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پنجشنبه  15آذر 1397

خبرها

معرفی دو گزینه
جدی معاونت سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استانداری گیالن

گیالن امروز -همزمان با اجرای قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،علی اصغر جمشیدنژاد پس از کمتر از یک سال
حضور در سمت معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استانداری
گیالن با این سمت خداحافظی کرد.
استاندار گیالن نیز در حکمی امور مربوط به معاونت سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری را تا تعیین و انتصاب معاون ،به
مجید هاشم پور مدیرکل حوزه استاندار محول کرد.
بر این اساس ارسالن زارع فرماندار دشتستان استان بوشهر و
سیروش شفقی فرماندار سابق رشت دو گزینه جدی معاونت
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری گیالن هستند.
گفتنی است زارع متولد  ۱۳۴۶شهر کاکی از توابع شهرستان
دشتی استان بوشهر بوده و در سابقه کاری او فرمانداری شهرستان
«دیر» نیز دیده می شود .سیروش شفقی نیز هم اکنون فرماندار
ویژه کرج و معاون استاندار البرز است و در سابقه کاری خود
فرمانداری شهرستان های رشت و آستارا را نیز در کارنامه دارد.

آخرین شنیدهها از تغییرات در سطح
فرمانداریهای استان گیالن

گیالن امروز -آخرین شنیدهها حاکی از این است که به زودی
شاهد تغییر و تحواالتی در سطح فرمانداریهای گیالن خواهیم
بود .تغییرات به نوعی است که از شرق تا غرب گیالن را در بر
می گیرد و در اکثر شهرستانها شاهد تغییر و تحوالت خواهیم بود.
بر این اساس در شرق گیالن و شهرستان الهیجان ،جدیترین
گزینه برای تصدی گری فرمانداری این شهرستان ،اسماعیل
میرغضنفری فرماندار فعلی شهرستان رودبار است.
امیر جانبازی رودسری سرپرست فعلی فرمانداری شهرستان
الهیجان نیز پیشبینی میشود به عنوان مدیرکل جدید منابع
طبیعی و آبخیزداری استان گیالن منصوب شود.
برای لنگرود دیگر شهرستان شرق گیالن نیز جدیترین گزینه
محمد رنجبر نیاول سرپرست فعلی فرمانداری است و همچنین از
یونس رنجکش فرماندار فعلی آستارا نیز به عنوان یکی از گزینهها
نام برده میشود .ضمن اینکه رنجکش یکی از گزینههای فرمانداری
شهرستان الهیجان نیز میباشد.
شنیدههای دیارمیرزا حاکی از این است که در صورت قطعی شدن
کنار رفتن یونس رنجکش از فرمانداری آستارا ،حسن رستم زاد
ˈ مدیرکل سابق حوزه استاندار ایالم به عنوان جدیترین گزینه
جانشینی او در فرمانداری شهرستان آستارا خواهد بود.
از رودبار نیز خبر میرسد که برای این شهرستان امین بابایی
مسئول کارگروه های پدافند غیرعامل استانداری گیالن ،بخشدار
سابق خورگام و کیاشهر و همچنین کاندیدای دوره قبل رودبار که
از سابقه اجرایی زیادی در کارنامه برخوردار است به عنوان یکی
از گزینه ها نام برده می شود .بابایی دارای مدرک کارشناس ارشد
علوم سیاسی و دکتری مدیریت استراتژیک است و خود اهل رودبار
است .در کنار محمدصالح ضیایی بخشدار سابق فشافویه که با
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ،نزدیکی زیادی
دارد و درگذشته به عنوان کاندیدای انتخابات از حوزه رودبار وارد
عرصه انتخابات شده به عنوان دومین گزینه جدی فرمانداری این
شهرستان نام برده میشود .گفتنی است؛ محمد صالح ضیایی
متولد سال  ۱۳۵۱در شهرستان رودبار ،دارای  ۲۵سال سابقه
اجرایی ،کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و ریاست شورای
مرکزی حزب کارگزاران جنوب تهران ،ریاست ستاد بحران جنوب
تهران ،کارشناس سیاسی انتظامی استانداری تهران ،معاونت
فرمانداری شهرستان ری و ورامین ،معاونت شهرداری منطقه ۱۸
تهران و معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری البرز را
در کارنامه خود دارد .شنیدههای دیارمیرزا از شهرستان رودسر
حاکی از این است که عبدالحسین داداشی مدیرکل فعلی دفتر
برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری استانداری گیالن یکی از گزینه
های فرمانداری شهرستان رودسر است .البته این اتفاق در صورتی
رخ می دهد که حکم علی وارسته سرپرست فرمانداری رودسر
صادر نشود .شهرستان تالش در غرب گیالن نیز احتماال تغییر و
تحوالتی به خود خواهد دید و در این زمینه نام حسین اسماعیل
پور فرماندار سابق صومعه سرا و فومن و سرپرست فعلی اداره کل
امنیتی ،انتظامی و اتباع استانداری گیالن مطرح است.
از سوی دیگر نیز مراحل نهایی انتصاب شاهین علیزاده عضو فعلی
شورای شهر فومن به عنوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
شهرستان فومن در حال طی شدن است.

یوسفنژاد در تذکر شفاهی:

طرح انتقال آب دریای خزر
به مثابه تحریک مردم شمال است

گیالن امروز -نماینده مردم ساری در مجلس طرح انتقال آب
دریای خزر را به مثابه تحریک مردم شمال دانست و خواستار
اجرای قانون و طرحهای کارشناسی در این خصوص شد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی دیروز (چهارشنبه۱۴ ،
آذرماه) مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود با اشاره به
اظهارات روحانی در جمع مردم استان سمنان مبنی بر انتقال آب
دریای خزر به این استان خطاب به رئیس جمهور گفت :با کدام
استدالل کارشناسی در مورد مسائل زیست محیطی دریای خزر و
انتقال آب آن اظهارنظر میکنید .نماینده مردم ساری در مجلس
شورای اسالمی افزود :منطق شما از نظر تخصصی ،فنی ،مالی و
بودجهای در مورد انتقال آب دریای خزر چیست؟
وی با اشاره به اینکه مردم مازندران از شما گله دارند ،تصریح کرد:
محصوالت کشاورزی ارزان روی دست مردم مانده و پروژههای
استان نیمه کاره است؛ در این شرایط چرا شما از موضوعی حرف
میزنید که شدنی نیست .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور ادامه داد :تجربه دریاچه ارومیه و بسیاری از تجارب دیگر ما
را راهنمایی میکند که دیگر از این حرفها نزنیم.
یوسف نژاد با بیان اینکه مردم به آرامش ،آسایش و وحدت نیاز
دارند ،افزود :چرا ذائقه مردم را با این حرفها تلخ میکنید زیرا
ردیف اعتباری چنین موضوعی در خصوص انتقال آب دریای خزر
سال گذشته توسط نمایندگان مجلس حذف شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان چنین اظهاراتی در جمع
رسمی را غیرکارشناسی دانست و از دستگاههای رسمی همچون
سازمان محیط زیست ،وزارت نیرو و مجموعههای مردم نهاد
خواست در این خصوص اظهارنظر کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه مردم زحمتکش استان
مازندران اجازه چنین کاری را نمیدهند ،از رئیس جمهور خواست
از تحریک مردم شمال دست بردارد و قانون را مبنا قرار دهد.

{گیالن زمین}
استاندار گیالن در دیدار با امامان جمعه شهرستان رودبار:

نیروهای راهآهن شمال به صورت رقابتی
و با اولویت گیالنیان جذب میشوند

گیالن امروز -مصطفی ساالری در دیدار با فرماندار و امامان جمعه شهرستان رودبار
افزود :وجود آزاد راه ،راه آهن و رودخانه برای مردم رودبار علیرغم برخی مشکالت به
عنوان فرصت و نعمت محسوب میشود که امیدواریم با تدابیر و برنامهریزی صحیح
بخشی از این مشکالت حل شود.
وی به ایجاد توقفگاه راهآهن در شهرستان رودبار نیز اشاره و خاطر نشان کرد :اهتمام
ما بر این است تا در پروژههای عمرانی دغدغههای مردم منطقه را درنظر بگیریم و با
جدیت دنبال کنیم.
ن رودبار افزود :با
استان گیالن با اشاره به وجود کارخانجات و صنایع مختلف در شهرستا 
برگزاری مستمر جلسه کارگروه رفع موانع تولید و رونق اشتغال میتوانیم گامهای موثری
در راستای رفع مشکالت تولیدکنندگان برداریم.
نماینده عالی دولت در گیالن با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته درخصوص ساکنان
پشت سدآیتاهلل بهجت گفت :در تالشیم بستری فراهم کنیم تا با دراختیار گذاشتن
زمین و حمایت در جهت احداث در مجاورت مسیرهای دارای امکانات زیرساختی
همچون آب ،برق و گاز برای سکونت و حفظ شغل کشاورزی و دامپروری ،این عزیزان
به شهرها مهاجرت نکنند.
نماینده عالی دولت در گیالن به تدوین دستورالعمل  ۳۰مادهای در جلسه ستاد اقتصاد

مقاومتی استان با حضور دستگاههای اجرایی ،نظارتی و قضایی در جهت ساماندهی
رودخانهها و برداشت مصالح اشاره کرد و اظهار داشت :این دستورالعمل طی این هفته
ابالغ میشود و در سطح شهرستان ها درخصوص طرحهای مختلف چندمنظوره با
اولویت تأمین آب کشاورزی با محوریت فرمانداران و در کمیتهای  ۷نفره تصمیم گیری
می شود.
وی به اعطای مجوز قانون برنامه ششم توسعه به استانها درخصوص تصمیمگیری در
شورای معادن برای استفاده از یک درصد ارزش مصالح برداشتی در استان و شهرستانها
نیز اشاره کرد و گفت :نحوه هزینه کرد این منابع از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستانها
تعیین شده که به زودی دستورالعمل این اقدام به شهرستانها ابالغ میشود.
استاندار گیالن بر لزوم توجه به ارائه خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی تأکید کرد
و اظهار داشت :در جهت رعایت سطحبندی تأمین پزشک در مناطق رودبار مجددا ً به
دانشگاه علوم پزشکی تأکید میکنم تا مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مسکن مهر در اغلب استانها و شهرستانهای کشور به اتمام رسیده
یا رو به اتمام است گفت :در برخی از مناطق جانمایی احداث این پروژه به خوبی صورت
نگرفته بود که مشکالتی را در برداشته است .در این نشست هریک از امامان جمعه به
بیان مشکالت و پیشنهادات در راستای رفع دغدغههای مردم شهرستان رودبار پرداختند.

الهوتی در تذکر شفاهی:

انتقال آب دریای خزر حرف بدون کارشناسی است

گیالن امروز -نماینده مردم لنگرود در مجلس از سیاست درهای باز کشور در قبال
برنجهای وارداتی انتقاد کرد.
مهرداد الهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز
(چهارشنبه ۱۴ ،آذرماه) مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی با اشاره به انتقاد برخی
نمایندگان نسبت به اینکه آنهایی که به  CFTرأی مثبت دادهاند ،جزو دوستداران انقالب
نیستند ،گفت :باید به سوابق افراد نگاه کرد؛ این افراد مدعی در زمان جنگ و در بحرانهای
انقالب کجا بودند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی افزود :همین آقای علیرضا رحیمی که به
عنوان یک آزاده در مجلس حضور دارد و به  CFTرأی داد ،دوستدار انقالب نیست؛ خود
من دو برادر شهید دارم و  ۵۰ماه در جبههها حضور داشتم ،آیا دوستدار نظام نیستم.
وی بیان کرد :چطور عدهای خود را وفادار به انقالب و نظام میدانند و دیگران را نقطه
مقابل آن؟

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت :هدف همه ما
تعالی جمهوری اسالمی است ولی راههای رسیدن به این تعالی فرق میکند و هر کس
مسیر خود را دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه تذکر خود به موضوع واردات برنج اشاره کرد و
توضیح داد :اعالم کردند درهای کشور برای واردات برنج باز شده ،در شرایطی که ما صرفاً
به حدود  ۱۵هزار تن برنج نیاز داریم.
وی گفت :در حال حاضر جمعیتی با سرعت به استانهای شمالی کشور مهاجرت و
زمینهای کشاورزی را خریداری میکنند و آنها را تغییر کاربری میدهند؛ آیا آقای حجتی
یا رئیس جمهور متوجه این قضایا نیستند .بائوج الهوتی با انتقاد از صحبتهای اخیر حسن
روحانی در جمع مردم استان سمنان مبنی بر انتقال آب دریای خزر به این استان گفت :این
حرف بدون کارشناسی است و ما اجازه اجرای چنین طرحی را نخواهیم داد؛ همان بالیی
که بر سر دریاچه ارومیه آوردید ،کافی است.

بهره برداری از7هزارمیلیارد ریال پروژه بندری و دریایی در گیالن
گیالن امروز -مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن گفت :همزمان با بزرگداشت چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی هفت هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی بندری و دریایی در این
استان به بهره برداری می رسد.
حسین چراغی اظهار داشت :این پروژه ها با هفت هزار میلیارد ریال اعتبار شامل سه پست
اسکله ،سیلو غالت ،مخازن روغن ،مجتمع گردشگری دریایی (مارینا) ،طرح زیباسازی و
مبلمان شهری و نورپردازی در موج شکن غربی بندر است.
وی خاطرنشان کرد :تنوع بخشی به خدمات بندری با محوریت رشد صادرات و ترانزیت
کاال و همچنین کاهش هزینه های قیمت تمام شده کاال برای صاحبان کاال از جمله اهداف
اصلی اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن است .چراغی افزود :با توجه به تقاضای بازار و
صاحبان کاال ،توسعه زیر ساخت های بندری و افزایش ظرفیت انبارها و سیلوهای غالت
همچنین مخازن روغن خوراکی و مخازن سوخت در بندرانزلی انجام شده است.
وی اظهار داشت :تا پایان امسال این ظرفیت به یک میلیون و  750هزار تن و در پایان سال
آتی به بیش از  3میلیون تن افزایش می یابد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان اینکه با برنامه های در دست اقدام مجتمع
بندری انزلی از یک بندر تک محصولی و سنتی در سال آتی به بندری کامال نوین نسل
سوم و دارای صنایع تبدیلی و ارزش افزوده تبدیل خواهد شد ،ادامه داد :ایجاد کارخانه آرد

و کارخانه تولید روغن و همچنین پایانه صادراتی مجهز به مراکز سردخانه و سورتینگ و
بسته بندی در برنامه توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی برای مجتمع بندری انزلی قرار
دارد .وی افزود :در سال آتی بندرانزلی به بندری کامال مدرن با قابلیت پذیرش انواع کاالها
و همچنین ایجاد ارزش افزوده مبدل خواهد شد.
چراغی همچنین از کاهش و به حداقل رساندن قیمت تمام شده کاال برای صاحبان کاال
خبرداد و گفت :با تدابیر و زیرساخت های صورت گرفته جریان واردات ،صادرات و ترانزیت
کاالها را در درگاه های بندری استان گیالن تسریع و تسهیل بخشیده می شود.
چراغی تصریح کرد :با ارایه ایده ایجاد مارینا در بندر انزلی و در طول سواحل خزر و تشکیل
شبکه مارینا توانستیم تحول بزرگی در زمینه گردشگری دریایی به وجود بیاوریم.
وی افزود :با انجام این اقدامات دریچه جدیدی درحوزه اقتصاد دریا پایه بر روی صنعت
دریایی استان و کشور گشوده شد که حاصل آن خلق ثروت و اشتغال در استان خواهد بود.
چراغی در خاتمه تاکید کرد :همه این برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها در بندر انزلی
در صورتی اهداف از پیش تعیین شده را محقق می کند که همه سازمان هایی که مکمل
خدمات بندری با اداره بنادر گیالن همگام و هماهنگ باشند .
بندرگاه انزلی با  10پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری بیش از شش میلیون تن کاال
در سال بزرگترین بندر شمال کشور و یکی از مجهزترین بنادر حاشیه دریای خزر است.

جلوگیری سازمان منطقه آزاد انزلی از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی

گیالن امروز -معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت :صیانت از اراضی
،جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی از رویکردهای این سازمان
در سالهای اخیر است .رحیم شوقی اظهار داشت :صیانت از اراضی ملی و نوار ساحلی از اولویت
های سازمان منطقه آزاد انزلی است و در پنج سال اخیر حدود  100هکتار از اراضی منطقه از
سوی این سازمان و با هماهنگی دستگاه قضایی رفع تصرف شده است.
وی خاطرنشان کرد  :حسب تاکیدات رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در خصوص
برخورد جدی و قانونی با متصرفان ،حفظ و حراست از اراضی ملی و ساحلی این منطقه بسیار
حائز اهمیت بوده و صیانت از اراضی محدوده با همکاری نهادهای ذیربط از اولویت های
سازمان منطقه آزاد انزلی محسوب می شود که جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ساخت و
سازهای غیر مجاز ،برخورد با تصرفات اراضی ،جلوگیری از برداشت غیرمجاز ماسه و صیانت
از جنگل ها و منابع طبیعی محدوده منطقه آزاد انزلی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی
ازمهمترین حوزه های مرتبط سازمانی در این راستا می باشد .
معاون فنی و زیربنایی این سازمان ادامه داد :درصورت عدم تطبیق کاربری مورد تقاضا از
سوی مردم با کاربری مصوب طرح جامع منطقه ،پرونده مزبور جهت تعیین کاربری به کارگروه
تبصره یک ماده هشت آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب
هیأت وزیران که متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی ،کشور ،سازمان
حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است منعکس شده تا
با رعایت قوانین و ضوابط در خصوص این درخواست تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود .وی
تصریح کرد :با اجرای طرح ساماندهی و صدور پروانه های ساختمانی از سوی سازمان ،شاهد
توقف بسیاری از تخلفات ساختمانی و تغییرات کاربری غیر مجاز که پیش از الحاق نواحی
جدید به محدوده منطقه آزاد انزلی صورت می پذیرفت ،شده ایم .
شوقی با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک ارائه خدمات صدور پروانه از سوی
دهیاریها از طریق میز خدمت منطقه آزاد انزلی به زودی آغاز می شود افزود :به منظور تسریع
و تسهیل در مسیر صدور پروانه ساختمانی در سطح منطقه و استفاده از مشارکت مدیریت
محلی و اجرای برنامه های دولت الکترونیک در بخش صدور پروانه ،پس از پی گیری های
صورت گرفته و فراهم نمودن زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم ،در مرحله
نخست زمینه اتصال الکترونیکی و ارائه خدمات صدور پروانه سه دهیاری محدوده به میز
خدمت سازمان به صورت آزمونه (پایلوت) فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه پس از آغاز این فرایند بخشی از مراحل تکمیل و صدور پروانه ساختمانی
توسط دهیاران محترم با رعایت ضوابط طرح جامع و اسناد فرادست مرتبط با حوزه شهرسازی
صورت می گیرد افزود :پیش از تجمیع صدور پروانه های ساختمانی از سوی این سازمان،
مجوز ساخت و ساز توسط سایر مراجع صدور پروانه در منطقه صادر می شد که ظرف سالهای
اخیر با پی گیری های صورت گرفته از طرف سازمان به منظور ایجاد مدیریت واحد در خدمات
شهرسازی ،صدور مجوز از سوی نهاد های دیگر متوقف شده و صرفاً این سازمان نسبت به
ساماندهی این مهم و صدور پروانه ساختمان بر اساس طرح جامع مصوب ،اقدام می کند،
موضوعی که باعث وحدت رویه و کاهش کاغذبازی (بوروکراسی اداری) شده است .به گزارش
ایرنا  ،منتقدان می گویند قرار گرفتن سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی انزلی در محدوده
شمالی این استان باعث گردید تا تغییر چشم انداز اراضی کشاورزی منطقه در طول بیش
از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب
 1374و اصالحات  1385تغییر کاربری اراضی زراعی در این منطقه بدون توجه به مفاد این
قانون و با محدود سازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره  1ماده 1
قانون مذکور انجام شود.
به گفته آنان انطباق زمانی مناطق مختلف در منطقه آزاد انزلی ،نشان دهنده تغییر کاربری
اراضی زراعی و باغی عمدتاً به مسکونی است که بعضاً در داخل طرح های هادی مصوب صورت
پذیرفته شده و نیز مابقی خارج از محدوده محسوب می شوند.
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است  .معافیت مالیاتی  20ساله
از تاریخ بهره برداری انواع فعالیت های اقتصادی  ،آزادی کامل ورود و خروج سرمایه  ،آزادی
مشارکت سرمایه گذار خارجی تا سقف  100درصد و معافیت گمرکی برای ورود مواد اولیه
 ،قطعات و ماشین آالت مورد نیاز کارخانه ها  ،فعالیت بورس کاالی منطقه  ،اجرای مصوبه
کاالی همراه مسافر و اعمال قانون ارزش افزوده برای کاالهای ساخته شده در منطقه آزاد به
داخل کشور از مهمترین مزایای ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی تولیدی در منطقه آزاد انزلی
است .قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال جنوب  ،دارا بودن موقعیت ویژه در
زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر  ،همجواری با بنادر آستراخان و الگان در روسیه
 ،کراسنودسک در ترکمنستان  ،اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان  ،دسترسی از طریق
راه های مناسب  ،به بازارهای مصرف کشورهای  CISو نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت
از دیگر مزایای منطقه آزاد انزلی است.
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خبرها

انتقاد جعفرزاده به روحانی از انتقال آب
خزر به سمنان:

آقای رئیسجمهور قلب مردم
گیالن را به درد آوردید
شما رئیس جمهور ایران هستید
نه رئیس جمهور سمنان و زادگاه تان

(ادامه از صفحه )1

چرا ایثارگران شاغل و بازنشسته رها شده اند؟
این نماینده مجلس با انتقاد از بنیاد شهید گفت :آقای
شهیدی چرا ایثارگران شاغل و بازنشسته را رها کرده اید؟
رئیس جمهور بداند  ۴۴روز است  ۲۰۰هزار ایثارگر بازنشسته
هیچ مرجع متولی درمان ندارند ،حدود  ۲۵۰هزار شاغل
ایثارگر سرگردان هستند و هنوز آموزش و پرورش ،جهاد
کشاورزی ،قوه قضائیه و شهرداری های کوچک نتوانسته اند
ایثارگران شاغل را تحت پوشش درمانی قرار دهند.
وی ادامه داد :آقای رئیس جمهور ،بدترین مصوبه هیات
وزیران در سال  ۹۷حذف درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته
از بنیاد شهید بود .آقای شهیدی؛ چرا مطالبات ایثارگران و
خانواده های معظم شهدای استان گیالن را پرداخت نمی
کنید؟ گیالنیان در  ۸سال دفاع مقدس چه کار باید می
کردند که نکردند؟  ۸هزار شهید تقدیم انقالب کردند در
حالی که آقای شهیدی با عنوان جعلی استان برخوردار،
مطالبات خانواده معظم شهدا را پرداخت نمی کند .آقای
رئیس جمهور حداقل به درد دل مردم شهیدپرور گیالن
گوش دهد.
اجازه فروش و تغییر کاربری را به کشاورزان بدهید
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس خطاب به
وزیر جهاد کشاورزی گفت :آقای حجتی؛ حال که نمی توانید
جلوی قاچاق برنج را بگیرید و تمایل به وارد کردن برنج
دارید ،اجازه فروش و تغییر کاربری را به کشاورزان بدهید.
برنجکار نابود شده و تمام فکر و ذکر شما گندم است و برای
برنج برنامه ای ندارید .چند میلیون برنجکار خطه شمال صرفاً
برای تعصب و عِرقی که دارند کشاورزی می کنند ،اما وزارت
جهاد کشاورزی برنجکاران را فراموش کرده است.
جعفرزاده تاکید کرد :برنجکاران در فقر شدید به سر می برند،
به شدت درگیر معیشت خودشان هستند و این در حالی
است که آقای حجتی چند سال قرار است خرید تضمینی
برنج به قیمت واقعی و تمام شده صورت گیرد .به نظر می
رسد وزیر قول و قرارش با کشاورزان را از یاد برده است.
وی اظهار داشت :اکنون که نمی توانند خدمتی به کشاورزان
برنجکار ارائه دهند ،رهایشان کنید و بگذارید خودشان
مشکالتشان را حل کنند.
این نماینده مجلس خطاب به بطحایی وزیر آموزش و پرورش
گفت :ما به شما رأی داده ایم چون شما را از جامعه فرهنگیان
می دانستیم ،دردآشنا و مطلع می دیدیم .مشکالت شما را
درک می کنیم ولی در دوران وزارت شما چه اتفاق خاصی
برای فرهنگیان افتاد؟ فرهنگیان در بدترین وضعیت معیشتی
قرار دارند.
چرا طرح رتبه بندی را اصالح نمی کنید؟
جعفرزاده ادامه داد :مشکالت زندگی و بیکاری فرزندانشان،
فرهنگیان را کالفه کرده است ،آقای وزیر قرار بود الیحه ای
بیاورید که حداقل یک فرزند فرهنگی به جای والد فرهنگی
اش بتواند در آموزش و پرورش استخدام شود ،چرا این الیحه
را ارسال نکردید؟ چرا طرح رتبه بندی را اصالح نمی کنید؟
چرا برای ارتقای سطح معیشت و زندگی و درمان فرهنگیان
هیچ اقدامی نمی شود؟
وی گفت :تا  ۳سال آینده  ۶هزار نفر و تا  ۹سال آینده ۱۵
هزار نفر در استان گیالن بازنشسته می شوند ،از سوی دیگر
این استان نیاز به یک شعبه دانشگاه تربیت معلم فنی شهید
رجایی دارد ،اخیرا ً خدمتتان رسیدم ،موافقت فرمودید ولی
اقدام جدی را شاهد نیستیم ،تقاضا دارد که همانطور که
حضورا ً با درخواست اینجانب موافقت کردید ،عمال هم برای
تاسیس دانشگاه تربیت معلم فنی شهید رجایی دستور الزم
را صادر کنید.
این نماینده مجلس خواست که دانشگاه فرهنگیان گیالن
تقویت شود و برای گسترش فضای فیزیکی و تجهیزات مورد
نظر اعتبار الزم اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین والیی مجلس خطاب
به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد :از دکتر نوبخت به دلیل
حمایت از تکمیل راه آهن قزوین -رشت تشکر می کنم ،اما
آقای اسالمی راه آهن را به آستارا و انزلی متصل کنید تا
توجیه اقتصادی داشته باشد .راه آهن گیالن راه آهن ملی
است ۲۲ ،کشور دنیا منتظر تکمیل این راه آهن هستند.
گیالن جور کشور را می کشد.
وی ادامه داد :آزادراه رشت کامل نیست ۸ ،کیلومتر منجیل و
رشت را درست کنید .در هر تعطیالت هزاران نفر در ترافیک
خسته کننده و اعصاب خراب کن قرار می گیرند و تمام
اوقات شیرین تعطیالت آنها خراب می شود .نماینده مردم
رشت در مجلس تاکید کرد :اگر در اولویت رسیدگی به جاده
ها شاخص مرگ و میر را قرار می دادید ،جاده های استان
گیالن اولویت اول برای تعویض ،آسفالت و ترمیم بودند ،راه و
شهرسازی به استان گیالن اعم از ریلی و جاده ای کم لطفی
کرده است که انتظار می رود وزیر جدید جبران کند.
مردم در مسکن مهر رها شده اند
جعفرزاده با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی باید مسکن مهر
را دریابد ،گفت :مردم در مسکن مهر رها شده اند و احساس
می کنند در جزیره تبعیدی ها قرار گرفته اند ،هیچگونه
خدمات اجتماعی ،رفاهی و درمانی و امنیتی ندارند .آنها هم
میهنان و همشهریان ما هستند .مسکن مهر رشت دارای
مشکالت عدیده ای است .تقاضا می کنم در اولین فرصت
آقای اسالمی به استان گیالن بیاید.
وی خطاب به روحانی گفت :استان گیالن در کمربند سبز
پیچیده شده و در محدودیت شدیدی به سر می برد ،شهرهای
سنگر ،لشت نشا و خشکبیجار کمربندی ندارند و کمربندی
کوچصفهان و خمام قتلگاه مردم است .این نماینده مجلس
با بیان اینکه ایران آب ندارد و آب باران به دریای خزر می
ریزد ،گفت :کشاورزی گیالن تشنه است ،روستاهای ما آب
شرب ندارند ،آب بندان ها الیروبی نمی شوند ،سیستم جمع
آوری آب نداریم ،سدهایمان رها شده است ۱۱ ،رودخانه به
دریای خزر می ریزد ،فقط یک سد برای آب رودخانه بعد از
 ۱۰سال ساخته شده و  ۱۰سد الستیکی رها شده اند .دو
سد بزرگ شناور پیشرفت فنی ندارند .نماینده مردم رشت
در مجلس شورای اسالمی خطاب به اردکانیان عنوان کرد:
روستاهای گیالن برق ندارند ،ضعف شدید برقی را شاهدیم
و وسایل برقی مردم به دلیل این ضعف مرتب می سوزد ،چه
کسی باید این خسارت را جبران کند.

