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روند طوالنی پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت
گیالن امروز -آبگرفتگی برخی از محالت شهر رشت ،دغدغه بزرگی بود
که در سالیان نهچندان دور موجب آزار و ضرر و زیان مالی فراوان شهروندان
رشت میشد ،آن روزها با کمترین بارندگی ،مردم رشت شاهد آبگرفتگی
محالتی همچون معلولین ،جماران و فخب بودند و این مشکل بهاندازهای
وخیم بود که شهروندان در برخی از نقاط شهر مجبور به
استفاده از امکانات خاصی برای تردد بودند.
به گزارش فارس  ،آبگرفتگی برخی از محالت شهر رشت،
دغدغه بزرگی بود که در سالیان نهچندان دور موجب آزار و
ضرر و زیان مالی فراوان شهروندان رشت میشد ،آن روزها
با کمترین بارندگی ،مردم رشت شاهد آبگرفتگی محالتی
همچون معلولین ،جماران و فخب بودند و این مشکل
بهاندازهای وخیم بود که شهروندان در برخی از نقاط شهر
مجبور به استفاده از امکانات خاصی برای تردد بودند.
با روی کار آمدن شورای چهارم رشت ،عزمی راسخ بهمنظور
رفع مشکل آبگرفتگی در این شهر جزم شد و با آغاز عملیات
پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت توسط شهرداری
این شهر در سال  ۹۳کورسویی امیدی بهمنظور رفع مشکل
آبگرفتگی محالت رشت در بین شهروندان قوت گرفت.
ورود استانداری گیالن به پروژه جمعآوری روان
آبهای سطحی رشت
پس از برآورد هزینههای اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای
سطحی در شهر رشت ،زمزمههایی مبنی بر اینکه هزینههای
اجرای این پروژه بسیار هنگفت است به گوش میرسید اما با
ورود استانداری گیالن در آن سال باهدف تأمین لولههای موردنیاز اجرای
پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت ،آرامش خاطری از این بابت
حاکم شد.
با توجه به بررسیهای انجامشده توسط کارشناسان ۳۳ ،نقطه از سطح
رشت بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی در این شهر
موردتوجه قرار گرفت و با این شرایط ،عمر شورای چهارم کفاف اتمام این
پروژه را نداد و درنهایت ادامه روند آن به شورای پنجم رشت رسید.
پس از شروع فعالیت شورای پنجم رشت ،اعضای شورا وعدههای فراوانی
مبنی بر تسریع درروند اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت
مطرح کردند اما در حال حاضر و در شرایطی که کمتر از هشت ماه به اتمام
فعالیت شورای پنجم رشت زمان باقیمانده است هنوز این پروژه به اتمام
نرسیده و شهروندان از کندهکاریهای انجامشده در راستای اجرای این پروژه
در برخی از محالت شهر رشت که موجب بروز ترافیک و سختی در تردد شده
است بسیار گالیهمند هستند.
هفت نقطه باقیمانده پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت
عضو شورای اسالمی شهر رشت در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه ۳۳
نقطه از شهر رشت بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی
رشت مصوب شد اظهار کرد :از مجموع  ۳۳نقطه موردنظر در راستای اجرای

پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت ،هفت نقطه دیگر باقیمانده است.
اسماعیل حاجی پور با بیان اینکه بخش اعظمی از پروژه جمعآوری روان
آبهای سطحی رشت تا پایان سال جاری به اتمام میرسد افزود :در حال
حاضر پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی در دونقطه شهر ازجمله روبه

چند روز اخیر بسیار زیاد بوده و با توجه به طراحی انجامشده در برخی از
نقاط مربوط به اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی ،آبگرفتگیها
نباید در شهر رقم میخورد و با این شرایط و آبگرفتگیهای اخیر معتقدم
شهرداری رشت باید از این بابت نیز ورود کند.
رضا رسولی با بیان اینکه آبگرفتگیهای اخیر میتواند
بهواسطه عدم نظارت صحیح بر دریچهها باشد ،افزود:
معتقدم این پروژه نیز عمر فعالیتی مشخصی دارد و
باید برای سالهای آتی نسبت به بهروزرسانی این
پروژه اقدام شود.
از کندهکاریها خسته شدهایم
یکی از شهروندان ساکن محله استادسرای رشت با
انتقاد از وضعیت کندهکاری در این محله بهمنظور
اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت
اظهار کرد :شهرداری رشت باید بهگونهای برنامهریزی
کند که کندهکاریهای ناشی از اجرای پروژه پیش از
شروع فصل بارندگی به اتمام برسد.
حسن عبداللهی با بیان اینکه وجود کندهکاری در
روزهای بارندگی موجب به وجود آمدن گلوالی
فراوان و مشکالت فراوانی در تردد میشود افزود :از
وضعیت کندهکاریها خسته شدهایم و انتظار داریم
شهرداری رشت هر چه سریعتر نسبت به جمعآوری و
اتمام اینگونه پروژهها اقدام کند.

روی بیمارستان پارس و محله استادسرای رشت در دست اجرا است.
وی به موانع پیش روی اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی در
رشت اشاره کرد و گفت :هزینههای سنگین اجرای این پروژه ،شرایط اقلیمی،
ازجمله موانع پیش روی و دالیل طوالنی شدن روند اجرای پروژه جمعآوری
روان آبهای سطحی در رشت است.
در شرایطی هفت نقطه تعیینشده از پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی
در شهر رشت همچنان اجرایی نشده و یا به اتمام نرسیده است که حدود
هفت سال از استارت آغاز اجرای آن میگذرد و کندهکاریهای ناشی از آن
در برخی از محالت رشت ،موجب بروز مشکالتی ازجمله ترافیک و نارضایتی
شهروندان شده است.
بهروزرسانی پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت
در شرایطی که همچنان در هفت نقطه مشخصشده از مجموع  ۳۳نقطه،
پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت اجرایی نشده است ،طی
بارانهای اخیر شاهد آبگرفتگی در برخی از محالتی بودیم که این پروژه
طی سالهای قبل در آنها اجرایی شده بود.
عضو شورای اسالمی شهر رشت در جلسه علنی شورا با اشاره به اینکه طی
چند سال اخیر بودجه قابلمالحظهای بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روان
آبهای سطحی هزینه شده است اظهار کرد :میزان بارشهای باران طی

بازدید شهردار رشت از روند اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای
سطحی رشت
نارضایتی ساکنان محله استادسرا رشت از روند طوالنی اجرای پروژه
جمعآوری روان آبهای سطحی رشت در شرایطی مطرح میشود که اخیرا ً
سید محمد احمدی شهردار رشت از روند اجرای این پروژه بازدید و به تسریع
درروند تکمیل و بهرهبرداری پروژه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی محله
استادسرا تأکید کرده است.
برخی از اعضای شورا نیز اعالم کردهاند که استانداری گیالن در سال جاری
بابت تأمین لولههای موردنیاز بهمنظور اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای
سطحی رشت نیز مساعدت نکرده و شهرداری رشت بهتنهایی در حال تأمین
هزینههای موردنظر از این بابت است.
امید است اعضای شورا و شهردار رشت با پیگیری بیشتر بهمنظور تسریع
بخشیدن به روند اجرای پروژه جمعآوری روان آبهای سطحی رشت نسبت
به رفع مشکالت و نارضایتی شهروندان از این بابت اقدام کرده و با اتمام
چنین پروژههایی کام شهروندان را شیرین کنند و با تعلل و بیتوجهی موجب
بیاعتمادی بیشتر شهروندان نسبت به اقدامات مجموعه مدیریت شهری
رشت نشوند و استانداری گیالن نیز با تأمین لولههای موردنیاز اجرای این
پروژه گامی مؤثر در سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه جمعآوری روان
آبهای سطحی رشت بردارد.

میدان مرکزی انزلی گرفتار در چرخه بالتکلیفی  ۲۰ساله
گیالن امروز -میدان تاریخی انزلی بیش از  ۲۰سال است که در چرخه
ی چرخد و وجود بناهای تاریخی در آن سبب شده
بالتکلیفی به دور خود م 
میراث فرهنگی نیز در صدور مجوزها بر رعایت قوانین خود اصرار داشته باشد.
در سالهای گذشته مسئوالن دستگاههای مختلف و متولیان بهسازی وضعیت
میدان ،بارها با برگزاری جلسات مختلف در تالش برای رفع مشکالت میدان
برآمدند اما تا کنون نتیجهای حاصل نشده است تا جایی که «بابک دین پرست»
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در سفر اخیر خود به بندرانزلی
وضعیت کنونی میدان انزلی را به خرابهای تشبیه و خواستار
رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت میدان تاریخی انزلی شد.
«حجت اولیایی» شهروند انزلیچی که به عنوان نجات غریق در
بندرانزلی مسئولیت حفاظت از جان هموطنان در استفاده از دریا
را برعهده دارد به مهر گفت :من نسبت به شهرم تعصب دارم و
وقتی وضعیت میدان مرکزی شهر را به این شکل می بینم تأسف
می خورم.
وی ادامه داد :وضعیت فعلی میدان مرکزی شهر نه برای انزلی که
برای هیچ شهری پسندیده نیست و وقتی مسافری به این شهر
میآید ما شرمنده میشویم .به سراغ یکی از مالکانی میرویم که
 ۱۵سال است در چرخه دریافت مجوز از شهرداری و فرمانداری و
میراث فرهنگی در رفت و آمد است و به امید همکاری مسئوالن
مربوطه ،تنها زونکنهایی مملو از نامه نگاریهای شهری ،استانی
و کشوری را با خود حمل میکند.
لهراسب امانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ملکش بین دو
هتل تهران و گل سنگ قرار گرفته و تاکنون هر دو سال یک
بار اقدام به دریافت پروانه ساخت از شهرداری کرده است ،اظهار
کرد :از سوی فرمانداری و شهرداری در طول سالیان گذشته
بارها اخطاریههایی مبنی بر ترمیم و رفع خطر ساختمان دریافت
کردهام اما به دلیل مانع تراشیهای میراث فرهنگی ،شهرداری
حتی از صدور مجوز تخریب هم به بنده خودداری کرده است.
وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی به دلیل وجود برج ساعت انزلی ،حداکثر
ارتفاع مجاز برای ساخت بنا در میدان انزلی را  ۸.۵متر اعالم کرده است ،افزود:
ساختمان من در جوار هتل تهران واقع شده و هم اکنون بنای موجود هتل
تهران بیش از  ۱۷متر ارتفاع دارد و من هم درخواست کردهام که حداقل هم
ردیف با این هتل برای ایجاد هارمونی بناها داده شود اما مرغ میراث فرهنگی
یک پا دارد .امانی با اشاره به در خواست تخریب ساختمانش در سال گذشته به
دلیل وجود خطرات جانی برای همشهریانش ،ادامه داد :در زمان بازدید شهردار
سابق انزلی به همراه فرماندار و مدیرکل سابق میراث فرهنگی گیالن از این
ساختمان ،اعالم شد این بنا ایستایی و پایداری الزم را نداشته و احتمال وقوع
هر گونه حادثه و ایجاد خطر برای شهروندان بندرانزلی وجود دارد و در راستای
اجرای اهداف بازسازی و باز آفرینی شهری در این میدان ،باید نگاه ویژه ای به
آن داشته باشند اما کو گوش شنوا؟
سیمای کنونی میدان انزلی به مانند شهر بمباران شده است
رئیس شورای شهر بندرانزلی نیز در خصوص وضعیت نابسامان این میدان به
خبرنگار مهر گفت :میراث فرهنگی مانع تراشی نمیکند بلکه ضوابط ثبت شده
خود را برای مرمت و ساخت بنا در میدان انزلی انجام میدهد اما برخی از
مالکان بناهای میدان میزان ارتفاع باالتری نسبت به ضوابط میراث تقاضا دارند.
موسی زنجانخواه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد توسط نماینده مردم انزلی
در مجلس با وزیر میراث فرهنگی در راستای ایجاد تغییراتی در ضوابط برای
رفع مشکالت ساخت و ساز و مرمت بناها در میدان تاریخی شهر انزلی ،افزود:

بافت تاریخی میدان انزلی ثبت میراثی شده و برخی ساختمانها مثل قندچیان،
شهرداری برج ساعت ،هتل گل سنگ ،هتل تهران و دادگستری به ثبت رسیده
و حفظ ماهیت تاریخی این بناها وظیفه مردم و مسئوالن است.
وی با بیان اینکه مبنا ارتفاعی اعالم شده از سوی میراث فرهنگی برای ساخت و
ساز در میدان انزلی  ۸.۵متر است ،ادامه داد :از یک سو به دلیل به صرفه نبودن
رقم ارتفاعی اعالم شده ،برخی از مالکان رقم ارتفاعی باالتری را تقاضا دارند اما
از سوی دیگر ضوابط میراث فرهنگی یکی از محکمترین ضوابط و قوانین در

کشور است که متأسفانه به دلیل عدم توجه به آن در کشور و همچنین عدم
تقویت بنیه مالی میراث فرهنگی متأسفانه شاهد آن هستیم که میراث فرهنگی
امروزه بدون داشتن توان حمایت مالی از صاحبان ملک ،متولی حفاظت از
ساختمانهای فرسوده شده و این امر پسندیده نیست.
رئیس شورای شهر انزلی با اشاره به تالش مسئوالن انزلی برای ایجاد خط افق
بناهای تاریخی در ضلع غربی میدان انزلی هم طراز با ساختمان هتل تهران
با تغییر مبنا ارتفاعی در میدان انزلی ،تاکید کرد :متأسفانه سیمای کنونی
میدان انزلی به مانند شهر بمباران شده است و از سوی دیگر در ضلع شرقی
میدان شهر بانکهایی با نمای مدرن ساخته شده که با قوانین میراث منافات
دارد و با احترام گذاشتن به معماری و بافت تاریخی میدان امام (ره) نباید این
ناهمگونیها در این میدان وجود داشته باشد.
زنجانخواه با بیان اینکه برخی از مالکان بناهای میراثی از ملک خود نمیتوانند
بهره برداری الزم را بکنند ،اضافه کرد :خانه اقبال با وجود همه مطالبه گری
های مسئوالن شهر و سمنها تا کنون هیچ منفعتی برای مالک آن نداشته و
عقالنی نیست که بگوییم چون ملک میراثی هست بالتکلیف بماند چون نه در
بازسازی کمک میشود و نه آورده مالی برای مالک دارد.
وی با اشاره به رایزنیهای انجام شده از سوی شورای شهر با مالک هتل تهران
برای بازسازی این بنای تاریخی ،گفت :متأسفانه پیگیریهای امور مربوط به
میراث فرهنگی و بناهای تاریخی خسته کننده است و در نهایت کارشناسان
ملی در پایتخت تصمیم گیرنده هستند و به سختی میتوان تغییراتی در قوانین

میراث فرهنگی ایجاد کرد اما امیدواریم با استفاده از توانمندیهای نماینده
مردم انزلی در مجلس شورای اسالمی ،یک بار برای همیشه مشکل میدان
تاریخی شهر حل و فصل شود.
زنجانخواه همچنین ادامه داد :در کنار بافت تاریخی میدان انزلی بافت فرسوده
هم وجود دارد که بازسازی یا نوسازی آن متأثر از قوانین میراث فرهنگی
میشود اما معتقدم میتوان در میدان انزلی با مالک قرار دادن ارتفاع هتل
تهران و هم تراز کردن خط افق ساختمانهای هم جوار ،هم ضوابط میراثی
رعایت شود و هم منافع مالکان ساختمانها در این
میدان تأمین گردد.
تغییر ضوابط میراثی در حوزه اختیارات
گیالن نیست
از آنجایی که هرکس سنگ خود را به سینه میزند
و منافع خود را بیشتر از منافع جمع در نظر
میگیرد بر آن شدیم تا از متولی میراث فرهنگی
جویای قضایا شویم تا یک طرفه به قاضی نرفته
باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گیالن در گفتگو با مهر درباره این موضوع با تاکید
بر اینکه بافت تاریخی بندرانزلی با وجود اینکه یکی
از زیباترین بافتهای کشور است به شدت مورد
خطر قرار گرفته است ،اظهار کرد :بندرانزلی دارای
 ۲۳ساختمان تاریخی است که  ۲۱ساختمان و
بنای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی و دو بنا
در اختیار بخش خصوصی است و این امر در کشور
جز استثنائات است .مسعود حالج پور با بیان اینکه
از سوی وزارت میراث فرهنگی برای میدان تاریخی
انزلی در سالهای گذشته ضوابط حفاظت از بافت
تاریخی تنظیم و به استانداری و تمامی دستگاههای ذیربط و ذینفع ابالغ شده
است ،افزود :بر اساس این ضوابط ،حرایم ،خط آسمان ،مبنای ارتفاعی و نوع
کالبد جداره آنها (موفولوژی شهری) بناهای تاریخی و حرایم آن بر اساس اسناد
تاریخی موجود تعیین شده و تغییر مبنای ارتفاعی عم ً
ال به منزله دست بردن
در تاریخ است.
حالج پور با اشاره به ارسال مدارک و اسناد به وزارت میراث فرهنگی برای
بازنگری در خصوص تغییر احتمالی مبنای ارتفاعی میدان انزلی ،تاکید کرد:
در اسناد تاریخی میدان انزلی عالوه بر اینکه همه ساختمانها دارای مبنای
ارتفاعی مشخص هستند ،مالکانی هم که بناهایی را در محدوده این میدان
خریداری کردهاند نسبت به این موضوع اطالع داشتهاند اما از آن جایی که
میراث فرهنگی همواره در جهت تعامل با بخشهای خصوصی و دولتی برآمده
و مالک نیز حق دارد منافع خود را در نظر بگیرد.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی گیالن بر اساس ماده  ۲۷قانون ششم توسعه
اگر بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی ،توجیه اقتصادی برایشان ندارد
میتوانند بر اساس قانون با واگذاری به بخش خصوصی نسبت به تغییر کاربری
ساختمانهای ثبت شده اقدام و با تبدیل آن بنا به کافه موزه ،موزه و یا بوم
گردی برای توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
حالج پور همچنین گفت :ساختمان تاریخی دادگستری انزلی نیز با تفاهم
نامهای که بین اداره کل میراث و اداره کل دادگستری منعقد شده به موزه اسناد
دادگستری و موزه ورزش تبدیل میشود.

خبر
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مراکز تعویض پالک و شماره گذاری
رشت و رودبار تعطیل است

گیالن امروز -رئیس پلیس راهور گیالن گفت :به منظور
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مراکز شماره گذاری و تعویض
پالک شهرهای رودبار و رشت تا اطالع ثانوی تعطیل است.
سرهنگ امیر طالبی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز محدودیتهای
کرونایی جدید در کشور و استان گیالن ،اظهار کرد :با تصمیم ستاد
ملی مبارزه با ویروس کرونا و به منظور پیشگیری از شیوع این
ویروس ،مراکز شماره گذاری و تعویض پالک شهرستانهای رشت
و رودبار تا اطالع ثانوی تعطیل است .رئیس پلیس راهور استان
گیالن با بیان دریافت نوبتی دهی اینترنتی برای تعویض پالک،
گفت :برای افرادی که دارای نوبت اینترنتی هستند پیامهای لغو
مراجعه به این مراکز در شهرهای رشت و رودبار ارسال خواهد
شد .سرهنگ طالبی در ادامه به زمان شروع فعالیت مجدد این
مراکز اشاره و تصریح کرد :آغاز فعالیت این مراکز به وضعیت
شهرستانهای رشت و رودبار از نظر کرونا و تصمیم ستاد ملی
مقابله با کرونا بستگی دارد .وی با اشاره به موضوع پایان مهلت
وکالت نامه نیز ،اضافه کرد :صاحبان این خودروها میتوانند با
همراه داشتن مدارک به مراکز تعویض پالک این دو شهرستان
مراجعه و با هماهنگی پلیس ،از لغو وکالت نامه آنها تا بازگشایی
دوباره مراکز تعویض پالک شهرستانهای قرمز جلوگیری شود.

دلجویی از مادران شهدای گیالنی
در قالب اجرای طرح «معینه»

گیالن امروز -مسئول حوزه زنان دفاع مقدس گیالن ،از برگزاری
طرح سراسری «معینه» همزمان با هفته بسیج برای نخستینبار خبر
داد و عنوان کرد :طرح مذکور یکی از مهمترین برنامههای حوزه زنان
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سال جاری است
که با محوریت مادران و همسران شهدا برگزار میشود.
سمیه اقدامی در گفتوگو با ایسنا ،ضمن گرامیدشت هفته بسیج،
اظهار کرد :هفته بسیج فرصت خوبی است تا با یادآوری فداکاریها و
ایثارگریهای شهدا ،بتوانیم از رهروان صدیق نظام مقدس جمهوری
اسالمی و ادامهدهنده آرمانهای واالی انقالب و شهدای واالمقام
باشیم .وی از برگزاری طرح سراسری «معینه» همزمان با هفته
بسیج برای نخستینبار خبر داد و عنوان کرد :طرح مذکور یکی از
مهمترین برنامههای حوزه زنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس در سال جاری است که با محوریت مادران و همسران
شهدا برگزار میشود .وی با بیان اینکه طرح «معینه» خدمترسانی
به مادران و همسران شهدا را در سطح شهرستانهای گیالن دنبال
میکند ،گفت :خدماترسانی به خانوادههای معظم شهدا ،جانبازان
و آزادگان به ویژه مادران و همسران شهدا و زنان رزمنده با کمک
بسیجیان انجام میشود .مسئول حوزه زنان دفاع مقدس گیالن،
با اشاره به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در جامعه ،عنوان
کرد :با توجه به افزایش میانگین سنی مادران و همسران شهدا و
مشکالت ناشی از کهولت و بیماری ،در این ایام نیازمند همدلی
و همراهی بیشتر به ویژه در حوزه درمان و دارو و نظافت خانه و
کارهای شخصی هستند که در قالب طرح «معینه» با هدف دلجویی
و تکریم خاندان معظم شهدا انجام خواهد شد .وی با اشاره به
درگذشت نیمی از مادران شهدای استان ،خاطرنشان کرد :در
راستای اجرای طرح «معینه» تصاویر و ویدئوهایی از خاطرهگویی
مادران و همسران شهدا نیز ثبت و ضبط میشود .همچنین اسناد و
تصاویر و دستنوشتههای مربوط به شهدا نیز جمعآوری خواهد شد
تا در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد استفاده قرار گیرد.

آزادی هشت زندانی در الهیجان
با کمک خیرین

گیالن امروز -مدیر کل زندانهای استان گیالن گفت :با کمک و
مساعدت خیرین  ،گروه های جهادی و انجمن حمایت شهرستان
الهیجان زمینه آزادی  ۸زندانی از زندان الهیجان فراهم و به
آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند .
محمدی اصل مدیر کل زندانهای استان گیالن بیان کرد :یکی
از برنامه های مهم اداره کل زندانهای گیالن در جهت کاهش
جمعیت کیفری و آزادی زندانیان از زندان ،جذب خیرین و فراهم
کردن زمینه های آزادی زندانیانی است که بعضاً به علت عدم
تمکن مالی مناسب در زندان بسر می برند و این امکان توسط
خیرین نیکوکار برای آنان فراهم می شود تا فرصتی دوباره یافته و
به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند .
او با بیان اینکه مددجویان بعد از آزادی به مرکز مراقبت بعد از
خروج معرفی می شوند تا با مهارتهای علمی و عملی که در دوران
تحمل کیفر زیر نظر اساتید فنی حرفه ای  ،جهاد کشاورزی و ...
در زندان کسب کردند جهت اخذ وام به مراکز مجاز هدایت شده
تا بتوانند حرفه مورد نظر را راه اندازی کرده و کسب و کار معین
برای امرار معاش خود و خانواده ایجاد کنند.

ارائه تسهیالت  2/5میلیاردی سپاه
برای ایجاد اشتغال در انزلی

گیالن امروز -فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندر انزلی
به امضای تفاهمنامه سپاه استان و کمیته امداد اشاره کرد و گفت:
 ۵میلیارد تومان اعتبار برای بندر انزلی دیده شده که نیمی از این
اعتبار در اختیار سپاه قرار دارد .سرهنگ مهدی صفاتی با بیان
اینکه شعار محوری امسال هفته بسیج« ،بسیج؛ پیشرو در خدمت
و امید آفرینی» است ،اظهار کرد :برنامههای هفته بسیج از  ۳۰آبان
آغاز خواهد شد .وی افزود :امسال در شهرستان بندر انزلی اجرای
 ۴۵عنوان برنامه پیش بینی شده که از جمله این برنامهها ،پویش
سلیمانیها را میتوان نام برد که هر پایگاه مقاومت در هر محله یک
خدمت از جمله غربالگری ،نهضت کمک مومنانه و سایر خدمات را
تعریف و اجرا میکند .صفاتی به برگزاری هشت یادواره شهید اشاره
و تصریح کرد :به جهت اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا،
این برنامه با عنوان هر کوچه یک شهید در فضای باز و جلوی درب
منزل شهید با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود .فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بندر انزلی به اجرای چهارمین دوره
ویزیت و داروی رایگان اشاره کرد و افزود :این طرح که از هفته دفاع
مقدس آغاز شده؛ هر ماه با جدیت و با همکاری شبکه بهداشت
و بیمارستان بندر انزلی و همکاری یکی از داروخانههای انزلی در
مناطق کمبرخوردار شهرستان انجام میشود.

