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مدیرکل محیط زیست گیالن:
ورود ۸۲ درصد فاضالب های خانگی به داخل رودخانه ها

در  گیالن  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
جمع اصحاب رسانه با اشاره به این مطلب 
است،  زیاد  زیست  محیط  بحران های  که 
گفت: در مقوله محیط زیست، کشور ایران 
از  از معدود کشور هایی است که یک اصل 
قانون اساسی را به خود اختصاص داده است.

از   ۹/۰ گیالن  گفت:  ادامه  در  زمانی  رضا 
مساحت کشور را به خود اختصاص داده اما 
سومین استان پر تراکم است و بخش اعظم 

جمعیت نیز در جلگه زندگی می کنند.
وی با اشاره یه محیط زیست منحصر به فرد 
استان اظهار داشت: گیالن دارای ۶۰ گونه 
پستاندار است و میزبان زیستگاه پرندگان و 
حیوانات مختلفی بوده و دارای رودخانه های 
باید تاکید شود که جلگه  متعددی است و 

گیالن مدیون رودخانه سپیدرود است.
به  ادامه  در  گیالن  زیست  محیط  مدیرکل 
گیالن  استان  زیستی  محیط  چالش های 
در  مشکالت  از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره 
که  است چرا  پسماند  مدیریت  گیالن  عدم 
و در  تولید می شود  زباله  روزانه ۲۵۰۰ تن 
ایام تعطیالت نیز با ورود مسافران بر میزان 

تولید زباله افزون می شود.
را  گیالن  مشکالت  دیگر  از  زمانی 
فاضالب های خانگی عنوان کرد و گفت: ۸۲ 
درصد از فاضالب های خانگی به رودخانه ها 
ریخته می شود که سبب  مناطق طبیعی  و 

آلودگی رودخانه های استان شده است.
در  گیالن  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
ادامه افزود: چالش بعدی که در استان وجود 
مثل  گیالن  به  مهاجر  گونه ها  ورود  دارد 
راکون، مگس زیتون، سنبل آبی و... بوده که 

مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.
خود،  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  زمانی 
حل  راه  بهترین  را  مبدا  از  زباله  تفکیک 

٤٤ 2

بهزاد پارسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
گیالن نوشت:

متاسفانه ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین های 
فاقد سند مالکیت و بدون اخذ پروانه ساختمانی با 
توجیه غیر منطقی و سطحی صرفه جویی در هزینه ها 
بسیار رواج یافته است و استان گیالن و شهر رشت نیز 
از این امر مستثنی نیست. همانطور که در صحبتهای 
اخیر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت آمار 
نگران کننده ای در خصوص این نوع ساخت و ساز 
اظهار شد که ۶۵ درصد ساخت و سازهای  ارائه و 
می گیرد. ساخت  نسق صورت  زمین های  در  رشت 
و ساز در این زمینها )زمینهای فاقد سند مالکیت( 
بدون مجوز ساخت و دریافت پروانه ساختمانی انجام 
پروژه ها  این  از  تبع آن در هیچ یک  به  و  می گیرد 
نظام  سازمان  صالحیت  واجد  اعضای  خدمات  از 
مهندسی ساختمان در زمینه های طراحی، نظارت و 
اجرا استفاده نمی شود و طبیعتا هیچ یک از پروژه ها 
از خدمات شرکت های واجد صالحیت سازمان نظام 
مهندسی ساختمان در امر آزمایشگاهی )خاک، بتن، 
جوش( جهت کنترل کیفیت ساخت و ساز استفاده 
نمی کنند. همین امر موجب شده تا این ساختمانها 
نظیر  احتمالی  حوادث  برابر  در  را  الزم  آوری  تاب 
این ساخت  غیرقانونی  فرآیند  باشند.  نداشته  زلزله 
و سازها از ابتدا که بدون دریافت پروانه ساختمانی 
شروع می شود تا طراحی و اجرا و نظارت که بدون 
دخالت مهندسان صاحب صالحیت انجام می گردد و 
در نهایت بهره برداری بدون دریافت گواهی پایان کار 
و... که کل این روند نادرست و غیرقانونی به قیمت 
به خطر افتادن جان ده ها نفر در هر ساختمان تمام 
می شود. در تمام این ساخت و سازها مشاهده می شود 
کارگاه های ساختمانی این پروژه ها فاقد ایمنی الزم 
شامل محصوریت کارگاه، نرده، داربست و جان پناه 
موقت خصوصا در اضالع مشرف به معابر و همچنین 
فاقد هر گونه تابلو و عالئم ایمنی و هشدار دهنده 
هستند که این سهل انگاری نه تنها جان عوامل فنی 

بلکه جان عابرین را نیز به خطر می اندازد.
صرفه  اشتباه  اصل  دلیل  به  پروژه ها  این  کارگران 
جویی غیر منطقی در هزینه ها که در تمام این ساخت 
و سازها حاکم است فاقد بدیهی ترین لوازم حفاظتی 
و ایمنی، اعم از کاله ایمنی، کفش، لباس، دستکش، 
کمربند کار در ارتفاع و... می باشند. مشکالت حوزه 
شهرسازی این دسته از ساخت و سازها نیز شامل عدم 
رعایت ضوابط شهرسازی و تراکم بیش از حد )عمدتا 
همبادی  رعایت  عدم  اشغال(،  ٪سطح  از ۹۰  بیش 
آسمان،  خط  رعایت  عدم  مجاور،  پالک های  با 
عدم رعایت حریم برق، تغییر کاربری و استفاده از 
پارکینگ به عنوان واحد مسکونی می باشند که به 
شهر تحمیل می شود و تاب آوری شهر را در حوادث 
به خطر می اندازند. عدم استفاده از مصالح استاندارد 
و مرغوب، عدم اجرای اصولی، رعایت نکردن مقرات 
ملی ساختمان در طراحی، نظارت و اجرا، از جمله 
اجرای فونداسیون و ریشه های ستون به صورت غیر 
گرد،  میله  اندازه  و  ستون  ابعاد  کاهش  استاندارد، 
عدم  نامناسب،  دیوارچینی  پست،  وال  اجرای  عدم 
اجرای درزانقطاع، حذف تیر و ستون و یا الغر بودن 
نامتعارف تیر و ستون بدون لحاظ کردن دیوار برشی 
در ساختمانهای ۶ سقف و باالتر که باتوجه به سوابق 
طراحی و ضوابط آیین نامه ها به طور معمول در این 
ساختمان ها نیاز می باشد، همگی جزو نقص های فنی 
می باشند که به وفور در این ساخت و ساز به چشم 
می خورند و تمامی این موارد استحکام و مقاومت سازه 
این پروژه ها را زیر سوال می برد و ایمنی ساختمانها و 

امنیت بهره برداران را مخدوش می نماید.
وقتی اجباری بر استفاده از افراد متخصص و واجد 
این  نباشد و کنترلی صورت نگیرد رشد  صالحیت 
ساخت وسازها سرعت می گیرد و همانند قارچ از هر 

گوشه شهر سر بر می آورند.
وجود عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و 
سازهای نابسامان در کنار ارائه راهکار قانونی جهت 
با  شدید  برخورد  و  ساختمانی  پروانه  صدور  امکان 
متخلفین می تواند یکی از راه حلهای برون رفت از 
پیامدهای ناگوار این معضل باشد. متاسفانه به دلیل 
ایجاد موانع ثبتی و حقوقی، تصمیم گیری برای صدور 
مجوز ساخت بر روی زمینهای نسقی از سطح استان 
خارج و موضوع مذکور در مجلس مطرح شده است 
که با توجه به اهمیت باالی موضوع اقدام فوری و 

عاجل مجلس را می طلبد.
زیرا از این طریق امکان نظارت و پیگیری فرآیند این 
زمان دیگر  از هر  بیش  امروزه  و سازها که  ساخت 
ایجاد  ضروری به نظر می رسد میسر خواهد شد و 
آرامش و امنیت جانی و روانی جامعه از این مسیر 

رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.

ساخت و سازهای نسقی، 
متروپلهای آینده

گفت:  و  دانست  پسماند  در  مدیریت  برای 
است  منطقه  این  مردم  با  حق  سراوان  در 
به همیاری  نیاز  این مشکل  برای حل  ولی 
سازمان های  و  دستگاه ها  همه  همکاری  و 

متولی داریم.
وی ادامه داد: یکی از پیشنهادها برای حل 
معضل پسماند راه اندازی زباله سوز کوچک 

مقیاس است.
انزلی  تاالب  مشکالت  به  ادامه  در  زمانی 
عمق  حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره 
متر  یک  به  مناطق  برخی  در  انزلی  تاالب 
آلودگی  سبب  که  عواملی  است،  رسیده 
آب  نوسانات  است شامل  انزلی شده  تاالب 
رسوب  تن  هزار   ۶۰۰ ورود  خزر،  دریای 
 ۱۵ روزانه  ورود  آبخیزداری،  ازعدم  حاصل 
تن زباله است. وی افزود: از محل اعتبارات 
گیاه  با  مبارزه  برای  ریاست جمهوری  سفر 

حوزه  این  در  که  خوبی  اتفاق های  از  یکی 
خانه  تصفیه  احداث  است  گرفته  صورت 
بود و در نهای عامل بعدی آلودگی این دو 
این منطقه  زباله در  روخانه سراوان و دفن 

است.
به  گردها  ریز  ورود  مورد  در  همچین  وی 
ریزگردها   ۹۷ سال  از  گفت:  گیالن  استان 
دوکانون  کلی  طور  به  و  شدند  استان  وارد 
ورود ریز گرد وجود دارد که کانون جنوب و 
جنوب غربی است و شامل عربستان، عراق 
و سوریه و کانون بعدی از حوزه قفقاز وارد 

گیالن می شود.
برای میزان سنجش  پایان گفت:  زمانی در 
ایستگاه ریزگرد در  استان دو  ریزگردها در 
شهرهای منجیل و رشت راه اندازی شده و 
راه  بندرکیاشهر  در  ایستگاه سوم  زودی  به 

اندازی می شود.

سنبل آبی در تاالب انزلی مبلغ پنج میلیارد 
هفته  از  که  است  یافته  اختصاص  تومان 
تاالب  پاکسازی  و  اجرایی  عملیات  آینده 

انزلی آغاز خواهد شد.
رودخانه های  آلودگی  به  اشاره  با  زمانی 
زرجوب و گوهر رود، گفت: مهمترین عامل 
آلودگی این دو روخانه فاضالب های خانگی 
ایستگاه   ۶ رودخانه  دو  این  برای  است. 
است  شده  گذاشته  آب  کیفیت  سنجش 
عالی  بسیار  آب  کیفیت  دست  باال  در  که 
اما وقتی وارد شهر می شود شرایط بدی را 

شاهد هستیم.
شد:  یادآور  گیالن  زیست  محیط  مدیرکل 
نباشیم  مرکزی  خانه  تصفیه  دنبال  به  اگر 

احیا این دو رودخانه امکان پذیر نیست.
زمانی افزود: از دیگر موارد آلودگی رودخانه 
ها، فاضالب شهرک صنعتی رشت است که 
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گیالن

ساماندهی  ستاد  جلسه  در  یامین پور  وحید   
جوانان در سالن الغدیر استانداری با بیان اینکه 
در بیانیه گام دوم به مسئله جوان گرایی توجه 
ویژه شده است، اظهار کرد: یکی از اهداف دولت 
توجه و استفاده از ظرفیت جوانان در عرصه های 
مختلف اجرایی است که در این خصوص دولت 
نقش  به  توجه  اشاره  با  وی  دارد.  برنامه هایی 
گفت:  دولت  تحول  سند  در  کشور  در  جوانان 
ابالغ  پیش  چندی  که  دولت  تحول  سند  در 
برگزاری  و  شده  تاکید  جوانان  مسئله  به  شد 
نشست شورای عالی توسط رئیس جمهور نشان 
دهنده همین امر می باشد. معاون امور جوانان 
با تاکید بر لزوم توجه  وزارت ورزش و جوانان 
به استفاده از جوانان در امور مشاوره ای افزود: 
تاکید  مورد  همواره  جوانان  ستاد  ساماندهی 
رئیس جمهور بوده و بعد از بیانیه گام دوم هدف 
دولت جوان گرایی در عرصه های مختلف است 
کنار  در  مناصب  گرفتن  برای  جوانان  باید  لذا 
مدیران ارشد قرار گیرند. یامین پور حداکثر سن 
فرمانداران در برخی از استان های کشور را ۴۰ 
سال دانست و بیان کرد: از ۶ وزارت خانه که عضو 
ستاد جوانان هستند اکثر انتصابات متولدین ۵۷ 
توسط  و  روند در کشور  این  و  بعد هستند  به 
دولت ادامه دار است. وی استفاده از جوانان در 
مناصب مختلف دولتی را تنها راه حل موجود در 
کشور دانست و تصریح کرد: در کشور جوانان 
این  از  اگر  که  دارد  وجود  خوبی  علمی  نخبه 
ظرفیت به درستی در مناصب مختلف استفاده 

شود میتوان بر بسیاری از مشکالت فائق آمد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با ابراز 
خرسندی از اختصاص ۹۴ درصدی وام ازدواج 
در حوزه  گفت:  استان های کشور  از  برخی  در 
درصد  تا ۹۴  استان ها  از  برخی  در  ازدواج  وام 
موفقیت داشته ایم که این امر حاکی از افزایش 
۱۷۴ درصدی پرداخت وام ازدواج در کشور به 

نسبت مشابه سال گذشته است.
یامین پور رتبه گیالن در حوزه ازدواج و طالق 
و فرزند آفرینی را مناسب ندانست و بیان کرد: 
سن ازدواج دختران در گیالن ۲۵ و در کشور 
در  و  گیالن ۲۸  در  پسران  ازدواج  سن  و   ۲۳
سن  افزایش  همین  که  است  سال   ۲۷ کشور 
ازدواج تاثیر منفی خود را بر روی فرزند آفرینی 

خواهد گذاشت.
وی با اشاره به ثبت هفت هزار طالق در گیالن 

افزود: بر اساس آخرین آمار هفت هزار طالق در 
گیالن ثبت شده است هر چند نرخ ازدواج بعد 
از یک دهه در سال ۹۹ در کشور مثبت شده 
و در ۶ ماه اول ۱۴۰۰ نرخ ازدواج مثبت بوده 

است.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش خانه 
ازدواج در هر شهرستان باید ایجاد شود تا از این 
طریق بتوان با برگزاری دوره هایی، ازدواج آسان 

در جامعه را رواج داد.
وام  پرداخت  وضعیت  اینکه  بیان  با  یامین پور 
تصریح  است،  مناسب  بسیار  گیالن  در  ازدواج 
کرد: در دو ماه سال جدید ۴۰۰ میلیارد تومان 
وام ازدواج به سه هزار نفر از متقاضیان از بین 

۱۲ هزار متقاضی پرداخت شده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
تاثیر منفی افزایش سن ازدواج بر روی فرزند آفرینی

واحدهای  اجرای  از  جزئیاتی  دائمی  حامد 
پیشرفت  با  ملی مسکن همراه  نهضت  طرح 
اجرا آن ها، وضعیت سند دار کردن واحدهای 
مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت 
اجرای  همچنین  و  بنیاد  مسئولیت  تحت 
مقاوم سازی  و  روستایی  عمرانی  طرح های 

واحدهای مسکونی را اعالم کرد.
خصوص  در  گیالن  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: ۲۹۴ 
احداث ۳  برای  زمین  مترمربع  و ۸۵۰  هزار 
پروژه در ۱۲  قالب ۲۰  واحد در  هزار و ۵۵ 
شهرستان استان تحویل شده است. هم اکنون 
در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۱ 
هزار و ۱۱۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن 
از  که  کردند  ثبت نام  بنیاد  مسئولیت  تحت 
این تعداد ۹ هزار و ۱۱ متقاضی حائز شرایط 
شناخته شده و ۷ هزار و ۱۳۰ متقاضی تایید 

نهایی شده اند.
دائمی با اشاره به اینکه اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن به دو روش بنیاد ساخت و گروهی 
ساخت برنامه ریزی شده و اجرایی خواهد شد، 
افزود: تعداد واحدهای بنیاد ساخت یکهزار و 
۴۳۲ واحد در ۴ شهر در قالب ۵ پروژه و تعداد 
واحدهای گروهی ساخت نیز یکهزار و ۶۲۳ 

واحد در ۱۰ شهر در قالب ۱۶ پروژه است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه های بنیاد 
ساخت گفت: پروژه ۶۲۴ واحدی رشت دارای 
میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۰.۵ درصد، پروژه 
۳۶ واحدی انزلی دارای پیشرفت فیزیکی ۳۳ 
و پروژه های ۴۰ واحدی لنگرود، ۶۱۲ واحدی 
مراحل  در  لنگرود  واحدی   ۱۲۰ آستارا، 
عملیات  ساخت،  پروانه  دریافت  نقشه،  تهیه 

خاکبرداری، تحکیم بستر است.
دائمی در خصوص سند دار کردن واحدهای 
مسکونی در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد و 
روستاها اعالم کرد: در سال ۱۴۰۰ با همکاری 
اداره ثبت اسناد و امالک استان برای تعداد 
۱۱۲ واحد مسکونی شهری در شهرهای رشت 
و فومن سند مالکیت صادر شد و برنامه ریزی 
الزم جهت صدور سند مالکیت ۸۱ واحد در 

سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد.
و  روستای  مالکیت  اسناد  صدور  به  وی 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد 
و گفت: در راستای برنامه های توسعه تاکنون 
مالکیت صادر  برگ سند  و ۳۰۴  هزار   ۱۵۴
شده است که ۱۵۲ هزار و ۳۱۸ برگ سند 
مالکیت روستایی و یکهزار و ۹۸۶ برگ سند 
مالکیت شهری  برگ سند  و ۶۵۱  روستایی 

است.
افزود: در سال  بنیاد مسکن گیالن  مدیرکل 
۱۴۰۰ تعداد ۶ هزار و ۲۹۶ برگ سند صادر 
شده که از این تعداد ۵ هزار و ۶۴۵ برگ سند 

روستایی و ۶۵۱ برگ سند شهری بود.
دائمی تعداد روستاهایی که تاکنون مشمول 
روستا   ۷۹۳ را  شده اند  سند  صدور  طرح 

برشمرد.
روند  از  آماری  بنیاد مسکن گیالن  مدیرکل 
را  استان  مسکونی  واحدهای  مقاوم سازی 
نیز ارایه کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح 
روستایی،  مسکونی  واحدهای  بهسازی  ویژه 
روستایی  مسکونی  واحد   ۳۹۲ و  هزار   ۱۴۹
درصد  هم اکنون  و  است  شده  مقاوم سازی 
مقاوم سازی مسکن در استان ۵۶ درصد است.

و  مسکن  ملی  نهضت  طرح  در  افزود:  وی 
 ۱۴۰۰ سال  در  روستایی  مسکن  احداث 
 ۸ گیالن  استان  به  یافته  اختصاص  سهیمه 
هزار و ۹۷۵ واحد بود که از این تعداد ۴ هزار 
و ۴۴۹ متقاضی جهت دریافت تسهیالت به 

بانک های عامل معرفی شدند.
دائمی در خصوص اجرای طرح های عمرانی 
نیز  اعتبار و میزان پیشرفت  با میزان  همراه 
میلیارد   ۳۴۰ جاری  سال  در  کرد:  اعالم 
تومان از محل اعتبارات ملی و استانی جهت 
اجرای طرح هادی روستایی )شامل زیرسازی، 
پیاده روسازی، جوی، جدول  آسفالت معابر، 
و...( پیش بینی شده و اختصاص یافته است 
که در اجرای این طرح، میزان پیشرفت ۵۰ 

درصد است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیالن خبر داد:

 ۴۴۹ و  هزار   ۴ معرفی 
متقاضی طرح نهضت ملی 
مسکن به بانک های عامل

اعالم  سالروز  دومین  و  یکصد  با  همزمان 
میرزا  سوی  از  گیالن  در  ایران  جمهوری 
کوچک جنگلی، ویژه برنامه، پا به پای میرزا 

در رشت برگزار شد.
قدس  سپاه  مجازی  فضای  سازمان  مسئول 
میرزا  پای  به  »پا  برنامه  ویژه  گفت:  گیالن، 
نهضت  اتفاقات  بازخوانی  با هدف  در رشت« 
جنگل به عنوان یک حرکت استکبارستیزی 
با  همزمان  گیالن  مردم  استقالل خواهی  و 
یکصد و دومین سالروز اعالم جمهوری ایران 
در گیالن از سوی میرزا کوچک جنگلی، در 

رشت برگزار شد.
برنامه  ویژه  این  اینکه  بیان  با  ستوده  سجاد 
مرکز  مجازی سراج  فضای  سازمان  به همت 
قدس  سپاه  مجازی  فضای  سازمان  گیالن، 
گیالن و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
رشت برگزار شد، افزود: ۱۵ و در برخی اسناد 
۱۶ خرداد سال ۱۲۹۹ شمسی، میرزا کوچک 
جنگلی در راه اعاده استقالل و حاکمیت ملی 
سر  بر  حضور  با  و  بیانیه ای  انتشار  با  ایران 
و  سلطنت  اصول  الغای  حشمت،  دکتر  قبر 

ویژه برنامه، پا به پای میرزا در رشت برگزار شد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
همراهی  با  گیالن  استان  صنایع دستی 
از  رودسر  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار 

بافت تاریخی این شهر بازدید کرد.
گفت:  موضوع  این  اعالم  با  جهانی  ولی 
حضور  با  که  مشترکی  بازدید  پایان  در 
استان،  میراث فرهنگی  معاونت  سرپرست 
شهردار و رئیس شورای شهر محترم شهر 
رودسر از بافت تاریخی این شهر به انجام 
این  تاریخی  بافت  ظرفیت های  از  رسید 

شهر بازدید بعمل آمد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان گیالن افزود: در پایان 
این بازدید و در نشست هم اندیشی برگزار 
شده مقرر شد تا با توجه به اهمیت بصری 
در  پرورش  و  آموزش  تاریخی  ساختمان 
شهرداری  رودسر،  شهر  تاریخی  بافت 
این  نمای  رنگ آمیزی  و  مرمت  به  نسبت 
ساختمان، اقدامات الزم را به انجام برساند.

جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  جهانی 
فرهنگی بومی و محلی در این شهر افزود: 
همچنین مقرر شد تا نمایشگاهی مشتمل 
شهر  شهرداری  همکاری  با  غرفه   ۳۰ بر 
رودسر در خط ساحلی این شهر برپا شود.

او اظهار کرد: در این نشست مقرر شد تا 
توسط  که  تجاری  سنتی  تابلوهای  طرح 
اداره کل  به  و  تهیه  رودسر  شهرداری 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان گیالن ارسال شده به صورت پایلوت 

در میدان شهداء این شهر اجرایی شود.

اجرای طرح پایلوت 
نصب تابلوهای سنتی 
تجـاری در میـدان 
شهدای رودســـر

علوم  دانشگاه  رییس  ساالری  ارسالن 
در  امروز  ظهر  از  پیش  گیالن  پزشکی 
ورود  وضعیت  آخرین  بررسی  نشست 
رودخانه های  زیست محیطی  آالینده های 
ریاست  حوزه  اجالس  سالن  در  رشت 
صورت  مکاتبات  و  اقدامات  به  اشاره  با 
پساب های  مدیریت  جهت  در  گرفته 
میلیارد   ۲۰ کرد:  اظهار  بیمارستانی، 
توسعه  و  احداث  برای  اعتبار  تومان 
استان  بیمارستان های  تصفیه خانه های 

هزینه شده است.
وی با بیان اینکه علیرغم اقدامات صورت 
مدیریت  در  مشکالتی  همچنان  گرفته 
وجود  رشت  بیمارستانی  فاضالب های 
تکمیل  برای  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
پروژه های فاضالب بیمارستانی، نگهداری 
و راهبری تصفیه خانه های استان نیازمند 

اعتبار هستیم. تومان  میلیارد   ۵۰

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
راهبری تصفیه خانه بیمارستان های 
تومان  میلیارد   ۵۰ نیازمند  گیالن 

اعتبار است

تأسیس حکومت جمهوری ایران را در رشت 
برای  این روز فرصت مناسبی  اعالم کرد که 

مرور و بازخوانی نهضت جنگل است.
رشت،  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  ستوده 
نهضت  پایتخت  میرزاست، گفت: رشت  شهر 
جنگل و شهر میرزاست، اما متاسفانه آن طور 
باید به نمادهای نهضت جنگل به عنوان  که 
مردم  انقالبی  حرکت  بزرگترین  و  مهمترین 
ایران پس از نهضت مشروطه پرداخته نشده 
یادآور  رشت  شهر  نقاط  از  بسیاری  است. 
اتفاقات مهم و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر 
ایران است، اما المان و نمادهای مناسبی در 

این نقاط درج نشده است.
وی در ادامه افزود: همین االن اگر گردشگری 
شود،  حاضر  حشمت  دکتر  مثال  مزار  سر  بر 
نباشد،  آشنا  شخصیت  این  با  قبل  از  اگر  و 
متوجه نخواهد شد که بر سر مزار چه کسی 

حاضر شده است.
ستوده در ادامه با تقدیر از زحمات شهرداری 
رشت در خصوص بازسازی مرقد دکتر ابراهیم 
حشمت افزود: جا دارد سازمان هایی همچون 

نقاط  استان،  گردشگری  کل  اداره 
نهضت  با  ارتباطی  که  رشت  شهر  مختلف 
سابق  کارگزاری  همچون  دارند،  جنگل 
کنسولگری  حشمت،  دکتر  قبر  رشت، 
نفت  نبار  ا رشت،  در  انگلستان  سابق 
برای  و  داده  قرار  توجه  مورد  را   . . و.
تاریخی  اطالعات  ثبت  یا  و  بازآفرینی 
برنامه ریزی  مختلف  شیوه های  به  آن 
گردشگران  و  مــردم  حضـــور  نمایند. 
فرصت  نقــاط  ایــن  در  روزانه  شکل  به 
مختلف  بعاد  ا معرفی  بـــرای  مناسـبی 
با  مرتبط  فعال  و  افراد  و  جنگل  نهضت 

اسـت. آن 
به  »پا  برنامه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
نخست  قسمت  از  رشت«  در  میرزا  پای 

شد. رونمایی  نیز  مینیاتور  مستند 
با  قسمت   ۱۰ در  مینیاتور  مستند 
جنگل  نهضت  شبهات  به  پاسخ  موضوع 
سراج  مجازی  فضای  سازمان  توسط 
سهراب  تهیه کنندگی  به  و  گیالن  مرکز 

می شود. تولید  آذر   ۱۱ تا  یوسفی 
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 ویژه برنامه فینال دومین دوره مسابقات 
الکتروکاپ قهرمانی رشت با حضور سید 
با  رشت  شهردار  علوی  حسین  امیر 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  همراهی 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  مسئوالن 
و  ورزشکاران  همگانی،  ورزشهای  هیئت 
شهروندان عالقمند در پیاده راه فرهنگی 

برگزار شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
ورزشی شهرداری رشت از استقبال خوب 
شهروندان از فینال دومین دوره مسابقات 
و  داد  خبر  رشت  قهرمانی  الکتروکاپ 
اظهار کرد: برای اولین بار بود که فینال 
این مسابقات در پیاده راه فرهنگی برگزار 

شد.

استمرار برگزاری جشن های »امی محله« در محالت 
رشت با شعار »شهر پاک، شهروند همراه«

مجتمع  همکاران  با  جلسه  در  ثقتی  رضا 
رشت  )ص(  االنبیا  خاتم  هنری  فرهنگی 
با اشاره به حذف ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مراکز استان ها برای همه کشور، 
گفت: این چارت سازمانی وزارت فرهنگ 
کلیه  انتقال  با  و  است  اسالمی  ارشاد  و 
اداره  به  رشت  اداره  اداری  واحدهای 
اهالی  به  )ص(  االنبیا  خاتم  مجتمع  کل، 

فرهنگ و هنر باز می گردد.

ثقتی در این خصوص اظهار داشت: حذف 
مراکز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات 
استان ها برای همه کشور مد نظر بوده و 
گفت: این چارت سازمانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است و در تمام استان ها 

اجرا شده است.
گیالن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گیالن  استان  پیش  سال  سه  داد:  ادامه 
چارت  و  استان ها  سایر  از  تبعیت  به  هم 
سازمانی وزارتخانه، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رشت را به نمایندگی در مجتمع 

خاتم االنبیا )ص( تبدیل نمود.
سهولت  دلیل  به  گفت:  ادامه  در  ثقتی 
روند کار اداری و تسهیل در رفت و آمد 
در  نمایندگی  کار  به  امروز  رجوع  ارباب 
این مجتمع خاتمه میدهیم و امور مربوط 
انجام  کل  اداره  در  رشت  شهرستان  به 

می شود.
و  انجمن ها  کلیه  استقرار  افزود:  وی 
تعطیل  دفاتر  و  مراکز  کلیه  فعال شدن 
ادبی  وکارگاه های  نشست ها  رونق  شده، 
راه  و  دیجیتال  مجتمع  توسعه  هنری، 
صنایع  و  نوآوری  و  رشد  مرکز  اندازی 
خالق از اهم فعالیت های پیش رو مجتمع 

خاتم االنبیا )ص( می باشد.
چندین ساله  زحمات  از  جلسه  این  در 
و  گردید  تشکر  و  تقدیر  طاهری  سعید 
مجتمع  مسئول  عنوان  به  شاد  رضا  سید 

فرهنگی هنری خاتم االنبیا معرفی شد.

مجتمع خاتم االنبیـا)ص( 
رشت به اهالی فرهـنگ و 

هنـر بازگشـت

خالف  بررسی  جلسه  در  علوی  حسین  امیر 
در  موجود  چالش های  و  موانع  و  سازی 
با  که  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  حوزه 
حضور معاونین و مدیران مناطق برگزار شد، 
عمده  پدیده  با  رشت  در شهر  داشت:  اظهار 
خالف سازی و شبکه ارتباطات غیررسمی در 
این حوزه مواجه هستیم که باید به هر شکل 
از استمرار این روند جلوگیری به عمل آوریم.

شهردار رشت جدی تر شدن کمیسیون ماده 
۱۰۰ در برخورد با خالف سازی ها و افزایش 
مسئولیت آن ها در این حوزه را خواستار شد و 
افزود: بنده به عنوان شهردار رشت در برخورد 
احدی  با  ساز  و  ساخت  حوزه  تخلفات  با 
حمایتهای  کنار  در  و  کرد  نخواهم  مماشات 
میخواهم  هم  مناطق  مدیران  از  جانبه،  همه 

این عزم و اراده را در خود ایجاد کنند.
مناطق  شهرداریهای  داشت:  ابراز  علوی 
و  موضوعات  باید  معاونان  و  نواحی  پنجگانه، 
مصادیق ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه 
خود را به صورت جزء به جزء برطرف نمایند 
موضوعات  به  ورود  با  هم  کل  شهرداری  و 
آنان  از  را  الزم  حمایتهای  جامع تر  و  کلی تر 
خواهد  انجام  سازان  خالف  با  برخورد  برای 

داد.
تمامی  اینکه در حال حاضر  بر  تاکید  با  وی 
به جیب رشوه گیران و خالف سازان  منافع 
مناطق  دارم  انتظار  شد:  یادآور  میرود، 
شعبات  با  مکاتبه  پیگیر  جدی  صورت  به 
تخلفات  خصوص  در  تا  باشند  کمیسیونها 
ساخت و ساز در سطح شهر برخورد جدی تری 

لحاظ شود.
مناطق شهرداری  مدیران  است  ذکر  به  الزم 
صورت  به  یک  هر  جلسه  این  در  نیز  رشت 
خود  پیش روی  چالش های  و  موانع  جداگانه 
در سطح  را  سازی ها  با خالف  برخورد  برای 
پنج منطقه تشریح کرده و خواستار همکاری 
قضایی،  دستگاه  بیشتر  چه  هر  مساعدت  و 
با  ذیربط  نهادهای  سایر  و  انتظامی  نیروی 

شهرداری شدند.

در رشـت با پدیـده عمــده 
خالف  سـازی و شبکه ارتباطات 
غیررســمی در این حــوزه 

مواجه هستیم

یاسر محجوب ابراز داشت: بعد از برگزاری 
مسابقه فینال و اهدای جوایز، فصل جدید 
راه  پیاده  در  را  محله«  »امی  جشن های 
فرهنگی شهر رشت آغاز کردیم. بنابراین 
برای اجرای این ویژه برنامه ها از هفته آینده 
به  همراه«  شهروند  پاک،  »شهر  شعار  با 

محالت مختلف شهر رشت خواهیم رفت.
رئیس سازمان فرهنگی افزود: در جشن های 
»امی محله« آموزش در حوزه های مختلف 
شهروندی به ویژه موضوع پسماند و تفکیک 
زباله از مبدأ در سطح محالت شهر رشت 

در دستور کار قرار گرفته است.
الزم به ذکر است پس از اجرای ویژه برنامه 
الکتروکاپ  مسابقات  دوره  دومین  فینال 
به  جوایز  اهدای  مراسم  رشت،  قهرمانی 

اعضای  رشت،  شهردار  توسط  قهرمانان 
مسئولین  دیگر  و  شهر  اسالمی  شورای 

استانی انجام پذیرفت.
گفتنی است که اجرای جشن »امی محله« 
و  همراه«  شهروند  پاک،  »شهر  شعار  با 
دوره  دومین  فینال  برنامه  ویژه  برگزاری 
با  رشت  قهرمانی  الکتروکاپ  مسابقات 
محمد  نمایش  گروه  صدا،  تقلید  اجرای 
برنامه آموزش  با موضوع پسماند،  هندی 
موضوع  با  گردان  عروسک  شهروندی 
تندیس  و  جوایز  اهدای  مبدا،  از  تفکیک 
سازمان  همت  به  الکتروکاپ  مسابقات 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
رشت و هیئت ورزشهای همگانی گیالن 

انجام گرفت.

کازو توشی ایکاوا، سفیر ژاپن در ایران از 
مرکز بازدید کنندگان تاالب انزلی بازدید 
کرد و رییس و نمایندگان دفتر جایکا نیز 

وی را همراهی می کردند.
و  اسالمی شهر  اعضای شورای  و  رییس 
امور  وزارت  نماینده  بندرانزلی،  شهردار 
خارجه، رییس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی گیالن و نماینده محیط زیست 

انزلی نیز  در این بازدید حضور داشتند.
ژاپن  المللی  بین  همکاری های  آژانس 
در  همکاری هایی  گذشته  در  )جایکا( 
حوزه محیط زیست تاالب انزلی داشته که 
همواره به صورت مطالعاتی بوده و مرکز 
بازدیدکنندگان تاالب انزلی به عنوان یکی 
با  که  است  جایکا  فعالیت  نمودهای  از 
توجه به اهمیت موضوع و سرمایه گذاری 
نمایندگان  و  ژاپن  سفیر  شده،  انجام 
جایکا از این مرکز بازدید کردند و طبق 
صحبت هایی که انجام گرفت تاکید کردند 
که این پروژه برایشان اهمیت زیادی دارد 
نقش  که  است  اهمیت  حائز  برایشان  و 

موثری در نجات تاالب انزلی ایفا کنند.
تاالب انزلی یک میراث بین المللی است

از مرکز  بازدید  تهران در  ژاپن در  سفیر 
بازدیدکنندگان تاالب انزلی با اعالم اینکه 
انزلی  تاالب  زیست  محیط  از  حفاظت 
مسئولیت مشترک همه ما است، عنوان 
کشور  میراث  تنها  نه  انزلی  تاالب  کرد: 

سفیر ژاپن در بازدید از مرکز بازدید کنندگان تاالب انزلی؛

کازو توشی آیکاوا: تاالب انزلی نه تنها میراث کشور ایران بلکه یک میراث بین المللی است

ایران بلکه یک میراث بین المللی است.

کازو توشی آیکاوا با اشاره به اینکه حفاظت 
از محیط زیست کار آسانی نیست، ادامه 
داد: برای انجام این کار همکاری بین دو 
دولت، مردم ذینفع و سازمان های مختلف 

مردم نهاد ضروری است.

وی با تقدیر از همه افرادی که در مرکز 
همکاری  انزلی  تاالب  بازدیدکنندگان 
می کنند، عنوان کرد: بازدید از این مرکز 
برای من مهم است و خوشحالم در حوزه 

محیط زیست آن را تجریه می کنم.

دو  کرد: طی  اظهار  ژاپنی  دیپلمات  این 
سال گذشته همگی از بیماری کرونا رنج 
بردیم و این بیماری همه مردم جهان را 
مردم  که  شرایطی  در  بود.  کرده  درگیر 
ژاپن نیز درگیر این بیماری بودند دولت 
ژاپن حدود ۴ میلیون و سیصد هزار دوز 
واکسن کرونا و دستگاه سی تی اسکن و 

ام ار ای در اختیار ایران قرار داد.

و  آخرین سفر  ما  برای  این  ایکاوا گفت: 
آخرین همکاری بین ایران و ژاپن نیست 
و امیدوارم براساس بازدید و جلسه ای که 
امروز داشتیم در حوزه همکاری بین دو 

کشور برنامه ریزی کنیم.
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سخن نور

پیامبر اکرم )ص(
دو رکعت نماز در دل شب نزد 
و  دنیا  از  است  محبوب تر  من 

آنچه در آن است.

خبر
گفتگوی  در  لنگرود  شهرستان  مردم  نماینده 
اختصاصی با دیارمیرزا در مورد دیدار نمایندگان 
با مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقالب 
در این دیدار مطالب بسیار ارزشمند و راهبردی 

را مطرح کردند.
رهبری  معظم  مقام  افزود:  محمدنژاد  پرویز 
خطاب به نمایندگان در مورد نظارت نمایندگان 
تاکید داشتند و همچنین نمایندگان را از عدم 
دخالت در امور اجرایی سفارش کردند و نیز بحث 
همکاری و همراهی با دولت را توصیه کردند و 
به  را  مردم  که  داشتند  تاکید  بسیار  همچنین 

آینده خوب امیدوار کنیم.
وی یادآور شد: رهبری تاکید داشتند که زیر بنای 
حرکت دولت، حرکت درستی است و باید مجلس 

همراه با دولت باشد.
نماینده لنگرود در مجلس در ادامه گفتگو به این 
سوال که آیا امسال خاموشی برق خواهیم داشت، 
دعوت  نیرو  وزیر  از  جدید  سال  از  قبل  گفت: 
کردیم و گزارش کار خواستیم که این گزارش 
کار امیدوار کننده بود، از این جهت که خاموشی 

ها کمتر می شود.
داد: طبق  ادامه  انرژی مجلس  عضو کمیسیون 
اعالم وزارت نیرو امسال ۵ هزار مگاوات وارد مدار 
این تعداد ۴ هزار  از  تولید برق خواهد شد که 
مگاوات نیروگاه های جدید و هزار مگاوات توربین 
های از کار افتاده وارد مدار شوند و در مجموع ۸ 

درصد به تولید برق اضافه میشود.

پرویز محمدنژاد در گفتگو با دیارمیرزا؛

یک پنجم قیمت تمام شده انرژی را از مردم دریافت می کنیم

چوک

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

حافظ

»میکائیل  به  اشاره  با  یوسف پور  مرتضی   
دیانی« معاون امور بازرگانی انجمن سینمای 
جوانان ایران و »محمد حسین امیری« مشاور 
از  کشور  جوان  سینما  انجمن  مدیرعامل 
زیرساخت ها و تجهیزات این انجمن در گیالن 
اداری  جلسه  برگزاری  و  رشت،  شهرستان  و 
تالش های  از  جلسه  این  در  گفت:  دفتر  این 
رشت  مردم  نماینده  کوچکی نژاد«  »جبار 
در  اعتبارات  برای جذب  در مجلس  و خمام 
انجمن  ساختمان  مرمت  و  بازسازی  راستای 
و  قدردانی شد  و  تشکر  گیالن  جوان  سینما 
میدانی  بازدید  این مجموعه  از طبق همکف 

صورت گرفت.
یوسف پور در ادامه به صحبت های معاون امور 
درباره  کشور  جوان  سینما  انجمن  بازرگانی 
جوان  سینمای  انجمن  فعالیت  و  ظرفیت ها 
کرد  اشاره  رشت  شهرستان  ویژه  به  گیالن 
اقدامات  از فعالیت و  با تقدیر  افزود: دیانی  و 
انجام شده دفتر استان گیالن و رشت را یکی 
جوان  سینما  انجمن  فعال  و  موفق  دفاتر  از 
کشور عنوان کرد و آن را عاملی دانست تا بعد 
از استان تهران، گیالن بیشترین بودجه تولید 
فیلم کوتاه در سال جاری به خود اختصاص 

دهد.
رئیس انجمن سینما جوان گیالن با اشاره به 
انجمن سینمای جوان در پنچ نقطه  فعالیت 
سینما  انجمن  حاضر  حال  در  گفت:  استان، 
جوان شهرهای انزلی، الهیجان، رشت، تالش و 

رودبار فعال است.
یوسف پور با اشاره به تأمین اعتبار ۷۵۰ میلیون 
نماینده  نژاد«  کوچکی  »جبار  توسط  تومانی 
رشت و خمام در مجلس برای تکمیل پروژه 
ساختمان انجمن سینمای جوانان گیالن، بیان 
کرد: انتظار می رود این پروژه که شامل سالن 
نمایش فیلم با ظرفیت ۵۰ نفر، سالن جلسات 
به  و  تکمیل  تابستان  پایان  تا  مهمانسرای  و 

بهره برداری برسد.

تأمین اعتبار ۷۵۰ میلیون 
تومانی برای تکمیل پروژه 

سینمای جوان گیالن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن 
زخمی  بانان  جنگل  مالقات  حاشیه  در 
پورسینای رشت، گفت: ۲  بیمارستان  در 
هنگام گشت  ساله  و ۲۵  بان ۲۴  جنگل 
زنی در مناطق جنگلی الکان رشت، با ۸ 
قصد  که  دار  سابقه  و  حرفه ای  قاچاقچی 
داشتند چوب های بریده شده را از منطقه 
خارج کنند، درگیر شده و از ناحیه دست 

مجروح و در بیمارستان بستری شدند.
عمل  انجام  به  اشاره  با  اختری  میرحامد 
جراحی بر روی دست های یکی از جنگل 
بانان، افزود: در حال حاضر حال مصدومان 
مساعد است و یکی از آن ها از بیمارستان 

مرخص شده است.
چوب  تن   ۳ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
نیسان  وانت  یک  در  که  قاچاق  جنگلی 
این  گفت:  شد،  توقیف  شده  بارگیری 
پس  اند،  شده  شناسایی  که  قاچاقچیان 
متواری شدند  از صحنه جرم  درگیری  از 
دستگیری  برای  انتظامی  نیروی  تالش  و 

آن ها ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن 
از  دیگر  یکی  شدن  مصدوم  از  همچنین 
 ۷ با  درگیری  در  طبیعی  منابع  کارکنان 
نفر از متصرفان یک قطعه زمین ملی در 
روستای انگل بر شهرستان سیاهکل خبر 
داد و گفت: متهمان پس از مصدوم کردن 

این مامور، از صحنه جرم فرار کردند.
میرحامد اختری با اشاره به تالش نیروی 
انتظامی برای پیدا کردن این متصرفان و 
برخورد جدی با آن ها، افزود: فرد مصدوم 
ابتدا در بیمارستان سیاهکل و سپس برای 
الهیجان  بیمارستان  در  تکمیلی  درمان 

بستری شد.

ضرب و شتم ۳ جنگل بان در 
الکان رشت و سیاهکل

 ۱۳ جمعه،  شامگاه  رمضانی«  »رضا  آیت اهلل 
هشتمین  و  بیست  مراسم  در   ۱۴۰۱ خرداد 
یادواره شهدای مسجد فاطمیه منظریه که در 
به فرارسیدن  با اشاره  این مسجد برگزار شد، 
شهادت  )ره(،  راحل  امام  ارتحال  سالگرد 
آیت اهلل احسانبخش و شهدای مسجد منظریه، 
عرصه  مجاهدان  عالمان،  و  شهدا  کرد:  اظهار 
شاگرد  رزم،  عرصه  و  استانی  مدیریت  علمی، 

مکتب امام خمینی )ره( بودند.
از  یکی  )ع(  بیت  اهل  جهانی  مجمع  دبیرکل 
ابعاد مهم و برجسته دین که کمتر مورد توجه 
مقاومت  جبهه  و  مبارزاتی  بُعد  را  گرفته  قرار 
دانست و افزود: حدود ۴۰۰ آیه در قرآن کریم 
به حوزه جهاد و مقاومت پرداخته است و هیچ 
حکمی از احکام فقهی را پیدا نمی کنید که این 

همه آیه درباره آن نقل شده باشد.
در  عظیمی  معارف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادعیه  و  عرفه  دعای  کمیل،  دعای  صحیفه، 
آیه   ۳۰۰ کرد:  تصریح  دارد،  وجود  مختلف، 
قرآن کریم در حوزه تعقل، تفکر و تأمل آمده 

است.
آیت اهلل رمضانی بیان کرد: تحقق عدالت فردی 
آرزوی  و  آمال  و  بزرگ  اهداف  از  اجتماعی  و 

همه انبیای الهی بود.
خبرگان  مجلس  در  گیالن  مردم  نماینده 
از  برخی  امروزه  اینکه  بر  تاکید  با  رهبری 
صلح  دنبال  به  که  ادعا  این  با  روشنفکران 
مطلق هستیم، تالش می کنند تا آیات جهاد و 
مقاومت را کنار بگذارند، خاطرنشان کرد: این 
صلح  دنبال  اسالم  است؛  خطرناک  تفکر  یک 

است اما صلحی که بر پایه عدالت باشد.
به  مردم  که  صلحی  موافق  اسالم  افزود:  وی 
امروزه در  بپذیرند، نیست؛  را  واسطه آن ظلم 
که  می شود  ترویج  ستم پذیر  معنویت  غرب، 

نوعی معنویت بدلی است.
آیت اهلل رمضانی اضافه کرد: صلح مطلق یعنی 
با هیچ کس حتی با کسانی که درصدد چپاول 
و استثمار شما هستند، در ستیز نباشید و این 

درست نیست.
وقت  هیچ  اسالم  قطعا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دنبال ترویج جنگ و جنگ طلبی نیست اما باید 
به لحاظ علمی و نظامی از هر جهت آمادگی 
وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: مسلمانان 
باید  نظامی  بخش  ویژه  به  حوزه ها  همه  در 
آماده باشند تا دشمن به فکر چپاول کشورهای 

آیت اهلل رمضانی در یادواره شهدای مسجد منظریه؛

مجلس باید قانونی را تصویب کند که انقالب را در مسیر بین المللی، 
شهره آفاق کند

به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
جامع  طرح  تبیین  ایستگاه  گیالن،  استان 

عفاف و حجاب برپا شد.
حجت االسالم والمسلمین سرافراز با اشاره 
طرح  اجرای  های  زمینه  سازی  آماده  به 
به  امر  توسط ستاد  و حجاب  عفاف  جامع 
و  تبیین  ترویج،  راستای  معروف گفت: در 
طرح  این  احتمالی  ابهامات  به  پاسخگویی 
برای عموم مردم، ایستگاه های تبیین طرح 
جامع عفاف و حجاب در نماز جمعه های 

این هفته سراسر استان گیالن برپا شد.
دغدغه  و  متدینین  مردم،  همراهی  وی 
بیان  و  دانست  این  اجرای  را الزمه  مندان 
به معروف  امر  راستا ستاد  کرد: در همین 
و نهی از منکر استان با راه اندازی قرارگاه 
جامع  طرح  تبیین  دنبال  به  تبیین  جهاد 
عفاف و حجاب برای آحاد مختلف جامعه 
است تا این طرح تبدیل به مطالبه عمومی 

شود.

ایستگاه تبیین طرح جامع 
عفاف و حجاب برپا شد

نماینده مردم لنگرود در مورد میزان صادرات و 
واردات برق نیز اظهار داشت: ما هر دو را در طول 
سال داریم که صادرات در تابستان کم خواهد 
شد و در برخی اوقات در تابستان واردات برق هم 
داشتیم و این یک تبادل انرژی است و دلیلی بر 

مازاد بودن انرژی نیست.
مناسبی  اعتبارات  نیرو  وزارت  برای  افزود:  وی 
دیده شده که شامل ۱۶ هزار میلیارد تومان از 
تبصره ۱۵ و ۵ هزار میلیارد تومان نیز از تبصره ۶ 

و ۱۴ دیده شده است.
محمد نژاد در مورد افزایش تعرفه های برق نیز به 
دیارمیرزا گفت: افزایش تعرفه ها همه ساله بوده و 

امسال هم همان ۱۰ درصد است.

وی افزود: ۷۵ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت 
می کنند و برای ۲۵ درصد که الگوی مصرف را 
رعایت نمی کنند ۳و نیم برابر مبلغ تمام شده در 

نظر گرفته می شود.
انرژی در  این مطلب که  به  اشاره  با  محمدنژاد 
افزود:  فراوان است،  یارانه های  ما شامل  کشور 
از  را  انرژی  تقریبا یک پنجم قیمت تمام شده 

مردم دریافت می کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه توانیر 
در نصب کنتورهای هوشمند موفق نبوده است؛ 
برای  کنترلی  ابزار  هوشمند  کنتور  شد:  یادآور 
کسانی است که بدون حساب و کتاب برق مصرف 

می کنند.

مسلمان نباشد.
و  رفیع  جایگاه  به  اشاره  با  رمضانی  آیت اهلل 
تصریح  الهی،  پیشگاه  در  شهید  بلندمرتبه 
از خدا  از مرگ  از جمله کسانی که بعد  کرد: 
شهدا  هستند؛  شهدا  برگردند،  که  می خواهند 
چون عظمت جایگاه شهید را فهمیده از خدا 
آرزوی برگشت می کنند تا دوباره لذت شهادت 

را درک نمایند.
خبرگان  مجلس  در  گیالن  مردم  نماینده 
اشاره  کریم  قرآن  در  جهاد  بحث  به  رهبری 
جهاد  جهادها،  این  از  یکی  کرد:  تصریح  و 
تبیین است یعنی اینکه عالمان باید در مقابل 
کسانی که به دنبال شبهه افکنی و تحریف دین 
معنای  به  را  دین  و  کنند  ایستادگی  هستند، 

جامعه کلمه یاد بگیرند و بیاموزند.
وی با اشاره به اینکه ما نیازمند بسیج عمومی و 
هجرت برای آموختن دانش فقه هستیم، تاکید 
کرد: ما نیازمند عالمانی چون آیت اهلل رودباری 
می کردند،  دینی  جریان سازی  استان  در  که 

هستیم.
نسبت  امروزه  اینکه  بیان  با  رمضانی  آیت اهلل 
می شود،  بی وفایی  و  جفا  )ع(،  اطهار  ائمه  به 
افزود: متاسفانه امروز دارند ائمه )ع( را در یک 
بُعد معرفی می  کنند تا مردم نتوانند آنان را به 

صورت الگوی جامع قبول کنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت )ع( با اشاره به 
اینکه مجاهدان باید هم در جهاد تبیین و هم 
باشند، گفت:  داشته  اخالص  علمی،  در جهاد 
با حضرت حق  و  راه خدا عمل کرده  باید در 

معامله کنیم.
وی شهدا و رزمندگان را انسان های تکلیف مدار 
فی سبیل اهلل،  مجاهدان  گفت:  و  کرد  معرفی 
درمیدان رزم قرار گرفتند و شهید، مجروح و 
اسیر شدند زیرا به تکلیف و وظیفه خود عمل 

کردند.
آیت اهلل رمضانی با بیان اینکه مردم از یک عالم 
دینی مانند آیت اهلل رودباری، رنگ می پذیرند، 
با  گفتار،  زبان  از  بیشتر  باید  ما  کرد:  تصریح 
دینی  جامعیت  و  دین  به  را  مردم  رفتار  زبان 

دعوت کنیم.
خبرگان  مجلس  در  گیالن  مردم  نماینده 
اسالمی یک  انقالب  اینکه  به  اشاره  با  رهبری 
امام خمینی )ره( پدید  معجزه بود که توسط 
مواجه  بزرگ  امانت  این  با  امروز  افزود:  آمد، 
آنچه  به  انقالب،  حفظ  برای  باید  و  هستیم 

احساس تکلیف می کنیم، عمل نماییم.
اینکه همه قبول داریم که برخی  بیان  با  وی 
و  دارد  وجود  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
نسبت  و  نشده  پیاده  عدالت  جاها  بعضی  در 
به بعضی ها بی عدالتی می شود، تاکید کرد: اما 
گناه بزرگی است که عده ای در مسیر انقالب 

اسالمی، بی انگیزه شوند.
انقالب  به  اگر  کرد:  اضافه  رمضانی  آیت اهلل 
سال  صد  چند  شود،  وارد  صدمه ای  اسالمی 
باید بگذرد تا چنین میدانی که فرصت بی نظیر 

را ایجاد کرده، ببینم.
اشاره  با  بیت )ع(  اهل  دبیرکل مجمع جهانی 
اراده جدی دولت در حل مشکالت مردم،  به 
روزهای  در  حتی  رئیسی  آیت اهلل  کرد:  اظهار 
تعطیل به استان ها سفر می کند تا مشکالت را 

ببیند و راه حل را دنبال کند.
مختلف  حوزه های  در  کسی  اگر  افزود:  وی 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… نقد عالمانه، 
دلسوزانه و واقع بینانه دارد، اعالم کند و دولت 

نیز استقبال می کند.
استفاده  خواندن  ضروری  با  رمضانی  آیت اهلل 
اجرایی،  عرصه های  در  متخصص  نیروهای  از 
تالش  باید  دولت  اقتصادی  تیم  کرد:  تصریح 
کند تا در فضایی که ایجاد شده، فشار به مردم 

وارد نشود.
خبرگان  مجلس  در  گیالن  مردم  نماینده 
بیرون  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  رهبری 
زدن،  مطلق  رفاه  از  حرف  و  ایستادن  میدان 
خیلی راحت است، گفت: بعضی ها این حرف را 
می زنند ولی خانه خودشان را نمی توانند اداره 

کنند.
وی با انتقاد از کسانی که بدون داشتن تخصص 
در بخش های عمرانی، فرهنگی، شهرسازی و...

مجلس  نمایندگی  و  شهر  شورای  کاندیدای 
که  شود  کاندیدا  باید  کسی  گفت:  می شوند، 
لیاقت الزم را داشته باشد، نه اینکه حتی نداند 
و  ایفا کند  نقش  در کدام کمیسیون می تواند 

تاثیرگذار باشد.
آیت اهلل رمضانی با اشاره به اینکه میدان، میدان 
مقابله  ما  با  دارد  دنیا  و  است  رزم  و  جنگ 
می کند، خاطرنشان کرد: دشمن برای تک تک 
را  دشمن حجاب  است؛  کشیده  نقشه  مسائل 
را  سکوالر  اسالم  و  لیبرالیسم  و  گرفته  نشانه 

تبلیغ می کنند.


