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خبر

کاهش هجوم غیربومی ها برای 
تغییرکاربری باغات چای کشور

گیالن امروز- رئیس سازمان چای کشور گفت: هجوم غیربومی ها 
برای تغییرکاربری باغات چای کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا 

کرده است.
حبیب جهانساز در گفت و گو با ایسنا گفت: چین دوم برگ سبز 
چای از ۲۸ خرداد ماه سال جاری شروع می شود و تا به امروز ۵۴ 

هزار و ۵۰۰ تن برگ سبز چای خریداری شده است.
وی ارزش خرید برگ سبز چای تا به امروز را ۳۴۸ میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۵٩میلیارد تومان معادل ٧۴.۴ درصد 
از مطالبات چایکاران پرداخت شده و قدرالسهم دولت نیز تا پایان 

اردیبهشت ماه به مبلغ ۸٦ میلیارد تومان تسویه شده است.
رئیس سازمان چای کشور یادآور شد: تاکنون ۸۴ درصد برگ سبز 

خریداری شده درجه یک و ۱٦ درصد درجه دو است.
کرد:  تصریح  چای،  رها شده  باغات  احیای  در خصوص  جهانساز 
پیش بینی می کنیم در صورت تامین منابع و تسهیالت ارزان قیمت 
با دوره تنفس برای بازپرداخت، هر سال ۱٧۰۰ تا ۲ هزار هکتار از 

باغات چای رها شده به چرخه تولید باز خواهد گشت.
وی افزود: در کشور در حدود ۲۸ هزار هکتار باغات چای وجود دارد 
که ۵ تا ٦ هزار هکتار از این باغات رهاشده هستند و برنامه داریم در 

صوتر تامین منابع، باغات رها شده را دوباره احیا کنیم.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه باغات رها شده هم در 
استان گیالن و هم در استان مازندرن واقع شده اند، خاطرنشان کرد: 
به صرفه نبودن برداشت برگ سبز چای و فروش این محصول در 

بازار یکی از دالیل رها شدن این باغات بوده است.
وی افزود: با توجه به بهبود وضعیت بازار چای داخلی و حمایت 
احیای  باغات چای رهاشده متقاضی  از چایکاران صاحبان  دولت 

باغاتشان هستند.
جهانساز گفت: تغییرکاربری باغات چای مانند اراضی سایر تولیدات 

کشاورزی از دغدغه های ما محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: هجوم غیربومی ها و گران شدن زمین در استان 
ما  اما  بفروشند  خود  باغ  که  می کند  وسوسه  چایکاران  از  برخی 
همواره به چایکاران توصیه می کنیم که منافع آنی را فدای منافع 
آتی نکنند.  رئیس سازمان چای کشور افزود: فروش باغات چای در 
استان مازندان کمی بیشتر از گیالن است و تقریبا می توان گفت 
که در همه شهرستان های گیالن تغییرکاربری و فروش باغات چای 
تغییرکاربری  اخیرا شتاب  ادامه داد: خوشبختانه  وجود دارد. وی 
باغات چای کند شده است و چایکاران تمایلشان برای حفظ باغات 

بیشتر شده است.
از  جهانساز خاطرنشان کرد: اگر چایکاران حمایت شوند نه فقط 
موجب   بلکه  می شود،  جلوگیری  چای  باغات  تغییرکاربری های 

جذب جوانان و روستایی زادگان به تولید چای می شود.

کشف چهار دستگاه  استخراج ارز 
دیجیتال از انبار یک واحد صنفی

از کشف چهار  انتظامی شهرستان رشت  فرمانده  امروز-  گیالن 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در انبار یک واحد صنفی 
خبر داد. سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق کاال و ارز و برخورد با مفسدان 
اقتصادی، طرح تشدید و مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از مهمترین 
اولویت  ماموریت های پلیس در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره 
به شناسایی فردی که در انبار واحد صنفی خود اقدام به استفاده 
افزود:  می کرد،  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه های  از  غیرمجاز 
ماموران پاسگاه انتظامی سراوان پس از هماهنگی قضائی در بازرسی 
از مکان مورد نظر، چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف 
کردند. فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری و معرفی متهم 
۳۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر 
داد و گفت: کارشناسان ارزش دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 

کشف شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

مدیرکل زندان های گیالن: 
آمار زندانیان اصالح و تربیت گیالن 

به صفر رسید
گیالن امروز- مدیرکل زندان های گیالن گفت: با انجام برنامه های 
فرهنگی و اصالحی آمار زندانیان در حال تحمل کیفر در کانون 

اصالح و تربیت استان گیالن به صفر رسید.
رضا محمدی اصل در حاشیه بازدید دوره ای از زندان های ضیابر، 
نسوان و کانون اصالح و تربیت، درخصوص اشتغال زندانیان، گفت: 
و  توانمندسازی  توسعه  اجرایی،  اهداف  در  باید  اشتغال  محوریت 
خودکفایی زندانیان و خانواده های آنان تحقق یابد. وی با تاکید بر 
نقش ویژه اشتغال و حرفه آموزی در هموار نمودن بستر خودکفایی 
زندانی و خانواده وی برای رسیدن به سالمت روح و جسم، حضور 
خیران جهادی را موثر دانست و اظهار کرد: با رایزنی های صورت 
گرفته و با مشارکت مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های گیالن 
توانستیم با چند کارخانه دار شهرک صنعتی استان رایزنی نموده 
کنیم.  برنامه ریزی  اشتغال  شده جهت  آزاد  زندانی  برای ۱۰۰  تا 
همچنین در بازدیدهای هفتگی از خانواده های مددجویان تعدادی 

را شناسایی و جهت اشتغال معرفی خواهیم کرد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیالن، با بیان اینکه در 
تالش هستیم از کارآفرینان بیشتری برای تحت پوشش قرار دادن 
اشتغال زندانی و خانواده وی مذاکراتی کمک بگیریم، خاطرنشان 
کرد: آرامش روحی و سالمت روانی خانواده زندانی در حال تحمل 
حبس یکی از مواردی است که از سوی ریاست سازمان زندان های 
کشور همیشه مطرح بوده و همواره در اولویت برنامه ها قرار دارد 
و دستورات اکید برای تکریم از خانواده های مددجویان نیز ابالغ 
شده است. محمدی اصل، آموزش و ایجاد مهارت هایی که بتوان 
به  معرفی  مددجویان،  برای  اشتغال زا  طرح های  کرد،  کارآفرینی 
دیگر نهادها برای استفاده از تسهیالت، ایجاد مشاغل مکمل جهت 
پوشش رفاهی خانوارها و... را نیز از برنامه های پیش رو دانست و 
افزود: به دنبال برنامه های کارآفرینی برای مددجویان و خانواده های 
آنان هستیم و این مسیر نیاز به همراهی دیگر دستگاه های اجرایی 
این  بستر  موثر  پشتیبانی  و  حمایت  سهولت،  با  بتوانیم  تا  داریم 
مسیر را هموار سازیم تا در تحکیم بنیاد خانواده و افزایش روحیه 
توانمندسازی و خودباوری خانواده های گروه هدف تغییرات مفیدی 

ایجاد کنیم.
محمدی اصل همچنین با بیان اینکه با پیگیری انجام شده از سوی 
مقامات قضائی استان و خیران جهادی آمار مددجویان کانون اصالح 
و تربیت گیالن را به صفر رساندیم گفت: با برنامه های فرهنگی و 
اصالحی، حضور روحانیون، گروههای جهادی در زندانها تقویت شد.

سود خالص ۹۰ میلیون تومانی در هر هکتار

زراعت چوب در کشور دوباره رونق گرفت
گیالن امروز- مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگل ها گفت: افزایش نرخ 
ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگل های کشور باعث شده که زراعت 

چوب دوباره وارد فعالیت اقتصادی شود و استقبال خوبی از آن شده است.
به گزارش تسنیم در گذشته که منابع آبی کشور بیشتر بود و واردات به این 
شکل امروزی نبود، باغدارانی در مناطق مختلف کشور وجود داشتند که اقدام 
به زراعت چوب می کردند اما به تدریج با کم آبی ها و افزایش واردات این 

حرفه و فعالیت اقتصادی در کشور کمرنگ شد.
سه عامل اما اخیرا  باعث رونق دوباره زراعت چوب در کشور شده است؛ گران 

الوار و چوب های   ، ارز  شدن نرخ 
وارداتی که متاثر از آن قیمت چوب 
های داخلی نیز افزایش یافت؛ دوم 
اینکه برداشت چوب از جنگل های 
با  نهایت  در  و  شد  ممنوع  کشور 
طرح های حمایتی تسهیالتی برای 

زراعت چوب داده شد.
های  وام  شامل  تسهیالت  این   
قیمت  ارزان  اختصاص  بهره،  کم 
طوالنی  )اجاره  دولتی  اراضی 
آب  از  استفاده   امکان  و  مدت( 
صنعتی  و  شهری  نامتعارف  های 
نهال  توزیع  و  آب  کم  مناطق  در 
رایگان، باعث استقبال دوباره از این 

فعالیت اقتصادی شده است.
 مصاحبه ای با مدیر طرح زراعت 
و  مراتع  جنگلها،  سازمان  چوب 
که  است  شده  انجام  آبخیزداری 
زراعت  با  مرتبط  آن  عمده  بخش 
چوب بوده که مشروح آن در ذیل 

مطب آمده است.
مرکز  رییس  مقدم  پور  کامران 
جنگل های خارج از شمال و مدیر 
طرح زراعت چوب سازمان جنگلها 
اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو  در 
با  ارتباط  در  تسنیم  خبرگزاری 
سازمان  این  حفاظتی  اقدامات 

اظهار کرد: از ۱۴.۳ میلیون هکتار جنگل موجود کشور،برخی آنها  رویشگاه 
های جنگلی و دارای گونه های ارزشمند و منحصر به فرد هستند.

وی افزود: برای جلوگیری از نابودی و تخریب این بخش از جنگلها در اثر 
چرای دام، کاربری غیرمجاز و حتی اجرای پروژه های عمرانی، در یک حرکت 
جهشی در سال ٩٩ محدوده آنها شناسایی، تعیین حدود و در قالب قانون 

حفاظت از ذخایر جنگلی آگهی قرق برای آنها  اعالم شد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این  اساس، ضوابط مدیریت ذخیره گاه های 
جنگلی برای حفاظت و مدیریت از این ذخایر ارزشمند لحاظ شده است تا 

حفاظت بیشتری از آنها صورت گیرد.
پور مقدم با بیان اینکه تعدادی از نهالستان هایی دولتی برای ارتقاء بهره وری 
نیاز به تجهیزات و تقویت دارند گفت: توجه به این امر در سال ۱۳٩٩ مورد 
توجه قرار گرفت و با بازسازی زیر ساخت های این نهالستان مانند موتوره آب 
ها و سیستم های آبیاری با حفظ مالکیت دولت، در اختیار بخش خصوصی 

قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بر این اساس اکنون بخش خصوصی ضمن پرداخت اجاره و 

بهره مالکانه ؛ نهال های مورد نیاز کشور را تولید می نماید.
رییس مرکز جنگل های خارج از شمال و مدیر طرح زراعت چوب سازمان 
جنگلها یا آور شد که ۲٧ نهالستان جنگلی به این صورت به بخش خصوصی 

اهاله مدیریت شده است.
زراعت چوب توجیه اقتصادی پیدا کرد    

مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها در بخش دیگری از صحبت های 
با طرح زراعت چوب در منابع طبیعی و دولتی گفت: در  ارتباط  خود در 
ابتدا در سال ۸۴  به صورت رسمی طرح زراعت چوب در کشور آغاز شد اما 
با توجه به اینکه هنوز در آن دوران بهره برداری از چوب جنگل ها وجود 
داشت و نرخ واردات ارز واردات ارزان بود، زراعت چوب توجیه اقتصادی برای 

تولیدکنندگان بخش خصوصی نداشت.

وی افزود: در سال های ٩۵ و ٩٦ با توجه به اینکه طرح تنفس جنگل اجرا 
و برداشت چوب از تمام جنگل های کشور ممنوع و متوقف شد و با افزایش 
نیاز صنایع چوب برای تامین مواد اولیه، استقبال از اجرای طرح های زراعت 
چوب افزایش یافت، در حال حاضر افراد و صاحبان کارخانجات صنایع چوب 

از گونه های سریع الرشد استفاده می کنند.
برنامه افزایش 12 برابری زراعت چوب در کشور 

پور مقدم یادآور شد: با بررسی سوابق اجرای طرح زراعت چوب در سنوات 
در کشور حدود ٦  زراعت چوب  متوسط ساالنه  که  میدهد  نشان  گذشته 

هزار هکتار بوده است اما با اجرای برنامه ششم توسعه کشور و توقف بهره 
قرار  توجه  مورد  زراعت چوب  های طبیعی، طرح  از جنگل  برداری چوب 
گرفت به طوریکه مقرر شد در طول برنامه مجموعا ٧۵ هزار هکتار زراعت 
چوب انجام شود. وی اظهار داشت: با مشارکت صاحبان صنایع چوب و دیگر 
با یک جهش قابل توجه در سال ۱۳٩٩ و اجرای ۲۲٦۰۰  تولیدکنندگان 
ابتدای شروع  از  زراعت چوب  عملکرد طرح  مجموعا  زراعت چوب،  هکتار 

برنامه ششم تا پایان سال چهارم به ۵۰ هزار هکتار بالغ می گردد.
وی اظهار داشت: امیداریم بر اساس هدف گذاری های انجام شده به ۴۰ 
هزار هکتار از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰  برسیم که عملکردی فراتر از 

مصوبات برنامه ششم است. 
پتانسیل زراعت چوب در 900 هزار هکتار از اراضی و مراتع کشور 

وی یادآور شد: با انجام مطالعات پتانسیل سنجی توسط موسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور امکان به زیر کشت رفتن ٩۰۰ هزار هکتار از اراضی 

کشور برای زراعت چوب وجود دارد.
اساس  بر  کشور  اراضی  از  هکتار  هزار   ٩۰۰ مجموع  در  گفت:  مقدم  پور 
شناسایی های صورت گرفته، قابلیت زراعت چوب را دارند که تقریبا در تمام 
استان ها قابل انجام شدن است اما از ٩۰۰ هزار هکتار اراضی و مراتع قابل 
کشت زراعت چوب کشور تا به امروز در ۱۵۰ هزار هکتار کاشت و برداشت 

صورت گرفته است. 
بهره برداری 4 ساله

مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها افزود: برای زراعت این محصول از 
گونه های سریع الرشد و اصالح نژاد شده استفاده می شود که بهره برداران 

می توانند بعد از ۴ تا ۵ سال چوب برداشت کنند. 
امکان استفاده از پساب برای زراعت چوب

وی با اشاره به امکان استفاده از پساب برای زراعت چوب گفت: در مناطقی 
که دسترسی مناسب به آب وجود ندارد از پساب و آب های نامتعارف شهری 

های  آب  از  استفاده  زراعت  نوع  این  در  زیرا  شود  می  استفاده  صنعتی  و 
نامتعارف عمال مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد. پور مقدم تصریح کرد: از 
تکنیک های آبخیزداری نیز باید برای زراعت چوب مورد استفاده قرار داد و با 

ذخیره آب  از آن برای کشت این محصوالت استفاده کرد. 
اختصاص وام کم بهره و توزیع نهال رایگان برای زراعت چوب

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، یارانه ۳۵ میلیارد تومانی برای تامین نهال 
مورد نیاز کشت چوب مصوب شده است و بر این اساس نهال ها به صورت 

رایگان در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.
پور مقدم گفت: برای اجرای طرح های 
اراضی  از  توانند  افراد می  زراعت چوب 
که خود در اختیار دارند استفاده کنند 
های  وام  مانند  تسهیالتی  دولت  از  و 
کم بهره ۱۲ درصدی و ۴ سال تنفس 

استفاده کنند.
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها 
گفت: بهره برداران همچنین می توانند 
از اراضی دولتی که به صورت مزایده هر 
قرار می  برداران  بهره  اختیار   در  ساله 
مبالغی  ساالنه  و  کرده  استفاده  گیرد 
پرداخت  دولت  به  اجاره  عنوان  تحت 

کنند. 
کشت تلفیقی با چوب

طوالنی  به  توجه  با  گفت:  مقدم  پور 
به  چوب،  زراعت  و  کشت  زمان  بودن 
شود  می  تلفیقی  کشت  پیشنهاد  افراد 
می  درختان چوب  بین  در  طوریکه  به 
دارویی  گیاهان  یا  جات  صیفی  توانند 
بکارند تا بتوانند هزینه های تولید خود 

را مدیریت کنند. 
حداقل 90 میلیون تومان سود 

خالص از هرهکتار
وی گفت: بر اساس بررسی های انجام 
شده بهره برداران از طرح زراعت چوب، 
٩۰ میلیون تومان سود خالص  در هر 
هکتار کسب می کنند که این مبلغ تنها 
مربوط به زراعت خود چوب است و شامل کشت و در آمد های جانبی نمی 

شود. 
هزینه هرهکتار زراعت چوب و تعداد اشتغال

وی یادآور شد که زراعت چوب هزینه چندانی ندارد و تنها نیازمند اندکی 
خاک ورزی و نگهداری است و در هر هکتار برای دو تا سه نفر به صورت 
مستقیم و برای ۱۰ نا ۱۲ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

وی گفت: نهال های استفاده شده در این نوع زراعت در مناطق شمالی کشور 
صنوبر و در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور، اکالیپتوس، گز و آکاسیا است.

وی گفت: اراضی واگذار شده دولتی در سطوح مختلف در اختیار صنایع و 
بهره برداران قرار می گیرد؛ همچنین در مواردی اراضی در سطوحی کوچک 

بالغ بر ۲ تا ۳ هکتار برای بهره برداران و مجریان اختصاص می یابد.
مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگلها ادامه داد: اجاره این اراضی با توجه 
به موقعیت آنها متفاوت است و توسط کارشناسان رسمی تعیین و اعالم می 
گردد اما به طور متوسط حدود ۲ تا ۴ میلیون تومان ساالنه برای هر هکتار 

به عنوان مبلغ پایه در مزایده  مد نظر قرار می گیرد.
وی افزود: این عرصه ها در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگلها و مراتع و با حفظ مالکیت دولت برای تولید چوب در اختیار سرمایه 
گذاران به صورت اجاره قرار می گیرند. پور مقدم افزود: هزینه انجام شده 
برای هر هکتار حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است اما همانطور که گفته شد 

تا ٩۰ میلیون تومان سود خالص برای بهره برداران دارد. 
موانع پیش روی زراعت چوب

پور مقدم گفت: هر چند همچنان محدودیت هایی نظیر مشکالت تخصیص 
کمبود  همچنین  و  این طرح  اجرای  برای  ها  پساب  و  نامتعارف  های  آب 
تسهیالت کم بهره بانکی به عنوان محدودیت ها به عنوان موانع برای توسعه 
زراعت چوب باقی است اما با این وجود نیز استقبال خوبی از زراعت چوب 

صورت گرفته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان:

بازار برنج را پیش از گرانی مدیریت کنید
گیالن امروز- رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: 
تصمیم گیری جهت واردات گسترده برنج، با فرض ثابت بودن قیمت ارز و 

تحت کنترل بودن اختالف قیمت آن با برنج تولید داخل قابل توجیه است.
تولید،  اینکه وضعیت  به  اشاره  با  تسنیم،  با  وگو  در گفت  نجف پور  مهدی 
بازار کشور قرار  برنج در دستور کار کارگروه تنظیم  بازار  واردات و تنظیم 
گرفته است، گفت: بیش از نیمی از مصرف برنج در کشور از نوع برنج وارداتی 
بوده و با توجه و نظر به کاهش قابل توجه میزان بارندگی در کشور و متعاقباً 
احتمال کاهش میزان تولید برنج ایرانی در سال جاری نیاز بیشتری به تأمین 
و عرضه برنج وارداتی نسبت به قبل وجود خواهد داشت اما ضروری است 
تمهیدات مقتضی در خصوص واردات به موقع و به میزان بیشتری از نیاز فعلی 
مصرف کشور صورت پذیرد در همین زمینه باید نظام تعرفه گذاری بخش 
گمرکی به نحوی تدوین گردد که در راستای تسهیل واردات و تسریع در 

آن باشد.

وی با بیان اینکه بررسی و رصد بازار کشور نشان می دهد که بازار مصرف 
برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل چه از لحاظ ذائقه مصرف و چه از 
لحاظ اختالف قیمت بسیار متفاوت است و به یقین وفور برنج وارداتی در 
بازار آسیبی به تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی وارد نخواهد کرد، افزود: با 
فرض بر تحت تأثیر قراردادن منافع تولیدکنندگان داخلی نیز دولت موظف 
است اقدامات حمایتی خود را از آنها انجام دهد. رئیس انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: حق مصرف کنندگان در انتخاب مصرف 
کاالی مورد نیاز خود از حقوق اولیه و بنیادین هر شهروند ایرانی است و این 
انجمن به عنوان نماینده رسمی جامعه مصرف کنندگان کشور قویاً درخواست 
می کند اوالً در اسرع وقت نسبت به واردات برنج به میزان مورد نیاز کشور 
با حداقل قیمت تمام شده که متأثر از تأمین ارز مورد نیاز و تعرفه حقوق و 

عوارض گمرکی است اقدامات الزم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: البته برنج واردشده به میزانی در بازار ارائه شود که مانع افزایش 

قیمت و منجر به تثبیت قیمت های فعلی و یا کاهش آن شود. از طرفی نیز 
فراوانی آن در سطح عرضه مجالی برای بروز تخلف هایی همچون گرانفروشی، 
امتناع از عرضه، فروش اجباری و... به متخلفان ندهد. پس از تحقق موارد 
مذکور دولت به تأمین ذخایر استراتژیک کشور متناسب با مقادیر تعریف شده 

در چارچوب قوانین و مقررات جاری بپردازد.
نجف پور گفت: تهدیدی که ممکن است کلیه فرآیندهای مذکور را مختل 
کند منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود زیرا احتمال افزایش 
قابل توجه قیمت ارز در آینده خواهد بود که در آن صورت منجر به افزایش 
قیمت تمام شده واردات برنج و نزدیک شدن قیمت آن به برنج تولید داخل 
می شود که متأسفانه همین امر افزایش ناخواسته قیمت محصوالت داخلی 
را موجب خواهد شد، لذا تصمیم گیری جهت واردات گسترده برنج، با فرض 
ثابت بودن قیمت ارز و تحت کنترل بودن اختالف قیمت آن با برنج تولید 

داخل قابل توجیه است.

گیالن امروز- مسئول سازمان بسیج جامعه فرهنگیان گیالن با اشاره به 
لزوم استانداردسازی و ارتقای امکانات در مدارس گفت: بسیاری از مدارس 

استان به مرمت و بازسازی نیاز دارد.
علی رفاهتی در گفت وگو با تسنیم ، درباره اقدامات جهادی فرهنگیان بسیجی 
در مناطق محروم  گیالن اظهار داشت: گروه های جهادی در حوزه های علمی 

در همه شهرستان ها حضور دارند.
رفاهتی با تأکید بر اینکه این فعالیت شامل تمامی معلمان در تمامی دروس 
اعم از ریاضی، فیزیک، شیمی و مباحث دیگر است افزود: معلمان باید در 
جهت تقویت حوزه پرورشی چند دقیقه ای از کالس را صرف آموزش نکات 

معرفتی، اعتقادی قرآنی و سایر مسائل روز اختصاص دهند.
مسئول سازمان بسیج جامعه فرهنگیان گیالن افزود: اعتقاد ما بر این است 
که روانشناسی نمی تواند آسیب های اجتماعی که در خانواده است را به طور 

کامل حل کند و آن چیزی که انسان را از مسیر آسیب ها به خوبی ها هدایت 
می کند مسیر عرفانی و دینی است.

مسئول سازمان بسیج جامعه فرهنگیان گیالن خاطرنشان کرد: ما مدیران 
مدارس و معلمان را با مدیران محالت ارتباط می دهیم و با تعامالت ایجاد 
مادی،  نظر  از  که  دانش آموزانی  مدرسه  مدیران  و  مدیر محالت  بین  شده 

معنوی و علمی نیاز به ارتقاء دارد از امکانات الزم برخوردار می شوند.
رفاهتی مهمترین مطالبه معلمان را رفع تبعیض دانست و گفت: بسیاری 
از معلمان با سابقه باال از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار نیستند اما 
شاگردانشان در موقعیت های شغلی دیگر ظرف مدت چند سال توانستند 
به وضعیت مالی خوبی برسند. وی با تأکید بر اینکه تفاوت ها و تبعیض های 
بسیاری در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود عنوان داشت: مطالبه 
دیگر معلمان حقوق آن ها است زیرا حق و حقوقی که بر اساس قانون باید به 

معلمان تعلق گیرد به درستی انجام نمی شود. مسئول سازمان بسیج جامعه 
فرهنگیان گیالن با بیان اینکه در بسیاری از موارد مطالبات معلمان انباشته و 
سرریز شده تصریح کرد: در بسیاری از موارد با انباشته شدن مطالبات حقوقی 
آموزش و پرورش و دولت از پس پرداخت مطالبه مالی فرهنگیان بر نمی آیند.

رفاهتی با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس استان نیاز به مرمت و بازسازی 
و ارتقای امکانات دارد افزود: ۴۰ درصد از مدارس از استانداردها برخوردار 
نیستند که نیاز است استانداردهای الزم در حوزه ملزومات آموزشی، ابزار های 

گرمایشی و سایر موارد برای آن ها تأمین شود.
وی با بیان اینکه نبود امکانات و غیراستاندارد بودن مدارس تنها در روستاها 
مشهود نیست و در سطح شهر نیز دیده می شود گفت: در مدارس برخی از 
نقاط شهری استان گیالن هنوز هم بخاری گازی وجود دارد که این موضوع 

خطر بسیار خطرآفرین است.

بسیاری از مدارس استان گیالن نیازمند بازسازی است


