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خبرها

ساالری در دیدار با مدیران بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان:

خانوادههای شهدا نباید
درجه بندی شوند

گیالن امروز -استاندار گیالن با اشاره به اینکه گام برداشتن در مسیر
آرمانهای اصلی شهدا مورد انتظار جدی جامعه است گفت :رسیدگی
به محرومان و نیازمندان از اهداف اصلی شهدا بوده است و باید در این
مسیر با قوت گام برداریم .دکتر مصطفی ساالری همزمان با سالروز
تأسیس بنیاد شهید و روز بزرگداشت شهدا در دیدار با مدیران بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان گیالن ،خدمت به خانواده معظم شهدا و
ایثارگران را مسئولیتی سنگین دانست و افزود :خدمت به خانوادههایی
که عزیزان خود را تقدیم انقالب و کشور کردند از اهمیت خاصی
برخوردار است و آداب خاصی را میطلبد.
وی تالش در مسیر خدمترسانی به خانوادههای شهدا را جزئی از
وظایف مسئوالن عنوان کرد و اظهار داشت :دیدار با خانوادههای شهدا
صرفاً محدود به برخی افراد مشهور نشود.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه خانوادههای شهدا نباید
درجه بندی شوند گفت :جایگاه شهیدان نزد خداوند بسیار باالست و
رتبهبندی آنان زیبنده مقام رفیع آنان نیست.
وی با تأکید بر اینکه در کنار سرکشی از جانبازان باید با رزمندگان نیز
دیدار کرد گفت :اگرچه برخی رزمندگان به درجه جانبازی یا شهادت
نائل نشدند اما تالشهای خالصانه آنان نباید نادیده گرفته شود.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب
درخصوص ساماندهی گلزار شهدا باید نصبالعین قرار گیرد افزود:
وظیفه بنیاد شهید اقدامات عمرانی نیست بلکه اصل کار آنان رسیدگی
به امور مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران است.
وی بر ضرورت اعمال سلیقه توسط خانوادههای شهدا در ساماندهی
گلزارهای شهدا تأکید و تصریح کرد :شهدا به هیچ وجه به دنبال
تشریفات نبودند و در این میان وجود سادگی در قبور آن عزیزان
مورد انتظار است.
دکتر ساالری با بیان اینکه باید به دنبال تحقق انتظارات شهدا از
مسئوالن باشیم افزود :رسیدگی به محرومان و نیازمندان دیدگاه اصلی
شهدا بوده است و باید در این مسیر با قوت گام برداریم.
وی با تأکید مجدد بر لزوم جوانگرایی و استفاده از ظرفیت بانوان در
پستهای مدیریتی گفت :با توجه به وظایف فرهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در سطوح مدیریتی
با هیچ محدودیتی مواجه نیست .نماینده عالی دولت در گیالن
به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در حوزه درمان
اشاره کرد و گفت :تعیین سقف برای هر یک از مراکز ارائه خدمات
به جامعه ایثارگران زیبنده این قشر گرانسنگ نیست بلکه باید با
جلوگیری از تجویزهای غیر ضروری و کنترل تعرفههای پزشکان در
بهبود خدمترسانی به آنان گام برداریم .در این جلسه مدیرکل
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن به مشارکت  ۴۷درصدی
دستگاههای اجرایی در دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران اشاره
کرد و گفت :اعزام  ۱۲۰نفر از خانوادههای شهدا و ایثارگران گیالن
به مشهد مقدس همزمان با افتتاح راه آهن قزوین-رشت یکی از
اقدامات تحسین برانگیز دولت تدبیر و امید بوده است که مورد تقدیر
خانوادههای شهدا قرار گرفت .عبداله پاکاری رسیدگی به موضوعات
درمان و اشتغال خانوادههای شهدا و ایثارگران را  ۲اولویت اصلی بنیاد
شهید و امورایثارگران عنوان کرد و افزود :به منظور رفاه حال جامعه
هدف این مجموعه ۲۰ ،خدمت از طریق سامانههای الکترونیکی ارائه
میشود و بسترهای این بخش در حال تقویت است.

نماینده تالش:

مجلساجازه افزایش قیمت
هیچ کاالیی را به دولت نداد
گیالن امروز -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئله
کمبود اقالم اساسی از بیبرنامگی برخی از مسئوالن دولتی نشات
میگیرد گفت :مجلس اجازه افزایش قیمت هیچ کاالیی را به دولت
نداد .محمود شکری با بیان اینکه سیاست آشفته و بیبرنامگی
بسیاری از دستگاههای اجرایی کمبود اقالم اساسی و افزایش قیمت
آنها را در بازار دامن زده است ،اظهار داشت :مدیریتی که نتواند دست
دالالن را از زندگی مردم کوتاه کند به چه دردی میخورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعطای مجوز به دولت برای استفاده
از ارز  4هزار و  200تومانی جهت تأمین کاالهای اساسی را مورد اشاره
قرار داد و افزود :نرخ ارز تنها حدود  500تومان نسبت به قبل افزایش
پیدا کرده در حالیکه قیمت بسیاری از اقالم و کاالهای اساسی سه
برابر شده است .نماینده مردم تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس
اوضاع کنونی بازار را نشانه سیاستهای غلط مسئوالن و متولیان امر
دانست و عنوان کرد :رئیسجمهور در سفر به گیالن گفت که هر روز
قیمت کاالهای اساسی و موجودی آنها را چک میکند در حالیکه
این گفته وی با حال و روز بازار بههیچ عنوان مطابقت ندارد.
شکری به قیمت نهادههای دامی که با ارز  4هزار و  200تومانی وارد
کشور میشود اشاره کرد و ابراز داشت :وقتی کاالهای اینچنینی با این
نرخ وارد بازار میشود توقع داریم قیمت گوشت و مرغ تولید داخل نیز
به یک مقدار مشخصی افزایش یابد در حالیکه میزان افزایش قیمت
آنها سرسامآور است.
وی سرگردانی مردم برای تهیه مرغ کیلویی  11هزار و  500تومانی در
بازار و کمبودی که در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد را مورد تأکید
قرار داد و گفت :این قیمتی است که متولیان امر برای مرغ مصوب
کردهاند در حالیکه مرغ با این قیمت اص ً
ال در بازار موجود نیست و
مردم نمیدانند از کجا باید آن را تهیه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توزیع غلط بسیاری از اجناس
و کاالهای اساسی در شهرستانها را نتیجه بیتدبیری و عملکرد
نادرست دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد :استان گیالن
روزی صادرکننده مرغ به سایر استانها بوده اما هماکنون برخی از
شهرستانهای آن با کمبود مرغ مواجه هستند.
نماینده مردم تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس افزایش قیمت یک
شبه گوشت قرمز به باالی  100هزار تومان و روی آوردن مردم به
خرید مرغ را مورد توجه قرار داد و بیان داشت :به علت تدابیر غلط از
یک طرف مردم از مصرف گوشت قرمز محروم شدند و از طرفی دیگر
با کمبود مرغ در بازار مواجهاند.
شکری مسئول مستقیم ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه را متولیان
برخی از دستگاههای اجرایی اعالم کرد و ابراز داشت :آقایان در
مصاحبههای خود از انبارهای مملو از شکر و گوشت قرمز و بسیاری
از کاالهای دیگر سخن میگویند در حالیکه پس از مدت کوتاهی با
کمبود همان اجناس در سطح کشور مواجه میشویم.
وی افزایش قیمت آرد از  52هزار تومان به  90هزار تومان در هر کیلو
را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد :این تغییر قیمتها تخلف
ی اتفاق میافتد
بوده و خالف قانون است زیرا موارد یاد شده در حال 
که مجلس بهعنوان قوه قانونگذار اجازه افزایش قیمت هیچ کاالیی را
به دولت نداد ه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تالش تعدادی از نمایندگان
ت:
برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و اظهار داش 
رئیسجمهور با رأی مردم انتخاب شد پس به جای وزیر و حزب و
گروه در درجه نخست باید به خود مردم پاسخگو باشد و درباره اوضاع
نابهسامان ایجاد شده به آنان گزارش دهد.
نماینده مردم تالش ،رضوانشهر و ماسال در مجلس با بیان اینکه
رئیسجمهور در درجه نخست باید مسئوالن تحت مدیریت خود را
توجیه کند عنوان کرد :رئیسجمهور بدهکار این ملت است بنابراین در
چنین شرایطی از وی انتظار داریم اگر کوتاهی و تخلفی از مدیرانش
سر زد آنها را تنبیه کرده و یا فورا ً تغییر دهد.

{گیالن زمین}
مخالفت شدید آیتاهلل اشکوری با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

درست است كه دريای خزر حوض نيست اما بیپايان هم نيست

گیالن امروز -آیتاهلل اشکوری ،نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری تأکید
کرد :مسئوالن از زدن حرفهای شعاری پرهیز کنند ،درست است که دریای خزر حوض
نیست اما بیپایان هم نیست.
آیت اهلل حسینی اشکوری نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با تبریک
حلول ماه رجب و اعیاد این ماه در نطق
پیش از دستور در مجلس خبرگان گفت:
در آغاز سخن حلول ماه رجب بر همه
مومنین و رجبیون بشارت باد و همچنین
والدت باسعادت سیداالوصیاء مولی
المتقین علی بن ابی طالب (ع) و مبعث
خاتم انبیاء را به همه انسان های آزاده
اندیش و حق طلب و همه مظلومان عالم
و به ملت بزرگ ایران و خبرگان محترم
و رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل
العظمی خامنه ای و حضرت بقیه اهلل
االعظم تبریک عرض می نمایم و وظیفه
دارم از ملت بزرگوار ،بصیر و صبور ایران
اسالمی بخاطر حضور پرشور در  ۲۲بهمن
تشکر نمایم و این حضور گسترده مردم
و قدرت و اقتدار نظامی وجود نیروهای
جان برکف است که پشتوانه قوت کالم
مسئولین در صحنه سیاسی و چانه زنی در عرصه دیپلماسی است و باعث دور کردن هر
فکر باطل و خطرناک نسبت به این ملت بزرگ و انقالب اسالمی میباشد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد :و نیز خداوند را شکرگزاریم که چهل سال
پرفراز و نشیب انقالب با دستآوردهای فراوان را با سربلندی علی رغم دشمنی های
خانمانسوز و بی امان پشت سر گذاشته و چله دوم انقالب را با رهنمودهای رهبر بصیر و
دالور با برنامه گام دوم انقالب به فضل خداوند متعال و همت کارگزاران کاردان و انقالبی
آغاز خواهیم نمود.
وی افزود :در اینجا جا دارد به مناسبت درگذشت اساتید و پیشکسوتان و همکاران
گرانقدر مخصوصاً حضرت آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی و حضرت آیت اهلل
مومن فقدان آن عزیزان را تسلیت گفته و از خداوند متعتال واسعه را برای آنان مسلت
نمایم .و نیز شهادت هموطنان عزیز در گوشه و کنار کشور بویژه مرزبانان و پاسداران
عزیز را تسلیت عرض می کنم و همچنین از صدا و سیما در رابطه با ساخت برنامه های
خوب و مستند در مورد انقالب اسالمی و تاریخ قبل از انقالب تشکر فراوان می نمایم.
آیت اهلل حسینی اشکوری تصریح کرد تذکر چند نکته را الزم می دانم :یکی از امور بسیار
مهم که دشمن درصدد بر هم زدن آن است وحدت ملی است زیرا با رخنه کردن درمیان
امت و سو استفاده از اختالف نظرها و تنوع قومی و زبانی و دینی و مذهبی و سیاسی و
در حال حاضر دامن زدن به مشکالت معیشتی و اخالل در امور اقتصادی است؛ در این
برهه وظیفه و هوشیاری خاص خود را می طلبد بویژه کارگزاران نظام با دقت در رفتار و
گفتار خود نباید دشمنان خود را امیدوار کنند.
وی خاطرنشان کرد :عوامل ایجاد حفظ وحدت حراست از وحدت و انسجام ملی که
عمده آن پیروی از رهبری نظام ،و پافشاری برشعارهای اصلی انقالب و پاسداری از آن
و رسیدگی به وضع معیشت مردم با مدیریت جهادی است که نباید از آن غفلت گردد.
و یکی دیگر از ابزارهای دشمن در جهت اهداف ظالمانه ،ایجاد اختالف و تنافر میان
جمهوری اسالمی و سایر کشورها بخصوص کشورهای اسالمی بویژه همسایگان با ترویج
ایران هراسی در گفتار و اقدامات عملی و مستندسازی و احیانا بهره برداری از اعمال
ناخواسته از طرف خودی ها است؛ که مقابله با آن دیپلماسی هوشمند و ف ّعال جمهوری
اسالمی را میطلبد و نیز ارگان های تبلیغاتی و رسانه های عمومی در خنثی سازی
و مقابله با این نقشه های شوم دشمنان بسیار کارساز خواهد بود و مراودات تجاری
وگردشگری در این راستا بسیار موثر خواهد بود که از آن نباید غفلت کرد و این اختالف
افکنی که خواسته آمریکا و به سود اوست ما باید در جهت مخالفت این خواسته حرکت
کنیم و در صدد رفع اختالف و تنش زدایی با کشورها و ایجاد دوستی و مراوده باشیم.
آیت اهلل حسینی اشکوری عنوان کرد :امریکا با این هراسی به چپاول ثروتهای منطقه
پرداخت و ملتها را به جان هم انداخته که هر روز شاهد نابودی تعداد زیادی از انسانها
هستیم که نقش امریکا در آن آشکار است زیرا با به راه انداختن جنگهای نیابتی که
بوسیله شیطان بزرگ از پایگاهها و سفارت خانه ها مدیریت میگردد و در این راستا

همکاری بعضی از این کشورهای به اصطالح متمدن و آزادیخواه در جنایت علیه بشریت
را نمیتوان نادیده گرفت البته این نکته درخور اهمیت است که در عین حال نباید
با دشمن پنداری خلق دشمن کرد و یا به دشمنی دامن زد و خود را در مضایقات
غیرضروری قرار بدهیم ولی دشمن شناسی و شناخت دسیسههای دشمن امری ضروری
است اینکه گفته میشود آمریکا تنها
درمقابل ما ایستاده است ظاهرا ً به دور از
واقعیت است زیرا از اقدامات و برخوردهای
بعضی از کشورها بویژه اروپائیان ،ایران
ستیزی مشهود است (لتعرفنهم فی لحن
القول) و نیز آن را در اقدامات عملی و
موزیانه آنان در پشت پرده می توان پی
برد.
نماینده استان گیالن در مجلس خبرگان
رهبری یادآور شد :ولی یک نکته بسیار
جای شگفت است که جهان امروز به غیر
وعده قلیل،
از جمهوری اسالمی ایران ّ
تحت اسارت و زورگوییهای آمریکا قرار
قیومیت این قلدر را پذیرفته اند
دارند و
ّ
و آمریکا با تحمیل اراده خود بر آنها به
تاخت و تاز پرداخته و حاکمیت کشورها
را آشکارا زیر سوال برده است و ملتهای
این حکومتها باید احساس حقارت کنند که حکامشان میبایست از آمریکا اجازه بگیرند
که تا چند ماه مثال حق خرید فالن کاال از فالن کشور یا فروش به فالن کشور را داشته
باشند و این مایه مباهات است که جمهوری اسالمی با تمام قدرت در برابر زورگویی
آمریکا ایستاده است و پوزه او را به خاک مالیده.
این استاد حوزه ادامه داد :آری این مقاومت و شکستن شاخ غول مستکبر بی تاوان نیست
و هزینه آن را ملت سرافراز و سربلند با صبوری پرداخته و می پردازند و خداوند نصرت
کامل را به زودی نصیب این ملت خواهد گردانید انشاءاهلل تعالی .نکته دیگر  ،حراست
از مرزها بویژه مرزهای شرقی که بسیار حایز اهمیت است امید است که در این زمینه
کوتاهی نگردد و کشورهای همسایه بویژه پاکستان متوجه مسئولیت خود و سو استفاده
دشمنان از حسن همجواری باشند .
وی تصریح کرد :اما مسئله معیشت مردم و افت ارزش پول ملی و گرانی ارزاق عمومی
از دغدغه های همه دلسوزان و از آن جمله مسئولین اجرایی کشور است و اینگونه هم
نیست که مسئولین بی تفاوت در برابر آن باشند حتما درصدد چاره سازی هستند ولی
گاهی از مسئولین محترم مطالبی شنیده می شود که جای تامل دارد .مثال می گویند
علت گرانی فالن کاال در کشور به خاطر ارزانی آن قاچاق به دیگر کشورها می شود و
یا مثال بنزین و گازوییل چون در ایران ارزان است سبب قاچاق آن میشود ولی سوال
اساسی این است که چرا با این گستردگی این کاالها قاچاق می شوند؟
آیت اهلل حسینی اشکوری گفت :آیا غیر از ضعف مدیریت و عدم نظارت که حتما بی
تاثیر نیست مسئله بیکاری و نبود درآمد الزم و زمینه کسب سالم و گرانی و سنگینی
هزینه زندگی موجب نمی گردد که افراد برای امرار معاش و تدارک کمبود زندگی وتالفی
کاهش ارزش پول از این راه ناسالم استفاده کنند و درصد قاچاق ناگهانی با این سرعت
باال رود .البته دستهای مخفی و آشکار دشمن در این زمینه نباید نادیده گرفت ،مسئله
معیشت مردم به حکم عقل و شرع امری بسیار مهم و حائز اهمیت است .
نماینده گیالن در پایان با تشکر از راه اندازی خط ریلی راه آهن قزوین رشت و دهها
پروژه دیگر که در گیالن و سایر نقاط کشور تحقق یافته است ،در مورد دریاچه خزر و
همچنین اعطای کاال برگ نسبت به اقالم ضروری که در جنگ ظالمانه اقتصادی امری
الزم است را به مسئولین محترم یادآور شد.
آیتاهلل اشکوری با اشاره به خشک شدن بخشی از تاالب انزلی و خلیج گرگان و عقب
نشینی دریا در بعضی از مناطق گیالن افزود :برداشت آب از دریای خزر هم با قوانین
حقوق دریاها در تضاد است و افزایش برداشت از آب دریای خزر اعتراض کشورهای
حاشیه دریا را در پی خواهد داشت .وی همچنین ادامه داد :انتقال آب دریای خزر به
سمنان از نظر زیست محیطی باعث کاهش سطح آب خواهد شد و دو استان شمالی
کشور را با بحران بیسابقه روبرو خواهد کرد.
نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد :مسئوالن از زدن حرفهای
شعاری پرهیز کنند ،درست است که دریای خزر حوض نیست اما بیپایان هم نیست.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در رشت:

ی است
دشمن امروز دستش بسیار خال 
گیالن امروز -سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی صبح دیروز در مراسم رونمائی از کتاب دوربین خاکی در رشت گفت :در ابتدای
انقالب جمعیت کشور ما  ۳۵میلیون نفر بود و امروز حدود  ۸۵میلیون نفر جمعیت داریم و
این یعنی  ۵۰میلیون از جمعیتی که امروز در این کشور زندگی می کنند دوران ستمشاهی
و طاغوت را لمس نکردند و قریب به همین میزان جمعیت دوران دفاع مقدس را نیز ندیده
اند و این جمعیت از انقالب آن چیزهایی که می دانند از طریق همین عزیزان فعال در عرصه
رسانه و تبلیغات دوران دفاع مقدس می دانند و البته باید توجه کرد که این جمعیت تحت
سیطره رسانه ای استکبار جهانی قرار دارند که تالش می کند حماسه های انقالب اسالمی و
دوران دفاع مقدس را نادیده بگیرد و یا کمرنگ نماید.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد :قدرت و جایگاه جمهوری
اسالمی در همه شاخص ها در طول چهل سال گذشته نمودار قابل رشدی را نشان می دهد
و قدرت دشمن نیز در مقایسه با ابتدای انقالب سیر نزولی قابل اندازه گیری را نشان می دهد
و این اغراق نیست و به سهولت با مقایسه داشته های ما و دشمن در ابتدای انقالب محسوس
خواهد بود .سردار رمضان شریف تاکید کرد :دشمن امروز همه امکانات خود را برای ضربه
زدن به انقالب اسالمی به میدان آورده است اما باید واقف بود دستان دشمن خالی تر از هر
زمان دیگری است.
وی تصریح کرد :وظیفه خبرنگاران ،رسانه ها و ارباب جراید این است که هنر کنند تا واقعیت
را به تصویر بکشند و به نسل امروز و مردم تصویر واقعی را ارائه بدهند و اگر واقعیت و حقایق
منعکس می گردد حتما همه تحسین می کنند چرا که گفتان انقالب اسالمی گفتمانی الهام
بخش است و برگرفته از مکتب قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.
سخنگوی رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی متذکر شد :در دنیای امروز مستحکم تر و
قاطع تر از پیام قرآن کریم نداریم و بنابر همین اصل دشمنان با توطئه های مختلف سعی در
آسیب رساندن به این جنبه دارند و داعش در همین راستا به دنبال مخدوش ساختن چهره
اسالم بود .وی در ادامه بیان داشت :امروز استکبار جهانی درصدد است با استفاده از همه
امکانات رسانه ای از انقالب و رهبری معظم و نظام جمهوری اسالمی تصویر مورد نظر خود
را ارائه نمایند و بنابراین نیاز امروز ما همت های رسانه ای ،باکری های رسانه ای و امالکی
های رسانه ای است که باید با همان همت و هوش و دانش و ایمان به خدای متعال به مصاف
دشمن برویم و باید محاصره تبلیغاتی و روانی دشمن را بشکنیم.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :هنوز بخش عمده ای از جامعه ما
باور ندارد که رسانه صاحب دارد و گزارش های خبری رسانه های خارجی با هدف منعکس
می گردد چرا که اینها تالش می کنند نداشته های خود را بزرگ جلوه بدهند و داشته های
دیگران را کوچک جلوه بدهند.
سردار شریف یادآور شد :امروز آمریکائیها و امپراطوری رسانهای آنها و صهیونیست ها کسانی
را که با آنها هم پیاله هستند طرفدار دموکراسی به دنیا معرفی می کنند صرفنظر از اینکه
ولیعهد جوان آل سعود چقدر انسان بی گناه را در یمن به کشتن بدهد و حتی گاو شیرده

از سوی آمریکا تلقی می کنند اما رسانه ها اجازه سوال کردن را از افکار عمومی گرفته اند و
کسی از آنها سوالی نمی کند شما ببینید در آستانه حمله آمریکا به عراق رسانه های غربی
صدام را به تهدید اول دنیا تبدیل کردند و تالش کردند افکار عمومی را با خود همراه کنند.
وی با کارکرد امروز دنیای استکبار تاکید کرد :رسانه ها به قدری سرعت عمل دارند که اجازه
نمی دهند افکار عمومی به چیزی فکر کنند و با مهندسی فعالیت خود افکار عمومی را جهت
می دهند شما ببینید اکنون در ونزوئال آمریکائیها امروز چگونه دخالت می کند و رئیس
جمهوری منتخب مردم را دیکتاتور و مخالف دموکراسی نشان می دهند.
سردار شریف ادامه داد :امروز همه از پمپاژ رسانه ای که رسانه های استکبار به جوامع تزریق
می کنند و فرهنگ ها را مورد هجمه قرار می دهند می نالند و معترضند.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به توطئه های دشمنان برای کشور ما
گفت :دشمن تالش می کند همواره یک دوقطبی احساسی و هیجانی در کشور رقم بزند
چون گفتمان انقالب اسالمی دشمن را با چالشی جدی مواجه ساخته است و از این رو نمی
توانند در مقابل انقالب اسالمی قد علم کنند و بنابراین سعی می کنند دست به توطئه های
مختلف بزنند.
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد :وزیر امورخارجه آمریکا که
رئیس سیا هم بود به این روی آورده که با عناصر مطرود جامعه و منافقین جلساتی را تشکیل
بدهد و این نشان می دهد دشمن امروز دستش بسیار خالیست و در مقابل انقالب اسالمی
دست و پا می زند.
سردار شریف متذکر شد:مطمئن باشید که خداوند متعال و حضرت ولی عصر(عج) باالترین
داشته ماست که بر مبنای فقط داشته های مادی از جمله تئوری های قدرت همه دشمنان
انگشت به دهان مانده اند که یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس ما امروز در منطقه تمام
نقشه های آنها را به شکست رسانیده است ،شما ببینید اینها هفت سال تالش کردند و تاکید
می کردند که بشار اسد باید برود اما امروز چه شد؟ رهبر معظم انقالب اسالمی سه ماه پس
از هجمه به سوریه فرمودند که دشمنان در سوریه کاری از پیش نمی برند و امروز پس از
هفت سال ،دیدار بشار اسد را با رهبر معظم انقالب دیدیم و این برای ملت ما به اثبات رسید
که باید برای داشتن رهبری اینگونه شجاع و حکیم شاکر باشیم.
مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کرد:
رسالت ما رسالت سنگینی است و دنبال این هستیم که خدا به ما توان بدهد تا واقعیت را
منعکس کنیم و با همت مردم انقالبی ایران اسالمی ما با داشته های گرانقدر خود گام دوم
انقالب را ان شااهلل با صالبت و اقتدار سپری می کنیم چرا که ملت ما الیق بهترین رفاه،
آسایش و شغل و کار در کشور هستند همانطوری که امروز از بهترین امنیت و آسایش
در منطقه برخوردار هستیم و امیدواریم با توجه به فرمایشات رهبر فرزانه انقالب ،اقتصاد
شکوفایی را برای کشور رقم بزنیم و بنابراین جوانان باید با شادابی بیشتری چله دوم انقالب
را شروع کنند و امیدواریم قدر این انقالب و دستاوردهای بی نظیر آن را به خوبی بشناسیم
و اینها را به درستی در رسانه ها تبیین نمائیم.
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نماینده ولیفقیه در گیالن:

سوغات حج باید تحول
و دگرگونی افراد باشد
گیالن امروز -نماینده ولیفقیه در گیالن گفت :سوغات
حج تحول و دگرگونی افراد است و حاجیانی که به زیارت
خانه خدا میروند باید تالش کنند تا اهداف بلند حج برای
آنان بیمعنا نشود.
آیتاهلل رسول فالحتی در مراسم دعای توسل همراه
با تفسیر قرآن و آموزههای اخالقی در مصلی امام
خمینی(ره) در رشت اظهار داشت :انسان زمانی که آفریده
شد روح نیز در او دمیده شد و منظور از این روح یک
نفس و دمیدن عادی نیست.
نماینده ولیفقیه در گیالن افزود :روح بر اساس آموزهها
و روایات ما یک مخلوق است که خدا آن را آفریده و
از جسم جدا است ولی بیارتباط با جسم نیست و روح
عالقه و تعلق به جسم دارد و زمانی که جسم کامل شد،
خداوند موجودی مطابق با جسم برای آن فرد آفرید که
روح نام دارد.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به اینکه روح متعلق و در ارتباط با
جسم است ابراز داشت :روح همزمان با جسم رشد کرده و
در درون ما نیست بلکه همراه ما بوده و رهایمان نمیکند
و روح توسط خداوند متعال آفریده شده و همراه با جسم
رشد منحصر به فرد خود را دارد .وی با بیان اینکه روح
آنقدر با جسم رابطه دارد که هرگونه آسیبی که به جسم
برسد روح نیز متأثر میشود افزود :بعضی مواقع انسانها
بالهایی سر جسم سالم خود میآورند که روح را نیز متاثر
میکند مانند عملهای بینی و اعضای بدن که افراد در
جامعه انجام میدهند و به خود آسیب میزنند.
امام جمعه رشت با اشاره به سخن امام صادق(ع) که
فرمودند این روح یک موجود آفریده شده توسط خداوند
است گفت :روح حضرت عیسی(ع) نیز توسط خداوند
آفریده شده است و روح همواره حرکت میکند و کلمه
آن از «ریح» گرفته شده مانند کلمه علی که از اعلی
گرفته شده است .نماینده ولیفقیه در گیالن با بیان اینکه
خواب مرگ کوچک است و ارواح آدمیان در عالم خواب
به جاهای مختلفی میروند افزود :در خواب ،روح از جسم
جدا شده و به جاهای مختلفی میرود تا اینکه فرشته
مرگ در لحظه پایانی انسان ،روح انسان را در یک لحظه
از بدن او جدا می کند.
آیتاهلل فالحتی با اشاره به اینکه اگر انسان بداند که چه
جایگاهی در این عالم دارد معجزه شده و همه مردم مانند
ابوذر و سلمان فارسی میشوند خاطرنشان کرد :سلمان
فارسی به جایی رسید که خود پیامبر(ص) فرمودند که
او از ما است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه ما آدمیان به خاطر ارتباطی
که با این عالم ماده داریم موانعی در مقابل خود ایجاد
میکنیم افزود :گاهی اوقات حتی علم برای تعدادی از
دانشمندان دردسر و بالی جان میشود زیرا آن دانشمند
علم خود را در مسیر واقعی و درستی استفاده نکرده است.
وی تصریح کرد :بعضی از قدرتطلبان و قدرتمندان دنیا
عالم و با دانش هستند اما تعدادی از آنها به دلیل اینکه در
مکتب اهل بیت(ع) پرورش پیدا نکردهاند و جایگاه خود
را در این عالم نشناختهاند به انحراف کشیده میشوند
بنابراین انسان خیلی چیزها را نمیداند و در آخر عمر
افسوس میخورد .نماینده ولیفقیه در گیالن با بیان
اینکه سوغات حج تحول و دگرگونی فرد است افزود :امام
راحل در زمان حیات خویش پیامی در رابطه با تعدادی
از حجاج بیتاهلل الحرام داده بودند و فرموده بودند که
افسوس تعدادی از این حجاج که به زیارت خانه خدا
میروند اهداف بلند حج برای آنان بیمعنا میشود.
کوچکی نژاد رییس کمیته

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان:

رقم ناچیزی از پولهای
حسین هدایتی وارد فوتبال
شده است

گیالن امروز -رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان معتقد است در جریان رسیدگیهای
این کمیته مشخص شد رقم ناچیزی از پولهای دریافتی
حسین هدایتی در فوتبال وارد شده است.
به گزارش خانه ملت ،جبار کوچکینژاد با اشاره به
برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور گفت :در جریان
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به اسنادی
دال بر پولشویی هدایتی و چگونگی هزینهکرد پولهای
دریافتی رسیدیم و مشخص شد بخشی از آن در حوزه
فوتبال هزینه شده و قسمتی در بخشهای دیگر.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی افزود:
هدایتی پولها را به باشگاه میداد نه به افراد؛ بخشی را به
هیئات فوتبال داده بود یا به سرپرست تیمها ولی کمیته
تحقیق و تفحص وقت نداشت ریز و جزء این موضوع
را بررسی کند اما مسلما نحوه خرج منابع و پولهایی
که هدایتی از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
گرفته ،نشانه عینی پولشویی است.
وی با بیان اینکه طبق قانون قوه قضاییه باید به اجزاء
این موضوع رسیدگی کند ،ادامه داد :هدایتی شرکتهای
کاغذی شکل داده بود که وجود خارجی نداشتند بلکه
پول را میگرفتند و او مدیریت میکرد که آن را از بانکی
به بانک دیگر گردش دهند .رییس کمیته تحقیق و
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد :رقم جزئی
از این پول وارد فوتبال شده است.
کوچکینژاد با اشاره به اظهارات نماینده دادستان مبنی
بر اینکه هر که از هدایتی پول گرفته باید پس بدهد،
تصریح کرد :در رسیدگیهای کمیته تحقیق و تفحص از
صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد هدایتی رقمهای
بسیار بزرگی از بانک سرمایه دریافت کرده؛ حال اینکه
بگوییم کسانی که هدایتی به آنها به خصوص در فوتبال
کمک کرده بیایند پس بدهند ،روشی متناسب با اصول
قضایی و حقوقی نیست .نایب رییس کمیسیون آموزش
و تحقیقات مجلس توضیح داد :هدایتی این پولها را از
سرمایه کشور و بیتالمال برداشته و بذل و بخشش کرده
است؛ پس باید اموال و داراییهای کنونی او ضبط شده و
نیز کسانی که دریافتی ناحقی از او داشتند ،احضار شوند.

