مدیر دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقهای اصفهان:

 ۱۲هزار هکتار از رودخانه زایندهرود سنددار شد
مدیر دفتر مهندســی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای
اصفهان از اخذ ســند برای حدود  ۱۲هزار هکتار از بستر رودخانه
زایندهرود در استان اصفهان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقــهای اصفهان
احمدرضــا صادقی اظهار داشــت :این شــرکت از حدود چهار
سال پیش برای گرفتن ســند رودخانه اقدام کرد که با اهتمام

همکاران بخش حقوقی و دفتر مهندســی رودخانهها و سواحل،
ســند بســتر رودخانه زاینده رود در شهرســتانهای اصفهان،
مبارکه ،فالورجــان ،فریدن ،چادگان ،لنجان ،خمینی شــهر و
ورزنه در مجموع به مســاحت بی سابقه  ۱۱هزار و  ۸۹۵هکتار
صادر شد.
مدیر دفتر مهندســی رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای

اصفهان افزود :شــرکت آب منطقهای اصفهان موفق به اخذ ۱۶
جلد سند مالکیت اراضی رودخانه زاینده رود شده است.
به گفته مدیر دفتر مهندســی رودخانهها و ســواحل شرکت آب
منطقهای اصفهان با اخذ ســند برای رودخانه زاینده رود از دست
اندازیهــا به حریم و بســتر این رودخانــه جلوگیری و تصرفات
محدود میشود.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
کشف  20دستگاه ماينر قاچاق
درگنبدكاووس

سردار « ســعید دادگر « اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی
مامــوران پلیس آگاهی شهرســتان گنبــد کاووس  ،محل
نگهداری دســتگاه های استخراج ارز دیجیتال در يك منزل
مسكوني شناسایی شد.وی افزود :پس از هماهنگی با مرجع
قضائی و در بازرســی ازمحل مورد نظر  20دســتگاه ماینر
که بصورت غیرمجاز با برق شــهری کار می کرد ،کشــف
شــد.فرمانده انتظامی گلســتان در ادامه گفت  :برابر اعالم
کارشناســان ،ارزش دســتگاه های ماینر کشف شده بالغ بر
 14ميليارد ریال برآورد شــده است.ســردار دادگر در پایان با
اشاره به دســتگیری يك متهم در این راستا و معرفي آن به
مرجع قضائی ،خاطرنشان كرد :برخورد قانونی با سودجویان و
مجرمان با جدیت در دستور کار پلیس بوده و شهروندان می
تواننــد در صورت اطالع از اینگونه موارد ،مراتب را از طریق
سامانه  110به پلیس اعالم کنند.

انبار احتکار  500تن گندم در مینودشت
کشف شد

سرهنگ»فرزاد تاجره « اظهار داشت :طرح عملیاتی مقابله
با قاچاق ،احتکار و اخالل در تولید و توزیع کاالهای اساسی و
معیشت محور ،در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان
مینودشت قرار گرفت.وی افزود :در این راستا ماموران موفق
شدند طی عملیاتی  500تن گندم احتکار شده در یک انباری
اطراف شهر را کشف کنند.سرهنگ تاجره تصریح کرد :برابر
اعالم کارشناســان ،ارزش این مقدار کاالی کشف شده 57
میلیــارد و  500میلیون ریال برآورد شــده اســت.این مقام
انتظامی خاطرنشــان کرد :در این عملیات یک نفردستگیر و
پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصالح معرفی شد .

آسمانی شدن مامور پلیس در آزادشهر

فرمانده انتظامی اســتان از آسمانی شــدن همکار انتظامی
ســتواندوم «مصطفی سوســرائی» حین انجــام وظیفه در
شهرستان آزادشــهر خبر داد.سردار «ســعید دادگر» اظهار
داشت :بامداد امروز همکار وظیفه شناس انتظامی آزادشهر به
منظور بررسی سرقت کابل برق و دستگیری سارقان به یکی
از مناطق شهرستان اعزام شد.وی افزود :متهمان به محض
مشــاهده پلیس با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری که
همکار خــدوم انتظامی حین تعقیب و گریز ســارقان بر اثر
برخورد با کابل برق فشــار قوی قطع شــده ،بشدت مجروح
و به بیمارستان منتقل شــد.فرمانده انتظامی گلستان گفت:
متأسفانه بعلت شــدت جراحات ،این مامور انتظامی به خیل
همکاران شهیدش پیوست.سردار دادگر ضمن تسلیت عروج
شهادت گونه ســتواندوم «مصطفی سوسرائی» ،خاطرنشان
کرد :جــان برکفان والیت در لباس مقــدس پلیس همواره
نشــان داده اند برای دفاع از امنیــت و آرامش مردم تا پای
جان تالش خواهند کرد.گفتنی است دو سارق کابل برق نیز
با تالش ماموران انتظامی دســتگیر و تحویل مراجع قضائی
شدند.

كشف  37تن چوب قاچاق در بندرگز

ســرهنگ «مهدي مهدوي نيا» در گفــتو گو با خبرنگار
پايــگاه خبري پليــس ،اظهار داشــت :مامــوران انتظامي
شهرســتان حین كنترل خودروهاي عبــوري در پليس راه
نوكنده به  3دســتگاه كاميون مشــکوک و آن ها را متوقف
کردند.این مقام انتظامی افزود :در بازدید از خودروهاي مورد
نظر مقدار  37تن چوب قاچاق کشــف شد.فرمانده انتظامي
بندرگز در پايان خاطرنشان کرد :در اين راستا پرونده تشکیل
و به مراجع ذیصالح ارسال شد.
در نشست خبری مطرح شد؛

توصیههای دادستان بیرجند به زائران حج

دادســتان بیرجند در توصیه هایی به زائران حج تمتع گفت:
حمل هر گونه ماده مخدر سنتی و صنعتی ،مواد روانگردان و
 ۱۴قلم داروی خاص به کشور عربستان ممنوع است که می
طلبد مورد توجه قرار گیرد.
حجتاالســام علی نسایی زهان در نشست خبری با بیان
اینکه در جامعهای که انتقاد نبوده و خبرها به روز نباشــد بی
شــک آن جامعه ،یک جامعه مرده است ،افزود :از طرفی باید
رابطه بین مردم و مسئوالن با این انعکاس اخبار بیشتر شود.
دادستان عمومی و انقالب بیرجند با اشاره به اینکه در سال
جاری هزار و  ۲۰۰نفر از خراسان جنوبی مشرف به حج تمتع
میشــوند ،بیان کرد :انتظار این اســت که حجاج ما نماینده
خوبی برای مردم خراسان جنوبی و کشور ایران باشند.
نســایی زهان گفت :با توجه به اینکه خراسانجنوبی ۳۴۰
کیلومتر مرز مشــترک با افغانستان داشــته که بیشتر تولید
و کشــت مواد مخدر در آن کشور اســت ،بر روی پروازهای
از اســتان ما به مقصد جده یا مدینه منوره حساســیت بسیار
ویژهای دارد.
وی اظهــار کرد :حمل هر گونه ماده مخدر ســنتی مثل
تریاک و صنعتی مثل شیشــه و مواد روانگردان و  ۱۴قلم
داروی خاص به کشور عربســتان ممنوع است که زائران
خراســان جنوبی باید به این مســئله توجه ویژهای داشته
باشد.دادســتان عمومی و انقالب بیرجند بــا تأکید بر اینکه
ما قصد اذیت کردن زائران را نداریم ولی در راســتای حفظ
آبروی خود این افراد و آبروی کشــور مجبوریم مراقبتهای
ویژه داشــته باشیم ،گفت :همه ما خدمتگزار زائران هستیم و
نمیخواهیم به واسطه یک یا دو گرم مواد مخدر آبروی فرد
مؤمنــی از بین برود .وی با اشــاره به اینکه همین مقدار کم
مواد مخدر در کشور عربستان مجازات سنگینی دارد ،یادآور
شد :ما نمیخواهیم فرد از انجام عمل واجب شرعی منع شود
ولی تاکنون در کشــور عربستان از زائر خراسان جنوبی ماده
مخدری کشف نشده است.
نســائی زهان گفت :از برکت نظام جمهوری اسالمی و در
راســتای خدمت به زائران امکانات پزشکی و بهداشتی کامل
وجود دارد و حمل دارو و قرص نیازی وجود ندارد.

چهارشنبه  1تیر  1401شماره 3459
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد:

بدهی 238میلیارد تومانی مشترکین به شرکت برق استان مرکزی

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی
گفت:هم اکنون پیک مصرف برق دراستان 1000مگاوات
است و این میزان به 1350مگاوات در تابستان می رسد که
مدیریت مصرف برق در تابستان نیازمند مشارکت همگانی
است.محمود محمودی افزود:حدود 6هزار مگاوات ظرفیت
نیروگاهی جدید به ظرفیت نیروگاه ها اضافه شــده است
و بــا انجام تعمیرات نیروگاهــی به صورت جهادی قبل
از شــروع پیک ،با استفاده از تمام پتانسیل ها برای تولید
57هزار مگاوات برق ظرفیت ایجاد شده است.وی بابیان
اینکه پیش بینی اوج مصرف در کشــور 70هزار مگاوات
برآورد شده اســت ،اضافه کرد:حدود 13هزار مگاوات در
کشــور پیش بینی نیاز به مدیریت مصرف در تابســتان
داریم .محمودی تصریح کرد:شناســایی مزارع غیرمجاز
ارز دیجیتــال از طریــق اطالع رســانی مردمی ،نظارت
مراکز پایش صنعت برق ،کنتورهای هوشمند و همچنین
رصد دســتگاه قضایی و انتظامی شناسایی میشوند.وی
گفت43:درصد مصرف برق استان در حوزه صنایع و حدود
 23درصد در حوزه کشــاورزی بــه همین دلیل مدیریت
مصــرف برق و مشــارکت جدی تر آنهــا در طرحهای
کاهش پیک بار برق ضروری است.وی ادامه داد:مجموع
بار شــبکههای سراسری در چند روز گذشته بخاطر فعال
شدن بارهای سرمایشی از  60هزار مگاوات گذشته است
و در صــورت عدم همکاری مردم در بخشهای مختلف
پایداری شــبکه نیز دچار مشکل میشود.محمودی گفت
:برنامه همکاری صنایع بر روی سایت شرکت توزیع برق
استان مرکزی به آدرس  www.mpedc.irقرار داده

شده است .
محاســبه بهای برق مشترکان صنعتی تا دو برابر تعرفه
موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شده
محمودی گفت:براســاس تصویب نامــه هیات وزیران
،وزارت نیرو نیز موظف است با هماهنگی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نســبت به تعیین ســهمیه برق مصرفی
صنایع در دوره محدودیت شــبکه برق اقدام وشــرکت

مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان گیالن:

ایجاد بستر مناسب برای جذب
سرمایهگذاریهایجدید

نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اعضای هیئت مدیره شرکت
خدماتی ناحیه صنعتی پرکاپشــت آستانه اشرفیه به منظور افزایش کیفیت خدمات ارائه
شــده به صنعتگران در محل این شــرکت برگزار شــد.مهدی محبوبی حسن کیاده در
آغاز این نشست شــرکت های خدماتی را مدیران واقعی شهرک ها و نماینده و بازوی
اجرایی صنعتگران و ســرمایه گذاران در اداره شهرک ها و نواحی صنعتی استان عنوان
و تاکید کرد :مشارکت بیشتر صنعتگران در انتخابات هیات مدیره شرکت های خدماتی
و همکاری در مدیریت مطلوب شــهرک های صنعتی ضروری است.مدیرعامل شرکت
شــهرک های صنعتی گیالن برگزاری این نشســت را در راستای افزایش کیفیت ارائه
خدمات به ناحیه صنعتی پرکاپشــت عنوان کرد و افــزود :راهکارهای اجرایی مدیریت
مطلوب شــهرک ها و ارائه خدمات زیر ســاختی مناسب به شرکت ها و سرمایه گذاران
مســتقر در آن به ویژه حفظ و توســعه فضای سبز ،شــبکه های آبرسانی ،جمع آوری
فاضالب و تصفیه خانه فاضالب صنعتی ،شبکه های توزیع برق و گازرسانی به شهرک،
بهبود شبکه روشنایی ،تخلیه زباله ها و نخاله های ساختمانی و … از جمله موضوعاتی
بود که مورد بحث و بررســی قرار گرفت.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
گیالن اظهار امیدواری کرد :شــرکتهای خدماتی با افزایش کیفیت خدمات ارائهشده
بــه صنعتگران بتوانند زمینه افزایش رضایتمندی هر چه بیشــتر آنها را فراهم نموده و
به ایجاد بســتر مناسبی برای جذب ســرمایه گذاری های جدید در شهرک ها و نواحی
صنعتی استان کمک نمایند.

های بــرق منطقه ای و توزیع نیــروی برق هم موظف
به تأمین برق برابر با ســهمیه تعیین شــده می باشــند
که در صورت عدم رعایت ســهمیه های ابالغی توسط
مشــترکین ،عالوه بر افزایش بهای برق تا 2برابر تعرفه
موجود برای میزان مصرف مازاد بر ســهمیه تعیین شده،
بــا اعالم قبلی نســبت به قطع برق آنها اقــدام خواهند
کرد.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

گفــت:در صورت همكاري و کاهش 10درصدی مصارف
برق خانگی مشتركان  ،مي توانيم از تابستان امسال بدون
محدوديت عبور كنيم ،در بخش خانگي نيز مشوق هايي
براي همكاري مشــتركان تعريف شده است كه حتي مي
تواند باعث رايگان شــدن قبوض برق مصرفي مشتركان
شود.محمودی افزود:پایداری شبکه برق اولویت صنعت
برق بوده و از تمــام ظرفیتها جهت مدیریت و پایداری

استاندار فارس مطرح کرد؛

اجرای بخشی از نهضت ملی مسکن
فارس در بافت فرسوده شیراز

استاندار فارس گفت :بافت فرسوده شــیراز می تواند فضایی برای ساخت ۳۰درصد از
 ۲۶۰هزار واحد اجرای نهضت ملی در استان فارس باشد.
محمدهــادی ایمانیه در جلســه بازآفرینی شــهری فارس با بیــان اینکه باید نهضت
مقایســهای بین شهرستانها ایجاد شــود تا هم شــهرداران و هم فرمانداران رصد و
رتبهبندی شوند ،گفت :هر انبوهسازی که وارد جهش ملی مسکن میشود باید وادار شو
که بخشی از ساخت را در بافت فرسوده انجام دهد تا با این اقدام هم بازسازی منطقه و
هم انگیزه برای اسکان در این محیط ایجاد شود.
وی با اشــاره به اینکه بافت فرسوده بستری برای اجرای نهضت ملی است و میتواند
بخشــی از زمین این پروژه را تأمین کند ،گفت ۳۰ :درصد از ســهم  ۲۶۰هزار واحدی
نهضت ملی استان فارس در بافت فرسوده انجام گیرد.
اســتاندار فارس با بیان اینکه بافت اطراف حرم شــاهچراغ (ع) به  ۳۶۰هکتار افزایش
یابد ،افزود :تســهیالت  ۶۰۰میلیونی برای بازآفرینی این منطقه پرداخت و تخفیف ۱۰۰
درصد عوارض شهرداری در بافت تاریخی نیز لحاظ میشود که این تخفیف برای بافت
فرسوده میتواند به  ۸۰درصد برسد.
ایمانیه با بیان اینکه روش پرداخت بدهی دولت به شهرداریهای کالن مشخص شده
است ،عنوان کرد :این روش میتواند به اقدامات شهرداریها در بافت فرسوده و تاریخی
کمک کند و حداکثر در عرض یک ماه باید پروانه صادر شود.

شــبکه برق در ایام پیک بار استفاده می شود.وی بابیان
اینکه تغيير ساعت كاري ادارات باعث صرفه جويي حداقل
 17مگاوات در مصرف برق استان با مشارکت کلیه ادارات
در طرح کاهش پیک مي شــود،افزود:كليه دستگاه هاي
اجرايي و ادارات استان بايد مصرف برق خود را به ميزان
 30درصد در ســاعات اداري و  60درصد در ساعات غير
اداري به نسبت دوره مشابه سال گذشته كاهش دهند در
غير اين صورت با قطع برق مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان مرکزی
گفت:وجــود مولدهای اضطراری تامین بــرق در مراکز
حساس وحیاتی آســیب پذیری ها را کاهش می دهد و
ضرورتی جدی اســت.محمودی افزود:با هماهنگی انجام
شده با شــرکت پخش فرآورده های نفتی تامین سوخت
مولدهای اضطراری محدودیتی ندارد:،همه دستگاه ها به
ویژه مراکز حســاس و حیاتی خود را مجهز به مولدهای
اضطراری دارای کنتور هوشــمند کرده انــد تا در زمان
بروز قطع برق،آســیب کمتری ببینــد و وقفه ای در ارایه
خدمت نداشــته باشند.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق اســتان مرکزی ســال گذشــته  18هزار مشترک
به مشــترکان برق اســتان مرکزی افزوده شده است و
تعداد مشترکان برق اســتان بیش از 777هزار مشترک
اســت ،گفت :بدهی مشترکان اســتان طی سال گذشته
تاکنون به این شــرکت  238میلیارد تومان اســت که در
بخش های خانگی55میلیــارد تومان،عمومی 37میلیارد
تومان،کشــاورزی 46میلیارد تومان،صنعتــی 66میلیارد
تومان و سایر مصارف 34میلیارد تومان است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

استفاده بهینه از برق باید
به یک فرهنگ عمومی شود

حجت االســام مرتضی مطیعی با اشــاره به این که تامین برق مطمئن و مستمر در
فصل تابســتان به عنوان دغدغه مردم است اظهار کرد :عالوه بر تالش مسئوالن برق
برای اســتمرار خدمات دهی ،مردم هم می باید مدیریت مصرف را سرلوحه برنامه های
خود قرار داده و این همراهی باعث می شود تا بخشهای صنعت و کشاورزی نیز در حوزه
تولید ،فعالیت های خود را به نحوی شایســته پیگیری و عملیاتی نمایند.وی با تاکید بر
این که یکی از بهترین شــیوه های اطالع رسانی و فرهنگ سازی «هنر» است تصریح
کرد :اســتفاده از ظرفیت های هنری برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی یک ضرورت
برای نهادینه ســازی این بخش محسوب می شــود.حجت االسالم مطیعی با بیان این
که امکانات و ظرفیت های بســیار مناسبی در بخشــهای مختلف داریم که باید از آن
بهره گیری الزم به عمل آید یادآور شــد :بحث توســعه انرژی خورشیدی و استفاده از
سرمایه گذاران برای احداث این نیروگاه ها ،یک ظرفیت شایسته به خصوص در استان
سمنان است که با توجه به کویری بودن برخی مناطق ،می توان نهایت بهره برداری را
از این بخش نمود.در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با اشاره به
این که موضوع  300ســاعت مدیریت مصرف در طی تابستان در دنیا مورد توجه است
گفت :در برنامه مدیریت بار برای گذر از پیک بار تابستان تمام جنبه ها و شرایط درنظر
گرفته شــده است.سید محمد حســینی نژاد با عنوان این که برای گذر موفق از اوج بار
تابستان ،مشارکت مردم بسیار رهگشاست افزود :مشترکین پرمصرف استان شناسایی و
کنتورهای هوشمند برای آنان نصب شده و قابل کنترل از راه دور هستند.

مدیرعملیات نفت و گاز مارون:

به ریاست آقای مهندس دائمی مدیرکل و اعضای شورای اقامه نماز؛

انجام بیش از  ۴۰۰مورد
تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۰

جلسه شورای اقامه نماز بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گیالن برگزار شد

مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در تشــریح
عملکرد ســال  ۱۴۰۰زیرمجموعه خود از انجام  ۴۰۴مورد تعمیرات
اساسی ماشین آالت و تجهیزات زیر  ۴هزار اسب بخار شرکت خبر
داد و تاکیــد کرد که تحقق  ۱۰۰درصدی تولید در ســال گذشــته
تحت تاثیر مســتقیم این دستاورد بزرگ بوده است.مهندس منصور
ترکماناسدی با بیان اینکه ماشین آالت شامل توربین ،پمپ اصلی
نفت ،ســایر پمپ ها ،کمپرسور هوا ،کمپرسورگاز و الکتروموتور بوده
و تجهیزات شامل جراثقال ،مخزن ،ترانسفورماتور و تاسیسات برقی
می باشــند ،گفت :در سال گذشــته ۴۹۵ ،مورد کاری برنامه کرده
بویم که خوشبختانه موفق شدیم علیرغم محدودیت ها و مشکالت
موجود ۴۰۴ ،ماشــین و تجهیز را با همکاری شــرکت های دانش
بنیان و پیمانکاران تعمیراتی داخلی مورد تعمیرات اساسی قرار دهیم؛
مابقی پروژه ها نیز در حال انجام می باشند.وی استحصال  ۱۶۰هزار
و  ۵۹۸بشکه نفت خام با بکارگیری دستگاه های MOSوMOT
و همچنین بر تزریق بیش از  ۱۸میلیون بشکه (معادل  ۹۸/۳درصد)
پســاب نمکزدایی به چاه های دفعی را از دیگر دســتاوردهای مهم
شــرکت در حوزه صیانت از محیط زیســت و منابع هیدروکربوری
برشــمرد و افزود :در بخش تعمیرات خطوط لوله شرکت که شریان
اصلی فرایند تولید را تشکیل می دهند ،تعداد  ۸۱۳مورد رفع نشت از
خطوط لوله به وسیله گیره موقت ۷۹ ،مورد اصالحیه و بهینه سازی
خطوط لوله ۴۳ ،مورد ایمن ســازی خطوط لوله ۳۶۸ ،مورد تعمیر و

تعویض بخش هایی از خطوط لوله عالوه بر  ۶۸مورد ســایر فعالیت
ها معادل  ۳۰۹هزار و  ۲۹۱نفر ساعت تعمیرات را به انجام رساندیم.
مهندس ترکماناســدی یادآور شــد ۱ :هزار و  ۷۵اقدام در عرصه
خدمات چاه هــا ۱ ،هزار و  ۴۸اقدام در بخش خدمات تاسیســات،
 ۳هزار و  ۸۶۰مورد بازرســی خطوط لوله اصلــی ۲۹ ،مورد توپک
رانی خطوط لوله اصلی و  ۶۲۰مورد مانور ایمنی نیز در ســال ۱۴۰۰
برای تضمین تولید پایدار انجام شــد و می تــوان گفت که در این
مسیر عالوه بر همت و تعهد بی مانند کارکنان شرکت ،دانش بنیان
ها ،ســازندگان و تامین کنندگان داخلی نیز کلیه نیازهای فناورانه،
عملیاتی و عمومی شرکت را برآورده نمودند.

اولین جلسه شورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گیالن به ریاســت آقای مهندس دائمی مدیرکل و اعضای شورای
اقامه نماز برگزار گردید.در این جلســه مهندس دائمی مدیرکل و
رئیس شورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن
ضمن عرض تبریک میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والیت حضرت امام رضا (ع) مباحثی در خصوص ضرورت
برگزاری باشــکوه فریضه نماز جماعت اول وقــت در اداره کل و
شهرســتانها و توصیه بر اقدامات محتوایی بیــان فرمود .مهندس
دائمــی با بیان اینکه ،پابرجا و مســتمر بودن ایــن فریضه واجب
الهی ،ضمن برکات اخروی و استفاده از برکات معنوی در تعامالت
اداری و اجتماعی نیز تاثیر بســزایی دارد ،اظهار کرد :نســل امروز،
نیازهای علمی و مطالعاتی خاص خود را از طریق ابزار نوین برطرف
میکنــد و روحانیون و امامان جماعت نیز میتوانند به نحو مطلوب
و تاثیرگــذار از این امکانات جدید مطابق ذائقه مخاطبان اســتفاده
کنند  .وی افزود :بنیاد مســکن در بحــث برگزاری نماز جماعت و
برنامه های فرهنگی تمام تالش خود را در جهت ترغیب پرســنل
به شــرکت در نماز جماعت در دستور کار خود دارد .در ادامه حجت
االسالم و المسملین قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با بیان اینکه ،ترویج اقامه نماز
یکی از وظایــف دینی و معنوی ما در جامعه بوده و موجب همدلی
و معنویت کارکنان می شــود ،که تاکنون تالش شده این موضوع

در این نهاد انقالبی در دســتور کار قرار گیرد ..حجت االســام و
المسملین قربان پور گفت :نماز یک دستور تربیتی و اصالحی است
که برای رشد روح و تعالی افکار و پیراستگی از آلودگی ها و زشتی
هاســت  ،نماز یک نوع توجه مستمر به خدا و وسیله ارتباط مداوم
مومن با خداست .وی خاطر نشان کرد :مستند سازی و ثبت برنامه
های ستاد اقامه نماز می تواند به ترویج آن در بین کارکنان اثر ویژه
ای داشته باشد .سپس برنامه های مصوب سال  1401بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گیالن توسط خوشرو مسئول روابط عمومی و دبیر
شــورا در زمینه ترویج وتوسعه فرهنگ اقامه نماز تشریح شد آنگاه
هر یک از حاضرین به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

