبرای دیگرنشریات 

ورسانه ها وازتکرارچنین اقدام های وقیحانه برای همیشه پیش گیری ومانع شود! والسالم 
سازمان بسیج فرهنگیان ودانش آموزی استان قم

در پی اهانت به نبی مکرم اسالم صل اهلل علیه و آله

سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزان استان قم بیانیه داد

۱۴


