ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻈﯿﻢ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ /ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ا ﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗ ﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ ﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨ ﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﺪان ر ﺳﺎﻟﺖ و ﮐﻨﮕﺮه ﻋ ﻈﯿﻢ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ ا ﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧـﺪﻣﺖر ﺳﺎﻧ ﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و در ﺧﻮر ﺷﺎن زاﯾﺮان اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ)ع( وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.

اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﺪان رﺳﺎﻟﺖ و ﮐﻨﮕﺮه
ﻋﻈﯿﻢ اﻫـﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺧـﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و در ﺧﻮر ﺷﺎن زاﯾﺮان اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ)ع( وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺒﺎرزاده در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺳـﺘﺎد اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳـﺘﺎن و
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ ،ﺑـﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷـﺮﻗﯽ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :آنﭼﻪ از ﻃﺮف ﺳـﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي
ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐﺐ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺮز ﻣﻬﺮان اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳـﺘﺎد ارﺑﻌﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  450ﻫﺰار زاﯾﺮ در ﻣﺮز ﺷـﻠﻤﭽﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ روزاﻧﻪ از  30ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
ﺳﺎل ﺟﺎري ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺳﺘﺎن از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﺟﺒﺎرزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و در درازﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒـﺎل زاﯾﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻓﺰود :اﻧﺠـﺎم اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪيﻫﺎي ﻣﻮﮐﺐ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺮز ﻣﻬﺮان در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در داﺧﻞ اﺳﺘﺎن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ.
آﯾﺖاﷲ ﻣﺠﺘﻬـﺪ ﺷـﺒﺴﺘﺮي ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﯽ و اﻣـﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ راﻫﭙﯿﻤـﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ را ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤـﺎع ﺑﺸـﺮي و ﻣﺎﻧﻮر ﻗـﺪرت ﺷـﯿﻌﯿﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﻼمﺳﺘﯿﺰان و داﻋﺸﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زاﯾﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﻮول در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸـﺴﺖ روﺳﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺳـﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﮔﺰارﺷـﯽ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زاﯾﺮان اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ)ع( در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ در ﻣﺮز ﻣﻬﺮان اراﯾﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
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