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خبر كوتاه
معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی گلستان:

«هویت انقالبی» یک اصل خدشه
ناپذیر در مکتب سردار سلیمانی است

حجتاالسالم رضا دیلمی اظهار کرد :سردار
حاج قاسم سلیمانی نماد یک انقالبی در تراز اسالم
ناب بود و این سردار رشید اسالم الگویی ماندگار
و تربیت یافته در مکتب سیدالشهدا (ع) است.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان
با اشاره به شاخصه های مکتبی این شهید ،گفت:
عقالنیت انقالبی ،شجاعت بی بدیل ،دشمن شناسی
دقیق ،درایت ،بصیرت و لحظه شناسی از ویژگی
های مکتب سردار سلیمانی بوده و ایشان الگوی
مقاومت و مدیریت انقالبی در جهان اسالم است.
وی با اشاره به اینکه این شهید توانست در صدور
گفتمان انقالب اسالمی و کادر انسانی در منطقه،
نقش آفرین باشد ،افزود :در مکتب حاج قاسم،
هویت انقالبی و فرهنگ مجاهدت ،یک اصل خدشه
ناپذیر است ،شهید سلیمانی ضمن تربیت کادر
انسانی در تراز انقالب اسالمی و هویت بخشیدن
به جوانان در عرصه دفاع و صیانت از ارزش های
اسالمی و انقالبی ،در کنار تهجد و ارتباط عمیق
معنوی با خدای خود ،هموار تالش کرد که دشمن
را در رسیدن به اهداف پلید خود ،ناکام بگذارد ،تابع
محض والیت فقیه بود و لحظه ای از گفتمان امام
و شهدا جدا نشد و با تمام توان از آن صیانت کرد.
دیلمی تصریح کرد :سردار سلیمانی یک شخصیت
نیست بلکه او یک مکتب و شخصیتی بود که
ذوب در انقالب و اسالم ناب بود.وی بیان کرد :این
سردار دل ها با عملکرد مجاهدانه ،مخلصانه و فاخر
خود مدیریت انقالبی را به تصویر کشید و نشان
داد که یک مدیر در تراز گفتمان انقالب اسالمی
چگونه باید حرکت کند.معاون فرهنگی تبلیغات
اسالمی گلستان با اشاره به اینکه امروز جهان
کفر و رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی
و برخی دولتمردان مرتجع خودفروخته و فاسد
سعودی و ترسوهای منطقه که در خدمت جهان
استکبار هستند ،در سراشیبی نابودی و سقوط
حتمی قرار گرفته اند ،افزود :شهادت سردار دالور
جهان اسالم و بیداری جهان اسالم به نابودی نظام
سلطه و هژمونی پوشالی جهان استکبار در منطقه
سرعت بیشتری بخشیده است.وی اضافه کرد :با
تالش سازمان تبلیغات اسالمی و با همت تشکل
های دینی در این نهاد انقالبی در نظر داریم تا با
الگوپذیری از این شهید واالمقام ،همچنین شهید
پیشرفت علمی انقالب اسالمی شهید فخری زاده
و همه شهدای انقالب اسالمی در راستای لبیک
گویی به فرامین مقام معظم والیت جهت خدمت
رسانی به مردم و مقابله با ویروس منحوس کرونا در
قالب عملیات فرهنگی اجتماعی سردار دل ها که تا
 ۱۳دیماه ادامه خواهد داشت ،با موضوع مساجد و
امامان محله و پایگاه فرهنگی اجتماعی ،اجرا کنیم.
در راستای اجرای نهضت آسفالت در شهر اراک؛

با افزایش نسبی دما ،عملیات پخش
آسفالت بین مناطق شهرداری اراک
آغاز گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری ،سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری ،بر اساس رسالت خود به عنوان خط مقدم
این نهضت ،عملیات ترمیم و روکش آسفالت معابر
سطح شهر را آغاز نموده است.عملیات روکش
آسفالت به تناژ ۱۲۸تن در زمین فوتبال پارک
ن اتحاد
شقایق واقع در بلوار قدس حدفاصل خیابا 
و عالمه جعفری و همچنین زمین فوتبال پارک
معلم واقع در بلوار شهدای دولت جهت نصب چمن
مصنوعی ،توسط دستگاه فینیشر ،ماشینآالت و
اکیپ آسفالت این سازمان انجام پذیرفت .الزم به
ذکر است ،زیرسازی زمین های ورزشی جهت نصب
چمن مصنوعی بر روی سطوح سخت مانند آسفالت
به علت در دسترس بودن و فرآگیر بودن متریال
های سطوح سخت مورد توجه بسیاری از کاربران
پروژه های ورزشی بخصوص فوتبال و فوتسال
قرار گرفته است.همچنین عملیات آسفالت پروژه
اصالح هندسی ورودی خیابان میرزای شیرازی
به بلوار شهدا جهت تعریض نمودن این مسیر در
راستای تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه ،توسط
فینیشر ،ماشینآالت و عوامل اجرایی سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک
در حال انجام می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

جذب بیش از  42هزار مشترک جدید
گاز طبیعی در استان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان
از جذب  42هزار و  201مشترک جدید گاز
طبیعی طی نه ماهه سالجاری در استان خبر
داد.سید مصطفی علوی ،با بیان اینکه طی نه
ماهه امسال بیش از 42هزار مشترک جدید
گاز طبیعی به مشترکین استان اضافه شده،
عنوان کرد :اشتراک پذیری های صورت گرفته
در بخش های مختلف اعم از؛ خانگی ،تجاری و
عمومی بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان
اصفهان ،گفت :اشتراک پذیری جدیدی که در
سالجاری انجام شده بیش از  37هزار و 828
مورد خانگی 743 ،مورد صنعتی و 3هزار و
 634مورد نیز مربوط به بخش عمومی است.
مهندس علوی ،ضریب نفود گاز طبیعی در
استان اصفهان را در حوزه شهری  100درصد
و در حوزه روستایی  99.08درصد بیان کرد و
افزود :استان اصفهان شامل 110شهر است که
تمامی شهرها و تعداد  1060روستا از نعمت گاز
برخوردار شده اند.وی ،در ادامه گفت :با توجه به
افزایش تعداد مشترکین و برخورداری جمعیت
باالی استان از نعمت گاز طبیعی الزم است تا
همه مشترکین عزیز نسبت به رعایت مصرف
منطقی ،همکاری الزم را با این شرکت داشته تا
تداوم استفاده از گاز در تمامی بخش ها فراهم
گردد .مهندس علوی ،منظور از مصرف منطقی
و بهینه گاز طبیعی را استفاده بجا و مناسب از
گاز دانست و افزود :در صورت عدم حضور در
منزل ،وسیله گرمایشی راخاموش کنیم ،یا در
ادارات؛ در پایان ساعت کاری و روزهای تعطیل،
نسبت به خاموش کردن سیستم های گرمایشی
اقدام شود.

صرفه جويي  444مگاواتي توزيع برق مازندران
با تعديل حدود  18هزار المپ روشنايي معابر

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران
از برنامه ريزي براي كاهش مصرف برق در استان با
برنامه ريزي براي كاهش مصرف در مصارف عمومي
و دستگاه هاي اداري خبر داد و گفت كه تعديل
هزاران المپ از روشنايي معابر استان يكي از اين
موارد است.به گزارش روابط عمومي شركت توزيع
برق مازندران ،قطعي هاي برق كه طي روزهاي اخير
در برخي نقاط استان و همچنين ساير استان هاي
كشور رخ داد سبب شده اقدامات فوري و گسترده
اي از سوي وزارت نيرو و ساير نهادهاي مرتبط براي
كاهش مصرف برق در بخش مصارف عمومي انجام
شود كه به گفته مديرعامل شركت توزيع نيروي
برق مازندران ،در اين استان نيز منجر به تعديل
 17هزار و  879المپ در معابر استان شد.فرامرز
سپري در جلسه ستاد اضطراري مديريت سوخت
نيروگاه ها ،صنايع و مديريت مصرف انرژي كشور
كه به صورت ويديو كنفرانسي با مديران شركت
توانير برگزار شد اظهار كرد :با توجه به اين كه
در مازندران چند شهر با وضعيت قرمز كرونايي
داريم و وضعيت استان نيز در موضوع كرونا مساعد
نيست ،تالش كرديم كه مديريت مصرف را جدي
بگيريم تا از بروز هر گونه مشكل براي شهروندان در
بحث انرژي برق جلوگيري شود.وي افزود :يكي از
اقدامات مهمي كه انجام شد تعديل روشنايي معابر
طي چند روز اخير بود .با شناسايي نقاط داراي
قابليت تعديل المپ ها در معابر سراسر استان17 ،
هزار و  879المپ حذف شد كه حاصل اين تعديل

ها  444مگاوات -ساعت صرفه جويي بود.سپري به
ارائه طرح هاي تشويقي ويژه دستگاه ها و صنايع و
واحدهاي پرمصرف براي استفاده از منابع جايگزين
برق اشاره كرد و گفت :هماهنگي هاي الزم با
صنايع ،بيمارستان ها و آبفا براي وارد مدار كردن
ديزل ژنراتورها نيز انجام شد .ضمن اين كه در بحث
شناسايي دستگاه هاي رمزارزياب نيز طي روزهاي
اخير پيگيري هاي بيشتري شد كه خروجي آن
كشف  14دستگاه رمزارز در استان كشف شد كه
عالوه بر خارج كردن آن ها از مدار ،ميزان برق
مصرفي توسط آن ها محاسبه و از متخلفان دريافت

شد.اين مسئول تصريح كرد :در زمستان امسال قرار
است با كمك همه بخش ها و تعامل با مسئوالن،
مديريت مصرف انرژي انجام شود تا شركت گاز
نيز بتواند گازرساني را بويژه به بخش خانگي در
شرايط مناسب انجام دهد.وي خاطرنشان كرد:
شايد بسياري از شهروندان در ظاهر ارتباطي بين
صرفه جويي در مصرف گاز با كاهش خاموشي هاي
شبكه سراسري برق نبينند .اما اين دو موضوع جدا
از هم نيستند و كامال با يكديگر همپوشاني دارند.
روش هاي مديريت مصرف در زمستان
اين مسئول خاطرنشان كرد :عالوه بر صرفه

جويي در مصرف گاز ،درست مصرف كردن انرژي
برق نيز از ديگر نكاتي است كه همواره براي
پيشگيري از خاموشي هاي شبكه برق بر آن تأكيد
مي شود .انتخاب دماي مناسب براي سيستم
گرمايشي اعم از گازي و برقي در منازل كمك زيادي
به كاهش مصرف انرژي و پيشگيري از خاموشي ها
مي كند .اين موضوع به ويژه در منازل و اماكني
كه از سيستم گرمايشي اسپليت يا شوفاژ استفاده
مي كنند حائز اهميت است.مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق مازندران تصريح كرد :در صورت ادامه
كم توجهي به اصول بهينه مصرف انرژي احتمال
تكرار خاموشي ها وجود دارد .اما با همكاري همه
مشتركان خانگي و غيرخانگي مي توانيم زمستان
را بدون مشكل پشت سر بگذاريم.سپري رعايت
مواردي مانند جلوگيري از از روشن ماندن بي دليل
لوازم برقي مانند المپ هاي اضافي يا تلويزيون و
ساير لوازم الكترونيكي منزل ،پوشيدن لباس هاي
مناسب فصل سرد ،پرهيز از باز و بسته كردن
مكرر و طوالني مدت يخچال و فريزر ،خودداري از
قرار دادن دستگاه هاي برقي در حالت استندباي
براي مدت طوالني ،استاندارد كردن شدت رنگ
تلويزيون ،تنظيم درجه مناسب با لباس ها براي اتو،
تنظيم درجه مكش جاروبرقي روي متوسط ،قرار
دادن تنظيمات ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي
روي مقدار بهينه مصرف و استفاده از لوازم پرمصرف
در ساعات غيرپيك را از راهكارهاي كاهش مصرف
برق در منازل عنوان كرد.

در  9ماهه نخست سال جاری صورت گرفت

ساخت بیش از  616نوع قطعه صنعتی در نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت :با ساخت تعداد  113قطعه
در آذر ماه سال جاری  ،مجموع قطعات ساخته شده در این نیروگاه
طی  9ماهه سال  99به  616قطعه رسید .خلیل محمدی مدیرعامل
این نیروگاه اظهار داشت :یکی از اهداف شرکت مدیریت تولید برق
اهواز ساخت وتامین نیازهای خود از پتانسیل داخلی است و با تکیه
بر تخصص  ،تجربه و خودباوری پرسنل سخت کوش نیروگاه رامین
توانستیم چشم انداز روشنی از این رویکرد را به نمایش بگذاریم.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به نقش این قطعات در روند
بهره برداری  ،کاهش زمان تعمیرات و همچنین کاهش هزینه ها
گفت :یکی از افتخارات این نیروگاه در سال های اخیر ،گام برداشتن
در مسیر خودکفایی  ،عدم وابستگی و تامین نیازهای خود از منابع
داخلی است و خدا را شاکریم که توانستیم در این مسیر دستاوردهای

متعددی را کسب نمائیم .وی افزود :با ساخت تعداد  113نوع قطعه
در آذر ماه سال جاری  ،مجموع قطعات ساخته شده در این نیروگاه
طی  9ماهه سال  99به  616نوع قطعه رسید.
شاهین شاهین زاده سرپرست نظارت بر کارگاه تراشکاری این
نیروگاه نیز گفت :ساخت قطعات مورد نیاز واحدهای نیروگاه بصورت
مهندسی معکوس و با رعایت الزامات و استانداردهای مربوطه صورت
می پذیرد و طی سالهای اخیر نیز با ساخت این قطعات توانستیم
بخش عمده ای از چالشهای نیروگاه رامین دراینخصوص را کاهش
دهیم.وی با اشاره به استفاده از متریال مستعمل و اسقاطی و کاهش
محسوس میزان خرید متریال نو  ،مجموع تعداد قطعات ساخته شده
از این  616نوع قطعه طی  9ماهه سال جاری را  6398قطعه اعالم
نمود.

مهندس اکبرزاده ،مدیرکل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان گیالن به همراه معاونین و
مسئول روابط عمومی با حضور در سالن جلسات
دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حضرت
حجت السالم و المسلمین حاج آقا روحانی نژاد،
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
دیدار و گفتگو کرد .در ابتدای این جلسه مهندس
اکبرزاده با گرامیداشت نام و یاد امام راحل و شهدا
بویژه سردار شهید سلیمانی و آرزوی سالمتی برای
مقام معظم رهبری و گرامیداشت یاد و خاطره
حضرت آیت اله رسولی محالتی (ره) نماینده محترم
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،گزارشی
از وضعیت جغرافیایی و ویژگیهای جمعیتی استان
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن ارائه نمود.
مهندس اکبرزاده گفت :طرح هاي هادي روستايي
بعنوان سند توسعه و راهبردي هر روستا از جمله
پروژه هايي محسوب ميگردد که در راستاي فراهم
سازي زمينه توسعه و عمران نقاط روستايي تهيه
و اجرا مي شوند و اين برنامه يكي از برنامه هاي
پايه توسعه و عمران روستاها و مبنايي براي اجراي
اصولي ساير برنامه ها بويژه در زمينه كالبدي به
شمار مي رود .وی افزود از  2060روستای باالی

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی خدمت به مردم را با استفاده از همه
ظرفیت ها سرلوحه ارائه خدمات بنیاد مسکن
برشمرد و گفت :حفظ سرمایه های بنیاد اولویت
اول و ارتقا این سرمایه های در گام دوم می باشد.
حاج آقای روحانی نژاد با اشاره به عملکرد حوزه
معاونت مسکن شهری گفت :در اجرای این پروژه ها
مسائل و پیوستهای اجتماعی مدنظر قرار گیرد .وی
با تاکید بر اجرای پروژه های عمران روستایی گفت:
خدمات بنیاد مسکن نمادسازی شود تا خدمات و
حضور بنیاد در روستاها به ماندگار بماند .ایشان با
اشاره به حکم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)،
گفت :خدمات بنیاد مسکن پایه های نظام و والیت
فقیه را تقویت می کند .نماینده معزز ولی فقیه با
اشاره به مسکن محرومین تاکید کرد رسیدگی به
محرومین ،اقشار کم درآمد و جوانان مهمترین اصل
کار قرار گیرد .وی گفت :روحیه جهادی و ایثار باید
در بنیاد مسکن حفظ شود و کلیه فعالیتهای بنیاد
بصورت جهادی دنبال شود .در پایان نماینده ولی
فقيه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای مجموعه
همکاران بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آرزوی
سالمتی و موفقیت نمود.

تفاهمنامه بین شركت برق منطقه ای گیالن و دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن مبادله شد
تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت سهامی برق منطقه
ای گیالن و دانشگاه آزاد اسالمی گیالن با هدف ارتباط مؤثر صنعت
و دانشگاه و تحقق سیاستهای کالن وزارت نیرو و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به امضای بهمن داراب زاده ،مدیر عامل شرکت
سهامی برق منطقه ای گیالن و محمد دوستار ریاست دانشگاه آزاد
اسالمی استان گیالن رسید.بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت
سهامی برق منطقهای گیالن در این خصوص گفت :هدف از این جلسه
تعمیق و تحکیم بیش از پیش ارتباط صنعت و دانشگاه است .در
شرکت برق منطقهای گیالن اهتمام ویژه ای به موضوعات تحقیقاتی
و پژوهشی وجود دارد و امیدواریم در ارتباطی دو سویه با دانشگاه به
عنوان مراکز تولید علم  ،دانش و تولید محتوا اهداف شرکت بیش از
پیش محقق شود.وی افزود :اعتقاد داریم که تحقیق و پژوهش همراه
با توسعه از مباحث مهم جهان است که موجب پیشرفت فناوری و
تکنولوژی در عرصههای مختلف و حتی تولید علوم جدید خواهد شد.
اهمیت تحقیق و پژوهش به حدی است که بسیاری از کشورهای دنیا،
بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی خود را به آن اختصاص میدهند.
داراب زاده با اشاره به فرمایش گهربار مقام معظم رهبری که فرمودند
 :در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور  ،تا نفس دارم ذره
ای کوتاه نخواهم آمد ،گفت :در برهه زمانی و شرایط فعلی  ،بیش از هر
زمان دیگری حس میشود که ،یکی از ارکان و پایههای اصلی رسیدن

صنعت برق در گذشته با امروز ،گفت :صنعت برق بعد از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ایران از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده
است .در اوایل انقالب حدود  7هزار مگاوات انرژی برق در یک شبکه
ناپیوسته و جزیرهای در کشور تولید میشد که این مقدار به حدود 80
هزار مگاوات قدرت منصوبه در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و
عالوه بر آن هم اکنون از شبکه بسیار منسجم و پیوسته ای در عرصه
تولید برق بهره می بریم.داراب زاده با اشاره به تحریم های همیشگی و
ظالمانه دشمنان علیه جمهوری اسالمی ایران ،گفت :از ابتدای پیروزی
بزرگ انقالب اسالمی ایران و به خصوص در بخش ورود تکنولوژی در
صنعت برق با تحریم های مختلفی مواجه بودیم .اما صنعت برق کشور
با تکیه بر دانش بومی و با تکیه بر اصل ایمان و خودباوری توانست
وابستگی در عرصه صنعت برق را به حداقل برساند و به یقین می
توانیم بگوییم که تا فتح قله خودکفایی و قطع وابستگی به خارج از
کشور راه و زمان چندانی نمانده است.
وی با اشاره به قدمت باالی  115سال صنعت برق استان گیالن،
گفت :شرکت برق منطقهای گیالن دارای  71پست فوق توزیع و انتقال
و دارای حدود  2850کیلومتر مدار خطوط فوق توزیع و انتقال می
باشد و مسئولیت انتقال انرژی برق از نیروگاهها در سطوح ولتاژی،63
 400 ،230 ،132کیلوولت و نهایتا تبدیل این ولتاژ در سطح 20
کیلوولت جهت تحویل به شرکت توزیع نیروی برق را برعهده دارد.

آیت اهلل مصباح یزدی عالمی مجاهد و مروج اسالم ناب بود

حجتاالسالم دیلمی گفت :عالمه مصباح یزدی،
عالمی مجاهد و فرزانه ،فیلسوف و متفکری برجسته ،مروج
اسالم ناب ،فقیه نامدار ،عمار والیت و مدافع راستین مکتب
امامین انقالب و اسالم ناب بود که خدمات ارزنده و ماندگار
این عالم مجاهد است.وی افزود :سوابق درخشان انقالبی،
مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی
و مجاهدانه در هم ه دورانهای انقالب اسالمی ،اشتغال
و خدمت خالصانه در مسئولیتهای مهم و همچنین

فعالیت های فاخر و ماندگار آموزشی ،تربیت شاگردانی
ممتاز و اثرگذار و غیره وی از جمله ویژگی ها و سوابق
درخشان این مجاهد نستوه بود.معاون فرهنگی تبلیغات
اسالمی گلستان ادامه داد :در دوره رژی م ستمشاهی ،وی
ل آن
ی را بر ضد آ ن رژی م و عوام 
ی گستردها 
مبارزه ها 
ی ایشا ن را در
ی از زندگ 
ش شایا ن توجه 
انجا م داد ک ه بخ 
یو
ی ایالت 
ی انجمن ها 
بر میگیرد که فعالیت در ماجرا 
ی اما م راحل ،شرکت
ت روحانیو ن ب ه رهبر 
ی و نهض 
والیت 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

تنها راه نجات و پیشرفت کشور گوش
به فرمان رهبری بودن است

حجتاالسالم نوراهلل ولی نژاد مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان اظهار کرد :جامعه تحت شرایطی
حیات خود را از دست میدهد و سرزنده نیست
و آن در صورتی است که ظلم و ستم را پذیرفته
و زیر بار زور برود.وی افزود :خداوند در قرآن می
فرماید شهادت حیات و زندگی کردن است بنابراین
اگر کسی در راه حق و در راه آرمان های دین خود
شهید شد ،ما آن را از دست نداده ایم بلکه وی
زنده است.وی ادامه داد :آمریکا و عوامل استکبار
تصور میکنند با شهادت فخریزاده وی تمام شده
اما با این کار شهید تکثیر میشود.مدیرکل تبلیغات
اسالمی گلستان بیان کرد :آمریکا غافل است زیرا با
این تررو ،شهید را از بین نمیرود بلکه به هزاران
نفر تبدیل شده که هرکدام میدان مانور ای دارند
و خدماتی را به مردم ارائه میدهند.وی با اشاره به
حدیثی از امام جواد (ع) افزود :برخی از آدمها به
اندازه حیات خود زندگی نمیکنند و کسانی هم
هستند که حیات آنها و اندیشه آنها بعد از مرگشان
تمام میشود؛ ولی دسته سومی هستند که ماندگار
بوده و راه و اندیشه آنها ادامه دار خواهد بود.ولی
نژاد با بیان اینکه شهادت انسان را از بین نمیبرد
بلکه وی را ماندگار میکند ،ادامه داد :آمریکا تصور
میکند با شهید کردن دانشمندان رشد جامعه را
متوقف میکند اما شهدای هستهای ما تمام نشده
بلکه افراد دیگری مصمم شده تا راه آنها را ادامه
دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان اظهارکرد:
قبل از انقالب تعداد شهدای ما کمتر از بعد از انقالب
است و اینجا نکته روشنی وجود دارد و آن این است
که منافع آمریکا قطع شده و برای برگشت آن به هر
روشی متوسل میشود.وی افزود :آمریکا سفارتخانه
خود را به جاسوس خانه تبدیل کرد و اسناد آن
موجود است که به چه میزان به منافقان کمک
کرده و از صدام هم حمایت کرد؛ این اقدامات در
راستای برگرداندن منافع خود بوده است.ولی نژاد
تصریح کرد :امام خمینی (ره) لقمه چرب آمریکا
را شناخت و آن را ازدست وی گرفته لذا استکبار
برای برگرداندن آن فجایع زیادی آفریده است.وی
اضافه کرد :آمریکا برای منافع خود می جنگد اما ما
برای عزت و سربلندی کشور و خودمان میجنگیم
پس آمریکا همچنان دشمن و شیطان بزرگ است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت :تنها راه
نجات و پیشرفت کشور گوش به فرمان رهبری بودن
است زیرا ایشان دیده بان هوشیار و بیدار هستند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی کردکوی:

اکبرزاده یادآور شد :تاکنون روند احداث این پروژه
را طبق برنامه پیش برده ایم و تا پایان سالجاری
این پروژه به بهره برداری خواهد رسید .اکبرزاده
گفت :تعداد  208مورد پی کنی 167 ،مورد اجرای
فونداسیون  70 ،مورد اجرای ستون 47 ،مورد
اجرای سقف 11 ،مورد دیوار کشی صورت گرفته
است .اکبرزاده با بیان عملکرد حوزه امور مسکن
شهری گفت 21558 :واحد مسکن مهر توسط
بنیاد مسکن در شهرهای زیر  25000نفر احداث
گردید ایشان گفت :با توجه به ابالغ طرح اقدام ملی
تاکنون برای  952واحد در شهرهای رشت – انزلی
ماسال و تولم شهر پروانه ساختمانی اخذ گردید .در
ادامه حجت السالم و المسلمین حاج آقا روحانی
نژاد ،نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در این جلسه منابع انسانی را مهمترین
سرمایه بنیاد مسکن دانسته و گفت ایجاد انگیزه
مهمترین عامل در همراهی کارکنان در خدمت
به مردم است که در ذیل قانون و مقررات ،همه
عوامل برای ایجاد انگیزه خدمت در بین همکاران
بکار گرفته شود وی با اشاره به چابکسازی سیستم
اداری ،گفت :ارتقاء بهره وری و پیشبرد امور مهم
است.

به خودکفایی و قطع وابستگی ،ارتباط صنعت و دانشگاه و انجام
پروژههای علمی و تحقیقاتی است.وی افزود :ایمان و اعتقاد راسخ به
ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهها داریم و تعریف پروژههای
مختلف و متنوع در شرکت برق گیالن و همکاری با دانشگاههای تراز
اول کشور و مراکز علمی و دانشگاهی بومی استان گیالن به خوبی
موید این مهم می باشد.داراب زاده گفت :تعریف پروژه ها در شرکت
برق منطقهای گیالن با نگاه کاربردی جهت حل مسائل و مشکالت
حوزه برق انجام می گیرد .انشاء ا ...با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت
مراکز علمی و دانشگاه و تلفیق تجربه با دانش بتوانیم قدم های موثری
در حل مسائل حوزه صنعت برق استان و کشور برداریم تا به افق و
چشم انداز مد نظر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که همان
توسعه پایدار است برسیم و در زمینه صنعت برق نیز بتوانیم به یک
صنعت بالنده ،شکوفا و خودکفا دست پیدا کنیم.مدیر عامل شرکت
برق منطقهای گیالن با اشاره به این که صنعت برق ،صنعتی زیربنایی
و زیرساختی است گفت :انجام فعالیتهای تخصصی ،مهندسی و
پیچیده در صنعت برق موجب شده تا صنعت برق از حساسیت ویژهای
برخوردار باشد .در دنیای امروز از بزرگترین فعالیت های اقتصادی،
تجاری ،صنعتی و  ...گرفته تا ریزترین و جزییترین آنها در زندگی
روزمره ،متاثر از انرژی برق بوده و در دنیای مدرن امروزی عمال زندگی
بدون برق یا میسر نبوده یا بسیار مشکل خواهد بود.وی با مقایسه

اخبار

کمک  ۷میلیارد ریالی تشکلهای دینی
کردکوی در طرح مواسات و همدلی

دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن با نماینده معزز ولی فقیه در مسکن کشور
بیست خانوار تاکنون برای  2014روستای طرح
هادی تهیه گردید که شاخص برخورداری این
طرح در استان  98درصد میباشد .مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی گیالن در خصوص اجرای
طرح هادی در روستای استان گفت  :تاکنون در
 953روستا طرح هادی اجرا گردید که شاخص
برخورداری از مزایای این طرح در استان  47درصد
میباشد .اکبرزاده گفت :بمنظور صدورسند مالكيت
امالك واقع در بافت مسكوني روستاها و شهرهای
زیر  25000نفر جمعیت ،بنياد مسكن انقالب
اسالمي موظف است به نمايندگي ،از اهالی ،نقشه
تفكيكي وضع موجود را تهيه و به اداره ثبت اسناد
و امالك ارسال نمايد.
اکبرزاده گفت تاکنون در  757روستا و 9
شهر زیر  25000نفر جمعیت ،اسناد مالکیت صادر
گردید .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
گیالن افزود :طرح احداث  2000مسکن محرومین
با امضاء تفاهم نامه سه جانبه سازمان برنامه بودجه،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و استانداری گیالن،
از شهریور ماه سالجاری آغاز شده است وی گفت:
تاکنون یک هزار و  977متقاضی مسکن محرومین
موفق به عقد قرارداد دریافت تسهیالت شده اند.

شماره 3123

ت اسالمی ،نشست
ث درباره حکوم 
در جلسه های بح 
های بصیرتی ،معرفتی و علمی و فعالیت های انقالبی و
گفتمان ساز ،بخش کوچکی از خدمات خالصانه عالمه
مصباح است که می توان به آن اشاره نمود.وی تصریح
ت ایشان
ی عالمه مصباح ،بیانگر حساسی 
خ زندگ 
کرد :تاری 
ی سعی
ی است؛ هرگاه جریان 
ی انحراف 
در برابر جریان ها 
ی داشت به تعبیر مقام
ب اسالم 
ف اسال م یا انقال 
در تحری 
معظم رهبری ،زبای گویای نظام اسالمی بود ،ایشا ن چون

ی اسالم
ی دلیر و با استقامت ب ه میدا ن آمده ،از مبان 
رزمندها 
و انقالب با صراحت دفا ع می کرد که این اقدامات نیز
بخشی از فعالیت های گسترده عالمه مصباح یزدی بود،
رحلت این عالم مجاهد و فرزانه را به مقام معظم رهبری،
حوزه های علمیه ،مراجع عظام ،علمای عالیمقام ،جامعه
محترم مدرسین و به شاگردان ،دوستان و ارادتمندان آن
عالم فرزانه و بهویژه به بیت مکرم و فرزندان معزز ایشان و
عموم مردم و مسلمین ،تسلیت عرض میکنیم.

حجتاالسالم غالمحسین محمودی اظهار
عرفان عمیق
کرد :تفسیر جذاب از والیت فقیه،
ِ
به اندیشههای اسالمی ،شجاعت ،مردانگی،
ایران دوستی ،جهاد و خدمت رسانی به مردم
از ویژگیهای مهم سردار سلیمانی بود.رئیس
اداره تبلیغات اسالمی کردکوی ادامه داد :مکتب
سردار شهید سلیمانی و شهدا را باید ترجمه کرد
و به نسلهای بعد انتقال داد.وی با اشاره به اینکه
همزمان با سراسر استان ،عملیات فرهنگی سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان کردکوی در
حال برگزاری است ،گفت :عملیات سردار سلیمانی
این شهرستان با همکاری شبکه تبلیغی ،مساجد،
تشکل های دینی مردمی ،بقاع متبرکه و کانون های
فرهنگی تبلیغی در حال برگزاری است.محمودی با
اشاره به اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا بیش
از  ۷میلیارد ریال کمک مردمی با همکاری گروه
های هدف سازمان تبلیغات اسالمی کردکوی جمع
آوری و در بین نیازمندان منطقه توزیع شده است،
افزود :طرح مواسات در راستای لبیک به فرمایش
مقام معظم رهبری در این شهرستان اجرایی شده
است.وی تصریح کرد :برپایی ختم قرآن و صلوات،
توسل و روضه خانگی ،یادواره مجازی سردار دلها،
اعزام مبلغ جهت سخنرانی مجازی و سیار،اهدای
بسته های فرهنگی ،پویش اهدای خون ،تهیه و
توزیع نان در محالت کم برخوردار ،پخت بیش از
 ۲۰هزار پرس غذا و توزیع بین نیازمندان ،ضدعفونی
و گند زدایی محالت ،کمک به کادر درمان ،مهارت
افزایی خانوادگی در شرائط کرونایی با اعزام روحانی،
تهیه عکس نوشت سردار دلها ،ترویج اقامه نماز
جماعت خانگی ،جمع آوری کمک های مومنانه
در قالب بسته های معیشتی و نوشت افزار ،توزیع
ماسک و لوازم بهداشتی ،عیادت از بیماران کرونایی
و تجلیل از پزشکان و مدافعان سالمت ،محفل انس
با قرآن در فضای مجازی ،پویش به یاد حاج قاسم
در بخش نقاشی برای کودکان و نوجوانان ،برگزاری
مسابقه فرهنگی دلنوشته ای برای سردار دل ها در
فضای مجازی و ...از اهم برنامه های قابل اجرا در این
ستاد است.رئیس اداره تبلیغات اسالمی کردکوی
خاطرنشان کرد :مردم نگاه و حرکت گروه های
جهادی را درک کرده اند و شاهد این هستیم که
اقشار مختلف مردم نیز داوطلبانه خدمات مناسبی
به مردم آسیب دیده ارائه دهند.

رفع مشکل کمبود آب شرب در
روستاهای شهرستان بوکان

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب آذربایجان غربی گفت :با اتمام طرح آبرسانی
به مجتمع  165روستایی بوکان ،مشکل کمبود آب
در روستاهای این شهرستان مرتفع می شود.علیرضا
رضوی با بیان اینکه شهرستان بوکان دارای 171
روستا است ،افزود :با توجه به ضعیف بودن سفره
های زیرزمینی منطقه و مشکل کمبود آب در مواقع
پیک مصرف ،با حفر یک حلقه چاه فلمن در حاشیه
رودخانه زرینه رود و استحصال  250لیتر آب در
ثانیه و انتقال آنتنی آب ،روستاهای منطقه از آب
شرب پایدار برخوردار خواهند شد.وی ،اعتبار پیش
بینی شده برای این پروژه را  250میلیارد تومان از
محل صندوق توسعه ملی اعالم کرد و گفت :تا پایان
سال گذشته  16میلیارد تومان برای اجرای پروژه
تخصیص یافته است .رضوی ،پیشرفت فیزیکی این
پروژه را  18درصد اعالم و اظهار کرد :با تخصیص
اعتبارات مورد نیاز و تداوم اجرای پروژه ،روستاهای
در مسیر خط انتقال ،از آب شرب سالم و بهداشتی
برخوردار خواهند شد.

